حمليات �سيا�سية

السنة الثامنة  /االربعاء  24 /آب  / 2016العــدد 2160
Eighth year / Wednesday / 24 August 2016 / Issue No. 2160

با�سيل� :سنقاطع جل�سة الحكومة الخمي�س
كر�سالة تحذيريّة لوقف مخالفة القانون
ت����رأّس رئ��ي��س ت��ك� ّت��ل «التغيير
واإلص�ل�اح» النائب العماد ميشال
عون االجتماع األسبوعي للتك ّتل في
الرابية.
وعلى األث��ر ،ق��ال رئيس «التيار
ال��وط��ن��ي ال��ح��ر» وزي���ر الخارجية
وال��م��غ��ت��رب��ي��ن ج���ب���ران ب��اس��ي��ل:
«إنّ ال��وض��ع ال��ع��ام معلوم بأ ّننا
نعيش في بلد ال يوجد فيه رئيس
للجمهوريّة ،والمجلس النيابي
متو ّقف ،والحكومة تشكو من شلل
في عملها .نحن نعيش في حكومة
ّ
ونتشظى من أذيّتها
ت��ؤذي البلد،
للبلد ولنا ،وت ّتخذ أحيانا ً فيها قرارات
خاطئة ،أو ال ت ّتخذ القرارات الالزمة.
وبوجودنا فيها نتح ّمل مسؤولية،
ويقول لنا الناس لماذا ال تستقيلوا،
فالجواب هو أ ّننا ال نريد أن نترك
البلد في ف��راغ كامل ،وأ ّننا نص ّوب
ببقائنا ما أمكن من العمل ونعيش
ضمن هذا األذى ،ف��األذى علينا في
التيار الوطني الحر وتك ّتل التغيير
واإلص�لاح بالشخصي ،بالمباشر،
وبالسياسي وبالمعنوي».
أضاف« :تح ّمل مسؤولية األمور
تصدّينا له ،فهذا ما حصل في ملف
النفاياتّ .
تلطخنا بملف نحن أول من
عارضه في عام  ،2008وأصبحنا
مسؤولين عنه .لقد عارضناه أيضا ً
في هذه الحكومة ،وكذلك األم��ر في
ملف الكهرباء ،فال إنتاج وال مشاريع
ُتن َّفذ رغم وجود خطة ،ومشاريعها
وأموالها يوقفونها ،وكذلك بالنسبة
إل��ى مشاريع المياه ،حيث أوقفت
ب��ح��ج��ج واه��ي��ة ك��ح��م��اي��ة البيئة
والحفاظ عليها وغيرها .أ ّما في ملف
النفط ،فنجتهد كي يسير وفق المسار
ال�لازم القانوني والشفاف ،و ُن ّتهم
عندما نح ّل المشاكل بـ«الصفقة».
وفي ما يتعلّق بموضوع االتصاالت
والتخابر غير الشرعي واإلنترنت غير
الشرعي ،هناك تراجع في المداخيل،
والحكومة ال تح ّرك ساكنا ً وال ت ّتخذ
اإلجراءات الالزمة».
وتابع« :نع ّد الكثير من المناقصات
والمخالفات ،واعتراضاتنا كثيرة
وعديدة في اإلدارة وك ّل األمور ،وهذا
المنوال هو نفسه في المل ّفات الكيانيّة
أيضاً .ففي موضوع اإلره��اب ،هناك
أرض محتلّة وبلدة لبنانيّة عزيزة
شبه مسيطر عليها ،وال��واض��ح ألاّ

قرار سياس ّيا ً في الحكومة رغم كل
مطالباتنا ،وكذلك األمر في موضوع
النازحين .هناك أوراق دوليّة واضحة
بالتوطين والتجنيس ،وال إجراء من
الحكومة رغم الكثير من االجتماعات
للجنة النازحين والملفات ،فخالل
عام ونصف عام لم ُي َّتخذ أيّ إجراء».
وأردف« :أنّ هذه األسباب الموجبة
كلّها ،والتي نعدّدها ،توصلنا إلى
أن نعيش في شغور عام ،في فراغ
ع��ام ،والمكان حيث ال��ف��راغ نطلب
تعبئته ،وال يت ّم التجاوب معنا،
والمكان المملوء يت ّم بنا ًء على طلب
أحدهم ملؤه ،فهذه هي االستنسابيّة
والمعايير المزدوجة ،كي نصل ضمن
هذه األسباب الموجبة إلى ما حدث
ف��ي الجلسة األخ��ي��رة ف��ي موضوع
التعيينات .وعلى هذا المنوال نفسه،
وبمنطق الفريق اآلخر ،لم ن ّتفق على
اسم لقائد الجيش ،وضمن منطقهم
اعتمدوا التمديد ،وجدنا حلاّ ً جزئ ّيا ً
أ ّن��ن��ا اتفقنا على أس��م��اء للمجلس
العسكري وت ّم تعيينهم .وهذا العام،
ا ّتفقنا أل ّن��ن��ا وافقنا ،ول��م يعترض
أح��د على اس��م لعضو في المجلس
العسكري ،أل ّننا قلنا من يريده تيار
المستقبل أو الطائفة السنيّة كونه
سن ّيا ً نحن موافقون عليه ،ورغم
ذلك ت ّمت مخالفة القانون بتأجيل
التسريح ،وم��ا يُس ّمى التمديد ،ال
لسبب إلاّ لكسر القانون وكسرنا أل ّننا
أنصار القانون .وفي المرة السابقة،
لم نسكت ،وح��دث ما ح��دث ووجد
الحل بأ ّننا ع ّي ّنا من ا ّتفقنا عليه،

