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حمليات �سيا�سية

لهذه الأ�سباب لن تنزلق م�صر
�إلى الم�ستنقع اليمني
هشام الهبيشان*
مع عودة الحديث عن احتمال التدخل العسكري البري
ال�م�ص��ري ف��ي ال�ي�م��ن ،بعد ان�س�ح��اب باكستان م��ن قائمة
ال �خ �ي��ارات ال�س�ع��ودي��ة ،انطلقت م��ن ج��دي��د ف�ص��ول حرب
اس �ت �ن��زاف ج��دي��دة ض�� ّد م�ص��ر ه��دف�ه��ا ال��رئ�ي�س��ي الجيش
ال �م �ص��ري ،ف�م��ا ي �ج��ري ال �ي��وم ف��ي س�ي�ن��اء وب �ع��ض المدن
المصرية من استهداف ممنهج للجيش وال�ق��وى األمنية
المصرية ،يؤكد أنّ المرحلة المقبلة على الداخل المصري
المضطرب أمنيا ً ستشهد م��زي��دا ً من التعقيدات األمنية،
وخصوصا ً مع ظهور عالمات وم��ؤش��رات واضحة على
نسج خيوط مؤامرة واضحة تسعى إلى ج ّر واستنزاف
الجيش ال�م�ص��ري وإغ ��راق م�ص��ر ،ك � ّل م�ص��ر ،ف��ي جحيم
ال� �ف ��وض ��ى ،ل �ت �ك��ون ال� �ن ��واة األول � ��ى الس� �ت ��زاف الجيش
المصري .وهنا ال ب ّد أن نعترف جميعا ً بأنّ استراتيجية
الحرب التي تنتهجها بعض القوى الدولية واإلقليمية على
الدولة المصرية ،ومن خلف الكواليس ،بدأت تفرض واقعا ً
وإيقاعا ً جديدين لطريقة عملها ومخطط سيرها ،فال مجال
هنا للحديث عن دور السياسة الداخلية المصرية وتأثيرها
ف��ي األزم��ة األمنية التي تعيشها ال�ب�لاد ،فما يجري اآلن
على األرض المصرية ما هو إال حرب استنزاف للجيش
الوطني.
واليوم ،عند الحديث عن ع��ودة احتماالت تدخل مصر
عسكريا ً ف��ي ال�ي�م��ن ،يجب االن�ت�ب��اه إل��ى ت�ح��دي��ات الداخل
المصري األمنية ،فهناك حقائق موثقة ،في هذه المرحلة
تحديداً ،تفيد ب��أنّ الدولة المصرية بك ّل أركانها تعصف
بها عاصفة م��ن العمليات اإلره��اب�ي��ة الممنهجة ،وتشير
المعلومات إل��ى وج��ود م��ا بين اثنين وعشرين وثمانية
وعشرين ألف مسلح “راديكالي” مصري وغربي وشرق
آس �ي��وي وش �م��ال أف��ري �ق��ي وم��ن ب�ع��ض ال���دول الخليجية
وغيرها من البلدان والمنظمات المتطرفة ،يقاتلون في
شكل كيانات مستقلة داخ��ل مصر في سيناء وما حولها
وفي بعض الدول العربية وشمال أفريقيا في ليبيا وتشاد
وغيرها من ال��دول المجاورة لمصر .ه��ؤالء بمجموعهم
هدفهم األول واألخير مصر ،وما حوادث سيناء األخيرة
وذب��ح األقباط المصريين على يد المجموعات التكفيرية
في جنوب شرق ليبيا ،إال رسالة أولى من هذه المجموعات
إل��ى مصر بأنها ق��ادرة على إي��ذاء مصر وأنّ ح��رب مصر
مع هؤالء هي حرب طويلة ،ال تبدأ عند حدود سيناء ولن
تنتهي عند حدود ليبيا وتشاد.
ه��ذه الحقائق نفسها ،تفيد ب��أنّ ه�ن��اك ال �ي��وم عشرات
اآلالف م ��ن ال�م�س�ل�ح�ي��ن ال �م �ص��ري �ي��ن ي �ق��ات �ل��ون الجيش
المصري في سيناء وما حولها من بلدات ومدن مصرية،
ورغم استمرار حملة الجيش األخيرة في وجه ك ّل البؤر
وتوسع عمليات الجيش
المسلحة في سيناء وما حولها
ّ
إل��ى خ��ارج ال �ح��دود المصرية (ل�ي�ب�ي��ا) ،ي�ب��دو واض �ح �ا ً أنّ
العمليات المسلحة لهذه المجموعات المسلحة بدأت تأخذ
طابعا ً تصاعديا ً بنهجها وطريقة عملها المتطورة ،فهذه
المعادالت األمنية التي فرضت على مصر مؤخراً ،تؤكد
ّ
الشك أنّ مصر مقبلة على حرب دموية طويلة
بما ال يقبل
مع هذه التنظيمات المسلحة قد تمت ّد إلى أعوام.
ب��دأت ه��ذه التحديات األمنية التي تواجه مصر داخليا ً
وفي بعض دول محيطها العربي واألفريقي ،تلقي بظاللها
وتداعياتها مؤخرا ً على صانع ومتخذ القرار العسكري
المصري ،وخصوصا ً بعد الحديث عن دور مصري بري
محتمل ف��ي ال�ح��رب السعودية على اليمن ،ومعظم هذه
األح��ادي��ث تصاغ على احتمال وم��ؤش��رات توحي بقرب
التدخل البري المصري في اليمن ،ولكن في المقابل ،هناك
مؤشرات كبرى تؤكد أنّ المزاج الشعبي المصري رافض
لهذا التدخل وه��و ق��ادر على الضغط على صانع ومتخذ
قرار التدخل إن حصل ،وفي السياق نفسه ،فإنّ التحديات
األمنية التي تواجه مصر اليوم تؤكد أنها غير مستعدة
للدخول في مغامرة جديدة في المنطقة ،وخصوصا ً في
اليمن التي لها فيها تجربة م��ري��رة بعد خسارتها ألكثر
من  15ألف جندي ما بين عامي  1962و ،1967وذلك
بسبب تدخلها في اليمن لدعم ط��رف على حساب طرف
آخ��ر .وتشبه تجربة مصر ف��ي ذل��ك الحين ،إل��ى ح � ّد ما،
