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اختتم زيارته ال�سالمية �إلى اليونان

يازجي :المنطقة تتقاذفها م�صالح الأمم
لتغيير حدودها وطم�س ح�ضارتها

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أنّ الجي�ش حقق �إنجازاً �أمني ًا وع�سكري ًا مهم ًا في ال�شمال

عريجي :نريد االنتخابات ولكن نف�ضل التمديد على الدخول في نفق الفراغ المظلم
فرنجية هو الأمثل للرئا�سة لكننا �سنبقى خلف عون طالما ا�ستم ّر في معركته
حاورته روزانا رمال
أشار وزير الثقافة ريمون عريجي إلى «أنّ عمالً أمنيا ً
كبيرا ً كان يجري التحضير له في الشمال» ،معتبرا ً أنّ ما
حققه الجيش في مواجهته مع المجموعات اإلرهابية حتى
اآلن «هو إنجاز أمني وعسكري مهم جداً» .وإذ أكد في
حديث مشترك لصحيفة «البناء» وقناة «توب نيوز»« ،أنّ
الجيش اللبناني فيه العديد الكافي والمد ّرب وقد خاض
حربا ً في نهر البارد وهو يقوم بواجبه في عرسال ولديه
كمية مقبولة من السالح» ،رأى «أنّ المساعدات التي تصل
إلى الجيش ليست بالقدر الكافي» ،معربا ً «عن شكوكه
حول هبة الثالثة مليارات من السعودية وهبة المليار التي
لم تصل حتى اآلن» ،مؤكدا ً «أنه لن يحصل إجماع في

مجلس الوزراء على الهبة اإليرانية».
وفي الشأن الرئاسي ،أكد عريجي «أنّ رئيس تيار
المرده سليمان فرنجية هو األمثل لرئاسة الجمهورية وهو
يتمتع بكل الحيثيات الوطنية والتاريخية والسياسية»،
الفتا ً في الوقت نفسه إلى أنّ المرده حليف لرئيس
تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون «وطالما
أنه مستمر في معركته للوصول إلى رئاسة الجمهورية
نحن نقف خلفه» .وقال« :العماد عون هو رئيس أكبر كتلة
مسيحية وله حيثية ممتدة على كامل الوطن ،ويحظى
بتأييد المسيحيين والطوائف األخرى وهو من أقوى
المرشحين».
ور ّدا ً على سؤال حول ما إذا كان انتخاب الرئيس ينتظر
الظرف اإلقليمي ،أكد وزير الثقافة أننا «قادرون على

انتخاب رئيس ،كما أنّ مسألة الرئاسة اللبنانية ليست
أولوية على أجندات الدول والقوى الخارجية المؤثرة ألنّ
لديها اهتمامات مغايرة ومختلفة».
أما عن تأييد تيار المرده التمديد للمجلس النيابي ،قال
عريجي« :نحن لم نؤيد التمديد ،حبا ً بالتمديد ،ونحن
نفضل االنتخابات ،ولكن بين التمديد وبين الفراغ نختار
التمديد ألنّ الفراغ نفق مظلم ال نعرف كيف نخرج منه وما
هي النتائج الكارثية التي قد تترتب عليه».
وفي الشأن السوري ،اعتبر عريجي «أنّ ح ّل األزمة
السورية يجب أن يكون سياسياً» ،الفتا ً إلى أنّ «التحالف
الدولي ت ّم تشكيله بهدف تقويض الدولة السورية» ،مؤكدا ً
أنه «لن يتمكن من القضاء على داعش من خالل بعض
الغارات الجوية».

{ كيف ترى الوضع األمني في الشمال
بعد اإلنجاز الكبير الذي حققه الجيش؟

يازجي والوفد أنطاكي خالل زيارة إلى جبل آثوس المقدس
اختتم بطريرك أنطاكيا وسائر
المشرق للروم األرث��وذك��س يوحنا
العاشر ،زيارته السالمية إلى اليونان
والتي استمرت خمسة أي��ام التقى
خ�لال��ه��ا ال��م��س��ؤول��ي��ن السياسيين
والكنسيين والروحيين اليونانيين.
وف���ي خ��ت��ام ال���زي���ارة ص���در عن
بطريركية أنطاكيا ورئاسة أساقفة
الكنيسة اليونانية بيان أش��ار إلى
أنّ رئيس أساقفة أثينا إيرونيموس
الثاني وال��م��ط��ارن��ة أع��ض��اء مجمع
كنيسة اليونان أطلعوا يازجي «على
واقع الكنيسة اليونانية التي تشهد
ازده�����ارا ً ملحوظا ً وح��ي��اة روحية
م��ش��ع��ة» ،وت��وق��ف��وا «ع��ن��د معاناة
الشعب اليوناني الذي يعاني ضائقة
اقتصادية خانقة تهدّد اإلنسان في
لقمة عيشه».
وخ���ل���ال ح����ض����وره ال��ج��ل��س��ة
االستثنائية لمجمع كنيسة اليونان،
ت���دارس البطريرك ي��ازج��ي والوفد
ال��م��راف��ق «كيفية تفعيل التعاون
المشترك بين الكنيستين الشقيقتين
على الصعد الرعائية والالهوتية
واالجتماعية» ،وثمنوا «التعاون
القائم والمستمر بين كنيستيهما من
جهة ،وبين كنيسة أنطاكيا ودول��ة
اليونان من جهة أخ��رى ،وذل��ك عبر
تبادل الخبرات المشتركة على صعيد
الدراسات الالهوتية» ،معبرين عن
تطلعهم «نحو ت��ع��اون مستمر في

