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حمليات �سيا�سية

�أين تكمن �أهمية العمليات النوعية
التي ّ
ينفذها الجي�ش اللبناني ّ
�ضد الإرهاب؟
شارل أبي نادر*
تتالحق العمليات النوعية والخاصة التي ينفذها الجيش
اللبناني ض� ّد المجموعات اإلرهابية التي تتواجد في مربع
حساس ُيعتبر من الناحية األمنية والعسكرية من أخطر البؤر
اإلره��اب�ي��ة م��ا بين ض��واح��ي بلدة ع��رس��ال وج��روده��ا وجرود
بلدتي رأس بعلبك والقاع ،وكان آخرها العملية األمنية التي
ن ّفذتها وحدة من مديرية مخابرات الجيش في عرسال  -محلة
وادي عطا وال �ت��ي أدّت ال��ى مقتل اإلره��اب��ي اللبناني سامح
ال�ب��ري��دي وال��ى إل �ق��اء القبض على اإلره��اب��ي اللبناني اآلخر
طارق الفليطي وعلى آخ َر ْين سور َّيي الجنسية ،وحيث حاولت
جاهدة فرقة إسعاف إنقاذ البريدي من إصابة خطرة تع ّرض
لها في االشتباك المباشر مع قوة المداهمة ،فشلت محاولة
اإلن�ق��اذ ،ول��م يعد ممكنا ً بالتالي الحصول على كنز ثمين من
المعلومات التي كانت ستكون منتجة جدا ً لصالح كامل ملف
المعركة الواسعة للجيش ولألجهزة األمنية ض ّد اإلرهاب في
لبنان والمحيط.
إجماالً أصبح معروفا ً ما قام به هؤالء الموقوفون أو ما قام
به من سبقهم من الذين ت ّم توقيفهم تباعا ً الواحد تلو اآلخر
عبر عمليات نوعية خاصة مشابهة أو عبر عمليات ميدانية
واس �ع��ة ل�ه��ا ط��اب��ع أم �ن��ي ،ي�ق��وم ب�ه��ا ال�ج�ي��ش اللبناني بشكل
مدروس استنادا ً إلى مخطط واسع ،من الواضح أنه ُيع َمل عليه
بطريقة أمنية محترفة أساسه الرصد األمني واالستعالمي،
وم��رت �ك��زات��ه األس��اس��ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ع �ن��اص��ره األمنية
والعسكرية المحترفة .مجموعة كبيرة من المواطنين الشرفاء
أبناء عرسال ومحيطها من الذين يش ّكلون بيئة حاضنة وفية
للجيش ولألجهزة األمنية وللدولة اللبنانية.
في الحقيقة تكمن أهمية تلك العمليات األمنية التي ين ّفذها
الجيش اللبناني في ما يلي:
 تعتبر ه��ذه العمليات من أخطر العمليات األمنية لناحيةحساسية ال�ن�ق��اط وال�م��واق��ع ال�ت��ي ي�ت� ّم اس�ت�ه��داف�ه��ا ،ولناحية
المستوى االح�ت��راف��ي ال�لاف��ت ال��ذي يميّز ه��ؤالء اإلرهابيين
المد ّربين وأصحاب الخبرات الواسعة في القتال وفي العمل
اإلرهابي الميداني ،باإلضافة إلى كون أغلبهم أصبح يج ّهز
نفسه بحزام ناسف ُم َع ّد وجاهز دائما ً للتفجير استنادا ً إلى
ع�ق�ي��دة إره��اب �ي��ة أص�ب�ح��ت ث��اب�ت��ة ل��دى ه ��ؤالء جميعا ً تقريباً،
خاصة أنّ المستهدَفين هم مطلوبون لجرائم إرهابية خطرة
ثابتة عليهم بالوقائع وباعترافات موقوفين آخرين رفاق لهم
مما يزيد من شراستهم عند توقيفهم على قاعدة« :يا قاتل يا
مقتول».
 الخصوصية السياسية والمذهبية التي تميّز تلك البقعةالخطرة حيث ال ّ
