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افتتح م�ؤتمر الطاقة اللبنانية الإغترابية

اليوم الأول للطاقات االغترابية...
مقاطعة و�شاكيرا �أبرز الغائبين

با�سيل :لبنان ّ
يعط الهوية لم�ستحقيها
مهدد بوجوده �إن لم ِ

} علي بدر الدين

الحضور في المؤتمر
اعتبر وزير الخارجية والمغتربين
ج��ب��ران باسيل أنّ «ل��ب��ن��ان مهدد
بتغيير هويته ووجوده إن لم نطلق
عمالً إنقاذيا ً للحفاظ على الهوية
عبر إعطائها لمستحقيها اللبنانيين
المنتشرين في العالم».
وخالل افتتاح المؤتمر االغترابي
األول ال��ج��ام��ع ب��ع��ن��وان «ال��ط��اق��ة
اللبنانية االغ��ت��راب��ي��ة» ف��ي فندق
هيلتون  -حبتور ،في حضور أكثر
م��ن  200شخصية اغ��ت��راب��ي��ة من
أصل لبناني ،رأى باسيل «أنّ أول
ما يحتاج إليه لبنان هو هذا الشعور
بالبقاء ،إال أنّ ه��ذا ال يكفي طبعاً.
إنها رابطة ال��روح بهذا البلد وهي
األس��اس ولكن ليس بالروح وحده
يحيا اإلنسان ،والخبز هنا هو رابطة
المصلحة أي رابطة االقتصاد ،وما
بين االثنين هناك راب��ط��ة الهوية
واالنتماء التي تستعاد بالجنسية
وراب���ط���ة األرض ال��ت��ي تستعاد
باالستثمار وراب��ط��ة اللغة التي
تستعاد بالثقافة».
وأم�����ل ب���اس���ي���ل ب�����أن ي��خ��ل��ص
المؤتمر إلى برنامج عمل مصاغ من
المغتربين والوزارة يتم اإلعالن عنه
كتوصيات في اختتام المؤتمر على
محاور خمسة:

 ...وباسيل يلقي كلمته
أوالً ،حقوق الجنسية:
في هذا المحور ،لفت باسيل إلى
أنّ الوزارة «أعدت خطة خالل مؤتمر
«الدبلوماسية االغترابية الفاعلة»
الذي انعقد في بداية الشهر الجاري،
قضت بالعمل على أرب��ع ح��االت:
تسهيل التسجيل ،منح الجنسية
بمرسوم ،إص��دار ق��رارات قنصلية،
واستعادة الجنسية عبر قانون»،
مشيرا ً إل��ى «أنّ إم��ك��ان��ات ال��دول��ة
ال��م��ادي��ة م��ح��دودة للقيام بحملة
حقيقية ،ل��ذا آم��ل ب��أن نتمكن معا ً
من إط�لاق صندوق خ��اص ،ب��إدارة
منكم ،بغية تسريع وتفعيل هذه
العملية».
ثانياً ،الحقوق السياسية:
في هذا السياق ،اعتبر باسيل «أنّ
اللبناني المنتشر هو لبناني كامل
اللبنانية وناجز االنتماء وعلينا
إع���ط���اؤه ح��ق��ه م��ن ض��م��ن نظامنا
السياسي ،وتحرير ه��ذا الحق من
أي معوقات قانونية وإدارية ومالية
لكي ال ي��ك��ون ق��اب�لاً للمساومة أو
خاضعا ً للمنة ،وي��ك��ون ذل��ك أوال ً
عبر تمثيله في البرلمان اللبناني
من خ�لال تخصيص نائب أو أكثر
في البرلمان لكل ق��ارة وثانيا ً عبر
تسهيل ممارسة حقه في االقتراع

