2

حمليات �سيا�سية

الجي�ش اللحدي
الإ�سالموي ال�صهيوني ...دور وم�صير

السنة السادسة  /السبت  7 /شباط  / 2015العــدد 1704
Sixth year / Saturday / 7 February 2015 / Issue No. 1704

وا�شنطن ت�س ّوق «ح ًال مده�ش ًا» لأزمة �سورية؟
 روزانا ر ّمال

 د .سليم حربا
أع� �ط ��ت ص �ه �ي��ون �ي��ة األغ� �ي���ار ك��ال �ص �ه �ي��ون �ي��ة المسيحية
والصهيونية اإلسالمية ،الصهيونية اليهودية قوة مضافة في
إطار المشروع الصهيوني وقاعدته «إسرائيل».
وإذا ك��ان��ت ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة المسيحية ح��ام�لاً م �ه � ّم �ا ً للفكر
الصهيوني ،ف��إنّ الصهيونية اإلسالمية التي ظهرت ونمت
في رحم «اإلخوان المسلمين» وتبلورت في الوهّابية وأجيالها
من «تنظيم القاعدة» و»داعش» و»النصرة» واألفرع اإلرهابية،
والصهيونية اإلسالمية في إطارها األيديولوجي والسلوكي
وال�س�ي��اس��ي ،ه��ي ح��ال��ة ال�ت�لاق��ي وال �ت�لاق��ح ب�ي��ن ق��وة العجز
«اإلخونجية» وعجز القوة الوهابية والتي تشكل أحد أضالع
المثلث الصهيوني وكيانه «اإلسرائيلي».
ونالحظ التماهي التاريخي بين المشروع «اإلخونجي»
منذ محاولة اغتيال جمال عبد الناصر ومشروعه القومي،
وصوالً إلى مشروع أردوغان ومشروع مرسي الذي خاطب
نتنياهو بالصديق وفتاوى القرضاوي بقتل نصف الشعب
السوري الذي لم يفتِ يوما ً بقتل صهيوني يغتصب فلسطين
واألق�ص��ى ،وم��ا قاله اللغز أب��و بكر البغدادي ب��أنّ الصهاينة
ليسوا ع��دوا ً
معجالً ،وقاله ويفعله األحجية الجوالني بأنّ
ّ
الصهاينة ليسوا ع��دوا ً
معجالً وال مؤجالً .ويكتمل المشهد
ّ
التلمودي بكالم يعالون بأنّ »جبهة النصرة» أكثر تنظيمات
ال�ق��اع��دة اع �ت��داالً وه��ي ال تشكل خ�ط��را ً على ك�ي��ان��ه ،وليو ّقع
ال�ح��اخ��ام نير ب��ن أرت �س��ي بمواعظه أنّ «داع ��ش» م �ب��ارك في
ليهجر اليهود إلى
المنظور التلمودي ألن��ه يضرب أوروب ��ا
ّ
فلسطين ويحقق معتقد التلمود بخراب دمشق ودمار مصر
وتفتيت العراق حيث ُسبي اليهود ودُمرت مملكتهم.
ويفسر تبنّي الكيان «اإلسرائيلي» للمجموعات اإلرهابية
ِّ
ودع�م�ه��ا وال� ��دور ال��وظ�ي�ف��ي للمجموعات اإلره��اب �ي��ة كوكيل
ألصيل ،ظهور الطائرة المسيّرة «اإلسرائيلية» في بابا عمرو،
ولقاء التلفزيون «اإلسرائيلي» مع «أب��و ف��ادي» ال��ذي يطالب
بشارون ،وترسانة األسلحة «اإلسرائيلية» وعربات التشويش
واالتصال في القصير والقلمون والعدوان على سورية بعد
انهيار مشروعه هناك وإفالسه في الغوطة الشرقية.
وم��ع انحسار وإص��اب��ة مجاميع اإلره��اب بنكبات بشرية
ونفسية ،راح كيان العدو يلملم إرهابييه في ريفي القنيطرة
ودرعا إلقامة ما ُيس ّمى »الجدار الخبيث» وتكرار تجربة جيش
لحد ف��ي جنوب لبنان ،وق��د عالج أكثر م��ن  1500إرهابي،
