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حمليات

لكن مع األسف لم يتجاوب أحد اال البعض وصرنا نلجأ لصيغ نقدمها للرئيس
حسين الحسيني،في بالنهاية حصل اعتماد للمجلسين كنص يحل مشكلة
تمثيل الطوائف والمذاهب وليس فقط المادة  95والى جانبها هناك مع انتخاب
أول مجلس وطني غير طائفي يستحدث مجلسا ً للشيوخ تتمثل فيه الطوائف،
منصور :مهمته كانت أن تناط به بعض األمور التي تشكل هواجس عند بعض
الطوائف وخصوصا ً المسيحية.
الخطيب :في الجلسة األولى كل نائب أدلى بدلوه وعندما تحدثنا لم نتناول
في المجلسين ال من قريب وال من بعيد حيثياته وخلفياته الميثاقية كي نؤكد أن
الفريد نقاش وانطوان عازار كانا من أكثر الناشطين في الكتابات حول المجلسين
وحيثياتهما العتمادهما ومرت القضية ،في سياق الكلمة التي تحدث بها حينها
قلت أنه ال يوجد مارونية سياسية فصفق لي جورج سعادة تأييداً ،وإذا تحدثنا
في هذا المنطق نواجه سنية سياسية وبعدها شيعية سياسية وغيرها والمسألة
ال نضعها عند الموارنة انهم متسلطون وفي هذا المعنى ينبغي تغيير المنطق إذا
كنا نريد محاربة الطائفية.
قنديل :هل يمكن أن يكون لدينا تصور حول السؤال التالي :ما بعد الطائف أنت
عشت وخضت مع الزمالء اآلخرين مرحلة أن هناك ظرفا ً ناضجا ً لها ونجحتم،
والتي قالت إن مآل هذه العملية اإلصالحية الغاء الطائفية وآليتها إنشاء الهيئة
العليا إللغاء الطائفية والخطوة العملية الدستورية فيها هي أنه مع انتخاب
اول مجلس نيابي وطني الطائفي يجري استحداث مجلس للشيوخ تتمثل فيه
الطوائف وتناط به القضايا المصيرية هذا يعني ان هناك زمنا ً سياسيا ً دوليا ً
إقليميا ً محليا ً كان مؤاتيا ً لهذا االختراق؟
الخطيب :كان من المفترض مع عودتنا من الطائف انتخاب مجلس نواب
وطني فوراً.
قنديل :تأخرنا ،واإلرادة السياسية كانت وراء التأخير وليس صدفة ،اآلن
في لحظة سياسية مختلفة هل تجعلنا هذه اللحظة أقرب لتلك التي كانت في
الطائف أم أبعد؟ بمعنى استعادة اليوم فكرة المجلسين لها قوة تحميها كما
كانت موازين القوى التي عايشتموها في الطائف عندما تقولون إلغاء الطائفية
ترون الكتلة المسيحية من النواب التقليديين مثالً الوزير منصور هو نائب
مسيحي لكن في صف العلمانيين أنا اقصد المدافعين عن الصيغة الطائفية في
الطائف ،كنت تراهم خجولين من الطائفية ،يقولون معكم حقا ً بالغاء الطائفية،
أنها لعنة وآفة لكن اعطونا ضمانات ،هل اآلن نحن في وضع مشابه ،أم هناك
اعتزاز بالطائفية وتباه وتنظير مما يجعل هذا الطرح أمام تعقيدات أخرى؟
الخطيب :حالة اإلستعصاء على كل المستويات تجعل من الحال أقرب من
أي حالة أخرى وبالتالي بعد حالة االستعصاء فغير صيغة المجلسين ال تحل
المشكلة.
قنديل :أنت تقول أنه رغم كل التعقيدات التي نعيشها اليوم ورغم كل التطييف
الذي بلغ مراتب لم يبلغها من قبل والمذهبية والتباهي بالطرح الطائفي ،انت
متفائل بأنه ال فرصة للخروج من األزمة إالّ بصيغة مجلس وطني غير طائفي
ومجلس شيوخ يطمئن الطوائف وأن موازين القوى مؤاتية لذلك؟
الخطيب :صحيح.
قنديل :والوزير منصور ماذا تقول؟
منصور :هذا رأيي منذ البداية.
قنديل :أنت برأيك أن موازين القوى النفسية والسياسية واالجتماعية الحاكمة
للنظرة الى هذه المسالة التمثيلية الدستورية مؤاتية لصيغة المجلسين وهي
واقعية اآلن أم نظرية حالمة؟
منصور :في اللحظة التي نحن فيها والقوى السياسية الطائفية لن تسمح
بمجلس وطني خ��ارج القيد الطائفي مهما ص��ار ،ويطرحون ب��دع مجلسين
طائفيين ويوافقون عليها ،وبذلك نكون قدر رجعنا الى الخلف وليس إلى االمام
والغاء المذهبية تدخلما في حرب اهلية ،موضوع المجلسين ليس دستوري بل
حل مشكل طائفي وكيفية الخروج من النظام الطائفي.

