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الراعي :الم�س�ؤولية لي�ست
خدمة لفئات حزبية �أو مذهبية
أك��د البطريرك الماروني بشارة
الراعي «أنّ المسؤولية ليست للقهر
واالستبداد والظلم ،وليست لإلهمال
وال��ت��ف��ري��ط ،ول��ي��س��ت المسؤولية
خ��دم��ة ل��ل��ذات ولفئات مذهبية أو
ح��زب��ي��ة ،المسؤولية ه��ي لخدمة
الخير ال��ع��ام» .وق���ال ال��راع��ي في
عظة ألقاها خ�لال ق �دّاس األح��د في
الصرح البطريركي في بكركي« :ال
يمكن القبول بممارسة المسؤولية
والسلطة خالفا ً لهذه الخدمة .فليتق
الله في ه��ذا كل مسؤول وصاحب
سلطة».
وك���ان ال��راع��ي ت���رأس السبت،
الجمعية العمومية لمكتب راعوية
الشبيبة في الدائرة البطريركية.
وأم��ل��ت الجمعية ف��ي ب��ي��ان أن
«يتحلى السياسيون بوقفة تاريخية
إلي���ق���اف ن���زف ال���ج���رح اللبناني
دس��ت��وري �ا ً وإن��م��ائ��ي �ا ً واق��ت��ص��ادي�ا ً
واجتماعياً ،وإعادة الديمقراطية إلى
الحياة السياسية ،التي تتجلى في
انتخاب رئيس جديد للجمهورية،
ومجلس نيابي ،ك��ي يتفعّ ل عمل
المؤسسات ،وخصوصا ً في مواجهة
التحديات الكبرى ،وخطر اإلرهاب».
وأس��ف الراعي ،من جهته« ،ألنّ
ال��دول��ة ال تقوم ب��دوره��ا الكامل»،
وق���ال« :ل��ن نسكت ع��ن ه��در المال
ال��ع��ام وال��س��رق��ات وال���رش���اوى،
واالس��ت��ي�لاء على ينابيع معينة
م��ن ال��م��ال ال��ع��ام ،واالس��ت��خ��ف��اف
ب��ال��ش��ع��ب» .وأض����اف« :إن��ن��ا في

�أبوفاعور :الحريري و�ضع
الأ�سا�س لحوار وطني
رأى وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور «أنّ الموقف الذي أعلنه الرئيس
سعد الحريري ،أطلق صافرة الحوار الوطني ،ووضع األساس لحوار وطني
يخ ّفف االحتقان» ،آمالً «أن يقود إلى تسوية وطنية شاملة».
وأمل أبو فاعور خالل انعقاد «لقاء التواصل» لمرجعيات وفاعليات قرى
راشيا ،والذي رعاه مفتي راشيا الشيخ أحمد اللدن ،في مركز كمال جنبالط في
راشيا ،أن «نكون على المستوى الوطني على أبواب مرحلة سياسية جديدة،
بدأت تباشيرها مع الكالم النبيل والشجاع الذي أطلقه الرئيس سعد الحريري»،
معتبرا ً أنه «أطلق صافرة الحوار الوطني ووضع األساس لحوار وطني يخفف
االحتقان» ،آمال أن «يقود إلى تسوية وطنية شاملة ،وربما تكون المرحلة األولى
مرحلة تخفيف االحتقان والتشنج والضغائن ،ولكنّ طموحنا وأملنا أن نسير
في اتجاه تفاهم وتسوية وطنية شاملة ،يحفظان لبنان».
وقال« :إنها ليست المرة األولى التي يعاكس فيها الرئيس الحريري الهوى
الشعبي من أجل المصلحة الوطنية ،وهو يقدر على هذا األمر ،الذي يحسب له
وال يحسب عليه ،ألنه يثبت يوما ً بعد يوم ،أنه ضمانة االعتدال في هذا البلد
والتي يحتاجها اللبنانيون اليوم أكثر من أي وقت مضى ،وهم يحتاجون إلى
أن يالقى هذا االعتدال باعتدال مقابل ،وبرغبة مقابلة ت ّم التعبير عنها في أكثر
من مناسبة من قبل أطراف أخرى ،سواء من حزب الله أو الرئيس نبيه بري
الملحاح الدائم على إيجاد تسوية ،والذي يعمل هو ورئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط من أجل إيجاد تسوية وتفاهم بين اللبنانيين».