المجال العلمي وال��ح��ض��اري ،وفي
مجال تعليم اللغة اليونانية ،كشهادة
أرثوذكسية واحدة في عالم اليوم».
وأض���اف ال��ب��ي��ان« :ل��م يغب ه ّم
مسيحيي ال��ش��رق وال سيما أبناء
الكرسي األنطاكي في سورية ولبنان
والعراق عن اجتماع صاحب الغبطة
بالمجمع اليوناني المقدس .وقد
حمل هذا الهم أيضا ً إلى فخامة رئيس
جمهورية اليونان ،ورئيس حكومتها
ووزي���ر خارجيتها ،وأطلعهم على
معاناة المسيحيين الذين ينوؤون
تحت هول اإلرهاب والتكفير وانعدام
الحرية وانسداد آفاق الحلول السلمية
في منطقتهم ،مؤكدا ً «أنّ هذه المنطقة
تتقاذفها مصالح األمم لتغيير حدودها
وطمس حضارتها وتقاسم ثرواتها
مستخدمة شعوب المنطقة بمختلف
أديانهم وطوائفهم وانتماءاتهم كدروع
بشرية ووقود لتأجيج هذه الخالفات.
وفي هذا الشأن عبّرت كنيسة اليونان
عن مرارتها لموقف ال��دول المتقدمة
تجاه كل ما يحصل اليوم في منطقة
الشرق األوسط».
وأش����ار ال��ب��ي��ان إل���ى أنّ رئيسي
الكنيستين «توقفا عند جرح الكنيسة
األنطاكية النازف وعبرا عن ألمهما
الشديد من ج��راء اختطاف مطراني
حلب بولس ويوحنا منذ ما يزيد على
ع��ام ونصف ع��ام .ه��ذه الفاجعة لم
يعرف لها تاريخ المنطقة السالمي

مثيالً .واألس��وأ من ذلك أنّ المجتمع
ال��دول��ي ي��واج��ه مصير المطرانين
المخطوفين بصمت مخز ذي وقع
مؤلم على المؤمنين».
وث��م��ن آب���اء المجمع اليوناني
المقدس والمسؤولون الرسميون
ال��ذي��ن التقاهم البطريرك يازجي
«مواقف الكنسية األنطاكية وثوابتها
الوطنية التي ال ت��ق��ارب األزم���ة في
ال��ش��رق بمنطق ط��ائ��ف��ي ض��ي��ق بل
باعتبارها حربا ً بين عظماء األرض
ال���ذي���ن ي��س��ت��خ��دم��ون األدي�����ان في
صراعهم».
وأك��د رئيس أساقفة اليونان «أنّ
كنيسة اليونان ك��ان��ت ،وه��ي اآلن،
وس��ت��ك��ون دوم���ا ً بجانب الكنيسة
األنطاكية الشقيقة في سعيها من أجل
إيقاف الحروب وإحالل السالم بهدف
المصالحة بين س��ك��ان البلد على
اختالف انتماءاتهم الدينية».
وتابع البيان« :حضرت سورية
وجراحها ،ولبنان وهمومه ،والعراق
وفلسطين ف��ي ص��ل��وات صاحبي
الغبطة ومرافقيهم في كل األماكن
التي زاروها وال سيما كنيسة القديس
يوحنا ال��روس��ي ف��ي ج��زي��رة إيفيا.
وص��ل��وا خ�لال احتفالهم بالقداس
اإلل���ه���ي ب��م��ن��اس��ب��ة ع��ي��د ال��ق��دي��س
ديمتريوس المفيض الطيب من أجل
أن يعم السالم في هذه البلدان وأن
يعزي الله أبناءها في محنتهم».

