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تحالف �أميركي دعائي دعم ًا للإرهاب ولي�س لمحاربته
 جاك خزمو*

يونس أحمد الناصر
ت��ذك��رون سفينة ال��رك��اب التركية «مافي م��رم��رة» ،والتي ت ّم
اقتحامها من قبل ق��وات خاصة تابعة للبحرية «اإلسرائيلية»
وه��ي تحمل  581متضامنا ً من حركة غ��زة الحرة  -معظمهم
من األتراك  -داخل المياه الدولية ،فجر االثنين  31أيار 2010
في المياه الدولية للبحر األبيض المتوسط .وقد وصفت بأنها
مجزرة ،وجريمة ،وإرهاب دولة ،وقد طالب السفير التركي لدى
«إسرائيل» أحمد أوغوز تشليكول بإنهاء مهام منصبه ،وذلك بعد
اإلذالل الذي تع ّرض له من نائب وزير الخارجية «اإلسرائيلي»
داني ايلون بعد استدعائه وإجالسه على كرسي منخفض مقابل
كراسيهم المرتفعة في رسالة قوية إلى سفير الباب العالي.
السلطان العثماني لم يحرك حينها ساكنا ً في وجه غطرسة
«إسرائيل» ،وأنهي الملف بعد سنوات بتعويضات رمزية لعائالت
الضحايا ،األمر الذي أثار شكوكا ً كثيرة حول أردوغان وحزبه
ووالئه لـ«إسرائيل» ،ال سيما وقد انتشرت أخبار عن اعتبار ابن
أردوغ ��ان شخصيا ً شريكا ً اقتصاديا ً ق��وي�ا ً ل�ـ«إس��رائ�ي��ل» ،ولم
يتوقف نشاطه معها ط��وال تلك الفترة ،وق��د طاولته فضائح
الفساد أخ�ي��راً ،كما تأتي فضائح أردوغ��ان األخيرة من خالل
دعمه للتنظيمات اإلرهابية التي تشارك في جرائم تخريب وقتل
الناس في كل من سورية والعراق وتوفيره المأوى والتدريب
على األراض��ي التركية خالفا ً لمصالح الشعب التركي الجار
والصديق وتثبيت والئه لتيارات اإلسالم السياسي الذي واجه
ضربة قاضية بسقوط حليفه محمد مرسي في مصر وتقديم
هذه المصالح على مصلحة الشعب التركي في استعادة لحلم
قديم هو حلم الخالفة العثمانية.
وبمناورة غبية ومكشوفة قام أنصار أردوغان من التيارات
الوهابية والذين شكلوا ما يسمى الدولة اإلسالمية في العراق
وال �ش��ام أو داع��ش اخ�ت�ص��ارا ً باعتقال الدبلوماسيين األت��راك
أث �ن��اء دخ��ول�ه��م ال�م��وص��ل ف��ي ال �ع��راق بعلم وم�ع��رف��ة أردوغ ��ان
في رسالة غبية إلى الداخل التركي تقول بأنه ال يدعم هؤالء
المجرمين وعند قيام أسياد أردوغ��ان األميركيين وحلفائهم
عزمهم على ضرب داعش في شمال العراق حيث يوجد الرهائن
األتراك وتفاديا ً لموقف أكثر إحراجا ً طلب من الدواعش اإلفراج
عن الرهائن األت��راك ،ومما يؤكد ما ذهبت إليه هو قيام داعش
بتفجير أضرحة األنبياء واألولياء واستثنوا قبر سليمان شاه
جد أردوغان في سورية من التفجير بل قاموا بحمايته وتأمين
طرق الجنود األتراك الذين يتناوبون على حراسة الضريح وهو
ما ذهبت إليه أيضا ً صحيفة «جمهورييت» التركية مؤخرا ً والتي
تقول بأن التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان ورئيس وزرائه أحمد داود أوغلو حول إطالق سراح
الرهائن األتراك الـ 49الذين كانوا محتجزين لدى تنظيم داعش
اإلرهابي منذ أكثر من  3أشهر شمال العراق متناقضة وتثير
الشكوك لدى الرأي العام.
ولفتت الصحيفة إل��ى أن أردوغ��ان استخدم في بيان خطي
كلمة «عملية ناجحة» تم التخطيط لها مسبقا ً في إطالق سراح
ال��ره��ائ��ن غير أن داود أوغ�ل��و ل��م يستخدم ع�ب��ارة «عملية» في
تصريح أدلى به حول هذه المسألة لكنه أكد أن السلطات التركية
كانت على اتصال مع الرهائن .بدوره أكد شامل طيار النائب عن
حزب العدالة والتنمية الحاكم في تعليق نشره على حسابه في
التويتر أن أزمة الرهائن األتراك كانت تشكل إحدى الذرائع لعدم
مشاركة تركيا في العملية العسكرية ضد تنظيم داعش اإلرهابي
مشيرا ً في الوقت ذات��ه إلى أن «إط�لاق س��راح الرهائن في هذه
المرحلة الحرجة جاء في إطار حملة نفذتها وكالة االستخبارات
المركزية األميركية سي آي أي».
أردوغ��ان الذي يعرف أنه وحزبه ال يفوزان في االنتخابات
إال على قدم واح��دة هي االنتعاش االقتصادي الذي تزامن مع
وص��ول أردوغ���ان وح��زب��ه إل��ى ال�ح�ك��م .ه��ذا االن�ت�ع��اش مرتهن
ويجعل أصحابه مرتهنين لمشيئة حاكمة هي إرادة واشنطن،
ولذلك عندما رعى أردوغ��ان «داع��ش» وأ ّم��ن ممرات بيع النفط
ومراكز إيواء وتنظيم ومعابر نقل السالح وخطة االستيالء على
المحافظات بتفكيك فرق الجيش العراقي استخباراتياً ،إنما فعل
ذلك بما يتعدى حدود الرضا األميركي إلى حدود تنفيذ القرار.
وكذلك وه��و يستدير من الرعاية إل��ى عكسها لن يفعل ذلك
حتى النهاية ،بل سيفعلها بالقدر والمدى المطلوبين ،أي كيف
ال تموت إمارة «داعش» وكيف ال تتمدّد.

