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العبور إىل دولة القانون

نبذة
إن البحث يف مسألة عبور النظام السيايس يف لبنان إىل دولة القانون يتطلب
مــن جهــة التعمّ ــق يف آليــات عمــل هــذا النظــام للوقــوف عــى أهــم املع ّوقــات التــي
حالــت حتــى اليــوم دون تحقيــق دولــة القانــون وفــق املعايــر الدســتورية واإلداريــة
ّ
تشكل
والديمقراطية ،ومن جهة أخرى التبحّ ر يف التحديات الجيوسياسية التي
حجــر عــرة يف عبــور الدولــة يف لبنــان إىل دولــة القانــون.
بنــاء عــى مــا تقـ ّـدم ،تــرز ضــرورة مقاربــة مفهــوم النظــام الطائفــي مــع مفهــوم
الدولــة الحديثــة التــي تتبنــى الديمقراطيــة وتدعــو إىل تعزيــز حقــوق اإلنســان
وحرياتــه األساســية والعمــل بمبــدأ املواطنــة واملســاواة السياســية والقانونيــة.
ويدفعنــا البحــث يف إشــكالية العالقــة بــن النظــام الطائفــي وضــرورات التحـوّل
الديمقراطــي إىل تحديــد موقــع دولــة القانــون بــن ضــرورات توطــن الخيــار
الديمقراطــي وخطــر الرجــوع إىل نمــط الدولــة الدينيــة املق ّنعــة يف ظــل بقــاء النظــام
الطائفي ،إضافة إىل تحديد موقع الطائفية يف منظومة الدولة الوطنية الحديثة
القائمــة عــى ســيادة القانــون.
لجهــة آليــات عمــل النظــام اللبنــاين ،هــل يحمــل مفهــوم النظــام الطائفــي داللــة
يجسد إطاراً ديمقراطياً تتمثل فيه سياسياً مختلف الطوائف؟
سلبية فقط أم أنه
ّ
هــذا الســؤال يح ّتــم البحــث يف إشــكالية العالقــة بــن النظــام الطائفــي والعمــل
التشــريعي لجهــة تعطيلــه لعمليــات التشــريع يف العديــد مــن القضايــا كاألحــوال
الشــخصية مثـاً ،كمــا يف إشــكالية العالقــة بــن النظــام الطائفــي واإلدارة العامــة
يف ظـ ّـل مــا اصطلــح عــى تســميته “التمييــز الطائفــي الوظيفــي” يف الوظيفــة العامــة
وقيــاس مــدى مالءمــة هــذه املمارســة مــع عمليــة بنــاء دولــة القانــون.
أمــا لجهــة التحديــات الجيوسياســية ،يرتبــط مشــروع قيــام الدولــة يف لبنــان
والعبــور إىل دولــة القانــون أيضــاً بعناصــر خارجيــة ،مــن شــأنها إعاقــة هــذا املشــروع
أو عــى العكــس املســاعدة عــى تحقيقــه.
إن مشــاريع “الــدول الفاعلــة” يف منطقــة الشــرق األوســط مــن شــأنها أن
تشـ ّـكل ضغوطــاً كبــرة عــى لبنــان لضمّ ــه إىل محــاور إقليميــة أو تحويلــه إىل دولــة
“ســاتيليت” تــدور يف فلكهــا .أو عــى العكــس ،مــن شــأن عناصــر خارجيــة أخــرى أن
تســاعد عــى قيــام الدولــة كتــوازن محــاور إقليميــة أو توقيــع معاهــدات أو االنتمــاء
إىل تحالفــات مع ّينــة.
أمــام مصالــح هــذه الــدول ،تــرز ضــرورة اإلجابــة عــن عالقــة األطــراف اللبنانيــة
بالقــوى اإلقليميــة وتأثــر ذلــك عــى مشــروع قيــام الدولــة يف لبنــان.
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الربنامج
		

تقديم املؤتمر :عادل خليفة ،أستاذ محاضر يف كلية 		
الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية يف الجامعة اللبنانية

		
		

كلمات االفتتاح  :الرئيس أمني الجم ّيل
الدكتور فؤاد أيوب،
رئيس الجامعة اللبنانية

		
		
		
		

الجلسة األوىل :العوائق الدستورية والقانونية
املنسق :أنطوان عطا الله ،عميد املعهد العايل للدكتوراه يف
ّ
كلية الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية واالقتصادية يف
الجامعة اللبنانية

		

غالب غانم ،رئيس مجلس القضاء األعىل السابق
العوائق الدستورية التي تعرتض بناء دولة القانون يف لبنان

		
		
		

عصام سليمان ،رئيس املجلس الدستوري
ما هي العوائق القانونية التي تعرتض عبور لبنان نحو دولة
القانون؟

		
		
		
		

زياد بارود ،وزير سابق وأستاذ محاضر يف جامعة القديس
يوسف
ما هي العوائق يف قانون االنتخاب الساري التي تعرتض 		
عبور لبنان نحو دولة القانون؟

		
		
		

الجلسة الثانية – تحديات النظام الطائفي والتشريع
املنسق :عيل رمّ ال ،أستاذ محاضر يف كلية اإلعالم يف
ّ
الجامعة اللبنانية

		

		
		
		
		

جورج قرم ،وزير سابق ،أستاذ محاضر يف جامعة القديس
يوسف
إشكالية العالقة بني النظام الطائفي وضرورات التحوّل 		
الديمقراطي

		
		

خالد قباين وزير سابق ،الرئيس األسبق ملجلس الخدمة 		
املدنية إشكالية العالقة بني النظام الطائفي واإلدارة العامة
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صالح حنني ،نائب سابق وأستاذ يف جامعة القديس يوسف
إشكالية العالقة بني النظام الطائفي والعمل التشريعي

		
		

الجلسة الثالثة :التحديات الجيوسياسية
املنسق :جورج صدقة ،عميد كلية اإلعالم يف الجامعة 		
اللبنانية

		
		

رشيد درباس ،وزير سابق
هل يمكن لألطراف اللبنانية أن تلتقي عىل رؤية موحّ دة 		
لسياسة لبنان الخارجية؟

		
		

عيل ف ّياض ،نائب يف الربملان وأستاذ يف الجامعة اللبنانية
هل يمكن ملشروع الدولة اللبنانية أن يقوم يف وجه مصالح
الدول اإلقليمية؟

		
		
		

سامي عون ،أستاذ يف كلية السياسات التطبيقية يف جامعة
شريبروك ،كندا
كيف تنعكس ارتباطات األطراف اللبنانية بأطماع القوى		
اإلقليمية ونظرتها التوسعية عىل قيام الدولة؟
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التقرير

عقــد بيــت املســتقبل بالتعــاون مــع الجامعــة اللبنانيــة ومؤسســة كونــراد
آدينــاور مؤتمــراً تحــت عنــوان «العبــور إىل دولــة القانــون» يف  9آذار/مــارس 2017
بحــرم اإلدارة املركزيــة يف الجامعــة اللبنانيــة .يــأيت هــذا املؤتمــر يف إطــار الســعي
إىل بنــاء دولــة القانــون يف لبنــان واالنتقــال مــن النظــام الســيايس الطائفــي الــذي
أرىس نوعــاً هجينــاً مــن األنظمــة هــو نظــام الديمقراطيــة التوافقيــة أدى غالبــاً إىل
شــلل املؤسســات الدســتورية وإلغــاء مفهومــي األكرثيــة واملعارضــة ،إىل النظــام
الديمقراطــي بمعنــاه الحــدايث ،وذلــك عــر مناقشــة أهــم املعوقــات الدســتورية
والقانونية التي حالت حتى اآلن دون ذلك .إىل هذا ،هدف املؤتمر أيضاً إىل إلقاء
الضــوء عــى الــدور الســلبي الــذي تلعبــه مصالــح الــدول اإلقليميــة يف مجــال بنــاء
دولة القانون من خالل التحديات الجيوسياسية التي تفرضها عىل لبنان .شارك
يف املؤتمــر نخبــة مــن ص ّنــاع القــرار والخــراء الدســتوريني والقانونيــن واألكاديميــن
واملفكريــن وحضــره مجموعــة مــن طــاب الجامعــة اللبنانيــة.

افتتــح الرئيــس أمــن الجم ّيــل املؤتمــر متوجهــاً بالشــكر العميــق لرئيــس
الجامعــة فــؤاد أيــوب لرعايتــه هــذا املؤتمــر ،آمـا ً أن تكــون هــذه املبــادرة خطــوة
أوىل لتعبيــد الطريــق أمــام بنــاء دولــة القانــون ال سـ ّيما يف ظــل الــدور الريــادي الــذي
يجــب أن تضطلــع بــه الجامعــة اللبنانيــة .وقــال« :نريــد مــن هــذا املؤتمــر أن يكــون
مؤتمــراً علميــاً ّ
يمكننــا مــن وضــع توصيــات
تشـ ّـكل خطــوة أوىل يف مســار بنــاء دولــة
القانــون» .وإذ أعــرب عــن غبطتــه لوجــوده
يف الجامعــة اللبنانيــة ،تحــدث عــن
تاريخــه الطويــل مــع هــذا الصــرح بــدءا
مــن مســاهمته قبــل فــرة الرئاســة يف
تعزيــز المركزيــة الجامعــة وإنشــاء فــروع
لهــا يف جميــع أنحــاء لبنــان كان باكورتهــا
فــرع كليــة الحقــوق يف منطقــة جـ ّـل
الديــب .أمــا املبــادرة الثانيــة التــي قــام بهــا
خــال فــرة الرئاســة فهــي إنشــاء الكليــات
التطبيقــة مــن كليــة الطــب وطــب األســنان
والهندســة ،التــي باتــت اليــوم مــن أهــم
الكليات يف مجالها .وقال« :ال يوازي صعوبة إنشاء هذه الكليات أبان الحرب إال
األثــر اإليجابــي الكبــر الــذي تركــه عــى الصعيــد األكاديمــي واالجتماعــي ،إذ كانــت
الكليــات التطبيقيــة قبــل ذلــك حكــراً عــى الجامعــات الخاصــة ،فحقــق إنشــاؤها يف
الجامعــة اللبنانيــة ثــورة اجتماعيــة فتحــت بــاب االنتســاب إليهــا أمــام كل طبقــات
املجتمــع اللبنــاين».
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التقرير

وتابــع« :لــن اســتبق املناقشــات التــي ســتدور حــول موضــوع مؤتمــر اليــوم،
العبور إىل دولة القانون ،ال س ّيما مع وجود لفيف من كبار الخرباء الدستوريني
والقانونيــن واألكاديميــن ،ولكــن اســمحوا يل أن أقــول أن األســاس الــذي تقــوم
عليــه دولــة القانــون هــو املؤسســة األم أي مجلــس النــواب .وأتســاءل إذا مــا كانــت
هــذه املؤسســة اليــوم يف خطــر وتعــاين مــن تهميــش بــات يعطــل املســرة نحــو دولــة
القانــون» .وأعــرب عــن قلقــه عــى الربملــان ألســباب عــدة أولهــا التمديــد الــذي بــات
يهـ ّـدد جوهــر وجــوده وكيانــه ،وثانيهــا تهميــش الســلطة التنفيذيــة لــدوره إذ باتــت
الحكومــة تشـ ّـكل مجلســاً نيابيــاً مصغــراً ُتطبــخ داخلــه كل التشــريعات واخ ُتصــر
دور الربملــان عــى دور كاتــب العــدل الــذي يصـ ّـدق عــى هــذه التشــريعات فأصبــح
شــاهد زور عــى قوانــن هــو بــراء منهــا ،متفهمــاً معانــاة الرئيــس نبيــه بــري .وأعطــى
مثــاالً عــى ذلــك مســألة سلســلة الرتــب والرواتــب التــي رميــت يف حضــن مجلــس
النــواب وقانــون اإليجــارات الــذي أقـ ّر مــن جهــة ُ
وعطــل مــن جهــة أخــرى بســبب
عــدم وضــع املراســيم التنفيذيــة وأهمهــا مرســوم إنشــاء صنــدوق للتعويــض عــى
وقانــون االنتخــاب
صغــار املســتأجرين،
ً
ألننــا نبحــث اليــوم
الــذي مــا زال متعــرا
القيــاس وال نــدري
عــن قانــون «عــى
مجلــس
ســيكون
يف هــذه الحــال كيــف
مجلســاً
تمثيليــاً» .وأردف:
النــواب
الربملــان وعــى النظــام
«نشــعر بالخــوف عــى
يف لبنــان .أصبحنــا
الربملــاين الديمقراطــي
زعمــاء
(مجلــس
مثــل اللويــا جريجــا
الــذي يحـ ّـدد مســار
القبائــل) يف أفغانســتان
وهــذا أمــر مقلــق».
ومســتقبلها
البــاد
اللبنانيــة الريــادي يف
وإذ أكــد دور الجامعــة
السياســية والعمــل
تصحيح مسار العملية
عليهــا أيضــاً مواكبــة
التشــريعي ،قــال إن
متطلبــات العصــر عــر إنشــاء كليــات تعنــى بقطاعــات النفــط والغــاز ألن لبنــان غــر
مجهــز أكاديميــاً يف هــذا املجــال ،وكليــات تعنــى باملعلوماتيــة ،داعيــاً القييمــن عــى
الجامعــة إىل اإلفــادة مــن الطاقــات اللبنانيــة يف هــذا املجــال واســتقطابها .وختــم
الرئيــس الجم ّيــل كلمتــه منوهــاً بتعــاون الجامعــة اللبنانيــة مــع مراكــز األبحــاث
كمؤسســة بيــت املســتقبل نظــراً للــدور األســاس الــذي تنهــض بــه كمراصــد فكريــة
تعمــل عــى تحليــل الواقــع واستشــراف املســتقبل لتقديــم رؤى واســراتيجيات
لص ّنــاع القــرار وبلــورة الخيــارات املمكنــة واملتاحــة وترشــيد عمليــة املفاضلــة بينهــا.
وأمــل أخــراً أن تكــون الجامعــة اللبنانيــة جامعــة لـ ّ
ـكل طوائــف املجتمــع اللبنــاين
ومكوناتــه وأن تشـ ّـكل املدخــل إلنقــاذ لبنــان والعبــور إىل دولــة القانــون.

الحكومة باتت
تشكل مجلساً
ّ
نيابياً مصغراً
تطبخ داخله كل
التشريعات

أخذ الكالم رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب وقال «يشرفنا اليوم
أن تكون الجامعة اللبنانية حاضرة يف مواضيع وطنية حساسة وتشارك يف ورش
اإلصــاح الســيايس واالجتماعــي واالقتصــادي» .وأضــاف أن مصطلــح دولــة القانــون
يحـ ّـدد األطــر القانونيــة العامــة للدولــة ويقــوم عــى ثوابــت ومقومــات أساســية
تســتند إليهــا الــدول التــي تســعى إىل تطبيقــه حتــى يف أبســط التشــريعات الوطنيــة.
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إىل هذا ،اعترب أن الرقابة القضائية
واســتقاللية القضــاء همــا نــواة
دولــة القانــون ،إذ يفــرض تغليــب
دولــة القانــون العدالــة االجتماعيــة
واملســاواة بــن النــاس واعتمــاد مبــدأ
تكافؤ الفرص بعيداً عن االعتبارات
األخــرى ،مــا يمنــح الثقــة للمواطــن
ويؤســس للمواطنــة .وأكــد أن
للجامعــة اللبنانيــة دوراً متأصـا ً يف
موضــوع العبــور إىل دولــة القانــون،
إن لجهــة تعليــم القانــون أو إقامــة
ـب يف
املؤتمــرات القانونيــة التــي تصـ ّ
هــذا املجــال ،كاشــفاً عــن إدخــال
مادة حقوق اإلنسان يف كل كليات
الجامعــة اللبنانيــة وليــس فقــط يف
كليــات الحقــوق.
وتحت عنوان «العوائق الدستورية والقانونية التي تحول دون بناء دولة
منســقها الدكتــور أنطــوان عطــا اللــه،
القانــون» ،بــدأت الجلســة األوىل بتعريــف ّ
عميــد املعهــد العــايل للدكتــوراه يف كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية واإلداريــة
واالقتصادية يف الجامعة اللبنانية باملحاضرين وهم القايض غالب غانم ،رئيس
مجلــس القضــاء األعــى الســابق والدكتــور عصــام ســليمان ،رئيــس املجلــس
الدســتوري والوزيــر الســابق زيــاد بــارود.
بــدأ الدكتــور غالــب غانــم مداخلتــه حــول «العوائــق الدســتورية التــي تعــرض
بنــاء دولــة القانــون يف لبنــان» بالقــول إنهــا ســتلقي الضــوء عــى املحــور املطــروح
مــن خــال األســئلة الثالثــة اآلتيــة:
هــى صيغــة املشــاركة بــن العائــات الروحيــة يف الحكــم تكتنــز بذاتهــا أزمــات
النظــام وتعطيــل املؤسســات؟
هــل يملــك رئيســا الجمهوريــة والحكومــة ســلطة استنســابية يف تأليــف
الحكومة ،أم هما مقيدان باللعبة السياسية التي تكشفها االستشارات النيابية؟
مــا العمــل يف حــال رفضــت أحــزاب األكرثيــة السياســية مشــاركة طائفــة مع ّينــة
ّ
يحل بديال ً
يف الحكومة ،أو يف حال استقال الوزراء املمثلون لطائفة مع ّينة ومن
عنهم؟
بالنسبة للسؤال األول ومن الناحية الدستورية ،قال غانم إن الدستور املنبثق
عــن اتفــاق الطائــف حــاول أن ينــأى عــن الطائفيــة وآثارهــا الســلبية واعــداً بإلغائهــا
واستعمل تعبرياً عنها مصطلحاً ألطف وهو العائالت الروحية .وأضاف أن أغلب
النصــوص الدســتورية التــي تطرقــت إىل الطائفيــة ذكرتهــا يف إطــار يــرز ســيئاتها
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كنقيــض
ووضعتهــا
للوطنيــة وشـ ّـددت عــى
ضــرورة إلغائهــا كهــدف
وطنــي.
مــن ناحيــة املمارســة
العمليــة ،اعتــر غانــم
أنــه مــن غــر الدقيــق
ر ّد كل أزمــات النظــام
الســيايس اللبنــاين إىل
الطائفيــة وحدهــا وإىل
صيغــة املشــاركة بــن
الروحيــة.
العائــات
وتحــدث يف هــذا الســياق عــن التحديــات الجيوسياســية التــي واجههــا لبنــان
وســاهمت يف عــدم انتظــام العمــل الســيايس وحســن ســر املؤسســات ،بــدءا مــن
وجــود جيــوش أجنبيــة عــى أرضــه .وإذ م ّيــز بــن دولــة القانــون أي دولــة املؤسســات
القويــة وحكــم القانــون الــذي يعتــر الــذروة التــي تصبــو إليهــا دولــة القانــون ،خلــص
إىل القــول إن دولــة القانــون لــن تقــوم يف لبنــان إال إذا قـ ّـدم اللبنانيــون الوطنــي عــى
الطائفــي بحيــث ينتســب الفــرد سياســياً إىل الوطــن رغــم انتســابه دينيــاً إىل الطائفــة.
بالنســبة للســؤال الثــاين ،ومــن الناحيــة الدســتورية ،قــال غانــم إن الدســتور
رعى مسألة تأليف الحكومة يف املادتني  53و 64منه حيث ّ
تحدد األوىل صالحيات
رئيــس الجمهوريــة والثانيــة صالحيــات رئيــس مجلــس الــوزراء .وأضــاف أنــه بعــد
التعديــات الدســتورية عــام  1990ســقطت االستنســابية التــي كانــت ممنوحــة
لرئيــس الجمهوريــة يف تعيــن الــوزراء وتســمية واحــد منهــم رئيســاً وإقالتهــم ،إذ
ربطــت عمليــة تســمية رئيــس مجلــس الــوزراء بنتائــج االستشــارات النيابيــة امللزمــة
وبالتشــاور مــع رئيــس مجلــس النــواب وإصــدار مراســيم تشــكيل الحكومــة وقبــول
ّ
اســتقالة أو إقالــة الــوزراء بالتوافــق مــع الرئيــس
املكلــف .إىل هــذا ،أخضعــت
ّ
املكلــف يف تشــكيل الحكومــة لعاملــن
التعديــات الدســتورية ســلطة الرئيــس
مؤثريــن :األول يف كــون مرســوم تشــكليها ال يبصــر النــور إال باالتفــاق مــع رئيــس
الجمهوريــة والثــاين عــدم إمكانيتــه تجاهــل االستشــارات النيابيــة التــي يجريهــا قبيــل
عملية التأليف وإن كانت نتائجها غري ملزمة خوفاً من أن يصطدم بحجب الثقة
عــن حكومتــه يف املجلــس النيابــي.
من الناحية العملية ،تطرق غانم إىل البند (ي) من ّ
مقدمة الدستور ومآله أنه
«ال شــرعية ألي ســلطة تناقــض ميثــاق العيــش املشــرك» ،معتــراً أنهــا اســتخدمت
مراراً كذريعة لتحايش التطبيق الحريف للنصوص الدستورية .وتحدث عن بعض
الخروقــات التــي تعـ ّزز أو ّ
تقلــص دور رئيــس الجمهوريــة يف مجــال تســمية رئيــس
مجلــس الــوزراء ،كأن يعمــد بعــض النــواب إىل إعطــاء رئيــس الجمهوريــة حريــة
تســميته أو التفــاف غالبيــة نــواب طائفــة معينــة حــول شــخصية واحــدة مــا يجعــل
الرئيــس يف مــأزق يف حــال عــدم تســميتها .وختــم بالقــول إن للعبــة السياســية التــي
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ّ
الحد
تكشفها االستشارات النيابية والتكالت السياسية أو الطائفية دوراً بارزاً يف
مــن ســلطة رئيــي الجمهوريــة والحكومــة.
بالنســبة للســؤال الثالــث ،ومــن الناحيــة الدســتورية ،قــال إنــه يُفهــم مــن البنــد
(ج) مــن مقدمــة الدســتور أن لبنــان جمهوريــة ديمقراطيــة برملانيــة .وقــد رجّ ــح
الدســتور رأي األكرثيــة النيابيــة يف تأليــف الحكومــة ويصعــب عليهــا دون ذلــك نيــل
ثقــة الربملــان .إال أن الدســتور نفســه ووفقــاً للبنــد (ي) مــن ّ
مقدمتــه ،وضــع قاعــدة
أساســية قبــل أي تشــكيل وهــي أنــه «ال شــرعية ألي ســلطة تناقــض ميثــاق العيــش
املشرتك» .هذه القاعدة تقوّض ّ
حق األكرثية النيابية يف فرض تأليف الحكومة أو
عــى األقــل ّ
حقهــا يف تعطيــل هــذا التأليــف عــر عــدم منــح الثقــة.
مــن الناحيــة العمليــة« ،ومــن عجائــب النظــام اللبنــاين» ويف ظــل واقــع النســيج
اللبنــاين التعـ ّـددي ،هــو ابتــكار مــا ســمي بالديمقراطيــة التوافقيــة .وقــال إن عــزل
طائفــة عــن الحكــم يخــرق قاعــدة العيــش املشــرك وأمــام هــذا املــأزق يــرز دور رئيــس
الجمهوريــة الجامــع واملوحّ ــد والســاهر عــى احــرام الدســتور والحــؤول دون تفــكك
املجتمــع وتهديــد وحــدة الوطــن.
أخذ الكالم الدكتور عصام سليمان رئيس املجلس الدستوري ،وبدأ مداخلته
حــول «العوائــق القانونيــة التــي تعــرض عبــور لبنــان نحــو دولــة القانــون» بالقــول
إن «البحــث يف العبــور إىل دولــة القانــون يقتــي تحديــد مفهــوم دولــة القانــون
ومعرفــة مــدى توافــر معايريهــا يف الدولــة اللبنانيــة ونظامهــا الدســتوري والكشــف
عــن مع ّوقــات العبــور إىل الدولــة املوعــودة» .وعــن خصائــص دولــة القانــون قــال إن
الســلطة فيهــا مأسســة تمــارس وفــق القانــون الــذي يحــدد نشــوءها وصالحياتهــا
وضوابطهــا يف إطــار منظومــة قانونيــة هرميــة عــى رأســها الدســتور وتحــدث أيضــاً
عــن خاصيــة انتظــام أداء املؤسســات الدســتورية وعــن ضــرورة أن يكــون الشــعب
مصدر السلطات يف األنظمة الديمقراطية من خالل انتخابات حرة ونزيهة تخوّل
الناخــب ممارســة دوره يف الخيــار الواعــي ملمثليــه ويف محاســبتهم ومســاءلتهم.
وأضــاف أن الديمقراطيــة ال تقتصــر عــى
االنتخابــات بــل تتعداهــا إىل ضمــان الحريــات
والحقــوق يف نصــوص دســتورية وتحديــد
صالحيــات الســلطات والعالقــات فيمــا
بينهــا والحفــاظ عــى انتظــام أداء املؤسســات
الد ســتورية.
ورداً عــن ســؤال حــول مــا إذا كان لبنــان
دولــة قانــون ،قــال ســليمان إن الدســتور
وامليثــاق اللذيــن يقــوم عليهمــا لبنــان أخــذا
بعــن االعتبــار الواقــع املجتمعــي التعــددي
لجهــة تأكيدهمــا أهميــة مشــاركة الطوائــف
كافــة يف الســلطة .ويف حــن أكــد امليثــاق إرادة
اللبنانيــن يف العيــش املشــرك كضــرورة

