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الرئيس السابق للبنان في مكاشفة مع د.هشام الديوان

أمين الجميل لتلفزيون صوت العرب :أخاف على دول عربية من التطهير العرقي
بث رئي�س اجلمهورية اللبنانية يف
الفرتة من عام � 82إلى عام 1988
�أمني اجلميل خماوفه ب�ش�أن الو�ضع
العربي الراهن يف بع�ض الدول
العربية ال��ت��ي ت�شهد �رصاعات
حتى اللحظة وق��ال خ�لال حديثه
مع الإعالمي د.ه�شام الديوان عرب
تلفزيون �صوت ال��ع��رب �إن تلك
الدول تعاين من خماطر جمة منها
التطهري العرقي وهو �أم��ر خطري
يحدث على مر�أى من اجلميع.
و�أك��د اجلميل �أن الكيان اللبناين
مقارنة بغريه م��ازال متما�سك ًا،
الفت ًا �إل��ى دور الكيان ال�صهيوين
يف اخ�تراق امل�ؤ�س�سات املالية
العاملية كي ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على
من يواجهه و�إلى التفا�صيل:
• ه��ل ت��رى ان لبنان تغري عن
ال�سابق؟
 ن��ع��م ب��ال��ط��ب��ع ه��ن��اك تغيريولي�س يف لبنان فقط بل الكثري
من البلدان تغريت لكن القيادات
التي غريت الكثري يف التاريخ مل
تعد اليوم موجودة حيث الرتابة
على �صعيد ال�سيا�سة العاملية،
واحل��ا���ص��ل يف لبنان ه��و نتيجة
�رصاعات �أو فراغات على ال�صعيد
االقليمي لي�صبح �ساحة ح�سابات
ب�ين الأن��ظ��م��ة ال�سيما التناطح
بني الواليات املتحدة الأمريكية
ورو�سيا وكذلك بني ال�سعودية
و�إي���ران والآن دخلت تركيا على
اخلط والكل يتناحر على ال�ساحتني
ال�سورية واللبنانية حيث �أ�صبح
لبنان امتداد ًا طبيعي ًا ملا يحدث يف
ال�ساحة ال�سورية واملنطقة �أ�صبحت
تغلي ،وكنا نتوقف على االجناز
اخلليجي ملنظمة دول جمل�س
التعاون والذي كان رمز ًا للوحدة
العربية بالتعاون والتكامل لكن

,,

,,

صفقة القرن

على الجامعة

ليس من السهل

لوبي عربي

بأكمله

عن حقوقنا

العربية خلق

قديمة لكن

في أميركا دفاع ًا

شطب شعب

�أي���ن نحن الآن مم��ا ح�صل بهذا
املجل�س من خالفات وان�شقاقات،
لذلك لي�س لبنان وح��ده يعاين
من هذه الظروف ،ولكن ال جمال
لل�شك اننا يف لبنان ندفع ثمن لهذه
التناحرات وال�رصاعات ،وللأ�سف
ال�سيا�سة اللبنانية مت تقزميها.
• يف ظ��ل ال��ت��ج��اذب��ات احلالية
وامل��ط��وح��ات اجل��دي��دة لرتكيا
و�إيران وامل�رشوع الأمريكي وفر�ض
خارطة جديدة لل�رشق الأو�سط هل
هناك خوف على الو�ضع اللبناين؟
 ال يوجد �شك ،هناك خوف علىلبنان ولكن �أقل من اخلوف على
بع�ض ال���دول امل��ه��ددة ك�سورية
والعراق حيث انه رغم كل �شيء
�إال ان��ه م���ازال ككيان �أف�ضل من
كيانات �أخ��رى وخ��ويف الآن على
بع�ض ال���دول ك��ال��ع��راق وليبيا
و�سورية واليمن حيث تعاين من

