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الشامي لـ »األنباء«: متفائل بالمساعي السورية - السعودية - اإليرانية
و إسرائيل عدو حتى االنسحاب من األراضي العربية واالعتراف بالدولة الفلسطينية

معال��ي الوزير، ال بأس ان قدمنا الداخليات اللبنانية على اخلارجيات في 
ه��ذا اللق��اء األول لكم مع صحيف��ة عربية خليجية. الى أين ترى املس��اعي 
السورية � السعودية واصلة من اجل التسوية في لبنان، وأي مخرج ممكن 

من دوامة احملكمة الدولية املقفلة؟
احلقيقة ان القلق الشائع في لبنان اليوم، ناجم عن التدخل اإلسرائيلي 
السافر، عبر مواصلة االحتالل لبعض األراضي كما عبر شبكات التجسس 
التي اكتشف العديد منها. وفي رأيي انه ال حل ملوضوع لبنان الداخلي اال 
باحلوار الوطني واحلوار اللبنانيـ  العربي واحلوار السعوديـ  السوري، 
ولكل دولة دور تلعبه انطالقا من كوننا دولة عضوا في جامعة الدول 
العربية ومن املفروض ان يكون هناك تعاون وتنســــيق بيننا، وهذا ال 
يعني انه ال دور تلعبه الدول الصديقة ودول اجلوار كإيران، ولذلك انا 

متفائل جدا باحلوار القائم حاليا.
على الصعيد اخلارجي، نس��ألكم بداية عن موض��وع تصريحات وزير 
خارجي��ة بريطانيا املقلقة حيال لبنان وماذا كان رد س��فيرة بريطانيا ماري 

فرنسيس غاي؟
استدعينا السفيرة غاي الســــتيضاحها حول موقف وزير خارجية 
بالدها الذي توقع اندالع أعمال عنف خالل هذا الشهر في لبنان، ألنه اثار 
املخاوف والقلق بني اللبنانيني، وقد أكدت لنا السفيرة ان هذا التصريح 
ليس مبنيا على معلومات رسمية متتلكها الدولة البريطانية، وقد طمأنت 

الشعب اللبناني من خاللنا الى عدم توقعها أي أعمال عنف.

موقف السفير فخر للسياسة اللبنانية

معالي الوزير، لقد حملت األخبار من األرجنتني أن مش��كلة حصلت بني 
س��فير لبنان هش��ام حمدان ورئيس بلدية بيونس ايرس، اثر زيارة األخير 
الى اسرائيل، وعدم مروره على البلديات الفلسطينية أسوة باإلسرائيلية في 
وقت تتجه األرجنتني الى االعتراف بالدولة الفلس��طينية ودخول الس��فارة 
اإلس��رائيلية على اخلط بنشر كتاب وجهه السفير اللبناني الى رئيس بلدية 

العاصمة األرجنتينية والتعليق عليه على نحو يخدم اللعبة اإلسرائيلية؟
الذي حصل، فخر للسياسة اللبنانية وموقف جيد ينوه به ويشكر 
عليه سفيرنا في األرجنتني، فيما يتعلق مبسألة ان األرجنتني من جهة 
تريد ان تعترف بالدولة الفلســــطينية ومن جهة أخرى تريد ان تنشئ 
عالقات تعاون أمني! فبهذا التناقض أليست إسرائيل دولة محتلة ألراضي 

لبنان واألراضي العربية والسورية وأين الدولة الفلسطينية؟
ما يجب العمل عليه دفع املجتمع الدولي التخاذ تدابير عقابية جلهة 
االعتداءات اإلسرائيلية، وبالتالي فإن سفيرنا له كل احلق كمواطن بأن 
يخاطب ويستفســــر ألنه عبر عن موقــــف مصيري ووطني أصيل إزاء 

القضايا اللبنانية والعربية.
هو تصرف عفوي ام انه عاد الى اإلدارة املركزية في بيروت؟