وبقي عالقا ً من لم ن ّتفق عليه ،وهو
َ
قائد الجيش».
وقال« :هذا العام لن نسكت أيضاً،
وسنقوم بما يلزم ،وقرارنا هو التالي:
مقاطعة أو عدم حضور جلسة مجلس
ال��وزراء القادمة كرسالة تحذيريّة
اع��ت��راض � ّي��ة ك��ي ت��وق��ف الحكومة
مخالفة القانون ،لكن القضيّة أبعد
من القانونيّة والدستوريّة لقرارات
الحكومة ،فالقضيّة متعلّقة بميثاقيّة
الحكومة ،ونحن قلنا ما الذي سنفعله
يوم الخميس ،والسؤال مطروح على
اآلخرين ما الذي سيقومون به هم يوم
الخميس ،وكيف يمكن لحكومة أن
تجتمع إذا فقدت ميثاقيّتها ،أو نعتبر
أ ّننا نعود إلى مرحلة الـ،2015/90
وبحكم من دون القوى المسيحيّة
األساسيّة وقتها».
أض��اف« :ك��ان هناك من بإمكانه
ال��ق��ول ،إنّ ه��ذه ال��ق��وى ق��د غيّبت
نفسها .أ ّم���ا ال��ي��وم فهي م��وج��ودة
وحيّة ومنتخبة وقائمة في ح ّد ذاتها
وتعبّر عن إرادة الحياة والبقاء ،فهل
نغيّبها؟ ه��ذا س��ؤال م��ط��روح على
شركائنا ف��ي ال��وط��ن جميعا ً ومن
دون استثناء ،هل يقبلون في ظل
غياب رئيس الجمهورية أن تحكم
حكومة بغياب المسيحيّين فيها؟
وعلى ض��وء الجواب ال��ذي يحدّده
أوال ً رئيس الحكومة ،وثانيا ً مك ّونات
الحكومة الباقية بكل أجزائها نكون
بعد الخميس ليس أمام أزمة حكم،
إ ّنما أمام أزمة نظام».

الم�شنوق� :سنطلب �سحب ترخي�ص حماة الديار
ً
رئي�سا ن�صون معه الدولة
ونريد
أعلن وزي��ر الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق ،في مؤتمر صحافي
عقده في دار الفتوى في طرابلس،
بدعوة من ُمفتي طرابلس والشمال
ال��دك��ت��ور ال��ش��ي��خ م��ال��ك ال��ش��ع��ار
لمناسبة ال��ذك��رى الثالثة لتفجير
مسجدي السالم والتقوى ،أ ّنه «في
صدد تحضير ملف أمني وقانوني
لنتقدّم في مجلس ال���وزراء بطلب
إللغاء الترخيص ال ُمعطى لحماة
ال��دي��ار» ،م��ش �دّدا ً على أنّ «ال��دي��ار
ال ُتحمى بمزيد م��ن الميليشيّات،
وال بمزيد من القوى المسلّحة غير
الشرعيّة ،ب��ل بالتفاهم وال��ح��وار
وال��ت��ن��ازالت المتبادلة ،وبالمزيد
من السعي لتثبيت أرك��ان نظامنا
السياسي بملء فراغاته».
ّ
وأ ّكد المشنوق «أ ّننا فريق ال يبحث
عن ّ
مرشح ،بل عن رئيس للجمهوريّة
ن��ص��ون ب��ه وم��ع��ه س�لام��ة ال��دول��ة
وهيكلها ،ونحن ال ننتظر الخارج
وال ال��خ��ارج يفتقدنا ،وخيارنا كما
طرابلس هو الدولة» ،مشدّدا ً على أ ّننا
«مع الحوار ومع التسوية ،لكن شرط
ألاّ يكون الحوار مج ّرد وقت مستقطع
بين اشتباكين ،أو أن تكون التسوية
اسما ً آخر لالستسالم ،وهذا ال يح ّقق
للبلد إلاّ المزيد من القدرة للتط ّرف
والمزيد من التراجع لالعتدال».
وق�����ال« :ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات األم��ن � ّي��ة
وال���دول اللبنانيّة المم ّثلة بقوى
األمن الداخلي ،التي أجرت التحقيق
في جريمة تفجير مسجدي التقوى
والسالم عبر شعبة المعلومات ،قامت
بتحقيقاتها كاملة وس ّمت كل الناس
المسؤولين عن هذه الجريمة ،فردا ً
فرداً ،في لبنان وفي سورية ،أسماء
ّ
ّ
والمتدخلين وأسماء
للمخططين

