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ال م�ؤتمر ت�أ�سي�سي ًا وال من يحزنون
بل تجاذبات بين عون والحريري

مهرجان ت�ضامني مع المطرانين يازجي و�إبراهيم

الم�شنوق :الأخبار الجيدة عنهما �أكثر من ال�سيئة

هتاف دهام
يجزم سياسي مخضرم أنّ لبنان
ذاه���ب ب��ات��ج��اه تغيير ج���ذري في
التركيبة اللبنانية قد ينتج منه طائف
جديد أو مؤتمر تأسيسي ،مع تأكيده
أنّ أيّ رئيس للجمهورية اليوم سواء
كان رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح
ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع���ون أو غ��ي��ره لن
يستطيع أن يحقق ما يصبو إليه في
مثل هذه الظروف .وإذ يعود السياسي
بالذاكرة إلى عام  1988حين ّ
عطل
الموارنة االنتخابات الرئاسية من
دون أن يعلموا أنه كان في انتظارهم
مؤتمر تأسيسي ج � ّرده��م م��ن حكم
لبنان ب��ان��ت��زاع ص�لاح��ي��ات رئيس
الجمهورية واعطائها لمجلس الوزراء،
يشير إلى «أنّ تيار المستقبل يستعيد
ما اقترفه الموارنة من تعطيل من أجل
الوصول الى رئاسة الجمهورية ،وانّ
الفشل سيكون من نصيبه ،فالراعي
األس���اس الت��ف��اق الطائف (المملكة
العربية السعودية) يعيش اليوم
هزيمة استراتيجية من العيار الثقيل.
يترافق ذل��ك مع ما أطلقه رئيس
مجلس ال���ن���واب نبيه ب���ري ج��دي�ا ً
بح ّل مجلس النواب وقوله :إذا كان
ال��ب��ع��ض ي��ص � ّر ف��ع�لاً ع��ل��ى تعطيل
المجلس ،فسأطلب من الرئيس المقبل
للجمهورية ،وأنا أه ّنئه بعد انتخابه،
اتخاذ ق��رار في مجلس ال��وزراء بح ّل
مجلس النواب المتناعه عن االجتماع
طوال عقد عادي كامل من دون عذر،
وال��ذي استدعى تعليقا ً من الرئيس
فؤاد السنيورة ،مستحضرا ً بيت شعر
لعمر بن ابي ربيعة «اذا جئت فامنح
طرف عينيك غيرنا لكي يحسبوا أنّ
الهوى حيث تنظر».
وليس بعيدا ً من «تنبيه األستاذ»
ب��ح� ّل المجلس ،ك��ان رئ��ي��س اللقاء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط
قد سبقه بالدعوة عبر «تويتر» إلى
تعديل ال��ط��ائ��ف م��ن ب��واب��ة «البند
الثغرة» الذي جعل من الوزير متحكما ً
ب������اإلدارة .وع��ل��ى رغ���م أنّ ص��ف��ارة
جنبالط «التويترية» لم تأتِ من فراغ
إنما من ق��راءة استباقية لما ينتظر
لبنان في ظ� ّل التطورات اإلقليمية.
وإذا كان مرور المنطقة في مرحلة من
التح ّوالت قد يدغدغ مخيّلة البعض
في تغيير النظام السياسي ،اال انّ
ذلك يبقى مج ّرد افتراضات وتجاذبات
وتهويل على ق��وى  14آذار م��ن أنّ
فراغ المؤسسات قد يؤدّي إلى إعادة
بناء السلطة من جديد ،ال سيما انّ
هذه القوى التي تعطل عمل مجلس
النواب ،تزعم أنّ أيّ اتفاق جديد من
شأنه أن يؤدّي إلى المثالثة ،ولذلك
كما ق��ال النائب م���روان ح��م��ادة من
المجلس النيابي «لن نسمح بأن ننج ّر
الى الفراغ وال��ى ضرب المؤسسات
للوصول الى مؤتمرات تأسيسية».
وفي ظ ّل هذه المعمعة السياسية
والتجاذب الحاصل بين تيار المستقبل
والعماد عون على بناء الجمهورية،
فإنّ الثابت الوحيد أنّ الفراغ في رئاسة
الجمهورية سيد الموقف .أرجأ رئيس
مجلس ال��ن � ّواب نبيه ب � ّري الجلسة
الـ 22النتخاب رئيس للجمهورية
لعدم اكتمال النصاب ال��ذي اقتصر
على  45نائبا ً إل��ى  13أي��ار المقبل،
مضي عاما ً على
أيّ قبل  12يوما ً من
ّ
انتهاء والية الرئيس السابق ميشال
سليمان في  25أيار الماضي.
اع��ت��اد ال��ن��واب على ف���راغ قصر
بعبدا .وق��� ّرروا نقل «ال��ع��دوى» إلى
مجلس ال��ن��واب ال��ذي يعيش فراغا ً
سياسيا ً جراء المماحكات السياسية
بين فريقي  8و 14آذار ،منذ استقالة
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ،حيث
اعتبر فريق  14آذار أنّ التشريع ال
يجوز في ظ ّل واقع تصريف األعمال
حكومياً ،إلى عدم جواز التشريع في
ظ� ّل شغور رئاسة الجمهورية بعد
انتهاء والية الرئيس سليمان ،وصوال ً

