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استقالة «نصف» المحكمة الدولية
استقال من منصبه أمس
رئيس غرفة الدرجة االولى
في املحكمة الدولية
الخاصة بجريمة اغتيال
الرئيس رفيق الحريري ،قبل 4
أشهر من مباشرته محاكمة
املتهمني
اس �ت �ق��ال ال �ق��اض��ي روب� ��رت روث ،أم��س،
م � ��ن م �ن �ص �ب ��ه ف � ��ي امل� �ح� �ك� �م ��ة ال ��دول� �ي ��ة
ال� �خ ��اص ��ة ب �ج��ري �م��ة اغ� �ت� �ي ��ال ال��رئ �ي��س
رفيق الحريري .ليست ه��ذه االستقالة
عادية ،وال تشبه ما سبقها في سلسلة
االس �ت �ق��االت ال �ت��ي ت �ك��اد ال ت�ن�ت�ه��ي في
املحكمة التي لم تبدأ عملها بعد ،رغم
مضي  4سنوات و 6أشهر على والدتها.
ف��روث ه��و رئ�ي��س غ��رف��ة ال��درج��ة االول��ى
في املحكمة .أي أنه رئيس الهيئة التي
ُ
س��ت �ح��اك��م امل �ت �ه �م�ين ،وت� �ص ��در ب�ح�ق�ه��م
االح �ك��ام .وك ��ان م��ن امل�ن�ت�ظ��ر ان يجلس

ال��رج��ل ت�ح��ت ق��وس امل�ح�ك�م��ة ،ل�ي�م��ارس
املهمة التي ُع نِّي ألجلها ،يوم  13كانون
الثاني  .2014لكنه فاجأ الجميع أمس
ّ
املدوية ،نظرًا لتراجع
باستقالته (غير
املحكمة على سلم االولويات اإلعالمية
والسياسية) .البيان الرسمي الصادر
عن املحكمة لم يذكر سبب االستقالة.
م � � �ص � ��در رس � � �م � ��ي ف � � ��ي امل � �ح � �ك � �م� ��ة ق � ��ال
إن روث اس� � �ت� � �ق � ��ال ب � �س � �ب ��ب «خ �ل ��اف
ق��ان��ون��ي ،ت�ف��اص�ي�ل��ه س ��ري ��ة» .ك��ال �ع��ادة،
ت ��ري ��د امل �ح �ك �م��ة إض � �ف ��اء ال� �س ��ري ��ة ع�ل��ى
معلوماتها العلنية جديًا ،من تفاصيل
تحقيقات مدعيها العام (دانيال بلمار
الذي استقال أو الحالي نورمان فاريل)
إل��ى إف� ��ادات ش �ه��وده��ا ،ال �ك��اذب�ين منهم
وال � �ص� ��ادق �ي�ن .م� �ص ��ادر أخ � ��رى ت��وض��ح
أس� � �ب � ��اب اس� �ت� �ق ��ال ��ة روث :ه � ��و خ�ل�اف
ب �ي �ن��ه وب �ي��ن رئ� �ي ��س امل �ح �ك �م��ة داي �ف �ي��د
باراغواناث ،على خلفية رأي كل منهما
في االعتراض الذي قدمه محامو الدفاع
عن ثالثة من املتهمني ،بالتعديل األخير
على القرار االتهامي الصادر عن مكتب
امل��دع��ي ال �ع��ام .وت�ش�ي��ر امل �ص��ادر إل��ى أن
روث رفض قبول االعتراض ،فاستأنف

امل� �ح ��ام ��ون أم � ��ام ال �ه �ي �ئ��ة األع� �ل ��ى ال �ت��ي
ي��رأس �ه��ا رئ �ي��س امل�ح�ك�م��ة ب��اراغ��وان��اث.
ب� � � ��دوره� � � ��ا ،ردت غ � ��رف � ��ة االس� �ت� �ئ� �ن ��اف
االع � � �ت� � ��راض ،ل �ك �ن �ه��ا ض � ّ�م� �ن ��ت ق ��راره ��ا

