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 الكاتب واالعالمي األستاذ واصف عواضة
 

            ياسي:هكذا نبني دولة!والدواء في النظام الدالداء      
لع تبمغ حالة اليأس تمظ السختبة التي يعيذيا المبشانيػن اليػم 
،عمى الخغع مغ الحخوب واألزمات التي مّخ بيا لبشان خالل 
العقػد الخسدة الساضية ،لجرجة أن ىجخة الذباب بمغت حجا 

غيخ مدبػق عمى الخغع مغ أن المبشاني بذكل عام مياجخ 
 مشح فجخ البذخية.تاريخي 

لكشو اليػم بات  ،مشح فجخ االستقالل يحمع المبشاني بػشغ ودولة تؤمغ لو االستقخار والصسأنيشة
مع العمع أن الجاء  وإن كان بعس الحالسيغ ما زالػا يحاولػن معانجة القجر، عاجدا حتى عغ األحالم،

إصالح ىحا الشطام وبشاء دولة  والجواء في الجاء في نطامو الدياسي الستخمف، والجواء معخوفان:
وال  شائفي، نطام ضل في وشغ وال ال دولة ف حؿيؿية تقػم عمى السػاششة وتحاكي متصمبات العرخ.

 يحمسغ أحج ببشاء دولة أو ؾيام وشغ عادل في ضل ىحا الشطام. 

  الدولة،أي دولة في العالم؟ قيام شروط هي فما

 وأمشية الخ.. وبالتالي  وعدكخية ادارية واجيدة مؤسدات الجولة مغ حيث الذكل مػجػدة، وىي
لكغ الجولة في الشتيجة ىي مزسػن يتمخز في إدارة شؤون رعاياىا برػرة مشرفة وعادلة  .شعب

 وسميسة بحيث تؤمغ لسػاششييا الستصمبات الدياسية والحياتية.فيل أن ىحا األمخ قائع في لبشان؟

 لة يسكغ تمخيريا كاآلتي:ىشاك ثالثة شخوط رئيدية لؿيام الجو        

وىحا الذخط ليذ  متػفخا في كل السجاالت  الفخص بيغ السػاششيغ. تكافؤ  األول -1
،سػاء عمى مدتػى الػضائف في اإلدارات العامة أم عمى مدتػى السدؤوليات األساسية في 

السؤسدات ،بجءا بخئاسة الجسيػرية ومجمذ الشػاب والحكػمة.فالسػاشغ المبشاني محكػم 
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ساء ونػاب ووزراء مغ شػائف معيشة،ليذ بحكع الجستػر، وانسا بحكع العخف الشاجع عغ بخؤ 
الشطام الصائفي .ىحا عمى السدتػى الدياسي ،أما عمى السدتػى اإلداري فالسريبة 

أعطع،حيث يحػل التػزيع الصائفي والسحىبي دون تػفيخ الفخص لمكفاءات.ويعخف المبشانيػن 
ي مؤسدات الجولة،أالدارية واألمشية والقزائية وغيخىا.فكع مغ دورة جيجا كيف تتع التعييشات ف

أجخاىا مجمذ الخجمة السجنية ما تدال مخاسيسيا مجسجة بحجة غياب التػازن الصائفي؟وكع مغ 
 دورة في مؤسدة قػى األمغ الجاخمي ألغيت لألسباب نفديا ؟  

عمى السخاكد.فكيف نخيج مغ مثل ىحا األمخ يؤدي الى انتعاش الػاسصة والخشاوى لمحرػل 
 السػضف عمى كل السدتػيات أن يكػن عادال في مسارسة وضيفتو اذا كان محكػما بسغ عّيشو؟

  

الذخط الثاني لمجولة العادلة ىػ السحاسبة لمسخصئيغ والفاسجيغ والفاشميغ في  -2
خ يتعمق اإلدارة.وفي الشطام الصائفي ال يسكغ محاسبة حاجب في الجولة  ،فكيف اذا كان األم

بسجيخ عام أو رئيذ مرمحة أو رئيذ دائخة ؟يكفي أن يكػن ىحا السػضف محسيا أو مغصى 
 مغ مخجعيتو الصائؽية .وثسة نساذج كثيخة حرمت ال مجال لتعجادىا. 

