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الحريري حريص على عالقتين:
الجديدة مع األسد والقديمة مع جنبالط

بيروت: العالقة بني الرئيس سعد 
احلري��ري والنائب وليد جنبالط 
لم تعد كم��ا كانت، ورغم انها مازالت 
مصنفة »عالقة حتالفية وتاريخية«، اال 
انها تتعرض لتآكل تدريجي في عناصر 
التي  االنس��جام والتناغم واحلرارة 
ميزتها على الدوام املسافة السياسية 
بني الطرفني الى اتساع والعالقة بينهما 
الى مزيد من البرودة واجلفاء. املشكلة بني احلريري 
وجنبالط كانت بدأت بعد االنتخابات اثر القرار الشهير 
جلنبالط باخلروج من 14 آذار، ولم يكن منسقا مع 
احلريري وكان سيئ التوقيت في عز احتدام املعركة 
احلكومية. ورغم محاوالت جنبالط حصر مضاعفات 
حتوله السياسي وحتييد عالقته مع احلريري واقامة 
فصل »ملتبس« بني خروجه من 14 آذار والبقاء في 
فريق األكثرية، فإن العالقة مع احلريري خرجت عن 
»سيطرتهما« وانكسر فيها عامل الثقة، ذلك ان الواقع 
يقول ان احلريري بسبب جنبالط فقد ورقة األكثرية 
النيابية ولم يعد زعيما لألكثرية اال على املس��توى 
النظري، وان معادلة احلكومة أصبحت عمليا )12 � 
10 � 5 � 3( ولي��س )15 � 10 � 5(. وفي حني كان من 
املتوقع ان يطرأ حتسن ملموس على أجواء العالقة بني 
الرجلني بعد زيارة احلريري الى دمشق التي جعلتهما 
في متوضع سياسي واحد، لم يحصل مثل هذا التحسن 
وامنا نشأت توترات واشكاالت متالحقة. كثيرة هي 
املؤشرات والوقائع التي تراكمت في الفترة األخيرة 
وتدل الى وجود »مشكلة ما« بني احلريري وجنبالط 
تتراوح بني أزمة ثقة وسوء تفاهم وتواصل وتراجع 
في آليات التنس��يق والتعاون: فمن الصدام املبكر 
داخل مجلس الوزراء حول مجلس االمناء واالعمار 
عبر الوزير غازي العريضي، الى اشكال جل البحر 
ومرفأ الصيادين الذي يغطيه وزير النقل ويرفضه 
نواب بي��روت، وما بينهما من جتاذبات بني احلزب 
االشتراكي وتيار املستقبل في انتخابات طالبية ونقابية، 
تالحقت التباينات واتسع نطاقها وتنوعت أشكالها 

الى ان بلغت الذروة عند محطة 14 فبراير. فقد قاطع 
جنبالط مع نوابه لقاء البريس��تول الذي حدد هدفه 
في اعطاء اشارة البدء إلحياء ذكرى اغتيال الرئيس 
الش��هيد رفيق احلريري،  وهو اآلن مازال يدرس 
طريقة وحجم مشاركته في الذكرى. احلريري الذي 
خالف جنبالط في املوقف من مسيحيي 14 آذار مازال 
حريصا على عالقته مع جنبالط ويبحث عن طريقة 
وصيغة الستمرارها. ومثلما هو حريص على العالقة 
القدمية مع جنبالط، فإن احلريري حريص بدرجة 
أقوى على عالقته اجلديدة مع الرئيس السوري بشار 
االسد وأال تصيبها أي انتكاسة وهي بعد في مرحلة 
اعادة البناء واختبار النوايا واالستعدادات. ومثلما 
تصدى احلريري حملاوالت ابعاد حلفائه املسيحيني عنه، 
يتصدى أيضا حملاوالت اإليقاع بينه وبني السوريني 
وزرع الش��كوك واأللغام في أجواء عالقته »الطرية 
العود« مع الرئيس االسد. ومثل هذه احملاوالت كانت 
اشتدت مع انعقاد لقاء البريستول لقوى 14 فبراير 
الذي رعاه احلريري وحضره ش��خصيا، واجتهت 
الى يوم 14 فبراير حيث يوضع كل شيء في دائرة 
املتابعة والتدقيق من الطريقة التي سيتم بها الترويج 
الدعائي واالعالمي للمناسبة هذا العام، الى الشعارات 
التي س��ترفع والكلمات التي ستلقى واالجتاه الذي 
ستس��لكه عملية التوظيف السياسي للمناسبة. بدا 
الرئيس احلريري بعد زيارته الى دمشق حريصا على 
كشف »التواصل املباشر« مع الرئيس االسد وطبيعة 
العالقة اجلديدة التي ال وسائط سياسية فيها وال أقنية 
أمنية. وعندما نشرت صحيفة نيويوركر )سيمون 
هيرش( كالما للرئيس االسد حول النظام اللبناني، لم 
ينخرط احلريري وتياره في حملة انتقادات فورية 
صدرت عن حلفائه في 14 آذار، ولكنه سارع الى تلقف 
التوضيحات التي صدرت عن مصادر سورية رفيعة 
املستوى ل� »احلياة« واعتبرها كافية، وان الصحافي 
االميركي اجتهد وأساء تفسير كالم االسد. وتأكيدا 
على العالقة اجليدة، يلمح احلريري الى زيارة ثانية 

