Eparchy of Our Lady of Lebanon of Los Angeles
لوس أنجلوس في  27نيسان 2022
معالي الدكتور عبد هللا بو حبيب ،وزير الخارجية والمغتربين المحترم.
تحية وبعد،
س َّجلِين لالنتخابات النيابية
وردنا العديدُ من المراجعات من قِب ِل الُّلبنانيين ال ُمقيمين في ال ِواليات ال ُمتَّحِ دة األميركية وال ُم َ
َ
القادمة في أيار  2022عن ورود أسمائهم في اللوائح االنتخابية بطريقة عشوائية حيث إن األقالم التي ُح ِددَت لهم اما
هي في واليات أخرى غير الواليات التي يقيمون فيها أو في مناطق بعيدة جدا ً عن محل اقامتهم أو عن أقرب مركز
اقتراع حدَّدته ال ِوزارة ،وفي كِلت َي الحالتين كان هؤالء قد اعتمدوا عند التسجيل لالنتخابات العناوين العائدة لهم
والمذكورة بشكل واضح على هوياتهم األميركية.
إن ذلك األمر يجعلُنا نعتقد أن هذه االخطاء التي لم نشهدها خالل االنتخابات النيابية عام  2018قد ارت ُ ِك َبت إ َّما إهماالً
َّ
َّ
عمدا ً وذلك من أجل التأثير سلبا َ على تصويت
عدَ ِم كفاءة وحِ َرفِية
ِ
بعض ال ُموظفِين في ال ِوزارات ال َمعنية ،وإما َ
بسبب َ
اللبنانيين المنتشرين بقصد تشتيت قوتهم وحرمانهم من حقهم في المشاركة في انتخاب من يثقون به بعد أن أثبتت
الطبقة السياسية عجزها ،وفي الكثير من األحيان تآمرها على الدولة وعلى اللبنانيين المقيمين والمنتشرين وسلبَت ُهم
كرامت َه ُم و ُحقوقَهم وأموالَ ُهم وأشب َعتهم كذباً ،وها هي اليوم تجدد ُوعودا ً لم تعد تنطلي على أحد.
لذلك ،ندعو معاليكم ،وأنتم خير من مثَّل لبنان في المحافل الدولية خاصة في الواليات المتحدة ،وبشكل عاجل الى
صليات اللبنانية في الواليات المتحدة وتصحيحها كما السَّماح للبعثات
عت السَّفارات والقُن ُ
إعادة النظر باللوائح التي اٌو ِد َ
صفحات اإللكترونية التابعة لها بحيث يتمكن اللبنانيون من تحديد مركز االقتراع الذي
اللبنانية
بنشر هذ ِه اللوائح على ال َّ
ِ
عليهم التوجه اليه ،خاصة ان الوصول الى مراكز االقتراع التي حددتها الوزارات المختصة تتطلب إما السفر بالطائرة
أو قيادة سيارة لعدة ساعات للوصول اليها.
نعيش في بل ٍد االنتخاب فيه حق وواجب ،وقد قامت كل من مطرانية سيدة لبنان – لوس أنجلوس ،بتوجيهات شخصية
من قبلي ومطرانية مار مارون في نيويورك بتوجيهات من المطران غريغوري منصور بواجباتها ومن خالل تقديم
كنائسها للمساعدة في هذه العملية االنتخابية وتشجيعها عملية التسجيل .نأمل أن تقوم الدولة اللبنانية أيضا ً بواجباتها
تجاه اللبنانيين المنتشرين ،لمساعدتهم في إيصال صوتهم ،و ُكلُّنا نعلم كم هم ت ََّواقون إلى رؤية وطنهم يلملم جراحه
متحررا ً من سجن الفساد الذي يتحكم بكل مفاصل الدولة ،فهم لم يتوانَوا ولو للحظة عن مساعدة لبنان ماليا ً وسياسيا ً
وبخاصة بعد تفجير مرفأ بيروت وتدهور الوضع االقتصادي في البلد.
حظ لبنان أن التغيي َر فيه ال يزال ممك ًنا
"ومن
الفصح
مذكرين بما قاله غبطة أبينا البطريرك بشارة بطرس الراعي في رسالة
ِ
ديمقراطيًّا .فال تعطلوا أيها اللبنانيون هذه الوسيل َة الحضاري َة السلمية األخيرة".
معالي الوزير ،نشكر مساعدتكم في تصحيح هذا الخلل بصورة عاجلة كونكم خدمتم في الواليات المتحدة األميركية
وتعلمون وضع االنتشار الجغرافي للبنانيين فيها سائلين هللا أن يعطيكم الحكمة والقوة لمتابعة مهامكم وما فيها خير
للوطن وكل أبنائه.
مع محبتي واحترامي.
 +الياس عبد هللا زيدان
مطران أبرشية سيدة لبنان -لوس أنجلوس
-

نسخة الى فخامة الرئيس ميشال عون ،رئيس الجمهورية اللبنانية
نسخة الى دولة الرئيس نجيب ميقاتي -رئيس الحكومة اللبنانية
نسخة الى معالي وزير الداخلية القاضي بسام مولوي-وزير الداخلية والبلديات
نسخة الى نيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي-بطريرك انطاكيا وسائر المشرق
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