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ال حرب داخلية في لبنان و� 7أيار لم يكن قرار ًا محلي ًا

} محمد حمية
بعد نشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل االجتماعي
وال��ذي أظهر قيام عناصر في قوى األم��ن الداخلي بتعذيب
سجناء إسالميين في سجن روميةُ ،طرحت عالمات استفهام
عديدة حول ردود الفعل السياسية والشعبية عليه.
على رغم إعالن وزير الداخلية نهاد المشنوق في مؤتمره
الصحافي «أنّ ه��ذا ال�م��وض��وع ل��م ول��ن ي�ت�ك� ّرر بعد انتهاء
المداهمة ف��ي المبنى «د» وإح��ال�ت��ه المرتكبين إل��ى القضاء
المختص ،إال أنّ ه��ذا لم يكن كافيا ً ل��دى اإلسالميين الذين
ّ
نزلوا إل��ى الشارع في مناطق متعدّدة لالحتجاج ،فحرقوا
اإلطارات وقطعوا الطرقات واعتدوا على المارة وألقوا القنابل
وأطلقوا الرصاص على مراكز وآليات الجيش اللبناني وقوى
األمن الداخلي ،أما الالفت هو رفع أعالم لـ«جبهة النصرة»
و«داعش» في بعض مناطق البقاع وطرابلس.
على رغم التعاطف اإلنساني مع السجناء الذين تع ّرضوا
للتعذيب في السجن وغيرهم الذين يعيشون أوضاعا ً صعبة
منذ فترة طويلة وض��رورة إن��زال العقاب بالمرتكبين الذين
خالفوا أبسط القواعد القانونية واإلنسانية واألخالقية ،إال
أنّ السؤال ،هل تعامل هذا الشارع مع ح��االت مشابهة كما
يحتج هذا الشارع والذين
تعامل مع هذه الحادثة؟ لماذا لم
ّ
يغطونه سياسيا ً عندما ش � ّن تنظيما «ال�ن�ص��رة» و«داع��ش»
هجوما ً على ع��رس��ال ف��ي آب ال�ع��ام الماضي وقتلوا جنود
الجيش وخطفوا  35آخرين وذبحوا منهم أربعة فيما ال يزال
 25آخرون قيد االعتقال؟
وع �ل��ى رغ ��م إح��ال��ة  6ع�س�ك��ري�ي��ن ال ��ى ال�ت�ح�ق�ي��ق إال انّ
االستغالل السياسي للقضية استم ّر ،لماذا؟
إثارة الشارع وتحريضه مذهبيا ً في وجه القوى األمنية
وف��را الظرف المواتي ال��ذي يريده تنظيم «داع��ش» للدخول
على الخط ،من خالل توجيه تهديد ألهالي العسكريين بقتل
أبنائهم ردا ً على ما ظهر في الشريط.
م�ص��ادر مراقبة اعتبرت ف��ي ح��دي��ث ل�ـ«ال�ب�ن��اء» أنّ إثارة
ال �ش��ارع م��ذه�ب�ي�ا ً ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ت�خ��وض ف�ي��ه المقاومة
معركة حاسمة ومفتوحة مع تنظيمي «داعش» و«النصرة»
واستعداد الجيش لتنفيذ ق��رار الحكومة لتح ّمل مسؤولية
األمن في عرسال ،هو توقيت مريب وذلك بهدف استعمال
ه��ذا ال �ش��ارع ال��ذي يشكل حساسية ل��دى ف��ري��ق المقاومة
ك��درع حماية عن عرسال وخ��ط أحمر أم��ام دخ��ول الجيش
الى البلدة.
وتساءلت المصادر عن توقيت نشر الفيديو مع بداية شهر
رمضان ،حيث يتج ّمع االسالميون بكثافة في المساجد ما
يس ّهل تعبئة واستغالل وتحريض جموع المصلين.
وذ ّك� ��رت ال �م �ص��ادر بتهديد ال�ن��ائ��ب ج �م��ال ال �ج��راح عقب
هجوم حزب الله على المسلحين في جرود عرسال بتحريك
الشارع في صيدا والطريق الجديدة والبقاع والشمال «دفاعا ً
عن البلدة».
وأضافت المصادر أنّ هذا األمر يثبت مجدّدا ً رفض فريق
 14آذار دخول الجيش الى عرسال ،كما يرفض قتال حزب
الله لإلرهابيين في الجرود تحت ذريعة أنّ هذه مهمة الجيش
أي طرف آخر .فهل يستطيع الجيش ذلك؟
وليس ّ
تؤكد مصادر عسكرية لـ«البناء» أنّ الجيش ال يستطيع
تغطية كامل ال�ج��رود على ال�ح��دود اللبنانية السورية على
جبهة طولها  40كلم طول من جرود نحلة الى جرود القاع
وعرض يصل الى ما بين  10و 15كلم ،وأشارت المصادر
الى أنّ حزب الله يدفع مسلحي «النصرة» الذين يبلغ عددهم
باآلالف باتجاه الشمال لكن قسما ً كبيرا ً منهم موجود داخل
ع��رس��ال ،ولفتت ال��ى أنّ الجيش في وض��ع صعب ج��دا ً ألنه
موجود في شرق عرسال وإذا ش ّن المسلحون هجوما ً على
ع��رس��ال كيف سيقاتل وظ�ه��ره ال��ى ع��رس��ال حيث يتواجد
مقاتلو «النصرة» و«داعش»؟ وكيف يقاتل وخاصرته اليمنى
غير مؤ ّمنة لوجود  60ألف الجئ وآالف المسلحين داخل
مخيمات النازحين السوريين؟
واعتبرت المصادر انّ هناك ق��رارا ً سياسيا ً بأن ال تأخذ
المقاومة رصيدا ً معنويا ً وسياسيا ً بحسمها معركة عرسال،
واض��اف��ت« :إذا ك��ان البعض ال يعتبر إس��رائ�ي��ل ع ��دوا ً فهذا
شأنه ،لكن يجب ان يلترم الدستور اللبناني الذي يقول انّ
إسرائيل عدو ،ألنّ وجود هذا البعض في السلطة هو بسبب
ه��ذا الدستور وإذا ك��ان ال يريد محاربة إسرائيل فماذا عن
اإلره� ��اب؟ أم�ي��رك��ا تضع «داع���ش» و«ال �ن �ص��رة» على الئحة
اإلره��اب ،فلماذا يعترض على مقاومة ح��زب الله اإلرهاب
على األراضي اللبنانية؟
بعد ما تقدّم يمكن طرح السؤال التالي :هل يريد فريق 14
آذار أن تنتظر المقاومة كي يسلَّح الجيش بهبة الـ 3مليارات
الموعودة والمج ّمدة حاليا ً ويستع ّد لكي ينخرط في مواجهة
االره ��اب؟ وه��ل يضمن ه��ذا الفريق حتى ذل��ك الحين أن ال
تصبح التنظيمات اإلرهابية في بيروت؟

