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«�إ�سرائيل» :حرب كاملة على لبنان

«�سالح ال�شهادة» �أم�ضى بكثير
من «�سالح يوم القيامة ال�صهيوني»

 روزانا ر ّمال

*

أسامة العرب

فيما يعمل البعض على خنق المقاومة سياسيا ً ومالياً ،يجري
الجيش «اإلسرائيلي» أكبر مناوراته العسكرية لمحاكاة ش ّن حرب
مد ّمرة على لبنان ،باستخدام أحدث األسلحة وأكثرها تط ّورا ً في
مختبر عمالق وسط فلسطين المحتلة .ويع ّد هذا التدريب األضخم
على اإلطالق ،حيث يجري على مستوى الكتائب ،ومن خالل ض ّم
جنود من كتيبة جوالني واللواء السابع المد ّرع وسالح الطائرات
ب���دون ط��ي��ار والمهندسين العسكريين ف��ي جيش االح��ت�لال ،كما
أنّ غالبية المنظومات القتالية الجديدة التي ت ّم اختبارها في تلك
المناورات ،ال يزال العمل بها ساريا ً وبمنتهى السرية.
وقد كشفت الصحف العبرية مؤخرا ً أنّ «إسرائيل» أعدّت سالحا ً
جديدا ً لضرب لبنان به ،أسمته «س�لاح يوم القيامة» ،وهو عبارة
عن صاروخ مد ّمر تنتجه الشركة الحكومية اإلسرائيلية «تاعس»،
وهو يصيب هدفه بدقة متناهية ويد ّمرها بقوة ،ويمكن إطالقه من
الب ّر والبحر على السواء .كما ج ّهز سالح البحرية «اإلسرائيلية»
أي��ض��ا ً غ��واص��ة «التنين» األلمانية الصنع ،وال��ت��ي يبلغ طولها 68
متراً ،وتصفها تقارير «إسرائيلية» بأنها األكثر تط ّورا ً في العالم،
وق���ادرة على حمل «س�ل�اح ي��وم ال��ق��ي��ام��ة» .وم��ن جهته ،أ ّك���د وزير
التعليم «اإلسرائيلي» نفتالي بينيت ،أنّ «إسرائيل» تتجه نحو «عقيدة
قتالية» جديدة ،مفادها أنّ لبنان كلّه سيكون عنوان الحرب المقبلة.
خصص المجلس ال��وزاري األمني المص ّغر في حكومة
ولهذا ،فقد ّ
العدو جلسة طويلة للتباحث السري في «سيناريو الحرب» ،دون
أن يستبعد دخول سورية وإيران على خط الدفاع عن لبنان ،وحتّى
فتح جبهة الجوالن السوري المحت ّل ،مؤكدا ً في نفس الوقت «أنّ هذه
الحرب سوف تكون حربا ً لم تشهد «إسرائيل» مثيالً لها من قبل».
من ناحية أخرى ،فإننا نجد اليوم أنّ هنالك تكامالً واضحا ً بين
تتوسل
السياستين األميركية و«اإلسرائيلية» ،ففي حين أنّ األولى
ّ
عالني ًة سياسة الحرب الناعمة ،تعمل األخرى بسرية على التسلّح
والتم ّول إيذانا ً بالحرب الدامية .أما عن ماهية الحرب الناعمة ،فهي
تلك التي تتمثل في حصار محور المقاومة والممانعة ،وتشويه
سمعته ،وبث كافة المشاريع الفتنوية في دوله ،وضرب استقراره
األم��ن��ي والسياسي ،تمهيدا ً إلخضاعه وإللباسه ط��وق العبودية
وال�� ّذل ،وجعله يسير عنو ًة في فلك السياسات الصهيو  -أميركية
في المنطقة ،وه��ذا ما يجري اإلع���داد له من قبل غالبية المفكرين
الغربيين والصهاينة أم��ث��ال صموئيل هنتنغنون صاحب مقولة
«ص��دام الحضارات» وفرانسيس فوكوياما صاحب مقولة «نهاية
التاريخ» ،وبرنارد لويس صاحب فكرة «تفتيت الشرق األوسط»
وناتان شارنسكي من حتمية «الصراع بين الحضارة اليهودية ذات
القيم الغربية والحضارة ذات الجذور والقيم الشرقية» .ولهذه الغاية
أيضا ً فقد أع��دّت الويالت المتحدة مؤخرا ً العشرات من الدراسات
واألب��ح��اث ،وال��ت��ي ك��ان م��ن أب��رزه��ا دراس���ات مركز بحوث وزارة
الدفاع األميركية المعروف اختصارا ً باسم «راند» حول سبل تفكيك
الدول والنظم والحركات والقوى المناهضة للسياسات األميركية
االستعمارية في العالم.
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،ي��غ��دو ف��ع��ل ال��م��ق��اوم��ة م��ن��ط��وي��ا ً أو متض ّمنا ً
لنموذج يعود إلى أكثر من فئة من القيم المتواكبة في آن معاً ،وبما
ال يحوج إلى االصطدام بمعايير تفاضلية بين الوطني واألخالقي
واالجتماعي واإلنساني ،األمر الذي يؤدّي إلى إظهار الوالء للوطن،
ولإلحساس تباعا ً باالنتماء للمجموعات الح ّرة ،والتشارك في ش ّد
عرى المواطنين بعضهم ببعض .كما أنّ نقطة قوتنا اليوم ،هي أنّ
موسكو وبكين باتتا تعيان فعالً مصالحهما الحيوية في الشرق
األوس��ط ،وتتصدّيان لكافة سياسات الويالت المتحدة األميركية
االستعمارية ،ما معناه أنّ «إسرائيل» لن تستطيع أن تبقى في األمد
