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لبنان في " النهار"البطريرك صفير ُيطلق صرخة أعلى في حديث شامل الى 
ون يتدّبر أمره التشطيب؟ ولَم والمصلحة المشترآة أن يترآه السوري... نكبة

 ال؟ الناس يعرفون من يدعمون ونحن نثق بالناس

 
السيادة، االستقالل، الناس، ثالوث البطريرك الماروني مار نصر اهللا بطرس صفير في حديثه الشامل              

ن               ". النهار"الى   ات، أعل في صرخة عالية ومدوية أطلقها من مقره الصيفي في الديمان عشية االنتخاب
دبر          ان يت رك لبن ى ان تت وريا ال ا س اراتهم، ودع اس وبخي ه بالن رك ثقت لحة  البطري ره ألن المص ام

د                *. المشترآة تقضي بذلك    هناك شعور عارم نلمسه في عظات غبطتكم يوم األحد عن إنهيار في البل
رة         ة والهج ن جه ي م الق السياس ه اإلنغ ادية، يعكس ية واإلقتص ات السياس طرد للمقّوم اب مض وغي

 .المتزايدة من جهة ثانية
رة               لبنان - في رأيكم هل ُحِكَم على لبنان باالفول؟         ات آبي رة ونكب رَّ بمحن آثي  تاريخه معروف وقد م

ه       تعيد مقومات د ميشال شيحا أحد واضعي نص الدستور                    . ولكنه آان دائما يس أثور عن ول م اك ق وهن
طبعا، الوضع سيء جدا اليوم ولكن نأمل ان يتمكن         . اللبناني الذي يقول ان لبنان عاش دائما في خطر        

  من يستطيع اخراج لبنان من دائرة الخطر؟*. لبنان من استعادة نشاطه وان ينهض
ه  -  د ان يعين ن يري ع م تعانة م رة الخطر، باالس ن دائ وه م تطيعون ان يخرج ان يس اء لبن دما .  ابن عن

ا ان يتضافروا في              يشعر ابناء لبنان بواجبهم حيال وطنهم وان هذا الوطن هو في خطر وعليهم جميع
تجمعهم     ي س روح الت د ان ال اذه، اعتق بيل انق افر س ي روح التض ون   *. ه م ال يزال دون انه ل تعتق  ه
ًا؟     م   -قادرين على تجميع القوى وعلى النهوض مع ك، نع د ذل اه     .  اعتق ذا االتج اك مؤشرات في ه . هن

ًا وال                      م جميع أن الضيق أدرآه م يشعرون ب الذين تحاربوا نراهم يقتربون االن بعضهم من بعض ألنه
رئيس     *. بّد من ان يجمعوا أمرهم وان ينهضوا معاً   ه مع ال بالط ولقائ  هل تشيرون الى جهود وليد جن

 أمين الجمّيل؟
ون ان        .  اعتقد ان المصيبة حّلت بجميع الناس ولم تستثن أحداً         -  إذًا، آلهم يتوقون الى النهوض ويعرف

ى         . ال سبيل الى النهوض اال اذا جمعوا امرهم    وا عل ع ولكن يجب ان يتغلب ًا حواجز وموان اك طبع هن
ذي                *.  الموانع ليتضافروا وينهضوا   جميع هذه  داء ال ار، آيف تصفون ال ام باإلنهي  خارج الوصف الع

انيون؟   ان واللبن ه لبن وا   -يشكو من انيين ليس دة، هو ان اللبن ة واح ي آلم ادي ف ي اعتق داء يختصر ف  ال
حكى ان  ي*الوصاية السورية . فقدان القيادة والسيادة واالستقالل والقرار الحر   . مسؤولين عن امورهم  

 اال تعتقدون انها في مكان ما مقبولة من اللبنانيين؟. الوصاية السورية مفروضة على لبنان
ع                   -  د ان جمي  ال شك في انها مقبولة من بعض الناس على مضض او لمصلحة خاصة، ولكن ال اعتق

مُّل مسؤولياتهم  اللبنانيون بلغوا سن الرشد وآلهم يعرفون ان عليهم تح        . اللبنانيين يقبلون بهذه الوصاية   
ك،          . حيال هذا البلد   ويجب التفريق بين من ُينادي بالوجود السوري وباستمراره ألن له مصلحة في ذل

 وما السبيل  *. وبين الذين ال مصلحة لهم والذين يقولون ما يجب ان ُيقال وهو الخروج على الوصاية             
 للخروج من الوصاية؟

ة، يتحمل مسؤوليته           . بيعي ان يتدبر البلد شؤونه بنفسه وهذا امر ط        -  عندما يِشبَّ الولد ويؤسَّس عائل
اس          اه     -حيال بيته، فال يعود ألحد من الن اه او اخ ان اب و آ ة    - ول دخل في شؤونه الداخلي  في  *.  ان يت

ره،       -... هذا السياق، نلمس في عظاتكم خيبة امل حيال عهد الرئىس اميل لحود             الرئىس لحود، آغي
 *.  وهو ُيحاول قدر المستطاع ان ُيسيِّر األمور ولكن الوضع العام هو هوَوِرَث ما َوِرَث سواه،
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عندما تم اختيار العماد اميل لحود رئيسًا للجمهورية، عوَّل البعض          : اسمحوا لنا ان نبلور السؤال اآثر     
رار     تقاللية الق ن اس د م ى مزي ؤدي ال د ت ة ق ادة لبناني ى قي دور   . عل ارس ال د م دون ان العه ل تعتق ه

