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عر�ض مع جنبالط الق�ضايا الإقليمية

تحدث الى «البناء» و«توب نيوز» عن الدور الفرن�سي حيال ق�ضايا ال�شرق الأو�سط

ال�سي�سي :لتقوية الجبهة الداخلية
حفاظ ًا على وحدة لبنان وا�ستقراره

جلول� :أنظمة الخليج تابعة ومحمية من الغرب وال يمكنها م�شاركته في القرار

ش �دّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ،خالل
استقباله النائب وليد جنبالط والوفد المرافق أمس ،على
ض��رورة تقوية الجبهة اللبنانية الداخلية حفاظا ً على
وحدة واستقرار لبنان.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية إيهاب بدوي
في بيان ،أنّ السيسي استعرض مع جنبالط خالل اللقاء
في مقر رئاسة الجمهورية بحضور الوزيرين أكرم شهيب
ووائل أبو فاعور والنائبين غازي العريضي وعالء الدين
ترو ونائب رئيس الحزب التقدمي االشتراكي للشؤون
الخارجية دريد ياغي ،ع��ددا ً من القضايا اإلقليمية ذات
االهتمام المشترك ،وفي مقدمها األزمة السورية .وشدّد
على «ضرورة تقوية الجبهة اللبنانية الداخلية ،حفاظا ً
على وحدة واستقرار لبنان».
وأشار البيان إلى أنّ اللقاء استعرض «تداعيات األزمة
السورية على لبنان ،ال سيما في ضوء شغور منصب
رئيس الجمهورية اللبنانية ،منذ  25أيار الماضي» ،ونقل
عن جنبالط إعرابه عن أمله في أن «يتمكن لبنان قريبا ً
من التوافق على رئيس جديد ،يساهم في تعزيز أمنه
واستقراره».
وأك��د جنبالط« :محورية ال��دور ال��ذي تقوم به مصر
في المنطقة على الصعيد السياسي» ،خصوصا ً في ما
يتعلق بـ«نشر الفكر اإلسالمي المعتدل ،ومكافحة التطرف

حاورته روزانا ر ّمال

واإلرهاب» ،متطلعا ً إلى «مواصلة الجهود المصرية لتثبيت
اإلسالم المعتدل بتعاليمه السمحة في المنطقة».
كما أع��رب جنبالط عن تطلعه «إل��ى قيام مصر بدور
في تقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء في منطقة
الشرق األوسط عموماً ،وعلى مستوى لبنان خصوصاً،
وبما يحقق صالح الشعوب اإلسالمية والعربية».
وقال السيسي« :على رغم أنّ اختالف المذاهب الدينية،
يمكن أن يوفر بيئة للثراء الفكري والديني» ،إال أنّ »هناك
ّ
من يحاول استغالله ّ
وشق الصف».
لبث الفرقة
كما حذر السيسي من «محاوالت استغالل الدين كأداة
لفرض السيطرة والنفوذ على الشعوب العربية ،ما يساهم
في خلق بيئة خصبة لنمو وانتشار الفكر المتطرف والعنف
واإلره���اب ».وأض��اف« :إنّ ما يعزز هذه البيئة ،ويوفر
المبررات لمدّعي الدين واإلرهابيين ،هو استمرار القضية
الفلسطينية على مدار عقود من دون تسوية عادلة ،تؤدي
إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود
الرابع من حزيران  ،1967وعاصمتها القدس الشرقية».
وعلى صعيد األم��ن اإلقليمي ،أك��د الرئيس السيسي
«حرص مصر على أمن منطقة الخليج العربي» ،مشدّدا ً
على أنّ «أي ترتيبات في المنطقة ،يتعين أن تأخذ في
االعتبار الشواغل األمنية لمصر ولدول الخليج العربي،
على ح ّد سواء».

