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كالم في السياسة

ـل الحكومة
ال ـتــداب ـيــر امل ـت ـخــذة ف ــي ظ ــل الـقـيــادة
الحالية».
جاء االقتراح بالعودة الى قانون 1979
وهو ملغى ،بعدما صدر قانون 1983
الــذي حصر رتبة لــواء بمن هــم داخــل
املجلس العسكري فحسب ،بحجة عدم
ص ــدور املــراسـيــم التطبيقية للقانون
ال ـســابــق .م ــا يـعـنــي ان اي تــرقـيــة الــى
رت ـبــة لـ ــواء ل ــن تـشـمــل حـكـمــا الــدخــول
الى املجلس العسكري .وبحسب ّهذه
امل ـ ـصـ ــادر ،فـ ــان ال ــذي ــن ك ــا ّن ــوا ُي ــرق ــون
لرتبة ل ــواء سابقا ،لــم ُيــرقــوا السباب
سـ ـي ــاسـ ـي ــة .ع ـل ـم ــا ان االل ـ ــوي ـ ــة داخـ ــل
املـجـلــس الـعـسـكــري م ــوزع ــون بحسب
الطوائف ولهم وظــائــف مـحــددة ،وكل
مـنـهــم ل ــه مــوق ـعــه وخــدم ـتــه كــالـعـضــو
ال ـ ـ ـ ـ ــدرزي ،اي رئـ ـي ــس االرك ـ ـ ـ ـ ــان ،فـيـمــا
ال ـع ـض ــو ال ـك ــاث ــول ـي ـك ــي مـ ــوضـ ــوع فــي
تصرف قائد الجيش .ولقائد الجيش
رأي فـ ــي رئـ ـي ــس االرك ـ ـ ـ ـ ــان وال ـع ـض ــو
امل ـت ـف ــرغ ،ل ـكــون ـه ـمــا تــاب ـعــن لـلـقـيــادة
مـبــاشــرة ،فيما لــوزيــر الــدفــاع رأي في
اآلخرين بالتشاور مع قائد الجيش.
بعدما وصلت املـفــاوضــات الــى نقطة
الـبـحــث فــي الـتــرقـيــات ال ــى رت ـبــة لــواء
وح ـص ــره ــا ب ـثــاثــة ف ـح ـســب ،طــرحــت
م ـجــددًا ـ ـ ـ ـ فـضــا عــن طبيعة املـهـمــات
ال ـت ــي ي ـجــب ان ت ــوك ــل ال ـي ـهــم ـ ـ ـ ـ فـكــرة
املعايير واملقياس الــذي يجب اتباعه
الختيار الثالثة ،علما انه للمرة االولى
يـكــون السعي لتطبيق املعايير على
ق ـي ــاس االشـ ـخ ــاص ال ال ـع ـكــس .وبـمــا
ان الـعـمـيــد امل ــارون ــي م ـع ــروف اسـمــه،
ال بــد ايضا ان تطرح االشكالية لدى
اختيار العضوين السني والشيعي.
فهل تختارهما املرجعيات السياسية
اس ـ ــوة بــال ـع ـضــو املـ ــارونـ ــي ام ق ـيــادة
الجيش؟ وعلى اي معيار تختارهما:
االق ــدمـ ـي ــة ام ال ـت ــرات ـب ـي ــة ام غ ـيــرهــا؟
فالترقيات العادية في الجيش تتبع
ت ـل ـقــائ ـيــا ق ــوان ــن مـ ـح ــددة وم ـعــاي ـيــر
م ـ ـعـ ــروفـ ــة ،وت ـط ـب ـق ـه ــا ل ـج ـن ــة دائـ ـم ــة
مـخـتـصــة ام ـن ـيــا واداريـ ـ ـ ــا تـتـبــع قــائــد
الـجـيــش ،اال ان مــا يـجــري مــن تسوية
سياسية ستفترض حكمًا اللجوء الى
معايير جديدة على الجيش.
في املقابل ،ما كاد الحديث عن تسوية
الترقيات ينتشر حتى سادت البلبلة
وامل ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــات فـ ــي ال ـ ـ ـيـ ـ ــرزة ،وكـ ـث ــرت
التساؤالت التي يطرحها عمداء عن
حقهم في الترقية وال سيما من لديهم
مراكز حساسة ومواقع اساسية في
ال ـج ـي ــش ،وسـ ــط ت ـك ـه ـنــات بــاحـتـمــال

