4

حمليات �سيا�سية

السنة السادسة  /السبت  6 /أيلول  / 2014العــدد 1578
Sixth year / Saturday / 6 September 2014 / Issue No. 1578

دعا �إلى التن�سيق مع �سورية للت�ضييق على خاطفي الع�سكريين

تحدث لـ«البناء» و«توب نيوز» عن الموقف الأميركي وا�ستراتيجية مواجهة الإرهاب

من�صور� :أ�صبحنا دولة ذات احتياجات خا�صة

وزنة� :سورية بوابة الت�صفية لـ«داع�ش» والتقارب ال�سعودي  -الإيراني
معبر �أ�سا�سي للتفاهمات في المنطقة

ش �دّد وزي��ر الخارجية والمغتربين السابق عدنان
منصور على وجوب عدم رضوخ الدولة اللبنانية لعملية
االبتزاز في ملف العسكريين المتخطفين ،ألنّ التنازالت
اليوم قد تج ّر تنازالتٍ أكبر ،ما يجعل اإلرهابيين يتمادون
في عمليات اختطاف عسكريين لمقايضتهم بمجرمين
متواجدين في السجون اللبنانية.
ودعا منصور ،في حديث لـ”النشرة”“ :إلى معالجة
الموضوع من الجذور وليس بالمسكنات وبمسؤولية
أكبر بعيدا ً من المزايدات والخالفات السياسية وبما ال
يمس هيبة الدولة وسيادة الوطن» .وق��ال« :نحن في
ّ
مواجهة مستمرة مع اإلره��اب وبالتالي ف��إنّ مقايضة
العسكريين بإرهابيين لن تكون نهاية المواجهة مع
اإلرهاب».
واعتبر أنّ ح ّل الملف يكون من خالل التنسيق األمني
مع سورية ،مشيرا ً إلى أنّ «سياسة النأي بالنفس أثبتت
فشلها وأ ّنها ارت��دت سلبيا ً على لبنان» .وق��ال« :كان
يجب أن يحصل التنسيق اللبناني – السوري في وقت
سابق وبخاصة في ما يتعلق بموضوع جبهة القلمون
المشتركة بين لبنان وسورية ،لكننا قطعنا الطريق
على اإلرهابيين الذين وج��دوا ممرا ً لهم ولسالحهم».
ورأى« :أننا أح��وج ما نكون اليوم إل��ى ه��ذا التنسيق
للتضييق على المسلحين وخاطفي العسكريين« ،فحين
يلمس ه��ؤالء أنّ هناك جدية لبنانية – س��وري��ة في
التعاطي مع الملف من خالل عملية محكمة بالتنسيق
مع جهات إقليمية ،عندها سيضطرون إلى اإلفراج عن
العسكريين».
وحول ما يحكى عن إمكانية تمدّد «داعش» إلى الداخل
اللبناني ،شدّد منصور على وجوب مواجهة الموضوع
بصراحة« ،فخاليا داعش النائمة موجودة في الداخل
اللبناني وبالتالي ال داعي لتمدّدها من الحدود» ،الفتا ً

حاوره محمد حمية

إلى أنّ «كل حديث عن وضع أمني ممسوك أو ظروف
طبيعية ،كالم مبالغ فيه».
واستهجن منصور ما يُحكى عن مظلة دولية تظلل
لبنان ،معتبرا ً أنّ ذلك مجرد كالم ،وقال« :أبناء لبنان هم
من يحفظون أمنه بوحدتهم وتضامنهم وباالبتعاد عن
تقاذف التهم ،ففي األمن ال مكان للمزايدات».
وفي الشأن السياسي ،استبعد منصور أن تكون هناك
حلول قريبة ألزمة الفراغ الرئاسي ،مشدّدا ً في الوقت عينه
«على وجوب عدم االستمرار في هذه الدوامة من خالل
تمسك كل فريق بمرشحه داعيا ً إل��ى البحث في حلول
أخرى» .ورأى« :أنّ الحل اللبناني ال يكون إال بالتوافق»،
وقال« :لألسف لم نعد دولة قاصرة فحسب ننتظر أن يأتي
الخارج بحلول ألزماتنا ،بل دولة ذات احتياجات خاصة
ودولة معوقة».

