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تحدث في م�ؤتمر حول التجديد عند الخامنئي

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن الحكومة ال ت�ستطيع اتخاذ قرارات م�صيرية في ظل الفراغ الرئا�سي

ن�صر اهلل :م�صممون على �إنهاء الوجود
الإرهابي عند حدودنا مهما غلت الت�ضحيات

دو فريج :لبنان بال رئي�س ل�سنوات
وعون ال ي�ستطيع حالي ًا الو�صول الى بعبدا

أعلن األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصر الله أن «الجبال الحاكمة»
ف��ي القلمون أصبحت كلها تحت
سيطرة الجيش العربي السوري
والمقاومة ،وأشار إلى أن المعركة مع
«داعش» بدأت مؤكدا ً التصميم «على
إنهاء ال��وج��ود اإلره��اب��ي التكفيري
الخبيث عند ح��دودن��ا ،مهما غلت
التضحيات».
ولفت السيد نصر الله في كلمة عبر
الشاشة في المؤتمر الدولي الثاني
للتجديد واالجتهاد الفكري عند اإلمام
الخامنئي بعنوان «استراتيجيات
الثقافة االسالمية في عالم اليوم»،
ف��ي قاعة المؤتمرات ف��ي الجامعة
اللبنانية في الحدث ،إلى أنه حصلت
في األيام القليلة الماضية وخصوصا ً
صباح أم��س ،إن��ج��ازات كبيرة في
القلمون «أستطيع أن أق��ول القمم
العالية والجبال الشامخة ،والبعض
ي��ق��ول الجبال الحاكمة ،أصبحت
كلها تحت سيطرة الجيش العربي
ال���س���وري وم��ج��اه��دي ال��م��ق��اوم��ة،
وأصبحت لديهم السيطرة المطلوبة
والكافية بالنار على بقية الجرود من
تلك الجهة».
وأض����اف« :ف��ي ج���رود ع��رس��ال،
حصل في األيام الماضية هذا التقدم
ال��ك��ب��ي��ر ،ول��ح��ق��ت ه��زي��م��ة حقيقية
ونكراء بجبهة النصرة .هناك بعض
الناس في لبنان يحاولون مساعدة
جبهة ال��ن��ص��رة م��ع��ن��وي�اً ،نفسياً،
إعالمياً ،يستنهضونها ،ولكن انتهى
الموضوع ،هذا المسار مستمر».
وأش���ار السيد نصر الله إل��ى أن
«ال��ت��ط��ور المهم ه��و ب��دء المعركة
وال��م��واج��ه��ة م��ع داع���ش ،وال بأس
أنهم هم الذين بدأونا بالقتال ،فهذا
بالنسبة إلينا ـ يمكن أن يعطيه بعض
الناس من الناحية العسكرية قيمة ما
ـ نحن ،ال ،حتى على المستوى النفسي
والمعنوي والديني ،أن تبدأنا جماعة

حاورته روزانا ر ّمال

بقتال أفضل لنا من أن نبدأها نحن
بقتال .هذا األمر يفهمه رجال الدين
خصوصا ً والمتابعون في الموضوع
الفقهي والثقافي يعرفونه».
وتابع« :باألمس هاجموا بمئات
المقاتلين وع��دد كبير م��ن اآلليات
العسكرية م��واق��ع ع��دة إلخواننا
في ج��رود رأس بعلبك عند الحدود
اللبنانية ـ السورية .يعني هم لم
يهاجموا من جهة عرسال ومن جهة
القلمون في الجبهة المفتوحة ،يمكن
أن يكونوا قد افترضوا أن هذه الجبهة
هادئة ،نائمة ،فيمكن أن يستفيدوا من
عنصر المفاجأة أو الغفلة ويحققوا
إن��ج��ازا ً معنويا ً كبيراً ،أن يحتلوا
مواقعنا ويسيطروا عليها ،ويسيطروا
بالتالي على مواقع حساسة جدا ً
ومؤثرة بالنسبة للحدود اللبنانية
 ال��س��وري��ة ،وخصوصا ً بالنسبةلبلدتي القاع ورأس بعلبك ،وأيضا ً
التوسع في المنطقة ووص��ل بعض
المناطق ببعضها بعضاً».
وأكد السيد نصر الله أن «اإلخوة
ال��م��ق��اوم��ي��ن ت��ص��دوا ب��ك��ل شجاعة
وبسالة ،وأوقعوا عشرات المسلحين
من داع��ش ،قتلى وجرحى ودم��روا
عددا ً من آلياتهم وعادوا (اإلرهابيون)

