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أمني اجلميل: ليقل 
لنا حزب اهلل إلى 
من ينتمي للبنان 

أم إليران؟

احلريري يتهم 
حزب اهلل 

بتعريض لبنان 
للخطر الوجودي .. 
ومصادر 8 آذار ترد 
متهمة إياه بإعالن 
احلرب على فريق 

لبناني

سليمان يتبناها وفرجنية يشن حملة عليه ويبرر حلزب اهلل التدخل في سورية 

ألول مرة في تاريخ البلدين: شكوى لبنانية 
ضد اخلروقات السورية إلى األمم املتحدة واجلامعة العربية

رئاسة اجلمهورية ورفض 
التمديد للرئيس س���ليمان 
وقال انه بني عود وسليمان 
وقهوجي يفضل عون لرئاسة 

اجلمهورية.
في هذا الوقت تصاعدت 
االنتق���ادات ض���د ت���ورط 
حزب اهلل في سورية، وقد 
س���أل رئيس الكتائب امني 
انتمائه  اجلميل عن وجهة 
هل هي للبنان أم لسورية 

أم إليران؟
وانتق���د توريطه لبنان 
في دخول احلرب السورية 
ومصادرته سلطات الدولة. 
وقال ان سالح حزب اهلل هو 

املانع األساسي للدولة.
وبالتزام���ن، اجتمع���ت 
قيادة 14 آذار واطلعت على 
املذكرة الت���ي اعدتها جلنة 
الصياغة، متهيدا الى رفعها 

للرئيس.
وقرر املجتمعون بحث 
خطة حترك ف���ي مواجهة 
تورط حزب اهلل في سورية 
واعتداء النظام السوري على 
بلدة عرسال اللبنانية، كما 
بحثت التضامن مع اس���رة 
الس���لمان  الطالب هاش���م 
القيادي في حزب االنتماء 
اللبنان���ي الذي قت���ل امام 
السفارة اإليرانية واملشاركة 
بذكرى األسبوع على وفاته، 
ويتوجه وفد من 14 آذار الى 
عرسال للتضامن والتحذير 

من الفتنة.
أعنف هجوم على حزب 
اهلل شنه رئيس احلكومة 
السابق سعد احلريري محذرا 
من أن لبنان يقترب من حافة 
اخلطر الوجودي، مبا يهدد 
رسالته وقيم التنوع الثقافي 

واملذهبي في العمق.
ه���ذا الهجوم الكاس���ح 
للحري���ري لم يغ���ب عن 
العام حلزب  خطاب األمني 
اهلل السيد حسن نصراهلل 
مبناسبة يوم اجلريح عصر 
امس، والذي حتدث فيه عن 
معرك���ة القصير وعن دور 
حزب اهلل في اخراج اجلرحى 

السوريني ومعاجلتهم.
صحيف���ة  واعتب���رت 

»السفير« القريبة من اجواء 
8 آذار كالم احلريري مبثابة 
اعالن حرب على فريق لبناني 
وازن وأن احلريري نسف 
مبطالعته هذه كل جسوره 

مع حزب اهلل.
ورد النائب جمال اجلراح 
عضو كتلة املستقبل على 
هذا القول ب���أن حزب اهلل 
الدولة  أعلن احلرب عل���ى 
ومؤسس���اتها ومفاهيمها، 
ونصب نفسه واليا ايرانيا 
على لبنان وتصرف كاآلمر 

الناهي بحياة لبنان.
وقال اجلراح: ان حزب 
اهلل بتورطه في سورية هو 
من أعلن احلرب على لبنان 
بقراره مساندة النظام املجرم 

في سورية.
الى ان  لف���ت  احلريري 
السيد حسن نصراهلل قرر انه 
رأس الدولة والقائد األعلى 
للقوات املسلحة والسلطة 
التي جتيز فتح  التنفيذية 
املقاتلني  أمام آالف  احلدود 

