
ملشاهدة الصفحة 28PDFعربية وعالمية
اخلميس ١٢ اكتوبر ٢٠١٧

أنباء سورية

أنباء لبنانية

مساعٍ إلجالء مدنيي الرقة بعد تطويق »داعش«

هجوم انتحاري »مثلث« في دمشق واملعلم: عني »قسد« على النفط
عواصــم ووكاالت: للمرة 
الثانية خالل أقل من أسبوعني 
تستهدف هجمات »انتحارية« 
مراكز أمنية في قلب العاصمة 
الســورية دمشــق. إذ أقدم 3 
انتحاريني على تفجير أنفسهم 
أمس قرب مركز قيادة شرطة 
دمشــق، وفق ما أفادت وزارة 
الداخلية الســورية ما أســفر 
عــن مقتل شــخصني وإصابة 

6 آخرين.
ونقل التلفزيون الرســمي 
الســوري عن وزارة الداخلية 
الســورية في شــريط عاجل 
»إرهابيان انتحاريان يحاوالن 
اقتحام قيادة الشرطة في شارع 
خالــد من الوليد« في وســط 

دمشق.
وأوضحت الوزارة ان حرس 
املقر قام »باالشتباك معهما مما 
اضطرهما لتفجير نفسيهما قبل 
الدخول الى قيادة الشرطة«.

إثر ذلك، متكنت الشــرطة 
وفــق وزارة الداخليــة، »من 
محاصــرة إرهابي ثالث خلف 
مبنى قيادة الشرطة ما اضطره 

لتفجير نفسه« أيضا.
ويعد املبنى املستهدف املقر 
الرئيسي لقيادة شرطة دمشق.
التفجيــرات  وتســببت 
الثالثــة، بحســب التلفزيون 
الرســمي، في ارتقــاء قتيلني 
وإصابة 6 آخرين بينهم طفالن، 
بجروح. vوأوضح قائد شرطة 
دمشق محمد خيرو إسماعيل 
ان احــد القتلى هو رقيب أول 
في الشــرطة. وقال من مكان 
احلادث: »أحد عناصرنا أمسك 
باالنتحاري ومنعه من الدخول 
الى مبنى القيادة ففجر نفسه«، 
مشيرا الى مقتل الرقيب األول 

الذي »حتول أشالء«.
ويأتي هذا الهجوم بعد أقل 
من أســبوعني على تفجيرين 
انتحاريــني اســتهدفا قســما 
للشــرطة فــي حــي امليــدان 
الدمشقي ما تسبب مبقتل ١٧ 

شخصا.

مــن جهــة أخــرى، أجرى 
مجلــس الرقــة املدنــي أمس 
»محادثــات« لضمان ممر آمن 
العالقني في جيوب  للمدنيني 
ما زالت حتت سيطرة تنظيم 
داعش فــي مدينة الرقة، التي 
الكردية  امليليشــيات  تقترب 
ســوريا  بقــوات  املعروفــة 
الدميوقراطيــة »قســد« مــن 
الســيطرة عليهــا بدعــم من 

واشنطن.
الدولي  التحالــف  وأعلــن 
بقيادة واشنطن في أن »مجلس 
الرقة املدني يقــود محادثات 
لتحديد أفضل طريقة لتمكني 
املدنيني احملاصرين من اخلروج 
مــن املدينــة، حيــث يحتجز 
اإلرهابيــون مدنيــني كدروع 

بشرية«.
ويدعم التحالف منذ نحو 
4 أشــهر هجوما تقوده قوات 
املؤلفة  الدميوقراطية  سوريا 
من فصائل كردية وعربية لطرد 

تنظيم داعش من الرقة.
مــن جهتــه، أكــد املرصد 
الســوري حلقــوق اإلنســان 

الواقع على البحر األســود ان 
روسيا لن تســمح بتسييس 
امللــف الكيمــاوي ومحاوالت 
تلفيق تهمة استخدام األسلحة 
الكيماوية للنظام من دون اي 

إثبات او حتقيق.
مــن جانبــه، اتهــم وزير 
اخلارجيــة الســوري قــوات 
بقيــادة  الدولــي  التحالــف 
واشنطن بقتل السوريني في 
الرقــة ودير الــزور، وتدمير 
البنية التحتية االقتصادية في 
سورية مطالبا بحل التحالف 
الدولي. وقال ان هذا التحالف 
يدمــر كل شــيء في ســورية 

باستثناء )داعش(.
وقال املعلم إن أكراد سورية 
النظــام  ينافســون جيــش 
للسيطرة على املناطق املنتجة 
للنفط، في إشارة الى املعارك 

اجلارية في دير الزور.
إلــى أن األكــراد  وأشــار 
أســكرتهم نشــوة املســاعدة 
والدعــم األميركــي لكن يجب 
عليهم إدراك أن هذه املساعدة 

لن تستمر إلى األبد.

