حمليات �سيا�سية

السنة السادسة  /اخلميس  15 /كانون الثاني  / 2015العــدد 1684
Sixth year / Thursday / 15 January 2015 / Issue No. 1684

ب ّري يدعو ال�ستكمال الخطة الأمنية

«تجمع العلماء» يلتقي في �إيران
خامنئي وظريف ومفتي �سورية

ب ّري مستقبالً نواب االربعاء
أك��د رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه
بري التنويه بعملية سجن رومية،
م��ؤك��دا ً ض���رورة استكمال الخطة
األمنية في البالد.
وق��ال ب��ري أم��ام النواب في لقاء
االربعاء «أن األمن يجب أن يقترن
باإلنماء ليشمل المناطق كافة ال
سيما المحرومة منذ زمن طويل».
وتناول اللقاء األوضاع والتطورات
في لبنان والمنطقة عموماً ،ونقل
النواب عنه ان هذا المناخ االيجابي
النسبي في لبنان هو نتيجة للحوار،
متمنيا ً تحقيق المزيد من االنجازات
والخطوات على الصعد كافة وفي
م��ق��دم��ه��ا م���وض���وع االس��ت��ح��اق��اق
الرئاسي.
وك��ان ب��ري التقى في إط��ار لقاء

(حسن ابراهيم)
األربعاء النواب :علي فياض ،زياد
اس���ود ،حكمت دي���ب ،نبيل نقوال،
ع��ب��اس ه��اش��م ،ع��ل��ي ع��م��ار ،علي
المقداد ،ايوب حميّد ،هاني قبيسي،
علي خ��ري��س ،إميل رح��م��ة ،م��روان
فارس ،نواف الموسوي ،علي بزي،
قاسم هاشم ،عبد المجيد صالح،
ناجي غاريوس ،إيلي عون ،ونوار
الساحلي.
م��ن ناحية أخ���رى ،أق��ام النائب
ياسين جابر برعاية رئيس مجلس
النواب حفل غ��داء وداع��ي للمنسق
العام لألمم المتحدة في لبنان ديريك
بالمبلي ،بمناسبة انتهاء مهمته.
وح��ض��ر ال��ح��ف��ل السفير ال��ب��اب��وي
غابريل كاتشيا ،سفيرة االت��ح��اد
االوروب����ي انجيلينا ايخهورست

وسفراء :المانيا كريستيان كاليج،
اليابان سيتشي اوتسوكا ،اسبانيا
ميالغروس هرناندو ،النواب :عبد
اللطيف الزين ،سمير الجسر ،محمد
ق��ب��ان��ي ،ع��اط��ف م��ج��دالن��ي ،فريد
الخازن ،هنري حلو ،آالن عون ،أحمد
فتفت ،آغوب بقراونيان ،علي بزي
وباسم الشاب ومستشار الرئيس
بري علي حمدان.
والقى النائب جابر كلمة شكر فيها
باسم كتلة التحرير والتنمية بالمبلي
على الجهود التي بذلها لمساعدة
لبنان خالل فترة عمله وعلى تقدير
الكتلة الكبير لقوات االمم المتحدة
لحفظ السالم  UNIFILالعاملة
في جنوب لبنان وعلى عمل باقي
مؤسسات االمم المتحدة.

