حوارات

السنة السادسة  /الثالثاء  14 /نيسان  / 2015العــدد 1756
Sixth year / Tuesday / 14 April 2015 / Issue No. 1756

الجي�ش م�ؤ�س�سة وطنية ت�صون البلد يجب الحفاظ عليها
�صمود �سورية بوجه الم�ؤامرة ت�أ�سي�س لالنت�صار الكامل والنهائي

9

طغت اإلنجازات األمنية التي حققتها األجهزة األمنية في األيام القليلة الماضية ال سيما في طرابلس على
المشهد الداخلي في ظل الجمود على الصعيد السياسي بسبب عطلة االعياد ،حيث ستواجه الحكومة بدءا ً من
اليوم العديد من االستحقاقات ال سيما التعيينات في المواقع االمنية والعسكرية في ظل خطر اإلرهاب الذي
يهدد لبنان.
هذا المشهد كان مدار بحث ونقاش لدى وسائل اإلعالم المحلية في اليومين الماضيين ،وفي هذا السياق
دعا وزير الدفاع السابق فايز غصن الى وجوب محاسبة كل من يسيء الى الجيش مهما كانت الظروف ألنه ال
يجوز التفريط بما يقدمه الجيش من تضحيات ،معتبرا ً أن هناك الكثير من الضباط الذين يتمتعون بالمناقبية
في المؤسسة العسكرية وأن مجلس الوزراء له السلطة الكاملة بإجراء التعيينات في شك ٍل طبيعي ،داعيا ً
الجميع الى وضع الخالفات الداخلية جانبا ً وقبول السالح من اية دولة باستثناء العدو «االسرائيلي».
بعد اإلعالن عن الوصول الى تفاهم بين ايران والمجموعة الدولية حول الملف النووي تتجه االنظار الى
األشهر الثالثة المقبلة لما تحمله من مفاجآت وتطورات وضغوطات قبل توقيع االتفاق النهائي والشامل،
ال سيما أن دوالً اقليمية اضافة الى «اسرائيل» ال مصلحة لها بهذا االتفاق تعمل ليل نهار وبكل ما تملك من
امكانات ووسائل ضغط لعرقلته وإدخال شروط عليه.
هذا الملف كان محور اهتمام القنوات الفضائية ،فقد اتهم رئيس منظمة الطاقة الذرية االيرانية علي اكبر
صالحي الكيان «االسرائليي» ودوالً اقليمية من دون ان يسميها بمحاولة منع وعرقلة مسار المفاوضات
بين الغرب وإيران والتوصل الى اتفاق نهائي حول برنامج طهران النووي ،معربا ً عن تفاؤله في التوصل
الى اتفاق رغم ذلك ،منوها ً بأن الجانب االميركي يحاول تقديم تأويل لالستهالك المحلي عن المفاوضات
ونتائجها.
وسلطت بعض وسائل اإلع�لام الضوء على تطورات األح��داث في اليمن بعد عشرين يوما ً على العدوان
السعودي ،فقد اعتبر سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية السابق لدى باكستان ماشاءالله شاكري ،أن «اي
هجوم بري سعودي على اليمن بمثابة انتحار سريع وأن مواصلة الغارات الجوية عديمة الجدوى».
الملف السوري كان أيضا ً مادة رئيسية على طاولة الحوارات ،ال سيما الوضع في حلب وإدلب وما ترتكبه
المجموعات االرهابية هناك من مجازر وجرائم ضد االنسانية وبتغطية من دول اقليمية ،فح ّمل رئيس
الكنيسة االنجيلية في حلب القس ابراهيم نصير الحكومة التركية مسؤولية المجازر التي ترتكبها الجماعات
المسلحة واالرهابية بحق السوريين في المدينة في شك ٍل عام والمسيحيين في شك ٍل خاص ،الفتا ً إلى أن
أوامر وصلت لالرهابيين بإمطار األحياء المسيحية بالصواريخ ما أوقع العديد من الضحايا.