خفايا
خفايا

التحالف ال��ذي تقوده اإلدارة األميركية ض� ّد تنظيم
«داع��ش» هو مج ّرد حملة دعائية فقط ،الظهار أنّ هذه
اإلدارة وحلفاءها وأتباعها من الدول النامية ،هم ض ّد
االره��اب ،ولكن في الحقيقة والواقع ،فإنّ هذه الحملة
هي للتغطية على هذا التنظيم وإبرازه ،وخير دليل على
ذلك أنّ اإلدارة األميركية بقيادة باراك أوباما أعلنت عن
خطة لمواجهة هذا التنظيم تستم ّر ثالث سنوات على
األق � ّل ،مما يعني أنّ مواجهة ه��ذا اإلره��اب هي شكلية
وليست ج��دي��ة ،ألنّ «داع ��ش» ت � ّم تأسيسه وتصنيعه
أميركياً ،وهو يقدم خدمات لإلدارة األميركية ،ولبعض
حلفائها.
م��ا معنى أن ت�ك��ون ت��رك�ي��ا م�ش��ارك��ة ف��ي اجتماعات
دول التحالف ،وهي في الوقت نفسه ترفض أن تنطلق
الطائرات األميركية من قواعدها في تركيا ،وبخاصة
قاعدة أنجرليك ،وهذا إنْ د ّل على شيء فإنما يد ّل على
أنّ تركيا راضية عن الدور الذي يقوم به هذا التنظيم،
ومستفيدة منه...
وق��د ي �ت �س��اءل بعضهم م��ا ه��ي اس �ت �ف��ادة الحكومة
التركية من هذا الدعم الخفي لتنظيم إرهابي خطير...
والجواب واض��ح ك ّل الوضوح ،إذ أنّ تركيا تبتاع منه
النفط بسعر رخيص جداً ،ولذلك فهي تريد له أن يبقى،
مع أنها قلقة في بعض األحيان من انقالبه عليها.
وإعالن تركيا عن عزمها إقامة حزام أمني عازل على
ح��دوده��ا م��ع شمال ال�ع��راق ليس للوقاية المستقبلية
م��ن ان�ط�لاق عناصر ه��ذا التنظيم إل��ى ال��داخ��ل التركي،

