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م�ساع لحلحلة مو�ضوع الجل�سة الت�شريعية
ٍ
والتعيينات بانتظار نتائح �إت�صاالت الحلفاء مع «الوطني الحر»
ال تزال الجلسة التشريعية محور تجاذب
سياسي مع ما تفرع عنها من مسائل دستورية
مثل ع��دم ج���واز التشريع ف��ي ظ��ل الشغور
الرئاسي .وبينما يعتبر البعض أن هذا الرأي
هرطقة دستورية ،حسم كل من تكتل التغيير
واإلص��ل�اح وح��زب��ي «ال��ك��ت��ائ��ب» و«ال��ق��وات
اللبنانية» مواقفهم بمقاطعة التشريع قبل
انتخاب رئيس للبالد .أما الكتل األخرى فمنها
م��ن أعلن ص��راح��ة ض���رورة ممارسة مجلس
النواب دوره التشريعي وعدم تعليق هذا األمر
على استحقاقات أخرى ،لم توضح كتلة تيار
المستقبل موقفها النهائي بعد مشيرة في هذا
السياق ،إلى اتصاالت تجري لحلحلة موضوع
الجلسة التشريعية.
ك��ذل��ك ،بقي م��وض��وع التعيينات األمنية
عالقا ً لرفض التيار الوطني الحر التمديد لقادة
المؤسسات العسكرية واألمنية الذين شارفت
واليتهم على اإلنتهاء وتحديدا ً قائد الجيش
العماد جان قهوجي ،فيما حلفاء التيار ،وإن
كانوا أك��دوا بدورهم رفضهم التمديد إال أنهم
يفضلونه على الفراغ ،إال أن االتصاالت مستمرة
م��ع رئيس تكتل التغيير واالص�ل�اح النائب
ميشال عون إليجاد حل لهذه المسألة.
أما في الشأن السياسي وفي وقت يواصل
الرئيس سعد الحريري زيارته إلى واشنطن،
رجح عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر
ّ
ان تكون موسكو وطهران ضمن الئحة تحركات
الحريري المقبلة.

حاجة ملحة للتشريع

فعلى الصعيد النيابي ،رأى رئيس اللقاء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط في موقفه
األسبوعي لجريدة «األن��ب��اء» ال��ص��ادرة عن
ال��ح��زب التقدمي اإلش��ت��راك��ي« ،أن الحاجة
ملحة لفتح دورة تشريعية لبت عدد كبير من
مشاريع القوانين المعلقة والتي تنعكس على
الوضع اإلجتماعي والمعيشي».
كذلك أكد جنبالط أنه «ال بد من إقرار مشروع
الموازنة العامة في مجلس ال��وزراء وإحالتها
إلى المجلس النيابي وفق الدستور واألصول
وك��ي ال تتحول مناقشة الموازنة إل��ى حفلة
للمزايدات الشعبوية في مجلس النواب ،مما
قد يع ّرض أرقامها للتضخم الكبير على حساب
اإلستقرار المالي والنقدي ال سيما في ما يتعلق
بسلسلة الرتب والرواتب التي ال مفر من تأمين
وارداتها قبل التفكير بإقرارها».
وج���دّد نائب رئيس مجلس ال��ن��واب فريد
مكاري موقفه «المؤيّد عقد جلسة تشريعية»،
قائالً« :ان��ا مع تشريع ال��ض��رورة والمبحبح
من ناحية أخ��رى» ،وأض��اف« :أنا ُمقتنع بأنه
ال يجوز عدم التشريع مع الشغور الرئاسي
ال سيما أن الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية
قد طال ،وفي الوقت نفسه لست مقتنعا ً بأن
تعطيل التشريع سيدفع بمن ي ّ
ُعطل استحقاق
الرئاسة إلى النزول الى مجلس النواب النتخاب
رئيس».
واعتبر أن «الحكومة التي ال ُتنجز مشروع
الموازنة هي حكومة «فاشلة» ،الفتا ً إلى «أن
الظروف الحالية ال تمنع حكومة الرئيس تمام
سالم من اقرار الموازنة فخير الب ّر عاجله».

نقوال

حوري

من جهة أخ��رى ،شدد مكاري على ضرورة
أن «يُقدّم وزيرا الدفاع والداخلية إلى الحكومة
األسباب الموجبة و«ال ُمقنعة» للتمديد للقادة
األمنيين ،فاذا اقتنعت الحكومة بأنه ال بد من
هذا التمديد ش��يء ،وإذا لم تقتنع شيء آخر،
أما السير بمبدأ تأجيل االستحقاقات وتمديدها
فهذا أمر غير صحيح».