شمس الدين:
عدد المسيحيين يتراجع

قنديل :ال��س��ؤال إل��ى االس��ت��اذ محمد
ش��م��س ال��دي��ن وأن���ت ن��اش��ط سياسي
واجتماعي ووطني ولك رأي بما يدور في
الحلقة من نقاش لكن الرأي العام معني
بح َرفيتك وخبرتك تفرض عليك ان تحصر
إجابتك بما يخدم ما تنتظره الناس من
أجوبة ،الرقم بمفهوم التوازنات ساهم
بانتاج الطائف ،القلق المسيحي من
األقلوية المتزايدة بسبب الضغط الديمغرافي والشعور عند المسلمين بأنهم
أصبحوا أكثرية عددية وليس لديهم الحقوق والصالحيات التي يعتبرون انها
الحد األدنى المقبول أنتج تسوية اليوم نحن أمام رقم من نوع آخر ،وصالحيات
من نوع آخر وصيغة نظام من نوع آخر ،قد يكون الذي نحن أمامه اليوم بأرقامه
وعالقته بالصالحيات متناسباً .المسلمون لديهم نصف مجلس الوزراء ونصف
مجلس النواب وصالحيات ليست بسيطة في رئاسة الحكومة وما طبق في
الطائف ليس بالضرورة ما أراده المشترع لكن واقعيا ً نصف الصالحيات التي
نقلت الى مجلس الوزراء صارت عند مجلس ال��وزراء ،فهل ان الرقم الذي كان
لصالح فرصة ذهبية للخروج من الطائفية أصبح مساندا ً لتأبيدها وتثبيتها؟
شمس الدين :إذا عدنا إلى الوراء اإلحصاء السكاني األخير الذي أجري في
لبنان الرسمي هو عام  1932وحينها أشارت النسب إلى أن  60في المئة من
الشعب اللبناني مسيحيون و 40في المئة مسلمون واليوم ال توجد إحصاءات
رسمية لكن شبه رسمي  65في المئة مسلمون و 35في المئة مسيحيون واستنادا ً
إلى خبراء في علم الحياة إن المسيحيين سنة  2080سيصبحون  12في المئة
من السكان وهذه النسب تجعلهم ال يقبلون بمجلس الشيوخ إطالقاً ،إذا أنشأت
مجلس نواب الطائفيا ً وحصرت التمثيل الطائفي في مجلس الشيوخ عمليا ً ال
يشكل ضمانة للمسيحيين في هذه النسب القليلة وبالتالي هم متمسكون أكثر
فاكثر بطائفية مجلس النواب كضمانة وإذا حكي بمجلس الشيوخ أيضا يجب
أن يكون طائفيا ً وليس الغاء الطائفية في مجلس النواب لنأتي بمجلس شيوخ
طائفي ،الطائف قال بالغاء طائفية الوظيفة في الفئة األولى ومازال هناك وظائف
أساسية للمسيحيين :قائد الجيش ،حاكم مصرف لبنان ،مدير عام المالية ومدير
عام الجمارك وغيرهم لكن اليوم في باقي الوظائف ال توازن إطالقا ً وبالتالي
المسيحي الذي قبل في الطائف بإلغاء طائفية الوظيفة باستثناء الفئة األولى
لم يعد يقبل بذلك وسيعيد النظر بطائفية الوظيفة بكل الفئات ،ومجلس نواب
وطني ومجلس شيوخ طائفي يزيد الهاجس المسيحي وال يشكل إرضا ًء لهم.
قنديل :باقي الطوائف؟ إذا اعتبرنا أن الطوائف كينونات قائمة بذاتها ال تنوع
سياسيا ً داخل الطوائف ،الطائفيات بدأت بواحدة منها وباقي الطوائف كيف ترى
نفسها؟
شمس الدين :عندما تنشىء مجلس شيوخ تنتزع صالحيات من المجلس
النيابي الذي يعتبرونه الشيعة لهم وبالتالي لن يتنازل الشيعة عنه بهذه
السهولة.
قنديل :لكن الرئيس بري هو من يطرح هذا الطرح؟
شمس الدين :لكن ما يهمنا ما بعد الطرح ،واليوم هل نستطيع نزع صالحيات
رئيس الحكومة؟ ال وكل طائفة متمسكة بما لديها وال تتنازل عنها اطالقاً.
قنديل :نحن ال نناقش اآلن كيف ُطبق الطائف ،وال نستطيع أن نبني على آلية
التطبيق نقاشا ً للنص ،نناقش ما يلي هل أن موازين القوى الحاكمة اآلن ونظرة
الطوائف لذاتها اآلن وحجم القوى الطائفية في قلب طوائفها تسمح أم تحول دون
تطبيق النص؟ قلت على المستوى المسيحي أن مستوى الغبن زاد بعد الطائف
وبناء عليه ردة الفعل على الغاء الطائفية باتت أكثر وإذا وجدتم في الطائف
قبوال ً مسيحيا ً في المبدأ يطلب ضمانات فلن تجدوا اليوم قبوال ً بالمطلق ،عند
المسلمين هل هناك قوة تريد إلغاء الطائفية؟
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شمس الدين :ال ،اليوم الوضع الشيعي متمسك بمؤسسات الدولة وال مصلحة
له بإشراك اآلخرين وأيضا ً الطائفية السنية ال مصلحة لها بذلك.
قنديل :والطائفية الدرزية ألن تقاتل لمجلس الشيوخ التي وعدت برئاسته؟
شمس الدين :يعني اننا بذلك نكرس الطائفية من جديد.
قنديل :أنت تعتبر أن الموازين التي كانت سائدة عشية الطائف كانت تسمح
بوالدة هذا النص المتفق على الخروج من الطائفية بينما الموازين التي انتجها
تطبيق الطائف على األقل تزيده تعقيداً؟
منصور :الموازين التي أنتجها عدم تطبيق الطائف ألنه حصل في العام 1992
انقالب حقيقي على الطائف والهيئة العليا إللغاء الطائفية موضوع أساسي من
أهم التدابير التي يتخذها قانون االحزاب ،اآلن تمثيل نسبي اليوم لبنان دائرة
واحدة ووضع قانون األحزاب الحالي يكرس الطائفية وانقساما ً طائفيا ً عاموديا ً
في البلد.

