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حمليات �سيا�سية

الجي�ش ي�ستهدف الإرهابيين في الجرود
والمقاومة تقتل قيادي ًا في «الن�صرة» و 8م�سلحين

خالل قصف موكب االرهابي

البقاع ــ أحمد موسى
ف��ي��م��ا واص����ل ال��ج��ي��ش اللبناني
استهداف المسلّحين في ج��رود بلدة
عرسال ،نصبت المقاومة اإلسالمية
كمينا ً للقيادي في «جبهة النصرة»
اإلرهابية «أب��و ف��راس الجبة» أثناء
م��رور موكبه في منطقة وادي الخيل
أسفر عن مقتله مع ثالثة من مرافقيه،
كما ُقتل خمسة مسلحين حاولوا سحب
جثث القتلى حيث ت ّم استهدافهم بشكل
مباشر مرة ثانية.
وف��ي تفاصيل العملية ،أ ّن��ه عند
الساعة التاسعة إال ربعا ً من قبل ظهر
أمس ،استهدف مقاتلو المقاومة موكب
الجبة الملقب بـ»األسمر» وهو من بلدة
يبرود السورية ،لدى مرور موكبه في
وادي الخيل في ج��رود عرسال بينما
ك��ان في مهمة تف ّقدية لنقاط انتشار
مسلحي «جبهة النصرة» في المنطقة.
وأسف َر استهداف الموكب الذي ت ّم
بعد رص��د دقيق لتح ّركه ،عن مقتل
الجبة وثالثة من مرافقيه .وقد حاول
مسلّحو النصرة سحب جثثهم ،لكن

المقاومة ع��اودت استهداف الموكب
باألسلحة الرشاشة الثقيلة وقذائف
المدفعية المباشرة ما أسفر عن مقتل
خمسة مسلحين آخرين.
ودارت اش��ت��ب��اك��ات ب��ي��ن مقاتلي
ال��م��ق��اوم��ة وم��س��ل��ح��ي «ال��ن��ص��رة»
اس ُتخدمت فيها األسلحة الرشاشة
الثقيلة وقذائف المدفعية المباشرة
وسط محاوالت متك ّررة من اإلرهابيين
لسحب جثث مسلحيهم.
وبالتزامن مع هذه االشتباكات ،قام
الجيش اللبناني باستهداف تج ّمعات
إلرهابيي «النصرة» في جرود عرسال
بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ
مح ّققا ً إصابات مباشرة .

من هو أبو فراس الجبة؟

وك��ان «أب��و ف��راس جبة» مسؤوال ً
س��اب��ق��ا ً ل��م��ا يسمى ب���ـ»ل���واء أح���رار
ال��ق��ل��م��ون» ،وق��د ب��اي��ع أخ��ي��را ً جبهة
«النصرة» اإلرهابية ،وينضوي تحت
إمرته ما ال يقل عن  70مسلحاً.
وفي إطار مالحقة الخاليا اإلرهابية،
أوق��ف��ت م��خ��اب��رات الجيش أم��س في

بلدة القاع ،األخوين السوريين (خ.
و ا ).ال��ن��اري لالشتباه بانتمائهما
وتواصلهما مع المجموعات المسلحة،
وت�� ّم نقلهما إل��ى ثكنة أبلح للتحقيق
معهما.
كذلك أعلنت المديرية العامة لألمن
العام في بيان ،أنه في إط��ار متابعة
ن��ش��اط��ات ال��م��ج��م��وع��ات اإلره��اب��ي��ة
والخاليا النائمة التابعة لها ،أوقفت
المديرية العامة لألمن ال��ع��ام بنا ًء
المختصة
إلش���ارة النيابة ال��ع��ام��ة
ّ
السوري أ.أ النتمائه إلى تنظيم إرهابي
وإت��ج��اره باألسلحة .وف��ي التحقيق
معه اعترف بارتباطه بتنظيم جبهة
النصرة اإلرهابي ونشاطه في مجال
تجارة األسلحة وتأمين نقلها إلى جرود
عرسال لصالح المجموعات اإلرهابية
ب��اإلش��ت��راك م��ع السوريين (ج.ص)
و(ه��ـ.د) واللبناني (ه��ـ.ع) باإلضافة
إلى إدخاله سيارات مسروقة عدّة من
سورية إلى لبنان .بعد انتهاء التحقيق
معه أُحيل إلى القضاء المختص».