من خالل الـ  e-votingأو الظرف
المختوم».
ثالثاً ،االقتصاد االغترابي:
وه���ن���ا ،أش����ار ب��اس��ي��ل إل����ى أنّ
اللبنانيين المنتشرين يحولون
«حوالى  8مليارات دوالر سنويا ً من
أموالهم إلى لبنان أي  20في المئة
م��ن ناتج لبنان ال��ق��وم��ي» .وس��أل:
«هل فكر أحد ماذا يحصل إن توقفت
ه��ذه التحويالت التي تلعب دورا ً
حاسما ً في إنعاش اقتصادنا؟ وكيف
نبادل نحن منتشرينا؟ هل قدمنا لهم
ع��روض�اً؟ أال يستحقون ،في سبيل
التبادلية ،أن نسمح لهم باالستثمار
في الطاقة؟ النفط والغاز مثالً؟ أو
ف��ي معامل الكهرباء ال��ت��ي أق��ر لها
قانون إلنشائها بالشراكة مع القطاع
ال��خ��اص ،فتخصص ن��ص��ف قيمة
االستثمار لالكتتاب من قبل االنتشار
اللبناني؟
رابعاً ،البنى التحتية االغترابية:
في ه��ذا المجال ،أك��د باسيل «أنّ
احتضان االنتشار اللبناني وتجذير
ثقافة االغتراب يتطلبان إنشاء بنى
تحتية اغترابية تنظيمية ولوجستية
تهدف إل��ى تفعيل العمل االغترابي
لكي يكون منتظما ً ويبقى عامالً من
دون توقف .فاإلطار القانوني الجامع

براندي :ملتزمون دعم لبنان
و�سن�شارك في م�ؤتمر روما
ال��ذي سيعقد في  17حزيران المقبل في روم��ا لدعم
الجيش اللبناني ووعد الوزير براندي بالمشاركة».
بدوره ،قال براندي« :نحن ملتزمون جدا ً بالشراكة
التي تجمعنا مع لبنان هناك جنود أمضوا سنوات من
حياتهم في لبنان من خالل قوات اليونيفيل ،والحظنا
أنّ الوضع األمني في لبنان شهد تحسنا ً في بيروت
ولبنان وهذا أمر مهم».
وأضاف« :نحن نعلم أنّ لبنان استقبل عددا ً كبيرا ً
م��ن األج��ان��ب الشهر الماضي وأنّ هناك العديد من
فرص العمل التي يجب خلقها في لبنان في السنوات
المقبلة».
وشكر براندي الحكومة اللبنانية «على المسؤولية
التي تحملتها باستضافة النازحين كنتيجة لألزمة
في سورية» ،وتوجه إلى الوزير باسيل بالقول« :نحن
ملتزمون حتى النهاية في دعمنا لكم في تح ّمل مثل هذه
األزمة ونأمل إيجاد حل سياسي في سورية في أقرب
وقت إلنهاء المعاناة اإلنسانية وأزمة النازحين» ،الفتا ً
إلى «أنّ النروج هي الدولة األولى التي تمول الصندوق
ال��ذي أنشأه البنك الدولي لمساعدة لبنان في خالل
مؤتمر مجموعة الدعم الدولية التي عقدت في باريس،
وستستمر في دعم الصندوق ،وسنشارك في اجتماع
روما لدعم الجيش كما أننا ندعم المؤتمر الثالث المزمع
أن تستضيفه المانيا».

المجل�س الماروني �أ�شاد بتحرك
الم�ؤ�س�سات المارونية لتدارك الفراغ
أس�����ف ال��م��ج��ل��س ال���م���ارون���ي
«للمفارقة الدستورية بين الرئيس
العماد ميشال سليمان ،الذي احترم
الموعد الدستوري لنهاية واليته،
من دون أن يتم ّكن أعضاء المجلس
النيابي والقيادات من تأمين النصاب
النتخاب رئيس جديد للجمهورية».
واعتبر المجلس ف��ي بيان بعد
اجتماع هيئته التنفيذية أمس في
م��ق� ّره ف��ي ال��م��د ّور برئاسة الوزير
السابق وديع الخازن «أنّ ما جرى
هو استخفاف بالحق الماروني في
التوصل إلى انتخاب رئيس يشغل
ّ
الموقع األول في البالد ،والذي يعزز
مبدأ المناصفة وفق اتفاق الطائف».
ودع��ا المجتمعون القيادات إلى
«التعالي عن التجاذبات والمناورات
ألنّ ال��ظ��روف اإلقليمية والدولية
المحيطة بلبنان ت��ه�دّد االستقرار
النسبي» ،وأكدوا« :أنّ هذا األمر هو
االمتحان األكبر لقدرة لبنان على
تجاوز المخاطر المحدقة بمصيره
ككيان ودولة ،وأي تقاعس عنه هو
بمثابة محرقة للديمقراطية التي
عرفها لبنان طوال تاريخه».
ك��م��ا أش���اد المجلس ب��ـ«زي��ارة
البطريرك الكاردينال م��ار بشارة
بطرس الراعي إلى األراضي المقدسة

وزير النفط القبرصي

وت��ح��دث وزي���ر النفط القبرصي
يورغوس الكوتريبيس ،وق��ال« :إنّ
اكتشاف حقول النفط أمر مهم جدا ً