الم�شنوق يحمل ر�سالة من الحريري لعون
ت�ؤكد �أهمية الحوار بين كل الأطراف

التقى الملحقين الع�سكريين العرب والأجانب

قهوجي :عازمون على مكافحة الإرهاب
حتى ا�ستئ�صاله من جذوره
أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي «عزمنا على
مواصلة مكافحة اإلره��اب بكل قوة وح��زم وص��وال ً إلى
استئصال ج��ذوره من وطننا» ،م��ج��دّدا ً تأكيد االلتزام
الكامل بالقرار .1701
وأشار قهوجي خالل استقباله وفد رابطة الملحقين
العسكريين العرب واألجانب يتقدمهم الملحق العسكري
النمسوي العميد أندرياس ميمبور ،إلى جانب ممثلي
هيئة مراقبة الهدنة وق��وات األم��م المتحدة الموقتة
في لبنان ومساعديهم ،إلى «أنّ العام المنصرم شهد،
على المستوى اإلقليمي ،استمرارا ً لألزمات السياسية
واألمنية التي عصفت بالمنطقة العربية منذ مطلع
العام  ،2015وال ي��زال العديد من بلدانها يتأرجح
بين مخاض التغيير السياسي الصعب وبين الحروب
العبثية الدموية ،التي يسعى من خاللها اإلرهاب إلى
تنفيذ مخططاته التدميرية ومع تشكل التحالف الدولي
لمحاربته بدأت نتائج هذا التحالف بالظهور تدريجيا ً
من خالل الضربات المركزة التي تلقاها تنظيم داعش
اإلرهابي ،وأدت إلى تراجع مناطق نفوذه وتكبيده الكثير
من الخسائر».
ولفت قهوجي إلى «أنّ الجيش اللبناني واجه ،بدوره،
هجمة شرسة مسبوقة من قبل التنظيمات اإلرهابية،
سواء في منطقة عرسال على الحدود الشرقية خالل شهر
آب الفائت ،أو في منطقة الشمال خالل شهر تشرين األول،
لك ّنه كان على قدر المسؤوليات الملقاة على عاتقه ،إذ
أحبط بدماء شهدائه واستبسال جنوده مخطط هؤالء
اإلرهابيين الهادف ،باعتراف القياديين الموقوفين منهم
لدى القضاء ،إلى إقامة إمارة ظالمية تمتد من الحدود
الشرقية إل��ى البحر ،وبالتالي ح��ال الجيش من دون
إشعال نار الفتنة في البالد ،وتعريض وحدة اللبنانيين
مجسدا ً التزامه اتفاق الطائف وإرادة
ألخطار جسيمة
ِّ
العيش المشترك بين أبناء وطننا الواحد ،وتبقى قضية

عاد وفد تجمع العلماء المسلمين من الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،بعد
مشاركته في المؤتمر الدولي الـ 28للوحدة اإلسالمية الذي أقامه المجمع العالمي
للتقريب بين المذاهب.
وعقد الوفد على هامش المؤتمر ،بحسب بيان وزعه التجمع ،لقاءات مع عدد
من المسؤولين على رأسهم مرشد الثورة اإلسالمية السيد علي خامنئي الذي
أكد «أهمية عمل تجمع العلماء المسلمين» ،ونوه بـ«جهوده في رفد خط الوحدة
اإلسالمية ودعا له بالتوفيق الدائم».
والتقى الوفد أيضا ً وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف ،واطلعه على
«أوضاع األمة في خصوص الفتنة التي يروج لها أعداء الدين واإلنسانية ودور
التجمع في جبه هذه الفتن والصعوبات التي يواجهها».
وأشاد ظريف بالتجمع ،وقال« :إن إيران ثابتة على مواقفها وأن أي اتفاق يجب
أن يراعي حفظ حق الجهورية اإلسالمية في اإلفادة من التكنولوجيا النووية
للقضايا السلمية» .ووعد بـ«أن إيران ستبقى داعمة للشعوب المستضعفة وحاملة
لقضاياها وخصوصا ً الشعب الفلسطيني المظلوم والقضية الفلسطينية».
والتقى الوفد أيضا ً األمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الشيخ
محسن اآلراكي وتم البحث في «آفاق العمل المستقبلي في قضية الوحدة والتقريب
بعد عرض المرحلة الماضية والنجاحات واإلخفاقات».
والتقى كذلك األمين العام للمجمع العالمي ألهل البيت الشيخ محمد حسن
أختري وبحث معه في «التعاون بين التجمع والمجمع لما فيه مصلحة األمة».
وقابل الوفد المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ أحمد بدر
الدين حسون وتم الحديث عن «األوضاع في سورية والعالم اإلسالمي وما يقوم
به التكفيريون من ضرب للنسيج االجتماعي ألمتنا وتقسيم المنطقة أكثر فأكثر
وطريقة مواجهة هذه الفتنة والتعاون بين التجمع ودار اإلفتاء في الجمهورية
العربية السورية».
من جهة أخرى ،عاد العالمة الشيخ عفيف النابلسي من إيران بعد زيارة التقى
خاللها عددا ً من المسؤولين اإليرانيين وشارك في العديد من الفعاليات واألنشطة
بمناسبة المولد النبوي.
وأكد النابلسي في لقاء موسع عقد في مدينة مشهد أن المقاومة اللبنانية
ليست مقاومة عابرة وليست شغوفة بالمكاسب المادية والعناويين الزائفة وإنما
هي مقاومة جذرية عميقة الرؤى ،تعمل لمصلحة لبنان واللبنانيين على اختالف
طوائفهم ومذاهبهم.
واعتبر «أن «إسرائيل» وصانعي القرار السياسي االستكباري من رؤساء ودول
وحكومات عمدوا إلى تفجير المنطقة وتقسيم دولها واإلجهاز على فكرة التعايش
الديني واإلنساني في وقت وقفت سورية والمقاومة وإيران لهم بالمرصاد».
وكان النابلسي قد اتصل برئيس الطائفة العلوية الشيخ أسد عاصي معزيا ً
بشهداء تفجيري جبل محسن.