المقدح و�أبو العردات :المخيمات لي�ست حا�ضنة للإرهاب
وتن�سيق �أمني مع حزب اهلل لتح�صينها
ع��ادت المخيمات الفلسطينية إل��ى دائ��رة الضوء إثر
تفجيري برج البراجنة اإلرهابيَين في الثاني عشر من
الشهر الماضي بوساطة انتحاريين ،واستخدام أحدهما
مخيم البرج للتحضير للعملية وتنفيذها.
ومنذ ذلك الحين تك ّثفت اللقاءات اللبنانية – الفلسطينية
لتعزيز اإلج���راءات األمنية على مداخل المخيمات وفي
داخلها لمنع تسلّل اإلرهابيين إليها ،وإح��داث فتنة بين
اللبنانيين والفلسطينيين.
وفي السياق ،شدّد قائد «القوة األمنية المشتركة» في
لبنان اللواء منير المقدح ،على ّ
أن «المخيمات الفلسطينية
في لبنان ليست بيئة حاضنة لإلرهاب وال للجماعات
التكفيرية» ،معتبرا ً «أنّ توجيه االتهامات إليها بعد تفجير
برج البراجنة اإلرهابي جاء على خلفية زجّ تنظيم «داعش»
بأسماء فلسطينيين على أنهم من ّفذو الهجوم االنتحاري،
وقد تب ّين لنا أنّ االسمين اللذين ت ّم تداولهما يعودان إلى
شخصين ُقتال في سورية قبل عامين ،وأنّ الهدف م ّما
جرى إيقاع الفتنة بين المخيمات والجوار اللبناني ،علما ً
أ ّنه استشهد في التفجير ذاته أربعة فلسطينيين بين مقيم
في المنطقة وفي المخيم المالصق».
واعتبر المقدح أنّ «هذا الحادث يضعنا مجدّدا ً أمام
مسؤولية كبيرة في تحصين أمن واستقرار المخيمات
وال��ج��وار اللبناني ،وال سيّما تلك القريبة من المحيط
الشيعي ،إضاف ًة إلى تعزيز العالقة الثنائية بين الطرفين
اللبناني والفلسطيني على مختلف المستويات الرسمية
والسياسية والشعبية واألمنية بهدف قطع الطريق

على أي محاولة إليقاع الفتنة» ،مشيرا ً إلى أ ّنه «حتى لو
تو ّرط أحد الفلسطينيين في عمل إرهابي ما ،فإنّ من الظلم
بمكان ا ّتهام المخيمات كلها» ،وكاشفا ً عن «لقاءات جرت
مع قيادة حزب الله من أجل التعاون في تحصين األمن
واالستقرار في منطقة برج البراجنة ،فيما نشرت القوة
األمنية المشتركة في المخيم لمنع تحويله مم ّرا ً أو مستق ّرا ً
ألي إرهابي يريد النيل من األمن الوطني اللبناني».
ب��دوره ،أ ّك��د أمين س ّر حركة «فتح» في لبنان فتحي
موحدا ً وحازما ً
أبو العردات ،أنّ «هناك ق��رارا ً فلسطينيا ً
ّ
ّ
التدخل في الشؤون اللبنانية،
رسميا ً وسياسيا ً بعدم
وعدم التو ّرط في األحداث السورية ،وتجنيب المخيمات
ال��ت��داع��ي��ات السلبية ل��ذل��ك» ،م ّ
��وض��ح��ا ً أنّ «الفصائل
الفلسطينية ف��ي المخيمات تسعى بشكل حثيث إلى
المحافظة على أمنها واستقرارها بالتنسيق مع األجهزة
األمنية».
وشدّد على «أنّ األمن واالستقرار في المخيّمات وفي لبنان
خط أحمر بالنسبة إلينا» ،مؤ ّكدا ً أنّ «أ ّيا ً من المخيمات ،وال
سيّما مخيم عين الحلوة ليس ملجأ لإلرهابيين وليس بيئة
حاضنة لإلرهاب ،وأهله يرفضون المساس باالستقرار».
ودعا أبو العردات إلى «اليقظة والحذر وتفويت الفرصة
على المصطادين لضرب األم��ن واالس��ت��ق��رار في لبنان
والمخيمات الفلسطينية على ح ٍّد سواء ،وتوتير العالقات
بين الشعبين» ،مؤ ّكدا ً «أنّ المخيمات الفلسطينية لن
تكون مم ّرا ً أو مستقرا ً الستهداف األمن اللبناني ،وستبقى
البوصلة نحو فلسطين وحدها».

