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خفايا
خفايا

وا�شنطن تت�آمر على مكامن القوة في النظام ال�سوري

عين العرب حالة خا�صة
ثائر أحمد ابراهيم*
ه ّم جدي ٌد أرادت سيدة الش ّر في العالم إضافت ُه إلى هموم الجيش
المقاوم المعتقِد بقدسية ك ّل شبر من أرض الجمهورية المقاومة،
ٌ
وإشغال آخ ٌر يزيد أزمة الوطن ليزيد أعباءه ويربك نظرة المقاومين
أرض ال يف ّرقونها عن كامل األرض المقدسة الواجب
فيه إلى بعض ٍ
الذود عنها وحمايتها من أطماع الغازين.
أساسية من أساسيات التكتيك األميركي المتبع إلرهاق جيش
تخب نجاحاتها البادية
العروبة ،واستنزاف قدراته القتالية التي لم ُ
في دقة مواقيت انتصاراته ،وتمكين عصابات الوهابية التلمودية
من االستمرار في تشتيت قوة الدولة السورية وإضعافها استكماالً
إلنجاز وه ِم التقسيم المأمول التحقق فيما لو وصلت الدولة المقاومة
إلى مستوى اإلنهاك ال ُمرغم لها على التنازل واالستسالم.
إنه منهج ثابتٌ متب ٌع إلظهار الدولة المقاومة بمظهر العاجزة عن
ضمان سيادتها والفاشلة في تأمين مقومات بقائها ،وما عين العرب
المشتغل عليها إعالميا ً وسياسيا ً في مطابخ إعالم اإلجرام الوهابي
الممسوك صهيونيا ً لتكريس ظهورها المتنامي كبرزخ جغرافي
وسياسي منفصل معزول عن األرض األم ،إال نوا ٌة مشرع ٌة لتحقيق
النقلة المطلوبة في وهم التقسيم الذي تستميت سيدة الشر إلنجازه
لشعب قام على كذبة النخبة المختارة من
بأسرع وقتٍ  ،إيفا ًء بعهدها
ٍ
رب العباد حتى يكون كيانُ احتوائ ِه األكبر مساحة واألكثر قوة وأمناً،
بشري وجغرافي معا ٍد لك ّل مكوناته السرطانية.
نطاق
ضمن ٍ
ٍ
إنها المدينة المراد لها أن تمثّل الحالة الخاصة لحيّز خ��الٍ من
ُ
واألرض الصالح ُة إلن�ش��اء دول ٍة
مظاهر قيام ال��دول��ة المقاومة،
سوري ٍة جديدة مختلفة بعقيدتها وتبعيتها ومكوناتها عن الدولة
السورية المقاومة القائمة.
هكذا يكون اإلنجاز األميركي مذهالً إذا ما تمخض تشريحا ً ألرض
الدولة المعتدى على حرماتها ،وتظهيرا ً القتطاعات جغرافي ٍة مستقل ٍة
ُ
وتستنزف ط��اق��اتِ جميع
تفضي إل��ى استمرار الحريق الوطني،
أبنائها.
تفس ُر تصريحات أوباما التي أراد منها غطا ًء ُيج ّم ُل كذبه
أمور ّ
المتواصل على األميركيين واألوربيين على ح ّ��د س��واء ،فكالمه
عن تقصير مخابراته وأخطائها في تقدير قوة التنظيم اإلرهابي
المزعوم ،لم يكن طعنا ً في قدرة االستخبارات األميركية كما ظ ّن
البعض ،بل ليؤلب الرأي العالمي ويقنعه بأنّ ما يجري فوق األرض
حرب ُيحال حسمها بالضربات الجوية ،وأنّ التدخل البري
السورية
ٌ
بالعنصر البشري أمر حتمي للنصر على الغول اآلتي من العدم كي
يبتلع أوروبا وأميركا إذا ما تراختا في تحريك قواهما الكتساحه و
تدميره ،وليُوضع العالم أمام الخيارات المرة التي ال يمكن رفضها،
فقتال يؤدّونه بدماء غيرهم يضمن حفظ دماء أبنائهم أفضل بألف
مرة من قتال يؤدّونه بأيديهم ويهدر دماء أبنائهم ،ووقتها لن يكون
هناك فرق فيما لو كانت القوة البشرية المنتحرة على بوابات عرين
العروبة األزلي تركية عثمانية أو كردية انفصالية أو سورية أكسيت
صفة االعتدال المسلّح.
ً
وألن ��ه ال ش ��يء ص�ع�ب�ا ع�ل��ى أم �ي��رك��ا ،ف��ان�ت�ص��ار اإلره� ��اب في
عين العرب سيكون فعالً مجديا ً ل��دقّ أج��راس الرعب في عقول
األوروبيين من الخطر الواصل حتى ح��دود الدولة الجارة لهم،
وتقديم جائزة مجزية يسيل لعاب سلطان الفتح العثماني لها،
سيكون نافعا ً إلقناعه ببيع مبادئه المزعومة وتخليه عن قلقه من
فقد شرعية حازها بدعمه عصابات البغدادي ،وجعلت منه قائدا ً
بديالً من اإلسالموية الوهابية السعودية ،إذا ما أعلن دعمه التحالف
األميركي االستعراضي.
جائزة مضمونها أمل اإلطاحة بك ّل وجود كردي مهدّد لوجود
السلطنة المستقبلية ،و َتمدُد ب ّري يعيد إلى السلطان عرش األرض
التي سلبها من الرجل المريض حلفاء اليوم مطلع القرن الماضي،
