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)محمود الطويل( الزميل عدنان الراشد في حديث مع جعجع  

جعجع متوسطا الزمالء عدنان الراشد وعمر حبنجر وهيكتور دروبي و مسؤولة املكتب اإلعالمي للقوات أنطوانيت جعجع 

رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية د.سمير جعجع

جعجع لـ »األنباء«: زيارة األسد إلى الرياض لم تكن ناجحة كثيرًا 
والتفاهم السعودي ـ السوري ُأقفل بسبب دعم دمشق للمالكي في العراق

امل����دى املنظور، ألنه لن يحصد من جلوئه 
الى العنف سوى السيئات ولن يتسنى له 
قطف حسنة واحدة من فعلته، لذلك نرى ان 
»حزب اهلل« متريث في اتخاذ أي قرار عنفي 
وسيبقى متريثا حتى إشعار آخر، ولنفرض 
ان »حزب اهلل« نزل على االرض فلن يستطيع 
تغيير أي شيء في مسار االمور، بل سيثبت 
على نفسه الصبغة التي يحاول جتنبها من 
خالل نفيه ألي قرار اتهامي. أعتقد ان كل ما 
سيحدث هو االستمرار في التهويل لتشكيل 
الضغط املطل����وب على الرئيس احلريري 

وليس أكثر من ذلك.
لكن يقال في االوس��اط الش��يعية انه بعد 
عيد االضح��ى املبارك س��يعتمد احلزب لغة 
أخرى أس��وأ م��ن اللغة احلالية، الس��يما أنه 
ألغى س��فر البعثة الرسمية و150 شخصا من 

كوادره الى احلج؟
ال أرى على املدى املنظور أي تبديل في 
الواقع اللبناني احلالي واالمور س����تراوح 
مكانه����ا، وأعتقد انه م����ن املمكن ان تكون 
اخلطة التي وضعها حزب اهلل ملواجهة القرار 
االتهامي هي رفضه تسليم أي شخص قد 
يشير اليه القرار االتهامي وبالتالي سيستمر 
بالتصويب على مصداقية احملكمة الدولية، 
وفي هذه احلالة ستجرى احملاكمات غيابيا، 
مع استنباط املزيد من احلجج الواهية حول 
شهود الزور واالتصاالت واالدلة التي تقدم 

بها السيد نصراهلل.

ال تفاهم سعوديًا ـ سوريًا في لبنان

أين التفاهم الس��وري � السعودي في ظل 
م��ا يحدث من تش��نجات بني فريق��ي 8 و14 

آذار؟
التفاهم السوري � السعودي غير موجود 
وإمنا هناك مجرد قنوات اتصال، كان هناك 
محاولة لترسيخ تفاهم بني اململكة السعودية 
وس����ورية وأجنزت بعض التفاهمات على 
بعض اخلط����وات التكتيكية كتلك املتمثلة 
بزيارة امللك عبداهلل والرئيس االس����د الى 
لبنان وبعدها أقفلت محاوالت التفاهم على 
أثر تأييد السوريني للمالكي على املستوى 
العراقي، وف����ي لبنان موض����وع احملكمة 
الدولية أدى الى ذهاب كل من اململكة العربية 

السعودية وسورية باجتاهني مختلفني.
برأي��ك الى أي مدى تفهم الرئيس االس��د 
وجهة نظ��ر 14 آذار التي نقله��ا اليه الرئيس 

احلريري؟
برأيي ان الرئيس االسد تصرف مع املبادرة 
وكأنه يريد اجتذاب الرئيس احلريري اليه 
وليس التعاطي معه على أنه رئيس حكومة 
لبنان، وبالتالي لم تتطابق حسابات احلقل 

مع حسابات البيدر.
يعن��ي ال عالقات مميزة مع س��ورية على 

املدى املنظور؟
لالسف كما هو ظاهر اليوم، فال عالقات 
مميزة قد تنش����أ في الوق����ت القريب ألن 
الس����وريني ال ينظرون ال����ى لبنان كدولة 
وامنا كمجموعة فرق����اء فقط. ومن وجهة 
نظري يجب االستمرار في هذا املسعى ألن 
مصلحة البلدين تكمن في اقامة العالقات 

