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سياسة

سياسة

ُ
أميركا ترهب الحكومة الجديدة :سنراقبكم!

3

على الغالف

اختصر مساعد وزير الخزانة األميركية لشؤون مكافحة تمويل اإلرهاب مارشال بيلينغسليا مجمل السياسة األميركية
ّ
ستحمل كل لبنان المسؤولية ،ممنوع أن ينجح حزب
المقبلة تجاه لبنان :على الدولة والمصارف مواجهة حزب الله ،أميركا
الله في وزارة ّ
الصحة ...تهديدات بالجملة أبرزها أن دونالد ترامب أمر بوضع لبنان تحت المراقبة!
فراس الشوفي
ك ـ ــامل ـ ـن ـ ــدوب ّالـ ـ ـس ـ ــام ـ ــي أو الـ ـح ــاك ــم
العسكري ،تنقل مساعد وزير الخزانة
األمـيــركـيــة ل ـشــؤون مـكــافـحــة تمويل
اإلره ــاب مــارشــال بيلينغسليا ،بني
القصر الجمهوري ورئاسة الحكومة
وعـ ـ ـ ــن الـ ـتـ ـيـ ـن ــة ووزارت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي امل ــالـ ـي ــة
ّ
ـوزع ــا ت ـهــديــداتــه على
واألش ـ ـغـ ــال ،م ـ ّ
ّ
اللبنانيني ،محذرًا من مغبة التعاون
مع حزب الله ،مطالبًا بعزل املقاومة
ّ
ومتوعدًا بالويل والثبور.
اللبنانية،
ّ
ّ
ولعل أعلى سقف تحدث به املسؤول
األم ـيــركــي خ ــال زي ــارت ــه إل ــى لبنان،
ك ــان خ ــال لـقــائــه جـمـعـيــة امل ـصــارف

استخدم بيلينغسليا
مصطلحات سوقية وشتائم ووجه
إهانات إلى وزراء في الحكومة
ّأول مــن أمــسّ ،
مقد ّمًا خطابًا حربيًا
ّ
عسكريًا من ّ دون قــفــازات ،ومتفوهًا
بشتائم بحق لبنان واللبنانيني.
ب ــدل األح ــزم ــة ال ـنــاس ـفــة وال ـخ ـنــاجــر
واملـ ـنـ ـش ــار وال ـ ـصـ ــواريـ ــخ ،تـسـتـخــدم
ال ــوالي ــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة ســاح
املال واالقتصاد والعقوبات ،لترهيب
اللبنانيني وتأليبهم على حزب الله
وتحميله مسؤولية أي ّ
أذي ــة تنوي
اإلدارة األميركية توجيهها للبنان
ً
م ـس ـت ـق ـب ــا ،ب ــذري ـع ــة ع ـ ــدم مــواج ـهــة
الدولة اللبنانية والقوى السياسية
للحزب .وهــي سياسة الحرب ذاتها
الـ ـت ــي يـنـتـهـجـهــا األمـ ـي ــركـ ـي ــون مـنــذ
س ـنــوات طــويـلــة ،مــن الـنـصــف مليار
دوالر التي دفعها جيفري فيلتمان
لتشويه سمعة املـقــاومــة ،إلــى حرب

وتبلغ أي اعتراض
يتحرك أحد في الدولة لرفض كالم المسؤول األميركي ولم
تستدع السفيرة ّ
َ
لم ّ

ّ
باسيل يتوعد وزراءه :سأحاسبكم
تعيين حزبيين وعونيين
ملتزمين في وزارات التيار الوطني الحر
ليس صدفة ،بل استراتيجية اعتمدها
رئيس التيار الوطني الحر بالتوافق مع
رئيس الجمهورية ميشال عون ،لإلمساك
بكافة الوزارات و«تسهيل مهمة
محاسبة المسؤولين عنها في حال
الفشل» ،على ما يقول عونيون
رلى إبراهيم
أثـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاء ت ـ ـس ـ ـم ـ ـي ـ ـتـ ــه امل ـ ــرشـ ـ ـح ـ ــن ف ــي
االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة األخـ ـي ــرة ،كــان
واضـ ـح ــا أن رئـ ـي ــس ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
ال ـ ـحـ ــر ج ـ ـبـ ــران ب ــاسـ ـي ــل ي ـج ـن ــح نـحــو
املـسـتـقـلــن ال ــذي ــن ي ــرى ف ــي رصـيــدهــم
إضــافــة عـلــى أصـ ــوات الـعــونـيــن ،على
رغم أن غالبيتهم ينتمي إلى ّ
توجهات

