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حمليات �سيا�سية

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن ن�صراهلل بعث بر�سائل �إلى ال�سعودية لطم�أنتها ب�أن الحراك اليمني لن ي�ضرها فلم تتجاوب

ّ
ت�ستعد ل�شن غارات
الرفاعي :المجموعات الإرهابية
في مناطق معينة لإ�شغال المقاومة والجي�ش

مرجعيون ـ رانيا العشي
اج���ت���ازت ،أم���س دوري����ة للعدو
«اإلسرائيلي» قوامها عشرين جنديا ً
ال��س��ي��اج التقني ف��ي ب��ل��دة الغجر
المحتلة ،ت��ؤازره��ا دب��اب��ة ميركافا
رابطت عند تلة تشرف على متنزهات
ال���وزان���ي .وأج���رى بعض عناصر
الدورية عملية تمشيط ومسحا ً دقيقا ً
للمنطقة مستخدمين كلبا ً بوليسياً،
فيما اختبأ اآلخ���رون خلف الدشم
والصخور للمراقبة ،ومكثوا هناك
ح��وال��ى ساعتين ،قبل أن يعودوا
أدراج��ه��م عبر ب��واب��ة الحديد حيث
كانت ترابط آليتا هامر مدرعتان.
وترافق ذلك مع تحليق للطيران
الحربي المعادي على علو متوسط

حاورته :روزانا رمال
رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة وعضو جبهة العمل اإلسالمي
النائب كامل الرفاعي أن «الحوثيين وحركة أنصار الله هم مواطنون
يمنيون يتبعون المذهب الزيدي الذي هو من أقرب المذاهب إلى أهل
السنة» ،رافضا ً ما يقال إن ما يجري في اليمن اليوم هو حرب مذهبية.
وإذ اعتبر أن العدوان السعودي العربي على اليمن يعبر عن رؤية
خاطئة للمستقبل ومؤامرة أميركية لزرع الفوضى في المنطقة
العربية ،دعا الرفاعي السعودية إلى العودة إلى لغة العقل وإرسال
المساعدات إلعادة بناء اليمن بدالً من أن ترسل الدبابات والصواريح
لتدميره ،الفتا ً إلى أنها أمام فرصة تاريخية وذهبية للخروج من هذا
المأزق الذي وضعت نفسها فيه بإيعا ٍز أميركي.
واستبعد الرفاعي في حديث مشترك بين صحيفة «البناء» و«توب
نيوز» ،توقف العدوان على اليمن في الوقت الحاضر ،مؤكدا ً أنه قبل
تدمير البنى التحتية لن يسمح األميركي للسعودية بوقفها.
وعن موقف األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من
السعودية ،كشف الرفاعي أن السيد نصرالله بعث برسائل إلى
الرياض محاوالً طمأنة الجميع بأن ما يجري في اليمن من حراك
شعبي لن يضر السعودية إال أنها لم تتجاوب.
وتوقع الرفاعي أن تشن المجموعات المسلحة غارات في مناطق
معينة في لبنان كرسائل إعالمية وإلشغال المقاومة والجيش ،داعيا ً
إلى تنسيق كامل ما بين الجيشين اللبناني والسوري والمقاومة.
ودعا الرفاعي أهالي العسكريين المخطوفين إلى إعطاء الوقت
للدولة لحل الموضوع ألن الضغط يخدم المسلحين وال يخدم
قضيتهم.
وأكد الرفاعي أن الراعي الدولي في ظل الشغور الرئاسي حريص
على إبعاد لبنان عن دائرة الحرب في المنطقة ،وأشار إلى وجود قرار
دولي لرعاية الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله ،مستبعدا ً أن تؤثر
أحداث اليمن في استقرار الحكومة.
وفي ما يأتي نص الحوار كامالً:
{ أوالً ما هو موقفكم وأنتم عضو
ف��ي كتلة ال��وف��اء للمقاومة م��ن أحداث
اليمن التي شغلت العالم؟
 من خالل مشاهدتنا لما يحصلفي اليمن يقف اإلن��س��ان مندهشا ً
متعجبا ً حزينا ً لهذا الدمار الهائل
ف��ي المؤسسات والبنى التحتية
في اليمن ،إضافة إلى قتل األطفال
والعجز وال��ن��س��اء ،ك��ل ذل��ك يعود
ّ
بنا إل��ى ما ج��رى في غ��زة ولبنان
من هجمات بيد صهيونية بينما ما
يجري في اليمن هو بيد عربية.
اليمن منذ ع��ام  1962ال ي��زال
يعاني الكثير الكثير من المشاكل
وكنا نأمل من ال��دول العربية أن
تساهم في بناء اليمن ال أن تدمره.
األئمة الذين كانوا يحكمون اليمن
كانوا يتبعون في عبادتهم المذهب
الزيدي وكانوا مدعومين في تلك

