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�إيران هي القوة الع�سكرية الأولى في المنطقة ولن ت�سمح ب�أن تفر�ض �أميركا م�صالح «�إ�سرائيل» و�إرادتها
قتال حزب اهلل في �سورية كان ل�صالح ّ
كل اللبنانيين والحكومة هي الحائط الأخير في البنية الد�ستورية اللبنانية
ال تزال االستراتيجية التي يتبعها التحالف الدولي لمواجهة «داعش» تثير
العديد من الشكوك ،وبالتالي شكل هذا الموضوع الملف االبرز الذي دار حوله
النقاش على شاشات القنوات الفضائية في البرامج الحوارية أمس.
وفي هذا السياق اعتبر المحلل السياسي فريد زكريا أن استراتيجية االحتواء
والتعزيز هي الوحيدة التي لها فرصة النجاح في مواجهة تنظيم «داعش».
وأضاف :هذه االستراتيجية ترتكز على مشاركة دول الجوار المستعدة للقتال
عسكريا ً وسياسياً ،اي الدول المع ّرضة للتهديد بصورة أكبر من التهديد على
الواليات المتحدة األميركية ،وتحديدا ً كل من سورية العراق واألردن ولبنان
وتركيا ودول الخليج.
فيما اكد وزير االمن االيراني االسبق علي يونسي ضرورة العمل سريعا ً
للقضاء على التنظيم االرهابي «داعش» ،معتبرا ً ان ايران هي القوة العسكرية
االولى في المنطقة ولن تسمح بان تفرض اميركا مصالح وارادة «اسرائيل» في
المنطقة.
كذلك كانت اإلنجازات االيرانية على صعيد الفضاء ايضا ً مدار بحث ،حيث
أكد نائب رئيس منظمة الفضاء اإليرانية حميد فاضلي أن إيران هي الدولة
الوحيدة في المنطقة التي تملك القدرة على تصميم وصناعة األقمار االصطناعية
وإطالقها إلى الفضاء ،كاشفا ً ان إيران سوف تطلق قمرا ً اصطناعيا ً جديدا ً في
نهاية هذا العام.
في لبنان ال يزال الملف األمني يتصدّر واجهة اهتمامات القنوات المحلية،
وفي هذا السياق شدد النائب اميل رحمة على وجوب عدم التساهل مع كل الذين
يستهدفون الجيش ،داعيا ً للتعامل مع موضوع عرسال بحزم اكبر من دون أية
اعتبارات طائفية ومذهبية ،في وقت ال يريد فريق الرابع عشر من آذار أن يقتنع
أن ذهاب حزب الله الى سورية كان لصالح كل اللبنانيين.
كما وجه سؤاالً الى الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري حول ما اذا كان
كالم الوزير نهاد المشنوق وبعض نواب تيار المستقبل هو توزيع أدوار ام أن
هناك تغييرا اساسيا في السياسة المعتمدة؟
بينما اكد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس ان الحكومة تشكل الحائط
االخير في البنية الدستورية اللبنانية وال إمكانية لتشكيل غيرها.
واعتبر درباس ان انشاء المخيمات السورية ال يمكن وضعه في التداول ،ألنه
موضوع خالفي ومن الممكن ان توفر المخيمات بؤرا ً امنية او تعيد التوطين.
بينما رفض النائب خضر حبيب إعطاء صورة عن عكار وكأنها حاضنة
لجماعات إرهابية ،الفتا ً إلى أن أهل عكار يشكلون  40في المئة من عديد
العسكريين.
بدوره رأى النائب وليد خوري ان طبخة االستحقاق الرئاسي لم تنضح بعد
خصوصا ً انه بعد  20جلسة وال انتخاب للرئيس ،ما يعني ان هناك خلالً ما في
الحياة السياسية اللبنانية.

دربا�س لـ«�صوت لبنان»:
المخيمات ملف خالفي

رحمة لـ«�أن بي �أن» :قتال حزب الله
في �سورية كان ل�صالح ك ّل اللبنانيين

أكد وزي��ر الشؤون االجتماعية رشيد درب��اس أنه لمس لدى
األطراف كافة «رغبة لتالفي الصراع حول المسائل الخالفية ،ألنّ
الحكومة تشكل الحائط األخير في البنية الدستورية اللبنانية وال
إمكانية لتشكيل غيرها ،لذلك يجب وضع الخالفات في حدود ضيقة».
