
www.antoinesaad.com 

 

 

8/21/1002 

 .الرئاسةوصواًل إلى في التاريخ  المواقع العلياالموارنة تولي 
 
 .  334-324المؤرخ تيودرتس األسقف على قورش من يقول  
، استأجرا بيتًا في لبنان  اإلى لبنان وبنيا كنيسة لهم 324في العام  اكانا أول من قدم ويعقوب القورشي ّرانيحإبراهيم الأن  

، وفي تلـ   ا بالحجارة والتراب حتى كادا يختنقان في غرفتهما همم رشقت، بدون انقطاع ن الـيرتدما كانا وعنبثمن بخس 
عـن  بأن ُيسددا الضرائب  انوكان من ال يسدد الضرائب ُيجلد وُيكبل بالسالسل فتعهد الكاهن، األثناء جاء جباة الضرائب 
 . قبال شرط بناء كنيسة، ن القرية القرية أن يتسلما شؤوأهل األهالي ، عندما طلب منهما 

 
 :المرحلة الثانية  -
القسطنطينية التي كان يخضع لها الكهنة أتباع بطريركية سيطر الخليفة بن مروان على عام على نشوء اإلسالم  222بعد  

خـ   أن يأريركًا من يريد أن ينتخب له بطعلى وبات ، مارون في بعلب   رمارون في لبنان وهم كانوا قد بنوا لهم دير ما
يوحنا مارون رئيس الـدير بطريركـًا    3222 لوعندها انتخب الكهنة ا. الموافقة من الخليفة ال ي اتخ  له مصر كمقرًا له 

إلـى  به فأغضب ه ا األمر الخليفة فتوعد بسحقهم إ ا لم يعودوا عن اإلنتخاب ، إال أنهم أخ وا البطرير  و هبوا عليهم ، 
يوحنا مارون وهنا  كان البطرير  األول للموارنة ، علـى  مار ي وأقاموا هنا  ديرًا سموه دير أعالي البترون في كفرح

فتصدى لهم الكهنة ومقدمي بشري وإهدن وزغرتا واألهالي تابعين للخليفة ثمانية أالف جندي  الموارنةأثر  ل  هجم على 
وحملوهم أي فرسان السالم على فرسان العلم األبيض  فقضوا على الفرقة التي أرسلها الخليفة لكنهم أبقوا، في سهول شكا 

ناني ويبتاع الخشب عليه أن يأتينا بألف حصـان وخمسـائة ليـرة    رسالة مفادها إ ا أراد الخليفة بأن يتاجر في الساحل اللب
 .قد أسهمت ه ه الواقعة في تعزيز الوجه االستقاللي له ه الجماعة في لبنان و، سنويًا فوافق  هبية 

 
 . ا شّكل الموارنة لهم موقعًا أوليًا في ه ا الشرق مما أتاح لهم ممارسة نشاطهم الدينيهك  
 
 :في مرحلة الحقة  
ب الغربي من الكرة األرضية وفي المقل إلى سلطتها اوتضمه سيطرتهاالواليات اللبنانية لالدولة العثمانية تخضع يوم كانت  

الكنيسـة االنغليكانيـة فـي    وانفصال تثبيت من  تتمكنمع الدولة اإلنكليزية التي كانت الكنيسة الكاثوليكية تعيش صراعًا 
االنفصال عمدت روما إلى تطويق ه ا االنفصال وآثاره في الشرق ، هك ا أرسل بابا روما فًا من توسع ه ا ووخ بريطانيا

، ثم األديرة الكاثوليكية وكانـت هـ ا    راحت تنشىء المطابع في القرن السابع عشربعثات أجنبية وإرساليات دينية وثقافية 
 .طالية وأحيانًا األلمانية يالبعثات تصل إلى لبنان تباعًا ، أهمها البعثات الفرنسية واإل

 
ج من الجامعات ال سـيما  وقد أتاح ه ا األمر للموارنة أن يتعلموا ويتقنوا اللغات ويتلقوا المنح ليسافروا إلى الخارج للتخّر 