أي سفير يحمل في طيات مهامه ان يكون صحافيا وإعالميا، فكيف 
اذا كان يريد ان يحافظ على الثوابت اللبنانية ويعكس الثوابت اللبنانية 

في السياسة اخلارجية. وهذا ما قام به سفيرنا في األرجنتني.
هل زيارة رئيس بلدية بيونس ايرس الى اس��رائيل هي التي اس��تفزت 

السفير؟
هو وجه رسالة يستفسر ويعكس الثوابت اللبنانية وهذا يعبر عن 

موقف وطني.
معالي الوزير ما تقييمكم ملا ش��هدته الس��نة املاضية وكم اس��تفاد منها 

لبنان وكم تضرر؟
قبل كل شيء، ال أتكلم عن الضرر اال الذي يحصل من قبل اسرائيل، 
بينما نشــــاط احلكومة في الداخل واخلارج كان ممتازا اذا حافظت على 
الثوابت اللبنانية والعمل كان دائما من ضمن إطار هذه الثوابت وكانت 
السياسة اخلارجية تتجه دائما في هذا اإلطار انطالقا مما جاء في البيان 
الوزاري من مواقف سياسية وخطة وبرنامج يتعلق بالتنمية االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية، وخاصة فيما يتعلق مبســــألة املغتربني، لذلك 
كان النشاط في هذه السنة ممتازا، خصوصا بالنسبة لوزارة اخلارجية 
التي تعاني من نواقص كثيرة. كان هناك جهد مضاعف من قبل جميع 
املوظفني في الداخل واخلارج وخاصة البعثات الديبلوماسية واملوظفني 
فــــي تأمني ما هو مطلوب منهم وأحيانا بشــــكل زائد باملقارنة مع حجم 
النواقص، وهناك رضا تام وانعكاس ممتاز في سياسة لبنان على هذا 

الصعيد من قبل وزارة اخلارجية.
وتبقى حصيلة االعتداءات اإلسرائيلية والضرر في السياسة العدائية 

التي متارسها باجتاه لبنان ومحاولة زرع الفنت.

املنطقة، وأية مشاكل تقع جند ان اسرائيل وراءها، والفنت التي شهدها 
لبنان كانت وراءها اسرائيل.

هل من رسائل اسرائيلية الى لبنان عبر املوفدين الدوليني؟
لدينا رســــالة واحدة نتمسك بها، وهي انسحاب اسرائيل من جميع 
األراضي العربية احملتلة اللبنانية والسورية، وقيام الدولة الفلسطينية 
وعاصمتها القدس، وما دام هذا لم يتحقق، تبقى اسرائيل دولة معادية 

ومحتلة وال تريد السالم وهي وراء مشاكل املنطقة.
واعطي مثاال على ذلك، عدم التزام اسرائيل بالقرار 1701، املبني على 
القرار 425، الذي يلزم اسرائيل باالنسحاب من مزارع شبعا وتالل كفر 
شــــوبا واجلزء اللبناني من قرية الغجر، واعتمادها املناورة من خالل 
سياسة جتزئة احللول، وقد طرحت منذ سنة امكانية انسحابها من اجلزء 
اللبناني في بلدة الغجر، لكنها مازالت تناور وتراوغ وتكذب، ليس على 
اللبنانيني وحسب، بل على املجتمع الدولي، والدليل اننا تبلغنا نيتها 
االنسحاب من املبعوث اخلاص لألمم املتحدة )ويليامز( وآخر لقاء مع 
ويليامز جاء بعد اعالن نتانياهو عزمه االنسحاب من الغجر، وقد مضي 
شــــهران ونصف على ذلك اإلعالن دون تنفيذ، ما يعني ان ذلك اإلعالن 

كان مجرد مناورة عدائية.
وما املوقف اللبناني؟

قرارنا االستراتيجي، هو استخدام جميع الوسائل املشروعة لتحرير 
األراضي، ومن هنا جاءت ثالثية الشــــعب واجليش واملقاومة، وهل من 
سبيل آخر؟ طبيعي اننا لن نقف مكتوفي األيدي، وفي أي بلد في العالم، 
دور الشعب واجليش واملقاومة ان يهبوا لتحرير األرض، ثم لدينا مسألة 
أخرى، انها مسألة وجود نصف مليون الجئ فلسطيني يحلمون بالعودة 

الى ديارهم، ما يثبت ضرورة الدولة الفلسطينية.

