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خفايا
خفايا

لماذا تريد �أميركا

تهويل البع�ض بخلل �أمني ال ين�سجم والمعطيات الداخلية والخارجية

عرقلة االنتخابات ال�سورية؟

قهوجي طم�أن المرجعيات حول الو�ضع الأمني وال خوف من انتكا�سات

 ساندرا علوش
لطالما أظهرت الواليات األميركيّة المتحدة صلفا ً في الحديث عن
«ديمقراطيتها» وض��رورة تطبيقها وتوجيه النصائح «الديمقراطية»
إلى السوريين والحكومة السورية .
لكن هذه «الديمقراطية» األميركية التي أريد لها أن تكون النموذج
الديمقراطي األوح ��د ل��دول العالم ج��اءت بأربعة وأرب�ع�ي��ن رئيسا ً
للواليات المتحدة األميركية ،أشهرهم أبراهام لينكولن الذي حصل
على مليون وثمان مئة وستة وستين ألفا ً وأربعمئة واثنين وخمسين
صوتا ً ( )1,866,452ال أكثر من أصل نحو اثنين وعشرين مليوناً،
أي بنسبة ال تتجاوز  .%12أما فرانكلين روزفلت الذي انتخب ألربع
دورات رئاسية متتالية فكانت أعلى نسبة تصويت له في دورته الثانية
بنسبة  %61فحسب .بينما حقق جون كنيدي الفوز بفارق بسيط
جدا ً على منافسه ريتشارد نيكسون .أما الرئيس األميركي الحالي
باراك أوباما فحاز في انتخابات عام  %52,9 2008من المشاركين
الذين بقوا أق ّل من الـ ،%40علما ً أن هذه االنتخابات سجلت أعلى نسبة
مشاركة منذ ستينات القرن الفائت.
ف��ي المقابل ،تشهد االنتخابات السورية األول��ى م��ن نوعها في
تاريخ سورية الحديث إقباالً غير مسبوق داخل األراضي السورية
وخارجها،ويبدوذلكجليا ًعبرمواقعالتواصلاالجتماعيوالمسيرات
واالعتصامات والحمالت اإلعالمية االنتخابية للمرشحين ،إضافة إلى
التقارير التي نشرتها أبرز الصحف ومراكز األبحاث العالمية وتشير
إلى أن السوريين لن يقاطعوا االنتخابات ،بل على العكس هم أكثر
رغبة في المشاركة واإلدالء بأصواتهم لدعم هذا التغير الديمقراطي
المفصلي وليكون قرارهم سوريا ً بامتياز .
لكن ه��ذا التح ّول الجذري في الحياة السياسية السورية ،الذي
يمثل بداية حقيقية للحل السلمي إلنهاء الصراع في سورية ووجه
بمنع إج��راء االنتخابات الرئاسية السورية في السفارات السورية
المنتشرة حول العالم .فهناك اثنتا عشرة دولة عربية ال تستضيف
االنتخابات ،إما بسبب إغالق السفارات السورية فيها مثل السعودية
وقطر والكويت وتونس وليبيا ومصر والمغرب ،أو لعدم وجود تمثيل
ديبلوماسي فيها أساسا ً مثل فلسطين والصومال وجيبوتي وجزر
القمر ،أو بسبب رفضها إقامة االنتخابات على أراضيها مثل اإلمارات
العربية المتحدة أو األردن الذي طرد منه السفير السوري قبل يوم
من الموعد المحدّد لالنتخابات في الخارج بحجة واهية ،فإذا كانت
الحكومة األردنية غير راضية عن تصريحات السفير السوري كان في
إمكانها اتخاذ هذا اإلجراء في حقه في وقت سابق ،لكن التوقيت أظهر
األمر كأنّ كلمة الس ّر األميركية نطقت لمنع االنتخابات السورية حيث
تستطيع إلى ذلك سبيالً .فالواليات المتحدة األميركية لم تكتف بمنع
إجراء االنتخابات على أراضيها بحجة إغالق السفارة السورية ،بل
حذت حذوها بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وأستراليا واليونان.
ه��ذه اإلج ��راءات المانعة والرافضة إج��راء االنتخابات السورية
تد ّل على عدم قدرة المعارضة السورية وال��دول الداعمة لها بكل ما
حشدته إعالميا ً وميدانيا ً لكسب أصوات السوريين المقيمين في تلك
الدول ،فلو كانت قراءتهم للواقع واستطالعات الرأي التي أجرتها أكبر
الصحف ومراكز األبحاث تعطيهم النتائج التي يرغبون فيها لسمحت
للسفارات السورية بإجراء االنتخابات ،وعندئ ٍذ لن تكون هنالك نسبة
مشاركة سورية اغترابية فيها ،ويتأكد ما كان أعلنه قادة تلك الدول من
أن الرئيس السوري بشار األسد فقد شرعيته فعالً .لكن التوقعات
كانت على عكس ما تشتهيه السفن الغربية وحلم ما تبقى من المعارضة
السورية بمقاطعة واسعة لالنتخابات قد ولّى إلى غير رجعة ،خاصة
بعدما أذهل السوريون العالم بمشاركتهم في االنتخابات الرئاسية
بكثافة غير مسبوقة في لبنان وال�ع��راق ،األم��ر ال��ذي حسم المشهد
بالنسبة إلى األميركي ،إذ أدرك أنّ ال مكان لألالعيب الديمقراطية
التي يحترفها ساستهم .فالسوريون رغم ما دبر لهم ورغم المعاناة
والتشرد وحرقة ضياع الوطن والعنصرية التي قوبلوا بها خارج
وطنهم استطاعوا أن يشكلوا وعيا ً عاما ً جمعيا ً يمثل كتلة سورية
وطنية ذات تجربة وخبرة  .كما أنّ الحس بالمسؤولية حيال وطنهم
اقترن بالحاجة إلى دولة المؤسسات والقانون ،فمهما كانت مآخذهم
عليها تبقى أفضل ألف مرة من الالدولة والالمؤسسات والالقانون،
فكيف إذا كان المعروض عليهم هو الالوطن؟!
ما حصل هو تعبير عن نضج التجربة السورية لطي صفحة األزمة
وهو رسالة نموذجية من حيث ال مكان للتأويل أو التخمين عما يريده
السوريون الذين قالوا« :نريد دولتنا» .م ّما لم يترك مجاالً للشك في أن
سورية دخلت فعليا ً عصرا ً ديمقراطيا ً جديدا ً عنوانه «القرار المستقل»
وتف ّوق فكرة الدولة الوطنية على العصبيات المد ّمرة على أساس
طائفي ومذهبي التي نهشت لحم المنطقة ،ويبدو أن بداية أفولها تت ّم
من سورية التي استعصت على التفتيت.