وسنتابع عملية استكشاف حقول
جديدة ،ونحن متفائلون بهذا األمر».
وأضاف« :من أجل استفادة الشعوب
م��ن ه��ذه االك��ت��ش��اف��ات يجب وضع
الظروف المالئمة للتنقيب عن النفط،
وعلى قبرص ولبنان أن يستندا إلى
العالقات الجيدة التي تربط بينهما.
وق��د وقعت حكومتا لبنان وقبرص
على ترسيم ح��دود المياه اإلقليمية
من أج��ل عملية التنقيب عن النفط
واالس��ت��ف��ادة م��ن��ه» .وأش���ار إل��ى أنّ
«المحادثات ستستمر من أجل توقيع
اتفاقية تهدف إلى العمل على كيفية
استثمار الحقول المشتركة» ،الفتا ً إلى
أنه «على لبنان أن يمنح التراخيص
بسرعة من أجل البدء باستغالل حقول
النفط» .وقال« :إنّ الوقت مناسب ألنّ
أوروب��ا تحاول تنويع مصادرها من
النفط .ويمكن لبنان وق��ب��رص أن
يصدرا الغاز ،وهذه الموارد يمكن أن
تجعل من دولنا دوال ً غنية وتعطيها
دورا ً أهم في المنطقة».
وك��ش��ف ال���وزي���ر ال��ق��ب��رص��ي أنّ
المسوحات «تشير إل��ى أنّ لبنان
يختزن ح��وال��ى  30تريليون قدم
مكعبة م��ن ال��غ��از الطبيعي ،ومن
المنتظر أن يبدأ التنقيب» ،متمنيا ً أن
«تتحول التقديرات إلى واقع».

حزب اهلل :لن نقبل بعد اليوم
رئي�س ًا خ�صم ًا للمقاومة
أكد حزب الله «أ ّن��ه لن يقبل بعد
اليوم رئيسا ً يكون خصما ً للمقاومة
وغير حافظ للعهد معها» ،الفتا ً إلى
أ ّنها «لم تعد خيارا ً سياسيا ً
متبنى،
ً
بل أصبحت مشروعا ً كامالً في لبنان
والمنطقة كلها ،سواء عجب هذا الكالم
بعض اللبنانين أم لم يعجبهم».

صفي الدين

المشنوق متحدثا ً ويحيط به باسيل واألزهري وصادر

(ت ّموز)

زار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مقر جمعية المصارف اللبنانية
في الجميزة ،واجتمع مع رئيس وأعضاء الجمعية لشرح خطة وزارة الداخلية
في شأن إعادة تأهيل وبناء السجون في لبنان ،بعدما أضحت بؤرا ً لإلرهاب
واإلتجار بالممنوعات.
بداية ،ألقى رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل كلمة دعا فيها إلى
«ضرورة شرح تفاصيل المشروع وعرضه أمام أعضاء الجمعية ليتسنى لهم
االطالع عليه ألنها مسؤولية وطنية».
ولفت المشنوق إلى أنّ «قطاع المصارف حقق منذ عام  1990تقدما ً لم
يحققه أي قطاع آخر ،وبالتالي فإنّ النجاح يزيد من المسؤولية وال يخفف
منها» .وقال« :إنّ مشروعنا في المرحلة الحالية هو إعادة ترميم السجون
الحالية ،بمعنى أنّ هناك مباني عدة يمكن االستفادة منها في حال توافرت
األموال الالزمة لذلك».
وأضاف« :إزاء هذه المعضلة الكبيرة وتشعباتها التي استدعتنا الطلب
من رئيس الجمعية فرنسوا باسيل لعرض هذا الملف على السادة في جمعية
المصارف طلبا ً للدعم ،إذ تلحظ خطة وزارة الداخلية بناء  4سجون مركزية
تحتاج إلى  240مليون دوالر أميركي».
وزود المشنوق أعضاء الجمعية بكتيب «يوضح بالصورة وبالكالم وضع
السجون في لبنان والحلول لها ،ولقد تم إنشاء جمعية بمنتهى الشفافية
وفيها كل من :رئيس مجلس القضاء األعلى واألمين العام لرئاسة الوزراء
ورئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت ورئيس جمعية المصارف
اللبنانية ووزي��ر الداخلية ،وكما هو معروف الحكومات ال تعمر كثيرا ً في
لبنان ،لكنّ الجمعية تبقى مستمرة ،وهذا جهد يجب أن يستمر».
وكان المشنوق التقى في مكتبه في الوزارة ،وفدا ً من مفوضية الالجئين
التابعة لألمم المتحدة ،ضم تينيت كيلي ودومينيك طعمة.

