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�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» ان التمديد للقيادات الأمنية الخيار الأف�ضل في ظل الخطرين «الإ�سرائيلي» والإرهابي

�سامر �سعادة :الخالف بين الم�سيحيين ا�ستراتيجي
وال ينح�صر بملف التعيينات الأمنية

3

بري� :أتعاطى مع عون ب�صداقة ال بال�سيا�سة

حاورته :روزانا رمال
اعتبرعضو كتلة «الكتائب» النائب سامر سعادة أن «التمديد للقيادات األمنية
والعسكرية هو الخيار األفضل للبنان في ظل الخطر»اإلسرائيلي» ،متسائالً :إذا
لم يحصل االتفاق على هذه التعيينات هل نفرغ المواقع األمنية والعسكرية من
رؤوسها؟».
وفي حوار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة «توب نيوز» رفض سعادة
ترك قيادة الجيش في الفراغ ،محذرا ً من «أن اللعب بمصير أمن بلد في وضع
حساس كما هو اليوم هو لعب بالمجهول» ،نافيا ً أي اتفاق على اسم مرشح
لقيادة الجيش.
واتهم سعادة من يعطل انتخاب رئيس الجمهورية بتعطيل التمديد لقائد
الجيش ،مشيرا ً «الى أن هناك فراغا ً في رئاسة الجمهورية نعيشه كل يوم وال
نريد أن نعيشه أيضا ً في قيادة الجيش».
ً
واعترف بوجود خالفات مسيحية في هذه الملفات ،مبررا ذلك بوجود
خيارات وطنية متعددة عند المسيحيين وخيارات على مصير لبنان ،مؤكدا ً أن
الخالف بين المسيحيين خالف استراتيجي وال ينحصر بملف التعيينات.
وح ّمل سعادة التيار الوطني الحر وحزب الله مسؤولية تعطيل االستحقاق
الرئاسي بعدم نزولهم الى المجلس ،داعيا ً إلى «عدم انتظار رعاية إقليمية لحل
مشاكلنا ألن لبنان ليس أولوية على الساحة اإلقليمية وال الدولية».
وأوضح أن «التنسيق مع الجيش السوري ومدى إفادته يعودان إلى التقدير
العسكري لقيادة الجيش اللبناني ،رافضا ً وضع حدود للجيش لحماية الحدود
اللبنانية.
وفيما يلي نص الحوار كامالً:
{ ب��داي��ة م��ا ه��و موقفكم مما يطرحه رئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون بما خص التمديد لقادة األجهزة
األمنية ،هل تؤيدون طرحه؟

في المبدأ ،يجب أن ال يتم التمديد في أي مؤسسة في الدولة
اللبنانية حتى المجلس النيابي ،لكن هناك واقعا ً يجب أن نتعامل
معه كمسؤولين .اليوم هناك خطر على الحدود اللبنانية من جانب
«إسرائيل» بسبب أطماعها التاريخية بلبنان ما يجعل الوضع
في الجنوب قابالً لإلنفجار في أي لحظة .ويوجد أيضاً ،الخطر
اإلرهابي على الحدود الشرقية المتمثل بالمنظمات اإلرهابية
التي خطفت جنودا ً في الجيش وقوى األمن الداخلي وتحاول أن
تشن هجمات على لبنان ويمكن ان تنطلق المعركة في أي لحظة
بحسب المعلومات والتحليالت .كذلك الوضع األمني غير السليم
في الداخل والذي قد ينفجر في أكثر من منطقة إن كان في طرابلس
أو عبر االغتياالت.
في المبدأ نحن مع عدم التمديد للقيادات األمنية بعد انتهاء
واليتها ،لكن نسأل :إذا لم يحصل اإلتفاق على هذه التعيينات
هل نف ّرغ المواقع األمنية والعسكرية من رؤوسها أو نبقي عليها؟.
هناك حكومة تمثل معظم األطراف اللبنانية وما يتفق عليه نسير
به ومن يأخذ ثلثي األص��وات من بين المرشحين يع ّين قائدا ً
للجيش ومدير قوى االمن الداخلي وغيرها من المراكز .لكن إذا
لم نتفق هل نترك الفراغ يع ّم الساحة الوطنية؟ طبعا ً ال ،لذلك إذا
لم يتم التوافق على التعيين نحن مع التمديد للقيادات وعندما
يحصل االتفاق ال مانع من تبديل القيادات وتعيين أصالء في
المركز.

