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مديرية عينطورة في «القومي» تحيي ذكرى المجزرة

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن الحكومة �أخط�أت في تقييم الو�ضع اليمني

حتمي طالما في هذه الأمة
الح�سنية :انت�صارنا
ّ
�أبطال ي�ست�شهدون دفاع ًا عن الأر�ض والكرامة

قان�صوه :القيادة القومية اتخذت قرار ًا بتعيين قيادة جديدة
واليوم تت�س ّلم المقرات الحزبية من �شكر
حاورته :روزانا رمال

جانب من الحضور

الحسنية

عبدو عازار

ينتظرون أيّ فرصة ليطعنونا من
الخلف.
وألقى كلمة التيار الوطني الحر
عبدو عازار ،فتساءل :ما الذي يدفع
ال��ى ارتكاب هكذا جريمة في حق
القوميين ومعتنقي فكر سعاده،
زعيمهم يُعدم وهم يُضطهدون من
بعده ويقتلون ويستشهدون؟
وق����ال :ل��ق��د ح���ذر س��ع��اده من
وي�لات تهدّدنا في وجودنا وتقف
حاجزا ً منيعا ً بيننا وبين النهضة،
أيّ التقدم وتطور المجتمع ،حذر
م��ن ال��ت��ع��ص��ب ال��دي��ن��ي وال��خ��ط��ر
الصهيوني واالستعمار والتبعية
للغرب ،وما زلنا وما زالت منطقتنا
تعيش تبعات هذه الويالت حتى
يومنا هذا.
أضاف :ما زلنا ندفع من لحمنا
ودم��ن��ا ،من أبنائنا وأطفالنا ،من
رزقنا ومالنا ،ثمنا ً للتعصب ،وأكبر
دليل مجزرة عينطورة وك ّل مجزرة
ترتكب في الشام ،في حمص ،في
حلب ،في الموصل ،في طرابلس،
في غزة ،في عرسال ،في قانا ،في
حلبا ...والسبحة ال تنتهي.
واش����ار إل���ى أنّ مرتكبي ه��ذه
ال��ج��رائ��م وال��م��ج��ازر ال��م��ر ّوع��ة هم
دمى تح ّركهم أطماع وأحقاد الكيان
الصهيوني والدول االستعمارية.

الجهل والتخلف وان��ع��دام الوعي
والثقافة ال��ذي نشهده م��ن خالل
ارتماء البعض في حضن المذهبية
والطائفية ،ومن خالل انتشار وباء
اإلره��اب والتطرف الذي يستهدف
تفتيت المجتمع وتقويض الوحدة
االجتماعية وينشر القتل والدمار
لمصلحة العدو الصهيوني.
أض���اف الحسنية :إنّ ك��� ّل ما
يحصل ف��ي ب�لادن��ا ه��دف��ه حماية
أمن «إسرائيل» وتصفية المسألة
الفلسطينية ،بتواطؤ وت��آم��ر من
قبل بعض العرب الذين يدعمون
اإلره����اب ف��ي ب�لادن��ا وي��ن��أون عن
فلسطين.
وقال الحسنية :باألمس اجتمعوا
ف��ي «ش���رم ال��ش��خ» وات��ف��ق��وا على
إنشاء قوة عربية مشتركة ،لذلك،
نسأل :ما هي وظيفة ه��ذه القوة
العربية ،وهل ستكون قوة من أجل
تحرير فلسطين؟
وأشار الحسنية إلى أنّ ما يحصل
في سورية والعراق من تدمير وقتل
وخ��راب واع��ت��داء على اآلث��ار ،وما
يتهدّد لبنان من مخاطر إرهابية،
ه��و لتدمير مجتمعنا والقضاء
على تاريخنا وهويتنا القومية،
وك�� ّل ذل��ك مرتبط بمسار تصفية
المسألة الفلسطينية لصالح العدو
الصهيوني.
وأكد الحسنية على إرادة مواجهة
االح��ت�لال واإلره�����اب وال��ت��ط��رف،
وال��وق��وف إل��ى جانب الجيش في
ل��ب��ن��ان وس��وري��ة وال���ع���راق ،ه��ذا
ال��ج��ي��ش ال���ذي ي��واج��ه اإلره���اب
وال��ت��ط��رف ،م��ش �دّدا ً على ض��رورة
تسليح الجيش اللبناني وترجمة
الهبات له فعالً ال ق��والً ،وتسليحه
تسليحا ً حقيقيا ً ول��ي��س مجرد
خردة.
وخ��ت��م ق��ائ�لاً :نحن متمسكون
بفكرنا وبعقيدتنا ،وسنظ ّل نعمل
من أج��ل وح��دة المجتمع ،ونؤكد
أن��ه لطالما ف��ي ه��ذه األم��ة أبطال
يستشهدون دف��اع��ا ً ع��ن األرض
والكرامة ،فان انتصارنا حتمي.