الى سورية.
وهذا يعني انه لن تقوم 
اي قائمة للدولة اللبنانية في 
يوم من األيام وهذا املشروع 

سيقود البلد الى اخلراب.
الس���ابق محمد  الوزير 
عبداحلميد بيضون اعتبر 
أن العماد ميشال عون سلم 
املسيحيني بثالثني من الفضة 

الى والية الفقيه.
وش���دد بيضون إلذاعة 
لبنان احل���ر، على وجوب 
الى  حترك بكركي بالدعوة 
مؤمت���ر مس���يحي وطني، 
مشيرا الى ان الراعي يشعر 

باخلطر على لبنان.
وعن كلمة السيد حسن 
نص���راهلل امس، اس���تبق 
الكلمة بالقول: ان  بيضون 
كلمات نص���ر اهلل تعبوية 
وعبارة عن تهديدات وتخوين 
وتكفير منذ سقوط حكومة 
سعد احلريري، الفتا الى ان 
احلزب قاطع احلوار مع 14 
آذار وهو مستعد فقط إلبرام 

الصفقات.

بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

عبر السفير علي عبدالكرمي 
علي، تؤكد حرص سورية 

على أمن لبنان!
وأث���ار ه���ذا املوق���ف 
اللبناني الرسمي حفيظة 
القوى السياسية املتحالفة 
مع النظام السوري، وأول 
من انتق���د موقف الرئيس 
النائب سليمان  س���ليمان 
ق���ال في  الذي  فرجني���ة، 
لقاء مع ال�» بي س���ي اي« 
إن الرئيس س���ليمان يريد 
أن يعمل بطال على حساب 
قصف املروحية السورية 
لبلدة عرسال، وهو الذي لم 
يعط نفس االهتمام لقصف 
اجليش السوري احلر لبلدة 
الهرم���ل بالصواري���خ، أو 
للخروقات اإلسرائيلية في 

اجلنوب.
وذّكر فرجنية سليمان 
بأنه م���ا كان ليصبح قائدا 
للجيش ثم رئيسا للجمهورية 
لو لم يكن دعم سورية، ولوال 

موافقة فرنسا وقطر!
وأضاف فرجنية يقول: ان 
سليمان فقد األمل من قوى 8 
آذار. وحني اعتقد ان النظام 
السوري آيل للسقوط أخذ 
خياراته ورمبا أعطى وعودا 

والتزامات للدول الغربية.
فرجنية قال ان الرئيس 
س���ليمان يباه���ي »بإعالن 
بعب���دا«، لتحيي���د لبنان، 
والذي هو عبارة عن تسوية 
سنّية � شيعية على حساب 
املسيحيني بعد سقوط األسد، 
لكنه أكد عل���ى وقوفه الى 
جانب نظام األسد، وأعطى 
حزب اهلل حق التدخل في 
سورية أيديولوجيا ودينيا 
وسياس���يا، وان من يريد 
حتيي���د لبن���ان اآلن يريد 
الحقا محاربة حزب اهلل بعد 

سقوط النظام السوري.
وفي موض���وع عالقته 
بالعم���اد ع���ون، ق���ال انه 
بالنسبة لي أب وأخ، وشكر 
اللبنانية  الق���وات  رئيس 
سمير جعجع ألنه قال عنه 
»ان فرجنية خصم أشرف 
من ع���ون بثمانني مرة....« 
ونف���ى أن تكون عينه على 

تطورات لبنانية وسورية 
استثنائية س���جلت أمس. 
لبنان يداعي النظام السوري 
واملعارضة معا أمام املنظمة 
الدولية واجلامعة العربية، 
الختراقهما السيادة اللبنانية 
بنيران املدافع والصواريخ 
والطائ���رات، وهذا يحصل 
ألول مرة. والواليات املتحدة 
تقرر رفع حظر السالح عن 
املعارضة الس���ورية، وهذا 
أخطر تطور تشهده االحداث 
السورية في مرحلة ما بعد 

