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اتجاه ّ
قوي نحو ت�صعيد الحروب الأميركية بالوكالة
 د .وفيق ابراهيم

 د  .تركي صقر
في ك ّل جريمة ابحث عن المستفيد ...وفي مجزرة المجلة
الفرنسية الساخرة «تشارلي إيبدو» يبدو واضحا ً أنّ المستفيد
األول والرابح األكبر هو إدارة أوباما وحكومة نتنياهو.
بالنسبة إلى إدارة أوباما ،فقد كانت في حاجة إلى جريمة
إرهابية بهذا الحجم لتبرير تضخيمها ل�ـ»داع��ش» وم��ا هولته
عن أخطاره ومب ّررات قيام التحالف الدولي لضربه وضرورة
اصطفاف األوروبيين وغير األوروبيين تحت قيادة الواليات
المتحدة األميركية لمحاربته من دون تردّد.
أما بالنسبة إلى نتنياهو ،فقد وظفها مباشرة لصالح استقدام
مزيد من اليهود الفرنسيين لالستيطان في فلسطين المحتلة،
كما استخدمها لتلميع صورته المهزوزة قبل االنتخابات ،فوجد
في حضوره مسيرة باريس التضامنية الفرصة المناسبة،
لكنه تصرف برعونة ووقاحة ظاهرة للعيان عندما ترك وراء
ظ�ه��ره ف��ي فلسطين ال�ت��ي تئن تحت االح �ت�لال «اإلسرائيلي»
الوحشي وغزة التي دمرها جيشه العنصري ،عشرات اآلالف
من الفلسطينيين ضحايا إرهابه وإرهاب كيانه الغاصب وجاء
م�ه��روالً يزاحم الصف األول في مسيرة باريس التضامنية
لينفي ال�ت�ه�م��ة ع��ن ن�ف�س��ه ف��ي م�ث��ل ه ��ذه ال �ج��رائ��م ،وه ��و أول
الممارسين إلرهاب الدولة المنظم في العالم ض ّد شعب بأكمله
هو الشعب الفلسطيني.
ليس هناك أكثر م��ن المخابرات األميركية ن�ف��وذا ً وتغلغالً
وصالت واسعة مع ك ّل التنظيمات اإلرهابية ،بما فيها التنظيم
الذي قام بمجزرة المجلة الباريسية ،هذه المجزرة التي وجدت
فيها إدارة أوباما ضالتها المنشودة لتسديد ضربتها المؤجلة
لالتحاد األوروب��ي وإخضاعه كليا ً لمشيئتها .وبالنسبة إلى
فرنسا ب��ال��ذات فقد الحظت إدارة أوب��ام��ا م��ؤخ��را ً أنّ الرئيس
الفرنسي وحكومته يتبعان سياسة متردّدة وشبه متراجعة
عن التوافق مع السياسة األميركية الستهداف روسيا في أزمة
أوكرانيا ،وأنّ هوالند قد يلتزم مع بوتين في اتفاقية تسليم
روس�ي��ا حاملة ط��ائ��رات صنعتها فرنسا ،إض��اف��ة إل��ى بوارج
حربية فرنسية ستتسلمها موسكو من باريس ضمن عقود
بمليارات الدوالرات.
وظهر لإلدارة األميركية أيضاً ،أنّ فرنسا وألمانيا تميالن إلى
اعتماد سياسة الح ّل الوسط مع موسكو ،أي أنهما ال ترغبان
بسياسة التصعيد األميركية ض ّد روسيا أو في منطقة الشرق
األوسط .وتدرك إدارة أوباما أنّ التأجيج المكثف الذي توفره
ه��ذه العملية يجب أن ي��ؤدي إل��ى ش��قّ ط��ري��ق واس��ع للقيادة
الفرنسية للسير نحو تصعيد تدخل فرنسا العسكري وزيادة
توريطها وتو ّرطها ،وفعالً تحقق على الفور ما تريده واشنطن
بإرسال أكبر حامالت الطائرات الفرنسية «نابليون» إلى منطقة
الخليج.
وعندما وصفت صحف أميركية عديدة بعناوين عريضة
مجزرة المجلة الباريسية « 11أيلول فرنسي» ،لم يكن هذا
الوصف عن عبث كونها تحمل في شكل موضوعي ع��ددا ً من
القواسم المشتركة مع العملية اإلرهابية التي نفذها منتمون
إلى مجموعات القاعدة في نيويورك في  ،2001/9/11رغم
الفرق الشاسع والكبير ج��دا ً في ع��دد الضحايا وال��دم��ار الذي
خلفه استهداف برجي التجارة في نيويورك.
وال غرابة في أن يتوافق ه��ذا االف�ت��راض مع التوقيت الذي
ج��رت فيه ه��ذه العملية وم��ع طبيعية التأجيج اإلع�لام��ي الذي