جانب من المؤتمر الصحافي
المفجرين وأس��م��اء الذين ساعدوا
ّ
وسهّلوا .وخريطة المسؤوليّة األمنيّة
واضحة  ،% 100في وقت قياسي،
وأحيل الملف بكامله إل��ى القضاء،
وس ّمت الحكومة في حينها مح ّققا ً
عدل ّيا ً والملف بين يديه .بعضهم
أوقِف ،وبعضهم هرب ،لكن األسماء
كلّها معروفة والمسؤوليات محدّدة
والمح ّقق العدلي يقوم بواجباته
إلكمال ه��ذا الملف إلظهار الحقيقة
القضائيّة».
وت��اب��ع« :خ�ل�ال يومين سيكون
الملف بين يديّ سماحة المفتي ،وفيه
كل أسماء الموجودين والهاربين
ّ
والمخططين والمن ّفذين».
وك��ان المؤتمر الصحافي اس ُته ّل
بكلمة ل ُمفتي طرابلس والشمال مالك
الشعار ،الذي أ ّكد «أنّ العدالة وحدها
تح ّقق األم��ن واالستقرار ،والعدالة
بين أبناء الوطن الواحد هي التي
تغرس ب��ذور المواطنة الصالحة،

والدولة التي ال تقوم على العدل ال
مستقبل لها».
من جهته ،أع��رب راع��ي أبرشيّة
طرابلس المارونيّة المطران جورج بو
جودة ،عن أمله في «أن تكون المدينة
ّ
تخطت قطوع تلك األحداث إلى غير
قد
ّ
رجعة بوعي الحكام والمسؤولين
فيها ،أك��ان��وا سياسيّين أم مراجع
روحيّة أو مجتمعا ً مدن ّياً ،فالمدينة
مآس وويالت ،وعلينا جميعا ً
يكفيها
ٍ
العمل على إع��ادة ال��ص��ورة النق ّية
لطرابلس كما عرفناها وعرفها الجميع
مدينة للحياة والعالقات االجتماعية
بين أبنائها ،ومقصدا ً شعب ّيا ً من ّوعا ً
لكل فئات المجتمع اللبناني».
ودع��ا ب��و ج��ودة المسؤولين إلى
«أن يفسحوا ف��ي ال��م��ج��ال للقضاء
ليعمل بحريّة والقيام بمها ّمه من
دون التأثير عليه ،وأن يعيدوا إليه
دوره الب ّناء والفعّ ال من دون المساس
بصالحيّاته».

مخزومي من دار الفتوى:
لتحييد الحكومة عن النزاعات ال�سيا�س ّية
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دري��ان،
في دار الفتوى ،رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد
مخزومي ،وعرض معه األوضاع العامة.
وق��ال مخزومي إثر اللقاء« :إنّ اللقاء مع سماحته كان
صحته وعلى الدار».
لالطمئنان على ّ
مؤسسات الفتوى»،
وأثنى على جهود المفتي لـ«تحديث ّ
ولفت إلى أ ّنه «توافق مع المفتي على أهميّة العمل الذي يقوم
ومؤسسات الفتوى ،وتفعيل مداخيلها من
به لتطوير الدار
ّ
خالل استثمار العقارات واألمالك التابعة لها» ،مشدّدا ً «على
ضرورة الوقوف مع خط االعتدال الذي ينتهجه المفتي الذي
يك ّرر دائما ً أنّ لبنان للجميع ،مع المحافظة على تركيبة البلد
الطائفيّة والمذهبيّة ضمن مشروع وطني متكامل».
وأ ّكد مخزومي «أنّ هدف سماحته هو تخفيف االحتقان،
والتوصل إلى حلول من أجل التعايش
وجمع المسلمين
ّ

معاً» .وقال« :إ ّنه يتوافق مع سماحته على ضرورة التوافق
النتخاب رئيس للجمهوريّة وإنهاء أزمة الفراغ» ،الفتا ً إلى
دولي «لهذه الحالة الغريبة العجيبة
«إيحاءات تفيد عن قبول
ّ
في لبنان» ،متخ ّوفا ً من «أن يطول الوضع القائم» ،ومشيرا ً
إلى أنّ هناك الكثير من التط ّورات في المنطقة ،وخطابا ً حا ّدا ً
في الداخل بما يساهم في تأجيج الطائفيّة والمذهبيّة في
البلد».
وإذ الحظ «أنّ السياسة تأخذ وقتها» ،أبدى مخاوفه من
«أن يؤ ّثر هذا التأخير في ا ّتخاذ القرارات السياسيّة على
الوضع االقتصادي والنظام المصرفي والليرة اللبنانيّة،
ونحن على أب��واب المدارس والشتاء» ،داعيا ً إلى «تحييد
عمل الحكومة عن النزاعات السياسيّة وتفعيل عملها ،ألنّ
التحديّات االجتماعيّة واالقتصاديّة والمعيشيّة كبيرة
وشديدة الوطأة على المواطنين».

