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قد يكون من الضروري، بعد أن واجه طرر  رئريم مج رم النروار الرامر  إلرء إنشراء 

الطائفية السياسية، عاصفة من االعتراضات السياسرية والطائفيرة،  إللغاءالهيئة الوطنية 

 س ط الضوء ع ء هذه المسالة من الزاوية الدستورية البحتة، بعيدًا عن أي اعتبار أخر.أن ن

ويقتضرر  قبررل مناقشررة مسررءلة إنشرراء الهيئررة الوطنيررة، موضرري  مررا هررو المق ررود 

 بر"الطائفية السياسية".

فإنهررا  وأدق أوضرر معنرر  الطائفيررة السياسررية، طائفيررة المراسررز السياسررية، وبتعبيررر 

الدولررة ع ررء الطوائررذ والمررذاهب  سررب نسررب راسررز السياسررية فرر  معنرر  موزيررم الم

الوصرو  إلرء  يمقراطيرة  ير عينة، وذلك بخالف ما هو معتمد ف  الردو  الدوقواعد م

م المرواطنين ع رء قردم المسراواد، ودون مخ ريم أي مرسرز يرم ك المراسز متا رًا أمرام جم

 انتمائها الدين  الخ... مجموعة مهما سان لونها أو جنسها أو لغتها، أو أليةسياس  

 

 ومتمثل الطائفية السياسية ف  لبنان، بالمراسز التالية:

مج ررم   رئاسررة الجمهوريررة، رئاسررة مج ررم النرروار، رئاسررة الحكومررة، نررائب  رئيسرر

 أعضراءوالنوار والحكومة، الوزراء، وأخيرًا النوار. أما المراسز السياسية المتع قة برؤسراء 

ستثناد من هذه الدراسة باعتبارها غيرر خاضرعة لقاعردد الطائفيرة م فإنهاالمجالم الب دية، 

 السياسية.

إن نطرراق أو مجررا  الطائفيررة السياسررية هررو مح ررور فرر  المراسررز النيابيررة والوزاريررة 

ورئاسة الجمهورية ورئاست  مج م النوار والحكومة فقط، وال يشرمل أي موضروأ أخرر 

نشرراء مدارسررها الخاصررة المن ررو  وال سرريما  ريررة المعتقررد أو  قرروق الطوائررذ فرر  إ

 من الدستور. 10و 9عنهما ف  المادمين 

، فيكون إما ن رًا دسرتوريًا واضرحًا، وإمرا عرادد أو عرفرًا السياسيةأما م در الطائفية  

 أو ممارسة، لها "طابم دستوري".

إن النم الدستوري الذي يرعء موزيم النوار ع ء الطوائذ والمذاهب، هرو المرادد 

 ( الذي ورد فيها ما يءم :1990تور )معديل من الدس 24

"والررء أن يضررم مج ررم النرروار قررانون انتخررار خرراري القيررد الطررائف ، مرروزأ المقاعررد 

 النيابية وفقًا ل قواعد التالية:

 ين المسيحيين والمس مين.بالتساوي ب - أ

 نسبيًا بين طوائذ سل من الفئتين. - ر

 نسبيًا بين المناطق. -ي
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ابات النيابية ال ادرد مطبيقًا لهذه المادد، وال سيما قانون  ددت قوانين االنتخلقد و

، وهرررذا العررردد مررروزأ 128ومعديالمررره، عررردد النررروار برررر  250/2008االنتخرررار األخيرررر رقررر  

 .والمس مينمناصفة بين المسيحيين 

 8، لألرثرروذسم 13ل موارنررة،  35التررال :  الشرركلع ررء  المسرريحيونويترروزأ النرروار 

ف   ين يتروزأ النروار  ونائب وا د أنجي  ، ،لألق ياتونائب وا د  ،لألرمن 6ل كاثوليك، 

ل دروز، ونائبين ل ع رويين.  8ل شيعة،  27ل سنة،  27المس مون بدوره  وفقًا لما ي  : 

ه  موزعة ع ء الطوائذ والمذاهب وفقًا لقواعرد  النيابيةوأخيرًا، إن مراسز رؤساء ال جان 

 معينة.

الت  جاء فيها ما  95النم الدستوري الذي يرعاها هو المادد أما المراسز الوزارية فان 

 يءم :

 وف  المر  ة االنتقالية!"

