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رضوان عقيل

دعوات إلى تطبيق مندرجاته وال حماسة ملؤتمر تأسيسي
تعديل الدستور دونه عقبات واملناخات غير متوافرة

ترددت يف االونة االخرية دعوات كثرية اىل عقد مؤمتر تأسييس واجراء تعديالت عىل الدستور، وان املشكلة ال تكمن يف  مواده 
بل يف عدم تطبيق كامل مندرجاته، فيام ال يؤيد آخرون هذه النظرية، ويطالبون باعادة النظر يف العقد االجتامعي القائم

بعد مرور ثالثة عقود عىل والدة اتفاق الطائف، 
تخرج اصوات سياسية تدعو يف شكل مبارش اىل 
االقل  عىل  او  الدستور،  يف  النظر  اعادة  رضورة 
تعديل عدد من مواده، واول من يحمل لواء هذا 
املطلب التيار الوطني الحر. سبق لجهات اخرى 
الطرح، لكنها تراجعت عنه منعا  ان نادت بهذا 
لربوز اي حساسيات مذهبية عند بعض االطراف، 
عىل اساس ان الظروف ال تزال غري ناضجة للسري 
يف اي تغيري دستوري يف البلد. وكان االمني العام 
لحزب الله السيد حسن نرصالله قد طالب عام 

تأسييس  مؤمتر  اقامة  اجل  من  بالعمل   2012
وطني ملناقشة بناء دولة قوية يف لبنان. 

احداث  الطائف  باتفاق  املتمسكون  يعارض  ال 
بعض التعديالت عليه، لكنهم يشرتطون اوال تطبيق 
مندرجاته لتبيان الخلل الذي ينتج عندها. فكلام 
الرئاسية  االنتخابات  استحقاقات  مواعيد  تعرثت 
والنيابية وحصل التأخري يف تأليف الحكومة، تخرج 
اصوات سياسيني ونواب وناشطني تدعو اىل املطالبة 
من  بجملة  يصطدمون  لكنهم  الدستور،  بتعديل 
التي تقف معوقا امام تحقيق رغباتهم  الحواجز 

اىل طاولة  او  النواب  اىل مجلس  اخذ طريقها  او 
انتخابات  يربط  من  مثة  االقطاب.  تجمع  حوار 
موعدها  يف  وامتامها  املقبلة  الجمهورية  رئاسة 
مبؤمتر تأسييس يسبق هذا االستحقاق، وذلك بعد 
كرثة املطالبة بعقد اجتامعي جديد دونه عقبات 

وحواجز ال تزال تعرتضه قبل الوصول اليه.   
"االمن العام" تيضء عىل هذا امللف الذي ينقسم 
والدستوري  القانوين  الخبري  مع  اللبنانيون حياله 
يف  املحارض  واالستاذ  محمصاين،  غالب  الدكتور 

جامعة القديس يوسف املحامي هادي راشد. 

تحقيق

محمصاني: تعديل الدستور هرطقة
ويجب تطبيق مندرجاته اوال

راشد: ثغر في الطائف
لكنه لم يفقد صالحيته

■ صدرت يف االونة االخرية اكرث من دعوة اىل 
اجراء تعديل يف الدستور، كيف ترى هذا االمر؟

حيث  من  ومرفوضة  كبرية  هرطقة  هذه   □
معدل  واتفاق  دستور  لدينا  اذ  واملبدأ،  الشكل 
يف  يطبقوه  ان  املعنيني  عىل  بكامله.  يطبق  ومل 
الشكل الصحيح، علام ان مثة امورا تطبق بشكل 
مشوه. هناك من يطالب بعقد اجتامعي جديد، 
فيام يعمل البعض عىل تشويه الدستور بدل ان 
يعمدوا اىل تطبيق كامل مندرجاته. يعمل هؤالء 
كاتب  باش  الوزراء  مجلس  رئيس  وضع  عىل 
الحكومة، فيام يدخل  تأليفه  وسؤاله عن كيفية 
هذا االمر يف صلب مهمته. دستورنا، وفق نصوصه، 
جيد وال اقول انه ممتاز، لكنه يبقى مقبوال بعدما 
ولد نتيجة مفاوضات كبرية، اال انه ويا لالسف مل 
يطبق. انا ضد الدخول يف املجهول ألن الحديث 
عن تعديل يف الدستور يفتح ابوابا ال نعرف اىل اين 

توصلنا. يف اختصار يجب تطبيق الدستور. 

