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سياسة
ّ
ّ
ّ
تقرير
«البشيري» نزار نجاريان ،فيما تسلم قائد
عين حزب الكتائب اللبنانية أمينًا عامًا جديدًا ليس إال قائد الوحدات العسكرية السابق في القوات اللبنانية،
ّ
ّ
القوات السابق فؤاد أبو ناضر لجنة العالقات السياسية الخارجية .األهداف واضحة وأبرزها لم شمل العسكر القديم الذي حج إلى معراب نتيجة سوء
إدارة الكتائب لسياستها

ّ
أمين عام «قواتي» للكتائب
رلى إبراهيم
ب ـ ــدأ رئـ ـي ــس ح ـ ــزب ال ـك ـت ــائ ــب ال ـنــائــب
سامي الجميل "الــورشــة التنظيمية"
التي أعلن عنها في اجتماعات املكتب
السياسي السابقة عقب تقييم نتائج
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة والـفـشــل الــذي
م ـنــي ب ــه الـ ـح ــزبُ .ح ـ ّـم ــل األمـ ــن ال ـعــام
رفيق غانم جزءًا كبيرًا من املسؤولية
جراء املخالفات واألخطاء التي وقعت
في األقاليم ،بصرف النظر عن أن غانم
رفض هذا األمر بحجة أن فريقًا مقربًا
من الرئيس شكل "أمانة ظــل" اتخذت
كــل ال ـق ــرارات اإلداري ـ ــة ،فـكــان هــو آخــر
مــن يعلم .ال ه ـ ّـم ،يفترض أن يتحمل

يبحث الكتائب استحداث منصب
رئيس مجالس األقاليم الذي
سيعمل تحت ظل األمين العام
أحــدهــم مـســؤولـيــة ال ـف ـشــل ،وبالطبع
ُ
الرئيس لــن يفعلها ،فكان أن انت ِخب
أمــن عــام جديد يدعى نــزار نجاريان
بعد اقتراح الرئيس اسمه وتصويت
املكتب السياسي؛ أما غانم ّ
فعي نائبًا
ثالثًا للرئيس .يصعب هنا تحديد إن
كانت تلك محاسبة أو جائزة ترضية،
ع ـل ـم ــا أن ه ـ ــذا املـ ـنـ ـص ــب اس ـت ـح ــدث ــه
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس أمـ ـ ـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـي ــل مـ ـ ــن أجـ ــل
كـتــائــب االغ ـت ــراب وأول نــائــب رئيس
حــزب شغله كــان توفيق سويد ،فيما
آخ ــر مــن شغله ك ــان املـحــامــي الــراحــل
أنـ ـط ــوان ري ـش ــا .ول ـك ــن أع ـي ــد اح ـي ــاؤه
ال ـي ــوم م ــع تـعـيــن غــانــم ح ـيــث تـطــرح
عــامــة اسـتـفـهــام حــول نــوعـيــة مهامه
املقبلة ،إذ تشير امل ـصــادر الكتائبية

بالتأكيد ،لن ّ
يتحمل سامي الجميل مسؤولية الفشل االنتخابي (مروان طحطح)

إل ــى أن املـنـصــب م ـج ـ ّـرد الف ـتــة فــارغــة
مــن مـضـمــونـهــا وال يـمـكــن ب ــأي شكل
من األشكال مقارنته بمنصب األمني
العام الذي يتمتع بصالحيات إدارية
واس ـع ــة .لـكـنـهــا تــؤكــد ف ــي امل ـقــابــل أن
شخصية األم ــن الـعــام هــي األه ــم في
مـنـصـبــه ،ون ـج ــاري ــان ه ــو «الـشـخــص
املناسب لهذا املوقع» .فاألخير الرئيس
السابق للوحدات الخاصة في القوات

اللبنانية وك ــان قــائــد ثكنة أدونـيــس.
تـنـقــل بــن قـطــر وك ـن ــدا ،ورفـيـقــه فــؤاد
أبو ناضر هو من اقترحه وساهم في
وصوله إلــى األمانة العامة ،علمًا أنه
تم عــرض أشخاص آخرين للمنصب
ك ــاألم ــن ال ـع ــام ال ـســابــق ول ـيــد ف ــارس
وأحـ ــد امل ـحــامــن ف ــي ب ــاري ــس ق ـبــل أن
يرسو الخيار على نجاريان .ويلفت
ك ــل م ــن ي ـعــرف ال ـقــواتــي ال ـســابــق إلــى

