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خفايا
خفايا

م َْن ير ّوج لمقولة �إن الغرب ال يريد الفو�ضى في لبنان؟

بقعة �أمن
ن�صراهلل ومراكمة
وجواً
براً
ّ
الردع التحذيري ّ
ّ

 روزانا ر ّمال
حسين ح ّمود

ح��م��ل��ت ال��م��ق��اب��ل��ة ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة األخ���ي���رة ل�لأم��ي��ن ال��ع��ام لحزب
ال��ل��ه السيد حسن ن��ص��رال��ل��ه ،ف��ي شكلها ومضمونها ،مفاجآت
«استراتيجية» جديدة وف��ق أسلوب مراكمة ال�� ّردع ال��ذي تعتمده
المقاومة في مواجهة العدو «اإلسرائيلي».
في الشكل ،بدا أنّ السيد نصرالله أراد أن تكون المقابلة تحت
عنوان أساسي واحد وهو تحذير «إسرائيل» من مغبّة اإلقدام على
أ ّي��ة مغامرة عسكرية ض�� ّد لبنان ،مستفيد ًة من األج��واء العدائية
لبعض األنظمة العربية ،وفي طليعتها السعودية ،ض ّد حزب الله
ووصمه باإلرهاب .األمر الذي لم تستطع معه قيادات العدو من
كتم بهجتها العارمة بهذا الوصف ،فسارعت ف��ور ص��دوره إلى
التهليل له واعتباره «تط ّورا ً ها ّما ً ومدهشاً» ،بحسب تعبير رئيس
الحكومة «اإلسرائيلية» بنيامين نتنياهو ،تعليقا ً على ق��رار دول
مجلس التعاون الخليجي.
أ ّم��ا ر ّد السيد نصرالله فجاء أكثر دهش ًة ،وأرب��ك المستو َييْن
السياسي والعسكري «اإلسرائيليَّين» وهما ُينصتان بإصغاء شديد
إلى كالم السيد نصرالله خالل مقابلته التلفزيونية .فقد أعلن السيد
نصرالله قبل ك ّل شيء عن مراكمة عناصر ال ّردع «االستراتيجي»
أي عدوان
الذي يتجاوز وظيفته ودوره في منع «إسرائيل» من ش ّن ّ
على لبنان إلى ما هو أخطر وأوسع وهو القبض على خناقها وحتى
مصيرها على الخارطة السياسية كـ»دولة» ،من خالل الكشف عن
أي حرب ُمقبلة ،ومن
قائمة األهداف التي ستنال منها المقاومة في ّ
هذه األهداف المعامل البيولوجية العسكرية والمفاعالت النووية
ومخزونها ،إضاف ًة إلى قدرة صواريخ المقاومة على الوصول إلى
أي هدف ُتريده على طول مساحة الكيان الغاصب .هذا هو ال ُمعلَن
ّ
وبديهي أن تكون لدى المقاومة مفاجآت أخرى كبيرة،
اآلن،
حتى
ّ
والتي قد ُتعلَن في وقتٍ الحق أو خالل احتدام الميدان.
وت��ق��ول أوس���اط سياسية ف��ي تحليلها ل��ك�لام السيد نصرالله
وأسلوبه في الكشف عن ق��درات المقاومة العسكرية ،أنّ األمين
ال��ع��ام لحزب الله أراد ف��ي حديثه التلفزيوني أن يخاطب العقل
«اإلسرائيلي» على مستوى القيادة وال��رأي العام ،وتحذيره من
مغامرات عسكرية غير محسوبة الجدوى والنتائج ،مستحوذا ً
بذلك على عنصر ردع جديد ،و»تفجيري» للكيان في آنٍ واحد
وهو «تكوين عامل ضغط شعبي شديد» على حكومة العدو لمنعها
أي مواجهة مع حزب الله في لبنان ،نظرا ً للمخاطر
من ج ّره إلى ّ
الوجود ّية التي تتهدّده هذه الم ّرة .وهنا م��ارس السيد نصرالله
حربا ً نفسية جد ّية وجديدة في أسلوبها ،ومبتكرة في التأثير من
خالل الضغط النفسي على «اإلسرائيليين».
ه��ذا ع��ل��ى م��س��ت��وى ال���رأي ال��ع��ام ،تضيف األوس����اط ،أ ّم���ا على
ردع جديدا ً
مستوى القيادة ،فقد أدخ��ل السيد نصرالله عنصر
ٍ
أيضا ً في المعادلة حين تط ّرق إلى الخروق الجوية «اإلسرائيلية»
اليومية للسيادة اللبنانيّة ،واضعا ً في هذا المجال خارطة طريق
إليقاف الخروق المذكورة ،قد يعمل الحقا ً على تسريعها ربطا ً
بمسؤولية ال��دول��ة اللبنانية ،التي في ح��ال لم تعم ْد إل��ى معالجة
هذا الخلل «األمني السيادي» (ولن تفعل) ،حينها قد يست ّل السيد
االستراتيجي ،وسائل تعامل مع
دعي
ّ
نصرالله من مخزونه ال ّر ّ
هذه الخروق وهو يقول لـ»اإلسرائيليين» بشكل مش ّفر ،إنّ «وسيلة
ردع طيرانكم عن العربدة في سمائنا أصبحت في متناول يدنا»،
وه��ذا بالمعنى االستراتيجي ُيدخِ ل إلى قواعد االشتباك عنصرا ً
جديدا ً ُيضاف إلى العناصر المك ّونة للقواعد الحالية.
وتستدرك األوساط باإلشارة إلى أنّ السيد نصرالله ،استبعد
ش�� ّن «إس��رائ��ي��ل» ح��رب��ا ً ج��دي��دة ض�� ّد لبنان أل ّن��ه��ا تحتاج إل��ى إذنٍ
أميركي لن تحصل عليه ،لكن السيد نصرالله استخدم منطق
االستبعاد ليح ّذر «اإلسرائيلي» ،وتحديدا ً رئيس األرك��ان غادي
تنص على ضرورة
أيزنكوت صاحب نظرية «الضاحية» التي
ّ
القصف العشوائي الواسع للمناطق التي ُتطلَق منها صواريخ
أي
��ي ك��ام��ل ،م��ن ّ
على «إس��رائ��ي��ل» ،حتى ل��و ك��ان بثمن إب���ادة ح ّ
مغامرة تدغدغ غ��روره ألنّ الكلفة الغالية تفوق بكثير ج�� ّدا ً أ ّية
جباية منها.

