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الرئا�سة اللبنانية بين الأزمتين

محمد شادي توتونجي
بك ّل وضوحه وصراحته وصدقه ترك السيد نصرالله األبواب
مش ّرعة أم��ام الكثير الكثير م��ن األسئلة التي يعتريها الغموض
ودهشة السائلين.
ك�م��ا ع��ادت �ه��م ،إع�ل�ام وم�ح�ل�ل��ون س�ي��اس�ي��ون وخ��ب��راء أمنيون
وعسكريون وق��ارئ��و لغة الجسد وك�ب��ار المفكرين والمخططين
الصهاينة ت��ر ّب�ص��وا أم��ام ال�ش��اش��ات يترقبون م��ا سيقول السيد
نصرالله ألنّ الصهاينة من مستوطنين وقيادات يعلمون أنه الوعد
الصادق.
ف��ي ح ��وار ال �ع��ام ال ��ذي أط� � ّل فيه السيد نصرالله على م��دى ما
يخص الكيان
يقارب الساعتين ونصف الساعة ،كان أق ّل ما تكلّم به
ّ
الصهيوني ،ولكن ماذا حدث؟
السيد وضع ك ّل الخطوط الحمراء ،ورسم خطوطا ً جديدة لقواعد
االش�ت�ب��اك ،ود ّم��ر الجبهة الداخلية الصهيونية ،وأس�ق��ط الجبهة
الداخلية لألمن الصهيوني ،ورفع السقوف ،وأكد أنّ وجود الكيان
الصهيوني أصبح على المحك.
فالسيد في كالمه األخير لم يقفز درجة واحدة في مستوى التهديد
األمني للكيان الصهيوني ،بل قفز سلما ً كامالً بمستوى التهديد من
األمن إلى الوجود ،وأرسل رسائله على أجنحة الصواريخ القاهرة
للقبة الحديدية فجعلها من ورق كما فعل من قبل وجعل الكيان
الصهيوني واهيا ً كـ»بيت العنكبوت» ،فماذا إذا ً يتب ّقى من الكيان
الصهيوني؟
السيد بحزبه وحلفائه ،ي��راك��م ال��ردع منذ ستة عشر ع��ام�ا ً من
االنتصارات والهزائم المتالحقة للكيان الصهيوني ،يثبت للعالم من
جديد أنّ البوصلة واضحة ومعروفة ومحدّدة تماماً ،ال يش ّوش عليها
ال جامعة أعرابية وال جيوش عبرية مستعربة .فالكيان الصهيوني
اختبر ك ّل خيارات السيد من بعد خروجه منسحبا ً ذليالً مدحورا ً
صاغرا ً من الجنوب اللبناني عام  2000تحت وطأة عمليات المقاومة
األمنية والعسكرية ،وتل ّمس الكيان الصهيوني أنّ لدى السيد وحزبه
ومقاومته ما يردع الكيان ولكن!...
أراد جيل األغبياء من الكيان الصهيوني اختبار السيد في حرب
تموز  ،2006فوجدوا أنّ ما كانوا يظنونه ت��وازن رع��ب بعمليات
موضعية أصبح قوة ردع ال يمكن تجاهلها ،وخرجوا من الحرب
بكوارث نفسية وأمنية أصابت جيش الكيان ومستوطنيه ،وأكدت
لهم أنّ جبهة األمن الداخلي ساقطة فعالً ،وأنّ عقيدة الضاحية ال
تردعها العقيدة النووية ،وأنّ سماحة األمين العام في حرب تموز
المباركة إنْ كان تجنّب استهداف المنشآت النووية والتي تودي
بوجود الكيان الصهيوني عندما قال بالصوت العالي «ما بعد بعد
أي حرب
حيفا» ،فإنها اليوم أصبحت واضحة ،فالسيد ق��ال« :في ّ
مقبلة على لبنان ل��ن تكون هناك سقوف ل�ل��ردّ ،وك � ّل االحتماالت
مفتوحة».
وأل �ح��ق السيد ب��وض��وح��ه ك�لام �ا ً ص��اع�ق�اً« :ل��دي�ن��ا قائمة كبيرة
وواضحة ومحدّدة لك ّل األه��داف النووية والبيولوجية والكيمائية
والمفاعالت النووية وم��راك��ز األب�ح��اث داخ��ل فلسطين المحتلة»،
وكان ذلك نصرا ً ربما لم يفهم معناه الكثيرون ،فالسيد أكد أنه كما
انتصر في الميدان في حرب تموز  ،2006فإنه اليوم راكم انتصاره
الميداني في «حرب األدمغة» وحرب االستخبارات ،وهذا ما أصاب
عقول الصهاينة بالذهول ،فالمستوطنون يؤمنون بصدق السيد
تماماً ،وقد أرسل لهم السيد رسالة واضحة بأنّ قياداتكم تع ّرض
ك ّل وجودكم البشري للخطر بزرعها تلك المراكز والمفاعالت قرب
أي حرب
المدن ،وإنْ كنا في حرب  2006قد تجنّبنا قصفها ،ففي ّ
مقبلة على لبنان ستكون على رأس األهداف.
وراك ��م ال�س�ي��د ان�ت�ص��ارات��ه وت �ف � ّوق��ه بتحطيم ك � ّل التكنولوجيا
العسكرية ال�ت��ي يمتلكها الكيان الصهيوني ،حيث ك��ان واضحا ً
وم�ح�دّدا ً ومختصرا ً بكالمه مما زاد في غموض األجوبة على ما
يملكه السيد ،حيث ق��ال« :يوجد لدينا من الصواريخ ما تستطيع
إصابة تلك األهداف وبدقة بالغة وال يمكن ردّها ال بقبة حديدية وال
بغيرها».
ال ب��ل أك�ث��ر م��ن ذل��ك فالسيد ال ��ذي أرس ��ل منذ م��دة عبر طائرة
«أي ��وب» إمكانية اخ �ت��راق أج��واء الكيان الصهيوني ،وأث�ب��ت فشل
ك ّل منظومات الدفاع الجوي لجيش االحتالل ،قفز إلى أعلى سلم
التهديدات العسكرية والكاسرة لتف ّوق العدو الصهيوني الذي يعتمد
في ك ّل حروبه على الحروب الخاطفة عبر سالح الج ّو لديه ،وألحق
الضربة القاضية بجيش الكيان الصهيوني عندما تحدّث بصراحة
ع��ن استباحة ط�ي��ران ال�ع��دو لسماء لبنان .وأك��د أنّ ه��ذا األم��ر لن
يستم ّر بعد اآلن ،وأنه قد ترك الفرصة الكافية للدولة لتأمين الحماية
لألجواء اللبنانية واألمن القومي اللبناني المستباح من قبل طيران
العدو الذي يسرح ويمرح فيها ،وبأنّ هذا األمر أصبح خارج قواعد
االشتباك ،في رسالة واضحة بك ّل غموض عما يمتلكه السيد وحزبه
من إمكانيات دفاع جوي تخرق التف ّوق الصهيوني.
ولعله بعد هذا الجزء من كالم السيد عن وضع العدو الصهيوني
أي حديث عن باقي الكيانات
وبهذا التصعيد والثقة والقوة ،ف��إنّ ّ
األعرابية ُيع ّد تحصيالً حاصالً ،فأولئك المتهافتون على االنبطاح
التطبيعي مع كيان العدو الصهيوني ،وصل بهم العهر إلى أن يدعوا
علنا ً إلخ��راج العالقات والتطبيع مع الكيان الصهيوني من تحت
الطاولة إلى فوقها ،والتي وصل بعضهم إلى درجة طلب االندماج
الكامل بالكيان الصهيوني ،وعدم العمل على تحرير فلسطين ،بل
جعلها دول��ة يهودية يقطنها العرب لئال تزيد ال��دول الفاشلة في
جامعة األعراب دولة فاشلة أخرى ،بل وزادوا في طلب إعالن ض ّم
الكيان الصهيوني إلى جامعة األعراب علناً!....

