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حمليات �سيا�سية

التفجير الإرهابي في برج البراجنة
التوقيت ،والأهداف...
وكيف �أُحبطت؟
} حسن حردان
كشفت العملية اإلرهابية التي نفذها أعضاء في تنظيم
«داع��ش» اإلره��اب��ي ،م�ج�دّداً ،الطبيعة اإلجرامية الوحشية
لهذا التنظيم وفكره التكفيري المعادي لإلنسانية .فهذه
العملية اإلجرامية استهدفت مواطنين مدنيين في سوق
شعبي مكتظ بالمارة إليقاع أكبر عدد من الضحايا ،وهي
سفكت كانت
لم تميز بين مواطن وآخر بل إنّ الدماء التي ُ
مزيجا ً من دماء اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين.
واألسئلة التي طرحت في أعقاب هذه الجريمة هي:
لماذا جاءت في هذا التوقيت بالذات؟ وما هي أهدافها؟
وهل تحققت هذه األهداف؟
بالنسبة إلى التوقيت ،فمن الواضح أنّ الجريمة جاءت
في ظ ّل الهزائم ال ُمتتالية التي ُتمنى بها الجماعات اإلرهابية
المسلحة في س��وري��ة ،والتقدم الكبير والسريع للجيش
العربي السوري وحلفائه على كافة جبهات القتال بدعم
جوي روسي ،كما جاءت في ظ ّل عودة الحركة السياسية
الدولية واإلقليمية إلعطاء دفع للح ّل السياسي على قاعدة
التسليم بحقّ الشعب ال�س��وري في تقرير مصير بالده،
وانتخاب رئيسه بعيدا ً من اإلمالءات الخارجية ،إلى جانب
العمل على تصنيف الجماعات اإلرهابية لتوحيد الجهود
الدولية لمحاربتها ،كما ج��اءت أيضا ً متزامنة مع انهيار
معنويات الجماعات المسلحة وظهور الكثير من المؤشرات
على تف ُّككها ،وهروب عناصرها باتجاه األراضي التركية
بعد سيادة شعور بفقدان األمل لديها في تحقيق أهدافها إثر
زيادة منسوب الدعم الروسي للجيش السوري عسكرياً،
وهي تكشف تقاعس الدول الغربية وعجزها عن مواجهة
روسيا ،وبالتالي إنقاذ الجماعات اإلرهابية الموالية لها من
السقوط في الميدان.
وفي ما يتعلق باألهداف ،فمن الواضح أنّ هذه العملية
اإلرهابية إنما استهدفت تحقيق جملة من األهداف هي:
ـ م�ح��اول��ة ح��رف األن �ظ��ار ع��ن ه��ذه ال�ه��زائ��م ال�ت��ي تلحق
ب��ال�ج�م��اع��ات المسلحة ف��ي س��وري��ة ع�ب��ر تسليط الضوء
إعالميا ً على ح��دث جديد يستقطب اهتمام ال��رأي العام،
وهو نهج لطالما اعتمدته هذه الجماعات على مدار سنوات
األزمة ،إن كان عبر تنفيذ عمليات إرهابية وارتكاب المجازر
ض ّد المدنيين ،أو بواسطة تنفيذ هجوم على منطقة معزولة
إلظهار أنها ال تزال تمتلك القدرة ولم تهن أو تتراجع.
ـ رفع معنويات قواعدها المسلحة وأنصارها ،وال سيما
ف��ي م��واق��ع ال �م��واج �ه��ة ،وم �ح��اول��ة ت�ب��دي��د ص ��ورة الهزائم
والظهور بأ ّنها قادرة على الضرب في أي مكان ،فلم تتأثر
وأنها ق��ادرة على استعادة زم��ام المبادرة لوقف االنهيار
الحاصل في صفوفها ،نتيجة التقدم المستمر الذي يحققه
الجيش العربي السوري وحلفاؤه.
ـ االنتقام من جمهور المقاومة ومحاولة إضعاف عزيمته
وتأييده في حربها إلى جانب الجيش العربي السوري ض ّد
القوى اإلرهابية ،وبالتالي السعي إلى إح��داث شرخ بين
المقاومة وقواعدها الشعبية التي تستند إليها في مواصلة
كفاحها ونضالها ض ّد العدو الصهيوني من جهة ،والعدو
اإلرهابي التكفيري من جهة ثانية.
ـ محاولة إث��ارة الفتنة اللبنانية ـ الفلسطينية ،وبالتالي
خلط األوراق وإدخال وإشغال المقاومة في خضم معركة
تستنزف قدراتها بعيدا ً عن مواجهة قوى اإلره��اب ،وفي
الوقت نفسه إثارة العداء ض ّد الشعب الفلسطيني وقضيته
الوطنية ،وتحويله إل��ى شعب م�ع��ادٍ ،وه��و ما يؤكد الدور
الصهيوني في التخطيط لهذه العملية اإلرهابية وارتباط
الجماعات اإلرهابية بأجهزة االستخبارات الصهيونية.
وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ُي�م�ك��ن إدراج ال �ه��دف م��ن ال�ب�ي��ان الذي
أعلن فيه «داع��ش» تبنّيه للعملية والقول بأنّ االنتحاريين
فلسطينيان.
ال ش� ّ
�ك ف��ي أنّ مواجهة أه��داف ه��ذه العملية اإلرهابية
تستدعي يقظة وطنية حقيقية لكشف مراميها الخبيثة
التي تسعى ،كما أسلفنا ،إلى الثأر من جماهير المقاومة،
ب��ال��درج��ة األول ��ى ،وم�ح��اول��ة ال �ح � ّد م��ن مضاعفات هزائم
اإلرهابيين في س��وري��ة ،وه��و أسلوب صهيوني بامتياز
طالما اعتمد أث��ر ك� ّل هزيمة صهيونية أم��ام المقاومة عبر
ارت �ك��اب ال �م �ج��ازر ال��وح�ش�ي��ة ض � ّد ال�م��دن�ي�ي��ن ،ك�م��ا حصل