شك في أنها تحظى بعطف وبنظرة خاصة لدى
مجموعة ليست بسيطة من السياسيين اللبنانيين من أصحاب
القرار الرسمي السياسي أو من المق ّربين منهم ،والذين يراها
قسم منهم عن حسن نية وعن رؤية محدودة ،قاعدة انطالق
لمجموعة م��ن «ال �ث��وار» ال��ذي��ن يواجهون النظام ف��ي سورية،
وف��ي الوقت نفسه يقفون  -ودائ�م�ا ً بنظر تلك المجموعة من
السياسيين – في وجه حزب الله الحليف األساس للنظام في
سورية وال��ذي يعيق بدعمه وبتحالفه هذا انتصار «ثورتهم»
على ذلك النظام ،ويراها القسم اآلخر وعن سوء نية ومن خالل
تواطؤ مقصود مع هؤالء اإلرهابيين ،وخدمة وامتدادا ً وارتهانا ً
ألطراف إقليمية تركية وخليجية معروفة ،يرونها نقطة ارتكاز
متقدّمة في ميدان المعركة المفتوحة ض� ّد الجيش السوري
وحلفائه وخاصة ض ّد حليفه األساسي حزب الله .وبالتالي
ي�ق�دّم ه��ؤالء وبقسميهما المذكورين أع�لاه تغطية سياسية
وإعالمية أساسية تعيق الدولة اللبنانية عن اتخاذ قرار واضح
وعن تأمين تغطية سياسية رسمية الستعادة السيطرة على
تلك المنطقة وتوقيف اإلرهابيين الذين يتح ّكمون بها.
 تأتي حساسية تلك العمليات األمنية أيضا ً من كونها تنفذف��ي بيئة جغرافية مشبوهة تتكاثر فيها مخيمات الالجئين
السوريين والتي تتداخل مع األماكن السكنية في بلدة عرسال
أو مع جرودها المالصقة القربية ،الصناعية وشبه السكنية،
وأيضا ً مع نقاط االشتباك المباشر بين وحدات الجيش التي
تنتشر عمالنيا ً بمواجهة أماكن تواجد ومراكز اإلرهابيين مثل
داعش او جبهة «فتح الشام» (النصرة سابقاً).
ت��أت��ي أه�م�ي��ة ه��ذه ال�ع�م�ل�ي��ات األم�ن�ي��ة ال �ت��ي ينفذها الجيش
اللبناني أي�ض�اً ،وبإمكانياته المتواضعة ف��ي األسلحة وفي
تقنيات المراقبة والرصد االستعالمي في مقارنتها مع تلك
التي تنفذها وحدات عسكرية وأمنية غربية ودولية وإقليمية
في العالم وفي المحيط ،من ضمن هذه المعركة الواسعة ض ّد
اإلرهاب ،وحيث تستفيد هذه الوحدات األخيرة من تجهيزات
وتقنيات مثالية ومناسبة لنوع كهذا من العمليات الخاصة
بمواجهة ه��ؤالء اإلره��اب�ي�ي��ن المحترفين الخطيرين ،تتميّز
نتائج عمليات الجيش اللبناني بمستوى مرتفع من النجاح
ومن الفعالية والحرفية.
وأخيراً ...يثبت الجيش اللبناني يوما ً بعد يوم ومقارنة مع
القوى العسكرية واألمنية في المحيط وفي الغرب ،بأنه من
أنجح الجيوش التي ُتحسن التعامل مع اإلره��اب ومواجهته
في أصعب الظروف والضغوط األمنية والعسكرية والميدانية
التي تسبّبها أو تخلقها حساسية وخصوصية هذا اإلرهاب
ال��ذي نما وت��رع��رع ف��ي أج ��واء التحريض وال�ش�ح��ن الطائفي
والمذهبي ،والذي تمدّد وانتشر تحت أعين وفي رعاية تحالف
دولي أو إسالمي عربي يحمل عنوان محاربته في اسمه فقط،
ولكنه في الحقيقة وفعليا ً يشكل تحالفا ً لمحاربة َمن يحارب
اإلرهاب.
* عميد متقاعد