�سليمان يبحث وباولي في ت�سليح الجي�ش
أكد الرئيس السابق العماد ميشال
سليمان أنّ االنتخابات الرئاسية هي
مفتاح الحل لكل المشكالت ،سياس ّيا ً
ودستور ّيا ً وأمن ّيا ً واقتصاد ّياً ،والتي
من ال ُم ّ
رشح أن تتكاثر يوما ً بعد
يوم إن لم يُنتخب الرئيس ،مكررا ً
دعوة النواب النزول إلى البرلمان
وممارسة الواجب الذي يُمليه عليهم
الدستور والواجب الوطني.
ودع���ا سليمان خ�لال استقباله
وزير الشباب والرياضة عبد المطلب
الحناوي« ،إلى إيالء ملف العسكريين
ال��م��ح��ت��ج��زي��ن ل���دى ال��م��ج��م��وع��ات
المسلحة األهمية الالزمة وإبعاده
عن التجاذب السياسي كونه يعني
الجميع من دون استثناء» ،مؤكدا ً أنّ
الحكومة اللبنانية «تبذل جهدا ً إلنهاء
هذا الملف واستعادة العسكريين وفقا ً
لما تقتضيه المصلحة الوطنيّة العليا
من جهة ،وطبقا ً للقوانين المرعيّة بما
يضمن الحفاظ على هيبة الدولة».
وأكد الحناوي ،من جهته« :أهمية
الموقف اللبناني الموحد في مواجهة
التحديات القائمة ال سيما األمنية
م��ن��ه��ا ،األم���ر ال���ذي يقتضي دع��م�ا ً
متواصالً للجيش والقوى االًمنية،
واإلق�لاع عن كل ما يوهن العزيمة
الوطنية» ،مشدّداً« :على التضامن
داخ���ل مجلس ال����وزراء باعتباره
المؤسسة الضامنة في ظل الشغور
الرئاسي الذي نتمنى أن ننتهي منه
بسرعة لتعود الحياة العامة إلى

سليمان مستقبال باولي
االنتظام عبر دوران عجلة مؤسسات
الدولة كافة».
وف����ي م���وض���وع ال��ع��س��ك��ري��ي��ن
المخطوفين ،قال حناوي« :ال يجوز
تمس
أن تكون هناك مقايضة ألنها
ّ
بالعسكريين أنفسهم وبالعسكريين
وتمس بالقانون الدولي
الشهداء،
ّ
وهيبة الدولة وشرعيتها» ،الفتا ً إلى
أنّ «موضوع المعتقلين في سجن
روم��ي��ة ي��ع��ود إل��ى ال��ق��ض��اء لجهة
التسريع في المحاكمات مع عدم
ربط إطالق المخطوفين العسكريين
بالبتّ بالمحاكمات للموقوفين في
روم��ي��ه» ،معتبرا ً أنّ «أي معالجة
لهذا الملف خ��ارج األط��ر القضائية

والقانونية تعني أننا دخلنا في
شريعة ال��غ��اب ،م��ع الخشية من
ان��ع��ك��اس أي ت��ص��رف س��ي��ئ في
ح��ق العسكريين على النازحين
السوريين في لبنان».
ّ
واط���ل���ع س��ل��ي��م��ان م���ن السفير
الفرنسي في لبنان باتريس باولي
على التحضيرات المتعلقة بتسليح
الجيش لإلسراع بتنفيذ االتفاقات
ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ه��ب��ة ال��س��ع��ودي��ة
االستثنائية ال ُمنتظر إبرامها في
أسرع وقت ممكن.
وم���ن زوار س��ل��ي��م��ان ،ال��ن��واب:
هاغوب بقرادونيان ،أنطوان زهرا
وجمال الجراح.

الم�شنوق التقى كتلة زحلة والرا�سي

المشنوق والراسي
ه��ذه األم���ور التي تهم البقاعيين،
كما تناولنا بعض األم��ور المتعلقة
تخص وزارة
ببعض اإلدارات التي
ّ
الداخلية في منطقة البقاع».
وع���رض ال��م��ش��ن��وق م��ع النائب
ال��س��اب��ق ك��ري��م ال��راس��ي األوض���اع
ف��ي منطقة الشمال على الصعيد
السياسي واألمني ،ثم التقى النائب

