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تقــرير
رسائل إلى المحرر
تحديات لبنانية مئة
في املئة

م � ��ا ت � �م� � ّ�ر ب � ��ه ال � �ب �ل��اد ال � �ي � ��وم ه��و
ب �م �ث��اب��ة ال � �غ � ��روب ال � � ��ذي ي�س�ب��ق
الظلمة .البلد ليس على ما يرام،
ووضعه ينهار بسرعة ويحتاج
إل��ى م � ��داواة .ان��ه ال��وض��ع ب��رم�ت��ه:
كل ما فيه من سياسة واقتصاد
ومجتمع وأم��ن وت��رب�ي��ة وت��اري��خ
ودي� �م ��وغ ��راف� �ي ��ا ون� �ظ ��ام ي �ح �ت��اج
ال ��ى ت �غ �ي �ي��ر .م � ّ�م ي�ش�ك��و ال��وط��ن؟
ان� ��ه م �ك �ت �ئ��ب واالك� �ت� �ئ ��اب ي�س�ب��ق
االنتحار.
ال � ��رئ� � �ي � ��س ف � � � � ��ؤاد ش � � �ه � ��اب ب �ن��ى
املؤسسات عبر تبني مفهوم دولة
العناية الن��ه اراد ان يحدث نقلة
نوعية في حياة اللبنانيني .ربط
السياسة االق�ت�ص��ادي��ة بمفاهيم
االن � �م� ��اء وال� �ع ��دال ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة
وال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة وارت �ك��ز على
الدراسة التي أعدتها بعثة ايرفد
( 1960ـ  )1961وب ��ادر ع�ه��ده الى
تعزيز التعليم ال��رس�م��ي ،تعميم
امل� ��ؤس � �س� ��ات ال �ص �ح �ي ��ة وال �ن �ق ��ل
ال �ع��ام ،ان �ش��اء امل �ش��روع األخ�ض��ر،
امل� � �ج� � �ل � ��س ال� � ��وط � � �ن� � ��ي ل�ل��ان � �م� ��اء
وال� �ب� �ح ��وث ،ال �ت �ف �ت �ي��ش امل ��رك ��زي،
ال �ج��ام �ع��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وال �ض �م��ان
ُ َ
االج � �ت � �م� ��اع� ��ي ...ول � ��م ت� �ب ��ن ب �ع��ده
م��ؤس �س��ة ت �ع �ن��ى ب ��االن� �س ��ان ول��م
ُي ّ
سجل سعي للعمل على تحقيق
ع� ��دال� ��ة إج �ت �م ��اع �ي ��ة ش ��ام� �ل ��ة م��ن
خ�ل�ال إص�ل�اح م��ال��ي واق�ت�ص��ادي
واجتماعي.
ف� �ف ��ي ال �ت �ف �ص �ي��ل ال � �س� ��ري� ��ع ،ي�ت��م
التالعب بسلسلة الرتب والرواتب
ّ
ً
التي يعلق اللبنانيون عليها آماال
لتحسني أوضاعهم ،هذه العرقلة
قد يكون سببها تدني االقتراض
م��ن البنوك ف��ي ح��ال إق��راره��ا .من
قال ان الرأسمالية التقليدية التي
ح��اول الرئيس شهاب استبدالها
ب��ال��رأس�م��ال�ي��ة ال�ح��دي�ث��ة ق��د زال��ت
من عقول املسؤولني؟ الحق الحق
أق��ول لكم انها ما زال��ت .فأكثر من
ت�س�ع�ين ف��ي امل �ئ��ة م��ن اللبنانيني
ت �ت��آك �ل �ه��م دي ��ون �ه ��م وم�ص��ائ�ب�ه��م
املالية على االقل.
ت �ح �س�ي�ن ال � ��وض � ��ع امل �ع �ي �ش ��ي ي��ا
ن � � ��اس ،ح� ��ق ل � �ك ��م .أل� � ��م ت � �ق � ّ�ر ه ��ذا
ح�ق��وق االن �س��ان؟ ول�ك��ن حقوقكم
م �س �ل��وب��ة ،وح� �ت ��ى م��واط �ن� ّ�ي �ت �ك��م
س��رق��ت .ف��امل��واط��ن ه��و ف��ي درج��ة
ث��ان�ي��ة وك��ل وزي��ر ون��ائ��ب ه��و في
ال ��درج ��ة االول � � ��ى .امل ��وض ��وع وم��ا
فيه ان الكثيرين من املسؤولني ال
ي��ري��دون استكمال دول��ة العناية
التي ابتدأها العهد الشهابي.
وم ��اذ ب �ش��أن ال �ن��ازح�ي�ن؟ ك�ث��ر هم
ال��داخ �ل��ون إل ��ى ل�ب�ن��ان ب�لا أوراق
ثبوتية .ما حصل في برج حمود
م�ن��ذ أي ��ام دل �ي��ل ع�ل��ى ان ال�ت��دخ��ل
ال �س��ري��ع ل�ل �ق��وى األم �ن �ي��ة مل��راق�ب��ة
ه ��ؤالء وال�س�ي�ط��رة عليهم واج��ب
مقدس .األم��ن خط أحمر .وكفانا
الكالم عن األمن بالتراضي .األمن
بالقوة هو املطلوب.
أم � � ��ا ال � ��رئ � ��اس � ��ة ،ون � �ح � ��ن ع �ش �ي��ة
االس � � � � �ت � � � � �ح � � � � �ق� � � � ��اق ،ف� � � �م � � ��ره � � ��ون
ب��ال �س �ع��ودي��ة وأم �ي��رك��ا وف��رن �س��ا
وك� � � ��ل دول ال � � � �ق� � � ��ارات ال �خ �م ��س
ّ
امل�ت�ق��دم��ة وامل �ت �خ��ل �ف��ة .ال �ك��ل ي�ق� ّ�رر
ونحن ّ
نتفرج.
ن��ري��د ت�ح��ري�رًا م��ن ال�ج��وع والفقر
وال � �ع� ��وز وال � �ح ��اج ��ة .ن ��ري ��د ف �ك �رًا
ّ
متحررًا .علنا عشية عيد املقاومة
ّ
نتعلم منها اإلصرار على تحقيق
األه� ��داف وت�ق��وي��م االع��وج��اج��ات.
سالمي الكبير الى سيدها وإلى
متبني فكرها وإل��ى ك��ل مناضل
ي �ق��ات��ل ف��ي س�ب�ي��ل ت �ح��ري��ر ف �ك��ره،
والسالم.
بول أبو ديب

