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لماذا ال ّرهان على الإرهاب؟
} العميد ناصر أيوب
نحن أم��ام «داع���ش» جديد ال��ذي يعرف القاصي
وال��دان��ي أن��ه ليس م��وج��ودا ً ف��ي ال��ج��رود ف��ق��ط .بل
م��وج��ود ف��ي األح���ي���اء وال���ق���رى وال���م���دن اللبنانية،
وأي��ض��ا ً ف��ي مخيمات النازحين ال��ت��ي يشترط من
حيث التنظيم أن تكون مقفلة وتحت مراقبة الدولة
اللبنانية ،فلماذا نهرب من الحقيقة القائلة إن مواجهة
هؤالء المغول ال يمكن أن تكون ف ّعالة؟ فلماذا يكون
التنسيق مستحيالً؟
المستحيل يكون أحيانا ً أكثر فاعلية وواقعية ،هذا
إذا أردن��ا اإلطباق على «داع��ش» وأخ��وات��ه ،بعضهم
ي��راه��ن وب��ص��ورة جنونية على ت���وازن ال��رع��ب بين
«داع��ش» وبين الجيش والمقاومة ،يعني المراهنة
��دب ال��رع��ب وال��خ��وف والذعر
بين اإلره���اب ال��ذي ي ّ
وس��رق��ة األوط����ان م��ن مواطنيها ،وأن ي��راه��ن من
يكون مجرما ً همجيا ً ووحشا ً كاسرا ً من أكلة لحوم
البشر وق��ط��ع ال���رؤوس ورج���م النساء ه��ك��ذا يريد
الداعشيون ،باالعتماد على التزييف والتلفيق لكي
تظهر قبحها ودمويتها ...وبين الجيش ومن يقاوم
م��ن الشعب للحفاظ على ت���راب ال��وط��ن وم��ن دفع
ضريبة الدم في مواجهة االعتداءات «االسرائيلية»
المتتالية ،واالجتياحات الوحشية المتك ّررة من دفع

أيضا ً ضريبة الدم الغالية ثمن صموده في الدفاع
عن الشعب واألرض والسيادة.
ال��ج��ي��ش ب���دأ ح��رب��ه ض��� ّد اإلره�����اب م��ن��ذ أح���داث
الضنية وال ي��زال يدفع ضريبة محاربة اإلرهاب
واالره��اب��ي��ي��ن م��ن دم ض��ب��اط��ه ورت��ب��ائ��ه وجنوده
حتى تاريخه وآخرها دحر االرهابيين الداعشيّين
وأخواتهم من بلدة عرسال البقاعية الى جرودها
وهي
أراض لبنانية ال يمكن التخلي عنها .كما أنّ
ٍ
المقاومة وق��ف��ت إل��ى ج��ان��ب الجيش ف��ي ك�� ّل شدة
وفي ك ّل مرحلة...
ال شك في أنّ هناك في الساحة اللبنانية من هو
مستع ّد الستضافة أبي بكر البغدادي حتى في غرفة
نومه.
فهل من رهان اآلن على توازن الرعب بين «داعش»
وأخواته وبين الجيش والمقاومة؟
إنّ ممارسات كثيرة على األرض أخ��ذت أشكاالً
هائلة وال يمكن أحدا ً التغاضي عنها أو نسيانها ،وإنْ
كنا نعلم أنّ ك ّل ذلك يجري بتعاون وبتفاهم تام ،بل
بتواطؤ تام مع أولئك الذين نقلوا البندقية من كتف
إلى كتف.
يخطئ من يراهن على ك ّل هذه التوازنات ،ألنه ال
أي معادلة أو ت��وازن بين اإلره��اب الذي د ّمر
يوجد ّ
وقتل وبين المقاومة التي حمت وصمدت وح ّررت.

