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سياسة

رسائل
إلى المحرر
معن هالل...
الغائب الحاضر
أنـ ــا ال أك ـت ــب هـ ــذه ال ـك ـل ـمــات
رثـ ً
ـاء للمأسوف على شبابه
اب ـ ـ ــن الـ ـث ــامـ ـن ــة والـ ـعـ ـش ــري ــن
رب ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــا ،بـ ـ ـ ـ ــل أك ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــب ألن
شـ ـخـ ـص ــا كـ ــالـ ــدك ـ ـتـ ــور م ـعــن
هـ ـ ـ ـ ـ ــال ،املـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــروف بـ ـم ــاي ــك
هـ ــال ،يـسـتـحــق أن يـتـصــدر
صفحاتنا الـتــي تخاصمها
نجاحات أبـنــاء هــذا الــوطــن.
ُ
أكـ ـت ــب ألس ـ ـهـ ــم ب ـن ـش ــر قـصــة
مــواطــن صالح أتـ ّـم واجباته
عـلــى أكـمــل وج ــه تـجــاه بلده
لـبـنــان ،وك ــان خير سفير له
في الخارج.
إنـ ــه م ـع ــن هـ ــال ال ـ ــذي ن ـعــاه
دي ـف ـي ــد ف ـي ـن ــي ف ــي ال ـب ــرمل ــان
األوس ـت ــرال ــي مـنــذ أيـ ــام ،ولــم
ت ـ ــذك ـ ــره أي وسـ ـيـ ـل ــة إع ـ ــام
لبنانية ليتحدث فيني عن
دور م ـع ــن ال ـ ــرائ ـ ــد وامل ـم ـي ــز
فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن املـ ــؤس ـ ـسـ ــات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة الـ ـت ــي ل ـطــاملــا
عــززت الثقافة اللبنانية في
أوستراليا.
ف ــال ــدك ـت ــور م ـع ــن هـ ــال ك ــان
ق ــد ت ــوج ــه إل ـ ــى أوس ـت ــرال ـي ــا
سـ ـن ــة  2004بـ ـع ــد ت ـخ ــرج ــه
م ـ ـ ــن م ـ ـ ــدرس ـ ـ ــة ال ـ ـشـ ــوي ـ ـفـ ــات
ال ــدول ـي ــة ف ــي ل ـب ـنــان إلك ـمــال
دراس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــه ال ـ ـجـ ــام ـ ـع ـ ـيـ ــة ف ــي
جامعة ملبورن ،أوستراليا.
اسـتـطــاع الــدكـتــور ه ــال من
خ ــال أب ـحــاثــه االسـتـشــاريــة
أن يؤثر في السياسة العامة
ل ـل ـم ـن ــاه ــج ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة فــي
أوس ـت ــرال ـي ــا .ف ـم ـعــن كـ ــان قــد
حاز ثالث شهادات جامعية
من جامعة ميلبورن ،اثنتان
منهما كانتا بــدرجــة تفوق،
ُ
حيث أدرج اسمه على الئحة
ال ـشــرف .كــذلــك كــان الدكتور
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ق ـ ـ ـ ـ ــد حـ ـ ـ ـص ـ ـ ــل ع ـ ـلـ ــى
الــدك ـتــوراه فــي اقـتـصــاديــات
التعليم من الجامعة نفسها.
يذكر أن العديد من املقاالت
وال ــدراس ــات فــي أوسـتــرالـيــا
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــى بـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاالت
التعليم كانت قد استعانت
بــأجــزاء مــن أطــروحــة دكتور
ه ــال أك ـثــر مــن م ــرة .إضــافــة
إلـ ــى أنـ ــه كـ ــان ق ــد أسـ ــس مــع
زوجته ملا عنداري مؤسسة
خ ـي ــري ــة ت ـح ــت اسـ ــم Aspire
 Fundملـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة ال ـ ـطـ ــاب
اللبنانيني ذوي اإلمـكــانــات
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــدودة فـ ـ ـ ـ ــي تـ ـكـ ـمـ ـل ــة
دراستهم الجامعية ،وبذلك
ي ـكــون ق ــد أس ـهــم ف ــي تغيير
حياتهم إلى األبد.
ف ـ ـ ـ ــارق م ـ ـعـ ــن ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ب ـعــد
صراعه مع مرض السرطان،
إال أن ب ـص ـم ـتــه امل ـض ـي ـئــة ال
تزال مزروعة في قلب كل من
عرفه أو قابله.
تـحـيــة إل ــى روح م ـعــن هــال
ال ـط ــاه ــرة ،وإلـ ــى ابـتـســامـتــه
ال ـت ــي ل ـطــاملــا راف ـق ـت ــه ،وإل ــى
نـ ـجـ ـم ــه امل ـ ـ ـضـ ـ ــيء ال ـ ـ ـ ــذي لــن
ينطفئ.
ياسمني طبوش

