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ال يتناول تنظـيم احلكـم      للمجتمع، وهو   ألساسي  االقانون  هو  لدستور  ا
د األولية اليت تستمد    وطرق ممارسته فحسب، بل يشتمل أيضاً على القواع       

 مما جيعل القانون الدستوري يف واقعه العلمـي         االدولة منها عناصر بنيا   
  .قانون الدولة برمتها

على تلك  ، من اخلطأ، أن جنعل الدستور مقتصراً        ومن خالل هذا التعريف   
 املبادئ   إذ أن للدستور مصادر أخرى يف مقدمها       الوثيقة املسماة الدستور،  

ذات القيمة  املواثيق  األعراف الدستورية و  و لس الدستوري، قررها ا ياليت  
  .الدستورية

واملواثيق هي خطوط عريضة ترمسها القوى الفاعلـة يف اتمـع سـواًء             
 ، تضع التزامات على عاتق السلطات،     بالطريق العقدي أو بالفرض الثوري    

ه وآماله  وال يتقبل الرأي العام هذه املواثيق إال إذا جاءت معبرة عن رغبات           
  .ومنبثقة من طبيعته

درجت الكثري من الدول على إصدار املواثيق العامـة ذات األبعـاد            قد  و
الفلسفية وذلك إثر التحوالت الكربى اليت متر فيها الدول أو بعد احلروب            

 ودف هذه املواثيق لتأسيس بنيـة فكريـة تقـوم عليهـا       ،أو الثورات 
  .اتمعات
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ـ   عاملية شهرة   ومن هذه املواثيق ما يأخذ     - العظمـى    شرعة متأصلة، كال
، ومهـا شـرعتان   )1689(، وشرعة احلقوق )1215 (-املاكانا كارتا 

مطبقتان يف بريطانيا، وإعالن حقوق اإلنسان املواطن الذي صـدر بعـد      
  . 1789الثورة الفرنسية عام 

 ميثاق العمـل البحـريين     عدداً من املواثيق منها،      يف الدول العربية  جند  و
، امليثـاق   )1999(اجلزائري   ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية   ،  )2001(

) 1977(  يف ليبيـا   إعالن سلطة الـشعب   ،  )1991(الوطين األردين   
امليثـاق  ،  ) 1988( يف ليبيـا     اإلنسانالوثيقة اخلضراء الكربى حلقوق     و

 امليثاق الوطين الفلـسطيين ، )1969( يف الصومال بيضاءالثورة لل األول
)1964(.  

اختلف الفقهاء بني عـدة  إلعالنات، قيمة القانونية هلذه املواثيق وا    الحول  
مذاهب، األول يضع هلذه املواثيق قوة معنوية وتوجيهية فقط، ويعتربهـا           

االجتاه الثاين يضعها على مستوى واحد مع        .موجهات غري ملزمة قانونياً   
ا يف  يـضعه فاالجتاه الثالث    أما   .التشريع العادي الصادر عن جملس النواب     

 .مصاف النصوص الدستورية اليت ال جيوز مسها إال بنصٍ دستوريٍ الحق          
حتيل إىل هـذه    هي اليت   الدساتري  ويستند أنصار هذا االجتاه على واقع أن        

الشرعات أو املواثيق، مما جيعلها نصاً مكمالً لدستورٍ مكتوب، ما يضفي           
  .عليها القيمة الدستورية بالتبعية

أتى من   اإلحالة، فإن القيمة الدستورية هلذه املواثيق تت       وأما إذا مل تتم هذه    
  .حاضر األمة وماضيهاكوا تعبرياً عن فكرة متأصلة يف 



 

7 

 منـذ   كرسةامل الصيغة :ملواثيق ذات القيمة الدستورية هي    ويف لبنان فإن ا   
وثيقـة الوفـاق الـوطين      ،  1943 لعام   امليثاق الوطين عهد املتصرفية، و  

  .2008 لعام  الدوحةاتفاق، وأخرياً 1989
ـ وما يدعم القوة الدستورية هلذه املواثيق، هو أن كلَّ ميثاقٍ منـها ي             ت ثب

   .ركناً من أركان الدولة
، وبعـد ذلـك   كما تعرفون شعب وأرض وسلطة ذات سـيادة    فالدولة  

وبـدون هـذه    . دستور ينظِّم العالقة بني أركان الدولة والسلطات فيها       
  . أو متعذر التطبيقاًالدستور منقوصيصبح اليت ذكرناها األركان 

: ومكونـات الدولـة   الدستور  وملا مل يكن هناك جمال لالنفصال بني        لذا  
أخذت املواثيق قوا لكوا أتت بقواعد      قد  ف،   والسيادة الشعب واألرض 

املواثيـق  موجزٍ عن   وسنتعرف يف هذه الدراسة على      . مثبتة هلذه األركان  
 نعرض الوقائع ذات الصفة     ، مثَّ   )أوالً(اق الدوحة   اللبنانية السابقة على اتف   

ق ومضمونه  ، مثَّ إقرار االتفا   )ثانياً(دوحة  ق ال  على اتفا  ةالدستورية السابق 
  ). اًرابع(مربرات منحه القيمة الدستورية و، )ثالثاً(
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واثيق اللبنانية ذات القيمة الدستورية، الصيغة اللبنانية، وامليثاق        تعد من امل  

  .الوطين، ووثيقة الوفاق الوطين
  
I−	����)א���	.���א� �

 وهو ركـن  بالركن األول من أركان تكوين الدولةالصيغة اللبنانية تتصل  
كان قدر لبنان أن يكون دولة متعددة الطوائف واملذاهب         حيث  . الشعب

مجيـع  شاركة يف احلكـم بـني        وجوب امل  اللبنانية على فقامت الصيغة   
فلبنان ال حيكم مـن   .ذاهب اليت يتكون منها الشعب اللبناين     املطوائف و ال

 أن تستأثر بالسلطات وال ميكن إقصاء        منها طائفة واحدة، وال ميكن ألي    
  .أي طائفة عن احلكم

، واملسؤوليةوللصيغة اللبنانية القائمة على مشاركة مجيع الطوائف باحلكم         
اخلـط   التارخيية للدستور اللبناين وهـي       أسس تارخيية تعود إىل املصادر    

الذي نـص علـى      1856 شباط   18اهلمايوين الصادر مبوجب فرمان     
الضمانات الدينية جلميع رعايا األمربطورية العثمانية بال متييز بني الطبقات          

الروحية جلميع  وال بني العبادات، كما نص على االمتيازات واحلصانات         
  . الطوائف املسيحية وامللل اإلسالمية
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س كـر ليكنظام جديد للحكم يف جبـل لبنـان،          نظام املتصرفية مثَّ جاء   
 مبوجـب   نظام االنتداب لطائفية يف اهليئات اليت أنشأها ، وكذلك فعل         ا

 369/1920 املعدل بـالقرار     1920 أيلول   1 تاريخ   336القرار رقم 
ت هذا التمثيل   بمثَّ ثُ ،  نون األساسي لدولة لبنان الكبري    الذي يعد مبثابة القا   

 آذار 8تـاريخ   1307أصدر املفوض السامي القرار رقم الطائفي عندما  
  . صالحيات احلاكم وإنشاء الس التمثيلياملتعلق ب  1922

 الصيغة اللبنانية هي صيغة طائفية تقوم على مـنح الرئاسـة للطائفـة       إذاً
وبـدأ  م املتصرفية، وتعطى الرئاسة الثالثة للطائفة الـسنية      أيامنذ  املارونية  

 1947، ومنـذ العـام      1936ذا العرف منذ العـام      املستمر  عمل  ال
 أمـا الـوزارة والنيابـة       .أصبحت رئاسة جملس النواب للطائفة الشيعية     

  .والوظائف األوىل يف الدولة فهي بدورها خاضعة للتوزيع الطائفي
هي أهم مكونات النظام اللبناين، وهـي مـن أوىل          هذه الصيغة اللبنانية،    

وال ميكن خرق هذه    . املبادئ الدستورية اليت يقوم عليها نظامنا األساسي      
  .الصيغة أو املساس ا حتت أي ظرف

  
II−��א���,�ق�א�وط�� �

 ضـمان الوحـدة      إىل هدفالذي  ،  امليثاق الوطين بعد الصيغة نتكلم عن     
إىل منطق الوطن الواحد جلميع أبنائـه  الوطنية واخلروج من منطق الطائفة   

سيادة الدولة على    ضمان  ، مع   ضمن احلدود النهائية املكرسة يف الدستور     
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 وال محايـة  -كما يطالب املسلمون– هذه احلدود  فال اندماج مع سوريا  
   .  كما يطالب املسيحيون-أجنبية

، بدأت تظهـر بـوادر      ) 1943(في السنوات السابقة على االستقالل    ف
رب إسالمي مسيحي، جسده كل من الرئيـسني بـشارة اخلـوري            تقا

الذي كان من نتائجـه املباشـرة     فوضعوا امليثاق الوطين    . ورياض الصلح 
والدة خيار وطين مشترك بني الطوائف اللبنانية، فأسهمت هذه الوحـدة           

  . الفوز يف معركة االستقاللب
 بنص مكتوب، وإمنـا     وامليثاق الوطين، خبالف الصيغة اللبنانية، مل يكرس      

جند مصادره يف خطب الشيخ بشارة اخلوري والبيان الوزاري حلكومـة           
الذي أعـده رئـيس     ،  )1943 تشرين األول    7 (رياض الصلح األوىل  

اجلمهورية بشارة اخلوري ورئيس احلكومة رياض الصلح وحظي بإمجاع         
هذا تضمن   ف .جملس الوزراء الذي يضم ممثلني عن الطوائف الست الكربى        

، لكنـه مل يتعـرض      البيان برنامج سياسي متكامل لبناء دولة االستقالل      
، وإمنا أقـر باملبـادئ الالزمـة        1926ظام السائد يف دستور     لنهليكلية ا 

حاول التعايش مع الصيغة الطائفية ألنـه مل يـستطع          ، و للوحدة الوطنية 
ية على   خلق حلمة وطن   كانتن الغاية األساسية من امليثاق       رغم أ  جماتها

  .أساس املواطنة اللبنانية
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III−��א�و��ق�א�وط�	و,���� �
بعد سنوات طويلة من احلرب األهلية، أقرت وثيقة الوفاق الوطين يف العام            

، لتضع األسس الدستورية والوطنية للدولة اللبنانيـة، فتـضمت          1989
سـتور،  املبادئ العامة للدولة اللبنانية اليت أدرجت يف مقدمـة الد         الوثيقة  

وقال عنها رئـيس جملـس النـواب يف جلـسة مناقـشة احلكومـة               
بأا تسمو على مواد الدستور األخرى، وهي غـري    ) 17/12/2008(

  .قابلة للتعديل أو اإللغاء
تـه،  دميقراطي، عروبتـه،    لبنانسيادة  استقالل و : وتتلخص هذه املبادئ  

 مصدر الشعب،  املواطنني مجيع بني يف واملساواة العامة، احلريات هاحترام
 االقتصادي النظام،  وتعاوا وتوازا السلطات بني الفصل مبدأ،  السلطات

، للمنـاطق  املتـوازن  اإلمناء،  اخلاصة وامللكية الفردية املبادرة ةلاكف،  حر
 ،كان انتماء أي أساس على للشعب فرز ال،  شاملة اجتماعية عدالةحتقيق  

 العيش ميثاق تناقص سلطة يأل شرعية ال،  توطني وال تقسيم وال جتزئه ال
  .السياسية الطائفية إلغاء، املشترك

مثَّ يف باب اإلصالحات السياسية، جـرت إعـادة تنظـيم الـسلطات             
 ثنائية السلطة التشريعية بعد إلغاء الطائفيـة    ت الوثيقة   اعتمدف الدستورية،

أ  يعتمد مبـد   ، الطائفية السياسية  بإلغاءيف فترة انتقالية تنتهي     السياسية، و 
 وفيما خـص    .ل جملس النواب  تناسب بني الطوائف واملناطق يف تشكي     ال

السلطة التنفيذية فأصبحت مناطة مبجلس الوزراء الذي يشكِّل حكومـة          
، على أن تتمثل يف      الطائفية السياسية  إاءوحدة وطنية دائمة حىت تاريخ      
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 ومن أهم اإلصـالحات األخـرى،       ،لس الطوائف بصورة عادلة   هذا ا
ألعلى حملاكمة الرؤساء والوزراء،    ء الس الدستوري وإحياء الس ا     إنشا

  نظام الالمركزية اإلدارية، وفرض احملافظـة كـدائرة انتخابيـة،          ارقروإ
التزامـات وطنيـة علـى       إصالح نظام التعليم الرمسي وجمانيته، وفرض     و

  . اإلعالم اخلاص
 التنـسيق أسـاس   علـى   لعالقات اللبنانية السورية    ت الوثيقة ل  نظَّمما  ك

 إطـار  يف البلدين مصلحة حيقق مبا ااالت، شىت يف البلدين بني والتعاون
 أحكاماً خاصة ببسط سيادة     تتضمنوكلك  . همامن كل واستقالل سيادة

الدولة على كافة أراضيها وحترير لبنان من االحتالل اإلسرائيلي كهـدف    
  .وطين

 أن ميثاق الدوحة، لـيس أول       يأيت عرضنا هلذه الوثائق للداللة أوالً على      
املواثيق اللبنانية، بل جاء ليثبت أن النظام اللبناين هو نظام ميثـاقي، مـا              
يدفعنا لالعتقاد بالقيمة الدستورية إن مل تكن فـوق الدسـتورية هلـذه             

 .املواثيق، وثانياً إلثبات التقارب واالنسجام فيما بني ميثاق الدوحة وبينها         
 قيمته الدستورية من خالل الواقع السابق على        فلقد استمد ميثاق الدوحة   

صدوره، وإكماله ملواثيق دستورية لبنانية، وأخرياً لناحية مضمونه املتصل         
  .مبوضوعات دستورية حبتة
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 ومصطفة يف   ميثاق الدوحة، هو عبارة عن اتفاق بني قوى لبنانية متنازعة         
 آذار اليت كانت متوليـة للـسلطة وحتـوز          14جبهتني مها جبهة قوى     

، وقـوى   )من أعضاء جملس النـواب    % 55 (األكثرية يف جملس النواب   
ين احلر اخلـارج  ها التيار الوط آذار وحليف8 جببهة  ،املعارضة املسماة جمازاً  

  . آذار14من حتالف 
لنيابية األوىل اليت جـرت يف      بدأت األزمة بني الطرفني بعد االنتخابات ا      

% 55 آذار بنحـو     14حتالف قوى   ، وكان بنتيجتها فوز     2005أيار  
 آذار فيما عـرِف     8من مقاعد الربملان، بعد حتالفهم الظاهري مع قوى         

، إىل االنقـالب علـى      يومها بالتحالف الرباعي، فعمدوا بزهوة النـصر      
بعـد أن  ،   آذار 14 إىل جبهة باالنضمام  حلفاءهم االنتخابيني، وطالبوهم    

 خـارج جبهتـهم     وجود شريك يف احلكم أو يف الوطن      رفضوا القبول ب  
، بل وقفوا خبالل    ، ومارسوا سياسة االستئثار واإللغاء بكل صورها      املغلقة

 موقف املتفرج إن مل يكن املدين للمقاومة، وطالبوا         2006عدوان متوز   
 سالح املقاومـة،    خبالل فترة احلرب، أو على األقل حلظة انتهائها، برتع        

ورفضوا االعتراف بانتصار لبنان على إسرائيل، بل على العكـس قـالوا            
  . بازام لبنان ذه املعركة

وزراء املعارضة إىل االسـتقالة     هي دافع   االستئثار واإللغاء   فكانت سياسة   
 وزيري الطاقة   وتضمن كتاب استقالة  ،  من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة    
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 السنيورةاحلكومة فؤاد   ىل رئيس   املوجه إ  طراد محادة    حممد فنيش والعمل  
  : 11/11/2006بتاريخ 

 تشكيل حكومة   إىل اتفاق يؤدي    إىلبعدما تعذر التوصل    "
وحدة وطنية إثر انعقاد أربع جلسات تشاور يف خـالل          

 املاضي بسبب تعنت الفريق املمسك بـالقرار يف         األسبوع
ة الفاعلـة   جملس الوزراء، ونتيجة لرفضه مبدأ املـشارك      

والضامنة اليت تتيح إمكان املشاركة احلقيقـة يف القـرار          
  السياسي والتنفيذي على املستوى الوطين، 

 يف اال أمـام      وإفساحاً الدميقراطي مع نظامنا    وانسجاماً
 املسؤولية الكاملة عما يـصدر      هذا الفريق ليتحمل منفرداً   

عن رفضنا  من قرارات عن احلكومة، نتقدم باستقالتنا تعبرياً
هلذا اجلنوح حنو التفرد بالقرار يف ظل انقسام وطين حـاد           
وعدم استعدادنا لالستمرار يف تأمني غطاء ومشروعية لنهج 
االستئثار بالسلطة مبا يتعارض مع قناعاتنا وتوجهاتنـا يف         
حتقيق املصلحة الوطنية العليا متمنني على الـدوام اخلـري          

  ."للبنانيني مجيعاً

 تـشرين الثـاين     14على تقدمي االستقالة، أي بتـاريخ       بعد ثالثة أيام    
هذه االستقاالت  برفضها   ردت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة    ،  2006

، ألا ال تستطيع ومل تستطع إلزام الوزراء        دون أن متلك صالحية الرفض    
  . املستقيلني على العودة عن استقالتهم
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لك أن  نرى بأن استقالة الوزراء تسري مبجرد تقدميها، ذ       
منصب الوزير هو منصب سياسي، وهو جزء من سلطة         
دستورية، يقتضي أن ميارس مهامه حبرية مطلقة ووفقـاً         
لقناعاته، فهو ليس من فئة املوظفني الذين يقتضي أن ينالوا 
موافقة رؤسائهم على استقالتهم، وأن رئـيس جملـس         
الوزراء ليس الرئيس التسلسلي على الوزراء، فال ميلك أن         

للوزير لوماً أو تأنيباً وال يستطيع منحه ترقيـة أو          يوجه  
مكافأة، فهما أي رئيس الوزراء والوزراء جزء من السلطة 
التنفيذية، فإذا ما قرر الوزير االستقالة، فال ميلك رئـيس          
الوزراء رفض استقالته، وإذا أصر الوزير على رفضه فال         

  .يستطيع رئيس الوزراء معاقبته
 53الة الوزير املنصوص عنها يف املادة أما جلهة قبول استق

من الدستور، فهو إشارة إىل اآللية اليت يصدر ا قـرار           
االستقالة، فاستناداً إىل قاعدة موازاة الشكل، فإن الوزير        
الذي يعني مبرسوم يقتضي أن تقبل اسـتقالته مبوجـب          
مرسوم أيضاً، ولنشر هذا املرسوم عالقة بتنظيم أعمـال         

 ميكن إلزام موظفي الوزارة بـرفض أي        الدولة، حبيث ال  
قرار يصدر عن الوزير املستقيل قبل أن ينـشر مرسـوم           

  . االستقالة وفقاً لألصول القانونية
ودليلنا اآلخر، أنه على فرض أن الدستور أجاز لـرئيس          
الوزراء رفض استقالة الوزراء، فإن الدستور يكون قـد         

 تنص على    من الدستور اليت   69عطَّل الفقرة ب من املادة    
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 عدد ثلث من أكثر فقدت إذا مستقيلةتعترب   احلكومةأن  
  .تشكيلها مرسوم يف احملدد أعضائها

فلو كان لرئيس الوزراء أن يرفض استقالة الوزراء، ملـا          
أمكننا أن نرى هذا البند مطبقاً أبداً، ولكانت اسـتقالة          
احلكومة معلقة فقط على استقالة رئيسها وهو منصوص        

 أ، فلماذا إذ أورد املشترع الدستوري الفقرة عنه يف الفقرة
ب يف منت الدستور، طاملا أن تطبيقها منوط برغبة رئيس          

أن يستقيل ويقيل " أ"احلكومة، الذي يستطيع وفقاً للفقرة 
معه احلكومة، دون حاجة إىل حتريك ثلث جملس الوزراء         

من هنا نتأكد بـأن اسـتقالة       . وإجبارهم على االستقالة  
 تتوقف على قبول رئيس احلكومة أو رفضه، إمنا الوزراء ال

   .هي حق دستوري للوزير ميارسه ساعة يشاء

 إىل نشر مطالعة دسـتورية    احلكومة  عمدت  وبعد رفض استقالة الوزراء،     
  :لوزير الدكتور خالد قباين جاء فيهاا تروجيية ملواقفها االستئثارية، أعدها

حتدده املـادة   ن جملس الوزراء ينعقد بنصاب دستوري       إ" 
 احلكومة احملـدد    أعضاء من الدستور وهي توفر ثلثي       65

عددها يف مرسوم تشكيلها، وان هذا النـصاب ال يـزال      
 من الـوزراء  أي تغيب أو هذه االستقالة أن، مبعىن   متوافراً

عن جلسة جملس الوزراء يبقي هـذه اجللـسة شـرعية           
وافر  النصاب هلذه اجللسة مت    أنودستورية وقانونية، طاملا    

  .. . جملس الوزراءأعضاءوهو ثلثا 
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يعتقد ان هذه احلكومة فقدت شرعيتها الدسـتورية        ومن  
باستقالة الوزراء اخلمسة، فأقول ان الشرعية الدسـتورية        

 أن الدستور الذي ينص على      أحكامللحكومة تستمد من    
هذه احلكومة حتوز على شرعيتها الدستورية، وهي متارس        

ية عندما حتظى بثقـة جملـس       كامل صالحياا الدستور  
، يراعى يف تـشكيلها     .. عندما تتشكل وهي  ... . النواب

ولكن مبجرد ان تتشكل هذه . متثيل الطوائف بصورة عادلة
احلكومة يصبح هؤالء الوزراء ممثلني للـشعب اللبنـاين         

هذه احلكومة هي ائتالفية تشكل ائتالفا وحتالفا       و. هبكامل
وهذا . السياسية املختلفة  والتيارات   واألحزاببني القوى   

 احلكومـة ال    إن أي سياسي،   أساسالتحالف يقوم على    
 األحزابتتألف من حتالف بني الطوائف بل من حتالف بني 

 والقوى  األحزابويديل كل من هذه     . والقوى السياسية 
السياسية برأيه من خالل متثيله السياسي وموقعه السياسي        

املا ان هذه الصيغة طو... وليس من خالل موقعه الطائفي، 
ال تزال قائمة ال ميكن القول ان هناك خلال مبيثاق العيش           

  . املشترك
يكون هناك خلل يف ميثاق العيش املشترك عندما يكـون          
هناك قرار فوقي أو سلطوي يلغي متثيل فئة من الفئـات           
اللبنانية أو طائفة من الطوائف اللبنانية، أما عندما يتقـدم          

  ألحكام الدستور وطوعـاً    الة وفقاً بعض الوزراء باالستق  
بادئ الدستورية  وخبيارهم فليس هناك إطالقا أي خلل بامل      

  ."أو العيش املشترك
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إذ تعاطت احلكومة بال مباالة مع االعتراض السياسي علـى تـصرفاا            
،  بل .الفوقية واالستئثارية، وأكملت ممارسة مهامها وكأن شيئاً مل حيدث        

 نسبة املراسيم الصادرة    ، أن  حكمت ا منفردة    وخبالل الفترة اليت   أحصي،
  .نظرياا يف السنوات السابقةتفوق عنها 

ت رئاسيت اجلمهورية وجملس النواب للحكومة، ورفضا التعاون معها         تصد
ض رئيس اجلمهورية املشاركة بأعمال جملـس       ففر طاملا أا غري ميثاقية،     

احلكومة حىت تصحح   الوزراء أو التوقيع على أي مقررات تصدر عن هذه          
رئيس جملس النواب فقـرر مـن       ، وكذلك فعل    اخللل الواقع يف تركيبتها   

 .دسـتورية الغـري  أا  بتوصفجهته إقفال جملس النواب بوجه حكومة  
التفسري الذي قـصدته الفقـرة ي ملقدمـة         مع  وأتى موقفهما منسجماً    

ال شرعية ألي سـلطة تنـاقض ميثـاق العـيش           :" الدستور اليت تنص    
، وهو التفسري الذي قدمه أحد واضعي وثيقة الوفـاق الـوطين            "شتركامل

 يف شـرحه    1991املرحوم الدكتور ادمون رباط الذي كتب يف العام         
اللبناين، وقد تولت دار النهار طباعة هذا الكتاب يف شهر          ملقدمة الدستور   

  :، ومما قاله حول الفقرة ي2004كانون الثاين 
ن من شأنه أن جيعـل كـل        مبدأ خطري وخطري جداً، أل    "

رئيس مجهورية، وكل حكومة، وكل مسؤول، معرضاً إىل      
اإلقالة واملقاومة، إذا ما وجهت إليه التهمة بأن من سياسته 

  . وأفعاله قد تظهر بوادر االنقسامات الطائفيةومواقفه
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وال غرو أنه بات لكل مواطن أن يلجأ إىل هذا الـسالح            
مالً أو سياسة أو اجتاهاً، مـن  احلاد، إذا ما بدا له أن مثة ع   

شأنه أن يهدد ميثاق العيش املشترك، أي العيش اجلامع بني 
  ".اللبنانيني كافة

  
وإذا رجعنا للواقع النصي، نالحظ أن عبارة العيش املشترك وردت أربـع           

  .مرات يف وثيقة الوفاق الوطين، اليت هلا قيمة دستورية
 املشترك بصيغة عامـة وضـمن   يف املرة األوىل وردت اإلشارة إىل العيش   