ّ
لتوجهات الرئيس
سياسية مناقضة
مـيـشــال عـ ــون .ه ــذه «االسـتــراتـيـجـيــة»
التي اعتمدت نسبيًا في تعيني وزراء
ال ـح ـكــومــة ال ـســاب ـقــة ،اس ـت ـب ـعــدت كليًا
في انتقاء وزراء ما يسمى بـ«حكومة
العهد األولى» ،فلم يظهر ّ
أي من حلفاء
التيار «املستقلني» (نعمة افرام ،ميشال
ضاهر ،ميشال ّ
معوض )...في مرسوم
ت ــألـ ـي ــف الـ ـحـ ـك ــوم ــة .طـ ـغ ــى االنـ ـتـ ـم ــاء
ال ـحــزبــي وال ـعــونــي عـلــى ك ــل م ــا ع ــداه،
أكـ ــان ذل ــك ف ــي م ــا خ ــص وزراء الـتـيــار
الــوطـنــي الـحــر أو الـ ــوزراء املحسوبني
على رئيس الجمهورية.
ت ـق ــول مـ ـص ــادر ال ـت ـي ــار إن «مـ ــا سـبــق
لـيــس صــدفــة ،بــل خـيــار اتـبـعــه باسيل
ً
لإلمساك بــوزرائــه أوال ،ومحاسبتهم
فــي حــال لــم يكونوا على قــدر املتوقع،
وه ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ــا ي ـ ـص ـ ـعـ ــب ف ـ ـع ـ ـلـ ــه م ـ ـ ــع غ ـي ــر
العونيني» .وتضيف املـصــادر نفسها
أن خـطــة الـعـمــل املـعــدة سلفًا «تتطلب
حــزمــا وإن ـجــازات سريعة ومتجانسة
م ــع ب ـع ـض ـهــا ال ـب ـع ــض ،ح ـي ــث ي ـفــرض

الــواقــع أحيانًا تعاون ال ــوزارات ،وهنا
يكون التنسيق أسهل في ظل االنتماء
الحزبي» .الالفت هنا أن باسيل قطع
ال ـط ــري ــق هـ ــذه امل ـ ــرة ع ـلــى امل ـس ـت ـشــارة
األول ـ ــى لــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة م ـيــراي
عــون الـهــاشــم ،بـعــدم تسمية ّ
أي وزيــر
م ـقــرب مـنـهــا فــي ّ
أي حـقـيـبــة .مــا سبق
لــم يكن ليمر لــوال موافقة ضمنية من
الــرئـيــس ع ــون ،فــي حــن كــانــت مـيــراي
قــد نجحت فــي امل ــرة الـســابـقــة بتعيني
وزي ــر االقـتـصــاد الـســابــق رائ ــد خــوري.
تبرر مصادر عونية املوضوع بالقول
إن «كثرة الطباخني تفسد الطبخة ،وال
يمكن ملن يرغب في إنجاح عمل الوزراء
التلهي بخالفات داخلية على حساب
األولويات».
أمــا في ما خص األسماء ُامل ّ
عينة ،فقد
ُ
ـخ ــذت ع ــدة اع ـت ـب ــارات خ ــال عملية
ات ـ ِ
االنتقاء ،وهي كاآلتي:
 -1طوال فترة تشكيل الحكومة ،بقيت
أسماء ثالثة قيد التداول لشغل وزارة
الـ ـع ــدل ،م ــن دون أن ت ـح ـســم ملصلحة

