السنة السادسة /اخلميس  4 /كانون األول  / 2014العــدد 1652
Sixth year / Thursday / 4 December 2014 / Issue No. 1652

حمليات �سيا�سية

ا�ستنكار وا�سع لالعتداءات على الجي�ش في ر�أ�س بعلبك وجرود عر�سال

لحود :لنبادر بال مواربة لاللتفاف حوله كي ينت�صر
حردان :جميع القوى مطالبة بدعمه في المعركة ّ
�ضد الإرهاب
أثار االعتداء على الجيش ليل أول من أمس
وصباح أمس في رأس بعلبك وجرود عرسال
موجة استنكار واسعة ،وصدرت مواقف طالبت
باإلسراع في تقديم الدعم العسكري للجيش
لمواجهة اإلرهاب وتوفير الغطاء السياسي له
في هذه المعركة المفتوحة.

لحود

وق���ال ال��رئ��ي��س إم��ي��ل ل��ح��ود ف��ي ب��ي��ان إن
«استنزاف الجيش في الشكل الذي يحصل فيه
أخيرا ً في ج��رود عرسال ،بالعبوات الناسفة
والكمائن المسلحة ،لم يعد ام��را ً مسموحا ً او
مقبوال ً وطنياً ،إذ يسقط جنودنا األبطال غدرا ً
على يد إرهاب تكفيري ال يعرف إال الغدر والقتل،
فيما ال ي��زال اختطاف العسكريين مستمرا ً
يحوطه ارباك ما بعده ارباك».
ورأى أن «اإلن��ج��ازات النوعية لمخابرات
الجيش والمداهمات والتوقيفات يجب أن تتكلل
انتصارات في الميدان على هذا اإلهاب ،كما يجب
تحرير العسكريين بجميع الوسائل المتاحة من
منطلق اوراق القوة التي نملك».
وأض��اف« :لذلك ،على الحكومة أن تحسم
أمرها في هذا الملف على جبهة جرود عرسال كي
يتوقف نزيف الدم الغالي ويتحرر العسكريون.
الجيش يستدرج الى كمائن ،والدولة تتفرج
ّ
والترحم ،بغياب
وتسطر بيانات االستنكار
ّ
موحد ومتماسك يقضي على اآلفة من
اي قرار
ّ
جذورها بإعطاء الجيش اللبناني أمرا ً ال لبس
فيه وال يحتمل التأويل بضرب أوكار االرهاب في
جرود عرسال».
وت��اب��ع« :كنا نبادر في الماضي ال��ى الرد
الحاسم عند تعرض الجيش الى اي ع��دوان،
إال أن السياسة ف��ي ظ��ل التجاذبات الحادة
واالنقسامات اليوم ،تبدو عاجزة على األقل عن
مواكبة الحدث ،فكيف عن صناعته وفرض أمر
واقع جديد على هذا االرهاب يفضي الى القضاء
ولي ذراعه في ملف اختطاف العسكريين.
عليه ّ
الى متى يحتمل وطن األرز ان يسقط شهداء
الجيش وج��رح��اه ك���أوراق الخريف والدولة
سائحة وتائهة عن مصلحة لبنان العليا؟»
وختم قائالً« :بلغ السيل الزبى ،وكل غد لن
يكون أفضل من البارحة واليوم إن لم نبادر
جميعا ً ال��ى االلتفاف ح��ول جيشنا الوطني
الباسل ،من دون مواربة ،كي يقدم وينتصر.
شهداؤنا اليوم في دنيا الحق وأحياؤنا مؤتمنون
على الشهادة».

حردان

ودان رئ��ي��س ال��ح��زب ال���س���وري القومي
االجتماعي النائب أس��ع��د ح���ردان ،الهجوم
اإلرهابي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني
ف��ي ج��رود منطقة رأس بعلبك ،م��ا أدّى إلى
استشهاد عدد من العسكريين ،وأعرب عن أعمق
مشاعر التضامن مع مؤسسة الجيش قائدا ً
وقيادة وأفراداً ،ومع عوائل العسكريين.
وق��ال ح��ردان في تصريح له« :إنّ الهجوم
اإلره���اب���ي ،ال���ذي اس��ت��ه��دف دوري���ة للجيش
اللبناني في ج��رود منطقة رأس بعلبك ،إنما

