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«التغيير والإ�صالح»  :لالتفاق على الت�شريعات
ال�ضرورية كا�ستعادة الجن�سية واالنتخاب
أك���د تكتل التغيير واإلص�ل�اح
ض������رورة االت����ف����اق ع��ل��ى م��اه��ي��ة
ال��ت��ش��ري��ع��ات ال��م��ه�� ّم��ة ك��ق��ان��ون
االن��ت��خ��اب واس��ت��ع��ادة الجنسية،
م��ش��دّدا ً على ض���رورة ال��ت�لازم بين
إحالة الموازنة إلى المجلس النيابي
وإنجاز الحسابات المالية المدققة.
وأض��ح أمين س�� ّر التكتل النائب
إب��راه��ي��م ك��ن��ع��ان ب��ع��د اجتماعه
األس��ب��وع��ي ف��ي ال��راب��ي��ة برئاسة
ال��ن��ائ��ب ال��ع��م��اد ميشال ع���ون ،أنّ
التكتل «ن��اق��ش قضية النازحين
السوريين وعرض لمختلف جوانبها
الوطنية وانعكاساتها السلبية»،
وأكد «أنّ القضية األم في هذا الملف
تبقى في عودة ك ّل نازح سوري إلى
وطنه ،وتحديدا ً إلى المناطق اآلمنة
في سورية».
وذك��ر التكتل «بموقفه السابق

الداعي للمجتمع الدولي إلى التقيد
بااللتزامات التي تعود بالمصلحة
على االستقرار في لبنان والمنطقة
كك ّل .وحتى تحقيق ذل��ك ،ال ب ّد من
إحترام إج���راءات ع��دة ،تناقش في
االجتماعات الحكومية والنيابية،
مع تأكيد ضرورة أال ترقى الحاجات
المطلوبة إلى مستوى تطبيع هذا
ال��وج��ود ف��ي لبنان .فقد بلغ عدد
النازحين السوريين والالجئين
الفلسطينيين أكثر من  55في المئة
م��ن ال��ش��ع��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي ،وه���و رق��م
ليتحسس المعنيون خطورة
كاف
ّ
القضية».
وأش���ار كنعان إل��ى أنّ التكتل
ناقش مسألة التشريع في المجلس
النيابي ،م��ك�� ّررا ً ف��ي ه��ذا السياق
«تأكيد ضرورة االتفاق على ماهية
التشريعات المه ّمة في هذه المرحلة،

تتصل بعملية تكوين السلطة
والتي ّ
ومصلحة ال��دول��ة العليا كقانون
االنتخاب واستعادة الجنسية ،كما
يمكننا البحث في مسألتي الموازنة
والسلسلة في حال االتفاق».
وتابع« :كذلك ناقش التكتل ملفي
الموازنة والحسابات المالية ،مؤكدا ً
عدم جواز بقاء لبنان من دون موازنة
وح��س��اب��ات م��ال��ي��ة م��دق��ق��ة» .وف��ي
ه��ذا اإلط��ار ،ذ ّك��ر التكتل «بضرورة
ال��ت�لازم بين إح��ال��ة ال��م��وازن��ة إلى
المجلس النيابي وإنجاز الحسابات
المالية وإحالتها مدققة إلى ديوان
ال��م��ح��اس��ب��ة وال��م��ج��ل��س النيابي،
وهو المسار المطلوب والوحيد في
إط��ار اإلص�ل�اح المالي الحقيقي».
وطالب بضرورة اضطالع المجلس
النيابي والحكومة بدورهما على هذا
الصعيد.

