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ورد كاسوحة
أهـ ـ ــم مـ ــا يـ ـم ـ ّـي ــز هـ ـ ــذه املـ ــوجـ ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة مــن
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى
تركيبها الطبقي هو االستحالة التي تنطوي
عليها في مواجهة نظام يقوم على املزاوجة
بني حكم األوليغارشيا واالجتماع الطائفي
املديد .االستمرارية هنا تصبح بمثابة ٍّ
تحد
ِّ
تصعب حسم الهوية
في ظل سيولة واضحة
االجـتـمــاعـيــة لــاحـتـجــاجــات  ،وم ــا إذا كانت
ً
بمثابة قطيعة فعال مع االجتماع السياسي
الطائفي املتحالف مع األوليغارشيا ,أم أنها
م ـجـ ّـرد ه ــزة عــابــرة لـهــذا االج ـت ـمــاع ال ــذي بــدا
ّ
ومعرضًا للكسر
في األيــام األولــى هشًا جـدًا،
قبل أن يستعيد عافيته الحقًا ،ويبدأ مرحلة
ّ
املضاد .املعطى السوسيولوجي هنا
الهجود
ً
ّ
لـيــس تفصيال ألن ــه مــن عــوامــل ق ــوة السلطة
الـ ـت ــي بـ ـخ ــاف االحـ ـتـ ـج ــاج ــات تـ ـع ــرف أن ـهــا
استمرار ليس فقط التفاق الطائف ،بل أيضًا
ملنطق الحرب ،بعدما أعيد إنتاج اجتماعها
ف ــي ال ـس ـلــم ب ــرع ــاي ــة إق ـل ـي ـم ـيــة ودول ـ ـيـ ــة .هــذه
املـ ـ ّـرة لــم تـكــن ه ــذه ال ــذاك ــرة حــاضــرة بــاملـقــدار
نفسه ،حتى الحريرية السياسية التي كانت
ّ
املحرك االقتصادي للطائف غابت عن
بمثابة
املشهد ،ليس ألنـهــا لــم تعد مسؤولة بالقدر
نفسه عــن الـنـتــائــج ،بــل ألنـهــا َهـ ُـزلــت إلــى ّ
حد
لــم يـعــد ممكنًا مـعــه اعـتـبــارهــا سـبــب انـتـهــاء
ال ـن ـم ــوذج وان ـ ـسـ ــداده .ه ــذا ال ـغ ـيــاب املـ ــزدوج
لسوسيولوجيا الحرب والسلم ّجعل املشهد
يبدو وكأنه يولد من عدم ،أو يمثل استمرارًا
ليس لهذا االجتماع السياسي بالتحديد ،بل
ملشاهد حصلت في اإلقليم أكثر مما حصلت
في لبنان ،وحني انفجر الوضع في  17تشرين
األول لــم تحضر معه الـشـعــارات املـعـتــادة بل
شـ ـع ــارات االح ـت ـج ــاج ــات ف ــي ت ــون ــس ومـصــر
وســوريــا وغيرها كدليل على عمق القطيعة
املراد إحداثها مع هذا االجتماع.

نموذج االحتجاج
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ك ــان ثـمــة مـشـهــد ســابــق مـ ّـهــد ل ـهــذه القطيعة
النظرية املـنــوي إحــداثـهــا ،وهــو احتجاجات
عــام  2015على خلفية أزمــة الـنـفــايــات ،ولكن
املواجهة حينها لم تنتهِ حتى بأرجحية رمزية
ً
لكي يكون استمرارها عامال
لقوى االحتجاجُ ،
املعركة
واستئناف
نجز
أ
في املراكمة على ما
ّ
م ــع ال ـن ـظ ــام .اإلنـ ـج ــاز ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي تـحــقــق
هــو فتح ك ـ ّـوة فــي ج ــدار االجـتـمــاع السياسي

الطائفي واصـطـفــافــاتــه ،وب ــروز قــوى جديدة
حاولت في ما بعد استئناف املعركة من ضمن
القواعد املعمول بها ،سـ ً
ـواء عبر االنتخابات
الـبـلــديــة والـنـيــابـيــة الـتــي يملك فيها النظام
ّ
املستمرة
أرجحية دائمًا ،أم من خالل املعارك
ُ
ح ــول الـقــوانــن والـتـشــريـعــات الـتــي تستثنى
ّ
واملهمشة مثل
منها دائمًا الفئات الضعيفة
ال ـن ـســاء وال ـع ــام ــات األج ـن ـب ـيــات والــاج ـئــن
وغيرهم .في هذه املرحلة أيضًا برزت قضية
اللجوء بوصفها ليس فقط مسألة إنسانية
نـ ـش ــأت عـ ـل ــى ه ــام ــش األزم ـ ـ ـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة بــل
بكونها ،وخصوصًا في املرحلة التي أعقبت
اح ـت ـجــاجــات ع ــام  2015أح ــد ال ـع ــوام ــل الـتــي
ســاعــدت الـلـبـنــانـيــن عـلــى ال ـخ ــروج مــن إطــار
ّ
الضيق .االنخراط أكثر
اجتماعهم السياسي
ً
سواء عبر ّالنقاشات أو
في املسألة السورية،
مــن خــال ال ـحــراك املـيــدانــي بشقيه املناهض
ّ
واملــوالــي جعل الفئة التي خاضت كــل معارك
اإلصـ ــاح الـســابـقــة تـعـتـقــد ب ــوج ــود إمـكــانـيــة
لـحـصــول تـغـيـيــر ال يـتـمـحــور كــال ـعــادة حــول
«الخصوصية اللبنانية» التي تضع القطيعة
مع ذاكــرة الحرب واجتماعها كشرط مسبق.
الـتـعــديــل هـنــا لـيــس فـقــط شـكـلـيــا ،بــل هــو في
صلب استراتيجية االعتراض ،لجهة جعلها
تتجاوز ولو مؤقتًا «الخصوصية اللبنانية»،
في انتظار تبلور تحالف طبقي عريض يمكن
الهوية الفعلية لالحتجاج
بعده اإلفصاح عن ّ
حــن يحصل ،بما تمثله مــن عمق اجتماعي
شـعـبــي م ـت ـضـ ّـرر بـشـكــل كـبـيــر م ــن ال ـن ـمــوذج
الــذي تـقــوده طبقة األوليغارشيا إلــى جانب
املصارف.