ن�شاطات

دو فريج ووفد منظمة السالم لإلغاثة وحقوق اإلنسان
 بحث وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مع رئيس بعثة الصليب
األحمر الدولي في لبنان فابريزو كابروني سبل التعاون والمبادرات
المشتركة.
كما استقبل أبو فاعور وفدا ً من جامعة الروح القدس.
 استقبل وزير التنمية اإلداري��ة نبيل دو فريج في مكتبه ،وفدا ً من
منظمة السالم لإلغاثة وحقوق اإلنسان الدولية ،ض ّم مدير مكتب لبنان
شربل قبالن ،مدير العالقات العامة م��ازن كسحة ومسؤول العالقات
الدولية والصحية الشيخ عدنان مرعي.
 التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى،
سفير إندونيسيا أحمد خازن خميدي الذي دعاه إلى المشاركة في المؤتمر
الدولي لزعماء المسلمين المعتدلين الذي سينعقد في إندونيسيا ـ جاكرتا
في أيار المقبل ،والذي يض ّم زعماء المسلمين المعتدلين من أنحاء العالم،
لنشر السالم العالمي ونشر المفاهيم الوسطية والتسامحيه.
 عرض المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص مع
الوزير السابق ناجي البستاني ،في زيارة ت ّم في خاللها عرض لألوضاع
العامة في البالد.

