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 المقدمة 

اعتمــد جوهــان جالتونــج عنــد حديثــه عــن الســام علــى مفهوميــن وهمــا الســام الســلبي والســام 
ــد درجــة الســام وتقييمــه.  ــه يمكــن تحدي ــذي مــن خال اإليجابــي وتطــرق فــي إلــى عامــل العنــف ال
ويتحقــق بذلــك الســام اإليجابــي فــي حــال غيــاب العنــف بأنواعــه بينمــا نــرزح فــي ســام ســلبي عنــد 
اقتصــار الحالــة علــى انعــدام العنــف المباشــر كالقتــل واالغتصــاب وغيرهــا مــن األذى المباشــر، وإنمــا 
يتواجــد عنــف مــن نــوع آخــر- وهــو العنــف البنيــوي- الــذي يحــول دون تحقيــق العدالــة. والخاصــة 
أن الســام الــذي يحقــق عدالــة اجتماعيــة هــو ســام إيجابــي، بينمــا الســام الــذي يقتصــر علــى إنهــاء 
العنــف المــادي والجســدي فقــط، هــو ســام ســلبي. وجــل مــا يحــاول جالتونــج إثباتــه فــي نظريتــه أن 

الســام بالمفهــوم الجديــد ال يعنــي غيــاب الحــرب فقــط بــل يســتتبع غيــاب العنــف أيضــاً.1

إن الهــدف مــن تعريــف العنــف وتقييــم حالــة الســام بيــن إيجابــي أو ســلبي، ليــس التوســع فقــط 
فــي المفاهيــم والمســميات المتعلقــة بالنزاعــات والصراعــات، وإنمــا هــو تعريــف مفهــوم الســام وفهــم 
العوامــل المؤثــرة علــى وجــوده وفهــم غايتــه والصــورة الحقيقيــة التــي يجــب أن يكــون عليهــا. لذلــك 
تجــدر األهميــة إلــى ضبــط مــا هــو مفهــوم العنــف ودرجاتــه التــي مــن خالهــا نتخطــى الحــرب إلــى 

مرحلــة الســام اإليجابــي.2

 ومــن الجديــر ذكــره أنــه ال بــد مــن الكشــف عــن العنــف المســتتر بوشــاح الســام والمتغلغــل فــي 
المجتمعــات حيــث أنــه قــد يكــون لــه مبرراتــه بــل وشــرعيته فــي بعــض األنظمــة كمــا أنــه غيــر مــدان 
ــا تكمــن الخطــورة فــي رفــض العنــف المباشــر والرضــى بالعنــف المســتتر  ــاً. وهن ــاً أو أخاقي قانون

الــذي ينبــع مــن خلفيــات دينيــة أو ثقافيــة أو سياســية تقــّر وتحمــي وجــوده.3 

ــة  ــث الحال ــي بح ــة ف ــذه الدراس ــي، تنحصــر ه ــكل تطبيق ــة بش ــك النظري ــة تل ــبيل مقارب ــي س وف
اللبنانيــة حيــث تتجــذر الطائفيــة منــذ عهــود بعيــدة وتشــكل العامــل األســاس إلثــارة الفتــن والتناحــر 
فــي مــا بيــن أبنائــه متربصــة بدســتوره منــذ نشــأته.4 وإذا مــا تــم إســقاط الفتــن والنزاعــات علــى العنــف 
البنيــوي، نكــون إذاً فــي صــدد دولــة غيــر مســتقر فيهــا الســام، مــا يســتتبع بالقــول بوجــود الســام 
ــم  ــان يقــوم علــى النظــام الديمقراطــي الجمهــوري البرلمانــي، القائ ــأن لبن ــان. علمــاً ب الســلبي فــي لبن
علــى الديمقراطيــة التوافقيــة5 إال أنــه تــم وصفــه بــــ “الجمهوريــة القلقــة”.6 لذلــك يثــور التســاؤل اآلتــي: 
مــا هــو تأثيــر العوامــل الدســتورية علــى تكريــس الســام الســلبي فــي لبنــان؟ لذلــك يتــم التطــرق إلــى 
الوثيقــة الدســتورية اللبنانيــة ذات “الصناعــة الخارجيــة” التــي أسســت للبنــاء الهــش فــي لبنــان )المبحــث 
ــن الوصــول  ــى حي ــي، إل ــخ اللبنان ــي التاري ــة ف ــن المحطــات الدموي ــد م ــببت بالعدي ــي تس األول( والت
إلــى الحــل “الترقيعــي” وهــو اتفــاق الطائــف الــذي أســهم بشــكل أساســي فــي وقــف نــزف الــدم بيــن 
اللبنانييــن، إال أنــه اقتصــر علــى ذلــك ولــم يحقــق الســام اإليجابــي فــي أنحــاء الوطــن تبلــورت معالمــه 
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ــة  ــة والفين ــن الفين ــي(. وبي ــة )المبحــث الثان ــة وأمني ــة واجتماعي ــات سياســية واقتصادي ــي عــدة أزم ف
وعنــد احتــدام المواقــف السياســية بيــن األطــراف الوازنــة فــي لبنــان، ســرعان مــا يتبــدى إلــى الذهــن 
ــن  ــة المرعــب. لتعــود وتهــدأ األمــور فــي تســويات سياســية منهــا مــا هــو معل طيــف الحــرب األهلي

ومنهــا مــا هــو “المخفــي األعظــم”.

 المبحث األول: البناء الدستوري الهش 

ــداب  ــام،7 وســاهم االنت ــوت مــع األي ــرت ورب ــة كب ــان أصــول تاريخي ــي لبن ــة السياســية ف للطائفي
الفرنســي علــى لبنــان فــي تأكيدهــا بصــورة مــن المفتــرض أن تكــون مؤقتــة، لكنهــا أصبحــت دائمــة 
ــن،  ــن اللبنانيي ــج االنقســامات بي ــي تأجي ــد أســهمت فرنســا ف ــي النصــوص والنفــوس.8 فق ومتجــذرة ف
ــان  ــال الكي ــن حي ــض اللبنانيي ــا بع ــي اقترفه ــلبية الت ــلوكيات الس ــض الس ــن بع ــؤولة ع ــر المس وتعتب
اللبنانــي.9 وكان المــوروث الفرنســي أساســاً هشــاً فــي بنــاء دســتور الدولــة )المطلــب األول(، األمــر 

ــي(. ــب الثان ــى انفجــار عــدة أزمــات داخــل البــاد الســيما بعــد االســتقال )المطل ــذي أدى ال ال

المطلب األول: الموروث الفرنسي في الدستور اللبناني

صــدر الدســتور اللبنانــي فــي ظــل االنتــداب الفرنســي حيــث كان المفــوض الســامي المبعــوث مــن 
ــد  ــا. وبُعي ــي فرنس ــن ف ــيين المتميزي ــن السياس ــل وكان م ــري دي جوفني ــو هن ــية ه ــة الفرنس الخارجي
إرســاله إلــى لبنــان، أدرك أهميــة مســألة وضــع الدســتور للبنانييــن، أوالً -وبشــكل أساســي- أن مرحلــة 
وضــع الدســتور ســتكون مســألة ستشــغل اللبنانييــن أو علــى األقــل ســتُبعد خطــر امتــداد الثــورة مــن 
ســوريا إلــى لبنــان ضــد الفرنســيين. ثانيــا، تُعتبــر مســألة وضــع دســتور للبنــان اســتحقاقاً ال بــد منــه، 
إذ أنــه بموجــب صــك االنتــداب، علــى الدولــة المنتدبــة أن تضــع دســتوراً للبــاد خــال ثــاث ســنوات 
مــن تنفيذهــا لــه. فاالنتــداب الفرنســي بــدأت مــدة احتســابه مــن 23 مــن أيلــول/ ســبتمبر العــام 1923 
إثــر معاهــدة لــوزان التــي شــرعنته، وبالتالــي ال بــد للدســتور اللبنانــي أن يصــدر فــي مــدة أقصاهــا 

أيلــول/ ســبتمبر 1926، بحســب الصــّك.

الفرع األول: ظروف وضع الدستور في ظل االنتداب الفرنسي. 	

ــله  ــت فش ــد أثب ــداب، ق ــد االنت ــي عه ــيما ف ــتور ال س ــذوب أن الدس ــد المج ــور محم ــر الدكت يعتب
منــذ ذلــك الحيــن،10 فقــد شــّكلت وزارة الخارجيــة الفرنســية لجنــةً لوضعــه كمــا قــام موظفــو 
وفكــر  وسياســة  ديــن  رجــال  مــن  نافــذة  لبنانيــة  بشــخصيات  اإلتصــاالت  بإجــراء  االنتــداب 
 فــي ســبيل معرفــة رأيهــا بشــأن الدســتور والشــكل المبتغــى للدولــة وتقســيم الســلطات فيهــا. 
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إال أن ذلــك قــد أثــار حفيظــة المجلــس التمثيلــي اللبنانــي وهــو الــذي يمثــل الســلطة المحليــة اللبنانيــة، 
واحتّجــوا بذلــك أن مســألة مناقشــة الدســتور اللبنانــي يجــب أن تتــم مــن خــال المناقشــة مــع المجلــس 
ــاً لمــا جــاء فــي صــك االنتــداب. تبلغــت الخارجيــة الفرنســية ذلــك االحتجــاج،  التمثيلــي اللبنانــي وفق
ــي 10  ــم. وف ــته معه ــن ومناقش ــع اللبنانيي ــتور م ــى وضــع الدس ــراف عل ــي اإلش ــا ف ــرت بمهامه وأق
كانــون األول 1925 تــم انتخــاب لجنــة لوضــع الدســتور تحــت إشــراف المفــوض الســامي الفرنســي، 
التــي – حقيقــة – قــد عمــدت إلــى ترجمــة الدســتور الفرنســي – الاطائفــي- مــع بعــض التعديــات 
فــي مــا خــص االنتــداب وبنــوده، إال أن الدســتور اللبنانــي قــام علــى التمثيــل الطائفــي.11 تألفــت اللجنــة 
مــن 12 عضــواً، ســتة مــن أعضــاء المجلــس التمثيلــي والباقــون مــن كبــار الموظفيــن فــي الدولــة.12 
ــع  ــذ الطاب ــث اتخ ــراً حي ــاً ومنحص ــال ضيق ــة الح ــذي كان بطبيع ــتفتاء ال ــة باالس ــذه اللجن ــت ه وقام

الصــوري أكثــر مــن كونــه فعليــاً .

ــي  ــس التمثيل ــع المجل ــر م ــة األخي ــت مناقش ــروع، وتم ــى المش ــتور عل ــة وضــع الدس ــت لجن وافق
اللبنانــي فــي الفتــرة الممتــدة بيــن 19 و22 أيــار 1926 علــى مــدار ثمانــي جلســات وتمــت إذاعتــه علــى 
بــاب المفــوض الســامي الفرنســي. وحيــث أن الدســتور هــو تعبيــر عــن إرادة الشــعب الحــرة، ويكــون 
مــن خــال انتخــاب جمعيــة تأسيســية مــن قبــل الشــعب تخولهــا وضــع الدســتور، ومــن ثــم يُصــار إلــى 
عرضــه علــى الشــعب مــن خــال اســتفتاء عــام أو لممثليــه، إن المشــهد فــي لبنــان كان مختلفــاً وذلــك ألن 
لبنــان كان تحــت ســلطة االنتــداب الفرنســي وأن اإلرادة اللبنانيــة لــم تكــن حــرة وخالصــة ولــم يكــن لبنــان 
وقــت ذاك يتمتــع بســيادته. وهــذا الســياق يــؤدي إلــى التســاؤل حــول طبيعــة الدســتور اللبنانــي كمنحــة 
مــن االنتــداب الفرنســي، باإلضافــة إلــى ديمقراطيــة العمليــة المتعلقــة بوضــع الدســتور. اتجــه جانــب مــن 
الفقــه إلــى التقليــل مــن اإلرادة اللبنانيــة لحســاب الفرنســية وحجــة أولئــك أن المجلــس التمثيلــي اللبنانــي 
لــم يتمكــن مــن مناقشــة بنــود الدســتور التــي أعطيــت لــه مكتوبــة ومهيــأة أساســاً علــى الــورق. وأمــا 
الــدور الحقيقــي مــن المناقشــة هــو تزييــف النيــة الحقيقيــة لــدى المنتــدب واكســائها ثــوب الديمقراطيــة. 
والدليــل علــى ذلــك أن الدســتور اللبنانــي لــم يعكــس إرادة الشــعب اللبنانــي حيــث اقتصــر دور ممثليــه في 
المناقشــة علــى إبــداء الــرأي دونمــا أي تغييــر أو تقريــر فــي أي مــن بنــود الدســتور المنحــة. أمــا االتجــاه 
الثانــي فيســتند إلــى تغليــب الــدور اللبنانــي فــي الدســتور بحجــة “لبننــة” الدســتور ال ســيما فــي مــا يتعلــق 

بخصوصيتــه الطائفيــة وحريــات مواطنيــه التعليمــة والدينيــة.13

الفرع الثاني: معركة االستقالل إللغاء مواد االنتداب. 2

اندلعــت الحــرب العالميــة الثانيــة حيــث كان لألخيــرة أثــر علــى لبنــان وذلــك بســبب أن فرنســا – 
الدولــة المنتدبــة -إحــدى أهــم الــدول الكبــرى المشــاركة فــي الحــرب. ومــن تلــك اآلثــار أن المفــوض 
ــول/  ــي 20 أيل ــك ف ــي 14 وذل ــل بالدســتور اللبنان ــق العم ــن تعلي ــد أعل ــان ق ــي لبن الســامي الفرنســي ف
ســبتمبر مــن العــام 1939 وحــل المجلســين النيابييــن فــي كل مــن ســوريا ولبنــان. وفــي تلــك الفتــرة، 
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كانــت األراضــي اللبنانيــة – الخاضعــة لانتــداب الفرنســي -أراٍض حربيــة وتطبق فيها األحــكام العرفية. 
إال أن فرنســا قــد انهزمــت امــام الجيــش األلمانــي الــذي احتــل باريــس فــي حزيــران 1940، وتألفــت 
حكومــة فــي فرنســا وهــي المعروفــة بحكومــة فيشــي. توحــدت الصفــوف بيــن الفرنســيين أنفســهم وبيــن 
ــي.  ــن ولكــون عدوهــم واحــد وهــو الخطــر األلمان ــدرء خطــر األلمــان عــن األخيري ــك ل ــز وذل اإلنكلي