ّ
ّ
تسببت بكل هذه النقمة ،إلى درجة اعتبارها
هدفًا أساسيًا من أهداف االحتجاج .بعد ذلك،
ً
ّ
حضور
استقر املشهد قليال فــي الــوســط مــع
ٍ
متزايد للطبقة الوسطى التي ّبدت مرتاحة ملا
فعله الفقراء ولكن من دون تبني أفعالهم أو
شعاراتهم بالضرورة .وهو مشهد لم يقتصر
على العاصمة بـيــروت فقط ،ولكنه بــدا أكثر
حـ ـض ــورًا ف ـي ـهــا ،ألن اح ـت ـج ــاج ــات األط ـ ــراف
استغرقت وقتًا أكبر لتجاوز حاجز الخوف
بسبب الطبيعة الــامــركــزيــة للسلطة هـنــاك،
وبالتالي املرونة املطلقة ،سـ ً
ـواء في االحتواء
القمع .ومع ذلك ،ساعدت هذه االنتصارات
أو ّ
املـ ــؤق ـ ـتـ ــة فـ ــي ت ـك ــري ــس الـ ـط ــاب ــع ال ــام ــرك ــزي
لـ ــاح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات كـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــادل «م ـ ــوض ـ ــوع ـ ــي»
لالمركزية السلطة ُّ
وتفرعها ،حيث ما إن تفرغ
ســاحــة بـسـبــب ال ـه ـجــوم امل ـضــاد حـتــى تمتأل
ّ
أخــرى متضامنة معها ،وإن يكن بزخم أقــل,
كــون االحتجاج املركزي نفسه قد فقد الزخم
بعد انسحاب فقراء الضواحي منه ملصلحة

ال ـط ـب ـق ــة ال ــوسـ ـط ــى وط ـق ــوس ـه ــا امل ـح ــاف ـظ ــة.
امللحوظ أيضًا في هذه الدينامية أنها كانت
تحصل بالتزامن مع ّ
تغير بنية االحتجاجات
ّ
في كل ساحة ،فاحتجاجات صور التي كانت
األكـثــر جــذريــة وتعبيرًا عــن املواجهة اختفت
ً
تمامًا ،وظهرت بدال منها ساحات إما فرعية
أو رئيسية ولكنها تفتقد إلــى الزخم ،وتكاد
ت ـكــون تـعـبـيـرًا عــن ح ـضــور أط ـيــاف وشــرائــح
اجتماعية ال غير .وهو ما ساعد في تكريس
الـ ـط ــاب ــع االح ـت ـف ــال ــي لـ ـه ــذه الـ ـس ــاح ــات عـلــى
حـســاب الــوجـهــة الــراديـكــالـيــة الـتــي ب ــرزت في
األيـ ــام األول ـ ــى ،وصـنـعــت ال ـع ـنــوان األســاســي
ل ــاح ـت ـج ــاج ،والـ ـ ــذي ه ــو ح ـض ــور املـهـ ّـمـشــن
كفاعلني أســاسـيــن ,وكـمـحـ ّـركــن لـقــوة الــدفــع
ّ
التي هزت بنية السلطة.

عمق السوسيولوجيا الطائفية

االنتصار الصغير الذي ّ
تحول إلى «هزيمة»
ّ
الحـ ـق ــا ذك ـ ــر ال ـج ـم ـي ــع بــال ـح ـق ـي ـقــة الـفـعـلـيــة
(هيثم الموسوي)

ّ
المهمشين
مركزية حضور

ّ
ً
هذا اإلطار النظري بدأ يتحقق فعال في األيام
األول ــى ،حيث ب ــرزت بــوضــوح معالم املسألة
الطبقية ،عبر الـحـضــور الكثيف للفقراء في
وسـ ــط امل ــديـ ـن ــة ،ع ـق ــب إق ـ ــرار ال ـض ــري ـب ــة عـلــى
م ـك ــامل ــات ال ــواتـ ـس ــآب .ال ـخ ـطــأ ال ـف ـظ ـيــع ال ــذي
ارتكبته السلطة بإقرارها مزيدًا من الضرائب
ع ـلــى االس ـت ـه ــاك جـعـلـهــا تـنـكـشــف أم ـ ــام مـ ّـد
كبير من فقراء الضواحي واألحياء املجاورة
للوسط .هذا ّ
املد َّ
تسب َب عبر موجات متتالية
م ــن الـ ـهـ ـج ــوم ل ـي ــس ف ـق ــط ف ــي ك ـس ــر ح ــواج ــز
الـسـلـطــة ال ــدف ــاع ـي ــة ،ب ــل أي ـض ــا ف ــي اس ـت ـعــادة
األج ــزاء األكـثــر ث ـ ً
ّ
تضم
ـراء مــن الــوســط والـتــي
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى املـ ـح ــال ال ـت ـج ــاري ــة ال ـفــاخــرة
امل ـ ـص ـ ــارف ،وه ـ ــي ب ــال ـت ـح ــدي ــد ال ـج ـه ــة ال ـتــي

