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انتخاب د .فاديو خوري رئي�س ًا
للجامعة الأميركية في بيروت
انتخب مجلس أمناء الجامعة األميركية في بيروت
الدكتور فاديو خوري رئيسا ً للجامعة ،وهو سيكون
تأسست ع��ام ،1866
رئيسها ال��س��ادس عشر ،منذ
ّ
والدكتور خوري هو حاليا ً رئيس دائرة أمراض الدم
والسرطان وأستاذ في هذه الدائرة ،في كلية الطب في
جامعة إيموري .كما أنه يحمل رتبة كرسي روبرتو
غويزويتا للتميّز في أبحاث السرطان ،ويخدم حاليا ً
كنائب مدير معهد ونشب ( )Winshipللسرطان في
جامعة إيموري .وقد عيّن الدكتور فاديو خوري مؤخرا ً
عميدا ً تنفيذيا ً مشاركا ً لألبحاث لكلية الطب في جامعة
إيموري.
والدكتور فاديو خ��وري عضو في مجلس أمناء
الجامعة األميركية في بيروت منذ عام  ،2014وهو
طالب سابق في الجامعة وعضو في مجلس أمناء
مؤسسة نايف باسيل منذ ع��ام  ،2005وعضو في
مجلس إدارة مدرسة أتالنتا الدولية منذ عام ،2009
وقد ترأس الهيئة الدولية للمجلس االستشاري الدولي
لكلية الطب في الجامعة األميركية في بيروت منذ عام
 .2010وهو حاليا ً رئيس لجنة التربية في مجلس
أمناء مدرسة أتالنتا الدولية.
كما يُذكر أن��ه نشأ في لبنان قبل أن يسافر إلى
الواليات المتحدة لمتابعة الدراسة حيث نال اإلجازة
من جامعة «ييل» قبل أن ينال الدكتوراه في الطب
من جامعة «كولومبيا» في نيويورك ،ومن ثم حصل
على الجنسية األميركية وانخرط في الميدان المهني
واألكاديمي.
وسيت ّم تنصيب الدكتور خوري خلفا ً للدكتور بيتر
دورمان ،الذي ترأس الجامعة منذ آذار .2008
وج��اء إع�لان انتخاب الرئيس الجديد أم��س بعد
بحث دولي مكثف قاده مجلس أمناء الجامعة وشمل
إدالء أعضاء هيئة التدريس وال��ط�لاب والموظفين
والخ ّريجين من جميع أنحاء العالم برأيهم.
رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور فيليب خوري،
ال��ذي كان رئيسا ً مشاركا ً للجنة البحث عن رئيس
للجامعة مع العضو في مجلس األمناء الدكتورة هدى
الزغبي ،قال« :لقد أولت لجنة البحث اهتماما ً خاصا ً
الحتياجات الجامعة كما حدّدها فرقاؤها .وجدنا
اتساقا ً كبيرا ً في الصفات التي اعتبر طالب الجامعة،
وأعضاء هيئتها التعليمية ،وخ ّريجوها ،وأصحاب
المصلحة اآلخرون فيها ،أنها حيوية لقيادة الجامعة.
يجسد
ونحن واثقون تماما ً أنّ الدكتور فاديو خوري
ّ
هذه الصفات».
وأض���اف ال��دك��ت��ور فيليب خ���وري« :إنّ الرئيس
المنتخب ه��و صاحب إن��ج��ازات مشهودة كتربوي

تحدث لـ«البناء» و«توب نيوز» عن االتفاق»النووي» الأميركي ـ الإيراني وتبدل المواقف الغربية تجاه �سورية

طبارة� :أميركا تعي�ش �صراع ًا على ملفات عدة
بين الكونغر�س الجمهوري والرئي�س الديمقراطي