ال�سعودية �أمام
فر�صة تاريخية
للخروج من
م�أزق الحرب
على اليمن التي
و�ضعت نف�سها
إيعاز
فيها ب� ٍ
�أميركي
الفترة من قبل السعودية ،بينما
ك��ان الجيش ال��ذي ق��ام باالنقالب
كان مدعوما ً من قبل الرئيس جمال
عبد الناصر ما يعني أن الصراع في
اليمن ليس طائفياً.
عبد ال��ن��اص��ر ك��ان يسعى إلى
تحرير اليمن واالنتقال من حالة
الجمود إلى الرقي والتمدّن ،ونظرا ً
إلى ما يتمتع به المواطن اليمني
م��ن ص��ب��ر وذك����اء وص�لاب��ة كانت
بعض ال��دول تخاف من أن يتطور
وينهض ببلده ،لذلك ،ومن أجل أن
يبقى اليمن يتقاتل قبلياً ،لم تسع
الدول العربية إلى تطويره وتقديم
المساعدة له لينتقل من طور البداوة
إلى الحضارة.
{ لكن رأينا أن السعودية وبعض
دول الخليج أرسلت بعض المساعدات
إلى اليمن؟
 ه����ذه ال���م���س���اع���دات ال��ت��يقدمتها السعودية وغيرها ليست
بالمستوى ال��ذي يطمح إليه كل
عربي وأهل اليمن بالذات ،ولو كانوا
فعالً يريدون لليمن الخير لكانوا
أدخلوه مجلس التعاون الخليجي
بل رفضوا دخوله حتى ال يصبح
بمساحته الكبيرة وعدد سكانه قوة
ضاغطة في هذا المجلس .كنا نأمل
من هذه الطائرات والصواريخ التي
تقصف اليمن أن تدافع عن جنوب
لبنان أو ع��ن أهلنا ف��ي غ��زة وعن
المسجد األقصى لما يتعرض له من
احتالل وتدمير.
{ كيف ت��رى ه��ذا التجمع العربي
الحاشد ضد حركة أنصار الله ،كيف
تقرأها على المستوى العسكري؟
 الحوثيون وحركة أنصار اللههم مواطنون يمنيون وهم يتبعون
المذهب الزيدي الذي هو من أقرب
المذاهب إلى أهل السنة من الشيعة،
وله ميراث فقهي كبير والزيديون
ي��رون إج��ازة والي��ة المفضول مع
وجود الفاضل ،أي إجازة الخالفة
واتباع الصحابة مع وجود الفاضل
وه��و اإلم���ام علي ب��ن أب��ي طالب،
لمصلحة اإلس�لام والمسلمين .كما
يختلفون مع مذهب اإلثني عشرية
بأن والية أهل البيت تكون باالختيار

