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في الواجهة

أزمة «المرسوم» :اقتراح رئاسي بتعديل الدستور!
تغيب الرئيس
يرشح ّ
نبيه ّبري عن البالد االسبوع
المقبل في زيارة اليران
ازمة المرسوم بينه والرئيس
ميشال عون الى مزيد من
التأجيل ،بعدما انقضى على
اندالعها شهر .تدريجًا تمسي
مستعصية ما لم يتراجع
احدهما ،وإن خطوة،
الى الوراء
نقوال ناصيف
اذا ّك ــان ــت ب ـض ـع ــة اق ـ ـتـ ــراحـ ــات ت ـســويــة
ت ـ ـنـ ــق ـ ـلـ ــت ب ـ ـ ــن رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
والـبــرملــان ،في االيــام املنصرمة ،اخفقت
فــي الـتــوصــل الــى تسوية بــن الرجلني،
فإن االقتراح الجديد الذي حمله النائب
وائ ـ ــل ب ــوف ــاع ــور الـ ــى رئ ـي ــس الـحـكــومــة
س ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،ال ـخ ـم ـي ــس ،آي ـ ــل ال ــى
م ـص ـيــر م ـم ــاث ــل .ل ـي ــس ف ــي ح ـس ـب ــان اي
مــن الرئيسني ميشال عــون ونبيه بـ ّـري
الــوصــول الــى تسوية ،مـقــدار اص ــرار كل
منهما عـلــى حــل ال يسعه اال ان ُي َّ
فسر
مكسبًا له على اآلخر.
ذلـ ــك م ـغ ــزى الـ ـق ــول ان مـشـكـلــة مــرســوم
مـنــح ضـبــاط دورة  1994اقــدمـيــة سنة،
ت ـك ــاد تـصـبــح مـسـتـعـصـيــة ،وان معظم
َم ــن ت ـ ّ
ـوس ـط ــوا أخ ـف ـق ــوا ،ك ـمــا ان اق ـتــراح
م ـخ ــرج م ــن ه ـن ــا صـ ــار ي ـقــاب ـلــه اق ـت ــراح
م ـخ ــرج م ـكـ ّـمــل م ــن ه ـن ــا .ب ــذل ــك بـ ــات ما
يطرحه احد الرئيسني سببًا مباشرًا كي
يرفضه اآلخر ،وإشعارًا منه ّ
لنده انه لن
يتزحزح عــن موقفه ،مــا يجعل مرسوم
االقدمية ليس االزمة االسوأ بني املراجع
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ،بـ ــل االطـ ـ ـ ــول ع ـ ـم ـ ـرًا .اخ ـت ـلــط
ف ـيــه ال ـج ــان ــب ال ـس ـيــاســي بــالـشـخـصــي،
والـسـيــاســي بــالــدس ـتــوري ،والـسـيــاســي
بالطائفي .افرز الكتل النيابية بينهما،
وأفـصــح عما هــو اكثر شـقــاء :ليس ثمة
ما يحتكم اليه الرئيسان في النصوص
بسبب خالفهما على آليات االحتكام .ال
ّ
التحرك .ال
مرجع آخر في الداخل يسعه
ّ
مـقــدرة لرئيس الحكومة على التحرك،
م ـ ــرة التـ ـه ــام ــه ب ــاالنـ ـحـ ـي ــاز ال ـ ــى رئ ـيــس
الجمهورية ،واخ ــرى لعجزه عــن ايجاد
افكار حل ،وثالثة النصرافه منذ جلسة
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء الـخـمـيــس ال ـفــائــت الــى
ما يشغله هو اآلخــر :صالحيات رئيس
مجلس الوزراء.
ف ــي االي ـ ــام املـنـصــرمــة مـنــذ ان ـ ــدالع ازم ــة