الطبيعية بينهما.
لم يتباحث معك الرئيس س��عد احلريري 

عن امكانية زيارتك سورية؟
لم يفاحتني الرئيس سعد احلريري في 
موضوع مماثل وكل البحث كان منذ البداية 
حول ذهابه هو الى سورية، شخصيا كنت 
داعما لفكرة زيارته سورية ألنه ال بأس في 
طرح وجه����ة نظر قوى 14 آذار هناك وهذا 
ما حصل. كان البد من القيام بهذه التجربة 
والرئيس احلريري قام بها نيابة عن كامل 
فريق 14 آذار، وبالتالي ليس هناك من مجال 

للتخصيص.
ألم يحاول السفير السوري االتصال بك؟

باستثناء الدعوة التي وجهتها السفارة 
الس����ورية، كما تفعل باقي السفارات، الى 
»القوات اللبنانية« للمشاركة باحتفال العيد 
الوطني السوري، وتلبية نائبني ووزيرين 
من »القوات« الدعوة لالحتفال، لم يحدث 

أي اتصال بيننا.

املوض���وع امنا ما أس���تطيع تأكيده في هذا 
االطار هو ان الرئيس سليمان والعماد قهوجي 
لديهما حساسية عالية جتاه املوضوع األمني 
وانه مهما كان الرئيس سليمان وسطيا في 
مواقفه ويحاول اصالح ذات البني بني االطراف 
السياسية، فهو لن يسمح ألي فريق لبناني 
بأن يهاجم فريق���ا لبنانيا آخرا أيا يكن هذا 

الفريق.
لكن في 7 مايو 2008 لم يتصد اجليش ملن 

هاجم بيروت واجلبل؟
في 7 مايو كان الوضع مختلفا متاما عن 
الوضع احلالي، اذ لم يكن آنذاك للبنان رئيس، 
وكانت احلكومة بوضع مختلف عن وضعها 
اليوم، أنا متأكد ان الرئيس سليمان ورئيس 
احلكومة وقائد اجليش لن يس���محوا ألحد 
بالتالعب باألمن الداخل���ي أقله في املناطق 
التي تتواجد فيها الش���رعية اللبنانية، أما 
عملية التالعب باألمن في املناطق اخلارجة 
عن س���يطرة القوى الشرعية فهي موجودة 
منذ ثالثني س���نة وهي ليست شيئا جديدا 

غير مألوف.

العودة إلى ما قبل 2005

من��ذ فترة تكلمت عن ش��عور يراودك بأن 
هناك انقالب��ا يتحضر في األف��ق ضد الدولة 

اللبنانية فهل مازال لديك الشعور نفسه؟
لي���س انقالبا بقدر ما هو محاولة إلعادة 
االمور الى م���ا كانت عليه قبل العام 2005، 

ومازلت عند رأيي بهذا األمر.
السيد نصراهلل يقول ان »حزب اهلل« لم يعد 
يحتمل ما يجري، وان القوى احلاكمة أوصلته 
الى هن��ا دون حتديد املكان ال��ذي وصل اليه. 
هل هذا الكالم يعني انه قد يقدم على س��حب 
وزراء املعارض��ة من احلكوم��ة، مما يؤدي الى 
س��قوطها، وه��ل لديه ه��ذه االمكانية في ظل 

االوضاع االقليمية الراهنة؟
من ح���ق املعارضة أن تق���وم بأي عمل 
دستوري، ونحن مستعدون بكل ما للكلمة 
من معنى لتقبل نتائج أي خطوة دستورية 
تخطوها املعارضة ومن خلفها »حزب اهلل« 
في هذا االجتاه، فإذا استطاعوا تأمني استقالة 
11 وزيرا من احلكومة فعلينا حينها االعتراف 
بدس���تورية خيارهم، كما سنعترف بحقهم 
الدستوري فيما لو استطاعوا بعدها تأمني 
االغلبية في املجل���س النيابي لتكليف غير 
الرئيس س���عد احلريري، علما ان تأمينهم 
لالغلبية غير وارد ألنه عمليا غير موجود.

