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الطائف ـ الإ�صالحات ال�سيا�سية

هدنات اليمن حملة عالقات عامة
} حميدي العبدالله
هذه هي الهدنة الثالثة التي يعلن عنها في اليمن ،ولكن مصير الهدنة الثالثة لن
أي لم يت ّم احترامها حتى لساعات قليلة.
يختلف عن مصير سابقتيهاّ ،
أسباب الهدنات الثالث كانت من قبل المملكة العربية السعودية عبارة عن حملة
عالقات عامة هدفها امتصاص الغضب اليمني والدولي.
الهدنة الثالثة كانت مب ّرراتها ال تختلف عن الهدنتين السابقتين ،فاليمنيون
يقولون إنّ السعودية أعلنت عن الهدنة ألسباب ثالثة:
ـ السبب األول ،تحويل االنتباه السياسي واإلعالمي من التركيز على سقوط
المدنيين ف��ي ال��غ��ارات التي يشنها الطيران ال��س��ع��ودي ،وال سيما ال��غ��ارة التي
أي إدانات واستنكارات دولية لما يجري،
استهدفت مدينة تعز ،لقطع الطريق على ّ
وفعالً أدّى اإلعالن عن هدنة جديدة ،إلى تحويل االهتمام اإلعالمي عن الحديث
عن الخسائر في صفوف المدنيين إلى الحديث عن الهدنة ومدى قابليتها للتنفيذ،
وقد نجحت نسبيا ً حملة العالقات العامة على هذا الصعيد.
ـ السبب الثاني ،الحؤول دون تبلور مب ّررات تدفع اليمنيين إلى اتخاذ قرارات
استراتيجية ،ومعروف أنّ القيادات اليمنية وعلى رأسها السيد عبد الملك الحوثي،
زعيم حركة أنصار الله ،هدّدوا باللجوء إلى خيارات استراتيجية إذا ما استم ّرت
الغارات السعودية على اليمن ،وتتراوح هذه الخيارات بين إعالن حكومة وسلطة
رئاسية جديدة في اليمن وبين هجوم عسكري بري واسع على مواقع الجيش
السعودي في مناطق جيزان ونجران وعسير واالستيالء عليها ،أو على األق ّل نقل
ثقل الحرب إلى داخل األراضي السعودية.
ـ السبب الثالث إلقدام المملكة العربية السعودية على إعالن الهدنة ،وفق تفسير
اليمنيين لها ،هو ذاته السبب الذي دفع األمم المتحدة لإلعالن عن الهدنة الثانية،
أي تأكيد جميع األطراف موافقتها عليها ليتبيّن الحقا ً أنّ موافقة الرياض جاءت
ّ
في سياق محاولة لخلق حال من االسترخاء في صفوف الجيش اليمني واللجان
الشعبية ،والقيام بهجوم واس��ع في مدينة عدن أدّى إلى السيطرة على مناطق
واسعة من المدينة كانت خاضعة لسيطرة الحوثيين والجيش اليمني.
هذه هي األسباب الثالثة التي كانت خلف الهدنات الثالث ،ألنّ الهدنة األولى
التي جرى التعبير عنها باإلعالن عن انتهاء «عاصفة الحزم» ،وبدء «عملية إعادة
األمل» أيضا ً كانت في سياق مماثل في حينها ،حيث كان أنصار لله والجيش اليمني
مستعدّون لتوسيع نطاق الحرب إلى داخل األراضي السعودية ،وجاء اإلعالن
عن إنهاء «عاصفة الحزم» ليعيد خلط األوراق ويجهض التعبئة التي كانت تم ّهد
الحتمال ش ّن اللجان الشعبية والجيش اليمني هجوما ً على األراضي السعودية
المحاذية لليمن في المقاطعات التي كان حولها نزاع بين اليمن والسعودية ت ّمت
تسويته في عهد الرئيس علي عبد الله صالح.
عن
اإلعالن
الصعب
ال شك أنه من اآلن وصاعدا ً بات من
أي هدنة إنسانية ،ألنّ
ّ
هذه العملية فقدت مصداقيتها ،ولم يعد ثمة مجال لوقف ما يجري في اليمن إال
عبر اتفاق سياسي ينهي الحرب بشكل كامل.

