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سياسة

سياسة
المشهد السياسي
ابراهيم األمين

«حكومة القروض» تفتتح أعماله ــا غدًا

ّ
يكرس جدول أعمال جلسة الحكومة غدًا سياسة االستدانة ،مع غرقه بأكثر من  11بندًا تتضمن الموافقة على مشاريع
قروض .وفيما عدا موقف حزب القوات اللبنانية المزايد على الرئيس سعد الحريري ،تبدو زيارة الوزير صالح الغريب لسوريا
نابعة من تفاهم عميق بين القوى السياسية النافذة
نشيطًا ،ينطلق مجلس الوزراء الجديد
في سياسة االستدانة! وكأن الحكومة
ّ
الجديدة تشكلت لكي تزيد عبء الدين
ال ـع ــام ع ـلــى ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة ،رغـمــا
عــن كــل املـصــاعــب املـصـيــريــة األخ ــرى.
فـ ـج ــدول أعـ ـم ــال ج ـل ـســة الـ ـغ ــد ،مـثـقــل
بـطـلـبــات املــواف ـقــة عـلــى قـ ــروض ،فمن
أصل  102بند ،يحمل الجدول طلبات
للموافقة على  11قرضًا ال عالقة لها
بـقــروض مؤتمر سـيــدر! وعلى سبيل
امل ـثــال ،يتضمن الـبـنــد األول مـشــروع
مـ ــرسـ ــوم ي ــرم ــي إل ـ ــى إبـ ـ ـ ــرام ات ـفــاق ـيــة
ق ـ ــرض مـ ــن ال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي ل ــإن ـش ــاء
وال ـت ـع ـم ـي ــر ل ـت ـن ـفــي م ـ ـشـ ــروع ت ـعــزيــز
الصرف الصحي ،والثالث طلب وزارة
األشغال العامة والنقل إبــرام اتفاقية
قــرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية
لتمويل مشروع الصرف الصحي في
وادي قاديشا ،والرابع اتفاقية القرض

ّ
هل سيتمكن الوزراء من
التدقيق في مشاريع القروض
التي سيدرسها مجلسهم غدًا؟

الغريب لـ«األخبار» :الزيارة لم تحصل
ّ
بالسر وحظيت بعلم المعنيين
املوقعة مــع البنك األوروب ــي للتثمير
لتمويل مشروع الصرف الصحي في
حوض نهر الغدير ،والخامس اتفاقية
قرض مع الصندوق الكويتي لتمويل
م ـشــروع إن ـشــاء مـنـظــومـتــن للصرف
الصحي في الـشــوف ،والسابع قرض
مــن البنك الــدولــي لإلنشاء والتعمير
مل ـشــروع الـنـقــل ال ـعــام ملـنـطـقــة بـيــروت
الـكـبــرى .وال ـســؤال األب ــرز الــذي ُيطرح
على ال ــوزراء ،هــو ّ
عما إذا تسنى لهم
ال ــوق ــت لـ ــدراسـ ــة م ـش ــاري ــع الـ ـق ــروض
ق ـبــل وض ـع ـهــا ع ـلــى ج ـ ــدول األعـ ـم ــال،
ً
فـضــا عـ ّـمــا إذا كــان الـ ــوزراء الــذيــن لم
ت ـخ ــرج ه ــذه امل ـش ــاري ــع م ــن وزاراتـ ـه ــم
ّ
سيتمكنون قبل اجتماعهم غـدًا على
طاولة مجلسهم من التدقيق في هذه
املشاريع بالصورة الكافية.
انطالقة مجلس الوزراء بجدول أعمال