إسقاط الحكومة يقود إلى الفراغ

لكن م��ن يحاول اس��قاط احلكومة في ظل 
احلساسية احلالية هل ميلك الرغبة أساسا في 

تشكيل بديل عنها؟
في الواقع من يحاول اس���قاط احلكومة 
في ظل االوضاع الراهنة يعني 
انه يتطلع الى أن يكون لبنان 
بدون حكومة ألنه من الناحية 
العملية اسقاط احلكومة سيأخذ 
لبنان الى الفراغ الدس���توري 
ال���وزاري،  عل���ى املس���توى 
خصوصا ان اجلميع يعلم ان 
ما يتعلق بإعادة تكليف الرئيس 
احلريري هو أمر مفروغ منه 
وال أحد يستطيع تخطيه، وامنا 
في املقابل س���يكون الرئيس 
احلريري أمام املستحيل جلهة 
التركيبة  اس���تطاعته تأليف 
الوزارية، وبالتالي فإن من ُيقدم 
على اسقاط احلكومة احلالية 
يتعمد وقوع لبنان في الفراغ 

احلكومي.
م��اذا تتوقع أن تكون ردود 
فع��ل »ح��زب اهلل« حي��ال ما 
الدولية  يواجهه ضد احملكم��ة 

والقرار االتهامي؟
اعتقد ان حزب اهلل لم يتخذ 
القرار بعد في كيفية مواجهة 
صعوب����ات املرحلة احلالية، 
وبتقديري ان »حزب اهلل« لن 
يلجأ الى استعمال العنف على 

بني لبنان وسورية، وانهم يفضلون البقاء 
على عالقات تقوم بني النظام الس���وري 
من جهة وعدة فرقاء ف���ي لبنان، مبعنى 
انه ال يجوز من وجه���ة نظرهم أن تقوم 
دولة قوية في لبنان كونهم مقتنعني بأنه 
ال مبرر لوجود تل���ك الدولة، العتبارهم 
ان لبنان كيان اصطناعي أوجدته اتفاقية 
»سايكس بيكو« ويجب بالتالي تصحيح 
ما يعتبرونه خطأ تاريخيا من خالل عمل 
جغرافي أقله في الوقت احلالي، من املؤكد 
انه مع تفكير مماثل للسوريني لن نستطيع 

الوصول الى أي مكان.

سليمان وقهوجي والحساسية األمنية

أقحم اس��م د.جعجع في سيناريو الدخول 
الس��وري الى طرابلس بأن اجليش س��يتدخل 

في كسروان ملنعك من السيطرة عليها أمنيا؟
مخيلة السوريني واسعة وكبيرة، فنحن 
من يطالب يوميا بأن يتسلم اجليش وقوى 
األمن الشرعية األمن في كل املناطق اللبنانية 
وخصوصا في املناطق املس���يحية، واعتبر 
ان هذه املعلومات ش���بيهة باملعلومات التي 
أعطيت منذ س���نتني لقوى األمن عن وجود 
مقبرة جماعية في حاالت، انها معلومات ترمى 
في االوساط االعالمية والشعبية في سياق 

االستهداف السياسي للقوات اللبنانية.
الرئي��س س��ليمان وقائ��د اجلي��ش تعهدا 
للبطري��رك صفي��ر ولك��م ول��كل القي��ادات 
املس��يحية بأن أي انتش��ار غير ش��رعي في 

املناطق املسيحية سيتصدى له اجليش؟
ف���ي الواقع لم يحدثني أي منهما في هذا 

وفرع املعلوم���ات في قوى األمن الداخلي 
واألمن العام وأمن الدولة موجودة وتعمل 
على مكافحتهم، وان أي أحد يتم االشتباه 
بانتمائه اليهم يخضع للتحقيق مباشرة 
ويبقى بعدها حتت املراقبة، لذلك اعتقد ان 
ما يقال في هذا اإلطار غير صحيح ويرمي 
في الوسطني اإلعالمي والسياسي لغاية ما 