ال ـل ـجــوء ال ــى مـجـلــس ش ــورى الــدولــة
وامكان نجاح اي طعن في الترقيات
املـفـتــرضــة .عـلـمــا ان الـجـيــش ال يــزال
يـحـقــق م ــع الـعـمـيــد حـمـيــد اس ـك ـنــدر،
ال ــذي ق ــدم طعنا فــي تــأجـيــل تسريح
قــائــد الجيش الـعـمــاد جــان قهوجي،
بـسـبــب تــوقـيــت تـقــديــم ال ـط ـعــن ،والن
اسـكـنــدر خــالــف االجـ ــراءات املعتمدة
ق ــان ــون ــا ف ــي ال ـج ـيــش ولـ ــم ي ــأخ ــذ اي
اذن من قيادة الجيش ،كما يفترض
بأي عسكري في حال قيامه بأي امر
قضائي.
ال ـج ـي ــش ،ح ـتــى اآلن ،ال ي ـ ــزال يـلـتــزم
ع ـبــارة واحـ ــدة« :ليتفق السياسيون
ويبلغوا الجيش اي معايير يجب ان
تطبق لترقية العمداء ،او ليتفقوا على
اي حل غير الترقيات ليبحث الجيش
في قانونيته واحتمال تطبيقه».
لكن اي حل غير الترفيع سيقابل حتمًا
بــاالع ـتــراض الـسـيــاســي ،وخـصــوصــا
ان الـتـســويــة الـتــي ت ــدور ح ــول روك ــز،
ل ــن ت ـمــر اذا ك ــان ال ـه ــدف اس ـتــدعــاؤه
مــن االحـتـيــاط الن هــذا االسـتــدعــاء ال
يـخــولــه الــوصــول ال ــى ق ـيــادة الجيش
بـحـســب ق ــان ــون الـ ــدفـ ــاع .امـ ــا تــأجـيــل
التسريح ،فـيــدور لغط قانوني حول
ما اذا كان يسمح للمستفيد منه بان
يصل الى قيادة الجيش.
ماذا في خالصة الوضع الدائر حول
الترقيات؟
حتى اآلن ال ت ــزال االم ــور مـجـمــدة ،ال
حلول مرتقبة فــي االفــق حــول املسار
ال ـس ـيــاســي ،وال ـتــرق ـيــات ل ــن ت ـمــر ،ألن
االزمة في ظاهرها وباطنها سياسية.
والرئيس ميشال سليمان الــذي يرى
ان عون لم يسهل له عهده ،ال بل ّ
ضيق
عليه وخصوصًا في نهاية عهده ،لن
يقدم إليه هدايا مجانية ،ولن يسهل
له ايضا عمله ،ما دام في امكانه ذلك
وهو يملك حصة وازنة في الحكومة.
االمـ ـ ـ ــر ن ـف ـس ــه ي ـن ـس ـح ــب عـ ـل ــى ح ــزب
الكتائب ،علما ان الطرفني يريان ،كما
بعض مــن فــي املستقبل ،ان عــون لن
يقف عند حد الترقية فيما لو جرت،
وه ــو سـيـنـتـقــل ع ـنــد تـحـقـيــق مطلبه
اآلني الى مطلب آخر ،ومعارضوه لن
يسمحوا له بذلك.
ثـمــة خــاصــة ثــانـيــة .مــن املــؤســف ان
تـنـتـهــي خ ــدم ــة ق ــائ ــد فـ ــوج امل ـغــاويــر
العميد شامل روكز ،بكل املزايا التي
يتمتع بـهــا وال ـخــدمــات الـتــي قدمها
للجيش ،بهذا اللغط السياسي الذي
يدور حوله.