تجربة مصر المحتملة اليوم في اليمن مع تغييرات جذرية
في طبيعة المعركة والحلفاء والطرف المطلوب أن تتدخل
مصر لصالحه.
وب��ال �ت��زام��ن م��ع ه ��ذا ك �ل��ه ،ج ��اءت ت�ص��ري�ح��ات الناطق
الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية والتي ر ّد فيها
على بعض وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ،ن��اف�ي�ا ً وج��ود أي دور بري
للقوات المسلحة المصرية في اليمن في هذه المرحلة.
وب �ق��راءة موضوعية لهذه التصريحات التي تؤكد أنّ
هناك متغيرات وعوامل جديدة دخلت إلى حساب المعادلة
التركيبية ال�م�ص��ري��ة ال�خ��اص��ة ب �ق��راءة مستقبل الحرب
في اليمن ،نستنتج أنّ احتماالت تدخل مصر في اليمن
عسكريا ً بدأت تتراجع يوما ً بعد يوم ،رغم ك ّل األحاديث
اإلع�لام�ي��ة التي تثار ح��ول ه��ذا ال�ت��دخ��ل ،وي�ب��دو أنّ هناك
“لوبي” مصري رسمي تشكل مؤخرا ً بدأ بالضغط على
صانعي ومتخذي ال�ق��رار المصري لالتجاه إل��ى الخيار
التركي ـ الباكستاني المدعوم إيرانيا ً وجزائريا ً والداعي
إلى إنهاء الصراع في اليمن عن طريق جلوس ك ّل األطراف
اليمنيين إل��ى ط��اول��ة ال �ح��وار ،وه��ذا الخيار ي�ب��دو أن��ه بدأ
يدرس من جانب صانع القرار المصري كخيار بديل عن
التدخل الغير مضمون النتائج والعواقب.
ختاماً ،فإنّ معظم المؤشرات والمواقف تؤكد حتما ً أنّ
تضامن مصر بكيانها الرسمي م��ع ال��ري��اض ف��ي حربها
العدوانية على اليمن ه��و تضامن شبه ثابث ول��م يتغير
حتى اآلن تقريباً ،لك ّن ال��ذي تغير اليوم هو أنّ شكل هذا
التضامن ب��دأ يفرض وج��وده ،وبقوة ،على طاولة متخذ
القرار المصري ،لك ّن السعوديين ينتظرون اليوم قرارا ً
مصريا ً سريعا ً وحاسما ً لطبيعة وشكل ه��ذا التضامن،
بحيث تأمل ال��ري��اض أن تتجه مصر نحو التدخل البري
في اليمن نيابة عن السعوديين ،والسؤال هنا :هل سيج ّر
متخذو القرار المصري المصريين إلى المستنقع اليمني،
م��ع ع�ل�م�ه��م ب�ت�ج��رب��ة س�ت�ي�ن��ات ال �ق��رن ال �م��اض��ي وبحجم
األخطار األمنية الداخلية والخارجية التي تستهدف مصر
اليوم؟
ه ��ذه األس �ئ �ل��ة ن�ت��رك�ه��ا ب��رس��م ص��ان��ع وم �ت �خ��ذ ال �ق��رار
ال�م�ص��ري ،وعلى األغ�ل��ب أنّ االج��اب��ات ستكون واضحة
خالل الساعات واألي��ام القليلة المقبلة ،وما ستحمله من
أح ��داث وم��واق��ف سنستطيع م��ن خاللها ق ��راءة الموقف
ال �م �ص��ري م��ن ال��ح��رب ال �س �ع��ودي��ة ع �ل��ى ال �ي �م��ن وال� ��دور
المصري فيها بوضوح وبعيدا ً من التكهنات.
* كاتب وناشط سياسي ـ األردن
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ّ
الم�شغلين...
المعار�ضة ال�سورية في الخارج وح�سابات
 جمال العفلق
كان لتوقيع مذكرة التفاهم بين إيران ومجموعة الخمسة
وتمسك الرئيس األميركي باراك أوباما بالتوقيع
زائدا ً واحداً،
ّ
ع�ل��ى االت �ف��اق رغ��م م�ع��ارض��ة ال�ك��ون�غ��رس واستعراضات
نتنياهو ومعارضة السعودية أثر كبير على المشهد الدولي
واإلقليمي.
قامت السعودية بش ّن حرب على اليمن بموافقة أميركية
مسبقة وض��وء أخضر اعتبره المراقبون ج��ائ��زة ترضية
للملكة ،تنفيسا ً لغضبها الناتج عن تقارب الغربي اإليراني
ال��ذي قد يغير وج��ه المنطقة لعقود طويلة ،وخصوصا ً إذا
وص�ل��ت األم ��ور إل��ى خواتيمها وت�� ّم التوقيع على االتفاق
ال�ن�ه��ائ��ي وأف��رج��ت خ��زائ��ن ال �غ��رب ع��ن األم� ��وال اإليرانية
ورف �ع��ت ال �ع �ق��وب��ات االق �ت �ص��ادي��ة ال �ت��ي س�ت�س�م��ح إلي ��ران
بالتوسع االقتصادي وفتح ب��اب االستثمارات التي سعى
إليها أردوغ��ان متنازالً عن دعمه للعدوان السعودي على
اليمن ،ومفضالً الح ّل السياسي ،كما فعلت باكستان التي
رفض برلمانها قبول نقل القوات الباكستانية إلى الصحراء
السعودية والتضحية بجيشها إرض��اء لحليف طالما ورط
البالد في ملفات شائكة ما زالت باكستان تدفع ثمنها حتى
اليوم ،وعلى رأسها القاعدة التي كانت تعبر من باكستان
إلى افغانستان ،فانقلبت عليها وصارت تشكل خطرا ً دائما ً
يهدّدها بعمليات إرهابية ق��د تنطلق م��ن جديد بعد رفض
البرلمان الباكستاني المشاركة ف��ي ال �ع��دوان ألنّ ممول
اإلرهاب قد يدفعها إلى ذلك.
أم��ا المعارضة السورية ،وخصوصا ً ما يسمى ائتالف
الدوحه فقد سارع إلى دعم العدوان على اليمن والترحيب

