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ّ
بيان وزاري فارغ ومجلس رقابي معطل
عمر نشابة

ّ
تحسبت
اشتباك كانت قوة الدهم قد
لــه ،فــي ظــل وج ــود أوام ــر صــارمــة من
قيادة العملية بضرورة توقيفه حيًا،
ُ
لـكــي تـسـتـثـ َـمــر امل ـعـلــومــات املــوجــودة
فــي حــوزتــه .أصـيــب أم ــون فــي إحــدى
رجـلـيــه ،وتـمـكــن الـجـيــش مــن توقيفه
ون ـق ـل ــه ب ـط ــواف ــة ع ـس ـكــريــة إل ـ ــى أح ــد
املستشفيات .وكشفت قيادة الجيش
أن املــوقــوفــن فــي العملية هــم كــل من
أح ـم ــد ي ــوس ــف أم ـ ــون امل ـل ـقــب ب ــ«أب ــو
يوسف» وبـ«الشيخ» ،عصام صديق،
عبد الرحمن الغاوي ،محمد الغاوي،
حسام العكلة ،عكرمة عيوش ،تهامة
عـيــوش ،عــدنــان فــاضــل ،عبد اللطيف
صديق ،محمد أمون وعلي أمون.
وق ــد صـ ــادر ال ـج ـيــش خ ــال الـعـمـلـيــة
كميات كبيرة من األسلحة واألحزمة
ال ـ ـنـ ــاس ـ ـفـ ــة واألع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة.
ّ
وت ـك ـشــف امل ـص ــادر األم ـن ـيــة أن أم ــون
م ـتــورط فــي الـعـمـلـيــات ال ـتــي طــاولــت
دوريـ ـ ـ ـ ــات الـ ـجـ ـي ــش عـ ـب ــر اسـ ـتـ ـه ــداف
مباشر أو نتيجة زرع عبوات ناسفة
وتفجيرها بدورياته ،واملشاركة في
إعداد السيارات املفخخة وتجهيزها
وتفجيرها ،وال سيما فــي الضاحية
ّ
الجنوبية لبيروت .وذكــر الجيش أن
امل ــوق ــوف أم ـ ــون مـ ـس ــؤول ع ــن إط ــاق
ال ـص ــواري ــخ عـلــى ب ـل ــدات بـقــاعـيــة في
عام  ،2014وأحد املخططني لعمليات
الـ ـخـ ـط ــف ال ـ ـتـ ــي ط ـ ــاول ـ ــت م ــواطـ ـن ــن
لبنانيني وسوريني في عرسال.
ّ
وذكـ ـ ــرت املـ ـص ــادر األم ـن ـي ــة أن أم ــون
كـ ــان ق ــد ج ـ ّـه ــز س ـي ــارت ــن مفخختني
إلرس ــالـ ـهـ ـم ـ ّـا إل ـ ــى ض ــاح ـي ــة بـ ـي ــروت.
وكـ ـشـ ـف ــت أن ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـس ـ ــؤول ع ـ ــن إع ـ ـ ــداد
االنتحاريني الخمسة الــذيــن حاولوا
الـتـسـلــل ع ـبــر ب ـلــدة ال ـق ــاع وق ـ ـ ّـدم لهم
تسهيالت لوجستية ،قبل أن يــؤدي
خـ ـل ــل فـ ـ ــي الـ ـتـ ـخـ ـطـ ـي ــط إلـ ـ ـ ــى إفـ ـش ــال
العملية.
وقـ ـ ـ ــد أثـ ـ ـن ـ ــى ع ـ ـلـ ــى ع ـم ـل ـي ــة ال ـج ـي ــش
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال عـ ــون،
وال ــرئ ـي ــس امل ـك ـلــف تــأل ـيــف الـحـكــومــة
س ـعــد ال ـح ــري ــري ،فـيـمــا أصـ ــدر حــزب
الله بيانًا هنأ الجيش فيه بالعملية،
معتبرًا أنـهــا «تــأكـيــد ل ــدور املؤسسة
ال ـع ـس ـك ــري ــة األس ـ ــاس ـ ــي فـ ــي ح ـمــايــة
الحدود وتخليصها من اإلرهابيني».
ّ
وعبر الحزب عن أمله بأن يكون لهذه
العملية ومثيالتها «األثــر األكبر في
إع ـ ـ ــادة» ج ـن ــود ال ـج ـيــش املـخـطــوفــن
(منذ آب  )2014إلى أهاليهم.