غ�صن لـ«الجديد» :يجب الحفاظ
على م�ؤ�س�سة الجي�ش التي ت�صون البلد

�صالحي لـ«العالم» :محاولة «ا�سرائيلية»
ما�ض
�إقليمية لعرقلة االتفاق النووي لكنه ٍ

دعا وزير الدفاع السابق فايز غصن الى وجوب محاسبة كل من
يسيء الى الجيش مهما كانت الظروف أو المعطيات ،ألنه ال يجوز
بأية ظروف التفريط بما يقدمه الجيش من تضحيات.
وردا ً على ما حدث إبان احداث طرابلس األخيرة وخروج المسلحين أكد غصن أنه «لم تحصل أية صفقة
وربما هناك خروج لبعض المسلحين البارزين آنذاك ومنهم المدعو أسامة منصور قد تم قبل حصول الهدنة
االنسانية وكذلك ما حصل في عبرا وسواها والجميع يعلم أنه كانت في الكثير من المحطات بيئات حاضنة
لتلك التحديات التي تواجه الدولة وقواها االمنية وال سيما الجيش الوطني».
وبعدما لفت الى أن لبنان في بيئة صعبة من حيث تركيبته الطائفية والمذهبية ،دعا غصن الى تفهم اتخاذ
بعض القرارات او المواقف التي ال تتالءم أحيانا ً كثيرة مع المفهوم الشعبي ولذلك احيانا ً تحصل بعض
التسويات ومنها على سبيل المثال قضية المطلوب شادي المولوي ،ليس هدفها تخطي القوانين وانما
استيعاب ردود فعل معينة ،ومذكرا ً بأن هناك العديد من امثال شادي المولوي على الساحة اللبنانية».
وحول القاعدة التراتبية في المؤسسة العسكرية قال غصن« :هناك الكثير من الضباط الذين يتمتعون
بالمناقبية في المؤسسة العسكرية واذا عَ مدت اثناء تولي مهمات وزارة الدفاع الى اتخاذ بعض القرارات
في المؤسسة ،فألن ذلك كان مرتبطا ً بأسباب أمنية مع عدم وجود حكومة تستطيع اتخاذ قرارات ،اما اليوم
فالوضع مختلف ومجلس الوزراء له السلطة الكاملة بإجراء التعيينات في شك ٍل طبيعي» .وأضاف« :أنا
انتمي الى تيار المرده ورئيس التيار النائب سليمان فرنجية قال لي :اتخذ ما تراه مناسبا ً من االجراءات التي
تخدم المؤسسة العسكرية وانا ادعمك حتى نهاية الطريق وبالفعل هو الوحيد الذي وقف بجانبي بكل ما
أوتي من قوة عندما استدعوني الى مجلس النواب وكان هدف البعض طرح الثقة بي».
ورأى أن «ما يطرحه رئيس تكتل التغيير واالصالح النائب ميشال عون هو لحماية المؤسسة ودعمها
وال يتمسك بأي اسم من األسماء طالما ان مجلس الوزراء يقوم بالتعيينات في العديد من المرافق ،فهذه
المؤسسة الوطنية التي تصون البلد يجب الحفاظ عليها بعيون اللبنانيين».
وحول الهبة العسكرية االيرانية للجيش اللبناني لفت الى ان «العديد من االوساط اليوم تطالب بقبول
تلك الهبة في حين انني عندما زرت طهران بموافقة كبار المسؤولين من اجل البحث في تلك الهبة وما يلزمها
من اجراءات من اجل دعم الجيش كاد البعض ان يخونني واثناء وجودي في ايران تبلغت بتريث الحكومة
في السير بهذا الموضوع ولذلك طلبت من كبار المسؤولين االيرانيين الذين التقيتهم التريث في السير
باإلجراءات لحين العودة الى حكومتي التي هي صاحبة القرار األخير ،مضيفاً :لذلك علينا وضع خالفاتنا
الداخلية جانبا ً ولنقبل السالح من اية دولة باستثناء العدو «االسرائيلي» وها نحن قد قبلنا بالهبة السعودية
من دون اي تحفظ على رغم اننا لم نر منها الى اآلن حتى الجزء اليسير ألسباب تتعلق اما بالجانب السعودي
او بالجانب الفرنسي».
ودعا غصن الفريق الذي صعد الى عرسال قبل بضع سنوات للتشويش على مهمة الجيش للصعود
اليوم الى المنطقة واخراج البلدة من المأزق الذي هي فيه مع وجود اعداد نازحين تفوق عدد سكان البلدة
بأضعاف.
وعن االنتخابات الرئاسية رأى انها مؤجلة ولو تم توقيع االتفاق النووي في اواخر شهر حزيران المقبل،
نظرا ً الى الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة بفضل «الفوضى الخالّقة» التي بشرنا بها منذ سنوات
بعض كبار المسؤولين االميركيين».
واختتم رافضا ً لالجراءات التي اعتمدتها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ضد بعض وسائل االعالم في
لبنان ومنها محطة «الجديد» مؤيدا ً الحريات االعالمية المنضبطة مع تميز لبنان بحريته االعالمية خالفا ً
للعديد من الدول في العالم وال سيما في منطقة الشرق االوسط.

اعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية االيرانية علي اكبر صالحي
أن «كل طرف يسعى الى ان تكون له روايته من المحادثات
النووية ،لكن حتى اليوم لم نتوصل الى اي اتفاق وكل ما حصل
حتى اليوم ،هو التوصل الى فهم مشترك حول مواضيع متعددة ،لكنّ هناك فهما ً مشتركا ً يساعد على
التوصل الى اتفاق».
وأضاف« :ان البيان األخير حمل انجازا ً اليران وهو انه ال اغالق ألي من منشآتها النووية» ،مشيرا ً الى
«ان المسؤولين الغربيين كانوا يطالبون ايران في السنوات الماضية بإنهاء اي نشاط نووي في مجال
التخصيب ،مثل مفاعل الماء الثقيل ،اي انهم كانوا يريدون ان يروا ايران على طريق ليبيا ،لكن ذلك لم
يحصل ونحن لدينا التخصيب ومصنع الماء الثقيل وهذه نشاطات مهمة ،وايران حافظت على حقوقها
وفق معاهدة الـ «أن بي تي» للوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأشار إلى أن «بعض دول المنطقة التي تريد بناء محطة طاقة نووية توقع على رسالة تتخلى
فيها عن حقوقها وفق معاهدة «ان بي تي» ،لكن ايران وعلى رغم الضغوط والمضايقات من قبل الدول
الكبرى ،تمكنت من تثبيت حقها في التخصيب وانتاج الماء الثقيل».
وأوضح صالحي ان «الغرب وبماكنته االعالمية حاول ان يلقي للرأي العام العالمي ان ايران تريد
انتاج اسلحة نووية واسلحة دمار شامل ومهما عال صوتنا في نفي ذلك فانهم يكررون أقاويلهم ،على
رغم ان هناك فتوى شرعية لقائد الثورة االسالمية تحرم انتاج او امتالك اي نوع من اسلحة الدمار
الشامل».
ووصف صالحي احالة ملف البرنامج النووي االيراني على مجلس االمن بأنه «امر غير قانوني
وظالم ،ألن مجلس حكام الوكالة الدولية لم يتمكن من ان يقدم ايران على انها دولة غير ملتزمة بقواعد
الوكالة والتزاماتها ولذلك نعتقد بأن حقوقنا تم تثبيتها».
وأوضح «أن الغرب يحاول ان يظهر بأنه بهذا التفاهم تمكن من منع ايران من صنع اسلحة نووية،
من اجل اقناع الرأي العام والداخل لديهم ،مشيرا ً الى ان المفاوضات تكون على ثالثة جوانب ،االول فني
وهو الجانب الرئيس واذا لم يكن له حل ،ال يمكن حل القضايا السياسية ،على رغم انهم حاولوا تسييس
الجانب الفني ايضاً ،لكنه ال توجد اليوم نقطة فنية لم يتم التوصل الى حل وتفاهم في شأنها».
وأضاف« :الجانب اآلخر حقوقي ،كقضايا التفتيش وامكانية الوصول والجانب الثالث هو سياسي
الذي يستلزم ارادة سياسية من الطرفين ،من إجل ان يكون اي توافق بينهما ملزماً».
وأش��ار الى ان «هناك توافقا ً حصل حول القضايا الفنية الرئيسية مثل التخصيب والماء الثقيل
والمخزونات والبحوث والتطوير ،وكان هناك حديث حول القضايا الحقوقية وهي من اختصاص وزارة
الخارجية وقد تم تحديدها الى حد ما ،لكنّ هناك نقاشا ً ما زال حول قضايا مثل امكانية الوصول ،لكن
كل شيء واضح في ما يتعلق بعمليات التفتيش».
وأوضح ان الخطوط الحمر المحددة هي ان حق التخصيب يكون محفوظا ً وان يحتفظ مصنع الماء
الثقيل بهويته الفنية ،وان يتواصل البحث والتطوير وان يكون ناشطا ً واال نكون نحن دولة مستثناة في
ما يتعلق بعمليات التفتيش وامكانية الوصول».
وأكد «ان ايران ترفض الرواية الغربية للبروتوكول التي يحاولون ان يظهروا بأنها تسمح بالدخول
الى المنشآت غير النووية».
وشدد على ان «ايران لن تسمح بتفتيش منشآتها العسكرية والمنشآت غير النووية واالمور واضحة
في هذا المجال ونحن نعمل وفق البروتوكول االضافي ،الذي يسمح لنا بإتاحة المجال ألخذ العينات
من اطراف المنشأة».