يستهدف ك� ّل لبنان بسلمه األهلي وسيادته
وأمن اللبنانيين ،ويشكل تهديدا ً خطيرا ً ألمن
الدولة واستقرار البلد ،ولم يعد مقبوال ً أن يستم ّر
التعاطي مع هذا الخطر بخلفية مواقف جهوية
متعارضة مع مصلحة لبنان ،فهذا واقع تستفيد
منه المجموعات اإلرهابية المتطرفة التي توغل
في ارتكاب الجرائم االرهابية الوحشية».
وأضاف« :إنّ جميع القوى في لبنان مطالبة
بموقف موحد واضح ال لبس فيه ،داعما ً للجيش
وس��ائ��ر المؤسسات األمنية ف��ي ال��دول��ة ،في
المعركة المفتوحة ض� ّد اإلره���اب والتطرف.
والمطلوب أيضا ً تسريع الخطوات واإلجراءات
من أج��ل تسليح الجيش بأسرع وق��ت ممكن،
وع��دم وض��ع العراقيل أم��ام ع��روض تسليح
الجيش غير المشروطة».
وق���ال« :إن��ن��ا إذ ن��ق��دم أح��� ّر ال��ت��ع��ازي إلى
المؤسسة العسكرية وعوائل الشهداء ،نجدّد
التأكيد على وقوفنا إلى جانب مؤسسة الجيش
في خيارها وقرارها خوض المواجهة للقضاء
على اإلرهاب ،وندعو القوى كافة إلى الوقوف
في هذا الموقع فعالً ال قوالً ،كما ندعو الحكومة
اللبنانية إلى مغادرة سياسة النأي بالنفس
عن فتح قنوات االتصال المباشر مع الحكومة
السورية ،والشروع في تنسيق عسكري ،بين
الجيشين واألجهزة األمنية في البلدين ،بما يعزز
القدرة على مواجهة خطر اإلرهاب ،والتخلص
م��ن ه��ذه المجموعات الظالمية التي تعيث
قتالً وإجراما ً وتستهدف بالدنا كلها بأرضها
ومواطنيها وقيَمها الحضارية واإلنسانية».

اتصاالت ومواقف داعمة ومعزية

وأج���رى الرئيس سعد ال��ح��ري��ري ات��ص��اال ً
هاتفيا ً بقائد الجيش العماد جان قهوجي معزيا ً
باستشهاد العسكريين وم��ؤك��دا ً ثبات دعمه
للجيش والقوى األمنية الشرعية في مهماتها
لمواجهة اإلره����اب مهما غلت التضحيات.
واعتبر وزير الدفاع الوطني سمير مقبل «أن
قدر الجيش بذل الدماء فداء عن الوطن واصفا ً
االرهابيين بـأنهم «جبناء» وأنهم يظنون «بأن
مثل هذه االعمال ستضعف الجيش وتثنيه عن
القيام بدوره».
وق��ال« :يبدو انهم لجأوا الى هذا االسلوب
الغادر والجبان بعدما خبروا ق��وة وصالبة
وع��زم ه��ذا الجيش في المواجهات الميدانية
وال��ت��ص��دي ل��ه��م واج��ب��اره��م ع��ل��ى االن��ك��ف��اء
وتقهقرهم ال��ى مخابئ ال��ج��رد ،فليعلموا ان
هذه االعتداءات الغادرة تزيد جيشنا الباسل
ع��زم��ا ً وان��دف��اع��ا ً لمجابهتهم ودح���ره���م».
وعزى وزير العدل اللواء أشرف ريفي في بيان،
الجيش اللبناني وقيادته بالشهداء ،وشدد
على رف��ض التعرض للمؤسسة العسكرية.
ووجهت وزيرة المهجرين أليس شبطيني برقية
تعزية إلى قهوجي.
وأك��د عضو النائب علي عسيران أن «من
واجب اللبنانيين ان يجتمعوا صفا ً واحدا ً دعما ً
للجيش وحفاظا ً على حياتهم وحياة أوالدهم
وحرياتهم وثرواتهم» .فيما اعتبر النائب ياسين
جابر ان «ال��دور االستباقي للجيش وللقوى
االمنية في كشف االرهابين قبل تحقيق اهدافهم