خلود فارس

أحيت مديرية عينطورة التابعة
لمنفذية المتن الشمالي في الحزب
السوري القومي االجتماعي ،ذكرى
شهداء مجزرة عينطورة بقداس
ف��ي كنيسة السيدة ،حضره إلى
جانب عميد اإلذاع��ة واإلع�لام وائل
الحسنية وعميدة البيئة ميسون
ق��رب��ان ،الرئيس األس��ب��ق للحزب
م��س��ع��د ح��ج��ل ،ن���ام���وس مكتب
الرئاسة رن��دا بعقليني ،المندوب
السياسي في جبل لبنان الشمالي
نجيب خنيصر ،منفذ ع��ام المتن
الشمالي سمعان ال��خ��راط وع��دد
من أعضاء هيئة المنفذية ،رئيسة
مؤسسة رعاية أسر الشهداء نهال
رياشي ،وأعضاء المجلس القومي:
د .شوقي خيرالله ،ناديا حجل،
اسطفان قربان ،وعدد من مسؤولي
الوحدات الحزبية وجمع كبير من
القوميين والمواطنين.
كما حضر عبدو عازار ممثالً التيار
الوطني الحر وفاعليات اجتماعية
وأهلية.
وبعد قداس ترأسه األب يوسف
الخوري بمعاونة لفيف من الكهنة
ت��وج��ه ال��م��ش��ارك��ون إل���ى نصب
الشهداء حيث وضعت األكاليل،
وأق��ي��م اح��ت��ف��ال خ��ط��اب��ي ع ّرفته
خ��ل��ود ف����ارس ،ف��ق �دّم��ت التحية
ألرواح الشهداء ،ورأت أنّ دماءهم
أك��دت الهوية الوطنية والقومية
الجامعة ،حيث ال مكان للتفرقة
والتجزئة والبغض والكراهية في
بلدتنا.
وألقت كلمة الجيل الجديد روى
الحاج التي رأت أنّ إحياء الذكرى
هو تأكيد على إرادة مواجهة ك ّل
أن��واع الش ّر والجريمة ،خصوصا ً
المجازر التي ارتكبت بحق رفقائنا
واإلن��س��ان��ي��ة ف��ي عينطورة وغير
م��ك��ان .لقد ظ��نّ المجرمون أنهم
سيقضون ع��ل��ى أص��ح��اب الفكر
القومي ال��وح��دوي ،لكنهم فشلوا
في كسر إرادة القوميين ،وبقيت
عينطورة منارة للنضال.
وألقت ال��زه��رة اليان بعقليني

كلمة األش��ب��ال ف��ق��ال��ت :تغيّرت
السنوات ،وتغيّرت معها وجوهنا،
أسماؤنا ،أجيالنا ،أساليبنا ،وتغيّر
الكثير الكثير ،باستثناء شيء واحد
بقي ولن يتغيّر شاء من شاء وأبى
من أبى ،هو وفاء الحزب السوري
القومي االجتماعي لشهدائه.
ورأت أنّ شهداء عينطورة هم
ق���دوة ل�لأج��ي��ال المتعاقبة ،فهم
رحلوا ودخلوا التاريخ ،لكن القتلة
لم يتمكنوا من القضاء على جذوة
النهضة المتوقدة في نفوس أبناء
عينطورة.
وألقى ميشال عازار كلمة أهالي
ال��ش��ه��داء فأكد أنّ ذك��رى شهداء
م��ج��زرة ع��ي��ن��ط��ورة عصية على
الموت ،ونحن نحييها ك ّل عام ،ألنّ
ما تحمله من معان يك ِّونُ جزءا ً من
شخصيتنا ،وأيّ كالم آخر مهما بدا
معتدال ً ومطمئنا ً يهدف إلى إمكانية
وقف إحياء هذه الذكرى ،أو عدم
ذكر األشياء بأسمائها ،ليس سوى
كالم خبيث مجرم بحق العدالة.
أضاف عازار :لقد نبّه القوميون
من مخاطر الطائفية ،من خيانة يهود
الداخل ومن االنعزالية المضطربة،
لكن يبدو أنّ بعض الناس معجبون
بكونهم قطعا ً على لوحة الشطرنج
األجنبية ،وإي��اك��م أن تظنوا أنّ
ظاهرة اإلرهاب المتمثلة بـ«داعش»
تختلف كثيرا ً عن الذين ارتكبوا
المجزرة هنا ،أو مجزرة حلبا ،إنهم
من نفس المدرسة الصهيونية ،ال
بل أكثر من ذل��ك ،يمكن لهؤالء أن
يلقنوا دروس���ا ً ل��ـ«داع��ش» في ما
يخص التف ّنن بأساليب التوحش،
ّ
ما يختلف هو أنّ وسائل اإلع�لام
وشبكات التواصل االجتماعي لم
تكن موجودة آن��ذاك لتخبر العالم
بفظائعهم ،وللتذكير فقط :انّ عادة
تعليق آذان الضحايا على مناشير
الغسيل سابقة لتف ّنن «داع��ش»
و«النصرة».
وختم عازار :ال يمكن وال يجوز ان
نغيّر وجوهنا نحو العدو الخارجي،
متجاهلين ي��ه��ود ال��داخ��ل الذين

