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وفد من قيادة «القومي» يزور جبريل
وت�أكيد م�شترك على التم�سك بخيار المقاومة

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أنّ التحالف �س ُيدخل المنطقة في حرب ا�ستنزاف طويلة تخدم م�صالحه

من�صور :تراخي لبنان في مواجهة الإرهاب
ي�ؤ ّدي �إلى نهاية م�ستقبله ال�سيا�سي ووحدته
حاورته روزانا رمال

جبريل متوسطا ً معلوف وعطايا
زار وفد من قيادة الحزب السوري القومي االجتماعي
األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة
العامة أحمد جبريل ،وض ّم الوفد عميد الدفاع زياد معلوف
وعميد ش��ؤون فلسطين هملقارت عطايا ووكيل عميد
الدفاع.
جرى خالل اللقاء بحث عدد من المواضيع ،وأهمية
النضال المشترك على المستويات كافة .كما ت ّم التداول
في موضوع األس��رى في السجون الصهيونية ،وسبل
تحريرهم ،ومعهم األسير يحيى سكاف.
وقد أكد الوفد القومي أنّ االنتصار األخير على العدو في

قطاع غزة تمثل بأبهى صوره باحتضان شعبنا للمقاومة.
وشدّد الوفد على التمسك بخيار المقاومة التي تك ّونت
وتط ّورت في القتال والتضحية واالنتصار ،ومن خالل
االرتكاز إلى عمقها القومي المتمثل بسورية.
بدوره ،أكد جبريل أهمية االستعداد لمواجهة التحديات
التي يع ّد لها العدو الصهيوني س��وا ًء ض� ّد شعبنا في
فلسطين وضد لبنان وسورية ،خصوصا ً بعد هزيمته
أمام المعادلة الردعية للمقاومة في قطاع غزة .الفتا ً إلى أنّ
وحدة المقاومة هي جوهر قوة شعبنا وهي طريقه لتحقيق
خطوات حقيقية باتجاه تحرير األرض واإلنسان.

«القومي» و«ال�شعبية» ي�ؤكدان التم�سك بخيار المقاومة
و�ضرورة تح�صين الوحدة الوطنية الفل�سطينية

رأى وزير الخارجية السابق عدنان منصور في تعليقه
على العملية ال�ت��ي ق��ام��ت بها ال�م�ق��اوم��ة ف��ي م ��زارع شبعا
«أنّ «إسرائيل» تريد اختبار جاهزية المقاومة التي تقاتل
المنظمات اإلرهابية على الحدود الشمالية الشرقية للبنان»،
الف �ت �ا ً إل��ى «أنّ ج��اه��زي��ة ال�م�ق��اوم��ة ع��ال�ي��ة وه��ي ع�ل��ى أهبة
االستعداد لمواجهة أي عدوان «إسرائيلي»».
ورأى منصور «أنّ «إسرائيل» ،تريد من خالل احتضانها
مجموعات إرهابية على الحدود السورية  -الفلسطينية
المحتلة ،أن تؤسس لحزام أمني على الحدود السورية -
اإلسرائيلية وأي�ض�ا ً خ��رق الجبهة اللبنانية وتوفير األمن
«إلسرائيل» ،وبذلك تستطيع أن تقلق وتربك سورية ولبنان،
وأن تتوغل في موازاة الحدود الفلسطينية  -اللبنانية لتخلق
واقعا ً عسكريا ً الستنزاف المقاومة اللبنانية حتى تتمكن
ه��ذه المجموعات اإلره��اب �ي��ة م��ن ال�ت�م�دّد م��ا بين الجوالن
وجنوب لبنان للتواصل مع منطقة القلمون».
وع��ن ال�ه�ج�م��ات اإلره��اب �ي��ة ع�ل��ى ب��ري�ت��ال وال��وض��ع في
عرسال ،اعتبر منصور «أنّ عدم الوقوف ومساندة حزب
الله في معارك البقاع يعني أنهم يريدون لهذه الجماعات
اإلرهابية الدخول إلى لبنان».
وأضاف منصور« :إنّ الجيش اللبناني هو المعني األول
بالدفاع عن لبنان لك ّن اإلمكانات والسالح المتوافر لديه ال
تكفي لمواجهة ه��ؤالء الذين يتسلحون بكميات كبيرة من
األسلحة المتطورة وب��دع��م مالي م�ت��واص��ل ،وإذا تراخى
لبنان فهذا يعني أننا ننشئ ونرسخ شرخا ً كبيرا ً داخل لبنان
سيؤدي إلى نهاية مستقبله السياسي ووحدته».
وت�ط��رق منصور إل��ى العالقات اإلي��ران�ي��ة  -السعودية
معتبرا ً أنّ «هناك من ال يريد أن نذهب بالعالقات اإليرانية
 اللبنانية نحو األفضل».وع��ن ملف العسكريين المخطوفين ،لفت منصور إلى
{ ما هي قراءتك للعملية التي قامت بها المقاومة في مزارع
شبعا؟

