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خفايا
خفايا

�إلى الفتنة المذهبية!

«الم�ستقبل» و«الن�صرة»
وتحالف الم�صلحة


 روزانا ر ّمال

محمد حم ّية

تقدّم ملف عرسال وج��روده��ا على ما ع��داه من الملفات
الداخلية وسط انقسام سياسي حول كيفية معالجة الوضع
األمني فيها مع تدفق المسلحين الفا ّرين من القلمون إلى
ال �ج��رود ليشكلوا م��ع المسلحين ال�م�ت��واج��دي��ن ه�ن��اك قوة
عسكرية تهدّد لبنان في ك ّل لحظة.
وما أن أعلن األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
في عيد المقاومة والتحرير بأننا «لن نقبل أن يبقى إرهابي
واحد في أرضنا» ،حتى اشتغلت ماكينة تيار المستقبل و14
آذار السياسية واإلع�لام�ي��ة لمحاولة تشويه ك�لام السيد
نصرالله ت��ارة بالتلويح بفتنة مذهبية إذا دخ��ل ح��زب الله
إلى الجرود ،وط��ورا ً باتهامه بتوريط الجيش اللبناني في
المعركة.
إذا كان الخالف السياسي مشروعا ً بين األطراف الداخلية
حول قضايا عديدة ،فما الذي يب ّرر الخالف على عدو إرهابي
خارجي يضمر الش ّر للبنان واللبنانيين ويهدّدهم دائماً ،بعد
أن استهدف بجرائمه ك ّل المناطق اللبنانية وال يزال؟
ه��ذا ال �س��ؤال ي��ؤدي بنا إل��ى س��ؤال آخ��ر ،ه��ل ي��ري��د تيار
المستقبل فعالً إنهاء ظاهرة اإلرهاب في جرود عرسال؟
رغم إعالن وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي ينتمي إلى
«المستقبل» منذ أشهر قليلة أنّ جرود عرسال باتت محتلة
من المسلحين ،إال أنّ خطابات وبيانات وتصريحات هذا
التيار ل��م تتض ّمن مطالبة علنية للجيش بتحرير عرسال
وج��روده��ا من المسلحين وال حتى طلب بحث الموضوع
على طاولة مجلس الوزراء لتوفير الغطاء السياسي للجيش،
أي موقف
بل إنّ التيار والفريق الذي ينتمي إليه ،لم يبد يوما ً ّ
تجاه «جبهة النصرة» التي تحت ّل الجرود بحسب المشنوق،
حتى أنّ البعض وصف مسلحيها بـ«الثوار» ،والبعض اآلخر
وصفهم بـ«جيش الفتح» ،وعندما يقع ه��ؤالء في اإلحراج
فأقصى وصف يمكن أن يطلقوه على هؤالء اإلرهابيين هو
«العصابة» .فهل يمكن التعامل مع «النصرة» و«داعش» كأي
عصابة سرقة أو اتجار بالمخدرات أو تزوير عمالت على
سبيل المثال؟ ولو كانت هذه التنظيمات مجرد عصابات كما
يصفها «المستقبل» ،فلماذا تشكل ه��ذا الحشد الدولي من
أصقاع األرض لمواجهتها؟ وكيف يدّعي فريق «المستقبل»
دف��اع��ه ع��ن ال�ج�ي��ش وه ��ذه التنظيمات ال�ت��ي يصفها معظم
نوابه ومسؤوليه بـ«الثوار» قتلت عناصره وضباطه ومثلت
بجثثهم وخطفت آخرين!
ف��ات ف��ري��ق «المستقبل» أنّ «ال�ن�ص��رة» ه��ي ف��رع لتنظيم
«القاعدة» وموضوعة على الئحة اإلرهاب األميركية ومجلس