وألقى عميد اإلذاعة واإلعالم في
الحزب وائل الحسنية كلمة أكد فيها
أنّ حزب سعاده يحارب الطائفية
واإلقطاعية والعشائرية ،ويعمل من
أجل وحدة المجتمع ونهضته ،وفي
الوقت ذاته هو حزب الشهداء الذين
هم طليعة انتصاراتنا الكبرى.
وقال :نحن نحيي الذكرى ال لننكأ
الجراح ،بل لنك ّرم الشهداء األبطال
ال��ذي قضوا ف��ي م��ج��زرة وحشية
م���ر ّوع���ة ،فنحن ح���زب ال ينسى
شهداءه وأبطاله المقاومين.
ولفت الحسنية إلى أنّ األمة تم ّر
بأخطر مرحلة من تاريخها ،نتيجة

ميشال عازار

اليان بعقليني

روى الحاج

كلمة عميد
اإلذاعة واإلعالم

أكد عضو القيادة القومية في حزب البعث
العربي اإلشتراكي النائب عاصم قانصوه أن
موقف وزير الخارجية جبران باسيل من أحداث
اليمن لم يكن جيدا ً وموقفه يختلف عن موقف
العماد ميشال عون ،معتبرا ً أن الحكومة أخطأت
في تقييم الوضع في اليمن.
وتساءل قانصو في حديث مشترك إلى
«البناء» و«توب نيوز»« ،ما هي مصلحة لبنان
بضرب الشعب اليمني وفي معاداة سورية التي
يرتبط معها بالتاريخ والجغرافيا واإلنصهار
العائلي؟» ،مشددا ً على أن وزراء أمل وحزب الله
والتيار الوطني الحر ،يرفضون موقف باسيل
ألنه ارتجل ويعمل لتمهيد الطريق للوصول إلى
رئاسة الجمهورية.
وبيّن قانصوه أن «الحوثيين يمثلون ثورة
شعبية متكاملة وهم ليسوا حزبا ً شيعياً ،مشيرا ً
إلى أن أول عشرة جنود سعوديين يقتلون
سيختل الحكم في السعودية ،متوقعا ً أن تكون
العاصمة العمانية مسقط المخرج إليقاف هذه
الحرب بعد أن تفشل في تحقيق أهدافها.
وحيا قانصوه دولة الكويت على استضافتها
المؤتمر الدولي لدعم النازحين السوريين لكنه
دعاها إلى إعادة العالقات والسفارات مع سورية
كما ستفعل فرنسا وإسبانيا والمانيا ،متوقعا ً
«حصول تحوالت كبيرة نتيجة الصمود الرائع
في سورية والعراق بعد تحرير تكريت وقد

قانصوه متحدّثا ً إلى الزميلة ر ّمال

يكون آخر ملك سعودي في السعودية هو الملك
سلمان بن عبد العزيز ،ألن حربه على اليمن ليس
قراره بل قرار «إسرائيلي» برعاية أميركية».
وأعرب قانصوه عن ثقته بأن زمن تحرير
إدلب لن يطول من قبل الجيش العربي السوري،
متوقعا ً تحوالت كبيرة في المنطقة نتيجة
الصمود في سورية والعراق ،متحدثا ً عن اتفاق
سوري عراقي لتحرير المنطقة بين الحدود
العراقية السورية.

