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نا�صر �أمام المحكمة الدولية :الحريري
كان يكتفي ب�أمن حزب اهلل لدى لقائه ن�صر اهلل
على عكس إف��ادات ن��واب ومسؤولي تيار المستقبل
أمام المحكمة الخاصة بلبنان الناظرة في قضية اغتيال
الرئيس رفيق الحريري ،جاءت شهادة المستشار السابق
للرئيس الحريري مصطفى ناصر ،لتدحض تلك االفادات
ال سيما لجهة ما قاله الرئيس ف��ؤاد السنيورة عن ان
الحريري اخبره باكتشافه عدة محاوالت الغتياله من
قبل حزب الله .وأكد ناصر أن الحريري كان يثق بحزب
الله مشدّدا ً على أن الحريري كان يكتفي باألمن الخاص
بالحزب لدى لقائه أمينه العام السيد حسن نصر الله في
أماكن تواجده ألن «الثقة» كانت كافية.
وأشار ناصر في اليوم الثاني على التوالي ،لمثوله أمام
المحكمة في الهاي حيث يخضع الستجواب من محامي
الدفاع عن حسين حسن عنيسي ،المحامي ياسر حسن،
إلى أن الحريري كان يعتبر أن سالحه «سالح مقاومة»
يجب الحفاظ عليه حتى تحرير كامل االراضي اللبنانية
من االحتالل «االسرائيلي».
وكشف ناصر أن السيد نصر الله قال للحريري في
اللقاء األول بينهما «نحن نقاوم االحتالل وأن��ت تقاوم
الحرمان» ،مشيرا ً إلى أن «االثنين كانا يُدركان اهمية
التعاون بينهما لمصلحة البلد».
وش �دّد ناصر على أن «الحريري كان يكتفي باألمن
الخاص بحزب الله لدى لقائه نصر الله في أماكن تواجده
ألن «الثقة» كانت كافية».
وأوضح ناصر «أن الحريري لعب دورا ً من خالل مواقفه
وعالقاته في الغاء اتفاق السابع عشر من أيار».
وع��ن ال��ق��رار  ،1559ق��ال ن��اص��ر« :ال أع��رف إذا كان
نصر الله ومعاونه السياسي حسين الخليل يعتقدان
بأن الحريري كان وراء القرار الدولي ،لكنه (الحريري)
كلفني قبل يومين من اغتياله بإبالغ نصر الله أن الرئيس
الفرنسي جاك شيراك سيمنع تصنيف حزب الله كمنظمة
إرهابية».
وأش��ار إلى أن الحريري كان يعتبر حزب الله حزبا ً
سياسيا ً ومقاومة للعدو «اإلسرائيلي».
وهنا سألت القاضية نورث ورثي الشاهد :هل تذكر في
اي وقت عمل حزب الله خارج نطاق القانون في لبنان؟
أجاب« :ال أذكر انه عمل خارج القانون».
وسأله حسن :كيف كان يرى الحريري دور حزب الله
تجاه إحتالل جنوب لبنان وتحرير أراضيه المحتلة فهل
كانت مقاومته مشروعة أم غير مشروعة؟
أج��اب« :ك��ان يراها مقاومة مشروعة وشرعنت أكثر
دوليا ً بعد حرب نيسان  1996حيث سمي بإتفاق نيسان
الذي حضرته مجموعة من دول العالم في دمشق.

{ ك��ي��ف ك���ان ال��ح��ري��ري يعتبر س�ل�اح ح���زب الله؟
ميليشيا مسلحة ام سالح مقاومة يجب الحفاظ عليه؟

{ هل يعكس هذا الواقع الثقة واالطمئنان من جانب
الحريري الى حزب الله؟

{ وهنا سأله رئيس غرفة ال��درج��ة األول���ى القاضي
راي :هل كان الحريري يلبي شروط األمين العام لحزب
الله عندما يريد اإلجتماع به أي الذهاب من دون حراسة
كبيرة؟

أجاب ناصر :لم تكن هناك شروط وإنما اسلوب تعاطى
وطريقة تواصل ووصول ،فاألمن الذي كان يتمتع به نصر
الله في مقر إقامته كان كافيا ً لحماية بلد فكيف ألشخاص،
لذلك لم تكن أي حماية أخ��رى للحريري أكثر شدة من
الحماية التي تحيط باألمين العام لحزب الله والثقة
بينهما كانت كافية ألن يأمن الحريري بالذهاب للقاء نصر
الله مكتفيا ً بأمن حزب الله.

{ حسن :هل من طبيعة الحريري ان��ه ك��ان متهورا ً
ومغامرا ً في ما يتعلق بأمنه الشخصي؟
 الحريري كان عاقالً متريثا ً في كل االم��ور األمنيةوغيرها.

