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اغتيال م�س�ؤول فرع المعلومات في مرياطة

�أكدوا لـ«البناء» و«توب نيوز» ترابط م�سارات الحل بين الأزمتين ال�سورية واليمنية

م�سلح كمن لعجاج قرب منزله
و�أرداه بر�صا�صة في الر�أ�س

�شبيب :ال وقت لمماطلة المعار�ضة ال�سورية
الإمام :ال�شعبان ال�سوري واليمني يرف�ضان الإرهاب
المهدي :ال مكان لل�سعودية في غد اليمن

استفاق أهالي مرياطة في قضاء زغرتا اليوم على نبأ
اغتيال مسؤول فرع المعلومات في البلدة المؤهل أول
غسان عجاج ،في حادث لم تتضح دوافعه وأهدافه.
وفي التفاصيل ،أن قرابة الحادية عشرة والنصف من
ليل أول من أمس ،وبعد عودة عجاج الى منزله وركنه
سيارته في المرآب ،كان مسلح ينتظره في بستان قريب
للحمضيات ،فأطلق عليه رصاصة واحدة من مسافة ال
تتعدى العشرة أمتار من سالح كالشنيكوف ،اخترقت
زجاج سيارته وأصابته في الرأس ،ما أدى الى مقتله على
الفور .وإذ حضرت القوى االمنية والصليب األحمر إلى
المكان وبوشرت التحقيقات لمعرفة مالبسات الحادث،
أفادت زوجة عجاج انه كان يشعر مؤخرا ً بأنه مستهدف،
لكنه لم يكن يخبرها بأية تفاصيل إضافية ،كما كان يعمد
إلى تبديل سيارته خالل انتقاله من مكان إلى آخر.
وتجدر االش��ارة إلى أن سيارة عجاج كانت تعرضت
للحرق منذ نحو سنة .ويذكر ان��ه ك��ان في وق��ت سابق
المسؤول عن حماية دارة بهاء الدين الحريري في طرابلس.
وتتركز التحقيقات حاليا ً على جمع األدلة وتفريغ مضمون
كاميرات المراقبة الموجودة في المنقطة ،كما يتم االستماع
الى إف��ادة بعض االشخاص ،وإع��ادة النظر في القضايا
التي كان يعمل عليها عجاج منها أمني ومنها األمني وغير
األمني.
وبعد الظهر ،شيعت المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي وبلدة مرياطة الشهيد عجاج ،في مأتم حاشد أقيم
في مسجد البلدة ،في حضور آمر سرية درك زغرتا العميد
مروان سليالتي ممثالً المدير العام لقوى االمن الداخلي
ال��ل��واء ابراهيم بصبوص وقائد ال��درك العميد الياس
سعاده ،المقدم اسكندر يونس ممثالً المدير العام ألمن
الدولة اللواء جورج قرعة ،المالزم أول ادوار يمين ممثالً

حاورهم سعد الله الخليل

المؤهل عجاج
المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم وفاعليات
وحشد من أبناء البلدة والبلدات المجاورة .وألقى سليالتي
كلمة قوى األم��ن الداخلي اعتبر فيها «ان هذه الجريمة
المروعة ال منطق يبررها ،وال معنى يفسر وحشيتها ،وهذا
ما يدفعنا بمهمة أكبر إلى كشف مرتكبها ،وسوقه الى
القضاء ،لينزل به أشد العقاب» .بعد االنتهاء من كلمته،
وضع العميد سليالتي شارة ترقية الشهيد عجاج الى
رتبة مالزم أول بعد االستشهاد .من ثم سار الجميع خلف
نعش الشهيد الذي جال شوارع البلدة ،وصوال ً الى جبانة
البلدة حيث ووري في الثرى.

مزيد من المعزين بالنقيب طبيخ في دور�س

الجي�ش يق�صف جرود عر�سال
ال�شتباهه بتحركات للم�سلحين
فيما أمت دارة النقيب الشهيد أحمد طبيخ في بلدة
دورس وف��ود رسمية وشعبية لتعزية وال��ده العميد
المتقاعد محمود طبيخ والعائلة ،إزدانت طرقات البلدة
بصور الشهيد واألع�لام اللبنانية واليافطات المؤيدة
للجيش في معركته ضد اإلرهاب التكفيري.
ومن المعزين رئيس «كتلة ن��واب بعلبك الهرمل»
حسين الموسوي ونواب الكتلة ،رئيس بلدية بعلبك
حمد حسن ،رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين عواضة
ورؤساء بلديات واتحادات بلديات المنطقة ،وقيادات
عسكرية وأمنية وفعاليات سياسية واجتماعية
وأهلية.
وحضر معزيا ً وف��د تربوي من «ثانوية المهدي»

�صاروخ موجه �إلى فل�سطين
ضبطت استخبارات الجيش ف��ي مجدل زون
صاروخا ً غير مع ٍد لالطالق موجها ً نحو فلسطين
المحتلة.