ت�أكيد �أهمية االلتفاف حول م�ؤ�س�سات الدولة وتح�صين ال�سلم الأهلي

وفد من م�س�ؤولي «القومي» يزور قائد
منطقة جبل لبنان في قوى الأمن الداخلي
ش�دّد مسؤولو الحزب السوري
القومي االجتماعي في منطقة جبل
لبنان على أهمية دور المؤسسات
العسكرية واألم��ن��ي��ة اللبنانية
لتحصين لبنان وال��ج��ه��ود التي
تبذلها لحفظ األم��ن واالس��ت��ق��رار،
وأك��دوا أنّ لبنان في عين عاصفة
اإلره��اب والتطرف ،وأنّ ما حصل
في عرسال من اعتداء على الجيش
وال��ق��وى األمنية ه��و ج��رس إن��ذار
حول الخطر اإلرهابي الذي يتهدّد
البلد.

جاء ذلك خالل زيارة لقائد منطقة
جبل لبنان في قوى األمن الداخلي
العميد جهاد حويّك ،وض� ّم الوفد
القومي ،المندوب السياسي لجبل
لبنان الشمالي نجيب خنيصر،
المندوب السياسي لجبل لبنان
الجنوبي حسام ع��س��رواي ،منفذ
ع��ام الضاحية الشرقية أنطون
يزبك ،منفذ عام الشوف د .نسيب
أبو ضرغم ،منفذ عام جبيل غسان
بولس ،منفذ عام المتن األعلى د.
عادل حاطوم ،منفذ عام كسروان

ربيع واكيم ،وعضو هيئة منفذية
الغرب عصام عبدالخالق.
وج���رى خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ال��ت��داول
ف��ي ع��دد م��ن المواضيع ،وأهمية
االلتفاف ح��ول مؤسسات الدولة
العسكرية واألمنية التي تضطلع
ب��دور أساسي لحماية االستقرار
والسلم األهلي ،وكان تشديد على
أهمية التواصل الدائم والتعاون
والتعاضد وبذل الجهود في سبيل
تحصين الوحدة الوطنية وتطبيق
القانون.

تفقدت النازحين من �سورية في عين الحلوة

�سفيرة هولندا :و�ضعهم �سيئ جد ًا
أشارت سفيرة هولندا استير سومسن إلى أنّ ظروف
النازحين الفلسطينيين من سورية سيئة ،مشيرة إلى
أنهم يشعرون بعدم األم���ان وه��م دائ��م �ا ً م��ه �دّدون في
تنقالتهم.
وكانت سومسن زارت مخيم عين الحلوة أمس وجالت
في شوارعه وأحيائه يرافقها مدير األون��روا في منطقة
صيدا إبراهيم الخطيب ومدير المخيم فادي الصالح،
وتفقدت عائلة فلسطينية نازحة من سورية ثم زارت مركز
البرامج النسائية التابع لألونروا وعقدت اجتماعا ً مع
مديرة المركز والموظفين فيه واطلعت على احتياجاتهم
وسبل دعم المركز وتطوير أنشطته.
وأع��رب��ت سومسن ع��ن ارت��ي��اح��ه��ا لتطور الوضع
األمني في عين الحلوة بوجود القوة األمنية المشتركة،
معتبرة أنّ ذلك يدل على تطور وثبات الحالة األمنية في
المخيم.
وإث��ر الجولة ق��ال��ت سومسن« :إنّ هولندا تدعم
األونروا في عملياتها عبر تمويلها بحوالى  70مليون
دوالر سنويا ً في إطار عملها في جميع األقاليم وليس
فقط في لبنان .ومن الجيد لدينا أن نطلع على كيفية

استقبال هذه األموال وصرفها ومعرفة رؤية المجتمع
لدعم األون��روا ولخدماتها» .وأش��ارت إل��ى «أنّ حياة
النازحين من سورية صعبة جدا ً كونهم أساسا ً الجئين
من فلسطين وعاشوا في سورية ،ثم نزحوا إلى لبنان
كونه الملجأ الثاني لهم» .وأضافت« :ليس واضحا ً
بالنسبة إليهم إن كانوا سيعودون في المستقبل مجدّدا ً
إلى سورية أم ال ،إنهم يعيشون في ظروف صعبة جدا ً
ووضع سيء جداً».
ورأت سومسن «أنّ األمور التي تزيد من صعوبة حياة
النازحين في سورية هي أمور اإلقامة وما يتعلق بها،
وبالتالي التصاريح لدخول المخيمات أو باألحرى هي
شرعية وجودهم في لبنان ،حيث إذا انقضت فترة زمنية
على وجودهم ال يمكنهم أبدا ً تجديد هذه اإلقامة وشرعنة
وجودهم في لبنان ،وبالتالي هم يعتبرون أنهم في خطر
بالنسبة إلى التجول في لبنان وبالتالي يتم القبض
عليهم عند أي من الحواجز األمنية» .وق��ال��ت« :إنهم
يشعرون بعدم األمان وهم دائما ً مهددون في تنقالتهم»،
ويجب أن يكونوا في وض��ع آم��ن بغض النظر عن أي
خلفية جاؤوا منها».

