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داود رمال

حّتي يقرأ تجربة حكومة دياب:
يحتاج الحّل إلى جراحة ال إلى مراهم

بعيدا من املواقف الرسيعة والجاهزة املتصلة بتجربة حكومة الرئيس حسان دياب، فان املنطق املوصول باملوضوعية يقتيض 
القول انه يصعب راهنا الحكم عىل هذه التجربة مبا لها وما عليها، كونها جاءت يف ظروف استثنائية. ما زاد االحامل الثقيلة 

مفاجات مل تكن يف الحسبان من جائحة كوفيد - 19 وصوال اىل انفجار مرفأ بريوت

كان اول املغادرين جنة الحكم والحكومة 
التي دامئا يجهد اخرون لدخولها العتبارات 
متعددة وحسابات متشابكة. عمد كام مع 
التي  واملغرتبني  الخارجية  حقيبة  تسلمه 
ويف  سيادية،  اللبناين  التصنيف  وفق  هي 
رؤيته  تقديم  اىل  لها،  الطوعي  تركه  اثناء 
الحال  عليه  تكون  ان  يجب  ملا  الواقعية 
االزمة  ألن  املحال،  مبرارة  تصطدم  ان  قبل 
الرسطان يف لبنان تكمن يف استعامل ورقة 
الجميع  ميارسها  التي  السياسية  املذهبية 
الدكتور  عنه  يعّب  ما  ذلك  استثناء.  بال 
طويلة  تجربة  من  القادم  حتي  ناصيف 
 25 من  اكرث  اىل  امتدت  الديبلوماسية  يف 
يف  العربية  الدول  لجامعة  كسفري  سنة 
فرنسا، محاوال ان يضع كل خباته يف وزارة 
الخارجية قبل ان يخرج بعدما وجد ابوابا 

موصدة بأقفال يستحيل فتحها. 
طويل  حديث  يف  العام"  "االمن  التقته 
انطالقا  دياب  حكومة  تجربة  فيه  رشح 
من تجربته القصرية، واضعا تصوره المكان 

ولوج الحل يف لبنان.

الرئيس  حكومة  تجربة  تصف  كيف   ■
يف  استثناء  شكلت  باعتبارها  دياب  حسان 

ظل دستور الطائف؟
ان  بقناعة  الحكومة  هذه  اىل  اتيت   □
نعمل  وان  للتغيري  ورضورة  فرصة  هناك 
الديبلوماسية  يف  عمل  مثيل  ومن  كفريق. 
ويعرف  الواقعية،  شديد  يكون  سنة   35
من  مير  يوم  كل  جيدا.  اللبنانية  الرتكيبة 
هذا  ان  علام  تكلفته،  تزداد  التغيري  دون 
اي جامعات  الجميع،  ملصلحة  هو  التغيري 
الجامعة السياسية. لكني وجدت برصاحة، 
تزال  ال  اللبنانية  السياسية  الرتكيبة  ان 
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كل  تشل  ان  عىل  وقادرة  بقوة  طاغية 
محاوالت اصالحية فعلية. من االيجابيات، 
يف  كنت  التي  الوزارية  املجموعة  ان 
وعملت  واحدة  كأرسة  عاشت  عدادها 
لديه  ان  يعتب  كان  وزير  وكل  كفريق، 
قاطع  بشكل  ثبت  لكن  اصالحية.  مهمة 
باملراهم، بل يحتاج اىل  الحل ال يكون  ان 
جراحة، وان املشكلة اللبنانية تكمن يف ان 
كل طرف يربطها بصاحبه يف الخارج، وكل 
وان  الطائفية  نبذ  يف  دروسا  يعطي  طرف 
االخر طائفي ومرتبط بالخارج. يف الحقيقة، 
ان هذا الوصف ينطبق عىل مطلقه وكأنه 
انا  نفسه.  عن  ويتحدث  املرآة  امام  يقف 
االيديولوجية  الخيارات  عن  اتحدث  ال 
او  فرد  ألي  املصلحية  او  السياسية  او 
ميكن  ال  املركب  يغرق  عندما  لكن  طرف. 
االستمرار يف املحاصصة او ربط كرامة اي 
طائفة  هناك  ذاك.  او  الزعيم  بهذا  طائفة 
وطائفة  بيشء  ملوثة  ايديهم  ليست  من 
الطائفتان  وهاتان  يشء،  بكل  ملوثة 
عابرتان لكل الطوائف السياسية. الرسطان 
املذهبية  ورقة  استعامل  هو  لبنان  يف 
تكن  ايا  ميارسها  والجميع  السياسية، 
يوجد  ال  انه  علام  والعناوين،  الشعارات 
عاطلة.  واخرى  جيدة  وطائفية  مذهبية 
االقتصادية،  الظروف  ظل  يف  اعتقدت 
بتداعياتها االجتامعية الضاغطة والخطرية، 
وجدت  انني  اال  لالصالح،  مجاال  ستفسح 
بعد نحو اربعة اشهر من تأليف الحكومة 
واننا  صحيحا،  ليس  االعتقاد  هذا   ان 
وتبادل  املراهم  سياسة  يف  زلنا  ما 
واملركب  مرة  كانت  التجربة  املسؤوليات. 
للجميع  ان  من  الرغم  عىل  يغرق،  كان 