«حما�س» التقت «جبهة العمل»:
لي�س للفل�سطينيين �أطماع في لبنان

الخازن :لعدم التفريط بفر�صة
انتخاب رئي�س للجمهورية
ح ّذر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن ،الموجود
في باريس ،في تصريح «من تفريط األفرقاء بالفرصة السانحة النتخاب
رئيس للجمهورية قبل أن تجذبنا النار المشتعلة من حولنا».
وقال« :قد يكون اإلف��راج عن العسكريين لدى «النصرة» ،والمبادرة إلى
تحريك الملف الرئاسي ،فرصة خارجية للوصول إلى رئيس للجمهورية .إذ
ال مكابرة أو إنكار في تأثير العامل الخارجي على االنتخابات الرئاسية في
مسألة الدفع والمساعدة في هذا االتجاه .وإذا كان الحراك السياسي احتدم
حول اسم رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية ،فال شيء يُعيق الحركة
المتواصلة للتفاهم على حل إنقاذي بحلحلة العُ قد التي تواجه هذا االستحقاق
المصيري ،وإعطاء مختلف الكتل النيابية والشعب اللبناني التطمينات
والضمانات الكافية ،ما دام لبنان ،بما يعنيه الموقع الرئاسي من مغزى عميق
ّ
وتشق
لدور المسيحيين في الشرق والموارنة تحديداً ،هو القضية التي تجمع
العوائق الشخصية والسياسية ،وال ّنظرة االستراتيجية في حَ مَأة الحروب قي
المنطقة».
وختم الخازن»:المهم ألاّ ننسى للحظة ما يدور من حولنا لئلاّ تجذبنا النار
المشتعلة إلى ما ال نريده ،ونقع في المحظور ،الذي يقول« :ما متّ ما شفت مين
مات»؟».
من جه ٍة أخرى ،أفاد المكتب اإلعالمي للخازن ،أ ّنه أجرى أمس من باريس،
اتصاال ً بالبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ،وضعه فيه في أجواء
لقاءاته مع المسؤولين الفرنسيين ،ومتم ّنيا ً له التوفيق في جولته الرعوية إلى
أبرشية القاهرة والسودان.

النابل�سي :اعتقال نمر
ومتع�سف
ظالم
ّ

النابلسي مستقبالً آل سيف
اعتبر العلاّ مة الشيخ عفيف النابلسي ،خالل استقباله الشيخ فوزي آل
سيف من علماء القطيف في السعودية ،أنّ «اإلف��راج عن الشيخ نمر باقر
النمر من مقتضيات أي تح ّول في الذهنية السعودية» ،مطالبا ً «الدول التي
ترفع شعارات حول الحرية وحقوق اإلنسان أن تنظر إلى اعتقال الشيخ نمر
باعتباره اعتقاال ً سياسيا ً بامتياز».
ولفتَ النابلسي إلى أنّ «برغم كل هذه التطورات الثقافية والسياسية في
العالم ،ما تزال حرية التعبير في السعودية تواجه حائطا ً مسدوداً .والحال
نفسه في البحرين ،إذ يستمر اعتقال الشيخ علي سلمان على نحو ظالم
ومتعسف بسبب مناداته بالحقوق السياسية واالجتماعية للشعب البحريني.
ّ
فإلى متى يبقى العالم صامتا ً عن هذه االنتهاكات التي ُتنكر على اإلنسان
حرية التعبير وتريده أن يلزم بيته .وهذا في الواقع نوع من اإلجبار الناعم
الذي يهدّد حرية اإلنسان باالنتماء السياسي والتعبير األدبي في ما يتعلّق
بقضايا قومه».

