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خفايا
خفايا

هل ن�سي الحريري � ّأن المملكة راعية حواره مع حزب اهلل؟

الحرب على الإرهاب
وفر�صة لبنان الذهبية

 روزانا ر ّمال

} محمد حمية
عادت عرسال إلى الواجهة األمنية من بوابة استهداف الجيش
اللبناني بعد هدوء دام أشهرا ً على هذه الجبهة ،فقد تع ّرض مركز
تابع للجيش يوم األربعاء الماضي في منطقة حرف الجرش -
رأس بعلبك ،لسقوط عدد من قذائف الهاون مصدرها المجموعات
اإلرهابية المسلحة في جرود المنطقة ،ما أدى إلى إصابة خمسة
عسكريين بجروح ،فيما قامت وحدات الجيش بالر ّد على مصادر
النيران وقصفت مواقع المسلحين في جرود عرسال بالمدفعية
الثقيلة.
ما هدف هذا التصعيد؟ هل هي محاولة لفك الطوق والحصار
عن المسلحين أم استدارج الجيش إلشعال هذه الجبهة؟
مصادر عسكرية أش��ارت لـ«البناء» إل��ى أن ه��ذه القذائف التي
أطلقها المسلحون ليست مجرد رسائل إلى الجيش ،بل هي اختبار
وسبر مدى استعداده ألي معركة مقبلة ُيع ّد لها المسلحون وهي
معركة استكمال الجيش السوري والمقاومة تحرير القلمون بعد
أن حسمت جبهة الزبداني.
وأوض �ح��ت ال�م�ص��ادر أن عملية القلمون ستدفع المسلحين
باتجاه الشمال لوجود طريق مفتوحة لهم إل��ى إدل��ب ،لكن بعد
القصف ال��روس��ي على ه��ذه المنطقة باتت ه��ذه الطريق صعبة
ورجحت المصادر أن يف ّر عدد كبير من المسلحين من
وخطرة،
ّ
القلمون السوري إلى لبنان إذا بدأت معركة القلمون ،وتخ ّوفت
المصادر نفسها من تداعيات قادمة على لبنان جراء هذه المعركة
التي يجب االستعداد لها ،خصوصا ً أن هذه المجموعات اإلرهابية
المحاصرة ستقوم بخرق ما في األراضي اللبنانية مع بداية فصل
الشتاء ومع اشتداد الضربات الروسية والسورية عليها.
هذا التصعيد األمني المستج ّد في الجرود تزامن مع جملة من
المؤشرات التي تشي بسعي جهات ما إلى تصعيد الوضع األمني
في لبنان.
أبرز هذه المؤشرات :تحريك ملف العسكريين المخطوفين في
الشارع تجلّى بقطع بعض الطرقات الحيوية في بيروت كطريق
المطار .ثانيا ً سلسلة توقيفات قامت بها األج�ه��زة األمنية في
اآلون��ة األخيرة ال سيما يوم أم��س ،ألشخاص ينتمون أو يشتبه
في انتمائهم إلى خاليا إرهابية ،فقد أوقف الجيش في منطقة وادي
حميد  -عرسال ،المواطن حسين محمد الحجيري ،لالشتباه في
انتمائه إلى مجموعات إرهابية ،وداهمت مخابرات الجيش منزالً
في بلدة اللبوة البقاعية المحاذية لبلدة عرسال ،وأوقفت السوري
محمد كبار لتورطه بأعمال إرهابية ،كما أوقفت المديرية العامة
لألمن العام السوري (ع.ب ).النتمائه إلى تنظيم «جبهة النصرة»
واشتراكه مع آخرين على شراء األسلحة والذخائر الحربية على
أنواعها ونقلها إلى جرود عرسال وإلى داخل األراضي السورية
لمصلحة التنظيم المذكور ،كما أوقفت المواطن محمود حسن عز
الدين في عرسال ،لالشتباه في انتمائه إلى الجماعات اإلرهابية.
وف��ي ه��ذا اإلط� ��ار ،رأت ال�م�ص��ادر أن توقيف ه��ذا ال �ع��دد من
المنتمين الى خاليا إرهابية يؤشر الى تصاعد النشاط اإلرهابي،
وبالتالي تزايد احتماالت القيام بأعمال إرهابية ،وأضافت :أنه في
ظل عجز الحكومة عن اتخاذ القرارات واالنقسام السياسي وشلل
المؤسسات ،ف��إن احتمال توتير ال��وض��ع األم�ن��ي يصبح واردا ً
في أي لحظة ،ألن الفراغ السياسي ي��ؤدي ال��ى التوتير األمني.
وتوقعت أن يشهد لبنان تطورات دراماتيكية أكثرها خطورة لعب
بعض الجهات اإلقليمية بورقة مخيمات النازحين السوريين ال
سيما في عرسال في ظل انفجار أزمة الالجئين في أوروب��ا وما
يتردد عن مخطط لتوطين النازحين السوريين في لبنان.
هذا الخطر المقبل على لبنان من الجرود يطرح عالمات استفهام
عديدة حول استمرار بعض األطراف السياسية برفض أي قرار
سياسي لتأمين الغطاء الكامل للجيش ب��ال��دخ��ول ال��ى عرسال
ومداهمة مخيمات النازحين السوريين التي وبحسب مصادر
أمنية ال تزال تؤوي عددا ً كبيرا ً يقدر باآلالف من المسلحين الذين
يتنقلون بين عرسال البلدة وال�ج��رود فيما ممرات المساعدات
الغذائية والطبية مؤمنة لهم.
في ظل شبه االتفاق العالمي على مكافحة اإلرهاب ومع التدخل
الروسي العسكري في سورية والعمل على تشكيل حلف إقليمي
يض ّم سورية والعراق وإيران لمواجهة اإلرهاب ،ماذا على لبنان
أن يفعل؟
ال�م�ص��ادر العسكرية وصفت ال�ح��رب ال��دول�ي��ة اإلقليمية على
اإلره��اب فرصة للبنان للخالص من اإلرهابيين الذين يحتلّون
ال �ج��رود وي��ه��دّدون أم�ن��ه بشكل دائ ��م ،ودع ��ت ال��دول��ة اللبنانية
وال�ج�ي��ش وال�م�ق��اوم��ة إل��ى ض ��رورة التحضير لعملية عسكرية
استباقية واسعة ضد اإلره��اب في الجرود مواكبة للعملية التي
يقوم بها الجيش السوري وحلفائه في سورية على وقع الضربات
العسكرية الروسية وبالتالي دف��ع المسلحين لالنسحاب الى
الشمال ،كما حصل في الزبداني وإخراجهم من األراضي اللبنانية
مقابل إط�لاق العسكريين المخطوفين .فهل يستغل لبنان هذه
الفرصة التي ربما لن تتك ّرر؟

