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مجل�س نواب �« ...2014شي فا�شل»

حكومة الـ 24رئي�س ًا :المحا�ص�صة �أبرز �إنجازاتها

هتاف دهام

حسين ح ّمود

«ش��ي ف��اش��ل» .يمكن أن تكون الصفة األب��رز
للبرلمان اللبناني خالل العام  .2014فقد تخلى
بإرادته أو رغما ً عنه عن االدوار المنوطة به ،كما
كل برلمانات العالم وهي التشريع والرقابة على
أعمال الحكومة وتمثيل الشعب أمام الحكومة .لكن
هذه المهمات لم يكن لها مكان في أجندة برلمان
 2014الذي مدد لنفسه في عام  ،2013وتحول
منذ ذلك الحين الى عاطل من العمل.
لقد ذه��ب المجلس النيابي ف��ي ع��ام 2014
ضحية األزمة التي تعصف بالبالد منذ بدء األزمة
السورية .كان البرلمان طوال األشهر الـ 12رهينة
سياسة المقاطعة والتعطيل التي اعتمدها فريق
 14آذار ،والتي أثبتت أنه ال يريد لهذه المؤسسة
أن تعمل أو تش ّرع ،انطالقا ً من الحسابات المذهبية
التي انتهجها تيار المستقبل منذ استقالة حكومة
الرئيس نجيب ميقاتي.
لم تشهد القاعة العامة للمجلس النيابي هذا
العام الذي ينتهي غدا ً حضور الـ  128نائبا ً ولو
لمرة واح���دة .ري��اح الخالفات السياسية التي
هبّت بين تيار المستقبل من جهة وحزب الله من
جهة أخرى دفعت كالً من معسكري  8و  14آذار
والوسطيين الى الغناء كل على لياله ،فكان انعدام
التشريع.
قلة من النواب تحضر إلى مكاتبها ،لمتابعة
ش���ؤون ال��ن��اس ،أو لحضور جلسات اللجان
النيابية التي على سبيل المثال لجنة المال ،ال
يكتمل نصابها أو يطير فجأة لـ«غاية في نفس تيار
المستقبل» ،فيما آخرون ،يسرحون ويمرحون في
مقاهي ساحة النجمة ،يتبادلون النكات ،ال سيما
مع انتهاء موعد كل جلسة تعقد النتخاب الرئيس.
غابت رقابة المجلس عن عمل الحكومة التي
ُمنحت الثقة في جلستين عقدتا في  19و 20آذار
الماضي .اللجنة النيابية لمتابعة مسألة تنفيذ
القوانين التي شكلها رئيس المجلس النيابي نبيه
بري برئاسة النائب ياسين جابر في الشهرين
األخيرين من السنة« ،م��ا طلع من أمرها شي»،
فهناك  60إل��ى  70قانونا ً ص��درت منذ سنوات
متفاوتة ول��م تطبّق ،ومنها ما يتعلق بالفساد
وال��غ��ذاء والمياه وحماية المستهلك ،الح ّد من
التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات
التبغ ،معاقبة جريمة االتجار باألشخاص ،حماية
النساء وسائر أف��راد األس��رة من العنف األس��ري،
قانون السير الجديد ،وكثير من القضايا المطروحة،
ال��وزراء يتصرفون وكأن ال سلطة فوق رؤوسهم.
لقد عقدت اللجنة اجتماعات مع الرئيسين بري
وتمام سالم ،ووزيري االشغال العامة غازي زعيتر
واالقتصاد آالن حكيم ،حصلت على التزامات من
وزيري االشغال واالقتصاد في ما يتعلق بالقوانين
المتعلقة بوزاراتهم ،إال أن هذه االلتزامات لم تدخل
حيز التنفيذ بعد .أعلنت اللجنة أنها ستعقد مؤتمرا ً
صحافيا ً توضح خالله أسباب تلكؤ الوزارات في
تنفيذ القوانين ،اال ان السؤال هل ستستمر هذه
اللجنة في عملها؟ أم أنها ستفرط؟
تعطل دور ال��م��ج��ل��س ف��ي ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية ،ف��ي ظ��ل تشبث ك��ل م��ن الفريقين
بمرشحه للرئاسة .جلسات انتخاب الرئيس التي
كان يحضرها نواب  14آذار والتحرير والتنمية
واللقاء الديمقراطي ،لم تضم أكثر من  70نائبا ً على
مدى الجلسات  16التي دعا اليها رئيس المجلس،
باستثناء الجلسة األولى التي اكتمل فيها النصاب
بـ  86نائبا ً وانتهت بحصيلة  48صوتا ً لرئيس
حزب «القوات» سمير جعجع و 52ورقة بيضاء