وليس بالنص .لذلك فإن ما يقال
عن أن ما يجري في اليمن اليوم هو
حرب مذهبية كالم ساقط ليس له
أدنى معنى ،فبدال ً من أن تحتضن
السعودية اليمن وتساعده تخاف
منه وال تريده قوياً.
{ مرشد الجمهورية اإلسالمية في
إي��ران اإلم��ام علي الخامنئي واألمين
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
شبها النظام السعودي بالصهيونية،
وهذا الوصف يطلق للمرة األولى ،فما
الذي تغيّر؟
 ه����ذا ال��ت��ش��ب��ي��ه ،للسيدينالخامنئي ونصرالله ،ينطلق مما
حصل ف��ي غ��زة م��ن تدمير للبنى
التحتية واالق��ت��ص��ادي��ة وللبشر
وقارناه مع ما يحصل اليوم من هذا
الكم الهائل من الدمار في اليمن ،كنا
نأمل من هذا التحالف العربي أن
يدافع عن كرامته قبل أن يهاجم أهل
اليمن ،الحوثيون هم جزء أساسي
من الشعب اليمني وإذا قاموا بثورة
فهو لمصلحة أه��ل اليمن ،لماذا ال
يدافع السودان عن بلده في وجه
االعتداءات «اإلسرائيلية» الجوية
عليه قبل أن يضرب اليمن؟ هذا يدل
على عهر ورؤية خاطئة للمستقبل
وم��ؤام��رة أميركية ل��زرع الفوضى
ضمن المنطقة العربية وتفتيتها
إلى قبائل ومذاهب.
{ هناك حراك لتركيا لوقف الحرب
على اليمن والموقف الباكستاني كان
الف��ت��ا ً ب��ال��دع��وة إل���ى ال��ح��ل السياسي
ورف���ض ال��م��ش��ارك��ة ف��ي ال��ح��رب ،هل
ستتراجع ال��س��ع��ودي��ة ع��ن ال��ح��رب أم
هي مستمرة؟
 من حرصنا على السعوديةل��م��ا تمثله ف��ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي،
ندعوها إلى العودة إلى لغة العقل
لترى بأن ما تقوم به هو خطأ ،وأن
ترسل بدل الدبابات والصواريح،
المساعدات وم��واد البناء إلع��ادة
إع��م��ار ال��ي��م��ن ،ول���دى السعودية
فرصة تاريخية اليوم ألن أكثر من
فريق يدعو إل��ى ال��ح��وار ،للخروج
من هذا المأزق الذي وضعت نفسها
فيه وبإيعا ٍز من أميركا كما أوعزت
ل��ص��دام حسين ب��دخ��ول الكويت.
فاألميركي يريد توريط السعودية
وه��ي تخاف م��ن اليمن وي��ق��ال إن
الملك عبد العزيز قبل وفاته جمع
أوالده وقال لهم« :اليمن ثم اليمن ثم
اليمن» ،خصوصا ً أنه يقال أيضا ً إن
السعودية أخذت أج��زا ًء من اليمن
غنية بالنفط والمواد الخام وض ّمتها
إليها ،ضمن معاهدة عام  1936بين
اإلم��ام اليمني والملك السعودي،
فهم يخافون أن يطالب اليمن بهذه
األراض��ي .نقول لهم حرصا ً عليكم
وعلينا وعلى إيجابيات المملكة ال
سيما موقفها ع��ام  1973في عهد
الملك فيصل خ�لال ح��رب تشرين
�س��ك الملك
م��ع «إس��رائ��ي��ل» ،وت��م� ّ
خالد بالقضية الفلسطينية ندعو
من يتولى زمام األمور في المملكة
ال��ي��وم إل���ى أن ي��ع��ود إل���ى موقف
الملكين فيصل وخالد .هناك فرصة
ذهبية للسعودية ،تركيا وباكستان
تسعيان إلج���راء ال��ح��وار وهناك
أيضا ً الكويت وعمان ،وهنا ننوه
بموقف رئيس المجلس النيابي
نبيه بري الذي قال لليمنيين إن لم
تستطيعوا أن تتحاوروا في عُ مان
أو في ال��ري��اض فبيروت مفتوحة
لكم وسيؤمن لهم األم��ن إذا أرادوا
الحوار.
{ كيف تقرأ تصريح نائب وزير
الخارجية اإلي��ران��ي حسن أم��ي��ر عبد
ال��ل��ه��ي��ان ال���ذي ق���ال إن م��ا ي��ج��ري في
ال���ي���م���ن م���ق���دم���ة م���ش���ؤوم���ة لتقسيم
السعودية؟
 ن��ع��ي��ش ال��ي��وم م��خ��اض �ا ً فيال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي .ه��ن��اك مشاريع
تقسيمية في المنطقة ونتذكر ما
قالته وزي��رة الخارجية األميركية

دورية للعدو تجتاز ال�سياج في الغجر

ف��ي أج����واء م��رج��ع��ي��ون وحاصبيا
وص��وال ً إل��ى مرتفعات جبل الشيخ
والبقاع .وفي الجانب اللبناني ،سجل
انتشار للجيش وق��وات «يونيفيل»

وف��ري��ق م��راق��ب��ي ال��ه��دن��ة الدوليين
الذين راقبوا بالمناظير ،التحركات
«اإلسرائيلية» في ح��وض الوزاني
باهتمام بالغ.