وه ْلّ :
الحل ال�سيا�سي
بقرادونيان ِ
ال�سبيل الوحيد لإنهاء الأزمة ال�سورية
زار السفير األميركي في لبنان دايفيد هِ ْل أمس وزير الخارجية جبران باسيل
وعرض معه التطورات في لبنان والمنطقة .كما زار هِ ْل مق ّر حزب «الطاشناق» في
برج حمود حيث كان في استقباله األمين العام للحزب النائب أغوب بقرادونيان
ونائب األمين العام أفيديس كيدانيان في حضور مستشار الشؤون السياسية
في السفارة األميركية جايمي أوميليا .وت ّم البحث ،بحسب بيان للطاشناق ،في
«التطورات الجارية على الساحتين اللبنانية واإلقليمية».
وش��دّد اللقاء على «ض��رورة حماية لبنان من المخاطر المحيطة ،وجرى
استعراض المواقف التي يطلقها األف��رق��اء السياسيون بما يتعلق بهذا
الموضوع».
وفي الشأن اإلقليمي ،بحث الجانبان في األزمة السورية وكان هناك توافق
على «الح ّل السياسي كسبيل وحيد من أجل إنهاء األزمة السورية المستمرة».
كما ناقشا «التحركات واإلن��ج��ازات التي رافقت الذكرى المئوية لإلبادة
الجماعية األرمنية ،سواء في لبنان أو االنتشار األرمني» ،وعبّر هِ ْل عن «تقديره
لدور األرمن في لبنان كـ»عنصر استقرار واعتدال».

«المرابطون» تحيي ذكرى انت�صار رو�سيا على الفا�شية

زا�سيبكين :ن�شهد معايير مزدوجة
لل�سيادة و�شرعية الأنظمة

م�أدبة ع�شاء جامعة في را�شيا

قطع قالب الحلوى بالمناسبة

مراد :ال ّ
حل في لبنان والمنطقة �إال بالحوار
المي�س :الحريري دخل لبنان من بوابة �أبو ح�سين

أحيت حركة الناصريين المستقلين المرابطون الذكرى
الـ 70النتصار روسيا على الفاشية ،في احتفال أقامته في
قصر األونيسكو ،حضره ممثل الرئيس إميل لحود النائب
السابق إميل إميل لحود ،رئيس مجلس النواب السابق
حسين الحسيني ،النائب السابق لرئيس مجلس النواب
إيلي الفرزلي ،السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين ،النواب:
إميل رحمة ،الوليد سكرية ،مروان فارس ،عاصم قانصو،
نائب رئيس المكتب السياسي في ح��زب الله محمود
قماطي ،ممثل حركة أمل علي عبد الله ،سفراء وشخصيات
وأحزاب.
بداية ،ت ّم عرض وثائقي قصير حمل عنوان»:بلدي
مصيري ،حلمي أرض��ي لكم» ،من إع��داد إدارة اإلع�لام
والتوجيه في المرابطون ،يحكي انتصار روسيا في الحرب
الوطنية العظمى.
كما ت ّم تكريم السفير زاسيبكين بتقديم درع «المرابطون»
له.
ثم تحدث أمين الهيئة العميد مصطفى حمدان الذي هنأ
الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،في الذكرى السبعين
لالنتصار على الفاشية في الحرب الوطنية العظمى .وقال:
«اليوم ،في ظ ّل ما تتعرض له أمتنا العربية وأوطاننا ،نقدّر
ونث ّمن عاليا ً موقف االتحاد الفيدرالي الروسي في كبح
جماح هوس العنف والقتل والتدمير واهتزاز االستقرار
واألمن العالمي ،ونقول لهم»:شكرا ً شعب روسيا العظيم ،
شكرا ً فخامة الرئيس بوتين».
وأكد الفرزلي ،من جهته« ،أنّ روسيا مرجعية دولية
موثوقة لضمان حقوق األقليات وحفظ التوازنات» ،الفتا ً
إلى أنّ «ما نشهده اليوم من تطورات دامية في سورية،
مركز القلب في العالم العربي أكد الحاجة إلى التعدّدية
القطبية في العالم لحفظ السالم من خالل حفظ التوازنات
بالمحافظة على النسيج الوطني والسياسي واالجتماعي
واالقتصادي لدول الشرق األوسط ،وخصوصا ً في سورية
وسائر المشرق وحماية ذلك النسيج التعدّدي وضمان
وجوده».
وأش��ار إل��ى «أنّ التطور الخطير ال��ذي أطلقوا عليه
في الغرب اسم «الربيع العربي» وضع سائر األقليات
التاريخية فيها ،وخصوصا ً المسيحية في خطر داهم»
الفتا ً إلى «أنّ المناطق المتعمد تفكيكها يراد لها أن تتحول
إلى أقاليم أو إمارات متناحرة».
وألقى كلمة رئيس مجلس إدارة قناة الميادين غسان
بن جدو ،مدير التحرير في القناة عبد الله شمس الدين
الذي أكد أنّ «روسيا هي لوحدها منظومة تشكل ثقالً،
علينا أن نتعامل معه كما هو ،أيا ً كان حاكم روسيا وخيار
روسيا وتحالفاتها ،ألنها ق��ادرة دوم��ا ً على التأثير في
المعادالت الدولية نحو اإليجاب أو السلب ،وهي اليوم
دول��ة كبرى تحترم نفسها وتثبت قدراتها السياسية
والديبلوماسية».