أنــه "بـشـيـ ّ
ـري" متشدد مـعــارض لنهج
أمني الجميل .التزم مع أبو ناضر عند
ق ـيــادتــه ال ـق ــوات لـيـجـلــس بـعــدهــا إلــى
يمني ايلي حبيقة ويهاجر إلى باريس
بعد االنـقــاب على حبيقة عــام .1986
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ل ــم ي ـك ــن ن ـج ــاري ــان
يــومــا "حــزبـيــا" بما للكلمة مــن معنى
وال ت ـب ــوأ م ـن ـص ـبــا .ت ـع ـيــن ن ـجــاريــان
ي ـت ــراف ــق م ــع ت ـع ـيــن رف ـي ـق ــه ال ـق ــوات ــي

أبــو ناضر على رأس لجنة العالقات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة إل ـ ــى جــانــب
نــائــب رئ ـيــس ال ـح ــزب سـلـيــم الـصــايــغ
ال ــذي ك ــان مـكـلـفــا بــالــوظـيـفــة نفسها.
بــات الـهــدف واضـحــا" :إع ــادة لــم شمل
العسكر القديم الــذي حـ ّـج إلــى معراب
نتيجة سوء إدارة الكتائب لسياستها
وإبـعــاد ســامــي للبعض تحت عنوان
ت ــأس ـي ــس حـ ــزب ش ـب ــاب ــي ج ــدي ــد قـبــل

أن يـتـضــح لــه أن ــه ال يـمـكــن لــه تعويم
السفينة من خالل أصدقائه اليافعني
فــي الـسـيــاسـيــة» .إش ــارة هـنــا إل ــى أنــه
جرى إنشاء  12لجنة خالل االجتماع
ال ـ ـ ــذي ع ـق ــد ي ـ ــوم أم ـ ـ ــس ،مـ ــوزعـ ــة بــن
ثقافية ودينية واجتماعية وغيرها
لتكون بمثابة لجان متخصصة في
املواضيع التي سلمت إليها.
وقــد بحث خــال االجـتـمــاع فــي إعــادة
إحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاء مـ ـنـ ـص ــب رئ ـ ـي ـ ــس مـ ـج ــال ــس
األقـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـ ــم إل ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــاؤه م ـن ــذ
س ـنــوات (ك ــان يشغله صـهــر الجميل
ال ـســابــق مـيـشــال مـكـتــف ال ــذي ترشح
لــانـتـخــابــات الـنـيــابـيــة األخ ـي ــرة على
الئـ ـح ــة ال ـ ـقـ ــوات ف ــي امل ـ ــن ال ـش ـمــالــي)
وألحقت صالحياته برئيس اللجنة
الـتـنـفـيــذيــة أي امل ـن ـصــب الـ ــذي شغله
النائب ســامــي الجميل قبل انتخابه
رئـيـســا ل ـل ـحــزب .ويـ ـت ــداول أن ــه سيتم
ت ـع ـيــن ن ــائ ــب األمـ ـ ــن الـ ـع ــام بــاتــريــك
ريشا في هذا املنصب (قدم استقالته
من منصبه عقب انتهاء االنتخابات
ويحمله بعض الكتائبيني مسؤولية
الفشل وقيادتهم إلــى خيار التحالف
مـ ــع امل ـج ـت ـم ــع امل ـ ــدن ـ ــي) .ف ـي ـم ــا يـنـفــي
ريـ ـش ــا األم ـ ـ ــر ك ـل ـي ــا إن فـ ــي مـ ــا خــص
تسلمه «رئــاســة مجلس األقــالـيــم» ،أو
اس ـت ـحــداث املـنـصــب مــن أص ـلــه .كذلك
ت ـقــول امل ـص ــادر إن ــه رب ـمــا يـتــم تعيني
أكثر من رئيس مجلس أقاليم واحــد،
بمعنى أن يفصل واحد لكل محافظة.
والغرض من ذلك هو "تفعيل األقاليم
التي كانت مهملة ومــن دون متابعة
أو مــراق ـبــة» .وعـمــا إذا ك ــان هـنــاك من
تضارب في الصالحيات بني منصب
رئيس مجلس األقاليم واألمني العام،
أي الـعــودة مـجــددًا إلــى معضلة غانم
خ ــال االن ـت ـخــابــات ،يـقــول امل ـصــدر إن
رئ ـيــس األقــال ـيــم يـعـمــل تـحــت إش ــراف
األمــن الـعــام ،وبالتنسيق الـتـ ّ
ـام معه،
ً
فضال عن أنه يصعب تخطي نجاريان
أو التقليل من صالحياته .لكن القصة
كـمــا تـخـبــرهــا املـ ـص ــادر ،أن ــه ال يمكن
للقواتي السابق «التلهي بتفاصيل
األقـ ــال ـ ـيـ ــم الـ ـضـ ـيـ ـق ــة واج ـت ـم ــاع ــات ـه ــا
ومـشـكــاتـهــا ،ذل ــك ألن ــه مكلف بمهام
إدارية واسعة تتطلب منه تفرغًا تامًا
ل ـه ــا» .عـلـمــا أن االج ـت ـم ــاع ــات املـقـبـلــة
ستشهد تعيني "لجان مركزية جديدة
ً
وتبديال في أسماء رؤساء األقاليم».