عدم اكتمال الن�صاب
ط ّير جل�سة اللجان
لم تنعقد جلسة اللجان المشتركة
التي كانت مق ّررة العاشرة والنصف
للجنتي اإلدارة
من قبل ظهر أم��س
ّ
الوطني والداخليّة
والعدل والدفاع
ّ
واألمن والبلديّات ،بسبب عدم اكتمال
ال ّنصاب القانوني.
وك��ان من المق ّرر أن تبدأ اللجان
ال��م��ش��ت��رك��ة درس اق���ت���راح ق��ان��ون
الالمركزيّة اإلدارية ،الذي كان أحاله
رئيس مجلس الن ّواب نبيه ب ّري إلى
اللجان المشتركة للبدء بدراسته
وإق����راره كبند إص�لاح��ي م��ن بنود
اتفاق الطائف ،إضاف ًة إلى تشكيل
لجنة ف��رع� ّي��ة لمتابعة ه��ذا البند
وإجراء مقارنة بين اقتراحي النائب
روبير غانم والنائب سامي الجميّل
الختيار القواسم المشتركة ودمجهما
في اقتراح واحد ،تسهيالً للمناقشة
والتعديل.

لجنة االت�صاالت :الدفوع ال�شكل ّية وال�سيا�س ّية
تبطئ ّ
بت دعاوى الإنترنت غير ال�شرعي
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«العمل الإ�سالمي»
التقت ال�سفير ال�سوداني
زار وف����د م���ن «ج��ب��ه��ة ال��ع��م��ل
المنسق
اإلسالمي» في لبنان برئاسة
ّ
العام الشيخ الدكتور زهير الجعيد،
يرافقه أعضاء مجلس القيادة الشيخ
هاشم منقارة ،الشيخ غازي حنينة
والشيخ شريف توتيو ،مق ّر السفارة
ال��س��ودان � ّي��ة ف��ي ب��ي��روت ،وال��ت��ق��وا
السفير علي الصادق علي ،وجرى
البحث ،بحسب بيان للجبهة ،في
«شؤون المنطقة وما آلت إليه األمور
واألوض��اع وخصوصا ً في فلسطين
المحتلة بعد ال��ع��دوان الصهيوني
المستج ّد والمستمر على قطاع غزة
الع ّزة».
ورح��ب السفير السوداني بوفد
ّ
الجبهة ،مثنيا ًعلى «جهودها وحركتها
الدؤوبة من أجل توحيد األمة» ولفتَ
متأصلة وجذريّة مع
إلى أنّ «العداوة
ّ
العدو الصهيوني الغاصب والمحتل
لفلسطين ،وأنّ السودان في طليعة
المتضامنين وال��داع��م��ي��ن لحقوق
الشعب الفلسطيني في الداخل وفي
ّ
الشتات ،ومع حق العودة إلى أرضه
ووطنه من دون قيد أو شرط».
من جهته ،أ ّك��د الجعيد «ض��رورة
وأهميّة ال��وح��دة بين المسلمين».
واستنكر العدوان «اإلسرائيلي» على
قطاع غ��زة ،داعيا ً الجميع للوقوف
صفا ً واحدا ً لمواجهة العدوان.

«م�ؤتمر بيروت وال�ساحل»:
لتطبيق الطائف والن�سب ّية
ع��ق��دت ل��ج��ن��ة «م��ؤت��م��ر ب��ي��روت
وال��س��اح��ل» اجتماعها ال���دوري في
مركز توفيق طبارة ،بمشاركة قوى
�ؤس��س��ات
وش��خ��ص� ّي��ات وط��ن� ّي��ة وم� ّ
أهليّة ونقابيّة ،ناقشت خالله قضايا
محليّة وعربيّة.
استه ّل االجتماع رئيس المؤتمر
الشعبي اللبناني كمال شاتيال ،الذي
دع��ا إل��ى «تطبيق الطائف واعتماد
النسبيّة في االنتخابات النيابيّة».
وح ّملت اللجنة «المسؤوليّة لكل
نائب أو كتلة تمتنع عن الموافقة على
النسبيّة في االنتخابات النيابيّة»،
مطالب ًة «رئيس الحكومة بجلسة
خاصة لوضع ّ
خطة تطبيقيّة لدستور
الطائف ال��ذي يش ّكل حلوال ً لمعظم
المشكالت».
ورأت أنّ «تعطيل أجهزة الرقابة
وإلحاق السلطة القضائيّة بالسلطة
التنفيذيّة أدّيا إلى تجميد القوانين،
وإطالق االحتكارات ،وعدم محاسبة
ال��م��س��ؤول��ي��ن ع��ن أزم���ة ال��ن��ف��اي��ات
والتل ّوث الشامل في المياه وانقطاع
الكهرباء وتردّي الخدمات».
وطالبت اللجنة «وزي��ر الداخلية
ّ
بالتدخل الفوري لوقف التعدّيات
على العقار المحاذي للطريق العام
المؤدّي إلى بلدة عرسال ،علما ً أنّ هذه
المخالفات قامت بها بلدية عرسال
السابقة ومستم ّرة حتى اآلن».