«منبر الوحدة» ين ّبه من �صفقة
للإبقاء على «ال�ستين»
نبّه «منبر الوحدة الوطنية» من وجود صفقة مخفيّة لإلبقاء على قانون
الستين ،مجدِّدا ً مطالبته بوضع قانون انتخاب مبني على النسبية والدوائر
الكبرى.
جاء ذلك في بيان للمنبر بعد اجتماع أمانته العامة في مركز توفيق طبارة
برئاسة األمين العام خالد الداعوق ،ودعا في مستهلّه «إلى انتخاب رئيس
ّ
يرشحه األقطاب الموارنة خصوصا ً والمسيحيين
للجمهورية يكون م ّمن
عموماً ،إذ إنّ هذا المركز الرئيسي في دولتنا هو للموارنة بحسب الميثاق
الوطني ،ويكون الرئيس لكل لبنان».
وأثنى على «الجهود إلج��راء انتخابات الرئاسية» ،مجدّدا ً «الدعوة إلى
تشريع قانون لالنتخابات النيابية جديد مبني على النسبية والدوائر الكبرى،
ّ
المرشحين للرئاسة وباقي القوى السياسية
وألاّ تكون هناك صفقة مخفيّة بين
لإلبقاء على قانون الستين».
وانتقد المنبر «ممارسات بعض ال��وزراء عبر مراسيم ليست في خدمة
المواطن ،بل العكس ،وم��ن دون حسيب أو رقيب ،وحسب مقولة هنالك
تغييرات ف��ي ق��واع��د اللعبة ف��ي منتصفها ،وه��و ش��يء ي��ض�� ّر بالمواطن
وبالمستثمرين».
وأسف المنبر «لحال التوتر السائدة بين روسيا وتركيا» معتبرا ً أنّ «أي
هفوة قد ت��ؤدّي إلى حرب ضروس بين الدولتين ،ما قد ينعكس سلبا ً على
المنطقة العربية والعالم».
دعا أخيرا ً الجامعة العربية «إلى مؤازرة انتفاضة الفلسطينيين في القدس
عبر كل الطرق المتاحة دبلوماسيا ً واقتصادياً».

الراعي يلتقي كنعان والقائم بالأعمال الأميركي
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جونز :ال ت�ضعوا عراقيل �أمام الت�سوية
اس��ت��ق��ب��ل ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
الكاردينال بشاره الراعي ،قبل ظهر
أم���س ف��ي ال��ص��رح ال��ب��ط��ري��رك��ي في
بكركي ،القائم ب��األع��م��ال األميركي
ريتشارد جونز وبحث معه التطورات،
وال س��يّ��م��ا م���وض���وع االن��ت��خ��اب��ات
الرئاسية في لبنان وتأثيرها على سير
عمل المؤسسات الدستورية لما فيه
الخير العام للشعب اللبناني.
وق��ال جونز بعد اللقاء« :توافقنا
ت��م��ام��ا ً ع��ل��ى أ ّن���ه ح���ان وق���ت إج���راء
االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة ،وأنّ على
األحزاب المعنيّة أن تعمل معا ً وتختار
رئيسا ً للبالد .وال يجوز وضع العراقيل
على طريق هذه العملية .وكان هناك
توافق على أنّ الوضع الحالي يسوده
ارتباك ،وأنّ على األطراف إتمام الحوار
في ما بينهم للوصول إلى انتخابات
رئاسية».
وأض��اف« :نعتقد أنّ موعد إجراء
االنتخابات ه��و اآلن ،ألنّ استمرار
تعطيل عمل المؤسسات وال��ف��راغ ال
يناسب أح��داً ،وخصوصا ً في الوقت
الذي تشهد فيه المنطقة اضطرابات
وتحديات كبيرة لذلك يجب أن يكون
هناك رئيس يعمل مع الحكومة وأن
يُتاح للشعب أن ينال ما ينتظره من
حكومته من أمن واستقرار».
وخ��ت��م« :ال��وض��ع األم��ن��ي جيد في
لبنان ،ولك ّنني أظنّ أ ّنه مع االستقرار
السياسي سيكون أفضل بكثير ،وهكذا
يتم ّكن المواطنون من االستثمار في
بلدهم م��ع توفير ف��رص عمل لهم.
لهذه األسباب ال ب ّد من انتخاب رئيس
للجمهورية ،ألنه عامل مه ّم الستقرار
البلد .نحن نعتقد أنه يجري العمل
على تسوية منطقية ،ف��إذا ل��م يت ّم
القبول بها ،فإ ّننا نأمل م��ن جميع
األط��راف اللبنانيين أن يعملوا معا ً