الراعي مترئسا ً قداس األحد
حاجة إلى التثقيف لناحية المفهوم
السياسي .فالسياسة ليست كما
نراها اليوم .لقد ص��درت وثيقتان
من بكركي يمكننا أن نع ّزز ثقافتنا
الوطنية من خاللهما .األولى ،وهي
شرعة العمل السياسي ،بحسب
تعليم الكنيسة ،وخصوصية لبنان.
هذه الوثيقة نحتاج إليها لكي تدخل
ضمن تثقيف شبيبتنا ،حول مفهوم
العمل السياسي ومفهوم لبنان،
وقيمته ،كما سبق وذكر قداسة البابا
يوحنا بولس الثاني ،ومن ثم يتطرق
إلى كيفية اختيار ممثلينا في المجلس

راوح موضوع ال��ح��وار المزمع
عقده بين حزب الله وتيار المستقبل
بين مؤيد ومتحفظ عليه بسبب
م��واق��ف الرئيس سعد الحريري
السلبية من المقاومة وسورية.
إال أن ال��ع�لام��ة الشيخ عفيف
النابلسي أك���د خ�ل�ال استقباله
األمين العام للتيار األسعدي معن
األس��ع��د «أن��ن��ا م��ل��زم��ون بالحوار
كلبنانيين بأسلوب صريح وواقعي
وإي��ج��اب��ي .وع��ل��ى رغ���م األج���واء
العاصفة والمحمومة التي رافقت
المرحلة الماضية ،إال أن ذل��ك ال
يمنع التواصل وإعادة الحرارة إلى
الحوار الداخلي من أجل الوصول
إل���ى ح��ل��ول للمشاكل واألزم����ات
األمنية والسياسية واالجتماعية
واالقتصادية».
وش��دد على «أن للحوار آث��ارا ً
محمودة على الجميع بصرف النظر
ع��ن االخ��ت�لاف ف��ي وج��ه��ات النظر
واالجتهادات السياسية والفكرية
ألن القضايا المشتركة والمصلحة
الوطنية أكبر م��ن ك��ل التباينات
والخصومات السياسية».
واعتبر األسعد ،من جهته« ،أن
البلد ال يمكن أن يستقر إال برافعة
الحوار وكل حوار يزرع أمالً ويفتح
أف��ق �ا ً وي��وق��ف ح��رك��ة االس��ت��ن��زاف
وال��ت��ش��رذم ال��ن��ف��س��ي وال��وط��ن��ي
والسياسي».
وأكد «أن األح��زاب على اختالف
توجهاتها مدعوة إلجراء مباحثات
جدية ال استعراضية تتناول مختلف
ال��ج��وان��ب الحياتية والسياسية
لتحصين البلد من أخطار اإلرهاب
ال���ذي ي��ه��دد ك��ل ان���ج���ازات السلم
وتطلعات المستقبل للبنانيين
كافة».
وفي السياق ،لفت األمين العام
لحركة الناصريين الديموقراطيين
خالد ال���رواس ف��ي بيان ال��ى «أن
ح��ج��م ال���ح���وارات ال��ت��ي حصلت
وتحصل بين األط��راف السياسية
اللبنانية المتخاصمة ،يؤشر الى
حجم االنقسام السياسي الكبير
بين مكونات لبنان السياسية منذ
نشأته حتى ال��ي��وم» ،م��ؤك��دا ً «أن
التسويات السياسية المستمرة
على المسائل واألمور الخالفية قد
ساعدت عبر السنوات الماضية على
تنامي الفساد السياسي والمالي في

