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يتحدى فن�سنت �ستيورات� ...سنح ّرر ّ
عمران الزعبي ّ
كل الأرا�ضي ال�سورية

الأردن وخيارات الث�أر...
جمال العفلق
ش�ك��ل إع� ��دام ال �ط �ي��ار األردن� ��ي م �ع��اذ ال�ك�س��اس�ب��ة صدمة
للشارع األردن��ي خاصة ،وللشارع العربي في شكل عام،
وقد أراد «داع��ش» من خالل الطريقة التي اتبعها هذه المرة
في إخراج المقطع المص ّور على طريقة األفالم الهوليودية،
أن يثبت أنّ ط�ي��ران التحالف ال��ذي ي�ش��ارك فيه األردن لم
يضعف التنظيم.
هذه ليست المرة األول��ى التي ُيقدم فيها تنظيم «داعش»
على قتل األسرى والتمثيل بهم ،فسجالت السوريين اليوم
فيها الكثير من القصص والروايات عن وحشية هذا التنظيم
وأفعاله وليس هو الوحيد الذي ارتكب أعماالً وحشية ،فهناك
تنظيمات أخ��رى مثل «جبهة ال�ن�ص��رة» و«ج�ي��ش االس�ل�ام»
وغ �ي��ره �م��ا ،ت �ق��وم ب��األف �ع��ال ن�ف�س�ه��ا ،ف��ال�م�ص��در العقائدي
والتعليمي والتمويل لجميع هذه التنظيمات واحد.
ف �م��اذا س�ي�ك��ون ر ّد األردن ب �ع �ي��دا ً م��ن ح�م��اس��ة الشارع
والغضب ال��ذي كان متوقعاً ،حيث كانت الحكومة األردنية
ج��اه��زة لتطويقة أم�ن�ي�اً» ف��ي محافظة ال�ك��رك حيث عشيرة
الطيار؟
ن�ق�ل��ت ب�ع��ض ال �م �ص��ادر أنّ ل ��دى األردن خ �ي��ار الدخول
ال �ب��ري وأنّ م�ق�ت��ل ال �ط �ي��ار وال �ت �ع��اط��ف ال�ش�ع�ب��ي م�ع��ه ض ّد
التنظيم اإلرهابي يساعد على تحقيق هذا الخيار ،وهذا أحد
االحتماالت الواردة على طاولة النقاش والتحليل.
ول �ك��ن إذا م��ا ق� � ّرر األردن ال��دخ��ول ب��ري �ا ً ف��ي ح ��رب مع
«داع ��ش» ،ف��أي طريق سيختار وم��ن سيسمح ل��ه بالدخول
إلى العراق أو إلى سورية  .فنقل القوات األردنية لمحاربة
«داعش» أمر مكلف وليس في إمكان األردن إرسال قوات ال
تمتلك طرق اتصال وإمداد مع القيادة وهذا في ح ّد ذاته دفع
باتجاه حرب غير مضمونة النتائج.
وإذا ك��ان األردن يريد فعالً ،الثأر لمقتل الطيار الشاب،
فعليه أن يغير سياسته تجاه س��وري��ة ف�لا يمكن أن تكون
ع� ّم��ان راغ�ب��ة ف��ي محاربة إره��اب «داع ��ش» ،وه��ي تدعم في
الوقت نفسه «جبهة النصرة» وما يسمى بـ«جيش الجهاد»
ويتم نقل السالح إلى تلك التنظيمات وكافة الدعم اللوجستي
عبر األراضي األردنية من خالل غرفة عمليات مق ّرها عمان.
وإذا كان األردن يريد التخلص من «داع��ش» فعليه إقفال
