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لبناء ا�ستراتيجية وطنية ت�ؤ�س�س لدعم الجي�ش اللبناني ومواجهة الإرهاب
«داع�ش» وليد م�ش ّوه لل�سيا�سة الغربية المتغطر�سة
عاد الملف األمني ليتصدر المشهد الداخلي بعد اجواء االستقرار التي سادت مؤخراً ،حيث
انشغل المحللون والمراقبون خالل البرامج الحوارية بتحليل أبعاد العمل اإلرهابي الذي ضرب جبل
محسن بطرابلس.
فوضعه نائب رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي توفيق مهنا في إطار إسقاط النجاحات
الباهرة التي حققها الجيش اللبناني والقوى االمنية من خالل نجاح الخطة األمنية ،وإرباك المساعي
الحوارية التي بدأت تطفو على الساحة السياسية في لبنان ،داعيا ً إلى بناء استراتيجية وطنية
حقيقية تؤسس لدعم الجيش بكل ما يحتاجه لكي يواجه اإلرهاب ويضمن االستقرار.
ورأى المسؤول اإلعالمي في تيار المرده المحامي سليمان فرنجية أن ما جرى في جبل محسن
هو جرح من سلسلة جراحات تنزف في لبنان من عشرات السنين وحتى اليوم ،وهو رسالة إلى
الحوار اللبناني ،ألن هناك جوا ً في البلد أصبح مؤمنا ً بالحوار ،الفتا ً إلى أنه إذا كان هناك إرهابي
يحمل هوية منطقة ال يعني ذلك أن المنطقة هي حاضن لإلرهاب.
االجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية المكلفة تنظيم عملية النزوح السوري الى لبنان كانت
محل متابعة ونقد ،فقد وصفها مهنا بأنها خاطئة وتتناقض في شك ٍل كامل مع العالقات اللبنانية -
السورية الطبيعية والتاريخية ،داعيا ً إلى جلسة طارئة للحكومة إلعادة النظر في قرار فرض تأشيرة
الدخول على السوريين.
اإلرهاب العابر للحدود والذي ضرب جبل محسن أول من أمس ،حط رحاله منذ أيام في فرنسا،
وبالتالي شغل هذا الخطر وسائل اإلعالم العالمية ،وفي هذا السياق حمل رئيس الوزراء الفرنسي
السابق دومينيك دو فيلبان السياسة الغربية المسؤولية عن تضاعف بؤر اإلرهاب حول العالم،
معتبرا ً أن تنظيم «داعش» «وليد مش ّوه» لهذه السياسة التي وصفها بـ«المتغطرسة» و«المتقلبة».
ودعا أسقف اإلسكندرية لألرمن الكاثوليك في مصر المطران كريكور أوغسطينوس كوسا
المجتمع الدولي والقوى الصادقة في العالم إلى مساعدة سورية ودفع الظلم واإلرهاب الذي
تتعرض له ،مؤكدا ً أنهم سيدركون مستقبالً الخطأ الذي اقترفوه تجاه سورية وشعبها وتاريخها
الثقافي والديني ونموذجها ونسيجها الفريد بالعالم في التآخي بين أطياف الشعب الواحد.
قضية اعتقال الشيخ علي سلمان ما زالت تشعل الرأي العام البحريني وبالتالي كانت حاضرة في
اهتمامت القنوات الفضائية ،فقد بيّن مسؤول دائرة الحريات وحقوق اإلنسان في جمعية «الوفاق»
البحرينية السيد هادي الموسوي أن طلبات عدة قدمت من قبل هيئة الدفاع عن الشيخ من أجل إخالء
سبيله لكنها رفضت ،معتبرا ً أن االتهام ضدّه جاء معاكسا ً لمنطق ومفهوم ما كان يمارسه.

دو فيلبان لـ«بي �أف �أم تي في»:
التحالف الدولي �ض ّد «داع�ش»
�سي�ضاعف الب�ؤر الإرهابية
حمل رئيس ال���وزراء الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان
السياسة الغربية المسؤولية عن تضاعف بؤر اإلرهاب حول العالم ،معتبرا ً أن تنظيم «داعش» «وليد
مش ّوه» لهذه السياسة التي وصفها بـ«المتغطرسة» و«المتقلبة».