 الذخط الثالث ىػ انتطام عسل السؤسدات.وىشا نجخل في الثغخات الجستػرية. -3
  

ليذ سخا أن دستػرنا في مزسػنو شبو عمساني ،لكغ ثسة ثغخا مسيتة يتزسشيا ،ويحػل الشطام 
الصائفي دون ترػيبيا أو ترحيحيا ،وأبخز ىحه الثغخات غياب السيل .ال ميمة النتخاب رئيذ 

الجسيػرية ،وال ميمة لتذكيل الحكػمة ،وال ميمة لتػؾيع السخاسيع مغ رئيذ الحكػمة 
 وىكحا دواليظ حيث تتعصل شؤون البالد والعباد.والػزراء..الخ.

 ثغرات دستورية
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قبل سشػات أجخيت دراسة لمجستػر المبشاني، فتبيغ أن ىشاك عذخيغ مادة مبيسة تتصمب   
 التفديخ أو التعجيل  .وىحه نساذج فاقعة مشيا:

 

  في مقجمة الجستػر:  

  ."...ـ الفقخة ج: "لبشان جسيػرية ديسػقخاشية بخلسانية

تعقيب: يشبغي بت المبذ القائع حػل مفيػم الجيسػقخاشية في لبشان. فالجيسػقخاشية ىي حكع  ـ
التي ابتجعيا اتفاق الصائف. فال تػافق مع « التػافؿية»األكثخية، وىػ ما يتشافى مع مفيػم 
  .«لبشان جسيػرية بخلسانية تػافؿية»الجيسػقخاشية، وإال وجب القػل بأن 

  .«ية ألي سمصة تشاقس ميثاق العير السذتخكال شخع»ـ الفقخة ي: 

ـ تعقيب: لع يحجد الجستػر ماـية ميثاق العير السذتخك وإن كان المبشانيػن متفقيغ عمى أنو 
وىشا يرح الدؤال عغ شخعية الحكػمة، أي حكػمة، يخخج «. التسثيل العادل لمصػائف في الدمصات»

اميا، كسا حرل في حكػمة الخئيذ فؤاد الدشيػرة. مشيا مسثمػ شائفة بكامميا وتدتسخ في مسارسة مي
ويرح الدؤال في السقابل ىل كمسا خخجت شائفة مغ حكػمة ما تفقج ىحه الحكػمة شخعيتيا؟ وماذا لػ 

استقال وزيخ األقميات مغ ىحه الحكػمة؟ ومغ ىي الييئة التي يفتخض بيا أن تحدع الججل القائع في 
  لسذتخك مػضع ججل في ىحا السجال؟ىحا السزسار ما دام ميثاق العير ا

  

  لكل لبشاني الحق في تػلي الػضائف العامة ال ميدة ألحج : »12السادة
عمى اآلخخ إال مغ حيث االستحقاق والججارة، حدب الذخوط التي يشز عمييا 

  .«القانػن 
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، بل دائسا ، ـ تعقيب: إن ىحه السادة مشتيكة باعتساد التػازن الصائفي في الػضائف العامة. وكثيخا  
  .ُيصاح بسيدان االستحقاق والججارة والكفاءة مغ أجل ىحا التػازن، بسا يعكذ ميدة لسػاشغ عمى آخخ

  يشذأ مجمذ دستػري لسخاؾبة دستػرية القػانيغ والبت في : »19السادة
  .«...الشداعات والصعػن الشاشئة عغ االنتخابات الخئاسية والشيابية

جمذ الجستػري  نحػ سشتيغ. وفي غيابو ُأجخيت انتخابات نيابية، ـ تعقيب: سبق أن تعصل الس
وقّجم بشتيجتيا أحج عذخ شعشا  نيابيا ، لع يجخ البت بيا . وصجرت عذخات القػانيغ التي لع تتػفخ ىيئة 
لمسخاجعة بيا أماميا والبت بجستػريتيا. وىحا الػياب يصخح اسئمة كبيخة مغ شأنيا أن تيد بشيان الجولة 

