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نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد يتسلم درعا تذكارية من وزير الدفاع السوري العماد علي حبيب بحضور سفيرنا عزيز الديحاني 

خالد مشعل متوسطا عددا من أعضاء وفد جمعية الصحافيني الكويتية والزميلة هدى العبود

الكويت مؤكدا ان املوقف الشجاع 
كان محل احترام وتقدير كبيرين 
من قب����ل الكويت »قيادة وحكومة 

وشعبا«.
وقال ان سورية ساهمت قواتها 
في حترير الكويت رغم ما حتملته 
قيادتها السياسية طوال سبعة اشهر 
من اغراءات غير عادية، مشيرا الى 
ان مشاركة دمشق تعد اول مشاركة 
عسكرية سورية في تاريخ اجليش 
خارج اراضيها بقرار سوري بحت 
قبل ان يكون قرارا عربيا باستثناء 
مش����اركة قواتها في لبنان والتي 
كانت بقرار عربي ضمن قوات الردع 
العربية. وأعرب الراشد عن اعتزاز 
الشعب الكويتي بأن الدم السوري 
سال على ارض الكويت مثلما سال 
الدم الكويتي على ارض س����ورية 

خالل فترة السبعينيات.
ونقل الراشد خالل اللقاء حتيات 
النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع الش����يخ جابر املبارك 
متمنيا لوزي����ر الدفاع العماد علي 
حبيب دوام الصحة ولبلده سورية 
التقدم واالزده����ار. ومن املقرر ان 
يغ����ادر وفد جمعي����ة الصحافيني 
الكويتية دمش����ق في وقت الحق 
الى لبن����ان والذي يضم  متوجها 
اضافة الى بهبهاني والراش����د كال 
من عضو اجلمعية دهيران ابا اخليل 
والكاتب خليل حيدر والصحافية 

رمي الوقيان وماجد السابج.

حتى اآلن ال يوجد تقدم حقيقي، منذ أن وصل نتنياهو إلى احلكم ظن 
أنه يستطيع وضع قواعد جديدة أفضل من أوملرت فتالعب وتناور، وقد 
عرض علينا الوسيط األملاني عرضا رأينا فيه تقدما ال بأس به ولكنه يحتاج 
إلى اس����تكمال فقلنا للوسيط هذا غير كاف، وطرحنا أربع نقاط أساسية 
الستكمالها مع اإلس����رائيليني ولكننا فوجئنا عندما ذهب لإلسرائيليني 
بنسخة لهذا العرض يقدم عرضا أدنى منه وكان هذا ثمرة للخالف داخل 
احلكومة اإلس����رائيلية املصغرة، وقد رجح نتنياهو اجلانب املتشدد في 
احلكومة املصغرة، بينما كان اجلي����ش حريصا على إمتام الصفقة على 
اعتبار أن شاليط جندي ويريد أن يعطي رسالة بأنه يحافظ على جنوده، 
أما مسؤولو األمن فكانوا متشددين بدعوى أن اإلفراج عن نوعية معينة 
من األسرى الفلسطينيني قد يحدث فوضى وانتفاضة وأعماال عسكرية، 
ومنذ ذلك اليوم جمدت األمور، الوسيط األملاني حاول بعد فترة أن يغرينا 
بالعودة إلى أرضية العرض اإلس����رائيلي الذي رفضناه، ولكننا رفضنا، 
بعض األطراف األوروبية دخلت على اخلط والنتيجة كانت عدم التقدم، 
ومنذ حوالي شهرين أجرى الوسيط األملاني جوالت مكوكية بني اإلخوان 
في غزة وبني اإلسرائيليني وجاء ببعض العروض التي تشتمل على جديد 
ولكنه طفيف ومازال اجلدل قائما، وحتى اللحظة ال نش����عر بجدية عند 
نتنياهو لتقدمي عرض ميكن قبوله من حركة حماس، ونحن حريصون على 
اإلفراج عن شاليط ولكن مقابل أن يفرج عن العدد والنوعية التي أردناها 
من األسرى واألسيرات، والعدد الذي طلبناه عدد غير كبير مقارنة بعدد 
األسرى، أريد أن أشير إلى أن شاليط والد اجلندي أدرك أن هناك أكثر من 
طرف يعوق إمتام الصفقة من بينها نتنياهو الذي يتالعب مبشاعر عائلة 
شاليط ويخدع الرأي العام اإلس����رائيلي، كما أن األميركان كان لهم دور 
سلبي فهم ضغطوا على حكومة نتنياهو لكيال تتم الصفقة من أجل عدم 

