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لي�س �صحيح ًا �أنّ �أميركا ال تملك خطة لمنطقة ال�شرق الأو�سط و«داع�ش» جزء من هذه الخطة وخريطة المنطقة مفتوحة على ّ
كل االحتماالت

9

كيري ي�سعى من خالل المفاو�ضات النووية �إلى ال�ضغط على �إيران وتحقيق مكا�سب لحزبه الديمقراطي في االنتخابات الن�صفية للكونغر�س
يجب �إ�صالح قانون مكافحة الإرهاب ال�سعودي لأنه يج ّرم الر�أي والفكر ول ّأن جهات التحقيق ال تزال تعزل المتهم عن المحامي
ركزت القنوات الفضائية في برامجها السياسية
أمس على االستراتيجية االميركية لمواجهة تنظيم
«داعش» حيث اعتبر رئيس األركان المشتركة للجيش
األميركي الجنرال مارتن ديمبسي أن الواليات
المتحدة لديها استراتيجية لالنتصار على تنظيم
«داعش» ،مشيرا ً إلى أن هناك احتماالت لالستعانة
بقوات برية في المعركة ض ّد عناصر التنظيم في ك ٍلّ
من سورية والعراق.
كما كان الملف النووي االيراني ملفا ً رئيسيا ً على
طاولة الحوارات ،حيث بين الدبلوماسي االيراني
السابق الدكتور هادي افقهي ان وزير الخارجية
االميركي جون كيري يسعى من خالل المفاوضات
النووية مع ايران إلى كسب الوقت للضغط اكثر على
ايران من جهة ،ومن جهة اخرى يريد ان يحقق شيئا ً
ما لصالح حزبه الديمقراطي في االنتخابات النصفية
للكونغرس االميركي.
كما راى ان اميركا تسعى من خالل ضغطها على
االوبك الى خفض اسعار البترول كي تضيّق كما
تتص ّور الخناق على ايران لكي تستجيب لمطالب
اميركا.
أما قرار اإلعدام الذي أصدرته محكمة سعودية
بحق الشيخ نمر النمر فقد أثار اهتمام الرأي العام
العربي والعالمي ،وبالتالي كان ملفا ً حاضرا ً على
طاولة الحوارات ،حيث دان الناشط الحقوقي
السعودي المحامي احمد الراشد هذا القرار ،معتبرا ً
ان قانون مكافحة االرهاب السعودي يجرم الرأي
والفكر ،مطالبا ً بإجراء اصالحات عليه.
الملفات اللبنانية بشقيها السياسي واألمني كانت
على بساط البحث في الحوارات التلفزيونية ،حيث
دعا عضو اللقاء الديمقراطي النائب هنري حلو
(المرشح للرئاسة) إلى انتخاب رئيس جمهورية من
دون انتظار تدخل أي فريق خارجي أكانت المملكة
العربية السعودية أو إيران أو أميركا.
واوضح أن التمديد هو الطريقة الوحيدة لتفادي
امتداد الفراغ ،معتبرا ً أن المفتاح للخروج من التمديد
هو انتخاب رئيس.
وأكد النائب ياسين جابر أن موضوع االستحقاق
الرئاسي بحاجة الى تفاهم بين الكتل السياسية كافة،
موضحا ً أن االمور تتجه نحو التمديد او الفراغ ولم
يجر البحث في تفاصيل التمديد نظرا ً لوجود آراء
مختلفة في هذا االطار.

