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جريصاتي :تمكني الرئيس من القيام بدوره
يفرض إعادة تصويب بعض مواد الدستور

ال يخفى عىل احد ان العامد ميشال عون كرئيس للحكومة العسكرية هو اول من عارض اتفاق الطائف ودفع الثمن غاليا
نتيجة ذلك .اال انه عاد اىل لبنان بعد  15عاما من االبعاد القرسي ،وخاض معاركه السياسية تحت سقف دستور الطائف،
وحقق انتصارات يف املواقع النيابية والوزارية ،وصوال اىل انتخابه رئيسا للجمهورية
السؤال الذي يطرح دامئا هو كيف
يتعاطى الرئيس ميشال عون كرئيس
للجمهورية مع اتفاق الطائف والدستور
الذي انبثق منه ،يف ظل الكالم املستمر
من خصومه السياسيني الذي يؤرش اىل انه
ميارس الحكم خارج منطوق هذا االتفاق،
ووفق تسوية تستبطن روح دستور عام
 .1943هذا االمر تحدث عنه وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصايت
يف حوار مع "االمن العام" ،معتربا ان
الطبيعة املزدوجة لوثيقة الوفاق الوطني،
من حيث انها دستور واتفاق سيايس ويف
مطلق االحوال عقد وطني ،تربر مقاربتها
من الناحية الدستورية كام من الناحية
السياسية معا يف معرض االحاطة مبوقع
رئيس الجمهورية ودوره.
■ ما هي املقاربة الرئاسية الدستورية
لوثيقة الطائف؟
□ تظهر املقاربة الدستورية للوثيقة ،اي
لدستور ما بعد الطائف ،يف ضوء املضمون
او املامرسة ،العالمات الفارقة التالية:
 -1ان الدساتري هي فعل اميان مشرتك
وجامع بوطن ونظام حكم وعيش ،يبديه
ويعلنه شعب يف مفصل محوري من
حياته .يف حني ان دستور ما بعد الطائف
امنا يقع موقع رد الفعل عىل جنوح رئايس
وفراغ يف املوقع وانشطار مجلس الوزراء
واندالع احداث امنية مأسوية افرتست
الرشعية الدستورية ،ورد اعتبار اىل
الدور السوري برعاية عربية حثيثة بعد
انتكاستني مني بهام هذا الدور يف معرض
كل من اتفاق  17ايار واالتفاق الثاليث
اللذين مل يجدا طريقهام اىل التنفيذ ،عىل

الرغم من االختالف الجوهري بينهام يف
املرتكزات واالهداف والجهة االقليمية
الحاضنة .ال يحتمل هذا القول تجنيا او
تهجام عىل الوثيقة او تنكرا لها او ملآثرها،
بل هو مجرد توصيف واستحضار لظروفها
بهدف تحصينها من طريق التطوير  -او
التعديل اذا توافرت ظروفه  -يف ضوء
املامرسة والشوائب والثغر.
 -2ان الرعاية اضحت وصاية .املقصود
ان الرعاية العربية الستيالد وثيقة الوفاق
الوطني انسحبت عىل املضمون .فاذا
كانت الدساتري التي تعري اهتامما خاصا
النتظام عمل مؤسسات الدولة وتعاونها
وتوازنها تلجأ بصورة حتمية اىل حكم عادل
توجده يف احكامها وتنيط به صالحية
اتخاذ املوقف الفاصل ،فألن دستور ما
بعد الطائف اغفل التحكيم يف معرض
او بحجة املشاركة يف الحكم ،فاضحى
لبنان ،نظاما وحكام ومؤسسات ،يف حاجة
اىل هذا التحكيم الحتمي من خارج لدن
الوطن ،فكانت الوصاية السورية بعد
انحسار الرعاية العربية وتسليمها بالدور
السوري املذكور.
كام اننا نرى بصدق وموضوعية ،ان
من البديهي ان يقوم رئيس الجمهورية
باالمساك مبفاصل دور الحكم املفقود
واملنشود والضابط ايقاع عمل املؤسسات
الدستورية وانتظام الحياة العامة ،كام
يحصل راهنا يف غياب اي وصاية خارجية
مبارشة ،من حيث ان الدستور قد جعل
منه دون سواه رئيسا للدولة ورمزا لوحدة
الوطن وساهرا عىل احرتام الدستور وسائر
قوانني االمة وسالمة االرض والشعب
ووحدتهام واستقالل لبنان ،واخضعه دون

