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الحراك الدولي لن ينتج رئي�س ًا وعون هو المر�شح الأقوى
العالم �أذعن بوجود �إيران كقوة �إقليمية كبرى
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تمحورت الملفات والمواضيع التي تناولتها وكاالت األنباء واإلذاعات والقنوات
التلفزيونية في برامجها السياسية أمس حول الحراك الدولي في الملف الرئاسي إضافة
إلى ملف العسكريين المخطوفين.
وفي هذا السياق ،رأى الوزير السابق يوسف سعاده أن الحراك الدولي في ملف
الرئاسة ليس الهدف منه انتخاب رئيس للجمهورية ،مشيرا ً إلى أننا ال نبحث عن رئيس
وسطي ال لون له وال طعم بل رئيس قادر على إنقاذ البلد ،مؤكدا ً أن العماد ميشال عون
هو المرشح األقوى الذي يمثل في الشارع المسيحي ،مشددا ً على أن المسيحيين هم ممر
إلزامي ألية تسوية.
ورد النائب عباس هاشم على كالم رئيس «القوات» سمير جعجع ،داعيا ً إياه أن ينطلق
باتجاه الرابية ليعترف بأحقية عون برئاسة الجمهورية ،وليخوض معه حوارا ً حول دوره
المستقبلي في عهده.
واعتبر اإلعالمي جان عزيز أنّ اللقاء بين عون وجعجع سيت ّم لكن ليس قريباً ،مشيرا ً
إلى وجود طرح مكتوب لحلحلة موضوع االستحقاق الرئاسي والمعنيون بذلك يته ّربون،
وأن أصحاب هذه المبادرة نقلوا ذلك حرفيا ً ودونوها ،وعرضت على المعنيين لدعمها
بعدما أكدوا استعداهم للموافقة عليها.
وفي ملف العسكريين المخطوفين ،اعتبر هاشم أن ما يعيق تقدم األمور هو تداخل
األطراف التي ال عالقة لها بالملف بأطراف معنية به ،واستهجن كيف أن البعض يفتش عن
كيفية إرضاء القاتل ويسعى إلى إطالق العسكريين المختطفين بقدر ما يسعى إلى اإلفراج
عن المساجين اإلسالميين.
مؤتمر طهران «نحو عالم خال من العنف» والملف النووي اإليراني والجهود المتوقعة
لبعض الدول لتحسين العالقات بين إيران والسعودية ،واالنتهاكات األميركية لحقوق
اإلنسان في العراق ،ملفات شكلت محور اهتمام وتركيز وكاالت األنباء العالمية والقنوات
الفضائية.
وفي هذا السياق ،أكد الخبير السياسي اإليراني حسين رويوران ضرورة أن تساهم
الدول الراعية لإلرهاب في مكافحة هذه الظاهرة التي تهدد األمن اإلقليمي والدولي بشكل
حقيقي وجذري وتوقف دعمها له ،معتبرا ً أن أهم رسالة لمؤتمر طهران هو أن جرائم
االحتالل األميركي و«اإلسرائيلي» في فلسطين والعراق وأفغانستان كانت من أسباب هذه
الظاهرة.
واستبعد العضو السابق في الفريق النووي اإليراني المفاوض حسين موسويان ،أن
يصادق الكونغرس األميركي على قرار جديد ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لغاية
شهر آذار المقبل ،لـنه من المقرر أن يصل الجانبان حتى ذلك الحين إلى نتيجة نهائية حول
مبادئ وأساسيات االتفاق النووي الشامل.
وأعلن رئيس لجنة حقوق اإلنسان في مجلس األمة الكويتي ،عبد الحميد عباس دشتي
احتمال بدء الجهود في عمان والكويت للتوسط لتحسين العالقات بين إيران والسعودية.
ووصف إيران بأنها قوة إقليمية ،وقد أذعن العالم بوجودها كقوة إقليمية كبرى ،إذ تؤدي
دورا ً بارزا ً في المنطقة.
واعتبر المدعي العام السابق في سجن خليج «غوانتانامو» موريس دايفيس أن التقنيات
والوسائل التي استخدمتها وكالة االستخبارات األميركية والمذكورة في تقرير مجلس
النواب األميركي تعتبر جرائم حرب.