و. وىحه االسئمة تصال شخعية مجمذ الشػاب وتخكيبة األكثخية واألقمية ؼيو، وبالتالي شخعية بكامم
الحكػمة السشبثقة عغ ىحا السجمذ، قبل استقالة الػزراء الدتة. ومغ ىشا يفتخض أن يمحظ السذتخع 

عامل بجائل لمبت في الصعػن والسخاجعات في غياب الييئة السشػشة بيا ىحه السيسة، حتى ال يطل 
  .الذظ قائسا  في شخعية السؤسدات

   

  ال يكػن اجتساع السجمذ)الشيابي( قانػنيا  ما لع تحزخه : »34السادة
األكثخية مغ األعزاء الحيغ يؤلفػنو وتتخح القخارات بغالبية األصػات. وإذا تعادلت 

  .«األصػات سقط السذخوع السصخوح لمسشاقذة

يحتسل الـتأويل، بيغ أن يكػنػا عجد أعزاء « ؤلفػنواألعزاء الحيغ ي»ـ تعقيب: إن تعبيخ 
السجمذ او األحياء مشيع، وذلظ العتساد الشراب القانػني. وقج تػقف السجتيجون عشج ىحه الشقصة يػم 

وحدع الججل باعتساد  1989و, 1982انتخاب الخئيذ بذيخ الجسيل والخئيذ ريشو معػض عامي 
  .لشقصة حدسا  ألي ججلعجد األحياء. وعميو يفتخض تػضيح ىحه ا

  إذا خال مقعج في السجمذ يجب الذخوع في انتخاب الخمف : »41السادة
  .«...في خالل شيخيغ
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ـ تعقيب: ماذا لػ امتشع رئيذ الجسيػرية عغ إصجار مخسػم بجعػة الييئات الشاخبة الختيار 
جسيل) وكسا ىػ خمف لمشائب الحي يخمػ مقعجه ألي سبب، كسا حرل عشج اغتيال الشائب بيار ال

حاصل اآلن بعج استقالة ثسانية نػاب(؟ أال يفتخض إيجاد بجائل دستػرية ليحه الػاقعة التي عصمت 
اختيار البجيل حتى اآلن؟ ولساذا ال يشػب مجمذ الػزراء في ىحا األمخ كسا ىػ متبع في القػانيغ 

  والقخارات والسخاسيع؟

  

  ة في عقج السعاىجات يتػلى رئيذ الجسيػرية السفاوض: »52السادة
الجولية وإبخاميا باالتفاق مع رئيذ الحكػمة. وال تربح مبخمة إال بعج مػافقة مجمذ 

  .«...الػزراء

ـ تعقيب: لقج سبب االجتياد في ىحه السادة كسا ىػ معخوف أزمة سياسية ما يدال لبشان يحرج 
تيسيغ باغتيال الخئيذ الخاحل نتائجيا ، وذلظ في مػضػع السحكسة ذات الصابع الجولي لسحاكسة الس

رفيق الحخيخي ورفاقو كسعاىجة دولية. فالخئيذ اميل لحػد يرّخ عمى أنو لع يتػل السفاوضة في ىحه 
السعاىجة، وىػ لع يبخميا حتى اآلن، ؼيسا تجاوزت حكػمة الخئيذ الدشيػرة ىحا االعتخاض الخئاسي 

ىحه السادة. ومغ ىشا يشبغي تػضيح صالحية واعتبخت السعاىجة نافحة، بشاء عمى المبذ القائع في 
  .الخئيذ في مثل ىحه السعاىجات لتفادي الػقػع في السحطػر مخة أخخى 

  يحيل : »6)الستعمقة برالحيات رئيذ الجسيػرية( الفقخة  53السادة
  .«مذاريع القػانيغ التي تخفع إليو مغ مجمذ الػزراء إلى مجمذ الشػاب