العسكريين المختطفين لدى التنظيمات اإلرهابية أولوية
مطلقة بالنسبة إلينا ،ولن نألو جهدا ً أو وسيلة في سبيل
تحريرهم وعودتهم إلى مؤسستهم وعائالتهم».
وتوجه إلى الملحقين العسكريين قائالً« :إننا نتطلع
بكل احترام وتقدير لوقوف بالدكم إلى جانب الجيش في
مواجهة اإلرهاب والحرص على وحدة لبنان واستقراره
في هذه المرحلة العصيبة من تاريخه ،كما نثمن عاليا ً
جهودكم أيضاً ،في هذا اإلطار ،وفي نقل الصورة الحقيقية
عما يجري في بلدنا ،وخصوصا ً المه َّمات التي يقوم بها
الجيش وحاجاته القتالية المختلفة في ضوء األخطار
والتحديات الراهنة».
واعتبر قهوجي «أنّ مسارعة الدول الصديقة إلى دعم
الجيش ،دليل واضح على تضامنها مع لبنان الذي يشكل
نموذجا ً إنسانيا ً وحضاريا ً رائدا ً ودليل على ثقتها بدور
مؤسستنا العسكرية في حماية هذا الوطن وإنجازاتها
الباهرة في مكافحة اإلره��اب الذي يشكل خطرا ً شامالً
يتهدّد اإلنسانية جمعاء» ،مؤكدا ً أن��ه «سيكون لهذه
المساعدات ،وخصوصا ً الهبة السعودية بالغ األثر في
تعزيز قدرة الجيش على حسم األمور لمصلحة لبنان».
وختم قائد الجيش« :نجدّد اليوم ما أكدناه أمامكم
سابقاً ،عزمنا على مواصلة مكافحة اإلره��اب بك ّل قوة
وحزم وصوال ً إلى استئصال جذوره من وطننا ،كما نؤكد
التزامنا الكامل قرار مجلس األمن الرقم  ،1701بمختلف
مندرجاته والحرص على إقامة أفضل عالقات التعاون
والتنسيق مع قوات األمم المتحدة الموقتة في لبنان،
لمعالجة االعتداءات والخروقات «اإلسرائيلية» لألراضي
اللبنانية والحفاظ على االستقرار المحلي واإلقليمي ،وإنّ
ثقتنا بقدرتنا على تخطي مصاعب المرحلة ،هي فعل
إيمان بحقنا المقدس في الدفاع عن أرضنا وشعبنا ،كما
هو فعل قناعة راسخة بإرادة بالدكم الصادقة في مواصلة
مساندة الجيش وتوفير مقومات الصمود للبنان».
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ما الذي يدفع �إلى الحوار
بين حزب اهلل و«الكتائب»؟
}هتاف دهام
ال يضع حزب الله فيتو على الحوار مع أي حزب أو
مكون سياسي ،إال مع حزب «القوات» .استراتيجية
ح��زب الله األساسية في السياسة اللبنانية قائمة
على االت �ص��ال ب��اآلخ��ر ،م��ا ل��م يكن ه�ن��اك م��ن مانع
مبدئي ،والمانع المبدئي عند ح��زب الله معروف.
العداء «إلسرائيل».
بالتزامن مع الحوار الذي بدأ بين حزب الله وتيار
المستقبل ف��ي عين التينة ب��رع��اي��ة رئ�ي��س مجلس
ال �ن��واب نبيه ب ��ري ،انطلق ال �ح��وار بين ح��زب الله
وحزب الكتائب من دون أي عراب.
يطبخ ح��زب الله ح��واره م��ع «الكتائب» على نار
ه��ادئ��ة وبعيدا ً م��ن االع�ل�ام .أوك��ل «ال �ح��زب» الملف
إلى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض،
و«ال�ك�ت��ائ��ب» ب ��دوره أوك��ل الملف إل��ى ال�ن��ائ��ب ايلي
م��ارون��ي ،وأُب �ع��د عنه وزي ��ر العمل سجعان قزي
بعكس ما أشيع عن أن األخير هو المكلف بهذا الملف.
التقى فياض رئيس حزب الكتائب أمين الجميل ثالث
مرات .عقد اجتماعات عدة مع ماروني ،شارك في
بعضها منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب
النائب سامي الجميل ،بعدما ك��ان م��ارون��ي التقى
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في
مبنى مكاتب نواب كتلة الوفاء للمقاومة في الضاحية
الجنوبية».
ان �ط �ل��ق ح ��زب ال �ل��ه ف��ي ال� �ح ��وار م��ن م�ن�ط�ل��ق أن
«الكتائب» حزب له رمزيته المسيحية بغض النظر
ع��ن ق��اع��دت��ه التمثيلية ال �ي��وم ،وان م��واق�ف��ه تميزت
في األون��ة األخيرة باالعتدال ،وأظهر رغبة كبيرة
بالحوار.
وتؤكد مصادر مطلعة على االجتماعات لـ«البناء»
أن ج ��دول األع �م��ال ف�ض�ف��اض ،ب�ع��ض المواضيع
المطروحة راهناً ،وبعضها اآلخ��ر يتصل بجوانب
إصالحية ،وت�ش��دد على أن القضايا المستعصية
ك�س�لاح ح��زب ال�ل��ه وم�ش��ارك��ة ال�ح��زب ف��ي سورية
جرى تحييدها كما هو الحال في حوار «المستقبل»
 ح��زب ال�ل��ه .وت�ش��دد ال�م�ص��ادر على «أن الحوارمنتظم ،لكنه استهلك في معظمه ح��ول التطورات
السياسية الراهنة».
أما الصيفي فتؤكد مصادره لـ«البناء» «أن الكتائب
تلقف م��وض��وع ال �ح��وار م��ع ح��زب ال �ل��ه بإيجابية
كبيرة ،وأن البحث يتناول ملفات مهمة ،لجهة كيفية

