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خفايا
خفايا

لبنان تحت مظلة �أمنية «دولية» َف َر َ�ضها حزب اهلل

احذروا المخطط ال�صهيوني
اال�ستعماري الجديد!

 روزانا ر ّمال

*

 أسامة العرب

لقد كان من أعظم إنجازات التاريخ الحديث نشوء المحور المقاوم
المصري ـ ـ السوري ،وأقصد به الوحدة المصرية ـ ـ السورية برئاسة
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والتي أعلنت في  22شباط 1958
لمواجهة المخطط الصهيوني الغربي المتعلق بإقامة دولة عنصرية
يهودية ف��ي فلسطين ،وال���ذي ت�� ّم وض��ع أول مالمحه ف��ي المؤتمر
الصهيوني األول في مدينة بازل السويسرية بقيادة تيودور هرتزل
في العام .1897
وم��ن ثم ج��اء إنجاز ال��ث��ورة ال ُمقاوِمة األخالقية واإلسالمية في
إيران ،والتي حظيت بتأييد الشعب العربي بأكمله لكونها أطاحت بحكم
الشاه ،حليف «إسرائيل» وأميركا األول في المنطقة ،مك ّرس ًة بذلك
ح ّق الشعب اإليراني بتقرير مصيره بنفسه ،وبرفضه للسياسات
الصهيونية االستعمارية كافة.
أم��ا ال��ي��وم فالمستقبل ال��واع��د ه��و بيد المحور ال��م��ق��اوم اإليراني
الموحد ،انطالقا ً من
ـ ـ السوري ـ ـ العراقي ـ ـ اللبناني ـ ـ الفلسطيني
َّ
أنّ مبادئ اإلس�لام المتسامحة القائمة على أس��اس األخ�لاق والقيم
تتوحد مع مبادئ العروبة المنفتحة الالعنص ّرية والالعرقيّة،
والمبادئ َّ
ال سيما لجهة نبذها مفهو َم ْي اإلره��اب والتكفير وأشكال العصبيّة
الطائفية والمذهبية وجميع السياسات االستعمارية الصهيونية في
المنطقة .ففي حين أنّ العروبيّين الالعنصر ّيين يقولون إنّ العروبة
واإلسالم يتكامالن ،في مقاربة موضوعية حول التجربة اإلسالمية
األولى بقيادة النبي محمد وابن ع ّمه اإلمام علي بن أبي طالب كحالة
نهضوية فريدة يمكن تكرارها بطريقة مشابهة ،فإنّ أحكام اإلسالم
األصيل تؤ ّكد ،في المقابل ،أن «ال إكراه في الدين» وأننا ال ننتصر إال
بنبذ أشكال العنصرية كافة ،ال سيما تلك القائمة على أساس طائفي أو
مذهبي أو عرقي ،ذلك أنّ العرب والمسلمين عموما ً يواجهون عد ّوا ً غير
عادي ،يحاربهم في أقطارهم كافة بأساليب متن ّوعة وأشكال مختلفة،
وه��ذا ما يس ّهل قدرته على إذك��اء ال��ح��روب األهلية والفتن الطائفية
والمذهبية ،كما شاهدنا خالل السنوات األخيرة في العراق وسورية
ومصر .ويخطئ َمن يظن أنّ العدو «اإلسرائيلي» لم يكن طرفا ً فاعالً
مؤججا ً لها أو حتى مطلقا ً شرارتها األولى،
في تلك األحداث كلّها ،أو ّ
ّ
كونه حالة صهيونية أخطبوطية متمدّدة في أرجاء العالم كله ،وهذا ما
يجعل الحرب معه أشبه بحرب عالمية.
وتكمن َف����رادة ال��م��ش��روع ال��م��ق��اوم ال��ج��دي��د ،ف��ي أن��ه أول محاولة
م��ن نوعها تنجح ف��ي َجمع المقاومة العربية ف��ي س��وري��ة والعراق
ولبنان وفلسطين مع المقاومة اإلسالمية في إيران والعراق ولبنان
��وح��د ي��واج��ه ال��ص��راع المصيري
وفلسطين ،ضمن إط���ار م��ق��اوم م ّ
مع المشروع الصهيو ـ ـ أميركي وحلفائه .ذلك أنّ ال مباالة البعض
بالقضايا األساسية لألمة ،ال سيما مقاومة اإلرها َبيْن الصهيوني
والتكفيري ،هي طريق في اتجاه واحد يؤدّي بالنتيجة إلى التعاون مع
العدو أو على األق ّل مساعدته على تدمير المنطقة وبناها التحتية بغية
تقديمها هدية مجانية له.
م��ن جانب آخ��ر ُيخفي التحالف ال��روس��ي ـ ـ الصيني الجديد في
طياته رغبة فعلية في مواجهة السياسات األميركية االستعمارية،
التي ال يقتصر تهديدها االستراتيجي على روسيا وأمنها ومصالحها
فحسب ،بل يطال الصين أيضا ً ومناطق النفوذ التقليدي لبكين .لذلك
تتو ّقع بعض المصادر المطلعة أن تبدأ مرحلة التعاون الروسي ـ ـ
الصيني في مجال الصناعات البحرية والصناعات العسكرية بشكل
عام ،مع تركيز على األساطيل العسكرية التي من شأنها تعزيز قوة
الصين العسكرية في آسيا والمحيط الهادئ من جانب ،وتأمين دعم
مالي لمجمع الصناعات العسكرية الروسي تضمن له استمرار تط ّوره
بفضل استثمارات صينية عمالقة متوقعة في هذا المجال .هذا التط ّور
الها ّم على الساحة الدولية ،يجعل الغلبة في الشرق األوسط لمحور
المقاومة ،ال سيما بعدما عزّزت روسيا قواعدها العسكرية التي تهدّد
