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ما يح�صل في عر�سال ي�ستدعي دعم الجي�ش وت�سليحه ولو ا�ضطر الأمر للتجنيد الإجباري

أميركي �أكيد...
قرر �أوباما توجيه �ضربة لـ«داع�ش» �سيحظى بدعم �
�إذا ّ
ّ
والمهم في كالم المعلم تحذيره من انتهاك ال�سيادة ال�سورية
إرهابي سافر في منطقة عرسال،
إن ما يتع ّرض له الجيش من اعتداء
ّ
يستدعي من السلطة السياسية تح ّمل المسؤولية في معالجة الخلل الذي
أي ضعف في المؤسسة العسكرية ،خصوصا ً
حصل ،وبالتالي عدم إظهار ّ
أنّ المعركة لم تنته بعد .فتنظيم «داعش» تح ّركه أجهزة استخباراتية تابعة
لدول كبرى ،ومع ذلك ،ال مستقبل لهذا التنظيم في ظل المقاومة.
على أن الحل لحفظ األمن في البالد يكمن في دعم الجيش وتقويته
وتسليحه ولو اضطر األمر إلى التجنيد اإلجباري .غير أن الدعوة إلى
دعم الديش من نواب المستقبل ،جاءت في مواجهة الحديث عن تسليح
المسيحيين في البقاع للدفاع عن أنفسهم في مواجهة تهديد الجماعات
اإلرهابية ،ال من منطلق يستهدف تحصين الجيش ومنع التآمر عليه في
عرسال وغير عرسال ،أو التشكيك بدوره واستخدامه مكسر عصا .ومن
ألي أذى ،وكان عليه
يريد دعم الجيش عليه عدم تعريض هيبته وكرامته ّ
عدم السماح بتمرير صفقة مع المسلحين أدّت إلى تمكين المسلحين
اإلرهابيين من خطف العسكريين إلى جرود عرسال ،وعدم السماح بنشر
الجيش في البلدة ،ورفض التعاون مع الجيش السوري واألجهزة األمنية
السورية لمواجهة هذا الخطر اإلرهابي الذي يتهدد البلدين.
يحصل ذلك في وقت يجدر فيه التأكيد على أن المشكلة في عرسال
لم تنت ِه بعد ،والعسكريون ال يزالون رهائن في يد الجماعات المسلحة،
ويتواصل االعتداء على الجيش .األمر الذي يوجب عدم التساهل مع هؤالء
اإلرهابيين ،وحسم األمور في مواجهتهم ،ومعالجة ملف النزوح السوري.
إلى ذلك ،ال يزال خطر «داعش» يتصدر االهتمام األميركي ،إذ يؤكد نواب
أميركيون أن الرئيس باراك أوباما إذا ما قرر توجيه ضربة لـ«داعش» ،فإنه
سيحظى بدعم كبير ،ألن «داعش» ُيعتبَر خطرا ً على أميركا ،ولديه إمكانية
ضرب أميركا .على أن المهم في مؤتمر وزير الخارجية وليد المعلم تحذيره
الواليات المتحدة من انتهاك السيادة السورية.
التحرك الشعبي السلمي في اليمن ما زال متواصالً ،والرسالة التي
وجهها الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى حركة «أنصار الله» لم تكن
ّ
إيجابية في نظر الحركة ،وهدفت إلى تمويه القضية ،ووضع الكثير
من المطبات وكأنه ليس هناك حس وطني حقيقي لتجاوز هذه األزمة
واالستجابة لمطالب الشعب اليمني ،لكن يبدو أنه ال خيار أمام الشعب
اليمني إال التصعيد السلمي للوصول إلى حقوقه ومطالبه المشروعة،
والحكومة التي وصلت إلى مرحلة إجراء إصالحات تض ّر بالمواطنين ولم
تقدّم حلوالً ،وعليها تقديم استقالتها أمام الشعب ...وك ّل ذلك على ح ّد قول
حركة «أنصار الله».

