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قاسم عز الدين *
إذا نجح تأليف الحكومة فــي امل ــدى املنظور
وغ ـي ــر امل ـن ـظ ــور ،ي ـم ـكــن امل ــراه ـن ــة ع ـلــى ش ــراء
بـعــض الــوقــت لـتــأجـيــل االنـفـجــار االجـتـمــاعــي
ُ
العطار ما أفسده
وانهيار الدولة ،وال يصلح ّ
ال ــدهـ ــر .ل ـك ــن ل ـي ــس م ــن املـ ـت ــوق ــع أن ت ـت ـجــاوز
الـحـكــومــة أب ـعــد مــن عـقـبــات الـتــألـيــف ،لتلبية
شروط «املجتمع الدولي» ،وهي جرعة تخدير
مؤقتة في سيولة تؤدي إلى زيادة الشيء من
الشيء نفسه ،الذي ّأدى إلى انهيار الدولة منذ
انطالق السياسة الحريرية قبل عقود طويلة.
فالذهاب إلى حكومة «اختصاص» ،يقع تحت
وص ــاي ــة امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات املــال ـيــة الــدول ـيــة وال ــدول
املــان ـحــة ع ـلــى ل ـب ـنــان ،وال ـت ــي تـطـمــع بــدورهــا
بوصاية سياسية فــي إطــار استراتيجياتها
ال ــدول ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة ل ـل ـص ــراع ف ــي املـنـطـقــة.
ّ
ولـعــل أح ــزاب سمير جعجع وولـيــد جنبالط
و«ال ـك ـت ــائ ــب» ،ه ــي األك ـث ــر ان ــدف ــاع ــا إل ــى هــذه
ً
الوصاية االقتصادية والسياسية استكماال
مل ـســار «ثـ ــورة االس ـت ـق ــال» ـ ـ إل ــى جــانــب تـيــار
املستقبل ـ ـ وال ـتــي كــانــت قــد انقطعت نتيجة
هــزيـمــة امل ـشــروع الــدولــي ـ ـ اإلقـلـيـمــي إلسـقــاط
سوريا ،وتصفية املقاومة في لبنان.
في املقابلّ ،
يعول التيار الوطني الحر وحزب
الـلــه وحــركــة أم ــل ،عـلــى تـمــريــر أزم ــة السيولة
ً
املــال ـيــة بــأقــل خـســائــر سـيــاسـيــة مـمـكـنــة ،أم ــا
ب ـت ــأج ـي ــل انـ ـفـ ـج ــار األزم ـ ـ ـ ــة امل ــالـ ـي ــة واألزمـ ـ ـ ــة
االجتماعية في الشارع ،والتي ّ
تهدد بفوضى
أمنية عارمة وبمخاطر سياسية متدحرجة،
ُ
إلى ما ال تحمد عقباه .فالتيار الوطني الحر،
الـ ـ ــذي ب ـن ــى ص ــرح ــه ال ـس ـي ــاس ــي ع ـل ــى ق ــاع ــدة
الــدعــوة إلــى «اإلص ــاح والتغيير» ،ال يختلف
م ــع ال ـح ــري ــري ــة ف ــي ال ـس ـيــاســة االق ـت ـص ــادي ــة ـ
االجـتـمــاعـيــة ،وف ــي التبعية االقـتـصــاديــة إلــى
ّ
املؤسسات املالية والــدول املانحة .بل
وصايا
ّ
لعله أكثر اقتناعًا من تيار املستقبل بأن هذا
ّ
االق ـت ـصــاد ـ ـ االج ـت ـمــاعــي ،هــو قــمــة مــا يصبو
إل ـي ــه ب ـلــد كـلـبـنــان لـتـحـقـيــق أوه ـ ــام االزده ـ ــار
واالس ـت ـقــرار االجـتـمــاعــي «ال ـع ــادل» ،إذا جــرى
حسن إدارته «بشفافية وحوكمة رشيدة» ،على
مــا تقول وصــايــا املـ ّ
ـؤسـســات الــدولـيــة والــدول
املانحة ،وكما ّ
يعبر بمهارة تلميذها النجيب
فـ ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة ،وغ ـي ــره م ــن تــام ـيــذ خ ـبــراء
الـنـيــولـيـبــرالـيــة ذوي االخ ـت ـص ــاص بــ«الـعـلــم