{ إذا ً نستطيع القول انه كان يحسن االختيار في ما
يتعلق بأمنه الشخصي؟
 -أكيد.

{ هل لديك أي شهود على اللقاءات التي كانت تحصل
بين الحريري ونصر الله على رغم انها كانت تنعقد في
السر؟

 السيدة نازك الحريري وبعض المقربين جدا ً في قصرقريطم كانوا يعرفون حين يذهب الحريري الى الضاحية
لمالقاة نصر الله.

{ وس��أل��ت القاضية جوسلين ب��ري��دي الشاهد :هل
ثقة الحريري بنصر الله كانت مبنية على الثقة بشخص
األخير فقط أم على قيادة حزب الله؟

 هذه الثقة كانت تنتاب الحزب من خالل الثقة التي أوالهانصر الله ،ألن ليس من إمكان لعمل سياسي في لبنان من
دون التعاون بين الطرفين ال مشروع «اليسار» وال مشروع
نيابيا ًوال وزارياً .ورأينا الحقا ًعندما اختلف الطرفان سياسيا ً
كيف تعطل البلد واآلن نرى أهمية الحوار بين الطرفين الذي
يجري في عين التينة عند رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ان كالهما كان يدرك أهمية العالقة وضروراتها على البلد
بأكمله والدليل على ذلك ما شهدناه بعد حرب نيسان كيف
شرعنة المقاومة دوليا ً بجهود الرئيس الحريري الشخصية
مع دول العالم العربية واألوروبية.

{ ه��ل صحيح م��ا ذك��رت��ه ان ال��ح��ري��ري ك���ان يعقد
إجتماعات م��ع ح��زب ال��ل��ه ف��ي المقر الرئيسي للحزب
في الضاحية الجنوبية المكان الذي تتمركز فيه غالبية
أنصار الحزب وانه كان يذهب في صحبة عدد قليل من
األمنيين؟
 -نعم وأنا كنت حاضرا ً في هذه االجتماعات.

{ ألم يحدثك الحريري عن أي مخاوف تتعلق بأمنه
الشخصي أو بسالمته الجسدية كونه يجتمع مع قيادات
في حزب الله منفردا ً وفي غرف من دون حراسة؟

 لم يكلمني عن هذا الموضوع البتة وال أدري ماذاتقصد من دون حراسة ،فبالنسبة الى مقر اإلجتماع فكان
محاطا ً بحراسة مشددة من قبل حزب الله.

الحريري :انهيت خدمات
نا�صر في 2010
صدر عن المكتب االعالمي للرئيس سعد الحريري
بيان جاء فيه:
«ازاء ادع��اء السيد مصطفى ناصر اثناء مثوله
للشهادة امام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يوم
(أول من أم��س) الخميس انه ال ي��زال يعمل بصفة
مستشار للرئيس سعد الحريري حتى اليوم ،يهم
المكتب اإلعالمي التأكيد انه تم ابالغ السيد ناصر
بإنهاء تكليفه بهذه المهمة او اي مهمة اخرى منذ
مطلع شهر تشرين االول .»2010

اتحاد ال�شباب الوطني
ك ّرم ا�ﻷ �سير �سكاف في طرابل�س

جمال سكاف يتسلّم الدرع التذكارية
بطولي لن ينساه كل أحرار العالم،
وستبقى قضيته حية حتى يعود إلى
طرابلس التي إنطلق منها لمواجهة
المحتل».
وقدم المصري لوفد لجنة اﻷسير
سكاف درع �ا ً تذكارية باسم اتحاد
الشباب الوطني .كما سلمت لجنة
اﻷسير للمصري لوحة اﻷسير يحيى
سكاف موقعا ً عليها من المتضامنين

م��ع قضيته كعربون وف��اء وتقدير
لإلخوة في المؤتمر الشعبي اللبناني
واتحاد الشباب الوطني.
كما زار وفد لجنة األسير سكاف
مقر الرابطة الثقافية في طرابلس و
إلتقى رئيسها األستاذ رامز الفري و
قدم الوفد للفري لوحة األسير يحيى
سكاف و شكروه على مواقفه الداعمة
و المساندة لقضيته