عدم توافر ذلك نحن لن نقبل بالفراغ بحال
جرى التصويت ،كما ان الترشيحات لن تكون
محصورة بشخص واح��د وال��ع��رف الواجب
احترامه أن يكون لرئيس الجمهورية الرأي
األساس في اختيار قائد الجيش».
وأكد الجسر «ان الحوار مع حزب الله مستمر
وال ع��ودة عنه رغ��م ك��ل التباين ف��ي وجهات
النظر ،ونحن سويا ً دخلنا الى الحوار بقناعات
لم يجبرنا احد عليها باعتبارها ضرورة وطنية
ملحة».
وع��ن زي���ارة الرئيس سعد الحريري إلى
واشنطن ق��ال« :م��ا يقوم به الحريري حركة
دائمة باتجاه دول القرار تعيد الينا مشهد والده
الشهيد رفيق الحريري خالل فترات األزمات»،
مرجحا ً أن تكون موسكو وطهران ضمن الئحة
تحركاته المقبلة».
في المقابل ،رأى النائب غسان مخيبر «ان
جلسات تشريع الضرورة جاءت على خلفية
تقصير النواب بانتخاب رئيس للجمهورية،
وألن ال��دس��ت��ور يسمح بتشريع ك��ل م��ا هو
ضروري في هذه المرحلة وانجاز المواضيع
التي ال يمكن ان تتأخر ،لكي ال تسري األمور
دستوريا ً وكأن شيئا ً لم يكن».
وق���ال« :إن جلسة تشريع ال��ض��رورة هي
دعوة إلى إعادة حصر المواضيع الملحة بما
هو ضروري جداً ،كقانون االيجارات والموازنة
العامة وسلسلة الرتب والرواتب واستعادة
الجنسية وغيرها من المواضيع الملحة ،لكن
هناك مواضيع أخرى يمكن ان تنتظر».
أما في موضوع التمديد للقادة االمنيين فأكد
مخيبر انه «من واجب مجلس الوزراء ان يضع
الئحة المرشحين على ج��دول أعماله قبل ان
يقول إننا لم نتمكن من التعيين قبل المحاولة»،
الفتا ً الى ان «من واجب الحكومة بالحد االدنى
العمل على انتخاب البدائل».
وأش��ار الوزير السابق غابي ليون إلى أن
«موقفنا حدد ،ولن نبدله ،حيث رسمنا حدود
التشريع ف��ي ظ��ل غياب الرئيس ،وحصرنا
مشاركتنا في الجلسات التي تعنى بإعادة
تشكيل السلطة أي قانون االنتخاب ،وفي كل
ما يندرج تحت مصلحة الدولة العليا» ،الفتا ً
الى ان «هناك اليوم مشاريع تندرج في هذا
االطار لكنها ال تدرج على جدول األعمال ،وهنا

الشغور الرئاسي العقدة األساس

وأش��ار عضو كتلة المستقبل النائب عمار
ح��وري «إل��ى أن هناك نقاشا ً حاليا ً ي��دور في
محاولة لحلحلة موضوع الجلسة التشريعية،
ال سيما أن كل الكتل النيابية توافقت على
موضوع تشريع ال��ض��رورة» ،مؤكدا ً «ان��ه تم
االت��ف��اق باالجماع على ان الشغور في سدة
الرئاسة األولى هو العقدة األساسية التي يجب
أن تحل في هذه المرحلة ،وأن انتخاب رئيس
للجمهورية يشكل البوابة الرئيسية للحل».
وش����دد ح����وري «ع��ل��ى وج����وب ت��ش��ري��ع
ال��ض��رورة» ،معتبرا ً أنه «سيكون هناك خلل
ميثاقي في حال مقاطعة كل الكتل المسيحية
لهكذا جلسة» ،الف��ت��ا ً إل��ى «أن م��وق��ف كتلة
المستقبل م��ن حضور الجلسة سيعلن في
الوقت المناسب» ،وق��ال« :ال اعتقد ان رئيس
المجلس النيابي نبيه بري سيدعو الى جلسة
في ظل غياب كامل للكتل المسيحية» .فيما أكد
النائب جمال الجراح «أن مشاورات تجري مع
كل القوى السياسية لعقد جلسة تشريعية
في أقرب وقت ممكن ،كما أن هناك حراكا ً كبيرا ً
إلخ��راج الملف الرئاسي من عنق الزجاجة،
وهذا ما لمسناه من خالل زيارات الرئيس سعد
الحريري الى واشنطن وعدد من الدول العربية
والغربية ،للمساعدة في حل هذا الملف» ،الفتا ً
الى «ان الوضع الداخلي ليس بخير في ظل
وضع اقليمي ضاغط».
ورأى النائب سمير الجسر «أن أي تشريع
يأتي للضرورة وال يمكن تعطيل البلد بالكامل،
والموازنة هي أيضا ً ض��رورة ألنها تحدد أطر
الصرف واإلنفاق وتساهم في تسيير شؤون
البلد والناس».
وع���ن م��س��أل��ة ال��ت��م��دي��د أو تعيين ال��ق��ادة
األمنيين لفت «إل��ى ض��رورة حصول المرشح
على أكثرية ثلثي أعضاء مجلس الوزراء ،وعند

