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سياسة
المشهد السياسي

بري :عون ينسف الطائف
استخلص الرئيس نبيه ّبري من كالم رئيس
الجمهورية ميشال عون من بكركي
عن مرسوم األقدمية لـ«دورة عون» أن
األخير قتل اتفاق الطائف ،فنعاه ونعى
والعرف ومجلس الوزراء
معه الدستور ُ
والوزراء .إ ّنها عودة إلى االشتباك بين
الرئيسين إلى ما قبل أزمة الرئيس سعد
الحريري ،لكن بصورة يبدو أنها أكثر شراسة
فراس الشوفي
ل ــأسـ ـب ــوع الـ ـث ــان ــي عـ ـل ــى الـ ـت ــوال ــي،
ّ
يحتل الـخــاف بـشــأن املــرســوم الــذي
ّ
وقعه الرئيسان ميشال عــون وسعد
الـ ـح ــري ــري مل ـن ــح ض ـ ّـب ــاط م ــا يـسـمــى
«دورة عـ ــون» أقــدم ـيــة س ـنــة ،املشهد
الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ،م ـ ــع ع ـ ــودة
االشتباك بني الرئيس عون والرئيس
نبيه ّ
بري إلى ما قبل أزمة الحريري.
موقف عــون مــن بكركي خــال قــداس
امل ـيــاد ،وتــأكـيــده عـلــى إصـ ــراره على
امل ــرس ــوم ،ودع ــوت ــه امل ـع ـتــرضــن إلــى
ّ
ليمر من
اللجوء إلى القضاء ،لم يكن
دون ّ
رد مــن ب ـ ّـري ،ال ــذي تـعـ ّـمــد أمــس
لقاء للصحافيني ،رد خالله على
عقد ٍ
ك ــام ع ــون بـقـســوة ،مـ ّ
ـوسـعــا النقاش
في ّ
رده من أزمــة املرسوم إلــى تناول
ّ
اتفاق الطائف برمته.
ّ
غير أن ّ
بري ،الذي ذكر باملادة  54من
الدستور حول ضرورة توقيع الوزير
املـ ـخـ ـت ـ ّـص أي مـ ــرسـ ــوم يـ ـق ــع ضـمــن
اختصاصه ،لم َ
ينس توجيه الرسائل
إل ــى ال ـح ــري ــري ،وخ ـصــوصــا ت ـجــاوز
تــوق ـيــع وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ،واالك ـت ـف ــاء
بتوقيع وزيــر الــدفــاع .وهــذه اإلشــارة
ّ
تتعدى
من رئيس املجلس النيابي،
ال ـتــذك ـيــر ال ـت ـق ـنــي ب ـت ـجــاهــل تــواق ـيــع
الـ ـ ـ ـ ــوزراء امل ـخ ـت ـص ــن ،إل ـ ــى مــاح ـظــة
ف ــي صـلــب ات ـف ــاق ال ـطــائــف الـ ــذي قــام
ً
ّأوال وأخـيـرًا على الـتــوافــق ،وأرسيت
املعادلة على هذا النحو طوال العقود
ّ
املاضية ،حتى في عــز االشتباك بني
 8و 14آذار ،وح ـت ــى ب ـعــد الـتـســويــة
الرئاسية األخيرة.
ف ـقــول ب ـ ّـري عـ ّـمــا لـفـتــه فـ ّـي ك ــام عــون
ع ـ ــن أن «امل ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم يـ ــوق ـ ـعـ ــه رئ ـي ــس
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـح ـك ــوم ــة
وح ــده ـم ــا» ،ث ـ ّـم تـعـقـيـبــه «إذًا رحـمــة
الـلــه عـلــى الـطــائــف ،وعـلــى الــدسـتــور،
ُ
والعرف ،ومجلس الــوزراء ،والــوزراء.
وتقبل التعازي في باحة ساحة املادة
ّ
 54م ــن ال ــدس ـت ــور» ،ي ــؤك ــد أن األزم ــة
بــالـنـسـبــة إلـ ــى ب ـ ـ ّـري م ـس ـت ـمــرة ولـهــا
تفاعالتها ،وأنها ليست حدثًا عابرًا،
بل هي أمر يعيد البحث في التركيبة