 روزانا ر ّمال
ك ّل األح��داث في لبنان تمثل اليوم أرضية مناسبة لوقوع
ص��دام داخ�ل��ي بين ال�ف��رق��اء السياسيين ،يكبر وينتقل الى
ال�ش��ارع ،وه��و احتمال غير بعيد عن الساحة اللبنانية التي
عاشت ظروفا ً مشابهة او ربما مختلفة بعض الشيء تبيّن انها
كانت اق ّل خطورة من اليوم ،خصوصا ً في أحداث السابع من
أي
ايار الشهيرة ،بغياب «داع��ش» وأخواتها في ذلك الحينّ ،
أنّ وق��وع ح��رب «ش��وارع» في لبنان على أس��اس التحريض
الطائفي والمذهبي أمر ليس بالمستحيل.
حزب الله الذي يقاتل في القلمون اليوم وينتصر ،وباألمس
في القصيْر وقبلهما في ريف دمشق ،واليوم وربما غدا ًفي كل
أنحاء سورية ،هو السبب المباشر لدخول اإلرهاب الى لبنان
حسب خصومه المحليين واإلقليميين الذين ح ّملوا الحكومة
اللبنانية مسؤولية عدم قدرتها على ضبط تدخل حزب الله
في سورية ،فتتالت االنفجارات التي ّ
خضت المناطق اللبنانية
وحصدت شهداء وجرحى أبرزها استهداف مبنى السفارة
اإليرانية في بيروت وتفجيرات بأهداف مدنية وقعت في
الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله حسب الخصوم.
ومع هذا لم تتمكن الفتنة المذهبية وتط ّرف المواقف السياسية
من أخ��ذ البالد نحو نفق االقتتال الداخلي ،ول��م تبلغ الحالة
مرحلة الوصول الى حرب مذهبية حتى الساعة.
م��ن جهة اخ��رى يعاني لبنان ال�ي��وم م��ن ف��راغ على كافة
المستويات الدستورية ،والتي تشكل أرضية جدية لبناء
المستفيدين عليها والتخطيط ألخذ البالد نحو ما ال تحمد
عقباه ،وس��ط التهم المتبادلة بتعطيل البالد من فريقي 8
و 14آذار على ح ّد سواء ،فسدة الرئاسة اللبنانية فارغة ،وال