ـ أوال ً تحية للمقاومة التي تثبت وجودها كل يوم على الساحة
اللبنانية والعربية ،ونحن على صراع مع عدو شرس منذ عام
 1948حتى اليوم ولم يتردّد لحظة في االعتداء على الشعوب
العربية وعلى األراضي العربية ،وإنّ ما قام به حزب الله هو عمل
على أرض لبنانية محتلة وردا ً على خروقات واعتداءات متكررة،
ومن خالل هذا الر ّد أثبتت المقاومة أنها موجودة على األرض،
وإذا كانت «إسرائيل» تريد اختبار جاهزية المقاومة التي تقاتل
المنظمات اإلرهابية على الحدود الشمالية الشرقية للبنان فإنّ
جاهزيتها عالية وهي على أهبة االستعداد لمواجهة أي عدوان
عطايا ووفد الجبهة الشعبية في مركز «القومي»
استقبل عميد ش��ؤون فلسطين في الحزب السوري
القومي االجتماعي هملقارت عطايا في مركز الحزب،
وفدا ً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،ض ّم عضوي
المكتب السياسي للجبهة في قطاع غزة جميل مزهر
والدكتورة مريم أبو دقة ومسؤول الجبهة في بيروت
فؤاد ضاهر ،حيث جرى بحث سبل تطوير آليات العمل
المشترك.
وت��وق��ف المجتمعون خ�لال ال��ل��ق��اء عند األوض���اع
المستجدة بعد العدوان الصهيوني مؤخرا ً على قطاع
غزة ،وث ّمنوا عاليا ً وحدة المقاومة التي أنتجت صمودا ً
نوعيا ً ألهلنا في مواجهة العدو.
كما ت ّم التأكيد على ضرورة تحصين الوحدة الوطنية

الفلسطينية والتشديد على مفاهيم المقاومة والتح ّرر،
ودع��وا إل��ى أنّ تكون أول مهام أيّ حكومة فلسطينية
مواكبة انتصار المقاومة ووضع ملف األسرى في رأس
أولوياتها.
ب��دوره أش��ار عطايا إل��ى أنّ االنتصار ال��ذي حققته
المقاومة على آلة القتل الهمجية لالحتالل يثبت للعالم أنّ
حقوقنا القومية بالحرية واالستقالل هي جوهر اهتمام
شعبنا وقيمه العليا الثابتة ،ومنها احتضانه للمقاومة
رغم التضحيات الكبرى.
وأكد عطايا أنّ قيادة الحزب السوري القومي االجتماعي
تعمل على قضية األسير يحيى سكاف ،وتتر ّقب تحقيق
تقدّم يؤدّي إلى ّ
فك أسره واستعادة حريته.

معلولي متحدثا ً في عشاء رابطة النواب السابقين
الصادر عام  1969بإنشاء وحدات
خاصة تدعى «األن��ص��ار» مهمتها
المساهمة ف��ي أع��م��ال ال��دف��اع عن
البالد ،مذكرا ً باالقتراح الذي تقدمت
ب��ه ال��راب��ط��ة الس��ت��دع��اء االحتياط

(تموز)

ذي ال��خ��ب��رة ف��ي إدارة ال��ش��ؤون
العسكرية.
وهنأ معلولي اللبنانيين بعيد
األض��ح��ى ،متمنيا ً أن ينعم لبنان
بالسالم والوحدة واالزدهار.

جمعة متحدثا ً خالل االجتماع
مجلس ال��وزراء عند انعقاده ليبنى
على الشيء مقتضاه وبالتنسيق
مع البعثات اللبنانية والجاليات في
هذه الدول .

وكانت مداخالت واقتراحات من
أعضاء اللجنة ضمن السياق ذاته،
وأبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة
لمواكبة المستجدات.