المجل�س الماروني :لإنهاء
�إجراءات ت�سليح الجي�ش
أك���د المجلس ال��ع��ام ال��م��ارون��ي
وقوفه «وراء اإلج���راءات الحاسمة
التي يتخذها الجيش والقوى األمنية
لحماية السلم األهلي وفرض هيبة
ال��م��ؤس��س��ة ال��ع��س��ك��ري��ة» ،م��ش��دّدا ً
ع��ل��ى ض�����رورة «إن���ه���اء إج�����راءات
تسليح الجيش المقررة بالهبتين
ال��س��ع��ودي��ت��ي��ن ،وب����تّ ال��م��س��اع��دة
اإليرانية».
وأع���رب المجلس خ�لال اجتماع
هيئته التنفيذية برئاسة الوزير
السابق وديع الخازن عن استغرابه
«التجاوز الدستوري لالستحقاق
الرئاسي للمرة الخامسة عشرة،
باعتباره ح��دث�ا ً مه ّما ً ف��ي حياتنا
الديمقراطية» .وناشد «جميع الفرقاء
بأن يضعوا ح� ّدا ً لهذا الوضع حتى
ال ي��س��اء إل��ى رم��زي��ة م��وق��ع رئاسة
الجمهورية ال��ج��ام��ع» ،م��ح � ّذرا ً من
«القفز عن الموعد االنتخابي الذي

سيُق ّرر قبل حلول عيد االستقالل
لما ل��ه��ذا األم���ر م��ن م��دال��ي��ل وطنية
وميثاقية».
وحيّا المجلس «اإلجراءات الفورية
التي اتخذها قائد الجيش العماد جان
قهوجي في ال��ر ّد على المجموعات
اإلره��اب��ي��ة ف��ي ط��راب��ل��س ومنطقة
عكار بعدما تمكنت أجهزة الجيش
من كشف وك��ر لهؤالء في الضنية،
فجروا
وأجهزت على أخطرهم ممن ّ
سيفجرون ويستهدفون مراكز
وكانوا
ّ
أمنية للمؤسسة العسكرية والقوى
األمنية».
كما أكد وقوفه «وراء اإلج��راءات
ال��ح��اس��م��ة ال��ت��ي يتخذها الجيش
والقوى األمنية لحماية السلم األهلي
وف��رض هيبة المؤسسة العسكرية
حيث ال م��ج��ال للمساومة حفاظا ً
على كرامة العسكريين وحياتهم»،
معتبرا ً «أنّ مجرد التعرض لجيشنا

توافق فاعليات �شبعا
على منع انتقال التوتر �إليها
خوفا ً من انتقال أحداث عرسال وطرابلس إلى شبعا ،أكدت
فاعليات البلدة أنّ قرار منع دخول النازحين عبر طرق غير
شرعية نحو شبعا ،ال رجعة عنه ،مشدّدة على التوافق التام
بينها على الحوؤل دون انتقال التوترات إليها.
وكما هو معلوم ،يوجد حوالى  5آالف نازح سوري يقيمون
في شبعا ،فيما يتوزع عدد مشابه على العرقوب وحاصبيا.
ومتابعة للوضع ف��ي ه��ذا ال��ق��ط��اع ،زارع���دد م��ن السفراء
األوروبيين الجنوب أخيرا ً وه��م البريطاني ط��وم فليتشر
واأللماني كريستيان كالجسن وسفيرة االتحاد األوروب��ي
أنجيلينا إيخهورست ،حيث لفتوا إلى «أنّ الجنوب واحة
أمن وأمان وهو أكثر من غيره من المناطق اللبنانية هدوءا ً
واستقراراً».
بدوره ،دعا ابن بلدة شبعا عضو كتلة التحرير والتنمية
النائب قاسم هاشم ،إلى «تخفيف الوهج اإلعالمي عن موضوع
شبعا» ،الفتا ً إلى «أنّ شبعا لن تكون عرسال ثانية ألنّ أهلها
متفاهمون بكل مكوناتهم على مصلحة البلدة» .وقال« :في
األيام واألسابيع األخيرة ،قفزت شبعا إلى الواجهة اإلعالمية
وخصص لها اإلعالم مساحة كبيرة وهذا أمر طبيعي نظرا ً إلى
ّ
موقع شبعا الجغرافي وألنها على تماس مباشر مع الجانب
السوري رغم التباعد في الطبيعة الجغرافية».
وش�دّد على «أنّ الوضع في شبعا ممتاز وه��ادئ وليس
هناك طريق بين شبعا وقرى جبل الشيخ ،والطريق الوعرة
الموجودة تحتاج أكثر من  8ساعات سيرا ً على األق��دام أو
عبر البغال» ،مؤكدا ً «أنّ المناخ في عرسال والشمال متوتر،
لكن في شبعا ال توتر وهناك تفاهم وتوافق بين كل المكونات
والفعاليات في البلدة على هذا الموضوع».