النية نسفه فلن نقف مكتوفي األيدي (هيثم الموسوي)
«أمل» :نحن أكثر الحريصين على الطائف ،لكن إذا كانت ّ

الحالية للنظام القائم اآلن .ومــع أن
مصادر عني التينة تكتفي بما قاله
رئيس املجلس ،أمسّ ،إل أنه ّ
ردًا على
أسئلة «األخ ـب ــار» ،قــالــت امل ـصــادر إن
«ح ــرك ــة أمـ ــل أك ـث ــر ال ـحــري ـصــن على
ات ـف ــاق ال ـطــائــف وال ن ـ ّـي ــة لــدي ـنــا أب ـدًا
ً
لإلخالل بهّ ،ال اآلن وال مستقبال ،لكن
حصل يؤشر إلى أن أحدًا ما لديه
ما
ّ
هذه النية ،وفي حال كانت هذه النية
مــوجــودة ،ال يمكننا أن نقف موقف
ّ
املتفرج» .وسألت املصادر« :ألــم يكن
مـ ــرسـ ــوم مـ ــن هـ ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع ي ـس ـتــأهــل
التشاور حوله والتوافق عليه طاملا
ّ
أنه سياسي بامتياز؟» ،وذكرت بكالم
ّ ً
ب ـ ـ ّـري ع ــن دور امل ــؤسـ ـس ــات ،م ــؤك ــدة
أنــه «طــاملــا أن ّ
القيمني على املـشــروع
عرضوه على املجلس النيابي ،فهذا
يعني أنهم يدركون أهميته وأهمية
الـتــوافــق حــولــه» .وســألــت «األخ ـبــار»
مصادر عني التينة عن السبب الذي
دفــع عــون إلــى الـقـيــام بـهــذه الخطوة
وتراجع الحريري عن تعهداتهّ ،
فردت
بــأن «رئـيــس الجمهورية يـحــاول في
الــوقــت ال ـضــائــع أن يـمـســك بــالــدولــة،
مستفيدًا مــن الـظــروف التي خلقتها
أزم ــة الـحــريــري ،لكن الـبــاد فــي ً
غنى

اآلن ع ــن هـ ــذه املـ ـ ـح ـ ــاوالت ،واألمـ ـ ــور
ليست بهذه السهولة».
ك ــام ب ـ ّـري ج ــاء مـتــزامـنــا مــع تغريدة
لـلـنــائــب ول ـي ــد ج ـن ـبــاط ،ط ــرح فيها
الـ ـع ــودة ع ــن امل ــرس ــوم وت ــأك ـي ــده أنــه
ّ
«غ ـيــر مــت ـفــق ع ـل ـيــه» .وف ـي ـمــا ل ــم يكن
ال ـح ــري ــري ،بـحـســب م ـص ــادر وزاريـ ــة
واسعة االط ــاع ،يقدر حجم املشكلة
ال ـ ـتـ ــي س ـي ـت ــرك ـه ــا امل ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم ،ق ــال ــت
املـصــادر إن «موقفي بــري وجنبالط
أمس وضعا الحريري أمام حسابات
جــديــدة» .فــ«الـعـتــب» فــي عــن التينة
وكـلـيـمـنـصــو لـيــس عـلــى ع ــون ،ال ــذي
ال ي ـخ ـفــي ت ـ ّ
ـوج ـه ــات ــه ح ـي ــال ال ـن ـظــام

