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حمليات �سيا�سية

بري ينتظر اقتراح جدول �أعمال «الم�ستقبل»
بخ�صو�ص الحوار مع حزب اهلل

فتحعلي :لن ينال الإرهاب من عزيمتنا
في وقوفنا �إلى جانب المقاومة

هتاف دهام

أكد السفير االيراني محمد فتحعلي
«أن اإلره����اب ورع��ات��ه الدوليين
ل��ن ينالوا م��ن عزيمة الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية وقيادتها الحكيمة،
في دعم الشعوب المظلومة في العالم
ووقوفها الدائم إل��ى جانب مقاومة
الشعبين اللبناني والفلسطيني،
كما لن ينالوا من مواقفها الثابتة
تجاه المقاومة ومواجهة المؤامرة
الصهيونية ،التي تستهدف سورية
ف��ي موقعها االستراتيجي الداعم
للمقاومة».
ك�لام فتحعلي ج��اء خ�لال إحياء
س���ف���ارة ال��ج��م��ه��وري��ة اإلس�لام��ي��ة
اإليرانية في لبنان الذكرى السنوية
األول������ى الس��ت��ش��ه��اد ال��م��س��ت��ش��ار
الثقافي اإلي��ران��ي الشيخ إبراهيم
األنصاري وعدد من موظفي السفارة
والمدنيين ،جراء الهجوم اإلرهابي
ال����ذي اس��ت��ه��دف م��ق��ري ال��س��ف��ارة
والمستشارية اإليرانيتين في بئر
حسن العام الماضي ،وذلك باحتفال
تكريمي لعوائل ال��ش��ه��داء ،أقامته
في قاعة الجنان  -طريق المطار.
وحضر الحفل النائب علي بزي ممثالً
رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري،
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب
محمد رع��د ،الوكيل الشرعي للسيد
علي خامنئي في لبنان الشيخ محمد
يزبك ،ابراهيم امين السيد ،وفد من
حركة أمل ضم الدكتور طالل حاطوم
وحسن مالك ،الشيخ زهير جعيد،
رئيس ملتقى ح��وار االدي��ان الشيخ

يحتفل ل��ب��ن��ان ب��ع��د غ��د السبت
بعيد االس��ت��ق�لال ال��ـ  71ف��ي غياب
رئيس للجمهورية ،الذي لن يحتفل
اللبنانيون بانتخابه في األمد القريب.
الجلسة العامة التي كانت مخصصة
النتخابه أمس أُرجئت الى العاشر
من كانون األول المقبل ،لعدم اكتمال
النصاب الذي اقتصر على  55نائبا ً
من نواب  14آذار ،التحرير والتنمية،
واللقاء الديمقراطي.
لم تحدث المؤشرات االيجابية
التي تحدث عنها وال ي��زال رئيس
المجلس النيابي نبيه ب���ري ،أي
خرق في الملف الرئاسي ،على رغم
تأكيد بري في لقاء االربعاء النيابي
بحسب ما نقل عنه زواره لـ«البناء»،
«أن���ه متفائل بامكانية للوصول
ال��ى ان��ت��خ��اب رئ��ي��س للجمهورية،
فالمؤشرات االيجابية بالنسبة إليه
ملموسة وحقيقية وليست مجرد
كالم ،وتستند إلى حركة االتصاالت
واللقاءات التي يجريها».
يع ّول الرئيس بري على وصول
ال��م��ف��اوض��ات ف��ي ال��م��ل��ف ال��ن��ووي
االيراني بين الجمهورية اإلسالمية
االيرانية وال��دول الست إلى اتفاق،
ال����ذي م��ن ش��أن��ه أن ي��ت��رك آث���اره
االيجابية على الوضع اللبناني بما
فيه الملف الرئاسي.
ويعول بري على انطالق الحوار
بين ح��زب ال��ل��ه وكتلة المستقبل
الذي سيبحث في الملفات الداخلية
وأبرزها االنتخابات الرئاسية ،فهو
وفق زواره يبذل مساعي لترتيبه،
وأن ه���ذا األم���ر ك���ان م��ح��ور لقائه
الرئيس فؤاد السنيورة والسيد نادر
الحريري.
يتحدث األس��ت��اذ نبيه ع��ن دور
لحليفه الجنبالطي ال���ذي يشجع
الحوار بين الضاحية وبيت الوسط
ويدفع ب��األم��ور إل��ى ه��ذا االت��ج��اه»،
ويشير إلى «أنه سيبقى ورئيس جبهة
النضال النائب وليد جنبالط يالحقان

