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مسره
أنطوان
ّ

عضو المجلس الدستوري .رئيس كرسي األونيسكو لدراسة األديان
المقارنة والوساطة والحوار ،جامعة القديس يوسف.

"ي�ف�ق��د ل�ب�ن��ان م �ب��رر وج� ��وده اذا ل��م يكن
رسول رسالته".
غسان تويني2001 ،
يواجه لبنان في الخطاب السياسي ً
غيابا
ل�م�ص�ط�ل�ح��ات ك��ان��ت دائ �م��ة ف��ي ال �ت ��داول:
ق �ض �ي��ة ل �ب �ن ��ان ،ل �ب �ن��ان ال ��رس ��ال ��ة ،ال�ع�ي��ش
ال �م �ش �ت��رك .وي �ت��م ال� �ت ��داول ب �ع �ب��ارات ت�ب��دو
طبيعية :ال�ح�ص��ص ،ال�ح�ج��م ،ال ��وزن ،حصة
ال��رئ �ي��س ،ح�ص��ة ال �ح��زب ،وذل ��ك ف��ي مسار
قبلي في تبادل منافع وغياب شبه شامل
لمفهوم المصلحة العامة .هل لم يعد لبنان
قضية؟
األخ�ط��ر ال�ه��روب م��ن الموضوع م��ن خال
مقاربات قانونية ،وال أقول حقوقية :تعديل
الدستور ،تعديل الطائف ،تعديل النظام!
ُ ّ
ت �م��ث��ل ال �م �ق��ارب��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة ،légaliste
ّ
ً
ول � �ي� ��س ال � �ح � �ق ��وق � �ي ��ة ،ه � ��رب � ��ا م � ��ن ج ��دي ��ة
التشخيص والمعالجة .تنطلق األول��ى من
الفرضية ان السياسيين يحملون مجموعة
التشريع اللبناني ً ومجموعة  .Dallozوإذا
كان التطبيق سيئا ،فذلك بسبب القانون!

ً
قد يكون القانون عائقا .لكن االنسان هو
المسؤول.
تندرج األول��وي��ات في السياقات العشرة
اآلتية:
.1ال انتظام ألي منظومة دس�ت��وري��ة في
حاالت االحتال" :مروان ّبدك ّ
تروحنا":
ال تصح مقاربة المنظومة الدستورية في
لبنان منذ  1990بمعزل عن واقع االحتاالت
وال��وص��اي��ات والضغوط الخارجية المباشرة
او بالوكالة .ينطبق ذلك على كل األنظمة
ال��دس�ت��وري��ة ف��ي ال�ع��ال��م .ال ي ��زال ل�ب�ن��ان في
وض��ع االح �ت��ال ب��درج��ات متفاوتة .ه��ذا ،ال
يبرر تقاعس اللبنانيين .الدولة منقوصة اذا
لم تحتكر وحدها القوة المنظمة .لنستمع
الى ما قاله الوزير مروان حماده في الجلسة
النيابية في :2005/2/28
ُ
"كلفت اعداد المقدمة السياسية للبيان
ال � � � ��وزاري .ف �ق �م��ت ب��ال �ع �م��ل وع��رض �ت��ه ع�ل��ى
ال�ش�ه�ي��د ال��رئ �ي��س رف �ي��ق ال �ح��ري��ري ف��واف��ق
ع�ل�ي��ه ب��اس �ت �ث �ن��اء ص�ف�ح��ة واح� � ��دة ،اري� ��د ان
ي �ع��رف ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون م��ا ه ��ي ،رم��اه��ا ف��ي سلة
ُ
ً
متعجبا
فنظرت اليه
المهمات قرب مكتبه

ً
ومتسائا" :اين اخطأت يا دولة الرئيس؟"،
ً
ً
وكانت الصفحة تتضمن سطرا واحدا يؤكد
ّ
مسلماتنا الوطنية المبنية على اش��ارة الى
ّ
اتفاق الطائف .نظر الي دولته وقال" :جايي
على ذكر الطائف يا مروانّ ،بدك ّ
تروحنا؟"
( )...يذكر الطائف مع كل االستحقاقات
ان�س�ح��اب��ات س��وري��ة ل��م ت�ت��م ول��م ي�ك��ن ،كما
يبدو في ّ
النية ،اتمامها (.")...
.2ميثاقنا األخير "نغنيه وال نلغيه":
ال �ح��اج��ة ال ��ى م �ق��ارب��ة م��واث �ي��ق ل �ب �ن��ان من
منظور العلم الدستوري المقارن ،وخصوصا
م �ن��ذ م��ؤت �م��ر األون �ي �س �ك��و ع ��ام  1971ح��ول
"أنماط البناء القومي" .قال الرئيس رشيد
ك��رام��ي ف��ي خ�ض��م ال �ح��روب ف��ي ل�ب�ن��ان ع��ام
 1976ح ��ول م �ي �ث��اق " :1943ل�ن�ع�م��ل لما
ُيغنيه وال ُيلغيه".
" .3السهر على احترام الدستور" :يعلو
ّ
المعدلة
هذا الموجب ،الوارد في المادة 49
في الدستور اللبناني في ما يتعلق برئاسة
الجمهورية ،على إيديولوجيا الماضي حول
"صاحيات رئيس الجمهورية" .فهو يجعل
رئاسة الجمهورية فوق الصاحيات ويوفر

