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قضية اليوم

الجيش يالحق «مفسدين من العسكريين والمدنيين»
فضيحة المدرسة الحربية :مئة ألف دوالر تجعلك ضابطًا
رضوان مرتضى

ّ
امللف ُيفجر مجلس الــوزراء» ،عارضًا
ّ
ّ
أن «تتولى البعثة الدبلوماسية حل
هذه األمور بانتظار زمن أفضل ،لكون
الـصــراع ال يــزال في بــدايــاتــه» .الختام
ّ
ك ــان م ــع ك ــام ال ـحــريــري بـتــذكـيــره أن
«هــذه الحكومة قـ ّـررت تحييد امللفات
ال ـخ ــاف ـي ــة ،واملـ ـل ــف الـ ـس ــوري ُيـعـتـبــر
ّ
أحدها .لذلك أطلب شطب كل النقاش
م ــن املـحـضــر والـ ـت ــزام سـيــاســة الـنــأي
ب ــالـ ـنـ ـف ــس» .وب ـ ــذل ـ ــك ،يـ ـك ــون مـجـلــس
الـ ــوزراء قــد حـجــب عــن الـ ــوزراء الــذيــن
سيزورون سوريا أي تكليف رسمي،
فتصبح زيــارات ـهــم لــدمـشــق «زيـ ــارات
بصفتهم الشخصية ...والوزارية ،لكن
من دون مفاعيل رسمية لها» ،بحسب
مصادر وزارية.
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،لـ ــم ت ـخ ــل جـلـســة
مجلس الوزراء أمس من «مناوشات»
خ ـف ـي ـفــة بـ ــن الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ّـحــر
والـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ح ـ ــول م ـلــف ــن.
األول ،ط ـ ـلـ ــب بـ ــاس ـ ـيـ ــل مـ ـ ــن ال ـ ــوزي ـ ــر
ُغ ـســان حــاصـبــانــي أن ي ـقــرن مـشــروع
امل ـخ ـص ـصــات املــال ـيــة للمستشفيات
ب ــآلـ ـي ــة واض ـ ـحـ ــة لـ ـت ــوزي ــع ال ـس ـق ــوف
املالية .حــاول وزيــر الصحة «زكــزكــة»
ّ
بــاس ـيــل بــال ـقــول إن ال ـس ـقــوف املــالـيــة
ُ ّ
ملـسـتـشـفــى ال ـب ـت ــرون وزعـ ـ ــت م ــن دون
ّ
وجــود آلية .فـ ّ
ـرد باسيل بــأن «قبل أن
تكون موجودًا ،في الحكومة السابقة،
صدر قــرار من مجلس الـ ّـوزراء يتعلق
الحريري
بمستشفى البترون» .تدخل
ّ
على اعتبار «مــش وقتها» .أمــا امللف
ال ـثــانــي ،ف ـكــان طـلــب ص ــرف مليونني
و 700أل ـ ـ ــف دوالر لـ ــدعـ ــم االت ـ ـحـ ــاد
اللبناني لكرة السلة الذي يستضيف
بطولة كأس آسيا  ،2017فأتى الرفض
ّ
مــن باسيل ،بحجة أن «البطولة غير
وعندئذ نكون مضطرين إلى
رسمية،
ٍ
صرف االعتمادات التحادات أخــرى».
حمل رياشي راية املوافقة على صرف
األم ـ ـ ــوال .أي ـ ـ ّـده الـ ــوزيـ ــران ع ـلــي حسن
خ ـل ـي ــل ومـ ـحـ ـم ــد فـ ـنـ ـي ــش ،وال ــرئـ ـي ــس
الـ ـح ــري ــري .ال ـن ـت ـي ـجــة ك ــان ــت املــواف ـقــة
على صرف مليون دوالر التحاد كرة
السلة ،وليس لبطولة كأس آسيا ،مع
اعـ ـت ــراض بــاس ـيــل وخـ ـ ــوري ،وتـحـفــظ
الــوزيــر محمد كـبــارة ألسـبــاب تتعلق
بالتقشف املالي.
لــم تـكــد ت ـبــدأ جـلـســة الـحـكــومــة أمــس،
حتى غــادرهــا غاضبًا الــوزيــر مــروان
حـ ـ ـم ـ ــادة« ،احـ ـتـ ـج ــاج ــا عـ ـل ــى تـ ـج ــاوز
صالحيات املجلس والــوزراء جماعيًا
وإفــراديــا ،وامتناع الرئاستني األولــى
والثالثة عن توقيع مرسوم كان أقره
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ووقـ ـع ــت بـمــوجـبــه
اتفاقية الهبة املقدمة من البنك الدولي
ملختلف قـطــاعــات وزارة الـتــربـيــة ،من
م ـنــاهــج ع ـبــر امل ــرك ــز ال ـت ــرب ــوي ودع ــم
هيكلية الـ ــوزارة البنيوية والبشرية
ومـ ـس ــان ــدة م ـ ـشـ ــروع ت ـع ـل ـيــم األوالد
غير اللبنانيني» ،كما قــال لـ«األنباء»
اإللكترونية .وقد اتهم «إصرار البعض
مـ ــن وزراء ظـ ــل وغ ـ ــرف م ـغ ـل ـقــة عـلــى
وض ــع تنفيذ الـهـبــة خ ــارج التراتبية
امللحوظة في القوانني» .املعني بكالم
حـمــادة هــي املــوظـفــة صونيا خــوري،
الـتــي ك ــان قــد عينها ال ــوزي ــر السابق
ّ
الياس بو صعب .وعلى الرغم من أن
ّ
الحريري وعد حمادة باالجتماع لحل
ّ
امل ــوض ــوع ،إال أن وزي ــر الـتــربـيــة أصـ ّـر
على االعتكاف.
(األخبار)

