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�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن و�صول الحريري لرئا�سة الحكومة لن يتم �إال بعد انتخاب رئي�س للجمهورية ي�صحح ال�شراكة

�إطالق حملة «غزة بكل الحروف»

الفرزلي :الرئي�س التوافقي غير مطروح
ومقاطعة الجل�سات حق د�ستوري و�أف�ضل من رئي�س م�سخ

وزيرا الإعالم والثقافة :المقاومة الثقافية
�أ�سا�سية في مواجهة «�إ�سرائيل» والإرهاب

حاورته روزانا رمال
أكد نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي أن مجيء الرئيس
سعد الحريري رئيسا ً للحكومة يكون ضمن مسار متكامل وال يمكن أن
تحسم إال بعد انتخاب رئيس للجمهورية ذي حيثية حقيقية يصحح سلطة
البلد بالشراكة الوطنية المختلة اختالالً عميقاً ،محذرا ً من أن أي خطأ في
مقاربة هذا الموضوع سيطرح مسألة الوفاق الوطني على النقاش.
وإذ اعتبر مقاطعة عدد من النواب جلسات االنتخاب بمثابة استعمال
السالح الدستوري لمنع تحقيق شيء ال يتالءم مع المصلحة الوطنية،
أشار الفرزلي إلى أن عدم انتخاب رئيس مسخ أفضل بكثير من االستمرار
بتكريس شرعية االعتداء على الحقوق الدستورية وسرقة الرئاسة.
وبين الفرزلي خالل حوار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة «توب
نيوز» ،أن ربط الحريري مجيء «داعش» إلى لبنان بتدخل حزب الله في
سورية ثبت ع��دم صحته ،متسائالً :هل ك��ان ح��زب الله م��وج��ودا ً عندما
دخلت «داعش» إلى العراق وليبيا! وأكد أن هذا مشروع استراتيجي أعلنه
«داعش» بأن لبنان هو جزء منه وساحة جهاد وضمن دولته.
ودعا الفرزلي إلى استنهاض المجتمع اللبناني بكل مكوناته في هذه
المعركة تحت سقف االستراتيجية الوطنية لمكافحة اإلرهاب ،معتبرا ً أن
إعادة تكوين السلطة هي جزء من هذه االستراتيجية.
وجزم الفرزلي بأن موضوع الرئيس الوسطي غير مطروح ،بل يجب
الفرزلي خالل الحوار مع الزميلة رمال
إنتاج الرئيس الذي يعكس حقيقة موازين القوى التي ينتمي إليها وليس
رئيسا ً يلعب على التناقضات المسيحية ويسير بحسب موازين القوى
الداخلية واإلقليمية والدولية ،معتبرا ً أن أي رئيس من هذا النوع يأتي سيكون إعالنا ً رسميا ً لرفض الدور المسيحي في لبنان ويشكل أكبر اعتداء على المسيحيين لتهجيرهم.
وتوسع الفرزلي في شرح الواقع المسيحي في المشرق ،معتبرا ً أن الخطة هي إلغاء الوجود المسيحي في الشرق بالكامل ليصبح بال مسيحيين وبال شهود على والدة السيد المسيح .وهذا
ما يفسر تهجير المسيحيين ألسباب مختلفة في فلسطين وبيت لحم ،وكي ال تعود هناك كنيسة مشرقية لتصبح مرجعية المسيحيين الفاتيكان وليس كنيسة أنطاكية ،ويقول حينها الصهاينة
كما أن الفاتيكان مرجعية المسيحيين ومكة مرجعية المسلمين نحن بحاجة إلى مرجعية وهي أورشليم القدس.
وفيما يلي نص الحوار كامالً:
{ ه��ل صحيح أن لبنان يقف أمام
الخطر اإلرهابي مجددا ً بعد ذوبان الثلوج
كما ق��ال األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله في خطابه األخير؟
 ب��ال��ت��أك��ي��د إن ال���ظ���روف التيمنعت استمرار تفجر الجبهة على
مستوى عرسال والسلسلة الشرقية
ه��ي ال��ع��وام��ل الطبيعية وح��ال��ت
دون استمرار مشروع الطرف اآلخر
لمحاولة إيجاد موطئ قدم لنفسه في
األرض الدافئة أي في سهل البقاع،
ومحاولة إدارة الصراع في البلد على

وه���ذا يتطلب تنسيقا ً م��ع ال��ق��وات
السورية.
{ السيد نصرالله قال يمكننا القضاء
بسهولة ج��دا ً على «داع��ش» ،وأش��ار إلى
اس��ت��ث��م��اره ف��ي االن��ت��خ��اب��ات األميركية،
هل موضوع «داع��ش» إل��ى ه��ذه الدرجة
أص��ب��ح عالمياً؟ وك��ي��ف يمكن أن يكون
القضاء عليه سهالً في لبنان؟
 دور األميركيين أس��اس��ي فيتعجيل إن��ه��اء ه��ذه ال��ظ��اه��رة على
مستوى تهديداتها الميدانية في
ل��ب��ن��ان ،وذل���ك عبر إع��ط��اء الجيش
السالح أو السماح للدول التي هي

