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في الواجهة

تسوية استثنائية للمجلس العسكري :بمن تبــق
في الشهر االخير من والية مجلس النواب
لن ُينجز اال ما ّ
تعمد االفرقاء جميعًا الوصول اليه
عندما اختلفوا على كل ما كان يحوط بانتخابات
 ،2013وهو دفع املأزق الدستوري والسياسي الى
الذروة كي يصبح تمديد الوالية خيارًا حتميًا.
كذلك ستمضي االيام القليلة حتى  31أيار
نقوال ناصيف
ف��ي األس�ب��وع االخ�ي��ر م��ن العقد العادي
االول مل�ج�ل��س ال� �ن ��واب ،ح �ت��ى  31أي ��ار،
يمتحن كل من االفرقاء في اآلخر صبره
قبل الوصول الى جلسة الهيئة العامة
للمجلس إلقرار تمديد واليته ،ولم يبق
ل��ه ف��ي ال��والي��ة ال�ح��ال�ي��ة س ��وى اق ��ل من
شهر.
ب�ض�ع��ة م�ع�ط�ي��ات ت�لاح �ق��ت م �ن��ذ مطلع
االس � � � �ب� � � ��وع ،رج� � �ح � ��ت ت� �ف� �ك� �ي ��ك ب �ع��ض
ع�ق��د م��رت�ب�ط��ة ب�ع��رق�ل��ة ت�م��دي��د ال��والي��ة،
واح� � ��دة ت �ل��و اخ � ��رى ع �ل��ى م �ه ��ل ،وب ��ات
ال�ت�م��دي��د م�ن��ذ ام ��س ف��ي امل � ّت �ن��اول اك�ث��ر
م��ن اي وق��ت م�ض��ى م��ع ص��ف��ارة رئيس
ال� �ح ��زب ال �ت �ق��دم��ي االش� �ت ��راك ��ي ال �ن��ائ��ب
ول� �ي ��د ج �ن �ب�ل�اط إي� ��ذان� ��ًا ب �ت �ع��ذر اج� ��راء
االنتخابات النيابية ـــ أيًا يكن القانون ـــ
في ظل تدهور الوضع االمني.
يقترب الجميع من التسلح بحجة األمن
وال�ن��زاع املسلح في طرابلس ومحاولة
ن �ق��ل ع� ��دواه ال ��ى ص �ي��دا ،ب �ع��دم��ا ب� � ّ�رروا
حتى اآلن استبعاد اج��راء االنتخابات
ب��إخ �ف��اق ت��وص �ل �ه��م ال ��ى ق ��ان ��ون ج��دي��د
لالنتخاب تارة ،او رفض اجرائها وفق
ّ
التذرع
القانون النافذ طورًا .ومن شأن
ب �ه �ب��وط األم � ��ن إض� �ع ��اف ح �ج��ة رئ �ي��س
ال�ج�م�ه��وري��ة م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان ،ب�ع��دم��ا
ل� � ��وح ب� �م ��راج� �ع ��ة ط� �ع ��ن ل� � ��دى امل �ج �ل��س
ال��دس�ت��وري ف��ي وج��ه تمديد غير ّ
مبرر
لوالية البرملان.
أول ت� � �ل � ��ك امل� � �ع� � �ط� � �ي � ��ات أن ر ئ � �ي� ��س
امل �ج �ل ��س ن �ب �ي��ه ب� � ��ري ،ط �ل ��ب م� ��ن ع ��دد
م��ن رؤ س��اء ا ل�ك�ت��ل وا ل �ن��واب املستقلني
ت��أخ �ي��ر ت �ق��د ي �م �ه��م ط �ل �ب��ات ت��ر ش �ح �ه��م
ل�ل�ا ن� �ت� �خ ��ا ب ��ات إ ل � ��ى وزارة ا ل��داخ �ل �ي��ة
إ ل��ى م��ا ق�ب��ل ن�ه��ا ي��ة اال س �ب��وع ا ل�ج��اري.
وا ل �ب �ع��ض ت �ح��دث ع ��ن ت �م �ن �ي��ه ع�ل�ي�ه��م
اال س � �ت � �م � �ه ��ال ا ل� � ��ى ا ل � �ي � ��وم ا ل �خ �م �ي ��س.
ف� ّ�س��ر ذ ل��ك اإل ق �ب��ال ا ل�ب�ط��يء ع�ل��ى ت�ق��دم
ا ل �ك �ت��ل ا ل �ك �ب �ي��رة وا ل � �ن� ��واب امل��ر ش �ح�ين
بترشيحاتهم إفساحًا في املجال امام
ب ��ري ا ت �خ��اذ م �ب��ادرة او خ �ط��وة ت�ع��زز
ح� �ظ ��وظ ا ل� �ت ��وا ف ��ق ع� �ل ��ى م � ��دة ت �م��د ي��د