هيئات المجتمع المدني في مطرانية طرابل�س:
للتكاتف في مواجهة محاوالت زرع الفتن
في سياق ال��ر ّد على المحاوالت
المشبوهه ال��رام��ي��ة إل��ى اإلس���اءة
إل���ى ص����ورة ط��راب��ل��س وث��واب��ت��ه��ا
وعيشها المشترك ،زار وفد موسع
م���ن ه��ي��ئ��ات ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي
الطرابلسي ،مطرانية طرابلس للروم
األرثوذكس ،حيث كان في استقباله
مطران طرابلس والكورة وتوابعهما
المطران أفرام كرياكوس ،وتم خالل
اللقاء حسب ب��ي��ان ص��در «ع��رض
المستجدات الطرابلسية والخطوات
ال����واج����ب ات���خ���اذه���ا ل��م��واج��ه��ة
التحديات».
وأك���د المجتمعون «أنّ هناك
مؤامرة ضخمة وخطيرة تستهدف

طرابلس وأهلها ،وهناك مسلسل
شيطاني يدار في غرف سوداء ،وله
عفاريته والمضللون المغرر بهم
الذين يعملون لهدفه وينفذون ما
يرسم بكل خبث ومكر ،وكان آخرها
االعتداء بكتابات على جدران بعض
ال��ك��ن��ائ��س ال��ع��ري��ق��ة ف��ي طرابلس
رص
التنوع .ونحن في حاجة إلى ّ
الصفوف وتمتين تكاتفنا وتعاوننا
لمواجهة هذه المحاوالت البائسة
ل��زرع الفتن والشقاق والخوف في
طرابلس الصامدة».
وشكر كرياكوس للوفد زيارته
الف��ت�ا ً إل��ى أنّ «ه��ن��اك موجة تشدّد
وتكفير عند إخ��وان��ن��ا المسلمين،

وتلقى تجاوبا ً لدى الطبقة البسيطة
من الفقراء وبعض الجهالء ،ولهذا
األم��ر ص��دى سلبي على المجتمع
المدني الذي تناضلون من أجله».
واعتبر أنّ «ال��س��ؤال الملح موجه
إل��ى رج��ال ال��دي��ن المسؤولين عن
شعب ل��ه حساسية دينية كبيرة
تستغلها الدول الكبرى لمصالحها،
وأمام الموجة الجديدة من التشدد
التي تجتاح المنطقة ننتظر أن تظهر
أجوبة من االعتدال اإلسالمي على
ه��ذا األم���ر وك��ي��ف سيواجهه ،لكي
يعرف العالم أنّ هناك موقفا ً واضحا ً
من هذا الطرح المتشدّد التكفيري
ومن النتائج التي أفرزها».