له الى دمشق.
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دور تنظيمي لسماحة في براد: لوحظ في احتفاالت حلب وبراد 
دور تنظيم���ي وصل الى درجة االهتم���ام بأدق التفاصيل 
للوزير السابق ميشال سماحة وبالتنسيق مع املستشارة 

الرئاسية السورية بثينة شعبان، كما لفت وجود النائب السابق عبداهلل فرحات 
الذي أوضح ان دعوة خاصة ومباشرة وجهت اليه، وال عالقة له بالوفد العوني 
الرس���مي، ولم يجر أي لقاء مع مسؤولني سوريني، وفي بيروت لفتت مشاركة 

اللواء عصام أبوجمرة كأبرز شخصية أرثوذكسية مشاركة.
فرجنية يش�يد بعون: نقل عن النائب س��ليمان فرجنية قوله في مجالسه: أنا حليف 
اجلنرال عون، ولست عضوا في تكتله، وأنا مدرك ومقتنع بأن ميشال عون اليوم هو 
الزعيم األول للمسيحيني، ليس في لبنان فحسب، بل في الشرق أيضا، إذ ما من قائد 
مس��يحي قبله استطاع أن يصحح مسار املسيحيني ويعيدهم إلى انتمائهم املشرقي، 

الذي لطاملا سعى بعض الرواد من أهل السياسة والكهنوت إليه من دون جناح.
إعادة هيكلة 14 آذار: تتدارس فعاليات في حركة 14 آذار مسألة إعادة هيكلة هذه 
احلركة بحيث تتحول إلى ما يشبه املؤسسة السياسية التي تستند إلى دينامية 
فكري���ة وتنظيمية وعمالنية معينة، وم���ن دون أن يكون الهدف من ذلك مجرد 
االستمرار للحركة التي واجهت صعوبات جمة في العام األخير، وإمنا من أجل 

التجسيد الفعلي لشعار »العبور إلى الدولة«.
ويكش���ف عضو األمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق سمير فرجنية عن 
فك���رة طرحت قبل االنتخابات، تقول ب� »تش���كيل مجل���س وطني ل� «14 آذار«، 
لكن لم يؤخذ بها«، هذه الفكرة يعتبرها فرجنية »أساس���ية لتجاوز الهوة بني 
قيادات »14 آذار« والرأي العام، ويجب أن نبحث بعد 14 فبراير كيفية خلق إطار 
للتواصل الدائم، الذي يتيح لهذا الرأي العام املش���اركة الفاعلة في صناعة قرار 
14 آذار، وهذه املش���اركة يجب أن تكون عملية مس���تمرة، ألنها تتعلق مبسيرة 