�سقوط ال�سلطنة العثمانية
على التراب ال�سوري العراقي...
} سعد الله الخليل
من جديد تداعب المناطق العازلة في سورية أح�لام ومخيلة الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان ،وعاد ليرسم في مخيلته خرائط ومخططات حظر الطيران على األراضي
ال��س��وري��ة ،ومعها ب��دأ صوته يعلو ف��ي السر والعلن ع��ن ف��رض تلك المناطق ومزياها
االستراتيجية واإلنسانية التي لطالما حرص عليها السلطان «اإلخواني» ك ّل الحرص ،ففتح
ألجل عيون السوريين مخيماته! وليضمن لهم معيشة كريمة نقل مصانع حلب ليؤ ّمن
للسوريين لقمة عيش حالل! وبحسب ادّعاءات أردوغان ستؤ ّمن تلك المناطق عودة كريمة
لمليون وسبعمئة ألف الجئ سوري إلى األراضي السورية ،وربما تحت هذا العنوان يدقّ
أردوغان أبواب الساعين إلراقة الدم السوري وتأجيج نيران الحرب فيها أكثر فأكثر ،عله
يسمع ما يثلج صدره وتكون النتائج مخالفة للمرات السابقة التي خيّبت آماله ،وعادت
لتخيّب ذلك األمل مع رفض واشنطن الفكرة ونفي الناطق باسم الخارجية األميركية جون
أي اتفاق بين تركيا والواليات المتحدة حول منطقة آمنة في سورية ،وإعالن حلف
كيربي ّ
شمالي األطلسي «ناتو» الذي يض ّم تركيا عدم السير في فكرة المناطق العازلة ،ورغم فشل
أردوغ��ان في المرات السابقة بنيل دعم لفكرته يبدو أنّ سلطان اآلستانة الجديدة ع ّول
على جملة متغيّرات دفعته إلى العودة لترداد اسطوانته المخروقة حول المناطق العازلة
سورية.
في الشكل يبدو تفجير «سروج» البوابة التركية والذريعة إلطالق يد قواتها على الحدود
السورية وفي الداخل العراقي ،ونسف العملية السياسية مع األكراد نظرا ً لتغيير موازين
القوى ومعادالت التفاوض التي طالما أرادها أردوغان لصالحه ليمارس سياسة التظليل
والتسويف ،فآثر العودة إلى سياسات التصعيد التي تضمن له اللعب على الوتر القومي
الديني الستعادة بعض من شعبيته التي أظهرت االنتخابات األخيرة حجمها الحقيقي،
فكان ال ب ّد من شن غارات ض ّد من يصفهم بإرهابيّي حزب العمال الكردستاني ،ولم يجد
من يؤيد خطوته سوى رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني ،الذي وجد ضالته بضرب
مسلحي العمال الذين باتوا يشكلون خطرا ً على وجوده ونفوذه السياسي الكردي ،خاصة
بعد االنتخابات البرلمانية التركية األخيرة والتي أدخلت حزب الشعوب الديمقراطية قبة
البرلمان بتمثيل وازن في المركز الثالث ،وهو ما يعني ظهور قيادات كردية قد تتسيّد
المشهد السياسي في قادمات األي��ام خارج خط البرزاني وهو ما أثار حفيظة أردوغان
فل ّوح بعصا القضاء وهدّد برفع الحصانة البرلمانية عن نواب حزب «الشعوب الديمقراطية»
بتهمة دعم منظمات إرهابية.
ليس من باب المصادفة التصعيد التركي المتزامن حيال سورية والعراق ،فالمخطط
التركي كشف عنه ثعلب السياسة األردوغانية ،وراس��م خطواتها رئيس الحكومة أحمد
داوود أغلو الذي أكد عبر صحيفة «حرييت» «أن حضور تركيا القادم سيغيّر في نتائج
اللعبة باستخدام قواتها في ال��ع��راق وس��وري��ة وف��ي المنطقة» ،مطالبا ً ال��دول بمراجعة
مواقفها طبقا ً لتلك النتائج ،وهو ما يؤكد السعي التركي لتصدير األزمة الداخلية إلى الجوار
السوري والعراقي إلعادة استثمارها في االنتخابات المبكرة التي بات ال مف ّر منها ،في ظ ّل
رفض األطراف التركية الشراكة الحكومية مع حزب العدالة والتنمية الجناح التركي لتنظيم
«اإلخوان المسلمين».
أمام وضوح المشهد التركي والذي لم يخف عن الرؤية السورية والعراقية يوماً ،بدا
جليا ً أنّ التنسيق السوري العراقي يقطع الطريق أمام المشاريع التركية ،وفي هذا السياق
تأتي زي��ارة فالح الفياض مستشار األم��ن الوطني إلى دمشق كمبعوث لرئيس الوزراء
العراقي حيدر العبادي ،للتنسيق في مجابهة اإلره��اب المشترك المتمثل على األرض
بالتنظيمات اإلرهابية ذات االنتشار على مساحة البلدين ،ومشاريع اإلرهاب السياسي
المرتبطة باألرض والذي تبدو تركيا أكبر منصاته والساحة العمالتية الكبرى للمشروع
المعادي لسورية والعراق والمنطقة ،منصات ومشاريع لم تأل جهدا ً عن العبث في أمن
المنطقة لتدمير مقدراتها والسيطرة عليها.
وح��دة التنسيق السوري العراقي كنتاج لتنسيق محور المقاومة في المنطقة الكفيل
بإسقاط أحالم يقظة أردوغان بضرب سورية والعراق ،ومعها تسقط محاولة السلطان
الجديد العودة إلى المشهد السياسي من جديد.
سورية والعراق تنهيان عهد إحياء السلطنة العثمانية فهل تشهد بالد األناضول عصر
األتاتوركية الجديد؟!
«توب نيوز»