ّ
للمواجهة ،وبأنها ال تقتصر فقط على هز
الـسـلـطــة ف ــي امل ــرك ــز ب ـعــد إظ ـه ــارهــا بمظهر
العاجز في األط ــراف ،بل بتحويل املواجهة
إلى «ساحة حرب» حقيقية باملعنى الطبقي،
ّ
وه ــو م ــا كــانــت تـفـتـقــر إل ـيــه ك ــل ال ـت ـصـ ّـورات
امل ـس ـب ـقــة ع ــن امل ـش ـه ــد .ح ـتــى ال ـج ـه ــات الـتــي
ّ
ف ــكــرت ف ــي إمـكــانـيــة ت ـج ــاوز «الـخـصــوصـيــة
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة» عـ ـب ــر الـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــات املـ ـت ــزامـ ـن ــة
واصطدمت
واملتضامنة مع بعضها عــادت
ّ
بــواقــع الـحـضــور الكبير للقوى الـتــي يمثل
اتفاق الطائف عمقها الفعلي ،ليس باملعنى
ال ـس ـ ّي ــاس ــي وإنـ ـم ــا س ــوس ـي ــول ــوج ـي ــا ،حـيــث
يتعذر حصول تضامن فعلي بني الطبقات
امل ـن ـه ــوب ــة م ــا ل ــم ت ـت ـح ـ ّـرر م ــن «ال ـج ـغــراف ـيــا
االج ـت ـمــاع ـيــة» الـصـغـيــرة ال ـتــي تـقـبــع فيها،
ّ
وال ـتــي تـبـلــورت فــي إط ــاره ــا ك ــل الـنـضــاالت
الـ ـس ــابـ ـق ــة ،ول ـ ـكـ ــن أي ـ ـضـ ــا وبـ ــال ـ ـقـ ــدر ن ـف ـســه
ّ
كـ ــل ال ـع ــوائ ــق والـ ـح ــواج ــز .طـبـيـعــة ال ـن ـظــام
الـسـيــاســي فــي لـبـنــان هــي الـتــي حــالــت بهذا
امل ـع ـنــى دون ح ـصــول ت ـغ ـي ـيــرات جــديــة فيه
ل ـيــس ف ـقــط م ـنــذ ال ـط ــائ ــف ،ب ــل م ـنــذ انـ ــدالع
الحرب األهلية ،والتي سبقتها فعليًا أكثر
املحاوالت ّ
جدية في تاريخ البالد للتغيير.
والحال أنها كانت بمعايير ذاك الزمن أكثر
ثــوريــة بكثير مــن املـحــاولــة الـحــالـيــة ،لجهة
ج ـهــوزيــة ال ـعــامــل ال ــذات ــي قـبــل املــوضــوعــي،
حـيــث لــم يـكــن الـنـمــوذج الــريـعــي يـعــانــي من
مشاكل كبيرة ،ولكن فــي املقابل كانت ثمة
ق ــوى اجـتـمــاعـيــة فعلية وذات عـمــق شعبي
ّ
الحد
كبير وامتدادات إقليمية ودولية تريد
من ترسمله على حساب الفقراء ومحدودي
الدخل .الهزيمة التي حصلت الحقًا بوقوع
الحرب كانت خارجية إلــى حـ ٍّـد كبير ،ولكن
املساهمة الداخلية فيها كانت كبيرة أيضًا،
لجهة تغليب البعد الطائفي للمواجهة على
ّ
الطبقي ،حيث لم تتمكن املعارضة املختلطة
حينها(االشتراكية -الشيوعية) من مجابهة
هــذا املسعى ،ليس ألنها لم تستطع بل ألن
بنيتها كــانــت هــي الـعــائــق إلــى جــانــب بنية
النظام أمام حصول تغيير يتفادى الحرب،
ويــدفــع بــاألجـنــدة االقـتـصــاديــة االجتماعية
ضــة ل ـل ـن ـمــوذج إل ــى ح ـ ّـده ــا األق ـص ــى.
امل ـنــاه ـ ّ
عــدم تبني االشتراكية حينها كأفق وحيد
ممكن لتجاوز املسألة الطائفية جعل الحرب
نـفـسـهــا تـعـمــل ملـصـلـحــة تـكــريــس ال ـن ـمــوذج،
بــدلـيــل انتهائها قـبــل ح ــرب اإلل ـغ ــاء -والـتــي
أضعفت اليمني بشكل كبير -ملصلحة القوى

ّ
التي كانت تعارض تبني البرنامج املرحلي
ل ـل ـحــركــة الــوط ـن ـيــة .ب ـعــد ال ـط ــائ ــف تـكـ َّـرســت
شرعية هذه القوى ،ولكن مع هامش بسيط
للمعارضة ،قبل مجيء الحريرية السياسية
التي ّ
حددت النيوليبرالية كوجهة للمرحلة،
بــاالعـتـمــاد املطلق على العمق االجتماعي
للطائفية السياسية ،ليس فقط كنظام بل
أيـضــا كسوسيولوجيا يصعب ،إن لــم يكن
يستحيل تجاوزها.