األمن الدولي ،وبالتالي فإنّ المجموعات المسلحة المتواجدة
في جرود عرسال تنتمي إلى «النصرة» التي تنتمي بدورها
إلى «القاعدة».
أم��ا ال�لاف��ت ،فهو صمت «المستقبل» المريب بعد كالم
«أمير النصرة» أبو محمد الجوالني ،الذي قال إنّ «حزب الله
لديه خصوم كثر في لبنان» ،ودعوته ك ّل القوى السياسية
اللبنانية إل��ى «التكاتف معنا إلس�ق��اط النظام ف��ي سورية
وحزب الله».
فهل يلبّي «المستقبل» وحلفاؤه نداء الجوالني؟
أشارت مصادر مراقبة إلى أنّ «المستقبل» لطالما سعى
بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى إنشاء قوة عسكرية
م��وازي��ة للقوة العسكرية ال�ت��ي يملكها ح��زب ال�ل��ه لتحقيق
ال �ت��وازن العسكري م�ع��ه ،لكن الستحالة ذل��ك ل��م يجد إال
«النصرة» لتكون هي الجيش السري له كما وصفها رئيس
كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ،وذلك ضمن اتفاق
تعاقدي وتبادل مصالح بين الطرفين ،فـ»المستقبل» يؤ ّمن
الغطاء السياسي لـ«النصرة» إلبعاد عيون األجهزة األمنية
عن تحركات مقاتليها وأنشطتهم ،مقابل أن تتولى الجبهة
تحقيق األهداف العسكرية التي يستفيد منها التيار سياسيا ً
ومنها استدراج حزب الله إلى معارك داخلية.
ف �ه��ل ت �ك��ون «ج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة» ه��ي ال �ج �ن��اح العسكري
لـ«المستقبل» ضمن لعبة م��زدوج��ة يمارسها ه��ذا التيار
يفسر بالتالي رفضه
لتحقيق أه��داف��ه السياسية ،وه��ذا ما
ّ
الدخول العسكري إلى الجرود حتى ولو كان الجيش؟
هنا تربط المصادر بين تشكيل كتيبة «الفاروق عمر» التي
هدّدت بمواجهة حزب الله إذا دخل عرسال وبين زيارة وفد
من أهالي البلدة وزير العدل أشرف ريفي الذي هدّد قائالً:
«لن نسمح ألحد بالتطاول على أهل عرسال وسنقاتل ض ّد
الدويلة».
ورأت المصادر نفسها أنّ تشكيل الكتيبة في هذا التوقيت
جاء نتيجة اإلحراج الذي وقع فيه «المستقبل» في موضوع
عرسال ،فهو ال يستطيع السماح لحزب الله بالدخول إلى
ال �ج��رود إلن �ه��اء ظ��اه��رة اإلره� ��اب بسبب ع�لاق�ت��ه الوطيدة
بالمسلحين ،وال بتمرير الغطاء السياسي للجيش بقرار
حكومي إلن�ه��اء ه��ذه ال�ظ��اه��رة ،وم��ن جهة أخ��رى فقد فشل
«المستقبل» في تجييش أهالي عرسال ض ّد حزب الله نظرا ً
إلى ما عانوه من المجموعات المسلحة وممارساتها اإلرهابية
خالل عامين حتى خرجت بعض األصوات من البلدة لتطلب
من حزب الله الدخول إلنقاذهم من المسلحين.
يبقى السؤال :لماذا لم يتم تشكيل هذه الكتيبة وغيرها
للدفاع ع��ن ع��رس��ال وق�ت��ال إره��اب�يّ��ي «ال�ن�ص��رة» و«داع��ش»
ال��ذي��ن قتلوا وذب �ح��وا أهلها وس��رق��وا ممتلكاتهم واحتلوا
أرضهم ،وأحداث الصيف الماضي دليل شاهد؟