وأن يحتلوا المناصب الرفيعة في الدولة في حين وأوا المناصب الرفيعة في البالد بأتاح لهم فيما بعد أن يتفي باريس ، مما 
 .أن ه ا األمر لم يكن متوافرًا لسائر المواطنين في الدولة اللبنانية 

 
تـأثر بهـ ا    يوسـف شـهاب  األمير قال أن ُي). عاش ومات في شمال سوريا  3574أيلول  24طّوب مارون قديسًا في  

 3512وتوّلى السلطة في العام  ( .3571في العام  ةيحياعتنق المسالتطويب وكان من نتائجه أن 
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المسيحية أن بات الموقع األول في الجبل فـي   3571العام  لقبول األمير يوسف شهاب في وبالتزامن مع ه ا األمر كان  
وراح ه ا األمر يتأكد شيئًا فشيئًا  3512يوسف شهاب في العام عندما تم تنصيب األمير و ل  ماروني يشغله عهد اإلمارة 

مع إنشاء مجلس اإلدارة المركزي بأغلبية عددية لصالح المسيحيين ثم الحقًا مـع   3413ال سيما في نظام المتصرفية لعام 
مقابل  .للمسيحيين  32ن و يمللمسلأعضاء  5 يضموكان دولة لبنان الكبير قيام التي تألفت مع  اللجنة اإلدارية للبنان الكبير

 . 3422مسيحي عام ألف  442مسلم وألف  222
 

لم يكن األمر مطروحًا وفقًا للخريطـة التـي   إلى لبنان بعدما  ناطق الشيعيةمنشير إلى األسباب التي دعت إلى ضم الوهنا 
 .مها البطرير  إلى الدولة الفرنسية قّد
   

 :على لبنان اإلنتداب  إقرار
كان المل  الشريف حسين قد أعلن  أنعلى األراضي اللبنانية وبعد  انهيار الدولة العثمانية وقبل إنتشار الجيش الفرنسي بعد

علنت الحكومة العسـكرية العربيـة فـي    وُأوالعراق والواليات السورية التي تضم الجزيرة العربية  ثورته وإمبراطوريته
رئاسة الحكومة اللبنانية بإسم المل  حسـين   م حبيب باشا السعدسّل وفي بعبداي المسلم البيروت عمر الداعوقبرئاسة  بيروت

 .إ ا دخلت القوات القوات الفرنسية األراضي اللبنانية  ًايوم 33لكن عمر ه ه الحكومات دام 
 ال ي أصبح رئيسًا لفرنسا إقناع اللبنانيين ضم لبنان إلى سوريا  Milleraudحاول النائب الفرنسي -
 
قيام دولة لبنان الكبير وقد أزعج هـ ا    3/4/3422رسخ الفرنسيون انتدابهم على لبنان أعلنوا في رة وبعدما في ه ه الفت -

كانوا فيه أكثرية لينضموا إلـى كيـان   ال ي الواسع  كانوا يشعرون أنهم انفصلوا عن المحيط العربيال ين  األمر المسلمين
في ظـل  قبل إعالن الدولة  كما كان عليه شعور المسيحيين،  عي تشعر فيه كل أقليةوه ا أمر طبي،  مسيحي باتوا فيه أقلية
يقصون من ت اكرهم القسم األخير الـ ي  راحوا  3422حتى إن المسلمين وبعد إضرابهم عن إحصاء . السيطرة العثمانية 

 .يشير إلى أنهم لبنانيين 
 
 إقـرار التي تعمل بإشراف المفوض السامي وقـد قيـل لـدى     يةفي ه ه الفترة كان الحاكم الفرنسي هو السلطة اإلجرائ-

ليؤمن للمسيحيين ضمانة سياسية في غيـاب   حيات الحاكم الفرنسيالص الرئيس اللبناني أخ أن  24/7/3421الدستور في 
 . منون للمسيحيين الضمانة قبل انتهاء االنتدابيَؤالفرنسيين كما كان هؤالء 

 
 
 :يات للرئيس لماذا أعطيت هذه الصالح 
الصـالحيات بيـد    رلحصتتجه  سلطة االنتدابوكانت إرادة  يحتاجون إلى ضمانة المسيحيينن أأواًل ان الفكرة تنبع في  -

