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يتساءل الكثيرون عن طبيعة النظام المعتمد فيي لبنيان ف يو هيو نظيام ديمقراطيي
برلماني ،أم نظام "طائفي -توافقي" .أم هيو نظيام صياا صيار عين أي تصيني

علميي

دستوري؟.
لقييد ورد فييي مقدميية الدسييتور -الفقييرج  -أن لبنييان هم ورييية ديمقراطييية برلمانييية،
وفيي الفقيرج هيي ،أن النظيام يائ علييا مبيدأ الفصيو بيين السيلااو وتواهن يا وتعاون ييا-
ق
ق
ديمقراطييا
نظاميا
وهو تكفي هاتيان العبارتيان ،لكيي يعتبير النظيام الدسيتوري فيي لبنيان
ق
برلمانيا؟.
من المتعارف عليه ،أن الديمقراطية تعني في هوهرها تداول السلاة (الحكي
مختلي

المييواطنين بصييورج سييلمية عبيير

بيين

ييناديع او تييراأ .ويرتكييم أي نظييام ديمقراطييي،

ق
ق
ق
مجلسيا ،بصورج بدي ية ومناقية وطبيعية ،علا مبيدأ
رئاسيا ،أم
برلمانيا ،أم
سواء أكان
المساواج بين المواطنين .و د اعتبر العل واوهت اد هذا المبدأ ،مين المبياد ء القانونيية
العامة الذي له يمة دستورية.
وفي ما يتعلع بالنظام البرلماني ،فيان الفق ياء لي يتفقيوا عليا تعريي

مواليد ،و

انه ،يمكننا القول ،بصورج عامة ،أن النظام البرلماني هو النظام القائ علا وهود فصو
وتواهن بين السلااو ووسائو تأثير متبادلة بين السلاتين التشريعية والتنفيذية.
يرتكم النظام البرلماني علا وهود تعاون بيين السيلاتين التشيريعية والتنفيذيية مي
الحفيياظ علييا اسييتقمل كييو من مييا .ويتكييون النظييام البرلميياني ميين ثمث ية أركييان :برلمييان
ق
سياسيا والكومة مسؤولة أمام البرلمان.
منتخب -رئيس دولة غير مسؤول
يشكو البرلمان المنتخب العنصر األول من عنا ر النظام البرلماني ،و د يتأل
مجلسين أو مجلس واالد .ويمارس

مين

مالياو تشريعية ومالية ور ابية من صيمل األسيللة

واألهوبة ولجان التحقيع وصا ة من صمل التصويت علا الثقة بالحكومة.
أما رئيس الدولة في النظام البرلماني ،فانه و يمارس

مالياو هامة مباشرج ،بيو

بواساة وهرائه ،من صمل التو ي علا راراته.
وبالمقابيو ،في ن رئييس الدوليية يعتبيير غيير مسييؤول ،مسييؤولية سياسيية ،عيين أعمالييه
أمام البرلمان.
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ومن المميماو الجوهرية للنظام البرلماني ،أن السيلاة اإلهرائيية ،تبيدو فييه بشيكو
سلاة ثنائية ذاو راسين :راس يمثليه رئييس الدولية ،وراس يمثليه اليوهير األول أو رئييس
الحكومة ،ومن الابيعي والمناقي أن يكون رئيس الحكومة من بين النواب المنتخبين.
وفيي ميا يتعليع بالحكومية ،ف ن يا تعتبير محيور ورو النظيام البرلمياني ،وهيي تتمتي
بخصائص تميمها عن سائر اليوهاراو فيي األنظمية الدسيتورية األصير  ،كالنظيام الرئاسيي
ق
وثانييا ،فيي
والنظام المجلسي ،وتبره هذه الخصائص في الوالدج والتضامن بين الوهراء،
التجييانس بييين الييوهراء ميين الييي

ق
وثالثييا ،فييي مسييؤولية
السياسييية،

أفكيياره ورغبييات

الحكومة أمام البرلمان عن أعمال ا ،الذي يستاي

سقاط ا.