ميثاق العيش
املشرتك دعا إىل
مشاركة الطوائف
يف بناء الدولة
املنشودة وليس
إىل توزيع الدولة
محاصصة بينها
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لتحقيــق الســلم األهــي يف دولــة توفــر ألبنائهــا األمــن واإلســتقرار والعيــش الكريــم،
نـ ّ
ـص الدســتور عــى اعتمــاد نظــام ديمقراطــي برملــاين وأخــذ يف االعتبــار املبــادئ
والقواعــد واآلليــات املعتمــدة يف األنظمــة الدســتورية الحديثــة ،فــزاوج بــن هــذه
املبادئ ومشاركة الطوائف خالقاً إشكالية ال وجود لها يف األنظمة الربملانية .هذه
املزاوجــة أدت بحســب ســليمان إىل التبــاس يف صياغــة بعــض نصــوص الدســتور،
مــا تســبب بخالفــات يف تفســرها إذ عمــد كل فريــق إىل تفســرها وفــق مصالحــه،
وبات الدستور «وجهة نظر» ال س ّيما يف ّ
ظل عدم وجود مرجعية دستورية مناط
بهــا تفســر الدســتور عنــد الضــرورة .أســفر ذلــك عــن تعطيــل املؤسســات الدســتورية
أحيانــاً والوقــوع يف الفــراغ أحيانــاً أخــرى.
إىل هــذا ،اسـ ُتغل مبــدأ مشــاركة الطوائــف يف الســلطة لتقويــة مواقــع نفــوذ
هــذه الطوائــف عــى حســاب الصالــح العــام ،فتح ّولــت الطائفــة اىل جماعــة تقيــم
الحواجــز مــع الطوائــف األخــرى مــا جـ ّـذر اإلنقســامات الطائفيــة وزاد الخلــل يف أداء
ّ
وتحصــن يف
املؤسســات الدســتورية وأدى إىل استشــراء الفســاد الــذي تمأســس
معظــم األحيــان بالطوائــف.
يف ظــل هــذه الصــورة القاتمــة ،تســاءل ســليمان حــول إمكانيــة العبــور إىل
ّ
دولــة القانــون وقــال إن ذلــك ممكــن
ويتطلــب فهــم األســس التــي قــام عليهــا ميثــاق
العيــش املشــرك .واعتــر أن هــذا األخــر دعــا إىل مشــاركة الطوائــف يف بنــاء الدولــة
املنشــودة وليــس يف توزيــع الدولــة حصصــاً عــى الطوائــف .فمبــدأ املشــاركة لــه بعــد
وطني وليس محض طائفي والنظام الديمقراطي الحق يقوم عىل وجود حكومة
منبثقــة مــن األكرثيــة النيابيــة وأقليــة نيابيــة يف املعارضــة تراقبهــا .مــا يجــري حاليــاً
يف لبنــان مــن تشــكيل حكومــات «توافقيــة» تضــمّ األكرثيــة واألقليــة النيابيــة بحجــة
«امليثاقيــة» هــو نمــوذج هجــن يمعــن يف تعطيــل املؤسســات ويهــدد بانفجارهــا مــن
الداخــل .ووصــل إىل القــول إن الخــروج مــن هــذه الحالــة التــي تشـ ّـل أداء نظامنــا
ّ
«يتطلــب ّ
تعدديــة يف تمثيــل
الربملــاين التشــاريك وتعطــل العبــور إىل دولــة القانــون،
الطوائــف» مثــل مــا كان قائمــاً قبــل اتفــاق الطائــف وتصحيــح مفهــوم املشــاركة بمــا
يتفــق مــع روحيــة امليثــاق مــن جهــة ومــع النظــام الربملــاين مــن جهــة أخــرى ،كمــا
ّ
يتطلب إيجاد مرجعية دستورية مخوّلة إيجاد مخارج دستورية تحول دون شلل
املؤسســات الدســتورية بســبب الخالفــات السياســية وهــذه املرجعيــة تتجســد وفقــاً
لــه برئيــس الجمهوريــة ،فاألنظمــة الربملانيــة الحديثــة منحــت رئاســة الجمهوريــة
صالحيات ُتستخدم عند الضرورة من أجل الحفاظ عىل انتظام عمل املؤسسات
«ونحــن أشـ ّـد حاجــة مــن غرينــا ملثــل هــذه الصالحيــات».
بــدأ الوزيــر الســابق زيــاد بــارود مداخلتــه تحــت عنــوان «العوائــق يف قانــون
االنتخــاب الســاري التــي تعــرض عبــور لبنــان نحــو دولــة القانــون»  ،معرتضــاً عــى
عبــارة «دولــة القانــون» إذ اعتــر أنهــا ترجمــة غــر موفقــة للتعبــر الفرنــي «Etat
 ،»de droitمفضـا ً اســتخدام تعبــر «دولــة الحــق» ألنــه بخــاف القانــون املرتبــط
بأهــواء البشــر فــإن الحـ ّـق مطلــق ولــه معايــر محـ ّـددة .بالنســبة لقانــون االنتخابــات
الســاري والصعوبــات التــي يطرحهــا أمــام بنــاء دولــة القانــون ،اســتعرض بــارود
مجموعــة مــن العوائــق أولهــا دســتوري ينطلــق مــن املــادة  24مــن الدســتور التــي
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تقــول بالتســاوي يف التمثيــل بــن املســلمني واملســيحيني ونســبياً بــن الطوائــف،
ّ
للحق يف التمثيل لجميع األقليات
متسائال ً إذا كان لبنان يخضع لقانون العدد أم
السياســية قبــل الطائفيــة؟ وتحــدث ايضــاً عــن عائــق دســتوري آخــر تفرضــه املــادة 22
مــن الدســتور التــي ّ
نصــت عــى إنشــاء مجلــس للشــيوخ ،ولكنهــا ربطــت إنشــاء هــذا
املجلــس بانتخــاب أول مجلــس نيابــي عــى أســاس وطنــي ال طائفــي.
ومــن العوائــق التــي عرضهــا بــارود تلــك املتعلقــة بعــدم الثبــات يف التشــريع
االنتخابــي والحاجــة الدائمــة إىل البحــث عــن قانــون جديــد قبــل ّ
كل انتخابــات،
معتــراً أن عــدم اســتقرار التشــريع االنتخابــي يــؤدي حكمــاً إىل عــدم اســتقرار الحيــاة
السياسية كالتمديد للمجلس النيابي الذي جاء يف أحيان بحجة ضرورة البحث
عــن قانــون جديــد لالنتخابــات .وتحــدث أيضــاً عــن العوائــق التــي تتعلــق بالنظــام
االنتخابي ،من زاوية توسيع دائرة التمثيل .وقال إن ّ
كل نظام أكرثي ليس يسء
بذاتــه ،إذ إن نظــام الدائــرة الفرديــة معمــول بــه يف ديمقراطيــات عــدة يف العالــم،
كمــا أن نظــام الصــوت الواحــد لــكل ناخــب  one man one voteمعمــول بــه يف
عدد من دول العالم .إال أن إشكاليتنا يف النظام األكرثي تكمن يف نظام اللوائح،
أي نظــام أكــري  PLURINOMINALأو بلــوك ،وهــذا النظــام غــر قائــم إال يف
ثالث دول يف العالم وهو ال يعرب فعال ً عن تمثيل صحيح ،ألن من يحصد العدد
األكــر مــن األصــوات يحصــد مجمــوع املقاعــد وهــذا أمــر غــر طبيعــي .ويف املقابــل،
النســبية قــد ال تصلــح يف عــدد مــن ديمقراطيــات العالــم ،ولكنهــا يف لبنــان تشــبه
التنـوّع اللبنــاين الطائفــي والســيايس والفكــري واملناطقــي ،وتؤمــن مشــاركة أكــر
عــدد ممكــن مــن النــاس .وتحــدث أخــراً عــن عــدم وجــود هيئــة مســتقلة لإلشــراف
عــى االنتخابــات وعــن غيــاب اإلصالحــات التــي ترافــق أي قانــون انتخــاب واملرتبطــة
بعدد من القضايا كالكوتا الجندرية واقرتاع العسكريني واألوراق املطبوعة سلفاً
وغريهــا.
ومــع فتــح بــاب النقــاش ،توافــق املشــاركون عــى أن العبــور إىل دولــة القانــون
يبــدأ بإلغــاء الطائفيــة بجميــع أشــكالها وتطبيــق القوانــن وعــى رأســها الدســتور
إضافــة إىل تعزيــز املواطنــة ووضــع قانــون حديــث لألحــزاب .واعتــروا أن مــا يجــري
يف لبنــان ليــس انتخابــات عامــة بــل انتخابــات فرعيــة ،إذ نتائــج معظــم املقاعــد
تكــون محســومة ســلفاً وتجــري االنتخابــات عــى مقاعــد محــدودة .وإذ أكــدوا أن
الدســتور يجــب أن يأخــذ بعــن االعتبــار النســيج املجتمعــي وال يكــون بغربــة عنــه،
شــددوا عــى أهميــة األخــذ بروحيــة امليثــاق وفهــم الفلســفة مــن ورائــه لجهــة تفســر
مفهــوم املشــاركة ببعدهــا الوطنــي وليــس الطائفــي وبأنهــا مشــاركة يف بنــاء الدولــة
وليســت محاصصــة .أخــراً ،تناولــوا ضــرورة أن يتضمّ ــن أي قانــون انتخابــات جديــد
مجموعــة مــن املعايــر توضــح الخيــارات التــي اعتمــدت.
بــدأت الجلســة الثانيــة تحــت عنــوان «النظــام الطائفــي والتشــريع» مــع
منســقها األســتاذ املحاضــر يف كليــة اإلعــام يف الجامعــة اللبنانيــة عــي ّ
رمــال
تقديــم ّ
للمتحدثــن وهــم الوزيــر الســابق واألســتاذ املحاضــر يف جامعــة القديــس يوســف
جــورج قــرم ،و الوزيــر الســابق والرئيــس األســبق ملجلــس الخدمــة املدنيــة خالــد
قبــاين والنائــب الســابق صــاح حنــن.
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اســتهل الدكتــور جــورج قــرم مداخلتــه التــي جــاءت تحــت عنــوان «إشــكالية
العالقــة بــن النظــام الطائفــي وضــرورات التحـوّل الديمقراطــي» ،بشــكره منظمــي
املؤتمــر لطرحهــم هــذا املوضــوع املهــم .وقــال إن مداخلتــه ســتتناول ثالثــة محــاور:
وصــف أزمــة الديمقراطيــة اللبنانيــة ،املعالجــات والعوامــل الخارجيــة التــي تؤثــر
عــى الطوائــف اللبنانيــة.
بالنســبة للمحور األول ،أوضح قرم أن األزمة الديمقراطية يف لبنان هي نتاج
عوامــل عــدة منهــا أيديولوجيــة وفكريــة ومنهــا مــا يتعلــق بمبــدأ توزيــع املناصــب يف
الدولــة .وأضــاف« :نميــل إىل نســيان ظــروف نشــأة النظــام اللبنــاين الــذي بــدأ مــع
القائــم مقاميتــن ثــم املتصرفيــة ثــم امليثــاق الوطنــي» .نشــأ لبنــان يف خضــم النــزاع
الربيطــاين والفرنــي عــى تقاســم النفــوذ يف املنطقــة وهــذا الصــراع هــو الــذي
أرىس النظــام الطائفــي يف لبنــان ملصالــح هاتــن الدولتــن .واعتــر أن جــذور األزمــة
الديمقراطية يف لبنان هي أيديولوجية ،فجميعنا معجبون بأفكار ميشــال شــيحا
«واعتقــد أنــه كان ســباقاً يف طــرح النظريــات حــول التعدديــة يف النظــام الســيايس،
ومــا نســميه اليــوم بنظريــات مــا بعــد الحداثــة عـ ّززت طــرح شــيحا ملفهــوم التعدديــة
الثقافيــة» .املشــكلة يف هــذا الطــرح أنــه بالــغ يف الحديــث عــن االختــاف الثقــايف بــن
املكونات اللبنانية والقول إن ّ
لكل طائفة خصوصيتها أمر غري صحيح .وأضاف أن
التنــوع الدينــي واملذهبــي وحتــى اإلثنــي يشء والتنــوع الثقــايف والحضــاري يشء آخــر
وال وجــود لهــذا األخــر عنــد شــعب يتكلــم لغــة واحــدة.
املشــكلة الثانيــة هــي يف مبــدأ توزيــع املناصــب محاصصـ ًـة بــن الطوائــف وهــو
مــا أســس لتناقــض داخــل الدســتور :كيــف نكــون متســاوين أمــام القانــون إذا كان
يوجــد مناصــب تعـ ّـد حقــاً لطائفــة مع ّينــة وممنوعــة عــى طوائــف أخــرى؟ كيــف
نكــون متســاويني أمــام القانــون يف ظــل عــدم وجــود قانــون مــدين موحــد؟ .يضــاف
اىل هــذا قــرار املنــدوب الســامي الفرنــي عــام  ،1936الــذي شـ ّـكل الكيانــات الطائفيــة
وجعلهــا كجســم وســيط بــن املواطنــن والدولــة .ثــم جــاءت تعديــات الطائــف مــع
جانبهــا اإليجابــي الــذي وضــع آليــة للخــروج مــن الطائفيــة السياســية إال أن ذلــك لــم
يطبــق« .واتحفنــا» بعــد الطائــف بنظــام املحاصصــة وفــق الديمقراطيــة التوافقيــة
التــي ألغــت كل معايــر األنظمــة الديمقراطيــة.
بالنســبة للمحــور الثــاين أي املعالجــات،
قــال قــرم إن املشــكلة التــي نعــاين منهــا هــي
ّ
يعظــم دور
أننــا أصبحنــا أســرى املنطــق الــذي
الطوائــف حتــى وصــل األمــر إىل القــول إن
هنــاك اختــاف ثقــايف بــن املك ّونــات اللبنانيــة
ولـ ّ
ـكل طائفــة خصوصياتهــا وهــذا ليــس
بصحيــح .لدينــا تنــوع دينــي ومذهبــي ولكــن
ثقافتنــا كلبنانيــن واحــدة .هنــاك أدبيــات
ســادت العالــم وأصبــح لهــا ســوق خصوصــاً
يف مرحلــة مــا بعــد الحداثــة ،تربــط مفهــوم
التعدديــة باختــاف الحضــارات .وتابــع:
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«لتحقيــق الســام األهــي يف لبنــان علينــا مواجهــة اســتخدام هــذه املفاهيــم :ليــس
لدينا يف لبنان حضارات مختلفة كما يجري الحديث عنه حالياً وال وجود لتعدد
حضــاري!» .إن مصلحــة لبنــان العليــا تكمــن يف أمنــه الثقــايف والفكــري وللمحافظــة
عليهــا علينــا أن نحســن اســتعمال املفــردات يف خطابنــا.
مــن جهــة أخــرى ،وبالنســبة ملقاربــة موضــوع مؤتمرنــا ،أكــد قــرم ضــرورة قلــب
املنطــق الــذي نعيــش وفقــاً لــه وقــال« :يف مطالبتهــم لقانــون موحّ ــد لألحــوال
الشــخصية ،يطالــب العلمانيــون بالطائفــة الـ  19أي طائفــة الذيــن ال طائفــة لهــم
وهــذا منطــق أعــوج!» .وأضــاف أن القانــون املوحّ ــد لألحــوال الشــخصية يجــب أن
ينطبــق عــى الجميــع وليــس فقــط عــى الطائفــة الـ  ،19ومــن يريــد بمــوازة هــذا
القانــون تطبيــق مــا تفرضــه األديــان فهــو مطلــق الحريــة.

وختــم قائـا ً إنــه لــن يتطــرق إىل املحــور الثالــث لضيــق الوقــت ،مردفــاً إذا «أعدنــا
األخالق للحياة السياسية ،نستطيع طرح البدائل بشكل بناء كأن تكون املناصب
الكــرى يف الدولــة مــداورة بــن الطوائــف» .واعتــر أن هــذا األمــر قــد يحـ ّـل الكثــر
مــن املشــاكل مــع محافظتنــا عــى املســاواة بــن املســلمني واملســيحيني بعامــة ودون
الدخــول اىل املذاهــب الفرعيــة.

وأعطــى رمّ ــال الــكالم للوزيــر خالــد قبــاين الــذي تحــدث عــن «إشــكالية العالقــة
بــن النظــام الطائفــي واإلدارة العامــة» .وبــدأ قبــاين مداخلتــه بالقــول إن الدســتور
اللبنــاين يشـ ّـكل شــرعة الحيــاة االجتماعيــة والسياســة املشــركة يف لبنــان والتعبــر
الحــي عــن الواقــع املعــاش ويعكــس تركيبــة لبنــان االجتماعيــة التــي تقــوم عــى
ّ
التعدديــة الطائفيــة ويمنــح مختلــف الطوائــف وجــوداً دســتورياً وسياســياً.
وأضــاف أن جميــع املواثيــق التــي قــام عليهــا لبنــان يف تاريخــه الحديــث مــن
الدستور اللبناين للعام  1926إىل امليثاق الوطني عام  1943إىل دستور الطائف عام
 ،1990كلهــا اعتمــدت الطائفيــة السياســة كنظــام مشــاركة يف الحكــم واإلدارة عــى
أنهــا أمــر موقــت وأوصــت بضــرورة إلغائهــا حفاظــاً عــى املصلحــة الوطنيــة العليــا،
مؤكــداً أن روحيــة اعتمــاد الصيغــة الطائفيــة يف جميــع هــذه املواثيــق كانــت ضمــان
املســاواة بــن الطوائــف والحــؤول دون أن يســتأثر فريــق بالحكــم عــى حســاب فريــق
آخــر.
وعــن تأثــر النظــام الســيايس الطائفــي عــى اإلدارة العامــة وبالتــايل عــى قيــام
دولــة القانــون ،قــال قبــاين إن التوظيــف الســيايس للطائفيــة ووضــع أهــل السياســة
يدهم عىل اإلدارة العامة واستخدامها يف النزاعات السياسية ،أضعفها وأفقدها
حيادهــا ودورهــا يف خدمــة املواطنــن وفقــاً للقوانــن املرعيــة ودون أي تمييــز بينهــم.
وتحولــت اإلدارة العامــة إىل ملــك للطوائــف وذلــك تحــت شــعار حقــوق الطوائــف،
مــا ّ
عطــل املســاءلة واملحاســبة وحكــم القانــون .فاملســؤولون باتــوا يعتــرون أنفســهم
حمــاة لطوائفهــم فــا يتجــرأ أحــد عــى محاســبتهم إذ أن ذلــك يعنــي محاســبة
الطائفــة برمتهــا .وأدى ذلــك أيضــاً إىل تعطيــل دور مؤسســات الرقابــة وقطــع
الطريــق عــى إمكانيــة تحــول لبنــان إىل دولــة قانــون ومؤسســات.
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مــن جهــة أخــرى ،أدى النظــام الطائفــي إىل استشــراء الفســاد يف جســم االدارة
حتى بات ظاهرة مسلماً بها ال يتجرأ أحد عىل مواجهتها وال يوجد إرادة جامعة
لكبحهــا ،وأصبحــت جــزءا مــن الثقافــة املجتمعيــة تغذيهــا شــبكة مــن املســتفدين،
ومدعــاة للتفاخــر بــن النــاس ملــا تؤمنــه لهــم مــن مــال وســلطة ونفــوذ وحمايــة،
واألسوء من ذلك الرتقي يف السلم االجتماعي .ظاهرة الفساد هذه تقف عرثة يف
وجــه بنــاء دولــة القانــون يف لبنــان.
وختم بالقول إن اإلدارة العامة تعاين من مشاكل أخرى غري النظام الطائفي
وتأثــره ،يمكــن اختصارهــا بنقــاط ثــاث :آليــة التشــريع وعــدم وضــوح النصــوص
املتعلقــة بــاإلدارة العامــة ،ضعــف املــوارد البشــرية وعــدم كفاءتهــا وغيــاب أي آليــة
جديــة للتحفيــز واملحاســبة ،وســوء بيئــة العمــل يف االدارة .وخلــص إىل ضــرورة
تغيري الذهنية لدى املسؤولني الذين حولوا اإلدارة العامة إىل إقطاعات ،وضرورة
وجــود إرادة سياســية لإلصــاح اإلداري يبــدأ بإلغــاء الطائفيــة السياســية.
بــدأ النائــب الســابق صــاح حنــن مداخلتــه حــول “إشــكالية العالقــة بــن
النظــام الطائفــي والعمــل التشــريعي” بالقــول“ :ممــا ال شـ ّ
ـك فيــه أن املعتقــدات
الدينيــة والتقاليــد الدينيــة جديــرة باالحــرام التــام” ،إنمــا املــادة  19مــن الدســتور
كل مــا يتعلــق حصــراً
أعطــت زعمــاء الطوائــف حـ ّـق مراجعــة املجلــس الدســتوري يف ّ
باألحــوال الشــخصية وحريــة املعتقــد وممارســة الشــعائر الدينيــة وحريــة التعليــم
الدينــي” .وكشــف عــن مطالبتــه بإلغــاء هــذه املــادة ال سـ ّيما أن الدســتور اللبنــاين
يضمــن كل الحريــات التــي تنـ ّ
ـص عليهــا هــذه املــادة ،معتــراً أن الحريــات العامــة
ً
شأن وطني وليست شأناً طائفيا .وأضاف أن أي اقرتاح إللغاء الطائفية السياسية
ســوف يواجــه باعــراض زعمــاء الطوائــف أمــام املجلــس الدســتوري .واســتغرب أن
يكــون املشـ ّرع م ّهــد الطريــق أمــام إلغــاء الطائفيــة السياســية مــن جهــة ،ووضــع مــن
جهــة أخــرى عائــق أمــام ذلــك يف املــادة  19مــن الدســتور.
وعــن دور التوظيفــات الطائفيــة والسياســية يف عمليــة التشــريع ،لفــت يف هــذا

20

العبور إىل دولة القانون

التقرير

املجــال إىل ظاهــرة جديــدة يف الحيــاة السياســية وهــي ظاهــرة وضــع امليثــاق الوطنــي
بمواجهــة الدســتور للتشــكيك يف شــرعية القوانــن .واعتــر أن هــذا األمــر هرطقــة
ال سـ ّيما وأن دســتور عــام  1990ضــمّ كل مــا اتفــق عليــه اللبنانيــون عــر تاريخهــم
الحديــث وجمــع بــن دســتور عــام  1926وامليثــاق الوطنــي ووثيقــة اتفــاق الطائــف
وبــات الثالثــة جــزءا ال يتجــزأ مــن الدســتور .وقــال“ :فــا يتحججــن أحــد بالقــول
إنــه ال يطبــق الدســتور ألن تطبيــق الدســتور يناقــض امليثــاق .بــل العكــس صحيــح،
فتطبيــق الدســتور هــو احــرام للميثــاق”.
وأوضــح أنــه بالنســبة للمحــي مــن امليثــاق ،فجــزؤه األول أي توزيــع املناصــب
الثالثــة العليــا يف الدولــة عــى الطوائــف بقــي متوافقــاً عليــه ومطبقــاً .أمــا الجــزء
الثــاين منــه املعــروف بشــعار “ال للغــرب وال للشــرق” ،فهــو يؤكــد رفــض الخضــوع
للــدول املحيطــة كمــا رفــض الخضــوع للــدول الغربيــة كالتــزام مشــرك لتأســيس
دولة بعيدة عن املحاور والتحالفات حفاظاً عىل املصلحة الوطنية العليا ووصوالً
إىل الســام وتحقيــق بنــاء الدولــة ،فهــذا الجــزء لــم يُط ّبــق ولــم ُيحــرم.
وعليــه ،أكــد أن امليثــاق لــم يذكــر أي يشء يتعلــق بمشــاركة الطوائــف يف
املؤسســات الدســتورية كشــرط لشــرعية هــذه املؤسســات .فــإذا رفــض فريــق مــا
حضــور مجلــس الــوزراء أو مجلــس النــواب فــا يحـ ّـق لــه التســلح بامليثــاق للطعــن
بشــرعية أحــد هذيــن املجلســن .صحــة انعقــاد الجلســات هــي يف قاعــدة النصــاب
ّ
التــي نـ ّ
ـص عليهــا الدســتور وليــس يف حضــور الطوائــف .واعتــر أن
العلــة ليســت يف
ّ
التعدديــة
نظامنــا الربملــاين الديمقراطــي الــذي يقــوم عــى التــوازن الطائفــي واحــرام
والكفــاءة ،إنمــا يف القييمــن عليــه الذيــن يســيؤن تطبيقــه ويمعنــون يف تشــويهه
وجعلــوا منــه نظــام محاصصــة.
ّ
التعدديــة يف لبنــان أن تكــون
ويف جلســة النقــاش أكــد الحاضــرون أن عــى
عامـا ً يغنــي الوحــدة وال ّ
يهددهــا ،ومــن هنــا أهميــة رفــض التقوقــع يف االنتمــاءات
ً
ً
الفرعيــة وادعــاء الوحــدة .واعتــروا أن النظــام الطائفــي أظهــر مــرارا وتكــرارا فشــله
وتــرك لبنــان كمجتمــع تعـ ّـددي لقمــة ســائغة يف يــد املمســكني بالسياســة الدوليــة.
وشـ ّـددوا عــى ضــرورة تحجيــم مــا يتــمّ تناقلــه عــن شــرخ حضــاري بــن املكونــات
اللبنانيــة ألن هــذا األمــر غــر صحيــح.
بــدأت الجلســة الثالثــة تحــت عنــوان “التحديــات الجيوساســية التــي تعيــق
منســقها الدكتــور جــورج صدقــة ،عميــد كليــة
بنــاء دولــة القانــون” بتقديــم
ّ
اإلعــام يف الجامعــة اللبنانيــة ،للمحاضريــن الثالثــة وهــم الوزيــر الســابق رشــيد
درباس والنائب عيل فيّاض واألستاذ يف جامعة شريبروك ،كندا ،سامي عون.
جــاءت مداخلــة الوزيــر رشــيد دربــاس تحــت عنــوان “هــل يمكــن لألطــراف
اللبنانيــة أن تلتقــي عــى رؤيــة موحّ ــدة لسياســة لبنــان الخارجيــة؟” وبدأهــا
معرتضــاً عــى عنــوان املؤتمــر الــذي ينفــي وجــود دولــة قانــون يف لبنــان وهــذا األمــر
غــر صحيــح ،معتــراً أن الســؤال الــذي يجــب أن ُيطــرح هــو كيــف نطبــق القوانــن
يف دولــة القوانــن واســتطراداً ،هــل يمكــن لألطــراف اللبنانيــة ان تلتقــي عــى رؤيــة
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موحــدة لسياســة لبنــان الخارجيــة .وبعــد
عــرض تاريخــي لعالقــات مختلــف القــوى
اللبنانيــة مــع الخــارج بــدءا مــن أحــرام األول
الصــوري وصــوالً إىل فخــر الديــن املعنــي الثــاين
الكبــر وبشــر الشــهابي الكبــر ،اعتــر أن هــذه
النمــاذج عــى تفــاوت أزمنتهــا “ألقــت بظاللهــا
عــى دولتنــا الحديثــة بــدءا بأحــداث 1958
مــروراً بهزيمــة  1967ووصــوالً إىل  13نيســان
 ،1975تاريخ اندالع الحرب اللبنانية” .وعليه،
اعتــر أن الجــواب عــن الســؤال املطــروح هــو
ســلبي إذ أن النزاعــات والتجاذبــات الداخليــة
تحكــم الحيــاة السياســية يف لبنــان التــي منــذ
أن بــدأت أوائــل القــرن العشــرين كانــت
مثقلــة بالتيــارات القيســية واليمنيــة والدرزيــة واملارونيــة واالســتقاللية والعثمانيــة
والكيانيــة والعروبيــة.

لبنان الكبري
معادلة عبقرية
علينا التمسك بها
أكرث من أي وقت
مىض

وأضــاف أن الســؤال الوجيــه الــذي يطرحــه املؤتمــر “هــل يمكــن تحقيــق الســيادة
الوطنيــة يف ظــل وجــود املشــاريع اإلقليميــة أو مــن خــال التحالــف مــع إحداهــا أو
االنضمــام إىل أحــد املحــاور” ،يعيدنــا إىل ســؤال آخــر حــول إمكانيــة تالقــي اللبنانيــن
عــى رؤيــة موحــدة ملصالــح الدولــة واملواطنــن .وعندمــا يكــون الجــواب باإليجــاب
عــى الســؤال الثــاين يصبــح االتفــاق عــى سياســة خارجيــة موحّ ــدة تحمــي هــذه
املصالح تحصيل حاصل .وأوضح أن املعادلة بسيطة إذا ما طرحنا هذه األسئلة:
هــل يمكــن للقــوى السياســية أن تتفــق عــى خطــة للكهربــاء أو ملعالجــة النفايــات
او الســتثمار النفــط أو عــى سياســة ماليــة واحــدة أو عــى معالجــة ملــف اللجــوء
السوري أو مواجهة اإلرهاب أو أهمية الوجود اللبناين يف االغرتاب؟؟ “واقع األمر
يدفعنــا إىل اإلجابــة بالنفــي” ،فكيــف والحــال هــذه ويف خضــمّ الزلــزال اإلقليمــي
يمكــن لألطــراف اللبنانيــة أن تتفــق عــى سياســة خارجيــة واحــدة؟.
وختــم بالقــول إن “لبنــان الكبــر معادلــة عبقريــة” علينــا التمســك بهــا أكــر مــن
أي وقــت مــى.
أعطــى صدقــة الــكالم لســامي عــون وجــاءت مداخلتــه تحــت عنــوان “كيــف
تنعكــس ارتباطــات األطــراف اللبنانيــة بأطمــاع القــوى اإلقليميــة ونظرتهــا التوســعية
عــى قيــام الدولــة؟” .بــدأ عــون بالقــول إنــه ســيتناول موضــوع معالــم التــأزم يف
الديمقراطيــات عمومــاً والغربيــة خصوصــاً وتأثــر ذلــك عــى الديمقراطيــة يف لبنــان
ال سـ ّيما وأن الديمقراطيــات الغربيــة تشـ ّـكل املصــادر الحيويــة ملــا اســماه “التجربــة
الديمقراطيــة اللبنانيــة”.
وحـ ّـدد الفرضيــات التــي ســينطلق منهــا بالتــايل :األوىل هــي االعــراف أن الرتبــة
الديمقراطية اللبنانية ليست مفروضة من الخارج ولم تكن يف صلبها توافقية أو
طوائفية ألن تأسيس لبنان قام عىل الرابطة الوطنية أو الرابطة املدنية ،ولم تكن
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الرؤيــة الطائفيــة موجــودة .الفرضيــة الثانيــة تقــول إننــا ال نســتطيع يف لبنــان عــزل
ّ
التعدديــة
الداخــل عــن الخــارج .أمــا الثالثــة ،فتقــول بعــدم ضــرورة حكــم أو إدارة
اللبنانيــة بالطائفيــة ،والرابعــة تعتــر أنــه ال يمكــن لدولــة القانــون أو دولــة الحــق إال
أن تكــون ديمقراطيــة.
بالنســبة ملعالــم تــأزم الديمقراطيــات الغربيــة أو غريهــا فهــذا ال يعنــي أن
وجودهــا مهـ ّـدد ولكنــه يعنــي أنهــا تعــاين مرضــاً معينــاً مماثـا ً ملــا شــهده العالــم
الغربــي مــن شــطط طــاول الديمقراطيــة يف مرحلــة الثالثينــات واألربعينــات مــع
النازيــة .مــا يحصــل اليــوم هــو أن الديمقراطيــة الغربيــة فقــدت الجاذبيــة والرونــق
ال سـ ّيما يف ظـ ّـل تطاولهــا عــى القانــون وفســادها أو اســتخدامها لوســائل غــر
ديمقراطيــة مــا يعـ ّزز األيديولوجيــات التســلطية .يضــاف إىل ذلــك األزمــة التــي يعــاين
منهــا اإلعــام يف الغــرب إذ باتــت صدقيتــه مشــكوكاً بهــا .هــذا التــأزم ينعكــس عــى
الديمقراطيــة اللبنانيــة.
مــن جهــة أخــرى ،ينعكــس تــأزم الديمقراطيــات الغربيــة عــى التــأزم
الجيوســيايس .عندمــا يتــأزم الغــرب االســراتيجي داخليــاً يتــأزم ايضــاً خارجيــاً،
وعندمــا تفقــد الديمقراطيــات الغربيــة الثقــة تمتنــع عــن ترويــج ديمقراطيتهــا مــا
ينعكــس ســلباً عــى لبنــان وعــى محيطــه .وكمــا فشــلت الديمقراطيــات الغربيــة
بالرتويــج لنفســها مــن خــال جاذبيتهــا فشــلت أيضــاً يف فــرض نموذجهــا بالعصــا
الغليظــة.
وختــم بالقــول إن لبنــان يعيــش حالــة جفــاف يف محيطــه ويف الرتبــة الصالحــة
للقيــم الديمقراطيــة ،وال مفـ ّر لــه مــن التفاعــل مــع الغــرب والشــرق .مــع ذلــك،
تبقــى حصانــة لبنــان منــه وفيــه وتــأيت مــن داخلــه وليــس مــن الخــارج .وأضــاف أنــه
مــن اإلســتحالة للبنــان أن يكــون دولــة دينيــة او مذهبيــة ،وعليــه العمــل إلرســاء
ثقافة مدنية مساملة تمنع اإلزدواجية بني الح ّيز الديني والح ّيز الدولتي السيايس
وتعـ ّزز املواطنــة التــي ال يمكــن لهــا أن تقــوم دون عمــق ديمقراطــي وال يمكــن لنــا
الدخــول يف الحداثــة السياســية دون أن ندخــل كمواطنــن.
وأخــذ الــكالم النائــب عــي فيــاض وجــاءت مداخلتــه تحــت عنــوان “هــل يمكــن
ملشــروع الدولــة اللبنانيــة أن يقــوم يف وجــه مصالــح الــدول اإلقليميــة؟” .وقــال إن
مــن املسـ ّـلم بــه وجــود ثالثــة ابعــاد جيواســراتيجية تحمــي املجــال اللبنــاين :البحــر
املتوسط غرباً وفلسطني جنوباً وسوريا شرقاً وشماالً .البحر نافذة انفتاح وسياسة
وتجــارة وعالقــات مــع امتدادنــا الطبيعــي لوجودنــا عــى املتوســط ،وإســرائيل هــي
ّ
وتمثــل رئتــه االقتصاديــة وتأثريهــا
العــدو وســوريا تمتلــك أطــول حــدود مــع لبنــان
ً
حيــوي عليــه .وأضــاف ،أن لبنــان تم ّيــز تاريخيــا بتأثــره بموازيــن القــوى الســائدة
إقليميــاً ،ولعبــت ســوريا دوراً أساســياً يف التأثــر عــى هــذه املوازيــن .وتابــع أن لبنــان
كان تقليديــاً يف صلــب تناقضــات ثالثــة :التناقــض العربــي اإلســرائييل ،والتناقــض
العربــي العربــي والتناقــض العربــي الغربــي .وكانــت هــذه التناقضــات تــرك أثرهــا
عــى عــدم اســتقرار لبنــان .هنــاك أيضــاً حــوادث محوريــة تؤثــر عــى لبنــان كاألحــداث
يف ســوريا التــي غــرت األوضــاع الجيواســراتيجية للبلديــن ،إذ أصبحــت ســوريا
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مصــدراً للخطــر التكفــري وتحـوّل حــزب اللــه مــن خــال تدخلــه يف ســوريا إىل العــب
فاعــل عــى الســاحتني اإلقليميــة والدوليــة ،معربــاً عــن اعتقــاده أن ذلــك ُيســجل
إيجابــا للبنــان.
وأوضــح أن حــزب اللــه حــاول منــع تقســيم ســوريا وحمايــة الدولــة فيهــا
ومســاعدتها يف عمليــة اإلصــاح الســيايس بحيــث تشــارك يف الســلطة كل املك ّونــات
السورية .أما الدور الرتيك اإلقليمي ،فقد سعت تركيا منذ انسداد أفق انضمامها
إىل االتحــاد األوروبــي للعــب دور حيــوي كقــوة إقليميــة مركزيــة .اعتمــدت أوالً
مبــدأ صفــر مشــاكل واســتخدام القــوة الناعمــة والتفــوق االقتصــادي .انهــارت هــذه
االســراتيجية مــع الربيــع العربــي إذ راهنــت عليــه معتقــدة أنــه ســيقدم لهــا العالــم
العربــي عــى طبــق مــن ذهــب .وأخفقــت تركيــا يف هــذه التجربــة وخــر دليــل عــى
ذلــك هــو العالقــة املتوتــرة بينهــا وبــن مصــر .مــن جهــة أخــرى ،تابــع ،مــا تطمــح إليــه
تركيــا يف ســوريا اصطــدم بالصعــود الكــردي والداعــي وجـ ّـل مــا باتــت تطمــح إليــه
اآلن هــو منــع قيــام كيــان كــردي وحجــز مقعــد لهــا يف الرؤيــة املســتقبلية للمنطقــة.
أمــا بالنســبة للــدور الســعودي ،فاململكــة تعــاين اليــوم مــن تحديــات اقتصاديــة
وأيديولوجية“ ،إذ يدرك الجميع أنها مصدر التط ّرف الســلفي” .وتعاين أيضاً من
تحديــات أمنيــة أبرزهــا مــا يجــري يف اليمــن ،وهــي تســعى للحفــاظ عــى زعامتهــا يف
العالــم السـ ّني وتخــوض صراعــاً عنيفــاً مــع إيــران .بالنســبة للــدور اإليــراين ،فلــدى
إيــران رؤيــة يف املنطقــة محورهــا القضيــة الفلســطينية ودعــم املقاومــة ومحاربــة
التمـ ّـدد األمــريك كمــا محاربــة الفكــر املتطــرف والجماعــات اإلرهابيــة الســلفية،
إضافــة إىل بنــاء مجــال أمنــي إســامي عربــي مشــرك.
وأضــاف أن املنطقــة تمـ ّر يف مرحلــة مــن التصــادم غــر املســبوق ،والســاحة
األكــر ضــراوة لهــذا التصــادم هــي ســوريا
وتــرزح املنطقــة بأكملهــا تحــت وطــأة هــذا
الصــراع .األهــم هــو أن الــدول األكــر تأثــراً بهــذا
ّ
الهشــة بنيويــاً أو التــي
الصــدام هــي الــدول
تعاين من نزاعات داخلية .وقال“ :يف رأيي أن
الســاحة اللبنانيــة دخلــت مرحلــة جديــدة بعــد
االنســحاب الســوري وأصبحــت أكــر احتكامــاً
للداخل بعد أن تقدمت الديناميات الداخلية
عىل الخارجية يف تحديد السياسات” .وأردف:
“مــن موقــع مــن يمــارس السياســة الداخليــة،
ال أذكــر أن اإليرانيــن طلبــوا منــا يومــاً أمــراً
معينــاً يف الداخــل ،بــل مــا يحــدث هــو العكــس
تماماً إذ أن موقع املقاومة هو من أصبح يؤثر
عــى الخــارج” .وأضــاف أن “حــزب اللــه ال يتيــح ألي كان أن يمــي عليــه سياســات
تتعــارض مــع املصلحــة الوطنيــة”.

