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خفايا
خفايا

عن العالقة بين وا�شنطن و«تل �أبيب» هل كانت «خط�أ»؟

نتائجه مزلزلة

 روزانا ر َّمال

د .عبد الحكيم مرزوق
كيف ستبدو الخارطة بعد تحرير حلب من رج��س العصابات
اإلرهابية ،والتنظيمات المتأسلمة التي عاثت فيها قتالً وتدميرا ً على
مدى السنوات الماضيةُ ،ترى هل تعيد اإلدارة األميركية خلط األوراق
من جديد ،أم تقبل بالواقع ال��ذي سيفرضه رج��ال الجيش العربي
السوري وحلفاؤهم في الميدان ،أم أنها ستستم ّر في التآمر وإيجاد
سيناريوات جديدة إلطالة سنوات الحرب في سورية؟ وهي التي لم
َ
تتوان عن لعب الورقات الثالث مع ك ّل الجهات الحليفة والتي تعتبرها
عدوة في الس ّر والعلن ،حيث ال يمكن أن تقول أيّ شيء بك ّل صراحة
ووضوح بل هي على األغلب ُتخفي ما ُتعلن و ُتعلن غير ما ُتخفي؟
حلفاء واشنطن أش ّد قلقا ً من اإلدارة األميركية مما يحصل على
الجبهة الشمالية وعيونهم تتر ّقب بقلق ما يجري يومياً .ولع ّل
األكثر ده��ا ًء هو الحليف التركي الذي أصبح يقرأ ما يجري ويدرك
أن ال مستقبل للعصابات اإلرهابية في سورية ،وأنّ الجيش العربي
السوري سيتم ّكن عاجالً أم آجالً من تحرير كامل األراضي السورية التي
تتموضع عليها العصابات اإلرهابية ،ولذلك فقد بدأ بإرسال إشارات
ورسائل إلى روسيا وبدأ باالعتذار أوال ً على أمل أن تعقد لقاءات إثر
ّ
ستتوضح معالمها
لقاءات إلعادة تموضعه في الخارطة الجديدة التي
بعد حسم المعركة في حلب ،وذلك كي يخفف من الخسائر التي لحقت
به وتخلّي االتحاد األوروبي عنه ومنعه من االنضمام إلى عضويته.
والتصريحات التي صدرت أخيرا ً والتي ع ّمقت الهوة بينه وبين دول
االتحاد ،ولم يكتف الجانب التركي بذلك بل أرسل رسائل أخرى إلى
القيادة السورية عبر رئيس وزراء نظامه بأنه يريد أفضل العالقات
مع دول الجوار ،وخاصة سورية ،وبناء على ذلك لم يطل الرد السوري
على التصريحات التركية ،إذ قالت سورية عالنية إنها ال تهت ّم باألقوال
بل باألفعال ...أيّ أنّ على القيادة التركية أن تقوم بأشياء كثيرة قبل
أن تعبّر عن قيام عالقات مع سورية بعد أن خ ّربتها بالتآمر عليها عبر
السنوات الماضية من تمرير ودعم المسلحين وسرقة النفط والمعامل
من الشمال السوري.
تبقى السعودية وحدَها تعيش خارج التغطية وبعيدة عما يجري
على أرض الواقع ،حيث تبدو تصريحاتها عبر أمردها الجبير غير
واقعية ،ولم يعد أحد في العالم يتحدّث بتلك المقوالت التي يتف ّوه
بها .ولذلك يبدو بعيدا ً عن الحنكة والسياسة ويظهر صبيا ً أرعن غير
مدرك ما يقوله ،وكأنّ أحدا ً ما يل ّقنه ما يقول ،ولذلك فإنه يعبّر عن
مواقف ال منطقية وغير مفهومة وال مدروسة ،ولع ّل الشيء الواضح
في هذا المجال هو أنه كما ّ
تدل الوقائع يتحدث بلسان غير عربي!
وكأنه ال يعبّر عن سياسة دولة عربية ،خاصة بعد الفضائح التي
ظهرت إلى العلن عن اجتماعات واتصاالت مع الكيان «اإلسرائيلي»،
وهذا الذي كانت في السابق تخفيه أصبح اآلن يظهر لإلعالم بك ّل
وقاحة وصفاقة ،وأعتقد أنّ هذا األمر لم يكن مستبعَدا ً خاصة بعد أن
ثبت تآمر مملكة الرمال على العرب ك ّل قاطبة وليس سورية ومحور
المقاومة فقط .وهذا ما تجلى عبر التصريحات التي جاءت بعد حرب
تموز عام  2006والتي دعت فيها المقاومة إلى التراجع لصالح الكيان
«اإلسرائيلي» ،وكذلك دعم ما س ّمي زورا ً وبهتانا ً بـ «ثورات الربيع
العربي» ،وكذلك دعمها للمسلحين وللعصابات اإلرهابية القذرة
في سورية عبر السنوات الست الماضية بالمال والسالح .وك ّل ذلك
بالطبع ضمن المخططات األميركية في المنطقة العربية إلضعاف دول
محور المقاومة خدمة للكيان اإلسرائيلي الذي رأينا أفعاله التي كانت
تجري في األراضي المحتلة هي ذاتها تجري في المناطق التي كان
المسلّحون والعصابات اإلرهابية يسيطرون عليها ،بل إنّ تلك األفعال
فاقت الجرائم التي ارتكبها وما زال الكيان اإلسرائيلي وذلك حتى تبدو
أفعال وجرائم الصهاينة أق ّل رحمة من أفعال وجرائم العصابات
اإلرهابية المتأسلمة التي جاءت بأسماء وهويات مختلفة كلها تعبّر
عن الحقد والكراهية للعرب وللمسلمين.
هل ستبقى مملكة الرمال على مواقفها الدنيئة في محاربة القيادة
السورية أم أنها ستعتدل في الفترة المقبلة ،وخاصة إذا أعادت
الواليات المتحدة األميركية تموضعها عبر الخريطة الجديدة التي
ستؤول إليها؟...
األكيد أنّ السعودية ستبقى وحيدة في النهاية ،وستتخلى عنها
اإلدارة األميركية ،ألن ليس لدى اإلدارة صديق ،كلهم يجب أن يخدموا
مصالحها ،وفي النهاية ال ب ّد أن تتخلى عنهم .وهذا يعني أيضا ً أنّ
المؤشرات ّ
تدل على تغيير في مملكة الرمال بوجوه وأسماء جديدة
ستكون بالتأكيد في خدمة اإلدارة األميركية التي لن تتوقف عن التآمر
وعن صياغة سيناريوات جديدة في المنطقة ،وإذا فشلت سيناريواتها
الحالية ،فإنها ستستم ّر ألنها لو توقفت فهذا يعني نصرا ً كبيرا ً لمحور
المقاومة وللحلف الروسي واإلي��ران��ي ،وهي ال تريد أن تشعرهما
بالنصر أبداً ،وهذا يعني أيضا ً نهاية الكيان «اإلسرائيلي» ومقولة «إنّ
أمن الكيان اإلسرائيلي خط أحمر»...
إنّ ما ترسمه النتائج في الجبهة الشمالية لن يكون سهالً ،وستكون
نتائجه مزلزلة على الجهات كافة وسيتغيّر الكثير من األمور ،وإنّ غدا ً
لناظره قريب.
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ن�شاطات

