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الق�صف الأميركي بر ٌد و�سالم ...وبراميل النظام جريمة ّ
�ضد الإن�سانية!
 جمال العفلق

 د .رآفات أحمد
قبل الخوض في أتون الحرب النفسية التي يتبعها داعش في
تكتيكاته اليومية في مواجهة الجيش ال��س��وري ،علينا أن نلفت
عناية األخ القارئ إلى أن داعش هو في الحقيقة مجموعة من عمالء
االستخبارات العالمية ،ال سيما «سي آي أي» والموساد ،حيث أننا
ال يمكن أن نتوقع تكتيكا ً ذكيا ً وخططا ً نفسية موفقة من ثلة رعاع
وحشية تقتل وتذبح وال تفقه إال لغة الغرائز ،إن ما يتبعه عناصر
التنظيم من كر وفر وإعادة تجميع للقوات واختيار المكان والزمان
المالئمين ألي هجوم ينبع من تخطيط وكالء وعمالء الستخبارات
عالمية موجودين على األرض يتواصلون في شكل دائم ومستمر
مع غرف عمليات متوزعة هنا وهناك والتي ترتبط بدورها بغرف
مركزية في دول صناعة القرار.
استخدمت داع��ش شأنها ش��أن الكيان الصهيوني تقنية كي
الوعي في التأثير على معنويات الشارع العربي عموما ً والسوري
خصوصاً ،إذ لجأت إلى حالة عنفية وحشية ال مثيل لها جعلت
العقل في حالة رع��ب دائ��م ،نظرا ً لتوقع الالمعقول من اإلجرام
بمجرد ذكر اسم داعش.
إن حالة كي الوعي هي حالة من اإلحباط والتقهقر الدائمين
والمستمرين يدخل بهما اإلنسان بعد سلسلة من حاالت الفشل
الفعلي وفشل التوقعات حيال ح��دث ما فيصل الفرد إل��ى حالة
من قبول الواقع المفروض برضوخ تام على معرفته التامة أن
ذلك عكس قناعاته .فها هو الشارع العربي وبعد جرائم الكيان
الصهيوني الفظيعة بحق شعبنا الفلسطيني يصل إلى قناعة تامة
ب��أن الكيان الغاصب موجود في المنطقة العربية شئنا أم أبينا
وعلينا التعامل معه على أنه حقيقة وها هي جموع العرب تعترف
باستحالة صد ال��ع��دوان الصهيوني وعلى خط مواجه وبنفس
التكتيك استحالة مواجهة داعش وأنه يتمدد ويقيم دولته المزمع
إقامتها منذ زمن دولة الخالفة اإلسالمية.
حالة كي الوعي هذه تصل باإلنسان إلى قناعة ولسان حاله
يقول إن تغيير الحال من المحال فإذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون
وإذ بنا أمام إنسان راضخ من دون أن يقصد الرضوخ ومستسلم
من دون أن يقصد االستسالم.
أسلوب قديم جديد هو أسلوب المجازر ومداهمة القرى اآلمنة
وتهديم البيوت على رؤوس قاطنيها وجمع أكبر عدد ممكن من
الشباب المقاوم أو المؤيد لطرف ال يريده المحتل ليقوم القتلة
بإطالق النار عليهم ببرودة أعصاب وأعمال اغتصاب وتعذيب
وتمثيل بالجثث مشبعة بالوحشية .إن أسلوب الدواعش اليوم هو
ذاته أسلوب عصابات البالماخ والهاغاناه واألرغ��ون الصهيونية
التي أذاقت الشعب الفلسطيني الويالت قبل أن يتشكل ما يعرف
بالجيش «اإلسرائيلي» .هذا األسلوب هو أسلوب التكتل بجماعات
معينة والتسلح بالعتاد واختيار ثغرة أمنية ما لالنقضاض على
مكان آمن واستراتيجي وإزه��اق أرواح كل ما يوجد في طريقهم
من بشر وحجر وحتى أي نوع من أنواع الكائنات إلحداث صدمة
ال قومة بعدها للرأي العام وخلق حالة من التوقع الجمعي لمزيد
من العنف ومزيد من الدم بحق كل من خالف ه��ؤالء .وليس أدل
على ذل��ك التكتيك م��ن أن ال��داع��ش��ي أج��ب��ن م��ن أن ي��واج��ه الموت
بشجاعة وأجبن من أن ينفذ أي عملية بطولية يكتبها التاريخ فإلى
اآلن لم نسمع عن داعشي حمى طفالً أو شيخا ً أو قام بتضحية
عارمة إلنقاذ رفاق السالح ،بل على العكس هناك اقتتال مستمر
بين رفاق السالح على حورية هنا ومبالغ مالية هناك ،قطعة سالح
هنا وبضعة مكاسب هناك ،مما يدل على غياب العقيدة الحقيقية
واستبدالها بفكر مريض متطرف يسعى لخلق حالة الرعب المعمم
عن طريق الصورة.
نعم إن عمالء أميركا يديرون معارك داعش ويقومون بتجنيد
الشباب العربي ذو الفكر السطحي القليل المعرفة بالدين والذي
ال يرى في الله سوى كائن ف ّوضه لقتل اآلخرين مقابل مكاسب
الحور العين وخوابي الخمر .نعم إن عصابات البالماخ والهاغاناه
واألرغون تعود للحياة اليوم مع الدواعش ،لكن هذه المرة بأيا ٍد
مسلمة وليست يهودية.
وبعد...
ما السبيل لمواجهة داعش إعالميا ً وعلى األرض؟
بداية ال بد من تشكيل حالة إعالمية مكثفة تع ّرف بهؤالء المارقين
ومن هم ومن قام باستقدامهم وبعملية تدريبهم وتسليحهم وما
دور الكيان الصهيوني في نشأة هذا التنظيم المجرم .تليها حالة
من عرض منجزات جيشنا الباسل وانتصاراته ضد هؤالء القتلة
لمساعدة الجموع بالخروج من حالة كي الوعي واإلحباط إلى حالة
اإلحباط المضاد من خالل الربط المتكرر بين إنجازات الجيش
والحالة اإلعالمية .وبمجرد رفع الحالة المعنوية للمدنيين في أي
تجمع فإننا نعطي حالة من القوة المستميتة للجندي المرابط في
مواجهة إجرام داعش.
قليل م��ن ال��وع��ي م��ط��ل��وب ل��رب��ح كثير م��ن ال��وق��ت وك��ث��ي��ر من
الجهد...
علنا نبدأ...