بري في لقاء االربعاء ثالث مظالت تحمي لبنان
ه��ذا الموضوع بهدف وضعه على
السكة الصحيحة» .وإذ أكد لزواره
«أن هناك معطيات أخرى لن يفصح
عنها إال عندما تحين ساعتها» ،أشار
بري إلى «أن��ه ينتظر اقتراح جدول
أعمال من تيار المستقبل بخصوص
الحوار مع حزب الله».
وف��ي رد على أسئلة ال��ن��واب عن
كالم وزي��ر الداخلية نهاد المشنوق
الذي أثار قلقهم «أن األخطار المقبلة
أكثر وأكبر على المنطقة ولبنان،
وأن ما هو آتٍ أعظم بالنسبة إليه»،
أكد بري «ان هناك  3مظالت لحماية
لبنان ه��ي ال��وح��دة الداخلية التي
يجب المحافظة عليها ودور الجيش
وما يقوم به لحماية حدود المجتمع،
ودور المقاومة ف��ي حماية ح��دود
الوطن ،ما يعني وفق زواره التكامل
بين الجيش والشعب والمقاومة.
وبينما كانت عين التينة تضخ
االيجابيات ،كانت ساحة النجمة على
موعد جديد مع حمالت نواب  14آذار
على رئيس تكتل التغيير واالصالح

العماد عون ،ال سيما بعد طلبه من
ال��رئ��ي��س ب��ري عقد جلسة نيابية
لتفسير المادة  24من الدستور والتي
تنص على المناصفة بين المسيحيين
والمسلمين في مجلس النواب .وفيما
تؤكد الكتل المنضوية في فريق 8
آذار استعدادها لحضور الجلسة
متى دع��ا الرئيس ب��ري لها ،سارع
نواب «القوات» إلى «اعتبار ما يقوم
به جنرال الرابية ال يتعدى تضييع
ال��وق��ت ،ف��ك��ان األول���ى ب��ه حضوره
ال��ى المجلس النتخاب رئيس بدل
االس��ت��م��رار ف��ي سياسة ال��م��راوغ��ة،
والعمل على إقرار قانون انتخاب».
وغمزت المصادر «من المادة  74من
الدستور التي تنص النتخاب الرئيس
ف��ورا ً عند شغور موقع الرئاسة»،
وسألت أليس عدم الحضور جلسات
انتخاب رئيس الجمهورية ضربا ً
لموقع الرئاسة األولى؟
ال يعجب «القوات» ،التيار الوطني
الحر وال حزب الكتائب حليفها في 14
آذار .ما إن صعد النائب ايلي ماروني

