حوارات

السنة السادسة  /اجلمعة  15 /آب  / 2014العــدد 1560
Sixth year / Friday / 15 August 2014 / Issue No. 1560

9

على «�إ�سرائيل» وقف �آلة التدمير ورفع الح�صار وعدم �إ�ضاعة الوقت ...ومواجهة «داع�ش» بقطع التمويل عنه

ً
أ�شواطا والكهرباء مطالبة بفتح حوار مع المياومين
التمديد للمجل�س �إذا لم ُينتخب رئي�س ...واالتفاق على ال�سل�سلة قطع �
ً
خارجيا يدافع عن الوطن وال ينتظر القرار ال�سيا�سي
تحرير الجنود �أولوية ...والجي�ش عندما يواجه اعتداء
يستأثر موضوع التمديد لمجلس النواب اللبناني باالهتمامات إلى جانب
المواضيع األخرى المحلية واإلقليمية .ويبدو أن غالبية الكتل النيابية ُتجمع
على أنه إذا لم ُي َ
نتخب رئيس جديد للجمهورية ،لن يكون هناك انتخابات
نيابية ،فيما سيحضر البعض اآلخر المعارض للتمديد الجلسة إذا عقدت،
لكنه سيعلن عن معارضته التمديد .في حين أن الفراغ قد يساعد على فرض
تأسيسي في وجه اتفاق الطائف وإعالن بعبدا.
مؤتمر
ّ
أما في موضوع الجنود اللبنانيين الرهائن لدى الجماعات اإلرهابية في
للتوصل
جرود عرسال ،فيجب وضعه في أولويات عمل اإلدارة السياسية
ّ
إلى إطالق سراحهم ،إلى جانب ضرورة تنفيذ القانون بحق الموقوفين
في سجن روميه ر ّدا ً على مطالبة اإلرهابيين باإلفراج عن بعضهم كشرط
إلطالق الجنود.
على أن ما يثير التساؤل ،كيف يخرج رئيس بلدية عرسال علي الحجيري
ويأتي إلى بيروت ويقابل رئيس الحكومة وال يعترضه أحد ،وهو المطلوب
إلى القضاء اللبناني .أما األمر اآلخر الذي يستدعي البت ،فيتمثل في أن
الجيش اللبناني المسؤول عن حماية الوطن والذي ين ّفذ سياسة السلطة
السياسية ،يجب أال ينتظر قرار هذه السلطة عندما يداهمه خطر أو اعتداء
من الخارج ،وبالتالي يجب أن يقوم بواجبه في الدفاع عن نفسه أوالً وعن
الوطن ثانياً.
وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب ،فإن االتفاق على إقرارها في
مجلس النواب كان وشيكاً ،واآلن ُتجرى اتصاالت مع الكتل النيابية لتذليل
الخالفات وسط حديث عن اجتياز أشواط كبيرة في الوصول إلى الحل.
وعلى صعيد مؤسسة الكهرباء وملف المياومين ،فإن المطلوب من
المؤسسة التر ّوي في تنفيذ مذ ّكرتها القاضية بتثبيت ثمانمئة وتسعين
مياوما ً من أجل فتح حوار صادق مع المياومين لحل األزمة.
إلى ذلك ،فإن على «إسرائيل» التوقف عن شيطنة حركة حماس والسير
في اتجاه وقف العنف والبحث عن سبل حل األزمة القائمة من جذورها،
ويجب توفير الوقت وإيقاف أعمال القتل وآلة التدمير التي يمثلها الجيش
الصهيوني ،والتعامل مع أسباب األزمة عبر رفع الحصار بدالً من إضاعة
الوقت والسعي إلى تنظيم الحصار المفروض على قطاع غزّة.
وبالنسبة إلى تنامي خطر تنظيم «داعش» اإلرهابي ،فإن هذا التنظيم
الذي تمكن من كسب ناشطين ناقمين على الحكومة العراقية ،وأصبح ينعم
بمصادر تمويلية ،وذلك يستدعي وضع استراتيجية واضحة لمواجهته،
عبر قطع إمدادات المال عنه ،وهذا أمر يتطلب قطع التمويل داخل كل بلد على
حدة ،ووقف بيع النفط والغاز وبعض المنتجات الزراعية ،التي يتم ّول منها
«داعش».
في هذا الوقت ،يتضح أن السلطات البحرينية تتعامل بمرونة مع
اإلرهابيين الذين يذهبون إلى العراق وسورية ،بينما تتخذ إجراءات انتقامية
ضد جمهور المعارضة من المعتقلين ،في ظل ازدواجية دولية في التعامل
مع الملفين السوري والعراقي ،والصمت حيال ما يجري في العراق من
عملية اعتقال للمعارضين.

