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اظهرت تجارب السنوات املاضية، ان مجلس النواب غاب عن مامرسة دوره الكامل يف مفاصل اساسية واستحقاقات دستورية 
مهمة، السيام حول مسألتي انتخاب رئيس للجمهورية ومامرسة الرقابة واملساءلة واملحاسبة عىل الحكومات املتعاقبة، بحيث 

انقضت اكرث من ثالث سنوات والبالد يف حالة فراغ رئايس، بحجة تحقيق توافق بني الكتل النيابية

حرب: ال بّد من مرجعّية تحسم الخالف
بني رئيسّي الجمهورية والحكومة

تقاعس  النيايب  املجلس  ان  يقول  مثة  من 
يتقيد  ومل  الدستوري  دوره  مامرسة  عن 
باملهل الدستورية يف االستحقاقات املهمة، 
رئيس  انتخاب  مع  باستخفاف  تعامل  كام 
ان  لو  وحتى  مرة،  من  اكرث  للجمهورية 
الكتل النيابية كانت تؤّمن نصاب لجلسات 
تتفق ضمنيا عىل  كانت  انها  اال  االنتخاب 
الرئيس  انتخاب  جلسات  نصاب  تطيري 
معني،  مرشح  عىل  التوافق  عدم  لسبب 
وهو امر غري مربر طاملا كان يوجد اكرث من 
مرشح معروف وكان يف امكان املجلس ترك 
لكن  مجراها.  تأخذ  الدميوقراطية  اللعبة 
عرب  التصويت  مارس  الكتل  من  العديد 
للنائب  البيضاء وهو حق دستوري  الورقة 
لكنه يعني ال رأي له، عدا عن وضع اوراق 
يف صندوقة االقرتاع يحمل نوعا من الخفة 
يأخذ  ان  دون  من  والسخرية.  والتهكم 
النائب يف االعتبار انه ال ميثل نفسه وحزبه 
كلها  االمة  ميثل  بل  ومنطقته،  وطائفته 
املواطنني،  تجاه  دستوري  واجب  وعليه 
انتخاب رئيس للجمهورية وتوفري  ليس يف 
االجتامعي  واالمان  السيايس  االستقرار 
بل  فحسب،  والعباد  للبالد  واالقتصادي 
به  ناطها  التي  الواجبات  كل  مامرسة  يف 
ومساءلة  ومراقبة  ترشيع  من  الدستور 
خصوصا  التنفيذية،  للسلطة  ومحاسبة 
يف  االوضاع  انهيار  عن  مسؤولة  كانت  اذا 

البالد.
السياسية  الرتكيبة  تعقيدات  اىل  نظرا 
واالنقسامات  والخالفات  والطائفية 
السياسية،  وباللعبة  بالبالد  املستحكمة 
اصبح التوافق املسبق هو العنوان املتحكم 
بكل االجراءات الدستورية، سواء ما يتعلق 

النيابية؟ للمجالس  السياسية  بالرتكيبة 
□ لن تنتظم وال ميكن ان تنتظم اال بالعودة 
واال  الربملانية،  الدميوقراطية  االصول  اىل 
سنبقى عىل هذا املنوال ولن تعود الحياة 

السليمة. السياسية 

اللبنانية  الرتكيبة  تعقيدات  تفرض  اال   ■
معينة  تطمينات  وايجاد  التوافق  الطائفية 
للطوائف او للقوى السياسية التي متثلها؟

السياسية  القوى  تسعى  ان  ارى  انا   □
واخالق  مسؤولية  لديه  شخص  اختيار  اىل 
ولديه خربته. شخص مثل هذا حكيم يعرف 
يراعي  كيف  ويعرف  اللبنانية  الرتكيبة 
يوجه  كيف  ويعرف  السياسية،  التوازنات 
السيايس.  التوازن  رضب  عدم  اىل  البلد 
طرحت  التي  االسامء  بعض  ان  ارى  لذلك 
واملواصفات  املطلوب،  تستويف  ال  للرتشيح 
واالخالق  الخربة  توافر  انها  قلت  املطلوبة 
ان  يجب  الذي  القرار  وشجاعة  والوطنية 
يراعي  ان  ال  درس،  وبعد  بحكمة  يتخذ 
جامعته،  ومصلحة  الشخصية  مصلحته 
واال لو كانت لدى الرئيس كل الصالحيات 
عندما يراعي املصلحة الخاصة تضعف كل 
التجربة  الصالحيات. ما نتمناه ان ال نعيد 
عندما ُمِنعنا من انتخاب رئيس للجمهورية 
مجراها  الدميوقراطية  العملية  تأخذ  وان 
الدميوقراطي الطبيعي، ألن البلد ال يحتمل 
ولو شهر واحد من الفراغ، فكيف بسنة او 
البلد يحتاج اىل رئيس جديد لديه  سنتني؟ 
من  مجرد  ورئيس  صادق،  اصالحي  توجه 
النواب  يكون  ان  امتنى  الخاصة.  املصالح 
وقيادات  املسؤولني  عىل  ضغط  اداة 
وان  الرئيس  انتخاب  اىل  لدفعهم  االحزاب 

