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خفايا
خفايا

ح�سم ال�سوريين يُربك غرف العمليات في الداخل والخارج...

ها�شم ّيو الأردن يتالعبون
بم�ستقبل كيانهم ال�سيا�سي

 جمال العفلق

د .وفيق ابراهيم
هناك سي ٌل مستم ّر من األدوار المريبة التي يؤدّيها ملك األردن
عبدالله ال�ث��ان��ي ،متوهِّما ً أنها تزيد م��ن مناعة نظامه السياسي،
فيستسلم لضغوطات أميركية ـ سعودية توافق عليها «إسرائيل»
مسبقا ً كما جرت العادة ،وذلك لتنفيذ سياسات تؤثر سلبا ً على دول
أخرى في المنطقة.
سورية هي واحدة من البلدان التي يتركز فيها التدخل األردني
العسكري ـ السياسي بذرائع غير مقنعة .فكيف يمكن الدفاع عن
األردن ،بدعم التنظيمات اإلرهابية في منطقة ح��وران السورية
وإقامة عالقات تمويل وتسليح معها ،وتسهيل مرورها عبر الحدود
األردنية؟
أهكذا ندافع عن الجزء الحوراني من األردن؟ أم أنّ في حوزة
العاهل األردني معلومات أميركية عن مستقبل النظام السياسي في
سورية؟ ولع ّل هناك من أوهمه بأنّ سورية ذاهبة إلى التقسيم ،وأنّ
في إمكانه ض ّم حوران السورية إلى مملكته ،ومن الواضح أ ّنه ينفذ
رغبات أميركية ـ سعودية قضت بتحويل الحدود األردنية إلى ميدان
عسكري لإلرهابيين في «داعش» و«النصرة» والتنظيمات الحورانية
المحلية ذات الطابع اإلره��اب��ي والمرتبطة مباشرة بالمخابرات
األردنية ،إلى جانب غرفة عمليات عسكرية فيها أردنيون وأميركيون
و«إس��رائ�ي�ل�ي��ون» وخليجيون ذاع صيتها وتتولى إدارة حروب
اإلرهابيين في الداخل السوري.
في المقابل ينال عبدالله استحسان مرجعيته األميركية وحلفائه
«اإلسرائيليين» واألكثر أهمية هو الدعم المالي الخليجي ،وخصوصا ً
السعودي الذي يرِد إليه بين الفينة واألخرى.
يتعجب من هذا األداء السياسي لألردن ،فهو على
ليس ألحد أن
ّ
هذه الوتيرة منذ عهد مؤسس المملكة األمير عبدالله بن حسين بن
علي الذي تح ّول ملكا ً لألردن ،وبنفس الدور الذي يؤدّيه عبدالله ابن
حفيده حسين بن طالل ،أي دور المتعامل مع الغرب و«إسرائيل» من
دون خجل لمصلحة استمرار عائلته في السلطة.
وي �ق��وم ال���دور األردن� ��ي على اح �ت��واء اإلره� ��اب داخ ��ل المملكة
وخصوصا ً «القاعدة» و«النصرة» ،وإع��ادة توجيه تحركاته نحو
سورية مع تأسيس تنظيمات حورانية إرهابية ترتبط مباشرة
بالجيش األردن��ي ،والدليل أنّ مج ّرد إحساس المخابرات األردنية
باحتمال انكسار جبهة اإلره��اب في درع��ا كان كافيا ً ل��دقّ ناقوس
الخطر ودعوة قادة تنظيمات اإلرهاب وما ُيسمى «الجيش الح ّر» إلى
اجتماع في العاصمة ع ّمان لتدارس الوضع ،فانتصارات الجيش
السوري في الجبهة الممتدّة من القنيطرة وحتى الحدود األردنية
تؤثر على دور «إسرائيل» بإسناد إرهاب «النصرة» و«داعش» ودور
اإلره��اب األردن��ي المتو ّرط في ح��وران .لذلك دقت غرفة األركان
الع ّمانية ناقوس الخطر أم��ام نجاح الجيش ال�س��وري في تحرير
المنطقة الجنوبية المحتلة من قبل إرهاب مدعوم علنا ً من «إسرائيل»
واألردن.
أم��ا النقطة الثانية التي تهدّد مستقبل الكيان األردن��ي ،فتتعلق
