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َ
بطريرك ْي الأقباط الأرثوذك�س والكاثوليك
التقى

توا�ضرو�س :ال نقبل ب� ّأي حكم با�سم الدين
الراعي :ال�سي�سي باب الرجاء لل�شعب الم�صري
اس��ت��ه � ّل ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
الكاردينال ب��ش��ارة ال��راع��ي ،اليوم
الثاني من زي��ارت��ه الرعوية لمصر
ب��ل��ق��اء ال��ب��اب��ا ت���واض���روس الثاني
بطريرك الكرازة المرقسية لألقباط
األرثوذكس في المق ّر البابوي  -األنبا
رويس.
وأُع���� ّد ل��ل��راع��ي استقبال حبري
حاشد تقدّمه البابا ت��واض��روس،
يحيط به أساقفة الكنيسة والكهنة
واإلكليريكيون ،وحشد من المؤمنين.
وف��ي ص��ال��ون البطريركية كان
للبابا تواضروس كلمة ترحيب أمل
فيها أن «يسمع أخبارا ً طيّبة وسعيدة
عن لبنان ،البلد الحبيب الذي السمه
ولجماله ولعراقته وقع خاص».
«نرحب بغبطة البطريرك
وقال:
ّ
الراعي باسم المحبة المتبادلة التي
تربطنا .عندما تزورون مصر ،تزورون
تاريخا ً مسيحيا ً عظيماً .فمصر هي
مسيحية قبل والدة المسيح بـ 700
ع��ام ،إذ إنّ أشعيا النبي تنبّأ عن
المذبح ال��ذي سيكون للمسيح في
مصر ،والكنيسة القبطية ُول��دت مع
هروب العائلة المقدّسة إلى مصر».
وأضاف« :هنا نعيش بكل محبة،
مسيحيين وم��س��ل��م��ي��ن ،رغ���م كل
الصعوبات وال��ظ��روف ،وال سيّما
كتلك التي عشناها في األعوام القليلة
الماضية ،بحيث مررنا بظروف قاسية
وصعبة ،ولكن هذا أدّى إلى تضامننا
أكثر فأكثر .ونحن كمصريين نحب
الدين كثيراً ،مسيحيين ومسلمين،
لكننا ال نقبل بأيّ حكم باسم الدين».
وخ��ت��م« :ستلتقون ي��ا صاحب
الغبطة خ�لال زي��ارت��ك��م بالرئيس
السيسي ،وستشهدون على المحبة
الفاعلة التي يعيشها المصريون معا ً
ونبذهم للتطرف ،وحبّهم االعتدال.
الكنيسة ال��م��ارون��ي��ة والكنيسة
القبطية في مصر وخارجها ترحب
بكم ،ونقول لكم بلهجتنا «ن ّورتونا
وشرفتونا» .ونصلّي معا ً من أجل
لبنان ،البلد الحبيب ،آملين أن نسمع
أخبارا ً طيبة عنه».
ث � ّم كانت كلمة شكر للبطريرك
الراعي ،تط ّرق فيها إلى األوضاع في

البابا تواضروس مستقبالً الراعي
لبنان ،متحدّثا ً عن «نموذج العيش
الواحد بين المسلمين والمسيحيين،
حيث فصلوا بين الدين والدولة مع
احترام لبنان لكل المك ّونات الروحية
والدينية والوطنية».
وأ ّك��د أنّ «الفسيفساء اللبنانية
وإن اه��ت � ّزت أح��ي��ان�اً ،فهي ستبقى
متماسكة وثابتة ولن تقوى عليها أيّة
مخططات» ،الفتا ً إلى أنّ «الكنائس في
بلدان الشرق األوسط هي ضمان لهذه
البلدان ،وليست ضمانا ً للمسيحيين
فقط» .واعتبر أنّ الرئيس عبد الفتاح
السيسي «يش ّكل باب الرجاء للشعب
المصري الذي انتفض على اإلرهاب،
وعلى محاولة تخريب بالده».
وأض��اف« :الكنيسة تنمو وتكبر
وتنتشر بفعل المحبة والتضامن،
وتقوى على العواصف .هي كأرز
لبنان ص��ام��دة ألن��ه��ا عصيّة على
الظروف القاسية .والكنيسة القبطية
ك���أرزن���ا ،ت��ع � ّرض��ت ل��ل��ري��اح ولكن
الكنيسة وال��ش��ع��ب ه � ّب��ا ف��ي وجه
العواصف المتط ّرفة وصمدا فصمدت
مصر».
وخ��ت��م« :يسعدنا أن نكون هنا
معكم نشهد للمسيح وع��ل��ى قدر
معطياتنا نعيش معكم هذه الشهادة.
اللبنانيّون ساهموا في حياة مصر
ونهضتها ،والتاريخ مليء بأسماء