قليمو�س:
م�ؤتمر لـ«الرابطة»
حول النزوح
أ ّك��د رئيس الرابطة المارونية في
لبنان ،النقيب أنطوان قليموس ،أنّ
«الرابطة المارونيّة في أستراليا تعمل
في منحى التعاون والتكامل معنا،
ووجهت إلينا دعوة للحضور وننتظر
ّ
منها البرنامج حتى نؤ ّكد حضورنا.
كما نعمل على توحيد الرؤيا والمواقف
وتعديل النظام قبل أن يتب ّنوه ،أل ّنهم
يملكون نظاما ً مختلفاً».
وع��ن التحضير إلط�ل�اق قانون
استعادة الجنسيّة ودور الرابطة،
قال لـ«المركزية» »:تهت ّم المؤسسة
المارونيّة لالنتشار بتسويق هذا
الموضوع ل��دى لبنانيّي االنتشار،
وتنسق م��ع مكاتب ال��رواب��ط حول
ّ
العالم ،ونحن ندعم عملها ونتعاون
ونتواصل معها من دون أن تكون
هناك ازدواجيّة في العمل».
ّ
وتحضر الرابطة في لبنان لمؤتمر
لها مطلع أيلول المقبل ،تعقد جلسته
الختاميّة في الـ 13منه ،وسيكون
لها موقف واض��ح م��ن تأثيراألزمة
ال��س��ور ّي��ة وال��ن��زوح ال��س��وري على
لبنان .وأ ّك��د قليموس« ،أنّ الموقف
مبدئي بالنسبة للرابطة ،وخالصة
ّ
المؤتمر ستكون وط��ن� ّي��ة وليست
خاصة».
ّ

جانب من اجتماع اللجنة
عقدت لجنة اإلع�لام واالتصاالت
جلسة أم��س ف��ي المجلس النيابي
برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن
فضل الله وحضور وزير االتصاالت
ب��ط��رس ح���رب ،وزي���ر المالية علي
حسن خليل ،مق ّرر اللجنة النائب
ع ّمار حوري ،والن ّواب :مروان فارس،
هاني قبيسي ،كامل الرفاعي ،جان
أوغاسبيان ،قاسم هاشم ،آالن عون،
ع��ب��اس ه��اش��م ،نبيل ن��ق��وال ،زي��اد
القادري وعلي عمار.
كما حضر المدّعي العام المالي
القاضي علي إبراهيم ،ورئيس هيئة
القضايا في وزارة العدل القاضي
م���روان ك��رك��ب��ي ،وم��س��ت��ش��ارا وزي��ر
االتصاالت آالن باسيل وناجي عبود.
وتق ّرر عقد جلسة أخ��رى في 20
أيلول المقبل.
بعد الجلسة عقد فضل الله مؤتمرا ً
صحاف ّيا ً حضره حرب وخليل ،كما
حضره النائب آالن عون.
بداية ،قال فضل الله« :خصصنا
جلسة ال��ي��وم ل� ّ
لاط�لاع على الهدر
المالي في هذا الملف ،واستمعنا إلى
المدّعي العام المالي األستاذ علي
إبراهيم حول مجريات التحقيقات في
التخابر الدولي غير الشرعي ،وفي ما
عُ رف بتفاوت اإلسراع «باأليوانات»،
واستمعنا أيضا ً إل��ى معالي وزير
المالية ومعالي وزي��ر االت��ص��االت
حول المسار المالي واإلداري .كما
استمعنا إلى األستاذ مروان كركبي،
المعني بتقديم الدعاوى حول مسار
ومصير الدعاوى لحفظ حقول الدولة
اللبنانيّة».
أض��اف« :المسار المالي هو جزء
م��ن م��س��ار أوس���ع يتعلّق بالملف
الشرعي،
األساس ،أيّ اإلنترنت غير
ّ
فنحن ب��دأن��ا بهذا الملف ووضعنا
كل األم��ور في يد القضاء اللبناني،
ّ
نتدخل في
نيابي ال
ونحن كمجلس
ّ
عمل القضاء ،ونعرف أنّ هناك فصل
ّ
الحث على
سلطات ،لكن دورن��ا هو
إنهاء ه��ذه القضيّة ،فبالنسبة لنا