ن�شاطات

تشير م�ع�ل��وم��ات م��ن داخ ��ل ت �ي��ار المستقبل إل��ى أنّ
التيار يعيش أزمة زعامة حقيقية ،فهو يتأرجح ما بين
زعامتَ ْي رئيسه الحاضر فؤاد السنيورة والغائب سعد
الحريري ،لك ّن سبب هذه األزمة ليس المنافسة الداخلية
على رئاسة الحكومة أو حتى التيار ،إنما هي نابعة من
منافسة غير معلنة للحصول على الرضى السعودي.
وأش ��ارت المعلومات أي�ض�ا ً إل��ى الكثير الكثير ف��ي هذا
الصدد ،منذ أن تولى الملك سلمان الحكم وأعاد «جوجلة»
الفريق الحاكم ،تلك الـ»جوجلة» التي ليست على ما يبدو
لمصلحة «زعيم» المستقبل.
ال يبدو أنّ عالقة الحريري بولي العهد األمير محمد
ب��ن ن��اي��ف السيئة تسير ن�ح��و التحسن أو ع�ل��ى األق� � ّل،
ولسوء حظ الحريري فإنّ فرص إظهار حرصه ووالئه
للسعودية ليست كثيرة ،وهو بات يقتنصها علّه يستطيع
تقديم أوراق اعتماده للمليك الجديد المثقل بأعباء حكم
سلفه ،باإلضافة إلى أنّ التغيير ح ّرك معارضين له داخل
العائلةُ ،يضاف إلى ذلك دخوله القصر الملكي على وقع
االتفاق النووي التاريخي وافتتاح عهده بحرب اليمن.
ك� ّل ه��ذا ال يجعل من لبنان ه ّما ً سعوديا ً وال يجعل من
أسس لها
فتح عالقات جيدة مع الرياض ،على غرار التي ّ
والده الراحل ،مه ّمة سهلة.
�وح النظام السعودي منذ أن تولى الملك سلمان
لم ُي� ِ
الحكم اهتماما ً الفتا ً بلبنان ال��ذي يم ّر بمرحلة شديدة
الحساسية قد تفتح المجال لغير السعوديين القتناصها،
كما ت ّم سابقا ً في مصر حيث أفسح التراخي السعودي