الفقـرة ي ملقدمـة     املبادئ العامة اليت تقوم عليها اجلمهورية، وهو نص         
" ال شرعية ألي سلطة تناقض ميثاق العيش املشترك       :" الدستور اليت تنص    

مثَّ  ورد ذكر العيش املشترك ضمن األحكام املتعلقة بالالمركزية اإلدارية،           
 االنـصهار  يـؤمن  مبا اإلداري التقسيم يف النظر عادةفأوجبت الوثيقة إ  

 والـشعب  األرض ووحـدة  املشترك العيش على احلفاظ وضمن الوطين
  .واملؤسسات

وكذلك ضمن اإلصالحات املتعلقة بالسلطة القضائية، حيث كان اهلدف         
من إنشاء الس األعلى حملاكمة الرؤساء والوزراء والس الدسـتوري،          

 العـيش  مسلمات مع والتنفيذية التشريعية السلطتني عمل توافق أمنيتهو  
  .الدستور يف عنها املنصوص األساسية اللبنانيني وحقوق املشترك

مثَّ ألزمت الوثيقة الدستورية املشترع عند وضعه قانون االنتخـاب بـأن            
  .اللبنانيني بني املشترك العيش تضمن اليت القواعد يراعي
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فسرياً مميزاً ملعىن العـيش     ويف التطبيق العملي، كان للمجلس الدستوري ت      
 تـشرين األول    4 تـاريخ  5/2002فجاء يف حكمه رقم رقم      املشترك،  
  :. الصادر يف الطعن املقدم من املرشحة مرينا املر2002

إن احلرص على الوفاء للمبدأ الدستوري الوارد صراحة        "
من مقدمة الدستور بان ال شرعية ألي       ) ي(يف الفقرة   

 املشترك، تعين بأن ال يستقل      سلطة تناقض ميثاق العيش   
التمثيل الشعيب أي متثيل، يف ظل أوضاع دد صيغة هذا 
العيش التوافقية وامليثاقية اليت ارتضاها الشعب اللبنـاين        

  ..".صاحب السيادة ومصدر السلطات
  
I−	و�1��52س�א�%�3و���� �

، 12/11/2006يف اليوم التايل الستقالة الوزراء الشيعة، أي بتـاريخ          
 رئيس اجلمهوريـة  ل الوزير األرثوذكسي يعقوب الصراف ووجه       استقا

الـرقم  كتاباً حيمـل    املديرية العامة لرئاسة اجلمهورية     إميل حلود بواسطة    
  : أعلنت فيه العامة لس الوزراءاألمانة إىل 239

املؤمتن على دستور    إن رئيس اجلمهورية بصفته      .."
بنان  ورمز وحدة الوطن والساهر على سالمة ل       األمة

 فاقـدة   أصبحت احلكومة   أنلفت إىل   يووحدته،    
للشرعية الدستورية يف ضوء املبـادئ والنـصوص        

وبالتايل، فإن أي اجتماع يف ظلها يكون       . الدستورية
 وغري دستوري، الن اتمعني ال       مطلقاً  بطالناً باطالً
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 اإلجرائيـة يؤلفون جملس وزراء مناطة به الـسلطة        
بعد اسـتقالة مجيـع     و. باملفهوم الدستوري املعتمد  
معينة باتـت احلكومـة    وزراء احلكومة من طائفة

 ملبـادئ  الشرعية الدستورية ومناهـضة      إىلمفتقرة  
ال سيما مقدمة الدستور الـيت   ،وأحكامهالدستور 

 سلطة تناقض ميثـاق     أليال شرعية    "أنتنص على   
 من الدستور حبيـث  95، وللمادة "املشترك العيش

 لوزراء يف ظلها بـاطالً يكون كل اجتماع جملس ا

  ."..وغري دستوري

 املـستقيلني واملنعقـدة     بغياب الوزراء بعد اجللسة األوىل لس الوزراء      
  :، أصدر رئيس اجلمهورية بياناً اعترب فيه13/11/2006بتاريخ 

 إمنـا  أي مقررات خرج ا هذا االجتماع،        أن .. "
صدرت عن سلطة مفتقرة إىل الشرعية الدسـتورية        

قية ومقومات السلطة الدستورية ومكوناـا،      وامليثا
وان ال وجود وال قيمة هلا، وان رئيس اجلمهوريـة          

 حبل كلي من االلتزام بأي مهلة دسـتورية او          أصبح
 إالآلية مرتبطة مبوقفه من هذه القرارات اليت ال تعين          

  . "..واضعيها

 استمر رئيس اجلمهورية على موقفه من احلكومة بـصفتها مفتقـرة إىل           
، دون أن يتوصل الفرقاء     الشرعية الدستورية وامليثاقية إىل أن انتهت واليته      
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السياسيني إىل حلِّ أي أزمة من األزمات اليت تعصف بالوطن، فأصـدر            
 اً ضمنه يف ديباجته تذكرياً بأنعالن إ2007 تشرين الثاين 23بتاريخ 

 مـن تـاريخ      الشرعية امليثاقية والدستورية اعتبـاراً     إىلاحلكومة مفتقرة   
من مقدمـة الدسـتور   " ي"وذلك يف ضوء الفقرة  ،11/11/2006

 بـصورة  اإلجرائيـة الـسلطة    منه، حبيث ال يسعها ممارسة95واملادة 
  :، ومما جاء يف هذا اإلعالندستورية سليمة
على الدستور، وال سـيما   ان رئيس اجلمهورية بناء"

   منه،50 و49املادتني 
تاريخ   102/83 رقم اإلشتراعيبناء على املرسوم 

، )قانون الدفاع الـوطين   ( وتعديالته   16/9/1983
   منه، 5و األوىلوال سيما املادتني 

 تـاريخ   52 رقـم    اإلشـتراعي بناء على املرسـوم     
املنطقـة   أو حال الطـوارئ  إعالن (5/8/1967

   منه،3 واألوىل، وال سيما املادتني )العسكرية
يف الثالث والعشرين احلالية تنتهي   الوالية الرئاسيةأنمبا 

  عمالً بالقانون الدستوري2007من تشرين الثاين 

 من الدستور الـذي اقـره       49 املادة   إىل فقرة   بإضافة
  ،2004ايلول  جملس النواب يف تاريخ الثالث من

 ومبا انه مل يتم انتخاب رئيس للجمهورية حىت تارخيه،        

رية  الشرعية امليثاقية والدستوإىلاحلكومة مفتقرة  أنومبا 
وذلك يف ضوء  ،11/11/2006اعتباراً من تاريخ 

 منه، حبيث   95من مقدمة الدستور واملادة     " ي"الفقرة  
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 بصورة دسـتورية  اإلجرائيةالسلطة  ال يسعها ممارسة
 سليمة، مما ينسحب حكماً على مرجعية كل من جملس

الوزراء والس األعلى للدفاع وقيـام كـل منـهما          
صـحيحة    وقانونيـة باختصاصاته بصورة دسـتورية 

  وجامعة،
 واألرضوعمالً بالتزامات رئيس اجلمهورية جتاه الوطن       

 حمققـة ـددهم يف   أخطار أيةوجود  والشعب عند
   وسالمتهم،وأمنهموحدم 

االستثنائية وحال الضرورة القصوى  ويف ضوء الظروف
  ومصلحة الدولة العليا،

  :اجلمهورية يعلن رئيس
وارئ يف مجيـع   حالة الطأخطارتوافر وحتقق   .1

اللبنانية اعتباراً من تاريخ  اراضي اجلمهورية
 .2007 تشرين الثاين 24

 يف مجيع األمن تكليف اجليش صالحية حفظ .2
 اللبنانية، ووضـع مجيـع القـوى        األراضي

من تاريخ  املسلحة يف تصرفه، وذلك اعتباراً
 .2007 تشرين الثاين 24

 عرض التدابري اليت يفرضها اجليش على جملس .3

وزراء فور تشكيل حكومة تتـوافر فيهـا        ال
 .الشرعية امليثاقية والدستورية
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، بل  قبل بإعالن رئيس اجلمهورية   فؤاد السنيورة مل ت   رئيس  حكومة ال لكن  
، تلقـت   اجتماع وزاري موسع ترأسه رئيس جملس الوزراء      رفضته، بعد   
 من الرئيس املصري حسين مبارك الذي أكّد دعمـه           هاتفياً خالله اتصاالً 

وزارة وكذلك مـن    ".  يف لبنان واألصول الدستورية    الدميقراطيالنظام  "
سـتتوىل   احلكومة اللبنانيـة هلا أن يف بيان   اليت أدلت     األمريكيةاخلارجية  

 السلطات واملسؤوليات التنفيذية حىت يتم انتخاب رئيس جديد من          قتاًؤم
   ."قبل الربملان

 لرئاسة احلكومة بيانـاً     ميا الدعم أصدر املكتب اإلعال    ذوباالستناد إىل ه  
  :جاء فيه

يهدف إىل إيهام املواطنني    ن رئيس اجلمهورية    إ"...
بأن البالد كلها واقعة حتت خطر شديد يف حني أن          
األمن مستتب كون اجليش حيافظ على أمن الـبالد         
وسالمة املواطنني مبسؤولية وطنية وجـدارة عاليـة        
وليس من حاجة للتذكري بأن احلكومة الـيت هـي          

كومة شرعية ودستورية واليت كانت تتمىن أن يتم        ح
انتخاب رئـيس جديـد للجمهوريـة يف املوعـد          
الدستوري لتسليم األمانة، حسب ما ينص الدستور،       
ما تزال مستمرة يف حتمـل مـسؤولياا ومتـارس          

  ". صالحياا كاملة
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 رئيس الـوزراء فـؤاد       زار 25/11/2007التايل أي بتاريخ     يف اليوم 
  :وصرح وقتهالبطريرك املاروين نصر اهللا صفري السنيورة ل

ن احلكومة ستستمر يف عملها كما ينص الدستور        إ"
 وليست راغبـة    إضافيةوهي ليست راغبة يف سلطة      

  . " هذه الفترة دقيقة واحدةإطالةيف 
  

 دخـل   ، حلود إميلمع انتهاء والية الرئيس     أما قوى املعارضة فرأت بأنه      
ول فراغ يف احلكومة ألا غري دستورية وغـري         لبنان يف فراغ مزدوج، األ    

ميثاقية وغري شرعية خرجت منها طائفة بكاملها، وبالتايل يعترب االستمرار          
فيها غري ذي صفة وال متثل أحكام الدستور وال تنسجم مع صيغة العيش             

  .والثاين فراغ يف رئاسة اجلمهورية ،"املشترك
ئيس فؤاد السنيورة مقـام     ن تقوم حكومة الر   وقد رفضت قوى املعارضة أ    

لو كانت احلكومـة   حيص، ألن توليها هلذه الصالحيات   رئيس اجلمهورية 
ىل حني انتخاب   إ مؤقت    بشكلٍ ن حتلَّ أدستورية وشرعية وعندها ميكنها     

 وهي مطعون بشرعيتها فال هي موجودة حىت تـتمكن مـن         أماالرئيس،  
  ·"ية حتل حمل رئاسة اجلمهورأناحلكم وال هي قادرة على 

  
مارست حكومة الرئيس فؤاد السنيورة كامل صالحيات رئاسة        لكن فعلياً   

 من الدستور وأصدرت خالفاً لتعهداا      62اجلمهورية مستندةً إىل املادة     
  .  أشهر5 مرسوم خبالل 811بأن تكون حكومة تصريف أعمال، حنو 
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ي الرتاع الدستور طرفا   أصبحبعد انتهاء والية رئيس اجلمهورية،      هكذا  و
احلكومة ممثلةً مبجلس وزراء غري مكتمل، ورئاسة جملس النواب اليت          : مها

هيمنة هذه احلكومة على صالحيات رئيس اجلمهورية،       ومل ختضع لضغط    
 تقول  واستمرت رئاسة جملس النواب مبوقفها الرافض للتعامل مع حكومة        

  .  غري دستورية وال ميثاقيةعنها بأا
  

II−6وא�و�1��52س��%�س�א���� �
ذات املوقف الـذي اختـذه رئـيس      ل رئيس جملس النواب نبيه بري       اختذ

بتـاريخ   صـرح يف اليـوم التـايل لبدايـة األزمـة أي             إذ، اجلمهورية
هـذا ال يعـين       الطالق، لكـن   إىلالوضع وصل    أن   12/11/2006

 ميكن الرجوع عن الطالق، وهـذا بيـد    ألنه حائط مسدود    إىلالوصول   
    .)آذار 14أي بيد فريق (األكثرية 

اعتـرب   13/11/2006  جملس الوزراء املنعقدة بتـاريخ     جلسةوبعد  
   :نبيه برياألستاذ رئيس جملس النواب 

 اجللسة األخرية لس الوزراء اليت أقـرت هذه ن إ"

مسودة احملكمة الدولية يف اغتيال الـرئيس رفيـق         
حـزب  حركة أمل و  احلريري يف ظل استقالة وزراء      

متس امليثـاق الـوطين     "ا   مل تكن دستورية أل    ،اهللا
جملس الـوزراء فـؤاد    رفض رئيسوأن ، "اللبناين

ذريعة وحتايل، وهو ال    "السنيورة استقاالت الوزراء    
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على املستقيلني عندئـذ العـودة عـن      ألن،يكفي
قيـادة   تشكل جملس األكثرية أن و..". استقاالم

حيكم لبنان باسم األكثرية يف وقت ال تسعى األقلية         
 ".املشاركة يف احلكم إىلستبداد بل  االإىل

  
النيايب ومنذ ذلك التاريخ، قرر رئيس الس النيايب، إقفال أبواب الس           

  :مردداً عبارةبوجه حكومة غري دستورية، 
على مدى رئاسته الس النيايب مل خيـرج ال          أنه   "

 وال على الدستور، وبالتايل لن يسجل       األصولعلى  
لـن يـسمح    و الدستور،   وأ األصولعليه انه خرق    

  ."بضرب الس النيايب
  

أما مربرات رئيس جملس النواب إلقفال جملس النواب بوجه حكومة غري           
لسات مناقـشة   جل انعقاد    أي وأدعوة  أي   أندستورية، فكانت من زاوية     

بالتشريع يف ظل وجود واقع حكومي غري دستوري، هو   كل ما له عالقة
فاملشاريع اليت يناقـشها  . حال حصوله غري دستوري ويتوجب بطالنه يف

ولـذلك   سياستها، الس النيايب هي الوسيلة اليت تعرب فيها احلكومة عن
فإن عقد اجللسات التشريعية يف ظل واقع حكومي غري دستوري، يشكل           

 بـالس يف  األحرىبدستورية هذا الواقع، وبالتايل فمن   مباشراًاعترافاً
انعقاد اجللسة التـشريعية مبجـاراة الواقـع     قيستبال مثل هذه احلالة ان 



 

30 

عليه الدستورية مبثل هـذا    يسبغأناحلكومي واالعتراف بدستوريته، ال 
  . عن طريق املواربةأوالشكل امللتبس 

  
بني رئاسة جملس النواب واحلكومة، عندما قررت حكومة         بدأ االصطدام 

الدولية اخلاصـة  الرئيس فؤاد السنيورة إحالة مشروع قانون إقرار احملكمة     
 من الدستور   53 من املادة    6بلبنان إىل جملس النواب، خالفاً لنص الفقرة        
 الـيت  القوانني مشاريع إحالةاليت جتعل من صالحيات رئيس اجلمهورية       

  .النواب جملس إىل الوزراء جملس من ترفع

 يف فتح أبواب الس بالرغم       آذار 14مل تفلح كل حماوالت نواب قوى       
النواب، وحىت  انعقاد جملسأثاروه من طروحات حول جواز ما من كل 

 أنمجلس  وأن لل  ، ما متنع عن الدعوة الجتماع الس      إذامن دون رئيسه    
  .)رئيس السن أوبال رئيسه وبرئاسة نائب الرئيس (جيتمع 

، األكثريـة النيابيـة   قدم وفد من 2006 كانون األول 21 وبتاريخ
االنعقاد ملناقشة  إىلدعوة الس النيايب ، تطالب ب نائبا70ًعريضة وقعها 

ضاهر،  مشروع قانون احملكمة الدولية، لكن األمني العام للمجلس عدنان
  :بأنهمدلياً رفض تسلم العريضة 

ال يوجد يف الس أي مشروع قانون عن احملكمة          «
من املستغرب أن أتسلّم  ذات الطابع الدويل، وكان
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غري موجود أساسـاً    اقتراحات تتعلق مبشروع قانون     
  ."النيايب يف الس

األستاذ نبيه بـري    رئيس جملس النواب     شكىوتعقيباً على هذه العريضة،     
داء فريـق   أمـن    ،سيد عمرو موسـى   ال  جامعة الدول العربية   ألمني عام 
، وقال له   لمبادرة العربية فريق األكثرية ل  ، ووضعه يف خانة عرقلة      األكثرية

  :ما حرفيته
مرسوم احملكمة الدوليـة يف اجلريـدة        ودعوك بنشر    "

يستقبلونك بالعريضة النيابية االستفزازية  الرمسية واليوم
طيبة ولكن   نواياكأنأعلم .  حصلإليهوكل ما نبهتك 

ارتكبوا خمالفة دستورية بالنشر يف     .  خمتلف عندهم  األمر
وسكتنا وها هم ينقـضون اليـوم علـى     املرة املاضية

 يهجمون علـى . ها كأكثريةالشجرة اليت يقفون علي

 مصر على ألنين األكثريةالس النيايب الذي ميلكون فيه 
... ميارسون اجلنون حبد عينه محاية الدستور، بينما هم

النيايب مـن الزاويـة     باب الساألكثريةلو طرقت و
ود،  ابعـد احلـد    إىلالدستورية، كنت سأذهب معهم     

يف الطـرق غـري الدسـتورية     سلوكبقصدهم ولكن 
 الـرأي   أمامموضوع العريضة يعين حماولتهم إظهاري      

 لقضية كشف قتلة الرئيس الشهيد اللبناين معرقالً العام
وحياكتها ليست   رفيق احلريري وهذه لعبة خطرية جداً     

  ".لبنانية
  :وعن أسباب رفض العريضة النيابية، قالت مصادر الرئيس نبيه بري
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 بأسـلوب فـان   يعتر الدستور كما النظام الـداخلي       بأن" 
واحدة هـي تنظـيم    د ذلك حبالةالعرائض النيابية، إمنا حتد

عريضة موقعة من األكثرية املطلقة لس النواب للمطالبـة         
ومبثل هذا التحديد احلصري . استثنائية للمجلس بفتح دورة

قـانوين، ويف    غـري إجراءيصبح تنظيم أي عريضة أخرى 
 أو مينع أي نائـب       هذا ال  أنإال   . غري ملزم  األحوالأحسن  
فرئيس الس . مطالبة الرئيس بالدعوة لعقد جلسة كتلة من

وعندما يرى نـواب   يستقبل النواب من دون موعد سابق،
ضرورة لعقد جلسة يطرحون األمر أمامه كما جرت العادة، 

 يقدر، ويف معظم املرات كان يـستجيب  أن وعلى الرئيس
من  د جاءق» لفت النظر« عندما يكون للطلب، خصوصاً

فمن هذه الزاوية القانونية والعرفية ميكـن        .رئيس احلكومة 
العريضة للطلب من رئيس الس الـدعوة   القول ان تنظيم

العريضة، جـاء   لعقد جلسة ملناقشة املشروع احملدد يف نص
 برملانية جديدة مـن شـأا       وأصول أعرافليس لتكريس   

 عقد إىللوصول الرئاسة وتقديرها، إمنا ل التأثري على خيارات
والـرئيس  . اجللسة عن طريق الضغط املعنوي على الرئاسة      

 يسجل على نفسه تساهله يف احلـد مـن          أنبري ال ميكن    
   ."صالحيات الرئاسة
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 جديد هـو اسـتحقاق       يف استحقاقٍ  نيف خضم هذه األزمة، دخل لبنا     

 23تنتهي بتـاريخ     حلود   إميل الرئيس   انتخاب رئيس اجلمهورية، فوالية   
ـ ، والدستور اللبناين يفرض إجراء االنتخاب       2007تشرين الثاين     لقب

 على شهرين أو األقل على شهر مبدة اجلمهورية رئيس والية انتهاء موعد
 .اجلديـد  الرئيس النتخاب رئيسه من دعوة على بناء الس يلتئم األكثر

 الـذي  العاشر اليوم يف حكماً جيتمع فانه الغرض هلذا الس يدع مل وإذا
  .)73املادة(  الرئيس والية انتهاء أجل يسبق

 اجتماع فريقي املوالة واملعارضة حول حلـولٍ تـسهل          إجراءقد تعذَّر   و
 جللسة االنتخاب مرةً     إلجراء العملية االنتخابية، فحصل تأجيلٌ     االجتماع

  . بعد أخرى
 49 حاداً حول مفاعيله القانونية، فاملادة       أثار هذا التأجيل نقاشاً دستورياً    

 الـسري  بـاالقتراع  اجلمهورية رئيس ينتخبمن الدستور تنص على أن   
 املطلقة بالغالبية ويكتفى األوىل، الدورة يف النواب جملس من الثلثني بغالبية

جلهة  فحصل خالف حول تفسري هذه املادة        .تلي اليت االقتراع دورات يف
ال مصادر رئيس جملس النواب تقول أنـه         األوىل،   نصاب جلسة االنعقاد  

أي أن جلسة    .ميكن أن نصل إىل دورة انتخاب ثانية إذا مل حتصل األوىل          
االنتخاب األوىل جيب أن حتصل إلزامياً ويفشل املرشح يف احلصول علـى      

مثَّ بعد ذلك حتصل جلسة انتخاب ثانية ينال فيها املرشح          . ثلثي األصوات 
 جيتهد يف نصاب جلـسة انتخـاب        أن ألحدال ميكن   و . األغلبية املطلقة 
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 تكـون  أنيتطلب بالـضرورة   رئيس اجلمهورية الن االنتخاب بالثلثني
  . الثلثني متواجدة يف قاعة اجللساتأكثرية

  
 آذار فتقول أن جمرد توجيه الدعوة وعدم اكتمـال          14أما مصادر قوى    

، 49ة للمـادة  النصاب يكون قد حتقق الشق األول من الفقرة املـذكور       
ويكون باإلمكان تطبيق الشق الثاين القائل باألغلبية املطلقـة يف دورات           

فاملشترع لو كان يفرض الثلثني بصورة دائمة ومـستمرة          .االقتراع التالية 
واكتفى، أما وقد وضع فاصـلة وقـال يكتفـى يف     وائية لوضع نقطة

مث ال ميكن . لالجتهاداملطلقة فال جمال  دورات االقتراع اليت تلي باألكثرية
الثلثني، ألن يف ذلـك حتكـم        أن نتصور أن الدستور فرض بصورة ائية      
الدستورية واملبادئ   للنصوصاألقلية باألكثرية وهذا األمر يشكل تعطيالً

خمـالف   وهذا يشكل ديكتاتورية األقلية على األكثرية وهذا. الدميقراطية
  .الدميقراطيةألجبدية القواعد 

  
لجمهوريـة  ستنتخب رئيـساً ل    آذار تروج بأا     14 قوى   لذلك أخذت 

إىل جلـسة   رئيس جملـس النـواب      ، سواء دعا    بنصاب األكثرية املطلقة  
 ولكن هذا التهديد بعقد جلسة انتخابية بقي من بـاب           االنتخاب أم ال،  

  . آذار  إىل تنفيذ ديداا14التهويل الكالمي، ومل تلجأ قوى 
    بإجراء االنتخاب باألغلبية املطلقـة        بل بدأت تأخذ خطاباًَ لي ناً، فمن حتد

   :إعالن االكتفاء بإىل
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 بـل   اإلطالق على   دميقراطياً املقاطعة ليست خياراً  أن  "
هي خمالفة دستورية موصوفة، وان الدسـتور يـنص         
صراحة على وجوب انتخاب رئيس للجمهورية، وهو       

 مادة من مواده على حـق املقاطعـة         أيال ينص يف    
 األكثريةن  وإ.  حىت التأجيل  أو حق التعطيل    أو والغياب

 أي إىلتلتزم موجبات االستقرار الوطين وهي لن تلجأ        
 تضع البالد يف اهول، وتعطي اجلهات أنخطوة ميكن   

 الفراغ الرئاسـي أي سـبب   إىلاليت استدرجت لبنان  
لتربير االنقالب على املؤسسات وعدواا على النظـام        

  .العام
  

ملواعيد املقررة يف الدستور، حدد رئيس جملس النواب موعـد          والتزاماً با 
 بسبب عدم اكتمال النصاب   ولكن  . 2007 أيلول   25اجللسة األوىل يف    

جلسة انتخاب رئيس  تقرر تأجيل موعد انعقادالقانوين جللسة االنتخاب، 
ولذات العلة تقـرر  . 2007 األولتشرين  23 إىلاجلمهورية اللبنانية 

مـا   إىل أي ، 2007 تشرين الثاين    12لثانية إىل تاريخ    التأجيل للمرة ا  
 قبل يومني من اليوم العاشر السابق النتهاء الواليـة الرئاسـية احلاليـة،            

  .  يف األيام العشرة األخريةالدخول يف فترة االنعقاد احلكميو
لـسة  ج إىلنه ما دام دعـا  يقول أرئيس جملس النواب نبيه بري وكان 

