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عون ي�ص ّعد تحر ّكه ويدعو الجميع �إلى التظاهر اليوم:
نحلم بوطن فيه قانون ود�ستور و�شعب ال نفايات و�سرقة وف�ساد
دع��ا رئيس تكتل التغيير واإلص�ل�اح النائب
ميشال عون الجميع إلى التظاهر اليوم ،وقال:
«أطلب منكم يا لبنانيين أن تنزلوا إلى الشارع،
فنحن نحلم بوطن فيه قانون ،فيه دستور وشعب،
ال نفايات وسرقة وفساد ،فجميعكم مدعوون غدا ً
(اليوم) إلى التظاهر».
وأك��د ع��ون بعد الجتماع األسبوعي للتكتل
في الرابية أمس أن «التصرفات التي جرت في
مجلس ال��وزراء هي التي تضرب الجيش وهيبة
الدولة ،ال سيما أن كل الملفات المطروحة في البالد
تتخذ طابعا ً خارج إطار المشكلة التي نعيشها،
فالبعض ينسى ما يقوم به تجاهنا» ،محذرا ً إن
«كانت فكرة وضع الجيش في وجهنا ال تزال واردة
لديكم ،فالتحذير ما زال سارياً ،ألن شبابنا تربوا
على المقاومة» ،مؤكدا ً أن «هناك أمورا ً كثيرة يمكن
أن نقولها لكننا تجاوزناها ،وهناك أمور ال نريد أن
نقولها كي ال نؤثر على معنويات أحد».
ورأى عون أنه «ال يمكن لقائد الجيش أن ّ
يتلطى
وراء الجيش لحماية أخطائه» ،مشيراً ،في ما خص
ملف التعيينات ،إلى أن «قائد فوج المغاوير شامل
روكز ليس نقطة ضعفي .لقد دعونا إلى اختيار
أفضل الضباط لقيادة الجيش وليتم طرح عدد من
األسماء المؤهلة للتعيين ،ولكن الحديث عن روكز
بدأ عندما اتفقنا على تعيينه ،وليس قبل ذلك».
واع��ت��ب��ر ع��ون أن��ه «ت��م ال��ت�لاع��ب بالدستور
والقوانين» ،سائالً «لماذا يريدون فرض انتخابات
الرئاسة قبل االنتخابات النيابية؟ إن رئيس

فؤاد السنيورة له بأنه سيهدم الجيش ويضرب
كل حماة الوطن ،وقال عون« :أنا اعتبر الجيش
مثل أوالدي وعندما تكلمت ذ ّكرت بمهمة الجيش
انه جيش وطن وليس جيش نظام وانه ال يجوز أن
ينزل في وجه مسيرة سلمية».
وقال« :نحن في الخط الرابح للحرب في الشرق
األوس��ط وكفى تطاوال ً علينا ،فبعد  15عاما ً من
العذاب والنضال ربحنا ،ال ش��يء سيثنينا عن
تحقيق هدفنا».

باسيل

الجمهورية الجديد ينتخبه مجلس نواب جديد وفق
ما ينص عليه القانون ،فكفى تهربا ًمن المسؤوليات
ألن أوالدنا سيضيعون في المستقبل».
وأردف «هناك حملة اليوم لتيئيس اللبنانيين»،
معتبرا ً أن «ما سنقوم به لن نفصح عنه ،هذه
قضيتكم ك��ي تبقوا م��ع أوالدك���م ف��ي ه��ذا البلد،
فالتيئيس ليس من مذهبنا ،ونحن لسنا محبطين
بل مناضلون .لذلك فإننا ال نمازح أح���داً ،ولم
نتحرك يوما ً لقضية شخصية ،فخيارنا األساسي
قانون انتخاب نسبي ،ولكن بسبب األزم��ة التي
يمر بها البلد قبلنا بتعديل القانون في االنتخابات
المقبلة».
ورد على اتهام رئيس كتلة المستقبل النائب