واستشهاد البعض من أفراده وجرح
آخرين هو تعرض لكل مواطن يؤمن
ب��وح��دة ه��ذه المؤسسة الضامنة
لوحدة لبنان وصون أمنه وكرامته».
وطالب المجتمعون «بإيالء قضية
العسكريين المختطفين المتابعة
الحثيثة لئال يبقى ابتزاز الخاطفين
متالعبا ً بمشاعر األهالي واستفزاز
المواطنين إش��ع��اال ً لصاعق الفتنة
المذهبية».
واع��ت��ب��روا «أنّ ن��زع ه��ذا الفتيل
يح ّرر الجيش من القيود التي تحمله
على التروي لمعالجة األمر بعملية
عسكرية تهدّد حياة األسرى».
ودعا المجلس إلى «إنهاء إجراءات
تسليح الجيش المقررة بالهبتين
ال��س��ع��ودي��ت��ي��ن ،وب����تّ ال��م��س��اع��دة
اإليرانية في ظل الظروف المتاحة
قانونيا ً وس��ط العقوبات الدولية
المفروضة على طهران».

�سيا�سيون ودبلوما�سيون
و�أمنيون ع ّزوا �شكر
بوفاة والدته
تقبّل األم��ي��ن ال��ق��ط��ري ل��ح��زب البعث العربي
االش��ت��راك��ي ف��ي لبنان ال��وزي��ر السابق فايز شكر
وأع��ض��اء القيادة القطرية أم��س ،التعازي بوفاة
التخصص
والدته الحاجة دوال أحمد شكر في جمعية
ّ
والتوجيه العلمي ،بمشاركة حشد من الشخصيات
السياسية والديبلوماسية والعسكرية والحزبية
والروحية واالجتماعية ،يتقدمهم السفير السوري
علي عبدالكريم علي الذي نقل إليه تعازي الرئيس
بشار األسد ،النائب علي بزي ممثالً رئيس مجلس
النواب نبيه بري.
وحضر معزيا ً الرؤساء :العماد إميل لحود ،حسين
الحسيني ،نجيب ميقاتي ،والرئيس اليمني السابق
علي ناصر محمد ،وممثلون عن الرئيسين سليم
الحص وعمر كرامي ورئيس تكتل التغيير واإلصالح
ال��ع��م��اد ميشال ع���ون ،والسفير اإلي��ران��ي محمد
فتحعلي ،وزراء ونواب حاليون وسابقون ،وفد من
الضباط الكبار في الجيش م ّثل قائد الجيش العماد
جان قهوجي ،المدير لعام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم ،المدير العام ألم��ن الدولة اللواء جورج
ق��رع��ة ،ورؤس���اء األح���زاب وال��ق��وى والشخصيات
الوطنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية ،إلى جانب
حشد من القيادات العسكرية واألمنية ورجال دين
وفاعليات نقابية واجتماعية ،وجمع من ممثلي
المؤسسات الرسمية والجمعيات األهلية.

 يبدو أنّ عمالً أمنيا ً كبيرا ً ك��ان يجريالتحضير له في الشمال ،واألجهزة األمنية
كانت على علم بهذا األم��ر ،وقد جاء اإلنجاز
األم��ن��ي الكبير ف��ي ال��وق��ت المناسب ،حيث
تمكنت األجهزة األمنية والجيش اللبناني،
في شكل أساسي ،من دخول مناطق عديدة
في طرابلس كان في السابق يتجنب الدخول
إليها درءا ً للخسائر الكبيرة التي قد تحصل
للسكان وممتلكاتهم ،ونجح أيضا ً في تفويت
الفرصة على اإلرهابين الذين كانوا يخططون
إلنشاء إمارة إسالمية ووصل البحر بالجرد،
ونترحم على
ونحن نثمن هذا اإلنجاز للجيش
ّ
الشهداء الذين سقطوا ونتمنى الشفاء العاجل
للجرحى من العسكريين والمواطنين الذين
كانوا شركاء الجيش في هذه المعركة.

{ ه��ل تعتقد أنّ ال��م��ع��رك��ة ان��ت��ه��ت أم أنّ
الجمر ال يزال تحت الرماد؟

 ال��م��ع��رك��ة ل��م ت��ن��ت� ِه رس��م��ي �ا ً والجيشمستمر في تعقب اإلرهابيين ،وهو ال يواجه
في معركته هذه جيشا ً نظامياً ،بل تنظيمات
إرهابية بعض أف��راده��ا من داخ��ل طرابلس
وب��ع��ض��ه��م اآلخ����ر م��ن خ����ارج ل��ب��ن��ان وم��ن
النازحين السوريين الموجودين في مخيمات
النزوح ،وهم متوارون عن األنظار ،في حين
يقوم الجيش والقوى األمنية بتعقبهم ،وأك ّرر
القول إنّ ما ت ّم تحقيقه حتى اآلن هو إنجاز
أمني وعسكري مهم جداً.