معه أسهل من أن تتعاطى مع جهات سياسية متعددة كأن تتعاطى مـع حكومـة تتشـار  السـلطة     تتعاطى  شخص واحد
ونقـل  ، جزءًا كبيرًا من حياته فيها  مضىحيث أ ي أخ ها من الدستور المصريوقد جاءها ميشال شيحا بأفكار التالتنفي ية 

المأخو  بـدوره عـن    البلجيكيالمأخو  عن الدستور  من الدستور المصريإلى الدستور اللبناني  74و  35نص المادتين 
التي حكمت فرنسا  ى أسرة أورليانالنظام البرلماني األورلياني نسبة إلال ي كان يطبق  الفرنسي للجمهورية الثانيةالدستور 

الجمهوريـة   عن دسـتور  بكل ما أضيف له ا الدستور حيث تم نقله أضف إلى مساهمة الدولة الفرنسية في تل  الفترة ، 
 .الثالثة 

 
درس ،  متـزوج مـن فرنسـية   األرثو كسي وهو  شارل دباسوهو  وانتخب أول رئيس للجمهوريةا أقّر الدستور موعند

عفيـف الـنفس واليـد    ونزيه  نوكا والمحاماةاء ـالقضشؤون تنظيم له الفضل في  إداري حازمسا وكان في فرن الحقوق
 إال أنلتـولي الرئاسـة   غير ماروني القبول بشخص وا رفضالموارنة وصحيح أن . واللسان وال يطيق المساس بالقوانين 



 4 

م من أنه كان يفضل نجيب باشـا ملحمـة   استقبله على الرغ شخصية الرجل خففت من حدة التوتر لكون البطريـر  قـد   
 . لتولي ه ا المنصب

 
علـى شـرف   له ه الغاية فـي قصـره    قد اختارت دباس علنًا في حفل عشاء أقامه نقوال بسترس وكانت سلطة االنتداب 

 الجلسـة المقبلـة  ه ا األخير لدى شربه نخب الدستور اللبنـاني إلـى أن    وقد أشار » De jouvenel «المفوض السامي 
 .عرف بناظر العدلية اس ال ي كان ُيبيننا وأشار بيده إلى شارل دّب وهو موجودالرئيس ستكون الختيار النيابي  للمجلس

 
، وتوالت عمليات انتخاب أو تعيين رؤساء الجمهورية اللبنانية  3421هك ا جرت أولى مراحل اختبار تطبيق دستور عام  

 عيَّن المفوض السامي 3421في العام ( أرثو كسي) فبعد انتخاب الرئيس دّباس. اب في شكل مرتبط بإرادة سلطة االنتد
 »   « De Martel كانون  22رئيسًا للجمهورية ، وفي   (ماروني) حبيب باشا السعد 3443كانون الثاني من العام  2في

  «عيَّن المفوض السامي  3432العام ة ، وفي مطلع ـرئيسًا للجمهوري( ماروني) انُتخب إميل إده 3441الثاني من العام 

« F. Dentz  
 3434آ ار من العـام   34في  Catroux »  «ة ، ثم عيَّـن المفوض السامي ـرئيسًا للجمهوري (ماروني)اش ـألفرد نق

بقـي   الـ ي  (أرثو كسي)بترو طراد خلفًا للرئيس نّقاش ثم استبدله في تموز من العام  اته فعيَّن  (بروتستانتي) أيوب تابت
وعـيَّن   33/33/3434ال ي اعُتقل فـي  حين تمَّ انتخاب بشارة الخوري رئيسًا للجمهورية  3434أيلول من العام  23حتى 

ه ا التاريخ ال ي أصـبح   22/33/3434رئيسًا للجمهورية إلى أن أفرج عن الرئيس بشارة الخوري بتاريخ إميل إده مكانه 
 .تاريخ استقالل لبنان 

 
أن المجلس النيابي أخ  موقفًا من إميل إده ال ي لم يعد يحضر إلى مجلس النواب فاعتبره مستقياًل بعد تغييبه هنا نشير إلى  

