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تحقيق
رضوان عقيل

رسالة عون إلى البرملان تنتظرها موجة تعقيدات
مس الدستور
غالبية الكتل ترفضها وتحذير من ّ

حملت الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون اىل الربملان حيال تفسري
املادة  95جملة من املواقف املؤيدة لها واخرى رافضة لها ،وان كانت هذه الخطوة
من صالحياته الدستورية ،ولو مع رضورة تحسب ملا ستصل اليه من توافق حيالها
او خلق انقسامات جديدة يف البلد ،السيام ان مثة من يعتربها لزوم ما ال يلزم
مل يعلق رئيس مجلس النواب نبيه بري عىل
مضمون رسالة رئيس الجمهورية ميشال
عون ،واكتفى بتحديد جلسة ملناقشتها يف
 17ترشين االول الجاري بعد مرور يومني
من بداية الدورة العادية يف الشهر نفسه،
وسط تعويل رئيس املجلس عىل عامل
الوقت اىل حني موعد الجلسة ،وخلق ارضية
ايجابية بني االفرقاء منعا من تدهور االمور،

السيام ان مضمونها يتناول مسألة حساسة
تتعلق مبقتضيات الوفاق الوطني.
جاءت الرسالة عىل خلفية املادة  80يف
قانون املوازنة العامة التي تحفظ حقوق من
نجح يف مباريات مجلس الخدمة املدنية،
والتي مل تأت حصيلة نتائجها مبناصفة بني
املسلمني واملسيحيني .ويبقى ان "التيار
الوطني الحر" يف مقدم املؤيدين لهذه

الرسالة ينطلق من زاوية وهي ان تشمل
املناصفة سائر املواقع من تحت اىل فوق
حفاظا عىل مستقبل املسيحيني ووجودهم
يف البلد .الرسالة مل تلق تأييدا من الكتل
النيابية سوى من تكتل "لبنان القوي".
النائب آالن عون والدكتور زهري شكر
تحدثا اىل "االمن العام" ،فأضاءا عىل هذه
الرسالة واالبعاد التي ستصل اليها ،وتوقعا
رد الربملان عليها ،خصوصا وان اي تعديل
دستوري يحتاج اىل توافر الثلثني وهذا دونه
عقبات عدة ،السيام ان جهات مسيحية
اساسية مثل القوات اللبنانية مل تؤيد توجيه
مثل هذه الرسالة اساسا.

عون :الرسالة إلرساء
توازن طائفي في االدارات
■ ما هو املرتجى من الرسالة التي وجهها الرئيس
عون اىل الربملان؟
□ جاء الهدف من هذه الرسالة عىل خلفية السجال
الحاصل حول عدم التوازن داخل االدارات ،وما اذا
كان من املحق تأمني هذا التوازن بني املواطنني
اللبنانيني عىل مستوى التوظيف .كام هو معلوم،
مثة مراسيم ال تزال معلقة يف رئاسة الجمهورية.
وقد حملت املادة  80من قانون املوازنة العامة
التباسات وتفسريات .عمليا ،كان هذا املوضوع
هو الدافع عند فخامة الرئيس لتوجيه مثل هذه
الرسالة بعدما و ّقع قانون املوازنة .واتخذ يف الوقت
نفسه قرارا مبعالجة هذه االشكالية املطروحة من
اجل ان ال تبقى مادة نقاش ومفتوحة .ال مانع هنا
من التوصل اىل تفسري لهذه املادة وسحب هذا
املوضوع من التوتر الحاصل عىل املستوى االعالمي
وغريه .ثم يجري الرتكيز عىل هذه املسألة من باب
رده اىل املؤسسات.
■ يريد فريقكم اجراء تعديل يف املادة املذكورة ام
االكتفاء بتفسري لها؟
□ املطلوب تفسري لها ،وهذه هي الفكرة ليتم
تفاهم الجميع عىل مضمونها.

النائب آالن عون.