حاورته روزانا رمال

وباحث وصوت جهور ينادي بأهمية التعليم الليبرالي
في العالم العربي .وبالدرجة ذاتها من األهمية ،فهو
يتمتع بقدر كبير من النزاهة الشخصية».
وقالت الدكتورة الزغبي« :لقد أثار الدكتور فاديو
خوري إعجاب لجنة البحث بما يتمتع به من معرفة
عميقة بالتحديات الفريدة التي تواجه العالم العربي،
وبما يحمل من أفكار لتمكين الجامعة األميركية في
بيروت من لعب دور أكبر لتفكيك هذه التحديات».
أما الرئيس المنتخب د .فاديو خ��وري فقال« :إنّ
اختياري لقيادة الجامعة األميركية في بيروت وهي
تدخل سنتها المئة والخمسين هو شرف عظيم لي
وامتياز كبير .إنّ ميراث ه��ذه المؤسسة العالمية
يتجلى في عمق واتساع مساهمات أساتذتها وطالبها
وخريجيها في ك ّل نواحي الحياة في لبنان والمنطقة
والعالم».
وأردف« :أنا ممتنّ لمجلس األمناء ،فرديا ً وجماعياً،
على ثقتهم ودعمهم .وأن��ا أقبل هذه المهمة بعميق
التواضع ،وهذا التواضع تعززه معرفتي بما للجامعة
األميركية ف��ي ب��ي��روت م��ن قيم راس��خ��ة ف��ي المبدأ
الليبرالي ،واالبتكار الفكري في المنطقة».
وتابع« :سأتواصل مع أسرة الجامعة األميركية
في بيروت ،سأتواصل معها في لبنان ،وفي العالم
العربي ،وح��ول العالم ،وإنني م��درك تماما ً حجم
المسؤولية الملقاة على عاتقي في قيادة هذه الجامعة
العظيمة وأسرتها تجاه إنجازات أكثر أهمية من أيّ
وقت مضى».

«القومي» ي�شارك في �أعمال
الملتقى الأول لأوقاف ال�سويداء
ش���ارك منفذ ع��ام ال��س��وي��داء في
الحزب السوري القومي االجتماعي
سمير الملحم على رأس وف��د ضم
ناموس المنفذية معين مزهر ومدير
مديرية السويداء عماد أبو حال في

اعمال الملتقى األول ألوقاف السويداء
وت��دش��ي��ن مبنى م��رم��م بمقام عين
الزمان الذي دعت اليه مشيخة عقل
الدروز.
وحضر الملتقى محافظ السويداء

الدكتور عاطف ن��داف وأم��ي��ن فرع
ح��زب البعث ال��ع��رب��ي االش��ت��راك��ي
بالسويداء شبلي جنود وع��دد من
أعضاء مجلس الشعب في المحافظة
وفعاليات رسمية وشعبية.

