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نقوال ناصيف 

لن تختلف جلسة مجلس الوزراء املقّررة 
 10 ع��ن جلسة  بنتائجها  األرب���ع���اء  غ���دًا 
له.  ال��ث��ان��ي، وك��ان��ت آخ��ر انعقاد  تشرين 
إال أنها ستختلف بآثارها حتمًا. وعلى 
السابقة،  الجلسة  إل��ي��ه  ان��ت��ه��ت  م��ا  غ���رار 
امل��ت��ق��ن��ة اإلع�������داد ب���ن ب���ي���روت ودم���ش���ق، 
ب��م��ن��اق��ش��ة م��ل��ف ش��ه��ود ال�����زور م���ن دون 
ال��ت��ص��وي��ت ع��ل��ي��ه، وت��رح��ي��ل��ه إل����ى وق��ت 
ال���خ���وض ف���ي أي بند  الح����ق، وم���ن دون 
آخر س��واه، ذلك ما ستكون عليه جلسة 

األربعاء. 
باملعطيات  تتسم  املقبلة  الجلسة  ل��ك��ن 

اآلتية: 
1����� رغب رئيس الحكومة سعد الحريري 
ف���ي ع��ق��ده��ا ال��س��ب��ت أو االث���ن���ن )أم����س(، 
 ت���ش���اوره م��ع رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة 

ّ
إال أن

ميشال سليمان، في ضوء مشاورات كان 
الرئيس قد أج��راه��ا، أفضى إل��ى االتفاق 
ع���ل���ى ع���ق���ده���ا األرب������ع������اء، وس�����ط ت��س��ّل��ح 
رئيسي الجمهورية والحكومة باملوقف 
الذي يلتقيان عليه، وهو عدم طرح ملف 
 منهما 

ّ
شهود الزور على التصويت. لكل

وجهة نظره ودوافعه املغايرة تمامًا ملا 
لدى اآلخر. 

2����������������� أص������ّر ال����ح����ري����ري ع���ل���ى ال��ص��اح��ي��ة 

في الواجهة

سياسة

شهود الزور: الجميع يسعى وراء  الوقت 

الثاثاء  14  كانون األول  2010  العدد  1291

ص�������در ع������ن رئ�����ي�����س ال���ج���ام���ع���ة 
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة ق�����������راران ي����ح����ددان 
شروط التسجيل في الدكتوراه 
ف���ي امل��ع��ه��د ال��ع��ال��ي ل��ل��دك��ت��وراه 
اإلنسانية  وال��ع��ل��وم  اآلداب  ف��ي 
األول  ي���ح���م���ل  واالج����ت����م����اع����ي����ة، 
الرقم 2656 بتاريخ 2010/12/1 
 14/20 ح����ي����ازة  ع���ل���ى  وي����ن����ّص 
ف���ي دب���ل���وم ال�����دراس�����ات ال��ع��ل��ي��ا 
والنجاح في اختباَري الترجمة 
والتعريب ومادة االختصاص. 
أما الثاني، فيحمل الرقم 2687 
وي��ن��ّص   ،2010/12/2 ب��ت��اري��خ 
على إلغاء شرط حيازة 14/20 
في الدراسات العليا ملرة واحدة 
في العام الدراسي 2010 �� 2011، 
ال��ش��رط��ن اآلخ��ري��ن، أي  ويبقي 
الترجمة والتعريب واالمتحان 

في االختصاص. 
ال���ق���وان���ن  ا������� إن االط������اع ع���ل���ى 
ق��ب��ل  ال�������ص�������ادرة  ال����ص����ل����ة  ذات 
ال����ق����راري����ن امل����ذك����وري����ن ي��ك��ش��ف 
حيثيات  إلى  استنادهما  عدم 
ق���ان���ون���ي���ة، ال ب���ل م��خ��ال��ف��ت��ه��م��ا 
وهو  اإلجراء.  املرعّية  القوانن 

