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اختتام �أعمال الم�ؤتمر الدولي لعلماء الإ�سالم
مرهج :الهدف من ا�ستبعاد �سورية هو ا�ستمرار الإرهاب
وخامنئي ي�س�أل قا�سم عن �أحوال ن�صراهلل
ووا�شنطن تريد احتواءه ولي�س الق�ضاء عليه

تحدث لـ«البناء» و«توب نيوز» عن اال�ستراتيجية الأميركية لمكافحة الإرهاب والو�ضع في المنطقة

حاورته روزانا ر ّمال

قاسم وأعضاء الوفد خالل عيادتهم صخامنئي
اختتم المؤتمر الدولي لعلماء اإلس�لام لدعم القضية
الفلسطينية ،أعماله أمس ،وأكد المشاركون أهمية «حشد
الطاقات لدعم المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني»،
ودعوا العلماء إلى «مواجهة الفكر المتطرف الغريب عن
الدين اإلسالمي الحنيف» ،مؤكدين أنّ «اإلسالم بريء من
المتطرفين».
ودعا العالمة السيد علي فضل الله في كلمة ألقاها خالل
المؤتمر ،العلماء في العالم اإلسالمي إلى «التعامل مع
القضية الفلسطينية ،كأولوية أساسية ،إلى جانب العمل
للوحدة اإلسالمية» ،مشيرا ً إلى أنّ «أي سقوط لنا في
فلسطين ،قد يكون قاتالً على مستوى األمة كلها».
وأشاد فضل الله بـ «الموقف اإلسالمي اإليراني الداعم
للقضية الفلسطينية ،وال��ذي يعتبر األول على مستوى
دعم الشعب الفلسطيني» ،مؤكدا ً أنّ «القضية الفلسطينية
تحتاج إلى أكبر اجتماع إسالمي لمؤازرتها ،وإلى قادة
وعلماء يعملون على حمايتها وإبعادها عن سياسة
المحاور التي يراد لها أن تقتلها ،أو أن تتركها في مهب
الرياح اإلقليمية والدولية التي تعصف بالمنطقة» .وقال:

«إنّ الخطر األكبر الذي يتهدّد فلسطين بعد الصهيونية
العالمية ،هو خطر الفتنة المذهبية ،هذه الفتنة التي
يسعى الكثير من الدول واإلدارات الغربية إلى تعميقها
وتركيزها في المنطقة ،وخصوصا ً في سورية والعراق
وال��دول المجاورة لفلسطين المحتلة ،حتى يستنزف
العرب والمسلمون بعضهم بعضاً ،وترتاح «إسرائيل»
على حساب تعبنا ،ومن خالل سفك دمائنا ،ودخولنا في
متاهات الحروب الداخلية».

زيارة خامنئي

وكان األعضاء المشاركون في الملتقى زاروا صباح أمس،
مرشد الثورة اإلسالمية اإليرانية السيد علي الخامنئي الذي
يمضي فترة النقاهة في إحدى المستشفيات الحكومية في
العاصمة طهران ،بعد إجراء عملية جراحية يوم االثنين
الماضي تكلّلت بالنجاح.
وكان من بين أعضاء الوفد نائب األمين العام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم ،الذي سأله خامنئي عن أحوال األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

عقد م�ؤتمراً �صحافي ًا م�شترك ًا مع نظيره الدنماركي

با�سيل :عزل �أي طرف عن الحرب
ّ
�ضد الإرهاب خط�أ كبير
شدّد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على
التزام لبنان مكافحة اإلرهاب ،داعيا ً إلى أكبر تحالف ممكن
في العالم من أجل مكافحته .واعتبر باسيل أنّ الخطأ الكبير
الذي يقترفه المجتمع الدولي هو أن يعزل أي طرف عن هذه
الحرب ض ّد اإلرهاب.
وعقد باسيل جلسة محادثات أمس ،مع نظيره الدنماركي
مارتن ليدغارد تالها مؤتمر صحافي مشترك ،دعا خالله
باسيل إلى «تشكيل جبهة موحدة من أجل مواجهة انتشار
المجموعات اإلرهابية في منطقتنا ،وفي رأينا يجب أن
تتم هذه المبادرة برعاية من األمم المتحدة وبدعم منها،
ليتمكن كل من يريد ،من االنضمام إلى هذه القوة المكافحة
لإلرهاب» .وتابع« :شددنا على التزامنا مكافحة االرهاب،
ودعونا الى اجتماع اكبر تحالف ممكن في العالم من اجل
مكافحته .كذلك جددنا دعمنا للجيش اللبناني عبر تلبية
حاجاته ،في وقت يلتزم الجيش اللبناني مواجهات قاسية
ضد المجموعات المسلحة واإلرهابية ،وخصوصا ً في
منطقة عرسال وجوارها .ونحن نؤمن بأن هذه التهديدات
التي باتت اليوم على ابوابنا ،ستقرع قريبا ً أبواب القارة
األوروبية ،وهذه الحقيقة تضع أمننا الداخلي موضع تهديد،
ولن يكون أحد محصنا ً ضد التغييرات الحاصلة في الشرق
االوسط ،مما يهدد االستقرار العالمي ،لذلك إن حصر الضرر
الذي تقوم به هذه المجموعات اإلرهابية أمر ضروري».