قائد «اليونيفيل» جال على الخط الأزرق
وطائرات العدو خرقت �أجواء المنطقة الحدودية
ّ
العشي
الجنوب ــ رانيا
ج��ال القائد العام للـ«يونيفيل»
الميجور جنرال لوتشيانو بوتوالنو،
قبل ظهر أم��س ،على رأس وف��د من
كبار الضباط الدوليين في الناقورة،
على طول الخط األزرق من الناقورة
حتى بوابة م��زارع شبعا المحتلة،
وه��ي الجولة األول��ى له بعد تسلمه
مهماته على رأس بعثة األمم المتحدة
في جنوب لبنان في 2014/07/ 24
خلفا ً لسلفه اإليطالي الجنرال باولو
سي ّرا.
واستهل بوتوالنو جولته بزيارة
المواقع الدولية المتقدمة على الحدود
برفقة قائد القطاع الشرقي الجنرال
اإلسباني أندريس شابا ،فتوقف عند

الجنرال بورتوالنو

مدخل عديسه الشرقي واستمع إلى
شرح من مسؤول الوحدة األندونيسية
ح���ول ال��وض��ع على ال��خ��ط األزرق.
ثم تابع سيره بموكب من سيارات
الـ»يونيفيل» وس��ط إج���رءات أمنية
مشدّدة من الجيش اللبناني إلى محيط
ج��دار فاطمة االسمنتي الفاصل بين
كفركال ومستعمرة المطلة.
بعد ذلك ،انتقل الموكب إلى الوزاني
وشمال الغجر المحتلة م��رورا ً بجسر
الغجر وص���وال ً إل��ى م��وق��ع ال��وح��دة
اإلسبانية في تلة الشيخ شهاب في
العباسية حيث استمع إلى شرح من
قائد الموقع حول الوضع السائد على
ح��دود الغجر .وت��اب��ع سيره م��رورا ً
بالمجيدية ومزرعة بسطرا المحررة
حيث ي��وج��د م��وق��ع متقدم للوحدة

الهندية وص���وال ً إل��ى بوابة المزارع
المحتلة.
كما زار بوتوالنو مقر قيادة القطاع
الشرقي ف��ي سهل إب��ل السقي قرب
مرجعيون ،حيث أول���م على شرفه
والوفد المرافق الجنرال شابا بحضور
قادة الكتائب الدولية العاملة في هذا
القطاع ،واستمع منه إل��ى المهمات
التي تنفذها الـ»يونيفيل» في مناطق
انتشارها.ومنثمعادقائدالـ»يونيفيل»
إلى مقر القيادة في الناقورة.

