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حمليات �سيا�سية
بقعة �أمن

عين الحلوة بعد اكت�شاف«داع�ش»
 حسين ح ّمود
ال شيء تغيّر في مخيم عين الحلوة ،وال في أشقائه من المخيمات
الفلسطينية ،وك��أن��ه ل��م يكن يعيش بينهم أمير داع��ش��ي ،ب��ل أمير
التنظيم لخاليا التنظيم النائمة والمستيقظة ،في عين الحلوة.
كان خبر اعتقال المديرية العامة لألمن العام منذ حوالى  11يوماً،
الشقيقين جهاد وزياد كعوش وآخرين بتهمة تأليف خلية مرتبطة
بـ«داعش» ،عاديا ً في المخيم بالرغم من االعترافات الخطيرة التي
أدلى بها الموقوفون أثناء التحقيق معهم وتحويل المخيم إلى بؤرة
إره��اب متصلة بك ّل المجموعات اإلرهابية المنتمية ال��ى «داعش»
والمنتشرة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان .كما أنهم كانوا
يخططون الستهداف م��راك��ز وح��واج��ز الجيش اللبناني وتجهيز
انتحاريين انغماسيين لهذه الغاية ،إضافة ال��ى التحضير للقيام
بعمليات إغتيال تطال شخصيات سياسية لبنانية وفلسطينية
وتجهيز وتفخيخ سيارات لتفجيرها في أحياء الضاحية الجنوبية.
فبحسب م��ص��در أم��ن��ي ف��ي مخيم عين ال��ح��ل��وة ،ل��م يعر سكان
أي اهتمام لألمر،
المخيم وفصائله بشقيها األمني والعسكريّ ،
والدليل تواصل النشاطات الشعبية ،من مسيرات وتج ّمعات دعما ً
لإلنتفاضة الفلسطينية وحتى األمسيات الشعرية لم تتوقف.
وعزا المصدر ذلك إلى عدم وجود ارتباطات أو امتدادات شعبية
أو عسكرية داخل المخيم ،الفتا ً إلى اجتماع حصل قبل يومين ،أي
بعد اعتقال الخلية ،بين مسؤول أمني لبناني كبير في صيدا وبين
اللجنة األمنية الفلسطينية العليا في مكتب األول ،وتركز الحديث
على دعم االنتفاضة الفلسطينية ومواصلة النشاطات لهذه الغاية،
واستمرار التنسيق بين األجهزة األمنية اللبنانية والفلسطينية في
أي لغم أمني يستهدف المخيم.
مخيم عين الحلوة لنزع ّ
أما على مستوى تحرك اللجنة األمنية والخطوات التي ستتخذها
بعد الكشف عن خلية «داع���ش» وإم��ك��ان وج��ود خاليا أخ��رى ،أكد
المصدر أن ال شيء جديدا ً على هذا الصعيد ووجود خاليا إرهابية
في المخيم كما في غيره من المناطق أمر طبيعي في هذه الظروف
أي تحرك إرهابي
التي تم ّر بها المنطقة العربية ،لكن لم يسجل ّ
من المخيم ،ولم ترصد أي عملية إرهابية لمجموعات خرجت من
المخيمات الفلسطينية ،ولم يذكر أنّ انتحاريا ً من المخيم نفذ عملية
تفجير في أي منطقة لبنانية.
لذا يتابع المصدر ،ال داعي للقلق من وجود مجموعات إرهابية
وال يعني ذلك أيضا ً االطمئنان لهؤالء ،وبالتالي االسترخاء وعدم
القيام ب��إج��راءات أمنية لتطويق اإلرهابيين ومنعهم من ترسيخ
وجودهم في المخيمات الفلسطينية ألنّ مشروع هؤالء هو تفجير
المخيم للسيطرة عليه.
ورأى ال��م��ص��در أن���ه ال ت��ك��ف��ي ال��م��ع��ال��ج��ة األم��ن��ي��ة والعسكرية
لهذا ال��م��وض��وع ،ب��ل المطلوب إل��ى جانب ذل��ك معالجة اجتماعية
واقتصادية ألوض��اع المخيمات وسكانها المكتظين عبر مواصلة
الحوار الفلسطيني – اللبناني إلقرار الحقوق المشروعة لالجئين،
والتي من شأنها رفع المستوى المعيشي لهم ،وكذلك الضغط على
وكالة «أون���روا» للتراجع عن إج��راءات��ه��ا التقشفية وتقليص حجم
الخدمات التي كانت تقدّمها الوكالة للفلسطينيين ،إذ أنّ العوز هو
ال��ب��اب األوس���ع للجماعات اإلره��اب��ي��ة ال��ذي تدخل منه الستقطاب
شرائح فلسطينية وتنظيمها في صفوفها ،كما فعلت مع شرائح
لبنانية في عدد من المناطق.
في الخالصة أق ّر المصدر بوجود مخاوف من تحرك اإلرهابيين
في المخيم ،لكن هذا األمر يعتبره المصدر حافزا ً
لتوحد الفصائل
ّ
الفلسطينية بمختلف توجهاتها السياسية للوقوف بقوة في وجه
اي محاولة تفجير للمخيم أو تحويله إل��ى م�لاذ آم��ن لإلرهابيين
ّ
المتربصين بالمخيم وبلبنان بحسب ما كشفت تحقيقات األمن
العام اللبناني مع أعضاء خلية «داعش» المكتشفة.

