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سياسة
المشهد السياسي

عطل
«معركة المرسوم» تحتدم :هل ُت ِّ
حدتها أمس
تتفاعل قضية منح سنة أقدمية لدورة ضباط  1994سلبًا بين الرئيسين ميشال عون ونبيه ّبري .وزاد من ّ
رفض وزير المال توقيع ترقية الضباط المستفيدين من األقدمية المشكو منها
تـ ـتـ ـص ــاع ــد «ح ـ ـ ـ ــرب امل ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم» بــن
ّ
مجرد
بعبدا وعــن التينة ،ولــم تعد
أزمــة عــاديــة .أخطر مــا فيها أن عــددًا
مــن الـقــوى السياسية بــاتــت تخشى
ان ـع ـكــاس ـهــا ع ـل ــى م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء،
وإمكان وصولها إلى تعطيله .وتلفت
امل ـصــادر إل ــى أن الــرئـيــس نبيه بــري
ً
يــرى فــي مــرســوم «األقــدمـيــة» إخــاال
ُ َ
فــي ال ـت ــوازن ال ــذي تـحــكــم بــه الـبــاد،
وأنـ ــه ل ــن ي ـتــراجــع ع ــن مــوق ـفــه ،حتى
ل ــو وص ــل األم ــر إل ــى اع ـت ـكــاف وزراء
حركة أمــل عن املشاركة في جلسات
مجلس الوزراء .وتشير املصادر إلى
ّ
أن اع ـت ـكــافــا ك ـه ــذا سـيـعــطــل مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء .ف ـب ــري م ــدع ــوم ف ــي مــوقـفــه
الرافض للمرسوم من قبل حزب الله

الحسيني :المرسوم ال
طبق قبل نشره
ُي ّ
رأى رئيس مجلس النواب السابقحسني الحسيني،
أن املـشـكـلــة ب ــن ع ــون وبـ ــري «ت ــأت ــي ع ـلــى حـســاب
هيبتهما والـحــل ال يكون إال بالعودة إلــى الدستور
واملادة ( »54تنص املادة  54على وجوب أن يشترك
مــع رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة فــي الـتــوقـيــع عـلــى املــراسـيــم
«رئ ـيــس الـحـكــومــة وال ــوزي ــر أو ال ـ ــوزراء املختصون
ما خال مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم
قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة .أما
مرسوم إصــدار القوانني فيشترك معه في التوقيع
عليه رئيس الحكومة» .ولفت الحسيني في حديث
إلى قناة «أل بي سي آي» إلى أن «كل تغيير في الرتبة
ّ
يتضمن تغييرًا فــي الــراتــب» ،مــا يعني أن األقدمية
ّ
ً
ترتب أعباء مالية .واستغرب الحسيني الفكرة التي
يجري تداولها بشأن تطبيق املرسوم قبل نشره في
الجريدة الرسمية ،معتبرًا أن استناد قيادة الجيش
إلى مرسوم لم ُينشر في الجريدة الرسمية مخالف
ّ
ّ
للقانون .وذكر بقانون صادر عام  1997ينظم أصول
نشر املراسيم والقوانني في الجريدة الرسمية.