كلجنة ،أنجزنا الكثير الكثير م ّما علينا
القيام به ،وقمنا بالواجبات المطلوبة
م ّنا ،وقدّمنا كل األمور للقضاء .وأملنا
م��ن القضاء أن يسرع ف��ي ب��تّ هذا
الملف ،أل ّن��ه في اللحظة التي يقول
فيها القضاء إ ّن��ه ب��دأ بالمحاسبة،
يكون عملنا نحن قد انتهى ،فنحن
كشفنا ع��ن القضيّة بالتعاون مع
وزارة االتصاالت المعنيّة ،وبالتعاون
مع وزارة المال التي قدّمت الدعاوى
وبقي األمر األساس
المطلوبة منها،
َ
وه���و ال��م��ح��اس��ب��ة ،ول�لأس��ف ف��إنّ
الصورة التي نقدّمها اليوم عن بلدنا
هي صورة غياب المحاسبة ،علما ً أنّ
هناك فسادا ً وهدرا ً ومرتكبين».
وق���ال« :ح��ت��ى اآلن جلسة وراء
جلسة وانكشاف قضيّة تلو القضيّة
وملف تلو الملف في هذا الموضوع،
لم ن َر حتى اآلن أيّ محاسبة فعليّة،
فبالنسبة لنا سنبقى نجتمع ونلتقي
ونتابع ّ
ونطلع على كل المستجدّات
والمعطيات الجديدة ،خصوصا ً بعد
أن تكشف لنا المزيد من المعطيات
والمعلومات ،حتى نقول للبنانيين إنّ
هناك قضيّة ُفتحت في لبنان وأمكن
لنا أن نصل إلى النتجية المرج ّوة».
ور ّدا ً على س��ؤال ،قال فضل الله:
«كما قلنا اليوم داخل الجلسة ،هناك
ت��ذ ّرع بالدفوع الشكليّة للتباطؤ،
وقلنا يبدو أنّ هناك دفوعا ً سياسيّة
ت��م��ن��ع ال��م��ح��اس��ب��ة ،ه���ذه ال��دف��وع
السياسيّة أيضا ً سنبقى نالحقها.
�ي لإلعالم،
وهنا أي��ض�ا ً دور أس��اس� ّ
هو الذي يص ّوب على الجهات التي
تتح ّمل مسؤوليّة الدفوع السياسيّة،
في الوقت ال��ذي يتسلّح المرتكبون
بالدفوع الشكليّة».
«توصلنا
بدوره قال الوزير حرب:
ّ
إل��ى بعض ال��خ�لاص��ات؛ الخالصة
األولى أنّ هناك بعض المشتبه بهم،
وأنا دقيق هنا باستخدام التعبير أنّ
بعض المشتبه بهم اعترف خط ّيا ً
بملكيّته لبعض األج��ه��زة التي ت ّم
الشرعي،
ضبطها لإلنترنت غير
ّ

فوتل التقى قهوجي
وح�ضر تدريبات مغاوير البحر
أعلنت السفارة األميركيّة في بيان ،أنّ «قائد القيادة المركزيّة األميركيّة
ّ
محطات
 ،CENTCOMالجنرال جوزف فوتل زار لبنان ،ضمن جولة على
عديدة في الشرق األوسط .واجتمع فوتل بقائد الجيش العماد جان قهوجي وقادة
رئيسيّين آخرين في الجيش اللبناني ،ثم انتقل الجميع إلى القاعدة العسكريّة في
عمشيت لحضور تدريبات فوج مغاوير البحر».
وخالل لقاءاته مع الجيش اللبناني ،شدّد فوتل على «الشراكة اللبنانيّة -
األميركيّة في التصدّي لخطر اإلرهاب» ،وأعاد «التأكيد على التزام الواليات المتحدة
الطويل األمد ،لدعم الجيش اللبناني في دوره كمدافع وحيد عن لبنان».
وألقى فوتل كلمة في عمشيت ،قال فيها« :أنا مسرور جدا ًلوجودي هنا مرة أخرى
في لبنان .إنّ الشراكة بين بلدينا هي قويّة ومه ّمة جداً .في شهر نيسان الماضي،
حضرت عرضا ً للقوة الضاربة ولفوج المغاوير تحاكي عمليّة إنقاذ رهائن ،وقد أثار
إعجابي كثيراً .واليوم حضرت تدريبا ً لفوج مغاوير البحر في الجيش اللبناني،
وقد نال هذا إعجابي أيضاً».
أضاف« :لقد سمعت تكرارا ً من مد ّربين عسكريّين أميركيّين هنا ،أنّ ال أحد
يضاهي الجيش اللبناني .إنّ مهارات الجنود وحرفيّتهم وتفانيهم في أداء
الواجب ،والتزامهم الدفاع عن بالدهم هي غير مسبوقة .سواء من خالل التعاون
في التدريبات العسكريّة المشتركة كتدريبات «الر ّد الحازم» للعام  2016التي
جرت ّ
مؤخراً ،أو من خالل تسلّم األسلحة والمعدّات التي تعمل على تعزيز قدرات
الجيش اللبناني .إنّ أميركا فخورة بدعم أفراد الجيش الشجعان في لبنان ،والذين
يخاطرون بحياتهم كل يوم لإلبقاء على هذا البلد آمناً».
وتابع« :يواصل الجيش اللبناني القيام بعمل استثنائي في مواجهة التهديدات
المتط ّرفة الممتدّة عبر الحدود السورية .وقد أثبتت هذه القوة لألعداء كما لألصدقاء
بأنّ الجيش قوي ،وقادر تماما ً على الدفاع عن حدود لبنان ،وهو يحظى بدعم
الشعب اللبناني .إنّ إرادة الجيش اللبناني والتزامه حماية لبنان يع ّزز عزم أميركا
الوقوف جنبا ً إلى جنب مع شركائنا اللبنانيّين فيما نواجه معا ً هذه التهديدات».
مؤسسة قوية ،وأميركا كانت وستبقى الشريك األمني
وأ ّكد أنّ «الجيش اللبناني ّ
الثابت والرئيسي للجيش ،وقد قدّمت منذ العام  2005أكثر من  1.4مليار دوالر من
المساعدات األمنيّة للجيش اللبناني ،بما في ذلك التدريب المهم والمعدّات».