في بعلبك يتقدمه مدير الثانوية حسين دياب وأفراد
الهيئة اإلداري��ة والتعليمية ،وألقى الطالب محمد برو
كلمة تأبينية قال فيها« :شهيدنا رجل سلم وحرب ،قاوم
وتصدى ،صمد وتحدى ،ع ّمد ترابنا بدماء طاهرة زكية
جسدت تعانق الجيش والمقاومة ،ووح��دة القضية
ضد جيش الكفر الجاثم على جبالنا يهدد قرانا وأهلنا.
فاألحرار هم سياج الوطن يذودون عنه الذل والهوان».
من جهة أخرى ،قصف الجيش اللبناني بالمدفعية
ج���رود ع��رس��ال ووادي راف���ق ظهر أم��س الشتباهه
بتحركات للمسلحين.
وف��ي مجال آخ��ر ،ده��م الجيش اللبناني ع��ددا ً من
مخيمات النازحين السوريين في كفرزبد في البقاع،
وأوقف  14شخصا ً لعدم حيازتهم أوراقا ً ثبوتية .كما
ضبط عددا ً من الدراجات النارية المخالفة.
وفي إطار مالحقة المطلوبين والمشبوهين ،أوقفت
قوى الجيش فجر أمس في محلة حارة حريك ،السوري
محمد ابراهيم يوسف ،وذلك لالشتباه بانتمائه إلى أحد
التنظيمات االرهابية ومشاركته في أعمال إرهابية على
الحدود اللبنانية  -السورية .سلّم الموقوف إلى المرجع
المختص إلجراء الالزم.

تنديد بالتعدي على الم�ؤ�س�سة الع�سكرية
ومطالبة بتعزيز قدراتها في مواجهة الإرهاب
تواصلت المواقف الداعمة للجيش
ال��م��ن��ددة باستهداف المجموعات
االره��اب��ي��ة للجيش وش����ددت على
ضرورة تعزيز قدراته العسكرية في
معركته ضد االره���اب ،مطالبة بأن
«نرى السالح والعتاد والتجهيزات
العسكرية المطلوبة بدأت تأتي إلى
هذه المؤسسة».
ورأى المكتب السياسي في حزب
الكتائب بعد اجتماعه االسبوعي
برئاسة الرئيس أمين الجميل «ان
أح���داث منطقة رأس بعلبك تشكل
ح��ل��ق��ة خبيثة ف��ي م��س��ار اإلم����ارة
االسالمية ،كلفت المؤسسة العسكرية
شهداء أبطاال ً التحقوا بقافلة طويلة
من رفاقهم ،وهي فرع من أصل عنوانه
جذب لبنان الى أرض المعركة في
سورية من خالل خلق وقائع ميدانية
ج��دي��دة على ال��ح��دود الشرقية».
وجدد الحزب الدعوة لضبط المعابر
في شكل محكم ،والتشدد في حركة
العبور ،وحصر األح���داث في مربع
مغلق ،واعتبار الشريط الحدودي
ال��ش��رق��ي م��ن��ط��ق��ة ع��س��ك��ري��ة ،مع
استعجال تنفيذ الخطة العسكرية في
البقاع الشمالي».

قبيسي وخريس

ودعا عضو كتلة التحرير والتنمية
النائب هاني قبيسي خالل احتفال
تأبيني إلى «توفير االمكانات والدعم
للجيش ل��ي��س ب��ال��س�لاح ف��ق��ط بل
بالمال ليتمكن من زي��ادة عديده ألن
ما يجري في ه��ذه المنطقة مؤامرة
تطاول كل الجيوش» ،وق��ال« :نعم
يستهدفون الجيش اللبناني ألنه
حليف المقاومة».
ورأى عضو الكتلة النائب علي
خ��ري��س خ�لال احتفال تأبيني في
بلدة العباسية« ،إن ما قام به الجيش
اللبناني م��ن خ�لال تصديه الرائع
والبطولي ووقوفه ضد المجموعات
التكفيرية ف��ي منطقة رأس بعلبك
وتكبيدها ال��ع��ش��رات م��ن القتلى
والجرحى هو عمل جبار ،لكن المطلوب
منا جميعا ً هو الدعم الحقيقي والفعلي
لهذه المؤسسة ،وأن تقوم الدولة
والحكومة بدورها على أكمل وجه
من أجل تأمين هذا الدعم من دون أي
تأخير ،وفي حين أننا قد سمعنا أن كل

األمور أصبحت جاهزة في ما يتعلق
بهذا الملف منذ مدة ،فإننا نطالب بأن
ن��رى السالح والعتاد والتجهيزات
العسكرية المطلوبة بدأت تأتي إلى
هذه المؤسسة».