أحـ ـ ـ ـ ــد :ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر سـ ـلـ ـي ــم ج ــريـ ـص ــات ــي،
الـ ـق ــاض ــي املـ ـتـ ـق ــاع ــد أل ـ ـبـ ــرت س ــرح ــان
والنائب إبراهيم كنعان .ساهم فيتو
باسيل على عــودة جريصاتي بتقليل
ح ـظ ــوظ ــه ،م ــن دون أن يـلـغـيـهــا كـلـيــا،
وهـ ـ ــذا م ــع ت ـم ـســك ال ــرئ ـي ــس ع ـ ــون ب ــه،
ف ـي ـمــا ع ـلــت أس ـه ــم ك ـن ـعــان وس ــرح ــان.
في النهاية ،كان تمسك باسيل وعون
باسمني مارونيني ،هما ندى بستاني
ومنصور بطيش ،إضافة إلــى باسيل
نـفـســه ،ه ــو م ــا أس ـقــط ح ـظــوظ كنعان
نهائيًا .كان ذلك ،أيضًا ،وسط الحديث
عن «صعوبة تجيير رئاسة لجنة املال
النيابية لغير كنعان ،الــذي يعرف كل
تفصيل فـيـهــا» .إضــافــة إل ــى مــا تـقـ ّـدم،
ُي ـح ـك ــى ف ــي ال ـك ــوال ـي ــس ال ـع ــون ـي ــة عــن
عدم رغبة باسيل بمنح كنعان فرصة
ل ـب ـنــاء زع ــام ــة داخـ ــل ال ـت ـيــار (وهـ ــو ما
تنفيه امل ـصــادر الرسمية فــي ّ الـتـيــار)،
ً
ف ـض ــا ع ــن كـ ــون ك ـن ـع ــان ي ـم ــث ــل حــالــة
التفاهم مــع الـقــوات اللبنانية ال حالة
الصراع الحالية .هكذا كانت األرجحية

لـلـعـضــو ال ـســابــق ف ــي مـجـلــس ش ــورى
الدولة ألبرت سرحان الذي يحوز ثقة
الرئيس عــون .تقول مصادر بعبدا إن
لــدى ســرحــان عــدة استحقاقات قريبة
في وزارة العدل ،بغية بدء اإلصالحات،
ال س ـي ـمــا أن ث ــاث ــة ق ـض ــاة ي ـخــرجــون
قريبًا إلى التقاعد وهم :رئيس مجلس
شــورى الدولة القاضي هنري خوري،
رئيس ديوان املحاسبة القاضي أحمد
ح ـم ــدان وال ـنــائــب ال ـع ــام ل ــدى محكمة
الـتـمـيـيــز الـقــاضــي سـمـيــر ح ـمــود .تلك
فـ ــرصـ ــة ل ـ ـبـ ــدء م ـ ـسـ ــار إص ـ ــاح ـ ــي فــي
ُ
الـقـضــاء ،على أن تستتبع بتشكيالت
قضائية .وتضيف املصادر أن «وضع
رئيس التفتيش املركزي جورج عطية
سيعالج أيضًا ،ال سيما أنه ّ
خيب أمل
ال ــرئ ـي ــس عـ ــون ب ـع ــدم إحـ ـك ــام قبضته
عـلــى مـكــامــن الـفـســاد كـمــا وع ــد» .ربما
يقود كل ما سبق إلى «االستغناء عن
خدمات رئيس مجلس القضاء األعلى
القاضي جان فهد» .خطوط «النفضة»
الواسعة سيضعها الرئيس عــون في