 لوب منه شعبيًا، الدور الذي آانت تنعقد عليه اآلمال؟المط
ه                      -  انهم ان يخرجوا من ه في امك .  الحكام في لبنان موجودون في إطار معين، وحتى اآلن ال اعتقد ان

ا دام                   ه ان يسعى م ى الشعب في مجمل ا عل لذا نحن نقول انه ليس على الحكام وحدهم ان يسعوا، انم
اني           اما الحكام . الجميع يئن ويشكو   وة الشعب اللبن يس بق اني       *. ، فإنهم موجودون ول  لكن الشعب اللبن

ذات          ن بال ا نح يًا وانن ًا سياس ول مرجع ديمان تح دليل ان ال دة ب ة موح ى جبه دو ال ا يب ى م ر عل يفتق
ية   ة سياس راء مقابل دناآم الج َؤّطر     . قص ة ت ام جبه ات لقي د االنتخاب ًا بع اك امكان دون ان هن ل تعتق ه

ي اتج   واطنين ف رار؟     الم تقاللية الق ن اس د م ل        -اه المزي ت قب د قام ة ق ذه الجبه ون ه ب ان تك  يج
 .االنتخابات

اك من ُيمعن                      ى االن الشرذمة موجودة وهن  واالنتخابات هي قضية عابرة في تاريخ لبنان، ولكن حت
اق                  اك وف ذه الشرذمة وال يفسح في المجال ليكون هن يادة    . في ه ى    *االستقالل والس رًا ال  اشرتم اخي

الوجود السوري     ١٩٨٢ الصادر عن مجلس األمن في ايلول        ٥٢٠القرار   ق ب  ولكن هذا القرار ال يتعل
حاب     ر انس ى ذآ ًا عل أتي عَرض ذاك ، وي روت آن ن بي رائيلي م حاب االس و االنس ا موضوعه ه وانم

 .القوات غير اللبنانية وتحت بند ان مجلس األمن أخذ علمًا بموقف الحكومة اللبنانية
وم واعطت شرعية للوجود السوري               هذه الحكو  د تغيرت الي اء        . مة ق تند مطلب الغ إالَم يجب ان يس
ر        ٥٢٠ القرار   -الوصاية؟   وى غي ع الق ول بخروج جمي  ال يذآر السوريين على وجه التحديد ولكنه يق

د أشار             . لبنانية من لبنان، حتى ال نقول القوى االجنبية        ان معروف وق وبعد، فالوجود السوري في لبن
ا هي      "الطائف"ه  إلي د   . ، وبعده آانت هناك محاوالت ومطالبات لكن االوضاع بقيت على م ا ال اعتق ان

 .ان من مصلحة السوريين ان يبقوا في لبنان ألنهم يتضررون مثلما هو متضرر
ى                          اك تنسيق عل ره، وان يكون هن دبر ام ان يت رك السوريون لبن أن يت  وتقضي المصلحة المشترآة ب

تقالل و دة االس يادةقاع ود . الس ر يع د ان االم ك ال اعتق ًا، ودون ذل ان ولسوريا مع ر للبن ه خي ذا في وه
والشباب الجامعيون ُيغادرون ألن ال مجال       . فلبنان قد اصبح في نكبة، في محنة آبيرة       . بالخير عليهما 

اس في ضائقة            ا هو معروف، والن ى م ل    . للعمل في لبنان وقد اصبح االقتصاد عل اك شرآات ُتقف هن
الحال ال ُتطاق والذين ُيريدون ان يوظفوا االموال في لبنان يحجمون عن ذلك ألن ال               . رِّح عمالها وُتس

م  ة له ي ظل الوجود     *. ثق ات ف اك توظيف ان هن ة آ ل اعوام قليل الوجود السوري؟ قب ذا ب ة ه ا عالق  م
 . السوري الكثيف نفسه

ىس      د الرئ ي عه تثمارات ف ات واالس وري التوظيف ود الس ع الوج م يمن ريل روف ان -.  الحري  المع
د           نهض بالبل ب ان ي ان يرغ ه آ رة ألن ف بكث ن اراد ان يَوظِّ ف وم ن وظَّ و م ري ه رئيس الحري ال

ة          ديون المعروف رك ال ه ت ين الوصاية السورية               *. وخصوصًا بالعاصمة لكن ة ب اك عالق  ولكن هل هن
ان؟     ي لبن ادية ف ال االقتص يس محكو    -والح د ل ون ان البل اس يعرف ا، فالن ا     طبع ه وانم ن ابنائ ًا م م

انيين ال                          ان ألن المعروف ان اللبن ة بلبن ذلك ال ثق ى آل شيء، ول السوريون هم الذين ُيهيمنون فيه عل
ان،                        *. َحول لهم  ه وهو خروج الجيش السوري من لبن ذي تفضلتم ب  بين الوضع الحالي والمطلب ال

 السورية في انتظار    -لبنانية اليس هناك من مجال لصوغ موقف متدرج لتصحيح الخلل في العالقة ال           
 انسحاب القوات السورية؟

ان وسوريا                  -  ين لبن  هذا يعود الى الذين يعملون في السياسة، اما نحن فنقول ان المصلحة المشترآة ب
راره الحر               ق         . هي ان يتدبر آل بلد اموره بنفسه في نطاق استقالله وسيادته وق ذا من منطل ول ه ال نق

 ولكن على آل من البلدين. من منطلق الصداقة والتعاون بيننا وبين سورياعدائي لسوريا بل بالعكس 
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ه ال نفس تن . ان يتحمل مسؤوليته حي لم *اصطناع الف ود السوري يحمي الس ول ان الوج ة من يق  ثم
 ما رأيكم في هذا القول؟. االهلي في لبنان

