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حوار مفتوح مع �أبواق المذهب ّية...
 جمال العفلق

صادق النابلسي
إنها رحلة تأسيس «شرق أوسط جديد» عبر جلجلة من العذابات
األليمة لمسيحيّي الشرق .معلوال في سورية والموصل في العراق
نموذجان يشيان بأخاديد عميقة تقود المسيحيين إلى مكان ما في
أغ���وار التاريخ حيث ينتظرهم ضياع عظيم .ال خ��وف مثل خوف
المسحيين هذه األيام ،يخشون الغور في هذه األرض أو وداعها إلى
منافي الغرب .أكثر من مؤتمر ُعقد في األعوام األخيرة يعكس حيّزا ً
كبيرا ً من المخاوف التي يواجهها المسيحيون المشرقيون ،ويحاول
أن يقترح مداخل إلى حلول ممكنة رغم ك ّل ما يلحق هذه المنطقة من
تهشيم وتدمير وتفكيك للبنى الثقافية والدينية واالجتماعية ،ورغم
الفضاءات الذهنية كلّها التي تحمل الكثير من سموم الفكر وصدام
ال��رؤى ،وما ذلك إالّ لكون العبقرية المسيحية كما يقول جورج قرم
«تكمن في هذا الرجاء االستثنائي في القدرة على التغلّب على الموت».
لكن قبل أن نشارك المسيحيين قلقهم وهمومهم بتقديم بعض
االقتراحات لمواجهة التحديات التي تعترض كينونتهم ووجودهم
وتموضعهم الحضاري في هذا الشرق ،من المفيد التوطئة ببعض
المفاهيم التأسيسية وإن كان سال فيها وحولها حبر كثير.
أوالً :إنّ المسيحية المشرقية جزء عضوي من الواقع التاريخي
واالجتماعي والثقافي العربي واإلسالمي .شهادة ميالدها صادرة
عن هذه األرض .هنا نشأت ونمت واستقرت وتوهجت ببريق المحبة
وأصبحت منبعا ً لإللهام الفلسفي والروحي.
ثانياً :إنّ حضور المسيحيين في المشرق حضور أصيل داخل
النظام الحضاري العربي واإلسالمي .عملوا وتحركوا تحت شمس
العروبة واإلسالم ،ما يعني أنهم أصالء وليسوا طارئين وال غرباء بل
من لحم هذه المشرق وترابه وروحه.
ثالثاً :إنّ هذا المشرق مجال مفتوح على اإليمان الح ّر .أراضيه
أراض رسولية ورسالية .على ه��ذه األرض تصنع عجينة اإليمان
ٍ
وتصدّر إلى بالد العالم كافة.
بناء عليه ،كانت ركيزة التعايش ضمن السياق الطبيعي لمسلكية
التاريخ وم��ن أص��ول التطور الروحي لسائر األجيال التي تعاقبت
وعاشت في هذا الشرق ،وبوصفها قوة إحيائية تعلو فوق التباينات
التجسد من خالل الرغبة المستمرة
والفروق االعتقادية ،تستطيع
ّ
لدى جميع أتباع األدي��ان والمذاهب في أن تبقى هذه األرض ميدانا ً
مش ّعا ً للخير والتفاعل والجمال .إالّ أنّ واقع الحال اليوم استقر على
��اق رهيب وب��ات عرضة للهمجية والعنف وت��ص��دّع التوازنات
ش��ق ٍ
السياسية والتوافقات االجتماعية .والمسألة األخطر وس��ط موج
االنحالل الزاحف من قبل الجماعات الجهادية اإلرهابية تكمن في
غياب البديهيات في تص ّرفاتها .حرمة دماء األبرياء من أطفال ونساء
وشيوخ ،حرمة المساس بأموال المدنيين وأعراضهم ،حرمة التمثيل
بالقتلى ،حرمة االعتداء على دور العبادة ،وغيرها من البديهيات التي
أخرجت هذه الجماعات من كونها تنتمي إلى دين الرحمة والتسامح
واالستقامة إلى كونها تتبع أيديولوجيا عدمية عبثية ال تستوي على
معايير محددة ومعروفة.
وسط ج ّو هُجاسي يغذي المخاوف الوجودية لدى المسيحيين