�أبو �سعيد لـ«لبناء» و«توب نيوز» :بع�ض العرب يعرقلون عملنا
�أكثر من ال�صهاينة لمقا�ضاة «�إ�سرائيل» على مجازر غ ّزة
حاورته روزانا ر ّمال
الحراك الذي تعيشه منطقة الشرق األوس��ط ،أطلق أدوارا ً لمنظ ّمات
دولية حكومية وشبه حكومية ،ومنها األهلية والرسمية .من بين هذه
ّ
المنظمات التي تصاعدت تح ّركاتها على إيقاع األزمات وتكاثر الحروب،
البرلمان الدولي الذي يض ّم في صفوفه ممثلين عن أكثر من مئة دولة،
من نواب سابقين ووزراء ورؤساء من بلدان أوروبية وآسيوية ،ومنها
لبنان.
نائب وزير الخارجية في البرلمان الدولي الدكتور هيثم أبو سعيد،
ح ّل ضيفا ً على «ح��وار الفاصلة» الذي تبثّه قناة «توب نيوز» ،وتنشره
ّ
المنظمات األممية،
«البناء» .وتناول الحوار ما يدور في المنطقة ،ودور
والمساعي الدولية في معالجة قضايا السلم والحرب وأزم��ات النزوح
والمعاناة اإلنسانية المتراكمة.
وأك���د أب��و سعيد أنّ ملف ال��ن��ازح��ي��ن ال��س��وري��ي��ن اإلن��س��ان��ي ،تح ّول
إل��ى ملف سياسي فملف أمني ،تستخدمه بعض ال��دول وف��ي طليعتها
«إسرائيل» وبعض الدول العربية للنيل من األمن في لبنان .وأضاف أنّ
لدى البرلمان الدولي وثائق غالبيتها من التحويالت المصرفية تد ّل على
الجهات الداعمة لإلرهاب .وكشف أن شقيق الرئيس األميركي باراك
قيادي ناشط في اإلخ��وان المسلمين ،وأنّ «إسرائيل» لم
أوباما ،مالك،
ّ
تعد كما كانت في السابق بق ّوتها على الساحة الدولية في ظ ّل المتغيّرات
العالمية ،على رغم الدعم األميركي الذي تحظى به .كاشفا ً نيّة البرلمان
الدولي تحويل ملفات مقاضاة «إسرائيل» وداعمي اإلرهاب إلى المحاكم
الدولية.
وقال أبو سعيد إن بعض العرب يعرقلون عمل البرلمان الدولي
أكثر من «إسرائيل» ،خصوصا ً في شأن مقاضاة «إسرائيل» على
مجازرها في غ � ّزة .وكشف عن تهريب أسلحة وإرهابيين عبر
المساعدات اإلنسانية أحياناً ،مضيفا ً أنّ البرلمان الدولي يلعب
دورا ً بارزا ً في عودة النازحين السوريين ،بالتنسيق مع الحكومة
السورية .وأنّ البرلمان يعتبر نتائج االنتخابات الرئاسية معبّرة
عن إرادة الشعب السوري ،خاتما ً باستغراب دور هيئة العلماء
المسلمين التفاوضي في عرسال .وفي ما يلي أب��رز ما جاء في
الحوار.

{ ما هي معلوماتكم عن اللغط الحاصل حول عودة النازحين
السوريين إلى بالدهم وحول األوضاع إن كانت تسمح بذلك أم
ال؟

من المعروف أنّ عدد النازحين السوريين إلى لبنان هو األكبر
أمني
بين باقي الدول ومنها تركيا واألردن والعراق .وهذا الملف
ّ
قبل أن يكون إنسانيا ً إذا ما الحظنا ما حصل في األونة األخيرة.
فما يحصل في الشمال وفي البقاع له عالقة بالنازحين السوريين،
وبهذا الخرق األمني الحدودي بين لبنان وسورية ،والذي يستغلّه
بعض النازحين من أجل خلق بلبلة أمنية في لبنان .قد يكون هذا

«�إ�سرائيل» لم تعد كما كانت
بقوتها على ال�ساحة الدولية
ّ
في ظل المتغ ّيرات العالمية
على رغم الدعم الأميركي
الملف إنسانياً ،لكنه سرعان ما تح ّول إلى سياسي ،وأراد البعض
في المحور الدولي أن يستغلّه من خالل ما كان يس ّمى وما يعاد
طرحه اليوم« ،المم ّرات االنسانية» .ه��ذا ما قلناه ع��ام 2012
بعد اللقاء مع وزير الدفاع آنذاك فايز غصن ،فقد ح ّذرنا من هذا
الموضوع ،وقلنا إنّ هذه المم ّرات االنسانية ليست كما يراد لها ،إ ّنما
يراد منها االستغالل وإدخال السالح إلى المجموعات المسلّحة في
سورية .ولهذا ،نعتبر
أنّ موضوع النزوح السوري يندرج في النطاق األمني ،وأتتنا
ّ
يحضر لألمن الداخلي في
معلومات عدّة مؤ ّكدة أنّ هناك شيء ما
لبنان.