تقرير

باسيل إلى عرسال:
شهادة النازحين أصدق من المفوضية
يمضى وزير الخارجية جبران باسيل
في معركة «تأديب» املفوضية العليا
ل ـشــؤون الــاجـئــن فــي لـبـنــان ،بعدما
ل ـ ّـوح بــاملــزيــد مــن اإلج ـ ــراء ات ،وعلمت
«األخـ ـب ــار» أن بــاسـيــل سـيـتــوجــه ،في
ال ـســاعــات املـقـبـلــة ،إل ــى ب ـلــدة عــرســال
م ــن أجـ ــل ت ـف ـقــد م ـخ ـي ـمــات ال ـن ــازح ــن
ً
واالسـتـمــاع إلــى أحــوالـهــم ،فـضــا عن
الـ ـت ــواص ــل مـ ــع ع ـ ّـي ـن ــة مـ ــن ال ـن ــازح ــن
ال ــذي ــن س ـي ـعــودون إل ــى ب ــاده ــم غ ــداة
ع ـي ــد ال ـف ـط ــر وامل ـ ـقـ ـ َّـدر ع ــدده ــم بـنـحــو
.3600
َّ
وف ـي ـم ــا ح ـ ـ ــذر ب ــاس ـي ــل مـ ــن أن ي ـكــون
م ـ ـل ـ ــف ع ـ ـ ـ ـ ـ ــودة الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــازح ـ ـ ــن مـ ــوضـ ــع
ان ـ ـ ـق ـ ـ ـسـ ـ ــام داخـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــي ،بـ ـ ـ ـ ــدت رئ ـ ــاس ـ ــة
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة مـ ـصـ ـمـ ـم ــة ع ـ ـلـ ــى إع ـ ـطـ ــاء
إشـ ــارات متناقضة لـتــوجـهــات وزارة
الخارجية ،فــي محاولة لإليحاء إلى
املجتمع الدولي أن من يحدد سياسة
لـبـنــان الـخــارجـيــة هــو رئـيــس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء س ـعــد ال ـح ــري ــري ،ول ـي ــس أي
وزير في حكومته.
فــي هــذا الـسـيــاق ،قــال املتحدث باسم
املفوضية العليا أنــدري ماهيسيتش
للصحافيني في جنيف« :نحن قلقون
ج ـدًا إزاء اإلع ــان ال ــذي أص ــدره وزيــر
خارجية لبنان جبران باسيل ،في ما
يتعلق بتجميد منح أذونــات اإلقامة
ل ـل ـمــوظ ـفــن ال ــدولـ ـي ــن ال ـع ــام ـل ــن فــي
املـفــوضـيــة فــي لـبـنــان ،ونــأمــل الـعــودة
عن قرار وزارة الخارجية من دون أي
تأخير».
وبــال ـتــزامــن ،اصـطـحــب املـنـســق املقيم
لـ ــأمـ ــم املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ،مـ ـنـ ـس ــق ال ـ ـشـ ــؤون
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــان فـ ـيـ ـلـ ـي ــب
الزاري ـ ـنـ ــي ،مـمـثـلــة م ـك ـتــب املـفــوضـيــة
الـعـلـيــا ل ـش ــؤون الــاج ـئــن ف ــي لـبـنــان
مـ ـ ـي ـ ــراي جـ ـ ـي ـ ــرار (اسـ ـتـ ـه ــدفـ ـه ــا ق ـ ــرار
باسيل) ،إلــى السرايا الكبيرة ،حيث