لحام :ال تدمّروا �سورية لتغيير النظام
فنحن ن�ؤمن ب�أمتنا وبالدنا ورئي�سنا
شدّد بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الكاثوليك غريغوريوس
الثالث لحام على «أنّ الحرب في سورية ليست بحرب أهلية ،إنما هي دفق
كارثي ألكثر من ألفي مجموعة خارجية تهدف إلى زعزعة المجتمع السوري
الذي عهدناه» ،مشيرا ً إلى أنّ «معاناة المسيحيين ليست ناجمة عن عداء
المسلمين لهم ،إنما ناتجة من عناصر أصولية دخلت بالدنا بهدف ممارسة
العنف ض ّد كل سوري».
وأعلن في كلمة ألقاها في مؤتمر في تايوان عن األزم��ة السورية ،أنّ
«الكنائس المسيحية في سورية ترفض أي نوع من التدخل األجنبي في
البالد ،لقناعاتهم بأنّ العنف يولد العنف والسالح يستجلب السالح»،
وقال« :إنّ كل عمليات إحالل السالم يجب أن تكون بقيادة السوريين».
وناشد البطريرك لحام «جميع القادة الدوليين والمحليين بذل الجهد
لحماية المدنيين في سورية» ،داعيا ً «الكنيسة وق��ادة ال��دول للتحضير
بعناية لمؤتمر جنيف  3للسالم» .وق��ال« :ال تدمروا سورية وأطفالها
لتحدثوا تغييرا ً في النظام ،فنحن كمسيحيين نطمح ألن نكون الرائدين في
تطوير مجتمعنا ونؤمن بأمتنا وببالدنا وبرئيسنا» .وأوضح «أنّ ماليين
الالجئين الذين فروا من سورية ،مسلمين كانوا أم مسيحيين ،يؤكدون أنّ
هذه الحرب ليست صراعا ً مسيحيا ً مسلماً ،إنما هي حرب لزعزعة المجتمع
السوري تقوم بها جماعات مرتزقة من القتلة» .وأضاف« :لقد أودت هذه
الحرب الكارثية بحياة أكثر من  100.000شخص وهجرت  8ماليين وأدت
إلى إصابة أكثر من مليوني طفل بصدمات نفسية ودمرت مئات القرى ،كما
أنّ آالف األشخاص من جميع األعمار واألجناس خطفوا للمطالبة بفدية
واغتصبوا وتعرضوا لكثير من اإلهانات» ،مشيرا ً إلى أنّ «آالفا ً من منازل
المسيحيين ت ّم تدميرها كما ت ّم تدمير أو تخريب  91كنيسة وإفراغ  24قرية
من سكانها المسيحيين».
م��ن جهة ثانية ،دع��ا لحام إل��ى إي��ج��اد ح��ل للصراع الفلسطيني –
«اإلسرائيلي» ،مؤكدا ً أنّ ذلك «سيؤدي إلى ح ّل خمسين في المئة من مشاكل
وتعصب العالم العربي ،وسيحفظ وجود المسيحيين في الدول العربية».
ّ
وشدّد على أنّ «الح ّل السلمي في سورية هو مفتاح السالم في المنطقة
بأسرها ،وأنّ النجاح بالتوصل إلى ح ّل سياسي لألزمة السورية هو
المفتاح للسالم في العالم العربي والعالم بأسره ،وللخالص من األصولية
في أوروبا وأميركا ،ولترسيخ وحدة العالم العربي والعيش الواحد بين
المسيحيين والمسلمين في الشرق األوسط».
وتساءل لحام « :هل كانت الحرب في سورية تهدف إلى تحقيق الحرية
والعدل والمساواة أم أنها فقط لتحقيق المكاسب لتجار السالح»؟ وأشار
إلى أنّ الهجرة «لها عواقب وخيمة وخطيرة ،ألنها تفرغ الشرق األوسط من
المسيحيين وتؤدي إلى فقدان التنوع والتعدّدية في العالم العربي».

