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كالم في السياسة

الحسم
ع��اد العشرات منهم في نعوش نتيجة
ق�ت��ال�ه��م أله�ل�ه��م ف��ي امل �ن��اط��ق ال�س��وري��ة
األخرى».
ويبلغ ع��دد ال��دروز في سوريا أكثر من
رب ��ع م �ل �ي��ون ،ي �ق �ط �ن��ون ب�ن�ح��و رئ�ي�س��ي
ف��ي منطقة «جبل ال�ع��رب» ف��ي محافظة
السويداء وفي بعض قرى ريف دمشق
وفي الجوالن.
وقابلت دمشق مواقف جنبالط بفتور
الفت ،لكنها لم تدفع باتجاه شن حملة
واس �ع��ة ع�ل�ي��ه ،ع�ل��ى غ ��رار م��ا ح ��دث في
عام  2005إثر القطيعة التاريخية التي
ت�ل��ت اغ �ت �ي��ال ال��رئ �ي��س رف �ي��ق ال�ح��ري��ري
وانسحاب الجيش السوري من لبنان.
إال أن ال�ت�ج��اه��ل ال �س ��وري ل�ج�ن�ب�لاط ال
يلغي حقيقة أن األخير التقى عدة مرات
ف ��ي ال �ف �ت��رة األخ� �ي ��رة ،م ��ن دون تكليف
رس� ّم��ي أو ص�ف��ة ب��روت��وك��ول�ي��ة م�ح��ددة،
ص� ��ن� ��اع ال� � �ق � ��رار ف� ��ي أن � �ق� ��رة وال� ��دوح� ��ة
وم��وس �ك��و ،وه ��ي ع��واص��م ث�ل�اث ت��ؤدي
حاليًا دورًا كبيرًا في ما يمكن أن ينتهي
إل �ي��ه امل�س�ت�ق�ب��ل ال�س�ي��اس��ي ل �س��وري��ا في
املديني القريب والبعيد.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ال��رئ �ي��س ال �س��وري
ق��د ال�ت�ق��ى أخ �ي �رًا ال�ن��ائ��ب ط�ل�ال أرس�ل�ان
على رأس وف��د كبير م��ن مشايخ الدين
ال� ��دروز ،إال أن ال�ح�م�لات غير املسبوقة
ّ
على الوزير وهاب التي تشن في وسائل
إعالم املعارضة السورية ،تدفع باتجاه
ال �ت��أك �ي��د أن وه� ��اب دون س� ��واه ه��و من

ذكر
وهاب :لم ُي َ
اسم وليد جنبالط في
اللقاء ،ال من قبل
الرئيس األسد
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عون في «الثالثي» ،وحلفاؤه في «الرباعي»
يعمل في الوسط الدرزي في سوريا.
ول �ع��ل م��ن امل �ج��دي ال�ت��ذك�ي��ر ب ��أن وه��اب
ه��و ال�ش�خ�ص�ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
الوحيدة التي سمح لها النظام السوري
ص� ��راح� ��ة ،م �ن ��ذ س � �ن� ��وات ،ب��ال �ع �م��ل ف��ي
ال��داخ��ل ال�س��وري ،من قبيل فتح مكاتب
حزبية وتوزيع آالف النسخ من املجلة
الحزبية التي يصدرها ،إضافة إلى أنه
ضيف شبه دائم في الندوات التعبوية
ال� �ت ��ي ي �ن �ظ �م �ه��ا ح � ��زب ال� �ب� �ع ��ث ال� �ع ��رب
االشتراكي في مختلف املحافظات.
وتتهم امل�ع��ارض��ة ال�س��وري��ة وه��اب بأنه
يعمل على تسليح ال ��دروز ف��ي سوريا،
ووج � �ه ��ت إل� �ي ��ه ه � ��ذا االت � �ه� ��ام ال �ن��اط �ق��ة
ال ��رس� �م� �ي ��ة ب� ��اس� ��م امل �ن �ظ �م ��ة ال� �س ��وري ��ة
ل� �ح� �ق ��وق اإلن� � �س � ��ان م �ن �ت �ه��ى األط � � ��رش.
وك��ان يمكن ه��ذا االت�ه��ام ،ال��ذي لم ُي َّ
قدم
ع�ل�ي��ه أي دل �ي ��ل ،أن ي �م��ر م� ��رور ال �ك ��رام،
ل��وال أن ��ه ل��م ي��أت م��ن اب �ن��ة ق��ائ��د ال �ث��ورة
السورية سلطان األط��رش ،ال��ذي يحتل
في امل��وروث الشعبي السوري والعربي
مكانة استثنائية ،وال يكاد يخلو بيت
درزي في السويداء من صورته.
وب��ال �ع��ودة إل ��ى ال �ص ��ورة ال �ت��ي جمعت
وئام وهاب باألسد ،تبني بحسب املوقع
اإلل �ك �ت��رون��ي ل �ح��زب ال �ت��وح �ي��د ال�ع��رب��ي
أن ه �ن��اك ص ��ورت�ي�ن ،ال ص� ��ورة واح� ��دة:
األول��ى تجمع األس��د ووه��اب ،والثانية
يظهر فيها ن�ج��ل وه ��اب ال�ب�ك��ر ،ه��ادي.
وع � ��ن ه � ��ذه امل� �س ��أل ��ة أوض� � ��ح وه� � ��اب أن
«ه� ��ادي ل��م ي�ح�ض��ر ال �ل �ق��اء ،ب��ل راف�ق�ن��ي
ف��ي ال��زي��ارة وط�ل��ب أن ي��أخ��ذ ص��ورة مع
الرئيس األسد ،وهذا ما كان» .إال أن هذا
التوضيح ال يلغي الكثير من التأويالت
بشأن وجود رغبة لدى وهاب في إشراك
نجله هادي مبكرًا في العمل السياسي
وت ��أس� �ي� �س ��ه ج �م �ع �ي��ة ش �ب ��اب �ي ��ة ب��اس��م
«شبيبة حزب التوحيد العربي» ،وهو
ما يترك انطباعًا بأن الشعار الذي رفعه
وه ��اب ف��ي ب��داي��ة ت�م��وض�ع��ه السياسي
وانفصاله عن طالل أرسالن بـ«محاربة
التوريث في املجتمع السياسي الدرزي»
ً
قد بات قابال للنقاش.