ة في     -خرجوا   اذا - نعم قيل هذا، بل هناك ايضا من يذهب الى ان خروج السوريين            -  د ُيشعل فتن  ق
ان ا. لبن ي قوله ة ف م غاي ا له ذين يقولونه ًا وال ا جميع وال نعرفه ذه اق ذي سبق دخول . ه زمن ال ي ال ف

ا              ا، علم رد في اوروب ه ُيساوي دخل الف رد في الجيش السوري آان لبنان في وضع جيد وآان دخل الف
و ا      ه ه اط اهل ن نش ة لك روات معدني روًال وال ث ك بت ه ال يمل ن    بان ة م ذه الدرج ه ادراك ه ذي خوَّل ل

ا                      *. االزدهار ة ولكنه اد اقليمي ًا ابع  ولكن الجيش السوري دخل الى لبنان في سياق حرب حملت طبع
 .آانت اقتتاًال اهليًا

ا                 -  ا مصطنعة في رأين ا، آله ل عنه ين          .  نعم، لكن المجازر الطائفية التي قي ار ب اك من اضرم الن هن
انيين واعطاهم السالح  وااللبن م اقتتل ال له ال وق ن . والم دي م ي اي انوا ادوات ف نهم آ وا ولك د اقتتل وق

ان مجال الصطناع                   *. ارادوا لهم االقتتال    لنفترض انها آانت مصطنعة، اال تخشون ان يبقى في لبن
 ِفَتن جديدة اليوم في ظل النعرات الطائفية؟

يضرموها في لبنان ففي استطاعتهم  فاذا اراد من يضرمون النار ان       .  نعم، االصنطاع محتمل دائما    - 
ان    . ان يفعلوا ذلك، لكن الدول يجب ان تحترم آيانات بعضها البعض          ين لبن اهم ب عندما يكون هناك تف

داخلي،     *. وسوريا، وبينه وبين جميع جيرانه، ال يعود من مجال لالصنطاع        اني ال ى الصعيد اللبن  عل
اهم            -او لمنع اصطناعها؟     اال يمكن القيام بعمل ما لنزع فتيل هذه الِفَتن           اك تف م، يجب ان يكون هن  نع

ال نفسه                      دين من ان يتحمل مسؤولياته حي  *. بين لبنان وسوريا على وجه التحديد لكي يتمكن آال البل
 ولكن على الصعيد الداخلي، اال يجب ان نفعل شيئا اليوم لكي ُنبِعد شبح التقاتل االهلي؟

انون، والمصيبة       . في استطاعتهم ان يتفاهموا    طبعا، يجب ان يتفاهم اللبنانيون و      -  في اعتقادنا انهم يع
ى    ١٠٨من  . تجمع وهم يتوقون جميعا الى الحرية والى تحمل مسؤولياتهم         اط االساسية    * ١٢٨ ال  النق

 . المذآورة في اتفاق الطائف والتي ُيمكن ان تولد اجماعًا لبنانيًا لم تنفذ بعد
ا ما يتعلق منها بتشكيل حكومة وفاق وطني وانسحاب الجيش      الى اي حد يمكن هذه النقاط، وخصوص      

م      -السوري، ان تؤدي الى قيام وحدة لبنانية في هذا االتجاه والخروج من المأزق؟               ذا ل  لسوء الحظ، ه
ة              " الطائف"آنا مع   . يتم، ونحن اشرنا اليه منذ زمن بعيد       ا بخيب ا منين انوا ضّده، لكنن ذين آ رغم آل ال

 .وهناك موضوعات آثيرة انتقدناها في ما مضى. ق آما آان يجب ان ُيَطبَّقأمل ألنه لم ُيَطبَّ
واب  دد الن ان ع رر١٢٨ وصار ١٠٨ اوال، آ دون اي مب اك امر بسحب السالح من .  ب ان هن م آ ث

بعض االخر                 دي ال اك   . ايدي جميع الناس، لكن السالح ُجِمَع من أيدي البعض ولم ُيجَمع من أي ان هن آ
وهناك ايضا بعض الثغر  . كل حكومة وفاق وطني لكن هذه الحكومة لم ُتبصر النورايضا تمّن ان تتش 

ومن الثغر ايضا      . االخرى، فالمجلس مثال ليس من يحّله اال اذا حّل نفسه، وهذه هرطقة في الدستور              
ىس      ه الرئ ار الي ا اش ذا م ذا وه ر ناف هر ُيعتب الل ش ة خ يس الجمهوري ه رئ ذي ال يوقع انون ال ان الق

في حين ان الوزير الذي يعترض على مشروع قانون يستطيع ان يبقيه في الدرج الى         .  سابقا الهراوي
أنها لكي تكون موضع                  . ما ال نهاية   هناك امور آثيرة يجب اصالحها ويجب ان يتفق اللبنانيون في ش

ارة سورية رسمية                *. درس وتصحيح   من الموضوعات التي تعود بين الحين واالخر، هناك فكرة زي
تطكم لدمشقلغبط ارة غب ياق؟ . تكم وزي ذا الس ي ه د ف ر-هل من جدي ذا االم ي ه د ف ن جدي يس م .  ل

ة            ارات متبادل اك زي . الزيارة لتكون صحيحة يجب ان تأتي بجديد، وال اعتقد ان الجو مؤاٍت ليكون هن
ادرة تنتهي                 * ى    عندما تنتهي المرحلة االنتقالية في سوريا، هل تعتقدون انه سيكون هناك مجال لمب  ال