{ التيار الوطني الحر يقول إنه يوجد بديل يحل مكان قائد
الجيش وهو رئيس األركان ،ألن القانون ال ينص على التمديد،
فلماذا نذهب إلى التمديد؟

رئيس األركان أيضا ً ستنتهي مدة واليته مع قائد الجيش ما
يمنع تسلمه مكانه ،وإذا انطلقنا من منطلق طائفي رئيس األركان
ليس مسيحيا ً وال تعود القضية إذا ً المحافظة على المواقع
المسيحية في الدولة .ال يمكن أن نترك قيادة الجيش في فراغ
واللعب بمصير أمن بلد في وضع حساس كما هو اليوم فهذا لعب
بالمجهول.

{ أنتم كحزب كتائب دعوتم التيار الوطني الحر إلى طرح
أسماء لقائد الجيش في مجلس ال��وزراء ،فلماذا ال أنتم وال أي
طرف آخر ،تطرحون أيضا ً أسماء وتتحدثون دائما ً عن التمديد
فقط؟

األس��م��اء ال تطرح على مجلس ال���وزراء لكي يص ّوت عليها
وتتغربل ،ليست هذه طريقة العمل في الحكومة ،األسماء التي
تصل الى المجلس يكون قد جرى التفاوض عليها مسبقا ً بين
األطراف ،والخالف يحصل خارج مجلس الوزراء وليس داخله،
اإلتفاق على اسم مرشح لقيادة الجيش غير موجود واليوم طالما
االتفاق غير متوافر ،أمامنا خياران :إما فراغ وفترة إنتقالية وخضة
في األجهزة األمنية ،وإما تمديد والمحافظة على الوضع القائم لكي
يحصل اإلتفاق والخيار الثاني هو أفضل الشرين برأينا.
لبنان في منطقة تغلي أمنيا ً وكذلك الساحة الداخلية ،وهناك
فراغ في رئاسة الجمهورية نعيشه كل يوم وال نريد أن نعيشه
أيضا ً في قيادة الجيش ،من يعطل انتخاب رئيس الجمهورية هو
الفريق نفسه الذي يعطل التمديد لقائد الجيش عبر الطروحات
التي يقدمها.

{ لماذا عندما يتم تعيين أي موقع لدى الطائفة الشيعية أو
السنية يتم باتفاق الممثلين لهذه الطائفة ،أما عند التعيين في
المواقع المسيحية يصبح األم��ر ق���رارا ً وطنياً؟ لماذ ال توجد
زعامة مسيحية موحدة ليحاربوا من أجل حقوقهم؟

نحن نؤمن ب��دول��ة المؤسسات ،توجد طريقة عمل ضمن
المؤسسات .هناك خالفات مسيحية في هذا الموضوع وهذا
واضح لوجود خيارات وطنية متعددة عند المسيحيين وخيارات
على مصير لبنان ،الحوارات المسيحية اليوم موجودة على ملفات
متعددة نحن والتيار الوطني الحر ونحن و«القوات» وبين التيار

بري مستقبال نواب االربعاء

سعادة متحدثا ً إلى الزميلة رمال

و«القوات» وتيار المرده والبطريرك بشارة الراعي أيضا ً يبذل
جهوداً ،لكن المسيحيين يختلفون على المستوى االستراتيجي
وليس على موضوع تعيين هنا وهناك ،وهذا ال يعني أن تتفق
القوى األخرى في الطوائف األخرى على تعيين من يريدون .فهذا
األمر من شوائب النظام اللبناني يجب إزالتها.

{ رغم وجود هذه الحوارات التي تتحدث عنها ال نرى زخما ً
واندفاعا ً النجاز االستحقاق الرئاسي ،لماذا؟

ّ
يعطل انتخاب رئيس للجمهورية هم الذين ال يحضرون
من
جلسات االنتخاب ،على ال��ن��واب ممارسة واجباتهم وتح ّمل
مسؤولياتهم .هناك مسار ديمقراطي لالنتخاب لكن البعض يريد
معرفة اسم الرئيس قبل االنتخاب ،التيار الوطني الحر وحزب
الله هما اللذان يتحمالن كامل المسؤولية عن تأخير االنتخاب
بعدم نزولهم الى المجلس بسبب خوفهم من تصويت النائب وليد
جنبالط السم ال يريدونه رئيساً.