بتعامل األردن مع «إسرائيل» وكأنّ القضية الفلسطينية قد انتهت
وإلى األبد .فبالنسبة إلى عبدالله الثاني ،هناك اتفاق «وادي عربة»
الذي ينظم العالقات بين «كيانين سيدين» هما األردن و«إسرائيل»،
وبناء على هذا المفهوم ،يبيح لنفسه تنفيذ مشاريع وتوقيع اتفاقات
ذات طابع دائم مع الكيان الصهيوني .لذلك ترتكز هذه العالقات على
بناء ك ّل ما يهدّد الوضع العربي العام ألنها تستند إلى أسس دائمة
وأولها العالقات السياسية بين «بلدين» متحالفين يعتقدان أنهما
مهدّدان من الجهات نفسها ،أي أنّ «إسرائيل» مهدّدة من الفلسطينيين
والنظام السوري وحزب الله وأحالفهم اإلقليميين ،ويشعر األردن
أنه مهدّد من الفلسطينيين وحلفائهم .وتكشف التركيبة الديموغرافية
في المملكة أنّ عديد ذوي األصول الفلسطينية ينوف عن الخمسين
في المئة ،ولإلمساك ب��األردن بطريقة مثالية تثير «إسرائيل» بين
الفينة واألخ��رى طرح مشروع األردن كوطن بديل للفلسطينيين
فيجد عبدالله نفسه منجذبا ً إلى تأييد إضافي لـ«إسرائيل» .وألنه في
حاجة إلى مساعدات اقتصادية ،ينصاع لرغبات آل سعود فيستسلم
لمشاريعهم العربية واإلقليمية .أما السياسة األميركية فااللتزام بها
ضرورة مطلقة عند عبد الله لكي يؤ ّمن المظلة الدولية الراعية للكيان
السياسي للدولة.
وإذا كان عبدالله يتساوى مع الفلسطينيين والمصريين في إقامة
عالقات مع «إسرائيل» في «كامب دايفيد» و«أوسلو» ،فقد سبقهم إلى
تنفيذ مشاريع ذات طابع دائم مع دولة االحتالل ،فهناك مشروع
ويصب في طبريا معاودا ً
تقاسم نهر األردن الذي ينبع من األردن
ّ
انطالقه مع رواف��د سورية نحو البحر الميت .وق��د ج��رى تقاسم
هذا النهر بين األردن و«إسرائيل» باستبعاد أصحابه الفعليّين وهم
اللبنانيون والسوريون والفلسطينيون.
وتقول مصلحة المياه في األردن إنّ «إسرائيل» تحجب الحصص
األردنية الفعلية من مياه هذا النهر بحجة الجفاف ،وهناك مشروع
قناة «إسرائيلية» ـ أردنية تربط البحر األحمر بالبحر الميت ،وهو
مشروع يغذي األردن و«إسرائيل» بالمياه العذبة والكهرباء.
وهنا ال ب ّد من اإلشارة إلى أنّ األردن كان يستطيع تنفيذ المشروع
منفردا ً وبتمويل من أصدقائه الخليجيين ،لكنه أراد تعميق االتفاق
السياسي االقتصادي مع الكيان الغاصب لالستفادة من حمايته
العسكرية.
إنّ النظام األردن��ي هو النظام العربي الوحيد الذي أقام عالقات
أمنية عميقة مع «إسرائيل» إلى حدود تبادل المعلومات عن األوضاع
العربية والفلسطينية .وتشمل ه��ذه العالقات تنسيقا ً عسكريا ً
عميقا ً بينهما ،إضافة إلى فتح أسواق األردن أمام مختلف البضائع
«اإلسرائيلية».
هناك إذا ً عالقات وطيدة تجعل من ال��دور األردن��ي في حوران
السورية عادياً ،فهل يقبل وطنيّو األردن بهذا الدور؟
يغامر الهاشميون بالمستقبل السياسي ل�لأردن ،وحين تزداد
أوضاع «إسرائيل» سوءا ً فلن تتو ّرع عن بيعه في لعبة صراع األمم
حالً للمشكلة الفلسطينية.
بقي على أحرار األردن أن يوقفوا بتحركاتهم تحويل هذا البلد إلى
«إسرائيل» ثانية كما يفعل النظام الهاشمي حالياً.

