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بين كيري والجبير� :سقط رهان ال�سعودية على انتظار الرئي�س «الجمهوري»

�صفعة جوالنية
لأحالم و�أوهام نتنياهو

 روزانا ر ّمال
*

جاك خزمو

تح ّمس رئيس وزراء «إسرائيل» بنيامين نتنياهو فدعا مجلس وزرائه
ال��ى عقد اجتماع في الجوالن (األح��د  /17نيسان .)2016/وأدل��ى
بتصريحات نارية بعد االجتماع بأنّ الجوالن سيبقى تحت «السيادة
اإلسرائيلية» ،وإلى األبد.
توجهه الى موسكو
جاء هذا «الحماس» االستثنائي قبل أربعة أيام من ّ
ولقائه بالرئيس الروسي فالديمير بوتين! والتساؤل الكبير الذي يطرح
نفسه لماذا هذا الحماس وما هي أهدافه وماذا كانت نتائجه؟
ال ُب ّد من القول إنّ هواجس عدة تهيمن على ذهن نتنياهو ،أدّت الى تنفيذ
خطوة لم يقدم عليها أيّ رئيس وزراء «إسرائيلي» سابق عبر  49عاما ً من
االحتالل لهذه األراضي السورية .وهذه الهواجس يمكن حصرها باآلتي:
أوالً :هناك شعور لديه بأنّ األزمة السورية هي على طريق االنتهاء ،وأنّ
الرئيس بشار األسد سيبقى قائد سورية ،وبالتالي ،فإنّ الرئيس األسد قد
يسمح بفتح جبهة الجوالن أمام المقاومة ،وبالتالي تواجه «إسرائيل»
جبهة مواجهة جديدة.
ثانياً :إضافة الى ما ذكر سابقاً ،فإنّ هناك تقييمات لدى الدوائر األمنية
«اإلسرائيلية» مفادها انّ انتصار الرئيس األس��د على المؤامرة التي
وسيشجعه ليس فقط على فتح
تع ّرضت لها سورية سيجعله قوياً،
ّ
جبهة جديدة مع «إسرائيل» ،بل قد يقوم هو بنفسه بعمل عسكري إلعادة
تحرير الجوالن من االحتالل «اإلسرائيلي» ،وخاصة أنّ هناك عوامل
عدة تشجع الرئيس األسد على ذلك ،وأه ّمها تعاظم قوة الجيش العربي
السوري عبر امتالكه خبرات قتالية نوعية ومميّزة ،وكذلك امتالكه
أسلحة متط ّورة ،وبعضها قد يكون قد حصل عليها من روسيا .والعامل
اآلخر هو أنّ سورية قادرة على تلقي ضربات جوية ،وتحمل الدمار الناتج
عن ذلك ألنّ اإلرهابيين أعاثوا في األراضي السورية دمارا ً كبيراً ...وأما
العامل الثالث والقويّ فيكمن في تصميم الرئيس على إعادة الجوالن ،وإذا
حقق ذلك ،فإنّ شعبيته وزعامته لن تكون قوية في سورية وحدها ،بل في
العالم العربي كله ألنه عراب المقاومة المشروعة وسندها الحقيقي.
ثالثاً :هناك هاجس يسيطر على نتنياهو بأنّ الح ّل السلمي في سورية
سيشكل ضربة لتوقعاته ،ولتحالفاته السرية مع دول في الخليج
العربي ،إذ إنّ هذه الدول الداعمة لإلرهاب ستضطر الى اإلصغاء للح ّل
السلمي السياسي ،وقد تضطر ايضا ً الى استقبال مَن تب ّقى من اإلرهابيين
الذين أرسلتهم الى سورية ،ووفرت الدعم لهم لتحقيق أهدافها ،ولكنهم
فشلوا .وعودتهم ستشكل خطرا ً على دول الخليج ذاتها.
انطالقا ً مما ُذكر ،فقد طلب نتنياهو من الرئيس بوتين منحه ضمانات
بعدم قيام سورية بفتح جبهة الجوالن بعد انتهاء األزمة السورية ،وكذلك
بعدم تزويد الجيش السوري بأسلحة متطورة ،وخاصة أسلحة دفاع
جوي قد تش ّل حركة سالح الجو «اإلسرائيلي» في األجواء السورية.
هذا الطرح «اإلسرائيلي» لم يقبل به الرئيس بوتين ،الذي أشار الى
نتنياهو بأنّ الجوالن أرض سورية محتلة ،وعلى «إسرائيل» تطبيق قرار
مجلس األمن رقم  242الصادر في خريف عام  ،1967ايّ قبل  49عاماً.
وأكد بوتين أنه يدعم تطبيق قرارات الشرعية الدولية ،وعلى «إسرائيل»
احترام هذه القرارات وتطبيقها.
ومما أكد الموقف الصلب للرئيس الروسي ،أنّ مجلس األمن اجتمع بعد
أيام عدة من لقاء بوتين ــــ نتنياهو ،وأصدر بيانا ً واضحاً ،وهو أنّ الجوالن
أرض سورية محتلة ،ويرفض المجلس ايّ إجراءات أحادية لض ّمها.
أيّ أنّ حماسة نتنياهو قادته الى ورطة سياسية ،إذ إنّ العالم جدّد
موقفه الرافض لض ّم الجوالن ،وأليّ إجراء إسرائيلي فيه ..وتلقى صفعة
سياسية كبيرة ،إذ إنه أثار أمام العالم كله موضوع احتالله للجوالن،
وعدم انصياع «إسرائيل» لقرارات الشرعية الدولية.
لقد كانت حسابات نتنياهو خاطئة ،في حين أنّ هواجسه في مكانها،
وسع من دائرة تأثيرها
ولكنه لم يُفلِح في التعامل مع هذه الهواجس بل ّ
عليه.
يدرك نتنياهو وغيره من قادة «إسرائيل» أنّ احتالل الجوالن سيكنس
وسيزول في يوم من األيام ...وموضوع الجوالن ليس كوضع الضفة ،إذ
إنّ هناك دولة قوية تطالب بعودته الى سيادتها وفي أسرع وقت ممكن!
ورغم إدراكه بأنّ سورية لن تتخلّى عن الجوالن ،إال انه ما زال يعيش
في أوهام وأحالم ..إذ إنّ الجوالن لن يبقى تحت االحتالل الى األبد ،بل
سيعود الى وطنه األ ّم ،مهما مارس هو وإرك��ان حكومته من إجراءات
ومهما بنى من مستوطنات!