ٍ
تحالف دولي لمحاربة «داعش» بـ«الخطير
ووصف دو فيلبان قرار الرئيس األميركي باراك أوباما تشكيل
والسخيف» ،ألنه «سيعمل على مضاعفة البؤر اإلرهابية».
وأشار تعقيبا ًعلى األحداث األمنية األخيرة التي تشهدها بالده إلى أنه «حان الوقت أن تتعلم أوروبا والواليات
الم ّتحدة من تجربة الحرب على أفغانستان ،ففي عام  2001موعد بدء الحرب األميركية في أفغانستان كانت
لدينا بؤرة إرهاب رئيسية واحدة ،أما اآلن وبعد خوض عمليات عسكرية على مدار الـ 13سنة الماضية شملت
أفغانستان والعراق وليبيا ومالي أصبح لدينا نحو  15بؤر ًة إرهابية بسبب سياستنا المتناقضة».
واعتبر دو فيلبان أن «تنظيم «داعش» وليد مش ّوه ونتاج للسياسية الغربية المتغطرسة والمتقلبة».
وحذر من صعود سريع لقدرات «داعش» «إذ كان عدد المنتمين إليها قبل بضعة أشهر يبلغ بضعة آالف أما
اآلن فعددهم يتراوح ما بين  20و 30ألفاً ،وذلك نتيجة للتناقضات لدينا».
ً
«صب
كذلك حذر من شنّ حرب في منطقة تعاني من اإلرهاب وتشهد «أزمات هوية» ،معتبرا ذلك بمثابة
ّ
للزيت على النار» ،قائالً« :نحن بهذه الحرب نخوض مخاطرة توحيد العديد من الجماعات اإلرهابية ضدّنا
ونقدم لهم خدمات لم يكونوا يتوقعونها».
وفي سياق انتقاده للسياسات الغربية القائمة على فتح بؤر جديدة للقتال ،قال دو فيلبان« :الغرب
سيشنّ حربا ً ضد الخالفة التي أعلنها تنظيم «داعش» في العراق وسورية اليوم وغدا ً سنفتح بؤرة أخرى
لإلرهاب وسيكون علينا خوض حرب أخرى على الخالفة في ليبيا» .وأضاف« :كل حرب سنخوضها علينا
أن نخوض أخرى لمعالجة عجزنا وعدم كفائتنا في الرد على التهديدات اإلرهابية ،ولذلك أرى أن قرار
الرئيس األميركي باراك أوباما لتشكيل تحالف دولي لشن حرب ثالثة سيكون سخيفا ً وخطيراً».

كو�سا لـ«�سانا» :المجتمع الدولي
والقوى العظمى �سيدركون الخط�أ
الذي اقترفوه تجاه �سورية
أكد أسقف اإلسكندرية لألرمن الكاثوليك في مصر المطران
كريكور أوغسطينوس كوسا أن «إمعان الدول الداعمة لإلرهاب في سورية عبر مرتزقتها ومجموعاتها
المسلحة في االستمرار باستهداف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه ومقدساته الدينية ومنهم األرمن
لن يزيده إال تمسكا ً بوطنه وأرضه وجيشه وقيادته والحفاظ على سورية وطن التآخي والمحبة».
وقال المطران كوسا« :إن رهان أنظمة ودول إقليمية وغربية شاركت في تدمير سورية خالل السنوات
األرب��ع الماضية ومنهم نظام أردوغ��ان العثماني اإلرهابي على تف ّكك الشعب السوري وتهجير بعض
مكوناته وخصوصا ً المسيحيين األرمن هو رهان خاسر ألنهم ال يعرفون مدى تمسك هذا الشعب بوطنه
وأرضه ومقدساته».
ٍ
استهداف متك ّرر
واستنكر المطران كوسا ما تع ّرضت له كنيسة أم المعونات في حي الت ّل بحلب من
بالقذائف الصاروخية من قبل التنظيمات اإلرهابية ،مؤكدا ً أن «هذه التنظيمات ال تعرف إال اإلرهاب والقتل
والدمار وهي أبعد ما تكون من كل الديانات السماوية التي جاءت لنشر السالم والمحبة».