بحث اال�ستحقاق الرئا�سي مع عودة

حلو :م�ستمر في التر�شح
الخازن مترئسا ً االجتماع
الستقبال البابا في بيت لحم».
وتوقف المجتمعون عند اللقاءات
المتجولة التي يقوم بها رؤس��اء
وأعضاء المؤسسات المارونية من
مجلس عام ماروني ورابطة مارونية
ومؤسسة م��ارون��ي��ة لالنتشار في
محاولة لحض القيادات السياسية
المارونية على ت��دارك تداعيات ما
يحدث على هذا الصعيد ،ألنّ الوطن
في خطر داهم إذا ظل نهش الخالفات

(ت ّموز)
ال��م��س��ت��ب��دة ب��وف��اق��ه ح���ول رئيس
التوصل
ج��دي��د» ،وأك���دوا« :أهمية
ّ
إلى ح ّل يتجاوز األشخاص إلى ما
هو حماية الوطن من إفراغ العامل
الميثاقي في اختيار رئيس ماروني،
وط��ن��ي ،ل��ه��ذا ال��م��وق��ع ال��رف��ي��ع»،
م��ع��ت��ب��ري��ن« :أنّ أي ت��ق��اع��س هو
بمثابة تشريع للتدخالت الخارجية
والمصالح اإلقليمية على حساب
المسيحيين».

ق��د يكون التئام مؤتمر ال�ط��اق��ات االغترابية
ال��ذي دع��ت إليه وزارة الخارجية والمغتربين
حاجة وضرورة وطنية للبنان المقيم والمغترب،
على األق��ل من ناحية الشكل ،فالتجارب وعقد
المؤتمرات وإصدار البيانات والتوصيات ظلت
ح �ب��را ً على ورق وط��وي��ت صفحاتها ول��م تجد
أح��دا ً يبحث عنها ،إذ فقدت مضمونها وقيمتها
وغيّبتها ال�س�ي��اس��ات ال��رس�م�ي��ة ال�خ��اط�ئ��ة التي
تعاملت مع الملف االغترابي وقضايا المغتربين،
بإهمال قد يكون متع ّمدا ً حتى يثبت العكس.
ال ش ��ك ف ��ي أنّ م� �ب���ادرة وزي � ��ر الخارجية
جبران باسيل لعقد هذا المؤتمر تكتسب أهمية
وتستحق الثناء لكونها غير مسبوقة لناحية
المدع ّوين وش�م��ول العناوين وبرنامج العمل
الذي تتمحور مواضيعه حول قضايا اغترابية
على عالقة بحقوق المنتشرين والمتحدّرين من
أصل لبناني ،خاصة الذين ال يحملون الجنسية
اللبنانية ،إضافة إلى أمور على عالقة بالتمثيل
االغترابي السياسي واالنتخابي واآلليات التي
ي�ج��ب ات�ب��اع�ه��ا .واأله ��م كيفية اس�ت�ث�م��ار ال��دور
االقتصادي والتنموي واالستثماري وتوظيفه
هذه الطاقات ،فضالً عن إبراز اإلبداع والتف ّوق
اللبنانيين في العالم.
غ�ي��ر أنّ م��ب��ادرة ال��وزي��ر ب��اس�ي��ل ل��م تكتمل
عناصر نجاحها ،وظ ّل عقدها االغترابي ناقصاً،
ول�ع� ّل السبب ه��و االستعجال ف��ي ال��دع��وة إلى
المؤتمر ،وذاك ما عبّر عنه بصراحته وجرأته
المعهودتين إذ ُنقل عنه قوله إن��ه ال ي� ّدع��ي أنه
دعا العينات التي يجب أن تدعى من المغتربين
لقصر ف�ت��رة التحضير النعقاد المؤتمر وهي
ليست كافية.
قد ُيسأل ال��وزي��ر عما إذا كانت م�ب��ادرة بهذا
الحجم وه��ذه الكلفة وب��اآلم��ال المعقودة عليها
ال تستحق الوقت الكافي للتحضير واالستعداد
وتفادي الثغر واإلخفاقات؟ أال يكفي ما يعانيه
ال�م�غ�ت��رب��ون م��ن ان�ق�س��ام��ات بلغت ذروت �ه��ا في
المؤسسة االغترابية األم وهي أحوج ما تكون
إلى الوحدة وليس إلى مزيد من االنحدار نحو
الال عودة والال وحدة؟ ولم يكن الوزير باسيل
مضطرا ً إل��ى التبرير االستباقي أو للتوصية،
ح �ي��ال المعترضين والمنتقصين ،أو للدفاع
عن دعسة ناقصة ،فالحسابات كانت خاطئة،
والتوقعات قد تكون مخيّبة.
في قراءة حسابية أنّ عدد المدعوين بلغ 250
شخصا ً من  36دولة في العالم موزّعة جغرافيا ً