حركة استقاللية بأكملها«.
بري يترقب سقف اخلطاب في 14 فبراير: ينتظر الرئيس نبيه بري 
ذكرى 14 فبراير األحد املقبل وسقف اخلطابات التي ستلقى في 
املناسبة والسيما من د.سمير جعجع والرئيس أمني اجلميل، ويبدي كل اطمئنان الى 
ما س��يقوله الرئيس احلريري في كلمته، ويشير بري الى انه كان مصمما على القاء 
كلمة في املناس��بة، ولكن هناك من عمل على نس��ف ظروف مشاركته وعلى تفويت 
فرصة حتويل هذه املناسبة الى مناسبة وطنية جامعة، كما يشير الى انه لو كان مكان 
الرئيس احلريري التخذ قرارا بإقامة احتفال موسع ومدروس في قاعة البيال، يدعى 
اليه رئيس اجلمهورية وشخصيات من كل االجتاهات السياسية، على ان يكون برنامج 
االحتفال مفتوحا على أحد خيارين: فإما ان تلقى كلمات ملمثلي الطوائف الروحية في 
لبن��ان اضافة الى كلمة س��عد احلريري، وام��ا ان يقتصر األمر عل��ى خطاب واحد 

للحريري.
ح�زب اهلل يتجاهل تصريحات صفير: قرر حزب اهلل عدم الرد بش���كل مباش���ر على 
التصريحات األخيرة للبطري���رك املاروني مار نصراهلل بطرس صفير )والتي 
قال فيها ان فرص احلرب قائمة باس���تمرار ما دام حزب اهلل يريد ان يقوم مقام 
الدولة(، وعدم الدخول معه في سجال، ولكن هذه التصريحات قوبلت باستياء 
واستغراب لدى حزب اهلل ان جلهة توقيتها وحيث ترافقت مع ظروف ملتبسة 
اقليميا وتهديدات ومخاوف من احتماالت حرب اسرائيلية، أو جلهة مضمونها 
وحيث تعني بشكل أو بآخر ان حزب اهلل هو سبب أي حرب محتملة على لبنان 

ويتحمل مسؤولية أي حرب قد تنشب.
طاولة احلوار إلى تأجيل: مصادر سياسية قريبة من قصر بعبدا تفيد بأن ال استئناف 
للحوار الوطني في وقت قريب وال ش��يء نهائيا بعد في ش��أن املش��اركة في طاولة 

احلوار، أما أركان طاولة احلوار السابقة فسيعود منهم 9 من أصل 14.

جنبالط تمنى أن يمحو كالمه اإلساءة: لم أطالب يوماً بغزو سورية
ذكّر بتضحيات الجيش السوري في 1982

عواصم � وكاالت: قال رئيس احلزب التقدمي االشتراكي 
اللبناني النائب وليد جنبالط س����يقوم بزيارة إلى سورية 
قريبا. ونقلت صحيفة السفير عن جنبالط نفيه القاطع أنه 
لم يطالب أبدا بغزو س����ورية من قبل اجليش األميركي في 
عام 2006 معربا عن متنياته بأن ميحو كالمه التوضيحي 
اليوم تلك اإلساءة جتاه الشعب السوري والقيادة السورية. 
وأضاف جنبالط »نحن مع القيادة الس����ورية في مواجهة 
العدو اإلسرائيلي وان أمن سورية من أمن لبنان وأمن لبنان 

هو من أمن س����ورية« وانه ال يرى في األفق إال »التضامن 
مع املقاومة في لبنان ومع سورية ألن اجلنون اإلسرائيلي 
ق����د يعيد املغامرة في أي حلظة ويقوم بعدوان عس����كري 

أكبر على لبنان«.
وذّكر جنبالط بتضحيات اجليش السوري خالل العدوان 
االس����رائيلي على لبنان عام 1982 واملعارك البطولية التي 
خاضها في مواجهة قوات االحتالل اإلس����رائيلي معتبرا أن 
ما يج����ري اليوم يتطلب إعادة تثبي����ت اخلط املوضوعي 

والكفاح����ي والنضالي للعالقة االس����تراتيجية اللبنانية � 
السورية التي صنعت بالدم املشترك مع اجليش السوري 
والش����عب السوري والقيادة الس����ورية استنادا إلى اتفاق 
الطائ����ف الذي نص على العالقة املميزة بني البلدين. ودعا 
جنبالط إلى االس����تفادة من املرحلة السابقة ومن أخطائها 
ومن مراجعاتها ومحاولة فتح نافذة للمس����تقبل خارج ما 
يخطط في دوائر التفتيت في أميركا وإسرائيل وخاصة بعد 

أن سقطت األوهام حول السياسة األميركية.