بعد شغور موقع رئاسة الجمهورية منذ أيار
الماضي ،أصبح للبنان  24رئيسا ً من مختلف
الطوائف والمذاهب .يحكمون بالتوافق وإال
باستطاعة أي رئيس بمفرده اسقاط أي قرار ولو
تبناه زمالؤه الثالثة والعشرون اآلخرون ،بمن
فيهم رئيسهم جميعاً .انهم وزراء المصلحة.
أو الضرورة الوطنية .عشرة أشهر مضت على
والدتها القيصرية ولم تسلم بعد من العواصف
التي تنذر بإطاحتها .في كل ملف شائك تنشب
معارك الكر والفر بين أعضائها وال حكم بينهم
سوى تأجيل الجلسات وبت الملفات موضوع
النزاع ،ومع ذلك استطاعت الحكومة ان تدير
دفة الحكم وإن على حساب أعصاب رئيسها
«طويل البال» لكنه في اآلونة األخيرة بدأ يعبّر
عن استيائه وانزعاجه الشديدين من أداء
بعض الوزراء .لذا يع ّول على الحوار الذي بدأ
بين تيار المستقبل وحزب الله برعاية رئيس
المجلس النيابي نبيه بري علّه يخفف االحتقان
ليس المذهبي فقط بل الحكومي أيضاً .في
حصاد العام اآلفل إنجازات عديدة للحكومة كما
كبوات وسقطات ،كذلك أمامها استحقاقات في
العام المقبل في حال استمرار التوافق المحلي
واالقليمي والدولي على إطالة عمرها .فماذا
حققت الحكومة وأين أخفقت؟

و 16صوتا ً لهنري الحلو وصوت للرئيس أمين
الجميل و 7أوراق ملغاة ،أما الجلسات الـ 15فلم
تكن أكثر من استعراض للعضالت.
لم يمل نواب «المستقبل» و«القوات» عن كيل
التهم لحزب الله وتحميله مسؤولية الوضع االمني
بسبب تدخله في سورية ،ولرئيس تكتل التغيير
واالصالح العماد ميشال عون مسؤولية تعطيل
االنتخابات الرئاسية .فكان األخيرالحاضر الملك
في تصريحات النواب ايلي كيروز ،جورج عدوان،
ايلي ماروني وستريدا جعجع ،الذين لم يملوا من
تكرار االسطوانة نفسها أن الجنرال يرفض التنازل
عن منطق أنا أو ال أحد.
وعليه ،لمن يتذكر ديوانية النائب ميشال المر
عندما كان وزيرا ً للداخلية في الصنائع ،فإن هذه
الديوانية كانت تجمع ما ال يقل عن  77سياسياً،
في حين أن «ديوانية» مجلس النواب لم تجمع
أكثر من  70نائبا ً إال في جلستي التمديد والجلسة
االولى النتخاب الرئيس .فالخالفات السياسية
والنزاعات المذهبية ،وسياسة ابتزاز اآلخر ،قفزت
عند نواب التيار األزرق فوق التشريع .صب تيار
المستقبل جام غضبه على المجلس النيابي،
بتعطيله الجلسات العامة المخصصة إلق��رار
سلسلة الرتب والرواتب ،بحجج مختلفة ،تارة
أن��ه ال يجوز التشريع في ظ� ّل حكومة تصريف
أعمال ،ت��ارة ال يجوز التشريع في غياب رئيس
للجمهورية ،وتارة أخرى ال يجوز إقرار السلسلة
حرصا ً على االستقرار النقدي في البلد وعدم
تعريضه الى انتكاسة.
وب��ن��اء على ذل��ك ،ط��وى مجلس ال��ن��واب عام
 2014صفحات اقتراح تعديل واستحداث بعض
المواد القانونية الضريبية ،لغايات تمويل رفع
الحد االدنى للرواتب واالجور واعطاء زيادة غالء
معيشة ،للموظفين والمتعاقدين واألج���راء في
االدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات
والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل،
وتحويل رواتب المالك االداري العام وافراد الهيئة
التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي
واالس�لاك العسكرية ،لم يقر البرلمان السلسلة
حتى مقابل التمديد أو م��ا يس ّمونه بتشريع
الضرورة ،ولن يق ّرها في عام  2015اال بصفقة
سياسية ،تب ّرئ ذمة رئيس كتلة المستقبل فؤاد
السنيورة من التهم المالية الموجهة اليه ،تقوم
على دف��ن ال��ـ  11مليار دوالر ،وتشريع الـ69