حم�ص عا�صمة الحرب وال�سالم
 أكتب بعد العودة من محاضرة في جامعة «البعث» في حمص بدعوة من فرع حزبالبعث ورئاسة الجامعة وجولة مع محافظ حمص الصديق طالل برازي في األحياء القديمة
والمساجد والكنائس التي د ّمرت ويت ّم ترميمها.
 حمص بين البحر المتوسط ولبنان والعراق ودمشق وحماة وحلب والرقة ،ومنصحرائها عبر تدمر الحسكة ودير الزور ،ومن يمسكها يمسك الجغرافيا السورية.
 في حمص تجمع من مك ّونات سورية وطوائفها ،والسعي إلى تفتيتها هو إلدخال سوريةفي أتون حرب أهلية بين الطوائف والمذاهب.
 عبر حمص رسمت ممرات خطوط أنابيب النفط والغاز. دارت رحى الحرب إلمساك حمص وفشلت وعادت حمص إلى حضن الدولة وتتواصلبالتزامن مساعي المصالحات والتسويات مع استعدادات الجيش للحسم بين الوعر وتدمر.
 حماسة الناس ودرجة حرية القول واهتمام الدولة بالمصالحات والعمران تحمل األمل. حمص تقدّم لسورية نموذجا ً يقول بسقوط مشروع التفتيت وحتمية االحتماء بمشروعالدولة.
 مفاجأة حمص أنّ قطع المسافة للوصول إليها من دمشق ال يتعدّى الساعة ونصفالساعة ،وبال أيّ قلق أمني وحيوية الحياة فيها تبشر رسالة أهلها للسوريين والخارج أننا
بالف خير.

التعليق السياسي
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} حسين ماجد
يتابع األستاذ حسين ماجد في هذه الحلقة مناقشة تفاصيل
اإلصالحات السياسية التي وردت في اتفاق الطائف...