جان عزيز
في الحكومة الحالية أزمة بنيوية تتخطى كل أبعادها
ً
الظاهرة واملعروفة .صحيح أنها أوال تشكيلة حكومية
غ �ي��ر م�ن�ب�ث�ق��ة م��ن أك �ث��ري��ة ن�ي��اب�ي��ة م�ن�س�ج�م��ة وم��وح��دة،
بمعنى أن ال�ق��وى الشعبية ال�ت��ي انتخبت ف��ي األس��اس
ال�ن��واب ال��ذي��ن س� ّ�م��وه��ا ،ليست ق��واع��د متآلفة ال�ه��وى أو
ً
ال �ب��رام��ج أو ال�ت�ط�ل�ع��ات .ي�ك�ف��ي ت��دل �ي�لا أن �ه��ا م��رك�ب��ة من
ق��وى سياسية خ��اض��ت م�ع��ارك�ه��ا االن�ت�خ��اب�ي��ة ،بعضها
ضد بعض ،في األم��س القريب ،ال بل ّ
يرجح أنها ذاهبة
أيضًا إلى خوض املواجهات نفسها في الغد اآلتي كذلك،
بعضها ضد بعض أيضًا ،لتبدو الحكومة بالنسبة إلى
القوى التي تؤلفها مجرد هاللني مفتوحني في فسحة
زمنية من الوقت مستقطعة بني ما يحصل في الخارج
وما سيمليه هذا «الحاصل» على داخلنا.
أو ك��أن�ه��ا ل�ج�ه��ة ت��رك�ي�ب�ت�ه��ا ال�س�ي��اس�ي��ة ن ��وع م��ن «م�ل�اذ
موقت آم��ن» للمتحاربني املتضادين ،كما كانت أع��راف
الحروب السرية تنظم تلك امل�لاذات أيام الحرب الباردة.
أو حتى مثل الوقوف على درجة واحدة من ساللم الحارة
َ
في حروب ــــ لعب األطفال .من يعت ِل تلك الدرجة من أطفال
اللعبة ،يسترح موقتًا من فعلة الهجوم وعرضة املهاجمة
في آن ،وملجرد برهة ،قبل أن ينزل عنها فيستأنف القتال
مع من كان يجاوره على تلك العتبة قبل لحظة.
حكومة نجيب ميقاتي ب�ه��ذا املعنى ال يمكن أن تشكل
لناسها وشعوبها وح�ت��ى وطنها «أم ��ة» ،ف��ي استعادة
مل�ف�ه��وم ن��اص�ي��ف ن�ص��ار لتلك امل �ف��ردة .ي�ق��ول الفيلسوف
«القومي» إن تلك الكلمة تحتمل جذرين في اللغة :إما أن
تكون من مصدر «أم» بمعنى ال��وال��دة ،وبالتالي األصل
وامل�ك��ان ال��ذي نأتي منه .فتكون وح��دة األم��ة ه��ي وح��دة
الجهة املنشئة لناسها ،أي وحدة املا قبل .وإما أن تكون
من مصدر فعل َّ
«أم» ،أي قاد واتجه ،فتصير األمة معنى
الوحدة لجهة املا بعد ،أي وحدة الهدف والتطلع والغاية
ال�ت��ي ن��ذه��ب إليها ونتجه صوبها و«ن��ؤم �ه��ا» .حكومة
م�ي�ق��ات��ي ال ي�م�ك��ن أن ت�ش�ك��ل «أم � ��ة» ،وال ب ��أي م�ع�ن��ى من
املعنيني ،فهي آتية من أمكنة غير موحدة ،وذاهبة إلى
ّ
وجهات متناقضة ،أقله انتخابيًا.
وص �ح �ي��ح ث��ان �ي��ًا أن ه ��ذه ال �ح �ك��وم��ة ب ��ال ��ذات ،ب �ك��ل تلك
العطوبات املذكورة ،تعيش في ظل نظام دستوري معتور.
نظام مملوء على الورق بالثغر التي ال أعراف ديمقراطية
عندنا ّ
لسدها ومعالجتها وتفسير مراميها وتحويلها
مرونة دستورية للتشغيل بدل التعطيل .تعيش حكومة
ميقاتي ،كما كل حكومات عهود «الطائف» قبلها ،في ظل