تقرير

الجيش في بعلبك :ال تهاون وال مواجهة مع األهــالي!
باألمس الطفلة رؤى مظلوم.
غدًا رؤى مظلوم ثانية .ال يتوقف
مسلسل الفوضى وحرب العصابات
في منطقة البقاع الشمالي .حتى
خطة أمنية أو
إن الحديث عن ً
عسكرية صار ممال .كل يوم مداهمة
ومصادرة أسلحة وذخائر ومواد
مخدرة من أصناف مختلفة (حشيشة
و«سيلفيا» و«سيمو» إلخ ...لكن
هاجس الناس صار األمن قبل الرغيف
وقبل المدرسة وفرصة العمل
النادرة في هذه المنطقة المنكوبة
اجتماعيًا
داود رمال
فــي سـيــاق خريطة طــريــق حــدد أبــرز
معاملها قائد الجيش العماد جوزيف
عـ ـ ــون ،قـ ـ ــررت امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة
اقتحام منطقة بعلبك ـ ـ ـ الهرمل ،ليس
أمنيًا ،بل بانتقال مديرية املخابرات
من اليرزة إلــى قلب البقاع الشمالي
م ــن أج ـ ــل االسـ ـتـ ـم ــاع إل ـ ــى فــاع ـل ـيــات

املنطقة مـبــاشــرة وتـلـ ّـمــس مشاكلهم
ومخاوفهم.
وف ــي املـعـلــومــات ،أن ق ـيــادة الجيش،
ممثلة بمدير املخابرات العميد الركن
أنـطــوان منصور ،ومـســاعــده العميد
ال ــرك ــن ع ـل ــي ش ــري ــف ،ورئـ ـي ــس ف ــرع
الـبـقــاع الـعـمـيــد الــركــن عـلــي عــواركــة،
التقت عددًا كبيرًا من وجهاء العشائر
والـ ـع ــائ ــات ف ــي م ـحــاف ـظــة بـعـلـبــك ـ ـ
ال ـه ــرم ــل ،ونــاق ـشــت مـعـهــم األوضـ ــاع
الـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــدة فـ ـ ــي امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ،وخـ ــاصـ ــة
األمنية ،وكيفية إيجاد حلول ملذكرات
التوقيف التي تطاول عددًا كبيرًا من
أهالي املنطقة.
وع ـل ـم ــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ال ـل ـق ــاء ك ــان
ب ـم ـث ــاب ــة كـ ـس ــر ج ـل ـي ــد بـ ــن ال ـج ـيــش
والعائالت البقاعية ،وقد أبدى مدير
امل ـ ـخـ ــابـ ــرات ت ـ ـجـ ــاوب امل ــؤسـ ـس ــة مــع
ّ
معظم املـطــالــب ،مــع وعــد بـحــل كثير
من القضايا التي تسهم في تخفيف
العبء عن كاهل األهالي ،مشددًا على
أن الـعـشــائــر وال ـعــائــات فــي املنطقة
هـ ــم رأس ح ــرب ــة م ـك ــاف ـح ــة امل ـش ــاك ــل
مــن خـطــف (ألج ــل الـفــديــة) وتـعــديــات
وإط ـ ـ ـ ـ ــاق ن ـ ـ ــار وس ـ ــرق ـ ــة وم ـ ـخ ـ ــدرات
وغيرها.
ونـ ـق ــل م ـن ـص ــور عـ ــن ق ــائ ــد ال ـج ـيــش
أن أب ـن ــاء مـنـطـقــة ال ـب ـقــاع «ه ــم خ ــزان
الجيش اللبناني» ،بدليل أن هنالك
 ٤٢٦ضــابـطــا و ١١٧٨١رتـيـبــا وف ــردًا
و ٣٤٥٩م ـج ـن ـدًا م ــن م ـن ـط ـقــة ال ـب ـقــاع