ودعا المطران كوسا المجتمع الدولي والقوى الصادقة في العالم إلى «مساعدة سورية ودفع الظلم
واإلرهاب الذي تتعرض له» ،مؤكدا ً أنهم «سيدركون مستقبالً الخطأ الذي اقترفوه تجاه سورية وشعبها
وتاريخها الثقافي والديني ومدى الجريمة بحق نموذجها ونسيجها الفريد بالعالم في التآخي بين أطياف
الشعب الواحد».
وقال كوسا« :يجب أن يدرك الجميع أن اإلرهاب الذي شاهدناه في فرنسا والذي ندينه جميعا ً ال يختلف
عن اإلرهاب الذي يضرب سورية والعراق وكل المنطقة وهذا يتطلب وقفة حاسمة وجادة تجاه الدول
والقوى التي تغذيه وتدعمه مهما كانت».

المحامي فرنجية لـ«�أو تي في»:
انفجار جبل مح�سن موجه للحوار اللبناني
رأى المسؤول اإلعالمي في المرده المحامي سليمان فرنجية
أن «ما جرى في جبل محسن هو جرح من سلسلة جراحات
تنزف في لبنان من عشرات السنين وحتى اليوم ،وما يحصل في
أوروبا والدول اإلقليمية والعربية وسورية هو مسلسل من هذا الجرح ،ونحن عندما كنا نقول إن اإلرهاب
ال دين له كنا نشير إلى أن اإلرهاب ال حدود له أيضا ً وأن المنظمات اإلرهابية غير منضبطة» ،معتبرا ً ما
جرى أنه «رسالة إلى الحوار اللبناني ،ألن هناك جوا ً في البلد أصبح مؤمن بالحوار ،وهذا العمل موجه
إلى هذا الحوار .وباألمس تناول األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله هذا الموضوع ون ّوه
بالحوار وكذلك فعل فريق المستقبل ،وما حصل يشير إلى أن هناك من ال يريد الحوار ،لذا المطلوب
المزيد من الوحدة والتكاتف واإليمان بهذا الوطن البطل الذي تم ّكن من المحافظة على السلم األهلي
على رغم المشاريع الذي طاولته ،وهذا جرح وسنتخطاه» .وأضاف« :نقول ألهلنا بكل فئاتهم أنه علينا
أن نعكس صورة أن السالم سينطلق من طرابلس ،وإذا كان االنتحاري يحمل هوية من هذه المنطقة
فال يعني أن المنطقة تريد ذلك ،ألن الطرابلسي بطبيعته مسالم ويحب الحياة والمجتمع ،إنما هناك
نوع من الدخالء على طرابلس ،وإذا كان هناك إرهابي يحمل هوية بلد ال يعني ذلك أن البلد هو حاضن
لإلرهاب».
ورأى فرنجية أن «ثمة منظمات إرهابية تكفيرية تلفظ أنفاسها األخيرة واألجدى بهذه المرحلة هو
المزيد من التضامن» .

مهنا لـ«الثبات» :لجل�سة طارئة للحكومة تعيد النظر
بقرار فر�ض �سمة الدخول على ال�سوريين
دعا نائب رئيس الحزب السوري القومي
االجتماعي توفيق مهنا إل��ى جلسة طارئة
للحكومة إلع���ادة النظر ب��ق��رار ف��رض سمة
دخول على السوريين إلى لبنان ،معتبرا ً أن
«االجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية التي
كلفت بمهمة محددة هي تنظيم او ضبط عملية
النزوح الى لبنان هي خاطئة وتتناقض في
شكل كامل مع العالقات الطبيعية والتاريخية
بين لبنان وسورية» ،مؤكدا ً أن «سورية لن
تتعاطى بر ّد فع ٍل سلبي مع هذا القرار».
ودان مهنا التفجيرين اإلرهابيين في جبل
محسن ،داعيا ً «إلى بناء استراتيجية وطنية
�ؤس��س لدعم الجيش وتسليحه
حقيقية ت� ّ
لضمان األمن واالستقرار».