تتعالى أصوات الحرص والمخاوف من المجتمع السياسي
الطائفي اللبناني و رجاالته بسبب ما قد تؤول إليه المعارك
على الحدود واألزم��ة السورية من تدهور للوضع األمني
قد يؤدي إلى الفتنة المذهبية والتحريض على االقتتال بين
القرى و البلدات الحدودية المتوترة أصالً ألكثر من سبب،
بحسب الحريصين.
ال �ح��ري �ص��ون ه��م أن�ف�س�ه��م أم� ��راء ال �ح��رب األه �ل �ي��ة وهم
ي �ت �ح��دث��ون ع��ن أه �م �ي��ة ت�ف�ع�ي��ل دور ال �ج �ي��ش ف��ي أي أزم��ة
يتعرض لها لبنان كي ال يكون تدخل جهات أخرى كحزب
الله والموالين له سببا ً في وقوع حروب مذهبية بين القرى
والبلدات ألنّ حزب الله الشيعي بات يثير النعرات وهو يعمل
لحساب إيران ،حسب مصدر في  14آذار.
تشتغل األوس��اط السعودية في شكل كبير على متابعة
أدق تفاصيل هذه األجندة و أبرز مه ّماتها المفترضة ،حيث ال
تألو األجهزة اإلعالمية واالستخباراتية السعودية جهدا ً في
العمل على نشر ثقافة واحدة ووحيدة وهي أنّ ك ّل ما يجري
في المنطقة يتم بإيعاز إي��ران��ي مكرس للتقسيم المذهبي
للدول ولفرض المنظور الشيعي على كافة الملفات وتمثل
قناة العربية أول أوجه هذا الضخ الفكري المدروس.
وتنشر العربية تقارير مفادها أنّ اتفاقية عقدت بين إيران
تنص على إرسال  50ألف مقاتل إيراني
والنظام السوري ّ
تنوي عبرهم طهران تغيير المعادلة ألنّ الجيش السوري لم
يعد قادرا ً على المواجهة.
تنشر العربية أيضا ً تقارير تتحدث عن إعداد عناصر حزب
الله في سورية وتتحدث عن ق��درات نوعية للحزب وتعلن

