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تقرير

وتتمدد...
أزمة المرسوم سياسية
ّ
وتحرك منتظر للحريري
ّ
مناطق مــا ،املــو ّضــوع ُقابل للنقاش».
وقال نصرالله إنه «لم نناقش بعد في
األسماء».
من لبنان إلى سورياّ ،
تحدث نصرالله
ع ــن وج ـ ــود ل ـل ـم ـقــاومــة الـ ـس ــوري ــة فــي
الـ ـجـ ـن ــوب ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،وس ـت ـع ـم ــل إم ــا
بعنوان «الــدفــاع ،أو اذا أخــذت سوريا
ق ـ ـ ــرارًا ب ــامل ـق ــاوم ــة ال ـش ـع ـب ـيــة لـتـحــريــر
الجوالن .هذا خيار تخشاه إسرائيل».
ن ـص ــرال ـل ــه الـ ـ ــذي ال ـت ـق ــى األسـ ـ ــد «ق ـبــل
ّ
أســاب ـيــع» ،ق ــال إن ال ـحــرب فــي ســوريــا
«في مراحلها األخيرة ،تنتهي بحدود
سنة أو سنتني ،إذا بقي مسار األمور
ك ـم ــا ه ــو ح ــالـ ـي ــا» .وشـ ـ ــرح ن ـصــرال ـلــه
ّ
مــا قاله أمــام ك ــوادر فــي حــزب الـلــه ،أن
العامل األول لالنتصار هو «شخص
بشار األســد ،والفريق معه ،والجيش
السوري ،والحاضنة الشعبية .الباقي
ّ
ك ــان ــوا ع ــوام ــل مـ ـس ــاع ــدة» .وقـ ـ ــال إن
وجـ ــود ح ــزب ال ـل ــه ف ــي س ــوري ــا «ق ــرار
يرتبط بــالـقـيــادة الـســوريــة ،ال نفرض
نفسنا وال نبحث عن شيء .قد ُيصبح
وجودنا كما كان قبل عام .»2011
في ما خص العدوان على اليمن ،أسف
ّ
نصرالله ألن «ال ـحــرب ستستمر ،وال
يــوجــد أف ــق لـلـحــل ال ـس ـيــاســي ،بسبب
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة .ه ـ ـنـ ــاك م ـ ـجـ ــازر يــوم ـيــة
ّ
ُ
ترتكب والعالم كله ساكت .اليمنيون
ي ـط ــال ـب ــون ب ـح ـك ــوم ــة وح ـ ـ ــدة وط ـن ـيــة
يـشــارك فيها الجميع وتعيد توحيد
الجيش».
ّ
ّ
على صعيد آخــر ،ذكــر نصرالله بأنه
بعد أحــداث  11أيلول ،وصلته رسالة
م ــن ن ــائ ــب رئ ـي ــس الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
ال ـســابــق دي ــك تـشـيـنــي ،ي ـعــرض فيها
ّ
عـلــى ح ــزب ال ـلــه «إع ـ ــادة ك ــل األسـ ــرى،
ورفع الفيتو عن وجودنا في الحكومة،
وش ـطــب ال ـح ــزب ع ــن ل ــوائ ــح اإلرهـ ــاب،
وإزال ــة القيود ،وتقديم مبلغ ملياري
دوالر إلع ـ ـ ــادة اإلع ـ ـمـ ــار ،واالح ـت ـف ــاظ
بـ ـس ــاحـ ـن ــا ،م ـ ــن دون الـ ـك ــاتـ ـي ــوش ــا.
