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ساء   . عود على بدء   ة       ١٤لو خرجت المعارضة م أليف الحكوم ا بت رار حاسم يقضي بمطالبته  آذار بق
تطاعت   ًا، والس ان آل شيء ممكن شعبية، لك شرعية ال ك ال ا تمل ى اساس انه م عل سلم الحك سها وت بنف

زخم ال  . فرض ارادتها على آل مكونات السلطة، بما فيها رئيس مجلس النواب         شعبي، او لكن فقدان ال
ة                    ادة منصهرة وجماهيري اج قي التخلي عنه، ألسباب تعددت بين تغيير االولويات هنا، والعجز عن انت
ل      ى التعطي درة عل س الق يس المجل وري ورئ صر الجمه ر الق زة ودوائ ا االجه اد لبقاي اك، اع هن

  .والتخريب
 

انون                 ى ق رة       ١٩٦٠اما وقد ضاعت هذه الفرصة، فقد بات الحديث عن امكان العودة ال دًال في الفت  مع
يًا للنضج والحس                    ًا قياس القصيرة بين تأليف الحكومة الميقاتية وانتهاء المهلة الدستورية، يتطلب غياب

 يستحق الدفاع عنه بهذه االستماتة ١٩٦٠اصًال، يلزم الكثير من السذاجة لالعتقاد ان قانون       . السياسي
  .التي نسمعها

 
انون                     ُيعزى ا   ٢٠٠٠ فاذا آان قانون عام       ى ق ودة ال ان الع سيد، ف ل ال ه جمي ان ومعاون ى غازي آنع ل

اه                 ١٩٦٠ سيد اي ل ال ه جمي ان، ومعاون ة آنع ة خليف تم غزال  لم تكن لتطرح لوال ضوء اخضر من رس
وم، وفي                      ة الي سورية الزائل المنتقل من سلف الى خلف، باالضافة الى دعم عدد من رآائز الوصاية ال

ة          مقدمهم رئيس الحكومة السابق عم     ليمان فرنجي ه س ر داخليت ه     . ر آرامي، ووزي و تخّلف نبي وحتى ل
ذي                 ل ال ة، ب بري عن تأييد هذه العودة، فليس هو من عّطل آنذاك اقرار المشروع المرسل من الحكوم

.أّخره آان التالعب بتقسيمات بيروت وما تلى ذلك من ممانعة للرئيس المغدور رفيق الحريري
يس اال    ) ما عدا بيروت  (فق حول هذا القانون     وفي جهة المعارضة، فان التوا     سوية ل أآثر من   . آان ت ف

ان اطراف آخرون                           ا آ سوية، فيم عيًا للت ه س ى عن سبية وتخل دأ الن ى مب طرف معارض آان منحازًا ال
وفي اي حال، ال يمكن االجماع التكتيكي حول        . يفضلون الدائرة الوسطى لكنهم رضوا ايضًا بالتسوية      

انون      القضاء ان يخفي المس      ة لق ام                ١٩٦٠اوئ العظيم ا حصل ع ة آم ة طائفي يح تعبئ ذي يت  ١٩٦٨ ال
ًا                     ه شّكل حاجزًا منيع ف، فضًال عن ان اء الطوائ سقط زعم ا ل ويشّجع على الدوام الزبائنية التي لواله
ين من                               ا يتب سبعينات، آم شارع في ال ى ال سياسة ال ه ان دفعت ال ر، فكانت من نتيجت وى التغيي امام ق

ين  ة ب ام    المقارن ب ع واب المنتخ س الن شهد مجل شية    ١٩٧٢ م ان ع ارج البرلم وى خ وازين الق  وم
  .الحرب

 
ك             ١٩٦٠وهذا يعني ان التمسك بقانون       ان ذل راره، أآ ، بعدما فشلت المعارضة في اقتناص فرصة اق