وحول موضوع النازحين السوريين ،قال درباس« :لقد وضعنا ورقة عمل درست في مجلس الوزراء
وجرت الموافقة عليها ،ونحن في صدد إجراء لقاء برئاسة رئيس الحكومة لبحث صيغة نهائية نضعها أمام
مجلس الوزراء تحت عنوان « وقف النزوح».
واعتبر درباس «أنّ المخيمات ال يمكن وضعها في التداول ،ألنها موضوع مختلف عليه ومن الممكن أن
توفر بؤرا ً أمنية أو تعيد التوطين ولكن علينا تنظيم المشكلة».

وجه عضو كتلة لبنان الحر الموحد النائب اميل رحمة سؤاال ً
الى الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري حول ما «اذا كان
كالم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وبعض نواب تيار
المستقبل هو توزيع أدوار ،ام أن هناك تغييرا اساسيا في السياسة المعتمدة؟»
ودعا المواطنين اللبنانيين وال سيما في البقاع الى «عدم الخوف ألنّ ما حصل حتى اآلن ال يمكن ان يحدث
اكثر منه ،خصوصا ً أن هناك من يقف بالمرصاد لكل التطورات ،اال وهو الجيش ورجال المقاومة» ،وقال:
«لكن ما يترك تساؤالت هو ما تم تداوله عن لسان مصادر فرنسية حول امكانية حصول أحداث معينة في
عكار والشمال ،رغم ما حصل من تكريم للجندي الشهيد جمال جان الهاشم في مجمل البلدات العكارية ومن
ك ّل الطوائف والمذاهب».
واذ ش�دّد على وج��وب عدم التساهل مع ك ّل الذين يستهدفون الجيش ،رأى أنّ «موضوع عرسال
يجب التعامل معه بحزم أكبر من دون أية اعتبارات طائفية ومذهبية ،اذا كنا فعالً حريصين على لبنان
وكينونته ،في وقت ال يريد فريق الرابع عشر من آذار أن يقتنع أنّ ذهاب حزب الله الى سورية كان لصالح
ك ّل اللبنانيين».
وأعتبر النائب رحمة أنّ «من مصلحة فريق الثامن من آذار إجراء االنتخابات النيابية في موعدها اما
يتحججون ألسباب أمنية أو سواها فذلك مرتبط بحسابات خاصة لديهم ،في وقت باتت فيه المهل
الذين
ّ
الدستورية تقضي بحسم مسألة إجراء االنتخابات او الذهاب الى التمديد الذي على ما يبدو بات مرجحاً».
والحظ أنّ المنطقة الحيوية للبنان اليوم هي منطقة بعلبك  -الهرمل ،ودعا كافة المناطق اللبنانية إلى
التشبّه بها.
وعن انتخابات رئاسة الجمهورية وصف «ترشيح رئيس حزب القوات سمير جعجع بأنه ترشيح
المستحيل ،وهذا األمر ال ينطبق إطالقا ً على ترشيح رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون الذي
يحظى بقبول منطقي لدى مختلف اللبنانيين ،النه يحظى بأكبر كتلة مارونية في مجلس النواب».
واضاف ردا ً على سؤال« :اذا كان هناك من فيتو خارجي على العماد عون فهذا يجب أن يحفزنا كلبنانيين
على التشبّث أكثر بترشيحه».
واستغرب النائب رحمة الخطاب االخير التصعيدي لوزير الخارجية السعودي سعود الفيصل اثر
التقارب الذي حصل بين طهران والرياض ،آمالً أال ينعكس ذلك سلبا ً على الحياة السياسية في لبنان.
وث ّمن الحراك السياسي الذي يقوم به رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط ،داعيا ً اياه
الى االستمرار فيه من أجل تعزيز الحوار بين األفرقاء اللبنانيين.