وي ـم ـك ـن ـنــا أن ال ن ـع ـت ــرف ب ــإس ــرائ ـي ــل،
ونخطب ضـ ّـدهــا .ولكن املطلوب ،عدم
إطالق نار في مواجهة إسرائيل ،عدم
ت ـقــديــم أي م ـس ــاع ــدة لـلـفـلـسـطـيـنـيــن،
والتعاون في موضوع القاعدة» .حزب
الله رفــض أي تـعــاون مــع األميركيني،
«وآخ ــر محاولة مــن قبلهم كانت بعد
ّ
ان ـت ـخ ــاب ت ــرام ــب ،ول ـك ــن ق ـبــل تـســلـمــه
الــرئــاســة» .أمــا األوروب ـي ــون« ،فحصل
ل ـ ـقـ ــاء ب ـ ــن مـ ـ ـس ـ ــؤول أم ـ ـنـ ــي أوروب ـ ـ ـ ــي
ومسؤولني من الجناح العسكري في
حــزب الـلــه ،طلبوا تعاونًا معلوماتيًا
معنا في مجال مكافحة اإلرهــاب ،وال
مانع لدينا».
(األخبار)

املتصلة بتهديدات حزب الله البحرية،
أوض ـ ــح ق ــائ ــد ق ــاع ــدة اشـ ـ ــدود الـعـقـيــد
ي ــوف ــال اي ـ ـلـ ــون ،أن «قـ ـ ــوس ال ــوس ــائ ــل
وال ـ ـقـ ــدرات واسـ ــع وم ـت ـن ــوع ،بـ ــدءًا من
غطاسني انتحاريني ،مرورًا باستخدام
زوارق م ـت ـف ـج ــرة ،وحـ ـت ــى غ ـطــاســن
م ـت ـمــرســن ف ــي أعـ ـم ــاق الـ ـبـ ـح ــار ،بـمــا
فــي ذلــك اسـتـخــدام غــواصــات صغيرة
وم ـن ـظــومــات زرع أل ـغ ــام وتـفـجـيــر من
إن ـتــاج ذاتـ ــي» .وش ــدد اي ـلــون عـلــى أنــه
انطالقًا مــن هــذه املعطيات املــوجــودة
ل ــدى إســرائ ـيــل «يـمـكــن االف ـت ــراض أنــه
سي ّ
فــي املــواجـهــات املقبلة ُ
هدد املجال
الـبـحــري بـشـكــل جــوهــري عـبــر جهات
معنية بضرب مناعة إسرائيل».

تكاد أزمة المرسوم
تختصر األزمة السياسية
العميقة في البالد ،والتي
تطاول اتفاق الطائف
وصالحيات الرئاستين األولى
والثالثة والتوازنات التي أرساها
اتفاق الطائف
فراس الشوفي
مـ ـن ــذ أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن أس ـ ـبـ ــوعـ ــن ،وال ـ ـبـ ــاد
عالقة في أزمــة مرسوم األقدمية الذي
ّ
وق ـعــه الــرئـيـســان مـيـشــال ع ــون وسعد
ّ
ّ
الحريري لضباط ما يسمى دورة عون
 ،1994أو دورة االنصهار الوطني .ومع
ً
أن الكباش يأخذ شكال دستوريًا بني
ع ــون ورئ ـيــس املـجـلــس الـنـيــابــي نبيه
بريّ ،إل أن ّ
ّ
تمسك الطرفني بمواقفهما
ّ
بات يعكس أزمة سياسية في العمق،
إن نجحت وســاطــة مــا (لــم تـبــدأ حتى
ّ
ال ـســاعــة) بـحــلـهــا ،ف ــإن األزم ــة ستبقى
قائمة ،وتنتظر فرصة مناسبة أخرى
ّ
لتعبر عن وجودها.
ويبدو الغرق في النقاش الدستوري
على طرفي املواجهة ،هروبًا من حقيقة
ّ
املتغيرات التي تطرأ
الصراع في ضوء
تباعًا على مــوازيــن الـقــوى فــي النظام
السياسي اللبناني ،والتحوالت التي
أصابت اتفاق الطائف ،على األقل منذ
وصول الرئيس ميشال عون إلى ّ
سدة
الــرئــاســة واألزمـ ــة الـتــي طــاولــت أخـيـرًا
الرئيس سعد الحريري.