بل من أجل منع الثوار األكراد ،وبخاصة حزب العمال
الكردستاني ،من االنطالق من شمال العراق إلى تركيا
في المستقبل ،على رغم أنّ هناك اتفاقا ً لوقف إطالق
النار مع هذا الحزب الكردي ،وما زال قائما ً حتى اآلن!
وتركيا معنية جدا ً بالتجارة والسمسرة بهذا النفط
خ�لال الفترة القليلة المقبلة من خ�لال شرائه بأبخس
األثمان ،وبيعه إلى أوروب��ا ،خصوصا ً أننا على أبواب
فصل الشتاء ،وتوفير النفط ألوروبا هو بمثابة التفاف
على شركة غ��از ب��روم الروسية التي تخطط ،لخفض
تصديرها م��ن ال �غ��از إل��ى أوروب���ا ردا ً على العقوبات
االقتصادية الظالمة غير الشرعية التي فرضتها أوروبا
وأميركا على روسيا بسبب األزمة األوكرانية ...أي أنّ
تركيا تدعم هذا التنظيم اإلرهابي ماليا ً ليبقى صامدا ً
أم��ام الجيشين العراقي وال�س��وري ،وكذلك للحصول
على دخل من سمسرتها على نفط المنطقة.
أم��ا م�ش��ارك��ة ال�س�ع��ودي��ة ف��ي ه��ذا التحالف الدعائي
س�ت�ك��ون إع�لام�ي��ة أك�ث��ر منها فعلية ،وستقتصر على
توفير المال لتغطية تكاليف الضربات الجوية األميركية
على مواقع معيّنة للتنظيم ،وكذلك استضافة تدريب
عناصر المعارضة السورية (اإلرهابية) بحجة محاربة
«داعش» ،فيما هي في الواقع لمواجهة الدولة السورية
الشرعية ،أي أنّ السعودية تدعم «داعش» بصورة غير
مباشرة مقابل أن تبقى خارج حدودها ،وتعمل فقط في
الدول المجاورة المعارضة لسياستها.
وال ب ّد من اإلشارة إلى أنّ السعودية قلقة من بيع النفط
َ
المسيطر عليه من قبل «داعش» إلى
العراقي والسوري
دول أوروبا بأسعار منافسة ،وهي أيضا ً ض ّد «اإلخوان
أي ض ّد تركيا ،ولذلك وجدت نفسها مجبرة
المسلمين»ّ ،

على أن ت�ك��ون م��ن ضمن ه��ذا ال�ت�ح��ال��ف ،ول�ي��س األمر
برضاها ،وإنما بأمر من اإلدارة األميركية.
وخير دليل آخر على أنّ هذا التحالف هو شكلي يكمن
في أنّ أميركا تقوم بغارات جوية لتمنع عناصر «داعش»
من تجاوز الخطوط الحمراء ...وهذه الغارات والضربات
الجوية األميركية محدودة ،وغير جادّة بالفعل ،إذ أنها
ضمن خطة إلبقاء ه��ذا الوضع لمدة ث�لاث سنوات يت ّم
خاللها استنزاف القدرات العراقية وكذلك السورية.
خالصة ه��ذا ال�ق��ول إنّ ه��ذا التنظيم اإلره��اب��ي يقدّم
خ��دم��ة كبيرة للسياسة األميركية وأت�ب��اع�ه��ا ،ل��ذل��ك لن
تكون محاربته جدية كما يجب .وال�غ��ري��ب أنّ أميركا
تش ّن الحملة ض ّد «داعش» ،وال تش ّن مثلها على تنظيمات
أخ� ��رى إره��اب �ي��ة ف��ي س ��وري ��ة ،م �ث��ل «ج �ب �ه��ة النصرة»
وأخ��وات�ه��ا ومنافساتها م��ن الحركات اإلره��اب�ي��ة ،ألنها
معنية ببقاء المنطقة غير مستق ّرة وتعاني من اإلرهاب،
وبالتالي ينشغل العالم به وبخاصة أبناء هذه المنطقة،
ويتناسون القضايا الجوهرية األساسية ،خصوصا ً
االح �ت�لال «اإلس��رائ�ي�ل��ي» ل�لأراض��ي العربية وال سيما
فلسطين.
هذا التحالف الوهمي هو ض ّد سورية وروسيا وإيران
والعراق وك ّل أبناء منطقة الشرق ،وهو في الواقع يبالغ
في توصيف ق��درة «داع��ش» ،من أجل استنزاف قدرات
حتى ال��دول المشاركة فيه ...وه��ذا ما ستؤكده األشهر
القليلة المقبلة ...وستؤكد أيضا ً أن أميركا تبت ّز الدول
المشاركة في التحالف لتحصل على ما تريد ،ألنها رئيسة
اإلرهاب ،والمستفيدة األولى منه في العالم أجمع!
 رئيس تحرير البيادر ـ القدس الشريف

