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قبول نواب «الم�ستقبل» بكنعان رئي�س ًا للجنة المال ...هل هو ر�سالة؟
 روزانا ر ّمال
حسين ح ّمود

بعد موجة عاتية من التصعيد في المواقف بين ح��زب الله
وت �ي��ار المستقبل ،وع �ل��ى أع �ل��ى ال�م�س�ت��وي��ات ،ب ��ردت األج ��واء
الساخنة فجأة بعودة التيار األزرق إلى «بيت الطاعة» محاوالً
لملمة الذيول واآلث��ار السلبية لحملة وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق على حزب الله وتهديده بوقف الحوار معه وحتى
االنسحاب من الحكومة ،معتبرا ً أنّ ما قاله المشنوق هو مجرد
«توصيف للواقع ليس أك�ث��ر» ،بحسب ما ق��ال نائب في التيار
لـ«البناء».
وف ��ي ح�ي��ن س�ح��ب األم �ي��ن ال �ع��ام ل �ح��زب ال �ل��ه ال�س�ي��د حسن
ن�ص��رال�ل��ه «ورق ��ة االب��ت��زاز» م��ن ي��د «المستقبل» م�ت��وج�ه�ا ً إلى
مسؤوليه بالقول« :إذا أردتم الخروج من الحكومة والحوار فالله
معكم» ،فهم من المصدر أنه جرت خالل االجتماع األسبوعي
لكتلة المستقبل أمس نقاشات واسعة حول موضوعي الحوار
والحكومة ،بين من يدعم توجه المشنوق وبين من يتحفظ عليه،
إضافة إلى تقييم مواقف حزب الله األخيرة من كالم المشنوق،
لكن في الختام صدر بيان الكتلة الذي أكد تمسكها بنهج الحوار
ومتابعته ،وكذلك باستمرار دعمها لحكومة الرئيس تمام سالم،
ووقوفها معه وإلى جانبه في تفعيل عمل الحكومة ومؤسسات
الدولة كافة بما فيها عمل مجلس النواب لجهة إقرار التشريعات
التي تتسم بالضرورة.
وكشف المصدر عن اتصاالت كثيفة طيلة اليومين الماضيين
م��ع ال��رئ�ي��س س�ع��د ال�ح��ري��ري ل�ل�ت�ش��اور ف��ي األوض���اع واتخاذ
الموقف المناسب منها ،وقد تبلور ذلك في بيان الكتلة ،من دون
تحديد للخطوات التي سيقوم بها التيار الحقاً.
من جهتها ،أكدت مصادر «كتلة التحرير والتنمية» أنّ األجواء
بردت بالفعل ،وهذا ما عكسته الجلسة النيابية أمس المخصصة
النتخاب اللجان «إذ كانت هادئة إلى أقصى الحدود» و لم تجر
أي تعديالت تذكر على تركيبة اللجان التي بقيت على حالها
ّ
بـ«التوافق» بين الجميع.
وأكدت المصادر أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري أجرى
بعد عودته إلى بيروت مساء أول من أمس ،سلسة اتصاالت مع
األط��راف األساسية بغية تنفيس االحتقان ،وهو سيتابعها في
األيام المقبلة ،من دون أن تؤكد أو تنفي حصول اتصاالت في
هذا الصدد مع الرئيس الحريري ،لكنها لم تستبعدها.
وإذ أكدت المصادر أنّ الحوار مستم ّر لضرورته الوطنية في
هذه المرحلة الدقيقة التي يم ّر بها لبنان ،لفتت إلى ان ال حلحلة
حتى اآلن في الموضوع الحكومي مع ّولة على االتصاالت التي
ستتكثف في األيام المقبلة للخروج من هذا النفق.
وم��ع أنّ األج ��واء ه��دأت بحسب المصادر المشار إليها مع
تشديدها على ضرورة متابعة االتصاالت لتقريب وجهات النظر
المتباعدة بين «المستقبل» وحزب الله حول عدد من المسائل،
أكدت مصادر تيار المستقبل أنّ األمور ما زالت مفتوحة على ك ّل
االحتماالت ،والتيار مستم ّر في مواقفه من الحزب ،وقد تذهب
األمور إلى مناح سلبية منها فرط عقد الحوار تلقائياً .وهذا ما
بدا من بيان الكتلة أمس الذي حمل بعنف على السيد نصرالله
وحزب الله...