 حسن سالمه
لجأ البعض في الفترة األخيرة ،تحديدا ً قبل انتهاء
والية الرئيس السابق ميشال سليمان ،إلى التخويف
من اندفاع األم��ور في الداخل اللبناني نحو خلل في
الوضع األمني ،خاصة إذا طال أمد الفراغ في رئاسة
الجمهورية.
في المعطيات لدى مصادر سياسية ودبلوماسية أن
في مثل هذا التخويف الكثير من التهويل للضغط على
بعض األط��راف الداخلية كي تقبل بإجراء انتخابات
الرئاسة «كيفما ك��ان» ،بحيث يمكن لهؤالء ،وتحديدا ً
فريق  14آذار ،إم��رار انتخاب شخصية غير توافقية
س ��واء سمير جعجع أو أح��د م��رش�ح��ي ه��ذا الفريق.
وت�لاح��ظ ال�م�ص��ادر أن إط�ل�اق ه��ذه ال �م �خ��اوف ،رغم
أهمية اإلس��راع في انتخاب الرئيس الجديد ال ينطبق
البتة على ال��واق��ع ال��داخ�ل��ي ال��ذي ات�ج��ه ف��ي األسابيع
األخيرة نحو تثبيت األم��ن وتوجيه ضربات حاسمة
إلى المجموعات اإلرهابية ،ولذا تشير المصادر إلى
أن ثمة ع��وام��ل ع��ددي��ة تمنع أي م �ح��اوالت للخربطة
األمنية ،أبرزها:
ـ أوالً ،م��ا ت�م�ك�ن��ت ال �م �ق��اوم��ة وال �ج �ي��ش ال �س��وري
م��ن إن��ج��ازه ع�ل��ى ص�ع�ي��د ض ��رب ال �خ�لاي��ا اإلرهابية
ف��ي المناطق السورية على ط��ول ال�ح��دود م��ع لبنان،
وبخاصة في منطقة القلمون ،وتزامن ذلك مع إنجازات
مماثلة حققتها استخبارات الجيش اللبناني في تفكيك