المنظور الدولة الوحيدة المتفوقة عسكريا ً ونوويا ً واقتصاديا ً في
الحيّة في الشرق األوسط بات باستطاعتها
المنطقة ،ال بل إنّ القوى َ
أن تتسلح وتواجه وتتحدّى وتنتصر.
وما يؤكد ذلك ،أنّ التقرير الصادر عن جيش االحتالل اإلسرائيلي،
يظهر مدى تعاظم ق��درات المقاومة اللبنانية وسالحها ،ولهذا ت ّم
وصفها بأنها «الخطر األكبر على إسرائيل» ،حيث بات باستطاعة
المقاومة ،وفقا ً للتقرير أيضاً ،إقفال مطار بن غوريون الذي يشكل
العصب الحيوي للكيان االسرائيلي مع ال��خ��ارج ،وتهديد سالح
البحرية اإلسرائيلية والسيطرة على مستوطنات قريبة من لبنان،
إضافة الى قدراتها على أسر جنود «إسرائيليين» في الحرب المقبلة،
وتحويل العمق «اإلسرائيلي» إلى ساحة للفوضى بفعل الصواريخ
التي ستغطي سماء تل أبيب ،ما معناه بأنّ ك ّل الرهانات التي بناها
«االسرائيليون» حول إمكانية الفوز قد سقطت ،ولهذا تتعزّز مقولة
إنّ المقاومة سبقت «إسرائيل» عشر سنوات في مجال تعزيز قدراتها
الصاروخية.
وب��ح��س��ب ت��ق��دي��رات ج��ي��ش االح���ت�ل�ال ،فتتمثل ق���وة المقاومة
اللبنانية في حجم الصواريخ والصواريخ المنحنية المسار ،والتي
تصل حاليا ً على ح ّد قوله إلى حوالى  700صاروخ بعيدة المدى،
و 5500ص��اروخ متوسطة المدى ،واكثر من  100.000صاروخ
قصيرة المدى .فيما يقدّر جيش االحتالل بأنه في اليوم القتالي
الواحد س��وف تقوم المقاومة فيه بإطالق  1000ص��اروخ لمدى
قصير يصل إلى  24كيلومتراً ،و 50صاروخا ً لمدى يصل الى 250
كيلومتراً ،إضافة الى عشرة صواريخ بعيدة المدى تصل الى ديمونا.
وفي تفصيل أنواع الصواريخ ،يعدّد التقرير اآلتي :صواريخ «فجر»
لمدى  43كيلومتراً ،وصواريخ «فروغ  »7وصواريخ  220ميليمترا ً
وصواريخ «اس اس  »21لمدى  70كيلومتراً ،وصواريخ  302لمدى
 110كيلومترات ،وصواريخ «اس ار  »250لمدى  240كيلومتراً،
و«سكاد سي» لمدى  300ـ  500كيلومتر ،و«سكاد دي» الذي يصل
مداه الى  700كيلومتر.
فيما يقول المحلل الصهيوني أور هيلر لتلفزيون ال��ع��دو بأنّ
الظروف الطوبوغرافية على الحدود مع لبنان ،تسمح لـ«المقاومة
اللبنانية» بالتقدّم الى األمام ،واذا دخل مئتا مقاتل منها نحو الجليل
عبر األح��راج ،فمن غير المؤكد أنّ الجيش االسرائيلي سيستطيع
أن ي��راه��م قبل وصولهم ال��ى ال��ح��دود ،وه��ذا م��ا يقلقه .أم��ا الخبير
العسكري الصهيوني اليران تال فيشاركه ال��رأي ،ويرى بأنه من
الممكن أن تجتاز خلية من «المقاومة اللبنانية» الحدود ،وتتمكن
من السيطرة على مستوطنة وتحتجز رهائن وتخوض الحرب ض ّد
الجيش االسرائيلي ،فـ«المقاومة» على ح ّد قوله لديها إمكانيات أكبر
لضرب إسرائيل ،سواء من ناحية كمية الصواريخ المتطورة ،أو من
ناحية كفاءة مقاتليها وعدد المستعدّين لديها للقتال ،وجهوزيتهم
لساعة الصفر.
وفي الخالصة ،ف��إنّ «إسرائيل» وأميركا تقودان علينا حربين،
األولى ناعمة فيما الثانية دموية ،ولهذا يطلقون على هذه األخيرة
«كي الوعي» ،أما عن الر ّد األنجع على هاتين الحربين فال
مصطلح ّ
يكون إال بالتمسك بالقيم والمبادئ الرئيسية التي قامت عليها هذه
المقاومة .وإننا إذ نستحضر ما ح ّل بأشقائنا وأهلنا الفلسطينيين
من مأساة وتهجير من جراء إعالن ما يس ّمى بـ«الدولة اإلسرائيلية»
ال��م��زع��وم��ة ،وم���ا ت��ق��وم ب��ه ت��ل��ك األخ��ي��رة م��ن اس��ت��ب��اح��ة ألراضينا
و ُمقدّساتنا ،فال يسعنا سوى أن نشير إلى أننا اليوم أمام خيارين
ال ثالث لهما ،فإما الرضوخ لسياسات ال��ذ ّل والخنوع والعبودية
واالس��ت��س�لام ،وإم���ا الممانعة وال��م��ق��اوم��ة وال��دف��اع ع��ن األوط���ان
والكرامات والحريات والمقدسات .ولهذا فإننا نؤكد للجميع بأنّ
شعبنا األبي عاشق للشهادة ،وباستطاعته أن يقف في وجه أعتى
القوى والجيوش في العالم .وبامتشاقه سالح الشهادة هذا ،فهو
قادر على أن ُيفقد ك ّل تأثيرات ومفاعيل األسلحة المادية ،فال يعود
أي قيمة مهما بلغت قوتها وجبروتها وقدرتها التدميرية ،ولهذا،
لها ّ
شعب منتص ٌر ال محال!
فإنه
ٌ
*محام ،نائب رئيس
للمهجرين سابقا ً
الصندوق الوطني
ّ