فرنجيه يلتقي �سامي الجم ِّيل

فرنجيه والجميل خالل لقائهما في بنشعي
استقبل رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجيه ،في دارته في بنشعي،
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل يرافقه الوزير آالن حكيم ،النائب
سامر سعاده وعضوا المكتب السياسي الكتائبي عبدالله ريشا ومنير الديك،
حيث عقد لقاء بحضور الوزير السابق يوسف سعاده ،المهندس زياد مكاري
ومسؤول العالقات اإلعالمية في المرده المحامي سليمان فرنجيه ،ت ّم خالله
البحث في مختلف التطورات الراهنة.
وكان الجميل زار رئيس حركة «االستقالل» ميشال معوض في دارته في
إهدن .كما تفقد مركز اإلقليم الكتائبي في بلدة ارده في قضاء زغرتا.
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تنته ...وال نزال في الميدان
الحرب لم ِ
 جمال محسن العفلق
كنا وما زلنا على العهد بأننا لن نرضى ّ
الذل والهوان ،وكنا
وما زلنا على الوعد بأنّ أيّ احتالل او اعتداء على أرضنا هو
هدف مشروع لنا لنقاومه بالرصاص وبالقلم وبك ّل ما لدينا
حتى بأرواحنا ...فنحن قوم ندافع عن الحق ونر ّد الظلم وال
نظلم ،وإذا كان العالم اجتمع بأحقاده وماله كلّها ،وجمع قطعان
لزجها في معركة حلب ،فهذا لن يزيدنا إال إصرارا ً على
اإلرهاب ّ
البقاء وليس لدينا ما نخسره وعلى اآلخرين تح ّمل الخسارة.
فالحرب سجال وحربنا اليوم ليست على أمتار هنا أو هناك إنما
هي حرب عقول وحرب بين النور والظالم ،بك ّل ما لهذه العبارة
من معنى.
فالش ّر الذي صدّره العالم إلينا وم ّوله العرب ودعمه اإلعالم
العربي والعالمي لن يجد في سورية مكانا ً ليعيش فيه .ما زلنا
نحارب حتى اللحظة وسنبقى ...فراية االستسالم ال وجود لها
في قاموسنا ولن يكون.
حلب جوهرة المدن السورية عاشت تحت حصار عالمي
وجريمة أهل حلب الوحيدة أنهم رفضوا خيانة الوطن ،فق ّرر
العالم معاقبتهم وفتح عليهم النار دون رحمة ،وم��ا زال��وا
صامدين.
إنّ المعارك اليوم وكما اتفق جميع المراقبين والمحللين
العسكريين من أصدقاء وأعداء على تسميتها هي معارك طاحنة
وصمود الجيش السوري وحلفائه كان وما زال استثنائياً ،وما
ينشره اإلعالم المعادي للشعب السوري هو مجرد لعب على
الكلمات تع ّودنا عليه منذ الغزو األميركي للعراق ،وإسقاط
بغداد على شاشات التلفزة قبل أن تسقط.
فما يريده العدو اليوم ليس هزيمة القوات المدافعة على
األرض بقدر ما أنه يريد كسر إرادتنا وهزيمتنا نحن الداعمين
للجيش والمقاومة .وما يريده العدو اليوم هو إدخال اليأس
الى صدورنا وكسر الثقة بيننا وبين المقاتلين على األرض.