�إعادة تكوين ال�سلطة جزء من
اال�ستراتيجية الوطنية لمكافحة
الإرهاب
قاعدة استفاقة كل الخاليا أو الفئات
الحاضنة لإلرهاب للعب دور معين في
مشروعهم السياسي االستراتيجي.
لبنان جزء من بالد الشام بنظر تنظيم
«داع��ش» الذي أعلن هدفه الرئيسي
وه��و ال��وص��ول إل��ى البحر أو وصل
السلسلة الشرقية بالساحل اللبناني
وهذا المشروع لن يتوقف والصراع ما
زال قائماً ،وبعد انتهاء موسم الثلوج
ستعود الجبهات لتشتعل .والسؤال
المركزي اآلن هو :ماذا يجب أن يفعل
لبنان! تمترس الجيش في النقاط
الموجود فيها حاليا ً على الحدود
بانتظار هجمات «داع���ش» ثم يرد،
بالتالي يسقط شهداء من الجيش هنا
وهناك .هذا الواقع يشكل استنزافا ً
كبيرا ً وطويالً للجيش وأثمانه ال قدرة
له أن يتحملها على المستوى البشري
واإلنساني ،لذلك أكد السيد نصرالله
ض����رورة أن ن��ذه��ب الستراتيجية
هجومية وليس دفاعية لوضع اآلخر
بموضع الدفاع عن النفس ونمتلك
زمام المبادرة العسكرية ،وهذا يتطلب
تنسيقا ً مع القوات السورية إلنهاء
اإلره����اب واستئصاله ف��ي سلسلة
جبال لبنان الشرقية ،ال سيما بعد
ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا الجيش
ال��س��وري في ال��زب��دان��ي ،إضافة إلى
العملية العسكرية في درعا والجنوب
السوري .وهناك وجهة نظر أخرى في
البلد حاول الرئيس سعد الحريري أن
يعبر عنها في خطابه األخير وهي ربط
مجيء «داع���ش» إل��ى لبنان بتدخل
حزب الله في سورية ،وهذا أمر ثبت
عدم صحته وصدقيته لسبب بسيط
وهو هل كان حزب الله موجودا ً عندما
دخلت «داع��ش» إلى العراق وليبيا؟
بل هذا مشروع استراتيجي أعلنته
«داعش» بأن لبنان هو جزء وساحة
جهاد وضمن «ال��دول��ة اإلسالمية»،
وهل من الحكمة أن يقف حزب الله
والجيش اللبناني بانتظار «داعش»
أن يأتي إلى لبنان؟ السيد استشهد
بأن ايطاليا البعيدة عن ليبيا مسافة
كبيرة وعندما شعرت بخطر اإلرهاب
عليها ق��ررت ال��ذه��اب للقتال فكيف
الحال ب��ـ»داع��ش» التي هي في قلب
لبنان ،إضافة إلى القوى التي تنسق
معها والخاليا التي تخطط لتحقيق
أه��داف معنية .ه��ذا الموضوع بات
على المستوى الوطني ،فهناك أكثرية
ساحقة من الشعب اللبناني مقتنعة
بأن مسألة انتظار «داعش» ليأتي إلى
لبنان غير صحيحة.
{ كيف يمكن أن تكون اإلستراتيجية
الوطنية لمكافحة اإلره��اب التي تحدث
عنها الحريري وأيدها السيد نصرالله إذا
لم تتضمن تنسيقا ً مع سورية؟
 هذه اإلستراتيجية تبدأ بوعيال����رأي ال��ع��ام اللبناني للمشكلة،
ول��ل��ح��ري��ري دور أس���اس���ي أي��ض �ا ً
ف���ي خ���وض ه���ذه ال��م��ع��رك��ة ضمن
اإلستراتيجية وال شك أن المسألة
أخذت طابعا ً عسكرياً ،وأن الجيش
بحاجة إلى سالح ويمكن أن يحتاج
إلى متطوعين من الشعب ،لذلك يجب
االنتقال من موقع الدفاع إلى الهجوم

