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فريق � 14آذار يعتمد ا�ستراتيجية تقطيع الوقت

«الطاقة االغترابية» �أنهى �أعماله
وبا�سيل ّ
حدد �شباط  2015موعد ًا للم�ؤتمر المقبل
اختتم ب��رن��ام��ج «ل��ق��اء الطاقة
االغترابية اللبنانية» الذي نظمته
وزارة ال��خ��ارج��ي��ة والمغتربين،
بدعوة ومشاركة من وزير الخارجية
والمغتربين جبران باسيل ،جلسات
عمله التي عقدت على مدى يومين
في فندق هيلتون -حبتور ،والذي
جمع نحو  500شخصية اغترابية
ب��ارزة ،من المنتشرين في العالم،
ومن مختلف القطاعات.
وفي المناسبة ألقى باسيل كلمة
أع��رب خاللها عن تعاطفه وشكره
العميق لكل شخص لبى دعوته
للمشاركة في هذا المؤتمر «الذي
ي��ه��دف إل��ى تأمين االس��ت��م��راري��ة،
مهما حصل من متغيرات» .وقال:
«نحن في حاجة اليوم الى عقولكم
وقلوبكم ،حيث أعطيتم لبنان من
دون ح��دود ،لنكمل معا ً هذا العمل
الصعب ،فأنتم شمسنا في أميركا
الالتينية ،ونجمتنا في أستراليا،
وأنتم كل الطاقات الموجودة لدينا
في ال��دول حيث أنتم موجودون».
وأض����اف« :علينا أن ن��رك��ز على
االستمرارية مهما كانت الظروف،
وه��ن��ا أش��ك��ر ك��ل م��ن ط���رح فكرة
المنظمات غير الحكومية ،خصوصا ً
أن��ه��ا مؤسسات غير رسمية ،وال
تخضع ألي شكل من أشكال الهرمية،
أو التنظيم ،كما بقية المؤسسات
االغ��ت��راب��ي��ة ،إلل��غ��اء التنافس ألنّ
هدف المؤتمر األساسي هو تأمين
االستمرارية ،وهذا مهم جداً».
ورأى أننا «نعيش في الشخصية
اللبنانية ال��واح��دة ازدواج��ي��ة،

بدليل أنّ اللبناني المغترب هو
نفسه اللبناني المقيم ،وهكذا غنى
ينعكس ع��ل��ى ك��ل ال��م��س��ت��وي��ات،
والجدلية بين المقيم والمنتشر
تنعدم مع وجود الدولة ،ألنّ لبنان
وجد توازنه في انتشاره» .وقال:
«عندما اعتمدنا في ال��وزارة شعار
«حدودنا العالم» ،اعتبرنا أنكم في
الخارج تشكلون جزءا ً من لبنان،
فكل منكم ترك حجارة ،أو أرضا ً غير
مزروعة ،وترك غصة وحنينا ً لكنكم

حققتم قصة نجاح ف��ي ال��خ��ارج،
وهنا أطلب منكم أن تحافظوا على
حنينكم للبنان ،وتحافظوا على
نجاحكم ف��ي ال��خ��ارج ،وأدع��وك��م
لتعودوا لتعمروا الحجارة التي
تركتموها وتحولوها بيوتاً ،وأطلب
منكم أن تحافظوا على أرضكم
لتعودوا عندما تريدون ألننا في
انتظاركم».
وأعلن باسيل عن موعد المؤتمر
المقبل في  20و 21شباط .2015

التوصيات

وف��ي الختام ص��در ع��ن المؤتمر
التوصيات اآلتية:
أوالً :تأكيد التوصيات الصادرة
ع���ن م���ؤت���م���ري ال��دي��ب��ل��وم��اس��ي��ة
االقتصادية واالغ��ت��راب��ي��ة بتاريخ
 ،2014-4-30و .2014-5- 1
ث��ان��ي �اً :ت��أك��ي��د تفعيل اتفاقية
ال��ش��راك��ة بين وزارت���ي الخارجية
والمغتربين ،والتربية والتعليم