{ ما هي نظرتك إلى موقف الحكومة اللبنانية في القمة العربية التي
أعلنت دعمها للشرعية التي تقررها الدول العربية؟

 ال تزال مقولة وزي��رة الخارجية األميركية كونداليزا رايس (عندماكانت مستشارة األمن القومي في الواليات المتحدة األميركية)« ،الفوضى
الخالقة» تفعل فعلها منذ العام  2003حيث أطلقت هذه النظرية مع مجيء
وزير الخارجية األميركي حينها كولن باول الى سورية ومحاولته الضغط
على الرئيس بشار األسد للموافقة على المطالب األميركية قبل الحرب
على العراق إلخراج سورية من الصراع ولم يقبل الرئيس األسد المطالب
حينها ،وهو ما زال يرفضها حتى اآلن .وبقيت عملية التدمير الممنهج للدول
والكيانات إن كان في العراق وليبيا ومصر وغيرها.
وأكمل االخوان المسلمون التدمير .لذلك الذين اجتمعوا في القمة العربية
هم ليسوا عربا ً بل عربان ألن العرب الحقيقيون هم عرب المقاومة .موقف
وزير الخارجية جبران باسيل لم يكن جيدا ً وموقفه يختلف عن موقف
العماد ميشال عون ،يوجد خطأ في تقييم الوضع من قبل الحكومة ،فهل
نحن متفقون مع الدول العربية على ضرب الشعب اليمني! ما هي مصلحة
لبنان بضرب الشعب اليمني ومعاداة سورية التي يرتبط معها بالتاريخ
والجغرافيا واإلنصهار العائلي ،وزراء أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر
يرفضون موقف باسيل ألنه ارتجل ولم يستشر حتى العماد عون ألنه يعمل
لتمهيد الطريق للوصول إلى رئاسة الجمهورية وهو اآلن يبيع ويشتري في
هذا الموضوع.

{ هل سيؤدي ه��ذا الخالف إل��ى اه��ت��زاز الحكومة أو استقالة بعض
الوزراء منها؟

 في هذه الظروف الصعبة في المنطقة يجب أن نلتف حول هذه الحكومةلتمرير الوقت الضائع للوصول الى مرحلة انتخاب رئيس للجمهورية،
لكن ندعو رئيس الحكومة تمام سالم إلى القليل من التروي ونسأله أين
المليارات الثالث التي قدمت إلى لبنان والتي صرفت من فريق المستقبل
هنا وهناك؟ وأين المليار الذي جاء به الرئيس سعد الحريري؟ إذا كان
سالم يفكر برئاسة الحكومة مرة ثانية نقول له لن يتحقق ذلك ألن الرئيس
فؤاد السنيورة والحريري والوزير نهاد المشنوق باإلنتظار ويتحضرون
لهذا المنصب ،الجميع يبحث عن مصلحته الخاصة في بلد ال يوجد فيه
رئيس للجمهورية ومؤسسات تتفكك.

{ هل تتخوف من قيام فرقاء لبنانيين بتدريب مقاتلين وإرسالهم إلى
اليمن كما حصل في سورية؟

 ال أظن أن أح��دا ً في لبنان سيذهب إلى اليمن لقاء مبلغ  1000دوالروفريق المستقبل جرب هذا األمر في سورية وفشل وقتل المسلحون الذين
أرسلهم ،يوجد فرق بين القتال من أجل قضية مقتنع فيها كما قتال حزب الله
وحلفائنا في سورية للدفاع عن القيم والمصير الوطني والقومي لألمة أما
القتال من أجل المال فال يحقق أي نتيجة ،أرسلوا مقاتلين من  82دولة ولم
يستطيعوا تحقيق شيء خالل أربع سنوات ،الحوثيون يمثلون ثورة شعبية
متكاملة ومطالب وتغيير وهم ليسوا حزبا ً شيعيا ً وكلهم من الزيديين ولكن
البعض يحاولون إظهار القضية على أنها بين الشيعة وإيران والسعودية.