من جلسة مجلس النواب أمس
إلى حصر التشريع بانتخاب الرئيس
وبمشاريع تتعلق بانبثاق السلطة
كالموازنة وقانون االنتخاب .ال يقتصر
األم��ر على  14آذار ،فالتيار الوطني
الحر ،وفق مصادر نيابية في  8آذار،
ليس أفضل ح���االً ،بدليل مقاطعته
الجلسة العامة التي كان الرئيس بري
ينوي الدعوة اليها االسبوع المقبل.
وأكد زوار عين التينة لـ«البناء» «أنّ
الرئيس بري أبدى استياءه في لقاء
االربعاء الذي شارك فيه نواب التغيير
واإلصالح نبيل نقوال ،عباس هاشم،
ناجي غاريوس ،ووليد خ��وري ،من
المقاطعة العونية وعدم ارتياحه لهذا
القرار ،فقانون استعادة الجنسية ال
يزال قيد الدرس والموازنة والسلسلة
وقانون االنتخاب أيضاً» ،مشددا ً على
«أن ال مب ّرر للمقاطعة».
ال يقتصر هذا النمط من التعطيل
ع��ل��ى ال��ب��رل��م��ان ،فمجلس ال����وزراء
يرقص على حافة ال��ه��اوي��ة وليس
أفضل ح��اال ً م��ن المجلس النيابي.
الخالفات السياسية من التعيينات
األمنية والعسكرية إل��ى الموازنة
تهدّد اجتماعات السراي الحكومية.
وبعيدا ً من التصعيد العوني باعتكاف
الوزيرين الياس بو صعب وجبران
ب��اس��ي��ل إذا أق��دم��ت ال��ح��ك��وم��ة على
التمديد للقادة العسكريين ،ورفضه
المساهمة ف��ي ع��م��ل يعتبره غير
متوافق مع القانون ،فإنّ الواقع كما
تؤكد مصادر مطلعة لن يكون كذلك،
فمع أرجحية التمديد للعماد جان
قهوجي ولمدير العام لألمن الداخلي
اللواء ابراهيم بصبوص بموافقة 8
آذار مجتمعة ،سيطلب العماد عون
تأجيل التسريح لقائد فوج المغاوير
العميد شامل روك��ز ،على غ��رار قرار
وزي���ر ال��دف��اع ال��وط��ن��ي سمير مقبل
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(تموز)
بتمديد تسريح قائد المخابرات إدمون
فاضل ،ما يبقي الفرصة سانحة أمام
روكز لتولي قيادة الجيش.
وإل���ى أن تتبلور ال��ص��ورة ف��إنّ
صفقة الموازنة والسلسلة لم تنضج
سياسيا ً وإنْ كانت شمولية الموازنة
وفق القانون تقتضي أن نضع فيها ك ّل
النفقات والواردات .ولما كان مشروع
سلسلة الرتب وال��روات��ب قد تض ّمن
النفقات وال����واردات ،ف��إنّ السلسلة
حكما ً يجب أن تض ّم إل��ى الموازنة،
تقيّدا ً بمبدأ شمولية الموازنة ،وتقيّدا ً
بشفافية األرقام في ما يتعلق بالعجز
الفعلي للدولة وال��ت��زام�ا ً باالنتظام
المالي للدولة ،ألنّ عدم وجودها في
الموازنة هو مخالفة قانونية ،من
دون أن نغفل أنه ال يمكن إقرار مشروع
موازنة  2015من دون قطع حساب
عام  ،2013إال إذا قام مجلس النواب
بتعديل دس��ت��وري وقانوني للمادة
 179من قانون المحاسبة العمومية
وال��م��ادة  87م��ن ال��دس��ت��ور ،وأق� ّره��ا
استثنائياً .غير أنّ وج��وب تضمين
السلسلة في الموازنة وقطع حساب
ع��ام  2013ال يعني التغاضي عن
المخالفات القانونية والدستورية
التي حصلت في السنوات األخيرة،
في ما يتعلق بالـ 11مليارا ً وإع��داد
المشاريع المتعلقة بقطع الحساب من
 2003إلى .2013
وعُ قد اجتماع في صالون النواب
ض ّم الرئيس فؤاد السنيورة والنواب
جورج عدوان ومروان حماده وغازي
يوسف وف���ادي الهبر ،كشف بعده
ع��دوان «أنّ االتفاق ت ّم على تكريس
الموقف القائل بأن ترسل الحكومة
م��ش��روع ق��ان��ون ال��م��وازن��ة م��ع كلفة
سلسلة ال��رت��ب وال���روات���ب ،عندها
يكون الجميع على استعداد لحضور

