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مقابلة
روزنامة العهد للسنوات الخمس مألى بمشاريع كبرى

رفول :األمن والقضاء أساسيان لبناء الدولة

يف غمرة امللفات واالستحقاقات املهمة ،السياسية واالقتصادية واالمنائية والعسكرية،
مىض العام االول من عهد رئيس الجمهورية العامد ميشال عون كلمح البرص .من
ميزته انه وضع اسسا ملسار مشاريع مهمة بدأت او سيتم تنفيذها يف السنوات
الخمس املقبلة .منطلقها ليس ما اصطلح عىل تسميته االطراف ،امنا مداخل لبنان،
املتاريس االوىل للدفاع عنه
بعد ميض عام يف عمر العهد ،تطرح اسئلة بديهية
عن روزنامته للقادم من السنوات ،واملشاريع
التي مل تنفذ وسيعكف عىل انجازها او وضعها
عىل سكة التنفيذ ،وعن نظرته اىل السياستني
الداخلية والخارجية ومرتكزاته لهام ،والدور
املركزي للبنان عىل صعيد املحيط والعامل.
ال شك يف ان التوقعات واالمال املعلقة عىل
العهد الحايل كثرية ،كونه قام من تجربة اشبه
بـ"معمودية مريرة" من التجارب املتالحقة
والخطوات النوعية .لذلك نجد روزنامته مليئة
مبواعيد االستحقاقات عىل مختلف الصعد،
وهو ما يتناوله وزير الدولة لشؤون رئاسة
الجمهورية بيار رفول الذي يقول "اي مسؤول
لديه فكرة بناء دولة ،مثة امران اساسيان عليه
توفريهام :االمن حتى يحمي الناس يف حياتهم،
والقضاء حتى يحمي الناس يف حقوقهم .املرحلة
االوىل انجزت وتوجت بانتصار الجيش وتحرير
آخر بقعة يحتلها االرهاب يف لبنان ،وتم انجاز
التشكيالت القضائية حتى تواكب فكرة بناء
الدولة من خالل ترسيع عجلة العمل القضايئ
احكاما وتنفيذا لهذه االحكام ،وانطالقا من ثابتة
استقالل القضاء عن الضغط السيايس .يف اللقاء
االول لرئيس الجمهورية مع الجسم القضايئ
دعاهم اىل العمل وفق ضمريهم قائال لهم:
من يحاول الضغط عليكم احيلوه عىل رئيس
الجمهورية .مع انقضاء السنة االوىل من العهد،
تبقى االولوية هي وضع حد للفساد ،واال ال
ميكن بناء دولة ،وسيظل الوضع كسلة قصب
مهام وضع فيها من ماء لن يبقى منه يشء .ال
بد من الحفاظ عىل اموال الدولة من اجل تنفيذ
املشاريع الحيوية واالساسية".
يتحدث الوزير رفول عن املشاريع التي هي

موضع التنفيذ ،ويوضح ان "من ثوابت الدولة
ان تكون الزراعة قطاعا اساسيا ،وكل دول العامل
الغنية والفقرية ال تجوع اذا وجدت الزراعة ،بل
يتحقق فيها االستقرار .اما نحن ،ويا لالسف،
فقد اهملنا الزراعة .هناك خطة العادة احياء
هذا القطاع يف لبنان ،عىل ان تكون الزراعة
نوعية ومراقبة وتتمتع بالجودة مبا ميكننا من
التصدير اىل كل دول العامل .لقد ابدت اكرث من
دولة استعدادها السترياد الفاكهة من لبنان
رشط ان تكون خاضعة للمعايري الدولية السيام
لجهة نوعية االدوية والسامد املستخدم ،ونحن
يف صدد الذهاب اىل تنفيذ الخطة الزراعية.
سيتم ايضا تعزيز الصناعة وحاميتها من خالل
خطة اقتصادية اسرتاتيجية .نحن قادمون عىل
شح باملياه ،مع اننا منتلك ثروة مائية تقدر
بـ 9مليارات مرت مكعب فال نستفيد اال مبليار
فقط .لذا كان ال بد من بناء عرشات السدود،
ولهذه الغاية اجريت دراسات وبدأنا التنفيذ
حيث متكنا حتى االن من بناء  7سدود .كذلك
سنستكمل تنفيذ خطة الكهرباء التي وافق
عليها الجميع ،واالولوية لبناء واستكامل بناء
 3معامل .سيجري العمل عىل تطوير البنى
التحتية ،وحل ازمة السري وهناك اتجاه اىل
عقد مؤمتر تشارك فيه فرنسا واملانيا العادة
مسح كل الطرقات يف لبنان ووضع خارطة
جديدة لها".
يتناول ما يصفه بـ"اولوية االولويات"،
وهي"املحافظة عىل ابنائنا يف لبنان .نحن
نستثمر يف العلم منذ مئات السنني ،واللبناين
وصل اىل مرحلة بيع ارضه لتعليم ابنائه .لكن
ويا لالسف نعدّهم للخارج النعدام فرص العمل
حتى تح ّول لبنان اىل اكرب مصدر للعقول .لذلك،