هي صفقة لن يقاومها إال تماسك الدولة السورية وتكاتف المحور
المقاوم المدعوم بحلفائه اإلنسانيين.
ولتظهر بناء على ذلك حاجة المقاومين لتنشيط خططهم البديلة
الصادة للتكتيك األميركي المجنون ،ولتظهر معها حاجة أميركية
ملحة لخلخلة الترابط المقروء عقائديا ً ومصلحيا ً واستراتيجيا ً بين
أبناء المحور الواحد من جهة وبين حلفائه من جهة ثانية ،عن طريق
بث الفتن واإلشاعات التي تضعف ثقة جميعهم ببعضهم ،طمعا ً في
إعادة األمور إلى نقطة بداية األزمة التي طال أمدها.
هكذا تستم ّر حكاية الحالة الخاصة ،فمعلومات شحيحة واردة من
داخل مدينة عين العرب ال تروي عطش مريدي الحقيقة ،ستس ّهل
على ك ّل أ ّفاق إشاعة األضاليل باسم أبنائها خارج المدينة من دون
مدقق أو محقق من هوية ُمصدِّر األوامر الدافع بأولئك في واجهات
لدس سموم التقسيم في مقادير الدواء المقدمة.
اإلعالم المتو ّرط ّ
انفصاليون ومنشقون وم �ت��آم��رون غايتهم تثبيت تسميات
أحدثت ألجلهم كوزراء ومسؤولين عسكريين وسياسيين ضمن
مكاسب متن ّوعة ُو ِع��دوا بها إذا ما أفضى حراكهم إلى واقع جديد
تك ّرسه مناطق الحكم الذاتي كتجربة نتاجها دحر اإلرهاب الداعشي
والخالص من بطش مزعوم لنظام منكوب ببعض أبنائه.
حركة خبيثة لتفتيت الدولة وتدمير نظمها بتهييج أبنائها ض ّد
بعضهم بعضا ً بذرائع المناطقية والعرقية والطائفية ،تعيها الدولة
المقاومة وال تهادن في التعامل معها كحالة إرهابية.
وال براءة ألحد بعد هذا ،فالدولة السورية توقن أنّ أكبر المصائب
المهدّدة لوجود األمم يكمن في تصدّع روابط اإلنسانية بين أبنائها
لحسابات تغليب أحقية أفعال بعض المجاميع منهم في مواجهة
المجاميع البقية.
والدولة السورية تدرك تماما ً أنّ سالح الفتنة الداخلية المخ ّرب
يحقق انهيارا ً بنيويا ً يعجز عن تحقيقه ك ّل أسلحة الدمار األخرى،
خصوصا ً إذا كانت أحوال الدولة قد رست على اصطفافات متقابلة
متناحرة لعموم أبنائها المؤيدين والمعادين لوجودها ،وهي تتف ّهم
جيدا ً أنّ الخطة المقبلة لتدميرها قائمة على اشتغال أعدائها بتمزيق
ما بقي موحدا ً جامعا ً بين أبنائها ،معززة باشتغال يمزق أراضيها
تحضيرا ً لجولة طويلة جديدة من عراك يقضي على ما تبقى من
مق ّومات وجودها.
لذا ف��إنّ الدولة السورية التي تر ّيثت في ال��ر ّد على جنون بعض
أبنائها مستغرقة كثيرا ً من دمها المدخر في نزف موجع ،رغبة منها
في كشف الغمامة عن أعين المضللين منهم ومن غيرهم داخل الدولة
وخارجها ولتمكنهم من تبيّن حقيقية ما يجري من مؤامرة د ّبرت
بإحكام ،ال إلسقاط رئيس الدولة أو تغيير نظام الحكم فيها بل إلنهاء
وجودها وإزالة حضارتها واجتثاث جذورها وقتل عقولها وتدمير
قدراتها والقضاء على ك ّل طموح مشروع في إف��ادة اإلنسانية من
رسالتها الحضارية ،تدرك أنّ واجبها إنْ لم تكن قادرة على تجنّب
الصدام مع أعدائها هو في منعهم عن تكثير تحالفاتهم ضدّها ،وال
سيما ذلك الشق المك ّون من تحالفات أعدائها مع العا ّقين داخل بيتها،
ولهذا كانت المصالحات الوطنية وكان الحوار الحقيقي بين أبنائها
سالحا ً يبلسم الجراح وينشط قدرة المقاومين ويريحهم في رصف
صفوفهم ألجل نصرة الحق الذي تمثله الدولة المقاومة.
ويبقى سؤال مقلق يسيطر على هواجس الجميع لمعرفة ماذا
يخبّئ الغد وكيف يكون الح ّل وماذا يكون العمل؟
لنؤكد بعيدا ً من وجدانيات التفاؤل أنّ ال�ج��واب األص��دق ،هو
اآلتي مع هزيم بنادق المقاومين المقدسين وفي قصف خطواتهم
الزاحفة كموج بحر متمدّد فوق بساط صخري يكتسح المبعثرات
من الحصى غير آبه بكثرتها وال هيّاب لجرفها ،ليعود تراب األرض
م��وح��دا ً ط��اه��راً ،وليبقى الجيش ال�س��وري ال��دواء األنجع لك ّل داء
اسمه إرهاب ومعدنه خيانة وشكله غدر وغايته منفعة وتوجهاته
ان�ف�ص��ال ،ولتبقى إرادة السوريين ف��ي تحقيق النصر الشامل
والنهوض بدولتهم الحرة الموحدة شعبا ً وأرض �ا ً غالبة من بعد
إرادة الخالق على إرادة أميركا وزبانيتها.
*محام

