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مقاالت وآراء
كلمة وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران
باسيل في القمة االستثنائية لمنظمة التعاون
االسالمي التي ُعقدت في اسطنبول
السيد الرئيس،
أصحاب الجاللة والفخامة والسيادة،
سيداتي سادتي،
العزاء ألهل فلسطين،
والتحية الكبيرة لتركيا ورئيسها على موقفه من
القدس ولدعوتنا ،ولكن بعد أشهر على إجتماعنا
هنا في ديسمبر  ،2017ماذا فعلنا؟ أين أصبحنا؟
القدس أصبحت أكثر بعداً ،والظلم أضحى أكثر
عام
فتكاً  ،األميركي نفذ وعده بعد أكثر من مئة
ٍ
على تنفيذ اإلنكليزي لوعده ،واإلسرائيلي في
الحالتين ّنفذ بطشه.
لماذا؟ ألننا لم نفعل سوى البيانات الورقية
والخطابات الخشبية ،ولم نفهم أن المقاومة هي
السبيل الوحيد لتحرير ارضنا وإستعادة حقوقنا
وكرامتنا ،كما فعل لبنان الصغير وحيداَ بين
أشقائه الكبار.
لم نفهم لدرجة أن إسرائيل إستهزأت بنا جميعاً
وبالشرعية الدولية وإختارت الذكرى السبعين
للنكبة إلفتتاح سفارة الواليات المتحدة في القدس،
وتعمّدت أن تنكبنا مرة أخرى برقصة موت
مجتمع
إجرام  ،فتقتل عمداً ،أمام مرأى
وقهقهة
ٍ
ٍ
وبرصاص متفجر،
بارد،
وبدم
متآمر،
دولي
ٍ
مواطنين فلسطينيين عزل في ظهورهم ،وعلى
حدود أرضهم في غزة.
ليس صدفة أن تختار إسرائيل هكذا زمان ومكان
لترتكب عن قصد مجزرة موصوفة وجريمة حرب
ترتقي الى جريمة ضد اإلنسانية بقتل جماعي
متعمد لمدنيين مسالمين،
لماذا؟
ألنها فعلتها مراراً ،وفي سنة  2014بادر لبنان
الى تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية،
رغم كونه ليس عضواً فيها ،ولم يجد دولة واحدة
تسانده فيها؛ فلم تتحرك العدالة بل تحركت آلة
القتل اإلسرائيلية مجدداً.
ولبنان ،البارحة ،بادر حيث ال يجرؤ أحد
غيره ،وتقدم (بإسم فلسطين والعرب والمسلمين
والمسيحيين والعالم الحر) بشكوى بمثابة إخبار
الى المحكمة الجنائية الدولية بعدما أصبحت
فلسطين عضواً فيها بواسطة المدعية العامة
لديها" ،فاتو بنسودا" ،بما يسمحه نظامها بمالحقة
مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد اإلنسانية.
فهل سيجرؤ أحد هذه المرة على مساندة فلسطين
بإجراء فعلي غير كالمي ،أو سنستمر بإعطاء
براءة الذمة السرائيل بقتل شعبنا وسلب مقدساتنا؟
والسؤال األصح هل سيجرؤ المؤتمر اإلسالمي
على تبني شكوانا أو تقديم شكوى دولية ،وأشكالها
كثيرة ،إلحقاق العدالة الدولية؟
سؤال يطرحه عليكم هذا المسيحي المشرقي اآلتي
ً
ممثال لفخامة الرئيس العماد ميشال
من وطن األرز
عون ،الرئيس المسيحي المشرقي الوحيد في األمة
العربية والمؤتمر اإلسالمي؛ نطرحه كوننا أبناء
أرض ّ
مقدسة ،وقد حسمنا إنتماءنا وهويتنا ودفعنا
األثمان من أجل حريتنا وتحرير أرضنا وندافع
اليوم عن قدس "أقداسنا" ،ما يعطينا الحق لقول
كلمة الحق في قضية فلسطين.
سيداتي سادتي،
القدس هذه المدينة المقدسة ،التي مشى على ترابها
األنبياء وتعايشت فيها األديان السماوية ،ال يمكن
أن تصبغ بلون واحد وأن تخطف بلحظة ضعف
عربية ،فالهوية ال يمكن سرقتها والتاريخ ال يمكن
محوه والجغرافيا ثابتة ال تتحرك ،والقدس يمكن
إنقاذها وإنقاذ أنفسنا معاً  ،إذا قمنا معاً بإنتفاض ٍة
سياسية ،اقله ،إذا إستعظم البعض اإلنتفاضة
الشعبية ،تؤدي إلى وقف سياسة القضم التي تنتهجها
إسرائيل بالحجر ،كنيسة بعد كنيسة ،ومسجداً بعد
مسجد ،وشجرة زيتون بعد شجرة زيتون ،وقطعة