خفايا
خفايا

 روزانا ر ّمال
الترابط الوثيق بين لبنان وسوريا الذي ع ّززته األزمة
السورية منذ خمس سنوات حتى اليوم على صعيدَي
األمن والسياسة والذي نشأ أصالً بقيامة تاريخية بفعل
التاريخ والجغرافيا لم يعُ د يقتصر على سوريا وحدها
في تحديد المصير والمسار بعدما انفتح الشرق األوسط
على االحتماالت واآلفاق كافة جراء دخول لعبة التحالفات
وتصدرها المشهد السياسي منذ ان��دالع أزم��ات الربيع
العربي.
ل��م يكن متوقعا ً قبل خمس س��ن��وات أن تدخل إي��ران
المعروفة بسياسات التروي والدبلوماسية دوامة معركة
طاحنة في سوريا اضطرتها إلى الحضور فيها بين دعم
استشاري وأمني ،وصوال ً إلى تبني كامل لسالمة النظام
وبقائه ،مهما كانت الكلفة نظرا ً لما لديها من مصالح
استراتيجية معه ،هذا تماما ً ما لم يكن متوقعا ً حول لبنان
في أن يرتبط مصير أزمته األس��اس في ت��ط� ّورات اليمن
وتحديدا ً مصير كرسي الرئاسة فيه ،فاألزمة اليمنية التي
تجسدت بحرب سعودية لم تهادن أو تتوقف
بدأت منذ عام
ّ
باتت اليوم واحدة من أبرز عوامل التأجيل الحاصل في
ملف الرئاسة اللبنانية.
ذوب����ان ال���ح���دود وان��ك��ش��اف ال��ع��ال��م أم���ام اإلره���اب
واالص��ط��ف��اف الحاصل بين المحاور جمع الملفات في
عقدة أو سلسلة متكاملة ال يمكن حل واحدة فيها دون أن
تنعكس على األخرى وفي هذا اإلطار بات كل دخول جديد
ألزمة تشعبا ً لسابقتها هكذا حدث مع سوريا التي فتحت
الباب أمام أزمة في اليمن على األفرقاء يسجلون نقاطا ً في
أهداف المحور ،األمر حتى ارتبط مصير األزمتين السورية
واليمنية ببعضهما بشكل وثيق أخذهما اليوم إلى عتبة
الحلول السياسية.

لبنان العالق بين األزمتين ينتظر االنفراجات من أجل
البت في استحقاقاته الرسمية المؤجلة لكن األزمة اليمنية
تلعب بشكل أساسي دورا ً مباشرا ً فيه يفرضه الحضور
ال��س��ع��ودي ،فيحضر لبنان تحضر السعودية ويغيب
بغيابها عن ارتباطه باليمن .الحضور السعودي في لبنان
المتمثل بفريق سني وازن وه��و تيار المستقبل حليف
المملكة السعودية في لبنان وحضوره في اليمن المتمثل
بفريق من المعارضة مع مجموعة منصور ه��ادي تمثل
السعودية أيضاً .وفي الحالتين ال تضع الرياض في سلة
الدبلوماسية موقفا ً من شأنه أن يسحب منها نقطة ربح في
المقلب اآلخر وهو لبنان الذي ينتظر موقف السعودية األهم
بالنسبة إليها في اليمن ،لكي ينطلق نحو االنفراجات.
تستفيد السعودية بشكل واضح من قدرتها على فرملة
الحلول في لبنان ،وهي هذا اإلطار ال تتقدّم نحو دعم العماد
ميشال عون ال��ذي تعتبره حليف حزب الله القادر على
هزمها في الساحة اللبنانية باحتساب النقاط من جهة
والقادر على الفوز بإجماع غير مسبوق من جهة أخرى،
بالتالي كان ال بد من إعالن ترشيح آخر عبر حليفها سعد
الحريري تمثل بوصول النائب سليمان فرنجية بعلم
مسبق أن حزب الله لن يتوجه مباشرة نحو ترشيحه ولن
يتخلى بسهولة عن مرشحه األول النائب ميشال عون.
قطعت السعودية الطريق ورد حزب الله عبر أمينه
العام بعدم استعداده للخروج وانتخاب رئيس للجمهورية
ول��و ك��ان مرشحه م��ن دون م��ش��ارك��ة أص���وات الفريق
السني األكبر ،وبالتالي فإن حزب الله يكرس استعدادا ً
لالنتظار بدل إيصال مرشحه للرئاسة مع خالفات كبرى
ستكون مسؤولة عن إفشال عهده ،وربما تدخل لبنان في
حساسيات ميثاقية وطائفية بالغنى عنها.
يؤكد حزب الله بهذا أنه غير معني بمبادرة جعجع
التي رشح فيها عون للرئاسة والتي استخدمها بشكل
أساس للتصويب على حزب الله وعلى عالقته بحلفائه

