2

الجمعة  22كانون األول  2017العدد 3355

سياسة
المشهد السياسي

الضباط
ترقيات
د
تهد
المرسوم»
«أزمة
ّ
ّ
ال تزال أزمة مرسوم منح «أقدمية» لضباط «دورة عون» تتفاعل سياسيًا وداخل المؤسسات العسكرية ،مع استمرار
تؤدي األزمة إلى تأجيل توقيع رئيس
بالتمسك بمواقفها.
أطراف األزمة
ضباط األسالك العسكرية من أن ّ
ّ
ويتخوف ّ
ّ
الجمهورية ميشال عون مرسوم الترقيات ،الذي من المفترض أن يصدر بداية 2018
لـ ــم ت ـن ـت ــج الـ ــوسـ ــاطـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
واألمـ ـنـ ـي ــة ،ح ـت ــى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــسّ ،
أي
ح ـ ٍـل عـلــى صعيد األزم ــة السياسية
الجديدة الناتجة من توقيع رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة م ـي ـشــال ع ــون ورئ ـيــس
ال ـح ـكــومــة س ـعــد ال ـح ــري ــري مــرســوم
ّ
ّ
لضباط ما ّ
يسمى
أقدمية سنة
منح
«دورة عون .»1994
م ـس ــاء أم ـ ــس ،كـ ــان االس ـت ـي ــاء بــاديــا
نبيه
ّعـلــى رئـيــس املـجـلــس الـن ّـيــابــي ّ
زواره ،ل ـكــنــه
بـ ـ ـ ــري ،ع ـل ــى مـ ــا ن ـق ــل
اكتفى بتكرار املوقف ا ّلــذي أدلــى به
خــال لـقــاء األرب ـعــاء النيابي عــن أن
األمــر فــي عهدة رئيس الجمهورية.
ورف ــض ب ــري الـتـعـلـيــق عـلــى مـجــرى
الــوســاطــات ،الـتــي ب ــدأت عـلــى ثالثة
خ ـط ــوط :امل ــدي ــر ال ـع ــام لــأمــن ال ـعــام
ال ـ ـل ـ ــواء ع ـ ـبـ ــاس إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ،الـ ــوزيـ ــر

التيار:
القوات تهاجم ّ
ّ
نصفق
أن
المطلوب
هل
ّ
الباسيلية؟
للسياسة
ّ
ال ـس ــاب ــق وائ ـ ــل أب ــوف ــاع ــور ورئ ـيــس
وحدة االرتباط والتنسيق في حزب
الله وفيق صفا.
ومــع أن جميع األط ــراف ،وال ّ
سيما
ب ـ ـ ـ ـ ّـري وجـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــاط ،عـ ـل ــى م ـ ــا ت ـن ـقــل
ع ـن ـه ـم ــا مـ ـ ـص ـ ــادر م ـ ـقـ ـ ّـربـ ــة م ـن ـه ـمــا،
يبديان حرصهما على عدم تحويل
ّ
سياسية مع عون
الخالف إلى أزمة
ب ـعــد األزمـ ــة األخ ـي ــرة ال ـتــي أصــابــت
ّ
ال ـح ــري ــري ّ ،إل أن ــه يـمـكــن ال ـق ــول إن
ّ
األزم ــة مــرشـحــة للتصعيد ،فــي ظــل
اسـ ـتـ ـم ــرار ت ـم ـ ّـس ــك ع ـ ــون ب ــامل ــرس ــوم
ورفض بري له ،لكن من دون اتضاح
أشكال التصعيد املحتملة.
وح ـت ــى اآلن ،ي ــرف ــض ب ـ ـ ّـري الـبـحــث
ـي مضمون ًاملــرســوم قبل معالجة
فـ ّ
الــش ـكــل ب ــداي ــة ،أي االعـ ـت ــراف بـعــدم
دس ـت ــوري ــة أي م ــرس ــوم ي ـص ــدر مــن
دون توقيع وزير املال .وخالف هذا
ال ـ ـ ــرأي ،ي ـع ـ ّـد بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى رئ ـيــس
املـجـلــس الـنـيــابــي ضــربــا للمواثيق
ال ـ ـ ــدسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوري ـ ـ ــة وتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــديـ ـ ـ ـدًا مل ـ ـسـ ــار