وفقــا ملــا نقلت عنــه فرانس 
برس »حصول املفاوضات مع 
تنظيم داعــش«، موضحا ان 
هدفها »إخراج مقاتلي داعش مع 
عائالتهم الى البوكمال والريف 

الشرقي لدير الزور«.
ولم يأت بيان التحالف على 
ذكر أي عمليــة إخالء ملقاتلي 
التنظيــم من الرقة. ونقل عن 
مدير العمليــات في التحالف 
جوناثان براغا ان »مسؤوليتنا 
تكمن في القضاء على »داعش« 
مع احلفاظ على أرواح املدنيني 

الى أقصى حد ممكن«.
وشدد على أن هناك »الكثير 
مــن القتــال الشــاق ونحــن 

ملتزمون بهزمية داعش«.
في غضون ذلك، قال وزير 
الروســي سيرغي  اخلارجية 
الڤروڤ أمس إن بالده ستتصدى 
حملاوالت اتهام النظام السوري 
باستخدام األسلحة الكيماوية. 
ونســبت وكالة انباء )تاس( 
الى الڤروڤ قوله في اجتماع 
عقده مع نظيره السوري وليد 
املعلم في منتجع )سوتشي( 

التقدير اإلستراتيجي لوضع إسرائيل
أشار التقييم العســكري داخل اجليش 
اإلسرائيلي واملخابرات إلى أن »وضع إسرائيل 
العسكري واالستراتيجي اليوم أفضل من أي 
وقت في التاريخ«، وأن هذا الوضع جعل ألد 
أعداء إسرائيل يغيرون في تكتيكاتهم، وجاء 
في هذا التقييم، الذي جرى إطالع املراسلني 
العسكريني عليه، أن »حالة إسرائيل األمنية، 
مع بداية الســنة العبرية اجلديدة، تشير إلى 
أن وضع الدولة االســتراتيجي يتحسن على 
مدار السنوات، والهدوء يسود احلدود، رغم 
بعض اخلروقــات الفردية، وإلى جانب ذلك، 
يتضح أن عامل الردع يجني ثماره جيدا على 
جميع الساحات، بل إنه يلزم اثنني من ألد أعداء 
إســرائيل على تغيير نظرياتهما العسكرية، 
فقد جرى تشخيص تطورين مهمني في هذا 
الســياق، خالل العام املاضي، لدى حزب اهلل 
وحركة حمــاس«. وعلى العكس من التقارير 
اإلعالمية واحلكومية اإلســرائيلية التي تثير 
الرعب، فإن »اإليرانيني ال يقتربون من احلدود 

اإلسرائيلية في هضبة اجلوالن.
وفي منطقة املثلث احلدودي بني إسرائيل 
واألردن وسورية، هناك قوات منتشرة على 
مسافة تبلغ نحو ١٠ كيلو مترات، قوامها يقارب 
٣٠٠ من مقاتلي حزب اهلل، ممن يشــاركون 
في احلرب إلى جانب اجليش الســوري ضد 
املعارضة، وبخالف ما ينشــر، فإن إيران ال 
تزال بعيدة عن هدفها في إنشاء مطار وميناء 
عسكريني في ســورية، صحيح أنها تسعى 
لتحقيق األمــر، لكنها ال تزال بعيدة حقا عن 

تطبيق رؤيتها على أرض الواقع«.
وتقول التقديرات اإلسرائيلية: »يفترض 
تنظيم حزب اهلل اللبناني أن تفوقه النســبي 
ومصلحته العســكرية كامنان في إطالة أمد 
املعركة املقبلة إلى احلد األقصى، لقد ارتكزت 
هذه النظرية على االفتراض القائل بأن مخزون 
الصواريخ الهائل لدى احلزب، سيتسبب في 
خسائر موجعة في اجلبهة الداخلية اإلسرائيلية، 
إلى حتطيم معنويــات املجتمع  وســيؤدي 
اإلســرائيلي، وإلى جانب ذلك، فإن اخلبرة 
العسكرية الكبيرة التي حازها التنظيم أثناء 
مشاركته في احلرب الدائرة في سورية، ستتيح 
له تركيع اجليش اإلســرائيلي، والتسبب في 

ضحايا كثيرين في صفوفه على أرض لبنان، 
لقد بنيت هذه الرؤية العسكرية، باالستناد إلى 
جتربة حرب لبنان الثانية التي استمرت ٣٣ يوما.