متجاهالً تماما ً أن المسألة ال تتعلق فقط بحلفاء حزب الله
وبالضغط عليهم بل بحساب السلم واالستقرار الداخلي
فتجاهل فصيل أساسي كتيار المستقبل غير وارد عند حزب
الله الذي يدرك أنه تجاهل ألصوات أكثرية طائفة بر ّمتها
بالمجلس ،ليبقى الرهان على تغيّر في الموقف السعودي
يسمح بإطالق العنان للمضي قدما ً بترشيح عون ،وكل
ذلك غير وارد قبل انقشاع األزمتين في سوريا واليمن بشكل
أساسي.
يلفت التزامن الواضح بين إع�لان الهدنة في سوريا
التي رعتها كل من واشنطن وموسكو وبين إع�لان عن
هدنة مثيلة لها تبدأ في العاشر من نيسان في اليمن من
جهة ومرافقة اإلعالنين بتمهيد للحل السياسي في سوريا
واليمن ،حيث بدأت طالئع المعارضة السورية بأغلبية
أطيافها تحضر بالتتالي إلى جنيف من اجل البحث بهوية
الحاضرين ومطالبهم وه��ذا التزامن ،ليس مصادفة بل
تكريس لالرتباط الوثيق بين األزمتين وإعالن جدي عن
بدء الحلول في المنطقة.
وزير الخارجية األميركي جون كيري الذي زار العاصمة
الروسية والتقى الرئيس فالديمير بوتين ونظيره سيرغي
الفروف كان قد بحث بشكل واسع األفق بالعملية السياسية
في سوريا ،وحسب مصادر لـ«البناء» تحدث الجانب
األميركي عن بعض العرقلة السعودية وعما يمكن أن
يكون مخرجا ً مريحا ً لألطراف فقدم اقتراحا ً سيعرضه على
السعوديين من شأنه أن يسرع وتيرة العملية السياسية.
ويلفت بهذا اإلطار حضور أزمة حزب الله والسعودية على
طاولة البحث أيضاً.
يتوجه نحو فترة من االنتظار
لبنان العالق بين األزمتين
ّ
قد تمتد أش��ه��را ً إضافية تحسب من عمر الرئاسة التي
أصبحت حكما ً مرتبطة بسير التسويات التي بالمنطقة
والتي بدورها تتسابق مع ما تبقى من عمر لوالية باراك
أوباما نهاية الخريف المقبل.

مقر «يونيفيل»
بحث مع الم�س�ؤولين التطورات الراهنة وملفي الالجئين وتر�سيم الحدود وتفقد ّ

