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�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن فر�ض ت�أ�شيرة على ال�سوريين قرار �سيا�سي وهناك توجه لإلغائه
لقاء بين «القومي» و«فتح» في ال�شمال:
خوري :الجانب ال�سوري يترقب ولم يتخذ اي �إجراء ي�ؤزم العالقات بين البلدين للتوحّ د في مواجهة �أخطار الإرهاب واالحتالل
حاورته روزانا رمال
ذكر األمين العام للمجلس األعلى اللبناني السوري
نصري خوري أن «هناك اتفاقية حصلت بين المديرية العامة
لالمن العام في لبنان وادارة الهجرة والجوازات في سورية
وبين وزارتي الداخلية في البلدين بكيفية تنظيم عملية
الدخول والخروج بين لبنان وسورية» ،معتبرا ً ان «ما حصل
هو تعديل على اإلجراءات التي يفترض ان ال تتم من طرف
واحد ألنها ستؤدي الى اجراءات من الطرف اآلخر».
وكشف خوري أن «هناك توجها ً لطي هذا القرار وأن
المدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم يبذل مسعى
لتعديل هذه التعليمات وإلغاء كلمة تأشيرة».
وإذ لفت إلى أن «هذا القرار سياسي» ،أكد خوري «أن
هذه االجراءات ما زالت مطبقة إال أن االمن العام يبذل
جهودا ً كبيرة لتلطيف عملية تطبيقها ليصار الى اتخاذ
إجراء سياسي آخر».
وأشار خوري إلى أن «الجانب السوري يترقب ماذا
سيحصل ،ولم يتخذ اي إجراء يؤزم العالقات أكثر بين
البلدين».
وبيّن خوري «أن هناك مناخا ً دوليا ً واقليميا ً بدأ يتغير
وكل العوامل والتغييرات مشجعة لإلقدام على خطوات
للتنسيق بين الحكومتين».
وأشار الى ان «إعادة من يرغب من النازحين الى سورية
تفرض التعاون مع الحكومة السورية».
وميز خوري بين دور المجلس األعلى اللبناني  -السوري
وعمل السفارتين في البلدين ،موضحا ً «ان هذا المجلس ال
{ كيف تقيّم العالقة التاريخية الطبيعية التي كانت قبل
األزمة السورية ،بين لبنان وسورية؟

نص اتفاق الطائف على العالقة المميزة بين سورية ولبنان،
ّ
وبالتالي تنظيم هذه العالقة بموجب اتفاقات ومعاهدات بين
البلدين .كما شدد الطائف على أهمية التنسيق األمني بين
البلدين وعلى أن أمن لبنان من أمن سورية وبالعكس .وجاءت
اتفاقية التعاون والتنسيق التي وقعت بين لبنان وسورية في
عام  ،1991لتجسد ما نص عليه اتفاق الطائف ،وبموجبها تم
إنشاء مجموعة من المؤسسات التي تسهر على رعاية العالقة
المميزة بين البلدين وعلى رأسها يأتي المجلس األعلى اللبناني
 السوري ال��ذي هو برئاسة كل من رئيسي الجمهوريتين.وضمن هذه المؤسسات أنشئت األمانة العامة لتتولى متابعة
تنفيذ بنود المعاهدة واإلتفاقات الموقعة بين الجانبين .من
دون شك شهدت العالقات في مرحلة من المراحل توقيع الكثير
من االتفاقات في مختلف المجاالت التي تمهد إلع��ادة دورة
الحياة االقتصادية واالجتماعية والتربوية والثقافية واألمنية
بين البلدين إلى مسارها الطبيعي والتاريخي ،ومعظم هذه
االتفاقات تمت صياغتها بمفاوضات وتنسيق مشترك وعبر
لجان مشتركة بعناية فائقة ودقة وراعت المصالح المشتركة
لكال البلدين ،ال بل الكثير من االتفاقات كان يؤخذ فيها بوجهة
النظر اللبنانية أكثر من وجهة النظر السورية حرصا ً من
سورية على تنمية وتنسيق هذه العالقات المميزة بين البلدين.

الإجراءات ما زالت مطبقة
والأمن العام يبذل جهوداً
كبيرة لتلطيف عملية تطبيقها
لكن منذ اللحظات األولى لتوقيع المعاهدة وإنشاء المؤسسات
الرسمية صدرت أصوات كثيرة اعترضت على هذه العالقات
واالتفاقات.