*ناشر ورئيس تحرير
مجلة البيادر ـ ـ القدس المحتلة

م�س�ؤول في وكالة الطاقة يُطلع �سالم
على خطة تعزيز الأمن النووي

سالم مجتمعا ً إلى المرابط والوفد

خفايا
خفايا

(داالتي ونهرا)

استقبل رئيس الحكومة تمام سالم مدير إدارة األمن النووي في الوكالة
الدولية للطاقة الذرية خمار مرابط ،في حضور المدير العام للهيئة اللبنانية
للطاقة الذرية الدكتور بالل نصولي واألمين العام للمجلس الوطني للبحوث
العلمية معين حمزة.
بعد اللقاء ،قال مرابط« :عرضت لدولته دور قسم األمن النووي في الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،وما قمنا به من إنجازات ضمن إطار تعزيز األمن النووي
في لبنان ،وذلك بالتعاون مع الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية ،ومن خاللها مع
عدة مؤسسات وطنية معنية كالجمارك والقوى األمنية المختلفة ومؤسسات
إستشفائية وصناعية وبحثية تستخدم المواد المشعة».
أضاف« :كما عرضت معه الخطة المتكاملة لتعزيز األمن النووي في لبنان،
والذي تم وضعها بالتعاون مع كافة األجهزة االمنية والوزارات المعنية عام
 ،2008وتم تيويمها في العامين  2012و 2015وما قد تم تنفيذه منها واآلفاق
المستقبلية لهذا التعاون المثمر في مجال مكافحة اإلتجار غير المشروع بالمواد
النووية وبالمصادر المشعة وتأمين الحماية المادية للمواد المشعة الخطرة
والمستخدمة بشكل سلمي في المستشفيات والمصانع اللبنانية وتأمين إخراج
المواد المشعة المستعملة إلى بالد المنشأ ،إلى جانب تأمين الحماية المادية
وضمان أمن وأمان أماكن تخزين النفايات المشعة ونشر ثقافة األمن النووي».
وتابع« :نحن نعمل كوكالة على نشر التطبيقات النووية في المجاالت كافة
في البيئة والصحة العامة والطاقة والبحوث العلمية والزراعة ألهميتها في
تنمية وإزدهار المجتمعات ،ونعمل لتكون كل اإلستخدامات السلمية للمواد
المشعة والنووية استخدامات آمنة ومأمونة لضمان عدم استخدام هكذا مواد
بشكل غير مشروع ومنع سرقتها أو تخريبها أو استخدامها بأعمال جرمية أو
إرهابية ،لما لذلك من عواقب سلبية كبيرة ،ليس فقط على المستوى الوطني،
ولكن على المستوى الدولي بالتأكيد».
وختم« :أثنيت على الدور الفعال الذي يلعبه لبنان في المنظومة الدولية
لتعزيز األم��ن النووي ،وقد ثمنت عاليا اإلنجازات التي تمت خالل األع��وام
المنصرمة وأكدت لدولته دعم قسم األمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة
الذرية للجهود المشتركة التي تبذل في هذا اإلط��ار .وقد شكرت دولته على
اهتمامه ورعايته لكل الجهود التي تبذل في لبنان ،تطبيقا للمعاهدات
واإلتفاقيات المبرمة وقرارات مجلس األمن ذات الصلة باألمن النووي».
وكان سالم استقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة «االقتصاد واألعمال» رؤوف
أبو زكي الذي دعاه لحضور «منتدى االقتصاد العربي» في دورته الـ  24والذي
سينعقد في  12الحالي في فندق «فينيسيا».