ت�صريح انتخابي للجميل
أبدى النواب سامي الجميل غازي يوسف وجمال الجراح امتعاضهم
من طول انتظار النائب جورج عدوان الذي تحدث ألكثر من  16دقيقة
أمام منصة الكالم .وكان الجميل والجراح يستعطفان بعضهما بعضا ً
من أجل ان يمنح احدهما اآلخر فرصة الكالم قبله ،الرتباط الجميل بغداء
في ساحة النجمة ،والجراح بموعد في مكتبه.
وفيما تحدث الجراح ويوسف وعدوان عن الموازنة ،تجاهل الجميل
الفراغ الرئاسي والموازنة ،وحصر كالمه بالمجازر األرمنية ،ما استدعى
تعليقا ً من الصحافيين« :تصريح انتخابي لجذب أصوات االرمن» .وقال
الجميل ،لمناسبة الذكرى المئوية للمجازر االرمنية« :إننا قادمون على
ذكرى مهمة بالنسبة للبنان ككل ولجزء اساسي من اللبنانيين ،وهي
ذكرى  24نيسان ،أي ذكرى المئة عام على المجازر االرمنية والسريانية
التي حصلت عام .»1915
وأك��د من المجلس النيابي ،لكل الطائفة االرمنية في لبنان ولكل
اللبنانيين ،أن اية معاناة يعاني منها جزء من اللبنانيين يجب على
كل اللبنانيين اآلخرين ان يتضامنوا معهم فيها وان يقفوا الى جانبهم
ويشعروا مع بعضهم البعض ،فكيف إذا كنا نتحدث عن قضية مهمة
تشكل محور نضال جزء اساسي ومكون من المجتمع اللبناني هو
الطائفة االرمنية» .وجه الجميل برسالة تضامنية لألرمن في لبنان
والعالم ،ألقاها باللغة األرمنية وأكد فيها انه يعترف بالمجازر األرمنية،
مطالبا ً «بالعدالة لكل االرمن في العالم».

الجلسة التشريعية» .وشدّد عدوان
على «أنّ السلسلة ح��ق لموظفي
القطاع العام ومسؤولية الحكومة
إق��راره ،كذلك مبدأ تأمين ال��واردات»،
معتبرا ً «أنّ الحديث عن كلفة سلسلة
خ��ارج الموازنة هو هرطقة ونحن ال
نتكلم عن مشروع قانون السلسلة
بل عن كلفتها» .وأك��د أنّ «المطلوب
من الحكومة اليوم إق��رار الموازنة
وقيمة الكلفة اإلجمالية للسلسلة،
وعلى الحكومة إما تأمين المطلوب
منها أو االعتراف أمام المواطنين أنها
عاجزة».
وشدّد يوسف على «إقرار السلسلة
التي تعطي أصحاب الحقوق حقوقهم
م��ن قبل الحكومة» ،الف��ت�ا ً إل��ى «أنّ
الموازنة هي مشروع ارتقاب إنفاق
وإيرادات» .وأكد النائب جمال الجراج
«ض���رورة أن تكون األرق���ام واضحة
وإق���رار الموازنة هو ج��زء من إع��ادة
تكوين السلطة وكتلة المستقبل
جاهزة إلقرارها».
في مقابل ذلك ،يؤكد رئيس لجنة
المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان
لـ«البناء» أنّ السلسلة التي على
قاب قوسين من إقرارها في اللجان
المشتركة يجب أن تحال إلى الهيئة
العامة بمعزل ع��ن ال��م��وازن��ة ،على
ان تدرج اعتماداتها بعد إقرارها في
الموازنة ،إذ ال يجوز بحسب االصول
القانونية إدراج اعتماد أيّ مشروع
مالي قبل إقراره في المجلس».
ولفت إل��ى «أنّ تضمين السلسلة
ف��ي ال��م��وازن��ة ي��ش��ك��ل خ��ط��را ً على
السلسلة ،فالموازنة موضع خالف
وت��ب��اي��ن ،وره���ن السلسلة ب��أم��ور
خالفية وإدخالها في دهاليز الموازنة
والحسابات المالية يعني إما تطيير
السلسلة أو استعمالها ورقة ضغط
للسير بتسوية مالية تلغي المحاسبة
وتلغي م��رة أخ��رى عملية التدقيق
المالي» .وأشار إلى «أنّ إقرار الموازنة
ي��ح��ت��اج إل���ى إق����رار ق��ط��ع الحساب
لعام  2013في ديوان المحاسبة ث ّم
ف��ي مجلس ال��ن��واب لتصبح نافذة،
والك ّل يعلم أنّ هناك تعثرا ً كبيرا ً في
الحسابات المالية ناتج من مخالفات
أصدر فيها ديوان المحاسبة قرارات
ق��ض��ائ��ي��ة» .وش����دّد ع��ل��ى «أنّ قطع
الحساب يجب أن يحظى بموافقة
ال��دي��وان قبل إحالته ال��ى المجلس
النيابي».
وفي موازاة ك ّل ذلكُ ،تظهر القراءة
السياسية «أنّ ع��ق��ب��ات سياسية
كثيرة تقف في وجه إق��رار الموازنة،
من عقبة رف��ض التشريع في غياب
رئيس الجمهورية ،إل��ى عقبة ربط
التشريع بمشروع قطع الحسابات من
 2003إلى  2013وقضية الـ 11مليار
دوالر ،إلى مطالبة قوى سياسية بض ّم
السلسلة إلى الموازنة ،واجتهاد آخر
بعدم وجوب ض ّمها .ك ّل ذلك يؤكد أن
ال نية في إق��رار السلسلة وال نية في
إقرار الموازنة».