ن�شاطات

الجسر وسفيرة هولندا
 عرض عضو كتلة المستقبل النيابية النائب سمير الجسر
األوض��اع العامة في لبنان والمنطقة مع سفيرة هولندا في لبنان
هستير سمسون.
ً
 استقبل النائب غ��ازي العريضي وف��دا من نقابة مخرجي
الصحافة ومصصمي الغرافيك ،برئاسة النقيب باتريك ناكوزي
وعضوية آرنست بعقليني ،نسرين األمين ،جان زين وناصر قواص،
وذلك لشكر العريضي على حضوره حفل التكريم الذي اقامته النقابة
لعدد من أعضائها .كما شكر الوفد العريضي «لوقوفه الدائم إلى
جانب النقابة وحرصه على تأمين مستلزماتها وح ّل ما يعترضها من
مشاكل».
 بحث المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه،
مع سفير الواليات المتحدة األميركية دايفيد هل الذي زاره أمس مودعاً،
األوضاع العامة والتطورات السياسية واألمنية في لبنان والمنطقة.
 التقى المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص،
في مكتبه في ثكنة المقر العام ،رئيس مركز بيروت الدولي للمعارض ـ
«بيال» رياض قهوجي ،في حضور العميد المتقاعد ناجي مالعب ،في
زيارة أكدا خاللها «نجاح معرض سميس  2015الذي جرى أوائل شهر
أيلول الماضي» .وقدم قهوجي درعا ً تذكارية لبصبوص عربون وفاء
وتقدير.
كما استقبل بصبوص رئيس بلدية عنجر كرابين بابوكيان ونائبه
أوهانس خوشيان ،في زي��ارة جرى خاللها البحث في قضايا تهم
المنطقة.
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عقيد «�إ�سرائيلي» في لواء غوالني يقود «داع�ش»
 روزانا ر ّمال
لم تعرف أولى أيام األزمة السورية التنظيم الذي يعرف
اليوم بـ«داعش» والذي يقوم على عقيدة بسط سيادة الدولة
بعقيدة التطرف البعيدة عن اإلسالم لكن تحت عنوانه .فقد
بدأت األزمة بمجموعات مسلحة داخلية ضمت من انشقوا عن
الجيش السوري وعرف إحدى المجموعات بـ«الجيش الحر».
لكنّ المعركة أفرزت هامشا ً أوسع من تطوير استثمارها بأدوات
مناسبة ،وفق ما تتطلبته المتغيّرات التي كانت تتوالى فجأة
حتى تدّخل ك ّل العالم في األزمة فظهرت سورية قلب العالم
ومحوره.
حضر تنظيم القاعدة في سورية بقوة حتى انقسم وانبثقت
عنه فصائل متعدّدة ،لكنّ «داعش» استطاع فصل المستفيدين
والموجهين في خطة محكمة يتضح أنّ وراءها
والمم ّولين
ّ
عقالً استخباراتيا ً جديا ً قادرا ً على إلغاء واحدة من التنظيمات
مستقبالً ،مع اإلبقاء على أخ��رى أساسية حسب الظروف.
وهنا وقعت القرعة على ّ
بث «داعش» كفزاعة الشرق األوسط
لكنها الفزاعة المتفق على التخلص منها ألنها إرهاب باعتراف
الجميع ،لتبقى «جبهة النصرة» ،الفرع الرئيسي لتنظيم
القاعدة ،الطرف الذي يحمل االجتهاد بين تطرفه أو اعتداله،
بحسب الخطة فيمكن إدخاله في التسويات المنشودة وقد
سجل للجبهة أعقد عمليات التفاوض وت ّم تظهيرها على أنها
الوحيدة القادرة على التواصل مع حكومات ومفاوضين عنها،
ومثال على ذلك أزمة مخطوفي أع��زاز والمخطوفين األتراك
في العراق واليوم العسكريين المخطوفين اللبنانيين الذين
تتواصل الجهود إلخراجهم من قبضة اإلرهابيين بوساطة
تركية ـ قطرية.
قسمت مشاركة حزب الله في القتال في سورية الرأي
ّ
العام حوله لكنّ
الحزب التزم الصمت طيلة سنوات
مضت ،واليوم لم يعد هذا الموضوع مطروحا ً للنقاش ،مكتفيا ً