مجاالً واس�ع�ا ً لتركيا بفوز ام�ت��داد الحزب الحاكم فيها
م��ن اإلخ ��وان المسلمين برئاسة م�ص��ر ،قبل أن تعاود
السعودية وض��ع ي��ده��ا على المشهد .ه��ذا م��ا يمكن أن
يحصل في لبنان بعد اتضاح ع��دم أولويته ،فكيف إذا
برزت نيات وضع اليد على الساحة السياسية عبر دور
قطري واضح في بعض ما يجري في الشارع ،وهذا ما
عبر عنه يوما ً أحد صقور المستقبل وزير الداخلية نهاد
المشنوق الذي قال إنّ ما يجري هو عبث دولة خليجية
صغيرة وهو من جهته ،مرشح طامح لرئاسة الحكومة
النفتاحه الكبير على الفرقاء اللبنانيين كافة .وقد حافظ
على ه��ذا االن�ف�ت��اح بقصد المنافسة وه��و ال��ذي ل��م يكن
ليقل ما قال عن قطر لو لم يكن يعلم أهميته ودوره في
قطع الطريق على غير السعودية في لبنان .وه��ذا أدى
إلى لقاء بين السفير القطري والرئيس ف��ؤاد السنيورة
لالستيضاح وتأكيد األخير على ال��دور اإليجابي لقطر
داخلياً.
ً
ّ
وسط كل هذا ،يجد الحريري نفسه محاصرا بصقور
مستقبلية تصاعدت فجأة في وجهه .وبين غيابه الذي
طال والذي لم يعد ممكنا ً ربطه برحيل الرئيس السوري
بشار األسد ليعود من مطار بيروت ،وفق ما كان مقرراً،
وليس مرتبطا ً بمخاطر أمنية يعيشها ك� ّل الزعماء في
لبنان ،وهي ليست هاجسه .لك ّن لجوء الحريري الدائم
إلى مهاجمة حزب الله وردوده الالذعة على أمينه العام
السيد حسن نصرالله وتجنيد تياره ووسائل اإلعالم
التابعة له من أجل النيل من مهابته في ك ّل مرة يتناول
فيها السيد نصر الله السعودية س��را ً وعالنية ل��م تعد
فكرة مجدية من أج��ل إثبات ال��والء للسعودية .فاليوم
وبعد ما ُنسب من كالم إلى السيد نصرالله عن اعتباره

