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وجهة نظر

مجلس الوزراء؟
َ
ضـعـيـفــة ه ــو م ــن ي ــذه ــب ل ـل ـق ـضــاء»،
مشددًا على أن «الـتــزام األصــول هو
الحل» .وقال« :واجباتنا تقدير األثر
امل ــال ــي ألي إج ـ ــراء ت ـق ــوم ب ــه ال ــدول ــة
عـلــى املــال ـيــة ال ـعــامــة ،لــم يــرســل إلـ ّـي
م ــرس ــوم األقــدم ـيــة ول ــو أح ـيــل لـكــان
ال ـن ـقــاش ات ـخــذ مـنـحــى آخ ــر فـلـمــاذا
أقــدّم ـيــات ق ــوى األم ــن ُعــرضــت عـ ّلـ ّـي
ووقعتها فــي الـيــوم ذاتــه الــذي ُوقــع
فيه مرسوم ضباط دورة 1994؟ إن
ّ
كل مراسيم األقدميات التي صدرت
في العهود السابقة من دون توقيع
بني على خطأ
وزير املال باطلة ،وما ّ
هــو خـطــأ» .وأكــد أنــه وقــع «مراسيم
ترقيات ضباط الجيش العادية من
 1ـ ـ  1ـ ـ  2018و 1ـ ـ  7ـ ـ  ،2018وفصل

أس ـمــاء بـقـيــة ال ـض ـبــاط املستفيدين
م ــن األق ــدمـ ـي ــة خ ــاف ــا ل ــأص ــول عــن
الجداول».
ّ
في املقابل ،أكدت مصادر التيار الوطني
ال ـحــر لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن امل ــرس ــوم ص ــدر،
وال يمكن الـتــراجــع عـنــه ،إال إذا أبطله
مجلس شورى الدولة ،إن طعن به أحد
الضباط املعترضني .ورأت املصادر أن
قــرار وزيــر املالية عدم توقيع الترقيات
ضــرب ملؤسسة الجيش وتضحياتها،
وخاصة بعد اإلنـجــازات التي حققتها
املؤسسة ،ســواء على املستوى األمني
فــي مجال مكافحة الخاليا اإلرهابية،
أو على املستوى العسكري فــي عملية
تحرير الجرود.
في هذا اإلطار ،أشار مستشار رئيس
ّ
الـجـمـهــوريــةج ــان عــزيــز ،إل ــى أن ما
حصل في مرسوم «دورة ضباط عام
 »1994مـنــدرج تمامًا تحت األحـكــام
القانونية ،وال يتعارض مع أي عرف،
خــاصــة مــعات ـفــاق الـطــائـف ،ورئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة  م ـي ـشــال ع ــون متمسك
بنظام الطائف بشكل حرفي .ولفت،
في حديث إلى قناة «أل بي سي آي»
إل ــى أن ه ـن ــاك أك ـث ــر م ــن  60مــرســوم
ت ــرق ـي ــة م ـن ــذ ال ـط ــائ ــف إلـ ــى الـ ـي ــوم ال
يحمل توقيعوزير املال ،فهل تعتبر
هذه املراسيم باطلة؟ وشدد على أن
صاحب الحق من يلجأ إلى القضاء،
ً
قــائــا« :ال أعتقد أن الرئيس بـ ّـري ال
يثق بالقضاء ،ألنه ابن القضاء وابن
قوس العدالة في لبنان».
وقـ ــد كـ ــان بـ ـ ــارزًا أمـ ــس أول تـصــريــح
رسـمــي لتيار املستقبل تعليقًا على
أزم ـ ــة املـ ــرسـ ــوم ،ع ـلــى ل ـس ــان ال ـنــائــب
م ـح ـم ــد قـ ـب ــانـ ـي ،الـ ـ ـ ــذي أك ـ ــد ح ــرص
الرئيس سعد الحريري على أن تبقى
الـعــاقــة إيجابية مــع رئـيــس مجلس
ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ،وهـ ـ ــو مـ ــا ي ـع ـك ـس ــه م ــوق ــف
الحريري بأنه لم يدخل في الخالف
الكالمي بني الرئيس وبــري ،وتريث
فــي نشر مــرســوم األق ــدمـيــة للضباط
مــوضــوع الـخــاف ،مــا يشير إلــى أنه
يسعى إلى حل ال يغضب بري .ورأى
ق ـب ــان ــي أن م ــوق ــف األخـ ـي ــر «م ـف ـهــوم
ويتعلق بالصالحيات فــي مــا خص
توقيعوزير املال على املرسوم».
(األخبار)