خائبين مهزومين مخلّفين عددا ً من
قتالهم في أرض المعركة».
وإذ كشف عن أن المقاومة «وهي
تقاتل في أش��رس المعارك ،قدمت
عددا ً من مجاهديها شهداء أعزاء في
هذه المعركة المظ ّفرة» ،شدد على
أننا «سنواصل هذه المعركة .نحن
مصممون على إن��ه��اء ه��ذا الوجود
اإلره��اب��ي التكفيري الخبيث عند
ح��دودن��ا ،مهما غلت التضحيات.
ه��ذا بالنسبة إلينا أم��ر محسوم»،
مؤكداًعزمنا وتصميمنا وإرادت��ن��ا
الحازمة والقاطعة في أننا لن نقبل
بعد اليوم ببقاء أي إرهابي أو تكفيري
في حدودنا وجرودنا وعلى مقربة من
قرانا».
وأك��د أن الهزيمة ستلحق بهؤالء
موضحا ً ان «المسألة ه��ي مسألة
وق��ت .ونحن ،كما قلت في أكثر من
مناسبة ،لسنا مستعجلين ،نحن
نعمل بالهدوء المطلوب لنحقق هذا
الهدف وهذه الغاية» .وختم «عندما
يمتلك أحدنا أو بعضنا اإلرادة والعزم
والحزم ،وأيضا ً يملك القدرة والتوكل
والثقة ،ولديه مثل هؤالء المجاهدين
األبطال ،بالتأكيد ال يجوز أن تتطلع
عيناه إال إلى النصر اآلتي».

اللقاء الوطني :للخروج من التجاذب
واعتماد �آلية قانونية للتعيين
أس��ف «اللقاء الوطني» في بيان بعد اجتماعه امس
برئاسة الوزير السابق عبد الرحيم مراد« ،الشتداد التجاذب
السياسي بين األطراف الحكومية حول مسألة التعيينات
األمنية ،وعدم وصولها إلى اتفاق وفق اآلليات القانونية
والدستورية ،مما يترك آثارا ً على األداء الحكومي ويدخل
السلطة التنفيذية التي تتولى إدارة البالد في حالة شلل ما
ينعكس سلبا ً على الحياة العامة».
سجل اللقاء «اعتراضه على سياسات المحاصصة
وإذ ّ
في التعيينات» ،دع��ا جميع األط���راف السياسية «إلى
الخروج من دائرة التجاذب والتعارض المصلحي واعتماد
آلية قانونية للتعيين ،لمن تتوافر فيهم الكفاءة والنزاهة
والقدرة على إدارة مؤسساتنا األمنية في ظل هذه الظروف
الدقيقة التي ال تحتمل احداث فراغ في االجهزة األمنية».
وأشاد اللقاء «باإلنجازات الكبيرة التي تحققها المقاومة
في ج��رود عرسال ،في تصديها للمجموعات اإلرهابية
التكفيريةوإخراجهامناالراضياللبنانية»مطالبا ً«بضرورة
تكامل دور الجيش اللبناني في عرسال مع دور المقاومة
في جرودها ومنع هذه المجموعات من استخدام األراضي
اللبنانية من جديد لهز االستقرار في لبنان وسورية».
وإذ أكد اللقاء «أهمية ما جاء في خطاب السيد حسن نصر
الله األخير بأن المقاومة لن تدخل عرسال» ،وأش��ار إلى
أن «عرسال منطقة ذات تاريخ وطني مشرف يش ّكل بيئة

