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على الغالف

ّ
قلة من الرأي العام
سمعت باسم سهيل بوجي،
أما السياسيون ،وخصوصًا
الوزراء في السنوات العشر
املاضية ،فيعرفون االسم
وصاحبه جيدًا .معظمهم
يهابونه ويرون أنه يكاد
يكون الحاكم الفعلي في
الجمهورية اللبنانية اليوم.
يأتي رئيس حكومة ويغادر
آخر ،وبوجي ثابت في موقعه

سهيل بوجي سوبر وزير

غسان سعود
دخ � � ��ان س� �ي� �ج ��اره ي �م�ل�أ ف� �ض ��اء السرايا
الحكومية .رائحة السيجار ال تفارق أنفاس
س �ه �ي��ل ب ��وج ��ي (م ��وال� �ي ��د ب� �ي ��روت )1947
ص��اح��ب ال��دك�ت��وراه ف��ي ال�ق��ان��ون ال�ع��ام من
ّ
جامعة باريس ،الذي تدرج في عدة مواقع
رسمية (عضو في لجنة املعادالت للتعليم
العالي ،مستشار قانوني لرئاسة مجلس
الوزراء ،أستاذ جامعي ،قاضي في مجلس
ش ��ورى ال ��دول ��ة) ق�ب��ل أن ي�س� ّ�م�ي��ه الرئيس
رف �ي��ق ال �ح ��ري ��ري م ��دي� �رًا ع��ام��ًا للمديرية
العامة لرئاسة مجلس ال ��وزراء (املرسوم
الرقم  4340تاريخ .)2000/11/11
في تلك املرحلة ،كان بوجي ال يتدخل في
حوارات الوزراء إال ً
بناء على طلب الرئيس
ال �ح��ري��ري ،علمًا ب��أن وج ��ود األم�ي�ن العام
ال �س��اب��ق ل��رئ��اس��ة ال �ج �م �ه��وري��ة س��ال��م بو
ض��اه��ر ال��ذي يضاهي ب��وج��ي ف��ي الخبرة
ال�ق��ان��ون�ي��ة ل��م ي�س�م��ح ل�ب��وج��ي ب� ��أداء دور
ي �ت �ج��اوز ح �ج��م م��وق �ع��ه .ل �ك��ن م ��ع وصول
الرئيس ف��ؤاد السنيورة إل��ى السرايا بدأ
ال�ق��اض��ي ال�ب�ي��روت��ي ب��امل��وازن��ة ب�ين خبرته
ال �ق��ان��ون �ي��ة إلم � ��رار م��ا ي��ري��ده السنيورة،
(هو رئيس جمعية رواد
وخبرته الكشفية ّ
الكشاف املسلم) لينظم أكثر أعمال املديرية
ال�ع��ام��ة ل��رئ��اس��ة مجلس ال ��وزراء ويضبط
م�ئ�ت��ي م��وظ��ف ( 142م �ل�اك 7 ،متعاقدين
و 51م�لاك مركز املعلوماتية) لينجح في
مهماته على أكمل وجه.

يفعل كل شيء
س��رع��ان م��ا اس �ت �ف��اد ب��وج��ي م��ن معرفته
وانضباط فريق عمله وانشغال السنيورة
ب��ال �س �ج��االت ال �س �ي��اس �ي��ة ل �ي �غ��دو عمليًا
ال �ح��اك��م ال�ف�ع�ل��ي ف��ي ال �س��راي��ا .ون �ج��ح في
م��لء وظ��ائ�ف��ه كلها ،فهو بحسب القانون
املسؤول عن:
ـــــ درس القضايا امل�ع��روض��ة على مجلس
ال � � ��وزراء وامل �ج��ال��س ال �ت��ي ت �ت �ب��ع لرئاسة
ال �ح �ك��وم��ة وال� �ل� �ج ��ان ال � ��وزاري � ��ة الدائمة
وامل ��ؤق �ت ��ة ال �ت ��ي ي��رأس �ه��ا رئ �ي ��س مجلس
الوزراء.
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ إع � ��داد ج � ��دول أع �م ��ال م�ج�ل��س الوزراء
ّ
(فوجئ الوزير السابق آالن طابوريان برد
من بوجي ،ال يحترم أبدًا أصول التخاطب
ب�ين امل��وظ��ف وال��وزي��ر ،على ك�ت��اب ك��ان قد
أرس �ل��ه ط��اب��وري��ان إل ��ى ال �س �ن�ي��ورة يطلب
فيه إدراج بند يتعلق بوزارته على جدول