 النتـهاء   األخـرية  العشرة   األيام يف    فال جلسة بتاتاً   االنتخابات الرئاسية، 
   . بناء على دعوتهإالرئيس اجلمهورية احلايل  والية
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ن التئام   آذار مل تقبل بتفسري رئيس جملس النواب، معتربةً أ         14لكن قوى   
اجتماع يف محى الدستور والقـانون،    هواألخريةالس يف العشرة األيام 

     لكنها أيضاً مل تقدم علـى عقـد أي          لسومن دون دعوة من رئيس ا ،
  .جلسة حكمية، كما ادعت يف تفسرياا

  
  21، أحيل التأجيل الثالث إىل جلـسة        2007 تشرين الثاين    12بعد  

بانتظار تبلور املبادرات األوروبية والعربية خباصـة        2007تشرين الثاين   
يل الرابـع إىل    ، مثَّ حصل التأج   العربيةالدول  األمني العام جلامعة    حماوالت  

تشرين الثاين   23اليوم األخري من والية رئيس اجلمهورية، أي إىل تاريخ          
ملزيـد مـن التـشاور     2007 تشرين الثاين 30 مثَّ إىل تاريخ    ،2007
   .  توافق على انتخاب رئيس للجمهوريةإىلتوصال 

، وبعـده إىل    2007 كـانون األول     7اجللسة إىل تـاريخ     مثَّ أرجئت   
  .2007 األول  كانون11تاريخ

مبقاطعـة  )   آذار 14( نواب   هدد 11/12/2007وقبل يوم من جلسة     
 رئيس جملـس    ، فقرر  مل تكن اجللسة خمصصة لتعديل الدستور      إذااجللسة  

 ، مثَّ 2007 كـانون األول  17 إىل   النواب نبيه بري تأجيـل اجللـسة      
، 2007 كانون األول    22 إىلجلسة انتخاب رئيس اجلمهورية     أرجئت  
بعد أن حسمت مـسألة     ،  " تبقى من عقد تعترض هذا االنتخاب      حلل ما 

ال تزال هناك عقـدة     اختيار العماد ميشال سليمان كرئيس توافقي، لكن        
  . عدد الوزراء ونسبة التمثيل يف احلكومة
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ىل إملزيد من التشاور قرر رئيس جملس النواب تأجيـل          « الوقت   وإلتاحة
نتخاب الرئيس اليت كانت    أرجئت جلسة ا  مثَّ  . 2008 كانون الثاين    12

يأخـذ يف   لكـي  2008كانون الثاين   21 إىل   8/1/2008مقررة يف   
االعتبار املساعي احلميدة اليت بذهلا ويبذهلا األمني العام للجامعة يف سياق           

 شباط  11إىل   مثَّ أرجئت    ،"تنفيذ مقررات مؤمتر وزراء اخلارجية العرب     
 إىل كمال احلوار توصالً  هو من أجل است   وكان مربر هذا اإلرجاء      2008

   . النتائج املرجوة
 شـباط   11اليت كانت مقـررة يف        اجللسة وللمرة الرابعة عشر تأجلت   

 ةللمـر  مثَّ أرجئت    ،2008شباط   26 إىلالنتخاب رئيس للجمهورية    
 25ىل  إ 16 ـال ، وجرى التأجيل     2008 آذار   11إىل تاريخ    15 ـال

  .2008 نيسان 22تاريخ  ، مثَّ أرجئت هذه اجللسة إىل 2008آذار 
 رئيس اجلمهورية   انتخابمل يكتب للجلسة الثامنة عشرة النجاح يف        وملا  

 احلضور النيايب داخل القاعة مل يتعـد        ألن   النصاب،   اكتمالبسبب عدم   
تظار التوافـق   نمل حيدد با  موعد جديد   أرجئت اجللسة إىل     ،   نائباً 42ال

كومة الوحدة الوطنية وأي    حول ح " إعالن نيات "ىل  إ احلوار توصالً "على  
، كما قـال رئـيس      "االنتخابات تعتمد يف قانون     أن جيب   انتخابيةدائرة  

  : نبيه برياألستاذجملس النواب 
 من وسط   االعتصامىل رفع   إ  يصار فوراً  االتفاق بعد.."

 الـرئيس التـوافقي     انتخاب إىلبريوت ونذهب فورا    
فقنا العماد ميشال سليمان ضمن السلة الكاملة، وإذا و       
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 الرئيس ميكـن يف     انتخابكطاولة حوار نعني جلسة     
اليوم الثاين، ويف حال رفض احلوار عندئـذ سـأعني          

الس وأن  ... ". و يومني ألجلسة خالل يوم    ل موعداً
مقفل ضد حكومة ال شرعية ولكنه مفتوح أكثر مـن          

 رئيس اجلمهورية، بدليل توجيه   انتخابالالزم ملوضوع   
  ".اب رئيس اجلمهورية انتخإىل دعوة 18 أو17

  
د موعد اجللسة الثامنة عشر  النتخاب رئيس اجلمهوريـة بتـاريخ    دمثَّ حت 
 حزيـران    10أرجئت للمرة التاسعة عـشر إىل       مثَّ  ،  2008 أيار   13

تقريب هذا املوعـد وانتخـاب      يف  لكن اتفاق الدوحة ساهم       . 2008
  .العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، كما سنرى فيما يلي

  
VI�:د�ل�א�د��و��
�א��ط��(	�(� �

 مـن   مشروع لتعديل الدستور   بدأ التداول يف     7/12/2007يف جلسة   
لـوزيرة  وأدلت ا . أجل انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية      

  : نائلة معوض، بالتصريح اآليت
 آذار مبادرة جدية للخروج مـن       14قدمت قوى   "

توري على  مأزق الدستور واخلروج من الفراغ الدس     
رأس الدولة، وهذه املبادرة مبا معناها اختيار العماد         

 شـرط   أيميشال سليمان رئيسا للجمهورية دون      
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 آذار، 8 وال لقــوى آذار 14مــسبق، ال لقــوى 
  . " تعديل دستوريإىلوانتخابه حيتاج بالتأكيد 

  
قتـصر علـى    ية ال   لحل املشك هذا احلل، ألن    عون  ميشال   العماد   رفض

 بنـاء   أي ،هو التـوازن   املطلوب   بلديد للجمهورية،   انتخاب رئيس ج  
دخل يف نفس املشاكل اليت دخلنا فيهـا منـذ          نالشراكة احلقيقية حىت ال     

  ". سنتني
أما رئيس جملس النواب نبيه بري فرأى بأنه هناك عقبـة أمـام تعـديل               

، ذلك أن عملية تعديل الدستور تقوم على ثالثة أركان، احلكومة           الدستور
اب ورئاسة اجلمهورية اليت تتوىل حسم الرتاع بني الـسلطتني          وجملس النو 

فبغياب السلطة الرئاسية، وباعتبار احلكومـة غـري        . التشريعية والتنفيذية 
  .   تعديل الدستور اللبناين وغري ميثاقية، يكون من املستحيلدستورية

  
أصدرت حكومة الرئيس فـؤاد الـسنيورة        24/12/2007وبتاريخ

إحالة مشروع قانون دسـتوري إىل جملـس        رامي إىل    ال  2رسوم رقم   امل
  : كاآليت  من الدستور49النواب يرمي إىل إضافة فقرة جديدة إىل املادة 

 من الدسـتور    49أُضيفت إىل املادة    : ملادة األوىل ا
خالفـاً ألحكـام   «: اجلديدة التايل نـصها  الفقرة

ملـرة   الفقرتني الثانية والثالثة من هذه املادة جيـوز 
انتخاب رئيس اجلمهورية مـن القـضاة أو        واحدة  

مجيع اإلدارات  موظفي الفئة األوىل، وما يعادهلا يف
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العامة واملؤسسات العامة وسائر األشخاص املعنويني      
  ".يف القانون العام

 

 جملس النواب   الذي دعت مبوجبه     3رت بذات اليوم املرسوم رقم      دوأص
ـ  1/1/2008إىل عقد اسـتثنائي يفتـتح بتـاريخ          تم بتـاريخ    وخيت

مـشروع القـانون    ، كانت أبرز موضـوعاته إقـرار        17/3/2008
  . من الدستور49الدستوري بإضافة فقرة إىل املادة 

  
قدم نواب األكثرية اقتراح     27/12/2007 أي بتاريخ     أيامبعد ثالثة   

هذا   من الدستور49 نص املادة إىل فقرة بإضافة الس النيايب إىلقانون 
  :نصه

 49والثالثة من املادة   الثانيةفقرتنيكام الخالفا ألح"
من الدستور، جيوز ملرة واحـدة انتخـاب رئـيس          

 ومـا  األوىلالقضاة او موظفي الفئة  للجمهورية من
العامـة    العامة واملؤسساتاإلداراتيعادهلا يف مجيع 

 أن املعنويني يف القانون العام، على       األشخاصوسائر  
ر نشره لصقا على الدستوري فو يعمل ذا القانون

  ."مدخل مقر رئاسة جملس الوزراء
  

  : جاء يف األسباب املوجبة هلذا االقتراح
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اجلمهورية هو اآلن يف حـال   حيث ان مركز رئاسة"
 مجيع املهل الدستورية املنصوص عليها ذشغور نتيجة نفا  

 يتمكن أعضاء أن من الدستور من دون 73املادة  يف
  الس من انتخاب رئيس،

التوافق على ترشيح قائد اجلـيش العمـاد    نأوحيث 
  وشـعبياً  سياسياًإمجاعاًميشال سليمان الذي عكس 

 واقع دستوري   إىلحول شخصه مل يترجم، حىت اآلن،       
رئاسـة    ملء الشغور احلاصـل يف مركـز  إىليؤدي 

اجلمهورية الصطدامه بنص الفقرتني الثانية والثانية من       
 انتخاب القضاة اليت حتول دون  من الدستور49املادة 

  العامـة اإلدارات وما يعادهلا يف األوىلوموظفي الفئة 

   واملؤسسات العامة،
 منا بوجوب تذليل هذه العقبة مـن        وحيث انه شعوراً  

ليقوم بواجبه الدستوري يف سد الفـراغ    السأمام
ملرة   يصارأن، نقترح األوىلاحلاصل يف مركز الرئاسة 

 إىل أعـاله  االقتراح    الفقرة موضوع  إضافة إىلواحدة  
  ". من الدستور49نص املادة 

  
 منها بأن رئيس جملس النـواب  على هذه اخلطوة اقتناعاً األكثريةأقدمت 

املشروع الوارد من احلكومة باعتبارها غري شرعية  نبيه بري سريفض تسلم
، راحرئاسة الس، فجاءت ذا االقت وغري دستورية وغري معترف ا من

   . رئيس الس ال يستطيع رفض هذا االقتراحوهي تعتقد ان
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 احلكومة بعـد  إىل إرسالهة، وهي مسألة قدمياالقتراح مشكلة  واجه هذا
 إىل رئيس الس لن يرسله أن إذ الثلثني، بأكثرية  من جملس النوابإقراره

ودستوريتها، وهي املشكلة نفسها اليت تواجه  حكومة ال يعترف بشرعيتها
   .رته احلكومةاملشروع الذي أق

  
رئيس الـس   يستطيعواجه مشكلة نصاب جلسة إقرار االقتراح، كما 

  نصاب اجللسة حيتاجأن إال هذا االقتراح، إلقرار جلسة عامة إىلالدعوة 

 تأمينـه   األكثريـة  الس، وهو ما ال تـستطيع        أعضاء حضور ثلثي    إىل
ت املعارضـة  ذا ختلفإ  نقطة الصفر خصوصاًإىل باألمور وحدها مبا يعود

  . عن حضور هذه اجللسة
 مـن  77 االقتراح يف الس بالثلثني، فـإن املـادة   إقرار وحىت يف حال

احلكومة، لوضعه يف صيغة مشروع قانون  إىل إرسالهالدستور تنص على 
   .إلقراره الس إىل من جديد وإعادته

  :أول ردة فعل للرئيس نبيه بري كانت قوله
التاريخ والعمل التشريعي اليت نسمع      يف   األوىلا املرة   إ"

 حكومة غري دستورية تريد فرض رأيها علـى         أنفيها  
 احلكومة وعلى رغم وضعها     أنوالظاهر  . الس النيايب 

) طعمة احلكـم  ( الراهن غري امليثاقي استطيبت الطعمة      
فبعدما وضعت يدها على رئاسة احلكومـة ورئاسـة         

ـ إىلاجلمهورية تسعى    ة الـس   وضع يدها على رئاس
  ."النيايب وهي تريد ذلك بكافة الوسائل على ما يبدو
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التايل، أعطى رئيس الس موقفه النهائي الرافض لكـلٍ مـن           يف اليوم   و

مشروع واقتراح تعديل الدستور، وقدم التفسري الدستوري الذي مبوجبه         
ميكن انتخاب العماد ميشال سليمان بدون تعديل الدستور، خباصـة وأن           

رئيس جملس النواب    مشاركة احلكومة اليت يصفها      لتعديل حيتاج إىل  هذا ا 
 بتـاريخ  بيانـاً    العامة لس النـواب      األمانةفأصدرت  . بغري الدستورية 

  : جاء فيه 28/12/2007
 الوضع الدستوري بالنسبة لـشروط انتخـاب        أنمبا  "

 الواليـة   بانتـهاء رئيس اجلمهورية بعد شغور املركز      
ب رئيس جديد مل يعد كما كـان        السابقة وعدم انتخا  

 25عليه هذا الوضع خالل الفترة الدستورية احملددة بني 
وبالتـايل  . 2007 تشرين الثاين    24 و   2007أيلول  

 من  74م املادة   ا عن الشغور ألحك   الناشئخيضع الوضع   
 خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة      إذا: "اليت تنص الدستور  

انتخاب اخللف الرئيس او استقالته او سبب آخر فألجل 
  ". جيتمع الس حبكم القانون

 الوالية له   بانتهاءوبالتايل الشغور بالوفاة او االستقالة او       
ذات املفاعيل اليت تعفي املرشح للرئاسة مـن شـرط          

 فكـرة   أي إبعاد الذي يوجب    األمراالستقالة املسبقة   
جيعل من  " حبكم القانون "واالجتماع  . لتعديل الدستور 
هـذا  . نائية لالنتخاب لزوم ما ال يلـزم      فتح دورة استث  
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بغض النظر عن عدم الدستورية والـشرعية وامليثاقيـة         
  . "للحكومة القائمة

  
بعد رفض األمانة العامة لس النواب ملراسيم حكومـة الـرئيس فـؤاد      

  :فيه جاء ان ييف ذات اليوم، ببرئاسة جملس الوزراء السنيورة، ردت 
 التفـسري واالجتـهاد     غض النظر عن صحة هذا    ب" ...

الدستوري أو عدمه فـان مـا يـدعو لالسـتغراب           
واالستهجان هو اعتماد هذا املوقف وتبنيه من دولـة         
رئيس جملس النواب وهو ما ينم عن تفرد واستنـساب          
خطريين يف تفسري الدستور من دون العودة إىل اجلهـة          

. الصاحلة لتفسري الدستور، أي اهليئة العامة لس النواب
 دولة رئيس جملس النواب عرب تفرده ذا التفـسري          إنو

يعطي لنفسه دورا مل يكلفه الدستور به، وهذا التصرف         
هو مبثابة مصادرة لصالحيات جملس النواب، وبالتـايل        

 ويبـة جملـس     الدميقراطييؤدي إىل اإلطاحة بالنظام     
النواب ووجوده باعتباره السلطة املشترعة واملنتخبة من       

لتصرف يعين إعفاء جملس النواب مـن       الشعب، وهذا ا  
صالحياته ومسؤولياته ومصادرما ويؤدي إىل احللول      

  ."...حمل الس يف اختاذ القرارات ويف تفسري الدستور
  

، ومما جـاء يف     لى رئاسة جملس الوزراء   عرئاسة جملس النواب    فوراً ردت   
  :الرد



 

45 

 يركز بيان رئاسة جملس الوزراء علـى التفـرد يف           .."
حنن نـشاركه   . مستغربا ومستهجنا ..  الدستور تفسري

االستغراب واالستهجان خاصة انه يصدر عن رئاسـة        
الوزراء اليت تقيدت بالدستور والقوانني ونسيت اـا        

للقانون " نفعا"فقط  . استباحت ما مل يستبح يف التاريخ     
نفيدكم ان رئيس الس النيايب مل يفـسر الدسـتور          

حية ألية مؤسسة وخاصـة     وبالتايل مل ينتزع أية صال    
الس النيايب، هو بكل بساطة يطبق أحكام الدسـتور         
والقانون وهذا ما خولته له املادة اخلامسة من النظـام          

 -أي..يرعى: "الداخلي لس النواب حيث ورد حرفيا
 يف الس أحكام الدستور والقـانون       -رئيس الس 

، وبـصدد   ، رئيس الس النيايب   إذاً". والنظام الداخلي 
انتخاب رئيس مجهورية للبنان من واجبه تطبيق ورعاية        

  .  من الدستور74املادة 
 يف  جملس الـوزراء الالشـرعي    هذه املادة اليت جتاهلها     

 عندما أرسل مـشروع تعـديل       األخريةجلسته ما قبل    
وكـان  . دستوري حيث ال شرعية له وال موجب هلا       

هـذا   وعن سابق تصور وتصميم اإلقدام علـى   معلوماً
 إمنا غايته إعطاء شيك بدون رصيد تظهرون بـه          األمر

خاصة أمام طائفة كربى مبظهر من يريد انتخاب رئيس         
 تريدون العرقلة كي تبقـون مغتـصبني        أنكمواحلقيقة  

  .  من عامأكثرللسلطة كما أنتم منذ 
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 وضع اليد على الرئاستني ال يصل للثالثة        أننطمئنكم  و
 اهللا يف وطنكم والذي نأمل      اتقواف. واملقصود هنا الثانية  

  ".أيضاً  تعتربوه وطنناأن
  

 رئيس جملس النـواب يف      ألقىوبعد اجناز اتفاق الدوحة، وانتهاء األزمة،       
بين فيها  ، كلمة   2008 أيار   25جلسة انتخاب رئيس اجلمهورية تاريخ      

  :التضحيات اليت قدمها جملس النواب ورئيسه حللِّ األزمة، ومما قاله
 للمجلـس النيـايب     أسجل أنلتاريخ ال بد    من اجل ا  "

عظيم التضحيات من اجل لبنان واستقالله، ومن اجل        
حفظ وحدته وسيادته وحريتـه ونظامـه الربملـاين         

 الذي مكننا ولو بتجاوز املهلة      األمر، وهو   الدميقراطي
الدستورية من كسب الوقت حـىت هـذه اللحظـة          

  . النتخابكم رئيسا للجمهورية
 ملرة واحدة وقد حتملنا الكثري،      أسجل أنوأود باملناسبة   

، األبـواب  الس مل يكن خمطوفا ومل يكن مغلـق          أن
  .وكان اختيارنا دائما احترام الدستور والنظام

يستطيع الس النيايب أن يفاخر أنـه يف األزمـات     ...
 إىل رمز للحوار، حيث تـشرفت بالـدعوة         إىلحتول  

ذي أجنز ستني    ال 2006انعقاد احلوار الوطين يف آذار      
باملئة من العناوين اليت طرحت عليه وضمنها عنـاوين         
شائكة كانت مصدر قلق بينـها احملكمـة الدوليـة،          
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والعالقة مع الـشقيقة سـورية، وتنظـيم الوجـود          
  . الفلسطيين

 أجنزناوقد بقي على جدول أعمال مؤمتر احلوار أمران         
واحدا منهما اليوم وهو االستحقاق الرئاسـي وبقـي         

د أجـدر   جيالذي لن   "  الدفاعية اإلستراتيجية "موضوع
 حفـظ   إىل  حوار حوله وصـوالً    إلدارةمن فخامتكم   

 واألطمـاع سيادة لبنان واستقالله ضـد العدوانيـة        
  .اإلسرائيلية

 لقاءات التشاور الـوطين،  أيضاًيف هذا الس انعقدت     
اليت عجزت عن صياغة تفامهات حول حكومة وحدة        

ت، ومها األمران اللـذان أدى      وطنية وقانون لالنتخابا  
 األزمة السياسية اليت عصفت بلبنان طيلة       إىلتعليقهما  

  .عام ونصف
 من هذا الس وضعنا خارطة طريق لبلوغ  انطالقاًوإننا

االستحقاق الرئاسي، واليت تضمنتها مبادرتنا احلوارية      
 املبادرة العربية ومهمة اللجنة العربية والـيت        إىل وصوالً

  "....ويات الوطنية وفق إعالن الدوحةرتبت األول
  

وما نستخلصه من خالل هذا العرض، أن هناك إصرار من رئاسة جملـس             
النواب وقبلها من رئاسة اجلمهورية بعدم دسـتورية وميثاقيـة الوضـع            
احلكومي، وأن وضع احلكومة املذكور حيول دون إمكانيـة الـتفكري يف            

عارضة واملواالة حول شـخص     تعديل الدستور، وأن التوافق بني فريقي امل      
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املرشح التوافقي لرئاسة اجلمهورية مل حيل دون خشية املعارضة من عودة           
املواالة إىل اهليمنة على احلكومة اجلديدة ورفض مشاركة الطرف اآلخـر           

  . يف احلكم
  

V−�)�7א�א���8س����	א�)�ذ�א���و�	�9א����و�:�  
دخل يف األسباب واملربرات    مل نشأ يف خضم هذه الدراسة الدستورية أن ن        

السياسية للرتاع بني الفرقاء اللبنانيني، إال أن الـسبب املباشـر التفـاق             
فلقد قررت حكومـة الـرئيس فـؤاد        . الدوحة ال ميكن أن نغفل ذكره     

تعرض لسالح املقاومـة    ت أنالسنيورة، وبصورة مفاجئة وبدون مقدمات      
وذلـك  .  والتحقيق ةاكمونزع هذا السالح وإحالة قادة املقاومة إىل احمل       

مبوجب قرار ظاهره الدفاع عن املال العام، وباطنـه التعـرض لـسالح             
  .اإلشارة التابع للمقاومة

 وحتـت بنـد     2008 أيار   5ففي جلسة جملس الوزراء املنعقدة بتاريخ       
  :شبكة اتصاالت حزب اهللا، اختذ جملس الوزراء قرارين

  :، وتضمن النقاط اآلتيةولاأل
تصاالت اليت أقامها حـزب اهللا علـى        اعتبار شبكة اال   .1

امتداد األراضي اللبنانية غري شرعية وغري قانونية وتشكل اعتداء 
 .سيادة الدولة وعلى املال العام على 
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 حبق كل من يثبت ضلوعه يف       إطالق املالحقات اجلزائية   .2
 . أو هيئات أو شركات أو أحزاباً كانواًالعملية، أفراداً

ب اهللا تستوجب إقامة مثل     رفض االدعاء بأن محاية حز     .3
  لـسالح احلـزب     مكمـالً  هذه الشبكة أو اعتبارها سالحاً    

وكذلك رفض منطق ربطها بالتشويش اإلسرائيلي أو السوري        
ومة وتعمل يف كل مرة على      أو األممي الذي أدانته وتدينه احلك     

 .إزالته

تزويد اجلامعة العربية واملنظمات الدولية بتفاصيل هـذا         .4
 على سيادة القانون يف لبنان وفـضح الـدور          االعتداء اجلديد 

تكليـف  و. الذي قامت وتقوم به هيئات إيرانية يف هذا احلقل        
اإلدارات املختصة والقوى األمنية متابعة ومعاجلة الوضع الشاذ        

 للدولـة   القائم باعتبار أن ملكية هذه الشبكات تعود قانونـاً        
 . اللبنانية اليت هلا احلق يف إزالتها

 املرسـوم   إلغاء إىلوافقة على مشروع مرسوم يرمي      امل: ثاينال
 قيادة جهاز   بإسناد املتعلق   19/6/2000 تاريخ   3240رقم  

  . العقيد يف اجليش وفيق شقريإىلامن مطار بريوت الدويل 

وضع هذا القرار قيادات املعارضة أمام خيارين، إما االنصياع هلذا القرار           
 يف ذات   داً لقرارات أخرى  كون متهي  والذي سي  شبكة االتصاالت وتسليم  

اال، أو رفض هذه القرارات واالصطدام مع القوى العسكرية اللبنانيـة           
  .اليت ستتوىل تنفيذه
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قوى املعارضة، ويف كل فترة نزاعها مع احلكومة، اكتفت         نذكِّر أوالً بأن    
باملواجهة السلمية من خالل مظاهرتني يف األول والعاشر مـن كـانون            

صام ثابت يف وسط بريوت استمر حىت إبرام ميثاق         ، وباعت 2006األول  
  .2008الدوحة يف أيار 

  
 قررت املعارضة رفع مستوى االعتراض إىل 2006 أيار 5لكن بعد 

مستوى العصيان املدين حىت ترجع احلكومة عن قراريها، ألنه مل يكن 
زمن بواردها ال تسليم السالح وكيف تسلِّم سالحاً يعود تارخيه إىل 

 من 3املادة دولة إسرائيل واغتصاب فلسطني، وكل من يقرأ تكوين 
 د، جي ١٩٤٩ آذار ٢٣يف  وإسرائيلاهلدنة املوقعة بني لبنان  اتفاقية

وجود قوات غري نظامية يف لبنان، فهذه القوى غري النظامية االعتراف ب
اليت حولَّتها التجربة والقبول الشعيب واخلربة الطويلة واالحتكاك اليومي 

 إىل مقاومة ناجحة وفاعلة هزمت اإلسرائيليني يف يلعدو اإلسرائيلمع ا
كافة املواقع، فهذه املقاومة مبا هي من ثقافة متأصلة يف ضمري الشعب ال 
ميكن بقرار أو بكلمة أن نلغيها، أو نقول مل نعد نريد املقاومة فتزول 

