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سياسة
قضية اليوم

الجيش :حماية المؤسسة أهم من تفعي ـ
كشفت مصادر عسكرية بارزة لـ «االخبار» بعض ما يجري من مداوالت بشأن الترقيات المقترحة والخالصات التي
وصلت اليها الحوارات الدائرة ،وموقف الجيش منها
هيام القصيفي
ت ـعـ ّـمــدت ق ـي ــادة ال ـج ـيــش ،ف ــي اآلون ــة
االخيرة ،ان يكون موقفها «غامضًا»
م ـم ــا يـ ـج ــري مـ ــن ت ـ ـجـ ــاذب س ـيــاســي
حول التعيينات االمنية او الترقيات
امل ـت ــداول ــة .ول ــم تـشــأ الـتـصــريــح علنًا
بشأن ملف يتعلق بالوضع الداخلي
لـلـمــؤسـســة ال ـع ـس ـكــريــة .وال ـغ ـمــوض
املـقـصــود يــرمــي الــى تحييد الجيش
عن الدخول في سجاالت سياسية.
لكن مـصــادر عسكرية رفيعة كشفت
لـ «االخبار» بعضًا مما جرى تداوله
اخيرًا في الحوارات الجارية في شأن
التعيينات االمنية ،وموقف الجيش
منها.
ب ـ ــدأت ف ـك ــرة ال ـب ـح ــث ال ـس ـي ــاس ــي فــي
التعيينات االمنية (ومعالجة وضع

ليتفق السياسيون ويبلغوا
الجيش أي معايير يجب ان تطبق
لترقية العمداء
ال حلول مرتقبة في
االفق حول المسار السياسي
والترقيات لن تمر
العميد شــامــل روك ــز مــن بينها) مع
م ـحــاولــة تـنـشـيــط ال ـح ـكــومــة واق ـنــاع
رئـ ـي ــس ت ـك ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـي ــر واالص ـ ـ ــاح
العماد ميشال عون بضرورة تفعيل
عملها .املمر «العوني» للتفعيل كان
مــن خــال التعيينات االمـنـيــة .بــدأت
امل ـف ــاوض ــات عـلــى ه ــذا االس ـ ــاس ،من
خالل جوالت الوزير وائل ابو فاعور،
ف ــي ظ ــل اع ـت ـقــاد ان ح ــزب ال ـل ــه طلب
من النائب وليد جنبالط ابتداع حل
لـتـسـيـيــر ع ـمــل ال ـح ـكــومــة ومـعــالـجــة
وضــع روك ــز مـعــا ،وهــو امــر يتشارك
فـ ـي ــه جـ ـنـ ـب ــاط مـ ــع تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل
لتفعيل الحكومة ،علمًا ان ثمة آراء
مـ ـتـ ـع ــددة وم ـخ ـت ـل ـف ــة فـ ــي امل ـس ـت ـق ـبــل
حـ ـي ــال ال ـت ــرق ـي ــات وقــان ــون ـي ـت ـهــا فــي

التسوية السياسية ستفترض حكمًا اللجوء الى معايير غير معهودة في الجيش (هيثم الموسوي)

ضـ ــوء رفـ ــض ب ـعــض ارك ــان ــه ال ـف ـكــرة
مــن اســاس ـهــا .مــن هـنــا طــرحــت فكرة
الـتــرقـيــات ال ــى رت ـبــة ل ــواء او تأجيل
التسريح او االستدعاء من االحتياط.
قبل ان تستفحل قضية التعيينات
وتــأخــذ هــذا امل ــدى الــواســع ،اجــابــت

ق ـيــادة الـجـيــش ب ــأن «اي حــل يجب
اال ي ـ ـمـ ــس بـ ـمـ ـعـ ـن ــوي ــات الـ ـجـ ـي ــش،
واي خ ـي ــار ب ــن ت ـس ـي ـيــر ال ـح ـكــومــة
وتـ ـ ـفـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــا وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـج ـ ـيـ ــش
وه ـ ـي ـ ـك ـ ـل ـ ـي ـ ـتـ ــه ،ت ـ ـ ـكـ ـ ــون االفـ ـضـ ـلـ ـي ــة
ل ـح ـمــايــة ل ـج ـيــش ح ـت ـم ــا» .ف ــي ه ــذا

الوقت تفاعلت الطروحات املتعلقة
بالترقيات ،وسط تباين حول عدد
املقترحني للترقية بني  8عمداء و12
ع ـم ـي ــدًا ،ف ـي ـمــا ظ ــل ج ـ ــواب ال ـج ـيــش
واحــدًا ،بحسب املـصــادر العسكرية
ال ـ ـبـ ــارزة« :أع ـط ــون ــا م ـع ـيــارًا واح ــدًا

تجري على أساسه الترقيات .وأي
ت ــرق ـي ــة او ت ـغ ـي ـيــر اداري ي ـج ــب ان
ي ـك ــون ض ـم ــن الـ ـق ــوان ــن .وال ـج ـيــش
يتحدى ان يكون قد جــرى التشفي
ب ــأي ض ــاب ــط او ج ــرت م ـخــال ـفــة اي
ق ــان ــون ف ــي ك ــل ال ـتــرق ـيــات وف ــي كــل