رأى الخبير في الشؤون األميركية الدكتور كامل وزنة «أنّ هناك
تخبطا ً في اإلدارة األميركية حول كيفية مواجهة داعش» ،معتبراً:
«أنّ الرئيس ب��اراك أوباما هو الرئيس المتردّد دائما ً في اتخاذ
القرارات».
وأشار وزنة في حديث لـ«البناء» وقناة «توب نيوز» إلى «أنّ
القرار في أميركا اآلن هو إضعاف وتدمير البنية التحتية لـ«داعش»
والمنظمات اإلرهابية» ،مؤكداً« :أنّ اإلدارة األميركية هي المسؤولة
عما حدث في منطقة الشرق األوسط من تدعيم هذه المنظمات ،ولكن
عندما شعرت بأنّ بعض حلفائها في المنطقة معرضون للخطر
تدخلت».
وإذ لفت إلى أنّ الخطر األكبر لـ«داعش» اليوم هو على السعودية
ودول الخليج ،شدّد وزنة على «أنّ هناك خطرا ً على الداخل األميركي
أيضا ً ألنّ هناك الكثير من المقاتلين الذين يقاتلون في سورية
والعراق أتوا من الواليات المتحدة» .واعتبر« :أنّ الواليات المتحدة
تخطئ إذا لم تتعاون مع القيادة السورية في القضاء على اإلرهاب،
ألنّ سورية هي بوابة التصفية لمشروع «داعش» في المنطقة».
وأش��ار إلى «أنّ الوضع االقتصادي في أميركا سيئ والمديونية
األميركية تخطت  17تريليون دوالر وهي اآلن تطبع الدوالرات».
وإذ لفت إلى «أنّ السعودية وإيران تستشعران خطر اإلرهاب»،
اعتبر أنّ «التعاون بينهما هو معبر أساسي للتفاهمات في المنطقة».
ورأى« :أنّ العقبة الرئيسية في المفاوضات النووية بين إيران
والغرب ال تتعلق بنسبة التخصيب بل برفض إيران التفاوض على
أمن «إسرائيل»».
وتطرق وزنة إلى األزم��ة األوكرانية معتبراً« :أن هدف أميركا
إسقاط النظام في روسيا» ،متحدثا ً عن «حرب باردة جديدة بدأت
في المنطقة وتركيبة إقتصادية عالمية جديدة قوامها دول البريكس
والترابط الموجود بين الصين وروسيا».
أما في الشأن اللبناني رأى وزنة« :أن التعاون مع سورية معبر
أساسي لمواجهة اإلرهاب ولعودة الالجئين السوريين إلى بلدهم».

حقيقة الموقف األميركي

وعن مدى صدقية أميركا بأنها تريد فعالً القضاء على «داعش»
وطبيعة االستراتيجية المتبعة لتحقيق هذا الهدف ،أشار وزنة إلى
«أنّ هناك تخبطا ً في اإلدارة األميركية والرئيس أوباما هو الرئيس
المتردّد دائما ًفي اتخاذ القرارات ،وحتى التصريحات التي خرجت من
البيت األبيض في اآلونة األخيرة كان فيها نمط تدريجي في إصدار
القرارات ،أما اآلن فإنّ القرار في أميركا هو إضعاف وتدمير البنية
التحتية لـ«داعش» والمنظمات اإلرهابية» ،الفتا ً إلى «أنّ كثيرين في
اإلدراة األميركية تحدثوا عن أنّ داعش من صنع الواليات المتحدة
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،وأكد راندي بول مرشح الرئاسة
األميركية للعام  2016في أحاديث للصحف األميركية أنّ اإلدارة
األميركية هي المسؤولة عما حدث في منطقة الشرق األوسط من

العقبة الأ�سا�سية في الملف
النووي الإيراني لي�ست ن�سبة
التخ�صيب ،بل رف�ض �إيران
التفاو�ض على �أمن «�إ�سرائيل»
دعم هذه المنظمات ومدّها باألسلحة وك ّل اإلمكانات اللوجستية».
وأض��اف« :عندما شعرت اإلدارة األميركية أنّ بعض حلفائها في
المنطقة معرضون للخطر بدأت تعمل من أجل إيقاف اإلمدادات عن
هذا التنظيم ،واآلن هناك مراجعة لدى اإلدارة األميركية وهناك قرار
غربي أميركي لتحجيم هذا التنظيم ألنه أصبح يهدّد أصحابه قبل
األطراف التي يقاتلها في المنطقة».