بلدية را�شيا نحو االنهيار
البقاع ـ أحمد موسى
ت��واج��ه بلدية راش��ي��ا أزم���ة في
استمرارها بعد تعثر في أعمالها
الروتينية كبلدية مثل البلديات
األخ��رى في المنطقة ،بين أشغال
وأعمال وتسهيل أم��ور المواطنين
اإلفتراضية.
ول���ذل���ك أس���ب���اب ك��ث��ي��رة ،تقف
ح���ائ�ل� ًا وراء اس��ت��م��رار ال��ب��ل��دي��ة
وت��ن��ذر بانهيارها بالكامل ،منها
ع��دم االنسجام أس��اس�ا ً بين نواب
ال��م��ن��ط��ق��ة ،وان��ع��ك��اس ذل���ك على
ع�لاق��ت��ه��م ب��ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي،
والعالقة المتوترة دائما ً بين وزير
الصحة وائ��ل أب��و ف��اع��ور ورئيس
البلدية السابق م��روان زاكي الذي
تولى منصب رئيس اإلتحاد (اتحاد
جبل الشيخ) على خلفية التعاطي
البلدي وأم��ور أكثر دقة في العمل
البلدي وكيفية صرف األموال على
زعامة المنطقة ،وبالتالي تمثيلها
نيابيا ً وبلدياً ،فضالً عن االلتباس
الذي شاب العالقة بين اإلشتراكي

وحلفائه الذين استفاد من دعمهم
للوصول الى المجلس البلدي لكنه
لم يف بوعوده لهم.
ه���ذا ال���واق���ع ،إل���ى ج��ان��ب ع��دم
االن��س��ج��ام ب��ي��ن رئ��ي��س البلدية
واألع��ض��اء المحسوبين على أبو
فاعور داخل المجلس البلدي ،جعله
ع��رض��ة ل��ه��زات دائ��م��ة ك��ان آخرها
وأقواها «اإلستقالة الجماعية لـ7
أعضاء دفعة واح��دة ،بينهم رئيس

البلدية السابق م��روان زاكي الذي
تولى منصب رئيس االتحاد ،الذين
تقدموا باستقاالتهم وقبلت لدى
محافظ البقاع وهي اليوم في وزارة
الداخلية للبت في األمر».
وت��زام��ن ذل��ك وتقديم األع��ض��اء
استقالتهم م��ن المجلس البلدي
معللين اإلستقالة الجماعية «بعدم
اإلنسجام بين األعضاء والرئيس
وبين أعضاء المجلس أنفسهم».

حربها «الأخيرة» �إلى �أين؟
} محمد شريف الجيوسي

 أكيد ،لو لم تكن هناك ثقه فكيف كان يرافق السيارةاألمنية التي تنطلق أمامه الى مقر قيادة حزب الله في
الضاحية من دون مرافقة أمنية كبيرة من قبله.

 كان يعتبره سالح مقاومة يجب الحفاظ عليه ويبقىشرعيا ً حتى توقيع السالم مع «إسرائيل» عندها ينتهي
دوره.

نظم اتحاد الشباب الوطني في
قاعة المؤتمرات في معرض رشيد
كرامي الدولي في طرابلس إحتفاال ً
تحت ع��ن��وان (تحية م��ن طرابلس
إلى فلسطين) بمشاركة لجنة عائلة
وأص���دق���اء اﻷس��ي��ر ي��ح��ي��ى سكاف
وممثلي اﻷح��زاب والقوى الوطنية
واإلسالمية اللبنانية والفلسطينية.
بداية كانت كلمة جمال سكاف
أمين سر لجنة أصدقاء اﻷسير يحيى
س��ك��اف ،ق��ال فيها« :م��ن طرابلس
العروبة نجدد العهد والوعد بأن نبقى
أوفياء لفلسطين حتى تحريرها من
البحر إلى النهر ونؤكد خيار المقاومة
المسلحة التي أثبتت ج��دواه��ا في
مواجهة العدو منذ بداية اإلحتالل
الصهيوني ألوطاننا ولتحرير أسرانا
كافة من سجون العدو الصهيوني في
مقدمهم عميدهم يحيى سكاف».
وأل��ق��ى ع��ب��د ال��ن��اص��ر المصري
كلمة ات��ح��اد الشباب الوطني حيا
فيها «عميد اﻷس���رى ف��ي السجون
الصهيونية المناضل يحي سكاف
إبن طرابلس والشمال الذي رفع رأس
كل حر وشريف لما قام به من عمل

لجنة �أهالي المخطوفين والمفقودين
تطلق «حملة  40الحرب»

وقفة مع حروب ال�سعودية على اليمن...

