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خفايا
خفايا

جنبالط �إلى مو�سكو قريب ًا ...وعندها ن�سمع كالم ًا جديد ًا!

لبنان بين الم�أزق ال�سيا�سي
والخطر الأمني
 محمد حمية
شهد لبنان في األسابيع األخيرة موجة من األحداث األمنية التي
طالت مختلف المناطق ،ال سيما ذات الحساسية األمنية ،بدأت من
ردود الفعل في الشارع عقب تسريب فيديو تعذيب سجناء رومية،
ثم االعتداء على بعض المواطنين في السعديات ،مرورا ً بتمكن األمن
العام من القبض على لبنانيين كانا يخططان لعملية تفجير سيارة
مفخخة في بيروت بتكليف من أحد المسؤولين في تنظيم «داعش»
في القلمون السورية ،أعقبه تمكن وحدات الجيش بحسب معلومات
من توقيف  30شخصا ً مشتبها ً فيهم بينهم ثالثة يحملون الجنسية
األميركية وثالثة الجنسية الكورية و 24سوريا ً يخططون للقيام
بعمليات إرهابية في البقاع ،عدا عن التوتر المستم ّر الذي يشهده
مخيم عين الحلوة.
هذه التطورات على الصعيد األمني تأتي في ظ ّل استمرار األزمة
السياسية التي يعيشها لبنان منذ دخول البالد مرحلة الشغور في
سدة الرئاسة االولى ،الذي انسحب فراغا ً في السلطتين التشريعية
والتنفيذية بعد التعطيل الذي أصاب المجلس النيابي ،والشلل الذي
يضرب الحكومة حتى اآلن.
فهل يؤشر هذا الواقع الى تفجير أمني آت؟ ال سيما أنّ الخالف
السياسي يبلغ ذروت��ه خصوصا ً في مجلس ال��وزراء؟ وهل يعود
مسلسل العمليات اإلرهابية مجدداً؟
مرجع أمني سابق أشار في حديث لـ«البناء» الى أنّ التفجيرات
اإلرهابية تراجعت بشك ٍل الفت عن السابق ،وهذا يعود الى تأمين
معظم الحدود اللبنانية السورية بعد العملية العسكرية الناجحة التي
نفذتها المقاومة ونتيجة للجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش اللبناني
على هذا الصعيد.
واستبعد المصدر انتقال م��ا يجري ف��ي س��وري��ة وال �ع��راق الى
لبنان وتمكن «داعش» من احتالل قرى ومناطق لبنانية وقتل وذبح
مواطنين ،إال انه لم يلغ وج��ود خطر عمليات انتحارية وسيارات
مفخخة بسبب وج��ود عدد من المواطين المتعاطفين مع تنظيمي
«داعش» و«النصرة» في بعض المناطق.
وأشار إلى أنّ تحريك الشارع عقب تسريب الفيديو في توقيت
منسق ،واستغرب رف��ع يافطات ض� ّد الرئيس سعد
واح��د هو أم��ر ّ
ً
الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق ،محذرا من الصراع الذي
اي بين التيار المعتدل الذي
بدأ يلوح في األفق داخل الطائفة السنيةّ ،
يمثلة «المستقبل» واآلخر المتطرف.
ون � ّوه المرجع األمني السابق بعمل الوزير المشنوق ،ال سيما
عالقاته الجيدة مع ك ّل األح��زاب رغم انتمائه الى تيار المستقبل،
حيث ظهرت نتائج قراراته إيجابيا ً على الساحة السياسية.
وتحدّث المرجع عن الوضع في عرسال مشيرا ً الى قول وزير
الداخلية بأنّ «عرسال محتلة من المسلحين» ،مؤكدا ً انّ نصف الذين
يقاتلون ف��ي القلمون وع��رس��ال عائالتهم م��وج��ودة ف��ي مخيمات
النازحين السوريين.
وجزم المرجع بأنّ  90في المئة من أهالي عرسال هم مع الدولة،
إال انّ المسلحين موجودون فيها بقوة السالح في المخيمات التي
تأوي  50الف نازح سوري.
وتتحدث مصادر مراقبة أنه رغم سقوط رهان فريق  14آذار على
التنظيمات اإلرهابية في القلمون وج��رود عرسال لتغيير موازين
القوى الميدانية لغير صالح المقاومة والجيش السوري على هذه
الجبهة ،يستم ّر ه��ذا الفريق في نهج الرهانات منتظرا ً من جديد
سقوط الدولة سورية لفرض شروطه السياسية داخلياً.
وهنا يجزم المرجع األمني أنه «طالما أنّ دمشق مؤ ّمنة فال خطر
على الدولة في سورية ،خصوصا ً في ظ ّل الصمود الرائع للجيش
السوري والمقاومة ،واستمرار الدعم المطلق من الحلفاء ،ال سيما
ايران وروسيا والصين ،لكنه شدّد على «أن ال ب ّد في النهاية من ح ّل
سياسي ينهي األزمة السورية».
ودع��ا المرجع جميع القوى السياسية في الحكومة ال��ى إجراء
التعيينات األمنية ،الفتا ً الى انّ تمسك البعض بالتمديد تجنّبا ً للفراغ
غير مب ّرر ،ألنّ القانون يقول إنه عند تع ّذر التعيين ف��إنّ الضابط
األع�ل��ى رتبة يتسلم كما حصل بعد إح��ال��ة مدير ع��ام ق��وى االمن
الداخلي السابق ال�ل��واء اش��رف ريفي ال��ى التقاعد وتسلّم العميد
روجيه سالم المسؤولية بالوكالة ،وهذا ينطبق بالتالي على قيادة
الجيش.
واوضح انّ الخالف السياسي هو الذي يدفع الى التمديد لقادة
األج �ه��زة األم�ن�ي��ة م��رات ع��دة ،والمنطق السياسي يغلب المنطق
القانوني ،فال يمكن تعيين قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز
قائدا ً للجيش ألنه صهر العماد ميشال عون كما ال يمكن رفضه لهذا
السبب ،وتساءل :لماذا ال تكون العقوبة بسبب قرب الضباط من
األحزاب؟ داعيا ً الى االحتكام الى ملف الضابط وعرض أسماء من
أصحاب الكفاءة على مجلس الوزراء ليختار من بينهم...

