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سياسة
المشهد السياسي

رئيسا الجمهورية والحكومة وقعا مرسوم أقدمية ضباط من دون وزير المال

عون وبري :أزمة جديدة

فتح توقيع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري مرسوم منح أقدمية سنة لضباط «دورة عون» خالفًا جديدًا بين رئيس
تخطى توقيع وزير المال علي حسن خليل ،ما ينذر بأزمة سياسية
الجمهورية والرئيس نبيه ّبري ،خصوصًا أن المرسوم ّ
جديدة بعد أسابيع على طي أزمة استقالة الحريري
ل ــم ُي ـك ـتــب لـشـهــر ال ـع ـســل الـسـيــاســي
منذ تجديد التسوية وعودة الرئيس
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ع ــن اس ـت ـقــال ـتــه أن
ً
ي ـس ـت ـم ــر ط ـ ــوي ـ ــا .ومـ ـ ــع أن مــرح ـلــة
االس ـت ـقــرار الـقـصـيــرة أنـتـجــت اتفاقًا
حـ ــول ال ـن ـف ــط ،وث ـب ـتــت االن ـت ـخــابــات
ّ
النيابية فــي موعدها ،إل أن توقيع
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال ع ــون
والحريري ،قبل يومني ،مرسوم منح
لعدد من ضباط
أقدمية سنة خدمة
ٍ
الـجـيــش مـمــا يـسـ ّـمــى «دورة ع ــون»،
ي ـن ــذر ب ــأزم ــة س ـيــاس ـيــة ج ــدي ــدة بني
رئيس الجمهورية ورئيس املجلس
النيابي نبيه ّ
بري.
وب ـع ــدم ــا بـ ــدا أن ال ـت ـنــاغــم ب ــن عــون
وب ـ ــري أثـ ـن ــاء أزم ـ ــة ال ـح ــري ــري طــوى
صفحة التوتر بينهما ،إال أن توقيع
رئـ ـيـ ـس ــي الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة وال ـح ـك ــوم ــة
املرسوم ينذر بعودة التوتر مجددًا،

عين التينة :المرسوم
لن يمر مرور الكرام ولو أدى
الى شلل حكومي
ـوة ،مــع إص ــرار بــري على رفضه
وبـقـ ً
ً
ج ـم ـل ــة وتـ ـفـ ـصـ ـي ــا ،وخـ ـص ــوص ــا أن
املرسوم الذي من املفترض أن ينشر
اليوم ال يحمل توقيع وزير املال علي
حسن خليل.
ومـ ـن ــذ وصـ ــولـ ــه إل ـ ــى بـ ـعـ ـب ــدا ،ي ـصـ ّـر
رئيس الجمهورية على منح ضباط
«دورة ع ـ ــون» أق ــدم ـي ــة س ـن ــة خــدمــة
عـ ـل ــى زم ـ ــائـ ـ ـه ـ ــم .وألشـ ـ ـه ـ ــر م ـض ــت،
بـقــي امل ـش ــروع ي ـتــأرجــح ف ــي الـلـجــان
الـنـيــابـيــة م ــع إصـ ــرار ب ـ ّـري والـنــائــب
ّ
ول ـي ــد ج ـن ـبــاط ع ـلــى رفـ ـض ــه .إل أن
ّ
أصر عليه أخيرًا.
رئيس الجمهورية
وب ـح ـ ّســب م ـص ــادر وزاريـ ـ ــة مـتــابـعــة،
فقد وق ــع الـحــريــري ا ّملــرســوم السبت
امل ـ ــاض ـ ــي ،وب ـ ـع ـ ــده وق ـ ـع ـ ــه عـ ـ ــون فــي
غ ـضــون ســاعــة واح ـ ــدة ،لـيـكــون أم ـرًا
واقعًا في بداية األسبوع.
وت ـعــود حـكــايــة ه ــؤالء الـضـبــاط إلــى
نهاية الثمانينيات ،عندما ّ
طوعت
املــدرســة الـحــربـيــة الـتــي كــانــت تحت
س ـي ـط ــرة ح ـك ــوم ــة ع ـ ــون ال ـع ـس ـكــريــة
دورت ــي ضـبــاط عــامــي  1989و.1990

تخطي توقيع وزير المال مخالفة دستورية صريحة (هيثم الموسوي)
بريّ :

