2

حمليات �سيا�سية

خفايا
خفايا

المغامرة ال�سعودية قتلت اليمن ...فمن �سيهب له الحياة من جديد؟

الحريري �إلى الواليات المتحدة
في مهمة �إ�سناد �سعودية!...
 سومر منير صالح

السنة السادسة  /اخلميس  23 /نيسان  / 2015العــدد 1764
Sixth year / Thursday / 23 April 2015 / Issue No. 1764

 هشام الهبيشان

*

وص��ل ال��رئ�ي��س س�ع��د ال �ح��ري��ري إل��ى واش�ن�ط��ن ف��ي زي��ارة
تستغرق أسبوعاً ،وقبلها ببضع ساعات كان قد التقى الملك
السعودي سلمان في ال��ري��اض .زي��ارة تحمل أب�ع��ادا ً ودالالت
بالغة الخطورة ،فالمملكة على ما يبدو وصلت إلى قناعة بأنّ
حربها على اليمن كانت خطأ استراتيجيا ً عزّزه خذالن الحلفاء
في عملية برية كان هدفها السعودي استدراج ر ّد إيراني يمكن
معه إجهاض االت�ف��اق ال�ن��ووي اإلي��ران��ي مع الغرب قبل نهاية
حزيران المقبل ،في تبادل واضح لألدوار مع الحليف الجديد
«إسرائيل» ،التي صمت رئيس وزرائها عن وعوده االنتخابية
بضرب المفاعالت النووية حال توقيع االتفاق ،وهو ما لم ينفذه،
بل أعطي الدور للسعودية ومصر لتنفيذه عبر استجرار إيران
إلى مواجهة عسكرية مع تحالف «الحزم العربي» في اليمن.
لك ّن الذكاء اإليراني والحكمة «الحوثية» أجهضا هذا السيناريو
«اإلسرائيلي» في الحرب مع إيران ،وتو ّرطت بعده السعودية
في الحرب اليمنية وبات حلفاؤها مقتنعين بعدم جدوى الحرب
العبثية هناك ،بل أضحى التحالف أنموذجا ً للحرب العدوانية
الواضحة المعالم .جملة هذه المتغيّرات دفعت بالمملكة إلى
إعالن انتهاء «عاصفة الحزم» واستبدالها بعملية «إعادة األمل»،
تمهيدا ً إلى إعادة ترتيب أجندات المملكة في المنطقة بر ّمتها.
طبعا ً «إس��رائ�ي��ل» ال يه ّمها م��ا يحدث ف��ي اليمن إال م��ن باب
النتائج المباشرة على االتفاق النووي اإليراني مع الغرب ،في
ظ ّل تبادل وتنسيق واضحين لألدوار بين «إسرائيل» والمملكة
السعودية وهو ما باء بالفشل الذريع.
لنعد قليالً إلى الوراء بضعة أيام ،حركة نشطة لعمالء وأدوات
السعودية في المنطقة ،فالعميل السعودي في سورية اإلرهابي
زهران علوش في زيارة مفاجئة إلى تركيا ،بعدها بأيام قليلة
زيارة سعد الحريري إلى واشنطن .نستطيع االستنتاج من ك ّل
ّ
تحضر لعمل ما ينقذها منن ورطة اليمن،
ذلك أنّ السعودية بدأت
بما يضمن تحقيق الهدف ذاته ،وهو منع توقيع االتفاق النووي
مع الغرب ،أو على األق ّل تحصيل مكاسب سياسية في ساحات
أخ��رى ،سيناريو لن تكون «إس��رائ�ي��ل» غائبة عنه ه��ذه المرة،
ألنّ الفشل السعودي ،م��رة أخ��رى ،سيعزّز االت�ف��اق النووي
اإليراني مع الغرب ويعزّز ثقة الغرب بإيران الدولة العقالنية
والتي تتعاطى بحكمة في زمن األزمات ،وهو هاجس مشترك
ّ
تتحضر لتنفيذه مهلكة آل
فأي مشهد
«إسرائيلي» –
سعوديّ .
ّ
سعود؟ وما هو الدور المنوط بسعد الحريري تنفيذه؟
هنالك سيناريوان محتمالن تنبغي مناقشتهما ،في إطار
ب�ح��ث ال�س�ع��ودي��ة ع��ن م �خ��رج لفشلها ع�ل��ى ك��ام��ل الجغرافيا
اإلقليمية .فحماقة هذا النظام ليست جديدة ،مضافة إليه الرغبة
«اإلسرائيلية» في استجرار إيران إلى مواجهة عسكرية معها،
يقودنا إلى رسم سيناريو نقل الصراع إلى سورية حيث األدوات
السعودية متوفرة والحليف «اإلسرائيلي» جاهز للتدخل أيضا ً
عبر أدواته اإلرهابية وإسنادها لوجستياً ،فما تشهده الساحة
السورية من تسعير الصراع فيها ،ومحاولة نقله إلى العاصمة
دمشق وه��و م��ا ب��دأن��ا نلحظه م��ن تغيّر ف��ي م��واق��ع القتال بين
الفصائل اإلرهابية هناك ،ومحاولة الفصائل اإلرهابية زعزعة
اس�ت�ق��رار الجنوب ال �س��وري ،يضع زي ��ارة اإلره��اب��ي زه��ران
علوش إلى تركيا في سياق أوسع من الدور السعودي المنوط
به سابقاً ،في محاولة منه لتوحيد فصائل الميليشيات اإلرهابية