صندوقة االنتخاب تنتظر النواب

مشروع قانون المرسلة من حكومته المبتورة.
وفي مقابل كل ذلك ،نجح مجلس نواب 2009
في التمديد لنفسه في عام  2013وك ّرر فِعلته مرة
أخرى في عام  2014وفق اقتراح القانون الذي
قدمه النائب نقوال فتوش .المجلس الذي أصيب
بـ«ذبحة قلبية» ،كما وصفه أحد االطباء في تيار
المستقبل ،في حاجة الى إنعاش فوري ،فكان
التمديد ال��ذي لم ين ِه األزم��ة إنما مدّدها .عرابو
التمديد مدّدوا لمجلس غير منتج من دون الحاجة
ال��ى تشريع ال��ض��رورة المتمثل بسلسلة الرتب
والرواتب والموازنة .اكتفى المجلس بالتصديق
على  7اقتراحات قوانين أبرزها القانون المعجل
النافذ حكما ً الرقم  14والمتعلق باإلجازة للحكومة
ب��إص��دار س��ن��دات خزينة بالعمالت األجنبية،
القانون المعجل النافذ حكما ً الرقم  15والمتعلق
بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره
 340،000،000،000ل.ل.
ولما كانت البالد تعيش الشغور الرئاسي،
فإنّ االنتخابات النيابية سلكت طريق الرئاسية.
ل��م ت��ج� َر االن��ت��خ��اب��ات .ت��ي��ار المستقبل رفضها
خوفا ً من نتائجها .ورئيس المجلس الذي يص ّر
على الميثاقية ،رف��ض االنتخابات ف��ي غياب
«المستقبل» ،ألنّ مقاطعته تعني وصول الدواعش
الى المجلس النيابي .لم تنت ِه تلك الجلسة من
دون دعوة رئيس المجلس اللجنة المكلفة دراسة
قانون االنتخاب لمعاودة اجتماعاتها والبحث في
االقتراح المقدم من النائب علي بزي والقائم على
انتخاب  64نائبا ً على اس��اس النظام االكثري
و 64نائبا ً على أساس النظام النسبي ،إال أنّ هذه
اللجنة على مدار الجلسات الستّ التي عقدتها لم
تتمكن من إحداث خرق بسيط في قانون االنتخاب.
فلجنة الوقت الضائع التي تنتظر اتفاق حزب
الله – تيار المستقبل على قانون االنتخاب ،كان
النائب «القواتي» جورج عدوان عطل اجتماعاتها
مطالبا ً رئيس المجلس بالدعوة إلى جلسة عامة
للتصويت على المشاريع واقتراحات القوانين.
وبناء على إشارة الرئيس بري في جلسة التمديد
الى انه في حال لم يت ّم التفاهم على قانون انتخاب
خالل مهلة الشهر سيدعو إلى جلسة عامة.
وعليه ،فإنّ جلسات القهوة والشاي الصباحية،
التي ت ّم إحياؤها إللهاء الناس عن التمديد علقت
بالتزامن مع تأكيد الرئيس ب��ري أن��ه لن يدعو
إلى جلسة عامة قبل انتخاب رئيس للجمهورية،
بناء على رغبة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب
ّ
بغض النظر عن
وليد جنبالط وتيار المستقبل،
أنّ الرئيس بري ربط االنتخابات بزوال الظروف
االستثنائية ،ولن يعقد جلسة لمناقشة المادة 24
من الدستور التي تؤكد المناصفة بين المسيحيين
والمسلمين.
لقد فشل مجلس ال��ن��واب ف��ي عقد جلسات
انتخاب رئيس للبالد .فشل ف��ي إق���رار قانون
انتخابي في التمديد األول ،إلج��راء االنتخابات
النيابية على أساسه .فشل في إقرار سلسلة الرتب
وال��روات��ب .فشل في الرقابة على حكومة الـ24
رئيساً ،إال أنه نجح بامتياز في امتحان التمديد
لنفسه بالتصويت عليه من قبل فريقي  8و14
آذار باستثناء نواب التيار الوطني الحر ،وحزب
الكتائب والطاشناق.
وعليه ،فإنّ هذا السيناريو لن يتغيّر في العام
 2015إال إذا أثمر حوار حزب الله – تيار المستقبل
توافقا ً على تفعيل مؤسسات الدولة من حكومة
ومجلس نيابي وك ّل ما من شأنه تسيير شؤون
الناس ورئاسة الجمهورية.
hitaf.daham@al-binaa.com

