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سنتان من عمر العهد ...ماذا عن السياسة الداخلية؟
ميراي الهاشم :األبرز قانون اإلنتخاب وفق ميثاقية الطائف

كثرية هي العناوين التي يعمل العهد عىل انجازها ،السيام ما يتصل منها بالسياسة
الداخلية ،مستندا اىل مد شعبي آمن به ،وهو ضنني بأن يكون عىل قدر االمال املعلقة
عليه ،خصوصا يف االصالح ومحاربة الفساد ،وصوال اىل بناء دولة املؤسسات والقانون
ابرز ما تحقق عىل صعيد السياسة الداخلية
خالل سنتني من عمر عهد الرئيس العامد
ميشال عون ،انجاز قانون انتخاب منبثق من
ميثاقية دستور الطائف ،واجراء االنتخابات
النيابية وفقه ،مع اجندة العهد للسنة املقبلة
التي حددها رئيس الجمهورية مبارشة وهي
االقتصاد.
هذه املواضيع كانت محور لقاء "االمن العام"
مع املستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية
السيدة مرياي عون الهاشم التي ال تهمل
تفصيال ولو صغريا ،اميانا منها بالرتابط بني كل
امللفات ،مع تركيز اكرب عىل امللف االقتصادي
الضاغط الذي يشكل عبئا متزايدا يثقل كاهل
اللبنانيني.
والنها "عقل الرئيس" ،ال تهدأ ،والصورة شديدة
الوضوح امامها .املهم ان تعمل املؤسسات
الدستورية بركنيها التنفيذي امللزم تنفيذ كل
القوانني والقرارات ،والترشيعي املؤمتن عىل
الترشيع واملراقبة واملحاسبة بالزخم املطلوب،
وعمل املجلس النيايب الجديد يبرش بالخري يف
انتظار ان تكون الحكومة الجديدة عىل قدر
التحديات ،وتذهب اىل معالجة امللفات التي
طال انتظارها .وهي متفائلة بالقادم من االيام.
■ سنتان من عمر العهد .ما هو االنجاز
السيايس االبرز عىل الصعيد الداخيل؟
□ ليس هناك اهم من انجاز قانون االنتخاب
باملعنى السيايس العميق.
■ هل اجراء االنتخابات وفق القانون النسبي
شكل تحوال عىل الصعيد السيايس الداخيل؟
□ من دون شك احدث تحوال .لكن مفاعيله
تحتاج اىل وقت ليك تظهر .واملجلس النيايب
كام نتابع ونسمع اشبه بخلية نحل .اللجان

تجتمع يوميا ،والقوانني تدرس وتناقش .وهذا
دليل عافية .لكن نقطة الضعف هي يف تطبيق
القوانني .لذلك علينا االنتقال من مرحلة اصدار
القوانني اىل مرحلة تطبيقها ،وهذه مسؤولية
الحكومة .اليوم لدينا مجلس نيايب  %60من
اعضائه من الوجوه الجديدة ،والفئة العمرية
للمجلس النيايب ُ
صغرت عرش سنوات ،واملعدل
الوسطي العامر النواب  55سنة .وهذا معدل
مشجع مع دخول الشباب اىل الندوة الربملانية.
■ هل من خطوات عملية يف سياق الحفاظ
عىل مقومات الوطن اللبناين البنيوية وصوال اىل
الدولة املدنية الشاملة؟
□ السؤال الذي يفرض نفسه هو هل اذا
تم الغاء الطائفية من النصوص ستلغى من
النفوس؟ هذا االمر مرتبط مبا يجب ان نطبقه
عرب املامرسة ،اي يف امكاننا ان منارس شعائرنا
الدينية وكل الطقوس املرافقة لها ،وان يكون
التعاطي مع الرشيك يف الوطن عىل اسس
انسانية مبنية عىل عقد اجتامعي مدين،
وبشكل اوضح قد يكون لديك نص ديني
ومتارس مدنيا ،وقد يكون لديك نص مدين
ومتارس طائفيا ومذهبيا وفئويا اىل اقىص حد.
اما ان تكون فئويا او ال تكون .الفئوية طائفية
وبالجندرة وبالطبقية .وبالتايل االنسان اما هو
فئوي او غري فئوي ،هذا االمر مرتبط بالسياسة
العامة التي تنتهجها الحكومة .صحيح ان
رئيس الجمهورية منبثق من ارادة شعبية
واسعة ،وكتلة نيابية كبرية تخوله حيازة كتلة
وزارية وازنة ،لكن املسؤولية تقع عىل عاتق
كل االفرقاء السياسيني يف خياراتهم الوزارية،
ومن ثم يف طريقة ادارة التعيينات يف االدارات
واملؤسسات اللبنانية ،الن هؤالء االشخاص
هم الذين سيامرسون اما فئويا او وطنيا مبا

