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تقرير

حكومة ثالثينية ...لكن القرار السياسي خارجها
ّ
متنوعة ،واألهــم صواريخ «،»Egla s
ّ
ّ
األك ـثــر ت ـطــورًا بــن صــواريــخ الــدفــاع
ال ـ ـجـ ــوي ال ــروسـ ـي ــة امل ـح ـم ــول ــة عـلــى
الكتف.
وبعد أخــذ ّ
ورد ،وضغوطات كبيرة
ٍ
م ــورس ــت ع ـلــى ال ـح ــري ــري وغـ ـي ــره ـ ـ ـ
كتلك التي مارسها السفير األميركي
الـســابــق ديـفـيــد هـيــل عـلــى الـحــريــري
والــرئـيــس الـســابــق مـيـشــال سليمان
ووزير الدفاع السابق الياس ّ
املر عام
ّ
 ،2008لرفض هبة روسية ـ ـ تقلصت
عقود ّ
السالح مع موسكو إلى عقدين
بقيمة ّ 37مليونًا و 600ألــف دوالر.
وق ـ ــد وقـ ـ ــع ال ـج ـي ــش ال ـع ـق ــود ن ـهــايــة
ّ
 ،2014لكن هبة املليار طارت ،بعدما
ّ
كــانــت مـصــانــع الــســاح فــي موسكو
ّ
ّ
قد وضبت الطلبيات وجهزتها ،ومن
بينها  250ص ــاروخ «كــورنـيــت »em
مــع  24مـنـ ّـصــة إطـ ــاق .وف ــي تشرين
ّ
الثاني  ،2015صـ ّـوت مجلس النواب
على قانون لتسليح الجيش ،بضغط
م ــن الــرئ ـي ـســن نـبـيــه بـ ـ ّـري ومـيـشــال
ع ــون ،بعد أن كــان ب ـ ّـري قــد طلب من
ّ
ال ـح ــري ــري ،إث ــر ت ـلــقـيــه ه ـبــة امل ـل ـيــار،
تنويع مـصــادر الـ ّـســاح .وعـلــى رغم
الـتــأخـيــر فــي التنفيذ ،ع ـ ّـدل الجانب
ال ــروس ــي ال ـع ـق ــود م ــن دون أي بـنـ ٍـد
جزائيُ ،
ووعــد الـ ّـروس بفتح ّ اعتماد
مالي في مصرف لبنان ،ووقــع قائد
الجيش العماد جان قهوجي العقود
في  26أيار .2016
وبحسب معلومات «األخ ـبــار» فإنه
ال مــانــع م ــادي ــا أو تـقـنـيــا م ــن تنفيذ
العقود بعد تأكيد الوزير علي حسن
خليل لــوزيــر الـ ّـدفــاع الـســابــق سمير
م ـق ـب ــل أن ـ ــه ي ـم ـك ــن ت ـغ ـط ـيــة ت ـكــال ـيــف
العقدين من املــوازنــة العامة .كما أن
الجيش يملك املال الكافي .لكن يبدو
أن العائق الوحيد كان إصــرار مقبل
على وضــع العقدين فــي «ال ـجــارور»
م ـن ــذ أي ـ ـ ــار املـ ــاضـ ــي فـ ــي س ـي ــاس ــة ال
ت ـخــدم س ــوى الـجـمــاعــات التكفيرية
والعدو اإلسرائيلي ،تنفيذًا لضغوط
ّ
أمـ ـي ــركـ ـي ــة ،فـ ــي ع ـ ــز ح ــاج ــة ال ـج ـيــش
ل ـل ـس ــاح فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ال ـج ـم ــاع ــات
التكفيرية واألطماع اإلسرائيلية ،مع
أن مقبل (املحسوب على سليمان) زار
موسكو بداية العام الـجــاري ،ووعد
الـ ـ ــروس بـتـطـبـيــق ال ـع ـق ــود وتـفـعـيــل
ّ
التعاون العسكري بني البلدين.