ليدغارد

وأشار ليدغارد ،بدوره ،إلى أنّ «األسرة الدولية بأكملها
مدركة للعبء الذي تعانونه في الفترة األخيرة» .وقال:
«نحن ملتزمون االستمرار في تقديم مساعداتنا للبنان،
والتطرق إلى االحتماالت المستقبلية ،أو عندما يحين وقت
عودة الالجئين السوريين إلى ديارهم في سورية .ونحن
متفقون على االستراتيجية السريعة التي يجب أن ترسي
السالم في سورية ،ونعرف أنّ هذا لن يحصل من دون
مشاركة إقليمية ،باإلضافة إلى مشاركة من القوى العظمى
في إرس��اء السالم وف��ي ع��ودة الالجئين إل��ى دي��اره��م».
وأضاف« :خالل جولتي على المنطقة ،زرت إيران والمملكة
العربية السعودية ،والحظت من خاللها أنه يجب أن ننشئ

تكتالً واسعا ً من أجل محاربة الظواهر اإلرهابية ،وخصوصا ً
عندما نتحدث عن تنظيمات مثل تنظيم الدولة اإلسالمية».
وأوضح ليدغارد أنه «ال يجب أن يبدو األمر كأنه مواجهة
بين السنة والشيعة ،أو بين الغرب والعالم اإلسالمي .كال،
إنه تكتل لكل الدول الديموقراطية لكل القوى التي تسعى
إلى إسالم ض ّد التطرف .وأنا سعيد بأن أرى أنّ لبنان أيضا ً
يشارك في هذا الكفاح والصراع ضد «الدولة االسالمية»،
وهذا أمر طبيعي بالنسبة إليه».
وردا ً على سؤال حول كيفية مشاركة الدنمارك واالتحاد
األوروبي في التحالف لمحاربة الدولة اإلسالمية ،أجاب« :إنّ
الدنمارك تساهم بفضل المساعدات اإلنسانية والعسكرية
وتقدم المساعدات في هذا المجال ،ولكن علينا اآلن أن
نشدد على أهمية التعاون العسكري من أجل وقف تقدم
تنظيم «الدولة االسالمية» ،إال أنّ الوسائل العسكرية ليست
كافية بذاتها .فهناك أسباب جذرية لهذا التطرف ويجب أن
نتطرق إليها ،لذلك تحدثت عن أهمية التكتل العالمي ض ّد
هذه الظاهرة» .وقال ليدغارد« :علينا أن نوقف تمويل هذه
الجماعات ،التمويل الذي يصل إلى تنظيمات مثل «داعش»،
وعلينا وقف تدفق المحاربين األجانب ،وأن نتطرق أيضا ً
إلى األزم��ة الموجودة أصالً والفوضى في المنطقة ،وهي
من أسباب تنامي هذه التنظيمات» .وأض��اف« :علينا أن
نحفز النمو االقتصادي واالستقرار االجتماعي ،فإذا لم نؤمن
فرص العمل للشباب وفرص الحياة ،فسنواجه خطرا ً أكبر
بعد .وأخيراً ،على المستوى الذهني واإليديولوجي ،يجب
أن نواجه هذه التنظيمات ،وأظن أنّ اإلثنيات المختلفة في
المنطقة ،تضطلع بدور أساسي ،وتدرك أنّ هذه التنظيمات ال
تعبر عن صوت اإلسالم والعقيدة اإلسالمية الحقيقية».
وسئل باسيل :هل سيوافق لبنان على ضربة أميركية
لتنظيم «داع��ش» في سورية؟ فأجاب« :أظ��ن أنّ الخطأ
الكبير الذي يقترفه المجتمع الدولي هو أن يعزل أي طرف
عن هذه الحرب ض ّد اإلره��اب ،ألنّ منظمة مثل «داعش»
يجب أال تكون موجودة أصالً ،يجب أن ننزعها من جذورها
وال يجب أن نضع خطوطا ً حمرا ً هنا» .وأضاف« :كلما كنا
متحدين كان صراعنا ناجحا ً أكثر ،وهذه المواجهة ناجحة
أكثر».

