
 أمام إصرار الثنائي ونار الدوالر... هل يكرر ميقاتي سيناريو السنيورة؟

 

 "المقاالت الُمذيّلة بأسماء كاتبيها تُعبّر عن آرائهم الخاّصة، وليس بالضرورة عن رأي موقع "السياسة

 :"كتبت إيفانا الخوري في "السياسة

لم تصمد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كثيًرا قبل أن تقع في قبضة الثنائي الشيعي الذي عّطلها مقابل تطيير المحقق العدلي، 

  .القاضي طارق البيطار

ما تشهده الساحة المحليّة اليوم كان قد مّر عليها بطريقة مشابهة حين كان الرئيس فؤاد السنيورة يومها رئيًسا للحكومة. على 

م من أّن سعر صرف الدوالر الكاوي لم يكن عنصًرا متوفًرا في الحالة السابقةالرغ . 

عقد السنيورة جلسة من دون حضور وزراء الثنائي الشيعي. فهل يكرر ميقاتي ما فعله زميله السابق في نادي  2006في الـ 

 الرؤساء؟

مستمًرا لكّن المسألة تشوبها الكثير من التعقيدات مصادر مقربة من رئيس الحكومة، أكدّت أّن العمل على صيغة حّل ما زال 

ألّن األرض ال تحتمل المزيد من رفع األسقف  وحتى الساعة ال انفراجات. مشددة على أّن ال جلسة بال الثنائي .  

 ولكن، ماذا يقول القانون؟

منع رئيس مجلس الوزراء من رئيس منظمة "جوستيسيا"، المحامي الدكتور بول مرقص أكدّ في هذا السياق، أّن ال شيء ي

  .الدعوة إلى جلسة، على الرغم من مقاطعة وزراء الثنائي

مشددًا على أّن الواقع يقتضي الدعوة إلى جلسة سريعًا. وهذا األمر ضروري وملّح في هذا الظرف االقتصادي واالجتماعي 

  .والصحي الصعب

ينتقص من البعد التمثيلي للحكومة لكنه ال يمّس بميثاقيتها، وفقًا  أّما عدم حضور وزراء الثنائي الشيعي إلى الجلسة، فهو أمر

 .لمرقص. ألّن غيابهم هو مقاطعة إرادية وطوعية لعمل الحكومة وليس من باب استباعدهم ال من التشكيلة وال من الدعوة لجلسة

العيش المشترك بحسب الدستورعلى الرغم من أنه ال ينسى اإلشارة أيًضا إلى أّن ال شرعية ألي سلطة تناقض ميثاق   .   

 .مرقص لفت في حديثه لـ "السياسة" إلى أّن الميثاقية تكمن في تشكيل الحكومة ال في حضور الوزراء أو مقاطعتهم للجلسات

ألّن األمر لو تُرك على هذا النحو كان سيكون عندها بإمكان بعض الوزراء تعطيل المجلس لفترات طويلة وهذا يعني حكم  

من  65ة لألكثرية ) أي لناحية عدد الوزراء المقاطعين في هذه الحالة(، األمر الذي ال يستقيم. على اعتبار أّن المادة األقلي

 .الدستور تنّص على التوافق أو على التصويت وعندها يكون نصاب مجلس الوزراء متوافًرا

ل ثقاًل طائفيًا وازنًا من أجل الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس مع العلم أّن الممارسة قد درجت على مراعاة الكتل الوزارية التي تُمثّ 

  .الوزراء، وذلك حتى يراعى التوافق السياسي في البالد لكّن ذلك ال ينشئ عرفًا دستوريًا، وفقًا لمرقص

ا وزراء من مذهب وقد أشار أيًضا إلى أّن الميثاقية عادة ما تكون بين المسيحيين والمسلمين وال تتعّطل في كّل مّرة يقاطع فيه

معيّن جلسات الحكومة بالضرورة. وإاّل لتعطّل مجلس الوزراء وكذلك األمر بالنسبة لمجلس النواب، ونتحول عندها إلى نظام 

 .كما يحصل راهنًا ،(Ingouvernable) سياسي غير قابل للحكم

وازن لممثلي الثنائي الشيعي. لكّن المقاطعة تكون الفتًا إلى أّن هذا ال يعني االنتقاص من البعد التمثيلي السياسي الكبير وال 

مؤثرة عندما تؤدي إلى تعطيل نصاب مجلس الوزراء. وإاّل ما معنى النصاب إذا كان عدد قليل من الوزراء حتى ولو كان لهم 

فات المهمة باتت ثقلهم السياسي والطائفي، يستطيعون تعطيل المجلس ألشهر بعدما انتظرنا سنة والدة الحكومة. خاصة أّن المل

   .على طاولة مجلس الوزراء اآلن فيما البلد ينهار، على حدّ تعبيره



وعلى الرغم من ذلك ونظًرا للنقص في التمثيل في هذه الحالة، فيعود لرئيس مجلس الوزراء تقدير بنود جدول األعمال ووتيرة 

ّح منها وما ال يحتمل التأجيل وأن ر البنود على الملاجتماعات الحكومة من دون وجود المقاطعين. ما يعني بحسب مرقص اقتصا

تكون اجتماعات الحكومة مقتصرة على الضرورات من باب التقدير السياسي العائد لرئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس 

  .الجمهورية

المسبوق لليرة اللّبنانية، خاصة  وعليه، ال شيء قانونًا يعيق ميقاتي، والبلد لم يعد يملك ترف الوقت أمام االنهيار التاريخي وغير

 .أنه ووفقًا لمعلومات "السياسة" فإّن االتفاق مع صندوق النقد قد شارف على االنتهاء إاّل أّن الجميع بانتظار الجلسة

د لكن طالما الثنائي على موقفه وفي ظّل فشل كّل مشاريع التسويات حتى الساعة، فإّن األمل بعودة مجلس الوزراء إلى االنعقا

 .سيبقى ضئياًل. على اعتبار أّن ميقاتي لن يغامر بالعودة ألّن ووفقًا لرؤيته، فسيؤدي ذلك إلى زيادة الشرخ السياسي المحلّي
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