العاملة بالوصاية التركية تحت قيادته ،تمهيدا ً لتنسيق عملها
بالمشيئة السعودية عند الطلب ،فالمطلوب في سورية تشتيت
الجيش السوري وقوات حزب الله المحاربة معه في تحضير
لعمل عسكري محتمل ض ّد سورية بتنسيق سعودي ـ أردني ـ
تركي ،وإسناد «إسرائيلي» يضع إيران على المحك ،فحلفاؤها
يخوضون حروبا ً على كامل المحور في اليمن وسورية ولبنان
وال �ع��راق ،والسعودية ط��رف ف��ي ك � ّل تلك ال �ح��روب ،م��ا يضع
القيادة اإليرانية أم��ام استحقاق الدعم العسكري المفترض.
ك ّل ذلكهو عبارة عن محاوالت «إسرائيلية» سعودية الستجرار
إي���ران إل��ى ع�م��ل ع�س�ك��ري ي�ض��ع واش�ن�ط��ن ف��ي م ��أزق أيضاً،
ويق ّوض االتفاق النووي اإليراني مع الغرب .سيناريو استبقه
الحليفان س��وري��ة وح��زب الله بخطوات وتصريحات تمثلت
بعملية أري��اف درع��ا القنيطرة في الجنوب السوري التي تلت
زي��ارة وزي��ر الدفاع السوري فهد جاسم الفريج إلى الجنوب
وما تالها من إنجازات عسكرية هناك ،مضافا ً إلى بدء حسم
معركة إدلب وحلب لصالح الجيش السوري ،وتصريحات أمين
عام حزب الله السيد حسن نصرالله «ال تج ّربونا» ،في إشارة
إلى نية الحسم في أي محاولة داخلية أو خارجية لالنقضاض
على حزب الله في لبنان.
ب��ال �ع��ودة إل ��ى ال� ��دور ال �ح��ري��ري ف��ي أم �ي��رك��ا ،وض �م��ن هذا
السيناريو ت�ك��ون مه ّمة ال�ح��ري��ري إق�ن��اع واش�ن�ط��ن بجدوى
نقل الصراع ،وبمعنى أدقّ نقل أو امتداد «عاصفة الحزم» إلى
سورية ،والتي ك��ان الحريري نفسه مفاوضا ً عن السعودية
إلقناع إدارة اوباما بجدواها ،إضافة إلى إقناع واشنطن بردع
بأي شكل من األشكال في العدوان
روسيا إذا ما ق ّررت التتدخل ّ
المحتمل على سورية.
أم��ا السيناريو الثاني فهو كالسيناريو األول يحمل رغبة
سعودية في الخروج من المستنقع اليمني ،بعد فشل األهداف
الداخلية والخارجية للعدوان ،فبدأت تبحث عن نصر سياسي
يغطي فشلها ف��ي اليمن ،تكون الساحة اللبنانية منطلقا ً له،
مستفيدة من ع��دة عوامل في مقدمها انشغال ح��زب الله في
سورية ،واستغالل المحكمة الدولية إلضعاف حزب الله في
الداخل اللبناني ،وانشغال سورية في أزمتها الداخلية ،وبعد
إيران الجغرافي عن لبنان بما يمنع الدعم الالزم عند الضرورة،
فقد نشهد انقضاضا ً على السلطة في موقعي رئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء ،هنا يكون الدور الحريري في واشنطن إقناع
إدارة أوباما بعدم ممانعة ضربة عسكرية «إسرائيلية» إلى حزب
الله في لبنان عبر توفير غطاء سياسي عربي – «حريري» لمثل
هذه الضربة العسكرية ،تكون في محصلتها إضعاف حزب الله
وإحكام السيطرة على لبنان لصالح المملكة السعودية.
على ما يبدو ،فإنّ المملكة السعودية لم تستوعب التغيّرات
الحاصلة في االستراتيجية األميركية والرغبة في الخروج من
أزمات «الشرق األوسط» ،ولم تتنبّه بعد إلى النوايا التركية في
وراث��ة ال��دور السعودي ف��ي المنطقة ،فقصر نظر السعودية
وت�ه� ّور أمرائها ح � ّوال المملكة إل��ى أداة لتنفيذ أج�ن��دات الغير
وف��ي مقدمهم «إس��رائ�ي��ل» ،ولكن مهما تكن النوايا السعودية
في المنطقة ومعها الدور الحريري المرتقب ،إال أنّ الثابت أنّ
حلفاء إيران قادرون على خوض الحرب بمفردهم ،فالتجربة
اليمنية الحوثية الراهنة عززت نظرية قدرة حلفاء إي��ران على
الصمود في وجه عواصف العدوان السعودية ـ «اإلسرائيلية»
رسخها سابقا ً نموذج المقاومة اللبنانية ،انطالقا ً من أيار
التي ّ
 2000إلى تموز  ،2006وقد قالها السيد حسن نصرالله «ال
تج ّربونا» ألنّ حسم المعركة في سورية وحسمها في لبنان
سيكون بانتصار مشترك في العمق «اإلسرائيلي».
السيد نصرالله قد وع��د وح ��ذر ...وإننا على ثقة بالنصر
وعلى موعد معه.
*باحث بدرجة دكتوراه
في العلوم السياسية