سارع القاضي
دايفيد باراغواناث إلى
بدال
قاض رديف ً
تعيين ٍ
من روث في هيئة
المحكمة

م�لاح�ظ��ات ح��ادة ب�ح��ق ق��رار روث ،رأى
فيها االخير خالفًا جوهريًا بينه وبني
ب ��اراغ ��وان ��اث ،وخ��اص��ة ب �ع��دم��ا اس�ت�ن��د
م �ح��ام��و ال ��دف ��اع إل ��ى م�ل�اح �ظ��ات غ��رف��ة

االس�ت�ئ�ن��اف ل�ت�ق��دي��م اع �ت��راض��ات أخ��رى
على القرار االتهامي املعدل.
ّ
تتحدث مصادر املحكمة
من جهة أخرى،
ع ��ن خ�ل�اف وق ��ع ب�ي�ن روث وم �س��ؤول�ين
آخرين في املحكمة ،ألن قرار تحديد يوم
 13ك��ان��ون ال�ث��ان��ي  2014امل�ق�ب��ل م��وع�دًا
ل �ب��دء امل �ح��اك �م��ة ،ه��و ق� ��رار «غ �ي��ر مبني
على وقائع صلبة ،خصوصًا أن قاضي
االج ��راءات التمهيدية دان�ي��ال فرانسني
ح� � � � ّ�دده ل �س �ب��ب وح � �ي� ��د ،وه � ��و ض � ��رورة
ت�ح��دي��د م��وع��د ،ألن امل�ح�ك�م��ة ل��ن تتلقى
التمويل ال�ل�ازم إذا ل��م تباشر محاكمة
املتهمني» ،على حد قول املصادر.
وبحسب امل �ص��ادر ،ف��إن ه��ذه االستقالة
ه��ي األب � ��رز ف��ي امل�ح�ك�م��ة م �ن��ذ اس�ت�ق��ال��ة
دان� �ي ��ال ب �ل �م��ار ،امل ��دع ��ي ال �ع ��ام ال�س��اب��ق
في املحكمة التي استقال ثالثة رؤساء
ل�ق�ل�م�ه��ا وع� ��دد م ��ن ال �ن��اط �ق�ين ب��اس�م�ه��ا
أو باسم مدعيها العام وأح��د قضاتها
وع� � ��دد م� ��ن م��وظ �ف �ي �ه��ا وم �س �ت �ش��اري �ه��ا
وم� �س� �ت� �ش ��اري م �ك �ت ��ب االدع � � � � ��اء وع � ��دد
م��ن امل�ح�ق�ق�ين .وت�ش�ي��ر امل �ص��ادر إل��ى أن
روث ه��و رئ�ي��س «ن�ص��ف املحكمة» ،ألن
ن �ظ��ام م�ح�ك�م��ة ال �ح ��ري ��ري ي �ت �ح��دث ع��ن

م�ح��اك�م��ة م��ن درج �ت�ي�ن :ال��درج��ة االول ��ى
واالستئناف.
وف ��ي ب �ي��ان �ه��ا ام� ��س ،أش � ��ادت امل�ح�ك�م��ة،
ك �ع��ادت �ه��ا ،ب �س �ي��رة امل �س �ت �ق �ي��ل ،م �ش��ددة
ع �ل��ى أن خ ��روج ��ه م�ن�ه��ا ل ��ن ي��ؤث��ر على
تحضيرات بدء املحاكمة .بالتأكيد ،لن
تؤثر االستقالة على إج��راءات املحكمة
ال�ت��ي ت�س�ي��ر ب �ق��رار س�ي��اس��ي .ورئيسها
داي�ف�ي��د ب��اراغ��وان��ث ،ع�ّي�نّ أم��س العضو
ال � ��ردي � ��ف ف� ��ي غ� ��رف� ��ة ال � ��درج � ��ة االول � � ��ى،
ال �ق��اض��ي ج��ان�ي��ت ن��وس��وورث��ي ،ع�ض�وًا
ً
أص �ي�ل�ا ف��ي ال �غ��رف��ة ،ال �ت��ي ب��ات��ت مؤلفة
من القضاة :جانيت نوسوورثي ،وليد
العاكوم (عضو رديف) ،ميشلني بريدي،
ودايفيد ري .وسيكون على املحكمة أن
ت�ن�ت�خ��ب رئ�ي�س��ًا ج��دي �دًا ل�غ��رف��ة ال��درج��ة
االولى ،خلفًا لروث.
كذلك من املنتظر أن يعينّ األم�ين العام
لالمم املتحدة بان كي مون عضوًا رديفًا
ج ��دي� �دًا (غ �ي��ر ل �ب �ن��ان��ي) خ �ل�ال األش �ه��ر
املقبلة ،ليحل محل نوسوورثي.
ُي ��ذك ��ر أن روث س ��وي� �س ��ري ال�ج�ن �س �ي��ة
والتحق باملحكمة في أيلول .2011
(األخبار)

