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سياسة

رسائل
إلى المحرر
«استطالع ال
خبث سياسي»
جانب جريدة «األخبار» املوقرة
عطفا على الرد الذي نشر في جريدتكم
الغراء صباح أمس ،تحت عنوان «خبث
سياسي ال استطالع» ،والــذي تضمن
بعض املغالطات في سياق الــرد على
نتائج االستطالع الذي أجريناه حول
رئاسة الجمهورية ،ونشرته «األخبار»
( 14تـمــوز  2015الـعــدد  )2640يهمنا
توضيح التالي:
ً
أوال ،حول هامش الخطأ ،كما ورد في
ال ــرد ،حـيــث اعـتـبــر أن الـقــاعــدة الدنيا
ألصــول املعاينة تنطلق من اســاس ال
يقل عن  30شخصا ،كما لو أن الدراسة
اعـتـمــدت أس ـلــوب الـعـيـنــة العشوائية
الطبقية أو الطبقية العنقودية ،وهذا
مــا لــم يحصل ،حيث أشــرنــا ال ــى أننا
اعـتـمــدنــا اس ـلــوب العينة العشوائية
البسيطة ،واكتفينا ،بالتالي ،باالشارة
ال ــى االت ـج ــاه ــات ال ـعــامــة عـنــد تعميم
الـ ـنـ ـت ــائ ــج عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى األقـ ـضـ ـي ــة،
فيما تــم تظهير املــؤشــرات فقط على
امل ـس ـت ــوى ال ــوط ـن ــي .وقـ ــد اوردن ـ ـ ــا في
ال ـن ــص «ان ح ـج ــم ال ـع ـي ـنــة ال يسمح
بكشف االحجام الحقيقية للمرشحني
في األقضية اال انها تعطي صورة عن
االتجاهات العامة».
ث ــانـ ـي ــا ،إن م ــرك ــز ب ـ ـيـ ــروت لــأب ـحــاث
وامل ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ــات ل ـ ـ ــم ي ـ ـت ـ ـ ّ
ـوس ـ ــل ي ــوم ــا
االستخدام السياسي في استطالعاته
التي تعتمد دائمًا املنهجية العلمية،
ويمكن جـهــاز الـتــواصــل واالع ــام في
الـقــوات اللبنانية ســؤال بعض نوابه
الذين تعاملوا مع املركز سابقًا حول
املـقــدار العلمي فــي استطالعاته على
حساب الخبث السياسي.
مركز بيروت لألبحاث والمعلومات

♦♦♦

القوات تنفي
«إسرائيل ليكس»
في معرض حق ّ
الرد على ما ورد أمس
في «األخبار» تحت عنوان« :إسرائيل
ّ
يتطوعون لخدمة
ـ ليكس :لبنانيون
إســرائـيــل»ّ ،
يهم الــدائــرة االعالمية في
القوات اللبنانية توضيح ما يلي:
ً
أوال :دأب ــت صحيفة «األخـ ـب ــار» على
زج اس ــم «الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة» واس ــم
رئـيــس ال ـحــزب سمير جعجع بسبب
أو من دون سبب كما في املقال موضع
البحث في عدد من املواضيع ،وهي ال
ُ
تـفـ ّـوت فرصة لتشويه صــورة الحزب
ورئيسه (.)...
ثانيًا :فات صحيفة «األخبار» أن بطل
ال ــرواي ــة املــدعــو «ن .ن ».ك ــان مشتبهًا
ب ــه ف ــي ع ــدد م ــن مـ ـح ــاوالت االغ ـت ـيــال
واالغ ـت ـي ــال ب ــن ع ــام ــي  1992و1994
ط ــال ــت م ـســؤولــن ك ـب ــارًا ف ــي ال ـق ــوات،
ومن بينها االشتباه بعالقته باغتيال
الرفيق نديم عبد النور في األشرفية.
ثــالـثــا :تستغرب ال ـقــوات اللبنانية ان
تقوم «األخبار» بنشر هكذا معلومات
فيما لو كانت صحيحة ،بدل إعطائها
لألجهزة القضائية واألمنية املعنية
والـ ـت ــي ك ـ ــان ل ـه ــا الـ ـب ــاع ال ـط ــوي ــل فــي
الكشف عن الكثير من عمالء اسرائيل
وشبكاتها في لبنان.
رابعًا :تطالب القوات اللبنانية املراجع
القضائية واألمنية املختصة اعتبار
مــا ورد فــي جــريــدة «األخ ـبــار» إخبارًا
ُ
والتحرك على أساسه لتبيان الحقيقة
من عكسها وهي تعلن في هذا الصدد
عن نيتها رفع دعوى «افتراء جنائي»
ضــد «األخ ـب ــار» انـطــاقــا مما ورد في
املقال املذكور.
القوات اللبنانية
جهاز االعالم والتواصل
الدائرة االعالمية