ومقابو الع البرلمان بسحب الثقية ،تمليا الحكومية

يمالية اليو البرلميان واوالتكيام

لا الشعب.
وأصيي ق
يرا ،تتميييم الحكوميية المسييؤولة فييي دور وأهمييية األالييماب فييي تأليف ييا ،فالنظييام
البرلمياني ،يرتكيم فيي هيوهره ،عليا الصييراأ اليديمقراطي الحمبيي ب يدف الحصيول علييا
األكثرية النيابية التي تنبثع من ا الحكومة.
و ذا كييان النظييام البرلميياني يتميييم بالعنا يير والخصييائص المتقييدم ذكرهييا ،ف ييو أن
النظام في لبنان ،يتكون من ذاو العنا ر ويتميم بذاو الخصائص؟.
لقييد أشييار الدسييتور اللبنيياني فييي المييادج ( 24تعييديو  1990لييا أن مجلييس النييواب
يتأل

من نواب منتخبين يكون عدده وكيفية انتخاب

وفا قا لقوانين اونتخياب المرعيية

اإلهراء الخ....
كما انه أشار في المادج  16ليا انيه "تتيولا السيلاة التشيريعية هيلية وااليدج هيي
مجلس النواب".
وميين المتعييارف عليييه فييي النظييام البرلميياني ،أن

ييرار القييوانين هييو ميين

ييمالية

السلاة التشريعية ،وان البرلمان الذي يتولا السيلاة التشيريعية نميا يمارسي ا بصيورج
مستقلة ومالقة ون ائية دون أي ييد أو شير

باسيتثناء الر ابية الدسيتورية ،وو يخضي

التشري الذي يقيره ليا موافقية السيلاة التنفيذيية .فالبرلميان يمكنيه أن يشيرأ فيي أي
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ق
ق
صاضيعا فييي ذليا ليا موافقية السيلاة التنفيذييية.
مناسيبا ،دون أن يكيون
موضيوأ ييراه
في الين أن مجلس النواب ،في لبنان ،الذي يتولا السلاة التشريعية ،يمكنه أن يشيرأ
فييي أي موضييوأ بصييورج مسييتقلة ون ائييية بييدون موافقيية الحكوميية باسييتثناء المواضييي
المتعلقيية بتعييديو الدسييتور .فالتشييري المقتيير ميين بييو المجلييس والمتعلييع بتعييديو
الدستور و يمكن

راره و بغالبية الثلثين وو التا بغالبيية ثمثية أربياأ مجليس النيواب و

ق
وفقا لمادج  77من الدستور (تعديو . 1990
بعد موافقة الحكومة ،وذلا
وهذا األمر يجعو من السلاة التشريعية ،فيي ميا يتعليع بتعيديو الدسيتور المقتير
ميين بييو المجلييس النيييابي ،هيليية تابعيية للسييلاة التنفيذييية .أن هييذا الوض ي الدس يتوري
ق
ق
ائميا
فاضحا بمبدأ التواهن اليذي يفتيرأ أن يكيون
صمو
الملحوظ في المادج  77يشكو
ق
ومعموو به بين السلاتين التشيريعية والتنفيذيية ،السيب ميا تقضيي بيه الفقيرج هيي مين
ق
مقدميية الدسييتور و واعييد النظييام البرلميياني .فالسييلاة التنفيذييية هييي الم يمنيية علييا
ق
وفقا للمادج .77
السلاة التشريعية في مجال تعديو الدستور،
وفي ما يتعلع برئيس الدولة ،الذي يشكو وهوده االد عنا ر النظام البرلماني ،فان
الدستور افرد لرئيس الجم ورية مكانية صا ية وممييمج .ف يو ،بموهيب الميادج ( 49تعيديو
 1990رئيييس الدوليية ورمييم والييدج الييوطن ،يسي ر علييا االتييرام الدسييتور والمحافظيية علييا
استقمل لبنان ووالدته وسممة أراضيه .وهو الذي يصدر مرسوم تسمية رئييس مجليس
اليييوهراء والمراسيييي المتعلقييية بقبيييول اسيييتقالة الحكومييية أو اعتبارهيييا مسيييتقيلة منفي ق
ييردا،
وباوتفيياق م ي رئيييس مجلييس الييوهراء يصييدر مرسييوم تشييكيو الحكوميية ومراسييي
اسييتقالة الييوهراء أو

ييالت

 .أمييا

بييول

ييمالياته األصيير  ،ف ي ن رئيييس الجم ورييية و يمارسيي ا

مباشرج ،بو بواساة الوهراء من صمل التو ي عليا راراتيه باإلضيافة ليا تو يي رئييس
ق
طبقا للمادج ( 54تعديو . 1990
الحكومة وذلا
كمييا أن رئيييس الجم ورييية يملييا
(تعديو  ، 1990تخوله

ييمالية تشييريعية اسييتثنائية بموهييب المييادج 58

دار مرسوم بتنفيذ مشيروأ يانون معجيو بعيد موافقية مجليس

الييوهراء ،بعييد مضييي أربعييين يومي قيا علييا طرالييه علييا المجلييس النيييابي ،وبعييد دراهييه فييي
هدول أعمال هلسة عامة وتموته في ا ،دون أن يب
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به.