تتحدّث صحيفة «نيويورك تايمز» األميركية عن المشهد
الداخلي األميركي إذا ما ف��از المرشح الجمهوري دونالد
ترامب بالرئاسة األميركية ،وتذكر في هذا اإلطار تصريحاته
المتش ّنجة والمتط ّرفة تجاه المسلمين والمرأة متناولة مساعي
مستشاره ب��ول مانافورت في تحسين صورته فتقول« :ال
يمكن لمستحضرات التجميل أن تحجب األجندة الوحشية
والنرجسية والتقلب المزاجي وعدم الخبرة لدى ترامب ،وهذه
األمور ستجعل منه في حال فوزه باالنتخابات رئيسا ً كارثياً».
يحتفل عضو مجلس الشيوخ عن والية تكساس دونالد
ت��رام��ب تلك ال��والي��ة نفسها ال��ت��ي احتضنت عائلة بوش
بتطرف غير مسبوق ،بما أعلنه رئيس الحزب الجمهوري
رينسي بريبوس من أنه سيكون المرشح المفترض للحزب
النتخابات الرئاسة المق ّرر إجراؤها في تشرين الثاني المقبل.
والي��ة تكساس التي تعتبر واح��دة من المناطق األكثر قربا ً
من المحافظين الجدد والمتشدّدين األميركيين ،خصوصا ً
في السياسة الخارجية تشهد على مفارقة دقيقة بين ما
تحتضنه من مفاهيم وأصول تاريخية تحكي حسن العالقة
مع الساسة «اإلسرائيليين» وتطلّعاتهم في العالم ،وتكسر
صورة الوالية الشديدة االنحياز بشخصيات أميركية بارزة
الى المصلحة «اإلسرائيلية» بظهور دونالد ترامب القادم من
األرياف كشخصية منتفضة على الواقع األميركي او النمطي في
إدارة السياسة الخارجية المبنية على عقيدة القوة والعنجهية
األميركية التي ال تزال تتغ ّنى بها شخصيات أميركية عديدة،
فيم ّر على العالقة الضرورية مع روسيا من دون هواجس كسر
األحادية األميركية في العالم التي لم يعد يؤمن بها ترامب
على ما يبدو بمجرد إعالن نيات التعاون مع الرئيس الروسي
فالديمير بوتين في مجاالت عديدة ،وأبرزها مكافحة اإلرهاب
في محاولة للتعليق على خطوات الرئيس الحالي باراك أوباما
المتثاقلة تجاه الخطوة.