في الواجهة

اآللية الثالثة لمجلس الوزراء:

إما التوافق أو ...التوافق

خطف االتفاق االيراني ـ ـ
االضواء من االزمات
الغربي ُ
َ
الداخلية ،ون ِظر اليه على
انه الصدمة التي ستخرج
لبنان ـ ـ وان يقتضي انتظار
بعض الوقت ـ ـ من معظم
مشكالته ،واخصها انتخاب
رئيس للجمهورية .مصدر
المشكالت تلك واولها

نقوال ناصيف
ّ
يتعي انتظار وقت طويل ،ربما،
قد
ق ـبــل ان ي ـحــن اوان وص ـ ــول ع ــدوى
ايجابيات االتفاق االيراني ـ ـ الغربي
الـ ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان .اذ ي ـم ــر ق ـب ــا بــال ـي ـمــن
وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق وسـ ـ ــوريـ ـ ــا ،وب ــالـ ـع ــاق ــات
االيرانية ـ ـ السعودية ،الى ان يرسو
ذات ي ـ ــوم هـ ـن ــا .ال ـ ــى ذل ـ ــك ال ـ ـيـ ــوم ،ال
اح ــد فــي وارد االل ـت ـفــات ال ــى الــداخــل
اللبناني.
مر املوعد الـ 26النتخاب الرئيس من
دون انتخابه اقل من عادي ،وال احد
يـبـحــث حـقــا فــي مــا ينتظر الجلسة
املـقـبـلــة ملـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ب ـعــد عطلة
الفطر ،على نحو يعيد االنتظام الى
حـكــومــة الــرئـيــس تـمــام س ــام .اضــف
ان ت ــراج ــع ال ـس ـجــال ف ــي التعيينات
ال ـع ـس ـكــريــة واالمـ ـنـ ـي ــة يـجـعـلـهــا فــي
االيـ ـ ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـل ــة الـ ـت ــالـ ـي ــة ل ـل ـع ـط ـلــة
اس ـت ـح ـق ــاق ــا جـ ــديـ ــا وداه ـ ـ ـمـ ـ ــا ،عـلــى
اب ــواب الشهر املقبل ،مــع بـ ّـت مصير
رئ ـي ــس االرك ـ ـ ــان ف ــي ال ـج ـيــش ال ـل ــواء
ولـ ـي ــد س ـل ـم ــان ت ــأج ـي ــا ل ـت ـســري ـحــه.
مــا يقتضي قبل  7آب ـ ـ وهــو موعد
اح ــال ـت ــه ع ـلــى ال ـت ـقــاعــد ـ ـ ـ ـ ب ــت ايـضــا
مـصـيــر والي ــة قــائــد الـجـيــش الـعـمــاد
جـ ـ ــان قـ ـه ــوج ــي فـ ــي ص ـف ـق ــة واحـ ـ ــدة
متكاملة :تأجيل جماعي للتسريح