وهذه الصمالية التي يتووهيا رئييس الجم وريية بعيد موافقية مجليس اليوهراء تجعيو
ميين السييلاة التنفيذييية م يمنيية ومتقدميية علييا السييلاة التشييريعية ،وهييذه الصييمالية
تتعييارأ ،بصييورج واضييحة ،مي المييادج ( 18تعييديو  1990التييي نصييت علييا انييه و ينشيير
ق
أيضيا مي االيد مبياد ء النظيام البرلمياني
انون ما ل يقره مجليس النيواب ،كميا تتعيارأ
الذي يحصر التشري  ،أي

رار القوانين بالبرلمان فقط.

وأ ق
مسيؤوو عين أعماليه أميام مجليس النيواب و
صيرا ،فان رئيس الجم وريية و يعتبير
ق
عند صر ه الدستور وفي الالة الخيانة العظما (المادج . 60
وفي ما يتعليع بالحكومية ،التيي تعتبير اليركن األهي واألبيره فيي النظيام البرلمياني،
فييان الدسييتور اللبنيياني أنييا

ب ييا معظ ي الصييمالياو الدسييتورية ،كمييا انييه افييرد لييرئيس

ق
عا م ق
الحكومة مو ق
ومتقدما:
ما
فرئيس الحكومة ،يسما من بو رئيس الجم ورية بعد التشياور مي رئييس مجليس
ق
يتنادا لييا استشيياراو نيابييية ملمم ية (الفقييرج  2ميين المييادج  53تعييديو . 1990
النييواب اسي
وهذه الاريقة المعتمدج في تسمية رئيس الحكومة ،تشبه لا الد بعيد ،في هوهرها،
الاريقة المعتمدج ونتخاب رئيس الجم ورية ،فرئيس مجلس الوهراء ،هو رئيس الحكومية
مسؤوو عن تنفيذ السياسة العامة التي يضيع ا مجليس
يمثل ا ويتكل باسم ا ،ويعتبر
ق
الوهراء ،ويرأس مجلس الوهراء ،ويشيكو الحكومية باوتفياق مي رئييس الجم وريية ،وياير
سياسيية الحكوميية أمييام مجلييس النييواب /،ويو ي م ي رئيييس الجم ورييية همي ي المراسييي
ق
رئيسيا للحكومية ومرسيوم بيول اسيتقالة الحكومية أو اعتبارهيا
باستثناء مرسوم تسيميته
مسييتقيلة ،ويييدعو مجلييس الييوهراء لييا اونعقيياد ،ويضيي هييدول أعمالييه ،ويتيياب أعمييال
اإلداراو والمؤسساو العامة الخ( ...المادج . 64
وميين المتعييارف عليييه أن الحكوميية تتشييكو ميين وهراء يمثلييون معظ ي الكتييو والقييو
النيابية والسياسية.
ويتولا مجلس اليوهراء ،بمقتضيا الدسيتور الجدييد ،السيلاة اإلهرائيية (الميادج 17
ق
وفقا
والع ا ترا القوانين ،وتخض له القواو المسلحة ،ومن الصمالياو التي يمارس ا
للمادج :65
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 -1وضييي السياسييية العامييية للدولييية ،ووضييي مشييياري القيييوانين والمراسيييي
التنظيمية واتخاذ القراراو المهمة لتابيق ا.
 -2الس ر علا تنفيذ القوانين واألنظمة واإلشراف علا كو أه مج الدولة.
 -3تعيين موظفي الدولة.
ن مجلس الوهراء هو الذي يتيولا ،بموهيب الدسيتور ،السيلاة التنفيذيية ،وبالتيالي
الحك والسلاة في لبنان.
ق
وأصيرا ،في ما يتعلع بوسائو التأثير المتبادلة بين السلاتين التشريعية والتنفيذية،
فيييان الدسيييتور اللبنييياني أشيييار فيييي الفقيييرج  -2الميييادج  ،64ليييا أن الحكومييية و تميييارس
ييماليات ا بييو نيل ييا الثقيية و بييالمعنا الضيييع لتصييري