إن الجدل املستمر بشأن الوزراء في الحكومة
القادمة ال يستند إلى البحث في كفاءة
املرشحني واستعدادهم للعمل معًا كفريق
متجانس لوضع برنامج الحكومة والسعي
املشترك لتطبيقه .فالخالف بني األشخاص
املعروضني للتوزير ال يقتصر على السياسة،
بل يتجاوزها ليتحول إلى تنافس على مراكز
السلطة وتزاحم في سباق جمع الثروات.
كيف يمكن أن يعمل هؤالء معًا على تطبيق
خطط معالجة النفايات وإصالح شبكتي
الكهرباء واملياه وتوفير العالج للمرضى
وتحسني البنى التحتية وإدارات الدولة
وتحقيق استقاللية القضاء وإبعاد األجهزة
األمنية عن األجندات السياسية واالتفاق على
استراتيجية دفاعية للبنان؟
إن عدم إيالء مبدأي الكفاءة والتجانس
املتالزمني ،أي االهتمام والتركيز على
املحاصصة السياسية والطائفية واملذهبية
واختيار الوزراء بحسب والئهم لشخص
الزعيم ،كفيل بعدم منح مجلس النواب الثقة
ً
للحكومة .لكن بما أن املجلس مؤلف أصال من
نفس القوى السياسية والطائفية التي تشكل
الحكومة ،يصبح عرض برنامج الحكومة
على املجلس مضيعة للوقت ،وتصبح عملية
نيل الحكومة الثقة مسألة شكلية ومحسومة
سلفًا.
أما البيان الوزاري فال جدوى من العمل
الجدي على صياغته ،حيث إن الجزء األكبر
من مضمونه سيكون كمضمون البيانات
الوزارية منذ االستقالل ،يتشابه إلى حد
التطابق في بعض األحيان باستثناء بعض
الفقرات السياسية التي ال تشير إلى مشاريع
خدماتية إنمائية وإصالحية وطنية شاملة.
غير أن «البيانات إذا تشابهت من حيث
املرامي والغايات ،فإنها تختلف دون ريب في
تطبيقها وفي قدرة الحكومة ،القائلة بها ،على
تنفيذها» (كما ورد في نص بيان حكومة
الرئيس الراحل عبد الله اليافي عام .)1953
العبرة إذًا في التطبيق وفي «قدرة الحكومة
على التنفيذ».

في التطبيق ال بد من مراجعة أداء
الحكومات السابقة ومقارنتها بما ورد
في بياناتها .وبما أن ما قصدته حكومة
اليافي هو االختالف في منهجية التطبيق،
فإن الحكومات التي ترأسها سعد الحريري
وفؤاد السنيورة منذ عام  2005خارج
ً
َ
تسع أصال بنحو
املقصود حيث إنها لم
جدي إلى تطبيق ما ورد في بياناتها
الوزارية .فورد في بيان الحكومة التي
ً
شكلها الرئيس السنيورة عام  2005مثال،
أن الحكومة «تتمسك باستقالل القضاء
تمسكًا مطلقًا وتؤكد تصميمها على
إجراء اإلصالحات الالزمة وإعطاء هذا
ّ
األمر ،كل أبعاده الضرورية الستقامة عمل

توافق الديكتاتوريين
ّ
على تشكيل حكومة يحول
النظام اللبناني إلى نظام
شمولي مريض
املؤسسات وفعاليتها» .لم يطبق ذلك إطالقًا،
بل تناست الحكومة «تصميمها على إجراء
اإلصالحات» واستعاضت عنه بدعوة
القوى الغربية واألمم املتحدة إلى التدخل في
اختصاص القضاء اللبناني .وكانت هذه
الحكومة قد نالت الثقة بغالبية  92صوتًا.
أما بيان الحكومة التي شكلها السنيورة
عام ّ ،2008
فنص بيانها على أنها «تلتزم
باإلسراع في تحديث املرفق القضائي ،على
صعيد التشريعات والتقنيات واملعلوماتية
القانونية ،تنفيذًا لدراسات ومشاريع
مقترحة» .لم َ
تسع الحكومة جديًا إلى تطبيق
ذلك «االلتزام» ،وكانت قد نالت الثقة بغالبية
 100صوت في البرملان .حكومة الحريري
عام  2009نالت الثقة بأغلبية  122صوتًا
ً
وجاء في بيانها مثال« :نقل مسؤولية
السجون إلى وزارة العدل وإنشاء مديرية
عامة لها واقتراح تنظيمها وهيكليتها»،