في الواجهة

التسريح:
تأجيل
ّ
الضرب بالخل والحامض
بعد التأجيل الثالث لتسريح
مدير المخابرات العميد
ادمون فاضل ،التالي
للتأجيل االول لتسريح
االمين العام للمجلس
االعلى للدفاع اللواء محمد
خير ،تشق تتمة السلسلة
طريقها كي تستقر عند
قائد الجيش العماد جان
قهوجي
نقوال ناصيف
م ــن بـ ــاب ل ـ ــزوم م ــا ال ي ـل ــزم الـ ـق ــول ان
تـمــديــد اس ـت ـمــرار امل ــدي ــر ال ـع ــام لـقــوى
االمن الداخلي ،ومن بعده قائد الدرك
ثم الداخل حديثا في سلسلة تأجيل
التسريح قائد شرطة بيروت ،وصوال
الـ ــى رئ ـي ــس االرك ـ ـ ــان ف ــي مـنــاصـبـهــم،
ينتهي حكما ـ وربما ليست ملرة اخيرة
ما لم ينتخب رئيس للجمهورية ـ عند
قائد الجيش العماد جان قهوجي.
بذريعة املواءمة السياسية والتسلح
بالنص القانوني ،مستفيدا من املادة
 55في قانون الدفاع ،واملــادة  161في
قانون قوى األمن الداخلي ،ما يجعل
هــذا التدبير قانونيا مـقــدار مــا يبدو
غير مألوف ،ومضرا وسابقة مكلفة،
ي ـس ـت ـمــر ال ـض ـب ــاط ال ـك ـب ــار ح ـي ــث هــم
ّ
بالحجة نفسها :تكليف الجيش حفظ
االمن في البالد.
وبـ ــرغـ ــم ان الـ ـضـ ـب ــاط الـ ـكـ ـب ــار هـ ــؤالء
ي ـت ـس ــاوون ف ــي ت ـبــريــر االج ـ ـ ــراء ،على
تفاوت اهمية مواقعهم وتداخل الشق
ال ـع ـس ـكــري فـيـهــا بــال ـشــق الـسـيــاســي،
يبقى قائد الجيش وحــده تقريبا في
واجـهــة االشـتـبــاك .حتى اآلن يقتصر
الرفض العلني على تأجيل التسريح
على الرئيس ميشال عــون بتصويبه
ع ـل ــى ال ـض ـب ــاط امل ــرش ـح ــن لـلـتـمــديــد
جـمـيـعــا ال ق ـهــوجــي ف ـح ـســب ،بينما
ّ
االفرقاء اآلخرون موزعون على مؤيد