األعمييال ،ويمكيين لمجلييس

ق
وفقا للمادج  ،37وفي هذه الحالة وهب علا الوهير
النواب أن يقرر عدم الثقة بأالد الوهراء
ق
أيضا نمأ الثقة عن الحكومية ،وفيي هيذه الحالية تعتبير
أن يستقيو (المادج  . 68كما يمكنه
الحكومة مستقيلة (المادج . 69
وفي المقابو ،فان الدستور منح الحكومة ،بالب من رئييس الجم وريية اليو مجليس
النواب ،ذا امتن هذا األصير عن اوهتماأ طيوال عقيد عيادي ،أو طيوال عقيدين اسيتثنائيين
متواليين ،أو في الال رد المواهنة برمت يا بقصيد شيو ييد الحكومية عين العميو (الفقيرج -4
المادج  ، 65أو ذا توفرو الشرو

الواردج في الفقرج الثالثة من المادج .77

ق
يتنادا لييا مييا تقييدم ،يمكننييا القييول أن الدسييتور اللبنيياني ،كييرس ،فييي أالكامييه،
واسي
العنا يير المكونيية للنظييام البرلميياني كمييا ا رهييا فق يياء القييانون العييام ،باسييتثناء العنصيير
المتعلييع بييالتواهن بييين السييلاتين التشييريعية والتنفيذييية باعتبييار أن المييادتين  58و ،77
هعلتا من السلاة التنفيذية سلاة م يمنة ومتقدمة علا السلاة التشريعية.
ن معرفييية طبيعييية النظيييام الدسيييتوري المعتميييد فيييي لبنيييان و تقتصييير فقيييط عليييا
النصوا الدستورية المكتوبة ،بو أن ا تتالب التعرف عليا كيفيية تابيق يا مين النااليية
العملية والفعلية.
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أن الممارسة الفعلية للعملية الدستورية والسياسية في لبنان ،تظ ر األمور التالية:
عيد البرلم ان المنتخب

 -1عل ا

حيح أن البرلمان في لبنان يتكون من نواب منتخبين من بو الميواطنين ،غيير
و يعكس بصورج

أن انتخاب

حيحة والقيقة وفعلية رادج الناصبين علا غرار ما

هو معمول به في األنظمة الديمقراطيية البرلمانيية وذليا ون عمليية انتخياب
تشوب ا نوا ص وشوائب عديدج وأهم ا:
أ -طبيعييية يييانون اونتخييياب لج ييية النظيييام اونتخيييابي -اليييدائرج اونتخابيييية-
اإلهراءاو اإلدارية المنظمة لعملية اونتخاب الخ...
ب -عدم االترام مبدأ المساواج بين المواطنين.
 -ضع

األالماب وعدم فعاليت ا ،وغياب البرامج السياسية.

د -العوامييو الاائفييية اإل ااعييية والعشييائرية والعائلييية والتربوييية والثقافييية
الخ...
هي -العوامو المتعلقة بالمال.
و -العوامو المتعلقة باستغمل السلاة.
ق
ق
فعليييا بأبنيياء فليية
أصيييرا لييا أن رئاسيية مجلييس النييواب هييي محصييورج
ونشييير
معينة ،وهذا األمر يتعارأ م مبدأ المساواج بين المواطنين المنصيوا عنيه
في المادج  7من الدستور.
 -2عل ا

عيد السلا ة التنفيذي ة

ق
فعليا رئيس الحكومية باوتفياق مي رئييس الجم وريية،
يتولا السلاة التنفيذية
وفيي الييال عيدم اوتفيياق ،فانيه يتووهييا بمعاونية الييوهراء بيالرغ ميين أن الدسييتور
أناط ا بمجلس الوهراء.
ويتبييين ميين صييمل الممارسيية ،أن رئاسيية الجم ورييية هييي محصييورج بأبنيياء فليية
معينيية ،ورئاسيية الحكوميية محصييورج بأبنيياء فليية أصيير  ،وذلييا بمقتضييا العييرف
ق
مخالفيا لمبيدأ المسياواج
المستمر منذ عام  .1943أن هذا األمر ،باإلضافة لكونه
ق
فعليييا وبصييورج غييير مباشييرج ،لييا الصيير وتركيييم
بييين المييواطنين ،فانييه يييؤدي
السلاة التنفيذية بثنائية أو أالادية طائفية معينة.
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ن الحكييي فيييي لبنيييان ،أ يييبح ،بفعيييو العيييرف المتعليييع برئاسيييتي الجم وريييية
ق
محصورا بفلة أو فلتين محددتين مين الميواطنين .و يد عيمه المرسيوم
والحكومة
المتعلع بتنظي أعمال مجلس الوهراء هذه الثنائية أو األالاديية فيي الحكي  .فيي
اليييين أن بقييييية أفييييراد الاوائيييي
اللبنانيين ،و يمكن