يضم اليهما االمــن الـعــام للمجلس
االعلى للدفاع اللواء محمد خير.
ب ــات ــت م ـش ـك ـل ـتــا آلـ ـي ــة ع ـم ــل مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وال ـت ـع ـي ـي ـن ــات ال ـع ـس ـكــريــة
واالم ـن ـيــة م ـتــازم ـتــن .االت ـف ــاق على
احداهما يشق الطريق الــى التفاهم
ع ـلــى االخ ـ ـ ــرى .م ــع ذل ـ ــك ،ال ت ـب ــدوان
ب ــرس ــم الـ ـحـ ـل ــول ال ــوشـ ـيـ ـك ــة ،م ـق ــدار
مـ ــا ه ـم ــا م ـق ـب ـل ـت ــان ع ـل ــى م ــزي ــد مــن
التصعيد.
ـض الـ ـك ــام ع ــن آلـ ـي ــة ج ــدي ــدة
ل ــم يـ ـف ـ ِ
اخــرى الدارة اعـمــال مجلس ال ــوزراء
الـ ـ ــى انـ ـطـ ـب ــاع ــات ايـ ـج ــابـ ـي ــة ،تـتـيــح
ت ــواف ــر تـســويــة محتملة ب ــن رئـيــس
الحكومة وتكتل التغيير واالصــاح
وح ـ ــزب الـ ـل ــه .ت ـم ـ ّـس ــك سـ ــام بــرفــض
تعطيل مجلس الوزراء ،يقابله رفض
الفريق اآلخر الخوض في اي مخرج
ال ي ـضــع ب ــن ي ــدي ــه ف ـي ـتــو الـتـعـطـيــل
مـ ــن خ ـ ــال االص ـ ـ ـ ــرار ع ـل ــى ال ـت ــواف ــق
املطلق آلية وحيدة ودائـمــة لقرارات
ال ـس ـل ـطــة االج ــرائـ ـي ــة .ه ـك ــذا ت ـه ــاوت
ســري ـعــا بـضـعــة اق ـت ــراح ــات تـنــاولــت
امكان البحث في آلية ثالثة كتجزئة
ق ــرارات مجلس الـ ــوزراء وتصنيفها
في ترتيب يبدأ باالقل اهمية ّ
تدرجا
ذهابا الى االكثر اهمية ،او ما ُسمي
قرارات ميثاقية امللزمة للتوافق.
ي ـخ ـت ـل ــف سـ ـ ـ ــام وت ـ ـك ـ ـتـ ــل ال ـت ـغ ـي ـي ــر
واالصـ ــاح وح ــزب الـلــه عـلــى طريقة
م ـ ـقـ ــاربـ ــة ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت فـ ـ ــي م ـج ـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء .ب ـ ــل اض ـ ـحـ ــى ال ـت ـص ــوي ــت
املشكلة الرئيسية فــي طريق تمكني
املـجـلــس مــن ات ـخــاذ ق ــرارات ــه .يحظى
رئيس الحكومة بدعم الرئيس نبيه
بــري والـنــائــب ولـيــد جنبالط وتيار
امل ـس ـت ـق ـبــل بــال ـت ـش ـبــث بــال ـت ـصــويــت،
ويـ ـق ــف فـ ــي املـ ـقـ ـل ــب اآلخ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــوزراء
الـ ـثـ ـم ــانـ ـي ــة ل ـ ــ»ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ال ـ ـت ـ ـشـ ــاوري»
بــاإلصــرار على توافق يحاذر مقدار
ما يستطيع التعطيل:
ـ يقول سالم باالحتكام الى املادة 65
مــن الــدسـتــور الـتــي ت ـنــادي بــاولــويــة
الـتــوافــق عـلــى ان يصبح التصويت
ف ــي ح ــال اخ ـفــاقــه م ـلــزمــا .تــالـيــا فــإن

