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المشهد السياسي

نغطي
المشنوق :نحن ال ّ
الجيش ...نحن شركاؤه
تواصلت االجتماعات
األمنية لوضع خطة
معالجة لتدهور الوضع
األمني في غير منطقة
والتوترات الظرفية
املتنقلة تمهيدًا
لرفعها إلى املسؤولني
واتخاذ القرار فيها،
فيما أكد تيار املستقبل
أن موقفه إيجابي من
إجراءات الجيش في
طرابلس وعرسال

واصل االجتماع االمني املوسع الذي عقد
أم ��س ف��ي وزارة ال��دف��اع ف��ي ال �ي��رزة درس
الخطة االمنية والتدابير الواجب اتخاذها
ل �ض �ب��ط ال� ��وض� ��ع االم � �ن� ��ي ف� ��ي ط��راب �ل��س
وع � ��رس � ��ال ،وع� � ��دم ال� �ت� �ه ��اون م ��ع امل �خ �ل�ين
باألمن ،بحسب أجواء املجتمعني.
وعلم أن االجتماع توسع في درس السبل
اآلي� �ل ��ة ال � ��ى ت �خ �ف �ي��ف االح� �ت� �ق ��ان ف ��ي ب��ؤر
ال�ت��وت��ر ،ال سيما أن��ه ات�خ��ذ طابعًا جديدًا
في تعزيز العالقة بني املؤسسات األمنية،
وتفعيل التنسيق بينها ،في ضوء ارتفاع
حدة التوتر االمني في عدد من املناطق من
البقاع والشمال وبيروت أخيرًا .وقد وضع
اللقاء الذي ضم وزيري الدفاع سمير مقبل
وال��داخ�ل�ي��ة ن�ه��اد املشنوق وق��ائ��د الجيش
العماد جان قهوجي ومدير االستخبارات
في الجيش العميد ادم��ون فاضل واملدير
ال�ع��ام ل�لام��ن ال�ع��ام ال �ل��واء ع�ب��اس إبراهيم
وامل��دي��ر العام لقوى االم��ن الداخلي اللواء
ابراهيم بصبوص ورئيس فرع املعلومات
ال �ع �م �ي��د ع �م ��اد ع �ث �م��ان ،ت� �ص ��ورًا ل�ل�خ�ط��ة
األمنية التي كلفت بها االج�ه��زة االمنية،
ع�ل��ى أن ت��رف��ع الح�ق��ًا ال��ى امل�ج�ل��س االع�ل��ى
للدفاع ومن ثم تطرح على مجلس الوزراء.
وت �ح��دث��ت م�ع�ل��وم��ات ع��ن ت�ف�ض�ي��ل رئ�ي��س
ال �ج �م �ه��وري��ة م �ي �ش��ال س �ل �ي �م��ان ع��رض�ه��ا
مباشرة على مجلس الوزراء.
واكتسب اللقاء امل��وس��ع أهمية ،ف��ي ضوء
ال� �ح� �م�ل�ات ال � �ت ��ي ت �ش �ن �ه��ا ب� �ع ��ض ال� �ق ��وى
والشخصيات على الجيش ،على خلفية