في الشرق ،من فلسطين المحتلة التي لم يبق من مسيحييها إالّ عدد
قليل ،إلى العراق الذي وصل عدد المسيحيين الذين غادروه أكثر من
مليون ونصف مليون ،إلى مصر حيث يواجه األقباط فتنة طائفية ال
مثيل لها ،وصوالً إلى سورية التي هجرها معظم المسيحيين ودمرت
معالمهم الدينية التاريخية .يقف المسيحيون أمام تساؤالت متزايدة:
أيتّجهون إلى طلب حماية الغرب ،والغرب هو أصل محنتهم وويالتهم
حين ت��دخ��ل مقسما ً ون��اه��ب��ا ً وص��ان��ع��ا ً لجميع التكوينات الطائفية
السياسية في المنطقة بمعناها السياسي تحت مسمى «األقليات»
كي تحفظ له نفوذه عبر تصادمها واقتتالها األبدي؟ أم يسعون إلى
مقاومة ديناميات العنف والدموية والبربرية في ظل العواصف العاتية
اآلتية من الخارج التي تضرب المنطقة بغية قلب األوضاع والتوازنات
وبسط نظام وواقع جديدين! لسان حال المسيحيين القلقين التائهين
اليوم يقول :كيف السبيل إلى الخروج من هذا الواقع الداكن الذي ال
ينفذه نور العقل واإليمان واإلنسانية؟ كيف السبيل إلى شفاء الجروح
وسد الصدوع ووقف هذا المسلسل الدموي المفتوح على الكراهية
والتعصب والذي يذكرنا بزمن الحروب الدينية المتوحشة في أوروبا.
ال شك في أنّ اإلجابات صعبة ،ولكن لنساهم معا ً في وضع بعضها
على سكة التداول والمناقشة العلمية.
أوالً :إنّ أزم��ة المسيحيين ليست أزم��ة خاصة بهم إنما هي أزمة
الوجود الجماعي لسائر أهل المشرق على اختالف مشاربهم الثقافية
والسياسية وانتماءاتهم الدينية .وهي أزمة الحضارة المشيّدة على
هذه األرض التي بارك الله فيها .كما هي بنحو قاطع أزمة المسلمين
فكرا ًومنهجا ً وسلوكاً.
ثانياً :على المسيحيين المشرقيين الذين لم يكونوا يوما ً جز ًءا من
هموم الغرب أن يتفحصوا من جديد توجهات وأنساق السياسات
االستعمارية االستغاللية التوسعية التسلطية التي لم تكن تأبه وتهتم
لما يتعرضون له ،بل ال بد من العمل على كشف أخطار هذه التوجهات
والسياسات على الوجود المسيحي المشرقي نفسه.
ثالثاً :ال ب�� ّد من إع��ادة إرس��اء الدين وم��ا يدعو إليه من قيم الخير
والمحبة والسالم وباعتباره مفتاحا ً لتطوير حياة اإلنسان وتحريره
من االستعباد واالستغالل والظلم ،وبوصفه التعبير األرق��ى عن
العقالنية في وجه التيارات العدمية الهمجية واأليديولوجيات ذات
الطابع التكفيري .
رابعاً :على المسلمين التأكيد على الوظيفة التوحيدية لإلسالم وبما
تشكل من منظومة استيعاب ووح��دة وتوحيد ،بحيث يكون وجود
الشرائع وت��ن�� ّوع الثقافات في مجتمع واح��د أم��را ً أصيالً من صلب
الحضارة اإلسالمية وجذرها.
خامساً :ال خيار أمام المسلمين والمسيحيين إالّ بالعمل متضامنين
إلظهار األخ��� ّوة اإلنسانية المشتركة الكامنة فيهم ،وإالّ من خالل
يوحد همومهم وتطلعاتهم ويجسد مبادئهم الدينية
خطاب
ّ
إنسانوي ّ
ويحقق رغبتهم الصادقة في العيش الواحد على أرض واحدة.
الخرائط والتصاميم المق ّررة لمنطقتنا كثيرة ،ال ترسم الحدود
الجغرافية لـ«األقليات الدينية» وإنما ت��ؤدي إل��ى القضاء على الدين
نفسه ،من كونه منبعا ً للتسامح ومصدرا ً للخير والسبيل أمام إنسانية
بعيدة عن التصنيف والتمييز والعنصرية.

