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فعل «الكيمياء» بين نتنياهو وترامب
} روزانا ر ّمال

} د .هدى زرق
كثفت تركيا جهودها الدبلوماسية مع فرنسا وألمانيا
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ال ��والي ��ات ال�م�ت�ح��دة ح ��ول عملية إدل��ب
ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ك��ان��ت ت��واص��ل االن��خ��راط العسكري
واالس �ت �خ �ب��اري م��ع روس �ي��ا ي��وم �ي �ا ً ت�ق��ري�ب�اً .استمرت
المحادثات الفنية بين الهيئات الحكومية واألمنية المعنية
في تركيا وروسيا بهدف إيجاد حل للفوضى التي نشأت
في محافظة إدل��ب .قالت السلطات الروسية إنها تولي
اهتما ًما لقلق تركيا على إدلب ،لكن ال يمكن تحمل وجود
المنظمات اإلرهابية الجهادية إلى األبد.
وق�ب��ل س��اع��ات م��ن انعقاد قمة ط�ه��ران ف��ي  7ايلول،
أيد موقف تركيا ثمانية أعضاء في مجلس األمن التابع
لألمم المتحدة ،وجميعهم أعضاء في االتحاد األوروبي.
من الواضح ان محادثات تركيا مع األوروبيين تناولت
تدفقا ً محتمالً لالجئين السوريين وكذلك اإلرهابيين إلى
تركيا ،ومن ثم الى اوروب��ا بسبب الهجمات العسكرية
التي يمكن أن تسببها العملية العسكرية التي تعد لها
الدولة السورية .وكان المبعوث األميركي الخاص إلى
سورية جيم جيفري قد ح� ّذر من االستعدادات لهجوم
كيماوي من قبل النظام.
ليس من العبث أن يؤكد أردوغ��ان على ض��رورة بذل
الجهود وفقا ً «لروح أستانا» ،بحيث أفاد بشكل ما ان أزمة
إدلب تعطي إشارات يمكنها أن تشكل اختبارا ً لمستقبل
الشراكة بين تركيا وروسيا وإي��ران حول سورية .في
الفترة التي نشطت فيها الدبلوماسية األميركية ضد
الرئيس بشار األسد وحليفيه ،روسيا وإيران في اآلونة
األخيرة .وقد لوحظت هذه السياسة الجديدة بالفعل في
مجلس األم��ن ال��دول��ي في األي��ام القليلة الماضية حيث
اتخذت الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا موقفا ً حادا ً
ج��دا ً ضد االستخدام المحتمل لألسلحة الكيميائية من
قبل الحكومة السورية في إدلب وفتحت مسألة سكريبال
التي تتهم روسيا باستعمال السالح الكيماوي لتسميم
سكريبال وابنته .شرح جيفري ذلك على أنه استخدام
«لغة جديدة» وأن الواليات المتحدة لن تتسامح مع أي
هجوم كيميائي.
ه��ذه االستراتيجية ال�ج��دي��دة ل�ل��والي��ات المتحدة قد
ترضي أنقرة ،ولكن هناك بعض الجوانب التي ستزيد
من تعميق الهوة بينهما السباب تتعلق ب��األك��راد .يهم
أنقرة االستماع الى موقف الواليات المتحدة من األسد
وع��دم وج ��وده ف��ي مستقبل س��وري��ة وض ��رورة رحيل
إي��ران وجميع حلفائها من سورية ..كما أنه من المريح
ألنقرة أن تحظى بتأييد واشنطن ضد العملية العسكرية
الواسعة النطاق المحتملة من قبل الجيش السوري في
إدلب ،وهي أكبر منطقة ال تزال تسيطر عليها المعارضة
ال �س��وري��ة .ت��رغ��ب أن �ق��رة ف��ي إب �ق��اء إدل��ب تحت سيطرة
المسلحين حتى نهاية عملية السالم ،في حين أن موسكو
وطهران تدفعان باتجاه هجوم ضد فصائل المعارضة.
يوجد في منطقة إدلب وجوارها ما يقرب من 35000
من قوات «الجيش الوطني السوري» التي تسيطر عليها