االج� � � ��راءات ال �ت��ي ي �ت �خ��ذه��ا ف ��ي ط��راب�ل��س
وع� ��رس� ��ال ،وارت � �ف� ��اع ح �م�ل�ات ال�ت�ح��ري��ض
عليه ،إال أن وزير الداخلية نهاد املشنوق
أكد إثر االجتماع أن موقف تيار املستقبل
من إجراءات الجيش في عرسال وطرابلس
إيجابي وال اعتراض عليها.
ّ
وق� ��ال امل �ش �ن��وق ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» إن «ال �خ��ط��ة
األم �ن �ي��ة ال �ت��ي ُرس �م��ت مل��واج �ه��ة األح� ��داث
والتطورات جاري العمل عليها للسيطرة
ّ
على كل املربعات» ،مشيرًا إلى أن «الخطة
ما زالت قيد النقاش بني الجهات املعنية».
ولفت إلى أن «الخطة متوازنة عاقلة هادئة
غير معتدية ،وتأخذ في االعتبار التوازن
السياسي في البلد ،وتعترف بمسؤولية
الجهات املعتدية أو التي ترعى أو ّ
تسهل
االعتداء» .وأكد أننا «لن نقبل تسليم البلد
إلى الحريق السوري».
وبالنسبة إل��ى اإلج ��راءات التي يقوم بها
الجيش في طرابلس وعرسال ،أكد أن «ال
اعتراض عليها» ،الفتًا إلى أن «موقف تيار
املستقبل منها إيجابي أي�ض��ًا» ،وأض��اف:
«نحن ال نقبل باستخدام عبارة «تغطية
ال �ج �ي��ش» .ن�ح��ن ال ن�غ�ط��ي ال �ج �ي��ش .نحن
شركاء الجيش في ما يقوم به .ويجب أن
ي�ت��وق��ف ال�ح��دي��ث ب�ع��د ال �ي��وم ع��ن الجيش
واألج�ه��زة األمنية األخ��رى أح��ده��ا بمعزل
عن اآلخر .نحن جميعًا املؤسسات األمنية
ال �ش��رع �ي��ة» .ورأى امل �ش �ن��وق أن «ال وق��ت
ملحاسبة املؤسسة العسكرية وفتح ملف
األخطاء ،فالجميع ّ
معرض للخطأ».

ول �ف��ت امل�ش�ن��وق إل��ى أن ال �ه��دف الرئيسي
لالجتماعات ه��و «تغيير طبيعة العالقة
ب�ي�ن�ن��ا وب�ي�ن ال �ج �ي��ش ،وي �ج��ب ح �س��م ه��ذا
األم ��ر» ،معتبرًا أن��ه «ل�ي��س م��ن امل�ق�ب��ول أن
ت�ب�ق��ى ه ��ذه ال �ع�لاق��ة م��رت �ب �ك��ة ،ك ��ل ال �ن��اس
وض �ع ��ت أوراق � �ه� ��ا ع �ل��ى ال� �ط ��اول ��ة ،وع �ل��ى
الجميع تحمل املسؤولية».
وع� ��ن اج �ت �م��اع��ه ب ��وزي ��ر ال� ��دف� ��اع أك� ��د أن��ه
«إيجابي ج�دًا» ،الفتًا إلى ض��رورة تخطي
كل الشكليات خالل التنسيق بني الوزارات
ً
واألجهزة االمنية .وقال« :هل ُيعقل مثال أن
أكون أول وزير داخلية يزور وزارة الدفاع
منذ التسعينيات؟ هذا أمر غير منطقي».
وس� �ي� �ك ��ون ال� ��وض� ��ع األم � �ن� ��ي ف� ��ي ص � ��دارة
ال�ب�ح��ث خ�ل�ال جلسة مجلس ال � ��وزراء في
قصر بعبدا بعد غد الخميس ،التي يضم
ج ��دول أع�م��ال�ه��ا  75ب �ن �دًا .وك ��ان ال��رئ�ي��س

سليمان سافر أم��س إل��ى الكويت لترؤس
الوفد الوزاري في القمة العربية التي تبدأ
أعمالها اليوم وتختتم غدًا.

االستحقاق الرئاسي
ع�ل��ى صعيد آخ ��ر ،ووس ��ط إص ��رار محلي
ودول��ي على إج��راء االنتخابات الرئاسية
ف � ��ي م � ��وع � ��ده � ��ا ،خ � �ط ��ا رئ � �ي � ��س امل �ج �ل��س
النيابي نبيه بري أولى الخطوات العملية
إلن� �ج ��از ه� ��ذا االس �ت �ح �ق��اق ض �م��ن م�ه�ل�ت��ه
الدستورية امل�ح��ددة بشهرين قبل انتهاء
والية الرئيس الحالي ،في  25أيار املقبل.
ف �ق��د ش �ك��ل ب ��ري ل�ج�ن��ة م��ن ك�ت�ل��ة التنمية
وال�ت�ح��ري��ر ض� ّ�م��ت ال �ن��واب ع�ل��ي ع�س�ي��ران،
ميشال موسى وياسني جابر ،للشروع في
اتصاالت لتأمني انعقاد جلسة االنتخاب.
ك��ذل��ك وض �ع��ت ل�ج�ن��ة ب �ك��رك��ي ال�س�ي��اس�ي��ة