{ كيف تقيّمون موقف بعض الوزراء في
تيار المستقبل الذين رفضوا تعامل الجيش
م��ع المسلحين ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة ودع����وا إلى
احتوائهم؟

 ال أريد أن أقيّم أداء زمالئي من ال��وزراءفي ه��ذا الموضوع ،لكنني أرى أنّ الجيش
تح ّمل وصبر كثيرا ً على االع��ت��داءات التي
كانت تطاوله يومياً ،وعلى وج��ود المظاهر
المسلحة والدعوات إلى االنشقاق عن الجيش
وإلى إقامة إم��ارة إسالمية ،ويبدو من خالل
المضبوطات التي صادرها الجيش أنّ هناك
سيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفتين
وال يمكن احتواء ذلك ،وإنّ ما أدلى به وزير
العدل أشرف ريفي في هذا السياق ،يعبر عن
رأيه لكنّ الحكومة هي التي تتخذ القرارات
وق��د ات��خ��ذت ق���رارا ً ب��أن تقف خلف الجيش
وتغطيه في هذه العملية التي قام بها ،لذلك
ف��إنّ رأي الوزير خ��ارج الحكومة ال يهم بل
المهم هو موقف الحكومة ورئيسها الذي كان
واضحا ً في هذا المجال ،إضافة إلى أنّ رئيس
التيار ال��ذي ينتمي إليه ريفي كان واضحا ً
ج��دا ً ف��ي دع��م الجيش وض�� ّد م��ا ك��ان يحاك
للشمال وللبنان ،ويجب أن ال نعطي أهمية
لهذه التصريحات ،خصوصا ً أننا نعلم أنّ
أهل الشمال جميعا ً وأهل طرابلس في شكل
رئيسي هم منفتحون وعروبيون ،ولكن هناك
فئات تذهب بعيدا ً ض ّد الوطن ولكنّ الغالبية
العظمى من أهل الشمال وطرابلس ،هي مع
الجيش وال��دول��ة وه��ي ترفض أي شكل من
أشكال اإلمارة».

{ ما رأيك بكالم النائب خالد الضاهر وما
كشفته التحقيقات عن عالقته باإلرهابيين؟

 إنّ االنتقادات التي وجهها النائب الضاهرإلى الجيش لم تكن في مكانها أبداً ،وكان لنا
موقف منها ،وطالما أنّ ما أدلى به يبقى في
اإلطار السياسي كنا نر ّد عليه في السياسة،
لكنّ ما قرأناه في الصحف عن مشاركته في
التحريض على الفرار من الجيش لم يثبت
رسمياً ،وعليه ال يمكننا أن نأخذ موقفا ً وأنتم
تعلمون أنّ النائب يتمتع بحصانة ورفع هذه
الحصانة له آلية ،وإذا ثبت أنّ الضاهر أو غيره
قد ارتكبوا أفعاال ً تقع تحت قانون العقوبات،
ستكون هناك آلية للتحرك وسيطلب من
مجلس النواب رفع هذه الحصانة وعندها
سنأخذ موقفاً ،وم��ا أري��د قوله ه��و أننا لن
نستبق التحقيقات وال أحد فوق المحاسبة
وإذا ثبتت صحة ما ينسب إلى الضاهر ،فإنّ
ذلك خطير جداً».

{ هل تخشون تمدّد اإلرهاب إلى مناطق
أخرى في الشمال؟

 نحن ال نخشى ذلك ،لكننا حذرون ولناثقة كاملة بالجيش وباألجهزة األمنية للدفاع
عن لبنان وأهله ،ولكن في حال اعتدي علينا
سندافع عن أنفسنا كما دافعنا في السابق
وهذا ّ
حق طبيعي لنا .ووردت معلومات عن
فرار بعض اإلرهابيين إلى منطقة زغرتا ولكن
تبيّن أنّ ه��ذه المعلومات مجرد إشاعات،
وأنّ هذه المجموعات اإلرهابية تلقت ضربة
موجعة وبالتالي تفككت ،ويقوم فوج المغاوير
في الجيش بحملة تمشيط للجرود».