 .ألكثر من ثالث مرات و ل  عوضًا عن رغبة المجلس في إقرار قانون ينزع عنه الجنسية 
 
ب كما حصل مع مجلس الشيوخ كـان  ما في وجه االنتدا معارضةفيها تجمع تكانت تظهر محاولة في ه ه المرحلة كلما  

في إخضاع المجلـس  منه ثم ورغبة ، إلى المجلس النيابي الشيوخ عندما ضم مجلس لها ال سيما االنتداب يقف بالمرصاد 
 .من خارج المجلس وداخله تعديل الدستور بما يسمح اختيار النواب لتولي الوزارة  تّمالنيابي إلى الرئيس 

 
تشعر بأن األمور ستفلت من يدها كما حصـل   صار إلى تعطيل العمل بالدستور عندما كانت سلطة االنتدابُيكان وأحيانًا  

على الرئاسة ليخلف دباس و ل  بـدعم مـن    3442الشيخ محمد الجسر في العام  حعلقت العمل بالدستور لدى ترشعندما 
التطاحن الماروني األول حيث فضل البعض وصول  وهنا كنا قد خسرنا الرئاسة بسبب وأهمهم بشارة الخوري أخصام إّده

قـد  وكانت بكركـي  ( من هنا أهمية تأمين وصول ماروني إلى السلطة) مسلم إلى الرئاسة بداًل من وصول ماروني آخر 
كان لبنان قد تغير وجهه من  تل  الفترة فيما لو وصل الشيخ محمد ، أوزعت إلى سلطة االنتداب للتدخل وفي ه ه المرحلة 

 .لجسر إلى سدة الرئاسة ا
 
وفي المرحلة التي سبقت االستقالل سعى البعض إلى التفاهم مع المسلمين بغية التخلص من االنتداب والتوافق على الدولة  
الميثاق كان نتيجة تفاهم رأسماليين وسياسيين تقاسموا السلطة والحقيقة أن تل  الفترة لم ينظـر فيهـا   أن فقيل في حينها  ،

وال هم عملوا له ه الرؤيا ألنه عندما وصل بشارة الخوري إلى الحكم كان على حساب ، ين برؤيا مستقبلية موحدة المسيحي
أن ابنه طلـب  من يوم رغمًا  33لرئاسة لمدة بأن يعين رئيسًا لل اعتقل بشارة الخوري قِبعندما مواجهته مع إميل أّده ال ي 

يجمع مـن حولـه   ميثاقي فس استقاللي وقد بدأ بَنبعد االستقالل فكان الخوري بشارة  أما. ل منه أن يرفض لكنه كان قد قِب
والقانون وانتهى به األمر إلى االسـتقالة  والدستور ال ي أثرت حاشيته على حساب الشعب  اللبنانيين فانتهى برئيس الحاشية

 ( .3433المشتركة في العام تصادية أهم ما أنجز في عهده إلغاء مجلس المصالح االق)ال سيما بعدما اغتيل رياض الصلح 
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 : كميل شمعونالرئيس عهد  
 هائلةإنجازات إقتصادية  تحققتأشهر و 1أن يتحكم بمفاصل الحكم في لبنان وكان يبدل الحكومة كل  ساستطاع ه ا الرئي 
 خاب وتخفيض عدد النـواب قانون االنتاحترام الحريات العامة وإقرار ووإجتماعية وسياسية  ( الوفرة من عائدات البترول)

 ولم  24/32/3471جاء العدوان الثالثي من إسرائيل وفرنسا وبريطانيا في ثم وإعطاء المرأة حق االنتخاب 
 

 إعالن قطع عالقات لبنان الدبلوماسية مع بريطانيا وفرنسايتمكن الرئيس شمعون على رغم دعوته لمؤتمر عربي قمة في 
ـ كيرراحوا يبنون الوالء لعبد الناصر وسياسته على حسـاب الت في لبنان ال ي  ةنَّمة الُساستثار نقتضامنًا مع مصر مما  ة ب

كـان أن  و .بما يتطلب من وجوب عدم ارتباط أي فريق مع الخارج مما يؤدي إلى الخلل في البنية الميثاقية للبنان  اللبنانية
 .ما زاد الوضع تعقيدًا  3475سقط زعماء المعارضة في انتخابات 