عشية هزيمة تموز العام  2006في قانا .وه��ذا يستدعي
العمل على كشف وإماطة اللثام عن أه��داف ه��ذه الجرائم
اإلرهابية وتنوير الرأي العام بحقيقتها واستخدام الوقائع
والمعطيات الحقيقية والموثقة كلّها لدحض الدعاية التي
ت�ق��وم بها التنظيمات اإلره��اب�ي��ة لتضليل ال �ن��اس ،إن كان
لناحية اس �ت �خ��دام ك � ّل وس��ائ��ل اإلع �ل�ام ،ب�م��ا فيها مواقع
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ،ل�ك�ش��ف ح�ق�ي�ق��ة األك ��اذي ��ب التي
بزج الفلسطينيين أو السوريين في تنفيذ عملياتها
أطلقتها ّ
ً
اإلجرامية ،وخصوصا أنّ التحقيقات أكدت أنّ االنتحاريين
سوريان وليسا فلسطينيين ،في حين أنّ تنظيم «داعش» أو
«جبهة النصرة» أو غيرهما يض ّمان في صفوفهما أعضاء
من جنسيات مختلفة تنتمي إلى عشرات الدول في العالم
إن كانت عربية أو أجنبية ،وبالتالي فإنّ هؤالء اإلرهابيين،
ّ
بغض النظر عن جنسياتهم ،ال يمثلون شعوبهم وال يمكن
أن يؤخذ أي شعب ينتمون إليه بجريرة أعمالهم الوحشية،
كما أنّ لفت النظر إل��ى الهدف األس��اس��ي من الحرب على
س��وري��ة فهو ض��رب دوره��ا الوطني وال�ق��وم��ي والمقاوم
المناصر للقضية الفلسطينية وحقّ الشعب الفلسطيني في
مقاومة االحتالل ،لهذا فإنّ الهدف من جريمة برج البراجنة
هو بح ّد ذات��ه استهداف للقضية الفلسطينية عبر محاولة
تأليب جمهور المقاومة ض ّد أبناء الشعب الفلسطيني في
لبنان.
إنّ إحباط أه��داف اإلرهابيين تكون بالمزيد من الوعي
الوطني وعدم االنقياد األعمى وراء الشائعات واألضاليل
وكذلك عبر االلتفاف حول المقاومة ودورها الريادي في
محاربة هذا الخطر اإلرهابي التكفيري ،الوجه اآلخر للخطر
الصهيوني ،وهو ما عبّر عنه ،بشكل جلي ،أهالي الضاحية
الجنوبية ،وم�لاق��اة ه��ذا الموقف الوطني ،ال��واع��ي إلبعاد
المخطط اإلره��اب��ي ،من قبل أبناء الشعب الفلسطيني في
مخيمات لبنان ،وق��واه الوطنية ،ومسارعتهم إلى التنويه
بخطاب قائد المقاومة السيد حسن نصرالله الذي أسهم،
ب��دوره ،في وأد محاوالت إشعال الفتنة ،وإحباط أهداف
العملية اإلرهابية اإلجرامية ،وتحصين الوعي الوطني في
مواجهة الشائعات المشبوهة التي انتشرت على مواقع
التواصل االجتماعي في محاولة خبيثة لتوظيف الجريمة
ف��ي خ��دم��ة م�خ�ط��ط ال �ف �ك��ر اإلره ��اب ��ي ال�ت�ك�ف�ي��ري وال �ع��دو
الصهيوني.
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توافق «ن�صراهلل ـ الحريري» ر�سالة �إقليمية بعدم التفجير وال حلول
 روزانا ر ّمال
ليست مصادفة أن يخرج األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله ،عقب التفجير اإلرهابي في برج البراجنة في
الضاحية الجنوبية لبيروت ،ليُجدِّد ما كان يدعو إليه أصالً منذ
فترة بعيدة ،وهو التركيز على أنّ هناك فرصة لبنانية – لبنانية
من أجل ح ّل استحقاقات البالد العالقة ،ألول مرة ،ألنّ الدول
منشغلة بما هو أهم من ملفات البالد وهي تحسب ك ّل خطوة
وموقف وتصريح نقطة لها أو نقطة مضادة عليها .من هنا ،فإنّ
الوهم الذي وقع فيه البعض كان بعيدا ً عن نصرالله ولهذا رفع
منسوب االعتماد على الح ّل الداخلي إلى سلم األولويات ،متخليا ً
عن أي اعتماد على تقدّم إقليمي قريب على مستوى التسويات
قادر على إخراج لبنان من مأزقه والتأسيس لمرحلة جديدة.
المعركة طويلة ،هكذا كان يتحدث السيد نصرالله دائما ً عن
قتال ح��زب الله في س��وري��ة .وم��ع تفاقم العمليات اإلرهابية
وتمدُّدها ح��ول العالم ،ال ش��يء يوحي بقرب انتهاء الضغط
ال�م�ي��دان��ي ف��ي س��وري��ة ،وب��ال�ت��ال��ي ال ش��يء ي��وح��ي باقتراب
التسويات ،على الرغم من أنّ ما جرى في فرنسا يمكن البناء
توحد ال��دول حول أهمية
على أنه سيؤدّي إلى انفراجات بعد ُّ
اعتبار مكافحة اإلرهاب أولوية ،وليست عناوين عريضة مثل
صحت هذه الفرضية ،فلن يكون لبنان
إسقاط األسد .ولكن إذا ّ
أول الملفات المطروحة على طاولة التسويات ،فهو ،بطبيعة
الحال ،ليس ملفا ًمستعجالً أيضاً ،لك ّن األهم هو أنّ أحدا ًليس في
وارد التخلي عنه ،كورقة قوة أو نفوذ ،وخصوصا ً السعودية.
ك ّل هذا المشهد ال يغيب عن بال األمين العام لحزب الله الذي
يمثل العبا ً أساسيا ً في المعركة الكبرى في المنطقة ،وهو ليس
بصدد توزيع آمال إنما إعالن نيات يرسل من خاللها رسالة على