كرينغز يزور عون والجم ّيل
في سياق جولته على عدد من المسؤولين ،زار نائب وزير الداخلية األلماني
غونتر كرينغز ،يرافقه الوزير المستشار كارستن ماير ويفهاوزن ومدير مؤسسة
كونراد اديناور في لبنان بيتر ريميليه ،رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب
العماد ميشال عون وبحث معه المستجدات المحلية والدولية.
كما زار الوفد الرئيس أمين الجميل ،وقال كرينغز بعد اللقاء« :هدف زيارتي
هو البحث في التهديدات اإلرهابية التي أخذت حيزا ً مهما ً هذا األسبوع ،ومن
المهم مناقشة هذا الموضوع ،كما تناولنا مسألة الالجئين السوريين وكيفية
عيشهم هنا ،ونحن نقدر ما يقوم به لبنان ألجلهم .وناقشنا المواضيع الداخلية
ومن بينها أهمية األحزاب في الحياة الديموقراطية».
وأض��اف« :إنّ الحادث الرهيب في بلجيكا لم يكن األول في أوروب��ا ،فمنذ
سنتين وقع انفجار أودى بحياة الكثيرين نفذه مقاتل من سورية ،وهو حادث
تلته سلسلة انفجارت في باريس وبروكسل وكوبنهاغن .كنا نأمل بعد الحوادث
التي حصلت في مدريد ولندن واإلج��راءات التي اتخذت ان تتراجع العمليات
اإلرهابية ،لكنها تزداد ويا لألسف ،وتسوء األوضاع بسرعة».
وتابع« :يجب العمل للحفاظ على مستوى معين من اإلجراءات األمنية ،ومن
المعروف ان للدول األوروبية وأللمانيا قوى أمنية جيدة ،ونحاول بعد ك ّل حادث
أمني يقع تقييم اجراءاتنا األمنية وتكييفها لنكون مستعدين للتدخل بشكل فعال،
فضالً عن وضع االستخبارات في جهوزية الستباق عمليات بربرية كهذه».
وعن تأثير الحادث على وضع الالجئين السوريين ،أجاب« :ال نرى عالقة
مباشرة بين الالجئين واإلرهاب .لسوء الحظ قدم الالجئون إلى أوروبا هربا ً من
اإلرهاب ،والمهم اليوم أال نضع ك ّل الالجئين في دائرة الشك .ال رابط بالمطلق
بين الالجئين واإلرهاب ،لكنّ بعض األشخاص تزيد حولهم الشبهات ،لذا تتخذ
ألمانيا تدابير لمعرفة من يدخل إليها ،وما دامت الحرب في سورية مستمرة
سيبقى التهديد اإلرهابي موجودا ً في أوروبا».
وحول تأمين مساعدة لمطار بيروت وتأمين التجهيزات له ،قال« :هناك
مشاريع تعاون بين ألمانيا والقوى األمنية اللبنانية لمراقبة الحدود اللبنانية
البرية والبحرية .وبعد حوادث بلجيكا من المهم التعاون لتحسين اإلجراءات
األمنية ،ليس في المطارات فقط إنما في األماكن التي يمكن لإلرهاب أن يطالها».