امل ــرس ــوم ،اكـثــر مــن ط ــرف دخ ــل وسيطًا
فيها واخفق.
ُ
اول االق ـ ـت ـ ــراح ـ ــات نـ ـقـ ـل ــت ال ـ ــى رئ ـي ــس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،ان ي ـص ـي ــر ال ـ ــى تـطـعـيــم
م ــرس ــوم ض ـب ــاط دورة  1994بـضـبــاط
ـاق ب ــن رئيسي
م ــن دورة  1995بــاالت ـفـ ّ
الجمهورية واملجلس يوقعه وزير املال.
رفــض عــون االق ـتــراح ،وق ــال لحامله انه
كقائد سابق للجيش ادرى في الجيش
م ــن اآلخـ ــريـ ــن ،م ـص ـرًا ع ـل ــى م ــوق ـف ــه مــن
املــرســوم بـحـصــره بـضـبــاط دورة 1994
واعتباره نافذًا ،وان ال حاجة الى توقيع
وزير املال ما دام في نظره ليس الوزير
املختص.
كـ ــانـ ــت ثـ ـم ــة م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة ثـ ــان ـ ـيـ ــة ،ت ــواله ــا
هـ ـ ــذه املـ ـ ـ ــرة حـ ـ ــزب الـ ـلـ ــه الـ ـ ـ ــذي كـ ـ ــان فــي
ص ـلــب ال ـب ـحــث ع ــن ح ـل ــول ب ــن حليفيه
الرئيسيني ،املحرج حيالهما ،وإن بعيدًا
من االض ــواء .قــال اقـتــراح الحزب ـ ـ وهو
في بند وحيد يتيم ـ ـ بتوقيع وزير املال
املرسوم ،من ثم يصبح نافذًا .رمى بذلك
الــى مــراضــاة الحليفني الـلــدوديــن :منح
ض ـبــاط دورة  1994اقــدم ـيــة سـنــة على
نحو اصرار رئيس الجمهورية ،وتوقيع
وزيـ ــر املـ ــال عـلــي حـســن خـلـيــل املــرسـ ّـوم
تبعًا لشرط رئيس املجلس الــذي تبنى
اق ـت ــراح حـلـيـفــه ،وج ـهــر ب ــه ،وع ـكــس من
خالله اسـتـعــداده التنازل عــن اعتراضه
على مضمون املرسوم الــذي قــال به في
مطلع االزمة تلك .من ثم يخرج الجميع
من املأزق العالق.
ح ـم ــل م ــوف ــد ح ـ ــزب الـ ـل ــه االقـ ـ ـت ـ ــراح ال ــى
ق ـصــر ب ـع ـبــدا ،فـ ـ ّ
ـرد رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
عليه بـشــرط فــي مـقــابــل ش ــرط :توسيع
ن ـط ــاق امل ـخ ــرج ك ــي يـشـمــل جــان ـبــا آخ ــر،
هو الذهاب الى مجلس النواب وتعديل
امل ــادة  56مــن الــدسـتــور على نحو ّ
يقيد
ّ
محددة
رئيس الحكومة والوزير بمهلة
لتوقيع املرسوم ،يصير نافذًا من بعدها،
على ان تكون اقل من تلك ّ
املقيدة لرئيس
الجمهورية في املادة تلك ( 15يومًا) ،اذ
تجعل املرسوم نافذًا متى انقضت املهلة
من غير ان يمهره بامضائه.
ً
ع ــاد املــوفــد بــاالق ـتــراح م ـعـ ّـدال ال ــى ب ـ ّـري،
فرفض بــدوره الشق املضاف اليه ،وهو
ال ــذه ــاب الـ ــى م ـج ـلــس الـ ـن ــواب لـتـعــديــل
اذذاك دخ ـل ــت ازم ـت ـه ـمــا في
ال ــدسـ ـت ــورّ .
ال ـطــور امل ـت ـعــذر ال ـخ ــروج مـنــه بسهولة،
وقد يكون طورًا بال ابواب:
ـ ـ ـ ـ ال رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة رح ــب بتوقيع
وزي ــر امل ــال عـلــى امل ــرس ــوم ،اذ اعـتـبــر انــه
ل ـيــس ال ــوزي ــر امل ـخ ـتــص ف ـي ــه ،وال رحــب
بما ينطوي عليه اقتراح رئيس املجلس
وهــو تكريس سابقة توقيع وزيــر املــال
على كل املراسيم ،بما فيها التي ال ترتب
اعباء مالية .حاول ايضًا القاء الكرة في
ملعب ّ
نده بادخال تعديل على املادة ،56

وتقييد رئيس الحكومة والوزير بمهلة
توقيع بعدما جـ ّـمــد وزي ــر املــال ترقيات
ض ـبــاط ال ـج ـيــش بــامـتـنــاعــه ع ــن تــوقـيــع
مرسومهم مطلع السنة الجديدة ما لم
ُيشطب منهم ضباط دورة .1994
وجهة نظر رئيس الجمهورية كاآلتي:
اذا كانت املشكلة سياسية ،فإن القضاء
(م ـج ـلــس ش ـ ــورى الـ ــدولـ ــة) ه ــو املــرجــع
الـصــالــح لحلها .واذا كــانــت دسـتــوريــة
تــذهــب ال ــى مـجـلــس ال ـن ــواب عـلــى ان ال
يقتصر التفسير على املــادة  54بالزام
وزير املال توقيع كل املراسيم ،بل ايضًا
ّ
محددة للتوقيع.
الزامه مهلة
ـ ـ وال رئيس املجلس تخلى عن الوجهة
الفعلية ألزم ــة املــرســوم ،وهــي اص ــراره
على توقيع وزير املال عليه كي يمسي
قــائـمــا ودس ـت ــوري ــا .هــو بــذلــك يـتـصـ ّـرف
ع ـل ــى ان ال وج ـ ــود مل ــرس ــوم االق ــدم ـي ــة،