يو�سف �سعادة لـ«�صوت لبنان» :هدف
الحراك الدولي لي�س انتخاب رئي�س

ها�شم لـ«الن�شرة» :على جعجع
االعتراف ب�أحقية عون بالرئا�سة

رأى منسق لجنة الشؤون السياسية في تيار المرده الوزير
السابق يوسف سعادة أن «البلد يتخبط في مشاكل كثيرة ،ونحن
أمام نظام سياسي شبه عقيم ،األمر الذي يطرح فكرة تطوير النظام
من دون اللجوء إلى مؤتم ٍر تأسيسي ،وإجراء بعض التعديالت عليه كي تسير الحياة السياسية بانتظام
والخروج من كل المآزق الدستورية».
وقال سعاده« :موضوع الرئاسة ليس موضوعا ً داخليا ً فحسب ،ومن يقول ذلك هو يطلق فقط شعارات
ألن لبنان ساحة يتأثر بكل ما يجري من حوله ،وهناك انقسام عامودي في لبنان لم يشهد له مثيالً منذ
الحرب ،وهذا يشكل حاجزا ً أمام انتخاب الرئيس ،من هنا بحثنا كفريق سياسي يتركز على رئيس مسيحي
قوي».
وعن الحراك الدولي في ملف الرئاسة قال سعاده« :هذا الحراك الدولي ليس الهدف منه انتخاب رئيس
جمهورية ،فالمبعوث الروسي لم يبحث الموضوع الرئاسي ،على رغم أنه تحدث عن الرئيس التوافقي،
والمبعوث الفرنسي يبذل جهدا ً باتجاه حلحلة عقدة الرئاسة ،ونحن ال نرى في األفق القريب أي حلحلة
ألن الطبخة لم تستو بعد ،نحن ال نبحث عن رئيس وسطي ال لون له وال طعم بل رئيس قادر على إنقاذ البلد
واالنطالق إلى بناء بلد والتسوية عينها تأتي برئيسي مجلس النواب والوزراء».
وعما يقال إن الوزير سليمان فرنجيه ال يشبه  8آذار قال سعاده« :سليمان فرنجية يشبه إلى ح ٍد كبير 8
آذار ،وحلفاؤنا لبنانيون وال نريد أن نشكك بحلفائنا ،ولسنا مع حصر المنافسة بين مرشحين اثنين ألن هذه
الخطوة ليست ديمقراطية ،وأي شخص يحصل توافق عليه نحن معه ،ونريد أشخاصا ً يمثلون جمهورهم
في كل الرئاسات ،فالعماد ميشال عون هو المرشح األقوى الذي يمثل في الشارع المسيحي ،من هنا ذهب
عون إلى محاورة تيار المستقبل ،واألمور تحتاج إلى تسوية التي لم يحن وقتها بعد ،ونحن المسيحيون
علينا أن نكون ممرا ً إلزاميا ً ألية تسوية».
ولفت منسق لجنة الشؤون السياسية في تيار المرده إلى أن «النزول إلى المجلس وانتخاب رئيس لن
يغير أي شيء ،بل توجد ضرورة إليصال رئيس قوي إلى رئاسة الجمهورية ،ومع األسف الموارنة ليسوا
موحدين في الخيارات السياسية ،وربما هذا أمر صحي في البلد» ،مشيرا ً إلى أن «ال حركة فعلية عن لقاء
بين جعجع وعون ،ولكن هناك اتصاالت ،وكل حوار يفيد ولكن هل ينتج هذا الحوار رئيساً؟ ،ال ...ألن المسألة
أكبر من أي حوار».
وشرح سعاده موقف المرده من االنتخابات الرئاسية فقال« :الفراغ الرئاسي سيء ،ولكن االسوأ منه
اإلتيان برئيس ال لون له وال طعم وال رائحة كي يدير البلد ،من هنا نفضل االنتظار كي نتوصل إلى رئيس
قوي ،لألسف في البلد طوائف تمتلك فيتو ،وكل ما يجري اليوم من أزمات حصلت في أيام الرئيس ميشال
سليمان ،فلننتظر قليال لنأتي برئيس يمثل الوجدان المسيحي والوطني».
وحول موضوع الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل قال سعاده« :هذا الحوار بين الطرفين مفيد،
ونحن متأكدون من أن حزب الله لن يدخل مسألة الرئاسة من دون المسيحيين» .وأضاف« :الثقة بسليمان
فرنجيه مسيرة طويلة ومعظم اللبنانيين يثقون به إن كانوا يحبونه أم ال» .وقال« :إذا توصلنا إلى حل في
قانون لالنتخابات النيابية ،يصبح سهالً دخول حل في موضوع رئاسة الجمهورية».