هو دليل على قدرة الجيش في حماية الوطن
وتفكيك الشبكات االره��اب��ي��ة والتصدي لكل
العابثين بأمن واستقرار لبنان».
وأش���اد رئيس المجلس ال��ع��ام الماروني،
الوزير السابق وديع الخازن ،بقدرة الجيش
على مواجهة اإلرهاب .واتصل بالعماد قهوجي
معزيا ً بالشهداء .كما أج��رى الخازن اتصاال ً
هاتفياً ،للغاية نفسها بالوزير مقبل.
وتابع مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف
دريان الموجود في القاهرة ،مجريات األحداث
المؤلمة التي حصلت في رأس بعلبك وتقدم
من المؤسسة العسكرية في الجيش اللبناني
وم��ن قائدها العماد ج��ان قهوجي بالتعازي
باستشهاد العسكريين ف��ي رأس بعلبك،
وق��ال« :إن االعتداء على الجيش اللبناني هو
اعتداء على لبنان وكل شهيد هو شهيد الوطن،
والجيش اللبناني هو صمام ام��ان للبنانيين
وم��ن يستهدف اي عنصر م��ن عناصره هو
اج��رام واره��اب ال يقره اي دي��ن من االدي��ان».
وشدد نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي
األعلى الشيخ عبد األمير قبالن على ضرورة
اإلس����راع بتجهيز الجيش وتسليحه وم��ده
بكل عناصر القوة .وشجب شيخ عقل طائفة
الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن االعتداء
اآلث��م على الجيش داع��ي�ا ً إل��ى «تقديم الدعم
الكامل للجيش ووض��ع ه��ذه األول��وي��ة فوق
كل اعتبار ،حماي ًة لسلمنا األهلي واستقرارنا
وتثبيتا ً لوجودية الكيان اللبناني برمته».
ولفت العالمة الشيخ عفيف النابلسي إلى أن
االعتداءات المتواصلة على الجيش تثبت نيات
الجماعات التكفيرية في إض��رام النار في كل
المناطق وصوال ً لجعل لبنان غابة للمتوحشين
واإلرهابيين ولكن الجيش ك��ان ي��درك حجم
األخ��ط��ار األمنية والسياسية على لبنان من
هذه الجماعات وحذر مرارا ً أركان السلطة على
التوحد لمواجهة هذه التيارات .
واعتبر األمين القطري لحزب البعث العربي
االشتراكي في لبنان فايز شكر ان «االعتداء
اآلثم الذي تعرض له جنود الجيش اللبناني
( )...يؤكد م��رة ج��دي��دة ان ه��ذه العصابات
مصرة على االستمرار في استهداف لبنان وأمنه
واستقراره ،والسعي للتمدد في بعض مناطقه
وخلق معادالت جديدة في الواقع اللبناني ،وقد
شجعها على ذلك سلوك وتصرفات البعض،
وال��ت��ي عبر عنها ف��ي شكل خ��اص بالمواقف
التي اطلقها السيد وليد جنبالط ،والتي كان
آخرها دعمه وتأييده للتعايش والتالحم مع
هذه العصابات االرهابية واعتبار ذلك مصلحة
وطنية لبنانية».
وق���ال أم��ي��ن الهيئة ال��ق��ي��ادي��ة ف��ي حركة
الناصريين المستقلين – المرابطون العميد
مصطفى حمدان ،في بيان إن «جيشنا الوطني
وأبناءنا فيه وقيادته يخوضون حربا ً شرسة
ضد اإلرهابيين المخربين ،وهذه الحرب بمعناها
العسكري والتقني واللوجستي جديدة على
سياق المعارك التي خاضها جيشنا الوطني،
لذلك علينا أن نتوقع المزيد من الشهداء والمزيد
من الجرحى ولربما المزيد من المفقودين ثمن
الحفاظ على وجودية الوطن اللبناني».