ج  -رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة ،يمثلها ،ويتكلم ِباسمها،
ويُعتبر مسؤوال ً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء،
ويمارس الصالحيات اآلتية:
 1ـ يرأس مجلس الوزراء.
 2ـ يجري االستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ،ويو ّقع مع رئيس
الجمهورية مرسوم تشكيلها .وعلى الحكومة أن تتقدّم من مجلس النواب
ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثالثين يوماً .وال تمارس الحكومة
صالحياتها قبل نيل الثقة ،وال بعد استقالتها ،وال اعتبارها مستقيلة إال
بالمعنى الضيّق لتصريف األعمال.
 3ـ يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب.
 4ـ يوقع جميع المراسيم ،ما عدا مرسوم تسمية الحكومة ومرسوم
قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
 5ـ يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم إصدار
القوانين ،وطلب إعادة النظر فيها.
 6ـ يدعو مجلس الوزراء لالنعقاد ويضع جدول أعماله ،ويطلع رئيس
الجمهورية مسبقا ً على المواضيع التي يتض ّمنها،
وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث ،ويوقع المحضر األصولي
للجلسات.
وينسق بين الوزراء،
 7ـ يتابع أعمال اإلدارات والمؤسسات العامة
ّ
ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.
 8ـ يعقد جلسات عمل مع الجهات المختصة في الدولة بحضور
الوزير المختص.
 9ـ يكون حكما ً نائبا ً لرئيس المجلس األعلى للدفاع.
من المستحسن ،والمفيد أيضاً ،اإلشارة إلى أنّ الفقرات الواردة أعاله،
قد أدخلت جميعها في صلب الدستور اللبناني بتاريخ  21أيلول من
العام .1990
لقد استحدث الفرنسيون منصب رئيس مجلس الوزراء ،عام ،1926
من دون ذكر الطائفة ،وبعد االستقالل ،وانطالقا ً
من «ميثاق العيش المشترك» أصبح هذا المنصب للطائفة السنية ،وال
يزالِ ،باستثناء ما حدث في عهدي بشارة الخوري وأمين الجميّل ،حيث
تولى ك ّل من فؤاد شهاب ثم ميشال عون منصب رئيس الحكومة.
وتحقيقا ً لما لم يعلن عنه ،وبعد اغتيال رينيه معوض ،أول رئيس
جمهورية بعد الطائف ،طلب الرئيس الجديد (آنذاك) الياس الهراوي،
من السوريين استبدال الرئيس الحص ،بسبب خالفه معه ،وهكذا تفهّم
السوريون سريعا ً األمر ،وشكل الرئيس عمر كرامي حكومة «المصالحة
الوطنية» التي نالت الثقة بـ 73نائباً ،وبعد أن أنجزت ما خطط لها،
وعيّنت النواب ،واكتمل العدد المق ّرر ،وضعت العراقيل أمامها ،ورفع
سعر الدوالر إلى نحو  3000ليرة لبنانية ،فأسقطت الحكومة ،وكلف
رشيد الصلح بتشكيل حكومة تمهيدية ،ولفترة قصيرة ،التقى بعدها
الرئيسان ال��ه��راوي ورفيق الحريري ،وارت��اح األوص��ي��اء ،وتقاسموا
إنتاجهم ،االقتصاد ،يعادل األمن والسياسة .تمهيدا ً لذكر صالحيات
رئيس الحكومة ،تنص الوثيقة على أنه يمثلها ويتكلم ِباسمها ،بينما
حرمت رئيس الجمهورية «رئيس الدولة» من هذا الحق ،مع العلم أنّ
مفهوم الحكومة ،يطلق على من يتدبّرون شؤون الدولة ،أبتدا ًء من رئيس
الجمهورية وصوال ً الى موظفي اإلدارة العامة ،وقد تجاوزت صالحيات
مجلس الوزراء.
ومن الممكن مقاربة هذه الصالحيات كاآلتي:
 1ـ رئاسة رئيس الحكومة لمجلس الوزراء قائمة ،وال يمكن لغيره أن
يترأسها في حال غيابه.
 2ـ إنّ إجراء االستشارات لتشكيل الحكومة ،قد اقتصرت على النواب
فقط ،ولم تحدّد مدّتها ،ولم تعتبر ملزمة ،ولم يتبعها التشاور مع رئيسي
الجمهورية والمجلس النيابي ،ك ّل ذلك يحتاج الى توضيح ،وتبرير .أما
القول بأنّ على الحكومة أن تتقدّم ببيانها في مهلة ثالثين يوما ً فإنه يطرح
السؤال التالي :ماذا يحصل إذا لم تتقدّم به في الوقت المحدّد لذلك؟
ومن المستحسن أيضا ً استمرار الحكومة ،القيام بواجباتها كاملة،
حتى صدور مرسوم تشكيل حكومة جديدة ونيلها الثقة ،ألن عبارة
«بالمعنى الضيّق لتصريف األع��م��ال» ،غير مقيّدة زمنياً ،ومجهولة
المضمون.
 3ـ انّ كلمة سياسة الحكومة هي عامة ،والمفروض أن يعرض رئيس
الحكومة الخطط ،والبرامج ،والمشاريع ويناقشها بحضور الوزراء أمام
المجلس النيابي.
 4ـ المراسيم جميعها ال تصبح نافذة إال بتوقيعه ،وهذه الصالحية
لم تمنح لرئيس الجمهورية ،والسؤال هو :ماذا يحصل إذا أص ّرت أكثرية
مجلس ال��وزراء على إص��دار مرسوم ويتمنع هو عن توقيعه؟ هذا مع
اإلشارة الى مرسومين يوقعهما رئيس الجمهورية منفردا ً «مرسوم منح
العفو الخاص» ،و«مرسوم منح األوسمة» ،وليس جميع المراسيم.
 5ـ انّ ما ورد في هذه الفقرة هو كالم مك ّرر ،ألنه كما ورد قبلها ،يوقع
رئيس الحكومة جميع المراسيم.
 6ـ الدعوة لالنعقاد الدوري لمجلس الوزراء هي حتما ً من مهام رئيسه،
ولكن من الذي يحق له طلب عقد جلسات
استثنائية ،أم انه حق للرئيس فقط؟ وهل يحق له عدم إدراج مواضيع،
في جدول األعمال ،قدّمها الوزراء؟ ولماذا يطلع رئيس الجمهورية على
المواضيع ،وليس على ج��دول األعمال؟ وهل يو ّقع وح��ده فقط على
«المحضر األصولي»؟ ك ّل هذه األسئلة يمكن ان يجيب عليها نظام داخلي
لمجلس الوزراء ،يحدّد المهام والصالحيات واآلليات ،وهو غير موجود
حالياً.
إنّ
متابعة أعمال إلدارات والمؤسسات العامة ،بل اإلش��راف،
7ـ
والمراقبة ،والتوجيه ،منوطة أصالً بأجهزة الرقابة اإلدارية ،والمالية،
وهي التي تضمن حسن سير العمل.
 8ـ لم تحدّد هذه الفقرة من هي الجهات المختصة في الدولة ،وما هو
مضمون جلسات العمل.