لم يستفق أعداء سورية من الضربة األولى التي وجهها
الجيش إلى العصابات المسلحة في الجنوب ،حتى استيقظوا
على ب��داي��ة المرحلة الثانية م��ن العملية بعد توقف قصير
اختلفت اآلراء حوله بين مهلة غير معلنة أعطاها الجيش
للمسلحين وبين األحوال المناخية القاسية التي م ّرت على
المنطقة في اآلون��ة األخ�ي��رة ،ولكن في المحصلة استكمل
ال�ج�ي��ش عملياته ب�ض��رب��ات س��ري�ع��ة حققت ن�ت��ائ��ج مبهرة
للسوريين ومؤلمة ألعدائهم.
وعلى وق��ع الضربات الموجعة والتقدم الميداني الذي
لم تستفق منه «إسرائيل» وهي أول المستفيدين من وجود
العصابات اإلره��اب�ي��ة على ط��ول ال �ح��دود ال�س��وري��ة والخط
الفاصل مع الجوالن المحتل ،فإنّ انهيار المسلحين السريع
جعل م��ن غ��رف العمليات ،خصوصا ً ال�م��وج��ودة ف��ي عمان
والتي تدير العمليات العسكرية ض ّد الجيش السوري لتأمين
جيب فاصل يبعد الجيش السوري عن حدود الجوالن المحتل
ويضمن تهديدا ً طويل األمد للعاصمة دمشق ،لك ّن المرحلة
الثانية كما يطلق عليها العسكريون أدخلت تلك الغرف في
حالة إرباك ستدفعها قريبا ً إلى البحث عن غطاء دولي تجد فيه
مخرجا ً لدعم من تبقى من مرتزقتها على خط النار.
فمن يعرف جغرافيا المنطقة الجنوبية ،يدرك أنه ال مف ّر
أم��ام العصابات المسلحة ،خصوصا ً من غير السوريين،
فإمكانية إيجاد ملجأ يحميهم أصبح أم��را ً صعباً ،واألمر
األكثر صعوبة أن تسمح لهم «إسرائيل» بدخول األراضي
المحتلة ألنّ ذل��ك سيشكل عبئا ً ال طاقة لها على احتماله.
أما انسحابهم نحو األردن ،المصدِّر الرئيسي للعصابات

العاملة في الجنوب ،فهو أمر لن يكون األردن ،بدوره ،قادرا ً
على احتماله ،خصوصا ً أنّ ع ّمان لديها الكثير من الملفات
الشائكة في هذا الخصوص وليست في وارد فتح معسكرات
سيتوقف التمويل عنها عاجالً أم آجالً.
إنّ ه��ذا اإلرب ��اك ال��ذي تعاني منه غ��رف عمليات (أع��داء
س��وري��ة) راف�ق��ه إرب��اك سياسي آخ��ر ،حيث أعطت دمشق
الضوء األخضر للموفد ال��دول��ي لتجميد القتال في حلب،
ل�ك� ّن ال�ت�ق��اري��ر تشير إل��ى أنّ م��ا يسمى م �ح��اور معارضة
ترفض خطة دي ميستورا وتجد فيها إعالن هزيمة أخرى
على محور الشمال .فالمناطق التي يشرف عليها الجيش
ال تعطي فرصة للمسلحين بإعادة التمركز أو التجمع من
جديد ،وه��ذا اإلرب��اك السياسي وع��دم وج��ود هامش كبير
للمعارضة للتفاوض كشف دور المشغلين الذين ال يه ُّمهم
وقف القتال من عدمه ،بقدر ما يعنيهم استمرار الحرب على
سورية ،فما زالت الملفات الدولية التي ت ّم ربطها بالحرب
على سورية عالقة من أوكرانيا إلى الملف النووي اإليراني
إلى اليمن ،حيث تغيرت الخريطة السياسية ،إلى مصر التي
تقف على مفترق ط��رق بين كسب و ّد الممولين م��ن جهة
ومحاربة اإلرهاب الذي يهدّدها من الداخل واإلرهاب القادم
من دول الجوار ،وأخطره الموجود في ليبيا اليوم من جهة
أخرى.
إنّ ما يحدث على الجبهات السورية انعكس على جبهات
العراق المفتوحة ض ّد اإلره��اب وعصابات «داع��ش» وأربك
القرار األميركي المتردّد في دعم فكرة تحرير الموصل من
يد «داعش» ،في وقت تشعر اإلدارة األميركية بالفشل ،وعلى
ك � ّل الصعد ،حيث تتباين اآلراء تجاه القضايا المصيرية
للمصالح «اإلسرائيلية» والمصالح الغربية ،هذا التباين الذي
سيدفع بالعالقات العربية ـ اإلسرائيلية إلى السطح أكثر،