ِه ْل عند الطاشناق

�سليمان بعد لقائه الراعي:
الأولوية ملحّ ة النتخاب رئي�س

جانب من الحضور في خربة روحا

راشيا ـ أحمد موسى
أقام منصور منصور حفل عشاء في منزله في خربة
روح��ا مساء أول م��ن أم��س على ش��رف رئيس اللقاء
الوطني ورئيس ح��زب االت��ح��اد ال��وزي��ر السابق عبد
الرحيم م��راد ،في حضور مفتي زحلة والبقاع الشيخ
خليل الميس ،مفتي راشيا القاضي الشيخ أحمد اللدن،
وعدد من القضاة ورؤساء بلديات ومخاتير وحشد كبير
من فعليات وأهالي منطقة راشيا.
وبعد ترحيب من صاحب الدعوة بالحضور ،تحدث
الميس مشيدا ً «بالدور الكبير الذي لعبه ويلعبه الوزير
مراد في جمع أبناء البقاع وتوحيد كلمتهم» ،مشيرا ً إلى
أنه أفنى حياته من أجل البقاع وأبنائه ،وإنّ مؤسساته
أصبحت تلف العالم العربي.
وأك��د الميس أنّ ال��وزي��ر م��راد هو «ضمانة البقاع
والسلم األهلي» .مذكرا ً بأنّ الرئيس رفيق الحريري
«دخ��ل لبنان م��ن ب��واب��ة أب��و حسين» ،وش���دّد «على

الحوار بين الجميع ،وخصوصا ً بين ك ّل أطياف الطائفة
السنية».
أما المفتي اللدن ،فشدّد على وجوب نزع الخالفات
ال��م��وج��ودة بين أب��ن��اء الطائفة وتخطيها مهما كان
حجمها ،وخصوصا ً في هذه المرحلة الخطيرة التي تم ّر
فيها المنطقة.
وبعد كلمة للقاضي عبد الرحمن شرقية ،تحدث مراد
الذي أكد «أننا اليوم في حاجة إلى ل ّم شمل الطائفة أكثر
من أي وقت مضى» ،مطالبا ً المفتي الميس والعلماء
بلعب دورهم األساسي في هذه القضية.
وتطرق مراد إلى األوضاع في المنطقة داعيا ً «جميع
الدول العربية إلى «االستعاضة عن الحرب بالحوار»
معتبرا ً «أنّ عامود األم��ة الفقري هو مصر وسورية
والعراق والسعودية» .كما شدّد «على ضرورة البدء
بحوار يشمل ك ّل األحزاب والطوائف والقوى الوطنية في
لبنان من أجل «االتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية
وإقرار قانون انتخاب جديد يقوم على قاعدة النسبية».

