
الوزير السابق نقوال صحناوي والنائب د. أمحد فتفت يف دار املطرانية

قبل ظهر اجلمعة 9 كانون الثاين 2015 استقبل سيادة مرتوبوليت بريوت وتوابعها املطران الياس عوده   
الوزير السابق نقوال صحناوي الذي قّدم هتانيه لسيادته مبناسبة األعياد، وكانت مناسبة لبحث األوضاع العامة.

مث استقبل سيادته سعادة النائب د. أمحد فتفت الذي قال بعد الزايرة:  
»كانت زايرة معايدة لسيدان املطران وأان أعترب نفسي من رعيته ألنين من سكان األشرفية، ويف الوقت   
نفسه كانت لنا جولة أفق واسعة حول مواضيع احلوار اجلاري بني تيار املستقبل وحزب هللا أو بني القوات اللبنانية 
والتيار الوطين احلر كما تطّرقنا أبسف إىل اجلرمية البشعة والشنيعة اليت حصلت يف ابريس، جرمية شاريل ايبدو، 
ولألسف حاول البعض إعطاءها عنواانً دينياً وهي ال متّت ال إىل األخالق وال إىل الدين بصلة حىت إذا رجعنا إىل 
اإلسالم احلقيقي، نقرأ يف القرآن آية تقول: إان عفيناك املستهزئني، يعين أن هللا تكّفل ابملستهزئني، ال حيق ألحد أن 
يعاقب اآلخر على رأيه حىت لو هزئ مبراجع دينية أو مقامات دينية أو حىت ابألنبياء فهذا شأن هللا. لكن منذ فرتة، 
بعد أن صدر حتليل دم سلمان رشدي، تتالت االغتياالت السياسية املوجهة ضد أصحاب الرأي والصحافيني مثل 
جربان تويين ومسري قصري شهيداان رمحهما هللا وكثريين. ابلتايل ما جرى هو جرمية ُتسّجل ضمن هذا النطاق، وهي 

جرمية إرهابية تسيء إىل اإلسالم وتسيء إىل العرب يف نفس الوقت. 
على صعيد احلوار حنن دخلنا احلوار مع حزب هللا بدون أوهام بسبب السوابق يف احلوار وعدم إلتزام حزب هللا. 
حنن ندرك متاماً أن القضااي األساسية مثل السالح وتدّخل حزب هللا يف سوراي هو شأن ايراين وقرار إيراين. أنمل 
يف الشؤون الداخلية اللبنانية أن يقّدم حزب هللا ما ميكن أن يقّدمه. حنن قّدمنا كل ما نستطيع أن نقّدمه يف هذا 
احلوار. اآلن تعّهد حزب هللا فقط بدعم اخلطة األمنية ولكن هناك أمور أخرى ممكن حلزب هللا أن يقّدم فيها الكثري 
مثل بعض املظاهر االستفزازية حتديداً يف شوارع املدن، يف شوارع بريوت مثاًل األعالم املرفوعة حلركة أمل وحلزب 
هللا، بعض اليافطات، بعض احلواجز غري الرمسية، موضوع سرااي املقاومة، موضوع دعم اخلطة األمنية يف البقاع ويف 
كل املناطق اللبنانية. اآلن الكرة بكاملها عند حزب هللا، وإذا كان يستطيع أو يريد أن يقّدم شيئاً يف موضوع رائسة 
اجلمهورية أيضاً، التساؤل، هل هذا القرار لديه أم لدى السلطات اإليرانية من خالل املفاوضات مع األمريكيني. 
ابلنسبة لنا احلوار ينتظر ما يريده حزب هللا من احلوار وما يستطيع أن يقّدمه للبنانيني لكي خيّف االحتقان ولكي 

خنرج رمبا إبمكانية انتخاب رئيس مجهورية. 
احل��وار  هب��ذا  احل��ر، حنن فعاًل سعيدون ج��داً  الوطين  اللبنانية والتيار  القوات  اجل��اري بني  للحوار اآلخ��ر  ابلنسبة 
وأنمل أن ينجح وأن يوصل إىل نتيجة حتديداً يف موضوع رائسة اجلمهورية. أعتقد أن الفريق املسيحي يف لبنان 
لديه اإلمكانية. هل لدى اجلميع القدرة على اختاذ القرار؟ هذا سؤال أيضاً موّجه إىل بعض األطراف اليت لديها 
ارتباطات إقليمية واليت عطّلت انتخاب رئيس مجهورية لغاية اآلن. أنمل أن حتصل عندها انتفاضة، ألجل املصلحة 

الوطنية اللبنانية، وأن أييت اجلميع يف املرة القادمة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية«.
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