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 الشكر والتقدير

 بال يطيب الميؿ إال بشكرؾ ... وال يطيب النهػرر إال بطرتكػؾ ... وال كطيػ يهال     

الحظػػرت إال بػػذكرؾ ... وال كطيػػب اال ػػرة إال ب وػػوؾ ... وال كطيػػب الكنػػ  إال بر يكػػؾ 

          إلى مف بمغ الرسرل  وأدى األمرن  ... إلى نبي الرحم  ونور ال رلميف سيدنر            

وقبػػؿ اف نم ػػي نأػػدـ أسػػمى كيػػرت الشػػكر واالمكنػػرف والكأػػدير والمحبػػ  إلػػى الػػذيف      

شػػػػركر حممػػػػوا أقػػػػدس رسػػػػرل  .ػػػػي الحيػػػػرة ... وأ ػػػػص بػػػػذلؾ اسػػػػكرذنر الور ػػػػؿ الػػػػدككور 

 تبدالكريـ

البد لنر نحف اف ن طوا  طواكنػر األ يػرة .ػي الحيػرة الكرم يػ  مػف وقوػ  ن ػود إلػى      

أتػػواـ ق ػػينرير .ػػي رحػػرب الكرم ػػ  مػػل اسػػركذكنر الكػػراـ الػػذيف قػػدموا لنػػر الك يػػر بػػرذليف 

 بذلؾ كهودًا كبيرة .ي بنرء كيؿ الغد لك يش األم  مف كديد ...

المسػػػػرتدة وال ػػػػوف .ػػػػي يػػػػذا البحػػػػث  شػػػػكري وكأػػػػديري إلػػػػى كػػػػؿ مػػػػف أبػػػػدى وأقػػػػدـ     

 إلى زوكي تمي نزار داتيً  لمكميل برل ير والكو.يؽ  وبرأل ص
 

                               

 

 

 

 

 



 المقدمة 

الحديث تف لبنرف ومر حد ه بػه مػف كطػورات سيرسػي  واككمرتيػ  وتسػكري  .ػي 
يػػذا المرحمػػػ م يػػػو مػػػر د. نػػي لككربػػػ  يػػػذا البحػػػثم وتنػػد قراءكػػػي واط تػػػي تمػػػى يػػػذا 
األحػػداثم ومػػر واكبكهػػر مػػف كطػػورات تمػػى السػػرح  المبنرنيػػ  ورػػواًل إلػػى د ػػوؿ الر.أػػرء 

وؿ البحػػث تػػف أسػػبرب يػػذا الرػػراع الػػذي المبنػػرنييف .ػػي رػػراع تسػػكريم ك مػػت أحػػر
يمر به لبنرف يوميًرم وكورمت تمى نكيك  مورديػر أف مػر يشػهدا لبنػرف اليػـو لػيس نكػرج 
م بػػؿ يػػو قػػديـ وتميػػؽم قػػديـ قػػدـ لبنػػرف نوسػػهم وتميػػؽ تمػػؽ الأ ػػي   السػػرت  أو اليػػـو

كركيبػ  المبنرني  .ي الدا ؿ و.ي ال ررجم ويو نركج تف سبب رئيسي وحأيأي أال ويو ال
الطرئويػػ  دا ػػؿ المككمػػل المبنػػرنيم ومػػدى كػػر ير يػػذا الكركيبػػ  تمػػى كػػؿ منػػرحي الحيػػرة 

 دا ؿ لبنرف.

 

   اشكالية البحث

وحكػػػى اليػػػـو كشػػػكؿ مسػػػرل   3991منػػػذ اف حرػػػؿ لبنػػػرف تمػػػى اسػػػكأ له تػػػرـ 
انك رب رئيسًر لمكمهوري  م  م  حأيأي  كهدد أمف الب د واسػكأرارير السيرسػي ويحػروؿ 

يػػذا االكربػػ  تمػػى سػػ اؿ موػػرداز مػػر يػػي االزمػػرت والرػػراترت الكػػي كأػػؼ ترئأػػًر بح ػػي 
 أمرـ اكورؽ االطراؼ المبنرني  النك رب رئيسًر لمكمهوري .

 
 

   أهمية البحث

ككم ؿ أيمي  البحث بم ر.  االسبرب .ي تدـ انك رب رئيس الكمهوري  .ػي لبنػرف      
 كمؾ المسرل وم ر.  كمؾ األسبرب والبحث .ي ايكرد حؿ تمى 

 

 



 فرضية البحث

نوػػػرض اف تػػػدـ انك ػػػرب رئػػػيس الكمهوريػػػ  .ػػػي لبنػػػرف نػػػركج تػػػف  يػػػرب الر يػػػ       
مصللحة تلل  تمػى  أػـووانمػر كالوطني  لألحزاب السيرسي  المبنرني  .ػي انك ػرب الػرئيس 

 االحزاب.

 

   منهجية البحث

كحويػػؿ الكػػرري ي المػػنهج الم كػػرر حػػروؿ الكمػػل بػػيف أدوات بح يػػ  .يمػػر اسػػك دـ ال     
 والمنهج الكحميمي.