نواب زحلة

وح����ذرت كتلة ن���واب زح��ل��ة في
بيان بعد اجتماعها ال���دوري« ،من
اإلس��ت��ن��زاف ال��دم��وي ال��ذي يتحمله
الجيش اللبناني كل فترة في منطقة
البقاع الشمالي ويدفع ثمنه شهداء
وج��رح��ى ف��ي ص��ف��وف عسكرييه
وضباطه»،
وطالبت الكتلة ،الحكومة «بتقديم
دعم مالي عاجل للجيش ليتمكن من
تدعيم وتحصين مواقعه لوجستيا ً
في الجبال واألودي��ة ،ومن المجتمع
العربي والدولي اإلس��راع بتسليمه
ال��س�لاح ليتمكن م��ن أداء مهماته
العمالنية على األرض».

شكر

واع��ت��ب��ر األم��ي��ن ال��ق��ط��ري لحزب
البعث ف��ي لبنان ال��وزي��ر السابق
فايز شكر خ�لال جولة على عوائل
الشهداء معزيا ً بالشهداء العسكريين
الذين سقطوا في جرود رأس بعلبك
أن «القضاء على اإلره���اب يحتاج
ال��ى تضحيات ،وأن دم��اء الشهداء
العسكريين هي التي تصنع النصر»،
مشيدا ًبـ«بطوالت الجيش وتضحياته
الذي يواجه بصدور عارية اإلرهاب
ال��ذي يلقى الرعاية تمويالً وتدريبا ً
وتسليحا ً من قوى إقليمية ودولية
تدعي بكل أسف أنها صديقة للبنان».
وس���أل« :ال���ى متى سيبقى هذا
الجيش متروكا ً لقدره بال سالح أو
ذخائر في مواجهة هذه العصابات؟
وكيف يبرر بعض القوى السياسية
رف��ض��ه��ا ال��ه��ب��ات ال��ع��س��ك��ري��ة غير
المشروطة م��ن إي���ران وه��و بأمس
الحاجة اليها سوى بالكيد السياسي
وال��رض��وخ إلرادات خارجية؟ وهل
احتضان الجيش يكون م��ن خالل
الشعارات وحفالت التضامن وبيانات
اإلستنكار كلما سقط منه شهيد؟».
وأضاف« :إن أقصر الطرق للقضاء
على اإلرهاب واستعادة هيبة الدولة
وحماية أبنائنا العسكريين من غدر

العصابات التكفيرية تحتاج إلى
التسريع أوال في تزويد الجيش بكل
اإلمكانات التي تتطلبها المعركة،
وإلى إطالق يد الجيش في التنسيق
مع الجيش العربي السوري اللذين
يواجهان ع��دوا ً واح��دا ً وعلى حدود
مشتركة تستهدف البلدين الشقيقين
سورية ولبنان ،ألن اإلستمرار في
الرهان على هبات ومكرمات موعودة
سيبقي جرح الوطن نازفا ً ويحول
البلد ال��ى مآتم لخيرة شبابها من
عسكريين ومدنيين».
ون��دد المكتب السياسي لـ«تيار
ال��ف��ج��ر» ب��اس��ت��م��رار االع���ت���داء على
الجيش من قبل المجموعات المسلحة
م��ن خ���ارج ال���ح���دود ،م��ع��ت��ب��را ً ان��ه
«ارتكاب خطير يقدم خدمات مجانية
ل��ل��ع��دو ال��ص��ه��ي��ون��ي ال���ذي يسعى
دائما ً إلى تأجيج االنقسامات داخل
المجتمع العربي وخصوصا ً ساحتنا
اللبنانية» ،داعيا ً ال��ى «رف��ض هذه
االرتكابات من قبل جميع اللبنانيين
وع���دم تأمين التغطية المعنوية
والمادية لها من قبل أي طرف محلي
او اقليمي».
وتقدم التيار بواجب العزاء من
الجيش وأه��ال��ي ال��ش��ه��داء ،مثمنا ً
«تضحياته الكبيرة التي يساهم فيها
الوطن كله بمناطقه وفئاته الدينية
والمذهبية كافة».
وأكد «أهمية الحؤول دون إدخال
العامل الفلسطيني مجددا ً إلى ساحة
التوتير األمني في لبنان» ،ودعا الى
«ب��ذل الجهود لتأمين االستقرار في
المخيمات الفلسطينية بما يحفظ
ال��ع�لاق��ة األخ��وي��ة ب��ي��ن الشعبين
اللبناني والفلسطيني على قاعدة
االل��ت��زام ال��ش��ام��ل لموجبات األم��ن
الوطني اللبناني».
واع��ت��ب��ر رئ��ي��س «ت���ي���ار ال��وع��د
الصادق» طالل األسعد أن «المعادله
الذهبية :الشعب الجيش المقاومة،
التي ارس��ت السلم األهلي وح��ررت
أراضينا المحتله ،كفيلة بأن تجعل
اللبنانيين مطمئنين على مستقبلهم
ومستقبل االجيال اآلتية من بعدنا إذا
ما أضلوا الطريق».
وحيا ش��ه��داء الجيش اللبناني
والمقاومه ،مشيرا ً ال��ى ان «وطننا
بخير وسننتصر على االرهاب».