 . نحن لسنا بمسؤولين عن البلد-مثل هذه الزيارة؟ 
اك         ان يجب ان يكون هن ه اذا آ  هناك مسؤولون رسمّيون، ولكن نحن لنا رأي في هذا االمر، وهو ان

 زيارات فنحن نرحِّب بها على ان تسّوى العالقات بين لبنان وسوريا وان يكون لبنان بلد مستقل،
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الموسم االنتخابي ظهر آالم آثير في الصحف ومن السياسيين عن         قبل ان يبدأ     *. مسؤول عن نفسه  
ات د للحري ان اصبحت     . تقيي ي لبن ات ف ألة الحرّي دون ان مس ل تعتق ة، ه ة االنتخابي ي ضوء الحمل ف

 . قضية الحريات هي دائمًا جوهرية في لبنان وفي غيره-جوهرية؟ 
ان من المرضي      في ما يتعلق باالنتخابات، هناك من يؤآد انه ال يمكن احداً      ان يدخل الئحة اال اذا آ

دخل الئحة          . عنهم ه ان ي دون ان يترشحوا      . ومن ليس مرضيا عنه يستحيل علي انوا يري اك من آ وهن
ي    وا ف ن ان يكون وا م ذين تمكن ام ال ن ام ذوا بعض االصوات م ك آي ال يأخ يهم ذل ع عل دهم فُمن وح

و    ا يجب ان تك ة ليست آم ى ان الحري ل عل ذا دلي ة، وه ار . نالئح ة االختي دخل  *حري ل ت ي مقاب  ف
زة                   ذه االجه دعومين من ه االجهزة ضد بعض المرشحين والذي ُيثار يوميا، هناك مرشحون يبدون م
ة                  ان مجلس المطارن ويأخذون على الكنيسة انها تدعم بعض المرشحين المعارضين، اقله من خالل بي

بل ان هناك نوعا من آلمة سر  . رامجالذي دعا الى انتخاب اشخاص من اصحاب الفكر السياسي والب        
 .لمصلحة بعض المرشحين" الجيش االسود"يسّيرها ما ُيسّمى 

ة في ان ينتخب من                   -  ول، ولكل شخص الحري ار وآراء ومي م افك  ليس من آلمة سر وانما الناس له
دون               . يريد ا يري ون م ا راشدون ويعرف اس جميع ر ان الن ا ان نقف مع المشارآين ضد           . نحن نعتب ام
يس    . لمقاطعين او العكس، فهذا ما ال يمكن ان يفعله رجل الدين         ا اس ول ين الن فهو عامل وفاق وجمع ب

رارا صائبا           . ١٩٩٢ لنعد لحظة الى عام      *. عامل تفرقة  هل تعتقدون ان قرار المقاطعة سنتذاك آان ق
 . آان قرارا صائبا ولكن لم يتبعه شيء ليثبت صوابيته-ام خاطئا؟ 

ان  . ر غير راٍض، آان يجب ان ُيجمع صفوف آل الذين آانوا يشكون من الوضع              اذا آان هناك تيا    آ
ا بالمشارآة      ة وام ا بالمقاطع ة       . عليهم ان يأخذوا الموقف عينه ام ان سيكون للمقاطع ك الحال آ في تل

اطعين  ر المق اطعون وغي ا المق عر به أثير يش م  . ت وائح ه ارآوا بل يهم ان يش ان عل ارآون فك ا المش ام
ا ح وا  يؤلفونه م ينجح ى ول دث      . ت م يح ذا ل ف، وه جيل الموق ل تس وب ب يس المطل اح ل ي *. فالنج  ف

دى                 االنتخابات الراهنة، يبدو ان الكنيسة تدرجت في موقفها منذ البيان االول لمجلس المطارنة الذي اب
ون لمن يجب ان  تم تعرف اخبين ان ول للن ي تق رة الت ات االخي ى البيان ات ال ال االنتخاب ة حي لبية معين س

 . تقترعوا
اروا         - هل ستذهبون ابعد من ذلك؟       م ان يخت ان   .  نحن قلنا شيئا من ذلك، قلنا ان الناس عليهم ه اذا آ ف

ه                ال . هناك من يريد ان يختار فليختر على االقل الذين يطالبون باستقالل لبنان وسيادته وجميع مقومات
ى ذ              ادرون عل م ق اروا وه اس ان يخت رك للن ل نت ا ب ك نريد ان نكون طرف ا في احد    *. ل اسرار  " قرأن

ه              " النهار"في  " االلهة انكم تدخلتم إلعادة ادخال احد المرشحين المعارضين على الئحة آسروانية الن
ين                               ى التحالف ب تن للحض عل دخلت في الم ال ايضا ان بكرآي ت و من السلطة، ويق آان موضع فيت

ى درجة ان بعض              تعرفون ان اقواًال آ    -. نسيب لحود وبيار الجميل والبر مخيبر      ا، ال رة تنسب الين ثي
ذا  . تريد ان تثبت وجودها واننا قد تدخلنا في آل مكان" المارونية السياسية "الصحف اشار الى ان      وه

 .ليس صحيحا
 هل   *.  طبعا نحن نريد ان يكون الناس واعين وان يأتوا بالذين لهم مواقف ثابتة من الشؤون الوطنية               