سقوط القصير.
فقد قرر الرئيس ميشال 
التشاور مع  سليمان، بعد 
رئيس حكوم���ة تصريف 
االعم���ال جني���ب ميقاتي، 
الدولي  إبالغ مجلس األمن 
باالعتداءات السورية على 
اللبنانية وتقدمي  االراضي 
ش���كوى الى جامعة الدول 
العربية على كل االعتداءات 
واخلروقات احلاصلة سواء 
من اجليش النظامي أو من 

اجليش احلر.
وقالت مصادر رئاسية 
إن طلب تقدمي الشكوى أُبلغ 
الى وزير اخلارجية عدنان 
ب���دا غير  الذي  منص���ور، 
متحمس لتقدمي الشكوى، 
وقد رد على سؤال عن موقفه 
بالقول مازحا: الشكوى لغير 

اهلل مذلة.
ويذكر أن الوزير منصور 
الى طهران يوم  س���يغادر 
اجلمع���ة 21 اجلاري تلبية 
لدعوة رس���مية من وزير 

خارجيتها محمد صاحلي.
واس���تغربت مص���ادر 
حكومي���ة دع���وة صاحلي 
للوزير منصور، الذي بات 
وزيرا في حكومة تصريف 
أعمال، وامتد االس���تغراب 
ال���ى كيفية تقب���ل الوزير 
الدعوة دون موافقة مجلس 

الوزراء.
وأس���اط بعبدا قالت ان 
الى  الرئيس سليمان طلب 
الوزير منصور التشاور مع 
الرئيس ميقاتي في ش���أن 
صيغة ش���كوى توجه الى 
العربية ومجلس  اجلامعة 
األم���ن ح���ول االختراقات 
السورية لالراضي اللبنانية، 
ورغب في أن تتضمن الرسالة 
الى اجلامعة اخلروقات من 
اجلانبني السوريني، اجليش 
النظامي واجليش السوري 
احلر باعتب���ار أن اجلامعة 
اعترفت باحل���ر، بينما لم 
تعت���رف األمم املتح���دة، 
اليها  الش���كوى  فاقتصرت 

على اجليش النظامي.
وتردد في بعض وسائل 
الوزير منصور  ان  االعالم 
الوثي���ق الصلة بدمش���ق 
وطهران، تردد في التجاوب 
مع توجيهات الرئيس، لكن 
مصادر بعبدا نفت ذلك في 

بيان الحق أمس.
ف���ي هذه األثن���اء تلقى 
منصور مذك���رة من وزير 
خارجية سورية وليد املعلم، 

)محمود الطويل(  الرئيس املكلف متام سالم مستقبال  وفدا من جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية  

السلمان واحلجيري لم يكونا تكفيريني يا سيد حسن

معلوف لـ »األنباء«: إناء نصراهلل نضح بكل محتواه 
وما عاد باستطاعته التلطي وراء األقنعة

فيما ل���و أراد تقنية لبنان 
من املعارضني له وتطهيره 

بالتالي من التكفيريني.
وتساءل النائب معلوف 
عما سيقوله نصراهلل خالل 
اطاللته املرتقبة )مساء أمس 
اجلمعة( وما اذا كان سيحمل 
في جعبته املزيد من احلجج 
والذرائع الواهية ليس فقط 
لتبرير قتل اللبنانيني الشيعة 
في سورية، إمنا أيضا لتبرير 
تصفيتهم داخل لبنان على 
غرار تصفية الشهيد هاشم 
بالتالي أن  سلمان، معتبرا 
إناء السيد نصراهلل نضح 
بكل ما في محتواه وما عاد 
باس���تطاعته التلطي وراء 
أقنعة يس���عى من خاللها 
الى محاكمة القتيل وتبرئة 
القاتل، مستدركا بالقول ان 
من حق السيد نصراهلل قول 
ما يشاء واإلعالن عما يشاء 
لكن ليس من حقه استغباء 
اللبنانيني بحفنة من الكالم 
املعسول واملنمق إليهامهم 
زورا بحس���ن نوايا حزبه 