األصييير  ،الييييذين يشييييكلون غالبييييية المييييواطنين

أن يحلموا بالو ول لا الحكي وان أ صيا ميا يامحيون

ليييه هييو تييداول المراكييم النيابييية والوهارييية المخصصيية لاييوائف

 .وهييذا الوضي

يتنييا ب بصييورج فاضييحة ميي هييوهر النظييام الييديمقراطي القييائ علييا تييداول
السلاة أو الحك بين مختل

المواطنين وعلا اعدج المساواج في ما بين

.

ن الحكوميية فييي لبنييان تمثييو ائتمفي قيا أو تجمعي قيا أو لقيياء نيييابي متنييوأ ذاو طيياب
ااعي -مالي وعائلي وغير موالد من الي

طائفي-

األفكيار السياسيية .وهيي

بالتالي تفتقر في تكوين ا وعمل ا لا الوالدج والتضامن والتجانس بين الوهراء.
علمي قيا أن هييذه الخصييائص هييي التييي تتميييم ب ييا الحكوميياو فييي معظي األنظميية
البرلمانية.
ييم عميييا تقيييدم ،فانيييه يتبيييين مييين صيييمل الممارسييية ،أن "تسيييمية" رئييييس
وفضي ق
الجم ورييية تعييود للخييار منييذ فتييرج طويليية ،وان دور النييواب يقتص ير فقييط علييا
تكييريس تلييا التسييمية عيين طريييع او تييراأ .كمييا أن "تسييمية" رئيييس الحكوميية،
أ بحت منذ عيام  ،1990تعيود للخيار  ،وان دور النيواب يقتصير فقيط عليا تأكييد
تلا التسمية عن طريع اوستشاراو النيابية الملممة .وهذا الوض يتعارأ م
انتخيياب رئيييس الدوليية وتسييمية رئيييس الحكوميية فييي النظييام البرلميياني ،الييي
يتولا النواب ب رادت
 -3عل ا

الحرج -المستقلة ،اصتيارهما ،بدون أي تدصو صارهي.

عيد وس ائو الت أثير المتب ادل ة

في ما يتعلع بمسؤولية الحكومة السياسية ،فانيه يتبيين مين صيمل الممارسية،
انه ل يسبع لمجلس النواب أن اسقط الحكومة عن طرييع نيمأ الثقية عن يا ،كميا
ق
أيضا أن نيمأ الثقية عين االيد اليوهراء ،وبقييت بالتيالي الميواد -37
انه ل يسبع له
 68و  69المتعلقة بنمأ الثقة عين اليوهير أو الحكومية مجيرد نصيوا ميتية .وهيذا
األميير يعنييي أن الييدور الر ييابي الييذي يضييال بييه البرلمييان والمتمثييو بمحاسييبة
ق
فعليا.
الحكومة هو معاو
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ق
أيضيا مين صيمل الممارسية ،أنيه
وفي ما يتعلع بحو مجلس النواب ،فانيه يتبيين
يعد  ،1990ل يسبع لرئيس الجم ورية أن طلب من مجلس الوهراء اليو مجليس
النيييواب بيييو انت ييياء ع يييد النيابييية ،وبقييييت بالتيييالي الميييواد  55و  65و  77مييين
ق
علميا ،أن شيرو
الدستور المتعلقة بحو مجلس النواب بدون أي تابيع فعليي-
الييو مجلييس النييواب ،أ ييبحت بعييد عييام  ،1990ميين الناالييية الدسييتورية،

ييعبة

ومعقدج ن ل تكن مستحيلة .في الين ،أنه هر الو البرلمان ،في ظو الدستور
القدي  ،أربعة مراو فقط :أعوام  1960 -1953 -1947و .1964
ومييين المتعيييارف علييييه برلمانيي قييا ،انيييه بيييدون اليييع اليييو مجليييس النيييواب ،وبالتيييالي
ق
فعليا ،و يمكن الحدي
استخدامه

عن نظام برلماني القيقي.