حزب اهلل» و«اللقاء الوطني»:
لتعميم الحوار على جميع الأطراف
رحب حزب الله واللقاء الوطني «بأي خطوة تؤدي
إلى تقارب اللبنانيين في ما بينهم ،وأك��دا ضرورة
تعميم هذا الحوار ليشمل جميع األطراف.
ج��اء ذل��ك في بيان مشترك اث��ر استقبال رئيس
المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين
السيد وفدا ً من «اللقاء» برئاسة الوزير السابق عبد
الرحيم مراد ،في حضور مسؤول ملف األحزاب محمود
قماطي ومعاونه علي ضاهر .وتناول المجتمعون
األوضاع السياسية المحلية واإلقليمية ،وخصوصا ً

في ظل المستجدات المتعلقة بأجواء الحوار محليا ً
وإقليمياً.
وتوافق الحاضرون ،بحسب بيان لهم ،على «أهمية
الحوار الذي انطلق بين حزب الله وتيار المستقبل»،
مرحبين «بأي خطوة تؤدي إلى تقارب اللبنانيين في
ما بينهم ،مع تأكيد ضرورة تعميم هذا الحوار ليشمل
جميع األطراف ،وصوال ً إلى قيام حوار حقيقي وجدي
بين كل مكونات الوطن ،مقدمة لتفاهم وطني ينهض
بالمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقنا جميعاً».

وش��دد المجتمعون على «ض��رورة التوافق على
القضايا الوطنية الكبرى ،وإي�لاء هموم المواطنين
األهمية التي تستحقها من خالل العمل على إيجاد
حلول للقضايا االجتماعية والمعيشية التي يئن منها
المواطنون على اختالف شرائحهم».
وأك��دوا «مواجهة كل قوى التطرف والتكفير من
خ�لال وح��دة وطنية جامعة وم��س��ؤول��ة ،تنبذ كل
األفكار المنحرفة وال تسمح لها بالتسلل إلى مجتمعنا
والعبث بعقول أبنائنا».