وجبلت  عاماً، 60فهذه املقاومة اليت بلغ عمرها حنو .  تلقائياًوتنحلُّ
ومنت بالدماء والتضحيات واآلالم والدموع واملعاناة، وجاهدت 

يستحيل أن نلغيها فإنه ، ومل تسقط رغم تبدل الراياتوصمدت وقاومت 
بقرار حكومي أصدرته حكومة ينازعها فريق من اللبنانيني يف 

احلكومات اللبنانية قد حفظت هلذه املقاومة  خباصة وأن .مشروعيتها
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ضتها بالدفاع عن لبنان، مبوجب تفويضٍ مستمرٍ أصبح مع أدوارها، وفو
استمراريته عرفاً دستورياً ال تستطيع أي حكومة أن تتنصل منه، أو تقرر 
بشحطة قلم أن تلغي دور املقاومة، طاملا أن هناك جمرد خشية من عدوان 

  . حمتمل على لبنانإسرائيلي
 انطالقة املقاومة وعن ثبات املقاومة واستمراريتها، فاجلميع يعرف أن

، مثَّ أصبحت بنداً دائماً يف البيانات اإلسرائيليكانت مع بداية  العدوان 
فاحلكومات املتعاقبة أشارت .  وحىت يومنا هذا1989الوزارية، منذ العام

يف بياناا إىل املقاومة، واالس النيابية منحت هذه احلكومات الثقة على 
ا يعين أن السلطتني التشريعية والتنفيذية يف ، ممةأساس هذه البيانات الوزاري

  .لبنان، مها من كرس خيار املقاومة
فقد ورد يف البيان الوزاري للحكومة األوىل يف عهد الرئيس الياس 

 تشرين الثاين 25تاريخ اهلراوي اليت ترأسها الرئيس سليم احلص، 
1989:  

احلكومة يف الوقت ذاته لن تألو جهدا ولن تدخر إن " 
 من االحتالل األرض يف العمل على حترير سعاًو

 يف اجلنوب والبقاع الغريب بكل الوسائل اإلسرائيلي
  ...."املتاحة وال سيما دعم املقاومة الباسلة

  
 اليت حكومة الثانية يف عهد الرئيس الياس اهلراويويف البيان الوزاري لل

  :1990- 12- 24تاريخ  بعمر كرامي ترأسها الرئيس 
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على حق الشعب اللبناين يف املقاومة الوطنية د يالتأك" 
 املتحدة، واختاذ مجيع األمم اىل شرعة املشروعة استناداً

  . " الالزمة للتحرير وبسط سيادة الدولةاإلجراءات
  

 اليت ة يف عهد الرئيس الياس اهلراويلثحكومة الثايف البيان الوزاري لل
   :16/5/1992ترأسها الرئيس رشيد الصلح بتاريخ 

ان احلكومة اذ تشجب بشدة استمرار االحتالل  "
االسرائيلي جلزء من االرض اللبنانية، ومواصلة 

 تتمسك بالثوابت ..االعتداءات على شعبنا اآلمن،
 يف  وشعباًاللبنانية املعتمدة، ويف حق لبنان، حكومةً

التصدي لالحتالل، والعمل لتحرير ارضه بكل الوسائل 
ملتحدة وشرعة حقوق  اىل ميثاق االمم ااستناداً

  ".االنسان
  

 اليت  يف عهد الرئيس الياس اهلراويرابعةحكومة اليف البيان الوزاري لل
  :1992 األول تشرين 31اريخ ترأسها الرئيس الشهيد رفيق احلريري بت

 احلكومة تتمسك حبق لبنان، حكومة وشعبا، يف إن "
 األرض والعمل لتحرير اإلسرائيليالتصدي لالحتالل 

 املتحدة األمم ميثاق إىلانية بكل الوسائل استنادا اللبن
كما ستعمل على دعم . ...اإلنسانوشرعة حقوق 

 يف اجلنوب والبقاع الغريب والعمل على أهلناصمود 
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 واملعتقلني يف سجون العدو األسرىحترير مجيع 
  .".وعمالئه

 
 اليت  يف عهد الرئيس الياس اهلراويامسةحكومة اخلالبيان الوزاري لل

  :1995 أيار 25اريخترأسها الرئيس الشهيد رفيق احلريري بت
، يف  احلكومة تتمسك حبق لبنان، حكومة وشعباًإن" 

 األرض والعمل لتحرير اإلسرائيليالتصدي لالحتالل 
 املتحدة األمم ميثاق إىل اللبنانية بكل الوسائل استناداً

كما ستعمل على دعم .. .اإلنسانوشرعة حقوق 
 اجلنوب والبقاع الغريب والعمل على  يفأهلناصمود 

 واملعتقلني يف سجون العدو األسرىحترير مجيع 
  ."وعمالئه

  
 اليت  يف عهد الرئيس الياس اهلراويسادسةحكومة الالبيان الوزاري لل

  :1996 تشرين الثاين 7اريخترأسها الرئيس الشهيد رفيق احلريري بت
، وهو لياإلسرائي ان لبنان ما زال يتعرض للعداون "...

يف مواجهة ذلك يصر على حقه يف مقاومة االحتالل 
ويؤكد االلتزام الوطين الثابت بتعزيز ارتباط الدولة 

 يف اجلنوب والبقاع الغريب ودعم بأهلناومؤسساا 
وكذلك دعم قضية . صمودهم بكافة الوسائل املتاحة

 وإحباط يف السجون االسرائيلية واألسرىاملعتقلني 
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اهلادفة اىل ربط املناطق احملتلة مبصاحلة حماوالت العدو 
  ."وخمططاته

  
البيان الوزاري للحكومة األوىل يف عهد الرئيس أميل حلود اليت ترأسها 

  : ورد فيه4/12/1998الرئيس سليم احلص بتاريخ 
، اإلسرائيليدعم املقاومة الناشطة ضد االحتالل " 

ة البقاء  املناطق احملتلة مبا يوفر هلم قدرأبناءودعم صمود 
 ، ونصرة قضية املعتقلني الرهائن يف باألرضوالتشبث 
 ذات وإنسانية كوا قضية قومية اإلسرائيليةالسجون 

  ".أولوية
  

البيان الوزاري للحكومة الثانية يف عهد الرئيس اميل حلود اليت ترأسها 
  :2000 األول تشرين 26الرئيس الشهيد رفيق احلريري بتاريخ

 االجنازات أهميوم على قاعدة  تنطلق حكومتنا ال"
الوطنية يف تاريخ لبنان وهو انتصار املقاومة ، مقاومة 

 وإجبار اإلسرائيليكل اللبنانيني للعدوان واالحتالل 
وتعترب  ..العدو على االنسحاب واالعتراف باهلزمية

 هو احلفاظ على اجناز أهدافها أهم احد أناحلكومة 
 ااالت مع التأكيد املقاومة والعمل على تثمريه يف كل

 املتمادي يف العدوان على اإلسرائيليعلى ان املوقف 
لبنان من خالل االستمرار يف احتالل مزارع شبعا 
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هو سبب التصعيد .... اللبنانيني ، األسرىواعتقال 
  ."املفتوح على كل االحتماالت يف املنطقة

  
 اليت ترأسها البيان الوزاري للحكومة الثالثة يف عهد الرئيس اميل حلود

  :2003 نيسان 17الرئيس الشهيد رفيق احلريري بتاريخ 
ان لبنان وأكثر من أي وقت مضى متمسك بالشرائع  "

اإلنسان وحق الشعوب يف  واملواثيق الدولية وحقوق
تقرير مصريها والدفاع عن استقالهلا وسيادا ووحدة 

ع بكل الوسائل املتاحة هلا، مبا فيها احلق املشرو أراضيها
  ".يف املقاومة حىت حترير كامل األرض

  
البيان الوزاري للحكومة الرابعة يف عهد الرئيس اميل حلود اليت ترأسها 

  :2004 األول تشرين 26تاريخ الرئيس عمر كرامي 
مة ملواجهة اعتماد املقاوعلى .. تؤكد حكومتنا " 

  ".العدوان وحترير االرض
  

د الرئيس اميل حلود اليت ترأسها البيان الوزاري للحكومة  اخلامسة يف عه
  :2005 نيسان 19تاريخ  بجنيب ميقايتالرئيس 

 كما تعترب احلكومة ان املقاومة اللبنانية وسالحها مها" 

تعبري صادق وطبيعي عن احلق الوطين للشعب اللبناين 
مواجهة االعتداءات   وكرامته يفأرضهيف الدفاع عن 

اجل استكمال  من اإلسرائيلية واألطماعوالتهديدات 
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كما تؤكد احلكومة على . اللبنانية  حترير االرض
الدويل   وعلى مطالبة اتمعاألسرىاهتمامها بقضية 

 واملعتقلني األسرى عن لإلفراج إسرائيلبالضغط على 
  ."اإلسرائيلية اللبنانيني يف السجون

  
   حلود اليت ترأسهاإميلالبيان الوزاري للحكومة السادسة يف عهد الرئيس 

/ 29/7 الرئيس فؤاد السنيورة الذي نالت على أساسه ثقة الس جبلسة 
2005:  

تعترب احلكومة أن املقاومة اللبنانية هي تعبري صادق " 
وطبيعي عن احلق الوطين للشعب اللبناين يف حترير أرضه 
والدفاع عن كرامته يف مواجهة االعتداءات 

لى والتهديدات واألطماع اإلسرائيلية، والعمل ع
وتعلن احلكومة عن  ...استكمال حترير األرض اللبنانية

اهتمامها مبتابعة قضية األسرى واملعتقلني يف السجون 
اإلسرائيلية ومطالبة اتمع الدويل بالضغط على إسرائيل 

  ."لإلفراج عنهم
 

ليمان واملسماة ومة األوىل يف عهد الرئيس ميشال سالبيان الوزاري للحك
 2008 متوز 11تاريخ اليت تألفت ب" طنية اجلامعةحكومة اإلرادة الو
  :2008 آب 12 ونالت الثقة بتاريخ 

حق لبنان بشعبه : أوالً :يلي تؤكد احلكومة على ما"
 وجيشه ومقاومته يف حترير أو استرجاع مزارع شبعا
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وتالل كفرشوبا واجلزء اللبناين من قرية الغجر احملتلة 
داء والتمسك حبقّه أي اعت والدفاع عن لبنان يف مواجهة

  .."..كافة يف مياهه، وذلك بالوسائل املشروعة واملتاحة
 

بعد املباشرة بالعصيان املدين، تصدت قوى املواالة لعصيان املعارضة، 
. ىل فك العصيان وفتح الطرقإوقررت الرتول إىل الشارع لدفع املعارضة 

 عن سلح بني الفريقني، ما أرغم احلكومة عن الرجوعمفنشب نزاع 
لكن هذا  .ح الطريق أمام حصول اتفاق الدوحة، وهذا ما فتقراريها

ة بقيت احلكومة متمسكة ايالرجوع مل يكن دفعة واحدة، ففي البد
 ورد 2006مبوفقها، وألقى رئيس احلكومة خطاباً يف العاشر من أيار 

  :فيه
سنكون صرحيني ، لقد بات سالح حـزب اهللا         "  .. 

 تـستدعي احلـوار     أكثر من أي وقت مضى مـسألة      
واالتفاق بني اللبنانيني ولن تعود البالد إىل طبيعتها إذا مل 
يقتنع حزب اهللا أن محايته وسالحه الذي جيب ان يكون 
موجها حصرا لصد اعتداءات إسرائيل، وهذه احلماية ال       
تكون بالسالح بل مبوافقة اللبنانيني ومن خالل الدولة        

ح إال وظيفة عنفية من اللبنانية، وإال لن تكون هلذا السال
لذلك . خارج الشرعية وخمالف لقواعد العمل السياسي     

ن نبحث عـن الـسبيل      أجيب علينا وعلى حزب اهللا      
للتوافق حول هذا املوضوع من خالل مؤسسات الدولة        

  . وليس من خارجها
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من هنا فإننا قد نكون حباجة لصيغة مرحلية لالنتقال إىل  
رأيـي يتحقـق عـرب      احللول اليت أشرت إليها وذلك ب     

  : اخلطوات التالية
إن القرارين الصادرين عن احلكومة مل يصدرا        . أ

بعد، وسيصار إىل وضعهما يف عهـدة قيـادة         
 . اجليش، وعليه ميكن االنطالق إىل اخلطوة الثانية

انسحاب املسلحني من الشوارع وفـتح        . ب
الطرق، و إزالة االعتصام على أن يتوىل اجليش        

، فاظ على األمن فوراً   وقوى األمن الداخلي احل   
يصبح فيها كل مسلح يف الشارع خارجا عـن         

 . القانون

انتخاب الرئيس التوافقي على قاعدة أن        . ج
احلكومة األوىل للعهد املقبل هي حكومة وحدة       
وطنية ليس لألكثرية فيها القدرة على فرض أي        

 .قرار وليس لألقلية فيها القدرة على التعطيل 

لة هي القضاء مع تـرك     الدائرة االنتخابية املقب   . د
أمر البت بالصيغ التفصيلية الباقية لس النواب       

 . عندما تبدأ مناقشة مشروع القانون

التزام األطراف مبيثاق شرف للتهدئة اإلعالمية     . ه
ميكن إن توضع أسسه فيمـا بـني املؤسـسات          

 .اإلعالمية ذاا

هذا ما نعتربه مدخال إىل احلل ميكن أن نناقشه ونصنعه          
  .  إلخراج لبنان من هذا املأزقبأيدينا
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لقد طلبت من قيادة اجليش ، أن تتحمل مـسؤولياا          
ومـا  . كاملة يف محاية اللبنانيني وحفظ السلم األهلـي    

زلت أصر على قيام اجليش بواجبه الوطين كامال ودومنا         
ويدعو هذا  . وهو ما مل يتحقق حىت اآلن     ، تردد أو تأخر  

 منـه جمـددا أن       وأنا اطلب  -الواجب الوطين اجليش    
يفرض األمن على اجلميع ويف كل املناطق وان يـردع          
املسلحني وخيرجهم من الشوارع فورا ويزيل االعتصام       
ويعيد احلياة الطبيعية إىل العاصمة وسائر مناطق لبنان مبا         

  . "يدرأ الفتنة، لعن اهللا من يوقظها
  

ـ            ن بنـود   والالفت أن املبادئ الواردة يف هذا اخلطاب كانت فيما بعد م
بعد خطاب رئيس احلكومة، صدر يف ذات اليوم، بيانـاً          و .ق الدوحة ااتف

  :جاء فيه مديرية التوجيه، -قيادة اجليش عن 
بعد وضع القرارين املتعلقني جبهاز أمن املطار وشبكة         "

االتصاالت السلكية يف عهدة اجليش، واعتبار امـا مل         
  : يصدرا عن احلكومة، تعلن قيادة اجليش ما يلي

إبقاء رئيس جهاز أمن املطار العميد الـركن         .1
وفيق شقري يف وظيفته، على أن تتخذ التدابري        
التقنية املناسبة بعد انتهاء التحقيقات، وذلك      
للحؤول دون تكرار ما حصل، حفاظا على        

 .أمن املطار وسالمته
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معاجلة موضوع شبكة االتصاالت من قبـل        .2
سالح االشارة يف اجلـيش، مبـا ال يـضر          

 . لحة العامة وأمن املقاومةباملص

الطلب من مجيع االفرقاء إعادة الوضع اىل ما         .3
كان عليه قبل بدء االحـداث االخـرية يف         
البالد، جلهة منع املظاهر املسلحة وسـحب       

 . "املسلحني وفتح الطرقات

  
مل تقتنع قوى املعارضة خبطاب رئيس احلكومة، لكنها التزمت ببيان قيادة           

 ستقوم بإلغاء مجيـع املظـاهر        أعلنت مبوجبه أا   اجليش، فأصدرت بيناناً  
 وأا  . املسلحة يف مدينة بريوت، لتكون العاصمة يف عهدة اجليش الوطين         

بنتيجـة   و .ستواصل العصيان املدين لتحقيق مطالبها املطروحـة      باملقابل  
الوساطة العربية، وافقت احلكومة على إلغاء القرارين كبداية حلل األزمـة    

   .السياسية يف البالدالدستورية و

علـى  قراراً وافق مبوجبه      2008 أيار   14بتاريخ  فأصدر جملس الوزراء    
أتـاريخ  /أأ/489اقتراح العماد قائد اجلـيش املـبني يف كتابـه رقـم             

 املوجه اىل دولة نائب رئيس جملس الوزراءــ وزيـر           10/5/2008
االت وإقالـة   املتعلقني بشبكة االتص   القرارين   إلغاءالدفاع الوطين املتضمن    

  .العميد وفيق شقري
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وبإلغاء القرارين، كان الرتاع املسلح قد انتهى وسحبت املظاهر املسلحة          
وعاد الرتاع السياسي أو الدستوري بني الفريقني إىل مـا          من الشوارع،   
، أي نزاع حول دستورية وميثاقية احلكومة       2008 أيار   5كان عليه قبل    

فجاء اتفاق الدوحة ليضع    . نتخابوانتخاب رئيس للجمهورية وقانون اال    
حلوالً هلذه اإلشكاليات ذات الطبيعة الدستورية، ما فرض علينا أن نصفه           

  . اتفاق حول قضايا دستورية وبالتايل حيوز القوة الدستوريةهبأن
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وزراء، ووصم حكومة الرئيس فـؤاد      منذ نشأة األزمة اللبنانية واستقالة ال     

السنيورة بأا حكومة غري ميثاقية وغري دستورية، انطلقت املبادرة العربية،          
وكان ألمني عام جامعة الدول العربية حضور شبه أسبوعي أو شهري يف            

اطلع على تفاصيل األزمة ودقائقهـا،      لبنان، وجال على خمتلف الفرقاء  و      
ه الصورة النهائية املمكنة حلـلِّ األزمـة،    اكتملت لديه خبالل جوالت   حىت  

وإذا كان يف جوالته العديدة يستمع وينـصح، إال أن حـوادث أيـار              
العسكرية، استدعت حترك أكثر جدية وصـالبة باجتـاه حـل األزمـة             

  .الدستورية يف لبنان
 علـى  العربيـة  الدول جامعة جملس اجتمع 2008 أيار 11تاريخ بف

 وأصدر بياناً مشااً خلطاب رئيس ةيادع ريغة دور يف الوزاري املستوى
  :"، وأهم ما ورد فيه10/5/2008احلكومة الذي أصدره يف 

 آلت ملا الكامل العربية الدول رفض على التأكيد .1

 وبـشكل  يف لبنان، األخرية األيام يف التطورات إليه

 يهدد ومبا العنف إىل واللجوء السالح استخدام خاص

 .دالبل يف هذا األهلي السلم

 املسلح العنف استخدام الس رفض على التأكيد .2

 إطـار الـشرعية   خـارج  سياسية أهداف لتحقيق

 املظاهر مجيع سحب ضرورة على والتأكيد الدستورية،
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 السياسية األزمة وتسوية الشارع اللبناين، من املسلحة

 دورها الفعال طائفة لكل حيفظ بشكل الراهنة اللبنانية

 .اللبنانية التركيبة يف

 عناصـرها  بكافـة  العربية املبادرة على التأكيد .3

 .حل ألي أساسا باعتبارها

 والسيد النواب، جملس رئيس السيد الس يدعو .4

 حلضور املواالة واملعارضة وقادة الوزراء جملس رئيس

 بعد فيما إليها املشار الوزارية اللجنة مع خاصة جلسة

 مبادرةلل العاجل التنفيذ على واالتفاق الوضع ملناقشة

 بـه  الذي يهـدد  اخلطري بالوضع واإلحاطة العربية

 .اجلارية التطورات استمرار

 رئيس الشيخ معايل برئاسة وزارية جلنة تشكيل .5

 وزراء العام، وعـضوية  واألمني ، قطر دولة وزراء

 اإلمـارات  ودولة اهلامشية األردنية اململكة : خارجية

 اجلزائرية واجلمهورية البحرين املتحدة ومملكة العربية

 عمان جيبويت وسلطنة مجهورية و الشعبية الدميقراطية

 .اليمنية واجلمهورية املغربية واململكة

 بـريوت  إىل السفر الوزارية اللجنة من الطلب .6

 .فوراً
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وفد اللجنة الوزارية العربية علـى مـنت         وصل   2008 أيار   14بتاريخ  
ـ    طائرة قطرية خاصة، وضم الوفد       وزراء ري و رئيس جملس الوزراء القط

األردن، اإلمارات العربية املتحـدة، سـلطنة عمـان،     : خارجية كل من  
 األمـني العـام     إىلالبحرين، اجلزائر، املغرب، اليمن، جيبويت، باإلضافة       

  . جلامعة الدول العربية عمرو موسى

 وبعـد عـدة لقـاءات       2008 أيـار    15ويف اليوم التايل، أي بتاريخ      
إىل اللجنة الوزاريـة العربيـة      توصلت  ،  ومشاورات مع الفرقاء اللبنانيني   

مـن  ،   أذاع هذا اإلعـالن    . املواالة واملعارضة  أقطاباالتفاق بني   حتقيق  
، رئيس جملس الوزراء القطري وزيـر اخلارجيـة     "بريوت-فينيسيا"فندق  

  : الشيخ محد بن جاسم بن جرب آل ثاين ، وجاء فيه
ـ        تنفيذاً " دول  لقرار جملس وزراء اخلارجية يف جامعة ال

 يف شأن احتـواء األزمـة       11/5/2008العربية يف   
اللبنانية، قامت اللجنة الوزارية بالتوجه اىل بريوت من         

 ولقاء القيادات اللبنانية ملناقشة     16/5/2008اىل  14
الوضع يف لبنان واالتفاق على التنفيذ العاجل للمبادرة        

ويف .  بالوضع اخلطري الذي يهدد البالد     واإلحاطةالعربية  
 مبادئ املشاورات اليت أجرا اللجنة، وانطالقا من        ضوء

الدستور اللبناين واتفاق الطائف، مت االتفاق على مـا         
  : يلي
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 ما كانت عليه قبل األحداث    إىلعودة األمور    .1
  . 5/5/2008األخــــــــرية يف 

 بقرار احلكومـة    اإلطار الترحيب يف هذا     -أ
االستجابة القتراح قيادة اجلـيش يف شـأن        

تعلقني جبهاز أمن املطار وشـبكة      القرارين امل 
 ". حزب اهللا"االتصاالت التابعة ل

 االاء الفوري للمظاهر املسلحة بكافة      -ب  
صورها، والسحب الكامل للمسلحني مـن      
الشوارع وفتح الطرقات واملنافذ الربية ومطار      

  . رفيق احلريري الدويل ومرفأ بريوت
 عودة احلياة الطبيعيـة وتـويل اجلـيش     -ج

 احلفاظ على األمن والسلم األهلـي       مسؤولية
  . وتأمني عمل املؤسسات العامة واخلاصة

املوافقة على استئناف احلوار الـوطين علـى         .2
مستوى القيادات والعمل على بناء الثقة بني       

  : الفرقاء، وفق جدول األعمال التايل
 . حكومة الوحدة الوطنية •

 . قانون االنتخابات اجلديد •

ريوت عشية  بإاء االعتصام يف وسط      •
 انتخاب املرشح التـوافقي العمـاد     

 .ميشال سليمان رئيسا للجمهورية

 وتنفيـذ   اإلعالنيبدأ احلوار فور صدور هذا       .3
ــة  ــوم اجلمع ــة ي ــد األول يف الدوح البن
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 برعاية اجلامعة العربية على     16/5/2008
أن يستمر يف شكل متواصل ومكثف حـىت        

 . التوصل اىل االتفاق

ع عن أو العـودة اىل      تتعهد األطراف باالمتنا   .4
استخدام السالح والعنف ـدف حتقيـق       

 . مكاسب سياسية

إطالق احلوار حول تعزيز سـلطة الدولـة         .5
اللبنانية على كافة أراضيها وعالقتـها مـع        
خمتلف التنظيمات على الساحة اللبنانية مبـا       

ويطلق هـذا   . يضمن أمن الدولة واملواطنني   
ـ      ة احلوار، ويستكمل برئاسة رئيس اجلمهوري

فور انتحابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية      
 . ومبشاركة اجلامعة العربية

تلتزم القيادات السياسية وقف استخدام لغـة     .6
التخوين أو التحريض السياسي واملذهيب على      

 . الفور

يكون لكل بند من بنود هذا االتفاق ووفقـا         .7
لنصوصه نفس القوة واملفعول ويلتزم الفرقاء      

  ". ها مجيعاالتزاما كامال تطبيق
  

 إىل  املشاركون يف اجتماعات طاولة احلوار     غادر   2008 أيار   16بتاريخ  
رئيس وزراء قطر الشيخ محد بن جاسم بـن         ، ضم الوفد العريب     الدوحة
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جرب آل ثاين واألمني العام جلامعة الدول العربية عمـرو موسـى ووزراء             
نبثقة عن مؤمتر وزراء    خارجية الدول العربية التسع املمثلني للجنة العربية امل       

  . اخلارجية العرب
   فريقي املعارضة واملواالةأما الوفود اللبنانية فتشكلت من

   
 فريق املعارضةضم :  

 نبيه بري ومعه النائبان علي حـسن        األستاذرئيس جملس النواب     -
خليل ومسري عازار، وضم الوفد مدير شؤون الرئاسة علي محـد           

 علـي  اإلعالمـي ملستـشار  وشقيق الرئيس بري حممود بري وا  
 .محدان

العماد ميشال عون على رأس وفـد       ": واإلصالحالتغيري  "كتلة   -
عباس هاشم، نبيل نقوال وفريد اخلـازن، جـربان         : ضم النواب 

