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حمليات �سيا�سية

خفايا
خفايا

جنبالط على باب «االن�سحاب» ويحتمي بحزب اهلل

«الحرب الإ�سرائيلية»
ومعادلة ال�صواريخ

روزانا ر ّمال
محمد حمية

تعود المخاوف م��ن ح��رب «إسرائيلية» على لبنان أو على
س��وري��ة إل��ى ال��واج �ه��ة م��ن ب��واب��ة ال �ج��والن ال �س��وري المحتل
بعد جولة رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو ومواقفه
التصعيدية بأن الجوالن أرض «إسرائيلية» ولن نتخلى عنها.
أص �ح��اب ن�ظ��ري��ة ال �ح��رب «اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة» ي�ن�ط�ل�ق��ون م��ن أن
«إسرائيل» تعتبر أن الواقع السوري بعد  5سنوات من الحرب
ل��م ي��أت لمصلحتها ،رغ��م ك��ل م��ا خلفته ه��ذه ال�ح��رب م��ن دمار
وقتل وتهجير واستنزاف للدولة السورية ولمحور المقاومة
وتعتبر أن صمود النظام والجيش السوري الذي يشكل خطرا ً
استراتيجيا ً على كيانها وتدخل حزب الله العسكري في مختلف
الجبهات معه ث��م ال�ت��دخ��ل ال��روس��ي ال �ج��وي ،ع��وام��ل فرضت
معادالت جديدة فاجأت «إسرائيل» التي كانت تتوقع سقوط
النظام ف��ي غ�ض��ون أي ��ام ،كما حصل ف��ي دول عربية أخرى،
وي��رى أص�ح��اب ه��ذه النظرية أي�ض�ا ً أن «إس��رائ �ي��ل» ت��ري��د شن
حرب محدودة على حزب الله أو على سورية لفرض السالم
التي تريده تحت رعاية دولية من خالل دفع التسويات التي
فشلت في التوصل إليها خالل اإلدارات األميركية المتعاقبة ال
سيما االحتفاظ بالجوالن المحتل وغيره من األراضي العربية
المحتلة ونزع سالح حزب الله أو على األقل انتزاع ضمانات
أمنية دولية بشأن تهديد صواريخ الحزب االستراتيجية على
كيانها.
التهديدات بشن الحرب ورد على لسان العديد من المسؤولين
في «إسرائيل» بشكل علني أو من خالل تسريبات صحافتها،
وك��ان آخرها ما نقلته «>يديعوت أح��رون��وت» أم��س عن نائب
رئيس هيئة األركان في الجيش «اإلسرائيلي» يائير جوالن أنه
حذر «حزب الله» من أنّ أي «حرب مقبلة قد تندلع بين «إسرائيل»
ولبنان ستكون عواقبها وخيمة ومد ّمرة» .وأوضح أن «حزب
الله» ط ّور قدراته التي تش ّكل تهديدًا غير مسبوقا ً لـ«إسرائيل»،
الفتا ً إلى أنّ «الحزب يمتلك  100ألف ص��اروخ ضمن ترسانة
األسلحة لديه» .وأكد جوالن أن «الحرب المقبلة ستكون أكثر
قسوة وحدّة من جميع الحروب التي اختبرتها «إسرائيل» في
غضون العشرين عاما ً الماضية».
لكن هل تستطيع «إسرائيل» الذهاب إلى هذه الحرب وبالتالي
ه��ل ه��ي ق��ادرة على ضمان نتائجها لصالحها؟ وه��ل يحتمل
العالم حربا ً «إسرائيلية» في المنطقة في ظل الحرب الدولية على
اإلرهاب الذي بات يشكل التهديد األول للعالم؟
يستبعد خ �ب��راء ع�س�ك��ري��ون ف��ي ح��دي��ث ل �ـ«ال �ب �ن��اء» أن تنفذ
«إسرائيل» تهديداتها بشن هذه الحرب ،ويذكرون بالمعادالت
األخيرة التي كشفها األمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن
نصر ال�ل��ه ،ال سيما إع�لان��ه ب��أن «ال�م�ق��اوم��ة تملك الئ�ح��ة كاملة
للمفاعالت النووية ومستودعات الرؤوس النووية وغيرها من
المواقع الحساسة في الكيان «اإلسرائيلي»» ،ال سيما مواقع غاز
«األمونيا» في حيفا .ويلفتون إلى أنه حتى لو قررت «إسرائيل»
الحرب على حزب الله أو على سورية فلن تثنيها الحرب العالمية
القائمة على «داع ��ش» وغ�ي��ره م��ن التنظيمات اإلره��اب�ي��ة ،ألنها
ليست شريكة في الحرب على اإلره��اب بل هي تستثمر عليه
لتحقيق مصالحها على ال�ح��دود م��ع لبنان وس��وري��ة واألردن
ومع قطاع غزة ،كما أنها معنية بالحرب على المقاومة والدولة
السورية وهي اتخذت إج��راءات حدودية مع سورية منذ فترة
طويلة لضمان أمنها م��ن خ�لال عقد ات�ف��اق��ات م��ع التنظيمات
اإلرهابية ال سيما مع «الجيش الحر» و«النصرة» وغيرهما.
ويستبعد دبلوماسي سابق في حديث لـ«البناء» أن تتجرأ
«إس��رائ�ي��ل» على ش� ّن ح��رب على ح��زب الله في ظ� ّل المعادالت
اإلستراتيجية المتتالية التي فرضها حزب الله على «إسرائيل»
والتي منعت الحرب منذ ما بعد حرب تموز عام  2006ال سيما
معادلة الصواريخ البعيدة والمتوسطة المدى التي تطال مدن
فلسطين المحتلة كلّها ،وبالتالي ثبت لـ«إسرائيل» أنه من الصعب
القضاء على ح��زب الله عبر ال�ح��رب العسكرية ،وبالتالي لن
تذهب إليها من دون نتائج مضمونة باالنتصار ،ويلفت المصدر
إل��ى تزامن حديث نتنياهو عن ض� ّم الجوالن وموعد استمرار
مسار الحوار في جنيف ،ويشدد على أن الموقف «اإلسرائيلي»
األخير من الجوالن نتيجة طبيعية للواقع العربي المزري بعد ما
ُيسمى الربيع العربي .ويعتبر أنّ صواريخ حزب الله هي محور
الخالف بين نتنياهو والرئيس األميركي ب��اراك أوب��ام��ا لفشل
األخير في انتزاع ضمانات من إيران بعد توقيع االتفاق النووي
بعدم تهديد هذه الصواريخ لها ،ويسأل المصدر كيف يصبح
تنظيم «داع��ش» ف�زّاع��ة العالم بعد أن ك��ان أداة له للتخلص من
األنظمة العربية بينما ال تشعر «إسرائيل» بهذا الخطر؟ وكيف
يش ّن هذا التنظيم عمليات إرهابية في أنحاء العالم كلّها ولم ينفذ
عملية واحدة في «إسرائيل» أو يستهدف مصالحها في العالم؟
لكن م��ن جهة أخ��رى ،ال ش��ك ف��ي أن «إس��رائ�ي��ل» ع��اج��زة عن
التأقلم مع المتغيرات وعن تق ُّبلها ،وعاجزة عن خوض حرب
فتذهب للتلويح ب���أوراق ق��وة الس �ت��دراج ع��روض تهدئة من
ال ��دول ال�ك�ب��رى؛ ه��ذا م��ا تقوله على األق��ل ح��ال��ة ال �ت��زام��ن بين
التصعيد «اإلسرائيلي» حول وضع الجوالن وزي��ارة نتنياهو
إلى موسكو.