العالي الهادفة إلى تأسيس وإنشاء
مدارس لبنانية في بلدان االغتراب.
ث��ال��ث �اً :تأكيد أهمية التواصل
اإللكتروني بين اللبنانيين ،مقيمين
ومغتربين ،تواصل يبدأ اجتماعيا ً
من خ�لال خلق مشروع «ليبانون
كونكت» ،على أن ينتهي اقتصادياً،
سياسيا ً وإنسانياً ،فتتحول قصص
نجاحات اللبنانيين في الخارج،
قصة نجاح للبنان مما ي��ؤدي إلى
خلق «لوبي لبناني فاعل.
رابعاً :مواكبة جمعية الصناعيين
ف��ي لبنان ف��ي اق��ت��راح��ه��ا ال��ه��ادف
إل��ى تأسيس «مجلس المنتجين
المغتربين اللبنانيين».
خامساً :التواصل مع أهل الفكر
والثقافة من اللبنانيين في الخارج،
لما يمكن أن يكون لهم من دور في
إبراز الوجه الحضاري للبنان.
يذكر أنّ اليوم الثاني للمؤتمر شهد
جلسات حوار تمحورت حول :حقوق
اللبنانيين المنتشرين ،من استعادة
الجنسية اللبنانية ،وعرض آليات
التسجيل ،وال��ت��ص��وي��ت المتبعة
في بلدان االنتشار ،كما بحثت في
«الربط التنموي بين لبنان المقيم
ول��ب��ن��ان ال��م��غ��ت��رب» ،و«ال��ن��ج��اح
والتفوق اللبناني في الخارج».
وق���ام ال��م��ش��ارك��ون ف��ي المؤتمر
أمس بجولة سياحية رسمية برفقة
ال��وزي��ر ب��اس��ي��ل ،وب����دأت الجولة
بتدشين «غابة المغترب اللبناني»
في شاتين ،ثم قام باسيل بتدشين
«ب��ي��ت ال��م��غ��ت��رب ال��ل��ب��ن��ان��ي» في
البترون.

�إيجابيات و�سلبيات ـ والعبرة في التنفيذ!
} علي بدر الدين
ح�س�ن�ا ً ف�ع��ل وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة وال�م�غ�ت��رب�ي��ن جبران
باسيل ف��ي دع��وت��ه ال�م��زدوج��ة لعقد مؤتمري البعثات
الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية في العالم ،و»الطاقة
االغ��ت��راب��ي��ة» ف��ي ب��ي��روت ف��ي ف �ت��رة زم �ن �ي��ة متقاربة
وقياسية مع أن التحضيرات لم تكن كافية ،وقد ال تلبي
الطموحات واآلم ��ال ال�م��رج��وة .وال تتناسب م��ع حجم
الحدث االغترابي .غير أن التئامهما في ظروف سياسية
واقتصادية وأمنية ،كتلك التي يمر فيها لبنان ،حولتهما
إلى حدث بالغ األهمية ،وتحديدا ً مؤتمر الطاقة االغترابية
لما يمثله المغتربون والمنتشرون والمتحدرون من
أصل لبناني من طاقات وقدرات هائلة على المستويات
السياسية واالقتصادية والعلمية والثقافية في قارات
العالم الست .إذ تبوأوا المناصب الرسمية العليا ونالوا
ال�ج��وائ��ز واألوس �م��ة وش �ه��ادات ال�ك�ف��اءة والتقدير على
إبداعاتهم ونجاحاتهم .وظلوا أقوياء فاعلين ومبدعين
على رغم غياب الدولة اللبنانية ،وحمالت استهدافهم
وال�م�ن��اق�ص��ات غير الشريفة م��ن «ل��وب �ي��ات» صهيونية
وم �ج �م��وع��ات ع �ن �ص��ري��ة ،ب �ه��دف إض �ع��اف �ه��م وض ��رب
م�ق��وم��ات نجاحهم ،وزع��زع��ة ثقة ال ��دول والحكومات
والشعوب بهم.
الحق يقال ،إن الوزير نجح في جمع مئات اللبنانيين
من  36دول��ة في العالم ،وفي استقطاب نخبة كبيرة
من المتفوقين والمتميزين في أعمالهم المختلفة .وقد
لبوا الدعوة إلى المؤتمر ،ألنهم وجدوا فيه فرصة قد ال
تتكرر ،ومناسبة اغترابية وطنية إلثبات حسن النيات،
ور ّد التهمة عنهم ،بأنهم تخلوا ع��ن وطنهم األم ،أو
أصبح بالنسبة إليهم في غياهب النسيان .وأثبتوا أنهم
الفروع لجذور آبائهم وأجدادهم وأصولهم المتجذرة
في أرض لبنان ،التي ثبت في نفوسهم لواعج الحنين