ّ
يتميز
االقتصادي» .لكن في السياسة العامة،
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ع ــن أح ـ ــزاب ال ـحــريــري
ّ
وجـعـجــع وجـنـبــاط ،بــاالتـجــاه إل ــى ال ـحـ ّـد من
ال ــوص ــاي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـغــرب ـيــة ف ــي امل ـســألــة
الوطنية ،سعيًا منه لحفظ املوقع املسيحي في
لبنان وال ـشــرق ،باالستناد إلــى التحالف مع
املقاومة في خضم أنــواء البربرية التكفيرية
الـ ـت ــي ض ــرب ــت امل ـن ـط ـق ــة ،وس ـ ـقـ ــوط امل ــراه ـن ــة
ّ
على ال ــدول الغربية لحماية حلفائها .ولعل
هــذا الـهــاجــس أفـقــد الـتـيــار صدقية «التغيير
واإلصــاح» املزعوم ،بعد مشاركته في الحكم
وتبوئه رئــاســة الجمهورية ،إذ انـخــرط ّ
ّ
بقوة
فــي لعبة محاصصة غنائم السلطة بدعوى
اس ـت ـعــادة ال ـح ـقــوق املـسـيـحـيــة ،وف ــق اآلل ـيــات
نفسها التي ّ
تؤدي إلى انهيار الدولة ،بحسب
مــا ُي ـعــرف بــاملـيـثــاقـيــة وبــدعــة الــديـمــوقــراطـيــة
التوافقية ،وغيرها من مسميات محاصصة
السلطة في سيطرتها على الدولة.

تكامل المقاومة الوطنية والمقاومة
االقتصادية ــ االجتماعية
على خــاف التيار الوطني الـحــر ،يقرأ حزب
ال ـل ــه امل ـس ــأل ــة ال ــوط ـن ـي ــة ب ـم ـق ــارب ــة م ــن ال ـع ــام
ّ
الـ ــدولـ ــي ـ ـ ـ اإلق ـل ـي ـم ــي ،إلـ ــى الـ ـخ ــاص امل ـحــلــي
ف ــي ل ـب ـنــان ،أب ـعــد م ــن ال ــزاوي ــة الـضـيـقــة الـتــي
تحجب ال ــرؤى .فـهــذه املـقــاربــة الــواقـعـيــة ،هي
ّ
الـتــي سلحت الـحــزب باستراتيجية مقاومة
مل ــواج ـه ــة ال ـس ـي ـط ــرة األم ـي ــرك ـي ــة واالحـ ـت ــال
اإلســرائ ـي ـلــي عـلــى مـسـتــوى االسـتــراتـيـجـيــات
الحربية واألمنية والسياسية .لكن الحزب،
وألسـ ـب ــاب عــامــة تـتـخـطــاه وتـتـخـطــى مـحــور
املقاومة واملـعــارضــات الوطنية ،يقع ضحية
َ
إش ــاع ــة خ ـب ــراء ال ـن ـمــوذج األم ـيــركــي امل ـعــولــم،
ّ
م ــن كـ ــل حـ ــدب وص ـ ـ ــوب ،بـ ــأن اقـ ـتـ ـص ــاده هــو
ع ـلــم مـطـلــق م ــن دون ص ـلــة بــاسـتــراتـيـجـيــات
سيطرة ال ــدول الغربية ومؤسساتها املالية
ع ـل ــى ع ـص ــب ال ـح ـي ــاة والـ ـك ــرام ــة والـ ـسـ ـي ــادة.
لكن األه ــم فــي هــذا «الـعـلــم االق ـت ـصــادي» ،هو
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ح ـ ــرب ص ـل ـبــة ض ــد ال ـش ـعــوب
والدول املناوئة للسيطرة واالستغالل ،وضد
ح ــرك ــات امل ـق ــاوم ــة إلخ ـضــاع ـهــا وتـطــويـعـهــا.
َ
يتنام إلــى مسامع الـحــزب ومــداركــه ،من
ولــم

وف ــوض ــوي ــة ق ـط ــع الـ ـط ــرق ــات وفـ ـ ــوق مـطــالــب
املنصات الحاملة بتغيير شكلي فوقيّ ،
ّ
يعبر
عــن طموحاتها الــرمــزيــة الـخــاصــة بالحظوة
واملـكــانــة عـلــى ظـهــر مــآســي الـفـئــات الشعبية
ّ
املهمشة.