الراعي وجونز خالل لقائهما في بكركي
على تسوية تأتي برئيس للجمهورية
اللبنانية في أقرب وقت».
بعد ذلك ،التقى البطريرك الماروني
ع��ض��و ت��ك�� ّت��ل ال��ت��غ��ي��ي��ر واإلص��ل�اح
النائب إبراهيم كنعان ،وعرض معه
ل��ل��م��ش��اورات ال��ج��اري��ة بين مختلف
األطراف اللبنانيين بشأن االنتخابات
الرئاسية.
من جه ٍة أخرى ،جدّد رئيس مكتب
اإلع�ل�ام وال��ب��روت��وك��ول ف��ي الصرح
البطريركي في بكركي المحامي وليد
غ��ي��اض ،التأكيد أن «ال م��ص��ادر في
بكركي ُتدلي بتصريحات أو معلومات
ع��ن م��وق��ف ال��ب��ط��ري��رك ال��راع��ي من
المواضيع السياسية ف��ي ال��ب�لاد»،
مشيرا ً إلى أنّ «سيد بكركي عندما يريد
إعطاء رأيه في أي موضوع ،وخصوصا ً
بالنسبة إل��ى االستحقاق الرئاسي

والتسوية المطروحة حولها واللقاءات
التي يعقدها في هذا الخصوص ،يُعبّر
عنه شخصياً ،سواء في عِ ظاته أو من
خالل التصريحات التي يُدلي بها أو
من خالل بيانات المكتب اإلعالمي».
ونفى غياض ك ّل ما يت ّم تداوله في
بعض وسائل اإلعالم عن أنّ البطريرك
الراعي سمع كالما ً حول االستحقاق
الرئاسي من مسؤولين سوريين خالل
الزيارة الرعوية التي قام بها األحد
موضحا ً
الماضي لطرطوس والالذقيةّ ،
«أنّ الزيارة كانت رعوية فقط».
وأعلن أنّ البطريرك الراعي يبدأ
اليوم زيارة رعوية ألبرشية القاهرة
وال��س��ودان ،حيث سيقوم بتدشين
المق ّر الجديد للمطرانية المارونية،
ويعقد لقاءات شخصيات سياسية
وروحية.

قا�سم للفل�سطينيين� :إطمئنوا محور المقاومة معكم
أ ّكد نائب األمين العام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم ،أ ّنه «أمر مهم أن
تتضافر الجهود لتحرير كل فلسطين
ّ
موضحا ً أنّ
من البحر إلى النهر»،
ّ
مؤشر على
«هذه االنتفاضة الثالثة
أنّ المقاومة ف��ي فلسطين ليست
ّ
ومؤشر على إعادة
عابرة بل ثابتة،
حس االنتفاضة مع هذا الجيل
انتاج ّ
الصاعد».
وق��ال « :نحن ندعم ونؤيّد هذه
االنتفاضة» ،منبّها ً إل��ى «معادلة
ي��ح��اول رس��م��ه��ا رئ��ي��س ال����وزارء
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» بنيامين نتانياهو
ال��ذي يقول إنّ المشكلة ليست في
االحتالل بل في شروط التسوية».
وأ ّك���د قاسم أنّ «المشكلة ه��ي في
االح��ت�لال ،وستبقى ف��ي االح��ت�لال
والنقبل بالتسوية و ال نقبل إال بازالة
ّ
موضحا ً أنّ «الله يعلم
االحتالل»،
فقط الظروف التي سنصوِّب خاللها
الهدف إلزالة هذا االحتالل».
ودع��ا قاسم اإلدارة السياسية
وال���ق���وى ال��م��س��ؤول��ة إل���ى «إدارة
المقاومة ألنها هي المسؤولة لحفظ
ه��ذه االنتفاضة وتوجيهها وع��دم
تحويلها إلى تسوية» ،مشيرا ً إلى
أنّ «خدمة فلسطين هي باستمرار
المقاومة واالنتفاضة».
ول���ف���تَ ق���اس���م إل����ى أنّ «ع��ل��ى
الفلسطينيين أن يبقوا مطمئ ّنين،
فحزب الله وإيران ومحور المقاومة
معهم ،ومن يملك هذا الرصيد يجب
أن ي��ن��ج��ح» ،م ّ
��وض��ح��ا ً أنّ «إي���ران
كانت ال ّثقل في انتصارات المقاومة
وهي من ح ّولت مسار الهزيمة إلى
مسار النجاح والتنازل إلى البطولة
والشجاعة» .وأ ّكد أنّ «كل إنجازات
م��ح��ور ال��م��ق��اوم��ة ه��ي ف��ي خدمة
المشروع الفلسطيني».
وأشار إلى أنّ «الرعاية األميركية