مخزومي يولم ل�سفير �ألمانيا:
للتعاون الجاد في مكافحة الإرهاب
أقام رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي مأدبة عشاء على شرف
السفير األلماني مارتن هوث في بيت البحر ،في حضور وزير االقتصاد والتجارة
السابق نقوال نحاس ،رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل
لبنان محمد شقير ورجال أعمال.
وأب��دى مخزومي «شديد استنكاره للتفجيرات اإلرهابية التي شهدتها
بروكسل» ،وأكد «أهمية التعاون الدولي الجاد والحازم في مكافحة اإلرهاب»،
مشدّدا «على أهمية الفصل بين اإلرهاب واإلسالم ألن اإلسالم والمسلمين براء
من هذه الوحشية المتفلتة».
وكان مخزومي أبرق مستنكرا ً الهجمات والتفجيرات اإلرهابية التي استهدفت
بروكسل واسطنبول ،إلى ك ّل من ملك بلجيكا فيليب ورئيس البرلمان األوروبي
مارتن شولز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داوود
أوغلو ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال ورئيس مجلس النواب سيغفريد
بريك وعزى بالضحايا ،متمنيا ً الشفاء العاجل للجرحى.

ال يزال تنظيم داعش ينتهج األسلوب نفسه الذي اعتمد عليه
منذ إع�لان تأسيسه في معرض تقدم الجهاديين في سورية
واالنقسام بين فصائل تنظيم القاعدة وفق أجندات استخبارية
ومصالح متشابكة في سورية والعراق .وهو أسلوب اإلبهار
ال��م��م��زوج ببث ال��رع��ب المطلق اينما ح��ل أو ذك���ر .وع��ل��ى هذا
األساس أسهب باالهتمام بوسائل النشر الحديثة مقدما ً نماذج
ف��ري��دة م��ن القتل والتعدي لفهم هويته وترسيخ حضورها
بين األذه��ان على اعتبار أن هذه الصورة وحدها القادرة على
استدراج أعدائه نحو االستسالم وقطع الطريق امام تحديه وإال
فالمصير معروف وبالمنطق نفسه ،ينطلق نحو أوروبا مثيرا ً
للرعب في صفوف سكانها من باريس وصوالً إلى بروكسل،
حيث يجهد التنظيم إلى إحداث أكبر قدر ممكن من الخسائر من
جهة وإل��ى شد األنظار إليه من جهة أخ��رى والتسليم بمنطق
القوة التي يفرضها حضوره.
َيعِد داع��ش باالنتقام مِن كل َمن ساهم في إط�لاق حمالت
تكافح حضوره ،فكان استهداف بلجيكا كعضو في التحالف
الغربي لمكافحة اإلره��اب واح��دا ً منها ،لكن األساس يبقى في
محاولة تقديم اثبات على ان التنظيم ال يزال بألف خير ،رغم ما
حل بحضوره في سورية بعد الدخول الروسي.
التعويل على مكافحة جدية لإلرهاب بعد حادثة بروكسل قد
تحتمل فرضيتين “األولى انطالق عملية مكثفة” ،والثانية عدم
استغالل الفرصة لتحويلها لمناسبة ألخذ ق��رار االقتصاص
من اإلرهاب تماماً ،كما حصل بعد تفجيرات باريس” .صحيح
أن تفجيرات باريس أرخت تحوالً فرنسيا ً كبيرا ً في مواقفها
من سورية أوالً وحلفائها ثانيا ً وقد تقدمت جديا ً نحو إيران