افة  ى مس وا عل تطيعون ان تكون أمور    تس ح م يادة وُمرش تقالل والس ب باالس ح ُيطال ن مرش دة م  واح
ر خائن             -يرضى بالحال الراهنة؟     ذا خائن وذاك غي درآون      .  ليس علينا ان نقول ه ون وي اس يعرف الن

واذا وقفنا موقف الحياد فهذا ال يعني اننا ال نعرف من هو الجيد ومن هو السيء،                  . ونحن نثق يالناس  
 في   *. عليهم هم ان يأخذوا المسؤولية وليس نحن       . دق نظراتهم واختياراتهم  ولكن لنا ثقة بالناس وبص    

 غياب مرجعية سياسية موحدة، هل يمكن ان يتحملوا المسؤولية بانفسهم؟
ا             .  يجب ان يأخذوا المسؤولية    -  ا نفعه اك المرجيعات السياسية التي له ا هن ذه        . طبع م تكن ه ى ول حت

 ضي، علي الناس ان يلتفوا حول مرجعيات محددة ويروا ماالمرجعيات السياسية آما آانت في الما
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 نحن جالسون على شرفة هذا الكرسي البطريرآي في           *انعدام المساواة   . هو ُمضر وما هو مفيد للبلد     
ات            ذآر باالنتخاب دا ال ي ادىء ج م شعرتم بضجيجها والشمالية            . الديمان وامام منظر ه د انك لكن االآي

دا ا تحدي ال. منه ودآم ب ل وج ي نلمه ة الت ى االنتخابي ن الحّم ن قرب م رابلس، وم ا وط ي زغرت ها ف س
ة؟    ارا معني يكم افك ى ال ري، اوح ي بش د ف دوء الزائ ن   -اله التهم وم ن تراشق ب دث م ا يح  نأسف لم

اء من دون ان                   استخدام للمال، ومن لجوء الى التهديدات، فضال عن تعليق الصور على اعمدة الكهرب
ى     . يكون هناك من افكار تفسِّر للناس ما في الُصور          وق ال ا نت اك            آن تالت، لكن هن اك تك  ان يكون هن

ذهبون في البوسطة            م ي ول انه ى   . لوائح ال يعرف فيها المرشحون بعضهم البعض، فصّح الق ا نتمن آم
وافر لسوء       . ان يكون هناك آتلة في المجلس لكي تتمكن من ان ُتساند مشروعًا سياسيًا ما              ر مت هذا غي

 .  المرشحون ليسوا جميعهم في خانة واحدة*. الحظ
ذا                        ب دخل ه روءة، ويت ة والمسموعة والمق ة المرئي يم في الوسائل االعالمي ى تعت عضهم يتعرضون ال

ذا امر      -. الجهاز او ذاك لمنع لقاءاتهم مع الناس وللحؤول دون ظهورهم على شاشات التلفزة              طبعا ه
ة شراء االصوات والضمائر،              . غير مقبول  ة  هناك امور آثيرة تشّوه االنتخابات او ُتفسدها لجه  ولجه

نهم من               . انعدام المساواة في وسائل االعالم     ى الشاشات، وم ارًا عل فمن المرشحين من يظهر ليًال ونه
رة واحدة            ه ان يظهر وال م ذا ال                    . ال يقّدر ل وازن في ان يظهر وه ع الحق المت ام للجمي دان الع في بل

ات                   ذه االنتخاب اواة في ه دل ان ال مس ا ي ان مم ا تفسد     . يحصل في لبن ذه آله ة    وه ة االنتخابي  *.  العملي
دلوا                   ديمان وي ولكن في مقابل عدم التوازن هذا، نالحظ ان جميع المرشحين يستطيعون ان يأتوا الى ال

ع          . بتصريحات وآأن غبطتكم على مسافة واحدة من الجميع        افة واحدة من جمي ى مس هل انتم فعال عل
 المرشحين أيًا تكن خياراتهم؟

بالده، ومن هو المرشح              نحن قلنا اننا نعرف من هو ا       -  لمرشح الفاضل والمجّرد والذي يريد الخير ل
ذا سيء                 . الذي ال يبغي اال مصلحته الخاصة      د وه ذا جي ول ه اس وان نق . ولكننا ال نريد ان نصّنف الن
داً     . نحن ال ندين الناس، اعمالهم تدينهم    رفض أح ا وال ن تقبلهم جميع . عندما يأتون الى هذا الكرسي نس

م يكن من المناسب ان              ربما نستمهل ف   ذي ل ي إستقبال بعض الناس النهم يكونون قد اخذوا الموقف ال
ا ان نطرده                       . يتخذوه اذا اساء احدهم ال يمكنن ه، ف ال ابنائ ة حي ولكن نحن نتصرف تصرف رب العائل

ذه الكنيسة              . الى االبد  ا نحن أٌب له ة يجب ان يعرف انن تبعده بعض الوقت ولكن في النهاي ا  *. نس  م
ل    تصورآ ة،                      . م للمجلس المقب ان القائم ي في ظل التوازن ر فعل ان إحداث تغيي ائلون بإمك تم متف هل ان

ال؟                زة وعامل الم دخل االجه ا في          -الديموقراطية المنقوصة، قانون انتخاب مشوه، ت ا ان قلن  سبق لن
لس ، وتاليا ستكون صورة المج    ١٩٩٦ و ١٩٩٢أحد البيانات ان هذه االنتخابات ستكون مثل انتخابات         

نهم                    ١٢٨وقد رأينا   . هي هي  ل م ل القلي ع صوته اال القلي م يرف س، ل ذا المجل ل     *.  نائبا في ه ذا القلي  ه
 القليل ومن يشبهه اال يستحق الدعم؟