مؤتمرات وال مبادرات وال مبعوثين دوليين حتى الساعة ال
بوغدانوف وال مبعوث فرنسي وال فاتيكاني وال سعودي
وال إي��ران��ي يحكي ف��ي ال�ه� ّم ال��رئ��اس��ي ،والمجلس النيابي
معطل وممدّد له ،لم تجر انتخابات نيابية بل ُمدّد للمجلس
الحالي لوالية ثانية كاملة ،أما المؤسسات العسكرية أه ّمها
الجيش اللبناني الذي خاض معارك مع الغرهاب في صيدا
وطرابلس ونجح ،وربما يكون على موعد مع معارك مقبلة
في عرسال ،يعيش الع ّد العكسي لفراغ مقبل في قيادته او
التمديد للقائد الحالي او خالف يطول حول اسم قائد مناسب
للجيش يحمي المؤسسة من المهاترات السياسية ،اما على
صعيد الحكومة فهي مهتزة ومهدّدة باالنهيار في ك ّل لحظة
تتصاعد فيها ح �دّة السجاالت السياسية ،خصوصا ً تلك
المعنية بالتعيينات األمنية ،ومع هذا كله لحسن الحظ لم تقع
الحرب الداخلية ،ولم يستغ ّل اي طرف حتى الساعة الفرصة
لبث االنقسام في المؤسسات االمنية او الداخل اللبناني.
م��ا يلفت ف��ي لبنان ان��ه البلد ال��وح�ي��د ال �ق��ادر ان يتحكم
باإلرهاب واالرهابيين ،وان فيه من يتحكم بأزرار انطالق
وأزرار توقف ،فبعدما دخل اإلرهاب بلدة عرسال وتحديدا ً
«جبهة النصرة» قبل عشرة اشهر تقريباً ،استطاعت الدولة
اللبنانية بفضل اتصاالتها الخارجية حينها م��ن ان تبعد
اإلره��اب�ي�ي��ن ع��ن ال�ب�ل��دة ال��ى ال �ج��رود ،او تخفي مظاهرهم
المسلحة بأق ّل تعديل ،وفي ليلة واح��دة .وللمفارقة أيضاً،
هناك في لبنان أطراف قادرة ان تتحكم بالشارع ساعة تشاء
وتضبط الساعة وعقاربها ايضا ً متى تشاء ،حتى ولو كان
األم��ر يتعلق بقضية إره��اب وإرهابيين ،وق��د أك��دت قضية
الفيديوات المنتشرة حول تعذيب متطرفين في سجن رومية
على أي��دي أمنيين من ف��رع المعلومات ،انّ تحريك ذويهم
وتسكير الطرقات وح��رق اإلط��ارات المشتعلة والتحضير
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لليلة شبيهة بليالي الحروب األهلية ،ولكن فجأة سحبوا من
الشارع ،بما يعني أنّ هناك قدرة قادر في هذا البلد تم ّكنه من
السيطرة على ك ّل ما يجري ،هذا ما لم يكن موجودا ً سابقا ً
والسؤال لماذا؟
الجواب يحكي عنه قليالً كالم رئيس الحكومة تمام سالم
ال��ذي ص� ّرح مؤخرا ً «أنّ لبنان بخير طالما السعودية بخير
والملك والمملكة باقية الى جانب لبنان واللبنانيين»...
أراد الرئيس سالم التأكيد بطريقة غير مباشرة انّ سالمة
السعودية هي أحد أسباب األمن او الالأمن في لبنان ،لكن في
الواقع األحداث كلها تشير الى أمر واحد قد ال يعني السعودية
وحدها بل غيرها من ال��دول التي تتدخل غالبا ً في الشؤون
اللبنانية ،خصوصا ً الخليجية منها ،وهي انّ هذه الدول اليوم
المنشغلة بأمنها وتخشى مستقبلها السياسي خصوصا ً
السعودية ،التي ال تزال تجهل مستقبلها وحربها على اليمن
مستم ّرة ،ليست الدولة القادرة اليوم على بدء حرب في لبنان،
اي
ألنها ليست الطرف القادر على إنهائها ،وهذا يؤكد على انّ ّ
حرب أهلية في لبنان هي قرار إقليمي ودولي ،ألنّ ك ّل العوامل
المواتية والمس ّهلة لفتنة داخلية تتوفر اليوم في البالد ربما
أكثر من السابق ورغم ذلك فالحرب لم تحصل.
اي حزب الله ال يريد حربا ً
الفريق المسلح القوي في لبنان ّ
داخلية ،لكنه قادر على الدخول فيها بشكل تعرف السعودية
وحلفاؤها وف��ي المقدّمة ال��والي��ات المتحدة االميركية أنه
ينتصر وتنهزم هي في هذه الظروف المتشابكة ،اما الخالصة
بثبات األحداث والوقائع كلها هي انكشاف أنّ قرار الحرب في
لبنان لم يكن يوما ً لبنانيا ً داخلياً ،ولم يكن أبدا في  7أيار «داتا
اتصاالت» او غيرها ،بل كان قرارا ً خارجيا ً ضمن مخططات
ال تقدر الدول ذاتها اليوم على التحريض ألجلها وربما يكون
انشغالها وكثرة أزماتها الخير للبنان واللبنانيين.