�سالم يتر�أ�س اجتماع ًا للجنة النفايات

أنّ السعودية ساهمت في قتل اللبنانيين في تموز ،ر ّد
الحريري على هذا الكالم واضعا ً حزب الله ونصرالله في
خانة الحكم الديني واألخالقي ،بقوله إنّ السيد نصرالله
أول من سيُسأل عن دماء اللبنانيين في يوم القيامة.
عبثا ً ي�ح��اول ال�ح��ري��ري لفت نظر المملكة باهتمامه
البالغ بسمعتها حتى يوظف نفسه مكتبا ً إعالميا ً في
لبنان للدفاع عنها ،وهي التي تعرف أنّ السيد نصرالله
الع��ب إقليمي أس��اس��ي وأنّ االشتباك خ��رج م��ن اإلطار
الداخلي اللبناني منذ زم��ن ،وأنّ المعركة معه بالنسبة
إليها تتخطى التصريحات ال�ت��ي تعرفها سلفا ً والتي
يستخدمها الحريري بوابة يحشد من خاللها للفت نظر
اإلدارة السعودية الحالية من دون أخذه بعين االعتبار أنّ
كالمه قد يؤدي إلى احتقان في الداخل قد ال ُتحمد عقباه،
وال سيما أنّ لبنان يم ّر بمرحلة خطرة.
ّ
بغض النظر عن مواقف الحريري المؤيدة للمملكة
وراع ل��ه ول�ت�ي��اره ،إال أن��ه ال يحقّ ل��ه وم��ن أجل
كحليف
ٍ
تجديد أوراق اعتماده لدى المملكة ّ
غض النظر في ك ّل مرة
ع ّما قد يسببه كالمه من احتقان لشارع مقابل شارع،
متكالً على وعي حزب الله بعدم االنجرار للفتن .وإذا كان
يريد الظهور كمدافع دائم عن النظام السعودي ،فعليه أال
يلوم المدافعين عن النظام السوري في لبنان ،طالما أنه
يك ّرس أهمية الوفاء في سلوكه ألصحاب الفضل ليبقى
السؤال األساسي :هل نسي الحريري ،في معرض رده
على نصرالله ،أنّ الحوار القائم بين تياره وحزب الله لم
يكن ليستمر جلسة واح��دة ل��وال أنّ السعودية تعتبره
الشعرة التي ال تريد قطعها م��ع ال�ح��زب ،وبالتالي مع
إيران؟

ش ّددت أوساط سياسية
مطلعة على ضرورة
االستمرار في بذل
الجهود إلخراج البلد
من حالة االستعصاء
السياسي التي تتحكم
بك ّل مفاصله ،والتي
تنعكس سلبا ً على
أوضاعه االقتصادية
واالجتماعية
والمعيشية فتزيدها
تعقيدا ً على تعقيد.
وح ّذرت من امتداد
هذه االنعكاسات إلى
الجانب األمني ،حيث ال
يجوز مطلقا ً االستهتار
بحجم المخاطر التي
ال يستطيع لبنان
مواجهتها في هذا الجو
من التفكك واالنقسام
والشرذمة!...

المجمع الأنطاكي الأرثوذك�سي:
ال�سالم كفيل بمنع �إفراغ ال�شرق من �أبنائه

�شهيب :لدينا �أبواب ّ
عدة مفتوحة للحل

يازجي مترئسا ً المجمع األنطاكي في البلمند
سالم مترئسا ً اجتماع اللجنة في السراي
ت��رأس رئيس الحكومة تمام س�لام ،صباح أمس في
السراي الحكومية ،اجتماعا ً للجنة النفايات حضره وزيرا
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والزراعة أكرم شهيب
ورئيس مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر تمت خالله
متابعة البحث في إيجاد حلول لتنفيذ خطة النفايات.
بعد اللقاء ،قال شهيب« :اجتماعاتنا مستمرة واليوم
أطلعت دولة الرئيس والوزير المشنوق على ما توصلت
إليه كما أطلعنا الوزير المشنوق على نتائج اجتماعاته
المستمرة مع ك ّل فاعليات عكار .وإن شاء الله يبدأ المسار
الجدي األسبوع المقبل بعدما تقدمنا كثيرا في منطقة
سرار ونحن ننتظر تحديد الموقع الثاني من فاعليات
المنطقة خالل الساعات المقبلة ،والعمل جدي على كل
المستويات واألمل أن نصل إلى مكان ما».
وردا ً على س��ؤال حول الموقع الثاني أج��اب« :نحن
حددنا المواقع وننتظر موافقات مبدئية من نواح أمنية أو
مائية أو غير ذلك».
وحول إمكانية عقد اجتماع حكومي مخصص لخطة
النفايات ،أكد شهيب «أنّ قرار مجلس الوزراء واضح في
هذا الشأن وهو الشروع في تنفيذ الخطة عند إنجازها،
ولكن هناك بعض المراسيم التي تحتاج اليها ودولة
الرئيس في الوقت المناسب سيدعو إلى جلسة ساعة
يشاء عندما تصبح األمور جاهزة».
وعن الحراك المدني وهطول األمطار وتأثير ذلك على
النفايات ،قال« :نحن نقدر الحراك المدني ولكنني لست