في نفس يعقوب.
وماذا عما أدلى به الس��فير جوني عبدو 
بأن س��ورية تتحضر للدخول الى طرابلس 

حلماية أمنها من اجلهاديني؟
السفير عبدو حتدث عن خطة سورية 
للتدخل في طرابلس حتت ذريعة وجود 
جهاديني ذوي مالمح عربية فيها، وفي الواقع 
ليس هناك من وجود جهادي في طرابلس 
وبفرض انهم موجودون فلماذا ال تعطي 
سورية أسماءهم الى مديرية املخابرات في 
اجليش التي لن تتهاون في توقيفهم بدال 
من ان تتكبد مشقة الدخول الى طرابلس 
حتت عنوان حماية نفس���ها من التطرف 

واألصولية؟
أن���ا أعتق���د ان الوج���ود اجلهادي في 
طرابلس والشمال انتهى مع انهاء ظاهرة 
»فتح اإلسالم« على أيدي اجليش والقوى 

األمنية.
هل هذه الذرائع تش��ير الى ان سورية لم 

تقتنع بعد بأنها لن تعود الى لبنان؟
تصرفات البعض في سورية منذ سنة 
وحتى اليوم، خصوصا بعد اجلهود الكبيرة 
التي بذلها الرئيسان سليمان واحلريري 
تبني انهم غير مقتنعني بعالقات س���وية 

قريبا جدا خالل األيام القليلة املقبلة.

طروحات عون ورأس المحكمة

صرح العماد عون قبل الغاء جلسة مجلس 
الوزراء ب�»ان لم ُيبت ملف شهود الزور في 
مجلس الوزراء فلن يكون هناك من اجتماع 

لهيئة احلوار«.
اعتدنا على أف���كار وطروحات العماد 
عون غير املبّشرة باإليجابيات التي تريح 
املواطنني وتطمئنهم حلاضرهم ومستقبلهم. 
أما إذا أردنا العودة الى الواقع، فال وجود 
أساسا ملا يسمى مبلف شهود الزور، ألنه 
باملنطق املبّسط ال ميكن حتديد شاهد الزور 
قبل صدور القرار االتهامي إن لم نقل قبل 
صدور األحكام، والسؤال في هذا اإلطار هو 
الشهادات املزورة  مباذا نستطيع مقارنة 
قبل صدور القرار االتهامي؟ يحاول الفريق 
اآلخر تغييب بعض الواقعات وعلى سبيل 
املثال الحظ احملققون سنة 2006 ان شهادة 
املدعو ابراهيم ميشال جرجورة مشكوك 
بصدقيتها فأحالوه الى التحقيق وتبني انه 
ش���اهد زور حقيقي وأدخل السجن ملدة 3 
سنوات، إذن الطريقة الواجب اتباعها في 
التعاطي مع الشهادات املشكوك بصدقيتها 
قد اتبعت أصال تبعا للمنطق القانوني. ال 
أحد يستطيع حتديد شهادات الزور سوى 
احملققني وليس األطراف السياسية ملجرد 
إصرارها على وجودهم، ومبعنى آخر انه 
اذا لم تتوافر املصداقية في شهادة الشاهد 
محمد زهير الصديق فإن احملققني لن يأخذوا 
بشهادته وبالتالي عدم األخذ بشهادة من 
هو مشكوك بشهادته ينفي وجود شهود 
الزور أصال. نظريا ما يجب فعله في هذا 
امللف إن وجد، هو ما جاء في مطالعة وزير 
العدل البروفيسور ابراهيم جنار التي تقدم 
بها الى مجلس الوزراء، جل ما في األمر ان 
الفريق اآلخر يريد إسقاط احملكمة الدولية، 
لذلك فإن ما حصل في الضاحية األسبوع 
املاضي حصل في سياق منع التحقيق من 
االس���تمرار، مع االش���ارة الى ان تطرقهم 
الى ملف االتصاالت كان بهدف استعماله 
للتصدي للقرار الظني، وأتس���اءل هنا ما 
عالقة ملف االتصاالت مبلف شهود الزور؟ 
يحاولون إيجاد حجج واهية بينما املطلوب 

واحد: رأس احملكمة الدولية.