تركيا .كما يغطي نظام الدفاع الجوي التركي اإلقليم ،هذه
المنطقة التي تضم أجزاء من محافظات حلب والالذقية
وحماه ،والمناطق الشمالية من حلب وعفرين والباب
وجرابلس وأع ��زاز ه��ي تحت السيطرة التركية .تدرك
أن�ق��رة أن��ه إذا خسرت المعارضة إدل��ب ،ف��إن الحكومة
السورية لن تتوقف عند ه��ذا الحد .في محاولة إلعادة
ترسيخ سلطتها على كامل البالد ،وستطلب من تركيا
مغادرة سورية لذلك ،أكد الرئيس رجب طيب أردوغان
مرة أخرى معارضته القوية أي هجوم من قبل الرئيس
األسد وحلفائه .أنقرة تريد المحافظة على السيطرة على
المعارضة وت��ري��د دم��ج المنطقة كمنطقة آمنة للحدود
التركية ،قد تنضم فصائل المعارضة المحلية المعتدلة،
التي تصل إلى حوالي  50.000مقاتل وتتحد في جبهة
التحرير الوطني ،إلى جانب «الجيش الوطني السوري»
المؤيد لتركيا.
هناك خطط إلع ��ادة فتح الطريق السريع بين حلب
وحمص للنقل؛ وتقترح أن�ق��رة السيطرة على الطريق
بشكل مشترك من قبل روسيا وتركيا .أنقرة لن تمنع
النظام من االستيالء على المناطق التي يسيطر عليها
المسلحون ف��ي محافظتي ح�م��اه وال�لاذق �ي��ة ،ت��رى أن
وج ��ود  12نقطة م��راق�ب��ة يقيمها ال�ج�ن��ود األت� ��راك في
المحافظة السورية المذكورة ،يشكل ضمانا ً لمنع أي
هجوم محتمل عليها ،ال يمكن للطائرات الحربية الروسية
والقوات البرية للنظام أن تش ّن هجمات مع وجود الجنود
األتراك هناك .فاألمر سيعطل عملية أستانا ،وسيقوض
كافة الجهود السياسية في جنيف أو في أستانا لذلك
تتشدد في موقفها.
وهي ترى ان إنهاء الحرب ال يشكل أولوية بالنسبة
ألوروب��ا ،وأن األخيرة لم تبذل جهودا ً أو تتقدم بمقترح
يذكر في هذا الخصوص إلى اآلن .وأن القلق الرئيسي
للدول األوروبية هو الخوف من مواجهة موجة جديدة
من الهجرة وأن وج��ود القوات األميركية إل��ى أج��ل غير
مسمى يعني ً
أيضا تعاو ًنا أكثر تكثي ًفا واس�ت�م��را ًرا مع
ق��وات حماية الشعب  /ح��زب الشعب الديمقراطي أي
قوات سورية الديمقراطية .بدعم من الجيش األميركي،
حيث تسيطر وحدات حماية الشعب على حوالي  40في
المئة من األراض��ي السورية وه��ي في طريقها لوضع
هيكلها اإلداري الخاص بها.
ف��ي ظ��ل ه��ذه المعطيات وف��ي ظ��ل التالعب االميركي
والتحذيرات االوروبية وطموحات تركيا التي تستنجد
بالكتف الغربي وتهديداته .ترى موسكو أن عملية واسعة
النطاق في إدلب ،تتطلب مشاركة قواتها فيها .لذلك يمكنها
العمل على السيطرة على الطريق الرئيس ال��ذي يربط
حلب بحماه والالذقية ،وتنفيذ عمليات ضد «هيئة تحرير
الشام» ،واالستفادة لذلك من العالقات االستخبارية مع
أنقرة واالتفاق على المصالحة مع المعارضة المعتدلة.
هذا هو الخيار األكثر واقعية ،فهو يرضي كالً من تركيا
وروس�ي��ا .وسيتطلب ضربات موضعية كما ان الدول
الغربية بدورها تسعى ال��ى سيناريوات إيجابية تمنع
ت��دف��ق ال�لاج�ئ�ي��ن ،ف��االت �ح��اد األوروب� ��ي ودول ��ه تخشى
ان تؤثر ه��ذه العملية ان حصلت بتدفق الالجئين .ما
سينعكس صعودا ً لليمين خالل االنتخابات لذلك شدّدت
المستشارة االلمانية أنغيال ميركل :على وج��وب منع
وقوع كارثة إنسانية في إدلب.

