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الملف
رضوان عقيل

فيها ما يشبه وما ال يشبه

حكومة دياب أمام اإلمتحان

تنتظر الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب جملة من التحديات املعيشية
واالقتصادية يف ظل مطالبتها بالرد عىل هواجس الحراك يف الشارع .املجتمع الدويل
يدعوها اىل تحقيق رزمة من االصالحات ،وتطبيق الشفافية باالفعال وليس باالقوال،
لتحصل عىل املساعدات املالية يك يتمكن لبنان من النهوض والخروج من االزمات
التي تهدده عىل اكرث من مستوى

اجتامع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب قبل صدور مراسيم
تأليف الحكومة الجديدة.

نجح رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب
يف تشكيل حكومته بعد اكرث من قطوع
اعرتضه ،ومتكن من تجاوزه نتيجة تصميمه
عىل استكامل املهمة الشاقة عىل اكرث من
مستوى .بعد استقالة حكومة الرئيس
سعد الحريري طرحت مجموعة من
االسامء لرئاسة الحكومة التي ستخلفه،
ومل تلق قبوال لجملة من االعتبارات ،اال
ان دياب متكن من حجز اسمه يف نادي
رؤساء الحكومات .ليس من السهل عىل
اي شخصية سنية الحصول عىل هذه
العضوية.
حكومته واحدة من اصغر الحكومات
عددا بعد اتفاق الطائف من دون ان
تكون اصغرها ،خصوصا ان معظم تلك

الحكومات استقر عىل  30وزيرا .تشكلت
حكومة دياب من  20عضوا ،العدد االقل
للوزراء بعد اتفاق الدوحة عام .2008
استغرق تأليفها  33يوما ما بني التكليف
والتأليف ،فاذا هي الرقم واحد منذ اتفاق
الدوحة مبدة التشكيل ،تليها حكومة
الرئيس فؤاد السنيورة عامذاك ،اذ تطلب
تأليفها  44يوما .اما الحكومات االخرى
فوصل تأليفها اىل اكرث من  10اشهر
كحكومة الرئيس متام سالم.
تشبه حكومة دياب اوىل حكومات عهد
الرئيس سليامن فرنجيه ،وان اختلفت
الظروف واملعطيات قبل نصف قرن.
ترأسها الرئيس صائب سالم عام 1970
وكان النائب الوحيد يف صفوفها ،وجمعت

وجوها شابة اكرثهم من التكنوقراط
واصحاب االختصاص .اطلقت عليها
تسمية حكومة الشباب .كان غسان تويني
الوزير السابق من بني اعضائها عمل يف
السياسة املحرتفة قبال كنائب سابق عامي
 1951و .1953تشبه حكومة دياب ايضا
اوىل حكومات عهد الرئيس الياس رسكيس
عام  1976وترأسها الرئيس سليم الحص.
غالبية االعضاء فيها ايضا من الوجوه
الجديدة ومل تضم اي نائب يف صفوفها.
اما الحكومة االوىل يف عهد الرئيس اميل
لحود التي ترأسها الحص ايضا عام 1998
فضمت نوابا وشخصيات اختصاص.
يف زحمة التحديات التي اعرتضت دياب،
مثة من عمل عىل محارصته والتضييق
عليه ليكون شبيهاً بالرئيس امني الحافظ،
بحيث مل تستطع حكومته عام 1973
املثول امام الربملان لنيل ثقته ،وتصدى
له نادي رؤساء الحكومات الذي كان
يضم انذاك الرؤساء سالم ورشيد كرامي
وعبدالله اليايف ،وتحدوا فرنجيه يف اختياره
الحافظ ونجحوا يف دفعه اىل االستقالة،
بعدما عاشت حكومته قرابة شهرين.
ضمت انذاك  17وزيرا.
حل دياب عىل رأس هذه الحكومة عىل
غرار تجربة الرئيس شفيق الوزان الذي
كان وزيرا سابقا ،وترأس الحكومة للمرة
االوىل يف عهد رسكيس عام  1980ثم يف عهد
الرئيس امني الجميل عام  ،1982وضمت
حكومته الثانية يف صفوفها اختصاصيني
بينهم مجموعة من نقباء املهن الحرة
وشخصيات من التكنوقراط .هنا ال ميكن
فصل تجارب هؤالء عن الحياة السياسية.
صمم دياب عىل دمج حقيبتني عند وزير
واحد ،مخالفا اراء جهات حزبية ممثلة
فيها كانت تريد رفعها اىل  24وزيرا .ال
وزراء دولة يف الحكومة الحالية ،واثبتت
التجارب ان ال دور لهم سوى تكملة عدد