 روزانا رمال
ه��اج��م النائب ول�ي��د جنبالط الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين وفريق عمله متهما ً إياهم بالفشل في السياسة المتبعة
تجاه سورية ،وأشار جنبالط في تغريدات عبر «تويتر» إلى
أنه نبّه مرارا ً وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف بأن
أي
«ال تخاصم روسيا الشعب السوري ،لكن لم يلق كالمي ّ
صدى إيجابي ألنهم كانوا يظنون أنّ النظام سينتصر .وقال:
«باختصار اليوم الحظ الروس وسيّد الكرملين أنّ سياستهم
أوصلتهم إلى األفق المسدود».
ورأى جنبالط أنّ «دع ��وة بوتين إل��ى تشكيل جبهة من
أج��ل محاربة اإلره ��اب اع �ت��راف بالفشل» ،مضيفاً« :ه��ا هي
سورية تصبح مستعمرة إيرانية على حساب النفوذ الروسي
سيتوسع
التقليدي .وبعد أن يت ّم االتفاق األميركي اإليراني
ّ
النفوذ اإليراني على حساب روسيا».
يأتي كالم جنبالط على خلفية دعوة الرئيس بوتين سورية
إلى قبول المشاركة في جبهة تض ّم تركيا والسعودية واألردن
وقطر تحت عنوان مكافحة اإلره��اب ،وبعدما امتألت وسائل
اإلعالم بالتقارير التي تؤكد االعتراف األميركي بالفشل في
س��وري��ة ،وال��وص��ول إل��ى االع�ت��راف ب��أن ال بديل عن الرئيس
السوري بشار األسد ،وهو كالم أدلى به نائب وزير الخارجية
ال��روس��ي (ال ��ذي يعتبره جنبالط األش� � ّد عقالنية ف��ي فريق
بوتين) ميخائيل بوغدانوف ال��ذي قال بعد لقائه نائب وزير
الخارجية األميركية دانييل روبشتاين في  22أيار الماضي
«إنّ األميركيين وصلوا إلى قناعة بأن ال بديل عن الرئيس األسد
وإال ص��ارت سورية ليبيا أخ��رى أو ص��وم��االً آخ��ر» ،وجاءت

