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مقابلة

ذلك.  يطلب  قد  نائبا  تجد  ان  نعم ميكن   □
لكن نحن كحكومة مل ولن نتدخل يف قانون 
االنتخاب. انا قلت من اليوم االول للرئيسني 
من  قانون  اي  ارسل  لن  انني  وبري  ميقايت 
القانون  ساطبق  انا  املعنى.  هذا  يف  عندي 
النافذ يف االنتخابات. ال اعتقد ان احدا يجرؤ 
مكرر  معجل  قانون  باقرتاح  يتقدم  ان  عىل 
لتعديل قانون االنتخاب او اي اقرتاح ينعكس 
ليس  املوضوع  االنتخابية.  العملية  سلبا عىل 

شعبيا ويفتقد الجو السيايس املؤايت له.

■ قد يكون املنفذ لتعطيل االنتخابات من 
عرب  االغرتايب  الصوت  وجهة  تعديل  باب 
احياء الدائرة الـ16، فهل ذلك ممكن؟ وان 
حصل ما هو مصري حق 224 الف منترش 

يف االنتخاب؟ 
حق  من  يكون  لن  ذلك،  جرى  ان   □

بعد تحديد موعد
15 ايار انجزنا ما 

هو مطلوب منا قبل 
شهر ونصف

ليس على علمي 
ان هناك اسبابا امنية 

او سياسية لتأجيل 
االنتخابات او الغائها

ليس لدي او لدى االجهزة االمنية مثل هذه 
التوقعات. االمر ليس مرتوكا، فانا اتابع هذه 
الخوف  مستوى  عىل  اما  يوميا.  التطورات 
هناك  ان  اعتقد  ال  سياسية،  تطورات  من 
يريدها  فالشعب  االنتخابات،  يريد  ال  من 
وهي من حقه. ليس هناك من سيايس يجرؤ 
بعد  وخصوصا  يريدها،  ال  انه  القول  عىل 
17 ترشين. كل السفراء املعتمدين يف لبنان 
الذين التقيتهم اكرث من مرة، ومعهم ممثلو 
يريدون  االورويب  واالتحاد  املتحدة  االمم 

االنتخابات. 

ان  قوله  ميقايت  نجيب  الرئيس  عن  نقل   ■
عددا كبريا من االفرقاء ال يريدون االنتخابات، 
باقرتاح  يتقدم  ان  عىل  يجرؤ  احد  ال  لكن 
قانون؟ فهل يخلو االمر من مفاجأة من باب 

تعديل قانون االنتخاب بغرض تعطيلها؟

قبل ايام قليلة عىل انتهاء مهلة قبول الرتشيحات لالنتخابات النيابية يف 15 آذار الجاري، تبدو وزارة الداخلية مستعدة لالستحقاق 
االدارية  التحضريات  كل  السياسية  والشؤون  الشخصية  لالحوال  العامة  املديرية  يف  العمل  ورشة  انجزت  جهوزيتها.  بكامل 

واللوجستية والتقنية، كام توافرت االعتامدات املالية التي تسمح باجرائها يف الداخل والخارج ما مل يطرأ اي عائق مفاجىء

وزير الداخلية بّسام مولوي لـ"األمن العام":
ال سياسي يجرؤ على القول ال يريد االنتخابات

لن أقبل بإهانة أي عسكري جّراء فقدان 
الضمانات اإلستشفائية

وزير 
الداخلية 

بسام 
مولوي 

يتحدث 
اىل "االمن 

العام".

حاوره العميد منير عقيقي وجورج شاهني

مولوي  بسام  القايض  الداخلية  وزير  يستعد 
لالنتخابات النيابية كأنها حاصلة غدا، مطمئنا 
اىل اجرائها يف افضل الظروف. وهو عىل ثقة 
بأن ليس هناك من اسباب امنية او سياسية 
ذلك،  طلب  عىل  يجرؤ  من  وليس  لتأجيلها، 
وان من يخاف من وضع الشامل االمني فال 
ليس  انه  اكد  وبعدما  طرابلس.  يف  "داعش" 
نتعاطى  الحكومة  وال  انا  "ال  قال:  مرشحا،  
لجنة  عمل  احياء  واعترب  االنتخاب".  قانون 
االرشاف عىل االنتخابات قانونيا، متحدثا عن 
وضع مسودة اتفاق لتوقيع بروتوكول خاص 

