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حمليات �سيا�سية

الق�صير ـ يبرود...
ا�ستراتيجي؟
ِل َم الن�صر فيهما
ّ
} تركي حسن*
هل هي مصادفة أن يلتقي التاريخ بالحاضر وأن تعاد المعارك التي تق ّرر
مصير المنطقة مجدّداً ،فمعركة قادش (1273ق.م) رسمت وق ّررت مصير
العالم آن��ذاك في السيطرة على آسيا بين المصريين والحثيين لـ 300سنة
الحقة .بلى ،انه لقاء التاريخ والحاضر والدور الجديد على الجغرافيا السورية.
فهل رسمت معركة القصير (ق��ادش الجديدة) اليوم التح ّوالت في الحرب
العالمية على سورية...؟ وهل بدأت ترتسم خيوط معالم المنطقة من شوارع
القصير وقراها؟
عبر نحو شهرين من الحركة الدقيقة للقوات السور ّية والحليف (حزب الله)
كانت ترتسم معالم أكبر من حجم القوات المشتركة ومساحة األرض سواء
شرق وغ��رب نهر العاصي .وأعتقد أن المقاتلين لم يدركوا حجم إنجازهم
في رسم الخرائط الجديدة ...وأق��ول ليست إنجازات قواتنا المسلحة كلّها
استراتيجيّة ،رغ��م أهميتها ،ولكن في القصير نقول إن��ه نصر استراتيجي
ونقطة تحول وانعطاف في مسار الحرب ،لألسباب اآلتية:
أوالً ،الموقع الجغرافي :القصير تقع في أرض سهلية منبسطة يكثر فيها
النشاط الزراعي ،وهي في قلب فتحة البقاع الشمالية الشرقية  -تتكئ على
سلسلة جبال لبنان الغربية (شمال غرب) وسلسلة الجبال الشرقية (جنوب
شرق) وفيها شبكة مواصالت تؤمن الحركة والمناورة لقوى اإلرهاب ،وقريبة
من األوتوستراد الدولي  -وتتحكم في الطريق الى لبنان وتتصل باألراضي
اللبنانيّة في منطقة المشاريع ما يؤمن سهولة الدخول والخروج لإلرهابيين.
ثانياً ،الموقع :أنيطت بالقصير مهمة استقبال اإلرهابيين وأيوائهم كقاعدة،
ثم إعادة توزيعهم أو إعادتهم في اتجاهات ثالثة:
أ -اتجاه دمشق والغوطتين الغربية والشرقية.
ب -اتجاه البادية وصوال إلى دير الزور والحسكة.
ج -اتجاه حمص وحماة وصوال إلى حلب.
ثالثاً :قاعدة إمداد بالذخيرة واألسلحة وكافة مواد التأمين لإلرهاب.
راب�ع�اً :تواجد ق�ي��ادات وأج�ه��زة استخبارات عربية وأجنبية ،وم��ا ضبط
السيارة «اإلسرائيلية» التي تحمل أجهزة اإلرس��ال والتشويش االّ دليل على
التدخل االسرائيلي المباشر.
خامساً :حفر األن�ف��اق والخنادق وتأمين السالح والذخيرة وتكديسها
ومختلف أنواع التأمين المادي.
سادساً :شكلت قاعدة أساسيّة الستهداف المقاومة وطعنها من الخلف
عبر استهداف بيئتها وك��وادره��ا ،وبالتالي كانت تقوم بالمهمة نيابة عن
«اإلسرائيلي».
سابعاً :وجود االرهابيين األجانب بأعداد كبيرة ممن قاتلوا سابقا ًفي مواقع
مختلفة ضمن ما يسمى بـ«الجهاد العالمي».
ثامناً :تعويل حلف العدوان على القصير ،إذ أعلن الرئيس أوباما ان على
األس��د أن يوقف الهجوم على القصير وردّد ال�ص��دى ك��ام�ي��رون وهوالند
والحكومة التركية واجتمع وزراء الخارجية العرب ألجل اتخاذ موقف لنصرة
اإلرهاب في القصير ودعوة سورية لوقف الهجوم .واجتمع المجلس الوزاري