نيات المرشح األميركي الجمهوري األكثر شعبية دونالد
ترامب تبث إشارات ومخاطر عديدة عند دول منطقة الشرق
االوسط ،وتحديدا ً الخليج و«إسرائيل» التي كان لها الحصة
األكثر حذرا ً من خطابات عاود ترامب تصحيحها في مناسبات
عديدة؛ أبرزها اعتباره أنّ بيع السالح من دون مقابل مالي
ألصدقاء واشنطن ال يجب أن يستم ّر .ما اعتبرته «إسرائيل»
رسالة مباشرة لها ،فما كان من ترامب إال وشرح وجهة نظره
معتبرا ً انه بالتأكيد ال يعني «إسرائيل» بما قاله ،وكان هذا في
حديثه امام «ايباك».
استغلت هيالري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي من
جهتها كالم ترامب الموجه لـ«إسرائيل» محاولة التشويش
في اكثر من جلسة على ما قاله ،معتبرة «أنه يكذب» وأن هذه
هي نياته الحقيقية تجاه إسرائيل» ،وهنا إشارة بالغة على
أهمية الدعم «اإلسرائيلي» أليّ مرشح للرئاسة األميركية.
دونالد ترامب صاحب الحظ الجيد سينافس بشكل الفت
كشخصية أميركية فريدة أقوى المرشحين الديمقراطيين،
وهنا يواصل مستشاره بول مانافورت شرح أقواله فيقول إن
األخير ال يريد ترحيل  11مليون الجئ وال يريد منع المسلمين
من دخول الواليات المتحدة أو قتل األطفال «اإلرهابيين» أو
اإلساءة للمرأة ،ولكن الغرض من تصريحاته تلك هو الفوز
في االنتخابات التمهيدية ،وعندما يحين وقت االنتخابات
الرئاسية فستظهر شخصية ترامب الحقيقية.
تلك الشخصية الحقيقية هي التي تش ّكل اليوم مصدر
قلق كبير على الع��ب آخ��ر في سياسة الشرق األوس��ط هو
المملكة العربية السعودية التي تخوض اليوم مرحلة جديدة
وضعتها أمام تحديات كبيرة ،فهي تخوض اليوم حربا ً في
اليمن ومعركة طاحنة في سورية تحاول من خاللهما حجز
مكانة نافذة في المنطقة بعد ثورات الربيع العربي التي غيّرت
الموازين بشكل ملحوظ .وهنا تتك ّرر كلمات وتصريحات
لمسؤولين سعوديين بينهم وزير الخارجية عادل الجبير عن
انتظار الرياض مصير االنتخابات األميركية لكي تستجيب
للحلول او ربما تواصل تنفيذ مشاريعها .وهنا مشاجرة

وقعت على هامش احد االجتماعات في األمم المتحدة وصلت
الى ح ّد تحدّي الجبير لوزير خارجية أميركا جون كيري في
معرض طلب األخير استيضاح اسباب التع ّنت السعودي في
ملف المفاوضات السورية ليفاجئه بالقول «إننا ننتظر قدوم
الجمهوريين إلى الحكم».
يتضح منذ ذلك الوقت جهل اإلدارة السعودية بحظوظ
المرشحين القادمين الذين من الممكن ان يفوزوا بترشيح
الحزب الجمهوري ،وباألخص دونالد ترامب ال��ذي أطلق
تصريحات الذعة جدا ً تجاه المملكة واصفا ً حربها في اليمن
حرب النفط فقط ،بسبب ما بدأ ينضب منه عندها من جهة،
ومن جهة أخرى اعتباره أنّ النظام السعودي ٌّ
هش لدرجة انه
غير قادر على الصمود ساعات لوال حماية األميركيين له.
يحتفل ترامب مع أنصاره في نيويورك بهذا االنتصار
الذي وصفه بالكبير ،ووعد بالفوز على مرشح الديمقراطيين
في االنتخابات الرئاسية ،ووصف المرشحة الديمقراطية
المحتملة هيالري كلينتون بأنها ستكون رئيسة ضعيفة
للواليات المتحدة .هذه هي أجواء االنتخابات األميركية اليوم
التي يسقط فيها رهان عربي أساسي على تغيير في واشنطن
قادر على تغيير المعادلة بالمنطقة ،خصوصا ً في سورية.
وهنا يفيد التطرق ال��ى حظوظ ف��وز هيالري كلينتون
بالرئاسة ومصير ال��م��ف��اوض��ات ال��س��وري��ة وال��ع�لاق��ة مع
السعودية ،فاألخيرة التي تمثل الحزب الديمقراطي ،وهو
الحزب نفسه ال��ذي يمثله أوباما ،تعتمد بشكل كبير على
ما تركه الحزب من إنجازات جيرها أوباما لصالح مرشح
الحزب القادم ،بينها المصالحة مع كوبا وتوقيع االتفاق
النووي مع طهران ،ما من شأنه أن يعزز حضور الحزب في
ّ
بغض النظر عن موقف هيالري من خطوات
أذهان األميركيين
ستصب في رصيد الحزب ،وهنا فإنّ
أوباما ،إال أنها بال شك
ّ
كلينتون غير ق��ادرة إال على استئناف مرحلة سعي أوباما
إليجاد حلول في سورية حتى ذلك الوقت ،خصوصا ً مع تأكيد
مصدر ديبلوماسي لـ«البناء» عن نيات تعيين جون كيري
نائبا ً للرئيس بحال فوز كلينتون.

