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يازجي من دير �أورميليا :باقون
في �أر�ضنا مهما ّ
ا�شتدت المحن
أك���د ب��ط��ري��رك أن��ط��اك��ي��ا وس��ائ��ر
المشرق للروم األرثوذكس يوحنا
العاشر ي��ازج��ي «أنّ المسيحيين
ب��اق��ون ف��ي أرض��ه��م على رغ��م كل
ال��م��ح��ن» ،منوها ً «بعمق العالقة
التي تربط كنيسة أنطاكيا باليونان
وبشعبها وأديارها».
وغ���ادر ي��ازج��ي الجبل المقدس
بعد زي���ارة دام���ت زه���اء أس��ب��وع،
وت��رأس ص�لاة شكر للمناسبة في
دير السيمونوس بيتراس ،المحطة
األخيرة في ال��زي��ارة ،حيث أقيمت
ل��ه ال��م��راس��م الرهبانية الخاصة
بالمناسبة.
ب���ع���د ال����ص��ل�اة ،أل���ق���ى م��م��ث��ل
ال��ب��ط��ري��رك ال��م��س��ك��ون��ي ال��م��ط��ران
ميليتو ابوستولوس كلمة ن ّوه فيها
بالبطريرك يوحنا العاشر ،ونقل إلى
بطريرك أنطاكيا تحيات البطريرك
المسكوني.
وكانت لرئيس الدير األب المتوحد
اليشع كلمة تطرق فيها إل��ى عمق
عالقات ديره بأنطاكيا.
ور ّد ي��وح��ن��ا ال��ع��اش��ر بكلمة
جوابية ،ثم غ��ادر والوفد المرافق
له الجبل المقدس على قرع أجراس
األديار والتراتيل .وفي لفتة تكريمية
مميزة ،رافق رئيس دير السيمونوس
بيتراس وممثل البطريرك المسكوني
موكب يوحنا العاشر والوفد حتى
مدينة «أورون��وب��ول��ي��س» الواقعة

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» � ّأن تدخل حزب اهلل في �سورية لي�س ال�سبب الوحيد في حرب التكفيريين على لبنان

جريج :ال ي�ستطيع النواب ب�إرادتهم
التمديد لأنف�سهم لأنه غير م�شروع
حاورته روزانا رمال

يازجي في دير أورميليا
على تخوم الجبل المقدس.
ووص����ل ي��وح��ن��ا ال��ع��اش��ر دي��ر
أورميليا للراهبات في خلكيذكي في
شمال اليونان فترة ما بعد الظهر،
واستقبل وفق المراسم المتبعة من
قبل الرهبان الستقبال البطاركة.
وفي صالة الشكر ،ألقى رئيس دير
سيموناس ب��ت��راس األشمندريت
أليشع كلمة ترحيبية باسم أخوية
الدير ،فاعتبر «أنّ الصلوات ترتفع
ال��ي��وم م��ن أج���ل كنيسة أنطاكيا
الجريحة وم��ن أج��ل أن تستعيد
ديارها سالمها ومن أجل مطراني
حلب يوحنا وبولس المخطوفين».
ثم ألقى البطريرك يازجي كلمة
طلب فيها «صلوات الراهبات من

أج��ل كنيسة أنطاكيا التي تقاسي
مما يح ّل ببلدانها وبإنسانها من
محن» .وس��أل الراهبات «الصالة
من أجل المخطوفين ومنهم مطرانا
ح��ل��ب ي��وح��ن��ا وب���ول���س» .ون��� ّوه
ف��ي كلمته «بعمق ال��ع�لاق��ة التي
ت��رب��ط كنيسة أنطاكيا باليونان
وبشعبها وأدي��اره��ا» .وش �دّد على
«أنّ المسيحيين باقون في أرضهم
على رغم كل المحن ،وبأنّ الكنيسة
التي تحمل هموم أبنائها ومتاعبهم
وت���ت���ق���وى ب���ص���ل���وات ره��ب��ان��ه��ا
وراهباتها ،مدعوة دوما ً لتكون إلى
جانب إن��س��ان ه��ذا المشرق ال��ذي
ي��دف��ع ثمن ظالمية ال��ت��ط��رف قتالً
وتهجيرا ً وخطفاً».