«اإلسرائيلي» المصغر لمناقشة الوضع الخطير في القصير.
لهذه األس�ب��اب كانت القصير ذات أهمية استراتيجية في ال�ع��دوان على
سورية وبالتالي فان ضرب اإلرهاب وتحريرها منه وإعادتها الى كنف الدولة
يعتبر نقطة تح ّول في مسار الحرب ،وحلف العدوان هو من وضع لها هذه
أي مؤتمر للحل
األهمية االستراتيجية ،إذ فقد توازنه وأعلن أنه لن يذهب إلى ّ
إالّ بعد إعادة التوازن على األرض.
أما يبرود ،المدينة السريانية ذات التاريخ العريق ،والتي تكتنز المغاور
والكهوف لالنسان األول ،ويعود عمرها إلى أكثر من عشرة آالف عام ،ففيها
الوثائق السريانية وفيها ثالث أقدم كنيسة في العالم تعود إلى عام 333م،
هي كنيسة القديسين قسطنطين وهيالنة بين مرتفعين من الغرب والجنوب
الشرقي وترتبط بشبكة طرق معبدة (ستة محاور) ،وثمة طرق ترابية يمكن
سلوكها.
أم��ا من جهة الشمال والشمال الشرقي ،فهي منطقة مفتوحة تكثر فيها
المزارع ،ما أ ّمن لالرهاب خطوطا ً دفاعية عن المدينة .كما تسيطر على الطريق
الدولي السريع ،حيث كانت تتم عمليات الخطف أو قطع الطريق ،وتحيط بها
ّ
مجموعة من القرى التي تؤمن خطوطا ً دفاعية لها.
 جراجير والسحل شماالً. رأس النبع ورأس المعرة وفليطة غرباً. مزارع ريما شماال وشمال شرق. الصرخة (بخعا) جنوب غرب وصوالً حتى حوش عرب ،عسال الورد،رنكوس
كما تتصل بسلسلة جبال لبنان الشرقية ومعابرها تبعد عن الحدود  12كلم،
حيث المعابر التي تؤمن لالرهاب الحركة اآلمنة والمفتوحة في اتجاه لبنان
أما األهمية ،فبعد سقوط القصير أوكلت المهمة إلى يبرود لتؤدي الدور في
السوري أو استهداف المقاومة وبيئتها ،وكانت موئالً لإلرهاب
اتجاه الداخل
ّ
ومنها تنطلق السيارات المفخخة ،و ُيع ّد فيها االنتحاريون .ويدلل على ذلك
األشخاص الذين قبض عليهم في لبنان وضبط عشرات السيارات المفخخة
ومصانع األسلحة والعبوات الناسفة.
ال ب��د م��ن ان اشير لما قاله م�س��ؤول التخطيط ف��ي شعبة االستخبارات
العسكرية «اإلسرائيلية» (أمان) إذ قال« :بعد عمل دؤوب زاد على عامين ونصف
لـ 15دول��ة في يبرود بالخرائط ،واإلدارة ،والتسليح ،وهندسة وضعيات
القتال .ورغ��م وج��ود عشرة اآلف مقاتل فاجأ الجيش السوري وح��زب الله
الجميع وأسقطاها بسرعة مذهلة وحققا نصرا ً نادرا ً ودخال أهم التحصينات
والتضاريس .هذا يعني أن ثالثة أرباع المعركة العالمية في سورية حسمت
لمصلحة األسد وحزب الله .ونحن أمام وضع جديد في المنطقة يكتب فيه
التاريخ».
في ظل بعد هذا القول هل نشك لحظة في أهمية اإلنجاز وتأثير المعركتين
في مسار الحرب على سورية .فرغم اإلنجازات الكبيرة للقوات المسلحة في
الغوطتين وداخل حمص وغربها وحلب في خناصر والسفيرة .تبقى معركتا
القصير ويبرود األهم ألنهما أحدثتا تحوال في مسار الحرب ،لذا يحق لنا القول
إنهما «نصر استراتيجي» ،فهل ترسمان مستقبل المنطقة مثل معركة قادش
التاريخيه..؟؟؟
 باحث في الشؤون االستراتيجية

