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المشهد السياسي

…وطارت جلسات
مجلس الوزراء
بعد أسابيع من التهديد والوعيد املتبادلني بني
ّ
مكونات الحكومة ،وبعد أشهر من الشكوى من أن
مجلس ال��وزراء غير منتج ،ورغم الهدوء واإلنتاجية
اللذين سادا جلسة أول من أمس ،انفجرت الخالفات
داخل جلسة مجلس الوزراء أمس ،لتتحول في نهايتها
ً
إلى سباق يفوز فيه من يسبب شلل املجلس أوال :من
يريد تطيير النصاب ،أو من يرفع الجلسة؟
آلية جديدة للداتا
في بداية جلسة مجلس الوزراء
أم� ��سُ ،ب �ح��ث ف ��ي ب �ن��د ح�ص��ول
األج� � �ه � ��زة األم� �ن� �ي ��ة ع� �ل ��ى دات� ��ا
االت� �ص ��االت ،وه ��و م��ا اس�ت�غ��رق
ال � �ب � �ح ��ث ف � �ي ��ه ن � �ح ��و س��اع �ت�ي�ن
ونصف ساعة .االنقسام املعتاد
ظهر في املجلس .وزراء رئيسي
الجمهورية والحكومة والنائب
ول�ي��د جنبالط م��ن ج�ه��ة ،وق��وى
 8آذار وال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال�ح��ر
م��ن جهة أخ��رى .اق�ت��رح الطرف
األول إنشاء لجنة وزارية تكون
مهمتها تقديم م�ش��روع قانون
ي�ق�ض��ي ب�ق��ون�ن��ة ت�س�ل�ي��م ال��دات��ا
كاملة لألجهزة األم�ن�ي��ة« .وإل��ى
ح�ين ص ��دور ال �ق��ان��ون ،تستمر
األجهزة األمنية بالحصول على
ال��دات��ا ك��ام�ل��ة ،وف�ق��ًا ل�لآل�ي��ة التي
أق��رت �ه��ا ح�ك��وم��ة ال��رئ �ي��س ف��ؤاد
السنيورة عام .»2009
دار ن �ق��اش ح ��ول ه ��ذه ال�ن�ق�ط��ة،
لكنها سقطت ب��ال�ت�ص��وي��ت؛ إذ
ل��م يصوت لها س��وى  9وزراء،
ف��ي م�ق��اب��ل رف�ض�ه��ا م��ن جميع
وزراء  8آذار وت�ك�ت��ل التغيير
واإلص � �ل� ��اح .ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،أق � ّ�ر
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء آل� �ي ��ة ج��دي��دة
ل�ب� ّ�ت ط�ل�ب��ات ال��دات��ا ،ت�ن��ص على
أن «ي� � �ق � ��دم وزي� � � ��ر ال � ��دف � ��اع أو
وزي� � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ط �ل �ب��ًا خ�ط�ي��ًا
ً
ومعلال لرئيس مجلس ال��وزراء
للحصول على الداتا املتناسبة
م� ��ع ال� �ح ��اج ��ات األم� �ن� �ي ��ة ،وف ��ق
اآللية املعتمدة التي نص عليها
القانون .أما في حالة طلب الداتا
كاملةُ ،فيحال الطلب على الهيئة
القضائية املستقلة املنصوص
عليها في القانون».
كذلك ق��رر مجل ال��وزراء تأليف
ل�ج�ن��ة ب��رئ��اس��ة رئ �ي��س مجلس
ال��وزراء وعضوية وزراء الدفاع
والداخلية وال�ع��دل واالت�ص��االت
الق �ت��راح ت�ع��دي�لات ع�ل��ى ق��ان��ون
ص��ون الحق بسرية املخابرات
وامل��راس �ي��م ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة وإع ��داد
آل�ي��ة لعمل م��رك��ز التحكم ال��ذي
ت�ق��رر إن �ج��از م��راح�ل��ه النهائية
خالل ثالثة أشهر.