 

  هيكلية البحث

لأػػد كػػـ ادراج البحػػث .ػػي  ػػوءير .رننػػر بشػػكؿ تػػرـ ا كرنػػر نظػػرـ المبرحػػث اذ كػػـ      
لمرمًر برلمو وع.  كأسيـ البحث الحرلي إلى   ث مبرحث ليكوف أك ر شمواًل وا 

 

 لول   مرحلة ما ببل االستقلال ومرحلة االستقلاُعنً المبحث األ     

 المطلب األول  لبنان تحت اإلدارة العثمانٌة

 المطلب الثانً  لبنان فً ظل االحتلال الفرنسً

 المطلب الثالث  مرحلة االستقلال

 

 والمستقبل( 3216المبحث الثانً  فقد تم تخصٌصه )دستور      

 3216المطلب األول  صدور دستور   

 لمطلب الثانً  النظام السٌاسً اللبنانً واتفابات تقاسم السلطة.ا  



 أما المبحث الثالث  أزمة انتخاب الرئاسة     

 المطلب األول  التأثٌر االبلٌمً والدولً  

 المطلب الثانً  الصراعات الحزبٌة   

  المطلب الثالث  مؤشرات بقاء االزمة أوحل االزمة  
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 المبحث االول

 لبنان مرحلة ما قبل االستقالل ومرحلة االستقالل

 

يكمػػػل الم ر ػػػوف تمػػػى اتكبػػػرر لبنػػػرف بمػػػدًا كرري يػػػًر منػػػذ الأػػػدـ حػػػر.ً  برألحػػػداث 
الم كموػػػػ  .ػػػػرف موق ػػػػه الكغرا.ػػػػي كممػػػػ  محػػػػط أنظػػػػرر ممػػػػوؾ وحكػػػػرـ وشػػػػ وب م كموػػػػ  

لمكوارؿ بػيف الشػرؽ والغػرب بػؿ بػيف م كمػؼ قػررات ال ػرلـ. لػذا برتكبررا نأط  وسطي  
تػػرؼ لبنػػرف ح ػػررات م كموػػ  كب ػػًر مػػف رومرنيػػ  وبيزنطينػػ  ويونرنيػػ  وت مرنيػػ  وأوربيػػ  

 وتربي م األمر الذي ك مه مرك ًر ل أر.رت تديدة اكسبكه أيمي  كرري ي .

 

 المطلب االول :  لبنان  تحت  االدارة  العثمانية

سػػيطرت كيػػوش سػػميـ األوؿ تمػػى لبنػػرف وتمػػى المنػػرطؽ الكبميػػ   3531تػػرـ .ػػي      
مػػػف سػػػورير و.مسػػػطيفم وتهػػػد بػػػطدارة يػػػذا المنػػػرطؽ لو ػػػر الػػػديف األوؿ ويػػػو أميػػػر مػػػف 
األسػػػرة الم نيػػػ  الػػػذي قػػػدـ الػػػوالء لمبػػػرب ال ػػػرلي. ولأػػػد أزتكػػػت األكػػػراؾ محروالكػػػه الكػػػي 

ط النوػػوذ المبرشػػر تمػػى الػػب دم كرنػػت كرمػػي إلػػى الػػكممص مػػف د.ػػل الكزيػػ . .أػػرروا بسػػ
 3599ولكف م ؾ األرا ي والو حيف المبنػرنييف تمػى السػواء قػروموا ذلػؾم و.ػي تػرـ 

كو.ي . ر الديف .ي ب ط برشر دمشؽ مسمومرم وكذلؾ أسكشهد ابنه قرقمرس .ػي تػرـ 
 أ نرء قكرله لألكراؾ. 3585

 م وكػرف سيرسػير مػريرا إتكمى . ر الديف ال رني نكؿ قرقمػرس السػمط 3591ترـ      
حكػػى ورػػؼ برنػػه كمميػػذ لميكػػر.يمي وأنػػه كػػرف يكأنػػل برقن ػػ  الدرزيػػ  والمسػػيحي  بحسػػب 
حرككػهم .أػػرـ بػػد.ل الكزيػػ  لمسػػمطرف وكأرسػػـ م ػػه الغنػػرئـ الحربيػػ م . ينػػه السػػمطرف واليػػر 



تمػػػػػى كبػػػػػؿ لبنػػػػػرف والمنػػػػػرطؽ السػػػػػرحمي  الكرب ػػػػػ  لػػػػػهم وكػػػػػذلؾ قسػػػػػـ كبيػػػػػر مػػػػػف سػػػػػورير 
 (3)و.مسطيف.

أّيػػد م ظػػـ أمػػراء لبنػػػرف الحكػػـ ال  مػػرني لػػب د الشػػػرـم وكػػرف تمػػى رأس الم يػػػديف      
لمسػػمطرف سػػميـ األوؿ األميػػر الم نػػي . ػػر الػػديف أميػػر الم نيػػيف .ػػي كبػػؿ لبنػػرف و يػػرا 

ػػر السػػمطرف ال  مػػرني األميػػر . ػػر الػػديف مػػف أمػػراء الطوائػػؼ المبنرنّيػػ  األ ػػرى . وقػػد أم 
 الم ني تمى إقطرتيركه وكذلؾ . ؿ برلنسب  لبرقي أمراء كبؿ لبنرف.