خفايا
خفايا

دع���ون���ا ن��ت��ح��دث م���ن دون ح���واج���ز ون��ك��ش��ف األوارق
المكشوفة أصالً لكل من فتح عقلة وقلبة .دعونا نخرج ما
في الصدور ونمسح عن عيوننا تلك الغشاوة التي لطالما
وضعها على عيوننا من أراد لنا الدمار وبعضنا صدق أنه
يريد الخير لنا.
ليس هذا بكشف حساب ،وليس هذا خطابا ً هدفه التجريح
أو التشويه.
ف��ي ح���رب ت��م��وز  2006ق��ال��وا ل��ن��ا «ه����ذه م��غ��ام��رة غير
محسوبة» وبذلوا جهدهم في صناعة غطاء سياسي للعدوان
الصهيوني على لبنان .كانوا يريدون نزع سالح حزب الله،
وتدمير القوة العسكرية للمقاومة ،وإخراجها من المعادلة
السياسية الداخلية واإلقليمية.
في تموز  2006لم يخجل الساسة من استخدام المنابر
ف��ي دور ال��ع��ب��ادة إلط�ل�اق حملة مذهبية عنوانها ال يجوز
الدعاء للمقاومين أو حتى الترحم على الشهداء منهم .في
تموز  2006تباطأ العرب والمسلمون عن عقد االجتماعات
وإص���دار بيانات اإلدان���ة أو السعي إل��ى وق��ف ال��ع��دوان ألن
«إسرائيل» كانت وعدتهم بأنها تحتاج إلى عشرة أيام أو أكثر
بقليل للقضاء على قوة المقاومة.
 ...وك���ان���ت ال���ص���دم���ة ال���ك���ب���رى ...ال��م��ق��اوم��ة تنتصر
و«إس��رائ��ي��ل» تستجدي ق��رار وق��ف إط�لاق ال��ن��ار ،وجيشها
ينكشف للعالم بأسره أنه مجرد عصابات ال تستطيع فعل
شيء إال قتل المدنيين وتدمير األبنية عن بعد ،أما على أرض
المعركة فجمود الكيان أضعف وأصغر من أن يطلق عليهم
اسم مقاتلين .

ال «ق��وات النخبة» استطاعت أن ترفع علمها وال دبابات
بني صهيون استطاعت تجاوز ودي��ان الجنوب مثلما كان
مرسوما ً لها.
حينذاك قال «الساسة» (مع التحفظ) إن حزب الله شيعي
وهو امتداد لمصالح إيران ،وإيران هذه تريد احتالل البالد،
لذلك لن ندعمه! ولكن حقيقة العبارة أنهم حلفاء «إسرائيل»
ووج���وده���م م��ن وج���وده���ا ،ول��ذل��ك وق��ف��وا ض��د المقاومة
وش ّرعوا العدوان ودعموه.
ال��ي��وم ،ت��م��وز  ،2014ال��ع��دو ه��و ال��ع��دو ،وال��ج��رائ��م هي
الجرائم ،وأهل غزة ليسوا أهل جنوب لبنان الشيعة ،باللغة
الطائفية ،وأهل غزة ليسوا امتدادا ً إليران! والجهاد اإلسالمي
وحماس وكتائب القسام ليسوا حزب الله.
هنا المسألة :الذين وقفوا ضد المقاومة في لبنان في
حرب تموز  2006هم أنفسهم اليوم يقفون ضد المقاومة
في غزة ،وفي لغة المذاهب والطوائف المقيتة والمؤلمة ال
نجد مبررا ً لهذا الموقف.
خبير استراتيجي من السعودية يمثل حكومته قال :نحن
ال نقدم السالح إلى أهل غزة كي ال تقتلهم «إسرائيل» وتتخذ
من ه��ذا السالح حجة لضرب غ��زة .ك��ان ه��ذا التصريح مع
بداية العدوان على أهل فلسطين .اليوم نسأل هذا «الخبير
االستراتيجي» :ماذا تسمي هذا القتل في فلسطين؟ وماذا
تسمي قصف البيوت اآلم��ن��ة؟ م��اذا تقول عن قتل األطفال
العزّل وأمام عدسات الكاميرات؟
العدو هو العدو .لكن عد ّونا اليوم هو :حلفاء «إسرائيل»،
مثل «إس��رائ��ي��ل» ،ال ف��رق بينهم وال اخ��ت�لاف .وف��ي رأيي
الشخصي« ،إسرائيل» عدو واضح يمكننا رصده وضربه
متى شئنا ،أما حلفاء «إسرائيل» فهم بيننا ويتحركون باسمنا
ويدّعون أنهم يعملون ألجلنا.