ّ
سماه الرئيس سعد الحريري وزيرًا في تشكيلته األولى (هيثم املوسوي ــ أرشيف)
أعمال مجلس الوزراء).
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ت �ن �ظ �ي��م م �ح ��اض ��ر ب � �م � �ق ��ررات مجلس
الوزراء.
ـــــ إعداد الكتب الالزمة ملتابعة امللفات التي
ترسلها اإلدارات العامة.
ـــــ إق��ام��ة ال�ع�لاق��ات اإلداري� ��ة ب�ين الحكومة
ومجلس النواب وإحالة األسئلة الخطية
واالس �ت �ج��واب��ات ع�ل��ى اإلدارات املختصة
ودرس أج��وب �ت �ه��ا (ع �ل �م��ًا ب ��أن ال�ك�ث�ي��ر من
األس �ئ �ل��ة ب �ق �ي��ت ف ��ي ع �ه��ود ال �س �ن �ي��ورة ـــــ
بوجي دون أجوبة).
ـــــ اإلش� ��راف ع�ل��ى تنظيم م�ق��اب�لات رئيس
مجلس ال��وزراء وترتيب استقبال رؤساء
البعثات الدبلوماسية .وإع ��داد الرسائل
والبرقيات التي توجه إل��ى رؤس��اء الدول
العربية واألج�ن�ب�ي��ة م�ب��اش��رة أو بواسطة
وزارة الخارجية واملغتربني.
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ االه �ت �م��ام ب �ش��ؤون ال �ص �ح��اف��ة والنشر
واإلع � �ل� ��ام ال� �ع ��ائ ��دة إل � ��ى رئ� �ي ��س مجلس
الوزراء.
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ دراس � � � ��ة ال � �ن � �ص ��وص م � ��ن الناحيتني
القانونية واإلدارية.
وف ��وق ه��ذه ال�لائ�ح��ة ال�ت��ي ت�ب��دو ك��أن�ه��ا ال
تنتهي وتحتاج إلى وقت وجهد لعرضها
ليس إال ،يجد القاضي بوجي وقتًا لعمل
إضافي ،فهو عضو مجلس إدارة صندوق
تعاضد القضاة ،ورئيس اللجنة الخاصة
ب� ��امل� ��دارس امل �ج��ان �ي��ة ف ��ي وزارة التربية
والتعليم العالي ومفوض الحكومة لدى
كل من املجلس الوطني للبحوث العلمية

ال أمين عامًا لمجلس الوزراء
ّ
أعد الدكتور في القانون العام محفوظ سكينة دراسة عن «مسألة األمانة
العامة ملجلس ال��وزراء» يرفض في نتيجتها دمج املديرية العامة ملجلس
الوزراء واألمانة العامة ملجلس الوزراء ،ألن مهمات األمانة العامة تنحصر
في تأمني األعمال اإلداري��ة ملجلس ال��وزراء فحسب ،فيما مهمات املديرية
العامة لرئاسة مجلس ال ��وزراء كثيرة ومتنوعة ،وتشمل جميع األمور
اإلدارية املتعلقة برئاسة مجلس الوزراء ،ومجلس الوزراء معًا.
وينتهي سكينة إلى القول إن تسمية املدير العام لرئاسة مجلس الوزراء
باألمني العام وإض��اف��ة مهمات جديدة هي مخالفة للقانون ،مشيرًا إلى
عدم وجود وظيفة عامة ،باملعنى االشتراعي ،يدعى شاغلها األمني العام
ملجلس الوزراء ،وال إدارة عامة تدعى أمانة عامة ملجلس الوزراء.

وصندوق تعاضد القضاة الشرعيني.

وجود غير قانوني!
أم��ام تعاظم نفوذ بوجي أي��ام السنيورة،
أث ��ارت امل�ع��ارض��ة ممثلة بالنائب ميشال
ع ��ون م�س��أل��ة ع ��دم ق��ان��ون�ي��ة ش�غ��ل بوجي
منصبه .فأشار الجنرال إلى أن نص املادة
 16م��ن ق��ان��ون م�ج�ل��س ال �ش��ورى ال يجيز
�اض من املجلس أن ُينتدب لوظيفة
ألي ق� ٍ
خارج املجلس ألكثر من  6سنوات ،مؤكدًا
أن بوجي تجاوز هذه املدة خالفًا للقانون.
ّ
فردت رئاسة مجلس الوزراء (في  10أيلول
 )2008م�ع�ت�ب��رة أن ان �ت ��داب ب��وج��ي جرى
باالستناد إل��ى امل��ادة الثامنة من األحكام
ال �خ��اص��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب ��أص ��ول ال �ت �ع �ي�ين في
رئاسة مجلس الوزراء.
اإلجابة لم تقنع الجنرال ،الذي عاد في 16
شباط  2009ليلفت إل��ى أن امل��ادة الثامنة
ال �ت��ي ت�ح��دث��ت ع�ن�ه��ا رئ��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة ال
تنطبق على ق�ض��اة مجلس ال �ش��ورى ،بل
ع�ل��ى امل��وظ �ف�ين وامل �س��اح�ين واملهندسني.
وأك ��د ع ��ون ،ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى م�ط��ال�ع��ة قانونية
ل �ل �ق��اض��ي س �ل �ي��م ج��ري �ص��ات��ي ،أن� ��ه «بعد
انتهاء ال��والي��ة الشرعية ال�ت��ي فصل على
أساسها بوجي ( 6سنوات) يمكن الطعن
ف��ي أي ق��رار ات�خ��ذ أو أي م��رس��وم نفذ في
حضوره» .تابع عون يومها :يجب إيقاف
هذا التجاوز الفاضح واملعيب للقانون.