نحو فصل براثن السلطة عن الدولة

(مروان طحطح)

ّ
المنصات التي تزعم أنها
ّ
تعبر عن مطالب الحراك في
المسألة االقتصادية تتناول
األزمة المالية بحلول تقنية
منفصلة عن االقتصاد
السياسي
على خالف التيار الوطني
الحر يقرأ حزب الله المسألة
الوطنية بمقاربة من العام
اإلقليمي إلى
الدولي ــ ّ
الخاص المحلي في لبنان

مقاومات أميركا الالتينية وحركات مناهضة
ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة ف ــي أوروب ـ ـ ــا وش ــرق ــي آس ـيــا،
مقاومة اجتماعية إلنـتــاج بــدائــل اقتصادية
ّ
تعبر عن تكامل املقاومة الوطنية واملقاومة
االقتصادية ـ االجتماعية على مستوى تكامل
استراتيجيات املـقــاومــة فــي مــواجـهــة تكامل
استراتيجيات السيطرة األميركية وحلفائها.
والحال ،بقي الحزب يقاوم عمودًا واحـدًا من
منظومة السيطرة األميركية االستراتيجية
املبنية على عامودين ،أضخمهما وأصلبهما
ّ
الـعـمــود االقـتـصــادي ـ ـ االجـتـمــاعــي .ويتخلى
بـ ــذلـ ــك عـ ــن سـ ـ ــاح بـ ـي ــد امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ،بـ ـ ــات فــي
م ـقــدمــة أول ــوي ــات امل ـت ـغـ ّـيــرات نـتـيـجــة ظ ــروف
تغليب أمـيــركــا س ــاح ال ـحــرب االقـتـصــاديــة ـ
االجتماعية على األسلحة األخرى.
وخــافــا العـتـمــاد ال ـحــزب رؤي ــة استراتيجية
ح ــرب ـي ــة ي ـع ـمــل ع ـل ــى ض ــوئ ـه ــا م ــن دون كـلــل
ملشروع املقاومة الوطنية الفاعلة ،ينأى عن
ب ـحــث رؤيـ ــة اسـتــراتـيـجـيــة مل ـش ــروع التغيير
ال ـس ـيــاســي وبـ ـن ــاء «الـ ــدولـ ــة ال ـق ــوي ــة ال ـعــادلــة
ال ـق ــادرة» بحسب ش ـعــاره .فـهــو يعتمد ،منذ
مشاركته فــي السلطة ،أســالـيــب إدارة األزمــة
وف ـ ــق مـ ـ ـب ـ ــادئ أخ ــاقـ ـي ــة ع ـ ــام ـ ــة ،تـ ـح ــت إب ــط
دستور متقادم ينخره السوس وتحت خيمة
مـ ّ
ـؤسـســات دسـتــوريــة مهترئة يعشش فيها
ال ـخ ــراب وال ـف ـس ــاد .فـفــي س ـيــاق إدارة األزم ــة
ً
تـ ـن ــاول الـ ـح ــزب ،مـ ـث ــا ،ال ــدع ــوة إلـ ــى مــؤتـمــر

تــأسـيـســي ،لـكـنـ ّـه سـحــب ال ــدع ــوة مــن ال ـتــداول
حــن تـبـ ّـن لــه أن ـهــا مـلــف فــي م ـشــروع تغيير
ً
م ـت ـك ــام ــل ،ي ـن ـب ـغــي ال ـع ـم ــل م ــن أجـ ـل ــه ط ــوي ــا
ل ـت ـح ـض ـيــر ت ـج ـه ـي ــزات ت ـن ـف ـي ــذه فـ ــي ظـ ــروف
مالئمة .وفــي هــذا اإلط ــار ،يـعـ ّـول الـحــزب على
م ــؤس ـس ــات دس ـت ــوري ــة بــال ـيــة مل ـكــاف ـحــة نهب
املال العام وفساد الطبقة السياسية وإدارات
ً
ّ
ويعول عليها وحدها أمــا بتخفيف
الدولة،
وط ــأة االنـهـيــار املــالــي واالق ـت ـصــادي ومآسي
ّ
األزم ـ ــات االجـتـمــاعـيــة امل ـتــراك ـمــة .ول ـع ــل هــذه
املــراهـنــة هــي مــا حــدا بالحزب لحظة انفجار
األزمـ ــة االجـتـمــاعـيــة الـخــانـقــة وأزمـ ــة أم ــراض
ال ـن ـظــام الـ ّسـيــاســي ف ــي الـ ـش ــارع ،إل ــى إخــائــه
وهو ما وفر الفرصة أمام الجماعات الباحثة
ّ
ع ــن ال ـت ـس ــل ــق ع ـل ــى ظ ـه ــر ال ـح ــرك ــة الـشـعـبـيــة