وحدها ،كذلك إن عدد شهداء الجيش
مــن أبـنــاء محافظة بعلبك ـ ـ الهرمل
ي ـت ـج ــاوز ال ـع ـش ــري ــن ض ــاب ـط ــا و108
رت ـبــاء .وق ــال مــديــر امل ـخــابــرات :جئنا
إليكم بهدفني :األول ،سماع وجعكم
بـ ـقـ ـل ــب وع ـ ـقـ ــل م ـن ـف ـت ـح ــن إليـ ـص ــال
ص ــوتـ ـك ــم إلـ ـ ــى أب ـ ـعـ ــد م ـ ـكـ ــان م ـم ـكــن.

الهدف الثاني ،أضاف منصور« ،كما
استمعنا إلــى أوجــاعـكــم ومطالبكم،
عليكم االستماع إلى عتبنا ،ألن هناك
مــن ي ـشـ ّـوه ص ــورة املنطقة وه ــم قلة،
بدليل أن  50ألف عائلة في محافظة
بعلبك  -الهرمل تنتسب إلــى الدولة
عبر مؤسساتها العسكرية واألمنية،

عدد شهداء الجيش من أبناء محافظة بعلبك ــ الهرمل
يتجاوز العشرين ضابطًا و 108رتباء (مروان طحطح)

وهذا يعني أن الدولة ال تغلق األبواب
بوجهكم ،إنما مفتوحة الذراعني لكم
دائمًا».
خالل الحوار ،عرض عدد من وجهاء
الـعـشــائــر وال ـع ــائ ــات ملـطــالـبـهــم ،وال
س ـي ـم ــا ق ـض ـي ــة م ـ ــذك ـ ــرات ال ـت ــوق ـي ــف
ً
التي ال تكاد تستثني عائلة ،فضال
ع ــن تـكـثـيــف ح ـضــور ال ـق ــوى األمـنـيــة
والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة (دوري ـ ـ ـ ـ ـ ــات وحـ ــواجـ ــز
ومخافر ومداهمات ونقاط عسكرية
ثابتة إلخ.)...
أحد وجهاء آل جعفر قال «نحن دائما
كـنــا م ــع الـجـيــش الـلـبـنــانــي وسنظل
مـعــه ،ونــريــد مــن الــدولــة ان توصلنا
ال ــى ال ـث ـمــرة ال ـتــي نــريــدهــا جميعنا
وه ــي ال ـع ـفــو ال ـع ــام والـ ـغ ــاء مــذكــرات
ال ـت ــوق ـي ــف ومـ ـس ــاع ــدة هـ ــذه املـنـطـقــة
بــاعــادتـهــا الــى حضن الــوطــن بعدما
طال ّ
تعمد الدولة اهمالها والتعاطي
مـعـهــا وكــأن ـهــا دخـيـلــة عـلــى خريطة
ال ــوط ــن ،ونـحــن مشكلتنا ليست مع
ال ـج ـيــش ابـ ـ ــدا ،ول ــن ت ـك ــون ،ان ـم ــا مع
ال ـح ــرم ــان امل ــزم ــن ال ـ ــذي ت ـ ــرزح تحت
وطأته املنطقة وما عاد يطاق».
في هذا السياق ،شددت قيادة الجيش
ع ـل ــى أن الـ ـح ــل ال ـ ـجـ ــذري لـلـمـشــاكــل
املـ ــزم ـ ـنـ ــة «طـ ـ ــويـ ـ ــل األم ـ ـ ـ ـ ــد ،وي ـش ـم ــل
مجاالت عديدة ،وبالتأكيد لن يكون
بــن ليلة وض ـحــاهــا ،مــع الـتــأكـيــد أن
ال تسويات مع املجرمني واملطلوبني
الذين سيستمر عمل األجهزة األمنية

 50ألف عائلة في
محافظة بعلبك -
الهرمل تنتسب إلى
الدولة عبر مؤسساتها
العسكرية واألمنية