{ ه��ل ك�ن�ت��م ت �ع �ت �ب��رون أن ال�م�ج�ل��س األع��ل��ى ي�غ�ن��ي عن
السفارتين في البلدين؟

هذا المجلس ال يتناقض مع وجود السفارتين ،المجلس له
صالحيات محددة واألمانة العامة لها دور محدد يتكامل مع
دور السفارتين .فالسفارة تمثل مصالح الدولة التي تتبعها
والسفير يمثل رئيس الجمهورية ،وعندما طرح موضوع إقامة
عالقات ديبلوماسية عام  2005رحب الجانب السوري ،فهو
منذ الستينات يطلب ذلك ،ولكن الجانب اللبناني كان يرفض
ذل��ك .وهناك مراسالت خطية سابقة في هذا الموضوع وقد
كشفنا عنها ،وهناك العديد من األمور المتشابكة بين الجانبين
وهي تتعلق بالشؤون الحياتية واالقتصادية ،إذ العديد من
اللبنانيين يقيمون بشكل دائم منذ الثالثينات في سورية وما
زال��وا حتى اليوم ،وأيضا ًَ العديد من السوريين يقيمون في
لبنان ،وهناك عالقات أسرية واجتماعية ،وهذا الموضوع طرح
إعالميا ً من قبل لبنان لكنه لم يطرح رسميا ً اال في عام 2005
في اجتماع المجلس األعلى الذي عقد في دمشق في شهر آذار
من ذل��ك العام ،عندما ط��رح موضوع إع��ادة انتشار القوات
السورية إلى البقاع ومن ثم عودتها إلى االراض��ي السورية،
وكان ذلك بقرار من المجلس األعلى اللبناني  -السوري في
عهد الرئيس إميل لحود واتخذ القرار ،والجانب السوري حينها
هو الذي طرح الموضوع رسمياً ،وأثيرت مسألة ما إذا كان فتح
سفارات يتعارض مع األمانة العامة والمعاهدات وكان الجانب
اللبناني الذي مثله حينها الرئيس لحود ،رئيس مجلس النواب
نبيه بري ،ورئيس الحكومة الراحل عمر كرامي ،ونائب رئيس
الحكومة عصام فارس ،ووزير الخارجية محمود حمود ،وهناك
محضر اجتماع موقع من رئيسي الجمهوريتين وتوافق مبدئي
على أن يدرس الموضوع الحقاً .وعندما انتخب الرئيس ميشال
سليمان رئيسا ً للجمهورية وقام بأول زي��ارة الى دمشق أقر
موضوع إقامة عالقات ديبلوماسية وتوقيع المذكرة بفتح
سفارات بين وزي��ري خارجية البلدين ،فوزي صلوخ ووليد
المعلم .فال تناقض بين المجلس األعلى وبين السفارات،
األمانة العامة مهمتها متابعة االتفاقات وتنفيذها.
وفي عام  2010عندما جاء سعد الحريري رئيسا ً للحكومة
تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن جميع الوزراء في
الحكومتين اللبنانية والسورية ،وطلب من الجانب اللبناني
تقديم ما لديه من مالحظات على االتفاقات لتعديلها ،وعقدت
جوالت عدة من االجتماعات بين الجانبين لتحضير التعديالت
المطلوبة إلقرارها وإع��ادة التوقيع عليها ،وبعد إعادة النظر
فيها تبين ان هناك تعديالت تقنية فقط وليست جوهرية ،ثم
عقدت هيئة المتابعة والتنسيق اجتماعا ً في دمشق حضره عن
كل جانب  17وزيرا ً ووقعت االتفاقات التي طلب تعديلها وصدر
محضر اجتماع مشترك ينص على تدعيم االتفاقات واستمرار
عمل األمانة العامة.