 .باسيل

النائب حممد رعد ومعه الوزير املستقيل      ": حزب اهللا "كتلة نواب    -
 . حممد فنيش والنائب حسني احلاج حسن

ئب ايلي سكاف ومعه النائبان سـليم عـون      النا: الكتلة الشعبية  -
 . وحسن يعقوب

 .النائب هاغوب بقردونيان ميثله  :ب الطاشناقحز -

  
  :ضم آذار ف14أما وفد 
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رئيس احلكومة فؤاد السنيورة علـى رأس وفـد وزاري ضـم             -
طارق متري، خالد قباين، امحـد فتفـت وميـشال          :" الوزراء

 عارف العبـد    ياإلعالمفرعون، السفري حممد شطح، املستشار      
 . واملستشارة روال نور الدين

 النائب سعد احلريري ومعه النائـب باسـم         : ميثِّله املستقبلتيار   -
السبع والنائب السابق غطاس خوري واملستشار االعالمي هاين        

 . محود

 اجلميل ومعه نائب رئـيس      أمنيالرئيس  :  ميثله "الكتائب"حزب   -
فارس ومستـشار    العام وليد    األمنياحلزب شاكر عون ونائب     

 خليل وعـضوا املكتـب      أبو جوزف   اإلعالميالرئيس اجلميل   
 .  داغرأيليالسياسي احملامي جورج جريج والدكتور 

نبالط والوزراء  جيد  النائب ول : ميثلهاحلزب التقدمي االشتراكي     -
 أكـرم غازي العريضي، مروان محادة، ونعمة طعمه والنائبـان         

 . فاعورأبوشهيب ووائل 

الوزير حممد الصفدي والنائـب حممـد        ميثله   بلسيالتكتل الطرا  -
 . كبارة

مسري جعجع والنائبان جـورج عـدوان       : ميثلهاالقوات اللبنانية    -
وانطوان زهرا ومستشار القوات للـشؤون اخلارجيـة احملـامي         

 .جوزف نعمة

 .  النائب بطرس حرب والنائب جواد بولس ميثلهلقاء قرنة شهوان -
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  .غيا جرجيانيالنائب : ميثلهحزب اهلانشاك  -
 . النائبان ميشال املر وغسان تويين -

  
 يف الدوحـة    قطر الشيخ محد آل ثاين مؤمتر احلـوار الـوطين       افتتح أمري 

اللبنانيني املشاركني يف احلـوار،      مقتضبة رحب فيها بالقادة   وألقى كلمة   
  :  يف كلمتههقالمما و

نكم قادمون هنا من بلد تقوم حياته على التراضـي،          إ"
 الذي مهد ميثاقه الوطين اجلليل  األولوضع املؤسسون   

الستقالل لبنان وأسس لوطن احلرية والثقافة كما عرفته 
  ..." وتعلقت به األمة

  
 من املناقشات واالجتماعات، كادت أن تـصل إىل          بعد جوالت عديدة 

مام حل  أالعقبات كثرية    كانت   2008 أيار   20 ، إذ حىت  طريقٍ مسدود 
 اللبنانية بني املتحاورين اللبنانيني، واخلالفات مستمرة بينهم، مـن          األزمة

وفجـأة   . احلل إلنضاج حلحلة، وسط مساع حثيثة      أي إىلدون التوصل   
 توصل الفرقـاء إىل اتفـاق       2008 أيار   21ويف اليوم التايل أي بتاريخ      
يخ محد بن جاسم بن جرب آل ثاين رئـيس           الش أذاعه يف اجللسة اخلتامية     

حول نتائج مـؤمتر    "اتفاق الدوحة   مسي هذا االتفاق ب    قطر،   جملس الوزراء 
  :، هذا نصه"احلوار الوطين اللبناين



 

71 

برعاية كرمية من حضرة صاحب السمو الشيخ محد        " 
 دولة قطر، واستكماال جلهـود      أمريبن خليفة آل ثاين     

 اللبنانية برئاسـة    األزمةعاجلة  اللجنة الوزارية العربية مل   
معايل الشيخ محد بن جاسم بن جرب آل ثاين رئـيس            
جملس الوزراء ووزير اخلارجية لدولة قطـر، والـسيد         

 العام جلامعـة الـدول العربيـة،        األمنيعمرو موسى   
 األردنيـة اململكـة   :  املعايل وزراء خارجية   وأصحاب

لكـة  اهلامشية، ودولة االمارات العربية املتحـدة، ومم       
 الـشعبية،   الدميقراطيةالبحرين، واجلمهورية اجلزائرية    

ومجهورية جيبويت، وسلطنة عمان، واململكة املغربيـة       
  . واجلمهورية اليمنية 

 اللبنانية، األزمة املبادرة العربية بشأن احتواء إىل واستناداً
 لالتفاق الذي مت ما بني الفرقاء اللبنانيني برعاية         وتنفيذاً

ــة الوزا ــاريخ  اللجن ــريوت بت ــة يف ب ــة العربي ري
 والذي هو جزء ال يتجزأ مـن هـذا          15/5/2008

  . اإلعالن

انعقد مؤمتر احلوار الوطين اللبناين يف الدوحة خـالل         
 مبشاركة القيـادات    21/5/2008 - 16الفترة من   

 مؤمتر احلوار الوطين والـذين      أعضاءالسياسية اللبنانية   
 األزمـة  من    لبنان واخلروج  إنقاذ حرصهم على    أكدوا

السياسية الراهنة وتداعياا اخلطرية على صيغة العـيش        
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 مببادئ بني اللبنانيني والتزامهم     األهلياملشترك والسلم   
 ألعمـال الدستور اللبناين واتفاق الطائف، وكنتيجـة      

املؤمتر وما دار من مشاورات ولقاءات ثنائية ومجاعيـة         
 مـع  هاوأعـضاؤ  رئاسة اللجنة الوزارية العربية  أجرا
  .  املشاركة يف هذا املؤمتراألطرافمجيع 

  : ومت االتفاق على ما يأيت

 يدعو رئيس جملـس النـواب       أن على   األطرافاتفق   :والًأ -
 ساعة  24 للقواعد املتبعة خالل     الربملان اللبناين لالنعقاد طبقاً   

النتخاب املرشح التوافقي العماد ميشال سـليمان رئيـسا         
 من الناحيـة  األمثل األسلوب هو   ن هذا أ ب للجمهورية، علماً 

 .الدستورية النتخاب الرئيس يف هذه الظروف االستثنائية

 وزيرا توزع على 30تشكيل حكومة وحدة وطنية من : ثانياً -
 للـرئيس،   3 للمعارضـة،  11 لألغلبية،  وزيراً 16 أساس

 أو مبقتضى هذا االتفاق بعدم االستقالة األطرافوتتعهد كافة 
 .  عمل احلكومةإعاقة

 كدائرة انتخابية يف    1960 لقانون   اعتماد القضاء طبقاً  : ثالثاً -
 حاصبيا دائرة انتخابية    -لبنان حبيث يبقى قضائي مرجعيون      

  .  راشيا- اهلرمل، والبقاع الغريب -واحدة، وكذلك بعلبك 

 : اآليتوفيما يتعلق ببريوت فيتم تقسيمها على الوجه  -

 . الصيفي- الرميل -االشرفية : األوىلالدائرة  •

 .  املرفأ- املدور -الباشورة : الدائرة الثانية •
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 املزرعة  - عني املريسة  -ميناء احلصن   : الدائرة الثالثة  •
 .  زقاق البالط- رأس بريوت - املصيطبة -

 الواردة يف اقتراح القانون اإلصالحية البنود إحالةاملوافقة على  -
 إلعـداد طنية   اللجنة الو  أعدته الس النيايب والذي     إىلاحملال  

قانون االنتخابات برئاسة الوزير فؤاد بطرس ملناقشته ودراسته 
 .  املتبعةلألصولوفقا 

 وبصفة خاصة ما إليهوتنفيذا لنص اتفاق بريوت املشار : رابعاً -
طالق احلوار يف الدوحة حـول      إمت  ،  5 و 4الفقرتني  جاء يف   

 تعزيز سلطات الدولة طبقا للفقرة اخلامسة من اتفاق بريوت،        
 : ومت االتفاق على ما يلي

 أو العنـف    أو استخدام الـسالح     إىلحظر اللجوء    •
 كانـت   أياً فيما قد يطرأ من خالفات       إليهاالحتكام  

 ظرف كان مبا يضمن عدم      أيهذه اخلالفات وحتت    
اخلروج على عقد الشراكة الوطنية القـائم علـى         

 نظـام   إطـار  يف   تصميم اللبنانيني على العيش معاً    
 والعسكرية علـى    األمنيةصر السلطة   وح ،دميقراطي

اللبنانيني واملقيمني بيد الدولة مبا يـشكل ضـمانة         
 األهلـي الستمرار صيغة العيش املشترك والـسلم       

 .  بذلكاألطرافللبنانيني كافة وتتعهد 

تطبيق القانون واحترام سيادة الدولة يف كافة املناطق         •
 إليهـا اللبنانية حبيث ال تكون هناك مناطق يلـوذ         

فارون من وجه العدالة، احتراما لسيادة القـانون،        ال
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 خمالفات للقـضاء    أووتقدمي كل من يرتكب جرائم      
 . اللبناين

يتم استئناف هذا احلوار برئاسة رئيس اجلمهورية فور  •
انتخابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ومبشاركة      

 . اجلامعة العربية ، ومبا يعزز الثقة بني اللبنانيني

 التزام القيادات السياسية اللبنانية بوقف      تأكيد دةإعا: ًخامسا -
 املذهيب على   أو التحريض السياسي    أواستخدام لغة التخوين    

 . الفور

 العامة  األمانة هذا االتفاق لدى     إيداعتتوىل اللجنة الوزارية العربية     
  . جلامعة الدول العربية مبجرد التوقيع عليه

الدوحة يف اليـوم احلـادي      مت التوقيع على هذا االتفاق يف مدينة        
م، من قبل القيـادات     2008 لسنة   أيار-والعشرين من شهر مايو   

السياسية اللبنانية املشاركة يف املؤمتر، ويف حضور رئيس اللجنـة          
  .وأعضائهاالوزارية العربية 

  
ـ      يس وحول اتفاق الدوحة يقول أمري دولة قطر يف جلـسة انتخـاب رئ

  :25/5/2008اجلمهورية بتاريخ 
لدوحة مل تفعل أكثر من أا فتحت ساحة حلوار         ان ا "

حر ال تضغط عليه قـوى، أو مطالـب، وال مثقلـة            
بشكوك، أو ريب من خارج مصلحة لبنـان وأمنـه          

 جـاءت   واإلرادي فرصة هذا احلوار احلر      أنواعتقادنا  
  .بنتيجتها الطبيعية
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لقد جرت من قبل لقائكم يف الدوحة حماوالت حلـل          
بيـة أخويـة كرميـة،      األزمة، وشاركت قـوى عر    

 مشهود هلا بالكفـاءة واملقـدرة،       إقليميةومؤسسات  
وبالفعل فإن هذه الدول وهذه املؤسـسات، بـذلت         

 خرية، وقطعت باألزمة خطى بناءة حىت مل تتبق         جهوداً
غري ملسة أخرية، يقدر عليها الشعب اللبناين وحـده،         
 ممثال يف قيادته، وزعاماته السياسية الواعية، وكان شرفاً       

للدوحة أن تلك اللمسة اللبنانية األخـرية، جـرت يف    
حوار خالق ومسؤول، أسعدنا، أن نضع حتت تصرفه        

  ."كل إمكانياتنا، وبذلك حتقق النجاح للجميع
  

  : مني العام جلامعة الدول العربية عمرو موسىاألومن كلمة 
هو يوم تارخيي ال شك، يوم صلح الدوحة يوم وقـع           "

عادلة اللبنانية الذين توصلوا     امل أطراف..الكل وتراضى   
 اتفاق يضمن   إىل كامل، وبعد عمل مضن،       تراضٍ إىل

 ويطلق العمل اللبنـاين     األهليالعيش املشترك والسلم    
 الصيغة املثلى اليت تعايش ا اللبنانيني إقرارالسياسي حنو 

 النتخاب الرئيس وتشكيل حكومـة الوحـدة        مجيعاً
 سـتجري علـى     الوطنية واالتفاق على القانون الذي    

هذه هي املبـادرة    .  االنتخابات الربملانية املقبلة   أساسه
  ".العربية واليوم يبدأ تنفيذها
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 ٢٢بتاريخ  عقدها اليت ٥٨٩٦ اجللسة يف بياناً األمنكما أصدر جملس 

  : جاء فيه  ، ٢٠٠٨ مايو/ أيار
 عـن  ويعرب وشعبه، لبنان قادة األمن جملس يهنئ"

 يف إليه التوصل مت الذي فاقلالت القوي وتأييده ترحيبه
 الدول جامعة رعاية حتت مايو/ أيار ٢١ يوم الدوحة
 األزمة حل جتاه جوهرية خطوة يشكل والذي العربية،

 يف الطبيعـي  جمراهـا  إىل األمـور  وعودة الراهنة،
 الوحـدة  وإعـادة  اللبنانيـة،  الدميقراطية املؤسسات

 .لبنان إىل كاملة بصورة واالستقرار

 وال العربية، الدول جامعة جبهود األمن جملس ويشيد

 قطـر  دولـة  أمري بقيادة اخلارجية، وزراء جلنة سيما

 ووزيـر  وزراء ورئيس ثاين، آل خليفة بن محد الشيخ
 ثاين، آل جرب بن جاسم بن محد الشيخ قطر خارجية

 مساعدة أجل من موسى، عمرو للجامعة العام واألمني

 .تفاقا إىل التوصل على اللبنانيني القادة

 رئـيس  انتخاب على باالتفاق األمن جملس ويرحب

 ومعاجلة وطنية، وحدة حكومة وتشكيل للجمهورية،

 وفقـاً  لبنـان،  يف االنتخابات بقانون املتعلقة املسائل
 مواصلة بقرار وكذلك العربية، الدول جامعة ملبادرة

 سـلطة  بتـدعيم  الكفيلة الطرق بشأن الوطين احلوار

 سـيادة  يكفل حنو على يها،أراض كامل على الدولة

 لـس لمجا ويرحـب  . وشـعبه  لبنان دولة وسالمة
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 كوسيلة والعنف السالح استخدام عدم على باالتفاق

 ومهمـا  طبيعتها عن النظر بغض اعات،الرت لتسوية

 .الظروف كانت

 بأكملـه،  االتفاق هذا تنفيذ إىل األمن جملس ويدعو

 التفاق الوباالمتث العربية، الدول جامعة ملبادرة وفقاً

 األمـن  لسلمج الصلة ذات القرارات ومجيع الطائف
 يف احلالة بشأن رئيسه وبيانات املتحدة، لألمم التابع
  ."لبنان
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، منـها   اتفاق الدوحة للقيمة الدستورية   تعددت املربرات الدافعة حنو منح      
آلية اختاذه، واملواقـف منـه،      صلة بالوقائع السابقة على صدوره و     ما له   

  .وأخرياً مبضمونه
  
I−�01�2ن�א�و��	%���א��(��א�8א��� ���	א���(�	א���ق�א�دو�� �

ذكرنا يف مقدمة هذا البحث أن  املواثيق هي خطوط عريـضة ترمسهـا              
لفرض الثوري، أو إثر    القوى الفاعلة يف اتمع سواًء بالطريق العقدي أو با        

التحوالت الكربى اليت متر فيها الدول أو بعد احلروب، وـدف هـذه             
وإذا راقبنـا الواقـع     . املواثيق لتأسيس بنية فكرية تقوم عليها اتمعات      

السابق على اتفاق الدوحة، فنجده ممتداً من تاريخ التمديد للرئيس إميـل            
باغتيال الرئيس رفيق احلريري    ، مروراً   2004حلود يف شهر تشرين الثاين      

 ،2005 يف شـهر آذار      ، ووالدة جبهتني متنافـستني    2005يف شباط   
مثَّ انسحاب القوات    آذار،   14 آذار والثانية جبهة     8األوىل مسيت جببهة    
، 2005، واالنتخابـات النيابيـة يف أيـار         2005السورية يف نيسان    

ل عـدوان   وحصول مجلة اغتياالت لشخصيات سياسية وأمنية، وحصو      
، واستقالة  الوزراء الشيعة يف تـشرين الثـاين          2006إسرائيلي يف متوز    

، واالعتصام الدائم يف وسط بريوت بـدءاً مـن كـانون األول             2006
،  وانتهاء   2007 أيار، وإقرار احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان يف        2006
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س ، وتعذر انتخاب الرئي   2007تشرين الثاين   يف  والية رئيس اجلمهورية    
، وارتفاع مـستوى    وتعذر التوافق السياسي بني فريقي املعارضة واملواالة      

الرتاع السياسي  حىت حتول   التحريض والشحن والصدامات بني اللبنانيني      
  .2008إىل نزاعٍ مسلح يف شهر أيار 

  
إن هذه الوقائع مضافاً إليها ما ذكرناه تفصيلياً من نزاع بني املؤسـسات             

، أصبحت احلكومة مـن     2006ر تشرين الثاين    الدستورية، إذ بعد شه   
وجهة نظر رئاسيت اجلمهورية وجملس النواب، حكومة فاقدة للمشروعية         
وامليثاقية وهي إذ استمرت باحلكم، فإمنا حتكم كأمرٍ واقع غـري قـانوين             
يتوجب إبطال كل ما يصدر عنها من تصرفات، ومالحقة أعضائها جبرم           

  . خرق الدستور
  

   ن أي توافق يتحقق بعد واقعٍ مرير ومتأزم وعلـى       م، فإ ومن خالل ما تقد
شفا ايار كامل، هو توافق حيمي أركان الدولـة الـثالث، مـن أرضٍ              

اتفـاق  وشعب وسلطات، ومن هذه الزاوية وألمهية املبادئ اليت قررهـا           
وإعـادة  وخباصة جلهة إعادة السالم واللحمة بني فئات الشعب،         الدوحة  

  .ور كافية ملنحه الصفة امليثاقية فالدستوريةهي أمتكوين السلطات، 
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صدر اتفاق الدوحة بإمجاع القوى السياسية اللبنانيـة، وبتأييـد مجيـع            
املرجعيات الروحية، وبارتياحٍ شعيب كبري، مثَّ بترحيب ودعم ومـؤازرة          

  .إشراف عريبٍ على التنفيذدولية، وأوالً مببادرة عربية مثَّ ب
 الثالث  قسمإن هذا اإلمجاع احمللي والداخلي أوالً، حيث كما ذكرنا يف ال          

من هذا البحث، حضر اجتماع الدوحة أطراف الـرتاع الـرمسيني أوالً            
رئاسيت النواب واحلكومة، مثَّ ثانياً ممثلني عن األحزاب واجلهات السياسية          

  . ة الراعية هلذا االتفاقاملتنازعة، وثالثاً اجلهة العربي
ـ            عنـه   تومييز هذا اإلمجاع اتفاق الدوحة عن اتفاق الطائف الذي انبثق

فرغم صدور االتفاقني برعايـة عربيـة لإلقـرار         . وثيقة الوفاق الوطين  
  نائباً 58بأكثرية   جملس النواب      والتنفيذ، فإن اتفاق الطائف صادق عليه     

  . 23/10/1989يف إقراره  عدد النواب األحياء بتاريخ 62 أصلمن 
وهؤالء النواب الذين وقعوا اتفاق الطائف مل يكن ألغلبيتـهم التمثيـل            

لقد رفضت قوى سياسية وحزبية عديدة      بل  السياسي أو احلزيب الفاعل،     
ا االتفاق مبا جنم عنـه      هلذا االتفاق قبل وبعد توقيعه، ومع ذلك متكن هذ        

  . ناين ذي قيمة دستوريةن يتحول إىل ميثاق وطين لبمن مفاعيل، أل
أما اتفاق الدوحة فصدر بإمجاع القوى السياسية الرمسية واحلزبية وبدعم          

مثَّ بتأييد كافة أعضاء جملس النواب وكافة الوزراء يف         املرجعيات الروحية،   
وهذا ما يزيـد    . حكومة الرئيس فؤاد السنيورة املستقيلني وغري املستقيلني      
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إذا أن هذا   . ة الدستورية على هذا االتفاق    من الطمأنينة عند إضفاء الصف    
من القيمةاإلمجاع والتوافق ال ميكن أن يكون على أمرٍ جمرد  .  

  
أما لناحية التأييد والترحيب الدويل، فكما ذكرنا، كانت األزمة اللبنانيـة           
حملَّ اهتمام دويل وعريب الفت، إذ تعددت املبـادرات الداعمـة للحـل      

دة إىل االحتاد األورويب فمنظمة املؤمتر اإلسـالمي        اللبناين من األمم املتح   
وجامعة الدول العربية، مثَّ على صعيد الدول من روسيا إىل أملانيا ففرنسا            

وقد صدرت بيانـات الترحيـب      .. .. وتركيا ومصر وإيران والسعودية  
باتفاق الدوحة ونتائجه عن معظم الدول واملنظمات الدولية، كما كـان           

 التفاق الطائف، ولكن متيز اتفاق الدوحة مبـشاركة         عليه احلال بالنسبة  
  . دولية وعربية الفتة يف اإلشراف على تنفيذ االتفاق

فلقد بينا يف البند املخصص إلقرار اتفاق الدوحة، أن هذا االتفـاق قـد              
جملس وزراء اخلارجية يف جامعة الـدول       صدر بناًء على قرار صادر عن       

وكلِّف األمني  تواء األزمة اللبنانية،     يف شأن اح   11/5/2008العربية يف   
العام للجامعة تعاونه جلنة وزارية مؤلفة من تسع وزراء خارجية عـرب            

وهـو هلـذه    . وبرعاية أمري دولة قطر لإلشراف على إقرار هذا االتفاق        
اللجنة الثالثية حلل   الناحية يشبه اتفاق الطائف الذي أشرفت على إقراره         

ـ   ت بقرار صادر عن اجتماع      اليت تشكل  اللبنانية   األزمة  يف  ةالقمـة العربي
  .26/5/1989بتاريخ   الدار البيضاء



 

83 

، أن الدعم العريب والدويل      عن اتفاق الطائف   ولكن ما مييز اتفاق الدوحة    
حـضرت  هلذا االتفاق مل يقتصر على التأييد والترحيب الكالمي، وإمنـا           

ول منـه املتعلـق     معظم هذه الدول لتنفيذ هذا االتفاق، وخباصة البند األ        
محد بن خليفة آل    أمري دولة قطر    بانتخاب رئيس اجلمهورية، حيث حضر      

رئيس جملس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محد بن جاسـم آل             و ثاين
 الكويت عبـد    أمريثاين، رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان، ممثل         

فتحـي  رئيس جملس الشعب املصري الدكتور أمحد   ، الرمحن سامل العتيقي  
رئـيس جملـس    ،  عبد اهلادي اايل   األردين األعيانسرور، رئيس جملس    

 الكـوييت جاسـم     األمةالنواب العراقي حممود املشهداين، رئيس جملس       
وزير اخلارجية  ، اخلرايف، رئيس احتاد الربملانيني العرب حممد جاسم الصقر       

يـر  الفرنسي برنار كوشنري، وزير اخلارجية السعودي سعود الفيصل، وز        
 اإلمـارات وزير خارجية دولـة     ،  صالح الدين البشري   األرديناخلارجية  

وزيـر الدولـة املغـريب    ، العربية املتحدة الشيخ عبداهللا بن زايد آل يان 
وزير اخلارجية العراقي هوشيار    ، للشؤون اخلارجية السيد الطيب الفهري    

ه مـساعد   وزير اخلارجية االسباين ميغيل اخنيل موراتينوس يرافق      ، زيباري
 تريي رود   1559 املتحدة املكلف متابعة تنفيذ القرار       لألمم العام   األمني

الرسن، وزير اخلارجية االيطايل فرانكو فراتيين، وزير اخلارجية التركـي          
علي باباجان، وزير اخلارجية املصري أمحد أبو الغيط، وزيـر اخلارجيـة            

حريين الشيخ خالد   العماين يوسف بن علوي االبراهيم، وزير اخلارجية الب       
 منوشـهر متكـي، وزيـر       اإليراينبن امحد آل خليفة، وزير اخلارجية       
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اخلارجية السوري وليد املعلم، وزيـر الدولـة للـشؤون اخلارجيـة يف             
نائب رئيس جملس الوزراء الكوييت وزيـر       ، الفاتيكان دومينيك مومارتيين  

 العام جلامعة   اخلارجية الشيخ الدكتور حممد صباح السامل الصباح ، االمني        
الدول العربية عمرو موسى يرافقه رئيس مكتبه السفري هشام يوسـف،           
مفوض الشؤون اخلارجية واالمن يف االحتاد االورويب خافيري سوالنا، نائبة          
رئيس الربملان االورويب تساجريو بولو، االمـني العـام ملنظمـة املـؤمتر        

اد السويـسري   االسالمي كمال الدين احسان اوغلو ، ممثل رئيس االحت        
كاتب الدولـة   ، ديديه بغريتر، ممثل السلطة الفلسطينية عبد الرحيم مملوح       

مستـشار الـرئيس   ، للشؤون اخلارجية يف تونس عبد الرؤوف الباسـط   
 هند بن محـد     األمرية قطر   أمريكرمية  ، السوداين مصطفى عثمان امساعيل   

نيـك  : ووفد من الكونغرس االمريكي ضم النـواب      ، بن خليفة آل ثاين   
شـارلز  ، داريل عيـسى  ، جون املر ليندر  ، جاك هيدن لينغستون  ، رحال