ل ـيــل ن ـه ــار م ــن أج ــل تــوقـيـفـهــم مهما
ط ــال الــوقــت أو قـصــر ،ومحاسبتهم
أمام القضاء املختص وفقًا للقوانني
الـلـبـنــانـيــة ،وه ــي تـقــوم مــن أج ــل ذلــك
ب ـم ــداه ـم ــات ي ــوم ـي ــة ألم ــاك ــن وج ــود
املـطـلــوبــن ،وقــد دفـعــت أكـثــر مــن مرة
ضريبة دم غالية فــي سبيل تحقيق
هـ ــذه امل ـه ـم ــة ،ال ـت ــي تـبـقــى ف ــي صلب
أولويات املؤسسة العسكرية».
الـ ـلـ ـق ــاء ال ـ ـ ــذي دام س ـ ــاع ـ ــات ،تـخـلـلــه
تـعـهــد الـجـيــش بـتـســويــة الـعــديــد من
األمــور التي يمكن تسويتها سريعًا،
وبالفعل ،جرت تسوية أوضــاع نحو
 ٢٠٠مـطـلــوب ،عـلــى أن يستمر رصــد
ُامل ـط ـل ــوبــن ال ـخ ـط ـي ــري ــن ،ع ـل ـمــا بــأنــه
أوقـ ـ ــف ن ـحــو  ٩٠٠م ـط ـلــوب بـقـضــايــا
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مختلفة ،حتى اآلن.
وأبلغت مديرية املخابرات الحاضرين
أن ال ـج ـي ــش «ل ـ ــن يـ ـتـ ـه ــاون أبـ ـ ـدًا فــي
معالجة أي خلل أو مشاكل أمنية رغم
الـظــروف غير الطبيعية والحساسة
لهذه املنطقة ،لكن ،في الوقت نفسه،
ال يمكن دفع الجيش للصدام مع أهله
ع ـبــر تــوج ـيــه االف ـ ـتـ ــراءات وادعـ ـ ــاءات
الـتـقـصـيــر ،فــاملـشــاكــل ال ـتــي تعانيها
املنطقة بحاجة إلى تضافر الجهود
اإلنمائية واالجتماعية واالقتصادية
وال ـس ـي ــاس ـي ــة إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـج ـه ــود
ّ
األمـنـيــة ل ـحــل معضالتها وتخفيف
العبء عن أهلها وعن أمنهم ،فالعمل
األم ـنــي لــم يـتــوقــف يــومــا ،وه ــو عمل
مستمر ورهــن بالظروف التي تؤمن
نـجــاحــه ول ـيــس بــروبــاغ ـنــدا وتعلية
سقوف دون جدوى.
وكان الفتًا لالنتباه ،في هذا السياق،
ق ـي ــام وفـ ــد م ــن فــاع ـل ـيــات ع ـش ـيــرة آل
جعفر في بعلبك – الشراونة بزيارة
ال ـع ـم ـيــد ع ـلــي ع ــوارك ــة ف ــي م ـقــر فــرع
م ـخــابــرات ال ـب ـقــاع «وكـ ــان ث ـنــاء على
الـتــزام التعهد الــذي سبق أن قطعته
ع ـلــى نـفـسـهــا ع ـش ـيــرة آل ج ـع ـفــر في
املـســاهـمــة بخفض الـتــوتــر وب ــذل كل
جهد لتحقيق االستقرار في املنطقة،
وب ـش ـكــل خـ ــاص ف ــي حـ ـ ّـي ال ـش ــراون ــة
وبلدة دار الواسعة ،بما يعيد الحياة
الـطـبـيـعـيــة وال ـه ــادئ ــة إل ــى مـحــافـظــة
بعلبك – الهرمل».

