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الملف
رضوان عقيل

معلولي :الطائف لم يط ّبق
وال بديل منه

ثالثة عقود على الطائف ومندرجاته األساسية لم تط ّبق:
الالمركزية اإلدارية وإلغاء الطائفية وقانون اإلنتخاب
ثالثة عقود مرت عىل اتفاق الطائف الذي نقل لبنان من ضفة الحرب اىل
السلم واستقرار مؤسسات الدولة ،بدءا من الرئاسات الثالث تحت مظلة دستور
جديد .لكن الحكومات املتعاقبة مل تطبق رزمة مندرجات الطائف ،علام انه
ال يزال محل طموح رشيحة كربى من اللبنانيني رشط ان تتمكن قياداتهم من
التخلص من رسطان الطائفية
يفتح ثالثة من النواب السابقني ،نائب
رئيس املجلس االسبق ميشال معلويل
وزاهر الخطيب وجربان طوق ،شاركوا يف
والدة اتفاق الطائف دفاترهم القدمية
وهم يعاينون واقع الدستور اليوم الذي
يتنازعه عدد كبري من االزمات التي تعيشها

مَ ن تبقى
من نواب الطائف

اكرث الحكومات التي تعاقبت ،وسط اسئلة
اللبنانيني املتتالية عن الحواجز والعوائق
التي منعت املسؤولني واملعنيني من تطبيق
مندرجاته ،وملاذا مل تطلق عجلة اطالق
الهيئة الوطنية اللغاء الطائفية السياسية،
مع االشارة اىل كل قوانني االنتخاب منذ

التسعينات اىل العام  2018مل تول هذا
الجانب اي اهتامم .اجمع النواب السابقون
الثالثة عىل ان اتفاق الطائف مل يتم
تطبيقه ،ورموا املسؤولية يف هذا السياق
عىل الحكومات التي تعاقبت منذ اوائل
التسعينات اىل اليوم .وحذروا من االستمرار
عىل هذه الحال التي ستجلب يف رأيهم
املزيد من االزمات واملشكالت ،وستؤدي تاليا
اىل عدم انتظام الحياة السياسية يف البلد.
"االمن العام" اضاءت عىل هذه النقاط
وسعت اىل معرفة كل ما تم تنفيذه من
وثيقة الوفاق الوطني؟

ال يزال من برملان  1972الذي اقر اتفاق الطائف عام  1989النواب:
الرئيس حسني الحسيني ،ميشال معلويل ،زاهر الخطيب ،جربان طوق ،انور الصباح ،منيف الخطيب ،ادمون
رزق ،طارق حبيش ،حسن الرفاعي ،مخايل ضاهر ،طالل املرعبي ،عثامن الدنا ،محمد يوسف بيضون ،صالح
الخري ،بطرس حرب ،بيار دكاش ،نجاح واكيم ،الرب منصور وهو الوحيد من بينهم نائب حايل.

■ ماذا تبقى من اتفاق الطائف؟
□ يف اختصار الطائف مل يطبق .مثة اصالحات
سياسية عدة تضمنها ومل تنفذ مثل الغاء
الطائفية السياسية واطالق الهيئة املطلوبة
لهذه الغاية .لكن اهم ما مل يطبق منه هو
الالمركزية االدارية املوسعة ،وهي ليست
فيديرالية بل تأيت عىل شكل كونفيديرالية .ال
حل امامنا اليوم اال باتباع الالمركزية االدارية.
ما مل يطبق ايضا هو عدم انشاء الهيئة
الوطنية اللغاء الطائفية السياسية علام ان
هذه العملية ال تتم بكبسة زر .ال بد من
التمهيد لهذه الهيئة وانطالقتها رشط ان يبدأ
التحضري لها يف املدارس اوال .مثة من يقول ان
ليس من مصلحته الغاء الطائفية السياسية يف
هذا التوقيت بالذات ،وهذا ما يعتقد به كرث،
الن هذا النائب او ذاك وصل اىل الربملان عرب
الطائفية ،لذلك لن يعمد اىل الغائها .شاركت
يف الطائف وانجازه ولست ضده .ومن يدعو
اىل الغاء الطائفية السياسية يعمل عىل
الغاء نفسه ،هذا ما تعتقده اكرثية الطبقة
السياسية ويا لالسف.
■ من يتحمل مسؤولية عدم تطبيق اتفاق
الطائف؟
□ تقع املسؤولية هنا عىل الطبقة
السياسية التي تعاقبت عىل الحكم منذ
مطلع التسعينات حتى اليوم .مثة جهات ال
مصلحة لها يف تطبيق الطائف النه يؤدي
اىل عدم وجودها ،وهناك قوى طائفية
تعمل اصال عىل عدم تطبيقه .ال يخىش
كرث من القول انهم يعملون وفق مبدأ
طائفي وال يقبلون بازاحتهم من الواجهة
السياسية .تتمثل هذه الفئة عند املسلمني
واملسيحيني عىل السواء ،السيام الجهات
املوجودة يف الحكم والتي ال تقبل بالتخيل
عن االمتيازات املوجودة لديها من خالل
السلطة التي متتلكها .مثة من ال يخجل من
االفصاح عن انه موجود النه طائفي .لكل
ذلك ال يتم التخيل عن الطوائف.

