2

حمليات �سيا�سية

السنة السادسة  /اخلميس  22 /كانون الثاني  / 2015العــدد 1690
Sixth year / Thursday / 22 January 2015 / Issue No. 1690

خفايا
خفايا

العرب و«�إ�سرائيل» تفاهم وتن�سيق �أم م�صادفة؟

الثور الهائج...
والفر�صة الذهبية

 جمال العفلق

 د .حسام الدين خالصي
عندما يتعلق األم��ر بالتصرف العسكري ،يجب توخي
ال��دق��ة ف��ي التحليل السياسي ،وخصوصا ً أننا ال ن��زال في
خضم المعركة ،وعلى ك� ّل من يؤمن ب��أنّ الجيش السوري
والمقاومة هما من ثوابت الوطن والنصر أن ال يشكك ،ولو
للحظة ،في ر ّد الفعل ،ويجب أن تبقى الثقة مطلقة بالجيش
ألنه من عناصر النصر مهما امتد بحر التمنيات.
منذ هجمات اإلرهاب المصطنعة في باريس ،مؤخراً ،على
تمس ك ّل المقدسات ،يحاول الكيان الصهيوني
الصحيفة التي ّ
م ّد رأسه ليقول :ها أنذا شريك في محاربة اإلره��اب ،ال بل
زعيم في هذا المجال ،في محاولة منه لتبرئة نفسه أمام الرأي
العام العالمي الذي تتراكم أمامه األدلة على تورط الواليات
المتحدة والكيان الصهيوني في دعم اإلرهاب الدولي ،وأبرز
دليل على ذلك إلقاء األسلحة إلرهابيي «داعش» في العراق
وسورية ودعم «جبهة النصرة» في الجوالن.
م��ن ه��ذا النصر الوهمي الديبلوماسي للكيان الغاصب
ف��ي ب��اري��س ،انطلقت كلمة الرئيس بشار األس��د للصحيفة
التشيكية ،تبعتها كلمة السيد حسن نصر الله ،ليؤكدا وحدة
المسار والمصير وليزيد السيد نصرالله إل��ى ذل��ك تهديدا ً
صريحا ً وعميقا ً في البعد الجغرافي لهذا الكيان.
وألنّ نتنياهو المأزوم انتخابياً ،يسعى منذ حادثة باريس
إل��ى إث�ب��ات أن��ه األف�ض��ل ف��ي الكيان الغاصب بالمقارنة مع
منافسيه ،أوع��ز بقصف القنيطرة ف��ي س��وري��ة ليستهدف
هذه المرة مقاتلين من حزب الله وقيادي عسكري إيراني.
وب�غ� ّ
�ض النظر ع��ن األس�م��اء المه ّمة للشهداء ،ف��إنّ نتنياهو
يهدف من خالل هذا االستهداف إلى التالي:
أن يقول للعالم أنه يقصف اإلرهاب الدولي ،كما الواليات
المتحدة األميركية ،ألنّ حزب الله ،ووفق المعتقد الصهيوني
المنفرد ف��ي ال�ع��ال��م ب��اإلض��اف��ة إل��ى بعض ال�ع��رب��ان وبعض
الناشطين السياسيين ال�م��أج��وري��ن ،ح��رك��ة إره��اب�ي��ة يجب
محاربتها حتى ولو لم يعترف له العالم بذلك.
أن يقول لناخبيه أن��ا أض��رب ولكم أن تحكموا على مدى
جدية تهديدات حزب الله لنا في معركة ما بعد الجليل ،على
مبدأ أن��ا هنا األق��وى وأستطيع حمايتكم بدليل أن��ي هجمت
ومستعد للدفاع.
يعتقد نتنياهو أنّ الوقت مالئم جدا ً لزعزعة االستقرار في
المنطقة ،وخصوصا ً أنّ الواليات المتحدة األميركية «تضرب
اإلرهاب» في المنطقة ،والجيش السوري منهمك في المعركة
المستمرة م��ع ه��ذا اإلره ��اب .أي أنّ نتنياهو يعتبر أن��ه آن
األوان لقطف ثمار الربيع العربي ،فالك ّل المدافع منشغل