{ بعد إقامة عالقات ديبلوماسية بين البلدين وفتح سفارات
هل أصبحت العالقات صحية ودستورية وقانونية؟

في األساس كانت صحية وقانونية ودستورية ،بل هناك
من يعتبر ان فتح سفارة سورية في لبنان هو مظهر من مظاهر
السيادة ،لكن تجربة المجلس األعلى موجودة في الكثير من
دول العالم ،وعلى سبيل المثال مجلس التعاون الخليجي
له صالحيات واسعة وله أمين عام وهناك سفارات موجودة
في البلدين وصالحيات المجلس أوس��ع بكثير من المعطاة
للمجلس األعلى اللبناني  -السوري ،وسورية تعترف بلبنان
دولة مستقلة منذ االربعينات .لكن منذ عام  2005ونحن نشهد
تراجعا ً في تميز هذه العالقة .فالعالقات بين لبنان وسورية
ال تتوقف على االتفاقات ،إذ انها عالقة تاريخية اجتماعية

خوري متحدّثا ً إلى الزميلة ر ّمال

يتناقض مع وجود السفارتين بل يتكامل معهما».
وشدد خوري على أن «العالقات بين البلدين ال
تتوقف على االتفاقات بل هي عالقة تاريخية اجتماعية
اقتصادية».
وكشف خوري عن «تشجيع لبناني وقرارات دولية
الستقطاب النازحين الى لبنان ،وأن من بينهم أشخاصا ً

عليهم أحكام كان يضغط على األمن العام لمنع ترحيلهم
الى سورية».
وسأل« :هل تعرف الدولة اللبنانية اسماء المسجلين
كنازحين في منظمات األمم المتحدة؟ بالتأكيد ال» ،كاشفا ً
بأن «الدولة اللبنانية حاولت ان تحصل على اسماء
النازحين لكن األمم المتحدة رفضت».

اقتصادية نسجها الشعبان واالتفاقات تأتي لتلتحق بالعالقات
بين الشعبين.

الهجرة والجوازات لكن أبلغنا بعد فترة ان ليست هناك موافقة
سياسية على عقد مثل هكذا اجتماع،
اآلن هناك توجه لطي هذا القرار ،لكن اإلج��راءات ما زالت
مطبقة والمدير العام لألمن العام والمديرية يبذالن جهودا ً
كبيرة لتلطيف عملية تطبيق هذه اإلجراءات ليصار الى اتخاذ
إج��راء سياسي آخر ألن هذا القرار هو ق��رار سياسي ،ويمكن
أن يكلف األمن العام تطبيق عملية دخول السوريين ،وهناك
اقتراحات تبحث ليتم بحثها في الحكومة او في اطار اللجنة
التي اتخذت هذه االجراءات ويمكن اعطاء األمن العام دورا ً أكبر.
لذلك الجانب السوري يتريث ويترقب ماذا سيحصل ولم يتخذ
اي إج��راء معاكس من شأنه تأزيم العالقات أكثر بين لبنان
وسورية.

{ ما هو دور المجلس األعلى بعد األزمة السورية؟

دور األم��ان��ة العامة موجود وينمو ويتراجع حسب نمو
العالقات بين البلدين ،الكثير من األمور الفنية والتقنية نعمل
على متابعتها وتنفيذها ،المياه ،الكهرباء ،التعليم العالي،
لكن تراجعت وتيرة االجتماعات الدورية بين اللجان الوزارية
المشتركة بين الجانبين ،ال بل انعدمت منذ بداية األزمة في
سورية وحصل انكفاء من الجانب اللبناني بعد أن أخذ قرار
النأي بالنفس حتى أن عمل السفارتين تراجع.

{ ما رأيك ببعض األص��وات اللبنانية التي طالبت بإلغاء
المجلس وإخراج السفير السوري من لبنان؟

هذه أصوات سياسية ،ولكن على الصعيد الرسمي لم يطرح
هذا الموضوع نهائياً ،بل بالعكس هناك تواصل دائم مع األمانة
العامة للمجلس من جميع المسؤولين في لبنان وسورية بأمور
تكلف بمتابعتها وال تعلن في اإلعالم ،بهدف الحفاظ على قنوات
التواصل وتسهيل أمور المواطنين في البلدين.
السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي نشيط ويقوم
بكل ما يتوجب عليه ،والسفارة السورية تهتم بوضع الرعايا
السوريين في لبنان وتتابعها عبر القنوات الديبلوماسية عبر
وزارة الخارجية.