نائب رئيس املجلس سابقا ميشال معلويل.

شاركت في اعداد الطائف
ولست نادما
■ ما هي االنعكاسات السلبية لعدم تطبيق
الطائف؟
□ ادت السياسات املتبعة اىل عدم تطبيق
الدستور ،علام ان مثة افرقاء ال تجمعهم
قواسم وطنية مشرتكة لكنهم ال يريدون
تطبيقه.
■ ماذا بقي من الطائف؟
□ مل يطبق الطائف ليتم طرح سؤال من نوع
ماذا تبقى منه ،علام انه ال يوجد عندنا بديل
آخر منه.
■ هل انت نادم عىل مشاركتك يف انتاج
الطائف وما جلبه اىل البلد؟

□ كال .ذهبت انا وزماليئ اىل الطائف يف عز
ايام الحرب لنعمل عىل اطفاء نريانها .انهينا
الحرب وقلنا للشباب (امليليشيات) ان ما
عشناه عىل مدار  15عاما ال نريده ان يتكرر.
املطلوب هو القضاء عىل الرسطان املتمثل يف
الطائفية ،عندها تتحسن صحة الوطن.
■ ما قدمه نواب الطائف مل يحافظ عليه
خلفاؤهم؟
□ مل يحرتموا ما حققناه ،بدليل عدم تطبيقهم
االصالحات التي تضمنها الطائف .النواب
االحياء الذين شاركوا يف الطائف يحذرون
ويدعون املعنيني اىل رضورة تطبيق الطائف.
لكن املشكلة ان الطبقة الحالية مل تعالج
املرض .يف االساس ،ان الرتكيبة املوجودة اليوم
الغت الطائف واتفقت عىل العمل عىل
اساس طائفي .مل نلمس اي محاولة اللغاء
الطائفية ،الن هؤالء ال يريدون الغاء انفسهم.
انا ال استثني احدا عىل ان تجرى يف املستقبل
انتخابات نيابية ال طائفية ،مع انشاء مجلس
للشيوخ فيضبط النظام الطائفي.
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الخطيب :الطائفية تحولت
نظاما سياسيا