سياسة

مغامرة القيصر آذاريًا:
ثالثة خيارات وسؤال
جان عزيز
كانت املناسبة دبلوماسية اجتماعية .على طريقة آخر
منتديات الثرثرة السياسية في البلد املنسي دوليًا .وكان
الحضور من كل االنتماءات ،ما ّ
يجر الحديث في شتى
االتجاهات .لكن عند الحديث عن دخول روسيا حربها
الجديدة مباشرة فــي ســوريــا ،يجهد سياسيو مــا كان
يومًا فريق  14آذار ،من أجل كظم غيظهم وضبط تعابير
الوجه واللسان .رسميني أو حزبيني ،أو حتى دبلوماسيني،
سرعان ما تطفو إلــى ألسنتهم مفردات عصابية ،حني
يصل الحديث إلى حدث التدخل العسكري املباشر الذي
دشنته موسكو في دمشق في  30أيلول املاضي .غير
أنهم سرعان ما يحاولون التقاط األعصاب والصواب،
وإع ــادة تشغيل العقول التبريرية ،ملقاربة األزم ــة بعني
املكابرة نفسها املستمرة منذ خمسة أعوام :انتهى األسد
في رأيهم ،منذ اندالع أول رصاصة في شارع سوري .أما
اآلن ،فقد انتهى بوتني أيضًا ،ودائمًا بحسب تحليلهم،
منذ انطلقت الغارة الروسية األولــى في سماء سوريا...
تحليل ينضح بالتفكير حسب التمني .لكنه ال يخلو من
نقاط تستحق البحث والتدقيق.
يعتقد بعض مكونات الفريق اآلذاري السابق ،أن مغامرة
القيصر الروسي الجديد ستضع بالده أمام خيار من
ثالثة ،أحالها مر.
الخيار األول ،بحسب تحليل هــؤالء ،أن يركب الرئيس
الــروســي رأس ــه ،وي ـحــاول تحقيق انـتـصــار أح ــادي في
ســوريــا ،لصالح املـحــور املــؤيــد لبقاء الــرئـيــس الـســوري
بشار األســد فــي موقعه ،وبـقــاء نظامه ،وبـقــاء سلطات
هذا النظام في يده .أي أن يلعب بوتني أوراقه الدمشقية
صولد على أمل تحقيق الربح الكامل .وفي هذه الحالة،
يــرى هــؤالء أن خسارة استراتيجية ستلحق بالرئيس
الــروســي .خـســارة لـيــس أدل مــن عـنــوان لـهــا ،غـيــر هــذه
الثنائية الخاسرة :أن يضع نفسه وبالده – اآلن وفورًا ـ ـ
في موقع العداء مع العالم اإلسالمي السني بكامله .ثم أن
يزج حكمه ودوره ـ ـ بعد فترة وجيزة ـ ـ في خانة التنافس
السلبي املتدهور واملتدحرج ،مع العالم اإلسالمي الشيعي
أيضًا .أي أن موسكو ،ودائمًا بحسب الــرأي نفسه ،قد
تتمكن من تحقيق نصر عسكري محدود في حربها
ال ـســوريــة .لكنه نـصــر خــاســر سـيــاسـيــا عـلــى مختلف
الصعد .فهو سيرتد عليها في مرحلة أولى خصومة مع
كل العواصم العربية واإلسالمية السنية املناوئة لألسد.
كما سيؤدي في مرحلة ثانية غير بعيدة ،إلى إدخالها
في معادلة تجاذب وتسابق ،مع طهران ،حول دور كل
من األخوين األكبرين الجديدين لألخ السوري األصغر.
وبذلك ،يكون بوتني قد خسر أصدقاء ،ولم يربح حلفاء.
الخيار الثاني ،هو أن يعقلن القيصر هوامش مغامرته
بـعــض ال ـش ــيء ،وأن يـقـتـنــع ب ـعــدم ال ــذه ــاب إل ــى النصر