ما سنوضحه في ما يأتي: 
* إن القرارين يشترطان نجاح 
ال���ط���ال���ب ف����ي ال���ل���غ���ة األج��ن��ب��ي��ة 
كشرط للتسجيل في الدكتوراه، 
ل��ق��ان��ون تنظيم  وه����ذا م��خ��ال��ف 
ال����ج����ام����ع����ة ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة ال����رق����م 
 1967/12/26 ب��ت��اري��خ   75/67
على  ينص  وال��ذي  وتعدياته، 
العربية،  هي  التدريس  لغة   

ّ
أن

ف��ك��ي��ف ي���ص���ار، وال���ح���ال���ة ه���ذه، 
التسجيل  من  الطاب  منع  إلى 
ب���ن���اًء ع��ل��ى م��ع��ي��ار ال��ن��ج��اح في 

اللغة األجنبية؟ 
امل�����ذك�����وري�����ن  ال������ق������راري������ن  إن   *
ي��خ��ال��ف��ان ن���ص امل���رس���وم ال��رق��م 
900 )ال��ن��ظ��ام ال��ع��ام ل��ل��دك��ت��وراه 
في الجامعة اللبنانية( بتاريخ 
ال��ذي يحدد شروط   1983/8/4
االن���ت���س���اب إلع������داد ال���دك���ت���وراه 
اللبنانية،  البكالوريا  بحيازة 
اإلج������������ازة، دب�����ل�����وم ال������دراس������ات 
ال���ع���ل���ي���ا. وم���ع���ل���وم أن امل���رس���وم 
ال ُيلغى ب��ق��رار، ه��ذا ف��ض��ًا عن 
 846 ل����ل����ق����راري����ن  م���خ���ال���ف���ت���ه���م���ا 
ع��ل��ى  ي���ن���ص���ان  ال���ل���ذي���ن  و1360 
ال����ش����روط ن��ف��س��ه��ا ال���ت���ي ي��ن��ص 

عليها املرسوم الرقم 900. 
ت��ت��ّم في  ات   ه���ذه اإلج�������راء

ّ
* إن

قوانن منّظمة  ظل عدم وجود 
ل��ل��م��ع��ه��د ال���ع���ال���ي ل���ل���دك���ت���وراه، 
ال��ت��س��اؤالت  ن��ط��رح  م��ا يجعلنا 

اآلتية: 
�������� ك����ي����ف ي����ب����ن����ى ن�����ظ�����ام ج���دي���د 
ي�����ط�����ال ال����ب����ن����ي����ة األك����ادي����م����ي����ة 
يعتمد  للدكتوراه  والقانونية 
على توصية لجنة مغفلة، كما 
أشار املرسوم 2656، ال ترتبط 
ب��م��دار ع��م��ل م��ج��ل��س ال��ج��ام��ع��ة 
تتولى  التي  املؤسسة  هو  بما 
أي ت��ق��ي��ي��م وت��ج��دي��د أك��ادي��م��ي 

للمناهج. 
ت��ف��رض ش����روط للسنة  ك��ي��ف   �����
ال��ت��ح��ض��ي��ري��ة ت��ق��ت��ض��ي ال��ت��ف��رغ 
الجامعة  تؤمن  فهل  للدراسة، 
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة ال�����ش�����روط امل����ادي����ة 

طابها؟  لتفّرغ 
2����� أال ي��ع��ّد ف���رض ام��ت��ح��ان في 
للتسجيل  شرطًا  االختصاص 
ف����ي ال����دك����ت����وراه ع���ل���ى ال��ط��ال��ب 
ال��ذي أن��ه��ى اإلج���ازة، ال��ج��دارة، 
وال��������دب��������ل��������وم ف��������ي ال�����ج�����ام�����ع�����ة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ت��ش��ك��ي��ك��ًا ب��أس��ات��ذة 
اإلج������ازة وال����ج����دارة وال��دب��ل��وم 