خالل اطالق الحملة

(ت ّموز)

أطلقت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان «وحقنا نعرف»،
حملة « 40الحرب» ،لمناسبة مرور  40عاما ً على بدء الحرب في لبنان ،على
ان تستمر الحملة  40يوماً ،عبر أربع صور ،كل صورة منها تطرح سؤاال ً
تنتشر في ش��وارع وطرقات لبنان ،وتتربع على صفحات وسائل االعالم
الورقية وااللكترونية وعلى شبكات التواصل االجتماعي.
إط�لاق الحملة ج��اء في مؤتمر صحافي ،في مسرح «دوار الشمس» -
الطيونة ،حضره وزير االعالم السابق طارق متري وشارك فيه الى رئيسة
لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني ،وعدد من ممثلي
هيئات المجتمع المدني ،ناشطون وناشطات ،اعالميون وأهالي المخطوفين
والمفقودين والمخفيين قسراً.
وتلت حلواني بيان الحملة ،فتحدثت بداية عن أوضاع أهالي المفقودين
والمخطوفين ،مشددة على ان «نضالنا اليوم له وجهان للوصول الى حل
مؤسساتي وعلمي وع���ادل» ،مشيرة ال��ى ان «الوجه األول تنفيذي ،يبدأ
باالعتراف بالقضية وبالمفقودين من خالل االعتراف بأهاليهم ،مرت السنوات
وما زال رؤس��اء الحكومات وال��وزراء المتعاقبون يمرجحوننا ،وأذك��ر بأن
الصليب االحمر الدولي قد تقدم مشكورا ً منذ أكثر من سنتين باتفاقية تعاون
لجمع العينات البيولوجية من االهالي وحفظها وما زالت دولتنا تماطل،
تراوح ،تكذب وتتالعب».
وأض��اف��ت« :أم��ا الوجه الثاني فهو تشريعي ،يضع الخطوات العملية
والعلمية للبحث عن ذوينا من قبل الدولة وتحديد مصائرهم ،وذلك من خالل
مشروع قانون ،ايضا ً دعوني أردد للمرة األربعين ان هذا المشروع لن يعاقب
احدا ً على ما ارتكبه في الماضي ،فقط سيعاقب من لديه معلومات في الحاضر
تفيد عن أماكن تواجد مفقودين او رفات بشرية ويتكتم عليها أمام القضاء ،او
من يدلي بمعلومات خاطئة لتضليل التحقيق ،او من يعبث بأي مقبرة ذات
صلة».
وأضافت حلواني« :األربعون هو نهاية تقبل التعازي ،هو موعد عودة أهل
الفقيد الى الحياة الطبيعية ،األربعون يعني اربعين يوما ً اما مسؤولو لبنان،
فقد أخذوا منا أربعين سنة وحتى اليوم لم يشاؤوا ان نفك الحداد وللحقيقة
لم يسمحوا لنا ان نبدأه».
ولفتت الى ان «الحقيقة الوحيدة التي م ّنوا علينا بها كانت ان نقبل بتوفية
جماعية ألناس فقدوا بالمفرق في مراحل ومناطق مختلفة ،ان نقبل بتوفية
وهمية من دون بحث او دليل او جثة» ،مضيفة« :ليس هكذا يوفى االحباء،
ال أحباؤنا وال أحباؤكم ،هاتوا فحص الـ  ،DNAهاتوا قانون الحد االدنى
المقبول ،وبعد ذلك لكل حادث حديث».
وبعد نهاية االجتماع ،أعلن ،مسؤول صفحة الفايسبوك في «حقنا نعرف»
عالء النجار عن نشاط الحملة الجديد حيث ينشر المتابعون صورهم ،مع
اإلش��ارة الى أماكن تواجدهم بأي طريقة ممكنة ـ أنا عند الطبيب ،أنا في
إيطاليا ،أنا في الفان ،تحت هاشتاغ الحملة #حقنا ــ نعرف  40ــ الحرب #بس
ـ هني ـ وينن.

م�ؤتمر بيروت :احتكار «الم�ستقبل»
المجل�س ال�شرعي ي�ضرب دار الفتوى
اتهمت لجنة الشؤون الدينية في مؤتمر بيروت والساحل (العروبيون
اللبنانيون) ،تيار المستقبل بـ«احتكار المجلس الشرعي االسالمي األعلى»،
معتبرة ان ذلك «يعني إعادة ضرب دار الفتوى وإضعافها وجعلها ملحقا ً
لحزب وليست دارا ً للمسلمين عموماً».
ولمناسبة تحديد مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان يوم األحد في
 10أيار المقبل ،موعدا ً إلجراء انتخابات المجلس الشرعي ومجالس األوقاف
االداري��ة ،ذكرت اللجنة بالقرار الصادر العام  1996والذي قضى لتقليص
عدد أعضاء الهيئة الناخبة للمجلس «من نحو أربعة آالف ناخب إلى ستمئة
وخمسين ناخبا ً معظمهم من الموظفين الرسميين» ،مضيفة إن «معظم أعضاء
الهيئة الناخبة المقلصة كانوا ،وما زال بعضهم اآلن ،موالين لحزب المستقبل،
بما يهدد مجددا ً وضعية المجلس الشرعي االسالمي ويجعله منحازاً ،فاقدا ً
للفاعلية».
ورأت «أن احتكار المستقبل للمجلس الشرعي االسالمي يعني إعادة ضرب
دار الفتوى واضعافها وجعلها ملحقا ً لحزب وليست دارا ً للمسلمين عموماً.
تجاه هذا الوضع المعقد ال بد ان يتحرك صاحب السماحة بما له من صالحية
تعيين أعضاء في المجلس الشرعي االسالمي القامة ت��وازن جديد يسمح
بتطوير الدار واألوقاف بعيدا ً من الفئوية الحزبية».
كما رأت أن أولى مهمات المجلس الشرعي االسالمي الجديد ،اسقاط قرار
تقليص عدد الهيئة الناخبة «وإعادة توسيعها بما يسمح للكفاءات وذوي
االختصاص في الطائفة من المشاركة في االنتخابات .إذ يستحيل القبول
بهيئة ناخبة ال تتجاوز  650عضوا ً تحتكر تمثيل مليون مسلم سني في
البلد».
وأعلنت الدائرة انها تنتظر من المفتي دريان «وهو رجل اصالحي متميز ،ان
يطلق المبادرات الهادفة الى اعادة الروح لدار الفتوى والنهوض فيها لتعزيز
دورها الجامع».