بان :لدعم الجي�ش وانتخاب رئي�س في �أقرب وقت ممكن
أكد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون أنّ
لألمم المتحدة وجودا ً أساسيا ً في لبنان ،مشدّدا ً على
ضرورة دعم الجيش في وجه اإلرهابيين .ودعا بان
إلى «ملء الفراغ الرئاسي في أقرب وقت ممكن».
وجال بان أمس ،على رأس وفد ض ّم رئيس البنك
الدولي جيم يونغ كيم ورئيس البنك اإلسالمي للتنمية
أحمد محمد علي المدني ،على عدد من المسؤولين
اللبنانيين وبحث معهم التطورات الراهنة على
الساحتين اللبنانية وفي المنطقة ،وقضايا أخرى
تتعلق بترسيم ال��ح��دود البحرية وب��دور القوات
الدولية في الجنوب وتداعيات قضية الالجئين
السوريين في لبنان.
وفي مق ّر الرئاسة الثانية في عين التينة ،التقى
األمين العام لألمم المتحدة رئيس مجلس النواب
نبيه بري على مدى حوالي الساعة.
وسئل الرئيس بري عن اللقاء فقال« :كانت جولة
شاملة وتطرقنا إلى موضوع الجنوب وترسيم الحدود
البحرية ،والى الدور الكبير الذي تلعبه قوات األمم
المتحدة في الجنوب تطبيقا ً للقرار  .1701وتطرقنا
أيضا ً إل��ى موضوع الالجئين وكيفية المساعدة
وبحث ضرورة أن تلبي الحكومة والمجلس النيابي
التشريعات الالزمة إلمكانية استيعاب المساعدات
التي وعدنا بها ،وهي مساعدات ضخمة وواع��دة
بالنسبة للبنان وبالنسبة للنازحين في لبنان.
كذلك تطرقنا إلى التخفيضات التي قامت بها أونروا
بالنسبة لإلخوة الفلسطينيين ،وكان بحث معمق
حول األزم��ة السورية والمردود الطيب إنشاءالله
ال��ذي ينتظر من المحادثات اليمنية ـ اليمنية في
الكويت الشقيق وانعكاس ذلك س��وا ًء على األزمة
السورية أو حتى على موضوع الرئاسة في لبنان.
وكان موضوع رئاسة الجمهورية موضوع رئيسي
وأساسي بالنسبة لسعادة األمين العام وبالنسبة لي
شخصيا ً وكيفية السبيل للخروج من هذا المأزق في
لبنان ،وكيف أنّ الحلول في المنطقة يمكن أن تنعكس
على هذا الموضوع».

حماية االستقرار

وف��ي السراي الحكومية ،عقد لقاء مصغر بين
رئيس الحكومة تمام س�لام واألم��ي��ن العام لألمم
ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ورئيس البنك
اإلسالمي للتنمية أحمد محمد علي المدني.
موسع حضره من الجانب اللبناني
ثم عقد اجتماع ّ
إلى الرئيس تمام سالم ،وزير الشؤون االجتماعية
رشيد درباس ،وزير التربية والتعليم العالي الياس
بو صعب ،ومندوب لبنان الدائم في االمم المتحدة
السفير نواف سالم والمدير العام لوزارة المال آالن
بيفاني ورئيس مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر.
ومن جانب الوفد الدولي حضر إلى بان كي مون،
رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ،رئيس البنك
اإلسالمي للتنمية أحمد محمد علي ،المنسقة العامة

بري :الحلول في
المنطقة تنعك�س
على اال�ستحقاق
لألمم المتحدة سيغرد كاغ ،وممثل البنك الدولي في
لبنان فريد بلحاج.
بعد المحادثات عقد الرئيس سالم وبان كي مون
ورئيس البنك الدولي ورئيس البنك االسالمي مؤتمرا ً
صحافيا ً مشتركا ً استهله الرئيس سالم بالقول:
«كانت المحادثات مناسبة لنا لنؤكد مع األمين العام
وجهات نظرنا المتقاربة ح��ول ال��ض��رورة الملحة
النتخاب رئيس للجمهورية .وكان هناك توافق بين
الجانبين على أنّ النزوح السوري إلى لبنان أنتج
عبئا ً كبيرا ً على لبنان لم يعد بإمكانه أن يتحمله
بمفرده».
أضاف« :إنّ األمين العام يواصل جهوده لحض
المجتمع الدولي على زي��ادة دعمه المالي للبنان،
ولضمان تنفيذ التعهدات المالية وضخها في آليات
المساعدة االنسانية والتنموية الهادفة لزيادة فرص
العمل والحد من الفقر وتعزيز األمن واالستقرار .إننا
نوجه دعوة مشتركة إلى جميع أصدقاء لبنان لإلبقاء
على دعمهم للقوات المسلحة اللبنانية وقوى األمن
الداخلي ورف��ع مستواه ،من أجل تعزيز جهودها
في حماية االستقرار ومواجهة التهديدات اإلرهابية
المتنامية .لقد جدّدتُ لسعادة االمين العام التعبير
عن امتناننا العميق للعمل المميز ولتضحيات
عناصر قوات حفظ السالم الدولية في جنوب لبنان
على مدى ثالثة عقود ،وشكرته أيضا ً على جهود ك ّل
وكاالت األمم المتحدة في لبنان».
وتابع« :في ما يتعلق بخفض موارد أونروا وما
تبعه من تراجع في الخدمات المقدمة إلى الالجئين