�شكر :نخو�ض معركة م�صير ووجود
أكد األمين القطري لحزب البعث العربي االشتراكي الوزير السابق فايز
شكر «أنّ موقف الكيان الصهيوني الغاصب مما جرى في األيام األخيرة على
الحدود السورية الجنوبية ومشاركة جنوده في العدوان إلى جانب العصابات
اإلرهابية على األراضي السورية ،يؤكد أنّ معركتنا اليوم هي معركة وجود
ومصير».
ورأى شكر في تصريح« :أنّ لبنان كله اليوم مستهدف من هذا المشروع
اإلرهابي ،وهذا الواقع يفرض علينا التصدي لهذا المشروع وإسقاطه ،أما طمر
الرؤوس في الرمال واالبتعاد عن المواجهة والتجارب مع رغبات اإلرهابيين
ومطالبهم ،فهذا يعني الرضوخ لهم وإعطاءهم الفرصة ليحققوا أهدافهم».
وأعلن شكر «أنّ اللبنانيين جميعا ً مطالبون بالتصدي لهذا المشروع
اإلرهابي وجعل مواجهته أولوية وطنية ال يعلو عليها أي شيء آخر ،وانطالقا ً
من ذلك ،على جميع المعنيين العمل لتحصين لبنان على كل المستويات
السياسية واالقتصادية واألمنية والعسكرية ليكون ق��ادرا ً على المواجهة
والتصدي لكي يفوت الفرصة على هؤالء اإلرهابيين ومَن وراءهم ممن يريدون
لبالدنا وشعبنا الفرقة والخراب» .وأض��اف« :إنّ أدعياء محاربة اإلرهاب
اليوم ،هم صانعوه باألمس ،ليخدم مصالحهم وأهدافهم في وطننا العربي،
فهم الذين خططوا للفوضى الهدامة لتحقيق مشروعهم لشرق أوسط جديد،
وهم الذين سهلوا قيام العصابات اإلرهابية التكفيرية ووفروا لها التمويل
والتسليح وحشدوا لها القتلة والمجرمين من كل أصقاع األرض ،وبعدما
حاولت تلك العصابات تجاوز الحدود المرسومة لها أصبحت في نظر اإلدارة
األميركية خطرا ً يهدّدها في مناطق معينة وتجاهلت إرهابها وأخطارها في
مناطق أخرى».

الرأي العام والحكومة

وعن نظرة الشعب الفرنسي إلى اإلرهاب ،وما إذا كان ينظر إلى
حكومته على أنها مقصرة في سياستها تجاه الشرق األوسط،
أش��ار جلول إل��ى «أنّ اإلره���اب هو وص��ف يطلقه الفرنسيون
والغربيون عادة على أعدائهم ويمكن لهذا الوصف الذي يش ّوه
صورة األعداء أن يساهم في تعبئة الرأي العام ،لكننا نجد أنّ دوال ً
مثل فرنسا مشاركة في أعمال إرهابية ال تقاس بحجم ضحايا
منظمات تتهمها فرنسا باإلرهاب ،مثل مقتل  10آالف شخص في
البوسنة والهرسك في معركة واحدة في وجود القوات الفرنسية
التي لم تحرك ساكناً» .وس��أل« :أليس هذا تواطؤا ً مع الذين
مارسوا اإلرهاب»؟
واستشهد جلول بقول رئيس ال��وزراء الفرنسي السابق آالن
جوسبين عام  2000بـ «أنّ قتل حزب الله لجنود إسرائيليين
هو إرهاب» ،معتبرا ً أنّ جوسبين «استخدم هذا الوصف حينها
لتشنيع المقاومة التي تحرر وتدافع عن بلدها» .وأضاف« :هم
يص ّنفون «داع��ش» إرهابيين وهم خصومهم وخصوم غيرهم،
وهل حزب الله مثل داعش؟ كال ألنّ حزب الله حركة مقاومة ،وفي
المقابل فإنّ «داعش» حركة إرهابية تقتل وتذبح في الشوارع،
بينما يقاتل حزب الله ضمن ضوابط وقواعد شرعية ،ورغم ذلك
وبما أنّ القانون الفرنسي يصنف حماس وحزب الله كحركات
إرهابية ،فإنّ الرأي العام يلتزم بتصنيف وقانون دولته».
وسأل جلول« :لماذا لم يكن للمقاومة العراقية صوت لدى
الرأي العام الفرنسي خالل االحتالل األميركي للعراق ،على رغم
أنّ فرنسا اعتبرت حينها أنّ الوجود األميركي في العراق هو
احتالل»؟
وح��ول تفاعل النسيج السياسي الفرنسي تجاه قضايا
الشرق األوسط  ،أوضح جلول «أنّ هناك افتراضا ً لدى الكثير من

�ضحايا الأعمال الإرهابية
الفرن�سية يفوق حجمهم �ضحايا
منظمات تتهمها بالإرهاب
اللبنانيين والعرب أنّ بلدا ً مثل فرنسا يمكن أن تتشكل فيه تيارات
مخالفة جذريا ً للسياسة الخارجية الرسمية ،لكنّ هذا األمر ليس
صحيحاً».