التأثير على املفاوضات التي كانت دائرة بني محمود واإلسرائيليني.

 االحتالل اإلسرائيلي

يقال انكم متنعون الفصائل من فعل املقاومة في قطاع غزة؟ 
غزة حق لكل أبناء الشعب الفلسطيني وعلى الرغم من أن غزة ال يوجد 
فيها جنود محتلون أو مس����توطنون فإننا نعتبرها مازالت عمليا حتت 
االحتالل اإلس����رائيلي باملعنى القانوني والسياسي ألن أجواءها وبحرها 
وحدودها تتعرض للعدوان، فإس����رائيل تتحمل مسؤولية االحتالل بكل 
تبعاته، ومع ذلك، هناك واقع ميداني مختلف عن الضفة، وحق املقاومة 
مكفول لكل أبناء الش����عب الفلسطيني ألن غزة مازالت تتعرض للتهديد 
اإلس����رائيلي كما أن غزة جزء من الوطن الفلس����طيني وشعب غزة جزء 
من الشعب الفلس����طيني، وبالتالي هم ش����ركاء في املسؤولية الوطنية 
العامة، لكن األصل أن كل جغرافية فلسطينية لها خصوصية يتم تكييف 
موضوع املقاومة فيها مبا يناسب تلك احلالة، فمثال ال أطالب ابن الضفة 
مبا أطالب به ابن ال� 48، كذلك ابن غزة له خصوصية، من حقك املقاومة 
لكن كيف تقاوم؟ هذا األمر بحاجة لتوافق وطني يناسب احلالة الغزية، 
ومن هنا حتاورنا مع الفصائل كيف نرس����م سياسة املقاومة في غزة، إذ 
ال يوجد جنود محتلون أو مستوطنون حتى نقوم بعمل يومي، لألسف 
هناك فئتان فئة عندها سوء تقدير، وهناك فئة تزايد علينا وكأمنا تريد 
أن تقول لالحتالل تعال واحتل غزة، من الظلم أن يتحمل الشعب في غزة 

تبعات حروب ال مبرر لها.
هل السلطة في رام اهلل تدعم تنظيمات إسالمية ضد حماس؟ 

لدينا معلومة أن هناك أطرافا فلس����طينية في الس����لطة وعربية على 
تواصل مع بعض املجموعات في غزة إس����المية وغير إسالمية كنوع من 
أدوات الضغط على حماس في غزة، وعندما أقول أطراف عربية ال أقصد 

أشخاصا. 
كيف هي عالقتكم مع تركيا وهل طلبتم فتح مكتب لكم فيها؟ 

العالق����ة م����ع تركيا عالقة جي����دة ونراعي ظروفه����م وال نطلب فتح 
مكتب حلماس لديهم، ظروفهم اخلاصة ال تس����مح بأن تكون مثل الدول 

األخرى.