{ هل تؤمن أن مجلس النواب هو الذي يثمر الرئيس؟

نعم يثمر ،في العهد السوري كان هناك وضع شاذ وقانون
انتخاب شاذ ونواب يفوزون بأصوت غير مسيحية ،اليوم هناك
تشابك مصالح بين دول إقليمية داخل لبنان ولكن من ينفذ هذه
السياسة هم اللبنانيون وعلى النواب أن يقدموا مصلحة الوطن
على مصالحهم الشخصية واإلقليمية وإذا وج��دت المصلحة
الوطنية يتحول االستحقاق الى لبناني.
هل تعتقد أن تيار المستقبل فعالً يريد انتخاب رئيس «القوات»
سمير جعجع ،ألنه وبحسب األوساط« ،المستقبل» فاوض أكثر
من مرة على أسماء وجعجع ليس من بينهم؟
نحن ال نحكم على النيات بل على الفعل ،هناك ق��رار لدى
«المستقبل» بالتصويت لجعجع وق��د فعل ذل��ك ف��ي جلسة
اإلنتخاب األولى ،وهناك اآلن ،تدخل خارجي في هذا الملف لكن
االنصياع للضغوط هو قرار لبناني إال اذا أراد النواب ذلك وهم
يتحملون المسؤولية.

{ هل تتوقع أن يطول انجاز هذا االستحقاق؟

ال أرى النور في نهاية النفق المظلم ،لألسف هناك مصالح
شخصية متشابكة مع مصالح إقليمية يحرم المجلس من نصابه
القانوني النتخاب رئيس.

{ هل يلفتك غياب السفير األميركي دايفيد هِل عن الساحة
اللبنانية؟

يجب ان نهتم بشؤوننا وأن نقدّم مصالحنا على المصالح
الخارجية ،وأن ال ننتظر رعاية إقليمية لحل مشاكلنا ألن المنطقة
تغلي من اليمن إلى سورية إلى شمال إفريقيا ،لبنان ليس أولوية
على الساحتين اإلقليمية والدولية إال بعض التصاريح التي تطلق
لرفع العتب فقط.

{ هل تعتبر أن هناك ق���رارا ً إقليميا ً ليبقى لبنان في الحد
االدن��ى من اإلستقرار ،وأن كل ال��دول تريد ذل��ك بسبب خطر
اإلرهاب على لبنان؟

المنطقة تشهد غليانا ً كبيرا ً وما يحصل في الدول المحيطة بنا
ال يتحملها لبنان ،لذلك يوجد التزام في المحافظة على اإلستقرار
اللبناني من خالل تسليح الجيش بالسالح الفرنسي والسالح
األميركي والخبرات األجنبية .كلبنانيين ما يهمنا هو االستقرار
واألمن اللبناني إذا كان يمر من خالل االمن االوروبي أم ال.

{ لمذا ال يتم التنسيق مع الجيش ال��س��وري على الحدود
لمواجهة اإلرهاب؟

كحزب الكتائب ،طالبنا بالحياد اإليجابي عن الملفات اإلقليمية
وبأن يتعدل الدستور وأن يكون الحياد مضمونا ً دوليا ً وإقليميا ً
ويهمنا أن تكون الحدود آمنة ومستقرة والجيش اللبناني يقدم
التضحيات الالزمة والكاملة على الحدود وكل اللبنانيين يشكرون
هذا العمل .أما التنسيق مع الجيش السوري والى أي مدى يفيد
فهذا يعود الى التقدير العسكري لقيادة الجيش اللبناني وال
أعتقد أن أحدا ً اليوم يضع حدودا ً على كيف يحمي الجيش الحدود
اللبنانية .األزم��ة السورية أساسية في لبنان وهناك خيارات
مختلفة بين دعم النظام وتأييد المعارضة ،التنسيق يحصل

لحماية لبنان ،أما أن ننطلق الى مرحلة التطبيع مع النظام أو مع
المعارضة فهذا موضوع خالفي كبير لذلك ال مصلحة للبنان ان
يدخل في هذه األزمة إن كان على صعيد الحكومة أو على الصعيد
الوطني ومن هنا تأتي سياسة النأي بالنفس.

{ كيف يمكن لنا أن ننأى بأنفسنا ع��ن إره���اب ق��ادم إلينا
وجربنا ممارساته ف��ي ج��رود ع��رس��ال وأي��ض��ا ً ال���دول تحشد
لمواجهته؟

 التحالف الدولي يكافح «داع��ش» ألن هناك اجماعا ً علىذلك لكن ال يوجد اجماع على التنسيق مع النظام في سورية وال
أن يبقى النظام وتصريح وزير الخارجية االميركي جون كيري
طالب بتنحي الرئيس بشار االسد عن السلطة.