 
 :عهد الرئيس فؤاد شهاب  
فأراح العهد وال سيما من خالل سياسته الخارجية التي  نةتكليف رؤساء للحكومات من بين الزعماء الُسقام ه ا العهد على  

ال ي عقده  بمؤتمر القمةوترجم  ل   المتحدةتعاونًا وثيقًا مع الدول العربية وال سيما مع الجمهورية العربية أقام من خاللها 
احة الحرية وكثرت سضاقت مع جمال عبد الناصر ضمن خيمة على الحدود اللبنانية اللبانية السورية ، لكن في ه ا العهد 

 .اري وتنموي على الصعيد االجتماعيتحقيق تقدم إده ا على الصعيد الداخلي في مقابل ، من ِقبل المكتب الثاني  التوقيفات
 

 :عهد الرئيس شارل حلو 
شيئًا فشـيئًا عـن هـ ه    ابتعد ه ا العهد  طبع الرئيس غير العسكريثم وبسبب ،  بداية عهده سياسة النهجال ي أكمل في  

ـ  قسَّالتي  3415جاءت هزيمة حرب ، السياسة  ى رمت اللبنانيين ، فئة ال تريد المشاركة في الحرب ضد إسـرائيل ، وأخ
انهيار بن  إنترا عن  أزمة مالية نجمتوكان قد سبق ه ه الحرب  العربيةتعتبر من واجبها المشاركة فيها إلى جانب الدول 

ال ين برز دورهم كبديل لمواجهة إسـرائيل   االصطدامات بين الجيش والفلسطينيين 3415وتلت حرب ،  3411في العام 
 3414ية القاهرة في العام انتهى األمر بتوقيع إتفاقحتى عن حروب األنظمة والجيوش مما أسهم أيضًا في انقسام اللبنانيين 

، وفي نهاية ه ا العهد ال ي مالت فيه األغلبية إلى الحلـف   قانون ألغى مفعولهابعد صدور  (التي باتت اليوم كأنها لم تكن)
 .وبعدما عزف الرئيس شهاب عن الترشح مجددًا وصل الرئيس فرنجية إلى الحكم  3414ال سيما بعد انتخابات 

 
 : فرنجيةسليمان عهد الرئيس 

وبعـد  كحالة شا ة بعدما مات الرئيس عبد الناصر مـن جهـة ،    تثبت الدافع الفلسطيني في الداخل اللبنانيفي ه ا العهد  
وهم في تل  المرحلة  المكتب الثاني علموا أن لبنان ليس كاألردن حلَّال ي بعدما  المواجهات التي جرت بينهم وبين الجيش

لمسلمين مما حمل المسيحيين على الصلح لمواجهة هـ ا الخطـر وكـان لتكـرار هـ ه      كانوا قادرين على ج ب عطف ا
عالجت مطالب المسلمين من جهـة ،   ي إال مع إصالحات دستوريةهولم تعد تنت 3457نيسان  34في المواجهات أن بدأت 

 .يمون فيهاالمخيمات التي يقهاء التحر  الفلسطيني الشا  وضبطه ضمن ن، وإأخرى من جهة " إتفاقية القاهرة " ومع إلغاء 
 

 :الياس سركيس الذي عرف عهد إدارة األزمة الرئيس عهد 
وعندها برز طرح مشاريع ممكـن أن تشـكل   وقيام الجبهة  اللبنانية في ه ا العهد بدأ التدخل السوري المباشر في لبنان  

يـزعج   ة واستقاللهم فـي شـؤونهم الداخليـة   استقالل المسيحيين في خياراتهم الخارجيلكن يبدو أن  الضمانة للمسيحيين
الطروحـات  وه ه نظرة سلبية له ه ، إن لم نقل متعارضًا معه  ألنهم سيشكلون كيانًا خارجًا عن المحيط العربيالمسلمين 