وعن ملف التفاوض إلطالق العسكريين المخطوفين قال سعاده« :نحن مع أن تبقي الدولة الملف بيدها،
ويبقى اللواء عباس ابراهيم في ملف التفاوض وهو يقرر مع من يتعاون ،وتجربة العلماء المسلمين لم تكن
مشجعة في الخطوة األولى ،فاإلرهابيون يبتزون الدولة ،ولن يطلقوا سراح العسكريين ال بالتفاوض وال
بغير التفاوض».

أكد عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب عباس هاشم أنّ «البند
الثالث من النظام األساسي للتيار الوطني الحر يقول بأن الحوار
وسيلة وحيدة للوصول إلى قواسم مشتركة ،وبالتالي فهو مرحب
به بأي زمان ومكان» ،مشدّدا ً على أنّ «األطراف المتحاورة يجب أن تجلس على الطاولة متخلية عن أوراق
القوة ،وبنية صافية للوصول إلى قواسم مشتركة ،لكن إذا كانت هناك شروط مسبقة يتحول الحوار إلى
عملية تفاوض».
وأوضح هاشم أن «عملية التفاوض تعني اإلتيان بمكامن القوة ،وهو ما ال ينطبق على رئيس حزب القوات
سمير جعجع بأية حا ٍل من األحوال» ،وقال« :ال يستطيع جعجع أن يضع شرطا ً مسبقا ً بوجوب التفاهم على
رئيس توافقي باعتبار أنّ أيّ حوار ينطلق من االعتراف بحق اآلخر» .وأضاف« :الكل يتساءل بجهالة عن
مواصفات الرئيس المسيحي القوي ،ونحن نقول إ ّنه بالشكل يتماثل مع البيئات األخرى ،أما بالمضمون فما
قبل اتفاق الطائف كان الرئيس حتى إذا جاء من خارج إطار الزعامات يمتلك من الصالحيات بغض النظر
إذا استعملها أو لم يفعل ،ما يؤهله بالنهاية ليتحول بنهاية عهده إلى زعيم ،أما اليوم فإذا لم يدخل زعيما ً
فكيف تراه يخرج؟».
وتساءل هاشم عن كيفية انتظام السلطة التشاركية بين أقوياء وضعيف ،وقال« :ينبغي على جعجع
أن ينطلق باتجاه الرابية ليعترف بأحقية عون برئاسة الجمهورية ،وليخوض معه حوارا ً حول دوره
المستقبلي في عهده».
وأشار هاشم إلى أنّ «إعطاء عون األولوية للجمهورية على الرئاسة يدفع لقراءة الدستور بما يتالءم مع
تأمين الشراكة الجدية والفعلية في السلطة ،خصوصا ً أن الموضوع بات يتخطى لبنان إلى المشرق ككل».
وقال« :الموضوع لم يعد خيارا ً بالنسبة لعون ،فليعلم القاصي والداني أن ما يقوم به العماد عون إضافة
لكونه قناعة ذاتية هو خيا ٌر فرضي عليه من قبل من وما يمثل».
وتساءل« :كيف أصالً يمكن إقناع الناس الذين يعيشون هاجس الخوف والقلق على المصير بغياب
عون؟ وأية ضمانات نعطيهم بعدما أثبت الفرقاء الدوليون واإلقليميون الذين دفعوا باتجاه توقيع اتفاق
الطائف أنهم ال يحترمون التزاماتهم؟».
وردا ً على سؤال ،اعتبر هاشم أن «بعض من يس ّوقون إلمكان تخلي حلفاء العماد عون عنه ينطلقون من
أمنيات وليس معلومات أو تحليالت» ،مشددا ً على أ ّنه «ال الحلفاء أو الخصوم قادرون على فرض أي قرار
على اللبنانيين خارج إطار اإلرادة اللبنانية».
