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وقع لبنان مرة رابعة منذ االستقالل يف حالة شغور سدة رئاسة الجمهورية، لكن هذه املرة بوجود حكومة مستقيلة اصال، 
لكنها مضطرة اىل ترصيف االعامل بالحدود الضيقة بعد تعذر تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية العهد، يف ظل خالف دستوري 

وسيايس عىل حقها يف مامرسة صالحيات رئيس الجمهورية، ومخاوف من حصول فوىض دستورية وسياسية وامنية 

خالفات الحكومات وصالحّيات الرؤساء والوزراء
دستور الطائف... ما له وما عليه

القرص  عون  ميشال  العامد  الرئيس  غادر 
متاما  الخلف،  يسلم  ان  دون  من  الجمهوري 
الجديد  والخلو  سلفه،  من  يتسلم  مل  هو  كام 
الظروف  حيث  من  مختلف  االوىل  الرئاسة  يف 
الدستورية، كون رئيس الجمهورية استبق انتهاء 
الرئيس  حكومة  استقالة  مرسوم  بتوقيع  الوالية 
نجيب ميقايت، االمر الذي عّقد االمور اكرث وزاد 
الحكومة  رشعية  حول  الدستوري  االستعصاء 
وقدرتها عىل ترصيف االعامل يف النطاق الضيق.

يف  وثغر  وغموض  التباسات  نتيجة  ذلك  جاء 
واملامرسة  التجارب  اظهرتها  الطائف،  دستور 
خالل  بنوده  تنفيذ  يف  واالنتقائية  الخاطئة 
السنوات الـ33 املاضية من عمر اتفاق الطائف 
وميثاقه الوطني، بدليل ان هذه املامرسات ادت 
اىل خالفات حول تشكيل الحكومات وصالحيات 
الوطني  امليثاق  ومفهوم  والوزراء  الرؤساء 
مقدمة  يف  ورد  ما  لجهة  السيام  واملشاركة، 

يجب التفتيش عن اليات اخرى سياسية اكرث منها 
اجرائية دستورية؟

مثة من يرى ان من االفضل ان يتم العمل عىل 
معالجة مكامن الخلل العميل يف معالجة مخالفة 
الدستور والقوانني. وهناك من ال يعتقد بوجوب 
اجراء التعديالت املحدودة يف الطائف يف بعض 
البنود او توضيحها او تفسريها بشكل نهايئ حتى 
ال تتكرر املخالفات او السجاالت، ومثة من يرى ان 
املشكلة ليست يف الصالحيات بل يف سوء تطبيق 

الطائف.
يف هذين الحوارين مع نائبي الطائف السابقني 
بال  واقعي  نقاش  واكيم،  ونجاح  رزق  ادمون 
تولدت  التي  االزمات  اسباب  عن  خلفيات 
خالل تطبيق دستور الطائف، وما هو املطلوب 
ملعالجتها. فقد كانا يف عداد الفريق النيايب الذي 
صاغ معظم بنود الدستور، ومنها املواد االصالحية 

التي كان من املفرتض تطبيقها.

غاصب مختار

تحقيق
jornalist.70@gmail.com

ال  للتوطني،  ال  الثالث:  الالءات  من  الدستور 
للتقسيم، ال ألي رشعية تناقض العيش املشرتك، 
االلتزام  عدم  من  مصدر خوف  ما شكل  وهو 
التفسري املتناقض للميثاق الوطني  به يف ضوء 
بدمج  الدولية  واملطالبات  املشرتك،  والعيش 

الالجئني والنازحني يف املجتمع اللبناين. 
الطائف  اتفاق  تناول  من  بد  ال  املجال،  يف هذا 
التي  التجارب  بعد  عليه،  وما  له  ما  ودستوره، 
مر بها لبنان من تعطيل حكومي وشغور رئايس 
وحكومي، وخالف عىل الصالحيات وكيفية تشكيل 
الحكومات، واملهل الدستورية للرؤساء والوزراء، 
والبنود التي مل تنفذ منه؟ هل بات من الرضوري 
اعادة النظر يف بعض بنوده توضيحا او تعديال؟ 
ما املطلوب الستكامل تنفيذ ما مل ينفذ منه؟ ما 
عالقة املعادالت الخارجية بكل ما جرى يف لبنان 
منذ العام 1989 وما يحصل حاليا. اخريا، هل يف 
االمكان ايجاد حل من ضمن اليات الدستور، ام 

رزق: ال ثغر في الدستور
واملطلوب تطبيقه بامانة

الوزير والنائب السابق ادمون رزق.