ال�ح��دود الغير شرعية ل�م��رور اإلرهابيين منه وإل�ي��ه حيث
هناك نقاط يتم من خاللها تسهيل انتقال الجماعات اإلرهابية
وتأمين تواصلها ،بعلم السلطات األردنية.
إذا ك��ان األردن ي��ري��د حقيقة م �ح��ارب��ة اإلره � ��اب ،عليه
تزويد سورية والعراق بكافة البيانات عن الخاليا التي ت ّم
تدريبها أو االتصال معها من قبل السعودية وقطر وأميركا
على األراضي األردنية ،وذلك لتضييق الخناق على قيادات
اإلره��اب ،التي ال يضمن أحد أن ال تقوم خالياه باالنقالب
عليه واالنضمام لـ«داعش» في أي وقت تجد فيه مصلحة في
ذلك .وال يمكن إغفال الحاضنة الشعبية لتلك الجماعات حيث
ال يتردّد اإلخوان المسلمون في إقامة خيم العزاء إلرهابيين
قضوا في سورية أو قاموا بعمليات انتحارية طالت المدنيين
السوريين ،ك ّل ذلك تحت نظر وسمع الحكومة األردنية.
وإذا كنا متفقين ،ومن خالل ك ّل المعطيات ،على أنّ «داعش»
هو تنظيم ت ّم تصنيعه مخابراتيا ً وأنه وغيره من التنظيمات
يخدم أجهزة مخابرات عالمية ،فعلى ب��األردن التفكير مليا ً
لمصلحة من سيدخل في حرب طويلة مع اإلرهاب المدعوم
أص�ل ً
�ا م��ن ق�ب��ل ش��رك��ائ��ه ال��دول�ي�ي��ن واإلق�ل�ي�م�ي�ي��ن؟ وم��ا هي
المكاسب التي سيحققها على المدى البعيد من هذه الحرب،
وهو في إمكانه فقط منع تلك التنظيمات من استخدام أراضيه
ليخرج نفسه من أتون حرب اليعرف أحد متى ستنتهي؟
أثبتت ك ّل التجارب مع التنظيمات التكفيرية أنها ال تبقى
على عهد أو اتفاق ،ودليل على ذلك التسهيالت التي قدمتها
باكستان لتنظيم القاعدة وحركة طالبان وفي النهاية انقلبا
عليها ومازالت تعاني من إرهابهما .حتى أميركا نفسها التي
دعمت التنظيمات اإلرهابية تدعي أنها عانت وتعاني منها،
وم��ا حصل م��ع األردن ليس ب�ع�ي��دا ً ع��ن تركيا ال�ت��ي ستجد
نفسها وجها ً لوجه مع تلك التنظيمات.
على الشعب األردني أن يفهم أنه أصبح في عين العاصفة
وه��ذا م��ا اخ�ت��اره مشغلو التنظيمات اإلره��اب�ي��ة ،وإذا كانت
الحكومة جادّة في إطفاء نار شعب جرح بمشهد يع ُّد من أكثر
المشاهد المؤلمة ،فعليها أن تعيد حساباتها في موقفها من
الحرب المعلنة على الشعب السوري الذي دفع ثمنا ً باهظا ً
من األرواح والممتلكات نتيجة سماح الحكومة األردنية بنقل
أطنان من األسلحة عبر أراضيها .فمسك العصا من الوسط
ليس قرار من يريد محاربة قوى التكفير والظالم.