مع من يرغب يف مراقبتها.
مع  العالقات  ملف  ان  اكد  السياسة  يف 
فليس  يقفل،  ال  ان  "يجب  العريب  الخليج 
لدى لبنان اي خيار اال ان يكون من ضمن 
ملا  مصدرا  يكون  ولن  العربية،  الخارطة 
الزيادات  اىل  ولفت  مجتمعاتهم".  يؤذي 
ال  انه  وقال  العسكريني،  تعويضات  عىل 
فقدان  بسبب  عسكري  اي  بـ"اهانة  يقبل 
ان  الطبية واالستشفائية". وقال  الضامنات 
اىل  الجرمية  ومعدالت  امنية  مخاطر  "ال 
واعترب  البسيطة".  الرسقات  عدا  ما  تراجع 
لكن  امني  حدث  "اسوأ  الطيونة  حادثة 
ملا  الجميع  رفض  اكدت  عليها  السيطرة 

حصل".
حاورت "االمن العام" وزير الداخلية كاآليت: 

■ اكدت اكرث من مرة ان االنتخابات النيابية 

الرتتيبات  اتخذت  فهل  موعدها.  يف  ستجري 
كلها ام ان هناك ما يعيقها؟

الداخلية  وزارة  يف  مهاميت  توليت  منذ   □
يف  ستجري  النيابية  االنتخابات  ان  قلت 
مرشوعي  ستكون  فهي  حدد.  متى  موعدها 
اللبنانيني  يريح  ما  اىل  باالضافة  االسايس، 
بدأنا  لذلك  لهم.  االمن  توفري  يعني  ما  وهو 
يف األول من ايلول الرتتيبات االدارية تحضريا 
تعديل  من  وبالرغم  االنتخابات،  لهذه 
انجزنا ما هو  املهل  االنتخاب وتقصري  قانون 
ملا ارص فخامة  ادارية.  ترتيبات  مطلوب من 
عون عىل  ميشال  العامد  الجمهورية  رئيس  
لدينا  بات  آذار   27 من  بدال  ايار   15 موعد 
تابعنا عملية تسجيل  االثناء  اضايف. يف  وقت 
قوائم  وانجزنا  الداخلية،  وزارة  يف  املغرتبني 
ضمن  من  لتصحيحها  ونرشناها  الناخبني 
املهلة املحددة اىل ان جمدت يف وقتها وبدأنا 
الناخبني  قوائم  املرشحني  بتسليم  ايام  قبل 
الشطب  لوائح  تجهيز  نبدأ  ان  النهائية، عىل 
يسمح  ما  وهو  القوائم  هذه  تجميد  فور 
قبل  منا  مطلوب  هو  ما  انجزنا  اننا  بالقول 
شهر ونصف. سنكون جاهزين لتوزيع لوائح 
موعدها،  يف  االقرتاع  مراكز  عىل  الشطب 
االنتخابية  اللوائح  طبع  اىل  بالنسبة  كام 
العودة  ومهلة  الرتشيحات  باب  اقفال  بعد 
مستوى  عىل  عنها.  النهايئ  واالعالن  عنها 
العملية  تحتاجها  التي  اللوجستية  الرتتيبات 
وااللكرتونية  التلفزيونية  كاالجهزة  االنتخابية 

االنتخابات  من  متوافرة  فهي  ومتمامتها، 
السابقة، وستتم صيانتها واعادة برمجتها من 
الوزارة يف ارشايف شخصيا،  التقني يف  الفريق 
ومستلزمات  االنتخايب  الحرب  توفري  علينا  كام 
االنتخابات  متويل  اىل  بالنسبة  اما  الطباعة. 
اقره  النواب مبا  ان يبت مجلس  ننتظر  نحن 
مجلس الوزراء من االعتامدات الالزمة لنكون 
ويف  الداخلية  االنتخابات  امتام  عىل  قادرين 
من  مطلوب  هو  ما  بعض  ان  علام  الخارج، 
االمم  برنامج  لنا  وفره  اللوجستية  االمور 