غياب توقيع وزير
يسهل الطعن
الداخلية ّ
بالمرسوم

ال ـح ــال ــي ورغ ـب ـت ــه ف ــي فـ ــرض سـلـطــة
«ال ــرئ ـي ــس الـ ـق ــوي» واس ـت ـع ــادة جــزء
م ــن صــاح ـيــات رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
امل ـف ـقــودة فــي الـطــائــف عـبــر إج ــراءات
إداريــة والقبض ّعلى مفاصل الدولة
في التعيينات ،إنما على الحريري،
الــذي بــات بعد أزمـتــه األخـيــرة ،جــزءًا
م ــن «م ـن ـظ ــوم ــة عـ ـ ــون» الـ ـت ــي ي ـتــآكــل
م ـع ـهــا اتـ ـف ــاق ال ـط ــائ ــف ،م ــن دون أن
تـعـلــن األط ـ ــراف نـ ّـيـتـهــا االن ـق ـضــاض
على االتفاق.
فـ ـ ــإذا ك ـ ــان ت ــوق ـي ــع وزيـ ـ ــر املـ ـ ــال لـيــس
ضـ ـ ــروريـ ـ ــا عـ ـل ــى م ـ ــا يـ ـق ــول ــه الـ ـتـ ـي ــار
الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر بــذري ـعــة أن امل ــرس ــوم
لـيــس لــه تـبـعــات مــالـيــة ،ف ــإن املــرســوم
ّ
الـ ـ ـ ــذي ي ـس ـت ـف ـيــد مـ ــا ال ي ـ ـقـ ــل عـ ــن 15
ضابطًا مــن ضـبــاط األجـهــزة األمنية
مـنــه ،يحتاج حكمًا الــى توقيع وزيــر
الداخلية وهــو ما لم يحصل .وتقول
املـصــادر الــوزاريــة إن وزي ــر الداخلية
بإمكانه الطعن باملرسوم ،وهذا األمر
ّ
ّ
يعطله فــورًا ،إل أن املشنوق لن يقوم
بهذه الخطوة .وتقول املصادر إن «أي
ضابط يطعن باملرسوم يسقطه ،لذلك
كان من األفضل أن ّ
يتم التوافق حوله
ً
ً
ألن الطعن سيحصل عاجال أو آجال».

وفـيـمــا يتصاعد االشـتـبــاك الكالمي
والسياسي حـيــال املــرســوم ،تتفاعل
األزمـ ـ ـ ــة داخ ـ ـ ــل الـ ـجـ ـي ــش ،وال سـ ّـي ـمــا
ف ــي ص ـف ــوف ال ـض ـب ــاط م ــن ال ـع ـم ــداء
وال ـ ـع ـ ـقـ ــداء ،الـ ــذيـ ــن ي ـش ـع ــر بـعـضـهــم
َ
بالظلم ،كحال ضباط دورت ــي 1995
و ،1996فيما يشعر ّ
ضباط دورة 1994
بأن اعتراضات زمالئهم هي السبب
فــي عــرقـلــة حصولهم عـلــى األقــدمـيــة
والترقيات .كذلك األمــر بالنسبة إلى
املجلس العسكري ،ال ــذي ُسـ ّـجــل فيه
انقسام حاد حيال املرسوم األسبوع
ّ
املاضي ،إذ أكد رئيس األركــان اللواء
ّ
حــاتــم م ــاك خ ــال اج ـت ـمــاع املجلس
ً
الدوري ،أن املرسوم «يسبب خلال في
بنية الجيش» واعترض عليه أيضًا
الـ ـل ــواء م ـح ـســن ف ـن ـيــش ،ف ـي ـمــا ال ـتــزم
الـلــواء سعدالله حمد الحياد ،بينما
ّ
صوت األعضاء الثالثة اآلخرون عليه
فانقسم املجلس انقسامًا «طائفيًا»،
وجـ ــاء مــوقــف قــائــد الـجـيــش ج ــوزف
عون حاسمًا إلى جانب املرسوم ،في
ّ
ظل «الصوت التفضيلي» الذي يملكه
في هيكلية املجلس العسكري.
غ ـ ـيـ ــر أن ّ
رد وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــدل س ـل ـيــم
ّ
ّ
جريصاتي على بــري ،سلط الضوء
على أزمة أخرى في مسألة املرسوم.
ّ
إذ إن جــري ـصــاتــي أك ـ ــد أن األس ـم ــاء
الـتــي ذكــرهــا ب ـ ّـري لـضـبــاط مــن قــوى
األمـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي (ي ـط ــال ـه ــا م ــرس ــوم
األق ــدمـ ـي ــة فـ ــي مـ ـع ــرض سـ ــؤالـ ــه عــن
تــوقـيــع وزي ــر الــداخ ـل ـيــة) ،ل ــم تطلها
األق ــدم ـي ــة .وه ـن ــا ،ال ّب ـ ّـد م ــن ال ـســؤال
عــن مصير هــؤالء الضباط وغيرهم
أرب ـع ــة ف ــي األمـ ــن ال ـع ــام و 9ف ــي أمــن
الدولة .فإذا لم يطلهم املرسوم ،فهذا
ينسف مـبــدأ «اإلن ـص ــاف» ال ــذي كان
ال ــذريـ ـع ــة األول ـ ـ ــى إلص ـ ـ ــدار امل ــرس ــوم
ويـ ـحـ ـص ــر األقـ ــدم ـ ـيـ ــات فـ ــي ض ـ ّـب ــاط
الجيش من دورة  1994وليس الدورة
بأكملها ،وإذا طالهم املــرســوم على
عكس مــا قــال جريصاتي ،فــإن األمــر
يـسـتــوجــب تــوق ـيــع وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة.
ك ــذل ــك األمـ ـ ــر ،بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى مـســألــة
عــدم وجــود تبعات مالية للمرسوم،
إذ إن هناك أيضًا إلى جانب ّ
ضباط
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـ ــذيـ ـ ــن يـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدون مــن
مرسوم األقدمية بمرسوم الترقيات
املنتظر بعد أيامّ ،
ضباطًا ستطالهم
الترقيات جراء مرسوم األقدمية في
ّ 1
تموزاملقبل ( 2مــن أمــن الــدولــة 2 ،
م ــن األم ـ ــن الـ ـع ــام 3 ،م ــن قـ ــوى األم ــن
الداخلي) ،وهــذا يعني ترتيب أعباء
ّ
مــال ـ ّـيــة .إل أن األع ـب ــاء املــال ـيــة األه ــم
لن تظهر اآلن ،بل بعد سنتني ،حني
يـصـبــح مـعـظــم ض ـ ّـب ــاط دورة 1994
مـسـتـفـيــديــن م ــن جـ ـ ــداول ال ـتــرق ـيــات
إل ــى رت ـبــة عـمـيــد .وهـ ــذا ال ـت ـخـ ّـوف ال
ي ـن ـح ـصــر ب ــال ـش ــق املـ ــالـ ــي ،إذ إن مــا

