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قا�سم :تراجع ال�سعودية عن «عا�صفة الحزم»
�إعالن ر�سمي لهزيمتها �أمام ال�شعب اليمني

احتفال للأحزاب الثالثة في برج حمود يطالب تركيا باالعتراف بم�س�ؤوليتها عن المجازر

بقرادونيان :ق�ضية الإبادة عربية � -أرمنية �أقوى من الم�صالح
والت�سويات مع دولة قامت على �أ�شالء ال�شهداء

كيشيشيان وبقرادونيان والنائب حكمت ديب في مقدّم المسيرة
اح��ت��ف��ل األرم������ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون
أم���س ب��ال��ذك��رى ال��م��ئ��وي��ة ل�لإب��ادة
األرمنية ،بمسيرة حاشدة انطلقت
م��ن الكاثوليكوسية ف��ي انطلياس
بعد ق��داس إلهي ،إل��ى ملعب بلدية
ب����رج ح���م���ود ،وذل����ك ب���دع���وة من
االحزاب األرمنية الثالثة الطاشناق
وال��ه��ان��ش��اك وال��رم��غ��اف��ار ،وضمت
ح��ش��دا ً م��ن الفاعليات السياسية
اللبنانية والمواطنين ،استتبعت
ب��م��ه��رج��ان خ��ط��اب��ي ف��ي الملعب،
وتقدم الحضور ممثل رئيس مجلس
النواب نبيه بري النائب علي بزي،
ممثل رئيس مجلس ال���وزراء تمام
سالم وزير السياحة ميشال فرعون،
ونواب وممثلون عن نواب وأحزب.
وم�� ّث��ل ال��ح��زب ال���س���وري ال��ق��وم��ي
االجتماعي وف��د مركزي ض � ّم نائب
رئيس الحزب توفيق مهنا ،عضو
الكتلة القومية النائب د .م��روان
فارس ،عضو المجلس األعلى األمين
العام لمؤتمر األحزاب العربية قاسم
صالح ،المندوب السياسي لجبل
لبنان الشمالي نجيب خنيصر ،منفذ
عام الضاحية الشرقية أنطون يزبك
ومنفذ عام المتن الشمالي سمعان
الخراط.
وألقيت خ�لال االح��ت��ف��ال كلمات
باللغة العربية لألحزاب األرمنية
الثالثة ،فطالب األمين العام لحزب
الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان
ال��س��ل��ط��ات ال��ت��رك��ي��ة ب��ـ«االع��ت��راف
بمسؤوليتها ع��ن اإلب���ادة األرمنية
والتعويض عن الخسائر البشرية
والمعنوية واالقتصادية» ،مشددا ً
على ان «على دول العالم وعلى رأسها
أميركا وعلى تركيا الوريث الشرعي
للسلطنة العثمانية مسؤولية كبيرة
إلع��ادة إنعاش الذاكرة والمصالحة
مع ماضيها وحاضرها».
كما طالب الدول العربية باالعتراف
بمسؤولية تركيا عن اإلب��ادة ،الفتا ً
إل��ى أن «الشعوب العربية عاشت
الظلم والقهر  4ق��رون من اإلحتالل
وقتل المسيحيين والمسلمين في
لبنان وسورية والعراق والمجاعة
المفروضة على جبل لبنان ومشانق
 6أي���ار ،تجعل م��ن قضية اإلب��ادة
عربية أرمنية أق��وى من المصالح
االقتصادية والتسويات مع دولة
قامت على أش�لاء الشهداء األبطال
وأب��ق��ت على تحالفاتها م��ع العدو
اإلسرائيلي» ،مؤكدا ً أن «الحلم التركي
االستعماري لن يتحقق ونحن هنا
وسنبقى هنا ،نجتمع لنتذكر وكي
ال يتكرر هناك مسؤولية دولية على
الجميع ان يتحملها ألن جريمة واحدة
من دون عقاب تفتح الباب أمام جرائم
كبرى».
وأض��اف« :كلفني رئيس مجلس
ال��ن��واب نبيه ب���ري ب��اس��م رئ��اس��ة
المجلس النيابي ب��اإلش��ارة إل��ى أن
رئاسة المجلس كانت وال تزال على
موقفها م��ن ق��رار المجلس الصادر
في عام  2000والذي تم ابالغه إلى
الجمهورية األرمينية» ،شاكرا ً لبري
موقفه المشرف ،ومثمنا ً موقف مجلس
الوزراء ورئيس الحكومة تمام سالم
بالتضامن مع الشعب والموافقة على
قرار وزير التربية الياس بو صعب
بتعطيل المدارس يوم أمس.
وش���دد على أن «ه���ذه المواقف
خ��ي��ر دل��ي��ل ع��ل��ى إن��ع��اش ال��ذاك��رة
ال��ج��م��اع��ي��ة وال��ش��ع��ور ب��ض��رورة
ال��ت��ك��ات��ف وال��ت��ض��ام��ن لمراجعة
التاريخ ومواجهة مؤامرات تقسيم
المنطقة وإع���ادة تنفيذ مخططات
م ّر عليها الزمن وسقط مئات اآلالف
الشهداء إلفشالها» .وقال« :في زمن
الصمت والشعارات الرنانة وإنكار
الحقيقة وفي زمن ارتكاب الجرائم
باسم الدين والدين بعيد من هذه
الجرائم ،واإلستغالل الدائم لمصالح
اق��ت��ص��ادي��ة ،ف��ي زم��ن ال��ه��روب من
تحمل المسؤولية ورف��ض معاقبة
المجرمين نجتمع لنتذكر ك��ي ال
ت��ت��ك��رر ول��ن��ط��ال��ب ون��ج��ت��م��ع نحن
ضحايا اإلب���ادة وضحايا الصمت
الدولي ومصالح الدول التي تتحدث
عن العدالة وتشن الحروب باسم
حقوق االنسان».
ودع���ا رئ��ي��س ح���زب ال��ه��اش��ن��اك
الكسندر كشكريان السلطات التركية
إل���ى «م��واج��ه��ة ماضيها ب��ص��دق،
واالعتراف باإلبادة هو الخطوة األولى
فقط ومرحلة أولية لمحاولة خلق جو
من الثقة ،التي فقدت منذ  100عام».
وم��ن موقع الضحية توجه الى
الشعب التركي بالقول« :إننا لسنا
هواة أحقاد بل دعاة سالم ونرفض