وأك��د وزي��ر الخارجية والمغتربين المهندس
جبران باسيل ،من جهته ،أن «النقاش لم يعد
م��وج��ودا ً ال��ي��وم إذا ك��ان الخيار ال��ذي ُقمنا به
سينتصر أو ال ينتصر ،ألن هذا الخيار السياسي
الذي اعتمدناه في المنطقة وعلى المستوى الدولي
قد انتصر وانتهى».
وأك��د باسيل خالل مشاركته في عشاء هيئة
قضاء جزين في التيار الوطني الحر بحضور
النائب زياد أسود والمنسق العام للتيار الوطني
ال��ح��ر ب��ي��ار رف���ول وح��ش��د كبير م��ن الفعاليات
السياسية واإلجتماعية وأهالي القضاء ومحازبين
ومناصرين« :أن الرؤيا التي وضعتنا على السكة
الصحيحة في المنطقة كانت رؤيا صائبة والسؤال
هنا في هذه المعادلة الكبيرة هل نحن موجودون
أم غير موجودين ،ونقول إننا كتيار وطني حر
موجودون .لكن كأحرار في هذا البلد ونريد أن

«لقاء الأحزاب» :الوطني الح ّر
لي�س وحيد ًا في المعركة

اإلجرامية على نطاق واسع».
رابعاً ،إن االعتقاد أنه يمكن تهميش
أي فريق وطني محق ،أو استفراده ،لهو
ضرب من ضروب المغامرة باالستقرار
والسلم األهلي .فالتيار الوطني الحر
ليس وحيدا ً في المواجهة السياسية
القائمة ،وعلى تيار المستقبل وحلفائه
عدم المراهنة على سياسة المماطلة
والتسويف المعتمدة حياله عبر
إنكار مطالبه وأحقيتها .وعليهم أيضا ً
المبادرة إلى تصحيح الخلل في عمل
الحكومة بما ينسجم مع الدستور
وال��ق��وان��ي��ن ،م��ع التأكيد أن جميع
اللبنانيين المتطلعين إلى وضع حد
إلساءة استخدام السلطة وتدهور أداء
مؤسسات الدولة والخدمات العامة
معنيون بالوقوف إلى جانب التيار
الوطني ألن مطالبه وطنية ،محقة
وعادلة وال يمكن التغاضي عنها».
ودعت الهيئة «اللبنانيين التواقين
ال��ى التغيير واالص�ل�اح وبناء دولة
المواطنةوالعدالةاالجتماعيةوالقادرة
على تحقيق التنمية االقتصادية ،إلى
أقصى درجة من التضامن والتكاتف
لتحقيق هذه األه��داف» ،واعتبرت أن
«المعبر األس��اس لتغيير هذا الواقع
الفاسد إنما يكمن في وض��ع قانون
جديد لالنتخاب على أسس وطنية
ال طائفية ،وعلى قاعدة النسبية ،بما
يحقق صحة التمثيل وعدالته ،ليصار
على أساسه إلى اج��راء االنتخابات
النيابية وإع��ادة تشكيل مؤسسات
الدولة ورسم السياسات الحكومية
التي تلبي تطلعات اللبنانيين في
التغيير واالصالح الحقيقيين».