أكد سفير لبنان السابق في الواليات المتحدة األميركية الدكتور رياض
طبارة «وجود صراع غير مسبوق في أميركا سيتطور في المستقبل بين
الكونغرس الجمهوري وبين الرئيس باراك أوباما الديمقراطي في موضوع
المفاوضات النووية والملف السوري بسبب تأثر الكونغرس في شك ٍل كبير
باللوبي الصهيوني».
وبيّن طبارة أن «كل رئيس جمهورية أميركي في السنتين األخيرتين من
واليته يبحث عن اإلرث ويحاول أن يترك شيئا ً للتاريخ» ،الفتا ً إلى أن أوباما
حاول تحقيق إنجاز في المجال الصحي وفي موضوع المهاجرين غير
الشرعيين وقضية السالم العربي « -اإلسرائيلي» لكنه فشل ،لذلك لم يبق له
إال اإلتفاق مع إيران حول النووي.
وأشار طبارة إلى وجود «معارضة قوية ألوباما لعدم توقيع اإلتفاق
مع إيران من الكونغرس واللوبي الصهيوني ومن حلفائه الفرنسيين في
مجموعة الـ ( )1+5و«إسرائيل» والسعودية وتركيا» ،فيما «الشركات
األوروبية واالميركية الكبيرة تنتظر اإلتفاق لتعيد العالقات اإلقتصادية مع
إيران ألنها بلد غني».
وأشار إلى أن «ما تغير في السياسة األميركية في سورية هو أمران
أساسيان :األول أن األولوية األميركية في سورية انتقلت من إسقاط
الرئيس بشار األسد إلى محاربة اإلرهاب .واألمر اآلخر ،هو ضرورة
الحفاظ على المؤسسات السورية وعدم ارتكاب الخطأ نفسه في العراق»،
مؤكدا ً «وجود قناعة لدى واشنطن بأن األسد يمثل شريحة من الشعب
السوري ويجب التفاوض معها وإدخال «المعارضة» كشريك في الحكم».
وشرح طبارة موقف حلفاء أميركا من اإلتفاق مع إيران ،معتبرا ً أنهم
«يطالبون بحل ملفات أخرى تتعلق بعالقات إيران بالجوار بالتزامن مع حل
الملف النووي والطريقة هي بعدم تعليق العقوبات قبل حل هذه المشاكل».
وفيما يلي نص الحوار:
{ نبدأ حوارنا بكالم وزير الخارجية األميركي جون كيري
الذي أعلن عن ضرورة التفاوض مع الرئيس بشار األسد لحل
األزمة السورية ،هل فعالً هذا التصريح صدر بظروف اإلتفاق
األميركي  -اإليراني في المفاوضات النووية أم حان الوقت لكي
يقوله؟
 الوزير كيري مشهور بهفواته ،فهو قال في مقابلته األخيرة:يجب تطبيق قرارات «جنيف »1 -وسألته المحاورة في قناة «سي
بي أس» «أنت تعني الرئيس بشار األسد» قال لها« :نعم» ولكن
الناطقة باسمه جيم بساكي أوضحت في ما بعد في تصريح أن
«كيري ال يعني المفاوضات مع األسد شخصيا ً ولكن مع ممثلين
عن النظام» ،ولكن نسيت أن تقول ما كان يقوله المسؤولون
األميركيون ال سيما أوباما ب��أن ال مستقبل لألسد ،ثم صرحت
مساعدة بساكي مارهارف بعد ساعتين بأن ليس لألسد مكان.
هم حاولوا أن يصححوا هفوة كيري بأقوى لهجة على أساس أنها
هفوة ،فهل هذا «جس نبض» من أوباما والقى إعتراضات قوية من
الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان وفرنسا ووزير خارجيتها
لوران فابيوس قال إن هذا التصريح ال يعني تغييرا ً في السياسة
األميركية ،لكن طلب التفاوض مع ممثلين عن النظام في سورية ال
يغيّر شيئا ً ألنه في «جنيف »2 -ذهب الوفد السوري برئاسة وزير
الخارجية وليد المعلم ،وهذا يتعارض مع موقف أوباما الذي كان
يردد بأن األسد فقد شرعيته.

{ تصريحات كيري ترافقت مع المفاوضات النووية ومع
زي���ارة وف��د أميركي إل��ى دمشق وك��ان م��ن ضمنه الديمقراطي
رم��زي ك�لارك كما سبقه وف��د فرنسي ،فكيف يكون تصريح
كيري غير مرتبط بذلك؟

 كالرك هو ناشط أميركي في حقوق اإلنسان ومعارض للدولةفهو يذهب كشخص ،لكن الوفد الذي ذهب أخيرا ً إلى دمشق هو وفد
الكونغرس والرئيس األميركي ال يمون عليهم وال يمثلون السياسة
الخارجية األميركية بل يمثلها رئيس الجمهورية ،لكن ما بات
واضحا ً هو وجود صراع غير مسبوق في أميركا سيتطور ويقوى في
المستقبل بين الكونغرس الجمهوري وبين الرئيس «الديمقراطي»
ولكن مشكلة الرئيس أوباما هي وجود قسم من الديمقراطيين في
الكونغرس يصطفون مع الجمهوريين في موضوع المفاوضات
النووية وفي الملف السوري ،ألن الكونغرس يتأثر في شك ٍل كبير
باللوبي الصهيوني ،لذلك في الملف النووي يوجد عدد كبير من
أعضاء مجلس الشيوخ الذين أعدّوا قرارا ً بزيادة العقوبات على
إي��ران ،ومنهم ديمقراطيون وهذا األمر المزعج ألوباما نظرا ً الى
ضغوطات اللوبي الصهيوني.
أعتقد أن المعركة فتحت بين الجمهوريين في الكونغرس
ورئيس الجمهورية الذي قال :سأعقد اتفاقا ً مع إيران حول النووي
وسأعلق العقوبات ضدها ألن الرئيس ال يستطيع إلغاء العقوبات
بل يستطيع تعليقها لكن اإليرانيين يريدون إلغاء العقوبات في
الكونغرس وليس فقط تعليقها من قبل الرئيس ،وعندما وجدت
إيران صعوبة في ذلك اقترحت أن يذهب أوباما إلى األمم المتحدة
ألخذ قرار من مجلس األمن ليصبح قرارا ً دولياً.