كذبة االنسحاب من الغجر

اذن موضوع االنسحاب من الغجر كذبة؟
حتى اآلن كل الطروحات االسرائيلية مناورات ودجل وكذب، والسؤال 
احملوري هو ملاذا جتزئة االنسحابات؟ املفروض االنسحاب من املزارع 
وتالل كفرشــــوبا والغجر مرة واحدة فلماذا التجزئة؟ هنا تبرز فعالية 
األمم املتحــــدة وقراراتها، لقد صدر القرار 425 عام 1978، وتلته قرارات 
أخــــرى قبل الوصول الى القــــرار 1701، وكلها مبنية على القرارين 425 
و426، واملفروض مبوجبهما انسحاب اسرائيل من كل األراضي، لكنها 

مازالت تراوغ وتناور.
كيف ميكن موازنة السياس��ة اخلارجية في بل��د كلبنان يعيش أوضاعا 

صعبة؟

فمنذ 2006 حتى السنة املاضية )يناير( كان هناك 4500 خرق للسيادة 
اللبنانية والقرار 1701 مبعدل 3 أو 4 خروقات وانتهاكات يوميا للسيادة 
اللبنانية، ومنــــذ يناير 2010 حتــــى اآلن زادت اخلروقات واالنتهاكات 
والتهديدات االســــرائيلية الى 11 خرقا وانتهاكا كمعدل يومي في خالل 
10 أشــــهر، يعني أصبحنا أمام 7000 خرق وانتهاك للســــيادة اللبنانية 
والقرار 1701 إضافة الى أكثر من 12 شــــبكة جتسس كشفتها السلطات 
اللبنانية ورفعنا فيها شكوى الى مجلس األمن، أضف الى أعمال التعدي 
املتعلقة بشبكة االتصاالت اللبنانية وخرقها من قبل اسرائيل، وما حصل 
في مؤمتر االحتاد الدولي لالتصاالت الذي أدان إســــرائيل إلقدامها على 
هذا اخلرق، هذا كان موقف لبنان دائما والتأكيد على ان اســــرائيل هي 
صاحبة اخلروقات وصاحبة االنتهاكات كدولة عدوانية لم تنسحب ال 
من األراضي العربية وال من األراضي اللبنانية ولم توافق على املبادرة 
العربية للتسوية وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. فإذا الضرر 
يأتي دائما من اسرائيل وعلى املجتمع الدولي ان يتجه التخاذ عقوبات 
وتدابير رادعة حتى تنتهي املسألة، ويحل الصراع في إطار ما جاء في 

مبادرة السالم العربية.

لبنان في محور التوحيد العربي

معالي الوزير هناك حتوالت سياس��ية جديدة في منطقة الشرق األوسط 
ورمبا ينتج عنها محور سياسي يضم مجموعة من الدول أين لبنان منها؟

لبنان يلعــــب دوره دائما من محور واحد هــــو محور احلفاظ على 
السياســــة العربية املوحدة، وبالتالي موقف لبنان هو موقف توحيدي 
وحواري مع جميع الدول العربية، طبعا هناك عالقات بني لبنان وسورية 
مميزة وهذا ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، وهذا ال يعني 
انه ليست هناك عالقات سليمة وجيدة مع جميع الدول العربية، وخاصة 
اململكة العربية السعودية الى جانب دول اخلليج وخاصة الكويت، فلبنان 
يلعب دوره كعامل موحد، وبالتالي نحن عضو في جامعة الدول العربية 

نعمل بالتنسيق التام معها ومع الدول العربية األخرى.
في أي اجتاه ترون الوضع اللبناني في العام اجلديد؟