وفتحت قنوات للمساهمة بالحلول ،اال ان فرنسا لم تستطع
اخ��ذ موقف يتعدى أحاديتها في المواجهة ،أي ان جل الذي
جرى اتخاذ موقف فرنسي منفرد ومغاير من األزمة من دون
الدخول بزخم أو إيعاز لجنودها للدفاع عن استقرار بالدهم
أو االقتصاص من اإلره��اب في سورية ،بل تابعت السلطات
الفرنسية وتعقبت المجرمين داخ��ل حدودها ،وبالتالي ليس
مؤكدا ً ان تكون تفجيرات بروكسل مقدمة لصحوة اوروبية
وغربية نحو عملية جدية في سورية لقتال اإلرهاب.
االحتمال األول يبقى مطروحا ًبنسب محددة تأخذ إليه بعض
المؤشرات ،منها احتمال تقدم سياسي في جنيف بعد تقليص
القوة الروسية في سورية وثانيا ً قرب انتهاء والية أوباما ورفع
مهمة مكافحة اإلرهاب إلى أولى أولوياته ،كما وعد بعد فوزه
بالوالية الثانية التي افتتحها بالقضاء على أسامة بن الدن
تماشيا ً مع نزعته باختتام عهده ،بما يدخله التاريخ األميركي
من بابه العريض بعد مصالحة كوبا ورفع العقوبات عن إيران.
لبنان اذاً ،يخضع لبورصة رفع أو هبوط نسب االحتمالين
السابقين القابلة لتغيير المشهد في اي لحظة .وفي هذا االطار
ال تزال جروده ومعه بلدة عرسال تقبع تحت رحمة اإلرهاب
ومعها  9من عسكرييه المخطوفين الذين لم تستطع الدولة
معرفة مصيرهم.
يعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن لبنان اليوم
أفضل بقعة في الشرق األوسط أمنيا ً بفضل حوار األفرقاء فيه
وتماسكهم وبفضل الجيش ،فيما تروج تقارير غربية ومحلية
ما يفيد عن أن استقرار البالد نابع من قرار أميركي غربي ال
يريد إشاعة الفوضى حاليا ً في لبنان ،ألنها ال تجد مصلحة في
ذلك اليوم .في المقابل هدد تنظيم داعش منذ أكثر من أسبوع
بفيديو بث على وسائل التواصل لبنان واللبنانيين بأطيافهم
كافة بالهجوم الوشيك ،وذل��ك من دون استثناء التهديد هذا