{ كيف ق��رأت تنسيق السفارة السورية في لبنان خالل
االنتخابات الرئاسية في سورية وهناك من اعترض على ذلك؟

من واجب السفارات في كل دول العالم ان تنظم االنتخابات
في بالدها .السفارة الفرنسية تنظم االنتخابات للفرنسيين
المقيمين في لبنان ،وهناك اآلالف ممن يحملون الجنسية
الفرنسية يذهبون الى السفارة في قصر الصنوبر وينتخبون
وال أحد يعلق على ذلك وبعضهم أعضاء في المجلس النيابي،
وبعض الدول األوروبية منعت السوريين من ممارسة حقهم
االنتخابي ،وهذا تجاوز التفاقية فيينا التي تنظم العالقات
الديبلوماسية بين الدول.
أما موضوع النازحين السوريين الى لبنان مختلف تماماً،
ويجب ان نسأل من كان يشجع النازحين على المجيء الى
لبنان! هناك تشجيع لبناني وقرارات دولية ومن منظمات األمم
المتحدة الستقطاب النازحين الى لبنان حتى من عليهم أحكام
قضائية كان يتم الضغط على األمن العام لمنع ترحيلهم من
لبنان إلى سورية ،ويمكن سؤال األمن العام اللبناني انه عندما
فتح ملف تسوية أوضاع النازحين في سورية فإن عدد الذين
تقدموا من األمن العام اللبناني لتسوية اوضاعهم ،معظمهم
دخلوا من المعابر غير الشرعية ،والكثير من الذين سجلوا
نازحين هم ليسوا بنازحين ومنهم أطباء ومحامون سافروا
إلى الخليج عبر مطار بيروت لكن سجلوا كنازحين ،ونسأل هل
تعرف الدولة اللبنانية أسماء المسجلين كنازحين في منظمات
األمم المتحدة؟ بالتأكيد ال ،لم يعطوها أسماء بل أعدادا ً فقط،
وكان هناك رهان غربي على ان كل النازحين في تركيا واالردن
ولبنان سيصطفون في موقع آخر في االنتخابات ،وما فاجأهم
ان الغالبية العظمى من النازحين هم مع الدولة السورية ،وهنا
تغير الموقف الغربي وبدأت األصوات تعلو بضرورة التنظيم
وضبط األمور وهذا موضوع خلفيته سياسية ،وأيضا ً المنظمات
الدولية التي كانت تغري النازحين بالمساعدات أوقفت
األم��وال ،وأصبح االهتمام اليوم موجها ً إلى مواضيع أخرى
كـ»إيبوال» وليبيا ولم يعد الموضوع السوري في الصدارة،

المجل�س الأعلى اللبناني  -ال�سوري
ال يتناق�ض مع عمل ال�سفارتين
بل يتكامل معهما

الدولة اللبنانية حاولت أن تحصل على أسماء النازحين لكن
األمم المتحدة رفضت وهذا مخالف للقانون الدولي.

{ أين تضع قرار فرض تأشيرة دخول ،هل هو في إطار
التنظيم أو التضييق؟

هذه التعليمات صدرت في الفترة األولى من اللجنة الوزارية
المكلفة بإعداد هذا الموضوع وطلب من األم��ن العام تنفيذ
المعايير الجديدة ،واستخدمت كلمة سمة دخ��ول ومعناها
تأشيرة ،واآلن صدر أكثر من توضيح عن وزراء ومن المدير العام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم ،وهناك مسعى لتعديل هذه
التعليمات وإلغاء هذه الكلمة وترك األمن العام يتولى عملية
التنظيم ،وال قرار نهائيا ً حتى اآلن ،لكن التعليمات التي صدرت
كان يقتضي التنسيق بها مع الجانب السوري ،وهناك اتفاقية
تتعلق بتنقل األشخاص ونقل البضائع بين الجانبين وتنص
على حرية التنقل بين البلدين .كذلك هناك اتفاقية حصلت بين
المديرية العامة لألمن العام وإدارة الهجرة والجوازات سابقا ً
وبين وزارتي الداخلية في لبنان وسورية بكيفية تنظيم عملية
الدخول والخروج ،وكان هناك مسعى مشترك إلنشاء مراكز
حدودية مشتركة وبالتالي بموجب هذه اإلجراءات التنفيذية
المتفق عليها اعتمدت بطاقة الدخول والعبور الموحدة بين
البلدين لمدة ستة أشهر ،ثم تجدد تلقائيا ً من دون أي رسوم،
وما حصل هو تعديل في اإلجراءات يفترض أن ال يتم من طرف
واحد ألنه سيؤدي إلى إجراءات من الطرف اآلخر ،وقانونيا ً كان
من األفضل التشاور بين الجانبين ،ويطلب لبنان هذه االجراءات
لمرحلة موقتة نظرا ً الى الظروف االستثنائية وكان الجانب
السوري جاهزا ً للتعاون وتفهم الظروف ،وكنا قد اقترحنا عقد
هذا االجتماع منذ سبعة أشهر لبحث هذه المواضيع ووضعنا
جدول األعمال وتوافقنا على عقد اجتماع بين األمن العام وإدارة