باإلمكان أيضا أن نقدر أن مصممي النظرية 
العسكرية في حزب اهلل، قد توصلوا، منذ ذلك 
احلني، إلى اســتنتاج مفاده أنه من املفضل، 

بالنسبة لهم، أن يسعوا إلى حرب خاطفة.
إنهم يفهمــون ويدركــون أن القدرات 
االستخباراتية اإلسرائيلية، مدموجة مع القوة 
النارية الهائلة التي متلكها إسرائيل، ستتسبب 
للبنان، بشكل عام، وللتنظيم الشيعي، على 
وجه اخلصوص )وإسرائيل تنظر إليهما معا 
على أنهما جهة واحدة(، بأضرار وخســائر 

غير مسبوقة.
بناء عليه، فإن هذا التنظيم يفضل اآلن 
خوض حرب قصيــرة، فيها )أبواب خروج( 
تتيح لهم استعراض إجنازات عسكرية )على 
غرار احتالل بلدة في اجلليل أو إطالق آالف 
الصواريخ واملقذوفات(، إلى جانب اإلجنازات 
املعنوية«، وبحسب التقديرات اإلسرائيلية، فال 
مصلحة حلزب اهلل في نشــوب حرب، وإلى 
جانب ذلك، فإن جيش إســرائيل هو اآلخر، 

يسعى إلى معركة قصيرة«.
ويتطــرق التقييم إلى مدى آخر يحصل 
في قطاع غزة، فيقــول: »لقد قامت حماس 
بتقليص عملية حتويل األموال من ميزانيتها 
العامة باجتاه ذراعها العسكرية، وقد انخفضت 
األموال احملولة للذراع العســكرية من ٢٠٠ 
مليون دوالر في عــام ٢٠١٤ إلى ٥٠ مليون 
دوالر في عام ٢٠١٧، وتشــير التقديرات إلى 
أن حماس تقوم، هي األخرى، بتغيير نظريتها 
العسكرية، فهي تقوم ببناء حتصينات حتت 
أرضية بشكل أكبر، إلى جانب األنفاق داخل 
غزة، ألهداف دفاعية، ويشــير أيضا إلى أن 
حمــاس غير معنيــة اآلن بجولة جديدة من 
القتال. وبنظرة شــاملة، باإلمكان التلخيص 
والقول إن الوضع االستراتيجي اإلسرائيلي 
يتحسن مع مرور الوقت، يسود الهدوء جميع 
اجلبهات، وهناك عدد قليل من اخلروقات، لقد 
استمر الهدوء على اجلبهة السورية مدة ٤٣ 
عاما، ومتكن من الصمود على مدار ٦ أعوام 

ونصف العام من احلرب.

مصادر لـ »األنباء«: توقع موقف لمجلس الوزراء اليوم وإجماع على جاهزية الجيش لمواجهة أي عدوان

ردود فعل قلقة حيال التهديدات اإلسرائيلية والتصعيد األميركي
بيروت ـ عمر حبنجر

شــد التصعيد االميركي ـ 
اإليراني، املصحوب بتهديدات 
اسرائيلية صريحة، االنتباه في 
لبنان، اخلارج للتو من معمعة 
رواتب القطاع العام والضرائب 
اجلديــدة التــي ُفرضت على 
استخدامات غالبية اللبنانيني 
من ذوي الدخــول احملدودة، 
وأكثر ما استوقف املسؤولني 
هنــا، التهديــد املباشــر مــن 
افيغدور ليبرمان وزير الدفاع 
االسرائيلي للبنان، والتصنيف 
االميركي اجلديدـ  القدمي حلزب 
اهلل كمنظمة ارهابية، مبا في 
ذلك جناحها السياســي، مع 
رصد جوائز بقيمة ١٢ مليون 
دوالر ملن يقبض على قياديني 
لبنانيني للحزب، احدهما فؤاد 
شكر املستشار العسكري االول 
لالمني العام السيد حسن نصر 
اهلل، وقائد العمليات اخلارجية 
في احلزب طالل حمية. وأعلن 
البيــت األبيض ان حزب اهلل 
منظمة ارهابية عاملية اليزال 
يشــكل تهديدا ألمن الواليات 
املتحدة القومي ودول الشرق 
االوسط. وقال االعالن االميركي 
ان منظمــة طــالل حمية، لها 
خاليــا في كل أنحــاء العالم، 
وهي مســؤولة عن تخطيط 
وتنفيــذ الهجمــات االرهابية 
خــارج لبنــان، واســتهدفت  

