4

حمليات �سيا�سية

السنة السادسة  /اجلمعة  12 /أيلول  / 2014العــدد 1583
Sixth year / Friday / 12 September 2014 / Issue No. 1583

فتحعلي زار دريان :لن ن�ألو جهد ًا
في دعم وحدة لبنان وا�ستقراره
أكد السفير اإليراني في لبنان محمد فتحعلي أنّ بالده
«لن تألو جهدا ً في مجال دعم الوحدة الوطنية واإلسالمية
في لبنان وبذل المساعي التي من شأنها أن ترسخ األمن
واالستقرار فيه.
كالم فتحعلي جاء خالل زيارته أمس مفتي الجمهورية
المنتخب الشيخ عبداللطيف دريان في دارته ،على رأس
وفد من السفارة ،في حضور صالح سالم.
وحسب بيان صدر بعد اللقاء« ،ركز المفتي دريان خالل
اللقاء على نقطتين أساسيتين األول��ى :ض��رورة اهتمام
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بعالقات حسن الجوار مع
الدول العربية حرصا ً على المصالح المشتركة وانسجاما ً
مع ض��رورات التاريخ والجغرافيا وال��دي��ن .والثانية:
المساعدة على تهدئة الخطاب السياسي والديني في لبنان
لدى األطراف القريبة من الجمهورية اإليرانية مما يساعد
على تفويت الفرص أمام تمرير الفتن المذهبية وإحباط كل
ما يخطط لإليقاع بالفرقة بين المسلمين في لبنان».

لقاء الأحزاب يحذر من �إقامة
مخيمات للنازحين على الحدود

وقال السفير اإليراني« :تشرفنا بزيارة صاحب السماحة
حيث قدمنا له التهنئة والتبريك لتبوئه هذا المقام الروحي
الرفيع كمفتٍ للجمهورية اللبنانية ،وكانت جولة أفق حول
التطورات اإلقليمية أيضاً ،وقد الحظنا خالل هذا اللقاء أنّ
هناك نظرة سمحة ومنفتحة من قبل سماحته تؤكد وتشدّد
على ضرورة التحلي بروح الوحدة والتالقي والتكاتف بين
أبناء األمة اإلسالمية جمعاء ،وكانت وجهات النظر متفقة
مع سماحته حول الدور القيم والجاد والبناء الملقى على
عاتق المرجعيات السياسية والروحية في مجال الوحدة
والتالقي بين كافة أطياف المجتمع» .وأضاف« :قد اكدنا
لسماحته أنّ الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تعول كثيرا ً
على ض��رورة حفظ وترسيخ األم��ن والهدوء واالستقرار
في ربوع هذا البلد الشقيق ،وأيضا ً أعلنا أنّ الجمهورية
اإليرانية لن تألو جهدا ً في مجال دعم الوحدة الوطنية
واإلسالمية في لبنان ،وبذل المساعي الحميدة التي من
شأنها أن ترسخ األمن واالستقرار في لبنان الشقيق».

دريان مستقبالً سفير إيران والوفد الديبلوماسي المرافق

(داالتي ونهرا)

قباني يو ّدع دار الفتوى
لمناسبة ان��ت��ه��اء والي��ت��ه مطلع
األس����ب����وع ال��م��ق��ب��ل ،ع��ق��د مفتي
الجمهورية الشيخ محمد رشيد
قباني اجتماعا ً وداعيا ً مع موظفي
دار الفتوى ،ودعاهم إل��ى مساعدة
مفتي الجمهورية الجديد الشيخ
عبداللطيف دري��ان و «تعزيز العمل
م��ع��ه» ،م��ن��وه �ا ً ب��ـ «ال��ج��ه��ود التي

ق��ام بها الموظفون خ�لال ممارسة
مهماتهم للنهوض ب��دار الفتوى».
ّ
وحض قباني الموظفين على «توطيد
العالقات في ما بينهم في التواصل
والمحبة والعمل الجامع من أجل
خدمة اإلسالم والمسلمين».
وش��ك��ر م����دراء األق���س���ام لمفتي
الجمهورية «رع��اي��ت��ه للموظفين

حيث كان لهم األخ واألب والصديق
في التعامل ال��ذي استمر لسنوات
طوال».
وكان قباني استقبل وفد مجلس
أم��ن��اء ص��ن��دوق ال��زك��اة ف��ي لبنان
برئاسة الدكتور عماد عيتاني الذي
أطلعه على النشاطات والمشاريع
المستقبلية التي يقوم بها الصندوق.