فر   الطوائرذوإذا سران ممثيرل  .ممثل الطوائذ ب ورد عادلة ف  مشركيل الروزارد""

، إال النيابيرةالوزارد ال يخضم لقواعد محددد ع ء غرار م ك المعتمدد بشءن موزيم المقاعرد 

خرررال  الممارسرررة، أن موزيرررم الررروزراء والمقاعرررد الوزاريرررة ع رررء الطوائرررذ تبرررين مرررن ي أنررره

 هب، يخضم ل قواعد التالية:االمذو

 المناصفة بين المسيحيين والمس مين -1

 واإلسالميةنسبيًا بين مذاهب سل من الطائفتين المسيحية  -2

المثالثة ضمن المناصفة الت  معن  أن عدد وزراء الموارنة هو ذات العدد العائد  -3

 ل من الطائفتين السنية والشيعية.لك

"سريادية"،  مسرميتها، مرول  الروزارات التر  يط رق ع رء 1990بعرد عرام أصب ،  -4

 والشيعية فقط. واألرثوذسسيةرًا ع ء الطوائذ المارونية والسنية ك 

 

ال مقت ر ع ء المراسز النيابية والوزارية فقط، بل أنها مشمل  السياسيةن الطائفية إ

 لسياسية المتع قة برئاسة الجمهورية ورئاست  مج م النوار والحكومة.أيضًا المراسز ا

، وبنتيجررة الممارسررة، فرران مرسررز 1943فبمقتضررء الميثرراق الرروطن  الررذي جررر  عررام 

ة الحكومرة هرو رئاسة الجمهورية هو مح ور بالطائفة المارونيرة، فر   رين أن مرسرز رئاسر

 ية.مح ور بالطائفة السن

 ار فهو بدوره مح ور بالطائفة الشيعية.ج م النومأما مرسز رئيم 
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رئيم مج رم النروار   نائبسل من أن مرسز من خال  الممارسة وأخيرًا، يتبين أيضًا، 

 والحكومة هو مح ور بالطائفة األرثوذسسية.

واقررل مررا يقررا  بشررءن الطائفيررة السياسررية وسيفيررة موزيررم المراسررز السياسررية ع ررء 

ق مفاومررًا وممررايزًا و تررء ممييررزًا بررين المررواطنين. مخت ررذ الطوائررذ والمررذاهب، أنهررا مخ رر

مرن مقدمرة الدسرتور التر  ن ر  ع رء  -وهذا الوضم هو مناقض لما ورد ف  الفقررد ي

مرن  7المساواد ف  الحقوق والواجبات بين المواطنين بردون ممرايز أو مفضريل، ول مرادد 

 الدستور الت  جاء فيها ما يءم :

وهررر  يتمتعرررون بالسرررواء برررالحقوق المدنيرررة  نالقرررانو"سرررل ال بنرررانيين سرررواء لرررد  

 والسياسة ويتحم ون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينه ".

ولمبرردأ األفررراد سمرا أن الطائفيررة السياسرية هرر  مخالفررة أيضرًا لمبرردأ المسرراواد برين 

ه ، المكرسرين فر  اإلعرالن العرالم  لحقروق اإلنسران نالمساواد بين الناخبين ف  ما بي

 المررواد الثانيررة والسررابعة والوا رردد والعشرررون(.) .1949در عررن األمرر  المتحرردد عررام ال ررا

وأخيرررًا، إن الطائفيررة السياسررية مشرركل العررائق األسبررر واألهرر  أمررام قيررام الدولررة القررادرد 

 والعادلة.

 

 إللغراءوبالعودد إلء طر  رئريم مج رم النروار الرامر  إلرء إنشراء الهيئرة الوطنيرة 

مررف سياسر  أو  غ أو مرنامرن فرر أمرءة، نتساء ، هل أن هذا الطرر ، الطائفية السياسي

فكري الرخ...، أم أنره جراء مطبيقرًا لرنم دسرتوري معرينأ. وهرل أن رئريم المج رم يم رك 

 خيارًا بشءن هذه المسالة، ان  أنه م زم دستوريًا بالعمل ع ء إنشاء هذه الهيئةأ

 

ن أ، 1990الرررذي جرررر  عرررام  ع رررء التعرررديل الدسرررتوري األخيرررريتبرررين، بعرررد االطرررالأ 

الطائفيرة  "إلغراء مة الدسرتور، مرن أنمن مقد -zأورده ف  الفقرد المشرأ، ل  يكتذ بما 

