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سياسة

رسائل
إلى المحرر
نقيب الصحافة
و«السطو» المزعوم
ل ـف ـت ـن ــي ف ـ ــي «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،فــي
ال ـع ــدد الـ ـص ــادر ن ـه ــار االث ـنــن
 ،2015/6/8م ـقــال يـتـنــاولـنــي
( )...ان ـ ـجـ ــازاتـ ــي امل ـه ـن ـي ــة مــن
ش ـه ــادات وأب ـح ــاث ومـمــارســة
وم ــؤل ـف ــات وم ــراك ــز أكــاديـمـيــة
ل ـ ـسـ ــت ب ـ ـحـ ــاجـ ــة ل ـ ـت ـ ـعـ ــدادهـ ــا،
وسـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ــي االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــي
وصـ ـف ــات ــي االخ ــاقـ ـي ــة ُي ـس ــأل
عنها من عايشني طــوال عمر
مــن الــزمــن ،ومنهم جــزء يسير
من اهل الصحافة على سبيل
املـثــال ال الحصر .لــذا آســف أال
يكون املـقــال قــد أصــاب الهدف
الذي يبتغيه.
أضحكتني ،بقدر ما أحزنتني،
ع ـم ـل ـي ــة «ال ـ ـس ـ ـطـ ــو ال ـث ـق ــاف ــي»
ال ـتــي ت ـطــرق ل ـهــا كــاتــب امل ـقــال
ف ــي ال ـك ـت ــاب ــن املـ ـش ــار الـيـهـمــا
« .فــال ـس ـطــو» امل ــزع ــوم يتعلق
بـ ـح ــدث ت ــاريـ ـخ ــي لـ ـص ــور عــن
مجازر جبل لبنان إبان الحرب
الـ ـع ــاملـ ـي ــة االول ـ ـ ـ ــى والـ ـ ـت ـ ــي مــر
عليها أكثر من مئة عــام وهي
موثقة كتابة وصورا منشورة،
على القضاء الذي نحترم البت
في امللكية الفكرية لها.
مـ ــن ن ــاح ـي ــة اخ ـ ـ ــرى اس ـت ــدع ــى
م ـ ـض ـ ـمـ ــون ك ـ ـتـ ــابـ ــي م ـك ـت ــوب ــا
اعتراضيًا من السفير التركي
فـ ــي ل ـب ـن ــان ع ـل ــى مـ ــا وص ـف ـتــه
«إبادة» طالبا مني العودة الى
مــذكــرات مرتكبيها ،فمن هنا
الـحـمـلــة املــوجـهــة مــن البعض
في هذا املوضوع.
أخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا ول ـ ـ ـيـ ـ ــس آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرًا ،ف ـق ــد
تساءلت كما العديد من القراء
عــن عــاقــة «إخ ــراج ــات الـقـيــد»
امل ـت ـع ـل ـقــة ب ــوض ـع ــي ال ـعــائ ـلــي
بــاملــوضــوع امل ـث ــار ،وق ــد يكون
رب ـ ـمـ ــا لـ ـ ــزيـ ـ ــادة «الـ ـفـ ـض ــائ ــح»
املـ ـكـ ـتـ ـشـ ـف ــة وتـ ـ ـن ـ ــوي ـ ــر ال ـ ـ ـ ــرأي
ال ـعــام ح ــول املـسـتــوى العلمي
والثقافي كما االخالقي لنقيب
االطباء وربما تلك من املهمات
امل ـج ــان ـي ــة وال ـج ــري ـئ ــة لـبـعــض
االعـ ــام ـ ـيـ ــن .وب ـ ـهـ ــدف زي ـ ــادة
م ـع ـل ــوم ــات ــه وال ـت ـخ ـف ـي ــف مــن
تحرياته ،أود القول انني كنت
عــازبــا ط ــوال حـيــاتــي السـبــاب
عــائـلـيــة ب ـعــد أن ط ــال ــت املـنـيــة
وال ـ ـ ــدي ف ــي س ــن م ـب ـك ــرة وأن ــا
كـبـيــر أخ ــوت ــي ال ـخ ـم ـســة .وقــد
ت ـ ّـزوج ــت م ـن ــذ س ـن ـتــن حـســب
سنة الطبيعة ووفقا للقوانني
اللبنانية السارية الى حني.
م ـعــذرة إذا أرغ ـمــت ال ـكــام عن
وض ـ ـ ـ ــع ش ـ ـخ ـ ـصـ ــي ال ي ـخ ــص
غ ـي ــري وذل ـ ــك ل ـت ـصــويــب كــام
الناس والقراء الذين من أجلهم
ولخدمتهم صيغ هذا الرد.
مع احترامي .
نقيب االطباء
البروفسور أنطوان البستاني