بكل قضايانا هي رعاية مشبوهة
ومنحازة إلسرائيل» ،وأضاف« :هذه
ال��رع��اي��ة األميركية ليست رعاية
بل تواطؤ ،ونحن أم��ام «إسرائيل»
ال��م��ت��ع��ج��رف��ة .ل��ق��د ان��ت��ه��ت ه��ذه
العجرفة ابتدا ًء من الـ  2006على
يد حزب الله و ُكسرت من قبل على
يد الشباب الفلسطيني ما يعني أنّ
بإمكاننا كسر هذه العجرفة».
وأ ّك����د ق��اس��م ع��ل��ى أنّ «تنظيم
«داع�������ش» اإلره����اب����ي و»ج��ب��ه��ة
النصرة» و»القاعدة» يهدرون قدرات
األمة بهذه الفتنة ،ما يخدم المشروع
اإلسرائيلي» ،متسائالً «لماذا لم ن َر
داعشيا يقتل صهيونيا ً م��ن قبل،
فقد رأينا التكفيريين في كل مكان لم
يقتلوا صهيونيا ً ما يعني أ ّنهم جزء
من هذا المشروع».
ورأى أنّ «صوت قنا َتي «المنار»
و»الميادين» تأثيرهما كالصواريخ
والخنجر لذلك يحاولون اسكاتهما،

ّ
موضحا ً أ ّن��ه «كما أ ّث��ر الخنجر في
فلسطين سيؤ ّثر الصوت ،والدليل
على ذلك أ ّنهم لم يتح ّملوا ال صوت
«المنار» وال صوت «الميادين» أل ّنهما
صوتان يتحدّثان باسم فلسطين».
الخنسا
من جهة أخ��رى ،استقبل رئيس
بلدية الغبيري محمد سعيد الخنسا
وفدا ً دوليا ً متضامنا ً مع حق العودة
للشعب الفلسطيني
ودع��ا الخنسا خالل اللقاء «إلى
ت��ض��اف��ر ال��ج��ه��ود وال���وح���دة دع��م��ا ً
لفلسطين» م��ؤك��دا ً أن��ه��ا «القضية
ال���م���رك���زي���ة ل�ل�أم���ة م��ه��م��ا ح���اول
ال��ص��ه��اي��ن��ة وال��ت��ك��ف��ي��ري��ون ح��رف
البوصلة عن مسارها نحو القدس
وفلسطين».
وك���ان ال��وف��د زار م��ث��وى شهداء
مجزرة صبرا وشاتيال ووضع أكاليل
من الزهر على ضريح الشهداء بعد
قراءة الفاتحة.