امل ـ ـ ـ ــادة  65دون س ـ ــواه ـ ــا ،ودونـ ـم ــا
الحاجة الى اجتهادات ،وحدها تقرر
طريقة عمل مجلس الوزراء وتنظمه،
سواء حضر رئيس الجمهورية ام لم
يحضر ،وس ــواء كــان فــي منصبه او
شـغــر ه ــذا املـنـصــب ،كــونـهــا تختص
تحديدا بصالحيات مجلس الوزراء
وات ـ ـخـ ــاذه ه ــو ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ،وال ـ ـ ــذي ال
ّ
يصوت الرئيس فيه.
ـ على طرف نقيض منه ،يعزو تكتل
ال ـت ـغ ـي ـي ــر واالص ـ ـ ـ ـ ــاح وحـ ـ ـ ــزب ال ـل ــه
تطبيق احـكــام امل ــادة  65الــى وجــود
رئـيــس الـجـمـهــوريــة فــي منصبه .ما
يقتضي تحت وطأة الشغور تعليق
مفاعيل هــذه امل ــادة ،وجعل التوافق
املطلق آلية وحيدة التخاذ القرارات،
مــا دام مجلس الـ ــوزراء تــولــى وكالة
صـ ــاح ـ ـيـ ــات الـ ــرئ ـ ـيـ ــس م ـ ــا ان وق ــع
الشغور.
مفاد ذلك ان ال مكان آللية ثالثة لعمل
مجلس الــوزراء ،بل تفاهم الفريقني ـ
وهــو مــا يـبــدو حـتــى اآلن عـلــى االقــل
متعذرا ـ على تفسير جديد ومشترك،
يـتــوئــم م ــا ب ــن مـفـهــومــن متباينني
للتوافق.
ع ـلــى ان ت ـك ـتــل ال ـت ـغ ـي ـيــر واالص ـ ــاح
وحزب الله يذهبان الى ابعد من ذلك:
 1ـ ال قرار يصدر عن مجلس الوزراء
مـ ـ ــا لـ ـ ــم يـ ـ ـج ـ ـ ِـر الـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــق عـ ـلـ ـي ــه بــن
امل ـك ــون ــات الــرئ ـي ـس ـيــة ف ـي ــه .م ــا يفيد
بــرفـضــه الـتـصــويــت ف ــي ك ــل حـ ــال .ال
تتحدث وجهة النظر هذه عن الوزراء

تكتل التغيير
واالصالح وحزب الله
متمسكان برفض
التصويت

ج ـم ـي ـعــا ،وت ـم ـي ــز ب ــن عـ ــدد ال ـ ـ ــوزراء
الــذيــن تـتــألــف منهم الـحـكــومــة وبــن
املـكــونــات الرئيسية ،اذ يضم ّ
مكون
واحــد احيانا اكثر مــن وزي ــر .يشمل
هـ ــذا الـتـفـسـيــر ل ـل ـت ــواف ــق ،م ــن ضمن
هــذه اآللية ،عــدم الحاجة الــى توقيع
ال ــوزراء ال ــ 24قــرارات مجلس الــوزراء
م ــا دام ــت امل ـكــونــات الــرئـيـسـيــة الـتــي
ينتمي اليها الوزراء ـ ـ سواء حضروا
او اضطر بعضهم للغياب ـ ـ قد وافقت
عليها .على ان تطبيق هذه القاعدة
ال يسري على املراسيم العادية التي
يوقعها رئيس الجمهورية ورئيس
مجلس الـ ــوزراء والــوزيــر او ال ــوزراء
املختصون ،بحيث يلزم الوزراء الـ24
توقيعها ،وال يمسي القرار نافذا ما
لم يمهره هؤالء.
يترجح هــذا التفسير بني آلية اولى
اعتمدت على اثــر الشغور الرئاسي
ب ـت ـك ــر ُي ــس الـ ـت ــواف ــق امل ـط ـل ــق ،وآل ـي ــة
ثانية أ ِخذ بها باصرار من سالم في
االشهر الثالثة املنصرمة تتغاضى
عن موافقة الوزراء الـ 24وتواقيعهم،
وتكتفي بـمــوافـقــة الـكـتــل الحكومية

المشهد السياسي

جعجع يبادر بين عون وسالم
ال يـ ـ ـ ـ ــزال الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــود يـ ـسـ ـيـ ـط ــر ع ـلــى
ال ـ ـت ـ ـطـ ـ ّـورات ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة،
ّ
ف ـ ــي ظـ ـ ــل انـ ـتـ ـظ ــار م ـخ ـت ـل ــف الـ ـق ــوى
انعكاسات االتفاق النووي اإليراني
على الــواقــع اللبناني ،وحـلــول عيد
الفطر نهاية هذا األسبوع.
محاوالت إحداث اختراق في العالقة
بـ ــن رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة تـ ـم ــام س ــام
ورئ ـي ــس تـكـتــل الـتـغـيـيــر واالصـ ــاح
النائب ميشال عــون ،تابعها رئيس
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
بـعــد زي ـ ــارة ق ــام بـهــا إل ــى س ــام ّأول
مــن أمــس ،تبعتها زي ــارة مــوفــده إلى
الرابية ملحم الرياشي لوضع عون
في أجواء لقاء جعجع مع سالم.
ّ
ّ
م ـصــادر مــطـلـعــة أكـ ــدت لـ ـ «األخ ـب ــار»
أن «جعجع تـنــاول فــي اللقاء أهمية
رأب الصدع في الحكومة في الظرف
الحالي ،وحماية االستقرار الوطني
واعـتـمــاد املـقــاربــة املناسبة لتسيير
ع ـمــل ال ــدول ــة ف ــي ظ ــل غ ـي ــاب رئـيــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة» .وأكـ ـ ــدت املـ ـص ــادر أن