خفايا

في الوقت الذي تتطور فيه االحداث الدولية واإلقليمية بشكل
متسارع ال ت��زال الملفات االكثر تعقيدا ً تلوح في أفق الغرف
السياسية الدولية القادرة على ّ
فض االشتباك الكبير بالمنطقة
واإلسراع في الدخول بساعة صمت للسالح لصالح السياسة
وأهلها إال ان��ه في كل م��رة تتقدّم ه��ذه المساعي منذ مرحلة
الثنائية األميركية الروسية األكثر إنتاجية «كيري – الفروف»
حتى اللحظة ال تنفك الملفات تفتح بشكل متعاقب بدون إمكانية
الفصل ،لهذا تبدو التعقيدات مترابطة والحلول على «القطعة»
مع احتماالت التعديل حتى.
ال��س��ؤال ع��ن وض��ع صفقة ال��ق��رن نصب األع��ي��ن طبيعي
وم��ش��روع ،في الوقت ال��ذي ك��ان ال ي��زال فيه العالم العربي
يلملم ذيول ما ُس ّمي بالربيع العربي .وفي الوقت الذي تستعد
الدول اإلقليمية للمباشرة باحتساب ما كان لها وما صار عليها
من تبني هذه المشاريع ،صارت لزاما ً عليها متابعة شؤون
النازحين الفلسطينيين فجأة وما عصف بالقضية الفلسطينية
فجأة وم��ا حل بها من تدهور درام��ي على م��رأى ومسمع كل
المعنيين والمتأثرين بتطوراتها والبدء بالبحث في أسباب
قطع الواليات المتحدة األميركية المساعدات عن االونروا التي
لطالما أغاثت النازح الفلسطيني في محنته .وقبل كل هذا نقل
األميركيين سفارتهم الى القدس واعالنها عاصمة لـ»إسرائيل»
ووقف تمويل المستشفيات الفلسطينية في القدس .واليوم قرار
اإلدارة األميركية الجدي د القاضي بإغالق مكتبمنظمة التحرير
الفلسطيني ة في واشنط ن الذي اعتبرته الحكومة الفلسطينية
«إعالن حرب على جهود إرساء أسس السالم في المنطقة ،وإعطاء
ضوء أخضر لالحتالل اإلسرائيلي في االستمرار بتنفيذ سياساته
ي
الدموية والتهجيرية واالستيطانية ضد الشعب الفلسطين 
وأرضه» ..اما منظمة التحرير فقد اعتبرت ان هذا القرار هو نفاق

أميركي وانحياز صارخ لحكومة االحتالل اإلسرائيلية اليمينية
المتطرفة وانه لن يثنيها عن التصدّي لصفقة القرن وعن مساعي
التوجه الى المحكمة الجنائية الدولي ة
القيادة الفلسطينية في
ّ
ي
لمعاقبة «إسرائيل» على جرائمها بحق الشعب الفلسطين 
وسياساتها المستمرة والدائمة بانتهاك القانون الدولي اإلنساني
والقرارات الدولية واستهتارها بالموقف الدولي المساند للشعب
الفلسطيني وقضيته الوطنية.
لكن الالفت للنظر أن كل هذا أخذته واشنطن على عاتقها
بالريادة والقيادة وتمريره كأمر واق��ع ام��ام أعين حكومات
العالم ليصير السؤال حول شكل العالقة األميركية اإلسرائيلية
في هذه األيام بديهياً ،وعن مستوى التطور الطارئ والسؤال
المرتبط ايضا ً بمدى إمكانية هذا التنسيق الكبير على ان
ينسحب على باقي الملفات ،خصوصا ً تلك المتعلقة بإيران،
وبالتالي إمكانية ان تستفيد الواليات المتحدة األميركية قدر
اإلمكان من الصراع السعودي اإليراني في المنطقة وتسعيره
خدمة لـ»إسرائيل» خصوصا ً أن الرياض ال تمانع أي تقاطع
بالمصالح مع «إسرائيل» تحقيقا ً للهدف ،حتى ولو كان األمر
تهديدا ً لعملية السالم بر ّمتها .فالسعودية التي تبدو عاجزة
عن إنقاذ الفلسطينيين الذين استندوا إليها ،خصوصا ً منظمة
التحرير وفتح والحكومة وكل مرافقها الشرعية هي اليوم
بحكم المتف ّرج أو العاجز والمشارك بالنسبة للكثر ممن اعتبروا
صفقة القرن اليوم ما هي إال جواز سفر يم ّر تدريجيا ً بختم
سعودي ،على الرغم من التصريحات العلنية الرافضة اآلتية
من الرياض وباقي دول الخليج العتبار وحيد هو استحالة
تمرير أي موقف من هذا النوع الخطير بدون «غطاء» عربي
والثمن هو «محاربة إيران»!
كل هذه التساؤالت كان قد أجاب عليها الكاتب االسرائيلي
«ي���وري أفنيري» المعادي لسياسة نتنياهو وال���ذي رحل
منذ أقل من شهر في احد مقاالته الهامة التي تحدث فيها عن
«الحظ» الكبير الذي يتمتع به نتنياهو هذه األيام وأنه بالنسبة
لإلسرائيليين أقوى رؤساء الحكومة وأكثرهم قدرة على التماسك