مهنا لـ«المنار»� :إنجازات الأجهزة الأمنية
م�شروع متكامل للت�صدي للقوى الإرهابية
أك��د نائب رئيس الحزب ال��س��وري القومي
االجتماعي توفيق مهنا أن اإلنجازات األخيرة
التي حققتها القوى األمنية ال سيما في طرابلس
هي عمليات مهمة ومؤثرة ومشروع متكامل
للتصدي للقوى اإلرهابية ،مؤكدا ً أن الجيش
القوي هو ضمانة لوحدة الدولة محذرا ً من أن
عدم تسليحه يضعف قوته في انجاز المهمات
ويترك البلد مكشوفا ً سياسياً».
وأكد مهنا أن «صمود سورية قيادة وشعبا ً
وجيشا ً بوجه المؤامرة هو تأسيس لالنتصار
الكامل والنهائي».
ودعا مهنا الى «وقف الحرب على اليمن ،ألن
ال مبرر قانونيا ً او شرعيا ً لشنها وال مصلحة
الحد فيها».
وأثنى مهنا على الخطوات األمنية التي تبادر
إليها األجهزة األمنية من الجيش ومخابراته
الى كافة القوى االمنية ال سيما في طرابلس،
معتبرا ً أنها «ت��دل على بداية وع��ي وانجاز،
ب��أن مقاومة االره��اب يجب ان تكون أولوية
وتتخذ لها حضنا ً دافئا ً من كل القوى السياسية
والشعبية ألن االره��اب فتنة ودم��ار وفوضى
وإس��ق��اط ل��ك��ل اآلم���ال ل��ق��ي��ام وب��ن��اء دول���ة»،
مضيفاً« :أن المخططات التي تستهدف قوى
االره��اب والتي تستبق وق��وع أي جريمة هي
عمليات مهمة ومؤثرة وتعطي األم��ل للشعب
اللبناني ولألجيال أن��ه في اإلمكان إجهاض
مشاريع القوى االرهابية واالنتقال الى مرحلة
الثقة بمؤسسات الدولة ال سيما المؤسسات
العسكرية واالمنية».
كما اعتبر أن «هذه العمليات األمنية متكاملة
م��ن ط��راب��ل��س ال��ى م��ا ي��واج��ه��ه الجيش على
الحدود ،فنحن امام مشروع متكامل للتصدي
لهذه القوى االرهابية» ،مشيرا ً إلى أن «تصدي
الجيش واألج��ه��زة لهذا اإلره���اب كما خ��روج