خماطر جمة منها التطهري العرقي
احلا�صل بتلك ال���دول وه��و �أمر
خطري يتم �أم��ام م��ر�أى اجلميع،
ولبنان مر بهذا الأمر لكن مازالت
امل��واق��ع اجل��غ��راف��ي��ة والتبادل
ال�سكاين موجود ًا والكيان اللبناين
رغم احلروب التي حدثت به �إال �أنه
مازال متما�سك ًا.
• كان هناك مزحة من م�رشوع �إعادة
توزيع ال�رشق الأو�سط وجعلها �أكرث
دميقراطية كيف ترى هذا؟
 �أرى ان هذا الأمر مزحة �سمجةو�أين هي الدميقراطية ،يف �أي بلد
ن�شعر بها؟ هذا جمرد كالم فارغ
ولال�ستهالك فقط.
• م��ا ر�ؤي���ت���ك ل��ل��م����شروع ال��ذي
يقال عنه «�صفقة ال��ق��رن» حيث
ط��رد الفل�سطينيني وتهويد القد
وم�صادرة املقد�سات امل�سيحية
وظهور كيانات جديدة؟

التدريبات العسكرية المشتركة بين سيول

وواشنطن محل نقد كوريا الشمالية
انتقدت منافذ الدعاية يف كوريا ال�شمالية ام�س
الثالثاء التدريبات الع�سكرية امل�شرتكة بني كوريا
اجلنوبية والواليات املتحدة ،وا�صفة �إياها ب�أنها
«ا�ستفزاز ع�سكري» �ضد كوريا ال�شمالية ،ي�سكب
املياه الباردة على مزاج ال�سالم يف �شبه اجلزيرة
الكورية.
ويف تعليق� ،أدان «�أورميينزوكريي»� ،أح��د منافذ
الدعاية يف كوريا ال�شمالية ،فر�ض كوريا اجلنوبية
والواليات املتحدة ال�ضغط الع�سكري على كوريا
ال�شمالية من خالل تدريباتهما اجلوية والبحرية.
وق��ال« ،التدريبات ،مبا فيها ن�رش �سفينة خفر
ال�سواحل الأمريكية م�ؤخرا يف مهمة للم�ساعدة يف
فر�ض العقوبات التي تقودها الواليات املتحدة،

تعترب ا�ستفزازات ع�سكرية �ضد ال�شمال».
وو�صلت �سفينة « ورثولف» التابعة خلفر ال�سواحل
الأمريكية �إلى ميناء ع�سكري مدين يف جزيرة جيجو
يف الأ�سبوع املا�ضي لإجراء تدريبات م�شرتكة مع خفر
ال�سواحل لكوريا اجلنوبية من �أجل مكافحة عمليات
التهرب من العقوبات البحرية لكوريا ال�شمالية.
وقال املوقع «�إذا تدهور الو�ضع يف �شبه اجلزيرة
الكورية ،ف�ستكون امل�س�ؤولية كاملة على من �أخلفوا
الوعد الذي قطعوه �أمام العامل ونفذوا ا�ستفزازات
ع�سكرية».
ون�رش «مياري» ،موقع �آخر للدعاية ،مقاال م�شابها،
قائال «اال�ستفزازات الع�سكرية للواليات املتحدة
وكوريا اجلنوبية �ضد ال�شمال لن تنجح �أبدا».

سيول :إصالح  13موقع ًا لعقد لقاءات

لم الشمل

قال م�صدر بوزارة الوحدة ام�س
الثالثاء� ،إن كوريا اجلنوبية
�ستبد�أ �أعمال الإ���ص�لاح يف هذا
الأ�سبوع ملراكز مل ال�شمل عرب
ال�شا�شة ،التي مت �إن�شا�ؤها يف
جميع �أنحاء البالد للعائالت
ال��ت��ي انف�صلت ب�سبب احلرب
الكورية.
وقال امل�صدر �إن احلكومة �ستبد�أ
عملية التجديد لـ  13موقعا
لعقد مل �شمل الأ�رس امل�شتتة عرب
ال�شا�شة يف البالد اليوم الأربعاء
م��ع خطة ال�ستكمال الأع��م��ال
بنهاية هذا ال�شهر.

