أ وراق بحثي ة:

ات ف اق الدوح ة
ميث اق أم عرف أم تسوي ة مؤقت ة؟

د .محمد ط ي
2010 /3 /29
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بعد إقرار اتفاق الدوحة في قطر ثم تنفيذه في بيروت دارت مناقشات حول طبيعته
وتباينت اآلراء ،فمنها ما يعده أعرافا جديدد ،،ومنهدا مدا يعدده ،حالدة مؤقتدة ،ومندا مدا يدراه
مخالفة دستورية ،فما هو موقفنا من كل هذا؟.
إن بنود اتفاق الدوحة ليست من طبيعة واحد ،،ويمكن تصنيفها مبدئيا فدي فتتدين:
فتة تتسم بطبيعة سياسية بحتة ،وفتة تتعلق بشكل مباشر بالجانب الحقوقي.
 -1البنود ذات الط ابع السي اس ي
تتعلدق هددذه البنددود بتنفيددذ اتفدداق بيددروت القاضددي بعدددم العددود ،إلددد اسددتخدام
السالح ،وإطدالق الحدوار حدول تعزيدز سدلطات الدولدة اللبنانيدة ,واحتكارهدا مسدةلة
األمددن علددد كافددة األراضددي اللبنانيددة ،ووقددل ل ددة التخددوين .وهددذه األمددور
انعكاس مباشرا لها علد النواحي الحقوقية.
 -2البنود ذات ال صل ة ب الج انب الحقوق ي
هذه البنود منها ما هدو ذو طدابع مؤقدت أو آندي ،ومنهدا مدا يمكدن أن يكدون يدر
مؤقت
أ -البنود المؤقتة:
ومنها:
 -الدعو ،إلدد انتخدا

رئديا الجمهوريدة ،الدذ

يقضدي الدسدتور بانتخابده

قبددل نهايددة و يددة الددرئيا السددابق بشددهرين علددد األكثددر وشددهر علددد
األقددل ،وإ فددان المجلددا النيددابي ،إن لددم يدددي فددي المهلددة المحدددد،،
يجتمع حكما في اليوم العاشر الذ يسدبق نهايدة و يدة الدرئيا القدائم
(م .)73
 اعتماد القضاء ,طبقا لقانون  ,1960دائر ،انتخابية( ..ثم) الموافقة علدأحالة بنود اإلصدالحات الدوارد ،فدي اقتدراح القدانون الدذ أعدتده "اللجندة
الوطنيددددة إلعددددداد قددددانون ا نتخابددددات" برئاسددددة الددددو ير فددددؤاد بطددددرس,
لمناقشته ودراسته وفقا لألصول.
فيكون اعتماد القضاء دائدر ،انتخابيدة ,طبقدا لقدانون  ،1960أمدرا مؤقتدا،
علما أن المؤقت قد يتحول إلد دائدم ،كمدا حصدل بخصدوم المداد95 ،
المؤق ت ة من الدستور ,التي استمرت من سنة  1926حتد اليوم.
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فإذا استمر فيكون لكل حادث واقعي حديث حقوقي.
 البنود ذات الط ابع اآلخر:وهي المتعلقة بتشكيل الحكومة ،فما هو طابعها؟
قضد ا تفاق بان تشدكل حكومدة وحدد ،وطنيدة ,علدد أسداس ،3-11-16
علد أن تتعهد كافة األطراف ,بمقتضدد هدذا ا تفداق ,بعددم ا سدتقالة
أو إعاقة عمل الحكومة ،وهذا يعني أ يتحول الرقم  ,11وهو يزيد علد
الثلدث فددي مجلددا الدو راء ,إلددد رقددم " مع يد ق" فددي األمددور األساسددية,
التدددي يحتدددا إقرارهدددا إلدددد أكثريدددة الثلثدددين (م  ،)5/65أو يمندددع اجتماعدددات
المحددد بةكثريدة ثلثدي أعضداء مجلدا الدو راء