في سياق خطة طلبها الرئيس العماد
م ـي ـشــال عـ ــون إلعـ ـ ــادة تــرت ـيــب أوضـ ــاع
امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة واألم ـ ـن ـ ـيـ ــة،
وخ ـص ــوص ــا ق ـطــع الـ ـط ــرق أم ـ ــام تــدخــل
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـت ـط ــوي ــع
والـ ـت ــوظـ ـي ــف واإلدارة الـ ـع ــام ــة ل ـه ــذه
امل ــؤسـ ـس ــات ،ب ــاش ــرت قـ ـي ــادة ال ـج ـيــش
اللبناني بــرنــامــج عـمــل ،يشمل ضمنًا،
إعادة النظر في آليات عمل اعتمدت في
املرحلة السابقة.
وأول ـ ــى امل ـف ــاج ــآت ك ــان ــت ف ــي فـضـيـحــة
رش ــوة وفـســاد يقف خلفها عسكريون
ومدنيون ،عملوا على التوسط لدخول
عناصر ورت ـبــاء وضـبــاط إلــى الجيش.
ّ
وج ــاءت ال ـهــزة على خلفية مــا يحصل
في املدرسة الحربية .وأدت التحقيقات
األول ـي ــة ال ـتــي ب ــدأت قـبــل م ــدة قـصـيــرة،
إل ــى تــوقـيــف ضــابــط متقاعد فــي األمــن
الـ ـ ـع ـ ــام وس ـ ـتـ ــة م ــدنـ ـي ــن ب ـ ـجـ ــرم ق ـبــض
ع ـشــرات آالف الـ ـ ــدوالرات مــن أشـخــاص
مقابل ضمان إدخال أبنائهم في السلك
العسكري ،غير أن التحقيق لم ُيستكمل
بـعــد .ويـجــري الـحــديــث عــن إقـفــال ملف
الـتـحـقـيــق مــن قـبــل الـشــرطــة العسكرية
وإحـ ــالـ ــة املـ ـل ــف ع ـل ــى ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة
العسكرية مــن دون توقيف أي ضابط
وع ـس ـك ــري ف ــي ال ـج ـي ــش .ل ـكــن م ـصــادر
أخـ ــرى ت ـقــول إن قــائــد الـجـيــش الـعـمــاد
جوزيف عون ،يريد السير بالتحقيقات
ح ـتــى ال ـن ـهــايــة ،وإنـ ــه ح ـصــل ع ـلــى دعــم
مجلس الوزراء والقوى السياسية كافة.