سواه عند قبضه عىل ناصية الحكم الداء
قسم االخالص لالمة اللبنانية والدستور.
اال انه يبقى ان يعطى رئيس الجمهورية
الوسائل الدستورية الكفيلة بتمكينه من
القيام بدوره هذا ،ما يفرض اعادة تصويب
بعض مواد الدستور لجهة التطبيق  -او
املضمون اذا امكن  -من دون اي مساس
مببدأ املشاركة يف الحكم ،مبفهومها
الحقيقي وااليجايب ،اي الذي يبعد هذه
املشاركة املرجوة من املحاصصة املقيتة او
املشاكسة البغيضة ،وهام علتان من علل
النظام يف لبنان جعلتا الدميوقراطية فيه
هجينة.
 -3ان الصيغة الراهنة للدستور اللبناين،
فضال عن افتقادها الخطري موقع الحكم
ودوره وقدراته عىل ما اسلفنا ،امنا
تشوبها عيوب وتناقضات وثغر كثرية
اصبح الدستور معها كهال عليال وعاجزا
عن مواكبة الحياة العامة ،وان الشوائب
ليست فقط يف املامرسة الخاطئة
واالنتقائية او املغرضة للدستور ،بل تكمن
ايضا يف الدستـور ذاته ،السيام يف الصيغة
الراهنة بعد تعديالت  1990املوصوفة
ظروفها اعاله ،والتي مل تصدر يف شأنها
اي قوانني تطبيقية تصب يف خانة تقليص
مساحة العيوب والتناقضات والثغر ،يف
حال تعذر التعديل الدستوري.
■ اين تكمن مواطن الخلل يف دستور
الطائف بعد تعديالت  1990يف الدور
الرئايس؟
□ نكتفي باالشارة اىل بعض مواطن الخلل
والزلل ،ال سيام يف موضوع الدور الرئايس،
كالتايل:

وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصايت.

ا -رضورة ايجاد تحديد دقيق ومفهوم
عميل لخروج اي سلطة عن ميثاق العيش
املشرتك ووسائل توصيف الحالة والتصدي
لها بصورة ناجعة.
ب -رضورة تحديد نصاب حضور جميع
جلسات مجلس النواب املخصصة
النتخاب رئيس الجمهورية واالكرثية
املوصوفة لالنتخاب ،بالثلثني عىل االقل
حتام من عدد االعضاء الذين يتألف
منهم مجلس النواب وفقا لقانون انتخابه،
وذلك يف جميع دورات انتخاب رئيس
الجمهورية ،ما من شأنه تحصني املوقع
من طريق تأمني اوسع توافق نيايب ممكن
عىل شخص الرئيس.
ج -تقييد رئيس الجمهورية ،بخالف
رئيس مجلس الوزراء كام الوزراء ،مبهل
محددة الصدار القوانني واملراسيم وطلب
نرشها.
د -افتقار رئاسة الجمهورية ،وهي رأس
السلطات ،اىل قانون تنظيمي تنهض
عنه مؤسسة رئاسة الجمهورية بكيانها
املستقل واملتمكن من االحاطة بجميع
انشطة الدولة وسلطاتها ومؤسساتها
واداراتها وهيئاتها والربامج وامللفات ،عىل
ان تتبع املديرية العامة للرئاسة اىل هذه

املحاصصة املقيتة
واملشاكسة البغيضة من
علل النظام اللبناني
رئاسة الجمهورية تفتقر
الى قانون تنظيمي تنهض
به بكيانها املستقل

الهيكلية ،وهي جهاز مركزي من اجهزة
الدولة يف قانون تنظيمها.
هـ  -افتقار مجلس الوزراء ،الذي ناط
به الدستور مجتمعا السلطة االجرائية،
اىل قانون تنظيمي ،يف حني ان السلطة
املشرتعة ،وهي السلطة االم يف نظامنا
الدميوقراطي الربملاين ،لها نظامها الداخيل
املفصل بدقة (عىل الرغم من عدم صدوره
بقانون) يواكب عملها ويحل اشكاليات
كثرية كموقع نائب رئيس مجلس النواب
ودوره.

و -غموض آلية االستشارات النيابية
امللزمة التي يسمي بنتيجتها رئيس
الجمهورية رئيس الحكومة املكلف.
ز -تفلت مهل التكليف والتأليف
وترصيف االعامل باملعنى الضيق من
اي ضوابط زمنية ،مع االشارة اىل امكان
االستئناس مبا يسمى املهلة املعقولة
" "délai raisonnableيف القانون االداري
وترك تقديرها اىل رئيس الجمهورية.
ح -التباس عالقة رئيس الجمهورية برئيس
مجلس الوزراء يف اكرث من موقع ،وتحديدا
حيث ينص الدستور عىل مامرسة اختصاص
معني باالتفاق بينهام ،او يف معرض آلية
وضع جدول اعامل مجلس الوزراء،
وسوى ذلك من املجاالت حيث يلتقي
فيها رئيس الدولة برئيس الحكومة النتاج
القرارات او اتخاذ االجراءات النافذة .ان
عقد املعاهدات الدولية وابرامها ،الذي
تخص املادة  52من الدستور رئيس الدولة
بصالحية تويل عقد املعاهدات وابرامها
باالتفاق مع رئيس مجلس الوزراء ،قد
يكون التعبري االمثل عن حالة التخبط
التي تشوب هذه املشاركة التقريرية.
يف حني ان هذه الصالحية هي الصالحية
الوحيدة لرئيس الجمهورية ،اذا ما
استثنينا اعتامد السفراء وقبول اعتامدهم،
يف مجال العالقات الخارجية للدولة ،وهي
محفوظة لرأس الهرم يف جميع االنظمة
الدميوقراطية الربملانية .ان االمور استقرت
راهنا باملامرسة عىل هذه املقاربة.
ط  -ان صالحية رئيس الجمهورية بتوجيه
رسائل اىل مجلس النواب عندما تقتيض
الرضورة ،يجب ان تتأسس عليها مفاعيل
مكرسة يف النص الدستوري ،ذلك ان قيام
رئيس الجمهورية مبامرسة هذه الصالحية
يفيد ان مثة امرا جلال يريد احاطة مجلس
النواب به يك يناقشه ويتخذ يف شأنه
املوقف او االجراء او القرار املناسب ،وفقا
لالجراءات املنصوص عنها يف املادة 145
من النظام الداخيل للمجلس النيايب.
ي -كيف يكون رئيس الدولة هو القائد
االعىل للقوات املسلحة يف حني انها تخضع
لسلطة مجلس الوزراء ،وهل من رضورة
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رئيس الجمهورية مرتئسا جلسة مجلس الوزراء.