جلسة روتينية يعقدها مجلس النواب مع افتتاح عقده
يخصصها النتخاب
العادي في تشرين األول من ك ّل عام
ّ
رؤساء وأعضاء اللجان النيابية وهيئة مكتب المجلس،
لكنها في الواقع تصبح روتينية ،ألنّ االنتخاب يجري مرة
واحدة عملياً ،مع بدء والية المجلس الجديد .ففي ك ّل عام
يتم التجديد وال يت ّم التغيير إال بملء شواغر ناجمة عن
وفاة أعضاء أو رؤساء لجان ،مع الحفاظ على لون العضو
أو الرئيس السابق ،أو تلبي المبادالت التي تجريها الكتل
في ما بينها ،السم هنا باسم هناك تغييرات جزئية ،ما
يعني أنّ المعنى السياسي النعقاد الهيئة العامة في
جلسة اللجان ال أبعاد أو معان سياسية لها.
انعقدت جلسة األمس وسط مناخ مختلف وتوقعات
وتساؤالت مختلفة ،وقد سبقها مناخ من التصعيد قاده
تيار المستقبل على كل صيغ الشراكة ،من الحكومة إلى
أشكال الحوار المختلفة ،ورفع الصوت عاليا ً في وجه ك ّل
من حزب الله والتيار الوطني الحر ،وصوال ً إلى ح ّد القول
ال للبقاء في حكومة يعطلها األصفر والبرتقالي ،ما كان
يعني من دون مقاطعة لجلسة انتخاب اللجان ،اتخاذ
موقف بوزن ومفعول أق ّل من مغادرة الحكومة وإطاحتها.
كان طبيعيا ً أمام حدّة االشتباك وسخونة المواقف أن
يسعى النواب المستقبليون ،ومعهم حلفاؤهم ،إلى إطاحة
النائب إبراهيم كنعان من عضوية ورئاسة لجنة الموازنة
والمال النيابية وهي كما يقال أم اللجان ،ففيها يختزن
ك ّل التشريع الذي يترجم في النهاية أرقاماً ،وفيها ُتطبخ
وتنضج الموازنة التي رفع الدستور مستوى أهميتها إلى
ح ّد منح رئيس الجمهورية سابقا ً والحكومة بعد تعديالت
الطائف ،صالحية ح ّل المجلس ربطا ً بمآخذ على أدائه
لمه ّماته تجاه إقرار الموازنة.

كانت الجلسة من أقصر الجلسات وأشدّها هدوءاً ،فمنذ
أن وطئت قدما الرئيس نبيه بري أرض مطار بيروت حتى
انهالت عليه رسائل التطمين بأنّ ك ّل شيء سيكون على
ما ي��رام ،فحضر النواب كتالمذة الصف «الشاطرين وال
نفس» ،رفعوا أيديهم ووقعوا ،كما جاؤوا ،بصمت وهدوء.
نواب التيار الوطني الحر فعلوا الشيء نفسه ،تجاه
عضوية ورئاسة النائب محمد قباني للجنة األشغال
العامة ،رغم المشادات واالتهامات والقناني التي رافقت
جلستها األخ��ي��رة بين األزرق والبرتقالي ،لكنّ حجة
البرتقالي قوية كما يرويها أح��د ن��واب��ه .لماذا نخاطر
بخسارة رئاسة لجنة المال مقابل إطاحة قباني من رئاسة
األشغال ،وال مجال للمقارنة بين أهمية اللجنتين ،فمعادل
لجنة الطاقة واألشغال قد يكون لجنة التربية أو لجنة
الصحة أو لجنة الدفاع أو سواها ،لكن بالتأكيد ليس لجنة
المال والموازنة ،فنحن الرابحون من الصمت ولماذا نقامر
بأرباحنا ،واللجنة هي حجتنا على فسادهم وعلى تسيب
تصرفهم بالمال العام وكتابنا األبيض وكتابهم األسود؟
من يفعل ذلك أحمق وهو كمن يطلق النار على قدميه في
منتصف السباق ،ورئاسة قباني للجنة األشغال لم تمنع
قيام نوابنا من مجادلته والتصدي لمحاوالته تشويهنا
واإلساءة إلينا وفضح دوره في سوء إدارة ملفات اللجنة،
وسنواظب على ذلك كما كنا وأكثر.
إذا أراد تيار المستقبل ربط النزاع كان باستطاعته
على األق� ّل ،تسجيل موقف ،بترك انتخابات اللجان تتم
كما العادة ،ويبقي بالصمت والتغاضي فرصة لمرور
ت��رؤس كنعان لها ،وه��ي اللجنة التي يستطيع تيار
المستقبل القول إنها تحولت برئاسة كنعان إلى طرف،
بينما المطلوب لتسيير أعمالها نائب حيادي ،ويعرض
تنحي من يمثله لحساب نائب حيادي أيضاً ،عن أي لجنة
يعترض عليها اآلخرون إذا كانت بمستوى أهمية لجنة
المال ،كرئاسة النائب روبير غانم للجنة اإلدارة والعدل،

