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سياسة

ّ
نصرالله :اإلنذار األخير لمسلحي الجرود
قضية اليوم

تحرير الموصل انتصار استراتيجي على اإلرهاب

ّ
ِأمل األمين العام لحزب الله السيد نصرالله أن يتلقف مسلحو جرود عرسال الفرصة األخيرة إلجراء تسوية قبل بدء هجوم
المقاومة عليهم ،مشيدًا بدور الجيش اللبناني في تفكيك الشبكات اإلرهابيةّ .
وشرح نصرالله االنتصار العراقي على
«داعش» في الموصل ،معتبرًا الحدث بالغ األهمية للعراق والمنطقة والعالم
اخ ـ ـتـ ــار األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام لـ ـح ــزب ال ـل ــه
السيد حسن نصرالله اإلع ــان عن
هــزيـمــة تـنـظـيــم «داعـ ــش» اإلرهــابــي
ّ
ليطل
فــي مــديـنــة املــوصــل الـعــراقـيــة ّ
ع ـب ــر ش ــاش ــة امل ـ ـنـ ــار أمـ ـ ــس ،م ـهــن ـئــا
الـشـعــب ال ـعــراقــي وش ـعــوب املنطقة
بهذا االنتصار االستراتيجي على
ً
اإلره ــاب ،ومـحـ ّـمــا أمـّيــركــا وبعض
الـ ــدول م ـســؤول ـيــة ت ـفــشــي «داع ــش»
واإلرهاب .وتناول نصرالله مسألة
الـ ـ ـن ـ ــازح ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن وال ـ ـج ـ ــدال
امل ـت ـفــاقــم حــول ـهــا لـب ـنــانـيــا ،وأع ـطــى
«فــرصــة أخـيــرة» إلرهابيي الجرود
قبل بدء املقاومة والجيش السوري
عملية عسكرية للقضاء عليهم.
وأكد نصرالله أنه «آن أوان االنتهاء
م ــن ت ـهــديــد امل ـج ـمــوعــات املـسـلـحــة»
فــي ال ـجــرود .وق ــال« :ه ــذه هــي املــرة
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ال ـ ـتـ ــي سـ ــأت ـ ـحـ ــدث ف ـي ـهــا
ع ــن جـ ـ ــرود عـ ــرسـ ــال( .امل ـس ـل ـح ــون)

ّ
ال
أن
نصرالله
ى
تمن
ّ
يكون «المستقبل» يفكر في
الحصول على الدعم المالي
ّ
بحجة النازحين
امل ــوج ــودون هـنــاك هــم تـهــديــد على
م ـ ــدار ال ـس ــاع ــة ( )...وال ــوق ــت قـلـيــل
جـ ـ ــدًا ل ـل ـت ــوص ــل الـ ـ ــى تـ ـس ــوي ــات أو
مصالحات معينة» ،مشيرًا الى أنه
«ثبت أن هناك إرهابيني ومخططني
لعمليات إرهابية في عرسال ،وهذا
ً
ـا»ّ .
وثمن «الجهود
بــات يحتاج حـ
ال ـج ـب ــارة ال ـت ــي ي ـق ــوم ب ـهــا الـجـيــش
واالجهزة االمنية اللبنانية لكشف
ال ـش ـب ـك ــات وم ـم ـ ّـول ـي ـه ــا وداع ـم ـي ـه ــا
ّ
وم ـســؤول ـي ـهــا» ،م ــؤك ــدًا أن «ج ـهــود
ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـنــانــي واملـ ـق ــاوم ــة فــي
عرسال خففت الكثير من املخاطر،
ولكن املخاطر ال تزال قائمة» .وقال:
«عـنــدمــا تـتـحـمــل ال ــدول ــة اللبنانية
مـســؤولـيـتـهــا ن ـك ــون م ــن داع ـم ـي ـهــا،
وإذا كـ ــانـ ــوا ال يـ ــريـ ــدون ذل ـ ــك فـلــن
نـبـقــى ف ــي ب ـيــوت ـنــا» .ول ـف ــت ال ــى أن

الحكومة السورية ال تحتاج إلى الشرعية والتنسيق معها يعطي دورًا أقل لحزب الله (هيثم الموسوي)

من جرود عرسال إلى عسال الورد
تبدأ الثامنة من صباح اليوم املرحلة الثانية من عودة نازحني سوريني من جرود عرسال
إلى بلداتهم وقراهم في منطقة عسال الورد السورية ومحيطها في السلسلة الشرقية
املحاذية لبلدة الطفيل اللبنانية .وعلمت «األخبار» أن هذه املرحلة تشمل عودة 300
شخص.
وشملت املرحلة األولى ،في  10حزيران املاضي ،عودة  50عائلة سورية من داخل االراضي
اللبنانية الى بلدة عسال الورد ،عن طريقني هما طريق عرسال ـ ـ عقبة الجرد ـ ـ املعرة ـ ـ
عسال الورد ،وطريق نحلة ـ ـ وادي الرعيان ـ ـ عسال الورد .وقد جرى نقل هذه العائالت
مركز تابع
آخر
ٍ
من مخيمات عرسال التي كانوا قد مكثوا فيها خالل فترة نزوحهم ،إلى ِ
للجيش اللبناني على الحدود اللبنانية – السورية ،وتابعوا انتقالهم من هناك إلى عسال
الورد في الداخل السوري.
وتقضي خطة إعادة النازحني بعودة  500عائلة الى البلدة نفسها بعد إجراء املصالحات
في القلمون وريف دمشق ومغادرة املسلحني في اتجاه ادلب».