تري�سي �شمعون :جنرال اح�شد حلفاء
على امتداد الوطن فالأزمة وطنية ال طائفية
وجهت رئيسة حزب «الديموقراطيون االح��رار» ترايسي
ّ
شمعون ،كتابا ً مفتوحا ً إلى رئيس تكتل التغيير واإلصالح
النائب ميشال عون ،أشارت فيه إلى أنه «في ضوء التصعيد
المتوقع من قبل التيار الوطني الحر والدعوة إلى التظاهر في
الشارع ،أقترح إعادة النظر في الرسالة المتوخاة والوسائل»،
معتبرة أن «فرض مواجهة طائفية من جانب أحادي في هذه
اآلونة من التطرف القاتل ما هو إال كسر لما هو مطلوب».
ورأت «إن التظاهر في وجه التمييز ضد المسيحيين يقع
مباشرة في قلب دور الضحية ،نحن مسيحيو لبنان ،لسنا
ضحايا ،نحن مهندسو هذه األمة كما أيضا ً مهندسو مستقبلنا.
التمييز الحقيقي الذي يحتاج فعالً إلى معالجة ،يتخطى حدود
القيود الطائفية .الهدف من هذا التمييز الهجومي الصارخ هو
المواطن اللبناني ،والرسالة الواجب نقلها رسالة وطنية».
وتابعت« :الشلل السياسي وحالة الطوارئ في ما يتعلق
بالنفايات وجمعها وفرزها وإنتهاكات المال العام وعدم التقيد
بأحكام الدستور والمتاجرة بالسلطة واستغاللها باإلضافة
إلى غيرها ،كلها مواضيع تؤثر على اللبنانيين بالتساوي،
ّ
بغض النظر عن طائفتهم .أطلب منك يا دولة الرئيس أن تأخذ

نقاط التجمع
وحدد التيار الوطني الحر نقاطا ً للتجمع
من أجل المشاركة في التحرك الذي دعا
اليها العماد ميشال عون اليوم األربعاء
وجاءت على الشكل التالي:
 سنتر ميرنا الشالوحي  5.00بعدالظهر.
 جبيل الحديقة العامة خلف مطعمكبار  4.30بعد الظهر.
 جونية -ال سيتيه  4.30بعد الظهر. مكتب قضاء بعبدا  5.00بعد الظهر. ساحة ساسين  5.30بعد الظهر. مجمع بترونيات  4.30بعد الظهر. مكتب المتن الشمالي  -نهر الموت 5.00بعد الظهر.

وصفت كتلة «المستقبل» بعد اجتماعها في بيت الوسط برئاسة النائب
فؤاد السنيورة ،القرار الذي اتخذه وزير الدفاع سمير مقبل بتأجيل تسريح قائد
الجيش ،ورئيس األركان ،واألمين العام للمجلس األعلى للدفاع بـ«الحكيم»،
معتبرة «أنّ قرار تأجيل التسريح استند الى أهمية تجنيب المؤسسات األمنية
الوقوع في شر الفراغ القاتل في البالد في هذه الظروف الحساسة والخطيرة
التي يمر بها لبنان وتمر بها المنطقة».
ورأت «أن التعبير الديمقراطي ّ
حق للجميع طالما أنه تحت سقف الدستور
والقانون ،وأنّ التهديد باستعمال الشارع لالعتراض على قرارات حكومية يجب
أالّ يصل إلى حدود افتعال الفوضى».
ونوهت الكتلة بـ«الموقف الوطني ال��ذي عبّر عنه البطريرك الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خالل جولته في منطقة البقاع والذي
وصف فيه اتفاق الطائف بأنه «أجمل صيغة للبنان ألنه يطير بجناحيه المسلم
والمسيحي ولن يكون أي جناح من االثنين مكسوراً» ،معتبر ًة «أن هذا الكالم
الوطني يشكل رسالة قوية لكل من يعنيهم األمر لكونه يؤكد أنّ لبنان بمسلميه
ومسيحيه ،يستمر يدا ً واحدة متحدة في مواجهة التطرف والجموح واالنحراف
والغرور».
ودعت الكتلة الحكومة الى «تفعيل عملها فورا ً لحماية مصالح اللبنانيين
االقتصادية والمعيشية وبالتالي المسارعة إلى اتخاذ القرارات الصحيحة
والمناسبة ،وال سيما ما يتعلق بأزمتي النفايات والكهرباء».
وشددت على ضرورة انعقاد مجلس النواب اليوم في الجلسة  27النتخاب
رئيس للجمهورية.