�شن هجوم ًا عنيف ًا على وزير الداخلية

ال�سيد :لي�س من م�صلحة جعجع
�إقناع نف�سه ببراءته ومظلوميته

كبارة :جحا ال يقوى �إال على �أهل بيته

بمناسبة «ما يُسمى بذكرى الحادي والعشرين من نيسان ،تاريخ توقيف رئيس ميليشيا
القوات اللبنانية سمير جعجع في عام  ،»1994دعا اللواء الركن جميل السيّد جعجع إلى
«الكف عن وصف نفسه بالمعتقل السياسي والى وقف حملة الشتائم والبذاءات التي يقودها
عبر الموقع اإللكتروني لق ّواته والتي لن تغيّر في وصفه من الناحية القانونية ،بأنه محكوم
بجرائم و ُمف َرج عنه سياس ّيا ً بقانون عفو خاص» ،موضحا ً أنه «أوقف في عام  1994بناء
لمذكرة توقيف من المحقق العدلي منير حنين في جريمة اغتيال الشهيد داني شمعون
وزوجته وطفليه ،ثم بناء لمذكرة توقيف أخرى من المحقق العدلي جوزف فريحة في جريمة
تفجير كنيسة سيدة النجاة في محلة الذوق – جونيه عدا عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد
رشيد كرامي».
وأضاف اللواء السيّد في بيان «إن القاصي والداني في لبنان وخارجه ،بمن فيهم جميع
السفارات العاملة في لبنان ،يعرفون تماما ً بأنّ أعلى سلطة قضائية في لبنان ،أي المجلس
العدلي ،قد حاكمته ودانته علنا ً باغتيال الشهيد داني شمعون وعائلته ،ثم حكمت على
عناصر القوات اللبنانية ودانتها صراح ًة بتفجير كنيسة سيدة النجاة في الذوق بعدما ب ّرأته
للشك بكونه شخصيا ً قد أعطى أمر التفجير ،في حين اعترف جعجع بالمقابل وطوعا ً أمام
القضاء بتفجير نظيرتها كنيسة سيدة النجاة في زحلة بذريعة نيّته بإغتيال إيلي حبيقه ،قبل
ان تتم إدانته أيضا ً باغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي وسواه».
وأ ّكد اللواء السيّد أنه «لو كانت لدى جعجع ذ ّرة اقتناع بمظلوميته لكان عليه أن يدّعي
حسب األصول على الضابطة العدلية وعلى القضاة والضباط الذين يدّعي أنهم ظلموه بدال ً
من اللجوء إلى زوبعة الشتائم القواتية اليومية» ،داعيا ً إياه «كما عموم اللبنانيين الى قراءة
كتاب القاضي المرحوم فيليب خيرالله الملقب بـ «قدّيس العدليّة» ،الذي كان رئيسا ً للمجلس
العدلي والذي أ ّلف الكتاب في عام  2013قبل وفاته ،بعنوان «نحكم باسم الشعب اللبناني»،
وحيث يتضمن الكتاب المراحل والوقائع الكاملة لمحاكمات جعجع واإلدانات واألحكام التي
صدرت في حقه ،وحيث يجزم خير الله بأن المجلس العدلي وقضاته قد ح ّكموا ضمائرهم ولم
يتع ّرضوا ألي ضغط أو ّ
تدخل من قبل أيّ كان في تلك المحاكمات ،وحيث كان القاضي رالف
رياشي عضوا ً في المجلس العدلي الذي حكم على جعجع قبل أن يصبح الرياشي اليوم نائبا ً
لرئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بموافقة تامة من جعجع وفريقه السياسي».
واختتم اللواء السيّد بأن «ليس من مصلحة جعجع نفسه أن يصل به الوهم إلى ح ّد
إقناع نفسه ببراءته ومظلوميته ،ألنّ من شأن هذا الوهم بالبراءة أن يدفع الى إستسهال
اإلنزالق مجددا ً في المتاهات األمنية ،ال سيما بوجود بعض إشارات هذا اإلنزالق ومنها على
سبيل المثال ما تردّد أخيرا ً عن رسائل تهديد قواتية على طريقة المافيا إلى أحد الناشطين
السياسيين العاملين في المجال اإلجتماعي ،علما ً بأن بداية الغيث قطرة».