على النحو اآلت ��ي 7 :دول أف��ري�ق�ي��ة 11 ،دولة
عربية 9 ،دول أوروب�ي��ة و 9دول ه��ي :أميركا،
أس�ت��رال�ي��ا ،ال �ب��رازي��ل ،األرج�ن�ت�ي��ن ،البارغواي،
فنزويال ،كولومبيا ،كوستاريكا ونيوزيالندا.
ويظهر من خالل هذه القراءة أن عدد المدعوين
(إذا حضروا جميعاً) ضئيل جدا ً نسبة إلى حجم
أع��داد اللبنانيين في الخارج ،وهو بالتالي غير
تمثيلي ،وهناك دول تمثلت بأعداد تفوق قدرتها
وال تتناسب م��ع أحجامها وت��اري��خ اغترابها،
ودول من القارة األفريقية دعي عدد ال يناسب
حجمها وقوة تمثيلها ونجاحاتها وتج ّذرها في
االغ�ت��راب ال��ذي يتجاوز القرن .وق��د يكون هذا
الخلل ناتجا ً من خطأ في الحسابات والتقدير،
أو ل �ج��أ ال �م �ع �ن �ي��ون إل� ��ى ال��ق��رع��ة ف ��ي توجيه
الدعوات واختيار الطاقات ،ما شكل ظلما ً لمئات
المغتربين الناجحين في مجاالت عديدة.
لذا توقعت مصادر اغترابية متابعة «أالّ تكون
نتائج المؤتمر مرضية ،وقد ال تتحقق الغاية منه
بالمطلق .ولفتت إلى أن «البناء» تنبّهت إلى ذلك
على أس��اس م��ؤش��رات ومعطيات تملكها حول
وج��ود خبايا وحصول مفاجآت قد تؤثر سلبا ً
ف��ي المؤتمر ،وص��دق��ت ف��ي ذل��ك إذ شهد اليوم
األول غيابا ً ملحوظا ً لعشرات المدعوين ،خاصة
من القارة األفريقية ،أشبه بالمقاطعة للمؤتمر
وع��دم حضور جلساته .ول��م تفصح المصادر
عن أسباب الغياب ـ المقاطعة لمدع ّوي القارة
األفريقية وبعض ال��دول األخ��رى ،مشيرة إلى
أنه في األيام المقبلة سيت ّم توضيح ك ّل األمور.
وكان الالفت أيضا ً في المؤتمر غياب مسؤولين
كبار من الجامعة اللبنانية الثقافية من المدع ّوين،
واقتصر حضورها بصفة مراقب.
لكن الغياب األكبر عن الحضور والمشاركة
س ّجل للفنانة العالمية اللبنانية األصل شاكيرا،
ُ
التي أفقدت باعتذارها عن عدم الحضور المؤتمر
كثيرا ً من الحماسة ،لكن ذل��ك لم يحصل ،وقد
يكون المؤتمر من دونها أكثر ه��دوءا ً وتركيزا ً
وجدية.
يمكن القول إنّ الوزير باسيل حاول واجتهد،
ف��إذا أص��اب ل��ه أج��ران ،وإذا ل��م يصب فله أج ٌر
أي خطأ
واح ��د .وال يتح ّمل وح ��ده م�س��ؤول�ي��ة ّ
ح �ص��ل أو ق ��د ي �ح �ص��ل ألن ��ه اع �ت �ق��د أنّ الملف
االغترابي بكامل تعقيداته وأزماته وانقساماته
قابل للمعالجة وال�ح� ّل ف��ي مؤتمر أو دع��وة أو
عناوين كبيرة معقدة ال يمكن حلّها إالّ في إطار
كامل شامل لألزمة اللبنانية بجميع ملفاتها،
وأن تكون بسلة واحدة .وهذا قد ال يحصل البتة
في ظ ّل نظام سياسي طائفي عاجز ومشلول.