ا�ستقبل جو حبيقة وديبلوما�سي ًا ياباني ًا ووفداً من الأحزاب الأوروبية

حردان :خطر الإرهاب ال يقت�صر على بالدنا و�شعبنا بل ّ
يتهدد �أوروبا والعالم
وعلى الجميع تح ّمل الم�س�ؤولية في وقف دعمه وتمويله والق�ضاء عليه

حردان متوسطا ً وفد األحزاب االوروبية

 ...ومستقبال الديبلوماسي الياباني

شدّد رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد حردان أمام
وفد من األحزاب االوروبية ،على أهمية العالقات بين بالدنا والبلدان األوروبية،
معتبرا ً أنّ ألوروبا مصلحة في تعزيز هذه العالقات ودعم استقرار الدول.
وأكد حردان أنّ اإلرهاب الذي يهدّد المنطقة ،وخصوصا ً سورية والعراق ،ال
يقتصر خطره على بالدنا وشعبنا ،بل يطال أوروبا والعالم ،ولذلك ،فإنّ الدول
األوروبية مطالبة بالضغط على الدول التي تدعم اإلرهاب وتم ّوله ،حتى تتوقف
عن دعم هذا اإلره��اب ال��ذي يد ّمر الحضارة ،ويرتكب الجرائم بحق اإلنسان
واإلنسانية.
وقال إنّ مصلحة أوروبا تكمن في وجود دول مستقرة في بالدنا ،ولذلك عليها
أن تلعب دورا ً فاعالً ومؤثرا ً في دعم القضايا المحقة والتخلّص من االحتالل
واإلره��اب ،كونهما يشكالن تهديدا ً لالستقرار وللقيم اإلنسانية وخطرا ً على
حقوق اإلنسان.
ورأى أنّ البلدان األوروبية مطالبة بالوقوف إلى جانب المسألة الفلسطينية
والعمل الجا ّد من أج��ل إنهاء االحتالل «اإلسرائيلي» ووق��ف مأساة شعبنا
الفلسطيني الذي يعاني من جرائم هذا االحتالل ومن التشريد والتهجير.
ولفت حردان إلى أهمية دور األح��زاب األوروبية في إقامة حراك واسع في
المجتمعات األوروبية ،وتشكيل أدوات ضغط على الحكومات من أجل موقف
موحد يخلق بيئة من الدفء في العالقات بين أوروبا ودول المنطقة.
أوروبي ّ
ودعا حردان األحزاب األوروبية إلى لعب دور فاعل في تأليب الرأي العام
األوروبي لدعم القضايا العادلة والمحقة ومحاربة اإلرهاب والتطرف وك ّل أشكال
الغطرسة واالحتالل.
وختم ح��ردان بالقول :إننا نتطلع إلى المستقبل وإل��ى عالقات طيبة مع
تحصن المصالح المشتركة وتصون حقوق اإلنسان،
الشعوب األوروبية ،ألنها
ّ
وتع ّزز مسارات الحرية والديمقراطية والتقدّم.
كالم ح��ردان جاء خالل استقباله وف��دا ً يمثل مجموعة أح��زاب أوروبية من
بريطانيا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا تنضوي في حزب الـ»اي بي في» ،برئاسة
البرلماني اإليطالي السابق روبرتو فيوري ،وعضوية نيغ غريفن من بريطانيا،
اودو فويت ونيس برهسي وفلورين ستاين وروبرتو ديماكبو من المانيا ،أرفي
فان ليزم ولحود لحدو من بلجيكا ،بحضور عميد الخارجية في «القومي» حسان
صقر ،ومدير الدائرة اإلعالمية العميد معن حمية.
الوفد األوروبي ،أكد التقاءه مع موقف «القومي» حيال االحتالل الصهيوني

�أبو فاعور من عين التينة:
دخلنا مرحلة ال�شلل الحكومي
بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة
أمس آخر المستجدات المحلية مع وزير الصحة وائل أبو
فاعور ،الذي أشار إلى أنّ اللقاء يأتي «في سياق التشاور
الدائم بينه وبين النائب وليد جنبالط» .وقال« :طبعا ً لدى
وليد جنبالط مخاوف في ما يحيط بنا من مخاطر ،ويبدو
أنها تقترب أكثر فأكثر .ومن الواضح أننا ندخل إلى مرحلة
عسكرية جديدة في سورية ،وقد تكون مرحلة سياسية
جديدة في لبنان ،ومرحلة أمنية جديدة ال سمح الله في
لبنان تقتضي تفاهما كبيرا ً بين جميع السياسيين».
وأضاف« :نتيجة لهذه المخاوف على البلد ،كان لدى
النائب جنبالط بعض الطروحات واألفكار السياسية
التي طرحها على المأل والتي يبدو أنها حتى اللحظة لم
تلق التجاوب المطلوب ولم تنضج المقاربات السياسية
المختلفة بالوصول إلى تفاهم ،لذلك ربما يكون وليد
جنبالط يستهول األمور أكثر من القوى السياسية األخرى،
أو ربما تكون لدينا مخاوف مضخمة .وفي ك ّل الحاالت،
نحن نثق بحكمة الرئيس بري في إدارة األمور في استكمال
الحوار بين تيار المستقبل وح��زب الله لتفادي األسوأ
والشرور في المرحلة المقبلة».
وردا ً على سؤال حول مضمون طروحات النائب جنبالط
والجهات التي عرقلتها ،أجاب« :أنا ال أقول أنّ أحدا ً عرقل،
بل إنني أقول إنّ النائب جنبالط طرح في بيان إعالمي
مجموعة مقاربات تبدأ من رئاسة الجمهورية وتصل ثانيا ً