أكثر من صعيد ،فهو يؤكد أنه قادر على خوض االستحقاقات
بك ّل الخيارات من دون حاجة إلى انتظار الخارج ،ألنّ حزب
الله العب إقليمي مق ّرر فرضته الساحة السورية ،وهو ليس
بصدد انتظار ما تمليه عليه إيران في هذا البند أو ذاك ،وهذا ما ال
يحصل غالباً ،بحسب حزب الله وديبلوماسيين إيرانيين لطالما
أكدوا العالقة المستقلة مع حزب الله ،ككيان مق ّرر وليس تابعاً،
وخصوصا ً في الشأن الداخلي الخاص.
والحاجة إل��ى حلول أصبحت مسؤولية وطنية كبرى بعد
التفجير األخير الذي أودى بحياة أبرياء ،لكن ال شيء يؤكد أنه
التفجير األخير في البالد .وفي هذا اإلط��ار استطاع لبنان أن
يتخطى امتحانا ً صعبا ً بنجاح تا ّم كاد يكلفه االستقرار األهلي
في البالد ،خصوصا ً مع الفلسطينيين ،بعد أن تبيّن أنّ هناك من
أراد ش ّق الصفوف بينهم وبين سكان تلك المنطقة ،على اعتبار
أنّ مخيم برج البراجنة هو َمن احتضن هؤالء اإلرهابيين فتندلع
الفتنة التي من الصعب إخمادها.
مؤشر إيجابي أرسلته السعودية في ر ّد الحريري الفوري
بضرورة التماسك والوحدة في البالد ،وفي إيجابية ما اقترحه
السيد نصرالله واستعداد الحريري لمناقشة الحلول .ك ّل هذا
جاء بعد رفض واضح من تيار المستقبل المشاركة في جلسة
تشريعية ال يكون فيها بند انتخاب الرئيس أوالً ،أو يكون فيها
بند اعتماد القانون االنتخابي النسبي ثانياً ،حتى وافق الحريري
على اعتماد سلة الحلول الشاملة التي اقترحها نصرالله ،لكن
توجس “المستقبل” من تبعات
من دون أن يتضح ما إذا كان ُّ
أي قانون انتخابي جديد قد تبدّدت ومن دون أن تتضح هوية
النظام األنسب للكتلة لطرحه ،عدا عن أنّ مرشح التيار للرئاسة
غير معروف حتى الساعة ،وم��ن هنا ف��إنّ اعتبار الحلول قد
اقتربت في لبنان على مستوى لوجيستي فقط بصياغة لبنانية
 -لبنانية تتطلب أخذا ً ور ّدا ً في جلسات الحوار غير ممكن.