وبعدما اشاد باألداء السياسي المميّز لـ«حزب الله» بعيدا ً عن أية اصطفافات خارجية ،تمنى على األفرقاء
اآلخرين التمثل به لما يعكسه من أداء وطني بعيدا ً عن أية فئوية.
وعن الهبات العسكرية الى الجيش اللبناني قال »:لن نقابل الكيدية بكيدية ،ولننتظر متى ستصل الهبة
السعودية المؤلفة من ثالثة مليارات دوالر للجيش الذي يواجه هجمة إرهابية شرسة» ،معتبرا ً أن «الهبة
ستسرع الهبة السعودية» ،الفتا ً الى أنّ «االيرانيين هم الوحيدون الذين يقومون بما يعدون به من
االيرانية
ّ
دون شروط ،ال سيما ان ما وعدوا به من أسلحة للجيش هو لمواجهة األخطار ليس االّ».

خوري لـ«�صوت لبنان»:
طبخة اال�ستحقاق الرئا�سي لم تن�ضج بعد
رأى النائب وليد خوري «أنّ طبخة االستحقاق الرئاسي لم تنضح
بعد ،خصوصا ً بعد  20جلسة مرت من دون انتخاب للرئيس ،ما
يعني أنّ هناك خلالً ما في الحياة السياسية اللبنانية».
وأضاف« :الحل يكمن في التقارب بين القوى السياسية كما حصل في الحكومة من تقارب واتفاق ضمني
قوي ومتين» .وقال« :ال أمل في خالص البالد إال من خالل تقارب بين التيار الوطني الحر والمستقبل و 14
آذار».
وعن خيار التمديد للمجلس النيابي ،قال خوري« :يصورون التمديد وكأنه الس ّم المفروض عليهم ،في
وقت نحن نعتقد أنه من الممكن أن تحصل االنتخابات النيابية في بعض المناطق ألنّ التمديد غير شرعي
وهناك إمكانية للطعن الدستوري به».

حبيب لـ«�إذاعة ال�شرق» :لتحييد
لبنان وحماية ا�ستقراره
اعتبر النائب خضر حبيب «أنّ البعض يحاول إعطاء صورة
قاتمة عن عكار التي قالت بصوت عا ٍل إنها أهل للعيش المشترك
وخلف الجيش رغم كل ما قيل ويقال عن محاوالت إيقاع الفتنة بين
أبنائها وأهلها ،إضافة إلى إعطاء صورة وكأنّ عكار حاضنة لجماعات إرهابية» ،الفتا ً إلى «أنّ العكاريين
يشكلون  40في المئة من عديد العسكريين».
وطالب حبيب بـ «الحزم أكثر من أي وقت مضى وتحديدا ً في الشمال وعكار ،ألنه بات من الواضح
وجود مخططات تتربص بالشمال عبر مجموعات إرهابية تارة وتارة نراها طوابير أخرى مثلما حدث في
طرابلس».
وقال « :لقد أثبتت الحوادث األخيرة أنّ هناك من يعمل على خطين :ضرب العيش المشترك في الشمال
وتجييش الطوائف ضد بعضها البعض ،وهذا تجاوزناه ونحاول يوميا أن نتجاوزه».
وأضاف« :أما الثاني فهو عبر محاولة ضرب العالقة بين الجيش وبين أهلنا في الشمال أكان في طرابلس
أو في عكار» ،الفتا ً إلى «وجود تقصير من قبل بعض األجهزة وهذا ما لمح إليه وزير الداخلية نهاد المشنوق»،
معتبرا ً «أنّ بعض األجهزة المسؤولة عن األمن ال تحاول التحرك لضبط األمن ،ما يثير التساؤل واالستفهام
حول الموضوع».
وأشار إلى «أنّ الحدود الشمالية في وضع مأسوي حيث أصبح القصف دوريا ً ومن دون أي رادع»،
مستغربا ً التعتيم اإلعالمي واصفا ً القصف بأنه «ال يقل خطورة عن اعتداءات بعض الجماعات التكفيرية
التي هي خطيرة ومدانة ومرفوضة» ،مطالبا ً «الحكومة باتخاذ كل اإلجراءات لوقفها ألنها تزيد من االحتقان
بين أهلنا في عكار».