وكان جمل�س الأمن الدويل التابع
للأمم املتحدة قد ا�ستثنى من
ال��ع��ق��وب��ات �إر����س���ال املعدات
امل��ط��ل��وب��ة لعقد ل���ق���اءات مل
الأ�رس امل�شتتة عرب ال�شا�شة �إلى
ال�شمال.
وذكر امل�صدر �إن احلكومة تناق�ش
�أي�ضا �أعمال الإ�صالح الالزمة يف
مرافق مل �شمل الفيديو يف كوريا
ال�شمالية.
وقال« ،مبجرد انتهاء املناق�شات
ذات ال�صلة� ،سنجري م�شاورات
مع ال�شمال لإر�سال املواد لتجديد
�أماكن مل �شمل الفيديو».

وكان الرئي�س الكوري اجلنوبي
مون جيه�-إن والزعيم الكوري
ال�شمايل كيم ج��ون��غ�-أون قد
اتفقا يف �شهر �سبتمرب من العام
املا�ضي على بذل اجلهود لعقد
لقاءات مل �شمل الأ�رس امل�شتتة
وتبادل ر�سائل الفيديو بينهم.
وت��ع��د ق�ضية الأ��س�ر امل�شتتة
واح�����دة م���ن �أك��ث�ر امل�سائل
الإن�سانية �إحل��اح��ا بالن�سبة
للكوريتني ،حيث ت��ويف عدد
كبري من الكوريني امل�سنني دون
فر�صة ملقابلة �أقربائهم عرب
احلدود.

• �أمني اجلميل يحاوره د.ه�شام الديوان

 �أرى �أنه لي�س من ال�سهل فر�ضم�شيئة �أم�يرك��ا و�إ��سرائ��ي��ل على
ال�شعب الفل�سطيني مبجرد توقيع
ورق وعقد اتفاقات حول هذا الأمر،
حيث كلنا يرى ان فل�سطني مازالت
باقية و�شعبها م��ازال يقاوم منذ
عام  1942ولي�س من ال�سهل �شطب
�شعب من اخلريطة ،وهذه احللول
لي�ست هي ما حتقق حالة �سالم يف
املنطقة.
• خ�لال ف�ترة رئا�ستك هل كانت
هناك مالمح لهذا امل�رشوع وهل
متت ا�ست�شارتك بهذا الأمر؟
 ما ي�سمى ب�صفقة القرن موجودمنذ عام  1942وكان هناك خمطط
يهودي لإن�شاء �إ�رسائيل الكربى
وهو �أم��ر مك�شوف للكل والدليل
على ذلك ما تقوم به ا�رسائيل من
تو�سع باجلوالن وبع�ض املناطق
يف حت��د �سافر جلميع القرارات

واالتفاقات ،لذلك طموح ا�رسائيل
دون حدود و«�صفقة القرن» لي�ست
ول��ي��دة ال��ي��وم ب��ل ه��ي م��ن القرن
املا�ضي .ومع الأ�سف هناك �إهمال
عربي جتاه هذا الأم��ر و�إ�رسائيل
ا�ستفادت كثري ًا ملا حدث بالبلدان
العربية من �رصاعات ،لذلك البد
جلامعة الدول العربية ان يكون
لها دور حقيقي بو�ضع ا�سرتاتيجية
ملواجهة هذا الأمر ،وعلينا خلق
لوبي عربي يف �أمريكا للدفاع عن
احلق العربي.
• م��ن امل�����س���ؤول ع��ن الإه��م��ال
والتقاع�س العربي الذي حتدثت
عنه ،هل هو من �صنع الإن�سان
العربي �أم الأنظمة؟
 ما يف �شك ان ال�شعب يتحملامل�س�ؤولية لأنه هو من ي�ساهم بهذا
الو�ضع ال�سيئ و�س�أتوقف هنا عند
ظاهرة الربيع العربي حيث �أعطت