فرنسا والمصالح «اإلسرائيلية»

�أبو خاطر :الأمن الذاتي قتل للذات
اع��ت��ب��رت كتلة ن���واب زح��ل��ة أنّ
األمن الذاتي قتل للذات ،مؤكدة في
الوقت نفسه ،أنها مع الحراسات في
القرى التي تتم بالتنسيق مع القوى
األمنية.
وأشار عضو الكتلة النائب أنطوان
أبو خاطر بعد زيارته والكتلة وزير
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
إلى أنّ اللقاء تناول «الوضع األمني
الحساس والدقيق في لبنان عموما ً
وفي البقاع خصوصاً» .وقال« :كان
هناك نوع من التالقي ،وإنّ البقاعيين
حريصون على أن يبقى األمن تحت
مظلة القوى األمنية من جيش وقوى
أمن داخلي ،حيث أنه تردّد في اآلونة
األخيرة كالم عن األمن الذاتي الذي
نعتبره قتالً ل��ل��ذات ،لكن نحن مع
بعض الحراسات في القرى التي تتم
بالتنسيق مع القوى األمنية وهذا هو
المرتجى».
وأض���اف أب��و خ��اط��ر« :تناولنا
بعض األم���ور اإلنمائية التي تهم
منطقة ال��ب��ق��اع ،حيث إنّ اإله��م��ال
يضربها منذ ع��ق��ود .وت��واع��دن��ا أن
نستمر مع معالي الوزير في دراسة

رأى الخبير في الشؤون الفرنسية فيصل جلول «أنّ دوال ً مثل
فرنسا مشاركة في أعمال إرهابية تفوق حجم ضحايا منظمات
تتهمها فرنسا باإلرهاب» ،مشيرا ً إلى «أنّ هناك مصلحة غربية
كبيرة بوجود «إسرائيل» ،واليهود لديهم مصالح كبيرة في سياق
االندماج االستراتيجي بينهم وبين الغرب والمسيحيين».
وتطرق جلول إلى االنقسام الفرنسي حول قضايا الشرق
األوسط ،الفتا ً إلى أنّ «الفرنسيين ال يخوضون معركة في ما بينهم
لمصلحة العرب ،بل حول كيف يحققون مصالحهم» ،مضيفاً:
«يمكن أن تلتقي مصالحهم مع مصالحنا في بعض القضايا لكن
ليس في العالقة مع «إسرائيل»».
وإذ أشار جلول إلى «وجود فجوة ديمغرافية لدى الغرب ،ما
يشكل خطرا ً على فرنسا ويجعلها في حاجة إلى ردم هذه الفجوة
عبر الهجرة» ،شدّد على «أنّ نفوذ الدولة الفرنسية ضعيف جدا ً
ألسباب اقتصادية وسياسية وعسكرية» .ولفت إلى «أن أنظمة
الخليج تابعة ومحمية من أميركا وأوروب��ا وال يمكنها مشاركة
الغرب في القرار» ،مؤكداً« :أنّ الفرنسيين لم يسحبوا نفوذهم في
لبنان بل هم موجودون ويقررون جزئيا ً في رئاسة الجمهورية».
وأشار جلول إلى «أنّ األميركيين أعطوا االستخبارات السورية
بواسطة األلمان خريطة عبر األقمار االصطناعية عن مواقع
«داعش» األساسية والجيش السوري قام بضربها» ،الفتا ً إلى
«أنّ الفرنسيين يختلفون مع سورية في موقعها في محور
المقاومة والممانعة».

(داالتي ونهرا)
السابق منصور غانم البون وتناول
البحث قضايا تهم منطقة كسروان.
واستقبل المشنوق أيضاً ،سفيرة
إسبانيا ميالغروس إيتشيفاريا،
يرافقها الملحق ال��ج��دي��د أنريكي
روم�����ي�����رو ،وج������رى ال���ب���ح���ث ف��ي
األوضاع األمنية في لبنان في ضوء
المستجدات في المنطقة.

لجنة �أ�صدقاء �سكاف
تهنئ «الجهاد»
زار وفد من لجنة عائلة وأصدقاء
ع��م��ي��د األس�������رى ف����ي ال��س��ج��ون
«اإلسرائيلية» يحيى سكاف حركة
«الجهاد اإلس�لام��ي» ف��ي مخيم نهر
البارد وقدم التهنئة لقيادة الحركة في
الشمال بانتصار المقاومة الفلسطينية
على العدو الصهيوني.
وأكد أمين سر اللجنة جمال سكاف
«االس��ت��م��رار في النضال إل��ى جانب
الشعب الفلسطيني المجاهد والمكافح
من أج��ل عودته ال��ى أرض��ه ودي��اره
التي اغتصبها الصهاينة المجرمون»،
مؤكداً« :أنّ هذا االنتصار جاء نتيجة
صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني
ومقاومته الباسلة التي سنبقى معها
وخلفها لتحرير كامل فلسطين».
وحيا« :أبطال سرايا القدس وكافة
المقاومين في الثورة الفلسطينية التي
دعمها اللبنانيون بالقول والفعل من
خالل مشاركة مقاومين لبنانيين وفي
مقدمهم عميد األسرى يحيى سكاف».