ال �أدعو �إلى م�ؤتمر ت�أ�سي�سي بل �إلى تطبيق اتفاق الطائف

عون� :إذا تع ّهد ر�ؤ�ساء الكتل بالت�صويت لي �أو لجعجع
�أ�شارك في جل�سة انتخاب رئي�س للجمهورية
لفت رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون
الى انه «لو كنا نتصرف كدولة مستقلة ،كنا نقول أنّ هناك
فراغاً ،لكن هذا الفراغ موجود دائماً ،في ظل وجود الرئيس
والعسكر والجميع».
ورأى العماد عون في حديث تلفزيوني مساء امس
ان��ه «ف��ي الجوهر ليس هناك استقالل حقيقي لكن في
الشكل نقيم احتفاالً ،فالمداخالت الخارجية لم تترك لنا
االستقالل» ،مشيرا ً الى انه «منذ العام  ،1967لم يعد هناك
استقالل في لبنان».
واش���ار العماد ع��ون ال��ى ان «ع���دم انتخاب رئيس
الجمهورية ال يعبّر عن جو ديمقراطي ،ولدى البحث عن
الديمقراطية يجب الحديث عن التمديد الثاني للمجلس
النيابي الذي حصل ،ونحن قدمنا طعنا وننتظر قرارا ً من
المجلس الدستوري حتى نعرف اذا كان هناك شرعية في
البلد».
واشار العماد عون الى ان «موقف المجلس الدستوري
ثبت قانونية التمديد األول لكن الشرعية تأتي من الشعب
المحروم من إب��داء ال��رأي ،وهناك نوع من سلب الشعب
حقه في التعبير ألنّ الوكالة التي منحنا إياها كانت الربع
سنوات وأصبحت لثماني سنوات ،وه��ذا انقالب على
الشرعية».
واوض��ح العماد ع��ون« :اننا شاركنا في أول جلسة
النتخاب رئيس للجمهورية ،وكنا نمثل الورقة البيضاء
في حينه ،وكان هناك  3مرشحين وال إمكانية لفوز أي أحد،
فهذه مسرحية إلبعادنا» ،وقال :إذا تعهّد رؤساء الكتل
بااللتزام بالتصويت لي او لجعجع حصرا ً في انتخابات
الرئاسة فإنا نشارك في جلسة انتخاب رئيس جديد
للجمهورية».
واضاف العماد عون« :ليست عملية ديمقراطية حصر
الترشيح بين اثنين ولكن جعجع يتحداني باستمرار،
وانا ال أمنع أحدا ً من انتخاب رئيس ،فهناك مئة ونائبين
خارج التكتل وإذا بقي المرشح هنري حلو على ترشيحه
فليص ّوتوا بين بعضهما هو وجعجع».
واش��ار عون الى ان «العرض الذي تقدمت به يشمل
جعجع فقط ألنه هو من تحداني ،ونريد ضمانات بأن
تحصل انتخابات رئاسية ال أن تتحول الجلسة إلى
«حفلة».
وأك��د عون انه ال يدعو إلى «مؤتمر تأسيسي بل إلى
تطبيق اتفاق الطائف نصا ً وروحا ً وخصوصا ً بالنسبة إلى
االنتخابات الرئاسية» ،مشيرا الى ان «ال مؤشرات ايجابية
لدي بالنسبة إلى االنتخابات الرئاسية».

ولفت العماد عون الى ان «المجلس النيابي يستطيع
انتخاب رئيس للجمهورية النه لم يسقط من قبل المجلس
الدستوري بحال عدم قبول الطعن».
وتحدث عون عن إش��ارات وصلت من مراجع عدة
تفيد ب��أنّ وزي��ر الخارجية السعودي سعود الفيصل
هو من أوقف االنتخابات الرئاسية بعدم الموافقة على
اسمي».
واش���ار ع��ون ال��ى «ان���ه ك��ان مستعدا ً ل��ل��ذه��اب إلى
االنتخابات النيابية على أساس قانون الستين واالتفاق
في بكركي كان يتحدث عن عدم العودة إلى الستين وال
التمديد» ،معتبرا انه «منذ  5سنوات الوضع األمني اليوم
هو األفضل وكان من الممكن اجراء االنتخابات النيابية»،
الفتا الى ان «الميثاقية بالنسبة هي ما ينص عليه الدستور
وما ورد في وثيقة الوفاق الوطني».
ورأى العماد ع��ون ان «ال أح��د يعترف بالمناصفة
وبالحق ،وم��ن أج��ل ذل��ك طلبت تفسير ال��م��ادة  24من
الدستور التي تنص على ذلك ،ولم أتلق أي جواب من رئيس
المجلس النيابي نبيه بري» ،معربا ً عن «عدم اعتقاده بأن
بري سيرفض عقد الجلسة ألنه ال يستطيع أن يمنع علينا
النقاش ،وألنّ طبيعة التفسير تأخذ إلى القانون االنتخابي
المناسب من خالل تطبيقها».
واعلن العماد ع��ون ان «مشروعنا االنتخابي الذي
سنختاره سيكون على ض��وء تفسير ال��م��ادة  24من
الدستور ونحن نمارس السياسة وفقا ً لنصوص قانونية
ودستورية وميثاقية» ،متسائالً« :اذا رفضوا ذلك على ماذا
نستند في الفصل بين الصح والغلط»؟