وهو يذكرنا بقول السيد المسيح« :يا أوالد األفاعي تدّعون
الخير وأنتم األش��رار» ،وتح ّول ه��ؤالء المصابين إل��ى قوات
مشاة «إسرائيلية» ،إضاف ًة إلى مئات اإلرهابيين الذين دربهم
وسلّحهم ،وأ ّمن غطاء ناريا ً بريا ً وجويا ً لهجومهم وسيطرتهم
على مجموعة التالل االستراتيجية ومعبر القنيطرة والحميدية
لطمس ج��رائ��م االح �ت�لال ف��ي القنيطرة ال�م��د ّم��رة والتضييق
على أهلنا في الجوالن المحتل والسيطرة على مقرات قوات
«إندوف» واختطاف عناصرها لتأمين مزيد من الدعم المالي
القطري لـ»النصرة».
ويتوازى ذلك مع دور النظام األردن��ي الذي اختزله شكر
أوباما ملك األردن على دعمه المجموعات اإلرهابية ،بعد أن
غصت معسكرات األردن بالمسلحين وال�ق��واف��ل اإلرهابية
ّ
القادمة منه إلى ريف درعا لتحقيق هدف «إسرائيلي» ـ أردني
مشترك ف��ي إق��ام��ة منطقة ع��ازل��ة ،وإق��ام��ة م��ا يس ّمى «إم��ارة
الجوالن» لـ»جبهة النصرة» اإلرهابية ذراع تنظيم القاعدة،
تشكل ح��زام أم��ان للكيان «اإلسرائيلي» ،كورقة ضغط على
ال��دول��ة السورية للتخلي عن ال�ج��والن المحتل .ويكون دور
هذه اإلمارة الوهابية ـ االصهيونية استهداف الجيش السوري
وحزب الله في جنوب لبنان .ويأتي العدوان «اإلسرائيلي» في
مزارع األمل في القنيطرة ،ليعبّر عن حالة الذعر من مؤشرات
ان �ط�ل�اق ال �م �ق��اوم��ة ف��ي ال� �ج ��والن ،وص�ل�اب��ة وق� ��وة الجيش
السوري.
فرياح الميدان المقاوم في شبعا والقنيطرة والجوالن وما
بعد الجليل ،جاءت بما ال تشتهيه سفن العدوان ،وقد سقطت
ق��واع��د االش �ت �ب��اك وأُزي �ل��ت ال�ج�غ��راف�ي��ا ال��واه �ي��ة ف��ي مواجهة
العدوان ،وتح ّول الحلف المعادي إلى جبهة في نسقها األول
»جبهة النصرة» اإلرهابية ،وتح ّول محور المقاومة إلى جبهة
ف��ي نسقها األول المقاومة الح ّقة ف��ي فلسطين ولبنان مع
الجيش السوري ،وأثبتت عملية شبعا بتخطيطها وتوقيتها
ومكانها وسرعتها وفاعليتها ودقتها وإب��داع�ه��ا وإحكامها
في التخطيط وإقدامها في التنفيذ ومردودها وبيانها رقم1
وك�لام السيد حسن نصر الله بعدها إلسماع من به صمم،
وف��ي مهرجان تكريم شهداء القنيطرة وشعار «على طريق
القدس» وبالتوازي مع إنجازات الجيش السوري ،أنّ هزيمة
اإلرهاب الصهيوني اإلسالموي أصبحت فرض عين وحاجة
وض��رورة استراتيجية لمحور المقاومة فك ّل إرهابي يسقط
من جيش لحد اإلس�لام��وي هو خسارة استراتيجية للهيكل
والتلمود وكسب استراتيجي لجبهة المقاومة.
وبما أنّ الطريق إلى القدس يم ّر من القنيطرة وشبعا باتجاه
بيت العنكبوت الواهي ،فلن تعطله قواعد اشتباه أو اشتباك
ول��ن ي�ك��ون مصير ال�ج��والن��ي وم��رت��زق�ت��ه أف�ض��ل م��ن مصير
أنطوان لحد ومرتزقته ،ولع ّل قمامة الكيان َكثُرت وتحتاج إلى
أكثر من لحد عمال ًة وخيان ًة وشباباً.