ب ّري :هدفنا تحرير الإمام ال�صدر ورفيقيه
و�سنالحق نا�شري الإ�شاعات المغر�ضة

 د .وفيق إبراهيم
يكتب األميركيون أقدار الدول ومصائر الجماعات بحبر من
دم��اء الشعوب ،جرى تعييره على مقادير األسلحة والذخائر
ومعايير الفتن من ك ّل األنواع.
نجحوا أينما حلوا في الفتك بالناس والسياسات والقوميات،
لكنهم اصطدموا في سورية بقيادة أمينة على مصالح أهلها ،ال
تخاف أبداً .تصدّت لهم بجيش كاسر وشعب صابر مقدام .وهذا
ما أثبتته السنوات األرب��ع الماضية ،وحتى يومنا هذا ال تزال
سورية تداف ُع في ك ّل االتجاهات عن األمانة التاريخية المكلفة
بها فتتصدى للترك والبدو والفرنجة الجدد ،بك ّل ما تمتلكه من
طاقات وتاريخ ودور.
يأتي هذا الكالم ال��ذي ال مغاالة فيه ،بمناسبة تصريحين:
األول لمدير االستخبارات في البنتاغون فنسنت ستيورات،
والثاني لوزير اإلعالم السوري عمران الزعبي.
قال ستيورات إنّ النظام السوري سيتمكن من انتزاع حلب
وريفها ألنّ قواته الموجودة هناك أقوى من قوات المعارضة،
لك ّن الحرب ستطول على الرغم من أنّ الحرب تذهب في مصلحة
بشار األسد.
وكشف أنّ «جبهة النصرة» تم ّد مجموعات إرهابية في الغرب
بالدعم اللوجيستي لتنفيذ عمليات إرهابية متوقعا ً توسيع
نفوذها في لبنان خالل .2015
ولم ُي ِ
خف المسؤول األميركي أنّ رفض أميركا التفاق نووي
مع إيران قبل  30حزيران ،ليس له إال معنى واحد «سينام آية الله
خامنئي الليلة التالية وتحت وسادته قنبلة نووية».
الر ّد الوحيد على هذا الكالم جاء على لسان وزير إعالم مقاوم
هو عمران الزعبي الذي اعتبر أنّ تحديد حركة الجيش السوري

في حلب ،أمر يرتبط باستراتيجية هذا الجيش وليس بأي مكان
آخر.
واعتبر الزعبي أنّ مدى الجيش السوري هو كامل األراضي
السورية المحتلة لتحريرها م��ن إرهابين إثنين« :إسرائيل»
والمنظمات التكفيرية ،مركزا ً على الجوالن السوري المحت ّل،
كمدى لعمليات نظامية مرتقبة وقد تندرج في إطار مقاومات
شعبية ،معتبرا ً أنّ التحرير سيشمل ك ّل أرض سورية محتلة.
هذا ما يؤكد أنّ الوزير الزعبي فهم تصريح ستيورات في
عمقه الحقيقي .واشنطن وضعت خاتمة غير سعيدة لتنظيمين
اثنين« :داعش» و«النصرة» والبديل :مناطق القنيطرة وأجزاء من
حوران ،حيث تعتزم إنشاء «منطقة حاجزة» برعاية الجيشين
«اإلسرائيلي» واألردني ،ومنظمات سلفية ترتبط بمخابراتهما
م��ن ط��ري��ق اس�ت�ي�ع��اب أع �ض��اء «ال �ن �ص��رة» و«داع � ��ش» وإعطاء
هذين التنظيمين اسما ً جديداً ،فيصبح «حنا» «حنيناً» كما يقول
اللبنانيون .وهكذا تنكشف لعبة ستيورات على الرغم من إعالنه
حقيقة انهيار التنظيمات المسلحة ومدى تمكن الجيش السوري
الذي يحارب على عشرات الجبهات.
لك ّن ما يؤسف له هو ترويج سياسيين لبنانيين لـ«اعتدال»
«ج�ب�ه��ة ال �ن �ص��رة» وإم�ك��ان�ي��ة ال �ت �ع��اون معها وه��ي ال�ت��ي قتلت
عسكريين لبنانيين وذبحت بعضهم نحرا ً بالسكاكينُ .ترى
ماذا سيفعل هؤالء السياسيون بعد فضيحة ستيورات وإقراره
بإرهابية «النصرة» وبقابليتها للتوسع في لبنان.
لم نسمع تعليقا ً واح��دا ً للحكومة اللبنانية حول تصريحات
فنسنت الخطيرة حول لبنان ،وهذا ما يطرح سؤاالً :أال يستوجب
كالمه بحثا ً عميقا ً عن فروع «النصرة» في المناطق اللبنانية بدءا ً
من جرود عرسال إلى شمالي البالد والبقاع األوسط وصيدا
والمخيمات الفلسطينية والسورية وبعض قصور الساسة
اللبنانيين في الجبال والمدن؟