المو�سوي :نقف مع تر�شيح عون للرئا�سة
لحر�صه على لبنان وعدائه لـ«�إ�سرائيل»
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الموسوي
«حرص حزب الله على التفاهم داخل الحكومة ،ومتابعة
المجلس النيابي لدوره التشريعي» ،منتقدا ً«من يتهم الحزب
بالتعطيل بذريعة انتخاب رئيس للجمهورية» ،ومشددا ًعلى
ان «االنتخاب ال يكون كيفما اتفق ،وانما يتم اختيار الرئيس
الذي يحفظ حرية وسيادة واستقالل لبنان».
وأشار خالل لقاء سياسي في بلدة البزالية الى «ثبات
حزب الله في الوقوف الى جانب ترشيح العماد ميشال عون
لرئاسة الجمهورية ،وان ذلك يستند إلى مواقفه الوطنية،
وحرصه على حفظ لبنان والعرب والمسيحيين من جهة،
وإلى عدائه للكيان الصهيوني من جهة أخ��رى» ،الفتا ً إلى
أن «الحزب ال يمكن أن يوافق على رئيس ال يعتقد وال يؤمن
بأن «إسرائيل» هي العدو» ،معتبرا ً «ترشيح رئيس مهادن
للصهاينة هو تضييع للوطن واستهتار به».
وأكد أن «المؤثرين والفاعلين في الواقع السياسي اللبناني
ال يريدون الفوضى ،وان حزب الله أحرص ما يكون على
استتباب األمن ،وهو منشغل في الدفاع عن لبنان ومصيره،
في مقابل آخرين ال ه ّم لهم اال مكاسبهم السياسية» ،مشيرا ً
في هذا اإلط��ار الى «تجاوز حزب الله لبعض الحيف في
مواقف عدة حرصا ً على اإلستقرار».
وأكد أن «نواب تكتل بعلبك  -الهرمل ووزراء البقاع ،ال
يتوانون وال يقصرون في العمل على تنفيذ المشاريع العامة
في المنطقة ،وسيسعون لتنفيذ مشاريع قدمت سابقاً ،بعد

سحبها من األدراج» ،الفتا ً إلى أن «هناك مسؤولين في اإلدارة
العامة للدولة ال تعنيهم المناطق المحرومة في بعلبك -
الهرمل وعكار وغيرها».

ترسيخ ثقافة المقاومة

من جهة أخرى ،التقى المسؤول عن الملف الفلسطيني
في حزب الله حسن حب الله ،في مقر المجلس السياسي
للحزب ،رئيس اللجنة األهلية الفلسطينية لتكريم الشهداء
الشيخ جمال محمد على رأس وفد من اللجنة ضم :أمين السر
خالد زيدان ،المسؤول عن االدارة محمود محمد «أبو النايف»
والمسؤول عن العالقات العامة ص�لاح زي��دان ومعاون
المسؤول عن الملف الفلسطيني في الحزب الشيخ عطاالله
حمود ،وتناول البحث األوضاع العامة في لبنان وفلسطين
والمنطقة.
وأك��د الطرفان «تكريس ثقافة المقاومة التي حررت
األرض عبر تكريم شهدائها ال��ذي��ن سقطوا على طريق
فلسطين خصوصا ً في ظل هجمة التغريب الصهيو-أميركية
وحلفائهم في المنطقة باعتبارها الخيار الوحيد للتحرير
وتصويب اتجاه البوصلة نحو فلسطين».
ودع��وا إلى «تعزيز سبل التعاون والعالقات األخوية
اللبنانية  -الفلسطينية في سبيل تخفيف معاناة أهلنا
في المخيمات ودعم صمودهم ريثما يتمكنون من العودة
واستعادة الحقوق والمقدسات».