الخازن زار مطر :ت�أخير اال�ستحقاق
بات خطر ًا على العمل الحكومي
رأى رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��ع��ام
ال��م��ارون��ي ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ودي��ع
ال��خ��ازن أنّ االستحقاق الرئاسي
بات يشكل خطرا ً على مصير العمل
الحكومي ونظرة العالم إلى لبنان
كبلد فاعل «وإالّ عُ ّد فاشالً وسقطت
ص��دق��ي��ت��ه وم��ع��ه��ا ال��دي��م��ق��راط��ي��ة
التوافقية التي نتغنى بها».
ونقل الخازن عن رئيس أساقفة
ب��ي��روت للموارنة المطران بولس
مطر ،بعد زيارته أم��س أن��ه «مهما
ك��ان��ت ال���ع���واص���ف وال��ت��أث��ي��رات
الخارجية ،فإنها ال تنفي أو تقلل
من مسؤولية المعنيين في تأمين
ه���ذا االن��ت��خ��اب المفصلي وتضع
حدا ً لهذا اللغط الدائر خارج اإلطار
الدستوري المفترض أن يحترم».
وق��ال»:ك��ان ال���رأي متفقا ً على أنّ
األم��ر لم يعد يحتمل أي انتظار ،إذ
بات يهدّد النظام والكيان والصيغة
التي اتفقنا عليها جميعا ً منذ فجر
االستقالل .وكانت لنا لفتة تقدير
لدور البطريرك الراعي في المطالبة
ورفع الصوت إلنجاز هذا اإلستحقاق

مطر مستقبالً الخازن
لئال تسقط الثقة المسيحية بمبدأ
العيش».
وختم الخازن« :كما أثنينا على
أهمية الحرص ال��ذي يبديه رئيس
المجلس النيابي األستاذ نبيه بري
للمحافظة على الميثاقية في الدعوة
إل��ى الجلسات من منطلق الصوت

الماروني المهم لبتّ أي قرار ،ناهيك
بما يذكر به رئيس الحكومة تمام
س�ل�ام ف��ي ك��� ّل جلسة وزاري����ة من
ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية،
وباتت دعواته أشبه بصالة دائمة
قبل افتتاح ال��ك�لام ف��ي أي��ة جلسة
حكومية».

قيادتا حزب اهلل و جبهة العمل:
العمل المقاوم يف�شل الم�ؤامرات
أعلنت «جبهة العمل اإلسالمي» في لبنان في بيان
أمس أنّ «اجتماعا ً مشتركا ً عقد في بيروت بينها وبين
قيادة حزب الله بحثا خالله المستجدات والتطورات
المحلية واإلقليمية.
وصدر عن المجتمعين بيان أكد «وحدة المسلمين
باعتبارها واجب شرعي ديني ،وأهمية ال��دور الذي
تلعبه ال��ق��ي��ادات اإلسالمية والعلماء وال��دع��اة في
مواجهة ومحاصرة مؤامرات الفتن الجوالة داخليا ً
وفي الجوار».
ولفت المجتمعون إلى أنّ «العمل الجهادي المقاوم
وال��دع��وة إل��ى وح��دة الكلمة والموقف ف��ي مواجهة
المشروع الصهيوني ـ األميركي ،وفي مواجهة أخطبوط
اإلرهاب التكفيري المسلح والمتنقل والمتفشي داخل

مجتمعاتنا العربية واإلسالمية كفيل بإفشال تلك
ال��م��ؤام��رات ،وكفيل بتحطيم وتدمير تلك الصخرة
المصطنعة التي يحاول األع��داء التسلل والنفاذ من
خاللها لتحقيق مآربهم ومخططاتهم ومؤامراتهم
الدنيئة والمشبوهة».
وش��ـ��دّد الطرفـان على أنّ «فلسطيـن ورغ��م ك ّل
المصاعب والمصائب واألهوال المحيطة باألمة اليوم،
تبقى البوصلة الحقيقية والهدف األسمى ،وتبقى
القبلة الحقيقية للمقاومين والمجاهدين األبطال»،
وأنه «لن يستطيع أحد مهما حاك من مؤامرات داخلية
وخارجية أن يثنينا أو يعيقنـا عن السعي الدؤوب من
أجل تحريرها وإنقاذها من براثن المحتليـن الغاصبيـن
هـي وكافة األراضـي العربيـة المحتلـة».