 9ـ ما المقصود بعبارة «يكون حكماً» وهل بدونها ال يكون نائبا ً
لرئيس مجلس الدفاع األعلى؟
انّ المواد الثالث األخيرة هي من البديهيات ،ويمكن االستغناء عنها
حتى في النظام الداخلي ألية إدارة أو مؤسسة.

د ـ مجلس الوزراء

تبدأ الوثيقة تمهيدا ً لصالحيات مجلس الوزراء« ،ومن الصالحيات
التي يمارسها» مما يعني وجود صالحيات أخرى
غير واردة في النصوص ،وعدم ذكر الجهة التي تحدّد بقية الصالحيات،
وكيف يت ّم تنفيذها ،اما مجلس الوزراء الذي أنيطت به السلطة اإلجرائية،
فإنه يمارس الصالحيات التالية:
 1ـ وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجاالت ووضع مشاريع
القوانين والمراسيم ،واتخاذ القرارات الالزمة لتطبيقها.
 2ـ السهر على تنفيذ القوانين واألنظمة واإلش���راف على أعمال
ك ّل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بال
استثناء.
 3ـ إنّ مجلس الوزراء هو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة.
 4ـ تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.
 5ـ الحق بح ّل مجلس النواب بناء على طلب رئيس الجمهورية ،إذا
امتنع مجلس النواب عن االجتماع طوال عقد عادي أو استثنائي ال تق ّل
مدّته عن الشهر بالرغم من دعوته مرتين متواليتين أو في حال ردّه
الموازنة بر ّمتها بقصد ش ّل يد الحكومة عن العمل .وال يجوز ممارسة هذا
الحق لألسباب نفسها التي دعت إلى ح ّل المجلس في المرة األولى.
 6ـ عندما يحضر رئيس الجمهورية يترأس جلسات مجلس الوزراء.
مجلس الوزراء يجتمع دوريا ً في مق ّر خاص .ويكون النصاب القانوني
النعقاده هو أكثرية ثلثي أعضائه .ويتخذ قراراته توافقياً ،فإذا تعذر ذلك
فبالتصويت .تتخذ القرارات
بأكثرية الحضور .أما المواضيع األساسية فإنها تحتاج إلى موافقة
ثلثي أعضاء مجلس الوزراء.
ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي :حالة الطوارئ وإلغاؤها ،الحرب
والسلم ،التعبئة العامة ،االتفاقات والمعاهدات الدولية ،الموازنة العامة
للدولة ،الخطط اإلنمائية الشاملة والطويلة المدى ،تعيين موظفي الفئة
األولى وما يعادلها ،إعادة النظر بالتقسيم اإلداري ،ح ّل مجلس النواب،
قانون اإلنتخابات ،قانون الجنسية ،قوانين األحوال الشخصية ،إقالة
الوزراء.
إنّ السلطة اإلجرائية المناطة بمجلس الوزراء تتطلب العمل والتنفيذ
المباشر الملزم ،وليست صالحية ،أو حق ،أو خيار يق ّرر استخدامها أو
يمتنع عندما يشاء ،بل تعتبر وظائف ومهام ومسؤولية ،قد أدرجت
جميعها ،كغيرها من اإلصالحات السياسية في صلب الدستور اللبناني،
ويمكن مقاربتها على النحو التالي:
 1ـ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء ،كيف يت ّم إقرارها،
وهل تعتبر نافذة إذا لم يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء ،وهل يحق
له عدم إصدارها ،وما الح ّل عند حصول ذلك؟ هذا مع العلم أنه على
المجلس ان يضع الخطط والبرامج ويتولى تنفيذها بنفسه.
 2ـ رئيس الجمهورية يسهر على احترام الدستور ،ومجلس الوزراء
أيضا ً يسهر على تنفيذ القوانين ،مع أنّ على مجلس الوزراء أن يقوم هو
بالتنفيذ ويطبق القوانين.
 3ـ عبارة مك ّررة« ،القوات المسلحة تخضع لسلطة مجلس الوزراء»
والسؤال أيضا ً يتك ّرر :هل يخضع أيضا ً القائد األعلى لها «رئيس الدولة»
لسلطة مجلس الوزراء؟
 4ـ هل تشمل عبارة «موظفي الدولة» جميع الموظفين في اإلدارات
والمؤسسات العامة؟
 5ـ للمجلس الخيار ِباستعمال هذا الحق أوعدم استعماله ،مما ّ
يدل
على أنّ طلب رئيس الجمهورية غير ملزم لمجلس
الوزراء ،والقول «ر ّد الموازنة بر ّمتها بقصد ش ّل يد الحكومة عن العمل»
يحتاج إلى المنجمين وهم كثر في لبنان ،لمعرفة القصد»!
ومن المستغرب ح ّل المجلس من قبل الحكومة ،ألنّ المجلس بإمكانه
إسقاطها ،وان يشلها قبل ان تحله.

