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تطبيع �سعودي ـ «�إ�سرائيلي» مقابل التقارب الإيراني ـ الغربي

جل�سة انتخاب الرئي�س
واالنفراجات المحتملة

 روزانا ر َّمال

*

أسامة العرب

موجة التفاؤل ما زالت تسود ولم تنحسر ،وهناك تقدير بأنّ
انتخاب رئيس جديد للجمهورية سيحصل في الفترة الواقعة
ما بين آب وأيلول ،وأنّ االستحقاق الرئاسي قد دخل مراحله
النهائية ،خصوصا ً بعد قدوم وزير خارجية فرنسا جان مارك
إيرولت الى لبنان في زيارة عنوانها السياسي المعلن «رئاسة
الجمهورية» والمستتر«الملف النفطي» .كما جرت مقاربة ملف
الرئاسة أيضا ً بين الرئيس بري والوزير باسيل من خالل الملف
النفطي ،وقبل ذلك كان موضوع رئاسة الجمهورية قد طرح في
جلسة الحوار بين ح��زب الله والمستقبل ،وأيضا ً على طاولة
الحوار الوطني في إطار مبادرة الرئيس نبيه بري التي أدرجها
تحت عنوان «السلة المتكاملة».
وتجدر اإلشارة إلى أنّ االتفاق النفطي التمهيدي هذا يعكس في
طياته توافقا ً أكبر مما يوحي إليه ،فهو يأتي من ضمن توافقات
دولية أشمل على مستوى المنطقة بين األميركيين والروس
ح��ول النفط والغاز على ساحل المتوسط الشرقي ،وال سيما
في ما يتعلق بلبنان وسورية وقبرص و«إسرائيل» .فهذا الملف
ُيش ّكل عامالً أساسيا ً في رس��م معالم المرحلة المقبلة ،وهو
جزء رئيسي من ضمن التسويات التي على أساسها ستتحدّد
حصص الالعبين الدوليين واإلقليميين وحساباتهم .وعموما ً
ال يع ّد النفط أح��د مؤشرات قياس ق��وة ال��دول اقتصاديا ً فقط،
بل إنه أصبح سببا ً مباشرا ً إلثارة العديد من النزاعات اإلقليمية
والدولية في المناطق التي تزخر بثروات نفطية ،خصوصا ً في
الشرق األوسط بعد االكتشافات الالفتة لمواردها النفطية ،مما
جعل هذه المنطقة تتصدّر المشهد الجيو -استراتيجي .فهناك
خالف بين لبنان و«إسرائيل» حول حدودهما البحرية .وكذلك
هو الحال أيضا ً بالنسبة للشطرين اليوناني والتركي من قبرص.
وفي هذا اإلطار أع ّد برنامج السياسة األمنية والخارجية التابع
لـصندوق مارشال األلماني بواشنطن ،دراس��ة تحت عنوان:
«اكتشافات ال�غ��از ف��ي ش��رق البحر األب�ي��ض المتوسط ،اآلثار
المترتبة على األم��ن ال�ب�ح��ري اإلق�ل�ي�م��ي» ،إلل �ق��اء ال �ض��وء على
االكتشافات البترولية الجديدة في شرق البحر المتوسط ،وأثر
ه��ذه االكتشافات على مستقبل المنطقة .فأوضحت الدراسة
أنّ الصراع اللبناني – اإلسرائيلي حول المناطق االقتصادية
الخالصة ،سوف يؤدّي إلى مواجهات حتمية بينهما على غرار
ما حدث في حرب تموز عام  .2006كما تنبّأت بإمكانية حدوث
هجوم إرهابي أو مسلح على ك ّل مؤسسات الطاقة في المنطقة،
وما يترتب على ذلك من ارتكاب ألعمال إجرامية .وأشارت إلى
صعوبة تعتري المصالح ال��روس�ي��ة ف��ي م��ا يتعلق بالمصادر
النفطية ف��ي المنطقة ،ألنّ ال�ص��راع ال�س��وري يمنع استخراج
ال�م��وارد النفطية السورية ،إضافة إل��ى ع��دم امتالك الشركات
الروسية تراخيص اكتشاف وإنتاج م��وارد طبيعية ،ناهيك عن
القيود التي فرضتها العقوبات الخاصة باالتحاد األوروبي على
أسست لوجود بحري دائم لها
موسكو .ومع ذلك ،فإنّ روسيا ّ
في شرق المتوسط .فيما أشارت تلك الدراسة إلى أنّ االكتشافات
النفطية «اإلسرائيلية» وتوسع أنشطتها البحرية ،تعني تفاقم
العداء مع دول الجوار ،سواء كنتيجة حتمية للصراع مع حزب
الله ،أو ك��ر ّد من القوات السورية على الهجمات «اإلسرائيلية»
الجوية في سورية ،وهو ما سيدفع القوات األميركية الملتزمة
بالدفاع عن «إسرائيل» إلى أن تجد نفسها بالقرب من هذه النقاط
المشتعلة .وختمت ال��دراس��ة بالقول إنّ إمكانية إيجاد حلول
للصراع في الشرق األوس��ط مرتبطة بالمصالح االقتصادية
للدول الكبرى ،خصوصا ً في ما يتعلق بالملف النفطي ،ألنّ ذلك
وحده الكفيل بإعادة األمن واالستقرار للمنطقة.