الجعيد عر�ض مع وفد عربي ال�ش�أن االقليمي

المشلكة ،فلن نشارك في التشريع ألمور غير
طارئة أو ضرورية ،في ظل غياب الرئيس».
وع��ن دع��وة ب��ري المص ّرين على انتخاب
رئيس إلى المشاركة في جلسات االنتخاب أوالً،
ّ
نعطل اإلنتخاب إذ شاركنا
قال ليون« :نحن ال
ف��ي الجلسة األول���ى وأنتجت م��ا أنتجته»،
موضحا ًَ أن «من يعطل هو من يضع فيتوات
على حقوق المسيحيين ،أم��ا نحن فنعطل
تهميش موقع الرئاسة عبر االتيان برئيس
مسيحي ال ق��اع��دة ل��ه .وه���ذا األم���ر مصيري
ووج��ودي ولن نتخلى عنه في هذا الظرف»،
معتبرا ً أن «التركيبة ال��دول��ي��ة والضغوط
الخارجية على بعض ال��داخ��ل ،إضافة إلى
عدم القبول بالميثاقية الحقيقية وعدم اإلقرار
بوصول المسيحي القوي إلى الرئاسة ،عوامل
معطلة لالنتخاب».
وأشار عضو تكتل التغيير واالصالح النائب
نبيل نقوال الى «أننا نقوم في التكتل بعملية
مقاومة ضد إلغاء الوطن وكيانه وقوانينه»،
مؤكدا ً أن «جبهتنا قانونية ومحقة» .وسأل:
«كيف استطاعت الحكومة تعيين أمين عام
لمجلس ال����وزراء؟» الف��ت��ا ً إل��ى أن «ك��ل شيء
أصبح ممددا ً في هذا البلد».
وش���دد على أن «ال دخ��ل لمنصب رئاسة
الجمهورية بمنصب قيادة الجيش وال يجوز
رب��ط المنصبين ببعضهما ،ف���ذاك منصب
سياسي وهذا مركز أمني» ،معتبرا ً أن «التمديد
ل��ل��م��ن��اص��ب األم��ن��ي��ة ه��و ض���رب للمؤسسة
العسكرية ،فالضابط ال��ذي يقضي حياته
ويضع نفسه في الخطر لكي يصل إلى منصب
معين ،لماذا نلغي دوره ودور كل الضباط
الذين يطمحون الى هذه المناصب؟».
وأش���ار ال��ى أن «ه��ن��اك ضباطا ً أك��ف��اء في
الجيش اللبناني وقادرين على تسلم القيادة،
وال يجوز لقائد الجيش العماد جان قهوجي ان
يقبل بالتمديد له».
ورأى المكتب السياسي في حزب الكتائب
بعد اجتماعه ال��دوري برئاسة نائب الرئيس
شاكر ع��ون ،أن ك��ل االع���ذار المقدمة لتبرير
تعطيل النصاب في جلسات انتخاب رئيس
الجمهورية» واهية وفاقدة التماسك أمام هول
الفراغ وما نتج عنه من تعرية النظام وإلحاق
لبنان بخانة الدول المارقة ديمقراطيا ً وبرلمانيا ً
بعدما كان الدولة العريقة في ممارسة األصول
البرلمانية».
واعتبر أن كل مساهم في تعطيل النصاب
وبالتالي تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية هو
شريك مسؤول في تعطيل سائر السلطات ،وهذا
ما نشهد فصوله في مجلس ال��وزراء المصاب
بالشلل وأولى ضحاياه مشروع الموازنة الفائق
االهمية ،وف��ي مجلس ال��ن��واب الفاقد حيازة
اإلجازة التي تخوله تجاوز الوظيفة االنتخابية
إل��ى الوظيفة التشريعية» .وأك��د الحزب في
هذا السياق «أن القضايا السيادية التي تلزم
البالد لفترة طويلة ،وتحديدا ً قانون اإلنتخاب
وتعديل قانون الدفاع هما حكما ً من صالحيات
رئيس الجمهورية .والخالصة ،يجب إنهاء
التعطيل والمبادرة ف��ورا ً الى انتخاب رئيس
للجمهورية وبالتالي وق��ف تعريض لبنان
لالحداث المتفاقمة في المنطقة».