لحود مستقبالً السفير السوري
 استقبل الرئيس العماد إميل لحود ،في دارته في اليرزة أمس ،السفير
السوري علي عبد الكريم علي .وجرى خالل اللقاء ،عرض المستجدات على
الساحتين اإلقليمية والدولية.
 التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ،في دار الفتوى،
مدير مكتب الجامعة العربية السفير عبد الرحمن الصلح وبحث معه في
األوضاع العامة.
كما استقبل األمين العام التحاد المحامين العرب السابق المحامي عمر
زين ،الذي أطلعه على النشاطات التي يقوم بها المحامون العرب إلحقاق
العدالة ،وخصوصا ً موضوع األسرى في سجون االحتالل الصهيوني،
مثمنا ً دور دري��ان في التأكيد على انتخاب رئيس للجمهورية .كما ن ّوه
«بمواقفه اإلسالمية والوطنية».
والتقى دري��ان أيضا ً وف��دا ً من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
برئاسة الياس كساب.
 ناقشت لجنة األشغال العامة والنقل والمياه ،خالل جلسة عقدتها
أمس موضوع األوتوستراد العربي بشقيه الساحلي الممتد من الناقورة
حتى ال��ح��دود السورية ،والداخلي الممتد من بيروت حتى المصنع
فاستمعت من ممثلي مجلس اإلنماء واإلعمار إلى عرض تضمن الواقع
الحالي لهذا األوتوستراد واألقسام التي نفذت منه وما هو قيد التنفيذ،
فضالً عن األقسام التي لم تتم المباشرة بها بسبب عدم إنجاز االستمالكات
أو ألسباب أخرى.
كما استعرضت موضوع األوتوستراد الدائري من خلدة حتى الضبيه
واألوتوستراد المرتبط به والممتد من نهر الكلب حتى العقيبه .وبنتيجة
النقاش ،تبين أنّ السبب األساسي الذي يعيق تنفيذ معظم األتوسترادات
هو عدم إنجاز االستمالكات وكلفتها المالية.