«قائد» محور «ينصح» الجيش بعدم توقيفه مرة أخرى!
عبد الكافي الصمد
استمرت الخروق األمنية في طرابلس للهدنة الهشة غير املعلنة منذ السبت املاضي،
ما ينذر ّ
بتجدد االشتباكات .وبعد منتصف ليل األحد ـ ـ اإلثنني ،كاد توقيف حاجز
الجيش على أوت��وس��ت��راد ال��زاه��ري��ة أح��د أب���رز ق���ادة امل��ح��اور ف��ي ب��اب ال��ت��ب��ان��ة ،سعد
امل��ص��ري ،بسبب حيازته سالحًا ف��ردي��ًا غير م��رخ��ص ،أن يعيد األم���ور إل��ى النقطة
الصفر .فبعد شيوع النبأ ،ن��زل أن��ص��اره إل��ى ش���وارع املنطقة ،وب���دأوا ب��إط�لاق النار
والقذائف الصاروخية في ال��ه��واء وف��ي اتجاه مراكز الجيش ،قبل أن يخلى سبيله
ويعود الهدوء إلى املنطقة.
وطرحت الحقًا تساؤالت عن أسباب توقيف املصري ،إذ إن حيازته سالحًا فرديًا
ليست سببًا كافيًا لتوقيفه في منطقة ينتشر السالح فيها بكثافة.
ورأت مصادر سياسية في توقيف املصري «جس نبض الختبار ردود الفعل إذا
أقدم الجيش على توقيف قادة املحاور ،وفق خطة يجري الترويج أنها قيد اإلعداد».
امل��ص��ري أص���در ب��ع��د اإلف����راج ع��ن��ه ب��ي��ان��ًا أوض���ح ف��ي��ه أن���ه ن��ق��ل ب��ع��د توقيفه إل���ى ف��رع
استخبارات الجيش ،ثم أخلي سبيله بعد التأكد من أن��ه ال توجد في حقه مذكرة
توقيف .ودعا السياسيني «الذين يعطون الضوء األخضر بضربنا ،ألننا ندافع عن
أهلنا ومنطقتنا ،إلى أن يعطوا الضوء األخضر العتقال علي عيد ونجله رفعت».
يكون توقيفه «املرة األخيرة ،ألنه عندما يعتقل علي ورفعت عيد وتصادر
ونصح بأن ّ
أسلحتهما ُويحل حزبهما ،ستروننا آتني بأقدامنا إليكم» .وطالب املصري مشايخ
طرابلس وعلماءها بـ «وضع ّ
حد لهذه املهزلة قبل أن يفلت الوضع من أيدينا إذا تكرر
ما حدث».
من جهة أخرى ،عثر أمس على أصابع ديناميت ّ
معدة للتفجير في حرم كلية العلوم
في الجامعة اللبنانية ـ ـ الفرع الثالث في القبة ،وعلى قنبلة لم تنفجر في مجرى نهر
أبو علي .وأمس ،أعلنت وفاة عبد الله مناوي متأثرًا بجروح جراء إصابته برصاص
قنص في منطقة امللولة قبل أي��ام ،كما ّ
شيع يوسف م��راد ،ال��ذي توفي أم��س متأثرًا
بجروح أصيب بها أثناء االشتباكات ،ما رف��ع ع��دد قتلى الجولة العشرين ،إل��ى 28
ً
قتيال ،بينهم جندي في الجيش ،والجرحى إلى  ،179بينهم  28عسكريًا.