السفير السوري علي عبد الكريم علي في الكاثوليكوسية في انطلياس

من التظاهرة إلى برج ح ّمود

لحود :معيب �أن ال تقدم الدولة اللبنانية على يوم حداد
وطني بمنا�سبة ذكرى هذه المئوية
الحروب واإلب��ادات ،في كافة أصقاع
االرض ونتضامن مع المظلوم ضد
الظالم ،نحن ثوار حق ،وثورتنا ليست
موجهة ضد الدين االسالمي ،ثورتنا
موجهة الى من يستغلكم ليظل قابعا ً
على عرش من ظلم ويحلم بسلطنة لم
يعد لها مكان بالعالم الحر».
وق���ال رئ��ي��س ح���زب ال��رم��غ��اف��ار
م��اي��ك فيجيان« :ن��ح��ن ف��ي لبنان
وعلى رغ��م الخالفات التي تعصف
بالقوى السياسية ،إال أن الجميع
متفق على أحقية االعتراف باالبادة
األرمنية ،وإن كنا تجنبنا الخوض في
التفاصيل داخل لبنان فذلك من أجل
وح��دة الموقف اللبناني ،وستبقى
الدماء التي اسيلت حرة ،ولن ننسى
لن نسامح».

آرام األول :ليست
لقضيتنا عالقة بالدين

وك�����ان ك��اث��ول��ي��ك��وس األرم����ن
األرثوذكس لبيت كيليكيا آرام األول
كيشيشيان رأس ال��ق��داس اإللهي
ل���راح���ة أن��ف��س ال��م��ل��ي��ون ون��ص��ف
المليون شهيد ،في كاثوليكوسية
األرمن لبيت كيليكيا في انطلياس،
في حضور وزراء ونواب وأعضاء من
السلك الدبلوماسي وفاعليات دينية
واجتماعية وحشد من المؤمنين.
ودش��ن الكاثوليكوس آرام األول
النصب التذكاري الذي أقيم تخليدا ً
للمناسبة وال��ذي يضم رفات بعض
ال��ش��ه��داء ال��ذي��ن س��ق��ط��وا ضحية
اإلبادة .وألقى كلمة بعنوان «نطالب
بالعدالة» قال فيها:
«إن الحكومة العثمانية التركية
أرادت إب����ادة ال��ش��ع��ب األرم��ي��ن��ي
وإق��ت�لاع��ه م��ن عائلة األم���م وح��ذف
أرمينيا من خريطة العالم .واليوم،
وبعد مئة ع��ام تبقى أرمينيا على
خريطة العالم باستقالل تام ولألمة
األرم��ي��ن��ي��ة مكانتها ال��خ��اص��ة في
المجتمع ال��دول��ي» .وأض���اف« :لم
ننتصر فقط على اإلبادة وننجو منها
بل بإيماننا وعزمنا القويين ناضلنا
من أجل حقوقنا العادلة .فكفاحنا من
أجل العدالة ،أي االعتراف باإلبادة
لم يكن سهالً .لقد واجهنا صعوبات
جمة وعقبات مصيرية ولكن بقينا
ملتزمين ب��ق��وة إرث��ن��ا ال��م��ق��دس أال
وهو أرث المليون ونصف المليون
شهيد».
وأض���اف« :نحن ال نعتبر تركيا
ع��دون��ا ول��ك��ن ل��ن��ا م��ط��ال��ب محقة
وع���ادل���ة م��ن��ه��ا .إن أج����داد تركيا
الحالية أب��ادوا أجدادنا ضمن خطة
مدروسة ومنفذة بمنهجية محترفة.
لقد دم��روا واستولوا على أديرتنا
وكنائسنا واألم�لاك الفردية وأمالك
أمتنا ومدارسنا ومؤسساتنا الوطنية
واإلجتماعية وم��ن ضمنها األم�لاك
الخاصة واألوق���اف ودور العبادة
والعلم والثقافة ومخطوطاتنا التي
ال ت��ق��در بالقيمة ال��م��ادي��ة» .وش��دد
على ان تركيا «ال تستطيع بمزاياها
ال��ج��ي��وس��ي��اس��ي��ة وال��دب��ل��وم��اس��ي��ة