به لفرض الشرعية التي يحاربها في س��وري��ة ،وألن��ه (أي
االئتالف) مرهون بالمال السعودي وينطق بما طلب منه
وليس لديه استراتيجية أو قاعدة فكرية أو سياسية ،فقد وجد
نفسه اآلن يدعم عدوانا ً على شعب عربي من دون وجه حقّ ،
وما تصريح االئتالف المذكور إال ورقة مكتوبة استلمها من
اإلدارة السعودية وكان عليه نشرها فقط ال غير ،كما يفعل
حلفاء السعودية المنتشرين في الدول العربية.
ال�ي��وم ،وبعد التفاف أردوغ ��ان على الحليف السعودي
وإعالنه الميل إلى ح ّل سياسي والتوافق مع إيران على ذلك،
باإلضافة إلى رفع وتيرة خطابه تجاه مصر التي تبحث عن
األم��ن القومي العربي في ض��رب اليمن ،واع�ت��راض تركيا
على سجن جماعة اإلخ��وان المسلمين في مصر ،نجد أنّ
االئتالف لم يعد صالحا ً لتمثيل نفسه وال لتمثيل مشغليه،
فقراره مسلوب من قبل الممول السعودي وإذا ما تطورت
ال�ت�ج��اذب��ات ال��دول �ي��ة سيجد أردوغ� ��ان نفسه م�ج�ب��را ً على
إغالق مكاتب االئتالف في اسطنبول ،ألنّ الكعكة كبيرة وال
يستطيع أردوغ��ان الطامع بمجد عثماني أن يتخلى عنها،
وخصوصا ً فيما يتعلق بالملفات االقتصادية الموعود بها
مع إي��ران والتي يطمح أردوغ��ان إلى رفعها إلى مبلغ يصل
إلى ثالثين مليار دوالر سنويا ً بين البلدين ،وهذا األمر يعجز
الخليج وخصوصا ً السعودية عن تعويضه عنه.
ح��اول��ت السعودية م��ن خ�لال عدوانها على اليمن خلط
األوراق في سورية وتعقيد األمور ،فدفعت بتنظيم “داعش”
باتجاه مخيم اليرموك ،وعملت غرفة العمليات في األردن
على تغيير الخارطة العسكرية في درع��ا من خ�لال مركز
نصيب ال �ح��دودي ،كما أنّ قصف المدنيين ف��ي حلب جاء
إلشغال الجيش السوري الذي يعمل على استعادة إدلب من
قطعان المرتزقة .أما االئتالف المقيد بالخطاب السعودي

