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تحقيق 
غاصب مختار

jornalist.70@gmail.com

في ظّل الهواجس والخالفات على الحصص والصالحّيات
ما السبيل إلى تشكيل سهل وسلس للحكومات؟

خالفات  تقع  جديدة  حكومة  تشكيل  اىل  لبنان  يتجه  مرة  كل  يف 
الرئاسية،  الصالحيات  حول  املتضاربة  التفسريات  بسبب  ومشكالت 
يحول  ما  السياسيني،  لالطراف  الخاصة  السياسية  الحسابات  ونتيجة 
دون تشكيل الحكومة يف مهلة قصرية ويؤدي اىل حكومات متصارعة 

يف داخلها تشل عملها

والهواجس  املخاوف  ظل  ويف  والحصص  واالدوار  الصالحيات  عىل  الخالف  بعد 
الدستورية  الخالفات  حل  ميكن  كيف  االسئلة:  تطرح  والطائفية،  السياسية 
والسياسية وكيف تستعاد الثقة املفقودة بني القوى السياسية واقطاب السياسة، 
متناقضة  واحيانا  مختلفة  تفسريات  هناك  طاملا  مبادىء،  واي  اساس  اي  وعىل 
وسلس  سهل  تشكيل  دون  يحول  مام  امليثاقية،  ومفهوم  والصالحيات  للدستور 
يكفل  ومن  االطراف،  كل  لطأمنة  املطلوبة  الضامنات  هي  ما  للحكومات؟ 
تنفيذها؟ ما هي الضوابط املقرتحة، وماذا عن دور املجلس الدستوري واملجلس 

النيايب وَمن منهام املرجع الصالح؟
هذه االسئلة حملتها "االمن العام" اىل كل من الخبريين الدستوريني الحقوقيني وزير 
بارود،  الداخلية والبلديات االسبق زياد  الدكتور خالد قباين ووزير  العدل االسبق 

وكان هذا الحوار الذي يضم استنتاجات الوزيرين بعد تجربتهام يف الحكم. 

قباني: نحن في ازمة
سوء ادارة الحكم

حول  للخالف  الحقيقية  االسباب  هي  ما   ■
تشكيل الحكومات يف بلد متنوع مثل لبنان؟ 

هل بتنا يف ازمة حكم او ازمة نظام؟
□  لسنا يف ازمة حكم ولسنا يف ازمة نظام، 
وازمة  الحكم  ادارة  سوء  ازمة  يف  نكون  قد 
يف  نحن  االمر،  واقع  يف  دستورية.  ثقافة 
مفهوم  وغياب  للدستور  احرتام  عدم  ازمة 
الدولة والشأن العام واملواطنة والدميقراطية 
والحكم  املشاركة  ومفهوم  واملسؤولية 
بالسلطة،  االستئثار  يف  والرغبة  الرشيد، 
ومواردها  الدولة  مقدرات  عىل  اليد  ووضع 
مل  استتباعها.  ومحاولة  ومرافقها،  وخرياتها 
كاملة،  بصورة  الطائف  اتفاق  تطبيق  يتم 

وزير العدل االسبق الدكتور خالد قباين.

ما نفذ من الطائف 
مجتزأ ويخالف مضمونه 

وروحه

منه من تعديالت دستورية، وال يصحح االمر 
او  جديد  اجتامعي  بعقد  او  جديد  بنظام 
باللجوء اىل مؤمتر تأسييس كام يدعو البعض، 
ال  تجربة جديدة  اىل  البالد  يعرّض  ذلك  ألن 
باملخاطر  محفوف  وطريقها  نتائجها،  تعرف 
وال رؤية لها؟ لذلك ال تكمن مشكلة الحكم 
اداء  طريقة  يف  بل  النصوص  يف  لبنان،  يف 
طبيعة  وفهم  السلطة  ومامرسة  الحكم 

النظام السيايس املعتمد يف الدستور.