سوريا
ستشهد قيام
واقع سيايس
جديد من املمكن
للبنان اإلفادة منه

وتابع أن السؤال العميل الذي يجب طرحه هو كيف يجب أن تتعاطى الدولة
مع هذه الحقائق عىل نحو يخدم املصلحة الوطنية .وقال إن القوى اللبنانية هي
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التــي تســتجلب التدخــات الخارجيــة ،فرتاخــي وضعــف النظــام الســيايس ونزاعــات
األطراف الداخلية يشكالن بيئة للتدخالت األجنبية والخارجية .إىل هذا ،اعترب أن
بنيــة النظــام الطائفــي غــر املســتقرة وغــر العقالنيــة تشـ ّـكل موطــئ قــدم للتدخــات
الخارجية.
وتحدث أخرياً عن ثالثة أمور يجب تحقيقها:

إســرائيل كيــان معــادي يهـ ّـدد أمــن لبنــان .يجــب أن يعمــل لبنــان عــى امتــاك
القــدرة عــى مواجهــة هــذا التهديــد.

عىل لبنان أن يكون دوماً بحالة صداقة مع سوريا الدولة بمعزل عن نظامها.
ســوريا املســتق ّرة ضــرورة حيويــة لالســتقرار اللبنــاين أمنيــاً وسياســياً واقتصاديــاً.
ّ
الحل يف سوريا تؤثر عىل لبنان :إىل أين تتجه سوريا؟ تقسيم ،فيدرالية،
سياسة
حكــم مركــزي ؟ كل مــن هــذه الســيناريوات يؤثــر عــى لبنــان.
مواجهة الخطر التكفريي بكل تفرعاته.
وختــم قائـا ً إن علينــا بنــاء دولــة مرنــة كبديــل عــن الدولــة الرخــوة واملتعـ ّـرة،
تشـ ّـكل مرحلــة نحــو قيــام القــوة الصلبــة .املنطقــة تمـ ّر بمرحلــة دقيقــة تحمــل
تحديــات كثــرة وال يمكــن مواجهــة هــذه التحديــات بالســبل التقليديــة.
وركــزت جلســة املناقشــة عــى دور حــزب اللــه يف ســوريا ووجــه أحــد املشــاركني
ســؤاالً للنائــب ف ّيــاض حــول تداعيــات طلــب املندوبــة األمريكيــة يف األمــم املتحــدة
مــن إيــران إخــراج جميــع امليليشــيات التابعــة لهــا مــن ســوريا .وقــال ف ّيــاض إنــه
اليــوم ،ال نســتطيع ســوى أن نمــي قدمــاً يف تعجيــل الحـ ّـل الســيايس يف ســوريا
وإنهــاء الحــرب ونســعى إلشــراك كل املك ّونــات االجتماعيــة يف الســلطة“ .أمــا لجهــة
الضغوطــات األمريكيــة إلخــاء الســاحة أمــام الجماعــات التكفرييــة أو املعارضــة
املناهضــة للدولــة ،فهــذا أمــر غــر مســموح ولــن يــؤدي إىل حـ ّـل األزمــة” .وأكــد أن
األمــن يف لبنــان خــط أحمــر بالنســبة لحــزب اللــه.
وإذ اعتــر أحــد املشــاركني أن التاريــخ أثبــت أنــه عندمــا تكــون ســوريا مســتقرة
يكــون لبنــان مشــتعال ً وعندمــا تكــون ســوريا مشــتعلة يكــون لبنــان مســتقراً،
قــال ف ّيــاض أنــه ال مجــال للبنــان للعــودة إىل الــوراء ولديــه اليــوم فرصــة تاريخيــة
للمشــاركة يف إعــادة بنــاء ســوريا عــى جميــع األصعــدة .وأعــرب عــن اعتقــاده أن
ســوريا ستشــهد قيــام واقــع ســيايس جديــد مــن املمكــن للبنــان اإلفــادة منــه.
وعــن ســؤال حــول إمكانيــة أن يط ّبــق حــزب اللــه عــى نفســه مبــدأ املرونــة التــي
تكلــم عنهــا ف ّيــاض بالنســبة إىل الدولــة ،ويســمح بمســاحة تنقــذ مــا يمكــن إنقــاذه
لبنــاء دولــة القانــون ،قــال ف ّيــاض إن حــزب اللــه بقــدر مــا هــو صلــب كمقاومــة بقــدر
مــا يظهــر عــن مرونــة يف الشــأن الداخــي.
ُ
وختــم املؤتمــر مــع إشــارة للوزيــر دربــاس أ ّيــد فيهــا مبــدأ الدولــة املرنــة قائـا ً إن
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“الدولــة الرخــوة ُتدعــس والدولــة الصلبــة تكســر” ،وال بـ ّـد لنــا مــن اختيــار املرونــة يف
التعاطــي الســيايس املبنــي عــى املصالــح املشــركة.
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أتوجــه بالشــكر العميــق اىل رئيــس الجامعــة الربوفســور فــؤاد أيــوب لرعايتــه
هــذا املؤتمــر ،آمـا ً أن تكــون هــذه املبــادرة خطــوة أوىل لتعبيــد الطريــق أمــام بنــاء
دولة القانون ،ال س ّيما يف ّ
ظل الدور الريادي الذي يجب أن تضطلع به الجامعة
اللبنانيــة.

نريــد مــن هــذا املؤتمــر أن يكــون مؤتمــراً علميــاً ّ
يمكننــا مــن وضــع توصيــات
تشـ ّـكل خطوة أوىل يف مســار بناء دولة القانون .وأنا ســعيد لوجودي يف الجامعة
اللبنانية ،ويل تاريخ طويل مع هذا الصرح قبل واليتي الرئاسية وخاللها وبعدها.
قبــل الرئاســة ،كنــت مــن الداعــن إىل المركزيــة الجامعــة وإنشــاء فــروع لهــا
يف جميــع أنحــاء لبنــان ،فكانــت الفــروع الثانيــة وباكورتهــا كليــة الحقــوق والعلــوم
السياســية واإلداريــة يف جـ ّـل الديــب.
خــال فــرة الرئاســة ،كان إنشــاء الكليــات التطبيقيــة ،كليــات الطــب وطــب
األســنان والهندســة والصيدلــة ،التــي باتــت اليــوم مــن أهــمّ الكليــات يف مجالهــا.
وال يــوازي صعوبــة إنشــاء هــذه الكليــات أبــان الحــرب إال األثــر اإليجابــي الكبــر الــذي
تركتــه عــى الصعيديــن األكاديمــي واالجتماعــي ،إذ كانــت الكليــات التطبيقيــة قبــل
ذلــك حكــراً عــى الجامعــات الخاصــة ،فحقــق إنشــاؤها يف الجامعــة اللبنانيــة ثـ ً
ـورة
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اجتماعيـ ًـة فتحــت بــاب االنتســاب إليهــا أمــام كل طبقــات املجتمــع اللبنــاين.
أمــا بعــد الرئاســة ،فلــم يتغــر اهتمامــي بهــذا املرفــق األكاديمــي الوطنــي،
وأجـ ّـدد اليــوم تأكيــدي عــى دور الجامعــة اللبنانيــة الريــادي يف تصحيــح مســار
العمليــة السياســية والعمــل التشــريعي .وال أغــايل إذا قلــت إن عليهــا أيضــاً مواكبــة
متطلبــات العصــر عــر إنشــاء كليــات تعنــى بقطاعــات النفــط والغــاز ،وأخــرى تعنــى
باملعلوماتية ليكون لبنان بكامل الجهوزية وأتم االستعداد يف هذا املجال .وأدعو
الق ّيمــن عــى الجامعــة إىل اإلفــادة مــن الطاقــات اللبنانيــة يف حقــي النفــط والغــاز
واســتقطابها أكانــت يف لبنــان أو خارجــه.
وإذ أجـ ّـدد ثقتــي بــدور الجامعــة اللبنانيــة وريادتهــا ،أدعوهــا إىل توســيع آفــاق
التعــاون مــع مراكــز األبحــاث كمؤسســة «بيــت املســتقبل» وســواها ،نظــراً للــدور
األســاس واملتكامــل لهــذه املراكــز كمراصــد فكريــة تعمــل عــى تحليــل الواقــع
واستشــراف املســتقبل لتقديــم رؤى واســراتيجيات لصنــاع القــرار وبلــورة الخيــارات
املمكنــة واملتاحــة وترشــيد عمليــة املفاضلــة بينهــا.
بالتأكيــد لــن اســتبق املناقشــات التــي ســتدور حــول موضــوع مؤتمــر اليــوم،
العبور إىل دولة القانون ،ال س ّيما مع وجود لفيف من كبار الخرباء الدستوريني
والقانونيني واألكاديميني .لكن اسمحوا يل أن أقول إن األساس الذي تقوم عليه
دولــة القانــون هــو املؤسســة األم أي مجلــس النــواب ،وأتســاءل هنــا مــا إذا كانــت
هــذه املؤسســة اليــوم يف خطــر وتعــاين مــن تهميــش بــات يعطــل املســرة نحــو دولــة
القانــون.
ومــع تفهمــي الكبــر ملعانــاة الرئيــس نبيــه بــري وحرصــه عــى دور املجلــس ومنــع
اختالس مكانته يف التشــريع ،إال أن القلق الذي ينتابني عىل الســلطة التشــريعية
مــر ّده ألســباب عــدة:
أولها التمديد الذي بات ّ
يهدد جوهر وجوده وكيانه.

األساس الذي
تقوم عليه دولة
القانون هو
املؤسسة األم أي
مجلس النواب
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وثانيهــا تهميــش الســلطة التنفيذيــة لــدور
املجلــس ،إذ باتــت الحكومــة تشـ ّـكل مجلســاً
نيابيــاً مصغــراً ُتطبــخ داخلــه كل التشــريعات،
بمــا يجعــل دور مجلــس النــواب مقتصــراً
عــى وظيفــة كاتــب العــدل الــذي يصـ ّـدق عــى
هــذه التشــريعات ،وأصبــح شــاهد زور عــى
قوانــن هــو بــراء منهــا .واألمثلــة كثــرة بينهــا
سلســلة الرتــب والرواتــب التــي رميــت يف
حضــن مجلــس النــواب ،وقانــون اإليجــارات
الــذي أقـ ّر مــن جهــة ُ
وعطــل مــن جهــة أخــرى
بســبب عدم وضع املراســيم التنفيذية وأهمها
مرسوم إنشاء صندوق للتعويض عىل صغار
املســتأجرين ،وقانــون االنتخــاب الــذي مــا زال

العبور إىل دولة القانون

متعــراً ألننــا نبحــث اليــوم عــن قانــون «عــى القيــاس» ،وال نــدري يف هــذه الحــال
كيــف ســيكون مجلــس النــواب مجلســاً تمثيليــاً
يجســد صحــة التمثيــل وعدالتــه.
ّ
نعــم هنــاك شــعور بالخــوف عــى الربملــان وعــى النظــام الربملــاين الديمقراطــي يف
لبنــان .فهــل أصبحنــا مثــل اللويــا جريجــا (مجلــس زعمــاء القبائــل) يف أفغانســتان
الــذي يحـ ّـدد مســار البــاد ومســتقبلها؟ إن هــذا أمــر مقلــق .لكــن رغــم كل يشء،
ثقتــي كبــرة بلبنــان وبالجامعــة اللبنانيــة التــي كانــت وســتبقى جامعــة لــكل طوائــف
املجتمــع اللبنــاين ومكوناتــه واملدخــل إلنقــاذ لبنــان والعبــور إىل دولــة القانــون.
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كلمة رئيس الجامعة اللبنانية
الدكتور فؤاد أيوب
“العبور إىل دولة القانون”

ُيشـ ّرفنا اليــوم أن تكــون الجامعــة اللبنانيــة حاضـ ً
ـرة يف مواضيــع وطنيــة
حساســة ،بشــراكة مــع بيــت املســتقبل ،ملقاربــة أمــور تعـ ّـد يف غايــة األهميــة ،ويف
صلــب األهــداف التــي تشـ ّـكل عامــل اســتقرار ســيايس واقتصــادي واجتماعــي،
وضمانــة مســتقبلية لالنطــاق يف ورش النهــوض الداعمــة لبنــاء الدولــة الحديثــة
ومؤسســاتِها ،عــى قاعــدة االحتــكام إىل القوانــن.
يحدد ُ
َ
مصطلح ّ
األ ُطر العامة للدولة التي بموجبها
إن مصطلح دولة القانون
تخضع وتتق َّيد لإلنتظام العام القائم عىل سيادة القانون ،أي أن جميع سلطات
ّ
وتنظــم العالقــة فيمــا بينهــا وتصــون
الدولــة ،قــد أُنيطــت بهــا قوانــن تحكــم أداءهــا
الحقــوق والحريــات العامــة.

َ
ومق ّومــات أساســية تســتند إليهــا الــدول
ويقــوم هــذا املصطلــح عــى ثوابــت
ً
الســاعية لتغليبــه يف ســلطاتها وجعلــه الحكــم املفصــي يف إدارتهــا انطالقــا مــن
احرتامهــا للدســتور ْ
وتطبيقــه حتــى يف أبســط التشــريعات الوضعيــة ،مــع احــرام
مبــدأ فصــل الســلطات الــذي يُعتــر العنصــر األهــمّ يف الــدول الديمقراطيــة.
كمــا أن الرقابــة القضائيــة واســتقاللية القضــاء همــا نــواة الشــروع للدخــول يف
ّ
ِّ
تشكل خرقاً يف
الحد من التجاوزات التي من شأنها أن
دولة القانون لدورهما يف
تركيبــة النظــام الديمقراطــي وإفســاده.
إن تغليــب دولــة القانــون يعطــي الدولــة فرصــة فــرض العدالــة االجتماعيــة
ِّ
يشكل إطمئناناً لها ولجمهور املواطنني يف اعتماد مبدأ
واملساواة بني الناس ،كما
ِّ
تكافــؤ الفــرص بعيــداً مــن كل اعتبــارات أخــرى ،ويمنــح الثقــة للمواطــن بدولتــه
ويجـ ِّـذر الشــعور الحقيقــي باملواطنيــة والــوالء.
إن الديمقراطيــة كنظــام حكــم ،يعتمــد عــى املســؤولية الجماعيــة ،وإن النظــر
إىل بناء قواعد ثابتة يف مسرية الوطن يكمن يف تمتني الصلة بني املواطن والدولة
والعمــل عــى تطبيــق القوانــن وتعديلهــا بمــا يتــاءم ومصالــح الوطــن العليــا التــي
عــى أساســها ُتعطــى الحقــوق ُ
وتفــرض الواجبــات.

ويف هــذا الســياق فــإن للجامعــة اللبنانيــة دوراً متأصـا ً يف تعميــق هــذا املفهــوم
ويف رســالتها األكاديميــة ،إن لجهــة تدريــس القوانــن واعتمــاد أســاتذة أكفــاء يف
كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية واإلداريــة ،أو لجهــة مراعاتهــا يف كل أعمالهــا
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وســعيها الدائــم إلقامــة النــدوات والحلقــات البحثيــة واملؤتمــرات القانونيــة التــي
تصب يف خدمة هذا الهدف الذي نســعى إليه جميعاً ،ألننا نؤمن أن األســاس يف
ّ
َ
العبــور إىل دولــة القانــون هــو يف تعليمــه وتخريــج قانونيــن يصونونــه ويحرصــون
عــى تطبيقــه ،وألجــل هــذه الغايــة كان َتعليــم مــادة حقــوق اإلنســان والحريــات
العامــة يف كل اختصاصــات فــروع الجامعــة اللبنانيــة ،وليــس فقــط يف كليــة
الحقــوق.

أتم ّنى لهذا املؤتمر النجاح وأن يخرج إىل توصيات ْ
تلقى الصدى الذي نتوخاه
ِّ
لتحقيــق مــا نرمــي إليــه يف دولــة القانــون ،شــاكراً للهيئــة املنظمــة يف بيــت املســتقبل
والجامعــة اللبنانيــة جهودهــا ودعوتهــا لهــذا املؤتمــر الــذي يــأيت يف وقــت يســتوجب
انعقــاده.
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مداخلة القايض غالب غائم
«العوائق الدستورية
التي تعرتض بناء دولة القانون يف لبنان»
ال تســتقيم دولــة القانــون الغنيــة األركان واألهــداف واملمارســات ،إال إذا
توجهــت قبــل أي اهتمــام آخــر إىل ترســيخ هرميــة جامعــة عــر انتظــام قانــوين يقــوم
عىل مبدأ تسلســل القواعد يف إطار من التســاوق والتكامل واحرتام األدىن لألعىل
الــذي هــو الدســتور .وال يســتقيم عمــل الســلطات واملؤسســات يف املبــدأ ،إال إذا كان
الدســتور رائــده ،ولكــن الدســتور ذاتــه ،ومعــه املمارســة امليثاقيــة أو العمليــة ،قــد
ينطويــان عــى عوائــق تعــرض بنــاء الدولــة املنشــودة.
إن هــذه املداخلــة تلقــي بعــض األضــواء عــى املحــور املطــروح مــن خــال األســئلة
الثالثــة اآلتيــة:
 - 1هــل صيغــة املشــاركة بــن العائــات الروحيــة يف الحكــم تكتنــز بذاتهــا
أزمــات النظــام وتعطيــل املؤسســات؟

 -2هــل يملــك رئيســا الجمهوريــة والحكومــة سـ ً
ـلطة إستنســابية يف تأليــف
الحكومــة ،أم همــا مقيــدان باللعبــة السياســية التــي تكشــفها االستشــارات
النيابيــة؟
 -3مــا العمــل يف حــال رفضــت أحــزاب األكرثيــة السياســية مشــاركة طائفــة
معينــة يف الحكومــة ،أو يف حــال اســتقال الــوزراء املمثلــون لطائفــة معينــة،
ومــن يحــل بديـاً عنهــم؟

تبســيطأ للبحــث ،ســأعمد إىل معالجــة كل مــن هــذه االســئلة عــر فرعــن،
يختـ ّ
ـص األول منهمــا بالوضــع يف النــص الدســتوري ،والثــاين بالوضــع يف املمارســة
العمليــة.
-1هــل صيغــة املشــاركة بــن العائــات الروحيــة يف الحكــم تكتنــز بذاتهــا
أزمــات النظــام وتعطيــل املؤسســات؟
الفرع األول  -الوضع يف النص الدستوري:
حــاول الدســتور املنبثــق عــن اتفــاق الطائــف ،عــى صعيــد املصطلــح يف مســتوى
أول ،أن ينــأى قــدر اإلمــكان عــن الطائفيــة وآثارهــا الســلبية واعــداً بإقصائهــا عــن
ّ
ومفضـا ً عليهــا عبــارة ألطــف
دورة الحيــاة السياســية يف يــوم مــا ،يف مســتقبل مــا...
وأشــد اتصــال بالهــدف األســمى للديانــات ،عنيــت مصطلــح «العائــات الروحيــة».
فقــد ورد يف املــادة  22منــه“ :مــع انتخــاب ّ
أول مجلــس نــواب عــى أســاس وطنــي
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ال طائفــي ،يُســتحدث مجلــس للشــيوخ
ّ
تتمثــل فيــه جميــع العائــات الروحيــة
وتنحصــر صالحياتــه يف القضايــا املصرييــة”
.
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الطائفي هو
قيد وهو نقيض
الوطني

يف مقابــل هــذا املصطلــح ،كان الدســتور
كلمــا ذكــر الطائفيــة ،ربطهــا يف غالــب األحيــان
بمدلــول ســلبي .مــن قبيــل ذلــك :قولــه يف
البنــد (ح) مــن املقدمــة“ :إلغــاء الطائفيــة
السياســية هــدف وطنــي”  .ويف املــادة  2كمــا
ســبق البيــان“ :مــع انتخــاب أول مجلــس نــواب عــى أســاس وطنــي ال طائفــي»
 ،ويف املــادة “ :24وإىل أن يضــع مجلــس النــواب قانــون انتخــاب خــارج القيــد
الطائفي»  ،ويف املادة “ :95عىل مجلس النواب املُنتخب عىل أساس املناصفة
بــن املســلمني واملســحيني اتخــاذ اإلجــراءات املالئمــة لتحقيــق إلغــاء الطائفيــة
السياســية» .
إن الطائفــي ،وفــق مــا ســبق ،هــو قيــد ،وهــو نقيــض الوطنــي ،وإلغــاء الطائفيــة
السياســية هــو هــدف وطنــي.
ثــم إن الدســتور ،وقبلــه وثيقــة الوفــاق الوطنــي وقبلهمــا امليثــاق الوطنــي ...هــذه
جميعهــا شــاءت أن تكــون الغلبــة والشــرعية مليثــاق العيــش املشــرك (البنــد ي مــن
ّ
املقدمــة) ،وأن تتــوزع الطوائــف الكــرى الرئاســات الثالــث وفــق مــا هــو جــار حاليــاً.
بالرغم من روح االعتدال ومن هاجس العدالة اللذين صيغت بهما نصوص
الدســتور ،وبالرغــم مــن اآلليــات التــي لحظهــا (التخلــص مــن القيــد الطائفــي،
إنشــاء مجلــس شــيوخ ترتبــط صالحياتــه بالقضايــا املصرييــة)  ،فــإن أزمــات النظــام
الســيايس اللبنــاين راحــت يف اآلونــة األخــرة تتوالــد الواحــدة بعــد األخــرى.
الفرع الثاين-الوضع يف املمارسة العملية:
إنــه مــن غــر الدقيــق ر ّد كل األزمــات التــي عصفــت بالنظــام الســيايس اللبنــاين
إىل الحالــة الطائفيــة وحدهــا ،وعربهــا إىل صيغــة املشــاركة بــن العائــات الروحيــة
اللبنانيــة.
إن لواقع لبنان الجيوسيايس وملا شهده من نزول جيوش أجنبية عىل أراضيه،
إن بصيغــة الغــزو واالحتــال مــن قبــل العــدو  -وهــي واقعــة أجمــع اللبنانيــون عــى
ّ
وصدها  -أم بصيغة التواجد ألسباب أخرى  -وهي صيغة اختلفوا عليها
وصفها
ً
 إن لذلك كله أثرا سلبيأ عىل انتظام العمل السيايس وحسن سري املؤسسات.نكتفي بهذه االشارة التي تستدعي تفصيال ً ال يتسع له املقام لنقول إن صيغة
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املشــاركة يف الحكــم كانــت تنتكــس مــن حــن إىل آخــر ،وكانــت املؤسســات تتعطــل
وكذلك السلطات (الفراغ يف رئاسة الجمهورية ،العجز عن تشكيل الحكومات،
تعطيــل املجلــس النيابــي ، )...ألســباب ظاهرهــا ســيايس وجوهرهــا طائفــي.
إن دولــة القانــون ال تنتــج مثــل هــذه املــآزق .دولــة القانــون هــي ،يف بعــض
صورهــا ،تلــك التــي ُيسـ ّـلم فيهــا اللبنانيــون بأنهــم أبنــاء وطــن واحــد وبأنهــم عــى
ّ
ولتقبل اآلخر واعتباره جزءاً من الجسد
استعداد لتقديم الوطني عىل الطائفي،
ّ
ُ
الواحــدّ .إنهــا عــى األقــل ،إن لــم تكــن الدولــة العلمانيــة ،دولــة املواطنــة املتجليــة
بانتســاب الفــرد سياســياً إىل الوطــن رغــم انتســابه دينيــاً إىل الطائفــة.
-2هــل يملــك رئيســا الجمهوريــة والحكومــة ســلطة إستنســابية يف تأليــف
الحكومــة ،أم همــا مقيــدان باللعبــة السياســية التــي تكشــفها االستشــارات
النيابيــة؟

نوضح يف املســتهلّ ،أنه إذا كان ألي من رئييس الجمهورية والحكومة ســلطة
إستنسابية فردية يف تأليف الحكومة ،فمعنى ذلك أن هذه السلطة تحجب دور
الرئيــس اآلخــر .لذلــك يصــحّ النظــر إىل املســألة ال مــن زاويــة الســلطة اإلستنســابية
الفرديــة بــل مــن زاويــة دور ّ
كل مــن الرئيســن يف التأليــف.
الفرع األول :الوضع يف النص الدستوري:
رعــى الدســتور مســألة تأليــف الحكومــة يف املــادة  53التــي حــددت صالحيــات
رئيــس الجمهوريــة ،ويف املــادة  64حــددت صالحيــات رئيــس مجلــس الــوزراء.
سلطة رئيس الجمهورية:
جاء يف البندين الثاين والرابع من املادة :53

البنــد ُ “ :2يســمي رئيــس الجمهوريــة رئيــس الحكومــة ّ
املكلــف بالتشــاور مــع
رئيــس مجلــس النــواب اســتناداً إىل استشــارات نيابيــة ُملزمــة يطلعــه رســمياً
عــى نتائجهــا” .

البنــد الرابــعُ “ :يصــدر باالتفــاق مــع رئيــس مجلــس الــوزراء مرســوم تشــكيل
الحكومــة ومراســيم قبــول اســتقالة الــوزراء أو إقـالته ــم” .

مــن خــال البنــد الثــاين ،يُفهــم بوضــوح صــارخ أنــه بعــد العــام  1990طــرأ تغيــر
جــذري عــى املــادة  53التــي كانــت تمنــح رئيــس الجمهوريــة حــق تعيــن الــوزراء
وتســمية واحــد منهــم رئيســاً وإقالتهــم .ســقطت إذاً االستنســابية التــي كانــت
ممنوحــة لرئيــس الجمهوريــة ،وقــد تكــون ســقطت قبــل اتفــاق الطائــف بفعــل
املمارســة.
ويُفهم أيضاً أن اإللزام يف البند الثاين من املادة  53مرتبط بنتيجة االستشارات
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ال بمبــدأ إجرائهــا الــذي هــو مــن قبيــل تحصيــل الحاصــل يف األنظمــة الديمقراطيــة
الربملانيــة .فضـا ً عــن ذلــك ،إن البنــد الثــاين انطــوى عــى دور آخــر  -ولــو شــكيل
ومعنــوي  -أعطــي لرئيــس مجلــس النــواب الــذي يتشــاور معــه رئيــس الجمهوريــة
قبــل تســمية رئيــس الحكومــة .وربمــا كان دور رئيــس مجلــس النــواب يتخطــى
الوجــه الشــكيل واملعنــوي خصوصــأ مــن الناحيــة العمليــة ،نظــراً ملوقعــه الجديــد
وألنــه قــد يســاعد رئيــس الجمهوريــة يف حلحلــة بعــض العقــد التــي تواكــب التأليــف.
إن دور رئيس الجمهورية ال يقف عند حدود إجراء االستشارات النيابية فهو
يتصــل بتشــكيل الحكومــة باالتفــاق مــع رئيــس مجلــس الــوزراء وفــق البنــد الرابــع
مــن املــادة  53وكذلــك وفــق البنــد الثــاين مــن املــادة  64مــن الدســتور.
سلطة رئيس مجلس الوزراء:

جــاء يف مسـ ّ
ـتهل البنــد الثــاين مــن املــادة  64أن رئيــس مجلــس الــوزارء يجــري
ّ
االستشــارات النيابيــة ويوقــع مــع رئيــس الجمهوريــة مرســوم تشــكيل الحكومــة.
عــى نقيــض مــن نتيجــة االستشــارات النيابيــة التــي يجريهــا رئيــس الجمهوريــة،
يتبـ ّـن مــن الوجهــة الدســتورية أن نتائــج االستشــارات النيابيــة التــي يجريهــا رئيــس
مجلــس الــوزراء غــر ملزمــة .وال يمكــن أن تكــون ملزمــة ّ
ألنهــا تعكــس آراء النــواب
ومطالبهــم املتضاربــة ،ســواء مــن حيــث شــكل الحكومــة العتيــدة أو رغبــة املشــاركة
فيهــا أو املطالبــة بحقائــب وزاريــة محــددة.
ومــا مــن شـ ّ
ـك يف أن دور رئيــس الحكومــة املُســمّ ى هــو أســايس يف تشــكيل
الحكومة ،بدليل أنه هو الذي يجري االستشارات لهذه الغاية ال سواه .يبقى أن
ســلطته يف التشــكيل ،من حيث املبدأ الدســتوري كذلك ،تكون خاضعة لعاملني
مؤث ّريــن :العامــل األول هــو أن الحكومــة ال تبصــر النــور ،أي أن مرســوم تشــكيلها
ال يصدر ،إال باالتفاق مع رئيس الجمهورية ،والعامل الثاين هو أن االستشارات
النيابيــة التــي يجريهــا تكشــف جوانــب اللعبــة السياســية التــي ال يســتطيع إهمالهــا
وإال اصطــدم بحجــب الثقــة عــن حكومتــه يف املجلــس النيابــي.
الفرع الثاين :الوضع يف املمارسة العملية:

ّ
دلــت املمارســة العمليــة منــذ الطائــف حتــى اليــوم ،أن النظــام الســيايس اللبنــاين
ال يتمتــع بخصوصيــة دســتورية وحســب ،بــل أيضــاً بخصوصيــة ميثاقيــة دعــا
إليهــا الدســتور نفســه يف البنــد (ي) مــن ّ
مقدمتــه ومآلــه أنــه «ال شــرعية ألي ســلطة
ً
تناقض ميثـاق العيـش املشرتك”  .هذه القاعدة الكثرية الجودة نظرا لتاريخ لبنان
الحديــث ونســيج مجتمعــه ،تتحـوّل أحيانــاً إىل ذريعــة ملجانبــة التطبيــق الحــريف
للنصوص الدستوريةّ .
ودلت املمارسة العملية كذلك ،عىل أن ثمة خروقاً ناتجة
عــن وجــوب تكييــف النــص مــع معطيــات الواقــع .مــن ذلــك عــى ســبيل املثــال ،تــرك
بعــض النــواب الحريــة لرئيــس الجمهوريــة لتســمية رئيــس الحكومــة (جــرى ذلــك
يف أكــر مــن عهــد)  ،ومــن شــأن هــذا األمــر تعزيــز دور رئيــس الجمهوريــة يف تســمية
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الســاحقة
رئيــس الحكومــة وتاليــاّ يف تشــكيلها .ومــن ذلــك أيضــاً ،التفــاف الغالبيــة ّ
مــن نــواب طائفــة معينــة حــول شــخصية واحــدة مؤهلــة لرئاســة الحكومــة ،مــا
يجعــل رئيــس الجمهوريــة يف مــأزق إن لــم يتــمّ تكليفهــا التشــكيل .ومــن شــأن ذلــك
تقليــص دور رئيــس الجمهوريــة.
يف ختام هذه املسألة نقول:
إن ســلطتي رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة يف تأليــف الحكومــة تــكادان
تتعــادالن يف الدســتور إذ ال غنــى عــن اتفاقهمــا بغيــة إصــدار مرســوم التشــكيل،
مــا يعنــي أنــه يتح ّتــم اتفاقهمــا إلنجــاز عمليــة التأليــف .وإن للعبــة السياســية التــي
تكشــفها االستشــارات النيابيــة والتكتــات السياســية أو الطائفيــة دوراً بــارزاً يحـ ّـد
مــن ســلطة رئيــي الجمهوريــة والحكومــة.