تتحدث المؤسسة األمنية اإلسرائيلية في معرض تقديم
تقارير سنوية منذ ما بعد ع��ام  2006عن ع��دم جهوزية
«إسرائيل» بالتقدم نحو حرب مع لبنان تغيّر فيها المعادلة
التي سبق ورسمتها وقائع الحرب حينها .فالدخول البري لم
يكن مجديا ً في لحظة تض ّررت فيها المعنويات بالمؤسسة
األمنية والعسكرية بشكل جعل من استعادة الثقة بالقيادات
من ضباط ومسؤولين أصعب من الحديث عن توغل جديد او
«ثأر».
تأخذ المؤسسة بعين االعتبار تقرير لجنة فينوغراد الذي
ال يزال يتفاعل محمالً الحكومة مسؤولية وضع «إسرائيل»
امام سياسة مته ّورة تطابقت مع مشاريع «حليفة» في ذلك
الوقت.
انضوت «إسرائيل» حينها ضمن تنفيذ مشروع اإلدارة
األميركية المرتبطة بأجندة هجوم في الشرق االوسط أدرجت
حينها أه��داف�ا ً ثالثة منذ ع��ام  2003حتى  2006تتض ّمن
الضغط على سورية لفك االرتباط عن اي��ران وح��زب الله،
والتخلي عن قيادات المقاومة الفلسطينية ،وكان ذلك في
زيارة قام بها وزير الخارجية كولن باول في العام نفسه من
اجتياح العراق  ،2003حيث كانت سورية والعراق ابرز
األهداف األميركية ،يتبعهما لبنان الذي بدأ زلزاله السياسي
رسميا ً بعد عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005
ثم حرب تموز الفاصلة.
ال يمكن فك االرتباط اليوم بقراءة العمليات في سورية
وبين التالزم االميركي اإلسرائيلي الذي يترجم تنسيقا ً دائما ً
ّ
بغض النظر عن تعاقب اإلدارات ،لكن الالفت كون حرب تموز
أحد الطلبات األميركية التي كانت تمثل رغبة المحافظين
الجدد بتقسيم المنطقة ضمن شرق اوسط جديد تبدو مفاعيله
مستمرة حتى الساعة ،او ربما محاوالت تكريس ما فشل بعد