الحـتــال ال ـفــراغ واسـتـخــدام نتائج املنظومة
النيوليبرالية األمـيــركـيــة والـغــربـيــة ،سالحًا
إلعادة إحيائها بأوجه جديدة من الجماعات
ال ــداعـ ـي ــة إلـ ــى حـ ـل ــول ت ـق ـن ـيــة مل ــواج ـه ــة ف ـكــرة
املـقــاومــة مــن أســاسـهــا إل ــى رأس ـهــا بأساليب
«االخ ـت ـصــاص الـعـلـمــي» .وب ــدوره ــا ،لــم تتقن
بيئة الحزب من الشباب والـطــاب والــروابــط
املهنية...إلخ ،أسـلــوب املنتديات االجتماعية
األرياف واملدن لالرتقاء بالحراك الشعبي
في ّ
إلى تبني سياسات بديلة للمنظومة الفاسدة
ّ
ف ــي الـنـبــع ال ـخــارجــي وامل ـص ــب امل ـحــلــي ،فــوق
أحــاديــة أســالـيــب االعـتـصــامــات الفولكلورية

امل ـنـ ّـصــات ال ـتــي تــزعــم أن ـهــا تـعـ ّـبــر عــن مطالب
الحراك في املسألة االقتصادية ،تتناول األزمة
املالية بحلول تقنية منفصلة عــن االقتصاد
السياسي .بــل هــي فــي معظمها منحازة إلى
اق ـت ـصــاد ال ـف ـســاد األك ـب ــر ف ــي مـنـبـعــه ال ــدول ــي
ّ
ّ
ّ
املصب املحلي .وفي
املسبب للفساد األصغر في
جانب التغيير السياسي ملواجهة فساد الطبقة
املنصات ،وال سيما ّ
السياسية تلتزم ّ
منصات
ّ
املعارضة الوطنية ،بحلم إصــاح املؤسسات
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ،لـتـغـيـيــر م ــا تـ ـ ــراه امل ـحــاص ـصــة
الطائفية سببًا وحيدًا لفساد النظام والطبقة
ال ـس ـيــاس ـيــة وان ـه ـي ــار الـ ــدولـ ــة .وال تـحـيــد عن
ّ
تصوراتها للحل عبر انتخابات خــارج القيد
الطائفي لتلبية «مطالب الثورة» في انتخاب
سلطة مدنية أو حتى «عـلـمــانـيــة» .وف ــي هذا
السياق ،تذهب ّ
منصة «مواطنون ومواطنات»
إلى وهم اقتالع االنتماءات الدينية والطائفية
في املجتمع ،عبر قانون انتخابات جديد ّ
تعول
ّ
عليه لحل أزم ــات الفئات الشعبية فـَـي العمل
َ
والتعليم والطبابة والسكن ...واملواطنة ،وربما
ّ
أيضًا حل أزمات السياسة املالية واالقتصادية
والعجائب األخرى.
آفة انهيار الدولة وفساد املؤسسات والطبقة
ّ
ال ـس ـيــاس ـيــة ،ال حـ ــل ل ـهــا بـتـنـظـيــف إفـ ـ ــرازات
امل ـن ـظ ــوم ــة ف ــي م ـحــاص ـص ــة أجـ ـه ــزة ال ــدول ــة
والـ ـ ـث ـ ــروات الـ ـع ــام ــة ،ع ـب ــر ت ـغ ـي ـيــر أش ـخ ــاص
م ـج ـلــس الـ ـن ــواب ال ـطــائ ـفــي ب ــأش ـخ ــاص غير
ّ
طــائـفـيــن .إنـمــا الـعـمــل عـلــى حــلـهــا ،يقتضي
تغيير األسباب واملقدمات بفصل الدولة عن
السلطة ،ســواء كانت طائفية أم غير طائفية
وت ـعــدديــة ،كـمــا هــي ح ــال بـلــد مـثــل سويسرا
وبلجيكا وغيرهما ،حيث جرى بناء أجهزة
الدولة في سياق حقلها اإلقليمي األوروبــي،
وقــت نهضة دور الــدولــة الديموقراطية ّقبل
ّ
سـيـطــرة النيوليبرالية ،مستقلة عــن تــدخــل
ّ
ّ
الـسـلـطــة ومـســلـحــة بــآلـيــات تـصــحــح نفسها
ّ
بنفسها حني يختل دورها بتدخل طارئ من
السلطة .فهذا املسار ،الذي يمكن التعويل عليه
لتغيير مسار انهيار الدولة في لبنان وفساد
الطبقة الـسـيــاسـيــة واملـنـظــومــة الــدسـتــوريــة،
ّ
يتطلب مشروعًا ورؤية سياسية للعمل على
إعادة بناء الدولة بدءًا من جمعية تأسيسية.
