السبت  27كانون الثاني  2018العدد 3381

سياسة

ّرد

الجيش ينفي
ردًا ع ـل ــى مـ ــا ورد فـ ــي خ ــان ــة «ع ـلــم
وخ ـبــر» فــي ع ــدد «األخـ ـب ــار» ،أول من
أمس ،أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية
التوجيه ،البيان اآلتي:
«أوردت إحـ ـ ـ ــدى الـ ـصـ ـح ــف امل ـح ـل ـيــة
ال ـصــادرة بـتــاريــخ ال ـيــوم ،خـبـرًا يتعلق
بــأحــد ال ـض ـبــاط املـتـقــاعــديــن وزوج ـتــه
وتــوق ـيــف ال ـضــابــط امل ــذك ــور م ــن قبل
مديرية املخابرات للتحقيق معه على
خلفية شبهات ف ـســاد ،...كما أوردت
الصحيفة نفسها خـبـرًا ثانيًا عـ ّـددت
فيه أسماء عمداء في الجيش مرشحني
لتولي وظيفة املدير العام لإلدارة .تنفي
ق ـيــادة الـجـيــش صـحــة خـبــر التحقيق
والتوقيف ،وتدعو وسائل اإلعالم إلى
توخي املصداقية والحقيقة في نشر
هكذا أخبار ّ
تمس بسمعة الضباط من
دون أي وجــه حــق ،وإلــى عــدم التدخل
فـ ــي ش ـ ـ ــؤون امل ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة،
وخ ـص ــوص ــا ت ـ ـ ــداول أسـ ـم ــاء ض ـبــاط
مرشحني لتولي وظائف قيادية».

من موقع ضعف»ّ ،
ملمحًا إلى قيادة
الـجـيــش وحــاكـمـيــة مـصــرف لبنان.
وأشار إلى أنه «ال نستطيع تفسير
الدستور على طريقة املفتني الجدد
الذين هم في موقع مسؤولية اليوم،
وقد ورطوا العهد» ،الفتًا إلى أنه «ال
نستطيع الحديث عن دولة مدنية،
بينما نــذهــب إل ــى ت ـجــاوز الـكـفــاءة
ونـلـغــي دور مجلس ال ـخــدمــة ،وأن
ن ـل ـغــي ف ــرص ــة ال ــذي ــن ال س ـن ــد لـهــم
ويعتمدون على كفاءتهم من خالل
مجلس الخدمة».
ّ
وح ــول ال ــدول ــة املــدن ـيــة ،ذك ــر خليل
بخطاب الشيخ محمد مهدي شمس
الدين ،ودعوته إلى الدولة املدنية،
والحقًا ما طرحه بــري على طاولة
الحوار األخيرة ،داعيًا إلى «الذهاب
مباشرة إلــى وضــع إلغاء الطائفية
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة م ـ ــوض ـ ــع الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ».
وطــالــب بــأن «يبعث فخامة رئيس
الـجـمـهــوريــة بــرســالــة مـبــاشــرة إلــى
مجلس ال ـنــواب لتطبيق امل ــادة 95
من الدستور ،حتى نكون جديني»،
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ـ ــه «نـ ـح ــن ال نـبـحــث
بــوجــود املسيحيني فــي ه ــذا البلد
من منطلق األعداد واألرقام ،ونحن
ال نقبل أب ـدًا أن نتعاطى وفــق هذا
املنطق ،والرئيس بري على طاولة
الـحــوار كــان أجــرأ بكثير بالوقوف
إلـ ــى ج ــان ــب امل ـس ـي ـح ـيــن وتـمـ ّـسـكــه
ب ــاملـ ـن ــاصـ ـف ــة ،أك ـ ـثـ ــر مـ ـم ــن يـ ـ ّـدعـ ــون
التحدث باسمهم اليوم».
وفـ ــي م ـع ــرض ح ــدي ـث ــه ع ــن مـجـلــس
ال ـخــدمــة املــدن ـيــة وآل ـي ــة الـتـعـيـيـنــات
املـ ـعـ ـتـ ـم ــدة ف ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء،
تـ ّ
ـوجــه خـلـيــل إل ــى رئ ـيــس الحكومة
بــال ـســؤال« :ه ــل يــريــد الـحـفــاظ على
هذه املؤسسات أم يريد املشاركة في
ضربها؟».
مـ ــن ج ـه ــة ث ــانـ ـي ــة ،لـ ــم ت ـع ـ ّـم ــر جـلـســة
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة امل ـخ ـ ّـص ـص ــة
لتطبيق قــانــون االن ـت ـخــاب أكـثــر من
عشر دقــائــق ،بعدما ســأل الحريري
ال ـ ـحـ ــاضـ ــريـ ــن عـ ـ ّـمـ ــن ي ـ ـ ّ
ـؤي ـ ــد إدخ ـ ـ ــال
تعديالت على قانون االنتخاب ،وأتى
جواب األكثرية بامليل نحو عدم ّ
املس
ّ
والتوجه نحو االنتخابات.
بالقانون
مـســألــة أخ ــرى ج ــرى الـحــديــث عنها،
وهي كيفية إيجاد مخرج للمغتربني
الــذيــن سـ ّـجـلــوا أسـمــاء هــم فــي بعض
امل ــدن لــاقـتــراع وال يـتـجــاوز عــددهــم
املـئـتــن ،بـمــا يمنع بحسب الـقــانــون
فتح مراكز انتخابية لهم ،وبعضهم
يبعد عن أقــرب مركز انتخابي ما ال
ّ
يقل عن  5ساعات.
(األخبار)
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في الواجهة