البلد على حساب بناء دولة العدالة
والقانون على النحو الذي يطمح
اليه اللبنانيون ،بما جرد لبنان من
عناصر قوته وتماسكه الداخلي
ودف���ع ب��ه ال��ى دائ���رة التجاذبات
السياسية العقيمة التي ال تنتهي،
والتي استفاد منها أعداء لبنان وفي
مقدمهم إسرائيل».
وش���دد ف��ي ب��ي��ان ال��ي��وم ،على
أن «ص��ي��غ��ة ل��ب��ن��ان  1943قد
انتهت مفاعيلها مع نشوء الكيان
الصهيوني على أرض فلسطين
ف��ي ع��ام  ،1948بما ك��ان يحتم
على اللبنانيين منذ ذل��ك الوقت
اعادة تحديد دور بلدهم لمواجهة
األخطار «اإلسرائيلية» الداهمة على
حدودهم الجنوبية على النحو الذي
يخدم صيغة العيش المشترك فيه
ال اختراقها كما حدث على مر العقود
الماضية» .وأشار إلى «أن اي حوار
مجتزأ اليوم ال يبدأ بالتوافق على
تحديد دور لبنان وتحصين عناصر
قوته المتمثلة في تحصين الوحدة
الوطنية وتوحيد الرؤيا لمواجهة
ال���ع���دو ال��ص��ه��ي��ون��ي م���ن خ�لال
احتضان المقاومة والعمل على
تجهيز الجيش اللبناني بالسالح
النوعي في مواجهة «اسرائيل» ،لن
يجدي نفعاً».
وتساءل إمام مسجد القدس في
صيدا الشيخ ماهر حمود «كيف
ستعقد في لبنان جلسة للحوار
إذا ك��ان بعضهم فيه ال يعترف
ب��إن��ج��ازات المقاومة السياسية

ف��ض�لاً ع���ن ال��ع��س��ك��ري��ة ،وك��ي��ف
سيعقد وهناك من يعتقد أن الذي
حصل في سورية هو ث��ورة على
رغ��م إدراك���ه أن ال��ذي حصل في
الحقيقة هو مؤامرة وفتنة ودمار
ول��ي��س��ت ل��ه ع�لاق��ة ب��ال��ث��ورة وال
بحقوق الشعب وبالديموقراطية
المرتقبة ،وهناك أيضا ً من يسوي
ب��ي��ن س�ل�اح ال��م��ق��اوم��ة وس�ل�اح
اإلره��اب ،وال يستطيع أن يعترف
ب��أن ما يفعله ح��زب الله هو قوة
للمسيحيين م��ن خ�لال اختياره
الرجل األقوى مسيحيا ً لتولي سدة
رئاسة الجمهورية».
وخ��ل�ال ل��ق��اء س��ي��اس��ي أق��ام��ه
حزب الله وبلدية دبين الجنوبية
في قاعة البلدية ،أشار حمود إلى
أن «الرئيس سعد الحريري الذي
ت��ح��دث ع��ن أهمية ال��ح��وار يضع
محرمات ف��ي سبيل تحقيقه من
خالل تكراره لمقولة إن دخول حزب
الله إلى سورية كان خطأ مريعا ً
وأنه قتل الشعب السوري على رغم
أنه يعلم يقينا ً أن حزب الله لم يقتل
الشعب السوري بل قاتل اإلرهابيين
الذين كانوا يعدون العدة لقتلنا
جميعا ً مسلمين ومسيحيين وسنة
وشيعة».
وأك��د أن «تدخل ح��زب الله في
سورية حمى لبنان جميعا ً وكل
ال��ط��وائ��ف والمناطق اللبنانية،
وه��ذا ما يعترف به جزء كبير من
قوى فريق  14آذار كحزب الكتائب
وغيره».