والبقية المتخاذلة معه ولن تحرك ساكناً.
وبعد عملية القنيطرة ،تسود حالة من الترقب وهناك من
هو متحمس بشدة للر ّد الفوري ،ومتعقل حريص على طبيعة
الر ّد بعد الوقاحة «اإلسرائيلية» .فعملية القنيطرة مؤشر إلى
االخ�ت��راق األمني ال��ذي أش��ار إليه السيد نصرالله ،فهو لم
يخف ه��ذا األم��ر واع�ت�ب��ره م��ن ض��رورة األش �ي��اء وال ب � ّد من
حدوث اختراقات خالل التجربة الطويلة للمقاومة.
إنّ نتنياهو على ثقة تامة بأنّ الر ّد لن يأخذ شكل ر ّد الفعل،
ألنه مدرك عقالنية المقاومة اللبنانية ويعلم أنها لن تنجر إلى
حرب ،نسميها فرعية ،بالمقارنة مع ما يجري على األرض
السورية والتي تعتبر بوابة محور المقاومة ،وأنّ الحرب
هذه هي جزء أهم من الدخول في حرب ذات وقت مستقطع
ت��وق�ف�ه��ا ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة األم�ي��رك�ي��ة ع�ب��ر مجلس األم��ن
وال��وس��اط��ات ال��دول�ي��ة ف��ي ح��ال ت�ع��رض الكيان الصهيوني
لضربات موجعة ،ف��ي مقابل انشغال ت��ام ومطلق للجيش
السوري بمواجهة العصابات اإلرهابية ،وال��ذي يتوقع من
خ�لال التحالف التركي – الصهيوني في ح��ال نشوب هذه
الحرب اإللهائية أن تفتح الحدود التركية على الغارب لقوافل
اإلره��اب ال��دول��ي ،فتنغمس سورية والمقاومة في الحرب
المفتعلة من دون شركاء عرب.
لذلك ف��إنّ المقاومة اللبنانية والجيش السوري يعرفان
ويدركان أنّ عمق الجبهة السورية ال يتوقف عند القنيطرة،
بل يمتد إلى الحدود السورية _التركية ،فالمقاتل االرهابي
واحد وهو يخدم الكيان الصهيوني سواء كان في العراق أم
في سورية أو في الشمال اللبناني.
إنّ الحلم الصهيوني المتهالك على األرض السورية نتيجة
صمود محور المقاومة ودح��ر «داع ��ش» وإخ��وان��ه بالقتال
المستمر وبعين مترقبة لحرب جدية مع الكيان الصهيوني
بشروط وطنية ،يدفع القيادة الصهيونية إل��ى التخبط في
ت��وج�ي��ه ه��ذه ال �ض��رب��ات المكشوفة ت �م��ام �اً ،رغ��م الحماسة
الشديدة ل��دى األش��راف العرب الراغبين في ال��ر ّد الحاسم
على الكيان الصهيوني.
ولنتذكر أنّ «إس��رائ �ي��ل» م��ا ك��ان��ت لتجرؤ على عدوانها،
ل��وال ال �ع��دوان العالمي ال��وق��ح على الجيش ال �س��وري ،وهي
هنا مثل الفأر الذي يط ّل برأسه من الجحر ألنه جاع وحان
وقت التهامه الطعام ،ولننتظر حتى تنتهي نزعات نتنياهو
االنتخابية والتي قد تنقلب عليه وباالً ،وخصوصا ً أنه يتناغم
مع الجمهوريين في االنتخابات األميركية ليرفع من رصيده
لديهم بتوسيع عدوانه على سورية ألكثر من مرة.
ختاماً ،الثقة بقدرات المقاومة والجيش السوري متعلقة
أيضا ً بالثقة في القرارات التي يتخذاها فيما يتعلق بطبيعة
الردّ ،إذا نظرنا إلى ما كانت عليه حال المنطقة والعالم فيما
لو كان أداء الجيش السوري والمقاومة مختلفا ً عما هو عليه
خالل األربع سنوات الماضية من عمر الربيع الصهيوني.

