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داود رمال

تحقيق

العام  من  املوروثة  والترشيعية  الدستورية  االستحقاقات  الجديد  العام  حمل 
تحدي  امام  النيايب  املجلس  تضع  وهي  الحل،  عىل  استعصت  والتي  املنرصم 
االنجاز، مبا يحقق انتظام الحياة الدستورية وسالمة عمل املؤسسات واالدارات 
التعايف  خطة  تنفيذ  بدء  تسهل  التي  القانونية  املرتكزات  كل  وتوفري  العامة، 

املدعومة من املجتمع الدويل

األولوية للحوار والتوافق وعدم إنتظار الخارج
مجلس النواب أمام تحدي إنتخاب الرئيس والتشريع

تواجه  التي  امللحة  االستحقاقات  ابرز 
مجلس النواب هي انتخاب رئيس جديد 

الحشيمي: الخوف ان ينسحب 
التعطيل على التشريع 

النائب بالل الحشيمي.

رئيس  انتخاب  جلسات  ستستمر  هل   ■
للجمهورية تدور يف الحلقة املفرغة ذاتها؟

□ دستوريا، حددت املواد 73 و74 و49 من 
الرئيس  النتخاب  الدستورية  املهلة  الدستور 
وظروفه وطريقته. من حيث الدستور، ليس 
من املفرتض ان تطول مسألة انتخاب رئيس 
بالوفاق  املتصل  العرف  ان  غري  الجمهورية، 
االنتخاب  عملية  ادخل  وامليثاقية،  الوطني 
السياسيني  االطراف  ان  تعقيدات، السيام  يف 
املمثلني يف مجلس النواب يطرحون وجهات 
نظر متباعدة حول هوية رئيس الجمهورية. 
املجلس  مكونات  بني  هي  التعقيدات 
املتباينة، وهي بني الحلفاء ايضا املتفقني عىل 
الورقة البيضاء، واملختلفني عىل كيفية ملئها 
باسم رئيس جمهورية متفق عليه. يف مقابل 
45 صوتا لرئيس مرشح هو ميشال معوض، 
لنواب  صوتا  و28  بيضاء،  ورقة   55 هناك 
هذين  بني  خيارهم  حسم  يستطيعوا  مل 
املوقفني. هذه العقدة السياسية الحالية، يف 
مجلس  ازمة  تطيل  السيايس،  االنقسام  ظل 
اغلبية  خالل  من  ولو  التوافق،  يف  النواب 
رئيس  انتخاب  عىل  صوتا،   65 اي  مطلقة 

الجمهورية اللبنانية.

الدوامة  هذه  من  الخروج  اىل  السبيل  ما   ■
والذهاب اىل انجاز االستحقاق الرئايس؟

الظروف  وسط  الدوامة  هذه  ان  يبدو   □
نصل  وقد  ستطول،  بها  املحيطة  السياسية 
عىل  نتفق  مل  حال  يف  سيايس  انسداد  اىل 
وبسقف  بوقت  محدد  جدي،  حوار  اقامة 
االختالف  بنود  مناقشة  عىل  ومبني  زمني، 
النواب.  مجلس  يف  الرئيسيني  االطراف  بني 
الدولة  فالحوار ينبغي ان يكون حول هوية 
دولة  البلد:  هذا  من  نريده  وما  اللبنانية، 
"حديقة  ام  واستقالل،  سيادة  ذات  فعلية 
خلفية" )Backyard(  لحل نزاعات االخرين 
عىل ارضنا. وتتفرع يف نقاشات جلسة الحوار 
من  املوضوع،  بهذا  املتعلقة  التفاصيل  كل 
ثم  عليها  والرد  بيانات  بطرح  االكتفاء  دون 
يذكر.  تقدم  دون  الجلسات  من  الخروج 
الترشيعية  العقود  اخذ  النواب  عىل  كام 
مثابة سقف  تعترب  التي  االعتبار،  العادية يف 
زمني يجب عدم تناسيه، واالغراق يف دوامة 
جلسات انتخاب رئيس الجمهورية من دون 
من  الصلب  التموضع  هذا  النتيجة.  حسم 
االطراف كافة لن يؤدي اىل حلحلة، بل عىل 
سينسحب  النه  سوءا  االمر  سيزيد  العكس 

بشكل  انعكس  كام  الترشيع،  تعطيل  عىل 
سلبي عىل ادارة الدولة ومؤسساتها.