كنعان لـ«�صوت لبنان» :لدعم الجي�ش
وعدم الت�ساهل مع الإرهابيين
وح�سم الأمور وعدم �إغفال الدور الدولي

حوري لـ«�إذاعة ال�شرق» :الم�شكلة
في عر�سال لم تنته وال يجوز التعامل
إعالمي
مع ق�ضية الع�سكريين ببازار � ّ

أ ّكد أمين س ّر تكتل التغيير واإلصالح النائب إبراهيم كنعان أنه
«ينبغي دعم الجيش وعدم التساهل مع اإلرهابيين ،وحسم األمور
من دون إغفال الدور الدولي في ذلك ،ومعالجة ملف النزوح السوري إلى لبنان» .وذ ّكر بأن تكتل التغيير
واإلصالح ح ّذر من هذا األمر في بداياته ،فا ُّتهم بالعنصرية ،ويُق ّر الجميع اليوم بحجم المخاطر ،وضرورة
المعالجات الجدّية.
ودعا كنعان إلى تج ّنب المزايدات وتزوير الحقائق والكالم عن تسلّح التيار الوطني الح ّر الذي ال أساس
له« ،وهذه االتهامات مدمِّرة ،ونحن ندعو إلى االلتفاف حول الجيش اللبناني وتأمين الدعمين السياسي
واللوجستي له ليقوم بالمهام الملقاة على عاتقه».

رأى عضو كتلة المستقبل النائب عمار ح��وري أنّ هناك أكثر
من معطيات تفيد بتسلّح حصل في بعض مناطق البقاع الشمالي
المحسوبة على التيار الوطني الحر .وقال« :نحن في تيار المستقبل نرفض مبدأ السالح خارج إطار الشرعية،
كما مبدأ الحماية خارج إطار الجيش والقوى األمنية».
توجه
وإذ أعرب عن اعتقاده بأنّ هذه القضية على مستوى من الخطورة ،أشار حوري إلى أنه ال يمكن تشريع ّ
كهذا ،مؤكدا ً اإلصرار على التمسك بشرعية الجيش والقوى األمنية.
وأضاف« :نحن لم ولن نشرع هذا السالح غير الشرعي ،وبالتالي ال يمكن أن يكون هذا السالح ذريعة لسالح
آخر».
وعن االنتخابات الرئاسية ،قال حوري« :إن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أعلن موقفا ً متقدّما ً
حين قال فلنذهب أنا والنائب ميشال عون إلى المجلس النيابي لنخضع للعملية االنتخابية ،وإن كان هذا
االقتراح غير مقبول ،فلنذهب إلى تسمية من يمثلنا في الترشيح ،وأنه جاهز لمناقشة أي فكرة ثالثة أخرى .لم
إيجابي من الفريق األخر وتحديدا ً فريق عون».
تحظ هذه الفكرة بأيّ ر ّد فعل
ّ
وتط ّرق إلى موضوع التمديد لمجلس النواب ،فأشار إلى أنه في أيّ لحظة ي َ
ُنتخب رئيس الجمهورية ،تسقط
فكرة التمديد وتصبح االنتخابات النيابية الخيار التالي .ولكن في حال لم يُنتخب رئيس جديد ،أعتقد أنّ هناك
مخاطرة كبيرة تكمن في أخذ البلد إلى فراغ نيابيا ً ورئاسياً ،وإلى تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال».
وعن الهبة السعودية أوضح حوري ألاّ عقبات حقيقية في وجه الهبة ولكنها تحتاج إلى وقت« ،ألن العملية
تقنية خالفا ً لهبة المليار دوالر التي هي أكثر سهولة في التعامل معها ألنها تتحدث عن أمور يسهل الحصول
عليها من الهبة األساسية ،ووفق ما فهمنا فإن األمور تسير في مسارها الصحيح ،والسعودية مصرة على
استكمال هاتين الهبتين ،وهي ال تحتاج لدليل جديد لتأكيد دعمها لبنان».
وفي ما يتعلق بالعسكريين المخطوفين قال حوري« :هم ينتسبون إلى مؤسستين رسميتين لبنانيتين،
وبالتالي هذه الحالة تختلف تماما ً عن كل حاالت الخطف األخ��رى ،لذلك ال يجوز أن يتم التعاطي مع هذا
الموضوع وفق بازار إعالمي ،وأنا مع ما قاله رئيس الحكومة تمام سالم ووزير الداخلية نهاد المشنوق حول
ضرورة التكتم ،وعدم أخذ األمور إلى النقاش على المنابر االعالمية ،ألن هذا ال يفيد ،بل يض ّر حتماً».
وختم حوري مشيرا ً إلى أنه ال يمكن القول إن المشكلة في عرسال قد انتهت طالما أن المنطقة ال تزال مشتعلة،
برص الصفوف
وثمة عوامل توتر كثيرة ال تزال موجودة« ،بل على العكس تماماً ،نحن مطالبون كلبنانيين
ّ
والنأي بأنفسنا عن هذا المستنقع السوري وتحييد لبنان عن كل هذه الشظايا ،ولكن لألسف استمرار تورط
بعض اللبنانيين في الداخل السوري يجعل هذه األبواب مش ّرعة مجدّدا ً نحو المجهول».