ً
كامال
لم تعد خياراً بل �أ�صبحت م�شروع ًا

الم�شنوق يطلب دعم
جمعية الم�صارف لترميم ال�سجون

وزيرا خارجية �ألمانيا والنروج غادرا بعد لقائهما م�س�ؤولين

غادر وزير خارجية ألمانيا فرانك شتاينماير مساء
أمس ،بيروت متوجها ً الى أبو ظبي على متن طائرة
خاصة مع الوفد المرافق ل��ه ،بعد زي��ارة إل��ى لبنان
استمرت يومين والتقى خاللها ع��ددا ً من المسؤولين
الذين بحث معهم األوضاع في لبنان والمنطقة.
كما غادر وزير خارجية النروج بورج براندي عائدا ً
إلى بالده ،بعد زيارة الى لبنان استمرت يومين ،والتقى
خاللها عددا ً من المسؤولين الذين بحث معهم األوضاع
في لبنان والمنطقة.
وك��ان براندي زار أم��س ،السرايا الحكومية ،حيث
التقى رئيس الحكومة تمام س�لام وت�� ّم البحث في
الشؤون العامة والعالقات الثنائية بين البلدين.
ث��م انتقل إل��ى قصر بسترس حيث التقى وزي��ر
الخارجية والمغتربين جبران باسيل وعقدا جلسة
محادثات ،ثم عقد الوزيران مؤتمرا ً صحافيا ً استهله
باسيل بشكر براندي على زيارته ودول��ة النروج ما
تقدمه للبنان ،ال سيما من خالل مساهمتها في قوات
«اليونيفل» ،وق��ال« :نحن ال ننسى مساعدة النروج
في مجال الغاز والنفط وأخيرا ً مساهمتها أيضا ً في
الصندوق الذي أنشئ خالل مؤتمر الدعم الدولية في
باريس».
وأضاف« :ناقشنا التعاون الثنائي بين بلدينا وإمكان
تطويره من خالل مساهمة حكومة النروج في المؤتمر

ي��ج��ب أن ي��ص��در م��ن خ�ل�ال ق��ان��ون
للمجلس الوطني لالغتراب ينهي
االنقسامات داخل الجامعة الثقافية
ويوحد االنتشار من أج��ل مساعدة
كل لبنان وليس مساعدة أطراف في
لبنان».
خامساً ،مأسسة التواصل:
وح��ول ه��ذا المحور ق��ال باسيل:
«إذا كان مستحبا ً تحييد لبنان عن
الصراعات اإلقليمية والدولية وعن
الثورات العربية حفاظا ً عليه ،فإنّ
حياده السلبي تجاه تقنيات العصر
وثورة التيليكوم هو قاتل له ولدوره،
من هنا أهمية خلق شبكة تواصل
غير مسبوقة بين اللبنانيين ،مقيمين
ومنتشرين .تواصل نبدأه اجتماعيا ً
من خالل خلق مشروع Lebanon-
 Connectالذي سنعرضه عليكم،
ول��ك��ن ال��م��ه��م أن ينتهي ت��واص�لاً
اقتصاديا ً وسياسيا ً وإنسانياً .وهذا ما
يجب أن يتطور ليربط كل الناجحين
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن ،ف��ت��ت��ح��ول قصص
نجاحاتكم قصة نجاح للبنان».
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استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم األرثوذكس المطران الياس
ع��ودة ،في دار المطرانية أمس ،النائب هنري حلو الذي قال بعد الزيارة:
«زرت اليوم (امس) سيادة المتروبوليت الياس عودة ألخذ بركته وإلطالعه
على منطلقات ترشحي لرئاسة الجمهورية وأهدافه .وسيادة المطران عودة
معروف ببُعد نظره ،وكان يستبق األمور عندما حذر في الماضي من خطر
الوصول إلى الشغور والفراغ الذي لألسف وصلنا إليه اليوم» .وأضاف:
«تباحثنا في هذا الموضوع ،وسيّدنا يشجع على السعي إلى انتخاب رئيس
في أسرع وقت.
من هذا المنطلق ،كان هناك اتفاق في وجهات النظر للوصول فعالً إلى
ّ
بغض النظر عن األسماء».
نتيجة إيجابية
ورأى حلو «أنّ إنقاذ البلد وإنقاذ رئاسة الجمهورية أهم بكثير من األسماء،
وعلى كل حال أنا شخصيا ً مستمر في الترشح ،ولم أترشح كي أنسحب .وأنا
اليوم سأسحب من انتخابات رئاسة الجمهورية االصطفافات التي عطلتها،
وأدت إلى الوضع القائم اليوم».

