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حمليات �سيا�سية

وبرو يوا�صل معركة الأمعاء الخاوية
«التن�سيق» تعود �إلى ال�شارع مجدّ داً ّ

على مفترق الطرق� ...س�ؤال و�إجابات

غريب :يريدون ت�صفية ما تبقى من دولة الرعاية
حيدر :لن نتعب من المطالبة بحقوقنا

} د .حسام الدين خالصي

عادت حركة التنسيق إلى الشارع مجدّداً،
وتابعت تحركها المطلبي المتعلق بإقرار
سلسلة الرتب وال��روات��ب ،بالتزامن مع إقفال
ال�����وزارات واإلدارات وال��م��ؤس��س��ات العامة
وال��س��راي الحكومية في المحافظات ،مؤكدة
استمرار مقاطعة األساتذة أسس التصحيح
والتصحيح لالمتحانات الرسمية.
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،نفذت هيئة التنسيق
النقابية عند التاسعة والنصف من صباح
أمس اعتصاما ً أمام مبنى الضريبة على القيمة
المضافة ( ،)TVAتزامنا ً مع مواصلة عضو
الهيئة المهندس علي ب��رو ،في إض��راب��ه عن
الطعام والذي ينهي اليوم أسبوعه الثاني ،في
ساحة رياض الصلح.

وف��ي ال��ي��وم الثالث عشر على إض��راب��ه عن
الطعام ،أكد عضو الهيئة علي برو استمراره في
«معركة «األمعاء الخاوية» حتى الموت ألصل
إلى الوطن الذي أريد ،وأعلم أنني سأسقط لكني
متأكد أنه غيري سيأتي ليكمل من بعدي» .وتوجه
إلى المعنيين بالقول« :ال تخدموني ألن أرتقي إلى
هذا الموقع ،وستكون معركتي بمثابة صوت ض ّد
الظلم والفساد».

وتج ّمع عدد من موظفي اإلدارات العامة
والوزارات واألساتذة وأعضاء هيئة التنسيق
النقابية ،أم���ام مبنى ( ،(TVAوتحدث
رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب
مؤكدا ً أنّ المسألة «لم تعد مسألة سلسلة
رتب ورواتب ،فالقضية تجاوزت هذا الملف،
وانكشفت كل المواقف السياسية من خالل
هذه السلسلة» .وق��ال« :إننا نواجه اليوم
مشروعا ً على مستوى الدولة ،وهو تصفية ما
تبقى من دولة الرعاية االجتماعية بموظفيها
ونظامها ومؤسساتها».
وأض����اف« :ال ي��ري��دون إع��ط��اء ال��ح��ق��وق،
يريدون نسف السلسلة من أساسها وتفتيتها
وتجزئتها ،وض��رب التقديمات االجتماعية
ووق��ف التوظيف لقطع الطريق على األج��راء
والمياومين».

وقد ع ّم اإلضراب مختلف المناطق ،والتزمت به
الدوائر والمدارس الرسمية والسرايات الحكومية،
فقد لبى موظفو سراي أميون الدعوة إلى اإلضراب
وامتنعوا عن استالم المعامالت وأقفلت الدوائر
الرسمية في البترون أبوابها ،كما أقفلت المدارس
الرسمية والمراكز المالية في عكار ،وكذلك األمر في
محافظة الجنوب.
وف��ي بعبدا ،لبى الموظفون والعاملون في
الدوائر الرسمية المالية ،والعقارية والتربوية،
دعوة هيئة التنسيق النقابية لإلضراب ،فامتنعوا
عن تسلم ،وتسليم ،وإنجاز معامالت المواطنين،
في ظ ّل تشديد على االستمرار في مقاطعة تصحيح
االمتحانات الرسمية ،من قبل الجهاز التربوي ،في
حال عدم تلبية المطالب.
أما في بعلبك ،فقد توقف العمل في المؤسسات
واإلدارات العامة ،كما أقفلت اإلدارات والمؤسسات
العامة في جبيل.