شروط، فقط االحتكام للعبة الدميوقراطية والشراكة مع فتح وجميع 
القوة، فغزة ليست لنا وحدنا والضفة ليست لهم وحدهم، تعالوا لنتحمل 

املسؤولية معا في إطار السلطة وإطار منظمة التحرير. 
هم يتهموننا بأن مرجعيتنا هي س����ورية وإي����ران، ونحن نقول لهم 
اختبرونا، ثم سبق وان اتفقنا في مكة، أين كان تأثير املرجعية، علما أن 
سورية كانت ضد املصاحلة في اتفاق مكة، واإليرانيون ال يتدخلون كما 
أن اإلخوة في س����ورية موقفه����م كان ايجابيا وال يتدخلون، البعض كان 
يسأل هل تعتقد أن حتسن العالقات السورية � املصرية سينعكس إيجابا 
على املصاحلة؟ كنت أقول ال، ألن املصاحلة ال عالقة لها بالعالقة بني مصر 
وسورية، نحن لسنا أحجار شطرجن ولسنا وقود في صراع عربي � عربي 
أو غيره، هذا ش����أن فلس����طيني، وفي اللحظة التي ستتوافر فيها قواعد 
املصاحلة سأذهب إليها من دون أي مؤثرات.  ومن يعتقد أن حماس مرتاحة 
باالنقس����ام فهو مخطئ وكذلك من يعتقد أن فتح مرتاحة فهو مخطئ، ما 

هو اإلغراء في حكم قطعة من األرض تعيش كل تلك املعاناة. 

اتهام حماس

كان هناك عتب سعودي بأن حماس لم تلتزم باتفاق مكة؟ 
قلت لصاحب السمو األمير سعود الفيصل وزير اخلارجية الذي دمر 
اتفاق مكة هم األميركان ألن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لم يشاور األميركان 
فسخطوا عليها فانقلبوا عليه ودعموا طرفا فلسطينيا لالنقضاض عليه، 
وهذا ذكرته وس����ائل إعالم أميركية، وقلت لألمير من يصدق أن حماس 

ترفض اتفاقا جعلها على رأس حكومة وحدة وطنية. 
لألسف باعتبار أميركا س����اخطة علينا والغرب يضع علينا شروطا 
وبالتالي ال يوجد س����ند دولي لها دفع البعض ليظن أن بإمكانه أن يلقي 

اللوم على حماس واتهامها بتعطيل املصاحلة.
الطرف اآلخر يتهمكم بأنكم رفضتم التحاور مع ش��خصيات فلسطينية 

بعينها؟ 
لم نضع »ڤيتو« على أي شخص من وفد فتح انطالقا من املبدأ التالي 
إذا سمحت لنفسي بالتدخل في تشكيل وفد الطرف اآلخر فسأعطيه احلق 
بالتدخل في تشكيل وفدنا، وهذا حصل قبيل اتفاق مكة، حيث علمنا أن 
وفد فتح يتضمن محمد دحالن، فبعض اإلخوة احتجوا على ذلك، فقلت 
لهم ال حتتجوا على دحالن ما دام جاء ضمن وفد رس����مي، وبالفعل جاء 
دحالن ونس����ينا كل املاضي، وباحملصلة ال نضع أي اشتراطات على أي 
أحد مثلما أننا لس����نا خاضع����ني ألي طرف في الدنيا ال في املصاحلة وال 

في غيرها، نحن ننطلق بقرار ورؤية فلسطينية. 
أين وصلت صفقة تبادل األسرى؟ 

النقاط، وأكد أنه موافق على فكرة التفاهمات ومت طرح ست نقاط: النقطة 
األولى: أن تتشكل جلنة االنتخابات بالتوافق، ألن الورقة املصرية تنص 
على أن يشكلها الرئيس. وأن تشكل كذلك احملكمة التي تبت باالنتخابات 
أيضا بالتواف����ق. أما النقطة الثالثة فهي: موع����د االنتخابات بحيث يتم 

االتفاق على موعد جديد.
النقطة الرابعة: تتعلق مبنظمة التحرير، ففي الورقة املصرية فكرة 
اسمها إطار القيادة املؤقت للمنظمة يدير الفترة االنتقالية وهذا اإلطار 
املؤقت هو اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئاسة املجلس الوطني واألمناء 
العامون للفصائل وش����خصيات مستقلة، وكان مطلبنا أن نضع عبارة 
مهام هذه القيادة غير قابلة للتعطيل، وهذه العبارة كانت موجودة أصال، 
وطلب عزام أن نضيف إليها عبارة مبا ال يتعارض مع صالحيات اللجنة 