و»إكمال مكننة املرفق القضائي» .لم يطبق
ذلك ،ولم تخصص الحكومة جلسة خاصة
ً
ُ
لبحث مشاكل السجون أصال ،ولم تطرح
الثقة بالحكومة.
أما بشأن «قدرة الحكومة على تنفيذ» ما ورد
في بيانها ،فيفترض أن يعلم الوزراء بقدراتهم
قبل وضع الخطط والبيانات ،أليس كذلك؟ أم أن
ّ
العبرة في صف الكالم الجميل لتسلية نواب
حسموا منح الثقة للحكومة قبل االطالع على
بيانها؟
إن التداول الحاصل بشأن حصص الرؤساء
والطوائف واملذاهب واملناطق واألحزاب
والتيارات يدل على توجه محدد عن سابق
تصور وتصميم لتعطيل اآلليات الرقابية
وعزل أي قوة معارضة للحكومة ملنع
املحاسبة .وبالتالي ،إن مداوالت تأليف حكومة
شراكة وطنية في لبنان تؤدي غالبًا إلى إهمال
الجدوى األساسية ملجلس الوزراء ،وهي
إدارة مؤسسات الدولة بنحو سليم وتوفير
الخدمات للمواطنني والسعي إلى معالجة
املشاكل التي يعانون منها وتحديد السياسة
الخارجية للدولة وتطوير اإلنتاج االقتصادي
والعلمي والثقافي.
ّ
مجلس الوزراء تحول اليوم ،بفضل نظام
املحاصصة ،إلى مرآة عن مجلس النواب.
ً
ّ
تجسد ذلك فعال من خالل مطالبة بعض
القوى السياسية بتوزير يتناسب مع حجم
ّ
تمثيلها في البرملان .ال يعطل ذلك املهمات
الرقابية ملجلس النواب فحسب ،بل يمنح
الحكومة سلطة تتجاوز الحدود التي وضعها
النظام الديموقراطي لها.
أخطر ما في األمر ،أن حدود السلطة في لبنان
اليوم ال يضعها مجلس الشعب كما تفترض
مبادئ الحكم الديموقراطي ،بل تحددها
طبيعة العالقة بني قادة القوى السياسية
والطائفية في إطار نظام املحاصصة .وإذا
كان كل زعيم يحكم طائفته ومذهبه وحزبه
وتياره ديكتاتوريًا من خالل النظام الزبائني
واملال والعصبية الفئوية والتوريث السياسي،
فإن توافق الديكتاتوريني على تشكيل حكومة
ّ
يحول النظام اللبناني إلى نظام شمولي
مريض ويضرب بالدستور عرض الحائط.

علم
و خبر
عون ومراد
الذي تخلله عتب على املرحلة السابقة.
ّ
للجميل التزامه تفاهمه
وأكــد باسيل
مــع ال ـق ــوات ،وأن ــه ال يمكن أن يتخلى
عنها في املفاوضات الجارية لتأليف
الحكومة ،على عكس ما هو موقفه من
توزير الكتائب».
وفـيـمــا ذك ــرت مـعـلــومــات أن الـحــريــري
أبلغ تيار املــردة أخيرًا أن حصته هي
وزارة الـثـقــافــة ،ذك ــرت أوس ــاط مطلعة
فــي «تـيــار امل ــردة» أن «الـحــريــري سبق
أن عــرض على التيار حقيبة التربية،
إال أن ــه لــم يـعــد إل ــى الـحــديــث عــن هــذه
ال ـح ـق ـي ـبــة» .وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى «أن املـ ــردة
متفق مــع بــري على موقف واح ــد ،هو
أنـهـمــا فــي فــريــق واح ــد مــع حــزب الـلــه،
وأن الحقائب املخصصة لهذا الفريق
ُ
يـجــب أن تـعـطــى ل ــه ،وه ــذا الـفــريــق هو