ُ
دستور ال تعرف مفاصله وال صالحياته :من هو رئيس
السلطة التنفيذية؟ ما هو موقع رئيس الجمهورية في
مجلس ال��وزراء؟ ما هي عالقة الوزير برئيس الحكومة
تحوال في «الجمهورية الثانية» شريكني ّ
بعدما ّ
ندين؟
ً
ض�لا ع��ن ع�ش��رات ال�ف�ج��وات ا ّل��دس�ت��وري��ة األخ ��رى :متى
ف� ّ
يوقع الوزير مرسومًا؟ متى يوقعه رئيس الحكومة؟ ماذا
إذا لم يفعال؟ ال بل ماذا إذا لم تتم االستشارات املؤسسة
ملوقعهما الدستوريني بداية؟ أو لم يتم التكليف؟ أو لم
يتم التأليف؟ كلها أسئلة ال أجوبة لها في دستور النظام
املنخور حتى العظم ،الذي في عهده تعمل هذه الحكومة.
ثم صحيح أيضًا أن حكومة ميقاتي نفسها تعيش في
ظل تجاذبات إقليمية ودولية كبرى ،تكاد تكون غليانًا
تشكيل النظام العاملي الجديد ،بعد عقدين
كونيًا إلعادة ّ
من فوضاه وترنحه على رجل واحدة .وفي هذا التجاذب،
تصير مروحة املناورات أكثر اتساعًا ،وتصير لظالالت
املواقف مساحات أكبر من املواقف نفسها .فكيف بها في
ظل سياسات بلدية حربائية ،ورج��االت من ألوان قوس
قزح وسرابات الصحراء؟
ل�ك��ن الصحيح أي�ض��ًا أن ف��ي ال�ح�ك��وم��ة ال�ح��ال�ي��ة مشكلة
أخ ��رى .إن�ه��ا مشكلة «ن��اس�ين» اث�ن�ين ،آت�ي�ين م��ن لبنانني
ً
اثنني .ففيها أوال ميشال عون ،الرجل الذي غادر «لبنان
ال�ق��وي» ف��ي التسعني ،وح�س��ب نفسه ع��ائ�دًا إل��ى «لبنان
أق��وى» أو حتى «األق��وى» بعد عقد ونصف .رج��ل عاش
وقاتل وحكم في ظل «الجمهورية األول��ى» ،ومن أجلها.
ّ
ل��م يعرف زم��ن الطائف ،ول��م يسلم ب��ه أو يقبله .ل��م يقرأ
ّ
«ال�ت��روي�ك��ا» ول��م يعش «غ�س��ل ال�ق�ل��وب» ول��م يتكيف مع
«مكتسبات» امليثاق الجديد ولم يتأقلم مع «مقتضياته».
وف ��ي امل �ق��اب��ل ،ه �ن��اك ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة م ��ن ول ��د ف ��ي ع�ه��ود
الطائف ،حتى استبطنه طبيعة ثانية ،وميثاقًا متزحلقًا
يومًا بعد ي��وم ،ودرك��ًا بعد درك .في الحكومة من عاش
عقدًا ونيف بال شريك ،وب�لا محاور ،وب�لا حتى «آخ��ر»،
فكيف ٍّ
بند.
ه �ك��ذا ت �ب��دو ح�ك��وم��ة م�ي�ق��ات��ي ك��أن ف�ي�ه��ا ع��ون اآلت ��ي من
ت �ص ��ورات ال�ح�ل��ف ال �ث�لاث��ي ف��ي ن�س�خ�ت��ه ل�ل�ق��رن ال��واح��د
َ ً
وال�ع�ش��ري��ن ،م�خ�ت��زال ف��ي ف��ري�ق��ه ،ب��ل ح�ت��ى ف��ي شخصه،
فيما اآلخ��رون فيها آتون ـــ عن حسن نية ـــ من تصورات
«التحالف الرباعي» وديمقراطيته التراتبية ،في صيغة
اعتقدوا أنها صالحة لكل يوم وعقد وقرن.
بال أحكام قيمية ،وال إدانات أو اتهامات ،على طاولة تلك
الحكومة ناس من زمنني مختلفني ،في زمن ضاغط ّعلى
االثنني ،ووسط واجب عليهما أن ّ
يسرعا الزمن ويكثفاه
ّ
ويثمراه ،تحت طائلة الخروج منه.