{ إذا كانت هذه المعارضة الشديدة من الكونغرس ماذا يفعل
أوباما ماذا يريد وما هي اجندته ،فهو يواجه الجميع ،هل يتحدى
الواليات المتحدة؟

الملحم ومشايخ العقل

«يونيفيل» تحتفل بالذكرى  37لت�أ�سي�سها

بورتوالنو :مقتل الجندي ا لإ�سباني
تذكير ب�أن الو�ضع ال يزال ّ
ه�ش ًا
الناقورة ـ رانيا العشي
احتفلت ق��وات األم��م المتحدة
الموقتة ف��ي لبنان «يونيفيل»
أم��س في مق ّر القيادة العامة في
ال��ن��اق��ورة ،ب��ال��ذك��رى السابعة
والثالثين لتأسيسها وانتدابها
لحفظ السالم في جنوب لبنان عام
 ،1978بمشاركة عناصرها الذين
يمثلون ثماني وثالثين كتيبة من
مختلف ال��دول التي يتشكل منها
قوام «اليونيفيل» المعززة ،برعاية
وحضور القائد العام لهذه القوات
ال��ج��ن��رال لوتشيانو ب��ورت��والن��و،
النائب علي بزي ،العميد فرنسوا
شاهين ممثالً قائد الجيش العماد
جان قهوجي ،دبلوماسيين ورؤساء
ب��ل��دي��ات وم��خ��ات��ي��ر وف��اع��ل��ي��ات
إجتماعية وممثلي جمعيات أهلية،
وتخلل الحفل تقليد أوسمة السالم
الى ضباط في قيادة اليونيفيل.
ووض�����ع ك���ل م���ن ب��ورت��والن��و
وشاهين أكليلي زهر على النصب
ال��ت��ذك��اري لضحايا «يونيفيل»
ال��ت��ذك��اري تخليدا ً ل��ذك��رى 308
جنود سقطوا في جنوب لبنان.
وأل��ق��ى ب��ورت��والن��و كلمة ،حيا
فيها جنود حفظ السالم «الذين
ضحوا بحياتهم منذ ع��ام 1978

بورتوالنو يقلد جنديا ً وساما ً
حتى اآلن» .وتناول الحادث الذي
وقع في  28كانون الثاني الماضي
وال���ذي أس��ف��ر ع��ن وف���اة الجندي
اإلسباني العريف سوريا توليدو،
قائالً« :ك��ان تذكيرا ً صارخا ً بأن
الوضع ال يزال ّ
هشاً .ويضيء ذلك
أيضا ً على ال��دور البالغ األهم ّية
ا ّلذي تستم ّر يونيفيل باالضطالع
أي تصعيد ولمساعدة
به للح ّد من ّ
األط���راف على اس��ت��ع��ادة ال��ه��دوء
واالس���ت���ق���رار ع��ل��ى ط���ول ال��خ� ّ
�ط
األزرق».

وفاة ال�شيخ عارف �سليقا
غ ّيب الموت الشيخ عارف
سليقا (والد منفذ عام حاصبيا
ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االج��ت��م��اع��ي ل��ب��ي��ب سليقا).
وس ُيش ّيع الراحل اليوم الجمعة
عند الساعة  12ظهرا ً في بلدته
الفرديس ـ حاصبيا ،بمشاركة
وفد من قيادة الحزب.

