
 

 نعمة هللا أبي نصر
 نائب سابق  

 النواب األستاذ نبيو بري المحترمدولة رئيس مجمس 
 

 نعرض اآلتي، ،بعد التحية
 فااي يديريااة اةدارم اليةااتر ة فااي يج ااس النااوا  سااّج  رساايلة  لاادولت م ياا ُ وجّ  5/10/2006بتاايري  

 جيء فييي: حول يحيضر اجتييعي  الطيئف، 478 تح  رقم
 دولة الرئيس،  
َن   ّ يي في يحيِضر، وَيجيوعة َىذه َتعَ يوَن جيدَا أنَّ اجِتييعي  الطيئف، وقيئعيي " وُيداوالتيي دوِّ

، ني بحّجة أنَّ ليا طابعًا سّرياً بيا دولة الرئيس حسين الحسي ، َيحتفظريِ  حتى اليومالَيحيضر ينذ ذاَك التي
 . إذا ما طمَبيا مرجع دستوري ياوأنَُّو مسَتعٌد أن ُيسمِّم

ِيْن حقِّو ط   الحصول ع ى ىذه اليحيضر لُيصير حفظيي وِبيي أنَُّ م اليرجع الدستورّي الوحيد الذي 
، ي ون أو بَبعِضيي يي يوِجُ  السريَّة ،؛ حتى إذا رأيُتْم وىيَئة الَي َت  أنَّ فيييج سودراستيي ِين قَبل ي ت  الي

 . "حّق اةطالع ع ى يي ةيَء ِينيي ل ِل نيئ 
اليوضوع بصافتي نيئا  سايبق ورئيساًي ل رابطاة وجيُ  رسيلة ثينية لدولت م بذا   3/10/2019بتيري  

الييرونيااة التااي ليااي الصاافة واليصاا حة فااي اةطااالع ع ااى ىااذه اليحيضاار راجيااًي ياان دولاات م اةيعاايز لياان ي اازم 
  .ليصير تس ييني نسخة عن ىذه اليحيضر. فيتص تم بني وأح تيوني ع ى دولة الرئيس حسين الحسيني

الااارئيس حساااين الحسااايني برفقاااة أياااين عااايم الرابطاااة  ناااذاك اجتيعااا  ياااع دولاااة  13/1/2020وبتااايري  
 :وأيين صندوقيي ع ى يدى سيعة ونصف السيعة في ينزلو حيث أفيدني يي حرفيتو

االّتفايق الثالثاي" الاذي ُأقاّر فاي ديةاق "يي ُنّفذ حتى اليوم ليس "اّتفيق الطيئف" بل يي ُعارف باا " »  
    فااي الحاار  واةااير  الااذينبرعييااة نيئاا  الاارئيس السااوري عبااد الح اايم خااّدام، وحضااور ا طااراف  »
 وا ااااة ل ناااا  يداخال  صريحااااي تضّينااا ّني ،ةاا  بيلسّريااار اّتسياااااليحيضىذه   ة.اااابنينيال ّ  »

   حفظ والحااذر اين ىاا الء الناوا  ياادعوين إلاى الخارو  عاان الاتّ  إذْ فاي يدينااة الطايئف الحيضارين  »       
   ر اااواعتب "لتعبير الواضح والصريح عن ىواجسيم وىواجس الطيئفة التي ينتيون إلييي...ي اااف »
          فيق وأيعن  في ضر  ر يئزتّ ةالرئيس الحسيني "أّن ح ويي  يي بعد الطيئف لم ت تزم تنفيذ ا  
 «."اليةترك ييثيق العيش  
 رارااي ظّل استياااى فاال  ين يستيّرًا حتااع أبدًا، باام ينقطااان لااان ال بنينّيياااالحوار بيإّن "وأضيف:   
في ا صل يح ويين بتيية النفايق أو الت ايذ  الاوطني حاول  ى الءالحرو  الداخ ية، وقد  ين  »
ييثيٍق وطنيٍّ غير ي تو ، بيلرغم ين الوضوح حولو في البيين الوزاري لح وياة الارئيس ريايض  »
 « ..الص ح. »