السياسية هدف وطن  أساس  يقتض  العمرل ع رء محقيقره وفرق خطرة مر  يرة"، برل 

 95ذهب ابعد من ذلك،  ين وضم آلية محرددد لتحقيرق هرذا الهردف، ن ر  ع يهرا المرادد 

 م :يءما  ي  جاء فيها 

 والمسريحيين المسر مين"ع ء مج م النوار المنتخب ع ء أساس المناصفة برين 

الطائفيرة السياسرية وفرق خطرة مر  يرة ومشرركيل  إلغراءالمالئمرة لتحقيرق  اإلجرراءاتامخراذ 

إلرء رئريم مج رم النروار ورئريم  باإلضافةهيئة وطنية برئاسة رئيم الجمهورية مض  

 كرية واجتماعية.شخ يات سياسية وف الوزراءمج م 
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الطائفيرة ومقرديمها إلرء مج سر   بإلغراءمهمة الهيئة دراسة واقترا  الطرق الكفي ة 

 النوار والوزراء ومتابعة منفيذ الخطة المر  ية".

، أن المشرأ الدستوري  ردد الليرة الواجرب اعتمادهرا مرن قبرل 95ويتض  من المادد 

  يررة وامخرراذ ضررمن وضررم خطررة مرالسياسررية. وهرر  متالطائفيررة  إللغرراءمج ررم النرروار، 

 المالئمة لهذه الغاية ومشكيل هيئة وطنية. اإلجراءات

 

نؤسرد ع رء المسرائل  فإننرامعنينرا فر  هرذه الدراسرة، ن الهيئة الوطنيرة، التر  ءوبش

 التالية:

الطائفيرة السياسرية معرود إلرء مج رم  إللغراءالهيئة الوطنية  صال ية إنشاء نإ -1

والمسرريحيين. وهررذا  المسرر مينناصررفة بررين النرروار المنتخررب ع ررء أسرراس الم

طبيقررًا لمرا ورد فرر  مسررتهل المررادد المج رم، م ررزم بممارسررة م رك ال ررال ية م

 : "ع ء مج م النوار الخ...".95

الهيئرة الوطنيرة ال يتع رق فقرط برالمج م  بإنشراءإن الواجب الدستوري المتع رق      

النيابيررة  المجررالمالحررال  المنتخررب ع ررء أسرراس المناصررفة، بررل يعررود ليشررمل 

 ع ء أساس المناصفة. مءلف ، ألن جميعها 1992المنتخبة منذ عام 

، ل  يحدد بوضو  ما إذا سان يتوجب ع ء أو  مج م الدستوريوإذا سان المشرأ      

نيرراب  منتخررب ع ررء أسرراس المناصررفة، إنشرراء الهيئررة الوطنيررة، إال أنرره يتوجررب 

تخرب ع رء أسراس المناصرفة، ، ع رء أي مج رم نيراب  مناأل روا وف  مط رق 

 إنشاء م ك الهيئة.

ل مج م المؤلذ مناصرفة، إلنشراء مه ة  أيةوإذا سان صحيحًا أن المشرأ ل  يحدد     

الهيئة الوطنية، إال أن ال رحي  أيضرًا، أنره ينبغر  ع يره ممارسرة م رك ال رال ية 

يشرركل مخالفررة القيررام بهررا  نالدسررتورية ضررمن مه ررة معقولررة. وان االمتنرراأ عرر

 مة المتفق ع يها ع مًا واجتهادًا.انونية وذلك  سب المباد ء العاق

الحررال  وال سرريما رئيسرره، هررو م ررزم دسررتوريًا وقانونيررًا، وال  النيرراب إن المج ررم     

، بالعمل ع رء 95سيما بعد انقضاء ما يقارر العشرين سنة ع ء صدور المادد 

ن امتناعه بالتال  عرن القيرام الطائفية السياسية، وا إللغاءإنشاء الهيئة الوطنية 

 بهذا العمل يشكل مخالفة دستورية وقانونية.

ويمكننررا أن نسررتخ م ممررا مقرردم، أن طررر  رئرريم مج ررم النرروار الرامرر  إلررء 

الطائفيرررة السياسرررية هرررو واقرررم فررر  موقعررره  إللغررراءإنشررراء الهيئرررة الوطنيرررة 

 شائبة ع ء هذا ال عيد. أيةالدستوري ال حي ، وال مشوبه 
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ذا الطررر  يبقررء ناق ررًا، مررا لرر  يتررابم ويسررتكمل  تررء إنشرراء الهيئررة غيررر أن هرر

الهيئررة ولرريم عررن مجرررد طررر   إنشرراءمحرردث  عررن  95فع يررًا، ألن المررادد  الوطنيررة

. فهرذه المرادد، سغيرهرا مرن المرواد الدسرتورية، هر  واجبرة إنشرائهايرم  إلرء 

 التطبيق ب ورد سام ة من قبل الس طات المعنية.