اإلسالمية ال ي بوحـدة  وازية جال ي يضم رؤساء الوزراء وبعض الشخصيات البور وقد واجهوها بقيام التجمع اإلسالمي
إلعادة شد أواصر الميثاق  حاول الرئيس سركيس التحضير لطاولة مستديرةوجدد دعمه للفلسطينيين ثم ، والشعب األرض 
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الصدر ثم اإلجتياح اإلسرائيلي ، لكـن   اإلمام موسىوإخفاء  فرنجيـة  ثـم   جنبالط لمقتل كمالكن األحداث الداخلية من 
، كما أقدم الرئيس على التفاهم مع الواليات المتحـدة   321و  327القرارين في خالله  صدرال ي  إيجابيات ه ا العهدمن 

بالرسالة التي تضمنت زمة األوحاول طرح حلول . بل إلدارتها  يقدم شيئًا لحل األزمةاألميركية والتفاهم مع سوريا بما لم 
 . عدم تعرضها لإلصالح السياسي  واسع بسببلم تلقى صدى لكنها  بندًا 33
 

 : للشيخ بشير الجميِّاعهد الرئيس 
ثقتهم وتعزيز  من الممكن خلق الضمانات للمسيحيينكان يمل  القدرة على التحقيق هامة للبنان و نظرة مستقبليةكان يمل   

 .لكن اإلغتيال سبق تسلمه مهامه التأثيرات الخارجية على لبنان ، والحد من 
 

 : لالشيخ أمين الجميِّعهد الرئيس 
كانت تهادن األثنـين   فوافق في اتصاالته بين سوريا وإسرائيل دون أن يحسب أن أميركا الالت العسكريةحاول إنهاء اإلحت

 سـعى جاهـداً  ثم .  أيار 35مي باتفاق لم يتمكن من تنفي  ما ُسوكانت سلته فارغة عندما  ق عليه هامش الحركةمما ضيَّ
كان الرد وأحيانًا  3443تمر لوزان ؤمثم  3444جنيف مؤتمر للحوار الوطني في خالل من  3444ولمرات عدة في العام 

وتكررت مشاهد  من شرق صيداحصل االنسحاب  3447في العام .  السوري على ه ه المؤتمرات يتجسد تصعيدًا عسكريًا
ثم انتفاضة على قيادة القوات التي شاركت في التوقيـع علـى   ، ، حصل انقالب داخل القوات اللبنانية  التهجير والحصار

رشحت سوريا ، ثم  اغتيال الرئيس كرامةتال  ل   3445وثيقة دستورية في العام  لاالتفاق الثالثي ، ثم أعّد الرئيس الجميِّ
برئاسـة الجنـرال    حكومة إنتقاليـة ل الرئيس الجميِّ فيلتئم المجلس فألَّوبغطاء أميركي فلم  ، مخايل الضاهر أو الفوضى

 حكومة الحص أنها الحكومة الشرعيةوأعلنت  عسكري ال ي استقال نصف أعضائهكانت تضم المجلس الميشال عون التي 
ل وال ي كان جائزًا قبل الطائف وفقًا لما قام به بشارة الخوري عندما سلم الحكومة ال ي قام به الرئيس الجميِّ وه ا التقليد. 

وقد اعترفت بعض الدول بحكومة عون مثل العراق  ةاألول إلدارة الدولة بيد الموارنقع بغية إبقاء مواالنتقالية لفؤاد شهاب 
 فتألفت لجنة سداسـية ، وه ا االنقسام تفاقمت األزمة . ت سوريا حكومة الحص واختلفت مواقف الدول مفيما دع، وليبيا 

تألفت من الجزائر ، تونس ، األردن ، والكويت ، واإلمـارات وجامعـة    بقرار صادر عن الوزراء الخارجية العرب التي
 33وفي ه ه األثناء خاض عون حرب اإللغاء األولى فـي  ، الدول العربية التي فشلت لعدم تجاوب اللبنانيين مع مبادرتها 

انبثقت عنها لجنة ثالثية تضم المل  السعودي والملـ   عقدت قمة عربية في المغرب إ ار ثم  33شباط ثم حربًا أخرى في 
 وضع وثيقة الوفاق الوطني على ء خارجيتها وزراأقدمت التي  المغربي والرئيس الجزائري