واعتبر مهنا أنّ «ه��ذا العمل اإلرهابي هو
جزء من مسلس ٍل إرهابي لم يتوقف ،هو أوال ً
رسالة جديدة ،ويستهدف في شك ٍل أساسي
إسقاط النجاحات البارزة التي حقهها الجيش
والقوى األمنية من خالل نجاح الخطة االمنية،
والذي أدّى الى هذا الجو الحواري ومناخات
الهدوء واالستقرار في طرابلس وف��ي شك ٍل
خاص في جبل محسن ،كما يستهدف ثانيا ً
إرب��اك المساعي الحوارية التي ب��دأت تطفو
على الساحة السياسية في لبنان» ،متسائالً:
«كيف للبعض ان يعتبر انّ النصرة ليست
ارهابية وهي التي تقوم بهذه االعمال؟»
وأشار مهنا إلى أنّ «القوى االرهابية بفكرها
المتطرف والمتعصب وب��ال��ش��ع��ارات التي
تس ّوقها وتضلّل بها الرأي العام ،تستطيع بما
تملك من إمكانات وتستغ ّل أوضاع معينة لدى
فئات معنية ان تج ّند أفرادا ً لتنفيذ مشاريعها
التآمرية ،وصحيح أنّ من قام بالتفجير هو
شخص من حي المنكوبين ،لكن هذا ال يعني
اب���دا ً أن ننسب م��ا ق��ام ب��ه ه��ذا المجرم الى
أهله او عائلته او مذهبه او منطقته ،بل هو
المسؤول عن هذه الجريمة بالدرجة األولى،
أما المسؤول األكبر فهو من دفعه وأمره بأن
ينفذ هذا العمل».
وأضاف مهنا« :إنّ اختيار شابّين من أبناء
هذه المنطقة المنكوبة هدفه استحضار فتنة
على مستوى العالقات الشعبية والمجتمعية
التي تربط طرابلس بمحيطها ،اي فتنة سنية
 علوية ،ويبدو انّ هناك من يراقب أنّ االتجاهالعام في البالد اخ��ذ يتخطى إح��داث فتنة
سنية  -شيعية من خالل الحوار بين القوى
السياسية ،كما أنّ المشهد ال��ذي ظهرت من
خالله طرابلس في مأتم الرئيس الراحل عمر
كرامي يؤكد هذا النموذج التوحيدي الحريص
على وأد الفتن».
وع���ن ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ص��دي ل��ه��ذا اإلره����اب
ومواجهته ،ش��دّد مهنا على «أنّ الخطاب

ال��وط��ن��ي ال��ج��ام��ع ،وال��ح��رص على مسيرة
االمن واالستقرار والسلم االهلي وبالتعاضد
والشعور بأنّ الخطر اإلرهابي هو خطر على
الدولة والمجتمع ،بهذه األسس نستطيع ص ّد
الفتن ومشاريعها وأبواقها إضافة الى موقف
المؤسسة العسكرية الصامد بالتصدّي لهذه
الجماعات».
وأرج���عَ مهنا م��ا وصلنا إليه ال��ي��وم إلى
سياسة بعض القوى السياسية في الداخل
التي أ ّمنت البيئة الحاضنة لهذا اإلره��اب،
قائالً« :خالل السنوات األربع الماضية ،دخل
البعض على خط األزم��ة السورية ،وأباحت
بعض القوى اللبنانية لنفسها ،العتبارات
مصلحية ،ان تفتح المعابر والجبهات وتشكل
بيئة حاضنة لهذه الجماعات ،بحيث انّ
الجغرافيا قد سقطت في مناطق الشمال وبين
القلمون وحمص ،وكأنّ هناك جغرافيا واحدة
تتحرك الجماعات اإلرهابية عبرها ،إضافة
إل��ى االنقسام السياسي ال��ذي ك��ان موجودا ً
حينها مما عطل كثيرا ً من عمل المؤسسات
األمنية».