الرئيس عون اتخذ
خيار املواجهة

■ ما هو املطلوب ،رد عىل الرسالة ام احداث تغيري
مكتوب يف الدستور وهذا االمر دونه عقبات؟
□ ليس املطروح اجراء تعديل يف الدستور بل يف هذا املوضوع الشائك .كذلك هناك رشائح
املطلوب التوصل اىل مفهوم واضح له عند الجميع .مسيحية ال تؤيدكم؟
□ صحيح مثة من ال يلتقي معنا من مسيحيني
■ هل تصل املناقشات اىل تصويت عىل الرسالة يف وغريهم .املوضوع بالنسبة الينا اشكالية ويجب
معرض الرد عىل مضمونها؟
ان يحصل تفاهم حوله .االشكالية موجودة ومن
□ مل يحصل من قبل تصويت عىل رسالة من االفضل معالجتها او استعامل سياسة النعامة اي
هذا النوع يف تفسري الدستور .انا اعترب ان هذا ابقاء الرأس يف الرتاب او االختباء خلف االصابع
املوضوع يجب ان يسبقه تواصل قبيل موعد او مواجهتها .لقد اتخذ فخامة الرئيس خيار
الجلسة ملناقشة اي صيغة تراها القوى السياسية ،املواجهة.
تحسبا للدخول يف اي اصطفافات قد تأخذ طابعا
مذهبيا او غريه.
■ هناك من يعتقد ان هذه الرسالة لن تقدم ولن
تؤخر واملكتوب سيبقى مكتوبا؟
■ هناك من يتهمكم بانكم انطلقتم من □ علينا ان ننتظر نتيجة الجلسة التي ستنعقد.
منطلقات مذهبية مسيحية وليست وطنية ينبغي استباق موعدها بعقد حوارات للتوصل اىل

مصارحة وتفاهامت حيالها ،ويف االمكان تحقيق
هذا االمر.
■ خارج تكتلكم النيايب ال يوجد فريق يؤيد
طرحكم يف تفسري هذه املادة؟
□ ال اعرف .منطلقات الرسالة ارساء توازن طائفي
داخل االدارات.
■ ما هو ردكم عىل القائلني ان ال حاجة اىل تفسري
الدستور ،ومثة من يضعه يف مرتبة قدس االقداس؟
□ علينا التفاهم عىل شكل الدستور .فاما التوجه اىل
حالة من االهرتاء املتدرج او اختيار سلوك التفاهم
واملصارحة .اذا كانت هناك استعدادات ايجابية بني
القوى ليس من الخطأ الوصول اىل تفاهامت تقوم
عىل قواعد املصارحة واالطمئنان بدل املواجهة.
■ حذر تيار املستقبل من الخوض يف تعديالت
دستورية؟
□ ماذا يفضلون؟ هل يبقى املوضوع معقدا
ومقفال عىل هذا املستوى؟ عىل الجميع تحمل
مسؤولياتهم والتفاهم عىل تفكري واحد يف
تفسري الدستور.
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شكر :ال مبرر للرسالة
وهدفها تعزيز موقع املسيحيني