الأ�شقر وقدي�سي يتابعان المحادثات
الهادفة �إلى توحيد الجامعة الثقافية
في إط��ار المساعي الهادفة إلى توحيد الجامعة
الثقافية والمجتمع االغترابي حول العالم ،في ظ ّل
سياسة االن��ف��ت��اح وال��ح��وار ال��ت��ي ينتهجها رئيس
الجامعة أحمد ناصر ،ومتابعة للقاءات التي عقدت
سابقا ً لهذه الغاية ،ال سيما االجتماع الذي عقد في
مكتب األمانة العامة المركزية للجامعة اللبنانية
الثقافية في العالم بتاريخ  29آب  ،2014عقد اجتماع
ثانٍ في مكتب الجامعة في ضبية ض ّم األمين العام
المركزي المحامي بيتر األشقر ونظيره األمين العام
العالمي طوني قديسي .كما حضر األم��ي��ن العام
المساعد جهاد الهاشم.
وحسب بيان صادر عن رئاسة الجامعة ،ت ّم البحث

خالل االجتماع في المرحلة التي وصلت إليها المحادثات
حيث أعرب الطرفان عن وجود تجاوب وارتياح وتأييد
من قبل المجالس القارية والوطنية والفروع في العالم
لالجتماعات التي تحصل بهدف توحيد الجامعة.
كما أعلم قديسي المجتمعين بأنه سيقوم بجولة
ابتداء من األسبوع المقبل إلى قارة أميركا الالتينية
وسيشارك في اجتماع المجلس القاري ومؤتمر شبيبة
الجامعة في أميركا الالتينية في تشيلي لكي يضعهم
في الصورة الكاملة ويشرح لهم اآللية التي ستعتمد
من أجل توحيد الجامعة عبر تأليف لجنة ووضع نظام
حديث .كما أفاد قديسي بأنه سيقوم بزيارات أخرى إلى
بلدان عدة من أجل الغاية نفسها.

حمدان مترئسا ً اجتماع لقاء األحزاب
دان لقاء األحزاب والقوى اللبنانية «بشدة موجة التعديات العنصرية على
المواطنين السوريين والتي تقف وراءها جماعات مشبوهة والتي تسعى إلى
إحداث شرخ وفتنة بين اللبنانيين والسوريين من ناحية ،وفتنـة سنيـة شيعيـة
من ناحيـة ثانيـة» ،محـذرا ًمن «قرار الحكومة بإقامة مخيمات للنازحين السوريين
على الحدود اللبنانية مع سورية».
ودان اللقاء ،خالل اجتماعه الدوري في مقر حركة الناصريين المستقلين -
المرابطون ،في بيان تاله أمين الهيئة القيادية العميد مصطفى حمدان «بشدة
موجة التعديات العنصرية على المواطنين السوريين والتي تقف وراءه��ا
جماعات مشبوهة تخدم بصورة مباشرة وغير مباشرة قوى اإلرهاب التكفيري
التي تسعى إلى إحداث شرخ وفتنة بين اللبنانيين والسوريين من ناحية ،وفتنة
سنية شيعية من ناحية ثانية ،لتظهر وكأنها هي من يدافع عن السوريين وأهل
السنة ،وبالتالي االحتماء بهم لمواصلة مخططها اإلرهابي اإلجرامي في سورية
ولبنان» .وطالب «الحكومة وأجهزتها األمنية والقضائية ،بالتحرك السريع
لمالحقة هذه الجماعات واعتقال عناصرها لما تشكله ممارساتها من خطر على
السلم األهلي واالستقرار».
وحذر من «قرار الحكومة بإقامة مخيمات للنازحين السوريين على الحدود
اللبنانية مع سورية» ،معتبراً« :أنّ هذه المخيمات التي ستكون تحت إشراف األمم
المتحدة قد تشكل غطاء لنشاط الجماعات اإلرهابية كما حصل في منطقة عرسال،
األمر الذي يعتبر أكبر خدمة لهذه الجماعات الساعية إلى التمدّد في الداخل
اللبناني وإيجاد مرتكزات جديدة لها الستئناف نشاطها اإلرهابي المسلح في
لبنان وسورية بعدما ضاق عليها الخناق وباتت محاصرة في جرود عرسال».
وشدّد المجتمعون على «أنّ حل مشكلة النازحين السوريين ال يمكن أن تتم
إال بالتنسيق والتعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية األمر الذي ترفضه
الحكومة اللبنانية ألنها تخضع إلمالءات واشنطن التي ال تريد التنسيق المباشر
مع دمشق لمواجهة اإلرهاب ،حتى ال يحصل تأثير سلبي في ما تبقى من جماعات
إرهابية مسلحة تدين بالوالء للواليات المتحدة ،فأميركا لم تتخل عن دعم اإلرهاب
ألنها تريد مواصلة حرب استنزاف سورية».
وح ّمل اللقاء الحكومة «المسؤولية المباشرة عن األضرار الكبيرة التي تصيب
المواطنين واالقتصاد الوطني جراء هذا اإلهمال واالستهتار بمصالح المواطنين».