ب ّري مستقبالً سفيرة كندا في عين التينة

أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري «أنّ ك ّل ما أشيع ونشر في اآلونة
األخيرة من أخبار ملفقة ،في خصوص قضية اإلم��ام المغيب السيد موسى
الصدر ورفيقيه ،عار من الصحة جملة وتفصيالً ،إذ إنه لم يحصل إال فحص
واحد للـ  DNAعام  2012علی جثمان ثبت في مدينة سراييفو أنه يعود
للمعارض الليبي منصور الكيخيا».
وأكد بري أنه «لم يخول أي مصدر اإلدالء بأي أمر يتعلق بهذه القضية،
فالجهة المختصة حصرا ً بذلك هي لجنة المتابعة الرسمية التي تحوز ثقته
ودعمه الدائمين ،ال سيما لناحية االلتزام بالثوابت التي تعمل على أساسها وفي
مقدمتها أننا ما زلنا أمام قضية خطف وأنّ الهدف هو تحرير اإلمام ورفيقيه من
مكان احتجازهم المجهول».
وأض��اف« :نظرا ً لخطورة وحجم االفتراءات التي ت ّم الترويج لها من دون
أي سند ،ستتم مالحقة ناشري تلك اإلشاعات المغرضة ،مهما كانت غاياتهم
وانتماءاتهم».
وفي نشاطه ،استقبل رئيس مجلس النواب كالً من :سفيرة كندا في لبنان
ميشيل كاميرون ،رئيس البعثة الديبلوماسية لكازاخستان في لبنان دولت
إيمبردييف ،والممثل المقيم للصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية في لبنان
نواف دبوس.
من جهة أخرى ،تلقى بري برقية جوابية من الرئيس التونسي الباجي قائد
السبسي ردا ً على تهنئته لمناسبة انتخابه ،مؤكدا ً على «تعزيز الروابط بين
الشعبين اللبناني والتونسي وعلى عمق العالقة بين البلدين».

أكد مصدر
وزاري مق ّرب من
الرئيس السابق
ميشال سليمان أنّ
مدير دائرة الشرق
األوسط وشمال
أفريقيا في وزارة
الخارجية الفرنسية
جان فرانسوا جيرو
لم يحمل خالل
زيارته األخيرة إلى
أي جديد
لبنانّ ،
بشأن االستحقاق
الرئاسي ،كما أنّ
الفاتيكان ليس
لديه مبادرة في
هذا الخصوص،
بل تمنيات بإنجاز
االستحقاق المذكور
في أقرب وقت
ممكن.

م�شاركة �سيا�سية وديبلوما�سية وا�سعة في قدا�س حردان ي�ؤكد ومن�صور � ّأن الجي�ش والمقاومة
ي�شكالن ال�ضمانة الحقيقية للأمن واال�ستقرار
مار مارون ودعوات �إلى انتخاب رئي�س فور ًا