جابر لـ«�صوت لبنان»:
تفا�صيل التمديد لم تبحث بعد
أكد النائب ياسين جابر «أن موضوع االستحقاق الرئاسي
بحاجة الى تفاهم بين الكتل السياسية كافة» ،الفتا ً الى «أن
المطلوب حوار بين كتلة المستقبل والتيار الوطني الحر الختيار
الشخصية التوافقية للرئاسة» ،داعيا ً إلى «بذل الجهود إلنجاح هذا الحوار».
وشدّد جابر على «أنّ مشكلة عدم انتخاب رئيس للجمهورية ال تكمن عند كتلة التنمية والتحرير ألنّ الكتلة
تشارك في جلسات االنتخاب ،وال تزال تدعو الى إعطاء االولوية إلجراء االنتخابات النيابية».
وقال« :ليس لدينا مشكلة في إجراء االنتخابات فنصف نوابنا فازوا بالتزكية».
وأشار الى أنه يجب على الحكومة «ان تق ّرر ما اذا كانت تستطيع إجراء االنتخابات» ،موضحا ً «أن
االمور تتجه نحو التمديد او الفراغ ،ولم يجر البحث في تفاصيل التمديد ،نظرا ً لوجود آراء مختلفة في هذا
اإلطار».

الخازن لـ«�صوت لبنان» :ال خوف
من تح ّول لبنان �إلى �ساحة حرب
اعتبر النائب فريد الخازن «أن خطر اإلرهاب يهدّد لبنان كسائر
دول المنطقة ،ال سيما في ظ ّل ما تشهده الحدود اللبنانية السورية،
ولكن ال خوف من تح ّوله إلى ساحة حرب».
واكد «أنّ البيئات الرافضة للفكر التكفيري أكثر من تلك الحاضنة
له في لبنان ،ما سيجعل األمر مقتصرا ً على المواجهات العسكرية المحدودة».
وأش��ار الى «وج��وب تح ّمل الحكومة مسؤولياتها بمعزل عن م ّد وجزر العالقات اإلقليمية ،ال سيما
السعودية – اإليرانية ،خصوصا ً أنّ لبنان في مواجهة مباشرة مع اإلرهاب والتصدّي للتكفيريين ال يحتمل
تأويالً».

الحجار لـ«الم�ستقبل» :هناك قرار
الم�س بالأمن
داخلي برف�ض ّ
أكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار أن «ما يه ّم تيار
المستقبل في موضوع سلسلة الرتب والرواتب ،هو أن يحصل ك ّل
صاحب حق على حقه ضمن اإلمكانات المتوفرة».
وقال« :اتفقنا في المجلس أمس (األول) أن يكون هناك مساواة في موضوع السلسلة ،إنْ كان في عدد
الدرجات أو من ناحية آلية دفع السلسلة ،وما يقوله تيار المستقبل بين الجدران المغلقة هو نفسه ما يقوله
خارجها ،وال نخاف على شعبيتنا ألن الناس ترى من هو الصادق ومن يعمل لمصلحة البلد ومن يُبدّي
مصالحه الخاصة».
واشار الى انّ «لقاء روما بين الرئيس سعد الحريري والبطريرك بشارة الراعي ،أتى في سياق متابعة
اللقاءات والتشاور بينهما في هذا الظرف الصعب الذي يم ّر فيه البلد والمنطقة ،وكان هناك تأكيد على أهمية
متابعة الضغط للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية».
المس باألمن ،على األقل في المواقف المعلنة».
ولفت الى «قرار داخلي بأن يُصار الى رفض
ّ
وشدد على أن «االلتفاف حول المؤسسات الشرعية العسكرية هي السبيل الوحيد للمواجهة اضافة الى
الوحدة الداخلية».
وتابع« :حزب الله يسعى الى إقناع قاعدته وإقناع اللبنانيين ،ومن ضمنهم المسيحيون ،بأنه لواله
لكان داعش صار في لبنان .هناك عملية تخويف يعمل الحزب بجهد كبير إلثارتها وتعزيزها في نفوس
اللبنانيين لتبرير استمراره وقتاله في سورية».
واعتبر الحجار ان «الجميع يعلم في موضوع العسكريين المخطوفين انه طلب بشكل شبه رسمي من
مصطفى الحجيري التدخل إلطالق سراح العسكريين وت ّم اطالق سراح البعض منهم .ويجب التعاطي مع
موضوع العسكريين المخطوفين بتأنّ  ،مع العلم أنّ اإلمكانات الالزمة لم تتوفر بعد لرئيس الحكومة تمام
سالم كي يقوم بما يجب أن يقوم به في هذا االطار».