الرئيس الفعلي للحكومة

ّ
حني قدم الرئيس سعد الحريري تشكيلته
الحكومية األول��ى إل��ى رئيس الجمهورية
ف��ي السابع م��ن أي�ل��ول ،ك��ان سهيل بوجي
واح� � � �دًا م ��ن ال � � � ��وزراء ال � � � ��واردة أسماؤهم
(وزيرًا للعدل) .كأن الحريري مقتنع بعدم
قانونية استمرار بوجي ف��ي منصبه من
خدماته
ج �ه��ة ،وص �ع��وب��ة اس�ت�غ�ن��ائ��ه ع��ن
ّ
ف��ي مجلس ال� ��وزراء م��ن ج�ه��ة أخ ��رى .لكن
تشكيلة الحريري رفضت ،وصعد بوجي
في  9تشرين الثاني مع الحريري إلى قصر
بعبدا ليعلن أسماء تشكيلة حكومية لم
يرد اسمه ضمنها.
الغريب هنا أن املعارضة سابقًا لم تعترض
ملنصبه خالفًا
على استمرار شغل بوجي
ّ
ل�ل�ق��ان��ون .وب�ح�س��ب م �ص��ادر م��ط�ل�ع��ة ،فإن
التسوية قضت ببقاء بوجي في منصبه
خ�لاف��ًا ل�ل�ق��ان��ون م�ق��اب��ل م��واف�ق��ة الحريري
ع�ل��ى اق �ت��راح�ين ت �ق��دم ب�ه�م��ا وزراء التيار

استفاد من
انشغال السنيورة
بالسجاالت السياسية
ليغدو الحاكم الفعلي
في السرايا
ال أحد في
الوقت الحالي يريد
معركة مع الحريري الذي
تبدو واضحة حاجته إلى
بوجي