وط��ال��ب ال��ح��زب ال��دي��م��وق��راط��ي اللبناني
الحكومة بالعمل الحثيث والجدّي واتخاذ القرار
الحاسم البعيد عن كل اإلعتبارات السياسيّة من
أجل محاربة اإلرهاب وضربه بيد من حديد لكي
ال نفقد كل يو ٍم شهيد للجيش في حرب استنزاف
مع التنظيمات اإلرهابية.
ودعا المكتب السياسي لحركة أمل الحكومة
الى االسراع في زيادة عديد وتأمين العتاد الالزم
للجيش ،مهيبا ً بالقوة السياسية اللبنانية
والحكومة ،الوقوف والتعاطف مع الجيش،
وإفساح المجال له بتنفيذ مهماته الدفاعية
واالمنية المختلفة .كما دعت األمانة العامة
لحزب التوحيد الى االلتفاف حول المؤسسة
العسكرية وقيادتها التي تدفع األثمان الغالية
عن كل اللبنانيين.
ورأى تجمع العلماء المسلمين أن على الدولة
المبادرة ال��ى اتخاذ ق��رار نهائي باستئصال
الجماعة االرهابية من أراضينا والقضاء عليها.
واعتبرت «حركة األم��ة» ،أن «ما حصل في
رأس بعلبك والعبوة الناسفة في جرود عرسال،
جريمة قامت بها عصابات تدعي زورا ً وبهتانا ً
أنها تعمل باسم اإلسالم».
ودع��ا رئيس «ح��رك��ة اإلص�ل�اح وال��وح��دة»
الشيخ ماهر عبد الرزاق «إلى اتخاذ الخطوات
الالزمة للضغط على اإلرهابيين وأهمها قطع
اإلتصاالت وحرمانهم من كل وسائل الحياة،
وقد آن األوان لبدء الهجوم».
وأبرق المنسق العام لتجمع اللجان والروابط
الشعبية معن بشور إلى العماد قهوجي معزيا ً
باستشهاد العسكريين.
ورأى رئيس حزب الوفاق الوطني بالل تقي
الدين «أن ما حصل هو محاولة مكشوفة لفرض
واقع جديد على االرض وان هذا االعتداء جاء
بعدما شعر االرهابيون باإلفالس».
واعتبر سفير السالم في العالم خليل أحمد
شداد أنّ هذا االعتداء اآلثم هو اعتداء على ك ّل
مواطن لبناني من قبل المجموعات اإلرهابية
التي تهدّد أمن البلد واستقراره ،والتي ال ب ّد
من الحسم تجاهها ومنعها من االستمرار في
سياسة االستنزاف واالبتزاز .وإذ اشاد بالدور
ال��ذي يقوم به ال��ل��واء عباس ابراهيم ،طالب
شداد رئيس الحكومة تمام سالم بإيالء قضية
العسكريين المخطوفين ك ّل االهتمام ،وإبقائها
بعيدة عن التجاذبات السياسية ،ألنّ كثرة
المفاوضين تع ّقد القضية وال تخدم أولوية
الوصول إلى ح ّل لها في أسرع وقت ممكن.
ودان المنسق الخاص لألمم المتحدة في
لبنان ديريك بالمبلي بشدة ،االع��ت��داء على
الجيش م��ج��ددا ً «عمق إل��ت��زام األم��م المتحدة
والمجتمع الدولي الدعم الجيش».
ك��م��ا دان ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م ال��خ��ارج��ي��ة
الفرنسية رومان نادال ،االعتداء على الجيش
اللبناني ،وجدد «دعم فرنسا ،للبنان وسلطاته
وم��ؤس��س��ات��ه ،وب��خ��اص��ة الجيش اللبناني
الذي يدفع ثمنا ً باهظا ً للمحافظة على السالم
واالستقرار في لبنان وصون سالمة أراضيه،
في مواجهة أخطار زعزعة االستقرار في البالد
المرتبطة باألزمة السورية».

�شهيد للجي�ش وجريحان بانفجار عبوة في جرد عر�سال
وت�شييع �ضحايا كمين ر�أ�س بعلبك مع الإ�صرار على مواجهة الإرهاب