حلف «ناتو» في أوروب��ا وآسيا وأميركا الشمالية ،فحتى اآلن توجد
 10قواعد عسكرية روسية تحاصر «ناتو» ،كما تمتلك روسيا قاعدة
عسكرية بحرية على األراضي السورية ،تحديدا ً في مدينة طرطوس
الساحلية ،باإلضافة إل��ى قاعدة عسكرية جوية داخ��ل مطار باسل
األسد في مدينة الالذقية.
وبذلك لم ي ُعد المحور المقاوم للصهيونية ولإلرهاب التكفيري
محورا ً إقليميا ً وحسب ،إنما أصبح محورا ً عابرا ً للقارات ،خصوصا ً
بعدما عقدت البرازيل وروسيا والهند والصين وجمهورية جنوب
المؤسسة في ييكاتيرينبرغ ـ ـ
أفريقيا أول قمة بين رؤس��اء ال��دول
ّ
روسيا في حزيران  ،2009وأعلنت عن تأسيس نظام عالمي ثنائي
أي أنّ القوى الحيّة اليوم باتت ذات نفوذ إقليمي ودولي ،وهي
القطبيةّ .
تتصدّى ببسالة لمه ّمات المواجهة مع العدو الحقيقي لألمة ،حتى أنها
باتت تتجرأ عليه وتتحدّاه في ُعقر داره ،بل وتتف ّوق عليه ألول م ّرة
في التاريخُ ،محييَ ًة بذلك الصراع العربي ـ ـ «اإلسرائيلي» التاريخي،
و ُمزيل ًة ظواهره االنهزامية السابقة كافة.
ّ
وأم��ام ه��ذا المشهد الشرق أوسطي ال ُمتألقَ ،ول��ى زم��ن التشتّت
والفوضى والفراغ ،والذي كان سببه األول واألخير شعور البعض
بخزي الهزيمة والضعف والخوف والعجز ،وجاء زمن االنتصارات.
وه��ا هو محور المقاومة الالطائفي والالمذهبي يصنع المعجزات
فيُحارب في الجوالن وفي غ��زّة والقدس والضفة الغربية ،و ُيح ّرر
��اص��رة ،و ُي��داف��ع عن
ال��م��زي��د م��ن ال��ب��ل��دات ال��س��وري��ة وال��ع��راق��ي��ة ال�� ُم��ح َ
المسجد األقصى ،ويصون األع َراض و َيبني المستقبل الح ّر لألجيال
الصاعدة.
وأخ��ي��راً ،وبعد ال��ف��وز الميداني األخ��ي��ر ف��ي س��وري��ة ،فإننا وعلى
النهج الوسطي نفسه الذي اخت ّطه أُستاذنا الكبير دولة الرئيس سليم
الحص ،ندعو ال ُعقالء من أصحاب القرار اإلقليمي والدولي ألن يعوا
مخاطر االستمرار بسياسات التأزيم العبثي للوضع بسورية ،ذلك أنّ
الوقوف إلى جانب سورية لتحقق مزيدا ً من االنتصارات على اإلرهاب
هو السبيل الوحيد للوصول إلى ح ّل نهائي لكافة األزمات الوجودية
المنتشرة في الشرق األوسط ابتدا ًء من األطماع «اإلسرائيلية» الشرق
أوسطية وص���والً إل��ى ت��م��دّد اإلره���اب التكفيري ،ال سيما أنّ إعادة
بناء ال��ش��رق األوس���ط بأكمله م��ن جديد تتطلّب منا جميعا ً الخروج
من مصالحنا الفئوية الضيقة ،ما س��وف ينعكس إيجابا ً على الح ّل
السياسي ال ُمستدام في العراق واليمن.
فخيار الحرب على سورية عِوضا ً عن إقامة أفضل العالقات معها،
معناه دخولنا جميعا ً في حروب إلغاء إقليمية ودولية ال ُتح َمد ُعقباها،
كما أنّ حصيلتها أيضا ً ستكون وخيمة على الجميع ،ال سيما بعدما
دولي ،وبالتالي فإنّ تداعيات
أصبح محور المقاومة محورا ً ذا نفوذ
ّ
صراعاتنا الداخلية سوف تكون أكبر بكثير مما نتوقع ،بل إنها ستفتّت
من دون أدنى شك الدول العربية واإلسالمية كافة ،لتقضمها الحقا ً
«إسرائيل» كما تشاء وترتئي ،كما أنها سوف تؤدّي حكما ً إلى امتداد
أذرع اإلرهاب التكفيري إلى كافة الدول التي حاولت أو ال تزال تحاول
أن تستثمره ،ما يعني ترقب ح��دوث انهيار شامل لألنظمة الحاكمة
الشرق أوسطية كافة ،أو على األق ّل تقويضها وضعضعتها!
وه���ذا ه��و بالضبط المخطط الصهيوني االس��ت��ع��م��اري الجديد،
وال���ذي يعمل بشكل حثيث لتحقيق حلمه ب��إق��ام��ة دول���ة «إسرائيل
ال��ك��ب��رى» ،وال��دل��ي��ل على ذل��ك أنّ اللوبيات الصهيونية الحاكمة في
أميركا اتخذت ق��رار دعم التجديد للرئيس ب��اراك أوباما لوالية ثانية
عام  2012في الوقت نفسه التي كانت تصفه بالعاجز والضعيف،
وبالرغم من تأكيدها أيضا ً أنه فاشل في مجال السياسة الخارجية،
أي أنّ المنظمات الصهيونية دعمته فقط لتتفاقم حالة الفوضى الشرق
ّ
أوسطية وتتمدّد! ولذلك ،علينا جميعا ً أن نعي المخاطر وأن نحاول قدر
اإلمكان أن ُنف ّعل سياسات االنفتاح والحوار مع ال ُعقالء ،لكي ندرأ ك ّل
عدوان على سورية ولنُك ّرس نصرنا الميداني باعتراف دولي! ولكن
ال يراهنَ ّن أحد على تأجيج النار في سورية متوهّما ً بقدرته على جعلها
تدور في الفلك األميركي وتتوقف عن متابعة مشروعها المقاوم!
*محام ،نائب رئيس
للمهجرين سابقا ً
الصندوق المركزي
ّ