معلولي :النتخابات نيابية عاجلة
تف�ضي �إلى انتخاب رئي�س
رأى النائب األسبق لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي أنّ الح ّل لـ»األوضاع
الكارثية» التي يعيشها لبنان هو «دعوة اللبنانيين إلى انتخابات ح ّرة عاجلة
تأتي بنواب يمثلون الشعب ،ثم يعمد هؤالء النواب فورا ً إلى انتخاب رئيس
للجمهورية».
وقال معلولي في بيان أمس« :في مواجهة خطرين وجوديين :النازحون
السوريون والحركات التكفيرية ينوء لبنان تحت ثقل شغور رئاسة الجمهورية
والتمديد الالشرعي لمجلس النواب .وإنّ إقفال قصر بعبدا منذ أكثر من  8أشهر،
وإلغاء صناديق االقتراع منذ سنة و 8أشهر أطاحا ركنين أساسيين من أركان
النظام الديمقراطي البرلماني .هذا النظام الذي حمى لبنان خالل عقود من
الحروب الداخلية واألخطار الخارجية».
وسأل« :كيف يمكن أن يصمد لبنان في ظ ّل حكومة أصبح ك ّل وزير فيها
رئيسا ً للجمهورية؟ فمشاريع القوانين والمراسيم والقرارات تتطلب  24توقيعا ً
لتصبح دستورية».
وتابع« :يضاف إلى هذه األخطار األوض��اع االقتصادية المتردية وهجرة
األدمغة وأفول السياحة وتفاقم الجزر األمنية وتفكك أوصال المجتمع طائفيا ً
ومذهبياً».
ّ
وختم معلولي« :تجاه هذه األوضاع الكارثية يبقى أمام لبنان حل واحد أحد
وهو دعوة اللبنانيين إلى انتخابات حرة عاجلة تأتي بنواب يمثلون الشعب،
ثم يعمد هؤالء النواب فورا ً إلى انتخاب رئيس للجمهورية ،ويلي ذلك تأليف
حكومة إنقاذ وطني ،هذا المسار يعيد الوحدة واالستقرار والتقدم إلى لبنان».

لطالما سعت الواليات المتحدة األميركية إلى حضور نافذ
في الشرق األوسط ،في عدة ملفات ،وعادة ما تكون الملفات
ع �ب��ارة ع��ن دول ت�ع��رف واش�ن�ط��ن ج �ي��دا ً أهمية حضورها
ونفوذها فيها ،ويمكن أن توفره لها من أجل الحفاظ على
مصالحها ،وفي طليعتها النفط وأمن «إسرائيل».
نجحت ال��والي��ات المتحدة في إثبات إمساكها بتفاصيل
أكثر من ملف ،ما م ّكنها من التدخل في الصغيرة والكبيرة
في كبرى دول الشرق األوسط ،وأبرزها بعض دول الخليج
ومصر واألردن ،فكانت تلك الدول تؤ ّمن لها مصالحها ،في
مقابل تثبيت دعائم وركائز أنظمة الحكم فيها.
ه��ذا ال�ت��دخ��ل ال ��ذي يشبه ال�ن�ف��وذ المطلق ،ال تستخدمه
الواليات المتحدة منفردة بل تقتسمه مع حلفائها في لعبة
مصالح مشتركة ،فيت ّم على أس��اس��ه اقتسام حصص أو
ث��روات أو تنصيب رؤس��اء ،كله تحت إط��ار تكثيف التعاون
بين واشنطن وحلفائها من أجل تشكيل تكتل دولي قوي في
يمس بالمصالح الكبرى.
وجه أي متغيّر ّ
لطالما ج�يّ��رت ال��والي��ات المتحدة نفوذها ومكتسباتها
لصالح «إسرائيل» في شكل مطلق ،وخصوصا ً في ك ّل ما
ُيس ّمى مكاسب لوجستية أو استراتيجية تندرج في سياق
التبادل االستخباري من أجل حماية أمن «إسرائيل».
تبقى ال��دول المجاورة لفلسطين المحتلة التي أق��ام على
أرضها العدو كيانه الغاصب ،البقعة الجغرافية األه ّم بالنسبة
إلى األميركيين ،وبالنسبة إلى «إسرائيل» فإنّ ضمان أمنها
ال يبدأ سوى بعد االطمئنان إلى أنّ ك ّل هذا الجوار يخضع
لرقابتها واستخباراتها وتدخلها عبر حلفائها في ما يجري