وع ـلــى أسـ ــاس ه ــذا املـ ـش ــروع ،يـمـكــن خــوض
االنتخابات وغيرها من املعارك السياسية،
ويمكن بلورته في منتديات اجتماعية بني
ال ـقــوى االجـتـمــاعـيــة امل ـت ـضـ ّـررة مــن االنـهـيــار،
تحمل بدائل لسياسات االنهيار االقتصادي
ّ
مصبه املحلي ،وبدائل
من منبعه الدولي إلى
لحفظ األمن الغذائي واالستقرار االجتماعي
ف ــي ال ـع ـم ــل وال ـت ـع ـل ـي ــم وال ـط ـب ــاب ـ َـة وال ـس ـكــن
َ
والبيئة النظيفة ...وأيـضــا املــواطــنــة القائمة
عـلــى حــق ال ـق ــرار فــي ن ـمــاذج الـعـيــش اآلدم ــي
الكريم والسياسات العامة والخاصة ،أبعد
من حرية االختيار في السوق السياسية وفي
ســوق العبودية للمال واالسـتـهــاك الـبــذيء.
ف ـ ــدور الـ ــدولـ ــة ث ــاب ــت فـ ــي أج ـ ـهـ ــزة وه ـي ـئ ــات
وآل ـ ـيـ ــات ع ـم ــل إداري ـ ـ ـ ـ ــة ،ل ــاضـ ـط ــاع ب ـم ـهــام
ووظــائــف تحقيق الـسـيــاســات االقـتـصــاديــة ـ
االجـتـمــاعـيــة الـضــامـنــة للمصلحة الوطنية
العليا ،على قاعدة توازن املصالح بني الفئات
املصالح .وفي سبيل
االجتماعية املتضاربة
ّ
تحقيق هذه الضمانة ،تتكفل الدولة بإرساء
سـيــاســة خــارج ـيــة ثــابـتــة وس ـيــاســة دفــاعـيــة
أكـثــر ثـبــاتــا .وال يخضع ّ
أي مــن ثــوابــت دور
ّ
ّ
الــدولــة أله ــواء وتــدخــات السلطة املتحولة،
مـ ــن دون أن تـ ـتـ ـع ـ ّـرض ال ـ ــدول ـ ــة وامل ـج ـت ـم ــع
ألزمـ ـ ــات تـ ـه ـ ّـدد ب ــاالن ـه ـي ــار والـ ـف ــوض ــى ،كما
ّ
يتضح مــن نتائج الـتـحـ ّـوالت النيوليبرالية
في الدول الديموقراطية األوروبية .فالحراك
الشعبي فــي لـبـنــان وال ـب ـلــدان األخـ ــرى ،الــذي
ً
ّ
املنصات مطالبه حـلــوال فوقية شكلية
تــرى
إلصالح أداء السلطة ،ينتفض من أجل أحوال
املعاش والعمران في تغيير أرضية االنهيار
وج ــذوره ــا .فـهــو مـســار تغيير دول ــة امل ــزارع
إل ــى مـســار بــديــل فــي م ـشــروع ورؤي ــة إلع ــادة
بناء دور الــدولــة املستقل عن تدخل السلطة
وتغيير اتجاه التبعية إلى املنظومة الفاسدة
ح ـي ــث ت ـغ ـي ــب ال ـش ـم ــس إلـ ـ ــى ات ـ ـجـ ــاه ت ـب ــادل
املصالح والعالقات املتكافئة نحو مشرقها.