توقف مراقبون عند
زيارة وفد رفيع المستوى
من تيار سياسي كبير
لشخصية شمالية
معارضة لسياسات
التيار وتوجهاته إنْ في
السياسات الداخلية
أو على الصعيد
ّ
االستراتيجي ،إال أن
أوساط الوفد لم تجد
غرابة في هذه الزيارة
التي تندرج في إطار
التوجه االنفتاحي للتيار
المشار إليه مع ك ّل القوى
والمك ّونات السياسية
اللبنانية إلثبات أنّ التيار
ذو توجه وفاقي في ما
يتعلق بالمصلحة الوطنية
بعيدا ً من االصطفافات
الحزبية والتكتالت
السياسية من دون
أي تغيير في مواقفه
ّ
االستراتيجية الكبرى في
لبنان والمنطقة.

التخ�ص�ص
التقى وهّ اب وجونز وجمعية
ُّ

بري يرفع ال�س ّرية عن جل�سات
لجنة الإعالم حول ف�ضيحة الإنترنت

بري مستقبالً وهّاب في عين التينة

بان وسالم خالل لقائهما في السراي
الفلسطينيين ،عبرنا عن قناعة مشتركة بأنّ الوضع
يبعث على القلق الشديد ويجب معالجته على وجه
السرعة من قبل األسرة الدولية .وكان هناك اتفاق
على الحاجة لتأمين التطبيق الكامل لقرار مجلس
األمن الدولي .»1701
ولفت إلى أنّ زيارة رئيس البنك الدولي الدكتور
جيم يونغ كيم «تؤكد تعلقه والتزامه الشخصي،
وكذلك العاملين في البنك الدولي ،في لبنان وخارجه،
ببلدنا .كانت لنا فرصة للبحث معه في المشاكل
االقتصادية الكبيرة التي نواجهها ،وكيفية معالجتها،
وال��دور الذي يمكن أن يلعبه البنك الدولي في هذا
المجال .وعبرنا عن امتناننا لجهود البنك الدولي
في مؤتمر لندن االخير لهيكلة آليات التمويل الميسر
لمشاريع البنى التحتية في لبنان ،ونتوقع ان تؤتي
هذه الجهود ثمارها قبل نهاية العام».

تحسين أوضاع الالجئين

ثم ألقى األمين العام لألمم المتحدة كلمة أكد
خاللها «أنّ المؤتمر الذي عقد أخيرا ً في لندن يشكل
نقطة انطالق جيدة إلجراء تحول في النهج الرامي
إل��ى معالجة األزم��ة السورية في لبنان» .وق��ال:
«يساورنا القلق جميعنا ألنّ أع���دادا ً متزايدة من
الالجئين السوريين والفلسطينيين تعيش في فقر
مدقع وتلجأ إلى عمالة األطفال وغيرها من التدابير
اليائسة .كما يساورنا القلق إزاء هشاشة المجتمعات
المحلية المضيفة في لبنان ،ال سيما في أشد المناطق
فقراً .ونحن هنا من أجل إيجاد سبل لتحسين أوضاع
الالجئين ،ولدعم المجتمعات التي تستضيفهم،
والمساعدة في التخفيف من أثر ذلك على االقتصاد
اللبناني .ونشعر بالقلق أيضا ً إزاء الحال السياسية
في لبنان ،التي تسهم في جو من عدم اليقين».
وأض��اف« :يع ّد رئيس لبنان رم��زا ً مهما ً لوحدة
شعبه ،ورم��زا ً للتعددية في ه��ذه المنطقة .ومن
األهمية بمكان ملء ف��راغ الرئاسة في أق��رب وقت
ممكن ،حتى يصبح لبنان كامالً مرة أخرى .وتظ ّل
األمم المتحدة شريكا ً صامدا ً للبنان من خالل وجود
 23من الوكاالت والصناديق والبرامج العاملة هنا،
وكذلك البعثة السياسية وبعثة حفظ السالم .وبعد
عشر سنوات ،منذ اتخاذ قرار مجلس األمن ،1701
يسود ه��دوء نسبي عبر الخط األزرق .ويتمثل
العمود الفقري لهذا االستقرار في التنسيق الوثيق
بين القوة الموقتة والجيش اللبناني .وتقدر األمم
المتحدة ال��دور المهم ال��ذي يضطلع به الجيش
اللبناني في جو من الهجمات والتهديدات من جانب
جماعات متطرفة ،بما في ذلك داعش .وإنني أكرر
دع��وات مجلس األم��ن الصريحة لمواصلة الدعم
الدولي للجيش اللبناني».
وأكد رئيس البنك الدولي ،من جهته ،أنّ «المجتمع
الدولي بأسره ممتن للشعب اللبناني الستضافة
الالجئين السوريين» .وقال« :سمعنا اليوم أنّ العدد
ربما يكون قد وصل الى مليونين ،فهذه نسبة هائلة
بالنسبة إلى الشعب اللبناني».
وأشار إلى أنّ البنك الدولي ق ّرر تقديم مئة مليون
مخصص للدول الفقيرة
دوالر إلى لبنان من صندوق
ّ
تكرس لمشاريع التربية ،وأنّ البنك اإلسالمي للتنمية
في طور إنشاء صندوق بقيمة مليار دوالر قد تتحول
إلى أربعة أو خمسة مليارات دوالر من خالل استعمال