ط� ��ارت ال �ح �ك��وم��ة ،ول ��و إل ��ى ح�ي�ن .جلسة
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء أم ��س ان �ت �ه��ت ب�م�ح��اول��ة
وزراء ت�ك�ت��ل ال�ت�غ�ي�ي��ر واإلص �ل��اح تطيير
ال �ن �ص��اب ،وإع �ل�ان م�ي�ق��ات��ي رف ��ع الجلسة
ل �ي �ح ��رم �ه ��م ه � � ��ذا «امل� � �ك� � �س � ��ب» .ث � ��م أع �ل ��ن
رئيس الحكومة أن��ه ل��ن يحدد أي جلسة
ملجلس ال ��وزراء قبل ب� ّ�ت ملف التعيينات
ف��ي ال�ه�ي�ئ��ات ال��رق��اب �ي��ة ال�ت��اب�ع��ة ل��رئ��اس��ة
ال �ح �ك��وم��ة ،ال ��ذي م��ن أج �ل��ه ط ��ارت جلسة
أمس.
سياسيًا ،انتهى مفعول «العشاء السري»
ال � � ��ذي ج� �م ��ع ال ��رئ� �ي ��س ن �ج �ي��ب م �ي �ق��ات��ي
والنائب ميشال ع��ون على مائدة الوزير
جبران باسيل قبل أسبوعني .ومعه ،طارت
«ن�ش��وة» ال�ه��دوء واإلنتاجية التي سادت
جلسة مجلس الوزراء أول من أمس ،التي
ح�ص��ل فيها وزراء ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي الحر
على ثمانية قرارات «خالصة».
وم �ن��ذ ل �ي��ل أم� ��س ،ل��م ي �ع��د ال �ب �ح��ث ق��ائ�م��ًا
ح ��ول ت�ف�ع�ي��ل ال �ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ي ،ب��ل ع��اد
إلى نقطة اإلقالع .ومباشرة بعد الجلسة،
بدأ التفكير في َمن سيتمكن من َج ْبر ما
ان �ك �س��ر .وم �ع �ظ��م األن� �ظ ��ار ت��وج �ه��ت نحو
الرئيس نبيه ب��ري ال��ذي ب��دا غاضبًا مما
ً
ج��رى ،بحسب م�ق��رب�ين م�ن��ه ،ق��ائ�لا« :ب��دل
أن تشتغل ه��ذه الحكومة مصلحة البلد،
ع��م تشتغل بحالها وتشغل البلد بها».
أم��ا ال�ن��ائ��ب ول�ي��د ج�ن�ب�لاط ،ف�ل��م ي�ك��ن أق��ل
غضبًا ،بحسب أحد املقربني منه .وبذلك،

ل��م ي�س��د س��وى ال�ت��أس��ف وال�غ�ض��ب ،إذ لم
تبدأ االتصاالت ملحاولة معالجة املشكلة
الحكومية املستجدة.
ال�ج�ل�س��ة ك��ان��ت ق ��د وص �ل��ت إل ��ى ذروت �ه��ا
ُ
ع �ن��دم��ا ط � � ِ�رح ع �ل��ى ال �ط��اول��ة ب �ن��د تعيني
رئ �ي��س ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع�ل�ي��ا ل �ل �ت��أدي��ب وع�ض��و
ف �ي �ه��ا وم� �ف ��وض ال �ح �ك��وم��ة ل ��دي �ه ��ا .م�ن��ذ
السبت امل��اض��ي ،يقول وزي��ر ب��ارز إن��ه بدأ
التفاوض في هذا البند .فرئيس الحكومة
نجيب ميقاتي ،أصر على حقه القانوني
باقتراح أسماء لشغل هذه املناصب ،علمًا
بأن الهيئة تابعة لرئيس الحكومة.
لكن وزراء التيار الوطني الحر اعترضوا،
م��ن زاوي � ��ة أن امل ��واق ��ع امل ��ذك ��ورة يشغلها
م�س�ي�ح�ي��ون ،وأن م��ن ح��ق ال �ق��وى املمثلة
ل�ل�م�س�ي�ح�ي�ين ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة أن يشملها
ال � �ت � �ش � ��اور ف � ��ي ه � � ��ذا ال� �ت� �ع� �ي�ي�ن .وط ��ال ��ب
ال� �ع ��ون� �ي ��ون ب �س �ح��ب ه � ��ذا ال� �ب� �ن ��د ،إال أن
ميقاتي أص��ر ،متمسكًا بأنه طلب اقتراح
األسماء من وزير العدل شكيب قرطباوي،
ً
ق��ائ�لا ل��ه :اق�ت��رح ل��ي أكفأ ثالثة قضاة من
ال �ط��ائ �ف��ة األرث ��وذك� �س� �ي ��ة ل�ت�ع�ي�ي�ن�ه��م ف��ي
ال �ه �ي �ئ��ة ،وأن � ��ه اخ �ت ��ار م ��ن األس� �م ��اء ال�ت��ي
اقترحها قرطباوي.
لكن هذا األمر لم يحل دون استمرار وزراء
ال�ت�ي��ار باملطالبة بسحب ال�ب�ن��د .وعندما
تمسك ميقاتي بطرحه ف��ي جلسة أم��س،
أع �ل��ن ب��اس�ي��ل ،ب �ح��زم ،أن ف��ري�ق��ه ال� ��وزاري
غير موافق ولن يسمح بمرور هذا البند،