وزير التنمية البريطاني يلتقي �سالم ودربا�س
ويبحث مع بو �صعب دعم تعليم الطالب النازحين
جال وزير الدولة للتنمية الدولية في بريطانيا ديسموند
سواين يرافقه سفير بريطانيا طوم فليتشر على المسؤولين
السياسيين .وبحث مع رئيس الحكومة تمام سالم في السراي
الحكومية تطورات الوضع في المنطقة والعالقة بين البلدين.
وعرض مع وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس في
مكتبه في الوزارة موضوع النازحين السوريين.
كما عقد سواين مع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو
صعب اجتماع عمل في حضور فليتشر للتنسيق والتحضير
لالجتماع الذي سيعقد في نيويورك على هامش الجمعية
العمومية لألمم المتحدة لجمع الجهود الدولية ،خصوصا ً
من الجهات المانحة بهدف تأمين التزام دولي لدعم خطة
لبنان لتأمين الحق بالتعليم للنازحين من سورية إلى لبنان.
وأعقبهذااالجتماعاجتماعموسعض ّمسفيرألمانياكريستيان
كالغسي وممثلين عن سفارات فرنسا واستراليا وكندا ،وعن
اليونيسيفوالبنكالدوليوالمفوضيةالعليالشؤونالالجئين.
وت ّم خالل االجتماع عرض حاجات لبنان الملحة لتمكينه من
تنفيذ خطته لتقديم الحق بالتعليم لجميع األوالد النازحين
إليه من سورية .وشرح بو صعب ق��درات لبنان المحدودة
مشبّها ً قضية النازحين «ببركان تتعاظم أخطاره يوما ً بعد
يوم ،بسبب تدفق النازحين من دون توقف» .أما سواين فشدّد
على «التزام بريطانيا والمجتمع الدولي بدعم لبنان في هذه
القضية الكبرى».

مؤتمر صحافي

وفي نهاية االجتماع عقد بو صعب وسواين مؤتمرا ًصحافيا ً
مشتركاً ،ج �دّد خالله بو صعب مطالبة المجتمع الدولي
بالمساعدة «ألنّ أعداد النازحين تتزايد يوما ً بعد يوم ،ال سيما
أننا في العام الماضي قمنا بتعليم نحو خمسين ألف نازح

في دوام بعد الظهر ،ولم نتمكن حتى اآلن من سداد كل حقوق
المعلمين المتعاقدين لهذا البرنامج بسبب عدم توافر األموال
الدولية الكافية» .وأضاف« :إنّ حجم التالمذة النازحين يبلغ
نحو  400ألف تلميذ ومدارسنا تتسع لنحو  300ألف تلميذ
علما ً أنّ عدد تالمذتنا اللبنانيين في المدارس الرسمية يبلغ
نحو  275000تلميذ ،وإذا سمحنا للنازحين بالتسجيل قبل
اللبنانيين فإننا لن نجد مكانا ً للبنانيين».
وأكد أنّ هذا التدبير «ال يعني عدم تقديم العلم للنازحين إنما
لتأمين مقعد للتلميذ اللبناني قبل فتح الباب أمام النازحين
الذين نعتبر أنّ تعليمهم واجب علينا وعلى المجتمع الدولي».
وأشار إلى أنّ الموضوع «ال يتعلق بنا وحدنا بل بالمجتمع
الدولي معنا ،وبالتالي فإنّ خطتنا الستيعاب ما بين 300
ألف و 400ألف تلميذ نازح على مدى ثالث سنوات تستدعي
التمويل ال�لازم .ولفت إلى أنّ ال��وزارة أنجزت خطة متكاملة
بالتعاون مع المنظمات الدولية ونأمل بالمزيد من الجدية من
جانبهم في دعم هذه الخطة».

سواين

وأشاد الوزير البريطاني ،من جهته ،بجهود وزير التربية
وأكد دعم خطته التي سيطرحها في االجتماع الموسع في األمم
المتحدة في نيويورك.
وأعلن سواين« :أنّ المملكة المتحدة ستترأس اجتماعا ً
تربويا ً رفيع المستوى ،خالل اجتماع الجمعية العامة لألمم
المتحدة ،الذي سيحضره بو صعب ،حيث ستعلن عن دعم
بريطاني جديد طويل األمد لخطة وزارة التربية اللبنانية».
ودعا« :المجتمع الدولي إلى حضور االجتماع وتقديم التزاماته
دعما ً لهذه الخطة ،لضمان أنه لن يضيع جيل من دون تعليم».