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

تقرير

حسم التمديد أو التعيين
قبل  7آب ال  22أيلول
مهلة البحث السياسي
عن حل ألزمة قيادة
الجيش ليست مفتوحة،
بل تنتهي قبل  7آب،
موعد التمديد لرئيس
االركان .وامام القوى
السياسية اسابيع معدودة
لبت هذا الملف بعد
.استكمال عناصره
هيام القصيفي
ثمة خطأ سياسي وعسكري شائع
هذه األيامّ ،
يردده السياسيون الذين
يـتـحــدثــون فــي مـلــف الـتـمــديــد لقائد
الجيش العماد جــان قهوجي ،وهو
ان ال ــوق ــت ال يـ ــزال م ـتــاحــا ح ـتــى 23
ايلول للمزيد من االتـصــاالت لحسم
تــوجـهــات ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة ،ســواء
لجهة التمديد ،او تعيني خلف لقائد
الجيش.
ق ــال وزي ــر ال ــدف ــاع سـمـيــر مـقـبــل هــذا
ال ـكــام ،وك ـ ّـرت سبحة الــذيــن أع ــادوه
مرارًا وتكرارا ،ردا على مطالبة رئيس
ت ـك ـتــل ال ـت ـغ ـي ـيــر واالصـ ـ ـ ــاح ال ـع ـمــاد
ميشال عــون بـطــرح بند التعيينات
االمنية في مجلس ال ــوزراء من دون
تــأخـيــر ،لـكــن حقيقة االم ــر ان املهلة
غ ـي ــر م ـف ـتــوحــة الـ ــى  23ايـ ـلـ ــول ،وأن
القوى السياسية امام امتحان قريب،
بعدما ّ
مر قطوع  4حزيران ،لكن ليس
على خير ،بل بالتمديد للمدير العام
لقوى االمــن الداخلي اللواء ابراهيم
ً
بـ ـصـ ـب ــوص ،ب ـ ـ ــدال مـ ــن الـ ـلـ ـج ــوء ال ــى
التعيينات االمنية دفعة واح ــدة ،او
تــرك بصبوص يتقاعد ليحل محله
الضابط األعلى رتبة.
ف ــال ــواق ــع ان امل ـه ـلــة الـفـعـلـيــة لحسم
م ــوض ــوع ال ـت ـمــديــد او ال ـت ـع ـيــن في
قـ ـي ــادة الـ ـجـ ـي ــش ،وبـ ـخ ــاف اع ـت ـقــاد
السياسيني ،تنتهي في  7آب املقبل،
اي مــع انـتـهــاء والي ــة رئـيــس االرك ــان
ال ـل ــواء ول ـيــد سـلـمــان .وتــذك ـي ـرًا ،فــان
وزيـ ــر ال ــدف ــاع ال ـســابــق ف ــاي ــز غـصــن،