استعادة سلطة المعايير :تطبيق الميثاق
والدستور والقوانين
دورا ً
لها ً
ناظما في ميزان متعدد الطوائف
ك �ل �ب �ن��ان .ه ��ذا ال �ت �ع��دي��ل ه��و ث �م��رة م�خ��اض
عسير في تربيع الدائرة لتحقيق توازن بين
ثاثة مواقع عليا في السلطة ،وال سيما بعد
االتفاق الثاثي في  .1985/12/18اختبرناه
خ��ال "ال��وس��اط��ة الديبلوماسية االلمانية-
الفاتيكانية-األوروبية عام ."1986
 .4الحكومة سلطة "إجرائية" :ال اصاح
وال ت�غ�ي�ي��ر وال م�س��ؤول�ي��ة وال ش�ف��اف�ي��ة وال
مكافحة ف�س��اد وال ف�ص� ً�ل ب�ي��ن السلطات،
ً
مصغرا .ورد في
اذا كانت الحكومة برلمانا
الدستور اللبناني وصف السلطة التنفيذية
ب��"اإلج��رائ�ي��ة" أي ،بحسب "ل�س��ان ال�ع��رب"،
جعل األمور تجري.
 .5تطبيق القوانين :ال يوجد في لبنان
ال �ي��وم ق��ان��ون واح ��د ُم�ط� ّ�ب��ق ب�ك��ام�ل��ه .واج��ب
الحكومة السهر على تطبيق القوانين.
 .6معهد ال��دروس القضائية :ان��ه البناء
األس� ��اس� ��ي ف ��ي اص � ��اح ال �ق �ض ��اء ال �ل �ب �ن��ان��ي
وإن �ت��اج جيل ج��دي��د م��ن ال�ق�ض��اة يتمتعون

ب��اس �ت �ق��ال �ي��ة ذات� �ي ��ة وادراك ل�ل�م�س��ؤول�ي��ة
االج �ت �م��اع �ي��ة خ � ��ارج ال� �ت ��أوي ��ل ال �ك �س��ول او
المتواطئ لموجب التحفظ.
 .7المعهد ال��وط�ن��ي ل ��إلدارة :ت��م ان�ش��اؤه
ك�م��ؤس�س��ة م�س�ت�ق�ل��ة .اف �ت �ت��ح ف��ي اح�ت�ف��ال
رسمي بالتعاون مع المعهد الوطني لإلدارة
في فرنسا .استعاد مجلس الخدمة المدنية
سلطته ال�ت��ام��ة ع�ل��ى المعهد ب�ع��د تفشيل
متعمد لهذا المسار اإلصاحي.
 .8االصاح اإلداري من خال خبرة الوزير
فؤاد السعد :ابرز خبرة نموذجية في اإلصاح
اإلداري ،وان كانت محدودة ،بعد الرئيس
فؤاد شهاب ،هي التي مارسها الوزير فؤاد
السعد بصفته وزي��ر دول��ة لشؤون التنمية
اإلدارية في االعوام .2004-2000
 .9خطة ال�ن�ه��وض ال�ت��رب��وي :ال سياسة
عامة تتمتع بالفاعلية واالستدامة من دون
تخصيب ت��رب��وي .ح�ص��ل ذل��ك ف��ي المركز
التربوي للبحوث واالنماء باشراف البروفسور
منير أب��و عسلي في االع��وام ،2002-1996

وال س �ي �م��ا ف ��ي ب ��رام ��ج "ال �ت��رب �ي��ة ال �م��دن �ي��ة"
"والتاريخ" .صدرت البرامج بإجماع مجلس
الوزراء ثم تم تعطيلها!
 .10ال� �ق ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة:
النقابات والهيئات المهنية هي التي تحقق
ال �ت��وزان ف��ي م��واج�ه��ة دي�ك�ت��ات��وري��ة اقطاب
قبلية وحزبية .الحاجة اليوم الى:
 مبادرة سياسية تجمع سياسيين كمافي السابق حول لبنان القضية والرسالة.
 مجتمع مدني يتصرف ًمدنيا.
 مسار جامعي ال يكتفي بنقل معارف فيالجامعات بل معرفة مسؤولة.
 مسار ثقافي في سبيل استعادة قيملبنان التأسيسية في االعوام 1943-1920
وابرزها تسع :الميثاق ،لبنان الكبير في كل
ّ
مكوناته ،استقال ،سيادة ،عروبة حضارية
ول�ي�س��ت ع��روب��ة ال�س�ج��ون وب ��دون تحالفات
إقليمية مشبوهة ،حريات ،عيش مشترك،
حوار من دون توكيل ،الحذر في العاقات
الخارجية.