نجح با�سيل في جمع مئات
اللبنانيين من  36دولة وفي
ا�ستقطاب نخبة كبيرة من
المتفوقين والمتم ّيزين في
ّ
�أعمالهم المختلفة وقد لبوا
الدعوة �إلى الم�ؤتمر لأنهم
تتكرر
وجدوا فيه فر�صة قد ال
ّ
والشوق واالنتماء وتضخ في شرايينهم دماء الوالء له
من دون سواه.
وتكمن أهمية المؤتمر أيضاً ،في أنه عقد في لبنان
ه��ذا البلد القابع منذ عقود على فوهة بركان سياسي
طائفي يغلي ،وق��د ينفجر ف��ي أي��ة لحظة يتشظى منه
المقيمون والمغتربون من أبنائه ،ش ّكل تحديا ً وقوة
جذب فاعلة ومؤثرة ألبناء وأحفاد مهاجرين تحولوا
بفعل ال��زم��ن إل��ى متحدرين م��ن أص��ل لبناني ،مضى
على هجرهم لبنان أكثر من  150سنة ،تبدّلت خاللها
األح � � ��وال ،وت �غ �ي��رت ال ��وج ��وه واألس � �م� ��اء وال� �ع ��ادات
والتقاليد واللغات والسياسات واألح�لام .ول ّم شملهم
سج ُل للوزير باسيل ،ال يمكن
في مؤتمر يع ّد إنجازا ً ُي َ
نكرانه أو االستخفاف ب��ه ،بخاصة أنهم قبلوا الدعوة
إلى وطن مثخن بالجراح ،عجز مسؤولوه عن انتخاب
رئيس جديد للجمهورية ،بعد أن تحولوا إل��ى أسرى
توافق عربي وأقليمي ودول��ي لتعيين الرئيس العتيد
والذي يبدو وفق أجنداتها أنه لم يحن آوانه بعد أقله في
المدى القريب.
ل�ب��وا ال��دع��وة إل��ى المؤتمر وه��م ي��درك��ون أن وطنهم
األم يعيش لحظة تاريخية سياسية م��أزوم��ة ومع ّقدة
وأن مستقبله ال يبشر بالخير والتفاؤل وقد انسحبت
ت��داع �ي��ات ال��ف��راغ ال��رئ��اس��ي ع �ل��ى ح �ك��وم��ة ب ��دأ سوس
ال��خ�ل�اف��ات واالن��ق��س��ام��ات واالج� �ت� �ه ��ادات القانونية
وال��دس�ت��وري��ة ح��ول صالحياتها ال�ط��ارئ��ة والمفترضة
ينخر جسدها ال�ه��زي��ل ،وه��ي التي ول��دت بعد مخاض
طويل وغير طبيعي ،وأن السلطة التشريعية (مجلس
النواب) معرض للشلل والتعطيل ولفقدان دوره لكثرة
إس �ق��اط��ات ال �خ�لاف��ات واالن �ق �س��ام��ات ع �ل �ي��ه ،واعتماد
البعض لسياسة ال�ع��زل والمقاطعة وف��رض الشروط
المسبقة .وأن خ��ارج قبب القصور الرئاسية الثالثة،