ميقاتي :النتخاب رئي�س
ي�ؤ ّمن الوفاق بين اللبنانيين
دعا الرئيس نجيب ميقاتي إلى انتخاب رئيس «تكون لديه ثقافة الوفاق ،يكون
على مسافة واحدة من الجميع ويؤمن بأنّ الوفاق بين اللبنانيين هو األساس».
وفي حديث لمحطة «دويتشه فيله» األلمانية قال ميقاتي« :إنّ المعطيات
التي أراها اليوم ال تتماشى مع انتخاب رئيس وفاقي ،وعلى مسافة نحو خمسة
وأربعين يوما ً من انتهاء موعد هذا االستحقاق ،ال أرى مؤشرات إيجابية في هذا
المجال» .وفي كل األحوال ،آمل أن نصل في األيام المقبلة إلى اختيار شخصية
وفاقية من بين المرشحين الكثر للرئاسة ،ألننا بحاجة إلى رئيس وفاقي في هذه
الظروف الصعبة جداً.
وردّا على سؤال حول مسار الخطة األمنية التي يت ّم تنفيذها في طرابلس ،والتي
وضعت في عهد حكومته ،أجاب :صحيح أنّ هذه الخطة وضعتها قيادة الجيش
ووزارة الداخلية أيام حكومتي ،وهذا مثبت في ك ّل محاضر اجتماعات المجلس
األعلى للدفاع ،لكنّ التعثر الذي أعاق تنفيذها بالكامل ،مراراً ،يعود إلى رغبة
البعض ،إما في التصويب على الجيش مباشرة ،وإما على الحكومة من خالل
إبقاء التوتر قائما ً في طرابلس.
وأضاف :اليوم الخطة تسير بشكل جيد ،ونأمل استكمالها وتحصينها ومنع
الخروقات التي نشهدها من حين إلى آخر ،ألنّ طرابلس تستحق الكثير من الخير
ولها الحق أن تنعم بالهدوء واالستقرار».
وعن قرار النأي بالنفس عن األحداث في سورية ،وما إذا كان ال يزال صالحاً،
قال« :لقد نجحنا من خالل قرار النأي بالنفس في إبعاد لبنان نسبيا ً عن النار
السورية وحمايته ،رغم الصعوبات والظروف المعروفة ،وهذا القرار ال يزال
الوسيلة األنجع للبنان ،بدليل أنّ الحكومة الحالية أعادت تأكيد التزامه».
واعتبر ميقاتي «أنّ الربيع العربي لم يحقق أهدافه ،ألنّ الشعوب العربية لم
تكن مهيّأة تماما ً لهذه التجربة الديمقراطية الجديدة عليها ،وأنا أرى أنه شكل
مرحلة انتقالية تحتاج إلى الكثير من الخبرات والمراحل لبلورة نتائجها لكي
تصبح فعالً ربيعا ً عربيا ً بالمعنى الحقيقي للكلمة».

السنة اخلامسة  /اجلمعة  11 /نيسان  / 2014العــدد 1460
Fifth year / Friday / 11 April 2014 / Issue No. 1460