لمعت وب��رزت في مصر وع��ادت إلى
الوطن مز ّودة بالغِ نى».
ب��ع��د ذل����ك ،زار ب��رف��ق��ة ال��ب��اب��ا
تواضروس ضريح القديس مرقس
الذي يحتوي على جزء من رفاته.
وظهراً ،زار الراعي والوفد المرافق،
الكلية اإلكليريكية لألقباط الكاثوليك
حيث ك��ان في استقباله البطريرك
إبراهيم اسحق مع لفيف من المطارنة
والكهنة واإلكليريكيين.
وفي كلمة في صالون اإلكليريكية،
اعتبر إسحق أنّ زيارة الراعي «حملت
إلى مصر الفرح الكبير ،إضافة إلى
أ ّننا نحبّه شخصياً ،وه��و أخ كبير
لنا .إننا نسعد اليوم باستقباله بيننا
بهدف تعميق العالقات وتوسيع
ال��ت��واص��ل بين كنيستينا ،ألنّ في
�ى م��ت��ب��ادالً ،ونحن كنيسة
ذل��ك غِ ��ن� ً
كاثوليكية واح���دة على مستوى
العالم كله ،ونتطلّع إلى تعاون أكبر
على صعيد الشرق األوسط من أجل
استعادة دورنا بشكل أفضل ،وزيارة
غبطة البطريرك الراعي جاءت لتؤ ّكد
ذلك ،ولتؤ ّكد أنّ الكنيسة الكاثوليكية
بتن ّوعها ف��ي العالم ق��و ّي��ة وغنية
وحاضرة».

قا�سم :حزب اهلل ال يغ ّير مواقفه
مع تغ ّير الأو�ضاع والم�صالح
أ ّكد نائب األمين العام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم ،أنّ الحزب «عمل
في لبنان في كل المراحل من أجل أن
يحميه ويبني الدولة القوية القادرة
التي ُتنصف المواطنين ،وكانت
ت��خ��رج أص����وات م��ن ه��ن��ا وه��ن��اك
ت��ق��ول أن��ت��م ال ت��ري��دون ه���ذا ،لكن
بالدليل العملي رأينا أنّ مقاومتنا
التي انطلقت وأس��اؤوا إليها كثيرا ً
وا ّتهموها كثيراً ،هي التي انتصرت
وأخرجت «إسرائيل» ،ولم يتم ّكنوا
مع كل العالقات السياسية والدولية
والوعود أن يُخرجوا «إسرائيل» من
شبر واحد من أرض لبنان».
وق��ال قاسم في احتفال تأبيني
أُق��ي��م ف��ي حسينية ال��ب��رج��اوي في
بئر حسن« :بعد ذلك بدأنا بقتال
التكفيريين من الموقع السوري،
فقالوا أنتم تريدون تخريب لبنان
أل ّنكم تستقدمون التكفيريين إلى
ل��ب��ن��ان» ،م��ت��س��ائ�لاً «م��ن استقدم
التكفيريين إلى ليبيا وإلى تونس
وإل���ى ال��ع��ري��ش ف��ي م��ص��ر؟ وم��ن
ليفجروا في
استقدم التكفيريين
ّ
كل أنحاء العالم وليعلنوا إماراتهم
ّ
حطت أرجلهم؟» .وأض��اف:
حيث
«ه��ؤالء الجماعة لديهم مشروع،
وم��ش��روع��ه��م أن ي��ق��ت��ل��وا ك��ل من
ع��اداه��م ،وأن يفرضوا قناعاتهم
بقوة القتل والسالح والدمار ،ونحن
ال نقبل أن يفرضوا علينا ما يريدون
ول��ذا قاتلناهم .قاتلناهم دفاعاً،