التقى  3وزراء في ال�سراي

�أمين عام اتحاد المتو�سط و�سفراء في الخارجية

�سالم يجري ات�صاالت
قبل الدعوة �إلى جل�سة حكومية

زا�سيبكين طلب من با�سيل التحقيق
في ت�سريب محادثات ال�سفير اللبناني في مو�سكو

استقبل رئيس مجلس ال���وزراء
تمام س�لام ف��ي ال��س��راي الحكومي
أم��س وزي��ر ال��دول��ة لشؤون مجلس
النواب محمد فنيش وبحث معه في
األوضاع الداخلية.
بعد اللقاء قال فنيش« :ما حصل
ف��ي الفترة األخ��ي��رة م��ن ممارسات
مشينة في حق بعض السجناء مدان
ومستنكر ،وينبغي استكمال التحقيق
ومعاقبة كل من ارتكب هذه المخالفة
وهذه اإلساءة إلى الحقوق االنسانية
والمخالفة القانونية .واألم��ر اآلخر
المطلوب من التحقيق هو أن يصل
الى معرفة من س� ّرب الشريط ومن
أراد استغالل هذا الحادث لغايات
تدخل البلد في أج��واء من الفوضى
وت��و ّف��ر المناخ المالئم لالتجاهات
المتطرفة والتيارات الكفيرية للعودة
مجددا ً من خالل إثارة العصبيات إلى
العبث بأمن المواطنين والمناطق».
ك��ذل��ك التقى س�لام وزي���ر العمل
سجعان قزي الذي قال بعد اللقاء:
«تمنينا على دول��ة الرئيس توجيه
دع����وة إل���ى ال��ح��ك��وم��ة ل�لاج��ت��م��اع
وم��واص��ل��ة أعمالها ول��ت��ق� ّر البنود
المتعلقة بشؤون الناس والمجتمع
( )...وأع��ت��ق��د ان ال��رئ��ي��س س�لام
يتجه ال��ى دع��وة مجلس ال���وزراء،
لكنه لم يحدد بعد الساعة وال اليوم
في انتظار بعض اإلت��ص��االت التي
سيجريها خ�لال الساعات الثماني
واألربعين المقبلة».
وأع����رب ق���زي ع��ن اع��ت��ق��اده أن
سالم سيعقد اجتماعات مع بعض
المكونات المعنية بانطالقة المجالس
ال��وزاري��ة الجديدة ،وفي ضوء ذلك
يتخذ القرار المناسب .وقال« :ال يجوز
اإلنتظار ،إن الصبر ال��ذي يتمتع به
دولة الرئيس سالم ،وهو في محله،
يجب أن يبقى سالحا ً في يده ال أن
يتحول سالحا ً في يد الذين يريدون
أن يعطلوا عمل الحكومة».