بري عر�ض الأو�ضاع مع ال�سفير الم�صري و«اللقاء الأرثوذك�سي»
ّ

زايد :ن�أمل �أن ي�سفر الحوار عن نتائج �إيجابية

خصوصا ً أنّ بعض العرب من المعادين لطهران ودمشق
يجدون في «إسرائيل» ق��ارب نجاة لهم من طوفان انهيار
العصابات المسلحة ،ه��ذا االنهيار الذي سيكشف للعالم
ال��دور ال��ذي لعبته تلك األنظمة في محاولة تدمير سورية
وتشريد شعبها.
إنّ المعارضة السورية والغارقين في وهم كسر دمشق
يعيشون اليوم أس��وأ ح��االت التشرذم والصراع ،فالنتائج
التي يحققها الجيش السوري على األرض ما زال��ت تحيّر
القائمين على مشروع تدمير الدولة السورية وتفكيكها ،ومن
اعتقد أنّ اشتراك المقاومة في الدفاع عن سورية سيضعفها
ويشغلها عن العدو األساسي للمنطقة «إسرائيل» ،اكتشف
متأخرا ً أنّ المقاومة تزداد خبرة وقوة وأنّ السنوات األربع
الماضية ،أعطت المقاتلين خبرة ستستخدم ف��ي الحرب
المقبلة التي ما زالت «إسرائيل» تفكر في إشعالها ،خصوصا ً
أنّ عصابات التكفيريين لم ولن تحقق لـ«إسرائيل» ما كانت
تحلم ب��ه ف��ي خلق جيب عميل يخدمها ويحميها لعقد من
الزمن على األقل.
كتب محمد مهدي الجواهري:
دمشقُ يا أ َّم ًة حَ طَّ تْ بها أ ُم ُم
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كأ َّنما َ
ك َّفا َر ٌة ،وع ِن الساعِي ِبها َن َد ُم
يا ِه َّم ًة باسمِها ُت ْستَنْه ُ
ِض ال ِه َم ُم
يا ِق َّم ًة تتها َوى عِندَها ال ِق َم ُم
دمشقُ  ،إنَّ وجو َه الغد ِر سا ِف َر ًة
ً
ُّ
ُ
وهي َتلْتَثِ ُم
ا
رور
ش
ِنها
م
ف
أ َ َخ
َ
ٌ
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بعد تق ّدم االتصاالت
السياسية بشأن
تسهيل عمل الحكومة
وفق آلية تراعي بين
ما هو ميثاقي وبين
ما يطاول الشؤون
الحياتية ،أكدت أوساط
مطلعة أنّ لقاء سيُعقد
بين رئيس الحكومة
تمام سالم وبين
رئيس حزب ممثل في
الحكومة ،كان وزراؤه
قد اتهموا في أكثر
من ملف .وأشارت
االوساط إلى أنّ سالم
سيأخذ تع ّهدا ً من
المعني
رئيس الحزب
ّ
بتسهيل عمل الحكومة
في المرحلة المقبلة
ألي
حتى ال تتع ّرض ّ
هزة عنيفة جديدة.