عون :لتخ�صي�ص ن�سبة
من غرامات ال�سير ل�صناديق ال�صحافيين
الرفاعي متحدثا ً الى الزميلة ر ّمال
ال��س��اب��ق��ة ك��ون��دال��ي��زا راي���س عن
الفوضى الخالقة ،ك��ل م��ا يساعد
في تثبيت أركان الكيان الصهيوني
تسعى إليه أميركا ومن هنا يأتي
تحذير عبد اللهيان ألن إيران لديها
رؤي��ة ثاقبة ب��أن العالم العربي
ذاه��ب نحو التقسيم وه��و يخشى
على السعودية أكثر من أهلها ،لذلك
يحذرهم ،ونتمنى من السعوديين
أن يغلّبوا لغة العقل ويبتعدوا
من ه��ذه الحرب ال��ق��ذرة ويعودوا
إل��ى ط��اول��ة ال��ح��وار بين األط��راف
اليمنية.
{ م��ا ه��ي أه����داف ال��س��ع��ودي��ة في
ال��ح��رب ع��ل��ى ال��ي��م��ن؟ وه���ل ي��م��ك��ن أن
تستغل الحرب لعرقلة االتفاق النووي
بين إيران ومجموعة 1+5؟
 السعودية استسلمت لالتفاقالنووي ألنه مصلحة أميركية أوال ً
وأوروبية ثانيا ً وإيرانية ثالثاً ،لذلك
على السعودية أن تخرج من بوتقة
العصبية القبلية ،ف��إي��ران كانت
حليفا ً للسعودية في عهد الشاه
ف��ي وج��ه ال��خ��ط ال��ق��وم��ي العربي
بينما اليوم نفاجأ بأن السعودية
تتحدث عن األمن القومي العربي،
ال��ب��وص��ل��ة ع��ن��وان��ه��ا فلسطين
والقضية الفلسطينية وال��ع��داء
للكيان الصهيوني ،مع العلم أن
أغلب علماء أهل الس ّنة هم من غير
العرب بل من ف��ارس ،فهذه اللغة
«عربي وفارسي» مرفوضة كليا ً ألن
المرجع البخاري هو فارسي ،فهذه
التسميات وضعها االستعمار إليقاع
الخالف بين المذاهب واألعراق.
{ تقول الدراسات إن أكثر المقاتلين
من تنظيمي «القاعدة» و»داعش» الذين
يؤمنون بالفكر الوهّابي موجود في
السعودية والقادة الكبار سعوديون
وعائالتهم يعيشون ف��ي السعودية،
ه��ل ت��خ��اف ال��س��ع��ودي��ة م��ن تهديدات
«داع��ش» بدخول مكة والمدينة وهي
اليوم تش ّن حربا ً على اليمن ب��دالً من
الحرب على اإلرهاب؟
 ه��ن��اك إس�ل�ام ع���ادي وإس�لامم��ت��ط��رف ال ي��وج��د إس�ل�ام معتدل
ب��ل اإلس�ل�ام ال��م��ع��روف بتعاليمه
وحقيقته وتسامحه وهناك إسالم
متطرف نشأ في الجزيرة العربية
وصدّروه إلى أرجاء العالم ،نتمنى
ال��ع��ودة إل��ى ال��م��ذاه��ب اإلسالمية
والتسامح.
{ ه��ل ي��ح��دث ه���ذا ك��ل��ه ب��س��ب��ب أن
إيران تكبر وتصبح قوة إقليمية تفوق
غيرها من الدول؟
 إيران أخافت العرب كلهم عندماتمسكت بالقضية الفلسطينية وهم
تخاذلوا عنها ،إي��ران عندما وصل
اإلمام الخميني إلى طهران أول ما
ق��ام ب��ه ه��و ط��رد «اإلسرائيليين»
ورفع العلم الفلسطيني على سفارة
فلسطين بطهران .إيران استطاعت
أن تتمدد في العالم العربي ألنها
رفعت القضية الفلسطينية وهم
تخلوا عنها فابتعدوا عن العرب،
فليعودوا إلى فلسطين تكون إيران
إلى جانبهم.
{ ه���ل ت��ت��وق��ع��ون ص�����دور ق���رار
م��ن مجلس األم��ن ينهي ال��ح��رب على
اليمن؟
 ف��ي ال��وق��ت الحاضر ال .فقبلتدمير البنى التحتية ف��ي اليمن
ل��ن يسمح األم��ي��رك��ي للسعودية
بوقف الحرب بل سيعطيها مزيدا ً
من الوقت لضرب كل ما تستطيع
ضربه م��ن بنى تحتية ف��ي اليمن
إلعادته سنوات إلى الوراء ،وعندما
يصلون إلى أهدافهم سيذهبون إلى
مجلس األمن ولكن بعد أن يدمروا
كل شيء وحينها سيحاول اليمني
الثأر من هؤالء العرب ،نتمنى أن ال
نصل إلى ذلك وأن يتحاور اليمنيون
تحت غطا ٍء عربي.
{ هل توافق من يقول إن الحرب
على اليمن جاءت للتعمية على ضجيج
نجاح مفاوضات لوزان النووية؟
 ال أرى ع�لاق��ة بين األم��ري��ن،األم��ي��رك��ي ال يقيم وزن���ا ً للمواقف
ال��ع��رب��ي��ة ب��ل م��ا ي��ه��م��ه ال��م��واق��ف
«اإلسرائيلية» و»إسرائيل» ضمنياً،
أرسلت لألميركي بأنها مع االتفاق
لكنها تبتز اإلدارة األميركية لتحصل
على كل ما تريد ،هي فوجئت بأمر
واق���ع ب��أن ألم��ي��رك��ا مصلحة بهذا