م��ع ب��دء ان��دف��اع ري��اح ال�ح� ّل السياسي ،كبديل للحرب
ال�ع��دوان�ي��ة ال�ت��ي شنتها ال�س�ع��ودي��ة على اليمن «عاصفة
الحزم» ،ال يمكن أن يتم الحديث عن أي نصر حققته هذه
الحرب ،وذلك لعدة أسباب ومب ّررات سأقدمها في سياق
حديثي هنا ،ألننا وبعد عملية التقييم الواقعي لألضرار
واالنتكاسات والخسائر التي لحقت بالجميع مشاركين أو
مستهدفين من هذه الحرب ،سنخلص إلى نتيجة مفادها
أنّ الجميع قد خسر من نتائج وتداعيات هذه المغامرة.
إذا حللنا ب��وض��وح ط��ري�ق��ة ت�ع��اط��ي م�ج�م��وع األنظمة
العربية الرسمية وبعض األنظمة اإلقليمية مع هذا الحدث
وهذه الحرب العدوانية والمغامرة السعودية في اليمن،
فإننا نالحظ أنّ بعض هذه األنظمة كان شريكا ً في مراحل
هذه المغامرة ،بعضها كان محايدا ً وبعضها اختار طريق
مواجهة شبه مباشرة سياسية ومن خلف الكواليس مع
أط��راف ال�ع��دوان على اليمن ،فقد تحولت األرض اليمنية
طيلة سبعة وع�ش��ري��ن ي��وم �ا ً إل��ى س��اح��ة ص ��راع دول �ي��ة ـ
إقليمية ـ محلية ،وع�ل��ى ع��دة مستويات ،وك��ان الصراع
األكثر وضوحا ً صراع محاور المنطقة واإلقليم ،ويمكن
إع �ط��اء تراتبية معينة ألش�ك��ال ه��ذا ال �ص��راع ال��ذي تمثل
بالمحاور التالية «محور االع�ت��دال العربي ،تضاف إليه
تركيا م��ن ج�ه��ة ،وح�ل��ف آخ��ر «م�ح��ور ال�م�ق��اوم��ة «ويض ّم
س��وري��ة وال��ج��زائ��ر وح� ��زب ال �ل��ه وب �ع��ض المجموعات
وال�ك�ي��ان��ات العربية وال�ق��وم�ي��ة األخ ��رى ب��ال��وط��ن العربي
وخارجه وتضاف إليهم إيران ،من جهة أخرى ،وقد كانت