الخمسة؟  الفروع  في 
كلوت  يوسف 
العالي  املعهد  طالب في 
للدكتوراه

رسائل إلى المحرر

دكتوراه »اللبنانّية« 
امل���ن���ص���وص ع��ل��ي��ه��ا ف����ي امل��������ادة 64 م��ن 
ال��دس��ت��ور ال��ت��ي ت��ن��ي��ط ب���ه وض���ع ج���دول 
أعمال مجلس الوزراء بعد إطاع رئيس 
إلى  املجلس  ودع���وة  عليه،  الجمهورية 
االجتماع. وأبلغ إلى سليمان، تبعًا لهذه 
الصاحية، أنه سيدرج موضوع شهود 
الزور في جدول األعمال، لكنه لن يكون 
األول، ويوّد وضعه بن البند 10 والبند 
يوافقه  بأنه  الجمهورية  رئيس  رّد   .15
الدستورية،  صاحياته  ممارسته  على 
إال أنه يريد أن يرأس هو جلسة مجلس 
ال������وزراء، وذل����ك ي��ع��ن��ي ع��ق��ده��ا ف��ي قصر 
ب���ع���ب���دا ب���رئ���اس���ة رئ����ي����س ال���ج���م���ه���وري���ة. 
وع���ن���دم���ا ي��ق��ب��ض رئ���ي���س ال�����دول�����ة ع��ل��ى 
األع��م��ال  الجلسة يصبح ج���دول  س 

ّ
ت���رؤ

ب��ن ي��دي��ه، وه���و ي��ق��ل��ب ت��رات��ب��ي��ة ال��ب��ن��ود 
وفق ما يراه مائمًا. 

 ملف شهود الزور 
ّ

كان املقصود بذلك أن
أصبح بندًا أّول في جدول أعمال جلسة 
الحريري بموقف  ال���وزراء. سّلم  مجلس 
ع ع���ل���ى ال���������وزراء ج����دول 

ّ
س���ل���ي���م���ان، ف�������وز

ال��زور في رأس  أعمال دّون ملف شهود 
بنوده. 

بموقفه  الجمهورية  رئيس  يتمّسك   �����3
ع���ل���ى  األول  ال�����ب�����ن�����د  ط���������رح  ال��������راف��������ض 
التصويت، إذا تعّذر التوافق على إحالة 
امللف على املجلس العدلي. ويوافقه هذا 
الرأي رئيس الحزب التقّدمي االشتراكي 
النائب وليد جنباط الذي ال يزال يقاوم 
إبعاد  بغية  التصويت  على  امللف  ط��رح 
ال��ك��أس ع��ن��ه، رغ���م ت��أي��ي��ده إح��ال��ت��ه على 
امل��ج��ل��س ال��ع��دل��ي، وي��ح��ّب��ذ إي��ج��اد سبب 

إلقناع رئيس الحكومة بهذا الخيار. 
إال أن لجنباط مبّررًا آخر للتخلص من 
التصويت، هو عدم استعجاله اصطفاف 
وزرائ��ه الثاثة في فريق 8 آذار، في ظل 
السورية   ����� السعودية  الجهود  استمرار 
إليجاد تسوية للمأزق اللبناني، ورهانه 
على هذه الجهود. وهو ما كان جنباط 
ق��د أب��ل��غ��ه إل���ى ال��ق��ي��ادة ال��س��وري��ة عشية 
جلسة 10 تشرين الثاني، وال يزال يعتقد 
بأن تفادي االحتكام إلى التصويت، وإن 

م��ن دون ال��ت��وّص��ل إل��ى ب��ّت ملف شهود 
أفضل خيارًا من تصويت يؤول  ال���زور، 