الحملة على الحريري لن تصل إلى نتيجة

الرئيس احلريري يتعرض لهجمات تعدت 
املستوى األخالقي من قبل البعض، برأيك ما 

خلفية تلك الهجمات عليه؟
الهجمات السياس���ية واإلعالمية على 
الرئيس احلريري تأتي في سياق الضغوطات 
املستمرة عليه في محاولة حلثه على تغيير 

موقفه م���ن احملكمة الدولية 
وحلمله على قول ما يريدون 
ه���م قوله حوله���ا بوصفها 
باملسيسة واملتالعب بها من 
قبل األميركيني واإلسرائيليني، 
وان أي قرار اتهامي سيصدر 
عنها سيكون بالتالي مسيسا. 
أؤكد انه مهما تصاعدت وعنفت 
تلك املوجات الهجومية على 
الرئيس احلري���ري فهي لن 
تصل الى أي نتيجة وحتت 

أي ظرف من الظروف.

ال جهاديين في طرابلس

يحكى عن وجود جهاديني 
ف��ي طرابلس وهو م��ا يقلق 
اجلهات السورية بحسب ما مت 

التداول به أخيرا؟
اعتبر ان الكالم عن وجود 
جهاديني في لبنان وحتديدا في 
طرابلس هو من باب الدعاية 
ليس أكثر، ولو كان هناك فعال 
جهاديون في طرابلس لبان 
وجودهم فعليا على األرض، 
هذا عدا عن ان أجهزة األمن 
اللبنانية كمديرية املخابرات 

على ما يبدو ان اجتماع الس��فراء الثالثة 
الس��عودي والس��وري واإليران��ي مت بعيدا 
عن األضواء، والالفت ان مش��اركة الس��فير 
االيراني في ه��ذا اللقاء أوحت بخلق ترويكا 
س��عودية – س��ورية – إيرانية، كيف ينظر 

د.جعجع الى هذا املشهد اجلديد؟
بالرغم مما نبديه من احترام للهيئات 
غير اللبنانية أيا كانت فأنا لست مقتنعا 
ب���كل هذا احلراك من قبلها، ألن أزمتنا في 
الوقت احلالي أزمة داخلية كوننا لسنا في 
حالة حرب اال مع اس���رائيل، وبالتالي كل 
هذا احلراك لن ي���ؤدي الى أي مكان، وإذا 
كان هناك من شيء مطلوب من هذه الدول 
التي هي على عالقة مع تنظيمات مسلحة 
داخل لبنان، فهو أال تسمح لتلك التنظيمات 
باستعمال العنف في هذا البلد، ماعدا ذلك، 
أي اجتماع ثنائ���ي أو ثالثي أو اتصاالت 
على مس���توى إقليمي أو دولي لن تؤدي 
الى أي نتيجة ألن مواقف األطراف محددة، 
وعلى سبيل املثال فإن موقفنا من جميع 
األمور املطروحة واضح جدا ونابع من عدة 
اعتبارات وطنية متعلقة بنا، وقد سمعت عن 
االجتماع املذكور، وأنا على اتصال مستمر 
مع السفير السعودي علي العسيري الذي 
تتمنى بالده للبنان وش���عبه كل خير وال 
تتأخر في دعمه عند كل اس���تحقاق على 
جميع املستويات االقتصادية والسياسية 
واالس���تراتيجية دون ان تسمح لنفسها 
بالتدخل في احلياة السياس���ية اللبنانية 