لقاء م�سيحيي الم�شرق يدعو
�إلى االلتفاف حول الجي�ش
أيد لقاء مسيحيي المشرق المواقف
ال��ت��ي ص���درت ع��ن رئ��ي��س مجلس
ال��ب��ط��ارك��ة واألس��اق��ف��ة الكاثوليك
ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي ال��ك��اردي��ن��ال
بشارة الراعي الذي ندد «بأصحاب
السلطة السياسية وبخاصة المجلس
النيابي ال��ذي أحجم ال��ى اليوم عن
واج��ب انتخاب رئيس للجمهورية،
فيما سارع الى التمديد لنفسه ،وكل
ذلك خالفا ً للدستور».
ودعا القيمين على الشأن العام
في البالد الى «أن يتبصروا في تلك
المواقف المبدئية والشجاعة لعلهم
يعتبرون فيضعوا مصلحة الوطن
فوق مصالحهم وأهوائهم السياسية
المتقلبة».

وأي���د ل��ق��اء مسيحيي المشرق
ف��ي اج��ت��م��اع��ه ال����دوري ف��ي مقره
ف��ي مطرانية ال��ك��ل��دان ف��ي بعبدا،
ب��رئ��اس��ة أم��ي��ن��ه ال��ع��ام ال��م��ط��ران
سمير مظلوم ،البيان ال��ذي صدر
ع��ق��ب اج��ت��م��اع مجلس البطاركة
واألساقفة الكاثوليك في بكركي ،ال
سيما مناشدة اآلباء جميع األفرقاء
أن يتعالوا على خالفاتهم ويلتفوا
ح���ول ال��ج��ي��ش اللبناني وال��ق��وى
األمنية التي هي وحدها ق��ادرة أن
تلبي رغ��ب��ات وط��م��وح��ات جميع
المواطنين والمواطنات تحت راية
العلم اللبناني».
ودان اللقاء «الجريمة المروعة
التي أفضت إلى قتل شهذاد مسيح

(حسن ابراهيم)
ال��ى المنبر لعقد مؤتمر صحافي
والنائبان طوني أبو خاطر وعاصم
ع���راج���ي ،ح��ت��ى ب���دأ ن��ائ��ب رئيس
حزب القوات بالتهكم على زميله الـ
«ماروني» ،الذي تحدث عن «التفاتة
كتائبية تجاه حزب الله ،لنبحث معا ً
موضوع الطعن المقدم من العماد
ميشال ع��ون وه��ل يبقى مرشحا ً
للرئاسة م��ن ه��ذا المجلس ،وعن
ل��ق��اءات ستعقد بين ن���واب حزب
الكتائب ونواب كتلة الوفاء للمقاومة،
تمهيدا ً للقاء الرئيس أمين الجميّل
باالمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله» .لم يهتم النائب القواتي ال
لكالم ماروني وال للقاءات الكتائبية
مع حزب الله ،وق��ال بلغة ساخرة:
«عظيم حزب الكتائب».
لم يتطرق النائب عن كتلة زحلة
إلى المادة  24اال ان زميله في حزب
الكتائب وزي��ر العمل سجعان قزي
أكد لـ«البناء» «ان عقد جلسة نيابية
لتفسير ال��م��ادة  24م��ن الدستور
ال��ت��ي ت��ن��ص ع��ل��ى المناصفة بين

المسيحيين والمسلمين فكرة جيدة
وقابلة للنقاش ،فهي تنهي حالة
الضبابية التي تحيط بالموضوع»،
اال أنه أشار الى «أن حزب الكتائب
لم يتخذ ق��رارا ً بشأن المشاركة في
أي جلسة لتفسير ه��ذه المادة قبل
انتخاب رئيس للجمهورية».
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،ت��ح��دث وزي��ر
االت���ص���االت ب��ط��رس ح���رب ع��ن أن
اليوم (أمس) يصادف اليوم العالمي
للصحة ال��ع��ق��ل��ي��ة ،ف��أب��دى أسفه
«لتعطيل نصاب الجلسة المخصصة
الن��ت��خ��اب رئ��ي��س الجمهورية في
لبنان» .لم يأتِ حرب على ذكر رئيس
التيار الوطني الحر في كالمه ،إال أن
سهامه كانت موجهة ال��ى الرابية،
فدعا الله ان يلهم الناس والمسؤولين
وحسهم بالمسؤولية لكي
عقلهم
ّ
نتمكن م��ن انتخاب رئ��ي��س لتعود
الجمهورية تسير بعقل ،بدل السير
على «ال��ه��وارة» وه��ذه هي الوسيلة
ال��وح��ي��دة التي نخدم بها الشعب
اللبناني».