بالحديث عن أنّ «إسرائيل» هي وراء هذه الجماعات المسلحة
حتى قيل في الداخل أنها «بروباغندا حزب الله المعتادة»
وأنها ذريعة لحماية الرئيس السوري بشار األسد .لكنّ الحزب
كان ،في ذلك الوقت ،قد عزم على الدخول وهو أوال ً وأخيرا ً
حزب استخباراتي بامتياز وربما كان قد جمع الكثير مما يؤكد
على التواجد «اإلسرائيلي» في سورية وعلى مقربة من البلدات
الحدودية اللبنانية الواقعة تحت سيطرته.
أفادت معلومات الحزب حينها بأنّ المجموعات اإلرهابية
بقيادة «إسرائيلية» تتعقب وترصد قياداته في البلدات
المجاورة ،وكان ال ب ّد من الدخول الستباق معارك حدودية
مقبلة على لبنان وه��و ،في ه��ذا اإلط��ار لم يقنع خصومه
اللبنانيين بالحضور «اإلسرائيلي» والخطر على لبنان
حتى ج��اءت معارك القصير وكشفت عن آليات ومدرعات
«إسرائيلية» الصنع مع وثائق فرنسية ـ «إسرائيلية» أكدت
وجودهم بين مدربيين ومشرفين على العمليات.
المرحلة الممتدة من نيسان  2012حتى اليوم اختلفت كثيرا ً
ولم يعد ممكنا ً لخصوم حزب الله السجال بهامش يرفع سقف
مناوراتهم واستهدافه من قبل اللبنانيين ألنّ هناك تبدال ً جذريا ً
حصل على الساحة األمنية ،فبلدات بعلبك والهرمل والبلدات
الحدودية التي كانت تقصف بالصواريخ توقفت تماما ً اليوم
مع توقف عمليات التفخيخ والتفجير في لبنان بسبب الضيق
الذي تعاني منه الجماعات المسلحة بعد رفع مستوى الحضور
األمني لحزب الله وشبكات األمن اللبنانية بين معلومات وقوى
أمن داخلي وأمن عام واستخبارات للجيش ،وهنا فإنّ خصوم
حزب الله المحليين الممثلين بحلفاء السعودية وقطر أو تركيا
في لبنان كحاضر أبرز في العمليات السورية باتوا أمام سؤال
أساسي هو :من الذي يقود المجموعات اإلرهابية المتطرفة
مثل «داعش» و«جبهة النصرة» ومن الذي كان يتعقب قادة
حزب الله في البقاع؟ من الذي يريد فصل سورية عن محيطها
لفصلها تلقائيا ً عن حزب الله؟
وهنا تصبح سورية غير محسوبة في طاوالت التفاوض