بعدها التقارير ع��ن لقاء وزي��ر ال��دف��اع السعودي محمد بن
سلمان مع الرئيس بوتين ومع الفروف وبوغدانوف وتسليمه
بأنّ اإلرهاب صار وراء الباب ،ومثله التفاهم النووي اإليراني،
الذي يقلق السعودية أكثر مما يقلق موسكو التي تتولى تدوير
ميسرة له ،وأنّ الجمع بين اإلصرار على ربط
الزاويا لوالدة ّ
أي مقاربة للملف السوري بإسقاط الرئيس السوري من جهة
ّ
ومواجهة االستحقاقات الكبرى كالعالقة مع إيران ومواجهة
اإلرهاب من جهة أخرى ،صار استحالة.
يعلم جنبالط أيضا ً أنّ االنتصارات التي حققها حزب الله
في القلمون على «داعش» و«النصرة» لم تكن خاتمة حرب ،بل
مجرد دفعة على الحساب تقول إنّ التح ّول الدولي واإلقليمي
إذا كان صادقا ً نحو أولوية الحرب على اإلرهاب ،بعد التفاهم
على الملف النووي اإليراني ،فلن يعود لهذا اإلرهاب ما ُيحسب
له من الحساب.
قبل ستة شهور تقريبا ً وفي منتصف شهر كانون الثاني
ع ّمم جنبالط ونشرت الصحف كالما ً منسوبا ً إلى «صديقه
األميركي» المعاون السياسي لألمين العام لألمم المتحدة
جيفري فيلتمان الذي يفهم المنطقة جيدا ً واألقرب على الصعيد
الشخصي إلى جنبالط ،والذي كان قد التقاه في لندن قبل شهر
الموجه إلى جنبالط:
من تعميم الكالم ،وجاء في كالم فيلتمان
ّ
«إنّ االت�ف��اق م��ع إي��ران أُن��جِ ��ز بنسبة كبيرة وتأخير التوقيع
ه��دف��ه إع�ط��اء بعض ال��وق��ت لتسويقه ف��ي السعودية وتركيا
و«إسرائيل» ،نحن نحتاج إلى العالقة مع إيران بالمقدار نفسه
الذي تحتاجه إي��ران إن لم يكن أكثر ،لم تعد أولوية واشنطن
إس�ق��اط الرئيس ال�س��وري بشار األس��د ،لذلك ه��و ب��اق اآلن،
واشنطن ترى في حزب الله عامل استقرار في لبنان والمحيط
وسنشجعه في
إذا ق ّرر ذلك ،وسنتعامل معه على هذا األساس
ّ