ح�سن التقى رابطة النواب ال�سابقين:
ّ
لر�ص ال�صفوف في مواجهة الأخطار المحدقة
دعا شيخ عقل طائفة الموحدين ال��دروز الشيخ نعيم حسن جميع القوى
رص الصفوف في مواجهة األخطار المحدقة،
السياسية الفاعلة في لبنان «إلى ّ
والعمل الميداني على األرض لتخفيف التوتر وتهدئة النفوس».
وأكد نائب رئيس مجلس النواب السابق ميشال معلولي على «ضرورة العمل
لقمة روحية يكون هدفها جمع اللبنانيين».
وخالل استقباله في دار الطائفة في فردان وفدا ً من رابطة النواب السابقين ض ّم
رئيس الرابطة ميشال معلولي والنائب السابق ناصر نصر الله وميشال طلح ،لفت
حسن إلى «خطورة المرحلة التي تمر بها البالد ،والتي تستوجب من الجميع التصرف
بمنتهى الحذر والدقة والعقالنية والوعي والحكمة والتبصر في عواقب األمور» ،داعياً:
رص الصفوف في مواجهة األخطار
«جميع القوى السياسية الفاعلة في لبنان إلى ّ
المحدقة ،وفي مقدمها خطر اإلرهاب والتطرف ،واالنعكاسات الخطيرة التي يتركها
ملف العسكريين المخطوفين في جرود عرسال ،ال سيما مشاهد الخطف والخطف
بماض مظلم ال يجب العودة إليه على اإلطالق».
المضاد التي تذكر
ٍ
وشدّد على «أنّ تجنب االنزالق نحو أي شكل من أشكال فتنة ،ال يكون بالكالم
النظري وحسب ،بل بالعمل الميداني على األرض مع الناس والقواعد الشعبية
لتخفيف التوتر وتهدئة النفوس وللتأكيد على أنّ الدولة ومؤسساتها هي المالذ
األول واألخير لجميع اللبنانيين».
وأكد معلولي ،بدوره« ،ضرورة العمل لقمة روحية يكون هدفها جمع اللبنانيين
للتصدي إلى خطرين كيانيين وجوديين ،هما «داع��ش» وأخواتها ومشكلة
النازحيين السوريين في لبنان» ،متمنيا ً على «قوى  14و  8آذار أن يخففوا من
حدة المواجهة في ما بينهم ويتحدوا جميعا ً للدفاع عن لبنان».