النابلسي مستقبالً األسعد

صيدا ـ مصطفى الحمود

سعد مستقبالً الوفد التونسي
كما ن��وه أع��ض��اء ال��وف��د ب��دور
الجبهة الشعبية التي تضم قوى
تقدمية وي��س��اري��ة .وق��د نجحت
بالفوز بـ  15مقعدا ً في االنتخابات

أبوفاعور خالل لقاء التواصل في راشيا

األوروب��ي��ة» .وأض���اف« :إنّ المسيحيين ،مع غيرهم،
يدفعون فاتورة غالية ،وحماية المسيحيين هي أوال ً
بإحالل السالم في ك ّل الشرق ونقدّر في هذا اإلطار مواقف
الحكومة والكنيسة والشعب الروماني» .وش �دّد على
«أنّ المسيحيين مكون أساسي في المنطقة» ،معربا ً
عن أسفه الشديد «لتجيير حقوق اإلن��س��ان ،وللصمت
الدولي المعيب تجاه قضية مطراني حلب يوحنا وبولس
المخطوفين» ،مؤكدا ً «أنّ المسيحيين باقون في أرضهم
رغم ك ّل الصعوبات».
وت ّوج البطريرك يازجي ،زيارته السالمية إلى رومانيا
بقداس إلهي كبير مع البطريرك دانيال في كنيسة المقر
البطريركي ،وذلك بمناسبة عيد القديس أندراوس شفيع
الكنيسة الرومانية ،ض ّم مطارنة من الكنيسة الرومانية ومن
الجانب األنطاكي المطارنة :سابا (ح��وران) ،باسيليوس
(عكار) واألسقف قيس صادق واآلباء الكهنة والشمامسة.
وفي نهاية القداس ،رحب البطريرك الروماني ببطريرك
أنطاكية ،مؤكدا ً «أنّ الكنيسة الرومانية تعمل وتصلي من
أجل إخوتها في سوريو ولبنان» .كما قدم إلى البطريرك
مساعدة مالية جمعتها الكنيسة الرومانية تضامنا ً مع
المهجرين في سورية.

وقفة ت�ضامنية حا�شدة �أمام الأ�سكوا لمنح الفل�سطينيين حق العمل
نظم تحالف حق العمل لالجئين الفلسطينيين
في لبنان احتفاال ً جماهيريا ً أمام مقر االسكوا،
تضامنا ً م��ع الشعب الفلسطيني ف��ي لبنان
وحقه في العمل ،بمشاركة ممثلين عن الفصائل
الفلسطينية واالح���زاب اللبنانية واالت��ح��ادات
واللجان الشعبية وعدد كبير من المتضامنين.
افتتحت الوقفة التضامنية بكلمة من منسقة
إئتالف حملة حق العمل والمناصرة في جمعية
النجدة اإلجتماعية ملفينا أبو ردينة ،اعتبرت فيها
ان «االحتفال بالسنة الدولية وباليوم العالمي
للتضامن مع الشعب الفلسطيني يبقى ناقصا ً
ما لم يتم التضامن الفعلي مع أبناء فلسطين
بمنحهم حق العمل ،مما يمكنهم من الصمود
إلستكمال مسيرة نضالهم من أج��ل العودة».
وطالبت المجتمع ال��دول��ي بـ«تنفيذ ق��رارات��ه
المتعلقة بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني
وتجسيد استقالله على دولته المستقلة كاملة
السيادة على األراض���ي الفسطينية المحتلة
بحدود ع��دوان  1967بعاصمتها القدس ،وفي
تطبيق حق العودة إلى الديار والممتلكات التي
شردوا وهجروا منها».
كلمة تحالف حق العمل ألقاها السفير سمير
خ��وري ،فطالب ال��دول��ة اللبنانية بـ«معالجة
ما يعتبر نواحي غامضة في النص القانوني
وثغرات وقصور في تطبيق التعديالت القانونية،
ودع��وة السلطات اللبنانية المختصة إلتخاذ
اإلج��راءات الالزمة لرفع القيود القانونية التي
تشوب القانونين  128و 2010/129وجعلهما
قابلين للتطبيق بإنصاف».
وأضاف« :إنطالقا ً مما تقدم فإن تحالف حق
العمل يدعو الى تمكين الالجئين الفلسطينيين
المقيمين والمسجلين في لبنان من الحصول
على إجازة عمل دائمة ،استنادا ً إلى بطاقة اللجوء
الرسمية التي في حوزتهم ،ذلك في خطوة تمهيدية
إيجابية من أجل اإللغاء الكامل إلج��ازة العمل
لالجئين الفلسطينيين وإلى حين أن يطبق حق
العودة .وبالنسبة الى قانون الضمان اإلجتماعي
المعدل ،إلتاحة الفرصة لالجئين الفلسطينيين
ف��ي لبنان االس��ت��ف��ادة م��ن تقديمات الصندوق
الوطني للضمان اإلجتماعي في مقابل إخضاعهم
لتسديد اإلشتراكات المترتبة عليهم كاملة .أما
بالنسبة الى المهن الحرة ،فالستثناء الالجئين
الفلسطينيين في لبنان من تطبيق مبدأ المعاملة