(مروان بوحيدر)

ب ـ ــدأت ال ـق ـصــة ب ـعــدمــا َر َس ـ ـ ـ َـب أك ـث ــر من
أرب ـع ــن تـلـمـيــذ ضــابــط ف ــي امـتـحــانــات
ُ
الـسـنــة األول ـ ــى .وه ــذه ت ـع ـ ّـد ســابـقــة في
الكلية العسكرية ،إذ إن نسبة الرسوب
ُ
ال تـكــاد تــذكــر .وإث ــر ذل ــك ،استنكر عدد
من تالمذة الضباط الراسبني ما حصل،
ّ
ّ
مدعني أن عائالتهم دفعت مبالغ طائلة
ّ
م ـقــابــل ت ـخــرج ـهــم ض ـبــاطــا م ــن الـكـلـيــة
الحربية.
على األثر ،فتحت قيادة الجيش تحقيقًا
ّ
الضباط الذين أكدوا
ّفي مزاعم التالمذة ّ
أن لديهم ضمانات بأنهم دخلوا الكلية
ّ
ليتخرجوا منها ضباطًا مقابل
الحربية
م ـبــالــغ مــال ـيــة دف ـع ــوه ــا .وق ــد ن ـجــم عن
التحقيق طلب قـيــادة الجيش توقيف
رائ ــد متقاعد فــي األم ــن الـعــام أحـمــد ج.
كــذلــك أوق ــف كــل مــن املــدنــي مـ ــروان س.

واملسؤول في جمعية املشاريع الخيرية
االسالمية ربيع ش .الذي تربطه عالقة
صداقة وثيقة بضابط سابق ذي رتبة
عالية.
وعـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن ع ــدد الـتــامــذة
الضباط الذين أفادوا خالل التحقيقات
ّ
ب ــأنـ ـه ــم دفـ ـع ــوا م ـب ــال ــغ م ــال ـي ــة طــائ ـلــة
ألشـ ـخ ــاص م ـح ــددي ــن ،م ـقــابــل ضـمــان
دخــول ـهــم إل ــى الـسـلــك ال ـع ـس ـكــري ،بلغ
ُ
جوب أفراد من عائالتهم،
ثالثة .واست ّ
فــذكــر أحــدهــم أن ــه دفــع مبلغ  ٢٠٠ألف
دوالر إلى قريبه مروان س .كي ُيدخل
ابنه إلى الكلية الحربية .وأفاد تلميذ
ّ
آخر بأن والده دفع مبلغ  ٦٠ألف دوالر
ّ
للرائد املتقاعد ،لكن أحدًا من هؤالء لم
ُي ّ
قدم أي دليل ُيثبت مزاعمه.
يذكر أن قائد الجيش كان قد ألغى منذ