من متغيّرات في عملية تبادل السلطة فيه فتطمئنّ ،وإال فإنها
ال تتوانى ع��ن اخ�ت�لاق ال�ف��رص والسعي إل��ى إدخ��ال العين
«اإلسرائيلية» إليه.
سورية هي الدولة الوحيدة التي بقيت خارج هذا اإلطار،
فهي لم تقع تحت المظلة األميركية ،وإنْ كانت هناك محطات
سياسية أساسية وأح��داث نتجت عن مفاوضات ولقاءات
بين سورية وأميركا تتعلق بكبرى قضايا الشرق األوسط
منذ عقود ،إال أنّ ال��والي��ات المتحدة لم تكن مرتاحة يوما ً
أو مطمئنة إل��ى أنّ نظام الحكم ف��ي س��وري��ة ف��ي قبضتها،
وبالتالي فإنّ منسوب القلق «اإلسرائيلي» من سورية يرتفع
تدريجياً.
أيقنت واشنطن وتل أبيب أخيرا ً أنّ دمشق خارجة تماما ً
ع��ن ال �ص��ف األم �ي��رك��ي ،وخ �ص��وص �ا ً م�ن��ذ ص�ع��ود حركات
المقاومة الفلسطينية واللبنانية وب��داي��ة العالقة السورية
بإيران ،التي كانت ،على ما يبدو ،عالقة تنمو على نار هادئة
حتى أنتجت بعد سنوات حلفا ً متينا ً عميقا ً ناصر القضية
الفلسطينية والمقاومة في لبنان إبان االحتالل «اإلسرائيلي»
بك ّل م��ا للكلمة م��ن معنى ،وه��ذا كله عبر ض��خ ه��ذا الحلف
كافة أنواع الدعم لحركات المقاومة ،عبر سورية ،في خطة
أسست لما يجري اآلن.
استراتيجية مدروسة ّ
إنّ فشل أميركا ومعها ال�غ��رب و»إس��رائ�ي��ل» ف��ي إسقاط
الدولة السورية ،أو كما يقولون نظام الرئيس بشار األسد،
هو «نقطة س��وداء» في عمر السياسات الغربية وخصوصا ً
واشنطن التي تعني إزاحة األسد بالنسبة إليها نجاحا ً مبهرا ً
وس�ط��وة حتمية على ملفات المنطقة ،وخ�ص��وص�ا ً الملف
الفلسطيني ،فما يه ّم واشنطن هو أن تضع «إسرائيل» يدها
على منافذ حدودها من الجهات كافة ،اللبنانية والسورية
واألردنية والمصرية ،فترتاح أميركا وتدير ظهرها عن هذه

ميقاتي :مرحلة الفراغ الرئا�سي م�ستمرة
أم��ل الرئيس نجيب ميقاتي «أن
تتعزز أجواء الحوار التي نشهدها حاليا ً
لتحصين ال��وض��ع الداخلي ف��ي هذه
المرحلة اإلقليمية والدولية الحساسة،
بالتوازي مع مقاربة الوضع الحكومي
وال��م��ل��ف��ات ال��م��ط��روح��ة على مجلس
الوزراء من منطلقات وطنية ال شخصية
واعتبار الواقع الحكومي ،رغم أنه غير
مثالي ويشوبه الكثير من التجاوزات ال
سيما لجهة صالحيات رئيس الحكومة،
يشكل صمام أمان ضرورياً ،إلى حين
انتخاب رئيس جديد يكتمل معه عقد
المؤسسات ال��دس��ت��وري��ة اللبنانية
ويعيد التوازن المفقود حالياً».
وتطرق ميقاتي خ�لال لقائه وف��دا ً
من أساتذة الجامعة اللبنانية وممثلي
المكاتب التربوية في طرابلس إلى