إلى انقسام السلطة اإلجرائية. 
ع ال��ق��وى ب��ن رافضي 

ّ
4����� ف��ي ض��وء ت���وز

ورئيس  الجمهورية  كرئيس  التصويت 
ال��ح��ك��وم��ة وج��ن��ب��اط، وم��ؤي��دي��ه ك���وزراء 
8 آذار، ت��رج��ح ك��ف��ة األوائ�����ل، إذ ي��ؤّل��ف��ون 
ال������وزراء، فضًا  ع��ن��دئ��ذ غ��ال��ب��ي��ة مجلس 
ع����ن ت���ش���ّب���ث س��ل��ي��م��ان ب���ب���ذل أق���ص���ى م��ا 
يسعه للحؤول دون وصول مناقشة بند 
شهود ال��زور إلى جدل على طرحه على 

التصويت أو عدمه. 
ي����ت����راف����ق ه�������ذا امل�����وق�����ف م�����ع واق��������ع ح����ال 
ال��وزراء الخمسة املحسوبن على رئيس 
لوجه  وجهًا  أصبحوا  متى  الجمهورية 
أم���ام ال��ت��ص��وي��ت: زي���اد ب���ارود يمضي ما 

الرئيس. منى عفيش ال تكتم  ي��ق��ّرره  ف��ي 
ال��س��ّي��د  ق����وى 14 آذار. ع���دن���ان  إل����ى  م��ي��ًا 
آذار. عدنان   8 وزراء  م��ع  ي��ص��ّوت  حسن 
قصار يغيب عن الجلسة رغم أنه زار قبل 
أك��ث��ر م��ن شهر دم��ش��ق واج��ت��م��ع بمعاون 
ن���ائ���ب ال���رئ���ي���س ال����س����وري ال����ل����واء محمد 
ناصيف، وأخطره أنه يدعم وجهة النظر 
التي تشجعها سوريا. أما إلياس املر فإن 
رف��ض��ه امل���ش���ارك���ة ف���ي أي ج��ل��س��ة ملجلس 
َم���ن وصفهم  ُي����درج فيها ب��ن��د  ال�����وزراء ال 
والكراهية،  القتل  على  محّرضون  بأنهم 
ي���م���ث���ل س���ان���ح���ة م���ه���م���ة ل����ع����دم ح���ض���وره 
م��ج��ل��س ال����������وزراء وال���ت���خ���ل���ص م����ن ع���بء 

التصويت عليه.
بندًا  ُأدرج  ال���زور  دام ملف ش��ه��ود  م��ا   �����5
أّول في جلسة مجلس الوزراء، فإن وزراء 

جلسة مجلس الوزراء 
غدًا سبقها، كما سيليها، 

تصعيد إعالمّي عالي النبرة، 
ليس إّل. كّل األفرقاء بال 

استثناء يسعون إلى إمرار 
الوقت في انتظار املساعي 

السعودّية ــ السورّية. ل 
حلول في حوزة أحد، ول أحد 

جاهزًا لالتفاق، ألي اتفاق 

ـ بالل جاويش( يلتقي رئيس الحكومة ورئيس الجمهورّية على عدم طرح ملف شهود الزور على التصويت )أرشيفـ 

قبل  رفعت  وأخ���رى  ملغاة  جلسة  بعد 
حسم بندها األول، تبدو جلسة ال�300 
ال��وزراء غدًا مفتوحة على  بند ملجلس 
كل االحتماالت: التأجيل قبل موعدها 
بحجة العمل على تحقيق توافق يمنع 
النصاب  الحكومة، عدم توفير  تفجير 
التأجيل  على  التفاهم  يتحقق  ل��م  إذا 
أن  استبعاد  م��ع  املقبلة،  الساعات  ف��ي 
ي���ق���دم أي ف���ري���ق م���ن���ف���ردًا ع��ل��ى ت��ط��ي��ي��ر 
ال����ن����ص����اب ك�����ي ال ُي����ّت����ه����م ب��ال��ت��ع��ط��ي��ل، 
ان���ع���ق���اد ال��ج��ل��س��ة وال���ت���وج���ه ب��ال��ت��ال��ي 
إل����ى س��ي��ن��اري��وي��ن ت��ف��ج��ي��ري��ن وث��ال��ث 
م��ك��ّرر: ع��دم ال��ب��دء بملف ش��ه��ود ال��زور 
املعلق منذ الجلسة األخيرة، ما يعني 