�سالم :ال جل�سة قبل ّ
حل الم�شكلة

سالم مجتمعا ً إلى مقبل في السراي

(داالتي ونهرا)

ول��ف��ت إل��ى أنّ «ف��ي ك�� ّل تسوية
سياسية ،ال بد من ت��ن��ازالت تصب
ف��ي مصلحة ال��وط��ن ألنّ ال��وح��دة
الوطنية وانتخاب رئيس للجمهورية
أولويتان يجب الوصول إليهما عبر
التسوية السياسية».
وتعليقا ً على طاولة الحوار التي
انعقدت أمس في غياب «الكتائب»،
ذ ّكر جريج بأنّ النائب سامي الجميل
«ع �لّ��ق مشاركته ف��ي ال��ح��وار على

ح ّل قضية النفايات ،وأنا أفهم هذا
الموقف ألنه إن لم نستطع ح ّل قضية
النفايات ،فهل سنتمكن من إنجاز
تسوية سياسية وال��ت��وص��ل إلى
قانون انتخاب جديد؟ أزمة النفايات
كشفت عجز القوى السياسية عن
الح ّد األدنى من التفاهم لح ّل قضية
حياتية .من هذا المنطلق ،آمل في
الوصول إلى تسوية سياسية ،وحل
قضية النفايات».