■ ما هي االليات واملعايري لتشكيل حكومة 
من دون االطالة يف مشاورات تشكيلها؟ 

وسهلة  واضحة  بصوره  الدستور  بنّي   □
خارطة  فوضع  االليات،  هذه  التطبيق 
امللزمة،  النيابية  باالستشارات  تبدأ  طريق 
من  العتيدة  للحكومة  الثقة  مبنح  وتنتهي 
من  سلطة  لكل  حدد  كام  النواب.  مجلس 
تشكيل  يف  دورها  الدستورية  السلطات 
وتطبيقا  الدستور  الحكام  وفقا  الحكومة، 
التعاون  من  مناخ  يف  الربملاين  النظام  ملبادئ 
واالحرتام املتبادل وااللتزام املطلق باملصلحة 
العامة. نصت املادة  64 من الدستور )البند 
)رئيس  الوزراء  مجلس  رئيس  ان  عىل   )2
االستشارات  يجري  املكلف(  الحكومة 
املرحلة  هذه  يف  الحكومة.  لتشكيل  النيابية 
الحكومة املكلف، فيتواصل  يبدأ دور رئيس 
معها  ويتداول  املختلفة  النيابية  الكتل  مع 
يف شأن تشكيل الحكومة، ويطلع عىل ارائها 
التوفيق  عىل  ويعمل  مطالبها،  اىل  ويستمع 
الرئيس  يبقى  املتنوعة.  الكتل  مطالب  بني 
الجمهورية،  رئيس  مع  تواصل  عىل  املكلف 
فيطلعه عىل االجواء التي تسود االستشارات 
والصعوبات  النيابية،  الكتل  مطالب  وعىل 
تذليل  امر  يف  معه  ويتداول  يواجهها،  التي 
الجمهورية  رئيس  ألن  الصعوبات،  هذه 
لعمل  واملسهل  واملؤآزر  الداعم  دور  يلعب 
تشكيل  وألن  املكلف،  الحكومة  رئيس 
بالتوافق  االمر  نهاية  يف  يتم  الحكومة 
الحكومة.  ورئيس  الجمهورية  رئيس  بني 
من  املكلف  الحكومة  رئيس  ينتهي  عندما 
ويضع  نفسه،  اىل  يخلو  النيابية  استشاراته 
عن  ومسؤوال  للحكومة  رئيسا  باعتباره 

لتشكيل  تصورا  النواب  مجلس  امام  اعاملها 
بحكومة  الخروج  يؤّمن  مبا  الحكومة، 
وقادرة  فعالية  وذات  ومتضامنة  منسجمة 
ويقرتح  النواب،  مجلس  ثقة  تنال  ان  عىل 
عىل رئيس الجمهورية التشكيلة التي انتهى 
باالتفاق  الجمهورية  رئيس  يصدر  ليك  اليها، 
االسايس  الدور  هذا  تشكيلها.  مرسوم  معه 
الحكومة يف تشكيل  الذي يضطلع به رئيس 
واملبادئ  النصوص  من  يستمده  الحكومة، 

التالية: الدستورية 
النيابية  االكرثية  اياها  منحته  التي  الثقة   •
اجراها  التي  امللزمة  االستشارات  عىل  بناء 
رئيس الجمهورية )املادة 53 من الدستور(.

النواب،  مجلس  امام  الحكومة  مسؤولية   •
عليها  يقوم  التي  الربملاين  النظام  مبادئ  ألن 

لقيام  تفرض  لبنان  يف  السيايس  النظام 
الحكومة وبقائها، حيازة ثقة مجلس النواب 
64 و66 من  )املادتان  الثقة  واستمرار هذه 

الدستور(.
 )4 )البند  الدستور  من   53 املادة  نصت   •
باالتفاق  الجمهورية  رئيس  يصدر  ان  عىل 
تشكيل  مرسوم  الوزراء  مجلس  رئيس  مع 

الحكومة.

■ هنا يأيت دور رئيس الجمهورية؟
وفقا  الحكومة  تشكيل  مرسوم  اصدار   □
رئيس  بني  باالتفاق  يتم  الدستور  الحكام 
الجمهورية ورئيس الحكومة املكلف. بعدما 
الحكومية  التشكيلة  املكلف  الرئيس  يقرتح 
عىل رئيس الجمورية، يصدر الرئيس مرسوم 
الحكومة.  رئيس  مع  باالتفاق  تشكيلها 
من  كل  اىل  عهد  الذي  الدستوري  النص 
الحكومة تشكيل  الجمهورية ورئيس  رئيس 
بكل  املناط  للدور  وفقا  باالتفاق،  الحكومة 
انجاز  التعاون يف  عليهام  اوجب  قد  منهام، 
ذلك  من  واهم  الدستورية،  املهمة  هذه 
فريقا  الجمهورية  رئيس  يكون  ال  ان  كله، 
يف الرصاع السيايس الذي يحتدم بني القوى 