ندوة في «معهد ع�صام فار�س» عن الالجئين:
لإيجاد حل �سيا�سي في �سورية و�ضبط الحدود

جانب من اللقاء
أ ّك����د م��م�� ّث��ل ح��رك��ة «ح��م��اس»
ف��ي لبنان علي ب��رك��ة ،أنّ الشعب
الفلسطيني ليس له أطماع في هذا
البلد ،م��ش��دّدا ً على أنّ «مشروعه
الوحيد هو التحرير والعودة».
ك�ل�ام ب��رك��ة ج���اء خ�ل�ال زي��ارت��ه
وال��ق��ي��ادي ف��ي ال��ح��رك��ة أب���و عبد
المنسق العام لـ»جبهة
المشهور
ّ
العمل اإلسالمي» في لبنان الشيخ
زهير الجعيد.
وق����ال ب��رك��ة ب��ع��د ال��ل��ق��اء «إنّ
انتفاضة القدس فرصة تاريخية
تتوحد األم��ة
ومنحة ربانية لكي
ّ
اإلسالمية خلف االنتفاضة وتترك
خالفاتها الداخلية ،وينخرط الجميع
لمواجهة االح��ت�لال الصهيوني»،

الفتا ً إل��ى أنّ «الشعب الفلسطيني
اليوم يم ّثل رأس حربة األمة ،حيث
يعمل االحتالل على تهويد مدينة
ال��ق��دس وع��ل��ى ت��ق��س��ي��م المسجد
األقصى المبارك زمانيا ً ومكانياً،
ويمهّد لالستيالء عليه وبناء الهيكل
المزعوم».
وأضاف« :بحثنا مع جبهة العمل
األوض��اع في لبنان ،خصوصا ً في
المخيمات الفلسطينية ،وأ ّكدنا أنّ
الشعب الفلسطيني في لبنان ليس
له أطماع في هذا البلد ،إ ّنما مشروعه
ال��وح��ي��د ه��و ال��ت��ح��ري��ر وال��ع��ودة،
والفلسطينيون في لبنان هم جزء
من هذه األمة».
وقال الجعيد ،بدوره« :األهم في

ه��ذه المرحلة هو دع��م االنتفاضة.
وال���ي���وم ت��ت��ل��هّ��ى األم����ة ب��خ�لاف��ات
مذهبية وداخلية وطائفية وقبلية
التزاما ً بالمشروع الصهيو -أميركي
الذي يريد أن يم ّزق هذه األمة ،لذلك
ال خ��روج من ه��ذا المأزق والخالف
الكبير الذي يدور اليوم في العالم
العربي واالسالمي إلاّ بالرجوع إلى
فلسطين ودعم انتفاضتها ،والوقوف
إلى جانب هذا الشعب األعزل الذي
يقاتل ويجاهد عن األمة جمعاء .من
هنا علينا جميعا ً أن نف ّكر بصوتٍ عا ٍل
كيف نستطيع أن ندعم هذا الشعب،
ونح ّرك الشارع اللبناني والشارع
العربي واإلس�لام��ي لمصلحة هذه
االنتفاضة».

ّ
نظم «معهد عصام فارس للسياسات العامة
وال��ش��ؤون ال��دول��ي��ة» حلقة نقاشية بعنوان
«اللاّ جئون السوريون في الغرب» في الجامعة
األميركية في بيروت ،ألقى خاللها عدد من سفراء
دول االتحاد األوروبي ومفوضية شؤون الالجئين
في لبنان ،الضوء على أزمة الالجئين التي تواجه
دولهم والمنطقة ،وكيفية التعامل معها.
حضر الندوة سفير مصر في لبنان محمد بدر
الدين زايد ،سفير بلجيكا أليكس لينارتس ،القائمة
بأعمال نائب رئيس البعثة األسترالية إلى لبنان
هيلين هورسينغتون ،نائب رئيس البعثة التركية
إلى لبنان أوتكو أتاهان ،النائب زياد القادري،
الوزيران السابقان ريا الحسن وعادل قرطاس،
رئيس الجامعة األميركية في بيروت الدكتور فضلو
خوري ،مستشارة وزير الشؤون االجتماعية هالة
الحلو .وعدد من المهتمين والباحثين والصحافيين
اللبنانيين والعرب واألجانب.
أدار الحلقة مدير المعهد الدكتور طارق متري،
الذي أشار إلى أنّ «معهد عصام فارس يعمل على
دراس��ة أوض��اع الالجئين في لبنان ،لكنه مهت ّم
أيضا ً بهذه المسألة في أوروب��ا كذلك ،ألنّ لبنان
خص مسألة
يتأ ّثر بما يجري في أوروب��ا في ما
ّ
الالجئين».