إشكالية تفتخض التػضيح: ماذا لػ امتشع رئيذ الجسيػرية عغ ـ تعقيب: وىحه الفقخة تصخح 
إحالة مذاريع القػانيغ إلى السجمذ الشيابي؟ وىل يحق لخئيذ مجمذ الشػاب استؿبال مذاريع قػانيغ 

غيخ محالة مغ رئيذ الجسيػرية؟.. لقج حرل ذلظ وأغمق الخئيذ نبيو بخي أبػاب السجمذ أمام ىحه 
  .ه السادة، وقامت ؾيامة األكثخية الشيابية ولع تقعج بعجالسذاريع استشادا  الى ىح
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  مقخرات رئيذ الجسيػرية يجب أن يذتخك معو في التػؾيع : »54السادة
عمييا رئيذ الحكػمة والػزيخ أو الػزراء السخترػن ما خال مخسػم تدسية رئيذ 

  .«الحكػمة ومخسػم قبػل استقالة الحكػمة أو اعتبارىا مدتقيمة

تفتخض ىحه السادة الدؤال: ماذا لػ امتشع رئيذ الحكػمة أو الػزيخ عغ تػؾيع مقخرات ـ تعقيب: 
رئيذ الجسيػرية مغ دون تحجيج ميمة لحلظ، ؼيسا الخئيذ نفدو مختبط بسيل معيشة في ىحه القخارات؟ 

 أال يدتجعي ذلظ إعادة الشطخ وربط رئيذ الحكػمة والػزراء بسيل معيشة كي ال تتعصل أمػر الجولة
وشؤون الشاس؟ وما ىػ البجيل في ىحه الحالة؟ صحيح أن الحكسة مغ وراء ذلظ ىي إشخاك كل 

الصػائف في تدييخ الدمصة، ولكغ ألع تطيخ الدشػات الساضية مشح اتفاؾية الصائف مجى الزخر الحي 
  تمحقو ىحه السادة بالجولة والشاس؟

  بسػافقة كل مذخوع قانػن تقخر الحكػمة كػنو مدتعجال  : »58السادة 
مجمذ الػزراء مذيخة إلى ذلظ في مخسػم اإلحالة يسكغ لخئيذ الجسيػرية بعج مزي 

أربعيغ يػما  مغ شخحو عمى السجمذ، وبعج إدراجو في ججول أعسال جمدة عامة وتالوتو 
فييا ومزي ىحه السيمة دون أن يبت ؼيو، أن يرجر مخسػما  قاضيا  بتشفيحه بعج مػافقة 

  .«مجمذ الػزراء

ـ تعقيب : صحيح أنو في ىحه السادة السيسة ججا  يكسغ سخ السذاركة إلحجى الصػائف الكبخى، 
وذلظ بإعصاء رئيذ مجمذ الشػاب نػعا  مغ التأثيخ في قخارات الدمصة التشفيحية، ولكغ إذا ساءت نيات 

ن غيخ رئيذ السجمذ فسغ شأن ذلظ أن يعصل إقخار القػانيغ في السجمذ الى أمج مشطػر، وقج يكػ 
مشطػر، ما يدتجعي إعادة الشطخ، ليذ في ىحه السادة فحدب، بل في الكثيخ مغ السػاد الجستػرية 

  .الستعمقة بالسذاركة، قبل الػلػج إلى الشطام الػششي البجيل لمشطام الصائفي الحي يبقى عمة العمل

  ال تسارس الحكػمة صالحياتيا قبل نيميا الثقة وال بعج : »... 64السادة
  .«...قالتيا أو اعتبارىا مدتقيمة إال بالسعشى الزيق لترخيف األعسالاست
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يحتاج الى تجقيق وتػضيح وحرخ قبل « السعشى الزيق لترخيف األعسال»ـ تعقيب: إن 
الػقػع في السحطػر. فساذا لػ حرمت تصػرات كبخى خالل ترخيف األعسال كالحخب والدمع والحاجة 