 
   ويخاايوفيم التااي تسااتدعي ذلااك دفعنااي دويااًي إلااى است ةاايف حقيقااة ىااواجس ال بنااينّيين  وىااذا يااي  »
  بياة، فضااًل عان . ياثاًل، عادم الوضاوح فاي ىوياة لبناين الوطنياة و اذلك العر ..الت يذ  الاوطني  »
نظااايم الح ااام. واّتفااايق الطااايئف، الاااذي ُ تااا  فاااي لبناااين، و اااين  اساااتيرار االلتبااايس فاااي تحدياااد  »

 «."النييبي سيحة الحوار، قد عيلج يعظم ىذه الثغرا   »اليج س 
ال أحّبذ نشر محاضر وثيقة الوفاق الوطني قبل تطبيقيا بكامل منددرجاتيا وتاايديميا، ":وقايل   
      فددم ميددمحة وطنيددة مددن نشددرىا ا ن، فددي ظددّل الممانعددة فددي تطبيددق الطددائ ، وبددالر م مددن   »
 ة ددالسمط ونااقينل ددام الدستور مثدددة ألحكددن التطبيقيدددالقواني الستصدارالمحاوالت العديدة   »
    المستقّمة، نظام المجمس األعمى لمدفاع، قانون االنتخابات النيابية وفقًا ألحكام القضائية   »
 « لمجمس الوزراء بقانون... يالدستور، ووضع النظام الداخم  »

سييٌم في إقارار الطايئف الاذي تاّم بضايينة خايدم       وقيل: " ين ل بطريرك صفير ول فيتي ين دوٌر وا 
أّن الطائ  وأضايف: " ".اليتحدم اليغر  وجييعة الدول العربية وا يمالحريين الةريفين وي ك   »
  ، وأن ال شدرعية ألّي سدمطة المشدتر كّرس نيائية لبندان وعروبتدو وىويتدو وانتمائدو والعديش   »
  تناقض ميثاق العيش المشتر ، وأّن لبندان وطدن سدّيد، حدّر، مسدتقّل، نيدائي لجميدع أبنائدو،   »
موّحد أرًضا وشعًبا وموّسسات، عربي اليوية واالنتماء، نظام الحكم فيو ديمقراطي برلمداني،   »
يكدددّرس اانمددداء المتدددوازن بدددين كدددّل المنددداطق والمسددداواة بدددين كدددّل المبندددانّيين فدددي الحقدددوق   »

يد  وطني أساسي. ومعظم ىذه العناوين لم كوالقبول بإلغاء الطائاية السياسية   »والواجبات، 
طريقيا إلى التنايذ وسط تمّنع حكومات ما بعد الطائ  في االلتزام باالّتااق، ال بل   »      تسم

في ضرب مرتكزاتو الميثاقية، وأبرز ما اقترفتو في ىذا المجال ىو مرسوم التجنيس   » إمعانيا 
المخددال  لمقددانون والدسددتور وميثدداق العدديش المشددتر  ومددن  الجنسددية  1991  »فددي العددام 

ا ال  من  ير مستحقييا". وختم: "ىذا مختير عدن المبدادا التدي أقدّرت   »انية لعشرات المبن
  «.في الطائ 

 
 ،دولة الرئيس
ل ط اا  ىااذه اليحيضار ىااي ي اك اليج ااس النياايبي، وبياي أن اام اليرجاع الدسااتوري الوحياد اليخااوّ  نّ أبياي 

لاايس فيياااي ياااي يُوجااا  الساارَية أو يسااايء الاااى الاااوطن،  أنإذا تباااين ل ااام حتاااى الحصااول ع اااى ىاااذه اليحيضاار. 
ل رابطاة الييرونياة بةاخص  و اذلك نساخة، نساخة عنياي أو ع اى ا قاّل تسا يم  ال نِيئا ، يقتضاي نةارىي عندىي
  بح م  ونيي ذا  صفة ويص حة. يي الحيليرئيس

 2/11/2022 في 
 دولة الرئيس، نشكر حسن تعاونكم    

 أبي نيرالمحامي نعمة اهلل        



 نائب سابق ورئيس الرابطة المارونية سابقاً       