عن تشكيل ألوية توحي أسماؤها باالنتماء إل��ى المذهب
الشيعي ،فتذكر أنها تسيطر على أج��زاء كبيرة من سورية
والعراق ،وابرز هذه األسماء« :أسد الله الغالب» و«كتائب أبو
الفضل العباس».
تنفي تقارير العربية السعودية أي دور للجيش السوري
وتركز على إظهار أي تغيير في الواقع العسكري بأنه إنجاز
إيراني تهدف من خالله إلى القول إنّ الشيعة هم من يقاتلون
ويتمدّدون.
أما في لبنان ،حيث يتحدث حلفاء السعودية وأبرزهم تيار
المستقبل عن فتنة مذهبية يأخذ حزب الله البالد إليها ،فيعتبر
هؤالء أنّ عرسال خط أحمر وأنّ أحدا ً ال يمكنه الدخول إليها،
رغم علمهم بأنّ من فيها إرهابيون باعتراف وزير الداخلية
اللبناني التابع لفريق «المستقبل» نهاد المشنوق بقوله إنّ
البلدة محتلة فيلعب التيار ،بعناصره كافة نوابا ً ووزراء،
على العصب المذهبي فيذكر أنّ أحدا ً لن يقبل بدخول حزب
الله إل��ى عرسال وأنّ أح��دا ً لن يسمح للعشائر الموالية له
بالمشاركة ألنّ هناك من سيتصدى لهم أي أهل عرسال.
وفي هذا اإلط��ار ،يكتمل مشهد التهديد بالفتنة المذهبية
وتحذير حزب الله من مغبة التورط في أي معركة في عرسال
لينتشر فيديو يظهر ملثمين يزعمون أنهم من أهالي عرسال
ويعلنون عن تشكيل فصيل أو كتيبة مقاتلة اسموها «كتيبة
الفاروق عمر» ردا ً «على تسليح العشائر الشيعية المجاورة»،
واعدين أهلهم في عرسال كما وصفوهم بأنهم سيكونون
درعا ً لهم وأنهم لن يسمحوا بدخول حزب الله إلى المدينة
إال على أجسادهم ولم يكتفوا بذلك ،بل ختموا البيان بدعوة
«أهلنا» أي أهل السنة في طرابلس وصيدا وبيروت وغيرها
من المدن إلى أن ينصروا أهل السنة بعد أن خذلهم الجميع.
إذا ً هي صرخة سنية مذهبية تصدح في األرج��اء يقول

م�ص��در مطلع ل�ـ«ال�ب�ن��اء» إن�ه��ا ت��أت��ي ضمن ج��وق��ة التلحين
والتأليف السعودية الهادفة إل��ى إث��ارة النعرات المذهبية
ض ّد إيران والشيعة ،حيث يلعب لبنان العصب األهم في هذا
اإلطار ألنّ حزب الله هو من صلب نسيج البالد ،وهو الحزب
الذي يترجم السياسة اإليرانية في رأيهم .ويضيف« :هذا
الفيديو مفبرك من تيار المستقبل ضمن الحملة نفسها وال
قيمة له».
يبقى السؤال األهم :هل سيأخذ حزب الله البالد فعالً نحو
يتحسس مخاطر جدية ربما
فتنة سنية شيعية من دون أن
ّ
تلوح هذه المرة في أجواء البلدات الحدودية والبقاعية؟
التجربة تقول إذا ق ّرر حزب الله خوض معارك في عرسال
أو الجرود وهو يخوضها اليوم إلى جانب الجيش اللبناني أو
من دون��ه فإنها ليست المرة األول��ى التي يخوض فيها في
شكل مباشر أو غير مباشر معارك داخلية تسفر نجاحا ً بدل
الفشل المفترض حينها وكانت عملية «صيدا عبرا» خير دليل
على أنّ المخاوف كلها ليست في محلها .صيدا التي كان فيها
في ذلك الوقت مجموعة الشيخ اإلرهابي أحمد األسير والتي
تحوي أكثر المخيمات حساسية والتي تعتبر بؤرة نار قد
تشتعل في أية لحظة وهي التي اندلعت المعارك فيها حتى
من دون انتظار تغطية سياسية ،حسبما أكدت اوساط التيار
الوطني الحر لـ«البناء» في هذا اإلطار ،حيث حكي حينها عن
ارتجال من قائد المغاوير شامل روك��ز لم ينتظر فيه حتى
اإلجماع للهجوم واستعادة كرامة الجيش اللبناني .وفي
المحصلة ف��إنّ حزب الله والموالين له هم من شاركوا في
العملية ي��دا ً بيد مع الجيش اللبناني .فهل ستكون عرسال
أكثر حساسية وأهمية من صيدا وما تحويه؟ يجيب المصدر:
«بالتأكيد ال وك ّل ما يحكى عن الفتن مجرد خياالت.

