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الدميقراطية  عليه  اطلق  ما  وهو  للحكم  جديدا  مصطلحا  ابتدعت  التي  العامل  يف  الوحيدة  الدولة  هو  لبنان  يكون  يكاد 
التوافقية، بحيث تم تقديم خيار التوافق عىل االليات الطبيعية التي يفرتض ان تكون الحاكمة يف مسارات ادارة الشأن العام 

لجهة اغلبية تحكم واقلية تعارض

نعمان: ليس في الدستور ما يحول 
دون التوافق على رئيس الجمهورية

انتظام  يف  االساس  هو  الدولة  رئيس  موقع  ألن 
هذا  فان  لبنان،  يف  الدستورية  املؤسسات 
لغايات  يخضع  ما  غالبا  الدستوري  االستحقاق 
بهدف  وداخلية  خارجية  وارادات  وتدخالت 
التأثري عىل التوجهات التي تنتج الرئيس من خالل 
كل  رافق  االمر  هذا  الربملان.  قبة  تحت  االقرتاع 
العهود الرئاسية منذ اعالن دولة لبنان الكبري عام 
1920 اىل اعالن االستقالل عام 1943، وصوال اىل 
اقرار دستور جديد للبنان عام 1990 استنادا اىل 
الطائف.  يف  ابرمت  التي  الوطني  الوفاق  وثيقة 
اذ كلام اقرتب موعد االستحقاق تدخل البالد يف 
تجاذبات ورصاعات يكون الخارج متحفزا للدخول 
املبارش عليها، فارضا وقائع رئاسية غالبا ما تكون 
خارج ما كانت تتمناه القوى السياسية االساسية 

الوازنة يف الداخل. 
وقد تفاقم هذا االمر بعد العام 2005 عندما ترك 
لبنان ليدير شؤونه بنفسه، واثبتت حينها القوى 
السياسية انها مل تبلغ بعد سن االمساك بقراراتها 
الرئاسة  لسدة  خلو  يف  البالد  ادخل  مام  بيدها، 
االعامل  ترصيف  حالة  سيادة  مع  ثالث،  ملرات 
عىل الصعيد الحكومي للعجز عن تأليف حكومة 
استفهام  جديدة. هذا ما دفع اىل طرح عالمات 
ابرزها:  املعتمدة  الدستورية  بالسلوكيات  تتصل 
هل التوافق عىل رئيس الجمهورية بدعة دستورية 
الوزير  اجاب  حيث  عرف؟  ام  دستوري  نص  ام 
السابق الدكتور عصام نعامن عن هذا االستفهام 
من موقعه الوطني، طارحا خارطة طريق انقاذية 
مع برنامج عميل لتطبيق النظام يف لبنان واصالحه 

وتطويره. 

■ هل نحن امام ازمة انتخاب رئيس جمهورية ام 
ازمة عدم تطبيق النظام اي الدستور؟

السبب  متعددة  مزمنة  ازمة  غمرة  يف  نحن   □

والوجه، لعل اكرثها خطورة عدم تطبيق احكام 
الدستور منذ سنة 1948 )التجديد للرئيس بشارة 
تعذر  فقد  الحارض.  الوقت  اىل  وصوال  الخوري( 
انتخاب رئيس جمهورية بعد انتهاء والية الرئيس 
كميل شمعون سنة 1958، وانتهاء والية الرئيس 
الرئيس  الياس رسكيس سنة 1982، وانتهاء والية 
الرئيس  والية  وانتهاء   ،1989 سنة  الجميل  امني 
الرئيس  والية  وانتهاء   ،2007 سنة  لحود  اميل 
ميشال سليامن سنة 2014، وها هي االزمة تتجدد 
مع انتهاء والية الرئيس ميشال عون سنة 2022. 
تكرار هذه االزمة دليل ساطع عىل فساد وتداعي 
نظام املحاصصة الطوائفي، الذي ما انفك يستبد 
بلسان  الكبري  لبنان  دولة  اعالن  منذ  باللبنانيني 
سنة  غورو  الجرنال  الفرنيس  السامي  املفوض 
وسوء  الفاسد،  السيايس  النظام  ألن  ذلك   .1920
املتعاقبة،  الحاكمة  السياسية  املنظومات  اداء 
والتدخالت الخارجية املتامدية اسهمت جميعها 
يف تعميق التعددية املذهبية، واسترشاء الطائفية 
العامة  واملؤسسات  االدارات  وتسخري  السياسية، 
وجعلت  السلطة،  واهل  الطوائف  امراء  لخدمة 
االنهيارات  اىل  ادى  مام  حياة،  طريقة  الفساد 
االقتصادية واالجتامعية التي تعانيها البالد والعباد 

يف الوقت الحارض.