«وهذه التعيينات يجب أن نتشاور عليها
ونتفق عليها» .رئ�ي��س الجمهورية أخذ
ً
ال �ك�ل�ام ،ق ��ائ�ل�ا :ال ي �ج��وز م�ن��اق�ش��ة رئ�ي��س
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ف ��ي ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��اب �ع��ة
ل� �ص�ل�اح� �ي ��ات ��ه ،وه � � ��ذه ال� �ه� �ي� �ئ ��ات ت��اب �ع��ة
ً
لرئاسة مجلس الوزراء .فرد باسيل قائال:
وزي ��ر ال �ع��دل م�ن��ذ أك�ث��ر م��ن ش�ه��ري��ن ط��رح
اس �م��ًا ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ق �ض��اء األع �ل��ى،
وأنتم عطلتم تعيينه.
س�ل�ي�م��ان :ال ��وزي ��ر ل�ي��س ك��رئ�ي��س مجلس
الوزراء .الوزير يجب مناقشته ،أما رئيس
مجلس ال��وزراء فال تجوز مناقشته .فرد
باسيل :فخامتك ،م��ا تقوله غير موجود

ف ��ي ال ��دس �ت ��ور ال � ��ذي ن �ع��رف��ه .وه� �ن ��ا ،بلغ
ال�ت��وت��ر ذروت� ��ه ،ف�ق��ال م�ي�ق��ات��ي :أن��ا أق�ت��رح
إقرار هذه التعيينات باإلجماع .فعندها،
ب� �ن � ً
�اء ع �ل��ى ق � ��رار م �س �ب��ق ،وق� ��ف ال � � ��وزراء
ج �ب��ران ب��اس�ي��ل وش��رب��ل ن�ح��اس وشكيب
قرطباوي ،وحمل كل منهم ملفاته ،وهموا
بمغادرة الجلسة لتطيير النصاب ،على
أساس أن زمالءهم في التكتل سيلحقون
ب�ه��م .ف��ي ه��ذه اللحظة ،طلب ميقاتي من
رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة رف ��ع ال�ج�ل�س��ة ،ففعل
سليمان ،ث��م أض��اف ميقاتي« :لستم من
ط� ّ�ي��ر ال �ن �ص��اب .أن ��ا ط�ل�ب��ت رف ��ع ال�ج�ل�س��ة.
وملعلوماتكم ،تبعًا لصالحياتي ،لن أدعو

قاسم :الحكومة منعت ّزج لبنان في األزمة السورية
لم يسجل املشهد
السياسي تطورات الفتة
أمس ،باستثناء دعوة
الرئيس نبيه بري إلى
«تطبيق القانون في موضوع
االتصاالت» ،وتأكيد نائب
األمني العام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم ،أمس ،أن
الوضع الداخلي أفضل اليوم
مما كان سابقًا