يئن اللبنانيون م��ن ع��بء ال�س�ي��اس��ات ال�خ��اط�ئ��ة ،وثقل
األوض��اع االقتصادية واالجتماعية والمعيشية ومن
ضياع الحقوق ،وانعدام المسؤوليات والتي ستؤدي
إلى غليان الشارع ،النسداد أفق التفاهمات بين األفرقاء
ال�س�ي��اس�ي�ي��ن ع�ل��ى ال�م�ص��ال��ح وال �ح �ص��ص والمكاسب
السياسية والطائفية.
ف��ي ظ��ل ه��ذا ال��واق��ع الصعب وال �م��ؤل��م ،ال��ذي وضع
ل�ب�ن��ان ع�ل��ى ح��اف��ة ال�ه��اوي��ة وف��ي أح �ض��ان «انفجارات»
سياسية وطائفية واج�ت�م��اع�ي��ة ،ت�ج��رأ ال��وزي��ر باسيل
وتح ّمل مسؤولية انعقاد هذا المؤتمر االغترابي الذي
أمل منه ض��وءا ً أو بصيص أمل مفقود في عتمة أرادها
البعض وعلّه يشكل تظاهرة اغترابية استثنائية ،وهذا
ما حصل ،ما أث��ار الدهشة واإلعجاب في آن .وأك��د من
خ�لال��ه أن لبنان كطائر الفينيق ال��ذي ي��رغ��ب بالحياة
مهما بلغت األزم��ات وقست ال�ظ��روف ،وأن نفط لبنان
االغترابي جاهز ليكون المنقذ وص ّمام األمان.
ه��ذه ال�ل��وح��ة ع��ن واق ��ع ل�ب�ن��ان ق��د ي��رى فيها البعض
سوريالية أو خليطا ً من األح��زان واألمنيات والرغبات
ولكنها الحقيقة الموجعة التي يخشى اللبنانيون من
تداعياتها في المستقبل اآلتي .وال ندّعي أن مؤتمر الطاقة
االغترابية سيحقق المعجزات أو أنه سيضعنا على سلّم
األمان والتفاؤل واإلنقاذ ،بل يمكن اعتباره بذرة عطاء
وثمرة جهود علّها تنبت في صحرائنا القاحلة وترفع
من منسوب الثقة ب��أن لبنان لن يموت وأن أب�ن��اءه من
المقيمين والمغتربين لن يفرطوا فيه أو يتركوه فريسة
سهلة في فم تنين صراع المصالح وتقاطعها.
وه ��ذا ال ي�ع�ن��ي أن �ن��ا ن�س�ت�ن��د إل ��ى م��ا ت�ض�م�ن��ه البيان
الختامي للمؤتمر بعد أن ف��اض��ت جلساته على مدى
يومين بالنقاشات والكالم الجميل والوعود واألحالم
البعيدة ،فهذه من أصول المؤتمرات التي ال بد لها من
ب�ي��ان النهاية يتضمن م �ق��ررات وت��وص�ي��ات وأمنيات،
قد ينتهي مفعولها عندما يحمل المؤتمرون حقائبهم
ويعودوا من حيث أتوا .وقد ال تتطابق حسابات بيدرهم
مع حساب حقلهم .وق��د يحظون بالتعارف والقبالت
والمآدب .ألن العبرة دائما ً هي بالتنفيذ .وليس بكمية
ونوعية ما يصدر من توصيات ورغبات ال قيمة لها وال
طائل منها إذا ظلت حبرا ً على ورق أو هجرتها العقول
واألدمغة والطاقات التي خاطرت وتكلفت وتحملت عناء
السفر وودعت وغادرت حاملة معها األماني والذكريات
ورحلة من العمر ربما ترثها األج�ي��ال المتعاقبة التي
تستفيد من مخزونها إذا شاء القدر والمسؤول دعوتها
إلى مؤتمرات مشابهة في حقبات مقبلة.
ب �ع��ض اإلي��ج��اب��ي��ات ال��ت��ي أن �ت �ج �ه��ا م��ؤت �م��ر الطاقة
االغترابية قد يرى فيها الوزير باسيل حافزا ً لمغتربي
لبنان للعودة إلى الوطن واستمرار التواصل بأشكال
ووس��ائ��ل مختلفة .وق��د يكون أص��اب برعايته ،وحقق
جزءا ً مما أراده من هذا المؤتمر وخطط له .ولكن الكمال
لله وح��ده ألن��ه م��ن الصعوبة بمكان أن يحقق نجاحا ً
ك��ام�لاً .ورب �م��ا ه��ذا أم��ر ب��دي�ه��ي وط�ب�ي�ع��ي ،وم��ن يعمل
يخطئ وعن غير قصد ،ومهما كانت األخطاء كبيرة أو
صغيرة باإلمكان إبطال مفاعيلها السلبية .وهذا ما كان
على الوزير باسيل أن يأخذه في االعتبار وقبل إطالق
مبادرته الوطنية االغترابية ،وال�خ��روج بنتائج أفضل
وأشمل.
أوالً :أن ينطلق قطار اهتمامه ورعايته للمغتربين
اللبنانيين من نقطة البداية ،أي بمعرفة مكامن الخلل
والتصدع واالنقسامات التي قضت مضاجع اللبنانيين،
وظهرت إلى العلن في المؤسسة االغترابية المتمثلة في
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ،التي هي اليوم
ثالث جامعات ،مع أن هناك جامعة شرعية أما ً معترفا ً
بها رسمياً ،وتعقد مؤتمراتها برعاية رسمية ويرأسها
أحمد ناصر.
ث��ان �ي �اً :أن ي��دع��و المختلفين والمنقسمين إل��ى لقاء
مصالحة ومصارحة ،وح��وار جدي ومسؤول لتوحيد
الجامعة واالغتراب والتفاهم على مؤتمر جامع وشامل
يكون برعايته من شأنه إذا حصلت إعادة هيكلة الجامعة
وتطوير قوانينها وأنظمتها المعمول بها منذ عام 1960
عندما أب �ص��رت ال �ن��ور ف��ي مؤتمرها األول ،ألن�ه��ا منذ
ذل��ك التاريخ لم يتغيّر حالها بفعل التقصير الرسمي
واألوض ��اع وال�ح��روب األهلية التي شهدها لبنان منذ
عام  1975وال تزال تداعياتها مستمرة.
ثالثاً :بإمكان ال��وزي��ر بحماسته واندفاعه الوطني
وص��دق توجهاته وم�ب��ادرات��ه اإلصالحية والتغييرية
إق �ن��اع المختلفين ع�ل��ى ال�ج��ام�ع��ة وب�خ�ل�ف�ي��ات طائفية
وس �ي��اس �ي��ة وف �ئ��وي��ة م�ه�ي�م�ن��ة ب� �ض ��رورة ال �ت �ك �يّ��ف مع