واإلقتصادية والمالية حجب الحقيقة
ال��ت��اري��خ��ي��ة .وال يستطيع ال��ق��ادة
األتراك إسكات صوت العدالة .نحن ال
نطلب من تركيا التعزية ،بل نطالبها
باإلعتراف باإلبادة األرمينية وإحقاق
العدالة».
م��ن المهم ج���دا ً تسليط الضوء
على حقيقة تاريخية ب��أن اإلب��ادة
ض��د الشعب األرم��ي��ن��ي ق��د خططت
ونفذت من قبل السلطنة العثمانية
التركية حسب المخطط الطوراني،
أي اإليديولوجية الوطنية لحزب
اإلتحاد والترقي الحاكم آنذاك التي
كانت تهدف إلى إزالة شعب بأكمله
م��ن أرض���ه والتخلص منه ب��إب��ادة
جماعية .وه��ذا المشروع الطوراني
كان يهدف إلى توحيد كل الشعوب
واألتنيات التركية عرقيا ً وثقافيا ً في
آسيا الوسطى والشرق األدن��ى في
إمبراطورية طورانية .وكان الشعب
األرميني أكثر الشعوب المستهدفة
ف��األرم��ن كانوا متجذرين في أرض
كيليكيا وأرمينيا الغربية منذ القدم
وك��ان منظما ً إقتصاديا ً واجتماعيا ً
وثقافياً .وقد اعتبر بنظر هذا الحزب
(االت���ح���اد وال��ت��رق��ي) ع��ائ��ق �ا ً لهذا
المشروع ،لذا قرر وخطط إزالته كليا ً
من الوجود بإبادة جماعية ومجازر
فظيعة».
وت��اب��ع «ال���ي���وم ،ت��ش��وه تركيا
الحقائق التاريخية بإضفاء الطابع
الديني لمطالبتنا بالعدالة .ليس
لقضيتنا أي ع�لاق��ة ب��ال��دي��ن .لقد
عاش األرمن مع المسلمين والعرب
منذ ال��ق��رن السابع م��ي�لادي جنبا ً
إل���ى ج��ن��ب ف��ي م��ن��اط��ق ت��واج��ده��م
ب��إح��ت��رام م��ت��ب��ادل وت��ف��اه��م .نحن
ممتنون إلخ��وان��ن��ا ال��ع��رب ال��ذي��ن
فتحوا دي��اره��م أم��ام الناجين من
اإلبادة والمجازر وتقاسموا خبزهم
وب��ي��وت��ه��م .أم���ا ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي،
وبخاصة لبنان وسورية ،فأصبح
م��رك��زا ً للنهضة األرمينية .نعرب
عن أمتناننا للمنظمات اإلنسانية
وال��دي��ن��ي��ة الفرنسية واألميركية
والسويسرية والدنماركية التي
ساهمت بمختلف الوسائل إلنقاذ
أبنائنا الناجين من المجازر .ونعرب
ع��ن ام��ت��ن��ان��ن��ا وت��ق��دي��رن��ا لجميع
الحكومات والمنظمات التي اعترفت
رسميا ً باإلبادة األرمنية .ونتوقع من
الدول المدافعة عن العدالة وحقوق
اإلن���س���ان وال��ح��ك��وم��ات ال��ت��ي لم
تعترف بعد أن تدين جرائم اإلبادة
الجماعية بحق الشعب األرميني في
أوائل القرن العشرين وتساند قضية
شعبنا .إن مساندة المجتمع الدولي
هي في غاية األهمية بالنسبة الى
قضيتنا العادلة والمحقة».
واخ��ت��ت��م« :ن��ح��ن ن��رف��ض العنف
والكراهية بكل أشكالها وأنواعها .نحن
نؤمن بالسالم المبني على العدالة
وال��ت��ص��ال��ح بين ال��ش��ع��وب واألم��م
واألديان والدول المبنية على حقوق
اإلنسان والعدالة والتفاهم المتبادل
واإلحترام .هذه القيم والمبادئ تعزز
نضال أمتنا واستمراريتها».