الداخلية.
م��ن الواضح ان ه��ذا االجتم��اع لتهدئة 

األمور؟
رمبا يعمل الط���رف اآلخر على تهدئة 
األمور، ألنن���ا من جهتنا نح���ن هادئون 
أساسا، والفارق بيننا ان حتركاتنا كقوى 
14 آذار متعلقة باحلسابات الداخلية فقط، 
أما حتركات الفريق اآلخر )8 آذار( فقائمة 
على حسابات اقليمية كبيرة تبدأ من إيران 
وال تنتهي باملتوسط، من هنا نؤكد انه إذا 
كانت هناك من إفادة لهذا االجتماع فهي ان 
توعز األطراف الداعمة للتنظيمات املسلحة 
في لبنان الى هذه األخيرة بعدم اللجوء الى 

استعمال العنف في الداخل اللبناني.
أال ميك��ن ان يكون ه��ذا االجتماع احدى 
نتائج االتصاالت بني الرئيس االيراني أحمدي 
جناد وامللك السعودي عبداهلل بن عبدالعزيز 
وكذلك نتيجة لزيارة الرئيس األسد اخلاطفة 

الى الرياض؟
بحسب معلوماتي فإن الزيارة اخلاطفة 
للرئيس األسد لم تكن ناجحة جدا، وعلى 
ما اعتقد فإن االجتماع الثالثي يقف وراءه 
االخوة السعوديون والهدف منه البقاء على 
التواصل مع السوريني واإليرانيني حلثهم 
على ضبط جماعاتهم لثنيهم عن استعمال 

العنف في لبنان.

الخط السياسي التاريخي للمسيحيين

هناك كالم عن وثيقة سياس��ية ملسيحيي 
قوى 14 آذار س��يتم اإلع��الن عنها مبباركة 
غبطة البطريرك صفي��ر ما مدى صحة هذا 

الكالم وما مضمونها؟
قوى 14 آذار جسم متكامل يعمل بدقة 
وتناس���ق فيما بني أعضائه في املواجهة 
الوطنية الكبرى احلالية، أما فيما يتعلق 
ببكركي فهناك اجتماع مسيحي عريض لكل 
من يؤمن بخط بكركي التاريخي سيخرج 
بوثيقة سياسية في السياق نفسه لقوى 

14 آذار.
يعني قرنة شهوان جديدة؟

طبعا ال، بوجود قوى »14 آذار«، امنا هو 
كناية عن تظهير من جديد للخط السياسي 
التاريخي للمسيحيني في لبنان، وطبعا ان 
أفض���ل تظهير له يكون من خالل اجتماع 

كبير في بكركي.
أال يفسر هذا اللقاء بنوع من التمايز عن 

قوى 14 آذار مجتمعة؟
لن يكون هناك أي جتّمع جديد أو هيئات 

جديدة متفرعة عن قوى »14 آذار«.
متى سُيعلن عن الوثيقة؟

بيروت ـ عدنان الراشد وعمر حبنجر
صعوبة الوصول الى »معراب« تبددها دماثة حديث »احلكيم« وجالل سـكون املكان، الى جانب املشـهد املدهش لساحل 

كسروان املتأللئ، من هذا املرتفع الطبيعي احلصني.
اإلجراءات األمنية، شـديدة، لكنها ليست خارج املألوف في بلد تعتريه الهواجس والكوابيس وحيال قيادي كالدكتور سمير 
جعجع رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية، الذي يصر على السـباحة في مجرى السيادة واالستقالل، إضافة الى كل العناوين 
البارزة لقوى 14 آذار. الوقوف على القمة أصعب من الوصول إليها، وسمير جعجع الذي عاش صعوبات الوصول الى الصف األول في 
نادي الزعامات املسيحية، في السياسة وعلى األرض، يسعى للبقاء، حيث وصل، مستندا الى اخليارات التاريخية للمسيحيني، حول 
احلرية والسيادة واالستقالل، والتي هي خيارات اللبنانيني الذين وقعوا ذات يوم على نهائية الوطن اللبناني، مستبقا هذا التوجه 
لقيادة القوات بإعالنه االعتذار ممن يعتقد ان القوات أخطأت إليه، وعنده ان الشجاعة ليست ان تقول ما تعتقده، بل الشجاعة كما 
يراها أرسطو، ان تعتقد بكل ما تقوله. وإلى جانب املسحة اإلميانية التي جتعله األقرب بني القيادات املسيحية الى خط البطريرك 
املاروني اجلسور، نصراهلل صفير، يحتفظ جعجع املستهدف من كل حدب وصوب، بأرضية قوة يحسب لها خصومة احملليون كل 
حساب، وينطبق عليه هنا املثل الصيني القائل: لتكن قوسك مهيأة، لكن أجل إطالق السهم ومع ان مثل هذه »األرضية« موجودة 
وقائمـة لدى معظم األطياف اللبنانية، فإن خصوم جعجع ال يرونها إال عنده، وخصوصا منهم العماد ميشـال عون الذي بينه وبني 
جعجع ما صنع احلداد، منذ العام 1987. بيد انه درءا لالنطباعات اخلاطئة، بادر الى دعوة اجليش والقوى األمنية الى االنتشـار 