اس؟            .  يستحق نعم، والناس يعرفون آيف يدعمون ومن يدعمون        -  ة بالن ل من الثق  *لماذا نريد ان نقل
 الخالص  -ي، ام ان لبنان في حاجة الى صرخة اعلى؟          هل تعتقدون ان الصرخة التي تصرخونها تكف      

ه وان يكون                   . لن يأتي من المجلس بل من الشعب       ال وطن ًا حي ه واجب والشعب يجب ان يشعر ان علي
ى وضعه موضع العمل                   وطني ويسعون ال اق ال ى العكس،     *. هناك أناس ُيبلِورون نوعًا من االتف  عل

ا من               هل تخشون خطوة معينة او توجهًا معينًا من           دى دوري شمعون تخوف ثال اب ل؟ فم المجلس المقب
ذا التخوف؟                  ل ه ى مث ذهبون ال ادي           -إعالن وحدة بين لبنان وسوريا، فهل ت اك من ين ا يكون هن  ربم

ذا التوجه      . بهذه الوحدة  ام       . نحن ضد ه ل ع ى قب دما             ١٨٦٠حت وم، وعن ان حدوده الي  آانت حدود لبن
ى حدوده      ذهب البطريرك الحويك الى مؤتمر السلم في         ان ال فرساي قدَّم مذآرة دعا فيها الى إعادة لبن

 .الطبيعية، وحدوده الطبيعية هي التي نعرفها اليوم
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ان يختلف عن                     لبنان تنّعم في العهد الترآي بنوع من اإلستقالل الذاتي ولم تحكمه ترآيا مباشرة، ولبن
 ...ظل وصاية اوسع من حدودهفي " األمراء"ولكن اليوم ايضا يحكمه .  لنفترض*. البلدان االخرى

ه شيء من الصحة               -  ة وان هؤالء             .  هذا التشبيه يمكن ان يكون في اك هيمن ان المقصود ان هن اذا آ
تقالل      راء بعض االس ان لالم ين آ ي ح د الترآ ي العه ان ف ا آ ف عم ون، اال ان الوضع يختل . يحكم

ل وآسروان،    ، في جبل لبنان"الصافية" في الدوائر المسيحية    *التدخل بالواسطة    تن وجبي  وتحديدا الم
ة  زة لبناني د اجه ى ي ا عل زة السورية وإنم د االجه ى ي يس عل ر ل دخل االآب دو ان الت ن . يب وع م ذا ن ه

 .ال فرق اذا آان بالواسطة، التدخل هو عينه.  التدخل هو نفسه-. إستقاللية القرار
دا           ُيحكى عن تضارب بين التوجهات السورية وتوجهات السلطة اللبنان         -  دا في الشمال وبعب ة وتحدي ي

ى              ري ال رئيس رفيق الحري وزراء وعودة ال وعاليه، وفي اُألفق يرتسم الصراع المقبل على رئاسة ال
راهن؟       . السلطة  نحن  -هل ترون في االنتخابات تعارضًا فعليًا بين السلطة اللبنانية والدور السوري ال

اس يقول             ى آل مرشح               نعرف ان هناك تدخال، وهذا ظاهر وسافر والن ه عل ال ان ك، ويق ا ذل ون جميع
ولذلك يبقى حيز صغير للسلطة  . يرغب في ترشيح نفسه ان يقوم بالواجب وهو يعرف ما هو الواجب           

ين              . اللبنانية ين مع المعني اهم مع بالط     *. ولكن االوامر التي تنفذها تكون مبنية على تف د جن دا ان ولي  ب
ذي يحاول استحضار صورة     زعيم ال ا ال د   هو ربم ييع العمي ارآته في تش ديم من خالل مش ان الق لبن

يحيين      اب مس ع اقط ة صالت م الل إقام ن خ م م ون إده، ث د   . ريم ى دور ولي اًال عل ون آم ل تعّول ه
 جنبالط؟

انيين   -  ين اللبن اهم ب اك تف ون هن دون ان يك ذين يري ل ال ى آ وِّل عل ن نع ى .  نح وم إال عل ان ال يق لبن
اريخ سجل            لقد حدث ما    . سواعد جميع ابنائه   ذه، والت ى تحدث أمور آه رة االول حدث وهذه ليست الم

د ان     .  وبعده، ولكن الناس عادوا الى وضعهم الطبيعي       ١٨٦٠المجازر التي حصلت قبل      وم، اعتق والي
ر من الضرر،                            تهم الكثي ة أورث نهم من غرب ا بي اس شعروا بم اق وان الن ميزان الوفاق يميل الى الوف

بهم ان يعودوا الى بعضهم البعض ويعززوا العيش المشترك وخصوصا          ولذلك بدأوا يشعرون ان واج    
 *. الناس يعيشون مع بعضهم، مسيحيين ومسلمين، ويتعاونون في سبيل خيرهم المشترك    . في الشوف 

 آيف إستقبلتهم عودة الرئيس امين الجميل؟
ان                 -  ادرة لبن يهم بمغ ود آل من قضي عل د ان يع اق     .  نحن نري ا يعزز الوف ذا ربم وطني وه ى  . ال عل

ا مضى                 و عم اق ومصالحة وعف اك وف اونوا وان يكون هن ا  *. جميع اللبنانيين ان يعودوا وان يتع  دع
ين                   رئيس ام د سمى ال وليد جنبالط الى حكومة سياسية يكون فيها اقطاب ال سيما اقطاب مسيحيون وق