ولـ ـ ــدى خـ ـ ــروج ع ـ ــون م ــن ب ـع ـب ــدا فــي
 13تشرين األول  1990إلــى فرنسا،
وحـ ـس ــم املـ ـع ــرك ــة مل ـص ـل ـحــة الـ ـق ــوات
الـ ـس ــوري ــة وجـ ـي ــش ال ـش ــرع ـي ــة ال ــذي
ك ــان ي ـقــوده الـعـمــاد إمـيــل ل ـ ّـح ــود ،لم
ي ـسـ ّـرحــوا مــن الـجـيــش ول ــم يتابعوا
دورات ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم ،واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــروا ف ـ ــي ت ـل ـقــي
ال ـ ــروات ـ ــب مـ ــن الـ ـجـ ـي ــش ،ب ــاإلض ــاف ــة
إل ــى الـضـمــائــم الـحــربـيــة .وف ــي بــدايــة
كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي  ،1993ج ـ ــرى ض ـ ّـم
الــدورتــن بمبادرة من ّ
لحود إلعــادة
ّ
لم شمل الجيش واحتضان الضباط
ال ـع ــون ـي ــن ،وأع ـ ـيـ ــد هـ ـ ــؤالء ملـتــابـعــة
ال ــدراس ــة ف ــي امل ــدرس ــة ال ـحــرب ـيــة في
ّ
ويقدر عددهم بـ 190
السنة الثانية،
ضابطًا «فئة أولى» (من املسيحيني،

بحسب تسمية األسالك العسكرية)،
و 15ضــاب ـطــا «ف ـئــة ثــان ـيــة» (أي ُ من
املـسـلـمــن) .وف ــي الــوقــت نـفـســه ،قبل
طلب  346تلميذًا للدخول إلى الكلية
ال ـح ــرب ـي ــة ف ــي ك ــان ــون األول ،1990
ّ
الكلية حتى
يجر إدخالهم إلــى
ولــم
ِ
 4كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي  1993ك ـتــام ـيــذ
سنة أول ــى ،أي بعد أيــام على إعــادة
«دورة ع ــون» إل ــى الـكـلـ ّـيــة الـحــربـيــة.
ت ـخـ ّـرج ط ــاب «دورة ع ــون» فــي أول
نـيـســان  ،1994وب ــذل ــك ي ـكــون ه ــؤالء
ق ــد أمـ ـض ــوا ف ــي املـ ــدرسـ ــة ال ـحــرب ـيــة
حوالى  14شهرًا ،أي أقل من سنتني
دراسيتني في الكلية الحربية (السنة
الدراسية  11شهرًا) ،بينما ّ
تخرجت
ال ـ ـ ــدورة ال ـتــال ـيــة ف ــي أول آب .1995

وبــذلــك يـكــون ضـبــاط «دورة ع ــون»،
الذين ّ
تعرضوا للتأخير نفسه الذي
تـعــرض لــه زم ــاء لـهــم (ل ــم يحصلوا
عـلــى روات ـب ـهــم والـضـمــائــم الحربية
م ـث ـل ـهــم) ،ق ــد ح ـص ـلــوا تـلـقــائـيــا على
ّ
أقدمية ستة أشهر بالترقيات على
ّ
زمــائ ـهــم (ب ـف ـعــل امل ــواع ـي ــد امل ـح ــددة
للترقيات في بداية كانون الثاني أو
بــدايــة تـمــوز) ،بحيث تمت ترقيتهم
إلى رتبة مالزم أول في بداية نيسان
 ،1997بينما تأجلت ترقية زمالئهم
حتى أول آب  ،1998وهكذا دواليك.
مصادر عني التينة أكدت لـ«األخبار»
أن بـ ّـري شديد االنزعاج ّ
مما حصل،
وخـ ـص ــوص ــا فـ ــي مـ ــا خ ـ ـ ّـص تـخـطــي
ت ــوق ـي ــع وزي ـ ــر امل ـ ـ ــال ،وي ـع ـت ـبــر األم ــر

مخالفة دستورية صريحة .وبحسب
املصادر ،فإن عون والحريري استندا
إل ــى حـ ــاالت ســابـقــة ألقــدم ـيــات على
خ ـل ـف ـيــة م ـ ـعـ ــارك عـ ــرسـ ــال وال ـ ـجـ ــرود
جرى تجاوز توقيع وزير املال فيها،
ّ
إل أن األخـيــر لــم يكن على علم بها،
واكتشف ّاألمــر أخيرًا .وسبق لوزير
امل ــال أن وق ــع األس ـبــوع املــاضــي على
ت ــرق ـي ــات ف ــي ق ـ ــوى األمـ ـ ــن ال ــداخ ـل ــي
وف ــي األم ــن ال ـعــام وف ــي أم ــن الــدولــة،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي ف ـ ـ ــإن ت ــوقـ ـيـ ـع ــه ب ـح ـســب
امل ـص ــادر «ض ـ ــروري دس ـت ــوري ــا ،كما
ّ
أن الـ ـت ــرقـ ـي ــات واألقـ ــدم ـ ـيـ ــات ت ــرت ــب
أعباء مالية ،ووزير املال معني بهذا
األمــر» .وقالت إن «ما حصل سيترك
تــداعـيــات كـبـيــرة .والــرئـيــس ب ـ ّـري لن