{ ل��م��اذ ال ت���زال���ون ت��ت��ح��دث��ون ع��ن رح��ي��ل ال��رئ��ي��س االس��د
وم��ع وج��ود ت��واص��ل بين س��وري��ة واالس��ت��خ��ب��ارات الفرنسية
واألوروبية وتصريح كيري ما قبل األخير تحدث عن ضرورة
التفاوض مع االسد؟

الرئيس أمين الجميل في البيال في ذكرى  14آذار هو الوحيد
الذي قال إن األزم��ة السورية طويلة األم��د .ولم نتحدث عن أن
االسد سيبقى أم سيرحل ،لكن مجرى التاريخ يصب في مصلحة
المطالبين بالحرية ،والسوريون يقررون إذا كان على األسد أن
يرحل أم ال.

{ عن أي حرية تتكلم؟ ال سيما في المشهد السوري؟

المشهد السوري ليس مشهدا ً إنسانيا ً والطرفان المتقاتالن
يتحمالن المسؤولية ،الحرب هي حرب أهلية ،اإلصالحات لم
تكن على قدر آم��ال الشعب السوري ،كلبناني أنا مع الحرية
والديمقراطية والشعب السوري يقرر مصيره وما يريد ،ولكن
نحن نرفض التدخل في سورية وإرس��ال المقاتلين للقتال في
سورية وهذا هو التدخل المباشر.

{ هل أنت غير مقتنع أن حزب الله ذهب الى سورية للدفاع
عن لبنان من االرهاب؟

لم يطلب أحد من أحد االستشهاد مع تقديرنا للشهداء ،حزب
الله ال يجوز أن يتدخل أما عندما يأتي الخطر الى لبنان نقاتله
جميعاً ،ألن هناك خالفا ً في لبنان ،هل دخل االرهاب عندما دخل
حزب الله الى سورية أم أن دخول حزب الله كان لكي ال يدخل
نحصن حدودنا ونمنع دخول
اإلرهاب الى لبنان ،كان األفضل ان
ّ
اإلره��اب إلى لبنان .مشكلتنا هي أن حزب الله قال إن سالحه
للدفاع عن لبنان من «إسرائيل» فكيف انتقل ليصبح للقتال على
الحدود الشرقية؟ فهو تحجج أوال ً بأنه يدافع عن بعض القرى
الحدودية ثم عن المقامات الدينية في سورية ثم عن كل لبنان.
نحن ننطلق من منطلق وطني ،إذا كان هذا السالح سالحا ً مقاوما ً
فال مبرر لوجوده واستعماله في سورية ،بل مبرر وجوده في
سورية إقليمي إديولوجي ومصالح إقليمية ال دخل لها بلبنان.

{ كيف تقرأ جلوس الواليات المتحدة إلى طاولة المفاوضات
حول النووي مع إيران وهي التي تدعم المقاومات في المنطقة
وإيران جلست مع أميركا وكانت تقول الموت ألميركا؟

في السياسة الدولية ال يوجد عواطف ،أميركا جلست مع
إي��ران التي كانت تعتبرها داعما ً لإلرهاب وإي��ران جلست مع
أميركا وكانت تسميها الشيطان األك��ب��ر ،هناك مصالح دول
التقت .فألميركا مصلحة بالحوار مع إيران وإيران لها مصلحة
أيضاً ،ألنها ترزح تحت الضغط االقتصادي والحصار ،نتمنى أن
تنعكس هذه المفاوضات خيرا ً على لبنان والمنطقة التي تدفع
ثمنا ً كبيرا ً في هذه الصراعات وأن نحل كل مشاكلنا بالحوار،
نحن في لبنان وصلنا الى قناعة مشتركة وهي أن البلد للجميع
وضرورة العيش المشترك بعد أن دفعنا الدماء ،نتمنى أن تصل
الدول إلى هذه القناعة.

يبث هذا الحوار كامالً اليوم الساعة الخامسة
مسا ًء ويعاد بثه عند الحادية عشرة ليالً
على قناة «توب نيوز» تردد 12034