ِه ْل من دار الفتوى :ال�ستجابة
دولية و�إقليمية لمحاربة «داع�ش»
أكد السفير األميركي في لبنان «أنّ
داعش يشكل تهديدا ً لنا جميعاً» ،الفتا ً
إلى «أنّ المطلوب هو استجابة دولية
وإقليمية لهزيمته».
وقال هِ ْل بعد لقائه مفتي الجمهورية
اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان
في دار الفتوى« :داعش يشكل تهديدا ً
ّ
بغض النظر عن المكان
لنا جميعاً،
ال��ذي نعيش فيه أو اإلي��م��ان ال��ذي
نمارسه .لذا فالمطلوب هو استجابة
دول��ي��ة وإقليمية لهزيمته .ولهذا
السبب تقود الواليات المتحدة تحالفا ً
واسع النطاق في شراكة مع آخرين،
بما في ذلك الدول العربية الرئيسية ،دريان و ِهلْ
ض ّد داعش».
ولفت إلى أنه «من الضروري أن
هذا الرمز المهم للوحدة الوطنية».
نعمل معاً ،بطريقة عابرة للحدود
وت��اب��ع هِ ��� ْل« :نشعر بقلق بالغ
الدينية والثقافية والجغرافية ،إلقناع
إزاء شلل المؤسسات السياسية في
جميع ال��ن��اس ب��أخ��ذ ه��ذا االختيار
لبنان ،والذي بدأ بالفشل في انتخاب
لمصلحة االحترام المتبادل .وعندما
يتعلق األم��ر بلبنان ،فلدينا الثقة رئيس في شهر أيار الماضي .ونحن
بعزم الشعب اللبناني والمؤسسات نأسف ألنّ أح��دى النتائج المه ّمة
األمنية على ر ّد تهديد المتطرفين» .للفراغ الرئاسي ،هو القرار الذي اتخذ
وقال« :فيما يعمل الجنود اللبنانيون في وقت سابق اليوم (أمس) بتأجيل
ببسالة على إبقاء سكان لبنان في االنتخابات النيابية وتمديد فترة
مأمن من الجماعات المتطرفة ،علينا والية البرلمان الحالي مرة أخرى».
ودعا السفير األميركي «البرلمان
أن نتذكر أنّ هؤالء المتطرفين تربُّوا
ف��ي ال��ف��وض��ى ،وف��ي ال��واق��ع ،فإنهم اللبناني إل��ى ان��ت��خ��اب رئ��ي��س في
أس���رع وق��ت ممكن وف��ق �ا ً للدستور
ي��زده��رون في حالة الفوضى ،وإنّ
أفضل طريقة لهزيمتهم هي الوحدة .والميثاق الوطني» ،الفتا ً إلى «أنّ قرار
وكل يوم يمر مع الشغور الرئاسي هو انتخاب الرئيس يعود اتخاذه كليا ً
ّ
يوم إضافي يتم فيه حرمان لبنان من إلى اللبنانيين ،ولكن عليهم اتخاذه.
وإنّ ال��ذي��ن يعرقلون االنتخابات

دهمت وح��دات من الجيش منازل
مطلوبين في بلدة بحنين  -عكار ،حيث
تمكنت من توقيف كل من إبراهيم محمد
ملص ،خضر سعيد ملص ،عالء خالد
الدين ،محمد خالد شاكر والسوري
مهيدي صالح الحميد ،لالشتباه في
إطالقهم النار على عناصر الجيش.
وسلم الموقوفون إلى المرجع المختص
ُ
إلجراء الالزم.
وسيّر الجيش دوري��ات في شوارع
ب���ل���دات ب��خ��ع��ون وم�����راح ال��س��راج
وكفرشالن وسط منطقة الضنية ،وعلى
أوتوستراد بخعون ـ طاران.
كما قامت وحدات من فوج المغاوير
بجوالتمسحلجرودالضنية،بالتزامن
م��ع ط��ي��ران اس��ت��ط�لاع��ي ،واس��ت��ق��دم
الجيش تعزيزات إضافية إلى المنطقة،
بالتزامن مع تنفيذه مداهمات لنقاط

(داالتي ونهرا)
الرئاسية يقومون بتقويض استقرار
لبنان والممارسات الديمقراطية فيه.
ّ
نحث القادة اللبنانيين على
كما أننا
جدولة االنتخابات النيابية وإجرائها
في أقرب وقت ممكن».
واختتم هِ � ْل بتأكيد التزام بالده
«تقديم الدعم المه ّم للجيش اللبناني
وقوى األمن الداخلي ،وذلك باستخدام
األموال األميركية والسعودية على ح ّد
س��واء ،فيما الجيش اللبناني وقوى
األم��ن يقومون بالعمل على حماية
لبنان وأمنه» ،مشيرا ً إلى «أنّ دور
المؤسسات األمنية للدولة هو تأمين
األراض���ي اللبنانية وال��ح��دود ،وهم
وحدهم لديهم الشرعية للقيام بذلك،
ويمكن محاسبتهم م��ن قبل جميع
اللبنانيين».