وعن الوضع المعيشي في المنطقة ،قال« :إنّ عكار من المناطق المحرومة» ،الفتا ً إلى «أنّ وضع النازحين
السوريين يزيد الوضع سوءاً» ،موضحا ً «أنّ أكثر المناطق التي تزدحم بالنازحين هم عكار وعرسال».
وتابع حبيب« :هذه األمور تزداد سوءا ً وقد زادت من الضغط على أهلنا في عكار ،وليس من حلحلة جزئية
في هذا الملف» ،الفتا ً إلى «أنّ في الحكومة من يرفض كل الطروحات التي تساهم في حلحلة هذا الملف».
وشدّد على «أنه ال يمكن للبنان وحده أن يتحمل عبء هذا الملف كما قال الوزير رشيد درباس في أكثر
من مناسبة عربية وإقليمية ودولية أنه يشكل خطرا ً على الجميع من دون استثناء على جميع الصعد ،لذا
ينبغي سحب هذا الملف من البازارات السياسية ألنّ البعض يربط ملف النازحين وكأنه يربط لبنان وأمنه
ومستقبله برسم ما يحصل في المنطقة».
ورأى حبيب «أنّ البعض يريد جعل لبنان ج��زءا ً من الصراع اإلقليمي ،والبعض في الحكومة يريد
المقايضة بين حلحلة ملف النازحين مقابل االنفتاح على النظام السوري ،لذا المطلوب تحييد لبنان
وحماية استقراره».

يون�سي لـ«�أنباء فار�س» :لن ن�سمح لأميركا
بفر�ض م�صالح «�إ�سرائيل» و�إرادتها في المنطقة
أكد وزير األمن اإليراني األسبق علي يونسي «ض��رورة العمل
سريعا ً للقضاء على التنظيم اإلرهابي داعش» ،الفتا ً إلى «ضرورة
العمل الوقائي لمنع هذا التنظيم اإلرهابي من ممارسة دعاية
إعالمية كاذبة يغ ّرر بها الس ّذج».
وقال يونسي« :ينبغي علينا العمل سريعا ً لقمع العدو وأن ال نوفر له الفرصة للمبادرة ،وعلينا العمل
لقمع داعش والقضاء عليه ،وقبل ذلك ينبغي العمل الوقائي وأن ال نسمح بأن يمارس دعاية إعالمية كاذبة
يستقطب ويغ ّرر بها البعض من الس ّذج» ،موضحا ً «أنّ داعش يشكل تهديدا ً خطرا ً ولكن ال تكفي مواجهته
بأساليب عنيفة».
وأكد يونسي «أنّ قضية أهل السنة منفصلة تماما ً عن قضية داعش ،وإنّ الغالبية الساحقة من أهل السنة
في الداخل والخارج يعارضون األعمال الالإنسانية والخارجة عن الدين التي يقوم بها داعش».
وفيما يتعلق بالمفاوضات النووية بين إيران ومجموعة « ،1+5أعرب يونسي عن عدم تفاؤله كثيرا ً بها
«إال أنّ الطرفين يرغبان في الوصول إلى نتيجة ،والرغبة لدى األميركيين أكثر من اآلخرين».
وأوضح «أنّ أوباما لم يحقق أي إنجاز خالل عهده في الحكم وهو يرغب في الوصول إلى نتيجة في هذه
المفاوضات ليقول أنه حال دون أن تصبح أيران دولة نووية ،ولهذا السبب فإنهم يهولون من خطر إيران
النووية ليقولوا أنهم حققوا إنجازا ً كبيرا ً فيما لو تم التوصل إلى اتفاق».
وأشار يونسي إلى «أنّ أميركا مارست الظلم في حق إيران على مدى نصف قرن على األقل وما زالت
تمارس سياساتها السلطوية» ،واصفا ً الرئيس األميركي باراك أوباما بأنه «أضعف الرؤساء األميركيين ألنه
مني بهزائم منكرة في المنطقة وحدثت في فترة حكمه الصحوة اإلسالمية التي لقي فيها األميركيون أكبر
هزائمهم ،كما أنّ اإلرهاب وصل إلى الذروة في عهده ،ولهذا السبب فإنهم يرغبون في التوصل إلى تسوية
بصورة ما ،إال أنّ أوباما يتأثر بشكل كبير بالكونغرس واللوبي الصهيوني».