به  ناط  الدستور  الن  السياسية،  والكتل 

تخالف  وبطريقة  مجتزأ  كان  منه  نفذ  وما 
املؤسسات  اخترصت  وروحه.  مضمونه 
عىل  يف رصاع  البالد  ودخلت  دورها،  وغاب 
واملغانم، وتوزعت  الحصص  واقتسام  النفوذ 
الطوائف يف ما بينها السلطات واملؤسسات، 
واملذهبية،  الطائفية  املشاعر  حدة  وزادت 
متثيل  السياسية  واالحزاب  الكتل  وادعت 
حقوقها  عن  والدفاع  الحكم  يف  الطوائف 
غطاء  يؤّمن  مبا  الدستور،  الحكام  خالفا 
او  مسؤولية  كل  من  ويحصنها  لها  سياسيا 
محاسبة يف مامرسة شؤون الحكم، ومبا يخرج 
عن  الربملاين  الدميوقراطي  السيايس  نظامنا 
القوى  موازين  تحكمت  وجوهره.  طبيعته 

الرصاعات  نتيجة  الحكم  بادارة  الداخلية 
تفرضه  وما  الضاغطة،  والدولية  االقليمية 
ويف  التعامل  يف  قواعد  من  املوازين  هذه 
مامرسة السلطة، بعيدا من احكام الدستور، 

بل وخروجا عليها.

■ هل بات النظام يف حاجة اىل اعادة نظر 
او تعديل؟

سليم  تطبيق  اىل  حاجة  يف  بات  النظام   □
ومؤسسات.  قانون  دولة  لبناء  وبنية 
فاملشكلة ليست يف النظام الذي استوى عىل 
قواعد ومبادئ دستورية سليمة ودميوقراطية 
نتج  وما  الطائف  يف  وليست  فعالية،  وذات 
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بارود: ال بد من تعديالت
تضّيق هامش االستنساب

للخالف  الحقيقية  االسباب  هي  ما   ■
بتنا  هل  الحكومات؟  تشكيل  حول  الدائم 

يف ازمة حكم او ازمة نظام؟
□ يف الواقع، ازمة النظام قامئة منذ عقود، 
التعديالت  بعد  خصوصا  تظهرت  وقد 
جعلت  التي   1990 لعام  الدستورية 
الحكومات يختلف بصورة جذرية  تشكيل 
الطائف  اتفاق  قبل  االمر  عليه  كان  عام 
يسمي  الجمهورية  رئيس  كان  حيث 
العام  منذ  لكن  الحكومة.  رئيس  منفردا 
متر  املكلف  الرئيس  تسمية  باتت   ،1990
بذلك،  امللزمة.  النيابية  االستشارات  بآلية 
يتم  املكلف  الحكومة  رئيس  اختيار  بات 
ناخبة  كهيئة  النواب  مجلس  خالل  من 
ملزما تسمية  اصبح  الجمهورية  رئيس  ألن 
اصوات  من  االكرب  العدد  عىل  يحصل  من 
اىل  يضاف  االستشارات.  تلك  يف  النواب 
ذلك ان معظم حكومات ما بعد الطائف، 
 ،2005 العام  بعد  ما  حكومات  السيام 
عىل  اصطلح  ما  شكل  تتخذ  اصبحت 
بحيث  الوطنية،  الوحدة  حكومة  تسميته 
االعظم،  بسوادها  الحكومات،  هذه  باتت 
يف  السياسية  القوى  توزع  من  منبثقة 

هذا  عن  مصغرة  وصورة  النيايب  املجلس 
االخري. حتى اننا رأينا البعض يطرح معادلة 
وزير لكل كتلة تضم 4 نواب! بالتايل، كلام 
تأزمت بني القوى السياسية النافذة تعطل 
الحصص  عىل  توافقوا  وكلام  التشكيل، 

ولدت الحكومة برسعة.

املتناقضة  واحيانا  املختلفة  التفسريات   ■
للدستور والصالحيات سبب مطروح يحول 
للحكومات.  وسلس  سهل  تشكيل  دون 
للخالفات  حد  لوضع  املطلوب  هو  ما 

الدستورية؟
□ ال شك يف ان مثة ثغرا يف الدستور، لكن 
تنطوي  ال  العامل  دميوقراطيات  دساتري 
كلها عىل تفاصيل اجرائية، ومع ذلك نرى 
الحياة السياسية خاضعة الحكام الدستور. 
من  بد  ال  التفسري،  مسألة  الغوص يف  قبل 
غائب  شبه  النيات  حسن  بأن  االعرتاف 
لذلك يتم التلطي وراء االحكام الدستورية 
خرباء  تهافت  نرى  مبيتة.  لغايات 
املختلفة  التفسريات  ميتهنون  دستوريني 
وغالبا املتناقضة، متاما كام حصل مؤخرا يف 
مسألة التشكيل ودور رئيس الجمهورية يف 

املتنوعة  االراء  يف  ليست  املشكلة  صدده. 
بل هي يف غياب مرجعية الحسم. السبب 
حجب  من   1990 عام  حصل  ما  ذلك،  يف 
املجلس  عن  الدستور  تفسري  صالحية 
املادة  مبوجب  يومها  املحدث  الدستوري 

19 الجديدة من الدستور. 