رأى الوزير السابق بشارة مرهج «أنّ
الهدف األساسي للحلف الذي تدعو إليه
واشنطن بقيادة وزير خارجيتها جون
كيري هو احتواء اإلره��اب والتعامل
معه كوجود قائم وليس مواجهته في
شكل جذري».
واستغرب مرهج استبعاد سورية
وإي���ران وروس��ي��ا «وال��ت��ي لها حضور
حقيقي في المنطقة وقادر على مواجهة
اإلره�����اب» ،م��ع��ت��ب��را ً أنّ ال��ه��دف من
«استبعادها هو أن يستمر اإلره��اب».
وش��دّد على «أنّ تركيا محرجة جدا ً
في مشاركتها في الحلف ألنها المدخل
األساسي لتسرب هذه القوى المتطرفة
والمتشدّدة إلى سورية».
وإذ أكد مرهج ض��رورة «م ّد جسور
التفاهم مع سورية وإيران» ،استبعد:
«أن يجدوا بديالً عن سورية التي هي
أساس ومركز المنطقة» ،مؤكداً« :أنّ
واشنطن تريد إطالة أمد الصراع في
سورية لكي تستنفذ القوى المتحالفة
معها أي روس��ي��ا وإي����ران وإض��ع��اف
الدولة والكيان في سورية» .وأوضح:
«أنّ أميركا تريد من المؤتمر الدولي
لمكافحة اإلرهاب تحويل بعض الدول
التي تشعر بخطر إلى مصدر تمويل
لعمليات محتملة» ،مشككا ً بأهداف
ال��م��ؤت��م��ر ،وق����ال« :ال��ب��داي��ة ع��رج��اء
واأله�����داف ملتبسة وال��م��س��ار يثير
الشكوك والعالمة األساسية لجدية
هذا التحالف هي التواصل مع سورية
وإيران وموسكو وبكين».
وتطرق مرهج إلى الملف اللبناني،
حيث أع��رب ع��ن تأييده «التفاوض
السترجاع المخطوفين لكن مع الحفاظ
على السيادة ،ألنّ الرضوخ لمطالب
اإلرهابيين هو نهاية المؤسسات في
لبنان».
وان��ت��ق��د م��ره��ج س��ي��اس��ة الرئيس
سليمان وانحيازه إلى فريق  14آذار
والسماح بتحويل لبنان مقرا ً وممرا ً
لالعتداء على سورية ،قائالً« :لو طبقت
الحكومة والرئيس سليمان حينها
سياسة النأي بالنفس في شكل جيد لما
كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه».
وشدّد مرهج على «أنّ الطائف يلزم
الحكومة اللبنانية بالحفاظ على أمن
الجار ،بأن ال يكون لبنان مقرا ً أو ممرا ً
ألي خطر».
وأي��د مرهج وص��ول العماد ميشال
عون إلى رئاسة الجمهورية ،معتبرا ً
أنه «يملك قوة شعبية ونيابية كبيرة
وقدرة على التواصل مع جميع القوى
وم��ن مصلحة اللبنانيين في الوقت
الحاضر انتخابه».

استبعاد سورية
الستمرار اإلرهاب

وأش���ار ال��وزي��ر م��ره��ج ف��ي ح��وار
مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة
«توب نيوز» إلى «أنّ الحوار مقطوع
اليوم بالنسبة الى القضية السورية
وبعد مؤتمر جنيف وإص��رار الغرب
على تغيير النظام وإسقاط الرئيس
ب��ش��ار األس����د واس��ت��م��رار التمويل
ل��ل��م��ج��م��وع��ات اإلره���اب���ي���ة ورف���ض
مكافحة اإلرهاب انهار مؤتمر جنيف،
وبقي كل ط��رف على موقفه ما أدى
إلى انتشار رقعة الفوضى في بالدنا
وتكاثر عدد المسلحين المتطرفين».
وق���ال« :لقد طرحت س��وري��ة حينها
أهمية محاربة اإلره��اب في المنطقة
ككل وفكرة التحالف الدولي ولم يلق
اقتراحها صدى لدى عواصم العالم
التي لديها أجندة أخ��رى» ،معتبراً:
«أنّ التحالف الذي تدعو إليه واشنطن
بقيادة وزير الخارجية األميركي جون
كيري الذي يحضر ويعقد المؤتمرات
هدفه األساسي كما يقولون مواجهة
اإلرهاب أو احتواء اإلرهاب والتعامل
معه ك��وج��ود قائم وليس مواجهته
بشكل جذري ،وفي الوقت نفسه فإنّ
هذه الحركة تستبعد سورية وإيران
وروسيا ،تلك الدول التي لها حضور
حقيقي ف��ي المنطقة وق����ادرة على
مواجهة اإلره��اب ،وذل��ك لكي يستمر
اإلرهاب».
وأض��اف مرهج« :إنّ واشطن حتى
هذه اللحظة وبالتفاهم مع «إسرائيل»
وب��ع��ض ال��ق��وى رب��م��ا ال ت��ري��د اقتالع
اإلرهاب من المنطقة وربما تريد احتواءه
واس��ت��خ��دام��ه ف��ي س��ي��اس��ات محلية
إقليمية ودولية وتوجيهه بطريقة تخدم
مصالح واشطن وحلفائها».

الوفد الطبي التركي
يزور مراد
زار وف���د م��ش��ت��رك م���ن «تجمع
األط���ب���اء ف��ي ل��ب��ن��ان» و»ال��ت��ج��م��ع
ال��وط��ن��ي ال��دي��م��وق��راط��ي» وال��وف��د
الطبي التطوعي ال��ت��رك��ي التابع
للجبهة الشعبية التركية اليسارية
المعارضة ،برئاسة رئيس التجمع
الدكتور غسان جعفر ،رئيس حزب
«االتحاد» الوزير السابق عبدالرحيم
مراد في دارت��ه في تلة الخياط ،في
حضور نائبه أحمد مرعي.
وعرض الوفد التركي النشاطات
التضامنية مع الشعب الفلسطيني،
التي نظمها األطباء األتراك في إطار
فعاليات الجبهة الشعبية التركية
لمواجهة الصهيونية واإلمبريالية
العالمية.