هذه المؤسسات من حسابات بعض األطراف
السياسية هو ضمان ألمن الدولة والمجتمع
وصيانة الوحدة».
ولفت إلى أن ب��ذور الحرب األهلية ما زالت
قائمة من خالل النظام الطائفي المتخلف ،قائالً:
«نحن لم نتجاوز هذه المرحلة ومن يظن أنه
بترقيع وتزيين هذا النظام الطائفي بأنه الدواء
فهو مخطئ ،ألن مستقبل لبنان ودوره وقوته
مرتبط بتجاوز القاعدة األم للنظام القائم وهي
الطائفية ألن هذا النظام الطائفي ال يولد سلما ً وال
استقرارا ً وال بناء دولة».
وإذ شدد على أن الحوار امر مطلوب وضروري،
رأى مهنا أنه «إذا ما كان سقف الحوار مبنيا ً
على هذا النظام فذلك أنصاف حلول وال ينقلنا
الى نظام المواطنة».
وأشار الى ضرورة تسليح الجيش ،موضحا ً
«أن هذا الجيش القوي والمتمكن بالسالح هو
ضمانة لوحدة الدولة وموقع لبنان المقاوم
ضد العدو «االسرائيلي» بخاصة انه اكتسب
بفعل ع��ق��ي��دت��ه ال��م��ق��اوم��ة ش��رع��ي��ة مقاومة
جديدة» ،داعيا ً إلى «مد اليد لكل من يمد الجيش
بالسالح والعتاد والذخيرة» ،متسائالً« :كيف
نريد جيشا ً قويا ً ونحرمه من مصدر القوة عبر
تنويع سالحه لمواجة العدو «االسرائيلي»
واإلرهاب؟».
وتساءل« :لماذا يرفض البعض السالح من
ايران وروسيا؟ فهل السالح من اآلخرين متاح أم
توضع عليه شروط وفيتوات وأولها ضمان أمن
«اسرائيل»؟ ،هذا يدل على حسابات ذات طابع
طائفي ومذهبي واستقطابي الرتباط البعض
بمحاور اقليمية» ،محذرا ً من أن «عدم تسليح
الجيش يضعف قوته في انجاز المهمات ويترك
البلد مكشوفا ً سياسياً ،متسائالً أيضا ً عن تنفيذ
الوعود الخارجية بتسليح الجيش».