حرب تموز ،يلفت أيضا ً الحديث اإلسرائيلي في الحرب عن
فرض واشنطن عبر وزيرة خارجيتها كوندوليزا رايس تمديد
الحرب لعشرة أيام جديدة من أجل تحقيق الهدف االساسي
منها ،وهو سحق حزب الله ،في وقت صرخت «إسرائيل» باكرا ً
من صواريخ المقاومة التي غطت جغرافية فلسطين المحتلة
بشكل ت��ا ّم ،وأفرجت عن مقدرات بحرية وبرية مستجدة
بالنسبة لـ«إسرائيل» التي بدت جاهزة لبنك أهداف وافر دون
جهوزية تقارير دقيقة عن واقع حزب الله.
يتحاسب المسؤولون اإلسرائيليون منذ عشر سنوات
ويتداول ال��رأي العام والصحافة مق ّررات لجنة فينوغراد،
وه��ي تشبه ال��ى ح� ّد بعيد ما ج��رى لحليفة واشنطن على
المقلب االوروبي وهي بريطانيا التي تع ّرض رئيس وزرائها
توني بلير للمحاسبة المفصلية بسبب انجراره للسياسة
األميركية وتأييد الهجوم على ال��ع��راق ومشاركة لندن
باالجتياح عبر لجنة تحقيق حملت اسم «تشيلكوت» رئيس
اللجنة التي اكدت أنّ الحكومة البريطانية ق ّررت المشاركة في
الحرب ض ّد العراق على أساس معلومات غير مؤكدة وبغياب
القرار الدولي المناسب ..والمقصود هنا بطبيعة الحال «القرار
الدولي» هو االلتحاق بالرغبة األميركية التي تسيّر هذا القرار،
ليتك ّرر اليوم األمر نفسه مع رئيس الوزراء دايفيد كاميرون
الذي اعترف بخطئه امام البريطانيين بمحاسبة من نوع آخر
نتيجة سياسته في البالد تجاه المنطقة و«الربيع العربي»
بين أزمتي ليبيا وسورية ودور بريطانيا في ك ّل منهما ،إضافة
الى أخذها الى مكان لم تعد العودة فيه واردة ماليا ً واقتصاديا ً
ثم انسحابها من االتحاد االوروبي وتبدّل الحكومة بما يشبه
انقالبا ً جدياً.
تركيا ،بدورها عاشت انقالبا ً جديا ً وحقيقيا ً جراء سياساتها
التي انتهجتها في سورية والتي ادّت الى تفاقم ملف األكراد
وقطع عالقاتها مع دول الجوار وإفساد عالقته بروسيا حتى
قطعها قبل العمل على ترميمها ال��ي��وم ،في وق��ت ك��ان من
المفترض ان تتقدّم المساعي التركية في المنطقة الى أقصاها

بري يبحث ووزير الإعالم
م�شروع دعم ال�صحافة الورقية

�سالم يعر�ض الو�ضع المالي مع �سالمة
ويتابع مع الزاريني م�شاريع الأمم المتحدة

بري مجتمعا ً إلى جريج في عين التينة أمس

(حسن ابراهيم)

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ،في عين التينة،
وزير اإلعالم رمزي جريج الذي قال بعد اللقاء« :الهدف من
زيارتي لدولته إطالعه على مشروع دعم الصحافة الورقية
من أجل استمرارها .وعرضت عليه المشروع ولقيت منه
تجاوبا ً كبيراً ،إذ إنه يشعر بضرورة استمرار الصحافة
الورقية التي هي واجهة لبنان الحضارية .وبعدما عرضت
هذا المشروع ولقيت من دولته الدعم الكافي ،بحثنا نتائج
ثالثية الحوار والمشاكل القائمة».
واعتبر جريج أنّ «الرئيس بري صمام أمان ،وهو يعمل
جاهدا ً من أجل استمرار الحوار توصال إلى حل المشاكل

التي يعانيها لبنان ،بدءا ً من انتخاب رئيس الجمهورية في
ظ ّل استمرار الشغور الرئاسي منذ أكثر من سنتين ،والذي
يلقي بظالله على عمل سائر المؤسسات الدستورية.
ونأمل أن ينجح دولة الرئيس في تجاوز الصعوبات التي
تعترض انتخاب رئيس جمهورية جديد».
كما استقبل بري مجلس بلدية الصرفند برئاسة رئيسه
علي خليفة ،في حضور رئيس مكتب الشؤون البلدية
واالختيارية في حركة أمل بسام طليس .وجرى عرض
لشؤون البلدة والمشاريع التي تنوي البلدية تنفيذها ،على
مستوى البنى التحتية والمشاريع اإلنمائية والخدماتية.