وقاتلناهم من أجل أن نحمي بلدنا،
ومن أجل أن نحمي مقاومتنا .وأ ّكد
أ ّننا «استطعنا أن نح ّقق إنجازا ً
عظيما ً في أ ّننا منعنا إقامة إمارات
إسالمية على شاكلتهم التكفيرية
في لبنان في مواقع عدّة في البقاع
والشمال».
وتابع« :هناك من كان يعترض
على وجودنا في سورية وأصبح
ويشجعنا
يدافع عن وجودنا فيها،
ّ
ع��ل��ى ذل���ك ،وي��ط��ال��ب أن يلتحق
اآلخرون بالمنهجية نفسها ،أال ّ
يدل
هذا على شيء؟ أال ّ
يدل على أننا ك ّنا
صادقين في مواجهة «إسرائيل»
ونجحنا؟».
وف���ي ال���ش���أن ال��س��ي��اس��ي أ ّك���د
قاسم «أ ّننا حريصون كحزب الله
على ان��ت��خ��اب رئ��ي��س جمهورية،
وحريصون على أن تسير أعمال
ال��ح��ك��وم��ة وال��م��ج��ل��س ال��ن��ي��اب��ي،
مبني
وعلى قانون انتخابي عادل
ّ
على النسبية التي ُتنصف جميع
الناس ،وعلى أي مشروع يمكن أن
ينقلنا من الحالة الموجودين فيها
إلى حالة أفضل» .وأضاف« :نحن
حريصون على االستقرار األمني،
ب��دل��ي��ل أ ّن��ن��ا عملنا ب��ك��ل طاقاتنا
وإمكاناتنا لنمنع الفتن التي أطلّت
برأسها م� ّرات وم � ّرات ولم نجعلها
تنتشر بيننا ووأدناها في مهدها،
وها هو االستقرار في لبنان نساهم
فيه بشكل كبير».

وإذ أ ّك��د «أ ّن��ن��ا حريصون على
ال���ح���وار ب��ي��ن��ن��ا وب��ي��ن األط����راف
المختلفة ،وال��ح��وار بين األط��راف
في ما بينها» ،أشار إلى أنّ «حزب
الله يملك ال��ج��رأة الكافية ليقول
موقفه صريحا ً في كل المحطات
التي يعيش فيها ،وما يقوله يقف
عنده .نحن ال نغيّر موقفنا مع تغيّر
األوضاع ،وال نغيّر موقفنا مع تغيّر
المصالح ،وال نكون صباحا ً في
موقف ومساء في موقف آخر ،نحن
ال نتل ّون ،وال ُنباع وال ُنشرى ،وال
ُنؤمر وال نأخذ التعليمات من أحد،
نحن نعمل ما يُمليه علينا ضميرنا
وقناعاتنا لمصلحة هذا البلد».
أضاف « :نعم في بعض األحيان
تكون هناك أوض��اع تتطلّب موقفا ً
معيّنا ً نصمت وال نتكلم ،ولكن
اعلموا أنّ السكوت موقف ،فنحن
نحتاج إلى فترة لنتأمل ونستكمل
بعض االت��ص��االت لنعلن موقفنا
النهائي من أي قضية ،نحن جماعة
نفكر ث � ّم ننطق ،ولسنا من الذين
يتكلّمون قبل أن يف ّكروا».
وأوض����ح أ ّن���ه «ع��ن��دم��ا ن��ص� ّرح
فيكون المطلوب أن يعرف الناس
هذا الموقف ،وعندما نسكت أيضا ً
ألننا ال ن��رى التوقيت سليماً ،وال
الفكرة ناضجة من أج��ل أن نقول
الموقف النهائي».

«تج ّمع العلماء» :لت�صويب البو�صلة
في االتجاه ال�صحيح نحو فل�سطين
اعتبر «تجمع العلماء المسلمين» بعد اجتماع هيئته
اإلدارية في بيان ،أنّ «القضية الفلسطينية تم ّر بأوقات
صعبة» ،الفتا ً إلى أنّ «الشعب الفلسطيني وحده يقاوم
ّ
يخططون لتهويد القدس ،في حين أنّ
الصهاينة الذين
العالم اإلسالمي منشغل بالفتنة التي سعّ رها في أكثر
من بلد عربي ،بل يقوم بعض العرب بفتح مكاتب ا ّتصال
جديدة مع العدو «اإلسرائيلي» ،في حين أنّ آخرين
يعملون على حجب حقيقة ما يحصل في فلسطين من
خالل التضييق على قنوات المقاومة كالمنار والميادين
واإلخبارية السورية ،وغيرها .لذلك يجب على الجميع
العمل على تسعير الشارع العربي في وجه ح ّكامهم
ودف��ع األم��ور باتجاه تصويب البوصلة في االتجاه
الصحيح نحو فلسطين».
واستنكر التج ّمع انتهاك تركيا الفاضح لسيادة
العراق ،معتبرا ً أنّ «هذا األمر دليل على إفالس القيادة
�س��ت أنّ األم���ور تخرج م��ن يدها في
التركية التي أح� ّ
حصة في العراق» .وأ ّكد
سورية ،فأرادت أن يكون لها
ّ
التج ّمع «النصيحة التي ُو ّج��ه��ت لتركيا كي تسحب
ق ّواتها من األراض��ي العراقية ،وإلاّ ف��إنّ المقاومة حق
مشروع وشرعي ،وتعتبر هذه القوات قوات احتالل».