تركيا واستنزاف سورية

وح���ول ال��م��وق��ف ال��ت��رك��ي م��ن هذا
الحلف ،ش �دّد مرهج على «أنّ تركيا
تتحفظ على هذا الحلف ومن الصعب
عليها في الوقت الحاضر أن تواجه
اإلرهاب ألنها لم تستنفد أغراضها في
استنزاف سورية ،وليس من السهل
أن تلتحق ب��ه��ذا الحلف وأن تتخذ
خطوات ميدانية ليست في مصلحتها
اآلن» ،معتبراً« :أنّ تركيزها اآلن هو في
سورية ،لذلك فإنّ استبعاد العواصم
الغربية سورية من هذا التحالف يثير
التساؤل والشبهة» .وقال« :إذا كانت
ه��ن��اك نية لمحاربة اإلره����اب يجب
إخضاع كل األمور األخرى لتحقيق هذا
الهدف الرئيسي ،لذلك يجب مد جسور
التفاهم مع سورية وإيران ومن الصعب
أن يجدوا بديالً عن سورية التي هي
أساس ومركز المنطقة وعلى تماس مع
كل األطراف األخرى من تركيا إلى األردن
إلى فسلطين ولبنان والبحر المتوسط
وهي في قلب الصراع وال يمكن القفز
فوقها ،ويجب التفاعل والعمل لمواجهة
هذا الخطر المحدق».
ورأى أنّ «خطر اإلره��اب هو خطر
فكري عقائدي يستقطب الناس من كل
المنطقة العربية واإلسالمية والغربية
ويطرح فكرة الخالفة والدولة اإلسالمية
التي تستهوي المسلمين بخاصة الذين
يشعرون باضطهاد اقتصادي» ،الفتا ً

تركيا محرجة
لأنها المدخل
الأ�سا�سي لت�سرب
القوى الإرهابية
المتطرفة �إلى
�سورية
إل��ى أنّ «مواجهة ه��ذا التيار ليست
بسيطة كما يعتقد بعضهم بل تقتضي
تعبئة فكرية ثقافية دينية سياسية
ميدانية».

مؤتمر مكافحة اإلرهاب
واألهداف المشبوهة

وح��ول ما تريده أميركا من البيان
ال���ذي سيصدر ع��ن المؤتمر الدولي
لمكافحة اإلره����اب ،لفت مرهج إلى
«أنّ واشنطن تريد أن يخرج من هذا
المؤتمر بصيغ وآليات عمل تتوافق
مع مصالحها ومصالح «إسرائيل»
ومصالح أصدقائها في المنطقة ،وأن
تحول بعض الدول التي تشعر بخطر
إلى مصدر تمويل لعمليات محتملة أو
يخطط لها كالقصف الجوي أو العمل
الميداني واالستخباراتي» ،مستبعداً:
«أن يكون ه��ذا المؤتمر أداة لتحقيق
استراتيجية تخدم مصالح شعوبنا في
المنطقة ألنّ البداية عرجاء واألهداف
ملتبسة والمسار يثير الشكوك والعالمة
األساسية لجدية ه��ذا التحالف هي
التواصل مع سورية وإيران وموسكو
وبكين».
وعن مشاركة تركيا في هذا المؤتمر
ودوره��ا ،ش�دّد مرهج على «أنّ تركيا
محرجة ج��دا ً ألنها المدخل األساسي
لتسرب هذه القوى المتطرفة المتشددة
إلى سورية ومدخل للتمويل والتسليح
مع بعض األطراف العربية ،ومن المبكر
أن تغير سياستها تجاه سورية» ،الفتا ً
إلى «أنّ واشنطن ليست لديها أصدقاء
أبديين بل أصدقاء ومجموعات تتعامل
معها تستخدمها في مرحلة معينة
وعندما تستنفذ أغراضها تستغني
عنها وه��ذا ما حصل في أفغانستان
وغيرها» .وأض��اف« :أنّ واشنطن لم
تستنفد بعد اس��ت��خ��دام ه��ذه القوى
لتنفيذ أغراضها في المنطقة» ،متسائالً
ع��ن الموقف األميركي م��ن س��وري��ة.،
وأوضح« :أنّ واشنطن تريد إطالة أمد
الصراع في سورية لكي تستنفد القوى
المتحالفة معها أي روس��ي��ا وإي��ران
وإضعاف الدولة والكيان في سورية
لكي تتحول إلى كيانات متناحرة بما
يخدم استراتيجية العدو الصهيوني
وس��ي��اس��ات االس��ت��ع��م��ار» .وأض���اف:
«ال يوجد موقف ج��ذري من التيارات
اإلره��اب��ي��ة إن��م��ا ه��ن��اك تعامل معها
لتحقيق أهداف مرحلية واستراتيجية،
والموقف األميركي موضع شك وتساؤل
ألنها تريد أن تدخل إلى المنطقة مرة
أخرى وتمسك بمفاصل القرار فيها من

خالل اإلمساك بالموضع العسكري».