نا�شد بري موا�صلة م�ساعيه التوفيقية

لقاء الأحزاب �شجب محاوالت
ربط الت�شريع بانتخاب رئي�س
أعربت هيئة التنسيق في لقاء األحزاب ،في بيان« ،وقوفها إلى جانب رئيس
المجلس النيابي نبيه بري «الحريص باستمرار على قيام المجلس النيابي
بواجباته التشريعية الضرورية لضمان استمرارية االنتظام العام وتلبية
مصالح اللبنانيين الحيوية التي يجب أال يكون تحقيقها موضع خالف» .كما
ناشدته «مواصلة مساعيه التوفيقية إلى أن تبلغ خواتيمها المرجوة».
وأكدت الهيئة «أن محاوالت البعض ربط موضوع التشريع بانتخاب رئيس
للجمهورية ال يتمتع بالتمثيل الشعبي والوطني ،أمر يتعارض مع دستور
الطائف ويشكل ابتزازا ً مفضوحا ً ومرفوضاً ،ألنه سيؤدي إلى إضعاف موقع
الرئاسة وسيؤثر سلبا ً على اإلستقرار السياسي في البلد».
كما أكدت «إدانتها الشديدة الستمرار حكومات تركيا والسعودية وقطر
واألردن في تغذية ودع��م الجماعات اإلرهابية التكفيرية لمواصلة حربها
اإلجرامية ضد الدولة الوطنية السورية ،وارتكاب المجازر ضد المواطنين
السوريين ،في محاولة يائسة لتعديل موازين القوى الميداني طمعا ً بتحقيق
مكاسب سياسية تنتقض من سيادة واستقالل سورية وخيارات الشعب
العربي السوري».
ودان��ت «المجزرة الوحشية التي ارتكبتها الجماعات اإلرهابية وذهب
ضحيتها العشرات من المواطنين في محافظة إدلب» ،مشددة على «أن الجيش
العربي السوري ولجان الدفاع الوطني سيدحرون الهجمة اإلرهابية الجديدة
في إدلب ،كما سبق أن دحروها في كسب وريف الالذقية ،وستفشل رهانات
رجب أردوغ��ان وحكام السعودية وقطر في محاولة النيل من إرادة الشعب
العربي السوري وجيشه الوطني وتصميمه على حماية سورية وخياراتها
الوطنية والقومية المستقلة».
ودعت إلى «وقف فوري للحرب على اليمن ،وعدم التدخل في خيارات الشعب
العربي اليمني واحترام حقه في تقرير مصيره بنفسه».

م�س�ؤول �إيطالي في بيروت اليوم
أعلنت السفارة اإليطالية في بيروت في بيان عن زيارة نائب وزير الخارجية
اإليطالية والتعاون الدولي البو بيستيللي إلى لبنان اليوم وتستمر يومين ،الفتة
إلى أنه سيزور اليوم الثلثاء الكتيبة اإليطالية العاملة في إطار القوات الدولية
المعززة في الجنوب ،حيث سيلتقي قائد القوات الدولية الجنرال لوتشانو
بورتوالنو ،ويزور مركز التدريب الخاص بالجيش اللبناني الممول من إيطاليا.
أما األربعاء فمن المرتقب أن يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس
مجلس الوزراء تمام سالم ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.
وستتخلل الزيارة جولة تفقدية على مشاريع التعاون التي يتولى تنفيذها
مكتب التعاون اإليطالي في لبنان ،باالشتراك مع منظمات غير حكومية إيطالية
في جنوب لبنان وشماله».

الداوود ا�ستهجن تعطيل الم�ؤ�س�سات
الجعيد مع الوفد العربي
استقبل المنسق العام لـ«جبهة
العمل اإلسالمي في لبنان» الشيخ
الدكتور زهير الجعيد ،في حضور
عضو مجلس قيادة الجبهة الشيخ
شريف توتيو ،في مقر الجبهة بيروت،
وف��دا ً لبنانيا ً أردنيا ً مصريا ً عراقيا ً
مشتركا ً برئاسة رئيس عشيرة أبو

جنيب ورئيس التيار الهاشمي السفير
سطام اب��و جنيب ،يرافقه وف��د من
«المنظمة العالمية لحقوق اإلنسان»
في مصر ،يضم أمينها العام علي عقيل
خليل ،الدكتور حسن عبدو من مصر،
المستشار الخاص علي برو من لبنان
والمستشار اإلعالمي مصطفى حمدان.

وجرى البحث في الشؤون اإلقليمية
والدولية« ،خصوصا ً ما تتعرض له
منطقتنا العربية واإلسالمية اليوم،
من هجمة صهيونية أميركية وهجمة
تكفيرية إرهابية ،تعمل على تشويه
ص��ورة اإلس�لام الحنيف» ،بحسب
بيان لـ«الجبهة».