فالمعركة معركة كسر إرادات قبل أن تكون معركة أمتار ومواقع.
تثبت الحرب اليوم انّ دخول المفاوضات أصبح أمرا ً مستحيالً
فال ش��يء مع أع��داء الشعب السوري ليفاوضوا عليه ووفد
الرياض ضعيف بما لديه من أوراق يحلم أن يحقق منها شيئاً،
اما ما يس ّمى قطعان اإلرهاب فمشكلتها ليست بالتفاوض انما
مع الحسابات المصرفية .فهذه القطعان تعمل من اجل المال
ويه ّمها ان تستم ّر الحرب طالما المم ّول يدفع ما عليه .وعلى
الجانب التركي يلتزم ما يس ّمى ائتالف الدوحة الخائن بخط
انقره وينتظر تعليمات مكتب رئيس الوزراء التركي في موضوع
المفاوضات واإلعالن عنها.
ولكنه (االئ��ت�لاف) يمارس دوره في اإلع�لام بشكل جيد
وأصبح اليوم أكثر خبرة وتم ّرسا ً في الكذب ،فم ّرة يحدّثنا عن
معابر إنسانية ،ومرة أخرى عن حماية الصحافيين في المناطق
المشتعلة ،ونسي أعضاء هذا االئتالف أنهم ومنذ تشكيلهم في
مكتب «الجزيرة» في قطر تحت إشراف أجهزة االستخبارات
المعادية لسورية ،أنّ آالف الضحايا من صحافيين وأطباء
وط�لاب ومدنيين سوريين قضوا حتفهم على يد ما يُس ّمى
الجماعات المسلّحة التابعة أصالً لهذا االئتالف والمم ّولة من
الدول الداعمة لإلرهاب.
التمسك في حلب هو
وهذا اإلصرار من قطعان اإلرهاب على
ّ
لتقديم هدية للرئيس االميركي بارك اوباما قبل تركه للبيت
األبيض لعله يع ّوض عن بعض الشيب في رأسه نتيجة فشله
في تدمير إرادة السوريين.
الحرب اليوم هي حرب أميركا وتم ّولها اميركا .وما تريده
االدارة االميركية في أيامها األخيرة ش��يء من النصر ال ك ّل
االنتصار .فال يجوز بعد ست سنوات من الدعم لإلرهاب ان
تخرج اإلدارة الحالية للبيت األبيض بصفر إنجازات...
وما يقلق حلفاء أميركا في المنطقة هو نتائج االنتخابات
األميركية المقبلة ،و َم��ن سيأتي الى البيت األبيض ،اإلدارة
المقبلة ال يمكن معرفة أهدافها ومدى تعاونها في قضايا الشرق
االوس��ط ما عدا موقف المرشحين الديمقراطي والجمهوري

من «إسرائيل» ،اما ما عدا ذلك فهو ليس على جدول األعمال،
واولويات اي ادارة مقبلة كما االدارات السابقة حماية ما يُسمى
«أمن إسرائيل».
لن نتحدث عن الميدان اليوم في حلب ،وسوف نترك األمور
لتعلن عن نفسها ،ولكننا واثقون من النصر وواثقون بأنّ
يرسل اليوم الى حلب
عدونا لن يجد وقتا ً ألخذ استراحة ،فمن َ
يرسل الى الموت المؤكد وال خيار أمام
من قطعان اإلره��اب َ
المرتزقة ...إما الموت أو الهزيمة ،فقدرنا في سورية أن نحارب
بالنيابة عن شعوب األرض هذا اإلرهاب األسود ،وقدرنا أن نقدّم
الدم والتضحيات من أجل منع قطعان اإلره��اب من االنتشار
ويعلم ك ّل أصحاب القرار في العالم أنّ الجيش السوري وحلفاءه
يحاربون بالنيابة عن العالم بأسره إرهابا ً أسود إذا ما انتشر
فإنّ العالم بأسره سيعود الى عصر الظالم واالنحطاط.
والحرب اليوم ليست حرب مذاهب وطوائف ،الحرب اليوم
على اإلره��اب ،فال وج��ود لمصطلح «ق��وات ثورية» أو «ربيع
عربي» ،و«أفضل» المعتدلين عند قطعان اإلرهاب هم جماعة
نورالدين الزنكي التي أعدمت طفالً وقصفت المدنيين بالغاز
السام الذي ال يمكن الحصول عليه إال عبر دولة متقدمة بهذه
الصناعات وهي معروفة والوحيدة التي تملك حق التصنيع
والبيع في العالم.
ومن يتذكر حرب الـ 33يوما ً في  2006عليه أن يعلم انّ
النصر يليق بنا ويحق لنا .فنحن نقاتل من أجل قضية إنسانية
وأخالقية ،وهم يريدون منا التطبيع والرضوخ للعدو الصهيوني
وفتح أبواب العواصم العربية لمجرمي الحركة الصهيونية،
يطلبون منا أن نقبل بنظرية سقوط الحق بالتقادم وتقبيل أيدي
من ارتكبوا المجازر بحق شعوبنا وما زال��وا! يريدون منا أن
نصدّق أنّ الذئب يمكن أن يصبح حمالً وديعا ً وانّ االرض يمكن
التنازل عنها ...فمعارك اليوم ليست منفصلة عن اول معركة
كانت بين أهل الشام وقطعان الصهيونية .والحرب على سورية
اليوم ما هي اال استمرار لعدوان تموز على لبنان وفشله في
تحقيق معادلة كسر القوة وتوقيع اتفاقيات االستسالم.