في الشكل ،الحكومة
مؤلفة من ثالثين وزيرًا.
لكنها ،بتوزع وزرائها على
األحزاب ،تفتقد القرار السياسي
الذي تملكه المرجعيات
السياسية ،فال يبقى لكثير من
الوزراء سوى هامش محدود
للنقاش والتوقيع
هيام القصيفي
ال تــزال ظــروف تأليف الحكومة تأخذ
ّ
الحيز األكبر من النقاشات الداخلية،
وســط اعتقاد أوســاط سياسية أن ما
أملى االستعجال فــي التأليف ،مساء
األح ــد الـفــائــت ،ال يـعــدو كــونــه املرحلة
الثانية من مراحل الترتيب الذي أتى
ب ــرئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال ع ــون،
ليس أكثر .فظروف الحدثني مشابهة
مـ ـ ــن ح ـ ـيـ ــث االس ـ ـت ـ ـع ـ ـجـ ــال وت ـج ـم ـي ــع
األوراق الداخلية دفعة واحدة ،والقفز
فــوق اعـتــراضــات هــذا الـفــريــق أو ذاك،
لـيـتـحــول ال ـح ــدث ــان ،عـلــى أهميتهما،
خ ـط ــوات مــرحـلـيــة شــابـتـهــا سـلـبـيــات
كثيرة ،ولم تصل إلى حدود التسوية
ال ـن ـه ــائ ـي ــة ب ــن األف ـ ــرق ـ ــاء ال ـل ـب ـنــان ـيــن
واإلق ـل ـي ـم ـي ــن .ووفـ ـ ــق ذلـ ـ ــك ،س ـن ـكــون
مـ ـ ـج ـ ــددًا ،بـ ـع ــد االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مـ ــن تــأل ـيــف
الـحـكــومــة ،أم ــام مــرحـلـتــن جــديــدتــن:
ال ـب ـيــان الـ ـ ــوزاري وق ــان ــون االن ـت ـخــاب،
وع ـل ـي ـه ـم ــا يـ ـت ــوق ــف مـ ـ ـج ـ ــددًا م ـص ـيــر
التوافقات الداخلية والتفاهمات ،بما
يضمن اسـتـمــرار االسـتـقــرار الداخلي
فــي مرحلة يتفلت فيها األمــن فــي كل
الدول املحيطة.
ال شـ ــك فـ ــي أن ع ـم ـل ـيــة ال ـت ــأل ـي ــف فــي
ذاتـهــا ،بعدما خلقت إربــاكــات كثيرة
ب ـف ـعــل امل ـحــاص ـصــة وت ــوزي ــع امل ـغــانــم
وارت ـ ـفـ ــاع عـ ــدد الـ ـ ـ ــوزراء إلـ ــى ث ــاث ــن،
طـ ــرحـ ــت أي ـ ـضـ ــا إشـ ـك ــالـ ـي ــة س ـيــاس ـيــة
ت ـت ـع ـلــق بـ ــواقـ ــع ه ـ ــذه ال ـح ـك ــوم ــة بـمــا
ً
رســت عليه الئحة أعضائها .ففضال
ُ
ع ــن ًأن ل ـقــب وزراء ال ــدول ــة اســت ـخــدم
خ ـطــأ وف ــي غـيــر مـحـلــه وامل ـق ـصــود به
دستوريًا ،فتحول إلى هدايا مجانية
ّ
لـفــك ال ـع ـقــد ،دل ــت الـتـشـكـيـلــة األخ ـيــرة
على أن القرار السياسي ،في ما خص
مـلـفــات أســاسـيــة وح ـســاســة ،سيبقى
خـ ـ ـ ــارج ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة .وس ـ ـي ـ ـكـ ــون ع ـلــى
م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء تــرج ـمــة آلـ ـي ــات هــذا

ال ـق ــرار والـتـنـفـيــذ الـعـمــانــي ملــا يتفق
ع ـل ـيــه خ ــارج ــه ،س ـ ــواء أك ـ ــان م ــن نــوع
االصـطـفــاف واملــواج ـهــات ال ـحــادة بني
فريقني ،أم تمرير الجلسات بتسويات
مرنة.
ص ـح ـي ــح أن زمـ ـ ــن ت ــألـ ـي ــف ح ـك ــوم ــات
تضم الـقــادة السياسيني أنفسهم في
ّ
ال ـح ـكــومــات ق ــد ولـ ــى وبـ ــات ك ــل زعـيــم
سياسي يسمي ممثلني عنه ،وصحيح
أن السنوات األخـيــرة جنحت تدريجًا
ن ـحــو ح ـك ــوم ــات م ــؤل ـف ــة ،بـغــالـبـيـتـهــا،
م ــن م ــوال ــن ل ـل ـقــادة الـسـيــاسـيــن ،لكن
ظ ــل دائـ ـم ــا ه ـن ــاك م ـك ــان لـشـخـصـيــات
س ـي ــاس ـي ــة وازنـ ـ ـ ــة ل ـه ــا ح ـي ـث ـي ـت ـهــا مــن
الـ ـحـ ـض ــور ال ـس ـي ــاس ــي واألداء ال ـع ــام
والـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاش الـ ـسـ ـي ــاس ــي فـ ـ ــي م ـج ـلــس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عـ ــن والئ ـه ــا
وانتمائها وتصويتها.
الـ ـي ــوم ،م ــع ال ـح ـكــومــة ال ـج ــدي ــدة ،بــرز
أك ـثــر ال ـت ـمــايــز ب ــن م ـس ـتــويــن ،واح ــد
داخل مجلس الوزراء ،وواحد خارجه،
ح ـتــى ي ـب ــدو امل ـش ـهــد وكـ ــأن ه ـن ــاك من
جهة مجلس «ق ــادة» كما كــان يجري
الـتـمـثـيــل عـلــى طــاولــة ال ـح ــوار ،يتخذ
أخرى
القرارات السياسية ،ومن جهة َّ َ
وزراء مهمتهم التوقيع على ما ُيتفق