* باحث لبناني
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مقاربات وتساؤالت حول التعديل الوزاري
عبدالله السناوي *
بتوقيت متزامن ،هناك شبه إجماع في بلدان عربية عديدة على
ضرورات التوجه إلى حكومات «اختصاصيني» و«كفاءات» ال
تنتمي إلى أي حزب ،أو جماعة سياسية ،بدواعي اإلنقاذ من
ُّ
أزم ــات مستحكمة .األص ــل فــي الــنـظــم الديمقراطية أن تكون
ّ
حـكــومــاتـهــا سـيــاسـيــة ،لـهــا تــوجـهــات وب ــرام ــج معلنة تزكيها
عند الرأي العام عبر صناديق االقتراع .والتعارض بني ما هو
سياسي ومــا هــو اخـتـصــاصــي ،ال محل لــه عندما تستوفي
النظم استقرارها على قواعد دستورية حديثة.
الدعوات املتزامنة إلى حكومات «اختصاصيني» ،التي سادت
املوجة الثانية من الحراك العربي في السودان ولبنان والعراق
والجزائر ،تكتسب شرعيتها من الغضب على حجم الفساد
املـسـتـشــري ،وه ــدر امل ــال ال ـعــام ،وان ـســداد الـقـنــوات السياسية
واالجتماعية .وهذه الدعوات محكومة بأوضاع مؤقتة ،بينما
ّ
تصور آخر مصادرة للديمقراطية وإلغاء ألي أمل
يعتبر ّأي
في االلتحاق بالعصر.
فــي مــا هــو مــؤقــت وانـتـقــالــي ،ق ـ ّـررت «ق ــوى الحرية والتغيير»،
الرافعة السياسية للحراك الشعبي السوداني ،استبعاد نفسها
مــن حكومة الـكـفــاءات الـتــي ترأسها عبدالله حـمــدوك ،خشية
أن تــد ّخــل فــي مـنــازعــات داخـلـيــة تجهض ال ـثــورة الــولـيــدة قبل
أن تحقق أهــدافـهــا فــي الـســام والتنمية واالنـتـقــال إلــى نظام
ديمقراطي وفق دستور جديد.
ّ
بصورة أو أخــرى ،قد تتشكل في الجزائر «حكومة كفاءات»،
بعيدًا عن الطبقة السياسية املتهمة بالفساد ،والتي استدعت
موجات غضب أطاحت ببعض أركان النظام ،من دون بعضها
ّ
اآلخ ــر .هــذا االحـتـمــال يــزكـيــه انـتـخــاب رئـيــس جــديــد ،هــو عبد
ّ
املـجـيــد ت ـبــون ،ال ــذي يـقــول إن ــه يتبنى مـطــالــب ال ـحــراك ويــدعــو
للحوار معه .ومــن ضــرورات االستقرار في الجزائر ،تشكيل
مثل هذه الحكومة لتخفيض االحتقان السياسي وبناء قاعدة

في العراق ال يبدو الطريق سالكًا
فالتنازع على
لـ«حكومة اختصاصيين»
ّ
المستقبل تحكمه اعتبارات وتدخالت معلنة
ومكتومة وشبكات مصالح تستبيح الدماء
ّ
بصورة أو أخرى قد تتشكل في الجزائر
كفاءات» بعيدًا عن الطبقة
«حكومة ّ
السياسية المتهمة بالفساد
ثقة بني الحكم والحراك تسمح بتأسيس دولة دستورية حديثة.
فــي لـبـنــان ،بــدت الــدعــوة نفسها مخرجًا مــن أزم ــة اقتصادية
منذرة بانهيار وسط انقسام سياسي متفاقم .وارتفاع نبرة
الخطاب الطائفي مجددًا ،يقلق كل الذين راهنوا على الحراك
الـشـعـبــي فــي إحـ ــداث قطيعة مــع دول ــة املـحــاصـصــة الطائفية
واالنتقال إلــى نظام جديد يلتحق بالقيم الحديثة في حقوق
املواطنة.
في العراق ،ال يبدو الطريق سالكًا لـ«حكومة اختصاصيني»،
على مــا تــدعــو الجماهير الغاضبة ،فالتنازع على املستقبل
تحكمه اعتبارات وتــدخــات معلنة ومكتومة دولية وإقليمية
وشبكات مصالح تستبيح الدماء .حتى تونس األكثر استقرارًا
ديـمـقــراطـيــا بــالـقـيــاس إل ــى ت ـجــارب أخـ ــرى ،ب ــدأت ت ـطــرح على
نفسها خيار «حكومة كفاءات» للخروج من مأزق التنازع بني
السياسية على طبيعتها وبرامجها والوزارات
اللوائح واألحزاب ّ
فيها .هذه كلها أوضاع انتقالية ،أو مؤقتة ،تستدعيها
الحاكمة ّ
أوضاع معقدة خشية أن تفلت الحسابات والتفاعالت من كل
قيد.