الرئيسية في الصراع العربي ـ «اإلسرائيلي» بعد سحبها
منه؟
الملفت في هذا اإلطار ،تقرير استخباري منشور على موقع
«غلوبال ريسيرش» الكندي يؤكد أنّ قوات األمن العراقية قامت
الخميس في  22تشرين أول الحالي ،بأسر ضابط في الجيش
«اإلسرائيلي» يقود مجموعة من مسلحي تنظيم «داع��ش»،
طارحة سؤاال ً مفاده :من يقف وراء هذا التنظيم؟
ال��م��ع��ل��وم��ات ل��م ت��ت��وق��ف ه��ن��ا ب��ل ُن��ش��رت تفاصيل عن
ال��ض��اب��ط ال��م��ذك��ور وه���و ي��دع��ى ي��وس��ي أول��ي��ن ش��اه��اك
برتبة عقيد في ل��واء غوالني «اإلسرائيلي» ورم��زه األمني
 ،Re34356578765az231434وق��د أدل��ى باعترافات
ص��ادم��ة ،م��ؤك��دا ً ق��ول ع��دد من مسلحي «داع���ش» الذين ت ّم
القبض عليهم في العراق إنّ ضباطا ً «إسرائيليين» وعمالء
لـ«الموساد» تواجدوا بين المسلحين منذ بداية القتال في
حزيران .2014
حزب الله الذي ال يعير آذانا ً صاغية والذي تعاطى مع ك ّل
استحقاقات البالد التي تؤدي إلى تصادم بالتي هي أحسن،
بدا واثقا ً منذ البداية من صحة هذه المعلومات ،وقد تصرف
على أنّ ما يجري في سورية هو اعتداء «إسرائيلي» عليه
وعلى لبنان المطروح على الئحة ض ّمه إلى دولة اإلره��اب،
فتصرف استباقيا ً تاركا ً لخصومه هوامش أضيق للحديث عن
مشروعية قتاله لإلرهاب بعدما تقدّم شيئا ً فشيئا ً في سورية
ليوازي بالمواقف الدولية مواقفه منها حتى جاء العالم كله
بين الج ّد والمراوغة لقتال اإلرهاب.
ح��زب الله ال��واث��ق م��ن العبث «اإلس��رائ��ي��ل��ي» يعرف أنّ
خصومه غير قادرين على فرض شروطهم السياسية في أي
جولة مفاوضات مقبلة .وبعد سيل التضحيات التي قدّمها
والمعركة المباشرة التي يخوضها مع «إسرائيل» فإنه لن
ينطلق في أي مفاوضات مقبلة حول االستحقاقات المطروحة
سوى من باب عدم تسليم لبنان لقمة سائغة مجدّدا ً للمشروع
«اإلسرائيلي».

تو ّقع خبير استراتيجي
أنّ يكون الهدف
العسكري األول الذي
يعمل عليه الجيش
السوري والمقاومة
بدعم من إيران
وروسيا ،هو طرد
المجموعات اإلرهابية
المسلحة من مدن
ونقاط وطرق بعينها
مح ّددة سلفاً ،وذلك
من أجل إقفال الحدود
السورية مع تركيا،
مما يؤ ّمن وقف تدفق
السالح والمسلحين من
آخر الطرق والمسالك،
ال سيما بعد انقطاع خط
اإلمداد اآلتي من األردن
بعد إقفال ما كان ُيعرف
بـ«غرفة موك» ،وقبلها
قطع ك ّل طرق اإلمداد
من الحدود اللبنانية.