الحضور خالل القدّاس في كنيسة مار مارون ــ الجميزة
ترأس رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس
مطر قداسا ً احتفاليا ً لمناسبة عيد مار مارون ،في كنيسة
مار مارون  -الجميزة ،بمشاركة السفير البابوي غبريال
كاتشا ،النائب البطريركي بولس صياح ممثالً البطريرك
الماروني الكاردينال بشارة الراعي ،ممثل الرئيس نبيه
بري النائب عبداللطيف الزين ،رئيس الحكومة تمام
سالم ،الرئيس السابق ميشال سليمان ،الرئيس حسين
الحسيني ،الرئيس فؤاد السنيورة ،رئيس المجلس العام
الماروني وديع الخازن ،ووزراء ونواب وقائد الجيش
العماد جان قهوجي ووفد من حزب الله برئاسة عضو
المكتب السياسي محمود قماطي .كما حضر القداس
السفراء :السوري علي عبدالكريم علي ،اإليراني محمد
فتحعلي ،الروسي ألكسندر زاسيبكين ،األميركي دايفيد
هل ،البريطاني توم فلتشر ،والفرنسي باتريس باولي.
وأسف المطران مطر في عظته «أن يأتي العيد هذا
العام وفي قلوب اللبنانيين غصة وفي نفوسهم قلق لعدم
التمكن من انتخاب رئيس جديد للجمهورية وبقاء كرسي
الرئاسة شاغرا ً منذ ما يقارب التسعة أشهر إلى اآلن».
الغصة المقلقة هو سقوط المزيد
وقال« :ما يزيد في هذه
ّ
من الشهداء من إخوتنا ومن أبنائنا وكأنّ األرض لم ترتو
بعد من دماء الشهداء والمواطنين الع ّزل األبرياء ،مع
استمرار خطف العسكريين من جيشنا الوطني الباسل
ووضع حياتهم في موضع الخطر المميت».
وسأل« :كيف يمكن أن يربط لبنان مصيره بمصير
غيره في الشرق األوسط ألي سبب وسبب؟ كيف يعلق
لبنان على خشبة االنتظار النتخاب رئيس للجمهورية
فيه ،أو يوضع في ثالجة المصالح الخارجية إلى أن
تهدأ العواصف في الدول المحيطة ،وهو المثل والملهم
في ح ّل القضايا المصيرية لهذه الدول بالذات»؟
وتابع مطر« :لكننا إذا طالبنا ال��دول بترك لبنان
يعيش ،وينتخب له رئيسا ً من صنعه ،فإنّ هذا المطلب
يلقي علينا مسؤولية ثقيلة .فهو يلزمنا كلبنانيين أن
نأخذ مصيرنا بأيدينا وأن نعتبر االستحقاق الرئاسي
مسؤولية خاصة بنا ،دون سوانا .عند ذاك ،وفي مواجهة
هذا االستحقاق ،يجدر بنا التفكير بأنّ لنا دستورا ً هو من

(أكرم عبد الخالق)
أعرق الدساتير ،فيما دول المنطقة لم تجد لها إلى اآلن،
وبعد مرور مئة سنة من قيامها ،الواحدة تلو األخرى،
استقرارا ً دستوريا ً واضح المعالم .كما يجدر بنا التذكر
بأننا تمسكنا بإتمام مثل هذه االستحقاقات الدستورية
في مواعيدها حتى في خالل الحرب الساخنة عندنا،
وانتخبنا رؤس��اء لنا تحت واب��ل من القصف وغياب
األمن ،حرصا ً منا على أال يفقد لبنان شرعيته الدستورية
وبالتالي مكانته بين ال��دول .أما إذا طرح أي موضوع
يتعلق بالشرعية الوطنية بالذات فإنّ علينا مقاربته
بروح الوفاق الوطني وأيضا ً من دون إبطاء».
وناشد «القيمين على مصير البالد أن يتوسموا
ال��ح��ل��ول بالمحافظة على الشرعيتين الدستورية
والوطنية ف��ي آن ،فتكون ك � ّل واح���دة منهما نصيرة
لألخرى ومساندة لها ،وليس أبدا ً منافية لها أو بمعزل
عنها .هكذا نعبر االستحقاق الرئاسي وهكذا ننجح في
تحصين لبنان وطنا ً ودولة وفي تثبيت مؤسسات تؤدي
وظائفها في خدمة الوطن والمواطنين )...( ،وإن دخلنا
اليوم في حوارات متعدّدة كما نحن فاعلون ،فإننا نأمل
أن تتابع بثقة وإيجابية ،على أن تعود كلها وتصب في
حوار وطني جامع يهيىء لمرحلة جديدة ويؤمن لبالدنا
ظروف تأدية رسالتها على أكمل وجه».
ّ
«أحض
وكان سالم قال لدى وصوله إلى الكنيسة:
أكثر من أي وقت مضى على انتخاب رئيس للجمهورية،
وه��ذا ال��ق��داس االحتفال ه��و محطة مه ّمة ف��ي الحياة
اللبنانية».
أما سليمان ،فاعتبر «أنّ من غير المقبول أن ينتخب
الرئيس م��ن قبل السفراء ب��دال ً م��ن ال��ن��واب» ،مطالبا ً
«بانتخاب الرئيس فورا ً كما يقول الدستور».
غصة اليوم
وقال الخازن« :في هذه المناسبة لدينا ّ
لعدم وجود رئيس للجمهورية معنا ،لكننا نحرص على
هذه المناسبة ونشكر جميع الذين شاركوا فيها ،وندعو
األفرقاء إلى انتخاب رئيس للجمهورية .ك ّل لبنان حاضر
في هذا القداس لكنّ غياب الرئيس يفقد القداس رونقه
وميزته» .وأضاف« :على الجميع التالقي واالتفاق على
رئيس للبنانيين».