توتر في عر�سال بين الأهالي وال�سوريين
على خلفية ا�ستمرار خطف عز الدين

م�ؤتمر الأحزاب العربية دان
اتهام حزب اهلل بانتهاك حقوق الإن�سان

س��ادت حالة من التوتر منذ صباح أم��س بين أهالي عرسال من
جهة ومسلحين سوريين من جهة أخرى ،على خلفية عمليات الخطف
والخطف المضاد التي ارتفعت وتيرتها في المدينة في اآلونة االخيرة.
فبسبب استمرار خطف المواطن حسين سيف الدين منذ اإلثنين
الماضي على يد سوريين من بلدة قارة يطالبون بفدية قيمتها ثالثون
ألف دوالر لتحريره ،عمد عدد من الشبان من آل نوح وعز الدين منذ
العاشرة من قبل الظهر ،إلى إطالق النار وإقامة حواجز مسلحة في 4
نقاط في عرسال حيث احتجزوا  35نازحا ً سوريا ً من قارة لمقايضتهم
بسيف الدين ،كما منعوا التحرك في حي للسوريين قرب المصيدة في
البلدة.
من جهته ،نفذ الجيش استنفارا ً في محيط عرسال والمصيدة ،وط ّوق
البلدة خوفا ً من تفاقم الوضع ،فيما أش��ارت المعلومات الى انه كان
أحكم الطوق بين البلدة والجرود منعا ً لنقل المخطوف سيــف الدين الى
هناك.
وك��ان اشخاص من آل عز الدين أق��دم��وا على خطف عامر واحمد
كرنبي أول من أمس ،اال انهم أفرجوا عنهما بعد تدخل مخابرات الجيش
اللبناني ،وإثر التثبت من أن ال عالقة لسكان عرسال بحادثة الخطف.

دانت األمانة العامة للمؤتمر العام لألحزاب العربية القرار الصادر عن مجلس
حقوق اإلنسان في جنيف ،الذي يتهم في إحدى فقراته حزب الله بانتهاك حقوق
اإلنسان في سورية .واعتبرت األمانة في بيان «أن هذا القرار ال يخرج عن إطار
الحرب التي تقودها أميركا والصهاينة والدول العربية الرجعية على محور
المقاومة وسعيها الى تشويه صورة الحزب في شكل خاص والمحور في شكل
عام .ال سيما بعد انكشاف حجم اإلج��رام الذي تمارسه الجماعات التكفيرية
اإلرهابية المدعومة من هذه الدول في مختلف الدول العربية واإلسالمية».
ورأت «أن صدور هذا القرار المسيء لحزب الله المقاوم ،جاء بعد انكشاف
الدور األميركي الصهيوني والدول العربية التي تدور في فلكها في إنشاء ودعم
هذه الجماعات االرهابية بالمال والسالح ،الذي جعل موقفها أمام الرأي العام
الغربي والعربي حرجا ً وسيئاً» .كما رأت «أن هذا القرار ال يخرج عن إطار القرارات
السابقة والمشابهة له التي تنحاز إلى الصهيونية في وجه قوى المقاومة ،التي
أخذت على عاتقها تحقيق آمال الشعب العربي في الحرية والعزة والكرامة عبر
مواجهة كل أشكال االحتالل والهيمنة والتبعية».
ودعت األمانة «األح��زاب األعضاء كافة في المؤتمر إلى الوقوف إلى جانب
المقاومة في الدفاع عن قضاياها العادلة والمحقة ودعمها في مواجهة هذا
الحلف المعادي».

ت�شيع حا�شد ل�شيت في كفركال
مرجعيون  -رانيا العشي
وسط جو من الحزن واألسى الشديدين ،شيعت
عائلة شيت وأهالي كفركال ،قضاء مرجعيون ،فقيد
االغتراب الشاب المغدور حسين علي شيت (25
سنة) الذي قضى في السويد.
وعلى وق��ع فرقة الزفة شيع شيت ،بمشاركة
حشد كبير من أبناء البلدة وق��رى الجوار الذين
توافدوا منذ الصباح إلى منزل العائلة ،حيث سجي
الجثمان وسط رثاء الوالدة واألخ��وات واألق��ارب
واألحباب .بعد ذلك ،انطلق موكب التشييع وقد
حمل النعش على أكف اقارب شيت ورفاقه الذين
حضروا من السويد للمشاركة.

وسار الموكب باتجاه جبانة البلدة ،حيث أ ّم
الشيخ عباس فضل الله الصالة عن روح��ه ،ثم
ووري في الثرى وتقبلت العائلة التعازي من
المشاركين في التشييع.
وروى ال��وال��د المفجوع علي م��ا ح��دث وق��ال:
«فجعنا بما حدث وتأثرنا كثيراً ،لقد كانوا جالسين
في أحد المطاعم وفجأة دخل مسلحون وأطلقوا
النار على المتواجدين هناك حيث قتل إثنان ومن
بينهم نجلي حسين وجرح آخرون» ،مشيرا ً الى ان
َ
تتوان عن تقديم
السفارة اللبنانية في السويد لم
المساعدة لهم و»مشكورين وما قصروا معنا» ،وأن
دولة السويد مهتمة باألمر وتجري تحقيقا ً لمعرفة
مالبسات الحادث.