ليس معروفا ً تاريخ انسحاب رئيس الحزب التقدمي
االشتراكي النائب وليد جنبالط من الحياة السياسية
اللبنانية أو ابتعاده بالح ّد األدن��ى لصالح نجله تيمور،
كما يحرص على التذكير في ك ّل مناسبة ليسلّم «التركة»
الثقيلة لنجله غير المعروفة حتى الساعة إمكانية نجاحه
في المهمة.
كان من المفترض أن يسلّم جنبالط نجله تيمور زمام
األمور في الحزب وفي تمثيل حيثيته الشعبية رسميا ً منذ
بضع سنوات ،حيث تحدث جنبالط عن عزمه على فعل ذلك،
إال أنه ولسبب «ما» أو «أمل ما» لم يحصل هذا ،لكن الالفت
أنّ هذه الرغبة تع ّززت عند النائب جنبالط في الفترة التي
م ّرت في سورية باألزمة التي ال تزال تعيش مفاعيلها حتى
الساعة ،والتي كان جنبالط فيها رأس حربة في الهجوم
الداخلي على الرئيس السوري بشار األسد ،وبمعنى مباشر
على النظام السوري الذي كان حليفا ً أساسيا ً لجنبالط
لسنوات طويلة ،وق��د استفاد منه ف��ي تعزيز وج��وده
ومكاسب طائفته بين نظام المحاصصة السائد ،وما أفرزه
ال��وج��ود ال��س��وري من رف��ع لحضور النائب جنبالط في
العملية السياسية الداخلية مشكالً معه ومع زعماء آخرين
شكل النظام اللبناني الذي بات مرفوضا ً من قبل فئة جديدة
لم تعد قادرة على استيعاب رواسب الماضي بهذا الشكل
رغم انتمائها إلى أصول فئوية وطائفية بدورها.
الحرب في اليمن يجب أن تتوقف ،ه��ذا ما يطالب به
الرئيس األميركي ب��اراك اوباما ال��ذي يعترف في حديثه
للصحافي األم��ي��رك��ي جيفري غ��ول��دب��رغ لصالح مجلة
«أتالنتك» ،لكنه يقول أيضا ً انه غير نادم بل يفتخر ألنه
لم يستهدف الرئيس السوري بشار األسد ولم ينفذ عملية
عسكرية في سورية ،يضاف إلى هذا بيانات أخيرة للبيت