ال��ذي وضعه البعض في إط��ار إث��ارة الرعب يفترض اتخاذه
على محمل الجد ،خصوصا ً بعد تفجيرات بروكسل التي كانت
قد علمت بتهديدات داع��ش لها م��ؤخ��راً ،بعد سلسلة عمليات
امنية مرتبطة بأحداث باريس ،وبالتالي فان لبنان الذي يبلي
بالء حسنا ً في مجال تتبع اإلرهابيين قد يكون على موعد مع
عمليات انتقامية فيها بعض االستعراض الذي ال تتخلى عنه
داعش منعا ً لتكريس فكرة انهزامه امام الحكومات التي تجهد
لمكافحته.
معركة لبنان مع داعش هي معركة استنزاف بالحد األكبر.
وه��ذه التنظيمات التي ال ت��زال ع��اج��زة ع��ن التوغل ف��ي عمقه
ضمن عملية مماثلة لما جرى في سورية أو العراق تؤكد امرا ً
حصن لبنان ورفع
اساسيا ً يدحض فكرة القرار الغربي الذي ّ
منسوب تأييد مكافحة اإلرهاب االستباقية التي شنها الجيش
في جروده ،بالتعاون مع المقاومة .بالتالي فان داعش وسواه
يعرف ان لبنان يشكل بالنسبة اليها بؤرة قادرة على تجفيف
قدراته ،في حين يمكن له ان يستفيد من عمليات محددة في
اوروبا والعالم تبقي على حضوره بدل لي ذراعه في بلد أول
من سيرفع راية القتال ضده حزب الله ،وهو الحزب الذي جربه
داعش في سورية وهزمه في اكثر من معركة.
وإذا كانت معركة لبنان تجسد استنزافا ً لداعش في الوقت
ال��ح��اض��ر وال��ظ��رف ال���ذي تعيشه ف��ي س��وري��ة ،ف��ان حصول
عمليات امنية يبقى مطروحا ً أس��وة بباقي ال��دول من دون أن
تكون القوى الغربية منعت أو قررت كشف لبنان أمام اإلرهاب،
وهي عاجزة عن ذلك في عقر دارها ،فكيف تقرر الدول الغربية
مثل فرنسا وغيرها من البلدان أن االستقرار في لبنان مصلحة
لها وال تستطيع حماية أمنها؟
كلها حمالت ترويج فقط تهدف لغض النظر عن إنجازات
الجيش والمقاومة في هذا الملف..

يسخر وزير «وسطي»
في مجالسه من الخطة
التي أقرتها الحكومة
لمعالجة مشكلة
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ثمانية أشهر ،واصفا ً
الخطة المذكورة بأنها
«مس ّكن» مؤقت لتأجيل
«االنفجار» ،ألنّ اللجوء
إلى المطامر كوسيلة
إلزالة النفايات لن
يستم ّر طويالً حتى
يعلو الصراخ مج ّددا ً في
الشارع ألنها تفتقر إلى
المعايير البيئية الدولية،
األمر الذي سيتسبّب
بأمراض وأوبئة
متن ّوعة خالل فصل
الصيف الذي بات على
األبواب.

قطب �سيا�سي :عام  2016لن يكون عام انتخاب الرئي�س
هتاف دهام
يقول قطب سياسي بارز إنّ عام  2016لن
يكون عام انتخاب الرئيس ،وإنّ موعد تسوية
لبنان الرئاسية واالنتخابية والحكومية لم
يحِ ن بعد ،فالواقع اللبناني يتأثر بالمعطيات
الخارجية ،واألزم���ة ال��س��وري��ة ال ت��زال في
مرحلة الح ّل المنتظر .لكن مإذا لو راوح الملف
الرئاسي مكانه في ظ � ّل ره��ان يعتقد تيار
المستقبل أنّ حزب الله سرعان ما يذهب إليه؟
لم يتع ّد عدد النواب في الجلسة السابعة
والثالثين النتخاب الرئيس أمس 62 ،نائباً،
رغ��م ح��ض��ور رئ��ي��س ت��ي��ار المستقبل سعد
الحريري ،بعدما سجل تدفق الفت ألصحاب
السعادة في جلسة الثاني من إذار وصل إلى
 ،72والزخم الذي أعطاه رئيس التيار األزرق
بحضوره شخصيا ً الجلسة السابقة ،تراجع،
انكب عليه بضرورة إنهاء
وك ّل الدفع الذي
ّ
الفراغ الرئاسي منذ عودته السعودية لم يثمر
أيّ نتيجة تذكر ،سوى خروج عدد من نواب
 14إذار عن طاعته ،فمرحلة الرضوخ القواتي
لقرارات بيت الوسط التي فرضها تحالف 14
شباط ربما انتهت إلى غير رجعة .وما رشح
عن أج��واء لقاء مستشار الرئيس الحريري
غطاس خ��وري برئيس حزب القوات سمير
جعجع في الملف الرئاسي لم يكن إيجابياً .لم
ِيعِد قائد معراب خوري بعدم مشاركة القوات
في النزول إل��ى الشارع مع التيار الوطني
الحر ،ولم يستجب لطلب مَن أوفده بحضور
كتلة ال��ق��وات مجتمعة إل��ى الجلسة أمس،
وترجم ذلك بغياب النواب ستريدا جعجع،