رغم مشاركته
في احتفال تدشين
كنيسة الد ّر في
المختارة ،بدا نائب
بارز متضايقا ً من
هذه المشاركة،
خصوصا ً أنه لم
يلق من صاحب
الدار النائب وليد
جنبالط الحفاوة
التي كان يحيطه
بها في مناسبات
مماثلة ،وقد سمع
أحد الحاضرين
النائب المشار إليه
وهو يتأ ّفف أمام
أحد أصدقائه سائالً:
«ما عدا مما بدا حتى
يعاملني البيك بهذه
الطريقة»؟

حزب اهلل :من يرف�ض الن�سبية الكاملة يعيق الإ�صالح وتطبيق الطائف
وعون هو المعبر الوحيد �إلى ّ
حل ملف الرئا�سة
اعتبر حزب الله أنّ العماد ميشال عون هو المعبر الوحيد إلى ح ّل ملف
الرئاسة ،مؤكدا ً التمسك بطاولة الحوار الوطني.
وأشار الحزب إلى أن «أولئك الذين يطالبون بالنسبية ،إنما هم الفريق الذي
يريد إصالحا ً وتقدما ً واستقرارا ً سياسيا ً في البلد ،ويريد تطبيقا ً كامالً التفاق
الطائف ،وفي الضفة األخرى على المستوى السياسي ،هناك فريق آخر استنادا ً
إلى رفضه للنسبية الكاملة ،إنما يعيق اإلصالح والتقدم ،ويعيق تطبيقا ً كامالً
التفاق الطائف».
من جهة أخرى ،اعتبر حزب الله أنّ «التحريض الوهّ ابي السعودي» هدفه
تغطية خطوات المملكة «بإقامة التطبيع العملي مع العدو الصهيوني».

فياض

شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة على أنّ «الوطن الذي يسبح في بيئة إقليمية
متفجرة وشديدة الخطورة ،وتنطوي على تحديات وتهديدات كثيرة ،يحتاج إلى
تضافر جهود أبنائه وقواه الحية في سبيل حمايته ،ومعالجة المشاكل القائمة
التي باتت تهدد إستقراره واجتماعه وتقدمه وازهاره».
وقال فياض خالل افتتاح بلدية عديسة الجنوبية الملعب البلدي لكرة
القدم ،بمناسبة ذكرى «انتصار تموز« :في الوقت الذي نبذل فيه جهدا ً دؤوبا ً
على طاولة الحوار في سبيل معالجة المشاكل التي يعاني منها الوطن،
يدأب البعض على أن يقطع الطريق أمام المتحاورين ليصلوا بهذا الوطن
إلى ما يعالج مشاكله المستعصية ،وإلى ما يعيد إطالق فاعلية مؤسساته
السياسية والدستورية» ،داعيا ً األفرقاء إلى أن «يخافوا الله في استقرار هذا
البلد ،وأن يقلعوا عن سياسة إعاقة معالجة المشاكل التي يعاني منها»،
معتبرا ً أنّ «السبيل الوحيد لمعالجة المشاكل بين اللبنانيين هو الحوار،
وعلى هذا األساس ،نتمسك بطاولة الحوار الوطني ،وبالتالي ،نحن لن نألو
جهدا ً ولن ينفذ صبرنا في سبيل أن نجرب المحاولة تلو األخرى ،والمقاربة
تلو المقاربة في سبيل أن يكون هناك رئيسا ً للجمهورية ذو حيثية تمثيلية
شعبية واسعة ،يتعاون مع باقي القيادات في سبيل أن ينقل البلد إلى مناخ
من االنفراج السياسي ،وإلى مناخ مختلف على المستوى السياسي ،وأيضا،
لن نألو جهدا ً في سبيل أن نصل إلى قانون انتخاب عصري يؤمن صحة
وفاعلية وعدالة التمثيل ،وهذا القانون ال يمكن أن يصيب هذه األه��داف إال
باالستناد إلى النسبية الكاملة والدوائر الموسعة ،ولذلك فإنّ أولئك الذين
يبنون سدودا مانعة دون أن تعتمد النسبية الكاملة في هذا البلد ،إنما هم
يخافون التنوع والتعددية واالص�ل�اح ،ويضعون العراقيل أم��ام تطوير
الطبقة السياسية وتجديد الحياة السياسية في هذا البلد» ،مشيرا إلى أن
«أولئك الذين يطالبون بالنسبية ،إنما هم الفريق الذي يريد إصالحا ً وتقدما ً
واستقرارا ً سياسيا ً في البلد ،ويريد تطبيقا ً كامالً التفاق الطائف ،وفي الضفة
األخرى على المستوى السياسي ،هناك فريق آخر استنادا إلى رفضه للنسبية
الكاملة ،إنما يعيق اإلصالح والتقدم ،ويعيق تطبيقا كامال التفاق الطائف».