أو  السابقة،  املعارضة  وزراء  انسحاب 
ال��ب��دء بهذا امل��ل��ف، وف��ي ح��ال الوصول 
إلى التصويت ينسحب وزراء قوى 14 
آذار، مناقشة امللف ورفع الجلسة قبل 
أو كصورة  التصويت...  إل��ى  ال��وص��ول 
وردي�����������ة: ت���ت���ح���ق���ق م����ع����ج����زة ال����ت����واف����ق 
وي���ن���ع���ق���د امل���ج���ل���س وي����ن����اق����ش ج�����دول 

أعماله بأقل األضرار املمكنة. 
رئ����ي����س م���ج���ل���س ال�����ن�����واب ن���ب���ي���ه ب���ري 
اس����ت����ب����ق ه��������ذه ال����ج����ل����س����ة امل���ص���ي���ري���ة 
معاونه  بها  تنّقل  بمبادرة  للحكومة 
ال��س��ي��اس��ي ال��ن��ائ��ب ع��ل��ى ح��س��ن خليل 
ب�����ن رئ����ي����س����ي ال����ج����م����ه����وري����ة م���ي���ش���ال 
س��ل��ي��م��ان وال��ح��ك��وم��ة س��ع��د ال��ح��ري��ري 
خليل  وأع��ل��ن  جنباط.  وليد  والنائب 
ب���ع���د ه������ذه ال����ج����ول����ة، ف����ي ات����ص����ال م��ع 
ت��ل��ف��زي��ون ال��ج��دي��د، أن ه��ن��اك م��ح��اول��ة 
التصويت  إلى  الوصول  لتافي  تبذل 
أو إلى قرار االنسحاب من جلسة الغد، 
م��ش��ي��رًا إل����ى أن س��ل��ي��م��ان وال���ح���ري���ري 
»ال ي���ؤّي���دان م��ب��دأ ال��ت��ص��وي��ت، ون��ح��ن 
م�����ص�����ّرون ع���ل���ى ال���ح���س���م ت���ح���ت س��ق��ف 
املجلس العدلي. وما نحاوله اليوم هو 
بعد  وق��ال  وسطية«.  بصيغة  الخروج 
لقائه الحريري إنه ملس لدى جميع من 
التقاهم »نّيات طيبة باتجاه التفاؤل«. 
ال���NBN عن أوساط  وقد نقل تلفزيون 
رئاسة الجمهورية أن اجتماع سليمان 
وخ��ل��ي��ل »ك���ان م��ري��ح��ًا ج���دًا وف��ت��ح ك��وة 
أن يحصل  ال��ح��ل«، مرّجحة  في طريق 

التوافق على مخرج.

وأت��ب��ع��ت م��ب��ادرة ب���ري ب��إع��ان تأجيل 
ال��س��اب��ق��ة  امل����ع����ارض����ة  وزراء  اج���ت���م���اع 
م��ن م��س��اء أم���س إل���ى م��س��اء ال��ي��وم في 
مجلس ال��ن��واب، وذل���ك إلع��ط��اء ال��وق��ت 
التشاور واالتصاالت، كما  للمزيد من 
ال��ل��ه ف��ي حديث  ذك��ر ال��وزي��ر علي عبد 
ت��ل��ف��زي��ون��ي، م���ش���ددًا ف���ي ال���وق���ت نفسه 
ع��ل��ى ض����رورة ب���ّت م��ل��ف ش��ه��ود ال���زور 
في جلسة الغد قبل االنتقال إلى باقي 
وزراء  انسحاب  يستبعد  ول��م  البنود، 
امل��ع��ارض��ة م���ن ال��ج��ل��س��ة ف���ي ح���ال ع��دم 