إال أنّ ما يه ّمنا من اقتراب حصول االنفراجات بشأن الملف
النفطي ال�ل�ب�ن��ان��ي ه��و م��دى ت��أث�ي��ره ب��ال�س�ي��اس��ة ،وع�لاق��ة تلك
االنفراجات المتوقعة باالنفراجات في الملفات السياسية الكبرى
العالقة ،والتي يتصدّرها ملف رئاسة الجمهورية .خصوصا ً
بعدما ب��ات لهذا الملف ،تأثير وإنْ بصورة غير مباشرة على
م�س��ار ال�ع�لاق��ات بين فرنسا وح��زب ال�ل��ه ،حيث عقد إيرولت
اجتماعا ً مع وفد من حزب الله في قصر الصنوبر دام أربعين
دقيقة .وقد تمح َور اللقاء حول الملف الرئاسي بالدرجة األولى،
إضاف ًة إلى الملفات األساسية المرتبطة به ،وسادته أجواء من
الو ّد والصراحة واالنفتاح ،حيث كان إيرولت مستعجالً إنجاز
ه��ذا االستحقاق ،م�ش�دّدا ً على ض��رورة أن يتفاهم اللبنانيون
فسرت مصادر م ّطلعة
على إتمامه في أسرع وقت ممكن .وقد ّ
هذا الكالم بأ ّنه تت ّمة لما كش َفه ديبلوماسي فرنسي منذ مدّة عن
إمكانية إنجاز االستحقاق الرئاسي في لبنان على القاعدة اآلتية:
« َيقبل الرئيس سعد الحريري بالعماد ع��ون رئيسا ً إذا تل ّقى
ضمانات من «حزب الله» ،فقي َل له تستطيع أن تأخذ الضمانات
َ
فرفض الحريري وأص َّر على طلبِها من الحزب» ،وذلك
من عون،
بحسب الديبلوماسي الفرنسي .وك��ان إيرولت قد َث ّمن الدور
الذي يؤدّيه بري ورعايته للحوار الوطني ،معتبرا ً أنّ نظرته «هي
يحب بلده ويريد ويعمل على ح ّل أزماته عبر
نظرة رجل وطني
ّ
الحوار بين جميع القوى اللبنانية من أجل اتفاق متكامل يسمح
في الوقت نفسه بانتخاب رئيس الجمهورية وتفعيل الحكومة
والمجلس النيابي من أجل مصلحة لبنان» .ومن هذا المنطلق،
تتجه األنظار السياسية إلى عين التينة التي تستضيف األسبوع
المقبل الجلسات الحوارية الثالث المرتقبة في أوائل آب ،للبحث
في طرح رئيس المجلس حول مسألة السلة المتكاملة للخروج
من األزم��ة السياسية والدستورية ،والتي تشمل االتفاق على
رئاستي الجمهورية والحكومة والتركيبة الحكومية والتعيينات
وقانون االنتخاب ،بانتظار الجلسة الثالثة واألربعين المفصلية
الن�ت�خ��اب رئ�ي��س ف��ي ال�ث��ام��ن م��ن آب ،وال �ت��ي تنبئ بانفراجات
كبيرة.
ولكن لم يعد خافيا ً على أحد ،أنّ ثمة أطرافا ً تتخلى عن السلة
الكاملة في مقابل مجيء ميشال عون رئيسا ً للجمهورية ،فيما
هنالك أطراف أخرى تشدّد على السلة الكاملة في حال التوافق
على عون رئيساً ،وتس ّميها ضمانات .ولهذا ،فال ب ّد لنا من أن
نتساءل عن ماهية تلك الضمانات التي من الممكن أن ترسو
عليها الصفقة؟ ويجري التباحث حاليا ً حول إمكانية أن يكون
أي
الحريري رئيسا ً ألول حكومة ،أو أن يرضى بح ّل انتقاليّ ،
بأن تأتي حكومة انتقالية تشرف على إجراء االنتخابات النيابية،
وال يترشح رئيسها وال أعضاؤها لالنتخابات النيابية المقبلة،
كما حصل عام  2005عند االتفاق على تسمية نجيب ميقاتي
رئيسا ً للحكومة؟ فيما تلفت بعض المصادر اإلعالمية إلى أنّ
أحد الشروط التي يضعها الحريري هو أن يبقى رئيسا ً للحكومة
ست سنوات ،في حين أنّ فريق
طيلة الوالية الرئاسية التي تمت ّد ّ
 8آذار يطالب من جهته أيضا ً بضمانات من الحريري خصوصا ً
في الموضوع السوري وسالح المقاومة والملف النفطي .وخير
دليل على اقتراب االنفراجات تلك ،هو كالم السفير الفرنسي
أي تصريح
إيمانويل بون لبرنامج «كالم الناس» عن عدم سماعه ّ
سعودي أو فرنسي أو أميركي يرفض العماد عون ،وعن تأكيده
بأنّ الحوار الروسي  -األميركي مستم ّر وبإيجابية.
وأخيراً ...من المؤكد أنّ جلسات الحوار المرتقبة إذا نجحت
ف�س��وف تفضي الن�ت�خ��اب رئ�ي��س ج��دي��د للجمهورية اللبنانية
أي إشكال بسيط قد
بأسرع وق��ت ،ولكن مع التشديد على أنّ ّ
يحصل في تلك الجلسات يمكن أن يؤدّي إلى فرط ك ّل التطورات
الحاصلة.
*محام ،نائب رئيس
للمهجرين سابقا ً
الصندوق الوطني
ّ