خالل المناورة البحرية في عمشيت

(مديرية التوجيه)

ولكن حتى اآلن لم يج ِر استجوابهم
أو تركهم ،وهذا ما لفتنا نظر التحقيق
القضائي إليه».
أضاف»:نحن كحكومة لن نقبل أن
يت ّم التغاضي عن هذا األمر ،فإذا كان
ال سمح الله ،هناك من يحاول تغطية
أيّ من ه��ؤالء فنحن سنكشف عنها
ونقول للرأي العام لماذا التحقيق لم
يتوصل إلى محاسبته».
ّ
ّ
تغطون
قيل له :هل صحيح أ ّنكم
ارتكابات مدير ع��ام الصيانة عبد
المنعم يوسف؟
ق��ال ح��رب« :ل��م��اذا ّ
أغطيه؟ ومن
يقول ذلك هو الم ّتهم».
ب��دوره تناول حسن خليل الشقّ
المالي في ملف االت��ص��االت ،وق��ال:
«بعيدا ً عن التفاصيل التي سمعناها
اليوم في جلسة لجنة االتصاالت،
هناك سرقة موصوفة للمال العام،
وف��ي النهاية هناك مسؤولون عن
هذه السرقة وعن هدر أموال الدولة
يحاسب
اللبنانية ،المفترض أن
َ
هؤالء المسؤولين ،وكل الكالم خارج
هذا السياق هو تغطية على المشكل
الحقيقي ،ومن يتح ّمل المسؤولية؟
ك���ل ال���دول���ة ب��أج��ه��زت��ه��ا تتح ّمل
المسؤولية .من هنا كانت مطالبتنا
اليوم للقضاء باإلسراع واستخدام
كل اآلل� ّي��ات التي تسمح بالوصول
إلى الحقيقة وتحميل المسؤوليات
في أس��رع وق��ت ممكن ،وكشف هذه
الحقائق ومحاسبة المسؤولين».
أضاف« :ما أو ّد قوله ،لألسف أنّ
من أوقف بهذا الملف أوقف بقضايا
متعلّقة بمسألة م��ح �دّدة ،ول��م يت ّم
توقيف أش��خ��اص اع��ت��رف��وا بأ ّنهم
أداروا إنترنت غير شرعي ،كما قال
معالي الوزير حرب ،وأ ّنهم باعترافهم
و ّزعوا هذا اإلنترنت على كيفهم ،وأنّ
الشركات التي كانت تدير عمليّة
اإلنترنت غير الشرعي كانت تعمل
بكل وقاحة وجرأة وتسلّم إيصاالت،
وهي باتت معروفة ولسنا بحاجة
لجهد كبير بأن ندّعي عليها باالسم