حمية :لبناء حكم وطني
على قواعد إصالحية

قنديل :أستاذ معن حمية انتم في
ال��ح��زب ال��س��وري القومي االجتماعي
ومثلكم علمانيون كثر ،حجمكم ال يستهان
به من الشعب اللبناني من أين يأتيكم
األمل والتفاؤل بأن هناك فرصة بقانون
يعتمد النسبية لبنان دائرة واحدة خارج
القيد الطائفي كأننا عشية الطائف وليكن
مجلس ال��ش��ي��وخ على أس���اس طائفي
يطمئن هواجس الطوائف هل لديكم ثقة وتفاؤل بأن هذا متاح اآلن؟ وانطالقا ً من
أي اعتبارات؟
معن حمية :أريد أن أرد على قضية الطائف أنه تهريبة ،يجب أن نعود إلى
الظروف التي واكبت اتفاق الطائف ،الفكرة األساسية كانت بناء حكم وطني
على قواعد اصالحية وكل األفكار اإلصالحية من ضمنها مجلس الشيوخ الذي
أتى باتجاه طمأنة الطوائف أتى بهذا السياق ألنه خالل المرحلة من العام 1982
الى  89كان هناك حراك وطني حقيقي على الساحة اللبنانية متمثل بالمقاومة
التي نشأت سواء الحزب القومي وكل األحزاب الوطنية وكانت مرحلة الصعود
ومحاولة حقيقية لبناء حكم وطني حقيقي في لبنان من أجل الخالص من النظام
الطائفي الذي كانت سمته األساسية سابقا ً وحاضرا ً ومستقبالً حاجة دولية.
قنديل :هل تريد أن تقول إن نسبة القوى بين العلمانيين والطائفيين التي ولد
الطائف في قلبها هي أفضل بكثير من نسبة القوى بين العلمانيين والطائفيين
اليوم؟
حمية :يمكن في حينها كانت بهذا اإلتجاه.
منصور :كانت أفضل بكثير ،حركة أمل في وقتها واكبتها حركة أخرى إسمها
حركة المحرومين ،اإلمام المغيب السيد موسى الصدر دخل إلى الموضوع من
قاسم مشترك موحد سماها المحرومين إلى جانبها أمل ،وكان فيها مجموعة
مهمة متنوعة من االشخاص.
قنديل :هناك مصطلح يستعمله الرئيس بري وقال في أحد لقاءاته مع الراحل
جورج حاوي« :استقوينا فيكم كي نستمد الوطنية على الطوائف فذهبت الطائفية
إلى االحزاب الوطنية» ،بمعنى أن الطائف طيّف الذين كانوا وطنيين وعلمانيين
بدال ً من أن يعلمنوا الطائف؟ دائما ً موازين القوى تحكم آلية التطبيق ،وسنأتي
في القسم الثاني من الحلقة لنقاش ما الذي كان ممكن أن يحصل للحؤول لما
وصلنا إليه.
حمية :أريد أن اجيب على سؤال هل أن البيئة الوطنية مختلفة عن اليوم ،أقول
إنها زائدة وطنياً ،الرئيس بري بما يمثل من حركة هو في اإلطار المدني العلماني
الديمقراطي حتى لو كان باالسم طائفة شيعية وحتى حزب الله المقاومة
اإلسالمية الذي يحمل إسم إسالمي طروحاته وطنية ويسير بالقانون االنتخابي
الذي نطالب به لكن السؤال هل انتفى التأثير الخارجي؟ اليوم المنطقة تشهد
كلها ك��وارث أمنية واإلره��اب منتشر في كل العالم هل نتوقع أن يكون هناك
قانون انتخابي على أساس وطني ومجلس نيابي على أساس وطني في ظل
هذا الحريق الذي يجتاح المنطقة؟ أعتقد أن ما لم تنجح به إسرائيل من خالل
اجتياحها للبنان وتنصيبها رئيسا ً للجمهورية اليوم تعمل عليه واليوم ستقوض
أي محاولة لبنانية وحتى لو كانت ذاتية إللغاء الطائفية ألن هناك أطرافا ً عربية
صارت في الضفة «اإلسرائيلية» ونحن أمام امتحان خطير وأقول باسم الحزب
«القومي» إذا لم نصل إلى مجلس نيابي على أساس قانون انتخابي يحقق
صحة التمثيل لن يبقى لبنان هذا اللبنان المقاومة الوطني المنتمي إلى بيئته
القومية والى سورية تحديداً.