ر               ة الدستورية، تصّرف يفتق قبل اغتيال الحريري أم بعده، واالستمرار في طرحه رغم انقضاء المهل
.وهذا ينطبق اآثر ما ينطبق على القيادات المسيحية. كمةالى الح
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ت       ا، أآان ى اختالفه سيحية، عل ادات الم ا ان القي ول هن ن الق د م هوانية "وال ب ة ش ة ام " قرن ام عوني
ائل اعالم آانت                       ا وس ة التحريض الطائفي التي اطلقته قواتية، لم تجد الشجاعة الكافية للتصدي لحمل

  تأتمر
ة         ألعوام واعوام بتعل   ذه      . يمات جميل السيد ورئيسيه المتعاقبين غازي آنعان ورستم غزال ا لبثت ه وم

اط             ة االحب ت مقول اية، فتبن د الوص ن عه ة م ة المتبقي ة الدعاي ات آل تبطنت اطروح ادات ان اس القي
  المسيحي المتجّدد، بدل بذل جهد تربوي اعالمي إلفهام المواطنين، والمسيحيين منهم تحديدًا، ان

ا           ١٤زين القوى في البالد على وقع       انقالب موا  سوري بات ابراتي والعسكري ال سحاب المخ  آذار واالن
ه                   ة واليت ة المنتهي رئيس الجمهوري د ل د التمدي . يؤآدان ما آان مستشفًا منذ انطلقت تعبئة المعارضة بع

ائج ال       ة، وان  اي ان قانون االلفين لم يعد مشكلة بالنسبة الى المسيحيين، على االقل من ناحية النت مرتقب
.ضرره الكبير هو في حجب الصوت الشيعي المغاير للتنظيمين المهيمنين

ل              ين دون تمثي انون االلف ذي اصر          " حقيقي "يبقى المأخذ المتمثل بحؤول ق سيحيين، وهو االمر ال للم
ع                       ام، ووق ل باالرق اب التمثي ات غي تثنائي فحاول اثب عليه مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعه االس

ًا مسيحيًا فقط     نائب ١٥فحين يقول بيان المطارنة ان      . الخطأ االول هو في االرقام    .  خطأين جسيمين  في
ل،            ٦٤من اصل    شمالي وآسروان وجبي تن ال واب الم سيحيين، والمقصود ن ل الم  يتمتعون بصفة تمثي

رك صفير لـ    ١٩٦٠فانه يجافي الموقف االصلي لبكرآي من قانون         اء  "، مثلما يجافي رعاية البطري لق
.ومن ارآانه سياسيون شماليون ال غبار على صفتهم التمثيلية" قرنة شهوان

ين آخرين                    لذ  ًا رقم م الخمسة عشر نائب ى رق واب         . لك يجب ان يضاف ال االول هو حصيلة عدد الن
دا     (المسيحيين في الدوائر التي ُيعمل بها بمبدأ القضاء           -الشوف وزحلة والبقاع الغربي فضًال عن بعب

سيحيين  اما الثاني فهو عدد ال.  نائبًا١٥، اي )عاليه حيث تبقى الغلبة الديموغرافية للمسيحيين    نواب الم
ي اضافة       . في دوائر البترون والكورة وزغرتا حيث يوازن المسيحيون مسلمي طرابلس            ذا يعن  ٨وه

ا                   نواب، حتى ال نحكي عن نائبي بشري، رغم ان المعارضة توافقت على اسناد المقعدين على الئحته
ى     . ، وهي في عرف بكرآي تمثيلية وال ريب        "القوات اللبنانية "الى   ذلك نصل ال م    ب ًا   ٣٨ رق  ٤٠( نائب

.من مجموع مجلس النواب) ٣١او ( في المئة ٣٠، اي ما يمثل ٦٤من اصل ) اذا اضفنا بشري
ذه              ان ه راف ب ة، ولكن ال مجال اال لالعت ة نظر طائفي قد يبقى في ذلك الكثير من االجحاف من وجه

بع                سيحيين، وال رعين الم سبة المقت ول         النسبة تشبه البلد، بمعنى انها تقترب من ن ى الق ذهب ال د ي ض ق
ة، ان    . انها تفوق نسبة المسيحيين المقيمين في الترآيبة السكانية    ة نظر طائفي ألم يكن افضل، من وجه