شن عضو كتلة المستقبل النائب محمد كبارة هجوما ً عنيفا ً
على زميله في الكتلة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
منتقدا ً ممارساته بحق موقوفي طرابلس في سجن رومية.
ورأى كبارة في تصريح أمس أنه بات ينطبق على المشنوق
المثل الشعبي القائل« :جحا ال يقوى إال على أهل بيته» ،وقال:
«يبدو أن وزير الداخلية نهاد المشنوق يكثر من قراءة الروايات
البوليسية ،لذلك فهو يمارس مفهومها للقوة على أبناء جلدته
بعيدا ً من العقل والمنطق».
وأضاف« :ال مبالغة في القول ،إن ما جرى لموقوفي طرابلس
في سجن رومية ،وفق ما رواه لنا أهالي األسرى وما عايشناه
من مفاوضاتنا مع «عناتر الداخلية» ،هو أس��وأ من ممارسات
اإلذالل في معتقل «أبو غريب» العراقي السيء الصيت ومعتقل
«غوانتانامو» األميركي صاحب الصيت األسوأ».
وشدد كبارة على أن «ما جرى ،وما يجري ،لموقوفي طرابلس
في سجن رومية تدمع له العيون ،وتستهجنه العقول وترفضه
اإلنسانية ،ما يستدعي تحركا ً إنسانياً ،أخالقياً ،قانونياً ،وطنيا ً
مستقالً للتحقيق في األمر ووضع حد لعنتريات وزير الداخلية
وتهديداته على غرار «منك عارف مع مين عم تحكي» أو «بال ما
نسترجع العناصر من الموقوفين ونعتبرهم شهداء» أو «منهبط
الحبس على رؤوس الجميع».
وتابع :إن «موقوفي طرابلس ليسوا سلعة تباع في أسواق
المصالح والمناصب يا معالي ال��وزي��ر ،بل هم أشخاص لهم
إنسانيتهم ،دافعوا عن مدينتهم وأحيائها عندما كانت دولتكم
غائبة».
ودعا كبارة الى «تأليف فوري للجنة محايدة ،من غير موظفي
الداخلية ،تضم ممثلين عن القطاعات الصحية والقانونية
واإلعالمية واإلنسانية ،لتفقد أوالدنا الرهائن في سجن رومية،
على أن تصدر تقريرا ً مفصالً بما شاهدته ،كي يبنى على الشيء
مقتضاه ،بالقانون واألخ�لاق واإلنسانية ،وليس بعنتريات
جحا».

نظم اللقاء االرثوذكسي بعنوان
«ل��ن ننسى ل��ن نسكت» ،مهرجانا ً
تضامنيا ً في بيت الطبيب في ذكرى
مرور عامين على اختطاف المطرانين
بولس يازجي ويوحنا ابراهيم.
حضر االح��ت��ف��ال ممثل بطريرك
السريان األرث��وذك��س اف��رام الثاني
المطران ميخائيل شمعون ،الرئيس
حسين الحسيني ،الدكتور جورج
جريج ممثالً رئيس الحزب السوري
القومي االجتماعي النائب أسعد
ح����ردان ،ووزراء ون���واب حاليون
وسابقون والسفير
ال��روس��ي ال��ك��س��ن��در زاسيبكين
و شخصيات سياسية وروح��ي��ة
واجتماعية.
وألقى رئيس الرابطة السريانية
حبيب أف��رام كلمة توجه فيها إلى
المسلمين بالقول« :إذا كان التنوع
والتعدد واحترام كل آخر وكل مواطن
على قدم المساواة ،ايمانكم فجاهروا
به ،اخلقوا عاصفة الحزم ضد اإلرهاب
وقودوا الحرب ضد كل أصولية وكل
تنظيم ،فهي مسؤوليتكم أم��ام الله
والتاريخ».
وأكد أن «المسيحيين لن يسكتوا
ع���ن ه����ذا ال��خ��ط��ف وس��ي��داف��ع��ون
ع��ن حرية المطرانين مهما كانت
التضحيات».
وألقى العالمة السيد علي فضل
الله كلمة تساءل فيها «لماذا يخطف
م��ط��ران��ان كانا بعيدين ع��ن ك��ل ما
يجري من حولهما من إث��ارة أحقاد
وفتن وت��وت��رات ،ب��ل كانا صمامي
أم��ان في كل ذل��ك ...وكانا عنواني
محبة ،ورسل تواصل بين المختلفين
والمتنازعين؟».