.)undp( املتحدة

تأجيل  امكان  من  مخاوف  هناك   ■
الرتتيبات  يف  النقص  بسبب  ليس  االنتخابات 
االدارية واللوجستية، فهل ميكن ان ان تكون 

االسباب سياسية؟
□ ليس عىل علمي ان هناك اسبابا سياسية، 
فالتقارير  امنية.  ستكون  انها  اعتقد  وال 
االمنية التي تردين تباعا سواء من االمن العام 
او من االمن الداخيل مل ترش اىل اي مخاوف. 
وبعد اجراء  التقاطع يف املعلومات مل يثبت 
لدي  ليس  ان  الحقيقة  مخاوف.  اي  وجود 
امني  حدث  اي  هناك  ان  جدي  مؤرش  اي 
غري متوقع. يتخوف البعض من الشامل، وانا 
لست منهم. الحديث عن وجود داعش فيه 
ال اساس له، وكل ما يف االمر ان 45 شخصا 
انتقلوا اىل العراق ما بني آب املايض وكانون 
ذلك  عن  وعدا  خمسة،  منهم  وقتل  الثاين، 
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انتخابات  الخارج املشاركة يف  املسجلني يف 
انتخاب  يف  الحق  هذا  سقط  ان  الداخل. 
الـ128 سينتخبون النواب القاريني الستة عند 
ذهابنا اىل الدائرة الـ16. لكن مزاج املنترشين 
الحق  واعطائهم  القانون  تعديل  عند  واضح. 
ارتفع  الـ15  الدوائر  اساس  عىل  االنتخاب  يف 
اىل  شهر  خالل  يف   9000 من  املسجلني  عدد 
235 الفا خالل 50 يوما. وان بقيت االمور عىل 
ما هي عليه اليوم، نحن كوزارة داخلية ليس 
لدينا مشكلة. لكن يف حال تم اي تعديل قد 
لنقلهم  التسجيل  باب  فتح  اعادة  اىل  نضطر 
آخر وفق مهل جديدة عندها  اىل  من مكان 

ميكن ان نتوقع تطيري االنتخابات. 

التأجيل  يسمى  ما  اىل  نضطر  قد  عندها   ■
التقني ولوقت محدود؟

□ ال ارى ان هناك احدا يريد ذلك، وانتم 
هكذا  من  النيابية  الكتل  مواقف  تعرفون 
اقرتاح، ومن ميكن ان يصوت معه او ضده. 
يف اي حال انا ال اتدخل يف قانون االنتخاب.
للدورة  االرشاف  هيئة  احياء  تعترب  هل   ■
قانونيا، فهي ارشفت  املقبلة عمال  االنتخابية 

تعذر  وملاذا  2018؟  العام  انتخابات  عىل  
تعيني هيئة جديدة؟

□ طبعا ان ما جرى اجراء قانوين وسليم. 
بحكم  قامئا  يعترب  عملها  فان  ولذلك 
وملهمة  العام  املرفق  يف  العمل  استمرارية 
القانون. فهو اعطاها هذه  محددة بحكم 
تستمر  الهيئة  ان  قال  نظامها  الوالية. 
هيئة  تعيني  حني  اىل  عملها  مامرسة  يف 
جديدة  هيئة  تعني  مل  انه  طاملا  جديدة. 
مل  ملاذا  اما  قامئا.  امرا  بات  ذلك  فان 
املايض  ايلول  منذ  انا  هيئة جديدة؟  تعني 
وجهت كتبا اىل كل من يعنيه امر تشكيلها 
شورى  ومجلس  االعىل  القضاء  كمجلس 
الصحافة  ونقابة  املحاسبة  وديوان  الدولة 
املدين  واملجتمع  لالعالم  الوطني  واملجلس 
ثالثة  منها  كل  ليقرتح  املحاسبة  ونقابة 
اسامء لنختار واحدا من كل منها، قبل ان 
االنتخابات  اليها خبريين يف شؤون  اضيف 
اىل  كاملة  بتشكيلة  اقرتاح  لرفع  متهيدا 
القرار  اتخاذ  عليه  الذي  الوزراء  مجلس 
النهايئ بتشكيلها؟ انا عملت ما عيل وكنت 

متحمسا للخطوة التي مل تكتمل. 