الكنظػػيـ ال  مػػرنّي األوؿ لػػػب د الشػػرـ. نظػػـ ال  مػػػرنيوف بػػ د الشػػرـ كمهػػػر كنظيًمػػر إدارًيػػػر 
دارّيػػػ  مكػػػو يف بػػػذلؾ .ػػػرض سػػػيردكهـ تمػػػى الكميػػػل. وكػػػدير برلػػػذكر أف الكأسػػػيمرت اإ

ال  مرنّي  .ي ب د الشرـ كرنت دائمػر .ػي حرلػ  مػف الكغيػر والكبػدؿ كبً ػر لكغيػر الظػروؼ 
ال رمػػ  واألو ػػرع المحمّيػػ  والسيرسػػي . وكػػرءت الكنظيمػػرت ال  مرنّيػػ  اإدارّيػػ  .ػػي بػػ د 

 الشرـ تمى النمط االكيز

السػػنركؽ )األق ػػي (ز بيػػروتم رػػيدام كػػػدمرم واليػػ  دمشػػؽ وقػػد كب هػػر كػػؿ مػػػف  -1
 الأدسم نربمسم  زة.

 والي  حمب وقد  ـ إليهر كميل األكزاء الشمرلّي  مف الب د السورّي . -2

 والي  طرابمسم و مت حمرة وحمص. -3

 .(9)والي  ريدا وقد سم هر ال  مرنيوف تف والي  دمشؽ -4

اسػػكراكيكّي مهػػـ مػػف حيػػث السػػرحؿم والكبػػؿم الأػػوى المحمّيػػ . يكمكػػل لبنػػرف بموقػػل      
ولػػه ككوينػػرت اككمرتّيػػ  مكميػػزةم .ويػػه كركيبػػ  مذيبّيػػ  وطرئوّيػػ  م أػػدة البػػد أف يحسػػب 

                                                           
(

1
 )

 فٍهٍة حرى ، ذارٌخ  نثاٌ  يُذ اقذو انؼصٕر انرارٌخٍح   انى  ػصزَا انحاضز،  تٍزٔخ،  انًجهذ انثاًَ،انذار انًرحذج نهُشز،  

 14، ص1795ط األٔنى، تٍزٔخ،       
(

2
 )

 .25، ص 1797حًذي انطاْز، سٍاسح نثُاٌ فً انحكى، انقاْزج، انًطثؼح انؼانًٍح،  



حسػػػربهر .ػػػي كػػػؿ المسػػػرئؿ الكػػػي كواكههػػػر الػػػب د. ولسػػػكرف لبنػػػرف بسػػػبب يػػػذا الكركيبػػػ  
يطرليرم وبريطرنيرم ور   وسير و يرير.احككركرت ور ت برلدوؿ األوروبّي  م ؿ .رنسرم وا 

أ ػػػػذ لبنػػػػرف طرب ػػػػر إداريػػػػر  ررػػػػر. .وػػػػي الكبػػػػرؿ تػػػػرش النرػػػػررىم بحريػػػػ  وأمػػػػف      
واسكأرار. وانكشر المذيب الدرزّي .ػي منطأػ  الكبػؿ المبنػرنّيم ك رقػب تمػى حكػـ لبنػرف 
األسرة الم ني  الكي برز مػف بينهػر . ػر الػديف الم نػيم وقػد قػوي أمػر الػدروز .ػي ظػؿ 

األسػػرة .ػػي الحكػػـ األسػػرة الشػػهربي  مػػف الطرئوػػ  الدرزيػػ  الكػػي حكمػػه. وقػػد أتأبػػت يػػذا 
بػػػرز منهػػػر األميػػػر بشػػػير الػػػديف الشػػػهربي. وأرػػػبحت لهػػػر ت قػػػ  بدولػػػ  بريطرنيػػػر الكػػػي 
أ ػػػػذت كػػػػدتـ وكػػػػ ازر الػػػػدروز  ػػػػد الطرئوػػػػ  المررونّيػػػػ  كحمأػػػػ  مػػػػف حمأػػػػرت الكنػػػػر.س 

 .ي لبنرف. االسك مرري .ي الشرؽ بيف بريطرنير و.رنسر الكي كدتـ الموارن 

 

 المطمب الثاني : لبنان  في ظل االحتالل  الفرنسي 

( يػي .كػرة حكػـ .رنسػر لمبنػرف الكػي 3991-3991االنكداب الورنسي تمى لبنرف )     
نككػػت تػػف الحػػرب ال رلميػػ  األولػػى وسػػأوط االمبراطوريػػ  ال  مرنيػػ  وبحسػػب كأسػػيمرت 

مػػف ترػػب  األمػػـ الكػػي رػػدرت  بيكػػو والكػػي كػػـ كرييػػدير الحأػػر بأػػرارات-اكورقيػػ  سػػريكس
والكػػػي أكػػػرزت نظػػػرـ االنكػػػداب تمػػػى المنػػػرطؽ ال  مرنيػػػ  المكوككػػػ  بحكػػػ   3991تػػػرـ 