محادثات بين بري ورئي�س مجل�س ال�شيوخ الفرن�سي

خطة البقاع الأمنية بين عين التينة و«الداخلية»

الر�شيه� :أمن لبنان وا�ستقراره �أولوية

الم�شنوق :الحوار جزء من ال�سلم الأهلي

بري والرشيه وسالم وعدد من رؤساء الكتل النيابية في عين التينة

المشنوق مجتمعا ً إلى تجار بعلبك

أجرى رئيس مجلس النواب نبيه
ب��ري م��ح��ادث��ات م��ع رئ��ي��س مجلس
الشيوخ الفرنسي ج��ي��رار الرشيه،
ت��ن��اول��ت ال��ت��ط��ورات ف��ي المنطقة
والوضع في لبنان وتداعيات أزمة
الالجئين السوريين ،باإلضافة إلى
التعاون البرلماني بين البلدين.
وعقد الجانبان اجتماعا ً في حضور
ال��وف��د الفرنسي ال��م��راف��ق والسفير
الفرنسي إيمانويل ب��ون والدكتور
محمود بري.
وب��ع��د االج��ت��م��اع ق���ال الرش��ي��ه:
«تبادلنا الحديث مع دول��ة الرئيس
بري حول الوضع في المنطقة ،ولبنان
في قلب هذه األوض��اع كما هو محاط
ببلدان تشهد صراعات دامية ،واألمر
الذي يجب الحرص عليه هو المحافظة
على وضعه األمني».
وأض���اف« :تعلمون أننا أصدقاء
ل��ل��ب��ن��ان ،ون��ح��ن ه��ن��ا لنستمع إل��ى
أصدقائنا ،ومن الطبيعي أن يكون في
أولويات الحديث األمن واالستقرار لهذا
البلد .وكذلك من الطبيعي في عرضنا
للوضع السياسي ت��ن��اول ال��ن��زوح
الناجم عن الصراع في سورية ،وهذه
المسألة تربك أوروب��ا لجهة التعامل
معها ،وال شك أنّ ما من بلد يستطيع
أن يتحمل ما يتحمله لبنان بسبب هذه
المسألة .هو يواجه تحديا ً استثنائيا ً
في ظل هذا العدد الكبير من الالجئين
وليس لديه ق��درة على استيعابهم،
وبالطبع إنّ ذل��ك يستأهل التقدير
وي��س��ت��دع��ي ال��ت��ض��ام��ن م��ع��ه .ولكن
الدعم األساسي كما عبر الرئيس بري
ليس فقط بالدعم ال��م��ادي بل أيضا ً
بالتضامن السياسي وح ّل األزمة».
وت���اب���ع« :ك��ذل��ك ت��ح��دث��ن��ا ف��ي ما
يه ّمنا عن العمل التشريعي واألزم��ة
التشريعية التي يمر بها لبنان ،وسمعنا
من الرئيس ب��ري ض��رورة استئناف
هذا العمل وإيجاد حل بين اللبنانيين
أنفسهم لمسألة انتخابات الرئاسة.
ونحن هنا كأصدقاء للبنان ،وهذا األمر
يعود إلى األطراف اللبنانيين وكيفية
إق��رار قانون لالنتخابات النيابية.
وبالنسبة إل��ى ال��رئ��ي��س ب���ري ،من

المهم جدا ً أن يعمل المجلس لتشريع
القضايا الضرورية وخصوصا ً في
الشأنين االقتصادي والمالي .وكما
عبرت ،فنحن هنا كبرلمانيين نحترم
أصدقاءنا اللبنانيين ولسنا هنا لنقل
رسائل إليهم ،وستكون لنا لقاءات مع
عدد من القوى لنحمل معنا رسائل من
خالل هذا التحرك .نحن كبرلمانيين
نساهم في تسهيل التواصل ،وهذه هي
طبيعة تحركنا في زيارتنا اليوم وفي
زيارتنا المقبلة إلى اي��ران والجزائر،
ألننا مهتمون جدا ً بأوضاع المنطقة».
وردا ً ع��ل��ى س�����ؤال ع���ن قضية
الالجئين السوريين وما يمكن أن تقوم
به فرنسا لمساعدة لبنان ،أجاب «إنّ
وزير الداخلية الفرنسي سيزور لبنان
األسبوع المقبل وه��ذه المسألة هي
مسألة تنفيذية ونحن مهتمون جدا ً
بهذه القضية وهذا العبء الكبير الذي
يتحمله لبنان وحيداً».