الموسوي

واعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي ،خالل احتفال
تأبيني في حسينية بلدة معركة الجنوبية ،أنّ «النظام السعودي يشن عدوانا ً
على هذه األمة وعلى شعوب المنطقة ،ويعمل على توليد الفتنة بين المسلمين
بانتماءاتهم المختلفة ،فتارة يحرض الفرس على العرب والعرب على الفرس،
وت��ارة بانتماءاتهم المذهبية يحرضون السنة على الشيعة والشيعة على
السنة )...( ،وما النزاعات التي تفتعل في منطقتنا أو في مناطق مختلفة من
العالم ،إال بسبب التحريض الوهابي السعودي الذي يستهدف تصديع وحدة
هذه المنطقة ووحدة المسلمين ،ويريد أن يجعل بأسنا بيننا ،لكي يستغل

فياض متحدثا ً في العديسة

...والموسوي يلقي كلمة في احتفال تأبيني في معركة

هذه الوقائع من أجل أن تغطي على خطواته بإقامة التطبيع العملي مع العدو
الصهيوني».
ورأى «أنّ ال��ع��دوان ال��ذي وق��ع باألمس على حلب هو ع��دوان سعودي
يستهدف الشعب السوري ويريد تغيير التوازنات والمعطيات الميدانية ،وذلك
بهدف إعاقة إقفال الملف السوري عبر مصالحة بين القوى المكونة للمجتمع
السياسي واألهلي السوري ،وما يقوم به المسلحون حول حلب ومن داخلها،
هو هجمة سعودية تريد محاولة قلب األوضاع ،إال أنه وبحمد الله تعالى أمكن
للجيش السوري وحلفائه أن يصدوا هذه الهجمات البربرية والوحشية ،وأن
يثبتوا في الميدان ويؤكدوا أنّ أفق األزمة السورية هو أفق االنتصار لمحور
المقاومة بجميع أطرافه ،من األطراف الدولية إلى األطراف المحلية فاإلقليمية،
ونحن نقول اليوم بعد هذه السنوات من المواجهة وبكل ثقة ،إن النصر بات في
األفق وقريبا ،وما نشهده من هجمات ،هو حشرجة األنفاس األخيرة ،ونزع موت
ال نزاع».
وأض��اف« :إنّ المؤسسات الدستورية في لبنان معطلة ،فال يوجد رئيس
للجمهورية ،والحكومة بالكاد تصرف األعمال ،والمجلس النيابي ال يجتمع وإن
كانت لجانه تجتمع بصورة أسبوعية ويومية ،ولكن العملية التشريعية ال تتم
إال من خالل عقد جلسات تشريعية فيه ،فإذا كان هناك من يراهن على الوقت من
أجل تحسين وضعه التفاوضي وشروطه التفاوضية ،فعليه أن يعلم أن الوقت
ليس في صالحه ،وأن الذي ينتظر شهرين أو ثالثة أو أكثر ،أو ينتظر حتى ينتخب
رئيس جديد في الواليات المتحدة األميركية ،عليه أن يعلم أنّ الوقت الذي يمر
ليس في صالحه ،بل ستشهد األشهر المقبلة المزيد من التطورات السياسية
والميدانية التي لن تكون لمصلحة العدوان السعودي الوهابي التكفيري على
شعوبنا وأمتنا ،ومن هنا فإننا ندعو القوى السياسية التي تراهن على الوقت
إلى التخلي عن رهانها ،وأن تستفيد من فرصة الحوار التي فتحها دولة الرئيس
نبيه بري للتوصل إلى تسوية داخلية بعيدا ً عن التدخالت الخارجية ،بحيث
تكون هذه التسوية معبرا ً إلى إعادة تفعيل المؤسسات الدستورية ،فينتخب
رئيس للجمهورية ،وتشكل الحكومة ،وينتخب المجلس النيابي على أساس
قانون انتخابي جديد ،وهذا هو جوهر الموضوعات الحوارية ،ولكن البعض