رسالة سليمان ...أقل من حبر علــى
أمس بدت رسالة الرئيس
ميشال سليمان الى املجلس
النيابي وكأنها لزوم ما ال
يلزم .فريق  14آذار الذي
رأى في ّ
تغيب حزب الله
عن الجلسة «استخفافًا
بموقع الرئاسة» ،كان نفسه
ليستهني بها لوال أنه رأى
فيها وسيلة الستكمال
هجومه على الفريق اآلخر.
رسالة سليمان إلى نواب األمة
أقل من حبر على ورق!
ميسم رزق
ع � �ل ��ى خ � �ط ��ى أس �ل ��اف� � ��ه ،ب � �ع ��ث رئ� �ي ��س
�ال سليمان
ال�ج�م�ه��وري��ة ال �ع �م��اد م�ي�ش� ّ
ب ��رس ��ال ��ة إل� � ��ى ال� � �ن � ��واب ل �ح ��ث �ه ��م ع�ل��ى
تحكيم ضمائرهم والعمل ملنع الفراغ
في س� ّ�دة الرئاسة األول��ى .لكن املفارقة
أن ال��رئ �ي��س ال ��ذي ت��وش��ك والي �ت��ه على
االن�ت�ه��اء ،اخ�ت��ار توقيتًا فاجأ ال�ن��واب،
إذ أت� � ��ى ق� �ب ��ل أق� � ��ل م � ��ن أس� � �ب � ��وع ع �ل��ى
انتهاء واليته ،وبالتزامن مع الدعوات
امل�ت�ك� ّ�ررة ال�ت��ي ّ
يوجهها ال��رئ�ي��س نبيه
ب� � ّ�ري ل�ع�ق��د ج �ل �س��ات االن �ت �خ ��اب .وألن
ال��دس �ت��ور ي�م�ن��ح س�ل�ي�م��ان ح��ق ال�ق�ي��ام
ّ
ب �ه��ذه ال �خ �ط��وة ،وي �ح��ت��م ع �ل��ى ال�ه�ي�ئ��ة
العامة االجتماع ملناقشة رسالته ،التأم
امل �ج �ل��س ال �ن �ي��اب��ي ب ��دع ��وة م ��ن رئ�ي�س��ه
أم ��س ،ق�ب��ل ي��وم م��ن ج�ل�س��ة االن�ت�خ��اب.
ك��ان��ت م�ن��اق�ش��ة ال��رس��ال��ة ه��ي ال�ع�ن��وان
ال�ع��ري��ض للجلسة ،لكنها م��ا لبثت أن
ت �ح� ّ�ول��ت م �ن��اظ��رة س�ي��اس�ي��ة ب�ي�ن ن��واب
 14آذار ون ��واب ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال�ح��ر،
ح��ول «الحق الديمقراطي في مقاطعة
جلسات االنتخاب» و«الواجب الوطني
ّ
الذي ُيحتم تأمني النصاب والقفز فوق
الطموحات الشخصية».
ً
أص�لا لم يكن ه��دف سليمان الحقيقي
وضع النواب أم��ام مسؤولياتهم ،إذ ال
ُ
م��ون��ة ل��ه ع�ل��ى أح��د م�ن�ه��م .ك�م��ا ل��م يكن
ه��دف ال �ن��واب ال��ذي��ن ح �ض��روا الجلسة
مناقشة رس��ال�ت��ه .ف�ق��د ع�ق��دت الجلسة
وس� ��ط ج� ��دل دس � �ت� ��وري ح� ��ول وظ�ي�ف��ة
املجلس منذ  15الجاري ،تاريخ ّ
تحوله