العسكري الـكــامــل .فيرضى بمنع األســد مــن السقوط
ميدانيًا ،تحت وقع ضربات القوى العسكرية املتحالفة
ضده من داخل سوريا وخارجها .وهو الدافع األساس
الـ ــذي ج ـعــل ب ــوت ــن ي ــدخ ــل املـ ـي ــدان الـ ـس ــوري عـسـكــريــا
ومـبــاشــرة ،بحسب أصـحــاب هــذا ال ــرأي .فهم يعتقدون
أن تـ ــورط مــوسـكــو ف ــي املـسـتـنـقــع الــدم ـش ـقــي ،ل ــم يكن
ّ
املتخيلة بعد تورطها.
نتيجة كل الحسابات والرهانات
بــل نتيجة إدراك ـه ــا أن سـقــوط األس ــد ب ــات حتميًا من
دون دخولها أرض املعركة بقضها وقضيضها .وفي
هــذه الـحــال ،يكون بوتني قــد دشــن أفغانستانه األولــى،
والثانية روسيًا .مع اإلشارة البالغة الداللة ،إلى أن كابول
األولى شكلت بداية نهاية القيصر السابق ،ذي األسماء
املتحرجة سريعًا صــوب االنـهـيــار ،مــن بريجنيف إلى
غورباتشيف ،مــرورًا بأندروبوف وتشيرننكو .بحيث
تصير روسـيــا بــوتــن فــي موحلة اسـتـنــزاف عسكري
وب ـش ــري وس ـيــاســي واقـ ـتـ ـص ــادي ،ف ــي ظ ــرف ال يـقــل،
بـ ــرأي ه ـ ــؤالء ،صـعــوبــة ع ــن ظ ــرف اس ـت ـنــزاف مــوسـكــو
السوفياتية .يكفي للمقارنة بني االثنني أثر أسعار النفط
على االقتصاد الروسي برمته.
يبقى الـخـيــار الـثــالــث :أن ي ــدرك بــوتــن انتحارية نصرة
األس ــد فــي وج ــه عــالــم كــامــل راف ــض ل ــه ،وأن يعمد إلــى
تجنب انــزالقــه إلــى مستنقع االسـتـنــزاف الـســوري .فال
يعود أمامه غير خيار االنسجام مع الطروحات الغربية
واإلســامـيــة واألمـمـيــة ،للحل املمكن فــي دمـشــق .أي أن
ينكفئ عــن مغامرة االنـتـصــار العسكري الـكــامــل ،وأن
ينعطف عن رمــال الحرب املستدامة ،فيتولى إذذاك هو
بنفسه ،تطبيق الحل املناوئ لألسد ،من داخــل سوريا
األسد بالذات .فيضرب اإلرهابيني في مرحلة أولــى ،ثم
يفرض على الرئيس السوري التنحي ،ليقيم بعده سلطة
ســوريــة ائـتــافـيــة جــامـعــة ،عـلــى طــريـقــة م ـبــادئ مؤتمر
جنيف األول .وهو خيار ،بحسب منظري العداء لألسد
وبوتني معًا ،معقد الطريق شائك السبل واآلليات .فدونه
على األقل ،كيف تقيم معادلة توازنية تالمس االستحالة،
بني مصالح كل من اسرائيل وإيران وتركيا والسعودية،
ً
فضال عن الغربيني واألميركيني ،في تلك حقول األلغام
السورية الدامية .معادلة ،تحتاج إلى معجزة قيصرية،
تنتهي في حال اجتراحها ،إلى تحويل منجزها أداة في
أيدي خصومه ال غير...
منطق شكلي ال يخلو مــن ابتكار فــي تغطية املكابرة.
وال تنقصه نقاط الترقب ملسار األحداث املستجدة على
أرض املقتلة السورية املستمرة .لوال ســؤال بسيط :إذا
كــانــت هــذه هــي الـخـيــارات الــوحـيــدة املـتــاحــة أم ــام بوتني
فــي حــربــه ،فـلـمــاذا ه ــذه الـهـسـتـيــريــا الـغــربـيــة واآلذاريـ ــة
ضــده وضــد «مـغــامــرتــه»؟! أال يجب أن يـكــون أصحاب
هــذا التحليل اآلن في حالة بهجة واحتفال ،بــدل التوتر
ولهجات االبتذال؟! مجرد سؤال.

ــان ـ السنيورة؟
تواصل عون ـــ بري
يتكثف قبل الحوار...
ومصادر التيار :ليختاروا
بين التسوية والسيشل
عـ ـلـ ـم ــت «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» م ـ ــن مـ ـص ــادر
م ـقــربــة م ــن ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـحــر
ان الـتــواصــل لــم ينقطع عـبــر وزيــر
ال ـتــرب ـيــة الـ ـي ــاس أبـ ــو ص ـع ــب ،وأن