يرافقها وال ��ذي راف��ق التأجيج األم�ي��رك��ي إث��ر أح ��داث أيلول،
فباريس تع ُّد في العالم الغربي رم��زا ً لحرية الثقافة والكلمة
وهي أول عاصمة رفعت شعار «حرية إخاء مساواة « في عام
( 1789الثورة الفرنسية) ،وإنّ اختيار مكان العملية اإلرهابية،
ّ
بغض النظر عن تطرف مجلة «شارلي إيبدو» ،كصحيفة يقال
إنها تعبر عن حرية الكلمة ،يجري اآلن استخدامه في وسائل
اإلعالم األميركية بالذات لتأجيج الفرنسيين وإحداث تحول في
سياستهم لتتطابق مع السياسة األميركية ،وقد بدأت شعارات
«القوة الناعمة» تنتشر داعية إلى «حماية حرية الكلمة» و«حرية
التعبير» وتنذر بخطر داهم يحدق بها مثلما بدأت شعارات بوش
بعد  11أيلول عن «حماية الديمقراطية والعالم الحر» و نشر
الديمقراطية في أفغانستان والعراق والشرق األوسط.
س��ارع��ت ال�م�ن�ظ�م��ات ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة إل ��ى اس �ت �ث �م��ار مجزرة
«تشارلي إيبدو» ،فلم تكد تجف دماء ضحاياها حتى تحركت
الجماعات المعادية لإلسالم والمؤيدة للكيان الصهيوني لتدفع
باتجاه توسيع قاعدة العداء لإلسالم والمسلمين ،وتحويلها
إلى حملة عالمية شاملة تحت غطاء مكافحة اإلره��اب ،خدمة
ألهداف سياسية مبيتة وتوجيه ضربة لالتحاد األوروبي .كما
بدأت وسائل اإلعالم التابعة لروبرت ميردوخ ُتبرز في شكل
واسع وعلى الصفحات الرئيسية ،النشاطات المعادية لإلسالم
والمسلمين في أوروبا ،وخصوصا ً في ألمانيا وفرنسا وهولندا
والنرويج وغيرها من البلدان ،وال تتردّد في دعم الحملة التي
تشنها حركة «بيجيدا» العنصرية األلمانية ،وتبرز مواقفها التي
تحاول من خاللها تبييض صفحتها وادع��اء أنها ليست نازية
واتهامها السياسيين األل�م��ان بأنهم تخلوا عنها ،في إشارة
واضحة إلى مواقف الحكومة األلمانية والمستشارة األلمانية
أنجيال ميركل والغليان األوروب��ي الذي يتزايد يوما ً بعد يوم.
وتعتبر تصرفات ميردوخ ووسائل إعالمه مؤشرا ً إلى وجود
حملة منظمة إلث��ارة المشاعر المعادية لإلسالم والمسلمين
في نفوس الناس العاديين في أوروب��ا من أجل تحقيق أهداف
سياسية ال�غ��رض األس��اس��ي منها ض��رب االت �ح��اد األوروب ��ي
وتفكيكه ،وليس سرا ً أنّ الصحف التابعة لميردوخ تدعم االتجاه
الداعي إلى انسحاب بريطانيا من االتحاد ،وما يؤكد وجود حملة
تحريض منظمة ض ّد اإلسالم والمسلمين بقيادة وسائل إعالم
م�ي��ردوخ ،المقاالت التي تظهر تباعا ً في تلك الوسائل وعلى
رأسها صحيفة «التايمز» ،إذ نشرت مقاالً لميالني فيليبس تحت
عنوان« :اليهود هم أع��داء اإلس�لام الحقيقيون وليس رسامي
الكاريكاتير» .وجاء في المقال« :ال يمكن إبطال مفعول الخطر
ما لم يعترف الغرب بالدافع الحقيقي خلف الحركة الجهادية»،
أي أنّ اإلسالم عدو اليهود واستحضار نغمة معاداة السامية
والخرافات واألساطير «اإلسرائيلية».
وليس ت �ج��اوزا للواقع ال�ق��ول أنّ ح��ادث��ة المجلة الفرنسية
صناعة أميركية «إسرائيلية» صرفة ،فالحدث الفرنسي شكل
فرصة ذهبية ألميركا و»إس��رائ �ي��ل» وتوظيفه ج��ا ٍر على قدم
وس��اق وب�لا ح��دود ،وخصوصا ً لجهة تشويه ص��ورة العرب
والمسلمين وإلصاق تهمة اإلرهاب بهما إلى ما شاء الله.
وبذلك يكون إرهاب «داعش» يقدم الخدمات الجلى للصهيونية
العالمية ،ما يؤكد أنّ هذا التنظيم اختراع استخباراتي مرتبط
في شكل خفي بالمخابرات األميركية الصهيونية وال يتحرك إال
بعلمها شرقا ً وغرباً...
tu.saqr@gmail.com