ك��م ه��ي غريبة ه��ذه المقارنة وك��م ه��و مؤلم واق��ع
السياسة التي جاء تعريفها على أنها فن الممكن ولم
يكن فن الكذب والنفاق إال عندما امتهنها من هم أصحاب
مصالح ضيقة وبائعي المواقف بحسب الطلب.
سعادة ال توصف بالقصف األميركي عبروا عنها وكأن
أبواب الجنة فتحت لهم...
غابت طقوس وب��دع اإلنسانية كلّها عن خطابهم –
وتحول القصف األميركي والصورايخ البالتسية إلى
برد وسالم ...فهي اآلتية من أجل حريتهم على رغم أنها
تحرق أرضهم ،وال يعلم إال الله وصانعها ماذا تحمل تلك
الصورايخ؟ وبماذا صنعت؟ وماذا ستترك على األرض
والمياه الجوفية وعلى من يبقى من األحياء؟
نعم ،التنظيم األميركي ـ الصهيوني ـ السعودي
«داع��ش» عدونا؟ ولكننا لسنا فرحين بقتله على يد
صانعه ،بقدر ما نشعر بالحزن على شباب عربي ُ
ضحك
عليه ُ
وغرر به ودفع إلى الموت المحتوم.
كم هو غريب حديث العالم اليوم عن الغارات التي
يقال وص��ل عددها إل��ى أكثر من مئة وخمسين حتى
اللحظة ،فمن السيد نبيل العربي القلق دائ��م�ا ً على
األوضاع اإلنسانية في سورية إلى كي مون القلق اآلخر
على األوضاع في سورية إلى منظمة حقوق اإلنسان التي
لم تخبرنا حتى اآلن إذا كانت قلقة أم ال ،وإن كنا نعلم ،نها
سوف تلتزم الصمت حتى تنتهي المجزرة.
ول��و جمعنا كل العبارات والكلمات والجمل التي