ب ــأص ــوات أغـلـبـيــة أه ــال ــي الـقـلـمــون،
وإذا ما أضفنا إليها أصوات ناخبي
الـجـمــاعــة فــي طــرابـلــس ،فــإن وضعه
االنتخابي سيكون جيدًا».
وف ـ ــي م ــا يـ ـخ ـ ّـص اخـ ـتـ ـي ــار ال ـح ـل ـفــاء
الــذيــن ستشكل الجماعة اإلسالمية
الئـحــة معهم ،أوض ــح نــافــع أن «هــذا
املـ ــوضـ ــوع ال يـ ـ ــزال م ـب ـك ـرًا ال ـت ـط ـ ّـرق
إلـ ـي ــه ،لـكـنـنــا نـلـتـقــي أغ ـل ــب ال ـفــرقــاء
ونبحث معهم األمر» ،مشيرًا إلى أن
«التحالف ضــروري من أجل تجاوز
العتبة االنـتـخــابـيــة» .وأش ــار إلــى أن
«تحالفنا مــع الـقــوى اإلسالمية أمر
وارد ،وأغـ ـل ــب هـ ــذه الـ ـق ــوى أعـلـنــت
دع ـ ـم ـ ـهـ ــا مـ ــرش ـ ـحـ ــي ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــة فــي
االن ـت ـخــابــات» ،مضيفًا أن الجماعة
ال ـت ــي «ت ـع ـتــرف ب ــال ــواق ــع الـلـبـنــانــي،

وبوجود ّ
تنوع طائفي ومذهبي فيه،
س ـي ـكــون ع ـلــى لــوائ ـح ـهــا مــرشـحــون
مسيحيون وعلويون».
وحـ ــول ع ــاق ــة ال ـج ـمــاعــة م ــع ال ـقــوى
السياسية الرئيسية فــي طرابلس،
أش ـ ـ ــار ن ــاف ــع إلـ ـ ــى أن «الـ ـعـ ــاقـ ــة مــع
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس نـ ـجـ ـي ــب مـ ـيـ ـق ــات ــي ق ــوي ــة،
وم ــع ال ــوزي ــر ال ـســابــق أشـ ــرف ريـفــي
جيدة ،لكنها ليست جيدة مع تيار
املـسـتـقـبــل ،خ ـصــوصــا ف ــي طــرابـلــس
وال ـش ـم ــال ،عـلـمــا أن ـهــا لـيـســت كــذلــك
ف ــي م ـن ــاط ــق أخ ـ ـ ـ ــرى» ،رادًا ال ـس ـبــب
إلـ ــى «وج ـ ـ ــود ح ـســاس ـيــة لـ ــدى ت ـيــار
املـسـتـقـبــل تّـجــاه ـنــا ،ألن ــه ي ــرى أنـنــا
الوحيد الذي ننافسه
الطرف السني
ّ
ع ـلــى امل ـق ــاع ــد ال ـســن ـيــة ف ــي مختلف
الدوائر االنتخابية في لبنان».