االتفاق والدول الغربية واألوروبية
وص��ل��وا إل��ى قناعة ب��أن ال ب��د من
إنجاز االتفاق فرأت «إسرائيل» أن
االت��ف��اق يسير وعندها ذهبت إلى
ابتزاز أميركا لتحصل على السالح
والمساعدات االقتصادية.
{ ت�����ق�����ول ص���ح���ي���ف���ة «ه�����آرت�����س
اإلسرائيلية» إن عدو صديقي عدوي
في إشارة إلى السعودية و»إسرائيل»،
وتقول صحيفة «معاريف» إن الملك
السعودي سلمان بن عبد العزيز عديم
الخبرة ،لو كان الملك عبدالله هل كان
ليأخذ هذا القرار؟
 ال ش��ك أن ال��م��ل��ك ع��ب��د اللهيختلف ع��ن سلمان وك��ان يتمتع
بخبرة وح��ك��ن��ة ،لكن السعودية
عموما ً لديها مشاكل داخلية ضمن
العائلة الحاكمة وي��وج��د ص��راع
بين األم��راء ينعكس على الشعب
السعودي ،والفضائيات اإلعالمية
تلعب لعبتها القذرة في تحريض
الشارع السعودي مذهبياً .فما يقوم
به سلمان نتيجة ه��ذا التحريض
والتعبئة ضد اليمن وإي��ران لذلك
يحاول أن يكسب شعبية من خالل
ه��ذه ال��ح��رب .الملك عبد الله هو
ال��ذي قدم مبادرة السالم العربية
على رغم االعتداءات «اإلسرائيلية»
المستمرة ،أليس األج��دى أن يقوم
سلمان بمبادرة س�لام مع اليمن؟
لماذا تأخذنا العصبية ضد اليمن
وال تأخذنا ضد «إسرائيل»؟
{ السيد نصرالله للمرة األولى في
خطابه األخير ،خاطب السعودية بآل
سعود ،يعني أنتم عائلة ولستم دولة،
هل هذه نظرة استراتيجية جديدة؟
 السيد نصرالله معروف عنهال��رزان��ة والحكمة وال��ت��روي وبعد
النظر ،لم يقل ذلك إال بعد أن بذل
جهودا ً كبيرة مع السعودية وبعد
ما أرسله من رسائل ليطمئن الجميع
ب��أن ما يجري في اليمن لن يضر
بالسعودية ،هذا النهج الذي يمثله
وزي��ر الخارجية س��ع��ود الفيصل
هو الذي أوصل إلى ما وصلنا إليه
اليوم فهو ينطلق من سياسة مليئة
بالحقد.
{ مصر والسعودية وتركيا دول
ت��ن��ازع��ت ع��ل��ى ال��زع��ام��ة ال��س��ن��يّ��ة في
المنطقة ،ون���رى ت��رك��ي��ا ح��اض��رة في
إي��ران وتقدم مبادرات لحل األزمات،
فهل حسم لها أمر الزعامة على العالم
اإلسالمي؟
 ظ�����روف م��ص��ر ال��س��ي��اس��ي��ةواالقتصادية دفعتها ألن تعود إلى
القمقم نتيجة سياسات الرئيس
السابق حسني مبارك .اتفاق كامب
دايفيد حجم مصر وكنا نأمل بعد
خ��روج مصر أن تعود السعودية
لتكون زعيمة العالمين العربي
واإلس�لام��ي ،لكن السعوديين لم
يغتنموا ال��ف��رص��ة ،فأتى التركي
وحاول أن يستغل قضية فلسطين
م��ن قضية م��رم��رة وال��ع��ودة إل��ى
المنطقة العربية عبر دعم الجماعات
السنيّة وكنا نأمل أن يدخل من
ب��واب��ة فلسطين .مصالح تركيا
االقتصادية فوق كل مصلحة فهي
اتفقت مع إي��ران على أكثر من بند
اقتصادي ،ونحن في العالم العربي
أصبحنا نتمسك بباكستان وأحيانا ً
بتركيا لذلك يجب أن تعود مصر
إلى دورها وتتسلم زعامة العالمين
ال��ع��رب��ي واإلس�ل�ام���ي .ل��م يستغل
ال��رئ��ي��س ال��م��ص��ري ع��ب��د ال��ف��ت��اح
السيسي الفرصة التي فتحت له
ليقوم بحوا ٍر بين المصريين بل عاد
رجال مبارك االقتصاديون إلى مصر
التي تعاني من هشاشة اقتصادية
وإنمائية وخدماتية.
{ ما صحة المعلومات التي تقول
إنه بعد ذوبان الثلج ستندلع مواجهة
في المنطقة الحدودية في القلمون؟
 هذه المنطقة شاسعة ومعقدةوفيها ت��ض��اري��س ع��دي��دة وأع���داد
كبيرة م��ن المسلحين السوريين
متحصنين في الكهوف والمغاور
ي��ص��ع��ب ال���وص���ول إل��ي��ه��ا ،وه��م
يتحينون ال��ف��رص ف��ي أي نقطة
ضعيفة للجيش والمقاومة ليقوموا
بضربها وينسحبوا ،وهم ال يريدون
احتالل المنطقة بل إرس��ال رسائل
دائمة بأنهم موجودون ما يستدعي
تنسيقا ً ك��ام�لاً م��ا بين الجيشين