الملف الرئاسي في ضوء مهمة الموفد
الفرنسي جان فرنسوا جيرو ،مشيرا ً
إلى «أنّ فرنسا تبذل جهودا ً كبيرة ،وهي
مشكورة مع الدول المؤثرة في لبنان
وتتواصل مع ك ّل األط��راف في لبنان
سعيا ً إل��ى تحقيق تفاهم يفضي إلى
انتخاب رئيس جديد» .وأض��اف« :إنّ
المؤسف أنّ االصطفافات السياسية
أدخ��ل��ت ه��ذا الملف ف��ي التجاذبات
وأضاعت فرصا ً مه ّمة لجعل هذا الملف
نتاج تفاهم داخلي ،فبات على ارتباط
بتفاهمات إقليمية ودولية ال تبدو متاحة
حتى اآلن .من هذا المنطلق ،أعتقد أنّ
مرحلة الفراغ الرئاسي مستمرة وقتا ً
إضافياً ،ويا لألسف».
وعن السجال الدائر في شأن ملف
ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت،

قال« :هناك شقان لمقاربة هذا الملف،
أولهما إداري بحيث ينبغي عرض هذا
الملف على مجلس ال���وزراء لبحثه،
انطالقا ً من أنّ إنشاء الحوض الرابع
ت ّم بمرسوم وأي تعديل ينبغي أن يتم
بمرسوم آخر ،ومن جهة ثانية ينبغي
أن تكون هناك مقاربة شاملة لموضوع
المرافئ ودورها التنموي الشامل لك ّل
المناطق .وأنا أقترح ،في هذا المجال،
العودة إلى االقتراح الذي قدمه الوزير
السابق عمر مسقاوي  ،خ�لال توليه
وزارة النقل ،والقاضي بإنشاء هيئة
موحدة إلدارة المرافئ اللبنانية لكي
نستفيد من ك ّل مرافقنا الحيوية بعدالة
ومساواة ،ال أن تكون تنمية مرفق معين
ومنطقة معينة على حساب مرفق آخر
ومنطقة أخرى».

مراد� :إزالة ال�شعارات �أق�صى ما يمكن
�أن يحققه الحوار بين «الم�ستقبل» و«حزب اهلل»
اعتبر رئيس «حزب االتحاد» الوزير السابق عبد الرحيم
مراد «أنّ أقصى ما قد ينجح الحوار بين تيار المستقبل
وح��زب الله في تحقيقه هو إزال��ة الصور والشعارات
الحزبية» ،الفتا ً إلى «أنّ أحدا ً ال يراهن أن يخرج هذا الحوار
أو حوار رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب ميشال عون
مع رئيس حزب القوات سمير جعجع ،بأكثر من صورة
لعشاء أو غداء يجمع بينهما».
وشدّد في حديث لـ«النشرة» على «أنّ أي حوار منتج
على المستوى الوطني ال يمكن أن يكون ثنائيا ً بل شامالً»،
الموسع
مشيرا ً إلى «أنّ المشكلة في عدم قيام الحوار
ّ
الشامل تكمن لدى األط��راف األربعة الذين ق��رروا حصر
الحوار بين بعضهم البعض».
واستهجن م��راد «المب ّرر ال��ذي يقدمه البعض لعدم
اجتماع اللبنانيين حول طاولة واحدة ،وهو غياب رئيس
الجمهورية» ،مشدّدا ً على «أنّ هذا المبرر يجب أن يكون
حافزا ً أساسيا ً لقيام هذا الحوار».
وتساءل« :إلى أي مدى يمكن أن نحتمل انهيار واهتراء
ه��ذا النظام ،طالما ال رئيس للجمهورية وال��ف��راغ نخر
المؤسسات التي فقدت هيبتها؟» ،مضيفاً« :نحن غير
ق��ادري��ن حتى على استخراج ثروتنا النفطية وتأمين