فا  التوافق،  حصل  »إذا  أم��ا  التوافق، 
داع������ي ل���ان���س���ح���اب أو ال����وص����ول إل���ى 

التصويت«.
وق���د ش��ك��ر ج��ن��ب��اط، ع��ب��ر ق��ن��اة امل��ن��ار، 
م��س��اع��ي ب����ري ل���ل���وص���ول إل����ى ت���واف���ق، 
ت����ارك����ًا أم�����ر م��ت��اب��ع��ة االت�����ص�����االت إل���ى 
ال����وزي����ر غ������ازي ال���ع���ري���ض���ي ال������ذي أك���د 
ف���ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي أن االت���ص���االت 
ال��س��ي��اس��ي��ة ت��ك��ث��ف��ت م��ن��ذ ص��ب��اح أم��س 
»على أعلى املستويات بن كل املراجع، 
وي���ج���ري ف���ي خ��ال��ه��ا ت�����داول ع����دد من 
نتيجة  إلى  الوصول  أمل  على  األفكار 
إلى  ونعود  املشاكل  كل  فيها  نتجاوز 
ع��م��ل امل���ؤس���س���ات ال���ت���ي ك����ان ي��ج��ب أال 
ت��ت��وق��ف أس���اس���ًا«. وأم����ل ع���دم ح��ص��ول 
»ال  ان���س���ح���اب���ات م����ن ج���ل���س���ة ال����غ����د، ف�����
مصلحة لنا جميعًا كلبنانين في أي 

خطوة من هذه الخطوات«.
وامل��واق��ف  واد  ف��ي  املساعي  بقيت  لكن 
في واد آخر، فتواصلت حملة قوى 14 
واتهامه  تحديدًا،  الله  ح��زب  على  آذار 
»ال��ت��ص��ع��ي��د امل��ت��م��ادي«  م��ن ال��ك��ت��ائ��ب ب���
ضد املحكمة الدولية، فيما أكد رئيس 
اللبنانية  ل��ل��ق��وات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
مباشرة،  غير  بطريقة  جعجع،  سمير 
أف���رادًا من  االتهامي سيّتهم  ال��ق��رار  أن 
حزب الله، بقوله: »إذا صدر هذا القرار 
ف���م���ن س���ي���ق���وم ب���ف���ت���ن���ة؟ ف���ل���و ك���ن���ت ف��ي 
مكان حزب الله، لسّلمت أّي متهم إلى 
امل��ح��ك��م��ة ال��دول��ي��ة وأك��م��ل��ت ف��ي منطق 
فيها  ليس  إذ  نفسه،  االت��ه��ام��ي  ال��ق��رار 

عني التينة أطلقت
مبادرة باتجاه بعبدا والسرايا 

»الخروج  وكليمنصو لـ
بصيغة وسطية«، ولقتها 

أوساط رئاسة الجمهورية 
بالحديث عن فتح كّوة في 
طريق الحل. لكن حتى ليل 

أمس، لم يّتضح مصير جلسة 
الـ300 بند غدًا: توافق أو 

تأجيل أو تفجير

مجلس الوزراء غدا أمام إحتماالت مفتوحة
المشهد السياسي

الحرّيات  تضامنًا مع 
و»األخبار«  الصحافّية 

ف��ي  ال������ن������دوة  دار  ف������ي  ي�����ق�����ام 
ال����ح����م����را ب�����ب�����ي�����روت، ال���ث���ان���ي���ة 
األربعاء،  غد  ظهر  من  عشرة 
ل��ق��اء ت��ض��ام��ن��ي م���ع ال��ح��رّي��ات 
الصحافّية وجريدة »األخبار« 
اح�����ت�����ج�����اج�����ًا ع�����ل�����ى ت�����ع�����ّرض 
موقعها اإللكتروني للقرصنة. 
لعدد  كلمات  اللقاء  ويتضّمن 

مني والشخصّيات.
ّ
من املنظ