وعن االلتزام الفرنسي بأمن ومصالح «إسرائيل» ،قال« :نحن
نفترض أنّ اليهود في الغرب شيء والغرب شيء آخ��ر ،وهذا
االعتقاد ناتج من صراع أوروبا ض ّد السامية أي بما أنّ أوروبا
لديها م��وروث تاريخي معا ٍد للسامية يعني أنّ اليهود شيء
والغرب شيء آخر وهذا غير صحيح» ،مضيفاً« :هذا كان موجودا ً
في وقت معين وليس ألنّ األوروبيين يحبون العرب بل هذا كان
موجودا ً في سياق مجتمعاتهم وتاريخهم حتى جاء وقت ولم يعد
هذا موجودا ً وأعطي اليهود فرصة لالندماج الكامل في المجتمع
األوروبي».
وأوضح جلول «أنّ العنصرية األوروبية تجاه اليهود والعرب
والمسلمين موجودة ،لكن عندما يصبح العرب في مواجهة أوروبا
يتحالف األوروبيون مع اليهود ض ّد العرب ،وعندما ت ّم وضع
الدستور األوروبي ،وضعت في مقدمته جملة شهيرة مفادها أنّ
الحضارة األوروبية جذرها يهودي  -مسيحي ،واآلن في ثقافتهم
السياسية ه��ذا ش��يء بديهي أي ج��ذر الحضارة األوروب��ي��ة».
وأضاف« :يجب أالّ نميز بين اليهود و«إسرائيل» في الغرب ،وقبل
حوالي  3أسابيع قال أحد قادة اليمين المتطرف في فرنسا ينتمي
إلى حزب جون ماري لوبان تعليقا ً على حرب غزة ،إنّ «إسرائيل»
هي عنصر من عناصر الدفاع األساسي عن الغرب».

«إسرائيل» مصلحة غربية

وفي الشأن المتعلق بنفوذ اللوبي اليهودي في فرنسا ،كما هو
الحال في أميركا ،وما إذا كانت هناك مفاصل حكم يسيطر عليها
اللوبي الصهيوني في فرنسا قال جلول« :إنّ الحديث عن سيطرة
اليهود على الغرب هو حديث موروث من العداء للسامية وليس
من العر  ،واليهود فئة نخبوية في فرنسا ولديهم مواقع مهمة،
وهناك جزء منهم يكنّ العداء «إلسرائيل»» .وزاد« :على رغم أنّ
اليهود يملكون مواقع مهمة في الغرب ولكنهم في بعض األحيان
ال ينجحون في إدارة هذه المواقع ،وهناك اعتقاد بأنّ اليهود
يسيطرون على الغربيين وهذا اعتقاد ساذج ،بل هناك مصلحة
غربية كبيرة بوجود «إسرائيل» وهم خلقوها ودعموها» .وقال:
«على رغم أنّ رؤوس األموال اليهودية هي في األسواق الغربية،

جلول متحدّثا ً إلى الزميلة ر ّمال
لكن ليس لها تأثير كبير في مركز القرار في فرنسا» ،مضيفاً:
«يجب أن نحدد عالقة الغرب «بإسرائيل» من واق��ع تحالفهم
االستراتيجي وواق��ع المصلحة وليس عبر ما يأتينا من هنا
وهناك».

بالد الديمقراطيات جاءت «بإسرائيل»

وحول موقف ال��رأي العام الفرنسي من «إسرائيل» ال سيما
تجاه اعتداءاتها على الفلسطينيين وعدوانها األخير على غزة،
أوضح جلول« :أنّ التململ الغربي من «إسرائيل» جاء في سياق
الضغط للتخفيف من حجم المجازر وليس وقفها والتخفيف من
انتهاك قوانين الحرب ،وهذا نفاق كبير يجب أال يمر علينا ،لكنْ ،
بالتأكيد هناك حقوقيون ومثقفون كبار ال يرضون بذلك» ،الفتا ً
إلى «أنّ بالد الديمقراطيات هي التي جاءت «بإسرائيل» وهي
التي تدعمها لكي تحتل بالدنا».