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية
زار النائب روبير فاضل
متروبوليت بيروت وتوابعها
ال��م��ط��ران ال��ي��اس ع����وده ،في
دار المطرانية ف��ي األشرفية،
وعرض معه األوض��اع العامة.
وأك���د ف��اض��ل ب��ع��د ال��ل��ق��اء ،أنّ
هناك «ضرورة قصوى النتخاب
رئيس جمهورية» ،الفتا ً إلى أنّ
«الوضع السياسي يرتد على
الوضع االقتصادي ،والشعب
اللبناني يعاني من هذه األزمة
االقتصادية واالجتماعية التي
ي��ج��ب أن ن��ج��د ل��ه��ا ح��ل��وال ً في
أسرع وقت ممكن».
استقبل ق��ائ��د الجيش
العماد جان قهوجي في مكتبه
ف��ي ال���ي���رزة ،اإلع�لام��ي هنري
ص��ف��ي��ر وج����رى ال���ت���داول في
األوضاع العامة.
وال��ت��ق��ى ق��ه��وج��ي رئ��ي��س��ة
«جمعية ب��ي��روت م��ارات��ون»
م��ي الخليل ،وت��� ّم البحث في
التعاون المشترك ف��ي مجال
التحضير لسباق «الماراتون
ال��دول��ي للعام  »2014ال��ذي
تنظمه الجمعية.
استقبل المدير العام لقوى
األم��ن الداخلي اللواء إبراهيم
بصبوص في مكتبه بثكنة المقر
ال��ع��ام قبل ظهرأمس ،السفير
الفرنسي ف��ي لبنان باتريس
ب��اول��ي ي��راف��ق��ه م��ل��ح��ق األم��ن
ال��داخ��ل��ي الفرنسي نيقوال دو
كليرك ،في زي��ارة جرى خاللها
عرض األوضاع األمنية العامة
في البالد.
واستقبل بصبوص بعد الظهر
النائب عن «الجماعة اإلسالمية»
عماد الحوت يرافقه مدير مكتبه
عبدالرحمن اسكندراني.
استقبل األم��ي��ن ال��ع��ام
لوزارة الخارجية وفيق رحيمي
سفير رومانيا فيكتور ميرسيا
وع��رض معه األوض��اع العامة
والعالقات الثنائية.

حسن مستقبالً رابطة النواب السابقين

عودة وفاضل

(داالتي ونهرا)

رحيمي وسفير رومانيا

(داالتي ونهرا)

بصبوص وباولي

�سعد :المراهنة على �أميركا
في محاربة الإرهاب خا�سرة
دعا األمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد إلى «تكاتف اللبنانيين
جميعا ً لمواجهة اإلرهاب الذي بات يشكل خطرا ً داهما ً يهدد لبنان والشعب اللبناني»،
مشدّدا ً على «أهمية توفير كل أشكال الدعم للجيش الذي يخوض معركة الدفاع عن
الشعب والوطن» .كما أكد «أولوية تحرير العسكريين المخطوفين».
واعتبر سعد في تصريح «أنّ المراهنة على الواليات المتحدة ،وعلى حلفائها في
المنطقة ،في محاربة اإلرهاب ،هي مراهنة خاسرة ،فالواليات المتحدة ال تريد القضاء
على اإلرهاب ،بل هي راغبة في تحجيمه وإعادة توظيفه الستكمال تنفيذ مخططاتها
في المنطقة ،وال سيما استكمال تقسيم العراق ،ومواصلة تدمير سورية وتقسيمها،
وتفجير الفتنة في لبنان» .وأضاف« :تجاه خطر اإلرهاب الذي بات يشكل تهديدا ً
مصيريا ً للبنان واللبنانيين ،ال يجوز للحكومة أن تستمر في اتباع سياسة النعامة،
فتدفن رأسها في الرمال متعامية عن هذا الخطر .بل ينبغي لها اعتماد خطة مواجهة
شاملة على مختلف الصعد السياسية والعسكرية واإلعالمية وسواها ،وتزويد
الجيش اللبناني بكل ما يحتاجه».
وأكد سعد« :أنّ الشروط األساسية لضمان النجاح في مواجهة اإلرهاب هو أن
تكون هذه المواجهة مواجهة وطنية شاملة ،ال طائفية وال مذهبية ،فالخطر اإلرهابي
يطاول لبنان كله والشعب اللبناني كله بوجوده المتنوع» .واعتبر« :أنّ الواليات
المتحدة ليس لديها موقف ض ّد اإلرهاب ،فهي من وفر الرعاية لنشوء تنظيم القاعدة
اإلرهابي ،وهي أيضا ً من وفر الدعم لتفرعاته سواء في ليبيا ،أم في سورية ،أم في
اليمن وغيرها» .وأشار سعد إلى «أنه ومنذ سنوات وصوال ً إلى اليوم ،وتحت إشراف
الواليات المتحدة ،تؤمن تركيا عبور اإلرهابيين القادمين من سائر أنحاء العالم نحو
سورية والعراق ،وتؤمن مرور األسلحة والذخيرة وسواها ،كما أنّ أنظمة الخليج تؤمن
لهؤالء اإلرهابيين التمويل والتسليح وغيرهما» .وأضاف« :إنّ هذه الدول وعلى رأسها
الواليات المتحدة ،ال ترغب بأكثر من تحجيم «داعش» لكونها قد اقتربت من كردستان،
ومن منابع النفط في كركوك ،وهي تعمل من أجل توظيف سائر الجماعات اإلرهابية
الستكمال تنفيذ مخطط إثارة الفتنة المذهبية ،ومحاربة تيار المقاومة ضد العدو
الصهيوني ،إضافة إلى استكمال تقسيم العراق ،وتدمير سورية وتقسيمها ،وتفجير
الفتنة في لبنان».