فلسفة الطائف

قنديل :هل تقوم فلسفة الطائف على إعتماد المناصفة ونقل صالحيات رئيس
الجمهورية إلى مجلس الوزراء ،أم تقوم فلسفته على أنّ المناصفة هي مرحلة
انتقالية ال بد منها وشر مكروه ال بد منه ،لكن االساس هو الغاء الطائفية؟
منصور :موضوع المناصفة اليوم أخذ هذا البعد وهو ر ّد على معادلة الـ 6-5
مسيحيين ومسلمين ،حينها والوضع الديمغرافي الذي كان قائماً ،في مرحلة
كانت هناك غالبية مسيحية فرضت معادلة  5-6وال يمكن الذهاب الى الغاء
إلطائفية بال تدابير إحترازية.
قنديل :الفلسفة هي إلغاء الطائفية وفي سياقها نذهب إلى مرحلة اولى
مناصفة ثم مجلس نيابي وطني ثم مجلس شيوخ؟ يعني برأيك فلسفة الطائف
هي الخروج من النظام الطائفي؟
منصور :التوجه العام كان كذلك.
قنديل :وليس إعادة انتاج النظام الطائفي على قواعد اكثر انصافاً؟
منصور :ال ال ،إلن��ه ك��ان هناك شعور ل��دى المسيحيين وق��وى المارونية
السياسية في هذه المرحلة ،أن الهيمنة الطائفية لم تعد تستطيع أن تستمر،
وكانوا يخشون من الهيمنة المعكوسة ويريدون الخروج الى وضع ال توجد فيه
هيمنة معكوسة على الحكم ،وهذا ما وقعنا به من خالل االنقالب على الطائف
عام .1992
قنديل :عمليا ً يا معالي الوزير ،من خ��ارج السياق السياسي ،س��ؤال لك
ً
محطة ،هل نملك نحن التحكم
ولالستاذ زاهر :عندما نقول أن المناصفة هي
بالنتائج المترتبة على المناصفة؟ وهل نملك نحن التحكم بالنتائج المترتبة
على نقل صالحيات رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء والتوازنات الحاكمة
لمجلس ال��وزراء؟ وكيف تنتعش لعبة الطوائف في قلب المعادالت الجديدة
النص الذي اردتموه أساسيا ً في الطائف ،تجميليا ً وتكميلياً ،وما أردتموه
فيصبح
ّ
مرحليا ً وانتقاليا ً يصبح هو الدائم؟
منصور :نعم ،عادة يصاغ اإلتفاق بناء على موازين القوى الموجودة ،وكيف
تتغير الحقا ً شيء آخر ،بالتأكيد تغيرت الحقا ً وتمكنوا من إجراء انقالب.
قنديل :ال أتحدث عن موازين القوى العسكرية أو المالية بل االجتماعية.
منصور :االجتماعية والدولية وغيرها.
طوائف جائعة
ّ
الشق الداخلي الصرف ،أنتم أطعمتم الطوائف الجائعة
قنديل :أنا أتحدث عن
فذاقت حجم المصلحة المترتبة على الشراكة بالسلطة وال تريد الغاء الطائفية،
وزدتم على خوف الخائف ،والطوائف االسالمية ،قبل الطائف ،كانت متمسكة
ومتحمسة ودافعة إللغاء الطائفية اكثر مما هي اآلن ،النها اآلن في ج ّنة السلطة
وتقاسم المغانم وهذا الطائف خلقه .الطائف تحدّث عن المناصفة وهناك أطرافا ً
كانوا خارج السلطة بمعادلة  6ب 5والصالحية عند رئيس الجمهورية ،أتوا
وأصبحوا شركاء في الصالحية في مجلس ال��وزراء ،وطائفة منهم التي لديها
رئيس الحكومة تصرفت ،ولو من دون حق ،على قاعدة أن جزءا ً كبيرا ً من سلطة
مجلس الوزراء في جيبها وال أحد يقول لها أين انت.
منصور :بسبب التوازنات االقليمية التي حكمت حينها بدعم س��وري-

سعودي.
قنديل :وعندما خرج السوري من لبنان ماذا تغير؟ لماذا لم تتعدل الموازين؟
منصور :بقي السعودي في لبنان.
قنديل :بقي السعودي لكنه ال يملك قوة ميدانية في لبنان ،بل عاد الخارجون
من المسيحيين ،عون وجعجع ،الى الحياة السياسية ،ولم يتغير شيء في
العالقة بين مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء.
منصور :كيف ستتغير وهي تكرست؟
النص لصالح رئيس الجمهورية ،لم يستطع أحد ان يتنزع
قنديل :عندما كان
ّ
لنص
من يده صالحيات ما قبل الطائف ،الن
النص اعطاه الصالحيات .قراءتك ّ
ّ
الطائف انه مورس مشوها ً وإمكانية تصويبه كانت متاحة لو أن موازين القوى
تغيرت في الميدان!
منصور :لم تتغير موازين القوى ،بل حصل توازن في القوى ،ولم يستطع
أحد اتخاذ القرار ،اليوم لكي تغير أي شيئ جوهري في البلد ،ال يوجد مجال ،في
حينها كان القرار ليس داخلياً ،كان يأتي القرار من الخارج وينفذ فوراً.
قنديل :هذا يعني أن القرار الخارجي غير موجود في الميدان اليوم ،لكنه
موجود في االنتماءات الخارجية والوالءالت.
منصور :صحيح.
قنديل :إل��ى أي م��دى يعني ما قاله الخطيب ب��أن الفرصة قد تكون أكثر
للمجلسين ،ألن اإلنسداد الذي حكمكم في الطائف أخذكم إلى الغاء الطائفية،
ويحكمنا جميعا ً االن وقد يأخذنا الى قانون المجلسين؟
منصور :ش��رط أن يكون مجلس وطني وآخ��ر طائفي وليس مجلسين
طائفيين.