■ هل املطلوب االتفاق عىل تسوية شاملة اكرب 
من دوحة واقل من طائف تتوج بانتخاب رئيس؟

الرضورة  وفرضته  طارئة  بصورة  جاء  الطائف   □
الخرض  اكلت  بالبالد  عصفت  اهلية  حرب  بعد 
واليابس، وقاتل فيها الجميع ضد الجميع. وكانت 
كل  يف  تحمل   ،1975 عام  اندلعت  التي  الحرب 
طرح  عىل  والدين  الفكر  ورجال  السياسيني  مرة 
وثائق اصالحية، تخرج البالد من ازمة دميوقراطية 
تعقدت جدائلها مع االعامل العنفية التي دمرت 
هناك  كان  الدوحة،  اتفاق  يف  البالد.  مؤسسات 
شهرا،   18 ملدة  استمرا  للبالد  وتعطيل  مامنعة 
وكانت التسوية مبنية عىل اختيار رئيس جمهورية 
من لون واحد يف مقابل رئيس حكومة من الطرف 
الثاين. يبدو ان االنقسام بني 8 و14 عقد االنقسام 
اعراف  نتيجة  البلد  وبات  ورسخه،  السيايس 
الدوحة، عرضة يف كل مرة للتعطيل يف الحكومة. 
يف  الترشيع  اىل  التعطيل  هذا  ينشد  ان  الخوف 
ما  السياسية.  املناكفة  نتيجة  النواب  مجلس 
انفسهم  املعطلون  يسأل  ان  هو  اليوم،  نحتاجه 
استمر  يريدون؟ واي دولة ستبقى يف حال  ماذا 

مفهوم الدويلة واالنفالت االمني، والفوىض املالية 
واالقتصادية؟ اذا تم تحديد العنوان الذي من اجله 
يتم رفض رئيس جمهورية مرشح، من املنطقي ان 
تستبدل االوراق البيضاء باسم مرشح آخر، ولو مل 
يكن املرشح املطروح حاليا. كام من املنطقي ان 
السيايس  التعطيل  بدل  الباقون خيارهم،  يحسم 
يشبه  انه  سوى  تفسريه  ميكن  ال  والذي  الثاين، 
الدميقراطي  السجال  من  اكرث  السيايس،  الزجل 
املبني عىل قواعد واضحة. لسنا يف حاجة سوى 
اىل ترتيب خياراتنا وفق املصلحة الوطنية، ووفق 
مصلحة الناس التي تتطلبها االوضاع الحالية اكرث 
من اي وقت مىض. ليس املطروح تعديل دستوري 
تشكيل  اعراف جديدة ضمن  اقرتاح  وال  حاسم، 
تسوية  وال  معطل،  ثلث  املطروح  وال  الحكومة، 
رئيسني )جمهورية وحكومة( يف سلة واحدة. بل 
النقاش يدور حول دولة سيدة حرة مستقلة، ام 
دويالت وانفالت امني، وتهريب يدمر االقتصاد، 
وتعطيل الصالح اقتصادي ينتظره اللبنانيون منذ 
اكرث من سنتني. فلنتفاهم عىل هذه العناوين يف ما 
بيننا، ولسنا يف حاجة اىل قوى خارجية تتفهم هذه 
الرضورة اكرث منا، فنحن اهل االرض ونحن ادرى 

مبا حيوي لها والستدامتها لالجيال املقبلة.

■ يبدو ان الخارج مشغول كليا عن لبنان، ملاذا 
وعدم  االتفاق  اىل  الداخل  يف  االفرقاء  يبادر  ال 
االستمرار يف انتظار تدخل الخارج او كلمة رس منه 

للسري بانتخاب رئيس؟
التاريخية، كان الخارج دامئا هو  التجارب  □ وفق 
اي  يف  السيايس  االنسداد  حل  يف  االسايس  الالعب 
استحقاق رئايس، ويا لالسف كانت الطبقة السياسية 
تفشل يف العديد من املرات يف ايجاد قواسم مشرتكة 

اهتامما بالشأن اللبناين، واقل من اي وقت مىض، 
من حيث رد فعلها البطيء عىل ما يحصل عىل 
الساحة اللبنانية ككل. حتى املراهنة عىل انعقاد 
"اللقاء الرباعي" يف باريس، هي مراهنة ينبغي ان 
لبنان.  الحكم يف  اطراف  لدى  تكون موجودة  ال 
فاالجتامع الدويل - االقليمي الذي نسج خيوطه 
يتضح  مل  ماكرون،  اميانويل  الفرنيس  الرئيس 
املتحدة  الواليات  من  لكل  فيه  التمثيل  مستوى 
االمريكية واململكة العربية السعودية وقطر، كام مل 
تتضح فيه ما اذا كانت النقاشات ستتمحور حول 
االزمة اللبنانية فقط ال غري، ام ستكون جزءا من 
والغاز  النفط  تطال  قد  متعددة  نقاشات  الئحة 

واالزمة االوكرانية وغريها.