رغم أنّ المواقف الرسمية العربية تجاه القضايا الكبرى
لم تخرج في ي��وم من األي��ام عن ح��دود الكالم والبيانات،
إال أنّ ال��دول العربية تنازلت ف��ي الفترة األخ�ي��رة ع��ن تلك
البيانات ،وخصوصا ً في إطار ما يخدم الحرب على سورية
وشعبها.
ف�ب�ع��د ال� �ع ��دوان «اإلس��رائ �ي �ل��ي» األخ �ي��ر ع�ل��ى األراض���ي
السورية ،لم يتع َّد الحديث عن هذا العدوان اإلطار اإلعالمي،
واس �ت �غ �ل��ت ب �ع��ض ال �ص �ح��ف ال �ع��رب �ي��ة ه ��ذا ال �خ �ب��ر ليفج َر
مح ّرروها عبقريتهم بأنهم اكتشفوا دليالً جديدا ً على وجود
عناصر لحزب الله في سورية ،رغم أنّ األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله أعلن ذلك مرارا ً وتكراراً ،كما أنّ
الحكومة السورية لم تنكر وج��ود رج��ال المقاومة بجانب
الجيش السوري في معركته ض ّد اإلرهاب.
ولكن يبقى السؤال :أين المواقف العربية الرسمية من
هذا االعتداء واالعتداءات السابقة التي قامت بها «إسرائيل»
وأراض عربية أخرى،
على بلد عربي تحتل جزءا ً من أرضه
ٍ
وتقيم دولتها اإلرهابية على أرض فلسطين؟
مقابل هذا العدوان نج ُد ال��دول العربية الصامتة تطالب
بفرض حظر جوي على الطائرات السورية ،بحجة ضمان
حماية معسكرات تدريب «المعارضة المعتدلة» ،حسب ما
تسميها واشنطن وحلفاؤها ،وفي الوقت نفسه ،تستمر هذه
الدول بدعم التنظيمات اإلرهابية وحماية مصادر تمويلها
وتسهيل انتقالها من أجل تدمير سورية وضمان استنزاف
جيشها ألطول وقت ممكن.
ويعيدنا ه��ذا الصمت إل��ى ع ��دوان ت�م��وز  ،2006حين

انقسمت المواقف العربية بين حلف المقاومة وحلف ما
سمي حينها بحلف االعتدال ،وقتها كانت المقاومة تضرب
«إسرائيل» وتلحق بها الهزائم وكان العرب ينتظرون أن تنفذ
«إسرائيل» وعودها بالقضاء على المقاومة وإنهاء دورها
في المنطقة ،وهذا ما عجزت عنه وما فشلت فيه.
واليوم تعطي الدول العربية الضوء األخضر لـ«إسرائيل»
وتستفيد من قوتها العسكرية في دعم الجماعات اإلرهابية
لتحقيق تقدم داخ�ل��ي على الجبهة ال�س��وري��ة ،بما يضمن
لتلك ال��دول تسجيل مكاسب على األرض م��ن خ�لال تلك
الجماعات ،محققة بذلك هدفها األساسي في تدمير سورية
وتشريد شعبها .لقد قدمت تلك الدول تعهدات لـ«إسرائيل»
بأن تبقى الجماعات اإلرهابية التابعة لها ،في خدمة الجيش
«اإلسرائيلي» لتسهيل عملياته من خالل خط فاصل تريده
«إس��رائ �ي��ل» منطقة ع��ازل��ة ع�ل��ى ح ��دود ال �ج��والن المحتل،
تستطيع من خالله ضمان أمن الشمال وضمان عدم التقاء
العمل المقاوم جغرافيا ً على الجبهة الشمالية.
فليست مصادفة أن تقوم «إسرائيل» بضرب األراضي
السورية ،وأن يعلن وزير الخارجية األميركي جون كيري
ع��ن إرس��ال مدربين لـ«المعارضة المعتدلة» ،وأن تطالب
ال��دول العربية بحظر الطيران السوري .وليست مصادفة
أيضاً ،أن يتلقى المدعو أحمد الجربا وع��ودا ً من الواليات
المتحدة بتزويده بالسالح .ه��ذه المواقف ترتبط باألمر
ال��ذي تلقاه «ائ�ت�لاف ال��دوح��ة» بعدم المشاركة في الحوار
السوري ــ السوري الذي سينطلق خالل األيام المقبلة من
موسكو.
إنّ رغبة «إس��رائ�ي��ل» في إقامة منطقة ع��ازل��ة ،هي رغبة
مدعومة عربياً ،واستجابة لطلب عربي بحماية عناصر
المرتزقة والجيوب العسكرية المسلحة لتكون نواة لجيش