■ كيف قرأت توقيت توجيه هذه الرسالة؟ وملاذا
اقدم الرئيس عون عىل هذه الخطوة؟
□ املادة  95واضحة وبدأ تطبيقها قبل  30عاما.
اذكر انني كنت رئيسا للجنة مباراة رؤساء دوائر يف
العام  1992واجرينا تلك املباراة ومل يعرتض احد
عىل نتائجها .يف العام  1993قمت باملهمة نفسها
يف مباراة ادخال ديبلوماسيني اىل وزارة الخارجية،
ومل يتحدث احد عن توازن طائفي انذاك .مثة مبدأ
معروف والنص الدستوري واضح ،وهو ان الفئة
االوىل تقوم عىل املناصفة والكفاية مع اعتامد
املداورة .لكن يالالسف ان االخرية ال تطبق وال
تعتمد كام يجب ،فلم تحدد املراكز لهذه الطائفة
او تلك .وصلنا اىل الفئات الدنيا يف توزيع الوظائف
عىل الطوائف حتى لو وصلت اىل حاجب.
الفقرة التي يريد فخامة الرئيس توضيحها تتعلق
مبقتضيات الوفاق الوطني ،حيث يقول فريقه ان
تطبيق املادة  95يبدأ مع تأليف الهيئة الوطنية
املناط بها وضع خطة اللغاء الطائفية السياسية.
لكن هذا الكالم غري دقيق النه ال يوجد ربط بني
املسألتني .املادة واضحة حيث تلغى الطائفية يف فئة
الوظائف االوىل وفقا ملقتضيات الوفاق الوطني ،اي
عند تطبيق االخرية .نالحظ انه يف القوى االمنية اي
يف الكلية الحربية ،تطبق املناصفة مئة يف املئة ،اي
ان املقتضيات تقتيض االن الحفاظ عىل التوازن بني
الشبان املتقدمني من املسلمني واملسيحيني.
■ كيف سيتعاطى الربملان مع هذه الرسالة؟
□ الرئيس بري اخذ وقته وحدد جلسة لهذه
الرسالة .يف البداية تقرأ الرسالة ويتبعها نقاش
ويتخذ الربملان قرارا حيال مضمونها :اخذ علم
بها او تفسري نص املادة .مثة جهات مسيحية مثل
القوات اللبنانية مل تؤيد توجيه مثل هذه الرسالة
وترفضها .وقال نائب رئيس الحكومة غسان
حاصباين ان ال داعي لها ،النها تدخل يف تعزيز
موقع رئيس الجمهورية واملسيحيني.
■ هل تخىش ان تحدث انقسامات داخل املجلس
السيام ان تيار املستقبل مل يرحب بها؟
□ حتى حلفاء الرئيس عون من تيار املستقبل اىل
حزب الله لن يسريوا وفق التفسري الذي يطرحه

الدكتور زهري شكر.

ال يوجد رأي عام وطني
في لبنان بل طائفي
العونيون ،خصوصا وان الحزب هو الذي اقرتح
وتبنى املادة  80يف قانون املوازنة.
■ هل يريد اصحاب الرسالة احداث تغيري يف نص
املادة يف الدستور ام االكتفاء برد مكتوب؟
□ يريد الرئيس تفسريا كأنه تعديل للنص املوجود.
التفسري مثل التعديل ،وهو يحتاج اىل ثلثي
املجلس عىل االقل .اذا تم السري يف توضيح املادة
سيتم تعديل يف النص .املسألة تدخل يف التنافس
الحاصل بني التيارات السياسية املسيحية.
■ هذه املادة هل تحتاج اىل تفسري؟
□ من الواضح ان الحكومة هي التي تحدد
مقتضيات الوفاق الوطني ،اي انها يف هذه املرحلة
تريد تطبيق املادة وفقا لبعض الوظائف التي
تفرتض التوازن .من املستحيل االستجابة ملضمون

الرسالة ،ومن املمكن التوجه اىل التصويت يف
الربملان .اعتقد ان الرسالة يف الغالب لن تصل اىل
التصويت ،والغاية منها شد العصب الطائفي.
■ يف حال مل يتمكن رئيس الجمهورية من تحقيق
مبتغاه يف الربملان ماذا سيستفيد من هذه الخطوة؟
□ عندها لن يستفيد بيشء ويا لالسف ،ال يوجد
رأي عام وطني لبناين بل هناك رأي عام طائفي.
عىل الصعيد املسيحي وشبابه نرى ان الغالبية
الساحقة منهم حتى الذين يؤيدون القوات
اللبنانية والكتائب لهم مصلحة يف حفظ حقوقهم
يف الوظائف .القصة هي للكسب الجامهريي.
■ الرسالة كانت لزوم ما ال يلزم؟
□ اعتقد ذلك الن ال مربر لها .لو كنت مستشارا عند
الرئيس لنصحته بعدم توجيهها وتعديل الدستور
ألن يف متنه نواقص عدة وهفوات تطرقت اليها
يف كتايب عن صالحيات رئيس الجمهورية .الرئيس
ال يستطيع ان يقدم عىل خطوة من دون موافقة
رئيس الحكومة اال يف مراجعته املجلس الدستوري.
يقول املسلمون ان الرئيس يجب ان يكون حكام،
وقال الرئيس ميشال سليامن انه ال يريد ان يكون
حكام بل رشيكا.
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