المسرتدة .ي إنشرء م سسرت لمػدوؿ الكديػدة. و.ػي ذلػؾ الػزمفم كرنػت مكرػر.ي  كبػؿ 
لبنرف مأرط   ت مرني  مسكأم  تف بأي  الواليرت. .أرـ الورنسييف ب ػـ تػدد مػف المػدف 

كبػؿ ترمػؿم سػهؿ البأػرع والسػهوؿ الشػمرلي  لككوسػل المكرػر.ي  وكرػب  مػر السػرحمي م 
اطمؽ تميػه الكنػراؿ  ػورو دولػ  لبنػرف الكبيػر. وب ػد رػراع سيرسػيم اكحػد المسػيحيوف 
والمسػػمميف المبنػػرنيوف م ػػر .يمػػر تػػرؼ برلمي ػػرؽ الػػوطني المبنػػرني وأتمنػػوا اسػػكأ ؿ لبنػػرف 

وانسػػػػحبت  3991اسػػػػكأ ؿ لبنػػػػرف تػػػػرـ  كحػػػػت اسػػػػـ الكمهوريػػػػ  المبنرنيػػػػ . وأتمػػػػف تػػػػف



)ويػػذا الكػػرريم يسػػمى تيػػد الكػػ ء .ػػي  3991نيسػػرف  37الأػػوات الورنسػػي  كميػػر بحمػػوؿ 
 .(1)لبنرف وسورير احكورًء بك ء ك ر كندي اسك مرري تف الب د(

ب ػػد اتػػػردة  دولةةة لبنةةان الكبيةةر  الكنػػراؿ  ػػورو أتمػػف 1920 سللبتمبر 3و.ػػي
كرسيـ الحدود بيف الب د الكي كرنت  ر    لمحكػـ ال  مػرني ومػف بينهػر سػورير ولبنػرف 

م ػػػًر.  ولبنػػػرف .رنسػػػر تررػػػم  لهػػػر. وكم ػػػؿ تمػػػـ الدولػػػ  .ػػػي دمػػػج تممػػػي بيػػػروت مم منػػػرً 
وب ػػض الأػػرى  البأػػرع وورػػوت الدولػػ  الكديػػدة برسػػـ لبنػػرف الكبيػػر تمػػى أسػػرس إ ػػر. 

الذاكيػػػػ  الحكػػػػـ  بمكرػػػػر.ي  كبػػػػؿ لبنػػػرفإلػػػػى المنطأػػػ  الكػػػػي تر.ػػػػت كرري يػػػر  تكػػػػرر .ػػػي
 .والكرب   ل مبراطوري  ال  مرني 

ولػػػػه رػػػػ حيرت مطمأػػػػ  .ػػػػي  بيػػػػروت كػػػػرف الموػػػػوض الورنسػػػػي السػػػػرمي يأػػػػيـ .ػػػػي     
الكشػػػريل والك يػػػيفم وكػػػذلؾ وكػػػد موظوػػػوف .رنسػػػيوف .ػػػي الػػػوزارات والػػػدوائر الحكوميػػػ  
بوروهـ "مسكشرريف"م وأمر المحركـ .كرنت م كمط  مف ق رة سػورييف و.رنسػييف. ب ػد 
إقػػػرار الدسػػػكور كأمرػػػت رػػػ حيرت الموػػػوض الورنسػػػيم  يػػػر أنػػػه لػػػـ ي كمػػػد الدسػػػكور 

رػػػؾ  شػػػرا إال ب ػػػد أف أ ػػػرؼ مػػػردة كػػػنّص تمػػػى "كأييػػػد ال مػػػؿ بػػػري مػػػردة ك ػػػرلؼوين
إلػى كرنػب ال ربيػ م وقػد كػرؾ الورنسػيوف  لغػ  رسػمي  ك كبػر الورنسػي  كرنػت ."االنكػداب

ك ػػػػػرريـ تمػػػػػى الكنظػػػػػيـ اإداري وال سػػػػػكري السػػػػػوريم الػػػػػذي كػػػػػر ر الحأًػػػػػر  ػػػػػ ؿ تهػػػػػد 
سػػػو.يركيم كمػػػر كركػػػوا ك ػػػرًرا وا ػػػح  .ػػػي ك طػػػيط المػػػدف الكمهوريػػػ  ال رنيػػػ  بػػػرلكنظيـ ال

 .(4)رالسوري  وكنظيمه

 

 المطمب الثالث : مرحمة االستقالل 
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 .126، ص 1711، جايؼح  قارٌَٕس تُغاسي، 2ػطا  يحًذ  صانح، فٕسي أحًذ ٌرى، انُظى انسٍاسً انؼزتً انًؼاصز ، ج   
(

4
 )

22حًذي انطاْز، سٍاسح نثُاٌ فً انحكى،  يصذر ساتق ، ص 
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تػػد انكهػػرء الحػػرب ال رلميػػ  األولػػىم أتمػػف الشػػريؼ حسػػيف بػػف تمػػي قيػػرـ الدولػػ       
ال ربي  الكي ك ـ كؿ الب د ال ربي  المحررة مػف ال  مػرنييف. وبحسػب اكورقيػرت حسػيف 