تجتمع عشرات المؤشرات األميركية المهيّأة للتنفيذ في
األيام المقبلة ،في إطار تصعيد خطير يكشف عن نزوع اإلدارة
األميركية إلى رفع وتيرة الحروب المتف ّرقة في الشرق األوسط
بذرائع تصل إلى حدود التهريج.
عنوان هذه المؤشرات هو محاربة اإلره��اب الذي ُح�دّد له
مؤتمر يجمع األميركيين واألوروبيين في شباط المقبل ،لتنسيق
الخطوات المقبلة .واإلره��اب بالطبع إ ٍسالمي ،لذلك تأخذنا
الذاكرة إلى جورج بوش و«حروبه الصليبية» مع شعار «نشر
الديمقراطية» مد ّمرا ً به عشرات البلدان في الشرق األوسط،
فاتكا ً بماليين البشر الذين صودف أنهم من المسلمين .وتردّنا
أيضا ً إلى القرن التاسع عشر زمن اجتياح الغرب ألفريقيا
وآسيا واألميركيتين بذريعة «نشر الحضارة» ،فهل هناك اليوم
ديمقراطية « ُنشرت» أو حضارة « ُزرعت»؟
وسبل
إنّ طربوش الهجمة المقبلة هو مكافحة اإلره��اب ُ
القضاء عليه ،ويبدأ تنفيذه بتدريب «معارضة سورية معتدلة»،
حسب التسمية األميركية المزعومة ،في خمس دول هي :تركيا
واألردن والسعودية وقطر واإلمارات ،على أن يكون المد ّربون
أميركيين ومعهم معاونون محليون .أما الوسيلة الثانية فتعتمد
على نقطتين مترابطتين :المماطلة األميركية في تسليح الجيش
العراقي ،وتسليح عشائر األنبار «السنية» وتدريبها بذريعة
أنها أكثر إلماما ً بمحاربة «داع��ش» السنية .والنتيجة ،دولة
مركزية عراقية ضعيفة وأقاليم مذهبية وعرقية قوية .وهكذا
نحارب اإلرهاب على طريقة أفالم «الكاوبوي» األميركية.
وبالترابط ،يجت ُّر رئيس الوزراء التركي أوغلو مطالب بالده
الدائمة ،م��ع��اودا ً ط��رح فكرة منطقة حظر ج��وي في سورية
وتوسيع المنطقة العازلة بين الحدود التركية والداخل السوري.
والطريف المحزن أنه يب ُّررها بضرورات محاربة اإلرهاب والح ّد