ا ل � ��وال ي � ��ة ب� �ع ��د ا ل � �ت� ��وا ف� ��ق ا ل � �ع� ��ام ع �ل��ى
حتمية وقوعه.
ث��ان �ي �ه��ا ،ع ��دم ح �م��اس��ة رئ �ي��س ح�ك��وم��ة
ت� �ص ��ري ��ف االع � � �م� � ��ال ن� �ج� �ي ��ب م �ي �ق��ات��ي
ع �ق��د اج� �ت� �م ��اع ل �ل �ح �ك��وم��ة امل �س �ت �ق �ي �ل��ة،
والجلوس مجددا الى طاولة واحدة مع
حلفاء االم��س ف��ي االئ�ت�لاف الحكومي،
م� ��ا ي� �ض ��اع ��ف وط � � ��أة االزم� � � ��ة ب�ش�ق�ي�ه��ا
ال � ��دس � � �ت � ��وري وال � �س � �ي� ��اس� ��ي ف � ��ي ح� ��ال
إخ �ف��اق م�ج�ل��س ال �ن ��واب ح �ت��ى  31اي��ار
ف ��ي االل �ت �ئ��ام ل �ت �م��دي��د والي� �ت ��ه .ف ��ي ظ��ل
قانون نافذ لالنتخاب هو قانون 2008

طلب بري من الكتل
تأخير تقدمها بطلبات
ترشحها لالنتخابات

وتقدم مرشحني بترشيحاتهم ،تصبح
الحكومة ملزمة باتخاذ التدابير اآليلة
ال� ��ى اج� � ��راء االن� �ت� �خ ��اب ��ات ب�ت�خ�ص�ي��ص
اعتماد نفقاتها وتأليف هيئة االشراف
ع�ل�ي�ه��ا وب ��ت اق� �ت ��راع امل �غ �ت��رب�ي�ن .ح�ت��ى
اشعار آخر ،في غياب حكومة تخلفها،
ال ت � � � ��زال ح � �ك� ��وم� ��ة م� �ي� �ق ��ات ��ي ح �ك ��وم ��ة
انتخابات .2013
ث��ال�ث�ه��ا ،ال�ت�ع��وي��ل ع�ل��ى ان�ع�ق��اد ال�ب��رمل��ان
لتمديد والي �ت��ه ق�ب��ل  31أي ��ار ك��ي يكون
مناسبة ض��روري��ة لطرح اق�ت��راح قانون
م� �ع� �ج ��ل م � �ك� ��رر ي� �ق� �ض ��ي ب� �ت� �م ��دي ��د س��ن
ال �ت �ق��اع��د ل �ق��ائ��د ال �ج �ي��ش ال �ع �م��اد ج��ان
ق�ه��وج��ي ورئ �ي��س االرك � ��ان ال �ل ��واء ول�ي��د
سلمان تفاديًا لشغور منصبيهما على
التوالي مع إحالة قهوجي على التقاعد
في ايلول بعد احالة سلمان عليه في آب،
ما يقتضي استعجال املعالجة.