َ
رف َ
�ضا المواقف العن�صرية لـ� 14آذار �ضدّ ال�سوريين

استقبل رئيس الحزب السوري
القومي االجتماعي النائب أسعد
منسق لقاء األحزاب وعضو
حردان
ّ
المكتب السياسي في تيار المردة
ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق ك��ري��م ال��راس��ي،
بحضور عضو المجلس األعلى في
«القومي» قاسم صالح.
وج��رى خ�لال اللقاء استعراض
األوض�����اع ال��ع��ام��ة وأه��م��ي��ة دور
األح����زاب وال��ق��وى والشخصيات
الوطنية في تحصين الوحدة ض ّد
محاوالت التفتيت والشرذمة ،وفي
مواجهة الخطر الذي يمثله العدو
الصهيوني على لبنان والمنطقة.
كما ت ّم تأكيد «ضرورة أن تتخلى
بعض القوى في لبنان عن رهاناتها،
وأن تدرك بأنّ القوى الغربية ومَن
يدور في فلكها ال يستطيعون فرض
مشيئتهم وم��ش��اري��ع��ه��م ،ف���إرادة
اللبنانيين هي األقوى ،واللبنانيون
متمسكون بخياراتهم وثوابتهم،
وف���ي ال��م��ق��دم��ة خ��ي��ار ال��م��ق��اوم��ة
وتحصين الوحدة».
وعلى هذه القاعدة ،رأى الراسي
وحردان أنه «ال ب ّد من التوافق على
إتمام االستحقاق الرئاسي والحرص
على عمل المؤسسات ومهماتها
وتحقيق المطالب لمستحقيها من
المؤسسات».
خالل إقرارها في
ّ
وت���وق���ف ال��م��ج��ت��م��ع��ون ع��ن��د
«م��ش��ه��د ت��ق��اط��ر ال��س��وري��ي��ن إل��ى
سفارة سورية في لبنان لممارسة

باسيل ونظيره األلماني
من المتوقع أن يضاف اليهم 400
الف في العام المقبل .هذا أمر ال قدرة
لنا على تحمله ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
نطمح إل��ى فتح م��دارس للبنانيين
المنتشرين في ال��خ��ارج تساعدهم
على استمرار تواصلهم مع بلدهم
ولغتهم األم».
وت��ط��رق وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة إل��ى
«اإلم��ك��ان��ات التي يمكن أن يقدمها
اللبناني إلى العالم ويبدع فيها ،من
خدمات استشارية وقانونية وطبية
وأكاديمية وتعليمية وهندسية وفنية
وسياحية وقطاع المطاعم والفنادق
واألزياء والمجوهرات واالتصاالت»،
مشيرا ً إلى أن «على وزارة الخارجية
أن تسعى من أجل تأمين االستثمارات
الخارجية ،هذا ال يسمى هجرة ،إنما
فتح أسواق جديدة لتسويق وتصدير
منتجاتنا وإنعاش اقتصادنا».
ورأى باسيل أنّ «ه��ن��اك أف��ك��ارا ً
ب��س��ي��ط��ة ن��س��ت��ط��ي��ع م���ن خ�لال��ه��ا
االستفادة من قدرات شعبنا الهائلة،

حقهم الديمقراطي في االنتخابات
الرئاسية ال��س��وري��ة» ،ورأوا في
هذا المشهد «تعبيرا ً حيا ً حقيقيا ً
عن إرادة السوريين المتمسكين
بدولتهم والملتفين حول جيشهم
وقيادتهم في المواجهة ض ّد اإلرهاب
والتطرف».