وأهدافه الوطنية.
وردا على س���ؤال، لفت 
الى أن  النائ���ب معل���وف 
الس���يد نصراهلل لم يعد، 
بعد إقح���ام حزبه علنا في 

احلرب السورية واستنزافه 
عسكريا وبشريا وماديا على 
االراضي السورية، قادرا على 
التس���تر عن حقيقة أهدافه 
داخل لبنان، وذلك العتباره 
أن ما يجري ف���ي املنطقة، 
وحتديدا في سورية، هو من 
وجهة نظر السيد نصراهلل 
مسألة حياة أو موت بالنسبة 
ملشروع الولي الفقيه، اال ان 
أكثر ما يدعو لألس���ف هو 
مجاراة التيار »الوطني احلر« 
له من خالل التزامه الصمت 
القاتل حيال خطف احلزب 
لالستقرار في لبنان ولقرار 
الدولة وتكبيله املؤسسات 
الدستورية، داعيا العماد عون 
الى إع���الن موقفه صراحة 
من تصرفات »حزب اهلل«، 
إيهام املس���يحيني  بدال من 
بأن ضبعا إس���الميا سنيا 
س���يقض مضاجعهم فيما 
لو متكنت الثورة السورية 
من اإلطاحة بحكم األس���د، 
متس���ائال ما اذا كان العماد 
عون يعي أنه سيكون أول 
اخلاسرين فيما لو متكنت 
طهران من الس���يطرة على 
الوضع في سورية وبالتالي 

على لبنان.
بيروت ـ زينة طبارة  ٭

أبنائها كعضو أساسي في 
اجلسم اللبناني.

النائ���ب معلوف  ولفت 
ف���ي تصريح ل���� »األنباء« 
الى أن موضوع التكفيريني 
أش���به بحكاي���ة »راجح«، 
بحيث يس���تعمله الس���يد 
نصراهلل منطلق���ا لتبرير 
الش���يعة  باللبنانيني  زجه 
في وحول األس���د ونظامه 
الساقط ال محالة، مذكرا اياه 
بأن هاش���م السلمان وعلي 
احلجي���ري وغيرهما كثر 
ممن مت���ت تصفيتهم على 
يد ذوي القمصان الس���ود، 
لم يكونوا تكفيريني يا سيد 
حسن، بل مواطنني مؤمنني 
بالتعددية الطائفية والعيش 
وبدميوقراطية  املش���ترك 
العمل السياسي، وملتزمني 
بعقائدهم الدينية على قاعدة 
الدين هلل والوطن للجميع، 
وليس لطائفة دون أخرى، إال 
اذا كان يعتبر السيد حسن ان 
التكفيري هو كل من ال يؤمن 
الث���ورة االيرانية  مببادئ 
وب���دور فصيله���ا االله���ي 
واملسلح »حزب اهلل« على 
ش���واطئ املتوسط، وعليه 
بالتالي اغتي���ال وتصفية 
اللبنانيني  اللبناني���ني كل 

رأى عضو تكتل القوات 
النائب جوزف  اللبناني���ة 
معل���وف أن قن���اع احلرب 
ض���د التكفيري���ني حلماية 
ظهر املقاومة ومنع سقوط 
س���ورية بي���د األميركيني 
واإلس���رائيليني، قد سقط 
عن وجه أم���ني عام »حزب 
اهلل«، السيد حسن نصراهلل 
على غرار سقوط قناع الدفاع 
القصير  اللبنانيني في  عن 
ومقام السيدة زينب في ريف 
دمشق، معتبرا بالتالي انه 
كان أجدى بالسيد نصراهلل 
أن يعلن منذ البداية عن دوره 
االيراني في احلرب السورية 
بدال من تلطيه وراء أقنعة 
ل���م تفلح يوما ف���ي تبرير 
قتل اللبنانيني من الطائفة 
الكرمية كمرتزقة  الشيعية 
في حرب ليس���ت حربهم، 
واس���تعمالهم وق���ودا في 
محرقة الصراعات االقليمية 
والدولية، مش���يرا تبعا ملا 
تقدم الى أن السيد نصراهلل 
يقود جمهوره ومناصريه 
انتحار جماعي رفضه  الى 
اللبنانيني  ويرفضه سائر 
الطائفة  ب���دور  املؤمن���ني 
الش���يعية على املس���توى 
الوطني، والضنينني بسالمة 