الرئيس الصيني يلتقي «الحكماء»
التقى الرئي�س ال�صيني �شي جني
بينغ وفد جمموعة احلكماء ،بقيادة
رئي�ستها ،رئي�سة �أيرلندا ال�سابقة
م��اري روبن�سون ،يف قاعة ال�شعب
الكربى.
وخ�لال اللقاء ،ق��ال �شي �إن عامل
اليوم يواجه حتديات غري م�سبوقة،
ولكن يف الوقت نف�سه يتزايد عدد
ذوي الب�صرية ممن يفكرون يف �آفاق
ال��ت��ع��اون ال����دويل و�إي���ج���اد حلول
للتحديات العاملية ،ويفكرون يف
م�ستقبل املجتمع الب�رشي.
وقال �شي «ن�ؤيد غر�س الوعي ب�أهمية
جمتمع م�صري م�شرتك للب�رشية،
وت��ع��زي��ز ب��ن��اء كوكبنا امل�شرتك
ورعايته» ،مو�ضحا �أن كل بلد يتحمل
ن�صيبا من امل�س�ؤولية جتاه م�ستقبل
الب�رشية.
و�أو�ضح �شي �أن ال�صني دولة نامية
رئي�سية ،لكنها يف الوقت ذات��ه ال
تتهرب من م�س�ؤولياتها الدولية
املنوطة بها ،م�ضيفا �أن ال�صني
ت�سعى �إل��ى التعاون املف�ضي �إلى
نتائج متبادلة النفع وت�ساعد البلدان
النامية يف حتقيق التقدم امل�شرتك،
وذلك من خالل عملية التنمية التي
ت�شهدها ال�صني ذاتها.
و�أ���ش��ار �شي �إل��ى �أن ال�صني اتبعت
دوم��ا نهجا �صحيحا جت��اه العدل
وامل�صالح يقوم على و�ضع العدل
فوق امل�صالح ،م�ضيفا �أن ال�صني
�ساعدت بلدان �أفريقيا ب�شكل �إيثاري
يف وقت كانت ال�صني نف�سها ال تزال
فقرية للغاية.
وق��ال �إن م��ب��ادرة احل��زام والطريق
املقرتحة م��ن ال�صني «ت��ه��دف �إلى
املنفعة املتبادلة والتعاون املربح
للجميع مع كل الدول».

•الرئي�س ال�صيني �أثناء االجتماع

و�أ�ضاف �أن الكثري من البلدان ت�شعر
يف الوقت الراهن بال�ضغوط والقلق
ب�سبب الأحادية ،لكن �صوت املجتمع
الدويل الذي يدعم التعددية بقي هو
القوة املهيمنة.
و�أ���ش��ار �شي �إل��ى �أن��ه م��ن املهم �أن
ن�ضمن عدم توقف العمليات التعددية
القائمة و�أن ن�ضمن �أننا لن نرتد عما
حققناه �إلى ال��وراء ،م�ؤكدا التزام
ال�صني باحلفاظ على نظام دويل حلظر
انت�شار الأ�سلحة النووية وتعزيز
التعاون الدويل ب�ش�أن تغري املناخ
وغريه من الأجندات التعددية.
وحيث يوافق العام احلايل الذكرى
الـ 70لت�أ�سي�س جمهورية ال�صني
ال�شعبية ،قال �شي �إن التم�سك بقيادة
احلزب ال�شيوعي ال�صيني لي�س �سوى
خيار ال�شعب ال�صيني.
و�أو���ض��ح �شي �أن احل��زب ال�شيوعي