وفقا للمسار اللبناني في السياسة الداخلية أنا متفائل وال ميكن حل 
القضايا إال باحلوار في لبنان واحلفاظ على الثوابت اللبنانية، ولبنان 
هو منــــوذج للدميوقراطية والتعايش بني جميع طوائفه ومذاهبه، هذا 
النموذج ال تريده اسرائيل، انها تفتعل، ليال ونهارا، املشاكل التي تصب 
في هدم هذا النموذج اللبناني، لذلك نحن نســــتغرب وصف اســــرائيل 
بالدولة الدميوقراطية، فأية دولة دميوقراطية هذه التي تطرح نفســــها 
دولة يهودية، انها دولة عنصرية، وتشــــكل ممارستها خطرا دائما على 

يتميز شعبنا بقوة اإلرادة، صحيح اننا بلد صغير في مساحته، لكنه 
كبير في نشــــاطه وتضامنه ووحدته، ورغم وجود خالفات في وجهات 
النظر، فذلك تعبير عن الدميوقراطية اللبنانية، وأي مسألة داخلية ال 
ل داخليا باحلوار، أما في  يكون العامل اخلارجي فيها هو األســــاس، حتحُ
حالة العامل اخلارجي وخصوصا االسرائيلي، فالبد من تكاتف الشعب 

واجليش واملقاومة، وكل القوى السياسية بوجهه.
ماذا عن عالقات لبنان اخلارجية، في ظل التناقضات الدولية املتسعة؟

نحن نعمل على تفعيل سياستنا اخلارجية باستمرار، دعما لتحرير 
األرض باالنســــحاب االسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها 
القدس، فضال عن االنســــحاب من اجلوالن السوري، وهذه مسألة هامة 
جدا بالنسبة للبنان والدول العربية، وكذلك في مواضيع التنمية على 
مختلــــف الصعد االقتصادية واالجتماعيــــة والثقافية، خاصة ان هناك 
خطــــة موضوعة لكل وزارة مع برامج تنفيذية، وهذه الوزارات تتحرك 

في اخلارج بالتنسيق مع وزارة اخلارجية.
وباملناســــبة يتعني االشــــارة الى محافظة لبنان علــــى معدل النمو 
السنوي عينه بني 7 و8%، ومتكن بذلك من جتاوز أزمتني ماليتني عاملية 

وخليجية، وهذا مردود الى قوة االرادة والنشاط الدائم.
البعث��ات الديبلوماس��ية اللبناني��ة في اخل��ارج، هل مازالت على س��عة 

انتشارها؟ وبالتالي هل تقوم بدورها؟
طبعا، نحن لدينا نحو 85 بعثة ديبلوماسية أو قنصلية في القارات 
اخلامس، تؤمن نشاطها حيال الدولة املضيفة وازاء االغتراب اللبناني، 
وثمة تعاون هام جدا بني بعثاتنا في اخلارج وبني املغتربني اللبنانيني، 

والتقييم العام لهذه البعثات إيجابي جدا.
أحيانا يتعني عل��ى لبنان اتخاذ مواقف دولية معينة بتأييد هذا القرار أو 

ذاك، في مجلس األمن الذي أنتم عضو غير دائم فيه؟
نحــــن كعضو غير دائم في مجلس األمن ننســــق مع الدول العربية 
بالدرجة األولى ثم مع الدول الصديقة، أما فيما يتعلق مبواقف معينة، 

فإننا نعود الى البيان الوزاري للحكومة.
وبالنس��بة للمغتربني في افريقيا جنده��م يتعرضون للمخاطر بني حني 