المعركة على أشدها في اليمن وكانت جميع هذه المحاور
تسعى ،ومن خلف الكواليس ،إلى تصفية مشروع المحور
اآلخر وإجهاضه على أرض اليمن.
وبمحصلة عمل ك ّل هذه المحاور وتصارع القوى على
أرض اليمن ،برزت مجموعة من الحقائق أمام ك ّل محور
من هذه المحاور ،مع بداية اندفاع رياح الح ّل السياسي
في اليمن ،وهذه الحقائق والتي يمكن تسميتها بمجموعة
الوقائع و«الالءات» الخمسة التي ال يمكن تجاوزها من أي
محور وهي كاآلتي:
ـ تيقن ال �ن �ظ��ام ال �س �ع��ودي م��ن ع��دم ج ��دوى العمليات
العسكرية إلجبار اليمنيين على الرضوخ إلرادة النظام
السعودي ،وهذا ما أكد حقيقة أنّ اليمن ق ّرر الخروج من
تحت العباءة السعودية ،وه��ذا ما دف��ع النظام السعودي
إلى إيقاف عملياته العسكرية ،في محاولة منه الستعادة
واس �ت �ي �ع��اب ص��دم��ة خ� ��روج ال �ي �م��ن م ��ن ت �ح��ت ال �ع �ب��اءة
السعودية ،ومحاولة الحصول على بعض المكاسب على
طاولة المفاوضات والحلول السياسية المقبلة الخاصة
باليمن .
ـ ال يمكن لألنظمة العربية التي ساهمت ،ول��و بشكل
م �ع �ن��وي ،ف��ي ت��وف�ي��ر ال �غ �ط��اء وإع��ط��اء ال�ش��رع�ي��ة للنظام
السعودي للقيام بهذه المقامرة والمغامرة في اليمن أن
تستمرطويالً بتوفير هذا الغطاء ألنها حينها ستكون أمام
واقع جديد ،فالسعودية قد تج ّرهم إلى مغامرات جديدة
ف��ي المنطقة ،وس�ي�ك��ون ثمن ه��ذه ال�م�غ��ام��رات ك�ب�ي��را ً في
المقامرات والمغامرات السعودية القادمة .
وراع،
كشريك
ـ ال يمكن تخطي وت�ج��اوز دور مصر،
ٍ
ألي ح ّل مستقبلي في اليمن لعدة اعتبارات ،ليس أولها وال

رئي�س الحكومة يعر�ض الأو�ضاع مع نقوال
ويلتقي رابطة النواب ال�سابقين

سالم مجتمعا ً إلى وفد رابطة النواب السابقين
عرض رئيس الحكومة تمام سالم
األوضاع العامة مع زواره في السراي
الحكومية ،حيث التقى وفدا ً من من
راب��ط��ة ال��ن��واب السابقين برئاسة
ميشال معلولي ال���ذي أع��ل��ن بعد
اللقاء أنه أكد لرئيس الحكومة «أنّ
النصاب في جلسة انتخاب رئيس
للجمهورية ليس بالضرورة أن يكون
الثلثين ،باستثناء أول جولة اقتراع،
على أن يتم بعدها االقتراع باألكثرية
المطلقة».
وقال« :سأوجه دعوة إلى النواب
الذين ش��ارك��وا في اتفاق الطائف،
وعددهم  ،25للتأكيد أنّ الثلثين ليس
هو النصاب».
وأعلن معلولي «أنّ البحث تناول
أيضا ً موضوع النازحين السوريين»،
مطالبا ً باجتماع لمجلس الجامعة
العربية «إليجاد ح ّل لهذه القضية