�سلهب لـ«�صوت لبنان»� :إذا ُعقدت جل�سة
للتمديد ف� ّإن تكتل اال�صالح �سيح�ضر ويعار�ض
اعتبر عضو تكتل اإلصالح والتغيير النائب سليم سلهب أنّ
بتّ سلسلة الرتب والرواتب مرتبط بتفعيل مجلس النواب.
مشيرا ً إل��ى ع��دم وج��ود نوايا لعقد جلسات تشريعية في
القريب المنظور.
وأسف في حديث إلذاعة «صوت لبنان» أن يكون التمديد ضمن المواضيع المطروحة على بساط
البحث .الفتا ً إلى أنه في حال عُ قدت جلسة للتمديد ،فإن تكتل التغيير واالصالح سيحضر غير أنه
سيعارض.
وأكد سلهب أن اإلدارة السياسية يجب أن تضع في أولويتها ملف الجنود األسرى ،آمالً التوصل
عبر التفاوض غير المباشر إلى ح ّل لهذه القضية .والفتا ً إلى ضرورة تنفيذ القانون بحق الموقوفين
في روميه ،ردا ً على مطلب الفصائل اإلرهابية باالفراج عن بعضهم كشرط لإلفراج عن الجنود
األسرى.

�أنطوان �سعد لـ«�صوت لبنان»:
ال مف ّر من التمديد للمجل�س
أ�سي�سي
والفراغ ي�ساعد على فر�ض م�ؤتمر ت�
ّ
اعتبر عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب أنطوان سعد،
في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» ،ألاّ مف ّر من التمديد للمجلس
النيابي إذا لم ي َ
ُنتخب رئيس للجمهورية .وقال« :االنتخابات النيابية قبل الرئاسية أمر صعب منعا ً
ً
أنّ
تأسيسي،
مؤتمر
فرض
في
يساعد
قد
الفراغ
ا
معتبر
والحكومة»،
الجمهورية
للفراغ في رئاس َت ْي
ّ
في وجه اتفاق الطائف وإعالن بعبدا.
وأوضح أنّ «اللقاء الديمقراطي» مع انتخاب الرئيس تأكيدا ً على الثوابت الدستورية وتحصينا ً
للساحة الداخلية .مشيرا ً إلى أنّ االتجاه هو النتخاب رئيس توافقي .ووصف زيارة النائب وليد
جنبالط لسعد الحريري باإليجابية والطبيعية ألن القواسم المشتركة بين الجانبين كثيرة،
خصوصا ً على صعيد االنتخابات الرئاسية والنيابية.

الج�سر لـ«�صوت لبنان» :االتفاق على ال�سل�سلة
كان و�شيكا ً وث ّمة ات�صاالت مع الكتل للحلحلة
أوض��ح عضو «كتلة المستقبل» النائب سمير الجسر،
في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» ،أنّ تيار المستقبل ض ّد
التمديد للمجلس النيابي ،لكنه مع إجراء االنتخابات النيابية
بعد الرئاسية ،وقال« :موقفنا من الرئاسة وطني ألن الفراغ فيها
أمر خطير جداً ،ال سيما في ظ ّل الظروف التي تم ّر بها المنطقة».
وطني ويراعي المسيحيين ،فموقع الرئاسة للوطن كله لكن المسيحيين يتمثلون
وقال« :موقفنا
ّ
فيه بامتياز».
وعن سلسلة الرتب والرواتب ،لفت الجسر إلى أنّ االتفاق على السلسلة كان وشيكاً ،وهناك
اتصاالت وحلحالت مع الكتل بشأن هذا الموضوع .وقال« :نحن لسنا ض ّد السلسلة ،وث ّمة خالفات
على التطبيق ،ويجب ح ّل هذه األمور» .معلنا ً أنّ أشواطا ً كبيرة اجتيزت في موضوع السلسلة.
ور ّدا ً على سؤال حول موعد عودة النائب سعد الحريري من جدّة ،وع ّما إذا كان سيلتقي وزير
الخارجية جبران باسيل هناك ،أجاب الجسر« :الرئيس الحريري سيعود قريبا ً إلى لبنان ،وليس
لديّ فكرة عن أجندة لقاءاته ،إال ّ أ ّننا مع التواصل مع الجميع وهذا من شأنه أن يذ ّلل الكثير من
العقبات».
وعن مصير الجنود األسرى ،أ ّكد الجسر أن الدولة لن تقبل بتحرير إرهابيين من السجون ،وأمِل
أن يعود األسرى قريباً.