نيل الثقة او بعج استقالة الحكػمة؟.. إن العخف الدائج لمسعشى التخاذ قخارات كبخى ضخورية قبل 
الزيق ال يسكغ حرخه إذا شال أمج الحكػمة السدتقيمة لعمة ما، وقج حرل ذلظ في الدابق. ومغ ىشا 

  .يشبغي تحجيج ىحه السدألة بجقة

  

  

  يكف رئيذ مجمذ الػزراء أو الػزيخ عغ العسل فػر صجور : »72السادة
م بحقو. وإذا استقال ال تكػن استقالتو سببا  لعجم إقامة الجعػى عميو أو لػقف قخار االتيا

  .السعامالت القزائية

ـ تعقيب : لع يحّجد الجستػر َمغ يشػب عغ رئيذ مجمذ الػزراء في حال كف يجه عغ العسل 
إدارة  فػر صجور قخار اتيامو. فيل تدتسخ الحكػمة في مسارسة أعساليا بػياب رئيديا؟ ومغ يتػلى

ىحه الحكػمة وفق ما تشز عميو صالحيات رئيديا؟ وماذا لػ صجرت بخاءة رئيذ الحكػمة، ىل يعػد 
  إلى مسارسة عسمو؟

  

  عمى مجمذ الشػاب السشتخب عمى أساس السشاصفة بيغ : »95السادة
السدمسيغ والسديحييغ اتخاذ اإلجخاءات السالئسة لتحقيق إلغاء الصائؽية الدياسية وفق 

خحمية وتذكيل ىيئة وششية بخئاسة رئيذ الجسيػرية، تزع باإلضافة إلى رئيذ خصة م
  .«مجمذ الشػاب ورئيذ مجمذ الػزراء شخريات سياسية وفكخية واجتساعية
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ـ تعقيب: لعل ىحه السادة ىي األكثخ أىسية وإلحاحية استػحيت مغ وثيقة الصائف، باعتبار أنيا 
خالل إنتاج وشغ والخخوج مغ الشطام الصائفي. إال أنو بعج  تحػل الصائف مغ تدػية إلى حل دائع مغ

ثسانية عذخ عاما  عمى الصائف ما تدال ىحه السادة حبخا  عمى ورق، ولع يحاول المبشانيػن حتى تذكيل 
الييئة الػششية لجراسة واقتخاح الصخق الكفيمة بإلغاء الصائؽية التي ىي عمة لبشان الجائسة. ويسكغ اعتبار 

ا  فاضحا  عمى الجستػر وتخميا  عغ أبخز بشػد وثيقة الصائف، وضخبا  لمؿيسة الػششية ليحه ذلظ تعجي
  .الػثيقة

وبخز اإلخالل الفــاضح في ىحا االمــخ مغ خالل ما تشز عميو الفقخة ب مغ ىحه السادة التي 
والكفاءة في الػضائف  تمغى قاعــجة التسثيل الصائفي ويعتسج االختراص»تقــػل: في السخحــمة االنتقالية 

العامة والقــزاء والسؤسدات العدكخية واألمشية والسؤسدــات العامة والسخــتمصة وفقا  لسقتزــيات الػفاق 
الػششي باستثشاء وضائــف الفئة األولى فــييا، وفي ما يعادل الفئة األولى فييا وتكػن ىحه الػضائف 

ز أية وضيفة ألية شائفة مع التقيج بسبجأي مشاصفة بيغ السديحــييغ والسدمسيغ دون تخري
  .«االختراص والكفاءة

يجخي تجاىل ىحه القاعجة في الػضائف العامة بحيث ما زال التػزيع  95وتبعا  لتجاىل السادة  
  .الصائفي يخاعى عسميا  في مختمف الػضائف

 في الخالصة،ما هو الحل؟ 

 جخاحية بعسمية يتع ان يسكغ والتغييخ الحواالص الترحيح ان القػل درجة الى شػباوييغ لدشا
 وضحاىا. ليمة بيغ

العسميات الجخاحية في الجول تتصمب عادة أحج مدمكيغ :إما بانقالب عدكخي يصيح بكل ما ىػ 
قائع ،أو بحاكع مصمق ديكتاتػري يغيخ األنطسة والقػانيغ ويعجل الجساتيخ.في لبشان ىحان األمخان 

 ي .مدتحيالن بدبب الشطام الصائف
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جخت في الدابق محاولتان عدكخيتان وفذمتا فذال ذريعا،األولى في الدتيشات مغ قبل القػمييغ 
 الدػرييغ،والثانية في بجايات الحخب األىمية مغ قبل المػاء عبج العديد األحجب.