وأس���ف المجتمعون «لموقف
بعض ال��دول العربية واألجنبية
ال���ت���ي م��ن��ع��ت ع���ن ال��س��وري��ي��ن
م��م��ارس��ة حقهم ف��ي االن��ت��خ��اب»،
واعتبروا أنّ «هذا الموقف يكشف
عن زي��ف تشدق الغرب وأتباعه
بالديمقراطية».

 د .أحمد ل.

كما أعلنوا رفضهم «المواقف
السلبية لبعض القوى اللبنانية
حيال عرس الديمقراطية السورية»،
واع���ت���ب���روا أنّ «ه����ذه ال��م��واق��ف
مرفوضة ألنها أقرب الى المواقف
العنصرية ،وهذا ما يجب أن يكون
بعيدا ً من لبنان واللبنانيين».

حردان مستقبالً الراسي

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية

(داالتي ونهرا)
كي يكون لدينا بلد مستقر ومزدهر،
ونحن نطمح دائ��م�ا ً إل��ى االستقرار
السياسي والهدوء األمني لوطننا».
ولكن يجب أال نكتفي بهذا األم��ر ،إذ
سبق أن عشنا مرحلة مستقرة من
عام  1999حتى  ،2005لكن البلد
الذي يملك ازده��ارا ً طبيعيا ً وفعليا ً
نتيجة إنتاج شعبه ،ليست لديه
ديمومة واكتفاء ذاتي واستمرارية
على المدى الطويل» .وتابع« :نحن
نستطيع أن ن��ؤم��ن ذل��ك ون��وف��ره
وبالتالي يفرض بحد ذاته االستقرار
المطلوب .لدينا اليوم النفط والغاز،
وعندما نبدأ باستثمار هذه الثروة
حينها تصبح الدول معنية بتأمين
اس��ت��ق��رارن��ا ال���ذي يصبح حاجة
لتلك ال��دول المستثمرة في أرضنا،
وعندئذ لن يكون علينا أن نتوسلها
لتساعدنا على الحفاظ على أمننا
واستقرارنا .وبهذا نكون استفدنا
من ثرواتنا وحولناها إل��ى عنصر
اطمئنان وأمان للبنانيين».

استقبل رئيس الحكومة تمام
سالم وفدا ً من جمعية تجار بيروت
برئاسة نقوال شماس وعرض معه
أبرز المواضيع واالهتمامات التي
تشغل القطاع.
ثم استقبل رئيس مجلس إدارة
ط��ي��ران ال��ش��رق األوس���ط محمد
الحوت الذي أطلعه على سير عمل
الشركة.
ومن زوار السرايا ،وفد من نقابة
تجار الفاكهة والخضر بالمفرق
برئاسة النقيب سهيل معبي الذي
أش��ار إلى أنّ البحث تناول سبل
تنفيذ السوق المركزي للخضر
والفاكهة بالمفرق.
استقبل رئ���ي���س ك��ت��ل��ة
المستقبل النيابية الرئيس فؤاد
السنيورة ف��ي مكتبه ف��ي بلس
السفير التركي في لبنان إينان
أوزيلديز وبحثا في أوضاع لبنان
والعالقات الثنائية.
استقبل وزي����ر ال��ت��رب��ي��ة
والتعليم العالي الياس بو صعب
المدعي العام المالي القاضي علي
ابراهيم ال��ذي وضعه في أجواء
االستفسار الذي طلبه من رئاسة
الجامعة اللبنانية ،والذي يتعلق
بعدد ساعات التعاقد في عدد من
كليات الجامعة ،مؤكدا ً أنّ «هذا
األم���ر ليس ل��ه أي ع�لاق��ة بملف
التفرغ كما أشيع في بعض وسائل
اإلعالم».
وأش����اد ب��و ص��ع��ب ب��ـ«ت��ح��رك
النيابة العامة المالية في هذا
ال��م��ل��ف» ،معربا ً «ع��ن استعداد
الوزارة لكل تعاون».
عرض وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة
البلديات نهاد المشنوق مع المدير
العام لقوى األمن الداخلي اللواء
ابراهيم بصبوص آخر األوض��اع
األمنية في لبنان في ضوء التدابير
المتخذة.
كما التقى المشنوق وف��دا ً من