ثم أق��ام بري مأدبة غ��داء للضيف
الفرنسي وال��وف��د المرافق حضرها
ك ّل من :رئيس الحكومة تمام سالم،
الرئيس أمين الجميل ،رئيس تكتل
التغيير واإلص��ل�اح ال��ن��ائ��ب العماد
ميشال ع��ون ،رئيس لجنة الصداقة
اللبنانية ـ الفرنسية النائب ميشال
ال��م��ر ،رئيس كتلة ال��وف��اء للمقاومة
ال��ن��ائ��ب محمد رع���د ،رئ��ي��س لجنة
الشؤون الخارجية النائب عبد اللطيف
الزين ،والنواب :سمير الجسر ،جورج
ع��دوان ،آغ��وب بقرادونيان وميشال
موسى ،والدكتور محمود بري.
وك��ان الرش��ي��ه التقى النائب آالن
ع��ون في قصر الصنوبر ،م��وف��دا ً من
رئ��ي��س ت��ك��ت��ل ال��ت��غ��ي��ي��ر واإلص��ل�اح
العماد ميشال ع��ون ،على أن ي��زور
اليوم رئيس أساقفة بيروت للموارنة
المطران بولس مطر ،في دار مطرانيّة
بيروت للموارنة في األشرفيّة.

�شبان يقاطعون كلمته في «بيال»
منادين بالحرية لجورج عبداهلل
خالل افتتاحه الدورة  22لمعرض الكتاب الفرنكوفوني في «بيال»،
قاطع عدد من الشبان كلمة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد
الرشيه ،منادين بالحرية للمعتقل اللبناني في فرنسا جورج عبدالله،
قبل أن تتدخل القوى األمنية وتعمل على إخراجهم من القاعة واقتيادهم
إلى فصيلة الدرك.
وأعلنت «الحملة الدولية إلطالق سراح جورج عبدالله» في بيان،
أنّ «القوى األمنية اللبنانية أوقفت الناشط وائل عبدالله وعددا ً آخر من
النشطاء لم ُتعرف أسماؤهم ،وذلك أثناء مشاركتهم في افتتاح الدورة
الثانية والعشرين لمعرض الكتاب الفرنكوفوني».
وأكدت الحملة أنّ «النشطاء مارسوا حقهم الديمقراطي في التعبير من
خالل اطالق هتافات تطالب بالحرية لجورج عبد الله» الذي يصادف
اليوم السبت «الذكرى  32العتقاله تعسفيا ً في السجون الفرنسية».
وطالبت «بإطالق سراح الموقوفين فورا» ،معلنة أنها «ستلجأ إلى
التصعيد واالعتصام أمام مقر السفير الفرنسي في بيروت في حال عدم
إطالق سراحهم».
وذكرت الحملة بأنها ستنظم اليوم اعتصاما ً حاشدا ً أمام السفارة
الفرنسية في بيروت عند الساعة الثالثة بعد الظهر« ،بالتزامن مع
سلسلة تظاهرات أمام سجن جورج عبدالله في  Lannemezanفي
فرنسا ،إلى عدة مدن على امتداد العالم».

با�سيل ي�شكر قبر�ص على الهبة الع�سكرية

ابراهيم و ِه ْل

خفايا
خفايا

وجه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل
ّ
رسالة إلى نظيره القبرصي يوانس كاسوليدس شكر
فيها قبرص ،حكومة وشعباً ،على المساهمة في الهبة
المقدمة إلى الجيش اللبناني ،إذ تصل مرفأ بيروت في
 30الحالي ،السفينة في البحرية الفرنسية «تانغارا»
محملة بإحدى عشرة حاوية من الذخيرة والعتاد،
وه��ي الدفعة الثانية من الهبة القبرصية للجيش
اللبناني.
وأوض���ح ال��وزي��ر باسيل ف��ي رسالته أنّ «لبنان
وج��ي��ش��ه ي��خ��وض��ان م��ع��رك��ة وج���ود ض��� ّد اإلره���اب
وتهديدات أخ��رى ،وهو خط الدفاع األول عن القيم