�سالم يلتقي الخازن ووفد ًا من الأمم المتحدة

سالم مجتمعا ً إلى وفد األمم المتحدة في السراي

كاغ تزور رئي�س الحكومة
وبو�صعب وقهوجي

عرض رئيس الحكومة تمام سالم
ال��ت��ط��ورات م��ع زواره ف��ي ال��س��راي
الحكومية ،حيث التقى وف���دا ً من
برنامج األمم المتحدة للبيئة الذي
تحدث باسمه المدير والممثل اإلقليمي
لمكتب غرب آسيا الدكتور إي��اد أبو
مغلي ،وق���ال« :ل��ق��د اط��ل��ع الفريق
على أبعاد المشاكل البيئية كافة
وبشكل خاص حول ما يتعلق بإدارة
النفايات ،وقد اجتمعنا مع ال��وزراء
المعنيين وم��ع أصحاب المصلحة
من كافة القطاعات وتناولنا مختلف
االستراتيجيات التي يمكن إتخاذها
ع��ل��ى ال��م��دى القصير والمتوسط
والبعيد».

(داالتي ونهرا)

وأضاف« :كان اللقاء مع الرئيس
سالم مثمراً ،وهو مطلع بشكل كبير
على الموضوع وقد تناقشنا في عدة
توصيات سوف يقدم الفريق الفني
تقريرا ً فيها نرفعه الحقا ً إلى دولة
الرئيس ،ونأمل أن نصل إلى شراكة
ما بين برنامج األمم المتحدة للبيئة
ولبنان وأصدقائنا وشركائنا في
العالم الذي لهم باع طويل وخبرة في
إدارة النفايات».
وتحدث نائب رئيس بلدية مدينة
أنتويرب البلجيكية فيليب هيلين،
ب���دوره ،ع��ارض�ا ً «تجربة ب�لاده في
معالجة النفايات وإمكانية المساهمة
في مساعدة لبنان في هذا المجال».

وم��ن زوار ال��س��راي :النائب فريد
الخازن.
م��ن جهة أخ���رى ،أص��در رئيس
ال��ح��ك��وم��ة م��ذك��رة ق��ض��ت بإقفال
اإلدارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بمناسبة ذكرى عاشوراء
جاء فيها« :استنادا ً للمرسوم رقم
 15215ت��اري��خ 2005/9/27
وت��ع��دي�لات��ه ،ال��ق��اض��ي بتعيين
األعياد والمناسبات الرسمية ،تقفل
جميع اإلدارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات ف��ي  10محرم
1437هـ ..الموافق ي��وم السبت
( 2015/10/24بمناسبة ذكرى
عاشوراء).

انتفا�ضة فل�سطين معركة الحق في مواجهة الباطل
قهوجي مستقبالً كاغ في اليرزة

خفايا
خفايا

(مديرية التوجيه)

زارت الموفدة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة سيغريد كاغ رئيس
الحكومة تمام سالم في السراي الحكومية وعرضت معه التطورات في لبنان
والمنطقة.
وفي وزارة التربية ،اجتمعت كاغ إلى الوزير الياس بوصعب الذي تابع معها
الجهود الدولية الهادفة إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من النازحين في المدارس
الرسمية ،مؤكدا ً أهمية الجهود التي تبذلها السفيرة كاغ في هذا المجال .قائالً:
«إذا لم نتسلم التمويل الدولي الكافي فإننا سنواجه خطر انهيار المنظومة
التربوية التي أعددناها لتعليم النازحين وتعريض المنظومة التربوية
اللبنانية للخطر ،لذا فإنّ استمرار الدعم الدولي أساسي الستمرار نجاح مشروع
تعليم النازحين واللبنانيين».
وقال« :عندما يفقد جيل كامل األمل يصبح معرضا ً لشتى أنواع المنزلقات مثل
التطرف والجريمة واإلرهاب والدعارة ،من هنا ضرورة بذل الجهد الستقطاب
الجميع في المدارس».
ودعا إلى «العمل لوقف الحرب في سوريا وبالتالى إيجاد ح ّل سياسي لوقف
تهجير السوريين المحتمل أن يصبحوا نازحين جدداً ،عندها لن تستطيع بلدان
العالم أن تتحمل كارثة بهذا الحجم».
كما زارت كاغ قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة.