{ ه��ل ت��ق��ص��دون أنّ بعض ال��ن��ازح��ي��ن م��ت�� ّورط��ون بأعمال
إرهابيّة؟

ال بل ذهبنا إلى أبعد من ذلك ،وقلنا إنّ هناك خاليا نائمة في لبنان،
وهذه الخاليا النائمة معظمها مرتبطة بما يحدث اليوم في سورية،
أي مرتبطة بهذه المجموعات المسلحة التكفيريّة ،أل ّنها تعود إلى
«جبهة النصرة» وما يس ّمى بـ«داعش» .هناك أيضا ً مجموعات
أخرى مثل «كتائب عبد الله ع ّزام» و«الجبهة االسالمية» وغيرها،
وفي نهاية المطاف كلّها تعود في الهرميّة إلى تنظيم القاعدة ،وهذا
ما قلناه منذ البداية ،ولألسف هناك بعض السياسيين في لبنان
ٌ
مبالغ فيه ،وتبيّن
سخروا من هذا الكالم واعتبروا أنّ هذا الكالم
الحقا ً أ ّنه واقع وخطِ ر.

يسهل الخروقات األمنية في لبنان
{ هل تعتقدون أنّ هناك من ّ
ّ
ويغطيهم؟
وأنّ هناك من يدعم هؤالء

هناك دول عربية وغربية كانت وما زالت تدعم تلك المجموعات،
ولوال هذا الدعم ال تستطيع هذه المجموعات أن تستم ّر بهذا الزخم.
وما كان «داعش» ليتمدّد سريعا ً في العراق وسورية لوال الدعم
اللوجستي والمعنوي والدبلوماسي والمالي .أصدرنا في اآلونة
األخيرة بيانا ً قلنا فيه إنّ هناك دوال ً لألسف تسعى إلى تسويق
«داعش» وكأ ّنه أمر واقع وجب التعامل معه ،ومن هذه الدول تلك

ّ
�سيا�سي
تحول �إلى
ملف النازحين ال�سوريين الإن�ساني
ّ
ّ
أمني ت�ستخدمه بع�ض الدول للنيل من الأمن في لبنان
ف� ّ

التي كانت وما زالت تدعم تلك المجموعات وتلصق «تهمة» هذا
الدعم باإلدارة السورية.

ّ
المنظمات؟
{أي دول تقصدون بتلك التي تدعم هذه
ّ

تركيا وقطر والسعودية ،ولألسف كان األردن على وشك أن ينزلق
في هذا الدعم ،ولكن في األونة األخيرة استوعب هذه العملية ونأى
بنفسه نتيجة التداخالت االجتماعية والجغرافية وح ّتى المصالح
االقتصادية مع سورية« .إسرائيل» تدعم هذه المجموعات بك ّل
ما لديها من ق ّوة ،وهناك ح ّتى تسهيالت على الحدود تتلقاها تلك
المجموعات.

{ هل لديكم ما هو أكثر من التحليل ،بمعنى وجود دالئل أو
دراسات أو أبحاث؟

هناك أد ّل���ة دام��غ��ة ،وه��ن��اك مستندات وف��ي��دي��وات وأشرطة
مسجلة .وهناك تحويالت مالية ،والمعدّات التي تظهر علنا ً في
الميدان .ولدينا ّ
ملف كبير نعتمد عليه في بياناتنا ومواقفنا التي
نصدرها يوما ً بعد يوم ،فنحن ال ننطق بشيء من دون أن يكون
لدينا المعلومات الدامغة .فنحن ال نجتهد ،بل نتكلّم عندما تردنا
المعلومات الصحيحة والموثقة ،فنعلنها ،وطبعا ً ال نعلن كل شيء،
بل نعلن ما يجب إعالنه ونحتفظ بالباقي لالجراءات األخرى التي
يجب أن نتخذها ،والتي نتح ّفظ عليها اليوم.