الحكومة ,بإفقادهدا النصدا

(م ،)5/65أو يلزم الحكومة با ستقالة عندما يريد الممسدكون بده ،وذلد
باستقالة أفراده ،حيدث أن الحكومدة تجبدر علدد ا سدتقالة ,إذا فقددت أكثدر
من ثلث أعضائها (م .) /69
ويرى د .مسر ،أن هذا البند هو بند استثنائي كالبنود السدابقة ,1يدر أنده
في الحكومدة التدي تلدت ،كاندت األعدداد  1+( 15مدودي فدي حصدة رئديا
الجمهورية)  1 +( 10مودي في حصة رئيا الجمهورية) ( 5 +اثنان منهم
وديعة لكل من األكثرية واألقلية).
كما أنه في الحالتين جرت ،إلد جاندب ا ستشدارات النيابيدة ،استشدارات
مع القيادات السياسية.
فهل من مشتركات بين الحالتين:
إن الحالتين تشتركان في الظروف ,فهل تشتركان في النتائج؟
في الظروف:


إن حصة األقلية في مجلا النوا  ،في كلتدا الحدالتين ،كاندت تتجداو
الثلث إلد حوالي .% 45



إن األ لبية الساحقة من أبناء الطائفدة الشديعية وممثليهدا كاندت فدي
صل األقلية.

في النتائج:

1

-مسر ,،مذكور سابقا ,م 56
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فدددي الحدددالتين تدددم التوافدددق بدددين األطدددراف السياسدددية ،ثدددم شدددكلت
الحكومة ،ولم تكن أيد

الدرئيا المكلدل ورئديا الجمهوريدة طليقدة

في التةليل.


في المر ،األولد ,نالت األكثرية يداد ،علدد النصدل ,ونالدت األقليدة
يدداد ،علددد الثلددث .أمددا فددي المددر ،الثانيددة ,فنالددت األكثريددة ,رسددميا
النصل ,ونالت األقلية الثلث.

توصيل بنود ا ت ف اق
لقد استطاي اتفاق الدوحة أن يعيدد المؤسسدات الدسدتورية إلدد العمدل ,بعدد شدلل
اسددتمر جزئي دا أو كلي دا لمددد ،سددنة ونصددل ،يددر أن قواعددده ،وخاصددة فددي مسددةلة تشددكيل
الحكومدددة ،لدددم تقتصدددر علدددد مدددر ،واحدددد ،بعدددد ا تفددداق مباشدددر ,،وفدددي

دددل الظدددروف

ا ستثنائية ،بل تكررت أحكامها ,بشكل أو بآخر ,مر ،ثانية عند تشكيل الحكومة التالية ,بعد
ا نتخابات النيابية.
توصيل الجه ات الرسمي ة ل بنود ا تف اق
بعدددد انفضدددار مدددؤتمر الدوحدددة ،راح المعنيدددون بتطبيقددده والمشددداركون فدددي بلورتددده
يطلقون التوصيفات ،وهي تصفه عامة با ستثنائي والمؤقت.
فقد صرح رئيا الو راء ,فؤاد السنيور ،،أن مدا توصدلنا إليده كدان اتفاقدا فدي

دروف

استثنائية ،وعلينا أن نؤكد علد احترام الدستور وقواعد العمل الديمقراطي.2
مما يعني أن الظروف الخاصة هي التي فرضت بنود ا تفاق.
ير أن طريقة تشدكيل الحكومدة التاليدة ,بعدد سدتة أشدهر ,أعدادت تكدرار ذلد

المؤقدت

وا سدددتثنائي ،لجهدددة التوافدددق علدددد تشدددكيل الحكومدددة خدددار إطدددار ا ستشدددارات ،ولجهدددة
الحصص ،في