ن�شاطات
 أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رئيس مجلس المستشارين
المغربي حكيم بنشماس ،مهنئا ً بانتخابه ومؤكدا ً «التنسيق في إطار
اإلتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي والمحافل البرلمانية كافة».
من جهة أخرى ،تلقى بري برقية من رئيس المجلس العام الماروني
الوزير السابق وديع الخازن هنأه فيها بانتخابه رئيسا ً لالتحاد البرلماني
العربي.
 استقبل رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ،في
مكتبه في بلس ،سفير مصر في لبنان محمد بدر الدين زايد ،حيث ت ّم البحث
في المستجدات واألوض��اع العامة في لبنان والمنطقة وفي العالقات
الثنائية بين البلدين.
 بحث وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم مع سفير تركيا جاتاي
إيريكسيس في زيارة تعارف ،تم خاللها البحث في العالقات الثنائية
بين البلدين وسبل تعزيز العالقات االقتصادية .كما جرت جولة أفق حول
العالقات السياسية واالقتصادية.
 استقبل المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص
في مكتبه في ثكنة المقر العام ،رئيس دائرة التخطيط والتنسيق في الدرك
التركي العقيد الركن محمود تشغليان على رأس وفد ،في حضور قائد كلية
الضباط في معهد قوى األمن الداخلي المقدم عمرو اليافاوي.
واستقبل بصبوص أيضاً ،مسؤول الجماعة االسالمية في إقليم الخروب
محمد قداح على رأس وفد.

ما�سة
«�أمل» :الحوار حاجة ّ
أكدت حركة أمل أنّ «مسألة الحوار الوطني هي حاجة
ماسة لك ّل األطراف حتى للذين بادروا في التشكيك بالحوار
واستمراره» ،ودعت الجميع إلى «استدراك المواقف من
أجل العودة الى تنظيم االختالفات ومن أجل االستعداد
لمتابعة كل المتغيرات».
ورأت الحركة «أنّ هناك من يسعى إلى ضرب استقرار
لبنان ووحدته الداخلية من خالل إضعافه وش ّل مؤسساته
وفي مقدمتها الجيش الوطني» ،مشدّدة على «أنّ اإلرهاب ال
يمكن أن يُطرد من الساحة اللبنانية إال بتضامن أهل لبنان
وبتضامن التيارات السياسية».
كما أكدت أنّ القضية الفلسطينية «هي قضية ك ّل األحرار
الذين يتطلعون إلى عالم يسوده منطق العدالة من منطلق
االلتزام الديني واألخالقي» ،مطالبة «برفع الصوت لتشكيل
أوسع حملة تضامن مع القضية الفلسطينية».