س��وري��ة الجنوبي ،ال��ذي سيكون مرتبطا ً بغرفة عمليات
«إسرائيلية»_ عربية ويحظى بمباركة أميركية.
لكننا م��ا زل�ن��ا نعتقد أنّ ه�ن��اك بقية باقية م��ن الشعوب
العربية ت��درك م��دى خ�ط��ورة ه��ذا المشروع وت��درك ،على
عكس حكامها ،أنّ نجاح العدوان العربي ــ الصهيوني على
لتوسع دائرة هذه الحرب التي
سورية لن يكون إال مقدمة
ُّ
سوف تطال الجميع ،بمن فيهم الداعمين لهذا المشروع.
على العرب أن يتذكروا أنّ نتنياهو الذي وقف في الصف
األول في مسرحية باريس للتنديد باإلرهاب ،هو نفسه الذي
يقود اإلرهاب في المنطقة ،ولم تكن صدفة أنّ القادة العرب
ينسقون أمنيا ً
الذين شاركوا في المسرحية هم أنفسهم من ِّ
وعسكريا ً مع «إسرائيل».
فكم هو غارق في الوهم ،من يعتقد أنّ الصراع الدائر في
سورية اليوم هو صراع مذهبي وليس سياسيا ً يهدف إلى
كسر محور المقاومة وتقسيم سورية وعزل إيران وخنق
روسيا بحرمانها من مياه المتوسط .وكم هو واهم من يعتقد
أنّ محور المقاومة يمكن اقتالعه أو تحجيم قوته وتطوره.
وك��م ه��و واه��م م��ن يعتقد أنّ استمرار تغذية ال�ص��راع في
سورية سيحقق االنتصار لإلرهابيين المرتزقة وداعميهم.
ويكفي أن نعلم أنّ الكيان الصهيوني يعيش اليوم حالة من
الهلع والترقب واالستنفار األمني في انتظار ر ّد المقاومة.
وتدرك الدوائر الصهيونية أنّ الر ّد آتٍ ال محالة ،وما يزيد
«إسرائيل» رعباً ،أنّ الدوائر الضيقة تعلم تماما ً أنّ حلفاءها
من العرب المرتزقة الذين زرع��وا في األراض��ي السورية،
ال يمكن ال��وث��وق بهم أو التعويل على مواقفهم ،فالكيان
الصهيوني ال يقيم للعمالء وزنا ً وال يهمه كثيرا ً حمايتهم،
ف��إذا ما ضاقت ال��دائ��رة على أولئك العمالء ،س��وف يتخلى
عنهم ويتركهم لمصيرهم وهذا ما سيحدث قريباً.