تـ ـ ّـمـ ــوز والـ ـ ـح ـ ــرب ع ـل ــى س ـ ــوري ـ ــا ،ث ـ ّـم
ال ـح ــرب االق ـت ـصــاديــة ال ـجــديــدة بعد
ّ
فشل املواجهة املسلحة.
بدأ بيلينغسليا خطابه الناري أمام
جمعية املصارف ،بوضع احتمال أن
يحصل حزب الله على وزارة ّ
الصحة
(س ـ ـبـ ــق االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع إعـ ـ ـ ــان تـشـكـيــل
الحكومة) ،مشيرًا ّإلى أن «حزب الله
لديه ّ
شح مالي موثق لدينا ،وفاتورة
ُ
ّ
صحية كبيرة ال تحتمل من القتلى
(ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء) والـ ـج ــرح ــى وأوالدهـ ـ ـ ــم،
وح ـ ـصـ ــولـ ــه ع ـ ـلـ ــى وزارة ال ـ ّـصـ ـح ــة
ه ــو ال ـط ــري ـق ــة ال ــوحـ ـي ــدة لـتـعــويــض
خ ـ ـسـ ــائـ ــره» .ولـ ـك ــي ي ـق ـط ــع ال ـط ــري ــق
ـزب
ع ـ ـلـ ــى أي إصـ ـ ـ ـ ــاح يـ ـ ـن ـ ــوي ال ـ ـحـ ـ ّ
إدخ ــال ــه عـلــى وزارة الـ ّـص ـحـ ّـة ومـلــف
ّ
ال ـ ـ ــدواء ك ـمــا ي ـخــطــط وي ـح ــض ــر منذ
مـ ّـدةّ ،ادعــى بيلينغسليا أن «الحزب
سـ ُـيـغــرق لبنان بــاألدويــة اإليــرانـيــة»
مـتــوجـهــا إل ــى ال ـحــاضــريــن بــال ـقــول:
ّ
«ك ــلـ ـك ــم تـ ـع ــرف ــون ف ـعــال ـي ـت ـهــا ومـ ــدة
صــاحـيـتـهــا وامل ـ ــال الـ ــذي ي ــرغ ــب أن
يجنيه الحزب من ورائها»! وأضاف
ب ـل ـه ـجــة امل ـس ـت ـه ــزئ ونـ ـب ــرة قــاس ـيــة:
«بشكل عــام ،نحن عرفنا نحو %90
م ــن الـ ـخـ ـي ــارات الـ ــوزاريـ ــة واألسـ ـم ــاء
املطروحة ...إن بعض أسماء الــوزراء
مثير للشفقة (مستخدمًا مصطلح
 patheticباإلنكليزية)!
ـف م ـســاعــد وزي ـ ــر ال ـخــزانــة
ول ــم ي ـك ـتـ ِ
بهذه اإلهانات ،بل كشف أنه «خالل
الـعــام الـحــالــي ،هـنــاك أولـ ّ
ـويــة مطلقة
وقـ ـص ــوى ف ــي وزارة ال ـخ ــزان ــة وفــي
وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ب ـت ـع ـل ـي ـمــات مــن
الرئيس دونالد ترامب أن نراقب كل
حركة يقوم بها ليس فقط حزب الله،
ّ
ل ـكــن ل ـب ـنــان ك ـك ــل وس ـنــركــز ع ـلــى كل
شاردة ّوواردة في هذا البلد».
وفيما أنب الحاضرين ّ
مدعيًا وجود
مـعـلــومــات لــديــه ع ــن أن امل ـص ــارف ال
تـ ـ ــزال ت ـت ـع ــاون م ــع ح ـ ــزب الـ ـل ــه وم ــع
حـســابــات وهـمـ ّـيــة ،مطالبًا املـصــارف
لـ ـي ــس فـ ـق ــط ب ّـت ـج ـم ـي ــد الـ ـحـ ـس ــاب ــات
«املشبوهة» إنـمــا بمصادرة األمــوال
منها ،قــال بيلينغسليا« :نـحــن نرى
م ــاذا تعملون أنـتــم اللبنانيون ملنع
حزب الله من اختطافكم (ال تفعلون

يعتزم «التيار» القيام
بـ«نفضة قضائية» قد
تصل إلى حد تغيير
رئيس مجلس القضاء

املؤتمر القضائي الــذي يعقده أواخــر
الشهر املقبل.
 -2أوحــت الـتـطــورات األخـيــرة أن وزيــر
ـاق
االق ـت ـص ــاد ال ـســابــق رائـ ــد خـ ــوري ب ـ ٍ
في وزارته ،وذلك بعد «معركة مولدات
الـك ـهــربــاء» ال ـتــي خــاضـهــا فــي األشـهــر
املــاض ـيــة .وك ــان خ ــوري يـعــد بــالـتـفــرغ
مـنــذ األس ـب ــوع املـقـبــل ملـكــافـحــة أعـمــال
التهريب ،غير أن املفاجأة أتت أول من
أمس بإعالن املصرفي منصور بطيش
وزيـ ـرًا لــاقـتـصــاد .صحيح أن بطيش
ه ــو أحـ ــد امل ـق ــرب ــن م ــن ال ــرئ ـي ــس عــون
وأحد مرشحيه السابقني لخالفة حاكم