من حركة ثالثة آالف تركي يقول أوغلو (فيلسوف الصفر
مشاكل) إنهم متعاونون مع «داعش».
كما ال يمكن تجاهل الدور األميركي ـ السعودي ـ التركي في
اليمن ،حيث يتب ّنى هذا المحور محاوالت لتفجير «اليمن السعيد»
وتحويله إلى ستة أقاليم منفصلة ومتقاتلة قبليا ً واقتصاديا ً
ومذهبياً .واألدوات األميركية للتفجير هي قبائل وعشائر وجهات
و»إخوان مسلمون» ومذاهب ،باإلضافة إلى تنظيم «القاعدة»
الذي تستعمله األجهزة السعودية واألميركية والتركية لضرب
الحوثيين من حركة أنصار الله .أال يندرج هذا األمر في إطار نشر
الديمقراطية ومحاربة اإلرهاب وتعميم الحضارة؟
لبنانياً ،ال يزال األميركيون والسعوديون يمنعون السالح عن
الجيش اللبناني ويرجئون تسليمه ،مانعين الدولة من القضاء
على«داعش»و«النصرة»فيأعاليعرسالوالشمال،ومفسحين
المجال لتشكل إرهاب قوي في المخيمات الفلسطينية في صيدا
وبيروت ،الستخدامه في استهداف الجيش اللبناني وحزب الله.
والهدف دائما ً هو محاربة اإلرهاب على طريقة «الكاوبوي» ،مع
افتعال حروب سنية ـ شيعية لتدمير لبنان أو الجهات المناوئة
ألميركا.
ويبدو أنّ «قراقوش» المملوكي عاد إلى الحياة إنما بلبوس
«جبهة علماء الشام» المزعومة التي أصدرت فتوى بضرورة
تحويل الليرة السورية إل��ى عملة تركية ،معتبرة أنّ هذا
التحويل يضرب النظام السوري وهكذا يصبح لدينا «ائتالفا ً
سورياً» يترأسه آغا تركماني يحمل الجنسية التركية وينتسب
إلى حزب «العدالة والتنمية» التركي ،وعملة تركية يتداول بها
السوريون .أهذه هي الوطنية واالعتزاز؟ أم أنها عودة إلى زمن
السلطنةالعثمانية؟
في المحصلة ،ال يمكن للمراقب إال «اإلشادة» بدور التحالف
األميركي الجوي لقدرته على رسم حدود األقاليم بالقصف
الجوي من دون أن يتسبّب بكبير ضرر لـ«داعش» و«النصرة».
ّ
ويؤسس محطات تلفزة ويبيع
يصك عملته
وها هو «داعش»
ّ

خفايا
خفايا

نفطا ً وغازا ً للصديقة تركيا بإشراف أميركي مباشر.
باالستنتاج ،يتضح أنّ البيت األبيض يتر ّقب نتائج مؤتمر
موسكو الذي يُنتظر أن يجمع النظام السوري و«المعارضات
السورية» ليبدأ العمل بمشاريعه التصعيدية .وهذا الترقب
زمني فقط ،ألنّ الرياض وواشنطن وأنقرة ،عملت ما في وسعها
إلجهاض مؤتمر موسكو وإفشاله قبل أن يبدأ .لذلك يعمل هذا
المحور على التأسيس لصراعات عسكرية قوية على الساحة
السورية بين نحو  15ألف مقاتل من المعارضة المعتدلة
المزعومة مدعومة ج��وا ً وب��را ً من األت��راك والنظام السوري
الستنزافه وإنهاكه ،مقابل تصعيد القصف الجوي ض ّد «داعش»
و«النصرة»...
كما أنّ للعراق حصصه من المخططات ،وهو عرضة لحروب
عنيفة بين أقاليمه الثالثة ربما تؤدّي إلى تف ّككه في شكل كامل
مع نفوذ رباعي أميركي ـ تركي ـ سعودي ـ إيراني فيه .أما مصير
اليمن فهو مشابه من حيث البنية بإضعافه وإنهاكه وتمزيقه.
ولن يكون لبنان بمنأى من التداعيات ،والمطلوب محاصرة
حزب الله وتفكيك الجيش اللبناني لربطه بالسياسة األميركية
ـ السعودية في شكل كامل.
باالستنتاج أيضاً ،يتضح أنّ المنطقة تتجه بسرعة إلى
حروب قد تفكك عُ رى دولها لمصلحة االرتباط بالجيوبولتيك
األميركي غير المذعور ال من البغدادي وال من غيره ،بل من
الجيوبوليتيك الصيني الطامح إلى طاقة رخيصة وأسواق
استهالك.
ولن تكون المنطقة مستسلمة ،فهناك محور مقاومة في
سورية ولبنان والعراق وروسيا يتحضر ،بدوره ،للمجابهة.
وما كالم أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله األخير
إال إجابة واضحة عن هذا االستعداد لمجابهة التح ّوالت في
المشروع األميركي.
كان السيد ير ّد على األميركيين ال على السعوديين ،صدّقوه
إنه سيد المرحلة والبيان.