مواقف متضامنة
وقرع أجراس حزنا ً

وب��ال��ت��زام��ن ،قرعت أج���راس دير
سيدة البلمند البطريركي مئة مرة
حزنا ً على ضحايا االبادة الجماعية
للشعب االرميني في العام ،1915
ورفعت الصلوات بناء لتوجيهات
بطريرك انطاكيا وس��ائ��ر المشرق
ل��ل��روم االرث��وذك��س يوحنا العاشر
اليازجي ،ال��ى مطارنة االبرشيات
واألساقفة .فيما صدرت مواقف
متضامنة مع الشعب األرميني
وقضيته.
فرأى الرئيس العماد إميل لحود
في بيان صدر عن مكتبه االعالمي:
«إن الذكرى المئوية لإلبادة االرمنية
إنما هي مناسبة ،ليس فقط للتذكير
بهذه المأساة االنسانية التي قضت
على اع��داد غفيرة من شعب كبير
وحي ،يعود تاريخه الى المسيحيين
االوائل ،بل أيضا ً ألخذ العبرة من أن
الشعوب الحية ال يمكن ألي جائر
ومستبد وظ��ال��م ان يقضي عليها
وعلى ثقافتها وحضارتها وتراثها».
وقال« :بادر السلطان عبدالحميد
الثاني إل��ى قتل األرم��ن والسريان
والكلدان واآلشوريين ،وإلى فرض
حصار بالتزامن على مسيحيي جبل
لبنان ما أدى الى المجاعة الكبرى
التي أودت بحياة أربعين في المئة
م��ن س��ك��ان ه���ذا ال��ج��ب��ل األش���م في
حينه».
وأض����اف« :إن الشعلة ال ت��زال
حية ،وإن سلطان بني عثمان في
العهد الحديث ال يستطيع التنكر
لجرائم أج���داده ،وه��ي جرائم ضد
االنسانية بامتياز ،وبعضها استمر
بعد نشأة ال��دول��ة التركية .اال أن
األنكى أن السلطان الجديد تحركت
غ��رائ��زه باتجاه كسب ف��ي الريف
الالذقي لسورية بحجة استعادة
رفات مؤسس الساللة ،وهو اليوم
يعقد مؤتمرا ً للسالم في إسطنبول،
ما من شأنه أن يحرك السكين في
ال��ج��روح التي ل��م تندمل بعد ولن
تندمل قبل ان يصار الى االعتراف
ب���االب���ادة وال��ت��ع��وي��ض ع��م��ا لحق
بشعوب بأكملها من قتل وتهجير
وتدمير للممتلكات والرموز الدينية
والحضارية».
وتابع لحود« :معيب أن ال تقدم
ال��دول��ة اللبنانية على ي��وم ح��داد
وطني بمناسبة ذكرى هذه المئوية
التي تخص كل إنسان وكل لبناني
على مختلف انتماءاته ،وال ضير
م��ن التذكير أن الطائفة األرمنية
الكريمة ت��ج��اوزت ك��ل التجاذبات
واالن��ق��س��ام��ات السياسية لتتحد
وتقول كلمتها الواحدة :نطالب وال
ن��ن��س��ى» .ول��ف��ت إل��ى «أن الطائف
جعل من الطائفة األرمنية الطائفة
المؤسسة السابعة» ،معتبرا ً «ان
ما اصاب هذه الطائفة انما يصيب
االن��س��ان��ي��ة ج��م��ع��اء واللبنانيين
والسوريين عامة .ال يموت حق يقف
وراءه مطالب».