«داعش» يهدد الخليج

وحول ما إذا ما كان داعش قد خرج عن السيطرة األميركية،
وأصبح لديه مشروعه الخاص المغاير للمشروع األميركي ،شدّد
وزنة على «أنّ الصحافة األميركية تحدثت عن المدرسة الفكرية
لداعش وكيف أنفقت اإلدارة األميركية أم��واال ً طائلة على هذه
التنظيمات منذ عشرات السنوات وتحولت بعدها إلى ما هو عليه
اليوم» ،مشدّدا ً على «أنّ خطر داعش األكبر اليوم هو على المملكة
العربية السعودية بعد أن قاتلت بهم في سورية وبعض القوى
في المنطقة ،والخطر أيضا ً على مصر واإلمارات والكويت بعد أن
سقطت ليبيا في يد هذه التنظيمات التي تساند «داعش» وتفكيرها
أو اإلخوان المسليمن ،وهذا يشكل بيئة خطرة على تركيبة المنطقة
وأمنها ونفطها وأمن أميركا في المنطقة» .وأضاف« :كانت المنطقة
تع ّد وتركب لتكون في مكان معين لكنّ استراتيجية أميركا
وتركيا والدول العربية أخطأت في هذا المشروع ،واليوم تحول
هذا الفيروس ليأكل داعميه إن كان في دول الخليج أو الدول
الغربية».

كرياكوس مجتمعا ً إلى الوفد في دار المطرانية في طرابلس

لقاءات ديبلوما�سية لمخزومي

«داعش» في أميركا

وأوضح وزنة أنّ «داعش» يشكل خطرا ً على الداخل األميركي
أيضا ً «ألنّ هناك الكثير من المقاتلين الذين يقاتلون في سورية
وال��ع��راق أت��وا من ال��والي��ات المتحدة وأح��د األشخاص ج��اء من
فلوريدا ،وتحدثت الصحف األميركية أنه لو فجر هذا الشخص
نفسه في فلوريدا لكانت كارثة على أميركا ،كما تحدث البنتاغون
عن أنّ هناك مئة شخص من أميركا يقاتلون في سورية والعراق،
وأيضا ً هناك مقاتلون من بريطانيا ومن كل دول العالم» .وذكر« :أنّ
صحيفة «الوورد ستريت جورنال» تحدثت عن أنّ أميركا طلبت من
تركيا إقفال المعابر التي يدخل منها «داعش» عبر تركيا إلى سورية
والمنطقة وأقامت تركيا مناطق عدة للتدقيق ،وعندما يقول أوباما أنه
يجب أن نتحالف مع حلفائنا يعني مع الدول التي دعمت «داعش»
وهي تعرف أنّ تركيا ودوال ً عربية دعموا داعش».

«داعش» يدمر نفسه

وردا ً على سؤال عن حجم قوة داعش وتأثيرها على دول المنطقة
والغرب ،أجاب وزن��ة« :ال��دول الخليجية في ورطة وأميركا في
ورطة و«داعش» في ورطة ألنّ فكره يدمره وهو يدمر نفسه بنفسه
وهو انتهى عندما ظهر فوق األرض والجبهة العراقية خير دليل
على ذلك ،ألنها اعتقدت أنه عندما تسقط األنبار والموصل ونينوى
سوف تسقط بغداد ويسقط النظام في العراق وينتهي ،لكنّ ما
حصل شكل صدمة وتحولت إلى فرصة للقضاء على «داعش»
واألشهر المقبلة ستثبت أنّ البيئة الحاضنة لـ«داعش» في العراق
قد أخطأت في التقدير ،ونحن نالحظ أنّ المعركة موجودة اآلن في
المناطق التي احتضنت هذه المجموعات ،وفي آمرلي وسليمان بك
استطاع الجيش الشعبي والقوى العراقية الجديدة والمتطوعون
في أقل من ثالث أشهر أن يحققوا إنجازا ً عسكريا ً على األرض».