توقفت أوساط سياسية
عند الهجوم الذي تشنه
قوى  14آذار على نواب
قوى  8آذار على خلفية
عدم حضور هؤالء
جلسات انتخاب رئيس
الجمهورية واتهامهم
بمخالفة الدستور.
وتساءلت األوساط :هل
هذه التهمة تشمل أيضا ً
رئيس تيار المستقبل
النائب سعد الحريري
وعضو المكتب
السياسي للتيار النائب
عقاب صقر اللذين
يتغيّبان عن البلد منذ
أكثر من ثالث سنوات،
ولم يحضرا بالتالي
أي جلسة انتخاب منذ
انتهاء والية الرئيس
السابق ميشال سليمان.

مجل�س الوزراء دان اعتداء القنيطرة ّ
وجدد الدعوة �إلى انتخاب رئي�س
دان مجلس ال�����وزراء االع��ت��داء
«اإلسرائيلي» في القنيطرة ،مشيرا ً
إل��ى «أنّ اسرائيل تخرق المق ّررات
الدولية وال سيما القرار  ،1701الذي
يلتزمه لبنان ،وذلك باعتدائها المتكرر
على األراض���ي اللبنانية والجيش
اللبناني».
ترأس رئيس الحكومة تمام سالم
في السراي الحكومية أمس ،جلسة
عادية لمجلس ال��وزراء ،في حضور
الوزراء الذين غاب منهم نائب الرئيس
وزير الدفاع سمير مقبل.
وبعد الجلسة التي استمرت قرابة
خمس ساعات ونصف الساعة ،تال
وزير اإلع�لام رمزي جريج المقررات
ال��رس��م��ي��ة ،م��ش��ي��را ً إل���ى أنّ رئيس
الحكومة «ك�� ّرر ،كما في ك ّل جلسة،
المطالبة بانتخاب رئيس جمهورية
جديد بسبب ما ينتج من استمرار
ش��غ��ور م��رك��ز ال��رئ��اس��ة م��ن تأثير
سلبي على عمل سائر المؤسسات
ال��دس��ت��وري��ة ،متمنيا ً أن ي��ت��م ه��ذا
االنتخاب في أسرع وقت حفاظا ً على
المصلحة الوطنية العليا.
ثم أش��ار إلى التطورات الخطيرة
التي تم ّر بها المنطقة والتي يمكن أن
تؤثر على أوضاعنا الداخلية ،ويبقى
على الحكومة أن تستوعب ارتدادات
ه��ذه ال��ت��ط��ورات وأن تتابع عملها
وتعالج شؤون البالد وتنفذ الخطط
األمنية التي تركت ارتياحا ً لدى الرأي