التنفيذية، فقلنا موافقون، وبذلك اتفقنا على النقطة الرابعة.
أما النقطة اخلامسة: فهي إعادة بناء وهيكلة األجهزة األمنية، وكانت 
كلمة البناء ساقطة، وقالوا ال مشكلة بأن تكون بناء وهيكلة، ونحن نريد 
األمرين، ومت االتفاق عليها وهذه النقاط ليس����ت اعتراضا على الورقة 

املصرية هي مجرد مراجعة وتدقيق.
هذه النقاط حس����مت في ربع ساعة، النقطة السادسة: وهي تشكيل 
جلنة أمنية عليا تضع سياسات أمنية تشرف على الضفة الغربية وقطاع 
غزة، وكان مطلبنا أن تتش����كل اللجنة بالتوافق وأن تكون مسؤوليتها 
عل����ى الضفة والقطاع، فقال عزام األحمد هذا املوضوع دقيق ويجب أن 
نعود فيه إلى املسؤول األمني )ماجد فرج( وهو مسؤول املخابرات العامة 

الفلسطينية في الضفة الغربية وكذلك ملراجعة أبو مازن.
 ع����اد واتصل بن����ا واتفقنا على موعد جديد وهنا تعطلت املس����ألة 
بعد الكالم الذي دار بني الرئيس بش����ار األسد وأبو مازن في قمة سرت 
فطلبوا منا نقل احلوار من دمش����ق، فقلنا لهم هذا األمر غير الئق، ومن 
ثم وافقوا، وجاء عزام األحمد وصخر بسيس����و وماجد فرج، والتقينا 
معه����م وفوجئنا أنهم تراجعوا عن بعض النقاط منها جلنة االنتخابات 
واحملكم����ة، أما املفاجأة الثانية أن ماج����د فرج تكلم بلغة واضحة أن ال 
ش����راكة في األمن، فاألمن مستقر في الضفة واملشكلة في غزة املتمردة، 
وبالتالي إعادة بناء وهيكلة األجهزة يتم في غزة واللجنة األمنية العليا 
نحن من يشكلها، وبالتالي ألغى موضوع الشراكة، وهنا كانت العودة 

إلى نقطة الصفر.
وباختصار كيف س����تتحقق مصاحل����ة إذا كان أحد طرفيها ال يريد 
شراكة. وباحملصلة نرى أنه من دون استعداد طرفي االنقسام الفلسطيني 
إلى االس����تناد إلى أسس وطنية بحتة وعلى قاعدة الشراكة لن تتحقق 
املصاحل����ة، ومطلب حماس باختصار أن تعالوا للمصاحلة من دون أي 

أكد رئيس املكتب السياسي حلركة املقاومة اإلسالمية »حماس« خالد 
مش��عل عدم التدخل في الشأن املصري، مبينا انه مت ضبط احلدود بني 
غزة ومصر، وحول املصاحلة الفلسطينية أوضح مشعل أن اإلخوة في 
س��ورية ال يتدخلون في موضوع املصاحلة وإمنا هم دائما يشجعونها 

كما أنهم ال يطرحون أنفسهم بديال عن الرعاية املصرية.
»األنب��اء« التقت مش��عل خالل اس��تقباله وفد جمعي��ة الصحافيني 

الكويتية الزائر لدمشق وفيما يلي التفاصيل:
كيف تتابعون املشهد املصري هذه األيام؟

بداية نح����ن نحرص على عدم التدخل في الش����أن الداخلي املصري، 
وقد اتخذنا قرارا بهذا اخلصوص. ونظرا حلساس����ية العالقة املصرية � 
الفلسطينية، أو الغزية � املصرية، فقد ضبطنا احلدود بني غزة ومصر ألنه 
ال يلي����ق انتهاج االصطياد في املاء العكر. وميكن القول إن األمة العربية 
لديها قضيتان الظروف الداخلية والهيمنة األميركية واإلسرائيلية، أي أن 
كل عربي لديه هم داخلي وهم خارجي فوضعنا معقد واألصل أن نستفيد 

مما يجري في املنطقة.