{ هل تعتبرون أن هناك عتبا ً سوريا ً بعد هذا القرار؟

كل األمور إذا ما نوقشت مع الحكومة السورية قابلة للوصول
الى حلول معها لضبط حركة العبور بين الجانبين وموضوع
النازحين ،وطرحنا تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين
بمشاركة األمم المتحدة أثناء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي
لكن في اللحظة األخيرة الجانب اللبناني اعتذر.
الحكومة السورية مستعدة إلعادة من يرغب من النازحين
إلى المناطق اآلمنة الى سورية وتأمين مأوى مالئم لهم وهذا
من مصلحة سورية كما يحصل في سورية من مصالحات
ويتم تسوية أوضاع الكثير من السوريين الذين واجهوا الدولة

ت�شجيع لبناني ودولي ال�ستقطاب
النازحين والأمم المتحدة
رف�ضت ت�سليم لبنان ا�سماءهم
السورية ،إذا كان ال بد من إعادة من يرغب من النازحين إلى
سورية ال بد من التعاون مع الحكومة السورية.

{ بعد أربع سنوات من األزمة في سورية ،الدولة ما زالت
موجودة ،هل لمستم تغييرا ً في الموقف اللبناني الرسمي؟

انا أتابع وأتواصل مع الرئيس تمام سالم والوزراء المعنيين
وهم يتواصلون معي لحل بعض األم��ور ،الحكومة يجب أن
تأخذ ق��رارا ً بذلك ،والكثير من ال��دول األجنبية تتواصل مع
سورية وتسعى الى فتح عالقات على المستوى الديبلوماسي
وهناك دول فعلت ذلك.
وف��ي لبنان ه��ذا يتوقف على التوافق اللبناني والوضع
السياسي ،والرئيس سالم لديه نيات طيبة ولكن القرار لمجلس
وزراء .هناك مناخ دول��ي وإقليمي ب��دأ يتغير وك��ل العوامل
والتغييرات مشجعة لإلقدام على خطوات في هذا المجال.
االرهاب عدو مشترك بين البلدين ويحكى عن تنسيق أمني
وعسكري على األرض بين الجيشين ،كيف يمكن ان يكون هناك
تنسيق أمني وال يوجد تنسيق في ملف انساني كالمخطوفين؟
يوجد مكتب تنسيق عسكري بين البلدين وقائم ويمارس
صالحياته وليس تابعا ً لألمانة العامة ونتواصل معه،
وهناك تنسيق في الموضوع االقتصادي واالتفاقات مطبقة
والترانزيت والعبور والتعليم العالي ،والحكومة تقبل وثائق
الدولة السورية التي هي دولة قائمة ،وتوجد سفارة لبنانية
في سورية ،ويوجد تعاون في مجاالت كثيرة لماذا في أماكن
أخرى تتوقف!

{ هل بدأت تلمس حالً سياسيا ً لألزمة السورية؟

المناح الدولي يتغير ،لكن بعض ال��دول التي تطرفت في
مواقفها تقوم بعملية استدارة بطيئة ،انما هناك استدارات
كبيرة تحصل على مستوى الموضوع ال��س��وري والمنطقة
ككل ،والجميع يضع أولوية مكافحة اإلرهاب التي كانت مطلبا ً
سورياً ،والكل أصبح يدرك أهمية ما كانت سورية قد حذرت منه
مساع لبداية بلورة
بأن ظاهرة اإلرهاب سترتد عليكم ،وهناك
ٍ
أطر لحل سياسي في سورية والدولة موجودة وأثبتت وجودها
وكل ما يطرح اليوم هو تحت سقف ما كانت تطرحه الدولة
السورية سابقا ً من مكافحة اإلرهاب وتجفيف منابعه ووجود
مؤسسات الدولة ووحدة واستقاللية الدولة ومؤسساتها وأن
هناك دولة قائمة ورئيس جمهورية على رأسها ،وكل المبادرات
والتسويات تحصل تحت سقف الدولة وهناك تسليم بذلك من
الجانب األميركي على رغم أنه لم يعترف علناً.
الجانب الروسي أعطي نوع من التفويض ان يُنزل دوال ً كثيرة
عن الشجرة وهناك دول نزلت وأخرى تتردد في النزول ،وتركيا
لها مشروع خطر على المنطقة ،وهناك محاولة استيعاب ايراني
 روسي للموقف التركي لتليينه وإنزاله عن الشجرة.عام  2015قد يشهد بداية للحلول السياسية في سورية
واجتماع موسكو هو أمر تحضيري ،ومعركة مكافحة اإلرهاب
طويلة وال يمكن ان تقضي ال��دول على ظاهرة اإلره��اب التي
ربتها من دون التعاون مع الجيش السوري والدولة السورية،
ألن سورية هي رأس الحربة بمكافحة هذه الظاهرة والجيش
أثبت فعالية في مواجهته.