مهنيا  املخولة  الجهة  فعال  هي  من   ■
الدستور من دون حسابات  وعمليا تفسري 

وخلفيات سياسية او طائفية؟  
املجلس  يكون  ان  املفرتض  من  كان   □
 .1990 عام  استحدث  الذي  الدستوري 
الوارد  التعديل  قانون  مرشوع  ان  الواقع 
ثالث  تضمن  قد  كان  يومها  الحكومة  من 
يف  النظر  املذكور:  للمجلس  صالحيات 
دستورية القوانني، بت الطعون االنتخابية 
الرئاسية والنيابية، تفسري الدستور. اال ان 
هذا  مناقشته  عند  رأى  النيايب  املجلس 
عن  االخرية  الصالحية  هذه  حجب  النص 
التفسري  ان  بذريعة  املستحدث  املجلس 
ينطوي عىل تعديل، وبالتايل )بحسب  قد 
صالحية  من  التفسري  يبقى  املحارض( 
مؤسف  هذا  سواه.  دون  النيايب  املجلس 

صالحية  الدستوري  املجلس  منح  ألن 
لبنان  تجنيب  اىل  سيؤدي  كان  التفسري 
امللتبس،  النص  ستار  تحت  عدة  خضات 
وكان سيسمح بالركون اىل مرجعية تحسم 

الخالف. 

بني  املفقودة  الثقة  تستعاد  كيف   ■
القوى السياسية واقطابها، وعىل اي اسس 

ومبادىء؟
□ تقوم بني القوى السياسية مصالح تحكم 
تحكم  التي  هي  الثقة  وليست  املوازين 
عالقاتهم. املشكلة، بل االزمة، هي يف الثقة 
مبختلف  ودولتهم  املواطنني  بني  املفقودة 
الدرجات. استعادة  سلطاتها مع فوارق يف 
السلطة  تكوين  اعادة  يف  الزاميا  متر  الثقة 
عىل اسس متينة، تنجم عن انتخابات عامة 
بصورة  السياسية  الخارطة  تشكيل  تعيد 
ونبضه.  الشارع  اليه  آل  مبا  التصاقا  اكرث 
الدستورية  الحياة  تبقى  ان  يجوز  وألنه ال 
من  اهواء  عىل  معلقة  الناس  ومصالح 
يلزم  ما  ادخال  من  بد  ال  امورهم،  يتوىل 
هامش  تضيق  الدستور  عىل  تعديالت  من 
وتسمح  محددة  مهال  وتفرض  االستنساب 
بتجاوز املعوقات، ألن الهدف االول من اي 

السياسية،  الحياة  انتظام  دستور هو توفري 
الطالق  ومنصة  نظر  وجهة  يتحول  ان  ال 
املؤسسات  يف  الثقة  املصلحية.  القذائف 
تبقى هي الضامنة النسياب االمور وتجاوز 

التعطيل.

واملخاوف  الهواجس  نعالج  كيف   ■
واملطالب الطائفية، ناهيك بتلك السياسية؟

واملطالب  واملخاوف  الهواجس  معالجة   □
بالترصيح  وال  املعسول  بالكالم  تتم  ال 
ادارة  بحسن  بل  املتقابلة،  باملتاريس  وال 
يف  للبلد.  غنى  مصدر  هو  الذي  التنوع 
قامويس، ان سوء ادارة التنوع هو يف النص 
واملامرسة  العرف  ويف  امللتبس  الدستوري 

وزير الداخلية والبلديات االسبق زياد بارود.

منح املجلس الدستوري 
صالحية التفسير كان سيجنب 

لبنان خضات

مقاربة  تأجيل  يف  ايضا  وهو  السوية،  غري 
االمور يف اوانها، كانشاء مجلس الشيوخ او 
املعالجة  مثال.  االدارية  الالمركزية  تطبيق 
هي ايضا يف قانون انتخاب عادل ال يضخم 
االقليات،  متثيل  يلغي  وال  احد  متثيل 

السياسية منها قبل الطائفية.