ويـقــول ام ــام زواره ان الـخــاف اضحى
دس ـ ـتـ ــوريـ ــا بـ ـحـ ـت ــا .ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ن ـف ـســه
ال ي ــري ــد االن ـت ـق ــال بــامل ـش ـك ـلــة ال ـنــاش ـبــة
ب ـي ـنــه ورئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،الـنــاشـئــة
عـ ــن ت ـ ـعـ ــارض فـ ــي ت ـف ـس ـيــر كـ ــل مـنـهـمــا
امل ــادة  ،54الــى مشكلة اخ ــرى فــي مكان

حمل حزب اهلل اقتراحًا
الى عون ،فربطه
بتعديل رفضه ّبري

مختلف تمامًا ،و«فــش الخلق» باملادة
 56بتعديلها في مجلس الـنــواب .كلتا
املـ ــادتـ ــن شـ ــأنـ ــان م ـخ ـت ـل ـف ــان ،ال رابـ ــط
بينهما في االزمة القائمة.
يــوافــق بـ ّـري على االحتكام الــى البرملان
بتفسير للمادة  54فحسب ،ال الــذهــاب
ال ــى م ــا ي ـت ـعــداهــا ،وه ــو امل ـ ــادة  ،56ألن
ف ــي ذل ـ ــك اع ـ ـ ــادة ن ـظ ــر ف ــي االص ــاح ــات
ال ــدس ـت ــوري ــة ال ـت ــي نـ ـ ّـص عـلـيـهــا ات ـفــاق
الطائف.
بذلك ّ
يشرع خالف الرئيسني الباب على
ازمــة مفتوحة ،الــى مــا بعد االنتخابات
ال ـن ـيــاب ـيــة ف ــي اي ـ ــار امل ـق ـبــل رب ـم ــا ،م ــا لم
ّ
تحدث اعجوبة اكثر منها مفاجأة .يعزز
ه ــذا االع ـت ـقــاد ق ــول رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
ان مرسوم االقدمية صــار وراءه ،وقول
رئـيــس املجلس ان ليس عـنــده مــا يزيد
وهو ينتظر وال يضجر من صبره.

وبري في ازمة تذهب بهما الى ما بعد انتخابات ايار (داالتي ونهرا)
تكسرت الوساطات بين عون ّ
ّ

تقرير

صاف للتيار الوطني الحر
تحالف عون ـ الحريري :ربح ٍ
فراس الشوفي
ح ــال ــة ال ــرئ ـي ــس س ـع ــد الـ ـح ــري ــري وت ـ ّـي ــاره
الـسـيــاســي وال ـت ـح ـ ّـوالت ال ـتــي طـ ــرأت على
دوره في النظام اللبناني ،أزمة ّ
بحد ذاتها.
ً
أصـ ــا «الـ ّـس ـن ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة» ف ــي امل ـشــرق
العربي في مأزق كبير .تحدي «الهوياتية»
الجديدة والتباس الظهير اإلقليمي ألهل
ّ
السنة في دول ما بعد الـحــروب الطاحنة،
ً
يترك مستقبال حائرًا.
لـكــن الـحــريــري بـعــد ظـلــم ذوي الـقــربــى في
املـمـلـكــة الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة ،ه ــو حــريــري
ّ
جــديـ ًـد ،يتمتع بغطاء دولــي مباشر ،ليس
حماية من خصوم الداخل اللبناني ،بل من
الراعي اإلقليمي السابق ،وهو باب للتدخل
في الشأن اللبناني أكثر فأكثر .ويزيد على

