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سياسة

رسائل
إلى المحرر
مفوضية االشتراكي
عن جنبالط والنسبية
ً
ً
نشرت «األخـبــار» ( 16كانون الثاني  )2017مقاال مطوال تحت عنوان:
ّ
«جنبالط والنسبية :الخطر على الزعامة ال على الدروز» تضمن جملة
من املغالطات وتشويه الحقائق ،وهذه بعض املالحظات:
ً
أوال :ال يعيش النائب وليد جنبالط حالة قلق وتوتر كما يشير الكاتب
ّ
فــي مطلع مـقــالــه ،بــل هــو يـعــبــر عــن حـقــوقــه فــي الـحـفــاظ عـلــى الــوجــود
السياسي ،إال إذا كان هذا ممنوعًا في قاموس الكاتب.
ثانيًا :يـحــاول الكاتب أن يتغاضى ،تقريبًا فــي معظم أسطر مطالعته
اإلتهامية ،عن حقيقة التمثيل ال ــدرزي الــواســع الــذي يتمتع به النائب
وليد جنبالط متناسيًا الــدور الــذي لعبه الرجل من قيادة الطائفة في
مرحلتي الحرب والسلم وتثبيت ذلــك في صناديق اإلقـتــراع من خالل
التصويت الشعبي الديمقراطي ،وإعــادة تجديد تلك الثقة في الدورات
ً
اإلنتخابية املتالحقة؛ فضال عن الدور السياسي املركزي الذي إضطلعت
ـت ق ـيــادة جـنـبــاط بـمــا ي ـفــوق حجمها
وتـضـطـلــع بــه ه ــذه الـطــائـفــة تـحـ ّ
العددي والديموغرافي ،وهو ما يقر به أخصام وأصدقاء جنبالط على
حد سواء.
ٍ
وبالتالي ،من غير املنطقي فصل الطائفة عن هذه الحقائق والقول بأنه
«ال فرق عندها إذا ربح نواب جنبالط أو نواب غيره مقاعدها».
ثــالـثــا :للتذكير ،ف ــإن النسبية ك ــان أول مــن طــرحـهــا كـمــال جـنـبــاط في
«البرنامج املرحلي لإلصالح السياسي» الذي أعلنته الحركة الوطنية
اللبنانية فــي آب  ،1975ولكنه إرتـبــط آن ــذاك بسلة إصالحية متكاملة
تتيح إحداث تغيير نوعي في طبيعة الحياة السياسية وفك إلتصاقها
بالطائفية السياسية.
أما أن تطرح النسبية مع خليط من القانون األرثوذكسي على القواعد
املذهبية والطائفية وأن تلغى فــي الــوقــت ذاتــه كــل البنود اإلصالحية
السياسية واإلنتخابية األخ ــرى ،فــالــواضــح أن ثمة م ـحــاوالت مخفية
لتسلل بعض صـغــار العمالء إلــى املجلس النيابي مــن بــوابــة القانون
النسبي ،وليس هناك أي رغبة حقيقية وجدية في اإلصالح.
ّ
إن القوى السياسية الراهنة التي تطالب علنًا باإلصالح كعنوان براق
لحمالتها اإلنتخابية ،إنما تضمر هدفًا وحيدًا وهو توسيع حضورها
النيابي في املجلس املقبل ،وهذا حقها املشروع؛ فلماذا ُيعاب هذا الحق
حصرًا ودون سواه على وليد جنبالط الذي كان األكثر صراحة وجرأة
وإنسجامًا مع نفسه في عدم التلطي خلف العنوان اإلصالحي لتحقيق
األهداف السياسية.
راب ـع ــا :إلن ـعــاش ذاكـ ــرة ال ـكــاتــب ،كــونــه إسـتـحـضــر م ـجــددًا حــادثــة جبل
السماق في إدلــب ،فإن ما قام به آنــذاك النائب وليد جنبالط هو حركة
إتـصــاالت سياسية إقليمية واسعة لحماية هــؤالء ،ونجح في مهمته،
في حني إرتفعت بعض األصــوات التي يبدو أنها تدغدغ أحالم الكاتب
ّ
وتعبر عن طموحاته وتطلعاته ،كان من شأنها جر الــدروز إلى معركة
تفوق قدرتهم وإمكانياتهم.
عندئذ إنتقال دروز لبنان إلى شمال سوريا لإلقتتال
فهل كان املطلوب
ٍ
واإلنغماس في الحرب السورية؟ إن املواقف غير املسؤولة التي صدرت
عن البعض في تلك املرحلة كانت ستفضي إلى كارثة حقيقية لو لم يتم
تطويقها أيضًا من قبل جنبالط نفسه.
خامسًا :أيضًا يبدو أن ذاكرة الكاتب بحاجة إلنعاش عندما يتحدث عن
«اإلكليروس الدرزي» وعمالء إسرائيل ،فنحيله إلى عشرات اإلجتماعات
التي عقدها جنبالط في األردن مع دروز فلسطني لحثهم على التمسك
بهويتهم الفلسطينية والعربية ،وقــد نجح إلــى حـ ٍـد كبير في توسيع
دائرة رفض التجنيد العسكري اإللزامي في الجيش اإلسرائيلي وتابع
هــذه الجهود على مــدى سـنــوات ،في الوقت الــذي ال يــزال املـحــور ،الذي
ينتمي إليه الكاتب ،يحتفظ بحق الرد على االعتداءات اإلسرائيلية التي
تـطــال قلب دمـشــق منذ عـقــود دون أن يطلق رصــاصــة واح ــدة لتحرير
الجوالن املحتل الذي كان ،وال يزال ،أهدأ جبهة عربية – إسرائيلية على
اإلطالق!
سادسًا :إن من يسعى إلنجاز املصالحات التاريخية ،وحفظ اإلستقرار
ال ــداخ ـل ــي ،وح ـمــايــة صـيـغــة ال ـت ـعــدديــة وال ـت ـن ــوع ،ال ُي ـت ـهــم ب ــاإلل ـغ ــاء أو
بمصادرة القرار في الطائفة أو في الجبل؛ واألهم أنه ال يقبل بأن يتهم
راع إقليمي كإسرائيل التي إنطلقت جبهة مقاومتها من
في البحث عن ٍ
منزل كمال جنبالط وله مواقف واضحة في دعم القضية الفلسطينية
التي إستشهد فــي سبيلها كمال جنبالط فــي حــن تــاجــرت بقضيتها
لسنوات طويلة.
أنظمة معروفة
ٍ
مفوضية اإلعالم في الحزب التقدمي اإلشتراكي