«الذين في جرود عرسال هم تهديد
ل ـل ـج ـم ـيــع ،ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك م ـخ ـي ـمــات
النازحني السوريني ،ألنهم كداعش
ال ـت ــي ك ــان ــت ف ــي املـ ــوصـ ــل» .وت ــاب ــع
أنـ ــه «آن األوان ل ــان ـت ـه ــاء م ــن ه ــذا
التهديد» وأنـهــا «الـفــرصــة األخيرة
ال ـت ــي ي ـم ـكــن م ــن خــال ـهــا ال ــوص ــول
ً
إلــى تسويات معينة» ،آمــا أن يتم
اس ـت ـغــال ف ــرص ــة ال ـت ـس ــوي ــات ،وإال
«نـ ـح ــن أمـ ـ ــام الـ ـك ــام األخـ ـي ــر ال ــذي
سنصل إليه ،وعندها لن يبقى أي
وجــود مسلح فــي الـجــرود وتبسط
ال ـ ــدول ـ ــة سـ ـيـ ـط ــرتـ ـه ــا» ،م ـع ـت ـب ــرًا أن
«خـطــر داعــش ال يــزال قائمًا ولكنه
في الرمق األخير» .وختم نصرالله
كــامــه عــن الـجــرود بــالـقــول إنــه «لو
س ـق ـط ــت سـ ــوريـ ــا ملـ ــا بـ ـق ــي ل ـب ـن ــان،
وش ـب ـكــات داعـ ــش ف ــي ل ـب ـنــان كــانــت
تـ ـ ـ ـ ــدار مـ ـ ــن مـ ـشـ ـغـ ـلـ ـيـ ـه ــا فـ ـ ــي الـ ــرقـ ــة
واملوصل ،وبالتالي فإن القتال في
سوريا واملوصل إنما هو دفاع عن
كل الشعوب».

وشدد نصرالله أيضًا على أن ملف
النازحني «بحاجة إلى حل» ،مكررًا
دع ـ ـ ــوة الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ال ــى
ال ـت ـف ــاوض م ــع ال ـح ـكــومــة ال ـســوريــة
«ل ـت ـس ـه ـيــل ع ــودت ـه ــم الـ ــى ب ـيــوت ـهــم
وق ــراه ــم» .ول ـفــت ال ــى أن الـحـكــومــة
ال ـس ــوري ــة ال ت ـح ـتــاج الـ ــى شــرع ـيــة،
ً
وال ـ ـ ــى أن دوال كـ ـثـ ـي ــرة ت ـت ـف ــاوض
معها «في السر وفي العلن» .وأكد
أن أح ــدًا «ال يــريــد إجـبــار الـنــازحــن
على الـعــودة ،بل نتكلم عن العودة
الـ ـ ـط ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــة ،وت ـ ـق ـ ــدي ـ ــم ض ـ ـمـ ــانـ ــات
وتـ ـ ـسـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــات لـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــازح ـ ــن ال ـ ــذي ـ ــن
ي ــري ــد عـ ــدد ك ـب ـيــر م ـن ـهــم ال ـ ـعـ ــودة»،
مشيرًا الــى أن في عودتهم لبلدهم
«مصلحة لهم وللبنانيني .وهناك
م ـن ــاط ــق ك ـث ـي ــرة فـ ــي سـ ــوريـ ــا آم ـنــة
وم ـس ـت ـقــرة ي ـم ـكــن الـ ـع ــودة إل ـي ـهــا».
وأم ــل «أن ال ي ـكــون ت ـيــار املستقبل
يـفـكــر بــاسـتـمــرار مــأســاة الـنــازحــن
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن ومـ ـعـ ـه ــم ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـح ـ ـ ـصـ ـ ــول عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى امل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدات

ال ـخ ــارج ـي ــة» .ول ـف ــت ن ـصــرال ـلــه إلــى
أن «عـ ــدم ال ـت ـف ــاوض م ــع الـحـكــومــة
الـ ـس ــوري ــة ي ـ ــؤدي إلـ ــى إعـ ـط ــاء دور
ل ـحــزب ال ـلــه فــي ه ــذا امل ـجــال ولـيــس
ّ
الـ ـعـ ـك ــس كـ ـم ــا ي ــت ـه ـم ـن ــا الـ ـبـ ـع ــض»،
م ـع ـل ـن ــا رف ـ ـضـ ــه «ال ـ ـع ـ ـمـ ــل م ـ ــن أج ــل
م ـك ــاس ــب س ـي ــاس ـي ــة ،وإنـ ـم ــا نـعـمــل
ألسـ ـ ـب ـ ــاب إنـ ـس ــانـ ـي ــة واجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
وأخالقية».

الموصل
ووص ــف نـصــرالـلــه انـهـيــار «داع ــش»
فـ ـ ــي املـ ـ ــوصـ ـ ــل بـ ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـحـ ـ ــدث ال ـك ـب ـي ــر
واملـ ـه ــم ،وال يــرت ـبــط ب ــال ـع ــراق فـقــط،
بل بشعوب املنطقة ومصير األمة»،
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن «تـ ـح ــري ــر امل ــوص ــل
خ ـط ــوة م ـت ـقــدمــة وع ـظ ـي ـمــة جـ ـدًا في
سـيــاق الـقـضــاء على تنظيم داعــش،
وأبعاده ستنعكس على كل املنطقة
والـ ـع ــال ــم» .وأشـ ـ ــاد ب ـف ـت ــوى امل ــرج ــع
ال ـس ـيــد ع ـلــي الـسـيـسـتــانــي بــوجــوب
م ــواج ـه ــة «داع ـ ـ ـ ــش» ،ألنـ ـه ــا «ك ــان ــت

