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 مروان اسكندر

"... العهد القوي"، و"بّي الكل: "، وقد تفاءل اللبنانيون بشعارات العهد4102الى   4102لرئاسة الجمهورية استوجب تعليق الحياة السياسية سنتين من ايلول  انتخاب ميشال عون
اشهر على بداية العهد، ساد شعور ان رئيس الجمهورية وبعد أربع سنوات واربعة . الطمئنان الى مستقبل لبنان وابنائهمنيون ان الشعارين كافيان لانتظار اعتبر اللبنوبعد طول ا

كانت فترة توّلي  ربع، والفترة االشد سواًداة طوال السنوات االأما التطورات على صعيد االنماء وتحريك االقتصاد فلم تكن واعد". التيار الوطني الحر"يتصرف وكأنه ال يزال رئيس 
 .ي ُجمدت التحقيقات في شأنهحسان دياب رئاسة الحكومة، وتفجير المرفأ الذ

القدرة  بين اليه بحيث يملكخالفات الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري والرئيس ميشال عون تتمحور على اصرار رئيس الجمهورية على تسمية ستة وزراء من المقر 
يحيين على صعيد االنجاز مفقود وكذلك االمر بالنسبة قيقة الساطعة هي ان تمثيل المسلمجلس الوزراء، ال تتناسب مع غيرته على مصلحة المسيحيين، والحعلى تجميد قرارات 

وتصريحات رئيسه جبران باسيل، فال بد إذًا من " رالتيار الوطني الح"بمواقف س الجمهورية يتمسك وبما ان رئي". لبنان القوي"و" بّي الكل"الى غالبية اللبنانيين، وقد سقطت مقولة 
 .منطلقات معّينة وال نسمع اي مناقشة لتطلعاته من ِقبل رئيس الجمهورية فهو يشدد على. لتصريحات بالذاتالتعرض لهذه ا

واضافة الى . ئاسي من دون العودة الى مجلس الوزراءوتحسين مجاالت التصرف الر  في مصلحة المسيحيينالمستشار الرئيسي النائب جبران باسيل يؤكد ان مساعيه تصب  
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ال تستطيع وقف الضرر الفادح في االقتصاد والمجتمع، مع نجاح مساعي تأخير محاكمة  ان حكومة خبراء كالتي اقترحها ذلك هو يقول

، واذا شقًة العلم وفرحة بما كان يحدثكسندرا التي تصدرت صورتها الشاشات مرتفعة على كتفي والدها ممتيتهم يقرأون ما كتبه جد الن مأساة المرفأ، ولمسؤولين مفترضين ع
ة نقول انه يفترض تمثيل ه وادعاءاته، وبدايونعود الى تصريحات. بالتأكيد جبران باسيل اشاح بوجهه عن الصورة وعن رسالة ذويها. بالجريمة تطاول هذه الطفلة الجميلة الحلوة

بمن تبّقى من قياداته ال يمثل المسيحيين لألسباب " لتيار الوطني الحرا"وهنا نود التأكيد ان . وزراءمسيحيين، وللمطلب ذاته يصر الرئيس عون على حقه في اختيار ستة ال
 :اآلتية

 .مرشًحا على لوائحه 02نجاح  4102ن انتخابات عام النواب، حيث نتج م الذي يفترض انه يحوز الكتلة الوازنة في مجلس" التيار"
نائًبا بينهم ابرهيم كنعان، رئيس لجنة المال والموازنة،  00بقَّ ممن يمكن ان يصنَّفوا من اعضاء الحزب سوى ، ولم يت"التيار"ن المجلس ومن الواقع اليوم ان ستة نواب استقالوا م 

باشرة او التي اشرف عليها م" رباء لبنانمؤسسة كه"وتجاوزه أرقام الموازنات المصادق عليها نتج من عجز  ن العجز االكبر في االنفاقبيَّن فيهما ا" هارالن"الذي نشر مقالين في 
سم االكبر من العجز مسؤولة عن الق الكهرباء# من الدين العام، وال تزال شؤون% 23مليار دوالر تبلغ مع فوائدها نسبة  3...مداورة جبران باسيل، والتي تسببت بخسارة 

 .الجاري، اضافة الى انخفاض العائدات بسبب االزمة المالية واالقتصادية
تسعة نواب يمثلون  مبتعد عن نشاطات الحزب، وكل ما يتبقى لباسيل ربما تحريك اصوات، هنالك نائب آخر "التيار"ه مسانًدا لسياسات والى ابرهيم كنعان الذي ال يمكن اعتبار  