ودون ان      هل تعتبرون ان هذه الدعوة تذهب في المسار الصحي         . الجميل والنائب نسيب لحود    ح؟ هل ت
 تتألف حكومة سياسية؟

اة            -  ا ان تشارك في الحي  هناك شريحة من الناس تشعر انها مغيبة أو غير مرغوب بها او ال يراد له
وطن وطنهم وان      . هذا نقص . السياسية في لبنان   فكل ابناء لبنان يجب ان يشارآوا وان يشعروا ان ال

م ان يش   ن حقه بهم وم ن واج ه وان م م في م دوره وم . ارآواله ى الي م يحصل حت ذا ل ات . وه الزعام
دون ان     .  ُيقال احيانا ان الزعامات إفتقدت في لبنان وان الطبقة السياسية تراجعت             *موجودة   هل تعتق

يما في                          ام، ال س رأي الع ًال ال ل فع ة أو شخصيات تمث هناك زعامات باقية أو إمكان قيام زعامات فعلي
رز                اعتقد ان آل م    -الطائفة المارونية؟    ه ان يف ذي ال يمكن جتمع يجب ان ُيفرز زعامات، والمجتمع ال
 .زعامات يعاني خلًال

والزعامة تقتضي   .  لذلك نحن ننتظر ان يكون بين اللبنانيين وفي االجيال الطالعة من يقوم بهذا االمر             
ة  ة فكري ا طاق ات وخصوص ًا ومقوم انهم ان  . وقت ي امك بانًا ف ف ش ع الطوائ اء جمي ين ابن د ان ب  اعتق

 يقوموا بهذا الدور، ولكن يجب ان يفسح لهم الوضع السياسي في المجال، واذا آان آل من آان
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ذين                       ل هؤالء االشخاص ال صريحا في اقواله يمنع عليه ذلك، فهذا من شأنه ان يحول دون صعود مث
  هل مثل هذه الزعامات موجودة اليوم؟*. يجب ان يتولوا الزعامة في بلدهم

 آيف  *. جودة، إنما يجب ان يفسح لها في المجال لكي تزاول ما عليها ان تزاوله              نعم الزعامات مو   - 
ا؟                 ون به يم       -السبيل الى فتح المجال امام هؤالء االشخاص لتحقيق االفكار التي يؤمن ا عن التعت  تكلمن

ام  اتهم ام نعهم من االدالء بخطاب ي المجال االعالمي ام بم ان ف اس، أآ ى بعض الن ارس عل ذي يم ال
دون  *. يجب ان ُيساعد هؤالء الناس لكي يظهروا ويجب ان يكّونوا النفسهم مراآز    . يهممؤيد  هل تعتق

ع       دخل لتطبي ه م زة، ام ان ذه االجه طوة ه ر س دخل لكس و م زة ه ن دور االجه اثر ع الم المتك ان الك
 صورة الدولة المخابراتية التي تتحكم بالناس؟ وما السبيل لعدم تطبيع صورة االجهزة؟

وم    يجب   -  ز المفه ى الحي زة     . اال تتدخل اجهزة آهذه بل ان يقتصر تدخلها عل دون اجه د ب وم البل ال يق
م          . ولكن على هذه االجهزة ان تتقيد بالقوانين       ى درجة انه ا ال ون به ذين يقبل ربما هناك بعض الناس ال

وري ال يعودون يرون فيها ما هو خطأ وشذوذ، وهذا ما قاله احدهم ايضًا في خصوص الوجود الس            
اس ان                      . * في لبنان  د الن ة نفسها، بحيث اصبح من الطبيعي عن الكالم على الخدمات يصب في الخان

 .يختاروا من يقدِّم لهم خدمات او حتى ان يبيعوا اصواتهم
ة        .  صحيح ان المسؤولية تقع على الشعب، لكن الدولة هي ايضًا مسؤولة             -  ة، الدول دان الراقي في البل

ه بعض االمور          تؤمن هذه الخدمات من د     ده لكي يصلح ل ليست  . ون ان يأتي النائب ويأخذ الناخب بي
دما                   . هذه مهمة النائب بل التشريع      ه، فعن م بناخبي ى اتصال دائ دان المتحضرة يبقى النائب عل في البل

 . يكون هناك مشروع قانون، يستدعيهم او يتصل بهم ويسألهم رأيهم
د      عظاتكم يوم االحد صارت ا    * الجهر بالحقيقة    ر في البل ا    . لمساحة االسبوعية لحرية التعبي لكن في م

ون؟  ة والتلفزي ي الصحافة اللبناني ر ف ة التعبي ع حري م ان -يتعدى العظة، آيف تقّومون واق  نحن نعل
 .هناك امورًا آثيرة ال يمكن الصحافة ان تنشرها

ال شك في ان      . دود تعلمون جيدًا عواقب ان تتعّدى الصحافة هذه الح        -ولكن هل يجب ان نخضع؟       * 
أنها         " النهار" ع الصوت ويجهر         . تورد امورًا آثيرة ربما تتردد الصحف األخرى في ش يجب ان يرتف

 . بالحقيقة واال اختفت الحياة السياسية في البالد، وهذا ما نشهده اآلن في لبنان
 .اشرتم في شكل غير مباشر الى اعتقال الدآتور سمير جعجع* 

ا المطران فرنسيس       -ي صحته فهل هناك شيء وراء هذه الشائعات؟          سرت اخبار عن تدهور ف      نائبن
ا   . البيسري يذهب اليه من حين الى آخر التمام الواجبات الدينية وهو لم يطلعنا على أمر آهذا                نحن قلن