مستعدة ل��ت��ق��دم للجيش ال��س�لاح
بالكمية والنوعية لتتمكن من حسم
الصراع في الجبهة ،واألميركيون هم
أصحاب القرار في هذا األم��ر .وحتى
تاريخه رفضت الهبة اإليرانية لهذا
السبب وما يسمى ماال ً سعوديا ً يدفع
للفرنسيين لتقديم السالح لم يتم،
وال���دور األميركي مركزي وأساسي
حتى في تأمين االستقرار في لبنان.
ولوال التقاطع بين أميركا وحزب الله
نتيجة تغير األولويات في المنطقة
ل��م��ا ت��واف��ر ه���ذا االس��ت��ق��رار ،بحيث
أصبحت الحرب على اإلرهاب أولوية
ولبنان هو خاصرة في هذه المنطقة
ويشكل حماية بما يتعلق بحدود
لبنان البحرية باتجاه أوروب��ا وهذا
صنع بتقاطع المصالح ،وأميركا لها
دور مركزي ورئيسي باتجاه إدخال
الحريري كمكون أساسي في البلد
ليكون طرفا ً رئيسيا ً في هذا الصراع
م��ع اإلره����اب .وب��رأي��ي ه��ذا يتطلب
أيضا ً أن يكون رئيس وزراء ويتحمل
مسؤولية هذه المعركة شخصياً ،فهو
أعلن مواقف واضحة من اإلرهاب لكن
الترجمة العملية له حتى تاريخه ال
تكفي بل يجب استنهاض المجتمع
اللبناني بكل مكوناته في هذه المعركة
وهذا يتم تحت سقف اإلستراتيجية
الوطنية وإعادة تكوين السلطة التي
هي جزء من اإلستراتيجية الوطنية
لمكافحة اإلره��اب .مجيء الحريري
رئيس وزراء يكون ضمن مسار متكامل
وال يمكن أن تحسم مسألة توليه
رئاسة الوزراء إال بعد أن يتم انتخاب
رئيس للجمهورية ،ألن رئيس وزراء
بمستوى الحريري ورئيس مجلس
نيابي بمستوى الرئيس نبيه بري ال
يمكن إال أن يكون رئيس الجمهورية
ذا حيثية حقيقية يصحح سلطة البلد
بالشراكة الوطنية المختلة اختالال ً
عميقا ً وجدياً.
{ م��ن المتوافر حاليا ً على الساحة
المسيحية؟
 الشخص ال��ذي يمثل األكثريةفي البيئة التي ينتمي إليها وتحديدا ً
باعتراف الجميع هو العماد ميشال
ع��ون وه��ذه مسألة ليست خاضعة
ل��ل��ن��ق��اش أم����ا اع��ت��ب��ار أن رئ��ي��س
الجمهورية يجب أن يكون موزع الوالء
على هذا وذاك وتظهير ظاهرة تجربة
ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق ميشال سليمان
وإمعانه بعدم مواجهة اإلرهاب بدليل
أن كل الواقع الذي نعيشه اليوم هو
نتيجة من نتائج المرحلة السابقة
بوجود الرئيس ال��ذي ال تتوافر فيه
الحيثية الحقيقية.
{ هل هناك مصلحة إقليمية ودولية
أن يكون للبنان رئيس جمهورية قوي
ورئيس حكومة قوي؟
 ل��م��اذا ل��ه��م مصلحة برئيسيحكومة ومجلس قويين وال مصلحة
لهم برئيس جمهورية قوي على رغم
أن الرئيس القوي بقوة النص لم يعد
موجودا ً بل نتحدث عن رئيس قوي
أي ليس مستتبعا ً ومستذال ً ومهمشا ً
وح��ال��ة اس��ت��ط��رادي��ة ،ب��ل يستطيع
أن يجلس ك��رأس للدولة إلى جانب