غزة والمو�صل تنجحان حيث ف�شلت الرئا�سة:
الن�صاب ال�سبت بدي ًال من فقدانه المتتالي

وفد الف�صائل والقوى الفل�سطينية في عين التينة

ب ّري :وحدتكم هي ال�سالح الأم�ضى
في مواجهة الهمجية «الإ�سرائيلية»
عقد رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري لقاء بعد
ظهر أمس في عين التينة مع وفد موسع ض ّم ممثلي
الفصائل والقوى الفلسطينية في حضور وفد من حركة
«أمل» وجرى عرض األوضاع والتطورات الناجمة عن
العدوان الذي ينفذه العدو «اإلسرائيلي» ض ّد الشعب
الفلسطيني في غزة.
وبعد اللقاء تال بري باسم المجتمعين بيانا ً أكد
فيه «أنّ الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تجلت
هي السالح األمضى في مواجهة العدوان والهمجية
«اإلسرائيلية» ،وهي السالح السياسي الكفيل بتكرار
درس لبنـان في إنتاج القرار  1701كما في حرب
 2006عبر صناعـة قرار دولي ملزم يؤدي أوال ً إلى
وقـف ال��ع��دوان «اإلسرائيلي» على غ��زة ورف��ع كرة
النار عـن أهلها ،ثانياً ،إعطاء الضمانات الكفيلة بمنع
«إسرائيـل» استخـدام القوة مجـددا ً أو اللجوء إلى
القوة ،ثالثا ً فك الحصار «اإلسرائيلي» الذي استمر من
دون هوادة على قطاع غزة المحتل منذ سنوات ،رابعا ً
فتح البوابات أمام قوى العمل واإلنتاج والبضائع
من القطاع وإل��ي��ه ،خامساً ،إنشاء صندوق عربي
ودولي إلعادة إعمـار قطاع غزة والمنازل والممتلكات
ال��ت��ي ج��رى تدميرها أو تجريفهـا فـي المناطـق
الفلسطينية».

وأضاف بري« :إننا إذ نؤكد أنّ القضية الفلسطينية
وأم��ان��ي الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة
وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها
القدس تمثل بالنسبة إلينا أولوية والتزاما ً ثابتا ً ودائماً،
فإننا نؤكد مواصلة العمل من أجل إعادة االعتبار إلى
القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية
األول��ى وص��وال ً إلى تأكيد الحقوق الوطنية الثابتة
للشعب الفلسطيني» .وأكد« :دعم الشعب الفلسطيني
من أجل تثبيت حقوقه القانونية في المحافل الدولية
ومحاكمة مجرمي الحرب «اإلسرائيليين» على ما
اقترفت أياديهم من جرائم بحق هذا الشعب» ،مناشداً:
«الصليب األحمر الدولي مع االستغراب لعدم دخوله
حتى اآلن أكثر المناطق التي جرى تدميرها من قبل
العدو «اإلسرائيلي» وحصلت االعتداءات عليها سيما
في الشجاعية وعبسان وقررة في خان يونس وغيرها
من المناطق حتى صبيحة هذا اليوم».
وأك��د ب��ري «دع��م حقوق اإلخ��وة الفلسطينين في
لبنان في العيش بكرامة وتحقيق مطالبهم المرفوعة
للحكومة اللبنانية».
ومن زوار عين التينة :رئيس حزب االتحاد الوزير
السابق عبدالرحيم مراد ،رئيس منتدى الحوار الوطني
فؤاد مخزومي ،والنائب عاطف مجدالني.