إيلي كيروز ،شانت جانجنيان ،ونائب رئيس
حزب القوات جورج عدوان الذي لم يقاطع أيّ
جلسة إال نادراً ،فهو وصل إلى ساحة النجمة
بعد انتهاء الجلسة ومغادرة النوابّ ،
ونغص
على رئيس كتلة المستقبل ف��ؤاد السنيورة
فرصة اللقاء به.
ال جديد على الصعيد الرئاسي إلى أجل
غير مس ّمى؛ فالمواقف التي أطلقها الحريري
بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري
لم تأت بأيّ جديد ،فهو مستم ّر بدعم ترشيح
رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية
من منطلق أنّ أيّ خيار جديد إذا لم يُبن على
فرصة نجاحه ،فستلحق به خسائر أكثر،
وتضع تياره في ظروف أكثر تعقيداً .ويبدو أنّ
محطة  18نيسان المقبلة ستحلق بسابقاتها
على عكس تمنيات الشيخ سعد بملء الفراغ
الرئاسي في شهر نيسان ،فليس ك ّل ما يتمناه
يدركه ،والرياح تجري بما ال تشتهيه سفن
وادي ابو جميل سياسيا ً ومالياً.
والسؤال ما هي خيارات القوى السياسية
األساسية؟ هل يقبل ب��ري باعتماد نصاب
ال��ن��ص��ف  +واح����د؟ ال ك�ل�ام ف��ي ال��ن��ص��اب
الدستوري لالنتخابات الرئاسية ،عند رئيس
المجلس الذي لم يأت أمس في لقاء األربعاء
على ذكر الملف الرئاسي ال من قريب وال من
بعيد ،فهو قطع الطريق على ذلك أمام ك ّل مَن
فاتحه باألمر أو بعث اليه برسائل تعتبر انّ
هذا النصاب من شأنه ان يوصل فرنجية إلى
الرئاسة االولى.
وبمعزل عن جلسة األم��س ،فإنّ خيارات
رئيس تكتل التغيير واالصالح العماد ميشال

جلسة انتخاب الرئيس
عون مستمرة طالما أنه مرشح .وهو تبلّغ
من حزب الله دعمه في قراراته كلّها .وفيما
تتكتم المصادر المق ّربة من الرابية عن هذه
الخيارات وتعتبر أنّ ق ّوتها وفعاليتها مقترنة
بعنصر المفاجأة ،لكن مصادر نيابية في
التيار الوطني الحر تقول لـ«البناء» إنّ هناك
خطوات متعدّدة منها تعطيل الدوائر الرسمية،
ومنها السياسية واإلعالمية ضمن المواقف
الحادّة التي يمكن ان تتخذ ،لكن يبقى األه ّم
هو اللجوء إل��ى الشارع في تح ّرك مشترك
م��ع ال��ق��وات ضمن األط��ر الديمقراطية عبر

الم�شنوق يبحث مع نظيرته البريطانية
التطورات و�سبل التعاون الأمني

خليل يلتقي رئي�سة �صندوق النقد الدولي:
لإعطاء الأهمية لم�شاريع التنمية في القرى النائية
التقى وزي��ر المالية علي حسن خليل في واشنطن
رئيسة الصندوق النقد الدولي كريستين الغارد وفريقها
الذين عبروا عن ارتياحهم «لالستقرار النقدي في لبنان
ولخطوات مالية اتخذت».
وجرى التركيز على «ضرورة إنجاز الموازنة» ،حيث
أفادهم خليل أنه «كان هناك س ّد جزئي لهذه الثغرة
بالقانون الذي صدر عن مجلس النواب» ولكن فريق
صندوق النقد شدّد على «انجاز هذا الموضوع».
اللقاء الثاني كان في وزارة الخزانة األميركية مع
رامين تولووي مساعد وزير الخزانة لشؤون التمويل
العالمي وفريق عمله ،حيث ت ّم البحث في «اإلجراءات
المالية وف��ي تحييد اقتصاد لبنان واللبنانيين في
تطبيق قانون منع تمويل حزب الله».
وعقد خليل لقاء مع مسؤول شؤون النفط والطاقة في
الخارجية األميركية أموس هوشستين وتناول البحث
ترسيم الحدود البحرية مع «إسرائيل».
بعد اللقاء قال خليل عن هوشستين أنه «شخص
متابع للملف اللبناني منذ التسعينيات وال سيما في
النفط ،وأك��دن��ا ض��رورة مساعدة ال��والي��ات المتحدة
األم��ي��رك��ي��ة ل�لأم��م المتحدة للبدء بترسيم ال��ح��دود
البحرية».