هيئة تنسيق األحزاب مجتمعة في العاقورة
ما دامت الحكومة موجودة وتمارس
مهماتها ،وبما أن القانون ال ينص على
التمديد عند الشغور في المراكز األمنية
العليا وأنه ال يحق لوزير الدفاع أن
يتفرد باتخاذ ق��رار التمديد من دون
العودة إلى مجلس الوزراء والحصول
على موافقته.
ث��ال��ث �اً ،إن األزم���ة ال��ت��ي تعصف
بالحكومة وال��م��ؤس��س��ات العامة
ال تقتصر على الخلل ف��ي تطبيق
الدستور ،بل هي أزمة بنيوية شاملة
لجميع نواحي الحياة االقتصادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��خ��دم��ات��ي��ة ،وهي
ن��ات��ج��ة م���ن ه��ي��م��ن��ة ال��س��ي��اس��ات
النيوليبرالية الريعية المعتمدة منذ
مطلع تسعينات القرن الماضي ،التي
أطلقت العنان للشركات الخاصة
العقارية والمالية وما إليها ،للسيطرة
على مفاصل االقتصاد وتهميش دور
الدولة االجتماعي والخدماتي ،وإهمال
ال��ق��ط��اع��ات اإلن��ت��اج��ي��ة الصناعية
والزراعية ،وصوال ً إلى فرض المزيد
من الضرائب غير المباشرة التي رفعت
كلفةالمعيشةعلىنحومرهقللطبقات
االجتماعية الفقيرة والمحدودة الدخل،
كما أدت إل��ى تدهور خطير ألوض��اع
الطبقات الوسطى .وهذه السياسات
االقتصادية والمالية واالجتماعية هي
التي أدت الى تكبيل اللبنانيين بالدين
الذي تجاوز عتبة الـ 70مليار دوالر،
وبالتالي إلى زيادة العجز في الموازنة
العامة ،وهو ما تسبب بأزمات حادة
ف��ي مختلف ال��ق��ط��اع��ات ،وال سيما
النفايات والكهرباء والماء ،كما بغالء
كلفة المعيشة وان��ت��ش��ار الفساد
المالي وتفشي الذهنية والممارسات

نبني دولة وأن نواجه الفساد».
وأض��اف« :إننا ذاهبون في األيام المقبلة إلى
مشروع نضال جديد وهو سهل علينا ألن عناصره
متوافرة وسنقوم به داخل مجلس الوزراء وداخل
الشارع اللبناني ،والمطروح على اللبنانيين اليوم
مواكبتنا ألنهم إذا كانوا على مستوى هذه المالقاة،
يكون اإلنتصار أكبر ويكون لنا ولهم ولكل لبنان،
إما إذا تخاذلوا فإننا مستمرون».