تحضر ذكرى حرب تموز بقوة في «إسرائيل» هذه السنة
بشكل أكثر تفاعلية من خالل مؤتمرات ولجان مركزية تضيف
إلى أرشيف كل سنة ما يمكن استخالصه من حرب ،2006
ويُزاد على ما يمكن ان يكون عليه مشهد توقع المعركة المقبلة
مع حزب الله.
مؤتمر هرتسيليا واحد منها ،إضافة الى مؤتمرات أقيمت في
الجليل األعلى ،وهي المنطقة التي تقف عند منطق قد يغيّرها
في لحظة حرب مباغتة ،فحزب الله في كواليسه وقاعدته ال
يخفي قدرته على اقتحام مواقع «إسرائيلية» داخل األرض
المحتلة وإمكاناته التي تتيح له المكوث في الجليل ومناطق
عديدة في شمال فلسطين المحتلة ،وهذا األمر يشكل لوحده
هاجسا ً عند مستوطني المنطقة الشمالية التي تخضع
اليوم مجموعات الجيش القتالية فيها إضافة إلى االحتياط
لتدريبات مكثفة على ما أعلنه المتحدث باسم الجيش
اإلسرائيلي افيخاي ادرعي.
تدرك «إسرائيل» انه وبالرغم من استفادتها من األزمة
السورية ومشاركتها بعمليات الضغط على ح��زب الله
بإسناد التكفيريين بما يلزم للمواجهة ،أنها ليست قادرة حتى
الساعة على ضبط إيقاع الحزب القتالي في ايّ حرب مقبلة،
فاغتيال قادة كبار بالنسبة إليه لم يفرز حتى الساعة أجواء
ارتباك او فوضى داخل كوادره ،ولم ينتج عن اغتياالت دقيقة
بحجم القيادي الشهيد مصطفى بدر الدين وغيره ،ايّ نوع من
التراجع اإلداري في الميدان السوري تحديداً ،ك ّل هذا يضاف
الى الحديث عن تحضير حزب الله ك��وادره إلع��ادة ترتيب
البيت الداخلي سياسيا ً وتنظيميا ً وعسكريا ً بشكل سلس
ومدروس.
توجه رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي الى موسكو في ثالث
زي��ارات متتالية ع��رض خاللها مفهوم الشراكة الروسية