واعتبر أنّ «اجتماع الرياض لما يُس ّمى المعارضة
السورية ،هو محاولة من السعودية للتعويض عن
هزائمها في اليمن من خالل الحصول على مكتسبات في
سورية ،وهذا أيضا ً لن يحصل ألنّ الشعب السوري باتَ
يعرف أين تكمن مصلحته .وما المصالحات التي تحصل
وآخ��ره��ا مصالحة حي الوعر إلاّ دليل على افتضاح
ال��م��ش��روع التكفيري وب��داي��ة نصر الشعب وال��دول��ة
السورية بمساعدة القوى الصديقة والحليفة».
كما استنكر «االعتداءات التي تطال المراكز المدنية
كالمستشفيات والمدارس ومحطات الكهرباء والمياه في
اليمن» ،داعيا ً «مجلس األمن وجمعيات حقوق اإلنسان
إلى الضغط لوقف هذه األعمال اإلجرامية ،وتوفير آليات
الحل السلمي الذي هو الطريق الوحيد لحل ك ّل مشاكل
عالمنا اإلسالمي والعربي».
واختتم داعيا ً «رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري ،إلى
الدعوة لطاولة حوار للخروج باتفاق حول معالجة كافة
النقاط العالقة ،انطالقا ً من رئاسة الجمهورية مرورا ً
بقانون االنتخاب ،وانتها ًء بحل المشاكل التي يُعاني
وباألخص مسألة النفايات».
منها الشعب اللبناني،
ّ

�أبوفاعور :الت�سوية المطروحة
�أف�ضل الممكن
اعتبر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ،أنّ «من يستسيغ سقوط التسوية
الرئاسية التي ُطرحت ،يعلم أنه بذلك يخاطر باستقرار لبنان الدستوري
والسياسي ،وربما األمني» ،وقال« :نحن ال نقول هذا األمر من باب التهويل،
ولكن من باب قناعتنا الكاملة أنّ التسوية المطروحة هي تسوية أفضل الممكن،
وهي التي صيغت بعناية وبتوازنات دقيقة إ ّنما تهدف إلى جمع اللبنانيين
جميعا ً والقوى السياسية على هدف واحد في تسوية ميثاقية وطنية جامعة
ال تستثني أو تستهدف أحداً».
وعن موضوع العسكريين المختطفين لدى تنظيم «داع��ش» ،أشار إلى أنّ
«خلية األزم��ة التي التأمت برئاسة رئيس الحكومة تمام سالم أخذت قرارا ً
يصح أن تتخلّى الدولة عنهم
واضحا ً بتكثيف الجهود ألجل إطالق سراحهم ،وال
ّ
وهي لن تشيح بناظريها أو ُتدير ظهرها لهذا الملف» ،وقال« :الدولة اللبنانية
ُتعلن مجدّدا ً أنها مستعدّة لتكليف مفاوض جديّ وخوض مفاوضات جديّة
ألجل الوصول إلى نتيجة تشبه النتيجة التي وصلنا إليها مع العسكريين الذين
كانوا مختطفين لدى «النصرة».
مواقف أبو فاعور جاءت في لقاء تخلّله غداء تكريمي في منزل الشيخ أبو
ناجي جودت جابر والد العسكري المح ّرر ميمون جابر ،في ضهر األحمر.
وألقت شقيقة المح ّرر ريمان جابر كلمة حيّت فيها «جهود من سعى وشارك
وو ّفر أجواء إطالق سراح المختطفين ،ومواقف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب
وليد جنبالط ،والوزير أبو فاعور».

قبي�سي :الحوار يجب �أن يُنتج
تفاهم ًا على انتخاب رئي�س
لفتَ عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي ،إلى أنّ «الشهداء
هم الذين ك ّرسوا وحدة لبنان التي يجب أن نحافظ عليها في هذه األيام بوجه
موجها ً التحية
اإلرهاب الذي يحاول الدخول إلى لبنان من الحدود الشرقية»،
ّ
إلى «الجيش اللبناني ولكل من يتصدّى لهذا اإلره��اب على مساحة وحدود
لبنان ،وإلى األجهزة األمنية التي تعمل على تفكيك الشبكات اإلرهابية على
الساحة اللبنانية الوطنية».
وقال قبيسي في كلمة له بذكرى وفاة النبي محمد ،والذكرى السنوية لشهداء
حركة «أمل» في بلدة ميفدون الجنوبية «إنّ لبنان ما زال يقدّم الشهداء من
جيشه من أبناء مقاومته من كل المخلصين منعا ً لدخول الفتنة إلى لبنان»،
مشدّدا ً على «أ ّننا ال يمكن أن نحفظ الوطن ونحافظ على دماء الشهداء إلاّ بلغة
التواصل والحوار» ،الفتا ً إلى «أنّ هذا الحوار يجب أن يُنتج ع ّما قريب إن شاء
الله ،تفاهما ً يؤدّي إلى انتخاب رئيس للبالد بعد فراغ طويل ،وبعد أزمة مريرة
حاول كثيرون إغراق لبنان بفتنة انتشرت في هذه المنطقة».

