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تجريبي

الجامعة تطالب حكومة لبنان بضبط «حزب الله»

الثالثاء، ٢١ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٧ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

بیروت - «الحیاة» 

وضع قرار جامعة الدول العربیة على مستوى وزراء الخارجیة تحمیل «حزب هللا» مسؤولیة
«دعم اإلرھاب والجماعات اإلرھابیة في الدول العربیة باألسلحة المتطورة والبالیستیة»،
الذي تحفظ مندوب لبنان عنه، لوصفه الحزب بـ «اإلرھابي»، سقفاً للمطالب العربیة من
لبنان، بحیث ينتظر أن يكون محوراً رئیساً في مداوالت معالجة األزمة السیاسیة التي
يواجھھا لبنان بعد استقالة رئیس الحكومة سعد الحريري، والتي أعرب في بیانھا عن

أسفه لعدم التزام الحزب سیاسة النأي بالنفس عن الصراعات اإلقلیمیة.
وفیما يلتقي الحريري الیوم الرئیس المصري عبد الفتاح السیسي، للبحث في البعد

اإلقلیمي لألزمة وظروف استقالته، شكلت زيارة األمین العام للجامعة العربیة أحمد أبو
الغیط بیروت أمس، حیث التقى رئیسي الجمھورية میشال عون والمجلس النیابي نبیه
بري إلبالغھما خلفیات القرار العربي، توضیحاً بأن «المقصود منه» مطالبة الحكومة

اللبنانیة بالتحدث إلى الشريك (حزب هللا) وإقناعه بضبط أدائه وإيقاعه على األرض العربیة
وبما ال يؤدي إلى تحالف مع قوى غیر عربیة»، بعدما سمع اعتراضاً من كل منھما على

التلمیح إلى مسؤولیة الحكومة اللبنانیة عن أعمال «حزب هللا» عبر ذكر القرار بأن الحزب
«شريك في الحكومة».

وشكل قرار وزراء الخارجیة العرب مادة تشاور بین عدد من القیادات اللبنانیة أمس، نظراً
إلى تأثیره على االتصاالت التي يفترض أن تنطلق بعودة الحريري إلى بیروت بعد زيارته

بالرئیسین عون وبري سیسمي الرئیس الحريري لتألیف الحكومة الجديدة إذا كان مستعداًالرئیس عون. وقالت مصادر سیاسیة واسعة االطالع لـ «الحیاة»، إن أكثر من فريق، بدءاًمصر، لبحث أسس قیام أي حكومة جديدة بعد تقديم الحريري استقالته رسمیاً إلى
لقبول ھذا التكلیف.

وأكد أبو الغیط للمسؤولین في بیروت أن «الدول العربیة تتفھم التركیبة اللبنانیة
وخصوصیتھا وما من أحد يقبل إلحاق الضرر بلبنان»، مشیراً إلى أن ما صدر عن «حزب

هللا» في القرار موجود في قرارات الجامعة على مستوى القمة والوزراء منذ سنتین، بینما
نقل المكتب اإلعالمي للرئاسة اللبنانیة عن عون قوله له إن لبنان «لیس مسؤوالً عن

الصراعات العربیة أو اإلقلیمیة التي يشھدھا بعض الدول العربیة، وھو لم يعتِد على أحد،
وال يجوز أن يدفع ثمنھا». أما بري، فأشار مكتبه اإلعالمي إلى أنه قال ألبو الغیط أن
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«المصالحة بین السعودية وإيران أوفر بكثیر مما حصل ويحصل»، وأنه ذكّره «بقرارات
الجامعة العربیة السابقة، والتي تؤكد حق المقاومة في التحرير وتدعم لبنان في مقاومته

ضد إسرائیل»، وھو ما فعله الرئیس عون أيضاً، الذي أبلغه أن «من حق اللبنانیین أن
يقاوموا االستھداف اإلسرائیلي المستمر».

وشرح أبو الغیط ما تضمنه القرار عن التدخالت اإليرانیة في الدول العربیة وقصف الرياض
بصاروخ بالیستي من صنع إيراني والتوجه نحو إخطار الجامعة رئیس مجلس األمن بذلك،
لیخلص إلى التطمین بأنه «ال يمكن أن تكون األرض اللبنانیة مسرحاً ألي صدام عربي -

إيراني». وقال إن «اإلشارة إلى الحكومة اللبنانیة أتت ضمن اإلشارة إلى المشاركة (من
قبل حزب هللا في الحكومة) ولیس المقصود بھا لبنان ككل...».