خليل

وفي السياق ،حذر وزي��ر المال علي حسن خليل من
«األزمة التي يمر بها لبنان انطالقا ً من أنه ال يوجد رئيس
للجمهورية وال مجلس نيابي يعمل وال حكومة فاعلة
في مقابل التحديات التي تنعكس على الواقع الداخلي،
باإلضافة إلى تحديات أخرى علي مستوى إدارة شؤون
الناس».
وأكد خالل مجلس عاشورائي في مدينة العباس في حي
السلم« ،ضرورة مواجهة اإلرهاب التكفيري المستشري
على مستوى المنطقة والعالم العربي واإلسالمي» ،معتبرا ً
أنه «في زمن اختالل الموازين وزمن الذين يحملون راية
اإلس�لام ويمارسون إرهابا ً وتكفيرا ً وضربا ً لك ّل األسس
التي دع��ا اليها اإلس�لام فيقتلون ويرتكبون المعاصي
ويهددون مصالح الناس ،ه��ؤالء يجب مواجهتهم بقيم
الثورة العاشورائية أي قيم االنفتاح على اآلخر والتواصل
مع اآلخ��ر من أج��ل حماية اإلس�لام واإلن��س��ان ومصالح
األوطان».
ورأى أنّ «مسألة الحوار الوطني هي حاجة ماسة
لك ّل األط��راف حتى للذين ب��ادروا في التشكيك بالحوار
واستمراره» ،ودعا الجميع «كل من موقعه إلى استدراك
المواقف من أجل العودة الى تنظيم االختالفات ومن أجل
االستعداد لمتابعة كل المتغيرات التي يمكن أن تخدم
الطموحات على المستوى السياسي من استقرار ومن
حل سياسي لألزمات ومن متابعة للقضايا بكل ما تمليه
المسؤولية الوطنية».
وعلى الصعيد الفلسطيني ،شدّد خليل على «وجوب
الوقوف إلى جانب االنتفاضة الفلسطينية بك ّل قوة من
أجل إشعار الشعب الفلسطيني الذي تخلى عنه كل العالم،

أنّ معركته ما زالت معركة الحق في مواجهة الباطل وأنها
المعركة التي تختصر صراع األمة في مواجهة هذا العدو
اإلسرائيلي ألنها تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني برفض
االحتالل».
وأك��د أنّ «ه��ذه القضية هي قضية ك ّل األح��رار الذين
يتطلعون إل��ى عالم يسوده منطق العدالة من منطلق
االل��ت��زام الديني واألخ�لاق��ي» ،مطالبا ً بـ «رف��ع الصوت
لتشكيل أوسع حملة تضامن مع القضية الفلسطينية».

حميد

وخالل مجلس عاشورائي في بلدة كفررمان ،أكد النائب
أيوب حميد التمسك «بلغة الحوار ،وبالكلمة الطيبة بعيدا ً
من لغة المنابر» .وقال« :نحن نتمسك بالحكمة وإنّ هذا
الحوار ليس لتقطيع الوقت .فلنجرب وهل لدينا خيارات
أخرى في ظ ّل هذا الواقع الذي يشهده لبنان أكان الشغور
موقع الرئاسة األول��ى أم الشلل المتعمد لعمل المجلس
النيابي ،أم الشلل في الحكومة وعملها اإلجرائي التنفيذي
أم في االنحالل على مستوى اإلدارات حيث فاق الشغور
حدود التصور».
ولفت إلى «أنّ الخارج مشغول بذاته ولديه الكثير من
المشاكل ولبنان ليس على جدول أولوياته ،لذلك واجبنا
أن نلتفت إل��ى وضعنا الداخلي ،أن نلتفت إل��ى أنّ من
الضرورة بمكان أن نقي لبنان المزيد من االنحدار».

قبيسي

ومن بلدة ميفدون ،رأى النائب هاني قبيسي «أنّ هناك
من يسعى إلى ضرب استقرار لبنان ووحدته الداخلية
من خالل إضعافه وش ّل مؤسساته وفي مقدمتها الجيش
الوطني» .وق��ال« :إنهم يسعون إل��ى ع��دم السماح لنا
بانتخاب رئيس للجمهورية ،تحت عناوين مختلفة
ووضعوا لبنان في دائرة الخطر ،وأرادوا أن يدخلوا فتنتهم
إليه فوقف الجيش اللبناني مدافعا ً عن حدودنا الشرقية
لكي يمنع هذه الفتنة من الدخول إلى وطننا .نعم نجحنا
وما زال الجيش والمقاومة وكل حر أبي يدافع عن هذا
الوطن لمنع الفتنة من الدخول إلى لبنان».
وأضاف« :نحن نسعى بقيادة األخ الرئيس نبيه بري
لوحدة وطنية تكون أفضل وجوه الحرب فيها مع العدو
اإلسرائيلي ،ونستطيع أن نحقق هذه الوحدة من خالل
الحوار والتالقي ،وألجل ذلك أطلق الرئيس بري الحوار».
وتابع« :إنّ اإلرهاب الذي يريدون تعميمه في لبنان ال
يمكن أن يُطرد من الساحة اللبنانية إال بتضامن أهل لبنان
وبتضامن التيارات السياسية في لبنان لنجلس إلى طاولة
حوار منتجة نستطيع من خاللها أن ننقذ هذا الوطن».