وبنشرات أخبار قناة العربية وما تمليه عليه من بيانات أو
مهب الريح ،وخصوصا ً
تصريحات ،فقد أصبح اليوم في
ّ
أنّ الحديث عن إجماع دولي يحميه صار شيئا ً من الماضي
وإثبات تورطه في العمليات العسكرية التي يقودها “داعش”
وال�ن�ص��رة ليس ب��األم��ر الصعب دول �ي �اً .أم��ا محلياً ،فلدى
السوريين آالف الوثائق التي تثبت تورط عناصر االئتالف
بالخيانة العظمى والتآمر على أمن البالد والتخابر مع دول
معادية .فح ّل االئتالف أو إبقاؤه ال ينفي عنه جرائمه ،وهذا
ما يجب أن يكون من خ�لال ح��قّ السوريين برفع دعاوى
وطلب إحضار للمتورطين باإلرهاب على الشعب السوري
عن طريق اإلنتربول الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة.
السوريون ال يتعاملون اليوم ،مع ن ّد أو خصم سياسي
بقدر م��ا يتعاملون م��ع مافيا إرهابية تنظم عمليات القتل
وال �س��رق��ة ل �ص��ال��ح م�س�ت�ث�م��ر ه��و ال �س �ع��ودي��ة وم ��ن خلفه
“إسرائيل” وأمنها المزعوم .وما يستخدم اليوم من بيانات
طائفية ومذهبية ال ينطبق على الواقع.
ك� ّل ه��ذه الوقائع تدفعنا إل��ى التساؤل :إذا كانت الحرب
سنية ـ شيعية كما يدّعون لماذا يذهب خليفتهم أردوغان إلى
الخصم الشيعي ويعانقة ويوقع معه االتفاقات؟ ولماذا يقتل
أهالي مخيم اليرموك على يد “داعش” ويقصف المدنيون
في حلب ويهجر أه��ل درع��ا على يد “النصرة” وم��ن يدور
في فلكها وتفجر السيارات المفخخة في ساحات حمص
ويحاصر أهل دير ال��زور؟ ك ّل ه��ؤالء ليسوا شيعة كما هو
ع �ن��وان ح��رب ال�س�ع��ودي��ة واالئ �ت�لاف ال ��ذي ي ��ردّد كالمها،
فالحرب ال�ي��وم ه��ي بين طرفين :األول يخدم “إسرائيل”
وأمنها على حساب أمنه واألم��ن العربي ،والثاني مقاوم
يدافع عن شعوب المنطقة بك ّل ألوانها وأطيافها وتاريخها
المشترك.