واتفــق الطرفــان علــى اعــان اســتقال لبنــان وســوريا وذلــك خشــية اتفــاق الشــعبين مــع النازييــن.15

ــي 21  ــرارات الصــادرة ف ــع الق ــرو إلغــاء جمي ــرال كات ــرر الجن ــي 18 آذار/ مــارس 1943، ق وف
أيلــول/ ســبتمبر 1939 وإعــادة العمــل بالدســتور وألغــى طريقــة تعيين النــواب. وعلى إثــره أصبح جميع 
النــواب منتخبيــن وليــس باالنتخــاب والتعييــن معــاً. وفي 21 أيلول/ ســبتمبر 1943 انتخب الشــيخ بشــارة 
الخــوري أول رئيــس للجمهوريــة وبــرزت معالــم الميثــاق الوطنــي بيــن المســلمين والمســيحيين وتشــكلت 
الحكومــة برئاســة ريــاض الصلــح وعــدد مــن الــوزراء يمثلــون الطوائــف الرئيســية فــي البــاد.16 ونظراً 
ألهميــة الميثــاق الوطنــي بيــن كل مــن الرئيســين، أثيــرت مســألة تحديــد الطبيعــة الدســتورية للميثــاق 
الوطنــي، إال أنــه اتفــاق غيــر مكتــوب يؤكــد علــى أهــم المبــادئ التــي تخــص اللبنانييــن. ومــن المبــادئ 
المؤسســة التــي نــص عليهــا الوفــاق الوطنــي، التأكيــد علــى هويــة لبنــان وســيادته وأنــه ذات وجــه عربــي 

ووطــن مشــترك لجميــع اللبنانييــن وعلــى تعــاون وثيــق مــع الــدول العربيــة.17

تقدمــت الحكومــة ببيانهــا الــوزاري فــي 7 تشــرين األول 1943 الــذي يعتبــر وثيقــة أساســية ثانيــة 
ــاق الوطنــي. وأهــم مــا ورد هــو دعــوة مجلــس  ــى الميث ــداً عل ــة وتأكي بعــد خطــاب رئيــس الجمهوري
النــواب إلــى التعــاون مــع الحكومــة فــي ســبيل تعديــل الدســتور وفقــاً لمــا يتــاءم مــع وضــع االســتقال. 
ــى  ــم عل ــتوري وغضبه ــل دس ــي أي تعدي ــيين ف ــؤ الفرنس ــع تلك ــذا الوض ــر ه ــي أن يثي ــن الطبيع وم
رجــال االســتقال، وخصوصــاً أن منــدوب الحكومــة الفرنســي كاتــرو قــد توجــه نحــو الجزائــر. وإزاء 
مماطلــة الفرنســيين، حســمت الحكومــة أمرهــا فــي تشــرين الثانــي مــن العــام 1943 برئاســة رئيــس 
ــى  ــه إل ــي ودعوت ــس النياب ــى المجل ــواد الدســتورية إل ــل الم ــة مشــروع تعدي ــت إحال ــة وتم الجمهوري
جلســة اســتثنائية للبــت فــي المشــروع فــي 8 تشــرين الثانــي 1943. بالطبــع، حــاول الفرنســيون عرقلــة 
اجتمــاع المجلــس إال أن الجلســة انعقــدت برئاســة رئيــس مجلــس النــواب األســتاذ صبــري حمــادة وتــم 

التصويــت باإلجمــاع باســتثناء صــوت واحــد وصــدر فــي اليــوم التالــي.18

المطلب الثاني: انعكاسات الميثاقية الدستورية على الواقع اللبناني 

تبلــورت معالــم األزمــات واالنقســامات السياســية فــي لبنــان عقــب االســتقال نتيجــة لعــدة ظــروف 
دوليــة، إقليميــة وداخليــة. وقــد أدى ذلــك إلــى انفجــار فــي الشــارع اللبنانــي واصطفافــات بلغــت ذروتهــا 
فــي حــرب وحشــية بيــن كل مــن الطرفيــن المتنازعيــن. ولــم يتوقــف شــال الــدم إال عندمــا أبــرم الفرقــاء 

وثيقــة الوفــاق الوطنــي أي مــا يعــرف باتفــاق الطائــف.
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الفرع األول: انفجار األزمات المتتالية في الحرب األهلية. 	

انقســم اللبنانيــون منــذ نشــأة لبنــان الكبيــر إلــى فريقيــن حيــث كان يتطلــع األول إلــى الحمايــة األجنبيــة 
مــن الجانــب الفرنســي والثانــي الــذي كان يــرى فــي الوحــدة مــع ســوريا اســتكماالً النتمائــه العربــي. إال 
أنــه فــي فتــرة االســتقال فــي 1943 تــم التوافــق بيــن السياســيين آنــذاك أن ال حمايــة أجنبيــة وال وحــدة 
مــع ســوريا وذلــك درًء للمخــاوف الناجمــة مــن جانــب الفرقــاء. لكــن المشــهد اللبنانــي عــرف فــي 1958 
أزمتــه الشــهيرة فــي عهــد الرئيــس كميــل شــمعون الــذي زعــزع الميثاقيــة الوطنيــة اللبنانيــة،19 وصــواًل 

إلــى األحــداث الداميــة فــي 1975 واســتمرار الحــرب إلــى حيــن وقفهــا إثــر اتفــاق الطائــف.20

ــة وأخــرى  ــي 13 نيســان العــام 1975 وكان لهــا عــدة أســباب داخلي ــة ف اندلعــت الحــرب األهلي
خارجيــة حيــث كانــت الرقعــة اللبنانيــة مكانــاً لتنفيــذ أجنــدات أجنبيــة.21 وكانــت هــذه األجنــدات مســتترة 
مــن خــال مشــروعية النشــاطات المصرفيــة تحــت مظلــة “قانــون الســرية المصرفيــة” التــي كانــت 
ــة. واســتقطب  ــة قضائي ــة رقاب ــة نفقاتهــا دونمــا أي ــك المشــاريع وتســهم فــي إنجازهــا وتغطي تخــدم تل
قانــون الســرية المصرفيــة العديــد مــن األمــوال ذات المصــادر المشــبوهة الســيما مــن الجــوار العربــي. 
أمــا األمــر المثيــر لاســتغراب أن لبنــان قــد أبــدع فــي تطبيــق قانــون الســرية المصرفيــة بــل وأكثــر 
صرامــة مــن بلــدان رائــدة فــي هــذا المجــال. بنــاء علــى ذلــك فــإن تغطيــة نفقــات الحــرب االهليــة كانــت 
ممولــة وبســرية تامــة وبذلــك بقــي القطــاع المصرفــي “آمنــاً” ومتواجــٌد بيــن النقــاط األكثــر خطــورة 

الســيما بيــن المناطــق التــي تقصــف علــى بعضهــا.22

أمــا بالنســبة لألســباب األساســية التــي أدت إلــى الحــرب األهليــة فهــي عديــدة. ومــن تلــك األســباب 
ــر  ــة التحري ــي لمنظم ــل الفدائ ــذي شــّرع العم ــام 1969 ال ــي الع ــاق القاهــرة ف ــا اتف ــد البعــض أنه يعتق
الفلســطينية المنطلقــة مــن لبنــان، األمــر الــذي ســّوغ إلســرائيل باعتداءاتهــا المتكــررة علــى لبنــان كمــا 
باجتياحهــا لبنــان فــي العــام 1982. كمــا أن إســرائيل كانــت تســعى إلــى مــّد شــبكاتها وعاقاتهــا مــع 
بعــض األطــراف فــي لبنــان.23 إال أنــه فــي لبنــان هنــاك مــن مــّد جســور التواصــل معهــا كمــا أن هنــاك 
مــن تصــدى لهــا علــى المحــور الثانــي لمحاربتهــا. فاســتثار ذلــك الوضــع اليســار اللبنانــي كمــا الحــركات 
الشــعبية الممتعضــة مــن ذلــك. مــن جهــة أخــرى، كان للتغيــر الديموغرافــي يــًدا فــي انــدالع الحــرب 
وذلــك بســبب عجــز الميثــاق الوطنــي عــن مائمــة التمثيــل السياســي العــادل وتولــي المناصــب العليــا 
فــي البــاد، مــع الواقــع الســكاني الجديــد. فالسياســة تلــك كانــت تعتمــد علــى اإلحصــاء الســكاني األخيــر 

الُمجــرى فــي العــام 1932 وتــوزع المقاعــد النيابيــة علــى قاعــدة )6 للمســيحيين /5 للمســلمين(.24

أمــا الشــرارة التــي أشــعلت الحرب والتي كان ستشــتعل لســبب أو آلخر نظراً للنفــوس المهيأة لذلك، 
كان فــي حادثــة “البوســطة” الشــهيرة فــي عيــن الرمانــة بحــق مجموعــة من الفلســطينيين.25 ســرعان ما 
امتــدت رقعــة القتــال لتفصــل بيــن المناطــق وتقســيم بيروت إلى قســمين “الشــرقية” أي القســم المســيحي 
ــش الســوري -  ــدى دخــول الجي ــاً ل ــر تفاقم ــة” أي القســم ذي الســكان المســلمين. ازداد األم  و”الغربي
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المدجــج بأســلحة متقدمــة عــن تلــك المتواجــدة بيــن اللبنانييــن المتقاتليــن علــى األراضــي اللبنانيــة. كمــا 
وقعــت الخافــات والنزاعــات بيــن الفريــق الواحــد واألحــاف فــي مــا بينهــا واجتياحيــن إســرائيليين فــي 
العــام 1978 والعــام 1982 والمجــازر الفلســطينية، واشــتباكات الجيــش اللبنانــي مــع القــوات الســورية 
ــا كان يعــرف بحــرب  ــة )م ــوات اللبناني ــع الق ــش م ــر( واشــتباك الجي ــا كان يعــرف بحــرب التحري )م
اإللغــاء(. كل تلــك المعــارك المتداخلــة، لــم تكــن إال لزيــادة الدمــاء حيــث يبــدو ذلــك جليــاً فــي عمليــات 
زرع الســيارات المفخخــة وتفجيرهــا فــي االحيــاء الشــعبية فقــط لزيــادة عــدد الضحايــا فــي كل الصفــوف 
المتقاتلــة. لــم تنتــه الحــرب اللبنانيــة إال عندمــا جــاء اإليعــاز الدولــي لوقــف الحــرب األهليــة اللبنانيــة فــي 

العــام 1989 بالتوقيــع علــى اتفــاق الطائــف حيــث تــم انهــاء الحــرب فعليــاً فــي العــام 26.1990

الفرع الثاني: انهاء الحرب في اتفاق الطائف. 2

انعقــد اتفــاق الطائــف فــي المملكــة العربيــة الســعودية حضــره 62 مــن النــواب اللبنانييــن مــن أصل 
73 الذيــن ظلــوا علــى قيــد الحيــاة، الــذي كان قــد تألــف مــن 99 عضــواً. والذيــن قــد تــم انتخابهــم قبــل 
الحــرب األهليــة اللبنانيــة المندلعــة فــي 1975. تــم االتفــاق علــى عــدة بنــود ولــم يُصــر إلــى اســتفتاء 
ــات  ــار التعدي ــي إط ــم. وف ــة واليته ــواب المنتهي ــك الن ــة بأولئ ــعب ممثل ــت إرادة الش ــل كان ــعبي ب ش
السياســية تــم االتفــاق علــى تقليــص صاحيــات رئيــس الجمهوريــة الــذي ال يتحمــل أيــة تبعــة إال عنــد 
خــرق الدســتور والخيانــة العظمــى. أمــا بالنســبة إلــى صاحيــات رئيــس الحكومــة ومجلــس الــوزراء 
ــة كانــت  ــه مجتمعــاً،27 بعــد أن كانــت الســلطة التنفيذي ــة ب ــم تحديدهــا وأنيطــت الســلطة التنفيذي ــد ت فق

منحصــرة برئيــس الجمهوريــة.28 

وبُعيــد االســتقال، تــم تعديــل الدســتور بإلغــاء المــواد المتعلقــة باالنتــداب ولــم يُصــر إلــى تصويــب 
المســار الديمقراطــي فــي الدولــة أي بتعديــل الدســتور علــى النحــو الــذي يُحســن مــن تطبيــق النظــام 
البرلمانــي.29 وظــل لبنــان يــرزح منــذ ذلــك الحيــن فــي نظــام رئاســي ُمقَنــع وظلــت لرئيــس الجمهوريــة 
ســلطة لحــل البرلمــان وحــل الحكومــة وتعيينهــا. ومــن هنــا كانــت الحاجــة إلــى تعديــل يعيــد التــوازن 
ــك  ــن تل ــة وبي ــس الجمهوري ــؤولية رئي ــلطات ومس ــن س ــز بي ــي التميي ــلطات وبالتال ــن الس ــا بي ــي م ف