وتطرق عضو تكتل التغيير واإلصالح لموضوع العسكريين المختطفين ،معتبرا ً أن ما يعيق تقدم األمور
هو تداخل األطراف التي ال عالقة لها بالملف بأطراف معنية به ،وقال« :في هذه الحالة ينطبق المثل اللبناني
القائل« :كثرة الطباخين شوشطت الطبخة» .واعتبر أن المأساة الحقيقية هي في ميل البعض لدعم ظالمة
الخاطفين بوجه مظلومية المخطوفين ،وأضاف« :قليل من العقل والتعقل ،فنحن بصدد جرائم متراكمة من
خطف إلى قتل وانتهاك للسيادة والكرامة الوطنية ،كيف نواجه كل ذلك ببساطة؟».
واستهجن هاشم كيف أن «البعض يفتش عن كيفية إرض��اء القاتل ،ويسعى إلط�لاق العسكريين
المختطفين بقدر ما يسعى لإلفراج عن المساجين اإلسالميين» .وخلص إلى أن «تدخل أية جهة سياسية أو
حتى أمنية خالفا ً للتفويض الرسمي بكيفية إدارة المفاوضات ،ال يمكن وضعه إال في إطار الساعي للتدخل
لمصلحة الظالم ضد المظلوم».

عزيز لـ«الجديد» :هناك طرح مكتوب ومتكامل
لحلحلة اال�ستحقاق الرئا�سي والمعنيون يتهرّبون
اعتبر اإلعالمي جان عزيز أنّ «اللقاء بين رئيس أكبر تك ّتل مسيحي
العماد ميشال عون ورئيس القوات سمير جعجع سيت ّم وليس
بالضرورة في القريب العاجل ،بانتظار االنتهاء من مباردة نائب وزير
الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ،وأنّ أي تطور في الملف السوري لن يغيّر في االستحقاق الرئاسي».
ولفت عزيز إلى أنّ «حصر ترشيح الرئاسة بين العماد عون وسمير جعجع هدفه تعطيل طرح أسماء
أخرى وحرق بعضها» ،وقال« :هناك طرح مكتوب لحلحلة موضوع االستحقاق الرئاسي والمعنيون بذلك
يته ّربون ،وأصحاب هذه المبادرة نقلوا ذلك حرفيا ً ودونوها ،وعرضت على المعنيين لدعمها بعدما أكدوا
استعداهم للموافقة عليها إن ت ّم تدوينها».
واعتبر عزيز أنّ «لبكركي دورا ً ضامنا ً في هذا المجال ،ال سيما أنّ فريق تيار المستقبل أبلغ سيّد الصرح
مرشحه» ،مشيرا ً إلى أن «خيارات جعجع واضحة والمستقبل في حواره مع بكركي طرح
أنّ جعجع ليس
ّ
أسماء ال يؤيدها جعجع ،والنائب سعد الحريري كان يريد انتخاب العماد عون ولكنه لم يضبط فريقه
اللبناني وال القيادة السعودية وتحديدا ً وزير الخارجية سعود الفيصل ،فيما النائب فؤاد السنيورة طرح
أسماء على الراعي كحاكم مصرف لبنان رياض سالمة والنائب روبير غانم ال يؤيدها جعجع».
وذ ّكر عزيز باتصال الرئيس الفرنسي األسبق ساركوزي بالعماد عون وتعهداته آنذاك» ،الفتا ً الى «عدم
قدرة اللبنانيين بالسير في تعهدات وعمليات خداع مرة جديدة ،ألنّ اللبنانيين هم من يجب عليهم اإلتيان
برئيس جمهوريتهم» ،وقال« :اللقاء بين العماد عون وسمير جعجع إ ّما أن يكون شكليا ً أو نوعياً ،وطرح
جعجع النزول إلى جلسة انتخاب الرئيس من دون اتفاق يعني انتخاب رئيس شخص آخر ،ألنّ سيناريو
كهذا يؤدي إلى تهريبة».

د�شتي لـ«فار�س» :عمان والكويت �ستعمالن
على تح�سين العالقات بين �إيران وال�سعودية
أعلن رئيس لجنة حقوق اإلنسان في مجلس األمة الكويتي ،عبد
الحميد عباس دشتي احتمال بدء الجهود في عمان والكويت للتوسط
لتحسين العالقات بين إيران والسعودية.
وقال دشتي على هامش المؤتمر الدولي لـ«العالم في مواجهة العنف والتطرف» الذي استضافته طهران« :يبدو
أن الجهود اإلقليمية قد بدأت للتوسط لتحسين العالقات بين إيران والسعودية».