السن

م��ن جهتها ،ش���دّدت رئيسة بعثة االت��ح��اد
األوروب��ي في لبنان كريستينا السن على ثالث
نقاط ،هي« :مساعدة االتحاد االوروب��ي للبلدان
المجاورة لسورية ،ومساعدة دول االتحاد نفسها،

إلى تعاطف اإليطاليين مع اللاّ جئين».

ليوسيس

من جهته ،لفتَ القنصل العام في سفارة اليونان
في لبنان ثانوس ليوسيس ،إلى أنّ «تركيا تحت
ضغط استقبالها لمليوني الج��ئ س���وري ،هي
البلد الوحيد الذي يمكن فيه السيطرة على تد ّفق
الالجئين والتدقيق بحركتهم قبل خروجهم إلى
أوروبا».

هث

المشاركون في الندوة
باإلضافة إلى تعزيز السيطرة على الحدود».
ولفتتْ إلى أ ّنه يجب «التركيز أكثر على حلول
طويلة األمد» ،مشير ًة إلى أنّ «هذه األزمة أجبرت
دول االتحاد األوروبي على التضامن والعمل سو ّيا ً
من أجل الوصول إلى األهداف المرج ّوة لمواجهة
هذه األزمة ،والتي لم تصل إليها حتى اآلن».
وأش���ارت إل��ى أنّ «م��ن بين اإلج���راءات إع��ادة
ت��وزي��ع  160أل��ف الج��ئ داخ���ل دول االت��ح��اد،
باإلضافة إلى التركيز على «المناطق الساخنة»
في أوروب��ا ،وتحديدا ً اليونان وإيطاليا من خالل
تسجيل الالجئين في هذين البلدين ،وضمان
معاملتهم بشكل الئق».
وش���دّدت على ض���رورة «العمل على حماية
حدودنا الخارجية» ،مؤ ّكدة «أ ّننا بحاجة إلى
ح ّل سياسي لألزمة السورية من أجل حل مشكلة

الالجئين ،تحديدا ً في الشرق األوس��ط ،حيث أنّ
تهجروا بسبب النزاع .أملنا
معظمهم سوريون ،وقد ّ
أكبر في المؤتمرات القادمة خاصة مؤتمر فيينا».

ماروتي

واعتبر السفير اإليطالي ماسيمو ماروتي،
أنّ لبنان «يتح ّمل العبء األكبر من الالجئين
السوريين ،وهذا أمر يستحق االحترام».
وق��ال« :ف��ي العام  2015زادت الهجرة إلى
أوروب��ا عبر البحر بنسبة  ،»%400الفتا ً إلى أنّ
 192ألف الجئ وصلوا إلى الشواطئ اإليطالية
وحدها ،بينما أنقذت البحرية اإليطالية أع��دادا ً
كبيرة منهم».
وأشار إلى أنّ «حوادث غرق الالجئين في البحر،
خصوصا ً موت  300الجئ غرقا ً العام  ،2013أدّت

وش��دّد السفير األلماني في لبنان مارتن هث،
على أنّ «أزمة الالجئين هي أزمة إنسانية» ،مشيرا ً
إلى أ ّنه «ما من حلول نهائية لهذه األزمة» .ووصف
م��ا يحصل بأنه «أك��ب��ر تح ٍّد سياسي تواجهه
الحكومة األلمانية».
وأشار إلى «تصاعد اليمين المتط ّرف في أوروبا،
وهذا أمر قد ال تكون ألمانيا بمنأى عنه» ،مشدّدا ً
على «ضرورة اعتماد سياسة دمج للاّ جئين على
الصعد ،لكن ذلك ليس أمرا ً سهالً أو سريعاً،
جميع ُّ
بل يتطلّب العمل عليه ألجيال».

جيرار

وشرحت مم ّثلة المفوضية العليا لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين في لبنان ميراي جيرار ،باألرقام
«حجم موجة اللجوء إلى أوروبا» ،وقارنت ذلك مع
«بلد صغير مثل لبنان».
وأشارت إلى أنّ «عدد اللاّ جئين في لبنان يوازي
نحو ربع السكان ،بينما هم يش ّكلون  %0.2من
عدد سكان أوروبا».