مػػػػريوفم كػػػػرف تمػػػػى المنطأػػػػ  الكػػػػي ك ػػػػـ لبنػػػػرف الحػػػػرلي أف ككبػػػػل المممكػػػػ  ال ربيػػػػ  مك
بيكػػػو. -الكديػػػدة. وبػػػنوس الوقػػػتم انكػػػدبت .رنسػػػر لحكػػػـ لبنػػػرف بحسػػػب اكورقيػػػ  سػػػريكس

وطمب مف ش وب المنطأ  كحديد مريريـ .يمر بينهـ. .ي يذا الحرل م طمػب مسػيحيو 
 .(5)لبنرف كرسيس دول  مسكأم  بحمري  .رنسي 

وكرف مسممو "دول  لبنرف الكبير" قد ر. وام .ي أك ريكهـم الدول  والكيرف الػوطني      
 المبنرنيم تند نشوئه ل     أسبرب ييز

ألف الدولػػػػ  الكديػػػػدة ك مػػػػت مػػػػنهـ اقميػػػػ  ويػػػػـ الػػػػذيف كػػػػرنوا كػػػػزًء مػػػػف االك ريػػػػ   .3
 المسمم  الحركم  .ي ال هد ال  مرني.

ال  مرني م كرنػت االن ػمرـ إلػى "دولػ  ألف أمنيكهـم ب د االنس خ تف السمطن   .9
تربي "م برئرس  األمير .يرؿم ك ػـ "سػورير الكبػرى" أي سػورير الحرليػ  ولبنػرف 

 و.مسطيف واألردف وال راؽ.

 ألنهـ كرنوا را. يف ل نكداب حكـ دول  أوروبي  أكنبي . .1

ييف لػػـ ك كػػرؼ الحركػػ  الوطنيػػ  السػػوري  ومم مويػػر .ػػي لبنػػرف مػػف الزتمػػرء السيرسػػ     
المسمميفم برلكيرف المبنرني. و.ػي المورو ػرت بػيف الحكومػ  الورنسػي  والحركػ  الوطنيػ  
السػػػػوري  .ػػػػي مطمػػػػل ال   ينػػػػرتم اشػػػػكرطت .رنسػػػػر اف كسػػػػمـ الحركػػػػ  الوطنيػػػػ  السػػػػوري  
برلكيػػرف المبنػػرني لأػػرء كوقيػػل م ريػػدة ك كػػرؼ .يهػػر .رنسػػر برسػػكأ ؿ سػػورير ولبنػػرف. ولأػػد 

نيػػػػ  يػػػػذا الشػػػػرط األمػػػػر الػػػػذي أحػػػػدث كرػػػػدتر .ػػػػي رػػػػووؼ قبػػػػؿ مم مػػػػو الحركػػػػ  الوط
السيرسػػػييف المسػػػمميف "الوحػػػدوييف" .ػػػي لبنػػػرفم وراح ب  ػػػهـ "يكمبػػػنف" م ػػػؿ  يػػػر الػػػديف 
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األحدب والػب ض اال ػر يبحػث تػف رػيغ  لمكو.يػؽ بػيف والئػه "الأػومي ال ربػي"م وبػيف 
 اتكرا.ه برلكيرف المبنرني م ؿ ريرض الرم  وبشررة ال وري.

م راحت "ريغ " ريػرض الرػم  بشػررة ال ػوري 3991إلى ترـ  3911ترـ ومف      
و يريـ مف ط ب االسكأ ؿ ػ ككبمورم إلػى اف كحولػت إلػى مػر سػمي برلمي ػرؽ الػوطني 
المبنػػرنيم ويػػو يأػػـو تمػػى الم ردلػػ  الكرليػػ ز مػػف أكػػؿ بمػػوغ االسػػكأ ؿم تمػػى المسػػيحييف 

رزؿ المسػػمموف تػػف طمػػب االن ػػمرـ اف يكنػػرزلوا تػػف مطمػػب حمريػػ  .رنسػػر لهػػـم وأف يكنػػ
 .(1)إلى الدا ؿ السوري ػ ال ربي

 

 * ثورة بشامون 

.ي بداي  الحرب ال رلميػ  ال رنيػ  وب ػد أف سػيطرت .رنسػر تمػى المراكػز الحسرسػ       
ككأػدـ إلػى الموو ػي  الورنسػي  مطرلبػ  بك ػديؿ  3991ممر ك ؿ الحكوم  المبنرني  سن  
رع. وكػػػرف يػػػذا الطمػػػب بػػػدتـ مػػػف البريطػػػرنييف الػػػذيف الدسػػػكور بمػػػر ينسػػػكـ مػػػل األو ػػػ

سبكمبر مف السن  نوسهر .رز بشررة ال ػوري  93حكموا .مسطيف واألردف وال راؽ. و.ي 
برالنك ربرت وأرب  رئيسًر لمكمهوريػ  وألػؼ حكومكػه ريػرض الرػم  وأتمنػوا االسػكأ ؿ 