وآخر؟
أنا ال أرى مشاكل تواجه املغتربني في افريقيا، بل أرى نشاطا اغترابيا 
واسعا، وقد بدأت اجلامعة العربية تهتم باالغتراب في أفريقيا، مثل لبنان، 
الــــذي لديه نحو 250 ألف مغترب منتشــــرون في مختلف دول القارة، 
وينشــــطون في القطاعات العقارية والصناعات املتوسطة والصغرى، 
وفي املؤمتر التاسع لالغتراب العربي، الذي انعقد في القاهرة مبشاركة 
االغتراب اللبناني، منذ اسبوعني، طرحنا تأليف جلنة للمنتدى العربي 
ـ األفريقي، مبشاركة لبنانية، لتوفير الفاعلية لعمل اجلامعة واالغتراب 
وقد رحبت اجلامعة بالفكرة، فنحن لدينا عالقات مع الدولة األفريقية، 
وحني حتصل توترات في داخل هذه الدول ألسباب انتخابية أو غيرها، 
نســــتطيع، بحكم عالقاتنا مع هذه البلدان املســــاهمة في التهدئة دون 

تدخل في الشؤون الداخلية.
وأحيانا يتعرض مغترب لبناني الى مشكلة فنعطي التعليمات للسفارات 

للتقيد بالقوانني الدولية علما ان أغلب مشاكل اللبنانيني فردية.

الكويت ولبنان

معال��ي الوزير ب��ني لبنان والكويت تاريخ من العالق��ات املميزة على كل 
صعيد، والبعض يجد أكثر من وجه ش��به بني النموذجني اللبناني والكويتي، 

على املستوى الدميوقراطي وغير الدميوقراطي، فما رأيكم؟
في موضوع الدميوقراطية الكويت ولبنان واحد.. واحلقيقة أنا 
مرتاح جـــدا لهذا، وهو يعكس حجم دور الكويت املســـتقبلي على 

هذا الصعيد.
أما بالنســــبة للعالقات الثنائية فأنا أعجز عن وصفها، ألنها عالقات 
تاريخيــــة قوية، أكانت هناك اتفاقــــات أو لم تكن، اللبنانيون ينظرون 
الى الكويت نظــــرة أخوية حميمية والعالقات بني الشــــعبني تتخطى 
الصداقة التقليدية، واعتقد ان احلال عينه ينطبق على الكويتيني، وهذه 
العالقات تشكل منوذجا يحتذى، وقد كانت زيارة صاحب السمو األمير 
األخيرة الى لبنان ناجحة جدا وممتازة جدا جدا، حيث مت التوصل الى 
مشاريع حيوية هامة بني الدولتني والتي تعزز التعاون عبر انشاء معهد 
ديبلوماسي لتبادل الديبلوماسيني واخلبرات، وانشاء مدرسة لبنانية 
متطورة من احلضانة الى الثانوي، الى جانب اتفاقات ومشاريع اتفاقات 

لتطوير العالقات القائمة على مختلف الصعد.

بيروت ـ منصور شعبان
في أول حديث صحافي له مع صحيفة خليجية أبلغ وزير اخلارجية واملغتربني 
د.علي الشـامي »األنباء« ان القلق الشـائع في لبنان اليوم ناجم عن التدخالت 
اإلسـرائيلية، لكنه أكد تفاؤله باملساعي السوريةـ  السعودية، وبجهود الدول 
الشـقيقة والصديقة كإيران، موضحا ان تصريحات وزيـر اخلارجية البريطانية 

املتوقعة عنفا في لبنان هذا الشهر ليست مبنية على معلومات رسمية.
الوزير الشامي أشاد مبوقف سـفير لبنان في األرجنتني هشام حمدان في 

املواجهـة التي حصلت بينه وبني رئيس بلدية بيونس ايرس على خلفية زيارة 
األخير إلسرائيل وبلدياتها، دون البلديات الفلسطينية فيما تستعد بالده لالعتراف 

بدولة فلسطني. وقال ان موقف السفير فخر للسياسة اللبنانية.
وكشف الوزير الشامي عن 7000 خرق إسرائيلي للقرارات الدولية احلامية 

للسيادة اللبنانية خالل السنة املاضية.
وتبنى ثالثية الشـعب واجليـش واملقاومة كقوة للتحرير في حال فشـل 
املساعي السلمية، معتبرا احلديث عن االنسحاب اإلسرائيلي من شمالي الغجر 