واعتبر رئيس المجلس التنفيذي
ف��ي ح��زب الله السيد هاشم صفي
الدين ،أنّ «المشهد ال��ذي شاهدناه
قبل يومين في االنتخابات السورية
في لبنان ،هو دليل واض��ح على أنّ
هناك فئة سياسية في لبنان تعيش
ف��ي ال��ك��ه��وف وت��ت��ح��دث بمنطق ما
ترغب وليس بمنطق ما هو واق��ع،
بمنطق األم��ان��ي ،بمنطق المشاريع
المشبوهة التي تنتمي اليها».
وخالل احتفال تأبيني في مجمع
األم��ام الكاظم في حي ماضي ،سأل
صفي الدين« :هؤالء الذين انتخبوا
ب��ع��ش��رات اآلالف ف���ي ل��ب��ن��ان هم
س��وري��ون أم ليسوا بسوريين؟».
وق����ال« :ب��ال��ط��ب��ع ه��م م��ن الشعب
ال��س��وري وأمثالهم كثير في داخل
سورية وسنشهد هذه التجمعات يوم
االنتخابات في الثالث من حزيران
في سورية ،هذا هو الشعب السوري
ال��ذي أُري��د له أن يُحشر في معركة
تحت يافطة مذهبية دولية أو مصالح
ّ
ّ
وضخ السالح من
ضخ المال
غربية
أج��ل أن يقتل ال��س��وري��ون بعضهم
بعضاً».

ول��ف��ت ص��ف��ي ال���دي���ن إل����ى «م��ا
نقلته وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ع��ن جيفري
فيلتمان األب ال��روح��ي لـ  14آذار،
وهو ال��ذي يشغل اليوم وظيفة في
األم��م المتحدة حيث ق��دم نصيحة
ل��ل��س��ع��ودي��ي��ن ول�ل�أت���راك ول��ل��دول
الغربية ولألميركيين يقول لهم:
عليكم أن تستعجلوا الحل السياسي
في سورية وأن تقلعوا عن كل ما كنتم
ذهبتم إليه في الماضي ،ألنّ األحداث
التي تجري ف��ي س��وري��ة وج��واره��ا
ستجعلكم ت��دف��ع��ون ال��م��زي��د من
الخسارات ،وفي كل يوم تتأخرون
فيه ستزداد خسارتكم».
وش��دد على أنّ «كل هذه الهزائم
ال��ت��ي م��ن��ي��وا ب��ه��ا ف��ي س��وري��ة هي
نتيجة الواقع القوي والمتين لمحور
المقاومة في سورية ولبنان وكل
المنطقة ،وهذا المحور القوي يفرض
خياراته والوقائع ،وفي المقابل نرى
المشروع المستقدم لسورية يتراجع
وينكسر ويترنح».
واعتبر صفي الدين أنّ «المقاومة
لم تعد خيارا ً سياسيا ً متبنى ،بل
أصبحت مشروعا ً كامالً في لبنان
والمنطقة كلها ،سواء عجب هذا الكالم
بعض اللبنانينن أم لم يعجبهم ،وهذا
المشروع يحقق إنجازات وانتصارات
على امتداد كل ساحات المواجهة مع
الصهاينة وم��ع كل العناوين التي
يتلطى خلفها الصهاينة».

رعد

وأعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة

معلولي :ثالثة خيارات
النتخاب الرئي�س
حدّد النائب األسبق لرئيس مجلس النواب
ميشال معلولي ثالثة خ��ي��ارات ف��ي موضوع
ش��غ��ور ك��رس��ي ال��رئ��اس��ة األول����ى ،األول« :أن
ينتخب المجلس الحالي رئيس الجمهورية وهذا
الرئيس سيطعن بشرعيته ألنّ نوابا ً ال شرعيين،
مدّدوا واليتهم من دون أسباب موجبة ،انتخبوا
رئيسا ً للجمهورية» ،الفتا ً إلى أنّ «هذا الوضع
الالشرعي تأكد بتعطيل المجلس الدستوري،
الهيئة الوحيدة التي لها صالحية البت بصحة
التمديد أو عدمه».
كما حدّد في بيان أصدره أمس ،الخيار الثاني
باآلتي« :تقصير والية المجلس الحالي أو انتظار
بضعةأشهرتجريبعدهاانتخاباتنيابية،فيقوم
مجلس شرعي بانتخاب رئيس جمهورية شرعي،
وبذلك يعود النظام البرلماني الديموقراطي إلى
صلب الحياة السياسية في لبنان».
فنص على« :أن تبقى سدّة
أ ّما الخيار الثالث
ّ
الرئاسة شاغرة أو أن يمدد المجلس الحالي
واليته الالشرعية وتبقى الدولة من دون رأس
وهذا ما يهدد االستقرار واألمن بل الكيان برمته».