سالم مستقبالً عريجي
والتقى سالم أيضا وزير الثقافة
رون���ي عريجي وت��ن��اوال األوض���اع
العامة والتطورات .واستقبل الحقا ً
وف���دا ً م��ن جمعية ش��راك��ة النهضة
اللبنانية  -األميركية.
بعد اللقاء تحدث وليد معلوف
ال��ذي شكر لسالم استقباله الوفد
الذي أطلعه على أجواء المؤتمر الذي
ستعقده الجمعية اليوم الجمعة في
فندق فينيسيا «للبحث في أمور تهم
اللبنانيين كالبيئة والتكنولوجيا
والبنى التحتية».
وأشار معلوف الى أنه «رغم كل
ال��ظ��روف التي يمر بها لبنان ،فقد
حضر وف��د م��ن ال��والي��ات المتحدة
ل��ل��م��ش��ارك��ة ب��رئ��اس��ة ال��ن��ائ��ب في
الكونغرس األميركي نيك رح��ال،
إل��ى جانب وف��د من غرفة التجارة
األميركية  -اللبنانية للمشاركة في
المؤتمر الذي يهدف الى دعم الدفاع
المدني وتقديم بدالت وطنية مقاومة
للحريق لجميع المتطوعين في
الدفاع المدني».
ومن زوار السراي النائب السابق
فيصل ال��داود .واستقبل سالم وفدا

من «المبادرة السنية الوطنية» ض ّم
النائب السابق مصباح األح��دب،
خلدون الشريف ،نبيل الحلبي ،أمين
بشير ،عبد ال��ق��ادر مشاقة ،سامر
هزيمة وحسان قطب.
بعد اللقاء تحدث الشريف باسم
الوفد فقال« :أكدنا لدولة الرئيس
تقديرنا لجهوده وص��ب��ره ف��ي هذا
الظرف وأكدنا له أيضا ً وقوفنا الثابت
ودعمنا لصالحيات رئيس الحكومة
تنص عليها
وكافة الرئاسات كما
ّ
وثيقة الوفاق الوطني ،وشرحنا له
خلفيات مبادرتنا التي نسعى من
ورائها إلى تحصين لبنان من موجات
التطرف وتعزيز االعتدال باألقوال
واألفعال واعتبار الخالف في الرأي
تحت سقف الثوابت غنى وضرورة
لتعزيز الديمقراطية .كما شرحنا له
ض��رورة إب��راز وج��ه ال��دول��ة العادل
والتي ال تكيل بمكيالين مع مواطنين
متساوين مما يشعر بعضهم أنه
مستهدف ومعاقب دون سواه ومدان
من قبل المحاكمة دون سواه».
وم��ن زوار ال��س��راي نقيب أطباء
بيروت الدكتور أنطوان البستاني.

استقبل وزير الخارجية جبران باسيل األمين العام
لالتحاد من اجل المتوسط فتح الله سجلماني ،في مكتبه
في الوزارة ،وأصدرا بعد اللقاء بيانا ً مشتركا ً عن عالقات
التعاون بين لبنان واالتحاد من أجل المتوسط.
وجاء في البيان« :بداية ،وفي معرض عملية مراجعة
سياسة الجوار األوروبية ،وبعد المؤتمر الناجح الذي
استضافه لبنان يوم األربعاء ،ال بد من تأكيد أهمية االتحاد
من أجل المتوسط كإطار إقليمي فاعل ،يساهم في تحقيق
أه��داف سياسة الجوار في اقامة منطقة من االستقرار
واإلزدهار في المتوسط.
استعرضنا مع األمين العام مراحل تقدّم المشروع الذي
اتفقنا عليه خالل زيارة األمين العام السنة الماضية إلى
لبنان المتمثل بتنظيم مؤتمر مشاريع في لبنان ،يتولى
جمع األطراف المانحة لتمويل مشاريع لبنانية تتوافق
مع معايير وأولويات االتحاد من أجل المتوسط .ويس ّرني
اإلعالن عن تقدّم في هذا المجال حيث نعمل على االنتهاء
من الئحة مشاريع بالتعاون مع الوزارات المختصة ألجل
تقديمها للجهات المانحة التي ستدعوها االتحاد من أجل
المتوسط بعد نضوج الدراسات التقنية ،وقد توافقنا على
العمل ألجل عقد المؤتمر مطلع  2016في بيروت وسوف
نتابع هذا المسار في إطار جهودنا لتنشيط مشاركتنا في
المحافل الدولية حيث نجد مصلحة للبنان».
والتقى باسيل سفير روسيا ألكسندر زاسيبكين الذي
بحث معه في عدد من المواضيع المطروحة ،وناقشا،
بحسب بيان للخارجية« ،المبادرة المعروفة للبنان
وروسيا والتي تهدف إلى حماية المسيحيين في لبنان
والشرق األوسط».
وذ ّكر باسيل باإلجراءات المتخذة خالل المؤتمر الدولي،