إل��ى ه�ي�ئ��ة ن��اخ�ب��ة ،وم ��دى أح�ق�ي�ت��ه في
االجتماع والتشريع .فقد رأى البعض
أن ب � � ّ�ري ن �ج��ح ف ��ي اس � �ت� ��دراج ال �ن ��واب
امل� �ع� �ت ��رض�ي�ن ع� �ل ��ى ح � ��ق امل� �ج� �ل ��س ف��ي
ال�ت�ش��ري��ع ان�ط�لاق��ًا م��ن م ��واد ال��دس�ت��ور
ّ
التي ت��ؤك��د ع��دم ج��واز اجتماع الهيئة
ال �ع��ام��ة م��ع ت �ح��ول امل�ج�ل��س ال ��ى هيئة
ناخبة إال بهدف انتخاب رئيس جديد.
لكن م�ص��ادر رئيس املجلس نفت ذلك
ب��اع�ت�ب��ار أن «رئ �ي��س امل�ج�ل��س ل��م ي� ُ
�دع
ال� �ن ��واب إل� ��ى ج �ل �س��ة ت �ش��ري��ع ،ب ��ل إل��ى
ج�ل�س��ة ت��وض��ع ف��ي إط� ��ار االس�ت�ح�ق��اق
ال��رئ��اس��ي» .وف�ي�م��ا اس �ت �غ��رب ال�ب�ع��ض
حضور نواب تكتل التغيير واإلصالح
الجلسة ومقاطعتهم جلسة االنتخاب
اليومّ ،
ردت مصادر التيار بالقول «إننا
حضرنا الجلسة ألنها جلسة مناقشة
ول �ي �س��ت ج�ل�س��ة ات �خ ��اذ ق � ��رار ،ول�ك�ن�ن��ا
ّ
مصرون على مقاطعة جلسة االنتخاب
ألن � �ن� ��ا م �ق �ت �ن �ع ��ون ب � � ��أن االس� �ت� �ح� �ق ��اق
الرئاسي يحتاج إلى توافق» .
متأخرة عن موعدها ما يقارب نصف
س��اع��ة ،ب ��دأت ال�ج�ل�س��ة .ف��ري��ق  14آذار
ح��اض��ر ب��أغ�ل�ب�ي�ت��ه ال �س��اح �ق��ة ،وك��ذل��ك
كتلة «التحرير والتنمية» .كذلك حرص
ال�ن��ائ��ب ول�ي��د ج�ن�ب�لاط ع�ل��ى الحضور
شخصيًا ومعه أغلب ن��واب كتلته .أما
ال� �ن ��واب ال �ع��ون �ي��ون ف�ح�ض��ر م�ن�ه��م من
يتولى عادة معركة الدفاع عن الجنرال،
فيما ّ
تغيبت كتلة «ال��وف��اء للمقاومة»
بأكملها .ك��اد مجلس النواب أن يكون
ذك��وري��ًا ب��ام�ت�ي��از ،ل��وال ح�ض��ور وزي��رة
رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة أل �ي��س شبطيني،
ف�ع� ّ�وض��ت ع��ن غ �ي��اب ال�ث�لاث��ي النيابي