با�سيل :معركتنا واحدة للحفاظ على بلدنا
اختتم وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران باسيل
جولته على دول أميركا الالتينية في مقاطعة ماتورين
في فنزويال ،حيث التقى أبناء الجالية اللبنانية في
«النادي العربي االجتماعي» ،في حضور السفير اللبناني
إيلي لبّس.
وفي كلمة ألقاها خالل اللقاء ،شكر باسيل فنزويال على
«التمسك
استضافتها للبنانيين ،داعيا ً المغتربين إلى
ّ
بوطنهم األم لبنان».
وق��ال« :نحن نتع ّرض للذبح في ه��ذه المنطقة من
العالم ،ليس اليوم فقط ،داعش لم يولد اليوم وإنْ كان
الغرب قد تنبّه إلى وجوده اآلن .نحزن لموت األبرياء

في العالم ،ونقول لكم إنّ داعش موجود من قبل ،منذ
وهجر األرمن والسريان واآلشوريين
مئات السنين ،ذبح
ّ
تهجرت وأنتم النموذج عنهم
والموارنة ،وك ّل األقليات
ّ
اآلن».
وأض���اف« :ه��ذه األرض هي أرض��ن��ا ،ومهما أحببنا
دوال ً أخرى وتمنينا لها الخير والمحبة ،إنما في النهاية
تبقى لنا أرضنا التي خرجنا منها ،وعلينا أن نكون
جميعا ً موحدين بعقولنا وقلوبنا للمحافظة على بلدنا،
ألنّ معركتنا في المستقبل واحدة من أجل الحفاظ على
بلدنا ،فموجات الش ّر واإلرهاب والتكفير كبيرة ،وإذا لم
نكن موحدين لن نستطيع الوقوف في وجهها».

كاغ التقت العربي وم�س�ؤولين م�صريين
ب ّري مستقبالً وفد اللقاء األرثوذكسي
استقبل رئيس مجلس النواب
نبيه بري ،في عين التينة ،وفدا ً من
اللقاء األرثوذكسي برئاسة أمينه
العام النائب السابق م��روان أبو
فاضل وعضوية :النائب السابق
سليم حبيب ،المحافظ السابق
نقوال س��اب��ا ،نائب األم��ي��ن العام
حبيب ف��رح ،وأم��ي��ن ال��س� ّر سمير
نعمة.
وق���ال أب��و ف��اض��ل بعد اللقاء:
«ك��ان��ت ج��ول��ة م��ط� ّول��ة ح��ول ك ّل
القضايا المطروحة على الساحة،
وأه � ّم��ه��ا ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى ال��وح��دة
الوطنية كس ّد منيع في وجه دخول
اإلره���اب إل��ى ال��م��دن أو النفوس
اللبنانية» ،م��ش �دّدا ً على أهمية
«رعاية الرئيس بري للحوار».
وأض���اف« :ال ب � ّد ف��ي المرحلة
المقبلة من الوصول إل��ى قواسم
مشتركة منها ق��ان��ون انتخاب

(حسن ابراهيم)
يحمي ك ّل فئات الشعب اللبناني،
ومنها التوافق أو ال��وص��ول إلى
انتخاب رئيس الجمهورية الذي
بدونه ،أي ب��دون ال��رأس سيبقى
الجسم مريضاً .وكما ت��رون فإنّ
الجسم مريض وك ّل المؤسسات،
ال أريد أن أقول مشلولة ،هي شبه
مشلولة ،وإن شاء الله نصل إلى ما
يرضي اللبنانيين»
ثم استقبل الرئيس ب ّري السفير
ال��م��ص��ري ف��ي ل��ب��ن��ان محمد ب��در
الدين زايد ،في حضور المستشار
اإلع�لام��ي علي ح��م��دان ،وع��رض
معه األوضاع والتطورات الراهنة
في لبنان والمنطقة.
وقال زايد بعد اللقاء« :أعربت
بمناسبة انعقاد الجولة الجديدة
من الحوار عن دع��م مصر القوي
للدور الكبير الذي يقوم به دولته
وع���ن رغبتنا ف��ي أن يسفر ه��ذا