استهجن األمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل
الداوود في تصريح« :االستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة وسلطاتها ،وآخرها
االعتكاف عن التشريع ،وهذا أمر خطير جداً ،ان تتحول المؤسسات الدستورية
رهينة للطوائف والمذاهب ،وهو ما يقضي على هيكلية الدولة ويحولها إلى
دولة فاشلة نتجه إليها مع هذه الممارسة الالمسؤولة ،بدءا ً من شغور رئاسة
الجمهورية ،ثم التعثر الذي يضرب الحكومة المهددة في كل لحظة بالسقوط،
ليصل اإلنهيار الى مجلس النواب الذي حاصرته بدعة تشريع الضرورة ،في حين
ان صالحياته ومهماته هي التشريع من دون اية عبارة أخرى».
وتمنى «ان يكون مشروع او اقتراح قانون االنتخاب من األولويات ،وهذا ما
يؤكده الرئيس نبيه بري ،لكن الموضوع له الطابع السياسي وليس الدستوري».
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الراعي :ال يجوز �إلغاء �أ�سماء المغتربين من لوائح ال�شطب
با�سيل :ال �ضرورة ت�شريعية �أكثر من قانون ا�ستعادة الجن�سية

الراعي والوفد المرافق مع الرشيه
يواصل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي
لقاءاته المسؤولين الفرنسيين ،فالتقى أمس رئيس مجلس
الشيوخ الفرنسي جيرار الرشيه وبحثا مواضيع تهم لبنان
وفرنسا ،ال سيما منها األمنية والنازحون وتسليح الجيش
ورئاسة الجمهورية.
وكان البطريرك الراعي حضر الحفل التكريمي الذي
أقامه وفد المؤسسة المارونية لالنتشار الذي يواكبه في
زيارته الرعوية والوطنية إلى فرنسا ،برئاسة روز انطوان
الشويري في فندق «رافاييل» في العاصمة الفرنسية،
ش��ارك فيه الوزيران جبران باسيل والياس بو صعب،
رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع
الخازن ،الوزير السابق سليم الصايغ ،سفير الجامعة
العربية في فرنسا بطرس عساكر ،سفير لبنان لدى
األونيسكو خليل ك��رم ،مفوض الحكومة لدى المحكمة
العسكرية القاضي صقر صقر ،نائب رئيس المؤسسة
البطريركية العالمية المارونية لالنماء الشامل رئيس
مقاطعة اوروبا في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
روجيه هاني ،رئيس مقاطعة أوروبا في القوات اللبنانية
إيلي عبدالحي وعدد من المدعوين.
ب��داي��ة ،ألقت مديرة المؤسسة هيام بستاني كلمة
ترحيبية أكدت فيها «المواقف الوطنية للبطريرك الراعي»،
عارضة المشاريع التي تمكنت المؤسسة من إنجازها حتى
اليوم أهمها متابعة مشروع قانون استعادة الجنسية مع
النواب ووزير الخارجية.
ثم ألقى الوزير باسيل كلمة نوه فيها بـ «ال��دور الذي
تقوم به المؤسسة المارونية من أجل اإلغتراب اللبناني»،
الفتا ً إلى انه «لو لم تقصر الدولة وما زالت بحق اإلغتراب
لما وجدت هكذا مؤسسات تعنى بهم».
وأش��ار إل��ى أن «هناك س��ف��ارات وقنصليات لبنانية
مقصرة كثيرا ً ال بل غير موجودة» ،الفتا ً إلى أن «الدولة
بمؤسساتها الدستورية وعلى رأسها مجلس النواب تتنكر
لحقوق اللبنانيين في االغتراب».
وق���ال« :م��ا أحوجنا ال��ي��وم إل��ى وحدتنا المسيحية
والوطنية» ،آمالً بأن «تكون الوحدة المسيحية تتجلى
اليوم بقانون استعادة الجنسية» .وأضاف« :حان الوقت
بعد  13سنة من وضع هذا القانون الذي ال يخص أي جهة
سياسية أن يلتفت أحد إلينا .ال يجوز بعد هذه السنوات أن
يبقى هذا القانون ضائعا ً في األدراج».
ورأى أن «م��وض��وع استعادة الجنسية للمغتربين
المتحدرين من أصل لبناني هو كياني ووطني ووجودي