رفض جنبالط اعتالء
المنبر وتحدث من
مكانه «حتى ما يغلط
شي غلطة»
جلسة مناقشة رسالة سليمان تحولت الى جدل دستوري (مروان طحطح)
النسائي «ب �ع��ذر» .واق �ف��ًا ،ت�لا الرئيس
ب � � ّ�ري رس ��ال ��ة س �ل �ي �م��ان ال� �ت ��ي ال ت��زي��د
ّ
على ورقتني .وف��ي أثناء الكالم «قلب»
ال �ن��واب ال��رس��ال��ة امل��وزع��ة ب�ي�ن أي��دي�ه��م
ك �م��ن ي�ت�ص�ف��ح ورق� ��ة ام �ت �ح��ان ب��اغ�ت��ت
الطالب بصعوبة مضمونها.

وف � � ��ور االن � �ت � �ه� ��اء م� ��ن ق� ��راء ت � �ه� ��ا ،ف�ت��ح
ب��ري ل�ل�ن��واب ب��اب ال�ك�لام ،فطلب ن��واب
الحديث من على املنبر ال من مقاعدهم.
وب � ��رر ال �ن��ائ��ب س��ام ��ي ال �ج �م� ّ�ي��ل ط�ل�ب��ه
ّ
ـ«حردبة» في
بأنه ال يريد أن ُيصاب ب
ظهره .واستغل ن��واب  14آذار الفرصة

ل�ت�ح��وي��ل امل�ن��اق�ش��ة إل ��ى ك�ل�م��ات إط ��راء
على سليمان .وت�س��اءل النائب سمير
ال �ج �س��ر ع��ن س �ب��ب ع ��دم إع�ل��ان أس �م��اء
املرشحني ال��ذي��ن ال ي��زال بعضهم غير
معروف ،وع��ن ع��دم وج��ود وق��ت محدد
إلغ�ل�اق ب ��اب ال �ت��رش �ي��ح .ب �ع��ده ،ت�ح��دث

تقــرير

اليازجي عن زيارة القدس :الراعي يعرف ما ينبـــغ
عبد الكافي الصمد
أك �ث��ر م ��ن س �ب��ب وراء إط �ل��اق ب �ط��ري��رك
إن � �ط� ��اك � �ي� ��ة وس� � ��ائ� � ��ر امل � � �ش� � ��رق ل � �ل� ��روم
األرث ��وذك ��س ي��وح�ن��ا ال�ع��اش��ر ال�ي��ازج��ي
املؤتمر الكنسي العام بني  26حزيران
امل�ق�ب��ل و 28م �ن��ه ،ف��ي ج��ام�ع��ة البلمند،
ت� �ح ��ت ع � �ن� ��وان «ال � ��وح � ��دة اإلن� �ط ��اك� �ي ��ة:
أبعادها ومستلزماتها» ،متخذًا شعار
«وح ��دت� �ن ��ا :إن �ط��اك �ي��ة ق �ل �ب �ه��ا وال �ع��ال��م
مداها».
ف ��ي م ��ؤت �م ��ره ال �ص �ح��اف��ي ال� � ��ذي ع �ق��ده
أم��س ،ف��ي ق��اع��ة معهد القديس يوحنا
ال��دم �ش �ق��ي ف ��ي ج��ام �ع��ة ال �ب �ل �م �ن��د ،ع��زا
اليازجي الدعوة الى املؤتمر الى «حاجة
أب�ن��ائ�ن��ا ،مقيمني وف��ي االن�ت�ش��ار ،ليس
ليعبروا عن وحدتهم اإليمانية فحسب،
وإن �م��ا ل �ي �ع �ب��روا أي �ض��ًا ع��ن اه�ت�م��ام�ه��م