القطاعات ،ومن دون فرض ضرائب على الفقراء
وذوي الدخل المحدود وعلى رأسها ال��ـ TVA
وباالبتعاد عن التعاقد الوظيفي والخصخصة
وزيادة دوام العمل».

برو

المناطق التزمت باإلضراب

غريب

خالل االعتصام أمام مبنى الـ TVA
وأض����اف« :إن��ه��م ي��ري��دون الخصخصة،
ال ي��ري��دون إع��ط��اء سلسلة وال نظام تقاعد،
وال تثبيتاً ،ي��م��ارس��ون تفتيت البلد لبناء
«داعشيات» فيه وألننا رمز هذا البلد ووحدته،
تمارس علينا السياسة الداعشية».
ودع����ا غ��ري��ب «ك���� ّل أص��ح��اب المصلحة
ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة ف��ي ال��ش��ه��ادة ال��رس��م��ي��ة ،وه��م
ال��ط�لاب واأله���ل ،إل��ى لقاء ي��وم غ��د الخميس
في المراكز في المحافظات ،والعنوان «قيام
تحالف اجتماعي واضح وصريح لكل القوى
االجتماعية والمعنية بالحفاظ على الشهادة
الرسمية ودولة الرعاية ،ووطن ح ّر ومستقل،
في وجه ك ّل المتسلطين على البلد».

(أكرم عبد الخالق)

حيدر

وج���دّد رئيس راب��ط��ة موظفي اإلدارة العامة
محمود حيدر التعهد بأنّ «الموظفين لن ييأسوا ولن
يتعبوا من المطالبة بحقوقهم» .وقال« :لن نتخلى
عن السلسلة ،واألوضاع األمنية تتطلب من الكتل
النيابية والسياسيين في البلد التعاطي بجدية مع
كل الملفات المطروحة ال سيما منها ملف السلسلة،
كي ال يذهب البلد إلى الفراغ» .ودعا المسؤولين إلى
«تحمل مسؤولياتهم ،وإقرار السلسلة لكل القطاعات
الوظيفية في إطار حفظ الحقوق ال ابتالعها».
وخاطب النواب قائالً« :احسموا أمركم اليوم
قبل الغد ،وقروا السلسلة بما يحفظ حقوق جميع