إليقاف من يجب إيقافه ،خصوصا ً
بعدما سمعنا أنّ معظم هؤالء قدّموا
وسلّمت إلى
اعترافات خطيّة مو ّقعة ُ
الجهات المعنيّة ،وإذا لم تسلك فهناك
استعداد ونيّة لتسليمها ومتابعتها
كما يجب أن تتابع».
ور ّدا ً ع��ل��ى س����ؤال ،ق���ال خليل:
«نحن عندنا ادّعاء بالقضايا الماليّة
ّ
القطاع،
المتعلّقة بالهدر بك ّل ه��ذا
وعلى هذا األساس ومع االدّعاء الذي
ُقدّم أيضا ً من ِقبَل وزارة االتصاالت
حول التخابر غير الشرعي ،ولذلك
ت��و ّل��ت هيئة ال��ق��ض��اي��ا إدارة ه��ذه
الدعاوى ،وقدّمت بوساطة محامي
الدولة كل المطلوب قضائ ّياً ،واألمر
اليوم في عهدة القضاء».
أ ّما النائب آالن عون ،فقال بدوره:
«لسنا هنا لنؤدّي عمالً مسرح ّياً ،إ ّنما
هدفنا الحقيقي إيقاف الهدر الذي
ُقدّر بـ 250مليون دوالر سنو ّيا ً على
الدولة ،فلماذا يستفيد منه من يعمل
بطريقة غير شرعيّة؟ وبأيّ حق يحرم
هؤالء الدولة ويحرمون اللبنانيّين
منه أيضاً؟ وأنا ال أرى أنّ الموضوع
فقط محصور باألشخاص الذين ت ّم
توقيفهم ،فالموضوع أكبر من ذلك،
وال أرى جديّة في منع اإلنترنت غير
الشرعي ،واألمر ال يرتبط فقط بهذه
ّ
االجتماعات التي نعقدها كل ثالثة
أسابيع».
وخ��ت��م« :اإلع�ل�ام أي��ض�ا ً عليه أن
يالحق هذا الموضوع لكي نتكامل،
حتى نستطيع إي��ق��اف ك��ل ي��د تمت ّد
إل��ى م��ال ال��دول��ة ،ونوقف مثل هذه
المافيا التي تربح مئات الماليين
على حساب الناس وال أحد يسألها.
وأن��ا وضعت هذه المعطيات برسم
التحقيق ،وطلبت من الموجودين
في اللجنة ،الذين يم ّثلون ال��وزارات
والقضاء واألج��ه��زة األمنيّة ،األخذ
بالمعطيات الجديدة باستمرار عمل
اإلنترنت غير الشرعي ،وسيتح ّرك
القضاء على هذا األساس».

حزب اهلل و«ال�شيوعي» م ّتفقان
على قانون الن�سب ّية

جانب من اللقاء
زار وفد قيادي من «حزب الله» ض ّم :رئيس المجلس السياسي السيد إبراهيم
أمين السيد ،مسؤول العالقات السياسيّة محمود قماطي وعلي ضاهر وبالل
اللقيس ،مق ّر الحزب الشيوعي اللبناني الرئيسي ،والتقى األمين العام للحزب
حنا غريب وعددا ً من أعضاء المكتب السياسي في الحزب.
وقد ه ّنأ السيد الحزب الشيوعي بإنجاز مؤتمره الحادي عشر وانتخاب حنا
غريب أمينا ً عا ّما ً للحزب ،وقال« :تداولنا بالشؤون السياسيّة العامة التي تم ّر
بها المنطقة ،وما تتض ّمنه من سياسات وحروب متسارعة ،خصوصا ً في ما
يتعلّق بالحرب العالمية على سورية وما يجري في المنطقة وخصوصا ً في
فلسطين ،يقابلها حرب أخرى من الدول العربية تتعلّق بمسار التطبيع ،وكأنّ
هذه السياسات حرب وتدمير الشعوب من جهة ،وحماية الكيان الصهيوني من
جهة أخرى والتطبيع معه ،حتى بلغ ح ّد الوقاحة في ما ور َد في بعض الصحف
«اإلسرائيليّة» بأنّ الدول العربية ستمتنع عن التصويت في حال ُطرح قرار
التفتيش عن المنشآت النووية في «إسرائيل» ،مشيرا ً إلى أنّ «كل هذه األمور
لها انعكاساتها على لبنان».
واعتبر «أنّ لبنان في حاجة إلى إصالحات جذريّة ،والب ّوابة األساسيّة لهذه
اإلصالحات تكمن عبر القانون االنتخابي على أساس النسبيّة».
بدوره ،أشار غريب إلى «أنّ العالقة مستمرة بين «الشيوعي» و«حزب الله»،
وستستمر في النقاش حول عدّة ملفات ،وال سيّما الملفات التي لها طابع مصيري
وها ّم ،المتعلّقة بما تمر فيه المنطقة والبالد ،وال سيّما المشروع الصهيوني
الرجعي العربي المتم ّثل بمشروع الشرق األوسط الجديد ،الذي يش ّكل نوعا ً من
الهجمة على المنطقة ،وكيفيّة مواجهته حتى نسقطه ،خصوصا ً وأ ّنه يسعى
لتفتيت هذه المنطقة على أسس إثنيّة ،مذهبيّة وطائفيّة».
يخص اإلص�لاح ،طرحنا وجهة نظرنا كحزب شيوعي
أض��اف« :ف��ي ما
ّ
لبناني في ما يتعلّق بقانون االنتخابات ،والذي يجب أن يكون أوال ً خارج القيد
الطائفي ،وعلى أساس النسبيّة ولبنان دائرة واحدة .وسيستمر نقاشنا حول
هذا الموضوع كي نستطيع بناء دولة».