أميركا في دائرة الخطر

وحول األسباب التي دفعت واشنطن
للتحرك اليوم على رغم أنّ «داع��ش»
م��وج��ودة منذ س��ن��وات ،ق��ال مرهج:
«أميركا ت��درك وج��ود خاليا وقواعد
للتطرف في المنطقة في آسيا وإفريقيا
ال بل هي التي ساهمت في استيالد
هذه القوى بحجة محاربة السوفيات
في أفغانستان ،ويقوم اليوم الخبراء
ومراكز التحليل في أميركا والبنتاغون
والخارجية ومجلس األمن القومي من
جديد بدراسة هذه الظاهرة التي تتفاقم
وتمسك ب��األرض في بعض المناطق
وت��زداد ثرواتها وأع��داده��ا وتتصرف
بعنف ودموية ،وب��دأت أميركا تشعر
يمس
ب���أنّ خطر ه��ذه المجموعات
ّ
بمصالحها مباشرة أو بمصالح حلفائها
أو بأمنها الداخلي ،وهناك استنفار في
أوروب��ا في بلجيكا وفرنسا وأميركا».
وذ ّكر بأنّ «واشنطن لها تجربة مع هذه
الظاهرة ال سيما في  11أيلول وهناك
تخوف أيضا ً من الجاليات اإلسالمية
في هذه البلدان أن تصبح بيئة حاضنة
لهذه الظاهرة الخطرة التي لم تعد

ن�ؤيد التفاو�ض
مع الحفاظ على
ال�سيادة والر�ضوخ
لمطالب
الإرهابيين نهاية
الم�ؤ�س�سات
تشكل تهديدا ً فقط لسورية أو لبنان أو
العراق ،بل أصبحت على أبواب الغرب،
لذلك نرى استنفارا ً دوليا ً لمواجهة هذه
الظاهرة».

أميركا وهاجس
 11أيلول

وردا ً على س���ؤال ع��ن االس��ت��ع��داد
األميركي لمواجهة  11أيلول آخر ،أجاب
مرهج« :إنّ السياسة األميركية متنبهة
جدا ً لهذا الموضوع وهناك استعدادات
أمنية داخل الواليات المتحدة وتعبئة
عامة ،لكن هل تنجح هذه االستعدادات
في س ّد كل الثغرات والخروقات؟ ونحن
نعلم أنه عندما حدثت  11أيلول 2001
كانت هناك استعدادت كبيرة لكنها
حدثت رغم ذلك».

أميركا وسورية و»داعش»

وتطرق مرهج إلى التحليالت التي
تعتبر أنّ الضربات األميركية في سورية
تشكل تعاونا ً غير مباشر معها في
مكافحة اإلرهاب ،قائالً« :سورية حذرت
من أي ضربات محتملة على أرضيها
من دون التنسيق معها ،واستراتيجية
البنتاغون هي أن��ه إذا ق��ام بضربات
موضوعية على تجمعات إرهابية في
سورية تخدم مصالحه فسيضربها لكن
ليس لخدمة مصالح سورية أو لتمهيد
للتواصل معها ،بل من الممكن أن تكون
ه��ذه ال��ض��رب��ات فقط لوقف تمدّدها
وليس إللغاء وجودها والهدف اآلخر
هو إسقاط النظام السوري» .ولفت إلى
أنّ «االستراتيجية األميركية تنظر إلى
كل المنطقة وليس إلى دولة بح ّد ذاتها،
وإسقاط النظام السوري ال يزال هدفا ً

في أنقرة ولدى بعض الدول العربية
ولكنه ال يتصدر األولوية».