ألن لبنان ال يستطيع أن يقوم ويستمر بعملية تجاهل
لحقوق اللبنانيين المغتربين» ،مشيرا ً إلى أن «كل لبناني
له الحق باستعادة جنسيته يجب أن يحصل عليها».
واعتبر «أننا اليوم أم��ام لحظة مفصلية أم��ام إق��رار
هذا القانون وال ضرورة تشريعية أكثر منه ،فال ضرورة
وطنية في وجه داعش أكثر منه» ،الفتا ً إلى انه «ما يحصل
اليوم نكران لحقوق المسيحيين بدءا ً برئاسة الجمهورية
والقانون اإلنتخابي وقانون استعادة الجنسية ،فإذا
كانوا يريدون أن نبقى في هذا الوطن فنحن نصر على هذا
القانون ،وهذه هي أولويتنا المطلقة» ،داعيا ً «للحفاظ على
وحدتنا وعدم اإلنقسام أمام مواضيع مصيرية وكيانية
التي ال مصلحة لها إال للبنان واللبنانيين».
وألقى البطريرك الراعي كلمة شكر فيها المؤسسة
المارونية لالنتشار على كل ما تقوم به ،منوها ً بـ«الدور
ال��ذي يقوم به الوزير باسيل في وزارة الخارجية في
معالجة قانون استعادة الجنسية» .وأعلن «عدم السكوت
عن هذا الموضوع» ،مستغربا ً «كيف أنه حتى اليوم لم يتم
إقراره».
وشدد على «أهمية الوحدة الوطنية والتعلق باألرض
والمحافظة عليها» ،مؤكدا ً أنه «ال يجوز أن تشطب أسماء
المغتربين من لوائح الشطب وكأنهم أم��وات ،فهذا غير
مقبول على اإلط�لاق» .واعتبر انه إذا «كان هناك عطف
ودع��م دول��ي للبنان فهذا يعود ال��ى اإلغ��ت��راب اللبناني
ومساهمتهم في األوطان التي وجدوا فيها ،وهذا فخر لنا».
وش��دد ال��راع��ي على «ض���رورة الحفاظ على الوجود
اللبناني في لبنان والمسيحي في الشرق األوس��ط ألن
لبنان يبقى حاجة لهذا الشرق» ،مشيرا ً إلى انه «إذا كنا نم ّر
اليوم بمرحلة صعبة إال انه يجب أن يبقى إيماننا بوطننا
كبيرا ً رغم المرض الذي يعيشه لبنان اليوم».
ودعا «المغتربين اللبنانيين إلى تسجيل وقوعاتهم
الشخصية» ،معتبرا ً أن «لبنان ق��ائ��م على ال��ت��وازن
الديمغرافي لذلك عليكم مساعدتنا في ذلك من خالل العمل
على استعادة الجنسية اللبنانية للحفاظ على وجودنا
ليبقى لبنان قائما ً بجناحيه المسلم والمسيحي».
وكان البطريرك الراعي افتتح مكتب المؤسسة المارونية
لالنتشار في مقر المطرانية بعد حفل تدشين الكرسي
األسقفي ،في حضور نائب رئيس المؤسسة البطريركية
المارونية لإلنماء الشامل ورئيس مجلس إدارة بنك بيروت
سليم صفير ،ومدير العالقات العامة في المصرف أنطوان
حبيب.

لقاء بطريركي عر�ض �أو�ضاع الم�سيحيين

�ساكو ّ
حذر من الجدال في جن�س المالئكة
و�أبواب الق�سطنطينية ت�سقط
التقى في مقر الكرسي البطريركي
للسريان الكاثوليك ف��ي المتحف
البطاركة اغناطيوس يوسف الثالث
يونان بطريرك السريان الكاثوليك
األن��ط��اك��ي ،ول��وي��س روفائيل األول
ساكو بطريرك بابل على الكلدان،
واغناطيوس أف��رام الثاني بطريرك
أنطاكيا وسائر المشرق والرئيس
األع���ل���ى ل��ل��ك��ن��ي��س��ة ال��س��ري��ان��ي��ة
األرث��وذك��س��ي��ة ف��ي ال��ع��ال��م أج��م��ع،
وعقدوا اجتماعا ً تشاوريا ً تدارسوا
فيه «أوضاع أبناء شعبهم المأسوية
والمقلقة ف��ي ال��ش��رق عموماً ،وفي
س��وري��ة وال��ع��راق خ��ص��وص��اً ،وفق
بيان صدر عن المجتمعين.
وات���ف���ق ال��ب��ط��ارك��ة ع��ل��ى عقد
اجتماع موسع يشمل الفعاليات
الكنسية والسياسية والفكرية،
لوضع خريطة طريق تهدف إلى
«تثبيت حضورهم ،والحفاظ على
هويتهم للعيش بكرامة وسالم في
أوطانهم ،إزاء التحديات التي تهدد
وجودهم التاريخي ،في أرض آبائهم
وأجدادههم».
وغ���ادر البطريرك ساكو بيروت
عائدا ً الى بغداد .وقبيل مغادرته،
قال في مطار بيروت« :بما أن المنطقة
تحترق ويبدو أن الصراعات فيها
ستستمر ط��وي�لاً ،ون��ح��ن كمكون
مسيحي ف��ي ه��ذه المنطقة ليست
لدينا مرجعية سياسية ،وككنائس
أيضا ً نحن في حاجة كي تتحد وتأخذ
خ��ط��وات عملية لتثبيت وج��ودن��ا
والحفاظ على هويتنا وعلى أراضينا
وتاريخنا».
وردا ً على س���ؤال لفت إل��ى «أن
الخطر ي��ط��اول الجميع ول��ك��ن في
شكل خ��اص ي��ط��اول المسيحيين
ألن��ه��م ال يملكون ق��وة عسكرية أو
مالية وال كثافة بشرية .فإذا ما عدنا
إلى إخواننا المسلمين الس ّنة نجد
لديهم مرجعيات قوية كالسعودية
والخليج ومصر وتركيا ،والمسلمون
الشيعة ل��دي��ه��م مرجعية اي���ران.
أم��ا المسيحيون فليس لديهم اي
مرجعية ،ففي لبنان مثالً لم ينتخب