واستبعد مهنا ان��ت��ش��ار رق��ع��ة اإلره���اب
وعملياته في لبنان ،مب ّينا ً أنّ «الجميع بات
يدرك اآلن انّ االرهاب بات يستهدف الجميع
في لبنان ،كما يستهدف سورية والمنطقة
بأسرها ،وأنّ ه��ذا يفتح بابا ً للتفاؤل بأنّ
الخرق الواسع للبيئة الوطنية والسياسية
بات أضعف من السابق ،خصوصا ً بعد ان
نجح الجيش في طرابلس وأزال هذه الحالة
اإلرهابية الشاذة وارتاح الوضع في الشمال
إضافة إلى اإلج��راءات األمنية التي اتخذها
الجيش في عرسال ومحيطها من القاع الى
شبعا والتي خفضت العمليات اإلرهابية».
وتابع« :الغطاء السياسي للقوى األمنية
والمناخ التوافقي سيزعجان المشروع الخطير
الذي يُراد ان يتمدّد من العراق الى سورية الى
لبنان والذي بدأ يضرب فرنسا».
وشدّد مهنا على دور الجيش اللبناني في
ه��ذه المرحلة ،موضحا ً أنّ «الجيش ي��ؤدّي
دورا ً تاريخيا ً في الحفاظ على أم��ن لبنان
واس��ت��م��رار مؤسسة ال��دول��ة ألن��ه��ا المعبّر
عن وح��دة ومركزية ال��دول��ة وص� ّم��ام األم��ان
للوحدة الوطنية ووحدة المجتمع» ،داعيا ً إلى
«تسليحه بك ّل مصادر وأنواع األسلحة ،مح ّذرا ً
من وضع شروط على تسليحه ألنّ ذلك يض ّر
به وبالمصلحة الوطنية» ،متسائالً« :لماذا
رف� ُ
�ض تسليح الجيش من روسيا وع��روض
التسليح مجانا ً من إي��ران؟ لماذا لم توافق
الحكومة اللبنانية بقرار سياسي واضح على
هذه العروض؟» مضيفاً« :كانت الذريعة انّ
الغرب يسلّح فيما الغرب ال يريد ذلك مطلقا ً

المو�سوي لـ«قناة العالم» :التهم
الم�ستند �إليها الحتجاز �سلمان غير ثابتة
بيّن مسؤول دائرة الحريات وحقوق اإلنسان في جمعية الوفاق
البحرينية السيد هادي الموسوي أن طلبات عدة قدمت من قبل هيئة
الدفاع عن الشيخ علي سلمان من أجل إخالء سبيله لكنها رفضت،
معتبرا ً أن االتهام ضدّه جاء معاكسا ً لمنطق ومفهوم ما كان يمارسه.
وأوضح الموسوي أن «هيئة الدفاع تتقدم بعد كل جلسة من الجلسات الخمس التي قضاها الشيخ علي
سلمان في النيابة العامة بطلب إخالء سبيله ،ولكن الطلب ال ينظر إليه» ،من ّوها ً إلى أن «الهيئة تستند إلى
أنه ال يمكن اعتبار أن الشيخ سلمان سيهرب ولن يمثل أمام التحقيق خصوصا ً أنه معروف لديهم ممن اعتاد
على التجاوب مع طلبات النيابة العامة ،ولهذا فال داعي إليقافه» .وأضاف« :كذلك قدمت هيئة الدفاع تظلمين
مكتوبين كان أحدهما بتاريخ  2014-12-31واآلخر كان بتاريخ  8من هذا الشهر ولكن لم ينظر لهما أيضاً».
وأكد الموسوي أنه من الناحية اإلنسانية والقانونية ،ال يوجد سبب إلبقائه محروما ً من حريته من دون وجود
ما يبرر ذلك ،منوها ً إلى «أن الشيخ سلمان يمكن أن يمثل في أي وقتٍ من دون احتجازه ويستكمل ما يريدون
منه» .وتابع« :ال ندري هل ستتخذ السلطات قرار استمرار احتجاز الشيخ علي سلمان ،وإذا استمرت في ذلك
فإنها قد بينت أنها ال تريد أن تتعاطى مع أحد».
وشدد الموسوي على أن «التهم غير ثابتة ألسباب عدة ،أوال ً ألنها جاءت حصرا ً لخطابات وتصريحات مضت
عليها أشهر وبعضها يعود إلى سنوات ،األمر اآلخر أنها كلها كانت خطابات علنية ،ما يعني أنه لم يقلها في أماكن
مغلقة ،واألمر الثالث هو أن هذه الخطابات تعتبر الح ّد األقل مما يمارسه المواطن في حرية التعبير ،إضاف ًة إلى
أن الشيخ علي سلمان معروف عنه أنه قائد سياسي معارض ومن حقه توضيح وجهة نظر المعارضة».