■ هل الظرف مؤات الحداث مثل هذا التعديل 
الذي يطالب به البعض؟

■ كرث الحديث يف االونة االخرية عن الدعوة اىل 
عقد مؤمتر تأسييس، اىل ماذا يعود السبب يف هذا 

التوقيت؟
السياسية  للعلوم  موضوعية  مقاربة  يف  نجد   □
املؤسسات يف دولة  انه عندما تعجز  والقانونية، 
الحلول  ايجاد  اجل  من  مبوجباتها  القيام  عن  ما 
وعندما  الناس،  حياة  تعرتض  التي  للمشكالت 

الخبري القانوين والدستوري الدكتور غالب محمصاين.

يجب الغاء كلمتني 
من القاموس السياسي: 

امليثاقية والتوافقية

اللبنانيون  سينتخب  نفسها.  تجدد  ان  الحالية 
الطبقة نفسها حتى لو حصلت انتخابات مبكرة، 
وقد حصلت هذه املشكلة بعد الطائف. انا مع 
مندرجاته  بكامل  الحايل  الدستور  تطبيق  مبدأ 

وفقا للروحية التي يجب ان يطبق بها. 

■  اال ترى ان مكونات طائفية وسياسية ترفض 
تغيري فاصلة يف الدستور؟

□  من يتحدث عن التغيري ينطلق من مصالح 
تخصه، او انه يريد تطبيق الفيديرالية يف البلد. 
كانت  وان  البلد  يف  املشكلة  يحل  ال  التقسيم 
االدارية  الالمركزية  تطبيق  اىل  دعوات  هناك 
ان  علام  االمر،  مامنعة هذا  يجب  ال  املوسعة. 
يريح  ما  املالية.  الالمركزية  عربها  ميرر  البعض 
من  نسمعها  مل  الدعوات  هذه  مثل  ان  هنا، 
ميكن  وال  صغري  بلد  يف  نعيش  نحن  بكريك. 
تطبيق مثل هذه الطروحات. نحن نختلف عىل 
ستبقيان  وهام  والخارجية  الدفاعية  السياستني 
من  مثة  املناسبة،  يف  املركزية.  السلطة  ضمن 
خالل  من  الجمهورية  رئيس  انتخاب  يشوه 
ثلثي  وجود  رضورة  نوع   من  قصص  اخرتاع 
املجلس يف كل جلسة انتخاب  لتأمني النصاب، 
انا ال اوافق عىل هذا الطرح. يصح هذا االمر يف 
جلسة الدورة االوىل فقط يف موضوع النصاب، 

لنتوجه بعدها اىل االكرثية العادية. 

■ هل ميكننا انتخاب رئيس بوجود 66 نائبا يف 
القاعة؟

□ مل ال. اقول ان هناك كلمتني ولدتا يف السنوات 
لذا  والتوافقية،  امليثاقية  االخرية وشكلتا هرطقة: 

السيايس.  القاموس  من  الغاؤهام  يتم  ان  يجب 
امليثاقية  ان  قال  وَمن  واقلية،  اكرثية  املطلوب 
النصوص  خالل  من  عرب  امليثاق  الدستور.  فوق 
املوجودة، وال ينبغي ان نخرتع امورا جديدة كلام 

شعرت طائفة بعدم وجود هذه امليثاقية التي يتم 
الحديث عنها. 

■  تبدو كأنك ترفض تغيري ولو نقطة واحدة يف 
نص الدستور؟

□ ميكننا ان نغري، لكن ليس يف املسائل الجذرية. 
العامل يحدد  املثال، ال يوجد بلد يف  عىل سبيل 
مهال للرئيس املكلف عند تأليف حكومته. اكرر 
انني مع تطبيق الدستور عىل ان يفهمه املعنيون 
مصالح شخصية  دون  ومن  وباخالص  بروحيته 
وخلفيات. ال مانع من تعديل مادة او فقرة يف 

الدستور، لكن ال ينبغي ان يعدل كله.

□ اطالقا. الظرف غري مناسب والكرث من سبب. 
وعندما  اوال،  الدستور  يطبقوا  ان  املعنيني  عىل 
يثبت حصول خلل نتجه اىل التعديل. لن ننىس 
السياسية  املشكالت  من  رزمة  وجود  اليوم 
واالقتصادية والصحية التي نعيشها، وهي تتقدم 
يف طبيعة الحال عىل املطالبة باجراء تعديالت 
املنهارة قبل  الدولة  الدستور. يجب تحصني  يف 
التفكري يف تعديل الدستور، يف وقت ال نستطيع  

فيه تأليف الحكومة.  