حلو لـ«�إذاعة ال�شرق» :النتخاب رئي�س
بعيداً عن �أيّ تدخل خارجي
علق عضو اللقاء الديمقراطي النائب هنري حلو ،على تدهور
العالقات اإليرانية  -السعودية لجهة إقفال الباب أمام التوصل
إلى تفاهم النتخاب رئيس في لبنان أن «هذا التدهور يجب أن يكون
حافزا ً لنا كلبنانيين لنتفق ونصل إلى انتخاب رئيس جمهورية بلدنا لوحدنا ،وندير شؤون بلدنا من دون
انتظار تدخل أي فريق خارجي أكانت المملكة العربية السعودية أو إيران أو أميركا ،ويجب أن نعود إلى
لبننة كل االستحقاقات التي نمر بها» ،آسفا ً ألن «لبنان ينتظر ما سيحصل بين السعودية وإيران ،أو ينتظر
ما ستؤول إليه محادثات المشروع النووي التي تحصل بين إيران وبين أميركا والمجموعة الدولية».
وإذ لفت إلى «تقدم هذه المحادثات» ،أشار إلى أنها «ستأخذ وقتا ً طويالً ربما سنة أو سنتين ،ولكن ال
يمكننا أن ننتظر كل هذه المدة ،لذا علينا لبننة هذه اإلستحقاقات» ،مشيرا ً إلى أن «كل المشاكل التي نمر بها
يبدأ حلها بانتخاب رئيس وتأهيل كل المؤسسات ومن بعدها انتخاب مجلس نواب جديد وتشكيل حكومة
جديدة».
واشار ردا ً على سؤال أن «هناك لعبة ديمقراطية ،ننزل إلى المجلس ومن يكسب أكثرية األصوات ينجح
والجميع يه ّنئه ويكون فعال رئيس جمهورية لبنان».
واوضح أنّ «التمديد هو الطريقة الوحيدة لتفادي امتداد الفراغ» ،معتبرا ً أنّ «المفتاح للخروج من التمديد
هو انتخاب رئيس ،وبالتالي هذا هو المدخل لحصول االنتخابات النيابية ،بالمقابل إن حصلت االنتخابات
فإنّ المرحلة التي تليها هي شغور وفراغ في ظ ّل خالفات وانقسامات بين اللبنانيين والسياسيين».
وعن لقاء روما بين الرئيس سعد الحريري والبطريرك الماروني بشاره بطرس الراعي ،قال النائب حلو:
«إن دور المسيحيين يكون في عملية انتخاب رئيس والمشاركة في ك ّل ما يحصل في البلد وفي ك ّل قرار
يجب اتخاذه ،ونحن ض ّد تهميش القيادات المسيحية ،لذلك كان اللقاء الذي يحصل بين الرئيس الحريري
والبطريرك ضمن هذا اإلطار ،وكل اللقاءات التي يقوم بها اللقاء الديمقراطي والجوالت التي يقوم بها أيضا ً
رئيس اللقاء على القيادات المسيحية تظهر أهمية الرأي المسيحي بخاصة في ما يتعلق باستحقاق انتخاب
رئيس الجمهورية».
وعن اللقاء المرتقب في معراب مع رئيس «القوات» سمير جعجع قال حلو« :لقاء مهم جدا ً ويأتي في
سياق الجوالت التي يقوم بها النائب جنبالط على كل القيادات المسيحية للبحث معهم في كل األمور»،
مشددا ً على «أهمية التواصل في هذه المرحلة وفي ظ ّل األخطار المحدقة بنا».
وأكد أنّ «اللقاء الديمقراطي مع مبدأ إقرار السلسلة ولكن الحديث عن إنفاق إضافي يجب أن يقابله إيرادات
موثوقة تغطي هذا اإلنفاق ،ألنّ الوضع االقتصادي ال يسمح بأيّ عجز إضافي في الموازنة».
وفي ملف العسكريين المخطوفين ،رأى أنّ «المعالجة تت ّم في الكواليس وهناك خلية أزمة والرئيس تمام
سالم مع هذه الخلية يبذل ك ّل الجهود من أجل إيجاد حلول».