تحمل زيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي إلى واشنطن
الكثير مما ال يوضع فقط في إطار الزيارات المق ّررة والتقليدية
ضمن نظام التعاون بين البلدين ،بل تتعداها إلى فتح الباب
أمام تساؤالت تتعلق بتح ّمل القوى السياسية لمسؤوليات
وتب ّني ش��ع��ارات ركيكة وتطرح إشكالية اختالف ال��رؤى
االستراتيجية والسياسية الداخلية المتعلقة بالنظرة الدفاعية
في البالد.
شكلت االستراتيجية الدفاعية مسألة خالفية بين اللبنانيين
يتمسك بعضهم بضرورة حصر المسألة بيد الجيش
الذين
ّ
اللبناني ،بحيث ال يمكن لسواه تحديد مه ّمة األمن والسلم في
البالد ،وإطالق صفارات الحرب أو خوضها ،وبالتالي فإنّ هذا
االعتراض النابع من نظرة قانونية متعا َرف عليها في الدول
موجه مباشرة إلى حزب
كلّها ذات السيادة واالستقرار األمنيَّ ،
الله الذي يواجه العدو «اإلسرائيلي» والمجموعات اإلرهابية
في سورية.
أطلق الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان في عهده
مواقف كانت كفيلة باستفزاز قاعدة حزب الله التي وجدت في
كالمه تن ُّكرا ً لمن ساهم في وصوله إلى قيادة الجيش ثم إلى
رئاسة الجمهورية ،ف ُقسم عهده إلى مرحلتين ،حملت األولى
تصالحا ً مع سورية والثانية تحامالً على نظامها ،وكأنه كان
يضمن سقوط الرئيس بشار األسد ،تماما ً مثل رؤساء إقليميّين
ودوليّين توقعوا ذلك ،أبرزهم الرئيسان التركي والفرنسي،
حتى انتهى الحديث عن هذا األمر.
ك ّرس الرئيس سليمان جهوده في الفترة التي اس ُتهدفت فيها
سورية من أجل الترويج لفكرة «النأي بالنفس» عما يجري
فيها ،موجهاً ،كلما سنحت الظروف ،االتهامات ال ُم ّ
بطنة لحزب
الله حتى أنه وصف معادلة «الجيش والشعب والمقاومة»
بـ«المعادلة الخشبية».