■ ماذا طبق من الطائف؟
□ مل يطبق يشء .اشري عىل سبيل املثال اىل
املجلس االقتصادي  -االجتامعي الذي عاد
ثم تعطل .جرى الترشيع للمجلس االعىل
ملحاكمة الوزراء ،وكنت انا يف مجلس النواب يف
حينه ،وهو من املفرتض ان يضم سبعة نواب
ومثانية يع ّينون من القضاة ،لكن مل توضع
اصول محاكامته .اصبحت الطائفية السياسية
نظاما سياسيا وخرق توزيع املقاعد الدستور
الذي يقول ان اللبنانيني يف القانون سواسية
امامه .نسأل اين هذه السواسية ،وهل يعقل
ان ينتخب مواطن  10نواب يف محافظة واخر
يفصل قضاء عىل
نائبني يف دائرة اخرى وثالث ّ
مصلحته واخر يحصل عىل محافظة .مثة مسائل
يف الطائف بدأوا يف تطبيقها ومل تستكمل،
واخرى مل تطبق .االمر الذي مل يتحقق عىل رأس
القامئة هو الغاء الطائفية السياسية .عندما قالوا
يف الطائف انه سيطبق عىل مراحل اعرتضت
شخصيا مع الزميلني توفيق عساف وفريد
جربان رحمهام الله .قلنا اننا نريد الغاء الطائفية
السياسية فورا .عندما سمعنا من النواب
املشاركني انهم يف صدد التصويت ابلغناهم
اننا لن نصوت عىل هذا البند .ابدينا موافقتنا
عىل الطائف وطالبنا بالغاء الطائفية ،لذا مل يعد
من املنطق القول انه يحتاج اىل مراحل .وافقنا
عىل اتفاق الطائف وتحفظنا عن ثالث نقاط.
شددنا اوال عىل تطبيق الغاء الطائفية السياسية
بحسب املادة  95املعدلة بالقانون الصادر يف
 9ترشين الثاين  1943انه عىل مجلس النواب
املنتخب عىل اساس طائفي باملناصفة بني
املسلمني واملسيحيني ،اتخاذ االجراءات املالمئة
لتحقيق الغاء الطائفية السياسية وفق خطة
مرحلية .اعتربوا هنا ان القانون الدستوري اعىل
من الدستور .مع انتخاب اول مجلس وطني ال
طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه
جميع العائالت الروحية وتنحرص صالحياته
يف القضايا املصريية وهي تعني الواردة يف
مجلس الوزراء والتي تتطلب االكرثية من
الحرب والسلم اىل املوازنة وتعديل الدستور.

طوق :الطائف خشبة خالص
وال بد من تطبيقه

■ كيف واكبت مراحل تطبيق الطائف؟
□ تم تنفيذ جزء من الطائف ومل يطبق
القسم االكرب منه .مل تتحقق وثيقة الوفاق
الوطني عرب البنود التي تناولتها مثل
الالمركزية االدارية املوسعة ،علام انها من
النقاط االساسية التي بحثت يف مناقشات
النواب .مثة من طالب بالمركزية سياسية
انذاك واستبدلها الرئيس حسني الحسيني
باالدارية املوسعة ،وقد اتفقنا عليها .ال
بد من التذكري بأن مسودة االتفاق كانت
مشغولة قبل توجهنا اىل الطائف ،ونحن
قمنا بادخال تعديالت عليها.

النائب السابق زاهر الخطيب.

حُ وّ لت الطائفية السياسية
الى نظام سياسي لينام
اصحاب الشأن مرتاحني
عىل الجميع ان ال يخافوا من الغاء الطائفية
السياسية الن هذه الكلمة غري موجودة وهي
ابتدعت من ايام االستعامر الفرنيس .ال توجد
طائفية سياسية بل جرى تحويلها اىل نظام
سيايس لينام اصحاب الشأن مرتاحني ،ويتقاتل
املواطنون بعضهم مع بعض.
■ ماذا عن تحقيق االمناء املتوازن؟
□ االمناء املتوازن ثقافيا واجتامعيا واقتصاديا
مل يطبق ايضا ،كذلك اصالح التعليم الرسمي
واملهني والتقني وتطوير الجامعة اللبنانية.
لو سألت نائبا لقال لك انا امثل كرسوان او
الشوف ،وينبغي ان يكون ممثال لالمة .ما
يحصل هو نقيض هذه املادة املوجودة قبل

والدة الطائف .مثة من اعرتض عىل الغاء
الطائفية السياسية تحت شعار انه ميس
الطوائف واالحوال الشخصية .جوايب هنا
ان الجميع يشاركون يف الترشيع عىل اساس
طائفي ودوائر صغرية .عندما يتم االتيان
عىل ذكر االحوال الشخصية ،ال ميكن ملجلس
الوزراء بت القضايا املصريية اال من خالل
االستعانة مبجلس الشيوخ الذي يقول ان
هذه القضية مصريية مثل تعديل الدستور.
املطلوب الغاء الطائفية السياسية املدسوسة
وليس الطوائف الذي يعترب تعددها نعمة.
اما استغالل الطائفية وارشاك الله مع زعيم
الطائفة فهو نقمة.
■ هل انت خائف عىل الطائف؟
□ يبقى االبهام االخري هو قانون االنتخاب
ومل نصل اىل قانون بحسب توزيع املحافظات
الخمس .االبهام هو توازن للقوى .عندما مل
نتمكن من الغاء الطائفية السياسية مشينا يف
املراحل .من ال يريد تطبيق الطائف يريد ان
يبقى هو الحاكم .اما الحاكم الحقيقي بحسب
الدستور فهو السلطة والشعب مصدرها.