اق� �ت ��رن ه� ��ذا االس �ت �ع �ج ��ال ب ��آخ ��ر س��وي
ف��ي ال �س��اع��ات امل�ن�ص��رم��ة ب��ات�ف��اق قضى
ب ��إح� �ي ��اء امل� �ج� �ل ��س ال� �ع� �س� �ك ��ري امل �ج �م��د
م�ن��ذ مطلع ه��ذا ال�ش�ه��ر ع�ب��ر ال�ط�ل��ب من
اعضائه الحاليني الثالثة الباقني ،قائد
الجيش املاروني ورئيس االركان الدرزي
واالم�ي�ن ال�ع��ام للمجلس االع�ل��ى للدفاع
السني اللواء محمد خير االستمرار في
عملهم في املجلس ومعاودة اجتماعاته
رغم فقدانه النصاب القانوني لالنعقاد
امل� �ح ��دد ب �خ �م �س��ة م ��ن اع� �ض ��ائ ��ه ال �س �ت��ة
ع�ل��ى أث ��ر اح��ال��ة ث�لاث��ة اع �ض��اء م�ن��ه هم
امل��دي��ر ال �ع��ام ل �ل�ادارة الشيعي واملفتش
ال �ع ��ام االرث ��وذك� �س ��ي وال �ع �ض��و امل�ت�ف��رغ
ال�ك��اث��ول�ي�ك��ي ع�ل��ى ال�ت�ق��اع��د ت�ب��اع��ًا منذ
مطلع الشهر الجاري.
وات�ف��ق على م�خ��رج االك�ت�ف��اء باالعضاء
ال�ث�لاث��ة ال�ب��اق�ين لتسيير ع�م��ل املجلس
ال �ع �س �ك��ري م ��ن خ �ل�ال اق� �ت ��راح س�ي�ت�ق��دم
ب ��ه وزي� ��ر ال ��دف ��اع ال��وط �ن��ي ف��اي��ز غصن
ويقترن بموافقة استثنائية من رئيسي
ال �ج �م �ه��وري��ة وال� �ح� �ك ��وم ��ة ع �ل��ى إج � ��راء
ي�ج�ن��ب ال �ج �ي��ش ش��ل امل �ج �ل��س ،وم ��ن ثم
ق ��درات ��ه وص�ل�اح �ي��ات��ه ف ��ي ادارة ع��دي��د
املؤسسة العسكرية وت��زوي��ده��ا العتاد
وك��ل م��ا تتطلبه ال��واق��ع ف��ي اختصاص
املجلس حصرًا .واستند القائلون بهذا
امل �خ��رج ال ��ى اك �ث��ر م��ن س��اب �ق��ة م�ش��اب�ه��ة
إلدارة رسمية تعذر تعيني اعضاء جدد
ي�خ�ل�ف��ون آخ��ري��ن اح�ي�ل��وا ع�ل��ى التقاعد
ّ
فسيرت عملها باالعضاء الباقنيّ .
جرب
السابقة على ال�ت��وال��ي مجلس الخدمة
املدنية واملجلس االعلى للجمارك.
وي�ن�ت�ظ��ر أن ي�ب�ص��ر ه ��ذا امل �خ��رج ال �ن��ور
في الساعات القليلة املقبلة خالل زيارة
خ��اص��ة ي �ق��وم ب �ه��ا رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة
لقيادة الجيش في اليرزة الفتتاح غرفة
عمليات ج��دي��دة ،بعدما ت�ع��ذر ألسباب
ش �ت��ى االت� �ف ��اق ع �ل��ى اج �ت �م��اع ل�ح�ك��وم��ة
ت �ص ��ري ��ف االع � �م � ��ال ت �ع �م��د ال � ��ى ت�ع�ي�ين
اع�ض��اء ث�لاث��ة ب��دالء م��ن اول�ئ��ك املحالني
على التقاعد.
كان قد احاط بالتسوية املوقتة الى حني
ملء الشغور في املجلس العسكري جدل
ح �ي��ال ن �ص��اب ان �ع �ق��اد ن �ص��ف امل�ج�ل��س،
ب �ع��دم��ا ط � ��رح اح � ��د امل� ��راج� ��ع ال��رس �م �ي��ة
االجماع في اتخاذ القرارات ،األمر الذي
ي �ض��ع ب�ي�ن ي� ��دي اح� ��د ال �ض �ب��اط ال �ك �ب��ار
الثالثة حق نقض اي قرار يعترض عليه،
فيشل مجددًا املجلس .انتهى االم��ر الى
تسيير اعمال املجلس العسكري واتخاذ
ال � � �ق� � ��رارات ب� ��اص� ��وات االك� �ث ��ري ��ة ()2/3
تجنيبًا لتعطيله.
نظر ال��ى احياء املجلس العسكري على
انه اجراء منفصل عن تمديد سن تقاعد
قائد الجيش ورئيس االركان الذي ُيبت
في اول جلسة عامة ملجلس النواب.