مشاركون في المهرجان
كما س��أل« :م��ا ال��ذي ج��رى حتى
وصل بنا المطاف إلى ما وصلنا إليه؟
الجواب ،أيها األعزاء ،صعب ومعقد
بصعوبة وتعقيد هذا الصراع».
وال���ق���ى األم���ي���ن ال���ع���ام ل��ل��ق��اء
االرثوذوكسي النائب السابق مروان
ابو فاضل كلمة قال فيها« :آن الوقت
ليفهم العالم بأن القهر طريق التمرد،
فتمنينا في لحظات الشدة واأللم ،ان
نسمع ص��وت المسلمين المهددين
أيضا ً عاليا ً يفوق صوت المسيحيين،
فإذا به خجول ليس تجاه المطرانين
فقط ،بل تجاه ما يحصل في الوطن
العربي».
واخ��ت��ت��م ال��ل��ق��اء بكلمة ل��وزي��ر
الداخلية نهاد المشنوق أشار فيها

إلى أن «الشرق كله في محاكمة غير
عادلة ،فتجار الهيكل كثر وفي كل دين
يوضاس وفي كل بلد يوضاس».
وأض���اف« :ف��ي س��وري��ة ولبنان
والعراق ودول الشرق كلها يملؤها
اره��اب��ي��ون ي��دع��ون ال��دي��ن لكنهم
ال يمثلوننا ول��س��ن��ا م��ن��ه��م ،ألنهم
يتمسكون ب��ق��ش��ور ي��ظ��ن��ون انها
الجوهر وهي دخيلة على ادياننا»،
وق���ال« :إن شرقنا م��ل��يء بأجهزة
األمن والمخابرات التي تحرك هؤالء
باسم الدين ،والخالف لم يكن على
إله واحد حتى بين مذاهب متنوعة،
فهذا الشرق مليء بالرساالت وهو
مليء بقتلة الرسل ،واليوم يمتلئ
بقتلة المؤمنين الحقيقيين ،والخالف

سيظل تحت ع��ن��وان ال��ص��راع على
الحكم».
وتابع« :لم تتبن أي جهة عملية
اختطاف المطرانين لكن األمل ال يزال
حيا ً بأن المطرانين على قيد الحياة،
واألخ��ب��ار الجيدة أكثر من األخبار
ال��س��ي��ئ��ة» ،م��ش��ي��را ً إل��ى أن «ليس
المسيحيون وحدهم من يتعرضون
للخطر ،ب��ل ك��ل االع��ت��دال يتعرض
لما تعرض له كل اللبنانيين وكل
العرب» ،الفتا ً إلى أن «االعتدال هو
الذي سينتصر مهما طال الوقت».
من جهته ،تمنى رئيس تيار المرده
النائب سليمان فرنجية عبر «تويتر»
عودة المطرانين اليازجي وابراهيم
سالمين الى الرعية واألهل والوطن.

بد�أ زيارة لأرمينيا ت�ستمر � 4أيام

الراعي :يجب ك�سر النزاع ال�سيا�سي الذي قطع ظهر لبنان
بدأ البطريرك الكاردينال بشارة الراعي زيارة الى أرمينيا تستمر أربعة ايام
وذلك بدعوة من كاثوليكوس عموم األرمن كاركين الثاني الذي كان في استقباله
لدى وصوله إلى اتشميازين البطريرك اغناطيوس افرام الثاني إلى جانب لفيف
من المطارنة والكهنة وعدد كبير من المؤمنين يتقدمهم األطفال.
وفي كنيسة الكاثوليكوسية أقيمت الصالة على نية الشهداء األرمن وألقى
الكاثوليكوس كاركين الثاني كلمة ترحيب بالبطريركين الراعي واف��رام في
زيارتهما إلى «المكان المقدس بدم الشهداء والمركز الروحي األول عند األرمن،
إلحياء الذكرى المئوية األولى لإلبادة األرمنية» .ولفت كاركين إلى «اإللفة
التي يعيشها األرم��ن مع إخوانهم في لبنان وفي سورية حيث يشاركونهم
الحياة اليومية ويتضامنون معهم» ،آمالً «في السالم العادل والشامل في كل
المنطقة».
ورد الراعي بكلمة شكر باسم مجلس البطاركة واألساقفة الكاثوليك في لبنان
جاء فيها« :بخشوع وتأثر كبيرين دخلنا إلى هذا المكان المقدس .مشاركتنا
في احتفال تقديس الشهداء األرم��ن الذين سقطوا منذ مئة عام ،ليس مجرد
احتفال ليتورجي إنما هو حدث كنسي كبير بالنسبة إلينا نحن أبناء الشرق
ويصب في صلب حياتنا المشرقية .فبسقوط الشهداء زادت الكنيسة قوة
وانتشاراً ،وتعمدت بدمائهم كما المسيح ،فدم الشهداء هو بذار المسيحيين».
ورأى أن «العالم بأسره خصوصاًعالمنا المشرقي ،يحتاج إلى إنجيل يسوع
المسيح ،لذلك فإننا نصلّي كي يستمر شعبنا في الشرق بإعالن إنجيل السالم
واألخوة».
واختتم« :المسيحية لم تدخل بالسيف او بالمال او بالجبروت الى هذا العالم
بل بالمحبة والحقيقة ،ولذلك فإننا نقدر هذا االيمان لديكم ونتضامن معكم
بالصالة والرجاء بشفاعة شهدائكم وشهداء الكنيسة جمعاء».
ومساء أول من أمس ،أقام سفير لبنان في أرمينيا جان معكرون حفل عشاء
على شرف الراعي شارك فيه عدد من األساقفة والسفراء والن ّواب األرمن إضافة
إلى أعضاء الوفد النيابي اللبناني النواب سيرج طورسركيسيان ،غسان مخيبر