وأض���اف« :ل��م يعرف لبنان انتصارات إال
بثالوث الشعب والجيش والمقاومة ألن قوة
لبنان بجيشه وشعبه ووح��دة ابنائه ،منتقدا ً
سياسة النأي بالنفس» ،وقال« :نحن في قلب
ص��راع م��ع ع��د ٍو صهيوني غاصب ل��ه اطماع
بسيادة وثروات لبنان وصراع مع إرهاب يخرق
العالم ،فسياسة الحياد معزوفة ميتة ال تخدم
لبنان وانتهت ويجب ان نبني على صيغة حية
نابضة بأن لبنان جزء من منظومة مقاومة،
فالمقاومة ق��وة للبنان ف��ي جميع ال��ظ��روف
وثالوث الجيش والشعب والمقاومة هو عماد
قوة لبنان والصيغة التي تضمن سلما ً اهليا ً
حقيقيا ً وموقفا ً قويا ً بمواجهة االرهاب والعدو
«االسرائيلي» ومشاريع الهيمنة على ق��راره
السياسي واستقالله».
وإذ أكد أن ال بديل عن الحوار بين مختلف
الفرقاء في لبنان ،دع��ا في الوقت نفسه «أن
يتوسع الحوار بين جميع المكونات السياسية
للوصول الى صيغة مناسبة».
وتطرق إلى الملف السوري ،مبينا ً أن «سورية
هي الحاضنة القومية وال عروبة بال سورية»،
داع��ي��ا ً الجميع إل��ى «التصدي لهذا المشروع
االره��اب��ي وصيانة المجتمعات من التفتيت
وحفظ الكيانات بين االمم» ،مؤكدا ً «أن صمود
سورية قيادة وشعبا ً وجيشا ً بوجه المؤامرة
هو تأسيس لالنتصار الكامل والنهائي».
وأض��اف« :الغرب الذي دعم اإلره��اب وصل
إلى قناعة باستحالة االنتصار على الرئيس
بشار األسد وعلى الجيش والدولة السورية»،
متوقعا ً أن تكون المعركة طويلة «ألن الكيان
الصهويني يعمل لسلخ ج��ن��وب دم��ش��ق عن
س��وري��ة ،واف��ت��ع��ال أح���داث ال��ي��رم��وك لتهديد
دمشق وايضا ً التخطيط التركي لسلخ قسم من
االراضي السورية اضافة الى الخطر من الجبهة

وأشار الى معارضة بعض دول المنطقة والكيان «االسرائيلي» ولوبياته في الواليات المتحدة وآخرين
للمفاوضات النووية ،ورغبتهم في منع توصل ايران الى حل لهذا الملف المختلق لجهة حفظ مصالحها
وسيادتها» ،معتبرا ً ان الكيان «االسرائيلي» يرى حياته في استمرار التوتر في المنطقة ،لكن انقلب السحر
على الساحر وسيتضح ذلك في المستقبل ايضاً.
ً
وأوضح ان «الكونغرس وتحت وطأة اللوبي الصهيوني يسعى الى منع االتفاق ايضا ،لكن ثقل االطراف
التي تريد التوصل الى اتفاق ما زال يغلب ولذلك انا متفائل في حل القضية ،لكن يمكن ان نشهد بعض
التحديات خالل المفاوضات المقبلة في االشهر الثالثة المقبلة ،بخاصة حيال الحظر والغائه ،والقضايا
الحقوقية التي اتوقع ان نشهد مفاوضات شاقة حولها».
وأشار صالحي الى ان «قضية رفع الحظر واضحة ،فعندما يتم التوصل الى اتفاق نهائي وهذا ما اعلنوه
يتم الغاء قرارات مجلس االمن وهذا ما ورد في اصل المفاوضات ،ثم ندخل المرحلة العملية» ،مشيرا ً الى
ان «الطرفين سيوقعان اتفاقا ً ملزماً ،وفي اليوم نفسه يتم الغاء القرارات الدولية ،ثم تتبع ذلك سلسلة من
االجراءات حيث نقوم ببعض منها ويقومون ببعض».