واالستفادة من وجودهم يف حسابات
سياسية تنفيعية واستغالل اصواتهم
يف حسابات الثلث املعطل .مل يقوموا
باالدوار التي تسند اىل وزراء الدولة يف
دول متقدمة ،مثل فرنسا وبلجيكا التي
تأيت مبخرضمني من قدامى سياسيني ووزراء
سابقني لالستفادة من خرباتهم يف حقول
اختصاصاتهم.
الالفت عند تسمية دياب انه وضع عددا
من املعايري لتأليف حكومته ومتكن من
تحقيق الجزء االكرب منها ،بحيث مل يتم
توزير حزبيني وان كانت االحزاب والكتل
سمت التشكيلة
النيابية املشاركة هي التي ّ
الوزارية ،لكنها جاءت مبجموعة من
االختصاصيني والعاملني يف القطاع الخاص
والجامعات .يشهد لوزراء فيها حضورهم
عىل املستويني العريب والدويل ،وانهم
حققوا نجاحات يف قطاعات اقتصادية
وعلمية وديبلوماسية.
مل يصل دياب اىل الرسايا الحكومية من
البوابة الحزبية او البيوتات السنية
السياسية ،وهو ال ينفك عن تقديم نفسه
ببطاقة الشخصية املستقلة .سبق له ان
"تذ ّوق" طعم السلطة يف وزارة الرتبية يف
الحكومة االخرية للرئيس نجيب ميقايت
عام  2011ودخالها عىل صداقة وخرجا

وصول رئيس الحكومة اىل الرسايا يف اليوم االول.

منها عىل خالف بعدما انقطعت قنوات
العالقة بينهام .بعد ان خرج دياب من
الوزارة وضع نصب عينيه الرسايا .حاول
الحلول فيها قبيل تسمية الرئيس متام
سالم يف حكومته االخرية عام  ،2014اىل ان
حقق حلمه واصبح رئيسا للحكومة بعد
استقالة الحريري ،مستفيدا من جملة من
املعطيات عىل االرض بعد موجات الحراك
والتظاهرات يف بريوت واملناطق ،واملطالبة
باالتيان برئيس للوزراء من خارج النادي
السيايس وان مل يحصل عىل قبول جمعيات
الحراك وغالبية املتظاهرين.

اول حكومة بعد عام
 2008ال يتعدى فيها
التأليف  33يوما
حكومة دياب تشبه
حكومتي صائب سالم
عام  1970وسليم الحص
عام 1976

وزير البيئة والتنمية االدارية دميانوس
قطار هو العضو الوحيد يف الحكومة الذي
سبق له ان دخل عامل الوزارة شأن رئيسها،
بينام الوزراء الـ 18االخرون كانوا من
االسامء املغمورة وان كان بعضهم يعملون
كمستشارين يف وزارات مل تخرج من ايدي
احزاب معروفة طوال العقد االخري.
يبقى ان مثة نقطة ارص عليها دياب قبيل
التأليف ،وهي تشديده عىل توزير كتيبة
نسائية من ست سيدات ،وهذا ما حققه،
من بينهن نائبة رئيس الحكومة ووزيرة
الدفاع زينة عكر .اللبنانية والعربية االوىل
التي تتسلم هذه الحقيبة املرقطة ،علام
ان وزيرات اوروبيات تسلمن مثل هذه
املنصب .مل يسبق للبنانية ان تسلمت
حقيبة يف هذا الوزن سوى الوزيرة
ريا الحسن التي تولت حقيبتي املال
والداخلية والبلديات.
عكر اللبنانية االوىل التي تحصل عىل
لقب منصب "دولة الرئيس" كنائبة
لرئيس الحكومة الذي يعود اىل الطائفة
االرثوذكسية ،اضافة اىل كون وزارة الدفاع
حقيبة سيادية .وهي ستكون عىل تواصل
مبارش ويومي مع قيادة الجيش يف الريزة
التي يعود اليها تسيري عمل املؤسسة
العسكرية والويتها وقطاعاتها التي تضم
نحو  80الف ضابط وعسكري يشكل
وزير الدفاع صوتهم يف الحكومة ،فضال
عن االرشاف عىل هذه الحقيبة الحساسة
يف هيكلية الدولة نظرا اىل ما تتحمله
من مسؤولية يف الدفاع عن البلد وحامية
حدوده.
وحلت الوزيرة منال عبد الصمد يف حقيبة
االعالم ،علام انها اول سيدة درزية تحصل
عىل لقب صاحبة املعايل يف الطائفة.
كذلك شدت االنظار وزيرة العدل الدكتورة
ماري كلود نجم (االستاذة يف الجامعة
اليسوعية) التي تتسلمها سيدة للمرة
االوىل يف لبنان .جاءت من بيت عريق
يف القضاء والقانون .جدها املدعي العام
التمييزي الراحل نبيه البستاين ،وخالها
الوزير السابق املحامي ناجي البستاين،
فيام جاءت زميالتها من بيوتات غري

11

12

عدد  - 77شباط 2020

الوزيرات الست.