سعت السعودية ،من جهتها ،إلى رفع أسهم سليمان في
أعين اللبنانيين بالتعاون مع فرنسا ،فقدّمت للبنان هبة
مفترضة من السالح قيمتها  3مليارات دوالر لم يتسلّم منها
لبنان حتى الساعة ما يعينه على حماية أرضه المهدّدة من
اإلرها َب ْين «اإلسرائيلي» والتكفيري ،فال سليمان نجح وال
مؤجالً إلى
السعودية وفت بوعودها ،حتى بدا هذا الطرح
َّ
أجل غير مس ّمى فيما تضعه تحليالت في سياق أجندة أمنية
بامتياز.
المساعدات المشروطة التي يعاني منها لبنان تجعل من
قيادة الجيش مقيّدة في ك ّل لحظة تريد أن تخوض فيها حرباً،
خصوصا ً اليوم وسط ما يمثله الخطر التكفيري في أعالي البالد،
وتدرك القيادة أنّ المجموعات المسلحة س ُتعطى في أيّ لحظة
مناسبة األوامر بالهجوم ،وقد تدخل العمق اللبناني بسهولة
تامة ،خصوصا ً أنّ الجيش ال يملك ما يكفي من السالح المتط ّور
مقابل األسلحة المتطورة التي تملكها تلك المجموعات ،وهنا
يفيد التذكير بأنّ الجيش اللبناني كان قد استعان بسورية في
معارك نهر البارد عام  2007لقتال اإلرهاب في «أ ّم المعارك»
اللبنانية التي دامت أشهراً ،ويعرف قائد الجيش حينها ميشال
سليمان حقيقة ومعنى ذلك التعاون جيداً ،ويعرف أيضا ً
مخاطر التكفيريين وحساباتهم في ذلك الوقت.
يسعى اإلعالم االستخباري والتوجيهي في قوى  14آذار
إلى التشويش على زيارة قهوجي بالطلب من القيادة أن تطرح
على الجانب األميركي فكرة أنّ لبنان وح��ده استطاع ص ّد
اإلرهاب ومنعه من احتالل أيّ بقعة فيه عنوة عن باقي الدول
المجاورة في محاولة ركيكة لتخطي تواجد حزب الله على
الحدود من الجهة السورية المقابلة والجهة اللبنانية التي
تمنع دخول اإلرهابيين ،والتي تساند الجيش اللبناني .هذه
الطروحات كلها حملها قائد الجيش معه إلى الجهات األميركية
المعنية التي تعرف سلفا ً طبيعة عمل حزب الله ،وتنسق جيدا ً
مع االستخبارات «اإلسرائيلية» التي تواجهت مع حزب الله
أكثر من مرة في معارك سورية.

وا�صل جولته لبحث تطورات اال�ستحقاق الرئا�سي

رويار :ن�أمل ح�صول اتفاق �شامل
يعلو فوق الم�صالح ال�شخ�صية
واص��ل األمين العام للجنة الدفاع
والبرلمان الفرنسي النائب غواندال
رويار ،جولته على القيادات اللبنانية،
ف��زار أمس النائب ياسين جابر الذي
استقبله في مكتبه بالمجلس النيابي
بتكليف من رئيس المجلس النيابي
نبيه بري.
وبعد لقاء استمر مدة ساعة ونصف
جرى خالله عرض األوضاع السياسية
واالقتصادية واألمنية في لبنان ،قال
جابر« :ركزنا على أهمية لبنان ودوره
اليوم في محاربة اإلره���اب ،وأهمية
التسريع ب��دع��م الجيش اللبناني،
خصوصا ً من موقعه في لجنة الدافع
الفرنسية ،وهو أبدى حرصه واهتمامه
بالوضع اللبناني ،وتمنينا عليه من
موقعه في لجنة الدفاع الفرنسية أن
تسرع عملية تسليم األسلحة الموعود
بها الجيش اللبناني من فرنسا».
أض��اف« :طرح علينا مجموعة من
األسئلة حول موضوع انتخاب رئيس
الجمهورية وم��ا ه��ي األس��ب��اب التي
تحول دون إت��م��ام ه��ذا االستحقاق،
ومدى ارتباطه بما يجري من تطورات
في المنطقة ،فشرحنا له الوضع الذي
نعيشه».
وتابع« :أكدنا له أنّ لبنان اليوم
بحاجة إل��ى دع��م م��ن ك � ّل األص��دق��اء
ف��ي العالم لكي يتمكن م��ن مواجهة
ك��ل المشاكل ،س��واء أك��ان لمحاربة
اإلره��اب أو على صعيد التخفيف من
عبء النزوح السوري الضاغط على
االقتصاد اللبناني على مختلف الصعد،
وال��ذي يتفاقم يوما بعد ي��وم نتيجة
هذا النزوح وتأثيراته على االقتصاد
اللبناني ،فضالً عن الصعوبات التي
يواجهها اللبنانيون في بلدان االغتراب
نتيجة تحويالتهم وم��ا ي��راف��ق هذه
التحويالت ،علما ً ب��أنّ لبنان بحاجة
إلى دعم حقيقي وفاعل من أصدقائه
في العالم ،فكيف باألحرى من أبنائه
المنتشرين في أصقاع العالم».
كما زار روي��ار رئيس تيار المردة
النائب سليمان فرنجية في دارته في
بنشعي.
وفي الصرح البطريركي في بكركي،
اجتمع النائب الفرنسي إلى البطريرك
الماروني الكاردينال بشارة الراعي.
وأكد رويار «أننا على توافق تام مع
صاحب الغبطة على ح��ال الطوارئ
المسيطرة على الوضع الراهن» ،الفتا ً
إلى «أنّ الحرب في سورية ال يمكنها
أن تستمر» .وقال« :يمكنني االستشهاد