لحود :ال�شعوب التي تتنكر لمكامن قوتها
ّ
ت�صبح لقمة �سائغة على مائدة المفاو�ضات
اعتبر الرئيس العماد إميل لحود أنّ «الحدث الدولي األبرز المتمثل بتوقيع
االتفاق  -اإلطار بين مجموعة خمسة زائ��دا ً واح��دا ً الدولية والجمهورية
اإلسالمية اإليرانية بموضوع طاقة إيران النووية ،يشكل في ح ّد ذاته ،بعد
سنين مضنية من المفاوضات ،انتصارا ً
ّ
لحق الشعوب في تقرير مصيرها
ومصادر ق ّوتها والحفاظ على سيادتها» ،آمالً «أن يجد هذا االتفاق على
المبادئ خواتيمه التفصيلية في نهاية حزيران المقبل».
وقال الرئيس لحود أمام زواره أمس« :إنّ هذا االتفاق ّ
يدل أيضا ً على أنّ
البراغماتية تسمو ك ّل اعتبار في السياسة االستراتيجية األميركية ،حيث ال
صداقات دائمة بل مصالح دائمة ،هذه المصالح التي تفرضها دول سيادية
تعرف أيضا ً أين تكمن مصالحها وتتمسك بحقوقها».
ورأى «أنّ الحدث اإلقليمي األبرز يتمثل بالحرب التي يش ّنها ما يُس ّمى
بالتحالف العربي ،بقيادة المملكة العربية السعودية ،على اليمن في
استعادة لماض مؤلم لم تستخلص المملكة عبره ،بعد غزوة  1934وحرب
 ،1962حيث لم يكن هناك من عجم أو عرب أو أتراك أو وصايات أجنبية في
اليمن تتهدّد المملكة وأمنها واستقرارها».
وأضاف لحود« :حبّذا لو تستعد المملكة ما أوصلها إلى طائفها سنة
 ،1934وكذلك ما أوصلها إلى االعتراف بالجمهورية العربية اليمنية
عام  1962بعد حشد تحالف مماثل لشنّ حرب على اليمن بمج ّرد حصول
انقالب على الملكية اليمنية في حينه».
ورأى «أنّ على المملكة العربية السعودية أن تعود إلى موقف جامع ألمة
العرب ،وهي المؤتمنة على مقدّسات المسلمين ،وأن تعيد حساباتها في
سورية واليمن ولبنان معاً ،ذلك أنه ال يمكن لنا أن نفهم أن تشنّ المملكة
حروباً ،بالواسطة أو بالمباشر ،بهذا الحجم التدميري الهائل على بعض
أمة العرب ،وهو بالمناسبة ينتمي إلى محور الممانعة والمقاومة ض ّد

خفايا
خفايا

العدو اإلسرائيلي ،وهو النصير األوحد لقضية العرب المركزية ،فلسطين،
التي ما أن تجد حالً لها يرتكز على مبادرة بيروت للسالم ،وجدت المنطقة
العربية سبيالً إلى االستقرار واالزدهار».
«أنّ
ما يعاني منه لبنان اليوم إنما
وفي الشأن اللبناني ،لفت لحود إلى
هو ازدواجية المواقف من أحداث المنطقة ،في حين يتحاور المتحاورون
على الحدود الدنيا المرتقبة من حوارهم ،أي تخفيض منسوب االحتقان
على األرض» ،متسائالً عن «أسباب هذه االزدواجية ،في حين أنّ لبنان خبر
عام  2006االنتصار على العدو اإلسرائيلي ،القوة األعتى في هذا الشرق
العربي ،بعد أن ح ّرر أراضيه بالقوة عام  ،2000كما خبر أنّ المقاومة
هي رافد من روافد ق ّوته التي ال يجوز وال يمكن ألحد التفريط بها ،خدمة
لهذا العدو الذي ال يزال توسعيا ً في استراتيجيته ومشرذما ً لوحدة األمة
العربية».
وختم لحود« :كيف تكون مثل ه��ذه االزدواج��ي��ة حاصلة في لبنان،
واإلرهاب التكفيري والعدمي ال يزال جاثما ً على تخومنا الشرقية ومهدّدا ً في
أي حين بالهجوم على جيشنا وبلداتنا وقرانا المقاومة ،ذلك أنّ شعبنا لن
يرضى أن يكفر في أرضه التي هي موئل الديانات والحضارات والثقافات.
إنّ وحدة الشعب والتمسك بالثوابت والمسلمات الوطنية هما السبيل
األوحد لخالص لبنان على عتبة اقتراب الحلول الكبرى للمنطقة وإعادة
تموضع الدول الكبرى فيها .إنّ الشعوب التي تتنكر لمكامن قوتها إنما
تصبح لقمة سائغة على مائدة المفاوضات بدل أن تحتل مكانها عليها».