ألنّ أولويته حماية أمن العدو االسرائيلي».
وع��م��ا إذا ك���ان ح���وار ح���زب ال��ل��ه وت��ي��ار
المستقبل سيؤدّي إلى تغيير مواقف بعض
األط����راف م��ن تسليح ال��ج��ي��ش ،ق��ال مهنا:
«يُفترض أن ي��ؤدّي هذا الحوار الى تسليح
الجيش ،ألنّ أه ّم ما في الحوار هو الموقف من
اإلره��اب وسبل مكافحته» ،داعيا ً إلى «بناء
تؤسس لدعم
استراتيجية وطنية حقيقية
ّ
الجيش وتسليحه ومدّه بك ّل ما يحتاجه لكي
يكون الضامن لألمن واالستقرار».
وع��ن م��دى انعكاس ق��رار اعتماد تأشيرة
على دخول السوريين الى لبنان على تحصين
العالقات اللبنانية  -السورية في ظ ّل خطر
اإلرهاب ،شرح مهنا أبعاد هذا القرار ،معتبرا ً
أنّ «اإلجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية
التي كلفت بمهمة محدّدة هي تنظيم او ضبط
عملية النزوح الى لبنان هي خاطئة وتتناقض
ف��ي ش��ك� ٍل ك��ام��ل م��ع ال��ع�لاق��ات اللبنانية -
السورية الطبيعية والتاريخية ،وهي عملية
التفاف على المعاهدات القائمة بين البلدين ال
سيما معاهدة األخوة والتنسيق».
وذك��ر مهنا بالبيان ال��ذي أص��دره رئيس
ال��ح��زب ال��س��وري القومي االجتماعي بهذا
الخصوص ،قائالً« :اوال ً ليس من صالحيات
لجنة وزارية ان تلزم الحكومة والشعب في
لبنان بأم ٍر خ��ارج نطاق صالحياتها ،فهي
كلفت بمهمة فنية لوضع تص ّور الج��راءات
تنظم عملية النزوح ،وهذا أمر يختلف عن طلب
تأشيرة دخول وكفيل وغيرها من اإلجراءات
التي تطاول عموم السوريين ،ثانيا ً في حال
وصلت اللجنة الى تص ّور معيّن يجب عليها
العودة الى الحكومة التي كانت مغيّبة عن
هذا القرار ،ثالثا ً حتى لو أق ّرت الحكومة ذلك
تنسق مع الحكومة السورية ،وهؤالء
يجب ان ّ
الذين اتخذوا هذه اإلجراءات كانوا يدعون الى
عالقات ديبلوماسة بين البلدين ،فلماذا غيّبوا
السفارة السورية وأين التنسيق مع الحكومة
السورية؟»
وإذ وض���ع ه���ذه اإلج������راءات ف��ي خ��ان��ة
«الشبهة» ،أوض��ح مهنا أن��ه «إذ دول��ة من
الدول المتعاقدة باتفاقات موقع عليها ك ّل من
البرلمانين كحال لبنان وسورية أي مجلس
النواب اللبناني ومجلس الشعب السوري فال
يحق أليّ طرف ان يتجاهل هذه االتفاقات».
وأض���اف« :ه��ن��اك فريق معيّن ف��ي لبنان
يريد ان يتعامل مع سورية خارج العالقات
التاريخية التي تربط البلدين والقائمة على
ه��ذه االتفاقات ،في وق��ت يحتاج لبنان الى
أوثق عالقات التنسيق والتعاون مع سورية
لمكافحة اإلره���اب ،ألنها معركة واح��دة بل
معركة دولية ض � ّد اإلره���اب ،في حين نجد

ّ
فريقا ً
يلتف على ه��ذه العالقات ونجد دوال ً
تعيد حساباتها وات��ص��االت��ه��ا م��ع القيادة
السورية لتجد قاسما ً مشتركا ً على معركة
مكافحة اإلرهاب ،فلماذا ّ
يش لبنان عن التوجه
العام؟»
وع��ن م��دى تأثير ه��ذا ال��ق��رار على قضية
العسكريين المخطوفين ،أكد مهنا أنّ «القيادة
السورية تعاونت مع المدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم ومع القوى اللبنانية،
وت��ج��اوزت الكثير م��ن الحسابات وسهّلت
األمور في موضوع مخطوفي أعزاز وراهبات
معلوال».