بالمثل او شرط الجنسية اللبنانية ،إينما وجد
في القوانين اللبنانية المتعلقة بالعمل ،ومنح
اصحاب الكفاءة المستوفين الشروط الحقوق
التي تمنحها إياهم المواثيق الدولية التي صادق
عليها لبنان».
وألقى المخرج روجيه عساف كلمة الثقافة
والمثقفين ،فأشاد بالغنى والتضامن والتبادل
الثقافي اللبناني والفلسطيني الذي يعطي للثقافة

الوطنية والمناضلة بعدها اإلجتماعي واإلنساني
والوطني .وطالب بمنح الالجئين الفلسطينيين
في لبنان الحق في العمل.
وشدد ممثل مؤسسة «الدياكونيا» في لبنان
رودل��ف جبرايل على «شمولية وع��دم تجزأة
حقوق اإلن��س��ان» ،ودع��ا لبنان إل��ى «اح��ت��رام
التزاماته الدولية واإلقليمية بتطبيق مبدأ عدم
التمييز ومنح الالجئين الفلسطنيين الحق في

العمل».
وف��ي الختام ق��دم��ت فرقتا «وط���ن لألغنية
الوطنية» و«محمد آغا» أغاني وطنية وتراثية
فلسطينية.
ي��ذك��ر أن ت��ح��ال��ف ح���ق ال��ع��م��ل لالجئين
الفلسطينيين في لبنان يضم إتئالف حق العمل،
لجنة العمل ،منظمة العمل الدولية ،األسكوا،
األنروا ،ومؤسسة الدياكونيا.

من الوقفة التضامنية

ندوة في معهد الدرا�سات الدولية
عن المتغ ّيرات ال�سيا�س ّية واال�ستراتيج ّية في اليمن

التيار ال�شعبي التون�سي يزور �سعد:
تخوف من �صراعات �أهلية
استقبل األمين العام للتنظيم
ال��ش��ع��ب��ي ال��ن��اص��ري ال��دك��ت��ور
أس��ام��ة س��ع��د وف����دا ً م��ن ال��ت��ي��ار
الشعبي ف��ي تونس ض��م ك�لاً من
األمين العام للتيار زهير حمدي،
ومباركة اإلبراهيمي أرملة الشهيد
محمد اإلب��راه��ي��م��ي ،وأع��ض��اء من
ال��ب��رل��م��ان ال��ت��ون��س��ي .وح��ض��ر
اللقاء رئيسة الهيئة النسائية
الشعبية في التنظيم إيمان سعد،
وأع��ض��اء اللجنة المركزية علي
عسكر ومصباح ال��زي��ن وص�لاح
البسيوني.
وع���رض ال��وف��د األوض�����اع في
تونس بخاصة بعد االنتخابات،
وأب�����دى ت��خ��وف��ه م���ن ال��م��س��اع��ي
الهادفة إلى خلق حال من الفوضى
وعدم االستقرار مدعومة من قبل
أنظمة عربية ،وم��ن اإلرهابيين
المتسللين عبر الحدود الليبية.