�أوغا�سابيان لـ«لبنان الحر»:
ال �أعتقد � ّأن الحريري �سي�أتي
مع ا�سم ّ
مر�شح ت�سوية للرئا�سة
أكد عضو كتلة المستقبل النائب جان أوغاسابيان أنّ «حزب الله
يمد يده لقوى  14آذار ليأخذها إلى موقعه ال كي نجلس ونبحث في
االستحقاق الرئاسي وسير المؤسسات وبناء الدولة».
وقال« :نحن مستعدون للتفاوض مع حزب الله ولكن ليس ليمد يده لنا والقول إنه صار في األجندة
االيرانية .فالتوافق مع الحزب ممكن إنما ضمن أجندة لبنانية».
ورأى أنّ الحزب ال يريد انتخابات رئاسية اآلن« ،وهو يتلطى وراء إصرار النائب ميشال عون على أسلوبه
المعروف منذ أواخر الثمانينات وهو أنا أو ال أحد».
وأضاف« :ال أعتقد أن الرئيس سعد الحريري سيأتي كما تس ّرب بعض الصحف مع اسم مرشح تسوية
لرئاسة الجمهورية ،ألنه ال يعمل تحت الطاولة بل يفاوض بكل وضوح».
وعن موضوع العسكريين المخطوفين قال أوغاسبيان« :إنه موضوع في غاية الخطورة ،وكالم الرئيس
سالم عن وجوب الس ّرية والكتمان في المفاوضات عين الصواب ،ألنها مسألة إنسانية ووطنية كبيرة»،
متمنيا ً ألاّ يكون هناك استثمار سياسي لهذه القضية.