العام».
وأض����اف« :ب��ع��دم��ا أدل���ى بعض
ال������وزراء ب��رأي��ه��م ف���ي ص���دد ه��ذه
ال��ت��ط��ورات ،دان مجلس ال����وزراء
االع��ت��داء اإلسرائيلي في القنيطرة،
ال���ذي أدى إل��ى استشهاد ع��دد من
اللبنانيين .كما أكد المجلس أنّ أي
تصريح يصدر عن أي طرف سياسي
ال يعبر إال ع��ن رأي ال��ط��رف ال��ذي
يدلي به ،وأنّ مجلس ال��وزراء يعبر
عن موقف الدولة بموجب المقررات
الصادرة عنه .ثم أشار المجلس إلى
أنّ إسرائيل تخرق المقررات الدولية
وال سيما القرار  ،1701الذي يلتزمه
لبنان ،وذلك باعتدائها المتك ِّرر على
األراضي اللبنانية والجيش اللبناني،
وأنّ التصدي ألي اعتداء إسرائيلي
يتحقق بوحدة اللبنانيين وتضامنهم،
وبالتزام تلك المقررات الدولية».
وب��ع��د أن ب��ح��ث ال��م��ج��ل��س في
المواضيع الواردة على جدول األعمال
اتخذ القرارات التالية:
 «الموافقة على تغطية اعتمادبقيمة  30مليون دوالر أميركي لزوم
استكمال أع��م��ال ض��روري��ة مكملة
لمشروع طريق صور -الناقورة.
 ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى ط��ل��ب مجلساإلنماء واإلعمار الموافقة على اتفاقية
االستصناع واتفاقية الوكالة بين
الحكومة اللبنانية والبنك اإلسالمي
للتنمية العائدتين لتمويل مشروع

تطوير الجامعة اللبنانية.
 الموافقة على إع��ط��اء مجلساإلنماء واإلعمار سلفة خزينة بقيمة
 45م��ل��ي��ار ل��ي��رة لبنانية إلن��ش��اء
سجون.
 ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى ط��ل��ب وزارةالداخلية والبلديات تكليف مجلس
اإلنماء واإلعمار تأمين التموين الالزم
الستكمال تنفيذ أعمال مشروع تطوير
البنى التحتية التي يقوم بتنفيذها
حاليا ً ضمن أحياء رئيسية في مدينة
صيدا.
 الموافقة على طلب وزارة الشؤوناالجتماعية تفعيل العقود المشتركة
مع الجمعيات األهلية والدينية للعام
.2014
 ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى ط��ل��ب وزارةالداخلية والبلديات الموافقة على
م��ذك��رة تفاهم بين بلدية طرابلس
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
 ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى ط��ل��ب وزارةاإلعالم الترخيص بالتفرغ عن أسهم
في الشركة الجديدة ميكس أف أم
ش.م.ل.
 الموافقة على إب���رام اتفاقيةالتعاون الموقعة بين وزارة البيئة
وب��رن��ام��ج األم���م المتحدة بتاريخ
 ،2014/9/3والمتضمنة هبة
مالية مقدمة لتنفيذ مشروع مراجعة
وت��ح��دي��ث خطة التنفيذ الوطنية
التفاقية ستوكهولم في شأن الملوثات

بري التقى ال�صفدي ومطر والخازن
ووفد ًا من عائلة كرامي

بري مستقبالً وفد عائلة كرامي
دع��ا رئيس مجلس النواب نبيه
ب��ري إل��ى جلسة الن��ت��خ��اب رئيس
الجمهورية ي��وم األرب��ع��اء المقبل.
ووزع�����ت دوائ�����ر م��ج��ل��س ال��ن��واب
�ص ال��دع��وة لعقد الجلسة
أم��س ن� ّ
الـ  18النتخاب الرئيس جاء فيها:
«يعقد مجلس ال��ن��واب جلسة في
تمام الساعة الثانية عشرة ظهر
يوم األربعاء في  28كانون الثاني
الحالي  2015وذلك النتخاب رئيس
الجمهورية».
وف���ي ن��ش��اط��ه ،استقبل رئيس
مجلس النواب نبيه ب��ري في عين

ال��ت��ي��ن��ة ،رئ��ي��س أس��اق��ف��ة ب��ي��روت
للموارنة المطران بولس مطر والوزير
السابق وديع الخازن ،وعرض معهما
األوضاع الراهنة.
وق��ال مطر بعد اللقاء« :تشرفنا
بزيارة دولة الرئيس بري الصديق
وال��ذي نقدر تقديرا ً عاليا ً عمله في
سبيل لبنان .وكانت فرصة للبحث
في الحوار الذي يجري اآلن في لبنان
والذي يرعاه دولته بك ّل محبة بين
حزب الله وتيار المستقبل ،والحوار
الذي سيجري إن شاء الله بين العماد
ميشال عون والدكتور سمير جعجع.