{ ه���ل ي��م��ل��ك ال��ج��ي��ش ال���ق���درات الكافية
لخوض حرب طويلة مع اإلرهابيين في ظ ّل
تأخر الهبات لتسليحه؟

 الجيش اللبناني فيه العديد الكافيوال���م���د ّرب ،وخ���اض ح��رب �ا ً ف��ي نهر ال��ب��ارد
وهو يقوم بواجبه في عرسال ولديه كمية
مقبولة من السالح ،فهو ال يخوض حربا ً مع
جيوش ج��رارة وهناك مساعدات تصل إلى
الجيش من الواليات المتحدة ،على رغم أنها
ليست بالقدر الذي نريده ،ونحن موعودون
بهبات لم ن َر منها شيئاً ،مع العلم أنها قبلت
ف��ي مجلس ال����وزراء ،وف��ي الحقيقة لدينا

عريجي متحدثا ً إلى الزميلة رمال

ً
ـ ّ
حال �سيا�سي ًا داخلي ًا
حل الأزمة ال�سورية يجب �أن يكون
ولكن َمن تحاور الدولة ال�سورية في هذا الظرف الإرهابي الظالمي...؟
هل تحاور «الن�صرة» �أم «داع�ش»؟
ش��ك��وك ح��ول هبة  3م��ل��ي��ارات وال��ت��ي نأمل
ب��أن تنفذ ،وحتى هبة المليار سمعنا أنها
تأخرت .وفي هذا اإلطار ،نحن نشجع ك ّل من
يم ّد الجيش بهبات وبخاصة إذا لم تكن تلك
الهبات مشروطة ،وقد زار وزير الدفاع سمير
مقبل ط��ه��ران ومعه وف��د م��ن كبار الضباط
في الجيش والتقى المسؤولين اإليرانيين
وأجريت محادثات ،ولكن ال شيء رسميا ً حتى
اآلن ولن يحصل إجماع في مجلس ال��وزراء
على هذه الهبة ،لكننا نحن كتيار المرده نؤيد
أي دولة تدعم الجيش ،فكيف إذا كانت دولة
صديقة كإيران؟

{ في موضوع االستحقاق الرئاسي هل
نقترب من تسمية الوزير سليمان فرنجية
مرشحا ً رسميا ً لرئاسة الجمهورية؟

 نحن نرى أنّ الوزير سليمان فرنجية هواألمثل لرئاسة الجمهورية وه��و يتمتع بكل
الحيثيات الوطنية والتاريخية والسياسية،
ولكنّ في الظرف السياسي الراهن ،وكما أعلن
ال��وزي��ر فرنجية وتيار ال��م��رده ،نحن حلفاء
للعماد ميشال ع��ون وطالما أن��ه مستمر في
معركته للوصول إلى رئاسة الجمهورية فنحن
نقف خلفه ،وإذا ق ّرر العماد عون في ما بعد
أنه غير مرشح ،عندها نطرح موضوع ترشيح
الوزير فرنجية رسمياً ،لكن ما نؤكده اليوم هو
دعم الوزير فرنجية للعماد عون .أ ّما بالنسبة
إلى ترشيح رئيس «القوات» سمير جعجع فهو
ّ
حق وخيار ديمقراطي ،ولكنّ هدف ترشيحه
كان قطع الطريق على العماد عون أكثر من
كونه ترشحا ً للوصل إلى رئاسة الجمهورية،
ويمكن أن يكون هذا الهدف قد تحقق .وبالعودة
إلى دعمنا العماد ميشال عون ،فهو رئيس أكبر
كتلة مسيحية وله حيثية ممتدة في ك ّل لبنان،
ويحظى بتأييد المسيحيين والطوائف األخرى
وهو من أق��وى المرشحين ،وإذا كان الحوار
معه يهدف إلى إقصائه عن الرئاسة ،فهو لن
يوافق على ذلك ،أما إذا كان يدعم وصوله إلى
الرئاسة فليست لديه مشكلة.

{ لماذا ال يتفق القادة المسيحيون على
انتخاب الرئيس؟

 ما يهمنا هو وصول رئيس جمهورية قوييملك حيثية تسمح له بأن يمارس دوره ،ال أن
يستقوي على أحد .رئيس يستطيع أن يتحاور
مع الجميع ليعطي المسيحيين نوعا ً من الثقة
لكي يلعبوا دورهم في هذا البلد ،رئيس يمثل
المسيحيين وشركائهم اآلخرين في البلد وأن
ال يكون بال لون.

{ هل ينتظر االستحقاق الرئاسي الظرف
اإلقليمي ،أم أننا فعالً قادرون على انتخاب
رئيس؟

 نحن قادرون على انتخاب رئيس ،كما أنّمسألة الرئاسة اللبنانية ليست أولوية على
أجندات الدول والقوى الخارجية المؤثرة ألنّ
لديها اهتمامات مغايرة ومختلفة ،خصوصا ً
أنّ المنطقة تغلي ،فهناك الملف النووي
اإلي��ران��ي والملفان ال��س��وري والعراقي ،وال
أتصور أنّ كل ه��ذه ال��دول ستجتمع لتعقد
اتفاقا ً جزئيا ً على رئيس جمهورية للبنان،
لكن إذا اتفق اللبنانيون فأنا ال أتصور أن
يضعوا فيتو على ذلك.

