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 !ال تقلدوا قانون التسوية
 

وقد جرت اإلنتخابات النيابية األولى في " تسوية أميركية ناصرية " انتخب اللواء فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية نتيجة 
ـ   1960نيسان  26إستناداً إلى القانون الصادر في  1960العهد الشهابي في حزيران من العام  دل مـراراً  الـذي ع

، في حين لم يتمكن المجلس الحـالي أو الـذي   وال يزال معموالً به حتى الساعة) وقد سمي قانون التسوية(وتكراراً 
الصـادر فـي    25/2008سبقه من تعديله تعديالً جوهرياً إال بصورة محدودة بعد إتفاق الدوحة بموجب القانون رقم 

8/10/2008. 
 

واعتمد الدائرة اإلنتخابية المتوسطة الحجم  66بدالً  99رفَع في حينها عدد النواب إلى  1960نشير هنا إلى أن قانون 
، كجعل كل من مدينتي طرابلس وصيدا دائرة إنتخابية منفصلة عـن قـرى   أي القضاء مبدئياً مع بعض اإلستثناءات

راشيا والبقاع الغربـي وقَضـاءي   ، ودمج قَضاءي بعلبك والهرمل في دائرة إنتخابية واحدة وكذلك قضاءي القضاء
، وأقر نظام البطاقة اإلنتخابية التي علّق العمل بها في اإلنتخابات ، وقسم بيروت إلى ثالث دوائرحاصبيا ومرجعيون

 .األولى التي جرت باإلستناد إلى هذا القانون
 

، وكان أبرز اإلقتراحات في والوزراءوقد ُأقِّر هذا القانون بعد مناقشة واسعة في الصحف فضالً عن مجلسي النواب 
، واعتماد نظام التمثيل النسبي واألخذ بالـدوائر  121حينها مشروع الحزب اإلشتراكي القاضي برفع عدد النواب إلى 

 1959وكان الراحل الكبير الدكتور إدمون نعيم قد أيد هذا الطرح ثم عاد وطرح إجراء اإلنتخابات في العام . الفردية 
 .دة التمثيل الطائفي وإجراءها على دورتين مع اعتماد التمثيل النسبيعلى قاع

 ).Ed. Naïm : Points de vue, Beyrouth 1959 P. P. 175 et s. p. 181 et s :راجع في هذا الصدد (
 

عـام  سنوات منـذ زوال الوصـاية فـي ال    8الذي تأخر إقراره ( 2013لكن ظروف تعديل قانون اإلنتخاب في العام 
، وال إلى األحداث التي عرفها لبنان قبـل هـذا   1960ليست مشابهة لظروف التسوية التي حصلت في العام ) 2005
، وأن المناصفة لم تكن قـد أقـرت بعـد بصـورة     كما أن الديمغرافيا في تلك المرحلة ليست كما هي اليوم. التاريخ

بالرغم من أن التطبيق الفعلـي لدسـتور    1990ية لعام ، كما حصل بموجب التعديالت الدستورصريحة في الدستور
لم تكن الدولة في حينها مشتّتة ولم  1960بينما في ظل ظروف تسوية .  الطائف لم يكن على قدر طموحات اللبنانيين

، ، بل كان الجيش اللبناني يملك حق إستعمال السالح بصورة حصريةيكن السالح منتشراً في أيدي قوى غير شرعية
كان اإلنقسام في البالد على الموقع اإلقليمي والدولي الواجب على الدولة اللبنانية أن تضع نفسها فيه لم يترجم بعـد  و

 .إلى انقسام طائفي كالذي نشهده اليوم
 

 ،، مع فارق بسيط أن العديد من هذه القوى يملك سالحاً غير شرعيحالياً تتعدد إرتباطات القوى الداخلية مع الخارج
لكن األهم أنه في ستينيات القرن المنصرم لم يكن المسيحيون يعيشون تقهقراً في دورهم وتراجعاً في ممارسة الحكم 

، وضعف تواجدهم فـي اإلدارة العامـة وهجـرة    من جراء ضعف قدرتهم على إيصال نوابهم إلى الندوة البرلمانية
يمغرافيا اللبنانية من خالل مراسيم التجنيس باإلضافة إلى العديد ولم يكن قد تم التالعب بعد بالد ،غالبيتهم إلى الخارج

 !من األزمات التي يعيشها اليوم المسيحيين
 



 2 
تسوية معينة إلقرار قانون إنتخاب يحظى بشـبه إجمـاع    أما ما يحكى من هنا وهناك عن احتمال اإلتفـاق علـى   

، مع ضرورة العمل على وجوب إقرار ، فإن المعيار في الحقيقة يبقى لصحة التمثيل والتوازن الحقيقيالقوى السياسية
 .قانون يحقّق أكبر قدر من اإلجماع

 
ولو على حساب كل جهد بذل إلعادة التوازن (ك البعض بالمشروع الذي يريده ألنه يحقق مصالحه وبدالً من أن يتمس

ألن هدفه ينحصر في الوصول إلى السلطة بعد هـذه  ) وإزالة الخلل عبر قانون إنتخاب ال يعزل الطوائف عن بعضها
 . اإلنتخابات وليس إزالة الغبن الالحق بالمسيحيين

 
ال تجعلوا من التسوية غير المطلوبة أصالً ضرباً لصحة التمثيل وإمعاناً في إلحـاق  "فيلد فأراً  يتمخَّض الجبل" ولئال 

ألنه ما بين هذه وتلك توجد عدة صيغ تؤمن " قوانين جائرة أو قوانين محض طائفية"الغبن بالمسيحيين على قاعدة إما 
ثر من إلغاء الطائفية بدالً من ترسيخها فـي النصـوص   وتقربنا أك" إتفاق الطائف"صحة التمثيل المنصوص عنها في 

 .والنفوس
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