أشار نائب بارز إلى
أنّ المشكلة األساسية
في لبنان هي في
عدم اتفاق الفرقاء
السياسيين على ترتيب
األولويات وتحديد
من أين يجب البدء
لح ّل األزمة السياسية
المستعصية على ك ّل
المستويات ،الفتا ً إلى
أنّ السبب األول وراء
هذا االستعصاء هو
عدم االتفاق على قانون
االنتخابات النيابية،
فالقانون النافذ حاليا ً
(قانون الستين) أفرز
في العام  2009أكثرية
معينة ،فيما يؤ ّدي
قانون جديد على أساس
النسبية ،مهما كان شكل
الدوائر ،إلى فوز أكثرية
مغايرة تماماً...

لك ّنه يتمسك برفض التسليم ببقاء كنعان رئيسا ً للجنة
المال.
تجري األمور ،كما يشرح أحد النواب ،بأن يقوم النواب
األعضاء الذين انتخبوا أو ُجدّدت عضويتهم في أي لجنة
بتوقيع محضر يكون قد صاغه أحد أعضائها ،وهو على
األغلب العضو المتفق ضمنا ً على توليه رئاسة اللجنة،
ويسمله الرئيس بعدما صار رئيسا ً بتوقيع المحضر من
ك ّل أعضاء اللجنة لرئاسة المجلس ،فتتكرس رئاسته
للجنة ،وك��ان أبسط أشكال رب��ط ال��ن��زاع بعد االنتهاء
من جلسة الهيئة العامة أن يرفض نواب «المستقبل»
وحلفاؤهم توقيع محضر تسمية كنعان لرئاستها فماذا
سيحدث؟
يقول أحد النواب ،سيستدعي رئيس المجلس أعضاء
اللجنة ،ويستفسر منهم عن السبب ويدعوهم إلى التوافق
ويشرح األسباب .ويمكن أن يوزع عليهم أوراق�ا ً ويطلب
منهم إجراء انتخابات لرئيس لجنتهم ،ومن البديهي هنا
أن يقوم نواب المستقبل بشرح أسبابهم وتقديم عروض
المقايضة الالزمة إثباتا ً لحسن النوايا ،فإن نجحوا حققوا
ضربة في مرمى الخصوم وأكدوا عزمهم على ربط النزاع،
وإن جوبهوا بالص ّد من الرئيس نبيه بري تمهلوا وطلبوا
التأجيل أليام محدودة للتشاور فكسبوا الخبر األول في
نشرات األخبار وربط النزاع معاً ،وإن جوبهوا بالمزيد
من الص ّد الرئاسي تنازلوا وقدموا لرئيس المجلس تنازالً،
عربون جدية بتسهيل مه ّمته التوافقية ،لكن بعد أن
صنعوا خبرا ً سيحتل نشرات األخبار ،وقدموا إشارة إلى
أن ال شيء سيمضي كما كان من قبل بعد بطوالت ربط
النزاع وعنترياتها ،لكنّ العنتريات تبخرت ولم يبق منها
شيء ،عندما ارتجفت أيدي نواب «المستقبل» األعضاء
في اللجنة التي وقعوا لكنعان العوني على رئاستها «متل
الشاطرين».
تعليمات مشدّدة وصلت ومضمونها «وال نفس».