خاتمة
املـشـهــد الـحــالــي ال يـســاعــد عـلــى ت ـجــاوز هــذا
امل ـع ـط ــى ال ـت ــاري ـخ ــي ل ـل ـم ـســألــة االج ـت ـمــاع ـيــة
ف ــي ل ـب ـنــان ،ح ـيــث ال تـ ــزال الـســوسـيــولــوجـيــا
املقيمة في مفاصل النظام تعيق ّ
أي محاولة
ّ
ل ـت ـجــاوزهــا ،وح ــن تـحـصــل ه ــزة عنيفة كما
حدث في األيام األولى لالحتجاجات الحالية
ي ـع ـي ــد الـ ـنـ ـظ ــام ت ـم ــوض ـع ــه بـ ـع ــد اس ـت ـي ـع ــاب
الـ ـض ــرب ــة ،ويـ ـتـ ـص ـ ّـرف ف ــي ضـ ــوء ال ـت ـح ـ ّـوالت
الحالية على أساس أنه سلطة ومعارضة معًا.
وجود الجناح األول في السلطة بعد معاودة
التماسك يساعد على تحجيم االحتجاجات
وتـعــديــل مطالبها لـكــي تـتـنــاســب مــع العمل
ال ــذي ي ـقــوم بــه الـجـنــاح اآلخ ــر فــي املـعــارضــة
ِّ
وتحوله إلى
بعد انضمامه بزخم كبير إليها،
البديل الوحيد عن خروج ّ
مهمشي الضواحي
منها .حتى استقالة الحكومة لن تساعد على
ّ
ف ـ ّـك ه ــذا االسـتـقـطــاب ألن املــواج ـهــة أصبحت
برأسني ،وسقوط أحدهما ال يعني بالضرورة
س ـقــوط اآلخ ـ ــر ،ال ب ــل سـيـصـبــح ال ـن ـظــام بعد
ّ
االستقالة أكثر قـ ّـوّة ألنــه تخلص من الحلقة
األضـعــف التي يمثلها سعد الـحــريــري .بهذا
املعنى ,تكون االحتجاجات قد أنجزت بالفعل
نزع الغطاء عن االوليغارشيا ولكن مع تركها
ّ
ّ
تـعـمــل ألن الـقـطـيـعــة الـفـعـلـيــة مـعـهــا تتطلب
ل ـي ــس ف ـق ــط إسـ ـق ــاط ال ـح ـك ــوم ــة ,ب ــل تـعـطـيــل
سوسيولوجيا النظام ّبرمتها ,لكي يصبح
ّ
التحرك طبقيًا خــارج االصطفافات
باإلمكان
التي ِّ
يحددها االجتماع السياسي الطائفي.
عندها فقط ,ينفتح األفق أمام أشكال جديدة
م ــن الـ ـتـ ـج ــاوز ،ل ـي ــس ل ــاج ـت ـم ــاع ال ـس ـيــاســي
الحالي فحسب ،بــل أيـضــا للنموذج الريعي
ال ـ ــذي تـ ـق ــوده األول ـي ـغ ــارش ـي ــا ض ــد مصلحة
األكثرية ،ولحساب األقلية نفسها التي منعت
الـ ـب ــاد ق ـب ــل الـ ـح ــرب م ــن الـ ــذهـ ــاب ن ـح ــو أف ــق
«اشتراكي» فعلي.
* كاتب سوري

إشكاالت ودالالت الجمع بين النيابة والوزارة في لبنان
جهاد إسماعيل
إثـ ــر طـ ــرح ب ـعــض الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ،كــذلــك
األوس ـ ـ ــاط اإلع ــامـ ـي ــة ،م ـســألــة «ال ـف ـص ــل بني
النيابة والوزارة» إبان االحتجاجات الشعبية،
وبعد استقالة الحكومة ،بعدما جرى تجاوز
هذا املبدأ في خانة املمارسة السياسية تبعًا
للجواز الدستوري املعمول به في املــادة 28
من الدستور ،يثار النقاش السياسي مجددًا
حــول إشكاالت الجمع بني النيابة والــوزارة،
وإيجابيات وسلبيات «الفصل» على الساحة
ال ــدس ـت ــوري ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ،خ ــاص ــة ف ــي بلد
كلبنان حيث تنم املمارسة عن خلل في عمل
املــؤسـســات الــدسـتــوريــة ملصلحة الـتــوازنــات
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة والـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ،وع ـ ـ ـ ــدم ت ـط ـب ـيــق
النصوص الدستورية والقانونية كما يجب.
إذ أق ــر الــدسـتــور اللبناني مـبــدأ الـجـمــع بني
النيابية والــوزارة في ّ
نص املــادة « :28يجوز
ال ـج ـمــع ب ــن ال ـن ـيــابــة والـ ـ ـ ــوزارة ،أم ــا ال ـ ــوزراء
فيجوز انتقاؤهم من أعضاء املجلس املجلس
النيابي أو من أشخاص خارجني عنه أو من
كليهما» ،وفي املقابل أجاز الفصل ،على غرار
النظام البرملاني البريطاني ،وسمح بإمكانية
تشكيل حـكــومــة مــن داخ ــل املـجـلــس النيابي
(حـكــومــة بــرملــانـيــة) أو مــن خــارجــه (حكومة
اكسترا برملانية) أو تشكيل حكومة مطعمة
م ــن وزراء غ ـيــر ن ـ ــواب (ح ـك ــوم ــة مـخـتـلـطــة)،
بـحـيــث ي ـصــار إل ــى امل ــزاوج ــة مــع الـعــديــد من
التجارب البرملانية في الــدول الغربية لجهة
الجواز بني الفصل والجمع.
وإنما ،ال يمكن تقييم مبدأ الجمع بني النيابة
وال ـ ــوزارة بشكل ع ــام ،وإغ ـفــال خصوصيات
ال ـن ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي ل ـك ــل ب ـل ــد ع ـل ــى حـ ــدة أو