أشارت مصادر في
حزب «القوات اللبنانية»
إلى أنّ األخير سيسعى
أي اتفاق
إلى أن يكون ّ
يتوصل إليه الحوار مع
تكتل التغيير واإلصالح،
مكتوباً .وذكرت المصادر
أنّ تحالف التيار الوطني
الحر وحزب الله هو من
بين المواضيع المطروحة
في الحوار من زاوية
مطالبة العماد ميشال
عون بإقناع حزب الله
بـ«أنّ سياسته ال تخدم
لبنان» ،بحسب وجهة
نظر «القوات»! ور ّدت
مصادر في تكتل التغيير
واإلصالح أنّ الشفهي
والمكتوب عندها واحد
وك ّل اتفاق بعد «التفاهم»
لن يكون إال منسجما ً مع
روحه أو توسيعا ً لقواه.

زار على ر�أ�س وفد من الف�صائل عدداً من الم�س�ؤولين

الأحمد :لن ن�سمح ب�أن تكون المخيمات ملج�أ لأي فا ّر من وجه العدالة اللبنانية
جال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام
موحد من الفصائل
األحمد أمس ،على رأس وفد ّ
الفلسطينية في لبنان والسفير الفلسطيني
أشرف دبور ،على المسؤولين اللبنانيين ،داعيا ً
إلى «قطع الطريق على أي محاوالت إلقحام
المخيمات الفلسطينية في ما يجري من أحداث
مؤسفة في المنطقة العربية» ،مؤكدا ً أنّ القيادة
الفلسطينية لن تسمح «بأن تكون المخيمات
الفلسطينية ،ومخيم عين الحلوة تحديداً ،ملجأ
ألي فار من وجه العدالة اللبنانية».

في عين التينة

وزار الوفد عين التينة ،حيث التقى رئيس
مجلس النواب نبيه بري ،وأشار األحمد إلى أنه
نقل لبري
ت��ح��ي��ات ال��رئ��ي��س أب���و م����ازن وال��ق��ي��ادة
الفلسطينية ،وأطلعه «على التحرك السياسي
األخير الذي تقوم به القيادة من أجل التوصل
إل��ى ق��رار م��ن قبل المجتمع ال��دول��ي لتحديد
تاريخ إلنهاء االحتالل «اإلسرائيلي» وإقامة
ال��دول��ة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها
القدس ،والتصدي للعربدة «اإلسرائيلية» من
خالل حكومة اليمين المتطرف في ّ
حق القدس
والمسجد األق��ص��ى واألراض����ي الفلسطينية
والقرصنة التي تقوم بها حكومة العدو والتي
كان آخرها حجز األموال الفلسطينية مع استمرار
سياسة التوسع االستيطاني».
ولفت إل��ى أن��ه ج��رى ال��ت��داول «ف��ي محاولة
توتير الوضع في لبنان من قبل أع��داء لبنان
الذين هم أعداء فلسطين وأمتنا العربية» ،الفتا ً
إلى «أنّ محاولة إثارة الفتن وضرب االستقرار
الداخلي في لبنان هي امتداد لمحاوالت ضرب
االستقرار في المنطقة العربية» .وق��ال« :أو ّد
أن أشير إلى المحاوالت القديمة الجديدة لزجّ
المخيمات الفلسطينية ،وخصوصا ً مخيم عين
الحلوة ،واتخاذها غطاء أو االحتماء داخلها
لضرب االستقرار والسلم األهلي في لبنان،