 -3مــا العمــل يف حــال رفضــت أحــزاب األكرثيــة السياســية مشــاركة طائفــة
معينــة يف الحكومــة ،أو يف حــال اســتقال الــوزراء املمثلــون لطائفــة معينــة
ومــن يحــل بديـاً عنهــم؟
الفرع األول :الوضع يف النص الدستوري:
يُفهــم مــن ّ
مقدمــة الدســتور (البنــد ج) أن لبنــان جمهوريــة ديمقراطيــة برملانيــة.
ويســتفاد املدلــول ذاتــه مــن مــواد متعــددة يف الدســتور ،خصوصــاً تلــك التــي تحـ ّـدد
صالحيــات الســلطتني التشــريعية والتنفيذيــة ،والرقابــة املتبادلــة التــي يمارســانها
خصوصــاً عــر آليتــي منــح الثقــة أو حجبهــا ،وحــل مجلــس النــواب ومــا يــي ذلــك
مــن دور يف إعــادة تكويــن الســلطة اإلشــراعية.

ثــم إن الدســتور ،كمــا ســبقت الداللــة ،أوىل رئيــس الحكومــة ّ
املكلــف صالحيــة
إجــرء االستشــارات النيابيــة للوقــوف عــى آراء النــواب وللعمــل عــى تشــكيل
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الحكومــة بوحــي منهــا وإن لــم تكــن ملزمــة كمــا ب ّي ّنــا ســابقاً.
كل ذلــك يفيــد ترجيــح رأي األكرثيــة النيابيــة يف تأليــف الحكومــة ويصبــح دون
ذلــك عص ّيــاً عليهــا نيــل ثقــة الربملــان .ولكــن الدســتور ذاتــه ،كمــا أثبتنــا يف موضــع
ّ
مقدمتــه (البنــد ي) قاعــدة أساســية ن ّبهــت ،قبــل أي تشــكيل أو
آخــر ،وضــع يف
توزيع أو ممارسة ،إىل أنه «ال شرعية ألي سلطة تناقض ميثاق العيش املشرتك”
 .من شأن هذه القاعدة /اإلطار أن تقف وحدها يف مواجهة القواعد الديمقراطية
السابقة التي تك ّرس ّ
حق األكرثية النيابية يف فرض تأليف الحكومة ،وعىل األقل
ّ
ّ
حقهــا يف تعطيــل هــذا التأليــف عــن طريــق الحــؤول دون منــح الحكومــة الثقــة.
الفرع الثاين :الوضع يف املمارسة العملية:
مــن عجائــب النظــام اللبنــاين ابتــكاره مؤسســة سياســية عنوانهــا «الديمقراطيــة
التوافقيــة» .وقــد يكــون هــذا االبتــكار مــن حســنات النظــام يف ظـ ّـل معطــى واقعــي
هــو النســيج اللبنــاين ،ويف ظـ ّـل غايــة النظــام القصــوى وهــي جعــل «العيــش
املشــرك» عروتــه الوثقــى .إن عــزل طائفــة مــن الطوائــف أو دفعهــا إىل االعتــزال عــن
الحيــاة الحكوميــة فضـا ً عــن أنــه غــر مستحســن يف املطلــق ،يخــرق قاعــدة «ميثــاق
العيــش املشــرك» وإن اســتجاب أحيانــاً ملقتضيــات النظــام الديمقراطــي الربملــاين .يف
ظــل مثــل هــذا املــأزق ،يــرز دور رئيــس الجمهوريــة الجامــع واملوحّ ــد واملصحّ ــح ألنــه،
بموجب املادة  49من الدستور ،ال رئيس الدولة وحسب ،بل الساهر عىل احرتام
الدســتور ورمــز وحــدة الوطــن بمــا تحملــه هــذه العبــارة مــن داللــة عــى الســيادة
باعتبارهــا حقــاً بمواجهــة الخــارج ّ
كلمــا تبـ ّـدت منــه أطمــاع ،وواجبــاً يف احتضــان
الداخــل كلمــا تبـ ّـدت منــه صراعــات ُتنــذر بتفــكك املجتمــع وتهــدد وحــدة الوطــن.
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مداخلة الدكتور عصام سليمان
«العوائق القانونية التي تعرتض عبور لبنان نحو
دولة القانون»

البحــث يف العبــور إىل دولــة القانــون يقتــي تحديــد مفهــوم دولــة القانــون،
ومعرفــة مــدى توافــر معايريهــا يف الدولــة اللبنانيــة ونظامهــا الدســتوري ،والكشــف
عــن مع ّوقــات العبــور إىل الدولــة املوعــودة.
دولــة القانــون دولــة تنبثــق الســلطة فيهــا مــن الكيــان املجتمعــي والســيايس
تجســده .فالســلطة يف دولــة القانــون هــي ســلطة ممأسســة ال
والحقوقــي التــي
ّ
ُ
يمتلكهــا أحــد ،تمــارَس وفــق القانــون الــذي يحـ ّـدد كيفيــة نشــوئها وصالحياتهــا
وضوابطهــا ،يف إطــار منظومــة قانونيــة يســودها اإلنســجام وفــق تراتبيــة يــأيت يف
رأس هرمهــا الدســتور ،القانــون األســمى يف الدولــة .والســلطات يف دولــة القانــون
تتكامــل مهامهــا يف إدارة الشــأن العــام.
مــن خصائــص دولــة القانــون انتظــام أداء املؤسســات الدســتورية ،كونــه
األســاس يف تحقيــق االنتظــام العــام وتســيري مرافــق الدولــة ،وبالتــايل تدبــر شــؤون
املواطنــن وتوفــر األمــن واالســتقرار وشــروط العيــش الكريــم لهــم .االنتظــام هــذا
ـص عليهــا الدســتور وحســب ،إنمــا يرتبــط أيضــاً
ال يرتبــط بالقواعــد واآلليــات التــي نـ ّ
بواقــع القــوى السياســية التــي تديــر شــؤون الدولــة يف إطــار املؤسســات الدســتورية،
وبموازيــن القــوى القائــم فيمــا بينهــا  .فدولــة القانــون هــي دولــة مؤسســات ،وقيمــة
املؤسســات مــن قيمــة مــن يتــوىل إدارتهــا.
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إن نظــام الدولــة وفــق هــذا املفهــوم ،قــد
يكــون نظامــاً ديكتاتوريــاً وقــد يكــون نظامــاً
ديمقراطيــاً .فلــي تكــون دولــة القانــون
واملؤسســات دولــة ديمقراطيــة ،ينبغــي أن
يكــون الشــعب فيهــا مصــدر الســلطات ،يعـ ّـر
عــن إرادتــه مــن يتــوىل الســلطة نيابـ ًـة عنــه يف
ّ
يتمكــن
انتخابــات حـ ّرة ونزيهــة تجــري دوريــاً،
عربهــا الناخــب مــن ممارســة دوره يف الخيــار
الواعــي واملســاءلة واملحاســبة .فالديمقراطيــة
دون محاســبة تفقــد معنــى وجودهــا ،ودون
الخيــار الحـ ّر والواعــي تتحـوّل إىل مجــرد
فولكلــور.

	والديمقراطيــة ال تقتصــر عــى
االنتخابــات ،إنمــا تتعداهــا إىل ضمــان الحقــوق والحريــات يف نصــوص دســتورية
وتحديــد صالحيــات الســلطات والعالقــات فيمــا بينهــا ،بمــا يضمــن عــدم الخــروج
عن املسار الديمقراطي يف ممارسة السلطة والحفاظ عىل انتظام أداء املؤسسات
ّ
بالنص ،والديمقراطية ليســت
الدســتورية .فاملمارســة السياســية يجب أن تنضبط
مبــادئ وقواعــد دســتورية وحســب إنمــا نهــج أيضــاً يف ممارســة الســلطة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو اآليت :هل الدولة اللبنانية القائمة عىل امليثاق
والدستور هي دولة قانون؟
امليثــاق الوطنــي عـ ّـر عــن إرادة اللبنانيــن بالعيــش املشــرك ،وهــذه اإلرادة
نابعــة مــن اقتنــاع بالعيــش املشــرك كضــرورة لتحقيــق الســلم األهــي يف دولــة ّ
توفــر
ألبنائهــا األمــن واالســتقرار والعيــش الكريــم .فالعيــش املشــرك ارتبــط بالدولــة
وليســت أي دولــة ،إنمــا الدولــة الراعيــة لشــؤون مواطنيهــا ،والقــادرة مــن خــال
هــذه الرعايــة عــى تعزيــز االنتمــاء الوطنــي وتقويــة أواصــر الوحــدة بــن اللبنانيــن.
فامليثــاق الوطنــي انطلــق مــن الواقــع املجتمعــي التعــددي عــى أمــل تطويــره مــن
خــال الدولــة باتجــاه واقــع أفضــل .وهــذا مــا عـ ّـر عنــه املغفــور لــه ريــاض الصلــح
حــن قــال إن «الســاعة التــي يُمكــن فيهــا إلغــاء الطائفيــة هــي ســاعة يقظــة وطنيــة
شــاملة مباركــة يف تاريــخ لبنــان .وسنســعى لــي تكــون هــذه الســاعة قريبــة بــإذن
اللــه»  .وهــذا أيضــاً مــا أكدتــه وثيقــة الوفــاق الوطنــي عندمــا ّ
نصــت عــى التــدرّج مــن
الحالــة الطائفيــة إىل الحالــة الوطنيــة.
أمــا الدســتور ،فأخــذ باالعتبــار ميثــاق العيــش املشــرك النابــع مــن تركيبــة
ّ
التعدديــة ،كمــا أخــذ باإلعتبــار أيضــاً ضــرورة األخــذ باملبــادئ
املجتمــع اللبنــاين
والقواعــد واآلليــات املعتمــدة يف األنظمــة الدســتورية الحديثــة .فــا يجــوز للدســتور
أن يكون يف غربة عن واقع مجتمع الدولة ،كما أنه ال يجوز له أن ّ
يتنكر للحداثة
وما توصلت إليه تجارب الشعوب يف مسريتها الطويلة ،إلقامة أنظمة دستورية
قــادرة عــى تلبيــة تطلعاتهــا.
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لقــد نـ ّ
ـص الدســتور عــى اعتمــاد نظــام ديمقراطــي برملــاين قائــم عــى أســاس
املشــاركة الطوائفيــة يف الســلطة ،مــا خلــق إشــكالية ال وجــود لهــا يف األنظمــة
الربملانيــة .فالتــوازن الــذي تقيمــه هــذه األنظمــة بــن الســلطات القائمــة يف
مؤسســات دســتورية ،لجهــة الفصــل والتــوازن والتعــاون فيمــا بينهــا ،ترافــق مــع
ّ
معقــدة ،مــا
توازنــات طوائفيــة تتداخــل يف تكوينهــا عناصــر داخليــة وخارجيــة
عـ ّرض املؤسســات الدســتورية إىل اضطــراب يف أدائهــا تعاظــم بقــدر مــا تعاظمــت
االســتقطابات الطائفيــة املشــدودة إىل الخــارج واملتأثــرة بــه ،يف محيــط جيوســيايس
تســوده نزاعــات بــن قــوى إقليميــة ودوليــة متصارعــة بفعــل تضــارب مصالحهــا.
مــن ناحيــة ثانيــة ،املزاوجــة بــن املبــادئ والقواعــد املعتمــدة يف األنظمــة الربملانيــة
مــن جهــة ،واملشــاركة الطوائفيــة مــن جهــة أخــرى ،أدت إىل التبــاس يف صياغــة
بعــض نصــوص الدســتور مــا تسـ ّبب بخالفــات حــول تفســر هــذه النصــوص،
ففســرها كل فريــق وفــق أهوائــه ومصالحــه وخلفياتــه السياســية ،فغــدا الدســتور
ّ
وجهــة نظــر يف غيــاب مرجعيــة دســتورية منــاط بهــا تفســر الدســتور عنــد الضــرورة،
مــا أدى إىل تعطيــل املؤسســات الدســتورية أحيانــاً والوقــوع يف الفــراغ.
مــن ناحيــة ثالثــة ،اسـ ُتغلت املشــاركة الطوائفيــة يف الســلطة لتقويــة مواقــع
النفــوذ وتحقيــق املكاســب عــى حســاب الصالــح العــام مــن خــال اســتنفار
العصبيــات الطائفيــة ،فتحولــت الطائفــة إىل جماعــة تقيــم حواجــز نفســية
وسياســية بينهــا وبــن الطوائــف األخــرى املتحصنــة أيضــآ بخصوصياتهــا ،مــا جـ ّـذر
اإلنقســامات الطائفيــة وعـ ّزز النزعــة الكيانيــة لــدى الطوائــف .فــازداد االضطــراب
والخلــل يف أداء املؤسســات الدســتورية ومعظــم مؤسســات الدولــة وعــمّ الفســاد
ّ
وتحصــن يف معظــم األحيــان بالطوائــف ،ومــن هنــا جــاء تعبــر
وتجـ ّـذر وتمأســس،
«رفــع الغطــاء الســيايس» الــذي هــو يف الواقــع غطــاء طائفــي.

تعطلــت املؤسســات بفعــل هــذا الواقــع و تشـ ّـلعت الدولــة ،وبــات أبناؤهــا
املســتنريين يفكــرون بالعبــور إىل دولــة القانــون التــي طاملــا حلمــوا بهــا.
هــل العبــور إىل دولــة القانــون ممكــن يف ظـ ّـل هــذه الصــورة القاتمــة عــن الدولــة
يف واقعهــا الراهــن؟
إن اإلشــكالية التــي أشــرنا اليهــا والناجمــة عــن املوالفــة يف صياغــة الدســتور بــن
املبادئ والقواعد املعتمدة يف األنظمة الديمقراطية الربملانية من جهة ،واملشاركة
ّ
يتطلــب
الطوائفيــة يف الســلطة مــن جهــة أخــرى ،غــر مســتعصية عــى الحـ ّـل الــذي
العــودة إىل األســس التــي ُبنــي عليهــا ميثــاق العيــش املشــرك.

كمــا ســبق وقلنــا ،إن ميثــاق العيــش املشــرك ارتبــط ببنــاء دولــة تصونـ ه
فيرتســخ معــه كيانهــا ووحدتهــا ويتفعّ ــل أداء مؤسســاتها .مــن هــذا
وترســخه،
ّ
املنطلــق ينبغــي فهــم املشــاركة الطوائفيــة يف الســلطة عــى أنهــا مشــاركة يف بنــاء
الدولــة املوعــودة وليســت مشــاركة يف توزيــع الدولــة حصصــاً بــن الطوائــف ويف
الواقــع ،بــن زعمــاء الطوائــف.
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واملشــاركة الطوائفيــة هــذه ،وفــق امليثــاق والدســتور ليســت محــض طوائفيــة،
فهــي مشــاركة ذات ُبعــد طوائفــي و ُبعــد وطنــي يف آن .فالشــعب اللبنــاين ليــس
مكونــاً يف الدســتور مــن طوائــف وحســب ،إنمــا مــن مواطنــن أيضــاً .فالدســتور
اعــرف بالطوائــف وبحقوقهــا يف مجــاالت محــددة حصــراً ،واعــرف باملواطنــن
وضمــن حقوقهــم وحرياتهــم واملســاواة فيمــا بينهــم .والســلطة مصدرهــا الشــعب
ّ
تتمكــن املؤسســات الدســتورية فيــه مــن
يف نظامنــا الديمقراطــي الربملــاين ،ولــي
أداء مهامهــا بانتظــام ،ينبغــي أن تكــون املشــاركة يف بُعديهــا الطوائفــي والوطنــي
منســجمة وقواعــد هــذا النظــام.

لقــد أكــدت تجــارب األنظمــة الديمقراطيــة الربملانيــة أن أداءهــا يرتبــط جذريــاً
بواقــع القــوى السياســية العاملــة يف إطــار مؤسســاتها الدســتورية .فمســؤولية
الحكومــة تجــاه مجلــس النــواب ُيفــرض انبثاقهــا مــن األكرثيــة النيابيــة وخضوعهــا
لرقابــة املعارضــة النيابيــة ،حكومــة تحمــل برنامجــاً ُتحاســب عــى أساســه،
ومعارضــة تقــوم بواجبهــا يف املحاســبة وتطــرح نفســها بديـا ً مــن األكرثيــة الحاكمــة
بانتظــار االنتخابــات التــي يقــول فيهــا الشــعب كلمــة الفصــل.
لــي ُتســهل املشــاركة يف بُعديهــا الطوائفــي والوطنــي أداء النظــام الديمقراطــي
الربملــاين اللبنــاين ،ينبغــي أن تتشـ ّـكل أكرثيــة برملانيــة متنوعــة االنتمــاءات الطوائفيــة
تنبثــق منهــا الحكومــة ،تواجههــا معارضــة برملانيــة متعــددة االنتمــاءات الطوائفيــة
ّ
أيضــاً وقــادرة عــى مراقبتهــا ومحاســبتها ،مــا
يتطلــب تعدديــة يف التمثيــل داخــل
الطوائــف الكــرى .فالذهــاب يف االتجــاه املعاكــس واحتــكار تمثيــل الطوائــف يــؤدي
إىل حالــة مــن اثنتــن ،إمــا عــدم القــدرة عــى تشــكيل حكومــة بســبب رفــض فريــق أو
أكرث املشاركة فيها وينتج عن ذلك عدم توافر امليثاقية يف تشكيل الحكومة ،وإما
تشــكيل حكومــة تضــمّ ّ
كل األطــراف ،أي حكومــة قــوى مؤتلفــة ليــس عــى أســاس
برنامــج إنمــا عــى أســاس املصالــح .ويف هــذه الحالــة ،تحمــل الحكومــة تناقضــات
ّ
يف داخلهــا ّ
فيتعطــل دوره يف مراقبــة
تهددهــا باالنفجــار .أمــا مجلــس النــواب،
الحكومــة ومحاســبتها ،وبــدالً مــن أن تكــون املعارضــة يف مجلــس النــواب تصبــح
املعارضــة يف داخــل الحكومــة املفــرض بهــا أن تكــون متجانسـ ًـة ووزراؤهــا ملتزمــون
مبــدأ التضامــن الــوزاري.

ّ
يتطلــب
إن الخــروج مــن هــذه الحالــة التــي تشـ ّـل أداء نظامنــا الربملــاين التشــاريك
ّ
تعدديــة يف تمثيــل الطوائــف ،بخاصــة الكــرى منهــا ،وهــذا مــا كان قائمــاً يف املرحلــة
التــي ســبقت اتفــاق الطائــف وينبغــي العــودة إليــه وتصحيــح مفهــوم املشــاركة بمــا
يتفــق مــع روحيــة امليثــاق ومنطلقاتــه مــن جهــة ،ومــع النظــام الربملــاين املعمــول بــه
يف لبنــان مــن جهــة ثانيــة.
واملطلــوب أيضــاً للعبــور إىل دولــة القانــون ،إيجــاد مرجعيــة دســتورية يكــون
لهــا صالحيــات تســتخدمها عنــد الضــرورة ،إليجــاد مخــارج دســتورية تحــول دون
حــدوث ّ
الشــلل يف أداء املؤسســات الدســتورية تحــت تأثــر النزاعــات السياســية.
وهــذه املرجعيــة ال يمكــن أن تكــون ســوى رئاســة الجمهوريــة .فاألنظمــة الربملانيــة
الحديثــة وبفعــل التجــارب التــي مـ ّرت بهــا ،منحــت رئاســة الجمهوريــة صالحيــات
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ُتستخدم عند الضرورة من أجل الحفاظ عىل انتظام أداء املؤسسات الدستورية،
ونحــن أشـ ّـد حاجــة مــن غرينــا ملثــل هــذه الصالحيــات.

ّ
يتطلــب فــرض احــرام الدســتور يف عمليــة التشــريع
والعبــور إىل دولــة القانــون
وااللتــزام بالضمانــات الدســتورية للحقــوق والحريــات وإقامــة العــدل يف األحــكام
القضائيــة وأســاس العدالــة هــو العدالــة الدســتورية .لذلــك ،بــات مــن األمــور
ّ
امللحــة توســيع صالحيــات املجلــس الدســتوري وجعلــه مرجعيــة وحيــدة يف تفســر
نصــوص الدســتور عنــد حــدوث اختــاف حــول تفســر نـ ّ
ـص دســتوري وفتــح املجــال
أمــام األفــراد ملراجعــة املجلــس الدســتوري مــن خــال املحاكــم العدليــة واإلداريــة،
وإخضــاع القوانــن األساســية لرقابــة املجلــس الدســتوري تلقائيــاً ودون طعــن .وقــد
أعــددت مشــروعاً لتوســيع صالحيــات املجلــس الدســتوري ونأمــل أن يأخــذ طريقــه
إىل اإلقــرار.

لــم تعــد األمــور تحتمــل التســويف والتأجيــل .فنحــن اليــوم مخــرون بــن الدولــة
والال دولة ،بني النهوض واالضمحالل ،بني معالجة األمور بجدية للحاق بركب
الحضــارة والتقـ ّـدم ،وبــن االســتمرار يف النهــج الســيايس الراهــن واالســتخفاف
بمصالح الناس والدولة .ولم يعد ثمّ ة مكان لخيار ثالث بعد الحالة التي وصلنا
إليهــا.
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مداخلة الوزير السابق زياد بارود
«العوائق يف قانون االنتخاب الساري التي
تعرتض عبور لبنان نحو دولة القانون»
أقـ ّر أمامكــم أننــي ضــد «دولــة القانــون» وضــد حكــم القانــون أيضــاً .أنــا ضــد
ّ
موفقــة للتعبــر الفرنــي «Etat
عبــارة «دولــة القانــون» بمــا هــي ترجمــة غــر
 ، »de droitوالتــي تــؤدي عمليــاً اىل أن
تنســب للدولــة صفــة مرتبطــة بقانــون غالبــاً
ٍ
مــا يكــون هــو أيضــاً مرتبطــاً بأهــواء البشــر،
ـت
فيــأيت القانــون سـ ّيئاً ويرتبــط املنعــوت بنعـ ٍ
نتمســك بــه بالضــرورة .واألمثلــة كثــرة يف
ال
ّ
هــذا اإلطــار ،أذكــر منهــا :قانــون التوقيــف
االحتياطـ ّـي للصحافيــن عــام  1977والــذي كان
قانونــاً سـ ّيئاً ،وقوانــن االنتخــاب املتعاقبــة،
والتــي جُ ّلهــا كان سـ ّيئاً.
وهنا أسأل :هل دولة قانون االنتخاب هي
دولة القانون التي نريد؟ قوانني الطوارىء يف
عــدد مــن الــدول هــي أيضــا قوانــن ،فهــل هــذه
دول تشبه تلك القوانني؟

دولة الحق
ً
عوضا عن دولة
القانون ألن
الحق مطلق

ّ
الحق» عوضاً عن «دولة القانون»،
لذلك ،أتمنى هنا أن نعتمد تعبري «دولة
ألنّ الحـ ّـق مطلــق ،وألن الحـ ّـق فيــه معايــر ،فيمــا القانــون يخضــع لتعديــات
ويخضــع ألهــواء البشــر كمــا ذكــرت.
أمــا بالعــودة اىل عوائــق قوانــن االنتخــاب ،حيــث إن دولــة قانــون االنتخــاب ال
عالقــة لهــا هــي أيضــاً بدولــة قانــون الحـ ّـق بالتمثيــل الصحيــح ،أســتعرض مجموعــة
مــن العوائــق وهــي:
 أول هــذه العوائــق وأعالهــا يــأيت يف املرتبــة الدســتورية ،وينطلــق مــن املــادة 24مــن الدســتور ،التــي تقــول بالتســاوي يف التمثيــل بــن املســلمني واملســيحيني،
ونسبياً بني الطوائف .إنّ إشكالية هذه املادة ترتبط طبعاً بالعدد ،والسؤال الذي
يطــرح نفســه هنــا :هــل يخضــع لبنــان لقانــون العــدد أم للحــق يف التمثيــل لجميــع
األقليــات السياســية قبــل الطائفيــة؟ وبالتــايل ،هــل يســمح قانــون العــدد لألقليــات
السياسية أن ّ
تتمثل؟ هذا السؤال يرتبط بتطبيق املادة  24وإشكالية هذا التطبيق.
ً
وهــذه األخــرة ترتبــط أيضــا بمــادة دســتورية أخــرى هــي املــادة  ،22التــي ّ
نصــت عــى
45

مداخلة الوزير زياد بارود

العبور إىل دولة القانون

إنشــاء مجلس للشــيوخ ،ولكنها ربطت نشــوء هذا املجلس بانتخاب أول مجلس
نيابــي عــى أســاس ،يقــول النـ ّ
ـص ،وطنــي ال طائفــي.

والســؤال الــذي ُيطــرح هنــا :هــل مــن املمكــن الذهــاب يف هــذا االتجــاه ،وفقــاً
للصيغة التي ّ
نصت عليها املادة  22؟ أم أنه من املستحسن إنشاء مجلس شيوخ
ّ
ّ
النص ،وتأمني الحد األدىن من الضمانات
تتمثل فيه العائالت الروحية كما يقول
التــي تطالــب بهــا الطوائــف ،ومــن ثــم االنتقــال اىل حالــة أخــرى تجعــل الـ ّ
ـكل يشــعر
أنــه فعـا ً جــزء مــن املعادلــة؟ فإنشــاء مجلــس شــيوخ هــو مــن اإلصالحــات التــي
وردت يف اتفــاق الطائــف ،تمامــاً كمــا هــو األمــر بالنســبة إىل الالمركزيــة اإلداريــة،
معلــق عــى مســتوى التطبيــق ،وال بـ ّـد مــن أن يكونــا معــاً جــزءاً
ّ
ٌّ
وكل مــن العنوانــن
مــن الســلة اإلصالحيــة التــي يحتــاج إليهــا لبنــان ،ألن االســتقرار الســيايس ينبغــي أن
يمـ ّر عــر املؤسســات ال عــر األشــخاص ،فاألشــخاص مســألة ظرفيــة أمــا املؤسســات
فتبقــى وتســتمر.
 ثانيــاً :العوائــق التــي تتعلــق بعــدم الثبــات يف التشــريع االنتخابــي والحاجــةالدائمة إىل البحث عن قانون جديد قبل ّ
كل انتخابات .فمن الواضح أن استقرار
التشريع االنتخابي يؤدي حكماً إىل االستقرار عىل مستوى الحياة السياسية ،ألنّ
هــذا القانــون يحكــم إىل حـ ٍّـد بعيــد الحيــاة السياســية يف البلــد .لذلــك ،عندمــا عملنــا
مــع الراحــل الوزيــر الســابق فــؤاد بطــرس عــى مشــروع قانــون متكامــل لالنتخــاب،
أوردنــا يف التقريــر توصيــات ،كانــت إحداهــا تقــول بضــرورة اســتحداث مــادة
دســتورية تمنــع إقــرار أي قانــون انتخــاب جديــد يف الســنة التــي تســبق االنتخابــات،
وذلــك تأمينــاً لحـ ٍّـد أدىن مــن االســتقرار التشــريعي عــى هــذا الصعيــد .إذاً نحــن
بحاجــة لهــذا االســتقرار ،بدليــل أن التمديــد للمجلــس النيابــي مرتــن ،عــى ســبيل
املثال ،كان تحت عناوين أمنية أحياناً ،ولكنه يف أحيان أخرى ،جاء تحت عنوان
ضرورة البحث يف قانون انتخاب جديد .كما أن التأجيل الحايل لالنتخابات الذي
أصبــح أمــراً واقعــاً ،هــو تحــت عنــوان قانــون جديــد ألن قانــون الســتني مرفــوض.
وبالتــايل ،فــإن غيــاب االســتقرار يــؤدي عمليــاً إمــا إىل تأجيــل االنتخابــات وإمــا إىل
الذهــاب إىل انتخابــات إشــكالية ال تعطــي فعـا ً الح ّيــز التمثيــي املطلــوب.
 ثالثــاً :عوائــق املعايــر ،وهــو عنــوان بتنــا نســمع بــه كثــراً يف اآلونــة األخــرة.وللتذكــر ،عــام  ،1996أصــدر املجلــس الدســتوري قــراراً مبدئيــاً مهمــاً جــداً ،أبطــل
فيه قانون االنتخابات يومها ،وكان تعليله األبرز يرتبط بغياب املعايري يف تقسيم
الدوائــر .واليــوم ،شـ ّـكل الــكالم الــذي ُيتــداول بــه يف اإلعــام حــول مشــروع قانــون
النظــام املختلــط وغيــاب املعايــر فيــه ،العنــوان األســاس لرفــض عــدد كبــر مــن
القــوى السياســية هــذا القانــون.

 رابعــاً :العوائــق التــي تتعلــق بالنظــام االنتخابــي ،مــن زاويــة توســيع دائــرةالتمثيل .فليس ّ
كل نظام أكرثي يسء بذاته .إذ إنّ نظام الدائرة الفردية معمول
بــه يف ديمقراطيــات عــدة يف العالــم ،كمــا أن نظــام الصــوت الواحــد لــكل ناخــب
 one man one voteمعمــول بــه يف عــدد مــن دول العالــم .إال أن إشــكال ّيتنا يف
النظــام األكــري تكمــن يف نظــام اللوائــح ،أي نظــام أكــري PLURINOMINAL
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أو بلــوك ،وهــذا النظــام غــر قائــم إال يف ثــاث دول يف العالــم وهــو ال يعــر فعـا ً
عــن تمثيــل صحيــح ،ألن مــن يحصــد العــدد األكــر مــن األصــوات يحصــد مجمــوع
املقاعــد وهــذا أمــر غــر طبيعــي .ويف املقابــل ،عندمــا نطالــب بالنســبية ،فليــس ألنهــا
عــى املوضــة .النســبية قــد ال تصلــح يف عــدد مــن ديمقراطيــات العالــم ،ولكنهــا
يف لبنــان تشــبه التنـوّع اللبنــاين الطائفــي والســيايس والفكــري واملناطقــي ،لتأمــن
مشــاركة أكــر عــدد ممكــن مــن النــاس.
لذلــك ،إن موضــوع «دولــة الحــق» يف موضــوع قانــون االنتخــاب تمـ ّر برأيــي
إلزاميــاً عــر آليــات إن لــم تكــن نســبية نبحــث عــن غريهــا ،ففــي النظــام املختلــط
هنــاك أيضــا آليــات إلشــراك أكــر عــدد ممكــن مــن النــاس يف النــدوة الربملانيــة ،ولكــن
عــى أن تعتمــد النســبية وفــق معايــر مقبولــة ،مــن جهــة ،واعتمــاد أفضــل مــا يف
األكــري مــن جهــة أخــرى ،أي إمــا دائــرة فرديــة وإمــا صــوت واحــد لــكل ناخــب يف
األكــري ،عوضــا عــن الذهــاب اىل لوائــح .PLURINOMINAL

 خامساً :العوائق التي تتعلق باإلشراف عىل االنتخابات وضرورة قيام هيئةّ
تخطينــا النــص التشــريعي بحــد ذاتــه إىل املمارســة .فــا
مســتقلة لالنتخابــات .وهنــا
يمكن لوزارة الداخلية والبلديات أن تكون ضمانة كاملة إلجراء انتخابات نزيهة،
وال يمكــن لوزيــر الداخليــة أن يكــون عــى الحيــاد بالنســبة إىل األطــراف السياســية.
وهذه الضمانة مطلوبة ،ألن السلطة املشرفة عىل االنتخابات ،تشرف أيضاً عىل
اإلعــداد لهــذه االنتخابــات وعــى مــا يســبق هــذه املرحلــة ،كمــا أن يــوم االنتخابــات
وإعــان النتائــج وصــوالً إىل املجلــس الدســتوري ،كلهــا تحتــاج إىل إشــراف مــن قبــل
هيئــة مســتقلة بالكامــل.
ّ
املتمثلــة بغيــاب اإلصالحــات التــي ينبغــي أن ترافــق أي
 سادســا :العوائــققانــون انتخــاب ،عــى ســبيل املثــال:
• الكوتا الجندرية
• اقرتاع العسكريني

• األوراق املطبوعة سلفاً ،وغريها.
ويف الختــام ،أســتعني بعنــوان هــذا املؤتمــر
«العبــور نحــو الدولــة» ،وهــو تعبــر فلســفي
دينــي يذ ّكرنــا بفكــرة العبــور مــن هــذه الدنيــا إىل
أخــرى مأمولــة ،وأقــول :وكأنّ العبــور (نحــو
الدولــة) ال بـ ّـد وأن يمـ ّر بمطهــر ،فيمــا جه ّنــم
مســتعرة.