نشرتها صحفهم ووسائل إعالمهم وكم تحدثت عن قلقها
اإلنساني بسبب ما قالت عنه إن نظام دمشق يقصف
الجماعات المسلحة بالبراميل المتفجرة ،لصنعنا جبالً
أكبر من األهرامات .ولكنها اليوم ّ
تبث بسعادة بالغة
العمليات العسكرية ،وكأنها أعادت فتح األندلس من
جديد! ويمكن ألي إنسان أن يدخل الشبكة االلكترونية
ويبحث عن تلك األسلحة التي ترمى على األراض��ي
السورية والعراقية والفلسطينية ليجد أنها أسلحه
فتاكة وقاتلة وأشد تأثيرا ً من تلك التي اعتبروها طوال
فترة الحرب السابقة أنها ضد اإلنسانية ،وأنا هنا ال أدافع
عن مبدأ الحرب ولكن أبحث عن توازن واعتدال العقل.
أال يذكر الناس القنابل األميركية الذكية التي قتلت
أطفال ملجأ العامرية في العراق؟
أال يذكر الناس قانا واحد وقانا اثنان؟ أال يذكر الناس
فتك قنابل العدوان الصهيوني التي استهدفت السيارات
المدنية إبان حرب تموز في لبنان؟ واليوم تخرج علينا ما
يسمى معارضة سورية تناشد سيدها في البيت األبيض
أن يقصف الجيش ال��س��وري وك��أن اإلنسانية غابت
اآلن ،ومن سوف ُيقتل ليس من البشر وال من اإلنسانية
بشيء .فهل صورايخ أميركا عندما تنزل تسأل الضحية
عن اسمها ومكان والدتها وهل هي موالية أم معارضة؟
وهل هي سنية أم شيعية أو درزية؟ وهل تسأل إن كانت
تنتمي لمنظمة إرهابية أم للجيش؟ أم أنها عمياء مثل
باقي األسلحة وتقتل لمجرد أنها تقتل وبغض النظر عن
بنك األهداف المكشوف أصالً من قبل أميركا للمرتزقة
ويعلم الجميع أن المرتزقة أعادوا انتشارهم وفق معايير
تدل على أنهم على علم بالموعد؟!
أما الجانب اآلخر من هذا التحالف «الكذبة» أن دوال ً

ب ّري في لقاء الأربعاء:
ال عالقة للجل�سة الت�شريعية بالتمديد

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري
في لقاء األربعاء النيابي أنّ األجواء
ح��ول عقد جلسة تشريعية إلق��رار
سلسلة الرتب والرواتب «إيجابية
حتى اللحظة».
ولفت ب��ري بحسب م��ا نقل عنه
ن��واب لقاء األربعاء لـ«البناء» إلى
أنّ اجتماعين عقدا بين وزي��ر المال
علي حسن خليل والنائب ج��ورج
عدوان للبحث في السلسلة ،مشيرا ً
إلى أنّ هذه االجتماعات ستستكمل
بين خليل وع��دوان وتيار المستقبل
في األيام المقبلة للتوصل إلى اتفاق
حول بعض التفاصيل التي ال تزال
عالقة.
وأشار بري إلى أنه ينتظر التفاهم
على كل تفاصيل السلسلة لكي يدعو
هيئة مكتب المجلس إلى االجتماع،
وع��ل��ى ض���وء ذل���ك ،س��ي��ق��رر م��ا هي
المشاريع واالقتراحات التي ينطبق
عليها عنوان «الضرورة» لتصار على
أساسها الدعوة إلى جلسة تشريعية،
ستكون سلسلة ال��رت��ب وال��روات��ب
البند األول على ج���دول أعمالها.
وش �دّد بري بحسب النواب على أنّ
االت��ف��اق ت � ّم على ف��رض  1في المئة
على ضريبة القيمة المضافة ،TVA
والتقسيط على سنتين وإع��ط��اء
األساتذة واإلداريين الستّ درجات،
من دون أي تخفيض للسلسلة.