ما بين الشام واليمن تاريخيا ً
عالقة وطيدة ورحلة الصيف
والشتاء خير شاهد على ذلك اليوم،
وفي خضم الصراعات الدولية
واإلقليمية تبدو سورية واليمن أمام
مسارات متالزمة.
اللقاء التشاوري في روسيا الذي
يضع الحوار السوري  -السوري
على سكة الحل السياسي لألزمة
السورية يتزامن مع جهود حثيثة
إلخراج حل سياسي ينهي معاناة
اليمن السعيد بما يسمح لكل أبنائه
بالمشاركة في إدارة البالد.
القيادي في حزب الشعب
السوري سليمان شبيب واألستاذ
في جامعة دمشق الدكتور وائل
اإلمام والكاتب والمحلل السياسي
اليمني فهد المهدي أجمعوا في
قراءتهم للتطورات على الساحتين
السورية واليمنية على أن هناك
ترابطا ً بين مسارات الحل ألزمتي
البلدين الشقيقين.

شبيب :أميركا
ال تريد حالً

هذه القراءة جاءت في حوار مشترك
بين صحيفة «البناء» و«شبكة توب
نيوز» ،فأكد شبيب أن ما تمخض عن
لقاء القاهرة لجهة المعارضة السورية
أفضل من الطروحات السابقة التي
قدمها اإلئتالف ويعتبر ذا سقف أدنى
م��ن ال��س��ق��وف ال��ت��ي ك��ان يتكلم بها
اإلئتالف.
ولفت شبيب ال��ذي يشارك حزبه
في اللقاء التشاوري في موسكو ،إلى
أن جوهر الخطاب بقي كما ه��و في
اإلص��رار على هيئة الحكم اإلنتقالي
التي تهدد بإفشال أي تسوية مع
النظام في سورية.
وتابع شبيب« :اجتماع القاهرة
هدفه قطع الطريق على لقاء موسكو،
وه��ن��اك ك�ل�ام ع��ن م��ح��اول��ة مصرية
ل��س��ح��ب ال��ب��س��اط م��ن ت��ح��ت تركيا
بسحب اإلئتالف بعدما تم انتخاب
رئيسه الذي يحمل الجنسية التركية
بكل ما تحمل الكلمة من معنى ووضعه
في يد المحور السعودي  -المصري.
وشرح شبيب مضامين ورقة العمل
المقدمة من ح��زب الشعب إل��ى لقاء
موسكو بوجوب أن يضع األرضية
لحوار سوري موسع يشمل الجميع،
متمنيا ً أن ي��ك��ون ه���ذا ال��ح��وار في
دمشق مع تقديم الضمانات المطلوبة
للمعارضين في الخارج ليعودوا إلى
دمشق ويشاركوا في هذا المؤتمر.
ورأى شبيب أن «الظروف الصعبة
التي تمر بها سورية تقتضي شراكة
وطنية بين السلطة والمعارضة
المدنية السلمية تضع مؤتمر موسكو
أرضية صالحة لها بحيث يُعقد في
دم��ش��ق ويتجسد بحكومة وطنية
ول��ي��س بهيئة حكم انتقالي كاملة
الصالحيات كما أقر اجتماع القاهرة».
وأضاف« :قلنا في الورقة المقدمة
إلى موسكو إننا كسوريين ال نملك
ف��رص��ة المماطلة ورف���ع السقوف
والتشبث بمواقف سابقة أثبت تطور
األح��داث أنها غير صالحة للدخول
في عملية تفاوضية سياسية مع
السلطة ،وقلنا إن كل الرهانات على
ال��ت��دخ��ل ال��خ��ارج��ي وع��ل��ى إسقاط
النظام بالحل العسكري رهان فاشل
ال ي��ؤدي إلى إنهاء معاناة الشعب
ال��س��وري ،وأن تضييع أي فرصة
ولو بالحد األدنى هي تآمر وخيانة
للشعب السوري».
وأض����اف« :ال��م��ط��ل��وب ال��ت��واض��ع
وتخفيض السقوف وال��وص��ول إلى
قناعة الدخول في شراكة مع النظام