إنقسام فرنسا حول مصالحها

وفي الشأن المتعلق بالسياسة الفرنسية حيال قضايا الشرق
األوسط ،أشار جلول إلى أنّ «هناك تقليدا ً في الخارجية الفرنسية
تجاه الشرق األوس��ط وهناك مجموعة خبراء وديبلوماسيين
يشكلون قطبا ً يقود ما يعرف بسياسة فرنسا العربية ،وفي
المقابل هناك من ال يؤمن بوجود سياسية عربية لفرنسا».
وقال« :يمكن أن يحصل خالف حول موضوع ما ،مثالً هل تتحقق
المصالح الفرنسية عبر إقامة عالقات وثيقة مع العرب أكثر عبر
مجابهة النظام السوري أو حزب الله؟ ولكن ال أحد منهم يخوض
معركة ض ّد اآلخر لمصلحة العرب ،بل هم يختلفون حول كيف
يحققون مصالحهم ،ويمكن أن تلتقي مصالحهم مع مصالحنا في
بعص القضايا لكن ليس في العالقة مع «إسرائيل»».

فرنسا واألزمة السورية

وعن االختالف في وجهات النظر من األزم��ة السورية بين
اإليليزيه واالستخبارات الفرنسية ووزارة الخارجية ،اعتبر
جلول« :أنّ الفرنسيين هم على عداء تام مع النظام السوري ،وقد
قال الرئيس فرنسوا هوالند :لست مجبرا ً على االختيار بين نظام
األسد وداعش».
وأضاف جلول« :صحيح أنّ هناك اتصاالت بين االستخبارات
الفرنسية والسورية ولكن في إطار تقني ،والسورييون يطالبون
بتحويل هذه االتصاالت من تقنية إلى سياسية ورسمية وحتى
اآلن لم ينجحوا».

فرنسا ومسيحيو الشرق

وحول موقف فرنسا من حمالت العنف والتهجير التي تحصل
ض ّد المسيحيين في الشرق ،عاد جلول بالذاكرة إلى مرحلة
السلطنة العثمانية ،وتحديدا ً إلى المرحلة التي حصل فيها اتفاق
بين المسيحيين والسلطنة العثمانية على رعاية فرنسا لمصالح
المسيحيين في اإلمبراطورية العثمانية ،وقال« :كان هناك نوع من
التمييز بين المسلمين والمسيحيين ،وكي تلعب فرنسا دورا ً في
هذه المنطقة رعت مصالح المسيحيين في الشرق .والمسيحيون
استفادوا من هذه الرعاية إلى ح ّد كبير ومن هنا جاءت تسمية األم
الحنون فرنسا للمسيحيين».
وردا ً على سؤال عن إعالن فرنسا عن استعدادها الستقبال
مسيحيي الشرق على أراضيها بدل الدفاع عنهم ،قال جلول« :إذا
كان مسيحيو الشرق مع الغرب مثل جعجع ال مشكلة ،وإذا كانوا
ض ّد الغرب يرفعون أيديهم عنهم ،وإذا هاجمهم «داعش» يقولون
لهم خجالً سافروا إلى فرنسا ،فهناك فجوة ديمغرافية في الغرب
وهذا يشكل خطرا ً على فرنسا ويجعلها في حاجة إلى ردم هذه
الفجوة عبر الهجرة .والمهاجرون في فرنسا لهم دور مهم في
مجاالت عدة ،وأفضل أنواع المهاجرين هم من مسيحيي المشرق،
لكنّ هؤالء المهاجرين يحملون حقدا ً على العرب والمسلمين ،وفي
المستقبل إذا استلموا مناصب في الدولة الفرنسية يتذكرون أنهم
هاجروا من بلد مشرقي واستقبلتهم فرنسا».

تراجع الدور الفرنسي

وعن موقع ودور فرنسا اليوم على الساحة الدولية ،وما إذا كانت
قد تحولت إلى تابع ألميركا حتى في مجلس األمن ،قال جلول:
«هناك تراتبية في القوة في دول الغرب ،وأميركا هي األقوى وإلى
جانبها فرنسا وبريطانيا ،وقد ضعف نفوذ الدولة الفرنسية كثيراً،
واألسباب عديدة ،منها ضعف االقتصاد وخسارتها إمبراطوريتها
في العالم ،حيث كانت تملك مناطق نفوذ تأتي لها بثروات هائلة.
والحقا ً حصل تنافس عليها من قبل أميركا ،كما أنّ األلمان تقدموا
على حساب فرنسا التي دخلت في االتحاد األوروبي لتشارك مع
القوى الكبرى في الحفاظ على نفوذها ،بعد أن ضعفت ديمغرافيا ً
وعسكريا ً بعد أن ت ّم تخفيض موازنة الحرب إلى ح ّد أنّ أي
حرب تخوضها يجب أن تعتمد على أميركا وعلى البنى التحتية
األميركية ،إضافة إلى تقدم الروس واألميركيين» .وأضاف« :إنّ
فرنسا لم تخسر قوتها اآلن لكنّ تراكم الخسائر وضرب النظام
الدولي ،أي نظام اإلمبراطوريات والذي كانت فرنسا وبريطانيا