)محمود الطويل( رئيس احلكومة سعد احلريري مترئسا االجتماع الوزاري االمني لبحث تطورات كارثة »اإلثيوبية«

لبنان: إيجاد الصندوق األسود الثاني للطائرة و»اإلثيوبية« ال تستبعد التخريب
بيروت � عمر حبنجر

عقد مجلس الوزراء اللبناني جلستني متتاليتني 
قبل وبعد ظهر امس االربعاء، االولى وزارية أمنية 
موس����عة خصصت للبحث فيما آل اليه موضوع 
الطائرة االثيوبية التي شوشت التصريحات اذهان 
اللبنانيني حول اسباب سقوطها املدوي، وكيفية 
اقناع اهالي الركاب بأنه ال طائل من متابعة البحث 
عن اشالء جثامينهم املبعثرة، والثانية حكومية 
عاجلت 56 ملفا اداريا بحتا، الى جانب التحضير 
الجتماع مجلس الوزراء املق����رر في بعبدا اليوم 
اخلميس حلس����م موضوع االنتخاب����ات البلدية 

واالختيارية.
االجتم����اع الوزاري � االمني ال����ذي انعقد عند 
احلادية عشرة ظهر امس فرضته تطورات اليوم 
الس����ابق، خصوصا اعالن وزير الصحة د.محمد 
خليفة من مستشفى رفيق احلريري احلكومي ان 
الطائرة االثيوبية انفجرت في اجلو، وهذا ما يفسر 

تشظيها وتناثر اشالء معظم ركابها.
اال ان تط����ورا خطيرا برز امس بعد ان اعلنت 
شركة الطيران اإلثيوبية املالكة للطائرة انها »ال 
تستبعد اي فرضية مبا في ذلك العمل التخريبي« 
بالوق����وف وراء حتطم الطائرة داعية الى انتظار 

نتائج التحقيقات.

انفجار غير إرهابي

وام����ام اندهاش الناس من تصريحات خليفة، 
ع����اد الوزير، املوصوف بهدوئ����ه ورصانته، الى 
التوضيح انه لم يقصد في كالمه ان عمال عسكريا 
هو الذي س����بب تفجير الطائرة، امنا االنفجار قد 
يحدث نتيجة االصطدام بعوامل اخرى مناخية، 

كالصاعقة مثال.
وأوضح املكتب االعالمي للوزير خليفة ان ما 
ورد على لسان االخير كان في سياق احلديث عن 
اجلثث واالشالء، مؤكدا ان اجلثث كانت كاملة عند 
انتشالها في بداية االمر ثم حتول العمل الى انتشال 
جثث واشالء مشوهة نظرا الى الفترة التي مرت 

عليها في أعماق البحر.
واضاف املكتب االعالمي خلليفة ان استعماله 
كلمة »انفجار« أو »حتطم« ال يعني انها مرتبطة 

بالسبب الذي أدى الى سقوط الطائرة.
وف����ي ذات املوضوع، اعلن خليفة في تصريح 
رس����مي ان فحوصات احلم����ض النووي ادت الى 
التعرف على جثة الراك����ب طارق جورج بركات 
)39 سنة( وحسني يوسف احلاج علي، اضافة الى 

جثث 3 اثيوبيني بينهم قبطان الطائرة.
كما عثر على املزيد من االشالء، ألنه وبحسب 
وزير الصحة بات يتعذر العثور على جثث كاملة 

ميكن التوصل الى حتديد هويتها.
وقال الوزير خليفة احلقيقة مرة، لكن البد من 
قولها، والبد من االعتذار من االهالي على قساوة 