لم تكن والدة حكومة «المصلحة الوطنية»
سهلة .فعلى رغم ترشيح تحالف  14آذار للنائب
عن بيروت تمام صائب سالم لتأليف حكومة
جديدة ،تخلف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي،
والمباركة العربية ال سيما من السعودية ،التي
حظي بها هذا الترشيح ،ومسارعة قوى الثامن
من آذار إلى مد اليد البن المصيطبة ،وتسميته
رئيسا ً للحكومة ف��ي االس��ت��ش��ارات النيابية
الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية آنذاك
ميشال سليمان ،األم��ر ال��ذي جعل سالم ينال
«نعم» كبيرة من  124نائبا ً من أصل  .128على
رغم كل هذه المعطيات االيجابية ،استغرقت
عملية التأليف نحو تسعة أشهر بعدما برزت
خالفات بين الرئيس المكلف والقوى السياسية
م��ن  8و 14آذار والتيار الوطني الحر حول
ت��وزي��ع الحقائب وال سيما السيادية منها،
ث��م على مضمون البيان ال���وزاري للحكومة
العتيدة خصوصا ً ما يتعلق بثالثية «الجيش
والشعب والمقاومة» .واستمرت التجاذبات
والمناكفات والكيديات في هذين الموضوعين،
من مطلع نيسان  2013حتى منتصف شباط
 2014تاريخ «التوافق الم ّر» وإبصار الحكومة
السالمية النور.

إشكال جديد :البيان الوازاري

لكن المشاكل «الجينية» للحكومة لم تنت ِه عند
هذا الحد .فقد برزت إشكاالت أخرى اثناء وضع
البيان ال���وزاري ال��ذي يحدد خريطة الطريق
لمسار الحكومة ،سياسيا ً وامنيا ً واقتصاديا ً
واجتماعيا ً وغيرها من األم��ور المتصلة بأداء
الدولة .ونظرا ً الى انعدام التوافق السياسي
بين مكونات الحكومة ،وتحديدا ً في القضايا
االستراتيجية الكبرى وباألخص في طريقة
التعامل م��ع ال��ع��دو «االس��رائ��ي��ل��ي» وأطماعه
وعدوانيته المتواصلة ضد لبنان ،وفي شكل
اوس��ع المشاريع الصهيو-أميركية المعدة

بد�أ �سالم يع ّبر عن
ا�ستيائه وانزعاجه
ال�شديدين من �أداء
بع�ض الوزراء
لكن االنفجار ممنوع
للمنطقة وبدعم بعض الدول العربية لها ومنها
من تلتزم قوى  14آذار بتوجهاتها ،برز الخالف
حول المقاومة ودورها في ظل هذه المشاريع.
فكان البيان ال��وزاري عقبة أخ��رى استغرقت
أش��ه��را ً لتذليلها واالت��ف��اق على صيغة بديلة
لثالثية الجيش والشعب والمقاومة في مواجهة
االعتداءات «االسرئيلية» .وبعد عشر جلسات
فاشلة للجنة صياغة البيان ،تم االتفاق في
 19آذار  ،2014على صيغة مشابهة للثالثية
مع تغيير المبنى لتصبح كاآلتي ...« :واستنادا ً
إل��ى مسؤولية الدولة ودوره��ا في المحافظة
على سيادة لبنان واستقالله ووحدته وسالمة
أبنائه ،تؤكد الحكومة واجب الدولة وسعيها
لتحرير م��زارع شبعا وتالل كفرشوبا والجزء
اللبناني من قرية الغجر ،وذلك بشتى الوسائل
المشروعة .مع التشديد على الحق للمواطنين
اللبنانيين في المقاومة لإلحتالل «اإلسرائيلي»
ورد اعتداءاته واسترجاع األراضي المحتلة».