وزير ونائب سابق
يقوم بنشاط سياسي
وإعالمي مميّز هذه
األيام ،طالب في إطار
حديثه عن الحرب
ض ّد اإلرهاب ،مجلس
األمن الدولي بتعيين
ناظر للقرار 2170
على غرار ما حصل
بعد صدور القرار
 1559حين جرى
تعيين تيري رود
الرسن ناظرا ً له،
معتبرا ً أنّ الواليات
المتحدة هي أكثر َمن
يحتاج إلى مراقبة،
خصوصا ً أنها أول
َمن يخالف القرارات
الدولية ،والئحة األدلة
على هذا الصعيد
طويلة جداً...

تحمل �أعباء النازحين
دعت المجتمعين العربي والدولي �إلى
ّ

القمة الروحية :الت�أخير في انتخاب الرئي�س ّ
يعطل دور لبنان
اعتبرت القمة الروحية اإلسالمية  -المسيحية أنّ «التأخير
في انتخاب الرئيس المسيحي الوحيد في العالم العربي في
لبنان في وقت يواجه فيه مسيحيو الشرق المعاناة الشديدة
على أيدي قوى إرهابية متطرفة ،يعطل دور لبنان في أداء
رسالته الوطنية والعربية التي ال يكون إال بها».
وأك���دت القمة ال��ت��ي انعقدت تحت ع��ن��وان «ال��وح��دة
والتضامن» ،في دار الفتوى للمرة األولى بعد انتخاب المفتي
الجديد للجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ،في حضور
البطريرك الماروني مار بشارة الراعي ونائب رئيس المجلس
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن وشيخ
عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن وممثلين
عن جميع الطوائف« ،أنّ لبنان في حاجة إلى رئيس يتمتع
بالرؤيا والحكمة وبالقدرة على قيادة اللبنانيين نحو جوامع
مشتركة تمكنهم من اجتياز الصعوبات والتحديات التي
تواجههم».
ودع��ت القمة في البيان ال��ذي تاله األمين العام للجنة
الوطنية للحوار اإلسالمي  -المسيحي محمد الس ّماك،
«مجلس النواب إلى القيام بواجبه الدستوري األساسي
والمبادرة الفورية النتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون
رأس الدولة ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة لبنان ويسهر
على أمنه وسالمته ويصون وحدته الوطنية وسالمة أراضيه
ويحترم دستوره».
كما دعت الحكومة اللبنانية إلى «العمل بسرعة إلطالق
الجنود اللبنانيين المحتجزين» .ولفتت إلى أنّ «قيام لبنان
بواجباته اإلنسانية تجاه النازحين هو واجب ،إال أنّ هذا
البلد ال يستطيع أن يتحمل أعباء أكثر من ثلث شعبه»،
داعية «المجتمعين الدولي والعربي إلى المشاركة في تح ّمل
األعباء».
وطالبت القوى السياسية والحزبية اللبنانية المختلفة
بـ«االبتعاد بلبنان عن الصراعات الخارجية وسياسات
المحاور اإلقليمية والدولية التي تعرضه لخطر استباحة
أرضه وتحويله مرة جديدة إلى مسرح لصراعات اآلخرين
وتأكيد أهمية تعزيز الجيش اللبناني والقوى األمنية ودعمها
ألداء دورها في المحافظة على سالمة لبنان واستقراره في
وجه المخاطر التي يتعرض لها».