سداد عندد تدةليل الحكومدة السدابقة ،يدر أن

ل تدوا ن القدوى نفسده الدذ

الرئيا الجديد ,سعد الحرير  ,عاد إلد تةكيد " استثن ائي ة" هدذه الطريقدة فدي التشدكيل،
فصرح في جلسة مجلا الو راء بتاريخ  2009/12/2بعد التشكيل ,قائال:
"أن ا ئتالف الوطني استثناء حتمته الضرور ,،ولن يصبح عرفا دستوريا".3
2
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أما الرئيا نبيه بر

فيصفه بدد "تفاهمندا الدوطني الدذ

تحقدق نتيجدة لقناعدة ور بدة

ومصلحة وضرور ،لبنانية وعربية مشتركة".4
و

إشار ،صريحة هنا إلد الظرف ا ستثنائي ،وإن تكن الضرور" ،اللبنانية والعربيدة

المشتركة" تحتمل هذا المعند ،بحيث يمكن أن يقصد بها الضرور ،في هذه الظروف.
أن هذه المواقل
فإننا

نراها تتوافق جميعها مدع الممارسدة ،ر دم إعداد ،تةكيددها ،لدذل
بدد مدن معالجدة الموضدوي مدن خدالل معطيدات

نستطيع الركدون إليهدا وحددها ،و

أخرى.
توصيل بنود ا ت ف اق علمي ا
لم تقض بنود ا تفاق بتعديل الدستور ،ولم يتم التعدديل بموجبهدا ،ولكنهدا طاولدت
مسةلة دستورية،

سيما في ما نحن بصدده ،فماذا يمكن أن تشكل؟ هدل شدكلت عرفدا

دسدتوريا؟ هدل هدي توافدق دسدتور

 ,Convention of a Constitutionعلدد الطريقدة

البريطانية؟ هل هي سابقة تؤسا لما بعدها؟ هل هي حالة يتيمة ،طبق فيها الدستور
بطريقة خاصة ؟ أم هي مخالفة للدستور؟.
أو  :بنود ا ت ف اق و العرف:
يحدددد العددرف علددد أندده قاعددد ،قانونيددة يددر كتابيددة (أ
قانونيا بوضعها مكتوبة) ،من مثل العرف الذ
لتكليل شخصية بتشكيل الحكومة ،ذل

لددم تضددعها السددلطة المخولددة

كان سائدا قبل الطائل بإجراء استشارات

أن النص الدسدتور

لدم يلحدذ هدذا األمدر ،ولكدن

كان يحصل علد نحو متكرر.
أما عن طريقة و د ،العرف فهو عبار ،عن ممارسة متكرر ،تكتسدب الصدفة اإللزاميدة
أو القانونية ،فيتكون إذا من عنصرين:
عنصر ماد  :يتمثل بالممارسة المتكرر.،
وعنصر معنو  :يتمثل بالقبول به علد أنه إلزامي.
وتطرح هنا نقطتان
أو هما :كم مر ،يجب أن تتكرر الممارسة؟
والثانية :من الذ يجب أن يقتنع باإللزامية؟
بالنسبة إلد التكرار ،يرى بعض الفقهداء أن الممارسدة يجدب أن تتكدرر إلدد أن تنسدد
أصولها ،تماما كالدر

الذ ينشة بفعل طروق الناس مسارا معينا في أرر ما.5
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ير أن فقهاء أقل تشددا ،يرون أن التكرار ليا إ
يهم عدد التكرارات ،ومن هؤ ء دنيا ليفي ,الذ

كاشفا عن العنصر المعنو  ،فال

يقول" :إن العدرف

يمكدن أن يكدون

إثباتددا لوجددود قاعددد ,،إ عندددما يبددين التكددرار أن معظددم المعنيدين يخضددعون لهددا ,وان مددد،
تطبيقها تسمح بتعميم هذه القاعد.6"،
ويذهب العميدد فيدديل  Vedelإلدد أنندا ,بخصدوم السدلول السياسدي ،فدي إطدار
القانون الداخلي ،نكون أقل تطلبا ,ألن كل األفرقاء حاضرون بمواجهة الحدث ,بمن فيهم
الناخبون أنفسهم( 7بمعند أنه لو لم يكن هنال موافقة ،لعارر بعض الجهات وافشدل
القاعد.)،
وفي القانون الدستور