وهذا ما نرفضه تماما ً كقيادة فلسطينية ،ونحن
حرصاء على استمرار التنسيق المشترك مع
القيادات اللبنانية للتصدي لهذه المحاوالت
الخبيثة».
ورأى أنّ العملية اإلجرامية التي نفذتها
«إسرائيل» في القنيطرة والتي ذهب ضحيتها
ّ
«تدل على
ستة شهداء من كوادر «حزب الله»
أنّ «إس��رائ��ي��ل» تحاول خلط األوراق مجدّدا ً
وه��ي أيضا ً تهدف إل��ى توتير األج���واء داخل
لبنان» ،معربا ً عن ثقته ب��أنّ حكمة القيادات
اللبنانية قادرة على مجابهة مثل هذه األالعيب
والمحاوالت».
وس��ئ��ل األح��م��د :ه��ل س��ت��ق��وم��ون بتسليم
المطلوبين في عين الحلوة؟ فأجاب« :تحدثنا
في هذا الموضوع ،وكما أعلن قائد قوات األمن
الوطني الفلسطيني اللواء أبو عرب قبل يومين
نحن لم نبلغ رسميا ً عن وجود أسماء محدّدة
إال باألمس(أول أمس) ،وإننا نتفحص وننسق
مع األجهزة اللبنانية المعنية في خصوص
هذا الموضوع وملتزمون بالتنسيق الكامل مع
القيادة اللبنانية» .وأضاف« :ناقشنا ذلك مع
الرئيس بري وأيضا ً مع المسؤولين اللبنانيين
اآلخ��ري��ن ون��أم��ل م��ن اإلع�ل�ام أن ال يكون هذا
الموضوع مادة إعالمية ألننا نحاول أن نصل
إلى نتائج ،ونحن في القيادة الفلسطينية لن
نسمح أن تكون المخيمات الفلسطينية ،ومخيم
عين الحلوة تحديداً ،ملجأ ألي ف��ار من وجه
العدالة اللبنانية».

في السراي

وف���ي ال��س��راي ال��ح��ك��وم��ي��ة ،ال��ت��ق��ى ال��وف��د
الفلسطيني رئيس الحكومة تمام سالم ،وقال
األحمد بعد اللقاء« :كلفني الرئيس الفلسطيني
محمود عباس ألنقل للرئيس سالم واألشقاء
في لبنان تحياته وتحيات القيادة الفلسطينية،
والتأكيد على الموقف الفلسطيني الثابت الذي
ال يتزحزح بالنسبة إلى العالقة الفلسطينية -

اللبنانية ،واستمرار التشاور والتنسيق اللبناني
ــ الفلسطيني في ك ّل القضايا المشتركة ،سواء
كانت قضايا سياسية تتعلق بالتحرك المشترك
على صعيد القضية الفلسطينية والوضع
العربي برمته وتنسيق التحرك العربي ،أو ما
ّ
بالشق الفلسطيني داخل لبنان ووضع
يتعلق
المخيمات الفلسطينية ،وخصوصا ً الوضع
المعيشي واألمني في ه��ذه المرحلة الدقيقة
والمضطربة والمليئة باألحداث في المنطقة
العربية ،والتي تنعكس في شكل أو في آخر
على الوضع الفلسطيني اللبناني ،وخصوصا ً
أنّ هناك قوى متربصة ال تريد الخير ال للبنان وال
لفلسطين وال ألمتنا العربية».

و�سط ما يجري تداوله حول تر�شيح ال�سفراء وقبول اعتمادهم

«الخارجية» تو�ضح :ال�صالحية
لرئي�س الجمهورية وحده
أكد مصدر في وزارة الخارجية لـ«المركزية» أنّ ما
يتم تداوله حول ترشيح الحكومة سفراء جددا ً في لبنان
والخارج« ،ال يعني في أي شكل من األشكال االلتفاف على
الدستور أو الحلول مكان رئيس الجمهورية» ،مؤكدا ً أنّ
لألخير وحده «صالحيات ال يمكن للحكومة أن تنوب عنه
فيها».
ولفت المصدر إلى «أنّ وزير الخارجية جبران باسيل
سيوضح حقيقة األمر في الساعات المقبلة» ،معتبرا ً «أنّ
ما نقل عن باسيل حول ترشيح سفير جديد لإلمارات هو