للمعالجة ،وعلى الفور حضرت القوى
األمينة وفتحت تحقيقا ً في الحادث.
م��ن جهة أخ����رى ،أوق���ف الجيش
على أح��د حواجزه في منطقة عكار،
أ .خ ،.حين كان يحاول المغادرة إلى
سورية ،وهو من كوادر الحزب العربي
الديمقراطي في جبل محسن ،الذين
ك��ان��وا غ���ادروا الجبل م��ع ب��دء تنفيذ
الخطة األمنية في مدينة طرابلس.
وف���ي ص��ي��دا ،أوق���ف���ت م��خ��اب��رات
الجيش أحد مرافقي الشيخ الفار أحمد
األسير محمد ن .للتحقيق معه.
كما أوق���ف الجيش الفلسطيني
محمود محمد ده��ش��ان ،واللبناني
محمد إسماعيل النقيب ،النتمائهما إلى
مجموعات مسلحة والتحضير للقيام
بأعمال إرهابية ،بحسب بيان لقيادة
الجيش.

ابراهيم :الت�صدي للإرهاب ممكن
رأى المدير ال��ع��ام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم «أنّ حماية
لبنان مسؤولية اللبنانيين جميعاً»،
م��ع��ت��ب��را ً أنّ ال��ت��ص��دي للخطرين
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» والتكفيري «ممكن
شرط رفض االرتباط بما يطرح من
أجندات تجعل بعضهم مرتهنا ً لها».
وأك�����د اب���راه���ي���م ف���ي م��ق��ال��ت��ه
االفتتاحية في مجلة األم��ن العام
بعنوان «االستقالل الذي نستحق»،
على «وجود خطرين ال يزاالن حتى
اليوم يتهدّدان لبنان ،وهو يحشد
ق���واه لمواجهتهما بكل الوسائل
المتاحة هما :الخطر «اإلسرائيلي»
وخطر اإلرهاب التكفيري» ،الفتا ً إلى
«أنّ التصدي لهذين الخطرين ممكن،
شرط رفض االرتباط بما يطرح من
أجندات تجعل بعضهم مرتهنا ً لها
في صورة مباشرة أو غير مباشرة

عن قصد أو غير قصد».
وأش���ار إل��ى «أنّ حماية لبنان
مسؤولية اللبنانيين جميعاً»،
م��ش��ي��را ً إل����ى «أنّ ال��م��ؤس��س��ات
العسكرية واألمنية في الصفوف
المتقدمة وعلى خط النار ،وهي في
حاجة إل��ى ظهير أو حاضنة ،هنا
يكمن دور ال��م��واط��ن تحت عنوان
«كل مواطن خفير» ،فحماة الوطن
ه��م أي��ض�ا ً ف��ي حاجة إل��ى حصانة
معنوية تعينهم في األزمنة الصعبة
على أداء واجبهم الوطني بالتزام
وحماسة وان��دف��اع ،فالتالزم بين
الجيش والشعب يو ّلد دينامية ال
ب � ّد من توافرها في االستحقاقات
الكبرى».
ولفت ابراهيم إلى «أنّ اللبنانيين
جميعا ً هم أه��ل تعايش واعتدال،
وإنّ ث��ق��اف��ة ال��ح��ي��اة ال��ت��ي ربطت

{ ماذا عن خالفك مع وزير العمل سجعان
ق��زي ح��ول تسريب المعلومات ع��ن جلسات
مجلس الوزراء؟

حصل تسريب معلومات عن الجلسات وقد
طلب رئيس الحكومة من دون أن يسمي أحدا ً
من ال��وزراء عدم تسريب معلومات قبل انتهاء
الجلسة ،وبالنسبة إل��ى ال��وزي��ر ق��زي فنحن
صديقان قبل أن نصبح زميلين في مجلس
ال���وزراء ،ول��م يحصل أي اشتباك بيننا ،ولن
أفصح عن النقاشات التي تتم في جلسات
مجلس ال���وزراء ،فأنا الناطق الرسمي باسم
الحكومة وألخص بطريقة موضوعية ما حصل
في الجلسة والقرارات التي اتخذتها الحكومة،
وأحيانا ً ما أدل��ى به ال��وزراء حول المواضيع
ال��م��ط��روح��ة» .وأري���د أن أشير هنا إل��ى أنني
مؤيد لفريق  14آذار وحزب الكتائب جزء من
هذا الفريق ،وعلى رغم أنني من الوزراء الذين
يمثلون حزب الكتائب ،إال أنني لست كتائبياً،
بل أنا صديق للرئيس أمين الجميّل وهو من
طرحني وأشكره على ثقته ،وك ّل مواقفي تعبّر
عن وجهة نظر  14آذار».