مــن تأثير مباشر فــي مناطق وجــود
تـ ّـيــار املـسـتـقـبــل فــي الـبـقــاع والـشـمــال
وإقـلـيــم ال ـخ ــروب وشـبـعــا ،بــاإلضــافــة
إلى املزاج العربي ،اإلماراتي  -املصري
ً
ّأوال ،ثم السعودي ،الذي بات مقتنعًا
بضرورة إعــادة العالقات مع سوريا،
وإن ك ــان ــت ال ت ـ ــزال الـ ـع ــودة الـكــامـلــة
خــاضـعــة لـلـضـغــوط األم ـيــرك ـيــة الـتــي
«ف ــرم ـل ــت» االن ــدف ــاع ــة ال ـعــرب ـيــة نحو
دمشق.
وهنا تحضر املبادرة الروسية ،التي
ّ
ّ
املرحبني بها،
تصدر الحريري الئحة
بعد أن أبدى استعداده للعمل عليها
خ ـ ــال اس ـت ـق ـبــالــه أكـ ـث ــر م ــن م ـس ــؤول
روسـ ــي وخـ ــال زي ــارت ــه ملــوسـكــو قبل
ً
ـوزاري
أش ـهـ ّـر .فـضــا عــن أن الـبـيــان ال ـ ّ
ت ـض ــم ــن ب ـن ـدًا واضـ ـح ــا ل ـج ـهــة تـبــنــي
امل ـب ــادرة الــروسـيــة بوصفها امل ـبــادرة
ّ
األكثر ّ
جدية لحل األزمة.
ول ـ ـيـ ــس سـ ـ ـ ـ ّـرًا أن ال ـت ـن ـس ـي ــق األمـ ـن ـ ّـي
اللبناني  -السوري تحديدًا في ملف
الـ ـن ــازح ــن ،ع ـبــر امل ــدي ــر الـ ـع ــام لــأمــن
الـ ـع ــام ال ـ ـلـ ــواء ع ـب ــاس إب ــراهـ ـي ــمّ ،ك ــان
ي ـجــري بـعـلــم ال ـح ــري ــري ،الـ ــذي فــضّــل
سابقًا أن يبقى بعيدًا عــن هــذا امللف
من دون أن يضع فيتو عليه.
مــن هـنــا ،يـبــدو ك ــام الـغــريــب أول من
أمــس ،عن أن زيارته لسوريا حصلت
ب ـع ـل ــم ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،أكـ ـث ــر م ـن ـط ـق ــا مــن
ّ
ك ــل ال ـت ـســري ـبــات ال ـتــي ت ـعـ ّـمــدت أمــس
مصادر «بيت الوسط» تعميمها على
قناتي «أم تي في» و«أل بي سي» عن
امتعاض الحريري من الــزيــارة ،فيما
سـ ــاد ال ـص ـم ــت ع ـل ــى ق ـن ــاة ال ـح ــري ــري
ن ـف ـس ــه ،ف ـل ــم يـ ــرد أي ام ـت ـع ــاض عـلــى
شاشة تلفزيون املستقبل.
ومساء أمسّ ،
كرر الغريب في اتصال
ّ
مــع «األخ ـبــار» كــامــه الـســابــق ،مــؤكـدًا
ـف أن ـنــا
أنـ ـ ــه «مـ ـن ــذ ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ،لـ ــم نـ ـخ ـ ِ
سننزور سوريا ،والزيارة لم تحصل
ّ
ـن».
ب ــال ــس ــر ،وح ـظ ـي ــت ب ـع ـ ُلــم امل ـَع ـن ـيـ ّ
وط ــال ــب ال ـغــريــب ب ــأن «ي ـســحــب مـلــف
النازحني من السجال السياسي ،ألن
التجاذب يعرقل مهمة إعادة النازحني
السوريني إلى بالدهم» .ونقل الغريب
أج ـ ـ ً
ـواء إيـجــابـيــة ع ــن ال ــزي ــارة ولـقــائــه
وزيــر اإلدارة املحلية الـســوري حسني
ّ
مخلوف ،مــؤكـدًا أن «الــدولــة السورية
أن ـجــزت وتـنـجــز مــا يـسـتــوجــب عــودة
الـنــازحــن وتحضير البنية التحتية
الالزمة الستقبالهم».
(األخبار)

الطائفية والمناصفة والدولة المدنية
ً
غريب أمر السياسيني في لبنان .واألكثر غرابة هو
أمر الجمهور اللصيق بهؤالء السياسيني ،الذي يكرر
هواجس هي باألصل هواجس القابضني على العباد
والبالد باسم الطوائف وباسم الحقوق .هذا هو حال
جميع من تعاقب على هذه البالد .لم َ
ينس اللبنانيون
كيف ثار املسلمون لعقود وهم يشكون عدم احترام
حقوقهم .ثم وقعت الحرب ،ثم قام الحكم من جديد،
ثم ثار املسيحيون احتجاجًا على اإلجحاف الحاصل
بحقهم ...وها نحن اليوم ،بعد  75سنة من العيش في
ظل نظام طائفي بغيض ،نعيد ّ
الكرة ،ونعود إلى اللعبة
نفسها.
ُ
األسبوع املاضي ،دعيت إلى ندوة في مقر «جمعية األدب
والثقافة» في صيدا ،وهي من أعرق جمعيات املدينة،
وحافظت على وجودها وقوة حضورها في كل الظروف،