 
حتـى فرضـت   والتصعيد العسـكري   ت سوريا باغتيال المفتي حسن خالدفرّد، وكلفت األخضر اإلبراهيمي تأمين التنفي  
 42/4/3444وعقد مؤتمر الطائف في  مهمة اللجنة الثالثيةسهلة  أشهر فأصبحت 1شروط للتعاون لحل األزمة في خالل 

 –منازل ومكاتب النواب إستهداف ) فصّعد عونمنهم  32واعت ار  نائب 14بحضور بل النواب فيه االتفاق من ِق ال ي أقر
انتخـب  ثـم   7/33/3444مطار القليعات صّدق على الوثيقة في لكن المجلس النيابي المنعقد في ( اإلعتداء على البطرير 

ي قامت الحكومة التي كّلفها بإعداد مشروع التعديل ال ي حيـث  ال  الهراويثم انتخب الياس رئيسًا فاغتيل  رينيه معوض
ض قد على الرغم من أن عون كان قبل إنتخاب معّو وصدرت التعديالت الدستوريةنائبًا باجماع الحضور  34صّوت عليه 

عتبار ه ا ا قرر مجلس شورى الدولة اموفي الهيئات الناخبة من دون تضمنه دعوة أصدر قرار قضى على المجلس النيابي
 .أو مرسوم حل المجلس هو باطل وكأنه لم يكن لعيب عدم تضمنه دعوة الهيئات الناخبة القرار 

 
ألكرهت المسيحيين على وخارجية ربما  وصراعات داخليةمن حروب  في ظل أجواء غير طبيعية اتفاق الطائف قرَّهك ا ُأ 

وافقوا على أمور لم تكن لتطرح ال بل أنهم . انوا بظروف عادية لم يكن ليوافقوا عليها لو ك الموافقة على بعض التعديالت
هم فعلوا ألن السوري كان يطمع بـابتالع  فبنهائية الكيان  وا على وضع بند متعلقلو كانوا في ظروف عادية فعندما أصّر

 .قر ه ا البند لما كان ُأ 3412ه ه التعديالت في العام مثاًل جرت فلو  لبنان
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كما . من الدستور  35الجمهورية و ل  بموجب المادة  بدل من رئيس  السلطة اإلجرائية بمجلس الوزراء أنيطتوبعد أن  

 . 3421من دستور  74كما كان األمر عليه بموجب المادة  منفردًا بإقالة الوزراء قوملم يعد بإمكانه أن ي
 

 . لبنان عربي الهوية واالنتماءصراحة اعتبار كما أقر في الدستور 
 
تناط أصاًل بالرئيس ه ا الكم ال يجب أن  النظام البرلمانيكما في السابق لكن بموجب  نعم أصبح الرئيس بدون صالحيات 

يجب أن تتشار  جميعها فـي صـنع القـرار     الجماعات التيأي نظام  «Polyarchique» من الصالحيات ألننا في نظام
وجود تمثيل مسيحي مماثل في كامـل المحـيط   الرئاسة هو ضروري لعدم السياسي وبالتالي إن تمثيل المسيحيين في سدة 

 .ولعدم إظهار وجه لبنان بغير ما هو على حقيقته وأسباب نشأة كيانه  العربي واإلسالمي
 
فال تعتبر متحققة إ ا تمكنوا من إيصال نصف عدد النـواب إلـى المجلـس    لما حصل في الطائف أما خسارة المسيحيين  

 .ا كان لهم قدرة تمثيلية تمكنهم من تحقيق المشاركة الحقيقية داخل مجلس الوزراء في صنع القرار السياسي النيابي وإ 
 
السياسية المسيحية ممثلة في المجلس النيابي فإن المشاركة في صنع القرار السياسـي   وبالتالي اليوم إ ا كانت كل المراجع 

ون لها األفضلية فـي  كلمسيحيين في األغلبية الفائزة في االنتخابات النيابية يمن يمثل اتكون متحققة وبالنسبة للحكومة فإن 
 .وتكون المشاركة متحققة  ةراتأمين إيصال الوزراء المسيحيين إلى الوز