توافق تحت سقف الدستور
حل المرسوم
الرئيس
ٌ
الجميلّ :
ّ
الجميل
ُيدرج الرئيس امين
ّ
ازمة المرسوم بين رئيسي
الجمهورية ومجلس النواب
في سياق مشكالت ال تجد
بالضرورة حلو ًال في النصوص
المكتوبة ـ على اهميتها ـ
بل ايضًا في االنسجام الواجب
بين المسؤولين «الذي
يتطلب التوافق على نحو
رئيسي»
نقوال ناصيف
ـدل بدلوها حيال ازمة
من بني قلة لم تـ ِ
املرسوم ،الناشبة بحدة بني الرئيسني
ميشال عون ونبيه ّبري ،اكتفى الرئيس
ّ
الجميل بمراقبة السجال الــدائــر،
امــن
ّ
وتشعب االراء وتناقضها حيال صواب
ً
وج ـه ــة ال ـن ـظــر ه ــذه او ت ـل ــك .ي ـجــد اوال
مرسوم منح ضباط دورة  1994اقدمية
سنة «مطاطًا كونه ال يرتب للحال اعباء
مالية ،اال انــه ّ
يمهد لها .مقاربة االزمــة
ليست ابيض او اسود».
يـضـيــف« :م ــن الـطـبـيـعــي ان ي ـكــون ثمة
خالف بني رئيسي الجمهورية واملجلس
م ــا دام ك ــل مـنـهـمــا يـنـطـلــق م ــن تـبــريــر
معارض لآلخر ،اال ان حكمة املسؤولني
ّ
ت ـح ــتــم ان ال ي ــدف ـع ــوا بــامل ـش ـك ـلــة ،وم ــن
ورائها البلد ،الى مأزق .يقتضي تفادي
الـ ـج ــدل ال ـب ـيــزن ـطــي م ــن حـ ــول امل ــرس ــوم
التوافق املسبق عليه لتجنيب الداخل
مشكلة اضافية ،واملؤسسة العسكرية
اي تأثير بسببه ،وتاليًا تعليق مرسوم
الترقيات .ما ينبغي االحتكام اليه هو
الحكمة ،وليس مجلس شــورى الدولة
او مجلس النواب».
ي ـق ــول ال ــرئ ـيــس ال ـس ــاب ــق لـلـجـمـهــوريــة:
َ
«لبنان ال ُيحكم ســوى بالتوافق الــذي
يكتمل بشرط الزم له ،هو ان يكون تحت
سقف الدستور ،الذي تنبثق منه اآللية
الكفيلة بالوصول الى التوافق .ال توافق
بــا مـظـلــة الــدس ـتــور .كـمــا ان الــدسـتــور
لـيــس كــافـيــا دائ ـمــا الي ـجــاد الـحـلــول في
معزل عن التوافق .كالهما شرطان باتا
يتحكمان بمسار العالقة بني السلطات
الــرسـمـيــة ،رئـيــس الجمهورية ورئيس
م ـج ـل ــس ال ـ ـن ـ ــواب ورئ ـ ـيـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة
ومجلس الوزراء».
ل ـي ـس ــت م ـش ـك ـلــة مـ ــرسـ ــوم دورة 1994
س ــاب ـق ــة ف ــي خ ــاف ــات املـ ـس ــؤول ــن .وال
كذلك اختالفهم على تفسير الدستور
وتطبيق بنوده ،عندما يبدو كل منهم
ف ــي مــوقــع كـمــا ل ــو ان ــه م ـن ــاوىء لــآخــر