ن�شاطات
(حسن ابراهيم)

إنّ تصريح ستيورات مناسبة لمطالبة حكومة لبنان بإجراء
تنسيق عاجل م��ع الجيش ال�س��وري وح��زب الله الستئصال
اإلره� ��اب م��ن ك��ام��ل األراض� ��ي اللبنانية ،ب�م��ا فيها مخيمات
الفلسطينيين.
فستيوارت رج��ل «ثقة» للموالين للسياسة السعودية في
لبنان والملتحقين بمكاتب االستخبارات في السفارات الغربية.
فإذا تجاهلوا كالم الرجل ،فهذا مؤشر على تواطئهم مع اإلرهاب
الستثماره في قتال المقاومة .وال ب ّد أنّ لديهم أسبابهم لهذا
الصمت المريب ،تماما ً كما أنّ للزعبي أسبابه الوطنية للر ّد عليه.
ورغ��م أننا نعلم أنّ مزاعم كبير رج��ال االستخبارات سمير
جعجع ال��ذي ق��ال إنّ «داع ��ش» وح��زب الله متشابهان ليست
صحيحة ،إال أننا نسأل :أال يخدم هذا التصريح اإلره��اب؟ أال
يندرج في إطار مشاريع تدمير لبنان؟ وكيف نسكت عن مجرم
أدمى آالف اللبنانيين والفلسطينيين بجرائمه واغتياالته وقتل
آالفا ً أخرى؟
وبالنتيجة ،يتوجب على حكومة لبنان أن تعي المخاطر
المحدقة بالبالد من جهة ،واعتراف واشنطن بانقالب الموازين
ف��ي المنطقة م��ن جهة ثانية .ف��إي��ران تمتلك قنبلتها لكنها ال
تصنعها العتبارات استراتيجية ،والجيش ال�س��وري يمسك
ب��إدارة المعركة على أراضيه فال تعصى عليه منطقة ،ودولة
العراق ت��زداد تماسكاً ،واألردن ينقلب على جزء من اإلرهاب
متحالفا ً مع جزء آخر.
فماذا يفعل لبنان؟ نموذج الزعبي حاضر ،وحبّذا لو اقتدى
وزير إعالمنا به لينبّه الجميع إلى مخاطر اإلره��اب ويؤكد أنّ
لبنان سيح ّرر أراضيه المحتلة من اإلرهاب و«إسرائيل».
وسؤالنا هو :هل لوزيرنا المحلي عالقة نسب بالزعبي؟
إنّ إس��راع حكومتنا بالتصدّي ل�لإره��اب هو الوحيد الذي
يحفظ وحدة لبنان وسالمة شعبه وأراضيه.