وحماية صورة «إسرائيل» ،متسائالً عن هذا الحظ الذي ترافق
واي��اه حتى قدوم رئيس على غرار شخصية وطباع الرئيس
دونالد ترامب ليحكم الواليات المتحدة األميركية وتكتمل لعبة
الحظ والكرة التي تكبر يوما ً بعد اآلخ��ر .وأض��اف افنيري ان
الوضع الجيد الذي يتمتع به نتنياهو محليا ً يجعل كل خصومه
السياسيين في أضعف مراحلهم .واليوم كل شيء يمرر بسالسة
لصالح الدولة الصهيونية لكن هذا اي «الحظ « لن يدوم طويالً،
حسب الكاتب وسوف ينقلب على نتنياهو.
بالواقع إن الكيمياء التي تجمع الرجلين بن يمين نتنياهو
والرئيس دونالد ترامب كبيرة ج��دا ً وه��م على توافق مهني
وسياسي وعائلي وايديولوجي حول أهمية حماية الدولة
العبرية وتكريس يهوديتها على أرض فلسطين .األمر الذي لم
يكن الرئيس الديمقراطي باراك اوباما يشاركه بها وجعل العالقة
مع نتنياهو في أسوأ مراحلها من تاريخ العالقة بين واشنطن
وتل ابيب ،إذ كان الرئيس األميركي السابق اوباما يواظب على
وصف نتنياهو «بالمتعجرف» وال يستسيغ التعامل معه ،ما
جعل األميركيين حينها يتقدمون باتجاه تفاهم تاريخي مع
إيران وهو االتفاق النووي مع الدول الخمس زائدا ً واحدا ً الذي
أتى ترامب لنسفه واالنسحاب منه من الجهة األميركية بطلب
إسرائيلي حثيث.
الكيمياء التي تجمع بين ترامب الجمهوري ونتنياهو ليست
وحدها القادرة على تجميع كل عناصر التقدم نحو دفن عملية
السالم وتمويت القضية الفلسطينية وتخدير العرب إنما
تهديدات يتع ّرض لها ترامب محليا ً منذ ان تسلم زمام الرئاسة
تتعلق بمحاسبته وسحب مهامه لصالح نائب الرئيس مايك
بنس ،بما يتعلق بذيول العالقة مع روسيا وتدخلها في إنجاحه
باالنتخابات الرئاسية لتجتمع الكيمياء الممتازة وباقي العناصر
على فلسطين وأهلها على م��رأى ومسمع من ال��دول العربية
كلها وترتفع اثرها قضية شيطنة إيران وحلفائها بالمنطقة الى
أعلى المستويات من العراق لليمن ولبنان مع فتح االحتماالت
للمواجهة كافة.

أكدت أوساط
سياسية أنّ تشكيل
الحكومة ُعلّق
لفترة طويلة بفعل
سفرات رئيس
الجمهورية ميشال
عون والرئيس
المكلّف سعد
الحريري ،ك ّل على
حدة إلى الخارج،
متمني ًة أن تكون
هذه «االستراحة»
فرصة لمزيد من
االتصاالت الداخلية
لحلحلة العقد،
لكنها استبعدت في
الوقت نفسه هذا
األمر أو الوصول
إلى نتيجة ألنّ
أصحاب القرار غير
موجودين حالياً.