ال أجد نفسي معنيًا بأي توضيح
للطائفيين والعاملين في خدمة األصنام
ّ
يضج بالوطنية
وواجهت كل أنواع الصعاب ،وظلت منبرًا
النابذة للطائفية وللطائفيني ،واملتمسكة باستقالل
الحقيقي ،ليس عن االحتالل اإلسرائيلي فحسب ،بل
أيضًا عن مزارع الطائفيني على اختالفهم.
في الندوة كان الحديث عن واقع لبنان .ووصل النقاش
مشكالت النظام والحراك السياسي  -الشعبي
إلى مسألة ُ ُ
القائم ،وما قلته أعيد صياغته اآلن:
ً
أوال :إن لبنان يعيش مأزق النظام الطائفي القائم .لقد
جرب اللبنانيون صيغة امليثاق الوطني (عام ،)1943
وهي صيغة طائفية بأرجحية مسيحيية ،وانتهى األمر
إلى حرب أهلية .ثم ّ
جرب اللبنانيون صيغة الطائف
(عام  ،)1990وهي صيغة طائفية بأرجحية مسيحية.
وانتهى األمر إلى حرب أهلية باردة ،وفشلت الصيغتان.
واليوم ،بعدما تمركز الجميع ،وعادت القوى املسيحية
لتأخذ ما أخذه الحاكمون املسلمون منها ،نعيش مرحلة
جديدة من التوازن املرتبطة بواقع املنطقة .وهي صيغة
ستفشل أيضًا ،وطاملا بقينا نبحث عن صيغة طائفية،
فسوف يكون األمر أكثر صعوبة .وغدًا سوف تنهار
هذه الصيغة ،وسوف َ
ينادى بنظام تسقط فيه املناصفة،

وسوف يشتغل العداد (أي إن املسلمني سيطالبون هذه
املرة بإسقاط املناصفة ألنها تظلم فئة منهم) ...وهذا هو
الحال».
ثانيًا ،قلت أيضًا إن التوتر السياسي القائم اليوم،
ُ
(سميت نبيه
سببه أن أركان الطائف من املسلمني
بري وسعد الحريري ووليد جنبالط) يحتجون على
ما يقوم به التيار الوطني الحر ،ربما ألنه يأخذ منهم
ما كانت توازنات الطائف قد سمحت لهم بأخذه ،وهو
من حصة املسيحيني .واآلن كل ما يقوم به العونيون،
ومعهم القوات ،هو استعادة هذه الحصة ،وبالتالي ،فإن
يخص الزعامات الطائفية ،وال ّ
التوتر ّ
يخص الناس .وإن
الحل يكون بمعركة لتغيير النظام كله ،وليس إصالحه.
ومن هذه الزاوية ،قلت إنني ال أرى أن الحراك الشعبي
والسياسي الذي يقوم به الحزب الشيوعي والتنظم
الناصري وقوى أخرى ،سيكون له تاثيره الحقيقي ،ألنه
ً
ال يستهدف تغييرًا شامال للنظام ،وإن طبيعته وطقوسه
ال تعكس قوة تصيب الحاكم بذعر .وقلت أيضًا،
وبصراحة كررتها سابقًا في مقاالت لي ،إن ما جربناه
خالل عقود طويلة ،مع هذه الطبقة الحاكمة ،من فساد
َ
و«سلبطة» وإجرام وسرقة ،لن يعالج بالنصح والصوت
املرتفع .بل قلت إن العنف ربما بات وسيلة إلشعار
املجرمني بأن عقابهم ممكن ،حتى ولو توانت السلطات
عن القيام بواجبها...
هذا بعض ما أشرت إليه في الندوة.
أما عن التفسيرات ،فأنا ال أجد غضاضة في العودة
لتذكير من يهمه األمر ،بأن عدم قيام الدولة املدنية  -التي
تفصل الدين عن الدولة بصورة مطلقة ،وتتيح مساواة
تامة في حقوق املواطنني ،من دون النظر إلى أي خاصية
ألي مواطن ،سواء كانت هذه الخاصية ذات ُبعد عنصري
طائفي أو جندري أو طبقي أو جهوي  -يعني أن لبنان
سيكون على الدوام ساحة لحروب أهلية باردة وساخنة
لن تنتهي إال بعودته إلى ما كان عليه في حقيقة األمر،
جزءًا ّبراقًا من بالد الشام.
وعلى الهامش ،ال أجد نفسي معنيًا بأي توضيح
للطائفيني والعاملني في خدمة األصنام ،سواء كانوا على
مقاعد السلطة أو مقاعد املجالس السياسية لألحزاب ،أو
على مقاعد التواصل االجتماعي...