بو صعب والمدعي العام المالي

قهوجي مجتمعا ً إلى ساسين ساسين
جمعية «اح��ت��ف��االت ب��ي��روت»
برئاسة نجوى بارودي.
زارت وزي����رة المهجرين
القاضي أليس شبطيني الصندوق
ال���م���رك���زي ل��ل��م��ه��ج��ري��ن ،حيث
التقت رئيسه العميد نقوال الهبر،
لمناسبة تعيينه رئيسا ً جديدا ً
للصندوق.
استقبل قائد الجيش العماد
ج���ان ق��ه��وج��ي ف���ي م��ك��ت��ب��ه في
اليرزة ،النائب جوزيف معلوف
وتناول البحث األوض��اع العامة
في البالد ،ثم استقبل المحامي

مرجع نيابي
سابق يؤكد أنه كان
مستعدا ً لدعم المرشح
«القواتي» لو كان يتمتع
بالمواصفات نفسها
التي يتمتع بها رئيس
تكتل نيابي ،معتبرا ً
أنّ األخير قادر على
محاورة كل اللبنايين
بينما األول ليس كذلك.

هل دخلنا الفراغ �أم ال�شغور؟

حردان ي�ؤكد والرا�سي �أهمية دور
الأحزاب وال�شخ�صيات الوطنية في تح�صين الوحدة

با�سيل طالب �أوغلو بالتدخل
لإطالق المخطوفين في �سورية
طالب وزير الخارجية والمغتربين
نظيره التركي داوود أوغلو ،بالتدخل
إلطالق سراح المخطوفين في سورية
المطرانين يوحنا ابراهيم وبولس
اليازجي والمصور سمير كساب وذلك
أثناء اجتماعهما أم��س في الجزائر
على هامش مؤتمر حركة دول عدم
االنحياز.
ووعد أوغلو باسيل بالعمل سريعا ً
من أجل عودتهم سالمين.
وف��ي ه��ذا اإلط���ار ،واص��ل الوزير
باسيل زيارته الجزائر ،وأقام سفير
لبنان غسان المعلم حفل استقبال
على شرفه حضره أب��ن��اء الجالية
وطاقم السفارة.
وأشار باسيل إلى أنّ «اإلمكانات
الضخمة والطاقة االستثنائية التي
يملكها المغتربون اللبنانيون،
كفيلة بإنهاض لبنان ،وهي الدافع
الستمراريته على رغم كل ما يواجهه،
خصوصا ً أخ��ي��را ً م��ع وج��ود أع��داد
كبيرة من النازحين السوريين توازي
نصف عدد اللبنانيين المقيمين في
لبنان» .وأضاف« :على رغم الحروب
الداخلية والخارجية التي مرت علينا،
إضافة إلى كل أشكال االعتداءات على
قرارنا السياسي واالحتالل ألرضنا
واقتصادنا والخلل االجتماعي ،وكلها
أمور ال يستطيع بلد صغير مثل لبنان
لديه ث��روات وإمكانات محدودة أن
يحتملها ،ولكننا استطعنا تخطي
كل تلك الصعوبات» .وق��ال« :لدينا
ق���درة اح��ت��م��ال ه��ائ��ل��ة ،وآم���ل ب��أن
نستطيع جمع كل طاقاتنا بما يخدم
لبنان واستمراريته ورسالته ،ألنه
من المؤسف أن يهتز هذا النموذج،
علما ً أنه اليوم في خطر جديد يتمثل
ب��ال��ن��زوح ال��س��وري ،وه��و أم��ر غير
اعتيادي ،إذ لدينا حاليا ً  275ألف
طالب سوري في المدارس اللبنانية،