قباني لـ«�صوت لبنان»:
على م� ّؤ�س�سة الكهرباء التر ّوي
وفتح حوار �صادق مع المياومين
أوضح رئيس لجنة األشغال والطاقة والمياه النيابية النائب
محمد قباني في حديث إلذاعة «صوت لبنان» أنه لم يدخل وسيطا ً
بين شركة الكهرباء والمياومين .مشيرا ً إلى أزمة ثقة بين الطرفين.
مؤسسة الكهرباء التي تقضي بتثبيت ثمانمئة وتسعين مياوماً ،من
ودعا إلى التروي في تنفيذ مذ ّكرة
ّ
أجل فتح حوار صادق لح ّل األزمة.
واشار إلى تخوف المياومين من تو ّقف شركات مقدّمي الكهرباء عن العمل بعد سنتين .سائالً« :ماذا
المؤسسة؟» .الفتا ً إلى أنّ الشواغر أكبر بكثير من األرقام التي
سيفعلون وهم لم يثبّتوا أصالً في مالك
ّ
حدّدتها إدارة الكهرباء ،فمدراء المصالح حدّدوا ألفا ً وثالثمئة وتسعين مركزا ً شاغراً ،ولكن يبدو أن اإلدارة
ضغطت على المدراء لتخفيض العدد.
وسأل قباني« :إذا رفعت مؤسسة الكهرباء إنتاجها ،فهل سينخفض عدد الموظفين المطلوبين أم
سيزيد؟».
شح المياه في لبنان ،قال قباني إنه ومجموعة من الخبراء سيستقلون من مرفأ بيروت
وعن قضية ّ
الباخرة العلمية «قانا» التابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية من أجل إطالق عملية التفتيش عن المياه
العذبة في البحر اللبناني الموازي للشاطئ.
وأضاف« :نطرق األبواب كلّها ،ولكننا تأخرنا باالستعانة بالطرف التركي ،إذ كان يجب أن تبدأ االتصاالت
في شباط أو آذار الماضيين».