قد تكون مر ،واحدد ،كافيدة فدي بعدض الظدروف ,و يكدون

التكددرار ضددروريا ،كمددا يددرى  ,Marc Régladeالددذ يقددول" :إن العمددل األول (الممارسددة
األولد) قد يكون عرفدا ،والتكدرار لديا مدن شدةنه ا ّ لفدت انتبداه رجدل القدانون إلدد هدذا
العرف وتسهيل إثباته.8
فيكون المعول عليه إذا القناعة بقانونية الممارسة.
لكن من الذ يجب أن يعطي موافقته؟
أنهم ,حسب ليفي ,كما ورد أعاله" ,معظم المعنيين".
فإذا عدنا إلد مسةلة تشكيل الحكومة في اتفاق الدوحة ،فإننا نالحذ:
أو  :أن الممارسددة حصددلت ،وكددذل

التكددرار فددي حددالتي تشددكيل الحكومددة ،وإن كددان

األمر يحتمل النقاش.
ثانيا :أن المعنيين أعلن بعضهم التحفذ علد األسلو  ،لكنه طبقه.
وإذا عدنا إلد التكرار ,فإنا نرى أن ما تكرر طاول أمرين:
إجراء استشارات خار الكتل البرلمانية ،مع القيادات التي تتبعها هذه الكتل,
ونرى أنه كدان ،وراء الشدكل 3 -11 -16 :أو  ،5-10-15ربد

حصدول األ لبيدة علدد أكثدر

من نصل المقاعد ,بحصول األقلية علد ما يزيد عن الثلث ,فإذا تخلت األ لبية عمدا يزيدد
5
6

Boistel, cours de philosophie du droit, pontemoing éditeurs, 1899 t. 1. p. 413Denis levny, De l΄idée de coutume constitutionnelle à l΄esquisse d΄une théorie des sources du droit -

constitutionnel et de leur sanction, in Mélanges Eismen. P. 86.
7

G.Vedel, le droit par la coutume, le Monde, no du 22-23 déc 1969.-

8

M.Réglade. La coutune en droit public interne, thèse de doctorat, Bordeau 1919 p. 54-
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عن النصل ،تتخلد األقليدة عمدا يزيدد علدد الثلدث ,وإذا تمسدكت األ لبيدة بمدا يزيدد علدد
النصل ,تتمس

األقلية بما يزيد علد الثلث.
معينة قد تتكرر هي األخرى وقد

ير أن هذا التكرار حصل ألسبا

تتكرر:

أولها :أن األقلية تجاو ت بمقاعدها النيابية ثلث أعضاء المجلا النيابي.
ثانيددا :أن هددذه األقليددة حددوت ممثلددي إحدددى الطوائددل الددثالث الكبددرى فددي البلددد (
الطائفة الشيعية) والجزء األكبر من الطائفدة الثانيدة (الطائفدة المارونيدة) ،ولعدل الدذ
مدددن تشدددكيل حكومدددة أ لبيدددة هدددو بالدددذات موقدددل الطائفدددة الشددديعية .ذلددد
المارونية ،كان يمكن تمثيلها بواسطة "القوات اللبنانية" وحدز

مندع

أن الطائفدددة

الكتائدب ومسديحيي تيدار

المستقبل ,الذين يشكلون نسبة معقولة من تمثيلها النيابي.
فهل هذان األمران دائمدان؟ أ
الطائفددة الشدديعية (أو أ

يعقدل أن تحصدل األقليدة علدد مدا دون الثلدث ،أو أن

طائفددة فددي وضددعها) تنقسددم إلددد تي دارات متنافسددة واتجاهددات

متعارضة؟
إن هددذين ا حتمدددالين يدددر مسدددتبعدين منطقيدددا .وإذا حصدددال ,فهدددل سددديجد الدددرئيا
المكلل نفسه مضطرا إلد إعطاء األقلية الثلث الضامن أو المعطل؟.
أننا نعتقد أ

شيء يلزمه بذل .