مرسوم «األقدمية»
حسن عليق
ف ــي ال ـن ـق ــاش ب ـش ــأن قــانــون ـيــة مــرســوم
«األقدمية» املمنوحة لضباط دورة عام
َ
ُ ،1994يغفل أمر قانوني شديد األهمية،
رغ ــم كــونــه األسـ ــاس ال ــذي يــرتـكــز عليه
املرسوم .قانون الدفاع الوطني (املرسوم
االشـتــراعــي  102الـصــادر عــام ،)1983
في املادة  47منه ،ينص على اآلتي:
«يـمـكــن مـنــح ال ـضــابــط أقــدم ـيــة للترقية
تتراوح بني ثالثة أشهر وسنتني تقديرًا
ألع ـمــال بــاهــرة ق ــام بـهــا خ ــال عمليات
حربية أو عمليات حفظ األمن أو اشتباك
مسلح في الــداخــل» .وال بد من التذكير
بأن «األقدمية» تعني منح الضباط حق
الـتــرقـيــة قـبــل مــوعــد اسـتـحـقــاقـهــا .فــإذا
كــان سـ ُـيــرقــى مــن الــرتـبــة الـتــي هــو فيها
ّ
حاليًا ،في بداية عــام  ،2019فستمكنه
«أق ــدم ـي ــة» ع ــام واحـ ــد م ــن ال ـتــرشــح إلــى
الـتــرقـيــة فــي بــدايــة ع ــام  .2018ولـطــاملــا
ل ـفــت ض ـب ــاط وم ـس ــؤول ــون عـسـكــريــون
وأمنيون إلــى أن «األقدمية» هي «أخطر
ُ
م ـكــافــأة» تـمـنــح لـضــابــط ،لـكــونـهــا تؤثر
في التراتبية ،وتجعل املــرؤوس رئيسًا.
كــذلــك فــإنـهــم يـشـيــرون إل ــى أن الـقــانــون
نفسه لــم يوجب منحها ألحــد ،ولــو قام
بأعمال «بــاهــرة» ،بــل جعلها اختيارية،
ل ـخ ـطــورت ـهــا .م ــن ه ـن ــا ،ال ب ــد م ــن طــرح
سـ ــؤال يـ ـ ّ
ـرد امل ـســألــة إل ــى ج ــذره ــا ،غير
السياسي :ما هي األعمال الباهرة التي
قــام بها ضـبــاط دورة عــام 1994؟ وما
هي هذه األعمال الباهرة التي قاموا بها
مجتمعني ،بال استثناء؟ وهــل يستقيم
منحهم هذه املكافأة الخطيرة ،من دون
اإلفصاح عن اإلنجازات التي حققوها؟
ليس طرح هذا السؤال من باب النكاية،
وخاصة أن بعض هؤالء الضباط حققوا
ً
ف ـعــا ال ـعــديــد م ــن األع ـم ــال ال ـتــي يمكن
وصفها بــ«الـبــاهــرة» .يكفي أحــدهــم ما

أن ـج ــزه ف ــي م ـجــال االس ـت ـع ــام الـتـقـنــي،
وتطوير البرامج املوجودة في الفرع الذي
يــرأســه للقيام بـقـفــزات نوعية ساهمت
ف ــي تـنـفـيــذ ع ـم ـل ـيــات أم ـن ـيــة اسـتـبــاقـيــة
ً
ّ
ج ــن ـب ــت الـ ـب ــاد أع ـ ـمـ ــاال إره ــابـ ـي ــة .ه ــذا
الـضــابــط ،كما غـيــره مــن ضـبــاط «دورة
عون» ،يستحقون املكافأة ،ولو كانت من
مستوى «األقدمية» .لكن ما الــذي يبرر
هذا «اإلسراف» في «ال ِق َدم االستثنائي»؟
املـ ــداف ـ ـعـ ــون عـ ــن امل ـ ــرس ـ ــوم ي ـت ـح ـ ّـدث ــون
ع ــن داف ــع وح ـي ــد ،ه ــو «رف ــع ال ـغ ــن» عن
ضـبــاط التحقوا بــاملــدرســة الحربية في
ظــل الـحـكــومــة العسكرية الـتــي ترأسها
الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون ،ثــم انـقـطـعــوا عن
الــدراســة بسبب الـظــروف التي أنتجتها
«ح ــرب الـتـحــريــر» ،قـبــل أن تستوعبهم
دول ـ ــة م ــا ب ـعــد ال ـط ــائ ــف ،وي ـ ـعـ ــودوا إلــى
املدرسة الحربية عام  1993ليستكملوا
دراسـتـهــم ويتخرجوا برتبة مــازم في
نـيـســان  .1994و«رف ـ ـ ُـع ال ـغ ــن» ُيقصد
به تعويض الوقت الــذي أه ــدروه ،قسرًا،
خارج املدرسة الحربية .وبصرف النظر
عن حقهم في «تصحيح أوضاعهم» أو
عدمه ،يبقى أن منحهم ِ«ق َدمًا استثنائيًا
ل ـل ـت ــرق ـي ــة» ،ب ـم ــرس ــوم ع ـ ـ ــادي ،ه ــو أم ــر
مـخــالــف لـلـقــانــون ال ــذي يـحــدد بــوضــوح
شــروط هذه املكافأة .وفي دفــاع أنصار
املرسوم شيء من االعتراف بهذا الخلل.
أحد هؤالء يقول إن العماد ميشال عون
سعى إلــى تسوية أوض ــاع الضباط من
خالل محاولة إصدار قانون في مجلس
ال ـنــواب .لـكــن اق ـتــراح الـقــانــون لــم يبصر
النور .وإحالته على اللجان النيابية كانت
لوضعه في األدراج .والدليل على ذلك أن
اللجان لم تناقشه .لكن هل تسمح هذه
الوقائع بإصدار هذا املرسوم السابقة؟
اإلجابة عن هذا السؤال ليست قانونية
بــالـتــأكـيــد ،ب ــل سـيــاسـيــة .وه ــي تتصل
ب ـت ـطــويــع ال ـق ــوان ــن وال ــدسـ ـت ــور ،كــرمــى