جزرا لـ«�أو تي في» :ث ّمة َمن ال يريد جي�شا ً
في لبنان لتنفيذ �أهداف خارجية
سأل عضو الهيئة التأسيسية في التيار الوطني الحر الدكتور
ش��ارل ج��زرا« :هل دول��ة القانون تعني أن يخرج رئيس بلدية
عرسال علي الحجيري ويأتي إلى بيروت ويقابل رئيس الحكومة
وال يعترضه أحد وهو مطلوب إلى القضاء اللبناني؟ وهل دولة
القانون تعني أنّ وزيرا ً أو رئيسا ً سابقا ً يحمل موقوفا ً للقضاء اللبناني في سيارته؟».
وسأل جزرا في حديث لـ«أو تي في»« :هل الجيش هو الذي يحمي الوطن؟ صحيح أن الجيش هو الذي
ين ّفذ سياسة السلطة السياسية ،لكن لدى الجيش مشكلة في السياسة الداخلية إذا كان ال يستطيع أن
يكون طرفاً ،وعليه أن ينفذ سياسة السلطة السياسية ،ولكن عندما يكون الخطر أو االعتداء من الخارج،
يجب على الجيش أال ينتظر السلطة السياسية ،وأن يقوم بواجبه في الدفاع عن نفسه أوال ً ثم عن الوطن
ثانياً».
ولفت جزرا إلى أن هناك أطرافا ً ال تريد جيشا ً في لبنان لتنفيذ أهداف خارجية ،وعرسال تستعمل
لتكون نافذة للفتنة السنية ـ الشيعية .وتابع« :إن العماد ميشال عون لن يقبل أن يكون صانع الرؤساء،
ولن يتنازل بسهولة لما يمكن أن يكون حالً في موضوع رئاسة الجمهورية».
واعتبر أن الحريري يمثل دولة إقليمية كبيرة ،وقال« :لدينا معلومات أن إيران في المعادلة اللبنانية
تركت للسيد حسن نصر الله الصالحية الكاملة في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة ،أما الحريري فأنه
يعود إلى السعودية في ك ّل أمر ،واليوم سافر إلى السعودية لمراجعتها في موضوع الهبة المالية».
وقال« :عندما حاربنا النظام السوري كان هناك أشخاص مثل النائب إيلي كيروز في حضن النظام
السوري ،واآلن بكل فخر وضميرنا مرتاح نحن مددنا يدنا إلى النظام السوري ،وعندما ذهبنا إلى سورية
استقبلونا وفتحوا لنا الطريق وبنوا كنيسة ،وهذا دليل على أننا كنا مصيبين عندما تخ ّوفنا من الخطر
اآلتي على المسيحيين».
وسأل جزرا عن العالقة بين هيئة العلماء المسلمين والمجموعات اإلرهابية التي اعتدت على الجيش
اللبناني ،وانتقد وزير الدفاع الذي س ّمى شهداء الجيش بالقتلى .وأكد تأييده حقوق األساتذة ووجوب
إقرار سلسلة الرتب والرواتب« ،لكن ما هو غير مقبول ،اتخاذ الطالب رهائن» ،موضحا ً أنّ الطالب هو من
يدفع ثمن السلسلة ،ومشيرا ً إلى أنّ وزير التربية الياس بو صعب ليس المسؤول عن إقرار السلسة وعلى
هيئة التنسيق أن تعي ذلك.
وشدّد جزرا على أن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي ،لم يطلب من رئيس التيار
الوطني الحر النائب ميشال عون سحب ترشحه لالنتخابات الرئاسية ،داعيا ً إلى وحدة االفرقاء النتخاب
رئيس للجمهورية بانتخابات عادلة .ولفت إلى أن رئيس الحكومة األسبق النائب سعد الحريري قادر
على تذويب المشاكل السياسية مع النائب ميشال عون.

ع�شراوي لـ«�سي �أن �أن» :يجب رفع الح�صار
عن غ ّزة بدل ال�سعي �إلى تنظيمه
رفضت حنان عشراوي ،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية ،االتهامات «اإلسرائيلية» التي ح ّملت حركة حماس
مسؤولية ك ّل األحداث التي يشهدها قطاع غ ّزة ،قائلة« :إن إسرائيل
هي من تقوم بتنفيذ عمليات القصف ،ويجب رفع الحصار وفتح
المعابر» ،وأشادت بالدور المصري في مفاوضات القاهرة.
وردّت عشراوي في حديث إلى « »CNNعلى الناطق ِباسم الحكومة «اإلسرائيلية» مارك ريجيف،
وما قاله حول قبول «إسرائيل» بتمديد الهدنة لخمسة أيام وا ّتهام حركة حماس بعدم احترامها ،وقالت:
«اإلسرائيليون يواصلون لوم حماس على كل شيء ،ولكنها ليست هي التي تحاصر إسرائيل ،وليست هي
من يقصف غ ّزة».
وأضافت« :لى إسرائيل أن تتوقف عن شيطنة حركة حماس ،وأن تسير باتجاه وقف العنف والبحث في
سبل ح ّل األزمة القائمة من جذورها .يجب توفير الوقت وإيقاف أعمال القتل وآلة التدمير التي يمثلها الجيش
اإلسرائيلي ،والتعامل مع أسباب األزمة عبر رفع الحصار عوض إضاعة الوقت والسعي إلى تنظيم الحصار
المفروض على القطاع».
ولدى سؤالها حول القضايا الشائكة في المفاوضات بين الوفدين الفلسطيني و«اإلسرائيلي» في القاهرة
قالت عشراوي« :هناك أمور شائكة في كل التفاصيل ،فهم يحاولون وضع أسس تنظيمية للحصار ،ويريدون
التفاوض حول كل القضايا .هم يريدون السيطرة على المعابر ومراقبة ما يدخل إلى القطاع وما يخرج منه،
ويريدون تقييد حقوق الصيد البحري ،وكذلك تحديد مساحة المنطقة العازلة بين غزة وإسرائيل ،وهذه
كلها أمور سبق االتفاق عليها ضمن ترتيبات فتح مطار وميناء وتوفير ممر آمن بين غ ّزة والضفة ،وبالتالي
يجب تطبيق القانون الدولي في هذه القضايا».
وعن الدور المصري في التفاوض والنظرة الفلسطينية إليه في ضوء التوتر السابق بين القاهرة وحركة
حماس قالت عشراوي« :المصريون ملتزمون وهم يعملون بجدّية .الوفد الفلسطيني مك ّون من جميع
الفصائل ،من منظمة التحرير وحماس والجهاد وبالتالي فالوفد يمثل الجميع ،ومصر تتعامل مع الموقف
الموحد على رغم ما حصل بعد عزل محمد مرسي».
الفلسطيني
ّ
وأ ّك��دت عشراوي تمسك الجانب المصري خالل المفاوضات باعتبار معبر رفح مسألة فلسطينية ـ
مصرية ال يحق لـ«إسرائيل» التدخل فيها ،مضيف ًة أنّ القطاع في نهاية المطاف سيخضع للسلطة المركزية
الفلسطينية المؤلفة من حكومة الوحدة الوطنية.