أتى نواب التيار الوطني الح ّر إلى لقاء األربعاء ،بعدما ظنّ
الجميع أنّ كالم رئيس تكتل التغير واإلصالح العماد ميشال
عون بعد االجتماع األسبوعي للتكتل ،وقوله« :مثلما هناك
ناس ممكن أن تتركني يمكنني أن أتركها ،وأنا أخذت قراري
وال أتراجع عنه» ،سيترجم مقاطعة للنواب البرتقاليين لعين
التينة .أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري في لقاء األربعاء
الذي كان العماد عون الحاضر األبرز فيه ،أنه «يتعاطى مع
رئيس «التيار الوطني» بصدق وصداقة وليس في السياسة.
فال أحد يشك أني اختلف مع العماد عون في االستراتيجيا،
نحن في موقع واحد ،واالختالف في مسألة معينة ،ال يعني
خالفا ً على اإلطالق.
تحدث رئيس المجلس للنواب نبيل نقوال ،عباس هاشم،
ناجي غاريوس وللحاضرين من نواب  8آذار ،عن تفاصيل
اإلشكاالت مع الجنرال ،وقدم في الوقت نفسه عرضا ً مفصالً
يؤكد حرصه على العالقة معه ،والمفاصل األساسية التي
تستدعي عقد جلسات عامة ،ك��ان ناقش فيها مع العماد
عون مسبقاً» .وقال« :في هذه المرحلة لست في وارد أن أعقد
جلسة عامة ال يشارك فيها الجنرال وتفتقد المك ّون المسيحي،
فأنا متمسك بالميثاقية ،وال يستطيع أحد أن يزايد علينا في
هذا الموضوع» ،مؤكداً ،في الوقت نفسه« ،ضرورة عقد هذه
الجلسة في إطار ممارسة المجلس النيابي دوره في هذه
المرحلة بالذات».
خصص في غالبيته للحديث عن موقف
اللقاء ال��ذي
ّ
العماد عون من مقاطعة الجلسة التشريعية ،قدم خالله
نواب التيار الوطني القراءة العونية لما يجري .سرد نقوال
وقائع تتطلب إيجاد حلول جذرية لها .وسأل« :لماذا ال تض ّم
هيئة مكتب المجلس ممثالً عن التغيير واإلصالح ،ثاني كتلة
نيابية في المجلس؟ اال أنّ الر ّد كان سريعا ً من الرئيس بري
الذي قال :سأطالب عند افتتاح عقد تشرين األول بأن يتمثل
التيار الوطني الحر في هيئة المكتب ،فأنا أتمنى أن تكونوا
ممثلين».
ثم تحدث النائب المتني عن عرقلة بعض مشاريع التكتل
في اللجان النيابية ،مشيرا ً إلى «أنّ أدراج اللجان النيابية
تض ّم مشاريع واقتراحات قوانين مقدمة من أكثر من خمس
سنوات ول��م يبت بها ،من استعادة الجنسية إل��ى تملك
األجانب ،إلى ضمان الشيخوخة الغارق في غيبوبة في لجنة
الصحة التي يرأسها النائب عاطف مجدالني ،وصوال ً إلى خط
الغاز من الشمال إلى الجنوب الذي ح ّولته اللجان المشتركة

إلى لجنة فرعية برئاسة النائب محمد قباني» ،مضيفاً« :أال
يفترض جراء هذا التقاعس أن يُسأل رؤساء اللجان عن هذه
المشاريع» .عندها قال بري« :لماذا ال تعتمدون الخطوات
خطي بحسب الدستور
الدستورية ،وتلجأون إلى تقديم كتاب
ّ
توضحون فيه طريقة عمل بعض اللجان» ،فالشكاوى تقدّم
خطيا ً ال شفهياً»؟
عاد الرئيس بري إلى المادة  39من الدستور التي تحدّد
تنظيم ج��دول األعمال وصالحية رئيس المجلس في هذا
االتجاه .فتح كتاب النظام الداخلي للمجلس وقرأ للحاضرين
تنص على اآلتي« :إذا كان المشروع أو
نص المادة  39التي
ّ
االقتراح يدخل في اختصاص اكثر من لجنة فلرئيس المجلس
أن يدعو اللجان المختصة إلى اجتماع مشترك برئاسته ،أما
إذا كانت ك ّل لجنة قد درسته على حدة ورأت الرئاسة تباينا ً
في النصوص المقترحة قد تؤدّي إلى تعقيد في المناقشة
والتصويت في الهيئة العامة ،وجب اجتماع اللجان المختصة
بلجنة واحدة مشتركة برئاسة رئيس المجلس أو نائبه إلعادة
الدرس ووضع تقرير موحد ،ولرئيس المجلس أن يعرض
أيّ موضوع على اللجان المشتركة عفوا ً أو بنا ًء على طلب
خمسة نواب على األق ّل ،وللجان وضع االقتراحات وإصدار
التوصيات الالزمة».
وعليه ،شدّد بري على أنّ صالحيته وفقا ً للنظام الداخلي
للمجلس ال تتيح نقل مشاريع أو اقتراحات قوانين الى الهيئة
العامة إنْ لم تكن بصيغة معجل مك ّرر ،وأنه ليس في وارد
تجاوز القانون».
وشرح بري للنواب حرصه بالتعاطي بجدية مع مشروع
قانون استعادة الجنسية منذ أن أحيل الى المجلس وكيف
أنه ح ّوله الى اللجان المشتركة ،وكيف تشكلت لجنة فرعية
منبثقة عن اللجان المشتركة لدراسته» .وك� ّرر موقفه أنه
«يتم ّنى إقرار هذا القانون في أسرع وقت ممكن ،ألنه يعتبر
أن المغتربين المتحدّرين من أصل لبناني هم أق ّل طائفية
ومذهبية ،وتجنيسهم يخفف من وط��أة الوضع الطائفي
اللبناني».
عرج رئيس المجلس في لقاء االربعاء على الخطة األمنية
في الضاحية الجنوبية لبيروت ،وجدّد تأكيده «أن ال غطاء
على أحد في الخطة األمنية ،ونحن نؤيد هذه الخطة من دون
أيّ تحفظ كما أيدنا ونؤيد ك ّل الخطط األمنية التي تحفظ
االستقرار وتعززه في البالد».