طبيعة وحجم األحزاب والتيارات السياسية
ال ـســائــدة ف ـيــه ،ألن إع ـمــال «ال ـج ـمــع» فــي بلد
معني ،تختلف نتائجه عما هو عليه في بلد
آخــر ،وذلــك بحسب عــوامــل سياسية معينة،
ً
فـمـثــا ،على الــرغــم مــن أن الـنـظــام السياسي
الفرنسي يمنع الجمع بني النيابة والــوزارة
فـ ــي سـ ـي ــاق مـ ـع ــن ،ي ــوج ــد هـ ـن ــاك اس ـت ـق ــرار
س ـي ــاس ــي وحـ ـك ــوم ــي ،ع ـل ــى خ ـ ــاف ال ـن ـظ ــام
اإليطالي حيث يجوز الجمع في هــذا البلد،
لـكــن ال يــوجــد اس ـت ـقــرار ح ـكــومــي ،م ــا يغاير
تركيبة النظام السياسي في لبنان لناحية
ع ــوام ــل ورك ــائ ــز ان ـت ـخــاب ال ـبــرملــان وتشكيل
الـحـكــومــات ،ع ــاوة على الصبغة التوافقية
امل ـح ـكــومــة ف ــي الـتـطـبـيــق ال ـع ـم ـلــي ،ف ـمــا هي
إي ـجــاب ـيــات وس ـل ـب ـيــات ال ـج ـمــع ب ــن الـنـيــابــة
والوزارة في التجربة اللبنانية؟

اإليجابيات:
• ملـ ــا كـ ـ ــان الـ ـجـ ـم ــع وسـ ـيـ ـل ــة مـ ــن ال ــوس ــائ ــل
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ل ـع ــاق ــة الـ ـب ــرمل ــان ب ــال ـح ـك ــوم ــة،
وتطبيقًا ملـبــدأ الـتـعــاون الـســائــد فــي النظام
الـ ـب ــرمل ــان ــي ،كـ ـم ــا ت ـش ـي ــر مـ ـق ــدم ــة ال ــدسـ ـت ــور
اللبناني ،فإن هذا النموذج من أكثر النماذج
فعالية بــن البرملان والحكومة ،ألن ال ــوزراء
يختارون من داخل املجلس النيابي ،وإن من
طبيعة الحياة البرملانية أن يعودوا إليه ،كما
يبقيهم على اتصال دائــم مع الـنــواب ،عالوة
على ب ــروز التنسيق بــن األعـمــال البرملانية
واألعمال الحكومية.
• إن اعتماد مبدأ «الجمع» يــؤدي إلى شيء
م ــن االسـ ـتـ ـق ــرار ال ـح ـك ــوم ــي ل ـك ــون االت ـص ــال
مؤمنًا بني املجلس النيابي والحكومة ،حيث
إن األخـ ـي ــرة سـتـسـعــى إل ــى إرض ـ ــاء املـجـلــس

النيابي ،وإلى تلبية رغباته ،بغية االستمرار
في التمتع بالثقة كما يؤكد الفقيه الدستوري
إدمون رباط.
• إن إق ـ ـ ــرار إم ـك ــان ـي ــة ال ـج ـم ــع ب ــن ال ـن ـيــابــة
والوزارة ،بحسب بعض الفقهاء الدستوريني،
يشكل أحد أهم الضمانات التي تسمح للنائب
بالقيام بمهامه وتعزيز موقع البرملان.

السلبيات:
• يؤدي الجمع بني النيابة والوزارة إلى بروز
نوع من الطموح لدى النواب جراء طبيعتهم
ال ـب ـشــريــة إل ــى امل ـنــاف ـســة ع ـلــى ال ـت ــوزي ــر ،ولــو
على حساب االستقرار الحكومي واملصالح
العامة.
• إن ت ـط ـب ـيــق «ال ـجـ ـم ــع» ف ــي ظ ــل الـتــركـيـبــة
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،خ ــاص ــة ب ـع ــد إقـ ــرار
قانون «الصوت التفضيلي» سيزيد الصراع
الـسـيــاســي عـلــى امل ـنــاصــب ،م ــا س ـي ــؤدي إلــى
ارت ـف ــاع حــالــة االس ـت ـي ــزار ع ـنــد الــراغ ـبــن في

السماح للعضو في البرلمان
بأن يدخل الحكومة،
يعني السماح ،ولو ضمنًا
وممارسة ،بجعل الرقابة
والمحاسبة دون مضمون