نحن يف صدد فض عروض ثالثة بلوكات الستثامر
الرثوة الغازية والنفطية ،واالموال املحققة
ستذهب اىل صندوق سيادي سيكون يف خدمة
االجيال ،وستؤمن فرص عمل بعرشات االالف
من هذا الحقل ،الن االولوية ابقاء الشباب يف
لبنان مطمئنني اىل مستقبلهم .ال بد من الرتكيز
عىل االقتصاد املنتج وليس االقتصاد الريعي،
واالمناء يف املناطق من مداخل لبنان ،وهي
املتاريس االوىل للدفاع عن الوطن ومنها سيبدأ
االمناء ،حتى نثبت الناس يف قراهم وبلداتهم
ومدنهم ،وحتى ال يهجر اللبنانيون هذه املناطق
اىل بريوت وضواحيها .سنعود اىل احياء الجبل
والسهل والساحل وكل املناطق لتكون شبكة
متكاملة .سنذهب يف اتجاه تطبيق الالمركزية
االدارية ملساعدة الناس عىل انجاز معامالتهم،
مبا يخفف الضغط عن العاصمة ،ويسهل عىل
املواطن مشقة االنتقال مسافات طويلة".
يتطرق اىل خطة "العمل عىل تعزيز القوات
املسلحة من جيش وامن عام وامن داخيل وامن
دولة ،وانشاء قوى نوعية فيها من خالل تقليل
العدد وزيادة االنتاجية والفاعلية ،وسيتم توفري
كل املتطلبات من اجل تحقيق ذلك ،وتحديدا
ادخال االختصاص اىل القوات املسلحة ،اي
تحسني الجودة القتالية للدفاع عن لبنان وتوفري
االستقرار".
يتوقف عند النظرة اىل السياستني الداخلية
والخارجية .يف السياسة الداخلية يلفت اىل
"العمل عىل تثبيت االستقرار السيايس ومتتينه
اكرث ،وتعزيز وحدتنا الداخلية ،ونعترب ان
املقاومة ما زالت حاجة لبنانية اىل جانب
الجيش يف مواجهة ارسائيل واالرهاب التكفريي،
وهي قوة اضافية للبنان ،وعلينا التنسيق اكرث،
والرئيس عون يف خطاب القسم قال "اننا لن
نألو جهدا ولن نوفر مقاومة يف سبيل تحرير ما
تبقى من اراض لبنانية محتلة ،وحامية وطننا
من عدو مل يزل يطمع بارضنا ومياهنا وثرواتنا
الطبيعية" ،مع حرص االمن يف الداخل بالقوى
املسلحة" .وذكر عند خوض التيار الوطني الحر

وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول.