الراهنة  االزمة  من  الخروج  اىل  السبيل  كيف   ■
بالرسعة املمكنة؟

□ بازاء االضطرابات السياسية املتواصلة والحروب 
سلطات  من  تبقى  ما  وتعطيل  الدورية  االهلية 
وصوال  والقضائية  والترشيعية  التنفيذية  الدولة 
جميع  عىل  الالقرار  حال  تسميتها  ميكن  ما  اىل 
املستويات، تعزز مطلب االرتقاء بالحل الوطني او 
التسوية التاريخية اىل مرتبة احكام الرضورة التي 
تتطلب التزام القواعد واالصالحات الجذرية االتية 

مهام طال الزمن:
الطوائفي  املحاصصة  نظام  تجاوز  رضورة  اوال: 
سلميا  الفاسدة  الحاكمة  ومنظومته  املتداعي 
وتدريجيا ودميوقراطيا لكون استخدام العنف يف 

بلد تعددي يؤدي دامئا اىل حرب اهلية.
ثانيا: االقالع عن اعتامد طاوالت الحوار التي يقوم 
اهل السلطة الفاسدون باختيار اطرافها بغية افراز 
تسويات مطاطة ومجوفة لتطويل عمر املنظومة 

الحاكمة.
ثالثا: رضورة مسارعة القوى الوطنية الحية، افرادا 
وجامعات، مبختلف الوانها االصالحية والنهضوية، 
اىل التوافق عىل تأسيس جبهة او تحالف او اقله 
اقتصادي  سيايس  بربنامج  وطني  تكاتف  صيغة 
الراهنة،  للمرحلة  اولويات  يتضمن  اجتامعي 
واهداف مرجوة للمستقبل، واملبادرة اىل التحاور 
من  طروحاتها  يف  القريبة  القوى  مع  والتفاهم 
اولويات برنامجها السيايس االقتصادي االجتامعي 
بغية بناء تحالف عريض واشمل للقوى الوطنية 
محور  تكون  ان  عىل  والتغيري،  لالنقاذ  العاملة 
حركته السياسية والنقابية املطالبة بتنفيذ احكام 
الدستور بعدما جرى تعديله يف 21 ايلول 1990 
نصت  التي  االصالحات  معظم  تضمن  بحيث 
سنة  الطائف  يف  الوطني  الوفاق  وثيقة  عليها 
1989 فاصبح الدستور املعدل الوثيقة االصالحية 
يف  وطني  توافق  بأوسع  تحظى  التي  الوحيدة 

البالد.
التكاتف  او  التحالف  مبادرة  وجوب  رابعا: 
التحاور  اىل  النهضوية  الوطنية  للقوى  العريض 
االحزاب  اقوى  لكونه  الله  حزب  مع  والتفاهم 
السياسية شعبية وفعالية وسط تعددية االحزاب 
اللبنانية االخرى االدىن نفوذا وتأثريا، وذلك بغية 
والعمالين  السيايس  للتعاون  صيغة  عىل  التوافق 
لتجاوز  الدميوقراطي  السلمي  النضال  سياق  يف 

واملشاركة  باالنتخابات،  املتعلقة  املسائل  يف 
املعيشية،  الضائقة  ومواجهة  الحكم،  يف 
املنهوبة،  العامة  االموال  الجنايئ يف  والتدقيق 
وكارثة تدمري مرفأ بريوت، واستقاللية السلطة 
الرئيسية  املراكز  يف  والتعيينات  القضائية، 

لالدارات واملؤسسات العامة.
الشعب  من  تأسييس  مجلس  انتخاب  سابعا: 
عىل مستوى الجمهورية كلها مستقل عن اجهزة 
بني  بالتساوي  عضو   100 من  مؤلف  الدولة، 
املسيحيني واملسلمني دومنا توزيع مذهبي، وعىل 
اساس صوت واحد لكل ناخب او ناخبة بلغا سن 

الثامنة عرشة، ليتوىل املهام االتية:
1- اقرتاح االسس واالليات املتوجبة لتنفيذ احكام 

التي  باالصالحات  املتعلقة  تلك  الدستور، السيام 
تضمنتها وثيقة الوفاق الوطني يف الطائف.