■ وما الذي حال دون اكتاملها؟
ملفا  انجزت  انني  قوله  ميكنني  ما  كل   □
التي  املقرتحة   اللوائح  من  واخرتت  كبريا 
وصلتني ممثال عن كل منهم، ولكن املوضوع 
الوزراء  مجلس  اعامل  جدول  عىل  يدرج  مل 
بسبب خالفات سياسية. والكون اوضح طاملا 
حصصا  وتقسم  توزع  واملواقع  الوظائف  ان 
نريده  ما  اىل  الوصول  فان  الطوائف  حسب 
يصبح صعبا. وملا مل يتم التوافق عىل التشكيلة 
الرئيس ميقايت املوضوع عىل جدول  مل يدرج 
االعامل. وابلغني ان بقدرتنا االستعانة بالهيئة 
او  قانونية  مالحظة  ألي  وتداركا  القامئة. 
يف  قامئة  كانت  التي  الثغرات  ولسد  نظامية 
يف  اتخذ  بقرار  ايام  قبل  مألنا  الهيئة  تشكيلة 
مراكز  مني  اقرتاح  عىل  بناء  الوزراء  مجلس 
وباتوا  شاغرة  كانت  التي  الثالثة  االعضاء 

ميارسون مهامهم بنصاب قانوين.

من  املرشحني  بعض  شكاوى  حقيقة  ما   ■
مرصفية؟  حسابات  فتح  عىل  قدرتهم  عدم 
يخضعون  مرشحني  مع  ستتعاطون  وكيف 
فتح  دون  تحول  التي  االمريكية  للعقوبات 

كيفية  ذلك  يعيق  اال  مرصفية؟  حسابات 
مراقبة آلية االنفاق يف حمالتهم االنتخابية؟

املرشحني  من  العديد  امامي  تقدم   □
مل  املصارف  ان  الخلفية،  هذه  عىل  بشكاوى 
تفتح لهم حسابات مرصفية. حجتها ان هناك 
قرارا بعدم فتح اي حسابات جديدة بسبب 
باحقية  مني  التزاما  االقتصادية.  االوضاع 
مطلبهم وجهت كتابا اىل مرصف لبنان طالبا 
لقانون  تطبيقا  املصارف  يلزم  تعميام  منه 
حرصا  للمرشحني  حسابات  فتح  االنتخاب 
نحن  لنتمكن  التايل  اليوم  يف  حصل  ما  وهو 
الحسابات  هذه  مراقبة  من  داخلية  كوزارة 
املرشحني  اىل  بالنسبة  اما  فيها.  والتدقيق 
فتح  يستطيعون  فهم  امريكيا،  املعاقبني 
بالغرض.  تفي  النها  املال  وزارة  يف  حسابات 
يف  اعتمدت  وقد  جديدة،  ليست  الخطوة 
املايض وهي خطوة قانونية طاملا انه حساب 
تعيق  مشكلة  وال  رسيا  وليس  مكشوف 
مراقبة اآللية املعتمدة يف االنفاق االنتخايب. 

التي  املؤسسات  هويات  اتضحت  هل   ■
ستشارك يف مراقبة االنتخابات؟

املؤسسات  هوية  كامل  بعد  تتضح  مل  ال،   □
انني  علام  املهمة،  هذه  يف  ترغب  التي 
ان  يل  سبق  املشاركة.  الجميع  من  طلبت 
ان  االورويب  واالتحاد  املتحدة  االمم  طالبت 
اوقع بروتوكوال  ان  املمكن  يكونا معنا. ومن 
له  لنسمح  االورويب  االتحاد  مع  للتعاون 
عتاد  من  املراقبون  يحتاجه  ما  بإدخال 

حتى  يجري  ما  ملراقبة  البقاء  من  ميكنهم 
النتائج. ليس  انتهاء االنتخابات وصدور  بعد 
مرشحا  لست  فانا  اخفيه،  او  اخافه  ما  لدي 
االتفاق  مسودة  انجزت  وقد  لالنتخابات.. 
معهم، وسنوقع الربوتوكول قريبا مع الجميع 
الداخل  تطمنئ  الخطوة  هذه  مثل  يف  الن 

والخارج يف آن. 