ّ
تفقد الوحدات الع�سكرية في طرابل�س ومحيطها

قهوجي :الجي�ش �سيبقى العمود الفقري للوطن
وبمن�أى عن �أي تجاذبات �سيا�سية �أو فئوية
تفقد قائد الجيش العماد جان
قهوجي قبل ظهر أم��س ،ال��وح��دات
العسكرية المنتشرة ف��ي منطقة
طرابلس ومحيطها ،حيث ج��ال في
معسكر عرمان للتدريب وأفتتح فيه
غرفة عمليات متقدمة ،ثم جال في
قيادة المنطقة في القبة وأفتتح فيها
مستوصفا ً ومجمعا ً رياضياً .والتقى
ضباطا ً وعناصر من اللواءين الثاني
والثاني عشر وفوجي مغاوير البحر
والتدخل األول وزوده��م التوجيهات
الالزمة.
وأثنى العماد قهوجي خالل لقائه
الضباط والعسكريين على «الجهود
والتضحيات التي يبذلونها لضبط
الحدود اللبنانية ـ السورية ،والحفاظ
على استقرار منطقة طرابلس والشمال
عموماً» ،الفتا ً إلى أنّ «الكفاءة القتالية
للجيش عديدا ً وسالحا ً وتدريباً ،باتت
اليوم أكثر تحققا ً وفاعلية من أي وقت
مضى».
أض���اف« :بهذه الكفاءة المميزة

بعد تخندق أنقرة بشكل واسع تحت العباءة األميركية منذ
بداية أزمات «الربيع العربي» ،فيما خرجت تقارير تتحدث
عن يد أميركية مباشرة باألمر تعتني بها مجموعة هيالري
ّ
تتحضر لتسلّم زم��ام األم��ور في الواليات
كلينتون التي
المتحدة ،وبينها أجهزة أمنية باتت تتصرف مع كلينتون
منذ هذه اللحظة كفائزة في االنتخابات ،وتبدو جلية محاولة
اردوغان االستحصال من واشنطن على تسليم فتح الله غولن
الى بالده والتخلي عن حمايته من واشنطن منذ فترة خروجه
من البالد وسكنه في والية بنسلفانيا.
المحاسبة التي تتع ّرض لها ال��دول الحليفة لواشنطن
تحكي الكثير من جهة الحليفة الكبرى «إس��رائ��ي��ل» ،وقد
تؤشر ال��ى أم��ر معاكس ال��ى ما س��اد لمدة عقود منذ نشوء
«إسرائيل» بأنّ واشنطن تنفذ سياساتها وك ّل ما تطلبه «تل
ابيب» من مشاريع ،لكن الواقع يشير وبتجربة حرب تموز
وبقدرة واشنطن على تمرير فكرة إطالة أمد الحرب وتوريط
«إسرائيل» وكسر مهابتها ومؤسستها األمنية والعسكرية
امام الجبهة الداخلية أوال ً وحزب الله ثانيا ً يؤكد على منطق
خدمة «إسرائيل» للمصلحة األميركية حتى نهاية الطريق.
ففي وقت كان يتض ّمن المشروع بلحظة اجتياح العراق تمرير
مندرجاته بحرب على لبنان كانت «إسرائيل» أحد جنود هذه
الحرب ،ولو تقاطعت المصالح وتؤكد من جهة أخرى تجربتي
بريطانيا وتركيا انّ حلفاء واشنطن واقعين ضمن مسار خدمة
الموقف األميركي ولو على حساب أنظمتهم .وهذا ال ينحصر
بشكل محدّد بحلفائها العرب كما ساد أيضا ً لحظة انهيار
مبارك في مصر وبن علي في تونس.
خطأ السيطرة اإلسرائيلية على األميركيين ساد التفكير
العربي لتكريس هيمنة «إسرائيل» بالمنطقة ومقولة تأثير
«إسرائيل» على الناخب األميركي مثالً لم تستطع «تل ابيب»
الضغط عبرها إلصالح عالقة سيئة بين نتنياهو وأوباما فلم
ّ
تتخط حدود المصالح ال «الخضوع».