ف ـع ــون ،وإن ك ــان ال يـ ــزال ي ـحــافــظ في
والشكل على اتفاق الطائف،
الخطاب
ّ
ّ
إل أنـ ـ ــه ال يـ ــوفـ ــر جـ ـهـ ـدًا السـ ـت ــرج ــاع
صـ ـ ــاحـ ـ ـيـ ـ ــات رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة

الـقــوي فــي مــا قبل الطائف ،لتحصيل
مـ ـ ــا ال ي ـ ًم ـن ـح ــه الـ ـ ـن ـ ــص الـ ــدس ـ ـتـ ــوري
ص ــراح ــة .ويـسـتـفـيــد ع ــون م ــن عــوامــل
داخ ـل ـي ــة ودولـ ـي ــة لـتـحـقـيــق اس ـت ـعــادة
مـ ــوقـ ــع الـ ــرئـ ــاسـ ــة امل ـس ـي ـح ــي ال ـ ـقـ ــوي،
ّأول ـهــا داخـلـيــا عـبــر اح ـتــواء الـحــريــري
واحـ ـتـ ـض ــان ــه ومـ ـس ــاع ــدت ــه ل ـل ـح ــد مــن
خ ـس ــائ ــره ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة
املقبلة ،وبالتالي ضمان توقيعه إلى
ج ــان ــب ت ــوق ـي ــع رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة.
ويستفيد عون أيضًا من الضعف الذي
أصــاب النائب وليد جنبالط لناحية
انحسار تأثيره على اللعبة الداخلية
ّ
بفعل تقلباته السياسية طــوال العقد
امل ــاض ــي .كــذلــك يـ ــدرك ع ــون أن مــوقــف
حـ ــزب الـ ـل ــه ،م ـه ـمــا ت ـعــاظ ـمــت امل ـل ـفــات
الخالفية الداخلية ،ال يمكن أن يكون
ص ــدام ـي ــا م ـع ــه ،ع ـلــى أس ـ ــاس ال ـعــاقــة
االسـتــراتـيـجـيــة الـتــي تجمع الـطــرفــن،
وال سـ ّـيـمــا مــواقــف ع ــون فــي مــا خـ ّـص
ال ـص ــراع مــع إســرائ ـيــل واملــواج ـهــة مع
ّ
ال ـس ـعــوديــة .ك ــل ه ــذا داخ ـل ـي ــا ،يــدعـمــه
ش ـب ــه ت ــأي ـي ــد دول ـ ـ ــي ل ـ ـعـ ــون ،أوروب ـ ـ ــي
تحديدًا ،تحت عنوان تقوية مؤسسات
الدولة اللبنانية وعزلها عن التأثيرات
اإلقليمية .ويـبــدو عــون بالنسبة إلى
كثيرين ،منهم نــواب ووزراء في قوى
 8آذار وتـيــار املستقبل ،كمن يحرص
ّ
ع ـنــد كـ ــل ف ــرص ــة ،ع ـلــى اس ـت ــرج ــاع ما
يمكن استرجاعه من مرحلة ما قبل 13
تـشــريــن األول  1990بتصفية حساب
غير معلنة مع الحقبة السورية.