وردا ً على سؤال حول احتمال توسط الكويت لتحسين العالقات بين إيران والسعودية قال« :الجهود لتحقيق
التقارب بين الدولتين قد بدأت ،إن كان من عمان أو من الكويت ،فنظرا ً إلى العالقات الطيبة بين السلطان قابوس
سلطان عمان وكل من إيران والسعودية .ومن جهة أخرى ،فإن حضور أمير الكويت من شأنه أن يؤدي دورا ً مؤثرا ً
في حصول التقارب بين طهران والرياض».
وبشأن دور إيران في محاربة اإلرهاب ،قال دشتي« :إن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية مستعدة دوما ً للتعاون
وإيجاد الوحدة في المنطقة ومع الدول العربية في المنطقة ،وعلى رغم المحاوالت األميركية و«اإلسرائيلية» للقضاء
على محور المقاومة ،فإن إيران دعمت دوما ً محور المقاومة الذي تمكن من إلحاق الهزيمة بـ«إسرائيل»» .وأضاف:
«من جهة أخرى ،فإن قيام السعودية بتمويل وتسليح الجماعات اإلرهابية وإرسال المسلحين إلى سورية يعد
تدخالً وإثارة للفتنة ،ونأمل بأن يمتنع هذا البلد وسائر الدول عن القيام بممارسات مشابهة».
ووصف دشتي إيران بأنها «قوة إقليمية ،وقد أذعن العالم بوجودها كقوة إقليمية كبرى ،إذ تؤدي إيران دورا ً
بارزا ً في المنطقة ،ومن جهة أخرى فإن السعودية ونظرا ً إلى أهميتها بين الدول العربية فهي بصدد استعراض
قوتها».
وردا ً على سؤال ،استبعد رئيس لجنة حقوق اإلنسان أن «يطلب العراق وسورية من السعودية إرسال قوات
برية ألن هذين البلدين لديهما سيادة ،وعندما ُش ّكل التحالف الدولي لمحاربة «داعش» ،وجه هذان البلدان رسالة
واضحة إلى التحالف بأنهما لن يسمحا بانتشار قوات برية في أراضيهما ،ألن شعبي البلدين قادران على الدفاع».

مو�سويان لـ«وكالة �إرنا» :م�صادقة الكونغر�س
على قرار جديد �ضد �إيران م�ستبعد
استبعد العضو السابق في الفريق النووي اإليراني المفاوض
حسين موسويان ،أن يصادق الكونغرس األميركي على قرار جديد
ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لغاية شهر آذار المقبل.
وقال موسويان« :أستبعد أن يصادق الكونغرس األميركي على قرار جديد ضد الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية لغاية آذار  2015ألنه من المقرر أن يصل الجانبان حتى ذلك الحين إلى نتيجة نهائية حول مبادئ
وأساسيات االتفاق النووي الشامل" .وأضاف« :وفقا ً لالتفاق المبرم في  22كانون األول  2012فمن المقرر
أن يعمل الطرفان للوصول إلى اتفاق حول المبادئ واألساسيات ،لذا فمن المحتمل عند عدم االتفاق على
األساسيات أن يسعى الكونغرس إلصدار قرار جديد إال أن الرئيس باراك أوباما لن يوافق عليه".
وفي رده على سؤال حول لماذا تم التكهن بحصول االتفاق السياسي في آذار وليس قبل هذا الموعد قال:
"إن التأخير ليس في مصلحة أي من الطرفين" .وتوقع موسويان أن يكون التأخير بسبب بدء أعمال
الكونغرس الجديد ،وقال« :إن الحكومة األميركية بحاجة إلى شهرين على األقل لمتابعة شؤونها الداخلية
ومن ثم بحث القضية مع الكونغرس ،لذا فإن آذار يعتبر موعدا ً أكثر واقعية».
وحول األجواء السياسية في الداخل األميركي تجاه المفاوضات مع إيران قال« :األجواء العامة والشعب
األميركي مؤيد للمفاوضات».
وبشأن قدرة أوباما وحكومته على إقناع الكونغرس للقبول باالتفاق مع إي��ران وإلغاء الحظر قال
موسويان« :أوباما يواجه الكثير من المشاكل مع الكونغرس وال يتعلق األمر بقضية إيران فقط ،بل توجد
مشاكل مثل توفير الضمان االجتماعي لمليونين أميركي وقانون الهجرة وغير ذلك من التحديات القائمة بين
أوباما والكونغرس».
