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حمليات �سيا�سية

عر�سال تنتظر دخول الجي�ش
ومخيماتها �أبرز العقد
} محمد حمية
م��ع سيطرة المقاومة والجيش ال �س��وري على ج��رود القلمون
وتقدمهما في جرود عرسال ،تتجه األنظار إلى كيفية معالجة الوضع
األمني في بلدة عرسال بعد تكليف الحكومة الجيش تح ّمل المسؤولية
الكاملة عن أمنها.
ورغ��م ق��رار الحكومة ومواقفة فريق «المستقبل» عليه ،إال أ ّنه
جاء غامضا ً وتنفيذه يربك الجيش ،في حين تحولت بلدة عرسال،
بحسب مصادر أمنية ،إلى ملجأ وم��أوى ودرع حصين للمسلحين
الموجودين أص�لاً والذين فروا من القلمون وج��رود عرسال إليها،
فضالً عن مخازن األسلحة والمستشفيات الميدانية واحتمال وجود
العسكريين المخطوفين فيها.
ورغم إعالن النائب سمير الجسر أنّ حزب الله طرح في الجلسة
األخيرة من الحوار مع تيار المستقبل أن يتجه الجيش إلى الجرود لكي
اتفاق حتى اآلن لم يحصل لمعالجة هذا
ينسحب مقاتلوه منها ،إال أنّ أي ٍ
الوضع الشاذ في عرسال ،بل يستمر المستقبل في تصريحاته التي
تشكل غطا ًء سياسيا ً لبقاء المسلحين داخل البلدة ويضع الخطوط
الحمر أمام دخول الجيش إليها وحسم األمر ويتمسك بمعزوفة اتهام
حزب الله باستجالب اإلرهاب إلى لبنان في حين أنّ «المستقبل» هو
أول من تدخل في سورية دعما ً للمجموعات المسلحة.
تؤكد مصادر مطلعة على سير العمليات العسكرية في الجرود
أنّ حزب الله مستمر في مالحقة المسلحين ومحاصرتهم ،رغم ك ّل
الضجيج اإلعالمي ،وأن��ه سيبقى على تخوم عرسال حتى يدخلها
الجيش ويعيد الوضع األمني فيها إلى طبيعته.
ويعلق المصدر على اتهام حزب الله باستجالب اإلرهاب ،متسائالً:
ماذا كان سيحصل لوال تدخله؟ وهل يستطيع الجيش بإمكاناته الحالية
تغطية كامل الجرود المحاذية للحدود اللبنانية ـ السورية في ظ ّل تواجد
اآلالف من مقاتلي تنظيمي «داعش» و«النصرة» اإلرهابيين؟
يعيد تكليف الجيش تح ّمل المسؤولية الكاملة عن أمن عرسال طرح
ملف مخيمات النازحين السوريين والتي تشكل جزءا ً رئيسيا ً من أمن
البلدة ،ال سيما مسألة تفكيكها ونقل النازحين إلى مواقع جديدة في
البقاع األوسط .فأين أصبح هذا المشروع ولماذا توقف وهل يمكن
تنفيذه في الظروف الحالية؟
في هذا السياق ،أشارت مصادر إعالمية إلى أنّ وزير الداخلية نهاد
المشنوق التقى أول من أمس المدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم وقادة أمنيين آخرين للبحث في األمر.
من جهة أخرى ،رأت مصادر بقاعية مطلعة في حديث للبناء أنّ تيار
المستقبل يخطط لنقل المخيمات إلى المناطق التي يريدها في البقاعين
الغربي واألوس��ط ،كسعدنايل وتعلبايا وب ّر الياس والمرج ومجدل
قب الياس ،بهدف التحكم بطريق الشام -بيروت
عنجر ،وصوالً إلى ّ
والسيطرة على النقاط الرئيسية .وتحدثت المصادر عن عرض لنقل
بعض المخيمات إلى ب��وارج والمريجات ،طرح سابقاً ،إال أنه القى
معارضة من قبل أهالي المنطقة.
وأضافت المصادر :صحيح أنّ نقلهم يريح عرسال ويح ّل جزءا ً
من التوتر األمني فيها ،إال أنه سيؤدي إلى مشكلة أمنية وسكانية
في مناطق أخرى ،فهناك نازحون في البقاع األوسط أكثر من عدد
السكان.
ولفتت المصادر إلى أنّ المستقبل يريد بقاء النازحين في عرسال
لتمديد األزمة القائمة أو نقلهم تحت عنوان أمن عرسال إلى مناطق
داخل األراضي اللبنانية بحسب التوزيع الذي يراعي مصلحته.
إذا ً ما الح ّل؟
ّ
تؤكد المصادر نفسها أنّ المشروع األساسي لحل أزمة النزوح
ك��ان بنقلهم إل��ى منطقة ح��دودي��ة بين لبنان وس��وري��ة ،كميسلون
وقدسيا ،بعدما ت ّم نقل نحو  1800نازح سوري إليهما بمبادرة من
إح��دى راهبات دي��ر سيدة معلوال في آب من العام الماضي ،إال أنّ
العقبة تكمن ،بحسب المصادر ،برفض تيار المستقبل نقلهم إلى
خارج األراضي اللبنانية في حين أنّ سياسة النأي بالنفس وتواطؤ
فريق المستقبل هو الذي سمح بدخول هذا الك ّم الهائل من النازحين
إلى لبنان.
بعد سيطرة المقاومة والجيش ال �س��وري على معظم المناطق
الحدودية بين لبنان وسورية وتنظيفها من المسلحين اإلرهابيين
ال سيما القصير والقلمون ،يبقى السؤال :لماذا ال تتواصل الحكومة
اللبنانية مع الدولة السورية إلع��ادة النازحين إلى سورية أو إنشاء
مخيمات على الحدود داخ��ل األراض��ي السورية اآلمنة؟ وإل��ى متى
سيستمر البعض في المتاجرة بهذا الملف؟
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ذوو القربى
بمال أو مشورة من أجل مساعدة المقاومة عسكرياً ،إضافة
إلى كونها الضامن األساسي في الحياة السياسية الشيعية
صاحبة المشورة والموقف المطلق عند أب��رز مراجعهم
السياسية ،حتى أنها استطاعت أن تنتج اتفاقا ً تاريخيا ً بين
أبرز فصيلين شيعيّين متناحرين منذ زمن فباتوا مصيرا ً
وقلبا ً واحدا ً اليوم هما حزب الله وحركة أمل.
أما السعودية التي ترعى السنة وتحديدا ً تيار المستقبل
الذي يعرف انه ليس أقلية في المنطقة ،إنما أدخل نفسه في
قلق من نوع آخر ،وهو مواجهة الم ّد الشيعي في المنطقة
من خالل الخالفات مع حزب الله ،وغير ذلك من الخطوات
التي توضع في إطار الترقب والقلق المصطنع والمدعوم
خارجياً.
أم��ا بالنسبة إل��ى ال��والي��ات المتحدة فهي لم تقرأ هذه
التناقضات بالعين األقلوية أو األكثرية في لبنان ،إنما
تدخلت وتتدخل دائما ً في تكتالت وحسابات استراتيجية
بعيدة المدى ،مستفيدة مما تمنحه تحالفات األقليات في
تنفيذ مشاريعها المطلوبة ،فتدخل في الوقت المناسب لتقلب
المعادالت وتحدث الفرق مع حفاظها على إرخ��اء مشاعر
السند والدعم في مواجهة القلق اآلتي إلى لبنان «دائماً».
أما عائليا ً وفي البيوتات السياسية اللبنانية ،حيث القلق
من نوع آخر ،فإنّ ما جرى طيلة عقود يرسم تساؤالت كثيرة
حول توزيع السلطة بين أركان ورموز الطائفة نفسها ،وفي
البيت الطائفي الواحد في شكل نافر ال يمكن لديمقراطيات
العالم القبول به كضرورة طبيعية ألنها باتت في لبنان
تقليدا ً متبعاً.
عاش لبنان أكثر من تجربة تحكي هذا الواقع ،فعندما
كان الرئيس الراحل الياس الهراوي رئيسا ً للجمهورية تولى
صهره فارس بويز منصب وزير خارجية لبنان ،وعندما جاء
لحود رئيسا ً للجمهورية كان صهره (آنذاك)
الرئيس اميل ّ
الياس المر نائبا ً لرئيس مجلس ال��وزراء ووزي��را ً للداخلية
والبلديات.