هـ .د.

جال على م�س�ؤولين وتفقد كتيبة بالده في الجنوب

بي�ستيللي :على �أوروبا �أن تتعلم در�س ًا
من لبنان في �أزمة النازحين

أكد نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي اإليطالي
البو بيستيللي التزام بالده مساعدة لبنان على الصعد
كافة ،ووصف طريقة تعاطي أزمة النازحين بأنه «أمر
مذهل ويثير إعجاب العالم بأجمعه» ،معربا ً عن اعتقاده
«أنّ أوروبا يجب أن تتعلم درسا ً من لبنان».
واصل الدبلوماسي اإليطالي جوالته على المسؤولين،
فزار والوفد المرافق الذي يضم سفير إيطاليا لدى لبنان
جيوسيبي مورابيتو والمستشار األول في السفارة ريكاردو
سميمو ،مق ّر الرئاسة الثانية في عين التينة ،حيث عرض
مع رئيس مجلس النواب نبيه بري العالقات الثنائية بين
لبنان وإيطاليا ،إضافة إلى التطورات في المنطقة.
وف��ي ال��س��راي الكبير ،بحث بيستيللي م��ع رئيس
الحكومة تمام سالم في تطوير العالقات الثنائية بين
البلدين ،ثم انتقل إلى قصر بسترس ،حيث التقى وزير
الخارجية والمغتربين جبران باسيل ،وقال بيستيللي
بعد اللقاء« :ليست مفاجأة أن نقول إنّ العالقات بين
إيطاليا ولبنان هي قوية ج��دا ً على ك � ّل الصعد ،نحن
الشركاء االقتصاديون األول ضمن االتحاد األوروب��ي،
وهناك تقليد طويل من العالقات الثقافية والدينية ،ونحن
هنا لمساعدة المؤسسات اللبنانية والشعب اللبناني على
معالجة هذا األمر غير المسبوق والذي ال يصدّق ،جراء
األزمة السورية .فلبنان يعطينا درسا ً كيف أنّ بلدا ً صغيرا ً
يتح ّمل مسؤوليات كبيرة .إنه أمر جيد أيضا ً تقدير ما تقوم

به المجتمعات المدنية والسلطات المحلية ،وتتعاطى
بمرونة وكرم مع هذه األزمة».
وعن المساعدات المالية التي يحتاجها لبنان لمعالجة
موضوع النازحين السوريين ،قال بيستيللي»:نحن نعمل
حاليا ً على البرامج الثنائية المشتركة والتي تقدر بـ155
مليون يورو بين قروض وهبات .ونجري مشاورات مع
بروكسل حول برامج قد تتم في المستقبل» .وأضاف»:
نحن هنا كشريك ونعمل على المساعدة في هذا الشكل ،ألننا
نعتقد أنها رسالة لتثبيت االستقرار في لبنان والمنطقة .ال
طلبات أخرى من الجانب اللبناني الذي يقدّر ما نقوم به،
ومن جانبنا نحن نقدر أيضا ً في شكل كبير طريقة تعامل
المؤسسات اللبنانية مع هذه األزمة .وهذا أمر مذهل ويثير
إعجاب العالم بأجمعه» ،معربا ً عن اعتقاده «أنّ أوروبا
يجب أن تتعلم درسا ً من لبنان».
وزار بيستيللي أيضا ً دار الفتوى ،حيث التقى مفتي
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ،في حضور األمين
العام للجنة الوطنية للحوار اإلسالمي المسيحي محمد
الس ّماك ،وجرى التشاور في أوضاع المنطقة.
وأشاد المفتي دريان ،خالل اللقاء ،بالدور الذي تقوم به
إيطاليا في دعم ومساعدة لبنان واللبنانيين.
وكان نائب المسؤول اإليطالي زار الجنوب متفقدا ً وحدة
بالده العاملة في إطار قوة األمم المتحدة الموقتة في مق ّرها
الرئيسي في شمع.