اجـ ـتـ ـمـ ـع ــا ب ــالـ ـح ــري ــري ومـ ـسـ ـتـ ـش ــاره
لـشــؤون الـنــازحــن نــديــم املـنــا .وعلى
غ ـي ــر عـ ــادتـ ــه ،ت ـع ـمــد الـ ـح ــري ــري ،بـعــد
انـتـهــاء الـلـقــاء ،اإلدالء بتصريح أمــام
الصحافيني املعتمدين فــي الـســرايــا،
يحيط به الزاريني وجيرار ،قال فيه:
«ف ــي نـهــايــة امل ـط ــاف ،بــالـنـسـبــة إلـيـنــا
كـمــا ه ــو ال ـح ــال بــالـنـسـبــة إل ـي ـهــم ،هم
شركاء في مساعدتنا اليوم ملعالجة
م ــوض ــوع ال ــاج ـئ ــن .ك ــذل ــك إن الـحــل
ال ـن ـه ــائ ــي ف ــي م ــا يـ ـخ ـ ّـص ال ــاج ـئ ــن،
بالنسبة إلينا وكذلك إليهم ،هو في
عودتهم إلى سوريا».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال الزاري ـ ـ ـنـ ـ ــي« :أك ــدن ــا
ب ــاس ـت ـم ــرار أن ع ـ ــودة ال ــاج ـئ ــن إل ــى
سوريا أو إعادة تموضعهم في دولة
ثالثة هما الحالن الدائمان الوحيدان.
وإلـ ـ ــى ح ـي ـن ــه ،ن ـح ــن ن ـح ـت ــرم ق ــراره ــم
الشخصي بعودتهم إلى ديارهم ،ولن
نعوق أبدًا أي عودة يمكن أن تحصل،
تكون قائمة على قرارهم الخاص .إنه
حقهم ،وسيكون غير قابل للتصديق
أن ت ـ ـ ـعـ ـ ــارض األم ـ ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة قـ ـ ــرار
الالجئني بشأن مستقبلهم».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،وب ـع ــد ت ــرؤس ــه اج ـت ـمــاع
«ت ـك ـتــل ل ـب ـنــان ال ـ ـقـ ــوي» ،ك ـشــف وزي ــر
ال ـخــارج ـيــة ج ـب ــران بــاسـيــل أن لــوائــح
ال ـن ــازح ــن املـ ــوجـ ــودة لـ ــدى مـفــوضـيــة
ال ــاج ـئ ــن «ك ــان ــت ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة
ق ــد ق ــام ــت بـ ـتـ ـب ــادل رس ــائ ــل م ــن أج ــل
ال ـح ـصــول عـلـيـهــا لـيـتــم ح ــذف بـطــاقــة

(مروان بو حيدر)

باسيل يطالب
بري بتشكيل لجنة
تحقيق برلمانية
للتحقيق في موضوع
حجب معلومات عن
األجهزة األمنية

ال ـ ـنـ ــزوح ع ــن غ ـي ــر الـ ـ ـن ـ ــازح ،ف ــال ـن ــازح
االقـ ـتـ ـص ــادي ل ـي ــس ن ــازح ــا س ـيــاسـيــا
وال أمـنـيــا ،يـجــب أن نـعــرف مل ــاذا هــذه
ال ـل ــوائ ــح غ ـيــر م ــوج ــودة ع ـلــى املـعــابــر
الحدودية كي نقول لكل نازح سوري
يخرج إلى سوريا إنه ال يمكنه العودة
أو على األقل يكون أمام خيارين ،إما
ع ــدم ال ـع ــودة ،وإم ــا نــأخــذ مـنــه بطاقة
ال ـ ـنـ ــزوح ك ــي ال ي ـس ـت ـف ـيــد مـ ـج ــددًا مــن
خدمات اجتماعية وصحية وغيرها،
بـصـفـتــه ن ــازح ــا ألن ــه ل ــم ي ـعــد ن ــازح ــا.
وعندما يعود النازح إلى بلده تنتفي
عنه صفة النزوح».
أض ــاف« :إن هــذه الـلــوائــح مــوجــودة
فـ ــي وزارة ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة،
ون ـحــن ن ـســأل مل ــاذا لـيـســت مــوجــودة
ال ـيــوم مــع األم ــن ال ـعــام عـلــى املـعــابــر
ا ل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدود يـ ـ ـ ــة ،و نـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــد أن ن ـ ـعـ ــرف
مل ـ ــاذا ل ــم ي ـط ـب ــق م ــا اتـ ـف ــق ع ـل ـي ــه فــي
ال ـح ـكــومــة وت ـك ــرر أك ـثــر م ــن م ــرة فــي
حـكــومــة الــرئـيــس تـمــام س ــام ،لجهة
اسـتـعـمــال بـنــك املـعـلــومــات لتخفيف
ع ـ ــدد الـ ـن ــازح ــن ف ــي ل ـب ـن ــان ون ـن ــزع
ع ـن ـه ــم بـ ـط ــاق ــة الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزوح؟» .وط ــال ــب
رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـن ـ ــواب ب ـت ـش ـك ـيــل
ل ـج ـنــة ت ـح ـق ـيــق ب ــرمل ــان ـي ــة لـلـتـحـقـيــق
فـ ـ ــي مـ ـ ــو ضـ ـ ــوع عـ ـ ـ ــدم و صـ ـ ـ ـ ــول هـ ــذه
املـ ـعـ ـل ــوم ــات إل ـ ــى األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة
ل ــا سـ ـتـ ـف ــادة م ـن ـه ــا وال ـت ـخ ـف ـي ــف مــن
أعداد النازحني.
(األخبار)