َّ
وقع مر�سوم توزيع عائدات الخلوي على البلديات

با�سيل يتلقى ات�صاالت تعزية
ور�سالة من نظيره الفنلندي
أك��د وزي��ر خارجية فنلندا تيمو سويني «أنّ ب�لاده
ستستمر في دعم لبنان في عدة مجاالت ،منها المشاركة
في القوة الدولية الموقتة العاملة في جنوب لبنان،
وستزيد في المساهمة بمساعدة الالجئين السوريين في
الدول المجاورة لسورية من ضمنها لبنان».
ك�لام سويني ج��اء ف��ي رس��ال��ة خطية تسلمها وزي��ر
الخارجية والمغتربين جبران باسيل بواسطة كتاب من
السفارة في بيروت جاء فيها« :انتهز هذه الفرصة لشكركم
على اللقاء الجيد الذي عقدناه في نيويورك في  29أيلول
الفائت (على هامش اجتماعات الدورة العادية للجمعية
العمومية لألمم المتحدة) .ومن دواع��ي س��روري أنني
التقيتكم حيث تبادلنا وجهات النظر في مواضيع ذات
اهتمام مشترك».
وأضاف« :كما أشرت خالل اجتماعنا ،إنّ فنلندا ستستمر
في دعمها للبنان عبر مشاركتها في «يونيفيل» ،ونحن
نستعد لمضاعفة المبلغ الذي نساهم به لضحايا الصراع
ال��س��وري وللمجتمعات المضيفة في ال��دول المجاورة
لسورية ومن ضمنها لبنان .ونحن ندرك الحالة العصيبة
في لبنان ونثمن دوركم في استضافة الالجئين .إنّ إعادة
فتح السفارة الفنلندية في بيروت هي خطوة مميزة في
عالقاتنا الثنائية ،وأتطلع ُقدُما ً إلى تعميق العالقات بين
بلدينا».
وف��ي إط��ار اتصاالت التعزية بشهداء تفجيري برج
البراجنة ،تلقى الوزير باسيل من نظيره وزير خارجية

اعتبر وزير سابق أنّ
مطالبة ما ُيس ّمى «جبهة
النصرة» اإلرهابية
بإخالء بلدتي فليطا
ورأس المع ّرة مقابل
إطالق العسكريين
اللبنانيين المخطوفين
لديها ،هي بمثابة
الشرط التعجيزي ألنّ
أمر إخالء البلدتين
ليس في يد الحكومة
اللبنانية ،التي عليها
أن تكون حازمة أكثر
تجاه الدول اإلقليمية
المتو ّرطة في دعم
المجموعات اإلرهابية
في سورية ،والتي
صار دعمها موثقا ً
باألدلة التي كشفها
الرئيس الروسي
فالديمير بوتين في قمة
العشرين.

لحود يلتقي �سفير الجزائر:
لتوحيد الجهود العالمية وقهر الإرهاب

النفايات تعرقل م�سار الحلول والت�سويات

أشار نائب رئيس الحكومة وزير
الدفاع سمير مقبل بعد لقائه رئيس
الحكومة تمام س�لام ف��ي السراي
الحكومية ،إلى «أنّ هناك طلبا ً من
بعض ال��ف��رق��اء السياسيين لعقد
جلسة لمجلس الوزراء ،إال أنّ موقف
الرئيس تمام سالم واض��ح وهو أنّ
لدينا مشكلة النفايات ويعتبر أن ال
شيء مشجعا ً لعقد جلسة للحكومة
قبل الوصول إلى ح ّل للمشكلة».
وف��ي ال��س��ي��اق عينه ،ق��ال وزي��ر
اإلع�لام رمزي جريج« :إنني أطالب
دائما ً بعقد جلسة ،وخصوصا ً أن بعد
تفجيري الضاحية ،من المفترض أن
ينعقد مجلس الوزراء لدرس احتمال
اتخاذ تدابير إضافية لتطبيق الخطة
األمنية وحفظ األمن .طالبت الرئيس
سالم بذلك ،واليوم أكرر مطالبتي».
وأض������اف ج���ري���ج ف���ي ح��دي��ث
ل��ـ«ال��م��رك��زي��ة»« :ال��رئ��ي��س س�لام
يعتبر أنّ عقد جلسة فاشلة أسوأ
من عدمه .آم��ل في جلسة ال تكون
فاشلة ألن ال بد من صحوة ضمير
عقب التفجيرين .وكذلك الخطابان
السياسيان للرئيس سعد الحريري
والسيد حسن نصرالله يسيران في
ات��ج��اه الحلحلة .يجب االستفادة
من هذا الظرف لمحاولة تفعيل دور
الحكومة».