إنهاء االنقسام

أين وصل��ت العالقات بني غزة والضفة وبينكم وب��ني محمود عباس أبو 
مازن، وإلى متى سيبقى هذا اخلالف، وهل فقدت فلسطني احلكماء؟

هناك قواعد متفق عليها إلنهاء االنقسام، واملشكلة تكمن في التأثيرات 
اخلارجية فهي ال متنع الناس من املصاحلة أو تضع الش����روط وحسب، 
بل تغري أحد أطراف االنقس����ام الفلسطيني بحيث جتعله يستطيع أن 
ينأى بنفسه عن املصاحلة وفق قاعدة الشراكة، ويعتقد أنه ما دام مدعوما 
من أطراف خارجية فيستطيع أن يفرض نفسه في الساحة الفلسطينية 
برؤيته واشتراطاته وليس بقواعد الشراكة الوطنية املنصفة لكل األطراف، 
والترجمة العملية لهذا الكالم هي على الش����كل التالي: مطلبنا األساسي 
بكل بساطة هو تدقيق الورقة املصرية لتتطابق مع التفاصيل التي متت 
مناقش����تها في القاهرة، لكنهم رفضوا فأوجدنا مخارج بحيث يتم وضع 
ملح����ق للورقة املصرية حول النقاط التي لدينا عليها مالحظات، وأيضا 
رفضت من قبل مصر وفتح، وخالل هذه الفترة طرحنا أن نلتقي مع حركة 
فتح، وفي العام 2010 ذهبنا الى الكويت والتقينا صاحب الس����مو األمير 
وس����ألني ملاذا ال تقابل أبو مازن، فقل����ت له نحن جاهزون، فقال صاحب 
الس����مو األمير ليس في الكويت ولكن في القاهرة حتى ال ينزعج اإلخوة 
في مصر، فكان جوابنا نحن جاهزون، وبعد عودتنا من الكويت بيومني 
جاءنا اتصال من صاحب السمو األمير � وسموه ال يتكلم عادة عبر التلفون 
ولكن كان ذلك من أجل فلس����طني � وأخبرنا أنه حتدث مع أبو مازن وأنه 

أخبره أن علينا أن نوقع الورقة املصرية أوال.
وأنا متأكد أننا في تلك الفترة لو جلس����نا مع بعضنا لكنا استطعنا 
حل املش����كلة إذا توافرت النوايا السليمة، وتابع مشعل حقيقة:استمرت 
هذه احملاوالت إلى أن جاءت فكرة إيجاد تفاهمات بني فتح وحماس على 
نق����اط خالف الورقة املصرية وأن نخبر االخوة ف����ي مصر أننا تفاهمنا 
على هذه النقاط وبالتالي تصبح املرجعية الورقة املصرية والتفاهمات 
الفلس����طينية، وأيضا رفض املصريون هذا ال����كالم إلى أن التقيت خالل 
رمضان املاضي برئيس املخابرات املصرية اللواء عمر س����ليمان في مكة، 
وكان ان التقينا في قصر الضيافة، ومتت املعاتبة، وسألته ملاذا ترفضون 
في مصر فكرة التفاهمات؟ فقال نحن لسنا معترضني، وحينها شعرت أن 
هذا املوقف جديد عند اإلخوة في مصر، وقلت له أخبر أبو مازن أن يرسل 
الوفد إلى أي مكان يريده، فقال ال سيرس����ل الوفد إلى دمشق، وبعد عيد 
الفطر اتصل االخوة في مصر وأخبرونا أن وفدا من حركة فتح برئاس����ة 
عزام األحمد سيأتي إلى دمش����ق.. وهنا أريد أن أشير إلى أن اإلخوة في 
سورية ال يتدخلون في موضوع املصاحلة ويشجعون عليها وال يطرحون 