ردود الفعل �ضدّ اقتراح عون تتوالى

التقى لجنة دعم المقاومة في فل�سطين

غاريو�س :هل �أ�صبح الرجوع �إلى ال�شعب جريمة؟

ال�سفير الإيراني :لتر�سيخ
نهج المقاومة لمواجهة � ّأي عدوان

ر ّد عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب ناجي غاريوس
على الهجمة التي تعرض لها رئيس التكتل النائب العماد
ميشال عون إثر طرح مبادرته ،مشيرا ً إلى أنّ «هناك من ر ّد
من دون أن يطلع على المبادرة ،وهناك من ر ّد لمجرد الهجوم
على العماد عون».
ولفت إل��ى أنّ «جوهر المبادرة العونية هو الرجوع
إل��ى الشعب» ،س��ائ�لاً« :ه��ل أصبح ال��رج��وع إل��ى الشعب
جريمة؟».
وردا ً على من اعتبروا المبادرة «مفصلة على قياس
الجنرال» ،قال غاريوس« :إنّ هذا اعتراف منهم بأنّ الشعب
يريد الجنرال» .وسأل« :هل يوجد أحد من بين الذين هاجموا
مبادرة العماد عون ،طرح ولو مبادرة وطنية واحدة؟».
واعتبر عضو التكتل النائب حكمت ديب «أنّ ما طرحه
العماد عون هو مخرج ال ينتقص من أي فريق أو طائفة
ويع ّزز تمثيل المسيحيين ومبدأ المشاركة وفقا ً للدستور
الذي ُ
ضرب في زمن الوصاية واستمر حتى اليوم».
وعن إمكانية تطبيق هذا االقتراح في ظ ّل الوضع األمني
المتأزم ،دعا ديب الجميع إلى «اليقظة وأن يعوا خطورة
ال�لات��وازن في ه��ذه ال��ظ��روف الصعبة ،وإل��ى وض��ع آلية
لتطبيق ما اقترحه العماد عون خصوصا ً أنّ الظروف مؤاتية
ومناسبة إلج��راء ه��ذا التصحيح» .وق��ال« :سنعمل على
تطوير هذا االقتراح وإيصاله إلى حيث يجب وإقناع معظم
األطراف السياسية والطائفية ليعوا خطورة االستمرار في
حالة ال�لات��وازن» .ولفت إلى «أنّ الضغط سيو ّلد أم��ورا ً ال
تحمد عقباها في موضوع المشاركة الحقيقية» ،معلنا ً أنّ
التكتل سيقوم «بجوالت على القوى السياسية وحاليا ً نضع
آلية لهذا الطرح ليأخذ طريقه إلى التنفيذ».
وال تزال المواقف المعارضة القتراح عون تتوالى ،وفي
هذا السياق ،قال وزير العمل سجعان قزي« :لسنا بوارد

البحث في أي طرح دستوري أو تشريعي بغض النظر عن
مدى صوابيته أو عدمها قبل انتخاب رئيس جمهورية لبنان،
وبعد ذلك كل شيء يصبح من الممكن البحث فيه ،خصوصا ً
أننا كحزب كتائب سباقون في الدعوة إلى إعادة النظر في
النظام اللبناني وتصويب اتفاق الطائف ،وس ّد الثغرات
الدستورية ،وإعادة التوازن إلى المؤسسات األولى في البلد
وصالحيات رئيس الجمهورية».
ورأى عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت أنّ اقتراح
عون «غير منطقي وغير دستوري وهو يعلم جيدا ً استحالة
تطبيقه بأي شكل من األشكال».