وتجدر اإلشارة ،إلى أن الحادث وقع ليل 19
آذار المنصرم ،حيث اقتحم مسلحان مطعما ً في
غوتنبرغ جنوب السويد في وق��ت متأخر من
الليل ،وشرعا في إط�لاق النار من أسلحة آلية
على ر ّواد المطعم ،ما أوق��ع قتيلين وع��ددا ً من
الجرحى .وبين الضحايا ك��ان الشاب حسين
شيت الذي كان موجودا ً مع شقيقه الذي أصيب
بالرصاص أيضا ً و ُنقل لتلقي العالج على الفور.
وقد فتحت الشرطة السويدية تحقيقا ً لمعرفة
مالبسات الحادث.
والمعروف أن الضحية شيت ُو ِل َد في غوتنبرغ
 1990السويد ،ونشأ مع عائلته المؤ ّلفة منشابين وفتاتين.

{ لكن أال يتلقون الدعم من إيران؟

 حدود الدعم الذي يتلقونه من إيران معروفة ومحدودة ،الصواريخالموجودة لديهم في الحديدة على البحر األحمر ليست من إي��ران وهي
صواريخ قديمة منذ عهد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ،وهم
تلقوا فقط مساعدات غذائية وطبية من إيران وأخذوا ما يريدون من السالح
بسالح فردي .كما أن المقاتل
من الجيش اليمني إضافة الى انهم مسلحون
ٍ
اليمني شرس وكلهم مستعدون أن يستشهدوا دفاعا ً عن قناعاتهم.

{ إلى اين تذهب السعودية سياسيا ً واستراتيجيا ً بعد هذه الحرب في
هذا الظرف الصعب في المنطقة؟

 السعودية أخ��ذت هذا الخيار لتقاتل فقط في سالح الجو فال مصرستقاتل بريا ً وال السعودية لديها مقاتلون ،أول عشرة جنود سعوديين
يقتلون سيختل الحكم في السعودية ألنهم ليسوا معدين للقتال ،بل
السعودية اآلن ستأتي بمقاتلين من باكستان والسودان في مقابل أجر
مادي .فمنذ أسبوع وسالح الجو السعودي يضرب أهدافا ً في اليمن من
تجمعات مدنية ومنشآت ولم يحقق شيئاً ،هل هذه هي العروبة واألخالق؟!،
بعد أسبوع من اآلن ستكتشف السعودية وتحالفها أنهم لم يصلوا إلى أي
نتيجة في هذه الحرب ما سيضطرهم لإلنجرار إلى حرب برية لمحاولة
استدراج إيران لرد فعل أو ضرب باب المندب ليتوقف النقل البحري فيه،
فهناك  3ماليين طن ونصف مليون طن يوميا ً من بواخر النفط تمر من هذا
المضيق وبالتالي يؤدي إلى أزمة ويجبرون إيران على الدخول على الخط،
لذلك الخطة ستفشل ونراهن على صمود وقوة الشعب اليمني وخبرته في
القتال من جهة ،ودفاعه عن وطنه من جهة ثانية ،ألن اليمن هو ملجأ األمة
وأساس الخليج نظرا ً للحضارة الموجودة فيه قبل السعودية فمملكة سبأ
تأسست في اليمن والسعودية جديدة العهد وآل سعود سرقوا الحجاز
ونجران وغيرهما من المناطق ،لغناها بالنفط.
اآلن السعودية تحاول حشد المقاتلين من الدول العربية لتحمي نفسها
لتظهر أنها ليست لوحدها من يقاتل الحوثيين ،وثانيا ً لتغطية ما فعلته في
العراق وسورية .مخطط رايس لم يكن لينفذ لوال قطر وتركيا والسعودية
في التمويل والتسليح ،وبعد فشلهم في إسقاط النظام في سورية وفي
تغيير الواقع في العراق وفي تغيير الوضع في لبنان وفشلهم في ضرب
الصمود اإليراني ،ذهبوا إلى الحرب في اليمن كمدخ ٍل لتغيير الوضع.