رؤساء السلطات األخرى لبحث شؤون
البلد رئيسا ً نظيف الكف والقصد،
وأي خطأ في مقاربة هذا الموضوع
سيطرح مسألة الوفاق الوطني على
النقاش .الدستور هو لتنظيم الحياة
المشتركة بين المكونات وإذا كان
أحد المكونات يقول إن هناك مقاربة
خاطئة معي على مستوى قانون
االنتخابات النيابية وأنكم تسرقون
حقوقي الدستورية وتغتصبونها
وتجلبون نوابا ً يستولدون في كنفكم
وقرارهم بيدكم .وفي المقابل نوابكم
قرارهم بيدهم وقرار كيانهم المذهبي
الذي ينتمون إليه وتعودون إلى واقع
مجلس نيابي مزور ألن هناك قانون
انتخاب نيابي مخالفا ً لنص الدستور
نصا ً وروح��ا ً وتأتون برئيس أيضا ً
ال يمثل أح��دا ً وتحاولون أن تقضوا
على دور م��ك��ون أس��اس��ي ف��ي البلد
هو المك ّون المسيحي .هذا ما يجعل
المسائل تطرح بغير طريقة وأسلوب،
والمشاكل ستكون أعمق ،فال مصلحة
للنظام وال للدستور أن نذهب إلى
ه���ذا ال��ب��ع��د .ل��ذل��ك ي��ج��ب االع��ت��راف
بالنصوص الدستورية وإيجاد قانون
ج��دي��د لالنتخابات ط��ول��ب ب��ه قبل
التمديد األول للمجلس ومدد للمجلس
تهربا ً من إقرار قانون انتخابي جديد،
ألن هناك سرقة واغتصابا ً لـ  20نائبا ً
م��ن الطائفة المسيحية لذلك يجب
أن نقر قانون انتخاب جديدا ً وعادال ً
وعندها ننتخب رئيسا ً للجمهورية
ألن النواب حينها يمثلون الناس فعالً.
فإعادة تكوين السلطة في البلد يجب
أن تكون أول عمل في اإلستراتيجية
الوطنية لمكافحة اإلرهاب.
{ أال تعتقد أن رئيسا ً توافقيا ً في ظل
هذه األج��واء المتشنجة في المنطقة هو
األفضل؟
 رئيس وفاقي وتوفيقي وليست��واف��ق��ي �ا ً أي ال��رئ��ي��س ال��ق��ادر على
التوفيق .فقد ثبت أن ال رئيس حكومة
توافقيا ً بل يذهب أوال ً إلى بيت الطاعة
عند الرئيس الحقيقي للكيان المذهبي
س��واء الرئيس الحريري محليا ً أو
السعودية إقليمياً ،وه��ذا م��ا فعله
الرئيس نجيب ميقاتي قبل دخوله
إل��ى ال��س��راي الحكومي ،ولسنا ضد
هذا األم��ر ،وكما أن هناك خصوصية
للطائفة السنية الكريمة والطوائف
األخ����رى ،أي��ض �ا ً ه��ن��اك خصوصية
للطائفة المسيحية.
{ ه���ل ح��ظ��وظ ال��رئ��ي��س التوافقي
معدومة؟
 ليست م��ط��روح��ة .وه���ذا ك�لامتكتيكي يشكل استنهاضا ً للرأي
العام للضغط على فكرة عدم انتخاب
رئ��ي��س ق����وي ،ه��ن��اك م��س��ار معين
النتخاب ال��رئ��ي��س ،إن��ت��اج الرئيس
ال��ذي يعكس حقيقة موازين القوى
التي ينتمي إليها وليس رئيسا ً يلعب
على التناقضات المسيحية ويسير
بحسب م��وازي��ن ال��ق��وى الداخلية
واإلقليمية وال��دول��ي��ة ،وأي رئيس
مثل هذا النوع يأتي سيكون إعالنا ً
رسميا ً لرفض ال��دور المسيحي في
لبنان وأكبر اعتداء على المسيحيين
لتهجيرهم نتيجة اعتبارهم طارئين
ويجب أن يهاجروا .في الدول العربية
ح��ارب��وه��م بالقتل والتهجير .وفي
لبنان وجودهم ليس وجودا ً كميا ً بل
هو ال��دور وإذا ألغيته يعني ألغيت
الوجود وال معنى لبقائهم في لبنان
وهذا الدور ممثل برئيس الجمهورية،
لذلك كانت مقاطعة الجلسات هي
بمثابة استعمال السالح الدستوري
بامتياز لمنع اكتمال النصاب وهو
حق دس��ت��وري مقدس لمنع تحقيق
شيء ال يتالءم مع المصلحة الوطنية،
المقاطعة وعدم انتخاب رئيس مسخ
أفضل بكثير من االستمرار بتكريس
ش��رع��ي��ة االع���ت���داء ع��ل��ى ال��ح��ق��وق
الدستورية وسرقة الرئاسة ،وهناك
سرقة موصوفة لحقوق المسيحيين
كما قانون االنتخاب النيابي .ومنذ
ع��ام  1990حتى  2005ك��ان هناك
تعمد م��ن قبل النخبة النيابية أن
تصنع قوانين انتخاب تمنع القوى
الفاعلة في البيئة المسيحية أن تتمثل
واستمرت بعد الـ  2005عن سابق

تصور وتصميم ،وهذا شكل من أشكال
اإلرهاب وال مساومة على هذا األمر.
{ ه��ل ال���ح���وار ب��ي��ن ح���زب «ال��ق��وات
اللبنانية» والعماد عون جدي؟
 حتى اآلن حوار جدي وهو يعبرع��ن إرادة ومطلب مسيحي شامل
بنسبة  90ف��ي المئة وه��ذا أثبتته
اس��ت��ط�لاع��ات ال����رأي ال��ت��ي ن��ش��رت،
وه��ذا مطلوب .وأق��ول لعون وسمير
جعجع نحن نراقب بدقة متناهية
نتائج هذا الحوار ،والزعيم السياسي
الذي سيتخلف عن أخذه إلى نهايته
سيلعن التاريخ من تخلف عن االتفاق
ويجب أن يلفظ وي��دان ونشير إليه
بصورة واض��ح��ة .ال��ح��وار اآلن قطع
شوطا ً جديا ً ومحترماً ،ونحن يهمنا
النتائج من الحوار ،فالحوار بين عون
وال��ح��ري��ري أنتج حكومة ألن ال��ذي
ي��ح��اور شخصية مسيحية وازن��ة،
والدور القوي للمسيحيين في لبنان
هو الوضع المطمئن للمسيحيين في
المشرق.
{ م����اذا ف��ع��ل ال��م��ب��ع��وث��ان ال��روس��ي
ميخائيل ب��وغ��دان��وف وال��ف��رن��س��ي جان
فرانسوا جيرو في لبنان ،ومن له الدور
األكبر في الرئاسة؟
 لم يحملوا شيئا ً بل أتيا ليطبقاقواعد اللعبة نفسها في عام 2008
ال��ت��س��ووي��ة ال��ت��ي أن��ت��ج��ت سليمان
رئيساً ،لكنهم ع��ادوا خائبين بخفي
حنين.
{ في أي إطار تضع إعدام  21قبطيا ً
مصرياً؟
 ال��خ��ط��ة ه���ي إل���غ���اء ال��وج��ودال��م��س��ي��ح��ي ف��ي ال��ش��رق ب��ال��ك��ام��ل،
الصهيونية في العالم استفادت من
النزاعات الكبرى في التاريخ ،الحرب
العالمية األولى أنتجت لها وعد بلفور
والثانية التي أنتجت لها زرع الكيان،
والحرب العالمية الثالثة أي الباردة
أنتجت ت��وس��ع ال��ك��ي��ان واس��ت��دراج
االع��ت��راف ب��ه .بعد سقوط االتحاد
السوفياتي تخوف الكيان على وظيفة
«إسرائيل» اإلستراتيجية التي تقبض