االنقسام السياسي يطيل 
ازمة خلو سدة الرئاسة 

لتقريب وجهات النظر. اذ ال يزال النقاش حادا منذ 
اغتيال الرئيس الحريري عام 2005 حيال انجاز قيام 
الدولة السيدة املستقلة، ام تغليب مفهوم الدويلة 

والفوىض واالنفالت عىل ما سواه؟
اقل  الخارج  تبدو حركة  السيايس،  التحليل  وفق 

الالزمة  الترشيعات  واقرار  للجمهورية، 
تنازع  االصالحية، وسط  بالقوانني  املتصلة 

بني َمن يقول ان املجلس يف حالة انعقاد 
الترشيع،  ميكنه  وال  رئيس  النتخاب  دائم 
نفسه  سيد  املجلس  ان  يقول  َمن  وبني 
ويستطيع الترشيع يف كل ما يعود بالفائدة 

عىل الدولة واملؤسسات واملواطن. 
"االمن العام" حاورت النائب الدكتور بالل 
حول  عطالله  غسان  والنائب  الحشيمي 

استحقاقي االنتخاب والترشيع.

عطاالله: املطلوب تطبيق دستور
الطائف في جوهره الحقيقي

رئيس  انتخاب  جلسات  ستستمر  هل   ■
للجمهورية تدور يف الحلقة املفرغة ذاته؟

□ نحن كتيار وطني حر، نسعى اىل كرس هذه 
الحلقة الفارغة من خالل املبادرة التي يقوم بها 
النائب جربان باسيل والتي يعرضها  التيار  رئيس 

عىل سائر االفرقاء واالحزاب، اليجاد توافق حول 
مبادئ اصالحية اساسية وحتمية للنهوض بالدولة 
والخروج من االزمة السياسية واالقتصادية الحالية. 
اسامء  بجوجلة  حاليا  يقوم  القوى  لبنان  تكتل 
للوصول اىل دعم ترشيح شخصية ميكن ان تتوافر 

فيها الرشوط التوافقية الداخلية، خصوصا لناحية 
طأمنة املقاومة وتأمني الدعم الداخيل والخارجي 
لها، آملني يف ان تلقى هذه املبادرة اذانا صاغية 
واياد ممدودة ألن عبء االزمات املتتالية اصبح 

ثقيال جدا عىل املواطن.

aborami20@hotmail.com
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الدوامة  هذه  من  للخروج  السبيل  ما   ■
والذهاب اىل انجاز االستحقاق الرئايس؟

□ السبيل الوحيد للخروج من هذه الدوامة هو 
املعنيني  االطراف  بني  والتالقي  الحوار  من خالل 
املصالح  عىل  العليا  لبنان  مصلحة  وتغليب 
فاالزمة  الضيقة.  والفئوية  والحزبية  الشخصية 
الدولة  املجتمع وتشل مرافق  تطاول كل رشائح 
واملامطلة،  وال تخدم اال مصلحة الحزبيني الذين 
يزدهرون عىل انقاض املؤسسات ويستفيدون من 

تفكك الدولة.

■ هل املطلوب االتفاق عىل تسوية شاملة اكرب 
من دوحة واقل من طائف تتوج بانتخاب رئيس؟

□ ال شك ان تجربة الطائف عىل مدى اكرث من 30 
عاما اظهرت فيه العديد من الثغر، ابرزها غياب 
املهل الدستورية التي تضبط تكليف رئيس جديد 
للحكومة وتشكيل حكومة دستورية فاعلة، ومتنع 
املامطلة وتجنب الفراغ يف السلطة التنفيذية التي 
هي العجلة الرئيسية يف النظام اللبناين. ما نعيشه 
واملامرسات  الثغر  هذه  نتيجة  اال  هو  ما  اليوم 
الخاطئة للدستور. لذا نرى اننا نحتاج اىل حلول 
الطائف  تطبيق  اىل  والعودة  املعضالت  لهذه 
النظام  تطوير  حتمية  مع  الحقيقي،  جوهره  يف 
ليتامىش ومقتضيات العرص الحايل عىل كل الصعد. 
نحن كتيار وطني حر، كنا وال نزال اول املطالبني 

بانجاز الالمركزية االدارية واملالية املوسعة، قناعة 
منا بأنها الحل االمثل لتحسني املراقبة واملحاسبة 
وادارة املال العام ومؤسسات الدولة، والنها تؤمن 
رشاكة حقيقية بني املواطن واملسؤول. ان تعديل 
النظام وتطويره هام نقطتان اساسيتان عىل طريق 

حلحلة ازمة الحكم وازمة النظام الحاليتني.