فرنجية مستقبالً رويار في بنشعي
بما قاله غبطته حول هذا األمر بضرورة
رفع األصوات للقول ،هذا يكفي .لذلك
يجب اإلسراع في المفاوضات ،وإيجاد
حلول سياسية ،فالوضع اإلنساني
إضافة إلى أهمية الحفاظ على الكيان
اللبناني ،يفرضان وقف الحرب في
سورية .من السهل قول هذا األمر ومن
الصعب تنفيذه ،ولكنّ الوقت قد حان».
وأض���اف« :تطرقنا إل��ى المسألة
الرئاسية في لبنان ،وهي أيضا ً تمثل
حالة ط���وارئ ،س��واء بالنسبة إلى
ال��وض��ع اإلقليمي أو بالنسبة إلى
الوضع اللبناني الداخلي .فلهذا البلد
نقاط قوة استثنائية ولكنه ينغمس في
اإلهمال وفي الصعوبات االقتصادية
واالجتماعية .نقول هذا يكفي ،وعلى
المسؤولين أن يعوا ه��ذا األم��ر ،وأن
يعملوا على ح ّل هذه األزمة وذلك عبر
التوجه إلى البرلمان».
وت����اب����ع »:ن��ح��ن ن��ق��در ال��ج��ه��ود
وال��م��ب��ادرات التي يقوم بها وبشكل
مستمر صاحب الغبطة إليجاد ح ّل
لألزمة اللبنانية عبر انتخاب رئيس
للبالد .كما أننا ندعم المبادرات التي
ي��ق��وم ب��ه��ا س��ي��دن��ا م��ع المسؤولين
المسيحيين وأيضا ً مع المسؤولين
السنة والشيعة في هذا البلد .ونتمنى
حصول اتفاق شامل يعلو ف��وق ك ّل
المصالح الشخصية .وه��ن��ا يجب
االب��ت��ع��اد ع��ن الحسابات الصغيرة
والتعاون من أجل انتخاب رئيس لهذا
البلد لكي تستعيد المؤسسات عملها
الطبيعي».
وأكد «أنّ الرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند يقدم ك� ّل الدعم والمساعدة،
وفرنسا مستعدة دائما ً لمد يد العون