وعـلــى طــرف نقيض مـنــه .ليست ايضًا
ازمـ ــة تــرت ـبــط بــال ـع ـهــد ال ـح ــال ــي وح ــده.
مـعـظــم ال ـع ـهــود الــرئــاس ـيــة ،قـبــل اتـفــاق
ّ
الجميل ّ
«مرت
الطائف وبعده ،يضيف
فـ ــي ازمـ ـ ـ ــات دسـ ـت ــوري ــة م ـت ـش ـع ـبــة بــن
رئيسي الجمهورية واملـجـلــس ،او بني
رئ ـي ـس ــي ال ـج ـم ـه ــوري ــة وال ـح ـك ــوم ــة ،او
بــن رئيسي املجلس والحكومة .طــورًا
تنجم عن خالفاتهما املباشرة ،وطــورًا
ع ــن اس ـب ــاب خ ــارج ـي ــة .اال ان الــوصــول
الـ ــى ح ـل ــول مل ـش ـك ــات كـ ـه ــذه ،يـقـتـضــي
الـتــزام شرطي احـتــرام احـكــام الدستور
وال ـ ـتـ ــوافـ ــق .مـ ــا يـ ــرافـ ــق ازمـ ـ ــة امل ــرس ــوم
ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــاضــر اك ـت ـفـ ٌ
ـاء بــالـخــاف
عـلــى تـفـسـيــر م ــواد دس ـت ــوري ــة ،كــاملــادة
 ،54دونـمــا االخ ــذ فــي الحسبان حاجة
الجميع الى التوافق».
يـتـحـ ّـدث الــرئـيــس الـســابــق للجمهورية
بني
عــن ازم ــة دسـتــوريــة جبهها عـهــده ّ
عامي  1986و ،1987ترتبت على تعذر
الـتـئــام مجلس ال ــوزراء بسبب ضغوط
س ــوري ــة سـيــاسـيــة وام ـن ـي ــة ،ح ــال ــت في
ه ــذي ــن ال ـعــامــن دون اج ـت ـمــاع مجلس
الـ ـ ــوزراء ف ــي قـصــر ب ـع ـبــدا .ف ــي الـجــانــب
الـ ـسـ ـي ــاس ــي م ـ ــن االزمـ ـ ـ ـ ــة تـ ـل ــك م ـ ـنـ ــاوأة
ّ
الجميل «االتفاق الثالثي» واسقاطه في
كــانــون الثاني  ،1986مــا آل الــى قطيعة
مــع دمـشــق ومـقــاطـعــة رئـيــس الحكومة
رشيد كرامي ووزراء املعارضة القصر
ـوري
ال ـج ـم ـه ــوريّ .ام ــا ال ـجــانــب الــدس ـتـ ّ
منها ،فهو شــل مجلس ال ــوزراء وتعذر
ان ـ ـع ـ ـقـ ــاده ،مـ ــا اوج ـ ــد فـ ــراغـ ــا فـ ــي ادارة
الحكم .حينذاك نشأت فكرة «املراسيم
ال ـجـ ّـوالــة» .لــم تـسـ ِّـو ال ـخــاف السياسي
ّ
الجميل وشــركــائــه فــي الـحـكــم ،وال
بــن
بـيـنــه وس ــوري ــا فــي ظــل خ ـطــوط تماس
اع ــادت تقسيم ال ـب ــاد .اال انـهــا ّ
سهلت
اسـ ـتـ ـم ــرار آل ـ ــة ال ـح ـك ــم ب ــالـ ـح ـ ّـد االدن ـ ــى