تعليقا ً على مطالبة
النائب عاطف مجدالني
بأن ُتعطى رئاسة
مجلس الشيوخ للطائفة
األرثوذكسية ،قال نائب
بارز« :يبدو أنّ زميلنا
لم يكن على السمع
حين أق ّر اتفاق الطائف،
وأيضا ً لم يسمع
توضيحات أرباب
هذا االتفاق في األيام
القليلة الماضية ،وال
سيما الرئيس حسين
الحسيني الذي أوضح
أنّ مجلس الشيوخ ُينشأ
بعد انتخاب أول مجلس
نيابي وطني من خارج
القيد الطائفي ،وبالتالي
تتح ّرر الرئاسات كلها
من القيود الطائفية
والمذهبية ،وتنتقل
إلى الرحاب الوطنية
بمفهومها األشمل...

سالم مستقبالً حاكم مصرف لبنان

(داالتي ونهرا)

عرض رئيس الحكومة تمام سالم ،مع زواره في السراي
الحكومية ،حيث التقى حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض
سالمة وتناول البحث األوض��اع المصرفية والمالية في
لبنان.
والتقى الرئيس سالم نائب المنسق الخاص لألمم المتحدة
فيليب الزاريني وتناول البحث المشاريع التي تقوم األمم
المتحدة بتنفيذها في لبنان.
كما استقبل رئيس بلدية بيت مري المحامي روي أبو
شديد ،وتناول البحث آلية إنشاء معمل لفرز النفايات في
البلدة والذي سيوضع قيد التشغيل خالل عشرة أيام.
ومن زوار السراي :وفد من اتحاد نقابات أصحاب المخابز
واألفران برئاسة رئيس االتحاد كاظم ابراهيم ،ونقيب خبراء
المحاسبة سليم عبد الباقي.
من جهة أخ��رى ،رع��ى س�لام ممثالً بأمين ع��ام مجلس
الوزراء فؤاد فليفل فعاليات اختتام دورة تدريبية ميدانية
في السراي ،تبعها توزيع تجهيزات وعتاد على الجيش
والمديرية العامة لقوى األمن الداخلي والمديرية العامة
للدفاع المدني والمقدمة هبة من االتحاد األوروب��ي ـ مراكز
التميز تنفيذا ً إلحدى مندرجات مشروع مشترك يهدف إلى
تعزيز القدرات الوطنية للمجابهة والرد في حاالت الطوارئ
الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية.
وت ّم تدريب  25ضابطا ً ورتيبا ً من الجيش وقوى األمن
الداخلي والدفاع المدني ،من خبراء من إسبانيا وبولندا
وإيطاليا وخبراء من الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية على
التجهيزات والعتاد التي تشمل بدالت الوقاية وسترات التبريد
وأقنعة إزالة التلوث ومحطاته وكواشف إشعاعية وكيميائية
وبيولوجية والتي تعتبر معدات أساسية للمستجيبين األول
للتعامل مع المخاطر غير اإلعتيادية (.)CBRN