بالمنطقة بغياب األميركي أواخر العام  2016مستحضرا ً ملف
حزب الله بشكل أساسي على طاولة البحث ،خصوصا ً انه
بات في الجوالن الذي ال ينفك نتنياهو يك ّرر مقولة انه «جزء ال
يتجزأ من الكيان» ،عاقدا ً اجتماعا ً وزرايا ً مستفزا ً هناك.
زيارات تعني انّ «إسرائيل» العاجزة عن محاصرة حزب
الله باتت اليوم بحاجة إلى ضمانات تمثلها روسيا بشكل
مباشر ،فهي ق��ادرة على لعب هذا ال��دور بشكل واع��د نظرا ً
لتحالفها مع إيران وسورية وحزب الله بالميدان ،وهذا ّ
يدل
على دراية «إسرائيلية» بتعقيد المشهد اكثر بدخول موسكو
الغير مستعدة للعب دور المتواطئ في لحظات مفصلية
خصوصا ً تلك المتعلقة بمكافحة اإلرهاب مع علمها المسبق
بدور حزب الله المركزي ميدانيا ً فيه.
مواجهة حزب الله ت��زداد تعقيدا ً بالنسبة لـ«إسرائيل»
خصوصا ً انّ المواجهة الداخلية محليا ً عبر الضغط عالذي
تمارسه واشنطن في مسألة العقوبات المصرفية في محاولة
لتقليب شارعه اوال ً والراي العام اللبناني عليه ثانيا ً ليس
اكيدا ً نجاعتها كخيار قادر على التأسيس لثغرة يدخل عبرها
الحساب «اإلسرائيلي» بفوضى الداخل وما يعنيه من انهيار
دراماتيكي للوضع األمني يضع سالح حزب الله مجدّدا ً أمام
مفصل التحريض والترهيب عند بعض اللبنانيين ،فك ّل شيء
اليوم تغيّر بوجود عامل التكفير الذي دخل كعنصر أساسي
يب ّرر امتالك السالح بغياب القدرة عند الدولة اللبنانية
هذا اوال ً وثانيا ً باعتباره حليفا ً مباشرا ً ميدانيا ً لروسيا في
سورية التي يستسيغها جزء كبير من اللبنانيين وبينهم
المسيحيين.
الحرب المقبلة على لبنان لن تكون كسابقاتها ،هذا ما
يؤكد عليه ضباط استخبارات بالجيش اإلسرائيلي» ،وهذا
ما بات بديهيا ً بالنسبة للجنة التي قدّمت تجربته في لبنان
والتقرير الذي عالجت فيه لجنة فينو  -غراد مكامن الضعف
والفشل ،بالتالي فإنّ الحرب المقبلة ستحمل عنصرا ً جديدا ً
لم تحمله الحروب السابقة خصوصا ً في  2006حيث كان