عشرات الشبكات اإلرهابية وتوقيف الرؤوس األمنية
لهذه الشبكات ،ما أدى إلى تراجع األعمال اإلرهابية
بنسبة تصل إل��ى مئة ف��ي المئة ،رغ��م ال�م�خ��اوف من
بقاء خاليا إرهابية قد تسعى إلى القيام بأعمال مخلة
باألمن.
ـ ث��ان �ي �اً ،ال �غ �ط��اء ال �س �ي��اس��ي ال���ذي وف��رت��ه حكومة
المصلحة الوطنية برئاسة تمام سالم للجيش والقوى
األمنية األخرى كي تضرب بيد من حديد ليس شبكات
اإلره���اب ف�ح�س��ب ،ب��ل س��ائ��ر ال�م�ج�م��وع��ات المسلحة
التي كانت تعبث بأمن البالد ،والدليل نجاح األجهزة
األمنية في تنفيذ الخطة األمنية في طرابلس ثم في
البقاع وتوقيف معظم قادة المحاور وحتى الذين كانوا
يحرضون على القتل ويدعمون الشبكات اإلرهابية.
ـ ثالثاً ،توافر إرادة خارجية بدعم االستقرار في
لبنان ،تمظهرت بوضوح في تقاطعات إقليمية ـ دولية
أدت إل��ى تشكيل حكومة س�لام قبل فترة ،وترجمت
أيضا ً بدعم الجيش اللبناني في تنفيذ الخطة األمنية
في طرابلس وحصول محاوالت خارجية غير مكتملة
لفصل المسار الرئاسي عن الوضع اإلقليمي .وتشير
ال�م�ص��ادر إل��ى أن ه��ذه ال�م�ح��اوالت وإن ك��ان��ت تحمل
نواحي سلبية من خالل السعي إلى التمديد للرئيس
ال�س��اب��ق ميشال سليمان ،إال أن�ه��ا تعبر ف��ي المقابل
عن مسعى بعض ال��دول المعنية إلى إبقاء االستقرار
الداخلي وعدم انعكاس الفراغ في رئاسة الجمهورية
على هذا الوضع .لذا ترى المصادر أنه بعد استحالة
التمديد للرئيس سليمان تمت ات �ص��االت م��ن بعض

سفراء الدول المؤثرة بالوضع اللبناني للحؤول دون
تأثر الوضع األمني بالفراغ الرئاسي ،وف��ي الوقت
ذات ��ه وج �ه��ت ن�ص��ائ��ح إل��ى ع��دد م��ن األط� ��راف ب ��أالّ ال
يتأثر الوضع الحكومي بما حصل على صعيد رئاسة
الجمهورية بحيث يستمر الغطاء السياسي للجيش
والقوى األمنية .وتشير المصادر في السياق نفسه
إلى أن البيان المتوقع ص��دوره عن مجلس األمن في
الساعات المقبلة سيتطرق إل��ى ه��ذه المسألة لناحية
التشديد على االستقرار في لبنان ،داع�ي�ا ً كذلك إلى
اإلسراع في انتخاب رئيس للجمهورية.
ت��وض��ح ال �م �ص��ادر أن ق��ائ��د ال �ج �ي��ش ال �ع �م��اد جان
قهوجي طمأن سائر المرجعيات ،بما في ذلك بعض
السفراء ،إلى أن األمن ممسوك في لبنان ،كما أكد أن ال
خوف من حصول انتكاسات ،وأن الجيش لن يتساهل
مع أي محاولة لضرب االستقرار أو إح��داث أي خلل
أمني.
ان� �ط�ل�اق� �ا ً م ��ن ذل � ��ك ،ت��ق��ول ال� �م� �ص ��ادر إن للقوى
السياسية اللبنانية دورا ً أساسيا ً في حفظ االستقرار
واستمرار الغطاء السياسي للجيش والخطوة األولى
لذلك تكون بعدم إقدام بعض هذه القوى ،تحديدا ً قوى
 14آذار ،على تعطيل عمل الحكومة على نحو يؤدي
إلى ش ّل دورها وجعلها حكومة تصريف أعمال ،فمثل
هذا السلوك قد ينعكس سلبا ً على دور األجهزة األمنية
من ناحية ويشجع الخاليا المتطرفة النائمة من ناحية
ثانية ،على التحرك من جديد ،على غرار ما كانت عليه
األمور مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

نائب بقاعي يقول
إنّ حزبا ً لبنانيا ً رئيسه
مرشح للرئاسة ّ
تأخر
كثيرا ً في مبادرته
فتح حوار مع حزب
لبناني فاعل ومؤ ّثر
في الساحتين الداخلية
واإلقليمية!