■ لكنك ال تستطيع ان متنع من يطالب باجراء 
تعديالت دستورية؟

بالتعديل  يطالب  الذي  السيايس  الفريق   □
يخلق هو نفسه عددا من املشكالت يف الداخل. 
لنصل  الطائف  مندرجات  تطبيق  االفضل  من 
بعدها اىل خالصة ميكن البناء عليها. انا محام 
ال تصدمني املطالبة باجراء تعديل يف الدستور، 
ثبوت  بعد  تعديله  عىل  تعمل  قانون  واي 
حصول خلل يف التطبيق. الطائف ال يزال صالحا 

لكنه مل يطبق.

ميكن  حل  اي  من  اقوى  املشكالت  هذه  تصبح 
ايجاده ضمن االطر الدستورية املتاحة، يصبح من 
الرضوري البحث عن اطار جديد يؤّمن الحلول. 
هذا ما حصل يف العديد من الدول التي طورت 
انظمتها نتيجة املشكالت التي اعرتضتها، نذكر منها 
االنتقال الفرنيس من الجمهورية الثالثة اىل الرابعة 
ومن ثم اىل الخامسة، ونذكر ايضا التعديالت يف 

اجراء  عىل  االقدام  اللبنانيون  يستطيع  هل   ■
من  رعاية  وجود  دون  من  دستورهم  تعديل يف 

الخارج؟
لوحدهم  الداخل  يف  االفرقاء  يستطيع  ال   □
اجراء مثل هذه العملية، وهم ال يقدرون عىل 
اجراء حوار عادي يف ما بينهم. كيف سيتفقون 
عىل تعديالت دستورية يف ظل وجود قحط يف 
عدد املرشعني يف مجلس النواب، عكس دورات 
سابقة حيث كان النواب يعرفون يف القانون اكرث. 

برصاحة مستوى الطبقة السياسية قد تراجع.

■  كيف ترد عىل القائلني من سياسيني ومتابعني 
ان النظام السيايس الحايل غري قادر عىل االستمرار 

وفقد صالحيته؟
□ عىل العكس، مل يفقد صالحيته بل يجب ان 
لن  عمليا  حال  اقدم  الصحيح.  شكله  يف  يطبق 
يعجب كثريين، فأقول انه اذا مل يأت انتداب من 
خالل وصاية دولية تضع الطبقة السياسية خارج 
السلطة، ويتم اختيار اشخاص يحكمون بواسطة 
وصاية لفرتة انتقالية مخترصة، ال ميكن للطبقة 

الدستورية  االمثلة  من  وغريها  االمرييك  الدستور 
يف العامل. اما يف لبنان، فكلمة تأسييس تستعمل 
تثري عالمات  عبارة  بأنها  ناهيك  موقعها،  يف غري 
استفهام ان مل نقل انها تشكل استفزازا للبعض، 
ألي  رضورة  وال  وموجود  مؤسس  الكيان  ان  اذ 
تأسيس. بهدف معالجة الِعقد، علينا اجراء بعض 

التعديالت وتوضيح بعض االمور التي تعرقل 
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الحياة السياسية والقانونية، خصوصا بعد مرور 
ثالثني سنة عىل اتفاق الطائف واثر تعرض لبنان 
الشعبية  كاالزمات  ومحورية،  جسيمة  لخضات 

واالقتصادية والوبائية االخرية.

■ هل فقد اتفاق الطائف صالحيته؟
□ ال اعتقد. لكن املامرسة العملية اظهرت وجود 
التي  الدستورية  التعديالت  تنفيذ  تعرقل  ثغر 
قراءة  اجراء  يجب  بحيث  االتفاق،  هذا  ادخلها 
هادئة لهذه الثغر وتوضيحها. لقد اجريت بحثا 
باحثني  مع  بالتعاون  املوضوع  هذا  حول  مطوال 
كل  من  ومجتمعية  سياسية  وفئات  وطالب 
املذاهب يف اطار جامعي علمي، وتبني انه يكفي 
اجراء تعديالت طفيف عىل سبع نقاط، فقط ليك 
والقانوين  والدستوري  املؤسسايت  العمل  يستقيم 

)الدراسة قيد النرش(.

■ ايهام افضل: العمل عىل تطبيق ما تبقى من 
الطائف ومندرجاته ام العمل عىل صيغة جديدة؟

لبنان  يجر  قد  جديدة  صيغة  اي  يف  البحث   □
اىل متاهات ال تحمد عقباها، اذ نرى يف اطياف 
اقول  ورمبا  متناقضة  مطالبات  اللبناين  املجتمع 
اليسار،  اقىص  اىل  اليمني  اقىص  من  متتد  غريبة، 
ومن  العلامنية،  الدولة  اىل  الدينية  الدولة  ومن 
حتى  او  الفيديرالية  الدولة  اىل  املركزية  الدولة 
هذه  كل  بني  نوفق  فكيف  الكونفيديرالية! 
تكيف  اللبناين  املجتمع  ان  حني  يف  النظريات، 
باالكرثية الساحقة من اطيافه، مع ما هو معمول 
به، بدليل اننا نجد اعرافا دستورية غري مكتوبة اال 
ان الكل يخضع لها بشكل عادي من دون تردد 

كطائفة الرؤساء لبنان وتوزيع املراكز االدارية.