شـيـئــا)!» مستخدمًا تعبيرًا أميركيًا
ســوقـ ّـيــا «we can see what the f..k
you Lebanese are doing to prevent
.»Hezaballah from kidnapping you
وأض ــاف« :نـحــن نـعــرف م ــاذا يحصل
ّ
ومــن ّ
متمولني
يمول ،وهناك خمسة
لبنانيني مغتربني نعرف ماذا يفعل
كــل واحــد منهم فــي دعــم حــزب الله»،
ً
مـسـ ّـمـيــا ق ـن ـصــا لـبـنــانـيــا ف ــي إح ــدى
ّ
الـ ــدول األفــري ـق ـيــة ،مــدع ـيــا أن األخـيــر
«كان يحضر النساء لزعماء األفارقة،
واآلن هناك ّ
تحول أخالقي كبير طرأ
عليه وبات ّ
يمول حزب الله».
وختم مساعد وزيــر الخزانة بتأكيد
أن «األم ـي ــرك ـي ــن س ـيــاس ـيــون» لــذلــك
ف ــإن «ال ـت ـســويــة ب ــن أم ـيــركــا وإيـ ــران
ستحصل ...ألن وضعهم (اإليرانيني)
عـ ـل ــى رغـ ـ ــم كـ ــل االدع ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات لـ ــم يـعــد
ً
محموال ،وعلى األرج ــح أن التسوية
ستحصل بشروطنا».
ه ــذا امل ـس ــؤول األم ـي ــركــي يـ ــدور على
امل ـس ــؤول ــن ويـ ـه ـ ّـدد وي ـت ـط ــاول على
دولــة ذات سـيــادة ،من دون أن ّ
يحرك
أح ــد ســاك ـنــا ،أو أن تـسـتــدعــي وزارة
الخارجية السفيرة األميركية وتحتج
اللياقات السياسية
على خروجه عن ّ
والدبلوماسية وتدخله في الشؤون
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،أو بـ ـبـ ـس ــاط ــة ت ـطــال ـبــه
بالرحيل ،ال ّ
سيما أن هذا السلوك هو
بالضبط مــا وصفه الرئيس ميشال
عون في نهاية تشرين األول املاضي،
ح ــن وص ــف ال ـع ـقــوبــات وال ـس ـيــاســة
امل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة واملـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة
بـ«االستعمار املالي»!
م ـ ـسـ ــاء أمـ ـ ـ ــس ،ت ــابـ ـع ــت الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األم ـي ــرك ـي ــة ه ـجــوم ـهــا ع ـل ــى ل ـب ـنــان،
وأص ـ ـ ـ ــدرت ب ـي ــان ــا عـ ـ ّـبـ ــرت ف ـي ـه ــا عــن
«قلقها» من ّ
«تبوء حزب الله مناصب
ّ
وزاري ــةُ ،
وسـمــح لــه بــأن يسمي وزيــر
الـ ّـص ـحــة» ،وطــالــب الـبـيــان الحكومة
الـجــديــدة بــأن «ال تسمح لـحــزب الله
باالستفادة مــن م ـقـ ّـدرات الـ ــوزارات».
ودعــا البيان الحكومة الجديدة في
لبنان لـ«االلتزام بالنأي بالنفس عن
أزمات املنطقة ،واإليفاء بااللتزامات
الدولية بما فيها قرارا مجلس األمن
الدولي  1559و.»1701