ووج���ه رئيس ح��زب «ال��ق��وات» سمير جعجع رسالة
ّ
مفتوحة إلى النواب الذين يقاطعون الجلسات ،ناشدهم
فيها «النزول إلى مجلس النواب اليوم النتخاب رئيس بدال ً
من إضاعة الوقت بطروحات وهمية».
واعتبر النائب مروان حمادة أنّ عون «ينقلنا من أسبوع
إلى أسبوع ومن مفاجأة إلى أخ��رى والهدف واح��د أنه ال
يريد انتخاب رئيس للجمهورية س��واه» ،ودعا عون «إلى
المشاركة في صناعة الرئيس إذا لم ينتخبه المجلس
رئيساً» ،مؤكداً« :أنّ مبادرته لعبة مميتة للبنان وخطيرة
على حقوق المسيحيين في البلد».
وتم ّنى عضو كتلة «القوات» النائب أنطوان زهرا لو «أنّ
مبادرة النائب ميشال عون هي فعالً مبادرة النتخاب رئيس
للجمهورية وليست مبادرة لتشتيت االنتباه عن األزمة
الدستورية القائمة في غياب رأس الدولة».
واعتبر حزب الوطنيين األحرار أنّ التصريحات التي أدلى
بها عون «ال تعدو كونها فشة خلق على صلة بانتخابات
رئ��اس��ة الجمهورية وه��ي بالتالي ال تستحق التعليق
ويستحيل اعتبارها مبادرة إذ تنطلق من أفق دستوري
وسياسي مسدود».
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أكد السفير اإليراني في لبنان محمد فتح علي أنّ «موقف الجمهورية
اإلسالمية في إيران ثابت ومبدئي في دعم القضية الفلسطينية والشعب
الفلسطيني» ،محذرا ً من «أنّ المنطقة تم ّر في تعقيدات خطرة ومؤامرات
تهدف إلى تصفية المقاومة الفلسطينية».
وبعد لقائه أمس ،وف��دا ً من لجنة دعم المقاومة في فلسطين برئاسة
أمين سر اللجنة النائب السابق حسن حب الله ،دعا فتح علي «الفصائل
الفلسطينية والشعب الفلسطيني إلى مزيد من الوعي إلدراك ما يجول من
حولنا» ،مشددا ً على «ضرورة ترسيخ فكر المقاومة ونهجها لمواجهة أي
عدوان».
وقال« :إنّ هذا الكيان غير المشروع يعمل بدأب على دعم كل المشاريع
غير الشرعية في المنطقة إلعطاء صفة الشرعية لنفسه» ،متسائالً عن
«جدوى الربط بين العدو «اإلسرائيلي» وإقليم كردستان».
كما هنأ السفير اإليراني الفصائل بشهر رمضان المبارك» ،وأضاف:
«سنبقى مع فلسطين لكونها عنوان الصراع ض ّد الكيان الغاصب ،وندعو
فصائل المقاومة الفلسطينية وكل الشرفاء أن ال يألوا جهدا ً بمواصلة طريق
المقاومة حتى تحرير األرض والمقدسات».
من جهته ،ن � ّوه حب الله بالدور اإلي��ران��ي «الفاعل في دع��م القضية
الفلسطينية ورفع معاناة الشعب الفلسطيني عبر المساعدات التي قدمتها
وتقدمها للشعب الفلسطيني داخل المخيمات في لبنان» ،مؤكدا ً «أنّ إيران
ستبقى حصنا ً منيعا ً للمقاومة ض ّد االحتالل الصهيوني».