«الم�ستقبل» :قرار عدم الت�سريح حكيم

حمل «الم�ستقبل» م�س�ؤولية الخلل في ال�سلطة
ّ

ح � ّم��ل��ت ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن��س��ي��ق للقاء
األح�����زاب وال���ق���وى والشخصيات
الوطنية اللبنانية تيار المستقبل
مسؤولية الخلل على مستوى السلطة
السياسية ،واعتبرت أن اإلصرار على
االستمرار في نهج التمديد في المراكز
األمنية والعسكرية والمدنية ،عمل
مخالف للدستور والقوانين المرعية،
وإذ أكدت أنه ال يحق لوزير الدفاع أن
يتفرد باتخاذ قرار التمديد من دون أخذ
موافقة مجلس الوزراء ،شددت على أن
التيار الوطني الحر ليس وحيدا ً في
المواجهة السياسية القائمة.
وك��ان��ت هيئة التنسيق عقدت
اجتماعها ال��دوري أول من أمس في
بلدة العاقورة  -قضاء جبيل ،بضيافة
منسق اللقاء الدكتور بسام الهاشم،
الذي أولم بعد االجتماع على شرف
أعضاء الهيئة.
وت��ل��ت ال��غ��داء ج��ول��ة ف��ي معالم
بلدة العاقورة السياحية شرح فيها
الهاشم للوفد «حاجات بلدة العاقورة
وقرى الجوار الجردية من الناحيتين
اإلنمائية والخدماتية».
وخ���ل���ال اإلج����ت����م����اع ،ت��وق��ف
المجتمعون عند «ت��ط��ورات األزم��ة
الداخلية المتفاقمة على مستوى
السلطة السياسية ،وم��ا ج ّرته من
تداعيات سلبية على مجمل األوضاع
االقتصادية واالجتماعية والخدماتية
ال��م��أزوم��ة أص�ل� ًا منذ أع���وام عديدة
بفعل سياسات الهيمنة واالستئثار
المعتمدة ،البعيدة من مصلحة الوطن
والمواطن».
وتداول المجتمعون «آخر التطورات
اإلقليمية ومدى تأثيرها على الوضع
الداخلي في لبنان».
وبعد المناقشات ،خلص االجتماع
ال��ى التأكيد «أوالً ،إن الخلل على
مستوى السلطة السياسية ،الذي أدى
إلى شلل عمل المؤسسات الحكومية
والتشريعية ،فضالً عن سواها من
مؤسسات ال��دول��ة ،ناتج من إص��رار
تيار المستقبل على مواصلة سياسة
االستئثار بالحكم ورف��ض تطبيق
الدستور والتزام روح وثيقة الوفاق
الوطني ،التي تؤكد ض��رورة احترام
الشراكة الوطنية ومقومات التمثيل
النيابي ،وبالتالي إجراء التعيينات
في المناصب األول��ى في الدولة بناء
على أكثرية ثلثي مجلس الوزراء.
ثانياً ،إن اإلص��رار على االستمرار
في نهج التمديد في المراكز األمنية
والعسكرية والمدنية ،إنما هو عمل
مخالف للدستور والقوانين المرعية،

قا�سم :بـ«العربي الم�شبرح»
ال يوجد رئي�س توافقي

كل وقتك كي تحشد حلفاء لك على امتداد الوطن .فاألزمة
تتجاوز حدود آذار بفرعيه .هذا من دون أن ننسى التوضيح
األهم أال وهو أن الجيش الوطني ليس المذنب ،المذنب ما هو إال
دافع خدمة المصالح الذاتية ،المحرك األساسي لكل الخيارات
السياسية في البلد».
وقالت« :جنرال ع��ون ،يحق لك أن تغضب لكنك لست
وحيداً ،فكلنا غاضبون ونشعر بضغط العجز عن عدم إمكان
إحداث أي تغيير .ال تجعل أيا ً كان يشعرك بأنك معزول في
إحباطاتك ،هذا ليس صحيحاً .أطلب منك أالّ تخوض معاركك
وجه دعوتك لكل اللبنانيين وليس فقط إلى عناصر
وحدكّ .
التيار الوطني الحر لكي يتجمعوا حول الطاولة للوقوف في
وجه االنتهاكات المتفاقمة التي يدفع ثمنها المواطن اللبناني
الطيب .خوض الحرب بإنفراد هو بسالة ،أما العمل الجماعي
فهو قوة».
وختمت شمعون كتابها« :جنرال ع��ون ،أح ّثك على أن
تؤجل رد فعلك من خالل خلق ائتالف لمكافحة المشاكل التي
ّ
نواجه يوميا ً كدولة وليس فقط كمسيحيين ،في تلك المعركة
الوطنية ستلقى اتحاداً».