  .جوزيف ميالنكون وراي هنري حلود
  

بالتأكيد إذا مل يكن لينجم قيمة دستورية عن أي إمجاعٍ دويل، إال أنه من              
املتعارف عليه أن هذا االعتراف الدويل حبالة واقعية معينة تعطـي هلـذه             

، ولعلَّ هذا اإلمجاع يفيد يف دعـم وجهتنـا          الواقعة شيئاً من املشروعية   
بإثبات القيمة الدستورية التفاق الدوحة الذي أعاد تنظيم احلياة السياسية          

  .يف لبنان
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 الدوحة، مـن خـالل تـبين الـسلطات          تربز القيمة الدستورية التفاق   
ا االتفاق، فلقد كان هذا االتفاق مبثابـة الركيـزة          الدستورية اللبنانية هلذ  

األساسية خلطاب القسم الذي ألقاه رئيس اجلمهورية، ويف كلمة رئـيس           
إن هذه اخلطـب    . جملس النواب، مثَّ يف البيان الوزاري للحكومة اللبنانية       

ق هي وثائق توصف بشبه الدستورية ألا صادرة أوالً عن سلطات           ئوالوثا
  . م حالة دستورية أيضاًدستورية ولتنظي

لذلك عندما يكون اتفاق الدوحة هو ركيزة هذه اخلطـب والبيانـات،            
أن يكون هلذا النص القيمـة      يقتضي  ويكون ملزماً لسلطات  دستورية، ف     

  . لكي تلتزم سلطة دستورية بهالدستورية 
  

 هذا التحليل، فإذا رجعنا للتاريخ، جند أن امليثاق الوطين لعام           وخارجاً عن 
 إمنا قام على وثيقني فقط، مها خطاب رئيس اجلمهورية وبيـان            1943

   .احلكومة، ومع ذلك أضفي على هذا امليثاق القوة الدستورية
الـيت   كلماتوكذلك نتلمس القيمة الدسنورية هلذا االتفاق من خالل ال        

بعد توقيع الفرقاء اللبنانيني التفاق الدوحة،      صدرت  ألقيت والوثائق اليت    
 بالقيمة الدستورية هلذا االتفاق، أو علـى        يف ثنانياها إقراراً  ا  حيث وجدن 

وميكن أن ندرج كلمـة     األقل تسميته بأنه ميثاق وطين أو اتفاق وطين،         
أمري دولة قطر راعي اتفاق الدوحة، من ضمن الكلمات اليت تثبت القيمة            

  .الدستورية هلذا االتفاق
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 دولة قطر يف جلسة انتخاب رئيس اجلمهورية بتـاريخ          ورد يف كلمة أمري   
، كلمات ذات داللة على القيمة الدسـتورية والوطنيـة          25/5/2008

وامليثاقية التفاق الدوحة، مع التأكيد على أن هذه الكلمة ال تضفي القيمة            
  :الدستورية وإمنا تكشف عنها وتبينها، ومما ورد يف هذه الكلمة

إال حبمد اهللا علـى توفيقـه       ، ...أستطيع أن أبدأ      ال
أن ثبت إميان قادة الشعب اللبناين العظيم على        ، وهداه

ال ميثاق وحبيث أدركوا أنه ، اختالف أديام وطوائفهم
وال ، بينهم وبني شعبهم غري التوافق على أمنه ومصاحله       

بديل وبني بعضهم غري التراضي على ما يضمن لشعب         
يطمئن الكل مـع    وهذه املصاحل كي    ، لبنان هذا األمن  

  . .وسالمهم األهلي، املشتركعيشهم 
كادت ـدد   ، أزمة خطرية .  برعاية من اهللا   انتهتلقد  

،  األوطان انفراطكيان لبنان يف ظروف مل تعد حتتمل        
 أنفإن رجائي   ، ومع أن لبنان شهد الكثري من األزمات      

 يباعد بني لبنان وبني منعطفاً، األخرية األزمةتكون هذه 
  ، نةمزالق الفت

تعترب حلول  ، نعرف أن هناك قاعدة يف السياسة اللبنانية      
ولكـن أمسـح    ، األزمات مببدأ ال غالب وال مغلوب     

ما توصلتم ،  أن ما توصلنا إليهأقوللنفسي هذه املرة أن 
البد أن يكون خروجـا     ، أيام يف الدوحة قبل     إليهأنتم  
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والتوتر واإلحساس  ، على هذه القاعدة الدعاية للتحفز    
فصيغة .  بأن الفتنة قائمة حىت وإن كانت نائمة       الدفني

تبدو إا تؤجل اخلالفات وال ، أنه ال غالب وال مغلوب
أن ، والواقع بأمانة، ..وتزيح املشاكل وال حتلها ، تنهيها

مل تعد  ، وحوله، خماطر األحوال الراهنة يف العامل العريب     
ما بـني   ، تسمح بوجود أطراف يتجدد بينها اخلالف     

بلغنا حافة مل تعد فيها األمور خالف       فقد  ، رحني وآخ 
أمـن  "وعند هذا اخلطـر  ، وإمنا مصري أوطان  ، أطراف

أصبح لزاما علينا أن    " األوطان وليس خالف األطراف   
 أن أساسونتصرف جبسارة على ، ونقطع ونقدر، حنسم

.. بغالب ومغلـوب    ،  فعال انتهتهذه األزمة األخرية    
وهذا ما ينبغي أن    ، فتنةالغالب هو لبنان واملغلوب هو ال     

   ."...اليوم وغدا واىل األبد، يكون واضحا للجميع
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قـسم  بعد انتخابه وأدائه ال   ألقاه العماد ميشال سليمان     هو اخلطاب الذي    

 توجهاته ونظرته إلدارة البالد     عرض فيه والدستوري أمام جملس النواب،     
، ومما   الدوحة د تطرق إىل أمهية اتفاق    خبالل فترة توليه مهامه الرئاسية، وق     

  :ورد يف هذا اخلطاب
مـن إشـكاليات     وما نتج منه  ن اخلالف السياسي،    إ"

ينبغي أن يشكل حافزا لنا، لـيس        مررنا ا،    دستورية
، وإمنا فقط إلجياد املخارج، ملا ميكن أن نقع فيه مستقبالً
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أيضا لتحقيق التوازن املطلوب، فيما بني الصالحيات،       
، ميكن املؤسسات، مبـا فيهـا رئاسـة         ملسؤولياتوا

إن لبنان، وطـن    .اجلمهورية من تأدية الدور املنوط ا     
الرسالة، والذي حيمل تالقي احلضارات، وتعددية فذة،       
يدفعنا لالنطالق معا، يف ورشة عمل، فنصلح أوضاعنا        
السياسية واإلدارية، واالقتصادية واألمنية، فنعيد الوطن، 

لدولية، يف دور منوذجي يعكس فرادتـه،       إىل اخلارطة ا  
لقد اختار لبنان السري يف ما اتفـق        . وإشراقته املعهودة 

عليه يف الطائف، وهو مدعو إىل محاية هـذا اخليـار،           
ألنه ينبع مـن اإلرادة الوطنيـة   . والعمل على ترسيخه  

فتحصني أي قرار سياسي ال يـتم إال ـذه          ، اجلامعة
ط اللبنانيني، من ميثـاق     إىل أن ما يرب    إضافة. اإلرادة

وقد بـرهن  . وطين، نتيجة إرادم، وهو صنو الدستور  
إن عالقاتنا  . أنه األقوى واألمسى من أي توجه خارجي      

اخلارجية، تبقى األصلح واألفعل، مبقدار ما تنطلق من        
هذا امليثاق، فتؤمن وحتمي، مـصاحل لبنـان وحتتـرم          

يطـه  خصوصيته وتتيح له استعادة دوره الفاعل، يف حم       
العريب، واتمع الدويل، كونه املثال احلـي لتعـايش         

يف هذه املناسبة، أتوجه بالشكر، إىل جامعة   ".الثقافات
الدول العربية، ومعايل أمينها العام، الحتضاا األزمـة        
اليت عصفت بالوطن، وجلهودها املثمرة، يف بلورة احلل        

رفـان  وأتقدم، باسم اللبنانيني، وبامسي، بالع    . املناسب
لدولة قطر، ومسو أمريها، ودولـة رئـيس وزرائهـا،          
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واللجنة الوزارية العربية، ملا بذلوه من جهد صـادق،         
والتزام قومي يف إطالق احلوار الوطين، واستضافتها له        

  ."وإجناحه
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هي الكلمة اليت ألقاها رئيس جملس النواب يف جلسة انتخـاب رئـيس             

  :ية العماد ميشال سليمان، ومما جاء يف كلمتهاجلمهور
بداية أود ان أسجل للتاريخ ان جلسة االنتخابـات          "

 الذي حتقق    لوفاقنا الوطين  تشكل تتوجياً الرئاسية اليوم   
نتيجة لقناعة ولرغبة وملصلحة ولضرورة لبنانية وعربية       

ونتيجـة  بأن الوفاق هو طريق خالص لبنان،       مشتركة  
 خملص مثلت حموره دولـة      إقليميو جلهد عريب    أساسية

 صاحب مسو الشيخ محد بن خليفة آل ثاين وأمريهاقطر 
ورئيس وزرائه الشيخ محد بن جاسم بن جرب آل ثاين          

  .  لبنان من حمنته واستعادته لعافيتهإخراجمن اجل 
ننا انطالقا من هذا الس وضعنا خارطة طريـق         إو...

 مبادرتنـا   لبلوغ االستحقاق الرئاسي، واليت تضمنتها    
 املبادرة العربية ومهمة اللجنة العربية إىلاحلوارية وصوال 

  ."رتبت األولويات الوطنية وفق إعالن الدوحةواليت 
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  مبوجب املشكلة احلكومة األوىل يف عهد الرئيس ميشال سليمان       وضعت  

وزاري األول الـذي    ، بياا ال  2008 متوز   11 تاريخ   18 املرسوم رقم 
  بأغلبية   2008 آب   12نالت على أساسه ثقة جملس النواب يف جلسة         

  . مقابل مخسة نواب حجبوا الثقة صوت100
تفاق الدوحة، حبيـث    ال تطبيقٍك البيان الوزاري بديباجته ومضمونه      فجاء

أتى هذا البيان وكأنه استجابة حرفية ودقيقة لذاك االتفاق، وما جـاء يف             
  :هذا البيان

وبرعاية عربية ودعم  لقد توصلنا منذ شهرين ونيف،"
اتفاق استثنائي اقتـضته  من أشقاء لبنان وأصدقائه، إىل   

 يعيـدنا إىل الدسـتور  اتفـاق  وهو . استثنائية مرحلة
الدسـتورية   والعملية السياسية واىل القواعد واألعراف

 وحلّ مـشكالتنا    الدميقراطي ممارسة نظامنا    إىلسبيالً  
  .مؤسساتنا الدستورية اخلباحلوار ود

 ومتّ االتفاق يف الدوحة على حظر اللجوء إىل استخدام

السالح أو العنف واالحتكام إليه أيـاً تكـن هـذه           
عـدم   اخلالفات، وحتت أي ظرف كان، مبا يـضمن 

اخلروج على عقد الشركة الوطنية القائم على تصميم        
إطار نظام دميـوقراطي،   اللبنانيني على العيش معاً يف

حصر السلطة األمنية والعـسكرية علـى اللبنـانيني         و
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الدولة مبا يشكل ضمانا الستمرار صيغة  واملقيمني بيد
  .كافة العيش املشترك والسلم األهلي للبنانيني

وقد أكد اتفاق الدوحة على التزام األطراف مبـادئ         
وأحكامه واتفاق الطائف والدعوة إىل  الدستور اللبناين

  رئيس اجلمهورية ومبـشاركة احلوار الوطين، برئاسة

، حول تعزيز سـلطات الدولـة       جامعة الدول العربية  
عالقاا مع خمتلف  اللبنانية على أراضيها كافة وحول

 التنظيمات على األراضي اللبنانية مبا يضمن أمن الدولة

  .واملواطنني
إن حكومتنا، اليت اتفق يف الدوحة على نسب التمثيل          

ة منها أو إعاقـة عملـها،   عدم االستقال فيها مع تعهد
. لبس فيه ملتزمة تنفيذ هذا االتفاق كامالً وعلى حنو ال

ذلك أنه يسري بنا إىل االستقرار السياسي واملـصاحلة          
اجلراح، ويف تعزيز قدرة الدولة على  ويساهم يف بلسمة

 وأن هـذا االلتـزام  . محاية املواطنني وحفظ حقوقهم

قتـصادي  طريقنا إىل اخلروج من حالـة الركـود اال        
االقتـصادية   ومواجهة االنعكاسات احمللية للظـروف 

العاملية، وإىل معاجلة مشكالتنا االجتماعيـة املتفاقمـة        
والتصدي ملشكلة ازدياد اهلجرة بـني   وحماربة البطالة

  .الشباب
يكون ائتالفنا يف هذه  لذلك، يتطلع اللبنانيون إىل أن 

يالً احلكومة، حكومة اإلرادة الوطنية اجلامعـة، سـب       
ضيق األزمة وأخطار الفرقة إىل التالقـي   للخروج من
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الوطنية الكربى  واحلوار اهلادئ واملنفتح حول اخليارات
   .اليت تصون لبنان وحتمي حرية أبنائه وأمنهم وحقوقهم

اخليارات اليت ترسخ وحدة لبنان وتثبـت العـيش    إا
وسيادته ونظامـه   املشترك فيه، وحتافظ على استقالله

وقراطي وميزاته يف التنوع واالعتدال واالنفتـاح       الدمي
االنتماء له وتعلّق أبنائه املنتشرين يف العامل  وجتدد معىن

  .والعامل كله به وتعزز رصيده يف العامل العريب
إن احلكومة تؤكد متـسكها مببـدأ وحـدة الدولـة           

القضايا املتعلقة بالـسياسة العامـة    ومرجعيتها يف كل
  احلفاظ على لبنان وصون سـيادته للبالد، مبا يضمن

وهو املبدأ . الوطنية، ناظماً لتوجهاا وقراراا والتزاماا
  .البيان الوزاري الذي حيكم كل فقرات

كما تؤكد على ما تضمنه خطاب القسم لفخامة رئيس 
توجهات ودعوة للحوار والتزام الدستور  اجلمهورية من

  .الوطين وامليثاق الوطين ووثيقة الوفاق
حكومتنا التزامها العمل على تطبيـق اتفـاق    تؤكد 

 وهي ستـسعى إىل أن تكـون  . الطائف ببنوده كافة

جديرة بالتسمية اليت أطلقت عليها، حكومة تعمل من        
مـن دعائمهـا    أجل الوحدة الوطنية وترميم ما اهتز

  ."واستعادة ثقة اللبنانيني بالدولة ومؤسساا
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 يـوم توقيـع االتفـاق يف        رئيس جملس الوزراء فؤاد السنيورة    يف كلمة   

، تلمسنا أن املشاركة والعيش املشترك والوفـاق الـوطين هـي            الدوحة
مرتكزات النظام اللبناين، وهي مرتكزات فوق دسـتورية، وإذ وصـف           

 استثنائية أوجبت وضع اتفاق الدوحة، إال       ضروراترئيس احلكومة بأن    
إىل أن األسس الوطنية اليت تبناها هذا االتفاق هي من مسلمات           أنه أشار   

  :نظامنا الدستوري وال خترج عنه، ومما جاء يف كلمته
 ان خالفاتنا يف لبنان جيب أن تكون مصدر ثـروة           .."

وغىن وتنوع، هذه هي صيغة لبنان احلقيقية وال جيب أن 
ال شك  . نستعملها من أجل تعميق خالفاتنا يف ما بيننا       

 من الدروس اليت استفدنا منها هـي أن نعـود إىل            أن
التمسك باتفاق الطائف كناظم للعالقات بني اللبنانيني       

إن ما توصلنا إليه، هو اتفاق استثنائي يف ... يف ما بينهم
مرحلة استثنائية اقتضتها ظروف استثنائية، وبالتايل جيب 
أن نؤكد جمددا ودائما احترام الدستور وقواعد العمـل   

، احلرية  ومبادئها ومفاهيمهاالدميقراطية وقيم قراطيالدمي
وكما تعلمناها، متارس بالقانون ويف كنـف الدولـة،         
الدولة اليت جيب علينا أن نسهم مجيعا يف بنائهـا، وال           
ميكن وال جيوز ألحد منا أن يستقيل من مسؤولياته يف          
بناء هذه الدولة اليت نريدها محاية حلاضر اللبنانيني مجيعا 

ال ميكن أحدا أن يستنكف حـىت تـبىن         . ستقبلهموم
علينا أن نبنيها مجيعـا     . الدولة ليعود إىل املسامهة فيها    
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حنن جئنا إىل هنا ليس لننتزع حقوقا       . ونسهم يف ذلك  
لنليب حقوق اللبنانيني علينا يف     من بعضنا بعضا، ال بل      

بناء وطن آمن يتحقق فيها العيش املشترك الذي هـو          
حلرية اللبنانيني ووفـاقهم الـوطين،      الضمان احلقيقي   

  . "وبالتايل لكرامتهم ومستقبلهم
  

 هـذا   لَبِكلمة الشعب اللبناين، الذي قَ     خضم هذه الكلمة، ل    وال ننسى يف  
باته ومجعياتـه   ونقا الشعب   مجيع فئات جاء هذا القبول من     ، بل   االتفاق

تفـاق   على قبول هذا اال    اإلمجاع املدين، وهذا    هجمتمعوعائالته وهيئات   
يرفعه ملرتبة االتفاقات واملواثيق الوطنية، ومن بديهيات العلم الدستوري،         
أن الرأي العام ال يتقبل هذه املواثيق إال إذا جاءت معبرة عـن رغباتـه               

  . وآماله ومنبثقة من طبيعته
وهلذا كان القبول ذا االتفاق مبثابة اعتراف وإقرار بااللتزام مبـضمونه،           

 وإمنـا  إرشـاد،  قيمة ملزمة فإنه ال يعود جمرد توجيه أو   وعندما مننح نصاً  
يصبح أحد مصادر التشريع، وتكون مكانته يف التشريع حسب طبيعتـه،           
وملا كانت طبيعة هذا االتفاق هي معاجلة قضايا دستورية، كـان لزامـاً             

 .وضعه يف مصاف النصوص الدستورية
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لسابق إىل أن قوة اإللزام اليت متتع ـا اتفـاق الدوحـة             ايف البند   انتهينا  
مضافاً إليها طبيعة هذا اإللزام وموضوعه، قد حتمت منح هذا االتفـاق            
القيمة الدستورية، وسنحاول يف هذه الفقرة تقدمي األدلـة مـن خـالل             

، وال  مضمون اتفاق الدوحة على وجوب منحه قيمة النص الدسـتوري         
 بعض  تنتهي مفاعيل قص من القيمة الدستورية هلذا االتفاق أن        نيعيب أو ي  

 من الدستور للتمديد    49ن تعديل املادة    فمثالً إ نصوصه عند أول تطبيق،     
ـ لرئيس اجلمهورية، أو النتخابه خالفاً للشروط الدستورية، فـإن           ذا ه

ال التعديل هو استثنائي وملرة واحدة ينتهي بانتهاء تطبيقه، ومـع ذلـك             
   .يناقش أحد بقوته الدستورية

وسنجد يف اتفاق الدوحة نصوصاً دائمة غري حمددة بفترة زمنيـة معينـة،    
 موضوعة حلاالت خاصة تنتهي بانتهاء احلالة اليت وضعت ألجل          اًونصوص
 وكال هذه النصوص، سواًء أكانت دائمة أم مؤقتة، هي نصوص           .تنظيمها

تصل باملبادئ املقررة يف مقدمـة      متصلة بتنظيم السلطات الدستورية، أو ت     
أو تنظِّم العالقة   ،  وثيقة الوفاق الوطين   يف   و أ الدستور أو يف امليثاق الوطين    

  .بني مكونات الشعب، وهي  مجيعها موضوعات ذات طبيعة دستورية
  

ها رغم خمالفتـها    ص اتفاق الدوحة ملزمة، وجرى تطبيق     وملا كانت نصو  
إن مبدأ موازاة الصيغ تفرض أن يكون       الدستور أو وثيقة الوفاق الوطين، ف     
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للنص اجلديد احلاجب ذات القوة اليت للنص الـذي جـرى اسـتبعاده،             
كون لنص اتفاق الدوحة قيمة دستورية، ستتبني لنا من         ب أن ي  وبالتايل جي 

  :خالل األدلة اآلتية
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   : النص اآليتئيس اجلمهورية، ورد يف اتفاق الدوحةفيما خص انتخاب ر

اتفق األطراف على أن يدعو رئيس جملـس النـواب          "
 االنعقاد طبقاً للقواعد املتبعة خالل      إىلالربملان اللبناين   

 ساعة النتخاب املرشح التوافقي العماد ميـشال        24
سليمان رئيساً للجمهورية، علماً بأن هذا هو األسلوب        

ناحية الدستورية النتخاب الرئيس يف هذه      األمثل من ال  
  ."الظروف االستثنائية

  
 -إن هذا النص هو واضح الداللة على آلية انتخاب الرئيس، إذ رفـض            

.  أسلوب تعديل الدستور، وفرض أسلوب االنتخاب      -وإن خانته العبارة  
مع أنه ال يوجد يف الدستور طريقني الختيار رئيس اجلمهورية لكي يقول            

  . حة أن األسلوب األمثل الختيار الرئيس هو االنتخاباتفاق الدو
حتماً اتفاق الدوحة، أنه ال حاجة لتعديل الدستور من أجـل           قصد  وإمنا  

تسهيل انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وهـو ـذه           
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 مـن الدسـتور   49العبارة يكون قد حجب نص الفقرة الثالثة من املادة   
  :اليت تنص

 جيوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة األوىل، كما انه ال"
وما يعادهلا يف مجيع اإلدارات العامة وسائر األشخاص        
املعنويني يف القانون العام، مـدة قيـامهم بوظيفتـهم          
وخالل السنتني اللتني تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم 

  ".فعليا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد
  

، ليكـون   املرشح التوافقي العماد ميشال سليمان    اق الدوحة   إذاً عين اتف  
مرشحاً وحيداً لرئاسة اجلمهورية، ووحدانية الترشيح ال ختالف األصـول      
الدستورية اللبنانية، إذ مل تعتمد هذه األصول أن يكون هناك ترشـيحات      
أو منافسة بني مرشحني، وترك للنواب حرية مطلقة يف التوافـق حـول             

ترشيحات هناك  لالختيار بني عدة أمساء بدون أن يكون         واحد أو    شخصٍ
  .مقدمة مسبقاً

رئـيس   عن    قرار 21/5/2008تطبيقاً التفاق الدوحة، صدر بتاريخ      و
تقريب موعد جلسة انتخاب رئيس     قضى ب جملس النواب االستاذ نبيه بري      

 يوم  إىل 2008 حزيران   10اجلمهورية اللبنانية من يوم الثالثاء الواقع يف        
  . يف متام الساعة اخلامسة مساًء2008 أيار 25 الواقع يف داألح
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انتخـب العمـاد ميـشال      ويف هذه اجللسة اليت مسيت باجللسة التارخيية        
 من أصـل     صوتاً 118( للجمهورية بأغلبية نيابية مطلقة      سليمان رئيساً 

  ).  نائبا127ً

ل على آلية انتخاب العماد ميشا    ولكن قبل بدء التصويت، جرى اعتراض       
سليمان كرئيس للجمهورية ألنه مل يستوف الشرط املنـصوص عنـه يف            

 ال زال يف    العماد ميشال سليمان   ف املذكورة أعاله،  من الدستور    49املادة  
  .هذا مانع دستوري حيول دون انتخابهوظيفته كقائد اجليش، و

  : قالكان أول املعترضني النائب بطرس  حرب الذي 
 ختطينا املهلة الدستورية إذا ناأنكلنا نعلم ، دولة الرئيس"

 من الدستور اللبناين وهي مهلـة       49احملددة يف املادة    
على هذا الوضـع    نطبق  فيختلو سدة الرئاسة    ، الشهرين

إذا خلت سدة الرئاسة بسبب      ":" اليت تنص  74املادة  
وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فألجل انتخاب         

 اسـأل   إمنا .."نوناخللف جيتمع الس فورا حبكم القا     
 من الدستور على    74زمالئي الكرام هل نصت املادة      

 يف فقرا   49انه جيوز إسقاط املهل اليت فرضتها املادة        
الثالثة اليت مل تتل اآلن يف مطلع هذه اجللسة وملاذا اللف           

 تعديل هذه املادة مـن      إىلولكي ال نعمد    ، والدوران
 شائبة حول    انتخاب رئيس ال نترك    إىلالدستور فنعمد   

ونبقي هذا السيف من الشك حـول اآلليـة         ، انتخابه
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املعتمدة ومعه أثري االنتخابات الرئاسية يف كـل مـرة          
ميكن ان تطرح علينا ويقف فريق من اللبنانيني ليقـول          

ولن أشارك يف االنتخابات حىت انتـهاء       ، لدي الثلث 
 74 نطبق مرة ثانية املادة      أيضاًوعندئذ  ، مهلة الشهرين 

من حظر الدستور عليـه االنتخـاب دون        .ب  وننتخ
 أقوم يف   أن أردت   إذااستقالته قبل سنتني، دولة الرئيس      

فليس لتعكري جو البهجة القائمة يف البالد ، هذه املداخلة
بل على العكس من ذلك لتحصني رئيس اجلمهوريـة         