الرافعات المالية المتوافرة لدى البنك الدولي ،على أن
ُت ّ
ضخ هذه المبالغ مباشرة في مشاريع بنى تحتية
أساسية لدى البلديات ،وعلى مدى سنوات».
ثم تحدث رئيس البنك اإلسالمي للتنمية مؤكدا ً
أنّ البنك «على أتم االستعداد للنظر في أي مشاريع
جديدة تتقدم بها الحكومة اللبنانية ،وأود أن أؤكد
ما أعلنه البنك االسالمي للتنمية في مؤتمر لندن عن
أنه خالل السنوات الثالث المقبلة سيرتفع مستوى
تقديم العون الى الدول العربية المتأثرة باألحداث.
ومن المتوقع ،بحسب الخطة ،أن تكون مساهمة
البنك حوالي ستة مليارات دوالر وسترفع إلى تسعة
مليارات دوالر خالل األعوام الثالثة المقبلة».

محاربة اإلرهاب

وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين ،أثنى
ب��ان على «العمل الكبير للجيش اللبناني وقوى
األم��ن» ،الفتا ً إل��ى أنّ «يونيفل تعمل عن كثب مع
الجيش في الجنوب ،وال ب ّد من استمرار هذا العمل».
نتوحد
وقال« :هذا النوع من اإلرهاب يدفعنا إلى أن
ّ
من أجل صد األعمال اإلرهابية مهما كانت المبررات،
وما من شيء مقبول عندما يتعلق األمر باإلرهاب.

�سالم :لتنفيذ التع ُّهدات
المالية المتعلقة
بالنازحين
أما اآلن فمن المهم أن يتحد المجتمع الدولي لهزم
اإلرهاب والتطرف ،ونحن نؤمن بأهمية أن نتطرق
إلى األسباب األساسية لمواجهته».
وأضاف« :سأعرض على الجمعية العامة لألمم
المتحدة خطة العمل من أجل تجنب التطرف .ولقد
قدمت هذا المقترح ،وت ّم اعتماده من قبل الجمعية
العامة وتضمن سبع عشرة توصية ،يمكن للدول
األع��ض��اء أن تأخذ بهذا المقترح ،وذل��ك ال ينطبق
على ك ّل البلدان ،فهذا ما ناقشته مع رئيس الوزراء
وأعتقد أنه ينبغي أن نظهر الوحدة والتضامن من
أجل التغلب على اإلرهاب والتطرف .لقد حفزت قادة
العالملمواجهتهما».
كما زار األمين العام لألمم المتحدة وزارة الدفاع
في اليرزة ،وعقد محادثات مع وزير الدفاع سمير
مقبل ،وقائد الجيش العماد جان قهوجي ،في حضور
قائد قوات «يونيفيل» وسفراء مجموعة الدعم في
لبنان ،وتركزت المحادثات على «التحديات األمنية
في لبنان نتيجة النزاع في سورية ،وحماية البالد
من اإلرهاب ،والتعاون المثمر بين يونيفيل والجيش
لضمان تطبيق القرار .»1701
كما تفقد بان مق ّر قيادة القوات الدولية العاملة
في الجنوب ،التي وصلها على متن مروحية دولية
حطته في مهبط المروحيات في الناقورة ،حيث كان
في استقباله القائد العام الميجور جنرال لوتشيانو
بورتوالنو وكبار ضباط القيادة .
ومساءً ،أقام رئيس الحكومة تمام سالم وعقيلته
مأدبة عشاء تكريمية على شرفه.