{ هل أنتم بصدد رفع شكوى أمنية أو رفع هذه المستندات
إلى من يعنيه األمر من محاكم دولية؟

لقد طلب م ّنا هذا األمر رسم ّيا ً من الدول المعنيّة التي تعاني
اإلره���اب ،ونحن م��وج��ودون اليوم في قلب المعادلة لمكافحة
اإلرهاب بعد المؤتمر الذي عقد في  13آذار  2014في بغداد ،ونحن
موجودون اليوم في األمانة العامة التي انبثقت عن المؤتمر ،إلطالق
هذه العملية التي لها عالقة بمكافحة اإلرهاب .وكان هناك أكثر من
 25دولة حاضرة في هذا المؤتمر ،واتخذنا القرار بعقد المؤتمر
الثاني أيضا ً في بغداد بالتعاون مع الحكومة العراقية.

{ هل تواجهون أي عرقلة من قبل «إسرائيل» في ملف محاكمة
«داعش» والمجموعات التكفيرية؟

أ ّوالً ،ال يمكن لـ«إسرائيل» أن تنكر دعمها المجموعات التكفيرية،
ألنّ هناك وثائق وأسلحة ،وح ّتى هناك بعض الكوادر من الجيش
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» م��وج��ودون قيد االعتقال ل��دى بعض األجهزة
االستخباراتية ،وقدّموا اعترافات وهذا كالم معروف .هناك عناصر
«إسرائيليون» تابعون لالستخبارات كانوا موجودين في الميدان،
وكانوا يشرفون عسكريا ً على تلك المجموعات ،وكانوا يز ّودون
تلك المجموعات بالمعلومات والتقنيات وكيفية خرق الجيش
السوري ...هذا كلّه موجود لدينا .طبعا ً «إسرائيل» ليست غبية،
وكلّنا ندرك الدعم األميركي الالمحدود لها ،وفي هذا السياق ،أليس
الفتا ً أن يكون شقيق الرئيس األميركي باراك أوباما ،مالك اوباما،
قياديا ً ناشطا ً في اإلخ��وان المسلمين؟ ولكن على رغم الموقف
األميركي ،إنّ المجتمع الدولي والجمعية العمومية وح ّتى مجلس
األمن منقسمون اليوم ،ونحن نستفيد من هذا االنقسام ،وليس هناك
دعم مطلق لـ«إسرائيل» كما يعتبر البعض ،هناك لالسف مصالح
مر ّكبة مع «إسرائيل» ،ولالسف من قبل بعض الدول العربية ،وهذا
ما يعيقنا ال «إسرائيل» .هناك دول عربية موقفها غير سليم في
القضايا العربية المح ّقة ،فمن يعرقل جهودنا بعض الدول العربية
ال «إسرائيل».

{ أليس هذا ات ّهام بتقاطع المصالح بين «إسرائيل» والدول
العربية؟

ث ّمة دول عربية تجاهر بتلك المصالح وال تخجل بها ،وكلّنا ندرك
أن بعض المشايخ وبعض األمراء ينسجون عالقات ويصدرون
تصريحات علنية حول تطلّعاتهم للعالقة مع «إسرائيل» ،ولهم
مكاتب في «تل أبيب» معروفة .لألسف ،من يدفع الثمن دائما ً هو
يخص «إسرائيل» نحن ندرك
المواطن العربي المناضل ،وفي ما
ّ
الصعوبات ،ولكن «إسرائيل» أصبحت محشورة في عدّة ملّفات،
ليس فقط في سورية ،إ ّنما في غ ّزة وهذا الملّف أيضا ً مه ّم ج ّداً،

ونحن استطعنا من خالل التقارير ا ّلتي أعددناها أن نجبر أمين
عام األمم المتحدة على أن يمضي في المطالبة بتحقيق دولي في
المجازر التي ترتكبها «إسرائيل» بحق المدنيين في غ ّزة.