االميركيني واالسرائيليني في 
املقام االول، وقد صنفته وزارة 
اخلزانة االميركيــة »ارهابيا 
عامليا«، في ١3 سبتمبر ٢٠١٢، 
وقــد رصــد ٧ ماليــني دوالر 
مكافــأة ملن يقــدم معلومات 
تفضي إلى اعتقاله، باإلضافة 
الى 5 ماليني، ملن يرشــد الى 
فؤاد شكر، الذي وصفه املوقع 
االميركي باملستشار الكبير في 
الشؤون العسكرية لألمني العام 
للحزب، والقائد  العســكري 

للحــزب فــي جنــوب لبنان. 
وتزامن هذا املوقف االميركي 
مع تصعيد اسرائيلي، متثل في 
تهويل وزير الدفاع ليبرمان، 
باحلرب مع لبنان وســورية 
معا. من اجلانب اللبناني، لم 
تصــدر ردود فعل مباشــرة، 
امنا توقعت املصادر املتابعة 
لـــ »األنبــاء« صــدور موقف 
عــن مجلــس الــوزراء الذي 
ســينعقد برئاســة الرئيــس 
سعد احلريري اليوم اخلميس، 

متضمنــا التأكيد على ابتعاد 
لبنــان الدولة عن الصراعات 
االقليميــة، مــع التأكيد على 
أهميــة االســتقرار االمنــي 

واالقتصادي في لبنان.
اال ان وزير الدفاع اللبناني 
يعقوب الصراف استبق املوقف 
الرسمي، ليعلن من اجلنوب، 
خالل تفقده مركــز التدريب 
العسكري االيطالي في محيط 
مدينة صور، ان مهمة اجليش 
اللبناني، الدفــاع عن لبنان، 
ونحــن ضد أي اعتــداء على 

السيادة اللبنانية، وخصوصا 
من العدو االسرائيلي، ونحن 
واجليش ســنكون باملرصاد 

ألي عدوان.
بــدوره، قائــد اجليــش 
اللبناني العماد جوزف عون، 
أكد في احتفال تخريج ضباط 
اختصاص، أن اجليش الذي 
حقق االنتصــار الكبير على 
اإلرهــاب فــي معركــة »فجر 
اجلرود« »على جاهزية كاملة 
للدفاع عن احلدود اللبنانية، 
مبواجهة العدو اإلسرائيلي«.

مــن جهته، رئيــس كتلة 
الوفاء للمقاومة النائب محمد 
رعد )حزب اهلل( نوه مبوقف 
الرئيس ميشال عون، وقال في 
احتفال حزبــي: عندما راهنا 
على شخصية الرئيس ميشال 
عون، كنا نــدرك أن قناعاته 
ال ميكــن أن تتزعزع، بأهمية 
وجود املقاومة طاملا أن هناك 
إرهابــا إســرائيليا ومخاطر 

وجودية إسرائيلية.
فــي هــذه األثنــاء، ظلت 
الرتــب  سلســلة  ضرائــب 

القراءات  والرواتــب محــور 
السياســية واالقتصادية في 
بيروت أمس، ويبدو أن غالبية 
اللبنانيني لم تستوعب بعد، ال 
الضرائب وال مبرراتها في ظل 
غياب موازنة عامة، لكن ما مت 
تلمسه هو االرتفاع السريع في 
األسعار التي قدرتها جمعية 
حماية املستهلك، بنسبة %4.33 
في اليوم االول، وتبعا لغياب 
الرقابة احلكومية مبعزل عن 
حتذيــرات وزارة االقتصــاد 

وتهويالتها.
ووصــف حــزب الكتائب 
املعارض، مــا حصل بعملية 
حتايل على اللبنانيني، أعادت 
من خاللها السلطة السياسية 
فرض الضرائب نفسها بهدف 
متويل حمالتهــا االنتخابية، 
ورفض احلزب معادلة »مرقلي 
مترقلــك« محذرا مــن فرض 
السلطة السياسية إيقاعاتها 
التســووية املكشــوفة علــى 
تسيير أمور الدولة والناس، 
فــإن تعارضــت مصاحلهــا 
ومصالــح  البلــد  انتكــس 
املواطنني، وان تالقت واتفقت 
مــررت ما ال ميرر على الرغم 
من خالفاتها اجلوهرية حول 
امللفات السياسية األساسية.