ليؤجج الشعور كما أجج الصهاينة
عند الغرب المشاعر اإلسالمية عند
المسلمين لتسبب ردود الفعل ضد
المسلمين في الدول الغربية وهذا ما
يبرر القتل والحرق وه��ذه أول غاية
لقتل  21قبطياً.
ث��ان��ي��اً ،إن أح���د أس���ب���اب ال��ن��ار
المشتعلة في المنطقة هي طبخ نظام
إقليمي جديد على أنقاض سايكس
بيكو وليس بحدودها بل بمراكز النفوذ
لها .وق��د أصبحت مالمحه واضحة
في إي��ران و»إسرائيل» وبقيت تركيا
ومصر ،و»إسرائيل» أحد أهم أهدافها
اإلستراتيجية دق إسفين بين مشرق
العالم ومغربه ،لذلك مصر لن تعود
إلى المشرق العربي بسب انشغالها
بواقعها الداخلي واقتصادها وحربها
مع المتطرفين ومشكلة غزة وعالقتها
م���ع ح��رك��ة ح��م��اس وال���ح���رب مع
«اإلخوان المسلمين» ،وقلت سابقا ً انه
سيتم إشغالها في المغرب العربي،
لذلك هناك أص��وات مصرية خرجت
للحديث عن أولوية الحرب في ليبيا
لكي تغطس بحرب في أفريقيا وعندها
ينتهي دورها المشرقي ،ولكي يتوافر
لتركيا التي دخلت «بداعشها» إلى
ال��ع��راق وال��ت��ي صنعت مسرحية
الديبلوماسيين المخطوفين لتدخل
بصفقة إقليمية عنوانها حصتها في
النظام اإلقليمي ،واألمر نفسه فعلته
«إس��رائ��ي��ل» في جنوب سورية عند
دخولها عن طريق «جبهة النصرة»
إل��ى ال��ح��دود ألخ��ذ حصتها ف��ي هذا
النظام اإلقليمي الجديد.
{ ل����م����اذا ف���ق���ط ال���ره���ائ���ن األت������راك
ي���خ���رج���ون أح���ي���اء وت���رك���ي���ا ل���م تدخل
ال��ت��ح��ال��ف ال���دول���ي ،ف��ي ح��ي��ن  60دول��ة
تدخل التحالف ولم تستطع القضاء على
«داعش» .ما حقيقة الدور التركي هنا؟
 لتركيا ال���دور األس��اس��ي ف��ي مايجري ،ولوال تركيا كل المعركة غير
موجودة نظرا ً للحدود التي تربطها
ب��س��وري��ة  800ك��ل��م مفتوحة على
اإلره��اب��ي��ي��ن وال��س�لاح وال��م��ال ،هذا

الخطة �إلغاء الوجود الم�سيحي
في الم�شرق بالكامل لت�صبح
مرجعيتهم الفاتيكان والقد�س
مرجعية لليهود
ثمنها سيطرة وق��وة ونفوذا ً في نظر
الغرب ،فقررت إع��ادة إنتاج صراع
ع��ال��م��ي ج��دي��د ف��ت��ح��دث��وا ع��ن ح��رب
الحضارات من عشرين سنة أي شرق
بأكثرية إسالمية وغ���رب بأكثرية
مسيحية ،وعندما حرق القرآن الكريم
في أميركا إذ بأجهزة إع�لام العالم
تحضر لتصور ال��ح��ادث��ة لتأجيج
المشاعر اإلسالمية واستدراج ردود
فعل للتحضير لحروب مقبلة ،ثم جاء
رسم كاريكاتور للرسول محمد وتأتي
المستشارة األلمانية انجيال ميركل
لتعطيه ج��ائ��زة أه��م كاريكاتير في
العالم على رغم االعتراضات عليها في
الشارع اإلسالمي بهدف اختمار األفكار
المتطرفة ،ثم تظهر صحيفة شارل
ايبدو الفرنسية لتستمر بهذا الواقع.
غاية هؤالء إنهاء الوجود المسيحي في
المشرق لألسباب التالية :أوالً ،يصبح
المركز الذي ولد فيه السيد المسيح
بال مسيحيين وبال شهود على والدته،
وه��ذا م��ا يفسر تهجير المسيحيين
ألس��ب��اب مختلفة سياسية وأمنية
واقتصادية في فلسطين وبيت لحم.
واألم��ر الثاني ،ال تعود هناك كنيسة
مشرقية لتصبح مرجعية المسيحيين
الفاتيكان وليست كنيسة انطاكية.
وي��ق��ول حينها الصهاينة ك��م��ا أن
الفاتيكان مرجعية المسيحيين ومكة
مرجعية المسلمين نحن بحاجة إلى
مرجعية وهي أورشليم القدس .وكي
ينتج التهجير ويعمق الصراع يجب
أن يتم بصورة مأسوية ليترك أثره
في ذاكرة الشعوب الغربية المسيحية