(ت ّموز)

القمة الروحية في دار الفتوى
وأك��دت القمة اإلسالمية  -المسيحية «أهمية تثبيت
أسس وركائز الدولة اللبنانية في مؤسساتها الدستورية
والسياسية واألمنية وعدم تعطيلها واالستقواء بها ،وليس
عليها ،في مواجهة المل ّمات والتحديات ومكافحة الفساد،
نصا ً وروحا ً باعتباره ميثاقا ً وطنيا ً
واحترام ميثاق الطائف ّ
جامعا ً بين اللبنانيين جميعاً».
وجددت القمة «التزام رؤساء الطوائف بالعيش المشترك
وبالوحدة الوطنية بين أبنائهم جميعاً ،مؤكدين تمسكهم
بالدولة اللبنانية وبمؤسساتها الدستورية مالذا ً ومرجعا ً
وحيدا ً لمعالجة قضاياهم الوطنية المختلفة ،وبالحوار
الوطني أساسا ً لمعالجة االختالف وإدارة التعددية ،معلنين
رفضهم مبدأ االستقواء بالخارج ،أو االحتكام إلى السالح في
الداخل».
وأشارت القمة «إلى أنّ جرائم االعتداء والتهجير ،الممارسة

من الشراذم المسلحة بحق المسيحيين والمسلمين وسواهم
في العراق وسورية ،واستباحة ممتلكاتهم ودور العبادة،
كلها جرائم ض ّد اإلنسانية وض ّد الدين معاً» ،الفتة «إلى أنّ
التهجير القسري واإلرهابي ألي مواطن آمن على خلفية
دينية أو مذهبية أو عرقية يشكل خطرا ً على وحدة نسيج
المجتمعات العربية التي تقوم أساسا ً على التنوع ،والتي
تجعل منه أساسا ً في هويتها وفي ثقافتها هذا التهجير».
ورأت أنّ «التنديد الشديد بجريمة التهجير القسري
واإلره��اب��ي ،وبأصحابها الخارجين ع��ن تعاليم الدين
والمنتهكين لحرمة الوطن وسيادته والمتمردين على شرعة
حقوق اإلنسان والمواثيق الدولية ،يتطلب في الوقت ذاته
التحذير من النتائج السلبية لتشجيع المسيحيين على
االستيطان في دول أخرى واقتالعهم من أوطانهم وهم فيها
أصيلون منذ ألفي سنة».

وأك��دت القمة أنّ «المواطنة هي األس��اس وهي العمود
الفقري للدولة الوطنية ،ولقد أثبتت التجارب اإلنسانية
أنّ الدولة المدنية التي تحترم األديان وكرامة اإلنسان هي
الصيغة التي نجحت في تحقيق األمن واالستقرار واالزدهار
في دول المجتمعات المتعددة كدولنا العربية».
واعتبرت القمة اإلسالمية  -المسيحية «أنّ جرائم االعتداء
على مسيحيي سورية والعراق على يد حركات التطرف
اإلرهابي والتي تزامنت مع جرائم االعتداء على قطاع غزة في
فلسطين المحتلة ،تح ّتم على المجتمع الدولي إدانة ومعاقبة
المعتدين وتفشيل مشاريعهم التي تستهدف اإلنسان في
وطنه وفي حريته وكرامته وفي حقوقه المقدسة بما فيها
حقه في الحياة».
وأشارت القمة «إلى أنّ احترام ّ
حق الشعب الفلسطيني في
تقرير مصيره وفي إقامة دولته الوطنية على أرضه وعودة
المهجرين من أبنائه إلى هذه الدولة ،يشكل أساسا ً الستقرار
المنطقة والعالم وسالمهما».
وقرر المجتمعون تشكيل وفد إسالمي  -مسيحي مشترك
لعرض مشكلة انتهاك حقوق المسيحيين العرب أمام
المرجعيات الدينية والسياسية العربية.
وهنأ القادة الروحيون المفتي دريان بانتخابه ،وأشادوا
«بالمواقف المبدئية التي أعلنها ف��ي خطاب انتخابه
وتنصيبه ،والتي ج�دّد فيها تأكيد الحريات التي أعلنها
األزهر الشريف ،وهي حرية العقيدة والعبادة وحرية الرأي
والتعبير وحرية البحث العلمي وحرية اإلب��داع األدب��ي
والفني».
وأعربوا عن «ألمهم الشديد الستمرار خطف المطرانين
يوحنا ابراهيم وبولس يازجي وعدد من الكهنة المغلف
بالصمت المطبق حول مكان وجودهم وهوية الخاطفين».
كما أعربوا عن «ألمهم الشديد أيضا ً لخطف جنود ورجال أمن
لبنانيين من شراذم مسلحة ،وقتل بعضهم بطرق وحشية».
وتوقف القادة الروحيون عند «ما يواجهه لبنان من
صعوبات اقتصادية واجتماعية ومن تحديات سياسية
وأمنية» .وأك��دوا «ض��رورة متابعة قضية اإلم��ام موسى
الصدر ورفيقيه» ،مقدرين عاليا ً «الدور الرائد الذي قام به من
أجل تعزيز الحوار والعيش المشترك».
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بحث رئيس المجلس النيابي نبيه
ب��ري ف��ي ع��ي��ن التينة م��ع األم��ي��ن ال��ع��ام
للمجلس األعلى اللبناني  -السوري نصري
خوري األوض��اع والتطورات الراهنة .كما
تناول مع رئيس لجنة الحوار اللبناني -
الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة
بعض الملفات المتعلقة بعمل اللجنة.
أبرق الرئيس العماد ميشال سليمان
إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند معزيا ً
بالرهينة الفرنسي بيار هيرفيه غورديل
الذي اختطفته مجموعة جزائرية إرهابية
تتصل بتنظيم «داع��ش» األح��د الماضي،
بمرتفعات منطقة القبائل شرق العاصمة
الجزائرية ،ومن ثم أعدمته .وكان سليمان
غ���ادر ب��ي��روت ظ��ه��ر أم���س م��ت��وج��ه�ا ً إل��ى
العاصمة الفرنسية ،على أن يتوجه من
هناك إلى روم��ا قبل أن يعود إلى بيروت
الثالثاء المقبل.
كما غ���ادر إل��ى ب��اري��س رئ��ي��س اللقاء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط.
تمنى الرئيس نجيب ميقاتي خالل
لقائه في مكتبه سفير تركيا إينان أوزيلديز
على تركيا مساعدة لبنان والقيام بمسعى
إلط�ل�اق س���راح العسكريين اللبنانيين