ب��أوض��اع أوط��ان�ه��م واس�ت�ع��داده��م ألداء
دور أساسي ومفصلي في مستقبلها».
ه� � � ��ذان االه � �ت � �م� ��ام واالس� � �ت� � �ع � ��داد ل ��دى
أرث � � � ��وذك � � � ��س امل � �ن � �ط � �ق� ��ة واالن � � �ت � � �ش� � ��ار،
س �ي �ن��اق �ش��ان ف� ��ي خ �م �س��ة م � �ح� ��اور ف��ي
امل��ؤت �م��ر ال� ��ذي «س �ي �ك��ون خ �ط��وة أول ��ى
ف��ي ب �ل��ورة أف �ك��ار ج��ام �ع��ة ،ت��أخ��ذ شكل
ُ
سياسات ،وورش عمل ومشاريع ،ترفع
إلى املجمع املقدس ،لعلها تساعد على
تكوين خريطة طريق تبنى مدماكًا بعد
مدماك» .واملحاور الخمسة هي «تعزيز
التكامل بني الرعايا في األبرشيات وبني
األب��رش �ي��ات ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ك��رس��ي»،
و«تنمية األوق ��اف وال�ت�ع��اض��د امل��ال��ي»،
و«ال �ع �م ��ل االج �ت �م ��اع ��ي» ،و«ال �ح �ض��ور
املجتمعي» و«التواصل».
وم ��ع أن ع �ن��وان امل��ؤت �م��ر ك�ن�س��ي ب�ح��ت،
ل ��م ي �غ �ف��ل ال� �ي ��ازج ��ي اإلش � � � ��ارة إل � ��ى م��ا

تعانيه هذه األي��ام «كنيستنا املشرقية
م��ن ظ��روف صعبة ف��ي لبنان وس��وري��ا
وال� �ع ��راق» ،وه��ي الكنيسة «األك �ب��ر من
حيث التعداد البشري في مشرقنا».
م � ��ا ل � ��م ي �ق �ل��ه ال � �ي� ��ازج� ��ي ف � ��ي م��ؤت �م��ره
ال� �ص� �ح ��اف ��ي ،ذك � � ��ره ب ��اق� �ت �ض ��اب خ�ل�ال
ّ
رده ع�ل��ى األس�ئ�ل��ة ال�ت��ي ط��رح��ت عليه،
ّ
فأكد «أننا لسنا خائفني على الوجود
املسيحي في ال�ش��رق .فنحن أبناء هذه
ال� ��دي� ��ار ،ون� �ق ��ول دائ� �م ��ًا ل �ق��د ب�ن�ي�ن��ا مع
املسلمني في هذه املنطقة تاريخًا معًا،
ويسري علينا ما يسري عليهم» .وأكد
أن الكنيسة امل�ش��رق�ي��ة «ل�ي�س��ت كنيسة
انعزال أو انغالق ،وما نقوم به ينبع من
دافعنا للتعايش مع اآلخ��ري��ن .فقوتنا
هي قوة لبقية املسيحيني وللمسلمني
أي�ض��ًا ،ولجميع أب�ن��اء ال��وط��ن ،ألن أهم
شيء هو أن نلملم بعضنا بعضًا».

وأك � � ��د أن «ال م �ع �ل ��وم ��ات ج� ��دي� ��دة ع��ن
م �ط��ران��ي ح �ل��ب امل �خ �ط��وف�ي�ن» ،متمنيًا
«انتخاب رئيس جديد للجمهورية في
األيام الباقية من املهلة الدستورية».
وع� � ��ن م ��وق� �ف ��ه م � ��ن زي � � � ��ارة ال� �ب� �ط ��ري ��رك
املاروني بشارة الراعي إلى القدس في
 25أيار الجاري ،قال اليازجي إن الراعي
«ي �ع��رف امل��وق��ف ال ��ذي ع�ل�ي��ه ات �خ ��اذه»،
م � ��ؤك � �دًا أن «ع �ل��اق � ��ة م �ح �ب ��ة واح � �ت � ��رام
تربطنا به».
ل �ك��ن أوس � � ��اط دي �ن �ي��ة وأك ��ادي� �م� �ي ��ة ف��ي
جامعة البلمند ،ق��ال��ت ل�ـ «األخ �ب��ار» إن
زي��ارة الراعي «قصر نظر» ،مذكرة بأن
البطريرك الراحل هزيم رفض عام 2000
زي � ��ارة ال �ق ��دس ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي م��ؤت�م��ر
ك�ن�س��ي م �ه��م «ح �ت��ى ال ي�ع�ط��ي ش��رع�ي��ة
الح �ت�ل�ال �ه��ا» .ول �ف �ت��ت إل� ��ى أن «أه �م �ي��ة
املؤتمر تنبع من أنه يعقد للمرة األولى