حمدان يع ّزي فتحعلي
با�ست�شهاد �أبادي
قدّم أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين المرابطون»
العميد مصطفى حمدان ،يرافقه وفد من أعضاء الهيئة ،واجب العزاء لسفير
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في لبنان محمد فتحعلي باستشهاد السفير
السابق في لبنان الدكتور غضنفر ركن أبادي.
وذكر بيان للحركة بعد الزيارة ،أنّ حمدان «ث ّمن العمل الجديّ والحكيم للسفير
في مساندة ودعم اللبنانيين للحفاظ على األمن واالستقرار وانتظام المؤسسات
اللبنانية بدءا ً من رئاسة الجمهورية إلى الجيش الوطني اللبناني».
توجه الوفد «بالسالم والرحمة على أرواح ك ّل الشهداء أبناء الثورة
كما
ّ
اإلسالمية في إي��ران المجاهدين الذين سقطوا من أجل تحرير ك ّل فلسطين
وقدسها الشريف».

ح ّمود :الذين د ّمروا �سورية ُهزموا
لفتَ رئيس اتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر ح ّمود ،إلى أ ّننا «نقول للذين
د ّم��روا سورية بزعم أ ّنهم يبحثون عن خير للشعب السوري ،فقتلوا الناس
وهجروهم ،هُ زموا ولم يُو ّفقوا ،ثم لم يعترف أحد منهم أ ّنه أخطأ» ،مشيرا ً إلى
ّ
أ ّنه «منذ أكثر من عام أصبح األمر واضحاً ،فك ّل ما أُنفق على التدريب والتجهيز
والسالح راح هبا ًء منثوراً ،ولم يعترفوا بالفشل ،ث ّم تجمعهم السعودية ،تجمع
فجرت وقتلت وذبحت ود ّمرت وخ ّربت ،ويزعمون أنها
المعارضة السورية التي ّ
معارضة معتدلة».
وأوضح ح ّمود في تصريح أنّ «هنالك محاولة فاشلة إلثبات أنّ هناك جهة
واحدة تكفيرية هي «داعش» واآلخرون معارضة ،وهذا ليس صحيحاً ،كلّهم
الصدئة
فجروا وقتلوا ود ّمروا ،قاتلوا إ ّما ألنّ عقولهم ّ
سواء ،تكفيريون إرهابيون ّ
أوهمتهم أنّ اآلخرين ك ّفار يجوز قتلهم ونهبهم ،وإ ّما لمصلحة مالية من الجهات
التي أنفقت الماليين لتهديم سورية ،وإ ّما حميّة ،وقد يُستثنى من هؤالء جزء
صغير كانت عقولهم أضعف من أن تفهم ما يحصل».

دبور عر�ض ووفد «الجهاد»
الأو�ضاع الفل�سطينية في الداخل
التقى األمين العام لحركة الجهاد وتشديد على أهمية تعزيز الوحدة
استقبل سفير دول��ة فلسطين في لبنان أش��رف دب��ور ،نائب األمين العام
لـ«حركة الجهاد اإلسالمي» زياد النخالة ومم ّثل الحركة في لبنان أبو عماد
الرفاعي ،في حضور المستشار األول حسان ششنية ،في مق ّر سفارة دولة
فلسطين.
وبحث المجتمعون ،بحسب بيان للسفارة ،في «األوضاع الفلسطينية داخل
األرض المحتلة ،واالعتداءات «اإلسرائيلية» المتك ّررة ،التي تستهدف المشروع
الوطني الفلسطيني وتهويد المقدسات اإلسالمية والمسيحية ،خصوصا ً
اإلجراءات الصهيونية بحق المسجد األقصى».
وش�دّدوا على «ض��رورة تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية على األرض،
لمواجهة المشروع الصهيوني االحتاللي ،ودعم ثورة شعبنا الفلسطيني في
دفاعه عن أرضه وحريته واستقالله».
من جه ٍة أخرى ،استقبل دبور أيضا ً الطفلة عهد التميمي ووالدتها ناريمان
التميمي ،في مق ّر السفارة.
تجسد العنفوان
وأشارت السفارة في بيان إلى أنّ «الطفلة الفلسطينية عهد،
ّ
واإلصرار البطولي الفلسطيني من خالل تعاقب األجيال في مواجهة المحتل
والتمسك بالحق في الحرية وإنهاء االحتالل ،وهي التي تحدّت
الصهيوني
ّ
جنود االحتالل وجها ً لوجه ،مؤ ّكدة الحق الفلسطيني».
وقدّم دبّور للطفلة تميمي درع الرئيس الشهيد ياسر عرفات.