حاضنة للجيش وليس لقوى اإلرهاب والتكفير».
وأشاد بـ«الخطوة الشجاعة التي قام بها شباب وأهل
شبعا وف��ي مقدمهم عضو اللقاء الوطني النائب قاسم
هاشم بزرع العلم اللبناني على السياج الفاصل بين لبنان
واألراض��ي المحتلة بهدف توجيه رسالة واضحة برفض
االحتالل لمزارع شبعا وتثبيت هويتها اللبنانية».
وث ّمن اللقاء «القمة االسالمية التي عقدت في دار االفتاء
في بيروت ،وكذلك القمة الروحية المسيحية التي عقدت في
دمشق» ،معتبرا ً «أن المحافظة على الوجود المسيحي في
الشرق هي مهمة مشتركة للمسلمين والمسيحيين».
ورأى أن «النتائج التي أسفرت عنها االنتخابات في
تركيا ،ش ّكلت صفعة موجعة للخيار السياسي الذي اتخذه
رجب طيب اردوغ���ان» .ودع��ا «الشعب التركي إلى مزيد
من الخطوات االيجابية لتصحيح مسارات حزب العدالة
والتنمية وقيادتها التي عمقت الجروح بين الشعب التركي
والشعب العربي».
كما توقف اللقاء «عند ما يجري على الساحة الفلسطينية،
وما يتعرض له القدس الشريف من محاوالت التهويد ،ال
سيما في ظل اتساع دائ��رة االستيطان والصمت العربي
المريب» ،رافضا ً «أي شكل من أشكال التطبيع» ،ومشددا ً
على ض��رورة «ع��ودة فلسطين أولوية في عملنا ووعينا
العربي».

«الم�ؤتمر المغاربي» اختتم �أعماله في مليتا:
فل�سطين الق�ضية المركزية الأولى

اختتم «المؤتمر الثقافي المغاربي
العربي لدعم فلسطين» أعماله أمس في
«معلم مليتا السياحي الجهادي» في
إقليم التفاح  -النبطية ،بمشاركة ست
وخمسين جمعية لبنانية وفاعليات
م��ن المغرب العربي ومصر واليمن
وفلسطين ،بلقاء أكد أنّ «الهدف األساس
للمؤتمر توطيد ال��رواب��ط والعالقات
الشعبية مع بالد المغرب العربي على
ك ّل الصعد ،والعمل على إعادة االعتبار
إلى قضية فلسطين باعتبارها القضية
المركزية األولى ،وضرورة وضع آلية
للتحرك الشبابي العربي إلقامة تجمع
«س��ف��راء الشباب من أج��ل فلسطين»
لعقد اللقاءات مع الجمعيات األهلية في
ك ّل العواصم العربية ،وتفعيل العمل
الجماهيري األهلي في مقاطعة الكيان
الصهيوني ،ومواجهة الجدار العنصري
ال���ذي ي��ح��اول ف���رض ه��وي��ة مفتعلة
لالحتالل هي الدولة اليهودية ،وهذا
يدعونا إلى الطلب من األم��م المتحدة
طرد الكيان العنصري».

3

ودعا إلى «تشكيل لجنة قانونية
عربية دائمة لتوثيق جرائم العدو
الصهيوني ورف���ع القضايا ضده
ف��ي ال��م��ح��اك��م ال��دول��ي��ة ،وإط�ل�اق
حملة عالمية لدعم تحرير األسرى
واألسيرات في السجون اإلسرائيلية،
ودعم المواطن المقدسي للبقاء في
القدس ،وحماية المرأة والطفل من
الغطرسة اإلسرائيلية ،والتحذير
من مخاطر هجرة الشباب وإف��راغ
المنطقة ال��ع��رب��ي��ة م��ن ال��ك��ف��اءات
العلمية ومن الشباب المقاوم».
وح��ذر من «ال��دور ال��ذي تقوم به
ال��ج��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة التكفيرية
المتاجرة ب��اإلس�لام» ،داع��ي �ا ً إلى
«وقف الحرب في اليمن ألنّ المعارك
الجانبية تخدم العدو الصهيوني».
بعد ذلك ،جال الحضور في أرجاء
المعلم واطلعوا على أقسامه.
وفي ختام الجولة ،أقيم احتفال
ف��ي قاعة المعلم ال��ك��ب��رى ،تحدث
ف��ي��ه أم��ي��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ق��ي��ادي��ة في

ح��رك��ة الناصريين المستقلين -
«المرابطون» مصطفى حمدان فقال:
«عرسال مدينة وطنية وأهلها مع
الجيش اللبناني وم��ع المقاومة،
ول��م يقل أح��د إن��ه سيدخلها ،ولكن
ف��ي ال��ج��رود وف���ي ال��ق��ل��م��ون هناك
إرهابيون .فإذا كنتم تدافعون عنهم
فأنتم مثلهم».
واعتبر عضو المجلس السياسي
في حزب الله حسن حب الله ،من
جهته« ،أنّ ما نواجهه اليوم هو خطة
أميركية  -صهيونية بامتياز ،ومن
يشك في ذلك مخطئ ،فالحكومات
في المنطقة مهددة بسلطاتها ،وهي
ألج��ل ذل��ك مندفعة في مشروعها،
والهدف هو إسقاط المقاومة».
وف���ي ال��خ��ت��ام ،وزع���ت ال���دروع
والشهادات التقديرية :درع باسم
األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله ،درع باسم معلم مليتا،
درع باسم تلفزيون «المنار» ،ودروع
لمؤسسات إعالمية.