ب ّري متوسطا ً وفد الفصائل الفلسطينية

أبواق المذهبية يعلنون اليوم بوقاحة تامة موقفهم الداعم
للصهيونية وال يحركون ألجل الذين يقولون عنهم إنهم من
المذهب نفسه!
شيخ من األزه��ر يدين أس��ر جندي صهيوني ومرجعه
حديث شريف! وآخر يقول إذا كانت حماس تطلق صواريخ
على «إسرائيل» فهذه خيانة للشعب السوري ،وإن كنت لم
أفهم المعادلة :لكن أتباع الشيوخ يصدقون شيوخهم إذ
يتبعونهم تبعية عمياء .عقول مغيبة وقلوب أخذ سواد الحقد
منها كل النقاء والطهارة.
ال أجيد الكتابة وال أجيد الخطاب السياسي .أنا مواطن
ع��رب��ي أح��م��ل ف��ي ص���دري أم��ان��ي تحرير األرض العربية
وأح��م��ل ف��ي ص���دري أح�ل�ام ال��ط��ف��ول��ة أن ال��ق��دس ستعود
والجوالن سيعود ،وأن فلسطين عربية حتى يوم القيامة.
قد أخلط بين السياسة والدين ،ليس ألن ذلك جائز ،بل ألنه
زمن استخدم فيه الدين أسوأ استخدام لخدمة السياسيين
فأجبرنا على أن نكتب ونرد عليهم بطريقتهم .أين عقول
الناس اليوم؟ أما من رجل يخرج منهم ويقول لشيوخه:
في  2006قلتم ال يجوز الدعاء للمقاومة في لبنان ألنها
شيعية ...اليوم لِ َم ال تجيزون دعم المقاومة في فلسطين
وهي سنية؟ أليست هذه لغتكم؟!
فلسطين ل��ي��س��ت خ��ال��د م��ش��ع��ل وال ي��اس��ر ع���رف���ات وال
محمود عباس وال أي اسم .لمن يحاول تشخيص القضية،
فلسطين ه��ي فلسطين ،األرض المغتصبة ،األرض التي
سرقتها الصهيونية ،األرض التي منحها من ال يملكها لمن
ال يستحقها...
سنبقى مقاومين ،وانتصار تموز  2006اليوم يتك ّرر في
فلسطين.
ليعلم العالم بأسرة أننا شعب ال يهدأ وال يستكين.

رأت مصادر حزبية
أنّ محاولة معالجة
تحركات بعض
القوى السلفية في
طرابلس احتجاجا ً
على االعتقاالت التي
نفذت بحق بعض
من صدرت بحقهم
مذكرات توقيف
عبر القيام بإصدار
أحكام متس ّرعة ض ّد
شخصيات سياسية
يصب
مقابلة ،ال
ّ
في مصلحة تحقيق
العدالة ووضع ح ّد
للتحريض الذي
تمارسه هذه القوى
ض ّد دور األجهزة
العسكرية واألمنية
لمنعها من مواصلة
مهامها.

(حسن ابراهيم)