ّأمــا على مقلب ب ـ ّـري ،فرئيس املجلس
ال ـن ـي ــاب ــي الـ ـ ــذي ل ــم ي ـخ ــف م ــوق ـف ــه مــن
انتخاب عون ،بسبب عدم االتفاق على
ما ُس ِّمي يومها «السلة» ،وهي خريطة
طريق كان املبتغى منها إعادة تثبيت
اتفاق الطائف ،ليس في وارد التنازل
عما يعتبره ّ
ّ
تحوالت في لبنان ما بعد
ّ
الطائف ،حققت جزءًا من التوازن الذي

يرد على اتهامات القوات
التيار ّ
ّ
يكاد الخالف بني التيار الوطني ّ
الحر والقوات اللبنانية يطاول كل امليادين
ّ
ليتوسع في األيــام املاضية ويطاول نقابة املعلمني
املشتركة بني الطرفني،
ّ
وصندوق التعاضد للمعلمني في املــدارس الخاصة .ورد املكتب ّالتربوي
في التيار على ما ّ
سماه «البيان التضليلي الصادر عن قطاع املعلمني في
ً
القوات اللبنانية» ،قائال« :في ما خص عالقة الوزير الياس بو صعب في
إرســاء التحالف ،فقد صرح بو صعب بأن االتفاق االنتخابي حصل مع
تيار املستقبل بعد عدم رد القوات اللبنانية على طرحه ،ثم عادوا ووافقوا
على التحالف تبعًا ملوافقة تيار املستقبل عليه» .وأضاف البيان أنه «قبل
ّ
التمام من انتخابات املرحلة األول ــى ،اتصل رمزي بطيش،
يوم واحد على ّ
التيار
رئيس مصلحة املعلمني في الـقــوات ّبمسؤول املكتب التربوي في ُ
تقصده بطيش ظاهريًا إلخفاء ما طبخ
روك مهنا ،وذلك رفعًا للعتب الذي
سـ ّـرًا ،بعد نسجه لتحالفات تحت الطاولة ،وواعـــدًا ،في الظاهر ،بالحفاظ
ّ
على االتفاق والتصويت ملرشح التيارطوني نصر .ويوم االنتخاب ،عمدت
ّ
القوات إلى تشطيب مرشح التيار الذي وعدت بدعمه ،بدليل نيله  8أصوات
ّ
من أصل  ،12فيما قام التيار بالتصويت ملرشح القوات رفيق فهد بدليل
نيله  11صوتًا مــن أصــل  ،12هــذا وتعلم الـقــوات بهوية الـصــوت الــذي لم
يصوت لهم» .وأشار البيان إلى أن «السؤال الذي يطرح نفسه :لو كان التيار
ّ
يريد إسـقــاط مــرشــح الـقــوات كما زعــم بيانهم بــاألمــس ،فهل كــان ممثلو
التيار الثالثة لينتخبوا فهد الــذي نــال  11صوتًا من 12؟» .ولفت املكتب
إلى أنه «بعيد إعالن فوز األعضاء الثمانية في الــدورة األو ّلــى في املجلس
التنفيذي ،عمدت القوات إلى االتصال ببعض األطراف املتمثلة بالصندوق،
عارضة عليهم توزيع املناصب اإلدارية دون التواصل مع التيار في محاولة
مكشوفة إلقـصــاء التيار عــن أي منصب .بعد كــل ذلــك يسأل السائلون:
من أراد إلغاء اآلخر؟» .وأعرب املكتب التربوي في التيار عن استغرابه أن
«يغفل بيان القوات نتيجة االنتخابات في املرحلة الثانية ،إذ نال مرشحهم
صوتًا واحدًا ،فيما نال الدكتور كريستيان الخوري  7أصوات من أصل ،»8
ً
تعن هذه النتيجة شيئًا للقوات؟».
متسائال« :ألم ِ

اقتراح في قوى األمن «إلنصاف دورة الحقوقيين» خوفًا من نتائج األقدميات (مروان طحطح)

ك ــان مـفـقــودًا بــن ال ـطــوائــف فــي لبنان
ّ
ما قبل الطائف ،وهــو ما زكــى الحرب
األهلية اللبنانية.
م ــن ه ـنــا ،ت ـبــدو أزم ــة ب ـ ّـري م ــع مسألة
تــوق ـيــع وزيـ ــر امل ـ ــال ،أب ـع ــد م ـ ّـن تــوقـيــع
ّ
مختص على مرسوم ،إنما داللة
وزير
ّ
على اهتزاز مبدأ التوافق الذي ترسخ
بعد الحرب .إذ إن ّ
بري ،الذي وإن كان
دائ ـم ــا يـتـمـ ّـســك ب ـمــواق ـفــه ،ف ــإن ــه يـتــرك

عون يجري جردة
حساب للحقبة السورية
بمفعول رجعي

هــام ـشــا واس ـع ــا ل ـل ـت ـفــاوض وال ـح ـلــول
الوسط ،بــات اليوم أمــام مفترق طرق:
ّ
التشبث بحقوق تكفلها ديباجة
ّإمــا
دسـتــوريــة (ح ــول األع ـبــاء املــالـيــة التي
ّ
يـكــلـفـهــا م ــرس ــوم األق ــدم ـي ــة) وتـعـكــس
ّ
تــواف ـقــا ف ــي ال ـب ــاد ،وإمـ ــا ال ـت ـنــازل عن
املـبــدأ ألجــل االسـتـقــرار السياسي ،مع
ال ـخ ــوف م ــن ت ـح ـ ّـول ه ــذا ال ـت ـنــازل إلــى
عــرفّ ،
يهدد الصيغة القديمة القائمة
ّ
برمتها ،من دون اتضاح األفق لصيغة
جديدة.