مصرف لبنان ريــاض سالمة ،وأن في
رص ـي ــده ك ـتــابــا ي ـت ـح ـ ّـدث ع ــن ضـ ــرورة
إصــاح النظام الضريبي ليكون أكثر
عدالة ،لكن ّأيًا من العونيني ال يعرف إن
ً
كان بطيش «موكال ترجمة أفكاره إلى
واقع ملموس ،في ظل تركيبة حكومية
ت ـض ــم ال ـك ـث ـيــر م ــن م ـم ـث ـلــي ال ـش ــرك ــات
املالية وكبار املودعني ،وهي لن تسهل
عليه القيام بهذا العمل».
 -3كان محسومًا ،منذ البداية ،استبدال
وزي ــر ال ـطــاقــة وامل ـي ــاه ال ـســابــق سـيــزار
أب ــي خليل بـنــدى بـسـتــانــي ،واألخ ـيــرة
مـتـخـصـصــة ف ــي ك ــل م ــا ي ـع ـنــى بملف
م ــؤسـ ـس ــة ك ـ ـهـ ــربـ ــاء لـ ـبـ ـن ــان وم ـع ــام ــل
اإلن ـت ــاج .ال يتعلق األم ــر هـنــا بـ«فشل
أب ــي خـلـيــل ع ـلــى امل ـس ـتــوى اإلع ــام ــي،
ب ــل ب ـت ـن ـف ـيــذه دوره ال ـ ــذي ت ــرك ــز عـلــى
املــوضــوع الـنـفـطــي» ،بحسب مــا تقول
مصادر التيار ،مضيفة« :باسيل يريد
أن ي ـ ــؤدي أبـ ــي خ ـل ـيــل دورًا سـيــاسـيــا
ً
سيظهر مستقبال» .وألن أولوية عمل
ال ـت ـيــار ،فــي املــرح ـلــة املـقـبـلــة ،سيتركز

هل حان وقت إصالح السجون؟
عمر نشابة
«هل ُيمكنكم تزويدنا بالدراسة الشاملة عن أوضاع السجون
التي أنجزت عام 2011؟ ألنني لم أعثر عليها ال لدى قوى
األمن وال لدى الداخلية» .هذا ما سأله أحد املسؤولني في
الصليب األحمر الدولي ،وهو يسعى إلى املساهمة في
تخفيف مآسي السجناء في لبنان .فالدراسة ّ
املفصلة التي
ّ
تضم  25مجلدًا يحدد كل منها املشاكل البنيوية واإلجرائية
والصحية والتأهيلية والقانونية ،التي تعاني منها السجون
الـ 24الخاضعة لسلطة وزير الداخلية والبلديات ،اختفى أثرها.
كان مكتب وزير ُالداخلية والبلديات قد أوعز عام 2011
بطبع ثالث نسخ ،أرسلت إحداها إلى املديرية العامة لقوى
األمن الداخلي والثانية ُح ِفظت في وزارة الداخلية ،أما الثالثة
فاحتفظ بها الباحث ألرشيفه الشخصي.
الدراسة باتت اليوم قديمة وال بد من تجديدها ،وكذلك
مقارنة نتائجها الجديدة مع النتائج السابقة لقياس التحوالت
والبرامج اإلصالحية وأوضاع السجناء .كما ال بد من
تطوير منهجية الدراسة وتصحيح بعض األخطاء وتحسني
الصياغة وتطوير التوصيات اإلصالحية الواردة فيها ،لكن
اختفاء أثر الدراسة الشاملة الوحيدة عن أوضاع السجون
في لبنان يدل إلى حجم اإلهمال وغياب متابعة الخطط
اإلصالحية كلما تبدل الوزير املعني بها .يبدو أن ذلك ينطبق
على كافة الوزارات ،حيث العمل الحكومي في لبنان يغلب
فيه طابع شخص الوزير على متطلبات العمل املؤسساتي
السليمُ ،فيعتقد أن الوزير أو حتى الرئيس أو املدير يمكنه،
بمجردة توليه سدة املسؤولية ،أن «يشيل الزير من البير»،
بينما أثبتت الحكومات املتعاقبة أن اإلصالح ّ
الجدي ال يمكن
أن يحققه شخص بحد ذاته مهما بلغت كفاءته ومهما عال
شأنه وكانت نيته صافية .فال إصالح من دون إرادة وعمل
جماعي في إطار مؤسساتي يضمن االستمرارية ويحدد
ً
الخطط واملراحل التي قد تتطلب وقتًا طويال ،والخطط
اإلصالحية ملؤسسات الدولة اللبنانية قد ال تتحقق في عهد
حكومة واحدة ،بل قد يستغرق تطبيقها وقتًا أطول وجهدًا
ً
متواصال يفترض أن تتابعه املؤسسات ،وال يجوز للوزير
أن يعترضها أو يؤخرها أو يؤجلها ،إال إذا ثبت فشلها بعد
إجراء تقييم دقيق أو لضرورات استثنائية يحددها مجلس
الوزراء .فالوزير ال يجوز أن يتفوق موقفه على قرارات إدارات
املؤسسات ،حتى إذا كانت تلك القرارات تتابع خطة إصالحية
وضعت خالل الحكومة السابقة ولم يتسع الوقت لتطبيقها.
ال يكفي تشديد معظم الوزراء الجدد أثناء عملية التسليم
والتسلم ،من باب اللياقة ،أنهم سيتابعون ما قام به سلفهم
من دون أن يترجم ذلك على أرض الواقع .وليست متابعة ما
ً
بدأه الوزير السابق هي املطلوبة هنا أصال ،بل املطلوب هو