فتح علي مجتمعا إلى وفد لجنة دعم المقاومة

اعتبره �ضرب ًا لقيمة الجن�سية اللبنانية

اميل لحود يدعو �إلى الطعن
بمر�سوم التجني�س
رأى النائب السابق إميل لحود «أنّ مرسوم التجنس الذي وقعه الرئيس
ميشال سليمان ،ومعه رئيس الحكومة ووزير الداخلية ،ال يجوز أن يمر
مرور الكرام لما يحتويه من مخالفات دستورية ومن ضرب لقيمة الجنسية
اللبنانية».
واستغرب في تصريح «الصمت المهين عن هذا المرسوم وما يحتويه من
فضائح ،خصوصا ً من قبل من اعتادوا أن يرفعوا الصوت لحماية الجنسية
اللبنانية ،علما ً أنّ مرسوما ً شبيها ً صدر في التسعينات من القرن الماضي
وكان موضع طعن دستوري ،األمر الذي يفرض طرح عالمات استفهام حول
تورط شخصيات من مختلف القوى السياسية في هذا المرسوم ،إما عن
منفعة شخصية وإما عبر توريطهم في ذلك».
وأش��ار لحود إلى «أنّ منح الجنسية إلى فلسطينيين يشكل مخالفة
دستورية تستوجب المحاسبة الفورية» ،الفتا ً إلى «أنّ حصول بعض
أصحاب الثروات وبعض المالحقين بجرائم في دول أخرى على الجنسية
اللبنانية يطرح عالمات استفهام تصل إلى ح ّد توجيه االتهام المباشر،
وتتطلب فتح تحقيق فوري وكشف كامل مالبسات هذا الملف».
واعتبر «أنّ حمل الجنسية اللبنانية يمنح المستفيدين منها حق التملك
والتهرب من ع��دم الحصول على إقامات بسبب المالحقات القانونية
في بالدهم ،وهو أمر مؤسف جدا ً أن يتم التعاطي معه بمثل االستخفاف
الحاصل ممن كان مؤتمنا ً على حماية الدستور وها هو يلتزم الصمت حيال
ما يكتب ويحكى عن هذا الموضوع» ،مشيرا ً إلى «أنّ المؤسف أكثر هو
الصمت الذي يواجه به هذا الملف ما يضع كثيرين في موقع الشريك في
هذا الجرم ،عن قصد أو عن جهل».
ووض��ع لحود« :ه��ذا الملف في عهدة المنظمات التي تعنى بحقوق
تخص منح الجنسية
المرأة والهيئات االغترابية التي تطالب بتشريعات
ّ
اللبنانية ،ف��ي حين نشهد على م��ج��زرة ف��ي منح ه��ذه الجنسية لغير
المستحقين باستنسابية واضحة وفاضحة ،وعلى طريقة البيع والشراء،
بالجملة والمفرق ،وندعو إلى الطعن بالمرسوم فورا ً نظرا ً الى ورود أسماء
من غير المستحقين ومن الفلسطينيين في عداده».