هذا االتجاه ،ال تص ِغ كثيرا ً إلى بعض «فالسفة  14آذار» ،فهذا
الفريق مشرذم وممزّق وحالم في بعض األحيان ،وبالتالي
نصيحتي أن تستم ّر في سياستك الواقعية».
إذن جنبالط يعلم أنّ األس��د ب��اق ،وأنّ محاوالت إسقاطه
فشلت ،ما يعني أنّ الجبهة التي يدعو إليها الرئيس بوتين هي
جبهة تض ّم الفاشلين في إسقاط األسد ،لتجمعهم معه الحرب
على اإلرهاب الذي بات يدقّ أبواب غرف نومهم ،فيما األسد هو
الذي يقاتله ،ويتم ّهل في قبول هذا الحلف ويضع الشروط.
نصيحة فيلتمان لجنبالط أن يبقى على سياسته الواقعية
ويبتعد عن فالسفة  14آذار فلماذا يخالفها؟
في صيف  2013أطلق جنبالط تصريحات نارية في حق
السياسة الروسية في سورية ،ترجمت موعدا ً لزيارة قام بها
إلى موسكو وعاد بعدها يتحدّث بعقالنية.
يستبعد متابعون لجنبالط أن يكون كالمه العالي السقف
عن روسيا ضياعا ً في فهم المشهد الجدي ،أو تعبيرا ً عن قناعة
ال عالقة لها بالواقع ،فيقولون إنها طريقة جنبالط في طلب
موعد جديد لزيارة موسكو وع��رض خدمات يملك جنبالط
تقديمها لتسويق المشروع الروسي ال��ذي ال ب ّد أ ّن��ه علم من
صديقه فيلتمان أن��ه م�ش��روع ج��دي ،وأن��ه ترجمة للتسوية
األميركية ـ الروسية التي «ب� ّ
�ش��ر» بها جنبالط قبل عامين،
يوم قال إنّ األزم��ة السورية طويلة ،ويبدو أنّ جنبالط تلقى
نصيحة جديدة من فيلتمان تقول« :حاول أن يكون لك دور في
المبادرة الروسية».
نبيل العربي طلب لقاء وليد المعلم ...يعرف جنبالط هذا
جيداً...
جنبالط إلى موسكو قريبا ً وعندها سنسمع كالما ً جديداً!

أبدى خبير دستوري
أمام مرجع سياسي
رأيه في سبل الخروج
من المأزق الذي يكبّل
المؤسسات ،ويعيق
دورة عملها الطبيعية،
فاعتبر أنّ الح ّل الجذري
يبدأ في إقرار قانون
انتخاب يعتمد النسبية
الموسعة
والدوائر
ّ
قدر اإلمكان ،ث ّم إجراء
انتخابات نيابية في
أسرع وقت ،وعلى
ضوء نتائجها يمكن
البدء بحلحلة العقد
انطالقا ً من انتخاب
رئيس للجمهورية
وتشكيل حكومة
جديدة قادرة على إتمام
التعيينات ومعالجة
القضايا االقتصادية
واالجتماعية والمطلبية،
وحماية البلد من
األخطار الداهمة ،ال
سيما مع تصاعد اللهيب
في المنطقة بأسرها.