َّ
املجمد منذ مطلع هذا الشهر (أرشيف)
قضى االتفاق بإحياء املجلس العسكري

تقـرير

«عشاء س ّني» في السفارة السعودية
عبد الكافي الصمد
ّ
التطورات األمنية في طرابلس،
لن تحجب
وال ال �ع �ق �ب��ات ال �س �ي��اس �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ع��رق��ل
تأليف حكومة ج��دي��دة ،وال تعثر االتفاق
ع� �ل ��ى ق� ��ان� ��ون ان� �ت� �خ ��اب ��ي ج� ��دي� ��د ،وال م��ا
يجري م��ن انقسام داخ��ل دار الفتوى ،وال
األح � ��داث ال �ج��اري��ة ف��ي س ��وري ��ا ،األض� ��واء
ع ��ن ل �ق��اء ال �ع �ش��اء امل��رت �ق��ب م �س��اء غ ��د في
م �ن��زل ال�س�ف�ي��ر ال �س �ع��ودي ف��ي ل�ب�ن��ان علي
عواض العسيري ،الذي سيحضره رؤساء
ال�ح�ك��وم��ات ال�س��اب�ق��ون ،بمن فيهم رئيس
حكومة تصريف ُاألع�م��ال نجيب ميقاتي
ورئيس الحكومة املكلف ّ
تمام سالم.
لحظة ن��ادرة هي تلك التي ستجمع فيها

ص ��ورة واح ��دة خ�م�س��ة أش �خ��اص جلسوا
على كرسي الرئاسة الثالثة ،إذ ُيرتقب أن
يكون حاضرًا إلى جانب ميقاتي وسالم،
ّ
كل من الرؤساء سليم الحص وعمر كرامي
وف ��ؤاد ال�س�ن�ي��ورة ،فيما ي�ت��وق��ع أن يغيب
ال��رئ �ي��س رش �ي��د ال�ص�ل��ح ألس �ب��اب صحية
والرئيس سعد الحريري ل��وج��وده خارج
لبنان.
اللقاء األول من نوعه بهذا املستوى ،جاء
بمبادرة من العسيري ال��ذي ّ
وج��ه الدعوة
إل ��ى أع �ض ��اء «ال � �ن� ��ادي» ،وس �ت �ن��اق��ش فيه
«كل القضايا التي تعني الطائفة السنية،
من الحكومة واالنتخابات النيابية ودار
الفتوى ،إلى قضايا اقتصادية واجتماعية
وغ�ي��ره��ا» ،وف��ق م��ا أوض�ح��ت ل�ـ«األخ�ب��ار»