الجي�ش يوقف مزيد ًا من الم�شبوهين
ومراكز تجمع النازحين السوريين.
وأعلنت قيادة الجيش أنّ وحدات
من الجيش في منطقة سير الضينة
دهمت منازل مطلوبين ،حيث ت ّم ضبط
كميات من األسلحة والعتاد العسكري
في منزل المدعو عدنان حسين عبدالله
خضر ،من دون العثور عليه.
وفي منطقة تعنايل  -البقاع ،أوقفت
قوة من الجيش أربعة أشخاص من
آل رشعيني ،لحيازتهم أسلحة حربية
ورمانات يدوية .وت ّم تسليم الموقوفين
المختص
مع المضبوطات إلى المرجع
ّ
إلجراء الالزم.
على صعيد آخر ،أطلق مجهول النار
فجر الثلثاء على المدعو عمر غازي
بطش في منطقة ابن سينا في القبة
طرابلس ،وأصابه بعيارين ناريين ما
استدعى نقله إلى المستشفى الحكومي

اعتبر وزير اإلعالم رمزي جريج أنّ تمديد المجلس النيابي
«لنفسه أمر غير مشروع ألنّ الوكالة أعطيت للنواب ألجل معيّن
وهم ال يستطيعون بإرادتهم المنفردة ومن دون الرجوع إلى
الشعب أن يمدّدوا ألنفسهم».
وإذ لفت إلى أنّ رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال
عون «يمثل الشريحة األكبر من المسيحيين» ،اعتبر جريج «أنّ هذا
ال يعطيه الحق المطلق بأن يكون رئيسا ً للجمهورية».
ورأى «أنّ حكمة وخبرة وانفتاح الرئيس أمين الجميّل على ك ّل
شرائح المجتمع تجعل حظوظه كبيرة جداً» ،الفتا ً إلى أنّ البطريرك
الراعي سعى من أجل أن يتفق المسيحيون على رئيس لكنه لم
ينجح .وقال« :أش ّك في اتفاق المسيحيين على رئيس» .وأكد أنّ
ّ
ملف العسكريين المخطوفين «هو هاجس الرئيس تمام سالم»،
الفتا ً إلى «أنّ المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم لديه
الكفاءة الالزمة وثقة مجلس الوزراء».
ون ّوه وزير اإلعالم بالتغطية اإلعالمية ألحداث طرابلس ،إال
أنه أق ّر في المقابل بوجود «بعض الخلل ،ال سيما في ما يتعلق
بإبراز بعض المشاهد أو نقل الخطابات التحريضية التي عرضت
والتي ص ّورت أهالي العسكريين المخطوفين وكأنهم أصبحوا مع
الخاطفين ض ّد الحكومة».

في ما بينهم على تن ّوع طوائفهم
ومشاربهم ،مدّتهم بلقاح وطني
حصنهم تجاه كل محاولة ترمي
ّ
إلى اإليقاع بهم في ش��راك الفتنة،
والوقوع مجدّدا ً في فخاخ االحتراب
األه��ل��ي» ،مشيرا ً إل��ى «أنّ الجسم
اللبناني اكتسب مناعة يتعيّن
علينا السهر ال��دائ��م على صونها
وم��ن��ع��ه��ا م��ن ال���ه�ل�اك ،خ��ص��وص�ا ً
أنّ الجيش اللبناني وق��وى األمن
الداخلي واألمن العام وأمن الدولة
قدموا قوافل من الشهداء بسخاء من
أجل الحفاظ على الوطن والدولة،
وحماية الوحدة الوطنية ،والدفاع
ع��ن السلم األه��ل��ي .ش��ه��داء م��ن كل
الطوائف والمناطق واالتجاهات،
امتزجت دماؤهم واختلطت بتراب
ّ
مسطرة أروع مالحم
ه��ذا ال��وط��ن،
البطولة».