اإلنسانية التي يتشاركها لبنان وقبرص».
كما شكر نظيره كاسوليدس على «جهده الشخصي
ال��ذي بذله في سبيل إنجاز هذه الخطوة ،وق��ال في
رسالته« :أتطلع إلى العمل معكم مستقبالً ،لما فيه
من تعزيز للعالقات الخاصة ما بين بلدينا وعلى
األصعدة كافة».
من جهة ثانية ،وجه الوزير باسيل برقية تهنئة
إلى وزير الخارجية وشؤون الكاريكوم في ترينيداد
وتوباغو دنيس موسيز لمناسبة تسلمه مه ّماته.
وتمنى له التوفيق في عمله ،وال سيما في تعزيز
وتطوير العالقات بين البلدين في ك ّل المجاالت.

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «أنّ الحوار
هو جزء من السلم األهلي في لبنان ،ونحن أكثر حاجة اآلن
إلى تماسك اللبنانيين واستمرار السلم األهلي».
وقال المشنوق بعد زيارته أمس رئيس مجلس النواب
نبيه بري في عين التينة« :كالعادة في ك ّل مفصل جدي
نلجأ إلى وطنية دولة الرئيس بري ،واليوم تركز االجتماع
على ثالثة أمور« :كان الحديث طويالً حول خطة البقاع
األمنية ،ودولة الرئيس معني بهذا األمر وسبق وتشاورت
معه منذ اللحظة األولى في تنفيذ الخطط األمنية في ك ّل
المناطق .وقد أطلعته على الوقائع التي تفيد بأنه خالل
 14شهرا ً حصل  245عملية خطف وسلب في منطقة البقاع
وفي المناطق المحيطة تحديدا ً بمدينة بعلبك ،وأنّ هذا األمر
ال يجوز أن يستمر» .وأضاف« :تعهد الرئيس بري شخصيا ً
بمتابعة تنفيذ خطة البقاع األمنية مع كل األطراف المعنية
في الجيش اللبناني أو األطراف السياسية الموجودة في
المنطقة ،وهذا عنصر اطمئنان لك ّل اللبنانيين ألنه عندما
يتعهد الرئيس بري شخصيا ً بمتابعة أي أمر فهذا يعني
أنه سينفذ .هذا الوعد والعهد يريحني ويجعلني أكثر ثقة
بأن اتصرف كوزير داخلية ك ّل لبنان وليس وزير داخلية
منطقة دون أخرى من لبنان».
وتابع المشنوق »:أما األمر الثاني فتحدثنا عن الموقف
المبدئي والمعروف أنّ الحوار هو جزء من السلم األهلي
في لبنان ،ونحن أكثر حاجة اآلن إلى تماسك اللبنانيين
واستمرار السلم األهلي .وأوضحت للرئيس بري أنّ في
كالمي السياسي الذي قلته منذ أيام في ذكرى اللواء الحسن
كان العنوان الرئيسي بالنسبة لي هو خطة البقاع األمنية.
أنا لم اتحدث بأمور شخصية ولم أتناول كرامات أحد .لدي
موقع أتصرف من خالله بمسؤولية وهذه المسؤولية في
البقاع كانت معطلة لفترة طويلة جداً .الـ  245حادث التي
تكلمت عنها حصلت كما قلت خالل  14شهراً ،وهذه أعلى
نسبة ممكنة من الخطف والسلب واالعتداء على األبرياء
والمواطنين ،وكلكم مطلعون على ما يجري من قبل أهالي
بعلبك من اعتراضات عملية على األرض.
ثالثاً ،تحدثنا عن تعزيز وتمتين دور قوى االمن الداخلي
في كل المجاالت .وأب��دى الرئيس بري ثقته بالتصرف