«ه ـنــاك تــوافـقــا بــن ال ـق ــوات والـتـيــار
أن تكون أولويات العقد االستثنائي
ملجلس النواب ،إقرار قانون انتخاب
جديد وقانون استعادة الجنسية».
وال ت ـخ ــرج زيـ ـ ــارة جـعـجــع ل ـس ــام لـ
«ترطيب األجواء مع عون» ،عن سياق
م ـفــاع ـيــل ورقـ ـ ــة إعـ ـ ــان الـ ـن ــواي ــا بــن
التيار والقوات ،التي اتفق الجانبان
بموجبها على التعاون في التواصل
مــع مختلف الـفــرقــاء السياسيني .إذ
يبدي جعجع اهتمامًا بالوصول إلى
مــوقــف مـشـتــرك مــع ع ــون أم ــام ســام
وباقي القوى السياسية ،تحديدًا في
مــا خـ ّـص مسألتي قــانــون االنتخاب
واس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ال ـج ـن ـس ـي ــة ،ف ـي ـمــا بـقــي
موقف سالم مبهمًا ،مع تأكيده على
ّ
نيته تحقيق ال ـتــوازن فــي الحكومة
بما يضمن استمرار عملها.
ومــن املقرر أن يــزور النائب ابراهيم
ك ـن ـع ــان مـ ـ ـع ـ ــراب ،مـ ــوف ـ ـدًا مـ ــن عـ ــون،
الس ـت ـك ـم ــال ال ـب ـح ــث فـ ــي امل ــواض ـي ــع
املطروحة .وكــان الفتًا أمــس ،انعقاد

جدد التيار الوطن
الحر دعوة مناصريه
الى التجمع اليوم

ل ـق ــاء ن ـقــابــي كـبـيــر ج ـمــع ال ـقــوات ـيــن
والعونيني ،هو األول من نوعه بعد
إعــان النوايا ،ضم رؤســاء املصالح
النقابية لدى الطرفني.
من جهة أخرى ،أرجأ رئيس مجلس
الـ ـن ــواب نـبـيــه ب ــري جـلـســة انـتـخــاب
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة الـ ـ ـ  ،26وال ـت ــي
كانت مقررة أمس ،إلى  12آب املقبل.
ونقل ّ
نواب عن بري في لقاء األربعاء
النيابي ،توقعاتع أن «تكون لالتفاق

ان ـع ـكــاســات ايـجــابـيــة عـلــى املـنـطـقــة،
وأن يساعد على تحقيق االنفراج في
لبنان».
فـ ـ ــي غ ـ ـض ـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،لـ ـ ــم ت ـ ـ ــدم ه ــدن ــة
األسـبــوعــن الـتــي تـحــدث عنها عون
عـقــب الـجـلـســة الـحـكــومـيــة الخميس
املــاضــي طــويــا ،بـعــد أن دع ــا التيار
الوطني الحر مناصريه الى التجمع
ال ـيــوم أم ــام هـيـئــات األقـضـيــة مبقيًا
برنامج التحرك رهن لحظة حصوله.
وت ـقــول م ـصــادر الــراب ـيــة إن الـتـحــرك
«وس ـي ـلــة الب ـق ــاء ال ـش ــارع ح ــاض ـرًا ال
سيما أن املفاوضات الحكومية بدأت
لتوها».
وك ـ ـ ــان ال ـ ـطـ ــاب الـ ـع ــونـ ـي ــون ع ـم ــدوا
ليل أمــس الــى تــوزيــع مناشير تحت
عنوان «نعم أنا مسيحي ولن أسمح
ب ـت ـه ـم ـي ـشــي» م ــع ه ــاش ـت ــاغ  #م ـعــا_
نستعيد_حقنا .وأكدت املناشير عدم
مـســاومــة الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر على
حقوق املسيحيني.
(األخبار)

