
النائب د. أمحد فتفت ونقيب احملامني السابق عصام كرم يف دار املطرانية

ظهر الثالاثء 28 نيسان 2015 استقبل سيادة مرتوبوليت بريوت وتوابعها املطران الياس عوده سعادة   
النائب د. أمحد فتفت الذي قال بعد الزايرة:

»كانت زايرة هتنئة مبناسبة األعياد ألين كنت خارج البلد وقد تباحثنا يف الوضع احلساس احلايل والذي   
وصل إىل مأزق نتيجة كل ما يرتاكم يف البلد وخارجه. طرحت على سيدان فكرة تداولتها مع الكثري من املراجع 
واملسؤولني، أمل حين األوان للبحث يف حياد لبنان؟ بكل صراحة، كل ما جيري حولنا منذ االستقالل حىت اليوم تبنينّ 
أنه تراكم أخطاء متارسه أطراف لبنانية عديدة ومتشددة بسبب تدخالت اخلارج أو بسبب اعتماد الداخل على 

اخل��ارج. رمبا آن األوان للبحث جدايً بني كل املراجع 
نظراً  مؤاتياً  الظرف  ه��ذا  يكون  وق��د  واألف���راد  اللبنانية 
ومنها  ج��دي��دة  أبف��ك��ار  حتيطنا،  ال��ي  الكبرية  للمخاطر 

فكرة حياد لبنان بشكل جدي.

� هل سيدعو الرئيس بري إىل جلسة تشريعية وما مصري 
هذه اجللسة؟

� أواًل من حق الرئيس بري أن يدعو إىل جلسة تشريعية 
أم��ا مصري  اجمللس.  مقرنّ يف مكتب  أعمال  ج��دول  مع 
اجللسة فهو مرتبط حبضور كل األطراف. أصبح عندان 

عرف جديد يف لبنان قد يكون مفيداً أو مضرنّاً ولكن إذا مل تكن كل األطراف موجودة ال حيصل تشريع، وسبق 
أن الرئيس بري مل يُقم بتشريع بغياب الطرف الشيعي والطرف السين. أعتقد بغياب األطراف املسيحية األساسية 

لن يكون هناك جلسة. 
� هل سيؤثر ذلك على وضع احلكومة وعلى وضع املوازنة ؟

� طبعاً كل شيء معطنّل ألن هناك تعطياًل أساسياً هو تعطيل انتخاب رئيس اجلمهورية. األطراف الي تغيب عن 
جلسات جملس النواب وتعطنّل انتخاب رئيس اجلمهورية مسؤولة عن كل تعطيل حيدث يف البلد. لنحدنّدها بكل 
صراحة: حزب هللا مبوقفه، بغيابه عن جلسات انتخاب الرئيس يتحمنّل مسؤولية كبرية يف أي تعطيل حيصل يف 

البلد وأي أزمة حتلنّ يف البلد«.

وكان سيادته قد استقبل نقيب احملامني السابق عصام كرم. 
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