أكد وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية نبيل دو فريج أن «الحكومة الحالية أتخذت قرارا ً في
 25أيار الماضي بأن ال تعمل وكأنها تأخذ صالحيات رئيس الجمهورية وأن ال تعمل كحكومة
تصريف أعمال وأن رئيس الحكومة يكون الميزان في وضع جدول األعمال لكي ال يكون هناك
مواضيع خالفية» ،إال انه أشار الى أن «في الفترة األخيرة طرحت مواضيع سياسية خالفية
كبيرة على مجلس الوزراء يجب االتفاق عليها خارج المجلس وليس داخله ألنه فقط لتسيير
شؤون المواطنين».
وفي حوار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة «توب نيوز» ،أكد دو فريج أن «الحكومة ال
تستطيع اتخاذ قرارات مصيرية في ظل الفراغ الرئاسي».
وطالب بنزع صفة النائب اللبناني عن كل نائب يتغيب عن جلسة انتخاب رئيس جمهورية
ألسباب سياسية ،داعيا ً جميع النواب إلى الحضور الى المجلس النيابي النتخاب رئيس على
دورات متعددة ومن ينال  65صوتا ً نذهب جميعا ً لتهنئته ،لكنه توقع بقاء لبنان من دون رئيس
لسنوات.
وجزم دو فريج بأن رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب ميشال عون ال يستطيع الوصول
إلى الرئاسة في الوقت الحالي ،الفتا ً الى أن الرئيس التوافقي ليس ضعيفاً.
ورأى دو فريج أنه لو أبقى حزب الله قوته في لبنان ضمن الدولة لكنّا حافظنا على لبنان أكثر
بكثير من اآلن وكنا واجهنا التكفيريين اإلرهابيين المجرمين معا ً الذين يحاولون دخول لبنان.
وفي ما يلي نص الحوار كامالً:
{ كيف تنظر إلى الوضع الحكومي اليوم في ظل الخالف
السياسي الذي قد يؤدي إلى الشلل؟

ـ هذه الحكومة تأسست وولدت لثالثة أشهر منذ  15شباط
إل��ى  25أي��ار  2015تاريخ انتهاء والي��ة رئيس الجمهورية
السابق ميشال سليمان ولكن من الواضح أن الفريق الذي
ّ
يعطل اليوم انتخابات الرئاسة وعلى رأسه حزب الله والتيار
الوطني الحر وتيار المرده ،اعتقد أن الحكومة جاءت لوقت
طويل ولملء الشغور وليس الفراغ في رأس الدولة ،في  25أيار
أخذت الحكومة قرارا ً بأن ال تعمل وكأنها تأخذ صالحيات رئيس
الجمهورية ويعتاد اللبنانيون على إدارة البالد بال رئيس ،وال
أن تعمل كحكومة تصريف أعمال الذي يعني انها مستقيلة،
وقررت أن رئيس الحكومة يكون الميزان في المواضيع التي
يطرحها على ج��دول األعمال ،لكي ال تكون مواضيع خالفية
لتمرير الوقت .لكن في الفترة األخيرة مواضيع سياسية كبيرة
طرحت على مجلس الوزراء والمواضيع السياسية الخالفية
الكبيرة إذا كان هناك إمكان لحلها فيكون خارج مجلس الوزراء
وليس داخله ألن المجلس هو فقط لتسيير شؤون المواطنين.
مشروع رفيق الحريري كان المقاومة ليبقى اللبناني في
لبنان أي مقاومة اقتصادية وإذا كان االقتصاد قويا ً يبقى
اللبنانيون يعملون في البلد وبالتالي نقاوم للحفاظ على
مصالحنا ضد اي احد يطعن في الصيغة التي نحن نؤمن بها،
اليوم في الحكومة تطرح ملفات تتعلق بمصير المنطقة وهي
ال تستطيع اتخاذ قرارات مصيرية في ظل الفراغ الرئاسي بل
يجب أن تعالج خارج المجلس ،فكل وزير يعود الى حزبه أو
تياره أو مرجعيته السياسية ليأخذ القرار.