وعـشـيــة عـيــد الـجـيــش فــي األول من
آب ع ــام  ،2013أصـ ــدر ق ــراري ــن مـ ًـعــا
بـتــأجـيــل تـســريــح قـهــوجــي حـتــى 22
ايلول  ،2015وتأجيل تسريح سلمان
حتى  7آب عام  2015ضمنًا.
وج ــاء توقيت الـقــرار ال ــذي اتـخــذ في
حينه ابان وجود رئيس الجمهورية
ميشال سليمان وبدعمه ،قبل انتهاء
والية رئيس االركان ،ال قائد الجيش.
في السياسة ،كان الهدف دمج قراري
تأجيل التسريح العتبارات سياسية
تـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـ ــوض ـ ــع رئـ ـ ـي ـ ــس االركـ ـ ـ ـ ــان
(الـ ـ ــدرزي) وع ــدم الـتـفــريــط بموقعه،
اضـ ــافـ ــة ال ـ ــى ت ــأي ـي ــد ال ــرئـ ـي ــس نـبـيــه
بري وحزب الله واملستقبل والنائب
وليد جنبالط حينها للتمديد لقائد
الجيش ،االمر الذي ايده ايضا النائب
سـلـيـمــان فــرنـجـيــة ،م ــا ان ـتــج صيغة
السلة الواحدة ،برغم معارضة عون
حينها .واداريــا وعسكريًا ،كان ال بد
مــن التمديد لقائد الجيش ورئيس
االرك ـ ـ ــان م ـع ــا ،ع ـش ـيــة ان ـت ـه ــاء والي ــة
س ـل ـمــان العـ ـتـ ـب ــارات تـتـعـلــق ب ـ ــادارة
املؤسسة العسكرية ووضع املجلس
العسكري.
لهذه االعـتـبــارات نفسها ،وبعد اقل
مـ ــن س ـن ـت ــن ع ـل ــى ال ـت ـم ــدي ــد االول،
ال ي ـم ـكــن تـ ــرك وضـ ــع ق ــائ ــد الـجـيــش
ورئ ـ ـيـ ــس االرك ـ ـ ـ ــان م ـع ـل ـقــا ح ـت ــى 23
اي ـل ــول .وخ ــاف ــا للحملة السياسية
التي ّ
روج ــت للموعد املــذكــور ،تحت
س ـ ـتـ ــار اع ـ ـط ـ ــاء امل ـ ــزي ـ ــد م ـ ــن ال ــوق ــت
الس ـت ـك ـمــال االتـ ـص ــاالت الـسـيــاسـيــة،
ف ـ ــان ال ـ ـقـ ــوى امل ـع ـن ـي ــة امـ ـ ــام م ـه ـلــة ال
تـتـعــدى االســاب ـيــع امل ـع ــدودة ،لحسم
خيار التمديد او التعيني.