حتمية لتعديل قانون الدفاع الوطني؟
رئيس الجمهورية مدعو اىل التزام دستوري
مثلث الضلع :التزام تجاه الوطن ،التزام
تجاه الجمهورية ،التزام تجاه الشعب.
اما مقولة ان دستور الطائف ،بااليحاء
او املواربة ،قد حفظ لرئيس الجمهورية
الفطن والكفي ان يرفض تأليف حكومة
ال يكون له فيها عدد الثلث زائدا واحدا
من الوزراء ،الضامن او املعطل لنصاب
االنعقاد و/او اكرثية التصويت عىل
املواضيع االساسية املحددة يف املادة 65
من الدستور ،امنا هي مقولة ال تستقيم
عىل االطالق ،ذلك ان فيها استخفافا مبوقع
رئيس الدولة ودوره اىل حد الحياء من
تكريس صالحية له يف النص الدستوري.
كام ان فيها التفافا عىل التحكيم الرئايس،
الذي هو سلطة ال تستجدي او تتوسل
سلطة اخرى ،كالسلطة االجرائية التي
يرتأسها رئيس مجلس الوزراء ،وال ميكن
بالتايل ان يكون رئيس الدولة جزءا منها
او عضوا فيها ،حتى لو تسنى له ترؤس
جلسات مجلس الوزراء حني حضوره ،ذلك
انه يف مطلق االحوال ،يشارك يف املداوالت

الصيغة الراهنة للدستور
جعلته كهال عليال عاجزا عن
مواكبة الحياة العامة
على الرئيس التزام دستوري
مثلث الضلع تجاه الوطن
والجمهورية والشعب

وال يصوت .ال نرى حقيقة اي فائدة من
ارشاك رئيس الجمهورية يف سلطة يرتأسها
سواه ،بقدر ما ال نرى فائدة من اعادة
النظر يف ترؤس سواه سلطة كهذه.
■ يف ظل هذه املقاربات ،كيف ميكن
ان ينجز رئيس الجمهورية وفق دستور
الطائف؟
□ االنجاز يتكلم عن الرئيس والنصوص
وليس اي يشء اخر .يكفي ان اذكر يف هذا

الصدد العمل عىل اقرار قانون االنتخابات
النيابية وفق النظام النسبي مع الصوت
التفضييل الذي تحقق معه متثيل شعبي
اقرب ما يكون اىل الصحة والفعالية ،واالنجاز
ايضا وايضا باستبطان الرئيس صالحياته من
الدستور ،بالحدود القصوى التي يتيحها ،فال
يخىش من مامرستها ،بل يقدم عليها من
منطلق قسمه والوسائل املفرتض توافرها
لديه لعدم النكوص به ،ذلك ان الدستور
ال يضع مكائد ملتويل السلطة العامة،
واملقصود صالحيات كاد الغبار ان يدخلها
عامل النسيان ،عىل غرار ما قام به رئيس
الجمهورية الحايل من تأجيل انعقاد مجلس
النواب اىل شهر عمال باملادة  59من الدستور
املوضوعة سنة  1927والتي مل ينل منها اي
تعديل ،ومل تجد يوما طريقها اىل التطبيق،
فضال عن رد القوانني ورعاية املصالحات
الوطنية الكربى وترؤس جلسات حوار
املسؤولني والسلطات عند االزمات ،عىل ما
حصل اخريا حيال االزمة املالية واالقتصادية،
وتقديم اقرتاحات الحلول ،ودعوة املجلس
االعىل للدفاع وسائر الهيئات العامة
والخاصة املعنية بازمة تنقض عىل الوطن.

ﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻲ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم
أﺳــﻌﺎر ﺧﺎﺻﺔ
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