(حسن ابراهيم)
وج��زم بري «أن ال عالقة النعقاد
ال��ج��ل��س��ة ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ب��م��وض��وع
ال��ت��م��دي��د للمجلس ،وأنّ أح����دا ً لم
يفاتحه في التمديد ،وأنه ما زال على
موقفه الداعي إلى إجراء االنتخابات
النيابية» .ولم يتطرق الرئيس بري
بحسب ال��ن��واب إل���ى االن��ت��خ��اب��ات
الرئاسية ال من قريب أو من بعيد.
من ناحية أخ��رى ،أك��د ب��ري «أنّ
الوضع خطير ج��داً» ،الفتا ً إلى «أنّ
وح��دت��ن��ا ه��ي ال��ض��م��ان لمواجهة
األخ��ط��ار الداخلية وال��خ��ارج��ي��ة».
وأك����د «أنّ ق��ض��ي��ة ال��ع��س��ك��ري��ي��ن
ال��م��خ��ط��وف��ي��ن ه��ي ق��ض��ي��ة وطنية
بامتياز تستوجب منا موقفا ً موحداً».
وك���ان ب���ري استقبل ال��ن��واب عبد
اللطيف الزين ،نبيل نقوال ،عباس
هاشم ،علي عمار ،علي فياض ،الوليد
سكرية ،هاغوب بقرادونيان ،مروان
ف��ارس ،قاسم هاشم ،وليد خوري،
اس��ط��ف��ان ال��دوي��ه��ي ،علي خريس،
عبدالمجيد صالح ،ناجي غاريوس،
ن��وار الساحلي ،علي المقداد ،بالل
فرحات ،فريد الخازن ،ياسين جابر،
هاني قبيسي ،حكمت ديب ،وميشال
موسى.
كما اطلع بري من أمين سر تكتل
التغيير واإلص�لاح النائب ابراهيم
كنعان على أج���واء تكتل التغيير
واإلصالح وأجواء العماد ميشال عون

خصوصا ً في ما يتعلق بالجلسة
التشريعية المرتقبة وبجدول أعمالها
ومواضيعها.
وأك���د كنعان ض���رورة ع��دم ترك
البلد من دون تشريعات استثنائية
لمصلحة ال��دول��ة العليا ومنها:
سلسلة الرتب وال��روات��ب وتسليح
الجيش وال��ي��وروب��ون��د .وأش��ار إلى
أنه سيتواصل مع وزي��ر المال ومع
النائب ج��ورج ع���دوان وم��ع جميع
القوى السياسية للتوصل في أقرب
فرصة إل��ى نتيجة ،م��ؤك��دا ً «دوره
ودور التكتل في ملف السلسلة ،ال
سيما أنّ الموضوع يتعلق بالحقوق
وأي��ض �ا ً ب��اإلم��ك��ان��ات واإلص�لاح��ات
ال��م��ط��ل��وب��ة ،وال��رك��ائ��ز ال��ث�لاث هي
األس���اس ،وليس هناك من سلسلة
ب��اس��م أح���د أو ألح���د ب���ل للقطاع
العام وحقه في الحصول عليها».
ول��ف��ت ك��ن��ع��ان إل���ى «أنّ تشريع
ال���ض���رورة مطلبنا ول���و س���ار به
الجميع منذ أشهر لوفرنا الكثير من
المشكالت ومنها إق��رار السلسلة».
من جهة أخرى ،تلقى بري برقية من
الرئيس سعد الحريري مهنئا ً بعيد
األضحى ،ومتمنيا ً «أن يكون العيد
ع��ون �ا ً للرئيس ب��ري ف��ي مساعيه
من أج��ل الحفاظ على منعة لبنان
وت��ط��وره وتعزيز تماسكه الوطني
ووحدته الداخلية».

الوفد البرلماني العربي في مجلس النواب
عند ح ّل الشركات التي تملك هذه
الحقوق إضافة إلى مناقشة أحكام
أخرى.
اجتمع النواب علي خريس
ممثالً رئيس مجلس النواب نبيه
بري ،وروبير غانم ووليد خوري،
في قاعة لجنة التربية في المجلس
النيابي إل��ى وف��د برلماني عربي
ي���زور لبنان ح��ال��ي �اً ،ض�� ّم رئيس
البرلمان العربي أحمد بن محمد