الحكومة والتفاوض
لتحريرالمخطوفين

وف���ي ال��ش��أن ال��داخ��ل��ي اللبناني
ّ
ملف العسكريين
وال سيما تطورات
المخطوفين بعد تكليف اللواء عباس
اب��راه��ي��م ال��ت��ف��اوض م��ع قطر وم��دى
إمكانية الوصول إلى نتيجة إيجابية،
أكد مرهج «أنه ال يوجد تفاوض مباشر
بين الدولة والمسلحين حالياً» ،معتبراً:
«أنّ سياسة الحكومة سياسة صحيحة
في التعامل مع ه��ذا الموضوع ألنه
موضوع حساس ودقيق ،وهي تنطلق
من الحرص على المؤسسة العسكرية
والعسكريين الذي يضحون بأنفسهم
لصيانة األم��ن ومؤسسات ال��دول��ة».
واع��ت��ب��ر أنّ «ال��ت��وج��ه ن��ح��و تحرير
المخطوفين توجه سليم ألنّ دوال ً كبرى
تفاوض» ،وقال« :أنا مع التفاوض لكن
ليس من خالل الدولة اللبنانية أي من
طريق طرف ثالث واللواء ابراهيم يتصل
مع دولة قطر وليس مع الخاطفين».
ورف���ض م��ره��ج «تحميل الجيش
مسؤوليات كبيرة في لحظات معينة ألنّ
هناك من يريد زرع الفتنة بين اللبنانين
عبر إشاعة الفوضى وإشعار اللبنانيين
أنّ ال��دول��ة ال تستطيع حمايتهم،
وتدفعهم إل��ى اللجوء إل��ى مناطقهم
وعشائرهم وطوائفهم ،والدولة يجب أن
تكون لديها أساليب ذكية في استرجاع
المخطوفين ويجب أن تفاوض لكن مع
الحفاظ على السيادة وعدم الخضوع
إلرادة الطرف اآلخر».

الهبات مرهونة
بتنفيذها

وع��ن الهبات السعودية للجيش
وزي��ارة الرئيس سعد الحريري ،قال
مرهج« :ت ّم التفاهم على توزيع المال
على الجيش وق���وى األم���ن الداخلي
وهيئة اإلغاثة ،وهذه المساعي مرهونة

غزة انت�صرت
ّ
لكن الح�صار
ً
تماما
لم يك�سر
وهناك ع�شرات
العائالت تعي�ش
ً
ظروفا �صعبة
بتنفيذها وبتحويلها إلى دعم فعلي
للجيش اللبناني ليتمكن من المواجهة
ف��ي ح��ي��ن أنّ المسلحين يتلقون
المساعدات من دول عديدة» .وأضاف:
«ه��ن��اك م��س��اع��دات ع��رض��ت م��ن دول
صديقة من موسكو وسورية وإي��ران
ول��م تقبل ،لكننا ن��رى ،ف��ي المقابل،
بواخر ترسو على الشواطئ اللبنانية
فيها سالح لمجموعات مسلحة معادية
للبنان ولسورية ونرى أمواال ً أيضاً».

سليمان والنأي بالنفس

وع��ن سياسة النأي بالنفس التي
اعتمدتها الحكومة أثناء وجود الرئيس
م��ي��ش��ال سليمان ف��ي س���دّة رئ��اس��ة
الجمهورية ،ق��ال مرهج« :ل��و طبقت
الحكومة والرئيس سليمان حينها
سياسة النأي بالنفس بشكل جيد لما
كنا وصلنا إل��ى ما وصلنا إليه اآلن،

ألنّ لبنان استخدم معبرا ً للتدخل
في الشؤون السورية من طريق نقل
شاحنات السالح والمسلحين ،ولم
يحصل تنسيق بين الجيشين السوري
واللبناني ،وهناك من يطالب بقوات
دولية على طول الحدود اللبنانية -
السورية وهذه القوات ال يمكنها حماية
الحدود مع فلسطين المحتلة» ،الفتا ً
إلى «أنّ الطائف يلزم الحكومة اللبنانية
بالحفاظ على أمن الجار وأن ال يكون
لبنان مقرا ً أو ممرا ً ألي خطر يتسرب
إل��ى دول عربية وبخاصة سورية،
ومن واج��ب لبنان أن يجابه االعتداء
على سورية» .وأض��اف« :هناك قوى
عاقلة ذات نفوذ شعبي وسياسي هي
التي حمت لبنان وال تريد صراعات،
وقد انحاز الرئيس سليمان في الفترة
األخيرة إل��ى ق��وى  14آذار وتغاضى
على الكثير م��ن ال��م��واق��ف التي أدت
إلى تفاقم األم��ور في الوقت الذي كان
مفروضا ً أن يمسك بعصى التوازن من
الوسط ويغلب المصلحة اللبنانية».

عون المرشح األقوى

وف��ي الشأن الرئاسي ،دع��ا القوى
السياسية «إلى تقدير الظروف والوضع
الحالي ،فهناك مرشح يملك قوة شعبية
ونيابية كبيرة وقدرة على التواصل مع
جميع القوى ومن مصلحة اللبنانيين
في الوقت الحاضر وهو العماد ميشال
ع��ون ،وأدع��و هذه القوى إلى التبصر
في مصلحة لبنان ،وع��ون رجل نزيه
يهتم لمصلحة بلده وحظوظه عالية من
وحي اإلرادة اللبنانية» .وأضاف« :أما
الرئيس سليمان فرنجية فهو مرشح
ق��وي ويستحق رئ��اس��ة الجمهورية
وطريقة تفكيره حضارية وهو شخصية
وطنية».