{ هل الحكومة عاجزة عن بحث الملفات الكبرى أم رئيس
الجمهورية كانت لديه صالحيات أكثر مما نعلم؟
ـ الرئيس له صالحيات أكبر بكثير ليس بالضرورة أن تكون
مكتوبة لكن نحن في مأزق ال حكومة تجتمع وال مجلس نيابي
والمؤسسات تعود إلى الوراء وهذا ما حصل منذ انتهاء والية
الرئيس سليمان ،لماذا اليوم نعطل انتخابات الرئيس؟ نحن
في نظام برلماني ديمقراطي ويعتمد التصويت وكل نائب
يتغيب عن جلسة انتخاب رئيس جمهورية أو رئيس مجلس
نواب ألسباب سياسية ،يجب نزع عنه صفة نائب لبناني،
يجب حضور النواب وانتخاب رئيس وإذا لم يكن في الدورة
األولى في الثانية أو في الثالثة ،رئيس الجمهورية هو مرجعية
للجميع وحتى لو جاء خصمنا السياسي يجب احترامه ،هناك
فريق يعطل المجلس والبلد وإما أن يأتي شخص معين رئيس
جمهورية ما يعني بقاء لبنان من دون رئيس سنوات.

{ لماذا ال يعمل تيار المستقبل بجدية لوصول رئيس
ح��زب «ال �ق��وات اللبنانية» سمير جعجع إل��ى ال��رئ��اس��ة ،في
ال�م�ق��اب��ل ي�ع�م��ل ح ��زب ال �ل��ه ل��وص��ول رئ �ي��س ت�ك�ت��ل التغيير
واالص�لاح العماد ميشال عون حتى اتهم بتعطيل المجلس
لتمسكه به؟

ـ «المستقبل» بجميع أعضائه نزل إلى المجلس النيابي في
جلسة  23نيسان الماضي واقترع لجعجع فيما حزب الله لم
ينتخب عون ،الرئيس سعد الحريري واضح في موقفه ،طالما
عون مرشح يعني حصر المعركة بين هذين الشخصين ،وعلى
الجميع النزول إلى المجلس وكل فريق يصوت لمرشحه ومن
ينال  65صوتا ً نذهب جميعا ً لتهنئته وهذا ما يرفضه الطرف
اآلخر ،والحريري قال إذا لم نستطع االتفاق على عون أو جعجع
فلنتفق على مرشح آخر بين مرشحين توافقيين عدة ويتم
اإلختيار بينهم في المجلس ،عون اجتمع مع الحريري لكن نحن
لنا تحالفاتنا وعون له تحالفاته وفي الوقت الحالي ال يستطيع

منبر الوحدة:
لعدم طرح
�أمور خالف ّية
في الحكومة
ط���ال���ب «م���ن���ب���ر ال���وح���دة
الوطنية» «جميع ال��وزراء في
ح��ك��وم��ة المصلحة الوطنية
بتطبيق ال��ق��وان��ي��ن واالنظمة
وع����دم ط����رح أم����ور متطرفة
خالفيّة من أج��ل السير بعمل
هذه الحكومة للضرورة ،وهي
المؤسسة الوحيدة المتبقية
لسير ع��م��ل اإلدارة ،ل��م��ا فيه
مصلحة الوطن والمواطنين».
وأي���د المنبر ف��ي ب��ي��ان بعد
اج��ت��م��اع أم��ان��ت��ه ال��ع��ام��ة أمس
في مركز توفيق طبارة برئاسة
األم��ي��ن ال��ع��ام خ��ال��د ال��داع��وق
«م��واق��ف جيشنا ال��وط��ن��ي في
التصدي للتكفيريين في عرسال
ومنع اإلن��زالق إلى فتن مذهبية
في تلك المنطقة» ،متمنيا ً على
السياسيين «ع��دم التدخل في
ش���ؤون���ه» .ك��ذل��ك أي���د «جميع
ال��م��ت��ح��اوري��ن ال���ذي���ن عليهم
ال��ت��وص��ل إل��ى ق����رارات وطنية
جامعة لمصلحة الوطن العليا».
وأشاد المنبر مجددا ً بزيارة
البطريرك الماروني الكاردينال
ب����ش����ارة ال�����راع�����ي س���وري���ة
«واج��ت��م��اع ب��ط��ارك��ة المشرق
ف��ي دم��ش��ق ورس��ال��ت��ه للسالم
والتسامح والمحبة لما فيه
خير المسيحيين وإخ��وان��ه��م
المسلمين ف��ي ك��ل ال��م��ش��رق
العربي».