وتسيير عمل الحكومة.
لم تكن ،حتى ذلك التاريخ ،ثمة سابقة
ً
اجراء دستوريًا
ملراسيم جوالة .وال بدت
م ـ ــن دون اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
ب ـن ـص ــاب ــه الـ ـك ــام ــل وات ـ ـخ ـ ــاذه قـ ــراراتـ ــه
بــرئــاســة رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،ف ــي ظل
َّ
دستور ما قبل اتفاق الطائف .لم يتخل
اي م ــن اف ــرق ــاء ال ـح ـكــومــة ع ــن تـصـلـبــه
حيال مواقفه السياسية ،وبينهم َمن ال
يزال في صلب اللعبة السياسية اليوم
كالوزيرين حينذاك (الرئيس) نبيه ّبري
ووليد جنبالط.
ّ
الجميل أزمة املرسوم بني عون
يقارب
ٌ
وب ـ ّـري ـ ـ وكــل منهما يتمسك بتطبيق
الـ ــدس ـ ـتـ ــور ويـ ـجـ ـه ــر بـ ـ ــاالصـ ـ ــرار عـلــى
االحتكام اليه ـ ـ بالتجربة التي خبرها
عـهــده عـبــر املــراس ـيــم ال ـجــوالــةُ :
«بنيت
على التوافق الــذي ال يــزال يفتقر اليه
حل ازمــة مرسوم دورة  .1994يتشبث
كــل مــن رئيسي الجمهورية واملجلس
ب ـم ــوق ـف ــه وصـ ـ ـ ــواب وجـ ـه ــة نـ ـظ ــره فــي
تفسير الدستور ،بيد ان ما يحتاجان
الـيــه هــو ال ـتــوافــق .مــن دون تـخـلـ َّـي انــا
والرئيس كــرامــي وقـتــذاك عــن مواقفنا
الـسـيــاسـيــة ،اوج ــدن ــا م ـعــادلــة زاوج ــت
ب ــن الـ ـت ــواف ــق واح ـ ـكـ ــام ال ــدسـ ـت ــور فــي
سبيل تسيير الحكم ،واتخاذ القرارات

بين تجربتي مرسوم
 1994والمراسيم
اوال
الجوالة :التوافق ً

يقتضي االحتكام الى الحكمة ،ال الى مجلس الشورى او مجلس النواب (هيثم الموسوي)

املـ ـن ــوط ــة ب ـ ّــه تـ ـح ــت سـ ـق ــف الـ ـق ــان ــون.
بـسـبــب ت ـعــذر الـتـئــام مـجـلــس الـ ــوزراء،
اتفقنا على ان ال يصدر مــرســوم ـ ـ ايًا
تـكــن اهـمـيـتــه ـ ـ ال يصير ال ــى الـتــوافــق
عليه سلفًاّ .راحــت املراسيم تجول بني
ال ـ ـ ـ ــوزراء .يــوق ـع ـهــا امل ـخ ـت ـصــون منهم
ً
ع ـمــا ب ــامل ــادة  54بـعــد ان ت ـكــون دارت
على الـ ــوزراء جميعًا .يطلعون عليها
وي ــواف ـق ــون ،ث ــم يـصـيــر ال ــى امـضــائـهــا
مــن الـ ـ ــوزراء املـخـتـصــن وم ــن الــرئـيــس
كرامي ومني ،كما لو ان مجلس الوزراء
ً
اجتمع فـعــا ،بينما الــواقــع ان سوريا
كـ ـ ــان ت ـم ـن ـعــه مـ ــن ان ي ـف ـع ــل .أوج ــدن ــا
م ــاء م ــة ب ــن اح ـت ــرام ال ــدس ـت ــور الــذيــن
يــوجــب اجـتـمــاع الـحـكــومــة ،وبــن واقــع
ان اجتماعها متعذر بل مستحيل ،ما
ينبغي بــازاء ظــروف استثنائية كهذه
الـتــوافــق على سبل انـتـظــام آلــة الحكم
واتخاذ القرارات الضرورية».
ي ـض ـيــف ال ـج ـم ـ ّـي ــل« :ف ـع ـل ـنــا ذلـ ــك ايـضــا
في معالجة املراسيم االشتراعية التي
اصدرتها حكومة الرئيس شفيق الوزان،
ثم طالبت حكومة الرئيس كرامي تحت
وطـ ـ ــأة الـ ـح ــرب الـ ـس ــوري ــة ع ـل ــى ع ـهــدي
بــالـغــائـهــا كلها دفـعــة واحـ ــدة ،فانتهى
الـتــوافــق ال ــى تـعــديــل بعضها .القياس
نفسه في عالقتي والرئيس كرامي مع
زيــارات املوفدين الدوليني .سألني مرة
ج ــان ك ـل ــود اي ـم ـيــه م ــوف ــد االمـ ــن ال ـعــام
لالمم املتحدة خافيير بيريز دوكويار
في عشاء غير رسمي عن ّ
سر خالفاتنا،
الــرئـيــس كــرامــي واملـعــارضــة وان ــا ،على
الـسـطــوح ،قبل ان يضيف :بعدما كنت
اسمع روايتك للحلول ،كنت اذهب اليه
فـيـ ّ
ـردد امــامــي كالمًا مطابقًا تقريبًا ملا
قلته انت ،بما في ذلك مفاتيح الكلمات.
كــام ـك ـمــا ط ـب ــق االص ـ ـ ــل .م ــا سـ ـ ّـر ذل ــك؟
اجبته :ال ـ ّ
ـدراج .ســأل :لــم افـهــم؟ قلت :ما
ان تنتهي املقابلة بيني وأي زائر دولي،
يحمل ّ
الدراج املحضر فورًا الى الرئيس
كــرامــي كــي يطلع عـلـيــه .يــرتــاح ال ــى ما
اذك ــره ،فيتبناه ويضيف الـيــه ،فيصير
موقفًا رسميًا قال به رئيسا الجمهورية
والـحـكــومــة ،وإن انقطعا عــن االجتماع
او توقفت اجتماعات مجلس ال ــوزراء.
كـ ُـانــت تـلــك م ــواق ــف ات ـخ ــذت بــالـتــوافــق،
وأخـ ـضـ ـع ــت ال ـ ــى س ـق ــف ال ــدسـ ـت ــور فــي
احلك الظروف حتى .ثقة الوزراء حلفاء
سوريا بالرئيس كرامي واملامه بخفايا
اللعبة ،ومونته عليهم ،اتاحت له تقدير
املــواقــف دونـمــا ازع ــاج ســوريــا او اثــارة
قلقها ومخاوفها .كان بدوره يتوافق مع
ال ــوزراء ع ــادل عـسـيــران وسليم الحص
ونبيه بـ ّـري ووليد جنبالط عليها .في
حصيلة التجربة تلك ،بشقيها املحلي
وفي العالقات مع الخارج ،لم يكن ثمة
ق ــرار او مــوقــف ال يسبقه تــوافــق عليه
ويتطابق مع احكام الدستور».