بناء الدولة وتفعيل عمل المؤسسات ،ال سيما على
المستوى التشريعي» .تعترف مصادر بكفيا بالقيم
التفاضلية التي يتمتع بها حزب الله .تشدد على «أن
ال�ح��وار يركز على أهمية التعايش المشترك ،وأن
الخالفات الجوهرية مع حزب الله وضعت جانباً».
وعليه ال تخفى على أح��د مالحظة اللهجة الخافتة
التي باتت تتسم بها مواقف السياسيين الكتائبيين
تجاه حزب الله .غابت االنتقادات التي كانت توجه
لحزب المقاومة في ما يتعلق بتدخله في سورية،
كما ال�ك�لام ع��ن ال�س�لاح غير «ال �ش��رع��ي» .ك��ل ذلك
سحب من التداول ،لتحل مكانه لهجة مهادنة.
لكن ال �س��ؤال ،م��ا ال��ذي يدفع للحوار بين حزب
الله و«الكتائب»؟ يطالب حزب الله منذ فترة طويلة
بالحوار ،اال أن تيار المستقبل كان يقف عائقا ً أمام
ذل��ك ،ويرفض ذل��ك خوفا ً من أن يتمكن ح��زب الله
م��ن ج��ر الكتائب إل��ى ال�ح��وار معه ،م��ا يشكل خرقا ً
كبيرا ً في صفوف  14آذار .في حين أن «الصيفي»
الذي يعيش حالة مساكنة مع  14آذار كان على مدى
الفترة السابقة ،بمثابة ابن  14آذار المتمرد ،اختلف
مع حلفائه في ثورة األرز على األمانة العامة لهيمنة
ال�ق��وات عليها ،فقاطع اجتماعاتها .تمسك بطاولة
الحوار ،ولم يأبه لحليفه «المستقبلي» الرافض لهذه
الطاولة .ش��ارك في الحكومة السالمية على رغم
مقاطعة ح��زب ال �ق��وات .تمايز «الكتائب» ليس عن
عبث ،فوجود «القوات» في  14آذار ألغى وجوده،
ما يستطيع أن يقدمه رئيس «القوات» سمير جعجع
لرئيس تيار المستقبل سعد الحريري ال يستطيع
الرئيس أمين الجميل تقديمه له ،فمهما جهد الرئيس
األسبق للجمهورية سيبقى في المرتبة الثانية عند
«المستقبل» ،ول��ن يرشحه األخ �ي��ر للرئاسة ولن
يصبح رئيسا ً لمرة ثانية.
وفيما تتردد تكهنات كثيرة في مسألة هل سيكون
الحوار مقدمة لورقة تفاهم بين حزب الله والكتائب،
تصبح يوما ً ما بديالً عن ورق��ة م��ار مخايل ،تؤكد
مصادر مطلعة لـ«البناء» «أنه حتى لو لم يكن هناك
العماد ميشال عون ،فإن حزب الكتائب ال يحل مكان
الجنرال ،فال أحد يستطيع أن يمأل فراغه» .وتشدد
المصادر على «أن حزب الله ال يبغي استبدال حليف
بحليف آخ��ر ،انما يريد أن يراكم التفاهمات وردم
الهوة مع أي مكون داخلي ،فلو استطاع إجراء حوار
مع كل المكونات المسيحية ال يتردد ،باستثناء حزب
القوات ،ال يطلب الحوار معه وال يدعو اليه».