دبور مستقبالً وفد «الجهاد»

�شارك ومخزومي في م�ؤتمر «حوارات المتو�سط»
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الم�شنوق :جهود محاربة التطرف
مرتبطة ب�إنهاء �أزم َت ْي العراق و�سورية
رأى وزير الداخلية والبلديات
ن��ه��اد المشنوق ،أنّ «لبنان هو
من بين ال ِقلّة من دول المنطقة،
التي نجحت في القيام بعمليات
استباقية ض ّد الخاليا اإلرهابية
النائمة ( 3خ�لال ع��ام واح���د)»،
مشيرا ً إلى أنّ «س� ّر نجاح لبنان
ف��ي ج��ه��وده ل��م��ح��ارب��ة اإلره���اب
تكمن في أنّ المسلمين اللبنانيّين
المنتخبين بطريقة ديموقراطية،
ه���م خ���ط ال��م��واج��ه��ة األول في
التصدّي للتط ّرف» ،معتبرا ً أنّ
«تجرب َتي العراق وسورية أظهرتا
أ ّنه ال يُمكن الرهان على التط ّرف
لمحاربة التط ّرف».
وقال المشنوق في ندوة حملت
عنوان «مواجهة التطرف :تصور
كامل لمكافحة اإلرهاب» ،في إطار
مؤتمر «حوارات المتوسط» ،الذي
ّ
ينظمه المعهد اإليطالي للدراسات
السياسية الدولية« :إنّ لبنان،
رغ��م ك��ل ال��ت��ح��دي��ات السياسية
واالق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة،
إضاف ًة إلى أعباء النزوح السوري،
استطاع وضع استراتيجية م ّكنته
م��ن ال��ح � ّد م��ن المخاطر األمنية
والعسكرية اآلتية من سورية».
واع��ت��ب��ر أنّ «ج��ه��ود محاربة
التط ّرف تبقى مرتبطة في القدرة
على إنهاء أزم َتي العراق وسورية»،
مشدّدا ً على «ضرورة االعتماد على
جهود المراجع الدينية المسلمة
المعتدلة وجعلها ش��ري��ك��ة في
خط الدفاع األول لتفكيك خطاب
«داع��ش» ،والمنظمات اإلرهابية
األخ��رى» ،داعيا ً القطاع الخاص
إلى «توفير الدّعم لهذه القيادات
ال��دي��ن��ي��ة ال��م��ع��ت��دل��ة وت��أس��ي��س،
ب��رع��اي��ة اإلم����ام األك��ب��ر ل�لأزه��ر،
صندوق تموِّل من خالله مبادرات
واس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ت��س��اع��ده��ا في
معركته للتصدي للتطرف».
من جه ٍة أخرى ،التقى المشنوق
نظيره اإليطالي انجلينو الفانو،
وبحث معه في تدعيم التعاون
األمني بين لبنان وإيطاليا ،وإمكان
توقيع اتفاق ثنائي بين البلدين
خالل سنة .2016
ك��ذل��ك ،التقى المشنوق ،على
ه��ام��ش أع��م��ال ال��م��ؤت��م��ر ،وزي��ر
خارجية الفاتيكان المونسنيور
ب���ول ري��ش��ار غ��االغ��ي��ر ،وع��� َرض
معه «دور الفاتيكان في مساعدة
اللبنانيين في المرحلة الدقيقة
التي يم ّر بها وطنهم ،خصوصا ً على
صعيد االستحقاق الرئاسي».
واع��ت��ب � َر غ��االغ��ي��ر أنّ «ه��ن��اك
ض��رورة قصوى النتخاب رئيس
ج��دي��د ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ،وأنّ ه��ذا
ال��م��وض��وع ي��أت��ي ف��ي أول��وي��ات
اهتمام البابا فرنسيس».