توافقي
الرئا�سي و�إي�صال رئي�س
المعطيات الخارجية تدفع في اتجاه �إتمام اال�ستحقاق
ّ
ّ
لعبة الن�صاب ت�ستبعد رئي�س ّ
الداخلي يتمحور حول ت�سويق اال�سم
التحدي ...والت�أثير
ّ
بعد نحو شهر ونصف شهر من اآلن ،تنتهي والية الرئيس
ميشال سليمان ،إنما يبقى السؤال المركزي :هل ستتمكن
البالد من انتخاب رئيس جديد قبل انتهاء الفترة الدستورية؟
أم أن األمور ستذهب نحو الفراغ في سدة الرئاسة ،ما يفتح
الطريق أم��ام حكومة الرئيس ت�م��ام س�لام إلدارة شؤون
البالد إلى حين توافر الظروف الداخلية والخارجية إلنجاز
االستحقاق الرئاسي؟
رغ��م إع�ل�ان ال��رئ�ي��س نبيه ب��ري أن��ه سيدعو إل��ى جلسة
انتخابات قبل نهاية الشهر الجاري ،فاألمور تبدو ضبابية
حيال هذا االستحقاق ،كما أن ترشح رئيس «القوات اللبنانية»
لن يغيّر في واق��ع ال�ح��ال ،بل يمكن القول إنّ ه��ذا الترشح
أدخل الملف الرئاسي مزيدا ً من التعقيدات بسبب عالمات
االستفهام المحيطة بسياسة جعجع وتاريخه السياسي،
م��ا يعني أن رئ�ي��س «ال �ق��وات» ال يصلح ألن ي�ك��ون رئيسا ً
للجمهورية ،بل إذا حصلت «أعجوبة» ووص��ل جعجع إلى
موقع الرئاسة فسيؤدي ذلك إلى إدخال البالد في أوضاع
خطيرة لم تشهد مثيالً لها في تاريخها منذ االستقالل حتى
اليوم.
ه��ل ت�ش�ه��د ال �ب�ل�اد خ�ل�ال ال�م�ه�ل��ة ال��دس �ت��وري��ة انتخاب
رئيس يحظى بإجماع اللبنانيين ،أم يح ّل الفراغ في موقع
الرئاسة؟
وف ��ق م �ص��ادر دب�ل��وم��اس�ي��ة واس �ع��ة االط �ل��اع ،تتقاطع
المعطيات اإلقليمية والدولية حول الحاجة إلى انتخاب رئيس
جديد ،فالروسي أبلغ الذين بحثوا معه هذا الملف أنه يريد
رئيسا ً قويا ً يحمي المسيحيين في لبنان والمنطقة وقريبا ً

حسن سالمه
من خط الممانعة ،ويشجع األطراف اللبنانيين للتوافق على
اسم تجمع عليه جميع الكتل النيابية أو معظمها.
كما أن األميركي ،بحسب المصادر ،أبلغ الذين بحثوا
مع بعض الدبلوماسيين األميركيين ،بما في ذل��ك السفير
األميركي في بيروت ،أنه يشجع على انتخاب رئيس ضمن
المهلة الدستورية ،وينصح بأن يكون الرئيس الجديد قادرا ً
على تهدئة الوضع الداخلي وتثبيت استقراره ،بل قادرا ً على
فتح ح��وار مع ح��زب الله ،ولذلك يلمح بصورة أو بأخرى
إل��ى رئيس تكتل التغيير واإلص�ل�اح العماد ميشال عون.
لكن ال�م�ص��ادر الدبلوماسية ت�لاح��ظ أن األم�ي��رك��ي «يبيع
ويشتري» وفقا ً لمصالحه في المنطقة ،ول��ذا فإن الحديث
عن دع��م أميركي لوصول العماد ع��ون إل��ى س��دة الرئاسة
غير محسوم .فهل األميركي صادق في ما يقوله أمام بعض
المسؤولين اللبنانيين؟
رغم الشكوك حيال الموقف األميركي ،تعتقد المصادر
الدبلوماسية أن ثمة بداية تقاطعات إقليمية ـ دولية إليصال
رئيس توافقي ،فالعواصم المؤثرة في الوضع اللبناني ترى
كلها أن وصول رئيس تحدي في هذه المرحلة الدقيقة في
لبنان والمنطقة يأخذ البالد نحو انقسامات خطيرة .كما أن
التقاطعات التي حصلت مع تشكيل حكومة سالم يبدو أنها
ال تزال قائمة ،وإن يكن موضوع تحديد شخصية الرئيس
التوافقي متروكا ً لألطراف اللبنانية.