أكد نائب على صلة
مباشرة بإنتاج قانون
االنتخابات أنّ اللجان
النيابية التي كلفت سابقا ً
بدراسة اقتراحات
ومشاريع القوانين،
(لجنة العشرة ولجنة
التواصل وغيرهما)
وصوالً اليوم إلى اللجان
المشتركة ،استنفدت
ك ّل ما يمكن اعتباره
نقاشا ً تقنياً ،وبات من
الضروري االنتقال إلى
المستوى السياسي،
حيث تتخذ القرارات
وتد ّور الزوايا وتحصل
التسويات ،التي تؤدّي
فعليا ً إلى أن يبصر
القانون الجديد النور.
وإال فإنّ ك ّل نقاش
إضافي في األمور
التقنية ليس إال مضيعة
للوقت وته ّربا ً من اتخاذ
القرارات السياسية
المطلوبة.

ا�ستقبل في دارته في را�شيا الفخار وفوداً مه ّنئة بعيد الف�صح

حردان :لبنان والمنطقة �أمام تحديات م�صيرية
والم�س�ؤولية الوطنية والقومية تقت�ضي مواجهتها ّ
بكل الو�سائل

حردان مع وفد من ابل السقي

...ومع رئيس اتحاد بلديات العرقوب

...وأحد مشايخ الفرديس

لفت رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد حردان
إلى أنّ لبنان والمنطقة أمام تحديات مصيرية ،مشدّدا ً على أنّ المسؤولية
الوطنية والقومية تقتضي أن نواجه هذه التحديات بك ّل الوسائل ،توازيا ً
مع بذل ك ّل الجهود من أجل تحصين وحدة مجتمعنا تعزيزا ً لمكامن قوتنا.
واعتبر حردان أنّ األولوية الوطنية هي مواجهة اإلرهاب بك ّل صنوفه
ومس ّمياته ،ألنّ اإلرهاب يشكل خطرا ً على مصيرنا ومستقبلنا وعلى أمن
بلدنا واستقراره ،وعلينا جميعا ً أن نقف إلى جانب المؤسسات العسكرية

واألمنية التي تحارب هذا اإلرهاب.
وأك��د ح��ردان أنّ االنتخابات البلدية واالختيارية استحقاق إنمائي
بامتياز ،والبلدية هي مؤسسة إنمائية وليست سياسية ،وقال :إذا كان
التنافس الديمقراطي في االنتخابات البلدية من أجل اإلنماء أمرا ً مشروعاً،
فإنّ التوافق على تحقيق اإلنماء أكثر مشروعية ،خصوصا ً في هذه الظروف
الصعبة.
وشدّد حردان على ضرورة تفعيل عمل ك ّل المؤسسات ،ال سيما الوزارات

الخدماتية التي يجب أن تولي المنطقة الحدودية عناية خاصة ،من خالل
إيجاد الحوافز اإلنمائية لتثبيت أهل هذه المنطقة في أرضهم ،وتعزيز
صمودهم في مواجهة العدو «اإلسرائيلي» الذي ال يزال يحت ّل أرضا ً لبنانية
ويشكل تهديدا ً دائما ً للبنان.
كالم ح��ردان جاء خالل استقباله في دارت��ه في راشيا الفخار وف��ودا ً
شعبية وحزبية وفاعليات ورجال دين وهيئات بلدية واختيارية ه ّنأته
بعيد الفصح المجيد.