(داالتي ونهرا)
خبيرا ً في هذا الموضوع التقني ومن المؤكد أنّ النفايات
تتأثر باألمطار ،وخصوصا ً أنّ أي نفايات تصبح بعد 72
ساعة صالحة فقط للطمر».
وأكد أنّ الخطة مستمرة «وأنا قلت أننا نحفر الصخر
باإلبرة وقد أصبح لدينا أبواب عدة مفتوحة للحل ونأمل
في األسبوع المقبل أن يبدأ تنفيذ المسار».
واستقبل الرئيس س�لام وزي���ر االت��ص��االت بطرس
حرب الذي لفت إلى أنّ «االجتماع كان لتقويم الظروف
واالتصاالت التي يقوم بها للمحافظة على ما تبقى من
مؤسسات الدولة وإعادة تفعيل هذه المؤسسات».
وفي السياق عينه ،بحث وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق في مكتبه في الوزارة ،مع وفد من اتحاد بلديات
البقاعين األوسط والغربي وراشيا ،في أزمة النفايات.
وقال رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ العميد الركن
المتقاعد م��روان زاك��ي« :تمحور االجتماع ح��ول ملف
النفايات .وطلب منا معالي الوزير أن نبدأ بدراسة إليجاد
ح ّل لملف النفايات في المنطقة ،وبالتالي أن يقوم ك ّل
قضاء بإيجاد أرض إلنشاء مطمر لمعالجة نفايات لك ّل
قضاء».
كما اجتمع إلى وفد من بلديات منطقة الدريب في عكار،
وتم التباحث في موضوع النفايات وتحويل مكب سرار
إلى مطمر.
وعرض الوفد للهواجس واالستفسارات التي تعترض
األهالي.