وملاك طرحا منح أقدمية لضباط دورة ( 1995هيثم الموسوي)
أبو فاعور ّ

قضية غانم :محاوالت إخضاع بالنصوص «الزاجرة»
ّ
ّ
ّ
بحقه ،إلى نقاش حول ّ
حرية التعبير
تحولت قضية الزميل مارسيل غانم واملالحقة القضائية
ّ
وتهويل السلطة املمثلة بوزير العدل سليم جريصاتي ّ ،على الصحافة واإلعالميني بالنصوص
«الزاجرة» .إذ أطل جريصاتي أمس من زحلة بخطاب
«تهويلي» على اإلعالمّ ،
يحول القضية من حلقة كالم
َ
ّ
الناس التي استضاف فيها غانم ضيفني سعوديني وجها
إهانات إلى رموز الدولة اللبنانية ،إلى ّ
مس باملساحة التي
الفتًا أمس دخول
يمنحها لبنان لإلعالم والصحافة .وبدا ّ
رئيس الحكومة سعد الحريري على الخط ،بإعالنه دعم
غانم ووقوفه إلى جانبه ،في وقت بات يقف فيه خلف
غانم معظم املعارضني لعهد الرئيس ميشال عون،
بذريعة الحرص على ّ
حرية التعبير .وليس واضحًا بعد
ّ
املسار القضائي في القضية ،التي باتت تظهر في الشكل
ّ
«إخضاعًا» أكثر منها تحقيقًا للعدالة .ونفذت أمس
مجموعة من الناشطني الحقوقيني والسياسيني و«املجتمع املدني» اعتصامًا أمام قصر العدل
دعمًا لغانم ودفاعًا عن ّ
حرية التعبير.
(األخبار)

دسـتــوري بعدما مـ ّـر لبنان بمراحل
ص ـ ـع ـ ـبـ ــة ح ـ ـتـ ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرت األم ـ ـ ـ ــور
عـلــى ه ــذه ال ـحــال ،وال يـمـكــن رئـيـ َـس
ُ
املجلس الـتـهــاون بــه .لــذلــك ال يمكن
وض ــع مــوق ـفــه امل ـع ـتــرض ف ــي سـيــاق
امل ـ ـنـ ــاورة ،ب ــل ف ــي س ـي ــاق م ـبــدئــي ال
يقبل بالتراجع عنه.
وم ـ ـ ــع أن ب ـ ـ ـ ـ ّـري شـ ـخـ ـص ـ ّـي ــا ي ــرف ــض
ّ
ال ـغــوص فــي مـضـمــون امل ــرس ــوم ،إل
أن ما ينقله وسطاء عن فريق عمله،
ي ـش ـيــر إلـ ــى اعـ ـت ــراض ــن أس ــاس ـ ّـي ــن:
األول ي ـ ـت ـ ـم ـ ـحـ ــور حـ ـ ـ ـ ــول امل ـ ــوق ـ ــف
السياسي الــذي يتضمنه املــرســوم،
وه ـ ــو ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة إل ـ ــى تـ ــركـ ــة الـ ـح ــرب
ّ
األهلية واالنقسام الــذي كان سائدًا
آنذاك بني اللبنانيني وفي املؤسسة
الـعـسـكــريــة .إذ يظهر املــرســوم كأنه
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــادة لـ ـنـ ـه ــج س ـ ـيـ ــاسـ ــي كـ ــان
م ــوج ــودًا ف ــي ن ـهــايــة الـثـمــانـيـنـيــات
وبداية التسعينيات ،ومن املفترض
أن ـ ـ ـ ــه ت ـ ـغـ ـ ّـيـ ــر اآلن ،ب ـ ـعـ ــدمـ ــا ق ــام ــت
ال ـت ـســويــات الـسـيــاسـيــة ع ـلــى أســس

