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حمليات �سيا�سية

تركيا تعود
�إلى العراق ...اقت�صادي ًا
 د .هدى رزق
تشير الزيارة التي قام بها رئيس ال��وزراء التركي أحمد داوود
أوغلو إلى العراق ،إلى تغيير في مسارات الديبلوماسية التركية
في عالقتها مع ه��ذا البلد ،بعدما أيقنت أنّ سياستها في المنطقة
أدت إلى عزلها إقليميا ً ودوليا ً في آن ،ما جعلها تدرك الحاجة إلى
تبديل المسارات ،مع العلم أنها تعتبر أنّ أسباب هذه العزلة تعود
إلى صدقيتها مع مبادئها ،وهي تبريرات مثالية ال مكان لها في عالم
السياسة والمصالح.
وي��رى خبراء اقتصاديون أنّ هناك أب�ع��ادا ً هامة ل��زي��ارة أوغلو
العراق وإقليم كردستان ،ال سيما في ظ ّل األزمة االقتصادية التي
يم ّر بها العراق عامة واإلقليم خاصة ،بسبب النفقات الكبيرة للحرب
على مسلحي «داعش» في العراق .فالعمليات العسكرية التي تحدث
في العراق وتدهور العالقات بين اإلقليم وب�غ��داد ،ألحقا أضرارا ً
باالقتصاد التركي ،ال��ذي كان يعتمد ،في شكل كبير ،على العراق
وعلى اإلقليم في تصريف منتجاته .وقد بلغ حجم التبادل التجاري
بين العراق وتركيا العام الماضي 12 ،مليار دوالر 8 ،مليارات منها
كانت مع حكومة إقليم كردستان ،الذي تتواجد فيه حوالي 1500
شركة تركية ،يعمل فيها حوالي ألف عامل تركي.
وجاءت هذه الزيارة ،بعد ثالثة أشهر من تشكيل حكومة حيدر
العبادي ،وبعد ت��أزم عالقة أنقرة برئيس ال��وزراء السابق نوري
المالكي واتهامها له بالتحريض على األقلية السنية ،بينما اتهمها
المالكي بالمساهمة في تقسيم العراق ووضع اللمسات على صفقات
مستقلة للطاقة مع إقليم كردستان ،بمعزل عن موافقة بغداد.
انتقد أوغلو قبل ال��زي��ارة ،سياسة الحكومة السابقة في خطوة
للتمييز بينها وبين الحكومة الحالية ،وق��ال إنّ سياستها أفقدت
السلطة المركزية السيطرة على  40-35في المئة من أراضي
العراق.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب حلحلة المشاكل بين إقليم
ك��ردس�ت��ان ال �ع��راق وب �غ��داد ،وب�ع��د ال��زي��ارة ال �ت��ي ق��ام بها وزير
الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري في األسبوع األول من الشهر
الحالي إلى تركيا ،والتي كسرت الجمود القائم بين الدولتين ،لكنه
ركز على أنّ األموال الموجودة في بنك «هالك» في تركيا من جراء
بيعها النفط العراقي المستورد م��ن إقليم ك��ردس�ت��ان ،م��ن دون
موافقة الحكومة المركزية ،هو في أي ٍد أمينة ،وأنّ األمر سيكون
على رأس ج��دول أعمال العراق مع الجانب التركي ،مشيرا ً إلى
أنّ هذه المسألة لم تح ّل بعد .وقد ب ّررت أنقرة إعطاء اإلذن إلقليم
كردستان لشحن النفط باستخدام ميناء «جيهان» التركي ،على
�ص دس�ت��وري ،فيما يتعلق
أس��اس ع��دم وج��ود ميثاق ش��رف أو ن� ّ