وألقى فليفل كلمة الرئيس سالم مؤكدا ً أنّ لبنان التزم
«ال��م��ع��اه��دات واإلت��ف��اق��ات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي تعنى بتنظيم
االستخدامات السلمية اآلمنة والمأمونة للمواد الكيميائية
والبيولوجية واإلشعاعية ،ويتعاون بشفافية وإنفتاح مع
المنظمات الدولية ذات الصلة من خالل مؤسساته الوطنية
المتخصصة إليجاد أنجح السبل واآلليات الالزمة لتنفيذ
مندرجاتها».
وق��ال« :واكبت رئاسة مجلس ال��وزراء مبادرة اإلتحاد
األوروب��ي الرامية إلى إنشاء مراكز التميز للحد من مخاطر
المواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية منذ
بدايتها في عام  ،2010وتم التزام هذه المبادرة في أواخر
العام  2013بتعيين منسق وطني لها بشكل رسمي وتقديم
الدعم الكامل له وتشكيل الفريق الوطني إلدارة أسلحة
الدمار الشامل ومواد ال  CBRNومواجهتها ،والذي يضم
كل األجهزة واإلدارات الرسمية المعنية ويعمل تحت إشراف
دولة رئيس مجلس الوزراء».
وأضاف« :أدى التعاون بين الفريق الوطني والمنظمات
الدولية المتخصصة وبينه وبين االتحاد األوروبي إلى العديد
من اإلنجازات الملموسة على الصعيد التنظيمي والهيكلي
وعلى صعيد التدريب والتجهيز والتنسيق والتكامل بين
اإلدارات المعنية».
وتابع« :نشهد اليوم على إحدى اإلنجازات اإلضافية بإنهاء
الحزمة الثالثة من مشروع مراكز التميز رقم  34المدعوم من
اإلتحاد األوروبي الستكمال التدريب على المعدات والعتاد
الضروري للمستجيب األول في حاالت الطوارئ المنضوية
على استخدام م��واد  CBRNوالتي ت ّم شراؤها من خالل
المشروع رقم  34وسيتم تسليمها اليوم إلى الجيش والمديرية
العامة لقوى األمن الداخلي والدفاع المدني».

با�سيل بعد اجتماع التكتل :موقفنا ثابت برف�ض
التمديد لقهوجي ولن نقبل �إال برئي�س ميثاقي
من الجولة التفقدية
وال����روح المعنوية ال��ع��ال��ي��ة ل��دى
ضباطه وأف���راده ،استطاع الجيش
أن يكسر شوكة اإلره���اب ،ويحمي
لبنان على الرغم من احتدام األحداث
الدامية في محيطه ،ويثبت أنه من

أفضل جيوش العالم أداء ومناقبية
واستعدادا ً للتضحية» .وأكد أنّ «هذه
المؤسسة ستبقى العمود الفقري
للوطن ،وبمنأى عن أي تجاذبات
سياسية أو فئوية».

مو�سى :لإدراك المخاطر ال ُمحدقة
وال�سعي �إلى �إيجاد الحلول
رأى النائب ميشال موسى أنّ «ال��ب�لاد أم��ام أزم��ة
مرشحة للتفاقم في حال عدم مبادرة األفرقاء للملمة
األمور والقيام بواجباتهم الدستورية» ،داعيا ً األفرقاء
إلى «إدراك المخاطر المحدقة والسعي إلى إيجاد الحلول
واالستفادة من الفرص التي يخلقها الرئيس نبيه بري».
وع��ن مصير طاولة الحوار في أيلول المقبل ،أشار
موسى ،في حديث إذاعي ،إلى «أنّ نجاحها مرتبط بشكل
أساسي بتعديل ذهنية األفرقاء وعملهم على خلق مناخ

مؤات للمؤسسات الدستورية للقيام بمهماتها وإزالة
العقبات السياسية أمام هذه المؤسسات».
وش�دّد على «أهمية انتخاب رئيس للجمهورية على
الرغم من غياب أي تقدم على هذا الصعيد» ،مشيرا ً إلى
«أنّ موقف الرئيس نبيه بري من الترشيحات الرئاسية
واضح منذ البداية ،لكن المهم هو الوصول إلى حلحلة
واضحة عندها ال يعود هناك مشكلة باألسماء التي
تطرح».