ال خيارات أمام أوباما

ورأى وزنة أنّ «الرئيس أوباما ال يملك خيارا ً سوى الدخول
في معركة لضرب اإلرهاب وعليه أن يتعاون مع النظام السوري
لضرب هذه المجموعات التكفيرية التي عملت سورية على ضربها
منذ البداية ،ويجب أن تفهم أميركا أنّ دعمها هذه المجموعات
ض ّد النظام السوري أدى إلى هذه الكارثة الكبيرة التي تضرب
الشرق األوس��ط ،والشارع األميركي يدعم قيام حملة عسكرية
أميركية لضرب اإلرهاب كما دخل هذا الموضوع كورقة متاجرة
في االنتخابات األميركية وعندما كانت أميركا تريد أن تضرب
سورية كان الرأي العام األميركي معارضا ً لهذا التدخل ،أما اآلن
فهو يؤيد الحرب على داعش» .وأضاف« :إنّ ما يطرح في اإلدارة
األميركية وفي الرأي العام األميركي هو هل أنّ ألميركا مصلحة في
ضرب «داع��ش»؟ ذلك أنّ التكلفة العسكرية لمعركة كهذه تبقى
ضمن اإلمكانات وفي األصل الوضع االقتصادي في أميركا سيء
والمديونية األميركية تخطت  17تريليون دوالر وهي اآلن تطبع
الدوالرات وتضخها في األسواق ،أما الشارع األميركي فهو يقول إنّ
الواليات المتحدة يجب أن تضرب «داعش» ،وقد الحظنا أنّ شعبية
أوباما انخفضت ألنه لم يتعامل بالشكل الجيد مع داعش».
وتحدث وزنة عن «شروط أميركية للدخول إلى العراق لضرب
«داعش» وهي تقسيم العراق وأن تأخذ كردستان كحصة لها»،
متسائالً« :ه��ل فعالً تريد أميركا حكومة سياسية موحدة في
العراق؟ وهل ممنوع أن تتحالف مع قوى أساسية في المنطقة
كإيران وسورية وحزب الله؟».
وأضاف« :من خالل وثيقة األمن القومي األميركية حتى اآلن لم
تتبلورعقيدة أوباما بسبب تردّده ،وبحسب مسؤولين في القيادة
األميركية فإنّ االتجاه اآلن هو نحو العودة إلى محاربة اإلرهاب
تبجح أوباما بأنه قضى على «القاعدة» وقتل أسامة بن
بعد أن ّ
الدن ولكنّ «داعش» اآلن أقوى من القاعدة» .وتابع« :سيأتي وزير
الخارجية األميركي إلى المنطقة قريبا ً وسيجتمع مع تركيا ودول
المنطقة وسيطلب تجفيف منابع اإلره��اب ،ليس على مستوى

�أميركا تريد تق�سيم العراق
و�أن ت�أخذ كرد�ستان كح�صة لها
في مقابل �ضرب «داع�ش»
الدول فقط بل على مستوى األفراد ،وسترتفع العمليات العسكرية
األميركية في األيام المقبلة».
وقال وزنة« :بحسب الخبراء فإنّ حزب الله أصبح من أكبر
القوى القادرة على خوض أي حرب في أي مكان بعد تجربته في
قتال المجموعات اإلرهابية».
وعما إذا كنا أمام  11أيلول ثانٍ قال« :إنّ مسؤولية محاربة
«داع��ش» تقع على دول المنطقة ويجب أن ال تعتمد فقط على
المساعدات األميركية أو التدخل األميركي المباشر أو على الضربات
الجوية ،ويجب أن تتعاون هذه الدول مع بعضها لحماية نفسها
ألنّ أوباما لن يضع قوات أميركية على األرض بل سينفذ ضربات
جوية وقد طلب إنفاقا ً عسكريا ً من أوروبا».

الخير :المنية ع�صية
على الإرهاب التكفيري
مخزومي متوسطا ً التوري والوفد اإليطالي
عقد رئيس منتدى الحوار الوطني
ف��ؤاد مخزومي في دارت��ه سلسلة
ل��ق��اءات ديبلوماسية م��ع ك��ل من
السفير األميركي ديفيد هِ ْل والسفير
البريطاني ط��وم فليتشر ،وكذلك
رئ��ي��س لجنة ال��دف��اع ف��ي مجلس
الشيوخ اإليطالي السيناتور نيكوال
التوري.
وناقش مخزومي مع زواره ،حسب
بيان صادر عن مكتبه« ،األوضاع في
المنطقة ،مع تصاعد حمى اإلرهاب
وتمدد تنظيم «داع��ش» في سورية
وال��ع��راق ،ومحاوالت التغلغل في
البلدات البقاعية بدءا ً من عرسال،
والتضحيات الكبيرة التي يقدمها
الجيش اللبناني لحماية البلد،