�سالم يلتقي الفروف ودي مي�ستورا في ميونيخ

سالم مجتمعا ً إلى وزير الخارجية الروسي
وه���ي إل���ى ج��ان��ب الجميع ف��ي ه��ذا
الوضع الطارئ ،ولكن على المسؤولين
اللبنانيين ع��ل��ى ت��ن��وع��ه��م ،تحمل
مسؤولياتهم».
ولفت رويار إلى أنه بحث مع الراعي
أيضاً ،وضع المسيحيين في الشرق
عموما ً وفي لبنان خصوصاً .وقال:
«نؤكد تضامننا مع البطريرك الراعي
أنّ مستقبل مسيحيي لبنان هو في
الشرق وفي لبنان وليس في أوروبا.
مستقبل المسيحيين هو هنا في هذا
ال��ش��رق ،وعلينا الحفاظ على هذه
الهوية الشرقية مع السنة والشيعة،
وبالتأكيد أي��ض �ا ً م��ع المسيحيين
بتنوعهم وتنوع الكنائس الشرقية».
أض���اف« :نحن متفقون ،ف��ي هذا
اإلط����ار ،أنّ فرنسا تساعد وعليها
المساعدة لكي يبقى المسيحييون
هنا ،وبالتالي فإنّ فريقا ً في البرلمان
الفرنسي يتحرك ه��و أي��ض�ا ً ف��ي هذا
االتجاه من خالل مجموعة النواب الذين
يدعمون مسيحيي الشرق واألقليات
في لبنان وال��ش��رق األوس���ط .ونحن
كدائرة نعمل على تقديم المساعدة
للمسيحيين عبر استقطاب الدعم
المادي والمعنوي لهم ،وهذا التحرك
يجب أن يكون جماعيا ً لكي ال يكون
األمر مجرد كالم وإنما فعالً أيضاً».
وكان رويار بحث مع قائد الجيش
العماد جان قهوجي األوضاع العامة
في لبنان والمنطقة ،وعالقات التعاون
ب��ي��ن ج��ي��ش��ي ال��ب��ل��دي��ن ،خ��ص��وص�ا ً
موضوع تسليح الجيش اللبناني في
إطار الهبة السعودية ،باإلضافة إلى
مه ّمة الوحدة الفرنسية العاملة ضمن
قوات األمم المتحدة الموقتة في لبنان.

قهوجي يُطلع وزير الدفاع
على �أجواء زيارته �إلى الواليات المتحدة
زار قائد الجيش العماد جان قهوجي نائب رئيس الحكومة
وزير الدفاع الوطني سمير مقبل في مكتبه في الوزارة ،حيث
وضعه في األجواء التي رافقت زيارته إلى واشنطن.
وجرى خالل اللقاء عرض األوضاع االمنية والعسكرية
الراهنة في كافة المناطق ،ال سيما في جرود عرسال وبعلبك.
وتطرق البحث إلى سلسلة مواضيع متعلقة بشؤون
المؤسسة العسكرية وسير عملها.
وكان قهوجي زار الواليات المتحدة األميركية لنحو أسبوع،
تلبية لدعوة رسمية من وزارة الدفاع األميركية ،التقى في
خاللها عددا ً من المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية،
كذلك التقى عددا ً من رؤساء اللجان وأعضائها من الكونغرس
األميركي في مجلسي الشيوخ والنواب ،من بينهم رؤساء:
لجنة العالقات الخارجية ،لجنة القوات المسلحة ،لجنة
المخصصات وعدد كبير من أعضائها.
االستخبارات ،ولجنة
ّ
وأش��ار بيان لقيادة الجيش ـ مديرية التوجيه ،إلى أنّ
العماد قهوجي «أسهب في التركيز على ق��درات الجيش
اللبناني والمهمات الجسام الملقاة على عاتقه ،خصوصا ً
لجهة مواجهة اإلره��اب والتصدي له ،إضافة إلى ضبط
الحدود وحمايتها ،مؤكدا ً أنه على الرغم من التحديات

إنّ التمسك بضرورة مساعدة الجيش اللبناني والسعي
إلى االستفادة مما حققه مقاتلون لبنانيون من حزب الله
والتضحيات التي دفعت بااللتفاف على إنجاز الحزب في
ص ّد اإلرهاب محاولة فاشلة لوضع الشكوك حول دور حزب
الله في الدفاع عن لبنان ،وليس فقط عن النظام في سورية،
وهنا يستحضر السؤال عن الهبة السعودية التي سعى إليها
الرئيس سليمان ولم تصل حتى اليوم إلى يد الجيش اللبناني
الذي يطالب دول العالم بمساعدات ال يرى منها شيئاً.
إنّ التعاون بين الواليات المتحدة ولبنان في مجال مكافحة
اإلرهاب مستم ّر باألطر المتاحة ،لكنّ الحماية األمنية التي يقع
ضمنها لبنان في زمن تمدّد اإلرهاب تضعه تحت مظلة الرغبة
األميركية واإلقليمية بتحييد لبنان عنها ،وذلك ألسباب مغايرة
لما ير ّوج له حزب الله عن مناعة لبنانية تتمتع بها األجهزة
األمنية ،وإنما هي الحماية التي توفرها الرغبة الدولية بتحييد
لبنان ألنّ الطرف القادر فيه وهو حزب الله سيدخل المعركة
بقوة وسيمنع المجموعات المسلحة من التقدّم وسيع ّري
األجهزة المتروكة ،من هنا ف��إنّ تحييد لبنان مجدّدا ً يأتي
ألسباب قوته وليس ألسباب ضعفه ،تماما ً كما هي المعادلة
بين لبنان و«إسرائيل».
وفي هذا السياق ،يؤكد مصدر لبناني أمني رفيع المستوى
لـ«البناء» أنّ دخول حزب الله الحرب السورية أبعد لبنان
عن خريطة التكفيريين الذين ال يعتبرونه اليوم لقمة سائغة
ومن ورائهم الدول اإلقليمية الداعمة لهم التي تتفادى مثل هذا
االشتباك الخاسر وتحصر المواجهة اليوم في منطقة عرسال
تحضيرا ً للحظة المناسبة ،من هنا ف��إنّ تحييد لبنان عن
الصراع ليس م ّنة من أحد ،بل هو نتاج توازن قوى مرسوم عبر
قوات الحزب المنتشرة داخل الحدود وخارجها والتي فرضت
على االستخبارات الدولية االلتزام بقرار عدم المجازفة وتقديم
المزيد من الساحات الرابحة لحلفاء إيران.