رف��ع رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري ب��ن��اء لطلب لجنة اإلع�لام
واالتصاالت النيابية السرية عن محاضر جلسات اللجنة التي ناقشت
فضيحة اإلنترنت ،ووضعها بتصرف المراجع القضائية المختصة ،وقد
أبلغ ذلك إلى المدعي العام التمييزي والمدعي العام المالي والمدعي
العام العسكري.
وفي نشاطه ،استقبل بري القائم باألعمال األميركي ريتشارد جونز ،في
حضور المستشار اإلعالمي علي حمدان وعرض معه للتطورات الراهنة.
كما استقبل رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب.
وك��ان الرئيس ب��ري استقبل جمعية التخصص والتوجيه العلمي
برئاسة رئيسها جميل ابراهيم ،وجرى عرض دور ونشاط الجمعية في
المجاالت االجتماعية والتربوية والثقافية.

مخزومي يزور الحريري:
العالم العربي يحتاج �إلى لبنان م�ستقر ًا
زار رئيس حزب «الحوار الوطني» المهندس ف��ؤاد مخزومي رئيس
«تيار المستقبل» سعد الحريري في بيت الوسط ،وعرض معه األوضاع
المحلية واإلقليمية ،ووضعه في أجواء زيارته إلى روسيا ،وكذلك زيارته
والوفد االقتصادي ورجال األعمال إلى عمان.
إثر اللقاء ،قال مخزومي« :إنّ التشاور مع الرئيس الحريري وفاعليات
الساحة السياسية والحوار عموما ً بين القوى السياسية يساعد على
حفظ االستقرار في البلد» ،مرحبا ً «باستمرار الحوار بين «تيار المستقبل»
و«حزب الله» ،تحصينا ً للبلد من القالقل ووأدا ً للفتنة» ،ومؤكدا ً «أهمية
االنتخابات الرئاسية الضرورية لتفعيل مؤسسات الدولة وتصحيح
صورة لبنان في الخارج».
وق��ال مخزومي« :إن العالم العربي يحتاج إل��ى لبنان ،ليس فقط
مستقرا ً وآمنا ً بل معافى» ،الفتا ً إلى «أنّ للبنانيين دورا ً يجب أن يقوموا
به ليس كجسر بين الشرق والغرب عبر تفعيل دور البلد كمركز للعالقات
االقتصادية فحسب ،بل أيضا ً جسر عبور للسالم في المنطقة وسفراء
صلح في ما بين األطراف المتنازعة في المنطقة».

الم�شنوق من لندن :الفيدرالية �ستزيد الحروب

ابراهيم :لاللتفاف حول الجي�ش
والقوى الأمنية
رأى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «أنّ ما نواجهه من حرب
مع المتطرفين هي حرب عقول وليست حرب عضالت» ،داعيا ً إلى «تعزيز
قدرات قواتنا األمنية من خالل تعزيز القدرات االستخباراتية والتدريبية
والتكنولوجية ،وإل��ى المشاركة مع الشجعان من العلماء المسلمين
المعتدلين والدعاة المؤثرين في مواجهة التطرف الديني من خالل تفكيك
رواية داعش ومنظومتها الفكرية والدينية ،هي وغيرها من المنظمات
المتطرفة».
وش �دّد في محاضرة ألقاها في «المعهد الملكي للبحوث الدولية -
تشاتام هاوس» في لندن ،على أنّ «لبنان واحد من الدول القليلة التي
نجحت في إجراء عمليات استباقية في مواجهة المجموعات اإلرهابية»،
مشيرا ً إلى أنّ «األفكار الفدرالية التي يطرحها البعض لن تحل المشاكل بل
على العكس سوف تسبب العنف والحروب ألجل غير مسمى».
من جهة أخرى ،أكد المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم في
حديث تلفزيوني أنّ «الوضع في المطار ليس مخيفا ً إلثارة الذعر وأي
مرفق حيوي تتم حمايته والمطار يحتاج إلى تطوير وحماية».
وأوضح ابراهيم في حديث تلفزيوني من لندن أنّ «هناك بعض الثغرات
بموضوع الجدار الملزم الى حماية المطار من محيطه» ،مشددا ً على أن
«ليس هناك من شيء عالق بل نحتاج لدفع وفي األسابيع المقبلة سنرى
تطورا ً أكبر».
أض��اف« :الوضع تحت السيطرة ونعيش بوضع ملتهب في الجوار
وندعو الشعب اللبناني لالتفاف حول الجيش اللنباني واألجهزة األمنية
التي تقوم بدورها على أكمل وجه».