ءء مج رم النروار أو ب ع ء رئيم الجمهوريرة، فر   را  م كرواستطرادًا، يتوج

امتناعه عن إنشاء الهيئرة الوطنيرة، أن يط رب منره، ب رفته السراهر ع رء ا تررام 

الدستور، بواسطة رسالة يوجهها إليه، العمل ع رء إنشراء م رك الهيئرة، اسرتنادًا 

 تور.سدمن ال 53و 49المادمين  إلء

مهورية، رئيسًا، ومض  رئيم مج م النوار الهيئة الوطنية من رئيم الج متءلذ -2

وشخ يات سياسرية وفكريرة واجتماعيرة، ومرن الطبيعر   الوزراءورئيم مج م 

م رك الشخ ريات جميرم الطوائرذ والمرذاهب التر  يتكرون والبديه ، أن ممثرل 

 منها سل من مج م النوار ومج م الوزراء.

ن مضرم ناامرًا داخ يرًا لعم هرا، وينبغ  قانونًا، ع ء الهيئة عند استمرا  مكوينهرا، أ    

المط وبررة  واألسثريررةمحرردد فيرره مواعيررد اجتماعامهررا، الن ررار الواجررب موافرهررر، 

 المخاذ "القرارات" الخ...

 بإلغراءدرس وممحريم الطررق الكفي رة قت ر ع رء م فإنهان مهمة الهيئة، ءوبش  -3

ب ع يهرا  سر والتوافرقالطائفية السياسرية، بعمرق ودرايرة و كمرة ومسرؤولية، 

مرفم الهيئة المقتر ات المالئمة  . وبعد ذلكأعمالهاالناام الداخ   الذي يرعء 

دسرتوريًا، سمرا أنهرا مترولء  إلقرارهراإلء سل من مج م النوار ومج م الروزراء 

 غ  ع ء مج م النوار وضعها.ينبأيضًا متابعة منفيذ الخطة المر  ية الت  

دستوريًا أو قانونيًا، صرال ية امخراذ مقدم، أن الهيئة الوطنية ال مم ك  وينتج عما

طائفيرة المراسرز  إلغراءالطائفيرة السياسرية أي  بإلغاءقرارات نافذد وم زمة متع ق 

إلرء  الي ةمقدي  التوصيات واالقترا ات  ف السياسية. بل أن مهمتها منح ر 

 .فقط الطائفية السياسية إلغاء

مراسررز السياسرية وال يررؤدي طائفيرة ال إلغرراءوطالمرا أن الهيئرة ال مم ررك صرال ية 

الطائفية السياسية فورًا ومباشرد، ف ماذا إذن هذه العاصفة  إلغاءإلء  إنشاؤها

 من االعتراضات ع ء طر  رئيم مج م النوارأ

فهرررل أصررربح  المطالبرررة بتطبيرررق نرررم دسرررتوري واضررر  مشررركل مخالفرررةأ أم أن     

 ب وعجيب.غري ألمراالمتناأ عن مطبيقه هو الذي يشكل المخالفةأ أنه 
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ار النررو  الطائفيررة السياسررية هررو مج سرر إللغرراءإن المرجررم ال ررال  دسررتوريًا  -4

أن  .بهررذا الشررءن يعررود   رررًا إلررء مج ررم النرروار والرروزراء، وان القرررار النهررائ 

، طائفيررة المراسررز السياسررية، وأوضررحناالطائفيررة السياسررية، معنرر ، سمررا سرربق 

تور المتع قترين بتمثيرل من الدس 95و 24إلغاء المادمين ، يتط ب  كمًا وإلغاؤها

 إلغاءهرراالنرروار والرروزراءا سمررا أن   الطوائررذ والمررذاهب فرر  مشرركيل مج سرر