تعليقا ً على قيام
الطيران السعودي
بقصف س ّد مأرب
التاريخي في
اليمن ،سأل وزير
وديبلوماسي سابق:
بماذا يختلف هذا
العمل العدواني
الخطير ،والذي تك ّرر
أكثر من مرة ،وألحق
أضرارا ً بالغة في
الس ّد ،عما يقوم به
تنظيم «داعش» وغيره
من المجموعات
الظالمية اآلتية من
مجاهل التاريخ ،حين
يدمر اآلثار في نينوى
ويه ّدد بارتكاب
جريمة مماثلة في
تدمر؟

إلى تفادي الشلل في عمل الحكومة ،الذي من الواضح أننا
دخلنا فيه من دون أن نعلن ذلك ،وثالثا ً فتح المجلس
النيابي وال سيما أنّ هناك قوانين إنمائية مه ّمة لجميع
اللبنانيين ومنها قروض من البنك الدولي ،ورابعا ً هناك
أيضا ً استحقاقات مالية.

جنبالط غ ّرد :يا أ ّمة
ضحكت من جهلها األمم

وك��ان النائب وليد جنبالط غرد عبر «تويتر» وقال:
«أما وقد قرر البعض من األقطاب السياسيين الدخول في
مرحلة الشلل الجزئي أو الكامل نتيجة حسابات ضيقة
صغيرة والنار تحيط بنا من ك ّل حدب أو صوب ،وليس
في األفق أي مالمح النتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي
لن تسمح المزايدات بالوصول إل��ى تشريع الضرورة
وفي مقدمة المشاريع تصديق معاهدة مع البنك الدولي
بقيمة مليار ومئة مليون دوالر منهم خمسمئة مليون للسد
الحيوي ،سد بسري الذي إذا ما شيد ،فإنه سيؤمن المياه
لمليون ويمني مئة ألف مواطن».
وختم« :أمام هؤالء لست إال عبدا ً فقيرا ً يعرف حدوده،
ألنني سبق وقدمت اقتراحا ً متوازنا ً تفاديا ً للوقوع في
الشلل فرفضته المرجعيات الكبرى وفي بيروت الكبرى
أعلن أنني لن أق��وم ب��أي م��ب��ادرة ،اكتفي بالقول يا أمة
ضحكت من جهلها األمم».

 ...وجو حبيقة

الوفد الأوروبي :نلتقي مع موقف
«القومي» حيال االحتالل ال�صهيوني
ونتلم�س خطر امتداد
لفل�سطين
ّ
الإرهاب الذي يرتكب الجرائم
في المنطقة �إلى ّ
كل �أوروبا
لفلسطين ،وحيال اإلرهاب الذي يرتكب الجرائم في سورية والعراق والمنطقة،
مؤكدا ً أنه يعمل في الوسط األوروبي في هذا االتجاه ،من خالل حراكه الدائم
وبرلمانيّيه المتمثلين في سبع دول.
ولفت الوفد إلى انّ الواليات المتحدة األميركية لديها قواعد عسكرية في أوروبا
وتمتلك نفوذا ً سياسياً ،وأنّ االحزاب األوروبية تعمل من أجل أن يعي األوروبيون
مصالحهم بمنأى عن هذه التأثيرات.
وأشار الوفد األوروبي إلى أنّ أوروبا تتل ّمس مخاطر اإلرهاب ،والدولة االيطالية
تتوجس من خطر اإلرهاب المتأ ّتي من ليبيا وتركيا ،ما يعني أنّ اإلرهاب في
ّ
المنطقة قد يمت ّد إلى ك ّل أوروبا.
وأكد الوفد حرص األحزاب األوروبية على مصالح البلدان األوروبية وأمن
واستقرار شعوبها ،مشدّدا ً على ض��رورة تعزيز عالقات التعاون والصداقة
مع األحزاب الصديقة في العالم العربي ،وخصوصا ً الحزب السوري القومي
يصب في مصلحة
االجتماعي ،انطالقا ً من قناعة راسخة ب��أنّ هذا التعاون
ّ
الجميع ،وأنّ اإلرهاب يشكل خطرا ً على شعوب العالم قاطبة.