صراع قائم في قلب أميركا بين تيارين
وف��ي االثنين م��وج��ودة «إس��رائ��ي��ل»
والصهيونية ،تيار يقول إن ال مصلحة
لنا أن يكون التركي شريكاً ،والثاني
أن ت��ك��ون ه��ن��اك ق��وة اسمها إي��ران
(اإلم��ب��راط��وري��ة الفارسية) لتؤمن
ال��ت��وازن م��ع تركيا (اإلم��ب��راط��وري��ة
العثمانية) ،في لعبة النظام الجديد،
فالقرار األميركي لن يحسم في وقت
قريب لذلك قال الرئيس األميركي باراك
أوباما إن الحرب ستمتد لسنوات.
{ م��اذا عن زي��ارة الرئيس الروسي
فالديمر بوتين إلى مصر؟
 روسيا عادت إلى المنطقة بقوةول��ه��ا مصلحة كبيرة ف��ي العالقة
مع مصر ،س��واء كانت في المشرق
أو ال��م��غ��رب وه��ي ق��وة رئيسة في
المنطقة ،وه��ذه خطوة جيدة من
الرئيس الروسي وهي تبني عالقة
مع مصر كما بنتها مع سورية ومع
ال��ع��راق .ه��ن��اك م��ؤش��رات انتصار
روس��ي في سورية ب��دأت مالمحها
تظهر ،لكن في أوكرانيا حكما ً ممنوع
على روسيا الخسارة ولو اقتضى
األم���ر إش��ع��ال ح���رب .لقد ثبت أن
أميركا تبيع أوروب��ا مقابل االتفاق
مع روسيا وأن أوروب��ا هي حديقة
خلفية لألميركيين وهرمة والقرار
بيد األميركيين وليس بيدها.
يبث هذا الحوار كامالً اليوم الساعة
الخامسة م��س��ا ًء وي��ع��اد بثه الحادية
ع��ش��رة ل��ي�لاً على ق��ن��اة «ت���وب نيوز»،
تردد 12034

أك��د وزي���را اإلع�ل�ام رم���زي جريج
وال��ث��ق��اف��ة ري��م��ون عريجي «أهمية
المقاومة الثقافية في مواجهة العدو
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» واإلره����اب ب��م��ؤازرة
المقاومة العسكرية» ،واعتبرا أنها
«مقاومة فاعلة ووسيلة أساسية ضد
م��ح��اوالت «إس��رائ��ي��ل» محو الثقافة
العربية ولحث المجتمع المدني على
عدم التطبيع واالمتثال للواقع الذي
نرفضه وكذلك لفضح المجازر التي
يرتكبها العدو واعتداءاته».
موقف جريج وعريجي جاء خالل
إط�لاق مشروع حملة دولية بعنوان
«غ����زة ب��ك��ل ال����ح����روف» ،ف���ي قصر
األونيسكو أم��س ،بدعوة من جريدة
السفير بالتعاون مع وزارة الثقافة،
ف��ي ح��ض��ور وزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون
مجلس ال��ن��واب محمد فنيش ،ناشر
جريدة «السفير» طالل سلمان ،األمين
العام التحاد المحامين العرب عمر
الزين ،مدير قسم اإلب��داع في شركة
 IMPACT B.B.D.Oالتي نفذت
المشروع وليد كنعان.
استهل الحفل بدقيقة صمت عن
أرواح الشهداء ،فتعريف من الزميلة
في جريدة «السفير» زينة برجاوي ،ثم
عرض فيلم قصير عن الحملة تضمن
وثائقيا ً عن المجازر في غزة والتدمير
الذي طاولها وعدد الشهداء والجرحى،
إضافة إلى عرض لألحرف الالتينية
وكل حرف منها يتحدث عن قصة من
قصص مآسي غزة وأهلها.
وأل��ق��ى عريجي كلمة اعتبر فيها
أن»فعل المقاومة هذا يأتي في إطار
الحروف الصور» ،مؤكدا ً إيمانه بأن
«المقاومة الثقافية وسيلة أساسية
في مواجهة إسرائيل» .وقال« :نواجه
عدوا ً «إسرائيلياً» وأيضا ً عدوا ً إرهابيا ً