االبيض ينفي فيها ان يكون استهداف األسد كان هدفا ً على
جدول أعمال الرئاسة األميركية.
ربما كان يحتاج النائب جنبالط إلى مثل هذه القراءة
باق
األميركية للتأكد من انّ الرئيس السوري بشار األسد ٍ
ّ
بغض
بالحساب األميركي وال��روس��ي كتحصيل حاصل
النظر عن ميزان القوى ال��ذي أدّى لهذه النتيجة أو تلك.
ومثل هذه القراءة التي طرحها اوباما قبيل انتهاء مهمته
تساعد جنبالط الذي يخضع للحساب األميركي بالممارسة
السياسية المحلية وتمتع بعالقات جيدة جدا ً مع السفير
األميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان ،الذي أعلمه
بذلك منذ تعيينه مسؤوال ً في األمم المتحدة ومطالعته لتقدّم
المباحثات اإليرانية ــــ األميركية أو اإليرانية ــــ الغربية،
ك ّل هذا ساعد جنبالط على تثبيت قراره «باالنكفاء» بدال ً
من «االنسحاب» الذي يك ّرر التذكير فيه وآخرها في إطاللته
مساء أمس على شاشة .lbci
ال يبدو أنّ جنبالط متح ّمس للمغادرة ،فهو قلق على
مستقبل حيثيته الدرزية وصمود زعامة المختارة ،وقلق
أيضا ً من إمكانية أن يكون نجله تيمور غير قادر على تح ّمل
هذه المسؤولية ،لكنه يجد نفسه محاصرا ً بعدم إمكانية
االنسجام مع بقاء الرئيس السوري بشار األسد في الحكم
من جهة وإساءته لموقع الدروز في سورية من جهة أخرى،
بعدما اتضح ان��ه توهّ م القدرة على اعتبارهم تحصيالً
حاصالً ومبالغا ً في إمكانية جذبهم لتوجهاته السياسية،
وهو أبرز ما دفعه لدعم فكرة إسقاط النظام السوري.
انسحاب النائب جنبالط من العملية السياسية غير مقنع
لشخصية تحارب في ّ
أدق الحصص والوظائف الداخلية
ويتعاطى بدقة في ك ّل ما يتعلق بمصير الوظيفة الدرزية
تصب لمصلحة نشوء
بين والءات وتوجهات يخشى أن
ّ
قوى درزية عبثية بحسابه ،قادرة على ش ّد بعض العصب
الدرزي المنهك من الم ّد والجزر التي عاشته الطائفة جراء
موقف جنبالط من األسد.