االنتخابات  اىل  الرتّشح  برودة  تفرّس  كيف   ■
متحمسون  هم  من  هناك  اليس  اآلن،  حتى 

لها؟
بدأنا  اننا  اىل  يعود  السبب  ان  اعتقد   □
كانت  مبكر.  توقيت  يف  لالنتخابات  التحضري 
من  اسابيع  ثالثة  نحو  قبل  تبدأ  الرتشيحات 
موعد االنتخابات، وانا سمحت بها قبل ثالثة 
اشهر لنؤكد عىل جديتنا يف التعاطي مع هذا 
مرسوم  باصدار  يقول  القانون  االستحقاق. 
من  اشهر  ثالثة  قبل  الناخبة  الهيئات  دعوة 
خمسة  قبل  فاصدرناه  االنتخابات،  موعد 

اشهر لنؤكد جهوزيتنا لالستحقاق.

ملعالجة  املبذولة  الجهود  اصبحت  اين   ■
بعد  وتحديدا  الخليجية   – اللبنانية  االزمة 
املبادرة الكويتية. وملاذا مل يقفل هذا امللف؟

□ برصاحة، هذا امللف يجب ان ال يقفل، 
ونحن ال نستطيع ان نقفل عىل انفسنا. لن 
نسمح بأن يكون لبنان منطلقا لتصدير اي 
نوع من الرش او االذى اىل اي  من الدول 
العربية، وهو مبدأ اؤمن به قبل ان تتواىل 
ترصيح  اثاره  ما  قبل  وحتى  االزمة  فصول 
االوىل  الزيارة  يف  قرداحي.  جورج  الوزير 
لالطالع  الدويل  الحريري  رفيق  مطار  اىل 
عىل االوضاع فيه وتفقد جهاز امن املطار، 
طلبت التشدد يف االجراءات املتخذة. نحن 
واالشقاء العرب لنا عالقات قوية ويجب ان 
نكون حريصني عىل مجتمعاتهم. ليس لدى 
لبنان اي خيار اال ان يكون ضمن الخارطة 
عريب  "لبنان  الدستور  ووفق  ألنه  العربية، 
معنيون  نحن  لذلك  والهوية".  االنتامء 
والتمسك  االنتامء  هذا  عىل  بالحرص 
هذه  لكل  والدولية.  العربية  بالرشعيتني 

يقفل  ان  يجب  ال  مجتمعة،  االسباب 

حادثة الطيونة اسوأ حدث امني، لكن السيطرة عليها اكدت رفض الجميع ملا حصل.

يحاوره العميد 
منري عقيقي 

وجورج شاهني.

اليومية  التقارير  اتابع 
والحديث عن وجود داعش 

في الشمال ال اساس له 
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هذا امللف، ولن نقفله قبل ان نصل اىل 
النتيجة املطلوبة، وساقوم بكل ما استطيع 

القيام به يف هذا امللف. 

االجهزة  تعانيه  ما  لتجاوز  جهودا  بذلت   ■
هل  االقتصادية،  الضائقة  نتيجة  االمنية 
وما جديد  تداعياتها  تجاوز  اىل  مطمنئ  انت 