الراعي عر�ض واقليمو�س نتائج خلوة الرابطة

بحث مع يونان التطورات و�أو�ضاع النازحين ال�سريان

المطارنة الموارنة :الحوار هو المخرج الوحيد
لأزمات لبنان والمنطقة

ابراهيم لنقيب المح ّررين :ن�ستلهم ذكرى
�شهداء ال�صحافة لإعالء كلمة الحق

ت��وق��ف ال��م��ط��ارن��ة ال��م��وارن��ة خ�لال
اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك
الماروني الكاردينال بشارة الراعي عند
«حركة زي���ارات المسؤولين الدوليين
الملحة إلى تغليب
إلى المنطقة ،والدعوة
ّ
لغة الحوار في ح ّل األزمات والصراعات
ال��ق��ائ��م��ة» .وأك����دوا «أنّ ال��ح��وار يبقى
المخرج الوحيد ،بدل لغة الحديد والنار»،
منبهين «الدول المعنية إلى أنّ النزاعات
والحروب الجارية آخذة في تغيير وجه
عالمنا العربي ،والميل به أكثر فأكثر
إل��ى التفكك وال��ت��ش��رذم ،واالن��غ�لاق في
الهويات القاتلة .وهذا يتنافى كليا ً مع
تاريخ طويل من الحضارة القائمة على
التسامح والتعاون والتكامل والعيش
المشترك».
ون��� ّوه اآلب���اء ،بحسب ال��ب��ي��ان ال��ذي
تاله النائب البطريركي المطران بولس
عبد الساتر« ،بما حملته زيارة الرئيس
الفرنسي السيد فرنسوا هوالند األخيرة
إلى لبنان ،من رسالة صريحة عن حرص
العالم على ص��ون التجربة اللبنانية،
وال���وق���وف إل���ى ج��ان��ب ال��م��س��ؤول��ي��ن
اللبنانيين في السعي إلى تحصين لبنان
في وجه تداعيات األزم��ات المحيطة به
أمنيا ً وسياسياً ،وذلك بدأ بانتخاب رئيس
للجمهورية صونا ً للدولة ،وحماية لهوية
لبنان الدستورية والمؤسساتية» ،الفتين
إلى «أنّ ج��ذور األزم��ة الكبرى تبقى في
االنقسامات االقليمية وسياسات دولية
مسببة للحروب في المنطقة» .وناشدوا
«األسرة الدولية العمل بجد على إيقاف
الحروب وإع��ادة النازحين إلى بلدانهم
وإحالل السالم في ك ّل بلدان المنطقة».
وتطرق اآلباء إلى موضوع االنتخابات
البلدية واالختيارية ،وم��ا يرافقها من
ائتالفات أو منافسات ونقاش وعرض
للبرامج ،آملين «أن تبقى على مستوى
راق في التحضير لها وإطالع المواطنين
على البرامج اإلنمائية لجذب أص��وات
الناخبين ،وأن تأتي ه��ذه االنتخابات
بأشخاص وفرق عمل تعمل بك ّل جدية
على إن��م��اء المناطق وصيانة البيئة

الراعي مستقبالً وفد الرابطة المارونية في بكركي
واالهتمام بمشاكل الناس المتفاقمة».
وإذ أثنى المجتمعون «على القرار
القضائي ب��ش��أن إق��ف��ال ب��ي��وت االت��ج��ار
بالبشر» ،دعوا المسؤولين إلى «العمل
الجدي لمحاربة هذا الفساد ومحاسبة
المسؤولين ع��ن تلك الفضائح ،ك��ي ال
يبقى لبنان سفينة من دون أشرعة ،أو
بيتا مشرعة أبوابه على المخاطر».
وك��ان البطريرك الراعي أطلع اآلب��اء
على ال��زي��ارة التي ق��ام بها إل��ى بلجيكا
بدعوة من مجلس النواب األوروب��ي في
بروكسيل ،استهلها بزيارة إل��ى الملك
فيليب ،وإق��ام��ة الذبيحة اإلل��ه��ي��ة مع
الجالية المارونية والمشرقية .ثم ألقى
محاضرة في مجلس النواب األوروب��ي
ح��ول عواقب النزاعات وال��ح��روب على
المسيحيين وشعوب الشرق األوس��ط
ومستقبلها .وأج����رى م��ح��ادث��ات مع
مختلف الكتل النيابية التي تمثل بلدان
االت��ح��اد األوروب����ي ،والمعنيين بشأن
تعزيز السالم في المنطقة والعالم.
م��ن جهة أخ��رى ،استقبل البطريرك