 روزانا ر ّمال
عنوة عن ك ّل بلدان العالم الديمقراطي لبنان وحده البلد
الذي يقطن فيه شعب يخاف على مستقبله وتخاف طوائفه
على مستقبلها ،وهو الشعب الذي يعيش هاجس األقلوية
المشرقية بمختلف طوائفه .فالشيعة فيه الذين يبدون
العدد األكبر من أصل السكان المسلمين هم أقلية في العالم
العربي السني بمجمله ،أما الموارنة في لبنان فهم أقلية بين
المسيحيين ليس فقط في الشرق إنما في ك ّل هذا العالم ،أما
بالنسبة إلى الموحدين ال��دروز فاألمر الحاكم نفسه ،وهم
أقلية داخلية وإقليمية ودولية ،هذا باإلضافة إلى الشعور
األرثوذكسي األكثري في العالم بأقليته في لبنان حتى
تصبح التركيبة بر ّمتها نظاما ً أقلويا ً بامتياز ،ليست سوى
تركيبة غريبة عن الجوار بطوائفه وتعداده ،بالتالي لطالما
تطلبت هذه الخصوصية تعاطيا ً خاصا ً مع لبنان من قبل
العرب والغرب.
فتح هذا القلق األقلوي أبواب التدخالت على مصراعيها
بين إبداء آراء ومشورة ودعم وشرعنتها كسند من المستقبل
اآلتي على البالد الذي ولألسف حفظ اللبنانيون انه بالتأكيد
«غير واع��د» ،أو «غير مضمون» ،كنتيجة طبيعية تتوالى
طبعا ً مع عبارة القلق من المستقبل سلفاً.
إذ بفرنسا تتدخل لحماية المسيحيين اللبنانيين األقلية
في الشرق ،تحمي وتطالب بحفظ حقوقهم وتتدخل في
انتخاب رئيس الجمهورية غالباً ،وف��ي أب��رز الحقائب أو
المناصب السياسية المسيحية ،إضافة إلى تسهيل سفر
المسيحيين إليها للعيش أو العمل فيها ،وصوال ً إلى تسهيل
حصولهم على الجنسية الفرنسية ،ومنهم من يستخدم
اللغة الفرنسية كتقليد عائلي يتوالى.
وإذ بإيران تبدو الداعم األكبر للشيعة في لبنان تحميهم
من العدو «اإلسرائيلي» وتسلحهم وال تبخل ال بعتاد وال