 6ـ عبارة مك ّررة «ترؤس رئيس الجمهورية للجلسة» لماذا ال يترأس
رئيس الجمهورية الجلسة بغياب رئيس مجلس ال���وزراء ،ويمكنه
ترؤسها بحضوره ،وهل يختزل مجلس الوزراء برئيسه؟ وفي ما يتعلق
باالجتماعات الدورية لمجلس الوزراء هل هي ملزمة ،ومحدّدة المدّة،
وهل هناك اجتماعات استثنائية ،وما هي الشروط المطلوبة لعقدها؟
وماذا يحصل إذا لم يجتمع ولم يكتمل النصاب؟ أما عن اتخاذ القرارات
بالتوافق ،فهي بدعة ،ألنّ القرارات تتخذ بالتصويت ،باإلجماع ،أو
بأكثرية الحضور .وليس ضرورياً ،اعتبار تعيين موظفي الفئة األولى
من المواضيع األساسية ،حرصا ً على استمرارية اإلدارة .ويالحظ عدم
وجود أيّ دور لرئيس الجمهورية ،حتى لو لم يحترم الدستور «عدم
الدعوة لالجتماعات ،عدم اكتمال النصاب» ،ومر ّد ذلك لعدم وجود نظام
داخلي يحدّد المهام والمسؤوليات.

هـ ـ الوزير

لم تتحدّث الوثيقة سوى عن تعزيز صالحيات الوزير بما يتفق مع
السياسة العامة للحكومة ومع مبدأ المسؤولية الجماعية وال يُقال من
منصبه إال بقرار من مجلس الوزراء ،أو بنزع الثقة منه إفراديا ً في مجلس
النواب.
انّ ما ورد أعاله هو كالم عام ومبهم من جهة تعزيز الصالحيات ،وغير
قابل للتنفيذ من جهة إقالة الوزير ،وذلك لعدم وجود وزير «إفرادياً» بل
جماعياً ،واإلقالة تعني استقالة او إقالة الحكومة .هذا مع اإلشارة الى
عدم ذكر الشروط الواجب توفرها في الوزير ،وعدم تحديد األسباب التي
توجب إقالته.

و ـ استقالة الحكومة
واعتبارها مستقيلة وإقالة الوزراء

 1ـ تعتبر الحكومة مستقيلة في الحاالت التالية:
أ ـ إذا استقال رئيسها.
ب ـ إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدّد في مرسوم تشكيلها.
ج ـ بوفاة رئيسها.
د ـ عند بدء والية مجلس النواب.
هـ ـ عند بدء والية رئيس الجمهورية.
و ـ عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء
على طرحها الثقة.
 2ت تكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس
الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء.
 3ـ عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يعتبر مجلس النواب
حكما ً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها
الثقة.
ال ب ّد من التذكير أيضا ً بأنّ ما يتعلق بالوزير ،و ِباستقالة الحكومة قد
أصبحا في صلب الدستور ،وما يه ّمنا من موضوع استقالة الحكومة ،هو
أوالً ،أين دور نائب الرئيس ،في حال استقالة الرئيس ،أو عدم تمكنه من
الحضور؟
وثانيا ً في حال فقد رئيس مجلس الوزراء األهلية والقدرة على متابعة
صالحياته ،ولم يتقدّم ِباستقالته ،في هذا الوضع ،هل تعتبر الحكومة
مستقيلة ،ومن يق ّرر ذلك؟ ومما يلفت استعمال كلمة «نزع» الثقة من
الحكومة.
أما عن إقالة الوزير بمرسوم موقع من الرئيسين ،فماذا يحدث إذا
لم يوقعه أحدهما ،خاصة إذا أص�� ّر مجلس ال��وزراء على ق��راره وفقا ً
للدستور؟ وأخيرا ً ما هي المب ّررات والفائدة من اعتبار مجلس النواب في
حالة انعقاد دائم قبل أن يت ّم تكليف رئيس لتشكيل الحكومة؟
من المؤسف أن تتمكن مجموعة قليلة ،من اللبنانيين ،من فرض ما
اعتبرته إصالحات ،في هذه الوثيقة ،ومن المحزن أن تتح ّول بقدرة قادر
إلى دستور ال مثيل له وال يشبه أيّ دستور من دساتير العالم القديم
والحديث ولن يكون له شبه أو مثيل.
وإلى اللقاء لمتابعة ما تبقى من اإلصالحات السياسية ،وبعض
اإلصالحات األخرى.