■ اال توجد جهات يف لبنان ستعارض هذا الطرح 
من اساسه وترفض احداث تغيري يف الدستور؟

ورصيحة  واضحة  الحالية  الثغر  كانت  اذا   □
كل  يف  يضيع  الذي  الوقت  يف  محوريا  وتتمثل 
او  حكومة  تشكيل  او  رئيس  انتخاب  نريد  مرة 
اصدار مرسوم، واذا كانت الحلول املقرتحة علمية 
ومتوازنة بحيث ال تشعر اي فئة بأنها مستهدفة 
لن تكون هناك اعرتاضات بل سنكون امام مناقشة 

موضوعية للوصول اىل القواسم املشرتكة. 

لبنان  االفرقاء يف  الظروف، هل  ■ يف مثل هذه 

قادرون عىل الدخول يف مؤمتر من هذا النوع من 
دون رعاية عربية واجنبية عىل غرار ما حصل يف 

اتفاق الطائف؟
□ من املؤسف القول انه كلام اشتدت االزمات 
لبنان  سيكون  لها  داخيل  حل  ايجاد  دون  من 
تاريخه  غرار  عىل  خارجية،  لتدخالت  عرضة 
التي  االقليات  لنظرية  ونتيجة  بذلك  الحافل 
تسعى دامئا اىل سند خارجي نظرا اىل عدم ثقتها 
حول  التساؤل  ميكن  هنا  الوطن.  يف  برشكائها 
نوع التقاطع املصلحي الدويل الذي سيمر عىل 
كلو  سان  مؤمتر  اىل  الدعوة  ستتم  فهل  لبنان، 
ثان، او اىل دوحة ثانية، او اىل طائف ثان؟ يف 
جميع االحوال، يجب عدم االستخفاف باهمية 
حينه  اطفأت يف  التي  الوطني  الحوار  طاوالت 
ترجمة  فقط  ينقصها  وكان  التوترات،  وهج 
بتعديالت نصية طفيفة ليك  االجتامعات  هذه 

تستتب االمور ورمبا لعقود.

■ يف حال متت املوافقة عىل السري يف مثل هذا 
النقاط  هي  ما  جديد،  عقد  اىل  والتوجه  الحوار 
التي يجب ان يحافظ عليها من الطائف او تلك 

التي يجب استبدالها وتطويرها؟
□ ان النقاط التي تعرقل الحالة الدستورية الحالية 
وتعوق انتظام عمل املؤسسات، تتعلق باكرثيتها 
والتشكيل  الرئاسية  االنتخابات  مبهل  الساحقة 
بحيث  للمراسيم،  التنفيذي  واالصدار  الحكومي 
والتحاور  الجلوس  بجرأة  التمتع  لالفرقاء  يكفي 
يف  ذكره  الجدير  لها.  علمية  حلول  اىل  للوصول 
هذا السياق، ان ما يقارب نصف العهود الرئاسية 
عىل  لالعامل  طويل  حكومي  بترصف  متيزت 
حساب العمل الدستوري السليم، ناهيك باضاعة 

طويلة للوقت من اجل رئيس الجمهورية.

■ يف حال حصول تغيري يف الدستور مثة َمن يخىش 
من تطبيق املثالثة؟

مجددا  سيدخلنا  الطرح  هذا  يف  البحث  مجرد   □
التي  نريد  لبنان  اي  القدمية:  املقولة  متاهات  يف 
جديدة  صيغ  عن  الباحثة  للفئات  العنان  ستطلق 
الفيديرالية  حول  نظرياتها  لتطرح  ستتفلت  والتي 
لبنان يف  ان  اجد  ال  او غريها.  العلامنية  الدولة  او 
مساحته ووضعه الجيو- سيايس قادر عىل استيعاب 
انه حتى  ذلك  الربهان عىل  اي طروحات جديدة. 
الالمركزية االدارية املنصوص عليها يف اتفاق الطائف، 

مل يستطع لبنان ايجاد سبيل لها حتى الساعة.

مجرد البحث في 
املثالثة سيدخلنا في 
مقولة اي لبنان نريد؟

االستاذ املحارض يف جامعة القديس يوسف املحامي هادي راشد. 