الوزراء الرؤساء

انطالقة الحكومة بعد ذلك ،لم تكن مفروشة

معلولي :لتح�صين لبنان من الأخطار
أمل رئيس رابطة النواب السابقين النائب السابق لرئيس مجلس
النواب ميشال معلولي «أن يحمي الله لبنان من خطرين وجوديين:
األول هو النازحين السوريين والثاني التنظيمات التكفيرية».
وأشار في كلمة ألقاها خالل الحفل السنوي للرابطة بمناسبة
األعياد في مطعم «تاليران» ،إلى التحرك الذي قامت وتقوم به
الهيئة اإلداري��ة للرابطة لمعالجة هذين الخطرين مع الرؤساء
والوزراء المختصين والقيادات األمنية ،والمطالبة بدعوة مجلس
الجامعة العربية إلى االنعقاد وإنشاء صندوق إلقامة مج َّمعات
سكنية ،وليس مخيمات ،على األراض��ي السورية اآلمنة بحماية
عربية ودولية».
وأض��اف« :أم��ا في ما يتعلق بخطر التكفيريين ،والمثال ما
المختصة بتطبيق
يجري في بلدة عرسال ،فنطالب السلطات
ّ
القانون الصادر عام  1969والذي يقضي بإنشاء أنصار للجيش،
وخصوصا ً في القرى الحدودية».
ودعا معلولي إلى «إجراء انتخابات نيابية وبالتالي انتخاب
رئيس للجمهورية ،وذلك إلعادة النظام الديمقراطي البرلماني إلى
لبنان الذي هو الحصن الحصين الذي يحفظ لبنان من الثورات
والتداعيات التي تفتت بلدان العالم العربي».
خالل عشاء النواب السابقين

مجلس «الرؤساء»