مشيرا ً إلى إجراءات إضافية ستتخذ في المرحلة المقبلة.
ولفت إلى مناقشة نتائج المنتدى االقتصادي في سان
بطرسبورغ والذي شارك فيه عدد كبير من رجال األعمال
من العديد من ال��دول بما فيها لبنان ،مشيرا ً إلى تناول
بعض المواضيع االقليمية.
وق���ال زاسيبكين« :أص��� ّر ان اإلره���اب ه��و المشكلة
األساسية في المنطقة ويجب توحيد الجهود لمكافحته ،لذا
على القوى الداخلية في الدول بما فيها سورية أن تتوحد
في وجه هذه الظاهرة ما يساهم في االنطالق للتقدم نحو
تسوية سياسية».
كما تطرق زاسيبكين مع باسيل إلى موضوع تسريب
محادثات السفير اللبناني في موسكو مع مسؤولين في
الخارجية الروسية ،مطالبا ً بإجراء التحقيق في الموضوع
واتخاذ االجراءات الالزمة لكشف الحقيقة .وأكد أن باسيل
وعد بمتابعة الموضوع.
وردا ً على سؤال عن ايجابية التقارب السعودي تجاه
روسيا ،قال زاسيبكين« :روسيا تجري اتصاالت مع أكبر
عدد ممكن من األطراف المعنيين سواء إيران أو السعودية
أو الخليج ونتحدث معهم انطالقا من اه��داف التسوية
السياسية في سورية وفي الدول األخ��رى .لذلك أرى أن
هذه المحادثات مفيدة جدا لقضية السلم في المنطقة».
كما التقى باسيل سفيرة هولندا استير سومسن.
وكان وزير الخارجية استقبل امس نظيره الجزائري
وزير الدولة ،وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
رمطان لعمامره على رأس وفد وبحث معه في الشؤون
السياسية.
كما التقى باسيل وزير خارجية التفيا ادغار رينكيفيكس
على رأس وفد.

الم�شنوق تابع �أو�ضاع رومية والدفاع المدني

خ�ص�صنا مليون دوالر لت�أهيل �سجنين
كاربونيّ :

ن�شاطات

المشنوق مع الدفاع المدني

ابراهيم وبورتوالنو
زار النائب إميل رحمة يرافقه نجله رالف ،رئيس الحكومة تمام
سالم وقائد الجيش العماد جان قهوجي.
وال��ت��ق��ى ق��ه��وج��ي ال��م��دي��ر ال��ع��ام لمنطقة ال��ش��رق األوس���ط
وال��ج��وار الجنوبي ف��ي ج��ه��از العمل ال��خ��ارج��ي األوروب����ي هوغ
م��ي��ن��غ��اري��ل��ل��ي ،ورئ��ي��س ق��س��م ال���ش���ؤون ال��س��ي��اس��ي��ة ف��ي بعثة
اإلت��ح��اد األوروب���ي ل��دى لبنان ماتشي غولوبيفسكي على رأس
وف���د ،وبحثوا ف��ي األوض���اع العامة ف��ي لبنان والمنطقة ،وفي
ع�لاق��ات التعاون بين الجيش اللبناني والجيوش األوروب��ي��ة.
واستقبل ايضا الفنان وليد توفيق.
التقى المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه
قائد قوات األمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» الجنرال
لوتشيانو بورتوالنو ،وبحث معه في األوضاع العامة والوضع على
الحدود الجنوبية وسبل التنسيق بين القوات الدولية واألمن العام.
استقبل المدير العام لقوى األم��ن الداخلي ال��ل��واء إبراهيم
بصبوص ،ف��ي مكتبه ف��ي ثكنة المقر ال��ع��ام ،وف���دا ً م��ن «الجبهة
الديموقراطية لتحرير فلسطين» ،ضم عضوي المكتب السياسي علي
فيصل ومحمد خليل ،وعضو اللجنة المركزية فتحي كليب ،وجرى
عرض لقضايا تهم الشعب الفلسطيني في لبنان.