�أكد �أنّ الإرهاب يهدّ د الأمن القومي ّ
لكل ال�شعوب

يازجي� :آن للعالم �أن يجد الطريق �إلى دم�شق

يازجي متحدثا ً خالل افتتاح مؤتمر التعددية الدينية في أثينا
رأى ب��ط��ري��رك أن��ط��اك��ي��ا وس��ائ��ر ال��م��ش��رق ل��ل��روم
األرث��وذك��س يوحنا العاشر يازجي أنّ ما يحدث في
الشرق «هو وأد حضارة بشرية بالمعنى الكامل ،وهو
باألحرى طمس لهوية التاريخ».
وف��ي كلمة ألقاها خ�لال افتتاح مؤتمر «التعدّدية
الدينية والحضارية والعيش المشترك السالمي في
الشرق األوس��ط» في أثينا ،قال يازجي« :أرضنا لم
تخلق لتكون مرتعا ً لصراع أح��د وإنساننا لم يولد
ليموت في أرض اللجوء وأطفالنا لم يخلقوا لتلفظهم
األمواج».
ولفت إلى «أنّ عجز األسرة الدولية أو تعاجزها عن
ح ّل األزم��ة السورية لهو فشل كامل لمنظومة حقوق
اإلنسان ،ال بل هو فشل باألحرى لكل منظومة القانون
الدولي الذي يسخر طبقا ً للمصالح وتمسي فيه سيادة
األوطان قوية كانت أم ضعيفة ألعوبة بيد الكبار».
وأض��اف« :الح ّل بالحوار وبتقويم وتدعيم مفاصل
الدولة المدنية التي إن تهاوت يتهاوى الجميع .فنحن
في الشرق ركاب قارب واحد إن نجا ينجو بكل أطيافه
من كل الديانات وإن غرق ،ال قدر الله ،يغرق بكل أطيافه.
واألجدر بمن يتكلم عن حماية للمسيحيين ولسواهم أن
يسعى وبكل قوته إلحالل السالم لهم ولغيرهم .والسالم
واإلره��اب ال يتعايشان .نحن طالب سالم ولسنا رواد
حماية .ودارن��ا الحنون األول��ى واألخ��ي��رة هي أرضنا
التي فيها ولدنا وفيها نبقى وفيها نثبت متسمرين بقوة
الرجاء ،وفيها سنموت مهما قسى عليها وجه الزمن».
وفيما يتعلق بموضوع الهجرة ،قال يازجي« :آن
للعالم أن يستفيق ويدرك أنّ إحقاق السالم هو الذي
يطمئن وأنّ الهجرة ،أو باألحرى التهجير ،ليست إال عبئا ً
على المهاجر وعلى المهاجر وهي ليست أبدا ً جزءا ً من
الح ّل ال بل باألحرى نتيجة حتمية للمعضلة .آن له أن
يدرك أنّ التكفير واإلره��اب والخطف األعمى والنعرة
الطائفية هي أول ما يهدّد األمن القومي لكل الشعوب
وليس في الشرق األوسط وحسب .أنا ال ألقي بالالئمة
على اآلخر في حرب تحدث في الشرق وال أدعي المثالية
لشعبي وناسي وال حتى ألنظمة الحكم في الشرق .وال
هي نفسها تدعي ذلك .ولكن الوجه الخارجي لألزمة قد
طغى ال بل تعدى كل شيء».
وتابع« :الخاسر األكبر هو اإلنسان البريء في سوق
المصالح ،ومن هنا تسعى الكنيسة األنطاكية ألن تكون
دوم��ا ،وعبر كل أذرعها الخيرية ،إلى جانب اإلنسان
المعذب وتعمل عبر الجهود اإلغاثية للدائرة الخاصة
بها وتسعى دوما ً ألن تضمد جراح المنكوبين لترسم
بسمة المسيح على وجوههم».

لبنان بلد المواطنة والتوازن

وتطرق إلى الوضع في لبنان ،داعيا ً «إلى الحفاظ
على بلدنا لبنان بلدا ً للمواطنة وإل��ى تدعيم سلطة
الدولة فيه وذل��ك عبر انتخاب رئيس للبالد يحامي
وبقوة عن المؤسسات الدستورية ويحفظ التوازن
الطائفي وي��ص��ون وج��ه لبنان التاريخي المعهود
منبرا للفكر المستنير وللثقافة وموئالً للعيش الواحد
والمواطنة» .وناشد «الجميع في الداخل والخارج
صون وحماية استقرار هذا البلد الذي ذاق مرارة الحرب
طويال واك��ت��وى بنارها ونهيب بك ّل األق��ط��اب اعتماد

مبادىء الخطاب السياسي والديني الهادىء والعقالني
درءا لكل التبعات األخرى».