{ أال يشعر الوزير فرنجية بأنّ حظوظه
للرئاسة منخفضة وه��و الصديق لسورية
وللرئيس األس��د ،إذا ك��ان يطرح نفسه بعد
العماد عون؟
 الوزير فرنجية صديق للرئيس األسدوهو يفتخر بذلك ،ولم يستعمل هذه العالقة
يوما ً إال لخير لبنان وليس أليّ شيء آخر ،وهو

مقتنع بالعالقة مع سورية ألنه مقتنع بالخط
السياسي ال��ذي تنتهجه سورية وحلفاؤها
وه��و يضع مصلحة لبنان ف��وق كل اعتبار،
وال��م��وض��وع ال��رئ��اس��ي يتخطى ال��ص��داق��ة،
والوزير فرنجية يعرف تماما ً أنّ مواصفات
الرئيس معروفة والظرف السياسي هو الذي
يأتي برئيس ،والعالقة مع سورية ال تشكل له
دعما ً وال حائطا ً مسدوداً ،وعندما وقف الوزير
فرنجية مع سورية عامي  2006و 2007كان
الكثيرون في مكان آخ��ر ،وهو يرى في هذه
العالقة مصلحة للبنان وعروبته ،ويمكن أن
تكون لمصلحة وصوله إلى س�دّة الرئاسة،
لكنّ هناك ظروفا ً معينة ومقومات سياسية
معينة إذا اجتمعت في شخص لديه المزايا
الموجودة في سليمان فرنجية ستكون له
حظوظ أكثر من غيره.

{ه��ل يرتضي فرنجية أن يكون رئيسا ً
توافقياً؟

 عندما يصل الرئيس إلى سدّة الرئاسةيجب أن يكون توافقيا ً ومهمته أن يكون على
صلة مع جميع اللبنانيين ،فهو الحكم وهو
الضامن األس��اس��ي للدستور وال��دول��ة ،وال
يوجد تضارب بين من يملك حيثية وبين من
يلعب الدور التوافقي.

{ هل تعتقد أنّ الوزير فرنجية خارج عن
إجماع الطائفة المسيحية التي أعلنت مكوناتها
األساسية رفض التمديد؟

 ال أعتقد أنّ هذه المواقف نهائية ويمكنأن نشهد تغييرات ،وحتى لو شارك الفرقاء
المسيحيون ف��ي جلسة التمديد وصوتوا
ضدّه أو امتنعوا عن التصويت ،فإنّ الميثاقية
مؤ ّمنة وليس ضروريا ً أن ت��وازي الميثاقية
اإلج���م���اع .ون��ح��ن ل��م ن��ؤي��د ال��ت��م��دي��د ،حبا ً
بالتمديد ،ونحن نفضل االنتخابات ،ولكن بين
التمديد وبين الفراغ نختار التمديد ألنّ الفراغ
نفق مظلم ال نعرف كيف نخرج منه وما هي
النتائج الكارثية التي قد تترتب عليه ،التمديد
هو أبغض الحالل وك ّنا صريحين منذ البداية
وأيدنا التمديد علناً ،وعلى األرجح فإنّ األمور
تتجه نحو التمديد ،وكما قال العماد عون بعد
لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري :التمديد
صار حالة حتمية وهناك وقت للجلسة.

{ كيف تنظر إل��ى نتائج عمل التحالف
الدولي والتج ّمع الذي يضمه؟

 أنظر إليه بحذر وهذا التحالف شكل فيمرحلة ما ،وإن كان بصيغة أخرى ،لتقويض
الدولة السورية تحت تسميات مختلفة ومن
األج��دى قبل أن يأتي هذا التحالف ليحارب
«داع��ش» ،أن ال نسمح له نحن بالتمدّد بهذا
الشكل .فالتحالف ال��دول��ي خلق المشكلة
وسلح ودعم «داع��ش» ،وها هو يعلن اليوم
أنه يريد محاربته وهذه مقاربة مستغربة،
و»داع��ش» هو الخطر األكبر ،وإذا كانت لدى
التحالف النية الفعلية والحقيقية لمحاربة
هذا التنظيم والقضاء عليه ،فإننا نرى ذلك عمالً
إيجابياً ،ولك ّننا ال نلمس من خالل الممارسة
على األرض الجدية الكافية ،والتحالف لن
يستطيع أن يقضي على «داع��ش» بواسطة
بعض الغارات الجوية ،وقد رأينا ما نتج من
غاراته الجوية من دمار هائل في سورية التي
كانت قوة اقتصادية وعصب محور الممانعة
في المنطقة ،وفي طليعة ال��دول المحافظة
على الحقوق العربية وعن القضايا المحقة،
ونتمنى أن تعود إلى دورها المهم في الشرق
األوسط.