الديبلوماسي الياباني

واستقبل حردان بحضور صقر وحمية المستشار الياباني كايسولي ياماناكا
وبحث مع في عدد من المواضيع ،ال سيما موضوعي النازحين واإلرهاب.
وأكد حردان خالل اللقاء أنّ استقرار المنطقة مسؤولية تقع على عاتق جميع
الدول ،وعلى المجتمع الدولي أن يتح ّمل مسؤولياته لوقف عمليات القتل التي
تمارسها القوى اإلرهابية ،ووقف النزف االقتصادي لدول المنطقة وضرب
بنيانها الحضاري والعمراني ،الفتا ً إلى أنّ هذه المسؤولية تتحقق بالضغط

على الدول الداعمة لإلرهاب.
ولفت حردان إلى أنّ موضوع النازحين السوريين خصوصا ً في لبنان ،يشكل
عبئا ً حقيقيا ً على الدولة اللبنانية ،فهذه القضية ت ّم تسييسها منذ البداية بهدف
ممارسة الضغوط على الدولة السورية ،لذلك نرى فوضى حقيقية وأعباء
مضاعفة من جراء هذا التسييس بمعزل عن الطابع اإلنساني.
ورأى حردان أنّ األمم المتحدة مطالبة بدور ب ّناء يسهم في خلق بيئة للح ّل
السياسي ،والخطوة األولى في هذا االتجاه تتمثل بوقف دعم اإلرهاب والتطرف
من قبل تركيا وقطر والسعودية.
وأمل حردان أن تبادر اليابان الى لعب دور في قضية النازحين ،فهي مشكورة
على ما قدّمته من مساعدات مالية ،لكنها تستطيع أيضا ً أن تساهم بشكل أكبر
وبصورة أكثر فاعلية ،سواء من خالل مضاعفة المساعدات للبنان أو من خالل
التواصل المباشر مع الحكومة السورية.
وأك��د ح��ردان أنّ ال��دول��ة السورية ال ت��زال ممسكة بزمام األم��ور وقائمة
بمسؤولياتها تجاه شعبها ،والسوريون ملتفون حول دولتهم وقيادتهم ،وهذا
من أسباب صمود الدولة السورية في مواجهة اإلرهاب والتطرف والدول الداعمة
لهذا اإلرهاب.
بدوره أكد الديبلوماسي الياباني أنّ بالده حريصة على الح ّل السياسي،
وأنها مستم ّرة في تقديم المساعدات اإلنسانية.

رئيس حزب الوعد

واستقبل ح��ردان رئيس حزب الوعد جو حبيقة ،بحضور صقر والدكتور
جورج جريج وجرى عرض عام لألوضاع ،وت ّم التشديد على أهمية االستقرار
السياسي واالجتماعي واألمني في لبنان ،وضرورة أن تسهم جميع القوى في
هذا االستقرار من خالل الحفاظ على مؤسسات الدولة ،وتفعيلها حتى تتح ّمل
مسؤولياتها تجاه الناس.
يتوحد اللبنانيون في مواجهة
كما ت ّم التأكيد خالل اللقاء على ضرورة أن
ّ
المخاطر اإلرهابية ،وإطالق يد المؤسسات العسكرية واألمنية للقضاء على هذه
التهديد ،ال سيما في المناطق اللبنانية التي تحتلّها القوى اإلرهابية.
وش�دّد المجتمعون على ض��رورة حماية السلم األهلي والقيام بالخطوات
يصب في مصلحة لبنان
المطلوبة من أجل إنجاز االستحقاقات الداخلية بما
ّ
واللبنانيين.