استبعد نائب
«مستقبلي» انتخاب
رئيس للجمهورية
في العام الحالي،
بالرغم من ك ّل
المواقف اإلقليمية
والدولية والمحلية،
وحركة الموفدين
األجانب الذين يحثون
على ضرورة إنجاز
االستحقاق المذكور
في أسرع وقت ممكن،
علما ً أنّ الجميع يعلم
أنّ عملية التوافق على
الرئيس العتيد مرتبطة
بجالء األوضاع
المتفجرة في المنطقة
بين محورين ،محذرا ً
في الوقت عينه من أن
يكون الصيف اللبناني
حامياً ،أمنيا ً وسياسياً.

قهوجي التقى وفد ًا �إيطالي ًا

استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي رئيس أرك��ان الدفاع اإليطالي
الجنرال كالوديو غراتسيانو على رأس وف��د ،في حضور السفير اإليطالي
في لبنان جيوسيبي مورابيتو والملحق العسكري العميد بييترو لويجي
مونتيدورو .وتناول البحث العالقات الثنائية بين جيشي البلدين ،ومهمة
الوحدة اإليطالية العاملة ضمن قوات األمم المتحدة الموقتة في لبنان.
وزار قهوجي نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل ،في مكتبه في
الوزارة للتهنئة بالعيد ،يرافقه وفد من أعضاء المجلس العسكري ض ّم رئيس
األركان اللواء وليد سلمان واألمين العام لمجلس الدفاع األعلى اللواء محمد خير
وأمين الس ّر العميد مروان شدياق.

وزير الدفاع الأرميني
جال على الم�س�ؤولين

»أﻓﻴﺮدا« ﺗﺪﺧﻞ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
سالم مستقبالً أوهانيان في السراي الحكومية

(داالتي ونهرا)

جال وزير الدفاع األرميني سيران أوهانيان ،على رأس وفد عسكري ،يرافقه
سفير أرمينيا آشوت كوتشاريان على المسؤولين اللبنانيين وعرض معهم
األوضاع العامة والتعاون العسكري بين البلدين.
وقد زار أوهانيان أمس ،رئيس الحكومة تمام سالم في السراي الحكومية ،ثم
التقى نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل في مكتبه في الوزارة.
وأشار أوهانيان إلى أنه بحث ومقبل “سبل التعاون الثنائي بين البلدين،
وخصوصا ً التوصل إلى اتفاق جديد في ما يتعلق بالتعاون الثنائي في مجال
الدفاع ،فضالً عن طرح أفكار جديدة في مجاالت مختلفة مثل التعاون والتدريب
على القتال وحفظ السالم والشرطة العسكرية ،وفوق ك ّل شيء ،ك ّل القطاعات
المتعلقة بصنع السياسات األمنية والدفاعية”.
وأضاف“ :نحن نولي اهتماما ً كبيرا ً لمشاركة بالدنا في “يونيفيل” في جنوب
لبنان ،ونعتبر أننا بذلك نقدم الدعم إلى بلد صديق ،هو لبنان ،ولشعب قام منذ
 100سنة تقريبا ً باحتضان ضحايا المجزرة األرمنية التي ارتكبها األتراك.
واليوم تحظى الجالية األرمنية بفرص متساوية للمشاركة في القطاعات كافة
في هذا البلد الذي يشكل في الواقع موطنا ً ثانيا ً لها”.
وتابع أوهانيان“ :عرضنا خالل اللقاء الوضع األمني في هذه المنطقة ،وفي
منطقتنا (منطقة جنوب القوقاز) على ح ّد سواء .وأعربنا عن قلقنا من تدهور
الوضع األمني في الشرق األوسط .وفي ما يتعلق بالتعاون في مجال الدفاع،
ونظرا ً إلى اهتمامنا بتبادل زيارات رفيعة المستوى بين البلدين ،أود انتهاز هذه
الفرصة لدعوة نظيري اللبناني لزيارة أرمينيا».
والتقى الوفد األرميني أيضا ً قائد الجيش العماد جان قهوجي.