التطورات التي حصلت في لبنان وبالد االغتراب ،وبأن
الجامعة بوضعها الراهن لم تعد صالحة وباتت عاجزة
عن القيام بالوظيفة التي أنيطت بها أو رسمت لها عند
إطالقها .وبأن الضرورات الوطنية تبيح المحظورات.
راب� �ع� �اً :رغ ��م أه �م �ي��ة ان �ع �ق��اد ال �م��ؤت �م��ر وض��رورت��ه
وإي�ج��اب�ي��ات��ه إال أن��ه افتقد إل��ى ش��رائ��ح اغ�ت��راب�ي��ة فاعلة
ومؤثرة وناجحة في مجاالت أعمالها ،فمنهم من قاطع
المؤتمر اعتراضا ً
وسجل موقفاً ،ولهم باع طويل ومفيد
ّ
في خدمة لبنان واغترابه .ومنهم من لم تشملهم الدعوة
بسبب االستعجال ف��ي عقد المؤتمر م��ا أنتج تقصيرا ً
وخلالً بحق ه��ؤالء الذين في إمكانهم أن يساهموا في
إنجاح المؤتمر.
ولكن يبدو أن لدى الوزير باسيل ما يبرره لإلسراع
في عقد المؤتمر وعلى عجل من دون االستعداد الكامل
والكافي .قد يكون منها أنه ال يريد الدخول في متاهات
الجامعة الثقافية وانقساماتها التي تحولت إلى مرض
ع�ض��ال ال�ش�ف��اء منه مستحيل .وال ي��ري��د ال �خ��وض في
تجربة الفشل في العالج الذي حاول أسالفه في وزارات
الخارجية والمغتربين أو سعى إليه الحكم والحكومة
ّ
وفضل ع��دم ال��ره��ان على حصان أع��رج خسر السباق
ق�ب��ل ح�ص��ول��ه ،ف��ارت��أى أن يطلق م �ب��ادرت��ه ع�لّ��ه ينجح
في تأمين جسور التواصل مع جناح لبنان المغترب
ويضعه على السكة الصحيحة على أمل الوصول به إلى
بر األمان والوحدة والتفاعل مع وطنه وهو الذي يمتلك
الكثير من الخبرات والنجاحات التي يمكن توظيفها من
أج��ل لبنان .وال ننكر أن��ه لغاية اآلن حقق ج��زءا ً يسيرا ً
مما أراده وه��دف إل�ي��ه وترجمه باحتشاد المغتربين
اللبنانيين في مؤتمر قد يشكل حجر األساس النطالقة
اغترابية جديدة وفاعلة.
ومن خالل كالمه في افتتاح المؤتمر واختتامه بعث
ب��رس��ال��ة واض �ح��ة إل��ى م��ن يعنيهم األم��ر ب��أن الجامعة