شبيب
ال����ذي ص��م��د أرب����ع س��ن��وات وال���ذي
أثبت فشل إسقاطه عسكريا ً في كل
الرهانات».
ورف���ض شبيب «دم���ج م��ا يسمى
بالمعارضة المعتدلة المسلحة أو
بعض بقايا الجيش الحر في الجيش
العربي السوري مع ضرورة تسوية
أوضاع بعض أفراد وضباط ما يسمى
الجيش الحر ممن لم تتلطخ أيديهم
بدماء السوريين ول��م يتآمروا على
س��وري��ة» .وأض���اف« :ه��ن��اك ضباط
زاروا «إسرائيل» ونسقوا معها فكيف
نقبل بدمجهم م��ع الجيش العربي
السوري ،وما طلبته المعارضة في
مصر هو ما طلبته في جنيف بالوصول
إل��ى السلطة من طريق هيئة الحكم
االنتقالي وال���ذي سيتم م��ن خاللها
تنفيذ انقالب على السلطة خصوصا ً
على الجيش واألجهزة األمنية ،ودمج
المجموعات اإلرهابية في جسم الدولة
لتغطية باقي المجموعات اإلرهابية».
ولفت القيادي في حزب الشعب إلى
أن «أميركا حتى اآلن ال ترغب وال تريد
إيجاد حل حقيقي وواقعي لما يحدث
في سورية ،كونها المستفيد األول من
كل ما يحدث في المنطقة ،فهي تستثمر
المنظمات اإلرهابية مثل «داع��ش»
و«النصرة» والتي لم تن ُم ولم تتشكل
إال برعاية أميركية».
ولفت شبيب إلى «أن الهدف الحقيقي
من كل اإلعتداءات «االسرائيلية» على
األراضي السورية ومن بينها اإلعتداء
األخير في القنيطرة يأتي في سياق
أن��ه كلما شعر العدو «اإلسرائيلي»
بتراجع قواته على األرض يعمد إلى
االعتداءات لرفع معنويات مجموعاته
اإلره��اب��ي��ة وال��ض��غ��ط على الجيش
السوري فهو الهدف الحقيقي من كل
االع��ت��داءات االسرائيلية» .وأض��اف:
«العملية األخيرة بالذات ال يمكن أن
تتم إال بالتنسيق م��ع المجموعات
اإلرهابية الموجودة في تلك المنطقة
وه��ي محكومة ب��ع��دة ع��وام��ل منها
الرعب الذي تركه حديث األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله
من تأثير على الداخل «اإلسرائيلي»،
وهو ما جعل قيادة العدو أن توجه
رسالة إلى الداخل «اإلسرائيلي» بأن
ال��ذراع العسكرية «اإلسرائيلية» ما
زالت قوية ،في سياق دعم االنتخابات
المقبلة التي أظهرت أغلب استطالعات
ال���رأي ب��أن ح��زب الليكود ورئيسه
بنيامين نتنياهو خاسرون فيها».

اإلمام :محور المقاومة
في موقع الدفاع عن النفس

وأك��د األس��ت��اذ ف��ي جامعة دمشق
وائ���ل اإلم����ام أن «ال��م��ع��ارض��ة التي
ذهبت إل��ى موسكو ال دالئ��ل واضحة
ب��أن لديها صلة مباشرة ب��اإلره��اب
وبالتنظيمات اإلرهابية التي تعمل
على األرض» ،وأضاف« :لقاء موسكو
سيكون سياسيا ً يأخذ كل تلك األبعاد
السياسية لمختلف المعارضات
الموجودة داخل سورية ،ومن المبكر
الحكم على نتائجه».
وتابع« :أهم نقطة سيعتمد عليها