«الكتلة ال�شعبية» ترد على �إهانة
جعجع لزحلة والزحليين
دان المكتب اإلعالمي للكتلة الشعبية في بيان ،تصريح رئيس حزب
«القوات اللبنانية» سمير جعجع خالل الخلوة الحزبية للقوات في زحلة
الذي جاء فيه أن «القوات اللبنانية أحدثت تغييرا ً جذريا ً في منطقة زحلة
وحررتها من ذهنية الماضي المتحجر حيث هيمنت الزعامات التقليدية
الرجعية» .ورف��ض المكتب ه��ذا الكالم ،واضعا ً إي��اه «ف��ي إط��ار اإلهانة
المباشرة لزحلة والزحليين ،مع ما يحتويه من انتقاص لمكانة هذه المدينة
الرائدة في التقدم والتحرر».
وأض��اف« :أما وقد اعتاد جعجع الكالم المبطن وغير المباشر ،فنحن
نعتبر أن هذا الكالم موجه ضد زعامة الكتلة الشعبية في زحلة ،ولهذا يجب
أن نوضح النقاط التالية:
أوالً ،الكتلة الشعبية هي وكما يشير اسمها حركة نابعة من الشعب،
وتاريخها الناصع يشهد لها بأنها لم َتحِ د يوما ً عن المصالح الشعبية
والوطنية في كافة الظروف والمراحل .واتهام هذه الزعامات ،التي بذلت
الكثير من أجل خدمة زحلة ولبنان ،بالرجعية هو قول مردود على أصحابه
من الذين ص��ادروا أمالك الشعب ونهبوا خيراته وراكموا الثروات على
حسابه.
ثانياً ،إن الرجعية والتحجر والهيمنة هي صفات وسمت نهج جعجع
السياسي ،فكانت آخر تجلياته في صفقة التمديد للمجلس النيابي ،يوم
ساوم جعجع على مصالح اللبنانيين وحقوقهم.
ثالثاً ،أعجبنا كالم جعجع عن حرب زحلة وبطوالت أهلها ودعوتهم إلى
عدم الخوف من «داعش» وأخواتها ،قبل أن يراودنا سؤال يعرف إجابته كل
من عايش تلك المرحلة :أليس جعجع هو من فر من تلك المعركة ألنها كانت
«خاسرة» بنظره؟».
ودعا المكتب جعجع إلى «الكف عن مثل هذه التصريحات والخروج
من الزواريب الضيقة التي ال تؤدي إال إلى المزيد من الخالفات الداخلية،
في زمن يتطلب من الجميع التعالي عن الصغائر والتوحد من أجل حماية
الكيان اللبناني المهدد بالخطر التطرفي واإلرهابي ،إال إذا كان جعجع
ال يزال متيقنا ً من أن داعش هي كذبة كبيرة ،أو أن هؤالء المتطرفين هم
حلفاؤه كما قال يوم غزوة األشرفية .»2006

لجنة ال�صداقة اللبنانية  -الأوروبية
تلتقي دبلوما�سيين من االتحاد الأوروبي

3

جانب من الحضور خالل إحياء ذكرى تفجير السفارة اإليرانية
حسين شحادة.
وأع���رب فتحعلي ع��ن افتخاره
«أن ما قدمته الجمهورية اإلسالمية
اإلي��ران��ي��ة م��ن ع��ش��رات اآلالف من
الشهداء والمعوقين وم��ا تحملته
من أثمان اخ��رى ،إنما جاء لوقوفها
بصالبة الى جانب المقاومة دفاعا ً
عن القضية الفلسطينية في مواجهة
الكيان الصهيوني المحتل ومخططاته
المشبوهة والبغيضة».
وق��ال« :على رغ��م كل المؤامرات
ال��م��ع��ادي��ة ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا الكيان
البغيض وال��غ��دة السرطانية في
عالمنا ال��م��ع��اص��ر ،وال��م��م��ارس��ات