حفرة طائفية ال قعر لها

قنديل :صحيح ،هل أن عجز الطائفيات الياقظة والصاحية وتنبهها لبعضها
البعض ،وغياب قوة خارجية قادرة على أن تنحاز الى إحداها ،أو تفرض تسوية
عليها جميعا ً في ظل هذا الوضع حيث البلد مغلق وواصل الى مستوى االفالس
في كل شيئ ،هذا قد يعطي الفرصة بتوازن هذه الصحوات الطائفية المتقابلة،
وتوازن قواها وتوازن وعي المجتمع ،هل يعطي الفرصة ألن يكون المخرج من
هذا مجلس نيابي وطني الطائفي ،ومجلس للشيوخ يطمئن الطوائف؟
منصور :الواقع السياسي الذي نحن فيه في حفرة طائفية ال قعر لها ،وتحفر
نص الطائف واضح حول هذا الموضوع ،دخلوا في بدعة
أكثر وطائفية مخيفةّ ،
والنص موجود ،وطرحو موضوع المجلسين الطائفيين.
قنديل :في كثير من االحيان تسود مخارج ال تعبر عن مصلحة إيجابية لكل
االطراف ،لكن انسداد الطرق أمام البدائل يجعلها ممرا ً الزاميا ً وحيداً ،هل يشبه
طرح المجلسين هذا الوضع؟ يعني الشيء الذي يريده «تيار المستقبل» سيقف
عون و«ح��زب الله» بقوة لرفضه ،والشيء الذي يريده عون سيقف بوجهه
«المستقبل» ،اإللغاء المتبادل للمشاريع التي تم ّثل كل من االطراف ،هل يمكن أن
يفتح النافذة لمشروع ال يعبر عن المصلحة الفعلية ألي طرف كالرئيس التوافقي
مثال ،كل طرف ال يستطيع إيصال مرشحه فيتعب الجميع من المكاسرة فيأتون
الى حل وسط ،واليوم قانون الستين لن يسير ألن الجميع يقول أنه لن يسير به،
وبالتالي دونه الفراغ ،وقانون النسبية على دائرة واحدة لن يسير والـ  13دائرة
والمر ّكب ،هل يشكل هذا فرصة الالرابح بدل ان يكون الالخاسر ،يعني نتوازن
في الخسائر الن احدا ً م ّنا يريد أن يربح على االخر ،واالخر سيمنعه من الربح؟
الخطيب :البديل عن عدم قدرتنا على إلغاء الطائفية السياسية ،هو مجلس
نواب منتخب على أساس وطني الطائفي دائ��رة واح��دة والنسبية ،ومجلس
شيوخ منتخب على أساس مذهبي طائفي على قاعدة دائرة صغرى وقاعدة
التمثيل االكثري.
شمس الدين :الطائف لم يقل لبنان دائرة انتخابية واحدة ،بل محافظات.
قنديل :لكن في النظام المجلسي الوطني الالطائفي لم يقل على الدائرة
االنتخابية ،ال قال نسبية وال أكثري.
شمس الدين :أسأل النائبين الكريمين (منصور والخطيب) هل هناك محضر
للطائف ام ال؟
منصور والخطيب :نعم هناك محاضر جلسات.
تفسر هذا الخالف؟
شمس الدين :لكن هذه المحاضر لم ّ
منصور :هناك إنشاء هيئة وطنية أوالً.
قنديل :المادة  95من الدستور «تنشأ هيئة وطنية» وهي مستحقة فوراً ،لكن
التأخير عن إنشائها أخر الموجبات المرتبطة بوالدتها.
شمس الدين :وضعنا النص وك ّنا نعلم اننا لن يطبق.
قنديل :بالعكس ،قد تقول الوقائع التي نعيشها أننا ندفع اآلن فواتير عدم
النص لو طبق فور وضع الطائف كتعديالت دستورية ،وش ّكلت
التطبيق .إن
ّ
الهيئة الوطنية اللغاء الطائفية ،لواصلت موازين القوى ألتي انتجت الطائف
قوة دفعها ،وكانت تدفع اللغاء الطائفية.
شمس الدين :لكن قوانين اإلنتخاب التي إعتمدت من العام  1992حتى اليوم،
ليس كما قال الطائف ومخالفة للطائف.