رئي�س الجمهورية يلقي كلمة اليوم �أمام البرلمان الأوروبي:
قطع التمويل الأميركي عن «الأونروا» بداية توطين
يلقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم
كلمة في جلسة خاصة الفتتاح ال���دورة العادية
للبرلمان األوروب��ي للعام  ،2019-2018ويجري
كذلك لقاءات مع كبار المسؤولين األوروبيين تتناول
العالقات بين لبنان واالتحاد األوروب��ي ،واألوضاع
اإلقليمية والدولية الراهنة.
وكان الرئيس عون ترافقه اللبنانية االولى السيدة
ن��ادي��ا الشامي ع��ون وال��وف��د السياسي واإلداري
واإلعالمي واألمني المرافق وصل مطار ستراسبورغ
الدولي  -اينتزهايم ،تلبية لدعوة رسمية من رئيس
البرلمان األوروبي انطونيو طاجاني ،الثانية عشرة
ظهر امس ،بتوقيت ستراسبورغ (األولى بعد الظهر
بتوقيت بيروت).
وكان في استقباله في المطار :مديرة المراسم في
البرلمان األوروبي كارمن كاستيللو ،ومحافظ منطقة
سيليستات ألكسندر بيتون ،اضافة الى سفير لبنان
في بروكسيل ف��ادي الحج علي ،وسفير لبنان في
فرنسا رامي عدوان ،واركان السفارتين.
وبعد استراحة قصيرة في المطار ،توجه عون الى
مقر اقامته في فندق  Chateau de l'Ileحيث عقد
اجتماعا مع كبار معاونيه تناول تفاصيل البرنامج
المق ّرر للزيارة.
وف��ور وصوله ال��ى ستراسبورغ ،أع��رب رئيس
الجمهورية عن سعادته لتلبية الدعوة الموجهة اليه
من البرلمان األوروبي ،معتبرا ً أن «ما يجمع بين لبنان
وأوروبا شراكة تاريخ وجغرافية تعود الى قرون عدة،
الى جانب المشاركة في قيم الديموقراطية واحترام
التنوع واعتباره مصدر غنى ،اضافة الى اعتماد
الحوار سبيل تخاطب للتوصل الى قواسم مشتركة
والعمل من أجل السالم بين االمم والشعوب».
وق��ال« :تجمع االتحاد األوروب��ي ولبنان عالقات

اقتصادية وثيقة في إطار اتفاقية الشراكة بينهما،
والتي دخلت حيز التنفيذ في نيسان  .2006وترتكز
هذه الشراكة على القيم والمصالح المشتركة وتتضمن
حوارا ً سياسيا ً وأمنيا ً واقتصاديا ً واجتماعيا ً منتظما ً
واتصاالت واسعة النطاق بين األشخاص ومساعدة
تنموية وإنسانية مهمة .كما أن االتحاد األوروب��ي
يعمل دائما على دعم لبنان والوقوف الى جانبه في
مختلف المحطات االساسية ،معتبرا ً لبنان أحد اهم
عناصر االستقرار اإلقليمي».
وأض����اف« :إن���ي أت��ط �لّ��ع بكثير م��ن االم���ل ال��ى
المحادثات التي سأجريها مع كبار المسؤولين في
االتحاد األوروبي والبرلمان األوروبي من أجل ترسيخ
عالقاتنا الثنائية الجيدة هذه ،والتي نتطلع الى ان
تبلغ لمناسبة هذه الزيارة آفاقا ً متجددة من التعاون
المشترك بما يخدم مصالحنا المشتركة».
وكان رئيس الجمهورية جدد التأكيد خالل دردشة
مع اإلعالميين على متن الطائرة التي أقلته من بيروت
الى ستراسبورغ ،أن زيارته للبرلمان األوروبي تأتي
تلبية لدعوة وجهت إليه ،مشيرا ً الى أن الكلمة التي
سيلقيها أمام البرلمان ستتناول العالقات اللبنانية
األوروب��ي��ة ،وسيشكل ملف النازحين السوريين
األولوية في زيارته ،كما أن مسألة قطع التمويل
األميركي عن «االون��روا» سيتم التطرق اليها .وقال:
«هذه القضية قد تشكل بداية توطين ،وهذا ما يرفضه
الدستور اللبناني بشكل قاطع ويجمع اللبنانيون
على رفضه».
وتناول عون مسألة تشكيل الحكومة نافيا ً «ان
نكون الجهة المعرقلة» ،وق���ال« :عندما تصبح
الصيغة متوازنة يتم تشكيل الحكومة وفق المعايير
والمبادئ التي اطلقتها في خطابي يوم األول من آب
الماضي والتي تلقى تجاوبا ً من كل األطراف».