{ هل يمكن أن تكون هذه الحرب طريقا ً لحوار سعودي  -إيراني؟

 السعودية تطالب بعودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى سدةالحكم تحت ذريعة الشرعية والدستورية كشرط للذهاب إل��ى الحل
السياسي ،لكن بات من الصعب أن يعود الى اليمن ،ووزير خارجيته رياض
ياسين أيضاً ،من سيفاوض الحوثيين؟ وزير الخارجية السعودي سعود
الفيصل هذا «الدكر الهزاز»؟!
{ هل يمكن أن تكون مسقط المكان المناسب للتفاوض والتي تجمع
الطرفين الرياض وطهران؟

 مسقط ستكون المخرج إليقاف هذه الحرب ،وبعد الحرب إلى أينتذهب السعودية؟ سيأتي الجميع من األميركي و«اإلس��رائ��ي��ل��ي» الذي
يضرب معها ويقولون لها ماذا حققت؟
{ الغرب والخليج يخافان على طريق مرور النفط والممرات الحيوية
في العالم خصوصا ً مضيق باب المندب ،أن تسقط بيد إيران والحوثيين
ما يسبب قلقا ً للغرب ،ماذا سيحصل برأيك إذا تصاعدت األزمة في البحر

وشرح قانصوه التغييرات األخيرة التي
طاولت حزب البعث العربي االشتراكي ،مؤكدا ً
أن القيادة القومية للحزب التي تدير التنظيمات
القومية ومن ضمنها لبنان ،اتخذت قرارا ً بتغيير
األمين القطري للحزب فايز شكر والقيادة
وتعيين قيادة جديدة برئاسة المحامي معين
غازي ،معلنا ً أن الحزب سيتسلم المقرات
الحزبية من شكر اليوم.
وفيما يلي نص الحوار كامالً:

األحمر؟

 النفط وال��غ��از الخليجيان يأتيان م��ن الكويت وقطر والبحرينوالسعودية وغيرها ،والقسم األكبر من هذه الثروة يذهب من طريق مضيق
هرمز بين إيران وعمان وقسم منها أي النفط العراقي ،كان يذهب عبر تركيا
إلى سورية ولبنان وهذا الطريق قطع ،جزء من النفط السعودي ،حوالى
 3ماليين ونصف المليون طن ،يمر عبر البحر األحمر ،وتحديدا ً من طريق
تيرانا في باب المندب ،والمتضرر إذا حصل أي شيء على مضيق باب
المندب القاعدة العسكرية األميركية والقاعدة «اإلسرائيلية» أيضا ً التي
تحمي هذا المضيق .وفي الحديدة يوجد قاعدة يمنية تحميه من الجهة
األخرى والسعودية تخشى أن يضع الحوثيون يدهم على هذه القاعدة
ويصبح الممر سالكا ً بالكامل أمام إيران وما كانت تخشاه حصل ووضع
الحوثيون يدهم على هذه القاعدة .القسم الثاني من المضيق وهو ممر
التجارة الدولية التي ستتضرر .فكل ما يأتي من طريق قناة السويس
ليدخل إلى المحيط الهادئ سيمر عبره .مصالح «إسرائيل» والسعودية
والسودان والصومال ،مرتبطة بهذا الممر إضافة إلى كل التجارة ما بين
البحر المتوسط والمحيط الهادئ .اآلن السعودية والعرب يقاتلون بطلب
من األميركيين و«اإلسرائيليين» لضرب الحوثيين لكي ال يضعوا يدهم على
باب المندب ،السعودية ومصر عميلتان صغيرتان ضمن المخطط األميركي
لتدمير الوطن العربي نهائيا ً ومن بقي صامدا ً هو الرئيس بشار االسد وهذا
ال��ذي غيّر المعادلة وأعطى دفعا ً للمقاومة في لبنان وإلي��ران وللعراق
والنصر سوف يكون قريباً.
{ هل تتخوفون من أن تتحول القوى العربية المشتركة من مهاجمة
اليمن إلى مهاجمة سورية؟

 الرئيس األسد تعرض لحرب من  82دولة منذ أربع سنوات بجميعأنواع السالح ودم��روا  1500معمل وسرقها األت��راك لتدمير االقتصاد
ال��س��وري م��ن حلب ولكن ال ي��زال ص��ام��داً .ه��ؤالء عمالء ال يقاتلون إال
بسالح الجو ،اليوم هناك إعادة تموضع ومراجعة دولية لألزمة السورية
ورأي��ن��ا ذل��ك في مؤتمر الكويت ح��ول دع��م سورية ب��االم��وال للنازحين
والكويت سباقة بذلك لكن يجب أن تقوم بما هو أهم وهو إعادة العالقات
والسفارات مع سورية كما ستفعل فرنسا وإسبانيا والمانيا ،وستحصل
تحوالت كبيرة نتيجة الصمود الرائع في سورية والعراق بعد تحرير
تكريت وق��د يكون آخ��ر ملك س��ع��ودي ف��ي السعودية ه��و الملك سلمان
بن عبدالعزيز ،ألن حربه على اليمن ليست ق��راره بل قرار «إسرائيلي»
برعاية أميركية.
{ هل لذلك عالقة بالملف النووي اإليراني؟