الطا�شناق يطالب �ألمانيا بال�ضغط
على المجتمع الدولي لالعتراف بالإبادة
نظم قسم الشباب ومصلحة الطالب في حزب الطاشناق ،تظاهرة سلمية
أمام السفارة االلمانية في بيروت ،ورفع المشاركون الفتات وشعارات تطالب
المانيا بالضغط على المجتمع الدولي من أجل االعتراف باإلبادة االرمنية.
وسلم المتظاهرون السفير االلماني كريستيان كالجس رسالة جاء فيها
«يصادف  24نيسان  2015الذكرى المئوية لإلبادة الجماعية األرمنية ،ومع
اقترابنا من هذا الموعد ،نذكر مع تقديرنا ،أن عام  2005تبنى البرلمان االلماني
ق��رارا ً تطرق في شكل شامل الى الجريمة المرتكبة من السلطنة العثمانية
خالل الحرب العالمية األولى ،وشجب مشروع القرار البرلماني هذه األحداث
مسلطا ً الضوء على حجم بربرية المجازر واستنكر بشدة سياسة الحكومات
التركية المتعاقبة في انكار حقيقة ما جرى عام  1915وقمع المفكرين االتراك
المعارضين للسلطة .وتطرق مشروع القرار إلى مسؤولية ألمانيا وخصوصا ً
تقاعس الرايخ االلماني الذي كان على علم مسبق بالتطورات الحاصلة ،وندد
بالدور االلماني في التغطية على المآسي التي تعرض لها األرمن».
وأضافت الرسالة« :اننا كأحفاد الناجين من االبادة الجماعية ،نؤمن بأن
من واجب ألمانيا تبني مشروع قرار أقوى وموقف أصدق تجاه اإلبادة األرمنية
آخذين في االعتبار الدور األساسي الذي لعبته ألمانيا خالل الحرب العالمية
االولى ،واستنادا ً الى تجربتها الوطنية أللمانيا دور مهم في حل مسألة االبادة
الجماعية لالرمن».
ودعت الرسالة «عشية الذكرى المئوية لالبادة الجماعية لألرمن ،البرلمان
األلماني لتبني مشروع قرار يعكس مباشرة وبصراحة وجهة نظر البرلمان
والشعب االلماني تجاه اإلب��ادة االرمنية ،وأخذ مبادرة وتبني قرار يجرم
إنكار االبادة االرمنية في المانيا» .كما طالبت «الحكومة االلمانية بالضغط
على تركيا لتعترف باإلبادة االرمنية وتعوض الشعب االرمني» .كما دعت
الحكومة االلمانية «الصدار مشاريع قوانين تعترف باإلبادة االرمنية وتدين
المجرم وتجرم سياسة اإلنكار».
وختمت« :عشية الذكرى المئوية لإلبادة االرمنية نحن احفاد الناجين من
االبادة نعلن اننا سنبقى نطالب بالعدالة لضحايا اإلبادة الجماعية وحقوق
الشعب األرمني التي ال يمكن ان تموت بمرور الزمن».