المسؤول لقوى األمن الداخلي في كل األحداث التي جرت
في الشهرين األخيرين ،سواء في بيروت أو خارجها».
من جهة أخ��رى ،عرض وزير الداخلية والبلديات في
مكتبه مع وفد من جمعية تجار بعلبك برئاسة حسين
عواضة الوضع األمني في المدينة وضرورة تطبيق الخطة
األمنية في ضوء التجاوزات الحاصلة.
بعد اللقاء قال عواضة« :زرن��ا معالي وزير الداخلية
وطالبناه بالخطة األمنية لمنطقة بعلبك ،وقد وعدنا خيراً،
كما وعده الرئيس نبيه بري بأنه سيساعد في تسهيل هذه
الخطة خصوصا ً في بعلبك ،ألنّ الوضع لم يعد يحتمل
هناك ،ونحن نشكر معالي الوزير على كل اهتمامه».
ور ّدا ً على سؤال حول الوضع في بعلبك اليوم ،أجاب:
«لدينا قائد سرية جديد يعمل ليالً ونهاراً ،فضالً عن بقية
األجهزة األمنية ،ونطالب سيادة العميد عماد عثمان بدور
أكبر لشعبة المعلومات في بعلبك .كما نطالب معالي
الوزير باعتقال قاتل أخي الموجود في الضاحية الجنوبية،
وهو معروف المكان والعنوان ،ومن على هذا المنبر نطالب
باعتقال القاتل الرئيسي وسحب الختم من المختار محمد
أحمد عواضة ال ُمحرض على القتل».
ولفت التاجر حسن شقير ،ب��دوره ،إل��ى «أنّ الخطة
األمنية لم تطبق في بعلبك ،وهي مرت مرور الكرام ،وكانت
ذات طابع فولكلوري ،وطالبناه بضرورة تطبيق هذه
الخطة التي وعدنا بها وتأملنا منها خيراً ،وقد نقل لنا
معالي الوزير أنّ الرئيس بري سيعمل ويشرف مباشرة
على متابعة تنفيذ هذه الخطة ،ونأمل خيراً ،وخصوصا ً
أننا تعرضنا للقتل والخطف والسلب وأحجمت الناس عن
زيارة بعلبك».
وأضاف« :إنّ بعلبك مدينة مضيافة لك ّل الناس وليست
لفئة أو شخص أو عائلة ،هي مدينة منفتحة على الجميع
لكننا نعاني صعوبات اقتصادية واجتماعية».
وعن مدى التواصل مع العشائر للح ّد من المخاطر ،قال:
«زيارتنا لوزير الداخلية أتت بعد سنوات من المراجعات
للعشائر واألح���زاب وال��ق��وى األمنية ،لكننا لم نلق أي
تجاوب من أحد .لكنّ معاليه وعدنا خيرا ً ونحن في انتظار
تنفيذ الخطة األمنية التي سنستقبلها بالورد واألرز».

مخزومي يلتقي ال�سفير البابوي
التقى رئيس حزب الحوار الوطني
فؤاد مخزومي السفير البابوي غبريالي
كاتشا إلى مأدبة غ��داء ،وع��رض معه
األوضاع في لبنان والمنطقة.
إثر القاء ،قال مخزومي «إنّ للفاتيكان
دورا ً مهما في المحافظة على مسيحيي
الشرق وتعزيز عالقاتهم بأوطانهم،
وخ��ص��وص��ا ً ف��ي ل��ب��ن��ان ،ال���ذي يجب
أن يبقى نموذجا ً لتالقي الحضارات
واألديان».
وشدّد على «ضرورة التعاون إليجاد
المخارج والحلول ألزم��ة ال��ف��راغ في
موقع رئاسة الجمهورية وتحريك أعمال
المؤسسة التشريعية ،مع الحفاظ على
الحكومة الحالية وتفعيل عملها في
انتظار الفرج الرئاسي».
ولفت مخزومي إل��ى أنّ «ترسيخ
مفهوم السالم في المنطقة وتكريسه
عبر التفاوض وال��ح��وار يحتاج إلى
اعتماد العدالة االجتماعية والمساواة
في المواطنة والتنمية االقتصادية،
س��ي��اس��ات ض���روري���ة ل��ل��ح��ف��اظ على
األوطان».

مخزومي وكاتشا