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي قبل ظهر أمس في
الصرح البطريركي في بكركي ،رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان،
وكان عرض للوضع الداخلي اللبناني.
وأشار سليمان إلى أنّ من «انعكاسات الوضع اإلقليمي عدم انتخاب رئيس
الجمهورية في لبنان ،واليوم باتت األولوية ملحة النتخاب رئيس ،ألنه في
غيابه وضع الدولة مشلول ،وكذلك المؤسسات الدستورية ،إضافة إلى
التدهور السياسي هناك تر ٍّد لألوضاع االقتصادية والمالية والمعيشية».
ولفت إلى «أنّ لبنان يرزح تحت وطأة النزوح السوري الكثيف الذي ال
قدرة للبنان على تحمل األوضاع الناتجة منه ،وهذا يتطلب من السياسيين
اللبنانيين جميعا ً إيجاد ح ّل لتحصين لبنان في مواجهة األح��داث التي
تهدّده من الخارج ،وخصوصا ً في وجه تعاظم اإلرهاب في المنطقة».
كما التقى الراعي الرئيس العام لألخوة المريميين إميلي ت��ورو على
رأس وفد من المستشارين والرؤساء اإلقليمين واإلخوة في أوروبا وحلب
والجماعات الموجودة في لبنان ،الشانفيل وجبيل ،في زي��ارة اللتماس
البركة واالستماع إلى توجيهاته في عدد من المواضيع المتعلقة بالشأن
التربوي.
وأكد األخ جورج سبع المريمي من حلب أنّ «جماعة اإلخوة المريميين
اختارت لبنان ،وتحديدا ً بيت عنيا ،لعقد مؤتمر للرؤساء اإلقليميين لدرس
أوضاع المؤسسات التربوية واالجتماعية واإلنسانية في أوروبا ولبنان
وسورية».
وأوض��ح سبع أنّ «وض��ع المسيحيين في حلب صعب ج��داً ،والمدينة
تم ّر بأوقات عصيبة بسبب أعمال العنف التي لم توفر البشر والحجر
فدمرت أحياء سكنية مسيحية ومجموعة كنائس وكاتدرائيات ،إضافة
إلى الصعوبات المعيشية التي أرهقت الناس ما سبب نزوح عدد كبير من
العائالت المسيحية من مدينة حلب .ونحن تمنينا على سيدنا أن يساعد
على إيجاد حلول للسالم في سورية ألنّ آلة القتل والدمار ال ترحم أحداً».

التقى ال�سفيرين الرو�سي والبريطاني

متم�سكون بوحدتهم
مخزومي :اللبنانيون ّ
التقى رئيس حزب «الحوار الوطني» فؤاد مخزومي السفيرين البريطاني
طوم فليتشر والروسي ألكسندر زاسيبكين في دارته ،وعرض معهما التطورات
اإلقليمية واألوضاع في لبنان.
ولفت مخزومي إلى أنّ اللبنانيين «متمسكون بوحدتهم الوطنية ،وبالصيغة
والشراكة والعيش المشترك»،مشيرا ً إلى أنّ «األحداث التي شهدها البلد منذ
العام  2005أثبتت تمسك اللبنانيين أكثر فأكثر باالستقرار الذي بدأت تفتقده
بعض دول المنطقة منذ .»2011
وقال مخزومي»:ال أحد من اللبنانيين مستعد للمغامرة بأي من الثوابت التي
«التمسك باتفاق
دفع ثمنها حربا ً أهلية امتدت سبعة عشر عاماً» ،مشدّدا ً على
ّ
الطائف الذي أغلق الباب نهائيا ً على مشاريع التقسيم والفدرلة التي تطيح
لبنان الواحد الموحد أرضا ً وشعباً».
وأكد أنّ «البلد متعطش إلى التنمية االجتماعية واالقتصادية ،واستقطاب
االستثمارات واالستفادة منها في احتواء الشباب وتأمين فرص العمل» ،معتبرا ً
أنّ «تحصينه من هزات المنطقة أو التسويات المرتقبة في أكثر من ملف إقليمي،
يحتاج إلى ك ّل دعم عربي ودولي ،حتى ال يخرج من المعادالت الجديدة ،ويبقى
نموذجا ً يقتدى به في العيش المشترك ،وفي بعض البلدان العربية وال سيما
في سورية التي قد تحتاج إلى الطائف اللبناني للحفاظ على أراضيها ووحدة
شعبها والعبور بها إلى ب ّر األمان».
كما التقى مخزومي وزي��ر السياحة ميشال فرعون ووضعه في صورة
التحضيرات لـ«رمضانيات بيروتية» في «أرض التكافل» في ف��ردان وفي
البيال التي تعدّها «مؤسسة مخزومي» إلحياء شهر رمضان المقبل» داعيا ً إلى
«مشاركة الوزارات المعنية ،وخصوصا ً وزارة السياحة».
وأك��د أنّ «نقل الصورة الصحيحة عن لبنان وتعزيز السياحة وإحياء
السياحة الدينية والبيئية خصوصاً ،ينعكس إيجابا ً على االقتصاد ويشكل
جاذبا ً لالستثمارات العربية والغربية».