(مديرية التوجيه)
ساسين ساسين.
استقبل المدير العام لقوى
األم���ن ال��داخ��ل��ي ال��ل��واء ابراهيم
بصبوص في مكتبه في ثكنة المقر
العام ،المدير العام لـ«أونروا» في
لبنان آن ديسمور ،في زيارة جرى
خاللها ع��رض أوض��اع مخيمات
الالجئين الفلسطينيين في لبنان.
ث��م استقبل مفتي بعلبك -
الهرمل الشيخ أيمن الرفاعي،
يرافقه إم��ام بلدة الطفيل الشيخ
أح��م��د اآلغ���ا وم��خ��ت��اره��ا الشيخ
سامي الرفاعي.

�ص مقدمة ال��دس�ت��ور اللبناني ال�ف�ق��رة «ج» على أن «لبنان
ت�ن� ّ
النص يعني أن لبنان
وهذا
برلمانية،»....
ديمقراطية
جمهورية
ّ
اعتمد النظام البرلماني في تحديد صالحيات السلطات وتوزيعها
بين المؤسسات ،أي أنه تبنّى مبدأ الفصل بين السلطات إذ يمارس
ك ّل منها االختصاص المطلوب منه والمه ّمات الملقاة على عاتقه.
فالدستور حدّد في نصوص معينة صالحيات ك ّل من السلطتين
التشريعية والتنفيذية ،وحدّد مه ّمات كل منهما على حدة ،االّ أنه
لم يجعل هذا الفصل كامالً وح��ادا ً بل أوج��د األساليب المناسبة
ل�ل�ت�ع��اون بينهما لتحقيق ه��دف واح ��د ه��و مصلحة المواطنين
وال �ح��رص على مصالح الشعب م��ن ال�ن��واح��ي ك��اف��ة ،وانطالقا ً
من هذا المفهوم لمعنى اعتماد النظام البرلماني كأحد أساليب
ممارسة السلطة ،أق��ام النص توازنا ً بين السلطتين وأعطى كالًّ
منهما الصالحيات التي تساعد في تحقيق الهدف العام من وجود
السلطتين.
نصت المادة  16من الدستور على أن تتولى السلطة المشترعة
ّ
نصت المادة  17من الدستور
هيئة واحدة هي مجلس النواب ،فيما ّ
على أن «تناط السلطة اإلجرائية بمجلس ال��وزراء ال��ذي يتوالها
وفقا ً ألحكام هذا الدستور».
إذن السلطة اإلجرائية هي من صالحية مجلس ال��وزراء الذي
ي�م��ارس ه��ذه السلطة وف�ق�ا ً للنصوص ال��دس�ت��وري��ة ال���واردة في
الفصل ال��راب��ع من الدستور وتحت عنوان « السلطة اإلجرائية»
ينص على صالحيات رئيس الجمهورية م��ن ال�م��ادة  49وحتى
ّ
ال �م��ادة  63منه «أوالً» ،ث � ّم استكمل ال�ن��ص ف��ي ال �م��ادة  64على
صالحيات رئيس مجلس الوزراء في «ثانياً» ،وفي المواد من 75
حتى المادة  72على صالحيات مجلس ال��وزراء ،وهذا كلّه يعني
أن السلطة التنفيذية في لبنان تتوالها مؤسسة «مثلثة» األضالع
أي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس ال��ورزاء ومجلس الوزراء
مجتمعا ً.
هذه المؤسسات الثالث تمارس مهماتها وفقا ً ألحكام الدستور
الصريحة والواضحة ،ما يتيح االستنتاج أن السلطة التنفيذية أو
اإلجرائية أصبحت منوطة بهذه المؤسسات مجتمعة ،بعد التعديالت
الدستورية التي أجريت على الدستور وفقا ً التفاق الطائف ،في
اتجاه واحد هو نقل السلطة التنفيذية من مفهوم وحدانية أو فردية
ممارسة هذه السلطة أو ما يسمى بشخصانية الممارسة المنفردة