أنفسهم بديال عن الرعاية املصرية.
 والتقينا عزام األحمد وتناقشنا وخالل ربع ساعة اتفقنا على معظم 

لشكر سورية على مواقفها الداعمة 
للكويت خالل فترة االحتالل العراقي 
الكويت  وذلك مبناسبة احتفاالت 

باالعياد الوطنية.
وقال انه مدعو حلضور احتفاالت 
الكويت بأعيادها الوطنية ومبرور 
خمس سنوات على تولي صاحب  
السمو األمير مقاليد احلكم مشيرا 
الى انه س����يلبي هذه الدعوة بكل 

رحابة صدر.
وحمل وزير الدفاع الس����وري 
الوفد الكويتي كل التحية والتمنيات 
الدائم للكويت  بالسعادة والتقدم 
معربا عن اعتزازه بتقليده وسام 
الكوي����ت )ذا الوش����اح االكبر من 
الدرجة االولى( من قبل أمير الكويت 
الراحل الشيخ جابر االحمد في احدى 

زيارته الى دمشق.
الدفاع السوري  وتطرق وزير 
خالل اللقاء ال����ى احداث االحتالل 
التاريخي الذي  العراقي والق����رار 
اتخذه الرئيس الس����وري الراحل 
حافظ االس����د بالوقوف الى جانب 
احلق الكويتي واملساهمة بقواتها في 
حترير الكويت، كما سرد تفاصيل 
دقيقة ووقائع لألحداث ودور بالده 

جتاه ذلك العدوان.
وقال نقال عن الرئيس الراحل 
حافظ االسد الذي استمع منه الى 
شرح حول واقع احلال على احلدود 
السعودية � الكويتية بعد االحتالل 
العراق����ي »يا علي ان مش����اركتنا 

بعمل ينطلق من اميان وفكر عروبي 
وقومي كان يستدعي مساندة بعضنا 
بعضا وحتمل كل امللمات وهو فخر 
لنا«. وش����دد على ضرورة وحدة 
وتقارب الص����ف العربي باعتباره 
عامل قوة للعرب جميعا الفتا الى 
ان »اسرائيل تتخوف من التقارب 
العربي وتسعى جاهدة الى تعطيله 

ألن في ذلك مصلحة كبيرة لنا«.
واش����ار في هذا االطار الى ايام 
الوحدة بني مصر وسورية والتي 
جعلت اسرائيل انذاك بني املطرقة 

والسندان.
من جهته اعرب رئيس جمعية 
الصحافيني الكويتية في كلمة له عن 
شكره ملا قدمته سورية للكويت من 
دعم ومساندة لتحريرها من براثن 
العدوان العراقي الغاشم مستذكرا 
مواقف الرئيس الس����وري الراحل 
حافظ االسد الذي كان وقوفه الى 
جانب احلق الكويت����ي عامل قوة 
للكويت. كما اع����رب بهبهاني عن 
ارتياحه لتط����ور عالقات التعاون 
املشترك بني الكويت وسورية في 
مختلف املجاالت، مؤكدا ان التعاون 
الذي نراه اليوم هو تكملة ملسيرة 
العالقات املمي����زة التي تربط بني 

البلدين عبر التاريخ.
ب����دوره ثم����ن ام����ني صندوق 
اجلمعي����ة ونائ����ب رئيس حترير 
جري����دة »األنب����اء« الزميل عدنان 
الراشد الدور السوري في حترير 