النزول إلى الشارع

قنديل :لنتفق على التالي :إن النظام االكثري بالصيغة التي طبق فيها لم
يدع مخارج لقوانين االنتخاب ،هناك إجماع في لبنان اليوم بأن النظام االكثري
الطائفي على اساس الطائفية إستنفذ ،آخر المخارج العودة لقانون الستين
الذي أق ّر في الدوحة وأجريت إنتخابات على أساسه عام  . 2009واآلن السؤال،
هناك فراغ رئاسي ،لماذا هناك فراغ نيابي؟ المجلس الدستوري يقول إن إجراء
االنتخابات البلدية يسقط ذريعة عدم إجراء النيابية .من يقول أننا ال نريد إنتاج
قانون انتخاب الن هناك فراغا ً رئاسياً ،أسألهم ووجهت لهم دعوة للمشاركة في
الحلقة االخيرة ،مجلس النواب إنتهت واليته عام  2013قبل أن تنتهي والية
رئيس الجمهورية ،وعطلت االنتخابات النيابية ودخلنا في الفراغ الرئاسي وال
مجلس جديد ،ويمدد له .والمجلس الدستوري اليوم يقول أنه تمديد باطل ،إذن
إستحقاق االنتخابات النيابية ال يحتاج إلى قانون انتخاب؟ إذا ً الجميع يقول
أننا ضد «الستين» وال يوجد له أب يدافع عنه؟
منصور :ستتم االنتخابات على قانون الستين.
الخطيب :لن تحصل وستخرج الناس إلى الشارع.
منصور :لن يخرج أحد الى الشارع ،الوضع الطائفي والمذهبي يمنع ذلك،
في حال التوصل إلى قانون إنتخاب ولبنان دائرة انتخابية واحدة مع قانون
نسبي في لبنان ،ستكون النتائج تكريسا للمذهبية والطائفية الى أبد اآلبدين،
إذا لم تتغير قوانين االحزاب التي تقدم لوائح طائفية ،باستثناء الحزبين القومي
والشيوعي.
معن حمية :صيغة المجلسين هي الفرصة االخيرة قبل أن نصل الى أزمة
كبيرة.
قنديل :أنت تقول أن الظروف اليوم أسوأ ،لكن المخرج أشد إلحاحاً.
حمية :صحيح.
الخطيب :وأكثر قابلية.
قنديل :أكثر قابلية أم االمر أصعب؟
الخطيب :أكثر قابلية.
قنديل :أحد العوامل التي تدفع بهذا االتجاه هو اإلنسداد ،وال حلول أخرى.
وكل طرف يحاول إلغاء الطرف االخر .وهذا التوازن يدخلنا من فراغ الى آخر.
في المقابل ،لدينا القوة الثانية للدفع وهي طرح فكرة الشارع ،هل الشارع ممكن
أن يكون قوة دفع للخروج من االزمة ،أم أن الشارع يمكن أن يكون قوة لزيادة
الشرخ الطائفي واالنقسام؟ في الحلقة الماضية ناقشناها وكان هناك شيئ من
االنطباع العام للمشاركين قد يكون الشارع مفيدا ً إعالميا ً وتذكيرياً ،لكن الشارع
بمفهوم الشارع ،سيؤدي إلى شارع مقابل ،شارع قد يضعنا في واقع ال تحمد
عقباه .ال تدعو الشارع ليكون حاضرا ً بهذه القوة الن مفاعيله غير محمودة ،هل
انت يا معالي الوزير من هذا الرأي؟