والنائب وليد جنبالط الذي يرى في
املرسوم انقالبًا على اتفاق الطائف،
و«انتقامًا من كل الذين شاركوا في
صنع االتفاق وتطبيقه».
في املقابل ،تستبعد مراجع سياسية
أن ت ـصــل امل ـش ـك ـلــة إلـ ــى ح ــد تعطيل
مجلس الـ ــوزراء ،مــن دون أن تخفف
مـ ــن خ ـ ـطـ ــورة األزم ـ ـ ـ ــة .وت ـ ـعـ ـ ّـول ه ــذه
امل ــراج ــع عـلــى س ـعــاة ال ـح ــل ،وأول ـهــم
املدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم ،املستمرين في مبادراتهم،
والذين يبحثون عن خيارات جديدة
إلحداث اختراق في جدار األزمة الذي
يزداد سماكة.
وفي ما بدا إعالنًا لفشل الوساطات،
وإث ـ ــر ت ـصــريــح رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
الـ ـعـ ـم ــاد م ـي ـش ــال عـ ـ ــون مـ ــن ب ـكــركــي
االثنني الفائت بأن املرسوم قد صدر
وب ــإم ـك ــان امل ـع ـتــرضــن ال ـل ـج ــوء إلــى
القضاء ،وبعد أقل من  24ساعة على
كالم رئيس مجلس النواب نبيه ّ
بري
الــذي حسم رسميًا موقفه املعترض
عـلــى مــرســوم أقــدمـيــة لـضـبـ ّـاط دورة
عـ ــام  1994ال ـ ــذي صـ ــدر م ــوق ـع ــا مــن
رئيسي الجمهورية والـحـكــومــة من
دون أن يحمل توقيع وزير املال علي
حـســن خـلـيــل ،تــرجــم األخ ـي ــر مــوقــف
ب ــري عمليًا .فـقــد رف ــض خليل أمــس
ت ــوق ـي ــع م ــراس ـي ــم ت ــرق ـي ــاتال ـج ـي ـش
من رتبة عقيد إلــى رتبة عميد ومن
رتبة مقدم إلى رتبة عقيد «الكتشاف
مخالفات بتضمينها أسماء ضباط
وردت أسماؤهم في مرسوم األقدمية
لدورة  ،»1994وطلب توضيحات من
وزارة الدفاع.
حـ ـم ــل هـ ـ ــذا املـ ــوقـ ــف إش ـ ـ ـ ــارة بــال ـغــة
األهـمـيــة ،لجهة أن مــا قــالــه الرئيس
بـ ـ ـ ـ ـ ّـري كـ ـ ـ ــان بـ ـمـ ـث ــاب ــة إعـ ـ ـ ـ ــان ف ـشــل
لـ ـ ـل ـ ــوس ـ ــاط ـ ــات الـ ـ ـق ـ ــائـ ـ ـم ـ ــة .وتـ ـشـ ـي ــر
مـعـلــومــات «األخ ـب ــار» إل ــى أن «ب ـ ّـري
أكــد أمــس ،فــي لقاء األربـعــاء ،وجــود
الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مـ ـ ــن األوراق بـ ـ ــن يـ ــديـ ــه،
ل ـك ـن ــه ال ي ــري ــد إع ــانـ ـه ــا ،ب ــل ُي ـصــر
ع ـل ــى إح ــاط ـت ـه ــا ب ــال ـس ــري ــة ل ـتــأمــن
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ــا» .ف ـي ـم ــا ل ـف ـت ــت مـ ـص ــادر
ع ــن ال ـت ـي ـنــة إل ــى «أن ـن ــا ُمـتـمـسـكــون
ب ـمــوق ـف ـنــا ح ـت ــى ي ـق ـض ــي الـ ـل ــه أم ـ ـرًا
كــان مفعوال» ،معتبرة أن «مــا فعله

وزي ـ ــر امل ـ ــال ل ـيــس ك ـيــديــة سـيــاسـيــة
ب ــل خ ـط ــوة دسـ ـت ــوري ــة» .ولـ ــم تـنـكــر
املـ ـ ـص ـ ــادر أن «ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة ت ــأت ــي فــي
سياق الردود التي وضعناها وهي
أول الغيث ،وكــل خطواتنا ستكون
بـ ــال ـ ـقـ ــانـ ــون» .وأكـ ـ ـ ــدت املـ ـ ـص ـ ــادر أن
«أي تــرقـيــات أخ ــرى أو أي مــراسـيــم
ت ـ ـح ـ ـتـ ــاج لـ ـت ــوقـ ـي ــع ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر خ ـل ـيــل
ّ
تتضمن أي
سيقوم بتوقيعها إن لم
مخالفات» .وأشارت في هذا السياق
إلى «تحضير مطالعة قانونية ضد
املرسوم ،تستند في بعض نقاطها
إل ــى ق ــان ــون ال ــدف ــاع ،ت ـحــدي ـدًا امل ــادة
ّ
 47مـ ـن ــه» ،ال ـت ــي ت ــؤك ــد أنـ ــه «يـمـكــن
مـ ـن ــح ال ـ ـضـ ــابـ ــط أقـ ــدم ـ ـيـ ــة ل ـل ـتــرق ـيــة
ت ـت ــراوح ب ــن ثــاثــة أش ـهــر وسـنـتــن

مصادر التيار :ال يمكن
التراجع عن المرسوم...
وقرار خليل ضرب
للجيش

تقديرًا ألعمال باهرة قام بها خالل
ع ـم ـل ـيــات حــرب ـيــة أوع ـم ـل ـي ــات حـفــظ
األمن أو اشتباك مسلح في الداخل».