القوى المعنية أمام
مهلة ال تتعدى
األسابيع لحسم خيار
التمديد أو التعيين

فــوضــع املـجـلــس الـعـسـكــري ال ـيــوم ال
يـحـتـمــل ال ـ ـفـ ــراغ ،إذ بـحـســب قــانــون
الـ ــدفـ ــاع ،ي ـت ــأل ــف امل ـج ـل ــس م ــن قــائــد
ال ـج ـي ــش رئ ـي ـس ــا ،ورئـ ـي ــس االركـ ـ ــان
نــائ ـبــا ل ـلــرئ ـيــس ،واالع ـ ـضـ ــاء :املــديــر
العام لالدارة ،واملفتش العام ،واالمني
ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـم ـج ـلــس االع ـ ـلـ ــى لـ ـل ــدف ــاع،
وضــابــط عــام يعني عـضـوًا بمرسوم
يتخذ في مجلس الــوزراءً ،
بناء على
اق ـت ــراح وزي ــر ال ــدف ــاع الــوط ـنــي ،بعد
استطالع رأي قائد الجيش.
وح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا ،ال ي ـ ــوج ـ ــد فـ ـ ــي امل ـج ـل ــس
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري س ـ ـ ــوى قـ ــائـ ــد ال ـج ـي ــش،
ورئ ـ ـيـ ــس االركـ ـ ـ ـ ـ ــان ،واالم ـ ـ ـ ــن الـ ـع ــام
للمجلس االعلى للدفاع ،وهو أيضًا
ممدد له بقرار من وزيــر الــدفــاع ،في
ش ـبــاط امل ــاض ــي ،لـسـتــة اش ـهــر فـقــط،
تنتهي ايضا في آب .وبحسب القانون
«ال يـكــون اجـتـمــاع املجلس قانونيًا
اال بحضور خمسة أعضاء .وتصدر
قرارات املجلس العسكري باالكثرية،
وعند تعادل االصــوات ،يكون صوت
ال ــرئ ـي ــس م ــرج ـح ــا ،وي ـت ــول ــى رئـيــس
االركـ ـ ــان رئ ــاس ــة املـجـلــس الـعـسـكــري
فــي حــال غـيــاب الــرئـيــس» .مــا يعني،
ان عــدم التمديد لسلمان وخير (في
ظل غياب االعضاء الثالثة ،الشيعي
وال ـ ـكـ ــاثـ ــول ـ ـي ـ ـكـ ــي واالرث ـ ـ ــوذكـ ـ ـ ـس ـ ـ ــي)
سيبقي املجلس العسكري فارغًا ،اال
من قائد الجيش وحــده ،من دون أي
بديل عنه ،ال في قيادة الجيش ،وال
في املجلس العسكري ،الذي تناط به
مـجـمــوعــة مــن الـصــاحـيــات ،الـتــي ال
يستطيع الجيش العمل من دونها.
ه ــذا اداريـ ـ ــا ،ام ــا عـمـلـيــا وسـيــاسـيــا،
ف ـ ـف ـ ــي ظـ ـ ـ ــل االزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املـ ـسـ ـتـ ـحـ ـكـ ـم ــة
ب ــال ـح ـك ــوم ــة بـ ــن عـ ـ ــون وامل ــؤي ــدي ــن
ملـطــالـبــه م ــن ج ـهــة ،وم ـعــارض ـيــه من
جـهــة اخ ــرى ،ال يـمـكــن ألي ط ــرف ان
يـقــدم عـلــى الـتـمــديــد لسلمان وحــده
ق ـبــل ان ـت ـهــاء والي ـت ــه ف ــي آب املـقـبــل،
من دون ان يكون االتفاق السياسي
شامال التمديد عشية االول من آب
ايضا لقهوجي.
اذ ال يعقل في خضم حملة الضغط
التي يقوم بها عــون ،ان يمدد وزيــر
الــداخ ـل ـيــة ووزيـ ــر ال ــدف ــاع ملـســؤولــن
امنيني ،سني في قوى االمن ،ودرزي
ف ــي ال ـج ـي ــش ،ويـ ـت ــرك م ــوق ــع ق ـي ــادة
الـجـيــش امل ــارون ــي مـعـلـقــا ،حـتــى 22

اي ـلــول املـقـبــل ،فــي انـتـظــار استكمال
االتصاالت حوله ،كما ال يمكن ايضا
ان ي ـجــري الـتـمــديــد لــرئـيــس االرك ــان
وح ــده ،واالرجـ ــح مل ــدة سـنـتــن ،فيما
يبقى موقع قائد الجيش واقعًا تحت
الـتـجــاذبــات الـسـيــاسـيــة ،الـتــي تضع
ال ـج ـيــش ام ـ ــام امل ــزي ــد م ــن ال ـض ـغــوط
داخــل صفوفه ،ألن عــون لــن يتراجع

تقرير

 3رجال أعمال على الالئحة األميركية السوداء
آمال خليل
أعلنت وزارة الخزانة األميركية إدراج
ثالثة رجــال أعمال لبنانيني وشركتني
مرتبطتني بهم على الالئحة الـســوداء
بذريعة أنهم يشكلون جــزءًا من شبكة
دعــم لــ«حــزب الله» وواجـهــة لنشاطاته
فــي لـبـنــان وال ـع ــراق .وفــرضــت الـخــزانــة
ت ـج ـم ـي ـدًا ل ـل ـم ـم ـت ـل ـكــات وقـ ـ ـي ـ ــودًا عـلــى
ممارسة النشاطات االقـتـصــاديــة على
أدهم طباجة ومجموعة «اإلنماء» التي
يـمـتـلـكـهــا ،وع ـل ــى ح ـســن ع ـلــي فــاعــور
وشـ ــرك ـ ـتـ ــه ،Car Care centerوق ــاس ــم
حـجـيــج .ولـفـتــت ال ـ ــوزارة فــي بـيــان إلــى
أن طباجة عضو فــي «ح ــزب الـلــه» وأن
ال ـ ـحـ ــزب ي ـس ـت ـخ ــدم ش ــرك ــة «اإلنـ ـ ـم ـ ــاء»
لالستثمار كواجهة لنشاطاته ،مشيرة
إلى أنها من «أنجح املجموعات العاملة
في املجال العقاري منذ التسعينيات»،