تقــرير

الموافقات االستثنائية :صالحيات الحكومة في يد البوجي
تختصر «املوافقات
االستثنائية» مجلس الوزراء
مجتمعًا بشخص رئيسي
الجمهورية وحكومة تصريف
األعمال ،كما تختصر كل
الصالحيات بتعميم يصدر
عن موظف هو األمني العام
ملجلس الوزراء سهيل البوجي.
هذه املوافقات أدت إلى
نشوب خالف جديد مع تكتل
«التغيير واإلصالح» الذي رأى
في هذا اإلجراء «هرطقة
دستورية»
ميسم رزق
ص� � ��در ع� ��ن رئ � �ي� ��س ح� �ك ��وم ��ة ت �ص��ري��ف
ّ
األع� �م ��ال ن �ج �ي��ب م �ي �ق��ات��ي ت�ع�م�ي��م ذك ��ر
ب ��أن ��ه «ال ُي� �م� �ك ��ن ال� �ح� �ك ��وم ��ة م �م��ارس��ة
صالحياتها قبل نيلها الثقة وال بعد
اس�ت�ق��ال�ت�ه��ا أو اع�ت�ب��اره��ا مستقيلة إال
ب��امل�ع�ن��ى ال�ض�ي��ق ل�ت�ص��ري��ف األع �م��ال».
وب�ع��د إش��ارة التعميم إل��ى أن «اعتماد
ن� �ظ ��ري ��ة ت� �ص ��ري ��ف األع� � �م � ��ال ب��امل �ع �ن��ى
ال�ض�ي��ق م��ن ش��أن��ه أن ي�ح� ّ�د م��ن املفهوم
امل � �ك� ��رس اج� �ت� �ه ��ادًا ل�ل�أع� �م ��ال اإلداري � � ��ة
ال �ع��ادي��ةُ ،
وي �ق �ل��ص األع �م��ال وال �ق ��رارات
ً
ال �ت��ي م��ن امل�م�ك��ن اع �ت �ب��اره��ا ت��دخ�لا في
ت �ص��ري��ف األع� �م ��ال» ،خ �ل��ص إل ��ى أن ما
ي ��دخ ��ل ف ��ي ن� �ط ��اق ت �ص��ري��ف األع � �م ��ال،
ه��و «ت�ل��ك ال �ق��رارات ال�ت��ي م��ن ش��أن ع��دم
ً
ات� �خ ��اذه ��ا أن ي �ن �ت��ج ف� ��راغ� ��ًا ك� ��ام �ل�ا أو
ً
تعطيال لكل أع�م��ال السلطة التنفيذية
ووق�ف��ًا إلدارة مصالح ال��دول��ة» ،وكذلك
«األع� � �م � ��ال ال� �ت ��ي ت� �ج ��د م� �ب ��ررات� �ه ��ا ف��ي
حالة الضرورة والظروف االستثنائية
وت ��أم�ي�ن ال� �ن� �ظ ��ام ال� �ع ��ام وأم � ��ن ال ��دول ��ة
الداخلي والخارجي ،وتلك التي يحتمل
سقوطها ان لم تتخذ في مهلة محددة
بالقوانني» .لذا طلب من جميع الوزراء
«ح � �ص� ��ر م � �م ��ارس ��ة ص�ل�اح� �ي ��ات� �ه ��م ف��ي
نطاق األعمال اإلدارية العادية باملعنى
الضيق».