عقد رئيس الحكومة تمام سالم
اجتماعا ً في مقر األم��م المتحدة في
نيويورك مع رئيس البنك الدولي
جيم يونغ كيم ،ف��ي حضور وزي��ر
الخارجية ج��ب��ران باسيل والوفد
ال���م���راف���ق .وت���� ّم ال��ب��ح��ث ف���ي ع��دد
م��ن ال��م��واض��ي��ع ال��ت��ي ت��ه � ّم لبنان.
وح���ض���ر س��ل�ام ح��ف��ل اس��ت��ق��ب��ال
أق��ام��ه ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ب���اراك
أوب��ام��ا ف��ي م��ق��ر إق��ام��ت��ه ف��ي فندق
«وول����دوف أس��ت��وري��ا» على شرف
ال��وف��ود المشاركة ف��ي اجتماعات
الجمعية العامة لألمم المتحدة.
واستهل سالم لقاءاته أمس بمشاركته
في فطور أقامه األمين العام لألمم
المتحدة بان كي مون في مبنى األمم
المتحدة لرؤساء الوفود المشاركة
في اجتماعات الجمعية العامة لألمم
المتحدة.
وك��ان رئيس الحكومة لبّى أول
من أم��س دع��وة المندوب اللبناني
ال��دائ��م ل��دى األم��م المتحدة السفير

سالم والوفد اللبناني خالل االجتماع إلى رئيس البنك الدولي
ن���واف س�لام إل��ى حفل ع��ش��اء ،في
حضور الوزير باسيل ،وسفير لبنان
في واشنطن السفير أنطوان شديد
وأع��ض��اء الوفد اللبناني المرافق.
باسيل يلتقي الفيصل
وفي نيويورك أيضاً ،عقد الوزير
باسيل لقاء م��ع نظيره السعودي

(داالتي ونهرا)

سعود الفيصل ت ّم خالله البحث في
موضوع اإلره��اب وتسليح الجيش
اللبناني .ثم انتقل باسيل إلى مبنى
األم���م ال��م��ت��ح��دة ،ح��ي��ث ش���ارك في
اجتماع ل���وزراء الخارجية العرب
تحضيرا ً لجلسة الجمعية العمومية
لألمم المتحدة.

ال�سفير الإيراني في بن�شعي

فرنجية :الظرف الإقليمي ّ
يحدد الرئي�س
والمر�شح التوافقي هو الفراغ

فرنجية مستقبالً السفير اإليراني والوفد الديبلوماسي المرافق في بنشعي

ن�شاطات �سيا�سية
تصل وزيرة الخدمة المدنية
وال�لام��رك��زي��ة اإلداري����ة الفرنسية
ماريليز لوبرانشو إلى بيروت الجمعة
المقبل ،في زيارة تلتقي خاللها عددا ً
من المسؤولين اللبنانيين ،لتوقيع
تفاهمات تتعلق بتدريب الموظفين
في اإلدارات العامة والبلديات ،في
مجال الالمركزية اإلدارية التي يعمل
لبنان على تطبيقها.
نقل سفير بلجيكا أليكس
لينارتس إلى رئيس حزب الكتائب
أمين الجميل موقف بلجيكا واالتحاد
األوروبي الداعم النتخاب رئيس في
أقرب وقت .وشدد لينارتس من بكفيا
على ضرورة تقوية مؤسسات الدولة
اللبنانية لجبه هذه األخطار وعلى
ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية
في أسرع وقت.
تابعت لجنة اإلدارة والعدل
النيابية في جلسة عقدتها برئاسة
النائب روبير غانم ،دراسة اكتساب
اللبنانيينالحقوقالعينيةالعقارية.
وقد تركز النقاش حول كيفية فرض
بعض الرسوم واالع��ت��راض عليها
والعقوبات التي تفرض على كل من
يخالف أحكام هذا القانون واألحكام
المتعلقة بقسمة الحقوق العينية

استبعد مصدر
ديبلوماسي ان ينجح
التحالف الدولي الذي
تترأسه الواليات
المتحدة األميركية في
القضاء على اإلرهاب،
وإنْ تمكن من سحق
تنظيم «داعش» وجبهة
«النصرة» ،مؤكدا ً انّ
تنظيمات متطرفة أخرى
ستأخذ مكان التنظيمين
المذكورين ،بسبب
سياسات الواليات
المتحدة التي ال تهت ّم
إال بمصالحها النفطية
وبأمن «إسرائيل»،
واعتبر أنه إذا لم تغيّر
أميركا طريقة تعاطيها
مع المنطقة ،فال أمل
في القضاء نهائيا ً على
التنظيمات المتطرفة.