الهند :مكافحة األخبار الكاذبة
أثناء االنتخابات عبر «واتساب»
�أطلق تطبيق وات�ساب للر�سائل الن�صية وال�صوتية ام�س الثالثاء
خدمة تتيح للهنود حتري �صحة املعلومات يف �أحدث حماوالت
من�صة الرتا�سل ال�شهرية ملكافحة الأخبار الكاذبة قبيل االنتخابات
الوطنية املقررة يف الهند هذا ال�شهر.
وقالت وات�ساب يف بيان �إنها عملت مع �رشكة «بروتو» املحلية
النا�شئة لت�صنيف ر�سائل امل�ستخدمني �إلى حقيقية �أو كاذبة �أو
م�ضللة �أو م�شكوك فيها .كما �ستن�شئ ال�رشكتان قاعدة بيانات ملثل
هذا املحتوى لتح�سني ر�صد املعلومات امل�ضللة.
وت�أتي هذه اخلطوة يف وقت تواجه فيه وات�ساب ،التي ي�ستخدمها
�أكرث من  200مليون �شخ�ص يف الهند ،انتقادات �شديدة ال�ستغاللها
يف ن�رش معلومات م�ضللة بينما تعمل �رشكات و�سائل التوا�صل
االجتماعي على منع هذه الظاهرة خا�صة يف الأوقات احل�سا�سة مثل
االنتخابات.
وقالت �رشكة في�سبوك املالكة خلدمة وات�ساب �إنها حذفت 712
ح�سابا و� 390صفحة يف الهند وباك�ستان ب�سبب «�سلوكيات تفتقر
�إلى امل�صداقية» ,م�ضيفة �أن العديد منها يرتبط بحزب امل�ؤمتر
الهندي املعار�ض بينما ترتبط �أخرى باجلي�ش الباك�ستاين.
ومن املقرر �أن تبد�أ املرحلة الأولى من االنتخابات يف الهند يوم 11
�أبريل ني�سان ومن املتوقع �إعالن النتائج النهائية يوم  23مايو.

هذه الظاهرة �أم ًال للإن�سان العربي
وان هناك تغيري ًا قادم ًا �إال انه مت
اخرتاقه حيث ر�أينا يف م�رص تنظيم
«الإخوان امل�سلمون» حاول ركوب
املوجة يف بع�ض ال��دول ،وكلنا
يعرف تدخل القوى اخلارجية يف
بع�ض البلدان وغالب ًا ال�شعوب
العربية مغلوبة على �أمرها.
• هل ت��رى مما يحدث يف العامل
ان هناك انظمة �أو منظمات تدير
الو�ضع العاملي؟
 هناك ظاهرتان �أثرتا يف جمرياتالأمور حيث التكنولوجيا احلديثة
املتمثلة يف مواقع «ال�سو�شيال
ميديا» التي �رسعت من التطورات
وجعلت ه��ن��اك ح��ال��ة فو�ضوية
يف التفكري والتوجيه م��ن خالل
ما يطرح بها من �أف��ك��ار متطرفة
تهيج الو�ضع وتف�سد املعادلة
االجتماعية يف العامل ،والأخرى

«التطرف الديني» الذي جاء نتيجة
الظروف االقت�صادية وبروز الأفكار
اال���ص��ول��ي��ة وظ��ه��ور التنظيمات
الإرهابية ،والبد من و�ضع ثقافة
قبول الآخر والتعاي�ش بني الفئات
املختلفة ولذلك املجتمع العاملي
�أ�صبح مري�ض ًا الآن بهذه الأمور.
• هل ترى ان الثورة العلمية يف
العامل م�ؤ�رش لتغيري حقيقة الأمر؟
وه��ل ه��ن��اك ثقافة ج��دي��دة لدى
الب�رشية حول هذا الأمر؟
الآن ال توجد حدود للتكنولوجياوالعلم وذل��ك بعد �أن مت اطالق
العوملة وه��و �أم��ر فتح احل��دود
�أم��ام الكل وع��امل االنرتنت متاح
�أم��ام اجلميع الطالعك على جميع
املجاالت �سواء طبية �أو اقت�صادية
�أو ع�سكرية ولذلك مل تعد هناك
دول حم�صنة مبا متلك من معلومات
و�أ�صبح االخرتاق �أمرا �سهال وواردا
وتداخلت الأمور بع�ضها يع�ض.
• ما نظرتك ل��دور �صندوق النقد
الدويل وهل تراه م�ؤثر ًا؟
 امل�ؤ�س�سات املالية ال�صهيونيةتهدف �إل��ى تعزيز دور �إ�رسائيل
االقت�صادي لذلك ال يوجد �شك ان
هذه امل�ؤ�س�سات العاملية خمرتقة
حيث ان اللوبي ال�صهيوين م�ؤثر
يف ال��ق��وة االقت�صادية واملالية
العاملية والبنك ال��دويل مل يكن
م�ؤثر ًا �سابق ًا ومازال غري م�ؤثر يف
بع�ض الدول املتعافية مالي ًا ودوره
يكون متوا�ضع ًا ،علم ًا ان �صندوق
التنمية الكويتي و�صندوق التنمية
العربي و�صندوق االحتاد الأوروبي
لديها برنامج عمل واح��د وهو
املحافظة على ال�شفافية وانتظام
ال��دائ��رة امل��ال��ي��ة واالقت�صادية
العاملية والأهداف م�شرتكة ملعظم
تلك ال�صناديق.