مصلحة يف االنقاذ.

■ ما هي املعوقات االساسية الذي جعلت 
عىل  قادرة  وغري  مقيدة  الحكومة  هذه 

االنجاز وفق ما وعدت يف بيانها الوزاري؟
املحاصصة  ومنطق  السياسية  الرتكيبة   □
منيض  ان  نستطع  ومل  ثقلهام،  بكل  دخال 
كام اقتنعت انه كان يجب ان منيض. كلام 
ألن  التداول  من  يسحب  موضوع  طرح 
قناعتنا  وان  يرفضه،  ذاك  او  الطرف  هذا 
مقاومة  تتم  بأن  يسمح  ال  الوضع  بأن 
العابرة  السياسية  الرتكيبة  من  االصالح 
يكن  مل  وللشعارات  ولالحزاب  للطوائف 
ملا   19  - كوفيد  جائحة  ولوال  صحيحا. 
نحن  اللبنانيني.  هجرة  منع  احد  استطاع 
نعاين  الننا  الخارج،  اىل  ابناءه  يصّدر  بلد 
من ازمة اقتصادية هيكلية، ومشكلتنا اننا 
نراهن دامئا عىل الصديق يف الخارج، بينام 
هناك امران تغريا: اوال، ان كورونا اوجدت 
القدرة  مساعدتنا  يرد  من  منعت  واقعا 
يحصل  كان  كام  املساعدة  يقدم  ان  عىل 
يف املايض. ثانيا، ما كان متوافرا يف السابق 
االقتصادية  التغريات  نتيجة  يعد ممكنا  مل 
املحيط والخليج والعامل. لذلك  واملالية يف 
الخيارات  عن  االقتصاد  فصل  طرحنا 
حول  الخالف  ينفعنا  مباذا  اي  السياسية، 
عىل  ذاك؟  او  املحور  هذا  يف  الذهاب 
"َحَولَها"  عن  تقلع  ان  السياسية  الطبقة 
السيايس، علام ان بقاء العني عىل الخارج 
موجودين  لسنا  الننا  االنقاذ  يف  ينفع  ال 
عىل الرادار السيايس العاملي. نحن تفصيل 
املعركة  ممل مينح BONUS ملن يكسب 
تاريخيا هناك سوريا، ومن  او هناك.  هنا 
وهي  املنطقة  امسك  قد  يكون  ميسكها 
مصابون  نحن  اوروبا.  يف  املانيا  تشبه 
دعونا  لذلك  السياسية،  الجغرافيا  بلعنة 

الوزير السابق للخارجية ناصيف حتي.

الحقا  ننظر  ثم  الغرق  من  املركب  ننقذ 
يف اي اتجاه نذهب. واملطلوب ان تجلس 
مببادرة  الطاولة  اىل  االساسية  القيادات 
عىل  يتفقوا  وان  دونها،  من  او  فرنسية 
طريق  خارطة  اصالحي،  برنامج  ثالثية: 
تفصيلية، وجدول زمني. حينها، فليشكلوا 
الحكومة كام يريدون، فال نستمر يف لعبة 
الحكومة.  تأليف  عملية  يف  الغواصات 
الحكمة من خالل  املطلوب راهنا تغليب 
حكومة تنجز البنامج يف ستة اشهر، فيام 
اي  ويف  املالئكة  جنس  عىل  الحقا  نتنازع 
حضن نكون، ألن مشكلتنا عىل الدوام اننا 
من   الخارج.  من  الحلول  تأيت  ان  ننتظر 
اىل  وصوال  بالطائف  مرورا   1976 العام 
الدوحة، كل الحلول كانت آنية واستمرت 
عندنا  االسايس  الخلل  يعالج  مل  اذا  لفرتة. 
مع بقاء التاميز، لن نذهب اىل اي مكان. 
الخارجي  العنرص  عزل  اهمية  هنا  من 
نشوب  عند  السيام  الداخل  عنرص  عن 
ذلك.  تحقيق  نستطع  مل  لكننا  الرصاعات، 
قد  دياب  حسان  حكومة  ان  انطباعي 
قد  او  العهد،  هذا  آخر حكومة يف  تكون 
نعيش  الننا  ثانية،  دياب  حكومة  تشكل 
فيديرالية  ومنطق  الجبنة  تناهش  ظل  يف 