رئيس الجمهورية أثناء وصوله مطار ستارسبورغ
أضاف« :ال يجوز ألي فئة أو طائفة احتكار التمثيل
او تهميش فئة لمصلحة اخرى او اقصاء احد».
وردا ً على س��ؤال ،اعتبر أنه «يتم حاليا التلهي
بمسألة الصالحيات لصرف االنظار عن المسألة
االس��اس��ي��ة ،وه��ي تشكيل الحكومة ،ف��ي حين أن
الدستور ينص على الشراكة بين الرئاستين االولى
والثالثة في التأليف .فليفسروا لنا معنى هذا ،إذ ال
مجال لالجتهاد بوجود النص الدستوري».
وعن نيته توجيه رسالة الى المجلس النيابي هذا
الشهر لحض الرئيس المكلف تشكيل الحكومة ،اكتفى
عون بالقول« :يمكن ذلك ،وهذا حق دستوري».

(داالتي ونهرا)
ودعا وسائل االع�لام الى «مقاربة ملف الكهرباء
بموضوعية لكشف الجهات الحقيقية التي عرقلت
في الماضي تمويل شراء معامل اإلنتاج ،وأخرت عمدا ً
تنفيذ الخطة التي كانت وضعت عام  ،2012والعودة
إلى مواقف بعض األطراف السياسيين الذين قالوا
صراحة انهم يريدون «فرملة» العماد عون ووزرائه،
ليتبين بوضوح من هي الجهات التي عرقلت وبعضها
ال يزال يمارس الدور نفسه».
وردا ً على سؤال عما هو اللقب االحب اليه بعد نيله
شهادة الدكتوراه ،اجاب الصحافيين ممازحاً« :بدأت
حياتي بالجنرال».

بري يعر�ض التطورات
مع ال�سفير الفرن�سي
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه ب��ري في عين
التينة السفير الفرنسي ف��ي لبنان ب��رون��و فوشيه،
وع��رض معه لألوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة
والعالقات الثنائية بين البلدين .وكان التقى سفير
البرازيل في لبنان جورج جيرالدو ق��ادري في زيارة
وداعية.
وبحث مع مجلس النساء القياديات في لبنان برئاسة

رئيسته مديحة رسالن ،نشاط المجلس ودوره.
كما استقبل مدير مؤسسة «الدولية للمعلومات»
ج���واد ع���درا وعقيلته ال��س��ي��دة زي��ن��ة ق��دم��ا ل��ه كتاب
«انتخابات مجلس النواب اللبناني  .»2018 -وتقيم
المؤسسة بالتعاون مع «دار كتاب» ندوة عن الكتاب
ي��وم غ��د االرب��ع��اء ف��ي مجلس ال��ن��واب عند الساعة
الخامسة من بعد الظهر.