 الرئيس له صالحيات واسعة ،إذا استعمل «فيتو» على أيقرار من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب يستطيع تعليقه وحينها
يحتاج إلغاء القرار إلى ثلثي عدد أعضاء الكونغرس والرئيس
يستطيع أن يعلق قرارات الكونغرس لتطبيقها في الوقت المناسب،
وكل رئيس جمهورية في السنتين األخيرتين من واليته يبحث
عن «اإلرث» فهو يحاول أن يترك شيئا ً للتاريخ وح��اول أوباما
تحقيق إنجاز في المجال الصحي لكنه فشل ،كما حاول مسامحة
المهاجرين غير الشرعيين ولكن المحكمة أوقفت هذا المشروع ،كما
فتح قضية السالم العربي «اإلسرائيلي» وفشل .وفي قضية كوبا

ال�سيا�سة الأميركية تغ ّيرت في �سورية
من �إ�سقاط الأ�سد �إلى التفاو�ض معه
ومحاربة الإرهاب والحفاظ على الم�ؤ�س�سات

طرح إزالة العقوبات واآلن إذا أراد تعيين سفير في كوبا يحتاج
إلى موافقة الكونغرس ،لذلك لم يبق له إال االتفاق مع إيران حول
النووي كما اعتبر الرئيس السابق ريتشارد نيكسون فتح العالقات
مع الصين إنجازا ً وإرثا ً له ،لكن المعارضة ألوباما قوية ليس فقط
من الكونغرس بل من اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة
ومن حلفائه الفرنسيين في مجموعة الـ ( )1+5و«إسرائيل»
والسعودية وتركيا.

{ هذه الملفات التي يخوضها أوباما وأهمها المفاوضات
مع إي��ران وه��ذه المعارضة له ،هل هذا يعني أنه إذا جاء خلف
ألوباما ربما ينقض اإلتفاق أم توجد ضمانات معينة أنه جدي
وحقيقي؟

 االت��ف��اق موقت سيسير ويطبق لكن دائ��م �ا ً توجد طريقةلنقضه مستقبالً ،لكن الطرفين يحاوالن أن يكون هذا االتفاق دائما ً
والكونغرس أرسل رسالة تحذير إليران بأننا سنسقط هذا االتفاق.
لذلك المعركة قادمة وال أحد يعرف متى تنتهي وأوباما يتعرض
لدعاوى من الكونغرس بأنه تخطى صالحياته باستعمال حق
النقض «الفيتو» مرات متعددة ما يعرضه للمساءلة .والرئيس
له حق أيضا ً باستعمال القرار الرئاسي من دون العودة الى
الكونغرس لكن يجب وجود سبب لذلك ،مشكلة أوباما في تاريخه
السياسي هي الصعوبة في اتخاذ قرارات لكن اآلن هو مندفع في ما
خص الملف النووي ربما بسبب «اإلرث».

{ م����اذا غ��يّ��ر أوب���ام���ا ف���ي ال��س��ي��اس��ة األم��ي��رك��ي��ة ه���ل كسر
المحرمات؟