{ه��ل تعتبرون أنّ ق��رار التمديد للمجلس
النيابي صحي؟

 ال��ح��ك��وم��ة ت��م��ارس ص�لاح��ي��ات رئيسالجمهورية بالوكالة استنادا ً إلى المادة 62
يخص الشغور
من الدستور اللبناني ،أما في ما
ّ
في المجلس النيابي ،فهو ملحوظ في المواد
تنص على أنّ المجلس
من  72إلى  75والتي
ّ
النيابي الملتئم النتخاب رئيس جمهورية ال
يع ّد هيئة ناخبة بل عليه الشروع في انتخاب
الرئيس قبل أي عمل آخر ،وال يجوز أن يش ّرع
في ظ ّل الشغور الرئاسي أي قبل انتخاب رئيس
للجمهورية ،لكن في المقابل هناك استثناء في
األم��ور المتعلقة بتكوين السلطة السياسية
ويمكن تشريع الضرورة في هذا المجال .وفي
شكل عام ،فإنّ تمديد المجلس لنفسه أمر غير
مشروع ألنّ الوكالة أعطيت للنواب ألجل معيّن
وهم ال يستطيعون بإرادتهم المنفردة ومن دون
الرجوع إلى الشعب أن يمدّدوا ألنفسهم ،وكان
يُفترض أوال ً انتخاب رئيس للجمهورية ثم
إجراء انتخابات نيابية».

{ه��ل أن��ت مقتنع ب��أنّ ال��وض��ع األم��ن��ي في
لبنان يحول دون إجراء انتخابات ،أم أنّ هناك
من كان يخطط سلفا ً لعدم إجرائها؟

 ال أعتقد أنّ هناك تخطيطا ً لعدم إجرائها،وقد أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق ،استنادا ً
إلى معلومات لديه ،أنّ الظروف األمنية غير
مؤاتية إلج���راء االنتخابات ،لكن ك��ان يمكن
وبصورة استثنائية ،أن ُتجرى االنتخابات
على مراحل .وبالعودة إلى قرار التمديد ،فمن
اتخذه ليس وزير الداخلية بل المجلس النيابي،
بنا ًء على اقتراح أحد النواب ،وأنا أعتبر أنّ مدة
سنتين و 7أشهر م��دة طويلة وك��ان يمكن أن
يكون التمديد تقنيا ً لستة أشهر أو سنة كح ّد
أقصى ،ولكن إذا ت ّم انتخاب رئيس جمهورية
يمكن تقصير والي��ة المجلس الممدّدة وإج��راء
انتخابات نيابية ،ذلك أنّ أولوية األولويات هي
انتخاب رئيس للجمهورية لما يرمز إليه هذا
المركز ،فرئيس الجمهورية هو حامي الدستور
ورأس الدولة بكل مؤسساتها وهو قائد القوات
المسلحة ورئيس المجلس األعلى للدفاع وهو
الذي يترأس جلسات مجلس الوزراء».

{ه��ل ت��رى أنّ هناك من ك��ان يسعى جديا ً
إلى إجراء االنتخابات النيابية؟
 -أري��د أن أح� ّي��ي ف��ي ه��ذا السياق ،تحرك

جريج متحدثا ً إلى الزميلة رمال
اإلعالم لمعركة طرابلس في صورة عامة كانت
مرضية.

ملف الع�سكريين المخطوفين هو هاج�س
الحكومة وهناك ب�صي�ص �أمل لكن الأمر
في حاجة �إلى وقت
المجتمع المدني في التعبير عن ضرورة إجراء
االنتخابات ورف��ض التمديد ،وأفهم حراكه،
وكنت أتمنى أن يكون هذا الحراك أكبر وأوسع
وأن تشارك فيه النقابات العمالية والمهن
الحرة ليشكل وسيلة ضغط كافية على النواب،
ألنّ إج��راء االنتخابات هو ح� ّ
�ق للمواطن وقد
سلب منه عبر التمديد ،وهنا نتساءل :لماذا
ال يعمل المجلس النيابي على انتخاب رئيس
للجمهورية بدال ً من أن يعمل للتمديد»؟

{ه��ل هناك صفقة م��ا ت ّمت بين «القوات»
و«ال��م��س��ت��ق��ب��ل» ل��ت��أم��ي��ن ال��م��ي��ث��اق��ي��ة لجلسة
التمديد؟

 لربما ّفضل «القوات» أبغض الحالل أال وهو
التمديد ،بعد أن وجد أنّ البلد يتجه نحو الفراغ
وأنّ هناك مشاكل ستحصل بسبب عدم التمديد
ألنه إذا انتهت والية المجلس النيابي من دون
تمديد ستصبح الحكومة حكومة تصريف أعمال
وستتقلص صالحياتها».

{من يؤ ّمن النصاب للتمديد يمكنه تأمينه
النتخاب رئيس للجمهورية ،أال يسقط هذا
اتهام فريق  8آذار بتعطيل االنتخابات؟

 يكفي اتفاق ح��زب الله والتيار الوطنيالحر على عدم حضور جلسات انتخاب الرئيس
لتعطيل النصاب ،وطالما هما متفقان على أنّ
مرشحهما هو العماد ميشال عون فإنّ النصاب
لن يتوافر،
وقد أعلن العماد عون أنه لن يترشح إال إذا
كان مرشحا ً توافقيا ً وال يجوز أن يقول شخص
عن نفسه أنه رئيس توافقي ،بل يجب أن يكون
هذا رأى بقية األط��راف السياسية لكي يكون
توافقياً ،عليه أن يتفق م��ع تيار المستقبل
واالنتخابات يجب أن تتم داخل المجلس.