رفع العلم السوري بتاريخ 28 فبراير 
فوق مقر السفارة السورية بالكويت 
بحضور ممثلني عن اجلالية السورية 
املوجودين في الكويت، وبعد ذلك 
عقد اجتماع للق����وات العربية في 
الهيم����ان لتوزيع مهام  ام  منطقة 
القوات العربية على مدن الكويت 

والكشف عن املتفجرات.
وأشار الى ان القوات السورية 
كلفت اوال بتغطية منطقة حولي ومن 
ثم اسندت اليها مهمة جمع األسلحة 
والذخائ����ر واأللغ����ام واملتفجرات 
واآلليات التي استش����هد نتيجتها 
ثمانية شهداء من اجلنود السوريني 

وأصيب 16 آخرون بجروح.
وقال انه »في عام 1991 صدر قرار 
عودة القوات السورية بعد ان قمنا 

ليكون قائد القوات السورية التي 
ستتجه الى حترير الكويت.

وقال ان »االسد قرر اختياري 
قائدا لهذه املهمة والتوجه على وجه 
السرعة ودون تأخير الى السعودية 
لتقديره ونظرته لالمور البعيدة جدا 
واهمي����ة احلدث وذلك رغم وجود 
خطورة في ان تقوم اسرائيل بشن 
عدوان على سورية مستغلة التمزق 
العربي الذي احدثه االحتالل العراقي 
خاصة انني كنت آنذاك قائد فرقة 
على أهم االجتاه����ات وهو اجتاه 

القنيطرة � دمشق«.
وأوضح انه مت بعد ذلك التنسيق 
مع األشقاء في السعودية وكذلك 
الكويتيني املوجودين في السعودية 
للتحضير الستقبال القوات السورية 

واالنتقال بعد ذلك الى حفر الباطن 
حيث مت حتريك القوات السورية 
في 24 أغسطس، واستقبال بعد ذلك 
الفرقة املدرع����ة والقوات اخلاصة 

واملستشفيات امليدانية.
وقال ان املهمة كانت في بادئ 
االمر مهمة دفاعي����ة على احلدود 
الس����عودية � الكويتية خشية ان 
تتابع القوات العراقية الهجوم على 
املهمة  السعودية وبعدها حتولت 
الى مهمة حترير وتخليص الكويت 
من ه����ذا الكابوس جنبا الى جنب 
مع القوات املصرية والس����عودية 

والكويتية وغيرها من القوات.
وأضاف ان القوات الس����ورية 
دخلت بعد ذلك مع القوات العربية 
في 24 فبراير الى الكويت حيث مت 

ووقوفنا ال����ى جانب اخواننا اآلن 
سيذكرهما التاريخ«.

وقال ان االحتالل العراقي نزل 
كالصاعقة ليس على منطقة اخلليج 
وبالد الش����ام فقط بل على العالم 
الرئيس  الى قول  أجمع، مش����يرا 
الراحل حافظ االسد في 12 سبتمبر 
عام 1990 »ان احتالل الكويت كارثة 

كبرى وخطيئة ال تغتفر«.
ولفت الى م����ا طرحه الرئيس 
حافظ االس����د في القم����ة العربية 
التي عق����دت انذاك في القاهرة من 
موقف واض����ح وجريء جدا طلب 
فيه حتريك القوات السورية لتحرير 
الكويت الى جانب القوات السعودية 
والكويتية واالماراتية معربا عن 
اعتزازه الختياره إياه لهذه املهمة 

دمشق � عقاب الرشيدي � كونا: 
هنأ وزير الدفاع السوري العماد علي 
حبيب الكويت باالحتفاالت الوطنية 
مبرور 50 عاما على االستقالل و20 
عاما على التحرير و5 سنوات على 
تولي صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد مقاليد احلكم متمنيا 
للشعب الكويتي الشقيق في هذه 
املناس����بات العظيمة كل التوفيق 