بالتوزيع النسبي لعائدات النفط بين الحكومة المركزية والحكومة
الكردية اإلقليمية.
وتفتح إع��ادة العالقات بين بغداد وأن�ق��رة ،بابا ً عريضا ً إلنهاء
التوتر بين البلدين ،وإعادة بناء العالقات الديبلوماسية والعسكرية
واالقتصادية .لكن إلى جانب المصالح االقتصادية ،تبدو حكومة
�وج��ه إليها بدعم
ال�ع��دال��ة والتنمية راغ �ب��ة ف��ي دح��ض االت �ه��ام ال�م� ّ
«داع ��ش» ،كذلك الرغبة في ع��دم ت��رك الساحة العراقية بعد عودة
الواليات المتحدة إلى المنطقة ،عسكريا ً وسياسياً .وكان داود أوغلو
موحد ،حيث ال يوجد أي تمييز على أساس
قد أكد التزام أنقرة بعراق ّ
االنتماء العرقي أو الديني أو الطائفي ،كما شدّد على رغبة بالده في
رؤية حكومة شاملة في بغداد ،يع ّمها االستقرار ،ألنّ السالم في
العراق هو سالم واستقرار في تركيا .واعتبر أوغلو أنّ ما يهدّد
العراق يهدّد تركيا أيضاً ،مر ّكزا ً على مزيد من التعاون العسكري
بين البلدين ،بما في ذلك الحرب على اإلرهاب.
ت ّم التوصل أثناء هذه الزيارة إلى اتفاق على عقد اجتماع بين -24
 26كانون األول ،خالل زيارة العبادي إلى تركيا .مع ذلك ،هناك
مشاكل ال يزال يتعين التغلب عليها .ويستع ّد المسؤولون األكراد
ومسؤولون في الحكومة المركزية ،لالجتماع في األيام المقبلة في
محاولة لرسم مسار جديد في العالقات .وتشجع تركيا على ذلك
كونها تريد إبرام صفقات تسعى من خاللها إلى تقوية موقفها في
المنطقة ،من الناحية االقتصادية .فهي ترى أنّ العراق قد ضعف في
مواجهاته المستمرة مع مسلحي تنظيم الدولة اإلسالمية ،الذي
سيطر على مساحات شاسعة من أراضيه ،لذلك تسعى إلى عقد
صفقات سياسية لتحقيق مكاسب اق�ت�ص��ادي��ة ،وس�ت�ك��ون هذه
الصفقات على حساب تنظيم الدولة اإلسالمية.
إنّ تشديد أوغلو في إربيل على ضرورة تعزيز التعاون بين اإلقليم
والحكومة االتحادية في بغداد ،من شأنه إعادة الحياة تدريجيا ً إلى
طبيعتها السابقة ،وزيادة كميات النفط العراقية عبر األنابيب التي
تم ّر ب��األراض��ي التركية في المستقبل .كما أنّ االتفاق بين إربيل
حصة األكراد ،سيسهم
وبغداد بشأن تقاسم عائدات النفط ،وضمان ّ
بالتأكيد في تحسين العالقات االقتصادية بين تركيا والعراق.
إنّ إح��دى القضايا الرئيسية التي من المتوقع معالجتها ،هي
إلغاء قرار حكومة المالكي حظر العمل مع شركات تركية كانت قد
استبعدت ،وكانت لديها عقود بـ  500بليون دوالر لتشييد البنى
التحتية العراقية ،ومن المتوقع اجتماع المجلس لتجديد التراخيص
للشركة النفطية كورب (الكونسورسيوم) والسماح لها بالتنقيب عن
المرجح إحياء مشروع خط أنابيب
النفط في حقول جديدة .ومن
ّ
النفط في البصرة وبغداد -جيهان ،وبالتالي توفير النفط من جنوب
العراق كمنفذ ثانٍ إلى العالم.