االنتخابات النيابية ودخوله الندوة الربملانية
"بأننا سألنا يف مجلس النواب اىل اين ستصل
املقاومة وما هدفها؟ وعندما جلسنا اىل الطاولة
تفاهمنا عىل وثيقة من عرش نقاط وضعت امام
كل اللبنانيني لتشكل مادة اساسية لوضع خطة
اسرتاتيجية لكيفية التعامل بني بعضنا البعض
ولتحصني لبنان اكرث".
يشدد الوزير رفول عىل انه "ال ميكن تنفيذ اي
خطة قبل اجراء االنتخابات النيابية ،ويا لالسف
نحن منذ  8سنوات بال انتخابات ودخلنا يف
التمديد الثالث السباب ال تقنع احدا ،يف حني
ان بلدانا يف محيطنا تشهد حروبا وجرت فيها
االنتخابات ،وال بد من ضخ دم جديد اىل مجلس
النواب ،وقانون النسبية سيؤمن دخول وجوه
جديدة اليه .وهذا مصدر غنى يدفع يف اتجاه
التنافس لخدمة لبنان ترشيعيا وامنائيا وخدماتيا،
ما يساهم يف وضعه يف مصاف الدول املتقدمة.
نحن نع ّول كثريا عىل النظام النسبي الراحة
كل الناس بحيث ال يلغي طرف اي طرف آخر،

ال يمكن تنفيذ
اي خطة قبل اجراء
االنتخابات النيابية
ال نقبل باي امالءات
من الخارج حول سياستنا
الداخلية والخارجية

والكل يأخذ حجمه ،والفرصة متاحة للجميع
للوصول اىل الندوة الربملانية".
يف السياسة الخارجية ،يقول "اوال نريد التأكيد
عىل رفضنا ان يقدم احد مصلحة اخرى عىل
مصلحة لبنان ،وال نقبل اي امالءات من الخارج
حول سياستنا الداخلية او الخارجية ،والعالقة

مع الدول العربية جيدة جدا ،لكن ال يستطيع
احد ان مييل علينا رأيا ونحن لن منيل عىل اي
دولة عربية رأيا .اننا نعمل ملصلحة لبنان وال
نريد اال مصلحة الدول العربية ،ونخوض اليوم
تجربة ناجحة مع وزير الخارجية جربان باسيل،
حيث افشلنا طرحا يف مجلس االمن يطالب
بتغيري مهمة "اليونيفيل" يف الجنوب ،ان لجهة
السعي يك تشمل مهامتها الحدود الرشقية ،او
لجهة تغيري مهمتها يف الجنوب مبا يؤدي اىل
صدام بينها واالهايل .عند صدور القرار ،1701
اشار اول بند فيه اىل وقف العمليات العدائية،
مرورا بوقف اطالق النار ،وصوال اىل االنسحاب
من االرايض املحتلة من قبل العدو االرسائييل يف
مزارع شبعا وتالل كفرشوبا والجزء الشاميل من
قرية الغجر .لكن ارسائيل مل تنفذ ايا من هذه
البنود بينام التزم لبنان ما نص عليه القرار كامال.
هناك عدوان ارسائييل مستمر ولبنان يتقدم
بالشكاوى اىل االمم املتحدة وال من يجيب".
اما امللف االخطر فهو ملف النزوح السوري،
وهنا يشدد عىل "ان لبنان مل يعد قادرا عىل
تحمل هذا العبء ،مساحة وبنى تحتية
واقتصادا .ال بد من االشارة اىل ان وزير
املصالحة يف الحكومة السورية عيل حيدر زار
العامد عون منذ  4سنوات يف الرابية ،وابدى
االستعداد عرب التواصل بني الحكومتني السورية
واللبنانية العادة النازحني اىل املناطق التي
استتب االمن فيها ،كام ابدى استعدادا العادة
من يريد من النازحني اىل مناطق توجد فيها
املعارضة .لكن الدولة اللبنانية ترفض ذلك
حتى االن ،ونحن ال نعرف ملاذا يحصل هذا
الرفض .مثة اتفاقات مع سوريا مل نعقدها نحن
وامنا قبلنا بها ونريد تطبيقها ،علام ان سوريا
تشكل املعرب الربي الوحيد اىل الدول العربية
وننقل عربها  90يف املئة من صادراتنا ،بالتايل
ال ميكن مقاطعتها .الخالف السيايس ال يعني
املقاطعة ،ووجود التمثيل الديبلومايس يعني
ان ال مقاطعة ،لذا من اولويات العهد انهاء
ملف النازحني .ارسائيل منزعجة طبعا الننا
انترصنا عىل االرهاب ،وتحرير االرض انتصار
لكل اللبنانيني وليس لفئة ضد اخرى .ويسجل
للبنان انه اول دولة عربية كانت مطوقة
باالرهاب ونجحت يف قطع دابره".
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