مهزومة ومتعبة من حرب غزة واختارت هذا التوقيت؟

ـ إنّ توقيت المقاومة ك��ان ذكيا ً ج��دا ً وه��ذا دليل على أنها
تدرس المعطيات والتطورات واألح��داث في شكل جيد ودقيق،
و«إسرائيل» غير مؤهلة اآلن للقيام بعمل عدواني واسع على
اعتبار أنّ ما القته في غزة كلفها الكثير وهي تشهد اآلن هجرة
عكسية وتراجعا ً في السياحة واالقتصاد والتجارة ولن تستطيع
أن تقضي على اإلرادة العربية.

{ بعد معارك بريتال وقبلها عرسال هل دخل لبنان ومعه
حزب الله رسميا ً في هذه المعركة المفتوحة من العراق وصوالً
إلى سورية؟
ـ إنّ ما يجري في سورية له تداعيات كبيرة على الدول المجاورة
لها والمنطقة ككل ،وقد حذرنا باستمرار من لهيب الحرب على
سورية وأن��ه سيصل إل��ى لبنان واألردن وال��ع��راق واآلن نجد
أنفسنا داخل أتون هذه الحرب ،ألنّ المجموعات اإلرهابية كان
لها فكر واسع يتعدى اإلطار الجغرافي لسورية وبرزت في اآلونة
األخيرة «داعش» والخريطة التي رسمتها ولبنان كان في دائرة
هدفها.

{ لكن أليس الجيش اللبناني هو المعني بالدفاع ومواجهة
هذه المجموعات؟

ـ بالتأكيد إنّ الجيش اللبناني هو المعني األول لكنّ اإلمكانات
والسالح المتوافر ال تكفي لمواجهة هؤالء الذين يتسلحون بكميات
كبيرة من األسلحة المتطورة وبدعم مالي متواصل».

{ ما رأيك بكالم البطريرك الماروني الذي قال إن لوال حزب
الله لكانت «داعش» وصلت إلى جونيه؟

ـ إذا كان هذا الكالم صحيحاً ،فهو ينم عن وعي كامل وعن
مسؤولية كبيرة لدى البطريرك ،ألنّ حزب الله ال يحمي طائفته
بل يحمي كل لبنان وكفى تأجيجا ً للصراعات والنعرات الطائفية،
فالمسألة أخطر مما يتوقعه البعض.

�أخ�شى �أن تتحول الخزائن
العربية �إلى عدّ اد للعمليات
الع�سكرية التي يقوم بها
دمر البنى
التحالف و�أن ُت ّ
التحتية في العراق و�سورية
تحت ذريعة محاربة «داع�ش»

ـ لقد أرادت «إسرائيل» أن تختبر المقاومة ولو أنّ المقاومة لم
ترد ستقوم «إسرائيل» باعتداءات متواصلة وهي تريد تصعيد
العمليات العسكرية بخاصة أنها أوجدت مجموعات إرهابية
على حدودها تحتمي بها ،لذلك جاء هذا ال��ر ّد كرسالة شديدة
لـ»إسرائيل» ب��أنّ المقاومة ورغ��م أنها موجودة في المناطق
الشمالية والشرقية تقاتل المجموعات اإلرهابية ،قادرة اليوم أن
تواصل مقاومتها ض ّد االحتالل «اإلسرائيلي».

على طائفته ومنطقته وهذا يتعارض مع مصلحة لبنان والجميع
يدرك ،ومنهم جنبالط ،أنّ المجموعات اإلرهابية عندما دخلت إلى
سورية والعراق لن توفر مجموعة وال طائفة وال مذهباً ،وحتى
الجماعات السنية المعارضة والرافضة لهذا الفكر التكفيري ،كان
لها نصيبها من االضطهاد والتنكيل ،وإذا تراخى لبنان فإنّ هذا
يعني أننا ننشئ ونرسخ شرخا ً كبيرا ً داخل لبنان وهذا الخطر
سيؤدي إلى نهاية مستقبله السياسي ووحدته.

