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كتاب

رضوان عقيل

"كتابات في دولة القانون":
رؤية بهيج ط ّبارة إلى الدولة

جمع الوزير والنائب السابق الدكتور بهيج طبارة عرشات املقاالت واملشاركات يف كتاب بعنوان "كتابات يف دولة
القانون" ،تشكل مرجعا لكل سيايس او باحث يف حقل الدستور والقوانني .تسلط سطوره الضوء عىل جملة من املشكالت
التي ال تغيب عن يوميات السياسيني واملواطنني

ميكن الركون اىل نصوص الكتاب اذا كان
التوجه نحو بناء دولة القانون و"يك ال
يبقى الدستور وجهة نظر" .يف جعبة الوزير
والنائب السابق الدكتور طبارة مئات من
املقاالت القانونية والدستورية كان نرشها يف
منابر وصحف عدة اىل مشاركات يف ندوات
ومؤمترات .مل تكن تجربته النيابية والوزارية
محطة عابرة .لطاملا استند اليه الرئيس
الراحل رفيق الحريري يف اكرث من محطة
حيث شكل له السند الدستوري يف مجموعة
من االحداث واملواجهات .كانت محطته يف
وزارة العدل من خالل البصامت التي تركها
يف اروقة العدلية وساحة النجمة.
يتناول كتاب طبارة اجوبة عن قضايا شغلت
اللبنانيني وخلفت انقسامات مل يسلم منها
الدستور ،كانتخاب رئيس الجمهورية واملادة
 95وخفض سن االقرتاع وقانون االنتخاب
وترصيف االعامل وتأليف الحكومة
والطائفية السياسية والتوطني والدميوقراطية
واملحكمة الدولية واملجلس الدستوري ،اىل
مواضيع يف اتفاق الطائف واالدارة والقضاء،
وذكريات مع رموز سياسية مهمة كالرئيس
رفيق الحريري وفؤاد بطرس واستاذه فؤاد
سليامن.
عند تصفح صفحات الكتاب يلمس القارىء
الحس االصالحي يف عقلية طبارة فال تخرج
افكاره بقالب قانوين جاف بعد رحلة طويلة
له يف التعليم الجامعي وغوصه يف بحر
القانون وعامل املحاماة .يصف مشواره مع
الحريري بأنه "اشبه بالحلم .كيف ميكن
اختصاره بكلامت؟ هي رفقة عمر عايشت
فيها رجل دولة صاحب رؤيا ،واضحة املعامل،
تهدف اىل رفع شأن الوطن الصغري اىل
املستوى العاملي الذي يليق به .كام عرفته

الوزير والنائب السابق الدكتور بهيج طبارة.

انسانا طيبا محبا ،يفرح لفرحك ويتأمل معك".
يف مقدمة الكتاب" :العربة ان يخضع الجميع
يف دولة القانون حكاما ومواطنني ،يف اعاملهم
وترصفاتهم ،اىل قواعد معينة ومعلومة
منصوص عليها يف القانون :قواعد تتصف
بأنها تراعي حقوق االنسان وتحرتمها .من
هنا رضورة ان تكون النصوص القانونية يف
دولة القانون واضحة ومتوافقة مع الدستور،
ورضورة ان يكون مثة مرجع ،مستقل وموثوق
به ،ملراقبة اي تجاوز يرتكبه املشرتع يف هذا
املجال ووضع حد له".
تيضء "االمن العام" هنا عىل الكتاب يف حوار
مع طبارة.
■ ما الهدف من كتابك يف هذا الوقت يضم
مجموعة من املقاالت التي كتبتها؟ هل

يصلح لهذه املرحلة التي يعشيها البلد؟ وهل
يشكل املضمون عالجا دامئا لهذا النوع من
املشكالت؟
□ تعاطيت الشأن العام منذ اكرث من ثالثني
سنة ،شغلت خاللها منصب وزير العدل
لسنوات طويلة يف حكومات الرئيس رفيق
الحريري ،كام مارست العمل النيايب منذ عام
 2005اىل عام  ،2009هذا مع االشارة اىل ان
موضوع اطروحتي يف دكتوراه الحقوق كان
"القوى السياسية الحالية يف لبنان" .كتايب
هو نتيجة الخربة التي تكونت لدي يف نتيجة
هذه التجارب ،سواء بالنسبة اىل الدستور
ام السياسة ام القانون .وقد تسنى يل خالل
هذه السنوات معايشة شخصيات لبنانية
كان لها االثر الكبري عىل مسار حيايت ،وتركت
بصامتها عىل الحياة السياسية اللبنانية .رأيت