ألن��ه��ا قضية عربية وليست فقط
لبنانية».
وأوضح أنّ «البحث تناول أيضا ً
موضوع التكفيريين» ،معتبرا ً «أنّ
هناك أكثر من عرسال واحدة نائمة»،
الفتا ً إلى أنه طالب «بتشكيل أنصار
الجيش حسب القانون الصادر في
العام  1969لحماية لبنان».
كما استقبل س�لام عضو تكتل
التغيير واإلصالح النائب نبيل نقوال
ال��ذي أش��ار إلى أنه بحث مع رئيس
الحكومة «في شؤون إنمائية عالقة
تخص منطقة المتن الشمالي» .وقال:
ّ
«تطرقنا أيضا ً إلى موضوع الساعة،
أال وهو اإلب��ادة األرمنية والمهرجان
الذي سيقام الجمعة المقبل للمناسبة.
وقد طلبت من دولته ،إن كانت هناك
إمكانية ،إعالن هذا اليوم يوما ً وطنيا ً
ألنه ال يمكن ،إنسانياً ،إال أن نتعاطف

ن�شاطات
 ع��ق��د وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة
والمغتربين جبران باسيل سلسلة
ل���ق���اءات م��ع ع���دد م��ن ال��س��ف��راء
المعتمدين ف��ي ل��ب��ن��ان ،فالتقى
في قصر بسترس سفير الجزائر
أحمد بو زي��ان ،وت� ّم االتفاق على
ع��ق��د اج��ت��م��اع للجنة اللبنانية
الجزائرية خ�لال فترة اجتماع«مراجعة سياسة الجوار األوروبية
مع ال��دول العربية» المزمع عقده
يومي  23و 24حزيران المقبل في
بيروت.
كما ج��رى البحث ف��ي متابعة
إمكانية االستثمار ف��ي الجزائر
في موضوع الحليب ومشتقاته،
وال��ل��ح��وم حيث ال��ح��اج��ة كبيرة
هناك.
ث���م اس��ت��ق��ب��ل ب��اس��ي��ل سفير
سلوفاكيا إيفان سيركوس الذي
وج��ه إليه دع��وة من نائب رئيس
الوزراء ووزير الشؤون الخارجية
واألوروب�����ي�����ة ف���ي س��ل��وف��اك��ي��ا
م���ي���روس�ل�اف الج�����اك ،ل��ح��ض��ور
«م��ن��ت��دى األم���ن ال��ع��ال��م��ي» ال��ذي
سيعقد في براتيسالفا  -سلوفاكيا
من  19ولغاية  21حزيران المقبل.
وك��ان وزي��ر الخارجية التقى
سفير اليونان ثيودور باساس في
زيارة تعارف ،وسفير العراق رعد
األلوسي في زيارة بروتوكولية.
استقبلقائدالجيشبالنيابة
اللواء الركن وليد سلمان ،في مكتبه
في اليرزة ،قائد القوات البحرية في
جمهورية بنغالدش اللواء البحري
حبيب فريد محمد ،على رأس وفد،
وتناول البحث عالقات التعاون
بين جيشي البلدين ،ومه ّمة وحدة
ب�لاده العاملة ضمن ق��وات األمم
المتحدة الموقتة في لبنان.

باسيل وسفير الجزائر

م��ع ه��ذه القضية ،وخ��ص��وص �ا ً أنّ
األرم��ن يشكلون شريحة كبيرة من
النسيج اللبناني».
وأض����اف« :ك���ان دول���ة الرئيس
متفهما ج���دا ً ل��ه��ذه القضية ،لكن
يبدو أنّ هناك بعض الوزراء ،الذين
يعتبرون هذا الموضوع ليس مه ّما ً
لطرحه في هذا الوقت».
وكان سالم التقى الممثلة الخاصة
لألمين العام لألمم المتحدة لنزاعات
العنف الجنسي زينب حواء بانغورا،
يرافقها الممثل المقيم لبرنامج األمم
المتحدة اإلن��م��ائ��ي روث ماونتن،
وت���ن���اول ال��ب��ح��ث ال��ص��راع��ات في
المنطقة.
ومن زوار السراي :النائب ستريدا
ج��ع��ج��ع ،ي��راف��ق��ه��ا وف���د م��ن ات��ح��اد
بلديات جبة بشري ،والنائب نقوال
غصن.