بعد انت�شار فيرو�س «�إيبوال» في �أكثر من بلد �أفريقي

عميد عبر الحدود في «القومي»
يطمئن �إلى �أو�ضاع �أبناء الجالية
أجرى عميد شؤون عبر الحدود في
الحزب السوري القومي االجتماعي
س��ام��ي أب���و ف����واز ات���ص���االت ع��دة
بمسؤولي الوحدات الحزبية في ك ّل
من سيراليون وأبيدجان وليبيريا
وبنين ،لالطمئنان إل��ى القوميين
وأبناء الجالية ،بعد انتشار فيروس
«إي���ب���وال» ف��ي ال��ع��دي��د م��ن ال���دول
األفريقية.
ودعا أبو فواز القوميين إلى «أخذ
الحيطة والحذر وإج��راء الفحوصات
الالزمة ،وااللتزام بطرق الوقاية التي

توصي بها منظمة الصحة العالمية
تج ّنبا ً لمخاطر اإلصابة بهذا المرض».
كما دعا إلى «تضافر الجهود في الوطن
بين جميع القوى لتوعية المواطنين
من خطر اإلصابة بهذا الفيروس».
وأك���د ال��م��س��ؤول��ون ال��ح��زب��ي��ون
للعميد أبو فواز «أنّ الجميع بخير،
وأنّ ال��ق��وم��ي��ي��ن وأب���ن���اء الجالية
يساهمون في إج���راءات حصر هذا
المرض ومكافحته» ،وأش���اروا إلى
«أنّ الوحدات الحزبية نظمت حمالت
ت��ب� ّرع��ات لتقديم م��س��اع��دات طبية

ومالية للجهات المهتمة ،وأنّ وزارة
الصحة اللبنانية تم ّول حاليا ً أدوية
وأم��ص��اال ً للبلدان التي ينتشر فيها
المرض ،ويتزامن ذلك مع جهد مبذول
للتوعية من مخاطر المرض والحوؤل
دون انتشاره».
وق��د ك��ان لمدير مديرية بنين في
«القومي» ورئيس الجالية اللبنانية
هناك نمر ثلج ،دور بارز في حمالت
ال��ت��وع��ي��ة وف���ي م��س��ان��دة األج��ه��زة
الحكومية ف��ي عملها لحصر ه��ذا
المرض.

ر�أ�س اجتماع ًا لمديري الأخبار في «المرئي»

جريج :لعدم �إعطاء الإرهابيين فر�صة
لت�سويق خطابهم على ال�شا�شات

جريج مترئسا ً االجتماع
أثنى وزير اإلعالم رمزي جريج على دور وسائل اإلعالم،
مطالبا ً إياها بالتزام الدقة والمصلحة الوطنية في تغطية
األخبار المتعلقة بالعسكريين المخطوفين وعائالتهم
وإخ���راج ه��ذه القضية من التجاذبات السياسية ومن
االستثمار واإلثارة.
وق���ال ج��ري��ج خ�ل�ال اج��ت��م��اع ل��م��دي��ري األخ��ب��ار في
المؤسسات االعالمية المرئية في حضور رئيس المجلس
الوطني لإلعالم عبدالهادي محفوظ« :من هنا مسؤوليتكم
كبيرة في الظروف الدقيقة التي نمر بها أنّ نغلب المصلحة
الوطنية وسالمة الجنود المخطوفين وحرب جيش لبنان
ض ّد التكفيريين اإلرهابيين على السبق الصحافي اإلعالمي
أو على رغبة التنافس بين المحطات.
وحسب البيان الختامي الذي تاله جريج بعد االجتماع،
عرض وزير اإلعالم مضمون القرار الذي صدر عن مجلس