وحول توقعاته لمستقبل المفاوضات النووية قال موسويان« :متفائل بمستقبل المفاوضات وإن
أداء الفريق النووي اإليراني المفاوض كان جيداً ،وحتى لو عرقل الكونغرس حصول االتفاق فإن اإلدارة
األميركية لن تكون حينها قادرة على إيجاد إجماع عالمي ضد إيران» .وأضاف« :الصين وروسيا إلى جانب
أكثر الدول األوروبية قد توصلت إلى قناعة بأن التقدم الحاصل حتى هذه المرحلة ٍ
كاف لالتفاق النهائي،
ولن تواكب هذه الدول أميركا في ما لو طرحت مطالب مبالغ بها».
وبشأن إمكان إلغاء الحظر في ظل هيمنة الجمهوريين على الكونغرس قال« :إن إلغاء الحظر من قبل
الكونغرس لغز معقد كنت قلقا ً منه ،إال أنني متفائل بأن يقوم الكونغرس بهذا األمر خالل األعوام المقبلة».
وفي اإلشارة إلى الحظر األميركي على إيران منذ  35عاما ً قال« :المهم في الوقت الحاضر أن يتم إلغاء
الحظر األوروبي وأن تتمكن الحكومة األميركية من تجميد الحظر األحادي الجانب وأن تمتنع عن معاقبة
سائر الدول بسبب ما تصفه بانتهاكها للحظر».

رويوران لــ«العالم» :جرائم االحتالل الأميركي
و«الإ�سرائيلي» من �أ�سباب ظاهرة الإرهاب
أكد الخبير السياسي اإليراني حسين روي��وران ض��رورة أن
«تساهم الدول الراعية لإلرهاب في مكافحة هذه الظاهرة التي
تهدد األمن اإلقليمي والدولي بشكل حقيقي وجذري وتوقف دعمها
له» ،معتبرا ً أن «أهم رسالة لمؤتمر طهران نحو عالم خال من العنف هو أن جرائم االحتالل األميركي
و«اإلسرائيلي» في فلسطين والعراق وأفغانستان كانت من أسباب هذه الظاهرة وال بد من إنهائها».
وأضاف رويوران« :إيران أرادت من عقد المؤتمر توجيه رسالة مهمة جدا ً حول العنف والتطرف التكفيري،
بأن العمليات العسكرية ال تحسم األمر ،بل يجب أن يكون هناك فهم جديد وإعادة قراءة للظاهرة اإلرهابية
في المجتمعات الشرقية وكيفية استئصالها فكريا ً وإيجاد إجماع دولي ضد هذه الظاهرة التي تهدد أمن
اإلنسان واألمن اإلقليمي والدولي».
ولفت رويوران إلى أن «اهتمام األمم المتحدة باقتراح الرئيس روحاني وتخصيص يوم له «نحو عالم
خال من العنف» يمكن أن يشكل البداية ،وإيران يجب أن تضغط باتجاه أن تقوم األمم المتحدة بواجباتها
ضد اإلرهاب من خالل المتابعة والضغط على المؤسسات التابعة لألمم المتحدة» .وأكد أن «هذه الظاهرة لم
تأت من فراغ ولها حاضنة فكرية ورجال دين يدعمونها ويزودونها بالفتاوى ،ودول زودت بالمال والسالح
والتدريب وفتحت حدودها ليذهب هؤالء اإلرهابيون إلى داخل العمق السوري والعراقي ،وال يمكن لهذه
الدول أن تدعي أنها تخلت عن دعم اإلرهاب من دون أية مساهمة حقيقية في ضرب اإلرهاب بشكل كامل من
خالل تنسيق إقليمي بين كل دول المنطقة».
ودعا رويوران الدول التي دعمت اإلرهاب إلى أن تكون اليوم في مقدمة من يدعم المشاريع التي تحاول
تحجيم هذا اإلرهاب .مشيرا ً إلى أن «البعض يصور على أن العنف يأتي على خلفية إسالمية ،لكن هذا
العنف ُ
ض ّخ من خالل مشاهد العنف في المنطقة ومنها في غزة من قبل الكيان الصهيوني ومشاهد العنف
ً
التي تضخها ثقافيا بعض دول المنطقة تحت عناوين مختلفة واحتالل العراق وأفغانستان ،وكل هذا كان
السبب في ظهور هذه الظاهرة وال يمكن القضاء عليها اال بالقضاء على أسبابها».