خفايا
خفايا

الكهرباء للمواطنين ،فما الذي ننتظره بعد لإلقرار بسقوط
هذا النظام؟»
وش�دّد مراد على وجوب «أن ال يكون طرح إصالح أو
تغيير النظام بمثابة فزاعة للمسيحيين ،باعتبار أنّ أي
حوار في هذا الصدد يجب أن يحمل عنوانا ً رئيسيا ً هو
المحافظة على الوجود المسيحي في المنطقة في شكل
عام ولبنان في شكل خاص ،وإال ك ّنا نحقق رغبة العدو
الذي يسعى إلى إفراغ المنطقة من المسيحيين» ،معتبرا ً
«أنّ أي نظام جديد يجب أن يعتمد على قانون انتخابات
يكون فيه لبنان دائ���رة واح���دة على ق��اع��دة النسبية،
ويضع اآلل��ي��ات ال�لازم��ة النتخاب الرئيس مباشرة من
الشعب».
ور ّدا ً على سؤال عن الوضع األمني ،أجاب مراد« :لو
كان هناك قرار أميركي خارجي بانهيار االستقرار األمني
الهش الذي تشهده البالد لحصل ذلك من زمن» ،معربا ً عن
أمله في «أن يستمر سريان القرار الحالي لمدة طويلة».
وأضاف« :ال ّ
شك أننا سنبقى في الداخل نتعرض لبعض
االهتزازات األمنية التي يجب التصدي لها من خالل تعزيز
عديد وعتاد الجيش والقوى األمنية التي تبقى هي صمام
األمان ورمز الوحدة الوطنية».

المنطقة عسكريا ً ولوجستيا ً باعتبار أنها وفرت لـ»إسرائيل»
ما يحمي أمنها إلى ما ال نهاية.
وم ��ع أنّ إزاح� ��ة األس� ��د ب��ات��ت مستحيلة ب��ال�ن�س�ب��ة إلى
األميركيين بعد استنفاذ الفرص ،ومع يقين واشنطن أنها
أنهكت ال��دول��ة السورية في مكامن ع��دة ،إال أنها لم تعتبر
حتى الساعة أنّ هذا اإلنهاك غير قابل لإلصالح ،وعليه فإنّ
االستسالم األميركي تجاه بقاء األس��د لن يكون بالطريقة
التي يرسم لها الروس واإليرانيون ،على أق ّل تقدير ،وبالتالي
فإنّ إضعاف الحكم سياسيا ً مع بقاء األسد هو الح ّل البديل
للتدخل في سورية والتحكم بمقدّراتها ومصيرها .وكانت
أميركا أخذت على عاتقها تسويق الح ّل السياسي اللبناني
بعد الطائف أي بعد  15عشر عاما ً من ح��رب أهلية دامية
يقسم الحكم بين الطوائف ،لم يثبت يوما ً أنه
أنتجت اتفاقا ً ّ
ً
الح ّل الجذري لمشاكل لبنان ،ولم يثبت يوما أنه قادرعلى
ورص صفوف شعبه في مواجهة األزمات الكبرى،
توحيد
ّ
إال أنّ الواليات المتحدة تس ّوق للح ّل اللبناني اليوم عن طريق
الموفد األممي ستيفان دي ميستورا في شكل الفت ،فترسل
عبره إشارات مفادها أنّ الح ّل اللبناني «مدهش».
سورية التي شاركت في صنع ه��ذا الح ّل ،تعرف جيدا ً
نقاط ضعفه وبالتالي ال يمكن للواليات المتحدة أن تعرض
فصلوا خيوطه.
على المص ّمم ز ّيا ً كان من بين الذين ّ
ال يمكن لواشنطن بسذاجة االعتماد على رمزية األخضر
اإلبراهيمي كمبعوث أممي يمكن من خالله تسويق الغير
مقبول ليصبح مقبوالً عند السوريين الذين ُيعتبرون بالنسبة
إلى كافة الفرقاء في لبنان «أساتذة في الحالة اللبنانية».
ال ي�م�ك��ن ل �س��وري��ة ال �ق �ب��ول ب �ح � ّل ت �ع��رف ن �ق��اط ضعفه
ويستحيل أن تقع في هذا الفخ.
تسويق «الح ّل المدهش» ...ضعيف.