 أن البالد بعد    إنقاذ الضرورة يف    أن أؤكدولكي  ، املقبل
 تفجر البالد وتقسمه،    أن كادت   وقفت البالد يف جمزرة   

 توفري إمجاع   إىلهذه الضرورة يف الذات هي اليت دعت        
 لـو   أمتىن كنت   أنين إال، حول انتخاب العماد سليمان   

وأكتفي يف رفـضي    ، اعتمدنا اآللية الدستورية املطلوبة   
هلذه اآللية مع تأكيد تأييدي للعماد سليمان بان أسجل         

 هـذه اآلليـة   تبـاع بإوأعلن عدم قبويل    ، هذا الرفض 
  ".لالنتخاب

  
  : وهنا تدخل الرئيس بري فقال

، 73 وليست املادة    اإلجراء هي املرعية    74 املادة   إن"
 فبعد انتهاء واليـة الـرئيس       أنتومتاما كما تفضلت    
  ".  وبالتايل تسقط مجيع املهل74ختضع العملية للمادة 
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  :  قائالًالرئيس حسني احلسيينوسجل ذات االعتراض 

 تقديري للجهود العربية وجهودكم اليت جنبت البالد فتنـة          مع"
ال نرى ، ومع تقديرنا هلذا اجلهد ، كادت ان تكون كارثة حقيقية    

مربرا الن نترك عالمات استفهام تضر ذا اجلهد بالذات فلماذا          
قتـرح  وت،  يف هذه اجللسة   اآلنال نثمن هذا اجلهد وتؤلف جلنة       

تخاب العماد سليمان املنصوص     اليت حتول دون ان    األحكامتعديل  
 حبيث جتتمع احلكومـة     73 ونلجأ اىل املادة     49عنها يف املادة    

واقترح ان جتتمع احلكومة يف القاعـة       . اآلنطاملا هي موجودة    
 وتتوىل احلكومة هـذه     49املقابلة لتعديل الدستور جلهة املادة      

  ". املبادرة
  

  : فرد الرئيس بري
 جتاوبنـا معـك     ، إذا  لك أقولهما قلته للزميل حرب     "

  ".نكون بذلك خنالف الدستور
  

كان قصد رئيس جملس النواب، أن تعديل الدستور يتطلَّـب مـشاركة            
احلكومة اليت هي برأي رئيس جملس النواب غري موجـودة ألـا غـري              

وحـسني  دستورية وغري ميثاقية، بينما كان قصد النائبان بطرس حـرب         
  .ومة احلسيين إضفاء الشرعية على هذه احلك

 من  بإصرار اآللية الدستورية اليت اتبعت      إن: "وقالت الوزيرة نائلة معوض   
 اآلليـة  اعرب عن حتفظي على هذه       أن إالدولتك ومن املعارضة ال استطيع      

  ". مع شكرنا هلذه املناسبة التارخيية، اليت قد تشكل سابقة خطرية
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سة االنتخاب   يكن رئيس جملس النواب حمتاجاً ليربر دستورية جل        ملبرأينا  
وكـان بإمكانـه    .  على أنه عطَّلت مجيع املهـل      74عرب تفسريه للمادة    

االكتفاء باإلحالة إىل اتفاق الدوحة الذي منع تعديل الدسـتور وفـرض            
  .ون إتباع أي أصول أخرىدانتخاب العماد ميشال سليمان ب

 ستعطَّل إىل األبـد     49كما مل يكن صحيحاً قول املعترضون بأن املادة         
ذلك أن هذا احلجب هو مؤقت وحلالـة        .  من الدستور  74ب املادة   مبوج

انتخاب ميشال سليمان الذي مساه اتفاق الدوحة باالسم، وقـد انتـهى            
مفعول النص مبجرد حصول هذا االنتخاب، حبيث ال ميكن اعتمـاد ذات     

  .اآللية يف دورة انتخاب الحقة
  

ـ  -كما ورد يف النص –وإذا كانت ظروف استثنائية      يت بـررت   هـي ال
 انتهت قبل جلـسة انتخـاب       حصول اتفاق الدوحة، فإن هذه الظروف     

  .رئيس اجلمهورية، وكان جيب العودة بتاريخ انتخابه إىل األصول العادية
وحنن قلنا بأن املواثيق غالباً بل دائماً ما تكون نتيجة أزمـات وحـروب              
ا وصراعات فتأيت املواثيق لتضع حداً هلذه الـصراعات، فتنـال قيمتـه           

 لكوـا   ليس لكوا مربرة بوجود الظروف االستثنائية، وإمنا     -الدستورية
 بـأن اتفـاق     القولميكن    ال  وذه الصفة   حفظت أمة ودولة وشعب،     

نال املرتبة األمسى منعاً وجتنبـاً      الدوحة يأيت يف مرتبة دنيا، بل يفترض أن ي        
  .لعودة احلوادث اليت وضعت املواثيق إلائها
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 النص اآليت، ورد يف اتفاق الدوحةوطنية الوحدة الحكومة فيما خص :   
 وزيراً تـوزع    30تشكيل حكومة وحدة وطنية من      "

 3 – للمعارضة   11 – وزيراً لألغلبية    16على أساس   
للرئيس، وتتعهد األطراف مبقتضى هذا االتفاق بعـدم        

  ."إعاقة عمل احلكومةاالستقالة أو 
  
 احملور األساسي التفاق الدوحة، إذ أن السبب األساسـي      يعترب هذا النص  

بدايـة  كانـت   لألزمة كان اخلالف حول مفهوم املشاركة يف احلكم، و        
األزمة الفعلية باستقالة الوزراء الشيعة ، واخلالف حول مفاعيـل هـذه            

تقالة علـى مـشروعية     االستقالة، بني طرف يعترب أن ال تأثري هلذه االس        
   .احلكومة، وبني طرف آخر يصف احلكومة بأا غري دستورية

واشتدت األزمة حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وطريقة املشاركة         
يف احلكم، وحصة كل من املعارضة واألكثرية ورئاسـة اجلمهوريـة يف            

  . جملس الوزراء
، توصل اتفاق الدوحة    وبعد عدة طروحات تقدم ا أطراف لبنانية وعربية       

 وزيراً تـوزع علـى      30حكومة وحدة وطنية من     وجوب تشكيل   إىل  
تتعهد على أن    للرئيس،   3 – للمعارضة   11 –لبية   وزيراً لألغ  16أساس  

  .األطراف مبقتضى هذا االتفاق بعدم االستقالة أو إعاقة عمل احلكومة
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، وهـي   "اجلامعةحكومة اإلرادة الوطنية    "بناًء على هذا االتفاق تشكَّلت      
احلكومة األوىل يف عهد الرئيس ميشال سليمان، واحلكومة الـسبعني يف           
تاريخ لبنان، ترأسها الرئيس فؤاد السنيورة ، وصدر مرسـوم تـشكليها            

، ونالت ثقة جملس النـواب يف       2008 متوز   11 تاريخ   18حتت رقم   
 بغالبية مئة صوت مقابل مخسة نواب حجبـوا         2008 آب   12جلسة  
يج طبارة، أسامة سعد، عاطف جمـدالين، حممـد كبـارة           : مالثقة ه 

غسان تويين والياس   : وصوالنج اجلميل، وامتناع نائبني عن التصويت مها      
  .عطاهللا، وغياب عشرين نائباً عن اجللسة

   
بعدم االسـتقالة أو إعاقـة    ضع اتفاق الدوحة التزاماً على عاتق الوزراء        و

 ،ام هو قيد على صالحيات الوزراء     هذا االلتز نالحظ أن   ، و عمل احلكومة 
 من الدستور ولقواعد النظام الربملاين اليت جتيـز         69وتعطيل لنص املادة    

  . االستقالة
قيمة الدستورية وكان له جمرد     اللو مل يكن التفاق الدوحة      وهنا نقول أنه    

 لكان هذا النص باطالً بطالناً مطلقاً وغري ذي قيمـة ألنـه             ،قيمة معنوية 
ظام العام وبأسس النظام الـدميقراطي      نت دستورية تتصل باال   خيالف قاعدة 

  . الربملاين
لذلك فإن اإلقرار بالقيمة الدستورية التفاق الدوحة هو الضمانة لتنفيـذ           

، ولكان هلم أن يقـدموا      هذا البند، وإال الستطاع الوزراء عدم االلتزام به       
ـ        على   ، دون أن   ةاالستقالة أو التغيب عن اجللسات إلعاقة عمل احلكوم
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تستطيع أي جهة إلزامهم بعكس هذا التصرف، لو مل نعتـرف بالقيمـة             
  .الدستورية التفاق الدوحة

  
نص ، فنعتقد أن هذا النص هو       وطنيةالوحدة  الحكومة   أما جلهة تشكيل    

، بل إن هلـذا     دائم ال يقتصر على أول حكومة تشكَّل بعد اتفاق الدوحة         
حىت تطبيق البند املتعلـق بإلغـاء       النص دميومة، يقتضي أن تبقى مستمرة       

  . الطائفية السياسية كما ورد يف وثيقة الوفاق الوطين
وفكرة حكومة الوحدة الوطنية، هي  فكرة أصيلة يف النظام اللبناين، فكما            

، وهـو   1943، تعود أصوهلا إىل امليثاق الوطين لعـام          فيما تقدم  أشرنا
 مثَّ جـاءت وثيقـة   وطنيـة، القائم على مبدأ الشراكة على أسسٍ   يثاق  امل

اللبنانيـة  لتؤكد وجوب أن تكـون احلكومـة        ) الطائف(الوفاق الوطين   
.  حول هذه الفكرة، ما كتبـه د       قرأت ما   حكومة وحدة وطنية، وأمجل   

، الطائف بني االنقالب عليه والعودة إليـه :  له بعنوان ةنبيل خليفة يف مقال   
     :ورد فيها ،2005 شباط 26 و25تاريخ بنشرت يف جريدة النهار 

عنوان وثيقة الطائف الذي جيسد جوهرها ومضموا هو        "
وقد ورد تعبري الوفاق الـوطين،      ". وثيقة الوفاق الوطين  "

 من عشر مـرات يف      أكثروتعبري حكومة الوفاق الوطين     
 كـل  أنمن العنوان و منذ البداية،   الوثيقة، وكان واضحاً  

ون حكومـة    تك أنحكومة يف لبنان، بعد الوثيقة، ينبغي       
االتفاق "والوفاق يعين   .  فقدت شرعيتها  وإالوفاق وطين   

 بني اجلهات املتنازعـة     ، ويكون قائماً  "يف الرأي والعمل  
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 حكومة الوفاق الوطين    وإلغاء. وليس داخل اجلهة الواحدة   
واستبداهلا حبكومة اجلهة الواحدة واالجتاه الواحد يشكالن       

 أحاديـة ة سـلطة     اجلانبني املتعاقدين وممارس   ألحد إلغاء
ونقض للوثيقة، وهو ما حصل منذ بداية التسعينات حىت         

  . .."اآلن
  

 خبالل املرحلة االنتقالية الـسابقة       ويستمر -وفقاً هلذا التفسري الذي نؤيده    
التـزام   فإن حكومة الوحدة الوطنية، هـي  -على إلغاء الطائفية السياسية   

صدره يف مواثيق دسـتورية     د هذا االلتزام م   جي .جلميع احلكومات اللبنانية  
وهي امليثاق الوطين، ووثيقة الوفاق الوطين، والفقـرة ي مـن مقدمـة             
الدستور، مثَّ اليوم يف اتفاق الدوحة الذي فسر ووضح وحدد بـصورة ال             

ال ميكن بعـد    حبيث  ،   معىن الشراكة وحكومة الوحدة الوطنية     لبس فيها 
لوطنية واسـتمراريتها   اليوم أن خنتلف على تفسري معىن حكومة الوحدة ا        

طوال حياة احلكومة، ال أن تقتصر الوحدة على حلظة التشكيل وتـزول            
حقيقية، وفقـاً   هي مشاركة   شاركة  كما أوضح االتفاق أن امل    . ذلكبعد  

 لكلٍ من األكثرية واملعارضة ورئاسة اجلمهورية، وهي نسب         لنسبٍ معينة 
ـ        ثابتة    يقتـضي ان، و حتتسب على أساس حجم القوى السياسية يف الربمل

ا ما مل يتنازل فريق دطوعاً واختياراً عن حصته لفريقٍ آخرالتقي .   
وهي كما ذكرنا، مشاركة إجيابية ال سلبية وال تعطيلية، إذ وضع اتفـاق             

  ."بدون تعطيل وال استقالةحكومة الشراكة "الدوحة مبدأ 
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   :، ذو الصلة بقانون االنتخاب اتفاق الدوحة النص اآليتورد يف
 كدائرة انتخابية   1960اعتماد القضاء طبقاً لقانون     "

 حاصبيا دائرة   –يف لبنان حبيث يبقى قضاءا مرجعيون       
 اهلرمل، والبقـاع    –انتخابية واحدة، وكذلك بعلبك     

ويف ما يتعلق ببريوت يتم تقـسيمها       ،   راشيا –الغريب  
  :لتايلعلى الوجه ا

 – الرميـل    –األشرفية  : الدائرة األوىل 
  .الصيفي

 – املـدور    –الباشـورة   : الدائرة الثانية 
  .املرفأ

 عـني   –ميناء احلـصن    : الدائرة الثالثة 
 رأس  – املـصيطبة    – املزرعة   –املريسة  
  . زقاق البالط–بريوت 

املوافقة على إحالة البنود اإلصالحية الواردة يف اقتراح        
 الس النيايب والذي أعدته اللجنـة       إىل القانون احملال 

الوطنية إلعداد قانون االنتخابات برئاسة الوزير فـؤاد        
  ."بطرس ملناقشته ودراسته وفقاً لألصول املتبعة

هو االلتـزام   تضمنت هذه املادة التزامني خمتلفي املفاعيل، االلتزام األول         
  ـائي   وهو نص  باعتماد القضاء كدائرة انتخابية وفق تقسيمات مقررة،      

البنود وااللتزام الثاين هو دراسة     .    جلهة الدائرة االنتخابية اليت تقرر     بات
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 الس النيايب والذي أعدته     إىلاإلصالحية الواردة يف اقتراح القانون احملال       
. اللجنة الوطنية إلعداد قانون االنتخابات برئاسة الوزير فـؤاد بطـرس          

 ليس ائياً، وإمنا هو التزام بدراسة البنـود         ين الثا ويالحظ أن هذا االلتزام   
              اإلصالحية بدون أي إجبار على التقيد مبار ورد فيها، حيـث مل يـأت
النص على وجوب اعتماد هذه اإلصالحات، وإمنا كان اإللزام شـكلياً           

  .بدراسة هذه اإلصالحات بعد إحالتها إىل جملس النواب

 8 تاريخ   25تخاب اجلديد رقم    واستناداً إىل هذا النص صدر قانون االن      
اعتمد الدائرة االنتخابية الـيت أقرهـا ميثـاق         و،  2008تشرين األول   

  .الدوحة

ورغم تسليمنا بتوافق التقسيمات االنتخابية الواردة يف القانون االنتخايب         
 مع مندرجات نص اتفاق الدوحة، إال أن ذلك ال مينعنا           25/2008رقم  

  .يت اعترت هذا التقسيممن إبداء الرأي حول الشوائب ال
 تالـيت اعتمـد   ) الطائف(خمالفاً لوثيقة الوفاق الوطين     فمن ناحية، جنده    

احملافظة دائرة انتخابية، وقد ورد ذكرها مرتني يف هذه الوثيقـة، املـرة             
 الـدائرة  -4:  جملـس النـواب    -األوىل يف باب اإلصالحات السياسية    

 -اب اإلصـالحات األخـرى     يف ب   واملرة الثانية  .احملافظة هي االنتخابية
  ":إصالح قانون االنتخاب

  النيابية االنتخابات قانون -ج
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 علـى  جديد انتخاب لقانون وفقا النيابية االنتخابات جتري
 بني املشترك العيش تضمن اليت القواعد يراعي احملافظة، أساس

 الشعب فئات لشىت السياسي التمثيل صحة وتؤمن اللبنانيني
 التقـسيم  يف النظر إعادة بعد التمثيل، ذلك وفعالية وأجياله
  .واملؤسسات والشعب األرض وحدة إطار يف اإلداري

  
              يظهر من خالل النص، أن وثيقة الطـائف، تـضمنت، فيمـا خـص
االنتخابات النيابية، مجلة ضوابط اعتقد واضعو الطائف أا سـتؤدي إىل           

لعبـارة  حتقيق التمثيل الصحيح ملختلف فئات الشعب وأجياله، فجاءت ا        
الصرحية على أن جتري االنتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخـاب جديـد      
على أساس احملافظة يراعي القواعد اليت تضمن العـيش املـشترك بـني             
اللبنانيني وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشىت فئات الـشعب وأجيالـه           

 وحدة  وفعالية ذلك التمثيل، بعد إعادة النظر يف التقسيم اإلداري يف إطار          
  ".األرض والشعب واملؤسسات

لكن عندما أرادت حكومات ما بعد الطائف صياغة قانون االنتخاب، مل 
احملافظة، دون أن تنظر يف بقية - تأخذ من الطائف إال عبارة الدائرة

: العبارات اهلامة اليت احتوا الفقرة املذكورة أعاله من وثيقة الطائف
 فعالية التمثيل لألجيال -السياسي صحة التمثيل - ضمان العيش املشترك

   .القادمة
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لكن يبدو أن توافقاً بني الفرقاء على عدم تطبيق اتفاق الطائف، والعودة 
وهذا ما حصل فعالً مبوجب اتفاق الدوحة، ولو مل يكن . للدائرة القضاء

التفاق الدوحة القيمة الدستورية، ملا كان له أن خيالف اتفاق الطائف 
  وهكذا بدا اتفاق الدوحة وكأنه األساس .ة الدستوريةاحلائز على القيم

الدستوري العتماد القضاء كدائرة انتخابية خالفاً التفاق الطائف، ومجيع 
  .املبادئ اليت يقوم عليها النظام السياسي اللبناين

 كدائرة انتخابيـة، مثَّ     "القضاء"بدأ  اتفاق الدوحة م  وضع  : املالحظة الثانية 
 –مرجعيـون   : بوضعه استثناءات يف كلٍ من دوائر     خرج عن هذا املبدأ     

 اهلرمل دائرة انتخابية واحـدة،      –حاصبيا دائرة انتخابية واحدة، بعلبك      
، وقسم مدينة بـريوت إىل      دائرة انتخابية واحدة    راشيا –والبقاع الغريب   

مدينة صـيدا وقـرى     : ثالثة دوائر، كما قسم قضاء صيدا، إىل دائرتني       
  . صيدا

التقسيم، إىل حصول فوارق بني الدوائر لناحية معـدل عـدد           أدى هذا   ف
الناخبني لكل مقعد نيايب، فإذا أخذنا املعدل الوطين الناجم عـن قـسمة             
عدد الناخبني على عدد املقاعد النيابية، وأجرينا مقارنة مع املعدل املقـرر            

عد لكل مقعد مبفرده وفقاً لتقسيمات الدوائر، لوجدنا تفاوتاً كبرياً بني مق          
/ عدد الناخبني يف كل لبنان    : املعدل الوطين (وآخر بالنسبة للمعدل الوطين     

  ). 27100= عدد املقاعد النيابية يف لبنان
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تتمثل يف التفاوت بني عدد النواب الذين حيـق لكـل           : املالحظة الثالثة 
يف دائرة بريوت الثالثة يقترع الناخب لعشرة       : مثالًناخب أن يقترع هلم،     

  . فقط ما يقترع الناخب يف البترون ملرشحنيمرشحني، بين
  

 حيتاج مرشح يف دائـرة      :مثالًالتفاوت بني املرشحني،    : املالحظة الرابعة 
أن جنـد   بينمـا    ألف ناخب،    270بريوت الثالثة إىل إقناع وخماطبة حنو       

  . فقط ألف مرشح50رشح يف بشري خياطب ويقنع حنو امل
 الدوائر أو يف االستثناءات املقررة      إن هذا اخللل والتفاوت سواًء يف تقسيم      

على مبدأ القضاء ختالف للمبادئ اليت وضعها اجتهاد الس الدسـتوري           
  : الذي جاء فيه7/8/1996 تاريخ 4/96رقماللبناين يف قراره 

انطالقاً ، حيث أن القانون جيب أن يكون واحداً جلميع املواطنني"
ته يف خمتلف الدوائر من مبدأ إعطاء كل صوت القيمة اإلقتراعية ذا

من خالل املساواة يف حمتوى قانون االنتخاب بالنسبة ، االنتخابية
  .إىل تقسيم هذه الدوائر

وحيث أن صدقية النظام التمثيلي ال تتوقف فقط على املساواة يف           
بل ترتكز أيضاً على قاعـدة تقـسيم للـدوائر          ، حق التصويت 

  . السياسياالنتخابية تكون ضامنة للمساواة يف التمثيل 
وحيث أن االجتهاد الدستوري السائد يف قضايا االنتخاب يعترب أن 
املبدأ األساسي يف تقسيم الدوائر االنتخابية والتمثيل السياسي جيب       

من قاعدة دميوغرافية حـىت يتحقـق       ، بصورة مبدئية ، أن ينطلق 
  .التمثيل الصحيح لإلقليم وللمواطنني
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قسيم الدوائر االنتخابية ليست    وحيث أن القاعدة الدميوغرافية يف ت     
إذ يبقى للمشرع أن يأخذ بعني االعتبار مقتضيات        ، قاعدة مطلقة 

املصلحة العامة اليت من شأا التخفيف من قوة هـذه القاعـدة            
اخلروج عن تطبيـق مبـدأ      ، بصورة ضيقة ، كما ميكنه ، األساسية
  .مراعاة ألوضاع وظروف خاصة استثنائية، املساواة

 االنتخاب املطعون فيه قد اعتمد معايري خمتلفة يف         وحيث أن قانون  
فجعل احملافظة هي الدائرة االنتخابية يف      ، تقسيم الدوائر االنتخابية  

وضم حمافظة النبطية   ، كل من حمافظات بريوت والشمال والبقاع     
، إىل حمافظة لبنان اجلنويب وجعلهما معاً دائرة انتخابيـة واحـدة          

  .بل لبنان دائرة انتخابية واحدةوجعل من كل قضاء يف حمافظة ج
يف املادة الثانية اجلديـدة     ، وحيث أن هذا القانون يكون قد اعتمد      

وأوجد تفاوتاً يف   ، مقاييس خمتلفة يف حتديد الدوائر االنتخابية     ، منه
يف ، ناخبني أو مرشحني  ، وميز يف املعاملة بني املواطنني    ، ما بينهما 

ى سبيل االستثناء الذي    دون أن يكون ذلك عل    ، احلقوق والفرائض 
مما جعل هذا القـانون     ، قد تدعو إليه وتربزه ظروف طارئة ملحة      

خمالفاً ملبدأ املساواة الذي نصت عليه املادة السابعة من الدسـتور           
  .وأكدته مقدمته

، باإلضافة إىل ذلك، من الدستور قد نصت/ 24/وحيث أن املادة 
من شـأا حتقيـق     على توزيع املقاعد النيابية على أساس قواعد        

وأيضاً بني ، التوازن والعدالة يف هذا التوزيع بني الطوائف واملذاهب
وحفاظاً علـى ميثـاق     ، ضماناً لصحة التمثيل السياسي   ، املناطق

  .العيش املشترك الذي جيمع بني اللبنانيني
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من الدستور  / 24/وحيث أن هذه القواعد اليت نصت عليها املادة         
حلقيقي إذا مل يعتمد قانون االنتخـاب يف        تفقد معناها ومضموا ا   

تقسيم الدوائر االنتخابية معياراً واحداً يطبق يف سـائر املنـاطق           
فتكون احملافظة هي الدائرة االنتخابية يف      ، اللبنانية على قدم املساواة   

أو القضاء هو الدائرة االنتخابية يف مجيع احملافظات أو         ، كل املناطق 
ئر االنتخابية يراه املشرع حمققـاً ملـا        يعتمد أي تقسيم آخر للدوا    

شرط مراعاة معيار واحـد     ، من الدستور / 24/نصت عليه املادة    
يف تقسيم هذه الدوائر حبيث تتأمن املساواة أمام القـانون بـني            

وبني املرشحني  ، يف ممارسة حقوقهم االنتخابية الدستورية    ، الناخبني
  ".بالنسبة إىل األعباء اليت تلقى عليهم

، هي كافيـة    25/2008شوائب اليت تعتري قانون االنتخاب رقم       إن ال 
جلعله خمالفاً للمبادئ الدستورية، وتربر إبطاله، ولكن مـا حيمـي هـذا             

تفـاق الدوحـة ذو القيمـة       القانون من مغبة اإلبطال هي توافقه مـع ا        
 كان اتفاق الدوحة هـو      لذات األسباب اليت أوردناها أعاله    والدستورية،  

  .ي الذي يضفي احلماية على قانون االنتخابات النيابيةد الدستورالسن
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  :ورد يف اتفاق الدوحة النص اآليت
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تنفيذاً لنص اتفاق بريوت املشار إليه وبصفة خاصة مـا          "
  : واللتني نصتا على5 و4جاء يف الفقرتني 

 عن أو العـودة اىل       تتعهد األطراف باالمتناع   – 4«
استخدام السالح أو العنف دف حتقيق مكاسـب        

  .سياسية
 إطالق احلوار حول تعزيز سـلطات الدولـة         – 5

اللبنانية على كافة أراضيها وعالقاا مـع خمتلـف         
التنظيمات على الساحة اللبنانية مبا يضمن أمن الدولة        