التع�سفي
�صالح دان ا�ستمرار االعتقال ّ
لقادة المعار�ضة البحرينية
دان األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب العربية قاسم صالح «استمرار
حكومة البحرين باالعتقال التعسفي لقادة المعارضة وعلى رأسهم
أعضاء األمانة العامة للمؤتمر العام لألحزاب العربية الشيخ المجاهد
العالمة علي سلمان والمناضل إبراهيم شريف الذي ال يزال يقبع في
زنزانات السلطات منذ ثالث سنوات ونيف ،واألخ المناضل فاضل عباس
الذي أعتقل منذ حوالي الشهر».
وطالب صالح ،في بيان»،حكومة البحرين بإطالق سراحهم فورا ً ألنّ
سجنهم يتعارض مع شرعة حقوق اإلنسان والشرائع الدولية».
واعتبر صالح أنّ «احتجاز هؤالء القادة وعدد كبير من أبناء البحرين ت ّم
ّ
الذل ووقفوا منذ انطالقة الثورة الشعبية السلمية وواجهوا
ألنهم رفضوا
بصدورهم العارية وبإرادتهم الصلبة القمع الوحشي وعمليات القتل التي
استهدفت مئات المواطنين الع ّزل ،كما تصدوا لقوات درع الجزيرة التي
تخوض اليوم عدوانا ً ض ّد شعب اليمن».
وأضاف»:لقد تمكن البحرينيون من الصمود واالستمرار في حراكهم
السلمي حتى تحقيق أهدافهم في الحرية والديمقراطية والمشاركة في
اختيار نظامهم السياسي الذي يؤ ّمن لهم العدالة والعزة والكرامة».
وختم صالح بدعوة « أعضاء المؤتمر إلى توجيه مذكرات باسمهم إلى
سفارات البحرين في بلدانهم يطالبون فيها بإطالق سراح المعتقلين من
سجون الطغمة الحاكمة في البحرين».
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ثم تحدث زاسيبكين الذي أكد»أنّ أهمية االنتصار في
الحرب الوطنية العظمى هي جزء من النضال على النظام
العالمي المقبل» .وقال« :ال تزال روسيا تدعو منذ  15سنة
إلى إقامة العالم المتعدّد األقطاب والشراكة بين أوسع
دائرة الدول على أساس المساواة ،فروسيا تمثل نموذج
السياسة الخارجية المستقلة والمنفتحة ،لكنّ الغرب غير
راض .فهم يعتبرون أنفسهم وقبل ك ّل شيء في الواليات
المتحدة ،كأنهم منتصرون في الحرب الباردة ويمكنهم
أن يفرضوا إراداتهم وقراراتهم ،ولكننا نعرف جيدا ً أنّ هذا
النهج ال يؤمن االستقرار بل على العكس يؤدي إلى تصعيد
التوتر في مناطق العالم المختلفة ،بحيث تصبح مسألة
اإلصالحات التي من الممكن إجراؤها على أساس الحوار
الوطني ،كحجة لفرض الهيمنة الخارجية ،ما يؤدي إلى
إلى تداعيات مأساوية».
وأضاف« :شهدنا قصف بلغراد واحتالل العراق وحملة
عسكرية لـ«ناتو» في ليبيا وان��دالع حملة إرهابية ض ّد
سورية ،وتحت غطاء اإلج���راءات ه��ذه تطور المشروع
التكفيري بأهدافه بعيدة المدى على المستويين اإلقليمي
والدولي .وساهم االنقالب في أوكرانيا وبعد ذلك الحملة
القمعية في دونيسك ولوغانسك في تعقيد الوضع الدولي.
وأخيراً ،بدأ تصعيد آخر في اليمن وأصبحت المنطقة على
وشك الصراع األوسع وتراجعت مه ّمة مكافحة اإلرهاب
في وجه التنافس اإلقليمي وهذا أمر غير مقبول من زاوية
المصالح األساسية لشعوب المنطقة».
وأعلن «أنّ روسيا اقترحت إجراء التحليل الشامل في
األم��م المتحدة لظاهرة اإلره��اب من أجل تعزيز فعالية
المجتمع الدولي في هذا المجال ،وتؤكد تطورات األحداث
ضرورة تنفيذ هذه المبادرة» ،مؤكدا ً «أنّ اإلرهابيين هم
الذين يخربون أمن واستقرار البالد ويقتلون المدنيين
ويقومون بعمليات إرهابية والمجازر».
وأشار إلى «أننا نشهد دائما ً المعايير المزدوجة بما في
ذلك ّ
حق السيادة وشرعية األنظمة وحتى في موقف رؤساء
الدول ،وفقا ً لمصالح األطراف الخارجية وليس للقانون
الدولي ،وبالتالي فإنّ استخدام المعايير المزدوجة يؤدي
إلى تصعيد صراعات وانتشار المواجهة».
وتابع زاسيبكين« :لوضع الح ّد لهذا اإلرهاب من أجل
بقاء البشرية في عالمنا المترابط ،علينا أن نعمل وال سيما
في القضايا الرئيسة اعتمادا ً على مبدأ المصالح المشتركة
والشرعية الدولية وعبر مجلس األم��ن .هذا هو الطريق
الوحيد إليجاد الحلول للمشاكل».
وأخيراً ،تحدث سيف عمر الف ّرا الذي قال« :أنا آتٍ من
سورية التي كانت وستبقى قلب العروبة النابض ،أحمل
معي شهادات حية عايشتها كصحافي .فرغم ك ّل آالم
الفراق كنت أرى في عيون السوريين تحدّيا ً وإصرارا ً على
النصر في وجه أعتى هجمة شهدتها البالد في التاريخ
المعاصر».