«الربيع العربي» ...واقع مفرو�ض �أم واقع مرفو�ض؟
} ونسة سليمان األسعد
كثر الحديث عن ظاهره ما يُس ّمى بـ«الربيع العربي»
للداللة على هذا الحراك الشعبي الذي اجتاح الكثير من
االقطار العربية ،ومنها :تونس ومصر واليمن وسورية
وليبيا ،كما تعدّدت األسباب تعليالً وتفسيرا ً لألحداث،
وتباينا ً لآلراء حول هذة الظاهرة.
ولكن مع مرور الزمن وتوالي الوقائع ظهرت الحقيقة
جلية وواضحة ،فالبعض أشار ويشير بارتياب إلى
أن «الربيع العربي» مؤامرة غربية عامة ،وأميركية
ـ «إسرائيلية» على وج��ه الخصوص ،م���ردّدا ً كلمات
كوندوليزا رايس عن «الشرق االوسط الجديد» الذي
تسعى الواليات المتحدة االميركية إلى إقامته عبر
الدفع نحو خلق ما يُس ّمى بـ«الفوضى الخالقة» ،وذلك
بهدف السيطرة على المنطقة كاملة :مواردها الباطنية
م��ن النفط وال��غ��از وال��م��ع��ادن الدفينة ،ومصالحها
الجيوسياسية لتأمين الحصانة والحماية المطلقة
والدائمة لـ«إسرائيل».
ولم يكتف الغرب في السعي الى تجزئة وتدمير
الوطن العربي عبر سالحه التقليدي ،بل سعى ألن
يتخذ من اإلسالم سالحا ً فتاكا ً لشعوب المنطقة ،وذلك
بالنظر إلى التأثير الكبير الذي يفرضه اإلس�لام على
عقول الشباب ،فاستطاعوا ان يتخذوا من اإلس�لام
الحقيقي ،اإلس�لام الجهادي التكفيري بحجة انه هو
اإلسالم الحقيقي المعتدل ،وسعوا الى تقسيم الدول
العربية ال��ى دوي�لات على أس��س طائفية ومذهبية
وعرقية ودينية.
أما البعض اآلخر فإنه يرى المشهد من زاوية أخرى،
على انّ «الربيع العربي» هذا ،هو المرحلة الثانية في
حياة األمة ـ مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية ،حيث
كانت قد سبقتها في أواسط القرن الماضي ثوره أخرى

هي الثورة الوطنية التح ّررية والتخلص من االستعمار
العسكري المباشر.
أمام هذا المشهد غير المتجانس ال ب ّد من إعمال الفكر
بالدراسة المع ّمقة والتحليل المقارن للوقوف على فهم
منطقي وإدراك سليم للحيثيات والحقائق على أرض
الواقع ...فمن خالل ذلك يحضرنا تساؤل واستفسار،
أال وهو :ما هو الهدف األساسي لخلق هذه «الفوضى
الخالقة»؟ وما هذا السالح الفتاك للوصول الى الهدف
المنشود؟
الهدف األساسي هو تفتيت وتجزئة الوطن العربي
كافة ،والعمل على السيطرة المباشرة على كافة أقطار
هذا الوطن ،وذلك خدمة ألمن «إسرائيل» في المنطقة،
وأما السالح الفتاك فهو اإلعالم الذي لعب الدور األكبر
في الثورات المزعومة او ما يُس ّمى بـ«الربيع العربي».
ّ
والموظفة للتأثير عليها
فنشأت الفضائيات العديدة
وك��ان��ت منها الفضائيات الخليجية ،والفضائيات
األجنبية ،واألجنبية الناطقة بالعربية ،الفاعل الحقيقي
لهذه الثورات أو بمعنى ّ
أدق لهذه «الفوضى الخالقة»
التي كانت مجهّزة للسيطرة على الوطن العربي كافة،
وذلك بأياد صهيونية تح ّركها كما تشاء وكيفما تشاء
خدمة لمصالحها وأمنها في المنطقة.
ولم يكن هذا سرا ً مخفيا ً على أحد ،فع ّراب هذا الدمار
وهذه الفوضى الخالقة ،ومح ِّرك هذه الثورات المزعومة
وال��ذي ال يخفى على احد هو برنار هنري ليفي الذي
أوض��ح في قوله عن اإلع�لام وم��دى تأثيره في ما يو ّد
الغرب ال��وص��ول إليه من تفتيت للشعوب العربية
وتدميرها.
(إنّ اختراق المؤسسة اإلعالمية العربية ضرورة
لضمان التطبيع مع «اسرائيل» ،وتف ّوق دور اإلعالم من
سطوة وهيمنة وقدرة تأثير على صناعة وصياغة الرأي
العام لصالح موقف أو برنامج أو جهة ما ،فعلى الصعيد