اجتماع ت�شاوري حول ملف النفايات في كليمن�صو

جنبالط :لن يكون هناك مطمر في �سبلين
عون والمشنوق خالل لقائهما

(شربل ّ
نخول)

حمل وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى رئيس تكتل التغيير واالصالح العماد
ميشال عون رسالة من الرئيس سعد الحريري يؤكد فيها أهمية الحوار بين كل
االطراف اللبنانيين» .واعتبر المشنوق من الرابية «أن الحوار مع حزب الله خيار
استراتيجي ولن نتخلى عنه ومن المبكر الحديث عن تقدم فيه».
وأضاف المشنوق «تفاهمنا على أن الحوار مفيد للجميع ،وهو قاعدة آمال
للجميع شرط أال يتضمن عنادا ً من أي طرف بطلباته ورغبتنا بإنجاحه أكيدة
ونحن نتصرف على هذا االساس ونأمل من الجميع التصرف كذلك».
وأكد «أن هناك أنواعا ً عدة من السالح وهذا الموضوع مؤجل الى ما بعد انتخاب
رئيس الجمهورية ،أما باقي المواضيع فهي كلها مطروحة على الطاولة».
وعن قول الرئيس ميشال سليمان إن الحوارات الثنائية لن تؤدي الى انتخاب
رئيس ،قال« :زيارتي العماد عون ،تؤكد أن الحوارات ليست ثنائية .نحن جميعا ً
نضع بعضنا في أجواء الحوارات وكلنا نسعى للهدف نفسه وهو انتخاب رئيس
للجمهورية».
وفي السياق ،أوضح الوزير السابق سليم جريصاتي «ان وزير الداخلية
مرحب به دائما ً في الرابية ،وال ب ّد من أنه اطلع على بيان تكتل التغيير واالصالح
الذي قدّر موقفه من إعادة سلطة الدولة الى سجن رومية ،كما ال ب ّد ان يكون قد لفته
أيضا ً ما ورد في البيان لجهة وجوب أن تسقط سياسة الحمايات والتغاضي التي
كانت سائدة في «رومية» ،ال سيما بعد أن لمح المشنوق الى عالقة الموقوفين في
المبنى «ب» بالتفجير االنتحاري المزدوج في جبل محسن».
وأكد جريصاتي لـ«المركزية» «ان التنسيق قائم بين وزير الداخلية والرابية،
واالول يضع العماد عون في أجواء األوضاع األمنية السائدة في البلد ،وكان ال
ب ّد من هذه الزيارة بعد االنتكاسة التي ُمنيت بها الخطة األمنية في الشمال إثر
التفجيرين االنتحاريين االرهابيين» ،الفتا ً الى «ان االجتماع بين الرجلين كان
جيداً ،وأن التواصل مطلوب وجيد».
وعن رسالة الرئيس سعد الحريري الى «الجنرال» ،قال جريصاتي «وهنا
أيضاً ،صدى لما ورد في بيان التكتل من إيجابيات على المسارين الحواريين في
البلد التي ال ب ّد من تثمينهما».