جري�صاتي لـ«الجديد»� :إدارة الفراغ
ب�أق ّل الخ�سائر �أف�ضل من الإتيان برئي�س
يدير الأزمة من جديد
رأى وزير العمل السابق سليم جريصاتي أنه «إذا استطعنا
إدارة الفراغ الرئاسي بأقل خسائر على الصعد :السياسي واألمني
واالقتصادي ،قبل إنتاج رئيس يكون لكل البالد وال يضرب صيغة الميثاق الوطني ،أفضل من اإلتيان بأيّ
برئيس ليدير األزمة من جديد» .وشدّد جريصاتي على أنه «يجب أال ننتظر الرهانات الخارجية النتخاب
رئيس للجمهورية أو المراهنة عليها» .ولفت إلى أن رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب ميشال عون بما
يمثله في الوجدان المسيحي والمجتمع المسيحي ،بالتأكيد يتالءم مع موقع رئاسة الجمهورية ميثاقياً».
وأردف« :نحن لم نقل يوما ً الجنرال عون للرئاسة أو ال أحد ،قلنا لن نف ّرط برئاسة الجمهورية بعد اليوم،
ومن خالل تجاربنا السابقة أصبحنا نريد رئيسا ً
متمسكا ً بمك ّونات الوطن وبالميثاق الوطني» .ورأى أنّ
ّ
لبنان في أزمة خانقة ونحن نقترح السبل للخروج من هذه األزمة ،وانتخاب أيّ رئيس ال يم ّثل الميثاق
الوطني سيأتي باألسوأ للبنان في هذه المرحلة.
وحول اقتراح تكتل التغير واإلصالح النتخاب رئيس للجمهورية مباشرة من الشعب لفت جريصاتي
إلى أن «ال مناصفة فعلية ونحن من خالل اقتراحنا نطالب بالمناصفة والمشاركة الفعلية في صناعة القرار
الوطني مؤكدين للشريك المسلم أنه النصف اآلخر في الوطن» .وأشار إلى أنّ منطق الدولة أن يكون في سدّة
الرئاسة رئيس قوي بدوره ،وبمجلس النواب أن يكون مشاركة حقيقية .هذا هو لبنان ونحن ال نريد تقسيمه
وال تجزئته إنما تحصينه ،وأكد جريصاتي على «أنّ النداء االخير في التكتل هو نداء تصميم على استعادة
الدور والحفاظ على لبنان ضمن الصيغة اللبنانية ،وهذا ما أوصلنا إلى اقتراحنا».
وحول موضوع عرسال رأى أنّ «السلطة السياسية مسؤولة عن معالجة الخلل الذي حصل ،ويجب
عدم إظهار ضعف مؤسساتنا ،ال سيما المؤسسة العسكرية .والمعركة لم تنته بعد» .وأكد أنّ «تنظيم
داعش تح ّركه أجهزة استخباراتية تابعة لدول كبرى ،وهذا التنظيم ليس له مستقبل في المنطقة في ظل
المقاومة».