علد أننا إذا طبقنا التعريل التقليد

للعرف ،كما بيناه أعاله ،فان بنود اتفاق الدوحة

المتعلقددة بتشددكيل الحكومددة تشددكل تكددرارا ،إ أن ذل د

حصددل فددي

ددروف خاصددة ،كمددا

أسددلفنا ،وقددد جدداء فددي قددرار لمحكمددة العدددل الدوليددة أن الممارسددة " يمكددن أن تكددون
موضدددوعا للتعمددديم (ا

تصدددبح قانوندددا) إذا كاندددت تخضدددع لظدددروف خاصدددة…" (،قضدددية

 Barcelona tractionمحكمة العدل الدولية قرار  5شباط .)1970
لكن هل اتسمت البنود المذكور ،بالطابع اإللزامي لدى المعنيين بتطبيقها؟
إننددا ,حتددد لددو أخددذنا بعددين ا عتبددار أن المعنيددين التزموهددا فددي المددرتين,
تجاهددل تصددريحات بعضددهم بكونهددا

نسددتطيع

يمكددن أن تشددكل عرفددا ملزمددا ,مددا يكشددل عددن نيددة

بالتخلي عنها عندما يتيسر ذل .
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من جهة أخرى ،نرى أن القاعدد ،الحقوقيدة

بدد لهدا مدن ندوي مدن ا سدتقرار والثبدات,

بحيددث تحكددم أوضدداعا مسددتقبلية ،مددن هنددا ,فإننددا نعتقددد أندده
التقليد

بددد مددن تعددديل التعريددل

للعرف ,بحيث يلحذ هذا األمر ،فيصبح:

"العرف هو ممارسة تتميز بالتكرار وا قتناي بطابعها القانوني ،شرط أن تكون قابلة
لالسددتمرار قاعددد ،حقوقيددة ،أ أن تكددون اسددتمراريتها كاسددتمرارية أ

قاعددد ،حقوقي دة,

الد أمد قصير ,ولكن ليا إلد األبد.
وهذا ير متحقق فيما نحن يصدده.
إن هذه المعطيات جميعا

تسمح أذا باعتبار اتفاق الدوحة عرفا قانونيا.

ث اني ا :بنود ا ت ف اق والتوافق ات الدستوري ة (عل د الطريق ة البريط اني ة)
إن التوافقدات الدسدتورية  Conventions of a Constitutionهدي قواعدد تطبقهدا
السلطات في بريطانيا علدد أنهدا جدزء مدن الدسدتور ،ذلد

أن الدسدتور البريطداني يتكدون

من ثالثة أجزاء:
.1

الوثائق أوالنصدوم المتعلقدة بالحريدات أو بدبعض صدالحيات التدا  ،كالما ندا كارتدا
وعريضددة الحقددوق والهابيدداس كددوربا ,والقددوانين Parliament acts :لسددنتي
 1911و  ...1949التي فرضت علد السلطات ،وعدلت في صالحيات بعضها.

.2

القوانين الدستورية  ،Laws of a constitutionوهي القواعد العرفية اإللزامية،
المشكلة للجسم األساسي من الدستور.

.3

التوافقددات الدسددتورية ،وهددي القواعددد يددر الكتابيددة الناجمددة عددن توافقددات بددين
السددلطات لتسددهيل تطبيددق الدسددتور وانسدديابية عمددل السددلطات العام دة ،وهددي
تطبق علد أنها جزء من الدستور ،وتقبل علد نطاق واسع ,وتصبح مستقر.،

ابتدأت هدذه التوافقدات ،وإن لدم تكدن توصدل علدد هدذا النحدو ,مندذ الحدر

األهليدة

ا نكليزية في القرن السابع عشر وما الت تتوالد حتد اليوم.
ومن امثلتها:
 -1حصددول التددا علددد مددا يلددزم مددن المددال للحفددا