وفد فل�سطيني يبحث مع بري التطورات و�أمن المخيمات

ح����ذر ال��رئ��ي��س ال��ع��م��اد إم��ي��ل
�ح��ود «م��ن أي ق��ان��ون انتخاب ال
ل� ّ
يراعي مقتضيات دول��ة المواطنة
المنشودة ويقسم البلد على قياس
السياسيين ومصالحهم اآلنية
باعتماد حلول وسطية ومختلطة
ألنه سيؤدي ،في المدى المنظور،
إلى ضرب صيغة العيش الواحد
والتأسيس لحرب أهلية جديدة
بين اللبنانيين المنقسمين على
ذواتهم والمحتكمين إلى غرائزهم
وال��م��س��ي��ري��ن ب��أه��واء زع��ام��ات��ه��م
ومصالحها».
وج�����اء ف���ي ب���ي���ان ص�����ادر عن
لحود:
المكتب اإلع�لام��ي للرئيس ّ
«تنامى إل��ى علم الرئيس العماد
�ح��ود أنّ ثمة حديثا ً حول
إم��ي��ل ل� ّ

اع��ت��م��اد ص��ي��غ��ة وس����ط ل��ق��ان��ون
االنتخاب تعتمد النظام المختلط،
أي األكثري والنسبي ،على أساس
أربعة وعشرين دائرة انتخابية أو
ما شابه .ال يسع الرئيس العماد
إم��ي��ل ل��ح��ود ،م��ن منطلق ضميره
الوطني واختباره أوساط الحلول
واألح�لاف الرباعية وم��ا شابه من
اتفاقات سلطوية ال تأخذ مصلحة
الوطن العليا في االعتبار ،إال أن
يحذر من مسرحية توزيع األدوار
ال��ت��ي تحصل بين بعض أط��راف
ال��ح��وار العتماد مثل ه��ذا القانون
االنتخابي كح ّل يرى فيه ك ّل طرف
سياسي ماذا يأخذ منه من مكاسب
سياسية ،مع تغييب كلي لمصلحة
لبنان ،تلك المصلحة التي تقضي

ب��أن يعتمد ق��ان��ون انتخابي على
أساس نظام النسبية ولبنان دائرة
انتخابية واح���دة ،م��ع االحتفاظ،
طالما أنّ األم���ر ي��ري��ح المكونات
الطائفية راهناً ،بمبدأ التساوي بين
المسلمين والمسيحيين ،ونسبيا ً
بين مذاهبهم ،في التمثيل النيابي».
�ح��ود إل��ى «أنّ المشهد
ول��ف��ت ل� ّ
الليبي المأسوي ماثل في األذهان،
وهذا ما يتهدّد لبنان في ما لو قسم
شعبه وشرذم على أساس مثل هذه
القوانين الفئوية التي تحمل بذور
ك ّل الفتنة وك ّل الحروب».
وختم البيان« :ح���ذار التذاكي
والتالعب في المسائل الكيانية،
خ��ص��وص�ا ً أنّ ال��ع��دو اإلسرائيلي
والتكفيري بالمرصاد»!