�شارلز لي�ستر لـ«�سي �أن �أن» :المطلوب وقف
طرق تمويل «داع�ش» في كل بلد
أ ّكد الباحث البريطاني شارلز ليستر أنّ قدرة تنظيم «الدولة
اإلسالمية» المعروف إعالميا بـ«داعش» على اجتياح القرى والمدن
في العراق وسورية لم يكن مفاجئا ً بعد االستعدادات الكبيرة التي
أجراها التنظيم .مضيفا ً أنّ حسابات إلكترونية مق ّربة من التنظيم
تر ّوج القتراب موعد معركة العاصمة العراقية ،وداعيا ً إلى قطع طرق تمويل التنظيم في كل بلد.
وقال ليستر ،وهو «زائر» في مركز بروكنغز لألبحاث في العاصمة القطرية الدوحة ،والمتخصص في
شؤون تحليل اإلرهاب والتمرد ،وغيرها من التهديدات األمنية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
والذي يتابع منذ فترة مسار الجماعات السلفية الجهادية« :لم تكن قدرة داعش على اجتياح المدن
والقرى في سورية والعراق مفاجئة لي ،فقد استع ّد التنظيم جيدا ً من أجل معاركه وتم ّكن من خوضها
بنجاح».
وتابع ليستر في لقاء على «« :»CNNتم ّكنت داعش من ض ّم عد ٍد من الناشطين الس ّنة الذين كانوا ينظرون
إلى حكومة بغداد على أنها الطرف المضطهد لهم ،وهذا منح التنظيم الكثير من الشرعية في األوساط الس ّنية
العراقية ،ما يفرض بالطبع الكثير من التحدّيات على الحكومة األميركية».
وحول سبل مواجهة التنظيم قال ليستر« :أظن أنه يجب قطع إمدادات المال عن التنظيم ،وهذا ال يمكن أن
يتم إال ً عبر استراتيجية واضحة ،غير أن داعش اآلن تتم ّول ذاتياً ،ويتوجب بالتالي قطع التمويل داخل كل
بلد على حدة عبر وقف بيع النفط والغاز وبعض المنتجات الزراعية».
وحول إمكانية استغالل التنظيم األوضاع القائمة من أجل مهاجمة العاصمة بغداد قال ليستر« :بدأت
داعش تهاجم بغداد بالفعل ،وهناك عدة تفجيرات يومياً ،وال ّ
شك أن التنظيم ينظر إلى العاصمة العراقية
على أنها جائزة كبرى يرغب الفوز بها ،وهناك إعالن عبر مواقع االنترنت الجهادية عن اقتراب موعد معركة
بغداد ،وقد يكون األمر على صلة بمحاولة التنظيم زرع الرعب في العاصمة بالتزامن مع االنتشار الكبير
لقوات الجيش فيها بأوامر من المالكي».