 وفكخة الحاكع السصمق أيزا فذمت بالسسارسة قبل الصائف وبعجه.

ليأخح ربع قخن مغ الدمغ،ولكغ ىشاك خصػة في مديخة لحلظ ال بج مغ إصالح وتغييخ متجرج،و 
األلف ميل ال بج مغ أن نبجأ بيا.فالشطام الدياسي الصائفي ما يدال قػيا وقادرا عمى افذال أي خصػة 
تغييخية متدخعة ،وأكبخ مثال عمى ذلظ الحخاك السجني الحي جخى خالل الدشػات الساضية ولع يرل 

 قػى مغ أي حخاك أو انتفاضة أو ثػرة.الى نتائج ،ألن الشطام وأىمو أ

ومغ ىشا يأتي التخكيد عمى قانػن االنتخاب الحي ال بجيل عشو إلحجاث نقمة متجرجة في الحياة 
الدياسية المبشانية،تبجأ باعتساد الشدبية ،أيا كان حجسيا في البجاية ،وصػال الى الشدبية الكاممة عمى 

 لقيج الصائفي.أساس أن يكػن لبشان دائخة واحجة وخارج ا

 لساذا الشدبية ،كذخط لمتغييخ واالنتقال الى نطام وششي يعتسج السػاششة؟

ألن الشدبية تشتج نطام مرالح مذتخكا بيغ المبشانييغ ،سػاء كانػا مدؤوليغ أم مػاششيغ 
 عادييغ.

مجمذ الشػاب ىػ أم الدمصات وأبػىا في لبشان.ونحغ اليػم نشتخب نػابشا عمى أساس 
ججا بحجع األقزية ،أو الجوائخ السخكبة.ونػابشا يتعاممػن معشا عمى ىحا  مرالح ضيقة

األساس.ولكغ عشجما تربح مرمحة ابغ صػر وعكار وكدخوان واليخمل وبيخوت وجػنيو 
وشخابمذ  وراشيا وشبعا ،مرمحة واحجة ومذتخكة ،عشجىا يربح االختيار وششيا وليذ شائؽيا 

 نائبا عغ الػشغ كمو وليذ عغ دائختو بحيث يتخكد ،وبالتالي يربح الشائب والػزيخ فعال
اىتسامو فييا،ويتحػل الى مذتخع حؿيقي لمبمج كمو.بيحا فقط يسكغ أن يحرل التغييخ واإلصالح 

 ،وبيحا يسكغ أن نبشي وششا حؿيؿيا البشائشا وأحفادنا.
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اء الجولة ال تكفي محاسبة الفاسجيغ واستعادة األمػال السشيػبة في بشاء وشغ ودولة.إن بش
مغ خالل نطام سياسي سميع ىػ األولػية ،وفي ضل دولة عادلة مغ خالل نطام سميع ال مكان 

 لمفداد والفاسجيغ.

أخيخا قج يبجو ىحا الكالم شػباويا في ضل شغسة سياسية تخى في الشطام الصائفي مسخا 
أتي يػم يجج ومعبخا لخكػب صيػة الشاس وتبخيخ مسارساتيا ،ولكغ لكل شيء نياية ،ولدػف ي

ؼيو لبشان نفدو أمام الحائط السدجود.ولعل ىحا اليػم قج اقتخب ججا.فثسة مغ يخى أن اإلنييار 
الذامل والكامل ىػ الحل.ولدت أدري إذا كانت ىحه الشطخية تدتشج الى مكامغ العاقل ،أم ىي 

 نتيجة لحافة اليأس. 
 

 

 

 

 