مخزومي

ب���دوره ،ش���ارك رئ��ي��س «ح��زب

المشنوق ونظيره االيطالي

مخزومي خالل المؤتمر
ال��ح��وار الوطني» ف��ؤاد مخزومي
في المؤتمر ،وألقى كلمة قال فيها:
«من الضروري مع تصاعد التهديد
اإلرهابي تطوير سبل مواجهته،
وم��ن ش��أن تلبية حاجات الناس
وتطلّعاتهم أن ُتسهم في تعزيز
االستقرار واالزدهار في المنطقة».
ول��ف��تَ إل���ى أنّ «منطقة ال��ش��رق
األوسط تشهد طفرة غير مسبوقة
في أعداد الشباب ،وأنّ في إمكان
الدول اإلفادة منهم وتحويلهم إلى
فئة سكانية تعد بنتائج اقتصادية
واجتماعية أفضل».
واع��ت��ب��ر أنّ «ج����ذور اإلره���اب
عميقة ومع ّقدة ،وينبغي لالتحاد
األوروب�����ي وض���ع استراتيجية
منسقة لمعالجة األزم���ة» ،داعيا ً
ّ
االت��ح��اد إل��ى «ف��ت��ح أب��واب��ه أم��ام
ضحايا اإلرهاب في المنطقة».
أمس الحاجة
وأ ّكد أنّ «بلدنا في ّ
إل��ى م��ش��روع إن��ع��اش اقتصادي
وخ��ص��وص �ا ً ف��ي ال��م��ن��اط��ق التي
يعيش فيها الالجئون السوريون،
والفقراء اللبنانيون» .ولفتَ إلى
أ ّن��ه ب��ادر وزوجته «السيدة مي،
إلى إنشاء مؤسسة مخزومي التي
تقوم رؤيتها على تطوير المجتمع

اللبناني وإنماء موارده البشرية،
إض��اف � ًة إل��ى الكثير م��ن األه��داف
األخ����رى» ،داع��ي �ا ً إل��ى «تشجيع
القطاع الخاص في الدول العربية
واإلسالمية» ،وأوص��ى «المجتمع
ال��دول��ي بالتعامل م��ب��اش��رة مع
منظمات المجتمع المدني لضمان
الشفافية والكفاية».
وأشار إلى أنّ «لبنان دفع كلفة
باهظة ج��� ّراء أزم���ة الالجئين»،
داعيا ً إلى «زيادة التمويل لعمليات
السامية
مفوضية األمم المتحدة
ّ
لشؤون الالجئين».
واختتم بالقول« :على وكالة
األم���م المتحدة لالجئين زي��ادة
الدعم األس��اس��ي في دول الملجأ
األول مثل لبنان واألردن وتركيا،
وتحسينه بغية المساعدة على
منع مزيد من األشخاص من الهرب
إلى أوروبا».
وال��ت��ق��ى م��خ��زوم��ي ع����ددا ً من
ال��م��س��ؤول��ي��ن وال��ش��خ��ص��ي��ات
المشاركة في المؤتمر ،والمدير
ال��ع��ام لالستخبارات اإليطالية
جيمبييرو ماسولو.

الممول �أوروبي ًا
اختتام م�شروع «�إحالل الأمن واال�ستقرار»
ّ

كت�سبة �ستط ّور المهارات
ب�صبو�ص :الخبرات ال ُم َ
أُق��ي��م أم��س ف��ي ق��اع��ة ال��ش��رف،
في ثكنة المق ّر العام في المديرية
العامة لقوى األمن الداخلي ،حفل
«اخ��ت��ت��ام م��ش��روع إح�ل�ال األم��ن
واالس��ت��ق��رار  »SSPال��م��م � ّول من
االتحاد األوروبي ،بحضور المدير
العام لقوى األمن الداخلي اللواء
إب��راه��ي��م ب��ص��ب��وص ،أليكسيس
لوبير مم ّثالً رئيسة بعثة االتحاد
األوروب�����ي ف��ي ل��ب��ن��ان السفيرة
كريستينا السن ووفدا ً من البعثة،
مدير عام هيئة إدارة السير هدى
س��ل��وم ،خ��ب��راء م��ش��روع إح�لال
األم��ن واالس��ت��ق��رار ،قائد الشرطة
القضائية العميد ناجي المصري،
قائد الدرك اإلقليمي وكالة العميد
ال��رك��ن ج��وزف الحلو ،وع��دد من
كبار الضباط ،وف��د م��ن السفارة
الفرنسية في لبنان ،مم ّثلون عن
مجلس اإلنماء واإلعمار ،ومجموعة
 GFAلالستشارات.
بدأ االحتفال بالنشيدين الوطني
واالت���ح���اد األوروب�����ي ،ث��م بكلمة
منسق
ترحيبيّة لعريف الحفل
ّ
م��ش��روع  SSPال��ع��ق��ي��د اإلداري
القيّم جورج ن��ادر ،ثم قدّم خبراء
المشروع عرضا ً موجزا ً لألنشطة
المطورة والنتائج التي ت ّم التوصل
إل��ي��ه��ا ف��ي م���ج���االت :التخطيط
االستراتيجي والتدريب ،مكافحة
السير والسالمة
الجريمة ،إدارة
ّ
المرورية.
ت�لا ذل��ك كلمة لمم ّثل االت��ح��اد
األوروبي ،أشار فيها إلى أنّ االتحاد
«يعتزم متابعة تعاونه الطويل
األمد مع لبنان لدعم حكم القانون
عموما ً وتعزيز ق��درات قوى األمن
ال��داخ��ل��ي خ��ص��وص �اً ،واس��ت��م��رار
روح ال��ش��راك��ة تلبية لحاجات
المؤسسات األمنية ،وتقديرا ً لكفاءة
القوى األمنية في مكافحة اإلرهاب
والجريمة على مستوى محترف
ومتط ّور ،واالتحاد األوروبي يلتزم
بهذا ال��دع��م لمواجهة التحديات
ال��م��ش��ت��رك��ة وس��ي��ق��ف ب��ج��ان��ب
لبنان وأجهزته األمنية لضمان
االستقرار».