أعلن رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد
جنبالط «أنه لن يكون هناك مطمر في سبلين ،وأن اصالحات
بيئية ستقام لمعمل سبلين في  ،»2015قائالً« :قررنا وضع
«فيلتر» جديد لفرن اإلسمنت في سبلين في مهلة أقصاها
تشرين الثاني  2015ونحن قيد االختبار» .وأشار إلى «أن
الضغط السياسي لألحزاب والمجتمع المدني أوصلنا إلى
خطة واضحة بملف النفايات».
كالم جنبالط جاء خالل االجتماع التشاوري حول ملف
النفايات ومطمر الناعمة الذي عقد في دارته في كليمنصو
بحضور ال����وزراء :وائ��ل اب��و ف��اع��ور ،علي حسن خليل،
أكرم شهيب ،محمد المشنوق ،إضافة الى رئيس الحزب
الديمقراطي اللبناني النائب طالل إرسالن ،رئيس مجلس
اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر واتحاد بلديات الغرب األعلى
والشحار وليد العريضي.
وأكد وزير البيئة من جهته «أن خطة النفايات وطنية
تلتزم معايير البيئة بطريقة مركزية والحكومة ملتزمة
كيفية معالجة ملف مطمر الناعمة .وهناك دور للنائبين
جنبالط وطالل ارسالن في مناقشة هذا الموضوع».
وأشار إلى «أن ما توصلت اليه الدولة من خطة ثابتة انهى
مرحلة الطوارئ التي كان معموال ً بها لسنوات عدة وأسس

لعملية متابعة كاملة لقضية النفايات بصورة جدية ،والذي
حصل يعطي فرصة حقيقية للبنان لكي يخرج من مسألة
النفايات ويعطي هذه الحكومة برئاسة تمام سالم الفرصة
إلخراج البالد من هذه األزمة التي طال أمدها».
وأك��د «أن��ه تم التوصل إلى ض��رورة تأجيل أي تحرك
يتعلق بمنطقة الناعمة والمطمر وإعطاء فرصة جدية
للحكومة وإعادة النظر في هذا الموضوع بعد ثالثة أشهر
للتأكد من هذه الجدية المستمرة واستكمال الخطوات
الموضوعة على صعيد تنفيذ المناقصات تمهيدا ً إلطالق
الخطط الجديدة في أسرع وقت» ،الفتا ً إلى «أن ما توصلنا
اليه ينهي الجدل القائم اوال ً حول صدقية الحكومة في
هذا القرار» .وشدد على «أن جميع مستحقات البلديات
ستصرف خالل ثالثة ايام ،والحوافز ستصلها بما فيها
الكهرباء في أس��رع وق��ت ،وأن الصرف يغطي السنوات
الست ويعطي هذه البلديات مبلغاً ،وهي تحتاج اليه
الموحدة».
لتأهيل الكثير من القضايا
ّ
واعتبر «أن توقيف دفع الحوافز ،حصل على اثر معالجة
القضية ،وهو ليس مشبوها ً اب��داً ،فالقانون الصادر عن
مجلس النواب له مراسيم تطبيقية ض ّمت نقطة تحتاج الى
جالء وتم جالؤها ثم الصرف».

القومي ـ �سيدني يعزي ب�شهداء التفجيرين

دربا�س وفتفت نقال تعازي �سالم والحريري
للمجل�س العلوي في جبل مح�سن
قهوجي مجتمعا ً إلى الملحقين العسكريين

(مديرية التوجيه)

تعميم للخارجية في �ش�أن ال�سوريين:
ال ت�أ�شيرة دخول �إلى لبنان بل م�ستندات
عممت وزارة الخارجية والمغتربين
على جميع البعثات وال��س��ف��ارات
والقنصليات اللبنانية في الخارج،
كتاب المديرية العامة لألمن العام
الصادر في  ،2015-1-9والمتضمن
التعليمات التطبيقية المتعلقة
باإلجراءات الجديدة في شأن دخول
الرعايا السوريين الى لبنان ،والتي بدأ
العمل بها اعتبارا ً من .2015-1-5
وبموجب هذه التعليمات ال يتطلب
دخ��ول الرعايا السوريين الحصول
على تأشيرة من أي نوع ،إنما اإلعالن
عن سبب الزيارة وحيازة المستندات
المطلوبة.
ون���ص ال��ك��ت��اب ع��ل��ى أن «ت��ل��ك
اإلج���راءات تهدف إلى التأكد من أن