تشيع الشهيد شرف الدين في علي النهري
بعد الكمين الذي تعرضت له دورية للجيش
في جرود رأس بعلبك ليل أول من امس وأسفر
عن استشهاد ستة عسكريين ،انفجرت عبوة
ناسفة صباح أمس لدى محاولة عناصر من
الجيش تفكيكها في ج��رد عرسال وأدت إلى
استشهاد أحد العسكريين وجرح اثنين آخرين.
وف��ي التفاصيل أن��ه في الساعة السابعة
والنصف صباحاً ،عثرت دورية تابعة للجيش
أثناء تنفيذها مهمة تفتيش بين وادي عين
عطا ووادي الرعيان في ج��رود عرسال على
عبوة ناسفة ،ولدى كشف العناصر المختصة
عليها تمهيدا ً لتفكيكها ،انفجرت فاستشهد على
الفور المعاون محمود علي نور الدين وأصيب
عسكريان آخران بجروح غير خطرة.
في غضون ذل��ك ،ساد الهدوء الحذر جرود
رأس بعلبك ومنطقة تنية ال���رأس وخرقه
بعض أص��وات الطلقات المدفعية من مواقع
الجيش باتجاه الجرود المتقدمة التي توارى
فيها المسلحون بعد تنفيذ كمينهم في وادي
النجاصة وهو الممر اإلجباري للجيش باتجاه
مواقعه المتقدمة في الجرود .كما شدد الجيش
إج��راءات��ه األمنية على ح��واج��زه المنتشرة
على طول اوتوستراد بعلبك باتجاه الحدود
السورية .ونفذ عمليات تمشيط ،تحسبا ً ألي
عبوات قد يكون زرعها االرهابيون على بعض
الطرق الترابية في المنطقة ،كذلك ،دهم عددا ً
من األماكن بحثا ً عن مشبوهين قد يشكلون بيئة
حاضنة لإلرهابيين ،وأعلنت قيادة الجيش
عن توقيف اكثر من  40شخص بين لبناني
وسوري ،محلة الشرقي ،للتحقيق معهم.
م��ن جهته ،ك �لّ��ف م��ف��وض الحكومة لدى
المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الشرطة

والشهيد علي محمد في حبشيت
العسكرية في الجيش ،التحقيق في كمين جرد
رأس بعلبك وفي انفجار عبوة وادي عطا.

تشييع الشهداء

وأمس شيع الجيش شهداءه الذين سقطوا
في الكمين في رأس بعلبك وتفجير العبوة في
جرد عرسال .وفي هذا اإلطار شيّع في حوش
الرافقة الشهيد الرقيب علي يزبك في موكب
حاشد تقدمه ممثل وزير الدفاع الوطني سمير
مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي العقيد
خالد زي��دان وممثلو ق��ادة األجهزة العسكرية
واألم��ن��ي��ة ،رؤس���اء بلديات وات��ح��ادات بلدية
ومخاتير وفعاليات دينية واجتماعية.

 ...والشهيد ربيع هدى في عيات

وقبل م��راس��م ال��دف��ن أقيم احتفال تأبيني
في حسينية البلدة ألقى خالله العقيد زيدان
كلمة قال فيها «الشهيد علي يزبك هو واحد من
هؤالء األبطال الميامين الذين ت ّوجوا سيرتهم
الناصعة بالمناقبية واإلخ�لاص والتفاني في
أداء الواجب».
وأك��د أن «المؤسسة العسكرية وهي تقدم
التضحيات الغالية والمتواصلة دف��اع�ا ً عن
لبنان ،تضع نصب عينيها قرار االستمرار في
مواجهة اإلره��اب حتى النهاية ،وتؤمن بأن
النصر المحتم على هذا الشر آتٍ ال محال».
وأل��ق��ى ال��ش��ي��خ ي��زب��ك ي��زب��ك كلمة باسم
ع��ائ��ل��ة ال��ش��ه��ي��د ش���دد فيها ع��ل��ى «ض���رورة

(مديرية التوجيه)