ن وسييائو التييأثير المتبادليية ،التييي تشييكو االييد عنا يير النظييام البرلميياني ،تبييدو
وكأن ا تحولت في لبنان لا وسائو "عدم التأثير المتبادل" بحي
النواب عن سقا

يمتن مجلس

الحكومة ،مقابو عدم لجوء السلاة التنفيذية لا الو مجلس

النواب.
ويتب ييين فعلي ي اق  ،م يين مجم ييو مس ي ار العملي ي ة الدس ييتوري ة -السي اس ييي ة ف ي ي
لبن ان م ا يل ي:
 -1ن النظام في لبنان يتعارأ م مبدأ المساواج بين المواطنين المنصوا
عنه في الدسيتور ،وان هنياب بالتيالي تميايم وتفياوو كبييرين بيين اللبنيانيين
بصورج واضحة وفاضحة.
 -2ن تداول الحك محصور فقط بفلة أو فلتين محددتين من اللبنانيين.
 -3ن رئيس الجم ورية "يعيين" مين الخيار  ،كميا أن رئييس الحكومية أ يبح هيو
ق
أيضا "يعين" من الخار  ،منذ عام .1990
ق
فعليا.
 -4ن وسائو التأثير المتبادلة ل يت استخدام ا
 -5ن السلاة التنفيذية هي م يمنة علا السلاة التشريعية.
وبالنظر لما تقدم ،هو يصح القول من النواالي الدستورية والبرلمانية والسياسيية،
أن النظام المعتمد في لبنان هو نظام ديمقراطي برلماني؟
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وهو يمكين اوعتيداد بالتيالي بالمبيدأ القائيو بيأن مين اليع األكثريية النيابيية أن تحكي ،
ومن واهب األ لية أن تعارأ؟
وربما ،هذا الوض  ،المو بعب الباالثين السياسيين ليا القيول أن النظيام اللبنياني
هو نظام طائفي -توافقي.
ق
ق
طائفيا ،نما ذو وهيه طيائفي ،وهيذا الوهيه يتمثيو،
نظاما
ن النظام في لبنان ،ليس
كما يتبين من الدستور والعرف والممارسة في المجاوو التالية:

أ -تألي

مجلس النواب

ق
تابيقا للمادج  24من الدستور عيدد النيواب
لقد الددو وانين اونتخاب الصادرج
بي  128نائب موهعين علا مختل

ب -تألي

المذهب والاوائ

بصورج د يقة.

الحكومة

لقد فرضت المادج  95من الدستور تمثييو الاوائي

بصيورج عادلية فيي تشيكيو

ا لحكومة .و ذا كان عدد الوهراء العائد لكو طائفة غير محدد كما هيو الحيال بالنسيبة
ق
مؤمنيا
لعدد نواب كو طائفة ،ف ن التواهن العام والخاا ،أ بح ،منذ عام ،1974
ومعموو به بين مختل
ق

الاوائ

 ،في تشكيو الوهارج.

و -العرف المتعلع برئاسة الدولة ورئاستي المجلس النيابي والحكومة.
 -تمثيو الاوائ

الثمث الكبر

متساو فيي ميا بين يا،
في تشكيو الحكومة بعدد
ٍ

وهذا ما يعرف بقاعدج المثالثة ضمن المنا فة.
د -سناد ما يسما "بالوهاراو السيادية" لا الاوائ

األربعة الكبر .

ذا كييان النظييام الاييائفي -التييوافقي ،يقصييد بييه ،كمييا هييو متعييارف عليييه ،مشيياركة
مختليي

الاوائيي

الرئيسييية ،وميين ضييمن ا الاوائيي

الييثمث الكبيير  ،فييي اتخيياذ القييرار

السياسي ،ف ن الوهه أو الااب الايائفي المتمثيو فيي رئاسية الدولية ورئاسيتي مجليس
النواب والحكومة ،وفي تكوين مجلس النواب والحكومة ،و يجعو من النظيام فيي لبنيان
ق
ق
ق
توافقيا ،باعتبار أن القرار في مجلس اليوهراء أو فيي مجليس النيواب ،يبقيا
طائفيا
نظاما
ق
صاضعا وتخاذه ،لألكثرية العادية أو لغالبية الثلثين بحسب طبيعة الموضوأ المارو .
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ق
الكمييا لييا
ن األكثرييية العادييية أو غالبييية الثلثييين المالوبيية وتخيياذ القييرار ،و تييؤدي
مشيياركة همي ي الاوائ ي