المتصــّورة بحــق رئيــس الحكومــة.30

حملــت وثيقــة اتفــاق الطائــف فــي طياتهــا الحــث علــى إجــراء اإلصاحــات السياســية كمــا نصــت 
علــى إنشــاء مجلــس أعلــى لمحاكمــة الرؤســاء والــوزراء وإنشــاء مجلــس دســتوري يضطلــع بمهمــة 
تفســير الدســتور ومراقبــة دســتورية القوانيــن والبــت فــي النزاعــات الناشــئة عــن االنتخابــات النيابيــة 
ــاء  ــة وإنش ــة اإلداري ــاد الامركزي ــة كاعتم ــة اإلصاحــات االجتماعي ــل الوثيق ــم تغف ــية.31 ول والرئاس
خطــة إنمائيــة شــاملة لــكل لبنــان فــي ســبيل تنميتهــا بشــكل متــوازن علــى كافــة األراضــي اللبنانيــة 
ــرف  ــى الع ــا حافظــت عل ــة. إال أنه ــي للتنمي ــس االقتصــادي واالجتماع ــاء المجل ــى إنش ــة إل باإلضاف
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الدســتوري المتبــع فــي تقســيم المراكــز الكبــرى الثــاث بحســب الطائفــة لــكل مركــز كمــا أنهــا أبقــت 
علــى توزيــع المقاعــد النيابيــة والوزاريــة وقيــادة الجيــش وقــوى األمــن تبعــاً للمذاهــب الطائفيــة.32

ــة.  ــة العربي ــى الهوي ــد عل ــألة التأكي ــبق، مس ــا س ــة عم ــل أهمي ــي ال تق ــارة والت ــاط المث ــن النق وم
ــا،  ــر بعــض المخــاوف والجــدل حوله ــت تثي ــي كان ــان مــن المســائل الت ــة للبن ــة العربي ــر الهوي وتعتب
فالميثــاق الوطنــي اعتبــر باإلجمــاع أن لبنــان ذو وجــه عربــي عــام 1943. وقــد جــاءت وثيقــة الوفــاق 
الوطنــي لتكــرس ذلــك فــي نــص دســتوري يحســم الشــك والجــدل حولهــا نظــراً لبعــض التخــوف بيــن 

الخلــط بيــن العروبــة واإلســام.33 

 المبحث الثاني: تأكيد السالم السلبي إثر تعديل الطائف 

ــث أن الحــرب واضحــة  ــه ودراســة معالمــه. فحي ــب عن يظهــر الســام الســلبي مــن خــال التنقي
كالشــمس إال أن الســام الســلبي يــكاد أن يكــون مســتتراً بحــاالت الترقــب أو القلــق أو اإلنهيــار 
االقتصــادي الــذي ليــس إال تجســيداً لظاهــرة العنــف البنيــوي. وهنــا ال بــد مــن مقاربــة الطائــف مــن 
منظــار تحليلــي وتقييمــه فــي ســبيل الحكــم عليــه ومعرفــة مــدى تأثــر لبنــان فــي العنــف البنيــوي. وقــد 
بــرزت تلــك المعالــم مــن خــال عــدة أمــور منهــا اإلحجــام عــن تطبيــق اتفــاق الطائــف بشــكل كامــل، 
كمــا احتوائــه علــى عــدة ثغــرات. مــن جهــة أخــرى يبــرز جليــاً الشــغور فــي المؤسســات الدســتورية 

ــة بالبــاد. وتاحــق األزمــات المختلف

المطلب األول: قصور اتفاق الطائف عن تحقيق السالم اإليجابي

كــرس اتفــاق الطائــف الســام الســلبي فــي لبنــان بيــن أبنائــه وذلــك بســبب افتقــاره إلــى تأميــن آليــة 
محاســبة سياســية فاعلــة وعجــزه عــن تأميــن العدالــة االجتماعيــة للبنانييــن وعجــزه أن يكــون الفيصــل 

فــي ســيادة القانــون والتصــدي لألزمــات الدســتورية المتاحقــة. 

الفرع األول: اإلخفاق في تنفيذ بنود اتفاق الطائف. 	

تحولــت بنــود اتفــاق الطائــف بجزئهــا األكبــر إلى مواد دســتورية بموجــب قانون دســتوري رقم 18 
تاريــخ 21/9/1990، الــذي أضــاف علــى الدســتور اللبنانــي مقدمــة وأتــى بتعديــل 31 مــادة منــه.34إال 
أن هنــاك بنــود أخــرى قــد أدرجــت فــي وثيقــة الطائــف ولكنهــا لــم تلــَق التطبيق المنشــود. ولعــّل من تلك 
البنــوداً أن يعــود المهجــرون إلــى بلدتهــم وقراهــم. وفــي الواقــع لم تلــق تلك العــودة الحل النهائي لمأســاة 
 المهجرين. من جهة أخرى لحظت وثيقة الطائف أهمية في تصويب عملية االنتخابات وديموقراطيتها. 



8 | العوامل الدستورية المكرسة للسالم السلبي في لبنان

ــاق  ــا الســيما بعــد اتف ــات تاريخيّ ــد مــن التعدي ــد شــهدت العدي ــة ق ــات اللبناني ــرى أن االنتخاب ــا ن وهن
ــذي يحقــق التمثيــل الصحيــح للشــعب.35 ومــن المســائل  ــى القانــون ال ــم تْصــُف إل الطائــف إال أنهــا ل
الجوهريــة أيضــاً التــي تطــرق لهــا الطائــف، هــي مســألة حــل المليشــيات وتســليم الســاح، إال أنهــا 

ــة السياســية حولهــا وتداعياتهــا.36 ــان نظــراً للجدلي ــق فــي لبن ــة التطبي ــت مســألة حساســة لناحي الزل

ــكلها  ــعة بش ــة الموّس ــة اإلداري ــاد الامركزي ــل اعتم ــام تفعي ــرات أم ــة عث ــرى، ثم ــة أخ ــن جه م
ــاة المواطنيــن ويمكنهــم مــن ممارســة حقوقهــم بشــكل أفضــل، فــي  الصحيــح األمــر الــذي يســهل حي
ســبيل التطــور الخدماتــي والعمرانــي واإلنمائــي. وفــي هــذا الســياق، لــم يفعّــل الطائــف أيضــاً لناحيــة 
تحقيــق االعمــار واإلنمــاء المتــوازن علــى جميــع األراضــي اللبنانيــة فــي مــا بيــن المناطــق. أمــا علــى 
ــر  ــك األم ــان. كذل ــي لبن ــة ف ــي المناهــج التعليمي ــد ف ــخ بع ــاب التاري ــد كت ــم يوّح ــي فل ــد التعليم الصعي

بالنســبة إلــى ســيادة لبنــان علــى كافــة أراضيــه فلــم يُكتــب لهــا أن تتحقــق بعــد.

وحيــث أن الطائــف قــد نــص علــى إلغــاء الطائفيــة السياســية فــي لبنــان فــإن لبنــان ال زال يــرزح 
ــي ســبيل  ــة ف ــة انتقالي ــده لمرحل ــادة 95 مــن الدســتور، وتحدي ــى الرغــم مــن نــص الم ــا عل ــي ظله ف
ذلــك.37 ومــن هنــا يفهــم أن الطائــف قــد مّهــد الطريــق إلــى إلغــاء الطائفيــة السياســية وينتظــر النــص 

انفراجــات التطبيــق.

ــي عــن  ــام السياســي والتخل ــة النظ ــي علمن ــس ف ــرى البعــض أن الحــل لي ــة أخــرى، ي ــن ناحي م
ــد تكــرس فــي مشــكلتين رئيســيتين. أمــا  ــة ق ــي الدول ــي ف ــك ألن الفشــل الحقيق النظــام الطائفــي38، ذل
األولــى فهــي أن الطائــف قــد أكــد توزيــع مناصــب الفئــة األولــى علــى األســاس الطائفــي الــذي انســحب 
علــى كافــة اإلدارات والمؤسســات فــي الدولــة علــى حســاب الكفــاء واالســتحقاق بغيــة تأميــن الغطــاء 
التوافقــي السياســي علــى التعيينــات؛ وبطبيعــة الحــال ضعفــت الدولــة. أمــا المشــكلة األخــرى هــي أن 
الطائــف لــم يســتطع القضــاء علــى حالــة التســلح بشــكل كامــل ممــا أدى إلــى االخــال بميــزان القــوى 
بيــن الطوائــف وحلــول التهديــد مــكان التوافــق السياســي الوطنــي. وقــد زاد ذلــك أيضــا مــن ضعــف 
الدولــة.39 يــؤدي واقــع الحــال إلــى التســليم بــأن هاتيــن المشــكلتين همــا أســاس للســام اإليجابــي الغائــب 
عــن لبنــان، إال أنــه ال يمكــن موافقــة تلــك النظريــة بالتراخــي مــع النظــام الطائفــي أو اإلبقــاء عليــه 
لســببين، أمــا األول فهــو أن إلغــاء الطائفيــة السياســية كان هدفــاً لحكومــة االســتقال التــي أعلنــت فــي 
ــه. أمــا الســبب الثانــي فيكمــن فــي ضــرورة االلتجــاء الــى تطبيــق  ــوزاري بأنهــا تســعى الي بيانهــا ال
مــواد الدســتور – ال ســيما المــادة -95 عوضــاً عــن التراخــي فــي تطبيــق أحكامــه وســد الذرائــع أمــام 

السياســيين فــي ترســيخ عــادة التوافــق الباطنــي فــي االلتفــاف علــى النصــوص الدســتورية.

مــن ناحيــة أخــرى، يُاحــظ فــي المــواد التــي تــم تعديلهــا الســيما تلــك التــي أعــادت التــوازن الــى 
ــس  ــن رئي ــا بي ــة وم ــس الجمهوري ــن رئي ــا بي ــة فيم ــة التوافقي ــاد، تكريســها للصيغ ــي الب الســلطات ف
ــق السياســي كان  ــك التواف ــن ذل ــن الدســتور. لك ــادة 55 م ــال الم ــى ســبيل المث ــوزراء؛ عل ــس ال مجل
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متأثــراً منــذ تعديــل الدســتور فــي العــام 1990 حتــى العــام 2005 بالوجــود الســوري، واســتحال الــى 
تعطيــل مؤسســي بعــد ذلــك.40

والســؤال الــذي يُطــرح، هــل مــن الممكــن اســتكمال اتفــاق الطائــف أم اســتبداله؟ لعــل الجــزء الــذي 
ــى  ــور إل ــة العب ــون مرحل ــة السياســية أن يك ــاء الطائفي ــق بإلغ ــف والمتعل ــاق الطائ ــن اتف ــق م ــم يطب ل
انتخــاب مجلــس نيابــي خــارج القيــد الطائفــي، ولكــن مــع المحافظــة علــى مبــدأ المناصفــة. 41 مــن جهــة 
أخــرى، كان هنــاك دعــوات إلــى عقــد مؤتمــر تأسيســي يناقــش األمــور التــي عجــز اتفــاق الطائــف 
ــات  ــص صاحي ــى تقلي ــراض البعــض عل ــا البعــض )كاعت ــه به ــي وصم ــرات الت ــا أو الثغ عــن حله
رئيــس الجمهوريــة، أو مثــا المطالبــة بالمثالثــة42 عوضــاً عــن المناصفــة، أو مهلــة تشــكيل الحكومــة(. 
وكان أول الداعيــن إلــى ذلــك هــو حــزب هللا )مكــون شــيعي( الــذي عــاد وصــرف النظــر عنهــا فــي 
ــرك  ــي. كمــا راودت هــذه الفكــرة النائــب طــال أرســان )مكــون درزي(. أمــا البطري الوقــت الحال
المارونــي فقــد دعــا إلــى عقــد اجتماعــي جديــد بُعيــد اتفــاق الطائــف، إال أن ذلــك يتطلــب اســتجابة مــن 
ــاً نظــراً لتعــدد وجهــات النظــر والتطلعــات لــدى  جميــع الفرقــاء وتوافقهــم، األمــر غيــر الــوارد حالي
اللبنانييــن. وال يخفــى علــى القاصــي والدانــي وتحديــداً فــي هــذه األزمــات التــي يعيشــها لبنــان اليــوم أن 
هــذه المســائل ولئــن كان طرحهــا مهمــاً إال أن هنــاك تخــوف مــن ســوق لبنــان نحــو المجهــول.43 هــل 

الطائفيــة تلغــى أوالً مــن النصــوص أم مــن النفــوس؟44

الفرع الثاني: دور اتفاق الطائف في تحقيق السالم . 2

ــاق  ــر اتف ــة وإنمــا هــو أكث ــي لألزمــة اللبناني ــأت بحــل نهائ ــم ي ــه ل ــاق الطائــف أن ــم اتف يمكــن تقيي
سياســي ومدخــل إلــى الســام النهائــي،45 حيــث تــّم التركيــز علــى إثره فقــط علــى التعديات الدســتورية 
للعــام 1990. فعمليــة اإلصــاح الدســتوري بعــد النزاعــات والحــروب ال تكتفــي فقــط بالتركيــز علــى 
ــن  ــه، ال يمك ــة. وعلي ــة االنتقالي ــاء للعدال ــة بن ــرن بخط ــي أن تقت ــا ينبغ ــاد، وإنم ــا للب ــة العلي الوثيق
اختــزال أي مــن خيــاري التعديــل الدســتوري أو بنــاء العدالــة االنتقاليــة بأحدهمــا، أو االســتعاضة عــن 
العدالــة االنتقاليــة باإلصاحــات الدســتورية أو العكــس. وتتضــح معالــم العدالــة بدعائمهــا األربــع وهي: 
ــّم تحليــل مــدى  ــة، وجبــر الضــرر، وعــدم التكــرار.46 وإذا ت الحصــول علــى حقيقــة، وتحقيــق العدال
تطبيــق هــذه النقطــة األخيــرة، فتــكاد أن تكــون دعائــم العدالــة االنتقاليــة مغيّبــة عــن التحقّــق ال ســيما 