لم تكن الجلسة التاسعة النتخاب
رئيس الجمهورية أفضل من سابقاتها،
بل كانت من حيث العدد أس��وأ مع
ت��راج��ع حضور ال��ن��واب ال��ى ساحة
النجمة مع ك ّل موعد جديد ،فلم يدخل
القاعة العامة أمس اال  48نائباً.
ال نصاب في جلسة األمس .المشهد
الباهت والملل سيتك ّرر في الجلسة
ال��ع��اش��رة ال��ت��ي دع���ا ال��ي��ه��ا رئيس
مجلس النواب نبيه بري في  12آب
المقبل .بيد انّ هذا النصاب سيتأ ّمن
يوم السبت المقبل عند الثانية عشرة
ظ��ه��را ً ف��ي الجلسة التي دع��ا اليها
رئ��ي��س المجلس تضامنا ً م��ع غزة
البطلة ض ّد اإلره��اب «اإلسرائيلي»
وم��ع مسيحيّي الموصل وجوارها
ض ّد اإلرهاب التكفيري.
ن��ج��ح��ت غ���زة وال��م��وص��ل حيث
فشلت ال��رئ��اس��ة األول�����ى ،فمثلما
وحدت غزة اإلعالم التلفزيوني يوم
ّ
ستوحد فلسطين
االثنين الماضي،
ّ
وال��م��وص��ل مجلس ال��ن��واب ال��ذي
سيشهد ال��س��ب��ت وق��ف��ة تضامنية
موحدة من مختلف الكتل السياسية
م��ع غ��زة وم��ع مسيحيّي المشرق،
وإنْ كانت  14آذار لجأت مرة جديدة
الى انتهاج سياسة التعطيل وعرقلة
المجلس النيابي بمزايدتها عبر
الدعوة التي تالها النائب احمد فتفت
من غرفة الصحافة لجميع النواب
اللبنانيين ،ال��ى لقاء تضامني في
مجلس النواب عند الساعة العاشرة
من صباح اليوم وذل��ك تضامنا ً مع
مسيحيّي ال��ع��راق وس��وري��ة الذين
يتع ّرضون لالضطهاد والتهجير
وال��ت��ن��ك��ي��ل ،ورف���ض���ا ً للممارسات
الظالمية واإللغائية التي يمارسها
تنظيم «داعش» وإفرازاته المتطرفة
بحق المك ّون المسيحي في العراق
وس��وري��ة ،ال��ذي يشكل أح��د مظاهر
الحضارة العربية الجامعة والنقيض
ل��ل��ع��ن��ص��ري��ة ال��دي��ن��ي��ة وال��ع��رق��ي��ة
الصهيونية ،اال أنها س��ارع��ت الى
إلغاء اللقاء التضامني والمشاركة
في الجلسة العامة السبت  26تموز
الساعة  12ظهراً ،ادراكا ً منها أنّ هذا
التمايز السلبي لن ينعكس ايجابا ً

عليها في ظ ّل ممارساتها التعطيلية
للمجلس ال��ن��ي��اب��ي ومقاطتعها
التشريع ،ال سيما انّ الرئيس بري
كان دعا الى الجلسة قبل ان يدلي
النائب فتفت بدلوه.
في المجلس النيابي حضر إرهاب
«داعش» .وحضر إرهاب «إسرائيل».
إذ استنكرت النائب ستريدا جعجع
في المؤتمر الصحافي ال��ذي عقدته
ما يحصل لمسيحيّي الموصل الذين
خيّروا بين اعتناق اإلس�لام أو دفع
الجزية أو الموت ،ومعاناة الشعب
الفلسطيني ح��ي��ال م��ا يتع ّرض له
من قصف عشوائي في غزة وتنكيل
أدى إلى سقوط المئات من الضحايا
المدنيين ،والعديد بينهم من األطفال
الذين رفضت جعجع ،عن قصد أو غير
قصد ،وصفهم بالشهداء ،فهي عندما
تحدثت عن قصف عشوائي ،لم تأتِ
أيضا ً على ذكر العدو «االسرائيلي».
لقد بدا التضامن القواتي مع الشعب
الفلسطيني كتضامن رف��ع العتب،
والحال مع مسيحيّي الموصل بعدما
كان رئيس القوات سمير جعجع يب ّرر
العمليات اإلرهابية التكفيرية في
لبنان وسورية.
في مبنى مكاتب مجلس النواب
ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ص��ف��ر ،ل��خ��ل� ّوه��ا من
سعاداتهم ال سيما نواب كتلة الوفاء
للمقاومة وتكتل التغيير واإلصالح
ال��ذي��ن يلتزمون مكاتبهم عند ك ّل
جلسة عامة في ظ� ّل ع��دم التوافق،
عقد اجتماع بين وزي��ر ال��م��ال علي
حسن خليل ورئ��ي��س لجنة المال
النائب ابراهيم كنعان ،أعقب ذلك
اجتماع بين وزير المال والرئيس فؤاد
السنيورة والسيد ن��ادر الحريري،
ووزي���ر الصحة وائ���ل أب��و ف��اع��ور،
وال��ن��ائ��ب ج���ورج ع���دوان ،والنائب
غ��ازي يوسف وانتهى على اتفاق
بدفع روات��ب موطفي القطاع العام
لهذا الشهر بتطبيق القاعدة اإلثني
عشرية على نفقات موازنة 2005
مضافة اليها مخصصات القانون
 ،238الذي أق ّر في المجلس النيابي
وال���ذي زاد نفقات ال��م��وازن��ة بقيمة
 8900مليار ليرة ،فتتأ ّمن الرواتب