يسأل وله الحق في ذلك ،هل أنّ الحوار يتعلق بابتداع أو ابتكار صيغة جديدة
غير اتفاق الطائف ،والجواب هو أنه من المفترض أن ال يتعلق بذلك ،وإنما هو
إلعادة تفعيل المؤسسات الدستورية».

�أر�سالن :لو � ّأن الم�ؤ�س�سات الد�ستورية قادرة
على تح ُّمل م�س�ؤولياتها لما كنا بحاجة �إلى طاولة حوار
رأى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني «أنّ
كل التجارب التي مررنا بها أثبتت أننا كنا على
حق في تحدينا وفي مواجهتنا لإلرهاب ،إن كان
نصرة أو داعش أو لعب على األسماء» .وأشار
أرس�ل�ان خ�لال حفل عشاء أق��ام��ه على شرفه
رئيس دائ��رة عاليه في الحزب وسيم الصايغ
في دارته في معصريتي ،إلى أنه خالل جلسة
الحوار الثالثية «ل��م نستطع أن نتوصل إلى
اتفاق على رئاسة الجمهورية».
وقال« :أنا أول من طالب بمؤتمر تاسيسي في
البلد عام  .2009أنا مقتنع بأنّ الطائف فشل
ودستور ما سمي بدستور الطائف فصل على
قياس اثنين الراحل الرئيس رفيق الحريري
كان يحضر الطائف ليأتي الرئيس الحريري
هو يتكفل بإدارته عام  ،1992وفصل إلدارة
سورية فاسدة في لبنان ،واالثنين لم يعودوا
موجودين ،السوري رحل والرئيس الحريري
استشهد ،وإننا منذ العام  2005لتاريخ هذه
الساعة  11سنة رح��ل ال��س��وري واستشهد
الرئيس الحريري».
وأضاف« :أعطوني استحقاقا ً واحدا ً انتخابيا ً
أو حكوميا ً أو رئاسيا ً استطعنا إن��ج��ازه في
هذا البلد .بعد العام  ،2005كلما أردنا تأليف
حكومة ننتظر سنة ون��ص��ف ،وكلما أردن��ا
انتخاب رئيس جمهورية وكذلك ننتظر سنة
ونصف وسنتين ،وكلما أردنا إجراء انتخابات
نيابية نزور قوانين انتخاب على قياس فالن
وفالن على حساب كل لبنان ،لماذا هناك طاولة

أرسالن وعدد من المشاركين في حفل العشاء في معصريتي
حوار ،لو كان هناك مؤسسات دستورية بالبلد
قادرة أن تقوم بمسؤولياتها تجاه اللبنانيين
لم نكن بحاجة إل��ى طاولة ح��وار ،استبدعنا
شيئا ً اسمه ط��اول��ة ح���وار ،م��ن ه��ذا المنطلق
أقول إننا أمام امتحان في  5أيلول جميعنا من
دون استثناء ،وال أحد منا ،وأنا أولهم ،يريد أن
يتحدث بمؤتمر تأسيسي ألنهم يقول لنا عندما

نتحدث عن مؤتمر تأسيسي إننا تنسف ك ّل
شيء في البلد».
وختم أرس�ل�ان« :تعالوا نطبق الدستور،
فحتى تطبيقه لم يعد بيدنا ،أمام هذا الواقع
المرير أق��ول ،نتمنى أن نحول طاولة الحوار
في  5أيلـول إلى ورش عمـل جدية إلنقاذ هذا
البلد».