الرعايا السوريين الذين يدخلون
ل��ب��ن��ان ل��ي��س��وا ب��ن��ازح��ي��ن ،وه���ي ال
تطاول أب��دا ً الرعايا غير النازحين،
وليست تأشيرة دخ��ول إل��ى لبنان
على اإلط�لاق ،علما ً أن الحدود بين
الدولتين تبقى مفتوحة كالعادة من
دون أي تغيير».
وأش������ار ال����ى أن «ال��س��ل��ط��ات
اللبنانية تتقيد بالقوانين اإلنسانية
والتشريعات الدولية التي ترعى
ش��ؤون الالجئين في شكل طوعي،
علما ً أن لبنان ليس طرفا ً في اتفاقية
فيينا للعام  .1951كما أن اإلجراءات
ال��ت��ي ات��خ��ذت ط��اب��ع��ه��ا تنظيمي،
وتندرج في سياق ممارسة الحكومة
اللبنانية واجبها السيادي بالتوفيق

بين مصلحة لبنان ومصلحة اإلخوة
السوريين في انتظام حركة انتقالهم
وحريتهم .وت��أت��ي كذلك ف��ي سياق
قرار مجلس ال��وزراء الصادر في 24
تشرين األول  ،2014ال��ذي اعتمد
«ورق��ة سياسة النزوح السوري الى
لبنان» ،والتي تهدف الى وقف النزوح
وتقليص أعداد النازحين».
وطالب البعثات الديبلوماسية
«بإيضاح ما تقدم الى سلطات البلدان
المعتمدة لديها ،وإلى كل المراجعين
من رعايا سوريين وجهات رسمية،
وإبالغ شركات الطيران والنقل الجوي
بهذا األمر ،لكي ال تشترط على الرعايا
السوريين المسافرين إلى لبنان حيازة
أي تأشيرة».

لليوم الرابع على التوالي ،تواصل تقاطر المعزين بشهداء جبل محسن إلى
مجلس العزاء في المجلس اإلسالمي العلوي ،وأب��رزه��م أم��س وزي��ر الشؤون
االجتماعية رشيد درباس ممثالً الرئيس تمام سالم يرافقه النائب احمد فتفت ممثالً
الرئيس سعد الحريري ،وقدما التعازي بحضور عوائل الشهداء التسعة.
وأكد درباس ان «جميع الشرفاء يقدمون التعازي ألبناء الشهداء في جبل محسن
وان طرابلس بكل أطيافها تقف الى جانب اهالي الجبل بمصابهم الجلل» ،مشددا ً
على أن «الرئيسين سالم والحريري وضعا الهيئة العليا لالغاثة بتصرف اهالي
جبل محسن والمجلس االسالمي العلوي ألن اهالي الجبل بمصابهم األليم تحملوا
مصاب البلد بأكمله ومصاب لبنان ،والدولة مستعدة لتقديم كل ما يلزم إلغاثة
االهالي ومساعدتهم عن كل الخسائر التي فقدوها بهذا العمل االجرامي» .وكشف
عن «خطة انمائية اعدتها الدولة للنهوض بطرابلس على المستويات كافة».
وأعلن فتفت أن الحريري «سيقدم كل إمكاناته إلغاثة المتضررين في جبل
محسن» ،ورأى أن «مرحلة الفتنة ولت الى غير رجعة».
وشكر الشيخ عاصي للوفد تعازيه ،مؤكدا ً أن «المصاب بفقد الرئيس الشهيد
رفيق الحريري هو مصاب كل عائلة في جبل محسن» .وقال« :نحن مع الدولة
والجيش والوطن ،وندعو الى فتح صفحة جديدة عنوانها المحبة بين الجميع.
أنا ال اقول ان في لبنان قوى  8او  14آذار وانما كلنا آذاريون وربيعنا ربيع لبنان
وليس ربيعا ً ارهابيا ً ألننا نتحاور وفي النهاية كلنا سنصل الى شاطئ األمان ألن ما
يجمعنا اليوم ويجمع كل القوى هو الوقوف في وجه االرهاب».
وفي الختام قرأ الحضور الفاتحة عن روح الرئيس رفيق الحريري وشهداء تفجير
مقهى عمران في جبل محسن.
وفي استراليا ،قدم وفد من منفذية سدني في الحزب السوري القومي االجتماعي
العزاء بشهداء التفجير اإلرهابي المزدوج الذي ضرب منطقة جبل محسن وذلك في
مقر حركة الشباب المسلم العلوي في سيدني.
وضم الوفد إلى منفذ عام سيدني أحمد األيوبي ،أعضاء هيئة المنفذية ،وعددا ً من
أعضاء المجلس القومي ،ومسؤولي الفروع الحزبية وجمع من القوميين.
وكان في استقبال الوفد الحزبي رئيس وأعضاء الحركة وأقرباء الشهداء ،وقد
أعرب األيوبي عن أصدق مشاعر العزاء والتضامن مع ذوي الشهداء ،ومتمنيا ً
الشفاء للمصابين.