االنتخاب الذي يعترب القاعدة الي نظام .اي
جمهورية يف العامل اذا كان قانون االنتخاب
فيها غري عادل وغري متكافئ ويؤدي اىل نظام
غري سوي ،اي حالة الفوىض التي كنا نعيش
يف ظلها .اول بند اصالحي يف الطائف هو
قانون انتخاب نسبي عىل اساس املحافظة بعد
اعادة النظر يف التقسيامت االدارية ،مبا معناه
قانون انتخاب نسبي عىل دوائر متوسطة .االن
بدأنا تطبيق الطائف مبيثاقيته ،وعىل املجلس
النيايب ان يلعب دوره الترشيعي .االهم لعب
دوره الرقايب كونه الوحيد القادر عىل تحفيز
الحكومة والوزراء لتطبيق القوانني الن املساءلة
يف انتظارهم من النواب.

يشكلون من منوذج .بني شخص من طائفتي
ميارس بفئوية ويؤذيني ،وآخر من طائفة اخرى
ميارس خارج الطائفية من الطبيعي ان اذهب
اىل من يعاملني وفق انسانيتي .هذه املامرسة
تلغي الطائفية من النفوس وال يعود من قيمة
لوجودها يف النصوص .بالتايل معالجة املشكلة
الطائفية مرتبطة باداء املسؤولني السيام الوزراء
واملدراء يف االدارات واملؤسسات العامة.
■ من اهداف العهد اقرار الالمركزية االدارية.
اين اصبح هذا املرشوع؟
□ ال يزال مرشوع قانون يدرس يف املجلس
النيايب.
■ هل سنشهد تطبيقه يف السنة الثالثة من
العهد؟
□ يجب ان يتم ذلك .الالمركزية االدارية تحتاج
اىل دراسة وتع ّمق ،خصوصا مع انتخاب مجلس
نيايب ميتلك رشعيته وقانونيته الكاملتني.
■ جرى وضع خطة اقتصادية شاملة هل
سنشهد تنفيذها؟
□ هي رؤية اقتصادية متكاملة وليست شاملة،
الن احدا ال يستطيع ادعاء الشمولية .اردنا يف
خالل ستة اشهر وضع رؤية متكاملة ،هدفها
خلق فرص عمل .لذلك تركز عىل القطاعات
التي تؤمن اكرب نسبة من فرص العمل ،وحصل
درس وتشخيص معمق لعرشين قطاعا ،وتم
اختيار ستة قطاعات االكرث قدرة عىل تأمني
ارسع منو واكرث فرص عمل خالل السنوات
السبع املقبلة ،اي اىل العام  ،2025وخرجت
الرؤية االقتصادية مبئة وستني مبادرة من اجل
ان تحفز عىل خلق فرص عمل يف كل قطاع.
وهذا ال مينع يف مرحلة الحقة من استكامل
هذه الرؤية االقتصادية يف القطاعات االخرى.
■ ماذا عن تأمني الكهرباء ،الحفاظ عىل املياه،
استثامر الرثوة البرتولية البحرية ،االرساع يف

مستشارة رئيس الجمهورية السيدة مرياي عون الهاشم.