التساؤل عن توقيت «المجاهرة» السعودية بالعالقة
بين مسؤوليها وبين مسؤولين وقادة «إسرائيليين» اليوم
هو محطة اساسية من عمر االزمة في المنطقة ،وسط صمت
الرياض عن تبني موقف واضح في إطار لقاءات عدة كتلك التي
حصلت بين األمير تركي الفيصل ورجل المخابرات السعودي
أنور عشقي وبين شخصيات «إسرائيلية» .وبهذا االطار ليس
واردا ً اعتبار الخطوة ارتجاال ً فرديا ً من كال الطرفين ،على اعتبار
ان هذا مستحيل في المملكة وأنّ ملفا ً من هذا النوع يشكل قفزة
نوعية بالوجهة السياسية .بالتالي يبقى التجاهل السعودي
�س نبض» للمواقف العربية والدولية
توقيتا ً وموقفا ً «ج� ّ
من الخطوة من أجل تثبيتها واالنطالق منها نحو المرحلة
المقصودة.
تلفت بهذا االطار اضافة للصمت السعودي الكامل الصمت
العربي ثانياً ،بما يشبه إجماعا ً على عدم اعتبار األمر «حدثا ً
مثيراً» يستدعي استنفارا ً ما .وهنا تتضح جهوزية االرضية
العربية لهذا األمر وخصوبة التربة العربية ذهنيا ً ونفسيا ً لهذه
المرحلة ،وهو الذي لم يكن واردا ً قبل عقود.
الخطوة السعودية بخطورتها تشكل مفصالً في حياة دول
مجلس التعاون الخليجي ايضا ً التي ستتقدم رسميا ً نحو
«إسرائيل» إلنجاز المهمة نفسها .وهنا فإنّ تطبيع دول الخليج
يعتبر تحصيالً حاصالً مع «إسرائيل» ،طالما ان السعودية
قد سبقت ما تبقى من دول بأشواط منذ ما قبل خروج صور
االجتماعات للمسؤولين السعوديين في تل ابيب التي بدأت
منذ سنوات .فمنذ عام  2010حتى  2014وصوال ً الى 2016
على سبيل المثال وبإدارتين مختلفتين للمملكة «عبدالله –
سلمان» عدد من لقاءات ومصافحات متكررة بين مسؤولين
«إسرائيليين» ومسؤولين سعوديين على هوامش مؤتمرات
دولية حينا ً وفي ندوات ومحاضرات لمعاهد دراسات حينا ً