يػػذا الأػػرار كحػػدير الكػػرـ وحولػػت مشػػروع ك ػػديؿ الدسػػكور إلػػى المكمػػس النيػػربيم وأتكبػػر 
سػػر رًا لمموػػوض السػػرمي ممػػر ك مػػه يػػرمر بك ميػػؽ الدسػػكور وأرسػػؿ  ػػبرطًر إلػػى رئػػيس 
الكمهوريػػ  .ػػرتكأموا مػػل رئػػيس وزرائػػه وب ػػض الػػوزراء والزتمػػرء الػػوطنييف م ػػؿ تػػردؿ 
تسػػيرافم كميػػؿ شػػم وفم تبػػد الحميػػد كرامػػي وسػػميـ كأػػ  وحكػػزويـ .ػػي قم ػػ  راشػػير. 

الػػوطني كنػػذاؾ األميػػر مكيػػد أرسػػ ف ورئػػيس مكمػػس النػػواب تنػػدير قػػرـ وزيػػر الػػد.رع 
ربري حمردة و الوزير حبيب أبو شه  برككمرع مرغر .ي قري  .ي كبػؿ لبنػرف يػي 
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و ػٍ انثحز ٌزجغ أصم اسًٓا إنى تٍد ))شايٌٕ(( ٔيؼُاِ يؼثذ اشًٌٕ  552انٕاقؼح فً قضاء ػانٍح ػهى ارذفاع َحٕ  -* تشايٌٕ:

 ٔاشًٌٕ انّ فٍٍُقً ٌرزك تاسًّ انؼذٌذ يٍ االشخاص ٔانًُاطق فً انرارٌخ



بشرموف وألووا حكوم  م قك  ور.ل ال مـ المبنرني الػذي ككػوف مػف  ػ ث أقسػرـ األحمػرم 
يػذا الن ػرؿ  األبيض و.ي الوسط  مف المػوف األبػيض شػكرة أرز   ػراء. وقػد أدى

. وب ػػد ذلػػؾ دتػػـ لبنػػرف نوسػػه بمشػػررككه 3991نػػو.مبر  99إلػػى اسػػكأ ؿ لبنػػرف بكػػرريم 
 .(7)3997وكرم   الدوؿ ال ربي  سن   3995بكرسيس ييئ  األمـ المكحدة سن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث  الثاني

 والمستقبل  6291دستور عام 
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 .41، أكرٕتز،  ص 52قرصادٌح فً نثُاٌ، يجهح  شؤٌٔ فهسطٍٍ ، انؼذد حسٍٍ أتٕ انًُم، انطائفح انسٍاسح ٔانحقائق اال 



 6291صدور دستور  -المطمب األول:

كداًل بيف ركرؿ السيرس  وبيف الم ر يف المبنػرنييف  3991لأد أ ررت نشرة دسكور      
إذ اتكبر ب  هـ أف يذا الدسكور قػد أتدكػه السػمط  المنكدبػ م وأنػه نسػ   تػف دسػكور 
الكمهوريػػ  ال رل ػػ  الورنسػػي م بينمػػر رأى ك ػػروف انػػه بػػرل كس نكػػرج لبنػػرني محػػضم وأنػػه 

المنب أػػػ  تػػػف المكمػػػس الكم يمػػػي والػػػذي بذلػػػه بنػػػوع حرػػػيم  الكهػػػد الػػػذي بذلكػػػه المكنػػػ  
 ػػرص أحػػد أت ػػرئهر البػػررزيف ميشػػرؿ شػػيحر. لأػػد احكػػدـ يػػذا الكػػدؿ .ػػي السػػب ينيرت 
ولوػػػػت .ػػػػي حينػػػػه انكبػػػػرييم .أػػػػررت منػػػػذ ذلػػػػؾ الكػػػػرريم ال ػػػػوض .ػػػػي المو ػػػػوع تمنػػػػي 
أسكطيل اف ألأػي تميػه أ ػواء كديػدة كسػرتد تمػى اإكربػ  تػف السػ اؿ المطػروحز مػف 

 .(8)الدسكور المبنرني و ل

انكظرت سنوات تػدة قبػؿ االنطػ ؽ بهػذا المشػروع وذلػؾ ألنػه كػرف تمػي .ػي أوؿ      
االمػػػر اف أكوحػػػص تػػػدًدا مػػػف المموػػػرت المحووظػػػ  .ػػػي األرشػػػيؼ الورنسػػػي و.ػػػي لبنػػػرف 
.أرػػػػدت أرشػػػػيؼ وزارة ال رركيػػػػ  .ػػػػي بػػػػرريس وأرشػػػػيؼ الكػػػػيش البػػػػري .ػػػػي وأرشػػػػيؼ 

م (Tulle)ي نرنػػػت وأرشػػػيؼ ينػػػري دو كو.نيػػػؿ .ػػػي مدينػػػ الموو ػػػي  ال ميػػػر الورنسػػػي  .ػػػ
وأرشػػػيؼ ترػػػب  األمػػػـ .ػػػي كنيػػػؼ وأرشػػػيؼ البطريركيػػػ  المررونيػػػ  .ػػػي بكركػػػي. كمػػػر 
اطم ت تمى تدد ال يسكهرف به مف المرردر والمراكل. قمػت ب ػد ذلػؾ بطتػداد دراسػ  