ـ عندما يتعرض لبنان العتداء من الطبيعي أن يكون هناك
ردّ ،وهنا نسأل :لماذا لم نسمع صوتا ً للذين يعترضون على ما
قامت به المقاومة ،عندما تعرض لبنان العتداءات «إسرائيلية»؟
وهناك جيش لبناني وطني يحافظ على سيادة لبنان ومع
المقاومة قوة لبنان تصبح أكبر ،ونحن نعلم أنّ إمكانات الجيش
حاليا ً ال تسمح له بمواجهة «إسرائيل» لذلك تشكل المقاومة قيمة
إضافية للجيش وللشعب اللبناني ،ونأسف ألنّ هناك بعض
السياسيين يمارسون سياسة االستفزاز والمزايدات الطائفية
ويريدون أن يظهروا أمام طوائفهم على أنهم غيارى على طوائفهم
ومصالحها .فعندما يتصدى حزب الله لإلرهابيين في بريتال فإنّ
هذا التصدي يخدم لبنان ،ولنتصور لحظة أنّ هذه المجموعات
اإلرهابية توغلت داخل لبنان ووصلت إلى بريتال أو إلى زحلة أو
غيرها من المناطق ماذا كان سيحل بلبنان حينها؟

ـ اإلرهابيون يريدون أن يقايضوا لبنان بالطريقة الموجعة
وال��ش��روط التي يفرضونها ليست سهلة على لبنان وعلى
هيبته وكرامته .والسؤال الذي يطرح هنا :ما الذي يضمن أنّ
هؤالء لن يعمدوا عندما يطلقون سراح الجنود إلى خطف جنود
آخرين مرة أخرى؟ هذه المشكلة يجب أن تعالج بشكل جيد مع
أط��راف إقليمية ،وخصوصا ً مع من يوفر لهم الدعم العسكري
واللوجستي والمالي ،والدولة من خالل مؤسساتها تستطيع
أن تحدد هذه الجهات اإلقليمية المؤثرة في هذا الشأن من أجل
إطالق سراحهم ،والدليل على ذلك أنّ الجماعات اإلرهابية لم تدمر
ضريح سليمان شاه رغم أنها دمرت العديد من مقامات الصحابة
في سورية والعراق ،وهذا ما يثبت أنها تتلقى دعما ً من تركيا
بشكل واضح وفاضح ،وفي هذا السياق ،تستطيع تركيا ودول
إقليمية أن تضغط على هذه الجماعات ،وما جرى في عرسال هو
أساسا ً خطف من أجل المساومة إلطالق سراح كل المسجونين
في رومية.

{ يقول النائب سعد الحريري أنّ هناك من يريد أن يأخذ
لبنان إل��ى مصير مجهول م��ن دون أن يتشاور م��ع أح��د ،ما
رأيك؟

{ ما رأي��ك بما قالته صحيفة «يديعوت أح��رون��وت» ب��أنّ ال
حزب الله وال «إسرائيل» يريدان تصعيد الجبهة ،وأنّ حزب الله
فرض الردع وخرق المعادلة هذه المرة؟

(أكرم عبدالخالق)

«أنّ الدولة من خالل مؤسساتها تستطيع أن تحدّد الجهات
اإلقليمية ال�م��ؤث��رة ف��ي ه��ذا ال�ش��أن م��ن أج��ل إط�لاق سراح
ال�ج�ن��ود وخ �ص��وص �ا ً ت��رك�ي��ا ال �ت��ي تستطيع ال�ض�غ��ط على
المجموعات اإلرهابية».
وعن التحالف الدولي لمكافحة اإلرهاب ،أعرب منصور
ع��ن خ�ش�ي�ت��ه م��ن «أن ي��دخ��ل ه ��ذا ال �ت �ح��ال��ف ال�م�ن�ط�ق��ة في
حرب استنزاف طويلة األم��د تخدم مصالحه االقتصادية
والعسكرية واالستراتيجية وأن تتحول الخزائن العربية إلى
عدّاد لعملياته العسكرية ،وأن تدمر المنشآت االقتصادية
في العراق وسورية والبنى التحتية تحت ذريعة محاربة
داعش».