�سالم يلتقي رئي�س البنك الدولي
وي�شارك في حفل ا�ستقبال لأوباما

كنعان :لي�س هناك �سل�سلة با�سم �أحد

بري مترئسا ً لقاء االربعاء في عين التينة

عربية وفق التصنيف المذهبي تقصف أبناء مذهبها أي
أن ما وعدت به أميركا بأن إسالما ً جديدا ً تم تفصيله في
دوائر االستخبارات وألبس للدول التي تدّعي أنها حامية
اإلسالم ورافعة رايته قد جهز اآلن .ولو افترضنا جدال ً
أن إيران كانت من ضمن الحلف لقامت الدنيا وما قعدت
أن اي��ران الشيعية تضرب المجاهدين .اآلن من حقنا
أن نسال الطائفيين ماذا تقولون بمشاركة السعودية
واألردن وقطر في قصف المجاهدين الذين أرسلتموهم
من بالدكم و ُد ّربوا على يد سيدكم األميركي؟
والشيء األه��م أن تركيا التي تحاول قيادة العالم
اإلسالمي ،لم توقع على المشاركة بهذا التحالف ضد
اإلره��اب وبقي هذا السؤال يحير كثيرين حتى نشرت
تقارير أن جرحى «داع���ش» يعالجون ف��ي األراض��ي
التركية التي هي باألساس من نقلتهم إل��ى سورية،
وسلمتهم المال السعودي والقطري كي يقوموا بقتل
الشعب السوري.
فهل بعد اليوم هناك من سيتهم دمشق بأعمال غير
إنسانية؟
وهل سيتجرأ أحد من جماعة الفنادق والدوالرات على
االدعاء أن دمشق كانت تمارس جرائم ضد اإلنسانية؟
على رغم أن أكثر من ثمانين في المئة من األشرطة التي
ص ّورت بقصد إدانة دمشق كانت تصور من قبل جماعة
ُ
مسلحة وليس مدنيين كما يدعون.
وأخيرا ً يكفي أن نقول إن الذين كبروا للقصف هم
أنفسهم الذين فرحوا لسقوط طائرة سورية على يد
قطعان الصهيونية على رغم أن الطائرة كانت في مهمة
الطائرات األميركية نفسها مالحقة الجماعات اإلرهابية
التي تستمد وجودها من الدعم الصهيوني.

خفايا
خفايا

(تموز)
ال��ج��روان ورئ��ي��س لجنة الشؤون
ال��خ��ارج��ي��ة وال��س��ي��اس��ة واألم���ن
ال��ق��وم��ي مسلم ب��ن ع��ل��ي المشي
وأع��ض��اء ف��ي ال��ب��رل��م��ان العربي.
وت��� ّم خ�لال االج��ت��م��اع تأكيد دعم
ل��ب��ن��ان وم��ؤس��س��ات��ه ال��دس��ت��وري��ة
والتشريعية ،وتطرق اللقاء إلى
الوضع في المنطقة عموماً ،ومسائل
ال��ت��ع��اون بين ال��ب��رل��م��ان العربي
والبرلمان اللبناني.

أعلن رئيس «تيار المردة» النائب
سليمان فرنجية «أنّ لدى الجيش
اللبناني قرارا ً واضحا ً من الحكومة
بأن يفعل ما يراه مناسبا ً وأن يفعل
أي ش��يء الس��ت��رداد العسكريين»،
مشيرا ً إل��ى «أنّ المرشح التوافقي
ل�لان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة اآلن هو
ال��ف��راغ» .ولفت إل��ى «الخطر الذي
يشكله ت��ن��ام��ي ن��ف��وذ ال��ج��م��اع��ات
اإلس�لام��ي��ة ال��م��ت��ش��ددة ف��ي مدينة
ط��راب��ل��س» ،م��ع��ت��ب��را ً «أنّ ال��دول��ة
محصن ض ّد
السورية هي أكثر فريق
ّ
هذا الخطر اإلرهابي».
ولفت فرنجية في تصريح إلى «أنّ
الخطر زال عن سورية وأصبح على
المنطقة ككل» .وق��ال« :ل��م يتركوا
شيئا ً إال وفعلوه ض ّد الدولة السورية
وفشلوا .هذه الدولة هي أكثر فريق
محصن ض ّد هذا الخطر اإلرهابي».
وأش�����ار إل���ى أنّ «األدوات ال��ت��ي
استعملتها بعض ال��دول العربية
واإلقليمية ض�� ّد ال��ن��ظ��ام ال��س��وري
تحولت اآلن ضدّها».
وت��ح��دّث فرنجية ع��ن «تغيير
ج��غ��راف��ي ودي��م��وغ��راف��ي وم��ش��روع
جديد في المنطقة ال يقل أهمية عن
معاهدة سايكس بيكو التي قسمت
منطقة الشرق األوس��ط عقب انهيار
اإلم��ب��راط��وري��ة العثمانية ال��ع��ام
 ،»1916مشيرا ً إلى أننا «ما زلنا في
أول ثلث من المشروع».
واعتبر فرنجية «أنّ اي��ران قوية