انخرط قادة المملكة العربية السعودية مجددا ً في
حرب مباشرة ضد اليمن ،للمرة الثالثة على األقل،
خالل نحو قرن ،بعد حربهم األولى ضد األدارسة
اإلمامية والتي انتهت باتفاقية الطائف عام ،1934
وتمكن السعوديون بنتيجتها من االستيالء على
إقليمي عسير ونجران اليمنيين ،والتي استرد اليمن
أجزا ًء كبيرة منهما في عهد الرئيس اليمني السابق
علي عبد الله صالح عام  2000بموجب اتفاق جدة
مع السعودية ،ال��ذي حل جزئيا ً مشكالت الحدود
بين البلدين ،وبقيت أج��زاء أخ��رى تحت االحتالل
السعودي وال تزال حتى اآلن.
وفي أعقاب اتفاقية جدة بدأت االسعودية أواخر
ع���ام  2003ب��ب��ن��اء ج���دار م��ع ال��ي��م��ن ب��ط��ول 2000
ك��ي��ل��وم��ت��ر ،أع��ل��ن��ت ع��ن ب��ن��ائ��ه رس��م��ي��ا ً ع���ام ،2013
والذي اعتبرته اليمن مخالفا ً التفاقية جدة التي تمت
بموجبها التسوية الحدودية آنفة الذكر.
وكان التورط السعودي الثاني في الحرب على
اليمن في أعقاب قيام الثوة اليمنية بقيادة عبد الله
ال��س�لال ع���ام  ،1962إذ وج��ده��ا ق���ادة السعودية
فرصة للتدخل ،فيما قالوا أن وقوفهم إل��ى جانب
الشرعية اإلمامية ،رغم ما بينهما من محن وحروب
واحتالالت.
ووجدت مصر نفسها في الموقف المساند للثورة
اليمنية (ف��ي أع��ق��اب انفصال الجمهورية العربية
ال��م��ت��ح��دة) وق��د ب���دأت ال��م��س��ان��دة المصرية للثورة
اليمنية رمزية ،وانتهت بـ 55ألف جندي مصري!؟
وهو وجود منهك يستوجب مجهودا ً جويا ً وبحريا ً
لخدمته وحمايته وت��وف��ي��ر احتياجاته وإم��دادات��ه
اللوجستية ،وانتهت الحرب باتفاق سعودي مصري
بوقفها عام .1966
وع��ل��ى رغ��م أنّ ال��ت��دخ��ل ال��م��ص��ري خ��دم الثورة
اليمنية وف��ي ت��ح�� ّول اليمن م��ن ال��ق��رون الوسطى
الى الحاضر نسبياً ،إال أنه أنهك مصر ،وع��زز من
ضغائن الرجعية العربية ضد مصر عبدالناصر،
وكانت سببا ً في جملة أسباب لهزيمة مصر ،في
حزيران عام  ،1967و(تموضعها) داخل أجزاء من
أراضيها ،بدالً من أن تتوحد مع سورية أو ان تتمدد
الى اليمن.
لقد كانت المساندة المصرية للثورة اليمنية في
حينه ،تحمل ضرورتها ،وكانت في أعقاب نجاح
(لعبة) انفصال سورية التي شاركت في التخطيط
لها ورسمها ،الرجعية العربية ،وكانت مصر في
حينه ف��ي حالة ص��ع��ود ،ولها م��ن الرصيد العربي
الشعبي ما لم يتوافر لدى أي نظام عربي رسمي في
حينه واآلن أيضاً ،كما كانت مصر عبد الناصر محل
خشية األنظمة الرسمية مجتمعة ،ومع كل ذلك كانت
نتائجها (وخيمة) على مصر.
وفي الفترة بين تورط السعودية في الستينات،
وال��ت��ورط المباشر الثالث الحاصل اآلن واألخطر
بينها ،تدخلت السعودية في شكل غير مباشر الى
جانب انفصاليي الجنوب بعد سنوات قليلة من قيام
الوحدة بين شطري اليمن ،واحتضن قادتها عدوهم
المفترض ال��ل��دود الشيوعي اح��م��د س��ال��م البيض،
(كما احتضنوا من قبل عدوهم اإلمام البدر) فاليمن
اآلم��ن المستقر ك��اب��وس تاريخي للطبقة الحاكمة
في السعودية ،مثلما كان األمر مع الهاشميين وآل
الرشيد في بدايات القرن الـ .20
ك��م��ا ت����ورط ق����ادة ال��س��ع��ودي��ة ف���ي ال��ي��م��ن بداية
ه��ذا ال��ع��ق��د ،واس��ت��ع��ان��وا ببعض ال��ع��رب وبمرتزقة
باكستانيين ف��ي ح��رب م��ح��دودة على (الحوثيين)
كان وقفها السريع إنجازا ً لمصلحتهم ،وإال لكانت
النتائج مأسوية عليهم.
وال��ح��رب الثالثة المباشرة الواسعة على اليمن
ابتداء من  27آذار  ،2015تضم تحالفا ً دوليا ً من 10
دول عربية متفاوتة المساهمة ومعها الباكستان،
وق���د ان��ض��م��ت إل��ي��ه��ا ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة األميركية
بتزويد طائرات التحالف السعودي بالوقود جواً،
بالطبع على أقل تقدير.
م��ا سبق يدلل على أن ع��داء ال��ق��ادة السعوديين
لليمن تاريخي ،بغض النظر عن المبررات واألنظمة
وال����ظ����روف ال���دول���ي���ة وال��ن��ت��ائ��ج ،وال ت��ب��دو هناك
مؤشرات قابلة لتغيير هذا الواقع ،إال ب��زوال اليمن
أو خصومه.
ولكن ما هو المتوقع في ظل واق��ع مختلف عن
التدخالت السابقة من حيث:

 1ـ التحالف المستهدف من قبل السعودية في
اليمن (على خ�لاف ما يزعمه التحالف السعودي
من أنه مجرد جماعة مذهبية متسلطة) ،هو تحالف
عريض يضم شرائح سياسية وقبلية وعسكرية
منظمة وحضارية ،تحقق على األرض انتصارات
سريعة ومذهلة ،ما يعني أنه يتوافر على حضانات
شعبية في مختلف أرجاء اليمن.
 2ـ إن خصوم التحالف اليمني ،جماعات إرهابية
تكفيرية متخلفة ،تحسن القتل والتدمير والتخريب
م��ن دون س����واه ،وي��ت��وق��ف اس��ت��م��راره��ا ع��ل��ى دعم
أط����راف خ��ارج��ي��ة ،وال تتمتع ب��دع��م ش��ع��ب اليمن
المتطلع إلى المستقبل وإعادة بناء اليمن الحضاري
ال��م��ت��ق��دم ال��دي��م��ق��راط��ي ،المنتمي ألم��ت��ه العربية،
المستقل قراره عن الخارج.
 3ـ خ���ص���وم ال��ي��م��ن ال���ح���ال���ي���ون اإلقليميون
وال��دول��ي��ون ه��م م��ن سبق أن استعمروه أو شنوا
الحروب عليه ،أو تواطأوا ضده ،أو دعموا الجهات
التكفيرية أو االنقساميين ،وكل ذلك ال يحظى بقبول
يمني واسع.
 4ـ ليس هناك إجماع إقليمي على الحرب على
ال��ي��م��ن ،ب��دل��ي��ل ع���دم م��ش��ارك��ة سلطنة ع��م��ان فيها
ووق���وف إي���ران ض��د ال��ت��دخ��ل ف��ي اليمن وتأكيدها
على الحوار ،ومثل ذلك سورية والمقاومة اللبنانية
وفصائل فلسطينية مقاومة ،ويتوقع ات��س��اع هذا
التحالف.
 5ـ يتوقع تراجع مصر عن االستمرار في هذا
التحالف في ضوء نتائج دعمها لليمن عام ،1962
على رغ��م م��ا ك��ان عليه ه��ذا ال��دع��م م��ن مشروعية
اخالقية قومية ،في حين أن ظروف مصر المعقدة
اآلن ،وما تشنه العصابات اإلرهابية على جيشها
من عمليات إجرامية تستوجب التركيز على الداخل،
كما تستوجب التركيز على إع���ادة بناء االقتصاد
المصري.
وف��ي تقديرنا أن على مصر اس��ت��رج��اع حروب
السعوديين ضدها ...فخصومتهم لها في غير فترة
وزمان ونظام مصري ،يستوجب عدم اإلنزالق في
جبال اليمن ،وهو اإلن��زالق الذي يحظى بمعارضة
شعبية مصرية متصاعدة.
 6ـ ويأتي التدخل السعودي الراهن في أسوأ
ال��ظ��روف ال��س��ع��ودي��ة ،س���واء على صعيد خالفاتٍ
تحت رماد أمراء العائلة ،وفي ظل تدخل غير حميد
ف��ي البحرين يستفز ليس فقط األك��ث��ري��ة العددية
هناك وإنما مواطني المنطقة الشرقية الغنية بالنفط،
الذين يتململون بمواجهة التهميش التاريخي الواقع
عليهم ،كما سيقلق التدخل عمان ،وحتى اطراف
خليجية أخ��رى مشاركة في التحالف ،إذ ما الذي
سيمنع حكام السعودية من القيام بذات الشيء تجاه
كل من يختلف معها.
وال بد من إدراك أن العصابات اإلرهابية المدعومة
من قبلها ،ستتحول اليها في مرحلة ليست بعيدة،
فـ(النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله).
 7ـ ويختلف التحالف الصديق المفترض لليمن،
ع��ن ال��ت��ح��ال��ف األم��ي��رك��ي ال����ذي ي��ت��ب��ع ل��ه التحالف
السعودي ،على رغم أن التحالف األول ،ال يبدو انه
مقبل على تدخل مباشر ،كما اآلخر في اليمن ،وهذا
يجعله أكثر نزاهة وفعالية وقبوالً.
ً
���ض�ل�ا ع���ن أن ال��ت��ح��ال��ف األم���ي���رك���ي تحالف
ف
براغماتي ،يقف مع مصالحه وليس مع (مبادئه)
ذلك أنه بال مبادئ نزيهة ،وسرعان ما يتخلى عن
(حلفائه) والتابعين ل��ه وال��ب��ي��ادق ،عندما تتناقض
مصالحه مع أولئك ،واألمثلة على ذلك كثيرة.
وإذا كانت السعودية قد حققت في الحرب األولى
على اليمن ف��ي ثالثينات ال��ق��رن المنصرم تقدما ً
جغرافيا ً مهماً ،وإذا كانت ف��ي ال��ح��رب الثانية قد
تسببت في هزيمة مصر تجاه الكيان الصهيوني،
ف��إن��ه��ا ف��ش��ل��ت ف��ي ت��دخ��ل��ه��ا غ��ي��ر ال��م��ب��اش��ر إلع���ادة
تشطير ال��ي��م��ن ف��ي تسعينات ال��ق��رن المنصرم،
كما فشلت وحلفاؤها في حربها المحدودة على
الحوثيين (قبل س��ن��وات) ،وليس هناك م��ا يؤشر
على انتصارها على اليمن اآلن ،بل إنها في هذه
ال��ح��رب الغبية المعادية أله���داف األم���ة ،ستجلب
النار إلى (حصنها) ،وستكون نارا ً مختلفة تختزل
معاناة شعبها من الظلم على مدى قرن من الزمن
وما تسببته للعرب والمسلمين من ويالت وأحزان
وكوارث.
m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