مؤمتر املدارس الخرضاء ...من فرنسبنك
نظــم فرنســبنك و e-EcoSolutionsمؤمتــر املــدارس الخ ـراء الســنوي الــذي
حمــل عنــوان «حلــول لخفــض تكاليفــك» ،وذلــك خــال أســبوع البيئــة العاملــي
يف فنــدق مونــرو يف بــروت ،بحضــور ممثــل عــن وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل
يف لبنــان وحــواىل  200شــخصية ،تضمنــت أكــر مــن مئــة مــن ممثــي الهيئــات
التعليميــة ومديــري املــدارس مــن كافــة مناطــق لبنــان.
يهــدف املؤمتــر ،مــن خــال رصــد قصــص نجــاح واقعيــة ودراســتها ،إىل اإلضــاءة
عــى قــدرة التدابــر الخـراء يف مســاعدة املدرســة لتقليــل تكاليفهــا الســنوية
واعتامدهــا يف الوقــت نفســه للمســاهمة يف حاميــة الكوكــب .وتض ّمــن املؤمتــر
ٍ
جلســات فنيــة وعمليــة أدارهــا خــراء يف هــذا املجــال ،إضافــة إىل توزيــع
شــهادات اإلصــدار الثالــث لربنامــج شــهادات املــدارس الخــراء يف لبنــان،
حيــث حصلــت  19مدرســة رســمية وخاصــة عــى شــهادات املــدارس الخـراء،
بحضــور الدكتــورة نــدى عويجــان رئيســة املركــز الرتبــوي للبحــوث واإلمنــاء
بالوكالــة ،ممثلــة معــايل وزيــر الرتبيــة والتعليــم العــايل ،مــروان حــادة ،كــا
القصــار.
واملديــر العــام لفرنســبنك نديــم ّ
وكان قــد تــم إطــاق برنامــج شــهادات املــدارس الخ ـراء يف عــام  2015مــن
قبــل  e-EcoSolutionsبرعايــة وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل وبدعــم مــن
وزارة البيئــة يف لبنــان ،بهــدف «وضــع كل طالــب لبنــاين يف مدرســة خـراء».
وقــد انضمــت حتــى يومنــا هــذا  150مدرســة إىل الربنامــج ،وحصلــت 50
مدرســة عــى شــهادات مبســتويات مختلفــة.
وتحــت شــعار املؤمتــر «حلــول لخفــض تكاليفــك» ،قــدم جــورج أنــدراوس مدير
العالقــات الدوليــة يف فرنســبنك ،مبــادرة فرنســبنك لتمويــل الطاقــة املســتدامة
( .)SEFوتطــرق أنــدراوس إىل الحلــول ذات القيمــة املضافــة التــي يقدمهــا
فرنســبنك لزبائنــه والتــي أدت إىل إقامــة رشاكات مــع جهــات فاعلــة رئيســية يف
الســوق الخـراء ،كاتفاقيــات التعــاون املربمــة مــع  e-EcoSolutionsمــن أجل
برنامــج شــهادات املــدارس الخـراء ورابطــة الصناعيــن اللبنانيــن ،وغريهــا.