الرسالة اإليجابية التي سارع ك ّل من نصرالله والحريري
إلى إرسالها للبنانيين هي عدم وجود نيات إقليمية بتفجير لبنان
بل على العكس ،يجب ضبط األوضاع فيه ،قدر اإلمكان ،وعدم
أخذ األمور حيث ال يمكن السيطرة عليها .وبالتالي فإنّ حرص
الطرفين نابع من رغبة إقليمية مطمئنة ،أقله من جهة الحريري
الذي يؤكد على الموقف السعودي في ذلك.
اختبار التسوية الشاملة سيفشل ،لكنه سيفتح باب تمديد
هدنة الجلسة التشريعية التي ت ّمت بإضافة بند قانون االنتخاب،
فيفتحالحوارعلىسلةتفاهماتتض ّمالرئاسةوالحكومةالمقبلة
والقانون االنتخابي ويدور كالم كثير ،لكن من دون اتفاق ،ألنّ
السعودية ال تريد اتفاقاً ،بمثل ما هي ال تتحمل انفراط لبنان
وسقوطه في يد حزب الله .اجتماعات واجتماعات وو ّد وتقارب
ثم خالف من دون تصعيد ،بانتظار اقتراب قطار التسويات ألنّ
“المستقبل” لن يجرؤ دون السعودية .هكذا ت ّم تشكيل حكومة
تمام سالم وهكذا ت ّمت تسوية الجلسة التشريعية وهكذا ستتم
السلة الشاملة ولكن ليس اآلن.
إنّ قبول الحريري بطرح نصرالله ال�ي��وم البحث بالسلة
الشاملة يضع الفرقاء أمام مسؤولية في طاولة الحوار تلزم
الك ّل بالبحث جديا ً في قانون االنتخاب األمثل الذي يوفر صيغة
توافق إلجراء انتخابات نيابية تتيح الظروف اإلقليمية إنجازها،
البت “بالسلة الشاملة” التي
هذه المرة .ومن اآلن حتى لحظة ّ
سيُستفاد من فترة دراستها كهدنة في البالد ،سيُتفق عليها
ألشهر ،وربما ينتظر لبنان والمنطقة انكشاف النيات اإلقليمية
والدولية في استثمار موجة اإلره��اب وحدة لضربه من أجل
ال��دخ��ول إل��ى طاولة مفاوضات ال تتفرد بها روسيا بالقتال
الجدي ل�لإره��اب ال��ذي أح��رج خصومها ووضعهم في خانة
االستسهال والمراوغة.
لبنان وهدنة االنتظار...

خفايا
خفايا

كندا الجديد ستيفان ديون ،اتصاال ً أبلغه فيه قرار كندا
باستقبال عدة آالف من النازحين السوريين إلى لبنان
على األراض��ي الكندية .واتفق ال��وزي��ران على المتابعة
الالزمة لتبدأ هذه العملية خالل األسابيع القليلة المقبلة.
كما تلقى رسالة من المستشار االتحادي السويسري
ديديه بوركهالتير أع��رب فيها عن «الصدمة العميقة
التي تلقتها الحكومة السويسرية والشعب السويسري
نتيجة االعتداء المزدوج في منطقة برج البراجنة» ،مبديا ً
«التضامن مع الشعب اللبناني ال��ذي يواجه بشجاعة
وكرم التحديات غير العادية».
وأشار الى ضرورة المحافظة على «النموذج اللبناني
في المنطقة ،هذا النموذج القائم على التعايش واالعتدال»،
مؤكدا ً «دعم بالده للبنان وتقديرها للدور الذي يقوم به
الوزير باسيل من أجل تعزيز السالم واالستقرار».
من جهة أخرى ،وقع وزير الخارجية والمغتربين جبران
باسيل على المرسوم القاضي بتوزيع عائدات الخلوي
على البلديات كل فترة ثالثة أشهر.
وأمل أن «يتم العمل بهذا المرسوم والتقيد به لناحية
تسديد ك ّل مستحقات البلديات على المرحلة السابقة منذ
العام  ،1994من دون نقصان .وأن يتم التوزيع الدوري
من اآلن وصاعدا ً مباشرة إلى حساب البلديات ك ّل ثالثة
أشهر ،وذلك بحسب االتفاق الذي رافق الجلسة التشريعية
األخيرة في مجلس النواب».