التي كانت سائدة قبل اتفاق الطائف الى مفهوم جديد لممارسة
السلطة يتمثّل ف��ي م��ا يسمى بثنائية السلطة التنفيذية ،وهي
المعادلة المعروفة في العديد من األنظمة الديمقراطية البرلمانية،
وال حاجة إلى التذكير كم كلّفت هذه اإلصالحات الدستورية في
م�م��ارس��ة السلطة اإلج��رائ �ي��ة م��ن ح��روب وان�ت�ف��اض��ات استمرت
سنوات طويلة قادت أخيرا ً الى اتفاق الطائف.
إذن يولي لبنان اليوم السلطة اإلجرائية الى مجلس الوزراء
الذي يتوالّها بالفعل وعمليا ً من خالل آلية واضحة وصريحة وال
تحرم منها رئيس الجمهورية إنما حدّد له صالحياته كجزء من
هذه السلطة ،يمارس صالحيات محدودة.
في هذه األي��ام ،وبعد انتهاء والي��ة رئيس الجمهورية ،أصبح
مشروعا ً طرح السؤال هل نحن أمام فراغ في السلطة اإلجرائية
أم ان هناك فقط شغور في أحد مراكز السلطة التنفيذية؟
انطالقا ً مما تقدّم ،نستطيع القول إن غياب أحد أض�لاع مثلث
السلطة اإلجرائية هو في الحقيقة شغور في مركز من مراكز هذه
تحسب له الدستور من خالل المادة  62منه الذي أناط
السلطة ،وقد ّ
بمجلس ال��وزراء مجتمعا ً صالحية ممارسة سلطات صالحيات
رئيس الجمهورية في حال خلو سدّة الرئاسة ألي سبب كان ،وفي
حال عدم تم ّكن مجلس النواب من انتخاب رئيس للجمهورية في
الوقت المحدّد دستوريا ً (المادة  49من الدستور).
إذن ليس هناك فراغ في السلطة اإلجرائية ألن مجلس الوزراء
يستطيع ممارسة الصالحيات كافة التي كانت منوطة برئيس
الجمهورية ،إنما هناك شغور في مركز يجدر بنا اإلعتراف انه
على قدر كبير من األهمية ومن الضروري العمل على ملء هذا
الشغور في أق��رب فرصة ممكنة ،إنما يجب أالّ نقع في الخوف
والهلع ،خاصة أن المؤسسة المكلفة بملء الشغور وكالة وهي
مجلس الوزراء مجتمعا ً هي مؤسسة كاملة األوصاف ال ينقصها
أي عنصر من عناصر الشرعية.
ت�ج��در اإلش ��ارة هنا ال��ى أن األط ��راف ك��اف��ة المعنية بانتخاب
رئيس الجمهورية كانت ع��ارف��ة ،ب��ل على ثقة أن��ه ل��ن يكون ثمة
إمكان إلنتخاب رئيس ،نظرا ً إلى واقع الظروف السائدة في البالد
وبسبب االنقسام السياسي ،لذا حرصت على أن تكون الحكومة
كاملة الشرعية تحسبا ً لكونها ستمأل فراغا ً مقبالً في أحد أركان
السلطة اإلج��رائ �ي��ة ،وه�ن��ا ن�ط��رح مسألة كثر ال�ح��دي��ث عنها في
اإلعالم حول عدم الميثاقية في السلطة اإلجرائية بعد غياب رئيس
يصح لنا أن نطرح
الجمهورية عن السلطة والشغور في مركزه،
ّ
السؤال :هل إن مجلس الوزراء يتشكل من طرف واحد أو من فئة
واحدة ؟ خاصة أن هذه الحكومة هي حكومة شاملة تجمع مختلف
مكونات البلد تقريباً ،أو معظمها.
لذلك نقول ليس هناك أي خ��وف من المستقبل فهناك سلطة
كاملة تمارس صالحياتها ضمن األصول الدستورية ،وضروري
القول إنه ليس هناك فراغ في السلطة بل شغور في أحد أضالع
المثلث المك ّون للسلطة اإلجرائية.