الرئيسييية ،أو التييا الاوائ ي

الييثمث الكبيير

مجتمعيية .والمثييال

علييا ذلييا ،مييا الصييو ميي اسييتقالة "الييوهراء الخمييس" ذ أن الحكوميية اسييتمرو بعمل ييا
ق
شيلا ل يكن.
كالمعتاد وكأن
ن اوشتراب الايائفي فيي تشيكيو الحكومية هيو مختلي

ق
تماميا عين المشياركة فيي

ق
صاضييعا لقواعييد محييددج .وان امييتمب بعييب هعميياء الاوائيي
القييرار الييذي يبقييا اتخيياذه
لحصص نيابية ووهارية و يجعو من

شركاء فيي القيرار ،بيو أن ي يعتبيرون ،فيي أالسين

الحاوو" ،أمراء" أو "مدراء" في مناطق

ولد
الخم

طوائف

.

ة

ن النظام في لبنان ،وأن توافرو فيه الخصائص المميمج للنظيام البرلمياني ،و أنيه
في المقابو ،يتميم بمخالفته لجوهر النظام البرلماني القائ علا تيداول السيلاة ومبيدأ
المساواج بين مختل

المواطنين.

و هاء هييذا الوض ي  ،هييو يجييوه تسييميته بالنظييام البرلميياني؟ وهييو يجييوه أيضي قيا التييذرأ
بالمبدأ الممهم له ،القائو بأن "من الع األكثرية النيابية أن تحكي  ،ومين واهيب األ ليية أن
تعارأ"؟.
ق
ق
ق
توافقييا" ،ون الاوائي
ئفييا-
نظاميا "طا
كما أنيه ،و يمكين اعتبياره

وأن تمثليت فيي

رئاسيية الدوليية ورئاسييتي مجلييس النييواب والييوهراء ،وفييي الحكوميية ومجلييس النييواب بعييدد
معييين ميين المراكييم ،و أن القييرار السياسييي ،و يتخييذ عيين طريييع التوافييع الاييائفي ،نمييا
ق
وفقا لقواعد محددج في الدستور.
فما هي ذن طبيعة النظام في لبنان؟.
ق
ق
ودستوريا .وم ذلا يمكننا القول بأنه
علميا
ن النظام في لبنان ،يستحيو تصنيفه
"نظام لبناني" ،هديد مختلط ومتنا ب ذاو طياب هم يوري -برلمياني -طيائفي -تميايمي
الخ ،...وتعتريه ،بالمقارنية مي األنظمية الدسيتورية المتعيارف علي يا ،الشيوائب والعييوب
التالية:
-1

غياب الصراأ الديمقراطي اونتخابي بين األالماب.
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-2

افتقار المجلس النيابي المكون من مختل

الاوائي

ليا التمثييو

الصحيح.
-3

افتقييييار الحكوميييية المكونيييية ميييين مختليييي

الاوائيييي

لييييا الوالييييدج

والتضامن واونسجام.
-4

تألي

-5

غياب المحاسبة السياسية.

-6

تخصيص والصر رئاسية الدولية ورئاسيتي مجليس النيواب والحكومية
باوائ

الحكومة باوتفاق بين رئيسي الجم ورية والحكومة.

معينة.

-7

غياب المساواج بين المواطنين.

-8

تداول السلاة محصور ضمن فلة معينة.

-9

الرمان غالبية اللبنيانيين مين مكانيية الو يول ليا الحكي  ،وا تصيار
طموال

-10

علا تداول المراكم النيابية والوهارية فقط.

ق
استثنائيا ،توافع طائفي في الحاوو التي يتعرأ في ا النظيام أو
الكيان ألصاار هدية.

-11

منتج بابيعته ألهماو الادج وأالداث دامية بصورج دورية.

-12

تدصو الخار .

وفييي الن اييية ،نقييول ،أن النظييام البرلميياني الملحييوظ فييي الدسييتور ،بييدل أن يتاييور
باتجاه األفضو ،ذ به يتحول فعل قيا ليا مجيرد أداج لتعمييم وتكيريس التميايم والتفياوو بيين
المواطنين.
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