علددد مسددتوى معيشددته ،علددد أ

يتدخل في سياسة الحكومة.
2استقالة الو ار ،إذا فقدت ثقة مجلا العموم.
 -3موافقة المل

أوالملكة علد التشريع (دون اعترار) بعد إجا ته من الحكومة
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 -4كل نظام عمل الحكومة ،حسب Dicey
فةين موقع بنود اتفاق الدوحة من هذا؟

تتفق بنود اتفاق الدوحة مع التوافقات الدستورية في أمرين:
أ-

أنها سهلت عود ،المؤسسات الدستورية إلد العمل.

 أنها ليست إلزامية بشكل دائم في كل الظروف ،كما رأينا أعاله.إ أنها تختلل عن التوافقات الدستورية في مسةلة ا ستقرار والثبات ,التي بيناهدا
سابقا.
ث الث ا :هل بنود ا ت ف اق مجر د ح ال ة خ ار الدستور
تتددراوح اآلراء هنددا بددين ندداف أل

طبيعددة دسددتورية لالتفدداق ،وبددين مددن يددراه مخالفددا

للدستور ,وبين من يراه ير مخالل.
فالمحامي سليمان تقي الدين برى "إن اتفاق الدوحة هو اتفداق سياسدي

طبيعدة

دستورية له ،فهو لم يقر في المجلا النيابي وليا له صي ة قانونية تشريعية".10
ما يمكن مناقشته هنا ,هو رب
النيابي ،ذل

أن هذه الصيغ

الصي ة الدستورية والقانونية باإلقرار في المجلا

تنجم فق

عن اإلقرار في المجلا النيابي ,بل يمكدن أن

تكتسددب الصددي ة الدسددتورية بالشددكل العرفددي ,علددد مددا ناقشددناه عنددد تناولنددا للعددرف أو
للتوافقات الدستورية.
علد أنه

بدد هندا مدن تسدجيل أن السدلطات الحقوقيدة فدي لبندان ،وخاصدة القضدا،

ي لب عليهم العقل النصي الحرفي ،فال يهتمون باألعراف ،ويعدون كل مدا لدم يدرد فدي
النص الدستور  ،من قواعد ،مخالفا للدستور ،حتد ولدو لدم يكدن هندال أ
وبين النصوم ناهي

تعدارر بينده

عن التناقض.

ويدذهب األسدتاذ عبداس الحلبدي إلددد أن تشدكيل الحكومددة وتسدمية الددو راء شدابه مددا
شددابه مددن مخالفددات لددنص الدسددتور وروحدده ,حيددث أصددبح تشددكيل الحكومددة ،كمددا األمددن,
بالتراضي ،فتار ،رئيا الحكومة المكلدل يوفدد ،ولدو عدن حسدن نيدة وإراد ،طيبدة ،منددوبا
للتفاور مع جهة سياسية ،متخطيا إلزاميدة ا ستشدارات النيابيدة مدن حيدث المبددأ ،ومدن
9
10
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حيددث مددا تفضددي إليدده مددن نتيجددة ،وطددورا يتوقدل التشددكيل علددد رضددا فريددق سياسددي أو
تنتظر التشكيلة المشاورات داخل فريق أخر ..وفي جميعها تجاو للنص الدستور .11
هذا الرأ
أ-

يطرح للنقاش ثالثة أمور ,بعدها صاحبه مخالفة للدستور:
ا ستشدارات النيابيدة وإلزاميتهدا :تدنص المداد 2/64 ،مدن الدسدتور علددد :أن
رئيا مجلا الو راء يجر ا ستشارات النيابية لتشكيل الحكومة.
فددإجراء ا ستشددارات النيابيدة إلزامددي ،وقددد جددرت ا ستشددارات .أمدا ا لتددزام
بنتائجهدددا ،فلددديا مدددا يددددل عليددده ،وان كندددا نعتقدددد أن روح الدددنص تقضدددي
با سترشاد بها ,وليا ا لتزام بنتائجها.