ـ إنّ االعتداءات التي قامت بها «إسرائيل» ليست فقط اختباراً،
ب��ل إنّ «إس��رائ��ي��ل» تحضر لما ه��و أبعد م��ن ذل��ك ،ألن��ه��ا ،ومن
خالل احتضانها مجموعات إرهابية على الحدود السورية -
الفلسطينية المحتلة ،تريد أن تؤسس لحزام أمني على الحدود
السورية « -اإلسرائيلية» وأيضا ً خرق الجبهة اللبنانية على
أساس أنّ هذه الجماعات اإلرهابية تستطيع أن تنشئ حزاما ً
أمنيا ً يوفر «إلسرائيل» األمن ومن خالله تستطيع أن تقلق وتربك
الدول المجاورة التي هي سورية ولبنان ،و«إسرائيل» تتواصل
مع اإلرهابيين وتقدم لهم كل وسائل الدعم وه��ذا المخطط
«اإلسرائيلي» ليس جديداً ،والحزام األمني بين لبنان و«إسرائيل»
وسورية و«إسرائيل» قد أنشئ عام  1978وكانت نهايته على يد
المقاومة ،واليوم تريد «إسرائيل» أن تفعل ما فعلته في لبنان
سابقا ً من خالل إنشاء هذا الحزام ومساعدة المجموعات اإلرهابية
التي تحتضنها على التوغل في م��وازاة الحدود الفلسطينية -
اللبنانية ،لتخلق واقعا ً عسكريا ً الستنزاف المقاومة اللبنانية
حتى تتمكن هذه المجموعات اإلرهابية من التمدّد ما بين الجوالن
وجنوب لبنان للتواصل مع منطقة القلمون.

{ أعلن نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ
هذه العملية ال ترتبط بما يجري في المنطقة وأنّ «إسرائيل»
تعرف الرسالة وهي موجهة حصرا ً إليها ،ما رأيك؟

اجتماع للجنة متابعة «�إيبوال»
في المديرية العامة للمغتربين
عقدت اللجنة المنبثقة عن لقاء
الجاليات ف��ي دول غ��رب أفريقيا
(س��ي��رال��ي��ون ،ليبيريا وغينيا)
اج��ت��م��اع �ا ً ع��ن��د ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة
ع��ش��رة م��ن ص��ب��اح ي���وم أم���س في
مبنى المديرية العامة للمغتربين،
لمتابعة البحث في موضوع انتشار
وب���اء «إي���ب���وال» ف��ي ه���ذه ال��ب��ل��دان
وتداعياته
وقد استهل المديرالعام للمغتربين
ه��ي��ث��م ج��م��ع��ة اإلج��ت��م��اع ب��إب�لاغ
الحضور ع��ن حصيلة االت��ص��االت
ال��ت��ي أج��رت��ه��ا وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
والمغتربين مع المعنيين في شأن
تقديم ال��م��س��اع��دات العينية وفق
معايير منظمة الصحة العالمية،
على أن تقترن هذه الجهود بموافقة

«إسرائيلي».
لقد قامت «إسرائيل» أخيرا ً بالعديد من الخروق واالعتداءات
وربما أرادت استفزاز المقاومة واختبار جاهزيتها حتى جاء الر ّد
وفي شكل صريح وحاسم باإلعالن عن مسؤوليتها عما جرى،
لتقول للعدو أنها ستر ّد الصاع صاعين وأي اعتداء سيواجه
بالمقاومة.

{ لماذا أرادت «إسرائيل» اختبار جاهزية المقاومة؟

معلولي� :إنهاء ق�ضية النازحين يق�ضي
ب�إقامة مجمعات �سكنية في �سورية
أك����د رئ���ي���س راب���ط���ة ال���ن���واب
السابقين النائب األسبق لرئيس
مجلس النواب ميشال معلولي أن
إنهاء قضية النازحين يقضي بإقامة
مجمعات سكنية في سورية أو على
الحدود اللبنانية – السورية.
ك�لام معلولي ج��اء خ�لال حفل
ع��ش��اء أق��ام��ت��ه راب���ط���ة ال��ن��واب
السابقين بمناسبة عيد األضحى
في مطعم «تاليران» حضره وزراء
ون��واب سابقون وعقيالتهم ،حيث
شرح الجهود التي تقوم بها الهيئة
االدارية للرابطة للتصدي لألخطار
والتداعيات السياسية واالمنية
واالقتصادية التي تمر بها البالد.
وأش����ار إل���ى ض����رورة تحصين
لبنان من االعتداءات التي يتعرض
لها في عرسال وغيرها من المدن
وال��م��ن��اط��ق ،م��ش��ي��را ً إل��ى ض��رورة
اإلس��راع في تجنيد عسكريين في
الجيش وقوى االمن وتنفيذ القانون

«�إ�سرائيل» تريد �إن�شاء حزام
�أمني على الحدود ال�سورية
 الفل�سطينية لحماية �أمنهاو�إقالق الدول المجاورة

منصور متحدثا ً للزميلة ر ّمال

ـ المقاومة ليست المعتدية بل وجدت للدفاع عن أرض لبنان،
إذا ً المعتدي هو «إسرائيل» وعليها أن توقف العمليات العدوانية،
والعدوان مرهون بـ»إسرائيل» وليس بالمقاومة ،وإذا أرادت
«إسرائيل» أن تصعد عملياتها العسكرية فعليها أن تتحمل
النتائج والتداعيات ألنها ستجد شعبا ً مقاوما ً لن يرضخ ولن
يستسلم وقد خبرت ذلك في العديد من المحطات.