 عندما جاء الرئيس السابق جورج بوش إلى الحكم حاول حلالمشاكل بالحروب في أفغانستان ودخل إلى العراق ولو لم يتعثر
ويفشل في العراق لكان دخل إلى إيران وإلى سورية .أما أوباما فقد
جاء بسياسة معاكسة لكل سياسة بوش وم ّد اليد لكل األخصام
لحل المشاكل بالتفاوض والحوار .م ّد اليد إلى روسيا ويعتبر اآلن
أنه نجح في كوبا ألنه أعاد العالقات معها بال حروب .الشركات
األوروب��ي��ة واالميركية الكبيرة تنتظر اإلتفاق لتعيد العالقات
اإلقتصادية مع إيران ألن إيران بلد غني خصوصا ً بعد العقوبات
بات لدى إيران حاجة كبيرة جدا ً لقطع الغيار واآلالت وعندما يتم
االتفاق جميع هذه الشركات ستفتح العالقات مع إيران وتتنافس
في ما بينها.
األمر المهم الذي تغير في السياسة األميركية هو في سورية من
خالل نقطتين أساسيتين :األولى أن األولوية األميركية في سورية
انتقلت من اسقاط األسد إلى محاربة اإلرهاب ،لذلك يريد أوباما
تدريب مقاتلين من «الجيش الحر» لقتال «داعش» .النقطة األخرى،
كما قال مدير الـ«سي آي أي»« :أننا نريد الحفاظ على المؤسسات
السورية وال نريد ارتكاب الخطأ نفسه في العراق» .وهناك قناعة
لدى أميركا بأن األسد «يمثل شريحة من الشعب السوري ونريد
التفاوض مع هذه الشريحة التي يمثلها ونريد أن ندخل المعارضة
كشريك في الحكم» ،وفي السابق كان أوباما يقول إن األسد فقد
شرعيته ويجب أن يرحل واليوم اقتنع بأنه من الصعوبة إزالته
ألنه يمثل شريحة كبيرة من الشعب السوري لذلك يجب أن يكون
من ضمن المفاوضات أو من ينوب عنه.

{ إذا عدنا إلى تصريح كيري ،يقول إنه يجب تعزيز العملية
الديبلوماسية ف��ي س��وري��ة .م��اذا يقصد؟ ه��ل ع��ودة السفارات
والموفدين الرسميين بين الغرب وسورية؟

 أعتقد أنه يقصد «جنيف  »3 -ألن الهدف األميركي اليومهو انعقاد ه��ذا المؤتمر وه��ذا منسق مع روس��ي��ا .وق��ال كيري
في تصريحه إننا سنضغط بكل قوتنا على النظام في سورية
وسنطلب من أصدقائنا أيضا ً الضغط على األسد إلجباره على
المجيء إلى الطاولة ليفاوض .فأميركا تحاول تكرار «جنيف»-2
مرة ثالثة لتطبيق «جنيف »1 -والحل الديبلوماسي يعني تحييد
الحل العسكري.
المبعوث الحالي ستيفان دي ميستورا يعيش في عالم الخيال

مجل�س �أمن البقاع
يبحث في تعميم الخطة
ت��رأس محافظ بعلبك الهرمل
بشير خضر اجتماعا ً لمجلس األمن
الفرعي في المحافظة ،في حضور
القادة العسكريين واألمنيين :قائد
منطقة البقاع العميد نعيم شماس،
مدير أمن الدولة في البقاع العميد
ن��ي��ازي ال��م��ق��داد ،آم��ر س��ري��ة درك
بعلبك المقدم مارك صقر ،المسؤول
عن جهاز مخابرات المنطقة المقدم
عبدالكريم شومان ،المسؤول عن
الشرطة القضائية المقدم فادي
الحالني ،المسؤول عن األمن العام
الرائد غياث زعيتر ،المسؤول عن
االستقصاء النقيب عباس جانبين،
والمدير اإلقليمي في الدفاع المدني
علي شكر.
وق���ال خ��ض��ر« :ط��رح��ن��ا ب��ن��ودا ً
ك��ب��ي��رة تقضي بتعميم الخطة
األمنية واستمرار مفاعيلها حيال
المطلوبين الخطرين الذين ضاق
الخناق على رق��اب��ه��م» ،ناصحا ً
«لمن يتحركون بسيارات ذات