رأى الرئيس العماد إميل لحود
«أنّ ما حصل في برج البراجنة من
تفجير انتحاري إرهابي ،ومن ثم في
باريس وما قبله وما بعده ،وك ّل يوم،
في سورية والعراقّ ،
يدل بشكل قاطع
على أنّ اآلفة اإلرهابية التكفيرية عابرة
للحدود ،وغالبا ً ما تستغ ّل النزوح
بالتسلل وقتل المدنيين األبرياء».
وق��ال لحود ،في بيان ،بعد لقائه
السفير الجزائري في لبنان أحمد بو
زي��ان« :ح��ان الوقت كي يعي العالم
أنّ الجهود يجب أن تتحد لقهر هذا
اإلره��اب في عقر داره ،في الرقة في
سورية كما في الموصل في العراق،
فتتالشى األط��راف التي تعبث بأمن
القارة األوروبية والعالم».
وأض��اف« :ال يُفيد بشيء أن نقهر
شعوب هذه المنطقة بفرض أنظمة
مصطنعة عليها أو بالسعي إلى النيل
من رموزها الوطنية الشرعية والتي
ما دأب��ت منذ اليوم األول من ان��دالع
الحرب الكونية اإلرهابية على سورية
والعراق ،من التصدي لهذه الحرب
ببسالة نادرة ،ذلك أنّ اإلرهابيين أتوا
من أصقاع العالم لتدمير هذه الدول
والحضارات المتجذرة في التاريخ،
ورعاتهم معروفون ،وهم في المطلق
أعداء األمة العربية .إنّ ما يُبحث في
يصب في
فيينا أو في أنطاليا يجب أن
ّ
خانة واحدة ،أال وهي قهر هذا اإلرهاب
التكفيري وتبني نهج المقاومين
األشراف له حيثما وجدوا».

لحود خالل لقائه سفير الجزائر
وأش���ار لحود إل��ى «أنّ الجزائر،
دول��ة عربية شقيقة كانت أول من
عانى من اإلرهاب ال ُممنهج  ،فتصدّت
ل��ه بالتفات شعبها ح��ول القيادة
الشرعية المتمثلة بالرئيس عبد
العزيز بوتفليقة ،ال��ذي ناصر دوما ً
قضايا لبنان المحقة في صراعه مع
العدو اإلسرائيلي واإلرهاب ،وكانت له
مواقف مجلية في القمم العربية سواء
بالنسبة إلى لبنان أو فلسطين قضية
العرب المركزية».
وتابع« :انتصر الجيش الجزائري
على ه��ذا اإلره���اب واستئصاله من
ج��ذوره بتصميم وق��وة .دار النقاش

(داالتي ونهرا)
ح��ول ه��ذه التجربة الناجحة في
القضاء على اإلرهاب التكفيري الذي
يتخذ من الدين وسيلة لالنقضاض
على ال��ش��ع��وب وال����دول بالترويع
والقتل الجماعي بهدف نهب خيراتها
وإع��ادت��ه��ا إل��ى العصور الظالمية.
وتوافق ال��رأي على أنّ ما من سبيل
لمكافحة هذا اإلره��اب العدمي الذي
يهدِّد ك ّل شعوب العالم ويضربها،
بدليل ما حصل في باريس باألمس
ال��ق��ري��ب ،إال بضربه واستئصاله
باللغة التي يفهم ،أي لغة السالح،
فتستقر ال��دول والشعوب على أمان
وتآخ».