وهاني قبيسي.
وفي كلمة ترحيبية قال السفير معكرون« :إن الكاردينال الراعي هو مرجع
مسيحي ورمز روحي كبير ومحبته للبنان هي قدوة لنا جميعا ً وصموده في
وجه التحديات مثال يحتذى به ،أما انفتاحه على الجميع فهو استمرار لتراث
بكركي وتواصل لتاريخها المتميّز بالحكمة والتجرد والحرص على لبنان
ووحدة شعبه».
وشكر الراعي لمعكرون دعوته إلى اللقاء في «هذا البيت اللبناني» محييا ً
أرمينيا دولة وشعباً .ولفت إلى «إخالص األرمن للبنان ومحبتهم له وعطاءاتهم
فيه».
وأضاف« :اننا نحيي لبنان الذي يعيش مرحلة دقيقة ونفاخر به ألنه أعطانا
جنسية وتاريخا ً وقيمة ورسالة في حياتنا وقد حافظ عليها أجدادنا .وعلى رغم
كل الخالفات الموجودة في لبنان فإن الكل مجمع على وجوب حماية العيش
المشترك والتنوع في لبنان وانفتاحه على العالم ،وهذا كفيل بإعادة العافية
إليه إلى جانب ثقافة العيش معاً».
وتابع« :العالم معجب بلبنان وبشعبه ألنه محب ومنفتح ويريد أن يكون
هذا البلد واحة رجاء لكل الناس ،ويحب أن يكون السياسيون مثل الشعب،
ويقولون إن في لبنان عالمين ،عالم سياسي متشنج وعالم اجتماعي محبوب.
ويتعجبون كيف أن رجال السياسة يتبادلون التهم بحدة عبر وسائل اإلعالم ثم
يرونهم على العشاء سوية يمزحون ويضحكون».
واختتم« :لبنان فسيفساء رائعة ومتكاملة وال يمكن التضحية بأي جزء
منها ،وه��ذه قيمته ،ويجب ان نحافظ عليه كما هو كما يجب كسر النزاع
السياسي الذي قطع ظهر لبنان ،فال يمكننا أن نعيش بالعداوات والخالفات.
فثروتنا هي إنساننا الذي يعيش مع أخيه باحترام وتضامن ولو اختلف عنه
في الدين ومطلوب منا اليوم ،أكثر من أي وقت مضى ،مسلمين ومسيحيين ان
نقوم بدورنا لبناء دولة مدنية ديمقراطية بالمساواة تحترم حقوق اإلنسان
والحريات العامة».