سياسية .سبق لنجم ان شاركت يف
حوارات يف ساحة الشهداء عند بداية
الحراك .ينتظر وزيرة العدل جبل من
امللفات يف قصور العدل واملحاكم من جراء
تراكم قضايا املواطنني التي مل يبت اكرثها
منذ اعوام عدة .سيكون اداء نجم تحت
مجهر جمعيات حقوق االنسان واملنظامت
الدولية الناشطة يف هذا الحقل ،ملعرفة
تعاطيها مع ملفات املوقوفني ،والرسعة يف
اصدار االحكام تحت سقف احرتام رشعة
حقوق االنسان.
مثة حقائب تتسلمها سيدات للمرة االوىل
كانت من نصيب غادة رشيم (استاذة
يف االدب الفرنيس يف الجامعة اللبنانية)
يف وزارة املهجرين ،علام انها اعلنت عن
سعيها ليك تكون آخر وزير يتوىل هذه
الوزارة التي مل تحسم الحكومات املتعاقبة
ملفاتها منذ اوائل التسعينات اىل اليوم.
كذلك حلت مليا ميني التي جاءت من
عامل الهندسة املعامرية يف وزارة العمل،
وفرتينيه اوهانيان يف وزارة الشباب
والرياضة.
تسلم وزارة الداخلية والبلديات العميد
املتقاعد محمد فهمي ،وهو الضابط الثاين
يف الجيش يف ما بعد اتفاق الطائف الذي

منال عبد الصمد
اول درزية تحصل على
لقب صاحبة املعالي
محمد فهمي ثاني ضابط
في الجيش يتسلم الداخلية
بعد سامي الخطيب

يتوىل هذه الحقيبة بعد الوزير الراحل
واملخرضم يف عامل العسكر واالستخبارات
اللواء سامي الخطيب .سبق ان تسلم هذه
الحقيبة العميد املتقاعد يف االمن العام
حسن السبع ،وتوالها ايضا الوزير مروان
رشبل العميد املتقاعد يف االمن الداخيل.
علام ان وزارة الداخلية كانت غالبا من
نصيب السياسيني.
يبقى اسم وزير الخارجية واملغرتبني
ناصيف حتي من الوجوه املعروفة
لدى الرأي العام اللبناين والعريب جراء
مسرية طويلة له يف جامعة الدول

العربية ختمها سفريا لها يف فرنسا ثم يف
الفاتيكان .ساعده وجوده يف باريس يف
بناء عالقات ديبلوماسية مع شخصيات
مؤثرة يف بلدانها .بدأ طالبا يعد رسالة
الدكتوراه عن اليونيفيل يف الجنوب يف
احدى الجامعات االمريكية .تعرف عىل
غسان تويني عندما كان سفري لبنان
يف االمم املتحدة وتدرج يف مقر البعثة
اللبنانية .عندما علم به وزير الخارجية
الراحل فؤاد بطرس بناء عىل توصية
من تويني ،تم تعيينه من حصة لبنان
يف عداد موظفي الجامعة العربية
وتدرج يف صفوفها ابان والية امني عام
عي مستشارا
الجامعة الشاذيل القليبيّ .
لالمني العام عصمت عبد املجيد ،ونال
العناية نفسها من االمني العام للجامعة
عمرو موىس .متكن يف اثناء وجوده يف
القاهرة ايضا من التدريس يف الجامعة
االمريكية ،ونسج عالقات الفتة مع نخبة
من الديبلوماسيني املرصيني وصحافيني
يف جريدة "االهرام" ومؤسسات اعالمية
اخرى .مل يتوقف عن الكتابة والتعليم
بعدما انهى مشواره يف الجامعة العربية
واحالته اىل التقاعد ،ليبدأ بعدها رحلة
جديدة يف جامعة الكسليك التي انتقل
منها اىل مقر الخارجية يف قرص بسرتس
حيث سيواجه يف هذا املكان اكرث من
امتحان جراء التحديات اليومية التي
تواجه لبنان ،بدءا من تحصني حدوده
من جهة االرايض الفلسطينية املحتلة ،اىل
الرتكيز عىل حامية ثروته يف البحر ومنع
العدو االرسائييل من االستيالء عليها.
اذا كتب لحكومة دياب طول العمر،
ستستمر اىل نهاية عهد الرئيس ميشال
عون وسترشف عىل االنتخابات النيابية
املقبلة ،كام ان املجلس الجديد هو الذي
سينتخب الرئيس املقبل للجمهورية .ليس
بني اعضاء الحكومة الجديدة مرشحون
لالنتخابات النيابية لتعيد طبعة حكومة
الرئيس نجيب ميقايت عام .2005
يبقى هذا االستحقاق محل متابعة سائر
املواطنني ،مع مطالبة الحراك باجراء
انتخابات مبكرة.