جاء االقتراح االلماني في ما يتعلق بتخفيض نشاطات منشأة آراك ،في حين ان آراك لم تكتمل المفاعالت
النووية فيها كي يت ّم تخفيض نشاطها ،فلهذا ايران تعتبر ان هذا االمر غير مقبول ،المهم يجب ان ال تستم ّر
اميركا في تعنتها وفي تشديد العقوبات بل يجب ان يتم تحديد زمن معين لنهاية االتفاق حول هذا الملف
النووي».

ديمب�سي لـ«�سي ان ان»� :سنقدم الم�ساعدة
للعراقيين لمنع �سقوط بغداد
اعتبر رئيس األركان المشتركة للجيش األميركي ،الجنرال مارتن
ديمبسي ،أن «الواليات المتحدة لديها استراتيجية لالنتصار
على تنظيم داعش» ،مشيرا ً إلى أن «هناك احتماالت لالستعانة
بقوات برية في المعركة ضد عناصر التنظيم ،في كل من سورية
والعراق».
وكشف الجنرال األميركي أن «العملية العسكرية التي بدأت قبل أكثر من شهرين بقصف مواقع تنظيم
داعش في شمال العراق أصبح اسمها اآلن العزم التام».
وأضاف ديمبسي أن «هذا االسم يعني بالنسبة لرئيس هيئة األركان المشتركة للجيش األميركي أننا
يجب أن تكون لدينا مصداقية وإصرار مع مرور الوقت ،إلنجاز األهداف المحددة للمهمة».
وعن الوضع في العراق ،مع توارد أنباء عن اقتراب مسلحي «داعش» من بغداد ،وعما إذا كان يعتقد أن
التنظيم المتشدد قد يسيطر على العاصمة العراقية ،قال الجنرال ديمبسي« :إنني على ثقة من أننا يمكننا
أن نقدم المساعدة للعراقيين لمنع سقوط بغداد».
إال أن ديمبسي أقر بأن «القوات العراقية التي تخلى بعض أفرادها عن مواقعهم أمام هجمات مسلحي
داعش ،ما زالت بحاجة لمزيد من التدريب» ،الفتا ً إلى أنها «اتخذت إجراءات دفاعية إضافية في محيط
العاصمة» ،مؤكدا ً أنّ «سقوط بغداد احتمال ضئيل».