يقر دعم فرق كلفة الت�صدير
مجل�س الوزراء ّ

�سالم :يجب �أال ي�ؤدي الخالف في وجهات النظر �إلى التعطيل
عقد مجلس ال��وزراء جلسة عادية ،قبل ظهر أمس في
السراي الحكومية ،برئاسة رئيس الحكومة تمام سالم،
وفي حضور الوزراء الذين غاب منهم وزير الثقافة ريمون
عريجي.
إث��ر الجلسة التي استمرت قرابة ث�لاث ساعات ،تال
وزير اإلعالم رمزي جريج المق ّررات الرسمية ،الفتا ً إلى أنّ
الرئيس سالم ك ّرر المطالبة ،كما في ك ّل جلسة «بضرورة
انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ،ألنّ استمرار
شغور هذا المركز يؤثر سلبا ً على عمل سائر المؤسسات
الدستورية ويلحق ضررا ً كبيرا ً بلبنان».
وأضاف« :كذلك أشار دولة الرئيس إلى الزيارة التي
قام بها لمصر ،والتي اجتمع خاللها مع رئيس الجمهورية
وسائر كبار المسؤولين ،الذين أبدوا استعدادا ً كامالً لدعم
لبنان وتوطيد العالقات بين البلدين ،وخصوصا ً موضوع
النقل البحري للمنتجات الزراعية عبر مصر.
كما ق��دم باسم الحكومة أص��دق ال��ت��ع��ازي للكويت
والسعودية وتونس وفرنسا بسبب الجرائم اإلرهابية
التي تعرضت لها.
بعد ذل��ك ع��رض دول��ة الرئيس موضوع ع��دم انعقاد
المجلس خالل ثالثة أسابيع متتالية ،أراد خاللها اإلفساح
في المجال للمزيد من التشاور للمساعدة على مواجهة
جميع األم��ور واإلستحقاقات .غير أنه بعد هذه الفترة،
ارتأى أنّ هذا الموضوع يحتاج إلى البحث ضمن مجلس
الوزراء ،آخذا ً في االعتبار االختالفات في وجهات النظر،
التي ال يجوز أن تقودنا إلى التعطيل والفشل .وتمنى
دولة الرئيس على جميع الوزراء أن يدركوا أهمية المنحى
اإليجابي الذي يمكن أن يقود إلى تسهيل العمل في مجلس
الوزراء ،مذكرا ً بالمقاربة التي اعتمدها في اتخاذ مق ّررات
المجلس ،وأنه ال يزال يعطي األولوية للتوافق ،لكنّ التوافق
يجب أال يؤدي إلى التعطيل الذي ال يحقق شيئاً.
على أثر هذا العرض ،أدلى عدد من ال��وزراء بوجهات
نظرهم حول األسباب التي أدت إلى عدم انعقاد مجلس
ال��وزراء لفترة ثالثة أسابيع ،وتمت مناقشة مستفيضة
لجميع المواضيع ،ولمسألة جدول أعمال جلسات مجلس
ال��وزراء والصالحية الدستورية المنوط بها وضع هذا
ال��ج��دول وإث���ارة مواضيع من خ��ارج��ه ،وكذلك لمسألة
التعيينات األمنية من ك ّل نواحيها».
وتابع جريج« :بعد هذه المناقشة المستفيضة تمنى
دولة الرئيس على المجلس بتّ موضوع طلب وزير الزراعة
دعم الصادرات اللبنانية من زراعية وصناعية .وبنتيجة
المناقشة ،ق ّرر مجلس ال��وزراء الموافقة على تخصيص
مبلغ  21مليون دوالر أميركي لدعم فرق كلفة تصدير
المنتجات الزراعية والصناعية إلى الدول العربية ،خالل

الوزراء ،من القوى السياسية كافة كي نستطيع أن نتابع
ألنّ الوضع صعب جداً».

درباس

مجلس الوزراء مجتمعا ً في السراي أمس
مدة سبعة أشهر ،تدفع شهريا ً وفقا ً آللية تضعها مؤسسة
إيدال بالتنسيق مع وزير الزراعة».

شهيب

وق���ال وزي���ر ال��زراع��ة أك���رم شهيب ،م��ن جهته ،بعد
الجلسة« :أشكر ك ّل من ساندني في إحقاق حق المزارعين
اللبنانيين الذين ال ينتسبون ال إلى حزب و ال إلى طائفة
وال إلى منطقة بل هم من ك ّل المناطق اللبنانية وهذا ّ
حق
وأخص بالشكر دولة الرئيس تمام سالم والزمالء
لهم،
ّ
الوزراء الذين وقفوا مع طرحي بقضية وطنية بامتياز ،هذا
ّ
حق للمزارعين اللبنانيين والمصدرين وللبنانيين الذين
يعيشون في الخارج ولالقتصاد الوطني».

بوصعب

ولفت وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب،
ب��دوره ،إلى أنّ الجلسة بدأت «بنقاش هادىء جدا ً وكان
الموضوع األساسي كيف نتعامل فعالً باآللية التي كانت
معتمدة بالصالحية المناطة بالوكالة لمجلس الوزراء .وم ّر
معظم وقت الجلسة حول هذا النقاش .وفي النهاية وصلنا
إلى اختالف في وجهات النظر وق ّرر دولة الرئيس أن يتكلم