حردان مستقبالً حمزة ووفد «الديمقراطي الشعبي»

على هذا األساس ،صدر كالم الرئيس بري حول أرجحية
التأثير الداخلي في كيفية تحديد المسار الرئاسي ،وبالتالي
يتمحور هذا التأثير حول تسويق هذا المرشح أو ذاك في
اللحظة المناسبة.
إالّ أن ال �م �ص��ادر ت�لاح��ظ أن ات �ج��اه األم� ��ور ن�ح��و إتمام
االستحقاق قبل  25أيار أو نحو الفراغ الرئاسي ،مرهون إلى
حد بعيد بمدى قدرة األطراف الداخلية على بلوغ اتفاق على
اسم معين ،فلعبة النصاب في الجلسة االنتخابية تستبعد
إمكان انتخاب رئيس جديد غير توافقي ،بغض النظر عن
عدد دعوات رئيس المجلس إلى جلسات انتخاب.
تشير المعطيات ال��داخ�ل�ي��ة إل��ى إم �ك��ان ال�ت��واف��ق ال تزال
ضبابية ،بل إن المواقف ال تزال متباعدة ،ليس داخل فريق
« 14آذار» فحسب بل أيضا ً بين هذا الفريق وقوى  8آذار،
ما يعني أن ال شيء محسوما ً حتى اآلن حول انتخاب رئيس
جديد ضمن المهلة الدستورية ،بل إن المؤشرات الحالية
على المستوى الداخلي تميل إلى حصول الفراغ في موقع
الرئاسة .غير أن األيام العشرة األخيرة من هذه المهلة هي
التي ستحدد المسار االنتخابي ،وه��ذا ما أش��ار إليه رئيس
جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبالط إذ أكد قبل أيام
أنه لن يدخل األسماء قبل األيام العشرة األخيرة ،قبل المهلة
الدستورية.
خالصة القول إن ال شيء نهائيا ً في السياق االنتخابي،
فالفراغ وارد ج��داً ،ب��ل ه��و احتمال مرجح ف��ي ح��ال بقيت
المعطيات الداخلية والخارجية على ما هي عليه ،علما ً أن ثمة
تقاطعا ً خارجيا ً وداخليا ً عند منع الوصول إلى الفراغ.

خفايا
نائب م � ��ن ت �ك �ت��ل
إص �ل�اح� ��ي ك �ب �ي��ر ي��ؤك��د
أنّ ت��رش��ح رئ �ي��س حزب
ال �ق��وات اللبنانية سمير
ج� �ع� �ج ��ع إل�� � ��ى م �ن �ص��ب
الرئاسة األول��ى لن يؤثر
إط �ل��اق� � �ا ً ع� �ل ��ى م �س �ي��رة
ال � �ت� ��واص� ��ل ب� �ي ��ن ت� �ي ��اره
ال �س �ي��اس��ي وب� �ي ��ن تيار
س�ي��اس��ي آخ ��ر ف��ي فريق
 14آذار.
دبلوماسي لبناني
ي��ؤك��د أنّ دول���ة خليجية
م � � ��ؤث � � ��رة ف � � ��ي ال� �م� �ل ��ف
ال�ل�ب�ن��ان��ي ك��ان��ت مستاءة
ج � ��دا ً م ��ن ت� �ح ��رك سفير
دول� ��ة ك �ب��رى بخصوص
تشكيل الحكومة وبيانها
ال� � ��وزاري ،م��ع ال�ع�ل��م أنّ
حكومة هذا الدبلوماسي
ل� ��م ت��ع��ط ب��ع��د إش� � ��ارات
واض� �ح ��ة ب��ال �ن �س �ب��ة إل��ى
االستحقاق الرئاسي.