ال��ل��ب��ن��ان��ي وال����س����وري ورج����ال
ال��م��ق��اوم��ة ،ألن الجيش اللبناني
ال يستطيع تغطيتها كلها وأعلم
الناس بهذه الجرود هم أهلها وهم
إما جنود في المقاومة وإما أنصار
لها ،وأتوقع أن تشن المجموعات
المسلحة غ���ارات الصطياد ب��ؤرة
معينة فيها نوع من الغفلة لتحقيق
رسائل إعالمية وإلشغال المقاومة
والجيش.
{ ه����ل ت���ت���وق���ع أن ي��ن��ت��ه��ي ملف
العسكريين المخطوفين قريباً؟
 سمعنا أج���وا ًء إيجابية بعدزي���ارة المدير ال��ع��ام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم تركيا وقطر.
وأن��ا أري��د أن أوج��ه رسالة ألهالي
العسكريين إلعطاء الوقت للدولة
لحل الموضوع ألن الضغط على
الدولة يخدم المسلحين وال يخدم
قضيتهم.
{ ماذا عن التنسيق مع سورية؟
 البعض يرفض التنسيق معس��وري��ة الع��ت��ب��اره أن ال��ن��ظ��ام في
س��وري��ة غير ش��رع��ي ،ل��م��اذا نظام
الرئيس عبد رب��ه منصور ه��ادي
شرعي وال��ن��ظ��ام ف��ي س��وري��ة غير
شرعي؟
الرئيس معمر القذافي م��ع كل
انتقادنا له إال أن��ه لم يسقط لوال