هذه احلقيقة.
وحاول الوزير خليفة االيحاء بضرورة صدور 
موقف رسمي مغطى من املراجع الدينية، يعلن وقف 
عمليات البحث عن اجلثث التي حتللت وصارت 
اشالء يتعذر فرزها عن بعضها البعض، واقامة مأمت 
وطني رسمي جلميع ركاب الطائرة املنكوبة، من 
انتشلت جثثهم ومن لم تنتشل، مذكرا بأن القوانني 
الدولية تسمح بوقف عمليات البحث البحري بعد 
مضي 72 ساعة، في حني يستمر البحث عن ركاب 

الطائرة االثيوبية منذ 15 يوما.
تطور جديد في موضوع الطائرة أثار االهتمام 
البالغ ويتعلق بالصندوق االسود للطائرة الذي 
انتشل وارسل الى فرنسا مع بعثة حتقيق رسمية، 
فقد عادت هذه البعثة مساء امس االول على الطائرة 
التي وضعها الرئيس احلريري بتصرفها، وترافقت 
عودتها مع خبر لوكالة رويترز من باريس يقول ان 
التحليل االولي ملضمون الصندوق االسود يشير 

الى ان سقوط الطائرة ناجم عن »خطأ الطيار«.
هذا اخلبر فاجأ اجلميع، ملخالفته قول اخلبراء 
في وقت سابق ان حتليل الصندوق االسود وتبيان 

نتائجه يحتاج الى ستة اشهر على االقل، فإذا به 
يحصل قبل مضي 24 ساعة على فتحه.

وشهد امللف امس تطورا آخر ملحوظا بإعالن 
وزير االشغال العامة والنقل غازي العريضي انه 
مت العثور على الصندوق االسود الثاني للطائرة 

االثيوبية الغارقة في املياه اللبنانية.
وأوضح العريضي في تصريح له أمس انه مت 
نقل الصندوق إلى قاعدة اجليش اللبناني البحرية 

في بيروت متهيدا لنقله إلى فرنسا.
وقال العريضي إن الصن����دوق عثر عليه في 
املنطقة نفسها التي عثر عليها الصندوق األسود 
األول وأجزاء أساسية من الطائرة وبعض اجلثث 
واألشالء لضحايا التحطم أي قبالة سواحل بلدة 
الناعمة. وأوضح أن الصندوق انتشله غطاسون 
من مغاوير البحر في القوات البحرية اللبنانية.

الحريري يدعو الجتماع عاجل

وباالستناد اليه قرر الرئيس احلريري الدعوة 
لالجتماع الوزاري واالمني الواسع مبشاركة الفريق 
اللبناني في جلنة التحقي����ق العائد من باريس، 
للوقوف عل����ى معطياته حول مس����ؤولية كابنت 

الطائرة.
كما عرض في االجتماع املخرج النفسي واملعنوي 
املالئم من حلقة البحث املفرغة عن االشالء، كالدعوة 
ملأمت وطني كبير للضحايا، أو اقامة نصب بأسمائهم 
على شاطئ الناعمة قبالة مكان سقوط الطائرة، 
أو تنظي����م عملية رش جماعي للزهور في البحر 
على شاطئ الكارثة اجلوية، حيث يرقد نحو ستني 

مواطنا.
وقال مصدر مشارك في االجتماعات ل� »األنباء« 
ردا على سؤال، ان الوزير خليفة، أخطأ في التعبير 
عندما حتدث ع����ن تفجير الطائرة باجلو، بحيث 
أوحى وكأن في االمر عم����ال ارهابيا، وهو ما عاد 

وأوضحه الحقا.
أما احلديث عن »خطأ الطيار« الذي حتدث عنه 
»مصدر مطلع« لرويترز في بيروت، وليس  من 
باريس فهو ما متحور حوله نقاش املجتمعني في 

السراي الكبير. 
في هذا الوقت عادت سفينة اوشن البيرت الى 
بقعة سقوط الطائرة بعد انسحابها الثالثاء باجتاه 
مرفأ بيروت للتموين فيما تواصل السفينة االميركية 
يو اس.ان.اس.غرافيل البحث عن الصندوق األسود 

اآلخر.
مدير مستش����فى احلريري احلكومي د.وسيم 
ال��وزان ق��ال ان نتائ��ج الفحوص��ات اجلينية عل��ى 
االش������الء امللتقط��ة من البحر، تتطلب 48 ساعة 

للظهور، واشار الى وصول اجزاء بشرية.
الوزير علي العبداهلل توقع ان تكون صاعقة 
رعدية ضربت بطن الطائرة اثناء محاولة الربان 

الصعود فوقها بقصد تفاديها.