لقانون  املتوجبة  االسس  حول  حوار  اجراء   -2
دميوقراطي لالنتخاب يكفل صحة التمثيل الشعبي 

وعدالته، واعداد مرشوع القانون الالزم لذلك.
النواب  اداء كل من مجلس  ومراقبة  متابعة   -3
واقرتاح  ونقده  وتقييمه  الوزراء  ومجلس 
التصويبات والبدائل املناسبة واعالنها عىل الرأي 
العام، وذلك عىل نحو يتيح للشعب اجراء مقارنة 
من  والحكومة  النواب  مجلس  من  كل  اداء  بني 
جهة واملجلس التأسييس من جهة اخرى يف سياق 
الدميوقراطية  التجربة  تعزيز  اىل  هادفة  عملية 

واالرتقاء بها.
4- درس واقرار االليات والتدابري املتعلقة بتنفيذ 
النهضوية  الوطنية  للقوى  الربنامجية  االهداف 
التي  واالصالحات  املرشوعات  واعداد  وحلفائها، 
يقرتحها املجلس التأسييس، والعمل عىل اعتامدها 

بالضغط الشعبي السلمي.

رئيس  شخص  عىل  التوافق  دامئا  يطرح  ملاذا   ■
وفق  االنتخاب  اىل  الذهاب  يتم  وال  الجمهورية 

القاعدة الدميوقراطية؟
يف  نفسها  ترتجم  التعددية  بالدنا  تركيبة  ألن   □
االنتخابات فتأيت مجالس نيابية مرشذمة ومتخمة 
بعرشات التكتالت والتحالفات فضال عن النواب 
اكرثية  قيام  دون  يحول  الذي  االمر  املستقلني، 
اعضاء  ثلثي  بغالبية  رئيس  النتخاب  متامسكة 
مجلس النواب يف الدورة االوىل وبالغالبية املطلقة 
املادة  احكام  وفق  تليها  التي  االقرتاع  دورات  يف 
التكتالت  مختلف  يدفع  ذلك  الدستور.  من   49
والتحالفات اىل التفاوض بغية التوافق عىل مرشح 
يساعد اركان املنظومة الحاكمة عىل متديد مدة 

بقائهم يف السلطة اطول ما ميكن.

■ هل التوافق عىل انتخاب رئيس الدولة بدعة 
غري دستورية ام يجيزه الدستور؟

□ ليس يف احكام الدستور ما يحول دون التوافق 
انتخابه. كام  الجمهورية قبل  عىل شخص رئيس 
الرئيس  انتخاب  تأخري  ما مينع  الدستور  ليس يف 
عىل نحو يؤدي اىل تجاوز املدة املحددة لالنتخاب، 
االمر الذي يؤدي اىل نشوء شغور رئايس قد ميتد 

اشهرا وسنوات. 

لتجاوز نظام املحاصصة 
الطوائفي ومنظومته 

الحاكمة سلميا وتدريجا 
وديموقراطيا

نظام املحاصصة الطوائفي، ولتحقيق االصالحات 
التي كرسها الدستور املعدل، وملواجهة تداعيات 
الذي  واالجتامعي  واالقتصادي  السيايس  االنهيار 

يعصف بالبالد كيانا وشعبا ودولة.
خامسا: التزام قوى التحالف او التكاتف العريض 
للقوى النهضوية يف حوارها مع حزب الله وجوب 
دعوته بال ابطاء اىل ان يقرن اولويته االسرتاتيجية 
مبقاومة الكيان الصهيوين باولويتني اخريني ال تقل 

عنها اهمية والحاحا:
1-تطوير معادلة الشعب والجيش واملقاومة اىل 
بناء  تكفل  الوطني  للدفاع  متكاملة  اسرتاتيجيا 
من  وتسليحا  وعدة  عددا  قوي  وطني  جيش 
للتكامل  نظام  وترشيع  املتاحة،  الجهات  جميع 
القيادي  الصعيدين  عىل  واملقاومة  الجيش  بني 

والعمليايت يدعم وحدة الدولة وامنها وسيادتها.

2- وضع خطة متكاملة لتجاوز نظام املحاصصة 
الطوائفي سلميا وتدريجا ودميوقراطيا مبسار نضال 

شعبي يقود اىل بناء دولة املواطنة املدنية.
الوطنية  القوى  تستلهم  ان  وجوب  سادسا: 
النهضوية وحزب الله يف اطار صيغة التعاون 
واالليات  االسس  بينهام  وامليداين  السيايس 
املحاصصة  نظام  لتجاوز  عليها  املتفق 
الطوائفي، ولبناء دولة املواطنة املدنية، السيام 

الوزير السابق الدكتور عصام نعامن.
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