رأى نائب األمين العام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم أن «أزمة الكهرباء
وال��م��ي��اه وال��ن��ف��اي��ات وغ��ي��ره��ا من
األزم��ات في لبنان هي أزمة بنيوية
مرتبطة بنظام المحاصصة الطائفية،
ومرتبطة بالحماية الطائفية للفساد
والمفسدين».
واعتبر قاسم خالل حفل تربوي في
مدارس «المصطفى» ،أن «المطالبة
ال تكفي ،وال يكفي أن تحمل بعض
القوى السياسية الرؤية الصحيحة
وتطرح الحلول والمشاريع ،ألنه إذا
لم يجتمع ويتفق الجميع بحسب
تركيبتنا في لبنان ال يمكن أن تسير
هذه السفينة» ،مشيرا ً إلى انه «منذ
عشرين سنة ل��م تطرح مناقصات
في ملف النفايات من أجل التنافس
بين شركات مختلفة الختيار األفضل
بينها» .وسأل «من قال إن المؤسسات
ال���دس���ت���وري���ة ه���ي م��ن��ح ط��ائ��ف��ي��ة
للطوائف ،بمعنى أن ك��ل مؤسسة
دس��ت��وري��ة محسوبة على طائفة،
بحيث أنه إذا ّ
تعطلت مؤسسة يعمل
بعض المسؤولين من أجل تعطيل
المؤسسات األخرى حتى ال يحسب
ب��أن ط��وائ��ف لها مؤسسات تعمل
وأخ��رى لها مؤسسات ال تعمل؟»،
وقال« :صحيح أن المتربع على رأس
هذه المؤسسة من طائفة معينة ولكن
المؤسسة للبنان».
ولفت قاسم الى انه «طالما حصل
ات��ف��اق س��اب��ق �ا ً ع��ل��ى كيفية ات��خ��اذ
ال��ق��رارات في الحكومة ال داع��ي ألن
نعيد ط��رح اآلل��ي��ة م��ج��ددا ً ونسبّب
مشكلة في ذلك ،إال َّ إذا كان البعض
يعتبر أن عليه أن يستغل فرصة
وج��وده في مجلس ال��وزراء ليفرض
القرارات التي يريدها على اآلخرين».
وق������ال« :ن���ح���ن ن���ري���د رئ��ي��س �ا ً

للجمهورية ،والبعض يعتبر عدم
النزول إلى المجلس النيابي مخالفا ً
للدستور ،أبداً ،الدستور ينص على
كيفية االنتخاب عندما يجتمع النواب
بضرورة وجود الثلثين في داخل قاعة
المجلس النيابي من أج��ل انتخاب
الرئيس ،ولكنه يعطي الحق لألفراد
أن يحضروا أو أن ال يحضروا ،فمن
يحضر يمارس حقه الدستوري ومن
ال يحضر يمارس حقه الدستوري».
واعتبر أن حل هذه المشكلة هو «أن
نختار رئيسا ً يمثل فئات كبرى في
ه��ذا المجتمع بحيث يقدر أن يعقد
اتفاقات وأن يلتزم مواقفه ،وأن ينقل
لبنان إلى الموقع الصلب والصحيح.
أما أن يقال تعالوا إلى رئيس توافقي،
(بالعربي المشبرح) ال يوجد رئيس
توافقي ،الرئيس التوافقي هو الرئيس
الذي يرضى عنه الجميع ولكن ميله
إلى فئة من دون أخرى».
وق��ال« :خير لنا أن نختار رئيسا ً
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نعرفه من اللحظة األولى ونتفق معه
على كل ش��يء من أن يأتي شخص
يميل يمنة وي��س��رة بحسب الريح
ثم نفاجأ بأنه في مكان آخر وهذه
مسؤوليتنا جميعاً».
وشدد قاسم على ان «لبنان متأخر
ج���دا ً ف��ي سلم أول��وي��ات المنطقة،
فمن كان يتوقع أن االتفاق النووي
سينعكس حلوال ً على لبنان سينتظر
طويالً ألن الالئحة طويلة قبل لبنان،
يوجد اليمن وسورية ودول أخرى في
المنطقة» ،مؤكدا ً انه «إذا لم نبادر
داخ��ل��ي�ا ً ف��ي لبنان لنحل مشاكلنا
فاألزمة طويلة ،والسبب بكل وضوح:
كل العالم مرتاح للتجربة الفريدة
اللبنانية التي أ َّمنت أمنا ً سياسياً،
واس��ت��ق��رارا ً سياسيا ً عجيبا ً غريبا ً
وهم راض��ون عن أن لبنان ال يشكل
بؤرة تزعجهم ،ولم يعد لبنان منصة
تخدمهم ،فهم يكتفون بأن ال يكون
بؤرة تزعجهم».