آخرها عوامل ودور الجغرافيا والديمغرافيا التي تجمع
بين مصر وال�ي�م��ن ،وإنّ ال�ح� ّل سيكون ف��ي ي��د مصر في
النهاية ،وهذا ما تؤكده معظم القوى اليمنية ،رغم مشاركة
مصر المحدودة في العمليات العدوانية ض ّد اليمن.
ـ ال يمكن أبدا ً فصل دور القوى الوطنية اليمنية (أنصار
الله وحلفاؤهم) ،أو استثناء دوره��م ،كشريك في الح ّل،
وهناك إجماع شبه كامل في المنطقة على دور هذه القوى
الوطنية ومجموعة الحركات التي تنتمي إليها تحت هذه
المظلة ،لتكون بمجموعها شريكا ً وركنا ً أساسيا ً للح ّل.
ـ ال يمكن إنكار ال��دور اإليراني ـ الجزائري ـ السوري،
ويضاف إليه دور بعض الكيانات العربية والنخب وقادة
الرأي العرب واإلقليمين الذين بمجموعهم قاموا بإسناد
ودع��م مسار الحلول السياسية الخاصة بإيقاف مسار
العدوان السعودي على األراضي اليمنية.
ختاماً ،لقد كانت األي��ام السبعة والعشرين من الحرب
السعودية على اليمن كفيلة بتحويل اليمن إلى بلد منكوب،
وهذا يطرح ،ب��دوره ،سؤاالً مشروعا ً ويستحق أن يطرح
في هذه المرحلة ،والسؤال بمضمونه العام وفي سياقه
اإلن�س��ان��ي واألخ�لاق��ي ه��و :م��ن سيهب اليمن الحياة من
جديد؟
هنا ال يمكن أب��دا ً التقليل من نتائج وآث��ار ه��ذه الحرب
العدوانية على اليمن ،اقتصاديا ً وسياسيا ً وأمنياً،واألهم
من ذلك هو الملف المجتمعي ،الذي هو في حاجة اآلن إلى
عمل مضنٍ إلعادة بناء وترميم البيت الداخلي المجتمعي
اليمني ،وخصوصا ً بعد سلسلة التباينات والشروخ التي
خلفتها المغامرة السعودية بين أبناء الوطن الواحد في
اليمن.

الحظ مسؤول
في حزب على صلة
بإحياء مناسبة
تاريخية هامة جداً،
أنّ تيارا ً سياسيا ً في
فريق  14آذار يتعاطى
مع المناسبة بنوع من
الخجل ،مراعاة منه
لدولة إقليمية معيّنة،
علما ً أنّ هذه الدولة
اضطهدت جميع
اللبنانيين ،وساحة
الشهداء خير دليل
على ذلك ،مشيرا ً إلى
أنّ حزبه يشارك في
ك ّل مناسبات التيار
المعني ،فلماذا ال
ّ
يشارك مسؤولوه وال
يتضامنون معنا في
مناسباتنا؟