النسبية تشبه
ّ
التنوع اللبناين
الطائفي
والسيايس
والفكري
واملناطقي
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مداخلة الوزير السابق خالد قباين
«إشكالية العالقة بني النظام الطائفي
واإلدارة العامة»

يشـ ّـكل الدســتور اللبنــاين شــرعة الحيــاة
االجتماعيــة والسياســية املشــركة يف لبنــان
والتعبــر الحــي عــن الواقــع املعــاش ،وقــد
تجــى ذلــك يف نصــوص الدســتور ،ال سـ ّيما يف
املواد  9و 10و 24و 95منه التي تعكس بصورة
واضحــة حقيقــة لبنــان وبنيتــه وتركيبتــه
االجتماعية القائمة عىل التعددية الطائفية،
والتــي تعطــي للطوائــف التــي يتشـ ّـكل منهــا
املجتمــع اللبنــاين وجــوداً دســتورياً وسياســياً.
تتمتــع الطوائــف باســتقالل ذايت يف
إدارة شــؤونها عــى صعيــد األحــوال الشــخصية ،كمــا تتمتــع بامتيــازات تشــريعية
وقضائيــة ،وهــي تتمثــل بحصــص محـ ّـددة ومحفوظــة يف مجلــس النــواب وفــي
تشــكيل الحكومــة واإلدارة ،كمــا يعطــي الدســتور للطوائــف الحـ ّـق يف إنش ــاء
مدارســها الخاصــة ،ويعكــس هــذا الوضــع واقعــاً تاريخيــاً يعــود يف أقلــه إلــى نظــام
ّ
امللــة العثمــاين الصــادر ســنة  ،1839والــذي اســتم ّر مــع الزمــن واســتق ّر يف نصــوص
الدســتور ويف القوانــن الوضعيــة املختلفــة وخاصــة يف القــرار رقــم  60ل.ر .الصــادر
عــن املفــوض الســامي ســنة  ،1936ويف امليثــاق الوطنــي.
منــذ البداي ــة ،كانــت الطائفيــة السياســية كنظــام مشــاركة فــي الحكــم واإلدارة
محـ ّـل نقــاش وتجــاذب .إن الدســتور اللبنــاين املوضــوع يف  23أيــار ســنة  ،1926لــم
يشــأ اعتبارهــا ثابتــة مــن ثوابــت النظــام الســيايس والدســتوري ،وقــد دارت حولهــا
نقاشــات طويلــة مــن قبــل اللجنــة النيابيــة ّ
املكلفــة بوضــع مشــروع دســتور .1926
ً
ولذلك جاء نص املادة  95مــن الدســتور واضحا فــي هذا الشــأن مــن حيث توزيعه
املناصــب الحكوميــة واإلداريــة علــى الطوائــف بصــورة عادلــة ،أمــراً مؤقتــاً اقتضتــه
الظــروف التاريخيــة والسياســية يف تلــك الحقبــة مــن الزمــن.
وجــاء امليثــاق الوطنــي ســنة  1943لــريس قاعــدة توزيــع الوظائــف السياســية
منهــا واإلداريــة بــن الطوائــف املعــرف بهــا ،ولكــن ضمــن مفهــوم وفكــرة مشــاركة
الطوائــف فــي إدارة شــؤون البــاد .ومضمــون هــذه الفكــرة وروحهــا هــي أن تســود
املســاواة بــن الطوائــف وأن ال يســتأثر فريــق بالحكــم عــى حســاب الفريــق اآلخــر،
وأن يتع ّهــد كل فريــق حقــوق ومصالــح الفريــق اآلخــر بالرعايــة واالحــرام ،فتتــوزع
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املناصــب السياســية بــن الطوائــف بالعــدل والقســطاس ويتبــوأ املناصــب اإلداريــة يف
الدولــة اهــل العلــم والخــرة واالختصــاص مــن جميــع الطوائــف دونمــا تمايــز بينهــم
بحيــث تكــون املشــاركة يف إدارة شــؤون الدولــة مشــاركة متكافئــة بــن املســلمني
واملسيحيني ،فال يكون الحكم أو السلطة حكراً علـى جانب دون اآلخر وإال يكون
تســلط واســتئثار بالصالحيــات أو تنــازع عليهــا.
وكــان أبلــغ تعبــر عــن الصيغــة الطائفيــة باعتبارهــا صيغــة مؤقتــة وعــن ضــرورة
تخطيها وتجاوزها ،هو ما جاء يف البيان الوزاري لحكومة االســتقالل األوىل ،فــي
 7كانــون األول :1943
«ومــن أســس اإلصــاح التــي تقتضيهــا مصلحــة لبنــان العليــا معالجــة
الطائفيــة والقضــاء عــى مســاوئها ،فــإن هــذه القاعــدة تعيــق التقـ ّـدم الوطنــي
مــن جهــة ،وتشـ ّـوه ســمعة لبنــان مــن جهــة أخــرى .فضـاً عــن أنهــا تسـ ّـمم
روح العالقــات بــن الجماعــات الروحيــة املتعــددة التــي يتألــف منهــا الشــعب
اللبناين .وقد شهدنا كيف أن الطائفية كانت يف معظم األحيان أداة لكفالة
املنافــع الخاصــة كمــا كانــت أداة إليهــان الحيــاة الوطنيــة يف لبنــان إيهانـ ًـا
يســتفيد منــه األغيــار .ونحــن واثقــون بأنــه متــى غمــر الشــعب الشــعور الوطنــي
الــذي يرتعــرع يف ظـ ّـل االســتقالل ونظــام الحكــم الشــعبيُ ،يقبــل بطمأنينــة
عــى إلغــاء النظــام الطائفــي املُضعــف للوطــن»  .ولذلــك اعتــر البيــان الــوزاري
«أن الساعة التي يمكن فيها إلغاء الطائفية هي ساعة يقظة وطنية شاملة
مباركــة فــي تاريــخ لبنــان»  ،وقــد وعــدت الحكومــة آنــذاك بالســعي لجعــل هــذه
الســاعة قريبــة والتمهيــد واإلعــداد لتحقيــق هــذا اإلصــاح الــذي اعتربتــه إصالحــاً
قوميــاً خطــرأ.
جاء اتفاق الطائف ومن جملة اإلصالحات التي تضمّ نها ليعالج هذه املشكلة
املتماديــة يف الزمــن والتــي كادت أن تــؤدي إلــى تقســيم لبنــان وتفتيتــه إىل دويــات
طائفيــة ،لــوال إرادة اللبنانيــن الصلبــة وتمســكهم املبــديئ بعيشــهم املشــرك .فــكان
اإلعــان فــي مقدمــة الدســتور نتيجــة مــا تــمّ االتفــاق عليــه يف وثيقــة الوفــاق الوطنــي
عــى مبــدأ إلغــاء الطائفيــة السياســية ،ووضــع آليــة تخطــي الطائفيــة وتجاوزهــا.

أحدث هذا الوضع إرباكاً وإشــكاالت كثرية حول العالقة بني النظام الطائفي
واإلدارة العامـة وترك آثاراً سلبية عىل عمل اإلدارة العامة ،إضافة إىل آثار جانبية
موازية أخرى جاءت من خارج النظام الطائفي.
أوالً  -اآلثـار الناتجة عن النظام الطائفي:

ّ
تمثلــت هــذه اآلثــار الســلبية بالتوظيــف الســيايس للطائفيــة ،وانعكــس ذلــك
عــى عمليــة النهــوض االجتماعــي والتحـوّل إىل دولــة القانــون وكذلــك بتكريــس
ثقافــة الفســاد اإلداري.
 -1انعــكاس التوظيــف الســيايس للطائفيــة عــى النهــوض االجتماعــي والتحـوّل
إىل دولــة القانــون
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لعــب التوظيــف الســيايس للطائفيــة أو االســتغالل الســيايس للديــن دوراً
أساســياً فــي إضعــاف اإلدارة العامــة وإخراجهــا عــن الهــدف الــذي وجــدت مــن أجــل
تحقيقــه وهــي الخدمــة العامــة ،أي خدمــة النــاس وتلبيــة حاجاتهــم وتيســر حيــاة
املواطنــن وبصــورة متواصلــة دون انقطــاع وال تمييــز بــن مواطــن وآخــر ،واحــرام
القانــون بمــا يؤمــن حيــاد اإلدارة واملســاواة بــن املواطنــن .إال أن السياســة دخلــت
عــى اإلدارة وأفســدتها وأســاءت إىل الوظيفــة العامــة وجعلتهــا أداة ط ّيعــة يف يــد
أهــل السياســة الذيــن مــا تــرددوا يف وضــع أيديهــم عــى اإلدارة وأحكمــوا قبضتهــم
عــى مفاصلهــا ،بمــا أفقــد هــذه اإلدارة حيادهــا ودورهــا فــي خدمــة املواطنــن كل
املواطنــنّ ،
وأثــر تأثــراً كبــراً عــى ثقــة املواطــن بالدولــة وعــى النهــوض االجتماعــي.
واملشــكلة الكــرى أنــه تحــت عنــوان الطائفيــة ،دخلــت السياســة إلــى أعمــاق
اإلدارة العامــة ومفاصلهــا فلــم يتــمّ تحييدهــا عــن السياســة وإبعادهــا عــن
الصراعــات والنزاعــات السياســية ،بــل اســتخدمت كســاح وأداة اســتقواء فــي
الصراعــات والنزاعــات الطائفيــة والسياســية .تح ّولــت إدارات الدولــة ومؤسســاتها
إلــى إقطاعــات للطوائــف واألحــزاب ،يتصــرف فيهــا بعــض املســؤولني تصــرف املالــك
بملكــه إمعانــاً يف االســتغالل الســيايس للطائفيــة وتحــت ش ــعار حقــوق الطوائــف،
ّ
بمــا ّ
وعطــل أحــكام
عطــل مفهــومالديمقراطيــة القائــم عــى املســاءلة واملحاســبة
القانــون ،طاملــا أن هــؤالء املســؤولني يعتــرون أنفســهم حمــاة للطوائــف ويعملــون
باســم الطوائــف وتحــت حمايــة الطوائــف .وال أحــد طبعــآ يتجــرأ عــى محاســبة
الطوائــف ،مــا أفقــد أيضــآ دور هيئــات الرقابــة التــي تســهر عــى انتظــام عمــل اإلدارة
يف إطــار القانــون ،وقطــع الطريــق عــى إمكانيــة تحــول لبنــان إىل دولــة قانــون
ومؤسســات.
 -2تكريس ثقافة الفساد اإلداري:
نتيجة هذا التوظيف واالستغالل السيايس للطائفيـة ،وبالتايل ضرب مفهوم
املســاءلة واملحاســبة ،استشــرى الفســاد يف لبنــان وال سـ ّيما يف اإلدارات العامــة،
وبــات الفســاد عــى كل شــفة ولســان ،وأصبــح ظاهــرة مــن الظواهــر البــارزة املسـ ّـلم
بهــا يف اإلدارة كمــا فــي الحيــاة السياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية تح ّولــت إىل
قاعــدة مــن قواعــد الحكــم واإلدارة ،ال يتجــرأ أحــد عــى التعـ ّرض لهــا ،وإن تجــرأ
فــا قــدرة لــه عــى مواجهتهــا وال إرادة جامعــة للوقــوف بوجههــا ،ألنهــا دخلــت
فــي نســيج املجتمــع وتغلغلــت يف ثقافــة املجتمــع وأضحــت جــزءاً مــن قيمــه
ّ
وتمدهــا بالحيــاة شــبكة مســتفيدة ونافــذة مــن القــوى السياســية
وتراثــه ،ترعاهــا
واالقتصــادية واملاليــة وأصحــاب النفــوذ والســلطة.
ولعل مـن أكرث املعوّقات التي وقفت وما تزال تقف يف وجه اإلصالح والتغيري
املنشــود يف لبنــان ،هــي ظاهــرة الفســاد التــي تعــمّ مؤسســات الدولــة ومؤسســات
القطــاع الخــاص أيضــاَ ،والتــي ضربــت مقومــات الدولــة ومرافقهــا وجعلــت بنيــة
الدولــة بنيــة ضعيفــة وهشــة وغــر جديــرة أو قــادرة عــى إحــداث التغيــر املطلــوب
واالنتقــال إىل دولــة القانــون.
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واألخطــر مــن ذلــك كلــه ،وجــود ميــل واضــح لــدى املســؤولني إىل مخالفــة
القانــون واســتتباع اإلدارات بغطــاء طائفــي والســيطرة بالتــايل عــى مواقــع القــرار،
بمــا ينعكــس ســلباً عــى صحــة عمــل الــوزارات واإلدارات العامــة ومصداقيتهــا
وشــرعيتها وعــى حقــوق املواطنــن ويعـ ّزز ثقافــة الفســاد الــذي أصبــح مدعــاة
للتفاخر بني الناس ملا يؤمن للفرد من غنى وســلطة ونفوذ أو قوة تأثري أو اقتدار
وحمايــة وترقــي يف السـ ّـلم االجتماعــي.
ثانياً  -مشاكل اإلدارة من خارج النظام الطائفي:
تتأىت هذه املشكالت من ثالثة عوامل:
النصوص القانونية
املوارد البشرية
بيئة العمل
النصوص القانونية:
تستمد اإلدارة وجودها وصالحياتها من القانون ،وتستهدي فـي ّ
كل أعمالها
بأحــكام القوانــن النافــذة واملبــادئ العامــة القانونيــة .ولعــل املدخــل الصحيــح
لنجاح اإلدارة وانتظام عملها هـو التزام املسؤولني فيهـا بالقانون واحرتام القاعدة
القانونيــة ،وهــذا مــا زال بعيــدأ عــن الذهنيــة اللبنانيــة الســائدة.
إن النصــوص املتعلقــة بالوظيفــة العامــة وإن كانــت مــن حيــث املبــدأ هــي
املرجعيــة والســند ملعالجــة مــا قــد يعــرض عمــل اإلدارة مــن مشــاكل ،فإنهــا قــد
تكــون أحيانــاً هــي املشــكلة ،ويتبـ ّـن هــذا األمــر مــن خــال ثــاث حــاالت هــي:
حالة التخ ّبط التشريعي
ّ
التضخم التشريعي
حالة
حالة الفراغ التنظيمي
تكــون حالــة التخ ّبــط التشــريعي حيــث الغمــوض يف النصــوص أو التضــارب
واالزدواجيــة واالبتعــاد عــن الدقــة والوضــوح ،مــا يــؤدي إىل اختــاف الفهــم
والتفســر ويســهل عمليــة التهـ ّرب مــن تطبيــق النصــوص عــى الوجــه الصحيــح ،ال
سـ ّيما عندمــا تكــون وليــدة حلــول ســريعة ،أو عندمــا ُتســتصدر لخدمــة البعــض أو
لتســوية أوضــاع البعــض اآلخــر .وغنــي عــن القــول أن مســألة االنســجام والوضــوح
والتكامــل بــن النصــوص القانونيــة تعتــر مــن أهــم ركائــز نجــاح العمــل اإلداري
ومعالجــة مشــاكل اإلدارة.
ّ
التضخــم التشــريعي ،فيكــون بصــدور تشــريعات دون أن يؤخــذ باالعتبــار
أمــا
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وجــود تشــريعات أخــرى تتطـ ّرق إىل مواضيــع ومشــاكل مماثل ــة ،أو حــن يكتفــي
النـ ّ
ـص بــإيراد عبــارة تزيــد اإلربــاك واالضطــراب يف تطبيــق النصــوص كعبــارة «خــاف
ألي نـ ّ
ـص آخــر» ،التــي تــؤدي إىل التشــابك يف فهــم النصــوص أو يف تفســرها أو يف
تطبيقهــا ،يف حــن أنــه ال يجــوز إقــرار أي تشــريع إال بعــد دراســة ّ
كل التشــريعات
التــي تعالــج القضايــا نفســها أو تتشــابه معهــا أو ربمــا تتناقــض معهــا ،أو تلــك
التــي تتنــاول نفــس الصالحيــات أو تتنــاول صالحيــات تعــود إىل أكــر مــن وزارة،
بمــا يــؤدي إىل التنــازع يف الصالحيــات بــن هــذه الــوزارات وبالتــايل تجميــد العمــل
الكســارات أو موضــوع
يف هــذه القوانــن .ومــن األمثلــة عــى ذلــك موضــوع تنظيــم
ّ
النفايــات الــذي تتنــازع الصالحيــات فيــه أكــر مــن إدارة.
أمــا حالــة الفــراغ التنظيمــي ،فتتبـ ّـن مــن خــال وجــود العديــد مــن الوحــدات
اإلداريــة التــي قــد تكــون أحيانــاً عــى مســتوى مديريــات عامــة ألغيــت منــذ زمــن ،إال
أنهــا قائمــة ألن النصــوص التنظيميــة للوحــدات اإلداريــة الجديــدة لــم ُتصــدر بعــد.
وتتجىل هذه الحالة أيضاً بوجود عدد مـن اإلدارات التـي تعمل دون وجود هيكلية
واضحة لها لعدم استكمال عملية استصدار النصوص القانونية ذات الصلة ،أو
الناتجــة عــن صــدور العديــد مــن النصــوص القانونيــة التــي رمــت إىل تنظيــم بعــض
القطاعــات ونصــت عــى مهــل الســتكمال عمليــة التنظيــم هــذه وانقضــت املهــل منــذ
ســنوات والعمليــة لــم ُتســتكمل بعــد ،مــا انعكــس ســلباً عــى اإلدارة والعاملــن
فيهــا باعتبــار أن النصــوص القانونيــة ،وككل مُ نتــج ،إذا مــا حـ ّـددت يف متنهــا مهــل
الســتكمالها ولــم ُتســتكمل تصبــح فاســدة.
املوارد البشرية:
إن الحديث عن مشاكل اإلدارة العامة املرتبطة باملوارد البشرية ،يطرح علينا
عــى الفــور مجموعــة مــن التســاؤالت :كيــف نحســن االختيــار وفــق قواعــد الجــدارة؟
نعد وندرّب بشــكل مســتمر؟ وكيف ّ
وكيف ّ
نحفز ونحاســب؟ ...

فيمــا يتعلــق بموضــوع حســن االختيــار وفــق قاعــدة الجــدارة والكفــاءةّ ،
فقلمــا
ُتحــرم هــذه القاعــدة ،باســتثناء التعيينــات التــي تتــمّ نتيجــة املباريــات التــي يجريهــا
مجلــس الخدمــة املدنيــة ،ويف مــا عــدا ذلــك فهــي ال تنجــو مــن التدخــات السياســية
والطائفيــة.
وهنــاك طــرق أخــرى للتعيــن ال تمـ ّر عــر املعابــر الشــرعية ،ومنهــا اســتخدام
األجــراء بطريقــة الفاتــورة بحيــث أصبــح أجــراء الفاتــورة جــزءاً مــن املــوارد البشــرية
ويــرد ذكرهــم يف قــرارات مجلــس الــوزراء التــي تصــدر عــادة يف نهايــة كل عــام
وتتعلــق بتمديــد اســتخدامهم للعــام املقبــل ،كمــا ورد ذكرهــم يف القانــون رقــم 63
تاريخ ( 2008/12/31املتعلق بتحويل سالســل الرواتب وإعطاء زيادة غالء املعيشــة)
الــذي أدرجهــم مــع عمــال اإلدارة الذيــن يتقاضــون تعويضــات شــهرية ،هــذا فضـا ً
عــن طريقــة جديــدة يف التعيــن تعتمدهــا بعــض اإلدارات العامــة واملؤسســات
عمــال غــب الطلــب خالفــاً لـ ّ
عمــال املتعهــد او ّ
العامــة تحــت تســمية ّ
ـكل األنظمــة
التــي ترعــى االســتخدام.
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املشــكلة عــى صعيــد
يفاقــم
مــا
هــو استســهال مــلء
العنصــر البشــري
عــن طريــق التكليــف،
الوظائف الشــاغرة
غــر قانونيــة تخالــف
والتكليــف حالــة
 /49/مــن نظــام املوظفــن
املــادة
أحــكام
تنـ ّ
علــى أنــه «فيمــا عــدا
ـص
التــي
والوكالــة واالنتــداب ،ال
حــاالت األصالــة
حالــة أخــرى للموظفــن
ُتعترب قانونية أي
كالوضــع تحــت تصــرف
ا لعا ملــن
الحــاالت
باســتثناء
وزيــر أو إدارة،
ّ
ينــص عليهــا القانــون»
التــي
األخــرى
هــذه الحالــة وعمّ ــت
 .وقــد استشــرت
العامــة علــى الرغــم مــن
مختلــف اإلدارات
أن مجلــس الخدمــة املدنيــة بتعميمــه رقــم  3تاريــخ  ، 1999/01/21قــد دعــا جميــع
اإلدارات العامــة واملؤسســات العامــة والبلديــات املشــمولة بصالحيتــه إىل إلغــاء
حــاالت التكليــف النافــذة لديهــا واإلقــاع عنهــا يف املســتقبل تحــت طائلــة اتخــاذ
التدابري الالزمة بحق املتســبب بها أو املســتفيد منها ،واللجوء إىل اعتماد التعيني
باألصالــة أو بالوكالــة وتفعيــل حــاالت اإلنابــة عنــد اإلقتضــاء .وقــد كان لظاهــرة
التكليــف انعكاســات ســلبية علــى أداء اإلدارات العامــة ،باعتبــار أن الشــخص
ّ
املكلــف غالبــاً مــا تتحكــم يف تكليفــه اعتبــارات سياســية وطائفيــة .وعــر هــذه املســالك
املتعددة للتعيني ،تدخل السياسة مع ّززة بالطائفية إىلاإلدارة من بابها الواسع.

السياسة
دخلت عىل
اإلدارة تحت
غطاء الطائفية
وأفسدتها

وأســوء مــا يف هــذه الظاهــرة الســلبية أنــه عــى الرغــم مــن الجهــد الكبــر الــذي
يبذلــه مجلــس الخدمــة املدنيــة يف إحاطــة املباريــات التــي يجريهــا ملــلء املراكــز
الشــاغرة فــي إدارات الدولــة ومؤسســاتها بالضمانــات التــي تؤمــن موضوعيتهــا
ونزاهتهــا وشــفافيتها كمــا يشــهد الجميــع ،فــإن بعــض اإلدارات تتلــكأ أو تتأخــر أو
تهمل التعيني متعمدة إسقاط حق الناجحني يف التعيني ،فتبقى هذه الوظائف
شــاغرة عــى الرغــم مــن أن املجلــس ال يجــري املباريــات إال بنــاءً عــى طلــب وإلحــاح
اإلدارة وبعــد التث ّبــت مــن حاجاتهــا ،فيضيــع الوقــت و ُيهــدر املــال وتتضـ ّرر مصالــح
املواطنــن.
ُيضــاف إىل كل ذلــك عــدم االكــراث أو العنايــة بموضــوع سالســل الرواتــب،
علمــاً أن أي مســعى لرفــع مســتوى الوظيفــة العامــة ينبغــي ان يأخ ــذ باعتب ــاره
مســألة الرواتــب وضــرورة تحديدهــا بصــورة عادلــة بمــا يؤمــن للموظــف راتبــآ يكفيــه
ويضمــن عــدم قيامــه بأعمــال تحـ ّ
ـط مــن كرامــة الوظيفــة أو تــيء إليهــا مــن جهــة،
ومن جهة أخرى يستقطب العناصر الجيدة من أصحاب الكفاءات والطموحات
للعمــل يف اإلدارة مــا يحـ ّـد مــن ظاهــرة الفســاد.
بيئة العمل:
تعكــس البيئــة اإلداريــة تنظيــم اإلدارة وفعّ اليتهــا وجــودة إنتاجهــا كمــا تعكــس
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اهتمــام الدولــة بمواطنيهــا وبمواردهــا البشــرية .يحتــاج املوظــف إىل املــكان املالئــم
والتجهيــزات الحديثــة املتطـوّرة التــي ّ
تمكنــه مــن القيــام بواجباتــه عــى أكمــل وجــه.
ومــن املؤســف أن األبنيــة واملكاتــب اإلداريــة يف لبنــان غــر صالحــة بصــورة عامــة
ّ
معدة اصال ً لتكون شققاً للسكن .وليس خافياً عىل أحد
للعمل اإلداري ،إذ أنها
مــا تشـ ّـكله إيجــارات األبنيــة الرســمية مــن عــبء مــايل كبــر عــى موازنــة الدولــة ،إذ
بلغــت إيجــارات مقـ ّرات اإلدارات العامــة يف العــام  2009نحــو  52مليــار لــرة لبنانيــة،
عــدا عــن اإليجــارات التــي تدفعهــا وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل والتــي تبلــغ نحــو
 35مليــار لــرة لبنانيــة .ويف هــذا اإلطــار ،فإنــه مــن الضــروري إعــداد خطــة متكاملــة
إلنشاء أبنية رسمية وفق متطلبات اإلدارة الحديثة ،تؤمن ما يلزم لقيام املوظف
بمهامــه عــى أكمــل وجــه ولتأديــة خدمــة أفضــل للمواطنــن .إن إنشــاء مثــل هــذه
ّ
ويقلــص حجــم النفقــات املشــركة
األبنيــة يحقــق وفــراً كبــراً علــى خزينــة الدولــة
املطلوبــة لــإدارات العامــة ويســاهم فــي تبســيط اإلجــراءات وربــط اإلدارات العامــة
ببعضــها وتوفــر الخدمــات للمواطنــن وتســهيل التواصــل معهــم عــر إنشــاء
الشــبابيك املوحّ ــدة.
ويف الختام أقول:
إن قــوة اإلدارة األساســية هــي يف مــا يكتنــزه هــذا اإلنســان اللبنــاين العامــل
ّ
الحقــة الستكشــاف مــا يعنيــه
فيهــا مــن طاقــات يجــب صهرهــا يف إطــار املواطنــة
أن تكــون موظفــاً يف الدولــة .مــن هــذا املنطلــق ،يجــب الســعي ألن تكــون اإلدارة
حيادية ونزيهــة وشــفافةّ ،
خلقة ومبدعة ورائدة ،وإىل اســتعادة دور املؤسســات
وتحييــد اإلدارة عــن السياســة وأن ال تغــرق يف دهاليزهــا ووحولهــا ،ألن اإلدارة
تعمــل مــن أجــل النــاس وفــي خدمــة النــاس ،كل النــاس ،ولذلــك يجــب أال تتأثــر
ـالتغيات والتقلبات السياسية .ال يجوز لنا أن
باألجواء السياسية أو الحزبية أو ب
ّ
ندفــع النــاس دفعــاً وقهــراً إىل اللجــوء للمراجــع أو القــوى السياســية وذوي النفــوذ
للحصــول عــى حقوقهــم أو تيســر مصالحهــم ،فنــيء إىل أنفســنا وإىل اإلدارة
ونساهم يف إهدار كرامات الناس .يجب أن تبقى اإلدارة ثابتة عىل خطها ونهجها
وطريقهــا املســتقيم بحيــث تشـ ّـكل حمايــة وضمانــة ملصالــح املواطنــن وحقوقهــم
واســتمرار تأمــن الخدمــات لهــم.
ولذلــك ،يجــب إبعــاد السياســة عــن اإلدارة وأن يحــرص أهــل السياســة عــى
عــدم التدخــل يف اإلدارة أو ممارســة أي ضغوطــات أو تأثــرات عليهــا ،بمــا يمنعهــا
عــن ممارســة دورهــا الحقيقــي أال وهــو الخدمــة العامــة املجـ ّردة .نريــد إدارة حديثــة
ّ
تشكل ركيزة للحكم وأداة فاعلة ومنتجـة ،قادرة عىل مواكبة التطورات
متطورة
واملســتجدات واملتغـ ّـرات ومؤهلــة ملنافســة القطــاع الخــاص ومحــاكاة العصــر،
ومهيــأة الســتعمال وس ــائل التكنولوجي ــا الحديثــة وتزخــر بالكفــاءات والقــدرات
التــي تســتطيع أن تتالئــم وأن تتك ّيــف مــع متطلبــات الحيــاة ومســتلزماتها ،وتلبــي
حاجــات الدولــة واملجتمــع .واإلدارة اللبنانيــة تزخــر بالكفــاءات املتم ّيــزة وبــذوي
األخــاق الحميــدة ،لكــنّ هــذه الكفــاءات ،يف معظمهــا ،إمــا أنهــا مغ ّيبــة وإمــا أنهــا
مهمّ شــة بفعــل السياســات امل ّتبعــة ،فتخســر اإلدارة طاقاتهــا املنتجــة وتضــرب
قاعــدة املوظــف املناســب فــي املــكان املناســب.
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ويبقــى أن أضيــف أنــه ال بـ ّـد مــن تغيــر الذهنيــة املســيطرة عنــد الكثرييــن ممــن
يتولــون مســؤولية الشــأن العــام والذيــن ح ّولــوا اإلدارات إىل إقطاعــات للطوائــف
واألحــزاب .ويتطلــب اإلصــاح إرادة سياســية بالتغيــر تتبلــور مــن خــال ســلوكيات
ّ
محددة ومربمجة .لن يكون إصالح إذا لم ُتحرتم املؤسسـات
يف العمل وسياسات
ويراعــى وجودهــا ودورهــا يف إطــار القانــون ،ولــن يكــون إصــاح إذا مــا اســتمرت
الطائفيــة السياســية تنخــر يف جســم اإلدارة وعظامهــا ويحـ ّرر املســؤولون أنفســهم
مــن احــرام القانــون وااللتــزام بتطبيــق أحكامــه ونصوصــه.
لــن يرتجــى إصــاح إذا لــم يُفصــل بــن مفهــوم الشــأن العــام ومفهــوم الشــأن
الخــاص ،يف حــن مــا يــزال الشــأن الخــاص يطغــى عــى كل يشء .اإلدارة يف خدمــة
املواطن ،واملوظف يف خدمة الدولة ،والدولة لجميع اللبنانيني ويف خدمة جميع
اللبنانيــن ،وخــارج هــذا االطــار ال يمكــن أن نبنــي دولــة قانــون ومؤسســات.
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مداخلة النائب السابق صالح حنني
“إشكالية العالقة بني النظام الطائفي
والعمل التشريعي”

عيل ينقسم إىل ثالثة أقسام:
إن السؤال الذي ُطرح ّ

أوالً – عــن مــدى تواطــؤ النخبــة الحاكمــة مــع املؤسســة الدينيــة ،وإىل أي
ّ
يعطــل النظــام الطائفــي عمليــات التشــريع يف األحــوال الشــخصية:
مــدى
ممّ ــا ال شـ ّ
ـك فيــه أن املعتقــدات الدينيــة جديــرة باالحــرام التــام ،كمــا أن
ّ
الشــعائر والتقاليــد الدينيــة هــي مــن عناصــر الــراث الوطنــي والفكــري يف كل بلــد.
إنمــا املــادة  19مــن الدســتور اللبنــاين منحــت رؤســاء الطوائــف املعــرف بهــا قانونــاً
ّ
حق مراجعة املجلس الدستوري يف ما يتعلق حصراً باألحوال الشخصية وحرية
املعتقــد وممارســة الشــعائر الدينيــة ،وحريــة التعليــم الدينــي.
وكنــت قــد تقدمــت أثنــاء وجــودي يف املجلــس النيابــي باقــراح قانــون دســتوري
يهــدف إىل إلغــاء هــذا الحـ ّـق وحصــره برئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس النــواب
ورئيس مجلس الوزراء ،وعشرة أعضاء من املجلس النيابي .وأسباب ذلك كثرية
أولهــا أن الحريــات التــي تنـ ّ
ـص عليهــا املــادة  19املذكــورة أعــاه ،يكفلهــا الدســتور
واملؤسســات الدســتورية ال سـ ّيما مجلــس النــواب ،وال نــرى أي موجــب إلعطــاء
ّ
الحق يف مراجعة املجلس الدســتوري بالنســبة للقوانني التي لها
رؤســاء الطوائف
عالقة باألحوال الشخصية وحريّة املعتقد ألنها من الحريات العامة التي يكفلها
ّ
املقدمــة العامــة للدســتور ،ويف طليعتهــا حريــة الــرأي واملعتقــد،
البنــد «ج» مــن
خصوصــاً أن بعــض رؤســاء الطوائــف املعــرف بهــا يف لبنــان هــم مــن غــر اللبنانيــن،
ّ
وكل شــكل مــن أشــكال
باإلضافــة اىل أن الحريــات العامــة ليســت شــاناً طائفيــاً،
الح ّريــات هــو شــأن وطنــي.
ومــن األســباب األخــرى القــراح تعديــل الدســتور هــذا ،إزالــة الحائــط الــذي
يقــف بيننــا وبــن الدولــة املدنيــة ،إذ أن أي اقــراح يهــدف إىل إلغــاء الطائفيــة
وإلغــاء الطائفيــة السياســية ،كمــا جــاء يف املــادة  95مــن الدســتور ،قــد يعــرض
طريقــه رؤســاء الطوائــف أمــام املجلــس الدســتوري ،مشـ ّـكلني معــاً حاجــزاً منيعــاً
ضــد التقـ ّـدم والتغيــر لنصــل إىل تحقيــق مبــدأ املواطنــة واملســاواة بــدالً مــن الحالــة
املذهبيــة والفئويــة الرديئــة التــي أوصلتنــا إليهــا الطبقــة السياســية الحاكمــة.
مــن الغريــب فعـا ً أن يكــون املشـ ّرع قــد م ّهــد الطريــق يف املــادة  95إللغــاء
الطائفيــة كمــا الطائفيــة السياســية ،ويف الوقــت عينــه وضــع عقبــة هائلــة يف طريــق
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إلغائهمــا يف صياغتــه للمــادة
 ،19معطيــاً صالحيــة دســتورية
لرؤســاء الطوائــف.