3

وق��ال الرئيس ميشال سليمان
عبر «تويتر» بالعربية واألرمنية،
«نتعاطف م��ع الشعب األرميني
ونطالب معه».
واتصل رئيس الحكومة تمام سالم
بالكاثوليكوس كيشيشيان معربا ً له
عن «مشاعر التعاطف مع الطوائف
األرمنية كافة في الذكرى المئوية
األليمة للمجازر التي تعرض لها
الشعب األرميني» ،وأكد «أن لبنان
يعتز بكل مكوناته ويعيش قضاياها
مآس».
وما تحملته تاريخيا ً من ٍ
كما أعرب سالم «عن تقدير جميع
اللبنانيين للدور اإليجابي والبناء
الذي تضطلع به الطوائف األرمنية
ك��اف��ة ف��ي اإلط���ار الوطني الجامع
ب��ه��دف تعزيز وحدتنا وتماسكنا
الوطني».
وأبدى وزير االعالم رمزي جريج،
«تعاطفه مع جميع األرمن في العالم
وخصوصا ً اللبنانيين منهم ،الذين
يؤلفون مكونا ً أساسيا ً في المجتمع
اللبناني».
وقال« :ال يسعنا امام هذه القضية
ان نقف مكتوفين ،بل علينا جميعا ً
كلبنانيين ان نتبناها ،وان نرفع
الصوت عاليا ً إليصالها الى المحافل
الدولية».
وأك��د الرئيس حسين الحسيني
في تصريح ،أن «ال��ذك��رى المئوية
للمأساة األرمنية ،التي تبدو وكأنها
حصلت اليوم وليس منذ مئة عام،
ستبقى حية ليس في ضمير الشعب
األرم��ي��ن��ي فحسب ،ب��ل ف��ي ضمير
اإلنسانية جمعاء».
وق���ال« :المطلوب أوال ً وأخ��ي��راً،
لعدم تكرار هذه المأساة ،الضمانات
الدولية عبر الشرعية الدولية بعد
إع��ادة الصدقية لها ،حيث أصبح
تخلي هذه الشرعية عن مسؤوليتها
يقلق اإلنسانية بأسرها».
وأكد «أن تضامننا مع الشعبين
األرميني والفلسطيني إنما هو واجب
وطني وإنساني».
وق����ال رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��ع��ام
ال��م��ارون��ي ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ودي��ع
الخازن« :إن أهمية الطائفة األرمنية
الكريمة تتجلى بأروع معالمها في
المحنة التاريخية التي عاشتها
خالل الحرب العالمية األولى والتي
أودت بأكثر من مليون شهيد على
طريق الجلجلة التي قطعتها هربا ً
من الجور العثماني وظلمه العاسف.
وألن تجربتها المريرة تشبه إلى حد
بعيد تجربة لبنان الذي رزح على
غرارها تحت أهوال الظلم العثماني
وقدّم الشهداء في سبيل إنقاذ حريته
على أعواد المشانق في برجنا وسط
بيروت ،فقد امتزجت أرواح هؤالء
لتجسد أس��ط��ورة الحرية ورسالة
لبنان الخالدة إلى العالم».
وأض���اف« :ف��ي ه��ذه المناسبة،
ال يسعنا ،نحن الذين اكتوينا بنار
العذاب عبر التاريخ ،إال أن نحيّي
أرواح ال��ش��ه��داء األرم����ن ف��ي ه��ذه
ال��ذك��رى األليمة ،آملين ب��أن ينعم
وط��ن��ن��ا ب��ال��س�لام ال���ذي يستحقه
وينشده منذ مطلع تاريخه».
وإذ أك��د ال��ح��زب الشيوعي في
بيان ،تضامنه مع مطالب الشعب
األرميني ،دعا «شعوب العالم الى
التحرك من أجل االقتصاص من كل
مجرمي الحرب وعدم السكوت عن
جرائم تحاول بعض القوى النافذة
عالميا لفلفتها».
وتوجهت الهيئة القيادية في
ح��رك��ة ال��ن��اص��ري��ي��ن المستقلين
المرابطون في بيان «بأحر التعازي
من أهلنا األرمن في الذكرى المئوية
ل��ل��م��ج��ازر ال��ت��ي ارت��ك��ب��ه��ا االت���راك
العثمانيون بحق األطفال والنساء
والعجز األبرياء».
ودعت «الجميع الى عدم الرضوخ
للغرائز المذهبية والطائفية المقيتة
في تقدير حجم المجازر التي ارتكبها
األتراك» ،محذرة من «عودة المشاريع
المذهبية وال��ط��ائ��ف��ي��ة اإلره��اب��ي��ة
للسيطرة على مقدرات امتنا العربية
تحت مسميات صحوات متأسلمة
منافقة ومذهبية» ،مشيرة الى ان
«صمود سورية العربية وإسقاط
عصابات اإلخوان المتأسلمين على
أرض مصر ال��ع��رب��ي��ة ،أف��ش��ل تلك
المشاريع».
ودع����ا رئ��ي��س «ح����زب النهضة
والتحرير» جوزف االسمر في بيان،
«السلطات التركية إل��ى اإلعتراف
بهذه اإلبادة ،والمجتمع الدولي الى
التحرك الفوري لوقف المجازر في
الشرق األوسط».