يازجي التقى ابراهيم وغادر �إلى �أرمينيا:
ال معلومات عن المطرانين المخطوفين
غ���ادر ب��ط��ري��رك أنطاكيا وس��ائ��ر ال��م��ش��رق للروم
األرثوذكس يوحنا العاشر يازجي بيروت مساء أمس،
متوجها ً إلى العاصمة األرمينية يريفان ،للمشاركة في
إحياء الذكرى المئوية للمجازر األرمنية.
والتقى اليازجي ،قبيل مغادرته ،المدير العام لألمن
العام اللواء عباس ابراهيم في قاعة جانبية لصالون
الشرف في مطار بيروت الدولي ،وكان بحث في آخر
التطورات وال سيما موضوع المطرانين المخطوفين.
وتحدث يازجي عن الزيارة فقال« :نغادر اليوم إلى
أرمينيا لنكون إلى جانب إخوتنا األرم��ن وكل الذين
يشاركون في هذه الذكرى ،فنحن كلنا عائلة واحدة
ون��ري��د أن نضع أيدينا ف��ي أي��دي بعضنا البعض،
وخصوصا ً في هذه الظروف القاسية».
وأض��اف« :نطالب الجميع بأن يعوا أنّ كل إنسان
خلقه الله على ص��ورت��ه ومثاله ،ك��ان م��ن ك��ان هذا
اإلن��س��ان ،وبالتالي يجب اح��ت��رام اآلخ��ري��ن والقبول
بالعيش معهم ،كان من يكون هؤالء اآلخرون .صرختنا
هذه نطلقها ليس فقط من أجل الماضي ،إنما أيضا ً من
أجل الحاضر ،ألنّ مجتمعاتنا وديارنا وبالدنا ومنطقتنا
وما يحصل فيها في هذه األيام يدفعنا لكي نطلق نفس
الصرخة التي هي القبول بالعيش المشترك واحترام
اآلخ��ر ،كما هو وليس كما أري��ده أن��ا ،وقبول اإلنسان
اآلخر كما هو ،والحوار معه ،فهذا ما يجمعنا ويجعلنا
عائلة واح���دة تعيش ف��ي بلد واح��د بنفس الحقوق
والواجبات».
وعن مضمون اللقاء ال��ذي جمعه باللواء ابراهيم
أجاب يازجي« :سيادة اللواء ابراهيم أخ عزيز( )...وقد
أبدى رغبته بأن نلتقي ونتكلم في القضايا التي تهمنا،
ولذلك كان حديث عن المواضيع التي نطرحها دوما ً
وأوضاعنا في المنطقة وأوضاع مخطوفينا والمطرانين
المخطوفين».
وردا ً ع��ل��ى س���ؤال ع��ن م���دى ص��ح��ة المعلومات
الصحافية التي أشارت إلى أنّ المطرانين المخطوفين ما
زاال على قيد الحياة ،قال« :نحن نبقى دائما ً على رجاء،

وإحساسنا الداخلي ورجاؤنا أنّ المطرانين جسديا ً
حس ورج��اء ،هناك أخبار
هما على قيدة الحياة ،هذا
ّ
ومعلومات كثيرة تكتب في الجرائد ،إنما هي لألسف
دون دالئل .نحن نرجو أن تكون هذه المعلومات دالئل،
وهنا استغل المناسبة وأرفع الصوت أيضا ً مجدّدا ً ألقول
أنّ هذه الحادثة هي من أغرب أنواع حوادث الخطف في
العالم ،بحيث ت ّم خطف هذين المطرانين وكأنّ األرض
انشقت وابتلعتهما وال معلومة عنهما من أي جهة كانت،
رسمية أو استخباراتية أو من أي دولة ،وال أحد يعرف
شيئاً ،وليس هناك أي تواصل مع الخاطفين ،أي أنهم
لم يتواصلوا بأي شكل من األشكال طلبا ً ألمر أو فدية
ما ،هذا لم يحصل حتى اآلن».
وتطرق يازجي إلى األوض��اع في لبنان والمنطقة،
واستمرار الفراغ الرئاسي في لبنان ،معتبرا ً أنه «أمر
مؤلم ،فنحن ما زلنا نعيش الفراغ في س��دة رئاسة
الجمهورية في لبنان ،وإننا نتوجه بك ّل محبة إلى
كافة المسؤولين وإلى النواب في شكل خاص ،إلنهاء
هذا الموضوع وانتخاب رئيس في أسرع وقت ألنّ هذا
مهم ج��دا ً الستقرار لبنان وراح��ة ألبنائنا اللبنانيين
وللمنطقة .هذا لسان حالنا جميعاً».
ون �دّد يازجي بما ارتكبه تنظيم «داع��ش» في حق
االثيوبيين المسيحيين في ليبيا ،وق��ال« :ال شك أنّ
ك ّل هذه األح��داث مؤلمة ونستنكرها طبعاً ،ولألسف
نسمع من حين إلى آخر ومكان إلى آخر بتكرار مثل
هذه األحداث .والمؤسف جدا ً عندما تتم أحداث كهذه
تحت غطاء بإسم الدين ،ونحن نؤكد للجميع في هذا
البلد وبكل أطيافه ،وخصوصا ً المسلمين والمسيحيين،
إننا عائلة واحدة وال شيء يفرق بيننا ،وكلنا إلهنا هو
اإلله الواحد األحد الذي نقدم له كلنا اإلكرام والسجود،
التعصب وإقحام العنصر الديني في شكل خاص
فهذا
ّ
للتفرقة بين األخ وأخيه وللقتل والذبح أمر مرفوض من
اإلسالم والمسيحية ومن كافة األدي��ان ،وهو مرفوض
أيضا ً من أي ضمير وأي وج��دان إنساني فأي إنسان
بضميره ووجدانه االنساني يرفض كليا ً أحداثا ً كهذه».