كذبة إسـرائيلية. واعتبر ان التحرير والتنمية هما شـعارا السياسـة اخلارجية 
للبنان، مشـيدا بدور االغتراب اللبناني في افريقيا وبالدور الذي بدأت تسـلكه 
اجلامعـة العربية هناك، واصفا ما يتعرض له اللبنانيون في بعض األحيان هناك 

بـ »املشاكل الفردية«.
وزيـر اخلارجية اللبنانية وصـف العالقات مع الكويـت بالتاريخية والقوية 
واالخويـة واصفا الزيارة األخيرة لصاحب السـمو األمير الـى بيروت بالناجحة 

واملمتازة. وفيما يلي نص احلوار:

وزير الخارجية اللبناني وصف في أول حوار له مع صحيفة خليجية العالقات الكويتية ـ اللبنانية بالمميزة وزيارة صاحب السمو األمير لبيروت بالممتازة

7000 خرق إسـرائيلي للسـيادة اللبنانية في سـنة واالنسـحاب العسكري من شـمالي الغجر كذبة
نتبنـى ثالثيـة الشـعب والجيـش والمقاومـة كقـوة للتحرير في حال فشـل المسـاعي السـلمية

وزير اخلارجية اللبناني د.علي الشامي

وزير الشباب والرياضة د.علي عبداهلل

)محمود الطويل( الزميل منصور شعبان محاورا وزير اخلارجية اللبناني د.علي الشامي 

عبداهلل لـ »األنباء«: التسوية ستكون أشمل من اتفاق الدوحة ولن تقتصر على القرار االتهامي
بيروت ـ زينة طبارة

رأى وزير الشباب والرياضة د.علي عبداهلل ان 
الوقائع السياسية احمللية واالقليمية، تشير الى ان 
نتائج املبادرة السعوديةـ  السورية باتت قاب قوسني 
من التوصل الى تسوية ترضي غالبية اللبنانيني 
وتبعـــد لبنان عن دائرة الفتنـــة التي تخطط لها 
اسرائيل وبعض الدول املؤيدة والداعمة ملشاريعها 
في املنطقة، معربا عن اعتقاده بان تلك التســـوية 
ستكون أشمل من اتفاق الدوحة بحيث لن تقتصر 
فقط على القرار االتهامي للمحكمة الدولية وملف 
شهود الزور فحســـب، امنا ستتناول حلوال لعدة 

عناوين وملفات سياسية عالقة بني اللبنانيني.
وأكد الوزير عبداهلل في تصريح لـ »األنباء« انه 
على عكس ما تؤكده قوى »14 آذار« فإن ملف شهود 
الزور والقرار االتهامي البد لهما من أن يكونا بندين 
رئيسيني على منت التسوية املرتقبة، وذلك العتباره 
أنه لوال تعذر التفاهم حول هذين امللفني ملا آلت اليه 
االمور أساسا الى تشنج الساحة الداخلية ومنها الى 
انتاج تسوية برعاية الـ »سـ  س«، مستدركا بالقول 
انه على الرغم من الرعاية العربية للتسوية، فهي لن 
حتقق اآلمال املرجوة منها ان لم يبادر اللبنانيون 

الى تأهيل االرضية لها من خالل مالقاة املســـاعي 
العربية وســـط الطريق والتعامل معها على أنها 

الباب الوحيد للخروج من أزمتهم الراهنة.
وعما يشاع عن تغيير حكومي بعد حلول التسوية، 
لفت الوزير عبداهلل الى انه حتى الساعة ليس هناك 
ما يؤكد الذهاب الى تشكيل حكومة جديدة، معتقدا 
ان ما يقال في هذا االطـــار  مجرد حتليالت قائمة 
على معطيـــات غير جدية وعلى تســـريبات غير 
مؤكدة، وبالتالي فإن مسار األمور وتطوراتها على 
املستوى السياسي يبقى غير معني مبا تتناقله بعض 
الوسائل االعالمية عن تبديل حكومي يتماشى مع 
أحكام التسوية املرتقبة، مشيرا الى ان اللبنانيني 
عانوا ما فيه الكفاية للتوصل الى تشكيل حكومة 
الوفاق الوطني احلالية، وبالتالي ليس من السهل 
الذهاب الى تشكيل حكومة جديدة والدخول مجددا 
في لعبة شد احلبال بني الفرقاء اللبنانيني، معربا 
عن اعتقـــاده بان لبنان ليـــس بحاجة الى تغيير 
حكومي بقـــدر ما هو بحاجة الـــى التفاف أقطابه 
السياســـيني حول بعضهم وإلى تضافر جهودهم 
لتحصني الساحة الداخلية ومنعها من االنزالق الى 
مزيد من الشـــرذمة واالنقسامات، وذلك من خالل 