وقال يونسي« :ينبغي أن نرغم األميركيين على الرضوخ لمطالبنا في االتفاق النووي ،بحيث يتم فيه
توفير مصالح الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،ألنه إذا لم يتحقق هذا األمر في فترة أوباما فليس من المعلوم
إن كان سيتحقق في فترة أخ��رى» ،مشيرا ً إلى «أنّ األميركيين تحدثوا بصيغتين خالل أسبوع واحد،
ّ
تلخصان السياسة األميركية ،إحداهما قالها أوباما واألخرى كيسنجر ،وكالهما حول إيران» .وأضاف« :قال
كيسنجر بأنّ الهالل الشيعي بدأ من إيران ويمتد إلى لبنان وهنا يكمن الخطر الحقيقي ،إال أنّ أوباما اعتبر أنّ

الخطر األساسي هو ليس إيران بل الجماعات السنية المتطرفة ،وهذان التصريحان يؤشران إلى التيارين
السائدين في أميركا أي المحافظين والديمقراطيين».
وتابع يونسي« :المحافظون هم دعاة حرب وال يتحملون قوى مثل إيران ،ولو كانوا في سدّة الحكم ألطلقوا
الحرب ألنهم وبالتبعية إلسرائيل يرغبون في اإليحاء بأنّ إيران تشكل خطرا ً وأنّ الخطر ليس من داعش ،إال
أنّ الديمقراطيين يقولون أنّ إيران ال تشكل خطرا ً وإنّ الخطرين األساسيين هما داعش والقاعدة».
وأكد يونسي «أنه لوال الدعم من إيران لما كان الكيان اإلسرائيلي مستعدا ً أبدا ً للقبول بوقف إطالق النار
في حربه األخيرة على غزة» ،مشدّدا ً على «أنّ إيران هي القوة العسكرية األولى في المنطقة بحيث ال تسمح
للقوى الكبرى بفرض إرادتها عليها».
ولفت إلى أنّ مصالح بالده «ال تتحدّد في إطار البالد بل هي أيضا ً في افغانستان والعراق وسورية
ولبنان والمنطقة في صورة عامة ،وينبغي توفيرها ،ولو أرادوا تجاهلها فإنها أمر واقع ومن قواعد
اللعبة».
وحول ما يقصده بمصالح إي��ران قال« :إي��ران دولة مستقلة إال أنّ مصالح بعض ال��دول ومصالحنا
متشابكة معاً ،فالعالقة بيننا وبين العراق متمازجة نظرا ً للمصالح المعنوية والمادية كالنفط والغاز
المشترك والقضايا التاريخية وغير ذلك ،لذا فإنّ أميركا مضطرة للتفاوض معنا ،كما أنّ إيران لن تسمح بأن
تفرض أميركا مصالح وإرادة إسرائيل في المنطقة».

فا�ضلي لـ«العالم»� :إيران الوحيدة في المنطقة
ت�ستطيع �صنع الأقمار اال�صطناعية و�إطالقها
أكد نائب رئيس منظمة الفضاء اإليرانية حميد فاضلي أنّ بالده
«هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك القدرة على تصميم
وصناعة األقمار االصطناعية وإطالقها إلى الفضاء» ،كاشفا ً «أنّ
إيران سوف تطلق قمرا ً اصطناعيا ً جديدا ً حتى نهاية هذا العام».
وقال فاضلي« :كانت لدينا الرغبة وال تزال موجودة حتى هذه اللحظة لالستفادة من التقدم الفضائي
لدول العالم وأن يكون لنا نصيب من هذا التقدم ،وبالتالي نتمكن من إرسال أقمار اصطناعية إلى الفضاء
ووضعها هناك».