السفارة األميركية
تطمئن إلى جاهزية
المستشفيات!
وأن «عــاقــة طباجة بـقـيــادة حــزب الله
س ـم ـحــت ل ـل ـم ـج ـمــوعــة ب ــاالح ـت ـك ــار في
مـ ـج ــال ع ـم ـل ـهــا فـ ــي ض ــاح ـي ــة ب ـي ــروت
الجنوبية وفي جنوب لبنان» .وأشارت
إلــى أن املجموعة «ف ــازت أخـيـرًا بعقود
ب ـن ــاء ون ـف ــط ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،وهـ ــي تــوفــر
دعمًا ماليًا وتنظيميًا لبنية حزب الله
التحتية» .وأوضــح البيان أن «حجيج

يـعـمــل م ــع ط ـبــاجــة وي ـس ــاع ــد ف ــي فتح
حسابات مصرفية للحزب» ،ويستثمر
في البنى التحتية التي يقيمها الحزب
في لبنان والـعــراق» .وأشــار البيان إلى
أن فاعور أيضًا عضو في وحدة اسمها
«الجهاد اإلسالمي» ،ومهمتها «تنفيذ
عمليات الحزب الخارجية» .ولفت إلى
أن شركة  Car Care centerتوفر للحزب
حاجته مــن اآلل ـيــات ،وأن فــاعــور «عمل
أخ ـي ـرًا م ــع طـبــاجــة ف ــي إدارة مـشــاريــع
نفطية وإنشائية في العراق».
وكــانــت الـ ــوزارة قــد فــرضــت ،فــي شباط
ال ـفــائــت ،ع ـقــوبــات مـمــاثـلــة عـلــى أربـعــة
جنوبيني يعملون في نيجيريا ،واصفة
إيــاهــم بأنهم «شبكة لــدعــم الـحــزب في
نيجيريا».
مــن جهة أخ ــرى ،بعد أي ــام قليلة على
إط ــاق الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة تحذيرًا
ل ـلــرعــايــا األم ـيــرك ـيــن بـتـجـنــب الـسـفــر

إلى لبنان بشكل كامل ،جال وفد أمني
تــابــع لـلـسـفــارة األمـيــركـيــة فــي بـيــروت
ع ـلــى عـ ــدد م ــن مـسـتـشـفـيــات ب ـي ــروت،
خ ـصــوصــا ف ــي ضــواح ـي ـهــا الـشــرقـيــة.
وارت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــز االس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاع ع ـ ـلـ ــى ن ـس ـبــة
جاهزية أقسامها ،وال سيما الطوارئ،
الستقبال ال ـحــاالت املــرضـيــة فــي حال
حدوث طارئ ما .واستفسر الوفد عن
التجهيزات املـتــوافــرة وكمية الطواقم
الطبية ونوعيتها .وحاول الوفد تبرير
الجولة بأنها «تقع ضمن اإلج ــراءات
ال ــروت ـي ـن ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـق ــوم ب ـه ــا ال ــدول ــة
األميركية لحماية رعاياها في األماكن
الـتــي تشهد تــوتــرات أمـنـيــة» ،وهــو ما
تقوم به على سبيل املثال بعثات األمم
املتحدة ،ومنها قوات اليونيفيل ،التي
ت ـج ــري بـشـكــل دوري ت ــدري ـب ــات على
اإلخ ــاء والتجمع والترحيل فــي حال
حدوث طارئ.