زار وزير الداخلية و�أقام حفل ا�ستقبال للوفد الع�سكري الم�صري

بري مجتمعا ً إلى الوفد الفلسطيني
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وفدا ً فلسطينيا ً
برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد
والسفير الفلسطيني أشرف دبور ،في حضور عضو المكتب
السياسي لحركة أمل محمد جباوي.
وقال األحمد بعد اللقاء« :الزيارة لدولته هي في إطار
التشاور والتنسيق الدائمين ،وق��د أطلعناه على آخر
التطورات في فلسطين والتحرك إلنقاذ عملية السالم
وح ّل الدولتين في ضوء المبادرة الفرنسية التي أعلن
عنها مؤخرا ً الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند سواء في
بيروت أو في عمان والقاهرة ،والعمل من أجل عقد مؤتمر
دولي للسالم بعد الجمود المستمر نتيجة فشل اللجنة
الرباعية الدولية في تنفيذ خارطة الطريق التي استندت
على قرارات الشرعية الدولية .كما أطلعنا دولته ،بدوره،
على م��ا ج��رى معه ح��ول ه��ذا الموضوع م��ع الرئيس
هوالند».
أض��اف« :ناقشنا األوض��اع الفلسطينية في لبنان في
ضوء المحاوالت الجديدة لتفجير األوض��اع األمنية بعد
هدوء أكثر من ثمانية أشهر في المخيمات ومنها مخيم عين
الحلوة ،ال سيما بعد أن شهد ،في األسبوعين األخيرين،
ثالث ح��االت قتل واغتيال مجرمة من قبل قوى ال تريد
االستقرار للمخيم الفلسطيني وال للبنان».

وتابع األحمد« :أطلعنا دولة الرئيس على الجهود التي
تقوم بها الحكومة اللبنانية لكشف خبايا هذه المحاوالت
المرفوضة ،فأكد لنا ضرورة تعزيز التنسيق القائم بين
المؤسسات الفلسطينية مع أجهزة ال��دول��ة اللبنانية
لكشف ومالحقة الذين يحاولون العبث بأمن المخيمات
والمجرمين الذين امتدت أيديهم على شخصيات وضباط
فلسطينيين كما جرى مؤخرا ً في عين الحلوة».
وختم« :تطرقنا مع دولته إلى استمرار إسرائيل في
عمليات االستيطان وم��ح��اوالت تهويد القدس والنيل
من المسجد األقصى ،وض��رورة توحيد الجهد العربي
واإلسالمي للتصدي لهذه االعتداءات .نحن أيضا ً نشعر
باالرتياح بلقائنا مع الرئيس بري وما سمعناه منه ،وأكدنا
له حرصنا على السلم األهلي واستقرار األوضاع في لبنان،
والتعاون إلى أبعد الحدود مع األجهزة االمنية اللبنانية
وفي مقدمها الجيش اللبناني وأيضا ً مع القيادة السياسية
في لبنان للتصدى لمحاوالت العبث بأمن واستقرار لبنان
والمخيمات الفلسطينية».
وكان بري استقبل سفير أستراليا في لبنان غلين مايلز
في حضور المستشار اإلعالمي علي حمدان ،وبحث معه
الوضع الراهن والعالقات الثنائية بين البلدين .كما التقى
الوزير السابق مروان شربل.

زايد :مواجهة الإرهاب تقت�ضي تعاون
الجهات الأمنية في ّ
كل البالد العربية

ن�شاطات
خالل تكريم الوفد العسكري المصري

أكد رئيس لجنة اإلعالم واالتصاالت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن
فضل الله أن «هناك ضغوطا ً كثيرة من قبل قوى سياسية تريد حماية بعض
الرؤوس المتورطة في فضيحة شبكة اإلنترنت ،وتحاول استخدام النفوذ من
أجل طي الصفحة من دون الوصول إلى النتائج النهائية التي يريدها الرأي
العام».
وفي حديث تلفزيوني ،أكد فضل الله أن «لجنة اإلعالم واالتصاالت لن تتوقف
عن البحث حتى يتم الكشف عن كل تفاصيل القضية من خالل القضاء اللبناني».
ولفت إلى أن «ملفات الفساد كثيرة ونعوِّل على الرأي العام واإلعالم في سبيل
فضحها».