منصور :أنا مع هذا الرأي ،في الوقت الحاضر هناك تمحور طائفي مذهبي
مخيف ،وكل دعوة للشارع بهذا الجو لن تنجح إال إذا كانت دعوة طائفية ،وهذا
سيؤدي إلى دعوات طائفية.
قنديل :إذا حدثت االنتخابات على اساس قانون الستين ،يعني قطعنا عن
شهر تشرين وال قانون جديداً ،ووصلنا إلى دعوة الهيئات الناخبة في شباط
أو آذار ،وموعد االنتخابات في حزيران .سؤال لالستاذ زاهر :هل تدعو القوى
السياسية في  8آذار والعماد عون إلى ترجمة أقولها أفعاال ً وإعالن مقاطعة أي
انتخابات على أساس «الستين»؟
الخطيب :ليس مقاطعة االنتخابات ،بل بلورة جبهة عريضة لمواجهة ذلك
وفرض «النسبية».
قنديل :وصلنا إلى تشرين والجبهة العريضة تشكلت ولم تستطع فرض
النسبية وإنتاج قانون جديد وتأمين أغلبية له بمجلس النواب ،وبقينا أمام
حائط مسدود إما إنتخابات على «قانون الستين» وإما تمديد أو مقاطعة ،هل
هناك أمر رابع؟
الخطيب :رابعاً ،هناك فراغ سيكون حافزا ً للحراك في الشارع.
قنديل :إذا وجهت الحكومة دعوة لالنتخابات ،السؤال :السلطة التي تخرج
من إنتخابات بتراء ،تقدر أن تقول أنها غير شرعية وتدعو إلى مؤتمر تأسيسي،
لك السؤال ،هل تذهبون يا قوى  8آذار إلى إنتخابات على أساس «الستين» إذا
فرضت عليكم؟
الخطيب :ما ندعو إليه هو النزول الى الشارع وفرض «النسبية».
قنديل :إذا لم ينتج هذا الفرض مجلس نيابي يق ّر النسبية وانتهت مدة
الترشيح ،هل تدعو «التيار الوطني الحر» وحركة «امل» و«حزب الله» إلى أن
يقدموا مرشحين أم ال؟
منصور :هناك قواعد لعبة ال نستطيع تغييرها اآلن ،علينا أن تعمل على
اساسها.
قنديل :يعني ال تدعوا للمقاطعة النتخابات على أساس «الستين»؟
منصور :نتيجة المقاطعة هي الفراغ وال أدعو للفراغ في المجلس النيابي.
الخطيب :أنا أدعو للنزول إلى ألشارع لفرض .النسبية».
قنديل :وإذا أتى موعد االنتخابات؟
الخطيب :ال نريد أن نتشاءم.
قنديل :ال أتشاءم ،لكن مررنا بذلك وقيل أننا لن نقبل التمديد وحصل على
قاعدة ال نريد أن نترك الفراغ يقع .هل يمكن القول أن االنتخابات على قانون
الستين هي سالح إحتياطي يخبئه الذين ال يريدون قانون المجلسين ،ليضعوا
القوى التي تطالب بالتغيير بين خيار الفراغ أو «الستين» ،لذلك لنفكر معا ً بأن
«الستين» سيكون هو المتاح؟
منصور« :الستين» سيكون أمرا ً واقعا ً بانتظار التحوالت في المنطقة ،وقبل
أن تظهر التحوالت بالمنطقة ال تغييرات جوهرية في الداخل اللبناني .التغيير
سيكون على ضوء المتغير الخارجي.
قنديل :كما أن توازنات دولية وإقليمية أنتجت «الطائف» أو منحت له فرصة
الحياة ،وموازين أخرى فرضت نفسها على تطبيقه ،ننتظر موازين قوى واضحة
ومستقرة حتى يظهر شيء ما.
الخطيب :هل تتبلور حاليا ً قوى تغييرية على االرض أم ال؟ فرضا ً أنه من
هنا حتى االنتخابات حصل ح��راك ،السؤال هل سينمو هذا الحراك إلى قوة
تغييرية؟
قنديل سؤال إلى معن حمية :ما هو موقفكم كقوميين؟
حمية :القوى السياسية التغييرية تعتبر أن العودة إلى قانون الستين جريمة
بحق لبنان واللبنانيين ،لكن ال يمكن القبول بثقافة الفراغ.
الخطيب :كيف قبلت الفراغ في رئاسة الجمهورية؟
حمية :بالتاكيد أرفضها ،لكن المعادالت السياسية القائمة والطائفية فرضت
ذلك.
قنديل :لكن إذا فرضت علينا بسبب تغير الظروف والمعطيات إنتخابات
على «الستين» إما التمديد؟ سؤال الى شمس الدين :هل من المفيد اآلن النقاش
حول التوازنات التي من الممكن أن تنتج باعتماد صيغة المجلسين وإحداث
قراءة لهذه التوازنات؟ نتمنى عليك قراءة سريعة لموازين القوى التي إنتخب
على أساسها المجلس الحالي ،ماذا لو كانت على أساس مجلس نيابي الطائفي
ومجلس للشيوخ؟
شمس الدين :سيكون هناك هيمنة طائفية أكثر ،لكن الهيئات الناخبة تدعى
لالنتخابات بمرسوم ،والتركيبة الحكومية الحالية إذا لم توافق على االنتخابات،
ليست هناك دعوة اصالً.
قنديل :يعني فراغ؟
شمس الدين :نعم ف��راغ ،عشية التمديد للمجلس النيابي الحالي أجرينا
استطالعا ً كانت نتيجته  70في المئة ضد التمديد .وعندما عقدت جلسة التمديد
لم نجد اربعين شخصا ً في الشارع .لو نزل  70في المئة إلى الشارع لمنعوا
التمديد ،لكن الشارع يتحرك طائفيا ً ويتحرك شارع اخرمقابله.
ّ
قنديل :دعوة الهيئات الناخبة تحتاج إلى مرسوم يجب أن يوقع عليها جميع
الوزراء ،يعني إما نحن ذاهبون إلى قانون جديد ،وأما الفراغ؟
منصور :توقيع جميع الوزراء بدعة واختراع ال مثيل له.
قنديل :في ختام الحلقة الشكر للدكتور ألبير منصور واألستاذ زاهر الخطيب
واالستاذ محمد شمس الدين واالستاذ معن حمية والزمالء في «البناء» ،لكن ما
نصل اليه خالصة أن المسألة الميثاقية التي حكمت صيغة والدة المجلسين في
الطائف ،هي نفسها قد توصلنا الى قانون الستين والى قبول بمعادلة انتخابية
غير مناسبة لنص المجلسين ،لكن هذه الصيغة المجلسية اآلن تعيش حالة من
التوازن السلبي يعجز كل طرف طائفي عن فرض مشروعه لقانون االنتخاب
فيها ،وقد تكون فرصة لجعل هذا المشروع ،الذي ليس هو مشروع طائفية من
الطائفيات ،لكنه يملك الفرصة الوحيدة للعبور ألن مشاريع الطائفيات تعطلها
طائفيات اخرى.
الحضور :خالصة مقبولة.
قنديل :أوجه الشكر الى «ان .بي .ان ».وجمهورها ،والحلقة المقبلة سيكون
موضوعها «االطار القانوني والدستوري لصيغة المجلسين من الطائف الى
الفراغ الرئاسي» وشكرا ً للجميع.
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بث وقائع الندوة على قناة NBN
الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم
تحرير :حسين ح ّمود ـ عدنان الساحلي ـ محمد حم ّية