لحّ ام التقى هيئة متابعة
ق�ضية الإمام ال�صدر

لحام متوسطا ً الوفد
ّ
استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الكاثوليك غريغوريوس
الثالث لحام ،وفد الهيئة اللبنانية لمتابعة قضية اإلمام موسى الصدر والشيخ
محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين ،حيث ت ّم عرض آخر المستجدات
في قضية التغييب ومراحل المتابعة قبل سقوط نظام الرئيس السابق
مع ّمرالقذافي.
وعرضت الهيئة «التقاعس الكبير من الدولة اللبنانية في إدارة هذا الملف،
وغياب العمل الجدي الرسمي والمماطلة المستمرة».
وأك��د البطريرك لحام ،من جهته ،اهتمامه الشديد بهذه القضية ،وقال:
«إنّ المغيبين أوج��دوا واقع الغائب في قلوب الناس ،وإنّ قضية المطرانين
اليازجي وابراهيم وقضية المخطوفين العسكريين هي امتداد لعملية الخطف
والالإنسانية التي ت ّمت لإلمام الصدر ورفيقيه».
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تركيا وفرن�سا تريدان �إعادة �سيناريو لواء ا�سكندرون في حلب
 جمال العفلق
تتغيّر األسماء والمصطلحات ،لك ّن االستعمار يبقى
استعماراً .فبعد انتهاء ال�ح��رب العالمية األول��ى ،كان
االن �ت��داب ال��ذي م��زّق س��وري��ة الطبيعية ووزع �ه��ا ،يتم
وفق أهواء المستعمرين ومصالحهم ،فتشكلت سورية
المقسمة إلى دويالت من فلسطين إلى العراق.
الجديدة
ّ
وك��ان��ت ج��ري�م��ة ف��رن�س��ا ال ت �ق � ّل ف��ي أث��ره��ا المادي
والمعنوي ع��ن جريمة بريطانيا ،بإعطاء وع��د بلفور
لليهود ومنحهم أرض فلسطين إلقامة وطن بديل لهم،
لك ّن فرنسا تأخرت عشرين عاما ً عن بريطانيا ،عندما
أعطت لواء اسكندرون لتركيا ،مقابل صفقة وهمية لم
يعرف السوريون عنها شيئاً ،وبعد أن خرجت فرنسا
مهزومة من سورية ،بقي اللواء تحت االحتالل التركي.
وال�ي��وم تجتمع فرنسا وتركيا ،لك ّن العين على حلب
هذه الم ّرة ،فتقاطع تصريحات الرئيس التركي رجب
طيب أردوغ ��ان م��ع وزي��ر الخارجية الفرنسي لوران
ف��اب�ي��وس ،ف��ي خ�ص��وص إق��ام��ة مناطق ع��ازل��ة أو آمنة
على الحدود الشمالية لسورية ،بهدف الح ّد من تقدم
الجيش ال �س��وري ومنعه م��ن ف��رض ق��وة ال��دول��ة على
أراضيها ،يعيد إل��ى األذه��ان ما قامت به فرنسا تجاه
لواء اسكندرون ،ويكشف مدى رغبة ك ّل من الدولتين
أراض ليست
في إعادة مجدها االستعماري ،باقتطاع
ٍ
ملكا ً لها أص�ل ً
�ا ،ل�ف��رض واق��ع ج��دي��د ت�ك��ون تركيا فيه
صاحبة اليد العليا في القرار .ويكشف اإلصرار التركي
والغربي على حماية اإلرهاب ،قبح أهداف الحرب على
سورية ،والتي ما زال يج ّمل صورتها ما يسمى «ائتالف

الدوحة» المقيم في فنادق اسطنبول.
إنّ ما تحمله حلب من أهمية اقتصادية وتاريخية،
جعل عين الضباع عليها ،فسال لعابهم الفتراسها،
وكلّما تقدم الجيش السوري ارتفعت النبرة واألصوات
المطالبة بعزل حلب ،لمنع تقدم الجيش وإلعطاء فرصة
ورص الصفوف،
للعصابات المسلحة إلعادة ل ّم الشمل
ّ
فتركيا اليوم تستفيد من هذه الفوضى وتجد فيها ما
يرضي جنون أردوغان وحلمه بإعادة المجد العثماني
وتوسيع رقعة دولته ،للحصول على مكاسب سياسية
داخلية تجعل منه بطالً عند أصحاب الفكر القائم على
حقوق السلطنة العثمانية المنزوعة.
أما تصريح لوران فابيوس األخير ،فإنه يثبت مدى
رغبة الغرب في السير بمشروع تقسيم سورية ،وما
أطلق عليه اسم ضربات جوية غامضة يراد منها الح ّد
م��ن ت�ق��دم ال �ق��وات ال�س��وري��ة ،ه��و دل�ي��ل على م��دى عمق
االرتباط بين الغرب والجماعات التكفيرية ،فالمقاتلين
ع�ل��ى أرض ح�ل��ب جلهم م��ن اإلس�لام�ي�ي��ن التكفيريين
المرتبطين ب�ح��رك��ة اإلخ� ��وان المسلمين وبالقاعدة.
فاألجدر أن يقول فابيوس ضرب الجماعات التكفيرية،
وفي العلن ،وليس استهداف الجيش السوري بضربات
غامضة ،ه��ذا ل��و ك��ان ال�غ��رب يعمل فعالً على محاربة
اإلرهاب.
وإذا م��ا ت � ّم تنفيذ ه��ذا ال�م�ش��روع ،ف��إنّ خ��ط حلب –
طرابلس سيكون هو المرحلة القادمة من الحرب على
س��وري��ة ،ف��ال�م�ش��روع الصهيوني األم�ي��رك��ي بتقسيم
سورية يريد والي��ة إسالمية تمتد من الحدود التركية
وص� ��والً إل ��ى ط��راب �ل��س ف��ي ل �ب �ن��ان ،ت �ك��ون مرجعيتها
أنقرة ،فتصبح بذلك عمقا ً استراتيجيا ً داخل األراضي