مجل�س الوزراء كلف الجي�ش اتخاذ الإجراءات الالزمة
لإعادة �سيطرته وانت�شاره في عر�سال وجرودها
ق��� ّرر مجلس ال����وزراء «تكليف الجيش
اللبناني اتخاذ جميع اإلج���راءات الالزمة
إلعادة سيطرته وانتشاره داخل بلدة عرسال
وحمايتها من االع��ت��داءات والمخاطر التي
تتهدّدها من المسلحين اإلرهابيين وضبط
األمن فيها» ،خالل جلسة عقدها أمس
برئاسة الرئيس تمام سالم وحضور جميع
الوزراء.
بعد الجلسة ،تال وزير اإلعالم رمزي جريج
المقررات الرسمية ،مشيرا ً إل��ى أنّ رئيس
الحكومة ك ّرر ،كما في ك ّل جلسة« ،المطالبة
ب���ض���رورة ان��ت��خ��اب رئ��ي��س للجمهورية،
ب��ع��د أن اس��ت��م��ر ال��ش��غ��ور ال��رئ��اس��ي فترة
طويلة وانعكس ذلك سلبا ً على عمل سائر
المؤسسات الدستورية ،باعتبار أنّ رئيس
الجمهورية هو رأس الدولة ورم��ز الوحدة
الوطنية وحامي الدستور».
وقال« :أشار دولة الرئيس إلى أنّ الزيارة
التي ق��ام بها مع وف��د وزاري إل��ى المملكة
العربية السعودية ،والتي أسفرت عن نتائج
إيجابية سواء لجهة توطيد العالقة الممتازة
القائمة بين البلدين أم لجهة التعبير عن
امتنان لبنان للدعم الذي قدمته وتقدمه له

المملكة على مختلف األصعدة.
ثم انتقل المجلس إلى متابعة المناقشة
في الموضوعين اللذين لم يستكمل بحثهما
خ�لال الجلسة السابقة ،ف��أب��دى ع��دد من
ال��وزراء وجهات نظرهم في ك ّل من الملفين
وتمت مناقشة صريحة ومستفيضة باآلراء
المعروضة.
وبنتيجة التداول اتخذ المجلس بصدد
ملف عرسال القرار اآلتي:
إنّ مجلس الوزراء بعد مناقشات مستفيضة
ل�لأوض��اع ال��م��أس��اوي��ة ف��ي ب��ل��دة ع��رس��ال
والناجمة عن تواجدالمسلحين في جرودها،
وتركز أعداد هائلة من النازحين السوريين
داخلها وفي جوارها ،وإذ يعلن المجلس ثقته
الكاملة بالجيش وبقيادته وتكليفه إجراء
التقييم األم��ث��ل للوضع الميداني واتخاذ
القرارات واإلجراءات المناسبة لمعالجة أي
وضع داخل البلدة ومحيطها ،وإذ يؤكد عدم
وجود قيود من أي نوع أمام الخطوات التي
قد يتخذها الجيش لتحرير ج��رود عرسال
وإبعاد خطى المسلحين اإلرهابيين عنها.
إنّ المجلس يقرر تكليف الجيش اللبناني
ات��خ��اذ جميع اإلج����راءات ال�لازم��ة إلع��ادة

جانب من الجلسة
سيطرته وان��ت��ش��اره داخ���ل ب��ل��دة عرسال
وحمايتها من االع��ت��داءات والمخاطر التي
تتهددها من المسلحين اإلرهابيين وضبط

األمن فيها.
وقد تقرر استكمال المناقشة خالل الجلسة
القادمة المقرر عقدها يوم الخميس المقبل».