االنتخابات البلدية

بعيدا عن موضوع الكارثة، االستحقاق البلدي 
تناوله امس وزير الداخلية والبلديات زياد بارود في 
مؤمتر صحافي اكد فيه مجددا االستعداد إلجراء هذه 
االنتخابات في املوعد، وبحسب اي قانون يتم االتفاق 
عليه، معلنا عن نشر القوائم االنتخابية البلدية 

وحتدث عن االستعدادات االدارية واللوجستية.
وسيكون هذا االستحقاق على طاولة مجلس 

الوزراء عصر اليوم اخلميس في بعبدا.
الوزي����ر اكرم ش����هيب عضو اللق����اء النيابي 
الدميوقراط����ي ش����دد امس على ض����رورة اجراء 
االنتخاب����ات البلدية ف����ي موعدها حتى ولو على 

اساس القانون القدمي.
واضاف: النقطة األساسية املركزية هي إجراء 
االنتخابات في موعدها وهذا يحرك 3 نقاط اساسية: 
موضوع االنتهاء من املوازنة وملء الشواغر في 
اإلدارات، اي التعيينات االدارية ثم اخيرا قانون 
البلديات، معتبرا ان اجراء االنتخابات على القانون 

القدمي افضل من عدم اجرائها.

اجتماع وزاري ـ أمني عاجل واتجاه إلقفال ملف الغرقى بمأتم وطني

نقيب الغواصين ل� »األنباء«: قرار سياسي وراء إبعادنا عن البحث 
والعناية اإللهية وحدها تدخلت لتحديد موقع الطائرة

بيروت � أحمد منصور
أبدى نقيب الغواصني اللبنانيني محمد 
السارجي استغرابه لعدم السماح لوحدة 
االنقاذ البحري ف����ي الدفاع املدني ونقابة 
الغواصني باملش����اركة في اعمال الغوص 
وانتشال جثامني ضحايا الطائرة، مؤكدا ان 
النقابة لديها االمكانيات والقدرات والتقنيات 
للغطس الى اعم����اق البحر حتى 100 متر 
ودون اي مقابل مادي، سائال: ملاذا يسمح 

للفرنسيني واألميركيني وال يسمح لنا؟
وقال السارجي في حديث ل� »األنباء«: 
نحن مغاوير البحر نعتبر انفس����نا فريقا 
واحدا فالبحر بالنسبة لنا مشترك، نحن 
لدينا مئات الغواصني املتطوعني على طول 
الشاطئ اللبناني ولدينا قدرات الغطس في 
اعماق البحر، فهذه مهنتنا وعملنا، واننا 
نلفت االنتباه الى اننا قمنا في العام 2006 
بانتشال 500 طن من البقايا النفطية من قاع 
البحر في اجلية بعد العدوان االسرائيلي على 
خزانات الفيول في معمل اجلية احلراري 
على ايدي 50 غواصا من النقابة، بينما جاء 
وقتها االيطاليون وانفق ثالثة ماليني دوالر 
ولكنهم لم يفعلوا شيئا، فنحن لدينا التجارب 
العملية بش����كل يومي وحتى وصوال الى 

اعماق 100 متر فالغواصون يعملون بظروف 
قاسية وأصعب من ظروف الطائرة، ولقد 
عرضنا املساعدة واتصلنا بوزير االشغال 
العامة غازي العريضي منذ ايام ولم نتلق 
اي جواب حتى الساعة، كذلك طالبنا وزارة 
الدفاع باعطائنا اإلذن للمساعدة واالستفادة 
من خبراتنا وجتاربنا ف����ي اعماق البحر 
بالتعاون والتنسيق وحتت امرة اجليش 
اللبناني لرفع جثامني الضحايا، ولكن لم 
نتلق اذانا مصغية وامنا س����مح لنا فقط 
بالتجوال مع وحدة االنقاذ البحري التابعة 
للدفاع املدني على الش����اطئ في الزوارق 
ومنعنا من االقتراب من موقع اعمال البحث 