قرار دولي
برعاية الحوار
بين تيار
الم�ستقبل
وحزب اهلل
والحكومة لن
تت�أثر ب�أحداث
اليمن
التدخل الخارجي ولماذا مسموح
ض��رب الشرعية هنا وف��ي سورية
ممنوع الحديث مع الشرعية؟
{ ك��ي��ف ت����رى م���وق���ف ل��ب��ن��ان من
أحداث اليمن في القمة العربية؟
 ك��ن��ا نتمنى أن ي��ك��ون هناكتشاور قبل موقف رئيس الحكومة
ت��م��ام س�ل�ام ووزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة
جبران باسيل ،ألن ما قاله سالم
لم يناقش في مجلس الوزراء ،اآلن
تجاوزنا هذا الموضوع حفاظا ً على
الحكومة.
{ ه��ل س��ت��ؤدي أح���داث اليمن إلى
اهتزاز الحكومة؟
 الراعي الدولي في ظل الشغورالرئاسي حريص على إبعاد لبنان
من دائرة الحرب في المنطقة ،أميركا
وأوروبا ال تريدان جبهة كبيرة في
لبنان نظرا ً لعالقته المميزة مع كل
ه��ذه ال��دول ،ال شك أن هناك ق��رارا ً
دوليا ً لرعاية الحوار ال��ذي يهدف
إل��ى سحب فتيل الفتنة المذهبية
من لبنان وعنوانه سحب الخطاب
التحريضي .ونحن كفريق  8آذار
سحبنا ه��ذا الخطاب وحريصون
على نجاح الحوار.
{ ك��ع��ض��و ف��ي ل��ج��ن��ة اإلع��ل�ام في
م��ج��ل��س ال���ن���واب ،أي���ن أص��ب��ح قانون
اإلعالم الجديد؟
 منذ أرب��ع سنوات نعمل علىإنجازه وقد أشركنا فيه المجلس
الوطني لإلعالم ونقابتي الصحافة
والمحررين لكن هناك بعض النقاط
بحاجة إلى البحث ،وفي األسبوعين
المقبلين ،سيعقد لقاء بين لجنة
اإلع�لام ونقابة الصحافة سيؤدي
لفتح باب التراخيص ما سيؤدي
إل��ى إضعاف أصحاب االمتيازات
الذين حصلوا على تراخيص قديمة
وه��ذا يضرهم م��ادي�اً ،لذلك نبحث
ع��ن صيغة تحفظ لهم حقوقهم
المادية وفتح باب التراخيص أمام
الجميع.
ً
���ام�ل�ا اليوم
ي��ب��ث ه���ذا ال���ح���وار ك
الساعة الخامسة مسا ًء ويعاد بثه
عند الحادية عشرة ليالً على قناة
«توب نيوز» تردد 12034

رحب نقيب المحررين الياس عون،
في بيان أمس «بإنجاز قانون السير
الجديد وق��رب العمل على تطبيقه
على رغ��م أن��ه يحتاج إل��ى ع��دد من
اإلجراءات الميدانية في مجال البنى
التحتية ليأتي تنفيذه متجانسا ً مع
الهدف من وضعه».
وق����ال« :م���ا آل��م��ن��ا كصحافيين
وإعالميين هو خلوه من تخصيص

نسبة مئوية من عائدات الغرامات
ل��م��ص��ل��ح��ة ص��ن��ادي��ق ال��م��س��اع��دة
االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ن��ق��اب��ات الصحافة
والمحررين والعاملين في المرئي
والمسموع والمصورين» .الفتا ً إلى
«أن القطاع الصحافي واإلع�لام��ي
يشكل رافعة لهذا القانون في أوساط
ال��رأي العام ويعمل على تسويقه
ويخصص ال��ب��رام��ج والتحقيقات

للتوعية على مخاطر حوادث السير
وتداعياتها االجتماعية واالقتصادية.
ونحن ال نثير ه��ذا الموضوع لو لم
يلحظ القانون نسبا ً مئوية تتراوح
بين العشرين واألربعين في المئة من
عائدات الغرامات لصناديق االحتياط
وال��ت��ع��اض��د ل��ق��وى األم���ن الداخلي
والبلديات والقضاة والمساعدين
القضائيين».

حملة تلقيح لـ«�أمل» �ضد �شلل الأطفال
وندوة عن «مخاطر التدخين»
البقاع  -أحمد موسى
ضمن الحملة الصحية التي دعت
إليها وزارة الصحة العامة بالتعاون
مع مكتب الصحة في حركة أمل (مركز
سحمر الصحي) في البقاع الغربي،
نظم المركز حملة تلقيح ض��د شلل
األطفال في البقاع الغربي .وتجاوز
ع��دد األط��ف��ال م��ا بين عمر ي��وم حتى
خمس سنوات ،الذين شملهم التلقيح
ما يناهز الـ 1200طفلة وطفل.
لمكافحة التدخين
م��ن جهة أخ���رى ،نظم مستشفى
الدكتور حامد فرحات في البقاع الغربي
ن���دوة توعية طبية ح��ول «مخاطر
التدخين» أشرف عليها الدكتور ربيع
أب��وش��ام��ي األخ��ص��ائ��ي ف��ي األم���راض
ال��ص��دري��ة واض��ط��راب��ات التنفس.
وأج��رى أبوشامي تخطيطا ً مجانيا ً
للتنفس للمشاركين ،وأعطى توجيهات
عالجية للذين خضعوا للتشخيص،
عن طريق تخطيط التنفس وتشخيص
داء االنسداد الرئوي المزمن الذي يشكل
التدخين السبب األساسي له.
وعلى هامش الندوة التشخيصية
العالجية لفت ال��دك��ت��ور أبوشامي
ف��ي دردش����ة م��ع «ال��ب��ن��اء» إل���ى «أن
اإلحصاءات العالمية تشير إلى تزايد
أعداد المصابين بداء االنسداد الرئوي
المزمن ال��ذي يتصدر قائمة األم��راض
المؤدية إلى الوفاة ،بعد أمراض القلب
والشرايين».
ودق أبوشامي «ن��اق��وس الخطر»
خصوصا ً في ما يخص التدخين عند
«النساء والمراهقين» ،مالحظا ً أن
«داء االنسداد الرئوي المزمن بدأ الفتك