جريج متحدثا ً في االحتفال
تفكيريا ً ي��ق��وم��ان بمحاولة تهديم
ثقافتنا ،وب��اإلض��اف��ة ال��ى المقاومة
ال��ع��س��ك��ري��ة ،ن��ح��ن ف��ي ح��اج��ة ال��ى
االمكانات كافة لمجابهتهما».
وقال سلمان« :نحاول دائما وضمن
م��ا ن��ع��رف م��ن أس��ال��ي��ب الصحافة
والصورة والعنوان والرواية والقصة،
ان نبرز قضايانا الوطنية والعربية،
ال��ى ان ج���اءت ش��رك��ة IMPACT
 B.B.D.Oبهذه الفكرة العبقرية
على رغم بساطتها إذ انها توثق مجازر
«إسرائيل» الوحشية ،إضافة إلى أنها
رسالة للعالم».
وتطرق كنعان ب��دوره إلى «ثالث
ن��ق��اط :األول���ى ح��ول ل��م��اذا الحرف
إليصال الرسالة» ،وق��ال« :في حرب
تموز  2014على غزة ،كنا ككل الناس
نتابع األح��داث على شاشات التلفزة
وقارنا بين اإلعالم العربي واألجنبي.
والصدمة لم تكن فظاعة األح��داث بل
التعتيم على المجازر اإلنسانية ،وهذا

أمر مريع .من هنا أتت فكرة الحرف
وحمل كل حرف فكرة».
وعن سبب اعتماد اللغة الالتينية
أوض���ح ك��ن��ع��ان «أن ه���دف الحملة
محاربة التعتيم ،وتوجهنا بالحرف
إلى المجتمعات األجنبية التى ال ترى
ول��م تعش ما نعيشه ،وهدفنا حمل
ه��ذه الرسالة ونشرها عبر وسائل
التواصل االجتماعي».
وأعلن عن موقع الكتروني تفاعلي،
سيبدأ اليوم.
أم��ا جريج فأيد ك�لام عريجي بأن
«المقاومة الثقافية هي مقاومة فاعلة
وليست مقاومة فكرية فقط» ،مشددا ً
على أنها «ت��ؤدي إل��ى حث المجتمع
المدني على عدم التطبيع واالمتثال
للواقع الذي نرفضه».
إل��ى ذل��ك ،أقيم على هامش حفل
االطالق معرض صور تضمن األحرف
والصور التي تحملها ،يستمر حتى
السبت المقبل.

هن�أ باالنت�صارات في درعا والقنيطرة وحلب

تجمع العلماء :لم�ؤتمر عام �إ�سالمي
و�إعالن موقف موحد من التكفيريين
رأى «تجمع العلماء المسلمين» في بيان بعد اجتماعه
األسبوعي ،أن المرحلة الحساسة التي تمر بها األمة
«تستدعي تضافر جهود جميع المخلصين لمواجهة
االن��ح��راف الفكري ال��ذي سعى من خالله التكفيريون
لإلساءة إلى الدين اإلسالمي».
وناشد «األزهر الشريف وقم المقدسة والنجف األشرف
ورابطة العالم اإلسالمي أن يتداعوا بسرعة التخاذ موقف
موحد من التحريف الممنهج لمبادئ اإلسالم ،وإعالن أن
هذه الجماعة ال تمثل بتصرفاتها أي مبدأ إسالمي» .ودعا
«دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية والمجلس اإلسالمي
الشيعي األعلى ومشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز
والمجلس اإلسالمي العلوي إلى عقد مؤتمر إسالمي عام
في لبنان ،إلعالن موقف موحد من هذه الجماعة وممن
يسير على دربها  ،وإبداء الرأي اإلسالمي الواضح بنهجها
البعيد عن اإلسالم».
وت��وج��ه التجمع بالتعزية إل��ى الكنيسة القبطية

والحكومة والشعب المصرية المصريين «بالشهداء الذين
ذبحوا ظلما ً وعدوانا ً في ليبيا» ،مطالبا ً مصر بأن «تستمر
في عمليات اجتثاثهم من األراضي الليبية».
وهنأ التجمع «الجيش العربي ال��س��وري وشباب
المقاومة اإلسالمية واللجان الشعبية باالنتصارات
الباهرة التي تحققت في ريف درع��ا والقنيطرة وحلب
الشهباء ،والتي نتمنى أن تكلل بطرد المسلحين من كل
المحافظة والوصول إلى الشريط الحدودي الوهمي ،سواء
مع الجوالن المحتل في ريف القنيطرة أو مع تركيا في ريف
حلب وكسر الحصار عن نبل والزهراء الجريحتين».
ون��وه« :بالكلمة الجامعة لألمين العام لحزب الله
سماحة السيد حسن نصر الله التي حدد فيها الموقف
ال��واض��ح لخط المقاومة ،ف��ي مواجهة خ��ط االن��ح��راف
المنضوي تحت لواء الواليات المتحدة األميركية والكيان
الصهيوني» وأعلن تأييده للحوار المفتوح مع تيار
المستقبل.