توفري االتصاالت الرسيعة باسعار رخيصة،
خطة النقل وشبكة الطرقات ،وصوال اىل تأمني
االعتامدات الالزمة النهاء ملف املهجرين؟
□ لست الجهة املخولة تحديد ما آلت اليه
االمور يف هذه امللفات .لكن لدى العهد ارادة
صلبة يف ايجاد الحلول لكل هذه القطاعات،
والتي تح ّول بعضها اىل ازمة وطنية ،كام ازمة
النازحني وبقية االزمات .الجميع معنيون
بايجاد الحلول لهذه املشكالت السيام
الكهرباء التي تسببت يف ثلث الدين العام.
االنتقاد سهل ،لكن ال بد من جرأة يف ان
يشهد االنسان للحقيقة .التيار الوطني الحر
عندما دخل اىل الحكومات وتسلم وزارات
هو الوحيد الذي وضع اسرتاتيجيات وطرحها
عىل مجلس الوزراء ،وخضعت لالخذ والرد،
وصدرت قرارات يف شأنها .حني انتقلنا اىل
مرحلة التطبيق ،وهذه املرحلة شهدت ازمات
وعراقيل ،ال تطمنئ املواطن اىل ان املشاريع
الكهربائية واملائية ستبرص النور عرب التنفيذ،
واالسرتاتيجيات املوضوعة عىل صعيد الطاقة
واملياه والكهرباء واالتصاالت كل الخرباء
واالستشاريني يوافقون عىل انها االنسب من
ناحية تأمني الخدمة االنسب للبنانيني .لكن
ويالالسف مل نستطع بعد االنتقال اىل مرحلة
التطبيق .التحدي الكبري امام الجميع هو
القدرة عىل التنفيذ والتعايل عن الحسابات

معالجة املشكلة الطائفية
مرتبطة باداء املسؤولني
اولوية رئيس الجمهورية
للسنوات االربع املقبلة
هي االقتصاد
الضيقة من اجل املصلحة العامة .هل نستطيع
بناء الثقة عىل الصعيد الوطني؟ هذا هو
التحدي االساس .رئيس الجمهورية بشخصيته
االقدر عىل لعب هذا الدور الذي بارشه منذ
اعتالئه سدة الرئاسة.
■ ماذا عن ملف الفساد والسبيل اىل وضع حد
لهذه اآلفة؟
□ الفوىض التي عاشها لبنان اوصلتنا اىل
الهدر والفساد .حتى العام  2005كان هناك
جيش غري لبناين عىل االرايض اللبنانية ،وكان
كل يشء يحصل يع ّلق عىل السوري .بعد
خروج الجيش السوري من لبنان بدأت تظهر
االمور بشكل اوضح ،علام ان املسألة ليست
مرتبطة بالسوري فقط .تأخرنا يف اقرار قانون

■ هل من خطط يف اطار مرشوع بناء الدولة
لالصالح يف السياسة واملؤسسات والقضاء
واالعالم والرتبية؟
□ هناك املبادئ التي ارساها رئيس الجمهورية،
كونه منبثقا من حزب سيايس .لكن هذه
املواضيع بتفاصيلها تناقش يف التكتل الذي
لديه موقف من كل عنوان من العناوين .االهم
هو االصالح السيايس .لكن يف يومنا الحارض ويف
ظل الوضع االقتصادي ،هناك صعوبة يف ان
نركز يف مخاطبة الجمهور عىل مواضيع سياسية
اكرث منها امنائية .لذلك سنعمل بالتوازي عىل
العناوين االساسية امللحة ،ونحن يف جهد
دؤوب عىل هذا الصعيد.
■ ماذا عن االجندة السياسية عىل املستوى
الداخيل للسنة الثالثة من العهد؟
□ توجهت بالسؤال ذاته اىل رئيس الجمهورية،
وكان جوابه االقتصاد ثم االقتصاد ثم االقتصاد
ثم االقتصاد .االولوية للسنوات االربع املقبلة
هي االقتصاد ،الن اعادة بنائه تحتاج اىل جهد
كبري ،خصوصا االنتقال من االقتصاد الريعي
اىل االقتصاد املنتج الذي يؤمن االستقالل
االقتصادي للبنان .مجلس الوزراء هو املسؤول
عن وضع سياسة اقتصادية مالية ونقدية.
مثة فرق بني سياسة تثبيت سعر رصف اللرية
التي يطبقها مرصف لبنان بناء عىل توجهات
الحكومة ،وبني السياسة االقتصادية التي تجعل
من االقتصاد الوطني اقتصادا منتجا وال يعود
تحت رحمة احد.
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