تقرير

رئيس الحكومة بين بعبدا وعين التينة :أين المفر؟
ميسم رزق
لم ينتظر رئيس مجلس النواب نبيه
ّبري دخول عام جديد كي ّ
يرد للرئيس
ميشال عون «هديته» .وفي أول تعليق
رسمي منه أمــس على توقيع مرسوم
مـنــح األقــدمـيــة لـضـبــاط «دورة ع ــون»،
ّ
مهد للجميع بــأن البالد ستكون بعد
األعـيــاد على موعد مــع صولة جديدة
ف ــي م ـع ــرك ــة ش ــرس ــة حـ ــول دس ـت ــوري ــة
امل ــرس ــوم .الــرئ ـي ـســان الـ ـل ــدودان يقفان
وج ـه ــا ل ــوج ــه ف ــي مـ ـع ــارك ال تـنـتـهــي،
يختلط فيها السياسي بالشخصي،
وبينهما يقف رئـيــس الحكومة سعد
الحريري الذي حاول دوزنة االشتباك

الجديد بعدم نشر املرسوم في الجريدة
الــرس ـم ـيــة ح ـتــى اآلن .وي ـح ـلــو لبعض
املقربني منه القول في هذا السياق إنه
ُ
على تـجـ ّـرع هــذه الـكــأس ،حتى
«مــرغــم ُ ْ
ل ــو ل ــم ت ــرق ــه .فـهــو يـجــد نـفـســه مـجــددًا
م ـح ـشــورًا ب ــن خ ـي ــاري ــن :إم ــا م ــع عــون
وإما مع ّبري».
املغلقة مع
في الجلسات خلف األبواب ُ
شخصيات ب ــارزة فــي تـيــار املستقبل،
يظهر أن «الحريري يستشعر محاولة
لـحـشــره بــن ال ـطــرفــن» ،وال سيما أنــه
«ال يــريــد امل ـغــامــرة بـتـحــالـفــه م ــع عــون
الـ ــذي يـعـلــم م ــدى ال ـحــاجــة إل ـيــه داخ ــل
املــؤس ـســات وال الـتـفــريــط بـعــاقـتــه مع
ّ
ب ـ ـ ّـري ،وكــل ـمــا مل ــس ب ــأن األم ـ ــور تسير