المشنوق وابراهيم وشورتر مع عدد من المسؤولين البريطانيين
جدّدت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي خالل
لقائها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ،استعداد
بالدها «لتعزيز التعاون األمني مع لبنان وزيادة الدعم
له من خالل قوى األمن الداخلي اللبناني بهدف توطيد
االستقرار الداخلي ومكافحة التطرف واإلرهاب».
وأم��ض��ى المشنوق ف��ي ال��ي��وم الثالث م��ن زي��ارت��ه
الرسمية إلى العاصمة البريطانية ،يرافقه الوفد االمني
اللبناني ،أكثر من ساعتين ونصف ساعة في مقر وزارة
الداخلية البريطانية حيث أجرى سلسلة لقاءات تناولت
تعزيز مختلف أوجه التعاون األمني الثنائي اللبناني ـ
البريطاني.
وأب��رز من التقاهم المشنوق نظيرته البريطانية
ووزير الدولة لألمن جون هايس وسكرتير الدولة الدائم
ل��وزارة الداخلية مارك سيدويل ومدير الشرطة ديفيد
المبرتي .أما الوفد اللبناني فقد ض ّم المدير العام لألمن
العام اللواء عباس ابراهيم ومدير اإلدارة المشتركة في
وزارة الداخلية العميد الياس الخوري ورئيس شعبة
المعلومات العميد عماد عثمان والعقيد خالد حمود.
وأبلغت ماي المشنوق «تقدير الحكومة البريطانية
لما يبذله لبنان من جهود وما يقوم به من إنجازات
وخطوات على صعيد مكافحة اإلرهاب والتطرف ،إضافة
إلى المساعدات والتسهيالت التي يقدمها إلى النازحين
السوريين».

اإلضرابات واالعتصامات من منطلق انتخاب
الرئيس الذي يحظى بحيثية شعبية كبيرة،
والمتح ّرر من متاهة تعيينه من الخارج .أما
الخيار االستراتيجي ال��ذي يبقيه الجنرال
ومعه ضمنا ً القوات ،ورقة بيده ولم يضعه
التنصل من اتفاق الطائف».
على الطاولة فهو
ّ
لكن ك ّل ذلك يحتاج إلى دراسة بعناية تعطي
مفاعيل ناضجة وتوصل الجنرال إلى قصر
بعبدا.
ال تحاكي ال��ره��ان��ات السياسية حقيقة
الواقع في الوقت الضائع ،فمحاولة بعض

وشكر وزي��ر الداخلية لنظيرته البريطانية اهتمام
حكومة بالدها «بتعزيز التعاون مع الحكومة اللبنانية،
خصوصا ً وزارة الداخلية ومختلف أجهزتها األمنية،
وتحديدا ً تقديم الخبرات البريطانية في مجال التدريب
أكان على صعيد مكافحة اإلرهاب أو على صعيد المه ّمات
األمنية اليومية ،ذلك أنّ لألجهزة البريطانية تجربة
مميزة وخبرة متقدمة في مجال تحسين صورة رجل
الشرطة وكيفية تعامله مع المواطن وتحديد العالقة
بينهما».
وردّت ماي مؤكدة «ضرورة استمرار التواصل من أجل
تعزيز التنسيق وتفعيل التعاون مع الجانب اللبناني
وإعطائه دفعا ً ج��دي��داً» ،واع��دة «بإعطاء التوجيهات
لمختلف دوائر وزارتها للمضي في هذا االتجاه».
على صعيد آخر ،صودف وجود الوفد اللبناني في
وزارة الداخلية البريطانية مع دعوة وجهت إلى جميع
العاملين في ال��وزارة للوقوف دقيقة صمت حدادا ً على
ضحايا تفجيرات بروكسيل ،فشارك أعضاؤه في هذه
الوقفة التضامنية ،بحضور السفير البريطاني في
بيروت هوغو شورتر.
وعلى هامش لقاءاته مع المسؤولين البريطانيين،
استقبل المشنوق في مقر إقامته ،النائب السابق لرئيس
مجلس الوزراء عصام فارس ،وكان عرض لألوضاع في
لبنان والمستجدات اإلقليمية.