او متريث او متكتم.
بعض الحجج املتداولة:
ـ ـ انتظار انتخاب رئيس الجمهورية
نظرا الى اهمية دوره في اختيار قائد
الجيش ومدير املخابرات ،وان امست
هذه حجة واهية.
ـ ـ تـعــذر تــوافــق ثلثي مجلس ال ــوزراء
منذ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي
ع ـل ــى ت ـع ـي ــن ق ــائ ــد ج ــدي ــد ل ـل ـج ـيــش،
وفــي الــوقــت نفسه تـفــادي شغور هذا
املنصب الحساس.
ـ ـ ـ ـ اسـ ـتـ ـعـ ـص ــاء الـ ـتـ ـف ــاه ــم ال ـس ـي ــاس ــي
ع ـل ــى ص ـف ـق ــة م ـت ـكــام ـلــة لـلـتـعـيـيـنــات
العسكرية واالمـنـيــة تشمل املناصب
التي يمألها راهنا تأجيل التسريح،
ف ـض ــا ع ــن ت ـع ـيــن أعـ ـض ــاء جـ ــدد فــي
امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري ال ـش ــاغ ــر نـصـفــه.
تفاهم كهذا يقتضي ان يكون جزءا ال
يتجزأ من تسوية داخلية على تقاسم
ال ـت ـع ـي ـي ـنــات ت ـل ــك ف ــي م ــرح ـل ــة تــال ـيــة
النتخاب الرئيس .بيد انها تكون في
صلب صفقة الـتــوافــق على الحكومة
االولى للعهد الجديد.
ـ خـطــر االرهـ ــاب ال ــذي يـتـهــدد ال ـبــاد،
مــا يقتضي ابـقــاء الـقــديــم على قدمه،
وت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــدا ع ـ ـلـ ــى رأس املـ ــؤس ـ ـسـ ــة
ال ـع ـسـكــريــة ،بـغـيــة اب ـق ــاء الـجـيــش في
جهوز تام للمواجهة املفتوحة.
سواء صحت الحجج تلك ام الُ ،ي ّ
حمل
تبرير تأجيل التسريح احـيــانــا اكثر
مما يحمل ،وخصوصا لــدى اقترانه
باولوية انتخاب الرئيس.
خ ــاف ــا لـ ــواقـ ــع سـ ـ ــاد ع ـ ـقـ ــودا طــوي ـلــة
حـتــى ات ـفــاق ال ـطــائــف ،لــم يـعــد رئيس

بين المواءمة
السياسية والنص
القانوني تستقر
السابقة

ال ـج ـم ـهــوريــة مــرجـعـيــة اخ ـت ـيــار قــائــد
الجيش ،برغم ان تعيينه في مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال يـ ـ ـ ــزال ايـ ـ ـ ـ ــاه ،ل ـ ــم ت ـش ـم ـلــه
اصالحات اتفاق الطائف .اسوة بسائر
موظفي الفئة االول ــىُ ،يـعــن بغالبية
الـثـلـثــن ،وه ــو فــي الــدس ـتــور املنبثق
من ذلك االتفاق يخضع الحكام املادة
 ،65بالنصاب املــوصــوف نفسه ،على
ان ــه اح ــد املــواض ـيــع االســاس ـيــةّ .
تغير
دور الرئيس ولم ّ
تتبدل آلية التعيني،
وبات اختيار قائد الجيش في صلب
املـعــادلــة السياسية وم ــوازي ــن الـقــوى
الداخلية ّ
تكرسها املادة الدستورية.
واق ـ ــع هـ ــذه امل ـع ــادل ــة ان ع ـلــى ال ـقــائــد
الشيعية
امل ــارون ــي ح ـمــايــة امل ـق ــاوم ــة ّ
والـ ــدفـ ــاع ع ــن ص ــاح ـي ــات ال ـس ــن ــة في
نـ ـظ ــام ال ـح ـك ــم .ص ـ ــار هـ ـ ــؤالء جـمـيـعــا
معنيني بــالـتــوافــق عـلـيــه .االحـ ــرى ان
ّ
يتحسبوا سلفا الحتمال ترئيسه في
ما بعد.
في ظل الحقبة السورية كما بعدها،
لم يختر اي من رؤســاء ما بعد اتفاق
الطائف قائد الجيش .الرئيس الياس
هـ ـ ـ ــراوي ك ـ ــان ي ــري ــد ال ـع ـم ـي ــد جـ ــورج
حــروق ثم العميد فهيم الحاج قائدا،
اال ان دم ـش ــق ف ــرض ــت عـلـيــه الـعـمـيــد
اميل لحود ،والرئيس اميل لحود كان
يفضل العميد اسعد غانم ثم العميد
سليم ليون اال ان دمشق فرضت عليه
ـان ،والــرئـيــس
الـعـمـيــد مـيـشــال سـلـيـمـ ُ
م ـي ـش ــال س ـل ـي ـمــان اخـ ـي ــرا أرغ ـ ـ ــم عـلــى
الـعـمـيــد ج ــان ق ـهــوجــي .خ ــاف لحود
م ــع ال ـع ـمــاد م ـي ـشــال ع ــون ع ــام 1989
زك ــاه عـنــد دم ـش ــق ،ووجـ ــود سليمان
على رأس لوائه في البقاع ومعرفته
الــوثـيـقــة بــال ـلــواء غ ــازي كـنـعــان زك ــاه،
كــذلــك ح ــال قـهــوجــي عـلــى رأس لــوائــه
في الجنوب اتاح لحزب الله ـ كما من
قبله دمشق لسلفيه ـ ان يضربه بالخل
وال ـح ــام ــض ،ويـخـتـبــر م ـ ــرارا عــاقـتــه
باملقاومة كــي يزكيه .ثــم كــان اول َمن
ســارع الــى دعــم تأجيل تسريحه عام
 2013ابـ ـ ــان ح ـك ــوم ــة م ـي ـقــاتــي بــرغــم
معارضة حليفه عون هذا الخيار وال
يزال.
ومع ان قــادة الجيش املتعاقبني على
مـ ّـر العهود كــانــوا ُي ّ
عينون باالجماع