م��واج��ه��ة اإلره��اب��ي��ي��ن التكفيريين ،وإع��ط��اء
ال���ص���ورة ال��واض��ح��ة ل��ل��دي��ن اإلس�ل�ام���ي».
ثم ووري جثمان الشهيد يزبك في الثرى.
وف���ي ب��ل��دة ع��ل��ي ال��ن��ه��ري أق��ي��م تشييع
حاشد للشهيد مشهد ش��رف الدين بحضور
العقيد المهندس محمد شميطلي ممثالً الوزير
مقبل والعماد قهوجي ،وشخصيات عسكرية
وفاعليات.
والقى الشيخ فيصل مهدي كلمة أهالي البلدة
دع��ا فيها ال��ى «ان ننهض جميعا ً لنثأر لهذا
الدم بمحبة وتكاتف وتضامن» وتاله العقيد
شميطلي بكلمة أش��اد فيها بمناقبية الشهيد
العسكرية.
وفي بلدة بوداي شيع الشهيد المجند محمد
سليم ،في حضور ممثل مقبل وقهوجي العقيد
محمد مرتضى الذي رأى في كلمة له «أن توالي
األخطار يستدعي زيادة التضحية» ،الفتا ً الى
ان «إص��رار اإلرهابيين على النيل من كرامتنا
والعبث بوحدتنا واستقرارنا ،ال بد ان تتم
مقابلته برص الصفوف والتقدم بقوة وثبات
الى صد العدوان ومنعه ،كي ال يتحول الى امر
شائع يهددنا على مر الزمان».
وختم« :لن نترك لهم ما يشير الى انحناء او
تنازل ،وال يمكن ان نورث أبناءنا غير ما ورثناه
عن اآلباء واألجداد والشهداء األبطال».
وشيع في بلدة حبشيث في جرد عكار الشهيد
علي محمد .وفي جبل محسن الشهيد محمد علي
سليمان بمشاركة ممثل قائد الجيش العقيد وليد
الكردي .كما شيع في بلدة عيات ،الشهيد ربيع
هدى في مأتم مهيب بحضورالعقيد بسام العبد
الله ممثالً مقبل وقهوجي.

خلية الأزمة تتابع ق�ضية الع�سكريين
وحزب اهلل ينفي مقاي�ضة �أ�سيره بموقوف
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سالم مترئسا ً خلية األزمة
لم يطرأ على قضية العسكريين
المخطوفين التي ظلت ه��ادئ��ة في
ساحة رياض الصلح حيث يعتصم
أهاليهم.
واجتمعت مساء أمس خلية األزمة
ال��وزاري��ة لمتابعة القضية برئاسة
رئيس مجلس الوزراء تمام سالم ،في
السراي الحكومية.
ونفى حزب الله في بيان بشكل
قاطع ما تردد عن أنه «قايض أسيره
المحرر ع��م��اد ع��ي��اد مقابل س��وري
موقوف لدى جهة رسمية لبنانية».

وأكد الحزب أن هذا الخبر عا ٍر من
الصحة تماما ً وال يمتّ إلى الواقع بأية
صلة.
على الصعيد األمني ،اوقفت مفرزة
الجنوب القضائية اربعة سوريين
يعملون ف��ي مقهى ي��ع��ود للمدعو
محمد س .قرب الجامعة اللبنانية
ف��ي ص��ي��دا ،لالشتباه ف��ي عالقتهم
بالفار أحمد األسير ،وإحالتهم على
مخابرات الجيش.
وتبين ان اح��ده��م وي��دع��ى عبد
الناصر ع .هو من مناصري األسير

وك��ان من المقربين منه .والتحقيق
جا ٍر معه.
من جهة أخ��رى ،استقدم الجيش
تعزيزات أمنية لحواجزه عند مداخل
عين الحلوة ونفذ تدابير مشددة
لجهة الداخلين والخارجين من وإلى
المخيم.
وم����ن ض��م��ن ه����ذه االج������راءات
االستعانة بمجندات مهمتهن تفتيش
النسوة وال سيما المنقبات خالل
دخ��ول��ه��ن او خ��روج��ه��ن م��ن وإل��ى
المخيم.

با�سيل يرف�ض في اجتماع «التحالف» ببروك�سيل
�إدراج «دعم المعار�ضة ال�سورية» في المقررات