ثانيـ ًـا – عــن دور التوظيفــات
الطائفية والسياسية يف عملية
التشــريع للتشــكيك بشــرعية
الد ســتور:

نلفــت النظــر إىل أن الدســتور
بصيغتــه النهائيــة مـ ّر بمراحــل
ثــاث:
املحطــة األوىل هــي صــدور
الدســتور اللبنــاين ســنة  1926إثــر
توافــق واســع حصــل حــول إعــان
لبنــان الكبــر.
املحطــة الثانيــة هــي التعديــات الدســتورية التــي جــرت إثــر التوافــق عــى امليثــاق
الوطنــي عــام  ،1943ســنة االســتقالل ،بجزئــه املحــي وغــر املكتــوب يف النصــوص
الدســتورية ،وجزئــه اآلخــر الــذي تمــت صياغتــه يف التعديــات الدســتورية.
واملحطــة الثالثــة هــي التعديــات الدســتورية التــي حصلــت ســنة  1990بعــد
االتفــاق عــى وثيقــة الطائــف.

إذاً كل يشء تفاهــم عليــه اللبنانيــون يف دســتور عــام  1926أو يف امليثــاق أو يف
وثيقــة الطائــف ،تمّ ــت صياغتــه يف الدســتور وصــار جــزءاً ال يتجــزأ منــه .لذلــك فــان
الدســتور وامليثــاق والوثيقــة هــم واحــد .فــا يتحججــن أحــد بالقــول إنــه ال يريــد
تطبيــق الدســتور ألن ذلــك يناقــض امليثــاق ،بــل العكــس هــو صحيــح ،إذ أن تطبيــق
الدســتور هــو احــرام للميثــاق.
أمــا بالنســبة اىل الجــزء املحــي مــن امليثــاق ،فهــو ينقســم إىل قســمني ،قســم
يتعلــق بالتوافــق حــول الطوائــف التــي ستســند إليهــا رئاســة الجمهوريــة ورئاســة
مجلــس النــواب ورئاســة الحكومــة ،وهــو لــم يُذكــر يف الدســتور ألنــه غــر مطابــق
ّ
مقدمــة الدســتور مــن أن لبنــان
للقواعــد الدســتورية العامــة لجهــة مــا تؤكــده
جمهوريــة ديمقراطيــة برملانيــة تقــوم عــى املســاواة بالحقــوق والواجبــات بــن جميــع
املواطنــن دون تمايــز أو تفضيــل .وهــذا الجــزء املحــي ال خــاف عليــه حتــى اليــوم،
وهــو مطبــق كمــا أتفــق عليــه ســنة .1943
أمــا الجــزء الثــاين املحــي مــن امليثــاق ،فهــو االتفــاق عــى الرفضــن« :ال للغــرب
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وال للشــرق» .وإذا كان مــن يشء يف امليثــاق لــم يُطبقحتــى اليــوم ،فهــو تنفيــذ هــذا
االتفــاق ببعــده الحقيقــي ،وهــذا مــا ســوف نتناولــه يف الجــزء األخــر.
لذلــك ،إن رفــض فريــق مــا ينتمــي اىل طائفــة مع ّينــة حضــور مجلــس الــوزراء أو
مجلــس النــواب ،فليــس بإمكانــه أن ّ
يدعــي أن امليثــاق ال يصــحّ إال بحضــوره ،اذ أن
امليثــاق املــدوّن يف الدســتور ّ
ينظــم انعقــاد مجلــي الــوزراء والنــواب ويضــع قاعــدة
لصحــة الجلســات هــي النصــاب القانــوين وليــس الحضــور الطائفــي .فــاذا اكتمــل
نصــاب مجلــس الــوزراء أو النــواب ،صــحّ انعقــاد الجلســة دســتورياً وميثاقيــاً بغــض
النظــر عــن مشــاركة ممثــي طائفــة مع ّينــة مــن عدمهــا .يبقــى موضــوع النصــاب
الشــرط الوحيــد لصحّ ــة انعقــاد الجلســات ،وليــس حضــور البعــض أو غيــاب
البعــض اآلخــر.

إن الدســتور ينظــم عمــل الســلطة ويضــع لهــا إطــاراً وقواعــد ،ومــن يرفــض
تطبيــق الدســتور يكــون يرفــض أن يخضــع للنظــام القائــم .والنظــام هــو الــذي يؤمــن
يف النهايــة املصلحــة الوطنيــة ،والعلــة ليســت بالنظــام إنمــا بعمــل مــن يف الســلطة
الــذي يســيىء للنظــام ويشــوهه ويعطلــه.
ّ
التعدديّة
نظامنا نظام برملاين ديمقراطي ،يقوم عىل التوازن الطائفي واحرتام
والكفــاءة ،وهــذا ج ّيــدّ .إنمــا جُ عــل منــه نظــام يقــوم عــى الفيتــوات الفئويــة املعطلــة
وعــى الزبائنيــة الرديئــة ،وعــى املصلحــة الطائفيــة واالســتئثار املذهبــي ،مــا شـ ّـكل
خطــراً واضحــاً وعنيفاًعــى النظــام.

ثالثـ ًـا  -عــن إذا مــا كان النظــام الطائفــي يشـ ّـكل تهديــداً للســيادة الوطنيــة
يف ظـ ّـل واقــع الصراعــات يف املنطقــة:

يمكننــا أن نذكــر هنــا مــا بقــي غــر مطبقــاً مــن الشــق املحــي مــن امليثــاق الوطنــي،
أي قضيــة الرفضــن“ :ال للغــرب وال للشــرق” ،والتــي تعنــي رفــض اإلنتمــاء إىل
الغــرب كمــا رفــض الخضــوع إلرادة دول الشــرق املحيطــة .ورداً عــى مبــدأ الرفضــن
هــذا ،رفــع جــورج نقــاش شــعار“ :ال ينشــأ وطــن نتيجــة رفضــن”.

يف الواقــع ،كان مــن الواجــب األخــذ باملفهــوم اإليجابــي الفاعــل ملبــدأ الرفضــن
بــدالً مــن األخــذ بمفهومــه الســلبي الباطــل .فمدلــول هــذا املبــدأ امليثاقــي ليــس كمــا
ُف ّســر ،إنمــا هــو يعــر عــن التــزام مشــرك كقاعــدة لتأســيس دولــة بعيــداً عــن املحــاور
ـب يف مصلحــة الكيــان اللبنــاين
والصراعــات والتخـ ّـي عــن االنحيــاز العتبــارات تصـ ّ
والتمســك بهــا
ودولتــه ،وصــوالً إىل تحقيــق املصلحــة الوطنيــة العليــا املشــركة
ّ
تنفيــذاً للعدالــة وبنــاءً للســام وإنجــازاً للنهضــة واحرتامــاً ملنطــق الدولــة .فــا دوائــر
نفوذ واستقواء وال صراع عىل السلطة عىل حساب الدولة وال تعطيل للدستور
لصالــح صــراع القــوى وال شــلل للدولــة جـ ّراء لعبــة تجاذبــات املحــاور الخارجيــة.
فكــم عانينــا مــن تكبيــل املؤسســات الدســتورية ومــن عرقلــة تكويــن الســلطة ،وهمــا
يجعــان مــن االســتحقاقات الدســتورية أزمــات وجوديــة بــدالً مــن أن تكــون تعبــراً
عــن الديمقراطيــة تؤمــن تــداوالً سلســاً للســلطة.
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إن املفهــوم االيجابــي الفاعــل ملبــدأ الرفضــن هــو رفــض االلتحــاق بالغــرب
وبالشــرق معــاً بغيــة اختيــار مبــدأ الســيادة الوطن ّيــة ،فيكــون رفــض اإللتحــاق أو
اإلصطفــاف مدخـا ً إلرســاء هــذه الســيادة .إنمــا عــى هــذا الرفــض أن يكــون إراديــاً
صادقــاً يف ّ
آن وحــن ،وليــس نأيــاً بالنفــس إنتقائيــاً خجــوالً واستنســابياً ظرفيــاً،
كل ٍ
ال معنــى لــه وال نكهــة .ومبــدأ الرفضــن هــذا ال يلغــي تصميمنــا عــى الدفــاع عــن
أرض الوطــن ،إنمــا هــو رفــض انــزالق الدولــة يف حــروب اآلخريــن يف الخــارج وهــو
ِ
أن ال تــزجّ األحــزاب واملجموعــات نفســها يف
اصطفافــات سياســية وعقائديــة ،تدفــع بهــا
لخــوض مغامــرات عســكرية يف الخــارج تــؤدي
حتمــاً إىل انشــقاق يف الداخــل .وهــو أيضــاً ،أن
ال يتجــاوز أي فريــق اآلخريــن وهــذا أمــر عشــنا
لوعتــه.

الدستور
وامليثاق والوثيقة
واحد وتطبيق
الدستور هو
احرتام امليثاق

وأخــراً ،ال يمكــن اعتبــار مبــدأ الرفضــن
اللبنــاين فتــوراً أخالقيــاً يف املوقــف والــرأي ،بــل
هو قيمة يفرضها علينا الواقع اللبناين بهدف
تحصني مناعة الداخل وحمايته من عداوات
الخــارج.

فمــاذا يمنــع ان يكــون رفضنــا هــذا وجهــاً مــن أوجــه رســالتنا؟ رفــض صعــب
صحيــح ،إنمّ ــا رفــض ممكــن.
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“التحديات الجيوساسية التي تعيق
بناء دولة القانون”
أنــا اآلن مجــدداً يف هــذه القاعــة الوقــور ،وقــد ألفتهــا ســابقاً بمعيــة معــايل
الرئيــس الســابق الدكتــور عدنــان الحــاج حســن ،والعميديــن نبيــل الخطيــب
ومحمــد أبــو عــي ،يف مناســبات أدبيــة وشــعرية .أمــا الحضــرة اآلن فــذات شــؤون
وشــجون ،ألنهــا اســتدعت رهطــاً محرتمــاً مــن أهــل الــرأي والتجربــة ،بتنظيــم
ورعايتــن رصينتــن مــن الجامعــة اللبنانيــة ومؤسســة بيــت املســتقبل ،وتحــت
عنــوان تــكاد تكــون تفاصيلــه الفرعيــة فرعــاً مــن علــم اللوغاريتــم ،أو نموذجــاً
سياســياً وسوســيولوجياً عــن حصــان امــرىء القيــس امللــك الضليــل ،بكـ ٍّر َ
بفـ ٍّر..
مُ ْقبـ ٍـل ..مُ دبـ ٍـر معــاً...
ذلك أننا ،وفقاً للنص الدستوري الفصيح اللسان ،دولة مكتملة املعالم ،لها
قوانينهــا ومؤسســاتها وإدارتهــا وقضاؤهــا ومنظومتهــا التعليميــة ،وقواهــا األمنيــة
عــى اختالفهــا ،وحدودهــا الربيــة االفرتاضيــة التــي محــت حيوي َتهــا دولـ ُـة االغتصــاب
الصهيــوين ،والقتــال الضــاري املســتدام يف ســوريا برعايــة إقليميــة ودوليــة ضاريــة
أيضــاً ،كمــا لهــا حــدود بحريــة طويلــة ،تحــرس ثرواتهــا النفطيــة والغازيــة يف آبــار
القــاع ،باإلهمــال واملماحكــة وتضييــع الفــرص والشــره املــريض.

نفســها شــاركت يف الحــرب العامليــة الثانيــة بإعــان
والدولــة اللبنانيــة هــذه
ُ
الحــرب عــى املحــور ،وســاهمت يف إنشــاء هيئــة األمــم املتحــدة وجامعــة الــدول
العربيــة ،وهــي ذات تمثيــل يف معظــم املنظمــات الدوليــة واملتخصصــة.
وعليــه ،فــإن مجــرد االســتماع إىل مــا أســلفت ،يفــي إىل االســتغراب مــن
ـاف لــكل مــا
اختيــار العنــوان “العبــور إىل دولــة القانــون” ،ألنــه بحـ ّـد ذاتــه عنــوان نـ ٍ
جــرى تعــداده مــن مواصفــات الدولــة ،إذ ال يســتقيم الــكالم عــن العبــور إىل دولــة
القانون ،مع اإلقرار بأن الدولة موجودة ،ألن وجودها قائم عىل قانون أساس،
هــو الدســتور ،وألن مجتمعهــا تنظمــه قوانــن مرعيــة اإلجــراء تحــت رقابــة قضائيــة
عريقــة.
أســتميح املنظمــن عــذراً ،فأنــا ال أُ َعـ ِّرض بهــم – ال ســمح اللــه -بــل أُ َنـ ِّو ُه عــى
طريقتــي ،بوضعهــم هــذه املعضلــة التاريخيــة قيــد الــدرس املتجــرد مــن املصالــح عــى
أنواعهــا .ذلــك أن الجامعــة الوطنيــة هــي املــكان األجــدر ،واملنــر الهــادىء إللقــاء
خطــاب علمــي ال يدخــل يف نســيج حججــه نــرة عاليــة ،وإثــارة باليــة ،وجمــود
مقيــت ،ألنــه يقــوم عــى طــرح اإلشــكاليات واملقرتحــات املرنــة غــر املقدســة وغــر
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املحروســة بأســلحة التخويــن والتكفــر واالزدراء.
إيل املنظمــون ألجيــب عليــه يف هــذه
وعــى هــذا ،فــإن الســؤال الــذي وجهــه َّ
النــدوة “هــل يمكــن لألطــراف اللبنانيــة أن تلتقــي عــى رؤيــة موحــدة لسياســة
لبنــان الخارجيــة”  ،هــو ســؤال راهــنٌ جــداً ،وملــحٌّ جــداً لدرجــة أن جوابــه ال يكــون
باستقراء املستقبل ،وال بالضرب يف سطور الرمل ،بل بالعودة إىل أحريام األول
الصــوري “الفينيقــي” الــذي وحّ ــد كثــراً مــن املمالــك الفينيقيــة ،وكان معاصــراً
لــداود وســليمان الحكيــم واتفــق معهمــا عــى إنشــاء أســطول تجــاري يف البحــر
املتوســط واملحيــط الهنــدي.
ربمــا كان الســاحل اللبنــاين مــن أبــرز املناطــق التــي ازدهــرت فيهــا الدولــة املدينــة،
ويف إحــدى روايــات التاريــخ املختلــف عليهــا ،أن املــدن الثــاث صيــدون وصــور
وأرواد ،كانــت تتبــادل التجــارة والسياســة يف منطقــة وســط ،أنشــأت كل مدينــة
فيهــا سـ ً
ـوقا ومقـ ًّرا ..فكانــت طرابلــس.

والجــواب عــى الســؤال يقتــي أن أعــود بكــم أيضــاً إىل األمــر فخــر الديــن
املعنــي الثــاين الكبــر ،الــذي كان أمــراً عــى الشــوف ،فضــمَّ إليــه إمــارات الســاحل
الشــامي وحكــم املناطــق املمتــدة بــن يافــا وطرابلــس باعــراف الدولــة العثمانيــة
ورضاهــا ،وكان سياســياً داهيــة اســتطاع أن يمـ ّـد إمارتــه لتشــمل معظــم ســوريا
الكــرى ،مــن خــال تــوازن دقيــق بــن مراعــاة الهيمنــة العثمانيــة وإنشــاء مصالــح
مــع دوقيــة توســكانا وإســبانيا ،وتنشــيط التجــارة مــع أوروبــا والــدول املجــاورة ،إىل
أن أدرك الســلطان مــراد الرابــع أن فخــر الديــن بـ َ
ـات يشـ ّـكل خطــراً عــى الدولــة،
فقبــض عليــه وأرســله إىل االســتانة وأعدمــه هنــاك.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن فرنانــدو األول اســتحصل مــن البابــا بولــس الخامــس
عىل براءة يأمر فيها مسيحيي لبنان أن يقفوا مع فخر الدين يف الحروب القادمة
ضــد العثمانيــن ،كمــا منــح األمــر جــواز ســفر يخولــه دخــول توســكانا متــى شــاء.
ري بش ٌ
الشهابي الكبري ،الذي يعترب
ري
أما ثالثة األثايف يف عوديت للتاريخ ،فاألم ُ
ُّ
آخــر األمــراء الفعليــن ،ألن الــذي تــاه كان مجــرد أمــر صــوري ع َّينــه العثمانيــون.
ولقــد عاصــر األمــر بدايــة عجــز الدولــة العثمانيــة وازديــاد األطمــاع األوروبيــة فيهــا،
والحملة الفرنسية عىل مصر وفلسطني خالل عهد الوايل أحمد باشا الجزار،
كمــا عاصــر عهــد الحكــم املصــري لبــاد الشــام ،وكان هــذا ُّ
كلــه خضمــاً بالــغ الخطــر
أفــى فيمــا أفــى ،إىل نشــوء حكــم القائــم قاميتــن فاملتصرفيــة فاالنتــداب.
قد تسألون عن سبب اختياري لهذه النماذج الثالثة ،والجواب واضح جداً،
هــو أنهــا عــى تفــاوت أزمن ِتهــا ذات ظــال واضحــة البصمــات عــى دولتنــا الحديثــة،
وخصوصــاً منــذ أحــداث  ،1958وصــوالً إىل هزيمــة  1967املؤهلــة للكارثــة التــي بــدأت
أحداثهــا يف  13نيســان  1975وملــا نــزل نعيــش تداعياتهــا.
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استشهادي إذن ينعش الذاكرة لتنبيه الراهن الغافل أو املتغافل ،أو املشلول
بفعل عوامل ذاتية وموضوعية وخارجية ،وهذا يعيدين إىل قول لفولتري:
La politique est le moyen pour des hommes sans principes
de diriger des hommes sans mémoire.
وعــى هــذا ،فــإن الســؤال املطــروح ذات جــواب ســلبي حتمــي .فالتجــاذب
الداخــي الــذي تــراوح أشــكاله بــن الحــروب الســاخنة والبــاردة والحمــات
الخطابيــة ذات العقــرة ،هــو الــذي يحكــم تلــك املعادلــة العبقريــة ،ويشــوهها
منــذ نشــأتها ،ألن فكــرة لبنــان الكبــر التــي أصبحــت حقيقــة قانونيــة يف أوائــل
القــرن العشــرين ،كانــت مثقلــة بقيســية ويمنيــة ،ودرزيــة ومارونيــة ،واســتقاللية
وعثمانيــة ،وكيانيــة وعروبيــة ،وكان كل حــزب بهــا لديهــم فرحــون ،ومــا زالــت
قا ِئمـ ًـة شـ ُ
ـهوة الهيمنــة أو اإللغــاء .علمــاً أن كل املحــاوالت بــاءت بالفشــل الكبــر،
فأحداث  1860هي أم غري شرعية لربوتوكول  ،1864وأحداث  1958أصابت الحياة
السياســية املدنيــة بنكســة عــى الرغــم مــن إيجابيــات الشــهابية الكبــرة عــى مختلــف
الصعــد ،أمــا احتضــان الثــورة الفلســطينية التــي كانــت األمــل العربــي املرجَّ ــى بعــد
هزيمــة  1967التــي مــا زلنــا نتوغــل يف آثارهــا املتفاقمــة ،فــكان مــن نتائجــه أن دخلنــا
يف أطــول نــزاع داخــي تشــابكت فيــه مصالــح القــوى الدوليــة واإلقليميــة ،فأصبــح
إلســرائيل منســق عالقــات معلــن هــو “أوري لوبــراي” ،وازدحمــت امليــاه اإلقليميــة
بأســاطيل الجبابــرة املواكبــة لالحتــال االســرائييل ....وملــا اســتطاع املقاومــون إجبــار
هــذه القــوى العاتيــة عــى تــرك األرض اللبنانيــة امللتهبــة ،ض َّيعْ نــا فرصــة جديــدة،
وعــاد التجــاذب عــى ُ
أشـ ِّـده.
كل أراد أن يهــزم أخــاه ويســتعني عليــه بالخــارج ،حتــى وصــل االســتقواء إىل
حـ ّـد املهزلــة عندمــا راح املتحاربــون الداخليــون وحلفاؤهــم الخارجيــون يتداولــون
بعضهــم بعضــاً .فالجيــش الســوري دخــل ً
ُ
أول إلنقــاذ املقاومــة والحركــة الوطنيــة،
ثم وجَّ ه مدفعيته عليهما وحالف الجبهة اللبنانية ،ثم قصف األشــرفية وحاصر
زحلــة ،كمــا أن شــهر عســل مســتغرباً قــام بــن منظمــة التحريــر وقــوى الجبهــة
اللبنانيــة يف مرحلــة قصــرة .هــذه اللوحــة الســوريالية التــي تعمــدت عرضهــا عــى
شــكلها الحــايل ،إنْ َّ
دلــت عــى يشء ،فعــى
ر مــن
أن القــوى السياســية اللبنانيــة لــم تعتـ ْ
تجاربهــا الســابقة ،وهــا هــي اآلن غارقــة حتــى
اآلذان يف مشــاريعها املتجــددة ،ومــا زالــت
تقــدم رقصاتهــا العنيفــة فــوق مســرح تداعــى
َ
َّ
ُ
ـت
فوقــه،
ـوارض
ـت القـ
وأنـ ِ
خشــبه ،ود َّبـ ِ
ُ
ـوارض تحتــه ،والراقصــون يف جهلهــم
العـ
يعمهــون.
إن الســؤال الوجيــه الــذي يطرحــه املؤتمــر:
“هــل يمكــن تحقيــق الســيادة الوطنيــة يف
وجــود املشــاريع اإلقليميــة أو مــن خــال

لنتفق عىل
مصالح الدولة
يصبح االتفاق
عىل سياسية
خارجية واحدة
تحصيل حاصل
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التحالف مع إحداها أو االنضمام إىل أحد املحاور”  ،يجعلني أعكس العنوان
إىل صيغــة أخــرى هــي“ :هــل يمكــن لألطــراف اللبنانيــة أن تلتقــي عــى رؤيــة موحــدة
ملصالــح الدولــة واملواطنــن” وعندمــا يكــون الجــواب باإليجــاب ،يصبــح االتفــاق عــى
سياســة خارجيــة موحــدة مــن تحصيــل الحاصــل ،ألن وظيفــة هــذه السياســة هــي
حمايــة تلــك املصالــح ،تمامــاً كمــا هــي وظيفــة الجيــش يف حمايــة الوطــن.
يف العهــد الشــهابي ،صــار النفــوذ الناصــري الجــارف ذا حــدود مشــركة مــع
لبنــان .ناهيكــم بمــدى ّ
تأثــر قســم كبــر مــن الشــعب اللبنــاين بزعامــة الرئيــس الراحــل
جمــال عبــد الناصــر .ولــو ُتركــت األمــور مــن دون ّ
تبصــر وتد ّبــر وحكمــة ،آللــت إىل
ســيولة تضيــع معهــا املعالــم .لكننــي ال زلــت أذكــر أن الشــهيد رشــيد كرامــي كان
يخطب من شرفة قصر الضيافة يف دمشق ويقول للرئيس عبد الناصر” جئناك
مــن وراء الحــدود” فتقاطعــه الجماهــر “ :ال حــدود  ..ال حــدود”  ،إىل أن ّ
تدخــل
عبد الناصر وهدأ الروع .وبعد ذلك كان اجتماع الخيمة الشهرية ،حيث حصل
الرئيــس عبــد الناصــر عــى تع ّهــد نزيــه مــن الرئيــس فــؤاد شــهاب بعــدم الســماح
بالتآمر عىل الجمهورية العربية املتحدة من األرض اللبنانية يف مقابل تعهد نزيه
آخــر بصيانــة الوحــدة اللبنانيــة والحفــاظ عــى اســتقرار لبنــان ،وبقيــت مفاعيــل هــذا
االتفــاق ســارية ح ّتــى بعــد االنفصــال ،لكــن هزيمــة  67قلبــت املعطيــات كلهــا.
أنا أريد ان أخلص إىل هذه األسئلة البسيطة التالية:

أوالً :هل يمكن للقوى السياسية أن تتفق عىل خطة للكهرباء؟
ثانيا :هل يمكن لها االتفاق عىل خطة ملعالجة ال َّنفايات؟

ً
ثالثا :هل يمكن أن تتفق عىل استثمار النفط؟

رابعـ ًـا :هــل يمكــن أن تنتــج سياســة ماليــة تمنــع انهيــار النقــد وتشــجّ ع عــى
االســتثمار يف لبنــان؟

ً
خامسا :هل يمكن أن يكون هناك أسلوب واحد يف معالجة اللجوء السوري
مــن خــال سياســة النــأي بالنفــس ،وتشــجيع إنشــاء املناطــق اآلمنــة يف الداخــل
الســوري حيــث توقفــت املعــارك؟

سادسـ ًـا :هــل يمكــن أن ينتهــج لبنــان سياســة صارمــة تجــاه اإلرهــاب والتكفــر
واملشــاريع املريضــة واملجنونــة؟

ً
سابعا :هل يمكن االتفاق عىل أهمية الوجود اللبناين يف دول االنتشار وعىل
ضرورة حمايته؟

هــذه أســئلة أوردتهــا عــى ســبيل املثــال ،والجــواب عليهــا كلهــا هـ ّـن ،وهــو أن
هــذا ممكــن بــل واجــب ،إذا اخرجناهــا مــن دائــرة التجــاذب ،فــا تكــون وســيلة مــن
وســائله ،وال ميدانــاً مــن ميادينــه .فــإذا تحقــق تخــرج علينــا السياســة الخارجيــة
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مداخلة الوزير رشيد درباس

مــن تلقــاء نفســها ،يف مــكان وســط ،تمـ ّـد يــد الوســاطة بـ ً
ـدل مــن أيــدي التوريــط،
ويخطــب الخــارج و ّدهــا بــدالً مــن اســتجدائه لنصرتهــا يف مشــاريع خرافيــة لــم ينجــح
أحــد يف تحقيقهــا.
لبنان الكبري ،كما قلت ،معادلة عبقرية.
هــو ســهل وجبــل وســاحل ...ريـ ٌ
ـف ومــدن ...زراعــة وصناعــة وتجــارة ...تكايــا
وأديــار وحســينيات وخلــوات،
هو ناقوس وآذان،
هو شرفة للعروبة وفضاء للعالم،
هو جامعات ومستشفيات وحضارة،
هو صحف وكتب ،وثقافة وفن،

أَ َفمــا آن ألهلــه أن يخرجــوا مــن ذهنيــة الخرافــات القرويــة إىل حقيقــةِ القريــة
الوطــن ،بعــد أن أصبــح العالــم قريــة كونيــة؟؟؟

هــذه املعادلــة العبقريــة التــي اســمُ ها لبنــان ،كانــت يف زمــن التأســيس عنوانــاً
لتكويــن دولــة حديثــة متوازنــة .أمــا اآلن ،وبعــد انهيــار الــدول مــن حولنــاَّ ،
فإنهــا لــم
تعــد عنوانــاً فقــط ،بــل أصبحــت الكتــاب ذاتــه ،متنــاً وهوامــش وفهــارس .فعلينــا
أن نقرأهــا جيــداً ونحفـ َ
َ
أوراقهــا ســطراً فســطراً ،لتبقــى الدولــة ،ويســريح ال ّنــاس
ـظ
فيهــا ويعــمَّ أرجاءهــا الســامّ ،
وإل فالفــوىض والتشــرد وســكنى الخيــام.
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مداخلة النائب عيل فيّاض*
“هل يمكن ملشروع الدولة اللبنانية أن يقوم
يف وجه مصالح الدول اإلقليمية؟”