...ومتسلما ً درع يوم األرض من وفد «الشعبية»

وت�سلم درع يوم الأر�ض
ا�ستقبل «الديمقراطي ال�شعبي» و«الجبهة ال�شعبية»
ّ

حردان :لوحدة الموقف الفل�سطيني ...وتح�صين المخيمات
وتفعيل خيار ال�صمود والمقاومة بمبادرات وحراك �شعبي عام
أك��د رئ��ي��س ال��ح��زب ال��س��وري ال��ق��وم��ي االجتماعي
النائب أسعد ح��ردان أنّ صمود سورية والمقاومة في
مواجهة العدوان واإلره��اب عامل حسم أسقط حلقات
أساسية من مشروع تفتيت المنطقة وإخضاعها للهيمنة
الصهيونية الغربية .كذلك ش �دّد على ض��رورة وحدة
الموقف الفلسطيني على قاعدة الثوابت الضامنة لحق
العودة والتحرير ،مبديا ً ارتياحه للجهود التي تبذلها
القوى والفصائل الفلسطينة من أجل تحصين المخيمات
الفلسطينية أمام خطر الفلتان األمني الذي تدفع باتجاهه
قوى متطرفة.
كالم حردان جاء خالل استقباله في مركز الحزب أمس
على التوالي وفدين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
والحزب الديمقراطي الشعبي.

«الديمقراطي الشعبي»

وخالل اللقاء مع أمين عام الحزب الديمقراطي الشعبي
نزيه حمزة وال��وف��د ال��ذي ض � ّم أع��ض��اء القيادة محمد
حشيشو ،عفيف سليمان وابراهيم جمعة ،وبحضور
مدير الدائرة اإلعالمية في «القومي» العميد معن حمية،
ج��رى ع��رض لألوضاع العامة ،وك��ان تشديد مشترك
على أهمية الحراك المدني الديمقراطي الالطائفي في
مواجهة حاالت التمذهب والتطييف والتطرف .والتأكيد
على خيار المقاومة بوصفه خيارا ً ثابتا ً راسخاً ،وعنصر
القوة األساسي الذي يملكه شعبنا في مواجهة االحتالل
والعدوان.

حمزة

وق��د أك��د حمزة خ�لال اللقاء على عمق العالقة مع
«القومي» ،وااللتقاء حول القضايا األساسية ،الفتا ً إلى
أنّ التحديات والحروب الصهيونية ـ األميركية التي
طالت وتطال لبنان والمنطقة ،كانت وال تزال تستهدف
تصفية المقاومة.

�صمود �سورية والمقاومة في مواجهة العدوان
والإرهاب �أ�سقط حلقات �أ�سا�سية من م�شروع
تفتيت المنطقة
حردان

بدوره أكد حردان أنّ استهداف المقاومة وقواها الحيّة،
وال��ح��رب العدوانية التي ُت ّشن على س��وري��ة ،هي في
أساسيات المشروع الصهيوني – الغربي ،ألنّ المقاومة
وحاضنتها سورية ،يشكالن عقبة أمام مشروع تصفية
المسألة الفلسطينية ،وقد شكل صمود المقاومة وسورية
في مواجهة العدوان واإلرهاب عامل حسم أسقط حلقات
أساسية من مشروع تفتيت المنطقة وإخضاعها للهيمنة
الصهيونية الغربية.
وش��دّد ح��ردان على ض��رورة تفعيل خيار الصمود
والمقاومة وتحصينه وإسناده بمبادرات وحراك شعبي
عام ،الفتا ً إلى أنّ الحزب السوري القومي االجتماعي
معني بحماية المقاومة وصونها ،ألنها مشروعه وخياره
ّ
ض ّد االحتالل واإلرهاب ،وفي هذا السياق دعا حزبنا إلى

إنشاء جبهة شعبية لمكافحة اإلرهاب ،كاشفا ً أنّ قيادات
الحزب ستنظم تحركا ً واسعا ً باتجاه القوى الحزبية
والمؤسسات األهلية لوضعها في صورة الدعوة وآليتها
واستهدافاتها.
كما شدّد حردان على ضرورة التساند على مستوى
المشرق ،وأنّ الحزب القومي ماض في التحضير لعقد
مؤتمر لمواكبة المشروع الذي قدمه الحزب الى رؤساء
دول المشرق م��ن أج��ل إق��ام��ة مجلس ت��ع��اون مشرقي
تساندي.