كرر دعوته �إلى انتخاب رئي�س للجمهورية

«اللقاء الروحي ال�صيداوي» :الحوار
هو ال�سبيل الوحيد لتر�سيخ ال�سلم الأهلي
كرر «اللقاء الروحي الصيداوي»
دعوته إلى انتخاب رئيس للجمهورية
وأشاد بالحوار بين مختلف األفرقاء
في لبنان ،مؤكدا ً أنه السبيل الوحيد
لترسيخ السلم األهلي وقيام دولة
القانون والمؤسسات ونبذ الفتن
المذهبية والطائفية.
وك��ان «ال��ل��ق��اء» انعقد أم��س في
إطار لقائه الشهري ،في دار مطرانية
م��رج��ع��ي��ون ل��ل��روم األرث���وذك���س،
وشارك فيه متروبوليت صيدا وصور
وم��رج��ع��ي��ون ل��ل��روم االرث���وذك���س
ال��م��ط��ران ال��ي��اس ك��ف��وري ،راع��ي
أبرشية صيدا ودي��ر القمر للطائفة
المارونية المطران الياس نصار،
راع���ي أب��رش��ي��ة ص��ي��دا ودي���ر القمر
للروم الملكيين الكاثوليك المطران
إيلي بشارة ح��داد ،راع��ي ابرشية
ص��ور للموارنة المطران شكر الله
نبيل الحاج ،مفتي صيدا وأقضيتها
الشيخ سليم سوسان ،مفتي صيدا
والزهراني الشيخ محمد عسيران،
القاضي سليم العيسمي وراع��ي
الكنيسة االنجيلية المشيخية في
مرجعيون القس فؤاد انطون.
وأص�����در ال��م��ج��ت��م��ع��ون ب��ي��ان �ا ً
شكروا فيه الله على «ج��و الهدوء
والسالم الذي مرت به األعياد عند
المسيحيين» .وأثنوا على «الجهود
التي بذلتها القوى األمنية في هذا
ال��ش��أن» .والح��ظ��وا «االس��ت��ق��رار في
الجنوب» ،مشددين على «تطبيق
القرارات الدولية وبخاصة 1701
ال��ذي م��ا زال��ت «إس��رائ��ي��ل» تخرقه
باستمرار».
وك�����رر ال��م��ج��ت��م��ع��ون «دع����وة
النواب الكرام ال��ى انتخاب رئيس
للجمهورية يقود البالد ويسهر على
تطبيق الدستور والقوانين المرعية

اللقاء الروحي
إذ ال ي��ج��وز أن يستمر ال��ف��راغ في
لبنان .واألخطار تحدق به من كل
جهة بحيث تندلع الحروب في كل
المنطقة ما يؤثر على جو اإلستقرار
ال��ذي يتمتع به لبنان وعلى عمل
المؤسسات القائمة».
وشكر المجتمعون الجيش وسائر
القوى األمنية على «كل التضحيات
ال��ت��ي تبذلونها م��ن أج��ل الحفاظ
على استقرار البالد وعلى جهوده
ف��ي رد األخ��ط��ار ال��خ��ارج��ي��ة وف��ي
مقدمها محاوالت التسلل المتكررة
للجماعات اإلره��اب��ي��ة المتطرفة
الى االراض��ي اللبنانية ،التي باءت
بالفشل بفضل شجاعة جنودنا
وقيادتهم الحكيمة».
واس��ت��ن��ك��ر ال��م��ج��ت��م��ع��ون «أش��د
االستنكار استمرار الذبح والقتل

والتهجير ال��ذي ما زال يحصل في
دول الشرق األوس���ط» .ودع��وا إلى
«إح�ل�ال ال��س�لام واح��ت��رام حقوق
اإلن��س��ان ف��ي ك��ل ال��ع��ال��م» .ون��ددوا
بـ«أشد العبارات ذبح اإلثيوبيين
المسيحيين األب���ري���اء ف��ي ليبيا
األسبوع الماضي».
وتوقف المجتمعون عند «مرور
 100سنة على المجازر التي حصلت
لإلخوة األرمن (واألقليات المسيحية
األخ���رى) وأع��رب��وا عن «تضامنهم
ونضالهم مع الشعب األرم��ن��ي في
قضيتهم المحقة».
وأش��ادوا بـ«الحوار بين مختلف
األف��رق��اء ف��ي ل��ب��ن��ان» ،مؤكدين أن
«الحوار هو السبيل الوحيد لترسيخ
السلم األهلي وقيام دول��ة القانون
والمؤسسات ونبذ الفتن المذهبية

والطائفية».
ودع��ا المجتمعون ،في مناسبة
م��رور عامين على خطف مطراني
ح��ل��ب ي��وح��ن��ا إب��راه��ي��م وب��ول��س
يازجي ،المجتمع إلى «العمل على
كشف مصيرهما في أس��رع وق��ت»،
ون��ددوا بـ«كل أن��واع الخطف التي
تسيء الى كرامة اإلنسان الذي أراده
الله حرا ً عزيزا ً وكريماً».
وتطرق المجتمعون إل��ى «اله ّم
ال��ح��ي��ات��ي ل��ل��م��واط��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي،
خصوصا ً المعيشي للفئات ذوي
ال��دخ��ل ال��م��ح��دود وم��ا تعانيه من
غ�ل�اء ال����دواء وال���غ���ذاء ،وط��ال��ب��وا
الدولة بإنصاف صغار الموظفين
وال��ق��ط��اع��ات ال��ع��ام��ل��ة ف��ي ال��دول��ة
من أج��ل تحقيق العدالة والكرامة
اإلنسانية للبنانيين».