واستغرب مهنا قبول الحكومة التفاوض
والتواصل مع تنظيمات إرهابية كـ»داعش»
و«ال��ن��ص��رة» فيما ت��رف��ض ح��ص��ول ذل��ك مع
دولة مثل سورية مرتبطة معها بوحدة مصير
وتواصل جغرافي».
ودع��ا مهنا الحكومة اللبنانية الى وضع
ال��ي��د على ه��ذا ال��م��ل��ف ،م��ؤك��دا ً أنّ «رئيس
الحكومة يملك صالحيات وله ك ّل االحترام
لكنه ليس الحكومة كلها ،نحن لم نسمع ونقرأ
قرارا ً رسميا ً من الحكومة للموافقة على هذه
اإلجراءات ،كما ندعو أطراف الحكومة إلى أن
تجتمع ألجل هذا األمر الذي له عالقة بمصالح
حقيقية وإيجاد ح ّد أدن��ى من قاسم مشترك
يراعي مصالح الجميع وال ان يفرض طرف
على بقية األطراف رأيه في موضوع مصيري
بهذا الحجم».
وأكد أنّ «هذا القرار سيعود بالضرر ليس
فقط على سورية بل على لبنان أيضاً ،وأنّ
سورية لن تتعاطى بر ّد فعلٍ ،وكثير من الدول
العربية انساقت خلف ال��ق��رار االميركي -
التركي -األوروبي بقطع العالقات مع سورية
وسحب السفراء وبقيت سورية تستقبل ك ّل
الرعايا العرب من دون تأشيرة ولم تعامل
أح��دا ً بالمثل ،لذلك باسم المصلحة القومية
المشتركة اللبنانية  -السورية ندعو إلى
جلسة طارئة للحكومة اللبنانية لتعيد النظر
وتسحب هذه اإلجراءات وتضعها في االتجاه
الصحيح».

ع�سكر �أوالدي لـ«�أنباء فار�س»:
�إيران �شرعت بت�صدير
منتجات الثروة ال�سمكية لرو�سيا
أكد رئيس لجنة التصدير بغرفة التجارة في إي��ران اسد
الله عسكر اوالدي بدء الجمهورية االسالمية االيرانية عملية تصدير منتجات الثروة السمكية الى
روسيا ،منوها ً الى أن بروتوكول تصدير المواشي وااللبان سيتم توقيعه بعد  10ايام.
وأوضح أسد الله عسكر أوالدي ،أن بروتوكول تصدير إيران منتجات الثروة السمكية الى روسيا
دخل حيز التنفيذ االسبوع الماضي ،حيث تم تصدير الروبيان والكافيار وانواع االسماك اليها.
وأشار عسكر أوالدي الى زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فالديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي
الفروف الى طهران في المستقبل القريب ،معتبرا ً الزيارة بأنها ستترك اثرا ً ايجابيا ً على نمو العالقات
التجارية بين روسيا والجمهورية االسالمية في ايران ،وتوقع زيادة وتيرة العالقات التجارية في
عام  2015بين البلدين.
وحول انشاء مصرف ايراني ـ روسي للتعامل بالعملتين الوطنيتين الروبل والريال االيراني،
أوضح أن ثمة متابعة مكثفة للموضوع ،حيث تم الطلب من البنك المركزي االيراني بإزالة جميع
المعوقات في أسرع وقت ممكن.
ولفت رئيس غرفة التجارة االيرانية ــ الروسية ،الى وجود محادثات بين الجانبين ،لتدشين خط
مالحة بحري من ميناء انزلى االيراني الى ميناء آستاراخان الروسي بجانب خطوط مالحة جوية
من رشت االيرانية الى آستاراخان ومن ساري واردبيل الى « كومي» و«كالينغراد».