 جوزف معلوف

باسيل يثير النزوح السوري مجدداً

مفوضية الالجئني: الكويت املتبرع العربي 
الوحيد للنازحني السوريني في لبنان

بيروت: كرر وزير الطاقة في حكومة تصريف 
االعمال جبران باسيل القول ان املفهوم االنساني 
ال يسمح للبنان باستقبال هذا الكم من النازحني 

السوريني.
واعتبر باسيل ان اجلهات التي انتقدت موقفه 
من النازحني لم تخجل بعد من موقفها، وحتاول 
اخفاء انخراطها في مشروع مدمر للبنان، من 
باب مساندتها جبهة النصرة، باتهام من يسعى 
الى حماية لبنان بأن مواقفه هي فقط من باب 

املزايدة االعالمية.
وقال باسيل: يكفي لبنان ما سببتم له سابقا 
من خالل دعمكم الفلس���طينيني حتى وصل 
بكم االمر الى التوطني، ويكفينا ما تتسببون 
فيه اليوم من قلة م���وارد طبية واجتماعية 
وكهربائية ومالية نتيجة تبدية الس���وريني 

على اللبنانيني.
وفي هذا السياق، يضاف الى ذلك نقل نحو 

1500 جريح س���وري الى لبن���ان، اضافة الى 
الضغط املتزايد من النازحني السوريني الذين 
الفي حالة مرضية واستش���فائية  يتخطون 

في الشهر.
وقال نقيب اصحاب املستشفيات اخلاصة 
سليمان هارون الذاعة »صوت املدى« الناطقة 
بلسان تيار عون، اننا امام مشكلة التمويل، 
حيث من املعروف ان الصليب االحمر الدولي 
واللبناني والهالل االحمر القطري واملفوضية 
العليا لش���ؤون الالجئني خفض���ت تغطيها 
لالستشفاء ووزارة الصحة باتت عاجزة عن 
تأمني ال���دواء للمس���توصفات التي تعاقدت 
معها مفوضية الالجئني. وقالت ناطقة بلسان 
املفوضية انها لم تعد تستطيع تأمني اكثر من 
26% من التمويل املطلوب من الدول الغربية 
املانحة فيما الدول العربية باستثناء الكويت 

لم تتبرع بفلس واحد.

اهمية للعالقات التاريخية بني 
الكنائس الشرقية وخصوصا 
االرثوذكسية وكنيسة روسيا، 
كما اشار الى ان ما يتجاوز ال�� 
50% من صادرات روسيا متر 
عبر املتوسط، واكد على ضرورة 
تطوي����ر العالقات االقتصادية 
بني املنطقة العربية وروس����يا 
التي متلك اكبر ثروات الطبيعة 

في العالم.
اكد د.حس����ني  من ناحيته 
على اهمية ما جاء في الكتاب 
من معلومات ووثائق تناولت 
تاريخ السياسة الروسية جتاه 
املنطق����ة، واعتبر انه ال يوجد 
الثروات  اطماع لروس����يا في 
العربية مشددا على ان روسيا 
لم تكن يوما دولة استعمارية، 
مشيرا الى ان مصالح روسيا 
كانت على الدوام خلف توجهاتها 