وفي ظل السؤال عن أين يقف «حزب
الله» في االشتباك السياسي الدائر
بــن حليفيه ،وهــل يستطيع البقاء
على الحياد من دون أن يزعج أحدًا
منهما ،أكــدت أن «مــوقــف حــزب الله
مــؤيــد ملوقفنا وإن لــم نـ َـر حتى اآلن
أي تــرجـمــة ل ــه ،ونـحــن لــم نـطـلــب أي
ش ـ ــيء مـ ـن ــه ،والـ ـع ــاق ــة م ـع ــه لـيـســت
قــائ ـمــة ع ـلــى ط ـل ـبــات م ـت ـبــادلــة ،فهو
يدرك ما الذي يجب أن يفعله».
وكان خليل قد لفت أمس إلى أن «ال
ّ
نقاش بأن توقيع وزير املال أساسي
على هــذا النوع من املراسيم بغض
النظر ّ
عمن هــو وزيــر امل ــال» ،وأعلن
أن «الـضـعـيــف يــذهــب إل ــى الـقـضــاء،
يعني أن مــن لــديــه حـجــة دسـتــوريــة

يدي ،لكنني لن أعلن عنها (مروان طحطح)
بري :لدي الكثير من األوراق بين ّ

تقرير

الجماعة اإلسالمية تطلق ترشيحاتها :سنفوز بأربعة مقاعد
عبد الكافي الصمد
استبق املسؤول السياسي للجماعة
اإلســامـيــة فــي الـشـمــال إيـهــاب نافع
القرار املركزي الذي ينتظر أن تعلنه
ق ـ ـيـ ــادة ال ـج ـم ــاع ــة األس ـ ـبـ ــوع امل ـق ـبــل
بـتـسـمـيــة مــرش ـح ـي ـهــا لــان ـت ـخــابــات
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ف ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف الـ ـ ــدوائـ ـ ــر،
بإعالنه يوم األحــد الفائت مرشحي
«إخوان لبنان» في طرابلس واملنية،
خ ـ ـ ــال م ـ ـهـ ــرجـ ــان مـ ـشـ ـت ــرك ن ـظ ـم ـتــه
الجماعة وحــركــة حماس بطرابلس
دعمًا للقدس وتنديدًا بقرار الرئيس
األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب إعــانـهــا
عاصمة إلسرائيل.
ل ـك ــن ن ــاف ــع أوضـ ـ ــح ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن
«مرشحي الجماعة فــي الشمال هم

أربـعــة ،ولـيـســوا اثـنــن فـقــط ،إال أننا
استغللنا وجــود مرشحي طرابلس
واملـ ـنـ ـي ــة ف ــي املـ ـه ــرج ــان ،واع ـت ـب ــرن ــا
الـ ـ ــوقـ ـ ــت مـ ـن ــاسـ ـب ــا لـ ـ ــذلـ ـ ــك ،ف ــأع ـل ـن ــا
ترشيحهما لالنتخابات».
ووفـ ــق ن ــاف ــع ،ف ــإن مــرشــح الـجـمــاعــة
في طرابلس هو وسيم علوان الذي
يعمل طبيبًا جـ ّـراحــا فــي مستشفى
ال ـ ـش ـ ـفـ ــاء ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة أب ـ ـ ــي سـ ـم ــراء
ب ــامل ــدي ـن ــة ،وهـ ــو مـسـتـشـفــى ت ـشــرف
عليه الجماعة اإلسالمية .أما مرشح
ال ـج ـم ــاع ــة ف ــي امل ـن ـي ــة ،ف ـه ــو يــوســف
جــاج ـيــة ،وه ــو شـيــخ ومـ ــدرس للغة
العربية لطالب املرحلة الثانوية.
وأض ــاف نــافــع أن االسـمــن الباقيني
ف ــي ال ـش ـم ــال ،ه ـمــا ال ـن ــائ ــب الـســابــق
أس ـعــد هــرمــوش عــن الـضـنـيــة ،الــذي