االمام
اللقاء التشاوري هي مكافحة اإلرهاب
ودور الجيش العربي السوري الواضح
كقوة وجيش يدافع عن سورية ضد
اإلره��اب ،وعملية االنتقال السياسي
وهو ما تضمنه خطاب الرئيس بشار
األس��د في دار األوب��را في عام 2012
والذي لم يبخل على المعارضة بأي
شيء من انتخابات ديمقراطية إلى
وض��ع ميثاق وط��ن��ي يبين النقاط
غير القابلة للجدل وال��ن��ق��اش من
حيث سيادة الدولة والعلَم ورفض
التدخل األجنبي ومن حيث استقاللية
االقتصاد السوري وعدم تبعيته للدول
الغربية وأميركا باإلضافة إلى القضية
الفلسطينية».
وأض���اف« :إذا ك��ان مبعث مطالب
المعارضة وطنيا ً فأنا مع المعارضة
في البناء والتطوير ،فنحن نختلف
كثيرا ً على أبعاد االقتصاد الوطني
وعلى التربية وطريقة بناء اإلنسان
وعلى ع��دة آليات في أبعاد التطبيق
وه��ذا أم��ر متاح للجميع ،أم��ا وج��ود
معارضة تضع يدها بيد العدو فهذا أمر
ال يمكن القبول به ،وما ال يمكن القبول
به أيضا ً هو اغتصاب أي قطعة من
األرض السورية بيد أي دولة أقليمية».
وع��ن معنى ك�لام وزي��ر الخارجية
ال���روس���ي س��ي��رغ��ي الف�����روف ح��ول
خسارة الغائبين عن لقاء موسكو قال
اإلم���ام« :ه��ذا الكالم يحتمل وجهتي
نظر ،واح��دة تمثل اإلئتالف واألخرى
تمثل الدولة السورية ،فاإلئتالف ربح
الجنسيات المتعددة لكل من أعضائه
من مصرية وتركية ع��دا عن ارتباط
بعض الشخصيات مع االستخبارات
الفرنسية».
ول��ف��ت اإلم���ام إل��ى الخطأ الكبير
الذي أرتكبه اإلئتالف بأخذه صبغة
اإلخوان المسلمين التي تؤمن بالعمل
العسكري» ،مضيفا ً أن «المشروع في
المنطقة كان يسعى إلى وصول بعض
المجموعات السياسية ذات الطابع
الخليجي إل��ى السلطة ووص��ول فكر
سياسي «مخلجن» يعطي كل مقدرات
الدولة ألميركا والدول الغربية أي على
شاكلة مشيخات الخليج».
وأكد اإلمام أن «المعارضة غير فعّ الة
على األرض بسبب ممارسات اإلرهاب
على مدى أرب��ع سنوات ،فالذي كان
مقتنعا ً في البداية ببعض الشعارات
وجدها اآلن مغايرة لما يجري على
أرض الواقع كما حصل باستهداف
المنشآت المدنية من صواريخ خالل
األيام الماضية أدت إلى ظهور اللحمة
الوطنية في فكر وسلوك السوريين
على اختالف مشاربهم».
وعن الدور المصري في التعاطي مع
الشأن السوري رأى اإلمام أن «الرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي على
ع���داء م��ع اإلخ����وان المسلمين ألنه
ينتمي إلى فكر وطني ،وسورية قاومت
اإلخوان والوهابيين التكفيريين وهذا
أصبح أمرا ً واقعا ً يُفرض على الدول
الكبرى ،وهذا ما جعل وزير الخارجية
األميركي جون كيري يريد وفق هذه
المنظومة السياسية أن يكون له دور
في سورية ،ألن ما خطط له قد فشل».
وأضاف« :ذهاب مصر باتجاه روسيا

المهدي
يدل على تغيير في المنهج السياسي
والدفاعي في الوطن العربي وسعي
لتغيير صيغة ال��ت��وازن��ات السابقة
ك��ارت��ب��اط الرئيس السابق حسني
مبارك باإلدارة االميركية التي تعتمد
سياسة التخلي ع��ن الحلفاء ،وما
ات��ص��ال وزي���ر الخارجية األميركي
جون كيري بنظيره الروسي سيرغي
الفروف إال دليل على االهتمام األميركي
بنتائج الحوار الجاري في موسكو
وهو محاولة ايضا ً لوضع حدود لهذا
المؤتمر بما يخدم مصالحها».
وأكد اإلمام أن «محور المقاومة هو
في موقع الدفاع عن النفس وما حدث
في القنيطرة يثبت في شك ٍل قاطع
أن محور المقاومة ليس معتديا ً بل
معتدى عليه والتعاون العسكري بين
مكوناته موجود وتجلى في حرب تموز
التي فرضها «االسرائيلي» على حزب
الله» .وتابع« :المجموعات اإلرهابية
أح���دى أذرع ال��ح��رب ب��ال��وك��ال��ة عن
قوى الهيمنة واالحتالل والتي انقلبت
على مصنعها بموجب الفكر الوهابي
الطالباني الجديد مثل أفغانستان».
ف��ي ال��ش��أن اليمني أك��د اإلم���ام أن
«السعودية كانت تنظر إلى اليمن كجزء
منها ،وأهملها آل سعود في شكل واضح
ما أدى إل��ى ظهور إنعكاسات سلبية
على المجتمع والمواطن اليمني ،وهذا
ما حاولت السعودية استجراره على
المسألة السورية ولكنها فشلت ألن
الشعبين السوري واليمني يختلفان
بفكرهما ع��ن ال���دول المتخلجنة ،بل
اختارا ب��إرادة حقيقية رفض اإلره��اب،
فمن هنا نجد أن التالقح الفكري بين
سورية واليمن قديم العهد فهو يشبه
رحلة الشتاء والصيف وهذا ما يدلل على
وجود بعد فكري حضاري في سورية
واليمن غير متوافر في دول أخرى».