علم
و خبر
الحرص على التوازن الطائفي

لن تبدأ المحاكمات
قبل صيف  ،2012وذلك
بعد انتهاء تحقيقات
فريق الدفاع

يطلب الدفاع أيضًا معلومات ومساعدة
من السلطات اللبنانية أو من دول أخرى.
وب � �ع � ��د ال � �ح � �ص� ��ول ع � �ل� ��ى إذن ق ��اض ��ي
اإلج � � ��راءات ال�ت�م�ه�ي��دي��ة ،ي �ج��وز ل�ل��دف��اع
أيضًا استدعاء الشهود وإجراء عمليات
ال �ت �ف �ت �ي��ش وامل� � �ص � ��ادرة .وي � �ق� � ّ�دم م�ك�ت��ب
ال� ��دف� ��اع ل � ��دى امل �ح �ك �م��ة امل� �س ��اع ��دة إل��ى
وك�ل��اء ال ��دف ��اع ف��ي ال� �ش ��ؤون ال�ق��ان��ون�ي��ة
والتنظيمية.
وف� � � ��ي ه� � � ��ذه امل � ��رح� � �ل � ��ة ،ت� �ج� �ي ��ز ق� ��واع� ��د
اإلج � � ��راءات أي �ض��ًا ،ت �ق��دي��م دف� ��وع أول �ي��ة
ب �ع ��دم اخ �ت �ص��اص امل �ح �ك �م��ة ،أو ال��زع��م
بوجود عيوب قانونية و/أو تقنية في
ش �ك��ل ق� ��رار االت� �ه ��ام ،أو ال �ت �م��اس فصل
بعض التهم عن غيرها .ويمكن الفريقني
إيداع هذه الطلبات خطيًا.
ث��ان �ي��ًا ،وض ��ع خ �ط��ة ال �ع �م��ل وامل �ح��اك �م��ة.
ّ
فقبل الشروع في اإلج��راءات بما ال يقل
عن أربعة أشهر ،يضع قاضي اإلجراءات
التمهيدية خ�ط��ة ع�م��ل ،وي �ح� ّ�دد م��وع�دًا
أول �ي��ًا ل�ب��دئ�ه��ا .وع�ل�ي��ه أن ي�م�ن��ح ال��دف��اع