التي صدرت عنه من طريق الحرب
واالغتياالت والتفجيرات ودعم أعداء
الثورة ،وما شنه من حرب إعالمية
ضدنا ،ف��إن الجمهورية االسالمية
اإلي��ران��ي��ة واألح���رار المدافعين عن
المقاومة ،لم يهنوا ول��م يتراجعوا
قيد انملة عن السير في هذا الطريق
المقدس وال��ع��ادل ،وسيواصلون
مسيرتهم بعزيمة اكبر».
وأك��د فتحعلي «أن الجمهورية
االس�لام��ي��ة تؤمن ب��أن ال��وح��دة سر
اإلنتصار وأن ال سبيل لعزة أمتنا
وكرامتها إال بوحدتها في مواجهة
أعدائها».

بو �صعب :لتجديد تكوين ال�سلطة
عبر االنتخابات ال التمديد
أكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب «أن
الحفاظ على استقالل لبنان أصبح مسؤولية مزدوجة،
وحتى مضاعفة ،وباتت التحديات كبيرة جداً ،في غياب
رئيس للجمهورية ،وفي ظل التمديد للمجلس النيابي،
وحصر عمل مجلس الوزراء بالحد األدنى ،وفي ظل أزمة
خطف العسكريين وت��م��دد عمليات داع��ش إل��ى بعض
البقع في الداخل ،لكن الجيش اللبناني قمعها في مهدها
واستحق أن يكون درع الوطن وحامي االستقالل بدم
شهدائه من الضباط والعناصر».
وأشار خالل االحتفال الذي أقامته المدرسة المركزية
 جونيه بعيدي اإلستقالل والعلم ،إلى «أننا في منطقةتشهد بركانا ً من التطورات ،وتراكما ً من األزمات والقتل
والقتل المضاد ،فالشعوب ال تدخل الحروب برضاها
أحيانا ً كثيرة ،لكنها تنزلق نحو التقاتل وسيالن الدماء،
وتتكفل األحقاد بمتابعة تغذية المشاعر بالمزيد من
األحقاد ،فيما يعمل المخططون لتغيير المنطقة على تأمين
األسلحة وتوزيع األموال ،والنتيجة واضحة في كل ما نراه

من العراق إلى سورية وفلسطين ومصر ولبنان واليمن
وغيرها من دول الخليج العربي».
ولفت إل��ى «أن الشباب الذين يشكلون قيمة لبنان
الفكرية وثروته التنافسية هم القوة التي نعول عليها لبناء
مستقبل مختلف عما نحن فيه اليوم ،ألن الفساد الذي
يعشش في كل القطاعات الرسمية والخاصة بات يحتاج
إلى استئصال لكي يستمر الوطن ويتعافى .فاإلستقالل
عملية مستمرة تدخل في يومياتنا ،من البيت إلى مقاعد
ال��دراس��ة ،إلى الكنيسة والمسجد ،إلى أف��واج الكشافة
والفرق الرياضية ،إلى العمل اإلجتماعي والبلدي ،وسوق
العمل واإلنتاج ،واإلدارة والمخفر والمحكمة ،إلى اآلداب
العامة واحترام القانون وحرية اآلخر والحريات العامة،
إلى قيادة السيارة وقيادة الحوار والتواصل بين أفراد
المجتمع وصوال ً إلى قيادة الدولة ورئاسة المؤسسات».
وف��ي نهاية اللقاء تم تقليد بو صعب درع الرهبانية
اللبنانية المارونية تقديرا ً لكفاءته وخدماته التربوية
والتعليمية.

