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ى من صالحيات رئيس الجمهورية 
ّ
ماذا تبق

ب���ع���د ات�����ف�����اق ال����ط����ائ����ف؟ وك����ي����ف ي���م���ارس 
دوره ف���ي ال��س��ه��ر ع��ل��ى اح���ت���رام ال��دس��ت��ور. 
هذه  من  الجمهورية.  حامي  يبقى  الرئيس 
التساؤالت طرح "دور رئيس الجمهورية في 
ادارة الشأن العام بعد الطائف"، في طاولة 
مستديرة نظمت في حرم العلوم االجتماعية 
في جامعة القديس يوسف، وتحدث فيها 
ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق م��ي��ش��ال س��ل��ي��م��ان، وزي���ر 
ال���دول���ة ل��ش��ؤون رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة سليم 
ج��ري��ص��ات��ي، ال��دك��ت��ور ش��رب��ل م����ارون، وأدار 
العامة والحكم  الحوار مدير مرصد الوظيفة 

الرشيد البروفسور باسكال مونان.
اعتبر مونان في كلمته أن الرئيس تمتع 
ف���ي م��رح��ل��ة م���ا ق��ب��ل ال���ط���ائ���ف ب��ص��الح��ي��ات 
ك��ث��ي��رة. وق��د شكل ات��ف��اق ال��ط��ائ��ف صيغة 
ح��ك��م ج���دي���دة ب��ي��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن. وان��ت��ق��ل 
النظام ال���ذي ك��ان ال��دس��ت��ور فيه ق��د خص 
الى  مميزة،  بصالحيات  الجمهورية  رئيس 
طائفي،  توافقي  بنظام  تسميته  يمكن  ما 
بمجلس  االج��رائ��ي��ة  السلطة  أنيطت  حيث 

الوزراء مجتمعا. 
رئ��ي��س  م��داخ��ل��ت��ه رأى س��ل��ي��م��ان ان  ف���ي 
ال��ج��م��ه��وري��ة ه��و رئ��ي��س ال��دول��ة ورم���ز وح��دة 
ال�����وط�����ن. ي���س���ه���ر ع���ل���ى اح�����ت�����رام ال���دس���ت���ور 
ووح��دت��ه  لبنان  اس��ت��ق��الل  على  والمحافظة 
وسالمة اراضيه. شخصيته وصفاته تمكناه 

من تأدية دوره في ادارة الشأن العام الناتج 
صراحة  عليها  المنصوص  الصالحيات  من 
في الدستور، عن المهمات المنوطة برئيس 
ال��ج��م��ه��وري��ة وع���ن ال��م��واق��ف ال��م��س��ت��م��دة من 
روح ال���دس���ت���ور ب���واج���ب ال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه. 
للبالد  ال��ع��ام��ة  السياسة  إي��ق��اع  وه��و ض��اب��ط 
الدولة  الخارجية. يرسم سياسة  والعالقات 
التي تتفرع منها  ال��وزراء  العامة في مجلس 
السياسات الخارجية، االقتصادية، االمنية، 

التربوية، والبيئية...
وأوض���ح أن��ه ال يمكن ألي م��س��ؤول او أي 
س��ل��ط��ة ان ت����ؤدي دوره����ا ك��ام��ال او ت��م��ارس 

االخ���رى  ال��س��ل��ط��ات  ع��ن  ب��م��ع��زل  صالحياتها 
والمؤسسات.

أم��ا ج��ري��ص��ات��ي، ف��ق��ال إن وثيقة ال��وف��اق 
ال����وط����ن����ي، ال����ت����ي ك������ان ق�����د ت����وص����ل إل��ي��ه��ا 
بصيغتها الراهنة، وفي رعاية عربية حثيثة، 
ال��ن��واب ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون، أق��ره��ا مجلس ال��ن��واب 
ف����ي ج��ل��س��ت��ه ال���م���ن���ع���ق���دة ف����ي 5 ت��ش��ري��ن 
المجلس  رئ��ي��س  واع��ت��ب��ره��ا  ال��ث��ان��ي 1989، 
لنا  أنها بمثابة "عقد وطني ملزم  في حينه 
معنويا وسياسيا". ورأى "إن هذه الطبيعة 
دستور  أنها  حيث  من  للوثيقة،  المزدوجة 
واتفاق سياسي، وفي مطلق األح��وال عقد 

وطني، تبرر مقاربتها من الناحية الدستورية 
كما من الناحية السياسية معا، في معرض 

اإلحاطة بموقع رئيس الجمهورية ودوره.
ل��ل��دس��ت��ور  ال���راه���ن���ة  ال��ص��ي��غ��ة  أن  ورأى   
اللبناني، فضال عن افتقادها الخطير موقع 
إنما تشوبها عيوب  الحكم ودوره وقدراته، 
الدستور  وتناقضات وثغرات كثيرة أصبح 
الحياة  مواكبة  عن  وعاجزا  عليال  معها كهال 

العامة.
الرئيس  باستبطان  اإلن��ج��از  إل���ى  وأش����ار 
القصوى  بالحدود  الدستور،  صالحياته من 
التي يتيحها، فال يخشى من ممارستها، بل 
والوسائل  قسمه  منطلق  م��ن  عليها  ُي��ق��دم 
المفترض توافرها لديه لعدم النكوص به.
وتحدث مارون أخيرًا، فقال إن "هناك 4
اتفاق  ال��ى  التوصل  منذ  للجمهورية  رؤس��اء 
قالوا  الممارسة  بعد  ال�4  والرؤساء  الطائف. 
الجمهورية  رئ��ي��س  إن ص��الح��ي��ات  معناه  م��ا 
كما ه��ي بحاجة ال��ى ت��ع��دي��ل. وت��وق��ف عند 
رئيس  يمثله  بما  ليختم  منهم،  كل  تجربة 
الجمهورية الحالي ميشال عون، وهو رئيس 
ال��ن��ي��اب��ي��ة األك��ب��ر ف��ي مجلس  يملك ال��ك��ت��ل��ة 
ال��ن��واب، ول��ه تأييد شعبي واس���ع. وق��ال ان 
م��م��ارس��ت��ه ال��ح��ك��م ف��ي خ���الل ث���الث س��ن��وات 
استخدامه  بينت  رئيسا  انتخابه  من  تقريبا 
ب��ع��ض ال��ص��الح��ي��ات ال��دس��ت��وري��ة ب��م��ا ي��ع��زز 

صورة الرئيس القوي.
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