ي ويػ 3991شرمم  تف المو وع برلمغ  الورنسي  ردرت .ي بيروت .ي أوا ر ال ػرـ 
 ".3991ب نواف "والدة دسكور لبنرف ترـ 

سرحروؿ .ي الأسـ االوؿ مف يذا البحث أف أرسـ بطيكػرز اإطػرر الكػرري ي الػذي      
أتػػد .يػػه الدسػػكور ويػػو إطػػرر االنكػػداب الػػدولي. وسػػرترض .ػػي الأسػػـ ال ػػرني المشػػرريل 

مػػػؾ الكػػػي األولػػػى لمدسػػػكور او لمأػػػرنوف األسرسػػػيم كمػػػر كػػػرنوا يسػػػمونه كنػػػذاؾم السػػػيمر ك
. وسػػػركرس الأسػػػـ ال رلػػػث لممرحمػػػ  األ يػػػرة ويػػػي 3995و 3999طب ػػػت .ػػػي ال ػػػرميف 
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 . 11، ص 1715،  12فٍصم  جهٕل ، ػشز سُٕاخ ػهى انحزب االْهٍح فً نثُاٌ، يجهح انسٍاسح انذٔنٍح، انؼذد 



 3995مرحم  حكـ المووض السرمي ينري دو كو.نيؿ الكي امكدت مػف كشػريف ال ػرني 
والكػي شػهدت والدة الدسػكور .ػي رػيغكه النهرئيػ م أي الرػيغ  الكػي  3991حكى كيرر 

ي كمػػػرـ السػػػرت  الواحػػػدة والنرػػػؼ مػػػف رػػػوت تميهػػػر المكمػػػس الكم يمػػػي برإكمػػػرع .ػػػ
 .(9)3991كيرر  91ربرح 

كمػوز  99لأد ردؽ مكمس ال رب  تمى رؾ االنكداب تمػى سػورير ولبنػرف .ػي      
م ب ػد اف 3991ايموؿ  99م ولكف يذا الرؾ لـ يرب  سرري المو وؿ إال .ي 3999

اف يػػذا  سػػوي ال ػػ ؼ بػػيف .رنسػػر وايطرليػػر بشػػرف مرػػير الشػػرؽ األوسػػط األدنػػىم اذ
األ يػػرة كرنػػت ك كبػػر أنهػػر كحرػػؿ تمػػى حرػػكهر مػػف كركػػ  الدولػػ  ال  مرنيػػ م لػػذا كرنػػت 

 كطرلب لنوسهر برالنكداب تمى سورير.

كػػػرف تمػػػى .رسػػػر اذًا بمأػػػكض رػػػؾ االنكػػػداب اف ك ػػػل قرنونػػػًر اسرسػػػيًر لمػػػب د .ػػػي      
ي بػرريس . وكػرف المسػ ولييف .ػ3991مهم  ال كك دى ال  ث سنوات ابكػداء مػف ايمػوؿ 

ي كبػػػروف اف اتػػػداد م ػػػؿ يػػػذا الأػػػرنوف يػػػو تمميػػػ  سػػػػهم   3999م 3991.ػػػي تػػػرمي 
لمغريػػ  كأػػـو تمػػى كمػػل النرػػوص الكشػػري ي  الكػػي رػػدرت حكػػى يػػذا الكػػرريم .ػػي كػػؿ 
البمػداف الواق ػ  كحػت االنكػداب  ػـ تر ػهر تمػى المكػرلس الكم يميػ  المحميػ  لممرػػردق  

 ـ برتكبررير كشكؿ النظرـ االسرسي المطموب. تميهر وكأديمهر ب د ذلؾ إلى ترب  االم

 المطمب الثاني :  النظام السياسي المبناني واتفاقات تقاسم السمطة

 الميثاق الوطني المبناني  -أ

نظػـ اسػس الحكػـ .ػي لبنػرف تػرـ المي رؽ الوطني يو االكورؽ  ير المككػوب الكػي      
ومػػػػر زاؿ يػػػػ  ر .ػػػػي سيرسػػػػكهر حرليػػػػًر. وب ػػػػد المورو ػػػػرت بػػػػيف قيػػػػردات الشػػػػي    3991
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 .    52حسٍٍ أتٕ انًُم،يصذر ساتق، ص  



والسني  والمرروني  نشر يذا المي رؽ الوطني الػذي سػم  لمبنػرف برالسػكأ ؿ مػف الحمريػ  
 ز(12)الورنسي . ومف بيف نأرط يذا االكورؽ

 ر.يكب أف يكوف رئيس الدول  المبنرني  مرروني

 يكب أف يكوف رئيس الوزراء سنير.

 يكب أف يكوف رئيس المكمس الوطني شي ير.

 يكب أف يكوف نرئب رئيس البرلمرف المبنرني مف الرـو األر وذكس.