ابراهيم متوسطا ً يونان والمطارنة
ال��م��ارون��ي رئ��ي��س ال��راب��ط��ة المارونية
ان��ط��وان قليموس وأع��ض��اء المجلس
التنفيذي للرابطة.
وع��رض قليموس على ال��راع��ي ،وفق
بيان للرابطة ،نتائج خلوة المجلس
التنفيذي ي��وم السبت الماضي وخطة
تحرك ال��راب��ط��ة ف��ي المرحلة المقبلة،
م��ش �دّدا ً على «التنسيق والتعاون مع
البطريركية المارونية بتوجيهاته» ،وآمالً
الدعم «لكي يتمكن المجلس التنفيذي من
تحقيق برنامجه في التجذر والنهوض
من أجل لبنان والمسيحيين والموارنة».
بدوره هنأ الراعي قليموس والمجلس
التنفيذي ،متمنيا ً «النجاح في ترجمة
برنامج الرابطة وخطة عملها بما يؤدي
إل��ى تفعيل دوره��ا وتوظيفه في ك� ّل ما
يحقق مصلحة لبنان والعيش الواحد
والتوازن بين أبنائه».
وكانت مناسبة «لتداول األمور الوطنية
في ضوء االتصاالت التي يجريها ك ّل من
البطريرك ورئيس الرابطة مع القيادات
والفاعليات السياسية».

استقبل بطريرك السريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان ،المدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم ،في مق ّر الكرسي البطريركي في المتحف ـ بيروت ،يرافقه العميد منير عقيقي
والعميد نبيل حنون ،في حضور مطارنة الدائرة البطريركية مار ربوال أنطوان بيلوني ،مار فالبيانوس
يوسف ملكي ،مار باسيليوس جرجس ،المعاون البطريركي والزائر الرسولي في أوروبا القس موسى،
النائب العام على أبرشية بيروت البطريركية مار يوحنا جهاد بطاح ،أميني السر في البطريركية األب
أفرام سمعان واألب حبيب مراد والسيد رامي ماضي.
وأفاد بيان ألمانة س ّر البطريركية ،أنّ «البطريرك يونان تداول وابراهيم األوضاع الراهنة على
الصعيدين المحلي واإلقليمي .وتوقف المجتمعون عند مسألة الشغور الرئاسي لسنتين كاملتين وما
يستتبع ذلك من تداعيات خطيرة على وضع المؤسسات العامة الدستورية واإلقتصادية واألمنية
وانتظام الحياة العامة في البالد» ،مؤكدين «ضرورة اإلسراع الفوري في انتخاب رئيس جديد».
كما تناول المجتمعون «األوضاع في المنطقة ،خصوصا ً في سورية حيث دوامة العنف تدور رحاها
منذ أكثر من خمس سنوات ،ال سيما ما يجري مؤخرا ً في مدينة حلب وقبلها القامشلي ،والخابور
والقريتين وتدمر في حمص وسواها ،وكذلك في العراق ،حيث يرزح أبناء شعبنا تحت وطأة اإلقتالع
والتهجير القسري من أرض اآلباء واألجداد .وتطرقوا إلى أوضاع السريان النازحين إلى لبنان من
سورية والعراق ،وكيفية خدمتهم والمحافظة على كرامتهم وتوفير األمن الالزم والحياة الكريمة لهم،
ريثما تعود األوضاع إلى طبيعتها في بالدهم».
وأثنى البطريرك يونان في هذا اإلطار على «التسهيالت التي يقدمها سعادته وجهاز األمن العام
لهؤالء النازحين ،ما يساهم في التخفيف من معاناتهم».
من جهة أخرى ،تلقى نقيب مح ّرري الصحافة الياس عون من المدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم ،رسالة عشية ذكرى شهداء الصحافة ،قال فيها« :إننا نستلهم ذكراهم العطرة وتضحياتهم
من أجل إعالء كلمة الحق ،متمنين لكم وللصحافة مزيدا ً من التقدم والنجاح وصونا لحرية الرأي
والتعبير».