والذي دفع ويدفع أثمانا ً باهظة منذ
مواجهاته مع اإلرهابيين في مخيم
نهر البارد ،وما تبعها في طرابلس
وص��ي��دا وص���وال ً إل��ى ص � ّد هجمات
«داع��ش» و«النصرة» في عرسال،
واستشهاد عسكريين وأسر آخرين،
والغدر الذي لحق بلبنان بالتصفية
الشنيعة للشهيد ال��رق��ي��ب علي
السيد».
ودع��ا مخزومي «ال��دول الوازنة
ال سيما منها ال��والي��ات المتحدة
وبريطانيا وإيطاليا إل��ى توفير
ال��دع��م ال��ل�ازم ل��ل��ب��ن��ان ،ف��ي ظل
ال���ظ���روف االق��ت��ص��ادي��ة الصعبة
التي يمر بها ،في ظل استضافته
مليونا ً ونصف مليون نازح سوري،

بما يفوق ق��درات��ه وبناه التحتية
م��ن ك��ل ال��ن��واح��ي» .وش���دّد« :على
تسليح الجيش اللبناني وتعزيز
ق��درات��ه ف��ي م��واج��ه��ة اإلره����اب»،
داعياً« :إل��ى توسيع أفق التعاون
ليشمل تدريب القطاعات األمنية
المختلفة وتأهيلها» .وأشار إلى «أنّ
االت��ص��االت الجارية على مستوى
دولي وإقليمي إلقامة جبهة عالمية
لمواجهة تنظيم «داع��ش» ،ويجب
أن تأخذ في االعتبار أنّ لبنان بات
ساحة مواجهة أساسية ف��ي ظل
المواجهات التي يقوم بها الجيش
اللبناني والتضحيات التي يقدمها
في هذه الحرب للحؤول دون تمدد
المتطرفين إلى لبنان».

عدم التنسيق مع سورية خطأ

وعن رفض اإلدارة األميركية التعاون مع القيادة السورية ومدى
نجاحها في القضاء على «داعش» من دون التنسيق مع سورية
قال« :تخطئ الواليات المتحدة إذا لم تتعاون مع القيادة السورية

أكد رئيس «المركز الوطني في الشمال» كمال الخير أنّ المنية «كانت وال تزال
رص الصفوف خلف
منذ عام  1975مدينة التعايش والوطنية» ،داعيا ً إلى ّ
الجيش اللبناني.
وقال الخير ،خالل لقاء تضامني في دارته في المنية رفضا ً للكتابات المسيئة
على جدران كنيسة المنية للروم األرثوذكس« :إنّ إسالمنا الحنيف ال يقوم على
الذبح وقطع ال��رؤوس وسبي النساء وتشريد األطفال واإلس��اءة إلى إخواننا
وشركائنا في الوطن» .واعتبر أنّ «ما يجري في المنية أمر خطير جداً» ،موضحاً:
«أنّ هناك خاليا نائمة تابعة لجهات تكفيرية منظمة ،تقف خلف كتابة الشعارات
على جدران الكنائس في المنية ،ومنها كنيسة الروم األرثوذكس الجديدة».
كما أكد أنّ «المنية كانت وال تزال منذ عام  1975مدينة التعايش والوطنية.
فالمنية بكل طوائفها ومكوناتها االجتماعية ،عصية على اإلره��اب التكفيري
وترفض االنجرار إلى أي نوع من أنواع الصراع الطائفي» ،داعيا ً إلى «الوحدة
ورص الصفوف خلف الجيش اللبناني الوطني الباسل ،ألنه صمام األمان الوحيد
في البلد».
واعتبر الخير أنّ «ما قامت به الحكومة مؤخراً ،خطوة إيجابية على الطريق
الصحيح .إذ ال يجوز التفاوض مع المجموعات التكفيرية اإلجرامية في ملف
الجنود األسرى ،بل يجب الضغط سياسيا ً على الدول الراعية لإلرهاب من جهة،
والتنسيق مع الحكومة السورية الشقيقة عسكريا ً من جهة أخرى ،من أجل القيام
بعمليات كوماندوس عسكرية لتحرير جنودنا األبطال المخطوفين».