دو فريج متحدثا ً إلى الزميلة ر ّمال

الوصول الى الرئاسة ،نحن ال نريد التوافق على رئيس بل
االختيار بين مرشحين عدة في مجلس النواب الرئيس التوافقي
ليس ضعيفا ً وجربنا الرئيس إميل لحود.

{ في الحقبة السورية الجميع ش��ارك في الحكم وإدارة
البلد وأن أقطاب  14آذار هم نجوم تلك الحقبة؟

ـ هناك فرق بين التحالف مع سورية والعمالة لها ،الرئيس
رفيق الحريري كان الحليف لسورية واآلن ال يوجد حلفاء لها.

{ كيف ال يكون حزب الله اليوم حليفا ً لسورية وهو أصبح
قوة اقليمية ويقلب الميزان العسكري فيها وانتم تقولون أنه
لوال حزب الله لسقط النظام في سورية؟

ـ حزب الله بتدخله في سورية له مصالح مع النظام فيها
ألنه اذا أغلقت طرق إمداد حزب الله بالسالح ماذا يحصل؟ وإذا
جاء نظام في سورية أغلق المطار والمرافئ على حزب الله ماذا
يفعل؟ النظام في سورية سقط واآلن يبقى صورياً.

{ كيف يسقط النظام في سورية وحزب الله ما زال قوياً،
بحسب وجهة نظركم يجب سقوط ح��زب الله أوالً ليسقط
النظام في سورية؟

ـ نعم حزب الله هو الذي يمسك النظام في سورية بأوامر
إيرانية ألن ايران لديها مصالح اقليمية استراتيجية وامتداد
اقليمي واضح اليوم أن المنطقة تذهب نحو التقسيم بطريقة
مخيفة وال يبدو أن حزب الله يمنع ذلك ،بل هو يعمل للحفاظ
على مناطق ليكون له نفوذ فيها وإلبعاد األعداء ،لكن كل ذلك
يحصل على حساب التعايش في لبنان والنظام والدولة
اللبنانية .اليوم حزب الله يتشرذم ويدخل بأعداد كبيرة إلى
سورية من حلب وحمص إلى القصير إلى الجوالن لكن لو أبقينا
كل هذا العدد والسالح في لبنان تحت إمرة الجيش اللبناني
ومشاركة الحزب تحت إمرته ضمن استراتيجية دفاعية
لم يكن ليحصل ما حصل ،لبنان اليوم يجب أن يستفيد مما
يحصل حوله من أزمات وحروب ال دخل له فيها ،لماذا يدخل
لبنان نفسه في قضايا أكبر منه بكثير ،لو فكرنا بلبنان أوال ً
وليس الطائفة أوالً ،لكنا تمك ّنا من تحقيق نمو اقتصادي وبلد
مزدهرة وقوة من ضمنها حزب الله وجيش قوي وع ّمرنا البلد
واستفدنا من مصائب اآلخرين الذين استفادوا من مصائبنا.
اتفاق الطائف جاء لوقف الحرب األهلية هو مدروس بميزان
«جوهرجي» لكن كان يجب أن يطبق وكلفت سورية باالتفاق
مع الواليات المتحدة تطبيقه ضمن تسوية سورية  -أميركية.

{ ه��ل تعتقد أن م��ن أدخ ��ل س��وري��ة إل��ى ل�ب�ن��ان ه��و الذي
أخرجها وليس اغتيال الحريري والقرار 1559؟

ـ الرئيس بشار األسد قال إنه يخرج قواته من لبنان لتطبيق
القرار  ،1559ليس األميركيون من أخرج سورية من لبنان بل
خرجت بقرا ٍر سوري تحت ضغط دولي عليها.

{ ل �م��اذا دائ �م �ا ً ت �ص��ورون ف��ي ت�ي��ار المستقبل أن رفيق
الحريري ك��ان يتلقى األوام��ر والتهديدات ،هل ه��ذا منطقي
وينسجم مع شخصية الحريري؟

ـ التعامل السوري مع لبنان في حقبة الحريري لم يكن جيدا ً
وال يوجد فيه احترام للمواقع.