{ هل تعتقد أن المقاومة في لبنان استغلت خروج «إسرائيل»

{ هل ترى أنّ النائب وليد جنبالط هو أكثر الحذرين والقلقين
في هذه المرحلة؟

ـ جنبالط ي��درك أبعاد ما يجري وم��ن ال يحذو ح��ذوه يدرك
أيضا ً ما يجري من حوله ،لكن يريد أن يزايد ويظهر أنه الغيور

{ كيف ترى نهاية مسألة العسكريين المخطوفين خصوصا ً
أنّ الوسيط القطري اعتكف ألنّ الجهات الخاطفة تص ّر على
المقايضة؟

{ كيف يجب أن تكون حركة الحكومة اللبنانية على الصعيد
الديبلوماسي ،في رأيك؟

ـ هناك مهمة أمنية يتوالها الجيش اللبناني والمدير العام لألمن
العام اللواء عباس إبراهيم ،لكنّ هذا ال يمنع إجراء اتصاالت بين
ّ
الملف
الدولة اللبنانية ودول الجوار أي أن يكون العمل في هذا
ديبلوماسيا ً وأمنيا ً مشتركاً».

{ كيف تصف التحالف ال��دول��ي ب��وج��ه «داع ��ش» وسلوك
الدول المشاركة؟

وح��ول ال�ت�ط��ورات ف��ي الصين ،أش��ار منصور إل��ى «أنّ
ال �ص �ي��ن ق� ��ادرة ع �ل��ى اس �ت �ي �ع��اب ه ��ذه األزم� ��ة والمصالح
االستراتيجية البعيدة المدى للدول الكبرى في الميزان
دائماً».
ومن ناحية أخرى ،شدّد منصور على «أنّ التقارب بين
ال��ري��اض وط �ه��ران وال�ق��اه��رة وال �ع��راق يقلب المعادلة في
الشرق األوسط وأنّ أمن المنطقة تصونه شعوب المنطقة
وليس حامالت الطائرات وال القواعد العسكرية».
وعن مشاركة لبنان في التحالف الدولي ،لفت منصور
إلى «أنّ ليس من الضرورة أن يشارك لبنان في هذا التحالف
قبل أن يعرف ما هي خطواته وبرنامجه وأهدافه».
ـ ال أفهم كيف أنّ ال��دول التي رع��ت المجموعات المتطرفة
وحضنت اإلرهاب ودافعت عنه والتي كانت ترى الجرائم علنا ً
في سورية والعراق ،تريد أن تتصدى لها ،وما لفتني هو تصريح
وزير الداخلية التركي الذي وصف التظاهرات التي حصلت في
تركيا بأنها أعمال عنف ،وفي المقابل وعندما كان المسلحون
يدمرون سورية اعتبرت تركيا أنّ ما يجري هو ثورة من أجل
الحرية ومن أجل الديمقراطية وكانت تدعمها منذ البداية ،أما إذا
تظاهرت مجموعة صغيرة في تركيا ردا ً على أحداث عين عرب
يقال إنها أعمال عنف .فأي إرهاب يريدون أن يتصدوا له اليوم؟
وأي إرهاب يريدون محاربته وهم يتحدثون عن تسليح معارضة
معتدلة؟ وهل توجد معارضة معتدلة أصالً؟ فالمعارضة يجب
أن تكون سلمية ولديها مطالب ،لكن أن تأخذها بطريقة الفرض
والقتل والتدمير فإنها ال تستحق أن تسمى معارضة .وبالنسبة
إلى الغاية من تشكيل هذا التحالف ،فأنا أخشى ان يُدخل المنطقة
في حرب استنزاف طويلة األم��د تخدم مصالحه االقتصادية
والعسكرية واالستراتيجية .وعندما يعلن وزير الدفاع األميركي
السابق أنّ هذه الحرب ستستمر ثالثين عاما ً فمن سيمول هذه
الحرب؟ بالتأكيد الخزائن العربية كما مولت الكثير من الحروب
في المنطقة ،وأخشى أن تتحول الخزائن العربية إل��ى ع�دّاد
للعمليات العسكرية التي يقوم بها التحالف ،ونحن نالحظ أنّ
دول التحالف تقوم بعمليات جوية وليس برية ،حفاظا ً على
حياة جنودهم.