في القضاء على اإلرهاب ،ألنّ سورية هي بوابة التصفية لمشروع
«داع��ش» في المنطقة ،ووضع الواليات المتحدة إمكاناتها في
خدمة ضرب «داعش» يجب أن يتم بالتنسيق مع الجيش السوري
لما يمتلكه من خبرة ومعلومات وإحداثيات وتجربة كبيرة ،وهذا
التعاون يسهل على أميركا وعلى كل العالم القضاء على داعش».

«داعش» وحد األخصام

وتطرق وزنة إلى التقارب السعودي اإليراني ،مؤكدا ً «أنّ من
مصلحة دول المنطقة أن تتعاون مع بعضها بعضاً» ،الفتاً« :الى
إنّ السعودية وإيران تستشعران خطر اإلرهاب لذلك فإنّ التعاون
بينهما هو معبر أساسي للتفاهمات في المنطقة ،واللقاء الذي جمع
نائب وزير الخارجية اإليراني ووزير الخارجية السعودي يمكن أن
يشكل مقدمة لتفاهمات أوسع وأهم ألنّ الخطر التكفيري الموجود
وحد األخصام للقضاء عليه».
ّ

النووي اإليراني وأمن «إسرائيل»

وفي ّ
ملف المفاوضات النووية بين الغرب وإي��ران وتصريح
بأنّ
كبير المفاوضين اإليرانيين عباس عرقجي «فشل المفاوضات
سيضر بجميع األطراف» ،اعتبر وزنة «أنّ هذه المفاوضات ليست
لها عالقة مئة في المئة بملف النووي اإلي��ران��ي ،بل لها عالقة
بالملف «اإلسرائيلي» خصوصا ً أنّ إيران ترفض التفاوض على

حزب اهلل من �أكبر القوى
القادرة على خو�ض �أي حرب
في �أي مكان بعد تجربته في
قتال المجموعات الإرهابية
أمن وسالمة «إسرائيل» ،والغرب اليوم هو داع��م «إلسرائيل»
ويقدم لها كل العون والمساعدات ،وبما أنّ إيران وقفت مع غزة قدر
المستطاع ،فهذه هي العقبة األساسية إضافة إلى ملفات أخرى في
المنطقة ،وليس حجم التخصيب كما يشاع».

أوكرانيا والحرب الباردة

وعن األزم��ة األوكرانية ،والتي اعتبرتها أميركا أولوية يجب
حلها قال« :حاولت اإلدارة األميركية تغيير النظام في روسيا
وتدخلت في االنتخابات الرئاسية األخيرة ألنّ الغرب يريد تحويل
روسيا إلى حلف «ناتو» كما فعل مع  13دولة من حلف «وارسو»
السابق باعتقاده أنه ال تمكن السيطرة على الصين ومواجهتها إال
إذا ت ّم تحويل روسيا إلى دول ناتو وهذا لن يحصل» ،الفتا ً إلى «أنّ
حربا ً باردة جديدة بدأت في المنطقة وتركيبة اقتصادية عالمية
جديدة قوامها دول البريكس» ،وأشار إلى أنّ «الترابط الموجود
بين الصين وروسيا وبعض الدول األخرى والتي تعتبر أنّ النظام
الدولي الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية قد بدأ بالترهل
ويجب تغييره».