هو  . في ما يخص الدآتور سمير جعجع انه ال يجوز ان ُيخير بين ان يكون في الوزارة او في السجن   
ع         . ، ولكن يجب طبعًا ان ُيفرج عنه      اختار السجن  ى جمي ق عل ة، يجب ان ُتطّب ان عدال فاذا آان في لبن

 .الناس
 .فهذا موضوع يعود الى من في يدهم األمر.  ال ادري-هل تتوقعون االفراج عنه؟  * 
ين سوريا                 *  نكم وب ذا الموضوع خاضع للمفاوضة بي ر صحيح    -. يقال احيانًا ان ه رتبط    .  غي ذا م ه

 .بالمعنيين
 . في لبنان وخارج لبنان-في لبنان؟  * 
ات؟         *  انيين عشية االنتخاب ى اللبن ا ال دون ان توجهوه ع      -اي آلمة تري ى جمي ا ال ة التي اوجهه  الكلم

د     م   . اللبنانيين هي ان يحكِّموا ضميرهم في ما هم مقدمون عليه، فال يغتّروا بالمال وال بالتهدي نحن نعل
ة االن ود الضغوط وان العملي حين ُفرضوا،   بوج اك مرش ة وان هن ي المئ ة ف ليمة مئ ة ليست بس تخابي

يما                ان وال س ا خّص مصير لبن اروا االنسب واالصلح في م ولكن نحن نترك للناس الحق في ان يخت
 .في استعادة جميع مقوماته من سيادة واستقالل وقرار حر
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ا نرغ  -اذًا، انتم تدعون الى نوع من التشطيب؟         *  ى المجلس      تشطيب؟ ولم ال؟ آن ب في ان تصل ال
ى          . آتلة ولكن هذا غير متوافر في اللوائح       أما اذا وصلت الى المجلس آتلة من لوائح متعددة وتتفق عل
 .استعادة استقالل لبنان فهذا أمر حسن

ة                    *  ة وطني ام حرآ دعا النائب السابق حبيب صادق في مؤتمر الحرآة التي ينشط في صفوفها الى قي
ة       .  من الجنوب الى الشمال    استقاللية في لبنان   تقاللية "آيف تقّومون ظهور آلم وم في السجال     " اس الي

ه      راد تهميش رف ي ان ط ى لس ا وردت عل و انه ي ول ب    -. السياس ي قل ة ف ة مطبوع تقالل نزع  االس
انيته                  ى عن جزء من انس د تخّل فاالنسان  . االنسان، واذا ُحرم الحرية والمسؤولية واالستقالل فيكون ق

اذا نزعنا عنه هذه المقومات فيخسر انسانيته، لذلك، نحن مع هذا االتجاه ويجب  . مسؤولحر، اذًا هو  
 .ان يكون هناك بين اللبنانيين جبهة تحاول ان تستعيد جميع مقومات لبنان

د  * القدس .  نعم نبارك آل مجهود في سبيل اعادة البلد الى وضع طبيعي-وانتم تبارآونها سلفًا؟   *  لق
ا ن مش تم ع ا اآلن  امتنع ا توضحونها لن باب ربم دس ألس ه للق ي زيارت ا ف ة الباب ك . رآة قداس ذ تل ومن

م           ات رغ ة المفاوض ى طاول ديًا عل ث ج دس ُتبح ألة الق دًا، فمس ة ج ورات مهم لت تط ارة حص الزي
انيون   . الصعوبات الكبيرة، وهناك موقف الفت للكنيسة الكاثوليكية في هذا الموضوع   المسيحيون اللبن

رون ا  ف ينظ دس؟    آي تقبل الق ى مس دس، وال ية الق ى قض ه    -ل الم آل ي الع ك ف ا ان الكاثولي ن قلن  نح
ه يجب ان يكون                         ول ان ان يق ذي آ ينظرون النظرة عينها الى القدس وهي نظرة الكرسي الرسولي ال
ي    زّوار وف ع ال ال لجمي ي المج ح ف دة بحيث يفَس م المتح ا األم واله ربم دس تت اك وضع خاص للق هن

 .سيحيين ومسلمين ان يزوروا القدساألخص من يهود وم
ا                       ا انم ى القدس ال يهمن يادة عل  ولكن نظرة الكرسي الرسولي قد تبدلت بعض الشيء فقال ان أمر الس
ولى         ل اذا ت واجههم أي عراقي ن دون ان ت ا م اس ان يزوروه ع الن ال لجمي ي المج ح ف د ان يفس نري

اما في خصوص عدم ذهابنا الى القدس  . دوليةالفلسطينيون او االسرائيليون او آان هناك ايضًا ادارة        
ر                     ى غي ر عل على رغم توقنا الى الذهاب، وواجبنا ان نقوم بذلك، فهو ألننا رأينا ان هذه الزيارة سُتفّس

 . مفهومها الصحيح، فلم نرد ان نكون موضوع جدل، وليس خوفًا
يكم ع                *  ا السلطات السورية تمنت عل ة وخلفه ارة،       لنفترض ان السلطات اللبناني اع عن الزي دم االمتن

ٍن من أحد                -فهل آنتم ذهبتم الى القدس؟       ى تم اء عل يس بن ا لألمور ول ق من مفهومن نحن  .  نحن ننطل
د ان                             دٍّ ونحن ال نري ه تح ى ان ا ان الظرف سيفسر عل ا فهمن يس الكنسية ولكنن نعرف واجبنا حيال رئ

 .نتحدى أحدًا
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