ّ
على الـكـهــربــاء ،ف ــإن بستاني «تتولى
هذا امللف منذ العام  2010في الوزارة،
إلــى جــانــب العمل اإلداري املتمثل في
شؤون املوظفني».
 -4ع ـنــد بـ ــدء ال ـت ـف ــاوض ع ـلــى تــوزيــع
ال ـح ـقــائــب ،وضـ ــع بــاس ـيــل عـيـنــه على
وزارة الـ ــزراعـ ــة .ظ ـلــت هـ ــذه الـحـقـيـبــة
تتأرجح بني األحزاب ،فيما حضر اسم
الحزبي العوني الــذي سيتسلمها في
حــال آلــت للتيار ف ــورًا :رئـيــس جمعية
«ال ـط ــاق ــة الــوط ـن ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ف ــادي
ج ــري ـص ــات ــي ،ال ـ ــذي ّكـ ــان ي ـت ــاب ــع مـلــف
الزراعة مع باسيل .وملا تعذر الحصول
على الوزارة املذكورة ،أوكلت إليه وزارة
البيئة .لــذلــك ،لــم يحل تمسك الرئيس
عون بإبقاء وزير العدل السابق سليم
جــريـصــاتــي بـقــربــه دون تعيني األول؛
ولو أنهما يحمالن اسم العائلة نفسه
وينحدران من قضاء زحلة.
 -5ف ــاج ــأ بــاس ـيــل ال ـش ـب ــاب الـعــونـيــن
ب ـت ـع ـيــن أح ــده ــم وزيـ ـ ـ ـرًا لـلـمـهـجــريــن،
هــو غسان عطالله مــن قضاء الشوف.