�شاكري لـ«�أنباء فار�س» :الهجوم البري
ال�سعودي على اليمن انتحار �سيا�سي
اعتبر سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية السابق لدى
باكستان ماشاءالله شاكري ،أن «اي هجوم بري سعودي على
اليمن بمثابة انتحار سريع وأن مواصلة الغارات الجوية عديمة
الجدوى».
وأشار السفير شاكري الى الدعوة التي وجهها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بعد توليه
السلطة إلى رئيس الوزراء الباكستاني محمد نواز شريف في االول من آذار والتي تزامنت مع دعوتين
مماثلتين للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب اردوغ��ان ،الذين زاروا
الرياض بفارق يوم واحد لكل منهم».
وأضاف« :أن المراقبين والمحللين بعد هذه الدعوات والزيارات اشاروا الى احتمالية بروز حدث مهم
في المنطقة».
وأوضح شاكري انه «بعد عودة نواز شريف من الرياض بدأ يدور الحديث عن ضرورة تعزيز العالقات
وترسيخها مع السعودية فيما كان يعتقد بعض الباكستانيين أن العالقات مع الرياض أدت الى الطائفية
والخالفات اإلثنية وانتشار المدارس الدينية المتطرفة التي باتت تخرج اجياال ً من المنخرطين في صفوف
التنظيمات االرهابية ويعمدون الى استهداف المدنيين والبنى التحتية في البالد».
وبيّن أن المجتمع المدني في باكستان ،يعارض وجهة نظر الحكومة الرامية لتعزيز العالقات مع
السعودية ،وأن الجيش في هذه المرحلة التزم الصمت وآثر التريث بهذا االتجاه ،ما يشير الى أن الجيش
لديه بعض المالحظات الخاصة حول تصرفات وتوجهات السياسيين وال يعني انه يتماشي مع هذا
االمر».
وأشار الى أن «العدوان السعودي بدأ في الـ 26من آذار في الوقت الذي كان البرلمان ومجلس الشيوخ
الباكستانيين يبحثان مشاركة الجيش من  6الى  10نيسان ،فيما كان يعتقد السعوديون ان تحسم
باكستان موقفها الداعم منذ بداية الحرب وحتى اصدار البرلمان قراره».
واعتبر السفير شاكري ان «الزيارات الدبلوماسية كان لها األثر البليغ على رأي البرلمان الباكستاني
وأن رئيس البرلمان كانت له مكالمات هاتفية مع شخصيات اقليمية بما فيهم مسؤولون ايرانيون».
وأوضح أن «القرار البرلماني المتضمن لـ  12مادة نص القسم االول منه على الوقوف مع السعودية
في حال تعرض الحرمين الشريفين لالعتداء او تعرض الوحدة الترابية السعودية للخطر».
واعتبر شاكري ان «الوحدة الترابية للسعودية لم تتعرض للخطر ،غير انها شنت حربا ً غير قانونية
على اليمن ،معتبرا ً اياها قد دخلت مستنقعا ً من الصعب الخروج منه ،وأن الجميع بات يعتقد انه يتعين
على الرياض وقف العملية العسكرية والدفع باتجاه الحوار اليمني – اليمني».

ن�صير لـ«الن�شرة» :الإرهابيون
ي�ستهدفون المناطق الم�سيحية
بحلب بقرار من الحكومة العثمانية
االردنية» .وتابع« :سورية في قلب هذا الصراع
صمدت اربع سنوات وتؤسس النجازات ولديها
اولويات استراتيجية».
ونوه مهنا بدور روسيا في الحل السياسي
لألزمة ،معتبرا ً «أنها ترعى حوارا ً بين االطراف
السورية وليست كما بعض الدول تغذي الصراع
الدامي وتدعم االرهاب».
وعن الوضع في اليمن ،دعا مهنا الى «وقف
الحرب على اليمن ألن ال مبرر قانونيا ً او شرعيا ً
لشنها وال مصلحة ألحد فيها ال للشعب اليمني وال
للسعودية وال للخليج بل تقع في سياق التوريط
بالحرب واالستنزاف والتدمير الذاتي لألقطار
والمجتمعات ،وتوسل السعودية لشعار االمن
القومي غير منطقي وغير مقنع الحد ألن اليمن
لم يهاجم السعودية وال يوجد اي قوى من ايران
تشكل خطرا ً على امن المملكة».
وت��س��اءل مهنا« :ل��م��اذا ال ت��رى السعودية
الخطر «االسرائيلي» في البحر االحمر في اريتريا
وفي القواعد االميركية في جيبوتي ،ما الفائدة
من افتعال حرب عربية  -ايرانية او سنية -
شيعية سوى أنها تخدم «اسرائيل» والمشروع
االستعماري».
واعتبر مهنا «أن ه��ذه ال��ح��رب ه��ي فرصة
للرئيس عبدالفتاح السياسي بأن ال يورط مصر،
بل ان يأخذ دورا ً رياديا ً اليجاد مصالحة بين
اليمنيين».