كهال بعد كهل أو شاباً
ً
أرض بعد أخرى ،وبالبشر
ٍ
ً
وطفال بعد طفل ،فالبارحة إغتصبت
بعد شاب،
فلسطين ،واليوم القدس ،وغداً إحدى مدنكم ،فإما
نقف معاً اآلن ،وإال الخسارة تكبر كل يوم.
ووقفتنا معاً ما هي إال سياسية وقانونية ،مستندة
إلى قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة 47
حول أن أي قرار لدولة إسرائيل " بفرض قوانينها
وواليتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف
قراراً غير قانوني ومن ثم الغياً
ً
وباطال وليست له
أي شرعية على اإلطالق".
وإلى قرارات مجلس األمن (298/1971
و )478/1980حول " أن اإلجراءات اإلدارية
والتشريعية كافة التي قامت بها إسرائيل في
القدس ....هي غير شرعية" ،ولنعمد إلى اإلنتقال
من وضع القدس المعلق أو المدول والمعترف به
من البعض عاصمة لدولة إسرائيل إلى إعتبارها
عاصمة لدولة فلسطين.
التتمة في الصفحة 8

“القانون  ”10وتداعياته الخطيرة على لبنان..
 10ماليين سوري سيرحلون عن أراضيهم!

كتبت مرلين وهبة في صحيفة
“الجمهورية” :هل بدأت مؤامرة
توطين سوريين في لبنان تأخذ
مسار األمر الواقع؟ وهل باتت
أروقة الدبلوماسية الدولية تستع ّد
لتشريع تغيير ديموغرافي
و”ترانسفير” سوري من لون
معيّن إلى لبنان ودول الجوار؟
وما عالقة القانون السوري رقم
 10بالقانون اللبناني رقم ،49
وما هي المخاطر والتداعيات؟
تخشى مصادر دبلوماسية
دولية أن يفقد نحو عشرة ماليين سوري ملكية
أراضيهم وأن تسقط حقوقهم االستمالكية لمنازلهم
نتيجة “القانون  ”10الذي يُمهل السوريين مقيمين
ومنتشرين ونازحين في لبنان والعالم ثالثين يوماً
للتوجه إلى بالدهم وتسجيل ممتلكاتهم لدى وزارة
اإلدارة المحلية ،على أن يت ّم استدعاؤهم من قبَل الدولة
السورية مج ّدداً بعد خمسة أيام من التسجيل ،و َمن
ال يحضر في الوقت المح ّدد تسقط ملكيته وتصبح
َ
ملك الدولة السورية .أمّا ُهم فيبقى مصيرهم “اإلقامة
الدائمة أو “اإلستيطان” في البلد الذي يأويهم!
في أروقة األمم المتحدة
َ
وكشفت المصادر ّ
أن اجتماعاً مغلقاً ع ِقد في مجلس
األمن في األمم المتحدة في  2018/5/16لمناقشة
ّ
الحل
وسبل تعويم
الوضع السياسي في سوريا
ِ
السياسي ومساره ،وتح ّدث خالله ستيفان دوميستورا
ٌ
ُ
مداخلة لمندوبة
مبعوث األمم المتحدة ،ث ّم كانت
الواليات المتحدة التي أشارت إلى القانون رقم 10
الذي أقرّ ه مجلس الشعب السوري في 2018/3/19
والذي يقضي بأن يقوم السوريون بتسجيل ممتلكاتهم

لدى وزارة اإلدارة المحلية خالل فترة ثالثين يوماً
تحت طائلة تملّ ِكها من قبَل الدولة!
وأعربت المصادر عن تخ ّو ِفها من أن يكون هذا
َ
ً
القانون مدخال إلعادة هندس ٍة ديمغرافية في سوريا
تعيد فرز المناطق على أساس طائفي .وسألت ما إذا
تزامن إقرار القانون  10مع
كان هناك من تراب ٍُط في
ِ
القانون  49اللبناني الذي أ ِقرّ بعده بأسبوع واحد فقط،
سمح للسوريين باإلقامة
أي في  ،2018/3/30والذي
َ
الدائمة في لبنان مقابل تملّ ِكهم لعقار ال تنقص قيمتهُ
عن الـ  300ألف دوالر خارج بيروت وفي داخلها
 500ألف.
وتساءلت المصادر عن التزامن في التوقيت وفي
النهج المتّبع من الدولتين السورية واللبنانية؛ األولى
بإبعاد من ال يستطيعون العودة إلى سوريا و”تأميم”
أمالكهم ،والثانية باحتضان هؤالء من خالل تسهيل
ً
بداية من خالل اإلقامة الدائمة .وأضافت
تملّ ِكهم،
إن ما أ ِقرّ هو مرسوم ومتّ ٌ
المصادر هل ّ
فق عليه
دولياً ،وهل هو مق ّدمة لتمرير توطين السوريين في
لبنان؟

إن المقاالت المنشورة تعبّر عن آراء كاتبها وال تعكس بالضرورة رأي جريدة "النور"