لع ّل هذين الحوارين يصبّان في حوار
بين اللبنانيين وصوال ً الى انتخاب
رئيس للجمهورية كما نتمنى».
كما استقبل بري وفدا ً من آل كرامي
شكره على تعازيه بالرئيس عمر
كرامي ،الذي زار أيضا ً الرئيس أمين
الجميل.
ثم التقى النائب محمد الصفدي
وعرض معه األوضاع العامة.
وم���ن زوار ع��ي��ن ال��ت��ي��ن��ة ،سفير
أرمينيا آش��وت كوتشاريان ال��ذي
عرض مع رئيس المجلس التطورات
والعالقات الثنائية.

ن�شاطات
 أجرى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل
اتصاال ً بوزير الشؤون الخارجية لدولة الفاتيكان
المونسنيور بول غاالغر مهنئا ً بتعيينه في منصبه
الجديد ،وبتسلمه المهام المنوطة به.
وتمنى باسيل للوزير غاالغر التوفيق في المسؤوليات
الموكلة إليه ،شاكرا ً إياه على «اهتمام الفاتيكان
بقضايا لبنان خصوصاً ،وباألولوية التي يعطيها

قداسة البابا فرنسيس للمنطقة عموماً.
استقبل وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس
النائب هادي حبيش يرافقه منسق «تيار المستقبل»
في الجومة والسهل والجومة ــ عكار عصام عبدالقادر،
ورئيس بلدية مشحة زكريا الزعبي ،ورئيس بلدية
القليعات أحمد ابراهيم أحمد .وبحث معهم شؤونا ً
خدماتية وإنمائية.

سالم مترئسا ً جلسة مجلس الوزراء
العضوية في لبنان.
 تأكيد قرار مجلس الوزراء تاريخ 2014/3/27المتعلق بتكليف
وزي��ر المالية على كتب طلب فتح
االعتمادات المستندية الموجهة من
مؤسسة كهرباء لبنان إلى مصرف
لبنان لتغطية ثمن شراء الفيول أويل
ل��زوم مؤسسة كهرباء لبنان تنفيذا ً
للعقد الموقع مع مؤسسة سوناتراك
ال��ج��زائ��ري��ة وم��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول
الكويتية.

(تموز)
 ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى ط��ل��ب وزارةاالقتصاد والتجارة الموافقة على بيع
القمح المحلي لموسم عام .2014
 الموافقة على إع��ط��اء الهيئةالعليا لإلغاثة سلفة خزينة بقيمة
 6،704،787،000ل��ي��رة لبنانية
لتعويض أض��رار االشتباكات التي
حصلت في عرسال في أول شهر آب
من العام .2014
 الموافقة على طلب وزارة الزراعةإل��غ��اء ال��رس��م الجمركي ع��ن كسبة

الصويا المستوردة.
 الموافقة على مشروع مرسوملتصديق تعديل قسم من التصميم
التوجيهي العام للمنطقة الصناعية
في منطقة أنفة العقارية.
 الموافقة على بعض الهباتالمقدمة من بعض المؤسسات.
 ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى ط��ل��ب بعضال�������وزارات ال��م��ش��ارك��ة ف���ي بعض
المؤتمرات وعلى سفر ممثلين لتلك
الوزارات من أجل ذلك».