الح�ص ا�ستقبل الأع�ضاء الجدد
ّ
للهيئة الإدارية لمنبر الوحدة
استقبل الرئيس الدكتور سليم
ال��ح��ص وف���دا ً م��ن األع��ض��اء الجدد
للهيئة اإلداري����ة لـ«منبر ال��وح��دة
ال��وط��ن��ي��ة» ب��رئ��اس��ة األم��ي��ن العام
للمنبر خالد ال��داع��وق« ،ف��ي زي��ارة
بروتوكولية» كما ق��ال ال��داع��وق،
مضيفاً« :إننا نعتبر دول��ة الرئيس
رئيسنا الفخري ف��ي المنبر ،ولقد
زودن����ا توجيهاته وع��رض��ن��ا معه
المرحلة المقبلة وآفاقها ودور المنبر،
وقد هنأنا وتمنى لنا النجاح».
وك��ان��ت الهيئة االداري����ة للمنبر
اجتمعت أول م��ن أم��س ف��ي مركز
توفيق طبارة بنصاب كامل لملء
المراكز الشاغرة فيها ،ففاز بالتزكية
الداعوق أمينا ً عاماً ،وعطاالله دياب
نائبا ً له ،ووليد حموية أمينا ً للسر،
ورف��ض��ت الهيئة استقالة العضو
محمد المالح.
وكان المالح ،زار بدروه ،الرئيس
الحص مؤكدا ً «أنّ الزيارة تأتي في
سياق االطمئنان إلى صحة الرئيس
الحص وللتنور بأقواله واالستفادة

الحص والمالح
من مواقفه الوطنية التي تشكل رافعة
في كل األوقات واألزمان».
وأك����د ال��م�لاح «م��واص��ل��ة عمله
السياسي والوطني في سبيل تعزيز

الوحدة الوطنية والعيش المشترك»،
ش���اك���را ً م��ن��ب��ر ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة
وأعضائه الذين رفضوا استقالته من
األمانة العامة».

بنجورا زارت �سالم وبا�سيل ودربا�س

سلمان وقائد القوات البحرية في بنغالدش

ف��ي سياق جولة تقوم بها في
المنطقة لالطالع على أوضاع المرأة،
وال سيما المرأة النازحة في عدد من
الدول العربية ومنها لبنان ،التقت
الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم
المتحدة المعنية بالعنف الجنسي
في ح��االت ال��ن��زاع زينب بنغورا،
يرافقها المنسق المقيم ألنشطة
االم���م المتحدة ف��ي لبنان روس
ماونتن ووف��د من األم��م المتحدة،
عددا ً من المسؤولين ،فزارت أمس

رئ��ي��س الحكومة ت��م��ام س�لام في
السراي الحكومية ،ثم التقت وزير
الشؤون االجتماعية رشيد درباس
ف��ي مكتبه ف��ي ال����وزارة ،وبحثت
معه في سبل مواجهة التحديات
المطروحة.
وش���دد درب���اس على «اهتمام
الحكومة ووزارة الشؤون بقضايا
ال��ن��س��اء واألط����ف����ال وال��م��ش��اك��ل
المتعلقة بهم ،ال��م��وج��ودة أص�لاً
في لبنان والتي تفاقمت مع أزمة

ال��ن��زوح ال��س��وري» ،الف��ت�ا ً إل��ى أنّ
«ال���وزارة تتعاون م��ع المنظمات
وم��ع مؤسسات المجتمع المدني
لتنفيذ ب��رام��ج ت��ه��دف إل��ى تلبية
حاجات هذه الفئات االجتماعية،
منها إقامة مراكز استقبال للنساء
واألطفال المعنفين ،أي�ا ً يكن نوع
العنف».
وف���ي ق��ص��ر ب��س��ت��رس ،التقت
بنجورا وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل.