غـيــر أن ت ـخـ ّـوف ب ـ ّـري مــن املـفـتــرض أن
ي ـكــون هــاجـســا عـنــد ال ـح ــري ــري .إذ إن
بـ ـ ـ ّـري ،ال ـ ــذي ي ـت ـعـ ّـامــل م ـعــه حـ ــزب الـلــه
كحليف ّأول وممثل «حقوق الشيعة»
في النظام السياسي اللبناني ،يدرك
كيفية «تثبيت الحقوق» عند البحث
ال ـجـ ّـدي فــي إع ــادة تــوزيــع محاصصة
اللبناني .فيما يبدو الحريري،
النظام ّ
ومـ ـ ــا ي ـم ــث ــل ط ــائـ ـف ـ ّـي ــا ،وهـ ـ ــو الـ ـخ ــارج
م ــن أزمـ ــة ك ـب ــرى م ــع املـمـلـكــة الـعــربـيــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،أم ـ ـ ــام تـ ـ ـح ـ ـ ّـوالت ت ـط ــاول
صالحيات رئيس الحكومة ّ
«السني»،
الـ ـت ــي م ـن ـح ـه ــا الـ ـط ــائ ــف فـ ــي جــزئ ـهــا
األكـبــر مــن ّ
حصة رئــاســة الجمهورية.
وإن أي تعديل فــي صالحيات رئاسة
ال ـج ـم ـه ــوري ـ ّـة ،وإن ك ــان ــت ف ــي ال ـن ـفــوذ
وليس في النص ،فإنها ستكون على
حـســاب صــاحـيــات رئــاســة الحكومة،
ف ـ ــي عـ ـص ــر يـ ـصـ ـع ــب مـ ـع ــه اسـ ـتـ ـع ــادة
ه ــذه ال ـص ــاح ـي ــات ،م ــع أفـ ــول الـنـفــوذ
الـ ـس ـع ــودي ف ــي املـ ـش ــرق ع ـم ــوم ــا وف ــي
لبنان على وجه الخصوص.
ّ
تقنيًا ،وبعد أن ُجـ ّـمــدت مـبــادرة املدير
ّ
ال ـ ـعـ ــام لـ ــأمـ ــن ال ـ ـعـ ــام الـ ـ ـل ـ ــواء ع ــب ــاس
ّ
إبــراهـيــم لـحــل األزم ــة بــن ب ـ ّـري وعــون،
أعـلــن إبــراهـيــم مــن الـســرايــا الحكومية

بعد لقاء الحريري أن رئيس الحكومة
اآلن سيلعب دوره بالوساطة ،و«هــو
أولى» .فيما انحصر لقاء ّ
بري بقيادة
الجيش اللبناني أمس بتلقي التهاني
ب ــاألعـ ـي ــاد واالسـ ـتـ ـم ــاع م ــن بـ ــري إل ــى
املسار الــذي سلكه املرسوم بني بعبدا
وعني التينة ،وتأكيد بري حرصه على
املؤسسة العسكرية.