بري يبحث ملف النفط
مع نظريان وهيئة �إدارة القطاع

بري مجتمعا ً إلى نظريان والهيئة
استقبل رئيس مجلس النواب
نبيه ب��ري بعد ظهر أم��س في مق ّر
الرئاسة الثانية في عين التينة،
وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان
وه��ي��ئ��ة إدارة ق��ط��اع ال��ن��ف��ط ،وت��م

البحث في سبل تشريع الخطوات
في ملف النفط والغاز.
وكان بري استقبل رجل األعمال
سركيس سركيس ،وع���رض معه
األوضاع العامة.

كما التقى مجلس بلدية بيروت
ب��رئ��اس��ة رئيسه ج��م��ال عيتاني،
وت��م البحث ف��ي ش���ؤون وشجون
العاصمة وبرنامج المجلس البلدي
الجديد.

زا�سيبكين يزور فرنجية ويلتقي
وفد ًا من التنظيم ال�شعبي النا�صري

فرنجية مستقبالً زاسيبكين
استقبل رئيس «تيار المرده» النائب سليمان فرنجيه
في دارته في بنشعي السفير الروسي في لبنان الكسندر
زاسيبكين ،حيث عقد اجتماع في حضور وزي��ر الثقافة
المحامي ريمون عريجي والسيد انطوان مرعب تخلله
بحث في األوضاع الراهنة.
وكان زاسيبكين التقى ،في مق ّر السفارة في بيروت،
األمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد
يرافقه وفد ضم معروف مصطفى سعد والدكتور سامر

جرادي وعماد الكيالني.
وج��رى خالل اللقاء ،بحسب بيان التنظيم الشعبي،
«التداول في المستجدات على الساحة الدولية ،ولتقديم
التهاني لمناسبة عيد «يوم روسيا» إلى السفير الروسي،
وعبره إلى الرئيس الروسي والشعب الروسي ،كما جاء
للتأكيد على «العالقة التاريخية التي تربط بين الشعبين
الللبناني والروسي ،خاصة النضال المشترك ضد الهيمنية
األميركية وضد الجماعات اإلرهابية ومن يقف وراءها».