ال��ح��وار ع��ن نتائج إيجابية وأن
ينتهي الفراغ الرئاسي في لبنان.
وت��ط��رق ال��ح��دي��ث إل��ى األوض���اع
اإلقليمية ،وتوافقنا ح��ول أهمية
دع��م االس��ت��ق��رار اإلقليمي ودع��م
المشروع العربي في اإلقليم .كما
عرضت لدولته الجهود األخيرة
التحضيرية لمؤتمر شرم الشيخ
والمعركة التي يخوضها الجيش
المصري للقضاء على اإلره��اب،
وال��ت��ق��دم ال��ك��ب��ي��ر ال���ذي شهدته
المرحلة األخيرة في سيناء».
وأضاف« :هناك حرص كبير من
الرئيس بري على إطالع مصر على
ما يدور في لبنان وعلى رؤيته في
شأن االستقرار اإلقليمي ،وهناك
ح��رص مصري كبير أي��ض �ا ً على
دعم االستقرار في لبنان ودعم ك ّل
الجهود اإليجابية التي يقوم بها
الرئيس بري في هذا الصدد».

التقت المنسقة الخاصة لألمم
المتحدة ف��ي لبنان سيغريد كاغ
م��ع ك�� ّل م��ن األم��ي��ن ال��ع��ام لجامعة
ال��دول العربية نبيل العربي وكبار
المسؤولين المصريين في القاهرة.
وأعلن بيان للمنسق الخاص لألمم
المتحدة في لبنان ،أنّ البحث تركز
«على الوضع في لبنان والتطورات
ف��ي المنطقة ،بما ف��ي ذل��ك ض��رورة
ت��ط��ب��ي��ق ال����ق����رار 2006 1701
بالكامل».
ول��ف��ت ال��ب��ي��ان إل���ى أنّ البحث
تناول «أهمية االستقرار واألم��ن في
لبنان وض��رورة ترسيخ االستقرار
االق��ت��ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي فيه في
ضوء الوضع المعقد والصعب جدا ً
في المنطقة ،كما يحتاج االستقرار
في لبنان إلى ح ّل للفراغ في رئاسة
الجمهورية في أقرب وقت».
وقالت كاغ« :بعد ثالثة وثمانين
ي��وم �ا ً م��ن اآلن س��ي��ك��ون ل��ب��ن��ان قد

أمضى عاما ً كامالً في غياب رئيس
للجمهورية» ،مشدّدة على «أهمية
المؤتمر ال��دول��ي إلع�لان التب ّرعات
اإلنسانية من أج��ل سورية المزمع

عقده ف��ي الكويت وال���ذي سيشكل
ف��رص��ة مهمة للبنان ولشركائه
الدوليين لتأمين مساعدة مستدامة
للبنان».

العربي وكاغ في القاهرة

زعيتر :عدم االتفاق على رئي�س
ال يعني تعطيل الحكومة
رأى وزي��ر األشغال العامة والنقل غ��ازي زعيتر «أنّ
التوافق في عمل الحكومة قبل التصويت هو في األساس
نص دستوري ،ونحن ال نطلب الخروج على النصوص
ّ
الدستورية التي توجب الوفاق بين القوى السياسية
الممثلة في الحكومة  ،ولكن إذا لم يت ّم التوافق التخاذ
القرارات في مجلس ال��وزراء فال ب ّد من تطبيق الدستور
باللجوء إلى التصويت ،وإنّ التمسك بتطبيق النصوص
الدستورية والقانونية أمر إلزامي».
وأش��ار خالل استقباله وف��دا ً مشتركا ً من وادي خالد
وأكروم ،إلى «أنّ الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية
اليوم قبل الغد يؤكد عليها الجميع» .وقال« :نأمل انتخاب
الرئيس في أسرع وقت لتكتمل ك ّل المؤسسات الدستورية
 ،ولكن طالما الظروف لم تسمح باالتفاق على انتخاب
الرئيس  ،فهذا ال يعني تعطيل عمل الحكومة ،وعلى القوى