علم
و خبر
بارود ينسحب؟
ب ــدأ ال ــوزي ــر ال ـســابــق زيـ ــاد ب ـ ــارود ب ـحــث إم ـك ــان االن ـس ـحــاب م ــن الـسـبــاق
التيار الوطني الحر في
االنتخابي ،بعدما ارتفعت حظوظ أن تضم الئحة
ّ
ً
كسروان ،إلى جانب العميد املتقاعد شامل روكز ومرشح من التيار ،كال
من النائب السابق منصور البون ورئيس املؤسسة املارونية لالنتشار
نعمة افــرام .فقد أظهرت استطالعات للرأي أن الالئحة العونية في هذه
معرضة للخرق في مقعد بارود ،بسبب ّ
الحالة ستكون ّ
تفوق كل من روكز
وافرام والبون عليه ،ونية التيار تجيير كل أصواته ملرشحه الحزبي.

البستاني وخوري يعرقالن تحالفات جنبالط
ّ
ال يــزال تبني رئيس الـحــزب التقدمي االشـتــراكــي النائب وليد جنبالط
ّ
ترشيح الوزير السابق ناجي البستاني في دائــرة الشوف ،يشكل عائقًا
أمــام االتفاق الكامل بني حزب القوات اللبنانية والحزب االشتراكي ،في
ّ
ظل الصراع التاريخي بني البستاني والقوات .كما يقف ترشيح الوزير

ّ
غــطــاس خــوري عائقًا أمــام إتـمــام التفاهم بــن جنبالط وتـيــار املستقبل،
ًّ
فيما لم يجد املستقبل حل بعد ألزمة تحالفه مع جنبالط والتيار الوطني
ّ
آن معًا.
الحر في ٍ

قطر غير معنية باالنتخابات!
ّ
ّ
توجه بعض املرشحني لالنتخابات إلى السفارة القطرية في بيروت في
ّ
سعي للحصول على دعم مالي من الدولة الخليجية .إل أن هؤالء عادوا
خائبني بعد سماعهم أن قطر «ال تنوي التدخل في االنتخابات النيابية
املقبلة»!

النواب األرمن لـ«األحزاب»
ّ
ّ
السياسية ،على تشكيل
اتفقت األحــزاب األرمنية ،على اختالف مواقعها
ّ
سد أمــام األرمــن الطامحني إلى دخــول ساحة النجمة من خــارج األحــزاب
التقليدية وعلى لوائح تحمل تسمية «املجتمع املدني».