{ ه��ل تعتبر أنّ ان��ت��خ��اب ال��رئ��ي��س مرتبط
بالتطورات اإلقليمية؟

 هناك هامش دول��ي وإقليمي النتخابالرئيس وكما سمح بتشكيل الحكومة ،ال أعتقد
أن ه��ن��اك م��ع��ارض��ة دول��ي��ة الن��ت��خ��اب رئيس
جمهورية ،وداخليا ً الهامش اللبناني كبير
ويجب أن نستفيد منه ،ولكن هناك في المقابل
طموحات وخالفات شخصية تؤثر في إتمام
االستحقاق.

{ما هي حظوظ الرئيس أمين الجميّل؟ وهل
هناك رئيس يمكن أن يتفق عليه المسيحيون؟

 إنّ حكمة وخبرة وانفتاح الرئيس أمينالجميّل على ك�� ّل ش��رائ��ح المجتمع تجعل
حظوظه كبيرة ج��داً .أم��ا بالنسبة إل��ى الشق
الثاني من السؤال ،فقد سعى البطريرك الراعي
إلى ذلك ولم ينجح وأشك في اتفاق المسيحيين
على رئيس.

{إلى متى ستبقى الرئاسة شاغرة؟

 إل��ى أن يلهم الله ال��ن��واب العمل حسبضميرهم وحضور جلسات االنتخاب واالتفاق
على مرشح يجمع أكبر شريحة من النواب
ويكون األكثر تمثيالً للبنانيين.

{ من هي الدول التي تريد إجراء االنتخابات
الرئاسية في لبنان؟
 -من خالل لقاءاتي مع سفراء أرى أنّ الجميع

{ وكيف ستتصرفون حيال بعض القنوات
التي تح ّرض على الجيش؟

لديه رغبة في أن يكون للبنان رئيس جديد
واالنتهاء من الشغور ال سيما من الفاتيكان
إل��ى فرنسا الدولة الصديقة للبنان .وإي��ران
والسعودية دول��ت��ان فاعلتان على الساحة
اللبنانية.

{ قال األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله في خطاب العاشر من محرم :لدينا
التفويض اإلقليمي بانتخاب رئيس ،هل لدى
 14آذار هذا التفويض؟

 إنّ ق��وى  14آذار ليست ف��ي حاجة إلىتفويض إقليمي ودول��ي ،وإذا كان لدى حزب
الله تفويض خ��ارج��ي ،فهذا يعني أن��ه قادر
تلقائيا ً على انتخاب رئيس للجمهورية ،في
حين نج ّد السيد نصر الله يقول في الخطاب
نفسه :إنّ مرشحنا هو العماد عون ولن نتخلى
عنه ،وهذا يعني أنّ التفويض إلزامي وليست
لدى حزب الله حرية الحركة ألنّ لديه مرشحا ً
واح��دا ً ال يستطيع أن يكون مرشحا ً توافقياً،
وفي المقابل لم يتمسك رئيس «القوات» سمير
جعجع بترشيحه بل أعلن أنه مستع ّد لسحب
ترشيحه إذا اتفق على مرشح آخر ،في حين لم
نسمع هذا الكالم من العماد عون ،كما أنّ قوى
 14آذار مستعدة للبحث في أي مرشح آخر إن
كان من  14آذار أو من خارجها.

{لقد رشح فريق  8آذار العماد عون ألنه
يرى أنه يمثل الشريحة المسيحية األكبر ،هل
توافقونه الرأي؟

 االنتخابات النيابية تحدّد من هو األكثرتمثيالً للمسيحيين عبر الكتلة النيابية التي
تفرزها االنتخابات ،فاستطالعات الرأي متقلبة
بسبب المواقف واآلراء ،إنما ال شك في أنّ العماد
عون يمثل الشريحة األكبر من المسيحيين ولكن
هذا ال يعطيه الحق المطلق بأن يكون رئيسا ً
للجمهورية ،ألنّ رئيس الجمهورية هو رئيس
كل البالد وتمثيله الشريحة المسيحية األكبر
يعطيه قيمة مضافة ،إنما ليس كافياً.