تج ُّمع العلماء يزور ال�سفير ال�سوري
ويع ّزي فتحعلي ب�ضحايا منى

انعقد المجمع األنطاكي األورث��وذك��س��ي أم��س ،برئاسة
البطريرك يوحنا العاشر يازجي في دورته العادية السادسة
من السادس وحتى الثامن من تشرين األول في دير سيدة البلمند
بحضور المطارنة :جاورجيوس (أبرشية جبيل والبترون
وتوابعهما) ،يوحنا (أبرشية الالذقية وتوابعها) ،الياس
(أبرشية بيروت وتوابعها) ،الياس (أبرشية صيدا وصور
وتوابعهما) ،أنطونيوس (أبرشية المكسيك ،فنزويال ،أميركا
الوسطى وجزر الكاريبي) ،دمسكينوس (أبرشية ساو باولو
وسائر البرازيل) ،سابا (أبرشية حوران وجبل العرب) ،جورج
(أبرشية حمص وتوابعها) ،سلوان (أبرشية بوينس آيرس
وسائر األرجنتين) ،باسيليوس (أبرشية عكار وتوابعها)،
أف��رام (أبرشية طرابلس والكورة وتوابعهما) ،إغناطيوس
(أبرشية فرنسا وأوروبا الغربية والجنوبية) ،اسحق (أبرشية
ألمانيا وأوروبا الوسطى) ،غطاس (أبرشية بغداد والكويت
وتوابعهما) ،وسلوان (أبرشية الجزر البريطانية وإيرلندا).
كذلك شارك الوكيل البطريركي األسقف أفرام (معلولي)
أمين سر المجمع المقدس ،مع كاتب المجمع اإليكونوموس
جورج ديماس .واعتذر عن الحضور المطارنة إيليا (أبرشية
حماه وتوابعها) ،سرجيوس (أبرشية سانتياغو وتشيلي)،
بولس (أبرشية أستراليا ونيوزيالندا) ،جوزيف (أبرشية
نيويورك وسائر أميركا الشمالية) .وقد حضر المطران بولس
(أبرشية حلب واالسكندرون وتوابعهما) ،المغيب بفعل األسر،
في صلوات آباء المجمع وأدعيتهم.
بعد ال��ص�لاة ،رح��ب اآلب���اء ب��ال��م��ط��ران س��ل��وان (أون���ر)
متروبوليت الجزر البريطانية وإيرلندا المنتخب حديثاً .وابتدأ
االجتماع بعرض واقع األبرشيات وضرورات العمل اإلغاثي.
ومن ثم ،استعرض اآلباء التقارير المرفوعة إليهم بشأن العمل
التحضيري للمجمع األرثوذكسي الكبير وتدارسوها ،وقرروا
قبول الوثيقة المختصة بـ«عالقات الكنيسة األرثوذكسية
بالعالم المسيحي» والوثيقة المختصة بـ«مساهمة الكنيسة
األرثوذكسية في تحقيق المبادىء المسيحية حول السالم
والحرية واألخ َّوة والمحبة بين الشعوب ،وفي إزالة التمييز
العنصري وذلك مع بعض اإلضافات» .وأكدوا على «الموقف
األرثوذكسي المستقر منذ بدء العمل التحضيري للمجمع
بضرورة مراعاة مبدأ اإلجماع سواء في الدعوة إلى المجمع أو
في النصاب (الحضور) أو في اتخاذ القرارات».
وعرض اآلباء تقرير لجنة التواصل بين األبرشيات وتقرير
لجنة العائلة وتدارسوا توصيات التقريرين المقدمين مثمنين
الجهود المبذولة.

كما استعرضوا واقع أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما،
واستمعوا بناء على تكليف البطريرك ،إلى تقرير المعتمد
البطريركي المطران باسيليوس (منصور) متروبوليت عكار
وتوابعها .وتداولوا كذلك بما أعلمهم به يوحنا العاشر عن
أجواء استقباله لوفود من أبناء زحلة واستماعه إليها.
وبعد ال��ت��داول وت���دارس رغبات أبناء األبرشية من ك ّل
األطياف ،انتخب اآلباء قدس األرشمندريت يونان (الصوري)
متروبوليتا ً على زحلة وبعلبك وتوابعهما مصلين أن يهب الله
المتروبوليت اسبيريدون (خ��وري) العمر المديد وموجهين
الشكر للمعتمد البطريركي المطران باسيليوس (منصور).
وتوقف المجتمعون عند «آالم الشعب السوري المتفاقمة
منذ سنوات ،وال سيما معاناة المهجرين الذين يخاطرون
بحياتهم هربا ً من الحرب واإلرهاب ،وسعيا ً وراء حياة أفضل
لهم وألبنائهم مصلين أن يخفف الله آالمهم» .وش ّ��ددوا على
«ضرورة إحالل السالم في الشرق وفي سورية بخاصة ألنّ
السالم هو الكفيل بمنع إفراغ هذا الشرق المعذب من أبنائه».
وج��دّد اآلب��اء «دعوتهم إل��ى أبنائهم للتجذر في أرضهم
وبيوتهم ليشهدوا فيها للمسيح القائم والمنتصر على الموت»،
مك ّررين «دعوتهم إلى ترسيخ قيم المحبة والسالم في ربوع
سورية والشرق .كما دعوا العالم والمنظمات الدولية إلى النظر
بجدية إلى قضية مطراني حلب المخطوفين يوحنا ابراهيم
وبولس يازجي التي يتغاضى الجميع عنها والتي أمست
عنوانا ً لمعاناة هذا المشرق الذي يقاسي ويالت الحروب خطفا
وتهجيرا ًوقتالً».
ورحب المجتمعون بـ«الحوار الدائر بين األفرقاء السياسيين
في لبنان ويأملون أن يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية
يؤمن انتظام العمل المؤسساتي فيه ويعيد إليه دوره ومكانته
بين دول العالم» ،مناشدين النواب أن «يتحملوا مسؤوليتهم
في هذا المجال» ،ويدعون الحكومة إلى أن «تنصرف إلى
تأمين مستلزمات العيش الحيوية للشعب الذي يعاني على
المستويين االجتماعي واالقتصادي من تدهور الخدمات
المعيشية األساسية».
وشدّدوا على «ضرورة احترام الحريات العامة التي يكفلها
الدستور ،وال سيما حرية التعبير التي لطالما ميزت لبنان»،
وصلوا من أجل العراق واليمن وليبيا وك ّل البالد العربية،
ضارعين إلى الله أن «يقيمها في السالم والطمأنينة».
واستنكروا «ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من آالم»،
مناشدين العالم «إيجاد ح ّل سريع وعادل للقضية الفلسطينية
المحقة».