 
أما إ ا لم يتمكن المسيحيين من إيصال نصف عدد النواب فإننا نكون بموقع عدم التساوي مع المسلمين وفق مـا قصـده    
 .ئف فاق الطاتإ
 
الطائف مهمـا بلغـت   ة يؤدي إلى إضعاف المسيحيين فهو قول مردود ألنه وبحسب ئالتفوق الديمغرافي لفأما القول عن  

،  علـوي  2،   دروز 4و  نائب للشيعي 25و نائب للسني 25مثاًل فإن تمثيلهم النيابي ال يمكن أن يزيد عن  أعداد الشيعة
األخيرة أظهـرت أن  االنتخابات والدليل أن .  وأقليات مسيحية،  إنجيلي 3و ،  أرمن 1و    كاثولي  4 و ،  ماروني 43و

التـي   في حجم األصـوات والثاني بعد تيار المستقبل  يأتي بعد حزب اهلل، أي أنه  القوة االنتخابية للجنرال عون هي الثالثة
من النواب وليس على أساس أكبـر   ة أكبر عدديمل  ثاني أكبر كتلة نيابية ألن العبرة في القدرة على حيازتؤيدهم فيما هو 

 .عدد من األصوات الناخبة 
 
 :فتمثلت باآلتي  العيوب التي نجمت عن سوء تطبيق إتفاق الطائفأما  
 
 .الهيمنة السورية على لبنان -
 .لبنان إن لم نقل رئيس سوري على لبنان لعيين رئيس حليف لسوريا وليس -
 .مشاركة في الحكم وبالتالي في صنع القرار السياسي إقصاء المسيحيين من ال-

 .إقامة نوع من عدم التوازن السياسي واإلداري وحتى اإلجتماعي وديمغرافي من خالل  مرسوم التجنيس -
 .قوانين إنتخابات جائرة   :عدم التوازن السياسي -
 .سورنة المؤسسات الدستورية بكاملها واإلدارات أيضُا -
 .مرسوم التجنيس  :زن الديمغرافي عدم التوا-
 . المسيحيينأماكن تواجد إنفاق من خزينة الدولة في أماكن تواجد المسلمين أكثر من -
 .اإلستفادة اإلسالمية من مقدرات الدولة حتى أقصى الحدود -
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 :الخلل في النص الدستوري 
 .على صعيد تأليف الحكومة -
فـي االعتـراض علـى     لمهلة لكي يتمكن الرئيس من ممارسة حقـه تاريخ إنطالق اعلى صعيد عدم توضيح -

 .القوانين 
 .بدل من تقديم االقتراح ب ل  وفقًا لمعايير األغلبية البرلمانية  عدم تمكنه من تقرير حل المجلس النيابي-
 . في العديد من الجوانب  سيطرة رئيس المجلس على مفاصل العمل في المجلس النيابي-

 
 :ة طرق المعالج

 .إقرار تعديالت دستورية -
 .قانون إنتخاب عادل -
ومفاعيله وتجنيس من يستحق فعاًل الجنسية من اللبنانيين وإعطـاء هـامش أوسـع     إعادة النظر جديًا بمرسوم التجنيس-

 .للمسيحيين للتمكن من التساوي في ه ا المرسوم ألن لبنان تشار  تناصف توافق ثم ديمقراطية 
أو التعددية الحزبية بما ينقل العمل السياسي من اإلطار الطائفي إلى اإلطار الوطني  ق إلى اعتماد الثنائية الحزبيةاالنطال-

 .كل  ل  بعد الشعور باإلطمئنان على حقوق الطوائف 
يات التـي  على ه ه العملبما يؤدي إلى أسلمة األرض و ل  باعتماد أساليب متشددة في الرقابة  وضع حد لبيع األراضي-

 .ستغير وجه لبنان إ ا استمرت على الوتيرة التي هي عليه حاليًا 
علـى هـ ه   الحفاظ  وبعد تحقيق التوازن والضمانات وإحقاق الحق للجميع يمكن االنطالق إلى الدولة المدنية من ضمن-

 .المبادىء المرتبطة بالغاية من قيام لبنان 
 

 سعد. أنطوان أالدكتور المحامي  
 في القانون الدستوري والسياسي دكتور

 
 