السورية التي يتم إغراقها بالبضاعة التركية ونهب
ث��روت�ه��ا وت�ح��وي��ل أب�ن��ائ�ه��ا إل��ى عبيد يعملون م��ن أجل
مصلحة سيدهم.
واألمر األكيد ،أنّ ما يس ّمى ائتالف الدوحة ،يساهم
في نشر هذا الفكر ويوافق على ما يحدث بحجة حماية
المدنيين ،لك ّن االئ�ت�لاف نفسه ال يطالب تركيا بفتح
تحقيق حول عمليات خطف األطفال الرضع من سورية
والعراق وبيعهم عبر مافيا تركية «إسرائيلية» لعائالت
إس��رائ�ي�ل�ي��ة ل�ي��س ل��دي�ه��ا أط �ف��ال ،وه��ي ج��ري�م��ة جديدة
تضاف إلى ّ
ملف جرائم ما يسمى «االئتالف» ومن معه
من أتراك وعرب وغربيين.
والالفت أنّ فرنسا أطلقت هذه التصريحات بعد تقدم
المفاوضات ح��ول الملف ال�ن��ووي اإلي��ران��ي في فيينا،
وبعد تهديدات السعودية بإلغاء صفقة كبيرة مع فرنسا.
فالواضح أنّ العاملين على الملف السوري يغرقون أكثر
في الجنون كلما تراجعت عناصر المرتزقة التابعة لهم
على األرض .وما استقالة وزير الدفاع األميركي تشاك
هيغل من منصبه مؤخراً ،إال نتيجة ضياع هذا التحالف
وع��دم اتفاقه على خطة واح��دة ،فالواضح أنّ ل��دى ك ّل
طرف مصالحه الخاصة ،بينما العرب هم مجرد منفذين
يدفعون التكاليف ،خصوصا ً وأنّ هناك خالفا ً كبيرا ً
بين الفكر الوهابي الذي ترعاه السعودية ،وبين الفكر
اإلخواني الذي تستمد حكومة أردوغان وجودها منه.
إنّ ال ��ر ّد ال�ح��اس��م على ه��ذه ال�ت�ص��ري�ح��ات ،سيكون
بإنجازات الجيش السوري على األرض ،وتطهير أكبر
مساحة ممكنة ،وإعادة السيطرة على طريق باب الهوى،
الذي أصبح اليوم مم ّرا ً لك ّل جرائم تركيا والغرب ،كما
أصبح بابا ً للتجارة بالدم السوري.

كشفت مصادر
جمعية تعنى بالشأن
الغذائي أنّ أحد
األفران الكبرى
في العاصمة يز ّود
إحدى المستشفيات
المعروفة بالمعجنات
على أنواعها بطريقة
«الدليفري» ،وذلك
بواسطة عامليْن لدى
الفرن من الجنسية
المصرية تبيّن أنهما
مصابان بمرض
الس ّل ،ورغم ذلك
يقومان بتسليم
«الطلبية» مباشرة
إلى المستخدمين في
قسم المطبخ الذين
يوزعون بدورهم
الطعام على المرضى
في غرفهم.