ملجلس
الوطني الحر في الجلسة الثانية
ً
الوزراء ،يهدفان إلى تحجيم بوجي قليال،
وهما:
1ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ت��وزي��ع ج ��دول أع �م��ال ج�ل�س��ة مجلس
الوزراء على الوزراء قبل أسبوع من موعد
الجلسة ،علمًا بأن املادة الرابعة من مرسوم
تنظيم أع �م��ال م�ج�ل��س ال � ��وزراء (املرسوم
ال��رق��م  2552ال�ص��ادر بتاريخ )1992/8/1
تنص على «وض��ع رئيس مجلس الوزراء
جدول األعمال ( )...وإرسال نسخ عنه إلى
ال ��وزراء قبل أس�ب��وع على األق��ل م��ن موعد
الجلسة بالنسبة إل��ى م�ش��اري��ع القوانني
وامل��راس�ي��م التنظيمية ،وقبل يومني على
األقل بالنسبة إلى املواضيع األخرى.
2ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ت�ض�م�ين ج� ��دول األع �م ��ال امل � ��وزع على
ال��وزراء نسخة مكتوبة عن امل�ق��ررات التي
ّ
ص��دق عليها مجلس ال ��وزراء ف��ي جلسته
ال�س��اب�ق��ة ك��ي يضمن ال � ��وزراء ع��دم وجود
«أخ�ط��اء» في صياغة ه��ذه امل�ق��ررات ،علمًا
ب��أن امل ��ادة  17م��ن امل��رس��وم امل��ذك��ور تؤكد
أن «على األمني العام تالوة املقررات التي
ات �خ��ذه��ا امل�ج�ل��س ل�ل�ت�ص��دي��ق ع�ل�ي�ه��ا قبل
إعالن الرئيس رفع الجلسة».
وقد أبدى بوجي ،الذي يجلس غالبًا على
كرسي خلفي قريب م��ن رئيس الحكومة،
م��رون��ة م��ع ه��ذه االق �ت��راح��اتّ ،
ورح ��ب بها،
فيما يقول أح��د وزراء املعارضة السابقة
إنه ال أحد في الوقت الحالي يريد معركة
مع الحريري ال��ذي تبدو واضحة حاجته
إلى بوجي إلى يمينهُ .يسأل الوزير أكثر
عن دور بوجي في الجلستني الوزاريتني
املاضيتني ،فيكتفي بالتأكيد أنه أساسي،
وهو «سوبر وزير».
ب��وج��ي ل ��م ي �ب��دأ ب �ع��د ب �ت��دخ�ين السيجار
خ�ل�ال اج �ت �م��اع م�ج�ل��س ال � ��وزراء الجديد،
لكنه يحافظ على وتيرة التدخني نفسها
السرايا .عيناه تطاردان املوظفني
في أروقة ّ
ه �ن��اك وت ��ؤن� �ب ��ان امل �ق� ّ�ص��ري��ن ،وتالحقان
الصحافيني بقلق دائم.
ّ
في لقاءاته الخاصة ،يردد بوجي باعتزاز
أن ��ه إداري م��ن ال� �ط ��راز ال��رف �ي��ع ،وي �ك��اد ال
ي�ض��اه�ي��ه أح ��د ف��ي م�ع��رف��ة خ�ب��اي��ا اإلدارة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة .ه� ��و ج� � ��ازم وح � �س� ��اس تجاه
التقصير ،ال مع املوظفني وحسب ،بل مع
كل قوى  14آذار تقريبًا ،وحتى مع املفتي
محمد رش�ي��د ق�ب��ان��ي ح�ين ت��دع��و الحاجة
ّ
(وج��ه في جلسة خاصة انتقادات قاسية
إل��ى امل�ف�ت��ي ع�ل��ى خلفية م�ل��ف دار اإلفتاء
وسلوك نجل املفتي).
معظم وزراء ت�ي��ار املستقبل ه��رع��وا فور
تسميتهم وزراء إلى منزل بوجي ّ
لينسقوا
معه خطواتهم املقبلة .الحريري يستبق
الجلسة باجتماعني طويلني معه يتفقان
خ�لال �ه �م��ا ع �ل��ى ت �ب ��ادل األدوار وتنسيق
املواقف ،مع إبداء بوجي االستعداد الدائم
ل�ل�ت��دخ��ل ح�ين ت�س�ت��دع��ي ال�ح��اج��ة أو حني
ي�ش�ع��ر ال �ح��ري��ري ب��ال �ح��رج أو ب ��أن الكرة
تخرج م��ن ملعب خصومه ص��وب ملعبه.
في جلسات مجلس الوزراء عيون الوزراء
ال� �ج ��دد امل �س �ت �ق �ب �ل �ي�ين ت �ن �ت �ظ��ر إيحاءاته
ل �ت��واف��ق أو ت� �ع ��ارض ،وغ��ال �ب��ًا م ��ا ينتظر
هؤالء أن يطلب الحريري منه شرح «وجهة
النظر القانونية» .هو غالبًا ّما يكون دقيقًا
جدًا في اختيار كلماته ،منظم ،يستعرض
خبراته في املهمات اإلدارية ،فارضًا هيبته
ع �ل��ى ال � � � ��وزراء .ح �ت��ى م �س �ت �ش��ار الرئيس
الحريري ،هاني حمود ،يفترض أن يكون
ت �ح��ت س �ل �ط �ت��ه ال� �ت ��ي ت �ش �م��ل «االهتمام
ب � �ش� ��ؤون ال� �ص� �ح ��اف ��ة وال� �ن� �ش ��ر واإلعالم
ال� �ع ��ائ ��دة إل� ��ى رئ �ي ��س م �ج �ل��س الوزراء».
وزي��رة امل��ال ،ريا الحسن ،كشفتّ عن دوره
الكبير ال�ي��وم ح�ين قالت إنها وق�ع��ت على
تمديد اتفاقية القرض بني لبنان وفرنسا
م��ن دون إحالتها على املجلس النيابي،
خالفًا للدستور ،ألن بوجي ّف��وض إليها
َ
رئيسي
التوقيع بعد موافقة «شفهية» من
الجمهورية والحكومة.
بوجي في السرايا ملك بمباركة املعارضة
ّ
وامل ��واالة .ي��ودع رئيس حكومة ليستقبل
�ال ب� �ـ«ل ��و دام � ��ت ل �غ �ي��رك ملا
آخ � ��ر ،غ �ي��ر م� �ب � ٍ
اتصلت إل �ي��ك» .يتجاهل اإلع�ل�ام ،يحضر
كل االجتماعات املهمة ،سواء أكانت أمنية
أم اق�ت�ص��ادي��ة أم اج�ت�م��اع�ي��ة أم سياسية،
وي � ّص��در مل��رت�ي�ن ف��ي ال �س �ن��ة م��ذك��رة تؤكد
تحكمه ف��ي توقيت ال�ح�ي��اة بالنسبة إلى
اللبنانيني.