مقال أ ّول لي أضعه بين أيدي قراء صحيفة
«البناء» ومتابعيها ،إق��رارا ً مني ب��أنّ توجهات
الصحيفة وسياستها الصحافية الفكرية هي
محل تقدير وإعجاب.
تتوالى بسرعة ال�ب��رق السياسي انهيارات
ج��دران «الربيع العربي» المزعوم ،إذ بدأ نزع
األقنعة في هذه الحفلة التنكرية الكبرى بحق
ال��ع��رب وأدي � ��ان ال�م�ن�ط�ق��ة ،وت�ك�ش�ف��ت حقيقة
ه��ذا «ال��رب�ي��ع» ال�ت��ي ل��م تلبث أن انتهت سريعا ً
خالل أرب��ع سنوات مضت وك��ان مقدرا ً لها أن
تستمر بسالسة أكثر لتشمل دوالً بعد سورية
مثل ال�ع��راق وإي��ران ث��م روس�ي��ا ودول الشرق
اآلس �ي��وي ،خ��دم��ة ل��دول��ة ال��وع��د المنتظر ،من
خالل استسالم سهل وانهيار باكر في جسم
الدول ،كما حصل في ليبيا وسواها.
لكن بداية التح ّول في رفض هذه السالسة
ب ��دأ ف��ي م �ص��ر ،ث��م ك ��ان ال �ت �ح � ّول األك��ب��ر في
س��وري��ة التي امتصت الصدمة الكبرى فعلى
أرض��ه��ا ج ��رى ال �ت �ح��ول األك��ب��ر ف��ي المخطط
فظهر لدعاة «الربيع العربي» والمهللين له أن
هناك جيشا ً سورية قويا ً رغم كل مظاهر عدم
االستعداد فيه ،وأن هناك شعبا ً س��ور ّي�ا ً قويا ً
رغم أسباب األزمة الداخلية السورية المحقة،
وب� ��دأت عملية ال�ص�ب��ر وال �ص �م��ود والتصدي
ل �ه��ذا ال �م �خ �ط��ط ال �ش �ي �ط��ان��ي ،م��دع��وم��ة بقوى
كبرى ( روسيا  -إي��ران – الصين )...رغم أن
ت��درج الفكرة من ث��ورة على األنظمة إلى فكرة
أسلمة «الربيع العربي» (ثورة شعبية – جيش
حر – كتائب إسالمية – جبهة نصرة – ومن
ثم داع ��ش ...ج��رى هنا على األرض السورية
بسرعة كبيرة ألج��ل شرعنة وج��وده��ا الحقا ً
ف��ي ال �ع��راق) وانتقلت ف�ك��رة «ال��رب�ي��ع العربي»
المدعومة بالقوة الناعمة إلى قوة صلبة محلية
وم�س�ت��وردة تستوطن ب�لاد ال�ش��ام وتستخدم
مخططا ً صهيونيا ً شرسا ً وأسلحة مستوردة
(«داعش» و»دولة الخالفة اإلسالمية») ومنتقاة
بعناية من الغرب األميركي والشمال األوربي
وال�ج�ن��وب ال��وه��اب��ي عبر ال�ب��واب��ة «اإلخوانية»
التركية.
ال� �ي ��وم ،م��ع إع �ل�ان داع� ��ش «دول� ��ة الخالفة
اإلس�لام �ي��ة» (المعلن عنها س��اب�ق�ا ً ف��ي مؤتمر
في شيكاغو  )1996وتنصيب البغدادي أميرا ً
للمسلمين وإل �غ��اء وج��ود جمهوريتي العراق
وس ��وري ��ة ،وم ��ن ث��م ل�ب�ن��ان واألردن وسيناء
ض�م�ن��ا ...وم��ن ط�يّ��ات اإلع�ل�ان ال��ذي يستجلب
ال �ت �ط��رف اإلس�ل�ام��ي ك �لّ��ه أي�ن�م��ا وج ��د ،تتضح
حقيقة «الربيع العربي» وداعميه ،ما يستوجب
يقظة عربية شعبية تحتضن الحضارات الدينية
والفكرية اليسارية التي ستنقرض حتما لو
نجحت «داع���ش» ف��ي مشروعها الصهيوني،
فعلى أن �ق��اض ح��رب شيعية سنية ت �ل � ّوح بها
«داع � ��ش» دوم � �ا ً (أع �ل��ن ع��ن رف �ض �ه��ا صراحة
اإلم��ام الخامنئي م��ؤك��دا ً أن إي��ران ل��ن تنغمس
في هذا المشروع) ستقوم دولة بني صهيون
الكبرى كما بشر تلمودهم بها ووصف سورية
والعراق وشمال مصر بأنها دول الشر ويجب
أن تلغى من الوجود.
ف ��ي ن �ظ��رة س��ري �ع��ة إل ��ى م��ؤت �م��ر المقاومة
اإليرانية (المزعومة) ض ّد حكم الماللي وض ّد
تدخل إيران في شؤون الدول العربية ،والذي
عقد منذ م��دة وج �ي��زة ف��ي فرنسا وط��ال��ب فيه
المؤتمرون ب��أن تتوقف إي��ران اإلسالمية عن
التدخل في ش��ؤون ال��دول العربية وأن توقف
برنامجها النووي العدواني ،وأن ّ
تكف عن دعم
المقاومة ف��ي لبنان وع��ن «دع��م نظام الرئيس
الديكتاتور بشار األسد» (نقل حرفي) والمطالبة