السياسية.
وكانت كلمة للدكتور زيدان 

خالل مناقشة كتاب عن الدور الروسي

زاسبيكني يؤكد على مرجعية جنيڤ
وزيدان يدعو لتصحيح املوقف الروسي بسورية

اعتبر فيها ان العالقات العربية 
� الروسية متر مبا يشبه االزمة 
نتيجة املواقف الروس����ية مما 
يطل����ق عليه الربي����ع العربي 
وخصوصا م����ن االحداث في 
س����ورية، ودعا ال����ى ضرورة 
تصحيح ه����ذا اخللل ملصلحة 
روسيا وملصلحة الدول العربية 
العالق����ات تاريخي����ا بني  الن 
اجلانبني كانت على الدوام تتميز 
املتبادل،  بالصداقة واالحترام 
واختتمت الندوة بنقاش شارك 

فيه احلضور.

بيروت: اتحاد درويش  ٭

»دور روس����يا في الشرق 
افريقيا من  االوسط وش����مال 
بط����رس االكبر حتى فالدميير 
بوتني« عنوان الكتاب الذي يقع 
في 320 صفح����ة ويعالج فيه 
املؤلف الدكت����ور ناصر زيدان 
سياسة روسيا عبر ثالثة قرون 
م����ن الزمن تبدأ من مؤس����س 
االمبراطورية الروسية القيصر 
بطرس االكبر مرورا باحلقبة 
الش����يوعية التي استمرت 70 
عاما وصوال الى حقبة روسيا 
االحتادية من العام 1990 حتى 

اليوم.
املركز  وللمناس����بة نظ����م 
الثقافي الروس����ي في بيروت 
ندوة حول الكتاب شارك فيها 
سفير روسيا في لبنان الكسندر 
زاس����بيكني، وزي����ر االقتصاد 
نقوال نحاس ورئيس اجلامعة 
اللبنانية د.عدنان السيد حسني 
الى جانب املؤلف وحضرها حشد 
كبير من الشخصيات السياسية 

واالكادميية والدينية.
وحتدث في مستهل الندوة 
السفير زاسبيكني حيث اكد على 
الروسية في  السياسة  ثوابت 
الشرق االوسط وجتاه لبنان 
بش����كل خاص معلنا متس����ك 
روسيا بقرارات الشرعية الدولية 
جتاه قضايا املنطقة وخصوصا 
جتاه الصراع العربي االسرائيلي 
والقضية الفلسطينية، كما اكد 
على مرجعية جنيف حلل االزمة 

السورية.
اما الوزير نحاس فقد اشار 
الى م����ا ورد ف����ي الكتاب من 

التقدمي  احلزب  في  الداخلية  وكيل  كتاب  مناقشة  خالل  زاسبكني  السفير 
االشتراكي ناصر زيدان في املركز الثقافي الروسي              )محمود الطويل( 

بلدة عرسال البقاعية التي يسكنها 35 
ألف لبناني، تتعرض منذ أكثر من عام 

لضغوطات سياسية، ولهجمات عسكرية. 
وحصلت فيها مجموعة من االعمال األمنية 

كانت غريبة في نوعيتها، وفي توقيتها، 
وتثير التساؤالت.

مساحة النطاق العقاري للبلدة كبير 
جدا، وتتواصل مع االراضي السورية 

على مساحة 60 كلم، وتقع على تقاطع 
استراتيجي، يربط مدن وقرى ريف 

دمشق من جنوب الشرق، ومن الشرق 
والشمال الشرقي تتصل مع قرى وبلدات 
ريف حمص وصوال الى مدينة القصير، 
التي دمرتها صواريخ اجليش السوري، 

ومدفعية حزب اهلل االسبوع املاضي.
جلأ الى عرسال ما يناهز 30 ألف نازح 
هاربني من املعارك اجلارية في سورية، 

وأبناء عرسال يستضيفون هؤالء بدواعي 
القربى، من دون أي مساعدة من السلطات 
الرسمية اللبنانية، وال من اجلهات الراعية 
لالجئني، نظرا لبعدها عن بيروت، وبسبب 