 د .وفيق ابراهيم
أح � � ٌ
�داث م��ري �ب��ة ت �ج��ذب االن �ت �ب��اه إل ��ى م�خ�ط��ط ج��دي��د أع��ده
«المايسترو» األميركي لتدمير ما يعتبره مصادر القوة في
النظام السوري.
تجلّت بداية هذا المشروع في التسوية األميركية ـ التركية
ح��ول ك��وب��ان��ي (ع�ي��ن ال �ع��رب) .وق�ض��ت بمشاركة م��ا يسمى
بـ«الجيش الحر» الموالي لتركيا والبيشمركة الكردية العراقية
الموالية ألميركا في الدفاع عن عين العرب.
والمقصود هنا محاولة تعطيل الدور الحصري في الدفاع عن
البلدة الذي يتحمله حزب االتحاد الديمقراطي الكردي المتحالف
مع سورية لمحاولة فض ارتباطه بدمشق ،ومنعه من تأسيس
إدارة مستقلة كردية ،تشجع أكراد تركيا على أوضاع مماثلة.
والقسم الثاني م��ن ال�م�ش��روع ،تأسيس «غ��رف��ة إعالمية»
موحدة تدير البرامج واألخبار في محطات الخليج والغرب ،وال
تع ّد إال برامج وأخبارا ً تتوجه إلى ما تسميه األقليات في سورية
فتدعو المسلمين العلويين إلى التمرد ألن النظام يرسلهم إلى
«الموت» كما تقول المحطات .وتؤلب المسلمين الدروز بذريعة
أن «داعش» قد يستهدفهم ولن ينجدهم النظام أبداً .كذلك تبث
هذه المحطات الرعب في أوس��اط المسيحيين بعرض ما فعله
«داع��ش» بمسيحيي الموصل وتدعو كل ه��ؤالء إل��ى االلتحاق
بالمعارضة السورية التي ليست إال «داع��ش» والنصرة إنما
بمسميات جديدة.
والستكمال الخطة اإلعالمية تتوجه المحطات إلى أبناء المدن
ليتخلوا عن النظام وإال فإن مصيرهم لن يكون إال كمصير آالف
الذين ذبحهم «داعش» في الرقة ودير الزور واألنبار والموصل.
إن التشابه في البرامج وم��واد األخبار في محطات «الجزيرة»