طبّارة متحدثا ً إلى الزميلة ر ّمال

زج���اج ح��اج��ب ل��ل��رؤي��ة م��ن دون
رخص بأننا سنعمل على نزعها
ألن االشتباه حيال هذا الموضوع
م��وج��ود خ��ص��وص�ا ً أن المخلين
ب���األم���ن ي��ت��ح��رك��ون ب��س��ي��ارات
كهذه».
وأضاف« :طرحنا قضية سجن
بعلبك وهو ال يستوفي الحد األدنى
من شروط السالمة وأكدنا معالجة
وض��ع مياه اليمونة خ�لال فترة
الصيف وتوفير المياه للقرى ،مع
إصرارنا على إقامة المهرجانات
الدولية في مواعيدها وفي قلعة
بعلبك ضمن العنوان المطروح
«إلك يا بعلبك» ،وسنبدأ بمعالجة
ال��وض��ع األم��ن��ي ك��ي ت��ق��ام ه��ذه
المهرجانات في أوقاتها المحددة».
وت����ن����اول ال��م��ج��ل��س «وض���ع
مخيمات ال��ن��زوح ال��س��وري في
البقاع وقربها من الطريق الدولي
ومراكز الجيش والمدنيين».

عندما يقول أنه سيوقف القتال في حلب ومن يحارب في حلب
هما «داعش» و«النصرة» وال يتحدث معهما ما يعني أن الحرب
ستستمر ،ألن وقف إط�لاق النار بين عدد كبير من المجموعات
المسلحة التي تقاتل في سورية ،يتطلب الحديث مع زعيم جبهة
«النصرة» أيمن الظواهري وزعيم «داعش» أبو بكر البغدادي وهذا
عمل صعب.

{ ه��ل االت��ف��اق ال��ن��ووي اإلي��ران��ي سيؤسس ل��ش��رق أوسط
جديد؟

 هذا يتوقف على نوع اإلتفاق ،مثالً حلفاء أميركا يرون أناإلتفاق مع إيران على النووي هو الفصل األول ،لكن بقي فصل ثانٍ
أي ملفات أخرى وهي عالقات إيران بالجوار ،مع العراق مع لبنان
مع سورية واليمن ،ويجب حلها مع الملف النووي والطريقة هي
بعدم تعليق العقوبات قبل حل هذه المشاكل ،إذا وصلوا إلى هذا
الحل الشامل يمكن أن نصل إلى سالم أبدي وليس فقط إلى شرق
ٍ
أوسط جديد ولكن حلفاء أميركا يخشون أن تتصرف أميركا مع
إي��ران كما تصرفت مع سورية عندما سحبت السالح الكيماوي
وتركت الحرب مستمرة بين كل األطراف ،فيخافون تكرار ذلك مع
إيران بأن تحل مسألة الملف النووي وتقول لهم أفعلوا ما تريدون
وحلوا مشاكلكم وحروبكم في الشرق األوسط بأنفسكم وال عالقة
لي بها ،لذلك يحاولون ربط الملف النووي بإعادة ترتيب الشرق
األوسط على أساس حل المشاكل فيه.
مطلب حلفاء أميركا أن يكون حل الملف النووي تتويجا ً لحل
المشاكل األخرى في المنطقة ،ال أن يكون هو األمر األساسي .ثمة
مؤشرات إلى أن هذه الملفات يتم بحثها لكن الى أين ستصل ال أحد
يعلم .إيران تطلب حل الملف النووي وتعليق العقوبات لتعود
االستثمارات الغربية واإلنتعاش االقتصادي ثم تبحث الملفات
األخ��رى ،حلفاء أميركا يقولون أن��ه إذا ازدادت ق��وة إي��ران وبال
عقوبات فكيف سنفاوضها على هذه الملفات.