أحد صحافيّي
 14آذار كتب منذ
أيام «أنّ مقاومة
االحتالل لم تكن
يوما ً إال فصالً
واجبا ً في مسيرة
إيران إلى الزعامة
منذ الثمانينات»،
وحين قرأ سياسي
مخضرم هذا الكالم
طرح على َمن في
مجلسه السؤال
التالي :إذا كانت
المقاومة طريقا ً إلى
زعامة المنطقة،
فلماذا لم تعتمدها
المملكة العربية
السعودية؟

حردان ا�ستقبل �أمين عام «الوحدوي» في البحرين
ّ
لحل �سيا�سي يعزز الوحدة وي�صون اال�ستقرار

حردان مستقبالً فاضل
استقبل رئيس الحزب السوري
القومي االجتماعي النائب أسعد
حردان ،أمين عام التجمع الوحدوي
الديمقراطي ف��ي البحرين فاضل
عباس ،في حضور أمين عام مؤتمر
األح���زاب العربية ق��اس��م صالح،
ومدير الدائرة اإلعالمية معن حمية.
وج��رى خ�لال اللقاء ع��رض عام
لألوضاع في المنطقة ،والتحديات
ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي ،ال
سيما تحدّي اإلره��اب واالح��ت�لال،
وك��ان تأكيد مشترك على ضرورة

يصب
مواجهة هذه التحديات ،بما
ّ
ف����ي م��ص��ل��ح��ة دول ال��م��ن��ط��ق��ة
وشعوبها.
ورأى المجتمعون أنّ األولوية
هي لمواجهة اإلره��اب الذي يعيث
قتالً وتدميرا ً في العديد من البلدان
ال��ع��رب��ي��ة ،خ��ص��وص�ا ً ف��ي سورية
والعراق ،وأنّ هناك مصلحة أكيدة
لجميع الدول العربية في أن تحسم
مواقفها لمواجهة هذا الخطر الذي
يخدم مصلحة العدو الصهيوني.
وف���ي خ��ص��وص األوض�����اع في

البحرين ،أك��د المجتمعون على
ض���رورة ال��ح��وار وال���وص���ول إل��ى
ح ّل سياسي يعزز وحدة هذا البلد
ويصون استقراره.
كما أك��د المجتمعون ض��رورة
ح��م��اي��ة وص�����ون ح���ري���ة ال����رأي
والتعبير السياسيين ،وخلق بيئة
داخلية للحوار والتالقي ،من خالل
إط�لاق معتقلي ال��رأي السياسي،
وفي مقدمتهم األمين العام لجمعية
الوفاق الوطنية البحرينية الشيخ
علي سلمان.

ن�شاطات
 استقبل رئيس كتلة المستقبل
النيابية الرئيس فؤاد السنيورة،
في مكتبه في بلس ،سفير الجزائر
أح��م��د ب��وزي��ان ،وك���ان بحث في
األوض����اع ال��راه��ن��ة م��ن مختلف
الجوانب والعالقات الثنائية بين
البلدين.
 اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س «ت��ي��ار
المرده» النائب سليمان فرنجية،
ف��ي دارت���ه ف��ي بنشعي ،منسقة
أنشطة األم��م المتحدة في لبنان
سيغريد ك��اغ حيث عقد اجتماع
ش���ارك فيه ع��ن «ال���م���رده» جان
بطرس ،وتخلله عرض للتطورات
الراهنة في لبنان والمنطقة.
 يصل رئيس مجلس النواب
البلجيكي أندريه فالهو إلى بيروت

السنيورة وسفير الجزائر
في  20الجاري ،وذل��ك في زيارة
يلتقي خاللها كبار المسؤولين
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن ول��ج��ن��ة ال��ش��ؤون

الخارجية والمغتربين النيابية
ويتفقد كتيبة ب�لاده العاملة في
إطار القوات الدولية في الجنوب.
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