الج�سر لـ«الم�ستقبل» :الحل لحفظ الأمن
في دعم الجي�ش وتقويته
ولو ا�ضطررنا للتجنيد الإجباري
دعا عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر ،إلى دعم الجيش
اللبناني وتقويته وتسليحه ،ألنه الحل الوحيد لحفظ األمن في
البالد حتى لو اضطر األمر إلى حصول تجنيد إلزامي« ،ألنه من غير المقبول أن يكون هناك سالح غير سالح
الشرعية ،فإن ذلك يعتبر مشروعَ حرب».
وأشار إلى أن ما يشاع عن عملية تسلّح خارج إطار الدولة من أجل محاربة خطر «داعش» ،أثير في
اجتماع كتلة المستقبل يوم الثالثاء الماضي ،وقال« :ال نقبل إلاّ بسالح الشرعية في البلد ،ولكن الوضع
الموجود في سورية والعراق وتط ّوراته المتالحقة في الشهرين الماضيين ،كل ذلك أثار من دون شك نوعا ً
من الخوف لدى الجميع ،خصوصا ً المسيحيين .وهناك من يعمل على استغالل هذا الخوف بطريقة خاطئة
جداً ،والسبب أن تخويف الناس يدفعهم إلى حمل السالح ،وحمل السالح مقدّمة للحرب والتقاتل ،وال نغفل
عن وجود قرى مسيحية في الشمال دفعت ببعض الناس إلى إنشاء ما يس ّمى حراسة ذاتية أو أمن ذاتي».
وأضاف« :بعض القوى تقوم تستقطب اليوم المسيحيين عبر تزويدهم بالسالح والتعاون معهم من أجل
محاربة اإلرهاب ،وبالتالي فإنّ كل األطراف التي تحصل على السالح تحصل عليه من عند الحزب ،وحتى
هؤالء الذين ليسوا مع الحزب ،يشترون السالح من عند تجار الحزب وهو أمر معروف».
وفي ما يتعلق بالجهة التي تتسلح في الفريق المسيحي ،قال« :ال أعرف ما إذا كانوا عونيين أم ال ،ولكن
في الجو العوني هذا األمر موجود».
ورأى الجسر «أن لحزب الله مصلحة في البقاء على تحالفه مع عون ،وهذا أمر أكيد ألنه يؤمن له غطاء
لبنانيا ً مهما ً جداً» ،وقال« :في الوقت عينه ال أرى أن الحزب متح ّمس جدا ً ال لملف الرئاسة األولى وال أليّ
ملف أخر .أضف إلى ذلك فإننا كفريق سياسي وبمنتهى الصراحة نقول نحن ضد التمديد ،وكالم الرئيس
سعد الحريري كان واضحا ً حين قال نحن مع انتخابات جديدة بعد انتخابات رئاسة الجمهورية ،وهو
الوحيد الذي تحدّث بصراحة وبصدق».
وعن امكانية حصول تعاون بين النظام السوري والواليات المتحدة االميركية لضرب تنظيم «داعش» في
سورية قال الجسر« :حتى اآلن ليس هناك ما هو علني يوحي بحصول مثل هذا األمر ،ولكن من الواضح أن
ما يسعى إليه النظام نوع من التحالف ،خصوصا ً أنّ قصف هذه المجموعات وضربها من النظام بالطائرات
ال يكفي .أضف إلى ذلك فإن موقف النظام السوري من الواليات المتحدة معروف باتهامها بكل الموبقات في
المنطقة ،وال أعرف ما هي مصلحة الواليات المتحدة من وراء هذا التعاون ،وإذا كانت لديها مصلحة فربما
تقدم عليها ،ولكن ما أعرفه أن للواليات المتحدة األميركية مصلحة في محاربة االرهاب».

ماكونيل لـ«� :»CNNأوباما �سيحظى بدعم
كبير �إن ق ّرر �ضرب «داع�ش»
قال السيناتور األميركي ميتش ماكونيل ،إن الرئيس األميركي
ب��اراك أوباما سيحظى بدعم كبير في ح��ال ق � ّرر توجيه ضربة
إلى تنظيم «الدولة اإلسالمية في العراق والشام» أو ما يُعرف
بـ«داعش».
وأضاف ماكونيل« :أعتقد أنه ،ومن المنطقي بالنسبة إلى أوباما ،أن يحظى بدعمنا ،ومن الواضح أن
داعش يعتبر خطرا ً علينا ،لديه إمكانية ضربنا هنا ،أوباما هو رئيس الواليات المتحدة األميركية وإن حاول
القيام بشيء لمنع وقوع ذلك ،فإنني متأكد أنه سيحظى بدعم كبير من الكونغرس».
وتو ّقع ماكونيل أن يطلب أوباما دعم المش ّرعين عندما يعودون من استراحة آب الحالي.