و«العربية» و«أم ب��ي س��ي» و«ب��ي ب��ي س��ي» و«ال �ح��رة» ومئات
المحطات األخرى دليل على هذا الجزء األسود الكريه من هذا
المخطط .واحتالل أخبار «داع��ش» درجات ثانوية في األهمية
مؤشر جديد على التركيز على سورية حتى أن هناك اتجاها ً
لتجاهل أخبار «داعش» ودمويته وإجرامه.
إنها إذا ًحرب جديدة تستهدف النظام السوري بتفكيك حلقات
القوة فيه ...وينسى ه��ؤالء أن مكامن القوة في نظام الرئيس
األسد ليس في ما يسميه الغرب «حلف األقليات» ،إنها موجودة
في الطبيعة المدنية والعروبية للنظام الذي ال يميز بين مكون
وآخر ،وتستند إلى حزب البعث القوي الذي أسسه سوريون
من مختلف الهويات والمذاهب ،ويجاهد من أجل مستقبل عربي
متقدم ومكافح في وجه السياسة األميركية و«إسرائيل».
يضاف إل��ى م��ا ت�ق��دم ،الجيش ال�س��وري ال��ذي يبذل الدماء
واألرواح دف��اع �ا ً ع��ن س��وري��ة ض��د إره ��اب مجرم م��دع��وم من
دول عدة بينها أميركا واالتحاد األوروب��ي و«إسرائيل» وتركيا
وبلدان الخليج .ومن أسرار صموده أنه جيش الرئيس حافظ
األس��د الوطني ال��ذي ال يعير مصالح الطوائف والمذاهب أي
اعتبار بل مصالح سورية ومداه البالد بكاملها بمجمل تنوعاتها
االجتماعية والقومية والتاريخية.
وهل يمكن إغفال شعب سورية المتماسك إلى حد كبير الذي
يشكل عنصرا ً بارزا ً في مكامن قوة النظام .وعلى رغم التدمير
المقصود لتفاعالته االقتصادية وإفقاره وبث الرعب في صفوفه
ال يزال يلتف حول الدولة حاملة السوار بالمعصم.
فهل إمكانات الرئيس بشار األسد أقوى من اإلمكانات التي
كان يمتلكها شاه إيران الذي فر عندما تركه شعبه؟ وهل بوسع
نظام غير شعبي أن يصمد أرب��ع سنوات في وج��ه  88دولة
وإرهابيات عالمية ،لوال التأييد الشعبي له؟
لذلك يبدو الرهان على لعبة تأليب األقليات مثيرة للسخرية.

إزاء ما يحصل اليوم
من تسابق بين بعض
المسؤولين والنواب
الشماليينالمتم ّولين
على إعالن استعدادهم
للمساهمة في إعادة
اإلعمار والتعويض على
األهالي الذين تض ّرروا
جراء األحداث األخيرة،
تمنى سياسي شمالي
عتيق لو أنهم فعلوا ذلك
حين كانوا يتسلّمون
مسؤوليات تنفيذية،
وسهروا على تنمية
المناطق واألحياء الفقيرة
في طرابلس والشمال،
بدالً من استغالل الفقر
لتأجيج العصبيات
والغرائز وتبنّي قادة
المحاور وإخراج
اإلرهابيين من السجن!