يـ ـ ـ ــرأس ح ــالـ ـي ــا املـ ـكـ ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي
ل ـل ـج ـمــاعــة ،ورجـ ـ ــل األع ـ ـمـ ــال مـحـمــد
ش ــدي ــد ع ــن دائ ـ ــرة ع ـك ــار ،كــاش ـفــا أن
ق ـيــادة الـجـمــاعــة «ستسمي مرشحًا
عنها لالنتخابات في كل واحدة من
الدوائر العشر ّفي لبنان التي يوجد
فيها مقاعد سنية».
ت ـ ــرشـ ـ ـي ـ ــح الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــة اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة
ع ـشــرة مــرش ـحــن ل ـهــا دف ـعــة واح ــدة
لــانـتـخــابــات النيابية املقبلة فــي 6
أيار ُ ،2018ي َع ّد ّ
تطورًا نوعيًا في عمل
الجماعة ،و«طفرة» في ترشيحاتها
تـحــدث ألول م ــرة ،مستغلة القانون
االنتخابي الجديد القائم على مبدأ
النسبية والصوت التفضيلي .وهذا
القانون تــراه الجماعة مناسبًا لها،
ب ــرغ ــم مــاح ـظــات ـهــا ع ـل ـيــه ،إلـ ــى حـ ّـد

أن نــافــع تــوقــع أن «ت ـف ــوز الـجـمــاعــة
ّ
بالحد األدنــى» ،لكنه
بأربعة مقاعد
ت ـحــاشــى تـسـمـيــة أيـ ــن ه ــي ال ــدوائ ــر
التي يـ ّ
ـرجــح فــوز مرشحي الجماعة
فيها.
ب ـ ـهـ ــذا الـ ـت ــرشـ ـي ــح ت ـ ـكـ ــون ال ـج ـم ــاع ــة
اإلس ــام ـي ــة أول ج ـهــة سـيــاسـيــة في
ط ــراب ـل ــس والـ ـشـ ـم ــال ت ـع ـلــن رسـمـيــا
أسـ ـ ـم ـ ــاء م ــرش ـح ـي ـه ــا ل ــاس ـت ـح ـق ــاق
النيابي املرتقب ،وهو أمر ّ
رده نافع
إلى أن «قواعد الجماعة قد اختارت
ب ـع ــد ان ـت ـخ ــاب ــات داخ ـل ـي ــة أج ــرت ـه ــا،
أس ـ ـمـ ــاء م ــرش ـح ـي ـه ــا ،ف ــارت ــأيـ ـن ــا أن
نعلنها بعد إنجازها».
م ــن ب ــن األس ـ ـمـ ــاء املـ ـط ــروح ــة ي ـبــدو
ترشيح علوان الفتًا ،ألنه أول مرشح
مــن بـلــدة الـقـلـمــون الـســاحـلـيــة ،التي

بـ ــرغـ ــم وج ـ ــوده ـ ــا جـ ـغ ــرافـ ـي ــا ض ـمــن
قضاء الـكــورة ،إال أنها تتبع مدينة
طــرابـلــس إداريـ ــا وانـتـخــابـيــا .وبـهــذا
الترشيح تكون الجماعة قد كسرت
قاعدة عدم تبني أي تيار وطرف أو
ح ــزب سـيــاســي مــرشـحــا مــن مناطق
األطرف ،إذ دائمًا كان مرشحو دائرة
طرابلس من املدينة تحديدًا ،ونادرًا
مــا ك ــان يـجــري تبني أح ــد مرشحي
مدينة امليناء .أما القلمون والبداوي،
فكان هناك استبعاد تام الختيار أي
مرشح منهما لالنتخابات.
هــذا االختيار يـبـ ّـرره نافع بقوله إن
«مرشح األطراف له حظ في النجاح
أكـثــر مــن مــرشــح املــديـنــة ،وذل ــك بعد
دراس ـ ـ ـ ــات م ــوض ــوع ـي ــة أج ــري ـن ــاه ــا.
فـ ـف ــي الـ ـقـ ـلـ ـم ــون س ـي ـح ـظ ــى عـ ـل ــوان