ويذكر أن الدراسات أظهرت 
أن ٧% مــن الضرائب املقدرة 
الفقيــرة  الطبقتــني  تطــول 

واملتوسطة.

دائرة البقاع الغربي: تنوّع سياسي وطائفي... و»املعركة سنّية«
تكتســب املعركة االنتخابية في البقاع الغربي أهمية كغيرها من 
الدوائر ذات التنوع السياســي واحلزبي واملذهبي. ففي هذه الدائرة ٦ 
مقاعد نيابية موزعة بحسب التوزيع الطائفي على النحو اآلتي: مقعدان 
للسنة، مقعد للروم األرثوذكس، مقعد للموارنة، مقعد للدروز، ومقعد 
للشيعة. وهي شهدت إحدى أقسى املعارك االنتخابية عام ٢٠٠٩، حيث 
اقتــرع في هذه الدائرة حوالــي ٦٥٠٠٠ ناخب من أصل ١٢١٠٠٠، ونال 
حتالف ١٤ آذار نسبة ٥٣% من األصوات، فيما نال حتالف ٨ آذار حوالي 

٤٥%، ما أدى الى فوز الئحة ١٤ آذار بالنواب الستة.
إقرار القانون االنتخابي اجلديد املعتمد على النسبية أعاد احلركة 
السياسية في هذه املنطقة، خصوصا في ظل التنوع املوجود، وأعطى 
آماال للمتضررين من احملادل، ولم يعد مجرد حتالف »املســتقبل« مع 
أي طرف آخر يحسم املعركة االنتخابية ويحصد املقاعد كافة. وهناك 
قوى جديدة لها حضورها الشــعبي في هذه الدائرة وإن بنسب تزيد 
أو تقل بني هذا احلزب أو ذاك، وأبرزها تيار املســتقبل، االشــتراكي، 
التيــار الوطني احلر، القوات اللبنانية، »أمل«، حزب اهلل، حزب االحتاد 

االشتراكي الذي يرأسه عبدالرحيم مراد، فيصل الداود، احلزب القومي 
واحلزب الشيوعي.

ويتفق املراقبون على أن التأثير األكبر يبقى للطائفة السنية التي 
تضم حوالى نصف ناخبي الدائرة، كما أنها ستشــهد حركة سياسية 
بارزة ومتنوعة في مقابل الطائفة الشــيعية التــي تعتبر مقفلة متاما 
)صوتت بنســبة ٩٤% ملصلحة حزب اهلل وحلفائه(، فيما أثبت احلزب 
االشــتراكي حضوره القوي في الطائف الدرزية، وال يلقى منافسة إال 
من النائب الســابق فيصل الداوود رئيس حركة النضال الوطني، في 
حني أن النائب طالل أرســالن شــبه غائب في هذه الدائرة وحضوره 

محصور في دائرة حاصبيا.
أما الشارع املســيحي الذي ال يقترع بنسبة عالية )متوسط ٣٨% 
بني دورتي ٢٠٠٥ و٢٠٠٩(، فهو منقســم بشــكل كبير على األحزاب 
والشخصيات السياسية املوجودة في املنطقة. وتتجه األنظار الى الشارع 
السني خصوصا الى تيار املستقبل الذي يحظى بنسبة التمثيل األكبر في 
هذا الشارع، كما الى النائب عبدالرحيم مراد الذي يبدو مرتاحا للقانون 

اجلديد، فهو قرر خوض االنتخابات شخصيا وليس عبر جنله كما أشيع.
وتقول مصادر إن مسار التحالفات غير نهائي حتى اآلن، خصوصا 
من جانب التيار الوطني احلر الذي لم يحسم خياراته االنتخابية وما إذا 
كان ســيتحالف مع املستقبل والقوى األخرى احلليفة، أم أنه سيكون 
من ضمن الالئحة التي ســتجمع قوى ٨ آذار مــن »أمل« وحزب اهلل 