ّ
دلت التشكيلة على
أن القرار السياسي في
الملفات األساسية
سيبقى خارج الحكومة

ع ـل ـيــه ف ــي ال ـق ـضــايــا امل ـص ـي ــري ــة ،عـلــى
بنود جدول األعمال .وعليه ،سنكون
أمــام مشهد «طــاولــة حــوار» مــن الفئة
األولـ ـ ـ ــى مـ ــن ال ـس ـي ــاس ـي ــن ،وم ـج ـلــس
وزراء فيه رئيس الجمهورية ورئيس
الـحـكــومــة ،كـطــرفــن سـيــاسـيــن ،فيما
ي ـعــود ال ـ ــوزراء املـنـتـمــون إل ــى ت ـيــارات
سـيــاسـيــة إل ــى مــرجـعـيــاتـهــم ع ـنــد كل
أزمـ ــة تـعـصــف بـمـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،ألن
ل ـيــس ل ــدى جـمـيـعـهــم ح ــري ــة ال ـن ـقــاش
واملـنــاورة .فال هي حكومة تكنوقراط
ب ــامل ـع ـن ــى ال ـت ـق ـن ــي ل ـل ـك ـل ـم ــة ،وال هــي
حكومة سياسية إال بمعنى االنتماء

ّ
قبل التسليم والتسلم بدأ الكباش حول قانون االنتخاب والبيان الوزاري (داالتي ونهرا)