ب�شور يهنئ �سعد والترياقي والبزري
بذكرى تحرير �صيدا
بمناسبة الذكرى الثالثين لتحرير
صيدا م��ن االح��ت�لال «اإلسرائيلي»
وجه المنسق العام لتجمع اللجان
والروابط الشعبية برقيات تهنئة إلى
رئيس التنظيم الشعبي الناصري
أس��ام��ة سعد واألم��ي��ن ال��ع��ام لتيار
الفجر ق��وات -المقاومة اإلسالمية
عبدالله الترياقي والرئيس السابق
لبلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن
البزري.
وج��اء في برقية سعد« :في يوم
تحرير صيدا من االحتالل اإلسرائيلي
نتطلع إليكم وإل��ى التنظيم كرموز
مضيئة من رموز المقاومة والصالبة
الوطنية والقومية .في هذا اليوم أحيي

باسمي الشخصي وباسم إخواني
جميعا ً كل شهداء صيدا البررة وفي
المقدمة منهم القائد الشعبي الكبير
الشهيد معروف سعد والراحل الكبير
المهندس مصطفى سعد الذي حاول
العدو استهدافه عشية انسحابه من
صيدا كنوع من الثأر واالنتقام من
صمود المدينة ومقاومتها وتاريخها
الوطني والقومي العريق».
وختم« :معا ً سوية على طريق
العروبة والديمقراطية والعدالة
وفلسطين حرة عربية».
كما جاء في برقية الترياقي« :يعز
علينا أن تحتفل ص��ي��دا بالذكرى
الثالثين لتحريرها وانتم تواجهون

مرضا ً قاسيا ً هز مشاعرنا جميعاً.
إننا إذ نحييكم ونحيي من خاللكم
شهداء صيدا ومقاومتها اإلسالمية
وق����وات ال��ف��ج��ر نتمنى أن ن��راك��م
بالصحة الكاملة وق��د ع��دت��م إلى
موقعكم الطبيعي في قيادة النضال
والمقاومة».
واستذكر بشور في برقية البزري
«ال���دور الوطني الكبير ال��ذي لعبه
الراحل الدكتور نزيه البزري في جمع
الكلمة الصيداوية وتوحيد الصف
الوطني لطرد االح��ت�لال مستعيدا ً
بوقفته تلك تاريخه الوطني والقومي
ال��ع��ري��ق ف��ي م��ق��اوم��ة االس��ت��ع��م��ار
الفرنسي».

بورتوالنو :الجميع ملتزم الـ1701
مرجعيون ـ رانيا العشي
أولم رئيس بلدية شبعا واتحاد بلديات العرقوب محمد
صعب على شرف القائد العام لقوات «يونيفيل» العاملة في
الجنوب الجنرال لوتشيانو بورتوالنو ،بحضور شخصيات
سياسية وق��ادة األجهزة العسكرية واألمنية في منطقتي
حاصبيا ومرجعيون ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات.
بداية رحب صعب بالجنرال لوتشيانو مؤكدا ً العالقات
المتينة بين أهالي العرقوب وشبعا بقوات «يونيفيل».
من جهته ،أكد الجنرال لوتشيانو في كلمة له «التزام جميع
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ونوه بالدور الكبير لكل من قائد منطقة جنوب الليطاني
في الجيش العميد الركن شربل أبو خليل ومسؤول مكتب
مخابرات الجنوب العميد الركن علي شحرور وباقي رؤساء
األجهزة األمنية الذين يعملون مع يونيفيل لحفظ االستقرار
في المنطقة».
وكانت جولة تعارف للجنرال لوتشيانو في مرجعيون
التقى خاللها المفتي دل��ي وراع��ي أبرشية صيدا وصور
وتوابعهما ل��ل��روم األرث��وذك��س المطران ال��ي��اس كفوري،
وقائمقام مرجعيون وسام الحايك.

عقيل خليل :ق�ضية الع�سكريين نحو الحل
أعلن األمين العام للمنظمة العالمية
لحقوق اإلنسان السفير فوق العادة علي
عقيل خليل «أن ملف العسكريين أصبح
على نار حامية وأن المفاوضات لغاية
هذه اللحظة تكللت بالنجاح بعد إزالة
أغلب العقبات والشروط التعجيزية من
أمامها ،وبعد اﻻتفاق على أسماء المفرج
عنهم من السجون اللبنانية والسورية

أيضاً .وبقيت العقبة األساسية والمهمة
إغالق هذا الملف نهائيا ً ويتم لم الشمل
بين العسكريين وأهاليهم».
وأضاف خليل في تصريح أنه «خالل
وجودنا في القاهرة منذ شهرين ولقائنا
من خالل الوسيط مع أحد الشخصيات
القطرية كنا طالبنا القيادة القطرية
وعبر ه��ذه الشخصية بمساعدة قطر

بدفع الفدية المطلوبة ل�لإف��راج عن
العسكريين م��ن قبل داع��ش وجبهة
النصرة ،خصوصا ً أن قطر التي ساهمت
سابقا ً بإطالق اللبنانيين المخطوفين
في أعزاز وإطالق سراح راهبات معلوﻻ
ل��ن تبخل ه��ذه ال��م��رة بمد ي��د العون.
واعتقد بأن هذه العقبة المالية هي في
طريق الحل.