جزءا ً أساسيا ً منه ،بعد الحربين العالميتين األولى والثانية ،أدى
إلى إضعافها وجاء نظام الحرب الباردة نظام القطبين وفي هذا
النظام ضعف موقف فرنسا وحاولت اللعب مع الطرفين لكن ذلك
لم يعطها وزنا ً إضافياً ،وفي نظام القطب األوحد «أكل األميركيون
الجبنة وأعطوا الفرنسيين الفتات».

فرنسا والخليج

أما بالنسبة إلى النفوذ الخليجي في فرنسا ال سيما شراء قطر
مؤسسات كبيرة فيها ،قال« :هناك تضخيم لالستثمارات القطرية
التي تقدر بـ  20مليار دوالر في مقابل  3000مليار يورو موازنة
فرنسا ،ما يعني أنّ هذا الكالم ال قيمة سياسية له ،بل هو مجرد
كالم عنصري من أشخاص ال يحبون العرب ال في الداخل وال في
الخارج».
وعن موقع ومكانة لبنان بالنسبة إلى فرنسا اليوم ونفوذها
فيه قال جلول« :هناك قوى عدة في لبنان وليست هناك سياسة
موحدة للطلب من أوروبا اعتمادها حيال لبنان ،ولكنّ
خارجية
ّ
فرنسا تميل إلى فريق  14آذار وما زالت وستبقى ،وفي الوقت
نفسه لن يعادوا حزب الله ،والسيد حسن نصر الله قال« :إنّ
القوات الدولية لها حاضنة شعبية في الجنوب».

لبنان بين فرنسا والخليج

وع��ن انتقال النفوذ الفرنسي في لبنان إل��ى الخليج ،قال:
«إنّ فرنسا عضو في مجلس األمن وهذه قوة في النظام الدولي
والخليج في حاجة إليها ولبنان أيضاً ،ودول الخليج أنظمة
تابعة لفرنسا ولغيرها ومحمية من أميركا وأوروبا وبالتالي ال
يمكنها مشاركة فرنسا في نفوذها في لبنان أو غيره ،وعلى رغم أنّ
السعودية تملك أكبر قوة نفط في العالم ،لكنها ارتضت أن تكون
حمايتها ،ليس قوتها النفطية ،بل القواعد العسكرية األميركية

فرن�سا تدعم � 14آذار
لكنها ال ت�ستطيع �أن
ت�أتي برئي�س للبنان
وكذلك األمر بالنسبة إلى الدول الخليجية األخرى ،وعندما تكون
عناصر القوة من الخارج ال يمكن القول إنهم شركاء لفرنسا في
لبنان أو أي مكان آخر».
وتطرق جلول إلى هبة الـ  3مليارات دوالر من السعودية إلى
لبنان وتكليف فرنسا بعقد صفقة السالح مع لبنان ،مشيرا ً إلى
أنّ «الفرنسيين لديهم سلطة ثقافية على لبنان ال يمكن تجييرها
للسعوديين ،ومنطقة الشرق األوسط لم تعد منطقة ذات أهمية
بالنسبة إلى األميركيين ،والدول التي كان في ذهنها أنها محمية
من دولة أخرى ،تبحث عن دولة أخرى تحيمها» ،مضيفاً« :أنّ
السعودية تقف إلى جانب فريق  14آذار وعندما يريد لبنان
إجراء صفقة سالح من الطبيعي أن يستعينوا بالفرنسيين وليس
باألميركيين أو الروس».
وفي شأن االستحقاق الرئاسي ،أكد جلول« :أنّ الفرنسيين لم
يسحبوا نفوذهم في لبنان ،بل هم موجودون ويقررون جزئيا ً في
رئاسة الجمهورية» .وسأل« :من قرر الحرب على سورية من لبنان
في العام 2004؟ طبعا ً الفرنسيون بعد أن اتفقوا مع األميركيين
وأخرجوا سورية من لبنان واستدرجوا األميركيين واألطلسي لشنّ
حرب على ليبيا ،وفي لبنان ال يستطيعون فرض رئيس للجمهورية
وحدهم ،بل أميركا هي التي تأتي برئيس في لبنان».

