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العتيدة من  الحكومة  الحريري تشكيل  الرئيس سعد  السابع عىل تكليف  الشهر  عرب 
التكليف عقب نتيجة االستشارات  التي بذلت منذ  دون ان تولد. رغم كل املساعي 
اصطدمت  انها جدية،  قيل  التي  املحاوالت  بعض  ورغم  ايار،   42 يف  امللزمة  النيابية 

عملية التاليف بعقبات كانت تعيدها اىل املربع االول 

عاشها  التي  الصدمات  حجم  مع  تزامنا 
املبادرات  كانت  مرة،  من  اكرث  اللبنانيون 
نقاش  وسط  اخرى  بعد  واحدة  تتهاوى 
القريب،  االمس  اىل  يتوقف  مل  عميق 
عنوانه هل ان البالد تعيش ازمة نظام ام 
انها مجرد ازمة حكومية عابرة تتجدد بني 

كل استحقاق مامثل وآخر؟
وما  االسئلة  هذه  نقلت  العام”  “االمن 
يتشعب منها، والتي ما زالت قيد النقاش 
اىل  والدستورية،  السياسية  االوساط  يف 
السيد  عدنان  الدكتور  السابق  الوزير 
ظروف  يف  الحكومة  دخل  الذي  حسني 
سمي  اليوم.  نعيشها  التي  لتلك  مامثلة 
“الوزير امللك” يف حصة رئيس الجمهورية 
الرئيس  العامد ميشال سليامن يف حكومة 
 2009 العام  شكلت  التي  الحريري  سعد 
الوطنية،  الوحدة  حكومة  اسم  تحت 
عندما   ،2011 العام  مطلع  يف  واستقالت 
منذ  االوىل  للمرة  املعارضة،  استخدمت 
الدستور  من   69 املادة  الطائف،  اتفاق 
عرب  رئيسها  عىل  الحكومة  اسقاط  بفرض 
اللجوء اىل استقالة الثلث1+ من اعضائها، 
الحكومة  تلك  كانت  الطاحتها.  الكايف 
االوىل للحريري. عدنان السيد حسني كان 
تسقط  الثلث1+ يك  وّفر  الذي   11 الوزير 
املعارضة الحكومة تلك، رغم انه يف حصة 

الجمهورية.  رئيس 
نعيش  مرحلة  عىل  حي  شاهد  الرجل 

فصوال شبيهة لها اليوم. 

الحكومية،  االزمة  حجم  تقرأ  كيف   ■
السياسية،  قبل  الدستورية  الناحية  من 

رئيس  عاتق  عىل  ملقاة  انقاذية  مهمة 
ان  احد  يقول  ال  ان  امتنى  الجمهورية. 
كافية.  دستورية  صالحيات  لديه  ليس 
ال  الجمهورية  “رئيس  تقول  عبارة  هناك 
معناها  بوظائفه”،  قيامه  عند  عليه  تبعة 
انه ال يسأل وال يحاسب اال يف حالتي خرق 
رئيس  هو  العظمى.  الخيانة  او  الدستور 
الدولة وليس رئيس سلطة. هو رئيس كل 
الثالثة  الرؤساء  عن  والكالم  السلطات، 
وليتوقف  عنها  فلنقلع  خاطئة.  عبارة 

البعض عن استخدامها.

تشكيل  من  املواقف  متابعتك  عند   ■
الحكومة، هل توافق القول ان كل ما جرى 

كان وفق معايري محددة ثابتة وواضحة؟
محددة  معايري  اية  تعتمد  مل  بالتأكيد   □
يكمن  اعتمد  الذي  الوحيد  املعيار  ثابتة. 
يف االرصار عىل تقاسم السلطة والنفوذ كام 
الدليل،  اليك  النيابية.  االنتخابات  جرى يف 
كيف اقرت يف القانون الجديد التقسيامت 
اي  عىل  الشكل؟  بهذا  االنتخابية  للدوائر 
اخرى  اىل  اقضية  ضمت  معايري  او  اسس 
منها  اجزاء  والحقت  اخرى  تقسيم  وجرى 
باقضية اخرى؟ هل هي عملية فرز وضم 

