
الوزير نبيل دو فريج يف دار املطرانية

قبل ظهر الثالاثء 7 متوز 2015 استقبل سيادة مرتوبوليت بريوت وتوابعها املطران الياس عوده معايل   
الوزير األستاذ نبيل دو فريج الذي قال بعد الزايرة:

»اللقاء مع سيدان املطران الياس طبيعي. نقوم بني فرتة وأخرى بزايرة سيدان لنسمع آراءه حول التطورات   
اليت حتصل عندان يف لبنان ويف املنطقة. تباحثنا يف أمور بريوتية وأمور املنطقة. وقد أعلمت سيدان برأيي أان لدور 
جملس ال��وزراء يف هذه األايم. جيب أن ال نعطي ألنفسنا ال��دور الكبري ال��ذي حي��اول بعض الناس إعطاءان إايه. 

أبم��ور  املرحلة  ه��ذه  هنتم يف  أن  جي��ب  حن��ن كمجلس وزراء 
الناس وابقتصاد البلد. ويوم يصدر القرار من خارج جملس 
الوزراء، أن تعود كل املؤسسات الدستورية، بدءاً من رائسة 
هذه  اجتياز  على  امل��واط��ن  س��اع��دان  ق��د  نكون  اجلمهورية، 
استثنائية  فتح دورة  أم��ا عن  هب��ا.  منر  ال��يت  الصعبة  املرحلة 
مل��اذا أان شخصياً كنت  ال��ن��واب، فقد قلت لسيدان  جمللس 
الوحيد من الطائفة املسيحية الذي وّقع فتح دورة. عندما 
يكون هناك أمور مبليارات الدوالرات، إذا مل نصّوت عليها 

خالل شهر خيسرها لبنان، من الضروري أن جنتمع من أجل التصويت عليها. البنك الدويل أرسل لنا أكثر من 
إنذار إذا مل تصّوتوا على قبول القروض امليّسرة املوجودة يف جملس النواب منذ زمن ستخسروهنا ولن نعطيكم غريها 

الحقاً. 
� ماذا ابلنسبة لالستفتاء؟

� شخصياً عندي رأي خاص ابالستفتاء. ماذا يعين االستفتاء؟ إىل أين سيؤدي؟ أفهم الناس أو الزعماء السياسيني 
الذين يقولون إهنم مع االستفتاء، لكي يرى كل طرف ماذا ميّثل. لكن هل االستفتاء سينتخب رئيس مجهورية؟ 
مسعنا مرشحني ورؤساء كتل نيابية يقولون حىت لو كان االستفتاء لصاحل فالن فلن أصّوت له، فماذا نكون فعلنا؟

� ما هي الشروط اليت تستوجب الدورة االستثنائية اليوم؟
� حسب رأيي الشرط األساسي والوحيد هو شرط اقتصادي ومايل. كل البنود على جدول األعمال، مثاًل اتفاقية 
ثقافية بني لبنان وأّي بلد، ليست أولوية اليوم. أما إذا قالوا أن هناك مليار ومئيت مليون دوالر، إذا مل نصّوت عليها 
سيخسرها لبنان فجرمية أن ال نصّوت عليها خاصة أن جملس إدارة البنك الدويل الذي جيتمع مرة يف السنة، قد 
اجتمع منذ أسبوعني وهناك ملفات قّدمها لبنان لتمويل مشاريع. قالوا ملاذا سنمّول مشاريع جديدة إن مل يستعملوا 
املشاريع القدمية. أود تذكري الناس إذا حصلت تسوية صغرية يف املنطقة، ستحتاج املنطقة إىل الكثري. سوراي وحدها 
حباجة ل� 500 مليار دوالر، اليمن، تونس، مصر، ليبيا، العراق إىل كم حتتاج؟ سيقول البنك الدويل أن هلا أولوية 
على لبنان. اليوم إذا أمكن لبنان أن يستفيد من قروض ميّسرة من أجل مشاريع يف لبنان هل أرفض. ال أكون 

لبنانياً إذا رفضت«.
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