{ل��م��اذا ي��ج��ب أن ي��أت��ي ال��رئ��ي��س اللبناني
بالتوافق دائماً ،ففي فرنسا مثالً ال يؤيد كل
الفرنسيين الرئيس هوالند؟

 ف��ي ال��س��اب��ق ك��ان��ت ت��ج��رى انتخاباترئاسية ف��ي لبنان وي��ف��وز م��رش��ح على آخر
بفارق صوت واح��د وتصل شخصيات وازنة
إلى الرئاسة ،أما اليوم فهناك بعض المرشحين
الذين يريدون التأكد مسبقا ً من فوزهم لكي
يدخلوا إلى المجلس لالنتخاب ،وأنا شخصيا ً
ال أع��ارض وص��ول أي شخصية للرئاسة لكن
عبر انتخابات لكي ينتظم عمل المؤسسات عبر
الممارسات الديمقراطية.

{ كيف تقيمون األداء اإلعالمي في تغطية
أحداث طرابلس؟

 أن��� ّوه بتعاطي ال��وس��ائ��ل اإلع�لام��ي��ة معمجريات األحداث ،على رغم وجود بعض الخلل،
ال سيما في ما يتعلق بإبراز بعض المشاهد
أو نقل الخطابات التحريضية التي عرضت
والتي ص ّورت أهالي العسكريين المخطوفين
وكأنهم أصبحوا مع الخاطفين ض ّد الحكومة
التي تسعى جاهدة إلى إطالقهم ،ولكنّ تغطية

 حتى اآلن لم أتخذ أي إج��راء في ّحق أي
إعالمي ،بل فضلت الحوار مع اإلعالميين وقد
وعد مديرو المحطات التلفزيونية أن ينفذوا
ما اتفقنا عليه ال سيما لجهة عدم ّ
بث المشاهد
والخطابات التحريضية ،ودعم الجيش وعدم
توفير منابر إعالمية لإلرهابيين ،وأرى أنّ هناك
تجاوبا ً حتى اآلن ،من القنوات ويجب أن يستمر
العمل في هذا االتجاه ،ذلك أنّ اإلع�لام رسالة
والحرية اإلعالمية ال تتناقض مع قيم أخرى
كالعدالة والوحدة الوطنية ويجب أن ُتمارس
الحرية تحت سقف القانون وأن ُتحترم كرامات
الناس والشعور الوطني ،وينبغي أيضا ً أن ال
تتحول البرامج الحوارية السياسية إلى حلبات
للصراع والشتائم».

{م�����ا ه����ي آخ�����ر ال����ت����ط����ورات ف����ي قضية
العسكريين المخطوفين؟

 هناك تكتم على هذا الموضوع وبحسبالمسؤولين عنه ،ف��إنّ ه��ذا األم��ر يحتاج إلى
وقت ،لكن هناك بصيص أمل والدليل على ذلك
هو توقف اإلع��دام��ات في ّ
حق جنودنا ،فنحن
نتفاوض مع جماعة إرهابية وليس مع دولة
وهي تغيّر مطالبها ،وما عرفته أنّ هناك تقدما ً
وهذا الموضوع كما تعلمون هو هاجس الرئيس
تمام س�لام ،كما أنّ المدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم لديه الكفاءة الالزمة وثقة
مجلس الوزراء.

{ في أي خانة تضع تراجع الخاطفين عن
ش��رط انسحاب ح��زب الله م��ن س��وري��ة ،على
رغ��م أنّ «جبهة النصرة» كانت مص ّممة على
ذلك؟

 اذا ك��ان اع�ل�ان بعبدا وس��ي��اس��ة النايب��ال��ن��ف��س ل��م يتمكن م��ن اق��ن��اع ح���زب الله
باالنسحاب م��ن س��وري��ة ال اعتقد أن مطلب
النصرة سيحقق ذلك ،وأدعو حزب الله بمعزل
عن اي مطالب من االرهابيين الى مراجعة نفسه
من موضوع التدخل في سورية ،وال اعتقد ان
ح��رب التكفيريين على لبنان سببها الوحيد
مشاركة ح��زب الله ف��ي ال��ح��رب ف��ي سورية،
انما التورط يمكن كان احد االسباب ومصلحة
لبنان وحزب الله هي سياسة النأي بالنفس
عن الصراع في سورية الذي قد يستغرق وقتا ً
طويالً ،وتحييد لبنان عن الصراعات الخارجية
والمحاور هي سياسة الحكمة ويجب اعتمادها،
وحزب الله يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين
ويجب التحاور معه واذا اخطأ يجب ان نقول له
اخطأت».