ال���وزراء في جلسته األخ��ي��رة ح��ول قضية المخطوفين
وتغطية اإلعالم لها .وت ّم التشديد خالل االجتماع «على
ض���رورة دع��م المؤسسة العسكرية وإخ����راج قضية
المخطوفين من التجاذبات السياسية والطائفية وصون
السلم األهلي».
كما ت�� ّم ال��ت��واف��ق «ع��ل��ى استبعاد ال��ص��ور المسيئة
والتصريحات المثيرة للنعرات ،وع��دم إتاحة الفرصة
للتكفيريين اإلرهابيين بأن يجدوا مساحات لتسويق
خطابهم على شاشات التلفزة» .وطالب المجتمعون
«بضرورة توفير المعلومة السريعة من قبل المؤسسة
العسكرية في كل ما يتناول قضية المخطوفين من الجيش
والتطورات الميدانية بكل جوانبها».
وتم االتفاق أيضاً« ،على عقد اجتماعات الحقة لمتابعة
ما جرى التوافق عليه».

البعث� :سورية تواجه
الإرهاب نيابة عن العالم
رأت القيادة القطرية لحزب البعث
العربي االش��ت��راك��ي ف��ي لبنان «أنّ
سورية قادرة اليوم بفضل تضحيات
شعبها وب��س��ال��ة جيشها وحكمة
قيادتها على أن تنتصر على كل
المحاوالت التي تستهدفها» ،مؤكداً:
«أنّ الحشد ال��ذي تسعى إليه اليوم
اإلدارة األميركية تحت عنوان مكافحة
اإلره��اب هو نفسه الذي حشدته في
مراحل سابقة تحت مسمى أصدقاء
سورية».
واعتبرت في بيان خالل اجتماعها
الدوري برئاسة األمين القطري الوزير
ال��س��اب��ق ف��اي��ز ش��ك��ر« ،أنّ الرئيس
األميركي باراك أوباما تجاهل أنّ إدارته
هي التي كانت وراء قيام العصابات
اإلرهابية من خالل أوامرها ألتباعها
من بعض دول المنطقة لتوفير ك ّل
وس��ائ��ل ال��دع��م لها ،ألنها رأت فيها
األدوات الصالحة لخدمة مخططاتها
ومشاريعها في المنطقة العربية».

وأض��اف البيان« :عندما تجاوز
ه����ؤالء ال���ح���دود ال��م��رس��وم��ة لهم
أصبحوا في نظر أوباما خطرا ً يجب
وضع حد له ،وما االرتباك الذي وقع
ف��ي ه��ذا المجال إال دليل على هذه
الحقيقة ،حيث أكد أكثر من مرة أنه
ال يملك استراتيجية محددة لمواجهة
هذا الخطر ،وه��ذا يعني أنه لم يكن
يتوقع تجاوز هؤالء للخطوط الحمر
التي رسمها والتي تخدم مصالحه
االقتصادية والسياسية ،وبسحر
س��اح��ر ينقلب ع��ل��ى نفسه وعلى
عصاباته الداعشية ،ويعتبر أنّ البديل
عنها هو المعارضة المعتدلة الذي
هو نفسه قد نعاها ودفنها قبل مدة».
وتابع« :أنّ سورية التي استطاعت
مواجهة المؤامرة والعدوان وأفشلت
المخططات اإلستعمارية على مدى
أكثر من ثالث سنوات لقادرة اليوم
بفضل تضحيات شعبها وبسالة
جيشها وحكمة قيادتها أن تنتصر