ّ
ف ـتــرة دورة مـجـنــديــن ،بـعــدمــا تـبــن أن
رائحة الفساد تفوح منها .كذلك علمت
«األخ ـبــار» أن التحقيقات تشمل دورة
رتـبــاء فــي الـجـيــش ،وأن الـحــديــث يــدور
ح ــول تحقيق أشـمــل سـيـطــاول غالبية
الـقــوى األمـنـيــة والـعـسـكــريــة ،وال سيما
قوى األمن الداخلي.
وتـ ـ ـس ـ ــاءل مـ ــراق ـ ـبـ ــون ع ـ ّـم ــا إذا ك ــان ــت
التحقيقات شاملة دون ضوابط .وقال
ه ـ ــؤالء :أال ي ـج ـتــاز امل ــرش ـح ــون خمس
ل ـج ــان م ــن ال ـض ـب ــاط ق ـبــل ق ـبــول ـهــم في
ال ـك ـل ـيــة ال ـح ــرب ـي ــة؟ م ـ ــاذا ع ــن ال ـض ـبــاط
س ـتــة ف ــي امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري الــذيــن
ال ـ ّ
ي ــوق ـع ــون ع ـلــى ق ـبــول إدخ ـ ــال التلميذ
إلـ ــى ال ـك ـل ـيــة ال ـح ــرب ـي ــة؟ ه ــل ُي ـع ـق ــل أن
يـكــون سـتــة مــدنـيــن وضــابــط متقاعد
وحــدهــم الــذيــن أدخ ـلــوا مــن يملك املــال
ّ
إلـ ــى ال ـك ـل ـيــة ال ـح ــرب ـي ــة ،وال س ـي ـمــا أن
الـحــديــث عــن تحديد تسعيرة لدخول
ال ـع ـس ـك ــري وال ــرتـ ـي ــب والـ ـض ــاب ــط إل ــى
ال ـس ـلــك ال ـع ـس ـكــري ل ـيــس ج ــدي ـدًا؟ فهل
ُي ـع ـقــل أن ال ي ـك ــون ه ـن ــاك ض ـب ــاط من
صفوف املؤسسة العسكرية متورطون
فــي قضية دفــع رش ــوة إلدخ ــال ضباط
فـ ــي ال ـس ـل ــك ال ـع ـس ـك ــري؟ ل ـي ـص ــدف أن
ي ـكــون مـعـظــم املـشـتـبــه فـيـهــم مــدنـيــن،
فيما الضابط الوحيد املوقوف متقاعد
من األمن العام وليس الجيش ،وسبق
ُ
أن طـ ِـرد بشبهة الفساد في عهد املدير
العام األسبق جميل السيد ،ثم أعادته
قــوى  14آذار بعد عــام  2005بقرار من
مجلس شــورى الدولة ،بذريعة وجود
َعيب شكلي في قرار طرده!

غريب من عرسال:
محاربة اإلرهاب مقاومة
للمشروع األميركي
جــال األم ــن الـعــام للحزب الشيوعي اللبناني
حنا غريب ،وعضو املكتب السياسي مسؤول
العالقات السياسية في الحزب حسن خليل،
على بلدات عرسال ورأس بعلبك والقاع ،حيث
التقى منظمات الـحــزب وأصــدقــاءهــم ورؤســاء
وأعضاء مجالس بلدية ومخاتير.
في عرسال وجه غريب التهنئة بتحرير الجرود
من اإلرهاب ،داعيًا إلى استكمال معركة تحرير
ما بقي من جرود عرسال وتحرير جرود رأس
بعلبك والقاع .وقــال« :كما دافعت عرسال عن
ك ــل لـبـنــان ف ــي ك ــل امل ــواج ـه ــات ض ــد االح ـتــال
اإلسرائيلي وضد التقسيم ،فاملطلوب اليوم من
كل لبنان أن يكون إلى جانب عرسال» ،مؤكدًا
أن «محاربة اإلرهاب هي باألساس معركة ضد
املشروع األميركي التفتيتي وما ينتج منه».
وش ـ ّـدد غريب على أن املطلوب مــن كــل أجهزة
الـ ــدولـ ــة أن ت ـع ــود إلـ ــى ع ــرس ــال ل ـت ــأم ــن كــافــة
الخدمات االجتماعية التي تحتاجها خالل حالة
طــوارئ ،معتبرًا أن «دحر اإلرهــاب ال يستكمل
ويتحصن إال بضرب الحالة املذهبية والطائفية
وبتأمني احتياجاتها الحياتية» .وأكــد إطــاق
مبادرة تحرك من أهالي عرسال ومن الحزب
بهذا الخصوص.
أم ــا ف ــي رأس بـعـلـبــك والـ ـق ــاع ،ف ــأش ــار غــريــب
إلــى أن «هـنــاك معركة ،وكــل لبنان معني بها،
وهــي معركة مرتبطة بما يجري فــي سوريا،
َّ
وهــي متداخلة مع ما يحضر للمنطقة ضمن
املـشــروع األمـيــركــي» .ورأى أن «تحرير جــرود
ع ــرس ــال ه ــو إن ـج ــاز وط ـنــي ونـحـيــي الـشـهــداء
ً
والـتـضـحـيــات الـتــي قــدمـتـهــا امل ـقــاومــة» ،قــائــا:
«قرارنا املشاركة في املعركة إلى جانب الجيش
واملقاومة واألح ــزاب واألهــالــي دفاعًا عن قرانا
وأهلنا».
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