آخر شوهد منها لقاء الفت بين تركي الفيصل والمستشار
األمني األسبق لنتنياهو «يعقوب اميدرور» خالل حضورهما
ندوة لمعهد واشنطن لسياسات الشرق االوسط في شهر ايار
الماضي من هذه السنة .وقبل هذا التاريخ مصافحات ولقاءات
بين دان��ي ايالون ونظيره سعود الفيصل وزي��ر الخارجية
الراحل ولقاءات بين تسيبي ليفني وتركي الفيصل بينهما
لقاء مع مسؤولين استخباريين كرئيس االستخبارات األسبق
عاموس يدلين في بلجيكا عام .2014
يعلق أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله على هذا
االمر بخطاب مخصص لتأبين أحد قادة حزب الله ،فيقول:
نحن في وضع عربي سيّئ ،وأسوأ ما فيه هو هذا المستج ّد
في الموقف السعودي الذي بدأ ينتقل من العالقة خلف الستار
أو التواصل مع «اإلسرائيليين» في السر الى العلن ،مؤكدا ً أنه
بطبيعة الحال عندما يقوم األمير تركي الفيصل بلقاءات علنية
مع «اإلسرائيليين» ،ومسؤول سابق في المخابرات السعودية
يزور كيان العدو ،فإنّ هذا ال يحصل بمعزل عن موافقة الحكومة
السعودية.
تتراءى أمام الرياض نتائج المنطقة وتح ّوالتها منذ الدخول
الروسي إليها واستعصاء إسقاط الرئيس السوري بشار األسد
من دون أن تتوقف لتتشارك المنطقة على اسسها الجديدة،
لكن يبقى الحدث الفصل بالنسبة للمملكة وال��ذي تأسست
من جرائه كافة االطر السياسية واالمنية الجديدة للمملكة
والذي استدعى اعادة نظر فورية بوضعها الجديد هو توقيع
االميركيين والغرب مع ايران االتفاق النووي الذي استعصى
حله لحوالي عشر سنوات ،تدخلت الرياض وتل ابيب أكثر من
مرة لدى األميركيين لعرقلته...
تدرك إيران انّ الزيارات االوروبية المتبادلة بين طهران
وعواصم كبرى مثل روما وباريس ليست اال اثباتا ً على نيات
تعزيز غربي للعالقة خرج من إطار تأييد ملف سياسي عالق.
وهنا فإنّ القلق السعودي من قيادة إيرانية إقليمية واسعة
النطاق بات حاضرا ً بشكل كبير ،وترتبت على اساسه حاجة

سعودية إليجاد فرصة تحمي وجودها وسيطرتها بالخليج،
ألنها ادركت المطلب االميركي بالتعاون مع اي��ران ،كما ذكر
الرئيس االميركي ب��اراك اوباما لمجلة «اتالنتك» االميركية
بعنوان «عقيدة اوباما» الذي قدّم عرضا ً واضحا ً للسعودية
وموقفا يدعو دول الخليج للتعاون مع اي��ران لح ّل ملفات
المنطقة والتكيّف مع هذا.
المسألة الثانية هي األكثر خطورة بالنسبة للسعودية
االنتفاضة التي شكلتها المقاومة اليمنية وانكشاف الساحة في
حرب ضروس تعيشها اليمن منذ سنة ونصف تقريبا ً في تقدم
ميداني كبير ألنصار الله والقوى المقاومة الموالية للمحور
اإليراني سياسيا ً او استراتيجياً .بالتالي اقتراب القوة االيرانية
أكثر من المملكة مع تشكل استعصاء عن التف ّرد في اختيار
صورة الحكم في اليمن كما كان سائدا ً لعقود عند السعودية.
أهمية دخول النفوذ اإليراني لمناطق النفوذ السعودي حركت
«إسرائيل» أمام ما تعتبره مفصالً أمنيا ً كبيراً ،فاليمن التي
تشرف على مضيق باب المندب الدولي والذي تعبر عبره مئات
السفن اآلتية من دول الخليج وشرق أفريقيا إلى موانئ البحر
األحمر ،وتتجه معظمها عبر قناة السويس المصرية إلى البحر
األبيض المتوسط وشمال أوروبا هي غاية أمنية «إسرائيلية»
دائمة ،فإغالقها عام  1973في حرب تشرين األول /أكتوبر في
وجه السفن الحربية «اإلسرائيلية» كان له تأثير خطير استدعى
تحريك األسطول السابع األميركي حينها نحو باب المندب،
اضافة الى إجبار «إسرائيل» على وضع وح��دات عسكرية
خاصة على جزر أرتيرية قريبة من باب المندب.
التقارب الغربي اإليراني اسهم بشكل أساسي برفع المستور
وكشفه ووضع السعودية امام خيار التحالف مع «إسرائيل»
علناً ،وأخ��ذ الخليج نحو المسار نفسه ،وهنا يستدعي
استحضار المصلحة «اإلسرائيلية» من هذا التطبيع بدال ً من
التركيز فقط على المصلحة السعودية ليس آخرها رغبة
«إسرائيلية» باالقتراب من إيران جغرافيا وإعالن «الخليج
الفارسي» منطقة «إسرائيلية» أمنيا ً وسياسيا ً بدولها كافة.