خالل لقاء البطاركة
حتى اآلن رئيس للجمهورية ،وهناك
نوع من التبعثر» .وأض��اف« :لذلك،
نحن نقول ان ال��وج��ود المسيحي
ف��ع�لاً م��ه��دد ،ول��ق��اء ال��ي��وم (أم��س)
بين البطاركة الثالثة كان من أجل
ت��دارس الوضع الحالي والخروج
بمشروع لعقد اجتماع موسع شامل
يضم الفاعليات الكنسية والسياسية
والفكرية لهذه الكنائس م��ن أجل
الحفاظ عليها والبقاء على أرض
اآلب���اء واألج����داد ،وأي��ض��ا ً التواصل
وال��ع��ي��ش م��ع إخ��وان��ن��ا المسلمين
بحرية وع ّز وكرامة».
ودعا المسيحيين إلى المحافظة
«أوال ً على هويتهم وعلى إيمانهم
ال��ذي هو أول��وي��ة وأن يتشبثوا في
أراضيهم .ونحن سنعمل بالتعاون
م��ع ك��ل الفاعليات المسيحية في
المنطقة وأيضا ً مع الحكومات في
سبيل الحفاظ على وجودهم وتوفير
الحماية الكافية لهم للحفاظ على
حقوقهم ف��ي ارض��ه��م وممتلكاتهم
وللحفاظ على خصوصيتهم».
وعن عدد المسيحيين النازحين من
العراق الى لبنان ،قال سكو« :هناك
ع��دد كبير ج��دا ً يفوق ع��دد الكلدان
اللبنانيين الموجودين في لبنان
وهناك  42ألفا ً في تركيا وحوالى 30
ألفا ً في األردن وأماكن أخرى» ،ورأى

أن «هذا األمر مخيف جداً» ،الفتا ً إلى
أن «في جنوب تركيا مثالً التي كانت
منطقة مسيحية بامتياز ،أصبح
عددهم قليل جدا ً اليوم ،وكان لدينا
فيها خمس أبرشيات م��ن جملتها
أبرشية دي��ار بكر ك��ان فيها كرسي
بطريركي والوجود المسيحي فيها
الى زوال اذا استمر الوضع على ما
نحن عليه» .وأعرب عن خشيته «أن
يحصل ه��ذا أيضا ً في ال��ع��راق وفي
تركيا إذا لم نتوحد ونأخذ خطوات
جريئة واقعية من أجل الحفاظ على
مسيحيتنا وعلى تاريخنا وهويتنا».
وأضاف ساكو« :بصراحة ،علينا
أن نخرج من هذه األطر التي اعتدنا
عليها ومن اللقاءات التي هي اقرب
إلى اإلستعراض من الواقعية .وعلينا
أال نقع في الخطأ نفسه ال��ذي وقع
بين البيزنطيين الذين جادلوا في
جنس المالئكة وأبواب القسطنطنية
تسقط».
م���ن ج��ه��ت��ه ،ت���ح���دث ال��م��ط��ران
قصارجي ،فقال« :الهجرة مستمرة
ونحن ككنيسة ال نشجع الهجرة
نهائياً ،ولكن على شعبنا المسيحي
ان ك��ان ف��ي س��وري��ة أو ف��ي العراق
أن يصمد وي��ق��اوم .ونحن ككنيسة
يتجسد فيها ال���رج���اء ،ان نعطي
الرجاء لشعبنا».