جل�سة عادية لمجل�س الوزراء في ال�سراي الحكومية

وفد من الرابطة ال�سريانية في عين التينة

�سالم :عمل الم�ؤ�س�سات الد�ستورية ال ي�ستقيم من دون رئي�س

افرام :لزيادة التمثيل النيابي للأقليات

أك���د رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ت��م��ام س�ل�ام اس��ت��م��رار
التفاوض في شأن ملف العسكريين المخطوفين،
م��ش�دّدا ً على أن��ه ال يمكن المقارنة بين التبادل
تحرير ح��زب ال��ل��ه لألسير ع��م��اد ع � ّي��اد ووض��ع
العسكريين المخطوفين.
من جهة أخرى أكد سالم ،خالل ترؤسه جلسة
عادية لمجلس ال��وزراء في السراي الحكومية،
«أنّ استمرار الشغور في مركز الرئاسة يحرم
البالد من رأسها والدولة الركن األول من سلطاتها
السياسية ،بحيث ال يستقيم عمل المؤسسات
الدستورية دون انتخاب الرئيس».
عقد مجلس ال��وزراء جلسة عادية ،قبل ظهر
أمس ،في حضور الوزراء الذين غاب عنهم ميشال
فرعون ،حسين الحاج حسن وريمون عريجي
بداعي السفر.
وبعد انتهاء الجلسة أشار وزير اإلعالم رمزي
جريج إل��ى أنّ الرئيس س�لام ك�� ّرر ف��ي مستهل
الجلسة «المطالبة بأن يقوم المجلس النيابي
بانتخاب رئيس جمهورية جديد ،باعتبار أنّ
استمرار الشغور في مركز الرئاسة يحرم البالد
م��ن رأس��ه��ا وال��دول��ة ال��رك��ن األول م��ن سلطاتها
السياسية ،بحيث ال يستقيم عمل المؤسسات
الدستورية من دون انتخاب الرئيس» .وأضاف:
«أب��دى دول��ة الرئيس حزنه الشديد على وفاة
الفنانة الكبيرة صباح ،التي كانت مغنية ساحرة
أطربت اللبنانيين والعرب بأغنياتها الجميلة
وكانت ممثلة رائعة تعدت شهرتها حدود لبنان».
وتابع جريج« :بعد ذلك ،عرض الرئيس سالم
المستجدات في موضوع العسكريين المخطوفين،
مشيرا ً إلى االجتماع ال��ذي عقدته خلية األزم��ة،
وإل��ى أنّ ال��ت��ب��ادل ال��ذي ت � ّم م��ؤخ��را ً بين بعض
األس��رى ،ترك انعكاسا ً لدى أهالي العسكريين
المخطوفين ،رغم أنه ال يمكن المقارنة بين هذا
التبادل ووض��ع العسكريين المخطوفين .وأكد
متابعة هذا الموضوع واالستمرار في التفاوض».

(ت ّموز)

جريج يتلو مق ّررات الجلسة

وقد ق ّرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة
ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء وعضوية ممثلين
عن وزارات الصحة العامة ،االقتصاد والتجارة،
الطاقة والمياه ،البيئة ،الزراعة ،العدل ،المالية،
الداخلية والبلديات ،الصناعة والسياحة مهمتها
متابعة المواضيع المتعلقة بسالمة ال��غ��ذاء،
وما تقتضيه من تنسيق وتدابير بين ال��وزارات
والمؤسسات العامة والبلديات المعنية ،ورفع
توصياتها عند االقتضاء إلى رئيس مجلس الوزراء
تمهيدا ً لعرضها على مجلس الوزراء.
كما ق ّرر المجلس التالي:
الموافقة م��ش��روع ق��ان��ون يرمي إل��ى إضافة
نص في قانون ضريبة الدخل بغية إعفاء قطاع
ّ
الصناعة السينمائية من  50في المئة من ضريبة
الدخل.
 الموافقة على طلب وزارة االقتصاد والتجارةاإلجازة للوزير التعاقد بطريقة االتفاق بالتراضي
مع شركات وأشخاص لزوم تنظيم مشاركة لبنان

في المعرض الدولي ال��ذي سيقام في ميالنو-
إيطاليا.
 الموافقة على م��ش��روع م��رس��وم يرمي إلىتحويل اعتماد من وزارة التربية والتعليم العالي
لعام  2014إلى مجلس اإلنماء واإلعمار لتسديد
المستحقات الخاصة بالمدارس الرسمية التي
يقوم بتنفيذها.
 الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلدياتدف��ع قيمة تلزيم جمع ون��ق��ل ال��ن��ف��اي��ات ضمن
نطاق بلديات صيدا -الزهراني عن الفترة من
 2012/1/1ولغاية . 2014/1/6
 الموافقة على مشاريع مراسيم نقل اعتماداتمن احتياطي الموازنة العامة إلى موازنات رئاسة
مجلس الوزراء وبعض الوزارات واإلدارات العامة
لعام  2014على أساس القاعدة االثني عشرية.
 الموافقة على مشروع مرسوم ترفيع مفتشينفي مالك إدارة التفتيش المركزي إلى وظيفة مفتش
في المالك المذكور.
 الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي إلى ترفيعبعض أفراد الهيئة التعليمية في كليات ومعاهد
الجامعة اللبنانية إلى رتبة أكاديمية أعلى.
 الموافقة على إنشاء مجلس للسالمة األحيائيةيرأسه وزير البيئة وتتمثل فيه وزارات االقتصاد
وال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة وال���زراع���ة وال��م��ال��ي��ة وبعض
المجالس والهيئات بهدف اتخاذ التدابير الالزمة
بشأن السالمة األحيائية.
 الموافقة على م��ش��روع ي��رم��ي إل��ى اعتباراألشغال العائدة لمشروع أنفاق بين منطقتي جون
والقبة العقاريتين الملحوظ تنفيذها ضمن نطاق
مشروع جر مياه نهر األولي إلى بيروت الكبرى من
المنافع العامة.
 الموافقة على طلب بعض الوزارات واإلداراتقبول هبات مقدمة لصالحها.
 الموافقة على طلب بعض الوزارات المشاركةفي اجتماعات ولقاءات خارج لبنان.