في كل املناطق، وخصوصا املناطق املسيحية، ألنه جزء من 14 آذار، و14 آذار هي احلاملة للواء الدولة واملؤسسات.
في حواره مع »األنباء« تناول جعجع شتى االهتمامات اللبنانية اآلنية واملقبلة، وكانت البداية لقاء السفراء السعودي والسوري 
واإليراني، بعيدا عن اإلعالم في منزل السفير السوري في اليرزة، حيث قال انه ليس مقتنعا بكل هذا احلراك، ألن أزمتنا الراهنة داخلية، 

ولسنا في حالة حرب إال مع إسرائيل، أما الفريق اللبناني اآلخر فحساباته إقليمية كبيرة تبدأ من إيران وال تنتهي باملتوسط«.
وعن زيارة الرئيس بشار األسد الى الرياض ولقائه خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، أكد جعجع انها لم 
تكن ناجحة كثيرا، وان االجتماع الثالثي للسـفراء، يقف وراءه االخوة السـعوديون بهدف إبقاء التواصل مع السوريني واإليرانيني 
حلثهم على ضبط جماعتهم وتدنيهم عن اسـتعمال العنف في لبنان. وأشـار جعجع ردا على سؤال الى اجتماع مسيحي عريض 
لكل من يؤمن بخط بكركي التاريخي، سيخرج بوثيقة سياسية في السياق نفسه لقوى 14 آذار. وحول موقف العماد ميشال عون 
من إلغاء جلسـة مجلس الوزراء، ورفضه حضور طاولة احلوار ما لم يبت في ملف شـهود الزور، قال جعجع: اعتدنا على أفكار عون 
غير املبشـرة باإليجابية، وإذا أردنا العودة الى الواقع فال وجود أساسا ملا يسمى مبلف شهودالزور. وعن احلملة التي تستهدف 
الرئيـس احلريري قال: انها لن تصل الى نتيجة، وهي تهدف الـى حمله على تغيير موقفه من احملكمة الدولية، وأنا أؤكد ان مهما 
تصاعـدت موجة الهجمات على الرئيس احلريري فهي لن تصل الى نتيجة. جعجع اعتبر احلديث عن وجود أصوليني في طرابلس 

من باب الدعاية ليس أكثر، ويرمي الى غاية ما في نفس يعقوب.
وفيما يلي تفاصيل احلوار الشامل مع رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية د.سمير جعجع:

تصاعد الهجمة على الرئيس الحريري لن يوصل إلى نتيجة  وإذا استقال فسيكّلف بتأليف الحكومة وإذا استحال التأليف يكون الفراغ

اعتدنـا علـى مواقف عون غيـر اإليجابية وأسـتبعد أن يلجأ حزب اهلل إلى العنف ألنه سـيحصد سـيئاته دون حسـنة واحدة
ال أسـاس إطالقـاً لمـا يسـمى بملـف »شـهود الـزور« ولـم أوافـق علـى تصريحـات الحريـري حـول هؤالء

رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية أكد أنه ليس مقتنعاً بلقاء سفراء السعودية وسورية وإيران ألن األزمة داخلية ولبنان في حالة حرب مع إسرائيل فقط