وتشبه ذلك الذي يحاول العبور على متن قوس قزح .فيقع إلى
أسفل ويدق عنقه .هذه هي مصادر قوة البشار التي لن تخذله
قط .وأولها أنه يؤمن بفكر قومي غير أقلياتي .ويرفض األفكار
المذهبية والطائفية الصادرة عن الفكر الوهابي من السعودية،
فكيف يمكن لقراءة دينية إرهابية تستعدي مجمل سكان األرض
من المسلمين والمسيحيين والهندوس والبوذيين والعلمانيين
أن تكون إنسانية؟
لذلك تستخدمها السياسة الخارجية األميركية في تدمير
الشعوب وفتح بوابة دمشق العصية على المؤامرات.
وكيف ينسى منتحلو صفة اإلسالم ما يفعله اليهود في القدس
الخاضعة اآلن للتهويد والمسجد األقصى المستباح للعصابات
الصهيونية ،وال تهتز شعرة في ذقون شيوخ الوهابية إال لجهاد
النكاح وزواج المسيار؟
أم��ا الجزء ال��دول��ي من استنزاف سورية فيتعلق بالخفض
المتعمد ألسعار النفط باستعمال إمكانات السعودية إلصابة
إيران وروسيا بمقتل ،ألن الخفض يش ّل إمكانات هذين البلدين
على دعم دمشق .وهو سالح ذو حدين يصيب كل الدول المنتجة
ومعظمها مسط ٌو عليه من الشركات األميركية الكبرى.
ولكن فليتأكد الجميع ـ أن العالقات السورية ـ اإلي��ران�ي��ة ـ
الروسية هي عالقات جيو ـ استراتيجية تقوم على رفض موسكو
تحويلها إلى نروج مرمية في المحيط المتجمد الشمالي ،وتأبى
إيران استكمال محاصرتها والدواء لكلتي الحالتين موجود في
سورية فقط.
هذه هي أبعاد الحرب األميركية على سورية التي لن تؤدي
إال إلى مزيد من القتل والتدمير واستنزاف إمكانات دول الخليج
النفطية ال ق��درات نظام البشار .وإذا كانت دول الخليج قادرة
على الفتك بالتاريخ ،فإن دمشق عصية على التآمر ومستعدة
إلنقاذ التاريخ من براثن من كان دائما ً على هوامشه.

مجل�س الوزراء يوقع مر�سوم �صرف رواتب القطاع العام
ويخ�ص�ص  30مليار ليرة للتعوي�ض على المواطنين في طرابل�س
ّ
أص��در مجلس ال���وزراء باالستناد
الى المادة  62من الدستور ،القانون
المتعلق بفتح اعتماد اض��اف��ي في
ال��م��وازن��ة العامة لتغطية ف��روق��ات
الرواتب وملحقاتها ،بحيث سيتمكن
الجميع والعسكريون بخاصة من
قبض رواتبهم كالمعتاد في أول الشهر.
وأق��ر المجلس تعويضات بقيمة 30
مليار ليرة لباب التبانة واالس��واق
القديمة في طرابلس.
وكلف مجلس ال���وزراء ال��ذي عقد
جلسة ف��ي ال��س��راي برئاسة رئيس
الحكومة تمام س�لام ،مجلس االنماء
واإلعمار المباشرة فورا ً بتلزيم تنفيذ
م��ن��ش��آت ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة م��ن ال��غ��از
المنبعث من مطمر الناعمة إضافة إلى
أعمال صيانة وتشغيل منشآت توليد
الطاقة وذلك في شكل تدريجي بحسب
الحاجة وتسليمها إلى مؤسسة كهرباء
لبنان ،تمهيدا ً لتزويد القرى والبلدات
ال��م��ج��اورة لموقع المطمر بالطاقة
الكهربائية المنتجة منها مجاناً ،على
أن تقتطع تكاليف تنفيذ المنشآت
من المبالغ المقررة بموجب مضمون
قانون الحوافز.
وكلف مجلس الوزراء أيضا ً مجلس
االنماء واالعمار بإعداد دفتر شروط
إلج����راء مناقصة مفتوحة لتلزيم
أعمال كنس النفايات وجمعها ونقلها
في نطاق محافظتي بيروت ولبنان
الشمالي ومعظم محافظة جبل لبنان
وعرضه على مجلس الوزراء خالل 15
يوماً ،وكلفه أيضا ًإجراء مناقصة لتلزيم
معالجة النفايات الصلبة وعرضه على
مجلس الوزراء خالل  60يوماً.