فرنسا ومكافحة اإلرهاب

وعن الدور الفرنسي في مكافحة اإلرهاب ،لفت جلول إلى «أنّ
األميركيين أعطوا االستخبارات السورية بواسطة األلمان خريطة
عبر األقمار اإلصطناعية عن مواقع «داعش» األساسية والجيش
السوري قام بضربها ،لكنّ هذا لم يتطور إلى تحالف أميركي -
سعودي أو تعويم للنظام السوري ألنهم يختلفون مع سورية في
موقعها في محور المقاومة والممانعة ،وإذا قال لهم الرئيس األسد
أنا خارج هذا المحور تعود االتصاالت والعالقات معه» ،مشيرا ً
إلى «أنّ فرنسا ليست لديها القدرة على خوض معركة اإلرهاب
كما تخوضها أميركا وليست لديها المعلومات ،إضافة إلى أنّ
وجودها على األرض ضعيف ،ولكنّ موقفها جيد في عدم السماح
بتطور الوضع األمني في لبنان إلى األسوأ».

يبث هذا الحوار كامالً اليوم الساعة الخامسة عصرا ً
ّ
على قناة «توب نيوز» تردد 12036

وجه ر�سالة �شكر �إلى اللقاء الت�ضامني في دار الندوة
ّ

غاالواي :لم � َ
أتلق ات�صا ًال من �أي �سفير عربي
في رسالة شكر وجهها إلى اللقاء التضامني
ال��ذي انعقد أول م��ن أم��س ف��ي «دار ال��ن��دوة»
والذي أصدر وثيقة تضامن معه ،كشف النائب
البريطاني ،رئيس «ح��زب االح��ت��رام» جورج
غاالواي «أنه رغم تلقيه آالف الرسائل والهدايا
وباقات ال��ورد تضامنا ً معه إثر االعتداء الذي
تعرض إليه يوم الجمعة الفائت على يد متطرف
َ
يتلق أي اتصال أو إشارة من
صهيوني ،إال أنه لم
أي نوع من أي سفير عربي في لندن بما في ذلك
سفير فلسطين».
وقال غاالواي في رسالته« :قرأت بكل تواضع
وثيقتكم القوية والمعبّرة والمؤثرة الصادرة عن
لقائكم في بيروت ،وصحيح أنني لم أنزف دما ً
كثيرا ً في ذلك اليوم ،وعانيت قليالً من تصدع

في عظامي ،لكنه ألم بسيط جدا ً بالمقارنة مع
الشهداء األحياء منهم والراحلين في لبنان
وفلسطين وسورية والعراق وغيرهم».
وأضاف غاالواي« :إنّ ح����ص����ول ه���ذا
علي ليس دليل قوة بقدر ما هو دليل
االعتداء ّ
ضعف عند أعدائنا ،فلم يكسب الكيان اإلرهابي
مؤيدا ً جديدا ً له بسبب ه��ذا االع��ت��داء ،بينما
العكس هو الصحيح» .وتابع« :تلقيت 5000
رسالة حتى اآلن ،لكنّ أي اتصال ومن أي نوع
لم يج ِر معي من أي سفير عربي في لندن بمن
فيهم سفير فلسطين ،وهذا ما يلخص حقيقة
واح��دة وهي أنّ الجماهير معنا والحكومات
ليست معنا» .ورأى« :أن ال مستقبل للعالم
العربي في ظل االنقسام الطائفي أو االستسالم

لالحتالل األجنبي والعبودية» ،مؤكداً« :أنّ
الفكرة القومية العربية وحدها التي يجسدها
لقاؤكم في بيروت ،هي التي تحمل في داخلها
احتماالت الحرية والكرامة لكل عربي بغض
النظر عن المعتقد الديني أو الخصوصيات
المحلية».
وختم غاالواي رسالته «بثورة حتى النصر،
وثورة حتى القدس».
وك��ان غ��االواي قد تلقى رسائل تضامن من
عبدالملك المخالفي (األم��ي��ن العام للمؤتمر
القومي ال��ع��رب��ي) ،خالد السفياني (األمين
العام السابق للمؤتمر القومي العربي ،ومنسق
مجموعة العمل الوطنية لمساندة فلسطين في
المغرب) ،أحمد الكحالوي (الهيئة التونسية

لمناهضة التطبيع) ،الوزير اللبناني السابق
ع��ص��ام نعمان (ال��ح��رك��ة الوطنية للتغيير
الديمقراطي) ،نظمي أوجي (رئيس الجمعية
العربية – االنكليزية) ،د .هاني سليمان (رئيس
لجنة المبادرة الوطنية لكسر الحصار والجدار
والتمييز العنصري).