الـ ــذي يـتــولــى تقسيمها ب ــن األف ــرق ــاء
املنضوين فيه».
م ــن ج ـه ـتــه قـ ــال رئ ـي ــس حـ ــزب ال ـق ــوات
اللبنانية الدكتور سمير جعجع أمام
وفد من نقابة الصحافة« :حني طالبنا
بوزارة سيادية رفض مطلبنا ،فجاءنا
ال ـح ــل م ــن عـ ــون والـ ـح ــري ــري ،ب ـع ــد أن
تشاورا مع بري بأن يتم منحنا نيابة
ً
رئــاســة الحكومة وحقيبة وازن ــة ،بــدال
من ال ــوزارة السيادية ،فقبلنا ،ولكننا
ف ــوج ـئ ـن ــا بـ ـ ــأن ال ـت ـش ـك ـي ـل ــة لـ ــم ت ـع ـلــن،
وب ــوض ــع عــراق ـيــل ج ــدي ــدة» .وأضـ ــاف:
«نحن مع عون لن نقبل باستمرار تركة
عهد الوصاية ،إذ يوجد لدينا دستور
ي ـنــص ع ـلــى أن رئ ـي ـســي ال ـج ـم ـهــوريــة
والحكومة هما من يشكالن الحكومة».
(األخبار)

زار ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـس ــاب ــق ع ـب ــد ال ــرحـ ـي ــم م ـ ـ ــراد ،ال ـق ـصــر
الجمهوري أول من أمس ،مهنئًا الرئيس ميشال عون
بــانـتـخــابــه .ون ـفــى م ــراد أن ي ـكــون ق ــد بـحــث م ــع عــون
موضوع مشاركته في الحكومة املزمع تأليفها .يشار
السني
ـرشــح ليشغل املـقـعــد ال ـ ــوزاري
ّ
إل ــى ّأن م ــراد مـ ّ
الخامس الــذي اتـفــق على أن يـكــون مــن حصة رئيس
ُّ
الجمهورية.

القومي والمقعد الشيعي الخامس
م ـق ــاب ــل ق ـ ـ ــرار ال ـ ـقـ ــوى امل ـس ـي ـح ـيــة ع ـ ــدم م ـن ــح ال ـح ــزب
السوري القومي االجتماعي مقعدًا وزاريًا من الحصة
املـسـيـحـيــة ،تـتـجــه االن ـظ ــار ص ــوب الـحـصــة الشيعية،
وقرار الرئيس نبيه بري بشأن منح املقعد الى الحزب
ام ال .علمًا ان قـيــادة «الـقــومــي» لــم تناقش االمــر بعد،
فـيـمــا يـتـنــافــس عـلــى املـقـعــد ثــاثــة مــرش ـحــن :رئـيــس
ال ـح ــزب عـلــي قــان ـصــو ،عـضــو املـجـلــس االع ـل ــى قــاســم

صالح ،وأحد القادة في االغتراب محسن صفي الدين.

جولة عون الخارجية
تستعد دوائر القصر الجمهوري العداد برنامج جولة
خارجية للرئيس ميشال عــون ،بعد تأليف الحكومة
ون ـي ـل ـهــا ال ـث ـق ــة ،ت ـش ـمــل ال ـس ـع ــودي ــة وال ـك ــوي ــت وقـطــر
واالمارات وايران وفرنسا والفاتيكان.

الحريري متضايق من عون وبري
نقل زوار رئيس الحكومة املكلف سعد الحريري انه
فــي حــالــة اسـتـيــاء مــن املــداخــات الـتــي تعطل تشكيل
الـحـكــومــة .وق ــال ه ــؤالء إن الـحــريــري محبط مــن كون
رئ ـيــس املـجـلــس نـبـيــه ب ــري «ل ــم يـغـفــر ل ــه» ات ـفــاقــه مع
ال ـع ـمــاد م ـي ـشــال عـ ــون ،ك ـمــا ي ــواج ــه م ــع ع ــون مشكلة
«ناجمة عن عدم أخذه بنصيحة حليفه سمير جعجع،
الـ ــذي ق ــال ل ــه إن ع ــون ص ـعــب ج ـ ـدًا ،وإن م ــن االف ـضــل
التوصل معه الى اتفاق خطي على كل التفاصيل».