القوى الأمنية تتابع انت�شارها في ال�ضاحية وتوقف مطلوبين

ً
�سيا�سيا فوق �أي مطلوب ونجحنا في �إبعاد حرائق المنطقة عن لبنان
الم�شنوق :ال �سقف

أكد وزي��ر الداخلية نهاد المشنوق
من الضاحية الجنوبية لبيروت «أننا
نحاول من خالل الخطة االمنية والحوار،
إبعاد حرائق المنطقة عن لبنان ونجحنا
في هذا األمر إلى حد كبير» ،الفتا ً إلى
«أن هناك الئحة مطلوبين متفقا ً عليها
مع األجهزة األمنية والقضاء وسيجري
تنفيذها في شكل دقيق» ،مشددا ً على
ان ال سقف سياسيا ً فوق أي مطلوب».
وأشار إلى أن «انتهاء الخطة االمنية ال
يعني انتهاء البحث عن المطلوبين».
وبالتزامن تابعت وح��دات الجيش
ب���اإلش���ت���راك م���ع وح�����دات م���ن ق��وى
األم��ن الداخلي واألم���ن ال��ع��ام ،تنفيذ
الخطة األمنية في العاصمة بيروت
وضواحيها .وجرى في هذا اإلطار دهم
منازل مطلوبين في مناطق حي السلم
وح��ارة حريك والليلكي ،حيث أوقفت
عددا ًمن اللبنانيين وأحد الفلسطينيين،
المطلوبين ف��ي ج��رائ��م إط�ل�اق ن��ار
ضد مواطنين وعناصر من الجيش،
واستعمال الشدّة مع إحدى الدوريات

األمنية ،وفق ما جاء في بيان صادر
عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه.
وأمس قام الجيش بمداهمات عدّة في
الضاحية ،من المرجح أن تتكثف في
األيام المقبلة ،كما أقيمت نقاط مشتركة
للجيش وقوى األمن الداخلي باإلضافة
إل��ى األم��ن العام ،وحواجز دققت في
ه��وي��ات ال��م��ارة م��ن جهتهم ،أع��رب
المواطنون عن ترحيبهم بهذه العملية
والخطة األمنية في الضاحية.

جولة المشنوق

في موازاة ذلك ،تفقد المشنوق يرافقه
المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء
ابراهيم بصبوص وك��ب��ار الضباط،
القوى األمنية المنتشرة في الضاحية
الجنوبية ف��ي اط��ار الخطة األمنية،
واطلع على التدابير المتخذة ،وأعطى
توجيهاته بضرورة الحفاظ على األمن
ومحاسبة المخالفين وقمع المخلين
باألمن .وكانت المحطة األول��ى لوزير
الداخلية في منطقة المشرفية ،حيث

أطلع على أوض��اع المنطقة التي هي
محور االن��ط�لاق ال��ى عمق الضاحية
الجنوبية ،انتقل بعدها ال��ى منطقة
الغبيري وتفقد الحواجز التي تقيمها
القوى االمنية والجيش اللبناني ،مثنيا ً
على الدور الذي يقوم به العسكريون
في حفظ االمن واالستقرار.
ورد ال��م��ش��ن��وق ع��ل��ى اس��ئ��ل��ة
الصحافيين ،فقال« :إن وزارة الداخلية
معنية بالخطة األمنية وبكل اللبنانيين
وم��س��ؤول��ة ع��ن أمنهم جميعاً .هذه
المنطقة جزء من لبنان ومسؤوليتنا
ومسؤولية كل اللبنانيين ان يتصرفوا
على ه��ذا األس���اس» .وأش��ار إل��ى «أن
موعد تطبيق الخطة األمنية عمره أكثر
من شهر ،وكانت التحضيرات تسير في
شكل ع��ادي ،وتوقيت تطبيق الخطة
اليوم ال عالقة له بأي حدث أو موضوع
آخر».
ثم توجه المشنوق الى مقر بلدية
الغبيري قرب جسر المطار ،وكان في
استقباله رئيس البلدية محمد سعيد