في موضوع يتعلق بقرار من القرارات لنأخذ على األق ّل قرارا ً
واحداً .وهنا حصل اختالف وجرى كالم مضاد .نحن نفهم
أنّ دولة الرئيس حريص على المصلحة العامة ونفهم أنه
لم يطلب أبدا ً شيئا ً له إنما للمواطنين ،لكنّ العرقلة ليست
هنا ،المسؤول عن العرقلة هو الذي يعرقل منذ فترة صلب
الشراكة الحقيقية المفروض أن تكون في هذه الحكومة».
وأضاف« :نحن واضحون اليوم في مجلس الوزراء لم
نستطع أن نتفاهم .األمر يلزمه ح ّل ،ولكن من غير شراكة
حقيقية ليس ممكنا ً أن تسير األمور .ففي الشغور الموجود
بغياب رئيس الجمهورية ال يوجد آلية واضحة .ما هو دور
الوزراء وكيف نستعمل نحن صالحية رئيس الجمهورية؟
أنا تحدثت عن االختالف في بداية الجلسة وقلت :عندما
يكون هناك رئيس للجمهورية يطلع على جدول األعمال
ويناقش ويبدي رأيه .وعندما يترأس رئيس الجمهورية
الجلسة هو الذي يق ّرر متى تبتّ البنود أو يصوت عليها أو
تتأجل .واليوم ال يوجد رئيس جمهورية ،هذه الصالحية
معطاة إلى الوزراء جميعا ً فكيف نطبقها»؟
وتابع بو صعب« :التشريع في مجلس النواب يلزمه
تفاهم ألن��ه أي��ض�ا ً ض���روري .أع��ود للقول :ال��ح� ّل يكون
بالسياسة بشكل شامل خ��ارج الجلسة ،خ��ارج مجلس

وفي سياق متصل ،اعتبر وزي��ر الشؤون االجتماعية
رشيد درباس أنه «ال يمكن أن ننكر أنّ هناك أزمة ليس فقط
حكومية بل وطنية كبرى بسبب التعطيل المتمادي ،فليس
تفصيالً أن يقول مكونان حكوميان ضمن تمثيلهما الشعبي
والسياسي« :لن نسمح بطرح أي بند في جدول األعمال
قبل أن ينجز ما نطلبه ،علما ً أنّ المطلوب ،أي تعيين العميد
شامل روكز قائدا ً للجيش ،ال ينال األصوات الكافية إذا طرح
على مجلس الوزراء ،وهذا يعني أنّ المكون المذكور يقول
لمجلس الوزراء «اسمعوا إرادتي وإال سأعطل الدولة».
وأوضح في حديث لـ«المركزية» أنّ «سالم حاول قدر
المستطاع أخذ الموضوع بطولة بال ،ورجا المعترضين
«أري��د أن أك��ارم وضعكم لكن هناك أمر ال يحتمل التأجيل
أنّ ك ّل يوم هناك  900طن من المنتجات الزراعية تتلف،
فلنم ّرر الموضوع وندعم النقل الزراعي» ،فردّوا «األمر غير
وارد ،حقوقنا وحقوق المسيحيين مهمشة منذ العام 1990
ولذا نريد أن يبدّى أمرنا على أي أمر» .وقال سالم« :أرجوكم
أن يق ّر موضوع التصدير باإلجماع» ،فأجابوا مجدّدا ً «ال
يمكن» .فأجابهم هنا «أوقفوا هذه البكائية على حقوق
المسيحيين المهضومة .ألم تأخذوا حقكم وأكثر منذ تأليف
هذه الحكومة؟ من أخذ أكثر منكم؟ بكاؤكم في غير مكانه».
وق����ال« :ل��ك��ن ال��م��رس��وم أق��� ّر أخ���ي���را ً رغ���م اع��ت��راض
المعترضين».
وعن آلية عمل الحكومة ،أشار درباس إلى «أننا كنا اتفقنا
أنه يمكن لفريق االعتراض على موضوع معين ،وأن نبعد
المواضيع الخالفية لتفادي االصطدام ،أما االعتراض على
ك ّل شيء كما يفعلون ،فكأنهم يقولون «أنتم مرتهنون لي
وأنت يا تمام سالم في الشكل رئيس الحكومة .لكن سالم
أثبت اليوم أنه رئيس وزراء فعلي».
وأضاف« :سالم اعترض أيضا ً على كتاب وزيري التيار
الوطني الح ّر حيث اعترضا على جدول األعمال كله ،قائالً
هذا لم يحصل في تاريخ الجمهورية ،في وجود أو في غياب
رئيس .فيمكن أن يضيف رئيس الجمهورية بندا ً أو يؤجل
بحث بند آخر ،لكنّ االعتراض على كافة جدول األعمال لم
يسبق أن حصل».
وأعلن درباس أنه «ستكون هناك جلسة مقبلة لمجلس
ال��وزراء» ،مضيفاً« :أعتقد أنها ستكون منتجة ،مجلس
الوزراء سيتخذ قرارات ومن يعترض فليعترض .أما في
المواضيع الميثاقية ،فإذا اعترض وزير واحد فسنوقفها»،
آمالً أن تعود «المكونات الحكومية إلى صوابها».