ب ّري متوسطا ً وفد الرابطة السريانية

(حسن ابراهيم)

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري الوضع العام وشؤونا ً تربوية،
مع رئيسة لجنة التربية النائب بهية الحريري .ثم استقبل القائمة بأعمال
السفارة السويدية في لبنان ديانا جينز ،في حضور المستشار اإلعالمي
علي حمدان في زيارة بروتوكولية ،وجرى البحث في األوضاع العامة في
المنطقة.
والتقى بري أيضاً ،وفدا ً من الرابطة السريانية برئاسة حبيب افرام
الذي قال بعد اللقاء« :في كل م ّرة يُطرح موضوع إعادة النظر في قانون
االنتخاب ،تشعر الطوائف الستّ التي ُتس ّمى األقليات المسيحية بالغبن
واإلحباط واليأس ،ألنّ النظام السياسي ال يعطيها حقها في أن يكون لها
تمثيل نيابي كما يجب» .وأضاف« :هناك ستون ألف ناخب لستّ طوائف،
هي نصف الطوائف المسيحية ،مقهورة بمقعد وحيد في هذا المجلس.
وقد وضعنا عند دولة الرئيس الذي نعتبره ص ّمام أمان ورجل حكمة في
هذا الوطن ،مطلبنا الدائم بأن يكون هناك ثالثة نواب لألقليات المسيحية
في المجلس ،وتمنينا عليه وعلى لجنة التواصل النيابية التي تدرس
القانون ،أن تلحظ زيادة عدد النواب ،ليشعر ك ّل مواطن في لبنان بحقه
الكامل في المساواة ،وبأنه يستحق أن يكون ممثالً في هذا المجلس ،وأن
ال تشعر أي فئة باإلحباط وال بالغبن وال بالقهر».
وكان بري التقى الشيخ عبد الحليم الزين.

التقى رئي�س الوكالة الجامعية و�أمين عام رابطة البلديات الفرنكوفونية

عريجي :الإرهاب يحارب ّ
كل الأديان
وطرابل�س لي�ست بيئة حا�ضنة
أكد وزير الثقافة ريمون عريجي أن
ليست هناك بيئة حاضنة لإلرهاب
في طرابلس ،رغم الحوادث األمنية
في المدينة ،الفتا ً إلى «أنّ اإلرهاب
ُي��ح��ارب جميع األدي���ان والطوائف
التي ال تتبنى مواقفه».
وخ�ل�ال ل��ق��ائ��ه رئ��ي��س ال��وك��ال��ة
الجامعية الفرنكوفونية ب��رن��ار
س��رج��ي��ج��ل��ن��ي ف����ي ال��ع��اص��م��ة
السنغالية ،على هامش المؤتمر
الوزاري الفرنكوفوني ،أكد عريجي
«أنّ اإلرهاب يؤدي أعماال ً عنيفة جدا ً
هدفها تدمير الثقافة وتهجير السكان
كمسيحيي العراق وسورية» ،الفتا ً
إلى «أنّ اإلره��اب ال دين له ،إذ إنه
ي��ح��ارب جميع األدي���ان والطوائف
التي ال تتبنى مواقفه» .وقال« :رغم
الحوادث األمنية في طرابلس ليست
هناك بيئة حاضنة ل�لإره��اب ،ألنّ
جميع الطرابلسيين التفوا حول
المؤسسة العسكرية ودعموها»،
معربا ً عن «مدى تعلق لبنان بقيم
الفرنكوفونية».
ووصف سرجيجلني ،من جهته،
خ��ط��ر اإلره�����اب ب��ـ«ال��درام��ات��ي��ك��ي
ألن���ه ي���ه���دّد ل��ب��ن��ان ال����ذي يجسد
الفرنكوفونية وق��ي��م��ه��ا» ،م��ؤك��دا ً