من املناسب ان ارشك القارىء يف التجارب
التي مررت فيها وان احدثه عن شخصيات
عايشتها كالرئيس رفيق الحريري والوزير
فؤاد بطرس واستاذي الشاعر فؤاد سليامن.
املشاكل التي يعانيها لبنان ال تزال هي هي.
لذلك فإن ما يقرتحه الكتاب من حلول ممكنة
لها يصلح ،يف رأيي ،يف املرحلة الحارضة التي
يعيشها لبنان .
■ يتناول الكتاب مسائل يف القانون
والدستور واالدارة .ماذا قصدت من الرسائل
التي اطلقتها؟ وما هو السبيل للتخلص من
االمور التي تعوق أو تعرقل الوصول اىل دولة
القانون؟
□ الكتاب يتناول املواضيع بالتدرج من
الدستور اىل السياسة اىل القانون ،ويف
اعتقادي ان الطريقة الوحيدة لحل كل هذه
املشاكل يتم من طريق العودة اىل دولة
القانون .من هنا عنوان هذا الكتاب :كتابات
يف دولة القانون .املقصود بدولة القانون
هي الدولة التي ،من جهة ،ينظم القانون
فيها عمل السلطات عىل اساس الفصل يف
ما بينها وتعاونها :سلطة ِّ
ترشع هي مجلس
النواب املنتخب وسلطة تن ِّفذ هي الحكومة
املنبثقة من هذا املجلس وسلطة تفصل يف
النزاعات هي القضاء .ومن جهة أخرى ،دولة
القانون هي الدولة التي يخضع الجميع فيها،
حكاماً ومواطنني ،اىل قواعد معينة ينص
عليها القانون ،قواعد تراعي حقوق االنسان
االساسية وتحرتمها .دولة القانون يف هذا
املفهوم تبقى هدفاً بعيدا تسعى الدول التي
تنتسب اليه لالقرتاب منه.
■ ما هو الخلل الذي يشكو منه لبنان؟
□ لبنان يشكو من وجود اكرث من خلل
يف هذا املفهوم لدولة القانون .مثة هيمنة
لبعض السلطات الثالث عىل االخرى،
فضال عن املحاصصة واملحسوبيات وهي
معروفة وال تحتاج اىل التوسع فيها .القصد
من الكتاب الدعوة اىل تجاوز مظاهر
هذا الخلل من اجل االقرتاب اكرث فاكرث
من دولة القانون .الصعوبات والعقبات
التي تعرتض بلوغ هذا الهدف ينبغي ان

ال تكون مدعاة لليأس او االحباط ،بل
بالعكس يجب ان تشكل حافزا ملزيد من
الجهد والتضحيات.
■ هل ال تزال مثة امكانية لتثبيت الثقة يف
القضاء؟
□ مبا ان القضاء املستقل واملوثوق به هو ركن
اسايس من اركان دولة القانون ،فإن اصالحه

غالف الكتاب.

يشكل رشطا من رشوط قيام دولة القانون.
لذلك فإن الكتاب يخصص فصال كامال لهذا
املوضوع تحت عنوان "اصالح القضاء يف
لبنان مهمة صعبة لكن غري مستحيلة".
العنوان يف ذاته يفتح فسحة امل ويدعو اىل
عدم االستسالم يف حال تحقق رشوط نجاح
مهمة االصالح .هذا الفصل يعرض بإسهاب
واقع الحال ويقرتح يف الوقت ذاته حلوال
للمشاكل التي نعيشها وميكن الرجوع اليه
منعا للتكرار.
■ هل انت راض عىل قانون االنتخاب الساري
ام يحتاج اىل اعادة النظر يف توزيع الدوائر
وادخال جملة من التعديالت واالصالح؟
□ اهمية االنتخاب يف دولة القانون ال تقل
عن اهمية القضاء .ولنئ جاز يل اختزل

مقومات دولة القانون بكلمتني ،فاين اقول
انها دولة دميوقراطية ترتكز عىل قاعدتني:
سلطة ُمنتخبة ُت ِّ
رشع وقضاء مستقل .من
هنا رضورة ان يعطي قانون االنتخاب
املرشحني فرصا متكافئة ومي ِّكن املواطن
من التعبري عن رأيه بحرية بعيدا من
املؤثرات الخارجية .القانون الحايل يشكو
من عيب جوهري هو انه يلحظ الصوت
التفضييل الذي هو يف رأيي طبعة منقحة
عام ُيعرف بـ"اللقاء االرثوذوكيس" ،مبعنى
انه يدعو الناخب اىل ان يختار املرشح
من طائفته .هذا يف حني ان املطلوب هو
قانون يتجاوز االعتبارات الطائفية .قانون
يجمع وال يفرق .لذلك يقتيض العودة اىل
ما نص عليه اتفاق الطائف من اعتامد
املحافظة كدائرة انتخابية بعد اعادة
النظر يف التقسيم االداري .هذا باالضافة
اىل ادخال التعديالت الالزمة عىل القانون
واهمها تعزيز صالحيات الهيئة املرشفة
وتوسيعها عىل االنتخابات وتزويدها الجهاز
االداري الالزم بحيث تحل فعال محل وزارة
الداخلية والبلديات.
■ ما هي االسباب التي تؤخر والدة الحكومة؟
□ هذه ليست اول مرة يطول فيها تأليف
الحكومة يف لبنان وتبقى الحكومة املستقيلة
ترصف االعامل باملعنى الضيق ،كام ينص
الدستور .الرئيس املكلف تشكيل الحكومة
قد يأخذ وقتا طويال من دون ان يشكل
الحكومة ومن دون ان يقدم عىل االعتذار،
ليس يف الدستور مهلة معينة مفروضة
عىل الرئيس املكلف تأليف الحكومة تحت
طائلة اعتباره مستقيال .ما الحل اذا ،علام ان
تشكيل الحكومة يحتاج اىل موافقة رئيس
الجمهورية وتوقيعه؟ مثة اعتبارات طائفية
ال ميكن تجاهلها تحول دون تقييد الرئيس
املكلف مبثل هذه املهلة .ميكن يف رأيي ان
يلحظ الدستور مهلة معقولة للتأليف عىل
ان يعود اىل الرئيس املكلف قطع هذه
املهلة بتقديم تشكيلة حكومية مكتملة
باالسامء والحقائب ضمن املهلة املذكورة،
سواء اقرتنت هذه التشكيلة مبوافقة رئيس
الجمهورية ام مل تقرتن.

77