ّ
استجد الخالف
نتيجة لهذا التعميم،
بني تكتل التغيير واإلصالح والرئيس
م�ي�ق��ات��ي ،ح�ي��ث ي��رى األول ف��ي «ب�ن��وده
ه ��رط� �ق ��ة دس� � �ت � ��وري � ��ة» ،خ� �ص ��وص ��ًا أن
«م��ا ن��ص عليه ال�ق��ان��ون ف��ي م��ا يتعلق
ب �م �م��ارس��ة ال �ح �ك��وم��ة وص�ل�اح �ي��ات �ه��ا،
ال ي�ن�س�ح��ب ع �ل��ى ص�لاح �ي��ات ال � ��وزراء،
وال � �ت� ��ي ت �ع �ت �ب��ر ال � ��وزي � ��ر رأس إدارت � � ��ه
وت�ن�ي��ط ب��ه ص�لاح�ي��ة تطبيق ال�ق��وان�ين
واألنظمة التي ترعى شؤون وزارته إال
بمقدار ما يتعلق منها بمشاركته في
ت�ق��ري��ر س�ي��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة .وه ��ذا يعني
أن ال�ت�ع�م�ي��م ي�ش�ك��ل خ��رق��ًا ل �ل��دس �ت��ور».
وأكثر ما أثار حفيظة التكتل الذي رأى
في «أوامر ميقاتي بدعة» ،هو «مطالبة
ال� � � � � � ��وزراء ،ف � ��ي ح� � ��ال اع � �ت � �ب� ��ار أن ث �م��ة
ق ��رارًا إداري� ��ًا ي��دخ��ل ف��ي ن �ط��اق األع �م��ال
ال�ت�ص��ري�ف�ي��ة ال �ت��ي ت�ق�ت�ض��ي ال �ض ��رورة
ات � � �خ � � ��اذه ف� � ��ي خ � �ل ��ال ف� � �ت � ��رة ت �ص ��ري ��ف
األع �م��ال ،إي ��داع م �ش��روع ال �ق��رار رئ��اس��ة
مجلس ال��وزراء للحصول على املوافقة
االستثنائية لفخامة رئيس الجمهورية
ودول � � � � ��ة رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء»،
ً
متسائال عن النص القانوني الذي منح
ال��رئ�ي�س�ين م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان وم�ي�ق��ات��ي
صالحية إعطاء املوافقة االستثنائية،
وال�ن��ص ال��ذي ُيجيز اخ�ت�ص��ار السلطة
اإلج ��رائ� �ي ��ة ب �ش �خ �ص �ي �ه �م��ا« ،ح �ي ��ث م��ن
امل�ف�ت��رض أن ي�ت� ّ�م ب��ت األع�م��ال اإلداري ��ة،
م��ن خ�لال اجتماع الحكومة املستقيلة
الت � �خ� ��اذ ال � �ق� ��رار ب � ��دال م� ��ن ح �ص ��ر ه ��ذه
ال �ص�ل�اح �ي��ة ب��رئ �ي��س ال ي �ت �م �ت��ع س��وى
ب � �ص �ل�اح � �ي� ��ات ش� �ك� �ل� �ي ��ة ف � ��ي م� �م ��ارس ��ة
ال�س�ل�ط��ة اإلج��رائ �ي��ة ،ورئ �ي��س ال يمتاز
ع ��ن س ��ائ ��ر ال � � ��وزراء إال ب �ك��ون��ه ي�ت�م�ت��ع
وحده بصالحية التنسيق بني ال��وزراء
وبصالحية االستقالة».
وب� �ح� �س ��ب ال � �ت � �ي� ��ار «ال ت �ق �ت �ص ��ر ب ��دع
م �ي �ق��ات��ي ع� �ل ��ى ال� �ح ��د م� ��ن ص�ل�اح �ي��ات
الوزراء وال على إناطة صالحيات البت
باألعمال اإلداري ��ة التصريفية برئيس
الجمهورية ورئ�ي��س مجلس ال ��وزراء».
ف �ق��د «ج �ع��ل ال�ت�ع�م�ي��م م��ن امل��دي��ر ال �ع��ام
في كل وزارة رقيبًا على أعمال الوزير
ملصلحة رئ��اس��ة م�ج�ل��س ال � ��وزراءّ ،
مما
ي �ج �ع��ل م ��ن امل � � ��رؤوس ج ��اس ��وس ��ًا ع�ل��ى
رئيسه».
ّ
ك��ل م��ا س �ب��ق ،ش��ك��ل م�ل�ف��ًا أع� ��ده رئ�ي��س
ل�ج�ن��ة امل ��ال وامل ��وازن ��ة اب��راه �ي��م ك�ن�ع��ان،
ح�م�ل��ه األس �ب��وع امل��اض��ي إل��ى م�ي�ق��ات��ي،