حرب عر�ض و«الرابطة المارونية»
لال�ستحقاق الرئا�سي والمنطقة الحرة

دروي�ش التقى من�سق «المرده» الجديد
التقى رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك
المطران عصام يوحنا دروي��ش في مطرانية سيدة النجاة ،المنسق الجديد
لتيار المرده في البقاع طارق هرموش وعرض معه مختلف امور الساعة.
وهنأ درويش هرموش بمهماته الجديدة ،متمنيا ً له التوفيق .كما شكر المنسق
السابق لـ “المرده» في البقاع عماد بعقليني على محبته وتعاونه.
حرب مستقبال الرابطة المارونية

درويش مستقبال هرموش

استقبل وزير االتصاالت بطرس حرب أمس في مكتبه
في الوزارة رئيس الرابطة المارونية سمير أبي اللمع على
رأس وفد من مجلسها التنفيذي .وبعد اللقاء أوضح أبي
اللمع أنه تم البحث في “بعض المستجدات التي كان
من الضروري أن نستوضحها من معاليه ،واستعرضنا
معا ً األوض��اع السائدة خصوصا ً ما هي عليه اليوم من
حيث تراجع بعض السلطات في أعمالها اليومية .وكان
موضوع انتخاب رئيس الجمهورية في صلب لقائنا،
وتداولنا في إمكان التعجيل به وتنفيذه في أقرب وقت،
خصوصا ً في ه��ذا الوقت بالذات حيث تحصل بعض
اللقاءات على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية
تعجل في هذه العملية التي نعتبرها
والتي من شأنها أن
ّ
جميعا ً بأنها رأس الهرم الذي يقوم عليه لبنان انطالقا ً من
واقعه الداخلي».
وأضاف“ :تحدثنا كذلك عن مشروع الرابطة المارونية
منذ حوالى أربع سنوات والذي يتعلق بإنشاء المنطقة
اإلقتصادية الحرة في البترون ،وهذا الموضوع أصبح

اليوم م��درج�ا ً على ج��دول أعمال مجلس ال��ن��واب وهو
يستحوذ على موافقة معظم فعاليات وأح��زاب منطقة
البترون .وإن كان هناك بعض االعتراضات التي تستدعي
بعض التعديالت عليه فإننا سنولي هذا األمر االهتمام».
ونقل أبي اللمع عن حرب رغبته “بالقيام بمسعى
لتقريب وجهات النظر حول بعض المواضيع المهمة
والصحيحة التي تتناول موقع قيام هذا المشروع وكيفية
تمويله والتعديالت التي يمكن أن تطرأ عليه من حيث
أن يكون هذا المشروع شامالً لجميع الفئات في منطقة
البترون ويعود عليها بالخير ،وهي منطقة عمق لبناني
على مقربة من المنطقة التي أقيمت في طرابلس والتي
من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز اإلنتاج والعمل في تلك
المناطق الشمالية».
وكان الوزير حرب استقبل مدير العمليات في منطقة
الشرق األوس��ط في شركة “فودافون جاسيك باسيا»
وتناول معه مسائل تتعلق باالتصاالت وخطة وزارة
االتصاالت اللبنانية .2020