{ ل�ك��ن أل��م ي�ك��ن ت�ي��ار المستقبل ج ��زءا ً م��ن ه��ذه الحقبة
ويستفيد من السلطة؟

ـ «المستقبل» لم يكن سوريا ً في كل المراحل ،بل كان لبنانيا ً
يريد أفضل العالقات مع سورية وكان الحريري يقول أريد تكامالً
اقتصاديا ً مع سورية وليس تنافسا ً معها ،هذا كان برنامج
الحريري لكن عندما شاهد النفوذ السوري قويا ً ومدعوما ً دوليا ً
لم يكن أمامه إال خياران إما مقاومة الوجود والنفوذ السوريين

أو استعياب هذه الممارسات لمصلحة لبنان.

{ لكن ألم يطلق على الحريري لقب «وزير خارجية سورية»
في العالم وكان يردد أن سورية هي المقاومة والتي لم توقع
اتفاقا ً مع «إسرائيل»؟

سورية كانت تعطل قرارات الحريري منذ وصوله إلى السلطة
عام  1993وجاؤوا له بالرئيس لحود ألنهم ال يريدون للحريري
أن يقوى وهو كان رجالً سياسيا ً يستوعب السوريين لمصلحة
لبنان ولماذا منعوه من أن يأتي رئيسا ً للحكومة؟

{ إذا ً لماذا بقي في لبنان؟ العماد عون لم يستطيع التعايش
مع الوجود السوري في لبنان فترك البلد؟

ـ عون أخرج من لبنان ولم يخرج بنفسه ،كلنا يعلم الحملة
السورية ضد الحريري عام  ،1998والرئيس األسد استلم ملف
لبنان منذ العام  1997وهو الذي أص ّر على والده للمجيء بلحود
رئيساً .الحريري عمل لعقد مؤتمري باريس  1و 2وبعد نجاحهما
من أفشلهما؟ وتم اسقاط حكومة «اإلنعاش االقتصادي» وتعرض
الحريري لتهديدات وذهبنا للتأميم ال سيما في قطاع الخليوي .لو
كان حافظ األسد حيا ً لما اغتيل الحريري.

{ كيف يمكن اعتبار أن المحكمة الدولية هي التي تصدر
األحكام القضائية في اغتيال الحريري ون��رى أن شخصيات
في «المستقبل» تصدر األحكام من خالل اتهام سورية وحزب
الله؟

ـ نحن نتهم سياسيا ً وليس قضائياً ،أول من حارب المحكمة
هو حزب الله والتيار الوطني الحر ،أنا تعرضت للتهديدات
من العميد رستم غزالي النتخاب الرئيس لحود وقال لي« :إنك
تصوت الستمرار األمن في لبنان وهذا تهديد كبير للبنان».

{ ل�م��اذا ال تعترفون ب��أن ح��زب ال�ل��ه استطاع إب�ع��اد خطر
اإلرهاب عن لبنان والدليل أن لبنان األكثر أمنا ً في المنطقة رغم
األحداث على الحدود فضالً عن أن العمليات اإلرهابية تقلصت
في شكل كبير؟

ـ لو أبقى حزب الله قوته في لبنان ضمن الدولة لك ّنا حافظنا
على لبنان أكثر بكثير من اآلن وكنا واجهنا معا ً التكفيريين
االرهابيين المجرمين الذين يحاولون دخول لبنان .اآلن «داعش»
وصل إلى تدمر ويحاول السيطرة على حمص من جديد ويقترب
من لبنان ،ال أحد يسأل عن لبنان وليست لديه مظلة دولية أمنية
وال بيئة حاضنة لإلرهاب في المناطق الس ّنية وال في لبنان ،لكن
اليوم في ظل األزم��ة االقتصادية سنجد الكثيرين المستعدين
للتحالف مع الشيطان لكي يعيشوا وحينها ال حزب الله وال غيره
يستطيع أن يوقف «داعش» والتطرف.

{ هل تتوقع انعكاس توقيع الملف النووي االيراني على
لبنان؟

ـ ال ،اختلف مع بعض قوى  14آذار الذين يقولون إن توقيع
االتفاق سيأتي برئيس جمهورية في لبنان ،أميركا واي��ران ال
يتكلمان إال في الملف النووي وبعد انهائه سيتم التطرق إلى
ملفات المنطقة ،ولذلك حزب الله يقول ال رئيس إالّ عون النتظار
المرحلة الالحقة ليتبين مستقبل الوضع في لبنان ولذلك نأخذ
على حزب الله أنه كانت لدينا فرصة لكي نتفق كلبنانيين بال
اإلستعانة باآلخرين ونستفيد من وضع المنطقة لكي نحقق
االنتعاش اإلقتصادي.