{ كلمة أخيرة؟

العالقة بين لبنان وسورية تاريخية وطبيعية ،والفتور هو
ما بين الحكومات وليس على صعيد الشعبين ،ومصلحة لبنان
وسورية والمشرق العربي أن يكون هناك تنسيق وتعاون
وتكامل بين جميع هذه الدول ليكون لكل دولة دور أفعل ،ويجب
أن ال ننسى أن هناك مشروعا ً صهيونيا ً في المنطقة لتفتيتها.

ي�ب��ث ه ��ذا ال �ح��وار ك��ام�لاً ال �ي��وم الساعة
الخامسة مسا ًء ويعاد بثه الحادية عشرة
ليالً على قناة «توب نيوز» تردد 12034

قام وفد من منفذية عكار في الحزب
السوري القومي االجتماعي ض ّم المنفذ
العام ممتاز الجعم ،وناموس المنفذية
سعد السكاف وناموس مديرية الطلبة
رؤوف نافع ،بزيارة مق ّر حركة فتح في
الشمال والتقى أمين س ّر الحركة في
الشمال أب��و جهاد فياض وع��دد من
أعضاء القيادة.
بداية ،جدّد الطرفان إدان��ة العمل
اإلره��اب��ي ال��ج��ب��ان ال���ذي استهدف
المواطنين اآلمنين في جبل محسن،
والذي يأتي في سياق هجمة اإلرهاب
والتطرف التي تتهدّد لبنان وسورية
وفلسطين والعراق والمنطقة كلها،
والتي وصلت مفاعيلها إلى العواصم
والمدن الغربية ،كما حصل في باريس
مؤخراً.
أنّ
وأشار المجتمعون إلى مواجهة
اإلرهاب ال تكون بالمواقف الكالمية،
إذ ك��ي��ف ي��م��ك��ن أن ت��ك��ون ال���دول
الغربية ض ّد اإلره��اب ،وفي الوقت
نفسه يُسمح لرئيس حكومة العدو
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» بنيامين نتنياهو
بالمشاركة في تظاهرة باريس ض ّد
اإلرهاب! وهو الذي يجب أن تتوجه
التظاهرة ضدّه وض ّد كيانه الذي قام
أصالً على العدوان واإلرهاب وال يزال
يمارس أبشع أنواع اإلج��رام والقتل
واغتصاب أرض فلسطين ،ويدعم

قوى اإلرهاب والتطرف في بالدنا.
ولفت المجتمعون إلى أنّ سياسات
الدول الغربية هي التي غ ّذت الوحش
اإلرهابي وكبّرته اعتقادا ً منها أنها
تستطيعتشغيلهلمصلحةمخططاتها
االستعمارية في أكثر من منطقة في
خاص.
العالم وفي منطقتنا في شكل
ّ
وتط ّرق المجتمعون إلى األوضاع
العامة الراهنة في لبنان وفلسطين
وال��ش��ام ،وك���ان ال���رأي متفقا ً على
ضرورة التوحد في مواجهة األخطار
ال��ت��ي ت��ت��ه�دّد ب�لادن��ا كلها ،ال سيما

أنّ أس��اس االستهداف هو للمسألة
الفلسطينية ،مشددين على أنّ ما تقوم
به مجموعات اإلره��اب والتطرف هو
لخدمة العدو الصهيوني ومخططه
التهويدي االستيطاني ال��رام��ي إلى
تصفية المسألة الفلسطينية.
كذلك لم تغب عن اللقاء شؤون
منطقة الشمال اللبناني والمخيمات
من النواحي كافة السياسية واألمنية
واالجتماعية والشبابية ،وت ّم االتفاق
على المزيد من التواصل والتعاون لما
فيه مصلحة شعبنا وأمتنا.