لناحيــة عــدم التكــرار.47 

مــن جانــب آخــر، لــم تغــب الخلفيــة الطائفيــة مــن اتفــاق الطائــف وإنمــا كانــت متلطيــة بشــكل أو 
ــة االنتقــال مــن الطائفيــة السياســية – فــي  بآخــر. فصحيــح أنهــا قــد أرســت خطــة تحضيريــة لمرحل
أجــل غيــر مســمى - إال أنهــا مقابــل ذلــك اســتدركت إحــداث مجلــس جديــد وهــو مجلــس الشــيوخ الــذي 
ــة دون أن يعــرف أو أن  ــا المصيري ــي القضاي ــث ســتنحصر مهامــه ف ــة حي ــات الروحي ســيمثل العائ
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يفســر مــا المقصــود بالقضايــا المصيريــة. ولعــّل ذلــك يفّســر أســباب التحفظــات إذ أنــه لــم يحــظ اتفــاق 
الطائــف بالتأييــد الكامــل مــن جميــع الفرقــاء وذلــك بســبب المآخــذ الســلبية التــي أحدثــه48 مــن جهــة 
أخــرى بســبب الجنــوح مــن المتفــق عليــه والتحييــد عنــه مــن خــال تطبيقــات أخــرى.49 كمــا لــم يطبــق 
الفرقــاء المجتمعــون مــا تــم االتفــاق عليــه فــي الطائــف عنــد العــودة إلــى لبنــان بــل إن هنــاك مــا قــد 
تــم النكــول عنــه مــن خــال إدخــال بعــض التعديــات علــى الدســتور لــم يكــن قــد تــم االتفــاق عليهــا.50

أمــا المعادلــة الكبــرى التــي تترجــم حقيقــة الســام الســلبي فهــي المســاومة السياســية التــي وصلــت 
إلــى حــد اإلذعــان، فقــد كان الســياق آنــذاك هــو إمــا التخلــي عــن صاحيــات رئيــس الجمهوريــة أو 
االسترســال فــي نزيــف الــدم بيــن أبنــاء الوطــن، إال أن البطريــرك المارونــي آنــذاك آثــر وقــف القتــال 

علــى التشــبث بالســلطة اإلجرائيــة لناحيــة صاحيــات رئيــس الجمهوريــة.51

ــاً أن الكفــة تميــل لصالــح الســلطة  وعنــد النظــر إلــى التــوازن فــي مــا بيــن الســلطات، يبــدو جلي
التشــريعية عــن الســلطة اإلجرائيــة وذلــك لعــدة أســباب منهــا أن لمجلــس النــواب ســاعة يشــاء إســقاط 
الحكومــة فــي حيــن أن الحكومــة مقيــدة بحالتيــن – مــن المســتبعد حدوثهما-لحــل مجلــس النــواب، 52 

وحالــة ثالثــة أخــرى تتعلــق بتعديــل الدســتور بموجــب المــادة 77 مــن الدســتور.53

مــن المؤســف أال يكتــب التفــاق للطائــف التنفيــذ الكلــي مــن أجــل الحكــم علــى نجاعتــه أو فشــله. 
لــم يســتطع هــذا النظــام بحســب الُجزئيــات المطبقــة منــه إرســاء العيــش المشــترك بيــن اللبنانييــن كمــا 
تغاضــى الزعمــاء عــن الشــق المتعلــق فــي إخــراج البــاد مــن الطائفيــة. نتيجــة لذلــك، ان ارتفــاع حــدة 

الخطــاب الطائفــي السياســي يــكاد أن يكــون بمنزلــة قنبلــة موقوتــة مترصــدة فــي قُطــر البــاد.54

المطلب الثاني: تحول اإلنهاك الديمقراطي إلى أزمات متعددة

إن ظــروف اتفــاق الطائــف تــكاد ال تشــبه ظروفنــا اليــوم، فاالتفــاق اآلنــف الذكــر تم فــي اآلونة التي 
كان لبنــان فيهــا تحــت الوصايــة الســورية. وكان دور األخيــرة بــارز فــي حــل الخافــات دائمــاً بيــن 
رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة ال ســيما عنــد عــدم التوافــق علــى بعــض األســماء فــي الــوزارات 
وفــي توزيــع الحقائــب الوزاريــة وغيرهــا كإقــرار قانــون االنتخــاب. وبُعيــد انســحاب القــوات الســورية 
مــن لبنــان بــرز ذلــك عنــد احتــدام الخافــات بيــن كل مــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة وذلــك 
بســبب لــزوم التوافــق بيــن كل منهمــا علــى عــدة أمــور مهمــة.55 ونظــراً إلــى اختــاف التطلعــات بيــن 
ــة  ــوزراء فــي الحكومــة وآلي ــات ال ســيما فــي مســألة عــدد ال كل مــن الرئيســين، طالمــا تنشــأ الخاف
الحصــول علــى األكثريــة فــي الــوزارة وهــو مــا يســمى بـــــ”الثلــث المعّطــل”. لذلــك، قــد تعتبــر هــذه 
المســألة مــن أوســع الثغــرات التــي تتســلل مــن خالهــا التدخــات الخارجيــة بغيــة حســم تلــك الخافات. 

ولعــل ذلــك مــا يفســر ســبب انقــاب البعــض علــى اتفــاق الطائــف.
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عــرف لبنــان عــدة تمديــدات للمجلــس النيابــي فــي فتــرة الحــرب األهليــة كان آخرهــا فــي 
ــد حصــل  ــة فق ــد الحــرب األهلي ــا بع ــة م ــي مرحل ــا ف ــنوات56. أم ــع س ــدة أرب 7/12/1989 وكان لم
ــد للمجلــس النيابــي فــي 20/6/2013 حيــث مــدد المجلــس لنفســه إلــى تاريــخ 20/11/2014  التمدي
وذلــك بحجــة الظــروف األمنيــة غيــر المواتيــة إلجــراء االنتخابــات. تقــدم رئيــس الجمهوريــة وعــدة 
ــذه،  ــد هــذا ووقــف تنفي نــواب إلــى المجلــس الدســتوري اللبنانــي بطعــن يقضــي إبطــال قانــون التمدي
إال ان المجلــس الدســتوري لــم يتمكــن مــن البــت بــه بســبب عــدم اكتمــال النصــاب النعقــاده. وتجــدر 
اإلشــارة إلــى أن ذلــك القانــون قــد اشــترط فــي طيــات التمديــد، إصــدار قانــون انتخــاب جديــد للبــاد. 
ــم يتــم مــن قبــل مجلــس النــواب. وفــي 5 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2014، أقــر  وهــو األمــر الــذي ل
95 نائبــاً مــن المجلــس بتمديــد واليتــه إلــى 20 حزيــران /يونيــو2017. وبالطبــع لــم يصــدر القانــون 
االنتخابــي الجديــد المنتظــر إال فــي17 حزيــران /يونيــو 2017 ممــا أدى بالمجلــس – تحــت ظــرف 
األمــر الواقــع الــذي ابتدعــه لنفســه-إلى تمديــد جديــد وذلــك حتــى 21 أيــار/ مايــو 2018، فــي ســبيل 

ــات.57  ــام باإلجــراءات الازمــة لحســن ســير االنتخاب ــن الحكومــة مــن القي تمكي

أمــا فــي مــا يتعلــق بالفراغــات الرئاســية، فقــد شــهدها لبنــان عــدة مــرات، امتــد الفــراغ الرئاســي 
ــزل  ــد ع ــك بع ــام 1952 وذل ــي الع ــه ف ــة 22 من ــبتمبر لغاي ــول/ س ــن 18 أيل ــى م ــرة األول ــي الم ف
الرئيــس بشــارة الخــوري حيــث تشــكلت حكومــة عســكرية برئاســة فــؤاد شــهاب، إلــى أن تولــى ســّدة 
ــل  الرئاســة كميــل شــمعون. أمــا الشــغور الثانــي فقــد امتــد عشــية انتهــاء واليــة الرئيــس أميــن الجميّ
الــذي كلّــف قائــد الجيــش آنــذاك ميشــال عــون بتشــكيل حكومــة عســكرية مؤقتــة. وقــد أدى ذلــك إلــى 
تنــازع الصاحيــات فــي مــا بيــن حكومتيــن، األولــى برئاســة رئيــس الحكومــة ســليم الحــص والثانيــة 
برئاســة العمــاد ميشــال عــون. أمــا الفــراغ الثالــث فقــد كان عنــد انتهــاء واليــة الرئيــس اميــل لحــود 
وذلــك بســبب تعــذر االتفــاق علــى انتخــاب خلــف لــه، حيــت تولّــت حكومــة الرئيــس فــؤاد الســنيورة 
آنــذاك صاحيــات رئيــس الجمهوريــة إلــى حيــن انتخــاب العمــاد ميشــال ســليمان رئيســاً للجمهوريــة. 
وقــد دخــل الرئيــس ميشــال ســليمان وحيــداً إلــى القصــر وخــرج كذلــك، بمعنــى أنــه لــم يتســلم الرئاســة 
ــدأت  ــو 2014 ابت ــي 24 أيار/ماي ــه ف ــد انتهــاء واليت ــى ســلفه. فعن ــع إل ــم يســلمها بالطب ــه ول مــن خلف
مرحلــة الشــغور إلــى حيــن اســتام الرئيــس ميشــال عــون رئاســة الجمهوريــة فــي 31 تشــرين األول/

ــر 58.2016  أكتوب

لــم يكــن شــغور مجلــس الــوزراء بعــد الطائــف فــي لبنــان عاديــاً إثــر واقعــة اغتيــال رئيــس الــوزراء 
رفيــق الحريــري -علــى الرغــم مــن أنــه ليــس أول رئيــس وزراء لبنانــي تم اغتيالــه- فصحيح أن الشــغور 

لــم يــدم طويــاً، إال أنــه مــن الناحيــة السياســية قــد كان محطــة فارقــة فــي السياســة الداخليــة اللبنانيــة. 59
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فــي 14 شــباط/ فبرايــر العــام 2005، انعقــدت جلســة مجلــس النــواب لمناقشــة مشــروع قانــون 
االنتخابــات. ومــرت الجلســة بســام علــى الرغــم مــن أهميــة الموضــوع الــذي كان يشــغل اللبنانييــن، 
فــي الوقــت ذاتــه وقــع انفجــار كبيــر فــي بيــروت الــذي أودى بحيــاة رئيــس الــوزراء رفيــق الحريــري 
و26 شــخصاً مــن بينهــم مواطنيــن أبريــاء. شــكل االنفجــار الكبيــر صدمــة وطنيــة كمــا أن المواقــف 

الديبلوماســية والسياســية لــم تتأخــر. 

مــن جانــب آخــر، تحولــت العديــد مــن أصابــع االتهــام نحــو ســوريا واألجهــزة األمنيــة اللبنانيــة 
ــباط/  ــي 18 ش ــت ف ــات وأعلن ــك التكت ــت تل ــره اجتمع ــى إث ــادث. وعل ــؤولية الح ــا مس ــة إياه محمل
ــة  ــش الســوري، والمطالب ــو انســحاب الجي ــث المقصــود ه ــر 2005 “انتفاضــة االســتقال” حي فبراي
بتشــكيل حكومــة انتقاليــة تشــرف علــى االنتخابــات، كمــا امتــألت الســاحات اللبنانيــة بالمتظاهريــن بيــن 
المؤيديــن والمعارضيــن. فــي 10 آذار/مــارس 2005، كلــف الرئيــس لحــود الرئيــس عمــر كرامــي 
لتشــكيل الحكومــة الجديــدة. ورفضــاً لذلــك، قامــت مظاهــرة حاشــدة فــي الرابــع عشــر مــن آذار شــارك 
فيهــا العديــد مــن المناهضيــن لسياســة الرئيــس لحــود وللنظــام الســوري وللرجــاالت المحســوبين فــي 
جناحهــم السياســي. وفــي 13 نيســان/ أبريــل 2005 تــم انســحاب القــوات العســكرية مــن لبنــان. أصــدر 
ــي  ــة للنظــر ف ــق دولي ــة تحقي ــكيل لجن ــذي قضــى بتش ــم 1595 ال ــرار رق ــي الق ــن الدول ــس االم مجل
القضيــة. وفــي 30 أيــار/ مايــو 2007 تــم إنشــاء المحكمــة الدوليــة الخاصــة باغتيــال الرئيــس رفيــق 
الحريــري بموجــب القــرار 1757 الصــادر عــن مجلــس األمــن وعلــت وتيــرة التطــورات السياســية 

التــي أدت إلــى اســتقالة الرئيــس عمــر كرامــي وشــكل الرئيــس نجيــب ميقاتــي حكومتــه.60