أكد نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
أن خيارنا للرئاسة لبناني ،مشيرا ً إلى أن من ينتظر
االنتخاب نتيجة للتطورات اإلقليمية فلن تكون هذه
التطورات لمصلحته ،واعتبر ان ما أعلنته السعودية
عن التراجع عن «عاصفة الحزم» إلى «إعادة األمل» هو
إعالن رسمي لهزيمتها في مواجهة الشعب اليمني.
وق��ال قاسم ف��ي حفل تكليف ف��ي م���دارس المهدي:
«تعلمون أن العالم مقسم إلى بلدان ،ولكل بلد حدوده
والشعب في داخل كيان أي بلد هو الذي يختار نظامه
السياسي وطريقة حياته ،وإذ بنا نرى بدعة جديدة
يقوم بها آل سعود باالعتداء على اليمن باسم «عاصفة
الحزم» ،تحت عنوان أنهم يريدون حماية أمن السعودية،
فهل أمن السعودية مهدد من اليمن؟ أو يريدون حماية
الشعب اليمني هل من المعقول أن تقتل الشعب اليمني
أيها السعودي وتقول أنك تحميه .فكيف تحميه بقتله؟
أو أن تريد أن ترجع عبد ربه منصور المنبوذ الذي لم
َ
تبق له جماعة داخ��ل اليمن .على كل حال السعودية
اعتدت ،وما أعلنته من التراجع عن «عاصفة الحزم» إلى
إعادة األمل هو إعالن رسمي في أول هزيمة سعودية في
مواجهة الشعب اليمني ،وإعادة األمل هذه هي محاولة
عدوان جديد في شكل جديد».
وأض���اف« :ال��ي��وم رأي��ن��ا الفشل ال��ذري��ع للسعودية
حيث أن أنصار الله والجيش اليمني واللجان الشعبية
يسيطرون على أغلب اليمن ،ومدينة عدن بيدهم أيضاً،
والتعاون قائم بين شمال اليمن وجنوبه» ،مشيرا ً إلى
أنه «كلما طال الزمن على هذه المعركة كلما خسرت
السعودية أكثر فأكثر ويوما ً بعد يوم» .واعتبر «أن الحل
السياسي لليمن هو المسار الصحيح ،واتركوا اليمن
وشعبه لنفسه ،وإال َّ ما الفرق بين عدوان «إسرائيل» في

غزة على المدنيين وع��دوان السعودية في اليمن على
اليمنيين؟ النتيجة متشابهة».
وق��ال« :اليوم «إسرائيل» تهدد كل العالم العربي
واإلسالمي ،أين نصرتكم لفلسطين؟ وأي��ن طائراتكم؟
وأين كرامتكم؟ لألسف من يقولون بأنهم يحرصون على
الواقع العربي هم الذين يتصرفون بطريقة تؤذي هذا
الواقع».
وأضاف« :لقد قلنا مرارا ً وتكرارا ً للمنتظرين في لبنان
لالتفاق السعودي اإلي��ران��ي األم��ر معقد ف�لا تضيعوا
أوقاتكم ،وقلنا للمراهنين على االتفاق النووي بأن لبنان
ليس على الئحة النقاش ،وقلنا للواثقين بالتغيير في
سورية ،بأن سورية المقاومة صلبة ولن ينفعكم الوحش
التكفيري الذي سينقلب عليكم».
وتوجه قاسم إلى «المطبلين لعاصفة الحزم» ،قائالً:
«ها هي العاصفة تتداعى ،وهزيمة السعودية جلية،
وبروز القاعدة بفعل أعمال العدوان بدأ يلوح في األفق،
ولن ينال أولئك الذين يطبلون لهذه العاصفة إال الخيبة
والهزيمة».
وف��ي الشأن الداخلي ،ق��ال قاسم« :م��ن ك��ان ينتظر
انتخاب رئيس الجمهورية نتيجة للتطورات اإلقليمية،
نقول ل��ه :بأنها بعيدة ج��دا ً ألن ال��ت��ط��ورات ل��ن تكون
لمصلحته ،والخيار الوحيد المطروح أمام اللبنانيين
أن يتفقوا .نحن أعلنا بوضوح بأن خيارنا في الرئاسة
خيار لبناني ،ولكن جماعة  14آذار ينتظرون األوام��ر
السعودية م��ن أج��ل أن ي��ق��رروا ف��ي مسألة الرئاسة،
وقرارهم ليس بيدهم ،وعلى هذا األس��اس هم يعطلون
انتخابات الرئاسة ،وعلى هذا األساس األمر طويل إذا
كانوا سيعتمدون على رهانات خاسرة لطالما دخلت فيها
السعودية في سورية وفي المنطقة وفي كل المواقع».

الحريري يدعم الم�شنوق:
ال تهاون مع �أي تمرد في رومية
وص��ف الرئيس سعد الحريري
تيار المستقبل بأنه «تيار االعتدال
واالنفتاح والعدالة ،وهو مستمر في
خط الرئيس الشهيد رفيق الحريري
وفي مواجهة قوى التطرف أيا ً كانت
داخل لبنان او خارجه» ،مساويا ً بين
حزب الله و«القاعدة» ،متهما ً الحزب
بممارسة «سياسات الفوضى».
وق��ال الحريري خ�لال استقباله
منسقي تيار المستقبل ،في واشنطن
وب��وس��ط��ن ون��ي��وي��ورك وميشيغن
وت���ورون���ت���و وم��ون��ت��ري��ال ول��ن��دن
ووي��ن��دس��ور ف��ي م��ق��ر إق��ام��ت��ه في
العاصمة األميركية« :نحن نريد
ان نحافظ على بلدنا وه��ذه مهمة
ليست سهلة في ظل االوضاع الراهنة
واالحتقان السائد في المنطقة».
وش���دد ع��ل��ى أن «ال��ت��ط��رف ض� ّد
االس�ل�ام ،وكما ك��ان يقول الرئيس
الشهيد ،ف��إن المسيحي المعتدل
��ي م��ن المسلم المتطرف.
أق���رب ال� ّ
رفيق الحريري كسب قلوب الناس
ألنه كان يحترم المسلم والمسيحي،
فال مهادنة مع التطرف من اي نوع
كان».
وك��رر أن ال��ح��وار م��ع ح��زب الله
«يعالج حالة االحتقان في البالد،