عبد ال�سالم لـ«العالم»:
ر�سالة هادي غير �إيجابية
وتريد تمويه الق�ضية
أ ّك��د المتحدث ِباسم حركة «أنصار الله» اليمنية محمد عبد
السالم ،أن الرسالة التي بعثها الرئيس اليمني عبد ربه منصور
هادي إلى الحركة غير إيجابية ،وتريد تمويه القضية في اليمن ،وأنها لإلعالم أكثر منها اليجاد حلول لألزمة
التي تمر بها البالد.
وقال عبد السالم« :إن التواصل مع األطراف الرسمية في البلد لم يتوقف وكذلك مع اللجنة الحكومية.
وبالنسبة إلى رسالة الرئيس هادي ،هي ذاتها الرسالة التي ُو ّزعت و ُنشرت في وسائل اإلعالم ،هذه الرسالة
حس
ليست إيجابية ،إنما حاولت تمويه القضية وأن تضع أمامها الكثير من المطبّات ،وكأنه لم يكن هناك ّ
حقيقي لتجاوز هذه األزمة واالستجابة لمطالب الشعب اليمني».
وطني
ّ
ّ
وتابع« :تضمنت الرسالة قضايا أخرى قد انتهت ،كما جرى في عمران أو بعض القضايا واألحداث
الجارية اآلن في الجوف ،إذ قال الرئيس نفسه إنّ من يقاتلنا في الجوف هم عناصر تكفيريون ومن القاعدة،
وأتوا من المملكة العربية السعودية ،ثم يتحدث في رسالته عن إيقاف المواجهات في الجوف ،وكأننا نحن
من بدأنا بها ،فيما الواقع يؤكد أنّ من أشعلها عناصر تكفيريون يتبعون لجناح سياسي في اليمن».
واعتبر عبد السالم أن هذه الرسالة كانت لإلعالم أكثر من منها للحلول ،وقال« :لهذا ،نحن أكدنا على
االستمرار في مطالبنا الشعبية كما تحدث عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمته ،وال خيار أمام الشعب إالّ
التصعيد السلمي للوصول إلى الحقوق المشروعة».
وأكد أنّ الخيارات المطروحة سلمية ،معتبرا ً أنّ البلد هو مسؤولية الجميع ،مضيفاً« :بالنسبة إلى
خياراتنا ،نحن أكدنا للجنة الحكومية وللجنة التي وصلت إلينا من قبل الرسائل الخاصة ،أننا نتمنى أال
يكون هناك استهداف لهذا النشاط السلمي ،وأننا مستعدون ألن يكون هناك أعلى درجات ضبط النفس في
عدم التعاطي مع أيّ استفزاز يصدر من هنا أو هناك».
وتابع عبد السالم« :نحن ندرك أن هناك أطرافا ً تتربّص باليمن ،ولكن ال يجوز أن نسكت عن حقوق
مشروعة ومكفولة سواء بالتظاهر أو بالمطالبة بها ،كإسقاط الحكومة وإعادة النظر في قرار الجرعة».
وأكد عبد السالم أنّ هذا الخيار ليس خيار «أنصار الله» وحدها ،بل هو خيار شعبي وم ّد ثوري ،مشيرا ً
إلى أنّ هناك أحزابا ً سياسية كثيرة قدّمت مبادرات من أجل الوصول إلى حلول ،ألن البلد مسؤولية الجميع
وهناك أزمة موجودة على األرض.
ووصف الحكومة اليمنية الحالية بأنها «حكومة محاصصة» ،قائالً« :لم يكن من سلم أولويات الحكومة
أن ترتقي بوضع الشعب ،وثمة انهيار أمني واقتصادي في البالد وصل إلى أسوأ مرحلة ربما عرفها تاريخ
اليمن».

أهم ما جاء في
�إبراهيم لـ«رو�سيا اليوم»ّ � :
م�ؤتمر المع ّلم تحذير �أميركا بعدم انتهاك
ال�سيادة ال�سورية
قال الباحث والمحلّل السياسي السوري ثائر إبراهيم إنّ أهمية
المطارات تكمن في احتوائها الطائرات التي يستخدمها الجيش
السوري في عملياته ض ّد العناصر اإلرهابية ،ومن أجل إنقاذ هذا العنصر المهم ،وبعد ورود أنباء عن
استخدام عناصر «داعش» صواريخ أرض ـ جو ربما حصلت عليها من أميركا أو من مخازن السالح التي
استولوا عليها في العراق ،أعطيت األوامر بإعادة االنتشار.
وأضاف إبراهيم« :أهم ما جاء في المؤتمر الصحافي لوزير الخارجية السوري وليد المعلّم ،إطالق تحذير
دبلوماسي نحو الواليات المتحدة األميركية بعدم انتهاك السيادة السورية».