زار القائم باألعمال األميركي ريتشارد جونز رئيس مجلس النواب نبيه بري
ظهر أمس في عين التينة وعرض معه التطورات الراهنة ،في حضور المستشار
اإلعالمي علي حمدان.
كما زار جونز مق ّر حزب الطاشناق في برج حمود ،حيث كان في استقباله
األمين العام للحزب النائب هاغوب بقرادونيان ،نائب األمين العام أفيديس
كيدانيان ،في حضور مستشار الشؤون السياسية في السفارة األميركية جورج
أولدرا.
وأفاد بيان للحزب بأنّ الجانبان بحثا خالل اللقاء الذي دام أكثر من ساعة
ونصف ساعة« ،في التطورات الجارية على الساحتين اللبنانية واإلقليمية.
كذلك ،ت� ّم بحث األزم��ة السورية وأزم��ة النازحين ومواضيع تهم الطائفة
األرمنية».
وعرض بقرادونيان للسفير جونز «تاريخ ودور حزب الطاشناق في الحياة
السياسية اللبنانية في تاريخه القديم والمعاصر».
وعلى الصعيد الداخلي ،شدّد بقرادونيان على «اعتماد مبدأ الحوار لح ّل
الخالفات الداخلية وإعادة إحياء المبادىء الديمقراطية».

ّ
حذر من قانون انتخاب على قيا�س ال�سيا�سيين وم�صالحهم

لحود :ي�ؤدي �إلى �ضرب �صيغة العي�ش الواحد
الأحمد :نتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية ّ
والت�أ�سي�س لحرب �أهلية جديدة بين اللبنانيين
�إلى �أبعد الحدود

ف�ضل اهلل� :ضغوط �سيا�سية
لحماية متورطين في الإنترنت

جونز يزور عين التينة و«الطا�شناق»

تبدو فكرة تقبّل إمكانية انسحاب جنبالط جديا ً كنوع
من االنفتاح أو التغيير وليس رؤيتها كنتيجة لهزيمة
مدوية مني بها مشروعه بالسنوات الماضية غير مقنعة،
وهنا يطرح سؤال أساسي :هل كان واردا ً أن ينسحب وليد
جنبالط من العملية السياسية فيما لو نجح المشروع
الذي يؤيده في سورية ،وما فيه من إمكانية تعزيز زعامته
وتوسيعها وربما ض ّمها جغرافيا َ ككانتون درزي؟
يقدّم جنبالط للبنانيين ما ينثر الغبار على حسابات
مغلوطة خاضها بزخم باستبدالها بضرورة التغيير في
حزبه وتسليم نفس شبابي المهمة متماشيا ً مع تحركات
الشباب في البالد والعالم العربي من دون أن يشكل هذا
أرضية مقنعة ،يضاف إلى ذلك قلق أكيد يجعل من جنبالط
منكفئا ً لكن ليس غائبا ً عن مصير ال��دروز الذي سيت ّوجه
بهالته وحضوره رصيدا ً
يصب في مصلحة النائب طالل
ّ
أرسالن كثاني أكبر حيثية درزية ،علما ً أنّ مصدرا ً مطلعا ً
على أولويات اللعبة الدرزية يؤكد لـ»البناء» أنّ جنبالط
يحرص على أفضل العالقات بين نجله وأرسالن كضمانة
سياسية وانْ ظهر األخير حاضنا لتيمور.
يتحدّث جنبالط بحرص عن حزب الله ويعترف أنه
شريك وليس تابعا ً ألجندة إيرانية ،كما دأب على الترويج
بداية األزمة السورية ،وحتى عقب اغتيال الرئيس رفيق
الحريري ،ويحرص أيضا ً على المحافظة على العرف
السياسي في لبنان ،فال يريد تجاهل حضور مك ّون سياسي
أساسي مثله بمجلس النواب وتخطيه من أجل انتخاب
رئيس ،فارشا ً أرضية يحتمي فيها مستقبالً من تبعات
ما تو ّرط به في األزمة السورية حيث لم يعد مرغوبا ً من
القيادة السورية ولم يعد ق��ادرا ً على إع��ادة تقديم نفسه
مجدّدا ً كقادر على إعادة النظر بالعالقة مع النظام السوري
الذي أيقن بقاءه ،بالتالي يرى جنبالط ضرورة احتمائه
بمك ّون محلي يحفظ صيغة حضوره؛ وال ب��أس لو كان
حزب الله.