ويُش ّكل في مكان ما ص ّمام أمان لكل
اللبنانيين ال��ذي��ن يخشون تجدد
ال��ح��رب األه��ل��ي��ة» ،م��ش��ددا ً على أن
«الخالف السياسي يجب أن يح ّل من
خالل الحوار».
وتابع« :األولوية بالنسبة إلينا
أن نحافظ على االستقرار في البلد
وأال نفرط بسالمة لبنان اب��داً ،رغم
انه ليس االستقرار الذي نطمح اليه،
ألن االس��ت��ق��رار الحقيقي يكون من
خالل انتظام الحياة الديموقراطية
وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل
حكومة جديدة تحضر النتخابات
نيابية جديدة».
وك��رر الحريري «دع��م��ه للجيش
وق��وى األم��ن الداخلي في المهمات
التي يقومون بها للمحافظة على األمن
ومحاربة االره���اب في كل لبنان»،
الفتا ً إلى «أننا نم ّر بمرحلة صعبة في
المنطقة تتطلب صبرا ً وصموداً».
وتطرق إلى حادثة سجن رومية
األخيرة ،مؤكدا ً «الدعم الكامل للقرار
ال��ذي ا ّت��خ��ذه وزي��ر الداخلية نهاد
المشنوق والعمل الشجاع الذي قامت
به القوى األمنية وشعبة المعلومات
حيث ت ّم إنهاء الحالة الشاذة وإعادة
االم���ور ال��ى طبيعتها» ،وأض���اف:

«ليس المطلوب كما يحاول البعض
التهاون مع أي حالة تمرد واعطاء
جوائز ترضية لمن يقوم بها».
وأوض��ح الحريري أن «مشكلتنا
ليست مع التيار الوطني الحر ،فمن
خالل الحوار مع العماد ميشال عون
استطعنا الوصول الى بعض الحلول
وال���ى ح��� ّل م��ش��ك�لات ع���دة متعلقة
بالتعيينات التي كانت مجمدة منذ
ثماني سنوات ،كما استطعنا تشكيل
الحكومة الحالية ،وعلينا االستمرار
ف��ي ت��دوي��ر ال��زواي��ا ل��ح� ّل المشاكل
القائمة».
وعن موضوع التعيينات األمنية،
ش���دد ال��ح��ري��ري ع��ل��ى أن «م��رك��ز
قيادة الجيش بأهمية موقع رئاسة
الجمهورية ،وفي هذا األمر ليس هناك
مجال للتسوية ،ومصلحة الجيش
والوطن هي األساس».
وك��ان الحريري التقى ع��ددا ً من
النواب األميركيي  .كما التقى نائب
الرئيس األميركي جو بايدن في مكتبه
في البيت األب��ي��ض ،وت��ن��اول اللقاء
األوضاع في لبنان وآخر المستجدات
في المنطقة خصوصا ً ما يجري في
س��وري��ة وال��ع��راق واليمن ،بحسب
بيان للمكتب االعالمي للحريري.

فرعون :الواقع ال�سيا�سي ّ
اله�ش
ي�ستوجب �سلة حلول على غرار «الدوحة»
أكد وزير السياحة ميشال فرعون «أنّ األزمة التي
تطال مجلس النواب وانعقاده ليست بعيدة من األزمة
الحكومية التي حصلت منذ شهرين ،إذ أنّ األزمتين
مرتبطتان بتعطيل االنتخابات الرئاسية ،أما عتب
الرئيس نبيه بري على النواب أو الكتل السياسية فقد
ّ
يحث المعنيين منهم في
يكون في محله ،إنما يجب أن
شكل خاص ،على انتخاب رئيس للجمهورية ،ما يشكل
بابا ً لح ّل األزم��ات األخ��رى ،ومنها جدول أعمال هيئة
مكتب المجلس النيابي وع��دم إمكان إق��رار مشاريع
مه ّمة في المجلس النيابي األم��ر ال��ذي يق ّر الجميع
بضرورته».
وأشار فرعون ،في تصريح ،إلى أنّ «األزمة الرئاسية
تتزامن معها أزمة قانون االنتخابات النيابية ،وتعطيل
ه��ذه االنتخابات وحتى ع��دم إق��رار ال��م��وازن��ات منذ
سنوات» ،الفتا ً إلى أنّ «الثابت السياسي الوحيد اليوم