ّ
هــذا الـتــواصــل سيتكثف علنًا قبل
موعد جلسة الـحــوار فــي السادس
م ــن الـ ـج ــاري .ونـقـلــت امل ـص ــادر عن
عون تأكيده أن «ال عالقة للسجال
الـ ـ ــذي دار ح ـ ــول وزارت ـ ـ ـ ــي ال ـطــاقــة
نبيه
وامل ــال بــالـعــاقــة مــع الــرئـيــس ّ
ب ـ ـ ّـري ،واألم ـ ــر م ـح ـصــور ف ــي ال ـشــق
ال ـت ـق ـن ــي» ،ل ـك ـن ـهــا أش ـ ـ ــارت ال ـ ــى أن
عــون لــم يتخذ ق ــرارًا بعد فــي شأن
حضور جلسة الـحــوار فــي انتظار
م ــا سـ ـت ــؤدي إل ـي ــه االت ـ ـصـ ــاالت في
اليومني املقبلني .وقالت إن «تكتل
التغيير واالص ـ ــاح» ُي ـعـ ّـد لجلسة
ل ـج ـنــة األش ـ ـغـ ــال والـ ـط ــاق ــة ص ـبــاح
االثـنــن «لتفنيد مــا طــرحــه الــوزيــر
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ع ـل ــي ح ـس ــن خ ـل ـيــل ف ــي االج ـت ـم ــاع
املاضي» ،وخصوصًا بعد السجال
مع وزير الطاقة آرتور نازريان.
من جهتها ،استغربت مصادر في
كـتـلــة الـتـحــريــر والـتـنـمـيــة «إص ــرار
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ع ـل ــى فـتــح
ّ
اللجنة في ظل الظروف
معركة في ً
الحالية» ،الفتة إلى أن «الوزير خليل
ال ي ـن ــوي ال ـت ـص ـع ـيــد ،وخ ـصــوصــا
م ــع م ـ ـحـ ــاوالت األف ـ ــرق ـ ــاء اآلخ ــري ــن
استغالل السجال للتصويب على
العالقة بني الرئيس بري والجنرال
ع ــون» ،فــي إش ــارة إلــى تصريحات
ـدد مـ ــن نـ ـ ـ ــواب ك ـت ـل ــة امل ـس ـت ـق ـبــل
عـ ـ ـ ـ ٍ
أمــس عن خالفات بني عــون وبــري،

ومحاولتهم اإليـحــاء بدعم موقف
خليل.
وعن احتمال مقاطعة عون جلسات
الحوار األسبوع املقبل ،استبعدت
املصادر «مقاطعة أحد ألن الحوار
مــن مصلحة الـجـمـيــع وخـصــوصــا
في هذا الوقت».
ال ــى ذل ــك ،ك ـ ّـرر وزي ــر اإلع ــام رمــزي
ج ــري ــج ،امل ـح ـســوب ع ـلــى الـكـتــائــب،
أم ـ ـ ــس ،رفـ ـ ــض ت ـس ــوي ــة ال ـت ــرق ـي ــات
الـعـسـكــريــة ،متوقعًا «إق ـفــال الـبــاب
أمام تسوية الترقيات العسكرية»،
ومشيرًا الى أن «من الصعب إقرار
ال ـت ـس ــوي ــة فـ ــي ظـ ــل م ــوق ــف ال ـل ـق ــاء
التشاوري الذي يتالقى مع موقف

وزراء آخــريــن (ري ـف ــي) ،ألن ــه إذا ما
ع ــرض األم ــر عـلــى مجلس ال ــوزراء
فهناك ثمانية وزراء معارضون».
وق ــال جــريــج« :يـحـكــى عــن تعطيل
ع ـمــل مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء م ــع اق ـت ــراب
إح ــال ــة ال ـع ـم ـيــد ش ــام ــل روكـ ـ ــز إل ــى
الـ ـتـ ـق ــاع ــد ،ف ـي ـم ــا ال ـت ـع ـط ـي ــل ق ــائ ــم
حــال ـيــا م ــن ق ـبــل وزراء حـ ــزب الـلــه
وال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ،وال أظــن
ان ــه يـمـكــن أن ي ـكــون ه ـنــاك تعطيل
أكـثــر مـمــا هــو حــاصــل ال ـيــوم  .وقــد
دع ـ ــون ـ ــا عـ ـب ــر الـ ـل ـ ـق ــاء الـ ـتـ ـشـ ــاوري
الرئيس تمام سالم لدعوة مجلس
الــوزراء لالنعقاد طاملا أن النصاب
القانوني متوافر».