الم�ؤتمر لن يحقق المعجزات
بل يمكن اعتباره بذرة عطاء
وثمرة جهود ع ّلها تنبت في
�صحرائنا القاحلة وترفع من
من�سوب الثقة ب�أن لبنان لن
يموت و�أن �أبناءه من المقيمين
يفرطوا فيه
والمغتربين لن ّ
الثقافية ومن دون أن يسميها أصبحت وراءها وال مكان
لها في برنامج عمله ألنها بانقساماتها وفشلها أصبحت
من الماضي.
وأعلن بوضوح وصراحة عن بدائل لها ربما تكون
أكثر فاعلية وتأثيرا ً وتأطيرا ً للمغتربين منها تشكيل
«لوبيات» لبنانية في ال�خ��ارج ،إع��ادت��ه تعويم مشروع
المجلس الوطني لالغتراب الموجود منذ سنوات في
أدراج الحكومات ووزراء الخارجية وه��و بحاجة كما
غيره من الملفات الخالفية إل��ى التفاهم والتوافق بين
األفرقاء السياسيين .اقتراحه إنشاء مجلس المنتجين
المغتربين اللبنانيين بالتعاون والتنسيق مع جمعية
الصناعيين إضافة إل��ى اقتراحات وم�ب��ادرات تضمنها
البيان الختامي ويع ّول عليها الوزير باسيل الكثير من
اآلم��ال والطموحات وإذا تحققت سنغيّر وجه التاريخ
االغترابي وتدهش اللبنانيين.
المرتجى أن تتحقق األمنيات وينطلق قطار التنفيذ
ال أن يذهب التعب هباء ،مع مغادرة المغتربين لبنان
ال��ذي��ن ان�ش��رح��ت ص��دوره��م ف��ي وط��ن اآلب ��اء واألج ��داد
وتنعموا بـ»الكبة والتبولة والحمص» وتنشقوا هواء
األرز العليل بعد غياب قسري فرضته ظروف الهجرة
و ُبعد المسافات وتجاهل المسؤولين .ولم يرجعوا إلى
أوطانهم األول��ى أو الثانية ال فرق وهم يحملون معهم
أوسمة المغترب الذي وقعها رئيس الجمهورية العماد
ميشال سليمان قبل انتهاء واليته .علّها تكون العالمة
الفارقة في اغترابهم تذكرهم بالوطن المرهون لغدرات
الزمان وفشل الطبقة السياسية.
وال بد من اإلش��ارة إل��ى أن اليوم الثالث للمؤتمرين
وهو خارج البرنامج المعدّ ،قاموا أمس برحلة بترونية
تفقدوا فيها غابة المغتربين وافتتحوا ن��ادي المغترب
وأكلوا في مطعم «بترونيات» لتفاعل الخبز والملح.
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حزب اهلل :مر�شحنا مح�سوم
ومعروف من دون �أن ن�س ّميه
ج��دّد ح��زب الله تأكيده السعي
ال��دائ��م ال��ى تحقيق انتخاب رئيس
للجمهورية بالتفاهم اليوم قبل الغد
ودعمه الستمرار عمل المؤسسات في
البلد ،مشيرا ً إلى أنّ فريق « 14آذار»
يعتمد استراتيجية تقطيع الوقت.

رعد

وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،أك���د رئيس
كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد
رع��د «أن��ن��ا حريصون على أن يتم
االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي ف��ي أس��رع
وقت ومن دون أي تدخل خارجي»،
مشدّدا ً على «أنّ وطننا متمسك بخيار
المقاومة ،وال نقبل ابتزازا ً وال ارتهانا ً
لسياسات أحد».
وخ�ل�ال ح��ف��ل تأبيني ف��ي بلدة
عدلون ،قال رعد« :إننا ال نقبل ابتزازا ً
وال ارتهانا ً لسياسات أحد ،ال في إدارة
السلطة وال في إدارة االقتصاد وال في
شؤون النفط والغاز وال في شؤوننا
الداخلية» .وأض��اف« :من كان يريد
رهن البالد في برامج الدول الكبرى
ليبحث عن وط��ن آخ��ر ،ه��ذا الوطن
يتمسك بخيار المقاومة ،والمقاومة
تصنع له حريته وقدرته واكتفاءه
الذاتي وتصنع له الكرامة والمهابة».
وقال« :نحن حريصون على أن يتم
االستحقاق الرئاسي في أسرع وقت،
ومن دون أي تدخل خارجي وأن يأتي
الرئيس الجديد مع ّبرا ً عن تطلعات
شعبه وع��ن خياراته الوطنية وأن
يحافظ على وحدة الشعب اللبناني،
وأن يتمسك بخيارات هذا الشعب وأن
يحرص على تعزيز وفاق اللبنانيين
في ما بينهم».