كلها ،استطاع الجيش اللبناني أن يبقي السياسة خارج
حدود المؤسسة ،ثم عرض لحاجات الجيش اللوجستية
والقتالية ،شاكرا ً للواليات المتحدة دعمها المتواصل ،متمنيا ً
مواصلة هذا الدعم ليتمكن الجيش من النهوض باألعباء
الملقاة عليه».
وبحسب البيان ،طالب العماد قهوجي «الواليات المتحدة
بالمساهمة من خالل صداقاتها ونفوذها ،في الحفاظ على
استقرار لبنان عبر تحييده عن الصراعات ،وناقش التحديات
المختلفة التي يواجهها لبنان ومن بينها ارتفاع عدد الالجئين
السوريين إليه ،ما يرتب ضغوطا ً إضافية كبيرة على الصعد
األمنية واالقتصادية واالجتماعية».
وشدد قهوجي «على التعاون الدائم والوطيد مع قوات
يونيفيل ،وااللتزام بجميع القرارات الدولية وفي طليعتها
القرار  ،»1701مشيرا ً إلى «اإلنجازات التي تحققت في لبنان
على صعيد مكافحة االتجار بالمخدرات ونقلها وتصنيعها».
وأب��دى المسؤولون األميركيون «دعما ً وتأييدا ً كاملين
للجيش اللبناني ،وتفهما ً لحاجاته» ،مثمنين «إنجازاته
في الحفاظ على األمن واالستقرار ،خصوصا ً في مكافحة
اإلرهاب».

بعد السجال
«التويتري» الذي دار
بينهما في أعقاب
جلسة مجلس الوزراء
ما قبل األخيرة
على خلفية رواتب
األساتذة المتعاقدين،
شوهد وزير المال
علي حسن خليل
ووزير التربية الياس
بو صعب يتناوالن
الغداء في مطعم
«السلطان ابراهيم»،
وذلك بدعوة من خليل
ابراهيم صهر الرئيس
نبيه بري ،وفي
حضور مستشاره
أحمد بعلبكي.

(داالتي ونهرا)

على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ لألمن
ال��ذي يحضره ع��دد من ال��ق��ادة العرب واألوروبيين
واألميركيين ،التقى رئيس الحكومة تمام سالم في مق ّر
إقامته ،وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف ،في
حضور أعضاء الوفدين اللبناني والروسي ،وجرى
البحث في مختلف األمور واألوض��اع والتطورات في
لبنان والمنطقة.
كما اجتمع سالم إلى مبعوث األمم المتحدة وجامعة
الدول العربية إلى سورية ستيفان دي ميستورا ،في
حضور سفير لبنان ف��ي ألمانيا الدكتور مصطفى
أديب.
وعقد سالم سلسلة لقاءات مع ك ّل من رئيس إقليم
كردستان العراق مسعود البرازاني ،وزي��ر الدفاع
الفرنسي جون إيف لورديان ،وزيرة الدولة للشؤون

األوروب��ي��ة والعالقات اإلقليمية في بافاريا ،ووزير
خارجية مصر سامح شكري.
من جهة أخرى ،ألقى وزير الخارجية والمغتربين
ال��ذي ش��ارك في المؤتمر ،كلمة خ�لال ن��دوة نظمتها
مؤسسة «بي.أم.دبليو» للحوار بين الدول والشعوب
والثقافات والمجتمعات بعنوان «الحوكمة في الدول
الضعيفة ـ مسؤولية مشتركة» ،أكد فيها أنّ االقتصاد
اللبناني أثبت ق��درة «على الصمود والتغلب على
الضغوط التي يتعرض لها ،ويعود الفضل في ذلك
بشكل أساسي إلى متانة قطاعنا المصرفي االبتكاري.
كما تمكنا من التغلب على التهديدات التي تتعرض
لها هويتنا االجتماعية بفعل قدرة التكيف السريع
للمجتمعات اللبنانية المضيفة مع النزوح السوري
الكثيف».