التخويف  قبل  السياسية.  املذهبيات 
يجب  والسوري،  الفلسطيني  توطني  من 
من  ارضه  يف  اللبناين  توطني  عىل  العمل 
خالل تشجيع الزراعة والصناعة والتصنيع 
الزراعي والتكنولوجيا الحديثة، مام يخلق 
الحد  ويوفر  وقطاعيا،  مناطقيا  توازنا 

االدىن من االستقرار.

الداخلية  العوامل  تضافرت  هل   ■
يف  ووضعتها  الحكومة  ضد  والخارجية 

موقع الدفاع عن وجودها؟

اساسية  الداخلية  الظروف  صحيح.   □
الخارج  مع  السياسية.  الرتكيبة  وسببها 
توازن  الحداث  وسطيني  نكون  ان  علينا 
يف العالقات، لذا املطلوب اعتامد سياسة 
بناء الثقة مع الخارج من خالل االمتناع 
الرتكيبة  مشكلة  معينة.  مواقف  عن 
السياسية اللبنانية افتقادها اىل الواقعية، 
وكونها ال تنطلق من حس وطني لبناين، 
فيام تفرض وطنيتها عىل االخرين. لذلك، 
من  ننتقم،  او  نغرم  ان  املطلوب  ليس 
واالصدقاء.  االشقاء  من  ذاك،  او  هذا 
ميكننا  االقتصادي  االنقاذ  اىل  بالنسبة 
الوطني.  والفولكلور  التكاذب  عن  عزله 
عقيدته،  تغيري  احد  من  مطلوبا  ليس 
لكن ال ميكن ان تكون لنا سياسة خارجية 
من دون قواعد الحد االدىن املتفق عليها، 
وهذا ما نفتقده حاليا. كان ميكننا اجراء 
وكانت  رضورية،  اقتصادية  اصالحات 
اليوم  من  واسهل  اقل  امس  كلفتها 
اللبنانية  السياسية  الرتكيبة  تكن  مل  لو 
والفيديرالية  املحاصصة  نظام  يف  ضائعة 

املذهبية. 

اصاب  الذي  التعرث  احالة  ميكن  هل   ■
تتصل  مفاجآت  اىل  الحكومة  مسرية 

بجائحة كورونا وانفجار مرفأ بريوت؟
□ كان يفرتض بتحدي جائحة كوفيد - 19 
اكرث. نحن  انفسنا  ان يجعلنا نعتمد عىل 
النفطية وتداعياتها، ويف  الصدمة  يف فرتة 
الدولة  اىل  سنعود  الريعية  الدولة  نهاية 
الطبيعية. بسبب جائحة كورونا، تحولت 
سفريات،  مكتب  اىل  خارجية  وزير  من 
الديبلوماسية  هو  طموحي  كان  بينام 
والقرار  الرأي  بصناع  واالتصال  العامة 
تؤدي  تشبيك  عملية  وانجاز  الدول،  يف 
الخارج،  يف  فاعل  لبناين  لويب  انتاج  اىل 
لكن  واقتصاديا.  سياسيا  للبنان  داعم 
فيام  االصالح،  انجاز  من  منعتنا  كورونا 
كانت  السياسية  الطبقة  كل  ان  املشكلة 
اذا  واالقتصادي.  السيايس  البغاء  متارس 
مل نعقد هدنة مع الذات النقاذ املواطن 
تنفع كل  اليومية، لن  املهانة  اللبناين من 

العناوين والشعارات الجذابة.

لبنان يعاني من ازمة 
اقتصادية هيكلية

حكومة دياب قد تكون 
آخر حكومة في هذا 

العهد واي حكومة جديدة 
ستكون نسخة عنها
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كانت  الحكومة  ان  تعتقدون  اال   ■
تحمل عوامل تفجريها يف داخلها؟

□ كان مثة عوامل تفجري يف الحكومة. مثال 
حصلت  كونرتول  الكابيتال  طرحنا  عندما 
مع  التعامل  تم  رصاحة  وبكل  مشكلة، 
لكنه  جديدا  ثوبا  اشرتى  كمن  الحكومة 
نفسها.  العقلية  وفق  العمل  يف  استمر 
تكون  قد  الحكومة  هذه  ان  اقول  لذلك 
تشكلت  واذا  العهد،  آخر حكومة يف هذا 
طبق  نسخة  ستكون  جديدة  حكومة 

االصل عنها. 