وحتى ليل أمس ،لم يكن قد ّ
سجل أي
ّ
ّ
ّ
تطور الفت على طريق حل األزمــة ،إل
ّ
أن الــس ـجــال اسـتـمــر أمـ ــس ،م ــع إع ــادة
الـ ـت ــراش ــق ب ـ ــامل ـ ــواد ال ــدسـ ـت ــوري ــة بــن
ّ
ال ـط ــرف ــن ،ل ـتــأك ـيــد أح ـق ـ ّـي ــة م ــوق ــف كــل
منهما.
ّ
وحـتــى اآلن ،لــم يــوقــع وزي ــر امل ــال علي
خليل مــرســوم الـتــرقـيــات فــي الجيش
ب ـس ـب ــب ورود أسـ ـ ـم ـ ــاء ض ـ ـبـ ــاط عـلــى
جـ ـ ـ ــداول الـ ـت ــرقـ ـي ــات مـ ــن امل ـس ـت ـف ـيــديــن
مــن مــرســوم األقــدم ـيــة ،فيما لــم ينشر
املرسوم بعد في الجريدة الرسمية ،ما
ّ ّ
يهدد كل الترقيات
يجعله غير نافذ ،ما
فــي األج ـهــزة األمـنـيــة والعسكرية ،في
ّ
ظل إصرار بعبدا على إصدار مرسوم
واحد للترقيات.
وف ـي ـم ــا كـ ـ ــان قـ ــد طـ ـ ــرح س ــابـ ـق ــا خ ــال
وســاطــة ال ـلــواء إبــراهـيــم ،منح أقدمية
لضباط دورة  1995الــذيــن عــانــوا من
ظ ـ ــروف م ـشــاب ـهــة لـتـلــك ال ـت ــي عــانــاهــا
ضباط دورة عون ،بدا االقتراح شديد
التأثير في املديرية العامة لقوى األمن
الداخلي .وعلمت «األخبار» أن اقتراحًا
رفــع مــن عــدد مــن ضـ ّـبــاط املــديــريــة إلى
وزير الداخلية نهاد املشنوق وأطراف
أخـ ـ ــرى ل ـ ـتـ ــدارك ان ـع ـك ــاس األق ــدم ـي ــات
عـلــى ق ــوى األمـ ــن .ويــذكــر االق ـت ــراح أن
تسوية منح األقدمية لضباط الــ1995
ّ
تـ ـح ــل امل ـش ـك ـل ــة ف ــي ال ـج ـي ــش لـنــاحـيــة
الطائفي ومن ناحية التراتبية
التوازن
ّ
العسكرية ،إنما ستخلق مشكلة كبيرة
في قــوى األمــن .إذ إن األمــر سينعكس
عـ ـل ــى ال ـ ـض ـ ـبـ ــاط الـ ـحـ ـق ــوقـ ـي ــن ال ــذي ــن
تخرجوا عام  ،1994وهم حاليًا رؤساء
ضـبــاط دورة  .1995ويـشـيــر االق ـتــراح
إل ــى أن الـضـبــاط الـحـقــوقـيــن أن ـهــوا 4
سـ ـن ــوات دراسـ ـ ــة جــام ـع ـيــة وخ ـض ـعــوا
ل ـ ــدورة ف ــي كـلـيــة ال ـض ـبــاط ملـ ـ ّـدة سـنــة،
وتخرجوا برتبة مــازم (مــا مجموعه
ّ
خمس سنوات) .ويشمل الحل املقترح
ُ
بـ ــأن ت ـم ـنــح دورة ال ـح ـقــوق ـيــن ،1994
نـفــس ال ـقــدم لـلـتــرقـيــة ،أس ــوة بــدورتــي
 1994و 1995للمحافظة على التراتبية
في مؤسسة قوى األمن الداخلي .علمًا
ب ــأن ض ـبــاط ه ــذه ال ـ ــدورة ت ــأخ ــروا عن
الترقية إلى رتبة عقيد مدة ستة أشهر
عن املادة املنصوص عنها في القانون
مــن دون م ـبــرر ،فـيـمــا أع ـيــدت الترقية
ه ــذا ال ـع ــام لـلـضـبــاط املـسـتـحـقــن إلــى
الحد األدنى املنصوص عنه قانونًا.