العمل الحكومي.
• إن اع ـت ـمــاد الـجـمــع بــن الـنـيــابــة وال ـ ــوزارة
ي ــؤدي إلــى إضـعــاف الــرقــابــة البرملانية على
ـة ،ألن ذلــك سيخلق إمكانية
أعـمــال الـحـكــومـ ّ
لـلــوزيــر بــأن يـســخــر وزارت ــه إلرض ــاء قاعدته
الشعبية بهدف خوض االنتخابات النيابية،
ال سـيـمــا أن امل ـمــارســة الـبــرملــانـيــة فــي لبنان
بلغت ،مــن حيث الــرقــابــة واملـحــاسـبــة ،نسبة
كـبـيــرة ج ـدًا فــي التعطيل والـتـقــاعــس ،ســواء
في ظل وجــود الجمع أو في ظل الفصل بني
النيابة والوزارة.
• ملا كانت املحاسبة من مهام البرملان ،فإن
ال ـس ـم ــاح ل ـل ـع ـضــو ف ــي الـ ـب ــرمل ــان بـ ــأن يــدخــل
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ي ـع ـن ــي ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ،ول ـ ـ ــو ض ـم ـنــا
وم ـمــارســة ،بجعل الــرقــابــة واملـحــاسـبــة دون
مـ ـضـ ـم ــون ،جـ ـ ـ ــراء ال ـ ـتـ ــداخـ ــل ب ـ ــن ال ــوظ ـي ـف ــة
البرملانية والوظيفة الحكومية.
• إن تطبيق مـبــدأ الـجـمــع ،ول ــو أن ــه يجيزه
الــدس ـتــور ،ي ــؤدي إل ــى االلـتـفــاف عـلــى اإلرادة
الشعبية أو عـلــى مـفـهــوم الــوكــالــة النيابية،
ألن الناخب عندما منح صوته للنائب إنما
شــاء أن يمنحه التوكيل فــي إيـصــال صوته
فــي الـنــدوة البرملانية بعد رقــابــة ومحاسبة
الحكومة ال أن يـكــون عـضـوًا فيها ،ال سيما
أن من شأن هذا التداخل أن يؤدي إلى ضعف
التفرغ في التشريع وأعمال اللجان النيابية
املختصة.
• إن اعتماد مبدأ الجمع ،واإلبقاء عليه كما
هو في لبنان ،يعني تكريس املفهوم الخاطئ
للنيابة ل ــدى الـبـعــض مــن عــامــة ال ـنــاس ،ألن
األحــزاب السياسبة في لبنان هي من تحدد
الـلـعـبــة ال ـبــرملــان ـيــة ،وه ــي نـفـسـهــا م ــن تــرســم
ال ـت ـش ـك ـي ـلــة ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،م ــا ي ـض ــع ال ـنــاخــب

أم ــام هــواجــس تلبية احـتـيــاجــاتــه وخــدمــاتــه
الخاصة من الـنــواب (ال ــوزراء وغير ال ــوزراء)
بـفـعــل خ ـلــط امل ـعــاي ـيــر ،وات ـح ــاده ــا ف ــي كنف
واحــد وهــو األح ــزاب ،وهــذا ما يجعل النائب
 الوزير تحت وطأة الضغوطات واملراجعاتال ـيــوم ـيــة ،بـحـيــث ت ـت ـحــول الـ ـ ـ ــوزارة ،وبـعــض
ال ــوظ ــائ ــف ال ـب ــرمل ــان ـي ــة ،إلـ ــى م ــرج ــع إل ــزام ــي
لتلبية حــاجــات الناخبني .إزاء مــا تــم سوقه
مــن سـلـبـيــات وإي ـجــاب ـيــات ومــاح ـظــات على
مـبــدأ «الـجـمــع بــن النيابة والـ ـ ــوزارة» ،وإزاء
ما يسود التركيبة اللبنانية من خلل يكتنف
عـمــل املــؤس ـســات الــدس ـتــوريــة والـسـيــاسـيــة،
ي ـم ـســي م ــن ال ـص ـع ــب الـ ـج ــزم ب ــاالع ـت ـق ــاد أن
«الفصل بني النيابة والــوزارة» هو الخالص
مـ ـم ــا ه ـ ــو قـ ــائـ ــم ف ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،ألن األهـ ـمـ ـي ــة
الـكـبــرى تكمن فــي اح ـتــرام امل ـبــادئ واألس ــس
الدستورية ،واعتمادها كنافذة ملعالجة واقع
النظام اللبناني بكل تعقيداته ،جراء الفساد
امل ـس ـت ـشــري وامل ـح ـســوب ـيــات والــزبــائ ـن ـيــة في
املرافق كافة ،سواء بوجود الفصل أو بغيابه،
ألن حتى مع إعمال مبدأ الفصل بني النيابة
والـ ـ ــوزارة ،ف ــإن األم ــر لــن يبقى بــا إشـكــاالت
ومعوقات ،بسبب النقاط التالية:
 أص ـب ـح ــت ال ـث ـق ــة ب ــال ـح ـك ــوم ــة االئ ـت ــاف ـي ــةمضمونة ألنها تحتل كل التيارات السياسية،
وبالتالي لــن تتخلى الصبغة اللبنانية عن
إط ــاره ــا الــواق ـعــي ف ــي ظ ــل سـيـطــرة األح ــزاب
الـكـبـيــرة عـلــى ال ـبــرملــان ،إذ بــإمـكــان أي حــزب
سياسي تسمية وزراء غير نواب من دون أي
خــوف من إمكانية عــدم إعطاء الثقة من قبل
ً
ن ــواب كـتـلــة ال ـح ــزب ،ف ـم ـثــا ،ل ــو سـمــى حــزب
املستقبل أو الـقــوات أو حــركــة أمــل أو التيار
الوطني الحر إلخ ..وزراء غير نواب فلن تؤثر