المنتدى القومي يك ّرم الح�ص
بمنحه «درع العروبة وفل�سطين»
ك ّرم «المنتدى القومي العربي» الرئيس الدكتور سليم
الحص بمنحه «درع العروبة وفلسطين لضمير لبنان»
تقديرا ً لعطائه الوطني والقومي ولدفاعه عن كل القضايا
العادلة وتقديمه نموذجا ً للتكامل بين الفكر والسياسة
واألخالق.
ج��اء ذل��ك خ�لال زي��ارة وف��د من المنتدى ضم رئيسه
الدكتور محمد المجذوب ،الرئيس المؤسس معن بشور
أعضاء اللجنة التنفيذية أحمد مرعي ،أسامة العرب ،خليل
الخليل ،رح��اب مكحل ،الدكتور ري��اض بولص خليفة،

سمير شركس ،الدكتور سمير صباغ ،فيصل درنيقة،
الدكتورة نشأت الخطيب ،وأعضاء مجلس األمناء صالح
صالح ،قاسم عينا ،والمهندس محمد جعفر شرف الدين،
إلى الرئيس الحص بحضور أعضاء منبر الوحدة الوطنية
الدكتور حيان حيدر ،ورفعت بدوي.
وأوضح المنتدى في بيان «أن تكريم الرئيس الحص
يتم أيضا ً في الذكرى  96لميالد الرئيس الراحل جمال
عبد الناصر الذي طالما تطلع إليه الرئيس الحص كرمز
ونموذج وقائد عربي كبير».

دريان :لتتواكب العملية الأمنية في رومية
بت�سريع محاكمة ال�سجناء اال�سالميين
ث��م��ن مفتي ال��ج��م��ه��وري��ة الشيخ
عبداللطيف دريان أمام زواره ،الجهود
التي قام بها وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق في وضع حد للفلتان
ال��ذي ك��ان قائما ً ف��ي سجن رومية،
واعتبر «أن هذه الخطوة هي إنجاز
مهم في استعادة هيبة الدولة على هذا
المرفق ليعود الى الحالة الطبيعية في
وضعية السجون».
وأم��ل «أن تتواكب ه��ذه الخطوة
بتسريع محاكمة السجناء اإلسالميين
ليتم االنتهاء من هذا الملف في أسرع
وقت ممكن ،إذ ال يجوز ترك الموقوفين
من دون البت بملفاتهم القضائية».
وبحث مفتي الجمهورية في دار
الفتوى ،مع سفير االرجنتين ريكاردو
الري��ي��را ف��ي ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات بين
البلدين.
كما استقبل المفتي دري��ان وف��دا ً
من «االتحاد المسيحي الديمقراطي
اللبناني» برئاسة النائب نعمة الله
أبي نصر الذي أشار إلى «أن المفتي
دري����ان ي���رى أن���ه ي��ج��ب أن ننتقل
بالحوار اإلسالمي  -المسيحي الى
تطبيق نتائج هذا الحوار ،ليس فقط
في الخطاب السياسي ،بل كذلك في
الحياة اليومية لكل اللبنانيين».

دريان وابي نصر خالل لقائهما
وال��ت��ق��ى المفتي دري���ان النائب
السابق مصباح االح��دب ال��ذي قال:
«إن ما حصل في سجن رومية هو
معالجة وض���ع م��ب��ن��ى ،وم���ا زال��ت
المحاكمات معلقة ،فهل من المنطق
ومن المقبول أن يستهدف فريق كامل
فقط لوجوده في مبنى وعدم وضع
رقابة في مرحلة محددة على إدارة
هذا المبنى ،وأن يكون من الطبيعي
وم���ن ال��ب��دي��ه��ي أن ال ي��ب��ت وضعه
القضائي وال يحاكم»؟

وتابع« :نحن جميعا ً مع محاربة
اإلره���اب ،وض��د أن يكون هنالك أي
نقطة ضعف ف��ي لبنان وأن يكون
لبنان مستهدفا ً إرهابياً ،ولكن علينا
أن نقوم بواجب داخلي وهو توصيف
اإلرهاب داخلياً ،لغاية اليوم لم يتم
ذل���ك ،وه���ذا يعطي م��ج��اال ً لثغرات
كثيرة قد يستغلها البعض ،وما نأمله
هو أن نتوصل إل��ى استقرار وأن ال
تكون هناك ثغرات يستغلها البعض
للنزاعات الداخلية في لبنان».