المشهد السياسي

تسوية الترقيات الى مجلس الوزراء رغم اعتراض سليم ـ
ّ
يتعدى مطلع األسبوع
في موعد ال
ّ
امل ـق ـبــلُ ،ي ـف ـتــرض أن ت ـت ـحــدد بــدقــة
مــواقــف األطـ ــراف كــافــة مــن تسوية
الترقيات األمـنـيــة ،فــي ضــوء بــروز
ّ
توجه ّ
عبر عنه أمس وزير الشؤون
االجتماعية رشيد دربــاس بالقول
إن ـ ـ ــه «ال مـ ــانـ ــع م ـ ــن أن يـ ـق ــر م ـلــف
التعيينات ،وفق اآللية التي جاءت
ف ــي ال ـت ـس ــوي ــة ،ع ـل ــى أن تـنـسـحــب
ع ـ ـلـ ــى كـ ـ ــل الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــود الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـط ــرح
داخـ ــل مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،فنبعدها
ع ــن االرتـ ـه ــان ل ـهــذا ال ــوزي ــر أو ذاك
ال ـ ـطـ ــرف» .وأضـ ـ ــاف أن «ال ـت ـســويــة
ال ـت ــي ت ـط ــرح يـمـكــن أن نـسـيــر بها
باألكثرية البسيطة ،برغم اعتراض

بعض األط ــراف عليها ،ألن عملية
التصويت ال تخضع ملبدأ الثلثني
داخ ــل ال ـح ـكــومــة» ،ف ــي إشـ ــارة منه
إلـ ـ ـ ــى اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض وزراء ال ــرئـ ـي ــس
السابق ميشال سليمان والكتائب
ووزير العدل أشرف ريفي .ويستند
ّ
التوجه الى أن الرئيس السابق
هذا
ال حيثية شعبية أو سـيــاسـيــة له
العتباره ّ
مكونًا رئيسيًا ،مثل حزب
ً
الكتائب مثال ،بدليل عــدم وجــوده
عـلــى طــاولــة ال ـح ــوار ،وبــالـتــالــي ال
تسري عليه آلية العمل الحكومي
التي تنص عليها التسوية ،والتي
ت ـف ـت ــرض مـ ــراعـ ــاة رف ـ ــض م ـكـ ّـونــن
حكوميني على األقل.

ّ
وكــان دربــاس قد أكــد أن «التسوية
لم تسحب من التداول ،وهي ال تزال
قــائ ـمــة ،بـعـكــس ال ـك ــام الـ ــذي يـقــال
عن انتكاسة اصابتها» .وكشف أن
«الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري أبلغني
ف ــي ات ـص ــال هــاتـفــي مــوافـقـتــه على
الـتـســويــة» ،و«ال ـع ـمــل ج ــار اليـجــاد
آلية القــرار التسوية ،وهــي تحظى
بموافقة غالبية األفرقاء».
مـصــادر مقربة مــن التيار الوطني
ّ
الـحــر أك ــدت ل ـ «األخ ـب ــار» أنــه «بــات
واض ـحــا بالنسبة الـيـنــا أن موقف
س ـل ـي ـم ــان والـ ـكـ ـت ــائ ــب مـ ــن ت ـســويــة
الـ ـت ــرقـ ـي ــات مـ ـن ـ ّـس ــق م ـ ــع ا ًل ــرئ ـي ــس
ف ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة» ،م ـش ـيــرة إل ــى أن

ّ
«املـعـتــرضــن يستغلون االنـشـغــال
الـخــارجــي عــن الــوضــع اللبناني».
ولـ ـفـ ـت ــت الـ ـ ــى أن «تـ ـس ــري ــب ق ـب ــول
ت ــأج ـي ــل ت ـس ــري ــح ك ــل الـ ـعـ ـم ــداء فــي
الجيش ،ومن بينهم العميد شامل
روكز ،لم يكن من بنات أفكار الوزير
عبد املطلب الحناوي .وهم حاولوا
جس نبض التيار ملعرفة رد الفعل
ع ـلــى ه ــذا ال ـط ــرح الع ـت ـقــادهــم بــأن
ً
هذه الصيغة هي األكثر إذالال لعون
الــذي يـعــارض منذ سنتني تأجيل
تسريح قائد الجيش العماد جان
قهوجي».
وتعليقًا عـلــى ك ــام دربـ ــاس ،قالت
املصادر« :نحن لم نرفض أو نقبل

أي شيء .في كل مرة يتقدمون فيها
بعرض ثــم يتراجعون عنه .وعلى
أي حال الوقت يضيق ونقترب من
ســاعــة الـحـقـيـقــة ل ـي ـحـ ّـدد ك ــل طــرف
ً
موقفه ،فإما ان يختاروا حال ينقذ
ال ـح ـك ــوم ــة او مـ ــا ع ــرض ــه ال ــوزي ــر
ولـيــد جـنـبــاط بــالــذهــاب ال ــى جــزر
الـسـيـشــل ،ألن هــدفـنــا لـيــس ترقية
ضابط بل إنقاذ الجمهورية ،وهذا
ال يكون اال باالحتكام الــى الشعب
عبر انتخاب مجلس نيابي جديد».
ّ
تسجل ،في األيام الثالثة
وفيما لم
املاضية ،أي اتـصــاالت علنية على
خ ــط ال ــرابـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ ع ــن ال ـت ـي ـنــة بـعــد
االشتباك الكالمي األخير بينهما،