دعم الوكالة للبنان بإبقاء مكتبها
مفتوحا ً فيه.
كما التقى عريجي األمين العام
ال��دائ��م للرابطة ال��دول��ي��ة ل��رؤس��اء
بلديات الفرنكوفونية بيار باييه،
وع��رض معه األم��ور ذات االهتمام
المشترك .وت��ط � ّرق البحث أيضاً،
إلى تعزيز التعاون ،ووعد عريجي
بمتابعة ملفات البلديات المق ّرر
ّ
وحضها على
مساعدتها في لبنان،
التعاون.
واخ���ت���ت���م ال��م��ؤت��م��ر ال������وزاري
ال��ف��رن��ك��وف��ون��ي أع��م��ال��ه أم���س ،في
العاصمة السنغالية دكار ،على أن
تنطلق أعمال القمة الفرنكوفونية
غداً ،وتستمر لمدّة يومين ،في حضور
رؤساء الدول والوفود المشاركة.
وبحث المؤتمر في نقاط مهمة.
أم���ا ال��ق��م��ة فستأخذ ع��ل��ى عاتقها
�وج��ه��ات المستقبلية
ت��ح��دي��د ال��ت� ّ
الفرنكوفونية ،وات��خ��اذ ق���رار في
ش��أن قبول أعضاء ج��دد وانتخاب
األمين العام المقبل للفرنكوفونية
الذي سيخلف عبدو ضيوف ،الذي
شغل منصب األم��ي��ن ال��ع��ام لمدّة
ثالث واليات بعد أن ت ّم انتخابه في
بيروت عام .2002

وتبرز المنافسة بين كندا التي
تترشح عنها ميكايل جان والكونغو
وب��ورون��دي والموريشيوس .وإذا
ت ّم انتخاب جان ،فتكون تلك المرة
األول����ى ال��ت��ي ت��ش��غ��ل ف��ي��ه��ا ام���رأة
منصب أمين ع��ام المنظمة ،وهي
من أصل هاييتي .ومن المرتقب أن
تتبنى القمة التي تركز على «النساء
والشباب في الفرنكوفونية :ناقلو
سالم وفاعلون في مجال التنمية»،
مجموعة من القرارات التي ت ّم البحث
فيها خالل المؤتمر الوزاري.
ومن بين هذه المواقف الالفتة:
تمكين ال���م���رأة ،ودع���م ال��ش��ب��اب،
والتحرك ض ّد االيبوال ،وبذل الجهود
من أجل السالم ،والعمل على تحقيق
التنمية المستدامة ،واحترام حقوق
اإلنسان وتسليط الضوء على أهمية
اللغة الفرنسية الجامعة وقيمها.
وت���ن���اول ال��م��ج��ت��م��ع��ون خ�لال
المؤتمر ،موضوع ض ّم أعضاء جدد
إلى المنظمة .وكان لبنان قد تحفظ
في هذا اإلطار على غرار دول أخرى،
عن الطلب المقدّم من إقليم كوسوفو
لالنضمام إلى منظمة الفرنكوفونية
بصفة مراقب ،كون استقالل كوسوفو
غير معترف به حتى اآلن.
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دريان ا�ستقبل �سفير �إندوني�سيا
التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان
في دار الفتوى ،سفير إندونيسيا في لبنان ديماس
سامودرا روم ،يرافقه المستشار السياسي في السفارة
ريان سوميغا ،والملحق الثقافي في السفارة ويندي
رهارجو .ووجه السفير اإلندونيسي إلى المفتي دعوة
لحضور الندوة التي ستقيمها السفارة اإلندونيسية

في لبنان في شهر كانون األول المقبل وسيحضرها
علماء فاعليات من لبنان وإندونيسيا ،كما سيحضرها
وفد من طالب الجامعات في لبنان.
كما استقبل دري��ان مدير العالقات الخارجية في
مؤسسة «سانت جيديو» الكاثوليكية العالمية في
روما فيديريكو دي ليو.
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