»أﻓﻴﺮدا« ،أﻛﺜﺮ ﻣﺰود ﻟﺤﻠﻮل ا�دارة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ اﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ
ﻟﺤﺼﺔ ا�ﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وﻳﺴﺘﻤﺎن اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )ﺑﻲ ﺗﻲ واي( اﻟﻤﺤﺪودة ،اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ إدارة
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
ﺗﻮﺳﻊ أﻓﻴﺮدا ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻄﺎق وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ا�ﺧﺮى ،وﺗﻮﻓﺮ أرﺿﻴﺔ ﺻﻠﺒﺔ
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة.
ﺗﻌﺪ وﻳﺴﺘﻤﺎن واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎت إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ
 ٣٥ﻋﺎﻣ� ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت راﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻃﻨﻲ.
ﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻤﺰاﻳﺎ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻜﻠﺘﺎ اﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات واﻟﺘﺠﺎرب
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﻤﺪن واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وإﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪة
واﻟﻤﺒﺘﻜﺮة إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت.
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »أﻓﻴﺮدا« ﻣﻴﺴﺮة ﺳﻜﺮ ﻋﻠﻖ ﺑﻘﻮﻟﻪ» :ﺗﻤﺎﺷﻴ� ﻣﻊ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻳﻌﺰز اﻗﺘﻨﺎء
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﺘﺮﻣﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻮﻗﻒ أﻓﻴﺮدا ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻠﻮل ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ إدارة
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت .ﻧﺤﻦ ﻣﺘﺤﻤﺴﻮن ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎﻣﻨﺎ وﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﺒﺮﺗﻨﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻣﻦ
ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﻤﺪن إﻟﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وﻳﺴﺘﻤﺎن«.
ﻳﺎن ﻻﺑﻮﺳﻜﺎﺧﻨﻲ ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻳﺴﺘﻤﺎن اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )ﺑﻲ ﺗﻲ واي( اﻟﻤﺤﺪودة ﻋﻠﻖ ﻗﺎﺋ ً
ﻼ:
»ﺳﻮف ﺗﺠﻨﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وﻳﺴﺘﻤﺎن ﻓﺎﺋﺪة ﺟﻤﺔ ﻣﻦ دﺧﻮل »أﻓﻴﺮدا« ﺳﻮق ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻓﺒﺎ�ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺿﺦ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﺟﻨﺒﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﺳﻮف ﺗﻮﻓﺮ »أﻓﻴﺮدا« ﺛﺮوة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت.
وﻧﺤﻦ ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻊ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﺴﺎرع«.

ن�شاطات
 استقبل وزير الثقافة ريمون عريجي في مكتبه في الوزارة ،كالً من
السفير األسترالي غلين مايلز والسفير الكوري الجنوبي جونغ إيل شوي
وعرض معهما التطورات الراهنة على مختلف الصعد .كما جرى التطرق
إلى سبل تعزيز التعاون في المجال الثقافي.
 التقى رئيس منتدى الحوار الوطني فؤاد مخزومي السفير التونسي
حاتم الصائم إلى مأدبة غداء ،تخللها تشاور في أوضاع لبنان والمنطقة،
وفي التحضيرات لزيارة مخزومي المرتقبة إلى تونس.
وتمنى مخزومي لتونس النجاح في مكافحة اإلره���اب ،واالستقرار
واالزدهار ،داعيا ً إلى تعزيز العالقات بين لبنان وتونس.
وكان مخزومي زار رئيس الحكومة تمام سالم في السراي الحكومية
وعرض معه األوضاع العامة.
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