(حسن ابراهيم)

قهوجي وسفيرة سويسرا
وطي هذا الملف المؤلم ،وذلك
المختطفين
ّ
على غ��رار ما حصل سابقا ً بالنسبة إلى
موضوع اللبنانيين الذين خطفوا في أعزاز.
واستقبل ميقاتي سفير إيران في لبنان

(داالتي ونهرا)

ميقاتي وسفير إيران

(مديرية التوجيه)
محمد فتحعلي في زيارة تعارف لمناسبة
تسلّمه مهماته ،وت ّم البحث في العالقات
الثنائية بين لبنان والجمهورية اإلسالمية
االيرانية واألوضاع في المنطقة.

باشرت لجنة متابعة تنفيذ القوانين
المكلفة من رئيس المجلس النيابي نبيه
بري مهماتها أمس .وعقدت جلسة أولى في
المجلس النيابي برئاسة النائب ياسين
جابر وحضور النواب األعضاء سامر سعادة،
محمد قباني وعلي فياض .ووضعت اللجنة
آلية جديدة لعملها وللمهمة المكلفة بها.
وأج��رت ج��ردة على القوانين التي أصدرها
المجلس النيابي ولم تطبق ل��درس اسباب
تعثر تطبيقها إلجراء المقتضى.
وأشار جابر إلى أن هذه اللجنة ستتابع
مهمتها ،حيث ستزور الرئيس بري لوضعه
في خطة العمل ،ورئيس الحكومة تمام سالم
للبحث معه في ض��رورة متابعة تنفيذ هذه
القوانين ،وال��وزراء المختصين للبحث مع
الوزير المختص في كل قانون من القوانين
المتعلقة بقطاع الكهرباء ،قطاع االتصاالت،
قانون السير ،قوانين التجارة ،وموضوع
الهيئة العامة للطيران والمياه.
التقى قائد الجيش العماد جان قهوجي
في مكتبه في ال��ي��رزة سفيرة سويسرا في
لبنان روث فلينت ،في زيارة وداعية لمناسبة
انتهاء مه ّمتها الدبلوماسية في لبنان ،وجرى
خاللها التداول في األوضاع الراهنة.