اجتماع التحالف الدولي في بروكسيل
ذكرت «الوكالة الوطنية لإلعالم» أن لبنان شارك في
االجتماع األول لوزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد
«داعش» برئاسة الواليات المتحدة األميركية وفي حضور
 60دولة للبحث في سبل تطوير مواجهة هذا التنظيم
االرهابي ،وذلك في مبنى حلف األطلسي في بروكسيل.
وقرر لبنان المشاركة في أعمال المؤتمر في اللحظة
األخيرة ،بوفد ترأسه وزير الخارجية والمغتربين جبران
باسيل ،بعدما ك��ان طلب ضمانات ع��دة على مستوى
جدول األعمال ،الذي سيناقشه المؤتمر ومنها معارضته
إدراج بند دعم المعارضة السورية ،وتم االتفاق على عدم
إدخ��ال هذا البند في مقررات المؤتمر ،في حين أصرت
تركيا على ذكره.
وأضافت الوكالة «ان النقطة األهم بالنسبة الى الوفد
اللبناني ،هي ان ادراج اي بند يتعلق بدعم المعارضة
المعتدلة السورية ويتعارض مع سياسة النأي بالنفس
التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية ،قد حقق شرخا ً بين
ال��دول المشاركة في المؤتمر ،وترجم ذلك في مقررات
البيان النهائي ،حيث سجل انقسام ال��دول المشاركة
بين مؤيدة لدعم ما يسمى المعارضة السورية المعتدلة
والمعارضة لها ،ولم يكن لبنان البلد الوحيد المعارض،
واقتصر موقف الدول المؤيدة على الثناء على محاربة
المعارضة السورية المعتدلة لـ«داعش» والتشجيع على
المزيد من دعمها».
وكان باسيل ألقى خالل االجتماع كلمة أمل فيها بأن
«يكون اجتماعنا ،بعيدا ً من أي تفسير آخر ،تعبيرا ً عن
تصميمنا وجهدنا المشترك إلزالة اإلرهاب من جذوره ،وليس
فقط الحتواء داعش في العراق وسورية ولبنان تالياً».
واعتبر ان «الضربات الجوية ضرورية لكنها ليست
كافية .فهي ال تستطيع أن تسيطر على األرض ولكنها

تستطيع طبعا ً أن توقف التقدم على االرض».
وتطرق إلى اإلع��ت��داءات التي يتعرض إليها الجيش
اللبناني من جانب التنظيمات اإلرهابية ،وقال« :قواتنا
اللبنانية المسلحة كانت المشاة على االرض «منذ
سنوات .فقد ذبح عام  2000أحد ضباطنا ،والبارحة
ب��ال��ذات قتل سبعة جنود لبنانيين على يد مجموعة
ارهابية مرتبطة بداعش .ونحن نطلب المزيد من الدعم
للجيش اللبناني».
والتقى باسيل على هامش االجتماع نظيريه الدنماركي
مارتن ميدوغار ،الهولندي بيرت كووندرز ولبى دعوة
وزير خارجية بلجيكا ديدييه رايندرز الى مأدبة غداء في
قصر «أغمون» في بروكسيل ،استعرض خاللها الوزيران
العالقات الثنائية.
وعبر رايندرز عن رغبة بلجيكا في تطوير عالقاتها
م��ع ل��ب��ن��ان ف��ي ال��م��ج��االت ك��اف��ة ،وم��ن��ه��ا االس��ت��ف��ادة
م��ن ال��خ��دم��ات ال��م��ص��رف��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،م��ؤك��دا ً «دور
ل��ب��ن��ان ال��رائ��د ف��ي المنطقة ك��م��ث��ال للعيش ال��واح��د
ولتآلف األدي���ان ،م��ا يشكل أم�لاً لمستقبل المنطقة».
وشرح باسيل «توجه الحكومة اللبنانية لحفظ االستقرار
األمني والسياسي في البالد ،ورغبة لبنان في تطوير
عالقاته مع االتحاد األوروبي في ضوء قرب انعقاد مجلس
الشراكة اللبناني – األوروبي».
وفي اختتام زيارته بروكسيل ،التقى باسيل عددا ً من
أبناء الجالية اللبنانية في بلجيكا ،وشرح لهم توجهات
وزارة الخارجية تحت عنوان «الديبلوماسية الفاعلة»،
التي تضع في مقدم أولوياتها خدمة قضايا اإلغتراب
وإن��ت��اج ديبلوماسية عصرية تنشد مصلحة لبنان
اإلقتصادية ،م��ن خ�لال فتح أس��واق ج��دي��دة ،وإش��راك
المغتربين في تعزيز عالقات لبنان االقتصادية.

لقاءات ابراهيم
عرض المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم
في مكتبه أم��س ،مع السفير المصري محمد بدر الدين
زايد ،األوضاع العامة ،وسبل التعاون القائم بين السفارة
المصرية واألمن العام.

ابراهيم مستقبالً وفد نقابة أصحاب الشاحنات العمومية

ث��م التقى ال��ل��واء اب��راه��ي��م وف���دا ً م��ن نقابة مالكي
الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت برئاسة نعيم صوايا
حيث استعرضوا معه أوض��اع النقابة وقطاع النقل في
لبنان.