البلد اهم من مصالحهم.

كالتي  حالة  يف  الترصف  ميكن  كيف   ■
النيابية  الكتل  حتى  انه  حيث  فيها  مررنا 

املعارضة نفسها منقسمة؟ 
الحال  هذه  عىل  املعارضة  بقيت  اذا   □
اتفقت  ولو  السلطة،  يد  يف  اداة  تصبح 
االنتخابات  يف  التغيرييني  مع  املعارضة 

لكن  االخر،  الفريق  "كسحوا"  لكانوا 

الطائف  اتفاق  يف  وقتها  وضعتها  شخصيا 
الجيش  وقيادة  الجيش  بني  الخلط  ملنع 
مرصف  حاكمية  اي  العامة،  واملالية 
اال  املوظف  انتخاب  متنع  وهي  لبنان. 
موعد  من  سنتني  قبل  استقالته  بعد 
االنتخاب وانقطع عن العمل الفعيل، لكن 
وفتوى  الدوحة  تسوية  حصلت  لالسف 
طبارة  بهيج  السابق  الوزير  استشارة  او 
الجيش  قائد  وانتخاب  املهل  اسقاط  وتم 
الرأي،  ميشال سليامن وانا كنت ضد هذا 
واعتربها  جدا  كبري  خطأ  الفتوى  وهذه 
هذا  فرض  السيايس  الظرف  لكن  هرطقة 
يف  خبريا  بات  وقد  املجلس  رئيس  االمر. 
هذا االمر، كان يدعو اىل جلسات انتخاب 
الرئيس يك ال يفسح املجال لتطبيق الفقرة 
يف  حكام  يصبح  املجلس  ان  تقول  التي 
انتهاء  من  ايام  عرشة  قبل  االنعقاد  حال 
كان  بذلك  وهو  الجمهورية،  رئيس  والية 
اي  لتاليف حصول  الدستوري  بواجبه  يقوم 
فراغ يف موقع الرئاسة، وهو يعلم متاما انه 
انتخاب  الظرف  ذلك  يف  الصعب  من  كان 
وليس  سيايس،  تفاهم  وجود  لعدم  رئيس 
االساليب  اىل  اللجوء  اىل  مجال  من  هناك 
الدميوقراطية العادية بتوفري النصاب ومن 

يحصل عىل اصوات اكرث يفوز بالرئاسة.

عمل  اي  عنوان  التوافق  اصبح  ملاذا   ■
وهل  للمجلس،  ترشيعي  حتى  او  انتخايب 

من بديل من التوافق؟
فيه  لبنان  مثل  بلد  يف  االفضل  من   □
وترتبط  ودينية  وفكرية  سياسية  تعددية 
الطوائف،  عىل  معينة  مناصب  بتوزيع 
الساحقة  االكرثية  توفري  او  توافق  حصول 

