
الوزير ميشال فرعون يف دار املطرانية

ظهر األربعاء 21 كانون الثاين 2015 استقبل سيادة مرتوبوليت بريوت وتوابعها املطران الياس عوده   
معايل وزير السياحة ميشال فرعون الذي قال بعد الزايرة:

»املواضيع دائماً عديدة مع سيدان، بدءاً ابلشؤون اليت ختّص بريوت وبلدية بريوت وامللفات يف بلدية بريوت   
وبعض اجلمود يف بعض امللفات واهلواجس اليت لدينا. كذلك على صعيد الوضع العام السياسي واالنتخاابت 
على املؤسسات وعلى عمل احلكومة، واحلوار  الرائسية وانعكاسه شلاًل أيضاً  الرائسية والشلل يف االنتخاابت 
الذي حيّصن االستقرار األمين ويف الوقت نفسه حيّصن مواجهة ملف كبري هو ملف الالجئني ويؤّمن تغطية أفضل 
لألجهزة األمنية. اليوم اهلاجس أكرب بكثري وكنا قد حّذران منه مراراً مبشاركة فريق لبناين كبري وهو احلرب يف سوراي 
وهذا اهلاجس هو وجود كل القوى اإلقليمية إن مل نقل رمبا العاملية تتواجه يف سوراي ويف الوقت نفسه عملت كلها 

لتحّيد لبنان ألنه حلقة ضعيفة وكلنا نرى ماذا حيصل يف 
أكثر من منطقة. ابلتأكيد عندان أسف كبري عندما نرى 
ما حيصل يف سوراي ولو اختلف شعور اللبنانيني وآراؤهم، 
وعندما يكون هناك شهداء لبنانيون يكون األسف كبرياً 
جدًا، يف الوقت نفسه جيب جتّنب االنتحار أي الدخول 
يف مغامرات ستكّلف لبنان الكثري وكلنا ال نريد الدخول 
تتعّدد يف  يف أي سيناريو من سيناريوهات احل��رب اليت 
املنطقة وحنن اليوم، هذه اجلزيرة، نستطيع احلفاظ على 
بلدان وعلى احلد األدىن من االستقرار رمبا ولكي حنافظ 

عليه وعلى حضارتنا جيب محاية هذا البلد وهذا االستقرار دون الدخول يف أية مغامرة ألن إسرائيل مستعدة دائماً 
لتدمري هذا البلد الذي حيافظ على احلد األدىن من احلرية الدميقراطية وهي نقيض الدميقراطية العنصرية املوجودة 

يف إسرائيل.

�  هل تتخوفون  من  الرّد  على  هذه  العملية؟
�  حنن  نقول  أنه جيب أن ال يكون  هناك  أي  انتحار،   حذران  مرارًا  من   انه  جيب  محاية  لبنان  مما  حيصل  
يف  سوراي  وأكّرر ان  األسف  كبري  عندما  يكون  هناك  شهداء  لبنانيون  ولكن  من  روح  املسؤولية  احملافظة  
على  ما  لدينا  واحملافظة  على  قدراتنا  ملواجهة كل  املخاطر  املوجودة  يف  املنطقة،  من  جهة إسرائيل  ومن  

جهة  خماطر  أخرى،  حبكمة  وبدون  أن  ننجر أو  جنر  لبنان  إىل أية  مغامرة  ستكّلفنا  الكثري«.
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