جديدة ،ليس من بينها العودة إلى
املاضي الذي كلف اللبنانيني أثمانًا
غالية.
أمـ ـ ــا ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،فـ ـه ــو الـ ـت ــأكـ ـي ــد ع ـلــى
وحــدة الجيش اللبناني واملؤسسة
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي ال تـ ــزال املــؤسـســة
الوحيدة خارج الصراعات املذهبية
والـ ـ ـط ـ ــائـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــة ،وت ـ ــأك ـ ـي ـ ــد ض ـ ـ ـ ــرورة
االبـتـعــاد عـ ّـمــا يـهـ ّـدد وح ــدة الجيش
واملؤسسات األمنية األخرى أو يثير
ال ـن ـعــرات واالن ـق ـس ــام ب ــن ضباطها
وج ـ ـنـ ــودهـ ــا .فـ ــاملـ ــرسـ ــوم األخ ـ ـيـ ــر ال
ً
ي ـح ــدث خ ـل ــا ف ــي ال ـج ـيــش فـحـســب،
بــل ينسحب أيـضــا على قــوى األمــن
ال ــداخ ـل ــي ،ال ـتــي سـيـتـحــول ع ــدد من
الضباط الحاليني فيها من رؤســاء
إلــى مــرؤوســن من قبل مرؤوسيهم
السابقني.
ـدأت أزمــة
ـ
ب
ـة،
ـ
ي
ـ
ض
ـا
ـ
مل
ا
ـام
ـ
ـ
ي
األ
وخ ــال
ً
امل ـ ــرس ـ ــوم ت ـنـ ـعـ ـك ــس بـ ـلـ ـبـ ـل ــة داخـ ـ ــل
األس ـ ـ ـ ــاك ا ّلـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،بـ ــن ش ـع ــور
فئة مــن الــضـبــاط باملظلومية جــراء

املـ ــرسـ ــوم ،وشـ ـع ــور ض ـ ّـب ــاط «دورة
عــون» بــأن اعـتــراضــات زمالئهم في
دورات  1995و 1996ق ــد تـحــرمـهــم
هذه األقدمية ،وخصوصًا ما يحكى
حال
عن أن رئيس الجمهورية ،وفي ّ
اسـتـمــرار األزم ــة الحالية ،قــد يؤخر
تــوق ـيــع مــراس ـيــم تــرق ـيــات الـضـبــاط
ف ــي األسـ ـ ــاك ال ـع ـس ـكــريــة ،ال ـت ــي مــن
املفترض أن تصدر مــع بــدايــة العام
املقبل.
وبحسب املعلومات ،فــإن ما يحكى
ع ــن أن ارتـ ـ ـ ـ ــدادات املـ ــرسـ ــوم بـعـيــدة
األمــد هو غير صحيح ،ألن مرسوم
الـ ـت ــرقـ ـي ــات الـ ـح ــال ــي يـ ـض ـ ّـم أسـ ـم ــاء
ت ـس ـع ــة ضـ ـ ّـبـ ــاط مـ ــن «دورة عـ ــون»
طالهم مــرســوم األقــدمـيــة ،فوضعوا
عـلــى جـ ــداول الـتــرقـيــة ،وه ــم خمسة
عقداء من املفترض أن ّ
تتم ترقيتهم
بـ ـت ــاري ــخ  1كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي 2018
وأربعة عقداء بتاريخ  1تموز ،2018
ّ
م ــا يـعـنــي أي ـضــا أن امل ــرس ــوم يــرتــب
أع ـب ــاء م ــالـ ّـيــة إض ــاف ـي ــة ،وه ــو األم ــر