من المحرر
تستقبل «األخـبــار» رسائل ّ
القراء على العنوان اإللكتروني اآلتــيletters@al- :
 ،akhbar.comعلى أن تنطلق الرسالة من أحد املواضيع املنشورة في «األخبار»،
وأال يتجاوز نصها  150كلمة.

في الواجهة

جنبالط يعيد قانون  2008إلـ
كل حديث عن قانون
االنتخاب يدور حول قانون
 ،2008ال السعي الى آخر ايًا
يكن .صفحة جديدة تفتح
على انتخابات  2017بأحد
خيارين ال ثالث لهما :الذهاب
فورًا الى القانون النافذ الذي
لم يعد احد يرفضه ،او
تعديله المستحيل
نقوال ناصيف
للواء الراحل محمود طي ابوضرغم،
الــرئ ـيــس ال ـســابــق ل ــارك ــان ( 1984ـ ـ
 ،)1987رأي في وصف كمال جنبالط:
«خـ ــافـ ــا ل ـل ـس ـي ــاس ـي ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن
جميعًا الذين لهم ،كالعملة ،وجهان،
وحـ ــده ك ـمــال جـنـبــاط كـ ــروي .حتى
تستطيع االحاطة به يجب ان يلحق
نـظــرك بــه كـمــا لــو ان ــك تـلـحــق دوران
الكرة .هو يدور كالكرة ،ولذا يقتضي
ً
ان تلحق بدورانه كي تبصره كامال».
ل ــم ي ـكــن اب ــوض ــرغ ــم ج ـن ـبــاط ـيــا ،بل
وال ــت عــائـلـتــه تقليديًا االرســانـيــن
وانتخبت كميل شمعون ،وقد عرفه
صغيرًا حينما زار بيت جده في اول
حملة انـتـخــابــات نيابية يخوضها
عـ ــام  ،1932ق ـبــل ان ت ـن ـتــدبــه ق ـيــادة
الـجـيــش بـعــد اك ـثــر مــن ارب ـعــة عقود
م ـس ـت ـشــارًا أم ـن ـيــا ل ـلــرئ ـيــس الـســابــق
وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ( 1975ـ  .)1976لم
ّ
ي ــول ــد اق ـتــرابــه م ــن الــزع ـيــم امل ــارون ــي
غضب الزعيم ال ــدرزي ،لكنه لــم يكن
رجـ ـل ــه .ل ــم ي ـ ــدن ف ــي م ــا ب ـع ــد لــولـيــد
ج ـن ـبــاط بّـتـعـيـيـنــه رئ ـي ـســا لــاركــان
ب ـع ــدم ــا ف ــض ــل ع ـل ـيــه ال ـع ـم ـيــد نــديــم
الحكيم .صــادق ابــوضــرغــم جنبالط
االب بعد خصومة ،وكذلك جنبالط
االب ــن .فــإذا وصفه يصح فــي السلف
والخلف معًا.
ل ـيــس ج ـن ـبــاط االبـ ــن أك ـثــر قـلـقــا من
ق ــان ــون االن ـت ـخــاب م ــن اب ـيــه ال ــراح ــل.
أغضبت االب بداية الــدائــرة الفردية
في انتخابات  1953و 1957وضعها
ش ـم ـعــون اب ـ ــان رئ ــاس ـت ــه وك ـ ــان وراء
اس ـق ــاط ــه ف ــي ان ـت ـخــابــات  ،1957مع
ان جـنـبــاط االب ع ــرف قـبــل ذل ــك في
انتخابات  1943و 1947الجبل كله من
جبيل حتى الشوف دائــرة انتخابية