موقع لبنان في المعادلة

أما بالنسبة إلى موقع لبنان في المعادالت اإلقليمية ،لفت
وزنة إلى «أنّ لبنان جزء من المعادلة الكبرى في المنطقة وعلى
رغم التهويل الذي يروج عن قوة «داعش» على الحدود اللبنانية
 السورية ،فإنّ الوضع على األرض ممسوك وليست هناك بيئةحاضنة لـ«داعش» في لبنان وهناك معلومات تتحدث عن أنّ هذه
المجموعات بدأت تجوع وهي محاصرة في الجرود ،وتحدثت
معلومات أخرى عن أنهم يدفعون سالحهم في مقابل رغيف من
الخبز» ،مشيرا ً إلى «أنّ المهم هو الموقف السياسي في لبنان،
فهل نقدم السالح الحقيقي للجيش اللبناني؟ وهل نسمح لقوى
المقاومة أن تحمي لبنان مع الجيش؟ ألنّ لبنان ال يحميه إال شعبه
وجيشه ومقاومته ،والتعاون مع سورية معبر أساسي لمواجهة
اإلرهاب ولعودة الالجئين السوريين إلى بلدهم».

يبث هذا الحوار كامالً اليوم الساعة الخامسة مسا ًء
على شاشة «توب نيوز» تردد 12036

مخيبر التقى الأمين العام لمركز
الخيام لت�أهيل �ضحايا التعذيب
واصل األمين العام لمركز الخيام
لتأهيل ضحايا التعذيب محمد
صفا ومدير مركز الكرامة لألبحاث
وال��دراس��ات سعد الدين شاتيال
لقاءاتهما تحضيرا ً لتقرير لبنان
الوطني الثاني أمام االستعراض
الدوري الشامل في جنيف .ولهذه
الغاية ،التقى صفا وشاتيال مق ّرر
لجنة ح��ق��وق اإلن��س��ان النيابية
النائب غسان مخيبر في مكتبه
في المجلس النيابي ،وتم البحث
ف��ي المراجعة ال��دوري��ة للبنان،
«بخاصة أنّ الدورة القادمة ستتم
خاللها مساءلة الحكومة اللبنانية
عن مدى تنفيذها للتوصيات التي
وافقت عليها في العام .»2011
وأك��د مخيبر بعد اللقاء« :أنّ
لجنة ح��ق��وق اإلن��س��ان النيابية

ستجتمع لمناقشة هذا االستحقاق
ال��وط��ن��ي ال��م��ه��م »،م��ع��ل��ن�اً« :أنّ
مشاريع عدة جاهزة وتنتظر التئام
الهيئة العامة للمجلس النيابي
للموافقة عليها ،ومنها مشروع
مكافحة التعذيب ومشروع إنشاء
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
ومن ضمنها اآللية الوقائية لمنع
التعذيب ،وي��ت��م إع���داد مشروع
حول المفقودين وضحايا االختفاء
القسري ،ومشروع حول التحرش
الجنسي والعنصري».
وكشف مخيبر« :أنّ لبنان أنجز
تقريره إل��ى الجامعة العربية،
ح��ي��ث اس��ت��ح��دث��ت ال��م��راج��ع��ة
العربية الدورية لحقوق اإلنسان
على غرار المراجعة الدورية في
جنيف وذلك لمراقبة مدى التزام

البلدان العربية بالمواثيق الدولية
لحقوق اإلنسان ،وهي آلية عربية
جديدة» ،منوهاً« :بتقرير لبنان
ال���ذي اع��دت��ه وزارة الخارجية
بالتعاون مع كافة الوزارات».
وعن عملية التأخير في تقديم
ال��ت��ق��اري��ر ال��دوري��ة وال��ت��ي تصل
أحيانا ً إلى  17عاماً ،أكد مخيبر:
«أنّ ه��ذا غير مقبول وي��ج��ب أن
مختص في
ي��ك��ون ه��ن��اك ج��ه��از
ّ
وزارة ال��خ��ارج��ي��ة إلع����داد ه��ذه
التقارير» .وقال« :إنّ لجنة حقوق
اإلنسان تولي قضية االستعراض
ال���دوري الشامل أهمية وس��وف
ننسق مع وزارة الخارجية ومع
ه��ي��ئ��ات المجتمع ال��م��دن��ي وك��ل
المعنيين رغم األوضاع السياسية
المضطربة في لبنان».