�سفراء في طرابل�س لالطالع على �أو�ضاعها

كاغ :لمناه�ضة خطر التطرف
من خالل التنمية ال�شمولية
شهدت طرابلس أم��س ،زي��ارات
لعدد من السفراء تركزت على وضع
النازحين السوريين والمشاريع
التنوية التي تحتاجها المدينة.
وفي هذا السياق ،استقبل النائب
سمير الجسر ممثلة األمين العام لألمم
المتحدة سيغريد كاغ وجرى البحث
ف��ي آخ��ر ال��ت��ط��ورات السياسية في
لبنان والمنطقة .كما ت ّم التركيز على
الجوانب االجتماعية واالقتصادية
في طرابلس وكيفية العمل لمساعدة
أهالي المدينة والتخفيف من وطأة
المرحلة المأساوية التي م ّروا بها.
وق��ال الجسر بعد اللقاء« :ممثلو
األم���م ال��م��ت��ح��دة يهتمون بالشأن
اللبناني ،وخصوصا ً في ظ ّل الظروف
التي نم ّر بها واهتمامهم بطرابلس
استثنائي ،نظرا ً إلى المشاكل التي
م ّرت بها المدينة ،فهي بالنسبة إليهم
مصدر قلق ،لناحية كيفية تأمين
المعالجة الحقيقية لمشاكلها».
وزارت كاغ الوزير السابق فيصل
عمر كرامي في دارت��ه في طرابلس،
ولفتت بعد اللقاء إل��ى أنّ «تمكين
أس��س األم��ن واالس��ت��ق��رار ،يكون من
خالل النمو االقتصادي واالجتماعي
وف��رص العمل والمعالجة في شكل
ج���دي ل��ل��م��ع��دالت المرتفعة للفقر
والبطالة في طرابلس».
ورح��ب كرامي بكاغ  ،وش��رح لها
ك ّل ما يتعلق بأحوال المدينة على
الصعيدين األم��ن��ي واالق��ت��ص��ادي،
مبديا ً ارتياحه لك ّل اإلجراءات األمنية
ولنجاح الخطة األمنية في طرابلس.
وأشار كرامي إلى أنّ ما سمعه من
ِّ
«يبشر بالخير ،إذ أوضحت»أنّ
كاغ
األم���م المتحدة قلقة م��ن موضوع
الالجئين الذي يشكل ضغطا ً كبيرا ً
ع��ل��ى ط��راب��ل��س وال��ش��م��ال ألنهما
ال يملكان أي ح��ص��ان��ة تاريخية
اقتصادية ،واألمم المتحدة تأخذ هذا
الموضوع في االعتبار في شكل جدي
وستتم معالجته».