أنشــئ المجلــس الدســتوري بموجــب اتفــاق الطائــف كهيئــة ذات طابــع قضائــي تنــاط بها مســألة الرقابة 
علــى دســتورية القوانيــن ومراقبــة االنتخابــات النيابيــة والرئاســية. إال أن هذا المجلس لم يســلم من التعطيل. 
عمليــاً بــدأ المجلــس عملــه عنــد إقــرار قانون إنشــائه فــي 14 تموز/يوليــو 1993 أي بعد ثاث ســنوات من 
تعديــل الدســتور والنــص علــى انشــائه، وعيــن أعضــاء هــذا المجلــس فــي نهايــة العــام، وقــد تأخــر صــدور 
النظــام الداخلــي للمجلــس الدســتوري إلــى العــام 61،1996 ويذكــر أن النظــام الداخلــي نــص علــى انتخــاب 
ــن خمســة منهــم باالنتخــاب مــن مجلــس  أعضــاء المجلــس بحيــث أن يكــون عــدد االعضــاء عشــرة يعيّ
النــواب والخمســة الباقــون ينتخبــون مــن قبــل مجلــس الــوزراء، وال تنتهي عضويــة أعضــاء المجلس دفعة 
واحــدة بــل نصفهــم، ومــن ثــم يصــار إلــى انتخابهــم مــن قبل أحــد المرجعيــن. وفي حزيــران/ يونيــو 2005 
أصــدر مجلــس النــواب قانونــاً أجــل بموجبــه بــت المجلــس الدســتوري بالطعــون االنتخابية أمامــه ريثما يتم 
اســتكمال تعييــن أعضــاء المجلــس المنتهيــة واليتهــم. ومــا كان مــن المجلــس إال أن تــم تقديــم طعــن أمامــه 
بهــذا القانــون وقــد أصيــر إلــى إبطالــه. إال أن مــا حــدث 5 مــن أعضــاء المجلــس قــد أعلنــوا وقــف أعمالهم. 
وبالتالــي حــدث الفــراغ الفعلــي فــي هــذه المؤسســة الدســتورية.62 وفــي العــام 2012، لــم يُصــر إلــى إجراء 
القرعــة لخــروج خمســة أعضــاء مــن المجلــس بــل تــم إلغاؤهــا63 مــع العلــم أن ذلــك المجلــس قــد تــم تجديده 

بجميــع أعضائــه دفعــة واحــدة حيــث ال أعضــاء منتهيــة واليتهــم حكمــاً بمضــي الســنوات الســّت.64
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ــي  ــا ف ــاهمت بدوره ــي س ــة الت ــة وخارجي ــباب داخلي ــدة أس ــة لع ــة نتيج ــة االقتصادي ــر األزم تعتب
ــك المركــزي وغيرهــا. ومــن هــذه  ــاق الحكومــي وتراجــع احتياطــات البن ــام واإلنف ــن الع ــادة الدي زي
األســباب الكامنــة وراء تلــك األزمــة هــي هندســة االقتصــاد اللبنانــي وقيامــه علــى القطــاع الســياحي 
والمصرفــي. باإلضافــة إلــى ذلــك يعانــي لبنــان مــن أزمــة فســاد وانعــدام الشــفافية ونهــب حوالــي 52 
ــة ال يعــرف كيــف وأيــن صرفــت، باإلضافــة إلــى أزمــة المصــارف  مليــار دوالر مــن خزينــة الدول
فــي لبنــان التــي تســتولي علــى أمــوال المودعيــن.65 ولعــل الســبب الكامــن وراء تفاقــم تلــك االزمــات 
هــو الخلــل البنيــوي فــي النظــام الطائفــي اللبنانــي الــذي يحــول دون وضــع سياســات رشــيدة وزاد مــن 

الهــدر فــي مــوارد الدولــة وتفشــي ثقافــة الفســاد.66

قــررت حكومــة الرئيــس فــؤاد الســنيورة فــي جلســة مجلــس الــوزراء المنعقــدة فــي 5 أيــار/ مايــو 
2008 اعتبــار شــبكة االتصــاالت التــي أقامهــا حــزب هللا علــى األراضــي اللبنانيــة أنهــا غيــر شــرعية 
وتتعــرض لســيادة لبنــان، كمــا تمــت ماحقــة كل مــن يثبــت ضلوعــه بهــا، باإلضافــة إلــى إقالــة قائــد 
جهــاز أمــن المطــار مــن منصبــه آنــذاك المحســوب علــى حــزب هللا. إثــر ذلــك ظهــر تســلح عنيــف فــي 
بيــروت والمناطــق كــردة فعــل علــى قــراري مجلــس الــوزراء وهــو مــا عــرف بأحــداث 7 أيار/مايــو 

2008 التــي أعقبهــا ميثــاق الدوحــة لســحب المســلحين مــن الشــارع.67

ــق  ــم المناط ــت معظ ــة عم ــركات احتجاجي ــر 2019 ح ــي/ نوفمب ــرين الثان ــي 17 تش ــت ف خرج
ــقاط  ــة وإس ــوال المنهوب ــتعادة األم ــاد واس ــة الفس ــي ومكافح ــام الطائف ــقاط النظ ــة بإس ــة مطالب اللبناني
ــر عــن غضــب الشــارع نظــراً الســتفحال األزمــة  حكــم المصــرف. وكانــت هــذه االحتجاجــات تعبي
السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة ال ســيما فــي ظــل الميثاقيــة الطائفيــة والسياســات التــي أرســتها 
طيلــة تلــك األعــوام.68 ومــن جهــة أخــرى ال منــاص مــن القــول مــن أن مرحلــة مــا بعــد الطائــف قــد 
ــازاً  ــة التــي رســمتها للبــاد، واألكثــر انحي زادت مــن حــدة األزمــة مــن خــال السياســات االقتصادي
ألصحــاب الرســاميل الكبــرى والمتموليــن علــى حســاب الفقــراء، ويبــدو ذلــك جليــاً مــن خــال تصفيــر 
معــدل النمــو فــي البــاد وازديــاد الهــدر فــي مؤسســات الدولــة.69 ويكتمــل المشــهد بتدهــور األوضــاع 
ال ســيما قُبيــل إتمــام لبنــان مئويتــه األولــى بمــا يقــل عــن شــهر- فــي الرابــع مــن آب -2020 حيــث 
حصــل انفجــار مــدّو فــي مرفــأ العاصمــة بيــروت الــذي شــكل مأســاة كارثيــة.70 ســارعت فرنســا إلــى 
تصريحهــا بمــد يــد العــون للبنــان وقــدوم الرئيــس الفرنســي خــال يوميــن ملتقيــاً النــاس الناقميــن علــى 
ــر  ــي قصــر الصنوب ــف ف ــن أيلول/ســبتمبر ويق ــي األول م ــرة أخــرى ف ــود ويحضــر م ــم. ليع حكامه
فــي هيبــة تجلــى وقعهــا علــى الساســة اللبنانييــن، فبــدا مذّكــراً بأيــام الجنــرال ديغــول الــذي أعلــن فــي 

التاريــخ نفســه مــن العــام 1920 دولــة لبنــان الكبيــر.71
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تحتــدم المناوشــات السياســية وتتفاقــم ال ســيما عنــد الحديــث عــن الصاحيــات لــكل مــن المراكــز 
ــكيل  ــد تش ــه الخصــوص عن ــى وج ــات عل ــألة الصاحي ــور مس ــة، وتث ــي الجمهوري ــاث األول ف الث
الحكومــة، وفــي هــذا الســياق رفــض رئيــس الجمهوريــة للصيغــة الحكوميــة التــي قدمهمــا لــه لرئيــس 
ــكل  ــات ل ــارة مســألة الصاحي ــول/ ســبتمبر 2018 72 مباشــرة تمــت إث ــي 3 أيل ــف ف ــوزراء المكل ال
مــن الرئيســين وعقــد نــادي رؤســاء الحكومــة الســابقون اجتماعاتهــم الرافضــة ألي مــس بصاحيــات 
ــق  ــادر الفري ــل، ب ــي المقاب ــة. ف ــية وديني ــل شــخصيات سياس ــن قب ــم م ــم تأييده ــة، وت ــس الحكوم رئي
المؤيــد لرئاســة الجمهوريــة بطــرح دراســة قانونيــة تفيــد أن مهلــة الرئيــس المكلــف بتشــكيل الحكومــة 
ليســت مفتوحــة وبالتالــي يمكــن ســحب التكليــف منــه. احتدمــت معركــة الصاحيــات بيــن الفريقيــن إال 

أنهــا عــادت وبــردت.73 

ناهيــك عــن العــدوان اإلســرائيلي علــى لبنــان فــي 12 تمــوز 2006 74 األمر الذي أدى إلــى التدمير 
ــرة المســتخلصة  ــان. إال أن العب ــار لبن ــدت المؤتمــرات إلعــادة إعم ــي انعق ــل. وبالتال ــر والقت والتهجي
مــن تلــك الحــرب هــي ضــرورة وحــدة الصــف بيــن اللبنانييــن للحفــاظ علــى كيانهــم واســتمراريتهم 
واالبتعــاد عــن الشــرذمة التــي تجعــل منــه مطمعــا للخــارج.75 وتكــرار الخروقــات الدائمــة مــن قبــل 

إٍســرائيل للســيادة اللبنانيــة.

 الخاتمة 

ربطــاً بــكل مــا تقــدم، يمكــن اســتنتاج أن اللبنــة األولــى لهشاشــة المنظومــة التــي يعانــي منهــا لبنــان 
تعــود إلــى الســلطة المنتدبــة التــي وضعــت دســتوره متفــردةً بهامــش بســيط مــن التدخــل اللبنانــي إمــا 
لحفــظ مــاء الوجــه – أو لرفــع العتــب- جعلــت مــن لبنــان دولــة تُرســخ الطائفيــة فــي مــا بيــن أبنائهــا 
لتصبــح األخيــرة صلبــاً لقيــام الدولــة اللبنانيــة. كمــا أنهــا أرســت دســتوراً علــى قيــاس الســلطة المنتدبــة، 
ليجنــح األخيــر نحــو الخلــل السياســي فــي ميــزان الديمقراطيــة نحــو تكريــس الســلطات بيــد المفــوض 
الســامي الفرنســي، الــذي ســتؤول صاحياتــه إلــى رئيــس الجمهوريــة وتشــعر كل طائفــة فــي مــا بعــد 

“بالغبــن” وبالتالــي تتالــي األزمــات والحــروب والمناوشــات السياســية التــي ال تــكل.

ــي  ــا ف ــاء وإم ــروب الدم ــي ح ــا ف ــا إم ــث لهم ــن ال ثال ــن خياري ــي بي ــزاج السياس ــم الم ــد انقس وق
الســام الســلبي الــذي تــكاد شــرارة واحــدة منــه أن تعيــد البــاد إلــى الــوراء بــدالً مــن تقدمهــا. مــن 
ناحيــة أخــرى، تــم اســتنتاج أن اتفــاق الطائــف لــم يكــن إال حــاً لوقــف القتــال ونــزف الــدم، لكنــه لــم 
يــرَق إلــى كونــه حــاً مســتداماً للســام اإليجابــي المبتغــى بدليــل التعطيــات الدســتورية واألزمــات 
المتعاقبــة والمســتجدة دومــاً. وقــد كان الطائــف نفســه يلحــظ المرحلــة التدريجيــة للتخلــص مــن الطائفيــة 
السياســية التــي لــم تطبــق. وبالتالــي يصعــب الُحكــم علــى الطائــف كوثيقــة ُكّرســت فــي الدســتور ولــم 
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ــاق آخــر يحــل محــل  ــه ينبغــي االتجــاه نحــو اتف ــا أن ــا كان الســؤال إذا م ــا هــو الزم. وهن ــق كم تطب
الطائــف أو إعطــاء األخيــر فرصــة أخــرى لعــّل النخبــة الحاكمــة تتكــرم بتطبيقــه. وحيــث أنــه تمــت 
مناقشــة العوامــل الدســتورية التــي أدت إلــى الســام الســلبي، ومــن ثــم مناقشــة معالمــه كنتيجــة للبنــاء 
الدســتوري الهــش، يثــور التســاؤل عــن مــدى إمكانيــة الوصــول إلــى الســام اإليجابــي المكتمــل القــوام. 
كمــا يثــور التســاؤل عــن مــدى اســتجابة الشــعب لذلــك مــن خــال انتخــاب مجلــس ينــوب عنــه يحمــل 
الفكــر التنمــوي للمؤسســات الدســتورية فــي ســبيل بنــاء وطــن مســتقر، وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة، 

وتطبيــق الدســتور.

ان تحليــل اإلصاحــات التــي أدخلهــا اتفــاق الطائــف علــى نظــام الحكــم مــا زال غيــر كاٍف، ال 	 
ســيما تأثيرهــا علــى الشــلل المؤسســي. مــن الواجــب تحليــل غيــاب أي آليــة لكســر الشــلل عنــد 
عــدم توصــل رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة المكلــف الــى اتفــاق حــول أعضــاء الحكومــة 

)كتحديــد مهلــة زمنيــة أو امكانيــة حــل مجلــس النــواب(.

بصــورة أوســع، فــان هــذه الثغــرات قــد ســاهمت فــي تحويــل السياســيين اللبنانييــن للديمقراطيــة 	 
التشــاركية الــى نظــام محاصصــة يحــول دون التقــدم نحــو ســام ايجابــي. 
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تخطــي عمليــات االنتقــال نحــول التحــول: التفاعــل بيــن العدالــة االنتقاليــة وبنــاء الســتور، ورقــة السياســات رقــم 22 ( 6)
الصــادرة عــن المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات،)IDEA( و The University of Edinburgh، ص 15 

.https://bit.ly/3xjWjKE :و19. متــاح علــى الرابــط

ــنة ( 7) ــم 13 لس ــات الرق ــة سياس ــية، ورق ــوية السياس ــات التس ــي عملي ــاتير ف ــام والدس ــات الس ــي التفاق ــل الزمن التسلس
ــط:  ــى الراب ــاح عل ــات )IDEA(، ص 15 و17. مت ــة واالنتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي ــن المؤسس ــادرة ع 2016، ص

https://bit.ly/3HS6qeD تشــكيل هيئــة إلغــاء الطائفيــة السياســية، المؤتمــر األول برعايــة دولــة الرئيــس نبيــه بــري، 

ــى 2011. الطبعــة األول

الحجــار، أنــور، قــراءة فــي الدســتور اللبنانــي ميثــاق العيــش المشــترك نظــام الحكــم البرلمانــي فــي لبنــان، بيــروت، ( 8)
المنشــورات الحقوقيــة صــادر، د.س.