وعبدالرحيم مراد وفيصل الداوود والقومي وآخرين.
وتكشف مصادر في هذا السياق أن قرار نائب رئيس مجلس النواب 
السابق إيلي الفرزلي مرتبط الى حدود كبيرة مبا سيقرره التيار الوطني 
احلر، حيث يرجح أن يكون مرشحا للتيار. ويبدو باسيل مصمما على 
احلصول على املقعد األرثوذكســي في هــذه الدائرة، في وقت يكافح 

جنبالط لالحتفاظ بهذا املقعد الذي يشغله النائب أنطوان سعد.
وتشير مصادر الى أن تشكيل الئحة كاملة من فريق ٨ آذار مرتبط 
مبســار التحالفات واالجتاهات الالحقة للعالقة مع املســتقبل، بحيث 
ال يســتبعد أن تضم الالئحة مرشحا ســنيا واحدا هو الوزير السابق 
عبدالرحيم مراد، في حال حتالف التيار الوطني احلر مع املستقبل الى 

جانب مرشح ماروني وآرثوذكسي.
لكنها تشــير الى أن كل هذه اخليارات متروكة للساعات األخيرة، 
انطالقا من مســار التحالفات ليس في البقــاع الغربي فقط إمنا على 

مستوى الكثير من الدوائر األخرى.
أما بالنسبة للقوات اللبنانية، فإنها تتجه الى ترشيح إيلي حلود في 
هذه الدائرة عن املقعد املاروني بعدما كانت ترددت معلومات بأن هناك 
اتصاالت جارية بني النائب روبير غامن وقيادة القوات ليكون غامن حليفا 
للقوات في هذه الدائرة ويلقى دعمها وتكون وضعيته شبيهة بوضعية 

النائب ميشال فرعون في دائرة األشرفية.
ومن حيث املبدأ، يدور تنافس على املقعد املاروني بني روبير غامن 
وهنري شــديد الذي يعتزم الترشــح ورمبا على الئحة ٨ آذار، وإيلي 
حلود )القوات( ورندلي جبور )التيار(. أما املقعد الشــيعي فإنه سيئول 
على األرجح الى مرشــح حلركة »أمل«، في وقت يتردد أن محمود أبو 
حمدان املسؤول السابق في حركة »أمل«، واملفصول منها، يتجه أيضا 
الى الترشح، وسيؤدي ذلك إذا حصل الى التأثير سلبا على مرشح بري.

)محمود الطويل( رئيس مجلس النواب نبيه بري مستقبال وزير الداخلية نهاد املشنوق في عني التينة 

بيروت ـ خلدون قواص

أكد مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان خالل 
لقائه سفيرة الواليات املتحدة االميركية في لبنان 
اليزابيث ريتشارد في دار الفتوى، ان لبنان ال 
يقوم اال على التوافق، وان كثيرا من اموره التي 
تهم البلد سياسيا وامنيا واقتصاديا ال تتحقق 
اال بالتوافق والتفاهم لضمان االستقرار واألمن 
واألمان في لبنان، وان اي اهتزاز بهذا التوافق 

هو بداية مشروع فتنة نحن في غنى عنها.
وشــد على ان اللبنانيــني حريصون على 
تعزيز وحدتهم لضمان االستقرار في بلدهم 
ملواجهة اإلرهاب بكل أشــكاله وأنواعه الذي 

جتلى بانتصار اجليش اللبناني في التصدي 
للمجموعات املسلحة على حدوده في جرود 

عرسال.
ولفت الى ان لبنان تربطه عالقات وصداقات 
ودية مع الدول العربية الشــقيقة واالجنبية 
الصديقة التي حتترم حريته وسيادته وعروبته 
وقراراته وال تتدخل في شــؤونه وشجونه، 
مشيرا الى ان اسرائيل هي عدو للبنان ومحتلة 
لفلسطني وتقوم بخرق اجواء لبنان والتعدي 
على حدوده وال تلتــزم القرارات الدولية او 
حتترمها اخلاصة بلبنان وفلسطني التي في 
صدارتها إعطاء الشعب الفلسطيني حقه إلقامة 

دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

املفتي دريان للسفيرة األميركية:
إسرائيل عدو والتوافق ضمانة لبنان

موسكو تتعهد 
بحماية النظام
من أي اتهام 

»كيماوي«