عون تر�أ�س اجتماع ًا ا�ستثنائي ًا للتكتل:
تخطي الد�ستور �سي�أخذنا الى االنفجار
ح���ذر رئ��ي��س ت��ك��ت��ل ال��ت��غ��ي��ي��ر واإلص��ل�اح
النائب ميشال عون من «أنّ ما يقوم به بعض
البرلمانيين وال���وزراء من أشيا َء خطيرة قد
يودي بالوطن وبأهله ،خصوصا ً بعد أن ذهبوا
بعيدا ً بارتكاب جميع الخطايا في ممارسة
مسؤولياتهم».
وق���ال ع���ون ف��ي ب��ي��ان ت�ل�اه ب��ع��د اجتماع
استثنائي للتكتل أم���س« :ت��وال��ى ارت��ك��اب
الخطايا عندما استحق تاريخ تعيين قائد
القوات المسلحة ،فكان التمديد للقيادة التي
بلغت سن التقاعد بدال ً من تعيين المستحقين
والذين يحالون على التقاعد تباعاً .وما كان
تحججت بكونها مستقيلة
من الحكومة إال أن
ّ
لتمتنع عن التعيين ،وهذه حجة غير قانونية
تنص ف��ي حال
ألنّ االج��ت��ه��ادات القانونية
ّ
الملحة على العكس تماماً.
الضرورة
ّ
ّ
تتكشف النوايا السيئة التي
من هنا أخذت
ب��دأت باستقطاب قائد الجيش واستمالته
سياسيا ً ليكملوا انقالبهم على الشرعية،
وخصوصا ً بعد أن أصبحت قيادة الجيش
من دون مجلس عسكري ،وأصبح باستطاعة
القائد إدارة المؤسسة العسكرية منفرداً .ولم
يكن ما حدث في الجيش يتيماً ،فقد ك ّررت وزارة
الداخلية الخطيئة نفسها التي ارتكبتها وزارة
الدفاع ،فمدّدت لمديرية قوى األمن الداخلي،
وهكذا قام كل وزير منفردا ً بما رفضت حكومة
ّ
وتخطت قراراتهم الصالحيات
بكاملها القيام به،
الدستورية للحكومة التي استمرت بالتغاضي
عن هذه الخطايا ،متواطئ ًة مع الوزراء».
وأضاف« :يبدو من تصرفات الحكومة في
هذه األج��واء أنها غير مدركة لتلك األخطار،