لالرايض؟

■ هل تلمست خروجا عىل الدستور الذي 
مع  بالتعاون  املكلف  الرئيس  بدور  يقول 

رئيس الجمهورية يف تشكيل الحكومة؟
يف  التأخري  موضوع  اىل  العودة  يف   □
يف  ناقص  يشء  هناك  الحكومة،  تشكيل 
محددة  مهلة  يحدد  مل  النه  الدستور 
الحكومة،  لتشكيل  املكلف  الرئيس  امام 
ضوابط.  اي  دون  من  مفتوحة  وابقيت 
عن  الحديث  فان  الطبيعية  املعايري  يف 
االنتظام  رضب  يعني  محددة  غري  مهل 
دستور  اي  من  الهدف  وتخريبه.  العام 

السّيد حسني: نعيش أزمة نظام حقيقّية 
ويخطىء َمن يعتقد أنها حكومية فقط

اياك ان تفكر في دولة 
عادلة او نظام قوي 

والقضاء منتهك

انا مع تشكيل 
حكومة اقطاب او حكومة 

تكنوقراط

عدم تحديد مهلة 
لتشكيل الحكومة يعني ان 

البلد في شبه فراغ

اليه بعد دخول  وما الذي ميكن ان تؤدي 
الثامن؟ التكليف للتأليف شهره 

هذا  يف  االوىل  ليست  االزمة  هذه   □
من  مامثلة  ازمات  حصلت  فقد  املضامر. 
الطائف  ابان  الطائف.  بعد  وتحديدا  قبل 
لها من  مبا  كفيلة  السورية  الوصاية  كانت 
بعد  اما  الحاالت.  هذه  مثل  بتجاوز  تأثري 
بشكلها  االزمة  برزت  فقد   2005 العام 
تقترص  ومل  احد،  يتصوره  مام  اكرث  الحايل 
الرئايس  الشغور  ازمة  الحكومة.  عىل 
امتدت 29 شهرا من قبل كانت من  التي 
مثيالتها، وكذلك التعيينات يف الفئة االوىل 
كوزير  انا  قبل.  من  اكرث  مداها  اخذت 
اال  انه مل يعني موظف واحد  اشهد  سابق 
الوزراء.  مجلس  يف  مشكلة  هناك  وكانت 
اي  من  موظف  تعيني  املطروح  كان  اذا 
اخرى  لفئة  اخر  الباقون موقعا  يريد  فئة، 
نظامنا  الجبنة.  من  قطعة  نقتسم  كأننا 
االساسية.  املعضلة  تكمن  وهنا  طائفي، 
نظام الحكم وتركيبته انتجا رصاعا من هذا 
مغانم،  وتوزيع  محاصصة  انعكس  النوع، 
استقاللية  املسؤولون  خاللها  من  وانتهك 
او  عادلة  دولة  يف  تفكر  ان  اياك  القضاء. 
هذا  منتهك.  والقضاء  قوي  نظام  اي  يف 
يب  استعان  ان  منذ  مرة  من  اكرث  قلته  ما 
العامد  للجمهورية  االسبق  الرئيس  فخامة 
قلته  ما  وهو   .2009 عام  سليامن  ميشال 
حرفيا لفخامة الرئيس العامد ميشال عون 
ونصف  شهر  مر  قد  يكن  ومل  عامني،  قبل 
للجمهورية.  رئيسا  انتخابه  عىل  شهر 
املسؤولية:  موقع  يف  هم  ملن  واكرر  قلت 
هذه  بالقضاء.  تبدأوا  ان  سوى  عليكم  ما 

مقابلة
جورج شاهني

القانون  وهو  العام،  االنتظام  تحقيق  هو 
القوانني  كل  له  وتخضع  واالسمى،  االعىل 
لتشكيل  مهلة  نحدد  ال  عندما  واملراسيم. 
حال  يف  البلد  تركت  انك  يعني  الحكومة، 
تهديدا  يشكل  يجري  ما  الفراغ.  شبه  من 
خطريا لالنتظام العام. يف مثل هذه الحال 
كيف نحرض موازنة وكيف تقوم الحكومة 
ازمات  اربع  البلد  يف  الطبيعية؟  بواجباتها 
الكهرباء،  هي  اليوم  اىل  تعالج  مل  كبرية 
والنقل  السري  زحمة  النفايات،  املياه، 
العامل  يف  الوحيدة  الدولة  نحن  املشرتك. 
التي تعاين من هذه الكوارث، وهي مأساة 
1975كان  العام   قبل  تضحك.  وال  تبيك 
الذي  العيب  هو  هذا  مشرتك.  نقل  لدينا 
تحتاج  االزمات  مواجهة كل هذه  نعيشه. 
فيام  مدنية،  ثقافة  او  مدنية  فكرة  اىل 
ثقافة  سوى  اليوم  حتى  يفهم  مل  املواطن 

املحاصصة وتقاسم النفوذ واملال. 