ورد  السبب  لهذا  ورمبا  املرشحني،  ألحد 
الدورة  يف  ينتخب  الرئيس  ان  الدستور  يف 
التي  الدورات  ويف  الثلثني  باغلبية  االوىل 
هذا  واحدا.  زائدا  النصف  باكرثية  تيل 
جمهورية.  رئيس  بانتخاب  مرتبط  االمر 
توافق  حصول  الجيد  من  انه  اقول  لذلك 
عىل انتخاب رئيس لكنه ليس امرا رضوريا 
انتخابات  وحصلت  سبق  فقد  ومفروضا، 
سليامن  الراحل  الرئيس  فيها  فاز  رئاسية 
الرئيس  عن  واحد  صوت  بفارق  فرنجية 
هناك  ذلك،  عدا  رسكيس.  الياس  الراحل 
عنرص اسايس هو الضغط بالسالح باللعبة 
ما  الرئيس  انتخاب  عطل  مام  السياسية 
هذا  يريده  الذي  الرئيس  انتخاب  يتم  مل 
اىل  الطامحني  ان  ايضا  يعني  مام  الفريق، 
بالنظام  يؤمنون  يعودوا  مل  الرئاسة  تويل 
الخضوع  عرب  االنتخاب  يف  الدميوقراطي 
التوافق  السالح. يف موضوع  لعامل ضغط 
املايض  يف  انه  القول  يؤسفني  بالترشيع، 
فال  اليوم  اما  مرشعني،  يضم  املجلس  كان 
النواب  كان  املايض،  يف  مرشعون.  يوجد 
يصوتون،  ثم  اراءهم  ويعطون  يتشاورون 
يصوت  النائب  ممنوع.  فهذا  اليوم  اما 
حسب رأي الزعيم او رئيس الحزب، وهذا 

غاصب مختار

مقابلة
jornalist.70@gmail.com

مهل انتخاب رئيس 
الجمهورية ال تسقط 

النائب والوزير السابق بطرس حرب.

بتشكيل  او  الجمهورية  رئيس  بانتخاب 
النواب  وبات  الثقة!  ومنحها  الحكومات 
واحزاب  كبرية  نيابية  كتل  اىل  املنتمون 
او  الكتلة  رئيس  قرار  ينتظرون  سياسية 
لهذه  نتيجة  القرار.  التخاذ  الحزب  قيادة 
للمهل  احرتام  من  هناك  يعد  مل  املعادلة 
دستوري،  اجراء  لكل  املقيدة  الدستورية 
الجمهورية  رئيس  انتخاب  وبخاصة 
الفراغ  اصبح  بحيث  الحكومات  وتشكيل 
قدر  كأنه  به  مسلام  والحكومي  الرئايس 
النظر يف بعض  اعادة  باتت  مكتوب. فهل 
لتصحيح  رضورية  الطائف  اتفاق  بنود 
بعض الخلل، وسد بعض الثغر لجهة املهل 
والخالف عىل صالحيات رئييس الجمهورية 

والحكومة والوزراء؟ 
والوزير  النائب  مع  الحوار  هذا  يف 
لالضاءة  محاولة  حرب  بطرس  السابق 
االستحقاقات  يف  النيايب  املجلس  دور  عىل 
وسبل  والرقابية،  والترشيعية  االنتخابية 
حل الخالفات التي تتوالد عند كل مفصل 
انطالقا  حكومة،  تشكيل  او  انتخاب 
قبل  ما  مجالس  يف  الطويلة  تجربته  من 

الطائف وبعده.

■ متى تسقط املهل الدستورية يف انتخاب 
الرئيس او يف تشكيل الحكومة؟

□ هناك مهلة دستورية بني شهر وشهرين 
يفرتض ان تجري فيها االنتخابات الرئاسية، 
ويف حال امتنع رئيس املجلس عن الدعوة 
العرشة  االيام  يف  حكام  املجلس  يجتمع 
االخرية التي تسبق نهاية والية الرئيس. ان 
املادة  الثانية من  والفقرة  املهل ال تسقط 
انا  واالساس.  االصل  الدستور هي  من   49

يرضب النظام الدميوقراطي الربملاين وصحة 
السياسية  الصفقات  نتيجة  الترشيع 

واالتفاقات.

■ ما البديل اذا من التوافق املجليس؟
التي  الدميوقراطية  االصول  اىل  العودة   □
برملاين  دميوقراطي  نظام  يف  اننا  تقول 
لكن  تعارض.  واالقلية  تقرر  االكرثية 
عىل  طرف  وافق  اذا  انه  القامئة  املشكلة 
يكون  ان  يجب  السلطة،  آخر  طرف  تويل 
مطمئنا اىل ان وجوده ليس ضده ويخدمه 
النظام  تعطل  لذلك  مصالحه،  ويؤّمن 

الربملاين. الدميوقراطي 

الدستورية  الحياة  تنتظم  كيف   ■
والسياسية اذا مع كل التعقيدات املحيطة 
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لعودة  املجال  افسح  تفاهمهم  عدم 
من  املشكو  الحاكمني  من  االكرب  القسم 
اليشء  يحصل  ال  ان  يف  آمل  فسادهم. 
ذاته يف انتخاب رئيس الجمهورية. فخالف 
املعارضة هو الحجة االكرب الركان السلطة 
للبقاء والدخول يف الفراغ الذي ال ميكن ان 
اعادة  اىل  يؤدي  الذي  بالتنازل  اال  ينتهي 
عون.  ميشال  الرئيس  انتخاب  تجربة 
ضمن  فلتكن  تسوية،  من  بد  ال  كان  اذا 

املبادىء ال ضمن املصالح.