{ هل تالحظ وجود تصعيد إيراني في المنطقة؟ عال َم يدل
ذلك؟

 ديبلوماسيا ً ي��دل على أن المفاوضات آتية ألن��ه قبل أنتبدأ المفاوضات،عادة ،يبدأ رفع السقوف ثم تنخفض الحقاً،
هذا التصعيد عادة يعقبه مفاوضات على الملفات المطروحة،
الحوثيون فجأة يصعدون وكأن ذلك ورقة ،وهناك من يعتبر أن
رئاسة الجمهورية في لبنان ورقة أيضاً.
نحن نتصور أن أميركا تعلم كل شيء وال ترتكب أخطاء لكن خالل
تاريخ الواليات المتحدة الحديث من فيتنام حتى اآلن ،ارتكبت
أميركا الخطأ تلو اآلخر ،مشكلة أعضاء مجلس الشيوخ انتخابية
على رغم علمهم في السياسة الخارجية ،اللوبي الصهيوني مهم
في االنتخابات األميركية ليس ألنه يمثل كثيرا ً في الشعب األميركي
هم  3في المئة فقط بل ألنهم يمثلون  11في المئة من الناخبين
ويذهبون جميعهم إلى االنتخابات واليهود أيضا ً يمولون الحزبين
ويعرضون على المرشح شروطا ً ويساندونه إذا واف��ق عليها،
واللوبي الصهيوني مسجل ومعترف به ويحق له الحديث مع
الكونغرس ويتبرع للحمالت االنتخابية وهذا عمل قانوني.

{ هل يمكن أن يكون القضاء على «داع��ش» ورق��ة انتخابية
أميركية؟

أوباما يقول يمكننا القضاء على «داع��ش» بعد ثالث سنوات
ولديه فقط سنتان من واليته ما يعني أن خلفه هو الذي سيقوم
بهذا األمر .أوباما قال منذ البداية أن عهدي هو نهاية الحروب
واآلن يضرب «داع��ش» من الجو ويرسل مدربين وهو طلب من
الكونغرس «كرتا ً أبيض» ليقوم بما يريد وال أعتقد أن الكونغرس
سيعطيه ذلك ألنه يطلب منه وضع قوات برية على األرض وهو ال
يريد ذلك ،لذلك أوباما ليست لديه خطة لضرب «داعش».

ُيبث هذا الحوار كامالً الساعة الخامسة من
مساء اليوم ويعاد بثه عند الحادية عشرة ليالً
على قناة «توب نيوز» تردد 12034

جائزة �أف�ضل التطبيقات الذكية لـ«الوطنية»
تسلمت مديرة الوكالة الوطنية
لالعالم لور سليمان صعب درعا ً
تكريمية للوكالة الوطنية وشهادة
تقدير بعد فوزها بجائزة أفضل
التطبيقات الذكية عن فئة الهيئات
اإلعالمية على مستوى الجمهورية
اللبنانية عن تطبيق (Lebanon
.)NNA
وال��ج��ائ��زة تسلمتها سليمان
خ�لال اح��ت��ف��ال أق��ام��ت��ه أكاديمية
جوائز التميز في المنطقة العربية
«ال�����ذراع اإلداري�����ة والتنظيمية
لمسابقة درع الحكومة الذكية» في
دورتها السادسة والجهاز المركزي
لدولة الكويت ،برعاية وحضور
وزي����ر ال���دول���ة ل���ش���ؤون مجلس
الوزراء رئيس مجلس إدارة الجهاز
المركزي لتكنولوجيا المعلومات
الشيخ محمد عبدالله الصباح ،في
فندق سمفوني ستايل  -الكويت.
وحضر االحتفال سفير لبنان
ف��ي ال��ك��وي��ت خضر ح��ل��وي وع��دد
من سفراء الدول الفائزة بالجائزة
وهي :اإلم��ارات العربية المتحدة،
األردن ،سلطنة عمان ،قطر ،الكويت،

سليمان تتسلم الجائزة
مصر ،البحرين والسعودية.
كما تسلمت م��دي��رة البرنامج
الوطني للصحة االلكترونية لينا
ابو مراد جائزة أفضل التطبيقات
ال��ذك��ي��ة ع��ن فئة ال�����وزارات على
مستوى الجمهورية اللبنانية.
وزارت سليمان وكالة األنباء

الكويتية كونا ،حيث التقت رئيس
مجلس إدارة  -ال��م��دي��ر ال��ع��ام
ل��ل��وك��ال��ة ال��ش��ي��خ م��ب��ارك دعيج
اإلبراهيم الصباح ،وبحثت معه
ف��ي تفعيل ال��ت��ع��اون اإلع�لام��ي،
في ضوء اإلتفاقية الموقعة بين
الوكالتين.