{ إذا ً لماذا نسقت سورية مع التحالف وأميركا في الضربات
التي شنتها داخل األراضي السورية؟

ـ سورية لم تنسق مع التحالف ،بل اعتبرت أنّ أي عمل عسكري
على أراضيها اعتداء إذا لم يتم إخبارها ،والخوف من أن تدمر
المنشآت االقتصادية في العراق وسورية والبنى التحتية تحت
ذريعة محاربة «داعش».

{ هل وصلت شرارة ما يسمى بـ»الربيع» إلى هونغ كونغ؟

ـ ال نستطيع القول إنّ هناك ربيعاً ،والصين تستطيع أن
تستوعب هذه األمور والمصالح االستراتيجية البعيدة المدى
للدول الكبرى في الميزان دائماً ،وإن كان هناك من عدو حقيقي
أو محرض ،فالصين بحجمها وبقدراتها تستطيع أن تواجه هذه
الخضات وهونغ كونغ جزء من التراب والسيادة الصينية وإن
كان لها وضع خاص ،والصين هي ثاني اقتصاد في العالم بعد
أميركا والمؤهلة أن تصبح االقتصاد األول في عام  ،2020وهناك
مصالح متبادلة بين الصين واالتحاد األوروب��ي وبين الصين
وأميركا وبين الصين وروسيا وبين الصين واليابان».

{ كيف ترى العالقات اإليرانية  -السعودية بعد الذي جرى
في اليمن؟

ـ ال نستطيع أن نقول إنّ العالقات اإليرانية  -السعودية أصبحت
بصورة طبيعية وإن كان هناك تواصل ،فهناك خالفات على أكثر
من صعيد ولم يتم التوافق حولها ،هناك اليمن والعراق وسورية
والبحرين وهناك لبنان ،ونتمنى أن يتعلم الجميع من دروس
الماضي وأنّ التقارب بين الرياض وطهران وبين طهران والقاهرة
والعراق يقلب المعادلة في الشرق األوسط ككل لمصلحة شعوب
المنطقة وأمنها ،ألنّ أمن المنطقة تصونه شعوب المنطقة وليس
حامالت الطائرات وال القواعد العسكرية الموجودة في المنطقة،
واليمن جنوب السعودية واألمن القومي السعودي موجود في
اليمن ،والحوثيون موجودون على األراضي اليمنية ولهم نفوذ
وتالق ما بين الرياض وإيران من
وتأثير كبيرين وال بد من تنسيق
ٍ
أجل إيجاد منطقة آمنة وتفاهم سياسي على قضايا كبيرة».

{ كيف رأيت مشاركة لبنان في اجتماع التحالف الدولي،
عبر وزير خارجيته؟

التقارب بين الريا�ض وطهران
والقاهرة وبغداد يقلب المعادلة
في ال�شرق الأو�سط و�أمن
المنطقة ت�صونه ال�شعوب
ولي�س حامالت الطائرات
ـ حتى اآلن ال أفهم كيف أنّ لبنان مشارك في التحالف الدولي
وليس له جندي على األرض ،وهو ال يزال يعتمد سياسة النأي
بالنفس ،وكيف للبنان أن يؤيد تحالفا ً دوليا ً ليست له خريطة
طريق وال يعرف ما الذي يريده هذا التحالف من مكافحة اإلرهاب،
وما هو برنامج عمله؟

{ لو كنت وزيرا ً للخارجية هل كنت ستشارك في التحالف
الدولي؟

ـ بالتأكيد لم أكن ألش��ارك فيه ،ولبنان ليس بالضرورة أن
يشارك في هذا التحالف قبل أن يعرف ما هي خطواته وبرنامجه
وأهدافه ،وبالتأكيد كنت أبديت وجهة نظري بكل صراحة وعلى
الحكومة أن تتحمل المسؤولية وليس وزيرالخارجية من يقرر بل
الحكومة هي التي تتخذ القرار في هذا الشأن.

ُيبثّ هذا الحوار كامالً اليوم الساعة الخامسة عصرا ً
ويعاد بثه الساعة  11مسا ًء على شاشة
«توب نيوز» تردّد 12036