واح ــدة ،وعــرفــه فــي انتخابات 1951
دوائــر وسطى .فــاز في ال ــدورات تلك
كلها الــى ان وجــد فــي الرئيس فــؤاد
شهاب ظهيرًا من خالل قانون 1960
ح ـفــظ ل ــه ال ــدائ ــرة االن ـت ـخــاب ـيــة الـتــي
تــريـحــه ،وكــانــت ال ـشــوف فـحـســب لم
يـسـعــه ال ـت ـم ـ ّـدد ال ــى عــال ـيــه وب ـع ـبــدا.
على مـ ّـر االستحقاقات كلها لم يكن
فــي االمـكــان فهم جنبالط االب الــذي
نــادى في السبعينات بالنسبية ،اال
م ــن خـ ــال الـ ـ ـ ــدوران م ــن حـ ــول ال ـكــرة
ملعرفة مــآل قانون االنتخاب حياله:
موقعه داخ ــل املـعــادلــة الوطنية ،مع
الــرئـيــس وفــي الـحـكــم ،فــي امل ــواالة او
املعارضة ،تحالفاته وكتلته النيابية
التي لــم يكن يحصيها ـ ـ كإبنه اآلن
ـ ـ مقعدًا مقعدًا ،بــل مكانته فــي قلب
النظام ّ
برمته.
كثير من كل ذلك يصح على جنبالط
االبن .ها هو الكرة نفسها ،ال تبصره
اال عندما تبرم من حوله.
فـ ــي الـ ـي ــوم ــن امل ـن ـص ــرم ــن ش ـ ــاع ان
للزعيم ال ــدرزي الـحــق فــي مــا اعطى
اآلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون ألن ـ ـف ـ ـس ـ ـهـ ــم ف ـ ـ ـيـ ـ ــه ،وه ـ ــو
اقتراح قانون االنتخاب الــذي يالئم
مـصــالـحـهــم .جـهــر بتمسكه بقانون
 2008الـ ــذي اض ـحــى ظـهـيــره بعدما
فرض االقضية الستة في انتخابات
 1992و 1996واالقضية االربـعــة في
ان ـت ـخ ــاب ــات  2000و .2005م ــا شــاع
في اليومني املنصرمني ان لجنبالط
ف ـكــرة جــديــدة يـطــرحـهــا انـطــاقــا من
ق ــان ــون  ،2008امل ـس ـت ـمــد م ــن قــانــون
 ،1960واملنبثق من تسوية الدوحة،
تـقـضــي بـتـعــديـلــه ع ـلــى ن ـحــو يــدمــج
ق ـضــاءي عــالـيــه وال ـش ــوف فــي دائ ــرة
انتخابية واحــدة ،بغية طمأنته الى
حصته فــي مـقــاعــد مجلس ال ـنــواب،
وطمأنة طائفته في محيطها ،بعدما
اض ـحــى ب ـ ــدوره عــال ـقــا ب ــن حـســابــي
الديموغرافيا والتحالفات ،وكالهما
لم يعد وحده يمسك بهما.
ل ــوه ـل ــة ،اث ـ ــار اقـ ـت ــراح دمـ ــج ال ـشــوف