  .»...واملواطنني
تعزيز سلطات  وبذلك مت إطالق احلوار يف الدوحة حول        

الدولة طبقاً للفقرة اخلامسة من اتفاق بريوت، ومت االتفاق         
  :على ما يلي

 استخدام الـسالح أو العنـف أو        إىلحظر اللجوء    -
االحتكام إليه يف ما قد يطرأ من خالفات أياً كانت هذه 
اخلالفات وحتت أي ظرف كان مبا يضمن عدم اخلروج         

ميم اللبنانيني  على عقد الشراكة الوطنية القائم على تص      
، وحصر السلطة دميقراطيعلى العيش معاً يف إطار نظام 

األمنية والعسكرية على اللبنانيني واملقيمني بيد الدولة مبا        
يشكل ضمانة الستمرار صيغة العيش املشترك والـسلم       

 .األهلي للبنانيني كافة وتتعهد األطراف بذلك

املناطق تطبيق القانون واحترام سيادة الدولة يف كافة         -
اللبنانية حبيث ال تكون هناك مناطق يلوذ إليها الفارون         
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من وجه العدالة، احتراماً لسيادة القانون، وتقدمي كـل         
 . القضاء اللبناينإىلمن يرتكب جرائم أو خمالفات 

يتم استئناف هذا احلوار برئاسة رئيس اجلمهورية فور         -
انتخابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ومبـشاركة       

  ."امعة العربية، ومبا يعزز الثقة بني اللبنانينياجل
  

تضمن هذا النص عدة التزامات، نناقش كًأل منها منفردة، إلظهار قيمتها           
  .دستورية ال-حىت فوق 
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 استخدام السالح أو العنف أو االحتكـام       إىلاللجوء  اتفاق الدوحة   حظر  
ما قد يطرأ من خالفات أياً كانت هذه اخلالفات وحتت أي ظرف            يف  إليه  

كان مبا يضمن عدم اخلروج على عقد الشراكة الوطنيـة القـائم علـى              
  .دميقراطيتصميم اللبنانيني على العيش معاً يف إطار نظام 

كان ينبغي أن يصدر يف العـام       ونعتقد أن هذا النص قد تأخر كثرياً، إذ         
  .خدام القوة يف الرتاعات السياسيةجلهة عدم است. 1860

وإذا كان قد صدر اآلن، إال أن مبدأه متصل بتكوين الدولة، فهـو مـن               
اليت ال حتتاج إىل نصٍ لتقريرها، ومع ذلك فإن الواقع اللبنـاين             املسلمات

الشعب منذ عقود طويلة، حيتاج إىل      فئات  القائم على التنازع املسلح بني      
وقـد  . إىل السالح حلل الرتاعات الـسياسية     تقرير مبدأ عدم االحتكام     
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أحسن اتفاق الدوحة بربطه هذا املبدأ بصيغة العيش املـشترك والنظـام            
  .الدميقراطي

لذلك يستمد مبدأ حظر استخدام السالح يف الرتاعات السياسية، قيمتـه           
الدستورية من كونه متصل بتكوين الدولة، ومببادئ دستورية وأخـصها          

  . والشراكة الوطنية والدميقراطيةك مبدأ العيش املشتر
كما يأخذ خصوصيته من التعددية الطائفية واحلزبية للـشعب اللبنـاين،           

رغم حماوالت وجهـود الكـثري مـن الفرقـاء           -وهي تعددية لألسف  
 تستطع حىت اتفاق الدوحة بل وبعـده        مل -السياسيني اجلادين والوطنيني  

عيش املـشترك، كمقدمـة     أيضاً لتكون تعددية متجانسة ملتزمة مبيثاق ال      
  . ضرورية للوصول إىل الوحدة الوطنية

فمن املالحظ أن اتفاق الطائف مل يطلب من للبنانيني أن حيققوا الوحـدة             
الوطنية مباشرةً، إمنا طالبهم بالعيش املشترك، وهذا العـيش املـشترك ال            
ميكن أن يقوم يف ظل منافسة أو حتريض أو نزاع ولو سياسي، ألن هـذا               

 أو اخلصومة السياسية ستولِّد حكماً نزاعاً طائفياً أو مذهبياً وقـد            الرتاع
  . يتطور إىل ما ال حتمد عقباه

لذلك جاءت كتابة مبدأ حظر استخدام السالح يف الرتاعات الـسياسية،           
كضرورة تقتضيها طبيعة النظام اللبناين، ما يوجب علينا التمسك ـذا            

الدستورية، وأن نتشدد يف تطبيقـه      املبدأ ورفعه إىل مصاف املبادئ فوق       
  .حىت ال يتعرض كغريه من املبادئ للخرق أو للنسيان
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يتم استئناف هذا احلوار برئاسة رئيس اجلمهورية       ورد يف اتفاق الدوحة،     

فور انتخابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ومبشاركة اجلامعة العربية،         
  ."ا يعزز الثقة بني اللبنانينيومب

حظر اسـتخدام   (يأيت هذا املبدأ كمساعد ضروري لتطبيق املبدأ السابق         
من البديهي أن ال حمل للحـوار إال إذا         إذ   .)القوة يف الرتاعات السياسية   
عند وجود اخلالفات، فإن أمـام القـوى        و ،ةكانت هناك قضايا خالفي   

تحول هذا اخلـالف     ي وأذه القضايا،   املتنازعة إما احلوار والنقاش حول ه     
لذا نعتقـد   . إىل خصومة، مع احتمال كبري لتحوهلا إىل منازعة عسكرية        

بوجود تالزم بني مبدأ حظر استخدام السالح يف الرتاعات السياسية وبني           
  .احلوار كمدخلٍ حللِّ األزمات

 وقد أناط اتفاق الدوحة برئيس اجلمهورية، مهمة تأمني متطلبات احلـوار   
وهذه املهمـة ال    . إدارة هذا احلوار  مثَّ  ،  بني أي فريقني متنازعني يف لبنان     

 الدفاعية، وإمنا ال بـد      اإلستراتيجيةتتوقف عند انتهاء احلوار القائم حول       
، جتـد  مهمة إضافية من مهام رئيس اجلمهوريةهذه املهمة، هي   أن تكون   

  : تنصاليت  من الدستور49سندها يف الفقرة األوىل من املادة 
 يـسهر . الوطن وحدة ورمز الدولة رئيس هو اجلمهورية رئيس   "

 وسالمة ووحدته لبنان استقالل على واحملافظة الدستور احترام على
  .الدستور ألحكام وفقاً أراضيه
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مثَّ جاء اتفاق الدوحة ليفسر هذا النص ويعطيه جماله احليـوي، فأنـاط             
اللبنانيني، كمقدمة ضرورية حلل    بني  إدارة احلوار   برئيس اجلمهورية مهمة    

فيما بينهم، وكمدخل للوصول حنو الـشراكة الوطنيـة         تقع  نزاعات  أي  
  .مبا حيفظ استقالل لبنان ووحدة أراضيه، احلقيقية
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استكماالً ملبدأ حظر استخدام السالح يف الرتاعات السياسية، جاء اتفاق          
حصر الـسلطة األمنيـة     دوحة ليكرر مرة جديدة التأكيد على وجوب        ال

 مبا يشكل ضمانة الستمرار     والعسكرية على اللبنانيني واملقيمني بيد الدولة     
صيغة العيش املشترك والسلم األهلي للبنانيني كافة وتتعهـد األطـراف           

تطبيق القانون واحترام سيادة الدولة يف كافـة املنـاطق          كذلك   و .بذلك
لبنانية حبيث ال تكون هناك مناطق يلوذ إليها الفارون من وجه العدالة،            ال

 إىلاحتراماً لسيادة القانون، وتقدمي كل من يرتكب جرائم أو خمالفـات            
  .القضاء اللبناين

ونشري هنا إىل أن مبدأ سيادة الدولة على كافة املناطق اللبنانيـة وحـصر    
املبادئ اليت  من  ولة اللبنانية، هو    السالح بالسلطة األمنية العسكرية بيد الد     

هو الذي ثبـت حـدود      ، فهذا امليثاق    1943الوطين لعام   امليثاق  أقرها  
لبنان، أو ركن األرض يف تكوين الدولة وأقر بسيادة الدولة ضمن هـذه             

وأقر ضـرورة   . وأمساها السيادة التامة أي الكاملة غري املنقوصة      . احلدود
  .اللبنانيني ذه املبادئااللتزام الوطين جلميع 
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  .وقد جرى تعديل الدستور اللبناين من أجل تكريس مبدأ السيادة املذكور
  1926فلقد كان نص املادة األوىل من الدستور اللبناين الـصادر عـام             

  .  لسيادة الدولة على إقليمهاذكرٍأي خالياً من 
 اتذ مـستقلة  دولة الكبري لبنان :"األوىل قبل التعديل   املادة

  .." ،تتجزأ ال وحدة
 لقـانون مبوجـب ا  واالستقالل،  فتعدلت هذه املادة تطبيقاً لبنود امليثاق       

  : وأصبحت على الشكل اآليت 9/11/1943 تاريخ الدستوري
 تتجـزأ  ال وحـدة  ذات مستقلة دولة لبنان: املادة األوىل 

  . تامة وسيادة
  

، تـضمنت تلـك   وبعد انتهاء احلرب األهلية وإقرار وثيقة الوفاق الوطين    
 كامـل  علـى  اللبنانيـة  الدولة سيادة بسطالوثيقة عنواناً خاصاً حول     

وجرى إدراج بند خاص يف مقدمة الدستور حول مبدأ         ،  اللبنانية األراضي
  :السيادة حيث جاء يف نص البند أ من مقدمة الدستور

 أبنائه، جلميع ائي وطن مستقل، حر سيد وطن لبنان-أ"
 عنها املنصوص حدوده يف مؤسسات،و وشعباً أرضاً واحد

  ."دولياً ا واملعترف الدستور هذا يف
  

، أما اتفاق الطائف أو وثيقة الوفاق الوطين، فتضمن النص املطـول اآليت           
  :حول بسط سلطة الدولة العسكرية واألمنية على كافة األراضي
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 الدولـة  قيام على اللبنانية األطراف بني االتفاق مت انه مبا"
 تقـوم  الـوطين،  الوفاق اساس على املبنية القادرة يةالقو

 مـدا  مفـصلة  امنية خطة بوضع الوطين الوفاق حكومة
 كامل على تدرجييا اللبنانية الدولة سلطة بسط هدفها سنة،

 خطوطهـا  وتتسم الذاتية، قواا بواسطة اللبنانية االراضي
  :بااليت العريضة
 وغري يةاللبنان امليليشيات مجيع حل عن اإلعالن .1

 اللبنانيـة  الدولـة  إىل أسلحتها وتسليم اللبنانية
 وثيقـة  على التصديق بعد تبدأ أشهر ستة خالل
 اجلمهوريـة  رئـيس  وانتخاب الوطين الوفاق

 وإقـرار  الـوطين،  الوفـاق  حكومة وتشكيل
 .دستورية بصورة السياسية اإلصالحات

  :خالل من الداخلي االمن قوى تعزيز .2
 دون اللبنانيني عجلمي التطوع باب فتح -أ

 توزيعهم مث مركزيا بتدريبهم والبدء استثناء
 اتبـاعهم  مع احملافظات يف الوحدات على

  .ومنظمة دورية تدريبية لدورات
 وضبط يتناسب مبا األمن جهاز تعزيز -ب 

 مـن  األشخاص وخروج دخول عمليات
  .وجوا وحبرا برا احلدود خارج ىلوإ

  :املسلحة القوات تعزيز .3
 هي املسلحة للقوات األساسية ةاملهم إن -أ

 محايـة  الضرورة وعند الوطن عن الدفاع
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 قوى قدرة اخلطر يتعدى عندما العام النظام
  .معاجلته على وحدها الداخلي األمن

 مساندة يف املسلحة القوات تستخدم -ب 
 األمن على للمحافظة الداخلي األمن قوى

  .الوزراء جملس يقررها اليت الظروف يف
 املسلحة القوات وإعداد وحيدت جيري -ج 

 حتمـل  علـى  قـادرة  لتكـون  وتدريبها
 العـدوان  مواجهـة  يف الوطنية مسؤولياا
  .اإلسرائيلي

 الـداخلي  األمـن  قوى تصبح عندما -د 
 القوات تعود األمنية مهامها لتسلم جاهزة

 تنظـيم  يعـاد  -هـ .ثكناا إىل املسلحة
 األغـراض  خلدمة املسلحة القوات خمابرات
  .سواها دون ريةالعسك

  
يستفاد من هذا العرض القانوين لنصوص ومواثيق دستورية، أن مـسألة           
حصر السلطات العسكرية واألمنية بيد الدولة، وممارسة الدولة لـسيادا          
على كافة أراضيها، هو من املطالب الدستورية املستمرة، ولـو جـرى            

إقـرار ذات    إعادةتطبيق نص الدستور ونص اتفاق الطائف ملا وصلنا إىل          
  .النص يف اتفاق الدوحة

 سابقة علـى كما يتبني من تكرار ذات النص، أن ملضمونه قيمة دستورية    
اتفاق الدوحة، وبالتايل فإن هلذا النص القيمة الدستورية مـستقاة مـن            
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مضمونه ومن كونه ركناً يف مواثيق لبنانية ومنصوص عنـه يف مقدمـة             
  .الدستور ويف مادته األوىل

  
قدرة الدولة على ممارسة سـلطاا      ، بأا   السيادةملفيد تعريف   يبقى من ا  

الداخلية واخلارجية بشكلٍ مستقل، وهي تتميز مبجموعة من اخلصائص،         
منها صفة الدوام، حبيث تستمر هذه السيادة باستمرار بقاء الدولة، وصفة           

. اخلصوصية أي مشول السيادة لكل اإلقليم ما عليه من أشخاص وثروات          
قابلية للتقادم، أي أن السيادة ال تسقط ولو توقف العمل ا ملدة            وعدم ال 

كما تتصف بعدم التجزئة أي ال يوجد أكثر من سيادة واحدة يف            . معينة
  .وقت واحد ويف إقليم واحد

ويقصد بالسيادة الداخلية أن للدولة سلطة على كامل إقليمها وعلى كل           
ال تـستطيع أي سـلطة      السكان املوجودين فيه، سلطة سامية وشاملة و      

أخرى أن تعلو عليها أو أن تنافسها يف فرض إرادا على األفراد واهليئات             
  .داخل إقليمها ويف تنظيم شؤوا

وبقصد بالسيادة اخلارجية، جمموع احلقوق والصالحيات اليت متارسـها         
مثل حقها يف االنضمام إىل املنظمات الدوليـة،        . الدولة يف اتمع الدويل   

املعاهدات واالتفاقيات والدخول يف عالقات دبلوماسية مع الدول        وإبرام  
 وكافة العالقات الدولية األخرى ورعيـة مـصاحل         ،األخرى بكل حرية  
  .رعاياها يف اخلارج
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والسيادة اليت متارسها الدولة وإن كانت حمدودة حبدود إقليمهـا وعلـى            
إـا سـيادة   مواطنيها وساكنو إقليمها، إال أا ليست سيادة مطلقة، بل  

حمكومة باخلضوع لألحكام القانونية وللمبادئ الفلسفية اليت يقوم عليهـا          
عـن   بني بسط سيادة الدولة والدفاعلكن ال يوجد تناقض  .نظام احلكم

، فإذا مل يكن للقوى النظامية القدرة على الدفاع عن السيادة، فإنه            السيادة
ان متارس واجب الدفاع    ليس ما مينع من أن تتيح الدولة للقوى الشعبية ب         

عن هذه السيادة، وتكون املقاومة يف هذه احلالة جزء من القوى الشرعية            
 . اللبنانية
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  :جاء يف البند األخري من اتفاق الدوحة
إعادة تأكيد التزام القيادات الـسياسية اللبنانيـة        "

لتخوين أو التحريض السياسي    بوقف استخدام لغة ا   
  ."أو املذهيب على الفور

 - بـل تنتـهي      -يأيت هذا النص كحلقة أخرية يف سلسلة متكاملة، تبدأ        
لسالح حلل الرتاعات السياسية، مثَّ اعتماد احلوار كآليـة         احبظر استخدام   

حلل الرتاع، مثَّ ضمان سيادة الدولة على كافة األراضي اللبنانية وحـصر            
مثَّ جاء النص األخري حبظر التخـوين       ، سكرية واألمنية بيدها  السلطات الع 

  .والتحريض السياسي واملذهيب
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كل ميكن أن حتلَّ باحلوار والتفاهم،      القد أدرك اتفاق الدوحة، أن كل املش      
وأي نزاع ميكن السيطرة عليه، إال التخوين والتحريض الطائفي واملذهيب،          

يها، وال حتل باحلوار، وغالباًَ مـا  فهي من األمور اليت ال ميكن السيطرة عل     
  .تنتهي محالت التخوين والتحريض بالعنف واالقتتال

لذلك، أحسن اتفاق الدوحة بوضع هذا النص امللزم والواجب التنفيـذ،           
 من قبل مجيع الفرقاء سنصل حتماً إىل إجياد أرضـية      وااللتزام تنفيذالألن ب 

 الفقرة ط مـن مقدمـة       صاحلة للعيش املشترك، وسيطبق املبدأ الوارد يف      
 كان، انتماء أي أساس على للشعب فرز ال:" الدستور اليت تنص على أن      

  .".. تقسيم وال جتزئة وال
وقد كنا قد أشرنا فيما سبق، إىل أن تكوين الشعب اللبنـاين الطـائفي              

 رغـم جهـود   –يف ظل املنافسة وعدم الثقة بني الفرقاء، حيول   واحلزيب،  
مبدأ العيش املشترك، فكيف إذا مجعنا إىل حالة عدم         دون تطبيق    -املبذولة

  .؟الثقة املذكورة، كل من التحريض والتخوين
أ حظر التخوين والتحريض، هو املبدأ احلامي لكل بنـود          دلذا نرى أن مب   

هذا امليثاق، فإذا جنحنا يف تطبيقه، سنتمكن بسهولة من تطبيـق البنـود             
 اإلعالمي فإن الفـشل     خباصة والتخوين،   ريضالتحوقع  األخرى، أما إذا    

  . لن يصيب فقط هذا البند، وإمنا سيعمم الفشل على كل بنود امليثاق
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 يف اإلعالم وسائل مجيع تنظيم عادة فرضت وثيقة الوفاق الوطين، إ     سابقاً
 وإـاء  الوفاقية التوجهات خيدم مبا املسؤولة احلرية إطار ويف القانون ظل

  .احلرب حالة
ـ قانون  وملا صدر     تـاريخ   353 رقـم  واإلذاعـي  التلفزيـوين  ثالب

 بوثيقـة  االلتـزام  اإلعالمية املؤسسة علىفإنه أوجب   ،  28/7/1994
  .الوطنية والوحدة املشترك العيش ومقتضيات الوطين الوفاق

سامهت املؤسسات اإلعالمية ولو    إذ  ولكن هذا النص بقي من غري تطبيق،        
 وما جنم عنها مـن      ن،بصورة غري مباشرة، يف محالت التحريض والتخوي      
  . أزمات سياسية حتولت الحقاً إىل نزاعات مسلحة

  
 كنص اتفـاق    اإلمهال يكون نصيبه    أن ،لذا ال نريد لنص اتفاق الدوحة     

التمـسك  وحىت ال نصل إىل هذه النتيجة غري املتوخاة، يقتضي          . الطائف
لى حنو إجبار كافة الفرقاء ع     مدخلٍالتفاق الدوحة، ك   الدستورية   ةقيمالب

  .مبضمونهااللتزام 
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هدفت هذه الدراسة، إلثبات القيمة الدستورية التفاق الدوحة، ومن وراء          

  .هذا اهلدف، كمنت الغاية األساسية املتمثلة مبنح هذا االتفاق قوة ملزمة
قد يرد أحدهم، عن اجلدوى من منح هذا النص قيمة الدستور، إن كان             

 هو يف حاالت كثرية غري حمترم، وغري مطبق، كحـال  نص الدستور بذاته 
النص املتعلق بالس الدستوري والـس األعلـى حملاكمـة الرؤسـاء       

ل انتخاب رئيس اجلمهوريـة،     ووالوزراء، وميثاق العيش املشترك، وأص    
   ...وإلغاء الطائفية السياسية، وغريه

 فالدسـتور يبقـى   جنيب، أن القيمة القانونية للنص، ال ترتبط بتطبيقـه،  
  لغى مبجرد أن السلطات امتنعت أو حادت عـن أصـول           دستوراً وال ي

  .  تطبيقه
وكذلك األمر بالنسبة للمواثيق ذات القيمة الدستورية، كامليثاق الـوطين          
ووثيقة الوفاق الوطين، فمن الثابت أن السلطات العامة مل تلتـزم ـذه             

ستورية، كالس الدستوري   املواثيق، بل هناك من رفض منحها القيمة الد       
ـ  ،  31/2/2002 تاريخ   1/2002 ه رقم قراريف  الذي رفض    نح أن مي

، وممـا   ية قيمة دستورية  أ ،تدرج يف منت الدستور   نصوص الوثيقة اليت مل     
  :جاء يف هذا احلكم
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 الس يرى انه بقدر ما تتضمن وثيقـة الوفـاق           أنمبا  "
 أوتنه،   يف م  أودرجت يف مقدمة الدستور     أ الوطين نصوصاً 

مبادئ عامة ذات قيمة دستورية، بقدر ما تكون خمالفـة          
  ".س الدستوريتلك النصوص واملبادئ خاضعة لرقابة ال

  
ودون أن نغوص يف املربرات اليت دفعت الس الدستوري إىل إطالق هذا            
احلكم، نعتقد بأن هذا البحث، قدم األدلة على وجوب منح هذه املواثيق            

ة، وتركنا هلذه اخلامتة دليلني إضافيني يوجبان برأينا إضفاء         للقيمة الدستوري 
  :القيمة الدستورية على هذه املواثيق

  
يأيت اتفاق وحيجـب    له عالقة باملنطق الدستوري، فعندما      : الدليل األول 

 اً من النصوص واملبادئ الدستورية عن التطبيق، وحيلُّ مكاا أحكام         اًعدد
  الة؟ماذا نقول بشأن هذه احل. أخرى

هل نقول بأن نصاً توجيهياً ال قيمة له، أو له قيمة قانونية دنيا، اسـتطاع               
تعطيل نصوص دستورية عليا، أين هيبة الدستور وكيف سيحترم دستور،          

  ميكن يف كل ساعة تعطيله بإرادة دنيا؟
ـ     وهأن يتقبل للدستوريني  هذا املنطق ال ميكن      اً ، فالدستوري يـسعى دائم

 مـع أحكـام     الـسلطات العامـة    تصرفانطباق  إلجياد املربرات حول    
الدستور، وال يتحمل أبداً مغبة إعالن أن عمالً ما خمالف للدسـتور دون             
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وطبعاً فإن نتائج إعالن بطالن اتفاق الدوحة وما ترتب         . أن يعلن بطالنه  
  . عنه من آثار هو أمر ال ميكن ألحد أن يتحمله

  
ية الظروف اإلسـتثنائية، هـذا      يقول البعض لنرد اتفاق الدوحة إىل نظر      

القول مردود عليه، بأن بنظرية الظروف االستثنائية تعـين زوال اتفـاق            
الدوحة بزوال هذه الظروف، ألن مشروعية أي عمل يتخـذ يف ظـل              

بانتهاء هذه الظروف وهذا هو املبـدأ       مشروعيته  ظروف استثنائية تنتهي    
 نقـول، بأنـه إذا       ولنوضح مبثـلٍ   .األساس لنظرية الظروف االستثنائية   

استدعت ظروف استثنائية ملحة انتحاب رئيس اجلمهورية بصورة خمالفة         
لألصول الدستورية، فإنه فور انتهاء هذه الظـروف، يتوجـب إعـادة            

   .االنتخاب وفقاً لألصول الدستورية العادية
 عن إعطاء املربر التفاق الدوحة، نرجع       وبفشل نظرية الظروف االستثنائية   

 حبيث املواثيق،الظروف واملعطيات املربرة إلقرار      يف املقدمة حول     هملا قلنا 
تربر هذه املعطيات إعطاء القدسية هلذه املواثيق، وهنا نلتفت إىل املواثيـق            

بـأول ميثـاقٍ    اللبنانية السابقة على اتفاق الدوحة، فلو التزم اللبنانيون         
لـذا جنـد أن     . وضعوه، ملا احتجنا إىل إقرار ميثاق ثان وثالث ورابـع         

الضرورات الوطنية واحملافظة على الكيان اللبناين كافيان برأينا ملنح هـذه           
  .املواثيق القيمة الدستورية
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نستخلصه من مضمون امليثاق وأهدافه، فلو مل يكن مليثـاق          : الدليل الثاين 
الدوحة إال هدف حفظ السلم األهلي وضمان العيش املشترك والشراكة          

    إذ أن حتقيق هذه األهداف     . ملنحه القيمة الدستورية  والوطنية لكان كاف
يؤدي إىل حفظ كيان الدولة بشعبها وسلطاا، وهو هدف يستحق بذاته           

  .أن نضفي على أي وثيقة تتضمنه للقيمة الدستورية
  

نيني والـسياسيني،   هلذه املربرات، حنثُّ وبشدة، مجيع السلطات والقـانو       
لقدسية وللقيمة الدستورية،   ة ل منح اتفاق الدوح  السعي حنو   وجوب  على  

االلتزام به، والتوحد حول تفسريه وتطبيقه، وذلـك        والعمل جبدية على    
  . دف جتنب أي جتدد لألزمات، ومن مثَّ البحث عن اتفاق جديد
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