بوصعب خالل احتفال المدرسة المركزية  -جونيه بعيدي االستقالل والعلم

دريان  :محتاجون �إلى �أن يتقدم
الإ�صالح الديني �إ�صالح �سيا�سي

اجتمعت لجنة الصداقة اللبنانية البرلمانية  -األوروب��ي��ة برئاسة
النائب ياسين جابر قبل في قاعة المكتبة العامة في المجلس النيابي مع
دبلوماسيين خبراء من االتحاد االوروبي ،في حضور النواب :روبير غانم،
علي بزي ،هاغوب بقرادونيان ،محمد قباني ،سمير الجسر ،عبداللطيف الزين
ومحمد الحجار وسفيرة االتحاد االوروبي انجلينا ايخهورست.
وتم خالل اإلجتماع عرض العالقات البرلمانية مع االتحاد االوروبي وسبل
تعزيزها ،اضافة الى تطورات االوضاع في لبنان والمنطقة ،وعمل البرلمان
اللبناني على مختلف المستويات.
وكان الوفد االوروبي قد جال في أرجاء المجلس قبيل االجتماع.
دريان خالل القائه كلمة في حوار االديان في فيينا

وزوجته شما في باكستان بعد أن
أقتيدا خارج منزلهما ،وضربهما في
شكل مبرح ليتم في النهاية صب
الوقود عليهما وحرقهما أحياء في
فرن أحد المصانع على يد عصبة من
الغوغاء اتهمتهم بالتجديف .وهو
يستصرخ ضمائر المسؤولين وكل
انسان يجد للعدالة في قلبه مكانا ً
للتنديد بما ج��رى» ،مطالبا ً الدولة
الباكستانية «بمعاقبة المجرمين
وب���أن تتخذ االج�����راءات الكفيلة
بضمان حقوق األقليات وحرياتها
الدينية ،وعلى رأسها إلغاء قانون
التجديف ال��ذي ب��ات سيفا ً مسلطا ً
لتبرير قمع المسيحيين وغيرهم من
المواطنين».

لجنة الصداقة اللبنانية ـ األوروبية مجتمعة مع وفد من االتحاد األوروبي

(ت ّموز)

دع��ا مفتي الجمهورية الشيخ
عبداللطيف دريان ،الى «إصالح كبير
في المؤسسات الدينية اللبنانية
بعامة للقدرة على التواصل مع
الشباب القلق والمستثار وللقدرة
على ال��ت��واص��ل م��ع اآلخ��ر الديني
والمذهبي بما ي��ؤدي إل��ى تعزيز
المشتركات واستيعاب مفاهيم
الوحدة والتنوع».
ورأى ف��ي كلمته خ�لال جلسة
حوار األديان في فيينا «أن ما يجري
في المنطقة وفي الشرق المتنوع
والمتعدد هول هائل وويالت وتدمير
وقتل واستخفاف كبير باألنفس
واألع��راض والممتلكات وعلة ذلك
كله هو الطغيان والتطرف وعلى

المسلمين والمسيحيين المبادرة،
ألن الخسائر كبيرة والفتنة ،بحسب
ما جاء في القرآن الكريم ،ال تنال من
المتورطين فقط».
وق��ال« :إن الظاهرة العنفية في
المنطقة تحتاج في بعديها األمني
والسياسي إلى تعاون أوثق وإعادة
بناء المؤسسات الدينية وتحديد
عالقاتها بالنظام السياسي في
البلد المعني ،واالنطالق في عمليات
نقد تحويالت المفاهيم التي قامت
بها األصوليات في العقود األخيرة،
واالت��ج��اه بكفاية ووع��ي للتوجه
إلى الجمهور وإلى العالم بخطاب
جديد يتعلق بالمهمات والوظائف
التي تقوم بها الجهات الدينية،

ويتعلق بفقه العيش المتنوع في
داخ��ل المسلمين وبين المسلمين
والمسيحيين».
وأض�����اف« :ن��ح��ن م��ح��ت��اج��ون
ال���ى ان ي��ت��ق��دم اإلص��ل�اح الديني
إص�لاح سياسي ،بمعنى أن تقوم
حكومات ذات حكم صالح ،مفتوحة
للمشاركة ،فال يذهب الشبان إلى
الجبال لتحقيق دولتهم ،والشرط
األول للمصالحة قيام أنظمة الحكم
الصالح ،وال��ش��رط الثاني إج��راء
اإلص��ل�اح ال��دي��ن��ي بحيث تسقط
مفاهيم الغلو والتطرف ،والشرط
الثالث تحويل المؤسسات الدينية
إل���ى ب��ي��ئ��ات ل��ل��ن��ه��وض ال��ف��ك��ري
والثقافي والديني».