{المدنيون هم دائما ً ضحايا كما نرى ،وفي بعض األحيان
ُيستخدمون كدروع بشرية ،كيف تتفاعلون مع هذا األمر وما هو
دور المن ّظمات الدولية لكي تنقذهم؟

لقد قمنا بمبادرة البرلمان الدولي لألمن والسالم منذ أيام
عدّة ،وطلبنا من الجمهورية العربية السورية السماح للنازحين
بالعودة من لبنان إلى أماكن آمنة في سورية ،ويتض ّمن المشروع
ّ
الشق
ثالث نقاط وأخذنا بعين االعتبار الهواجس السورية .في
السياسي انطلقنا من االنتخابات التي حصلت في سورية ،والتي
نعتبرها شرعية انبثقت من إرادة شعبية سورية ،وال اعتقد أنّ
هذه االنتخابات يمكن أن تشوبها أيّ شائبة ،أل ّننا رأينا ح ّتى ردود
الفعل خارج سورية ،خصوصا ً تفاعل الناخبين من النازحين
السوريين ،وهذا ّ
يدل أيضا ً على صوابيّة نتائج االنتخابات .ومن
جملة ما تضمنته المبادرة التعاون بين الحكومة السورية كوسيط
مع المنظمات المعنية بشأن النازحين ،وأن يت ّم التعامل على ك ّل
المستويات بين الحكومة السورية والمنظ ّمة السورية المعنية،

لدى البرلمان الدولي
وثائق غالبيتها من التحويالت
ّ
تدل على الجهات
الم�صرفية
التي تدعم الإرهاب
وأنّ يعود النازحون السوريون إلى المناطق اآلمنة التي ال تشهد
أعماال ً عسكرية.

{ يقال إنّ المجموعات اإلرهابية في سورية والعراق وأينما
حلّت تستغ ّل المساعدات اإلنسانيّة لكي تم ّر عبرها أسلحة ،هل
أي معلومات عن هذا األمر؟
لديكم ّ

في البداية نعم ،لقد ُم��ررت أسلحة ،إذ كانت الحدود سائبة
وكان الوضع األمني آن��ذاك منذ بداية األح��داث مرتبكاً ،فلم يكن
تحت سيطرة السلطات السورية .وطبعا ً عندما تكون هذه الحدود
مفتوحة ،يمكن تمرير األسلحة.

{ ما رأيكم بما يقوله البعض عن أن هناك عناصر في جهاز
أمني معيّن يس ّهلون في طرابلس وفي عرسال نشاط المجموعات
اإلرهابية؟

من األجهزة األمنية ال أعتقد ،ولكن قد تكون هناك أجهزة مدنيّة،
فنحن لدينا عالمات استفهام كبيرة حول ما حصل في عرسال،
ولكن طالما أنّ الحكومة اللبنانية تؤ ّكد أنّ هناك وساطات مع
جهات معينة ،سنلتزم خطط الدولة اللبنانية بشأن المخطوفين،
ونبقي على تحفظنا ،لكننا نساند الدولة ونلتقي مسؤوليها ونتكلّم
بصراحة ع ّما لدينا وعن المخاوف والمحاذير.

{ أنت تتكلّمون عن هيئة العلماء المسلمين ومن يفاوض من
أجل استرجاع الجنود المخطوفين؟

نحن فقط نستغرب كيف سمحت هيئة العلماء المسلمين لنفسها
أن تفاوض إرهاب ّياً ،وثانياً ،لماذا ال تذهب األجهزة األمنية إلى باقي
المجموعات وتقاتلها ،وما هي أسس قرار التفاوض؟.

يبثّ هذا الحوار على قناة «توب نيوز»،
تردّد « 12034نايلسات» عند الخامسة
من بعد ظهر اليوم ،ويعاد بثّه في الحادية عشرة ليالً