بقرنفل المصيطبة .ب��ل ك��ادت ال��ه��زات التي
تعرضت لها الحكومة ان تودي بها ،لكن َن َفس
سالم الطويل والذي برز كأحدى سماته أثناء
رحلة التأليف الشاقة ،جنب الحكومة السقوط
حتى وصلت إل��ى أه��م وأع��ق��د وأخ��ط��ر محطة
في حياتها ،وذلك بعد فشل المجلس النيابي
في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا ً للرئيس
سليمان الذي انتهت واليته في  25أيار .2014
خرج سليمان من قصر بعبدا منتصف ليل اليوم
المذكور مخلفا ً وراءه كرسي الرئاسة األولى
فارغاً ،في الشكل أما في المضمون فقد عبأته
الحكومة السالمية بإمساكها بصالحيات رئيس
الجمهورية ولتتحول بذلك إلى حكومة رؤساء
جمهورية بعدد اعضائها الـ .24بيد أن تكريس
هذه الصفة لم يكن سلساً ،إذ كاد مرة أخرى
أن يطيح الحكومة ،وأصاب الشلل الحكم قبل
أن يحسم هذا األمر واإلتفاق على آلية تسيير
الحكم عبر المراسيم والقرارات الحكومية ،وذلك
بتوقيع الـ 24وزيرا ً مع رئيسهم مجتمعين كل
ما يصدر عن الحكومة وفي مختلف المجاالت
واألص��ع��دة ليصبح ن��اف��ذاً .لكن ه��ذا االتفاق
كان سيفا ً ذا حدين .فمن ناحية أت��اح لجميع
المكونات السياسية والحزبية المشاركة
الفعلية في القرار ،أخل من ناحية أخرى بمبدأ
الديمقراطية في الحكم إذ منح األقلية ،ولو
كانت مؤلفة من وزير واحد ،سلطة تعطيل قرار
األكثرية حتى لو اجتمع حوله  23وزيراً! وكان
من نتيجة هذا األم��ر تجنب الحكومة الملفات
الخالفية وفتح المجال واسعا ً أمام المحاصصة
في توزيع المناصب والغنائم في الدولة .وبرز
هذا األمر في التعيينات االدارية الواسعة التي
أج��راه��ا مجلس ال���وزراء خ�لال سبع جلسات
قصيرة جدا ً بعدما كانت مجمدة لسنوات.
وتجدر االش���ارة إل��ى ان التعيينات شملت
 40وظيفة شاغرة في الفئة االول��ى ،حافظت
الحكومة فيها على طائفية كل وظيفة ،باستثناء
 3وظائف في وزارة الداخلية ،وهي المديرية
العامة لألحوال الشخصية ،والمديرية العامة
ل�ل�ادارات والمجالس المحلية ،وهيئة ادارة
السير واآلليات ،فيما ال تزال  33وظيفة شاغرة.
وأكد العديد من الوزراء ان هذه التعيينات هي
أهم انجاز لحكومة «المصلحة الوطنية».
أما المراكز التي لم يتفق مجلس الوزراء على
انجازها فهي :المدير العام للتنظيم المدني،
رئيس هيئة اوجيرو ومديرها العام ،رئيس
مجلس االنماء واالعمار ،المدير العام للطيران
المدني ،المدير العام لمؤسسة اي��دال ،االمين
ال��ع��ام للهيئة العليا لالغاثة ،المدير العام
لوزارة المهجرين ،المدير العام لوزارة الشؤون
االجتماعية ،االم��ي��ن ال��ع��ام لمجلس ال��ن��واب،
المدير العام للشؤون العقارية ،المدير العام
لآلثار ،رئيس المجلس االقتصادي االجتماعي،
رئيس لجنة ب��ورص��ة ب��ي��روت ،المدير العام
للطرق والمباني ،المدير العام لتلفزيون لبنان
ورئيس الهيئة المنظمة لالتصاالت.
وع��ل��ى رغ���م اك��ت��ش��اف ال����وزراء «ال��وص��ف��ة
السحرية» لتسيير العمل الحكومي ،فإن الطريق
لم يخل من الكمائن ومعارك الكر والفر وحتى
النكد ،في عدد من الملفات أبرزها قضايا تتعلق
بتمديد العقد مع شركة «سوكلين» ومطامر
النفايات الصلبة وقطاع الخليوي وغيرها من
الملفات .وقد تسببت هذه الملفات بعواصف
حكومية شديدة ما دف��ع بالرئيس س�لام إلى
الهمس بداية بانزعاجه من أداء بعض الوزراء
محددا ً وزراء حزب الكتائب ،ثم بدأ يجهر بهذا
االنزعاج الذي تحول إلى استياء وعدم رضا عن
عمل الحكومة محذرا ً من تراكم السلبيات واصفا ً
الوضع الحكومي بأنه غير مريح.