ح ّمل رئيس الكنيسة االنجيلية في حلب القس ابراهيم نصير
الحكومة التركية مسؤولية المجازر التي ترتكبها الجماعات المسلحة واالرهابية بحق السوريين في
المدينة بشك ٍل عام والمسيحيين بشك ٍل خاص ،الفتا ً إلى أن أوامر وصلت لالرهابيين بإمطار األحياء
المسيحية بالصواريخ ما أوقع العديد من الضحايا المسيحيين منذ ليل الجمعة الماضي.
واعتبر نصير أن «ما تقترفه الجماعات المتطرفة اليوم استمرار لمجازر العثمانيين في عام 1915
عندما استهدفوا المسيحيين وقاموا بتهجيرهم وقتلهم» .ورأى أنّ «الحكومة التركية وبشكلها الجديد
ليست إال حكومة عثمانية تسيّر االرهابيين المحيطين بنا».
وأضاف نصير« :اليوم يعلّق مواطنون أبرياء على صليب الغدر والخيانة العثمانية  -القطرية
 الغربية» ،مشيرا ً الى ان الصواريخ التي تستهدف احياء حلب المسيحية تأتي من مناطق سيطرةالمعارضة ،متحدثا ً عن «حمالت هستيرية يستهدف من خاللها االرهابيون الكنائس والسكان لترويعهم
وح ّثهم على المغادرة».
وتطرق نصير للوضع في مدينة ادلب بعد سيطرة المسلحين عليها ،الفتا ً الى ان المعلومات الواردة
من هناك قليلة جداً ،الفتا ً الى ان «األب ابراهيم فرح ال يزال مختطفا ً على ايدي الجماعات االرهابية ،مشيرا ً
الى ان عائلته ورعاياه ال يعرفون أي معلومة عنه» .وقال« :لو لم يكن االب مختطفا ً لكان خرج مع أهالي
ادلب مسيحيين ومسلمين».
وأوضح نصير ان معظم أهالي ادلب تركوها بعد دخول الجموع المسلحة وهي تعلن ا ّنها ستنشئ
ّ
متحضر يرفض
«الدولة االسالمية» ،وتساءل« :كيف يبقى األهالي في منطقتهم وهم عبارة عن شعب
التطرف ...كيف يعيشون مع ارهابيين ال يميزون بين االطفال والشبان والنسوة؟».
وأشار نصير الى ان الكثير من أهالي ادلب نزحوا الى االحياء المسيحية في حلب وبالتحديد السليمانية
والخالدية وهم يمكثون لدى أقارب لهم ونقل نصير عن عائالت نزحت من ادلب قولها إ ّنها ذاقت الويالت
قبل المغادرة.
ولم يستبعد أن يتكرر سيناريو ادلب في أي مدينة أخرى ،باعتبار ان «الشيطان سيستمر بالتدمير
والقتل ،فهو قد يربح معركة لك ّنه لن يربح الحرب باعتبار ان الكلمة النهائية ستكون للحياة بوجه
الموت».
وتوجه نصير الى ابناء العالم الذين لم يفقدوا انسانيتهم قائالً« :من يقومون بالممارسات االرهابية
التي بتنا نشهدها بأم العين ليسوا بشرا ً وبالتالي المطلوب تضافر الجهود النقاذ االنسانية والحضارة
في سورية».