التوترات التي حصلت فيها، وعلى وجه 
اخلصوص االتهامات التي طالتها بأنها 
تؤوي مجموعات متطرفة من منظمة 

»القاعدة« ومن »جبهة النصرة«، من دون 
أن يكون لهذه االتهامات أي دالئل حسية.
مجموعة من االحداث األمنية حصلت في 

عرسال، منها أعمال إجرامية استهدفت 
اجليش اللبناني أكثر من مرة، وخطف 

مواطنني من الهرمل )وحتديدا من آل 
جعفر(، على أراضيها، وتعرض أهاليها 

عدة مرات الى اخلطف والقتل في مناطق 
نفوذ حزب اهلل في بعلبك والهرمل. 

واستهدفت الصواريخ احلربية السورية 
منازلها، آخرها كان قصف ساحة البلدة من 

الطائرات السورية أثناء تشييع الضحية 
علي احلجيري الذي قتل في جرود الهرمل 

يوم الثالثاء املاضي.
ملاذا استهداف عرسال؟

من املؤكد وفقا لتحليالت خبراء في 
الشؤون العسكرية، ولتقديرات متابعني 

لتطور االحداث السورية، ان أسباب 
جيوسياسية تقف وراء استهداف عرسال 

إعالميا وعسكريا، وخلق االضطرابات 

حولها، متهيدا رمبا لضربها عسكريا، 
وتهجير أهلها، واملهجرين اليها، أو تدميرها 

كما حصل في مدينة القصير السورية.
في حسابات النظام السوري ان عرسال 
تعوق مخططاته في تنظيف املناطق التي 
تربط دمشق بالساحل السوري، مرورا 

بالبلدات البقاعية التي يسيطر عليها حزب 
اهلل، الذي أصبح أخيرا جزءا أساسيا من 

أدوات املعركة التي يستخدمها النظام 
السوري. والنظام الذي يخاف أن تطبق 

عليه املعارضة في دمشق يوما ما، يعتمد 
على هذا االمتداد االستراتيجي عبر شمال 
البقاع اللبناني للوصول الى مناطق نفوذه 

في الساحل، أو إلرساء ستاتيكو جديد 
حلربه، يعتمد فيه على ممرات جانبية، 
بعد أن رمى بكل ثقله إلغراق حزب اهلل 

في أتون لهيب االحداث السورية، وهدفه 
من وراء إدخال حزب اهلل في املقام االول، 

تدمير فكرة احلصانة الدولية للحدود 
بني دولتني مستقلتني، كما انه استهدف 
بالدرجة الثانية استيراد الروح القتالية 

من احلزب، بعد أن تهاوت هذه الروح في 
صفوف جيش النظام الى الدرجة الدنيا.

الهجمات االعالمية ضد عرسال فيها جتن 
منذ البداية، فليس في عرسال قاعدة، 

وال جبهة نصرة، بل )مربي دقون لعدم 
توافر شفرات احلالقة( على حد تعبير أحد 

الناجني من معركة القصير، والذي جلأ 
أخيرا الى عرسال.

وتدور الشكوك حول كل االحداث التي 
وقعت في عرسال ومحيطها. وترى أوساط 

متابعة: ان معظم هذه االحداث ُمدبر، 
مبا في ذلك استهداف اجليش اللبناني، 
وعمليات اخلطف، وإطالق الصواريخ. 

والهدف االيقاع بني أهالي عرسال )السنة( 
وجيرانهم )الشيعة( في بعلبك والهرمل، 
متهيدا لتدبير عملية عسكرية تستهدف 
البلدة، لتعطيل دورها بالكامل في إيواء 

اجلرحى والنازحني املؤيدين للثورة 
السورية، وجلعلها ممرا آمنا لقوات النظام 
وحزب اهلل ومؤيديهم، العتبارات جغرافية 

وسياسية واضحة.

بيروت ـ د.ناصر زيدان  ٭

أسباب جيوسياسية وراء الهجمات على عرسال

حتليل إخباري