اإلرهاب والمخطوفون والنازحون

إال أن س�لام ي��درك هو وال���وزراء ،ان تفجير
الحكومة ممنوع حتى وإن ظلت على فوهة
البركان وذلك بقرار محلي وإقليمي ودولي نظرا ً
ال��ى شغور موقع رئاسة الجمهورية ،وشلل
المجلس النيابي وبالتالي فإن انهيار الحكومة
يعني سقوط جميع مؤسسات الحكم الدستورية
ودخ��ول البالد في المجهول خصوصا ً في ظل
التحديات األمنية الماثلة أمامها ال سيما خطر
االرهاب الذي يمثله تنظيما ً «داعش» و «جبهة
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النصرة» إضافة إلى قضية النازحين السوريين
واألعباء األمنية واالقتصادية المترتبة عليها.
ويسجل للحكومة في هذا المجال ،قدرتها
على الصمود واالمساك باألمن ،في وجه الحروب
االرهابية التي اشعلها في وجهها «داع��ش»
و«النصرة» في عرسال وطرابلس وبالقرب من
شبعا وما سبقها وتبعها من تفجيرات متنقلة
مستهدفة المواطنين األبرياء ومراكز الجيش،
لتبرز الحقا ً قضية العسكريين الثالثين الذين
اختطفهم التنظيمان المذكوران بعد أحداث 2
آب في عرسال.
وف��ي ه��ذا الملف ب��رز تباين حكومي جديد
ح��ول سبل التعاطي مع ه��ذا الملف وابتزاز
الخاطفين للحكومة م��ن خ�لال اشتراطهم
مقايضة تحرير العسكريين ،بإطالق سراح
عناصر ارهابية من سجن رومية .وتسبب هذا
الموضوع في افتعال بعض ال��وزراء حروبا ً
وهمية ضد وزراء آخرين ال سيما ضد حزب
الله وتكتل التغيير واالصالح واتهامهم بأنهم
يعرقلون المفاوضات لتحرير الجنود بسبب
رفضهم المقايضة ،على رغ��م تأكيد حزب
الله والتكتل أنهما ليسا ضد مبدأ المقايضة
بالمطلق بل معها لكن بشروط.
وبعد هذا االضطراب ألفت الحكومة «خلية
أزم��ة» برئاسة س�لام وعضوية وزراء الدفاع
والداخلية والعدل والخارجية والمال وقادة
األجهزة األمنية ،أوكلت اليها مهمة االش��راف
على ملف العسكريين المخطوفين .بيد ان
البلبلة ع���ادت م��ج��ددا ً بعد دخ���ول ع��دد من
الوزراء على خط عمل الخلية ومنهم ما تواصل
مع االرهابيين عبر وسطاء أوكلوا إليهم نقل
الرسائل بين هؤالء الوزراء والخاطفين من دون
تكليف حكومي رسمي ،وهذا أضاف إلى عوامل
انزعاج رئيس الحكومة عامالً جديدا ً صرح به
علنا ً مبديا ً استياءه من كثرة الطباخين في هذه
القضية وهو الذي يريد حصرها بخلية األزمة
فقط لكنه عجز عن ضبط هذا الموضوع المعقد
والشائك وال��ذي ال ي��زال ي��راوح مكانه بعدما
فشلت خلية األزمة في إحداث أي خرق نوعي
فيه.
وف��ي حصيلة ح��ص��اد حكومة «ال��ض��رورة
الوطنية» ،سقطات عديدة ،لكن يسجل لها أنها
اصدرت  800قرار ومرسوم ،في أربعين جلسة
لمجلس ال���وزراء ك��ان بعضها ه��دائ �ا ً لدرجة

على رغم اكت�شاف
الوزراء «الو�صفة
ال�سحرية» لت�سيير
العمل الحكومي
ُ
يخل
ف�إن الطريق لم
من الكمائن
الملل وبعضها اآلخ��ر مملوء بالعواصف إلى
حد التفجير .كما أنها أرست بعض االستقرار
ال��س��ي��اس��ي ع��ل��ى رغ���م ال��س��ج��االت االع�لام��ي��ة
بين ال���وزراء والجهات التي تمثلها كل كتلة
وزاري��ة .أما أبرز مهمتين لها في العام الجديد
فهما اع��داد الموازنة وإحالتها إل��ى المجلس
النيابي ،وموضوع استخراج النفط والغاز
م��ن المنطقة االقتصادية الخالصة وإص��دار
المراسيم التطبيقة له والذي يبدو وضع على
نار متوسطة.

حضور دولي من دون ترجمة

أم��ا على الصعيد الخارجي ،فقد حافظت
الحكومة على حضور لبنان الدولي من خالل
كثرة الزيارات التي يقوم بها الرئيس سالم
ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل
إلى الخارج والمشاركة في المؤتمرات الدولية
ط��ارح��ي��ن فيها القضيتين اللتين تشكالن
التحدي األخ��ط��ر على لبنان وهما اإلره��اب
والنازحين وحشد ال��دع��م للبنان لمواجهة
أخطارهما على وجوده ،لكن لم يترجم شيء
منه على األرض.