والنجاح واالزدهار.
جاء ذلك في تصريح مقتضب 
ادلى به الوزير احلبيب ل� »كونا« 
عقب لقائه الليلة قبل املاضية وفد 
جمعية الصحافيني الكويتية برئاسة 
رئي����س اجلمعية احمد يوس����ف 
بهبهاني في حضور سفيرنا بدمشق 
عزيز الديحاني وامللحق العسكري 
املقدم عادل العنزي ورئيس احتاد 
الصحافيني السوريني إلياس مراد. 
ورحب وزير الدفاع الس����وري في 
كلمة له خ����الل اللقاء بزيارة وفد 
الى  الكويتية  جمعية الصحافيني 
العاصمة دمش����ق )أق����دم عاصمة 
مأهول����ة في التاريخ(، متمنيا لهم 
طيب االقامة في بلدهم الثاني سورية 
التي يكن ش����عبها للكويت »قيادة 
وحكومة وشعبا« كل احملبة واملودة 

والتقدم الدائم.
وش����كر العماد حبي����ب الوفد 
االعالمي الكويتي على تكبده عناء 
السفر الذي اعتبره »تكرميا ووفاء 
واصالة عربية نعتز بها جميعا« 

مشعل: حريصون على عدم التدخل في الشأن الداخلي المصري
أكد أنه ال يليق بنا »انتهاج االصطياد في الماء العكر«

علي حبيب: كلفني الراحل حافظ األسد بقيادة القوات السورية المتجهة لتحرير الكويت
وزير الدفاع السوري التقى وفد »الصحافيين« وسرد تفاصيل دقيقة ووقائع لألحداث ودور سورية تجاه العدوان العراقي

)ماجد السابج ـ كونا(وزير الدفاع السوري العماد علي حبيب في لقطة تذكارية مع وفد جمعية الصحافيني وسفيرنا في دمشق عزيز الديحاني وامللحق العسكري املقدم عادل العنزي

عطري: نتمنى أن تزول آثار المحنة في مصر ليعود الشعب عمودًا ألمته
دمش��ق � كونا: أعرب رئيس مجلس الوزراء الس��وري محمد ناجي 
عطري عن متنياته لألشقاء في مصر ان تزول آثار احملنة التي ميرون بها 
مبا يحقق طموحات الشعب املصري الشقيق وان يعود الشعب املصري 
ليكون عم��ودا ألمته العربية كما كان. وق��ال عطري في حديث مع وفد 
جمعية الصحافيني الكويتية الذي اختتم زيارة الى دمشق امس »ان مصر 
كانت في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن املاضي هي احلاضنة 
للعمل العربي املشترك وهي التي تستطيع دفعه«. واضاف في تعليقه على 
ما يثار حول تخوف س��ورية من ان ينتقل ما حصل في تونس ومصر 
إليها »ان األمن واالستقرار في سورية نفتخر به ونفتخر بوحدة الشعب 

والتفافه حول قيادته بقيادة الرئيس بشار االسد«.

واشار الى ان »الرئيس االسد ينزل كمواطن عادي الى املطاعم الشعبية 
اخلاصة بشكل مفاجىء ومن دون حراسة وهي ظاهرة تعكس مدى األمن 
واالستقرار الذي تنعم به سورية ويستطيع أي احد ان يلمس ذلك مبجرد 

نزوله الى شوارع سورية«.
واكد ان االمن واالستقرار هو مفتاح العمل للتنمية التي رأى انها تخدم 
صمود ومواقف وثوابت س��ورية الوطني��ة والقومية التي ال حتيد عنها 
وتتمس��ك بها. وأوضح ان »القلعة الوحيدة التي تقول ال لكل املخططات 
املوجودة هي سورية«، مشيرا الى ان »كل ما يجري في العالم العربي هو 
ترجمة ملقولة وزيرة اخلارجية األميركية الس��ابقة كوندوليزا رايس التي 

أطلقت موضوع الفوضى اخلالقة وتقسيم املقسم وجتزئة املجزأ«.