ي �ب��ث ه ��ذا ال� �ح ��وار ك��ام�ل ً
�ا ال �ي��وم الساعة
الخامسة عصرا ً على قناة «توب نيوز» ،على
تردد 12034

افتتح خلوة مجمع الكني�سة المارونية

الراعي :لبنان �آخذ في الإنحراف
ب�سبب مخالفة الد�ستور والميثاق وال�صيغة
ب��دأت صباح أم��س ف��ي ال��ص��رح البطريركي
في بكركي ،الخلوة السنوية لمجمع الكنيسة
المارونية برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال
ب��ش��ارة ال��راع��ي ،وم��ش��ارك��ة ال��ك��اردي��ن��ال نصر
الله بطرس صفير ومطارنة الطائفة في لبنان
وبلدان االنتشار ،وعلى ج��دول أعمالها شؤون
كنسية ووطنية ،وستستمر أعمالها لغاية يوم
الخميس المقبل في  18الجاري ،حيث سيصدر
البيان الختامي ويتضمن المواضيع كافة التي
تم بحثها.
بعد الصالة اإلفتتاحية المشتركة كانت كلمة
للراعي قال فيها« :نأتي إلى الرياضة الروحية
والسينودس المقدس ،حاملين تطلعات أبناء
أبرشياتنا ،إكليروسا وعلمانيين ،وهواجسهم
وانتظاراتهم وآمالهم وأوجاعهم .وبخاصة أبناء
كنيستنا ف��ي لبنان وب��ل��دان ال��ش��رق األوس��ط،
الذين يمرون في ظروف صعبة للغاية ،مع سائر
المسيحيين وش��ع��وب ه��ذه ال��ب��ل��دان ،ويقعون
ضحايا ويالت الحرب والعنف المفروضين مع ما
يتسبب به من نزوح قسري وتهجير وهجرة ُم ّرة،
تاركين جنى العمر لمن ليس لهم تعب فيه».
وتابع« :من الموجع أن نرى لبنان ،وهو وطننا
ال��روح��ي حيث كل تراثنا وج��ذورن��ا وتاريخنا
ومنبع رسالتنا وانتشارنا ،ال��ذي كوناه معا ً
مسيحيين ومسلمين ،آخذا ً في اإلنحراف شيئا ً
فشيئا ً عن هويته ورسالته ،وعن خصوصيته
ورسالته ،كوطن العيش معا ً في المساواة بين
جناحيه المسيحي والمسلم ،وكنظام قائم على
الحريات العا ّمة والديموقراطية والحوار الوطني
المسؤول ،ومرتكز على ثالثة ال تنفصل :الدستور
والميثاق الوطني والصيغة التطبيقية ،وكدولة

المجمع المارني
صديقة للدول ،ال امتياز فيها ألي منها ،ال شرقا ً وال
غرباً .بل تتعاون مع الجميع في إطار الجامعة
العربية واألس��رة الدولية ،وااللتزام بالشرعية
ال��دول��ي��ة ،وبقضايا ال��ع��دال��ة وال��س�لام وإن��م��اء
الشخص البشري والمجتمعات».
ورأى الراعي أنه «بسبب مخالفة الدستور
والميثاق والصيغة ،نشهد هذا اإلنحراف الذي
بلغ اإلمعان ،على مدى أربعة عشر شهراً ،في
تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية ،وفي ابتكار
الوسائل والمواقف من أجل هذا التعطيل ،وفي
ربط اإلنتخاب بالنزاعات السياسية المذهبية

المسلحة ،الدائرة في المنطقة ،من دون أي اعتبار
لما يلحق المجلس النيابي عندنا من تعطيل،
والحكومة م��ن تعثر والتعيينات العامة من
شلل».
وأكد أننا «نؤمن بأهمية الصالة والتوبة من
أج��ل أن يمس الله ضمائر المسؤولين عندنا
لكي يعوا جسامة ما يجري بحق لبنان وشعبه
ومؤسساته ،وضمائر أم��راء الحرب في بلدان
ال��ش��رق األوس����ط ،ملتمسين ال��س�لام ال��ع��ادل
وال��ش��ام��ل وال��دائ��م لسورية وال��ع��راق واليمن
وفلسطين».