السياسية التي توافقت على تشكيل حكومة الوحدة
الوطنية أو المصلحة الوطنية تح ُّمل مسؤولياتها».
واعتبر زعيتر أنّ «تعطيل الحكومة يعطل ك ّل المؤسسات
الدستورية  ،فسدة الرئاسة شاغرة ،والمجلس النيابي
هناك نواب يقاطعون جلساته التشريعية ،والحكومة
لم تطلب فتح دورة استثنائية للتشريع وه��ذا يحصل
للمرة األولى منذ بداية التسعينيات .هذا األمر ليس غير
مرغوب فيه فحسب ،بل هو ارتكاب في خانة الجرم في
ّ
حق الوطن».
وأض��اف« :إنّ إسرائيل تحت ّل أرضنا ،وجيشنا البطل
يقدّم التضحيات في مواجهة الجماعات اإلرهابية  ،ونحن
خلف جيشنا كشعب ومسؤولين  ،وإن شاء الله سنربح
على هؤالء اإلرهابيين ،كما سننتصر على عدونا األوحد
إسرائيل لتحرير أرضنا».

ن�شاطات
عرض رئيس الحكومة تمام سالم األوضاع العامة
مع زواره في السراي الحكومية ،حيث استقبل رئيس
حزب «التضامن» النائب إميل رحمة على رأس وفد من
الحزب.
كما استقبل سالم وفدا ً من «الجامعة األميركية للعلوم
والتكنولوجيا» برئاسة هيام صقر ،ثم وفدا ً من جمعية
«تطوير العالقات اللبنانية  -الفرنسية» برئاسة نقيب
نصور.
الصيادلة السابق زياد ّ
ومن زوار السراي :المدير العام ألمن الدولة اللواء
جورج قرعة ،ووفد «اللقاء الوطني لمدينة بيروت» الذي
عرض مع رئيس الحكومة أوضاع ومطالب المدينة.
استقبل وزير الثقافة ريمون عريجي ،في مكتبه
في ال���وزارة ،سفير اليابان سيتشي أوتسوكا ،يرافقه
الملحق الثقافي في السفارة ماسامي إيشي ،وكانت
جولة أفق حول التطورات العامة في لبنان والمنطقة.
كما تطرق البحث إلى العالقات الثنائية بين البلدين ،ال
سيما الثقافية ومساهمة اليابان في دعم عدد من مشاريع
الوزارة.

أبرق رئيس المجلس العام الماروني الوزير
السابق وديع الخازن إلى أمير دولة الكويت الشيخ
صباح األحمد الجابر الصباح مهنئا بحلول العيد
الوطني.
زار وف � ٌد سرياني ض� ّم مطران زحلة للسريان
االرثوذكس بولس سفر ورئيس الرابطة السريانية
حبيب اف���رام مدير ع��ام األم��ن ال��ع��ام ال��ل��واء عباس
اب��راه��ي��م ،وج��رى ع��رض مع ّمق ألح���وال النازحين
العراقيين والسوريين وسبل تسهيل إقاماتهم،
وآخر أخبار المطران ْين المخطوف ْين يوحنا ابراهيم
وبولس يازجي على ضوء ما ُنشر في إحدى الصحف
اللبنانية.
واثر اللقاء قال افرام« :ال جديد وال معلومات مؤكدة
عن مصير المطران ْين المخطوف ْين ،ونحن لنا ثقة مطلقة
ب��اإلدارة الحكيمة للواء عباس ابراهيم مع الجهات
العربية واالقليمية ،لكن مع األسف هناك جمود عجيب
في هذه القضية .وهذا موضوع دقيق وشائك نتمنى
أن يبقى في إطار المسؤولية اإلنسانية.
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عريجي وسفير اليابان