تقرير

استراتيجية الدفاع عن زياد عيتاني :عميل مسلوب اإلرادة!
رضوان مرتضى
م ـ ّـر  25يــومــا عـلــى تــوقـيــف املـمـثــل
ّ
امل ـس ــرح ــي زي ـ ــاد ع ـي ـت ــان ــي ،املــت ـهــم
بــالـتــواصــل والـعـمــل السـتـخـبــارات
ال ـعــدو اإلســرائـيـلــي ،لكنه سيمثل
الس ـت ـجــوابــه ل ـل ـمــرة األولـ ــى ال ـيــوم
أم ــام قــاضــي الـتـحـقـيــق الـعـسـكــري
األول ريـ ــاض أب ــو غ ـي ــدا .األن ـظ ــار

تتجه إلــى عيتاني ال ــذي سيروي
ل ـ ـل ـ ـقـ ــاضـ ــي ،ب ـ ـح ـ ـضـ ــور م ـح ــام ـي ــه
صـلـيـبــا ال ـح ــاج ،مـ ــاذا ح ـصــل معه
ً
فـعــا مــع «امل ـح ـ ّـرك األم ـنــي كوليت
فيانفي» التي تعمل الستخبارات
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدو اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي ،ب ـح ـس ــب
الـتـســريـبــات األمـنـيــة والـقـضــائـيــة.
قــد يــؤكــد املـشـتـبــه فـيــه وق ــد ينفي
اعـتــرافــاتــه الـتــي وردت فــي إفــادتــه

األولـ ـي ــة أمـ ــام مـحـقـقــي ج ـه ــاز أمــن
ال ــدول ــة .وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،تنقل
املـ ـص ــادر أن واق ـع ــة ال ـت ــواص ــل مع
ّ
اس ـت ـخ ـب ــارات الـ ـع ــدو ث ــاب ـت ــة ،ل ـكــن
َم ـخــرج ال ــدف ــاع سـيـكــون مــن خــال
ً
التركيز على كون عيتاني «عميال
مـ ـسـ ـل ــوب اإلرادة» .وس ـ ُـي ـس ـت ـن ــد
فــي ذل ــك إل ــى أن املـشـتـبــه فـيــه كــان
ي ـ ـت ـ ـعـ ــرض لـ ـ ــاب ـ ـ ـتـ ـ ــزاز ل ـ ـلـ ــرضـ ــوخ

لطلبات مشغله .لكن قبل الخوض
فـ ـ ــي غـ ـ ـم ـ ــار الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ،ت ـت ـح ــدث
مـ ـ ـص ـ ــادر ال ـ ــدف ـ ــاع ع ـ ــن تـ ـ ـج ـ ــاوزات
قــانــونـيــة تحصل فــي الـتـعــامــل مع
امل ــوق ــوف .إذ ل ــم ُي ـس ـمــح ألح ــد من
أف ــراد عــائـلــة عـيـتــانــي بـمــواجـهـتــه.
ك ـ ــذل ـ ــك ُمـ ـ ـن ـ ــع وك ـ ـي ـ ـلـ ــه الـ ـق ــان ــون ــي
املحامي من رؤيته أيضًا .لم ُي َّ
برر
سبب منع املواجهة ،وهذا ما خلق

ارتيابًا لــدى ذويــه وفــريــق الــدفــاع.
ّ
وبـحـســب امل ـع ـلــومــات ،ف ــإن قــاضــي
التحقيق العسكري أبو غيدا ،كان
قــد أعـطــى أم ــره بمنع أي مواجهة
مــع عـيـتــانــي ،رغــم إص ــداره مــذكــرة
ّتوقيف بحقه .وتقول املصادر هنا
إنه جرت مخالفة نص املادة  83من
قانون أصول املحاكمات الجزائية،
ّ
كاشفة أن مذكرة التوقيف صدرت