«املوافقات االستثنائية» تختصر مجلس الوزراء برئيسي الجمهورية والحكومة (هيثم املوسوي)

بحسب التيار جعل
تعميم ميقاتي من
المدير العام في كل
وزارة رقيبًا على
أعمال الوزير
ّ
ب�ع��د م��وق��ف ت�ك��ت��ل ال�ت�غ�ي�ي��ر واإلص�ل�اح
ال� � ��ذي أدل� � ��ى ب ��ه ال� �ع� �م ��اد م �ي �ش��ال ع��ون
بشأن امل��وض��وع .راج��ع كنعان ميقاتي
مستندًا إل��ى نصوص قانونية مطالبًا

بـ «إعادة النظر في التعميم» .االنطباع
ال� ��ذي خ ��رج ب ��ه ال �ن��ائ��ب ال �ع��ون��ي ي�ف�ي��د
ب��أن «رئ�ي��س حكومة تصريف األع�م��ال
مقتنع بجزء كبير مما عرضناه» ،كما
أك� ��د ك �ن �ع��ان ف ��ي ح ��دي ��ث ل� �ـ «األخ � �ب� ��ار».
وبالتالي «وعد بمتابعة األمر خالل هذا
األسبوع لتصحيح املسار ،واعادته إلى
ُ
املنطق السليم ،بحيث تلغى املوافقات
االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ،وي �ت��م االس �ت �ع��اض��ة عن
ال �ت �ع �م �ي��م ب� ��اإلج� ��راء ال� �ق ��ان ��ون ��ي ،ال ��ذي
ي�ح��دد وح ��ده أول��وي��ة ب�ع��ض امل��واض�ي��ع
التي تحتم على الحكومة بحثها».
ول� �ف ��ت ك �ن �ع ��ان إل � ��ى أن اإلج� � � ��راء ال� ��ذي
ّ
ً
أعباء ال على
يقوم به الرئيسان يرتب
ال �خ��زي �ن��ة وح� ��ده� ��ا ،ب ��ل ع �ل��ى اإلدارات
واألمن والقضاء ،إذ «ال يجوز اختصار
ص�ل��اح � �ي� ��ات ن � ��ص ع� �ل� �ي� �ه ��ا ال ��دس � �ت ��ور