من االحتياطي المتوافر بهذا القانون،
على أن يت ّم استكمال البحث في هذه
القضية وم��وض��وع سلسلة الرتب
والرواتب بعد عيد الفطر.
وفيما تبلغ الرئيس السنيورة أن ال
تسوية على الـ 11ملياراً ،جدّد الوزير
خليل التزامه عدم السير بأي اتفاق
إضافي من دون إجازة من المجلس
ال��ن��ي��اب��ي ورف���ض���ه اع��ت��م��اد سلف
الخزينة ،واس��ت��ع��داده في المقابل
تسهيل اي إجراء من ضمن القوانين
لتأمين رواتب الموظفين.
وأكد النائب كنعان لـ«البناء» أنّ
ه��ذا «ال��ح� ّل هو ظرفي وموقت جدا ً
ويؤثر سلبا ً في اإلدارات وال��وزارات
ال��ت��ي ل��ن تستفيد ب��ع��د ال��ي��وم من
االحتياط لغياب الموازنة».
وأش����ار ك��ن��ع��ان إل���ى أنّ «ال��ح � ّل
ال��ج��ذري يكون باستعادة المالية
العامة ال��ى كنف الدستور وقانون
المحاسبة العمومية الذي يمنع أي
صرف غير مستند الى قانون صادر
عن المجلس النيابي ،واال سنستم ّر
في ال��دوام��ة نفسها بارتفاع العجز
وبدين يتبعه بالوتيرة التصاعدية».
وح ّمل كنعان مسؤولية دفع لبنان
الى هذا الوضع المالي واالقتصادي
الى من يرفض هذا اإلصالح المطلوب
منذ زمن طويل ويطالب بتسويات
على مخالفات ارتكبها ،فالمخالفات
معالجتها بالقضاء المالي والمجلس
النيابي ال بقوانين العفو.
ولما كان كالم النائبين ستريدا
جعجع وان��ط��وان زه��را ع��ن عرقلة
ح��زب الله وال��ت��ي��ار الوطني الح ّر
جلسة انتخاب الرئيس بتعطيل
النصاب اجترارا ً للكالم القواتي على
م��دى الجلسات الثماني السابقة،
فالبارز كان مسارعة النائب روبير
غانم الى ال��ر ّد على مبادرة العماد
ميشال ع��ون م��ت��أخ��راً ،باعتباره
موضوع انتخاب الرئيس من قبل
الشعب ليس مج ّرد فكرة تطبيقية
ب��ل ه��و ان��ق�لاب ش��ام��ل ،ألنّ إدخ��ال
عامل األرق��ام على الميثاق الوطني
كفيل بإنهاء وجود لبنان.

هـ.د.

�سالم التقى مراد وممثل مكتب ال�سي�ستاني

با�سيل يتابع الم�ستجدات في غزة والمو�صل

استقبل رئيس مجلس ال��وزراء
تمام سالم في السراي الحكومية
أمس ،رئيس حزب االتحاد الوزير
السابق عبدالرحيم مراد وعرض
معه األوض����اع وال��ت��ط��ورات .ثم
التقى ممثل مكتب المرجع الديني
األعلى السيد علي السيستاني،
حامد الخفاف ،وعرضا التطورات.
كما استقبل سالم وزير الزراعة
أك���رم شهيب على رأس وف��د من