حاق، حسان، تاريخ لبنان المعاصر 1913-1952، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، بيروت 2010، ص 124.( 9)

حوري، عمر، القانون الدستوري، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 2، 2011.( 10)

خريســان، باســم علــي، العنــف البنيــوي دراســة فــي نظريــة جوهــان غالتونــج لتفســير العنــف، مجلــة العلــوم السياســية، ( 11)
2018، العــدد 55، ص 169.

خليل، محسن، الطائفية والنظام الدستوري في لبنان، بيروت، الدار الجامعية، 1992.( 12)

ديب، روجيه، لبنان المستقر، دار النهار، بيروت، 2011.( 13)

ذبيــان، كمــال، مــع اســتمرار تعثــر تشــكيل الحكومــة هــل انتهــت صاحيــة الطائــف اللبنانــي؟، صــدى الوطــن، الســنة ( 14)
. https://bit.ly/3CO4eRQ :34، العــدد 1702، 22-28 أيلــول /ســبتمبر 2018. متــاح علــى الرابــط

https://www.jstor.org/stable/422690
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ــات ( 15) ــط تجاذب ــان وس ــاذ لبن ــي” إلنق ــر تأسيس ــرح “ مؤتم ــف؟ ط ــاق الطائ ــة اتف ــت صاحي ــل انته ــال، ه ــان، كم ذبي
الرابــط:  علــى  متــاح   .2016 ســبتمبر   / أيلــول   23-17  ،1597 العــدد  الوطــن،  صــدى  مقلقــة،   طائفيــة 
https://bit.ly/3FFqgbh الــراوي، بدريــة، المشــهد اللبنانــي بعــد انفجــار مرفــأ بيــروت، رؤيــة تركيــة، الســنة 9، 

العــدد 4، ص 203 و207. متــاح علــى الرابــط: https://bit.ly/3CTK3SE ربـّـاط، إدمــون، ترجمــة حســن قبيســي، 
ــة قســم  ــان السياســي والدســتوري، منشــورات الجامعــة اللبناني ــن التاريخــي للبن ــورة، التكوي أعــّده للنشــر جــورج كت

الدراســات القانونيــة السياســية واإلداريــة، بيــروت 2002.
زيادة، بيار، التاريخ الدبلوماسي الستقال لبنان مع مجموعة من الوثائق، د.ن. 1969. ( 16)
الزيــن، أحمــد، حــاالت حــل المجلــس النيابــي وعاقــات الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، منشــور فــي كتــاب خليــل ( 17)

ــف  ــادات، مل ــوص – اجته ــات – نص ــده، دراس ــف وبع ــل الطائ ــي قب ــتور اللبنان ــف، الدس ــوان الناش ــدي، وأنط الهن
ــان، 2000. ــس لبن ــاب، طرابل ــة للكت ــة الحديث ــامل، المؤسس ــي ش توثيق

ســرحال، أحمــد، 1990، النظــم السياســية والدســتورية فــي لبنــان وكافــة الــدول العربيــة، بيــروت: دار الفكــر العربــي، ( 18)
ــة األولى. الطبع

ــة مــا بعــد الطائــف، إشــكاليات التعايــش والســيادة وأدوار الخــارج، ( 19) ــان الطوائــف فــي دول ــد الــرؤوف، لبن ســنو، عب
ــروت، 2014. ــة 135، بي ــروت، نصــوص ودراســات بيروتي ــي بي ــي لألبحــاث الشــرقية ف سلســلة المعهــد األلمان

ــال للطباعــة والنشــر، ط 1، ( 20) ــروت، دار ب ــي، بي ــة للقضــاء الدســتوري، الجــزء الثان ــة العام ــر، النظري شــكر، زهي
.1014 2014، ص 

شــندب، طــارق، المحكمــة الدوليــة الخاصــة بلبنــان اغتيــال رفيــق الحريــري، بيــروت، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، ( 21)
ط 1، 2014، ص8.

ــي، ( 22) ــة للنظــام الدســتوري اللبنان ــون الدســتوري دراســة تحليلي ــز، النظــم السياســية والقان ــد العزي ــم عب شــيحا، إبراهي
ــة. د س. ــدار الجامعي ــروت، ال بي

ــاً ( 23) ــة ماضي ــة اللبناني ــاب “ الرئاس ــي كت ــتورية( ف ــراءة دس ــى )ق ــة األول ــي ظــل الجمهوري ــة ف ــج، الرئاس ــارة، بهي طب
ومســتقباً: دروس وتحديــات أعمــال مؤتمــر الجامعــة األنطونيــة الوطنــي للعام 2009، منشــورات الجامعــة األنطونية، 

بيــروت، 2009، ص 39 ومــا بعدهــا. 
عاصــي، عبــاس، آفــاق التعديــل الدســتوري فــي لبنــان، مجلــة المســتقبل العربــي، العــدد 451، مركــز دراســات الوحــدة ( 24)

العربيــة، أيلــول / ســبتمبر 2016، ص 149 و150.
عبــد الحــّي، هنــاء صوفــي، النظــام السياســي والدســتوري فــي لبنــان، الشــركة العالميــة للكتــاب دار الكتــاب العالمــي، ( 25)

الطبعــة األولــى 1994.
عبد القادر، نزار، االستراتيجية اإلسرائيلية لتدمير لبنان، بيروت ط 1، د.س.( 26)
عبــا، وليــد، دراســات فــي القانــون الدســتوري اللبنانــي مجموعــة دراســات وأبحاث فــي القانــون والقضاء الدســتوري، ( 27)

بيــروت، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، الطبعة األولــى، 2018، ص 618.
عــواد، منــى جــال، وعمــاد وكاع عجيــل، إشــكالية تعاقــب الســلطة فــي لبنــان، مجلــة العلــوم السياســية، كليــة العلــوم ( 28)

السياســية جامعــة بغــداد، العــدد 57. ص 191-190.
الفرنجي، نادين، الديمقراطية التوافقية والتربية المواطنية في لبنان، مجلة الحياة النيابية، لبنان، العدد 98.( 29)
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كــرم، كــرم، اتفــاق الطائــف، نظــام جديــد، إطــار قديــم، منشــور فــي” المصالحــة واإلصــاح والصمــود ســام إيجابــي ( 30)
مــن أجــل لبنــان”، المحــرران اليزابيــت بيــكارد و ألكســندر رامســبوثام، Accord، المجلــة الدوليــة لمبــادرات الســام، 

العــدد رقــم 24.

كسر، عبادة، الحراك اللبناني: جذور األزمة وآفاق الحل، المستقبل العربي، العدد 494، ص 12.( 31)

الحافظ، رمزي، الحلم اللبناني، content sarl، بيروت، ط1، 2015.( 32)

ــاد، “الديمقراطيــة التوافقيــة والتمثيــل السياســي فــي لبنــان بيــن االحتضــار وإصــاح النظــام االنتخابــي”، ( 33) ماجــد، زي
ــكارد و  ــت بي ــرران اليزابي ــان”، المح ــل لبن ــن أج ــي م ــام إيجاب ــود س ــة واإلصــاح والصم ــي” المصالح ــور ف منش

ــم 24. ــدد رق ــام، الع ــادرات الس ــة لمب ــة الدولي ــبوثام، Accord، المجل ــندر رامس ألكس

المجــذوب، محمــد، “ األحــزاب السياســية واإلنمــاء”، منشــور فــي كتــاب ريــاض الصمــد، وســمير صبــاغ، العمليــة ( 34)
االنتخابيــة والديمقراطيــة فــي لبنــان، نــدوة الدراســات اإلنمائيــة 31، مجموعــة أبحــاث ومناقشــات، المؤسســة الجامعيــة 

للدراســات والنشــر والتوزيــع، 1978.

المجــذوب، محمــد، الوســيط فــي القانــون الدســتوري اللبنانــي وأهــم النظــم السياســية المعاصــرة فــي العالــم، بيــروت، ( 35)
منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، ط 5، 2018، ص 327.

المجذوب، محمد، محنة الديمقراطية والعروبة في لبنان، دار منيمنة للطباعة والنشر بيروت، د.س. ( 36)

المجــذوب، محمــد، منشــور فــي “الدولــة اللبنانيــة فــي مواجهــة التحديــات الراهنــة، أعمــال المؤتمــر الوطنــي المنعقــد ( 37)
بتاريــخ 20/5/2011”، الحركــة الثقافيــة –أنطليــاس، ومؤسســة فريدريــش إيبــرت، 2011.

المجلس الدستوري، الكتاب السنوي 2018، المجلد 12.( 38)

مرمــر، وليــد، فــي ذكــرى الحــرب اللبنانيــة.. إلــى أيــن أوصلنــا اتفــاق الطائــف؟، الســنة 37، العــدد 1836، -17 23 ( 39)
ــة  ــت مطرق ــان تح ــي لبن ــام ف ــر، الس ــكية، عم ــط: https://bit.ly/3r1cgEF مس ــى الراب ــاح عل ــل 2021. مت ابري
ــى  ــف إل ــاق الطائ ــي، مــن إتف ــاب الثان ــة، الكت ــات واالنقســامات الداخلي ــة وســندان الخاف ــة والدولي ــح اإلقليمي المصال

ــروت 2007، ص 200 و201. ــامات، بي ــى اإلنقس ــوال إل ــة الح طاول

مقــال بعنــوان “الحريــري ســلّم عــون صيغــة الحكومــة.. رفضهــا باســيل؟”، المــدن، منشــور فــي 3 أيلــول / ســبتمبر ( 40)
2018، متــاح علــى الرابــط: https://bit.ly/2ZLwhUv، آخــر زيــارة بتاريــخ 2021/10/1.

منصور، ألبير، االنقاب على الطائف، بيروت، دار الجديد، ط 1، 1993.. ( 41)

ــنة 25، ( 42) ــطية، الس ــرق أوس ــات ش ــة دراس ــول، مجل ــباب والحل ــة؛ األس ــة اللبناني ــة االقتصادي ــد، األزم ــى، محم موس
العــدد 96، 2021، ص 160. متــاح علــى الرابــط: https://bit.ly/30TBnOC المولــى، حيــدر، التضامــن الــوزاري 

ــة الســنهوري، د.س. ــة، منشــورات زيــن ومكتب ــة، دراســة مقارن والحكومــات االئتافي

ناصــر الديــن، نهــا، المثالثــة بعــد المناصفــة.. كابــوس يطــارد مســيحيي لبنــان )تقريــر( المثالثــة تعنــي تقاســم عمليــة ( 43)
ــة  ــلمين، وكال ــن المس ــة بي ــة” الراهن ــن “المناصف ــدال م ــيحيين ب ــيعة والمس ــنة والش ــن الس ــي بي ــرار السياس ــع الق صن

https://bit.ly/3cJziaK ــط ــى الراب ــاح عل ــر 2019، مت ــون الثاني/يناي ــي 25 كان ــال منشــور ف األناضــول، مق

نويهــض، بيــان، تطــور النظــام الدســتوري السياســي اللبنانــي 1920-1996 مــع موجــز للتاريــخ السياســي مــن عهــد ( 44)
الفينيقييــن حتــى القــرن العشــرين، بيــروت 1996، ص 207 ومــا بعدهــا.

https://bit.ly/3cJziaK
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 الهوامش 

خريســان، باســم علــي، العنــف البنيــوي دراســة فــي نظريــة جوهــان غالتونــج لتفســير العنــف، مجلــة العلــوم السياســية، ( 1)
2018، العــدد 55، ص 169.

(2 ) Johan Galtung, Violence, Peace and Peach Research, Journal of Peace Research, Vol. 6, No.

.3 )1969(, published by Sage Publications, Ltd. Page 169. https://www.jstor.org/stable/422690

خريسان، باسم علي، العنف البنيوي، ص 170-169 ( 3)

ــي، ( 4) ــة للنظــام الدســتوري اللبنان ــون الدســتوري دراســة تحليلي ــز، النظــم السياســية والقان ــد العزي ــم عب شــيحا، إبراهي
ــة، د س، ص 611. ــدار الجامعي ــروت، ال بي

الديمقراطيــة التوافقيــة هــي نظــام حكــم يعتمــد توزيــع المقاعــد السياســية فيــه علــى المجموعــات والفئــات التــي يتشــكل ( 5)
منهــا المجتمــع بالتوافــق، دون حرمــان أي مــن األطيــاف السياســية مــن التمثيــل السياســي أو في صنــع القــرار. الفرنجي، 

ناديــن، الديمقراطيــة التوافقيــة والتربيــة المواطنيــة فــي لبنــان، مجلــة الحيــاة النيابيــة، لبنــان، العــدد 98، ص 27.

المجــذوب، محمــد، “ األحــزاب السياســية واإلنمــاء”، منشــور فــي كتــاب ريــاض الصمــد، وســمير صبــاغ، العمليــة ( 6)
االنتخابيــة والديمقراطيــة فــي لبنــان، نــدوة الدراســات اإلنمائيــة 31، مجموعــة أبحــاث ومناقشــات، المؤسســة الجامعيــة 

للدراســات والنشــر والتوزيــع، 1978، ص 55.