قصف الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واقعة خارج
الليطاني أحد أبرز المفاجآت التي شهدتها ،ما يعني انّ الحرب
المقبلة ستكون بعنصر جديد من هذا النوع يتمثل هذه المرة
باستهداف كامل األرض اللبنانية من دون استثناءات ،وهذا
له حساباته بالنسبة إلسرائيل التي فقدت عنصر االبتكار
في حروبها في وقت انتشر حزب الله وامت ّد من جنوب لبنان
إلى سورية فالعراق واليمن ،وهو اليوم قادر حسب وزير
االستخبارات اإلسرائيلي يوفال شتاينتس على «إلحاق
الضرر بالبنى التحتية والمطارات والموانئ ومصادر الطاقة
في إسرائيل».
يقول وزير التعليم اإلسرائيلي المتشدّد نفتالي بينيت «إنّ
ّ
تحضر لعقيدة قتالية جديدة مفادها أنه في الحرب
إسرائيل
المقبلة يجب أن يكون لبنان كله هو العنوان بحديث يأتي
بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لـ«حرب لبنان الثانية»،
موضحا ً انّ «لبنان يساوي حزب الله ،وحزب الله يساوي
لبنان» ،ألن اللبنانيين يعتقدون اعتقادا ً خاطئا ً أنّ إسرائيل
تف ّرق بين الحزب والحكومة اللبنانية في أيّ مواجهة مقبلة».
تدرك «إسرائيل» انّ إحدى وسائل الضغط المتبقية هي
الضغط الداخلي على الحزب والسعي لخلق بيئة نافرة من
هذا التنظيم الذي رسم شكل االنتصار في أذهان اللبنانيين
حتى نجحت بكسرها عند جزء منهم ،وتبدو الدول العربية
اليوم ،ولحسابات اقليمية مثل االشتباك مع إيرا ،حاضرة
للضغط على حزب الله بالقدر الممكن وتنفيذ هذه األجندة
بشكل او بآخر ،وقد بدأت السعودية ذلك فعالً.
معادلة «حزب الله يساوي لبنان ولبنان يساوي حزب
الله» بالنسبة للقيادة األمنية اإلسرائيلية هي العنصر الجديد
الذي ستخوض فيه تل ابيب حربها الحاسمة لرسم شكل
التسويات في المنطقة ،فكسر حزب الله باعتقادها سيكون
عبر استهداف ك ّل الفئات والطوائف والمناطق من مسيحيين
وسنة ب��دال ً من حصرها بالمك ّون الشيعي كفصيل أثبت
حضوره وتجذره إلى جانب حزب الله بشكل وازن.

قلّل مرجع سياسي
كبير من أهمية استقالة
وزيري حزب الكتائب
من الحكومة ،معتبرا ً
أمام ز ّواره أنها ال تق ِّدم
وال ِّّ
تؤخر حتى ولو
ً
تق ّدما بها خطيّا إلى
الرئيس ت ّمام سالم،
ذلك أنّ نصاب جلسات
المجلس يبقى مؤ ّمنا ً
لتسيير عمل الحكومة،
فضالً عن ميثاقيتها
التي ما تزال موجودة،
ولفت إلى أنه بالرغم
مما يتمتّع به وزير
العدل المستقيل أشرف
ريفي من مواصفات
سياسية ومذهبية
ومناطقية فإنّ استقالته
لم تشكل عاصفة
كما تمنّى ،بل انتهى
مفعولها في وقت
سريع جداً .وهذا ما
سيحصل مع الكتائب
أيضاً.

�سالم يتبلّغ «ر�سمياً» ا�ستقالة وزراء «الكتائب»
وي�ستقبل الخازن ومخزومي
استقبل رئيس الحكومة تمام سالم،
في السراي الحكومية ،رئيس حزب
الكتائب سامي الجميل الذي أعلن بعد
اللقاء أنّ الزيارة «إلبالغ الرئيس سالم
رسميا ً باستقالة وزيري الحزب آالن
حكيم وسجعان قزي من الحكومة،
وأبدينا له تقديرنا لشخصه ومحبتنا
له ،وال عودة عن االستقالة».
وردا ً على سؤال عن تقديم االستقالة
خطياً ،أج��اب الجميل« :ف��ي غياب
رئيس الجمهورية ال تقدم االستقالة
خطياً».
واستقبل سالم أيضا ً رئيس «حزب
الحوار الوطني» فؤاد مخزومي وبحث
معه األوض���اع المحلية واإلقليمية
والدولية.
واع��ت��ب��ر م��خ��زوم��ي أنّ «حكومة
الرئيس سالم في هذه المرحلة صمام
أمان على الرغم من العثرات القائمة»،
م���ؤك���دا ً أن «ال مصلحة ألح���د في
إضافة صعوبات وأعباء على البلد،
والمطلوب تخفيف األعباء المعيشية
عن الناس ،وإيالء االقتصاد االهتمام
الالزم» .وشدّد على «ضرورة الحفاظ
على ال��ق��ط��اع المصرفي ألن��ه عماد
االقتصاد ال��ي��وم» ،الفتا ً إل��ى أنّ «ما
حصل في فردان أثر سلبا ً على موسم
السياحة».
وجدّد ثقته بقدرة سالم على حفظ
الحكومة من االنهيار إلى حين إنجاز
االنتخابات الرئاسية .وحذر القوى
السياسية من «التمادي واالسترسال
في اإلنقسامات» ،داعيا إلى «التوافق
على ح ّل األزمات قبل أن تخرج األمور
من أيدينا ،وتأتي الحلول من الخارج
بما قد يهدد الوحدة الوطنية والسلم
األهلي».
وأعلن مخزومي أنه دعا سالم إلى
المشاركة في حفل افتتاح مهرجان
«رمضانيات بيروتية» الذي سيُقام
في بيال في  21حزيران المقبل.
كذلك استقبل سالم رئيس المجلس
العام الماروني ودي��ع الخازن على
رأس وفد من أعضاء الهيئة التنفيذية
للمجلس.