حاجة  يف  السياسية  القوى  باتت  هل   ■
الضامنات  هذه  هي  ما  ضامنات،  اىل 
الضوابط  هي  ما  تنفيذها؟  يكفل  وَمن 
السيايس  االستقرار  نحقق  وكيف  املقرتحة 

والدستوري العام والدائم يف البالد؟
املواطن  هو  ضامنات  اىل  يحتاج  َمن   □
اوال. اما القوى السياسية فتحتاج اىل اطار 
الضامنة  الدميوقراطي.  لتنافسها  ناظم 
االسايس،  القانون  يف  هي  للجميع  االوىل 
اي الدستور، او "الكتاب" كام كان يسمية 
فيه  نقرأ  ان  شهاب.  فؤاد  الراحل  الرئيس 
من  مقدمته،  يف  وردت  التي  الضامنات 
سلطة  اي  رشعية  عدم  اىل  لبنان  نهائية 
منظومة  اىل  معا،  العيش  ميثاق  تناقض 
اليها  تحيل  التي  والحريات  الحقوق 
اليات  يجب،  هكذا  او  فيه،  نقرأ  املقدمة. 
السلطات  بني  الفصل  تطبيق  يف  واضحة 
باتت  الثغر  مقاربة  بينها.  ما  يف  والتعاون 
بل  تأسيسيا،  مؤمترا  يعني  ال  وهذا  ملحة، 
التي  العراقيل  تزيل  موضوعية  مقاربة 

تهدد انتظام عمل املؤسسات. 

■ لكن متى ومبن وكيف؟
حيث  التوقيت  يف  اوال  االشكالية  هنا   □
ان اي تعديل دستوري يف ظرف مأزوم قد 
مغلوب  عىل  رأيه  غالب  فرض  اىل  يؤدي 
توافق  املطلوب  ان  حني  يف  امره،  عىل 
ثانيا  بالتعديل.  للسري  املقبول  االدىن  الحد 
منتخبا  مجلسا  التعديل  يقارب  ان  يقتيض 
غري منازع يف شمول متثيله. ثالثا ان يتناول 
التي  الثغر  حرصا  اوىل  مرحلة  يف  التعديل 
وعندما  املؤسسايت،  االستقرار  دون  تحول 
الناس  ثقة  وتستعيد  املؤسسات  تنهض 
نقارب ما سوى ذلك من مسائل بنيوية يف 

املتهالك. نظامنا 

هذا  يف  والحكم  املرجع  دور  يلعب  ان 
الرصاع، وان يكون صامم امان للنظام. هذه 
االعتبارات متيل عىل رئيس الجمهورية وعىل 
بينهام  الكامل  التعاون  الحكومة  رئيس 
تعطيل  او  املواجهة،  او  التصادم  وليس 
وتحمل  الدستورية،  املؤسسات  عمل  سري 
تجاه  والوطنية  الدستورية  مسؤولياتهام 
محكومان  وهام  جميعا،  واللبنانيني  الوطن 
وقت  ارسع  يف  الخروج  اجل  من  بالتوافق 
الوطنية،  املصلحة  تفرضه  ومبا  ممكن، 
منسجمة  بحكومة  العليا،  البالد  ومصلحة 
ومتضامنة ومسؤولة، قادرة وفاعلة، شفافة 

وثقة  النواب  مجلس  بثقة  تحظى  ونظيفة، 
الشعب اوال واخريا.

امليثاقية  معنى  حول  خالف  هناك   ■
وتطبيقها؟

امليثاقية  بعبارة  السيايس  التداول  يكرث   □
البعض  من  وتعطى  االخرية،  االونة  يف 
وقوة  الدستور،  عىل  تعلو  قانونية  مرتبة 
العبارة  كانت  الدستوري.  النص  قوة  فوق 
املتداولة دامئا يف وجدان اللبنانيني الوطني 
تعني  الدستوري  القاموس  ويف  والسيايس 
التجسد  عن  يعرّب  الذي  املشرتك  العيش 

ان  اعتبار  وعىل  امليثاقية،  ملفهوم  الحي  
االساس  هو  ومقتضياته  املشرتك  العيش 
السيايس  االجتامع  عليه  يقوم  الذي 
قلب  يف  امليثاقية  اصبحت  اللبناين. 
الدستورية  بالرشعية  ومحصنة  الدستور 
وتتغري  لالجتهادات  خاضعة  وليست 
فيها  ولكل  واالحوال،  الظروف  بتغري 
موازين  بحسب  ويهبط،  يعلو  نصيب، 
اسندها  وقد  والخارجية،  الداخلية  القوى 
الذي  املشرتك  العيش  ميزان  اىل  الدستور 
حصنه بقواعد دستورية، وحسبنا ان نعود 

اىل مقدمة الدستور.