م�سيرة في البارد احتجاج ًا
على تقلي�ص خدمات «�أونروا»
ن��ظ��م��ت ال���ل���ج���ن���ة ال��ش��ع��ب��ي��ة
الفلسطينية وح��رك��ات المجتمع
المدني في مخيم نهر البارد ،مسيرة
غضب حاشدة شارك فيها اآلالف من
ابناء المخيم ،احتجاجا ً على تقليص
الـ»أونروا» خدماتها ألبناء البارد.
انطلقت ال��ت��ظ��اه��رة م��ن ساحة
ال��ق��دس وج��اب��ت ش����وارع المخيم
وصوال ً إلى ساحة خيمة االعتصام،
ع��ل��ى وق���ع ال��ه��ت��اف��ات ال��ص��اخ��ب��ة
وال��م��ن��ددة ب��إج��راءات ال��ـ»أون��روا»
وممارسات ع��دد من موظفيها وقد
أح���رق ال��م��ش��ارك��ون ف��ي المسيرة
االطارات وسط ساحة االعتصام.
وألقى مسؤول اللجنة الشعبية
خ��ل��ي��ل خ��ض��ر ك��ل��م��ة دع����ا ف��ي��ه��ا
ال���ـ»أون���روا» للتراجع ع��ن قرارها
األخير بإنهاء خطة الطوارئ ،وتوفير
األموال الستكمال اإلعمار.
ثم ألقى مسؤول ملف إعمار البارد
مروان عبدالعال كلمة حيا فيها ابناء
البارد وتحركاتهم ،وأكد أن «مطالب
المخيم بفعل التحركات وضعت
على طاولة الحكومة اللبنانية»،
مؤكدا ً أن «القيادة السياسية تقف
إلى جانب المطالب المحقة للبارد،
في توفير االموال لالعمار واالغاثة»،
الف��ت �ا ً ال��ى ان «األون�����روا يجب ان
تتراجع عن قراراتها الجائرة بحق
ابناء البارد».

وأش���اد عضو اللجنة المركزية
للجبهة ال��دي��م��ق��راط��ي��ة لتحرير
فلسطين أرك���ان ب��در «اب���و ل��ؤي»
ب��ـ«ال��روح الوطنية العالية ألبناء
المخيم الذين انتصروا لكرامتهم
وحقوقهم في االستشفاء واإلعمار
وال��ح��ي��اة الكريمة ألن��ه��م م��ن أنبل
البشر ويستحقون حياة الئقة دعما ً
لنضالهم من اجل العودة نقيضا ً لكل
مشاريع التوطين والتهجير».
وح��� ّم���ل إدارة ال�����ـ»أون�����روا»

والنافذين فيها المسؤولية الكاملة
عن التداعيات السلبية الناتجة من
إلغاء برنامج االستشفاء ،محذرا ً من
انفجار شعبي قادم وهو ما تؤكده
ال��م��ش��ارك��ة الضخمة ف��ي تظاهرة
اليوم.
وختم بالدعوة إلى «تضافر جهود
الحكومة والمنظمة واألونروا لتوفير
األم���وال المطلوبة إلع��م��ار المخيم
بجزئية القديم والجديد واستمرار
خطة الطوارئ الشاملة».