وفي عمان، أكد العاھل األردني الملك عبد هللا الثاني أثناء استقباله رئیس حزب
«الكتائب» النائب سامي الجمیل «وقوف األردن الكامل إلى جانب لبنان في جھوده

لتجاوز التحديات والحفاظ على وحدته الوطنیة وسیادته وأمنه واستقراره».
ومساء تناول األمین العام لـ «حزب هللا» السید حسن نصر هللا قرار الجامعة بعدما تحدث

عن سیطرة قواته مع الجیش السوري على معبر البوكمال الحدودي مع العراق في
سورية. وقال إن «داعش» انتھى في العراق مع تحرير راوة كما انتھى في سورية مع

تحرير البوكمال ولم يعد بعیداً الیوم الذي سیعلن فیه النصر النھائي على التنظیم. وأضاف:
«منذ بداية مؤامرة داعش أرسلنا عدداً كبیراً من قادتنا وكوادرنا ولم يكونوا في العراق

بحاجة إلى مقاتلین بل إلى خبراء وقادة عملیات ومدربین، وفي ھذه المواجھات سقط لنا
جرحى وشھداء».

وزاد: «سنقوم بمراجعة للموقف، وإذا وجدنا أن األمر أنجز ولم تعد ھناك حاجة لوجود
اإلخوة ھناك، سیعودون لاللتحاق بأي ساحة أخرى تتطلّب ذلك»، وبانتظار إعالن النصر

النھائي العراقي سنتخذ الخطوات، وھذا لیس له عالقة ال ببیان وزراء الخارجیة العرب، بل
بأن داعش لحقت به الھزيمة المطلوبة ولم تعد ھناك حاجة لوجود ھذا العدد من قیادات

وكوادر حزب هللا في العراق».
واعتبر أن تحرير البوكمال إنجاز عسكري كبیر، أھمیته أنھا مدينة حدودية وعلى معبر القائم
العراقي وآخر مدينة يسیطر علیھا داعش». ولفت إلى أن «اإلدارة األمیركیة كانت خالل
األشھر الماضیة تحرص على عدم تحقیق الوصل بین العراق وسورية، ويمكن القول إن

مشروع التقسیم في سورية سقط ولیس له أي مستقبل».
وشكر «القائد الكبیر قائد قوة القدس في حرس الثورة اإلسالمیة اللواء الحاج قاسم
سلیماني الذي كان موجوداً في الكثیر من المعارك ولیس فقط في ھذه المعركة».

وعن قرار وزراء الخارجیة العرب قال نصرهللا: «اتھام حزب هللا باإلرھاب لیس جديداً، وھو
متوقع، وسمعناه في السابق وال شيء يدعو إلى التوتر بل يدعو لألسف». واعتبر أن «كل
الذين أفشلوا مشروع أمیركا في المنطقة سیعاقبون، وأحد أشكال العقاب مالحقتھم بتھم

اإلرھاب. والالئحة ستتسع، وستھدد دوالً كما ھددوا لبنان بأن يضعوه على الئحة
اإلرھاب».

وعن تحمیل «حزب هللا» مسؤولیة «توزيع الصواريخ البالیستیة» قال: «عندما وافق
الوزراء على ھذا البیان ھل حصلوا على معطیات؟»، ونفى أن يكون حزبه أرسل «أسلحة
متطورة أو صواريخ بالیستیة أو حتى مسدس، لم نرسل أي سالح إلى الیمن أو البحرين أو

الكويت أو العراق ، وألي بلد عربي. أرسلنا سالحاً إلى فلسطین المحتلة مثل صواريخ
كورنیت، وإلى سورية السالح الذي نقاتل به فقط».

وتابع: «قالوا للبنانیین إذا ال تحلون مسألة حزب هللا فاالستقرار مھدد»، معتبراً أن «أكبر
تھديد لألمن في لبنان ھو االحتالل اإلسرائیلي، وأھم عامل لتحرير لبنان ھو المقاومة.

وفي لبنان إرادة شعبیة عارمة بعدم العودة إلى أي شكل من أشكال التقاتل».
ونفى «نفیاً قاطعاً» أن يكون «حزب هللا أطلق الصاروخ على الرياض، فال عالقة لنا بإطالق
ھذا الصاروخ وال بأي صاروخ أطلق سابقاً أو صاروخ سیطلق الحقاً، وننفي االتھامات التي

ال تستند إلى أي دلیل».
وأكد «أننا جمیعاً في لبنان ننتظر عودة رئیس الحكومة سعد الحريري، ألن لھا األولوية، إذ
بالنسبة إلینا ھو لیس مستقیالً ونحن منفتحون على كل حوار ونقاش»، وقال: «سمعنا
من عدد من المسؤولین وبعضھم من تیار المستقبل عن خرق حزب هللا شروط التسوية،
ولن نرد على ھذا». وشكر «موقف الدولة اللبنانیة في القاھرة، ووزير الخارجیة جبران
باسیل وكل من دافع، وأقول لشعب المقاومة ما سمعتموه باألمس: «انسوا وطنشوا

وتابعوا مسیركم في طريق االنتصارات التاريخیة».
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