الجامعة اللبنانية الثقافية :ال�ستكمال
لم ال�شمل وتوحيد الجهود االغترابية
م�سيرة ّ
عقد المؤتمر االستثنائي للجامعة اللبنانية
الثقافية في العالم ،األسبوع الماضي ،في قاعة
المؤتمرات في فندق لورويال ـ ضبيه ،برئاسة
الرئيس العالمي أليخندرو خوري فارس ،في
حضور األمين العام العالمي طوني قديسي،
الرؤساء العالميين السابقين بشاره بشاره،
إيلي حاكمه وميشال الدويهي ،نواب الرئيس
العالمي نجيب خ���وري مخايل (أفريقيا)
وروج��ي��ه هاني (أوروب����ا) ،رئيسة المجلس
العالمي للشبيبة نسرين إسبر مع وف��د من
الشبيبة ،األمين العام العالمي األسبق جورج
أبي رعد ،نائب الرئيس العالمي السابق عن
أميركا الالتينية فرناندو حلو ،رؤساء المجالس
الوطنية إدمون عبد المسيح (فرنسا) ،كارلوس
كيروز (بلجيكا) وأرماندو مراد (فنزويال) ،رئيس
لجنة االقتصاد واألعمال في الجامعة أنطوان
منسى ،رئيسة لجنة الشؤون االجتماعية في
الجامعة هانا مجاعص أرشبولد ،عضو مجلس
األمناء طوني أبي شديد ،رؤساء الفروع القنصل
نبيل بصبوص (غانا) ،خليل خ��وري (سان
فرنسيسكو) ،ميالد عويجان (لوس أنجلس)
وم��راد كاريو (نيو جيرسي) ،رئيس مجلس
إدارة “هيدا لبنان ـ ضيعة التراث» الزعرور ـ
المتن فادي بو داغر ،رئيس جمعية RJ Liban
ناجي فرح ،ملكة جمال المغتربين اللبنانيين
للعام  2013ريتا حكيم ،وأعضاء ومسؤولين

في الجامعة من كافة القارات.
كما حضر افتتاح المؤتمر األم��ي��ن العام
المركزي للجامعة التي يترأسها أحمد ناصر
المحامي بيتر األشقر ال��ذي نقل رسالة إلى
المؤتمرين من الرئيس ناصر.
بدأ االجتماع بالنشيد الوطني ،ثم افتتح
الرئيس العالمي فارس االجتماع بكلمة رحب
فيها بالحضور ،ش��اك��را ً لهم الجهود التي
يبذلونها من أجل الجامعة.
وعدّد األمين العام العالمي طوني قديسي،
من جهته ،النشاطات التي قامت بها الجامعة
في بلدان االنتشار وفي لبنان والنجاح الكبير
للقاء ومؤتمر المجلس العالمي للشبيبة.
كما شرح وضع المجالس القارية والوطنية،
الفروع والجمعيات والنوادي التابعة للجامعة
في ك ّل قارات العالم.
بعد ذل��ك ،تحدث بيتر األشقر عن إيجابية
وحدة الجامعة ،آمالً بأن تتحقق قريباً ،ثم قرأ
طوني قديسي الرسالة الموجهة من الرئيس
أحمد ناصر إلى المجتمعين ،والتي تمنى فيها
“النجاح لهذا المؤتمر وأن يشكل هذا اللقاء
خطوة إضافية على طريق استكمال مسيرة ل ّم
الشمل وتوحيد الجهود االغترابية ضمن إطار
“الجامعة» كمؤسسة اغترابية تعنى بشؤون
وشجون المغتربين».
ثم تحدثت رئيسة مجلس الشبيبة نسرين

المتحدثون خالل المؤتمر
إسبر عن التفاصيل الكاملة لـ»»LEBolution
وعن المشاركة الكثيفة والنجاح الكبير الذي
حققه هذا اللقاء.
بعد ذلك ،تحدث رئيس مجلس األمناء ورئيس
لجنة حوار توحيد الجامعة إيلي حاكمه عن
الوضع الحالي وما توصلت إليه اللجنة ليومنا

هذا في ما يتعلق بوحدة الجامعة.
بعدها تحدث مسؤولو ال��ق��ارات والفروع
ورؤساء اللجان .ثم بحث المجتمعون البنود
ال���واردة على ج��دول األع��م��ال وقدمت كل من
المجالس القارية والوطنية والفروع واللجان
تقاريرها.