ً
البنود المالية توحي بأن الحكومة ستستهلك وقتًا طويال قبل إقرار الموازنة (هيثم الموسوي)

االستماع إلى أربعة محامين في ملفات فساد!
يستكمل قاضي التحقيق األول في جبل لبنان ،نقوال منصور ،تحقيقاته في ملفني أساسيني،
ُ
يتعلق أحدهما بملف رشى كانت تدفع للضباط مقابل تسهيل أمور مطلوبني ،والثاني بملف
أحد أباطرة الدعارة ،إيلي ا .الذي أدت اعترافاته إلى توقيف عدد من ضباط املديرية العامة لقوى
األمن الداخلي ورتبائها بشبهات فساد .وقد استدعى منصور للمثول أمامه اليوم بصفة
ً
شهود كال من قائد منطقة الجنوب العميد غسان شمس الدين ،وآمر مفرزة جديدة القضائية
العقيد فرانسوا رشوان ،في ملف إيلي ب .كذلك سيستمع قاضي التحقيق إلى إفادة أربعة
محامني بصفة شهود ،هم( :م.ز ).و (ر.ح ).و (ب.ب ).و (أ.ب) في ملف دفع الرشى .وسبق
للمديرية العامة لقوى األمن الداخلي أن امتنعت ،لشهور ،عن منح القضاء اإلذن بمالحقة
ضباط ُيشتبه في تورطهم بملفات فساد ،ثم عادت ،في لحظة االشتباك السياسي بني الرئيس
سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبالط ،لتمنح القضاء اإلذن بمالحقتهم فور إعالن
تأليف الحكومة .ويعود امتناع اللواء عماد عثمان عن السماح بمالحقة الضباط ،إلى أن أحدهم
ّ
ً
غطاء حال دون توقيفه ألشهر.
محسوب سياسيًا على جنبالط الذي وفر للضابط املشتبه فيه
(األخبار)

خطير (لجهة القروض) وهزيل لجهة
عدم اتخاذ قرارات ّ
تمس حياة الناس
بعد نحو  9أشهر من الفراغ الحكومي،
ت ـبــدو غ ـيــر مــوف ـقــةُ .
ويـ ـض ــاف إل ــى ما
ّ
تقدم أن مجلس الوزراء سيبحث بندًا
يـتـيــح ل ـ ــوزارة املـ ــال جـبــايــة ال ـ ــواردات
ً
ابتداء من األول من شباط« ،إلى حني
إق ـ ــرار م ــوازن ــة ع ــام  ،»2019وبـنــديــن
يمنح أحدهما مؤسسة كهرباء لبنان
سـلــف خــزيـنــة لـتـســديــد ف ــارق أسـعــار
املـحــروقــات بعد ارت ـفــاع سعر برميل
النفط عامليًا ،ولدفع قيمة محروقات
وقروض لغاية أول شهر آذار .وتوحي
هـ ـ ــذه الـ ـبـ ـن ــود امل ــالـ ـي ــة أن ال ـح ـك ــوم ــة
ً
سـتـسـتـهـلــك وق ـت ــا ط ــوي ــا ق ـبــل درس
امل ــوازن ــة ،رغ ــم أن ال ــوزي ــر املــالــي علي
حسن خليل أكد يوم الجمعة الفائت،
من مجلس النواب ،أن وزارتــه أنجزت
مشروع موازنة عام  2019منذ أشهر.
وإذا كان «التضامن الحكومي» حول
ال ـقــروض مـتــوافـرًاّ ،فــإن حــزب الـقــوات
اللبنانية ،يبدو املرشح الوحيد لخرق