والوالء الحزبي ألعضائها.
من هنا سيكون االنتقال إلــى املرحلة
الـثــالـثــة والــراب ـعــة فــي مـســار الترتيب
امل ــوق ــت ل ــأزم ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ره ـن ــا بما
ي ـت ـف ــق ع ـل ـي ــه ال ــزعـ ـم ــاء ال ـس ـي ــاس ـي ــون
وليس مجلس ال ــوزراء .إذ قبل عملية
الـتـسـلـيــم والـتـسـلــم وال ـت ـقــاط ال ـصــورة
الـتــذكــاريــة ،ب ــدأت عملية شــد الكباش
حـ ـ ـ ــول قـ ـ ــانـ ـ ــون االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب والـ ـبـ ـيـ ــان
الوزاري .وإذا كان معظم املشاركني في
تسوية الحكومة يريدون االستعجال
بصياغة بيان وزاري ،كي ال تستنفد
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـ ـش ـ ـهـ ــور الـ ـقـ ـلـ ـيـ ـل ــة لـ ـه ــا،
وه ـ ــي تـ ـص ــوغ الـ ـبـ ـي ــان ،ف ـ ــإن مـهـمـتـهــا
األصعب هي قانون االنتخاب وإجراء
االنتخابات النيابية ،مــا دام الجميع
تقاسم الوزارات السيادية والخدماتية
وم ـن ــاط ــق ال ـت ــوزي ــر ب ـهــاجــس تحقيق
أكـ ـب ــر ق ـ ــدر م ـم ـك ــن مـ ــن املـ ـك ــاس ــب قـبــل
االن ـت ـخــابــات .ورغ ــم أن ال ـن ـقــاش حــول
قانون االنتخاب بدأ في عهد الرئيس
ال ـســابــق مـيـشــال سـلـيـمــان وف ــي خــال
الـ ـشـ ـغ ــور الـ ــرئـ ــاسـ ــي ،إال أن االتـ ـج ــاه
الـ ـغ ــال ــب ح ــال ـي ــا ن ـح ــو ال ات ـ ـفـ ــاق عـلــى
قانون جديد ،بعدما بدأت ردود الفعل
املبكرة حول النسبية الكاملة ،وحتى
النسبية الجزئية املرفقة مع األكثرية،
رغم موافقة ثالث كتل رئيسية عليها.
إال أن مجرد انـطــاق السجال مجددًا،
ف ــور تــألـيــف الـحـكــومــة ،بـعــدمــا ّ
تلمس
األفـ ــرقـ ــاء املـ ـع ــارض ــون لـلـنـسـبـيــة قبل
ال ـتــأل ـيــف أن ـه ــم م ـق ـب ـلــون ع ـلــى مـعــركــة
حقيقية حولها ،يؤشر إلى أن االتفاق
الذي أدى إلى والدة الحكومة «قسرًا»
ان ـت ـه ــى م ـف ـع ــول ــه س ــريـ ـع ــا .وس ـي ـك ــون
ـام محكوم
البلد مجددًا أمــام نقاش حـ ٍ
بسقف الــوقــت واملـهــل املـحــددة إلجــراء
االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة .إذ ال يملك أي
طــرف تــرف الـغــرق فــي نقاشات تقنية
وعـلـمـيــة ح ــول أي ق ــان ــون ،ول ـيــس من
ّ
السهل على أي منهم أن «يسلم رقبته»
االنـتـخــابـيــة طــوعــا بـقــانــون جــديــد في
مهلة قـصـيــرة ،فيما الـهــدف الحقيقي
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى أك ـ ـثـ ــريـ ــة س ـي ــاس ـي ــة
موصوفة فــي مجلس الـنــواب .وعامل
ال ــوق ــت ب ــدأ أي ـض ــا ي ـف ــرض ن ـف ـســه ،في
ظـ ــل ت ـف ــاق ــم الـ ــوضـ ــع اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ،بـعــد
ت ـط ــورات حـلــب وتــرك ـيــا واألردن ،ألن
جميع الــاعـبــن األســاسـيــن املحليني
ي ـت ـعــام ـلــون م ــع ه ــذه ال ـت ـط ــورات على
أنها حاسمة في تقرير مصير الوضع
الــداخـلــي بــرمـتــه ،وق ــد ب ــدأ ذل ــك يرخي
بثقله على خطبهم السياسية ،وكــأن
ال حكومة وفاق وطني تظلل رؤوسهم.

تقرير

مصروفو «المستقبل» يعتصمون ويمهلون
الحريري يومين
(أم ـ ــس) ب ــن فــري ـقــي الـ ـح ــوار ف ــي عني
التينة تناقش الصيغ املطروحة ،وهذا
االج ـت ـم ــاع تـلـيــه أخـ ــرى ت ـش ــارك فيها
الـكـتــل النيابية للتوصل إل ــى صيغة
م ـش ــروع ق ــان ــون .وع ــن إم ـك ــان إن ـجــاز
ال ـقــانــون ال ـجــديــد ف ــي املـهـلــة املتبقية
إلجـ ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة وهــي
ستة أشهر ،قال بري« :ال أنكر أن األمر
صعب بسبب مــواقــف بعض األفــرقــاء
وه ـ ــواجـ ـ ـسـ ـ ـه ـ ــم .وسـ ــأس ـ ـعـ ــى جـ ـه ــدي
للتعاطي مع هذه الهواجس بواقعية
للوصول إلى ما ننشده» ،مبديًا ميله
إل ــى أن ع ـقــد جـلـســة م ـث ــول الـحـكــومــة
ال ـجــدي ــدة أمـ ــام مـجـلــس ال ـن ــواب لنيل
الثقة قبل رأس السنة «وفي حال تعذر
ذل ــك فــإلــى األس ـب ــوع األول م ــن السنة
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة» .واس ـت ـب ـع ــد «ص ـع ــوب ــات
تواجه وضع البيان الوزاري للحكومة
ً
ألن لكل عقدة تطرأ حال».
(األخبار)