وأضاف« :قبل نحو  10أعوام كان لدينا تعاون مشترك مع الدول األوروبية لتصميم قمر خاص باالتصاالت
وتحت اسم «مصباح» ،وحينما ت ّم هذا العمل كان على الشركة أن تطلق القمر الصناعي إلى الفضاء ،ولكنها
لم تستطع أن تطلقه ،ونحن تابعنا الموضوع مع الشركة ولكن لم ينجح األمر».
وتابع فاضلي « :بعد ذلك طالبنا الشركة بأن تضع القمر الصناعي تحت تصرفنا ،وبسبب أدلة واهية
كالحظر االقتصادي لم تضع الشركة هذا القمر تحت تصرفنا ،ونتيجة لذلك توصلت إيران إلى نتيجة مفادها
أنها يجب أن تستثمر نفسها في هذه التقنية وتصنع القمر الصناعي وترسله إلى الفضاء ونتج عن هذا األمر
أن تحصل إيران على موقع فريد من نوعه».
وقال فاضلي« :اآلن هناك موقع جديد في وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات في إيران اسمه منظمة
الفضاء ،وهذه المنظمة تشكلت وتبلورت بمساندة الحكومات اإليرانية المتعاقبة وكذلك المجهود الذي
بذله المسؤولون ،إضافة إلى االعتماد على العلم والتقنية لدى الخبراء المحليين والوطنيين واالستفادة من
العلماء والنخب والطاقات الموجودة في البالد».
وتابع« :في النهاية وفي الثالث من شباط عام  2008استطعنا أن نطلق أول قمر اصطناعي مصنوع
محليا ً تحت اسم «أميد» وباالستفادة من مكوك فضائي محلي الصنع».
وأك��د فاضلي «أن��ه سوف يتم إط�لاق قمر اصطناعي آخر في نهاية العام الحالي» ،مشيرا ً إلى «أنّ
استراتيجية الحكومة اإليرانية الحالية ترتكز على أولويات التقنية الفضائية في مجال الخدمات
واالستخدامات الفضائية» ،موضحا ً «أنه من خالل التصوير الفضائي الواضح والدقيق يمكننا مراقبة
الغابات بهدف منع التعديات ورصد الحرائق».
وقال« :نحن في منظمة الفضاء اإليرانية ال نتابع األهداف العسكرية على اإلطالق ،وإنّ مشاريع الدفاع
الجوفضائي قد تم تعريفها في وثيقة الجوفضاء الشاملة ،وإنّ وحدات القوات المسلحة تتبنى تنفيذ تلك
المشاريع ،وإنّ كل جهود المنظمة الفضائية مكرسة الستخدام التقنيات الفضائية في األهداف السلمية».
وف ّند فاضلي «المزاعم والتهم الغربية والتي تسوق بهدف الحؤول دون التقدم العلمي في إيران» ،معلنا ً
«أنّ أهدافنا سلمية بحتة ،ونحن نخطط ألن نوفر اإلمكانيات لسائر البلدان كي تتمكن من إرسال شحناتها
وإطالق أقمارها االصطناعية عبر هذه القاعدة».

زكريا لـ«�سي �أن �أن» :ا�ستراتيجية االحتواء
هي الأنجح للق�ضاء على «داع�ش»
اعتبر المحلل السياسي فريد زكريا «أنّ االستراتيجية الوحيدة
التي لها فرصة النجاح في مواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية في
العراق والشام داعش ،هي استراتيجية االحتواء والتعزيز».
وأوضح زكريا «أنّ االستراتيجية التي لها فرصة للنجاح تتضمن مكونين رئيسيين ،هما المكون العسكري
وهو المكون الضعيف حالياً ،والمكون السياسي وهو المكون غير الموجود أصالً في الوقت الحالي».
وأضاف« :هذه االستراتيجية ترتكز على مشاركة دول الجوار المستعدة للقتال عسكريا ً وسياسياً ،أي
الدول المعرضة للتهديد أكثر من الواليات المتحدة األميركية ،وتحديدا ً كل من العراق واألردن ولبنان وتركيا
ودول الخليج».
وأشار إلى «أنّ التحدي األكبر يكمن في تقديم الحكومة العراقية المزيد من التنازالت لكل المكونات
العراقية ليتم إدراجهم في القتال وهو األمر الذي لم يحصل لغاية اآلن».