«الجبهة الشعبية»

ك��ذل��ك ع���رض ح����ردان األوض����اع ع��ل��ى الساحتين
الفلسطينية والقومية مع وف��د من الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين برئاسة مسؤول العالقات السياسية

لتخفيف المعاناة عن �أبناء �شعبنا في المخيمات
بالتن�سيق مع الدولة اللبنانية و�سائر القوى
حتى تحقيق الحقوق المدنية واالجتماعية

�سالم تر�أ�س االجتماع الأول لدرا�سة ّ
ملف النزوح

ت���رأس رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة تمام
س��ل�ام االج���ت���م���اع األول للجنة
ال���وزاري���ة المكلفة دراس����ة ملف
ال��ن��زوح ال��س��وري بحضور وزراء
ال��دف��اع ،االت��ص��االت ،الخارجية،
الداخلية ،ال��ش��ؤون االجتماعية،
الصحة ،العمل ،وال��ع��دل وممثل
مجلس اإلن��م��اء واإلع���م���ار رئيس
دائرة التخطيط والبرمجة الدكتور
إبراهيم شحرور.
وأشار وزير الشؤون االجتماعية
رشيد درب��اس إل��ى أنّ «االجتماع
ناقش الخطوات الالزمة لمعالجة
موضوع النازحين الذي بات يتفاقم
ك ّل دقيقة ،بواقع نازح كل دقيقة أو
بوتيرة  50ألف ك ّل شهر» ،الفتا ً إلى
أن��ه «وفقا إلح��ص��اءات المفوضية
السامية لشؤون الالجئين أصبح

أبو جابر

وكان المسؤول الفلسطيني أبو جابر أكد في مسته ّل
اللقاء حرص القوى الفلسطيينة على أن تبقى فلسطين
هي بوصلة النضال ،شارحا ً معاناة الفلسطينيين في
لبنان ،وضرورة إيجاد حلول ناجعة لهذه المعاناة.
وأشار أبو جابر الى أنّ االحتالل الصهيوني يمارس
عدوانا ً يوميا ً ض ّد الفلسطينيين ،وهو يسعى من خالل
المفاوضات إل��ى تصفية القضية الفلسطينية ،األمر
ال��ذي يحتم على القوى الفلسطينية كافة ،رفض مبدأ
المفاوضات والتأكيد على ح��ق شعبنا ف��ي التحرير
والعودة.
ال��ل��ق��اء ال���ذي ح��ض��ره ال��ى ج��ان��ب ال��رئ��ي��س ح��ردان
العميدين وائل الحسنية ومعن حمية وعضو المجلس
األعلى قاسم صالح ،تخلله تقديم درع الجبهة الشعبية
في يوم األرض إلى الرئيس حردان.

�سليمان :الحاجة ملحّ ة و�ضرورية
لدعم الجي�ش في مواجهة الإرهاب

دربا�س :لبنان ال ي�ستطيع
تحمل العبء وحده
العدد حتى األم��س(أول من أمس)
مسجل
م��ل��ي��ون و 4آالف ن����ازح
ّ
بصورة رسمية».
وق���ال« :ل��ق��د ق��� ّررت اللجنة أن
تتصدّى لهذا األمر بصورة مختلفة
عن المقاربات السابقة التي كانت
تتحدث عن آالف وش��ه��ور ،ونحن
اآلن نتحدث عن ماليين وسنوات،
ولذا ال بدّ ،وفقا ً لما اتفق عليه في
اللجنة ،أن تكون للحكومة اللبنانية
سياسة واضحة تجاه ّ
ملف النزوح
تبدأ من تنظيم الدخول وال تنتهي
عند العالقة مع المجتمع الدولي
والبالد العربية الشقيقة».
وأض���اف« :ت�� ّم االت��ف��اق على أنّ
ه��ذه المسألة ليست حالة ن��زوح
طارئة تتح ّملها دولة جارة ،بل هو
عبء ال يستطيع لبنان أن يتح ّمله