االجتماعي المدني ،تستطيع وسائل اإلعالم ان تكشف
الحقائق ،وان تنقل المعلومة الصحيحة للمواطن ،بل
تستطيع ان تصنع رأيا ً عاما ً حول قضية وطنية محلية،
اجتماعية او اقتصادية او سياسية ،بل يمكن ان تتح ّول
هذه الوسائل الى أداة تجييش وتحشيد احيانا ً لصالح
جهة ض�� ّد أخ��رى ،كما يمكنه ان يلعب على مستوى
العالقات بين الدول او مصير هذه الدول وسيادتها...
وال شك أنّ الحرب اإلعالمية بين طرفين من شأنها
ضمن م��ع��ادالت وحسابات معينة أن تحسم مصير
الحرب كلها ،أو أن تحقق مكاسب نقطية لصالح طرف
معيّن ،أو أن تظهر الحق وتزهق الباطل ،أو أن تخلط
األم��ور واألوراق وتزيّف الوقائع والحقائق ،وتح ّول
الحق إلى باطل ،والباطل إلى حق في بعض الحاالت
والمعادالت ،وهذا البعد األخير ،ينسحب بصورة قوية
على المشهد العربي الراهن في ظ ّل الثورات والحراكات
الشعبية العربية ،وليس فقط على الصراع العربي-
الصهيوني ،حيث لعبت وسائل اإلع�لام الصهيونية
واألميركية والغربية في مراحل زمنية عديدة مثل ذلك
الدور التضليلي التحريضي العدائي للعرب.
فمنذ الحرب االميركية  -البريطانية على العراق،
ونحن ام��ام اع�لام حربي اميركي ـ «إسرائيلي» ،فهل
أصبح االعالم الحربي ،هو اإلعالم السائد الذي يهيمن
اليوم على المشهد العالمي في التعاطي او التعامل بين
الدول؟ فلك ّل دولة أجندتها السياسية واالستراتيجية
واالقتصادية ،ولها إعالمها ايضا ً ال��ذي يس ّوق لهذه
األجندة ،فهل نحن امام إعالم حربي فقط ،بينما سقط
واختفى اإلعالم المدني الذي يخدم المواطن ويربط ما
يجري على االرض.
وعندما نذكر االع�لام الحربي ال بد من ذكر االعالم
«االسرائيلي» الذي اتخذ من االع�لام الحربي سالحه
الحديث المتطور ،فكانت الحرب المجيّشة ليس في

مواجهة الفلسطيني! فحسب ،إنما في مواجهة العربي
قاطبة ،وكانت الحرب التي لم تخطر على ب��ال في
تدمير وتقسيم الوطن العربي وتفتيت الفكر العربي
في مواجهة هذا الكيان ،وبالتالي تنقلب المفاهيم رأسا ً
على عقب فتنقلب الحقائق ،ويغدو االنسان العربي
مسيّرا ً نحو االفكار «اإلسرائيلية» ،وذلك بقناعة تامة
وتبنّ كامل لذلك الفكر الصهيوني وهذه الحرب الشرسة
التي تبناها وسار بها الكيان الصهيوني لتحقيق مآربه
وسلطته.
ومن خالل ذلك تراودنا مقولة لنعوم تشومسكي
عن اإلعالم بقوله( :إنّ الرؤية االعالمية تسعى لخلق
وتزييف الوقائع والحقائق والتاريخ ...وإنّ بالد العم
سام قد وضعت العديد من االستراتيجيات من أجل
إضعاف األنظمة المستهدفة واإلطاحة بها وإظهار األمر
على أنه نتاج حركة شعبية ومطلبية داخلية صرفة)،
فمن خالل هذا الواقع المؤلم لما يُسمى بـ«الثورات
العربية» في ظل «الربيع العربي» نجد أنّ عملية غسيل
أدمغة الشباب العربي قد ب��دأت منذ سنة  2007مع
التركيز خاصة على الشباب المستخدم لالنترنت».
وه��ذا ما فعله الكيان الصهيوني في ال��ق��درة على
السيطرة والتحكم ،واكد ذلك فنحمان شايو وهو محلل
إعالمي وعسكري «إسرائيلي» معروف ،رافق الجيش
االسرائيلي في العديد من ال��ح��روب ،يقول :إنّ دولة
«إسرائيل» تدير امورها عبر 3وسائل :الجهد العسكري
والسياسي واإلعالمي وأنّ الجهد اإلعالمي هو السالح
األكثر أهمية وأكثر تأثيرا ً في عصرنا الحالي ...)...وهذا
ما لمسناه في الدول العربية التي سيطر عليها الربيع
العربي ،فمن خالل ما ذكرناه وما يكون سوى القليل
القليل مما ُذكِر عن هذه المؤامرة والتي تس ّمى بـ«الربيع
العربي» ،فهل يؤمن الشباب العربي بانها ثورة عبرية
ام يبقون في غيّهم يعمهون؟