ابراهيم

كما زار الوفد المدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم في منزله ،في حضور سفير دولة
فلسطين في لبنان أشرف دبور ،وعرض معه
آخر تطورات القضية الفلسطينية بعد تمادي
االحتالل «اإلسرائيلي» بعدوانه وممارساته
وتوجه فلسطين إلى مختلف المحافل
التعسفية،
ُّ
الدولية ،بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد األحمد خالل اللقاء ،وفق بيان صادر عن
السفارة الفلسطينية ،على «العالقة الفلسطينية
_اللبنانية وصالبتها والتنسيق الكامل
القائم على التعاون في كافة المجاالت في ظ ّل
السياسة الفلسطينية الواضحة والصريحة
والعمل الوحدوي الفلسطيني بااللتزام باألمن
واالس��ت��ق��رار ف��ي لبنان وق��ط��ع ال��ط��ري��ق على
أي محاوالت إلقحام المخيمات الفلسطينية
في ما يجري من أح��داث مؤسفة في المنطقة
العربية ،وأهمية استمرار وترسيخ اإلنجازات
التي تحققت خالل الفترة الماضية من العمل
المشترك واإلشادة اللبنانية باألداء الفلسطيني
المميز في الحفاظ على األم��ن واالستقرار في
المخيمات ،وهي مصلحة وطنية فلسطينية -
لبنانية مشتركة».

مشروع سفير كون صالحية اعتماد السفراء وقبول اعتماد
األجانب في لبنان لرئيس الجمهورية وحده ،وبالتالي
فإنّ قبول الترشيح ال يعني قبول االعتماد ومن المفترض
أن يمارس السفير مهامه كرئيس بعثة برتبة سفير وليس
كسفير».
وفي السياق نفسه ،أكد وزير الشؤون االجتماعية رشيد
درباس «أنّ اتخاذ هذا التدبير هو من أجل تسيير األمور،
رغم أننا على علم مسبق بأنّ هذه الطريقة غير صالحة
على المدى الطويل».

ن�شاطات

الوفد الفلسطيني في السراي

وه ْل
�سالم التقى زعيتر ون�صري خوري ِ
عرض رئيس الحكومة تمام سالم تطورات األوض��اع في لبنان والمنطقة مع
السفير األميركي في لبنان دايفيد هِ ْل .ثم استقبل وزير األشغال العامة غازي زعيتر
في حضور رئيس مجلس إدارة مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم.
وكان سالم التقى األمين العام للمجلس األعلى السوري  -اللبناني نصري
خوري ،ثم وفدا ً من غرفة التجارة والصناعة العربية  -األلمانية ضم رئيس الغرفة
بيتر رامساور وأمين السر عبد العزيز المخالفي ،في حضور السفير األلماني في
لبنان كريستيان كالغس وتناول البحث تنشيط العالقات االقتصادية بين لبنان
وألمانيا.
ومن زوار السراي :النائب ستريدا جعجع ،النائب السابق طالل المرعبي ،ووفد
من نقابة أصحاب شركات ومؤسسات «التاكسي» في لبنان برئاسة النقيب شارل
أسعد أبو حرب ووكيل النقابة المحامي بولس حنا.

كاغ تزور جنبالط والم�شنوق
تابعت الممثلة الجديدة لألمين
ال��ع��ام ل�لأم��م المتحدة ف��ي لبنان
سيغريد كاغ ،بعد تسلمها مهامها
ال��ج��دي��دة خ��ل��ف�ا ً للممثل السابق
دي��ري��ك ب�لام��ب��ل��ي ،ج��ول��ت��ه��ا على
المسؤولين اللبنانيين ،وزارت
مساء أمس رئيس اللقاء الديمقراطي
ال��ن��ائ��ب ول��ي��د جنبالط ف��ي دارت��ه
في كليمنصو ،حيث ج��رى عرض
للتطورات السياسية الراهنة في
لبنان والمنطقة.
وب��ح��ث��ت ك���اغ ش���ؤون���ا ً تتعلق
بملف النازحين السوريين مع وزير
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق،
الذي أكد «التزام لبنان بك ّل القرارات
الدولية بما فيها  ،1701ومشاركة
لبنان في مؤتمر المانحين في آذار
المقبل ،وت��ع��اون وزارة الداخلية
اللبنانية مع دوائر األمم المتحدة»،

المشنوق وكاغ
متمنيا ً لكاغ التوفيق في مهمتها
ال��ج��دي��دة ف��ي ل��ب��ن��ان .ك��م��ا تطرق

ال��ب��ح��ث إل���ى األوض����اع اإلقليمية
والدولية.