ووافق مجلس ال��وزراء على تكليف
وزي���ر ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة بتسيير
مصلحة المدينة الرياضية ،وعلى
طلب بعض الوزرات واالدارات العامة
المشاركة في المؤتمرات .وكلف وزارة
البيئة متابعة تنفيذ ق���رار مجلس
ال��وزراء واقتراح التدابير واالج��راءات
الالزمة إلنجاز بنوده.
وأعلن موافقته على مشروع قانون
بتعديل مادة من قانون تنظيم مهنة
الوساطة المالية ،وعلى تعيين رئيس
دائرة في مالك ديوان محكمة االستئناف
المذهبية الدرزية العليا ،وعلى طلب
مجلس اإلنماء واإلعمار التوقيع على
مشروع اتفاقية قرض للمساهمة في
تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مسلخ
في طرابلس .ووافق على قبول بعض
ال��ه��ب��ات ال��م��ق��دم��ة لمصلحة بعض
الوزارات واالدارات العامة.
وكان سالم جدد في مستهل الجلسة
المطالبة بانتخاب رئيس جديد ،متمنيا ً
أن يحصل ذلك في أسرع وقت» .وتحدث
رئيس الحكومة عن أح��داث طرابلس
التي حقق فيها الجيش انجازا ً أمنيا ً
كبيراً .وتطرق إلى حجم األضرار التي
لحقت بالمواطنين وباألبنية والمنازل
والمساجد التي تم احصائها في شكل
أول���ي .وع��رض نتائج مشاركته في
مؤتمر برلين الذي بحث في موضوع
النازحين السوريين .وتطرق سالم
إلى موضوع العسكريين المخطوفين،
مشيرا ً إلى جلسة لجنة األزمة يوم أول
من أمس ،وأكد أنه يولي هذه القضية
أقصى أولوياته».
وأش��ار وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج

ال��ذي تال م��ق��رررات الجلسة إل��ى «أن
الوزراء أجمعوا على أن بعض األحياء
في طرابلس وعكار يعاني الفقر الشديد
وال��ح��رم��ان ،وال ب��د م��ن معالجة هذا
الوضع».
وعلق وزير المال علي حسن خليل
عقب انتهاء الجلسة على ما حصل في
مجلس الوزراء في شأن رواتب القطاع
العام قائالً« :إن ما حصل هو انتصار
لمنطق القانون والمصلحة الوطنية،
وتم االتفاق وفق األصول بعد صدور
القانون ،وقد استطاعت وزارة المال أن
تنجز بسرعة قياسية عملية التحويل
ال��ى مصرف لبنان ،وان اعتماد هذا
المنطق سيساهم بكل تأكيد في اعادة
االنتظام الى المالية العامة وأصول
المحاسبة».
وكان وزير العدل أشرف ريفي أكد
قبيل الجلسة «أنه في حال اجتمعت
كل عناصر التطرف كما هو الحال في
التبانه والبقاع الشمالي فإنها اللحظة
المناسبة للدولة ألن تعود رعائيا ً
وخدماتيا ً وإنمائيا ً على هذه المناطق
كي ال تضطر إلى أن تعود أمنيا ً في وقت
آخر».

لجنة الحوار
اللبناني ــ الفلسطيني

م��ن ن��اح��ي��ة أخ����رى ،ال��ت��ق��ى س�لام
لجنة الحوار اللبناني  -الفلسطيني
في حضور رئيسها ال��وزي��ر السابق
حسن منيمنة وعدد من ممثلي الهيئات
الدولية واالت��ح��اد األوروب���ي وسفراء
ال���دول المعنية .وج��دد تحذيره من