يزبك

وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،ج���دّد عضو
شورى حزب الله الشيخ محمد يزبك
دعوته اللبنانيين إلى اللقاء والتفاهم
النتخاب رئيس جمهورية جامع لكل
ال��وط��ن ،م��ؤك��دا ً أن��ه «ليس بمقدور
أحد أن يلغي اآلخ��ر ،وآن األوان كي
يبلغ اللبنانيون رشدهم في انتخاب
رئيس يحكمهم ،يتفقون على اختياره
في لبنان وليس وراء المحيطات».
وخالل احتفال تأبيني في بعلبك
قال يزبك« :نسعى اليوم قبل الغد
ال��ى تحقيق ه��ذا المطلب بالتفاهم،
ونريد للمؤسسات أن تستمر حتى ال
تعم الفوضى ،فأمامنا استحقاقات
وملفات مطلبية عديدة من سلسلة
ال��رت��ب وال��روات��ب ،وم��ا يتعلق بها
كمصير آالف الطالب» .واستنكر« :منع
السوريين من االنتخاب وحرمانهم
حقهم في اختيار رئيس لبلدهم في

رعد متحدّثا ً في عدلون
بالد تدعي الديمقراطية» ،شاجباً:
«الحملة على النازحين السوريين في
لبنان لمجرد مشاركتهم في العملية
االنتخابية».

الحاج حسن

ورأى وزير الصناعة حسين الحاج
حسن «أنّ دولة بال رئيس هي دولة
منقوصة ،وأنّ ملء الموقع األول في
البلد هو أمر حساس وحيوي ،وأنّ
تقصير مرحلة الشغور التي دخلنا
بها يأتي بالتفاهم السياسي الجدي
والحقيقي».
وخ�لال رعايته حفل تخرج في
حسينية ال��وع��د ال���ص���ادق ببلدة
ب���وداي ،ق��ال ال��ح��اج حسن« :نحن
نمد أيدينا إلى الجميع لنعمل معا ً
من أج��ل تقصير م��دة ال��ف��راغ ،ولكن
في الواقع هناك مطلب واحد أال وهو
التفاهم السياسي قبل كل شيء ،ألنّ
أعداد األص��وات في المجلس ال تح ّل
المشكلة ،وق��د ج��رب ه��ذا األم��ر في
الجلسات الخمس التي عقدت ألجل
االنتخاب ولم تؤتِ ثماراً».

الموسوي

ال���ى ذل���ك ،دع���ا ال��ن��ائ��ب حسين
الموسوي إلى «التفاهم بدل اتهامنا
زورا ً بالتعطيل ،م��ن أج��ل إيجاد
طريقة نتوصل بها النتخاب رئيس
للجمهورية في مجلس النواب اليوم
قبل الغد».
وخالل احتفال تأبيني في الهرمل،
ق���ال ال��م��وس��وي« :إنّ م��ن يتهمنا
بالتعطيل ،فهذا االتهام مردود عليه
ألنه بتعطيله جلسات مجلس النواب
يعطل إعطاء الموظفين والمعلمين
والقوى العسكرية واألمنية الذين
لم تعد تكفيهم رواتبهم حقوقهم،
بينما الوزراء والنواب وحيتان المال
ينعمون بالرفاهية».

فياض

وشدد النائب علي فياض على «أنّ
المقاومة ال تزال حاجة ماسة وراهنة
واستراتيجية ،وج��وه��ري��ة للدفاع
عن ه��ذا الوطن لتحرير ما تبقى من
األرض وحماية أمن اللبنانيين وصون
االستقرار والسيادة».
وخالل احتفال للحزب الديمقراطي
اللبناني في ذكرى المقاومة والتحرير
ف��ي ب��اح��ة ال��س��راي الشهابية ،قال
ف���ي���اض« :ال م��ص��ل��ح��ة ألح����د من
اللبنانيين أن يضع نفسه في سياق
هذه المواجهة ،في موقع االستهداف
للمقاومة ،التي ال تسعى وال تتطلع وال
تريد أن تخوض صراعا ً مع أي طرف
داخلي فليس لها من عدو سوى العدو
اإلسرائيلي».

قاووق

ورأىنائبرئيسالمجلسالتنفيذي
ف��ي ح��زب الله الشيخ نبيل ق��اووق
خالل احتفال أقامه الحزب لمناسبة
عيد المقاومة والتحرير في بلدة روم -
قضاء جزين «أنّ االستحقاق الرئاسي
هو استحقاق وطني بامتياز».
وخ��ل�ال اح��ت��ف��ال أق��ام��ه ال��ح��زب
لمناسبة  25أيار في بلدة روم  -قضاء
جزين ،قال قاووق« :إنّ موقفنا واضح
وم��ح��س��وم ت��ج��اه م��رش��ح ال��رئ��اس��ة،
فليعلم القريب والبعيد ال طول الوقت
وال كثرة التهويل والضغوطات يمكن
أن تغير من موقفنا الرئاسي مثقال
ذرة ،اليوم وغدا ً وبعد غد مرشحنا هو
المرشح المحسوم وال��واض��ح الذي
يعرفونه من دون أن نسميه هذا هو
الوضوح ،ولسنا في حزب الله الفريق
ال��ذي ينتظر ق��رار السفارات ،ولسنا
الفريق الذي يمكن أن يجري الصفقات
والمقايضات على حساب الثوابت
الوطنية».