تدور نقاشات كثيفة
بين قيادات تيار
«المستقبل» حول إمكان
تبني ترشيح رئيس
تكتل التغيير واإلصالح
العماد ميشال عون إلى
رئاسة الجمهورية،
وذلك في ضوء
زيارة األخير مفتي
الجمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريان في دار
الفتوى والتي اعتبرها
فريق في التيار األزرق
خطوة إيجابية من عون
على طريق ما أسموه
«المصالحة مع الطائفة
السنية» ،لكن حتى اآلن
لم تسفر النقاشات عن
أي نتائج حاسمة على
ّ
صعيد االستحقاق
الرئاسي.

�أبرق �إلى الرئي�س الأ�سد والعماد قهوجي مهنئ ًا بمنا�سبة عيد الجي�ش في �سورية ولبنان

حردان :هذا ع�صر انت�صار الجيو�ش التي لها عقيدة وتدافع عن �أر�ضها و�شعبها
يبدل �أ�سماءه كما ّ
وع�صر هزيمة الإرهاب الذي ّ
تبدل الأفاعي جلودها
أبرق رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد حردان
إلى رئيس الجهورية العربية السورية القائد العام للجيش والقوات
المسلحة الدكتور بشار األسد مه ّنئا ً بمناسبة عيد الجيش.
وفي برقيته إلى الرئيس األسد ،أشاد حردان بمواقف الرئيس األسد
وقيادته الحكيمة والشجاعة في مواجهة اإلره��اب ،من ّوها ً باإلنجازات
واالنتصارات التي يحقهها الجيش السوري وصمود هذا الجيش وثباته
وشجاعته ،وموجها ً التحية إلى شهدائه.
واعتبر ح��ردان أنّ مناسبة عيد الجيش ،تكتسب هذا العام أهمية
مضاعفة نظرا ً لالنتصارات واإلنجازات في مواجهة الحرب الكونية،
الفتا ً إلى أنّ ما حققه الجيش من انتصارات في مدينة حلب ،يش ّكل فاتحة
حقيقية لالنتصار الكبير على اإلرهاب وداعميه.
وقال حردان في برقية التهنئة :ثقتنا كبيرة بالجيش السوري وبقدرته
على إعادة األمن واالستقرار إلى ك ّل المناطق السورية ،وصون وحدة
قوي
سورية في مواجهة مشاريع التفتيت والتقسيم ،ألنه جيش صلب
ّ
يحمل عقيدة قتالية ض ّد العدو الصهيوني ،وقد ترجم فعل هذه العقيدة
وجسدها بطولة وإقداما ً واستشهاداً ،وكذلك
في حرب تشرين التحريرية
ّ
في المواجهات التي خاضها ض ّد قوات العدو دفاعا ً عن لبنان ،ودوره
الحاسم في إسقاط مشاريع التقسيم والتفتيت والفدرلة التي استهدفت
لبنان.

واش��ار ح��ردان إلى إنّ سورية دفعت أثمانا ً باهظة نتجية مواقفها
القومية ،وهي اآلن تتجاوز مرحلة االمتحانات الصعبة ،وتدخل مرحلة
االنتصارات الحاسمة.
واعتبر ح��ردان أنّ الجيش السوري جيش قوي وق��ادر ،ثابت على
مواقفه ،في حين ًّ
أن «جيوش» اإلرهاب المتعدّدة الجنسيات والمدعومة
من «إسرائيل» والغرب وتركيا وبعض العرب ،تلجأ إلى تبديل أسمائها
كما تبدّل األفاعي جلودها ،لتبث سموم الش ّر والجريمة .مؤكدا ً أنّ هذا
العصر هو عصر انتصار الجيوش التي لها عقيدة وتدافع عن أرضها
وشعبها ،وعصر هزيمة اإلرهاب المتشكل من مجموعات تمارس أبشع
جرائم اإلرهاب بحق شعبنا.