 التفداور مددع الجهدات السياسددية :أتشكيل الحكومة ,ألن النوا

ندص أو عددرف يمنعده؟ اندده أمدر يسددهل

الذين يستشارون مرتبطون البا بقيادات هي

صدداحبة القددرار ,وهددم يخضددعون لهددذا القددرار ،فددإذا كددان فددي األمددر تعددديل
للدسددتور ،ونحددن

نددرى ذل د  ,فهددو يندددر فددي جانددب سددد الث ددرات ،وهددو

متوافق مع الدستور  .Praeter legemوهو أمر

يجادل به فقهاء الحقدوق

الحقيقيون.
 تعليق التشكيل علد رضا األطراف :ما دام القرار هو تشدكيل حكومدة وحدد،وطنيدددة ،أو حكومدددة ائتالفيدددة ،فكيدددل تشدددكل دون رضدددا األطدددراف الدددذين
سيكونون أجزاء منها؟
علددد أن مددا جددرى ,ممددا تشددير اليدده الفقرتددان

و  ,جددرى تنفيددذ نتائجدده بالطريقددة

الدسددتورية النافددذ ،فددي موضددوي تشددكيل الحكومددة ,ذل د

أن الددرئيا المكلددل

حمل التشكيلة التي اقترحها إلد رئيا الجمهورية ،وتم ا تفاق بين الرئيسين،
وصدرت المراسيم ،وكل ذل

حسب النص الدستور .

من هنا يرى األستاذ ياد بارود أن ليا في ا تفاق خرق للدستور ،حيدث يقدول" :مدا
حصددددل فددددي الدوحددددة كددددان اتفاقددددا سياسدددديا مهددددد لتطبيقددددات دسددددتورية مددددن ضددددمن
المؤسسات".12

11
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رابع ا :ات ف اق الدوح ة س ابق ة
يددذهب األسددتاذ سددليمان تقددي الدددين إلددد أن اتفدداق الدوحددة كددرس "سددوابق يمكددن
ا حتجا بها فيما بعد ،ومن جملة هذه السوابق:
 الثلث المعطل في الحكومة للمعارضة النيابية الديمقراطية التوافقية أو الميثاقية في نظامنا السياسي. الطابع التحكمي للطوائل الكبرى الثالث ,وتو يع السلطة فيما بينها. تو يع الو ارات داخل الحكومة علد الجهات الطائفية. حق الفيتو للطوائل في نظامنا السياسي.13مددا تمكددن مالحظتدده هنددا ،هددو أن الطددابع التحكمددي للطوائددل الكبددرى الددثالث وتو يددع
السلطة فيما بينها ،مسةلة ليست جديد.،
أما الديمقراطية التوافقية ،فهي النظام المعمدول بده فدي لبندان ،بنداء علدد الفقدر،
( ) من مقدمة الدستور والمادتين  5/65و  95مدن الدسدتور ,وإن كدان األمدر محدل جددل،
ونحن شخصيا ممن يؤيدون إل اء الطائفية السياسية واإلدارية.
تبقدد النقطدة األخيدر ،،وهدي إعطداء الثلدث المعطدل للمعارضدة ،فدنحن ندرى أن هددذه
المسددالة ،كمدددا ذكرندددا ,مرتبطدددة بشدددروط ,قدددد يدددةتي يدددوم

تتحقدددق فيددده ،كدددةن

تمتلددد

المعارضددة مددا يزيددد علددد الثلددث فددي مجلددا النددوا  ،و تكددون إحدددى الطوائددل الكبددرى
بكاملها في جهة المعارضة.
إ

أنه ,إذا تحققت هذه الشروط ,فيمكن التذري بما حصدل فدي المدرتين السدابقتين,

لفرر النتائج نفسها ،فيكون ذل

13

سابقة.
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