عــرف لبنــان عــدة مآســي وتوتــرات أهليــة ودمويــة تبعــاً لتعــدد األنظمــة السياســية التــي خضــع لهــا، كمــا لــم تســلم ( 7)
حــدوده مــن الضيــق أو االتســاع فــي كل مــرة. فقــد شــهد لبنــان حكــم اإلمــارة المعنيــة ثــم الشــهابية، ثــم تــم تقســيمه 
إلــى قائمقاميتيــن، األولــى درزيــة والثانيــة مارونيــة، وصــوالً إلــى حكــم المتصرفيــة، وبُعيــد ذلــك، عمــد العثمانيــون 
ــزي  ــش الفرنســي واإلنكلي ــن دخــول الجي ــى حي ــي المباشــر، إل ــم العثمان ــى الحك ــا إل ــاً وإرجاعه ــا تدريجي ــى إلغائه إل
ــية  ــم السياس ــد، 1990، النظ ــرحال، أحم ــان. )س ــى لبن ــداب عل ــة االنت ــدء مرحل ــان وب ــن لبن ــي م ــحاب الترك واالنس

ــي، ط 1، ص69 ومــا بعدهــا.( ــروت، دار الفكــر العرب ــة، بي ــدول العربي ــة ال ــان وكاف ــي لبن والدســتورية ف

المجــذوب، محمــد، منشــور فــي “الدولــة اللبنانيــة فــي مواجهــة التحديــات الراهنــة، أعمــال المؤتمــر الوطنــي المنعقــد ( 8)
بتاريــخ 2011/5/20”، الحركــة الثقافيــة –أنطليــاس، ومؤسســة فريدريــش إيبــرت، 2011، ص51.

حاق، حسان، تاريخ لبنان المعاصر 1952-1913، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، بيروت 2010، ص 124.( 9)

لّمــح الدكتــور محمــد المجــذوب إلــى المصالــح الفرنســية التــي جعلتهــا تكــرس الطائفيــة والبغضــاء منــذ األول وكان ( 10)
االنتــداب العثــرة األساســية فــي ســبيل ديمقراطيــة لبنــان. فقــد فشــلت التجربــة الفرنســية وأورثتنــا امتــداد الفســاد وبقائــه 
راســخاً. )المجــذوب، محمــد، محنــة الديمقراطيــة والعروبــة فــي لبنــان، بيــروت، دار منيمنــة للطباعــة والنشــر، د.س. 

ص 5 ومــا بعدهــا(.

نويهــض، بيــان، تطــور النظــام الدســتوري السياســي اللبنانــي 1920-1996 مــع موجــز للتاريــخ السياســي مــن عهــد ( 11)
الفينيقييــن حتــى القــرن العشــرين، بيــروت، 1996، ص 207 ومــا بعدهــا.

خليل، محسن، الطائفية والنظام الدستوري في لبنان، بيروت، الدار الجامعية، 1992، ص 63.( 12)

نويهض، بيان، تطور النظام الدستوري، ص 211-209 .( 13)

https://www.jstor.org/stable/422690
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تــم تعليــق الدســتور قبــل ذلــك فــي 9 أيــار 1932 مؤقتــاً وعيــن الرئيــس شــارل دبــاس رئيســاً للجمهوريــة اســتمر ذلــك ( 14)
التعليــق إلــى 1934 إلــى أن أعيــد العمــل بــه بصفــة جزئيــة. بتاريــخ 4 كانــون الثانــي 1937 أعيــد العمــل بالدســتور 
بشــكل كامــل. )الحجــار، أنــور، قــراءة فــي الدســتور اللبنانــي ميثــاق العيــش المشــترك نظــام الحكــم البرلمانــي فــي 

لبنــان، بيــروت، المنشــورات الحقوقيــة صــادر، د.س. ص 44(.

زيادة، بيار، التاريخ الدبلوماسي الستقال لبنان مع مجموعة من الوثائق، د.ن. 1969، ص 16 وما بعدها. ( 15)

وفــي حكومــة فيشــي، كان المفــوض الســامي الفرنســي وقتــذاك هــو الســيد بيــو الــذي خلفــه المفــوض الســامي دانتــز ( 16)
حيــث قــام بتعييــن الفــرد نقــاش رئيســاً للجمهوريــة. وقــد اســتمر دانتــز فــي لبنــان إلــى أن تــم توقيــع اتفاقيــة بيــن حكومــة 
فيشــي المســيطرة فــي فرنســا )والمســيطرة بالتالــي علــى لبنــان بحكــم االنتــداب( وبيــن قــوات فرنســا الحــرة واإلنكليــز 
وأحافهــم فــي اتفاقيــة عــكا فــي 15 تمــوز 1941. رحــل دانتــز علــى إثــره مــن لبنــان وجيــش فيشــي نهائيــاً مــن لبنــان 
فيمــا كانــت قــوات فرنســا الحــرة واالنكليــز يتقدمــون نحــو البــاد. تزامــن ذلــك مــع انتشــار الطائــرات الفرنســية فــي 
األجــواء اللبنانيــة التــي ترمــي اآلالف مــن المناشــير الصــادرة عــن الجنــرال كاتــرو الــذي يعتبــر ممثــل فرنســا فــي 
ــن الجنــرال كاتــرو أنــه هــو الناطــق باســم فرنســا التــي  الشــرق األوســط. وبحمــاس فرنســي وتشــجيع إنكليــزي أعل
يتزعمهــا شــارل ديغــول كمــا أعلــن أن لبنــان وســوريا همــا دولتيــن مســتقلين وأنــه قــد ألغــى االنتــداب. أصبــح الجنــرال 
ــان وســوريا، لكــن مــن حيــث التطبيــق ال زال اآلمــر  كاتــرو يلقــب بالمنــدوب العــام لحكومــة فرنســا الحــرة فــي لبن
الناهــي فــي البــاد يعيّــن الحــكام ويعزلهــم. حــدث تبــّدل فــي غايــة األهميــة فــي الســاحة اللبنانيــة وهــو أن عــدد كبيــر 
ممــن كانــوا يؤيــدون بقــاء االنتــداب ســابقاً أقلعــوا عــن ذلــك. كمــا علــت أصــوات االحتجاجــات اإلضرابــات بوجــه 
االنتــداب باإلضافــة إلــى الموقــف البــارز للبطريــرك عريضــة الــذي طالــب باالســتقال. لــم يلــَق هــذا األمــر استحســاناً 
مــن الفرنســيين الذيــن حاولــوا اختــراق الصــف المارونــي لصالحهــم، كمــا حاولــت المماطلــة فــي االنتخابــات. نويهض، 

بيــان، تطــور النظــام الدســتوري،، ص 247 ومــا بعدهــا.

حوري، عمر، القانون الدستوري، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ط2، 2011، ص 140.( 17)

نويهض، بيان، مرجع سابق، ص 267.( 18)

عندمــا شــارفت واليــة الرئيــس كميــل شــمعون علــى االنتهــاء، وّد األخيــر التجديــد لنفســه واليــة أخــرى، علــى غــرار ( 19)
ســلفه األســبق الرئيــس بشــارة الخــوري. لــم يكــن الرئيــس شــمعون علــى عاقــات جيــدة بالجــوار العربــي ال ســيما 
ــاً  ــر مي ــر مســتحبة وأكث ــر أن سياســته غي ــذي اعتب ــد الناصــر، ال ــال عب ــب المصــري برئاســة الســيد جم ــع الجان م
للغــرب، األمــر الــذي يقــف عقبــة أمــام طموحــات الرئيــس عبــد الناصــر. وبالطبــع انقســم الشــارع اللبنانــي بيــن مؤيــد 
ــلمين  ــن المس ــي بي ــع الطائف ــنجات الطاب ــة”. واتخــذت التش ــى “الناصري ــر إل ــم اآلخ ــال القس ــا م ــر شــمعون، بينم لفك
والمســيحيين، االمــر الــذي أدى انتشــار الســاح واحتــدام االشــتباكات إلــى حيــن تجميدهــا مــن قبــل القــوات األميركيــة 
التــي انتشــرت علــى الســاحل اللبنانــي. )ربـّـاط، إدمــون، ترجمــة حســن قبيســي، أعــّده للنشــر جــورج كتــورة، التكويــن 
التاريخــي للبنــان السياســي والدســتوري، منشــورات الجامعــة اللبنانيــة قســم الدراســات القانونيــة السياســية واإلداريــة، 

بيــروت 2002، ص 856 ومــا بعدهــا(.

المجــذوب، محمــد، الوســيط فــي القانــون الدســتوري اللبنانــي وأهــم النظــم السياســية المعاصــرة فــي العالــم، بيــروت، ( 20)
منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، ط 5، 2018، ص 327.

المولــى، حيــدر، التضامــن الــوزاري والحكومــات االئتافيــة، دراســة مقارنــة، منشــورات زيــن ومكتبــة الســنهوري، ( 21)
د.س، ص 379.
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مرمــر، وليــد، فــي ذكــرى الحــرب اللبنانيــة.. إلــى أيــن أوصلنــا اتفــاق الطائــف؟، الســنة 37، العــدد 1836، -17 23 ( 22)
نيســان/ أبريــل 2021. متــاح علــى الرابــط: https://bit.ly/3r1cgEF، آخــر زيــارة بتاريــخ 2021/9/30.

ــول / ( 23) ــدد 499، أيل ــي الع ــروت، المســتقبل العرب ــة بي ــى الهوي ــأ.. والصــراع عل ــارس، انفجــار المرف ــي صعــب، ف أب
ــخ 2021/9/30. ــارة بتاري ــر زي ــط: https://bit.ly/3cFjtlv، آخ ــى الراب ــاح عل ــبتمبر 2020، ص9. مت س

ــاد، “الديمقراطيــة التوافقيــة والتمثيــل السياســي فــي لبنــان بيــن االحتضــار وإصــاح النظــام االنتخابــي”، ( 24) ماجــد، زي
ــكارد و  ــت بي ــرران اليزابي ــان”، المح ــل لبن ــن أج ــي م ــام إيجاب ــود س ــة واإلصــاح والصم ــي” المصالح ــور ف منش

ــم 24، ص 43.  ــدد رق ــام، الع ــادرات الس ــة لمب ــة الدولي ــبوثام، Accord، المجل ــندر رامس ألكس

عبــد الحــّي، هنــاء صوفــي، النظــام السياســي والدســتوري فــي لبنــان، الشــركة العالميــة للكتــاب دار الكتــاب العالمــي، ( 25)
الطبعــة األولــى 1994، ص 114.

مرمر، وليد، في ذكرى الحرب اللبنانية.( 26)

المولى، حيدر، التضامن الوزاري، ص380.( 27)

الســبب هــو حيــث كان رئيــس الدولــة هــو المفــوض الســامي الفرنســي )علــى الرغــم مــن وجــود رئيــس للدولــة يعينــه ( 28)
ــا ســبق-تعليق  ــه – كم ــذي كان يحــق ل ــوزراء ال ــون بــــ”ال ــه عــدة أشــخاص يعرف ــذي يعاون ــوض الفرنســي( ال المف
ــواد  ــة الم ــى إزال ــتقال عل ــات االس ــرت تعدي ــا، واقتص ــة وحله ــن الحكوم ــواب وتعيي ــس الن ــل مجل ــتور، وح الدس

ــي، هامــش ص 324(. ــون الدســتوري اللبنان ــي القان ــد، الوســيط ف ــداب. )المجــذوب، محم ــة باالنت المتعلق

ــاً ( 29) ــة ماضي ــة اللبناني ــاب “ الرئاس ــي كت ــتورية( ف ــراءة دس ــى )ق ــة األول ــي ظــل الجمهوري ــة ف ــج، الرئاس ــارة، بهي طب
ومســتقباً: دروس وتحديــات أعمــال مؤتمــر الجامعــة األنطونيــة الوطنــي للعام 2009، منشــورات الجامعــة األنطونية، 

بيــروت، 2009، ص 39 ومــا بعدهــا. 

المولى، حيدر، مرجع سابق، ص 399 و 406.( 30)

المجذوب، محمد، مرجع سابق، ص 324. ( 31)

ديب، روجيه، لبنان المستقر، دار النهار، بيروت، 2011، ص 154 و155.( 32)

المجذوب، محمد، مرجع سابق، ص 326.( 33)

حوري، عمر، القانون الدستوري، ص 154.( 34)

ــا ( 35) ــدم ماءمته ــك لع ــراف، وذل ــف األط ــن مختل ــديدة م ــادات ش ــى انتق ــي إل ــاب اللبنان ــون االنتخ ــرض قان ــا تع لطالم
تطلعــات الفئــات اللبنانيــة األمــر الــذي اعتبرتــه بعــض األحــزاب تهديــداً للعيــش المشــترك. )للمزيــد، يُنظــر: ســنو، 
عبــد الــرؤوف، لبنــان الطوائــف فــي دولــة مــا بعــد الطائــف، إشــكاليات التعايــش والســيادة وأدوار الخــارج، سلســلة 
ــروت، 2014، ص 102  ــة 135، بي ــروت، نصــوص ودراســات بيروتي ــي بي ــي لألبحــاث الشــرقية ف ــد األلمان المعه

ومــا بعدهــا(.

للمزيد، الحافظ، رمزي، الحلم اللبناني، content sarl، بيروت، ط1، 2015، ص110. ( 36)

بشــير، إســكندر، إلغــاء الطائفيــة دراســة تحليليــة وثائقيــة لتطــّور الطائفيــة السياســية ومســتقبل إلغائهــا، بيــروت، دار ( 37)
العلــم للماييــن، الطبعــة األولــى، نيســان /أبريــل 1993، ص 42 و43.
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أمــا دليــل أصحــاب وجهــة النظــر هــذه أن النظــام التوافقــي الطائفــي هــو قائــم ومنظــم فــي أطــر دســتورية وقانونيــة ( 38)
فــي أكثــر مــن أربعيــن دولــة فــي العالــم. بشــارة، عزمــي، الطائفــة، الطائفيــة، الطوائــف المتخيلــة، المركــز العربــي 

ــاث، ط1، 2018، ص 550. لألبح

بشارة عزمي، الطائفة، ص 551.( 39)

كرم، كرم، اتفاق الطائف، نظام جديد، إطار قديم، المصالحة، ص 37.( 40)

المولى، حيدر، مرجع سابق، ص 386.( 41)

تعنــي المثالثــة أي صنــع القــرار السياســي بنــاء علــى التوافــق الســني والشــيعي والمســيحي، وليــس كمــا هــو اآلن بنــاء ( 42)
علــى التوافــق المســلم والمســيحي بالمناصفــة. للمزيــد، ناصــر الديــن، نهــا، المثالثــة بعــد المناصفــة.. كابــوس يطــارد 
مســيحيي لبنــان )تقريــر( المثالثــة تعنــي تقاســم عمليــة صنــع القــرار السياســي بيــن الســنة والشــيعة والمســيحيين بــدال 
مــن “المناصفــة” الراهنــة بيــن المســلمين، وكالــة األناضــول، مقــال منشــور فــي 25 كانــون الثاني/ينايــر 2019، متــاح 

علــى الرابــط https://bit.ly/3cJziaK، آخــر زيــارة بتاريــخ 2021/10/1.