الم�شنوق زار عون والتقى ال�سفير البريطاني:
قرار االنتخابات الرئا�سية لي�س ً
محليا
ال��ت��ق��ى رئ��ي��س «ت��ك��ت��ل التغيير
واالص�ل�اح» النائب العماد ميشال
عون ،قبل ظهر اليوم في دارت��ه في
الرابية ،وزير الداخلية نهاد المشنوق
الذي أعلن أنه بحث مع العماد عون
في «تفعيل العمل الحكومي ،ووتأكيد
ضرورة االستقرار ،ألنّ الوضع المالي
واالقتصادي يمر بصعوبات كبيرة،
وهذا األمر يحتاج إلى تفاهم مع ك ّل
القوى السياسية لضرورة التصرف
بجدية ومسؤولية وطنية منعا ً ألي
ان��ه��ي��ارات اقتصادية يتعرض لها
الوضع في لبنان».
وأض���اف« :دول���ة ال��رئ��ي��س عون
ملتزم هذا االستقرار وهذا التضامن،
ويعلم طبيعة المشاكل ولديه تصور
لضرورة االستمرار في تفعيل العمل
الحكومي والمؤسسات الدستورية
لئال يتعرض لبنان ألي مشاكل كبيرة
في محيط نعلم كم أن وضعه سيئ
جدا ً ولدى العماد عون تشبيه عاقل
وحكيم أنقله عنه« :خللي البلد معمر
وماشي حاله وخلينا نختلف عليه
هوي ومعمر وليس من الضروري أن
نخربه لنختلف عليه».
وكشف المشنوق أنه «تشاور مع
العماد عون حول المسائل األمنية
وبعض الشواغر في مجلس قيادة
قوى األمن الداخلي ،وإمكان التفاهم
مع دولة الرئيس عون بالنسبة إلي
سهل وممكن».
وردا ً على سؤال عن إمكان تأجيل
االنتخابات البلدية واالختيارية،
قال« :ليس لدينا أي سبب للتأجيل،
ال ت��ق��ن��ي وال غ��ي��ره ،وستلمسون
األسبوع المقبل أم��ورا ً حسيّة .وقد
نشرت عمليا ً ل��وائ��ح الشطب على
موقع الوزارة ويجري تصحيحها اآلن
ضمن المهل القانونية ،وإن شاء الله
تجري االنتخابات في وقتها المحدَّد

عون والمشنوق خالل لقائهما في الرابية
ألنّ الديمقراطية ممارسة ويجب أال
ننسى هذا األم��ر ،كما أنها ّ
حق لك ّل
لبناني كي يعبر عن رأيه وينتخب
الشخص الذي يعبر عن طموحاته،
خ��ص��وص �ا ً ف��ي ال��م��ج��ال اإلن��م��ائ��ي،
هذا إلى أن يسمح الظرف اإلقليمي
بإجراء االنتخابات الرئاسية».
وختم المشنوق« :أنا متفائل بأنّ
االنتخابات الرئاسية ستجرى هذا
ال��ع��ام ،ول��ن أح��دّد غ��دا ً أو بعد غد،
لكنني مصر على أنّ قرار االنتخابات
الرئاسية هو قرار إقليمي وليس قرارا ً
محلياً ،واالشتباك االقليمي ال ب ّد أن
يصل إلى هدنة تسمح بالتفاهم على
اكتمال النصاب الدستوري النتخاب
رئيس للبنان».
وك����ان ال��م��ش��ن��وق اس��ت��ق��ب��ل في
مكتبه في ال���وزارة سفير بريطانيا
هوغو شورتر الذي قال بعد اللقاء:
«بحثنا قضايا متعلقة بأمن الطيران
وس�لام��ت��ه ف��ي ل��ب��ن��ان ،ون��ح��ن على

تواصل مستمر مع الوزير في هذا
الخصوص».
وأث���ن���ى ع��ل��ى «ال���ج���ه���ود ال��ت��ي
يبذلها الوزير المشنوق في تنظيم
االن��ت��خ��اب��ات البلدية ،وع��ل��ى ق��رار
مجلس ال����وزراء تأمين الميزانية
إلجرائها ،فاالنتخابات جزء من إدارة
اللعبة الديموقراطية في لبنان».
وش���دّد ش��ورت��ر على «أهمية أن
يكون للبنان رئيس للجمهورية»،
أم�ل� ًا ف��ي أن «يتمكن البرلمان من
انتخاب رئيس جديد لحماية أمن
البلد واستقراره».
أض�����اف« :ب��ح��ث��ن��ا م���ع ال��وزي��ر
المشنوق في مقررات مؤتمر لندن
الخاص بالالجئين السوريين ،التي
نعلم أنها كانت مفيدة جداً ،خصوصا ً
بالنسبة إلى لبنان ،وتناقشنا في
كيفية تطبيقها».