بحث �أو�ضاع الالجئين الفل�سطينيين مع الراعي وابراهيم

دبور :حري�صون على �أمن لبنان وا�ستقراره
زار سفير دولة فلسطين في لبنان
أش��رف دب��ور البطريرك الماروني
الكاردينال بشاره الراعي في الصرح
البطريركي في بكركي ،في حضور
مستشار أول حسان ششنية.
وأفاد بيان للسفارة بأنه «جرى
ع����رض ل�ل�أوض���اع ف���ي األراض����ي
الفلسطينية وما تتعرض له األماكن
وال��م��ق��دس��ات الدينية ف��ي القدس
وبيت لحم ،من اعتداءات إسرائيلية
مستمره ب��ه��دف تغيير طابعها
الديني».
ووضع دبور الراعي في «صورة
األوض����اع المعيشية والحياتيه
ل�لاج��ئ��ي��ن ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن ف��ي
المخيمات» ،شاكرا ً «مواقفه الثابتة
وال��داع��م��ة للقضية الفلسطينية
وحرصه على الشعب الفلسطيني».
وش�����دّد ع��ل��ى «ال����ت����زام ال��ق��ي��ادة
الفلسطينية والفصائل الوطنية
واإلسالمية والهيئات واألط��ر كافة
وحرصها على األمن واالستقرار في
لبنان الشقيق».

ابراهيم مستقبالً دبور
كما زار دبور المدير العام لألمن
العام اللواء عباس ابراهيم وبحثا
الموضوع الخاص بتحديث وثيقة
السفر التي يصدرها األم��ن العام
لالجئين الفلسطينيين في لبنان،
والمكتوبة بياناتها بخط اليد وغير

المقروءة الكترونياً.
ووعد اللواء ابراهيم معالجة هذه
المشكلة قريبا ً جداً ،مؤكدا ً أنّ «العمل
ج���ا ٍر ع��ل��ى إص����دار وث��ي��ق��ة ج��دي��دة
بالنظام البيومتري أس��وة بجواز
السفر اللبناني».

ن�شاطات
 بحث وزي��ر الثقافة المحامي ريمون عريجي مع سفيرة
كولومبيا في لبنان جورجين الشاعر مالط في مجمل التطورات
الحاصلة في لبنان والمنطقة ،إضافة إلى التعاون الثنائي بين البلدين
على مختلف الصعد ،وال سيما ما يتعلق بالشأن الثقافي ،وخصوصا ً
أنه يوجد في كولومبيا تواجد كبير للبنانيين المغتربين.
 عرض رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط التطورات
الراهنة مع السفير المصري في لبنان محمد بدر الدين زايد.
 التقى قائد الجيش العماد جان قهوجي قائد القوات الجوية
في القيادة الوسطى األميركية الجنرال تشارلز براون ،على رأس
وفد ،في حضور القائم بأعمال السفارة األميركية في لبنان ريتشارد
جونز.

وتناول البحث العالقات الثنائية بين جيشي البلدين ،وخصوصا ً
التعاون في مجال تدريب القوات الجوية اللبنانية وتسليحها.

 بحث المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم ،مع قائد
قوات األمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» الجنرال
لوتشيانو بورتوالنو ،التطورات في الجنوب ،إضافة إلى التعاون
القائم بين األمن العام والقوات الدولية ،في إطار المه ّمات الموكلة
إليها تنفيذا ً للقرارات الدولية ،وال سيما القرار .1701
ـ استقبل المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص
الشيخ بكر الرفاعي ،على رأس وفد من علماء منطقة بعلبك وفاعليات
بلدة الطفيل الحدودية ،وجرى عرض قضايا ته ّم أبناء المنطقة وبلدة
الطفيل.

عريجي مجتمعا ً إلى كولومبيا

(داالتي ونهرا)