يدور في كواليس
ماكينة انتخابية تابعة
لجهة سياسية وازنة
حديث عن دعاوى
قانونية يت ّم اإلعداد لها
ض ّد رؤساء وأعضاء
عدد من المجالس البلدية
الكبيرة والصغيرة على
السواء ،وفي أكثر من
منطقة ،وذلك على خلفية
الفوضى العارمة والهدر
والصرف العشوائي
لألموال عشية
االنتخابات البلدية،
إما لغايات سياسية
تتصل باالنتخابات
نفسها ،بغية استقطاب
الناخبين ،أو ألسباب
شخصية تتصل
بتحويش ما أمكن من
األموال قبل مغادرة
المنصب!...

فرنجيه والسن خالل لقائهما في بنشعي
 زار نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني
سمير مقبل ،قائد الجيش العماد جان قهوجي في
مكتبه باليرزة ،وبحث معه في أوض��اع المؤسسة
العسكرية وحاجاتها المختلفة ،واإلج���راءات التي
ينفذها الجيش لمواجهة اإلره���اب ،وضبط األم��ن
واالستقرار في البالد.
 استقبل رئيس «تيار المرده» النائب سليمان
فرنجيه ف��ي دارت���ه ف��ي بنشعي ،سفيرة االت��ح��اد
االوروبي في لبنان كريستينا السن ،حيث عقد اجتماع
في حضور عضو المكتب السياسي في المرده الدكتور
ألبير جوخدار تخلله بحث في األوضاع الراهنة.
 عرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
مع وزير الثقافة روني عريجي مجمل التطورات على
الساحة اللبنانية.
 في سياق جولته على عدد من المسؤولين ،زار

وفد أسترالي برئاسة رئيس حزب العمال األسترالي
في سيدني لوك فولي ،رئيس تكتل التغيير واإلصالح
النائب العماد ميشال عون وع��رض معه العالقات
الثنائية وتطورات األوضاع في لبنان والمنطقة .كما
زار الوفد الرئيس أمين الجميل.
ـ التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان
في دار الفتوى ،القاضي مارون زخور والمحامي حسن
كشلي ،وبحث معهما في الشؤون العامة والقضائية.
كما استقبل رئيس لجنة المتابعة المنبثقة عن
لقاء الفعاليات االجتماعية واالقتصادية والعلمائية
والشخصيات اإلسالمية المحامي محمود حطب،
وتداول معه في القضايا اإلسالمية.
واس��ت��ق��ب��ل دري���ان أي��ض �ا ً ع���ددا ً م��ن المرشحين
النتخابات مجلس بلدية بيروت الذين أطلعوه على
برامجهم االنتخابي.