وقتًا كافيًا لدراسة القضية واالستعداد
للمحاكمة.
ٌ
ق��اض��ي اإلج � ��راءات التمهيدية م�س��ؤول
أي �ض��ًا ع��ن ت �ق��دي��م م �ل��ف ل �غ��رف��ة ال��درج��ة
ّ
يتضمن عدة بنود ،منها:
األولى
ــــ جميع املستندات التي أودعها الفريقان
واملتضررون املشاركون في اإلجراءات.
ــــ جميع األوامر والقرارات التي أصدرها
وملخص لها.
ــــ اقتراحات بشأن الشهود الذين يعتزم
امل ��دع ��ي ال� �ع ��ام اس �ت��دع��اء ه��م وال �ش �ه��ود
ال��ذي��ن ي��ري��د امل�ت�ض��ررون امل�ش��ارك��ون في
اإلجراءات استدعاءهم.
ـ �ـ �ـ �ـ ن �ق ��اط االت � �ف ��اق ون� �ق ��اط ال� �خ�ل�اف ب�ين
االدعاء والدفاع.
أم��ا بشأن احتمال مثول املتهمني أثناء
إج� ��راءات املحاكمة الغيابية ،ف��ورد في
ب �ي��ان امل �ح �ك �م��ة أن ع �ل��ى ل �ب �ن��ان ال �ت��زام��ًا
دائ�م��ًا بالبحث ع��ن املتهمني وتوقيفهم
ون�ق�ل�ه��م إل ��ى ع �ه��دة امل�ح�ك�م��ة .وإذا عثر
ع �ل ��ى امل �ت �ه �م�ي�ن ف� ��ي أث � �ن� ��اء اإلج � � � ��راءات
ال�غ�ي��اب�ي��ة ،أو إذا اخ �ت��اروا امل�ش��ارك��ة في
ه ��ذه اإلج � � ��راءات ،ف�ل�ه��م ال �ح��ق ف��ي طلب
إع � ��ادة م�ح��اك�م�ت�ه��م ب �ح �ض��وره��م .وف��ور
انتهاء إجراءات املحاكمة كاملة ،إذا ظهر
امل�ت�ه�م��ون ف��ي أع �ق��اب إدان �ت �ه��م غ�ي��اب�ي��ًا،
يمكنهم قبول الحكم باإلدانة أو العقوبة
أو قبول الحكم باإلدانة ،ولكن مع طلب
ع�ق��د ج�ل�س��ة ج��دي��دة ل�ج�ه��ة ال�ع�ق��وب��ة أو
طلب إعادة املحاكمة.
(األخبار)

ما قل
ودل
أصدر وزير الداخلية
والبلديات مروان شربل،
قرارًا ّ
فوض بموجبه
صالحية توقيع تراخيص
الزجاج الحاجب للرؤية
(فيميه) ،إلى املسؤول عن
أمنه الشخصي الرائد سعد

َ
كيروزُ .يذكر ّأن آلية منح هذه
التراخيص مثلت أحد أبواب
الفساد في الداخلية خالل
عهود سابقة ،ووصل سعر
الترخيص الواحد
في بعض األحيان إلى ألف
دوالر أميركي.

«حرصًا على التوازن الطائفي» ،طلب محافظ بيروت باإلنابة ناصيف
ق��ال��وش ،ض��م  15مواطنًا إل��ى ق��وائ��م املتعاقدين م��ع بلدية ب�ي��روت ،أهم
م�ي��زات�ه��م «االن �ت �م��اء إل��ى ط��ائ�ف��ة» معينةُ .
وي �ص� ّ�ر أح��د أع �ض��اء املجلس
ال�ب�ل��دي على توظيف ث�لاث��ة م��ن ه��ؤالء ال يملكون ال�ش�ه��ادات املطلوبة
للتعاقد معهم ،بعد فشله في الحصول على تعديل لشهاداتهم من لجنة
التعديالت في وزارة التربيةً ،
بناء على طلب مجلس الخدمة املدنية.

الراعي :حتمية قانون انتخابات جديد
يجزم البطريرك املاروني بشارة الراعي أمام زواره بأن بكركي لن تسمح
أب �دًا بحصول االنتخابات النيابية وفقًا لقانون الستني ،وأن اللجنة
امل�ك�ل�ف��ة إع� ��داد ق��ان��ون ان�ت�خ��اب��ي س�ت�ت��وص��ل ق��ري�ب��ًا إل ��ى اق �ت��راح يرضي
الجميع .وينوي الراعي دعوة جميع النواب املسيحيني ،ال املوارنة فقط،
وبعض الفاعليات املسيحية األخرى إلى لقاء في بكركي .ويشدد الراعي
أم��ام م��ن يلتقيهم على وج��وب أن تتقدم األص ��وات املطالبة بتحسني
األمور املعيشية كل األصوات األخرى.

الحلو في ضيافة املر
زار عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب ميشال الحلو ،النائب ميشال
املر في مركز املر االنتخابي في عمارة شلهوب ـــــ الزلقا األربعاء املاضي
عند الساعة الرابعة ،وأمضى في ضيافته ساعة ورب��ع ساعة في أول
زيارة لنائب من التكتل للعمارة منذ االنتخابات البلدية األخيرة .وأكد
الحلو أن الزيارة شخصية مرتبطة بعمل بعيد عن السياسة.

تخفيف اإلجراءات حول املخيم
وعدت لجنة الحوار اللبناني ـــــ الفلسطيني بعض املعنيني بملف إعادة
إعمار مخيم نهر البارد بأن يخفف الجيش اللبناني من إجراءاته حول
املخيم م��ن خ�لال إل�غ��اء التصاريح وخفض ع��دد الحواجز ع��ن مداخله
الرئيسية.