سالم مستقبالً الجميل في السراي
بعد اللقاء قال الخازن« :تداولنا
األوض���اع المعقدة والصعبة التي
تواجهها الحكومة ،ال سيما على
ص��ع��ي��د ال��م��ل��ف��ات ال��م��ش��ك��و منها
وال���خ�ل�اف���ات ع��ل��ي��ه��ا ،ف��ض�لا عن
العقوبات المالية األميركية على
حزب الله».
أضاف« :أقر دولته بوجود حالة
غير عادية في التعامل مع األزمات
الداخلية ،إال أنها تبقى محصورة بأهل
البيت ،أما تلك المتعلقة بالخارج،
كالعقوبات التي فرضت على حزب
ال��ل��ه وال��م��ؤس��س��ات المنتمية إلى
بيئته ،فقد أجرينا تقييما مع الرئيس
سالم بأنّ االستهداف الذي يراد منه
إحكام الحصار المالي على الحزب،
وك��اد يصيب مقتالً ف��ي استقرارنا
النقدي واالق��ت��ص��ادي ل��وال حرص
الرئيسين سالم وب��ري ،واستيعاب
أب��ع��اد ه��ذا ال��ق��رار م��ن جانب حاكم
مصرف لبنان الدكتور رياض سالمة
كعادته لتجنب األسوأ والحفاظ على
ثقة المواطن بالمؤسسات المصرفية
والنقدية ،ومنعا ً ألي توتر في عالقات
األف��رق��اء السياسية المتماهية مع
الصراعات اإلقليمية».
أضاف« :أما بالنسبة إلى استقالة

وزيري الكتائب ،فال تعدو كونها موقفا ً
اعتراضيا ً قويا ً وال تستهدف إطاحة
ال��ح��ك��وم��ة ،ب��ل الضغط لتصحيح
الخلل في الملفات الداخلية الحرجة
والتي تخضع للتجاذبات».
وخ��ت��م« :ك��ان ال���رأي متفقا ً على
أنّ س��ع��ة ال��ص��در ال��ت��ي يعتمدها
دول��ة الرئيس س�لام ،تترك هامشا ً
دائما ً للتفاهم وبقاء السيطرة على
التماسك الحكومي ،ريثما تحين
اللحظة الحاسمة التي يجمع عليها
ال��ح��ري��ص��ون ع��ل��ى ان��ت��ظ��ام وض��ع
المؤسسات الرسمية وعلى رأسهم
ال��رئ��ي��س��ان ب���ري وس��ل�ام وغبطة
البطريرك الراعي ،النتخاب رئيس
ج��دي��د للجمهورية وإزال����ة عوائق
االزدواج في الصالحيات وتوازناتها
الميثاقية».
وم��ن زوار ال��س��راي :المستشار
الخاص لرئيس المفوضية األوروبية
للدفاع واألمن ميشال بارنييه يرافقه
السفير الفرنسي في لبنان إيمانويل
بون ،المدعي العام التمييزي القاضي
سمير حمود ،راع��ي أبرشية بعلبك
ودير األحمر للموارنة المطران حنا
رحمة ،ووفد من «جامعة الالعنف»
برئاسة أوغاريت يونان.