أكد سفير مصر في لبنان محمد بدر الدين زايد أنّ
مواجهة اإلرهاب «تقتضي تعاون الجهات األمنية في
ك ّل البالد العربية ألنّ الخطر الذي نواجهه جميعا ً هو
خطر واحد وبالتالي هناك حاجة لتبادل المعلومات
وتبادل الخبرات التدريبية لكي نواجه ه��ذا الخطر
الكبير».
وقال زايد بعد لقائه أمس وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق« :بحثنا في التعاون األمني بين البلدين
ألننا في مصر نعتبر مواجهة اإلرهاب شاملة سواء من
ناحية الجغرافيا أو من ناحية اإلمكانات».
ّ
البث من جورة البلوط ،قال
وعن وقف «نايل سات»
السفير المصري« :هناك تبادل مراسالت بين شركة
نايل س��ات ووزي��ري االت��ص��االت واإلع�لام في لبنان،
وتقوم السفارة بجهد كبير في الترتيب حاليا ً لزيارة
وفد مشترك من الوزارتين والمعنيين إلى القاهرة».
أض��اف« :نحن حريصون دوم �ا ً على لبنان وعلى
تحقيق المصالح العربية .هناك بعض المشاكل الفنية
والمادية التي يجب تذليلها والتعامل معها بهدوء.
وه��ن��اك عقبة أخ��رى ت��م تجاوزها اآلن وه��ي تجديد
الترخيص الذي أصدره مجلس وزراء لبنان».
من جهة أخرى ،أقام زايد في منزله في دوحة الحص
حفل استقبال على شرف الوفد العسكري المصري الذي
يزور لبنان لتفعيل التدريب العسكري بين البلدين ،في
حضور رئيس األركان في الجيش اللبناني اللواء الركن
وليد سلمان ،رئيس الوفد العسكري المصري العميد
الركن سمير طاهر الرفاعي ،القنصل المصري شريف
البحراوي ،وفد من ضباط القيادة في الجيش اللبناني،
الملحق العسكري في السفارة المصرية العقيد حسام
محسن ،إضافة إلى المشاركين في الدورة من الجيش
المصري.
وتحدث السفير المصري الفتا ً إلى «أنّ العالقات بين
مصر ولبنان عالقات متنوعة )...( ،ومن الضروري أن
تمتد إلى المجال العسكري».

وقال« :نحن نواجه تحديات مشتركة ،مصر ولبنان
والعالم العربي والعالم كله اآلن يواجه تحديا ً واحدا ً
اسمه اإلرهاب ،وهذا ال يعني اختفاء القضايا األخرى.
فهناك قضايا كبرى وعلى رأسها القضية الفلسطينية
التي ما زال��ت دون ح� ّل وم��ا زال الشعب الفلسطيني
يعاني ،ولكن من دون شك هناك اآلن تح ٍّد واحد مشترك
ومن الضروري لنا جميعا ً أن نتعاون فيه».
أضاف« :إنّ هذه التفاعالت بالغة األهمية ويجب أن
نحافظ عليها ،ويجب أن نزيلها ،وفي لقاءاتي مع قائد
الجيش العماد جان قهوجي كنا نؤكد دوم�ا ً حرصنا
على الجيش اللبناني ،إدراكنا في مصر دقة األوضاع
اللبنانية ،وأنّ هذه األوضاع تحتاج منا جميعا كعرب
تقديم ك ّل الدعم إلى لبنان».
وتابع« :نحن حريصون مع تفهمنا لظروف لبنان
على األهمية الكبيرة التي نعطيها جميعا ً لوضع
الجيش اللبناني وتقويته .وإذا ك��ان المال مطلوبا ً
لدعم الجيش اللبناني والسالح ،أنا أعتقد أنّ نتبادل
الخبرات التدريبية ال يق ّل أهمية ،خصوصا ً أن العدو
واحد كما ذكرنا».
وأشار سلمان ،من جهته ،إلى «أنّ العالقات اللبنانية
ـ المصرية عالقات قديمة ج��دا ً ضاربة في التاريخ،
وهي حاليا ً أكثر من ممتازة ،ونحن نسعى باستمرار
إل��ى ترسيخ ه��ذه العالقات وتطويرها ،خاصة على
صعيد القوات المسلحة والتعاون الوثيق بين الجيش
اللبناني والجيش المصري الشقيق».
وقال« :إنّ هذا التفاعل بالخبرات والتبادل التدريبي
بين الضباط اللبنانيين والضباط المصريين ،يمثل
غنى للفريقين ،خاصة لما يتمتع به الجيش المصري
من قدرات عمالنية وكفاءات عالية ،وهو جيش مج ّرب
بأكثر من معركة ،وكان قتاله شرفا ً بأكثر من ساحة،
والجيش اللبناني كذلك األمر .إننا نحن نقوم بواجباتنا
على أكمل وجه ولنا أيضا ً مواقف مشرفة تجاه العدو
المشترك أكان إسرائيل أم كان اإلرهاب».