على كل المحاوالت التي تستهدفها»،
مشيرا ً إلى «أن الحشد الذي تسعى
إليه اليوم اإلدارة األميركية تحت
عنوان مكافحة اإلره���اب هو نفسه
الذي حشدته في مراحل سابقة تحت
مسمى أصدقاء سورية ،فتحقق من
خالله مآربها وغاياتها ،وقد أضيف
إل��ي��ه ال��ي��وم دول م��ص��ر وال��ع��راق
ولبنان».
وح ّذر البعث «هذه الدول الثالث
التي تعمل ه��ذه اإلدارة على زجها
في مشاريعها المشبوهة من التنبه
لما تحيكه لمكافحة اإلره���اب في
بالدنا أصبح واجبا ً وطنيا ً وأخالقيا ً
وإنسانيا ً ومكافحته الحقيقية تبدأ
م��ن تجفيف منابعه التي يوفرها
ل��ه ال��م��ش��ارك��ون ف��ي ه��ذه الحملة،
ومساندة سورية التي تواجه هذا
اإلره���اب نيابة عن العالم ،وبذلك
تكون المواجهة الفعلية للقضاء على
هذا اإلرهاب».

مخزومي من وا�شنطن :لنزع �أ�سباب
التطرف عبر �إر�ساء الديمقراطية
دعا رئيس منتدى الحوار الوطني فؤاد مخزومي إلى
«دعم لبنان لمواجهة اإلرهاب على أرضه» ،آمالً في «أن
ينجح المبعوث األممي والدولي إلى سورية ستيفان دي
ميستورا في مهمته الجديدة» .وأعرب عن تفاؤله بنجاح
مؤتمر جدة «في بناء تحالف دولي  -إقليمي قوي في
مواجهة اإلرهاب».
مواقف مخزومي ج��اءت خ�لال لقائه في واشنطن
أمس ،كالً من مساعد وزير الخارجية األميركية لشؤون
الشرق األوسط لورانس سيلفرمن ،ونائب مساعد وزير
الدفاع لشؤون السياسة نحو الشرق األوس��ط ماثيو
سبنس ،وحاكم والية ميسيسيبي السابق هالي بربور،
والنائب في البرلمان الفرنسي من أصل لبناني هنري
جبرايل ،والسفير جيلبير شاغوري ،ومسؤولين في
كل من منظمة «أوبيك» ( )OPICومؤسسة التمويل
الدولية (.»)IFC
ودعا مخزومي إلى «دعم لبنان لمواجهة اإلرهاب على
أرضه ،عبر دعم حكومته والمساعدة في تزويد جيشه
باألسلحة والعتاد وتعزيز قدرات قواه األمنية في مواجهة
اإلره��اب ،وتدعيم الوضع االقتصادي واالجتماعي بكل
السبل الممكنة».
وأش��ار إلى «أنّ بإمكان الواليات المتحدة مساعدة
لبنان في مشروع تأهيل الشباب والشابات في مجال

النفط والغاز لخلق فرص عمل جديدة وتفويت الفرصة
على تسلل اإلرهاب إلى حياة الشباب اللبناني وإضاعة
مستقبلهم» ،مؤكداً« :أنّ لبنان موحد بقيادة حكومته».
ولفت إل��ى «ال��ق��رار األخير للحكومة اللبنانية الذي
فوض الجيش بالمواجهة حسب ما تقتضيه المعركة
الستعادة الجنود األس��رى ،ووقف تمدّد المتطرفين في
األراضي اللبنانية» ،مندّدا ً بشدة «ذبح داعش جنديين
والتهديد بتصفية الواحد تلو اآلخر».
ودعا إلى «وضع ح ّد لمعاناة الشعب السوري» ،آمالً
في «أن ينجح المبعوث األممي وال��دول��ي إل��ى سورية
ستيفان دي ميستورا في مهمته الجديدة ،وأن ينجح
مؤتمر جدة في بناء تحالف دول��ي  -إقليمي قوي في
مواجهة اإلرهاب».
وشارك مخزومي في العشاء الختامي لمؤتمر «بطاركة
ال��ش��رق الكاثوليك» ال��ذي تقيمه جمعية «دف��اع �ا ً عن
المسيحيين في الشرق» ( ،)IDCحيث أكد« :أنّ النسيج
المتنوع للبنان وفي المنطقة ضرورة حضارية لإلنسانية
جمعاء» .وقال« :إنّ التطرف الديني الذي تمثله «داعش»
اليوم ال يمثل المسلمين إطالقا ً وال السنة» ،مشددا ً على
«ضرورة نزع أسباب التطرف في مجتمعاتنا عبر إرساء
الديموقراطية ورفع الظلم عن المظلومين وانتهاج العدل
في النظر إلى قضايا الناس».