القوى المحلية واإلقليمية سرقة االستحقاق
الرئاسي عبر خيارات مفاجئة لها مفعول
الصدمة ثبت فشلها ،والمعادلة الواضحة
إلمكانية ح��دوث خ��رق في ه��ذا االستحقاق
يتمثل بالتسليم بانتخاب ع��ون رئيسا ً أو
التسليم بفراغ طويل حتى جالء التطورات
السورية واإلقليم ،فاألزمة اللبنانية مرتبطة
بإحكام بالوضع في سورية .ولن يكون هناك
أيّ اختراق في الواقع السياسي اللبناني
بمعزل عن اتجاه الح ّل السوري ،فضالً عن
أنّ الحوار السعودي – اإليراني ليس أفقه
واضحا ً في المدى المنظور ،فالر ّد السعودي
من رئيس االستخبارات السعودي األسبق
األمير تركي الفيصل كان سلبيا ً على طرح
الرئيس اإليراني حسن روحاني.
وأم��ام ذل��ك ،تتخ ّوف ق��وى سياسية من
ح��دوث اض��ط��راب أمني يسرع من انتخاب
رئيس وسطي ،والسؤال هل ال تزال السعودية
مع سياسة االستقرار أم أنها لم تعد مكترثة؟
إنّ سيناريو تدهور الوضع األمني سالح ذو
حدّين ووسيلة للتهويل ،فالسعودية تمتلك
الرغبة وتسعى إليها ،لكنها ال تمتلك القدرة،
فالموقف األميركي ج��ازم بالمحافظة على
االستقرار وبعدم التصعيد مع حزب الله،
والرياض تتجه إلى موقف أكثر صعوبة على
ضوء ما حدث في عاصمة االتحاد األوروبي،
وستتع ّرض لضغوط وتنازالت أكثر ،ال سيما
أنّ هناك من يقول بخبث إنّ ما تع ّرضت له
بروكسل هو ر ّد سعودي على القرار التوصية
الذي صدر عن برلمان االتحاد األوروبي بحظر
إرسال السالح إلى المملكة.

جانب من لقاءات خليل في واشنطن

أض��اف« :ك��ان هوشستين وع��د ب��ري بأنه سيأتي
بإجابات ،وسمعت منه أنه ينتظر جوابا ً من إسرائيليين
وسينقله إلى المسؤولين اللبنانيين أواخر نيسان ،وقد
تكون خطوة يجب أن نواكبها بإصدار مراسيم النفط
وتقسيم منطقة».
كذلك عقد خليل لقاء في مجلس األم��ن القومي مع
السيدة يائل المبرت رئيسة قسم الشرق األوسط ومعها
مسؤولو ملف لبنان.
وكان التقى صباحا ً مسؤولة الشرق األوسط بايج
ألكسندر ونائبتها منى يعقوبيان وتناول البحث البرامج
تخصص للبنان وت ّم رفع قيمتها من
والمساعدات التي
ّ
 65مليون دوالر الى  110ماليين دوالر .وهي تتركز
بالدرجة األولى على دعم القطاع التعليمي ومشاريع
المياه والصحة .وسيتم إبرام مذكرة تفاهم مع وزارة
التربية ،متوقعة إبرامها األسبوع المقبل لمساعدة
المدارس الرسمية في لبنان .كما تشمل البرامج تقديم
القروض الميسرة ودعم المؤسسات الصغيرة والقطاع
الزراعي».
ودعا وزير المال إلى «إيالء األهمية لمشاريع التنمية
في القرى النائية ،ال سيما في مجال المياه ومعالجة
النفايات».