{ ح��زب ال��ل��ه م��وج��ود ف��ي قلب المعركة
إقليميا ً في مواجهة اإلره���اب إل��ى أج��ل غير

م��س��م��ى ،أال ت��ع��ت��ق��دون أنّ وج����وده يشكل
مشكلة؟

 ال نوافق على تحميل حزب الله مسؤوليةما يجري أل ّن��ه لم يتدخل منذ بداية األزم��ة
السورية رغ��م أنّ ع��ددا ً من األط���راف تدخل
و ُفتحت الحدود التركية ،وهناك  80دولة
تدخلت وسلحت وم��ول��ت ،وعندما اقترب
التهديد من الحدود اللبنانية اضطر حزب
الله إلى التدخل لحماية هذه الحدود ولحماية
المواطنين ،وأعلن األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله وقيادة الحزب أنهم
غير مسرورين في القتال خارج بلدهم ،ولكنّ
تقدير زمن المعركة هذا يعود إلى الظروف
السياسية وواقع المعركة.

{ وه���ل ل��ت��ل��ك ال��م��ش��ارك��ة ع�لاق��ة بتعثر
االستحقاق الرئاسي؟

 ال عالقة لمشاركة حزب الله في القتال فيسورية بعدم االتفاق على رئيس للجمهورية
أو بالتمديد للمجلس النيابي ،كما أنّ قيادة
ح��زب الله ق��ي��ادة مسؤولة ته ّمها مصلحة
لبنان ومصلحة المقاومة وال أت��ص��ور أنّ
الحزب سيبقى في سورية إذا أدى وجوده
الهدف المطلوب أال وهو حماية لبنان.

{هل ترى أنّ الح ّل السياسي في سورية
قد يطول بعد توقف «جنيف  1و»2؟
 إنّ ح ّل األزم��ة السورية يجب أن يكونحالً سياسيا ً داخليا ً وحالً للشعب السوري،
ولكن في ظ��رف اإلره���اب الظالمي واألعمى
الذي تعيشه سورية مع من ستتكلم الدولة
السورية؟ هل تتكلم مع «النصرة» أو مع
«داعش»؟ بالتأكيد ال ،ونحن نتمنى أن يكون
الحل في سورية سلميا ً وأن تعود الدولة
السورية إلى بسط سيطرتها على كامل األرض
يستتب األمن وتبدأ ورش إعادة
السورية وأن
ّ
اإلعمار التي ستستغرق عشرات السنين.

{بعد التغيير الذي شهدته دول عدة في
شكل جذري في صناديق االقتراع ،وآخرها
في تونس ،كيف سيتغير الدور التركي بعد
ما ح ّل بـ«اإلخوان المسلمين»؟

 إنّ «اإلخوان» يعملون في السر لسنواتعدة ووصلوا في ظرف معين إلى الحكم وقد
يكون أحد أسباب وصولهم أخطاء األنظمة
التي كانت حاكمة في تلك الدول آنذاك ،وجنح
«اإلخوان» نحو التطرف الفكري وفرض اآلراء
على الناس واستعملوا وسيلة االنتخابات
وعندما وصلوا إلى الحكم استعملوا الوسائل
غير الديمقراطية وفي أول فرصة سانحة ت ّم
إرجاع األمور إلى مسارها الصحيح ال سيّما
في مصر وتونس .أما بالنسبة إلى تركيا،
فيجب أن تتعظ وتقتنع بأنّ فكرها السياسي
غير مقبول لدى شعوب المنطقة ،فهناك نسيج
فكري اجتماعي في منطقة الشرق األوسط ال
يتأقلم مع فكر «اإلخوان المسلمين» ،ووصلنا
إل��ى ما وصلنا إليه نتيجة تراكم األخطاء
ووجود «إسرائيل» الذي أدى أيضاً ،إلى تغير
كبير في المسار السياسي وكانت القضية
الفلسطينية عامالً مهما ً وكبيرا ً في تغيير
وج��ه المنطقة لسنوات وعندما خفت وهج
القضية الفلسطينية ت ّم اختراع الفتنة الس ّنية
الشيعية لكي ت��ك��ون «إس��رائ��ي��ل» مرتاحة
وتصبح فلسطين قضية منسية.
يُبث هذا الحوار كامالً اليوم
الساعة الخامسة عصرا ً
ويعاد بثه الساعة  11مسا ًء
على شاشة «توب نيوز» تردد 12036