ما حققه ويحققه الجي�ش ال�سوري
من انت�صارات في مدينة حلب
ّ
ي�شكل فاتحة حقيقية لالنت�صار
الكبير على الإرهاب وداعميه

فرنجيه من عين التينة:
باق في المعركة الرئا�سية �إلى �آخر دقيقة
ٍ

بري مجتمعا ً إلى فرنجيه بحضور خليل
أك��د رئ��ي��س ت��ي��ار ال��م��رده النائب
سليمان فرنجيه «أنّ المبادرة التي
أطلقها الرئيس سعد الحريري «ما
باق في
زالت قائمة» ،مشدّدا ً على أنه ٍ
المعركة الرئاسية «إلى آخر دقيقة».
كالم فرنجيه جاء بعد لقائه في
ع��ي��ن التينة أم���س رئ��ي��س مجلس
النواب نبيه بري ،في حضور وزير
المال علي حسن خليل ،حيث جرى
ع���رض األوض�����اع ال��راه��ن��ة عشية
الحوار.
وقال فرنجيه« :في هذه الظروف
التي يمر بها البلد ،خصوصا ً عبر
ط��اول��ة ال��ح��وار ت��داول��ت م��ع دولته
ك� ّل األم��ور ،وكانت جولة استطالع
ب��ع��د ع��ودت��ه م��ن ال��خ��ارج لنعرف
أي���ن تتجه األم����ور ،خ��ص��وص �ا ً في
ش���أن االس��ت��ح��ق��اق االس��اس��ي وه��و
رئاسة الجمهورية .وكانت وجهات
النظر متطابقة مع دول��ت��ه ،ولدينا
استراتيجية واحدة ورؤية واحدة في
موضوع االستحقاق الرئاسي ونتفق
على األمور مئة في المئة».
وفي موضوع االستحقاق الرئاسي،
أكد فرنجيه أنّ المبادرة التي أطلقها
الرئيس سعد الحريري «م��ا زال��ت
قائمة» .وق��ال« :هناك أج��واء كثيرة
وتسريبات في اإلع�لام أنه قد ُطلب
مني أن انسحب وأنني أبلغتُ وزير

خارجية فرنسا بأنني سأنسحب،
وأود أن أؤك��د أنّ هذا الكالم عار من
الصحة وليس موجودا ً أو مطروحاً».
وأض���اف« :نحن في ك� ّل األوق��ات
ومنذ ال��ي��وم األول قلنا لكم إن��ه إذا
م��ا حصل ات��ف��اق وط��ن��ي ،خصوصا ً
إذا ق��ال ال��ذي��ن أ ّي��دون��ي إنّ إجماعا ً
ق��د حصل على شخص آخ��ر أك��ان
الجنرال عون أم غيره فإننا لن نقف
أمام اإلجماع الوطني ،ولكن إذا كان
هناك نائب واح��د من خ��ارج كتلتي
يؤيدنا فسنبقى نقف على خاطره،
ولننزل إلى المجلس النيابي ويجري
التصويت ف��إذا ف��از أي مرشح آخر
نبادر إلى تهنئته وإن ربحنا فهذه
هي الديمقراطية ،والديمقراطية هي
الفصل».
وحول كالم الوزير نهاد المشنوق
ف��ي ه��ذا ال��ش��أن ،ق���ال« :أع��ت��ق��د أنّ
الرئيس سعد الحريري ليس من الذين
يغيّرون رأيهم من دون استشارة من
تفاهم معهم ،والجلوس معنا للتفاهم
على ك ّل ش��يء .وكما قلت طالما أنّ
هناك نائبا ً واح��دا ً يقف معنا فنحن
مستمرون .وإذا حصل توافق وإجماع
وطني على أي مرشح فنحن ال نقف
أمام هذا التوافق ،ولكن إذا كان هناك
من يقف معنا ومستمر بتأييدنا فإننا
ننزل إلى المجلس النتخاب الرئيس