أو تتعامل معها بخ ّفة ،وقد برهنت عن ذلك
في ع��دة مناسبات ،س��واء في ع��دم الح ّد من
النزوح السوري الكثيف متجاهلة أخطاره
األمنية التي ضاعفت الجريمة على األراضي
اللبنانية ،ومفاعيله المالية التي تنوء تحتها
الخزينة اللبنانية الرازحة أصالً تحت الديون،
أو في التفرج على تسلل اإلرهاب التكفيري من
القلمون إلى بلدة عرسال ،حيث صار لهم مق ّر
قيادي ومم ّر للعبور من وإلى األراضي السورية،
مع ما يحمل ذلك من مخاطر على األم��ن .وقد
ذاق اللبنانيون األم ّرين من التفجيرات التي
ر ّوعتهم ،وكلها قدِمت أو م� ّرت عبر عرسال.
وم��ا زلنا بانتظار متابعة الحكومة لتنفيذ
قرارها الم ّتخذ باإلجماع وال��ذي كلف قيادة
الجيش بتحرير ه��ذه البلدة من المسلحين
التكفيريين».
وتابع« :أثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء
اليوم (أمس) ،طرح رئيس الحكومة أحد البنود
من جدول األعمال ،حيث لم يحصل التوافق
عليه .وفي الوقت الذي كان فيه النقاش قائماً،
انسحب من الجلسة بطريقة ص��ادم��ة ،وقد
تفاجأنا بعد انتهاء الجلسة بالقول إنّ هذا
البند قد أقر! في هذه الحال ،فليعلم الجميع
أ ّننا سنذهب إلى انفجار كبير .إ ّنهم يدفعوننا
إلى االنفجار ،فإن كانت هذه رغبتهم ،ال بأس.
َ
نخش يوما ً المواجهة ،وليتنبه الجميع إلى
فلم
خطورة أخذنا إلى االنفجار».
رئيس
وس���أل ع���ون« :ه��ل يمكن تعيين
ٍ
السنيّة ،ح ّتى ولو
للحكومة من دون اإلرادة ّ
ك��ان يحظى بتأييد أك��ث��ري��ة المسيحيين؟
م��اذا حصل سابقا ً مع نجيب ميقاتي ،وهل

عون متحدثا ً إلى الصحافيين في حضور اعضاء التكتل في الرابية
رئيس لمجلس الن ّواب من دون
يمكن تعيين
ٍ
اإلرادة الشيعيّة؟ لماذا إذا ً ال يجب أن يم ّثل
رئيس الجمهورية اإلرادة المسيح ّية؟ إن
كانت لديهم تح ّفظات على االس��م ،فليقولوا
ذلك .إذ أنّ القضيّة ال ترتبط بمزاجيّة بعض
ّ
يحق لهم إلغاء الدستور في
األشخاص .وهل
ظ ّل غياب رئيس الجمهورية؟ تنص المادّة
 62من الدستور اللبناني على ما يلي« :في
حال خل ّو سدة الرئاسة ألي علّة كانت ،تناط
صالحيات رئيس الجمهورية وكال ًة بمجلس
ال��وزراء» .فالدستور واضح تماماً ،يتكلّم عن
مجلس الوزراء ال عن وزي ٍر أو عن عدد معيّن من
الوزراء ،فمجلس الوزراء يتألف من  24وزيراً.
لقد كان متفقا ً على أنه إذا امتنع مكونان أو أكثر
عن الحضور فال يكون هناك إق��رار لقوانين.

ونراهم اليوم قد أطلقوا خبريات  1+13و.2-9
( )...الدستور هو الدستور وال يمكن تجاهله.
ّ
تخطي الدستور أو
لذلك نحذر ك ّل أحد يحاول
حقوقنا».
ور ّدا ً على سؤال حول كيفية مواجهة التكتل
هذا الموضوع ،أجاب« :هذا س ّر المهنة».
وع��ن إمكانية اللجوء إل��ى ال��ش��ارع ،قال:
«عندما يحين الوقت ندرس سويا ً ما سنقوم
به ،وعلى أساسه نق ّرر ماذا سنفعل ،ويُبنى
عندئ ٍذ على الشيء مقتضاه».
وأكد أنّ مشاركة وزراء التكتل في حال دعا
الرئيس سالم إلى جلسة تتوقف على التوقيت،
«إذا ج��اءت الدعوة قبل حصول االنفجار أو
بعده .إذا ً هناك ق��رار يجب أن يُتخذ من اآلن
ح ّتى تحين الجلسة الثانية».