باألشخاص» خصوصا ً ذوي األعمار
ما دون المتوسطة.
ون���ص���ح ال���دك���ت���ور أب���وش���ام���ي
المشاركين ف��ي الحملة ب��ـ»اإلق�لاع
عن التدخين بشكل سريع قبل فوات
األوان وقبل أن يداهمهم الوقت» ،داعيا ً
المجتمع األهلي والمدني والجمعيات
الصحية وال��ت��رب��وي��ة واالجتماعية

إلى «مكافحة التدخين» على الصعد
كافة ألن «درهم وقاية خير من قنطار
عالج».
وش���دد م��دي��ر مستشفى ف��رح��ات
الدكتور محمد فرحات على مثل هذه
ال���ن���دوات الصحية وال��ت��وع��ي��ة لكل
المواطنين التي يعتمدها المستشفى
شهرياً.

هبة مولدات كهربائية للجي�ش
أقيم في ثكنة اللواء الشهيد فرنسوا الحاج في مرجعيون
حفل تكريمي برعاية قائد الجيش العماد جان قهوجي
ممثالً بقائد اللواء التاسع العميد الركن المغوار جوزف
عون ،للمدير العام لمؤسسة «عليق غروب» المهندس فؤاد
عليق ،لمناسبة الهبة التي قدمت من قبل المؤسسة ،وهي
عبارة عن مولدات كهربائية لمصلحة كل من اللواء التاسع
والثالث والفوج المجوقل في الجيش.
حضر االحتفال العميد الركن المغوار جوزيف عون ممثالً
العماد قهوجي ،قائد اللواء الثالث العميد الركن شوقي
رمضان ،ووف��د من الضباط الكبار ،المسؤول اإلعالمي
في «جمعية أنصار الوطن» عادل حاموش ممثالً رئيس
الجمعية ميشال الحاج ،المدير التنفيذي لجمعية «اهدى
شبعا» العميد المتقاعد عفيف سرحان والدكتور محمد
حمدان وايلي الحاج نجل الشهيد اللواء فرنسوا الحاج.
وألقى عون كلمة قيادة الجيش ،أشاد فيها في «مثل هذه
الخطوة التي تعكس أهم صورة من صور ثقة المواطنين
بجيشهم».
وتحدث عليق الذي عبّر عن محبته و تقديره للجيش
الوطني وقائده العماد قهوجي ولكل األف��راد من ضباط
وجنود «نظرا ً لما يقدمونه من تضحيات جسام وذلك
بالعمل على وحدة األرض والشعب والمؤسسات».
وتوجه عليق بالشكر لـ«جمعية أنصار الوطن» ،وقال:

طق�س
غائم و مغبر
س��ي��ط��ر ،م��ن��ذ ب��ع��د ظهر
أم���س ،ع��ل��ى ل��ب��ن��ان طقس
غائم ومغبر مائل إلى اللون
األص��ف��ر ،صاحبته ري��اح
ق��وي��ة وت��س��اق��ط لألمطار
مشبعة بالوحول في بعض
ال��م��ن��اط��ق م��ع ارت��ف��اع في
درجات الحرارة.

«هذه الجمعية ،الجندي المجهول التي تعمل من وراء
الكواليس ومن دون إعالم ،نشكرها وهي ال تريد ،لما قدمته
وتقدمه في سبيل نصرة الجيش اللبناني وهي لم تترك
مناسبة إال و تعمل على دعم هذا الجيش الوطني ،من خالل
سياستها القائمة على شبك المجتمع المدني مع المجتمع
العسكري».
وكانت كلمة للعميد المتقاعد عفيف سرحان ،ثم غداء
تكريمي و تبادل للدروع.