مقبل يعر�ض و�سفير كوريا التعاون الع�سكري
ويتفقد الطبابة الع�سكرية في بدارو

الم�شنوق يتابع التطورات مع بو �صعب
وبورتوالنو ويُ�شيد بدور «يونيفيل»
استقبل وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق ،قبل ظهرأمس ،قائد
القوة الدولية العاملة في الجنوب
«اليونيفيل) لوتشيانو بورتوالنو
في زيارة وداعية لمناسبة مغادرته
لبنان .وكانت مناسبة ت ّم فيها عرض
الوضع في لبنان والمنطقة في ضوء
التطورات المستجدة والواقع القائم
ضمن نطاق عمل»يونيفيل».
وقد أثنى الوزير المشنوق على
دور قوات «يونيفيل» في توطيد األمن
واالستقرار في الجنوب اللبناني».
وأشاد بـ«مهنية بورتوالنو وانفتاحه

وجهوده على صعيد تعزيز العالقات
اإلي��ج��اب��ي��ة وال��ب��ن��اءة م��ع مختلف
األجهزة األمنية والعسكرية وكذلك
عمل القوات الدولية التنموي مع
البلديات واألهالي.
وق��د شكر ال��ج��ن��رال ب��ورت��والن��و
ال��وزي��ر ال��م��ش��ن��وق ع��ل��ى تعاونه
وت��ع��اون األج��ه��زة األمنية التابعة
لوزارة الداخلية مع القوات الدولية،
وأك��د «أن��ه يغادر لبنان مع أطيب
الذكريات» ،مشيرا ً إلى «أنّ تجربته
اللبنانية كانت غنية إنسانيا ً ومفيدة
مهنيا ً له».

وأه������دى ب���ورت���والن���و ال���وزي���ر
المشنوق درع���ا ً ت��ذك��اري��ة .وق��دم
المشنوق ،بدوره ،لبورتوالنو درعا ً
تقديرا ً لخدماته كقائد للقوات الدولية
العاملة في جنوب لبنان.
ث��م بحث ال��وزي��ر المشنوق مع
وزي���ر التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب األوض��اع العامة
في البالد .كما استقبل مدير مكتب
«الحملة الوطنية السعودية لنصرة
األشقاء في سورية» في لبنان وليد
جالل.

مقبل متفقدا ً المستشفى العسكري في بدارو
قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير
مقبل ظهر أمس ،بجولة تفقدية على الطبابة العسكرية في
ب��دارو ،شملت المستشفى المركزي والعيادات الخارجية
واألقسام التابعة لها .وترأس اجتماعا ً ضم رئيس الطبابة
العسكرية العميد الركن ميشال بو سرحال وفريق األطباء
العاملين في المستشفى ،واطلع منهم على واق��ع الحال
والحاجات المطلوبة لتحسين أوضاع المستشفى العسكري
وتزويده ما يلزم من معدات وأدوية .كما شكر العميد الركن بو
سرحال وفريق األطباء على العناية التي يقدمونها للجرحى

والمرضى من العسكريين الذين يفتدون الوطن بدمائهم.
وكان مقبل استقبل قبل الظهر في مكتبه في الوزارة سفير
كوريا الجنوبية الجديد لي يانغ مان في زيارة بروتوكولية
للتعارف .وكانت مناسبة جرى خاللها ت��داول العالقات
الثنائية بين لبنان وكوريا ،وال سيما في مجال التعاون
العسكري.
وشكر مقبل السفير الكوري على ك ّل ما تقوم به الكتيبة
الكورية العاملة ضمن ق��وات حفظ السالم في الجنوب
«يونيفيل» بالعاون مع الجيش اللبناني.