العقدة
سياسية ال أمنية

وع��ن إمكانية أج���راء االنتخابات
النيابية في الظروف الحالية ،أكد مرهج
أنّ الظروف تسمح بإجراء انتخابات
نيابية بأكثرية المناطق ويمكن أن
تجرى على مراحل وليس على مرحلة
واحدة ،ولكنّ المشكلة سياسية أكثر من
أمنية ألننا لم نتفق على قانون انتخاب
يحقق اإلرادة اللبنانية ومتوافق
مع الطائف والدستور» ،معتبرا ً «أنّ
المحافظة كدائرة انتخابية هي األفضل
ألنّ القضاء م��زق المجتمع اللبناني
وأع���اده إل��ى المربع الطائفي ،بينما
المحافظة وما هو أكبر تعيد صياغة
المجتمع اللبناني سياسيا ً في سياق
أكثر وحدوية».

غزة انتصرت

وفي الشأن الفلسطيني ال سيما بعد
انتصار غزة على العدوان «اإلسرائيلي»
األخ��ي��ر ،اعتبر م��ره��ج أنّ االنتصار
«ليس لغزة فقط بل لفلسطين والعالم
العربي» ،مؤكدا ًأنّ «الشعب الفلسطيني
يستطيع الصمود وتحقيق إنجاز كبير،
لكنه ،لألسف ،يحتاج إل��ى مساعدة
عربية وإس�لام��ي��ة م��ن إن��ش��اء مبانٍ
مدرسية إلى عمليات الترميم للمنازل
المهدمة» ،الفتا ً إلى «أنّ الحصار لم
يكسر تماما ً ولم يتم دخول المساعدات،
كما أنّ عشرات العائالت تعيش في
ظروف صحية وبيئية صعبة».
يبث هذا الحوار كامالً مساء اليوم
الساعة الخامسة عصرا ً ويعاد عند
الـ  11مسا ًء على شاشة «توب نيوز»
تردد 12036

رابطة النواب ال�سابقين
تطالب قبالن بعقد قمة روحية
ط��ال��ب ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ
عبد األم��ي��ر ق��ب�لان ب��دع��م الجيش
عديدا ً وعتادا ً وبتحصين الوحدة
الوطنية للحفاظ على الوطن.
وخ�لال استقباله رئيس رابطة
النواب السابقين ميشال معلولي
على رأس وف��د م��ن الرابطة ضم:
ناصر نصرالله ،جورج نجم ،جاك
جو خادريان وطالل المرعبي ،أكد
قبالن «أنّ لبنان جوهرة في محيطه
وعلى اللبنانيين أن يحفظوا وطنهم
بحفظهم لبعضهم بعضا ً فتتضافر
ج��ه��وده��م ومساعيهم لتحصين

وحدتهم الوطنية وترسيخ العيش
ال��م��ش��ت��رك لحفظ أم���ن واس��ق��رار
لبنان».
م��ن جهته ،ق��ال معلولي بعد
اللقاء« :طلبنا من سماحته أن يدعو
إلى قمة روحية يكون هدفها توحيد
اللبنانين خصوصا ً  8و 14لمواجهة
خ��ط��ري��ن ك��ي��ان��ي��ي��ن وج��ودي��ي��ن،
هما «داع���ش» وأخواتها ومشكلة
النازحيين السوريين في لبنان،
وكان سماحته متجاوبا ً مع الفكرة».
وأش���ار معلولي إل��ى أنّ الرابطة
«ستقوم بزيارة رؤس��اء الطوائف
للعمل على عقد القمة الروحية»،

مشدّدا ً على أن «ال حل إال بتقوية
الجيش عتادا ً وع��ددا ً وهو ما يجب
السعي إليه» .وأض��اف معلولي:
«طالبنا أيضا ً بوقف التناحر الذي
ال معنى ل��ه عندما ي��ك��ون الخطر
يطاول الجميع لذلك علينا تخفيفه
لنتخلص من الخطرين».

سفيرة هولندا

وخالل استقباله سفيرة هولندا
ف��ي لبنان هاستر سمسون ،دعا
قبالن إلى «تفعيل التعاون الدولي
لمواجهة اإلرهاب الذي يضرب كل
الشعوب وال���دول ،وعلى االتحاد

االوروب���ي دع��م دول االع��ت��دال في
مواجهة ال��ت��ط��رف ،فيتعاون مع
الدول العربية واإلسالمية المعتدلة
لضرب التطرف الذي يشكل خروجا ً
عن االستقامة والعدالة واإلنسانية،
فاإلرهاب عدو اإلنسانية وال يمت
إلى اإلسالم بصلة ألنّ اإلسالم رحمة
وتعاون وأمر بالمعروف».
كما أكد ضرورة «توطيد التعاون
ب��ي��ن إي����ران وس���وري���ة لمكافحة
اإلرهاب إذ يحقق هذا التعاون فضالً
على الشعوب وال��دول في مواجهة
اإلره���اب» ،معتبرا ً أنّ «التواصل
ضروري ومهم».