■ عند الحديث عن االزمة يعتقد البعض 
كاف  يجري  ما  هل  انتهى.  الطائف  ان 

النهائه؟
ال.  او  بنعم  الجيب  مترسعا  لست   □
كيف  ولذلك  اصال،  يطبق  مل  الطائف 

تغيري  ثانيا  تطبيقه؟  قبل  بتعديله  نطالب 
اىل  يحتاج  تعديلهام  او  والدستور  امليثاق 
االن،  متوافرة  غري  عامة  وطنية  ظروف 
اقله  خارجية  مساعدة  اىل  ايضا  ويحتاج 
ان  علينا  ايضا.  متوافرة  سياسية وهي غري 
ال ننىس اننا نعيش يف مرحلة انهيار الدول 
يف الرشق االوسط. لذلك اسارع اىل القول 

حكومة  هي  الوطنية  الوحدة  حكومة  ان 
من  اكرث  جربناها  وقد  التناقضات  تجمع 
ازال  وال  منها  واحدة  يف  كنت  وانا  مرة، 
كان  الذي  الحريري  الرئيس  قول  اتذكر 

يؤكد انها تجربة لن اكررها.

املخارج  هي  ما  الحال،  هذه  مثل  يف   ■
املناسبة للخروج من املأزق؟

االقطاب.  من  املقبلة  الحكومة  لتكن   □
حكومة من ستة او سبعة وزراء. وليشكلوا 
حكومة مصغرة تعالج املشاكل االربع التي 
والكهرباء  النفايات  سابقا  عنها  تحدثت 
واملاء وازمة السري. عندها تؤسس النتظام 
واليوم  لحظة،  كل  يف  نحتاجه  جديد  عام 
قبل الغد. البديل االخر حكومة تكنوقراط 
وزيرا   14 او   10 بني  ما  تضم  غري موسعة 
كبري.  شعبي  وبدعم  االختصاصيني  من 
الذين  السياسيون  سهال.  ليس  ذلك  لكن 
اىل  الوصول  يدعموا  لن  اليوم   يحكمون 
تشكيل مثل هذه الحكومة. ان سئلنا ملاذا 
الحكومة؟  هذه  ملثل  مفقود  الدعم  هذا 
الناس،  مبصالح  ضنا  ليس  واجيب:  اسارع 
ومصالحهم  مكتسباتهم  لحامية  امنا 

والفئوية.  الشخصية 

نعيشه  ما  ان  تعتقد  هل  الخالصة  يف   ■
ازمة  انها مجرد  ام  ازمة نظام  من مظاهر 

حكومية؟
حقيقية،  نظام  ازمة  يف  اليوم  نحن   □
ان  للحظة  ويعتقد  يظن  من  ويخطىء 
ازمتنا  اساس  حكومة.  ازمة  يعيش  لبنان 
التبعية  مع  الطائفية  العصبيات  تالزم 
الوطن  يصبح  الحال  هذه  يف  للخارج. 
ايا  الدولة،  مرشوع  فقط  وليس  خطر  يف 
حاجة  يف  نحن  ونظامه.  طبيعته  تكن 
لبنان  يكون  يك  جديد  طرح  اىل  االن 
مامرسة  يف  ينطلق  الطائفية،  من  بعيدا 
االعالن  ظل  يف  املواطن  مسؤوليه حقوق 
العاملي لحقوق االنسان. وهذا لن يتحقق 
القضاء  استقاللية  خالل  من  اال  بالتأكيد 
اآلليات  بقية  ذلك  بعد  ولتأِت  اوال، 

واالجراءات تباعا.

الوزير السابق الدكتور عدنان السيد حسني.