العمل بالعرف أو الممارسة المتع قة بطائفية سل مرن رئاسرة  إلغاءيتط ب أيضًا 

 النوار ورئاسة الحكومة. مج مالجمهورية ورئاسة 

الحكومرة  أعضراءموافقة ث ثر  عردد  سياسية يتط ب دستورياً إلغاء الطائفية الإن     

 أعضرراءالمشررك ة مناصررفة بررين المسرر مين والمسرريحيين، وغالبيررة ث ثرر  عرردد 

 مناصفة.أيضًا المج م النياب  المؤلذ 

الطائفيرة  إلغاء إلقراروف  النهاية، إن مج م النوار هو المرجم ال ال  والو يد     

 الث ثين. السياسية، عبر  قانون دستوري، موافق ع يه غالبية

الطائفيرة السياسرية فع يرًا،  إلغراءوبشان المه ة الزمنية الت  مسرتغرقها عم يرة  -5

طوي ة جدًا وال يمكن محديدها بفترد زمنية معينة. وإذا سان إقرار أي قرانون  فإنها

المط قررة فقررط، يتط ررب سررنوات عديرردد النجررازه، فرران إقرررار  وباألسثريررةعررادي 

الطائفيررة السياسررية، الررذي يتط ررب موافقررة  ءبإلغرراالقررانون الدسررتوري المتع ررق 

، ألنره بكثيرر أطرو فتررد  بالتءسيردالث ثين ف  مج س  الوزراء والنوار، يسرتغرق 

 يتناو  موضوعًا  ساسًا ودقيقًا.

 

، 95الطائفيرة السياسررية  سرب المررادد  إلغراءإلرء مررا مقردم، فران محقيررق  باإلضرافةو

ضرم نارام داخ ر  لعم هرا، درس الطررق يتط ب وضم خطة مر  ية، إنشاء هيئة وطنية، و

، وإقرارهاالطائفية السياسية، مقدي  االقترا ات والتوصيات،  إللغاءالمالئمة  واإلجراءات

 ف  النهاية بغالبية الث ثين ف  مج س  الوزراء والنوار.

 

الطائفيررة السياسررية هرر   إلغرراءإن سررل هررذه المرا ررل، مقودنررا إلررء التءسيررد أن عم يررة 

 ومعقدد، وانجازها يستغرق فترد طوي ة وطوي ة جدًا.عم ية مرسبة 

 

وبالرغ  من سل مرا مقردم، اعتررل الربعض ع رء طرر  رئريم مج رم النروار الرامر  

إلء إنشاء الهيئة الوطنيرة، بحجرة أن التوقير  غيرر مناسرب وانره يجرب إلغراء الطائفيرة مرن 

 النفوس قبل الن و  الخ....
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، أنره أصرب  لزامرًا ع رء أهمهراعديردد،  ألسربار ، ال يمكرن الرسرون إليهراهذه الحججإن 

، إنشاء الهيئة الوطنية وذلك مطبيقًا لنم دستوري صرري  1990مج م النوار، بعد عام 

وان المسرررالة، لررر  معرررد بالترررال  خاضرررعة ل تقررردير أو  .وواضررر ، قرررائ ، لررر  يعرررد  أو ي ررر 

 .والمالئمةاالستنسار 

 

 الخالصة

 

الطائفيرة السياسرية، وان  إللغراءة الوطنية الهيئ بإنشاءن مج م النوار م زم إ -1

 ، يشكل مخالفة ب ورد واضحة.إنشائهااالمتناأ أو التباطءء ف  

الطائفيررة السياسرية ومقرردي   بإلغراءمترولء الهيئرة مهمررة درس الطررق الكفي ررة  -2

االقترا رررات والتوصررريات المالئمرررة فقرررط. وال مم رررك بالترررال  صرررال ية امخررراذ 

 .اإللزامقرارات لها صفة النفاذ أو 

طائفية المراسز السياسرية  بإلغاءالطائفية السياسية هو مح ور  إلغاءإن نطاق  -3

 فقط.

الطائفية السياسية يستغرق فترد زمنية طوي ة، متجاوز عشرات  إلغاءإن محقيق  -4

 السنين، بالحد األدنء.

الطائفية السياسية هو مج م النوار، المؤلرذ  إلغاءإن المرجم األخير لتحقيق  -5

بررين المسرر مين والمسرريحيين. وهررذه المناصررفة مشرركل، بحررد ذامهررا،  مناصررفة

 ضمانة لجميم الفئات الطائفية.

 

وفرر  الختررام، يبقررء ع ينررا أن نطررر  السررؤا  التررال : هررل يجرروز لمج ررم النرروار، 

 أ95المادد باللية الم حوظة ف  الطائفية السياسية مباشرد، دون التقيد  إلغاءدستوريًا، 

 