ذبيــان، كمــال، هــل انتهــت صاحيــة اتفــاق الطائــف؟ طــرح “ مؤتمــر تأسيســي” إلنقــاذ لبنــان وســط تجاذبــات طائفيــة ( 43)
مقلقــة، صــدى الوطــن، العــدد 1597، 23-17 أيلــول/ ســبتمبر2016. متــاح علــى الرابــط:

 https://bit.ly/3FFqgbh

آخر زيارة بتاريخ 30/9/2021.

ذبيــان، كمــال، مــع اســتمرار تعثــر تشــكيل الحكومــة هــل انتهــت صاحيــة الطائــف اللبنانــي؟، صــدى الوطــن، الســنة ( 44)
34، العــدد 1702، 22-28 أيلــول / ســبتمبر 2018. متــاح علــى الرابــط: https://bit.ly/3CO4eRQ، آخــر زيــارة 

بتاريــخ 30 أيلــول/ ســبتمبر 2021.

ــى ( 45) ــة إشــراك النخــب السياســية أو العســكرية المتنازعــة عل ــة الســام أو مفاوضــات الســام بأنهــا عملي تعــّرف عملي
اتفــاق مشــترك يتــم بيــن الفرقــاء فــي ســبيل إنهــاء النــزاع، بموجــب مــا يعــرف باتفاقيــات الســام التــي تعتبــر وثائــق 
رســمية تصــدر عــن األطــراف المتنازعــة. وعليــه، تفضــي تلــك الوثائــق إمــا لتعديــل دســتوري جــذري فــي الدســتور 
القديــم، أو إلــى وضــع دســتور آخــر. التسلســل الزمنــي التفاقــات الســام والدســاتير فــي عمليــات التســوية السياســية، 
ورقــة سياســات الرقــم 13 لســنة 2016، صــادرة عــن المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات )IDEA(، ص 15 

و17. متــاح علــى الرابــط: https://bit.ly/3HS6qeD، آخــر زيــارة بتاريــخ 2021/10/1.

تخطــي عمليــات االنتقــال نحــول التحــول: التفاعــل بيــن العدالــة االنتقاليــة وبنــاء الســتور، ورقــة السياســات رقــم 22 ( 46)
الصــادرة عــن المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات،)IDEA( و The University of Edinburgh، ص 15 

و 19. متــاح علــى الرابــط: https://bit.ly/3xjWjKE، آخــر زيــارة بتاريــخ 2021/10/1.

يمكــن مراجعــة الفــرع الثانــي مــن المطلــب الثانــي مــن هــذا البحــث لناحيــة توثيق أغلــب األزمــات المتكــررة والمتتابعة ( 47)
التــي حصلــت بعــد اتفــاق الطائف.

مــن هــذه المآخــذ أنــه قــد أثــار اتفــاق الطائــف عنــد فئــة مــن اللبنانييــن ال ســيما المســحيين بعــض الهواجــس ال ســيما ( 48)
أنــه كان مجــرد تســوية سياســية وخصوصــاً فــي حقبــة التواجــد الســوري علــى األراضــي اللبنانيــة، التــي تحمــل فــي 
ــر  ــي لغي ــر الديمغراف ــي(، والتغي ــة )المارون ــس الجمهوري ــات رئي ــزع صاحي ــن ن ــم م ــد له ــش المتعم ــا التهمي طياته
مصلحتهــم، وإضعــاف امتيازاتهــم، ورجحــان كفــة الســلطة للمســلمين. للمزيــد، يُنظــر: ســنو، عبــد الــرؤوف، لبنــان 

الطوائــف، ص 99 ومــا بعدهــا.

https://bit.ly/3cJziaK
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فّســر البعــض األمــور المصيريــة بأنّهــا تتلخــص فــي دوره فــي حفــظ الســلم األهلــي وإعــادة التصويــت علــى بعــض ( 49)
ــة السياســية،  ــاء الطائفي ــة إلغ ــرار اإلصاحــات. )تشــكيل هيئ ــور السياســية وإق ــب مســارات األم ــرارات وتصوي الق

ــري، ط 1، 2011، ص 29(. ــه ب ــس نبي ــة الرئي ــة دول المؤتمــر األول برعاي

منصور، ألبير، االنقاب على الطائف، بيروت، دار الجديد، ط 1، 1993، ص 8. ( 50)

المجذوب، محمد، مرجع سابق، 331( 51)

أمــا هاتــان الحالتــان فأحدهمــا بُمضــي عقــد عــادي كامــل لمجلــس النــواب أو بمضــي عقديــن اســتثنائيين متتالييــن، دون ( 52)
انعقــاد المجلــس علــى األقــل فــي جلســة واحــدة حيــث ينــدر أن يحصــل ذلــك. أمــا الحالــة الثانيــة فهــي عنــد رد مجلــس 
النــواب لمشــروع قانــون الموازنــة الســنوية بقصــد شــل يــد الحكومــة. انظــر المجــذوب، محمــد، مرجــع ســابق، ص 333.

الزيــن، أحمــد، حــاالت حــل المجلــس النيابــي وعاقــات الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، منشــور فــي كتــاب خليــل ( 53)
ــف  ــادات، مل ــوص – اجته ــات – نص ــده، دراس ــف وبع ــل الطائ ــي قب ــتور اللبنان ــف، الدس ــوان الناش ــدي، وأنط الهن

ــان، 2000، ص 451. ــس لبن ــاب، طرابل ــة للكت ــة الحديث ــامل، المؤسس ــي ش توثيق

ذبيان، كمال، مع استمرار تعثر تشكيل الحكومة هل انتهت صاحية الطائف اللبناني؟ مرجع سابق.( 54)

عاصــي، عبــاس، آفــاق التعديــل الدســتوري فــي لبنــان، مجلــة المســتقبل العربــي، العــدد 451، مركــز دراســات الوحــدة ( 55)
العربيــة، أيلول/ ســبتمبر2016، ص 149 و150.

ــه ( 56) ــة. عقب ــة اللبناني ــدة ســنتين بســبب الحــرب األهلي ــك لم ــارس 1976 وذل ــي 13 آذار/ م ــدات ف ــذه التمدي كان أول ه
التمديــد الثانــي فــي 1978/2/20 ثــم التمديــد الثالــث فــي 2 حزيــران/ يونيــو1980. وكان التمديــد الرابــع فــي 21 أيــار/
مايــو 1983 لمــدة ســنة وســتة أشــهر. أمــا التمديــد الخامــس فقــد كان فــي 22 حزيــران/ يونيــو 1984 لمــدة ســنتين 
والتمديــد الســادس فــي 11 شــباط/فبراير 1986 لمــدة ســنتين أمــا التمديــد الســابع فقــد كان فــي كانــون األول/ ديســمبر 
ــدة  ــون األول/ ديســمبر 1989 وكان لم ــي 7 كان ــد كان ف ــة فق ــرة الحــرب األهلي ــي فت ــر ف ــن واألخي ــا الثام 1987 أم

أربــع ســنوات. أبــي نــادر، مالــك، قوانيــن انتخــاب المجلــس النيابــي فــي لبنــان منــذ المتصرفيــة حتــى 2008 نصــوص 
ومقارنــات، د ن. د.س. ص 169 ومــا بعدهــا.

المجذوب، محمد، مرجع سابق، ص 606.( 57)

عــواد، منــى جــال، وعمــاد وكاع عجيــل، إشــكالية تعاقــب الســلطة فــي لبنــان، مجلــة العلــوم السياســية، كليــة العلــوم ( 58)
السياســية فــي جامعــة بغــداد، العــدد 57. ص 191-190.

شــندب، طــارق، المحكمــة الدوليــة الخاصــة بلبنــان اغتيــال رفيــق الحريــري، بيــروت، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، ( 59)
ط 1، 2014، ص8.

ــامات ( 60) ــات واالنقس ــندان الخاف ــة وس ــة والدولي ــح اإلقليمي ــة المصال ــت مطرق ــان تح ــي لبن ــام ف ــر، الس ــكية، عم مس
ــروت 2007، ص 200 و201. ــامات، بي ــى اإلنقس ــوال إل ــة الح ــى طاول ــف إل ــاق الطائ ــن إتف ــي، م ــاب الثان ــة، الكت الداخلي

عبــا، وليــد، دراســات فــي القانــون الدســتوري اللبنانــي مجموعــة دراســات وأبحاث فــي القانــون والقضاء الدســتوري، ( 61)
بيــروت، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، الطبعة األولــى، 2018، ص 618.

ــى ( 62) ــون والتعليــق عل ــون –الطعــن – إبطــال القان ــل المجلــس الدســتوري، القان إســماعيل، عصــام نعمــة، حــول تعطي
ــة، 2006، ص 74.  ــي الحقوقي ــروت، منشــورات الحلب ــرار اإلبطــال، بي ق
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ــال للطباعــة والنشــر، ط 1، ( 63) ــروت، دار ب ــي، بي ــة للقضــاء الدســتوري، الجــزء الثان ــة العام ــر، النظري شــكر، زهي
.1014 2014، ص 

تــم انتخــاب األعضــاء الخمســة مــن قبــل مجلــس النــواب فــي 12 آب/ أغســطس 2008، وفــي 26 أيــار/ مايــو 2009 تــم ( 64)
انتخــاب األعضــاء الباقيــن مــن قبــل الحكومــة. )المجلــس الدســتوري، الكتــاب الســنوي 2018، المجلــد 12 ص 269.

موســى، محمــد، األزمــة االقتصاديــة اللبنانيــة؛ األســباب والحلــول، مجلــة دراســات شــرق أوســطية، الســنة 25، العــدد ( 65)
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ــي  ــاتير ف ــة الدس ــراء صياغ ــة لخب ــبكة إقليمي ــي أول ش ــتوري ه ــون الدس ــة للقان ــة العربي المنظم
ــى المســاهمة فــي الحكــم الرشــيد  ــة. وتهــدف المنظمــة التــي تأسســت عــام 2013 إل المنطقــة العربي
والتحــول واالنتقــال الديمقراطــي عبــر تشــجيع التشــبيك وتبــادل الخبــرات بيــن بلــدان المنطقــة، وكذلــك 
تقديــم تحليــل موضوعــي وتقدمــي لألطــر الدســتورية فــي المنطقــة، وتطبيــق خبراتهــا لدعــم جهــود 

ــا. اإلصــاح القانونــي والدســتوري فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقي

ــن  ــي م ــع المدن ــن المجتم ــن وناشــطين م ــن وبرلمانيي ــن وقضــاة ومحامي ــة أكاديميي تضــم المنظم
ــة  ــة االنتخابي ــون الدســتوري واألنظم ــة مجــاالت القان ــي كاف ــن ف ــة متخصصي ــدول العربي ــف ال مختل
وعمليــات بنــاء الســام وتعزيــز حقــوق اإلنســان. ويعتبــر خبــراء المنظمــة مــن كبــار المختصيــن فــي 
مجــال بنــاء الدســاتير فــي المنطقــة حيــث شــاركوا فــي التفــاوض علــى الدســاتير وصياغتهــا فــي جميــع 
أنحــاء العالــم العربــي وخارجــه بمــا فيــه المغــرب والجزائــر وتونــس وليبيــا ومصــر والعــراق واليمــن. 

وباتــت المنظمــة مصــدراً للخبــرات يعتمــد عليــه باســتمرار فــي جهــود اإلصــاح الدســتوري.

تنظــم المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري وتشــارك في عدد كبير من النشــاطات مثــل المؤتمرات 
اإلقليميــة والدوليــة وجلســات الحــوار مــع الخبــراء وصنــاع القــرار والجامعــات والمؤسســات المرموقة 
فــي المنطقــة العربيــة. كمــا تُنتــج محتــوى أكاديميــاً ومعرفيــاً حــول كل مــا يتعلق بالدســاتير فــي المنطقة 

العربيــة مــن كتب وأوراق سياســات ودراســات وأبحــاث ومقاالت.

ــة  ــي المنطق ــون الدســتوري ف ــي القان ــن/ات ف ــدرات الباحثي ــر ق ــى تطوي ــة عل ــل المنظم ــا تعم كم
العربيــة مــن خــال األكاديميــة الســنوية التــي انطلقــت فــي العــام 2015 أو مــن خــال مجموعــات 
العمــل التــي تجمــع كبــار الباحثيــن والمختصيــن لمناقشــة التطــورات الدســتورية فــي الــدول التــي تشــهد 

تحــوالت وتغييــرات دســتورية والعمــل معــاً علــى مشــاريع بحثيــة مشــتركة.

للمزيــد مــن المعلومــات حــول مشــاريع ونشــاطات المنظمــة، الرجــاء زيــارة موقعهــا االلكترونــي
academia.edu أو علــى صفحاتهــا عبــر فيســبوك وتويتــر ولينكــد إن، وموقــع aacl-mena.org

http://academia.edu/
http://aacl-mena.org
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