«ال ـ ـتـ ــوافـ ــق» مـ ــن خ ـل ـف ـيــة االع ـ ـتـ ــراض
ع ـلــى زيـ ـ ــارة وزي ـ ــر ش ـ ــؤون ال ـنــازحــن
ص ــال ــح ال ـغ ــري ــب ل ـس ــوري ــا ،وامل ــزاي ــدة
ّ
على الرئيس سعد الحريري ،في ظل
صـمــت ال ـحــزب الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي،
حتى اآلن ،على الزيارة.
ـأت ت ـع ـيــن ال ـغ ــري ــب وزي ـ ــر دول ــة
ل ــم ي ـ ـ ِ
لشؤون النازحني السوريني من عبث.
ّ
فاختيار عضو «تكتل لبنان القوي»
ّ
وممثل الحزب الديموقراطي اللبناني
 ال ــذي يـحـظــى رئـيـســه الـنــائــب طــالأرسـ ـ ــان ع ــاق ــات وث ـي ـقــة م ــع ســوريــا
 ي ـع ـكــس ن ـ ّـي ــة ال ـح ـك ــوم ــة ال ـج ــدي ــدة،برئاسة الحريري وإصرار من الرئيس
ميشال عون وثنائي حزب الله وحركة
أم ــل وحـلـفــائـ ُهـمــا ،عـلــى وق ــف إضــاعــة
الوقت الــذي أهــدر مع الوزير السابق
معني املرعبي ،والبدء بتحريك رسمي
ّ
مللف النازحني السوريني.
ّ
ّ
ومما ّ ال شك فيه ،أن املقاربة املاضية
ل ـل ـم ـلــف ،وت ـمـ ّـســك ال ـح ــري ــري وال ـقــوى
امل ـح ـس ــوب ــة ع ـل ــى « 14آذار» ســاب ـقــا

برفض التواصل الرسمي مع سوريا،
خـلـفـ ّـيــة ال ـع ــداء لـلــدولــة الـســوريــة،
مــن ّ
وتـ ـب ــن ــي أج ـ ـنـ ــدة دول ـ ـيـ ــة تـ ـه ــدف إل ــى
إبـقــاء الـنــازحــن الـســوريــن فــي لبنان
واستغاللهم سياسيًا وديموغرافيًا
ـي ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى الــرئ ـيــس
وأم ـن ـي ــا ف ـ ّ
ال ـس ــوري بــشــار األس ــد وامل ـقــاومــة في
ل ـب ـنــان ،لــم ت ـجـ ِـد نـفـعــا ،ول ــو اسـتـمــرت
لـكــانــت خــواتـيـمـهــا م ـعــروفــة بتثبيت
توطني النازحني في لبنان.
وم ـ ـ ـ ـ ــع أن الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــري ي ـ ـم ـ ـيـ ــل ب ـك ــل
تـصــريـحــاتــه ومــواق ـفــه إل ــى اسـتـمـ ّـرار
حالة العداء مع سوريا ،ومقاربة امللف
ّ
ّ
الدولية ـ الغربية ،إل
من وجهة النظر
أن التفاهم العميق مع عــون والوزير
ج ـ ـ ـبـ ـ ــران ب ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــل ،لـ ـ ــم ي ـ ـ ّعـ ــد ي ـس ـمــح
للحريري بالتعامل مع ملف النازحني
ً
على الـقــواعــد الـســابـقــة .فـضــا عــن أن
ّ
ك ــل املـعـطـيــات ّ ،بـخــاف التصريحات
الــرس ـم ـيــة ،ت ــؤش ــر ع ـلــى أن ال ـحــريــري
بــات أقــرب إلـ ّـى موقف عــون ،بضرورة
معالجة امل ـلــف ،ملــا لــوجــود الـنــازحــن

علم
و خبر
السفير البريطاني بعد السفيرة األميركية!
إضــافــة إل ــى الـسـفـيــرة األمـيــركـيــة إلـيــزابـيــت ريـتـشــارد
التي ّ
عبرت بوقاحة عن احتجاجها على توقيع اتفاق
ب ــن ل ـب ـنــان وش ــرك ــة «روسـ ـنـ ـف ــت» ال ــروس ـي ــة لـتـطــويــر
منشآت تخزين النفط في طرابلس ،وحاولت الضغط
على لبنان للتراجع عن العقد بحجة أنه جرى في فترة
تصريف أعمال الحكومة السابقة ،ارتفع صوت السفير
البريطاني كريس رامبلينغّ ،
معبرًا عن االنــزعــاج من
االتفاق نفسهّ .
وحمل رامبلينغ الرئيس سعد الحريري
املسؤولية ،نظرًا لدعمه توقيع هذا العقد.