واالحتكام إلى التصويت ،فإذا نلنا
صوتين تكون الديمقراطية هي التي
فازت».
وأك��د فرنجيه أن��ه ال ينتظر أح��دا ً
ل��ي��ط��ل��ب م��ن��ه االن���س���ح���اب ،وق���ال:
«اإلع��ل�ام ي��ت��ح��دث ع��ن مقربين أو
أوس��اط أو غير ذلك ،مع العلم أنني
قلت لكم منذ اليوم األول إن ال أحد
يمون علي باالنسحاب .ال أحد يمون
علينا ألن ننسحب إال اإلجماع الوطني
والتوافق الوطني الكامل ،أم��ا أية
مناورة من هنا أو لعبة من هناك فال
أحد يمون علي».
وتابع« :لن يطلب حلفائي مني أن
أنسحب ،وما يقال إنّ السيد حسن
نصر الله سيستدعيني ويطلب مني
أن أنسحب هو غير صحيح ،وأقول
إنّ السيد حسن لن يطلب مني ذلك،
فليطمئن القريب والبعيد أنّ السيد
حسن ل��ن يطلب مني أن أنسحب.
الرئيس بشار األسد الذي يعتبرون
أن��ه يمون علي لن يطلب مني ذلك
أيضاً .لم أبلغ دوال ً أو أخصامي بأنني
سأنسحب ،وأنا ال أبلغ أحدا ً بذلك ،أنا
باق في المعركة إلى آخر دقيقة طالما
هناك من يؤيدني».
وكان الرئيس بري استقبل حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة وعرض
معه الوضع المالي والمصرفي.

وفي برقيته الى قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي أعرب
ح��ردان عن تقديره للدور الوطني الذي يضطلع به الجيش دفاعا ً عن
لبنان وتثبيتا ً لوحدته وصونا ً ألمنه واستقراره.
ّ
وقال :إنّ التحديات اإلرهابية التي تعصف بكل المنطقة ،تضع لبنان
أيضا ً هدفا ً مباشرا ً لألعمال اإلرهابية ،لكن بلدنا في عين العاصفة ،منذ
عشية ع��دوان تموز «اإلسرائيلي» في العام  ،2006وأحد أبرز أهداف
العدوان «اإلسرائيلي» تدمير لبنان وضرب وحدته وإسقاط مكامن قوته،
وفرض الشروط «اإلسرائيلية» عليه .معتبرا ً أنّ تصدّي الجيش اللبناني
ومعه الشعب والمقاومة للعدوان «االسرائيلي» في العام  ،2006وتشكل
المعادلة الثالثية الذهبية ،حمى لبنان واللبنانيين من وباء اإلرهاب
«اإلسرائيلي» المنظم.
وأش��اد ح��ردان بقيادة العماد قهوجي وم��ا حققه الجيش اللبناني
من إنجازات استثنائية ،بإمكانيات متواضعة ،تمثلت بكشف وتفكيك
واعتقال عشرات الشبكات والخاليا اإلرهابية ،قبل أن تتمكن هذه الخاليا
من تنفيذ جرائمها اإلرهابية.
وإذ أشار حردان في برقيته إلى أنّ الجيش صان وحدة لبنان ،أكد
الوقوف الى جانبه ورفع الصوت عالياً ،من أجل تزويده بأحدث أنواع
األسلحة والعتاد ،وتوفير ك ّل اإلمكانيات له ،لتمكينه من مضاعفة جهوده
في الدفاع عن لبنان ومواجهة األخطار والتحديات.