أك��د رئيس التيار الوطني الحر
وزير الخارجية والمغتربين جبران
باسيل ،بعد اجتماع «تكتل التغيير
واإلص�لاح» في الرابية ،أنّ «موقفنا
المبدئي ق��ائ��م وث��اب��ت ،ون��ح��ن مع
تعيين قائد جديد للجيش».
وق����ال« :م��وق��ف��ن��ا ث��اب��ت برفض
التمديد والمطالبة بتعيين قائد جديد
للجيش ،وهذه المرة سقطت الذريعة
التي استعملوها ضدنا ب��أنّ أحد
أقرباء رئيس التكتل العماد ميشال
عون مرشح .وسنتخذ موقفا ً في حال
التمديد لقائد الجيش جان قهوجي».
أضاف« :لسنا متمسكين بشخص
رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد
ميشال عون ،بل بمبدأ يحفظ البالد،
وعندما يختار الشعب شخصا ً آخر
فنحن معه» ،مشيرا ً إلى أنّ «هناك
من يمنع التوافق ويقود البلد إلى
الخراب ،ويحق لنا أن نتهم من يمنع
الحلول الميثاقية بإيصال البالد إلى
مكان بشع».
وتابع باسيل« :إنّ سلخ الرئيس
عن واقعه الشعبي والميثاقي ،نر ّد
عليه بعدم التخلي عن حقنا ،ولن

نقبل إال برئيس ميثاقي».
وأش��ار إلى «أنّ هناك من ينتسب
إلى شبكة الفساد التي يغطيها لقاء
خدمات وتوظيفات وهذا الفرق بين
اآلخرين وتكتل التغيير واإلص�لاح
ولهذا يحاربونه» ،الفتا ً إل��ى «من
يخرب التوافق في البلد هو نفسه
ال��ذي يخرب إص�لاح أي ش��يء في
ال��ب�لاد وإذا رف���ع غ��ط��اء سياسي
يستبدلونه بوضع طنجرة».
وتطرق إلى ملف الخلوي قائالً:
«مقارنة بسيطة باألرقام توضح أنّ
المداخيل من الخلوي على أيامنا
ارت��ف��ع��ت ،أم��ا ال��ي��وم فهي تنخفض
على رغم تباهي البعض بأرقام غير
صحيحة».
أض���اف« :ف��ي م��وض��وع الخلوي
هناك تمديد غير قانوني بال قرار من
مجلس وزراء والمداخيل انخفضت
على عكس ما حاولوا التزوير لغش
الرأي العام».
وتابع« :تخيلوا لو أنّ التيار قام
بعقد بمليار ليرة ب�لا علم مجلس
ال���وزراء م��اذا ك��ان سيحصل؟ هناك
اليوم من قام بعقد بقيمة  176مليار

ليرة )...( .موظف فئة أول��ى يحتل
موقعين ومدير ع��ام يملك حاجات
السوق وال يوزعها وهناك من يدافع
عنه ويحرم اللبنانيين والخزينة
من خدمات وأم��وال .هناك جملة من
المخالفات في أمور بديهية يرتكبها
المدير منها أن��ه يسافر بالسر عن
الوزير عدا عن أنه يزور وثائق كما
حصل مع الشركة القبرصية».
ّ
وغش
ورأى «أنّ درج��ة التعمية
المواطنين بلغت مكانا ً متقدماً،
بحيث أرس��ل الوزير الحالي كتابا ً
يسأل فيه عن شكاوينا كأنما ال أمانة
سر في الوزارة» .وقال« :وزراء التيار
رأوا هذا الواقع وقدموا الشكاوى على
المدير فيما الوزير الحالي يغطيه
ويدافع عنه .هناك مدير عام يملك
حاجة السوق من اإلنترنت وال يقدمها
وهذا ما دفع باتجاه لجوء البعض
إلى االنترنت غير الشرعي».
وأض����اف« :مشكلة االت��ص��االت
ليست بحجم التقرير الذي رفع الى
مجلس الوزراء وكل الصفحات فارغة
وتتضمن شعرا ً ومواضيع ال عالقة
لها بأسئلتنا».