■ ملن تح ّمل مسؤولية عدم تطبيق عدد
من بنود الدستور؟
□ طبعا الحكومات املتعاقبة تتحمل
مسؤولية عدم التطبيق من جراء عدم
التوصل اىل تفاهامت .كانت كل هذه
املندرجات موجودة يف النصوص ،لكنها مل
تصل اىل اهتاممات املعنيني .لذا كان من
املفروض تطبيق الطائف بحذافريه .هنا
ال بد من االشارة اىل ان معارضة مسيحية
واكبت هذا االتفاق ،علام انه حظي بتغطية
من البطريرك الراحل مار نرصالله بطرس
صفري .ال شك يف ان كل الحكومات كانت
مقرصة يف التطبيق ،وذهبت االمور نحو
مزيد من املذهبية والطائفية يف حني وضع
الدستور جانبا .استرشت الحالة الطائفية
اكرث نتيجة االيدي املنظورة وغري املنظورة
التي تدخلت ليك ال يكون لبنان وطنا كل
مواطنيه.
■ ما هو ردك عىل القائلني ان هذا الدستور
مل يعد صالحا؟
□ مثة امور تحتاج اىل تعديالت وقد
اظهرتها املامرسة الحقا ،مثل الفرتة
املفتوحة امام الرئيس املكلف تأليف
الحكومة .يبقى املطلوب تطبيق البنود غري
املطبقة لنكتشف اثارها .ال شك يف انه عند

النائب السابق جربان طوق.

مسودة االتفاق كانت
مشغولة قبل توجهنا
الى الطائف ونحن ادخلنا
عليها تعديالت
املامرسة ظهرت مشكالت عدة .اركز هنا ان
الغاء الطائفية السياسية يحتاج اىل تفاهم،
وانا مع اطالق عجلة الهيئة املعنية بهذا
امللف .ال بد من تغيري ما يدور يف النفوس
قبل النصوص .ال شك يف ان وجود مجلس
الشيوخ يساعد يف طأمنة الطوائف وهو
رضورة.
■ هل ترى القدرة عند الطبقة السياسية
الحالية لتطبيق الطائف اليوم؟
□ نحن ندور اليوم يف حلقة مفرغة لسوء
الحظ والسيام عند املسيحيني .انا ال اوافق
من يقول ان هذا الدستور ظلم املسيحيني.

لقد كنا جميعنا امام واجب وقف الحرب.
اصبح الربملان مناصفة ،اضافة اىل مجلس
الوزراء الذي انتقلت اليه صالحيات
كبرية من رئيس الجمهورية .هنا ال بد
من القول عن وجود اجحاف يف حق
املسيحيني اليوم ،لذلك لو طبقت بنود
الطائف كلها ملا كنا قد وصلنا اىل هذه
الحال وقلنا ان هذا الفريق ظامل واالخر
مظلوم .من جهة اخرى ،ال بد من اعادة
النظر ومن خالل املامرسة االنتخابية،
وعدم السري يف املحافظات الخمس .لست
نادما عىل مشاركتي يف اتفاق الطائف وانا
مع نرش كل املحارض ،فال ينبغي ان تبقى
عند الرئيس حسني الحسيني .ما جاء يف
مضمونها ارقى بدرجات من املناقشات
السياسية الدائرة اليوم بني االفرقاء .لست
مطمئنا اىل االجواء التي تسود حاليا يف
تحمل مسؤولية
البلد ،لذا عىل الجميع ّ
تطبيق الطائف الذي ال يزال خشبة
خالص للحل يف لبنان ،والذي ال بد منه
عىل الرغم من انه يحتاج اىل اجراء بعض
التعديالت الصغرية.

29