تفهـــم البعض خلصوصية املقاومة وحمايتها مما 
يدبر لها دوليا للقضاء عليها بهدف حماية الكيان 
الصهيوني وتعبيد الطريق أمام مشاريعه في املنطقة 

الشرق أوسطية.
وعن حقول النفط داخـــل احلدود االقتصادية 
اللبنانية وخطر الهيمنة االسرائيلية على حقوق 
لبنان النفطية، خصوصا بعدما تبني ان لدى الكيان 
االســـرائيلي أكبر كمية من الغاز في املنطقة، لفت 
الوزير عبداهلل الـــى ان املطلوب اليوم من الدولة 
اللبنانية هو متابعة قانون النفط الذي أقره مجلسا 
النواب والوزراء، وذلك عبر اصدار املراسيم التطبيقية 
للبدء بتنفيذه وإبالغ األمم املتحدة بترسيم احلدود 
االقتصادية اللبنانية، مشيرا الى ان اضاعة الوقت 
ليســـت ملصلحة لبنان كون هناك مخاوف كبيرة 
من أن تســـارع اسرائيل الى الهيمنة على احلقوق 
اللبنانية من خالل تذرعهـــا بالتنقيب عن النفط 
داخل حدودها املائية، ما سيؤدي الى تعقيد األمور 
وبالتالي الى تأخير استجرار املوارد املالية لصالح 
اخلزينة اللبنانية، الســـيما ان نسبة 25% من آبار 
النفط في لبنان تســـتطيع تأمـــني مبلغ 76 مليار 
دوالر للخزينـــة، أي ما يفوق حجـــم الدين العام 

وكلفة متويل بعض املشاريع الوطنية وفي مقدمتها 
»االستراتيجية الدفاعية«، مشيرا الى ان لبنان تلقى 
العديد من العروض املقدمة من قبل شركات أجنبية 
متخصصة بالتنقيب، وبالتالي ليس هناك ما مينعه 
من تســـديد خطواته في هذا االجتاه الذي سيكون 

مردوده وفيرا على اخلزينة اللبنانية.
وختم الوزير عبداهلل بإدانـــة العمل االرهابي 
الدموي الذي استهدف احدى كنائس االسكندرية 
في مصر وقبلها كنيسة سيدة النجاة في العراق، 
الفتا الى ان العدو االســـرائيلي يسعى جاهدا الى 
إذكاء الفتنة بني املسلمني واملسيحيني في املنطقة، 
عبر تســـهيله وتغذيته الهجمـــات االرهابية ضد 
املسيحيني بهدف تشويه الرسالة االسالمية القائمة 
على التعايش بني االديان السماوية كافة، وبهدف 
ضرب التعددية الطائفية التي تتناقض مع أهداف 
العنصرية الصهيونية، مؤكدا ان العمل االرهابي 
سيزيد من التماسك واللحمة بني االديان في املناطق 
املستهدفة، وان االرهاب أيا تكن مصادره واجلهات 
الداعمة له لن يحقق ما يصبو اليه كون املسلمني 
سيبقون السباقني الى حماية املسيحيني في املنطقة 

ومنعهم من الرحيل خارجها.

وزير الشباب والرياضة أدان الهجمات اإلرهابية على الكنائس وأكد أن المسلمين سيبقون السباقين إلى حماية المسيحيين