الطائفية والطائفية ال�سيا�سية و�إ�شكاالت الن�صو�ص والتطبيق
تخلل الندوة حوار بين المنتدين والزمالء في جريدة «البناء»
كاآلتي:
رمزي عبد الخالق سأل منصور :المادة  95من الدستور طرحت
تشكيل الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية ،هناك شيء إسمه إلغاء
الطائفية وشيء آخر إسمه الغاء الطائفية السياسية ما الرابط
بين اإلثنين؟
منصور :المقصود بإلغاء الطائفية مرتبط بحرية المعتقد
وإلغاء الطائفية ال يعني إلغاء الطوائف ،والمشكو منها هي
الطائفية السياسية بكل تفرعاتها النيابية واإلداري��ة وفي
العمل السياسي العام ،وهو المطلب األساسي إلغاء الطائفية
السياسية والهيئة ستأخذ التدابير التي لها عالقة بكل أمر
للخروج من هذا التمحور واالنقسام الطائفي.
ه��ت��اف ده���ام س��أل��ت منصور :تحدثت ع��ن إن��ش��اء مجلس
نيابي غير طائفي انتخابه يعني رئاسة المجلس لن تصبح
محصورة بالطائفة الشيعية و رئاسةالجمهورية بالموارنة
والحكومة بالطائفة السنية والطائف يقول إن رئاسة مجلس
الشيوخ للدروز ،المشاركون مقاطعون :كال لم يرد في الطائف
أن رئاسة مجلس الشيوخ ستكون للطائفة الدرزية بل متعارف

عليها كذلك.
منصور :غير متعارف عليه إطالقاً ،وال حكي بذلك.
الخطيب :هناك تجمعات وكولسات تحدثت عن هذا الموضوع
في الطائف.
قنديل :هل «وصلك» أستاذ زاهر وأنت في الطائف مناخ أن
رئاسة مجلس الشيوخ للدروز من قبيل اإلشاعة أو الجو او
التداول أم سمعته عندما رجعت من الطائف؟
الخطيب :القناعات التي كنت أدفع باتجاهها كنت أبلورها
دائما في بيانات.
روزانا ر ّمال سألت منصور :إلى أي مدى يحمل الطائف مطاطية
لخلق مخارج للحلول لألزمات وإلى أي مدى اكتشفنا في أزمة
لبنان خطورة كالفشل في انتخاب رئيس للجمهورية والبلد
يسير في هذا النظام ،وكيف نناقش صيغة المجلسين في ظل
هذا الوضع الذي ظهر اليوم؟
منصور :الطائف ال عالقة له بانتخاب رئيس للجمهورية
وم��وض��وع ع��دم انتخاب رئيس هو سابق للطائف ويمكن
أن يحصل الفراغ مع كل دستور عند وجود قوة ق��ادرة على
تعطيل االنتخاب وال دستور في العالم يقول إحبسوا النواب

بالقوة في المجلس ،هذه بدعة خلقت عندما حصل االتفاق
الشهير على انتخاب النائب السابق مخايل الضاهر رئيسا ً
للجمهورية في العام  1982ومنعت «القوات» حينها النواب
من النزول الى المجلس بالقوة لتعطيل االنتخاب وبقينا بعد
الطائف عمليا ً سنتين من دون رئيس للجمهورية وكانت أزمة
سياسية فعلية ،هناك خلل معين في تفسير الدستور ،النص
يقول انتخاب رئيس بالثلثين (عدد األصوات بالجولة األولى
والجولة الثانية بالنصف زائدا ً واحداً) ،عمليا ً هناك نصابان،
نصاب اإلنعقاد ونصاب اإلنتخاب وفي حينها دمج الرئيس
كامل االسعد النصابين وه��ذه سرت كبدعة ومازالت حتى
اليوم ،نصاب اإلنعقاد في مجلس النواب النصف زائدا ً واحدا ً
بمختلف الظروف ونصاب االنتخاب الجولة األولى هو الثلثان
والثانية النصف زائدا ً واحداً.
قنديل :هذا النص صيغة المجلسين إذا توافرت له األغلبية
الالزمة لألخذ به في مجلس النواب وليس له نصاب سياسي
أي ال توجد قوى حاضنة لتطبيقه يفرط البلد ،الرئيس بري أخذ
للهيئة العليا إللغاء الطائفية موافقات ثم بدا أن المناخ العام
معارض كليا ً فوضعها في الدرج ،األهم هو النصاب السياسي

وما نحن بصدده من مأزق هو سياسي وليس بالنصوص.
منصور :المشكلة ليست في النص.
الخطيب :باآللية التي تبلغناها للحلقة تقول خلفية طرح
صيغة المجلسين وعالقتها ببعدي صحة التمثيل واالطار
االصالحي ،يعني ال رئاسة جمهورية وال أي شيء يحصل إال
في إطار إصالحي وأول خطوة على طريق اإلطار االصالحي
انتخابات على ق��اع��دة لبنان دائ���رة واح���دة وعلى أس��اس
النسبية.
محمد حمية :هل ُوضع الطائف لكي ال يطبق وما هي األسباب
التي حالت دون تطبيبقه وه��ل م��ا ي��زال يصلح اليوم في
ظل موازين القوى الحالية الناتجة عن الصعود المسيحي
وتحالف التيار الوطني الحر والقوات والتيار مع شريحة من
الطائفة الشيعية حزب الله رغم أن الطائف جاء بموازين قوى
لمصلحة المسلمين واآلن هناك صعود مسيحي؟
الخطيب :ال شيء يوضع لكي ال يطبق ،هناك شيء يوضع ال
يمكن أن يمر غيره في ظل موازين قوى كانت موجودة تقول أن
لبنان عربي الهوية واالنتماء وهو نهائي لكل أبنائه ،هكذا كانت
تصير األمور وتوضع الصيغ.