مرحبا ً بالبطريرك يازجي
الرئيس الروماني ّ
أثنى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس
يوحنا العاشر يازجي «على موقف الحكومة الرومانية
بالدفع باتجاه ح ّل سياسي سلمي في سورية» ،معتبرا ً
«أنّ حماية المسيحيين هي أوالً ،بإحالل السالم في كل
الشرق».
في إطار زيارته السالمية إلى رومانيا ،التقى البطريرك
يازجي الرئيس الروماني تريان باسيسكو في القصر
الرئاسي في بوخارست .وض ّم اللقاء بطريرك بوخارست
وسائر رومانيا دانيال ،وأعضاء الوفد األنطاكي ،وتطرق
إلى قضايا الساعة في المنطقة وإلى الوضع المسيحي
العام في سورية ولبنان.
وأك��د باسيسكو «على وق��وف رومانيا ،التي أبقت
سفارتها في دمشق ،إل��ى جانب سورية في مواجهة
التط ّرف واإلره��اب» ،مشدّدا ً على دور بالده «في إيصال
حقيقة ما يجري في الشرق عموما ً وفي سورية خصوصاً،
إلى أوروبا».
وقال يازجي ،من جهّته« :إننا ممتحنون في الشرق
ومشتاقون إلى السالم» .كما أثنى على موقف الحكومة
الرومانية «ب��ال��دف��ع باتجاه ح � ّل سياسي سلمي في
سورية» ،مشيرا ً إلى «أهمية الدور الروماني في األوساط

النيابي ،وبحسب أي مقياس».
وختم الراعي« :لقد تطرقتم في
بيانكم إل��ى الدستور ،ال��ذي يشبه
العمود الفقري للبلد ،وكيف ينتهك
بكل بساطة .ننتهكه لمدة ثمانية
أشهر ،فال ننتخب رئيسا ً للجمهورية،
في الوقت الذي يُقال فيه بضرورة
انتخاب رئيس للجمهورية ف��وراً،
في حال فراغ سدّة الرئاسة ،وعلى
المجلس أن يلتئم ف��ورا ً لالنتخاب
وقبل انتهاء المدة بشهرين ،إذ ال
يجوز القبول بانتهاك الدستور بهذه
السهولة».

الحوار بين م�ؤيد ومتحفظ :كيف �سيعقد
�إذا كان البع�ض ال يعترف ب�إنجازات المقاومة؟

يازجي التقى الرئي�س الروماني :حماية
الم�سيحيين ب�إحالل ال�سالم في ّ
كل ال�شرق

(مصطفى الحمود)
األخيرة .كما نوهوا بدور الجبهة
في التصدي لمحاوالت جر تونس
إلى صراعات أهلية من قبل القوى
الرجعية والظالمية اإلرهابية.

ّ
نظم معهد ال��دراس��ات الدولية
ندوة حول المتغيرات السياسية
واالستراتيجية في اليمن في مطعم
«ال��س��اح��ة» ـ ب��ي��روت ،بحضور
المشرف على المعهد محمد ابو
أسامة حمية وأعضاء هيئة المعهد،
وجمع من المهتمين والشخصيات
الحزبية واالعالمية.
قدّم الندوة وأداره��ا عضو هيئة
المعهد اإلعالمي محمد فقيه ،ثم
تحدث السفير اليمني في لبنان
الدكتور علي الديلمي فأضاء على
المشهد السياسي في اليمن ماضيا ً
وح��اض��راً ،م��ش��ددا ً على ض��رورة
الشراكة الوطنية وأن تتحمل القوى
السياسية اليمنية كافة ،مسؤولية
فتح آفاق التشارك وبناء المستقبل
المنشود لجميع أبناء اليمن.
وإذ اشار الديلمي إلى أن هناك
مسؤولية مضاعفة على القوى
السياسية وال سيما «أنصار الله»
أكد أن أمام الحكومة التي هي نتاج
اتفاق السلم والشراكة ،مسؤولية
دراس��ة األوض��اع االقتصادية بما
يصب في مصلحة كل اليمنيين،
الفتا ً الى استحالة العودة إلى ما