ال�صيني قاد ال�شعب ال�صيني يف ن�ضال
ال يكل وال ميل وحقق �إجنازات رائعة
يف الكثري من املجاالت ،م�ضيفا �أن
ال�صني وا�صلت تطوير طريقها نحو
التنمية وبذلت جهودا ال تنقطع يف
�سبيل حتقيق « الهدفني املئويني».
وتابع «�إدارة ال�صني ل�ش�ؤونها اخلا�صة
يف حد ذاتها م�ساهمة للعامل».
وبالنيابة عن جمموعة احلكماء،
حت���دث ك��ل م��ن م����اري روبن�سون
وب��ان ك��ي م��ون ،النائب امل�شارك
لرئي�س املجموعة و�أمني عام الأمم
املتحدة ال�سابق ورئي�س منتدى بو�آو
الآ�سيوي ،وارن�ستو زديلو رئي�س
املك�سيك ال�سابق.
وقدم ه�ؤالء التهاين مبنا�سبة الذكرى
الـ 70لت�أ�سي�س جمهورية ال�صني
ال�شعبية ،كما قدموا التهاين على
ال��ن��ج��اح ال���ذي حققته ال�����ص�ين يف

التنمية االقت�صادية واالجتماعية،
م�شيدين باجلهود التي بذلتها البالد
يف احلماية البيئية والق�ضاء على
الفقر والعمل اخل��ا���ص بالأقليات
القومية.
و�أ�ضافوا �أن ال�صني لعبت دورا م�س�ؤوال
وبناء يف حلظة حا�سمة تواجه فيها
التعددية التحديات ،و�أو�ضحوا �أن
ال�صني مت�سكت طيلة الوقت مبقا�صد
ومبادئ ميثاق الأمم املتحدة و�أ�سهمت
يف ق�ضية ال�����س�لام وال��ت��ن��م��ي��ة يف
�أفريقيا.
و�أو���ض��ح��وا �أن خ��ط��اب��ات ���ش��ي يف
الفعاليات الدولية �أر�سلت ر�سائل
�إيجابية ،داعني بلدان العامل �إلى دعم
النظام التعددي ،والأمم املتحدة يف
القلب منه ،وتعزيز التعاون التعددي
ب�ش�أن تغري املناخ وحتقيق اال�ستقرار
على امل�ستويني الدويل والإقليمي.

أفغانستان:
«طالبان» تقتل
 8عسكريين
�أع��ل��ن��ت ال����شرط��ة الأف��غ��ان��ي��ة عن
مقتل  8من عنا�رصها و�إ�صابة 8
�آخرين جراء هجوم �شنه م�سلحون
تابعون لطالبان الليلة املا�ضية
على مع�سكر لل�رشطة يف والية بلخ
�شمايل �أفغان�ستان.
وذكر ناطق با�سم حاكم الوالية �أن
امل�سلحني ا�ستهدفوا رجال ال�رشطة
بقذيفة �أثناء ت�سيريهم دوري��ة يف
منطقة �شولغره جنوب مزار �رشيف
عا�صمة الوالية ،م�ضيفا �أن  4من
رجال ال�رشطة �أ�صيبوا بجروح.
و�أعلن اجلي�ش الأفغاين ام�س الثالثاء
مقتل  14عن�رصا من طالبان و�إ�صابة
� 7آخرين يف عملية ا�ستعاد اجلي�ش
من خاللها منطقة �أرغنج خواه يف
والية بدخ�شان �شمال �رشق البالد
من طالبان الذين �سيطروا عليها
ال�سبت املا�ضي.
• مظهر احتفايل �أثناء االنتخابات