�سالم بحث مع وفد الخارجية ال�سويدية
زيادة الم�ساعدات للبنان
استقبل رئ��ي��س الحكومة تمام
سالم وزيرة تنمية التعاون الدولي
ف��ي وزارة ال��خ��ارج��ي��ة السويدية
إيزابيل لوفين على رأس وف��د من
الوزارة ،في حضور القائمة باألعمال
السويدية في لبنان ديانا جانس.
وتناول البحث متابعة اللقاء الذي
حصل بين الرئيس سالم والوزيرة
السويدية في برلين في تشرين األول
الماضي ،حيث كانت حكومة السويد
ق��د أعلنت ع��ن منح لبنان ثمانية
ماليين ي���ورو ف��ي إط���ار الصندوق
االئتماني المتعدد الواهبين.
وأبلغت لوفين رئيس الحكومة
عن استعداد حكومة بالدها لزيادة
المساعدات إنسانيا ً أو دع��م النمو
االق��ت��ص��ادي .كما أطلعته الرئيس
على الجولة التي قامت بها في أماكن
تواجد النازحين السوريين بكثافة.

سالم مجتمعا ً إلى الوفد السويدي
ول��ف��ت��ت خ�ل�ال ال��ل��ق��اء إل���ى ق��رار
ال��س��وي��د ال��م��س��اه��م��ة ف���ي توعية
المجتمع الدولي على خطورة األزمة
السورية وض��رورة معالجتها على

ال��ص��ع��ي��د ال��س��ي��اس��ي ل��ح � ّل األزم���ة
ومواكبة البلدان التي يتواجد فيها
ن���ازح���ون س���وري���ون ،وخ��ص��وص �ا ً
لبنان.

الفرزلي :لبنان لن يكون �ساحة ر ّد
حزب اهلل على اعتداء القنيطرة
أشار النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي
إلى أنّ الحوار بين «حزب القوات اللبنانية» و«تكتل التغيير
واإلص�ل�اح» «ق��د ب��دأ بالفعل وخصوصا ً بعد ال��ح��وار بين
المستقبل و حزب الله برعاية الرئيس نبيه بري» ،معتبرا ً «أننا
ال نستطيع البتّ بالرئاسة من دون أن يتحاور العماد ميشال
عون مع الفرقاء ،وه��ذا ما بحثه رئيس القوات عند زيارته
السعودية».
وكشف الفرزلي عن «ب��دء ترتيبات سابقة ممهِّدة لهذه
الحوارات التي ستنتج في نهايتها حالً للفراغ الرئاسي»،
موضحا ً «أنّ المساعي الخارجية والحراك الفرنسي والروسي
ساهمت في إنتاجها» .وق��ال« :أشعر بغصة لعدم تم ّكن
المسيحيين من الشراكة والتعاون خاصة بين القطبين عون
وجعجع ،وآمل أن يتفق الرجالن على مرشح للرئاسة على
أن يجد ك ّل منهما نفسه في الرئاسة وفي توحيد الرؤية نحو
الجمهورية ،وعندما يتم االتفاق على ك ّل القضايا األساسية،
كمواصفات الرئيس المطلوب وقانون االنتخاب ُتح ّل األمور».

وتطرق الفرزلي إلى االعتداء «اإلسرائيلي» في القنيطرة،
معربا ً عن اعتقاده أنّ «حزب الله سير ّد حتما ً على االعتداء
لكنّ لبنان لن يكون جزءا ً من ساحات الر ّد المفترض» ،الفتا ً
إلى «أن هناك لبنانيون يفضلون لو يبتعد حزب الله عن محور
الممانعة».
ورأى أنّ «حدود الصراع السني_ الشيعي ُرسمت وال نية
للفريقين لالستمرار في هذا الصراع في لبنان ،وخصوصا ً مع
بروز مجموعات إسالمية تكفيرية تؤذي الجهتين».
وعن وجود «داعش» في العراق و سورية ،اعتبر الفرزلي
«أنّ الرئيس األميركي ب��اراك أوباما أخ��ذ المبادرة وتدخل
عسكريا ً للحفاظ على موازين القوى التي بدأت تتغير وتنقلب
لما ال يصب في مصلحته ،وهذا ما دفع به إلى توبيخ الكونغرس
بعد أن دعا رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى
إلقاء خطاب في مق ّره» ،موضحا ً «أنّ حالة عدم االستقرار التي
نعيشها اليوم هي نتيجة المحاوالت اإلسرائيلية إلضعاف
الكيانات في المنطقة».