الخازن بعد لقائه ع�سيري:
اال�ستحقاق الرئا�سي خيار لبناني
التقى السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري
رئيس المجلس العام الماروني ،الوزير السابق وديع
الخازن ،وكانت جولة أفق في مصير اإلستحقاق الرئاسي
المتعثر .وأوض���ح ال��خ��ازن بعد اللقاء ان��ه ت��ش��اور مع
عسيري «في الشؤون اللبنانية واإلقليمية وموضوع تع ّثر
اإلستحقاق الرئاسي .فاعتبر أن االنتخابات الرئاسية هي
أوال ً وقبل كل شيء خيار لبناني ومسيحي ماروني تحديداً.
ّ
تتدخل في شؤون لبنان الداخلية ،وإذا كان من
فالمملكة ال
دور لها ،فإن توجيهات خادم الحرمين الشريفين هي دائما ً
لمصلحة قيام الدولة بكل أركانها ،وعلى رأسهم رئيس
الجمهورية .وقد سعينا لدى جميع األفرقاء لتقريب وجهات
توصالً إلى االتفاق على انتخاب رئيس جديد ،ألن
النظر
ّ
رئيس الجمهورية ،ولو بصفته الطائفية المارونية ،يعني
تركيبة الحكم الوطنية بكاملها ،أما أهميته فتكمن في

إدارته لكل السلطات والسهر على اإللتزام بالدستور الذي
يُح َتكم إليه في أي خالف ينشأ».
وأض���اف« :وألن الرئيس العتيد مرتبط إل��ى ح � ٍّد ما
بالمرحلة المقبلة من الحلول اإلقليمية ،فإن المساعدة
تتجلّى في خيار ي ّتفق عليه اإلخوة المسيحيون بمباركة
تأتي من باقي المرجعيات السياسية في البلد ،والخيار
هو خيار لبناني محض ويجب إستغالل الفرصة النتخاب
رئيس جديد يكون م��وض��وع ترحيب م��ن الجميع ألن
الفرصة مؤاتية اليوم أكثر من كل يوم .الطائف في جميع
بنوده ينص على المناصفة التي أُصيبت في مسيرة
االلتزام بنصوصه .وآن األوان إلستدراك هذا التقصير في
تطبيقه .أما إبقاء هذا الملف معتمدا ً على اتفاق إقليمي ،فهو
ظلم في حق لبنان الديموقراطي في اختيار رئيس يكون
لكل اللبنانيين».

اللقاء الأرثوذك�سي :لحوار وطني
يُعيد الحياة �إلى الم�ؤ�س�سات
رح�����ب ال���ل���ق���اء االرث���وذك���س���ي
ّ
ب��ـ«ال��ح��وارات الثنائية بين التيار
الوطني الحر و«ال��ق��وات» من جهة
وبين حزب الله وتيار المستقبل من
جهة اخ��رى» ،متمنيا ً «أن تؤدي الى
حوار وطني شامل يُعيد الحياة الى
المؤسسات الدستورية وي��ؤدي إلى
انتخاب رئيس للجمهورية يمثل بيئته
المسيحية ببعدها الوطني ووضع

قانون انتخابي جديد يحفظ المناصفة
الفعلية والتمثيل الصحيح».
جاء ذلك إثر اجتماع الهيئة اإلدارية
للقاء األرثوذكسي برئاسة أمينه العام
النائب السابق مروان ابو فاضل.
وإذ شجب اللقاء في بيان «األعمال
األرهابية عالميا ً وإقليميا ً ومحليا ً
ال سيما االنفجارات التي استهدفت
المواطنين األبرياء في جبل محسن»،

ث ّمن «الموقف الوطني لسكان جبل
محسن وطرابلس ال��ذي ح��ال دون
محاولة العودة بالمدينة الى الفتنة
الطائفية بعدما تجلّت هذه الوحدة
الوطنية ف��ي وداع ال��راح��ل الكبير
الرئيس عمر كرامي».
ورفض اللقاء األعمال اإلرهابية بكل
اشكالها ،ألن هذا االرهاب ال دين له وال
حدود وال احد بمنأى عنه.