على ما يرام ،يصطدم بفخاخ متبادلة
بينهما» .بـلــوغ العالقة هــذا املستوى
مـ ــن الـ ـت ــوت ــر أم ـ ــس بـ ــن ب ـع ـب ــدا وع ــن
ال ـت ـن ـيــة ،دف ــع ب ـهــذه الـشـخـصـيــات إلــى
ال ـخــروج عــن صمتها ،بعدما التزمته
مـنــذ ب ــروز مــامــح األزم ــة ال ـجــديــدة .ال
توافق هذه الشخصيات على األسباب
ال ـت ــي دف ـع ــت رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة إلــى
ّ
ت ـخــطــي ب ـ ـ ّـري ،بـتـجــاهــل تــوق ـيــع وزي ــر
امل ــال علي َحسن خليل على املــرســوم،
كما ال تـتــوانــى عــن الـقــول إن «ع ــون لم
يـسـتـفــد م ــن وقـ ــوف ب ــري خـلـفــه خــال
املحنة التي ّ
مر بها رئيس الحكومة في
ُ
سبيل التأسيس لعالقة متينة تريح
حلفاءهما املشتركني».

في تيار املستقبلّ ،
ثمة من يعتقد بأن
ع ــون «ب ــارع فــي اسـتـفــزاز عــن التينة،
ويسعى دائـمــا إلــى افتعال أزمــة معها
ّ
يتقصد أن
تلبس طابعًا ثأريًا ،وكأنه
ُيبقي ب ـ ّـري خصمًا لــه مــن دون معرفة
ال ـس ـب ــب» .وت ـ ــرى املـ ـص ــادر نـفـسـهــا أن
األزم ـ ــة لـيـســت أزمـ ــة ح ــزب ال ـلــه وح ــده
الذي وجد نفسه عالقًا بني حليفني ،بل
هي أيضًا «عند الرئيس الحريري الذي
يـقــف فــي كــل م ــرة أم ــام اخـتـبــار الــوفــاء
لهذا الطرف أو ذاك» .ليس في حديث
املقربني من الحريري أي تبرير أو شرح
ل ـق ـبــول األخ ـي ــر تــوق ـيــع امل ــرس ــوم ،لكن
حديثهم يحمل مالحظات وعتبًا على
بعبدا أكثر من عني التينة ،وفي رأيهم

أنــه «كــان األجــدى برئيس الجمهورية
االس ـت ـف ــادة م ــن ال ــزخ ــم الــوط ـنــي ال ــذي
رافق عودة الحريري عن استقالته».
هــذه املــرة يقف املستقبليون ولــو سرًا
إل ــى ج ــان ــب ب ـ ـ ّـري ،ألن ع ــون «ق ـ ـ ّـرر عن
ســابــق تـصـ ّـور وتصميم إع ــادة البالد
إل ــى املـشـهــد الـ ــذي كــانــت عـلـيــه ّ
عشية
ان ـت ـخــابــه رئ ـي ـس ــا ،وض ـ ــرب اصـطـفــاف
وط ـن ــي ل ــم ن ـش ـهــده م ـنــذ عـ ــام .»2005
ويـ ـتـ ـح ـ ّـدث ه ـ ــؤالء ب ـل ـغــة ال ت ـخ ـلــو مــن
الخيبة عن دخــول الجميع ،بمن فيهم
ال ـح ــري ــري ،ف ــي حــالــة إح ـ ــراج «نتيجة
مـطــامــع غـيــر م ـح ــدودة تـعــرقــل الـعـهــد
كلما أعيد إحياؤه».
يجلس الحريري حاليًا متفرجًا على