ابراهيم يلتقي علي عبد الكريم
ويبحث مع وفد كن�سي �أو�ضاع النازحين
سفيرة فنزويال وممثل حزب االتحاد

فتحعلي مجتمعا ً إلى وفد تجمع العلماء في مقر السفارة

 رعى وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر افتتاح مهرجان
«جوائز العمارة للدول العربية وحوض البحر المتوسط  2015ممثالً
رئيس مجلس النواب نبيه بري في مركز بيروت للمعارض «بيال».
من جهة أخ��رى ،عقد زعيتر ووزي��ر العدل أش��رف ريفي اجتماعا ً
في وزارة االشغال ،أعلنا خالله اسم مكتب المحاماة الذي سيدافع
عن لبنان في قضية التحكيم مع شركة  Imperial Jetوهو مكتب
.Bredin Prat
 عرض رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة
التطورات مع سفيرة االتحاد األوروبي الجديدة في لبنان كريستينا
السن.
 استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دري��ان في دار
الفتوى النائب محمد الحجار وجرى البحث في األوضاع الراهنة.
ـ زار ممثل حزب االتحاد في أميركا الجنوبية ونائب رئيس اتحاد
مؤسسات الجمعيات العربية في فنزويال أرماندو مراد والمسؤول
اإلعالمي جهاد مراد ،سفارة الجمهورية البوليفارية الفنزويلية في
بيروت ،حيث كان في استقبالهم السفيرة سعاد كرم.
وجرى خالل اللقاء ،التشاور في مختلف القضايا التي تهم البلدين.
وقد شكرت السفيرة كرم م��راد على ال��زي��ارة ،مشدّدة على «أواص��ر
الصداقة واألخوة بين الشعبين اللبناني والفنزويلي».

زار وفد من تجمع العلماء المسلمين في لبنان ،ض ّم
مجلس األمناء ومجلس اإلدارة برئاسة رئيس المجلس
األمناء القاضي الشيخ أحمد الزين ،السفير اإليراني محمد
فتحعلي معزيا ً بضحايا فاجعة منى.
وبعد اللقاء ،قال الزين« :قدمنا إليه التعازي بشهداء
كارثة منى أثناء أداء فريضة الحج في المملكة العربية
السعودية ،وطلبنا منه أن ينقل هذه التعازي إلى الشعب
اإليراني العظيم وإل��ى السيد القائد والولي الفقيه علي
خامنئي ،معبرين له عن أسفنا وحزبنا لما جرى في فريضة
الحج ،التي شملت عددا ً من أبناء األمة االسالمية خالل أداء
ركن من أركان اإلسالم».
وأض���اف« :م��ن ال��ض��روري أن نتجاوز ه��ذه الفوضى
الحاصلة في أداء فريضة الحج ،ويجب على حكومة المملكة
العربية السعودية أن تعمل على تشكيل لجنة ووضع
نظام يضمن األمن واألمان خالل أداء هذه الفريضة ،وهذا
األمر ليس تدخالً في السياسة والمساس بسيادة المملكة
العربية السعودية ،على أن تضم هذه اللجنة مستشارين
ممثلين عن الدول اإلسالمية».
كما زار وفد من التجمع برئاسة الشيخ حسان عبد الله،
السفارة السورية ،حيث التقى السفير علي عبد الكريم علي.