لحود يلتقي وفد ًا من قيادة الجي�ش:
حمى لبنان من ويالت المنطقة
تقدم الرئيس العماد إميل لحود ،في بيان« ،من الجيش
اللبناني ،قيادة وأركانا ً وضباطا ً ورتباء وجنوداً ،بأطيب
التمنيات بمناسبة العيد الواحد والسبعين للجيش
اللبناني ،وهو عيد يرمز إلى معان كثيرة ،قد يكون أهمها
التنشئة الوطنية الصحيحة».
أض��اف« :إنّ الجيش اللبناني له تاريخه الناصع
بالشرف والتضحية والوفاء ،وحاضره ّ
يدل على ماضيه
وينبئ بمستقبله ،ال سيما بعد أن أرسيت عقيدته القتالية
على ثوابت وطنية وقومية ال لبس فيها وال اجتهاد».
وإذ لفت إل��ى أنّ الجيش تعرض «ألكثر من اعتداء
وع����دوان ،ال سيما على وح��دت��ه ف��ي أزم��ن��ة األح���داث
المشؤومة» ،أكد لحود «أنّ لحمته عادت إليه بعد دمج
األلوية بقرار جريء من القيادة في حينه ،وهو اليوم
ينعم بالتماسك والقوة والقدرة على جبه التحديات
وصد عدوان العدو الغاصب واإلرهاب التكفيري وفرض
األمن في لبنان ،بعد أن عرف هذا الجيش بصورة جلية
من هو عدوه ومن يتربص بلبنان شرا وما هي مكامن
القوة التي جعلت من هذا البلد بلد االنتصار األول والمتين
على العدو اإلسرائيلي ،بتحرير أرضه من رجسه وبكسر
شوكة جيشه «ال���ذي ال يقهر» ف��ي ت��م��وز/آب .2006
هذا الجيش الباسل هو من رحم الشعب ،كما المقاومة
الرائدة ،فكيف يمكن ألي مشكك أو متواطئ أو جاهل ،على
ندرتهم ،أن يفصل بين الشعب وإفرازاته»؟

وتابع« :قالوا إنّ ثمة معادالت خشبية ،وغاب عنهم
أنّ ما يسمونه خشبا ً انتصر على الحديد والنار ،وأوقد
شعلة في ظالم اإلرهاب التكفيري ،وفقأ عيونه الشريرة،
وض��رب أوك��اره حيث يوجد ،وحمى لبنان من ويالت
المنطقة .تحية بالمناسبة ذاتها إلى الجيش العربي
السوري الشقيق الذي يخوض منذ سنوات خمس حربا ً
بال ه��وادة فرضت عليه وعلى شعب سورية من قوى
الظالم ومن دول من لدن أمة العرب ومن خارجها ساهمت
في تمويل هذه الحرب والتحريض عليها وم ّد اإلرهابيين
بالعتاد والسالح وإيوائهم .إنّ هذا الجيش يسطر اليوم
أسطورة االنتصار في هذه الحرب اإلرهابية الكونية التي
تخاض على أرض سورية .إنّ دولة الخالفة على اندثار
في سورية وال��ع��راق ،واليأس يقض مضاجع الرعاة
ويدفعهم إلى القتل المجاني حيث تصل أيديهم».
وختم لحود« :كلنا أمل ،بأن نحتفل السنة القادمة
بعيد الجيش وقد انتظمت الحياة السياسية في لبنان
والسلطات والمؤسسات وعم االستقرار أرج��اء الوطن
وت ّم تحرير عسكريينا المحتجزين لدى داعش ،وقد ع ّم
االستقرار أيضا ً في سورية الشقيقة والعراق المناضل.
جيشنا فخرنا في ك ّل زمن ومكان».
وكان الرئيس لحود استقبل في دارته في برج الغزال،
وف��دا ً من قيادة الجيش قدم له التهاني بالعيد الـ 71
للجيش.

�إبراهيم وبيري يبحثان �سبل التن�سيق
بين الأمن العام و«يونيفيل»
استقبل المدير العام لألمن العام
اللواء عباس إبراهيم في مكتبه قبل
ظهر أمس ،القائد الجديد لقوات األمم
المتحدة العاملة في جنوب لبنان
«يونيفيل» اللواء اإليرلندي مايكل
بيري في زيارة تعارف ،وبحث معه
في الوضع على الحدود الجنوبية
وس��ب��ل التنسيق بين ق���وات األم��م
المتحدة واألمن العام.
وذ ّكرت «يونيفيل» ،في بيان ،بأنه
«اللقاء األول للواء بيري مع المدير
العام بعد توليه قيادة اليونيفيل في
 19تموز الجاري .وقد رحب اللواء
إبراهيم بحرارة بعودة اللواء بيري
إلى لبنان ،مذكرا ً بخدمته العسكرية
السابقة مع يونيفيل (خ�لال أعوام
 1982و 1989و.»)1994
وخالل الزيارة ،أطلع اللواء ابراهيم
رئيس بعثة «يونيفيل» على الوضع

ابراهيم مستقبالً بيري
األم��ن��ي ال��ع��ام ف��ي ال��ب�لاد والقضايا
المتعلقة بالتطورات اإلقليمية .كما
أكدا التعاون الوثيق بين «يونيفيل»

واألمن العام اللبناني في جهودهما
الرامية إلى الحفاظ على االستقرار
والهدوء في جنوب لبنان.