خفايا
خفايا

 عرض رئيس الحكومة تمام
سالم األوضاع العامة مع زوار في
ال��س��راي الحكومية ،حيث التقى
السفير األم��ي��رك��ي داف��ي��د ه��ل ،ثم
اجتمع إلى وزير المال علي حسن
خليل وب��ح��ث معه أم����ورا ً
تخص
ّ
وزارته.
كما استقبل سالم وزير الصحة
وائ���ل أب��و ف��اع��ور ،ووف���د المجلس
ال��ع��ام ال��م��ارون��ي برئاسة الوزير
السابق وديع الخازن.
 استقبل عضو الكتلة القومية
ال��ن��ائ��ب م�����روان ف����ارس السفير
الروماني فيكتور ميرسيا ،وبحث
معه في تعزيز دور لجنة الصداقة
البرلمانية اللبنانية الرومانية.
كما ج��رى ع��رض ألوض���اع ال��دول
األوروبية بعد االنتخابات اليونانية
ونتائجها على األوضاع األوروبية
والمحلية ،إض��اف��ة إل��ى العالقات
اللبنانية االقتصادية الرومانية
اللبنانية إثر التطورات التي حصلت
في هذا المجال في األوقات الراهنة.
وتطرق الجانبان إلى العالقات

ابراهيم ونصري خوري
الثنائية مع الحزب السوري القومي
االجتماعي وإمكانية المباشرة
بإقامة عالقات ثنائية مع الحزب
الديمقراطي االجتماعي الروماني.
 استقبل قائد الجيش العماد
جان قهوجي رئيس أرك��ان الدفاع
اإليطالي األم��ي��رال لويجي بينللي
مانتيللي والملحق العسكري العميد
بياترو لويجي مونتديرو.

ك��م��ا استقبل ق��ه��وج��ي السفير
األم��ي��رك��ي ف��ي لبنان داي��ف��ي��د هل،
يرافقه ملحق الدفاع العقيد أنطونيو
بانشيز.
 ع��رض المدير ال��ع��ام لألمن
العام اللواء عباس إبراهيم األوضاع
العامة وقضايا النازحين السوريين
مع األمين العام للمجلس األعلى
السوري  -اللبناني نصري خوري.

حردان مستقبالً منصور بحضور عبدالخالق وقانصو
استقبل رئيس الحزب السوري
القومي االجتماعي النائب أسعد
ح����ردان ف��ي م��رك��ز ال���ح���زب ،وزي��ر
خارجية لبنان السابق الدكتور عدنان
منصور ،بحضور رئيس المجلس
األعلى الوزير السابق محمود عبد
الخالق ،ورئيس المكتب السياسي
الوزير السابق علي قانصو.
ج��رى خ�لال ال��ل��ق��اء ال��ت��داول في
األوض�����اع ال��ع��ام��ة ،وت���زاي���د خطر
اإلرهاب والتطرف الذي يتهدّد لبنان
وسورية والعراق وعموم المنطقة.
وأكد المجتمعون ضرورة مواجهة
الخطر اإلرهابي المتمثل بالمجموعات
المتطرفة التي تتكامل في أدواره��ا
وجرائمها مع العدو «اإلسرائيلي».
وشدّد المجتمعون على مسؤولية
األطراف اللبنانية كافة في تحصين
الوحدة الداخلية ،والتمسك بعناصر
ق���وة ل��ب��ن��ان ،م��ن خ�ل�ال االل��ت��ف��اف
حول الجيش والمقاومة بوصفهما
يشكالن الضمانة الحقيقية لألمن
واالستقرار وهما القوة الرادعة في
وجه العدوانية «اإلسرائيلية».

وفد العائلة الحيدرية

ك��ذل��ك اس��ت��ق��ب��ل ح�����ردان ،وف���دا ً

(مخايل شريقي)

...ومستقبالً وفد العائلة الحيدرية
م��ن راب��ط��ة العائلة الحيدرية في
مرجعيون برئاسة رئيس الرابطة
وسام النادر ،حيث ت ّم عرض عدد من
المواضيع اإلنمائية واالجتماعية.
وقد أكد حردان خالل اللقاء اهتمام
الحزب السوري القومي االجتماعي
بالقضايا االجتماعية واإلنمائية،
خصوصا ً في المناطق الحدودية،
م��ع��ت��ب��را ً أنّ أب��ن��اء ه���ذه المناطق
وخصوصا ً أبناء منطقة مرجعيون

قدّموا تضحيات كبيرة في الدفاع عن
لبنان في مواجهة العدو الصهيوني،
وق���د واج����ه أب���ن���اء ه���ذه المنطقة
االعتداءات «اإلسرائيلية» بالصمود
وال��ث��ب��ات وال��ت��م��س��ك ب��ال��خ��ي��ارات
الوطنية والقومية.
وأثنى حردان على مواقف العائلة
الحيدرية ف��ي مرجعيون ،م��ش�دّدا ً
على ض���رورة االه��ت��م��ام بمطالبهم
االجتماعية واإلنمائية.