لوبير يقدّم درعا ً لبصبوص
وشكر كل من ساهم في إنجاح
م��ج��االت المشروع وعلى رأسهم
اللواء بصبوص.

بصبوص

ثم كانت كلمة لبصبوص قال
فيها« :إ ّن��ه��ا ليست ال��م��رة األول��ى
�وج��ه فيها بالشكر إلى
ال��ت��ي ن��ت� ّ
ب��ع��ث��ة االت���ح���اد األوروب������ي على
دعمها المستمر للمديرية العامة
ل��ق��وى األم���ن ال��داخ��ل��ي ،إذ قدّمت
برامج تدريبية هامة ،وبمواضيع
وعناوين مختلفة ،كان آخرها تنفيذ
البرنامج التدريبي ال��ذي نحتفل
ال��ي��وم بانتهاء العمل ب��ه وال��ذي
يحمل عنوان «األم��ن واالستقرار»
 SSPوقد جاء مك ّمالً لبرنامج األمن
وسيادة القانون .»SAROL
وأ ّك��د أنّ «الجهود التي بذلها
االت���ح���اد األوروب������ي خ�ل�ال ه��ذه
ال��م��رح��ل��ة ،وك��ذل��ك ال��م��س��اع��دات
اللوجستية وال��ت��دري��ب��ي��ة التي
ق��دّم��ه��ا ،س��اه��م��ت ج��م��ي��ع��ه��ا في
تطوير عمل قوى األم��ن الداخلي،
ومنها على سبيل المثال :تشكيل
وحدة سمعية وبصرية في معهد
ق��وى األم��ن ال��داخ��ل��ي ف��ي عرمون
لتطوير وسائل التدريب لعناصر

قوى األمن الداخلي ورفع قدراتهم
المهنية  -تدريب وتجهيز مجموعة
الرصد والتدخل  BRIفي الشرطة
القضائية ،والتي ستساهم بال ّ
شك
في رفع قدرات قوى األمن الداخلي
ف���ي م��ج��ال م��ك��اف��ح��ة ال��ج��ري��م��ة
بأنواعها كافة».
وأش��ار إل��ى أنّ «ه��ذه المعدّات
واألعتدة والتجهيزات اللوجستية
والتقنية التي ت ّم استالمها سابقا ً
سيخصص
من االتحاد األوروب��ي،
ّ
القسم األكبر منها من أجل استكمال
ّ
والتدخل
تجهيز :مجموعة الرصد
 BRIوال��م��خ��ت��ب��رات الجنائية
ومكننة مكتب تنفيذ أحكام السير،
في وحدة الشرطة القضائية ،مفارز
السير ف��ي ق��وى األم��ن الداخلي،
معهد قوى األمن الداخلي .كما أنّ
الخبرات التي اكتسبها عناصرنا
بنتيجة التدريبات التي تابعوها،
ّ
ش���ك ف���ي تطوير
س��ت��س��اه��م وال
م��ه��ارات ق��وى األم��ن الداخلي في
مختلف المجاالت».
وفي الختام ،قدّم لوبير دروعا ً
تذكارية للواء بصبوص ،والعمداء
المصري ،رئيس شعبة الشؤون
اإلداري����ة ف���ارس ف���ارس ورئ��ي��س
شعبة ال��ت��دري��ب م��اه��ر الحلبي،
وشهادات تقدير لعدد من الضباط.