(ت ّموز)
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ريفي من بكركي :نحتاج �إلى مظالت �أمان �سيا�سية
أش��ار وزي��ر العدل ال��ل��واء أشرف
ريفي الى «جريمة كبرى ارتكبت في
حق البلد عندما لم ننتخب رئيسا ً
للجمهورية في التاريخ المحدد في
 25أيار  ،»2014مح ّمالً المسؤولية
ال��ى «ك��ل إن��س��ان تخلّف وتقاعس
عن دوره الوطني» ،والف��ت��ا ً ال��ى ان
وحساس ،والمرحلة
«الوضع دقيق
ّ
تحتاج إلى يقظة واستعداد وجاهزية
كاملة على كل المستويات».
كالم ريفي جاء بعد لقائه البطريرك
ال��م��ارون��ي ال��ك��اردي��ن��ال م��ار بشارة
ب��ط��رس ال��راع��ي ف��ي بكركي ،حيث
عرضا األوضاع في لبنان والمنطقة،
إض��اف��ة ال��ى عمل وزارة ال��ع��دل وال
سيما في شأن السجون ،في حضور
المطران سمير مظلوم المشرف العام
على مرشدية السجون والمرشد
العام الخوري جوزف العنداري.
وأش��ار إل��ى «أننا في حاجة إلى
مظالت أمان سياسية تفتقد رأسها،
وفيها ثغرة كبيرة ج��داً ،اما المظلة

العسكرية واألمنية فمرضية وهي
في حال جاهزية عالية جداً ،وهناك
توحد لبناني حول كل المؤسسات
األم��ن��ي��ة ،إن��م��ا ه���ذا ال يعفينا من
مسؤولياتنا الوطنية النتخاب رئيس
للجمهورية في أسرع ما يمكن».
وق���ال « :ال ش��ك أن أي ح��وار مع
فريق لبناني آخر له إيجابية ،سواء
كان إسالمياً-إسالميا ً أو مسيحياً-
مسيحياً ،ولكن كنا نتمنى أن يكون
ح��وارا ً وطنياً ،والبطريرك الماروني
يتوسع الحوار
يرغب أيضا ً في أن
ّ
ليكون بين « 8و 14آذار» في شمولية
وطنية كبرى ،ولكن ال شك ان الطرح
الوطني هو األسلم ،إنما حتى لو كان
طرحا ً إسالمياً-إسالميا ً ومسيحياً-
مسيحيا ً له ايضا ً إيجابياته في هذه
المرحلة اإلستثنائية».
وتلقى البطريرك الماروني دعوة
باسم البطريرك السريان االرثودكس
أفرام الثاني لحضور يوبيل المئة عام
للمجازر التي تعرض لها السريان

أيام اإلمبرطورية العثمانية ،نقلها
إليه م��ط��ران جبل لبنان للسريان
األرث��وذك��س ج��ورج صليبا يرافقه
ال��ش��م��ام��س��ة ج��ي��م��ي دن��ح��و وملك
كرياكوس وبيار يشوع .ويحتفل
ل��ه��ذه المناسبة ال��ب��ط��ري��رك أف��رام
الثاني بالذبيحة اإللهية في كنيسة
م���ار ي��ع��ق��وب ف��ي السبتية  -سد
البوشرية».
وت��رأس اجتماعا ً لنوابه العامين
المطارنة :بولس صياح ،انطوان
نبيل العنداري ،مارون العمار وبولس
روح��ان��ا .وك��ان على ج��دول أعماله
دراسة اوضاع النيابات البطريركية
ومشاريعها الجديدة والصعوبات
التي تواجهها ،اضافة ال��ى قضايا
اداري��ة وكنسية .والتقى وفد مكتب
ال��رئ��ي��س��ات ال��ع��ام��ات وال���رؤس���اء
العامين واإلقليميات واإلقليميين
بمناسة سنة «الحياة المكرسة» التي
أعلنها قداسة البابا فرنسيس ،عن
مختلف الرهبانيات.