مــن املسـ ّـلم بــه وجــود ثالثــة أبعــاد جيواســراتيجية تحمــي املجــال اللبنــاين:
البحــر املتوســط غربــاً وفلســطني جنوبــاً وســوريا شــرقاً وشــماالً .البحــر نافــذة
انفتــاح وسياســة وتجــارة وعالقــات مــع امتدادنــا الطبيعــي لوجودنــا عــى املتوســط،
واســرائيل هــي العــدو وســوريا تمتلــك أطــول حــدود مــع لبنــان وتمثــل رئتــه
االقتصاديــة وتأثريهــا حيــوي عليــه .تاريخيــاً ،تميــز لبنــان ّ
بتأثــره بموازيــن القــوى
الســائدة إقليميــاً ،ولعبــت ســوريا دوراً أساســياً يف التأثــر عــى هــذه املوازيــن .كان
لبنــان تقليديــاً يف صلــب تناقضــات ثالثــة :التناقــض العربــي اإلســرائييل ،والتناقــض
العربــي العربــي والتناقــض العربــي الغربــي .وكانــت هــذه التناقضــات تــرك أثرهــا
عــى عــدم اســتقرار لبنــان .هنــاك أيضــاً حــوادث محوريــة تؤثــر عــى لبنــان كاألحــداث
يف ســوريا التــي غــرت األوضــاع الجيواســراتيجية للبلديــن ،إذ أصبحــت ســوريا
مصــدراً للخطــر التكفــري وتحــول حــزب اللــه مــن خــال تدخلــه يف ســوريا إىل العــب
فاعــل عــى الســاحتني اإلقليميــة والدوليــة و ُيســجل ذلــك إيجابــاً للبنــان.
حــاول حــزب اللــه منــع تقســيم ســوريا وحمايــة الدولــة فيهــا ومســاعدتها يف
عمليــة اإلصــاح الســيايس بحيــث تشــارك يف الســلطة كل املكونــات الســورية .أمــا
الدور الرتيك اإلقليمي ،فقد سعت تركيا منذ انسداد أفق انضمامها إىل االتحاد
األوروبــي للعــب دور حيــوي كقــوة إقليميــة مركزيــة .اعتمــدت أوالً مبــدأ صفــر
مشاكل واستخدام القوة الناعمة والتفوق االقتصادي .انهارت هذه االسرتاتيجية
مــع الربيــع العربــي إذ راهنــت تركيــا عليــه معتقــدة أنــه ســيقدم لهــا العالــم العربــي
عــى طبــق مــن ذهــب .وأخفقــت تركيــا يف هــذه التجربــة وخــر دليــل عــى ذلــك هــو
العالقــة املتوتــرة بينهــا وبــن مصــر .مــن جهــة أخــرى ،مــا تطمــح إليــه تركيــا يف ســوريا
اصطــدم بالصعــود الكــردي والداعــي وجـ ّـل مــا باتــت تطمــح إليــه اآلن هــو منــع
قيــام كيــان كــردي وحجــز مقعــد لهــا يف الرؤيــة املســتقبلية للمنطقــة .أمــا بالنســبة
للــدور الســعودي ،فاململكــة تعــاين اليــوم مــن تحديــات اقتصاديــة وأيديولوجيــة،
إذ يــدرك الجميــع أنهــا مصــدر التطـ ّرف الســلفي .وتعــاين أيضــاً مــن تحديــات أمنيــة
أبرزهــا مــا يجــري يف اليمــن ،وهــي تســعى للحفــاظ عــى زعامتهــا يف العالــم السـ ّني
وتخــوض صراعــاً عنيفــاً مــع ايــران .بالنســبة للــدور اإليــراين ،فلــدى إيــران رؤيــة يف
املنطقــة محورهــا القضيــة الفلســطينية ودعــم املقاومــة ومحاربــة التمــدد األمــريك
ومحاربــة الفكــر املتطـ ّرف والجماعــات اإلرهابيــة الســلفية ،إضافــة إىل بنــاء مجــال
أمنــي إســامي عربــي مشــرك.
تم ّر املنطقة يف مرحلة من التصادم غري املسبوق ،والساحة األكرث ضراوة لهذا
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التصــادم هــي ســوريا وتــرزح املنطقــة
باكملها تحت وطأة هذا الصراع .األهم
هــو أن الــدول األكــر تأثــراً بهــذا الصــدام
هــي الــدول الهشــة بنيويــاً أو التــي تعــاين
مــن نزاعــات داخليــة .اعتقــد أن الســاحة
اللبنانيــة دخلــت مرحلــة جديــدة
بعــد االنســحاب الســوري وأصبحــت
أكــر احتكامــاً للداخــل إذ تقدمــت
الديناميــات الداخليــة عــى الخارجيــة
يف تحديــد السياســات .ومــن موقــع
مــن يمــارس السياســة الداخليــة ،ال
أذكــر أن اإليرانيــن طلبــوا منــا يومــاً أمــراً
معينــاً يف الداخــل ،بــل مــا يحــدث هــو
العكس تماماً إذ أن موقع املقاومة هو
مــن أصبــح يؤثــر عــى الخــارج .وحــزب
اللــه ال يتيــح ألي كان أن يمــي عليــه سياســات تتعــارض مــع املصلحــة الوطنيــة.
إن الســؤال العمــي الــذي يجــب طرحــه هــو كيــف يجــب أن تتعاطــى الدولــة
مــع هــذه الحقائــق عــى نحــو يخــدم املصلحــة الوطنيــة .فالقــوى اللبنانيــة هــي التــي
تســتجلب التدخــات الخارجيــة ،وتراخــي وضعــف النظــام الســيايس ونزاعــات
األطــراف الداخليــة يشــكالن بيئــة للتدخــات األجنبيــة والخارجيــة .إىل هــذا،
تشـ ّـكل بنيــة النظــام الطائفــي غــر املســتقرة وغــر العقالنيــة موطــئ قــدم للتدخــات
الخارجيــة.
يجب تحقيق ثالثة أمور:
إســرائيل كيــان معــادي يهــدد أمــن لبنــان .يجــب أن يعمــل لبنــان عــى امتــاك
القــدرة عــى مواجهــة هــذا التهديــد.

عىل لبنان أن يكون دوماً بحالة صداقة مع سوريا الدولة بمعزل عن نظامها.
ســوريا املســتق ّرة ضــرورة حيويــة لالســتقرار اللبنــاين أمنيــا وسياســياً واقتصاديــاً.
ّ
الحل يف سوريا تؤثر عىل لبنان :إىل أين تتجه سوريا؟ تقسيم ،فيدرالية،
سياسة
حكــم مركــزي ؟ كل مــن هــذه الســيناريوات يؤثــر عــى لبنــان.
مواجهة الخطر التكفريي بكل تفرعاته.
ويف الختــام ،أقــول إنــه علينــا بنــاء دولــة مرنــة كبديــل عــن الدولــة الرخــوة
واملتعــرة ،تشـ ّـكل مرحلــة نحــو قيــام القــوة الصلبــة .املنطقــة تمـ ّر بمرحلــة دقيقــة
تحمــل تحديــات كثــرة وال يمكــن مواجهــة هــذه التحديــات بالســبل التقليديــة.
*هذه املداخلة مستقاة من التقرير
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مداخلة الدكتور سامي عون
“كيف تنعكس ارتباطات األطراف اللبنانية
بأطماع القوى اإلقليمية ونظرتها التوسعية عىل
قيام الدولة؟”

تهــدف هــذه املداخلــة إىل إلقــاء الضــوء عــى التــأ ّزم الــذي تعيشــه الديمقراطيــات
يف الغرب ذات التأثري التقليدي يف مصادر الشرعية والتشريع يف النظام السيايس
اللبنــاين ،وكيــف يؤثــر هــذا التعـ ّـر عــى الديمقراطيــة اللبنانيــة .وترمــي إىل رصــد
التحـوّالت الجاريــة يف الحــوار بــن النخــب الغربيــة وحــدوده ومحدداتــه مــن منظــور
املصلحــة اللبنانيــة.
أنطلــق مــن فرضيــات عــدة أوالهــا فرضيــة أن هــذا التــأ ّزم ال يطيــح بالنمــوذج
الديمقراطــي حتــى ولــو كشــف عــن ترهــل مــا وضــرورة التصويــب والتك ّيــف.
فالديمقراطية يف الغرب ما زالت قادرة عىل تجاوز الصعوبات النظرية والعملية
واملحافظــة عــى دولــة الحــق.
وثانيتهــا أن لبنــان محكــوم بالبقــاء يف اإلطــار الديمقراطــي كمــا هــو محكــوم
باالســتمرار يف عمليــة املراجعــة والتصويــب.

وثالثتهــا تقــول إن القطيعــة االســراتيجية مــع الغــرب عاليــة ّ
الكلفــة عــى لبنــان
وإن تقهقــر الغــرب االســراتيجي هــو تراجــع يف النفــوذ ،وهــذا ال يعنــي أن نظامــاً
دوليــاً يمكــن أن يقــوم عــى تهميــش للغــرب إذ أن املوازيــن مــا زالــت يف صالحــه
وإن بــدا مرتبــكاً أو اختــار إعــادة التموضــع بشــكل يجعلــه مرتاجعــاً أو ضعيفــاً يف
بنــاء النظــام االقليمــي والــدويل .فالعالــم مــا بعــد أمــركا يبقــى عاملــاً أمريكيــاً لجهــة
أنــه يقتبــس آليــات وقيــم ومصالــح شــبيهة
بالنمــوذج الغربــي.
وبالتــايل تنطلــق هــذه املداخلــة املوجــزة مــن
فرضيــة أن التــأ ّزم يف الديمقراطيــة الغربيــة
لــه انعكاســات ملموســة عــى إعــادة تزخيــم
الديمقراطيــة اللبنانيــة والعبــور إىل دولــة
الحق والقانون ويمكن أن نســتخرج منه عرباً
مفيــدة للبنــان.

لبنان
محكوم بالبقاء
يف اإلطار
الديمقراطي

كمــا تفــرض املداخلــة أن التجربــة اللبنانيــة
ليســت يف حالــة انتقاليــة مــن نظــام غــر
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ديمقراطــي اىل أخــر ديمقراطــي ،وانمــا هــي يف ســياق تمكــن الثقافــة الديمقراطيــة
اللبنانيــة وإصــاح خلــل أو أكــر يف مقوماتهــا ويف إدخــال القيــم الديمقراطيــة اىل
ح ّيز السياسات التطبيقية وتصويب أداء الدولة يف إدارة التنوع ونقله من اإلدارة
الطوائفيــة إىل اإلدارة املواطنيــة ،إضافــة إىل تعزيــز املجــال العــام املــدين والرابطــة
الوطنيــة القائمــة عــى تعزيــز محوريــة الحريــات الفرديــة واملســاواة يف املواطنيــة.
ويعنــي ذلــك تفعيــل الدولــة اللبنانيــة مــع احــرام اســتقاللية املجتمــع املــدين،
لتجنــب منزلــق الدولــة الســلطانية أو النظــام الســلطوي وحمايــة املجتمــع املــدين مــن
“التغـوّل” والوقــوع يف الفــوىض.
ان اإلجابــة عــن تداعيــات التــأ ّزم واملراجعــات الجاريــة داخــل الديمقراطيــة
الغربيــة وتأثريهــا عــى قيــام الدولــة يف لبنــان ،تنطلــق مــن اعتبــارات مبدئيــة تقــوم
عــى تحصــن آليــات الديمقراطيــة اللبنانيــة وتحســينها وترســيخها.

أوالً :إن لبنــان دائــم التفاعــل مــع تحــوالت النمــاذج الديمقراطيــة املؤثــرة فيــه
مباشــرة ،كالنمــوذج الجمهــوري املــدين الفرنــي والنمــوذج األمــريك والنمــوذج
الحــدايث العلمــاين ( )Secularوالتــي بدورهــا تتفاعــل داخــل لبنــان وتتداخــل،
وتتمايــز مــع رؤى قوميــة متعــددة ورؤى دينيــة مرجعيــة ومنهــا اإلســامية تحديــداً.
ثانيـ ًـا :إن التجربــة اللبنانيــة ال تنطلــق مــن العــدم يف املســألة الديمقراطيــة.
فاألبــاء املؤسســون بغــض النظــر عــن الديناميــات الطائفيــة واملذهبيــة واملواقــع،
كان طموحهــم املعلــن قيــام دولــة مدنيــة يف الكيــان اللبنــاين مؤسســة عــى الرابطــة
الوطنية .وهذا مدخل أسايس يف الحداثة السياسية ،عاد وتعمّ ق يف الجمهورية
ومــا قامــت عليــه مــن احــرام لقيــم الحريــات .فالتجربــة اللبنانيــة ليســت مبتدئــة وال
متعديــة.

ثالثـ ًـا :إن التجربــة اللبنانيــة كانــت تســعى دائمــاً إىل تجنــب الوقــوع يف
االســتقطابات الدوليــة واإلقليميــة .وتكمــن اإلشــكالية يف هــذا املجــال يف أن التجربــة
الديمقراطيــة اللبنانيــة تفــرض مــن حيــث املبــدأ ومــن حيــث ُســلم القيــم املتوافــق
عليــه ،تحالفــات وعالقــات مــع الديمقراطيــات يف مجالهــا اإلقليمــي والــدويل .وأي
تحالفــات أخــرى ســتكون أقــرب اىل االلتقــاء املوضوعــي عــى قاعــدة املصالــح وعــى
التقــاء ممكــن يف توافــق مــع القيــم املعوملــة والقابلــة للتعولــم.
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اال أن هــذه اإلشــكالية تصطــدم حاليــاً يف اجتيــاز الديمقراطيــات الغربيــة مرحلــة
تأ ّزم تطال اىل ّ
حد ما القيم املؤسسة للديمقراطية الليبريالية ،وإن كانت تجعلها
تتعــر فــإن ذلــك ال يعنــي ســقوطها وتحوّلهــا إىل نظــام قيمــي غــر ديمقراطــي
وليبــرايل يف توجهــه العميــق ،مــن حيــث أن دولــة الحــق يف الح ّيــز العــام الغربــي
باتــت عــى عالقــة كينونيــة مــع الديمقراطيــة الليرباليــة.

ن هنا تأيت هذه املراجعة للتأ ّزم يف عدد من الديمقراطيات الغربية وخصوصاً
بســبب مــا يربطهــا مــع التجربــة اللبنانيــة يف ماضيهــا ويف مرحلــة تأسيســها ،ويف
محطــات كــرى مــن مســارها الليبــرايل الطوائفــي ،كمــا يف حالتهــا الراهنــة ومــا
تعانيــه مــن تــأ ّزم ومحــاوالت لتجــاوز ذلــك إىل دولــة القانــون أو دولــة الحــق.
بداية ،ال ّ
بد من التأكيد عىل الرتابط بني التأ ّزم الداخيل للديمقراطية وتراجع
دورهــا يف لبنــان والجــوار الشــرق أوســطي ،العربــي تحديــداً ،وتراجــع دورهــا أيضــاً
يف النظــام الــدويل.
املالحظات األوىل حول تأ ّزم الديمقراطية الغربية يظهر يف املجاالت التالية:
أ – ارتفــاع الشــعبوية يف خطــاب عــدد معتــر مــن القيــادات يف الســباقات
االنتخابيــة وطروحــات اليمــن البديــل وارتفــاع التيــار العنصــري اإلقصــايئ يف
األوســاط الشــعبية وانحســار التســامح وتراجع القابلية الســتقبال مهاجرين جدد
وخصوصــاً الالجئــن لدوافــع اقتصاديــة ،إضافــة إىل التفــاوت الطبقــي املســتفحل
بســبب تراجــع القــوة الشــرائية وتــأزم الطبقــات الوســطى وضمورهــا النســبي.
ب – فشل الديمقراطية الغربية يف دعم الشعارات الليبريالية والوطنية التي
خرجــت يف ظاهــرة الربيــع العربــي ،وفشــلها املتفــاوت يف دعــم االنتقــال مــن الدولــة
ّ
التسلطية إىل دولة القانون املع ّززة بالقيم الديمقراطية الليبريالية .وحتى فشلها
يف إرساء مزاعم زرع الديمقراطية باإلكراه بحسب أدبيات كبار املحافظني الجدد
ويف الدفــع بظاهــرة كــرة الثلــج ،واعتمــدت بــدالً عــن ذلــك سياســة التــأين وحتــى
التخــي.
ومــع اعتبــار معالــم التــأ ّزم يف الديمقراطيــات الغربيــة بعامــة والديمقراطيــة
الطوائفية اللبنانية بخاصة ،ودون االستهانة بهذا التأ ّزم وتداعياته ،فان األزمات
الوجوديــة والبنيويــة التــي تضــرب أنظمــة قائمــة أو أخــرى تطــرح نموذجــن بديـا ً
عــن الديمقرطيــة .ومثــال ذلــك :أزمــة الدولــة الريعيــة ،التــي قامــت عــى مبــدأ No
 Representation, No Taxationوالتــي دخلــت بدورهــا يف مرحلــة املراجعــة
إن لــم يكــن يف مرحلــة التجــاوز .وأزمــة الدولــة الســلطانية األمنيــة ذات الحــزب
الواحد ،أو القائمة عىل كاريزما الزعامة الفردية ،وهي تعاين عجزاً مستفحال ً يف
مواجهــة التحديــات السياســية والثقافيــة مــن أنــواع شــتى جــراء تمــدد الرأســمالية
وتوســيع حريــة الســوق وجاذبيــة قيــم الحداثــة املعوملــة يف زمــن اقتصــاد املعرفــة
والســيولة غــر املســبوقة يف املعلومــات ،إضافــة إىل العجــز عــن تحقيــق إقفــال أمنــي
اســتخبارايت محكــم للمجتمــع املــدين الدائــم الحيويــة.
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ج – أزمــة الــدول ذات املرجعيــة الدينيــة واملذهبيــة يف الجــوار اللبنــاين ،حيــت
تعجــز عــن تجنــب الصدامــات والغــرق يف تدمــر ذايت ملحــوظ ودرامــي ومغــرق
يف الفجيعــة والنكبــات وفتنــة مــن الصعــب تجاوزهــا بالتغــايض أو تجاهــل فوائــد
ومحاســن اإلدارة الديمقراطيــة للتنــوع الدينــي واللغــوي والعرقــي.
د  -املراجعة الجارية يف الغرب ،وهي إعادة النظر يف الديمقراطية الليبريالية
وإعــادة وصلهــا باملشــاريع القوميــة أو الوطنيــة عــى نحـ ٍـو تكــون فيــه األوليــة
للعصيبــة القوميــة كمقاربــة اعرتاضيــة ،إن بســبب اتحاديــات واســعة (االتحــاد
األوروبــي بالنســبة إىل اليمــن الفرنــي) أو بســبب هشاشــة الحريــات وعجزهــا عــن
تحقيق اندماج وتناغم ثقايف (حالة املهاجرين الجدد أو السجاالت حول اإلسالم
وعالقتــه بالديمقراطيــة العلمانيــة والصعوبــات يف إدمــاج املســلمني يف املواطنيــة
والــوالء الوطنــي وأوضــاع املســيحيني املأســوية يف عــدد مــن الــدول اإلســامية
والصعوبــات يف عمليــات االنتمــاء والــوالءات املتناقضــة داخــل الحــدود أو العابــرة
للحــدود) .ويف حالــة متصلــة ،عــودة الســجال حــول طروحــات الصــدام الحضــاري
(صدمــة الحضــارات الشــهرية يف كتابــات صموئيــل هانتنغتــون) والعــودة إىل القــول
إنــه كان محقــاً يف اعتبــاره الديمقراطيــة مســألة غربيــة  Sui Generisمرتبطــة
بالحضارة املسيحية الغربية وتقف عندها ليس إال وبالتايل فهي ال تتعولم ،وثم
الرتاجــع عــن مبــدأ الديمقراطيــة بــا حــدود Democracy without Borders
كداللــة عــى يــأس النخــب الديمقراطيــة مــن الدفــع بهــذا االتجــاه.
هــ -عــى الصعيــد االســراتيجي أو الجيوســراتيجي ،أصيبــت الديمقراطيــة
الغربيــة برتاجــع فــادح بعــد مــرور لحظــة “القطــب األحــادي” دون أي مكاســب
دائمــة لصالــح الديمقراطيــة الليبرياليــة حــول العالــم وخصوصــاً يف الشــرق
االوســط .ولهــذا ،باتــت حالــة النظــام الــدويل توصــف بأنــه  Apolaireأي غــر
قطبــي أو أنــه تائــه  ،In Disarrayوالديمقراطيــة الغربيــة يف حالــة عزلــة أو
انكفــاء (طوعيــة يف أوجــه معينــة وإجباريــة اضطراريــة يف أوجــه أخــرى) .وهــي اآلن
وخصوصــاً يف حالــة الواليــات املتحــدة مــع إداريت أوبامــا وترامــب ،يف حالــة العــودة
إىل سياســة الواقــع او الواقعيــة السياســية ( )Realpolitikوقــرار االنســحاب
غــر االســراتيجي ( ) Pull Backواعتمــاد إدارة خلفيــة للنزاعــات معطوفــة عــى
التعويــل عــى الصــر االســراتيجي .وهــذا بطبيعــة الحــال يــؤدي إىل فقــدان التجربــة
اللبنانيــة الديمقراطيــة املســتوى املنشــود واملطلــوب مــن دعــم ملمــوس غربــي قيمــي
ليبــرايل لتعزيزهــا مــن قبــل مــن ُيفــرض أن يكــون عمــاد التضامــن داخــل األســرة
الديمقراطيــة وليــس عــدم التضامــن (.)Deconsolidation
و -ومن تداعيات إعادة التموضع هذه اضطرارياً أو اختيارياً ،صعود نجومية
الرئيــس الــرويس فالديمــر بوتــن ومــا يــروّج لــه مــن مواقــف وتربيــرات متناقضــة
أو معاكســة للقيــم الديمقراطيــة وشــعاراتها ،مــن مراجعــة التــأ ّزم الديمقراطــي
والعــزوف عــن تكــرار الخطــأ بفــرض الديمقراطيــة باإلكــراه والتدخــل العســكري (مــا
يســمى الولســنية املعســكرة  ، )Wilsonisme bottéوهــذا مــا يُعفــي التجربــة
اللبنانيــة الديمقراطيــة مــن هــذه التهمــة إذ أنهــا وليــدة إرادة داخليــة تعــود إىل
زمــن التأســيس يف العشــرينيات ،وإىل تفاعــل إيجابــي مــع التيــارات الدســتورية
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مداخلة سامي عون

والديمقراطيــة الغربيــة العريقــة آنــذاك وضمــن توافــق ميثاقــي وطيــد بــن النخــب
اللبنانية ومنها يدرك مغبات تجفيف منابع الحداثة والوقوع يف حبائل الظالمية
العنيفــة و العدميــة.
وهــذا لــه تداعيــات وال شــك عــى الخيــارات الديبلوماســية اللبنانيــة مــن حيــث
بقائهــا عــى تــاق مــع ُســلم القيــم العامليــة واملعوملــة والقابلــة للتعولــم ،وعــى إدارة
التعـ ّـدد والتنـوّع عــى قواعــد اســتقاللية املجتمــع املــدين واالعــراف بحيويتــه دون
وتوســع هامــش تحركهــا
طغيــان دولتــي .فالديبلوماســية حينهــا تعـ ّزز مناعتهــا
ّ
ّ
وتحقــق اهدافهــا ألنهــا وليــدة إرادة وطنيــة نابعــة مــن الشــورى الشــعبية.
خالصة:
التجربــة اللبنانيــة الديمقراطيــة بحاجــة إىل توطيــد املبــدأ الركــن ،ومآلــه أنــه
ال عدالــة خــارج مؤسســات عادلــة وأنــه ال حريــة خــارج القانــون ودولــة القانــون
والحــق.
العــرة اللبنانيــة مــن املراجعــات الغربيــة للديمقراطيــة الليبريليــة هــي أنــه ال
حريــات دون حـ ّـد أدىن مــن الرخــاء وإعــادة توســيع الطبقــات الوســطى والحـ ّـد
مــن التفــاوت يف الــروات واملداخيــل وإعــادة توزيــع الــروات وطنيــاً ،إضافــة إىل أن
اقتصــاد الســوق قــد ينجــح يف ضـ ّـخ الــروة وإنتاجهــا إال أنــه يعـ ّزز حــاالت فســاد
وتهميــش تتسـ ّبب يف الزعزعــة االجتماعيــة وتشـ ّـكل عامـا ً يف إضعــاف جاذبيــة
الديمقراطيــة.
إن حاجــة الديمقراطيــة اللبنانيــة إىل عمــق يحــرم قيمهــا وامليثــاق الــذي تقــوم
عليــه أمــر ال جــدال عليــه .إال أن مســؤولية النخــب اللبنانيــة هــي املطلوبــة لحمايــة
الديمقراطية اللبنانية من االستقطابات االسرتاتيجية والثوابت الجيوسرتاتيجية،
وإيجــاد التــوازن الصعــب وإن لــم يكــن مســتحيالً ،بــن القيــم املؤسســة للعقــد
اللبنــاين الديموقراطــي ومصالــح الكيــان اللبنــاين يف إقامــة تحالفــات ديبلوماســية
متنوعــة واحيانــاً متضاربــة عــر حـ ّـد أدىن مــن الحياديــة.
وهــذه الحياديــة ال تعنــي أن تتخــى النخــب اللبنانيــة املعنيــة بالتجربــة
الديمقراطيــة اللبنانيــة عــن دورهــا يف إنتــاج نهضــة ثقافيــة وسياســية عربيــة ثانيــة
عــى قواعــد رؤيــة حداثيــة – ديمقراطيــة تعـ ّـي مــن شــأن الحريــة واملســاواة يف
املواطنيــة ،مــع احــرام معقــول وعمــي لحياديــة الدولــة واعتمــاد نهــج ديبلومــايس
تفاعــي غــر اســتقطابي يراعــي هشاشــة الديمقراطيــة اللبنانيــة ويحمــي الفــرادة
الثقافيــة املتعــددة.
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Overview

Crossing towards the State of Law
Maison du Future in collaboration with
the Lebanese University
and Konrad Adenauer Stiftung
Beirut, March 9, 2017

Discussing whether the political system in Lebanon can
cross towards the State of Law requires a deep analysis
of its working mechanisms and the main obstacles that
have undermined all efforts to establish the State of Law
in accordance with the constitutional, administrative and
democratic standards. It also requires an in-depth look
into geopolitical challenges that continue to hamper the
building of the State of Law.
Accordingly, it is important to unveil the disparity
between confessionalism and the concept of modern
state, whereby respect of human rights, civil and political
rights, citizenship and equality before the law are pillars.
The problematic relationship between confessionalism
and the quest to foster a transition to democracy, entails
determining the status of the State of Law amidst the
need for democracy and the risk of reinstating a religious
State with the survival of the sectarian system, as well as
clarifying the latter line-up within the structure of the
modern national State based on the rule of law.
Is the Lebanese sectarian system bad by its very nature
or is it a democratic framework ensuring a power-sharing
among its multiple religious communities?
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To answer this question, we should explore the
debatable relation between the sectarian system and
legislations that are often crippled especially when they
are related to personal status matters, as well as the
dubious dynamic between the sectarian system and the
public administration with the spread of the so called
“sectarian discrimination in employment” within public
institutions; this will help us measure to which extent
can these practices go hand in hand with the process of
building the State of Law.
In reference to the geopolitical challenges, crossing
towards the State of Law in Lebanon is a process linked
to external factors that can either impede or help achieve
this project.
Yet, the aspirations of “regional players” in the Middle
East could exert a lot of pressure on Lebanon to join
regional axis or to become a “Satellite” country. In other
cases, external factors could have a positive impact on
the State building process, such as the existence of a
balance of power between regional axis, ratified treaties
or other types of alliances.
In light of these regional players’ interests, it is
indispensable to clarify to what extend their relation with
the different Lebanese parties may influence the process
of the state building in Lebanon.
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Agenda

		Opening remarks
		

MdF Chairman: President Amine 		
Gemayel

Lebanese University Chancellor: Professor
		Fuad Ayoub,
		

Session 1: Constitutional and Legal 		
Obstacles that Hinder the State of Law
Building
Moderator: Dr. Antoine Atallah,
Dean of the Doctoral School in the
Faculty of Law and Political and
Administrative Sciences

		
		
		
		

Ghaleb Ghanem, Former President of
the Higher Judicial Council
Constitutional obstacles that impede 		
building the State of law in Lebanon

		
Issam Sleiman, President of the 		
		Constitutional Council
		
What are the legal obstacles preventing 		
		
Lebanon from crossing towards the State
		of law?
		