للجبهة سمير لوباني (ابو جابر) وعضوية فؤاد ضاهر
وأبو عماد وهشام الزعتر.
وشدّد حردان خالل اللقاء على ضرورة وحدة الموقف
الفلسطيني على قاعدة الثوابت الضامنة لحق العودة
والتحرير .الفتا ً إل��ى ح��رص القوى الفلسطينية كافة
وسعيها لتحصين الوضع الفلسطيني وإعادة االعتبار
للمسألة الفلسطينية بوصفها تشكل بوصلة النضال
القومي.
وأب��دى ح��ردان ارتياحا ً للجهود التي تبذلها القوى
والفصائل الفلسطينة م��ن أج��ل تحصين المخيمات
الفلسطينية أم���ام خطر الفلتان األم��ن��ي ال���ذي تدفع
باتجاهه قوى متطرفة ،مشددا ً على ضرورة أن ُتترجم
الجهود المبذولة تحصينا ً للمخيمات بالتوازي مع
السعي الحثيث إلى تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا في
المخيمات من خالل التنسيق مع الدولة اللبنانية وسائر
القوى ،حتى تحقيق الحقوق المدنية واالجتماعية.

سالم مترئسا ً االجتماع في السراي
منفردا ً ال اقتصاديا ً وال سياسيا ً وال
ديموغرافيا ً وال تربويا ً وال صحيا ً
وال أم��ن��ي �اً ،ف��ه��ذه س��اع��ة مواجهة
الحقيقة كما هي ،وهي ساعة أيضا ً
�وح��د ألنّ
ل�لات��ف��اق ع��ل��ى م��وق��ف م� ّ
المسألة خطيرة وال تحتمل أي نوع
من االختالف أو المزايدات».
وشدّد وزير الشؤون االجتماعية

(داالتي ونهرا)
على أنه «ال يمكن للبنان وحده أن
يبتّ بهذه المسألة ،وهي ال تتعلق
ب��إرادة منفردة للبنان ،وإنما هي
قضية عربية ودولية بامتياز ولكن
م��ع األس���ف ،ف��إنّ ال��دول��ة األصغر
واألضعف واألفقر هي التي تتح ّمل
هذا العبء الذي بلغ  53في المئة
من النزوح».

أمل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان «أن ينجح مؤتمر روما في التحضير
الجيد للمؤتمر الذي تعقده المجموعة الدولية لدعم لبنان في حزيران المقبل في
العاصمة اإليطالية لدعم الجيش ،تنفيذا ً لخالصات مؤتمر نيويورك».
ورأى أنّ «الحاجة ملحة وضرورية لمساعدة الجيش تجهيزا ً وعتادا ً بأسلحة
حديثة ،نظرا ً إلى المه ّمات الجسام التي يقوم بها والخطط األمنية التي ينفذها
لحفظ األمن واالستقرار ومحاربة اإلره��اب في الداخل ،إضافة إلى مه ّماته على
الحدود في الدفاع عن الوطن».
وكان سليمان عرض مع زواره األوض��اع الراهنة ،حيث التقى النائب سمير
الجسر وبحث معه أجواء الجلسات التشريعية التي يعقدها المجلس النيابي
والوضع في طرابلس في ضوء الخطة األمنية التي ينفذها الجيش إلعادة الهدوء
إلى المدينة ومحيطها.
القصار األوضاع االقتصادية والتعاون القائم
وتناول مع الوزير السابق عدنان ّ
بين اتحاد غرف التجارة والصناعة والتجارة العربية وغرفة بيروت لدعم االقتصاد
اللبناني.
وتداول مع مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود في مسار بعض الملفات
القضائية و«أهمية السير فيها إلى النهاية ،األمر الذي يع ّزز ثقة المواطن بالقضاء».
كما اطلع سليمان من المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص
على الوضع األمني في الشمال وسائر المناطق.
ثم استقبل رئيس مجلس اإلدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك
الذي أطلعه على خطوات الشركة من أجل تحسين ساعات التغذية بالطاقة.