النائب محمد رعد «أننا لن نقبل بعد
اليوم رئيسا ً يكون خصما ً للمقاومة
وغير حافظ للعهد معها».
وخ�لال االحتفال التأبيني الذي
أقامه ح��زب الله في ذك��رى أسبوع
الشهيد مصطفى حسين أي��وب في
حسينية بلدة حاروف ،لفت رعد إلى
«أنّ رأس الرمح للمؤامرة في سورية
ق��د ان��ك��س��ر وظ��ه��ر ن��ت��اج مشاركة
م��ج��اه��دي ال��م��ق��اوم��ة اإلس�لام��ي��ة
وحزب الله في قطع دابر المؤامرة».
وأوض��ح «أنّ القوى الدولية التي
كانت تدفع وت��دع��م ه��ذه المؤامرة
أصبحت تتلمس نوافذ فتح قنوات
مع سورية ونظامها ،ألنّ هذه القوى
في النهاية تريد مصالحها وتتعاطى
مع األقوياء ومع الوقائع» ،الفتا ً إلى
«أنّ هذه ال��دول تعرف أنّ فتح هذه
القنوات بعد أن أسقطت المؤامرة
ليست مسألة سهلة» .واعتبر« :أنّ
كالم أوباما عن تسليح المعارضة
المعتدلة في سورية ال يعني أنه يريد
معارضة ال معتدلة وال غير معتدلة،
بل هو يعرف أنّ مشروعه قد سقط
في سورية ،لكنه يريد أن يكسب وقتا ً
وأن يربك الساحة في سورية علَّه
يستطيع أن يستدير ليغير موقفه».
وأض����اف« :ك��ل دول ال��ع��ال��م تعمل
لمصلحتها ولمصلحة ب�لاده��ا إال
حكوماتنا وبعض القوى السياسية
في بالدنا فهي تعمل فقط على أن
ترهن البلد وتجعله تابعا ً لسياسات
الدول األجنبية ،ألنهم ال يملكون ثقة
بأنفسهم».

�إميل لحود :للطعن بمر�سوم التجني�س
دع��ا النائب السابق إميل إميل لحود إل��ى «الطعن بمرسوم
التجنيس الذي وقعه الرئيس ميشال سليمان قبيل نهاية عهده
وشمل غير مستحقين من جنسيات مختلفة ،على رغ��م وجود
الكثيرين من أصحاب هذا الحق الذين يعاني بعضهم من حاالت
إنسانية».
وأشار في تصريح أمس ،إلى «أنّ المرسوم شمل فلسطينيين،
في مخالفة واضحة للدستور ،إضافة إلى جنسيات أخرى ،من دون
تبرير قانوني كما أنّ تمريره في الساعات األخيرة من العهد يطرح
عالمات استفهام تصل إلى مرتبة الشكوك».
ودعا لحود إلى «نشر أسماء وجنسيات من شملهم المرسوم،
مع األسباب الموجبة لمنحهم الجنسية اللبنانية ،في حين يشكو
كثيرون من أصحاب هذا الحق من حرمانهم منه ،إال أنّ ما ينقص
هؤالء ،كما يبدو ،ليس أوراقا ً تضاف إلى ملفهم بل واسطة سياسية
تتيح تهريب اسمهم في مرسوم مهرب هو اآلخر» .وشدد على «أنّ
مختلف القوى السياسية مدعوة إلى التوقف عند هذه القضية التي
تتعدى الخالفات السياسية إلى استباحة منح الجنسية اللبنانية
لمئات األشخاص من دون وجه حق ،واتخاذ موقف علني منها
والمطالبة بتجميد مفاعيل المرسوم فوراً» ،مشيرا ً «إلى أنّ الرئيس
سليمان الذي بدأ عهده بمخالفة دستورية أدت إلى انتخابه أنهى
عهده بمخالفة أخرى عبر توقيع هذا المرسوم ،أما الحكم على ما
بين المخالفتين فنتركه للتاريخ».