هو االتفاق السياسي الداخلي ـ الخارجي على عنوانين
هما االتفاق على االستقرار األمني الداخلي ومنع أي
تدهور مرتبط بالتوتر السياسي من جهة ،وحماية
بقاء الحكومة من جهة أخرى».
ّ
الهش،
ورأى «أنّ األزمات عكست الوضع السياسي
ما يستوجب العمل على الوصول إلى سلة من الحلول
على غرار ما حصل في الدوحة ،أي االتفاق على انتخاب
رئيس للجمهورية ،وإقرار قانون انتخاب واتفاق على
تعيين قائد للجيش وإجراء االنتخابات وتعيين رئيس
للحكومة».
وأض����اف« :أم���ا أزم���ة ال��م��وازن��ة وسلسلة الرتب
والرواتب ،فإنّ ج��زءا ً منها يرتبط باألزمة الرئاسية
والمؤسسات الدستورية ،ب��دءا ً من مجلس النواب،
الذي يدفع ثمنا ً لهذه األزمة التي نخشى من تفاقمها
أكثر في المستقبل».

ع ّلق على زيارة رئي�س «الم�ستقبل» الأميركية

�إميل �إميل لحود� :أثبت م ّرة جديدة
�أن لبنان وطنه الثاني بعد ال�سعوديّة
علّق النائب السابق اميل لحود
على زيارة رئيس تيار المستقبل سعد
الحريري إل��ى واشنطن والمواقف
التي أطلقها من هناك ،الفتا ً إلى أنه
«أثبت لنا ،م��رة جديدة ،ب��أن لبنان
وطنه الثاني بعد المملكة العربية
السعودية ،إذ هو ح��رص على لقاء
الملك السعودي قبل أن يتوجه الى
واشنطن،وكأنهيستأذن،بروتوكولياً،
رئيس دولته».
واعتبر لحود ف��ي تصريح أمس
أن «م��واق��ف الحريري ال تنسجم إال
مع التوجه السعودي ،وال تمت إلى
مصالح لبنان وال��ش��ع��ور الوطني
بصلة ،ففي زمن «السين سين» ارتضى
أن يزور دمشق ويعانق رئيسها وينام
ف��ي ق��ص��ره ،وف��ي زم��ن ال��ت��آم��ر على
سورية مشى في صفوف المتآمرين
عليها ،وفي زمن العدوان على اليمن
توهم بأنه أحد قادة طائرات «عاصفة
الحزم» التي تدعي انتصارات إعالمية
وتوحي نهايتها بأنها كانت أقرب
إلى النسيم منها الى العاصفة ،اللهم

إذا استثنينا قتلها لألبرياء بالقصف
الجوي».
وأضاف لحود «كنا ننتظر من سعد
الحريري أن يقف في واشنطن ليحث
الحكومة األميركية على دعم الجيش
ف��ي حربه على اإلره����اب ،أو لينبّه
من خطر المنظمات اإلرهابية على
االستقرار في لبنان ،خصوصا ً على
الوجود المسيحي في هذا الشرق اآلخذ
باالنحسار بفضل سياسة المملكة
وغيرها من الدول القريبة منها ،إال أن
الحريري كان غائبا ً عن اله ّم اللبناني
ومنشغالً بما تريده السعودية ،موطن
استثماراته ونفوذه السياسي».
وت��اب��ع «ك��ن��ا ننتظر أن يحمل
الحريري إل��ى اإلدارة األميركية هم
الستين مليار دوالر من الدين ،واألعباء
االقتصادية التي تثقل اللبنانيين
الذين ال تصل أخبارهم إل��ى قصره
في الرياض ،وكنا نترقب منه طلب
مساهمة أميركية مع أصدقائها في
تركيا وقطر لحل قضية العسكريين
المخطوفين ،إال أن هذه األم��ور كلها

ليست على أجندة السياسة الخارجية
للمملكة».
وس���أل «ع��م��ا إذا ك��ان��ت المواقف
التي أعلنها الحريري تنسجم مع
نهج الحكومة ،أم أن األخير ،الممثل
بعدد من الوزراء فيها ،يزج لبنان في
صراعات خارجية هو بغنى عنها».
ولفت الى أن «الحريري الذي أرادنا
أن نصدّق أن دوره في األزمة السورية
اق��ت��ص��ر ع��ل��ى إرس����ال ال��ب��ط��ان��ي��ات
والحليب ،وال��ذي تجاهل ما أرتكب
في اليمن من مجازر نتيجة القصف
الجوي العشوائي ،ك��ان الحريّ به
أن يشعر بالتعاطف م��ع القضية
األرمنية ،التي بلغت مئويتها ،من دون
أن تحظى باعتراف الدول التي ينتمي
إل��ى محورها والمتحالفة مع تركيا
التي تواصل النهج العثماني اليوم،
ولو بالواسطة ،عبر منظمات تش ّرع
لها حدودها لكي تدخل إلى سورية
وتغتصب النساء وتقطع ال��رؤوس
وتهدم الكنائس والمقامات الروحية
والمعالم األثرية».