با�سيل وقع بروتوكو ًال ي�سمح للبنان
الم�شاركة في برامج االتحاد الأوروبي
وق��ع وزي��ر الخارجية والمغتربين ج��ب��ران باسيل
والممثلة العليا لالتحاد األوروبي للسياسة الخارجية
واألمنية في االتحاد فيديريكا موغريني ،على بروتوكول
خ��اص يسمح للبنان بالمشاركة في برامج االتحاد
المخصصة للدول األعضاء ،ويبلغ عددها 12
األوروبي
ّ
برنامجا ً في ميادين مختلفة.
وبعد التوقيع عقد باسيل وموغريني مؤتمرا ً صحافيا ً
مشتركاً ،أكد فيه باسيل «أنّ اإلره��اب يستهدف لبنان
لإلضرار بنسيجه االجتماعي ،وأنّ القوات المسلحة
تواجهه مدعومة من الشعب اللبناني» ،الفتا ً إلى «أنّ
التحدي اآلخ��ر ال��ذي يواجهه لبنان ه��و التدفق غير
االعتيادي لالجئين السوريين والذي بات يشكل عبئا ً
سياسياً ،أمنيا ً واقتصاديا ً على نحو يهدّد النموذج
اللبناني واستقراره».
وأكدت موغريني ،من جهتها« ،أنّ االتحاد األوروبي
جاهز لتقديم الدعم للبنان في مواجهة هذه التحديات.
كما سبق وقدم في العام الماضي مساعدات إنسانية
بقيمة  180مليون ي��ورو ،وأعلن عن تقديم  37مليون
يورو األسبوع الماضي».
وش���دّدت على «أنّ المفوضية األوروب��ي��ة ق��د تبنت
استراتيجية لمساعدة ال��ع��راق وس��وري��ة في محاربة
تنظيم داعش ،ما يساعد هذين البلدين وجيرانهما بما
فيهم لبنان لتأمين مناطق إنسانية آمنة وتطويرها».
وقالت« :إنّ عملنا المشترك ض ّد اإلره��اب سوف يتم
تقويته ،كما أنّ االتحاد األوروبي يبقى مصنفا ً بالنسبة إلى
المنطقة كداعم أول للمنطقة التي نتشارك معها التحديات
واالهتمامات».
وبعد المؤتمر الصحافي ،عقد الوزير باسيل جلسة عمل

باسيل متحدثا ً خالل اللقاء مع أبناء الجالية في بروكسيل
مطولة ،مع منسق شؤون اإلرهاب في االتحاد األوروبي
جيل دو كاركوف ،تناولت الوضع في المنطقة وبرامج
المساعدات لألجهزة األمنية في مجال مكافحة اإلرهاب،
وتق ّرر إقامة ورشة عمل حول مكافحة اإلرهاب في بيروت
في  23الجاري.
وكان الوزير باسيل لبى دعوة وزير خارجية قبرص
إلى فطور عمل في حضور وزراء الخارجية األوروبيين
الموجودين في بروكسيل لحضور مجلس وزراء الخارجية
وخصص البحث في كيفية مساعدة لبنان في
األوروبيين،
ّ
ظ ّل موجة اإلرهاب التي تجتاح المنطقة.
وفي م��وازاة ذلك ،تابع الوزير باسيل في مقر إقامته
ورشة عمل «الدبلوماسية الفاعلة» مع رؤساء البعثات
الدبلوماسية المعتمدين لدى المنظمات اإلقليمية والدولية.
كما التقى أبناء الجالية اللبنانية في بروكسيل.