«بالتوقف عن دعم نظام المالكي الطائفي» (نقل
حرفي) الذي «يدعم الطائفية ويظلم أهل السنة
واألك � ��راد» ...ل��ذا ن��رى أن المخطط ينتقل إلى
المرحلة الجديدة ،ج ّر إيران في المرحلة األولى
إلى التو ّرط في هذا النزاع ،ويذهب المشاركون
في هذا المؤتمر وراء مطالب أميركية صهيونية
ب��ام �ت �ي��از وي �ط��ال �ب��ون ب��ال �ف��وض��ى ال �خ�لاق��ة من
ال��داخ��ل اإلي��ران��ي ويستجلبون ق��وى التطرف
اإلسالمي من الهند والباكستان والشيشان،
فما إن انتهت المتحدثة باسم المقاومة اإليرانية
المزعومة من الحديث في ه��ذا المؤتمر وأتى
دور المتحدث ال�ت��ال��ي بعدها ف��إذا ه��و بعضو
ال �ك��ون �غ��رس األم �ي��رك��ي ال �س��اب��ق ،الصهيوني
ليبرمان ،وما أدراك ما ليبرمان ،ذاك الشيطان
الحقيقي وأح��د مهندسي الفوضى «الربيعية
الخالقة» بامتياز.
إن مخطط «داع� ��ش» وم��زاع�م�ه��ا ي��دل�ن��ا على
أن�ه��ا م��ا ول��دت إال لتكمل .ل��م ينتظروا ليكتمل
المشهد وش �ع��رت «إس��رائ �ي��ل» وداع �م��وه��ا في
الواليات المتحدة األميركية وبريطانيا وفرنسا
والسعودية وغالبية حكام الخليج بأنّ األمور
تتجه إلى غير مصلحتها ،خاصة بعد التطورات
ال �ح��اص �ل��ة ف��ي ال �م �ي��دان ال �ع �س �ك��ري ال �س��وري
كاملة ،وفي مواقف حكومة المالكي المساندة
ط �ي �ل��ة س� �ن ��وات إلغ �ل�اق ال� �ح ��دود م ��ع سورية
بصورة ممتازة في وجه اإلرهاب ،وفي صالبة
الجيش اللبناني وال�م�ق��اوم��ة اللبنانية ،وإلى
تبدل الموقف الدولي إلى اللين في اتجاه إيران
ودبلوماسيتها الذكية مع األتراك والمصريين،
لذلك كان ضروريا ً أن يتقدم التوقيت وأن تعلن
«داع ��ش» ع��ن مشروعها بعدما أخ��ذت موطئ
ق��دم لها في الرقة والموصل وتهيّئ لذلك في
طرابلس لبنان وشمال سيناء.
على مفترق الطرق سنجد أنفسنا أمام سؤال
يبحث عن إجابات :إلى أين المصير؟ فإما نحن
ذاهبون إلى حرب طويلة مع اإلره��اب (يتف ّرج
ف�ي�ه��ا األم �ي��رك��ي واألوروب � � ��ي والصهيوني)
تعتمد على مقدرات جيوش ومقاومات المنطقة
(ال �ع��راق – س��وري��ة – ل�ب�ن��ان ،بعد ال�ن�ج��اح في
تحييد مصر) وه��ذه ال�ح��رب الطويلة ستكون
ال��راب��ح فيها ح�ت�م�ا ً إرادة ال�ش�ع��وب الرافضة
مخططا ً تكفيريا ً ص�ه�ي��ون�ي�اً ،ول �ك��ن سيرافق
ذلك انهيار في بنى ال��دول وعملية بناء طويلة
ج� ��دا ً س �ت �ج��د ن�ف�س�ه��ا «إس ��رائ� �ي ��ل» ف ��ي إج���ازة
صيف طويلة تقضم فيها المتبقي من القضية
الفلسطينية...
أو نحن ذاهبون إلى تحالف دولي علني ضد
اإلره� ��اب ال��دول��ي ال�ح��اص��ل تكلف ب��ه جيوش
المنطقة وفي مقدمها الجيش العربي السوري
(بعد ذهاب إدارة أوباما) بالقضاء على اإلرهاب
ال��دول��ي ،وف��ي ذل��ك دالل��ة على ت��راج��ع سيطرة
ال �ل��وب��ي ال�ص�ه�ي��ون��ي ألن��ه ك �بّ��د ال �ع��ال��م الغربي
خسائر استراتيجية كبيرة ،لذلك البد من عودة
س�ي��اس�ي��ة وع �س �ك��ري��ة أم �م �ي��ة ب �ج �ه��ود جيوش
المنطقة التي لم تنهزم.
أو تربح «داع��ش» ويحضر السيد األميركي
الصهيوني إل��ى المنطقة للتنظيف واالحتالل
والتقسيم...
أو ن �ن �ق� ّ
�ض ع �ل��ى رأس األف��ع��ى «إس��رائ �ي��ل»
وننهي العذابات الطويلة وبالتالي تقف الحرب
أو تشتعل لمرة واحدة أخيرة...
ف�ي��ا أي �ه��ا ال �ع��رب وي ��ا أص �ح��اب الحضارات
الواثقة من نصرها :لنا الخيار أم علينا لبرهة
االنتظار!
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