ميسم رزق
فـيـمــا ك ــان الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري
ف ــي ط ــري ـق ــه م ــن ب ـي ــت ال ـ ّـوس ــط إل ــى
الـســرايــا الحكومية لتسلم مهماته
كرئيس للحكومة ،للمرة األولى منذ
ســت س ـن ــوات ،وغ ـيــر بـعـيــد مــن مقر
الــرئــاســة الـثــالـثــة ،اعـتـصــم ع ــدد من
العمال املصروفني من تيار املستقبل
مطالبني بدفع مستحقاتهم.
ص ـب ــاح ــا ،ت ـجـ ّـمــع عـ ــدد م ــن ال ـش ـبــان
أم ــام مـبـنــى األم ــان ــة ال ـعــامــة للتيار
ف ــي شـ ــارع س ـب ـيــرز اح ـت ـجــاجــا على
ع ــدم ال ـح ـصــول عـلــى تـعــويـضــاتـهــم،
بـ ـخ ــاف زم ــائـ ـه ــم املـ ـص ــروف ــن مــن
جريدة «املستقبل» الذين لجأوا إلى
وزارة العمل ،وتوصلوا إلى تسوية
مـ ـ ــع إدارة الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة ب ـت ـق ــاض ــي
م ـس ـت ـح ـقــات ـهــم ع ـل ــى ثـ ــاث دفـ ـع ــات.

املعتصمون طالبوا بانتداب إحدى
الـشـخـصـيــات امل ـس ــؤول ــة ف ــي الـتـيــار
لالستماع إلــى معاناتهم ،ومنعوا
الــدخــول إلــى املبنى وال ـخــروج منه،
مــا أدى إلــى حـصــول إش ـكــال بينهم
وبني عناصر األمــن املكلفني حماية
املبنى.
وق ـ ـ ـ ــال مـ ـعـ ـتـ ـصـ ـم ــون لـ ـ ـ ـ «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار»
إن ـهــم «ج ــزء قـلـيــل مـمــن ص ــرف ــوا في
أي ـل ــول امل ــاض ــي م ــن دون الـحـصــول
عـلــى فـلــس واح ـ ــد» .وش ـكــوا مــن أنــه
رغــم م ــرور أشـهــر عـلــى صــرفـهــم «لــم
يلتفت إلـيـنــا أي مــن املـســؤولــن في
الـتـيــار» .وأكــد هــؤالء أن «االعتصام
ً
ُ
لم يكن كامال ألننا عرفنا أن بعض
زم ــائـ ـن ــا فـ ــي الـ ـقـ ـن ــاة وال ـص ـح ـي ـف ــة
تـقــاضــوا قسمًا مــن روات ـب ـهــم ،فجاء
تحركنا مـحــدودًا ،لعل وعسى نجد
من يستجيب لنا» .وأوضحوا أنهم

مصادر المعتصمين:
التحرك المقبل
سيكون أوسع

«كــانــوا موظفني فــي األمــانــة العامة
ل ـل ـت ـي ــار ،ون ـح ــن غ ـي ــر ق ــادري ــن عـلــى
الـلـجــوء إل ــى الـقـضــاء ،خـصــوصــا أن
ّ
املحددة في القانون انقضت»،
املهلة
و«لم نذهب إلى املحاكم ألننا نعتبر
أنفسنا من أهل البيت».
حتى اآلن ،يرى هؤالء املصروفون أن

طردهم لم يكن تعسفيًا ،بل بسبب
األزمة املالية التي يمر بها الرئيس
ال ـح ــري ــري ،وان ـع ـك ـســت ع ـلــى جميع
املوظفني بمن فيهم الذين بقوا ولم
يقبضوا رواتبهم منذ أكثر من عام».
وبـحـســب م ـص ــادر املـعـتـصـمــن فــإن
«االس ـت ـه ـتــار بـنــا وبـحـقــوقـنــا وعــدم
ال ـت ـفــاوض مـعـنــا هــو مــا دفـعـنــا إلــى
هذه الخطوة» .ولفتت إلى أن «أحد
م ـســؤولــي ال ـت ـيــار قــابــل املعتصمني
فــي الباحة الداخلية للمبنى ،وأكــد
لهم أنهم محقون في مطلبهم ،لكن
ت ــوق ـي ــت الـ ـتـ ـح ــرك خ ـ ــاط ـ ــئ»! ووعـ ــد
املـصــروفــن بــأن «رسالتهم ستصل
إلى املعنيني ،وسيكون هناك جواب
خــال يــومــن» .وأك ــدت امل ـصــادر أنه
«إن لم نحصل على جواب فسنعيد
ال ـت ـح ــرك ع ـلــى ن ـط ــاق أوس ـ ــع وأمـ ــام
عدسات اإلعالم».