 .ن نواب المجلسم% 2اقل من 
، علًما ج الكهرباء وزيادتها وتحسين التوزيع والتحصيلحينما يتحدث باسيل عن العجز يؤكد انه نتيجة سياسات رفيق الحريري وعدم تمكينه من تنفيذ سياساته لتوسيع معامل انتا

ث شركات خاصة، منها شركة قامت بنشاط مفيد وهي اليوم تنتظر جاز اتفاقات مع ثالمن وزراء الطاقة المتعاقبين انان التحصيل واجراء اصالحات على شبكة التوزيع استلزما 
 .لمدفوعات كما االقراضوقد ال تستمر اذا تأخرت ا 4141تسديد حساباتها عن عام 

مّلك مساحات كبيرة بأسعار مرتفعة نتاج في سلعاتا وتوزارة الطاقة على انجاز معمل الكهرباء في لبنان اصرار جبران باسيل والوزير المكلف من ِقبله آخر مستجدات مأساة ا 
 .مليون دوالر 411تحقق في حال الموافقة عليه ربحًا ألصحاب االرض المقربين من العهد ال يقل عن 

فهي على . صريحات الخاطئةي لم تنتج سوى التالوزيرة ندى البستان. اء باسيلوزراء الطاقة منذ عشر سنين حتى تاريخه، وكانوا جميًعا من انتقنكتفي بمثل واحد عن ادعاءات  
يادة التعرفة، وتقول ان هذا الموقف ا بعد اغتيال رفيق الحريري، عن طرح اقتراح لز سبيل المثال اعتبرت ان عجز الكهرباء يعود الى ارتفاع اسعار النفط وتمّنع رئيس الوزراء م

 %.011ا توجهات الوزير باسيل كانت دوًما ناقصة وان التزامهأكيد نعلم ان معلومات الوزيرة بالت. اسهم في زيادة العجز
. ماليةستيراد الغاز لمنافعه البيئية في توليد الكهرباء والوفورات الطابوريان مرافقته الى القاهرة للتعاقد على ا لقد اكد رئيس الوزراء فؤاد السنيورة انه اقترح على وزير الطاقة اندريه 

ون سعًرا وعرض المصري. تفاق الرباعي الذي انجز الستيراد الغاز المصري ايام رفيق الحريري ما بين مصر واالردن وسوريا ولبنانلغاز عبر شبكة االوتعهد المصريون تأمين ا
تقول الوزيرة  وبعد ذلك...وافقينوعاد ليقول انهم غير م" التيار"، فطلب الوزير طابوريان مهلة ليحصل على موافقة %1.على مستوى مشجًعا كان يسمح بوفورات في الكلفة 

 .بستاني ان جمود التعرفة سببه معاونو الحريري
ت، كتور خالد قباني حول آلية تشكيل الحكومة في الدستور والمالبسا، نود ان نعرض رأي الد"التيار"وتصرفات رئيس  وبعيدًا من االستمرار في تبيان اخطاء سياسات العهد 

 .كانون الثاني الجاري .4لسبت القضايا في عدد ا صفحة -" النهار"المنشور في 
التي الخصها في ما بعد تتوافق مع رأي  وآراؤه. اته ونزاهته حينما تولى منصبا وزارياان من يعرف الدكتور قباني ال يستطيع اال ان يحترم آراءه القانونية، وهو اظهر قدر  

، وهذان الخبيران المعترف بقدراتهما يشيران الى ان تأليف الحكومة 42/0/4140بتاريخ " النهار"ي ستوري، والمنشور فلذي يعّد مرجعا في القانون الدالمحامي حسان الرفاعي ا
ظة على ولو اعتماًدا على مقولة المحاففيان بشكل قاطع حق الرئيس بتعيين ستة وزراء او حتى وزير واحد ين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، لكنهما ينيكون بالتشاور ما ب



ن تقديم لمصالح طائفة دونما نظر الى فرئيس الجمهورية هو المفوض اليه واقعًيا الحفاظ على مصالح اللبنانيين من دون االلتفات الى اي طائفة ومن دو . حيينحقوق المسي
 .من اللبنانيين% 3 لى مجموع اللبنانيين على طائفة ال يزيد عدد المنتمين اليها عننسبتها ا

  
لبلدان التي تعتمد نظاما امر يناقض المبادئ الدستورية والممارسات المنزهة في ا" التيار الوطني الحر"ان ان تقمص رئيس الجمهورية لدور رئيس الدستوريان يعتبر  الخبيران

ائف، ومن ثم لالنتقاص نصوص في اتفاق الطدستور التي تعرضت لتغيير في الحينما انجزت النسخة االولى من ال 0242ان يكون الوضع منذ عام  برلمانيا، كما يفترض
 .والتحريف والالقانونية في ممارسات ال تزال معتَمدة

 
 