�آالن عون� :إ�صرار جعجع وحلو
على التر�شح يقفل باب التوافق
أكد عضو تكتل التغيير واإلص�لاح النائب آالن عون
أنّ «الرئيس سعد الحريري يواصل العمل على تذليل
العقبات داخل قوى  14آذار أمام ترشح العماد ميشال
عون للرئاسة» ،الفتا ً إلى أنه «ج��رى ح��وار مباشر مع
الرئيس أمين الجميل ورئيس حزب القوات اللبنانية
سمير جعجع في فترة سابقة من دون التوصل إلى أي
اتفاق ج��دي ،وال��ي��وم يستمر ه��ذا التواصل من طريق
موفدين».
ورأى عون في حديث إذاعي «أنّ إصرار جعجع والنائب
هنري حلو على ترشحهما يقفل الباب أمام أي توافق أو
تطور في المواقف قد يحصل بين الكتل النيابية» ،الفتا ً

إلى أنّ «عدم إعالن العماد عون لترشحه ال يصب في خانة
المناورات السياسية إنما هو خيار سياسي».
وعلى خط ملف سلسلة الرتب والرواتب ،شدّد على
«وجوب إعادة مشروع القانون إلى طاولة البحث والنقاش
داخل اللجان النيابية كي يصار إلى اقراره بسرعة ،بما أنّ
اللجان النيابية ليست أسيرة االشتباك السياسي الحاصل
على خلفية الشغور الرئاسي» ،مشيرا ً إل��ى أنّ «وزي��ر
التربية يسعى الى إيجاد حلول جديدة إلنقاذ مستقبل
الطالب» ،ودع��ا هيئة التنسيق النقابية إلى «محاسبة
السياسيين في صناديق االقتراع بدال ً من معاقبة الطالب
من خالل تهديد مستقبلهم».

يعقوب :لقطع العالقات مع ليبيا
حتى ك�شف م�صير الإمام ال�صدر ورفيقيه

يعقوب خالل المؤتمر الصحافي
دعا النائب السابق حسن يعقوب
السفير اللبناني ف��ي ليبيا محمد
سكيني إلى االنسحاب من ليبيا بعد
الحديث عن معاهدة قضائية بين
لبنان وليبيا».
وخالل لقاء إعالمي عقده في قرية
الساحة التراثية -طريق المطار،
ت��ن��اول فيه قضية اختطاف اإلم��ام
السيد موسى الصدر والشيخ محمد
يعقوب وع��ب��اس ب��در ال��دي��ن ،قال
يعقوب 33« :سنة إلى حين انطالق
الثورة الليبية ،الدولة اللبنانية لم
تفعل شيئا ً ولم يكن هناك شيء في

الملف القضائي للقضية وقد رأينا
حين تحزم الدولة أمرها ،حيث رأينا
م��وض��وع اغتيال رئ��ي��س الحكومة
ال��راح��ل رفيق الحريري ،وف��ي عام
 2005وبعد جهود وضعت قضية
اإلم���ام ال��ص��در ورفيقيه ف��ي البيان
ال��وزاري للمرة األول��ى بعد  27سنة
في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة
وق���د تحركنا وت��م��ت عرقلتنا من
المقربين».
ولفت إلى «أنّ القضية لها وجهان،
هناك من غيب وهناك من أدار مرحلة
التغييب وقضية اإلمام الصدر مجمدة،

ليس بسبب تقصير بل مجمدة بقرار
شبكة مصالح كبرى ،لذلك حذرنا
أقرب الناس إلينا من أن يكونوا ضمن
شبكة المصالح» .وأض��اف« :تأكد
لي أنّ قضية اإلمام الصدر ورفيقيه
مجمدة بقرار اتخذ عن سابق تصور
وتصميم والسرية التي واجهونا
بها دائما ً ليست لحماية المخطوفين
بل لحماية الخاطفين ،وأق��ول إن ال
ثقة لي بالقابضين على القضية قبل
تحرير القضية ،ل��ذا أط��ال��ب بوقف
أي عالقات مع ليبيا واستعمال كل
وسائل الضغط عليها».