هذه  من  استقالته  قدم  من  اول  كنتم   ■
التي  الحقيقية  االسباب  هي  ما  الحكومة، 

دفعتكم اىل هذا الخيار؟
انا تكنوقراطي وهذا ال يعني انني غري   □
مسيس. لكن ال احد يريد ان يسمع سياسة 
ان  يجب  بل  خارجية  وزير  النني  ليس 
يستمعوا اىل ما يؤثر عىل لبنان، الننا االقل 
علينا  كان  املنطقة.  يف  تأثرا  واالكرث  تأثريا 
االخوة  تجاه  ناشطة  سياسة  يف  الذهاب 
يف  ورقة  نكون  ان  يعني  ال  وهذا  العرب، 

دخلت  ذاك.  او  الطرف  هذا  احد ضد  يد 
استحالة  هناك  ان  ووجدت  الحكومة  اىل 
قرار  مثة  يكن  مل  العمل.  يف  "التقليع"  يف 
يريدنا  كان  العام  الرأي  ألن  نواجه،  بأن 
ورفض  قرف  حالة  كونه يف  فقط  ننجز  ان 
للواقع الراهن. قلت يومها علينا ان نواجه 
حتى لو اصابتنا الجروح والرضبات، واذا مل 

ننجح نخرج بكرامة.

الحكومية  التجربة  هذه  اصابت  اين   ■
تكرارها  االمكان  يف  وهل  اخفقت،  واين 

ويف اي ظروف؟
كحكومة  حكومة  تجعل  التي  الظروف   □

وجود  هو  تنجح  دياب  حسان  الرئيس 
ان  مبعنى  للحكومة،  سياسية  امان  شبكة 
برنامج  عىل  يوافقون  للحكومة  املؤيدين 
لكن  تنفيذه.  يسهلون  فعيل  اصالحي 
ليست  دياب  الرئيس  حكومة  يف  املشكلة 
ال  سياسية  قرارات  بل  افراد،  مشكلة 
الثورية  العناوين  تكن  ايا  تقليدية  تزال 
التغيريية التي يحملها االطراف، علام انهم 

ليسوا يف وارد التغيري الفعيل.

■ هل كشفت الحكومة بشكل صارخ عن 
ازمة حكم او ازمة نظام يف لبنان؟

ازمة  ازمة حكومة وال يف  لسنا يف  □ نحن 
حكم، نحن يف ازمة نظام. يف حكومة الرئيس 
االصالح  يف  منيض  ان  لنا  يسمح  مل  دياب 
واكرث  للبنان،  رضوري  من  اكرث  هو  الذي 
انتامءتهم  تكن  ايا  للجميع  رضوري  من 
ألن  املذهبية،  او  العقائدية  او  السياسية 
اىل  الذهاب  مع  للبنان  انقاذ  هو  االصالح 
منوذج اقتصادي جديد يقوم عىل االقتصاد 
وليس  الليبايل  االقتصاد  ضمن  من  املنتج 

فقط نظام خدمات وتوظيف.

مباذا  الضاغطة،  القصرية  تجربتكم  بعد   ■
دستوريا  العام  الشأن  النتظام  تنصحون 

ومؤسساتيا؟
□ فتح حاليا موضوع الدولة املدنية. ال ميكننا 
تدريجي،  بشكل  اال  الدولة  هذه  تحقيق 
وعلينا ان نعزل املذهبية السياسية، وتحقيق 
ظل  يف  نعيش  الننا  منتج،  اقتصادي  منوذج 
لبنان  حاد.  ومايل  متوحش  رأساميل  نظام 
رشط  الرشق،  يف  مركزا  يكون  ان  يستطيع 
عال،  تعليم  مستوى  اساسيني:  توافر رشطني 
ذلك  قبل  املطلوب  لكن  خاص.  حياة  ونوع 
بناء دولة، وان متارس املؤسسات داخل هذه 
الدولة. هذا االمر يتحقق من خالل بناء هذه 
وانهاء  والشفافية،  املساءلة  عب  املؤسسات 
التي  السياسية  املذهبيات  فيديراليات  حكم 
زعيامن  او  زعيم  فيديرالية  كل  رأس  عىل 
ال ميكن  الواقع  هذا  الفيتو. يف  ميلكون حق 
سياسة  دوامة  يف  سنبقى  كوننا  بلد،  بناء 

الدوائر. تربيع 

الحكومة تحتاج 
الى شبكة امان سياسية 

وخطة اصالحية

نحن لسنا يف ازمة حكم بل يف ازمة نظام.