�أبو فاعور :ال �أفق وا�ضح ًا
للخروج من الأزمة الحكومية

النائب بهية الحريري كانت عضوا ً في البرلمان اللبناني
في عهد أخيها الشهيد رفيق الحريري تصويتا ً وانتخابا ً
واختيارا ً على الئحة الرئيس نبيه بري بسبب زعامة رفيق
الحريري من دون مجامالت ،حتى العماد ميشال عون وإنْ
لم يكن رئيسا ً للجمهورية أو لم يصبح بعد ،استطاع تعيين
صهره جبران باسيل وزيرا ً عن التيار الوطني الح ّر في ك ّل
الحكومات منذ العام  2008أكثر من مرة من دون أن يكون
عون رئيسا ً في نفس المرحلة أو صاحب منصب يعتبر رأس
الهرم في البالد.
بالتالي فإنّ هذا التقليد أو المثال هو شائع في لبنان ،هذا
البلد الذي يحسب حسابات مختلفة للحاضر والمستقبل،
ويتعاطى مع الماضي عامة كضرورات حكمت تلك المرحلة.
وح��ده العميد في الجيش اللبناني شامل روك��ز يدفع
ضريبة قربه من العماد ميشال عون ،مع العلم انه يعمل
في السلك العسكري قبل أن تنشأ القرابة بينه وبين األخير،
ومن باب اإلنصاف ف��إنّ ك ّل من جيء بهم إلى مناصب لم
يتد ّرجوا في مهنتهم بل عيّنوا تعيينا ً بناء على صلة القربى
والنسب ،فقط في حالة العميد روكز هو من ذوي االختصاص
المشهود لهم ،وليس فقط من ذوي القربى كما تحاول اإلشارة
والتلميح الحمالت المتعمدة ضدّه ،فهو كفوء جدا ً وال يوجد
من هو أفضل منه في السلك بتوافر الشروط التي تؤهّ له
لتسلّم قيادة الجيش اللبناني ،باعتراف خصوم التيار
أنفسهم ،واالتفاق حول هذه الكفاءة هو واحد بطبيعة الحال.
أما الواقع وبكل شفافية فإنّ العميد شامل روكز ال يدين في
منصبه أو كفاءته ومناقبيته لع ّمه العماد ميشال عون ،وهو
ما كان من الممكن أن يؤثر سلبا ً أكثر منه إيجابا ً لجهة أن
تكون هذه القربى تشجيعا ً على الفساد وإغ��راء باالرتكاب
قياسا ً على ما يفعله األقارب عموما ً أو التراخي أو عدم تقديم
التضحيات على الطريقة اللبنانية ،كونه قريبا ً منه أو قريبا ً
من هذه الهالة أو الزعامة الكبيرة عند المسيحيين المتمثلة
بالعماد ميشال عون.