عمليات الفرار نتيجة لذلك؟
□ نعم هناك حاالت فرار يف االمن الداخيل، 
وهي ليست بالعدد الكبري الذي يثري القلق. 
فهي مل تتجاوز الـ400 حالة من اصل 26 الف 
عديدها،  يشكلون  ورتيب  وعسكري  ضابط 
وقد توقفت هذه الظاهرة منذ فرتة. منذ ان 
لهم  قلت  املايض  ايلول  يف  مهامي  تسلمت 
العسكريني  اىل  املوجهة  االوىل  كلمتي  يف 
وامتنى  احبكم  انا  االرض،  عىل  يدي  "انتم 
ارفض  كقاٍض  انا  معي".  وتبقوا  تحبوين  ان 
يتوىل  من  اداء  ان  يقول  وهو  يرتدد  شعارا 
مهمة رسمية او منصب عام يرتبط براتبه. يف 
قناعتي انه ميكن ان يقوم اي انسان بواجبه 
حتى لو كان جائعا. اما بالنسبة اىل موضوع 
الداخيل  االمن  قوى  يف  واالستشفاء  الطبابة 
عسكري  اي  باهانة  اقبل  ان  ميكنني  فال 
مدوية  رصخة  اطلقت  لذلك  السبب.   لهذا 
هذه  لتجاوز  جاهدا  واعمل  املعنى  بهذا 
االمس  يف  ممكن.  وقت  اقرب  يف  املشكلة 
محملة  باخرة  بريوت  اىل  وصلت  القريب 
فيها  ولنا  والدوائية  الغذائية  باملساعدات 
يف  مستمر  انا  كبرية.  حصة  امن  كقوى 
الصحة  يكفي  ما  لضامن  منها  للمزيد  طلبي 
رفعنا  عينه  للهدف  للجميع.  واالستشفاء 
من  واالستشفاء  للطبابة  املخصصة  االموال 
بندا جديدا  العامة كام اضفنا  املوازنة  ضمن 
بـ"بدل نقل" للعسكر وهو ما مل يكن  سمي 
معتمدا تاريخيا. كام ان املساعدة االجتامعية 
العام يف مجلس  القطاع  اقرت ملوظفي  التي 
الوزراء شملت العسكريني. وارصرت شخصيا 
بالشؤون  الخاصة  البنود  مضاعفة  عىل 
االستمرار  لضامن  الوزارة  موازنة  يف  الصحية 

يف قيام العسكريني مبهامهم.

من شبكات  بعدما كشفتم عن مجموعة   ■

من  هل  االرسائييل،  العدو  لصالح  التجسس 
مخاوف جدية من مجموعات نامئة؟ 

احتامل  ينتفي  الجرمية  نكتشف  عندما   □
دامئا  الداء موجود  نامئا.  مرتكبها  يكون  ان 
موجودة  الجرمية  الدواء.  هو  نحتاجه  وما 
دامئا، وبوجود قوى االمن والقضاء والجدية 
تعمل  االجهزة  ان  طاملا  مكافحتها.  ميكن 
ومستعدة  والواعي  املسؤول  الجو  هذا  يف 
الدالئل  لجمها.  عىل  قادرون  للتضحية 
متوافرة وعىل سبيل املثال ال الحرص فانه مل 

مير 24 ساعة عىل اختطاف طفل يف منطقة 
اىل  ساملا  اعيد  حتى  جبيل  يف  ابراهيم  نهر 
املخدرات  ضبط  عمليات  ان  كام  ذويه. 
ليلتي  ان  ننىس  ان  يجب  وال  آخر.  دليل 
من  العام  هذا  عربتا  السنة  ورأس  امليالد 

دون اي حادث. 

الوضع  اىل  مطمنئ  انت  درجة  اي  اىل   ■
االمني؟

خالل  ومن  خائفا،  لست  برصاحة  انا   □
خطر  يوجد  ال  االمنية  للتقارير  متابعتي 
ارتفاع  اىل  ليست  الجرمية  معدالت  امني. 
يربرها  ما  لها  التي  البسيطة  الرسقات  عدا 
بسبب الفقر وفقدان الخدمات االساسية من 
عدد  وجود  ونتيجة  وخالفهام،  وماء  كهرباء 
شعرت  برصاحة  لبنان.  يف  االجانب  من  كبري 
كانت  االخرية  الفرتة  يف  حصل  ما  ابشع  ان 
السيطرة  بعد  تتطور  ومل  الطيونة  حادثة 

عليها بسبب رفض الجميع ما حصل.

ال انا وال نحن 
كحكومة سنتدخل في 

االنتخاب قانون 

ليس لدى لبنان اي خيار اال ان يكون من ضمن الخارطة العربية.