بري خالل لقائه برونو فوشيه

ن�شاطات
{ استقبل بطريرك انطاكيا وسائر
ال��م��ش��رق ي��وح �ن��ا ال��ع��اش��ر ي��ازج��ي
محافظ بعلبك  -الهرمل بشير خضر
وم�ح��اف��ظ ال�ب�ق��اع ال�ق��اض��ي ك�م��ال أبو
ج� ��وده ف ��ي م �ط��ران �ي��ة زح��ل��ة ل �ل��روم
االرثوذكس ،وجرت مناقشة أوضاع
المسيحيين ف��ي المنطقة وال سيما
م��ا ج ��رى م ��ؤخ ��را ً ل �م��دي �ن��ة م �ح��ردة.
ش��ارك ف��ي اللقاء ك��ل م��ن المطرانين
انطونيوس الصوري ،ونيفن صيقلي
ولفيف من الكهنة وفاعليات.
وحيا يازجي أبناء زحلة والبقاع
وبعلبك م �ن � ّوه �ا ً «ب��إي�م��ان�ه��م الراسخ
وب�ص�م��وده��م ب��وج��ه ال�ت�ح��دي��ات التي
يواجهها ابناء هذه المنطقة التي تحتاج
الى الكثير من اإلنماء المتوازن» .وأمل
«أن ي�ص��ار إل��ى إن�ص��اف�ه��ا اقتصاديا ً
ومعيشيا ً واجتماعيا ً وحقوقياً».
{ ب �ح��ث وزي� ��ر ال ��دف ��اع الوطني
يعقوب رياض الصراف في مكتبه في
وزارة الدفاع ،مع سفيرة النروج في
لبنان ليندا ليند ،االوض��اع في لبنان
وال�م�ن�ط�ق��ة ال س�ي�م��ا أزم ��ة النازحين
ال��س��وري��ي��ن ف ��ي ل �ب �ن��ان وم ��وض ��وع

خ�ف��ض م �س��اع��دات االن� ��روا لالجئين
الفلسطينيين ،ب��االض��اف��ة ال��ى اهمية
ان �ض �م��ام ل �ب �ن��ان ال���ى ات �ف��اق �ي��ة حظر
األل� �غ ��ام ،م �م��ا س �ي �س��اه��م ف��ي تقديم
المزيد من المساعدة للبنان في مجال
نزع األلغام.
{ دع��ا العالمة السيد علي فضل
الله ،خالل استقباله سفير الجمهورية
اإلس�ل�ام �ي��ة اإلي��ران��ي��ة م�ح�م��د جالل
مؤسسات
ف �ي��روزن �ي��ا ،إل ��ى «إي��ج��اد
َّ
ح��واري��ة بتطوير العالقة بين الدول
وال��ش��ع��وب ال �ع��رب �ي��ة واإلس�ل�ام��ي��ة،
وتسعى إلى مواجهة الفتن المذهبية
وال �ق��وم �ي��ة وغ� �ي ��ره ��ا» .وش� ��دد على
«ت�ط��وي��ر ال�ع�لاق��ة ب�ي��ن إي ��ران ولبنان
وال��دول العربية وتعزيزها» ،مشيرا ً
إلى أن «لبنان يمثل الرئة التي تتنفس
أزم��ات المنطقة وحساسياتها ،وفي
الوقت عينه يمثل الموقع الذي يمكن
م��ن خ�لال��ه رص��د ت �ط��ورات المنطقة
وفهمها أكثر وأفضل».
وشدَّد السفير اإليراني خالل اللقاء
على سعي ب�لاده ال��دائ��م إل��ى «تعزيز
العالقة مع الدولة اللبنانية والشعب

اللبناني ،واالرتقاء بمستوى العالقات
اللبنانية م��ع الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية إل��ى ما هو أرق��ى وأحسن»،
م�ش�ي��را ً إل��ى «ان �ف �ت��اح إي ��ران ع�ل��ى كل
األط� � ��راف وال��م��ك��ون��ات السياسية
والدينية في لبنان».
{ استقبل ق��ائ��د الجيش بالنيابة
ال �ل��واء ال��رك��ن ح��ات��م م�لاك ف��ي مكتبه
في ال�ي��رزة ،النائب وائ��ل اب��و فاعور،
وت�ن��اول البحث األوض��اع العامة في
ال� �ب�ل�اد .ك �م��ا ال �ت �ق��ى رئ �ي��س جمعية
«كهف الفنون» السيد غاندي أبو ذياب
وال �ح��اج أح �م��د ح �ج��ازي والمحامي
يوسف حداد.
{ التقى المدير العام لقوى األمن
الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه
بثكنة المقر العام ،المنسقة الخاصة
ل�لأم��م ال �م �ت �ح��دة ف��ي ل �ب �ن��ان باإلنابة
بيرنيل ك��اردل ومساعدها ماريان،
ف� ��ي زي � � ��ارة ج � ��رى خ�ل�ال��ه��ا ع��رض
األوضاع العامة في البالد.
وبحث عثمان مع السفير المصري
ن��زي��ه ال�ن�ج��اري األوض ��اع العامة في
البالد.

يازجي مستقبالً محافظ بعلبك الهرمل

الصراف وسفيرة النروج