توضيحات  او  تعديالت  املطلوب  هل   ■
وبعض  املهل  تتناول  الطائف  اتفاق  يف 
مطاطأ  الدستور  تفسري  تجعل  التي  املواد 

يتناسب مع مصالح القوى السياسية؟ 
□ الدساتري ال تدخل يف كل التفاصيل وميكن 
يف  ان  اقول  هذا  ومع  بعضها،  تعالج  ان 
ان  يجب  التي  الثغر  بعض  الطائف  دستور 
بني  التوازي  اي  املهل  لجهة  خصوصا  تسد، 
رئيس الجمهورية وبني رئيس الحكومة او بني 
الرئيس وبني الوزير. فرئيس الحكومة والوزير 
وزير  او  حكومة  رئيس  واي  مقيدين،  ليسا 
القادر  غري  الوحيد  اراد،  اذا  يعطل  ان  ميكن 
اعادة  يف  املطالب  حق  وله  التعطيل  عىل 

النظر فقط هو رئيس الجمهورية، لذلك يجب 
اي  كان  اذا  الجميع.  عىل  النظام  "مييش"  ان 
الوزراء، عليه  قرار مجلس  وزير معرتضا عىل 
التضامن واالنصياع واما االستقالة. هذه االمور 
االساسية  املبادىء  فيها وال متس  ال صعوبات 
تفاصيل  هناك  لكن  الوطني،  الوفاق  لوثيقة 
غري  فمثال  االزدواجية.  ومتنع  االداء  تحسن 
معقول ان تبقى مهلة تكليف رئيس الحكومة 
مفتوحة، وان يحاول رئيس الوزراء فرض رأيه 
من  بد  ال  وبالعكس.  الجمهورية  رئيس  عىل 
النواب،  مجلس  وهي  الخالف  تبت  مرجعية 

وهذا امر يف حاجة اىل تعديل دستوري. 

■ كيف ميكن حل الخالف عىل الصالحيات 
وهو يف رأي البعض يكون مفتعال؟

□ الصالحيات واضحة يف الدستور ولكل 
هناك  لكن  محددة،  صالحيات  رئيس 
آلية  معالجتها.  ميكن  التي  الثغر  بعض 
تشكيل الحكومة مثال يجب اعادة النظر 
صالحيات  فشلها.  ثبت  ان  بعد  فيها 
فلديه  مطلقة،  ليست  الحكومة  رئيس 
الجمهورية  رئيس  مع  االتفاق  صالحية 
هذه  لكن  الحكومة،  تشكيل  عىل 
الصالحية لها حدود بحيث ال يأخذ البلد 
تصبح  ان  او  لرغبته  اسريا  يكون  ان  اىل 
بنزع  نقول  ال  نحن  يده.  ابتزاز يف  مادة 
ومنحها  الحكومة  رئيس  من  صالحية 
انه  نقول  بل  الجمهورية،  رئيس  اىل 
حكومة  تشكيل  وتعذر  الخالف  عند 
التي  التشكيلة  الجمهورية  رئيس  ورفض 
يتوجه  ان  نقرتح  الوزراء،  رئيس  وضعها 
الثقة  النيايب لطرح  الرئيسان اىل املجلس 
باالكرثية  الثقة  حازت  فاذا  بالتشكيلة، 
ما  الجمهورية  رئيس  ميارس  املطلقة 
التعايش  يسمى يف فرنسا "املساكنة"، او 
بني رئيس الجمهورية وبني املعارضة التي 
رئيس  ويكمل  السلطة  تسلمت  تكون 
يف  يكون  القرار  لكن  واليته،  الجمهورية 

يد االكرثية التي تحكم.

التوافق على انتخاب 
رئيس ليس امرا ضروريا 

ومفروضا