ت��رأس وزي��ر الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق ،اجتماعا ً أمنيا ً حضره
قائد الدرك العميد جوزف الحلو وقائد
منطقة جبل لبنان اإلقليمية العميد
ج��ه��اد ال��ح��وي��ك ومستشار ال��وزي��ر
لشؤون السجون العميد منير شعبان.
وأعطىالمشنوقتوجيهاتهبتكثيف
القوى األمنية جهودها لتأمين حفظ
األمن والسهر على حماية المواطنين
وسالمتهم.
وتناول وضع سجن روميه ،طالبا ً
م��ن ال��ق��ادة العسكريين المعنيين
ض��رورة المتابعة اليومية ألوض��اع
السجن على المستويات األمنية
واالنسانية واللوجستية ،والبنى
التحتية« ،على أن يشرف شخصيا ً
على حسن المتابعة لهذا الملف».
وأوعز المشنوق الى القادة المعنيين
بضرورة تأمين حافلتين لنقل أهالي
السجناء من مدخل سجن رومية إلى
مكان لقاء أبنائهم.
ث��م ت��رأس اجتماعين منفصلين،
األول للجنة صياغة وضع المراسيم
التنظيمية للدفاع المدني والثاني
للمتط ّوعين للدفاع المدني.

وأك��د المشنوق ف��ي االجتماع أنّ
«قانون الدفاع المدني ت ّم إقراره عام
 2014وك��رس حق المتطوعين في
االشتراك في المباريات لتثبيتهم ،وان
اللجنة التي ت ّم تشكليها أعدّت مسودّة
المرسوم التطبيقي لهذا القانون .وقد
أرسلت وزارة الداخلية والبلديات
م��رس��وم تحديد ال��ش��روط الخاصة
لرئيس مركز وعنصر في المديرية
ال��ع��ام ل��ل��دف��اع ال��م��دن��ي ال��ى مجلس
ال�����وزراء ،وس���وف ت��رس��ل المرسوم
التطبيقي  289ال��ى مجلس الخدمة
المدنية تمهيدا ً لعرضه على مجلس
الوزراء».
ورك���ز على أنّ «وزارة الداخلية
ن��ج��ح��ت ف���ي ال��ف��ص��ل ب��ي��ن تثبيت
المتط ّوعين من جهة وتثبيت األجراء
من جهة أخرى ،بتوسيع كادر الدفاع
المدني».
وتعهّد المشنوق بإيالء موضوع
تأمين التجهيزات والمعدات للدفاع
المدني أهمية قصوى ،وطلب من المدير
العام درس حاجات الـ  500عنصر
من الدفاع المدين ليتم تأمينهم على
نحو سريع ،نظرا ً إلى كثرة التحديات

المنوطة بالدفاع المدني.
ثم التقى المشنوق رئيس الطائفة
الكلدانية في لبنان المطران ميشال
قصارجي،وبحثافيأوضاعالعراقيين
الكلدان الذين نزحوا إلى لبنان جراء
األحداث في مناطقهم في العراق.
وبحث المشنوق مع سفير فرنسا
باتريس باولي في العالقات اللبنانية
 الفرنسية .والتقى أيضا وف��دا ً منبعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر
برئاسة فابريزيو ك��ارب��ون��ي ،وت � ّم
البحث في أوضاع سجن رومية.
وأعلن كاربوني «أنّ اللجنة تقدّمت
بعرض إلى مجلس الوزراء عبر وزير
الداخلية لكي ُيصار الى إعادة تأهيل
وخصصنا مبلغ
بعض ال��س��ج��ون،
ّ
مليوندوالراميركيلبعضهذهالمراكز
وم��ن بينها سجنا طرابلس وزحلة،
ول��ذا نطلب من السلطات اللبنانية
ان تسارع في قبول هذا العرض لكي
نبدأ العمل فيه .وسنستم ّر بزيارة
السجون ،كما سنستم ّر بحواراتنا مع
السلطات المحلية وعلى رأسها وزير
تحسنا ً قبل
الداخلية ،ونأمل ان نشهد
ّ
نهاية العام».