ال بــال ـت ـصــويــت ،ق ـبــل ات ـف ــاق الـطــائــف
وبـ ـع ــده ،ف ــإن تـعـيــن ق ـهــوجــي ف ــي 28
آب ّ 2008
دون السابقة .للمرة االولــى
ُي ـصـ ّـوت مجلس الـ ــوزراء عـلــى تعيني
ق ــائ ــد ل ـل ـج ـي ــش مـ ــا عـ ـك ــس ان ـق ـس ــام ــا
على الشخص :ثالثة وزراء عارضوا
واثنان امتنعا وثالثة آخرون غابوا.
الــذري ـعــة نفسها ت ـســاق بـ ــازاء تعيني
م ــدي ــر امل ـ ـخـ ــابـ ــرات الـ ـ ــذي ال يـتـطـلــب
م ــرس ــوم ــا فـ ــي م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،بــل
يكتفى بمذكرة يصدرها وزير الدفاع

ّ
سركيس سركيس يرد ...فيؤكد
رد

ص ـ ــدر عـ ــن امل ـك ـت ــب اإلع ـ ــام ـ ــي لــرجــل
األعـ ـم ــال ســرك ـيــس ســرك ـيــس ال ـب ـيــان
اآلتي:
إن مـ ـ ــا ورد (أم ـ ـ ـ ـ ــس) فـ ـ ــي ص ـح ـي ـفــة
«األخبار» التي نحترمها كغيرها من
مـســاحــات الـحــريــة فــي لـبـنــان تشوبه
مـغــالـطــات كـثـيــرة يـهـ ّـمـنــا توضيحها
حتى ال يعلق في ذهن ّقراء الصحيفة
ٌ
تأويل أو تحريف.
ـ ـ إن ســركـيــس ســركـيــس هــو أح ــد أهــم
ت ـج ــار الـ ــدخـ ــان ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ــط
وال ـع ــال ــم ،وه ــو يـمـثــل أك ـبــر الـشــركــات
العاملية في لبنان وحــول العالم .وما
وص ـ ــل الـ ـي ــه أت ـ ــى نـ ـت ــاج جـ ـه ـ ٍـد ف ـ ـ ّ
ـردي
وتوفيق من الله.
ـ ـ إن م ــا ذكـ ــره كــاتــب امل ـق ــال ع ــن نـظــام
ال ــوص ــاي ــة ال ـس ــوري ــة ال يـنـطـبــق على

سركيس سركيس الــذي كان ولم يزل
م ـن ـضــويــا ف ــي خ ــط ب ـكــركــي الــوط ـنـ ّـي
ولن تنهيه بعض األكاذيب عن تغيير
نهجهّ .
ـ أما في ترشحه لالنتخابات وتعاطي
اآلخرين معه بالطريقة التي وصفها
كاتب املقال ،ففي قوله إدانة لحلفائنا
وليس لنا.
ّ
ـ ـ ـ ـ وف ـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــق املـ ـتـ ـع ــل ــق ب ـم ـس ــاع ــدة
ال ـ ـك ـ ـنـ ــائـ ــس وال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات ،ال ي ـجــد
سركيس سركيس حــرجــا فــي فعلته،
بل يدعو اآلخرين الى اتباع نهجه في
سبيل مساعدة من يستحق املساعدة.
ـ وفي الشق القضائي ،فلندع القضاء
يـعـمــل مــن دون الـتــدخــل فــي شــؤونــه،
وسـ ـيـ ـك ــون ل ـل ـق ـض ــاء ق ــري ـب ــا رأي فــي
اتهامات كاذبة ملــآرب باتت مكشوفة