{ أال ينبغي أن تتحرك عجلة ال��ح��وار مع
الدولة السورية؟

 في البيان ال��وزاري التزمنا إع�لان بعبداوالشعب السوري هو شعب صديق للبنان بكل
مكوناته ونحن ض ّد الحرب الدائرة في سورية
وه��ي تدمي قلبنا ولكن ال نتدخل فيها ال مع
المعارضة وال مع النظام ،ونحن نؤيد الحوار
مع سورية ألسباب إنسانية لكن ليس على
مستوى الحكومة».
يُبث هذا الحوار كامالً اليوم
الساعة الخامسة عصرا ً
ويعاد بثه الساعة  11مسا ًء
على شاشة «توب نيوز» تردد 12036

دروي�ش من البرتغالّ :
للكف عن دعم �أطراف القتال وم�ساعدة الالجئين
دعا راعي أبرشية الفرزل وزحلة
والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك
عصام دروي��ش رؤس��اء ال��دول «إلى
التوقف عن دعم جميع أطراف القتال
باألسلحة واألم��وال والعمل بجدية
ع��ل��ى وق���ف س��ف��ك ال��دم��اء وتشريد
األقليات».
وخ�ل�ال م��ح��اض��رة ع��ن «الحرية
الدينية في العالم وخصوصا ً في
الشرق» ،بدعوة من مؤسسة «عون
الكنيسة» ف��ي س��ي��اق زي��ارت��ه إلى
البرتغال ،ركز درويش على «أهمية
الحوار بين األديان الضامنة لحقوق
ال���ن���اس» ،وع��ل��ى «ع��م��ل الكنيسة
الشرقية في المحافظة على العائلة»،
وقال« :جئت اليوم من منطقة جريحة
حيث الصراعات بين الدول واألديان
والطوائف والجماعات العرقية ،حيث
يت ّم ذبح الناس أمام وسائل اإلعالم،

والنساء يتعرضن لالغتصاب ،حيث
يتم بيع الكنائس وتدمير المساجد،
لألسف كل تلك األفعال الشريرة تنفذ
باسم الله واألديان».
وأش����ار دروي����ش إل���ى «أنّ ع��دد
المسيحيين يتناقص في كل منطقة
الشرق األوسط ،حيث كانوا يشكلون
 80في المئة من سكان لبنان في
عام  ،1920واآلن هناك فقط  40في
المئة ،وف��ي س��وري��ة انخفض إلى
أكثر من النصف في القرن الماضي
أي��ض �اً» ،موضحا ً «أنّ المسيحيين
يمرون في مرحلة حرجة نظرا ً إلى
األخطار والتحديات التي يواجهونها،
والحروب في العراق وسورية والتي
أج��ب��رت معظم المسيحيين على
الهجرة ،إما إلى البلدان المجاورة مثل
لبنان واألردن أو إلى الدول الغربية».
وأشار إلى «أنّ الوضع المعيشي هناك

درويش محاضرا ً في البرتغال
خطير ويهدّد الوجود المسيحي»،
متسائالً« :كيف يمكن الدول الغربية
أن تسمح ل��ه��ذا أن ي��ح��دث؟ كيف
يمكن ال��ب��ل��دان ال��دي��م��وق��راط��ي��ة أن
تسمح لهذه المجموعة المتطرفة

(أحمد موسى)
بقطع رؤوس األب��ري��اء أم��ام وسائل
اإلعالم ،واغتصاب النساء في العراق
وسورية وخطف جنود لبنانيين في
لبنان؟» .وأكد «أنّ ما يسمى بالربيع
العربي لم يقدم األم��ن واالستقرار

وال��س�لام والديموقراطية ،بل على
العكس ،تواجه الدول العربية عدم
اليقين وعدم االستقرار وموجات من
التعصب والركود االقتصادي».
ودعا درويش رؤساء الدول «إلى
التوقف عن دعم جميع أطراف القتال
باألسلحة واألم��وال والعمل بجدية
ع��ل��ى وق���ف س��ف��ك ال��دم��اء وتشريد
األقليات ،خصوصا ً المسيحيين في
جميع أنحاء العالم وداخ��ل منطقة
ال��ش��رق األوس���ط ف��ي شكل خ��اص،
وال��ى دع��م المؤسسات المسيحية
في الشرق األوسط من خالل تمويل
المستشفيات والمدارس والجامعات
وال��ك��ن��ائ��س ،ودع����م ال��م��ؤس��س��ات
ال��م��س��ي��ح��ي��ة ف���ي ل��ب��ن��ان وت��ق��دي��م
ال��م��س��اع��دات اإلنسانية لمساعدة
الالجئين من سورية والمسيحيين
من العراق».