ب�س�ل�ط��ة اس �ت �ن �س��اب �ي��ة غ �ي��ر دس �ت��وري��ة.
موجودة في رئاسة الحكومة ،وهو أمر
س�ي�ح�م��ل ت�ب�ع��ات� ُ�ه إذا اس�ت�م��ر سليمان
وميقاتي».
في املقابل ،استغربت مصادر ميقاتي
«اعتبار البعض املوافقات االستثنائية
م � �خ� ��ال � �ف� ��ة دس � � �ت� � ��وري� � ��ة ،ف� � ��ي ح �ي ��ن ت� � ّ�م
اعتمادها لتسيير أمور الدولة» ،ألنها
«ت �ش �ب��ه ب�م�ف�ه��وم�ه��ا امل��راس �ي��م ال �ج��وال��ة
ال �ت��ي ت��م اع �ت �م��اده��ا ف��ي ع �ه��د ال��رئ�ي��س
أم�ي�ن ال �ج �م �ي��ل» .ك�م��ا ان �ت �ق��دت امل �ص��ادر
«م��ن يتهم ميقاتي بمخالفة الدستور،
ف ��ي ح�ي�ن ك��ان��ت ه ��ذه ال �ج �ه��ات ن�ف�س�ه��ا
تطلب موافقات استثنائية على بعض
األم��ور الخاصة ب��إدارات�ه��ا»  ،متسائلة
ع ��ن «ت �ط �ن �ي �ش �ه��ا امل �خ ��ال �ف ��ات ف ��ي ح��ال
كانت في مصلحتها».
وم ��ن امل �ل �ف��ات ال �ت��ي ب�ح�ث�ه��ا ك �ن �ع��ان مع
ميقاتي في اجتماعهما «امللف املتعلق
بتوزيع عائدات الخلوي على البلديات
َ
املطالبة اليوم بمهام أمنية من دون أن
تكون لديها إم�ك��ان��ات ،بعدما ص��ادرت
وزارة امل��ال وال��دول��ة ح�ق��وق�ه��ا» .مشيرًا
إل � ��ى «ض� � � ��رورة ت ��وزي �ع �ه ��ا»  ،ع �ل �م��ا أن
«ع��ائ��دات ال �ص �ن��دوق ال �ب�ل��دي امل�س�ت�ق��ل،
ال � � � ��ذي ط ��ال� �ب� �ن ��ا ب� ��اس � �ت � �ع� ��ادة ح �ق ��وق ��ه
املسلوبة منذ فترة طويلة ،تم توزيعها
ً
مع حسم  80في املئة» ،متسائال« :كيف
يمكن حسم ه��ذه النسبة م��ن العائدات
ال � �ت� ��ي ت� �ت ��م ج �ب ��اي �ت �ه ��ا ع � ��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ات
وتعتبر أم��ان��ة ال ي�ح��ق ألح��د التصرف
بها» .كاشفًا عن «ملف تحضره وزارة
امل ��ال ي�ت�ح��دث ع��ن دي ��ون م�ت��وج�ب��ة على
ال �ب �ل��دي��ات ت �ص��ل ال� ��ى ال �ف�ي�ن وع �ش��ري��ن
م � �ل � �ي� ��ارًا» ،ال �خ �ط �ي��ر ف� �ي ��ه أن «األرق� � � ��ام
امل��ذك��ورة ل��م تخضع لتدقيق م��ال��ي من
ال �ب �ل ��دي ��ات ،وه� ��ي ف ��ي م�ع�ظ�م�ه��ا ت �ع��ود
ال��ى ش��رك��ات ل� ّ�م ال�ن�ف��اي��ات ،منها شركة
سوكلني التي حصدت  80في املئة من
عائدات البلديات في الصندوق البلدي،
وت��ري��د أن تحصد ال�ي��وم ع��ائ��دات�ه��ا من
ال�خ�ل��وي» .وب�ين األم��ور التي «نبشها»
ك�ن�ع��ان ،سلفات الخزينة ال�ت��ي أعطيت
ل �ع��دد م ��ن ال� � � ��وزارات ب �غ �ي��ة «س �ي �س��رة»
أم � � � ��وره � � � ��ا ،م� � ��ع ت � �ح� ��دي� ��د م � �ه� ��ل ل ��دف ��ع
ال �س �ل �ف��ات ،مل ��ا ف �ي��ه م �خ��ال �ف��ة دس �ت��وري��ة
حيث «ال يوجد ما يسمى مهل دفع في
ق��ان��ون امل�ح��اس�ب��ة ال�ع�م��وم�ي��ة للتصرف
بالتسليفات ،بل مهلة سنة لتسديدها
في حال استخدمت».