م �ص��ادر واك �ب��ت االت �ص ��االت ال �ت��ي سبقت
تحديد موعد اللقاء .واستخلصت املصادر
م��ن رم��زي��ة ال�ل�ق��اء ق�ب��ل ع �ق��ده ث�ل�اث ن�ق��اط:
األولى حضور النفوذ السعودي في لبنان
وس�ع��ي امل�م�ل�ك��ة ال��ى ت�ع��زي��زه وتحصينه،
وال� �ث ��ان� �ي ��ة ت ��رج �م ��ة ال � ��ري� ��اض ان �ف �ت��اح �ه��ا
ع �ل��ى ال� �ق ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة ال �س �ن �ي��ة ب�ع��دم��ا
حصرت لقرابة ثالثة عقود نفوذها عبر
�ري وت� ّ�ي��اره��م ،وال�ث��ال�ث��ة تجاوب
آل ال�ح��ري� ّ
أقطاب السنة مع مبادرة العسيري انطالقًا
من حسابات خاصة بكل منهم.
ل�ك��ن ال�خ�لاص��ة األب� ��رز م��ن ال�ل�ق��اء امل��رت�ق��ب
ه ��ي أن ال� �ط ��رف�ي�ن ،ال� �س� �ع ��ودي ��ة ورؤس� � ��اء
ال �ح �ك��وم��ات ،ت��وص �ل��وا إل ��ى اس�ت�ن�ت��اج أن��ه
ل��م ي�ع��د م�م�ك�ن��ًا االس �ت �م��رار ف��ي ال�س�ي��اس��ة

ال �س��اب �ق��ة ال �ت��ي ح�ك�م��ت ال �ت �ع��ام��ل بينهما
ألسباب ودواع وخلفيات لم تعد موجودة،
ّ
التطورات
أو دخلت عليها تعديالت بفعل
ال �ك �ب �ي��رة ف ��ي ل �ب �ن��ان وامل �ن �ط �ق��ة ،وأن ل��دى
ال �ط��رف�ين ح��اج��ة وم�ص�ل�ح��ة م �ت �ب��ادل��ة في
االلتقاء والتعاون.
ف��رؤس��اء ال�ح ّ�ك��وم��ات وأق �ط��اب وف��اع�ل�ي��ات
الطائفة ال�س��ن�ي��ة ،ي��درك��ون أن��ه ال يمكنهم
ّ
تصدر شارعهم السياسي إذا لم يكونوا
ع �ل��ى ع�ل�اق��ة ج �ي��دة ب��ال��ري��اض ،ن � ّظ �رًا إل��ى
م��ا تمثله السعودية ف��ي نظر سنة لبنان
والعالم من مرجعية دينية لها اعتبارها
امل �ع �ن��وي ،وإلم �ك��ان��ات �ه��ا امل��ال �ي��ة ال�ك�ب�ي��رة
ال�ت��ي م��ن شأنها أن ت��دع��م بها أو تحارب
بواسطتها أي شخصية سياسية سنية

في لبنان تتفق معها أو تخاصمها.
أم��ا السعودية ف��أدرك��ت ،بعد استحقاقات
كثيرة ّ
مر لبنان بها منذ اغتيال الرئيس
رف �ي��ق ال �ح��ري��ري ف��ي  14ش �ب��اط  ،2005أن
اس �ت �م��راره��ا ف ��ي ال �س �ي��اس��ة ن�ف�س�ه��ا ال�ت��ي
بدأتها مطلع التسعينيات باستبعاد أي
شخصية سنية سوى الحريري وعائلته
وح��اش �ي �ت��ه ،ال ت�ك�س�ب�ه��ا س ��وى خ�ص��وم��ة
م �ج��ان �ي��ة ل �ب �ق �ي��ة ال � �ق� ��وى وال �ش �خ �ص �ي��ات
السنية ،ووص��ول هذه الخصومة إلى ّ
حد
ال �ع��داء أح �ي��ان��ًا ،ب�س�ب��ب ت�ب��اي��ن ف��ي ال��رؤى
وامل��واق��ف حيال قضايا داخلية والعالقة
م� ��ع امل� �ق ��اوم ��ة وس � ��وري � ��ا ،ب �ع ��دم ��ا أث �ب �ت��ت
االس �ت �ح �ق��اق��ات ال�ل�اح �ق��ة أن ه� ��ذه ال �ق��وى
وال �ش �خ �ص �ي��ات ت �م �ث��ل وزن � ��ًا ف ��ي ال �ش ��ارع