جانب من جلسة مجلس الوزاء في السراي
عدم إمكان تحمل لبنان عبئا ً إضافيا ً
بما يفوق طاقته على االحتمال من
النازحين السوريين على أرضه.
وت���ح���دث س�ل�ام ع���ن ال��م��ش��ك�لات
السياسية واألمنية التي تضغط على
لبنان وعلى حكومته ،م��ن انتخاب
رئيس للجمهورية اللبنانية ،إلى خطف
العسكريين اللبنانيين والمفاوضة
إلطالقهم وص��وال ً إلى أوض��اع الشمال
بعد المعارك األخ��ي��رة التي خاضها
الجيش اللبناني ض��د المسلحين،
الفتا ً في الوقت نفسه إلى «أن الملف
الفلسطيني يظل على جدول اهتمامات
الحكومة وحضور ه��ذا الملف ليس
طارئا ً أو مستجداً ،بل هو بمثابة خيار

(ت ّموز)
رسمي متواصل وقد تم التعبير عنه
من خالل إنشاء لجنة الحوار اللبناني
 الفلسطيني وما يفتحه ذلك من آفاقلبناء عالقات ثقة بين الجانبين وما
يقود في المحصلة الى صياغة رؤي ٍة
مشتركة تصب في مصلحة الشعبين
الشقيقين اللذين يتقاسمان ظروف
الحياة الصعبة».
وثمنُ إيجابا ً المواقف األخيرة
التي أعلنتها الحكومات الصديقة في
ك ٍل من السويد وبريطانيا وفرنسا
من أجل الضغط على «إسرائيل» في
سبيل الوصول الى الحل السياسي
واإلنساني ال��ذي يضمنُ محاصرة
هذه البؤر ُة الملتهب ُة بالصراع منذ

عقود بعيدة».
وثمن س�لام «الجهد ال��ذي تبذ ُله
وكالة «األون���روا» التي تشترك معنا
في المعاناة ،إذ كلما ازدادت أعباؤها
وال���ح���اج���ات ،ت��ن��اق��ص��ت ال���م���وارد
واإلم��ك��ان��ات» .وأثنى على «م��ا تقوم
به لجن ُة ال��ح��وار التي تحظى بدعم
وتأييد وثقة الحكومة رئيسا ً ووزراء،
والتي تتولى التواص َل مع كل الوزارات
واإلدارات اللبنانية المعنية في
تحسين ظ��روف الشعب الفلسطيني
ومعالجة مشكالته ال ُملحة ،ويتم ذلك
كله بالتعاون مع سفارة فلسطين في
بيروت ،وم��ع اللجان الشعبية على
أرض الواقع في سائر المخيمات».

جل�سة تمديد للمجل�س الأربعاء

ب ّري يح ّيي اعتراف ال�سويد بدولة فل�سطين
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة
تشريعية عند الحادية عشرة قبل ظهر االربعاء المقبل
ل��درس المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على
جدول االعمال وإقرارها ،أبرزها تمديد والية المجلس
النيابي وفتح اعتماد اضافي لرواتب الموظفين.
وفي نشاطه ،بحث بري مع السفير السويسري فرنسوا
باراس ،العالقات الثنائية .واستقبل وزير خارجية انتيغا
وباربودا شارل فرننديز والسفير اللبناني األصل ميشال

عفلق والقنصل الفخري نزيه غصوب.
إلى ذل��ك ،توجه بري «بالتحية والشكر من حكومة
السويد إلع�لان اعترافها بدولة فلسطين ،وه��و يمثل
اعترافا ً بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني
في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية،
خصوصا ً أنه ال يجوز ونحن في مطلع األلفية الثالثة
أن يبقى هناك شعب م��ح��روم يعاني م��ن العنصرية
واإلضطهاد واإلستيطان مع وجود آالف المعتقلين».
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�سامي الجم ّيل يزور فرنجية

فرنجية والجميّل في بنشعي
منسق اللجنة السياسية
واصل
ّ
ف��ي ح��زب الكتائب النائب سامي
ال��ج��م��ي��ل ج��ول��ت��ه ع��ل��ى ال��ق��ي��ادات
المسيحية .حيث التقى رئيس تيار

المرده النائب سليمان فرنجية ،في
دارته في بنشعي ،في حضور الوزير
السابق يوسف س��ع��ادة ومفوض
االع�ل�ام ف��ي الكتائب سيرج داغ��ر.

وج��رى البحث في مجمل تطورات
األوض��اع على الساحة اللبنانية.
واستبقى فرنجية ضيوفه الى مائدة
الغداء.
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