نرفض أن ُنس ّمى أقلية

وأض��اف« :نحن في منطقة تغلي بالمصاعب ،بال
شك ،إال أنّ كل ذلك لم يثننا ولن يثنينا أن نسمر ناظرينا
في الصليب .نحن أقوياء بيسوع .ونحن مزروعون
في أرض��ه .وإن يكن صليب قد رسم وجه المسيحية
على األرض إال أن ن��ور قيامة قد جلل ه��ام المصلوب
وسكب الفرح في قلوب تالميذ وفي قلوب كل الناس.
نحن مؤتمنون على إيمان مسيحي رضعناه من صدور
أمهاتنا ،إيمان حفظناه أللفي عام في أرضنا األولى
في الشرق ،إيمان لم نتقوقع يوما به ،إيمان جسدناه
ونجسده أخ��وة حق وعيشا مشتركا ال بل واح��دا مع
أخينا المسلم وذلك رغم كل صواعد ون��وازل التاريخ
ورغم صفحاته نيرة كانت أم داكنة».
وتابع« :نحن كمسيحيين لم نكن يوما ً ما فئويين
ونرفض أن نكون ذميين .لم نكن يوما ً إال في صلب أوطاننا
وفي صلب قضاياها المصيرية .نحن لسنا أقلية ،ونرفض
أن نسمى أقلية ،ألن منطق الوطن ال يعرف أكثرية وأقلية
بل يعرف خميرا يسيرا يخمر العجين كله .نحن من خمير
هذا الشرق ونحن أجراس مسيحه .إن يبك عراقه تبك
كنائسنا وإن يبك لبنانه تبك شاغورتنا وإن تبك سورياه
تبك أجراسنا وإن تتنهد قدسه تزفر صدورنا .نحن منه
وفيه .وهو منا وفينا هوية وانتماء وكينونة».

قضية المطرانين المخطوفين:
لرفع الصوت من أجلهما

وتناول أيضا قضية المخطوفين ،مطلقا ً الصوت عاليا ً
«إلخماد كل أشكال الصراع والعنف في الشرق األوسط
ونلفت النظر من جديد إل��ى قضية المخطوفين التي
يتناسها ال��رأي العام العالمي وكواليس القرار .نرفع
الصوت عاليا من أجل أخوينا مطراني حلب المخطوفين
يوحنا ابراهيم وبولس يازجي وندعو لإلفراج الفوري
عنهما ولكشف حيثيات هذه المأساة التي تدخل عامها
الثالث وسط صمت دولي شبه مطبق .وندعو الجميع،
والمنظمات الدولية خصوصا ،إل��ى الضغط على كل
الحكومات المعنية التي من شأنها ومن قدرتها أن تسدل
الستار على هذه المأساة التي تختصر شيئا ً يسيرا ً مما
يقاسيه كل إنسان مشرقي دفع ويدفع ضريبة ما يجري
خطفا وتهجيرا وهجرة».
وختم« :وأم��ام كل ما يجري في الشرق ،في أرض
الكنيسة األول���ى ،ال يسعنا إال أن نذكر ذاك الطريق
المستقيم ( )VIA RECTAالمحاذي لدارنا البطريركية
وال��ذي تتناثر على جانبيه الكنائس وحتى الجوامع
إلى يومنا هذا وال��ذي تختصر جنباته زب��دة التعددية
الدينية والحضارية والعيش الواحد السالمي في الشرق
األوسط عنوانِ هذا المؤتمر .نذكره رمزا لدرب هداية من
بعد ضياع .نذكره قلبا ً لدمشق التاريخ ورمزا للشرق
بكل بقاعه وبلدانه وناسه الطيبين األصالء في االنتماء
واألصالء في المحبة .نذكره ونقول :أال يكفي ما حصل
ويحصل؟ إنساننا ليس سلعة في سوق السالح .دعوا
شعبنا في شرقه يعيش ،فقد آن للعالم أن يجد الطريق
إلى دمشق».

�سليمان :ما البديل عن الحوار؟
سأل الرئيس العماد ميشال سليمان
خالل اجتماع «اللجان التحضيرية»
لـ«لقاء الجمهورية» ،عن «بديل الحوار
في ظ ّل الشغور الرئاسي المتمادي،
وأي سبيل النتخاب رئيس الجمهورية
إن لم يكن عبر هذا الحوار» ،متمنيا ً

على «جميع ال��ق��وى اس��ت��ب��دال لغة
التصعيد بلغة التهدئة ،وب��ذل ك ّل
الجهود لتنشيط العمل الحكومي
وإنهاء مشكلة النفايات».
وهنأ سليمان في اتصال هاتفي،
رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب نبيه بري

ب��إع��ادة انتخابه رئيسا ً للمجلس
البرلماني العربي.
كما استقبل سليمان ،رئيس «التكتل
اللبناني الواعد» فارس فتوحي ،الذي
أطلعه على أه��داف التكتل الشبابي
الحديث الوالدة.