ضمان متابعة تنفيذ خطة إصالحية أو إجراء تقييم شامل
تصحح من خالله األخطاء إن وجدت ،أو ُيعاد إطالق خطة
جديدة مبنية على خالصات التقييم والدروس املستقاة.
يقبع اليوم آالف البشر في عهدة الدولة بعد أن اتخذت بحقهم
قرارات وأحكام قضائية ،وبالتالي فإن الدولة مسؤولة
قانونيًا وأخالقيًا عن سالمتهم وصحتهم وأمنهم ،وعن
حسن تنفيذ اإلجراءات والعقوبات الصادرة بحقهم .ال شك
أن الدولة متقاعسة عن ذلك ،حيث أوضاع السجون اليوم ال
تتناسب مع املعايير الدولية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد
نيلسون مانديال) ،وال يمكن ألي من املسؤولني السياسيني
أو القضائيني أن ينفي ذلك إذا أراد أن يكون صادقًا .ففي
السجون اللبنانية اليوم ينتشر الفساد على نحو واسع،
حيث ظروف االحتجاز رهن الرشوة التي يسددها ذوي
السجني إلى بعض املسؤولني عن إدارة السجن ،بل إلى
بعض السجناء النافذين (الشواويش) الذين يتحكمون
بجزء كبير من السجن ،ويشاركون فعليًا في إدارة السجن
وتنظيمه .إن التأكد من هذا الواقع ودراسته في سبيل البحث
عن املعالجة املناسبة ال يستدعي تكليف إدارة السجن
الحالية ،أو أي جهاز مرتبط بها ،التحقيق في األمر ،ألن
النتائج قد تكون وفقًا للمصالح املتبادلة .املطلوب تشكيل
هيئة علمية متخصصة أكاديميًا في إدارة السجون ويتمتع
أعضاؤها بالخبرة واملعرفة املحلية واملصداقية واالستقاللية
الكافية لوضع دراسة شاملة عما آلت إليه أوضاع السجون،
ومقارنتها بنتائج الدراسة الشاملة التي وضعت عام
( 2011كانت الدراسة الشاملة األولى من نوعها في لبنان
عن أوضاع السجون) ،ووضع توصيات وخطة واضحة
لالنتقال إلى بر األمان من خالل احترام معايير الحد األدنى
ملعاملة السجناء التزامًا بواجبات الدولة القانونية والدولية.
علمًا أن الحكومات السابقة كانت قد وضعت خطة لتطوير
مديرية السجون في وزارة العدل ،ونقل إدارة السجون من
املديرية العامة لقوى األمن الداخلي إليها ،لكن تلك الخطة
تعثرت بسبب عدم اهتمام وزارتي الداخلية والعدل الجدي
باملوضوع.
يقال إن وزيرة الداخلية ريا الحسن ووزير العدل القاضي
ألبرت سرحان ،اللذين سيتسلمان مسؤولياتهما قريبًا،
يحترمان العمل اإلصالحي املؤسساتي ويحتكمان إلى
الخبرات العلمية املتخصصة في وضع وتقييم وتطبيق
الخطط اإلصالحية ،ال إلى التباهي بالعراضات اإلعالمية
والكالم الفارغ كما فعل بعض الوزراء السابقني .يمكن القول،
بعد مراجعة األوضاع الحالية ،إن أداء بعض هؤالء الوزراء
السابقني لم يخلص إلى أي ّ
تحسن جدي في أوضاع السجون
في لبنان ،بل زاد من معاناة آالف البشر املحشورين خلف
القضبان وعوائلهم.

ك ـ ــان ع ـط ــال ـل ــه ي ـع ـم ــل م ـن ــذ م ـ ــدة عـلــى
ملف املـهـجــريــن ،وهــو ق ـ ّـدم إلــى التيار
مـ ـش ــروع ــن ف ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق :واح ــد
إلعـ ـ ـ ـ ـ ــادة امل ـ ـه ـ ـجـ ــريـ ــن بـ ـشـ ـك ــل ن ـه ــائ ــي
ومنحهم كــامــل مستحقاتهم ،واآلخــر
إلقفال الصندوق .يفترض بعطالله أن
ينفذ هذين املشروعني بوقف مزاريب
الـهــدر الكبيرة فــي هــذه ال ــوزارة سعيًا
وراء إنهاء امللف بشكل نهائي كي يتم
إلغاء الوزارة من بعده.
يــوم أم ــس ،اجتمع املجلس السياسي
فـ ــي الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر ب ــرئ ــاس ــة
باسيل وحـضــور كــل ال ــوزراء والـنــواب
وأع ـض ــاء املـكـتــب الـسـيــاســي «لتحفيز
املجتمعني على البدء بالعمل وتقديم
اق ـت ــراح ــات خ ــال مـهـلــة أس ـبــوعــن ملا
ي ـع ـت ــزم ــون ف ـع ـل ــه داخ ـ ــل وزارات ـ ـ ـهـ ـ ــم».
كــان الـعـنــوان الرئيسي لالجتماع هو
«اإلنـتــاجـيــة ،على أن يحاسب ال ــوزراء
كــل آخ ــر شـهــر عـلــى مــا أن ـج ــزوه أو لم
يـنـجــزوه خ ــال ه ــذه ال ـف ـتــرة» ،عـلــى ما
ّ
أكد باسيل للمجتمعني.

قطع باسيل الطريق
على ميراي عون بعدم
تسمية أي وزير مقرب
منها (هيثم الموسوي)