مــن حيث املـبــدأ الـعــام ،ال يصح قياس ظــروف على أخــرى إذا
ً
اختلفت وتباينت كما هو الحال في مصر ،التي شهدت تعديال
وزاريًا أدخل ستة وزراء جددّ ،
وغير في طبيعة َمهام  4آخرين،
بعد حوالى عام ونصف عام من إسناد رئاسة الحكومة إلى
الدكتور مصطفى مدبولي.
الحكومة ّ
املعدلة ال توصف بأنها «سياسية» ،فال هي اختيرت
ب ـم ــواص ـف ــات ال ـس ـيــاســة وال ب ـتــرش ـي ـحــات األح ـ ـ ــزاب وال ـق ــوى
الـسـيــاسـيــة ،وال الــذيــن اخـتـيــروا للمناصب ال ــوزاري ــة مــن أهــل
السياسة واألفكار الكبرى .هذه الحقيقة تكاد أن تكون سمة
رئـيـسـيــة ،مــع بـعــض االس ـت ـث ـنــاءات ،لـحـكــومــات مــا بـعــد «ث ــورة
يوليو» .1952

ُ
لسنوات طويلة ،طــرحــت ثنائية «أه ــل الثقة» و«أه ــل الخبرة»،
ّأيهما أجدر بالتمثيل في التشكيالت الحكومية .الثقة تستدعي
ـ بالطبيعة ـ شيئًا من االلتزام السياسي ،والخبرة تستدعي ـ
بالضرورة ـ شيئًا من االختصاص الفني .اصطناع التناقض
بني الخيارين ثبت تعسفه ،فالسياسي قد يكون اختصاصيًا،
كـمــا أن االخـتـصــاصــي قــد ي ـكــون سـيــاسـيــا .فــي مــا بـعــد 30
حزيران  /يونيو ُ ،2013ولــدت أول حكومة شبه سياسية في
مصر املعاصرة ترأسها الدكتور حازم الببالوي ،وقد ّ
ضمت
تسعة وزراء ينتمون إلــى أحــزاب تنضوي في «جبهة اإلنقاذ
الوطني» ،التي ناهضت حكم جماعة «اإلخوان املسلمني» ،قبل
ّ
يتسن للتجربة أن تأخذ
أن تتفكك مــن دون سبب مقنع .لــم
وقتها فــي النضج حتى يستقر خـيــار الحكومة السياسية.
تراجعت الحياة الحزبية بصورة حرمت البلد من أي حيوية
سـيــاسـيــة ،واف ـت ـقــدت ال ـح ـيــاة الـنـيــابـيــة إل ــى أي ــة أدوار يكفلها
الدستور في الرقابة على السلطة التنفيذية.
ف ــي األوض ـ ــاع الـشـبــه امل ـس ـت ـقــرة ،الـحـكــومــة الـسـيــاسـيــة خـيــار
إجباري بقوة الدستور .بااللتزام الدستوري ،أول اختصاصات
الحكومة «االشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة
الـعــا ّمــة لـلــدولــة واإلشـ ــراف على تنفيذها» .هــذا دور سياسي
يـتـطــلــب وزراء سـيــاسـيــن لـهــم خ ـبــرة ف ــي وض ــع الـسـيــاســات
العامة والقدرة على املبادرة في إطارها .بعد حكومة الببالوي،
جــاءت حكومة املهندس إبراهيم محلب ،التي ّ
تميزت بنزولها
إلى الشارع واملتابعة امليدانية للمشاريع الجارية ،واالستماع
إلى هموم املواطنني وشكاويهم ،وقد اكتسبت شعبية كبيرة
بــالـقـيــاس إل ــى أي ــة حـكــومــة مـعــاصــرة أخ ــرى .لــم تـكــن حكومة
سياسية في تكوينها وطبيعتها ،باملعنى املتعارف عليه ،غير
أن ال ـنــزول إلــى ال ـشــارع مــن طبائع العمل السياسي بأوضح
مفاهيمه .وقــد ارتـكــز اختيار خليفته شريف إسماعيل ،ثم
مصطفى مدبولي ،على نظرة واحدة.