دمج الشوف بعاليه
لحظه للمرة االولى
قانون انتخابات 1951

ب ـعــال ـيــه اس ـت ـغ ــراب ــا ع ـلــى ان ـه ــا امل ــرة
االولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ـ ــي ق ـ ـ ــوان ـ ـ ــن االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب
املتعاقبة ُيجمع هذان القضاءان في
دائـ ــرة انـتـخــابـيــة واح ـ ــدة ،وق ــد مــرت
ع ـلــى ج ـبــل ل ـب ـنــان ال ـج ـنــوبــي انـ ــواع
مختلفة من مقصات التقطيع ما خال
ما طرحه جنبالط.
ليس االمر كذلك .في قانون االنتخاب
الـ ـ ـ ــذي ص ـ ـ ــدر ع ـ ـ ــام  1950واجـ ــريـ ــت
على اســاســه انتخابات ّ ،1951
قسم
ال ــرئـ ـي ــس ب ـ ـشـ ــارة الـ ـ ـخ ـ ــوري دوائـ ـ ــر

تقرير

ّ
ّ
مناقشات اللجنة النفطية :توجه لرفع
في ظل التحذيرات من
التفريط بحصة الدولة ،تتجه
اللجنة الوزارية المكلفة
دراسة مشروع قانون الموارد
البترولية في األراضي اللبنانية
ّ
النهائية
لصياغة النسخة
لمشروع القانون ورفعه إلى
مجلس الوزراء في غضون
أسبوع .بحسب المعلومات،
ستوصي اللجنة بزيادة ّ
معدل
الضريبة على ربح الشركات
ّ
األجنبية الى ما بين %22.5
و%32.5

فيفيان عقيقي
ّ
ـوزاريــة (املؤلفة من رئيس
اللجنة الـ
الحكومة ووزير املال ووزير الطاقة)،
ُ
الـ ـت ــي ش ـك ـل ــت لـ ــدراسـ ــة ال ـت ـعــديــات
املقترحة من وزارة املال على مشروع
ق ــان ــون ال ـن ـظ ــام ال ـضــري ـبــي لـلـقـطــاع
النفطي ،تعكف على إعداد الصيغة
النهائية ملشروع القانونُ .
ّ
ويتوقع
أن ترفعها إلــى مجلس ال ــوزراء في
غـضــون أس ـبــوع ملناقشته وإحــالـتــه
إلى مجلس النواب إلقــراره ،على أن
يـتـضـ ّـمــن مـجـمــوعــة مــن الـتــوصـيــات
ّ
ّ
ستحدد السياسة
والتوجهات التي
ّ
املــالـ ّـيــة لـلــدولــة الـلـبـنــانــيــة فــي إدارة
هذا القطاع.
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات ال ـ ـتـ ــي انـ ـطـ ـلـ ـق ــت فــي
ال ـخ ــام ــس م ــن ال ـش ـه ــر ال ـح ــال ــي بــن

ف ــريـ ـق ــي وزارت ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـطـ ــاقـ ــة واملـ ـ ـ ــال،
ّأدت إل ـ ــى الـ ـت ــواف ــق ع ـل ــى  %80مــن
ال ـت ـع ــدي ــات ،ال ـت ــي طــرح ـت ـهــا هـيـئــة
إدارة ق ـط ــاع ال ـن ـفــط ،ع ـلــى الـصـيـغــة
ال ـ ـتـ ــي خـ ــرجـ ــت بـ ـه ــا وزارة امل ـ ـ ــال،
بــانـتـظــار مـنــاُقـشــة م ـعـ ّـدل الـضــريـبــة
على القيمة املضافة على الشركات،
ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ـت ـع ــدي ــات تـنـقـســم الــى
ث ـ ــاث ـ ــة أبـ ـ ـ ـ ـ ــواب هـ ـ ـ ــي :الـ ـتـ ـع ــريـ ـف ــات
(تـ ـ ــم ال ـ ـتـ ــوافـ ــق عـ ـلـ ـيـ ـه ــا) ،ال ـ ــرس ـ ــوم،
وال ـ ـضـ ــرائـ ــب (ص ـ ـ ــدرت ال ـت ــوص ـي ــات
حــولـهــا وم ــن املـفـتــرض إق ــراره ــا في
مجلس الوزراء).
مـصــادر مطلعة أوجــزت التوجهات
على الشكل اآلتي:
 -1ت ـ ـ ّ
ـوج ـ ــه لـ ــرفـ ــع الـ ـض ــريـ ـب ــة ع ـلــى
ّ
األن ـ ـش ـ ـطـ ــة ال ـ ـب ـ ـتـ ــرولـ ــيـ ــة ل ـل ـش ــرك ــات
األج ـ ـن ـ ـبـ ـ ّـيـ ــة الـ ـع ــامـ ـل ــة ف ـ ــي امل ـن ـط ـق ــة