للتوازنات .والحديث عن التوازنات يعني
ح ـص ـرًا ،ف ــي ل ـب ـنــان ،ح ـصــص «ممثلي
ال ـط ــوائ ــف» وقــدرت ـهــم عـلــى الـتــأثـيــر في
«ال ـن ـظــام» .وهــو يعني أيـضــا فتح الباب
أمام تسويات تجعل «الجميع» يخرجون
«رابحني».
ث ـم ــة أم ـ ــر إض ــاف ــي ال ب ــد م ــن اإلشـ ـ ــارة
إل ـي ــه .وجـ ــود ض ـبــاط دورة ع ــام ،1994
ووصــولـهــم إلــى املــواقــع الـتــي يشغلونها
ال ـي ــوم ،دل ـيــل عـلــى أن مــا ق ــام بــه الـعـمــاد
إمـ ـي ــل لـ ـح ــود ،والـ ـف ــري ــق األمـ ـن ــي لـحـكــم
ً
ً
م ــا ب ـع ــد الـ ـط ــائ ــف ،كـ ــان فـ ـع ــا ،ال ق ــوال
وحسب ،استيعابًا لجميع أبناء املؤسسة
الـعـسـكــريــة ،وإع ـ ــادة رت ــق مــا ت ـمـ ّـزق في
سنوات الحرب األهلية .وبعيدًا عن تقويم
السياسة العامة لتلك الحقبة ،فإن اإلدارة
السياسية لشؤون املؤسسة العسكرية،
أدت إل ــى جـعــل الـجـيــش بــال ـصــورة التي
هــي عليه ال ـيــوم ،س ــواء لجهة الـتــوازنــات
املحفوظة فيها ،أو ابتعاده ـ قدر اإلمكان
ـ عن الخضات الطائفية واملذهبية التي
ض ــربــت ال ـب ــاد ب ـعــد ان ـس ـحــاب الـجـيــش
ال ـســوري .ومــن الجائز الـقــول إن رئيس
الجمهورية العماد ميشال عون هو أكثر
الـعــارفــن بـهــذا الــواقــع ،والـحــريــص عليه.
ومــن هــذا املنطلق تحديدًا ،كــان األجــدى
تجنيب املؤسسة خضة من النوع الذي
ّ
سببه هــذا املــرســوم .وأداء قائد الجيش،
العماد جوزف عون ،في األشهر التسعة
امل ــاضـ ـي ــةُ ،ي ـظ ـه ــر أنـ ــه كـ ــان ق ـ ـ ــادرًا عـلــى
معالجة هــذه القضية بـصــورة مختلفة.
َ
فمن خاض معركة الجرود ،وفتح ملفات
ّ
وأصر على تطبيق
الفساد في املؤسسة،
ال ـق ــان ــون ب ـحــذاف ـيــره ف ــي مـ ـب ــاراة تــرقـيــة
الرتباء إلى مالزمني ،يملك ـ ال شك ـ ما
ُ
يؤهله لحل هذه املعضلة ،لو ت ِرك له القرار
ً
لـ ُـيـصــدره «م ــن ت ـحــت» ،ب ــدال مــن العجلة
ال ـت ــي أص ـ ـ ّـر عـلـيـهــا (م ـس ـت ـشــار رئـيــس
الجهورية) العميد بول مطر «من فوق».

علم
و خبر
حزب اهلل ...إلى االنتخابات
يـبــاشــر نــائــب األم ــن ال ـعــام ل ـحــزب ال ـلــه الـشـيــخ نعيم
ق ــاس ــم ،األسـ ـب ــوع امل ـق ـبــل م ـتــاب ـعــة م ـلــف االن ـت ـخــابــات
النيابية الذي يتولى مسؤوليته .ومن املنتظر أن تكون
أولى خطواته في هذا املجال عقد اجتماعات مع حركة
أم ــل ،تمهيدًا لـبـ ّـت أسـمــاء املــرشـحــن إلــى االنتخابات
والتحالفات .وتـجــدر اإلش ــارة إلــى أن مـصــادر الحزب
والحركة تؤكد أنهما لم يحسما بعد أي تفصيل من
تفاصيل االنتخابات ،باستثناء خوضهما االستحقاق
بلوائح مشتركة فــي جميع الــدوائــر .وتـجــزم املصادر
ُ
بأن التحالفات األخرى لن تحسم قبل شباط املقبل.