اد                ان يقضي بإبع اده آ يتجّنب مجلس المطارنة فتح هذا السجال، والسيما انه استظل الطائف وأحد ابع
را           دًا اذا استغل           المعادلة الطائفية عن لعبة االرقام والنسب من خالل اق ردون غ ر المناصفة؟ وآيف ي

تريدون تمثيًال حقيقيًا، تعالوا نبحث في االرقام؟: احد هذا الخطأ وقال لهم
ه                    ة تحليل اما الخطأ الثاني فهو الذي يتمثل بالترآيز على مبدأ التمثيل الطائفي، اذ يبني مجلس المطارن

ك مغالطة دستورية        على فرضية تمثيل النواب المسيحيين للناخبين المسيحيي       اذ ان  . ن حصرًا، وفي ذل
ه      ن انتخب ر عم صرف النظ شعب، ب ل ال و ممث ب ه ر    . النائ ائف اق اق الط ة اذ ان اتف رى ميثاقي واخ

ل      . المناصفة آمدخل للبحث في الغاء الطائفية السياسية   ى صفاء التمثي ة اآلن عل ز المطارن اما ان يرّآ
ة الوعد    الطائفي، فهذا خروج واضح على الطائف، وهذا م    اء بخيان ا ال يمكن تبريره حتى باتهام الحلف

  .المقطوع
 

ع احد          م يتوق ار       . ويزيد من فداحة هذا الخروج، انه يأتي من حيث ل أتي من رجل ال يمكن احد انك ي
ى                       اظ عل ى الطائف، في الحف دوره الكبير في رعاية الطائف ودوره االآبر، حين حصل االنقالب عل

فما الذي دها البطريرك صفير؟. فيهالبلد وعلى تعايش الطوائف 
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شروعًا ه م دا ل ون الغضب، وإن ب ل اال يك ادة النظر . يؤم ي اع ة ف ون رغب ل خصوصًا اال تك ويؤم
ل الطائفي، فالحل موجود في              . بالطائف صفاء التمثي واذا آان ال بد من اعادة النظر من اجل االخذ ب

  مع ضرورة ان يؤخذ في(ثيل الطائفي في انشاء مجلس شيوخ يقوم على مبدأ التم: الطائف نفسه
سبي،        )الحسبان من ال يريدون االنتماء الى طائفة      ى اساس ال طائفي ون واب عل ، وانتخاب مجلس الن

ذا           . وإن روعي فيه التمثيل المناطقي     ا حب ذلك؟ ي ستعد ل رك م ام            . فهل البطري ك ام ول ذل ه يق ا ليت ل ي ب
ى                الجموع التي تجتمع امام بابه، بدل االيحاء الى ا         سعاهم ال م نجحوا في م سورية انه ام الوصاية ال يت

  .االلتفاف على انتفاضة االستقالل
  

سمير قصير



  
  
  
٣ ١/٥/٢٠٠٥

 
Id-Reference 05-Pr-000565  
Media (Support) HC 

Title   تريدون تمثيًال؟
Subtitle   
Section   
Language  عربي
Source  النهار
Page   

Date  ١٣/٥/٢٠٠٥  
13/5/2005

Author  سمير قصير
Co-Author   
Keywords   

 Persons 
 –سيد . جميل–آنعان . غازي–حريري .رفيق
 –آرامي . عمر–صفير . بطريرك–غزالة .رستم
بري . نبيه–فرنجية .سليمان

 Locations  لبنان –سوريا 
 Dates ١٩٧٢ – ١٩٦٨ 

 Themes 

 –سيد . جميل– ١٩٦. قانون– وصاية – سوريا –لبنان 
 – ٢٠٠٠.عام. قانون–آنعان .غازي
 –لحود . اميل–صفير . بطريرك–حريري .رفيق.اغتيال

 –شهوان . قرنة–طائفي . تمثيل–غزالة . رستم–بكرآي 
 –طائف . اتفاق–جمهورية .لرئيس. تمديد– ١٤.آذار

 –حكومة . تأليف– معارضة –انتخابات 
 –شيوخ . مجلس–أمنية . أجهزة–نواب .مجلس.رئيس

ستقالل ا.انتفاضة
Subject   

  
  


