
النائب د. عاطف جمدالين يف دار املطرانية

قبل ظهر اخلميس 12 آذار 2015 استقبل سيادة مرتوبوليت بريوت وتوابعها املطران الياس عوده سعادة   
النائب د. عاطف جمدالين الذي قال بعد الزايرة:

»أتينا اليوم ألخذ الربكة من سيدان الياس كما تعوَّدان وكما نشعر أننا حباجة ألخذ الربكة والتنّور آبراء سيدان ومساع   
توصياته. كذلك تداولنا ابألمور اليت هتم لبنان واللبنانيني اليوم خاصًة أننا كنا أمس يف اجمللس النيايب للمرة العشرين مع 
األسف الشديد ومل نستطع انتخاب رئيس للجمهورية نتيجة غياب جمموعة من زمالئنا الذين أصبحت ممارستهم هذه 
تشكِّل خطراً على النظام اللبناين الدميقراطي وحىت على موضوع مستقبل التوزيع الطائفي للرائسات الثالثة وخاصًة ملوقع 
رئيس اجلمهورية. هذا إىل جانب أننا ال ميكننا أن نوافق على أن تسري األمور بشكل طبيعي إن يف اجمللس النيايب وحىت يف 

جملس الوزراء وكأن ليس هناك مشكل يف البلد. حنن نقول 
أن األمور لكي تسري بطبيعتها وكما جيب، جيب أن يكون 
ينتظم  لكي  أم��ر  وأه��م  املؤسسات  عمل  يف  انتظام  هناك 
لذلك  للجمهورية.  رئيس  انتخاب  هو  املؤسسات  عمل 
حنن ندعو زمالءان الذين ال حيضرون أن يكونوا موجودين 
للجمهورية ونستطيع  لكي يتأمن النصاب لننتخب رئيساً 
أتمني كل األمور الضرورية للبنانيني ملعيشتهم، لإلقتصاد، 
لتطّور البلد، لتقّدمه، ألننا نرى األمور ذاهبة حنو األسوأ، 
الوضع االقتصادي إىل تراجع وأمتىن أن ال نصل إىل مرحلة 
من أتخري  لبنان  ما حيصل يف  نتيجة  االقتصادي  التدهور 

النتظام عمل املؤسسات، وما حيصل يف املنطقة من مشاكل وأمور، وما نسمع ما نعتربه هتديداً لكياانت دول املنطقة 
وخاصًة للبنان عن امتداد اإلمرباطورية الفارسية على جممل منطقة الشرق األوسط بعاصمة امسها بغداد. حنن نتمىن أن 
يكون هناك موقف رافض هلذه املقولة  جلميع القوى السياسية ويصّر على الكيان اللبناين، على سيادة لبنان واستقالله 

ونظامه الربملاين الدميقراطي.

�����  ما هو موقف كتلة املستقبل من جلسة اللجان املشرتكة خصوصاً أن الرئيس بري دعا جللسة هنار اإلثنني؟
�����  كان لنا موقف، كتيار مستقبل وكقوى 14 آذار يف اليوم الثاين للفراغ وقلنا اننا ال ميكن أن نقبل بعودة التشريع 
بشكل طبيعي يف ظل غياب رئيس للجمهورية وكأن شيئاً مل يكن وقلنا يف الوقت نفسه، حنن حريصون على تسيري أمور 
الناس الضرورية واالستثنائية. لذلك حنن مستعدون للنزول إىل اجمللس النيايب يف حال كان على جدول األعمال مشاريع 
قوانني نراها ضرورية للبلد وللمواطن اللبناين كاملوازنة وإصدارات اخلزينة ومثل األمور اليت تفيد حقيقًة املواطن اللبناين 
ألن تنفيذها سهل وسريع وهي ضرورية كاقرتاح القانون الرامي إىل أتمني التغطية الصحية للمتقاعدين من الضمان الذي 
يُناقش يف جلنة اإلدارة والعدل ومن املفروض أن ينتهي األسبوع القادم إن شاء هللا. هذا القانون ضروري ألنه سيوفر، 
يف اليوم الثاين لصدوره يف اجلريدة الرمسية، تغطية صحية لفريق من املضمونني مع عائالهتم، ألن الذين يتقاعدون عندما 

يصبحون يف عمر الرابعة والستني يُرمون يف الشارع وال أحد يهتم هبم«. 
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