■ يبدو ان الخارج مشغول كليا عن لبنان، ملاذا 
وعدم  االتفاق  اىل  الداخل  يف  االفرقاء  يبادر  ال 
االستمرار يف انتظار تدخل الخارج او كلمة رس منه 

للسري بانتخاب رئيس؟
□ هناك قلة من السياسيني واالحزاب غري مرتبطة 
بالخارج وغري مرتهنة الجندات اجنبية، وال تويل 
مصلحة  متليه  وملا  املواطن  يريده  ملا  اال  اهمية 
البالد العليا. ان الوضع السيايس االقليمي والدويل 
قامئا  كان  الذي  الوضع  ما،  حد  اىل  يشبه  اليوم 
عام 2016 واستطعنا يومها انجاز تفاهم داخيل 

النائب غسان عطاالله.

باسيل يسعى 
الى تأمني الحاضنة النجاح

اي اتفاق داخلي

ميشال  الرئيس  انتخاب  عن  امثر  بامتياز  لبناين 
عندما  لالسف،  لكن،  الدولة.  رأس  عىل  عون 
يكون التوافق الداخيل غري متني وعندما ال يقرتن 
وتكون  ناقصا  يبقى  املناسب،  الخارجي  بالدعم 
النتيجة تصارعا داخليا عقيام وعرقلة لالنجازات 
وحرمان اللبنانيني من ابسط حقوقهم. ما يسعى 
اليه النائب باسيل، من خالل لقاءاته يف الداخل 
والخارج، يهدف اىل تأمني الحاضنة الالزمة النجاح 

اي اتفاق داخيل.

محصورا  النيايب  املجلس  عمل  سيستمر  هل   ■
بجلسات االنتخاب، اليس هناك حاجة اىل جلسات 

ترشيع؟
□ وفقا للدستور اللبناين، ال اولوية يف عمل املجلس 
التنفيذية  السلطة  احياء  اعادة  تعلو عىل  النيايب 
وانتخاب رئيس للجمهورية يشكل الحجر االساس 
يف اعادة انتظام الدولة. ان مجلس النواب الحايل 
يشكل املؤسسة الوحيدة التي ال تزال قامئة من  
دون شوائب دستورية، يف ظل حكومة مستقيلة 
والفراغ يف الرئاسة االوىل. لذا من املحبذ ان يقوم 
شأنها  من  التي  الرضورية  الترشيعات  باقرار 
تسيري امور الناس، وتساهم بانتظام مالية الدولة 
وقانون  كونرتول  الكابيتال  اقرار  مثل  ولو جزئيا، 
القوانني  من  وغريها  املحولة  االموال  استعادة 
االصالحية التي تقدم بها تكتل لبنان القوي منذ 
ادراج  يف  ترتنح  تزال  ال  والتي  االشهر،  عرشات 

اللجان النيابية.

■ ما هي ابرز القوانني التي يفرتض ان ينجزها 
عىل  التوافق  تنتظر  ال  والتي  النواب  مجلس 

امللف الرئايس؟
□ تكمن املشكلة االساسية يف مجلس النواب يف 
اصدارها  اللجان، ويف  القوانني يف  بدراسة  التأخر 
ونرشها. عىل مجلس النواب ان ينفض الغبار عن 
ومناقشتها  االدراج  يف  املنسية  القوانني  مشاريع 
ثقة  الستعادة  متهيدا  وقت  ارسع  يف  واقرارها 
املواطنني بهذه املؤسسة الدستورية. لكن، تبقى 
العربة يف التنفيذ وتطبيق القوانني. ال ميكن لعمل 
مجلس النواب ان يكتمل يف ظل عدالة مشلولة 
بفعل وجود قضاة مرتهنني للسياسيني، متقاعسني 
عن القيام بدورهم، متورطني يف الفساد ومتواطئني 

يف حامية الفاسدين ويف شل مؤسسات الدولة.