والتفتيش في مكان سقوط الطائرة.
وأضاف السارجي: يبدو وكأن املطلوب 
منا ومن وح����دة االنقاذ البحري ان نكون 
كش����افة فقط وجنمع بقاي����ا الطائرة على 
الشاطئ، فهناك عامل اساسي يجب العمل 
عليه وهو كيفية التعاطي مع العدو، فالبحر 
بالنسبة لنا العدو الذي اخذ الضحايا، وهذا 
البحر ال يعطيك الفرصة للعمل، فهو يتحكم 
بك وال يسمح لك بالعمل بسبب العواصف 
والتيارات البحرية وحترك الرمال، حيث كان 
يفترض ان يتم استغالل انحسار العاصفة 

والتركيز على عمليات الغطس في االعماق 
ال االتكال على السفن التي مت استقدامها، 
فهناك كارثة انس����انية ال ميكننا ان نقف 

مكتوفي األيدي ازاءها.
واستغرب نقيب الغطاسني عدم جتاوب 
وزير االشغال غازي العريضي بينما اعطى 
الثقة الكاملة ل� »س����فينة مرتزقة« جاءت 
للقيام بنزهة سياحية وليس لديها املعدات 
الالزمة للعثور على الصندوق االسود، فلديها 
فقط معدات املس����ح ب� »السونار« وجهاز 
يضعونه في اعماق البحر »كاملغناطيس« 
هدفه التفتيش عن املعادن، باالضافة الى آلة 
تصوير، وهذه السفينة مخصصة للتفتيش 
والتنقيب عن الذهب في البحر، بينما كان 
يفت����رض االتيان بآالت حديثة للكش����ف 
عن الذبذبات التي تص����در من الصندوق 

األسود.
وتابع السارجي: نحن قلنا لهم عدة مرات 
ان الطائرة يرجح س����قوطها مقابل شاطئ 
الناعمة لعدة اسباب ولو سمح لنا وقتها 
بالقيام بأعمال املسح بدءا من الشاطئ عبر 
الغواصني لكنا عثرنا على موقع س����قوط 

الطائرة مبكرا.
وقال السارجي: على الرغم من االستعانة 

بالسفن االميركية والفرنسية والبريطانية 
اال انه لم يعثروا على ش����يء، وان القدرة 
اإللهية تدخلت وأرسلت الغطاس الضحية 
البير عسال الذي هو عضو بالنقابة وكان 
على منت الطائرة املنكوبة حيث عامت جثته 
على وجه املياه مقابل الناعمة وكشفها احد 
الصيادين الذي ابلغ اجليش باألمر فأنزل 
غواصني في املوقع وعث����روا على حطام 
الطائرة، وقد حاولت ش����خصيا االتصال 
بوزي����ر الدفاع الياس امل����ر ولكن فوجئت 

بأنه في اميركا.
واستغرب السارجي عدم السماح لوزير 
الداخلية بإنزال وحدة االنقاذ البحري الى 
البحر واملشاركة في اعمال الغطس، معتبرا 
ان احلادثة كان يفترض ان توحد عمليات 
االنقاذ البحري بني مغاوير البحر والدفاع 
املدني ونقابة الغواصني، وقال: بالنس����بة 
لنا اجليش خط احمر فنحن عيون اجليش 
ف����ي البحر وعلى تعاون كبير معه ونقدم 
له كل اخبار البحر ويبدو ان وراء ابعادنا 
قرارا سياسيا تتحمله القيادة السياسية، 
فنحن نتحدث ع����ن تاريخنا وخبرتنا في 
البحر وضرورة االستفادة منها مجانا ودون 

اي مقابل.

استغرب إعطاء الثقة الكاملة لـ »سفينة مرتزقة« جاءت للقيام بنزهة سياحية وليس لديها المعدات

أخبار وأسرار لبنانية