ّ
ال ــرع ــاي ــة ال ــدول ـي ــة غ ـطــاء م ـحــلــي كـبـيــر من
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون ،وإرادة
ثنائية متينة مــن حــزب الـلــه وأم ــل بحفظ
الشخص واملقام والدور.
مــوقـفــه يشبه مــوقــف األوروبـ ـي ــن عمومًا،
ّ
يتغير
ينتقد ح ــزب الـلــه ويــراهــن عـلــى أن
ي ــوم ــا مـ ــا ،وي ـه ـل ــع إذا تـ ـه ـ ّـدد االسـ ـتـ ـق ــرار،
فـيـسـتــرضــي ح ــزب ال ـلــه بـحـلــو ال ـك ــام عن
التوازن في لبنان.
وال ـحــريــري تلبنن أخ ـي ـرًا حـتــى الـعـمــق،
ّ
فـ ـتـ ـع ــل ــم كـ ـي ــف يـ ـبـ ـي ــع ب ـ ــ«ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــر» فــي
ال ـس ـي ــاس ــة ،ث ــم ل ـي ـق ـبــض ب ــ«ال ـص ـغ ـي ــر».
ي ـع ـت ـقــد رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة أن ال ـط ــري ــق
ل ـي ـط ـ ّـوب رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة بــاس ـمــه هو
املـ ـش ــارك ــة فـ ــي إي ـ ـصـ ــال الـ ــوزيـ ــر ج ـب ــران
باسيل إلى املجلس النيابي بكتلة كبيرة

تضمن له رئاسة الجمهورية الحقًا.
ّ
وال ـعـ ّـدة جــاهــزة ،مــن طرابلس وعــكــار ،إلى
البترون ـ الكورة ـ زغرتا ـ ّ
بشري ،إلى البقاع
الغربي ،إلى صيدا ـ جزين وبيروت الثانية
ً
واألولى ،وصوال إلى الشوف ،أينما ينقص
ال ـع ــون ـي ــن أص ـ ـ ـ ــوات ،ت ـع ـ ّـوض ـه ــا أص ـ ــوات
املستقبل الزائدة ،بعضها عن املقاعد التي
كانت للمستقبل وص ــارت للتيار الوطني
ال ـ ـحـ ــر ،وب ـع ـض ـه ــا عـ ــن ف ــائ ــض األص ـ ـ ــوات
ّ
التفضيلية.
ّ
م ـعــادلــة راب ـح ــة ل ـع ــون :أص ـ ــوات «ال ـســنــة»
راف ـع ـ ّـة ف ــي ع ــدد م ــن ال ــدوائ ــر ،و«الـشـيـعــة»
ال يــرشـحــون عـلــى مـقــاعــد منافسة للتيار
الوطني ّ
الحر.
لكن ،ماذا يكسب الحريري؟ معادلة جبران
باسيل ـ نادر الحريري ،املنتجة ،والحفاظ

على رئاسة الحكومةّ ،
بالصفة ال بالدور.
حتى إنه قال أمام بعض ّ
نوابه املعترضني
على القانون االنتخابي ،إن الرئيس نجيب
ّ
ميقاتي حني تولى رئاسة الحكومة كان في
كتلته نائب واحد.
الضغط السعودي ّ
لفك التحالف عن عون
يزداد ،والحريري ال ينوي االنصياع تمامًا.
فــالـسـعــوديــة تــريــد مــن الـحــريــري أن تكون
َ
الـقــوات اللبنانية حليفًا ّأول ثــم اآلخــريــن،
والحريري ال يريد .جرأة كبيرة من رئيس
الحكومة وموقف جديد .يراهن الحريري
على رهانني ،األول ّ
جدي ،أن بإمكانه إقناع
السعوديني بأن التحالف مع عون يسحب
رئـيــس الجمهورية مــن تحالف حــزب الله
ً
ّ
تمنيات بأن يفعل عون
مستقبال ،والثاني
ّ
ذلك حقًا.

ّ
وعلى الهامش ،يتلقف عون الفرصة .عون
اآلن رئيس جمهورية بتوقيعني .ما أفرزه
ات ـف ــاق ال ـطــائــف م ــن تــوس ـيــع لـصــاحـيــات
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب رئ ـي ــس
الجمهوريةّ ،
يعوضه بلجوء الحريري إلى
بعبدا .بإمكان رئيس الجمهورية أيضًا ،أن
يطمئن حــزب الله إلــى أن الحريري ّ
تغير،
وهــا هو اآلن يدافع عن الحزب في مقابلة
مع صحيفة أميركية.
االصـ ّطــدام مــع الرئيس نبيه بـ ّـري طبيعي
للمسيحيني
ومتوقع ،فعون يطمح إلى دور
ّ
كذلك في نظام ما قبل الحربّ ،
وبري يمثل
ال ـش ـي ـعــة ف ــي ن ـظ ــام م ــا ب ـعــد الـ ـح ــرب .لكن
هــذا الـصــراع ليس صــراعــا جـ ّ
ـذريــا ،بــل هي
الـ ـع ــوارض الـجــانـبـيــة األول ـ ّـي ــة للتموضع
ورسم حدود االشتباك ،والتالقي.