كرامي وكاغ
ور ّدا ً على س��ؤال عن انتخابات
المجلس اإلسالمي الشرعي والنتائج
ال��ت��ي أوح���ت ب���أنّ ت��ح��ال��ف ك��رام��ي
والرئيس نجيب وميقاتي والنائب
محمد الصفدي يعيد القرار السياسي
إلى طرابلس وهو القرار الضاغط على
الحكومة لتنفيذ مشاريع المدينة،
أجاب كرامي »:ما حصل في طرابلس
كان ر ّد فعل طبيعي وعفوي من أهل
طرابلس إلع��ادة األم��ور إلى نصابها
وانتخاب الرجل المناسب في المكان
المناسب ،وهذا شيء جيد».
وأشار إلى أنّ «موضوع التحالف
أو التفاهم أو التعاون مع الرئيس
ميقاتي ل��م يتوقف م��ن أول لحظة
شكلت فيها حكومة «قولنا والعمل
«ب��رئ��اس��ة ال��رئ��ي��س ميقاتي ،وه��ذا
سيستم ّر «.
ور ّدا ً على س��ؤال آخ��ر ع ّما قاله
ت��ع��ل��ي��ق��ا ً ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ان��ت��خ��اب��ات
المجلس الشرعي ،موجها ً كالمه إلى
مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار
وختمه بـ « للحديث صلة « ،أجاب
كرامي»:قريبا ً إن شاء الله ،وال ب ّد من
وضع ح ّد لما حصل».
وأكد كرامي أنّ الشعار «لم يتصل،
ال قبل انتخابات المجلس الشرعي وال

بعدها» ،وقال»:لست في حاجة إلى
اتصال هاتفي ،نحن أثبتنا أنفسنا
ب��االق��ت��راع ف��ي الصناديق وال أحد
يستطيع إلغاءنا».
وزارت ك��اغ أيضاً ،بحسب بيان
لمكتبها اإلع�لام��ي ،موقع الهجوم
االن��ت��ح��اري ال��ذي وق��ع ف��ي العاشر
من كانون الثاني الماضي في جبل
محسن ،وك ّررت «إدانة األمم المتحدة
الشديدة لهذا الفعل» ،مؤكدة «الحاجة
إلى مناهضة خطر التطرف من خالل
التنمية الشمولية ،وخصوصا ً من
خالل خلق فرص العمل».
وأض��اف��ت»:إنّ تحسين األوض��اع
االقتصادية واالجتماعية في المدينة
من شأنه أن يساهم في تعزيز األمن
واالستقرار».
وف���ي إط���ار ج��ول��ة ال��س��ف��راء في
ط��راب��ل��س ،التقى محافظ الشمال
القائم بأعمال بلدية الميناء رمزي
نهرا ،سفيرة كندا في لبنان ميشال
كاميرون التي التقت أيضا ً رئيس
بلدية طرابلس عامر الرافعي.
كذلك استقبل سفير تونس حاتم
ال��ص��ائ��م ي��راف��ق��ه وف��د م��ن السفارة
ورئيس غرفة التجارة والصناعة في
الشمال توفيق دبوسي.