المهدي :منطلقات عدة
لألزمة اليمنية

وأشار الكاتب والمحلل السياسي
اليمني فهد المهدي إلى أن «الوضع في
اليمن ينطلق من نقاط عدة أهمها أن
البرلمان اليمني ال يريد إدخال اليمن
في فراغ سياسي ورئاسي طويل لذلك
يرجئ البت باستقالة الرئيس عبد ربه
منصور هادي».
ورأى المهدي أن «الرئيس هادي
مستقيل عمليا ً منذ  21شباط 2012
وما أعلنه بأن استقالته جاءت لفشله
في إيجاد المخارج المناسبة في ظل
هذه األوضاع يعد ضرورة وواجبا ً كونه
لم ينصب رئيسا ً لليمن إال إليجاد تلك
المخارج وإخ��راج اليمن من األوضاع
السياسية واالقتصادية واألمنية ومن
التعددية الطائفية التي يعاني منها».
وتابع« :راهن هادي على الخارج
ما استفز تيارات وأح��زاب �ا ً سياسية
كأنصار الله وأدخل البلد في مسودة
دستور تمت صياغتها في الخارج من
دون وضع أسس كما هو حال وثيقة
السلم وال��ش��راك��ة التي اتفق عليها
جميع األفرقاء السياسين داخل اليمن
إلطالة بقائه داخل الحكم إلى أن جاء
اقتراحه بتقسيم اليمن إلى ستة أقاليم

ليتم بعدها إيجاد المخارج وهو ما
وض��ع البلد في مهب الريح ما أثار
تساؤالت أمام أنصار الله واألح��زاب
المعارضة وت��ي��ارات ك��ان حليفا ً لها
كحزب المؤتمر الشعبي العام الذي
يقوده الرئيس المخلوع علي عبدالله
صالح ،وبالتالي استقالة الرئيس
استقالة شكلية وتأتي في إطار الضغط
على أنصار الله ومفاجأتهم بالفراغ
السياسي والرئاسي بهدف ردعهم
وإبعادهم عن العاصمة صنعاء»،
م��رج��ح�ا ً ت��ع��رض ال��رئ��ي��س لضغوط
بطرح االستقالة لمنع تنفيذ التفاهمات
أو البنود األربعة التي طرحها زعيم
االنصار عبد الملك الحوثي».
ول��ف��ت ال��م��ه��دي إل���ى دور بعض
ال��ق��ي��ادات الجنوبية ال��ت��ي م��ا زال��ت
تتعامل وتراهن على الخارج بطرق
مباشرة وغير مباشرة ،وقال« :أنصار
الله كانوا وم��ا ي��زال��ون ينظرون إلى
القضية الجنوبية كقضية ذات شأن
كبير ال بد من إيجاد حل يرضي األطراف
جميعاً ،لكن هناك م��ن يعمل داخ��ل
الجنوب لتعكير األجواء كإيقاف حركة
المطارات واإلستيراد والتصدير النفطي
بين الجنوب والشمال احتجاجا ً على
استقالة الرئيس ،وهو ما شكل مفاجأة
للحوثيين حيال هكذا تصرفات مع
العلم أن أن��ص��ار ال��ل��ه ل��م يمسوا أي
جنوبي بعبارات ج��ارح��ة ،بل كانوا
عونا ً للجنوبيين في كثير من األمور
على مدار السنوات األربع الماضية».
وأك����د ال��م��ه��دي أن���ه «ل���ن ي��ك��ون
للسعودية مستقبل في اليمن الختالف
وضع البالد اليوم عما كان عليه في
فترة حكم الرئيس السابق علي عبد
الله صالح الطفل المدلل آلل سعود،
فالسعودية خسرت اليمن عبر خطين
أس��اس��ي��ي��ن خ��س��ارة ال��رئ��ي��س علي
عبدالله صالح وعندما قمع رئيس
االس��ت��خ��ب��ارات ال��س��ع��ودي اإلخ���وان
المسلمين ف��ي اليمن وب��ذل��ك كونت
لنفسها معارضة داخلية قبل أن تكون
هناك المعارضة األصلية المتمثلة
بالفئات الشعبية األخرى».
وع���ن مفاعيل االن��ت��ق��ال السلس
للسلطة في السعودية قال المهدي:
«ربما المتغيرات السعودية تكون
لها انعكاساتها في الداخل اليمني،
فالعالقات السعودية اليمنية معقدة
وما يحصل في اليمن ربما تكون له
انعكاسات ف��ي ال��داخ��ل السعودي
أيضاً».
ورأى ال��م��ه��دي أن «ال��س��ع��ودي��ة
تلعب بورقة «القاعدة» ،وغياب الدور
السياسي لها في اليمن أحد مؤشرات
ه��ذا اللعب ال��ذي ك��ان ي��ق��وده اللواء
محسن األحمر الموجود في السعودية
وهو ما يرجح عودة السعودية للعب
ب��ورق��ة «ال��ق��اع��دة» ل��زع��زع��ة األم��ن
واالستقرار في البالد».