فضل الله

وشدّد النائب حسن فضل الله ،في كلمة ألقاها خالل االحتفال الذي نظمه
«حزب الله» في ساحة بلدة عيناتا الجنوبية ،لمناسبة ذكرى االنتصار ،على أنّ
«ما تقوم به المقاومة اليوم في سورية ،وما هي عليه من استعداد دائم للدفاع
عن لبنان في مواجهة العدو اإلسرائيلي ،هو الذي وفر مظلة الحماية واالستقرار
لك ّل بلدنا ،بما فيه أولئك الذي يعارضون المقاومة وينتقدونها ،ألنه لوال هذه
المظلة ،لكان لبنان مثل باقي الدول على امتداد عالمنا العربي».
واعتبر «أننا اليوم نقدم التضحيات في صلب المعركة في سورية ،من أجل
أن نحمي المقدسات واألعراض ومشروع المقاومة ولبنان ،فكما في تموز عام
 2006اجتمع الكثيرون على المقاومة من عرب ولبنانيين وبعض دول العالم،
فاليوم يجتمع كثيرون أيضا ً على معركة حلب ،ألنها معركة فاصلة ،وتحدِّد
مسار الحرب في سورية».
وفي الشأن الداخلي ،قال فضل الله« :أننا في حزب الله نسعى إلى ح ّل
األزمة السياسية من خالل اإلس��راع بانتخاب رئيس للجمهورية ،الذي هو
بالنسبة إلينا العماد ميشال عون ،الذي عليهم أن يتحاوروا معه كمعبر وحيد
في حال أرادوا معالجة ملف الرئاسة ،وفي الوقت نفسه سنظل نسعى إلى
قانون انتخاب قائم على النسبية يؤمن العدالة في التمثيل» ،داعيا ً الحكومة
إلى «القيام بمسؤولياتها ،وهو ما سنبقى نطالبها به في إطار السعي لتحقيق
الحد األدنى من المطالب بجميع الملفات الموجودة في البلد ،ألن القرارات
المتعلقة باألمور الحياتية واالجتماعية هي مسؤولية الحكومة ومؤسسات
الدولة».
وأش��ار فضل الله إلى أنّ «هناك جهودا ً كبيرة تبذل على مستوى القوى
السياسية والبلديات لالسهام في ح ّل بعض المشكالت ،إال أنّ ذلك ال يعفي
الدولة من مسؤولياتها».

الخازن :ال�ستدراك ما تب ّقى
من �شتات الدولة
ح��ذر رئ��ي��س المجلس العام
الماروني الوزير السابق وديع
الخازن ،الذي يزور روما ويلتقي
بعض المسؤولين في الفاتيكان،
م���ن «ال���ت���م���ادي ف���ي ال��م��ن��ح��ى
اإلن���ت���ح���اري ل���ل���دول���ة» ،داع��ي��ا ً
المسؤولين إل��ى «اس��ت��دراك ما
تبقى من شتاتها».
ورأى أنّ «من المؤسف أن تغرق
البالد في الصراعات السياسية
ف��ي ع��ز األزم����ات المتراكمة في
مؤسسات الدولة ،وسط صرخات
المواطنين وإستغاثاتهم المتكررة
ل�لان��ق��اذ ،وك���أن ال��م��س��ؤول��ي��ن ال
يتحسسون فداحة النكبة الوطنية المحدقة بنا بكل أنواع التخلي».
وقال« :لم يعد مهما أي بحث في السياسة إال من باب الفراغ الرئاسي الذي
بات يشكل محور الحل اإلنقاذي لكل هذه اإلشكاالت التي تعرقل وتعطل أوصال
السلطتين التشريعية واإلجرائية رغم المساعي المستميتة التي يبذلها الرئيس
نبيه بري إلستدراك هذا المنحى اإلنحداري اإلنتحاري للدولة وسقوطها في
الهاوية كما عبر باألمس».
واعتبر انه «لم يعد األمر موقوفا على الحلول الجانبية والتعاطي بالتراضي
عندما يكون مصير لبنان على محك أن يكون أو ال يكون».
وتابع« :نفد صبر غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وهو يطالب
باإلسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية ،ألنه الضامن األكبر للخالص من هذه
المحنة الكارثية التي ضربت نواحي الحياة وقابلية أن تبقى الدولة محتفظة
بالحد األدنى من المنعة والقدرة على ممارسة صالحياتها» ،سائال «هل تكون
المخاطر الداخلية الجاثمة فرصة تاريخية للتنادي ووقف التمادي في لعبة
الخسائر التي تنذر بفقدان ما تبقى من شتات العيش في دولة فرطت بالكثير
من صدقيتها في الخارج؟»