تابع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مستجدات األوضاع في غزة
والموصل وأجرى سلسلة اتصاالت مع عدد من سفراء لبنان في الخارج ،ومع
مرجعيات قانونية وسياسية ،ومسؤولين محليين وخارجيين ،بغية إجراء
التحرك الالزم لوقف هذه االعتداءات الصارخة ولمعاقبة المرتكبين.
واطلع باسيل على مجريات االجتماع الطارئ المنعقد في مجلس حقوق
اإلنسان في جنيف ،والذي جاء نتيجة مساعي لبنان والدول العربية لعقده،
بمشاركة عدد من دول منظمة التعاون اإلسالمي ،ومجموعة دول عدم اإلنحياز،
وبعض الدول األفريقية وأميركا الالتينية والذي ينظر بموضوع االنتهاكات ض ّد
المدنيين في غزة ،حيث تعمل مندوبة لبنان الدائمة في جنيف السفيرة نجال
رياشي عساكر الستصدار قرار إدانة شديد اللهجة.
وأوعز باسيل إلى بعثة لبنان الدائمة لدى األمم المتحدة في جنيف العمل
والتنسيق مع عدد من الدول ولدى ممثلي الدول األعضاء في مجلس حقوق
اإلنسان لعقد اجتماع طارئ للمجلس حول األحداث الحاصلة في الموصل ض ّد
المدنيين العزل والمجموعات الدينية ،لما فيها من انتهاكات لحقوق اإلنسان.
كما طلب القيام بك ّل الوسائل الممكنة مع الجهات المعنية لعقد اجتماع
للدول األطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام ( 1949حماية المدنيين خالل
الحرب) ،من أجل اتخاذ كل اإلج��راءات العاجلة إلدانة ما يحصل من انتهاك
صارخ لالتفاقية وللقانون الدولي اإلنساني ،نتيجة العدوان «اإلسرائيلي»
الوحشي على غزة ،ونتيجة ما يحدث في الموصل بحق المدنيين األبرياء من
تمييز وإبادة على أساس ديني.

سالم مستقبالً مراد في السراي

ال���وزارة يرافقه وف��د من المنظمة
العالمية للصحة الحيوانية ومن
وزارة الصحة اإليطالية.
وأش�����ار ش��ه��ي��ب ب��ع��د ال��ل��ق��اء
إل��ى أنّ وزارة ال��زراع��ة ستطلق
بالتعاون مع المنظمة العالمية
للصحة الحيوانية ووزارة الصحة
اإليطالية مشروع تعزيز ق��درات
السلطات البيطرية اللبنانية ،في
إطار التعاون المشترك لمواضيع

عديدة ،أبرزها مراقبة االستيراد
والتصدير في المراكز الحدودية
والتشريعات البيطرية ،ومراقبة
األم���راض الحيوانية الرئيسية،
وس�لام��ة ال���غ���ذاء ،والتشخيص
ال��م��خ��ب��ري ل��ل��ح��ي��وان��ات وتعزيز
األبحاث والدراسات المشتركة.
ومن زوار السراي :وزير الشؤون
االجتماعية رشيد درباس والنائب
عاطف مجدالني.

(ت ّموز)

نواب في قاعة المجلس ...وال نصاب

بارتلم زار فرنجية وال�ش ّعار مو ّدع ًا

(داالتي ونهرا)

بمناسبة انتهاء مهماته الديبلوماسية في لبنان زار
سفير أوستراليا في لبنان أليكس بارتلم رئيس تيار المردة
النائب سليمان فرنجيه في زيارة وداعية ،إذ عقد الطرفان
اجتماعا ً بحضور أنطوان مرعب تخلله بحث في مجمل
القضايا الراهنة.
كما زار بارتلم مفتي عكار والشمال الشيخ مالك الشعار،
وأعرب بعد اللقاء عن دعمه طرابلس التي «تم ّر بأوقات
عصيبة في ظل ما يحصل في المنطقة ،وأيضا ً في ضوء

الدعم الذي يقدمه لبنان لالجئين السوريين ،وال شك في
أنّ الالجئين السوريين يلقون عبئا ً كبيرا ً على لبنان».
وعن الوضع في لبنان والمنطقة ،قال« :يجب أن نكون
متفائلين ،ولقد عشت في لبنان أربعة أعوام وهو بلد رائع
يحفل بالطاقات ،وعلى رغم المشكالت األمنية والسياسية،
لديكم قادة جيدون وأتمنى أن يتمكنوا من إيجاد الحلول
للبنان بما يضمن استقراره وازده��اره االقتصادي ،وبما
يعود بالخير على شعبه».