التي  لالزمات  الدستورية  االسباب  هي  ما   ■
ثالث  الرئاسة  موقع  شغور  اىل  وادت  نعيشها 
مرات، والخالفات حول املهل الدستورية والنصاب 
رئييس  وصالحيات  الرئيس،  انتخاب  يف  النيايب 

الجمهورية والحكومة يف تشكيل الحكومة؟
□ ال اسباب دستورية مسوغة لتامدي الشغور، 
فالعلة يف التطبيق. النصوص واضحة والواجبات 
محددة. املطلوب قراءة وفهم، ارادة وعزم. ال 
انفصام،  ألي  عابرة  وطنية  صحوة  من  بديل 
الدين!  يف  كام  الوطنية،  يف  رِشك  ألي   رافضة 

عند نكول الوكيل عىل االصيل ان يعزله.

مبهلة  املكلف  الرئيس  الدستور  يقيد  مل  ملاذا   ■
ومنح  الوزاري  البيان  وضع  مبهلة  اسوة  زمنية 

الثقة؟ 
للتأليف،  مهلة  تحديد  الطائف  يف  طرحت    □
فقال يل الرئيس صائب سالم، رحمه الله: وماذا 
حتى  املهلة  انقضاء  الجمهورية  رئيس  تعمد  لو 
نرتك  هل  سألته:  وعندما  التأليف؟  آخر  يكلف 
معقول  هو  ما  ال،  اجابني  غاربه؟  عىل  االمر 

يف  كام  وغدا،  اليوم  املطلوب،  لذلك   مقبول. 
ان  ولندرك  العامة،  املصلحة  يف  التبرص  االمس، 
علينا جميعا منع املزيد من الخراب، وان ال نهيل 

عىل الجمهورية الرتاب.

الحكومة  ان  يقول  الذي  الرأي  من  انت   ■
يف  االعامل  بترصيف  تقوم  ان  ميكن  املستقيلة 
وضع  عدم  سبب  وما  الرئايس؟  الشغور  حالة 
نص دستوري يراعي هذه املسألة فرتك املوضوع 

غامضا؟

مهمتها  املوجودة،  هي  املستقيلة  الحكومة   □
القيام بكل ما من شأنه درء الفراغ واستمرار عمل 

مرافق الدولة وسالمة الوطن، فقط.

■ ما هي الثغر يف دستور الطائف وكيف تعالج؟
بامعان  قراءته  املطلوب  الدستور.  يف  ثغر  ال   □
هذه  جهالة  بأمانة.  وتطبيقه  باحسان  وفهمه 
ومخالفتها  الحكم،  لتويل  االهلية  تفقد  املبادئ 

خيانة عظمى.

■ ما هي ايجابيات الدستور؟
□ تأكيده وحدة لبنان، ارضا وشعبا ومؤسسات، 
رشاكته  الحر،  الدميوقراطي  الجمهوري  نظامه 

العربية وانفتاحه العاملي يف انسانية جامعة.

■ هل ترى رضورة لتعديل او توضيح بعض مواد 
حول  يختلف  التي  تلك  السيام  الطائف  دستور 

تفسريها النواب؟
□ ال رضورة اطالقا لتعديل اي نص يف الطائف، 
ال وثيقة وال دستورا، اما االختالف حول تفسريه 
تبديل  اىل  ال  وتفهم  قراءة  حسن  اىل  فيحتاج 
هو  حذف،  او  اضافة  بوجوب  التذرع  وتعديل. 
يقصد  من  وعىل  القراءة،  صحة  لعدم  تغطية 
ان ال يخلف. وان كان  يلتزم  ان ال يحنث ومن 
وفقا  فيها  وينظر  فلتطرح  اضافية  موجبات  مثة 

الحكام الدستور نفسه.