وأك��د عبدالله في تصريح على دعم التجمع «الدولة
السورية ق��ي��ادة وجيشا ً وشعبا ً ف��ي مواجهة الهجمة
الصهيوأميركية التي تستهدف النيل من خط المقاومة،
باعتبار سوريا تحتل الموقع االستراتيجي األول في هذا
الخط لخصوصيتها الجيوبولتيكية».
وأض���اف« :أطلعنا السفير على مستجدات الوضع
السياسي والميداني وأهمية التدخل الروسي بطلب من
القيادة السورية والذي له معانٍ كبيرة أهمها انتهاء مرحلة
القطب الواحد إلى مرحلة األقطاب المتعدّدة ،ما يعطي
للشعوب المستضعفة إمكانية التعبير عن إرادتها المستقلة
دون خوف من االستكبار األميركي».
وتابع« :ت ّم التأكيد على أنّ العمل العسكري في هذه
المرحلة محدود بالقضاء على اإلره��اب قضاء نهائيا ً ال
احتوائه كما هي السياسة األميركية وفي نهاية المطاف
جلوس األط��راف السياسية مواالة ومعارضة إلى طاولة
حوار لوضع أسس سورية المستقبل».
وشدّد على «أهمية أن تبقى القضية الفلسطينية ،هي
القضية المركزية لألمة ،وخصوصا ً في هذا الوقت الذي
يخوض فيها الشعب الفلسطيني انتفاضة جديدة في وجه
محاولة الصهاينة االستيالء على المسجد األقصى».

استقبل المدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم سفير سورية
ف��ي لبنان علي عبد الكريم علي،
وب��ح��ث معه األوض����اع ال��ع��ام��ة في
لبنان والمنطقة.
كما التقى ابراهيم وف��دا ً مسيحيا ً
مشرقيا ً ض� ّم المطران جهاد بطاح
ع��ن كنيسة ال��س��ري��ان الكاثوليك
واألرشمندريت يترم غوليانا ممثالً
كنيسة المشرق اآلشورية ومنسق
ق��ض��اي��ا ال��ع��راق��ي��ي��ن ف��ي الكنيسة
الكلدانية روفائيل كوبلي ورئيس
الطائفة القبطية ف��ي لبنان األب
رويس األورشليمي ورئيس الرابطة
السريانية حبيب اف����رام ،وج��رى
عرض ألوضاع النازحين السوريين
والعراقيين إل��ى لبنان ولمشاكل
دخولهم وإقامتهم وأحوالهم الحياتية
والتربوية والطبية من كل جوانبها،
ولمحاربة استغاللهم عبر التزوير
والتسفير غير الشرعي.
وق����ال اف����رام ب��ع��د ال��ل��ق��اء« :إنّ

ابراهيم مستقبالً السفير السوري
الطوائف المشرقية إذ تشكر األمن
العام على مواكبة مآسي السوريين
والعراقيين ،تتمنى أن يتصرف لبنان
على أنه دائما رغم كل مشاكله وطن
المضطهدين وواح��ة الباحثين عن
حرية وأم��ان ،وخصوصا ً أن يشعر
مسيحيو الشرق بأنهم في وطنهم

ال��ث��ان��ي وم��رح��ب بهم حتى ع��ودة
األحوال واألمن إلى العراق وسورية،
ألنّ هجرة المسيحيين خسارة وطنية
وقومية وإنسانية».
وأضاف« :القى الوفد ك ّل إيجابية
من اللواء ابراهيم لمعالجة المشاكل
التي ت ّم عرضها».