في لقاء األربعاء النيابي ،أكد رئيس
امل�ج�ل��س ال�ن�ي��اب��ي ن�ب�ي��ه ب ��ري ،درس��ه
«أفكارًا لتطبيق رؤيته للبنان مركزًا
ل�ل�ح��وار ع�ل��ى م�س�ت��وى املنطقة وب�ين
مكوناتها ك��اف��ة» .ول�ف��ت إل��ى وج��وب
«تطبيق القانون في التزام موضوع
االت� � �ص � ��االت ل �ح ��ل ال � �ج� ��دل ال� �ق ��ائ ��م».
ونقل النواب عن بري بحثه موضوع
اس� �ت� �م ��رار ال �ح �ك��وم��ة ال �ف��رن �س �ي��ة ف��ي
اع �ت �ق��ال امل �ن��اض��ل ج � ��ورج ع �ب��د ال �ل��ه
مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي،
إليالء هذا املوضوع االهتمام الالزم
خالل زيارة األخير املقبلة لفرنسا.
م��ن ج �ه �ت��ه ،رأى ن��ائ��ب األم �ي�ن ال �ع��ام
لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ،أمس،
أن الوضع الداخلي أفضل اليوم مما
ك��ان سابقًا ،رغ��م ال�ظ��روف اإلقليمية

والدولية ،ومحاوالت بعض الداخل
رب��ط ال�ب�ل��د ب�م�ح��ور ال �ش��رق األوس��ط
األم �ي��رك��ي ـ �ـ �ـ �ـ �ـ اإلس��رائ �ي �ل��ي ال �ج��دي��د.
وأش��ار قاسم إل��ى متابعة ح��زب الله
وض � ��ع ال� �ح� �ك ��وم ��ة ل� �ت� �ق ��دم إن � �ج� ��ازات
إض��اف�ي��ة ملصلحة ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين .ورأى
أن ال�ح�ك��وم��ة ح��ال��ت دون ّ
زج ل�ب�ن��ان
في األزمة السورية بالكامل.
ورح� �ب ��ت األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ل �ق��وى 14
آذار ب� ��رس� ��ال� ��ة امل � �ج � �ل� ��س ال ��وط� �ن ��ي
السوري ،مشيرة إلى أنها «تقدم أول
رؤي ��ة س��وري��ة م��ن ن��وع�ه��ا ل�ل�ع�لاق��ات
اللبنانية ـــــ السورية ،محددة أسباب
الخلل السابق فيها ومعينة الطريق
إل��ى ط� ّ�ي ص�ف�ح��ة م��ؤمل��ة وس ��وداء في
تاريخ تلك العالقات».
ّ
ورح � � � � � ��ب امل � � �ط� � ��ارن� � ��ة امل � � � ��وارن � � � ��ة ف��ي

اج�ت�م��اع�ه��م ال�ش�ه��ري بوثيقة األزه��ر
ال � �ش� ��ري� ��ف ع � ��ن ال � �ح� ��ري� ��ات ال� �ع ��ام ��ة،
آملني أن يتغلب في املنطقة «منطق
االنفتاح وقبول اآلخر املختلف على
م�ن�ط��ق اإلق �ص��اء وال�ت�ق��وق��ع» .وأب��دى
اآلب � ��اء خ�ش�ي�ت�ه��م «ت �ج��اه ال �ت �ط��ورات
امل �ت �س��ارع��ة ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة وامل �ف �ت��وح��ة
ع �ل��ى ت� �ج ��دد زم� ��ن امل � �ح ��اور وص� ��راع
ال� �ق ��وى ال ��دول� �ي ��ة ،وم� ��ا ق ��د ي�ن�ع�ك��س
سوءًا على لبنان» ،داعني اللبنانيني
«إل � � ��ى ال� �ت� �م� �س ��ك ب� �س� �ي ��اس ��ة ال �ح �ي ��اد
اإلي �ج��اب��ي ،ب�ح�ي��ث ي �ك��ون ل�ب�ن��ان بلد
ال �ح��وار ال��دي�ن��ي وال�ث�ق��اف��ي ،منفتحًا
ع �ل��ى ج�م�ي��ع ال� ��دول ب� ��روح ال �ص��داق��ة
وال� � �ت� � �ع � ��اون واالح� � � �ت � � ��رام امل � �ت � �ب� ��ادل،
ملتزمًا ق�ض��اي��ا املنطقة وال�ع��ال��م في
ك ��ل م ��ا ي �خ �ت��ص ب��ال �س�ل�ام وال �ع��دال��ة