يبث ه��ذا الحوار كامالً
ال��ي��وم ال��س��اع��ة الخامسة
م��س��ا ًء وي��ع��اد بثه الساعة
الحادية عشرة ليالً على
قناة «ت��وب ن��ي��وز» التردد
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لقاء م�سكوني لأجل وحدة الكنائ�س
النابل�سي�« :إ�سرائيل» في حالة رعب ق�صوى
معو�ض :المحبة تدفع �إلى الحوار والمقاومة ت�ستعد ليوم الح�سم الأكبر
شهدت كنيسة مقام سيدة زحلة والبقاع لقاء مسكونيا ً للصالة من أجل وحدة الكنائس
بعنوان «أعطيني ألشرب» ،تلبية لدعوة من مجلس اساقفة زحلة والبقاع.
شارك في اللقاء رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك
المطران عصام يوحنا درويش ،المدبر البطريركي على ابرشية زحلة المارونية المطران
جوزف معوض ،راعي ابرشية زحلة للسريان األرثوذكس المطران بولس سفر ،المطران
اندره حداد ،األرشمندريت تيودور الغندور ممثالً المتروبوليت اسبيريدون خوري راعي
ابرشية زحلة للروم األرثوذكس ،القسيس رمزي ابو عسلي ممثالً الكنيسة اإلنجيلية،
األب نرسيس جرمكيان ممثالً األرمن األرثوذكس ،األب اليشان ابارتيان ممثالً األرمن
الكاثوليك ،األب ارام وردة ممثالً الطائفة اآلشورية ،األب بيار ن��ادر ممثالً السريان
الكاثوليك ،األمين العام للمدارس الكاثوليكية األب بطرس عازار وعدد كبير من الرهبان
والراهبات وشبيبة األبرشيات والمؤمنين.
بدأ اللقاء مع مشهد المرأة السامرية ،حيث تقدم شبيبة األبرشيات من مختلف
الطوائف يحملون الجرار لتعبئتها من البئر أمام المذبح ،ومن ثم اجتمعت كل الطوائف
أمام البئر في اطار «كنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية».
افتتح المطران درويش اللقاء بصالة مسكونية خاصة بالمناسبة ،وتناوب الشعب
الحاضر على تالوة مزمور (كما يشتاق األيل) ،ومن ثم صالة للمطران حداد ،وقراءة
الرسالة لألرشمندريت الغندور ،وتالوة انجيل السامرية للمطران سفر.
وألقى المطران معوض عظة بالمناسبة ،ق��ال فيها« :ال��ص�لاة هي أساسية في
الحركة المسكونية ،ألن الوحدة هي عطية من الله للكنيسة ،وليست نتيجة المساعي
البشرية فقط .فالله هو الذي يلين القلوب بفعل روحه القدوس ،من أجل ترميم الشركة
بين المؤمنين .والصالة تنمي المحبة تجاه المسيح ،وتوثق الشركة معه .وهذه
المحبة المشتركة للمسيح عند المؤمنين من الكنائس كافة هي التي تدفع الى الحوار
والوحدة».

النابلسي خالل تقديمه العزاء في الغازية
رأى الشيخ عفيف النابلسي خالل زيارة تعزية
في الغازية« :أن المقاومة لم تعد معادلة داخلية،
بل معادلة إقليمية ،وهي أس��اس في مشروع نقل
المنطقة من العصر «اإلسرائيلي» إلى عصر الحرية
والكرامة والعدالة» .واعتبر «أن «إسرائيل» اليوم
ف��ي ح��ال��ة رع��ب ق��ص��وى م��ن رد محتمل م��ن قبل
المقاومة التي تستعد ليوم الحسم األكبر ،من خالل
بناء قوتها البشرية واللوجستية ،وحتى لو لم ِ
يأت

الرد على عملية القنيطرة مباشرا ً وسريعاً ،إال أن
«إسرائيل» تشعر بأنها مأزومة وفي خطر من اندالع
حرب لن تبقي ولن تذر شيئا ًَ من الهوية الكيانية
لها» ،مشيرا ً إلى أن «قوة محور المقاومة في تعاظم
وحجم المخاطر على الكيان أصبحت من كل جانب،
فغزة والضفة وال��ج��والن وجنوب لبنان ساحات
حقيقية إلنطالق المقاومين إل��ى داخ��ل فلسطين
لتحريرها».