اصبحت  الوطني  الوفاق  وثيقة  ان  ترى  ■ هل 
كلها ضمن الدستور ام ان هناك امورا غري منظورة 

تفرتض تعديل الدستور؟

الذين اجتمعوا يف الطائف. املهم ان نقرأ بنية 
باالخر  الواحد  يرتبص  ان  اما  والتفهم.  الفهم 
الرد  بزعم غموض او تورية، فكل ما يحتاجه 
القراءة. كل ما يجب تضمينه  هو االمعان يف 
وروحا،  نصا  الوفاق،  وثيقة  من  الدستور  يف 

موجود فيه.

■ املجلس النيايب منح نفسه حق تفسري الدستور 
بينام كان هذا االمر منوطا باملجلس الدستوري، 
هل ترى ذلك صحيحا ام يجب اعادة الصالحيات 

للمجلس الدستوري؟
□ صالحية تفسري الدستور هي من حق املجلس 

النيايب نظرا اىل دوره الرقايب والترشيعي املطلق.

ال اسباب دستورية مسوغة 
لتمادي الشغور

□ تضمنت وثيقة الوفاق الوطني مجمل ارادة 
الشعب اللبناين يف الوحدة الوطنية وان تعدد 
مذاهب وطوائف. كل من يقرأ بامعان املواد 
التعديل مل  ان  متاما  يدرك  املعدلة  الدستورية 
والنواب  املشرتعون  ارادها  نية  اي  عن  يغفل 

ودستوره،  الطائف  اتفاق  نواب  من  كنت   ■
املاضية  السنوات  التجارب خالل  اظهرت  وقد 
الكثري  يف  تناقض  واحيانا  وغموض  ثغر  وجود 

من بنوده، ما توصيفك لذلك؟
او  النصوص  يف  بنقص  تتعلق  ال  املسألة   □

واكيم: الطائف نتيجة معادالت
خارجية غير متوافرة حاليا

اتفاق  طّبق  مبن  وال  تناقضها  او  التباسها 
الطائف من اللبنانيني. املسألة االساس ما هو 
لتاريخ  امتداد  هو  الطائف  اتفاق  الطائف؟ 
العام 1860 اىل  لبنان منذ  السلطة يف  تركيبة 
معادلة  توافر  نتاج  هي  الرتكيبة  هذه  اليوم. 

لبنان،  يف  النفوذ  لتقاسم  ثالثية  خارجية 
كان  املعادلة  هذه  تتوافر  كانت  وعندما 
اختالل  واي  وازدهار،  باستقرار  ينعم  لبنان 
سياسية  ازمات  اىل  يؤدي  كان  املعادلة  بهذه 

او حروب اهلية، وتقاسم النفوذ كان يتم 
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الطوائف  هي  التي  الداخلية  االدوات  عرب 
السياسية، وآخر صيغة كانت اتفاق الطائف. 
الطائف معادلة امريكية – سورية - سعودية، 
يف  السالم  ملؤمتر  االعداد  مرحلة  يف  جاءت 
ايار  الرشق االوسط يف مدريد عام 1990. يف 
الرباط،  يف  العربية  القمة  انعقدت   1989
شارك فيها الرئيس حافظ االسد رغم خالفه مع 
امللك الحسن وقتها، وتم تفويض ملك املغرب 
ووافق  السالم  لعملية  االعداد  العرب  باسم 
الرئيس االسد، وبارك كل خطوات يارس عرفات 
السلمية فتنازل عن الورقة الفلسطينية، وبارك 
الورقة  عن  فتنازل  الحسني  االردن  ملك  دور 
عىل  االسد  حصل  ذلك  مقابل  يف  االردنية. 
مؤمتر  عقد  وتم  اللبنانية"،  الورقة  "نصف 
الطائف وتشكيل  اللبنانيني يف  للنواب  وطني 

اللجنة العربية الثالثية العداد املؤمتر.