بالرئيس األس���د ب��ق��در م��ا الرئيس
األس��د ق��وي ب��اي��ران ،لذلك ف��إنّ هذا
المحور قوي جدا ً وليس مبنيا ً على
مصالح آنية إنما مبني على مصالح
استراتيجية».
وإذ لفت إلى عدم «التوافق على
رئيس للبالد حالياً» ،قال فرنجية:
«إنّ المرشح التوافقي اآلن هو الفراغ.
ولو كان هناك مرشح توافقي لكنا
أتينا به .التوافق اآلن غير موجود.
التوافق ال يعني أن يكون المرشح
توافقياً .قد يكون الرئيس من الثامن
م��ن آذار ورئ��ي��س الحكومة م��ن 14
آذار هذا توافق .لماذا يجب أن يكون
الرئيس توافقيا ً دائماً»؟
وأوض���ح «أنّ ال��ظ��رف اإلقليمي
وال���دول���ي ال��ي��وم ه��و ال���ذي ي��ح�دّد
ويقرر من أي موقع سياسي سيأتي
الرئيس».
وردا ً على سؤال حول مواصفات
الرئيس ،أجاب فرنجية« :يجب أن
يكون عنده حيثية خاصة في هذا
الظرف وأن ال يكون مسيحيا ً على
الهوية وأن يكون فعالً يمثل وعنده
شرعية».
وأك��د فرنجية «أنّ ل��دى الجيش
اللبناني قرارا ً واضحا ً من الحكومة
بأن يفعل ما يراه مناسبا ً وأن يفعل
أي ش��يء الس��ت��رداد العسكريين»،
مشيرا ً إلى «أنّ الدعم الذي يحصل
عليه الجيش حتى اآلن هدفه أن
ال يخسر م��ن دون أن ينتصر على

داعش في القلمون أو في عرسال».
وشدّد على «ضرورة تسليح الجيش
في شكل نوعي» .وق��ال« :المفارقة
أنّ اإلرهابيين هم الذين في حوزتهم
س�لاح نوعي والجيش معه سالح
تقليدي».

السفير اإليراني

من جهة أخرى ،التقى فرنجيه في
دارت��ه في بنشعي السفير اإليراني
محمد فتحعلي ،في حضور نجله
طوني فرنجيه والمحامي يوسف
فنيانوس وأنطوان مرعب .وجرى
بحث في آخر المستجدات.
وقال فتحعلي بعد اللقاء« :عقدنا
لقا ًء طيبا ً وإيجابيا ً مع الوزير سليمان
فرنجيه وتحدثنا معه بشكل مفصل
حول التطورات السياسية اللبنانية
م��ن��ه��ا واإلق��ل��ي��م��ي��ة ،ون��ح��ن نعول
أهمية كبرى على رؤى ووجهات
نظر فرنجية القيمة والبناءة تجاه
ال��ت��ط��ورات ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ج��اري��ة
ف��ي لبنان والمنطقة ،ونحن نهتم
كثيرا ً ويحوز على اهتمامنا وجهة
نظره تجاه فكر ونهج المقاومة».
وأضاف« :أعتقد كسفير للجمهورية
اإلسالمية االيرانية لدى الجمهورية
اللبنانية الشقيقة ،أنّ واجبي يملي
علي أن أبني جسور الثقة والتالقي
ّ
والعالقات الطيبة مع الشخصيات
السياسية الوطنية الكبرى في لبنان
من أمثال فرنجية».