«الدفاع»تق ّر عقد نفقات تجهيز الجي�ش و«الإدارة» تابعت در�س تملك الأجانب

تحليق لطيران العدو وقطع
شريط شائك

في سياق أمني آخر ،خرق الطيران
ال��ح��رب��ي «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ال��م��ع��ادي،
صباح أمس ،أجواء المنطقة الحدودية
في القطاع الشرقي ،حيث حلق على
عل ٍو متوسط فوق مناطق مرجعيون
وحاصبيا ومرتفعات جبل الشيخ
وصوال ً إلى البقاع الغربي.
في وق��ت ،شوهدت ورش��ة لجيش
العدو تقوم بأعمال الصيانة في موقع
العباد العسكري الحصين المشرف
على بلدة حوال – قضاء مرجعيون.
واقدمت آلية عسكرية «إسرائيلية»
وجرافة على تجاوز السياج التقني
مقابل بلدة رميش ،وأجرتا كشفا ً على
المنطقة ،ثم عادتا إلى داخل األراضي
«اإلسرائيلية»».
على صعيد آخر ،أقدم مجهولون،
ليل أول من أم��س ،على قطع شريط
الكونسرتينا الشائك المحاذي للسياج
التقني الفاصل ف��ي منطقة متحفظ
عليها لبنانياً ،قبالة عديسة بطول
المتر ونصف من الجانب اللبناني
حيث تتواجد على رصيف عديسه
نقطتي مراقبة للوحدة األندونسية
العاملة في قوات الـ»يونيفيل».

لجنة الدفاع النيابية مجتمعة في المجلس
أق���رت لجنة ال��دف��اع الوطني
والداخلية واألمن والبلديات خالل
اجتماعها أم��س برئاسة النائب
سمير الجسر وحضور نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير
مقبل ،مشروع القانون المتعلق
باإلجازة للحكومة عقد نفقات من
أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى
تحتية ملحة لمصلحة الجيش.
وأوض��ح الجسر بعد االجتماع
أنه «بناء لطلب اللجنة ت ّم تصحيح
التنسيب بالتفاهم والتنسيق بين

ولجنة اإلدارة والعدل
وزارة الدفاع ووزارة المالية ووفقا ً
للتنسيب الجديد المعتمد من قبل
وزارة المال في تحضير الموازنة،
بحيث ال ينتج عن إق��رار القانون
أي إشكال في التطبيق وبالتالي
يتيح م��رون��ة وشفافية أك��ث��ر في
ت��وزي��ع االع��ت��م��ادات على مختلف
ال��ح��اج��ات س��واء ف��ي التجهيزات
الفنية أو األم��ن��ي��ة المتخصصة
وغير المتخصصة وت��وزي��ع هذه
االع��ت��م��ادات على س��ن��وات قانون
البرنامج» .وأضاف« :كذلك جرى

تصحيح الجدول الزمني لقانون
ال��ب��رن��ام��ج ع��ل��ى خ��م��س س��ن��وات
ابتداء من العام  2015بدال ً من عام
 2013مع إمكانية تسديد المبالغ
من الهبات التي ت��رد من الجهات
ال��م��ان��ح��ة ،وق���د أج����از ال��ت��ع��دي��ل
للحكومة عقد كامل ه��ذا االعتماد
وال��م��ب��اش��رة بالتنفيذ قبل توافر
اعتمادات الدفع في الموازنة .وت ّم
إق��رار مشروع القانون ه��ذا معدال ً
وفق ما ذكرت باإلجماع».
ودع���ا الجسر أع��ض��اء اللجنة

الفرعية المنبثقة عن لجنة الدفاع
ال��وط��ن��ي وال��داخ��ل��ي��ة والبلديات
النيابية ،إلى جلسة تعقد الثانية
ع��ش��رة م��ن ظهر اإلث��ن��ي��ن المقبل،
وذل����ك ل��م��ت��اب��ع��ة درس م��ش��روع
القانون الرامي إلى تعديل قانون
اإلرث لغير المحمديين.

اإلدارة والعدل

وتابعت لجنة اإلدارة والعدل
ال��ن��ي��اب��ي��ة ف��ي اج��ت��م��اع��ه��ا أم��س،
برئاسة النائب روبير غانم درس

اق��ت��راح ال��ق��ان��ون المتعلق بتملك
غير اللبنانيين الحقوق العينية
في لبنان ،واستمعت لهذه الغاية
إل��ى رأي المدير ال��ع��ام للشؤون
العقارية ،كما تركز النقاش على
ال��غ��رام��ات التي يمكن أن تفرض
عند تجاوز المهل المحددة إلنجاز
المشاريع.
وقد رفعت الجلسة إلى األسبوع
المقبل وذل���ك ليتسنى ألع��ض��اء
اللجنة التد قيق بالمقترحات التي
ت ّم تداولها.