دربا�س يك�شف عن ا�ست�ضافة لبنان
م�ؤتمر ًا وزاري ًا عربي ًا حول النزوح
لحود وسكرية
ّ
 استقبل الرئيس العماد إميل لحود في دارته في اليرزة،
النائب السابق د .اسماعيل سكرية ،وعرض معه األوضاع العامة.
ثم التقى رئيس االتحاد اللبناني والعربي للتاي بوكسينغ سامي
قبالوي على رأس وفد.
 استقبل رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية ،في دارته
في بنشعي ،سفير بلجيكا ألكس لينارتس ،حيث عقد اجتماع في

(أكرم عبد الخالق)

بصبوص ووهاب

حضور عضو المكتب السياسي في المرده الدكتور ألبير جوخدار
تخلله بحث في التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.
 عرض بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم األرثوذوكس
يوحنا العاشر اليازجي األوضاع العامة وقضايا إنمائية مع نائب
رئيس مجلس النواب فريد مكاري ووزير االتصاالت بطرس حرب
يرافقه وفد من بلديات جرد قضاء البترون.

 استقبل المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء ابراهيم
بصبوص رئيس «حزب التوحيد العربي» الوزير السابق وئام
وهاب وعرض معه األوضاع األمنية العامة في البالد.
 استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم األرثوذكس
المطران الياس عودة ،وزير السياحة ميشال فرعون وبحث معه
االوضاع العامة.

كشف وزي��ر الشؤون االجتماعية رشيد درب��اس «عن
توجه لدى الدولة اللبنانية الستضافة الوزراء المسؤولين
ّ
عن ملف النزوح السوري في دول الجوار خالل الشهرين
المقبلين أي شباط وآذار» .وقال في حديث لـ«المركزية»:
«من الممكن حينها أن نطلب من وزراء الخارجية العرب أن
يعقدوا اجتماعا ً في لبنان أيضا ً إلعداد برنامج اجتماعي
عربي لصيانة الديموغرافية العربية المتأثرة بالحرب
السورية» ،مشيرا ً إلى «أن ال مؤتمرات دولية أو إقليمية في
شأن النازحين حالياً».
ولفت إلى «أنّ األمن العام يواصل تنفيذ اإلجراءات التي
اتخذها في ّ
حق النازحين ،وهناك مساعدات سعودية
وقطرية وإماراتية ع �دّة إل��ى المتضررين من العاصفة
الثلجية ،وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية».

وفي نشاطه ،استقبل درباس وفدا ً من «الهالل األحمر
اإلم���ارات���ي» بحث معه أوض���اع النازحين السوريين
وحاجاتهم ،ال سيما بعد العاصفة الثلجية التي شهدها
لبنان األسبوع الفائت ،وسبل المساعدة في تلبية متطلباتهم
الحياتية.
ثم استقبل النائب سيمون أبي رميا الذي عرض معه
أوضاع المستوصفات في جبيل ،ال سيما مستوصف إهمج
وحاجاته ،ودعاه إلى القيام بجولة على المستوصفات في
القضاء.
وأوضح ابي رميا «أنّ البحث تطرق إلى المشروع الذي
ترعاه ال���وزارة لدعم العائالت األكثر فقرا ً في لبنان من
الناحيتين الحياتية واالجتماعية ومجاالت تقديم المساعدة
للعائالت المحتاجة في هذا اإلطار».