الخنسا وأع��ض��اء المجلس البلدي.
وترأس وزير الداخلية اجتماعا ً في مقر
البلدية ،اطلع خالله على سير العمل
وأعطى توجيهاته بضرورة تسهيل
أمور المواطنين والسهر على راحتهم.
وانتقل بعد ذلك الى منطقة األوزاعي،
حيث عقد في مقر قيادة سرية الضاحية
مؤتمرا ً صحافياً ،تحدث فيه عن الخطة
وتفاصيلها واالهداف المرجوة منها.
وقال المشنوق« :بدأنا في طرابلس
وأكملناها في البقاع وستستمر في
ال��ض��اح��ي��ة وب���ي���روت ،ال ن��دع��ي اننا
سنحقق العجائب .لقد اظهرت الخطة
االمنية إصرار الجميع من دون استثناء
ان خيارهم ه��و ال��دول��ة وان المكان
الذي يلجأون اليه هو الدولة والنظام
ال��ذي يعيشون وفقه ويستمرون به
هو الدولة» .وأض��اف« :هذه المسألة
واضحة في كل مكان ،من طرابلس إلى
بريتال إلى الضاحية الجنوبية وبيروت
غدا ً ومستمرة حتى القاء القبض على
الئحة من المطلوبين للقضاء متفق

عليها بين االجهزة االمنية ويتم البحث
عنهم ،وااله��م أنه خالل فترة قصيرة
ألقي القبض على عدد منهم ببساطة
خ�لال م���روره على ال��ح��اج��ز وهناك
مداهمات تتم ليالً للبحث عن المطلوبين
وانهاء وضعهم الشاذ والفلتان في كل
مكان».
وتابع« :ه��ذا ال يعني ان��ه بانتهاء
الخطة االم��ن��ي��ة ينتهي البحث عن
المطلوبين ،فهذه عملية مستمرة تقوم
بها ق��وى األم��ن الداخلي وت��ق��وم بها
استخبارات الجيش بمسائل تتعلق
باالرهاب .استطعنا في فترة قصيرة
تحقيق جزء كبير من األمن في كثير من
المناطق اللبنانية في الوقت الذي تزداد
حولنا الحرائق وفي ظل سقوط وتغيير
األنظمة الذي يزداد أكثر فأكثر».
وق���ال« :ج��غ��راف��ي�ا ً لبنان محكوم
بالحرائق التي تحيط به ،ونحن من
خالل الخطة االمنية والحوار والحراك
السياسي نحاول أن نبعد لبنان عن
هذه الحرائق ،ونعتقد أننا نجحنا الى

المشنوق في منطقة المشرفية
حد كبير حتى اآلن وال احد يمكنه ان
يضمن المستقبل» ،لكنه أكد «أن جهدنا
وجهد غيرنا السياسي واألم��ن��ي لن
يتوقف رغم كل المصاعب التي نواجهها
سواء في المحيط او داخل البلد».
وردا ً على سؤال أكد المشنوق «أن
األمور لن تعود إلى ما كانت عليه في
السابق» ،الفتا ً إلى ان الخطة األمنية
«مدعومة من كامل أعضاء الحكومة
اللبنانية من دون أي ت��ردد ومن قبل
كل القوى السياسية في البلد ،لذلك

(أكرم عبد الخالق)
لن تعود االوض��اع الى ما كانت عليه
في السابق ،في البقاع لم تعد الى ما
كانت عليه في السابق ،واذا راجعنا
االح��ص��اءات في البقاع نجد انه على
االقل حوالي  95في المئة من حوادث
السلب والخطف وعن لقاء كتلة الوفاء
للمقاومة الذي كان مقررا ً أمس ،قال:
«ه��ن��اك م��وع��د دائ���م م��ع كتلة ال��وف��اء
للمقاومة ،ولم يكن هناك موعد محدد
اليوم ،نحن زمالء ونواب ونلتقي دائما ً
في الحوار ،ولكن ألسباب تقنية ارتأينا

أن يعقد المؤتمر الصحافي هنا».
وعنالمعلوماتعنتوقيفانتحاري
في صيدا ،قال المشنوق« :التحقيق
معه جا ٍر ،ومن االفضل الحديث عن هذا
الموضوع عند االنتهاء من التحقيقات
وليس اآلن».
ثم توجه المشنوق إلى مكان تجمع
قوى االمن العام في المدينة الرياضية،
وتفقد ال��ق��وة االمنية ال��ت��ي تتحضر
لمساندة القوى األمنية في الضاحية،
بحضور كبار الضباط.