		
		
		
		

Ziad Baroud, Former Minister and 		
Lecturer in Saint Joseph University
Obstacles within the electoral
law preventing Lebanon from crossing 		
towards the State of Law
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		Session 2 - Challenges of the Sectarian
		
System and the Legislations
		Moderator: Dr. Ali Rammal, Lecturer
		
in the Faculty of Information
		
George Corm, Former Minister and 		
		
Lecturer in Saint Joseph University
		
The problematic relation between 		
		
the sectarian system and the need for a 		
		democratic change
		
Khaled Kabbani, Former Minister, 		
		
Former President of the Civil Service
		Council
The problematic relation between
the sectarian system and the public 		
administration
		
		
		
		

Salah Hnein, Former Deputy and 		
Lecturer in Saint Jospeh University
The problematic relation between the 		
sectarian system and legislative activity

		

Session 3: Geopolitical Challenges

		Moderator: Dr. Georges Sadaka, Dean
		
of the Faculty of Information
		
Rachid Derbas, Former Minister
		
Can Lebanese parties gather around		
		
a unified vision for Lebanon’s foreign 		
		policy?
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Agenda

		
Ali Fayad, Parliamentarian and 		
		
Lecturer in the Lebanese University
		
The State’s project versus the interests of
		regional powers
		Sami Aoun, Professor in the Faculty 		

		
of Applied Policies in Sherbrooke 		
		University, Quebec-Canada
Impact of Lebanese parties’ connections
to the regional players’ ambitions and their
expansionist plans on the establishment of
the State of law
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Report

In cooperation with the Lebanese University
and Konrad Adenauer Stiftung, La Maison du Futur
organized a conference entitled “Crossing towards
the State of Law” on March 9, 2017 at the Lebanese
University Central Administration. This conference
comes as part of the quest to build the State of Law
in Lebanon and insure the transition from the sectarian
political system with its consensual democracy hybrid
formula often leading to the paralysis of constitutional
institutions and the abolition of the notions of majority
and opposition, to a fully-fledged democracy. This
conference was indeed an opportunity to discuss all
the constitutional and legal obstacles that made this
objective out of reach. It also aimed at highlighting the
negative role played by regional powers in building the
State of Law through the geopolitical challenges it poses
to Lebanon. An elite of decision makers, constitutional
and legal experts as well as scholars and intellectuals
participated in this conference.
President Amine Gemayel inaugurated the
conference, and expressed his sincere appreciation to
the President of the Lebanese University Fuad Ayoub
for sponsoring this event. He hoped that this conference
would be a first step in paving the way to establishing the
State of Law, especially in light of the pioneering role
that should be carried out by the Lebanese University.
President Gemayel said: “We want this conference to
adopt a scientific approach, allowing us to reach a set
of recommendations that would constitute a first step
in the process of building the State of Law.” Gemayel
voiced his simple joy to visit this academic edifice,
shedding light on his contribution as MP and President
9
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to its prosperity. He spoke about his commitment
even before being elected President, to promoting the
decentralization of the University through establishing
branches in all regions. The first expansion project saw
the light with the Faculty of Law in Jal el Dib district.
During his presidential mandate, the big achievement
was the establishment of applied faculties, the Faculty
of Medicine, the Faculty of Dentistry and the Faculty
of Engineering, considered currently amongst the most
important faculties in their respective fields. Gemayel
added: “Building these faculties during the war was worth
the risk, due to the positive impact they have had on
the academic and social levels. At that time, faculties of
applied sciences were only available in private universities,
and establishing them within
the Lebanese University was
The
indeed a social revolution. All
cornerstone Lebanese social classes had
higher education services
of the State these
at their fingertips.”

of Law is the
Parliament

Gemayel said: “I will
not anticipate the discussions
on the theme of today’s
conference, especially with the
presence of constitutional,
legal and academic elite; yet allow me to stress that the
cornerstone of the State of Law is the Parliament, mother
of all institutions. This leads me to wonder whether this
institution is nowadays in real danger and marginalized
which further undermines the march towards forging
the State of Law.”
President Gemayel raised his concerns over the
Parliament saying that with the extension of its mandate,
this institution lost its purpose and became shadowed by
the Executive Power. The Cabinet acts as a mini-Chamber
10
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where all the legislations are plotted, transforming the
Parliament into a mere false witness who approves laws
it does not support. Gemayel said he understands the
hardship the Speaker of the Parliament Nabih Berri is
experiencing, and gave as examples the salary scale that
was left to the Parliament to deal with; the landlordtenant law that was adopted from one side and crippled
from the other with no executive decrees being issued
to establish a compensation fund for small tenants, in
addition to the electoral law that is still debated because
all parties are searching for a “tailor made” law which
will make the Parliament lose its role as a representative
council. He added: “We are concerned about the
Parliament and the Democratic Parliamentary System in
Lebanon. [Our political system] became similar to the
Loya Jirga adopted in Afghanistan that sets the path the
country shall take, which is very concerning.”
Emphasizing the pioneering role that the
Lebanese University should carry out in rectifying the
course of the political and legislative activity, Gemayel
stressed also on its duty to meet the needs of this era
through establishing faculties specialized in oil and
gas, in addition to faculties of informatics, calling the
relevant stakeholders to take advantage of the Lebanese
human resources and attract them. President Gemayel
concluded by paying tribute to the cooperation between
the Lebanese University and research centres similar to
Maison du Futur, that act as intellectual observatories
to analyse the present and foresee the future . This will
provide decision makers with visions and strategies,
clarify the possible options, and rationalize the process
of choosing the most suitable one. He finally hoped that
the Lebanese University would remain a university for all
the Lebanese society’s religious communities, and that
it would be the starting point for saving Lebanon and
allowing our country to cross to the State of Law.
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The President of the Lebanese University
Professor Fuad Ayoub took the floor and said: “We
are honoured to have the Lebanese University involved
in the discussion of sensitive national topics, and
participating to the political, social and economic reform
in Lebanon.” He added that the the concept of “State
of Law” determines the general legal frameworks of the
State and is built upon basic factors and prerequisites
that countries seeking to establish the State of Law
should respect, even in the simplest national legislations.
Judicial surveillance and an independent judiciary are the
nucleus of the State of Law that requires social justice
and equity as well as the adoption of the principle of
equal opportunities. This gives confidence to the citizen
in order for him to build his citizenship. The Lebanese
University has a deep-rooted role in crossing to the
State of Law, be it through teaching law or through
organizing legal conferences on this topic. Ayoub stated
that courses pertaining to human rights were introduced
in all faculties of the Lebanese University, not only in the
Faculty of Law.
Under the title “Constitutional and Legal
obstacles to the State of Law”, the first session
was inaugurated by Antoine Atallah, Dean of the
Doctoral School in the Faculty of Law and Political and
Administrative Sciences, who presented the speakers:
Former President of the Higher Judiciary Council
Ghaleb Ghanem, the President of the Constitutional
Council Issam Sleiman and Former Minister Ziad
Baroud.
Ghaleb Ghanem started his intervention by saying
that he will shed light on the debated topic through the
following three questions:
12
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1- Is the formula of sharing power between spiritual
communities the cause of the system’s crisis and
the paralysis of institutions?
2- Do the President of the Republic and the Prime
Minister have a discretionary authority in Cabinet
formation, or are they shackled to the political
game revealed by parliamentary consultations?
3- What can be done should the parties forming
the political majority refuse the representation
of a specific religious community in the Cabinet,
or should the Ministers representing a specific
religious
community
The
resign, and who will
replace them?
constitution

considers
Regarding
the
first
question, from a constitutional
sectarianism
perspective, Ghanem said that
the Constitution amended as opposite to
by the Taif Agreement
nationalism
tried to distance itself from
sectarianism and its negative
impacts, promising to abolish
it. The Constitution used a softer terminology for
sectarianism that is “spiritual families”, and the majority
of constitutional texts talking about sectarianism
mention it in a pejorative context where it is considered
the opposite of nationalism.
Regarding the practical level, Ghanem disclaimed the
accuracy of blaming all the issues of the Lebanese political
system on sectarianism and the mutual coexistence
formula between religious communities. He spoke about
the geopolitical challenges that Lebanon faced and that
were the cause behind the irregular political activity and
the improper functioning of the institutions, and one
13
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of those challenges was the presence of foreign armed
forces on the Lebanese territory. Ghanem differentiated
between the State of Law that means the State of strong
institutions and the Rule of Law considered as the
ultimate objective of the State of Law. He concluded
this point by saying that the State of Law will never see
the light unless the Lebanese people give priority to what
is national over what is sectarian, so that the individual
subordinates his religious affiliation to the political order
of the nation-state.
Answering the second question from a constitutional
perspective, Ghanem said that the constitution dedicated
articles 53 and 64 to the Cabinet formation. The first
article determines the prerogatives of the President of the
Republic while the second one details the prerogatives of
the Prime Minister. He added that some constitutional
amendments adopted in 1990 abolished the discretionary
power that was given to the President in appointing and
dismissing Ministers and naming the Prime Minister,
linking instead the designation of the Prime Minister to
the results of the binding parliamentary consultations,
after deliberating with the Chamber Speaker. The
amendments also stipulate the need to issue decrees to
appoint the Cabinet and to accept the resignation of
Ministers or their dismissal, in agreement between the
President and the designated Prime Minister.
From a practical perspective, Ghanem spoke about
article J in the Constitution preamble according to
which “There shall be no constitutional legitimacy
for any authority which contradicts the pact of
mutual coexistence”, and considered that it is used
as a justification to avoid the literal application of
constitutional texts. Ghanem mentioned some violations
that either promote or curtail the role of the President
of the Republic in appointing the Prime Minister, as
14
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when some members of Parliament delegate their power
to nominate the Prime Minister to the President of the
Republic or when the majority of MPs representing one
religious community cluster around a specific person,
which will lead to a conundrum should the President
of the Republic decide not to designate this person.
Ghanem concluded by saying that this political game
exposed by parliamentary consultations and political as
well as confessional agglomerations, plays a major role
in limiting the prerogatives of the President and of the
Government.
In reference to the third question, and from a
constitutional perspective, he said that according to the
article C of the Constitution’s preamble, Lebanon is a
Parliamentary Democratic Republic. The Constitution
gives the parliamentary majority a say in the Cabinet
formation through the MPs vote of confidence that
the Cabinet should win. Nevertheless, the Constitution
in article J of the preamble stipulates a basic rule to be
respected before the Cabinet formation, stating that “there
shall be no constitutional legitimacy for any authority
which contradicts the pact of mutual coexistence”. This
rule undermines the right of the parliamentary majority
to impose the Cabinet formation or at least to hinder its
formation by abstaining from giving vote of confidence
to the Cabinet.
From a practical perspective, another “Lebanese
wonder” of the political system is the concept of
consensual democracy that was tailored for the pluralistic
Lebanese society. Marginalizing a religious community
is a violation of the rule of mutual coexistence; should
this dilemma arise, the President of the Republic shall
play a unifying role, ensuring the enforcement of the
Constitution, avoiding the society fragmentation and
preventing any threat to the unity of the Nation.
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The President of the Constitutional Council Issam
Sleiman started his intervention by talking about the
legal obstacles that impede Lebanon from crossing
to the State of Law. “To discuss this topic, we should
start by defining the State of Law to know whether
its founding principles prevail within the Lebanese
State and its constitutional regime and to disclose the
obstacles preventing the crossing to the promised State”.
In reference to the State of Law founding principles, he
firstly mentioned that the authority shall be exercised in
accordance with the law, which determines its rise, powers
and prerogatives within the framework of a hierarchical
legal system headed by the Constitution. As a second
feature, he specified the regularity of the constitutional
institutions’ performance and that the people are in
democratic systems the ultimate source of authority
through free and fair elections allowing the voter to make
an informed decision in choosing his representatives
and to hold them accountable. He added that holding
elections is not sufficient to have a democratic system,
for we also need to protect freedoms and rights stipulated
in constitutional texts, and to determine the prerogatives
of different powers, in addition to ensuring the regularity
of the constitutional institutions’ performance.
In reference to whether we can describe Lebanon as a
State of Law, Sleiman said that the Constitution and the
National Pact governing Lebanon have taken into account
pluralism in terms of their emphasis on a power-sharing
system where all religious communities are represented.
While the National Pact stressed on coexistence as a mean
to achieve civil peace in a State where security, stability,
and decent living are guaranteed for all citizens, the
Constitution stipulates that Lebanon is a Parliamentary
Democracy respecting and honouring the values, rules
and regulations adopted by modern constitutional
regimes. Yet at the same time, the Constitution has
16
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also imposed the participation
Consensus
of the different religious
communities in power, initiating government is
a problematic that usually
doesn’t exist in parliamentary a hybrid model
systems. According to Sleiman, that paralyses
this
combination
caused
State
confusion in formulating
some of the Constitution’s
institutions
provisions, which resulted
in different interpretations
reflecting diverse interests. Thus, the Constitution
became “a point of view” especially in light of the
absence of a constitutional reference entity to interpret
the Constitution when needed. Sometimes this situation
has caused the paralysis of the constitutional institutions
and at other times a power vacuum.
The participation of religious communities in
decision-making was exploited to strengthen the power
of these communities at the expense of public interests,
which transformed religious communities into segregated
groups. This situation has led to the firm rooting of
confessional divisions and has increased the deficiency
of constitutional institutions’ performance as well as the
spread of a compounded and systematic corruption.
In light of this pessimistic vision, Sleiman wondered
whether it was possible for the Lebanese State to cross
towards the State of law, asserting that this process
requires a deep understanding of the principles of the
Pact of mutual coexistence. The latter called for the
participation of religious communities to the building
of the desired State and did not consecrate the division
of power amongst them. The participation principle
has a national dimension and not a simple sectarian
one, and the true democratic system shall be based
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on a government representing the parliamentary
majority, with an opposition ensured by a parliamentary
minority monitoring the performance of the Cabinet.
What is currently taking place in Lebanon, namely the
formation of consensus governments including both
the parliamentary majority and minority on the pretext
of respecting the Pact, is a hybrid model that paralyses
State institutions and threatens them to burst inward.
He concluded by saying that overcoming this obstacle
that is crippling our inclusive parliamentary system
and preventing the State from crossing to the State
of Law “requires plurality in religious communities’
representation” as it was the case before the Taif
Agreement, in addition to finding a constitutional
entity responsible of ensuring constitutional solutions
that would prevent the paralysis of institutions as a
result of political tensions. This reference entity could
be represented by the President of the Republic, for
modern parliamentary systems have given the President
prerogatives used when necessary in order to regulate
the work of institutions, “an objective we are in dire
need for”.
Former Minister Ziad Baroud presented an
intervention entitled “Obstacles within the electoral law
preventing Lebanon from crossing to the State of Law”.
Baroud objected to the adopted Arabic use of “State of
Law” (Dawlat El Quanoun), as a translation of the French
terminology “Etat de Droit”, saying that he prefers to
use the expression of “the State of Right” (Dawlat el
Haq in Arabic), because unlike the law that is subject to
humans’ whims, the “Right” is absolute and has specific
criteria. In reference to the electoral system in force
and the obstacles it poses to building the State of Law,
Baroud firstly mentioned article 24 of the Constitution
that stipulates equal representation of Muslims and
18
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Christians, and proportional representation of religious
communities. Baroud asked whether Lebanon is subject
to the rule of numbers or to the right of all minorities
to be represented, political minorities before sectarian
minorities. He also mentioned another constitutional
impediment embodied in article 22 of the Constitution
that stipulates the creation of a Senate, yet linking its
establishment to the first parliamentary elections held on
the basis of a national law rather than a sectarian one.
Baroud also spoke about the lack of consistency in
electoral legislations, and the permanent need for a new
law before every legislative election. He considered that
this lack of consistency necessarily leads to the lack of
stability in political life translated by the extension of the
mandate of the Chamber on the pretext of the need to
enact a new electoral law. He also mentioned obstacles
related to the electoral system in terms of expanding
representation. Baroud said that the majority system is
not bad in itself since the one constituency system is
adopted in many democracies around the world, as it is
the case for the one man one vote system. The issue
that the majority system creates in Lebanon is due to the
electoral lists that make it a plurinominal voting system
(where candidate must receive a plurality of the total
vote to win). The latter is still adopted in three countries
only and is not representative, since it is based on the
principle “winner-take-all”, which is not normal. On
the other hand, the proportional system may not be
appropriate in many democracies around the world,
yet in Lebanon such a system seems to be consistent
with the Lebanese sectarian, political, intellectual and
regional diversity, and able to ensuring the highest level
of electorate participation.
Baroud concluded by mentioning other obstacles
related to the absence of an independent entity to
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State of
Right
instead of
State of
Law

supervise the elections, and the
absence of reforms that must
be observed in any electoral law
tackling a number of issues as
gender quota, military voting,
pre-printed ballots among
other issues.

During the discussion,
the participants agreed that
transiting to the State of Law
requires the eradication of all
forms of sectarianism, the implementation of the law –
especially the constitution, the promotion of citizenship,
and the adoption of a modern political parties law. The
participants did not consider what is currently happening
in Lebanon to be general elections but rather by-elections,
since the results are known beforehand for the majority
of the seats and subsequently, the elections take place
over specific seats only. Stressing that the constitution
must consider the social fabric, they emphasize the
importance of preserving the spirit of the National
Pact and understanding its underlying philosophy in
terms of interpreting the concept of participation in its
national dimension rather than a sectarian one and that
it is a participation in building the state and not a merely
power sharing based on sectarian quota. At the end of
the session, they mentioned the necessity for any new
election law to include a clarification of the rationale
behind its adoption.
Under the title “Challenges of the Sectarian
System and the Legislations”, the second session
kicked off with its moderator Ali Rammal introducing
the speakers: George Corm, Former Minister and
Lecturer at Saint Joseph University; Khaled Kabbani,
Former Minister and former President of the Civil
20

Crossing towards the State of Law

Service Board; and former MP Salah Hnein.
George Corm began his intervention on “the
problematic relation between the sectarian system and
the need for a democratic change” by thanking the
organizers of the conference for choosing such an
important topic. He divided his intervention into three
parts: A description of the Lebanese democracy crisis,
the solutions, and the external factors affecting Lebanese
different denominations.
Corm stated that the democratic crisis in Lebanon is
due to many factors; some are ideological while others are
related to the norm adopted in allocating the offices of
the state. “We tend to forget the circumstances which led
to the implementation of the Lebanese system. It started
with the two Qaim Maqams followed by the Mutasarrifate
then the National Pact.” Lebanon was established amid
a conflict between Great Britain and France over their
mutual sphere of influence and control in the region.
This conflict led to the creation of the sectarian system
in Lebanon to serve the interests of Great Britain
and France. Corm even considered the roots of the
democratic crisis in Lebanon to be ideological since we
are all impressed with Michel Chiha thoughts: “I believe
[Chiha] was a pioneer in presenting the best theorization
of pluralism in political systems. What we call today postmodernist theories enhance Chiha’s theory pertaining
to cultural pluralism.” He considered that the weakness
of Chiha theory resides in exaggerating the so-called
cultural differences among Lebanese, stating that every
denomination has its own specificities, which is in reality
wrong. He added that religious, denominational, and
even ethnic diversity are one thing; while cultural and
civilizational diversity are another. The latter cannot be
found among people who speak the same language.
On the other hand, the second challenge we are
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facing is the sectarian-quota-base principle adopted
for the state offices’ allocation, which has led to a
contradiction within the Constitution: How can we be
equal before the law if there are positions of right to
a certain sect and prohibited to other communities??
How can we be equal before the law in the absence of a
unified Personal Status law? It is also worthy to note the
1936 decision of the French high commissioner which
instated sectarian entities as an intermediary between the
citizens and the state. Later on,
the constitutional amendments
Speaking
of the Taif Agreement set a
about
mechanism to abolish political
cultural
sectarianism, yet, unfortunately
differences
it was not applied. And of
among
course, we cannot neglect the
Lebanese is
infamous post-Taif system of
allocation based on consensual
wrong
democracy which discarded
all standards of a democratic
system.
In the second part (i.e. the solutions), Corm claimed
that we became prisoners of the rationale that exaggerates
the importance of denominations’ role, to the extent
that we erroneously see cultural differences between the
Lebanese and among denominations. In Lebanon, we
do have religious and denominational diversity, but our
culture as Lebanese is one; although, there is a popular
post-modernist theory that links the concept of plurality
to a difference among civilizations. He continued saying:
“To achieve civil peace in Lebanon, we have to face all
such theories: There are neither different civilizations
in Lebanon, nor multiple civilizations, as some are
claiming!” The higher interest of Lebanon lies in its
cultural security, and to preserve it, we must carefully
select the terms we use in our discourse.
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Going back to the theme of the conference, Corm
demanded this mentality to be changed: “In their demand
for a unified Personal Status law, the secular laypeople
are actually proposing the addition of a nineteenth
denomination; that of the secularists. This, in itself, is
illogical!” He added that the unified Personal Status law
must apply to everyone, not only to those who are part
of the so-called nineteenth denomination. And anyone
who would like to follow the rules of his/her religion or
denomination is free to do so.
Corm concluded by saying that he will not tackle
the third part due to lack of time. He closed saying:
“If we restore ethical conduct in political life, we can
constructively propose alternatives such as having
the critical offices in the state allocated according to a
rotation basis among different denominations.” This
might solve many problems while preserving equality
between Muslims and Christians in general.
Moderator Rammal gave the floor to Minister Khaled
Kabbani who spoke of the problematic relation between
the sectarian system and public administration. Kabbani
began his intervention by saying that the Lebanese
Constitution is the life charter that governs political and
social life in Lebanon and the live expression of the
lived reality. It also reflects the Lebanese social structure
which is based on sectarian diversity and grants all
denominations a constitutional and political existence.
Kabbani added that all the pacts upon which the
modern state of Lebanon was established – The 1926
Lebanese Constitution, the 1943 National Pact, and the
1990 Taif Agreement – considered political sectarianism
as a temporary system of power sharing and governance.
They all insisted on its cancellation for the purpose of
preserving supreme national interests. He confirmed
that the philosophy behind these charters adopting the
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sectarian formula was to guarantee equality among the
different religious communities and prevent one group
from monopolizing power.
Referring to the influence of the sectarian political
system on the Public Administration, thus, on the
rise of the State of Law, Kabbani said that the Public
Administration is flooded by political exploitation of
sectarianism and is even used in political conflicts. This
has weakened it and made it lose its impartiality and role
in serving citizens by virtue of the laws without any
discrimination. The Public Administration has become
the property of religious communities under the pretext
of preserving their rights. This, too, has crippled the
process of accountability and the rule of law. Officials
now consider themselves to be the guardians of their
denominations. To hold them accountable means to
hold accountable the whole religious community they
represent. This has made the role of oversight institutions
obsolete and prevented Lebanon from becoming a State
of Law and institutions.
Furthermore, the sectarian system facilitated the
spread of corruption in public administrations, coupled
with a lack of will to combat it. Corruption has become
a natural phenomenon and part of the local culture to
the extent that corrupt pride themselves with such illbehavior providing them with money, power, influence,
protection, and, worse still, better social standing.
Corruption is a key impediment to building the State of
Law in Lebanon.
He concluded by saying that the Public Administration
suffers from many other problems. These can be
summarized into three: The legislative process and misty
legislative texts governing the Public Administration; lack
of qualified human resources and lack of incentives and
accountability; and, lack of a sound work environment
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in administrations. Kabbani concluded by emphasizing
the necessity of changing the mindset of officials who
have transformed the sectors of public administration
into cantons, stressing that administrative reform starts
with a political will to abolish political sectarianism.
Former MP Salah Hnein’s intervention tackled the
problematic relation between the sectarian system and
the legislative process. He said: “There is no doubt that
religious beliefs and traditions deserve our utmost respect.
Yet, Article 19 of the Lebanese Constitution granted
religious leader the right to refer to the Constitutional
Council in all matters of personal status, freedom
of belief and religious practice, and the freedom of
religious teaching.” He called for the cancelling of this
article since the Lebanese Constitution guarantees all the
freedoms mentioned above and since public freedoms
are a national issue rather than a sectarian one. He added
that any proposal to abolish political sectarianism will
be challenged before the Constitutional Council by
these leaders. It is strange to see that the legislators who
paved the way to cancelling political sectarianism set
an impediment to it, represented in Article 19 of the
Constitution.
As to the sectarian and political exploitation of
the legislative process, he shed the light on a new
phenomenon, that of placing the National Pact vis-àvis the Constitution for the purpose of questioning the
legitimacy of the laws. He called it a heresy especially that
the 1990 Constitution included all what the Lebanese have
agreed on and brought together the 1926 Constitution,
the National Pact, and the Taif Agreement. Consequently,
these three documents became an integral part of the
Constitution. He added: “Thus, no one should refuse to
implement the Constitution arguing that it contradicts the
Pact. Quite the opposite: To implement the Constitution
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Public
Administration
is flooded by
political
exploitation
of sectarianism

is to respect the National Pact.”

For the unspoken part
of the National Pact, its first
part relates to the reservation
of the top three offices in the
state for representatives from
certain religious communities.
This part is still agreed upon
and implemented. As for the
second part, which is known
as “no to the West, no to the
East”, it refuses any form of submission to neighboring
or Western countries, as a joint commitment to establish
a non-aligned state and to preserve supreme national
interests, achieve peace, and build a state.
Consequently, he stressed that the National Pact does
not mention the participation of religious communities
in constitutional institutions as a condition for their
legitimacy. So, if a certain group refuses to attend the
council of ministers or the parliament’s sessions, they
have no right to cite the Pact in order to challenge
the legitimacy of either. Quorum is met according to
requirements set by the Constitution and not by whether
all denominations are represented. He considered that
the problem does not lie in the democratic parliamentary
system which is based on confessional balance, respect
of plurality, and competence. It is in those who have
misused the system, transforming it into a quota system.
During the discussion, the participants stressed that
plurality in Lebanon must be an enriching factor rather
than a threatening one, hence the importance of rejecting
sub-affiliations. They also considered the sectarian system
to have proven its failure repeatedly, leaving Lebanon
an easy prey to superpowers. They insisted on putting
end to the false claim that there is a civilizational schism
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among the Lebanese.
The third session, entitled “Geopolitical Challenges
hindering the State of Law”, was moderated by the
Dean of the Faculty of Information, Georges Sadaka.
He introduced the three speakers: Former Minister
Rachid Derbas, MP and Lecturer at the Lebanese
University Ali Fayad, and Professor Sami Aoun from
Sherbrooke University in Canada.
Former Minister Derbas began his intervention
by objecting to the title of the conference, for it denies
the existence of a state in Lebanon, which is not true!
He believes that the issue to be raised instead is how to
implement the laws in a State of Law and consequently
whether the Lebanese components can reach a unified
vision on foreign policy. After presenting a historical
overview of Lebanon’s relations with foreign entities
(starting with Hiram I of Tyre, Fakhreddine II, and
Bachir Shehab the Great), Derbas considered that
these examples “have casted a shadow on our modern
state, especially since the events of 1958, to the defeat
of 1967 and until [the outbreak of civil war in] April
13, 1975”. Therefore, the answer to the question set to
debate is negative, since internal conflicts and quarrels
have dominated the political life in Lebanon since
its inception as a state in the early 20th Century (and
even before), with the encounters between Qaysis and
Yemenis, Druze and Maronites, as well as the differences
among several antithetical ideologies such as that
pledging for the country independence and sovereignty,
and those pro-Ottomanism and Arabism.
He further added that the question raised by the
conference (on whether national sovereignty can be
achieved in the presence of external projects for the
region or through aligning with one or more of these),
is closely linked to another question on whether the
27

Crossing towards the State of Law

Lebanese can have shared vision of national interests.
Only when they can, agreeing on one foreign policy to
protect Lebanon’s interest will be a given. It is a simple
equation: Can Lebanese different political parties agree
on electricity, solid waste, oil investment, financial policy,
Syrian refugees, combatting terrorism, or the importance
of the Lebanese diaspora? The answer is no. Then, how
can they agree on one foreign policy?
He concluded by saying that Greater Lebanon is a
genius formula that we need to firmly cling to now more
than ever.
Moderator Sadaka then gave the floor to
Sami Aoun whose intervention was entitled “Impact
of Lebanese parties’ connections to the regional
players’ ambitions and their expansionist plans on the
establishment of the State of Law.” Aoun said that he
will tackle the signs of the crisis engulfing democracies
in general, and Western democracies in particular, and
how it influences democracy in Lebanon especially that
Western democracies constitute the vital source of “the
Lebanese democratic experience.”
He set the hypotheses that constitute the basis
of his intervention: First, acknowledging that Lebanese
democracy is not imposed by foreign powers and that
it was neither consensual nor confessional, because
Lebanon was established on national or civil basis and
not on sectarianism. Second, domestic issues cannot be
isolated from regional or international events. Third, it
is not necessary to govern the Lebanese diversity with
sectarianism. And fourth, a State of Law or a State of
Right cannot but be a democratic state.
Aoun clarified that the presence of signs indicating
that Western democracies are in crisis does not mean
that their existence is threatened; instead, it means that
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they are suffering from a disease akin to what Western
countries had experienced in the 1930s and 1940s with
the emergence of Nazism. Today, Western democracy
has lost its appeal after violations of the law, corruption,
and the use of non-democratic means which promotes
authoritarian ideologies. Added to this, the Western
media has lost its credibility. All this impacts the Lebanese
democracy.
On the other hand, the crisis in Western
democracies will lead to a geopolitical crisis. When the
West is witnessing a strategic internal crisis, it will be also
subjected to an external one. When Western democracies

Greater Lebanon
is a genius formula
we need to firmly
cling to now more
than ever.
lose trustworthiness, they will be inept to promote their
democracy, which negatively impacts Lebanon as well
as its surroundings. Western democracies have failed to
impose their democracy with soft hand means, as they
have failed to do so with heavy hand means.
He concluded by saying that Lebanon is severely
affected by the nonexistence of breeding ground for
democratic values in its surroundings, yet it cannot but
interacts with both the East and the West. Nevertheless,
Lebanon is immune; and its immunity is inherent. It is
impossible for Lebanon to be a religious or confessional
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or sectarian state. It should strive to spread a peaceful
civil culture that prevents the ambivalence between
religion and politics and promotes citizenship. We cannot
achieve such a goal without democracy, and we cannot
reach political modernity without being citizens.
Ali Fayad’s intervention was entitled “The state’s
project versus the interests of regional states.” He said
that there are three geostrategic dimensions that protect
Lebanon: The Mediterranean to the West; Palestine
to the South; and Syria to the East and North. The
Mediterranean is a window to the world, to trade, and
to foreign relations. Israel is the enemy, and Syria has the
longest land borders with Lebanon and is its economic
lifeline.
He added that historically, Lebanon has always
been profoundly affected by the regional trends and
balance of power, and Syria has played a key role in
altering the latter. He continued by saying that Lebanon
has traditionally been in the heart of three major
conflicts putting its stability in jeopardy: the Arab-Israeli
conflict, the inter-Arab conflicts, and the Arab-Western
conflict. In addition, other major events left their mark
on Lebanon such as the Syrian crisis which altered the
geostrategic situation of both countries, whereby Syria
became a source of takfiri threat, and Hezbollah became
an important player at the regional and international
levels due to its intervention in Syria. “I believe this is
positive for Lebanon,” he said.
He explained that Hezbollah tried to prevent the
division of Syria and protect the state, while providing
help in carrying out political reform so that all Syrian
components participate in power. As to Turkey’s regional
role, he stated that since its chances to join the European
Union have dwindled to nil, it has attempted to play a
more vital role as a regional power. It first adopted the
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principle of zero problems and the use of soft power
along with economic superiority. However, the advent
of the Arab Spring pushed Ankara to reconsider its
policy towards the Middle East betting that this series of
uprisings would give it a grip on the Arab World. This
new foreign policy proved unsuccessful, and severed ties
between Turkey and Egypt are a blatant proof.
On the other hand, Turkey’s ambitions in Syria
received a severe blow with the ascendancy of Kurds
and ISIS. So, now, it can only hope to prevent Kurds
from potentially establishing a state and to have a say
in drawing the future of the region. Moving on to
Saudi Arabia, he said it is currently suffering from both
economic and ideological challenges, “for it is no secret
that the Kingdom is the source of Salafist extremism”.
It also suffers from security challenges namely the war in
Yemen along with its struggle with Iran, and is seeking
to preserve its leadership over the Sunni world. As to
the Iranian role, Fayad stated that Iran has a vision in
the region that revolves around the Palestinian cause,
supporting the resistance, crippling American expansion
in the region, and fighting radical thought and terroristSalafist groups. It also strives to build a joint Arab-Islamic
security space.
Furthermore, he added that the region is going
through an unprecedented period of clashes impacting all
of its countries, the most violent being the Syria conflict.
The countries mostly suffering from these clashes are
those structurally vulnerable or enduring civil conflicts.
He said: “In my opinion, the Syrian withdrawal from
Lebanon reordered the Lebanese politics, with domestic
concerns taking the lead in drawing the country’s foreign
policy”. He added: “As a Lebanese politician, I don’t
remember the Iranians ever imposing on us anything
pertaining to domestic affairs. On the contrary, the
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resistance has currently reached a status allowing it to
influence events outside the borders… In addition,
Hezbollah does not allow anyone to dictate policies at
odds with national interests.”
He continued saying that the practical question to
be asked is how the [Lebanese] state should deal with these
facts in a way that serves national interests. He stated that
the different Lebanese parties are the ones that attract
external interference. The fragility and weakness of the
political system and internal conflicts provide a fertile
environment for foreign interventions. In addition, the
unstable and irrational sectarian structure of the system
is considered a foothold for external interventions.
Finally, he spoke of three things that Lebanon has to
achieve:
1. Israel is an enemy that threatens Lebanon’s
security. Lebanon must acquire the capacity to
counter this threat.
2. Lebanon should always maintain friendship and
cordial ties with Syria as a state regardless of the
regime in power. A stable Syria is vital to ensure
Lebanon’s security, political, and economic
stability. Moreover, the solution to the Syrian crisis
will affect Lebanon whatever its underpinning
principles are: Will Syria be divided into several
states? Will it become a federacy? Or will it be a
centralized state?
3. Combatting the Takfiri threat in all its forms.
He concluded by stressing that we need to build a
flexible state as an alternative to failing state to pave the
way towards a solid and strong state. The region stands
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nowadays at an important
crossroads with many looming
wicked challenges that cannot
be tackled by conventional
means.

The weakness
of Lebanon’s
political system
incites foreign
interventions

The following discussion
mainly focused on Hezbollah’s
role in Syria. A participant
addressed a question to PM
Fayad on the repercussions
of the request issued by the
US representative at the United Nations asking Iran
to withdraw its militias from Syria. Fayad said that
we cannot but move headstrong to achieve a political
solution in Syria and put an end to the war once and
for all while ensuring the political participation of all
Syrian social components. “As to the American pressure
exerted to vacate the scene before the opposition and
takfiri groups, this is a red-line we cannot allow and it will
not lead to a solution for the crisis”, he said, reasserting
that Lebanon’s security is an off-limits arena when it
comes to Hezbollah.
While another participant stated that history has
proven that when Syria is stable, Lebanon is not, and
when Syria is not stable, Lebanon is, Fayad underscored
that a U-turn path is currently impossible for Lebanon;
the country is before a historic opportunity to contribute
to the rebuilding of Syria, stressing that Syria will witness
the emergence of a new political order that will be in
Lebanon’s best interest.
When asked about whether Hezbollah can be flexible
itself and allow for some space to save whatever can be
saved to build the State of Law, Fayad said that as much
as Hezbollah is strong when it comes to the resistance,
as much as it asserts flexibility in domestic affairs.
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The conference was concluded with Minister Derbas
confirming the principle of a flexible state because a
weak state can be destroyed and a heavy handed state
can be broken. Therefore, we must choose flexibility in
political engagement based on common interests.
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