هذه املسألة على ثقة الحكومة ،لطاملا الثقة
مؤمنة بفعل فعالية وهيمنة األح ــزاب على
البرملان ،ما يؤكد أن الفصل ،مع هذا الواقع،
مسألة تفصيلية مــن تفصيالت الـنـظــام في
لبنان وما يعتريه من شوائب.
 ع ــدم وجـ ــود ق ــان ــون ع ـص ــري لــانـتـخــابــاتالنيابية يضمن التمثيل الصحيح ،ويحقق
بــالـتــالــي ال ـهــدف األســاســي مــن االنـتـخــابــات،
بـسـبــب ال ـطــابــع الـطــائـفــي لـلـقــانــون النسبي
الجديد.
 عـ ــدم وج ـ ــود ق ــان ــون ل ــأح ــزاب الـسـيــاسـيــةيضمن مسار عمل األحــزاب وكيفية تأثيرها
في العملية السياسية.
 تعثر املحاسبة الشعبية في االستحقاقاتال ـس ـيــاس ـيــة ،ب ـس ـبــب االعـ ـتـ ـب ــارات الـطــائـفـيــة
واملــذه ـب ـيــة ،وال ـت ــي بــاتــت عــائـقــا كـبـيـرًا أم ــام
مناخ اإلصالح السياسي.
 عــدم وجــود معارضة حقيقية ،تعمل علىأس ــاس بــرنــامــج وأهـ ــداف واض ـح ــة ،وتشتت
ال ـحــاالت االعـتــراضـيــة فــي زواري ــب السياسة
الكيدية والتاريخية.
مهما يكن مــن أم ــر ،فــإن مسألة الفصل بني
النيابة والــوزارة على أهميتها تبقى مسألة
جزئية أمام اإلصــاح السياسي برمته ،ومع
ذلــكّ ،
وأي ــا كــان املــوقــف مــن النظام السياسي
لجهة تطويره أو تعديله أو تغيير طبيعته،
يبقى أن الفصل بني النيابة والوزارة في بلد
كلبنان ،خطوة تمهيدية على طريق اإلصالح
وتفعيل الـعـمــل الـحـكــومــي وال ـبــرملــانــي ،فهل
ستتماشى القوى السياسية مع هذا الطرح
عبر تعديل امل ــادة  28مــن الــدسـتــور ،وإقــامــة
الحظر في الجمع بني النيابة والوزارة؟
* باحث في القانون الدستوري
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مالحظات دستورية حول
قبول استقالة الحكومة
وسام اللحام *
بعد تأخر ملحوظ ،صدر بيان عن رئاسة الجمهورية في  30تشرين األول املنصرم ،اعتبر فيه
الحكومة مستقيلة .يطرح هذا البيان مسألة دستورية ال ّبد من معالجتها تتعلق بالصيغة التي
تم فيها إعالن استقالة الحكومة ،بحيث لم يعلن البيان قبول االستقالة بل أشار إلى أن الحكومة
تعتبر مستقيلة ،بحيث انحصر دور رئيس الجمهورية في مالحظة هذا األمر من دون أي دور
حقيقي له ،ما يؤدي إلى الغاء التمايز بني قبول االستقالة واعتبار الحكومة مستقيلة حكمًا.
ّ
يميز الدستور في أكثر من مــادة بني قبول استقالة الحكومة واعتبارها مستقيلة .فالفقرة
الخامسة من املــادة  53تنص صراحة أن رئيس الجمهورية «يصدر منفردًا املراسيم بقبول
استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة» .ويتكرر النص نفسه في املادة  54والفقرة الرابعة
من املــادة  64أي أن الدستور هو الذي ّ
يفرق بشكل ال لبس فيه بني مرسوم قبول االستقالة
ومرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة.
دأبت العادة بعد عام  1990على صدور مرسوم بقبول استقالة الحكومة عندما يتقدم رئيس
مجلس الوزراء باستقالته ،وبالفعل كان آخر مرسوم صدر وفقًا لهذه الصيغة املرسوم رقم
 14321الصادر بتاريخ  19نيسان  2005عقب استقالة الرئيس عمر كرامي في  28شباط
من العام نفسه .وكانت رئاسة الجمهورية قد أصــدرت في اليوم ذاتــه بيانًا أعلنت فيه قبول
االستقالة وتكليف الحكومة تصريف األعمال.
ّ
لكن تطورًا مستغربًا طرأ عام  2014في عهد الرئيس ميشال سليمان .فبعد تقديم رئيس
الحكومة نجيب ميقاتي استقالته في  22آذار  2013صدر املرسوم رقم  11215تاريخ 15
شباط  2014والذي نصت مادته األولى على اعتبار الحكومة مستقيلة بدل النص املعهود الذي
كان يقول بقبول استقالة الحكومة .واألمر نفسه تكرر مع االستقالة الحالية‘ إذ بدل صدور
بيان عن رئاسة الجمهورية بقبول االستقالة اكتفى البيان املذكور باعتبار الحكومة مستقيلة.
ال شك أن هذا الخلل ّ
مرده الدستور نفسه .فاتفاق الطائف قام بتحويل املمارسة الدستورية
التي عرفها لبنان منذ االستقالل إلى نصوص دستورية .فقبل الطائف كانت الحكومات تتقدم
باستقالتها عند بدء والية رئيس الجمهورية وعند بدء والية مجلس النواب ،علمًا أنها لم تكن
ملزمة كون الدستور كان خاليًا من أي نص يشير فيه إلى الحاالت التي تعتبر فيها الحكومة
مستقيلة .وإضافة إلى هذه الحاالت التي نشأت من املمارسة الدستورية كان رئيس مجلس
الوزراء يتقدم أحيانًا من تلقاء نفسه باستقالة الحكومة ،ما يؤدي إلى استقالة جميع أعضاء