افقهي لـ«العالم» :كيري ي�سعى
�إلى ك�سب انتخابي داخلي
من خالل المفاو�ضات النووية

الرا�شد لـ«قناة العالم» :لإ�صالح قانون
مكافحة الإرهاب في ال�سعودية

بيّن الدبلوماسي اإليراني السابق الدكتور هادي افقهي ان «وزير
الخارجية االميركي جون كيري يقول انه يريد تحقيق اختراق في
المفاوضات النووية مع ايران لكنه يسعى حقيقة إلى كسب الوقت للضغط اكثر على ايران من جهة،
ومن جهة اخرى اميركا على اعتاب انتخابات نصفية للكونغرس االميركي ،فكيري يريد ان يحقق شيئا ً ما
لصالح حزبه في االنتخابات بحيث يقول نحن لم نفشل في مفاوضاتنا مع االيرانيين في ما يتعلق بالملف
النووي».
اضاف« :كيري يقول انه سوف يحقق اختراقا ً في المفاوضات كي يمنح امالً للناخبين االميركيين بالجهود
التي يقوم بها الحزب الديمقراطي وعلى رأسه السيد اوباما ،من اجل كسب مقاعد اكثر في االنتخابات
النصفية للكونغرس».
وتابع« :اميركا تسعى للضغط على اي��ران من عدة جوانب ،الجانب االول هو تمديد وتطويل امد
المفاوضات من دون محصلة نهائية ،من جانب آخر تسعى الى خفض اسعار البترول كي تضيق كما
تتص ّور الخناق على ايران وهي ورقة ضغط تستعملها اميركا من خالل ضغطها على االوبك لتخفيض
اسعار النفط والضغط على ايران لكي تستجيب لمطالبات اميركا ،اما الجانب الثالث فهو خلط االوراق وزجّ
ملفات اخرى كما جاء على لسان الناطقة الرسمية باسم الخارجية االميركية ،حيث قالت «انه ال ينبغي ان
يقتصر البحث حول الملف النووي ولكن هناك ملفات اخرى» ،فهذا في الحقيقة يخلط االوراق وال يسمح بان
تتركز المفاوضات على الملف النووي».
وفي ردّه على سؤال حول الدور الروسي في المفاوضات النووية قال افقهي« :موسكو تحاول ان تمسك
العصا من الوسط ،فهي ال تريد ان تترك إيران وحدها وال تريد ان تصعّ د» ،مضيفاً« :أما الواليات المتحدة
االميركية فتريد الح ّل الوسط وهو تمديد أمد المفاوضات واستمرار الحظر على ايران وكسب الوقت ،وكذلك

رأى الناشط الحقوقي السعودي المحامي احمد الراشد ان
«قانون مكافحة االرهاب السعودي يج ّرم الرأي والفكر» ،مطالبا ً
بـ«إجراء إصالحات عليه».
وعن الحكم الصادر باإلعدام على عالم الدين السعودي الشيخ
نمر النمر ،قال« :نحن نعاني من قانون مكافحة اإلرهاب الذي ض ّم النشطاء والسياسيين ،ونطالب بإسقاط
جميع المواد الواردة فيه التي تج ّرم الرأي والفكر ،وبإجراء اصالحات عليه».
وحول استئناف الحكم الصادر بحق الشيخ النمر قال الراشد« :هناك درجات للتقاضي تبدأ من المحكمة
التي اصدرت الحكم ،ومن ث ّم يعترض المحكوم عليه خالل  30يوما ً من تسليم الحكم ،اال انّ محكمة التمييز
تنظر في الحكم وليس محكمة االستئناف والتي ال يمثل أمامها المتهم مباشرة ،وال يجوز للمتهم او المحامي
او المدعي العام ان يمثل امام محكمة التمييز ،ولذلك نحن نطالب بإيجاد محاكم االستئناف من أجل سماع
القضية من جديد».
واض��اف« :في الدرجة الثالثة هناك محكمة عليا ال تنظر اال في دعاوى القصاص او االعدامات او ما
شابه».
وحول تداعيات الحكم الصادر بحق الشيخ النمر على المستوى الداخلي قال الراشد« :نحن ال نستطيع
ان نعلّق على أشياء معينة ،ونحن محظورون لألسف ،ولكننا ننتقد الجهات اإلدارية التي ال تسمح للمحامي
بالمثول امامها أثناء االستجواب او التحقيق وهذا األمر مخالف للنظام االساسي للحكم في السعودية،
والذي هو بمثابة الدستور ،وكذلك يخالف االجراءات الجزائية التي تضمن للمتهم ان يدافع عنه محام بغية
سالمة التحقيق حتى ال يكره باالعتراف وتكون هناك رقابة من قبل المحامي ،ولكن جهات التحقيق تعزل
المتهم عن المحامي وال نستطيع ان نمثل امام هيئات التحقيق ألسباب ال نعرفها».