توقعت أوساط
سياسية أن تشهد
األسابيع المقبلة سبحة
من إخالءات السبيل
القضائية لموقوفين
إسالميين يطالب
خاطفو العسكريين
اللبنانيين بتركهم مقابل
اإلفراج عن هؤالء ،علما ً
أنّ الموقوفين متهمون
بنشاطات إرهابية على
األراضي اللبنانية،
وال سيما في البقاع
والشمال ،باإلضافة إلى
اعتداءات على وحدات
الجيش ،وبذلك يكون
ملف العسكريين سلك
سبيل الح ّل بالطريقة
التي كانت قد طرحت
في المراحل األولى من
التفاوض مع الجهات
الخاطفة.

خليل من رو�سيا :تعاطي المجتمع الدولي
مع ق�ضية النازحين «ف�ضيحة»
اعتبر وزي��ر المالية علي حسن خليل أنّ «مشاركة
لبنان في المنتدى الدولي االقتصادي في سان بطرسبرغ
في روسيا تشكل رسالة تأكيد على حضور لبنان وعلى
العالقة مع روسيا ،وخصوصا ً في الظرف الذي تتعرض
فيه لضغوط اقتصادية ،وللتأكيد على الحرص على تطوير
هذه العالقة وفتح مجاالت وآفاق جديدة للتعاون» .ورأى
أنّ «المشاركة تشكل أيضا ً فرصة للقاء العديد من القادة
االقتصاديين والماليين في العالم».
ولفت إلى أنّ «لبنان يمر بتحديات كبيرة على المستويين
المالي واالقتصادي نتيجة انعكاس ما يجري في المنطقة
العربية والشرق أوسطية وهو بحاجة الى فتح آفاق مع
الكثير من مراكز القرار المقتدرة في العالم».
وردا ً على سؤال حول انعكاسات األزمة السورية على
لبنان ،أكد «وج��ود تداعيات مباشرة لهذه األزم��ة على

لبنان على المستويات االجتماعية واالقتصادية والمالية،
وخصوصا ً أنّ لبنان يتحمل العبء األكبر مقابل دعم
محدود وخجول عالمياً».
ووص���ف خليل تعاطي المجتمع ال��دول��ي م��ع أزم��ة
النازحين السوريين في لبنان بـ«الفضيحة بكل ما للكلمة
من معنى» ،مشدّدا ً على أنّ «هناك استقالة دولية من الدور
الذي يجب أن يلعبه المجتمع الدولي على هذا الصعيد».
وأشار إلى أنّ «المساعدات التي وصلت الى لبنان لم تتعد
عشرات ماليين الدوالرات في حين أنّ لبنان يتحمل أعباء
مليون و 300ألف نازح».
ولفت خليل إل��ى أنّ «لبنان استطاع إل��ى ح � ّد كبير
تحصين أوضاعه األمنية ،غير أنّ ذلك يتطلب أيضا ً دعما ً
للجيش اللبناني واألجهزة األمنية كي تستمر في القيام
بواجباتها».

ّ
وعزى ح�سن
زار دريان وقبالن
سالم مجتمعا ً إلى أبو فاعور في السراي

(داالتي ونهرا)

استهل رئيس الحكومة تمام س�لام نشاطه صباح
أمس في السراي الحكومية بلقاء وزير الصحة وائل أبو
فاعور الذي لفت إلى أنه اطلع من سالم «على تطورات
األزمة الحكومية التي هي امتداد ألزمة أكبر ،هي األزمة
الدستورية في رئاسة الجمهورية ،ونأمل أن يكون هناك
حلول تجد عالجا ً لهذا الوضع من الشلل الذي ال يجوز
أن يكون متماديا ً ال��ى درج��ة تعطيل أم��ور المواطنين
اللبنانيين».
أضاف« :أريد أن استغل هذا المنبر للحديث عن الحركة
التي يقوم بها النائب وليد جنبالط ،ألنّ ما يقوم به
بالطبع يهدف إلى حماية الموحدين الدروز في سورية،
لكنه يهدف أيضا ً إلى حماية النسيج االجتماعي للشعب
السوري في هذه المرحلة التي نتمنى أن تكون عابرة
في تاريخ سورية ،وبالتالي في يوم من األيام سيعود
السوريون ويجلسوا في الوطن نفسه والمؤسسات