السفارة المصرية ضد «الجماعة»
دخ ـلــت ال ـس ـف ــارة امل ـصــريــة ع ـلــى خ ــط االن ـت ـخــابــات
ال ـن ـي ــاب ـي ــة ،مـ ــن خ ـ ــال ع ـق ــد ل ـ ـقـ ــاءات مـ ــع ع ـ ــدد مــن
ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـس ـيــاس ـيــة املـنـتـمـيــة إلـ ــى الـطــائـفــة
الـسـنـيــة تـنـتـمــي إل ــى فــري ـقــي  8و 14آذار .وت ـبــدو
الـسـفــارة مهتمة بـمـحــاصــرة الـجـمــاعــة اإلســامـيــة،
لكونها الفرع اللبناني لتنظيم اإلخــوان املسلمني.
وي ـس ـع ــى ال ـج ــان ــب املـ ـص ــري إلـ ــى ت ـش ـج ـيــع ال ـق ــوى
ال ـك ـب ــرى ع ـلــى اس ـت ـب ـعــاد ال ـج ـمــاعــة ع ــن لــوائ ـح ـهــا،
لضمان عدم دخولها املجلس النيابي.

الباراغواي والسفير اللبناني
ّ
أوضح مصدر في وزارة الخارجية لـ «األخبار» أن

عــدم موافقة دولــة الـبــاراغــواي على تعيني القائم
بــاألع ـمــال الـحــالــي حـســن ح ـجــازي سـفـيـرًا للبنان
ّ
لــدي ـهــا ،ي ـعــود إل ــى س ـب ـبــن :ال ـس ـبــب األول ه ــو أن
نــائــب وزي ــر خــارجـيــة ال ـب ــاراغ ــواي ،أب ـلــغ حـجــازي
ـراف ال تسمح
ب ـص ــورة غ ـيــر رس ـم ـيــة «وج ـ ــود أعـ ـ ـ ٍ
بقبول اعتماد القائم بــاألعـمــال بالوكالة كسفير
معتمد»ّ .أما السبب الثاني ،بحسب مصدر قصر
ّ
بـسـتــرس ،فهو أن رئـيــس مجلس الـنــواب السابق
فــي ال ـب ــاراغ ــواي ،الـسـيـنــاتــور سليم بــو سركيس،
ّ
قــال لـحـجــازي إن «رئـيــس جمهورية الـبــاراغــواي،
ُ
ّ
امل ـ ـ ـحـ ـ ــاط ب ـم ـس ـت ـش ــاري ــن إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن ،تـ ـع ــرض
للضغوط من قبل إسرائيل حتى ال يقبل باعتماد
السفير اللبناني».

خالف بين «العزم» و«المستقبل» في عكار
ن ـشــب خ ــاف ب ــن م ـنـ ّـســق ت ـي ــار ال ـع ــزم ف ــي عـكــار
هـيـثــم ع ــز ال ــدي ــن ،وع ـضــو امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي في
ت ـيــار املـسـتـقـبــل ســامــر حـ ــدارة .وق ــد نـشــر األخـيــر
على صفحته على فايسبوك كالمًا ّ
تحدث فيه عن
معركة «األخــاق» بني التيارين ،في ظل محاولة
الــرئـيــس نـجـيــب مـيـقــاتــي تكثيف عـمــل ت ـيــاره في
امل ـن ـط ـقــة .وي ـق ــول م ـقــربــون م ــن مـيـقــاتــي إن ــه على
الرغم من أن «العزم» غير موجود في عكار ،إال أن
هناك مؤيدين له في كل قرى املحافظة وبلداتها.
أما مصادر تيار املستقبل ،فاعتبرت أن الخالف
«م ــش م ـحــرز» وال يـخــرج عــن اإلط ــار الـشـخـصــي،
مشيرة إلى أن «اإلحصاء ات التي تجريها جهات
ّ
ع ـ ّـدة ،مــن بـيـنـهــا خ ـصــوم ل ـنــا ،تــؤكــد تـقـ ّـدمـنــا في
عكار».