الحكومة .لكن استقالة الحكومة كانت دائمًا تتم بكتاب استقالة يوجهه رئيس مجلس الوزراء
إلى رئيس الجمهورية الذي يصدر على إثر ذلك مرسومًا بقبول االستقالة.
حول اتفاق الطائف هذه املمارسة إلى نصوص دستوريةّ ،
ّ
فميز بني قبول استقالة الحكومة
ّ
واعتبار الحكومة مستقيلة .وبما أن الدستور كرس صراحة في املادة  69الحاالت التي تعتبر
فيها الحكومة مستقيلة لم يعد من الضروري تقديم رئيس مجلس الوزراء الستقالته كما كان
يحدث قبل عام  1990كون االستقالة باتت حكمية وتتم بمجرد حدوث الواقعة التي يحددها
الدستور .لكن اتفاق الطائف مستندًا إلــى التجربة التي كانت سائدة حتى عــام  1990أدرك
أن رئيس مجلس ال ــوزراء قد يقدم استقالته خــارج الحاالت
التي حددتها املــادة  69وهو أمر طبيعي وحدث مرات كثيرة
تكريس قبول االستقالة
منذ تبني الدستور عام  .1926لذلك أبقت األحكام الدستورية
على الفرق بني قبول االستقالة التي يتقدم بها رئيس مجلس
دستوريًا بمرسوم ال يتم
ال ــوزراء وبــن اعتبار الحكومة مستقيلة .لكن الذين صاغوا
بتاريخ البيان الذي يعلن
التعديالت الدستورية عام  1989فاتهم التمييز الذي تم إدخاله
فعليًا نهائية االستقالة
بــن قبول االستقالة واعـتـبــار الحكومة مستقيلة ،وذلــك في
املــادة  69من الدستور التي تنص على أن «الحكومة تعتبر
مستقيلة في الحاالت التالية :أ) إذا استقال رئيسها »...أي أن
الذين شاركوا في الطائف أرادوا تعداد الحاالت التي تؤدي إلى استقالة الحكومة ،فجمعوها
في نص املادة  69لكن ذلك ال ينفي أن التمايز يظل قائمًا بني قبول االستقالة واعتبار الحكومة
مستقيلة ،األمر الذي ّ
كرسته أكثر من مادة من الدستور وأكدته املراسيم املتعددة التي صدرت
بني عامي  1989و.2005
إن التشديد على الفرق بني قبول االستقالة واعتبار الحكومة مستقيلة في سائر الحاالت
املحددة دستوريًا ال يعني أن رئيس الجمورية يحق له رفض االستقالة الصريحة املقدمة من
رئيس الحكومة ،لكن اإلبقاء عليها هو أمر ضــروري للسماح لرئيس الجمهورية بممارسة
حرية تقدير محدودة تتيح له تعليق االستقالة في الظروف االستثنائية ،كما حدث عندما أرغم
الرئيس سعد الحريري على تقديم استقالته من السعودية أو تتيح لرئيس الحكومة املستقيل
العودة عن استقالته.
وال بد من التشديد على أن أهمية البيان الذي يصدر عن رئاسة الجمهورية تكمن في جعل
االستقالة نهائية وال رجوع عنها  .فمجرد إعالن رئيس مجلس الــوزراء الستقالته يعني أن
مجلس النواب لم يعد بمقدوره محاسبة الحكومة ونــزع الثقة عنها ،أي أن إعــان االستقالة
يحرر السلطة التنفيذية من رقابة البرملان ما يستتبع فقدان الحكومة لصالحياتها التنفيذية
الكاملة والعادية ،لكن صدور البيان عن رئاسة الجمهورية يجعل من االستقالة نهائية وال عودة
عنها ،علمًا أن ذلك يجب أن يتم في املبدأ خالل مهلة قصيرة جدًا.
وفي معرض شرحه ملفهوم تصريف األعمال أكد مجلس شورى الدولة ضمنيًا على ذلك ،إذ
اعتبر أن حكومة الرئيس عمر كرامي «قدمت استقالتها أمام املجلس النيابي بتاريخ »2005/2/28
(قرار رقم  575تاريخ  )2007/5/32أي أنه اعتبر أن تصريف األعمال يبدأ منذ إعالن االستقالة
بينما قبول رئيس الجمهورية لالستقالة يعني أن االستقالة أصبحت نهائية وال عودة عنها.
مع اإلشــارة إلــى أن املمارسة الدستورية في لبنان تساهم في اللغط الحاصل ،كــون مرسوم
قبول االستقالة ال يصدر مع البيان بل الحقًا في النهار نفسه لتشكيل الحكومة الجديدة .أي أن
رئيس الجمهورية يقبل االستقالة ويعلن عنها في بيان ومن ثم بعد مرور فترة زمنية قصيرة
ٌ
مرسوم بقبول االستقالة ،أي أن تكريس قبول االستقالة دستوريًا بمرسوم
أو طويلة يصدر
ال يتم بتاريخ البيان الذي يعلن فعليًا نهائية االستقالة .وعلى سبيل االستطراد ،أعلن مفوض
الحكومة لدى مجلس شورى الدولة «بأن صالحيات الحكومة تقتصر على تصريف األعمال
منذ تاريخ إعالن تقديم االستقالة» (قرار رقم  522تاريخ .)1999/5/5
لذلك نؤكد أن تقديم االستقالة يستوجب قبولها وتكريس هــذا القبول في مرسوم صريح.
صحيح أن رئيس الجمهورية ملزم بقبول االستقالة التي يصر عليها رئيس الحكومة ،لكن نفي
الفرق بني قبول االستقالة واعتبار الحكومة مستقيلة يؤدي إلى ّ
املس بدور رئيس الجمهورية
وإلغاء ها القدر من حرية التقدير التي تسمح له بالتفريق بني االستقالة الصحيحة وتلك التي
يجب التريث بقبولها أو تلك التي يمكن لرئيس الحكومة العودة عنها.
* أستاذ جامعي