ك��ان عليه اليمن قبل التطورات
األخيرة ،إذ كان هناك طرف واحد
ممسك بزمام مقدرات اليمن.
وت��ط��رق الديلمي ال��ى األهمية
االستراتيجية للموقع الجغرافي
ل��ل��ي��م��ن وال����ث����روات الطبيعية
وال��ب��ش��ري��ة ال��ت��ي ت��ؤه��ل الشعب
اليمني ليكون رقما ً فاعالً ومؤثرا ً في
شكل إيجابي في محيطه العربي
والدولي.
واختتم السفير الديلمي باإلشارة
إل��ى أن «ب��اب المندب» و«البحر
األح��م��ر» و«خ��ل��ي��ج ع���دن» تشكل
عنوان الصراع في المستقبل.
وت��ط��رق اإلع�لام��ي حميد رزق
م��ن ج��ان��ب��ه ،ف��ي ورق��ت��ه المقدمة
الى الندوة حول المخاضات التي
سبقت ثورة  21أيلول والمكاسب
التي حققتها هذه الثورة باإلضافة
إلى التحديات التي ال تزال ماثلة
أمام اليمنيين سواء الداخلية منها
أو الخارجية ،مشيرا ً إلى أنّ ثورة
 21أيلول هي ث��ورة حقيقية ،في
حين أن واشنطن اختطفت «الربيع
العربي» وحولته الى ربيع أميركي
ـ ص��ه��ي��ون��ي ي��ه��دف ال���ى تقسيم

المنطقة ونشر الفوضى في البلدان
العربية.
ون��ف��ى رزق أن ي��ك��ون «أن��ص��ار
ال��ل��ه» يشكلون أي ت��ه��دي��د على
طرق المالحة البحرية ،معتبرا ً أنّ
ما يتم ترويجه وإثارته حول باب
المندب هدفه إثارة المحيط العربي

وتأليبه على الثورة اليمنية من
البوابة المصرية.
وع��ن عالقة «أن��ص��ار ال��ل��ه» في
اليمن بالسعودية ،أك��د رزق أن
م��وق��ف «أن���ص���ار ال��ل��ه» ك���ان وال
ي���زال يعتمد م��ب��دأ ال��ي��د الممدوة
مع الجميع ،مذكرا ً بدعوة قائدها

السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي
للحكومة السعودية إلى مراجعة
سياساتها السلبية بحق الشعب
اليمني بما يخدم البلدين والشعبين
الشقيقين.
وت��ح��دث ال��م��دي��ر ال��ع��ام لقناة
«المسيرة اليمنية» م��ن جانبه،
إب��راه��ي��م ال��دي��ل��م��ي ع��ن األهمية
االستراتيجية لموقع اليمن ،متمنيا ً
على النظام وال��دول��ة اليمنية أن
يستفيدا من هذا الموقع بما يعود
بالفائدة االقتصادية على البالد في
شكل عام.
وت��خ��ل��ل��ت ال���ن���دوة م��داخ�لات
وأس��ئ��ل��ة ،ف��أش��ار م��دي��ر ال��دائ��رة
اإلع�لام��ي��ة ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي معن حمية إلى
أن توافق القوى واألحزاب اليمنية
أمر ضروري ومهم ،لكنه ليس كافيا ً
إلخراج اليمن من أزمته الراهنة ،إذ
إن هناك مشهدا ً إقليميا ً غير مستقر
ف��ي ع�لاق��ات��ه ،وه��ذا ل��ه تداعياته
على اليمن ،كما أن األطماع الدولية
ح��اض��رة ف��ي المشهد .وال ب��د من
ق���راءة المشهد بكليته الج��ت��راح
حلول ناجعة لليمن واليمنيين.