نفسها ،لذلك الحفاظ على الوحدة الوطنية السورية أمر
مهم وال يعنى به ال��دروز فقط ،بل ك ّل مكونات الشعب
السوري».
وأض��اف« :الموضوع اآلخ��ر في سورية هو السعي
الذي يقوم به النائب وليد جنبالط للقيام بمصالحة تقود
إلى تفاهم بين أبناء الوطن السوري الواحد في السويداء
وفي درعا ،ألننا ال نريد أن يستغل أبناء المحافظتين في
صراع ،أو تحديدا ً أن يستغل الدروز لدفعهم في مواجهة
مع سائر أبناء شعبهم .حتى اللحظة االتصاالت مستمرة
وبدأت تعطي ثماراً».
وبالنسبة إلى انعقاد مجلس الوزراء ،قال أبو فاعور:
«نحن نبحث عن صيغة للخروج من األزمة ،وحتى هذه
اللحظة ليس هناك أفق واضح».
وكان سالم التقى وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية
نبيل دو فريج وتناوال األوضاع والتطورات.

ن�شاطات

بري وميقاتي
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ،الرئيس
نجيب ميقاتي وعرض معه األوضاع في البالد والتطورات في المنطقة.
ثم استقبل وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي وبحث معه في
الوضع الحكومي ،فالوزير السابق مروان شربل.
من جهة أخرى ،تلقى بري اتصاال ً من الرئيس سعد الحريري مهنئا ً
بحلول شهر رمضان .كما تلقى اتصاال ً مماثالً من رئيس الحكومة تمام
سالم.
في إط��ار جولته على المسؤولين والمرجعيات بمناسبة تسلمه
مه ّماته الديبلوماسية ،زار سفير دول��ة اإلم���ارات حمد ب��ن سعيد
الشامسي ،يرافقه مسؤول الشؤون السياسية سالم الكعبي ،كالً رئيس
«اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبالط في كليمنصو ،ووزير التربية
والتعليم العالي الياس بوصعب وبحث معهما التطورات.
لمناسبة مغادرتها القريبة للبنان ،زارت ممثلة المفوضية العليا
لالجئين في األمم المتحدة نينات كيلي وزير العدل أشرف ريفي في
مكتبه في الوزارة.
عرض متروبوليت بيروت وتوابعها للروم األرثوذكس المطران
الياس عوده التطورات مع الوزير السابق جان عبيد.

بوصعب وسفير اإلمارات

(داالتي ونهرا)

الم�شنوق :ال تزال هناك فر�صة
النعقاد مجل�س الوزراء
ج��ال وزي��ر الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق على المرجعيات
ال��روح��ي��ة اإلس�لام��ي��ة مهنئا ً بشهر
رمضان المبارك ،ومقدما ً التعازي
بضحايا قلب لوزة في دار الطائفة
الدرزية.
وق��ال المشنوق بعد لقائه نائب
رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي
األع��ل��ى الشيخ عبد األم��ي��ر قبالن
ف��ي مقر المجلس« :طمأنته ب��أنّ
ال��ح��وار ب��ي��ن المستقبل ب��ي��ن ك� ّل
األط���راف التي هي ج��زء من األزم��ة
السياسية في لبنان مستمر إليجاد
حلول ،وحصلنا على بركته الدائمة
لسياسة االع��ت��دال واالس��ت��م��رار في
الحوار والهدوء والحفاظ على لبنان
وعلى وحدة اللبنانيين بك ّل طوائفهم
ومذاهبهم».
وفي دار الفتوى التقى المشنوق
مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف
دريان ،وقال بعد اللقاء« :تباحثنا
ف��ي ك � ّل المواضيع س��واء أوض��اع
المسلمين واللبنانيين ،واألزم��ة
التي نواجهها في أكثر من مجال
ه��ي نتيجة التعطيل الحكومي
وتعطيل الرئاسة ،وتأثير األزم��ة
السورية التـي تـزداد أكثـر فأكثر
على لبنان».
ور ّدا ً على س���ؤال ع��ن إمكانية
عقد جلسة لمجلس ال��وزراء قريباً،
أجاب المشنوق« :بالتأكيد سيكون
هناك مسعى بعد أن يستنفد رئيس
ال��ح��ك��وم��ة ات��ص��االت��ه السياسية
سيكون هناك طلب ج��دي بانعقاد
جلسة لمجلس ال��وزراء ،والتوقيت
ي��ع��ود إل��ى رئ��ي��س الحكومة ،هذه
مسألة تتعلق بصالحياته ،وهو