 إيران مستمرة بالمفاوضات والبحث في هذا الملف يمكن أن يؤجل إلىحزيران المقبل ،إيران لن تقبل أن يوقع اإلتفاق قبل ان تنتهي العقوبات.
إذا وقع هذا اإلتفاق ،هل سيتوج األميركي إيران على زعامة الخليج بهذه
السهولة؟
األميركي سيتعامل مع الطرف القوي ألنه لم يستطع أن يط ّوع إيران من
خالل العقوبات والحصار والضغط والمؤامرات وأميركا دولة وال تفرط
بعالقتها مع دول صاعدة قوية في المنطقة ولها مصالح معها.

{ هل التطور العسكري األخير في إدلب ،يؤشر الى أن المحور اآلخر
يقوم بهجوم في أكثر من جبهة؟

 لن يستطيع هذا الحلف إنشاء دول��ة النصرة في إدل��ب ولن يطولزمن تحريرها من قبل الجيش العربي السوري ،لكن يوجد أولويات لدى
القيادة السورية ،وما حصل في الزبداني وبلودان جاء في سياق تأمين
أمن واستقرار دمشق ،والمسلحون حوصروا في األودية وسيقضى عليهم
خالل يومين وبعده يبدأ التفكير بإعادة إدل��ب .أما الرقة فمتروكة لكي
تكون المعركة األخيرة ألنها على الحدود التركية  -العراقية  -السورية
وهي عاصمة «داع��ش» ،بعد تكريت ستحرر الموصل وحينها سيحاصر
المسلحون في إدلب وزيارة وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري الى
سورية كانت مهمة جرى خاللها التخطيط واالتفاق على المعركة األخيرة
ما بين العراق وسورية.
{ هل التسوية والحل السياسي في سورية متوقفان؟

 المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا اعترف أن الدولة السوريةاع��ط��ت��ه م��ا ي��ري��د وح���ررت المنطقة ال��ت��ي ط��ل��ب ت��ح��ري��ره��ا أي ح��ل��ب لكن
المعارضة ليس من مصلحتها نجاح مبادرة دي ميستورا والدولة لها
مصلحة بنجاحها لتكمل ما حصل في ريفي حمص ودمشق ،األخضر
اإلبراهيمي تبين أنه عميل ويتحدث لغة لمصلحة أميركا أما دي ميستورا
فيتكلم عن خبرة ولديه بعض الضمير .الحل في سورية هو أن تأتي كل
المعارضة التي تجلس في موسكو إلى سورية وتحارب اإلره��اب مع
الجيش وتشارك في الحل.
{ هل توجد تغييرات فعالً في قيادة حزب البعث العربي االشتراكي أم
كالم إعالمي؟ وهل فعالً تغير رئيس الحزب فايز شكر؟

 لكي نفهم هذا الموضوع يجب االط�لاع على النظام الداخلي لحزبالبعث أي الهيكلية .فمنذ تأسس الحزب توجد قيادة قطرية من كل قطر
من األقطار العربية أو فرع إذا كان أقل من قطر ،وهناك قيادة قومية تنتخب
بمؤتمر قومي ،والقيادة القومية الحالية منتخبة منذ عام  1980برئاسة
الرئيس الراحل حافظ االسد ،بقي من اعضاء هذه القيادة أحد عشر شخصا ً
وأنا منهم وهي التي تدير التنظيمات القومية ومن ضمنها لبنان .في عام
 2006أخذنا قرارا ً بحل القيادة التي كنت أنا فيها وأتينا بقيادة جديدة التي
كان فيها فايز شكر بالتعيين وأصبح أمينا ً قطرياً ،واآلن اتخذت القيادة
ق��رارا ً جديدا ً بتغيير شكر والقيادة معه وتعيين قيادة جديدة برئاسة
المحامي معين غازي ،ومفروض غدا ً (اليوم) أن يتسلموا من شكر المق ّرات
الحزبية .هذا هو حجم األمر وقد أعطي حجما ً أكبر وتفسيرات ال عالقة لها
بالنظام الداخلي للحزب.
شكر راوده تحليل بأنه بعدما بات في سورية نظام لألحزاب ،يجب أن
تبقى سورية في سورية وأن ال يكون لديها عالقات خارجية .وحاول أن
يطبق النظام في سورية على الحزب في لبنان وهذا خطأ وفي اليومين
المقبلين تعود األمور إلى مجاريها.

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