الطائف فشل  اتفاق  ان  اعتبار  متى ميكن   ■
او مل ينفذ؟

املعادلة  طارت  عندما  الطائف  اتفاق  طار   □
عام  املعادلة  خارج  سوريا  واصبحت  الثالثية 
تعويض  جرى  لكن  املعادلة  فاختلت   ،2005

الغياب السوري بوجود حزب الله.  
   

بعض  تعديل  او  توضيح  وجوب  ترى  هل   ■
البنود وما هي؟ السيام حول املهل )يف انتخاب 
والصالحيات  الحكومة(  وتشكيل  الرئيس 
ونصاب جلسات املجلس سواء النتخاب رئيس 

الجمهورية او رئيس املجلس؟  
□ يتكلمون عن الصالحيات واملهل وسواها 
من مواد دستورية، لكن يف املعادلة الجديدة 
لبنان،  يف  الطائفية  للقوى  االحجام  تحددت 
فامذا يعني القول تقلصت صالحيات رئيس 
جامل  ايام  التقليدية  املعادلة  الجمهورية؟ 
وحلت  انتهت،  شهاب  وفؤاد  النارص  عبد 
والسعودية،  وسوريا  امريكا  معادلة  محلها 
ونقلت  الداخلية  القوى  احجام  فتغريت 
مجلس  اىل  الجمهورية  رئيس  صالحيات 
حصته  طرف  لكل  حيث  مجتمعا،  الوزراء 
وله الثلث املعطل. مبعنى الشيعية السياسية 
للسعودية،  السياسية  والسنية  لسوريا، 

واملسيحية السياسية لالمرييك. 

■ كيف يستقيم الوضع، وهل من حلول ولو 
ترقيعية او موقتة من ضمن الدستور؟ 

بحلول  حتى  نقوم  ان  علينا  ممنوع  نحن   □
ترقيعية. اذا اردنا توقع مثل هذه الحلول يجب 
عندما  فيها؟  مصلحة  للخارج  هل  نعرف  ان 
نتحدث عن الخارج، نتحدث يف الدرجة االوىل 

عن السياسة االمريكية.

■ اال توجد مخارج دستورية لالزمة الحالية؟
□ لالسف ال مخارج. اذا تعلقنا بالشكل يجب ان 
تحصل جلسة النتخاب رئيس للجمهورية، لكن 
االمرييك يريد رئيسا للجمهورية تابعا له بالكامل 
الله  حزب  وجه  يف  الوقوف  عىل  قادرا  يكون 
الذي جاء ليمأل الفراغ السوري يف هذه املعادلة. 

النائب السابق نجاح واكيم. 

اتفاق الطائف 
كان نتيجة معادلة اميركية - 

سورية - سعودية

الحزب لن يقبل برئيس معاد له، والعقدة هنا.

دستور  يف  وردت  التي  االيجابيات  هي  ما   ■
الطائف؟

□ يف النصوص الدستورية االيجابيات هي قليل 
من مساحيق التجميل، مثال بند الغاء الطائفية 
ملاذا  لكن  "بالزعربة".  ادخلناه  وهذا  السياسية، 
مل يطبق؟ ألن املعادلة الثالثية ال تقبل به النه 
يخرب عليها كل يشء، يعني نقل لبنان من تقرير 
سياسة الداخل اىل سياسة الخارج. اما موضوع 
فهي  والحكومة،  الجمهورية  رئييس  صالحيات 

ليست اصالحا بل ترجمة ملعادلة.

تفسري  حق  نفسه  منح  النيايب  املجلس   ■
الدستور بينام كان هذا االمر منوطا باملجلس 
الدستوري، هل ترى انه يجب اعادة الصالحيات 

اىل املجلس الدستوري؟
□ هذه ايضا حصل نقاش حولها، ويف كل دول 
العامل التي يوجد فيها قضاء محرتم حتى املحاكم 
مخالفا  كان  اذا  قرار  اي  تطبيق  عدم  تقرر 
املجلس  اىل  الصالحيات  نقلوا  لذلك  للدستور. 
النيايب ليبقى الحاكمون قابضني عىل الوضع ومل 
يعطوها للمجلس الدستوري رغم انه يتم تعيني 

اعضائه من املجلس النيايب والحكومة!.