حسن والمشنوق
قادر أن يقيم توازنا ً بين الواجبات
الوطنية بمحاولة إقناع ك ّل األفرقاء
السياسيين أن ي��ش��ارك��وا وبين
صالحياته الدستورية التي تفرض
ع��ل��ي��ه ال���دع���وة إل���ى ع��ق��د مجلس
الوزراء».
وأض���اف« :أع��ت��ق��د أ ّن���ه م��ا زال��ت
هناك فرصة للمساعي السياسية
ولكنها ل��ن تستمر إل��ى األب���د كما
يقال .وبالنسبة إل��ى الحديث عن
اللجوء إلى الشارع ،هذا ال يفيد وال
ي���ؤدي إل��ى نتيجة ،فاللجوء إلى
الشارع يبقى في الشارع ،ال يصل
إلى مجلس ال��وزراء وال يرتقي إلى
مستوى القرار ،وال أعتقد أنّ هناك
قرارا ً سياسيا ً يؤخذ بناء على ضغط
الشارع».
أم���ا بالنسبة إل���ى ال��وض��ع في

ع��رس��ال ،ق��ال المشنوق« :عرسال
ب���خ���ي���ر ،وال���ج���ي���ش ي���ق���وم ب��ك��ل
واج��ب��ات��ه ،واألم����ور نحو األحسن
من حيث التواصل مع أهل عرسال
وتجاوبهم».
وف��ي دار الطائفة ال��درزي��ة في
ف��ردان ،قدم وزير الداخلية تعزيته
بضحايا قرية قلب لوزة إلى شيخ
عقل الموحدين الدروز الشيخ نعيم
حسن .وقال« :كان الحديث قاعدته
الحكمة والعقل والوعي الذي ينادي
به صاحب السماحة ،والتأكيد على
الدور الوسطي الذي يلعبه النائب
وليد جنبالط في هذه المرحلة هو
والرئيس سالم لمزيد من استيعاب
األزمة في لبنان والقدرة على حلها
بطريقة هادئة ومعقولة وتستعيد
الحياة الدستورية نشاطها».

رابطة النواب ال�سابقين:
لردع محاوالت �ضرب اال�ستقرار
أعربت رابطة النواب السابقين عن ترحيبها «بكافة
مساعي الوفاق وخاصة باالجتماعات التي تعقد بين
المستقبل وحزب الله وبين القوات والوطني الحر» ،داعية
اللبنانيين «إل��ى العمل بجد ل��ردع أي��ة محاولة لضرب
االستقرار والوحدة والسالم».
عقدت الهيئة االدارية لرباطة النواب السابقين اجتماعها
ال��دوري في مقر الرابطة ،أدلى على أثره رئيس الرابطة
النائب األسبق لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي
ببيان أش��ار فيه إلى أنّ الهيئة «بعد مراجعة األوض��اع
اإلقليمية وما تعاني منه بعض الدول العربية من حروب
وثورات كما في سورية والعراق واليمن وليبيا ،تؤكد على
مواقفها السابقة وخصوصا ً دعم الجيش ودعوتها جميع
األفرقاء السياسيين إلى التوافق والوقوف صفا ً واحدا ً في
مواجهة األخطار المصيرية».

وأض���اف« :ت��رح��ب الهيئة بكافة مساعي ال��وف��اق،
وخاصة باالجتماعات التي تعقد بين المستقبل وحزب
الله وبين القوات والوطني الحر ،داعية اللبنانيين الى
العمل بجد لردع أية محاولة لضرب االستقرار والوحدة
والسالم».
ولفت البيان إلى «أنّ الهيئة تتابع مساعيها لتجنيب
لبنان تداعيات النازحين السوريين الوطنية واإلنسانية
وتحث السلطات على البدء في تنفيذ المشروع الذي تقدمت
به الهيئة لتجنيب لبنان هذه األخطار وتقديم المساعدات
لألشقاء السوريين تخفيفا ً لمعاناتهم والكوارث المحيطة
بهم».
وختم معلولي« :إنّ الهيئة على تواصل مستمر مع
القوى الفاعلة لتقريب وجهات النظر بينها تدعيما ً للوفاق
الوطني».