ّ
الناشف لن «يكتف يديه»!
تـنـقــل م ـص ــادر حــزب ـيــة ع ــن رئ ـيــس ال ـح ــزب ال ـســوري
ّ
الـقــومــي االجـتـمــاعــي ،حـنــا الـنــاشــف ،أنــه يـلـتــزم قــرار

املـحـكـمــة الـقــومـيــة رف ـ َـض الـطـعــن ال ــذي ت ـقـ ّـدم ب ــهّ ،
ردًا
على إبطال املجلس األعلى املرسوم الرئاسي الذي
ّ
ّأدى إلــى إقــالــة عميد الــداخـلـيــة معتز رعــديــة .إال أن
ُ ّ
ّ
«سيكتف
احترامه قرار املحكمة ال يعني أن الناشف
ي ــدي ــه» ُم ـت ـف ــرج ــا ،ب ــل «ي ـت ـم ـســك ب ـكــامــل صــاح ـيــاتــه
الــدسـتــوريــة ،الـتــي تسمح لــه بـحـ ّـل مجلس ُ
العمد أو
إعالن حالة الطوارئ في الحزب .ومن غير املستبعد
أن ي ـت ـخ ــذ واحـ ـ ـ ــدًا مـ ــن ه ــذي ــن الـ ـ ـق ـ ــراري ـ ــن» ،بـحـســب
املـ ـص ــادر .وك ــان ــت امل ـح ـك ـمــة ال ـحــزب ـيــة ق ــد عـ ّـل ـلــت ّ
رد
ّ
الطعن بأن صالحياتها ال تسمح بالفصل في نزاع
ّ
بني رئيس الحزب واملجلس األعلى .علمًا أن املصادر
الحزبية تــذكــر امل ــادة  13مــن الـقــانــون الــدسـتــور رقم
« ،2001 ،9الــذي يشير إلى صالحية املجلس األعلى
بأعمال السلطة التنفيذية» ،واملــادة  55من القانون
رقم  2001 ،15التي تتحدث عن «حق الطعن في أي
قرار يتخذه املجلس األعلى ،وأي خالف بني األخير
ّ
وامل ـج ـلــس األعـ ـل ــى» ،م ــن أج ــل ال ـتــأك ـيــد أنـ ــه ك ــان مــن

واج ــب املـحـكـمــة ،وصــاحـيــاتـهــا ،الـفـصــل فــي ال ـنــزاع
األخير.

عون والحرس الجمهوري
أمــر رئيس الجمهورية العماد ميشال عــون ،قيادة
الـجـيــش بــإجــراء «تـشـكـيــات» لـعــدد مــن ضـبــاط لــواء
تشير
الحرس الجمهوري ،بعدما وردتــه معلومات ُ َ
إل ــى أن «ال ـح ــرس» اش ـتــرى مــن األم ــوال الـتــي أنـ ِـفــقــت
ت ـح ـض ـي ــرًا ل ـل ـق ـم ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،م ـع ــدات
ُ
تـسـتـخــدم ألغـ ــراض الـحـمــايــة األم ـن ـيــة ،بـمـبـلــغ ق ـ ّـدره
بعض املعنيني بخمسة ُماليني دوالر أميركي .وقد
نفق هدرًا للمال ،وخاصة
رأى عون في املبلغ الذي أ ِ
أن الـحــرس الجمهوري ال يحتاج لكل املـعــدات التي
ج ــرى ش ــراؤه ــا ،فـطـلــب إب ـعــاد بـعــض ال ـضـبــاط فــورًا
مـ ــن ال ـ ـح ـ ــرس ،ووض ـ ـ ــع امل ـ ـع ـ ــدات ب ـت ـص ــرف م ــدي ــري ــة
استخبارات الجيش.
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