كالهما اختصاصي في مجاله وناجح فيه ،أولهما في البترول
والثاني في اإلسكان .وكالهما بال خلفية سياسية معروفة
ولم يعهد عنه عناية كبيرة بميادينها .وفيما ّ
تطور أداء األول
ّ
مجهول
من الناحية السياسية واإلعالمية ،ظل الثاني شبه
ٍ
أمام الرأي العام ،باستثناء تصريحات مقتضبة على فترات
طويلة نسبيًا.
إذا لم تكن حكومة مدبولي سياسية ،فهل يصح وصفها
بأنها اختصاصية؟ أية إجابة موضوعية تستدعي معرفة
األسس واملعايير التي على أساسها يجري اختيار الوزراء.
مل ــاذا خــرج مــن خــرج فــي الـتـعــديــل األخ ـيــر؟ ومل ــاذا بـقــي من
بقي؟ وما الفلسفة التي حكمت دمج وزارات وإلحاق أخرى
برئيس الحكومة ،مثل االستثمار واإلصالح اإلداري ونقل
وزراء مــن َمـهــام إلــى أخ ــرى ،مــن دون تفسير أو شــرح أو
اعتراف أنهم لم يكونوا في موقعهم الصحيح الذي يناسب
َ
خـبــراتـهــم؟ مــا الـحـكـمــة فــي دم ــج وزارت ـ ــي الـسـيــاحــة واآلث ــار،
وليس الثقافة واآلثار ،كما كان جاريًا على مدى عقود؟
أكثر ما استدعى االهتمام العام ،عــودة منصب وزيــر اإلعالم
مــن دون صــاحـيــات ،أو َمـهــام مـعــروفــة ،ومــن دون حقيبة أو
مــوظـفــن يـخـضـعــون لـسـلـطــاتــه .ال ي ـشـ ّـك عــاقــل واح ــد فــي أن
اإلع ــام املـصــري قـ ّـد تــدهــور بـصــورة تدعو لألسى والشفقة،
بغلبة الصراخ والتفلت من دون اعتبار لقانون أو ميثاق شرف.
هناك مــن يعتقد أن عــودة وزارة اإلع ــام تساعد على ضبط
األداء وتضخ دماء الحيوية في شرايني الفضائيات والصحف،
وهو استنتاج يحتاج إلى مراجعة ،ذلك أن ُأي َمهام مفترضة
للوزير ـ ّأيــا كان شخصه ودرجــة كفاءته ـ أحيلت إلى هيئات
مستقلة تتمتع بالشخصية االعـ ّتـبــاريــة واالس ـت ـقــال الفني
واملالي واإلداري وموازنتها مستقلة وفق الدستور.
جوهر مشكلة النظام اإلعــامــي ،هــي فــي تعطيل املؤسسات
الــدسـتــوريــة ـ ـ وأهـ ّـم ـهــا املـجـلــس األع ـلــى لتنظيم اإلعـ ــام ـ ـ عن
االض ـط ــاع ب ــأدواره ــا الـحـقـيـقـيــة ،ال ـتــي تـتـصــدرهــا مسؤولية
«ض ـمــان وحـمــايــة حــريــة الـصـحــافــة واإلع ـ ــام وال ـح ـفــاظ على
استقاللها وحيادها ّ
وتعدديتها وتنوعها».
إنها أزمــة بيئة عامة تسمح بالتنوع والـحــوار واالنـفـتــاح على
الــرؤى والتصورات واألفـكــار املختلفة ،من دون تعريض بأية
اجـتـهــادات وأصحابها .القضية تستحق ح ــوارًا حقيقيًا بني
أهــل املهنة ،الــذيــن هــم فــي هــذه الحالة «أهــل االخـتـصــاص» .إذا
ّ
كنا نطلب حقًا إصالح األوضاع اإلعالمية املتدهورة ،ال يوجد
سبيل سوى احترام االلتزامات الدستورية وإنفاذها وصيانة
ّ
الحريات العامة حتى يتنفس البلد بحرية .مثل هــذه األجــواء
ً
تساعد باليقني على االنتقال الطبيعي والضروري مستقبال
من حكومات شبه اختصاصية إلى حكومات سياسيةّ ،
تلبي
احتياجات مجتمعاتها.
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