 تمى الكوالي. 1ز5يكب أف يكوف نسب  نواب برلمرف المسيحييف والمسمميف 

 الغربي "قبوؿ المررونييف الهوي  الوطني  ال ربي  بدال مف الهوي  "

 ك مي المسمميف تف مطم  الوحدة مل سورير.

حرػػػمت  3919وبسػػػبب األ مبيػػػ  المسػػػيحي  الكػػػي ظهػػػرت .ػػػي إحرػػػرء السػػػكرف تػػػرـ 
الطرئوػػػ  المررونيػػػ  تمػػػى م ظػػػـ الرػػػ حيرت .ػػػي الدولػػػ  الكديػػػدة. ولكػػػف كغيػػػر الواقػػػل 

الوػوارؽ  الديمو را.ي .ي لبنرف وك رظـ االسكيرء مف الحكومرت المك رقب  برإ ر.  إلى
الطرئويػػػ  أدى إلػػػى قيػػػرـ الحػػػرب األيميػػػ  المبنرنيػػػ  والكػػػي انكهػػػت بركوػػػرؽ الطػػػرئؼ تػػػرـ 

الذي  ير نسب  النواب .ي البرلمػرف إلػى المنررػو  بػيف المسػيحييف والمسػمميف  3989
 وقمؿ مف ر حيرت الرئيس المرروني.

وذلػػػػؾ  اكوػػػػرؽ الطػػػػرئؼز يػػػػو االكوػػػػرؽ الػػػػذي شػػػػمؿ األطػػػػراؼ المكنرزتػػػػ  .ػػػػي لبنػػػػرف -ب
.ػػػػي مدينػػػػ  الطػػػػرئؼم وكػػػػـ اقػػػػرارا  3989ايمػػػػوؿ/ سػػػػبكمبر  11بواسػػػػط  السػػػػ ودي  .ػػػػي 

منهيًر الحرب األيميػ  المبنرنيػ  وذلػؾ ب ػد أك ػر  3989كشريف األوؿ  99بأرنوف بكرريم 
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، تٍزٔخ، يزكش 57نحزب األْهٍح انهثُاٍَح، يجهح شؤٌٔ فهسطٍٍُح، انؼذدخٍزاخ انثٍضأي، دٔر انذسرٕر انهثُاًَ فً ذفجٍز ا 

 .113-112، ص1796االتحاز، سثرًثز 



مف  مس  تشر ترمًر تمػى اكبرتهػر ح ػر يػذا االكوػرؽ ا نػرف وسػكوف نرئبػًر لبنرنيػًر مػف 
   ػػػ  مػػػنهـ ألسػػػبرب سيرسػػػي  امػػػر النػػػواب ال مسػػػ   أرػػػؿ    ػػػ  وسػػػب وف حيػػػث كغيػػػب

 .(11)المكغيبيف .كرف كغيبهـ ألسبرب  ير سيرسي 

 :ككوف يذا االكورؽ مف أرب   مواد     

نرػػت .أػػرات يػػذا المػػردة تمػػى المبػػردا ال رمػػ   :المبػػردا ال رمػػ  واإرػػ حرت .1
كمهوريػػػػػػػ   ككركيػػػػػػػد اسػػػػػػػكأ ؿ لبنػػػػػػػرف ويويكػػػػػػػه ال ربيػػػػػػػ  وشػػػػػػػكمه السيرسػػػػػػػي كدولػػػػػػػ 

كمػر نرػت الوأػرات تمػى مكموتػ  مػف اإرػ حرت السيرسػي   .ديمأراطيػ  برلمرني 
منررػػػػو  بػػػػيف المسػػػػمميف  مكمػػػػس النػػػػواب الكػػػػي كػػػػـ االكوػػػػرؽ تميهػػػػر ككوزيػػػػل مأرتػػػػد

والمسػػيحييف إ ػػر.  إلػػى إرػػ حرت أ ػػرى .ػػي مكػػرالت م كموػػ  كػػرإدارة والك مػػيـ 
 .والمحركـ

نرػت  :ز بسط كؿ سيردة الدول  المبنرني  تمى كرمؿ االرا ي المبنرنيػ 9المردة  .2
.أػرات يػػذا المػػردة تمػى حػػؿ كميػػل المميشػيرت المبنرنيػػ  و يػػر المبنرنيػ  وك زيػػز قػػوى 
األمػػػف الػػػدا مي والأػػػوات المسػػػمح  وحػػػؿ مشػػػكم  المهكػػػريف وكركيػػػد حػػػؽ المهكػػػريف 

 .برل ودة إلى األمركف األرمي  الكي يركروا منهر

أكػػػد اإكوػػػرؽ تمػػػى  ػػػرورة  :ز كحريػػػر لبنػػػرف مػػػف االحػػػك ؿ اإسػػػرائيمي1مػػػردة ال .3
مكمػػػػػػػس  ال مػػػػػػػؿ تمػػػػػػػى كحريػػػػػػػر لبنػػػػػػػرف مػػػػػػػف االحػػػػػػػك ؿ اإسػػػػػػػرائيمي وكنويػػػػػػػذ قػػػػػػػرار

  425.رقـ األمف

أكدت يػذا المػردة تمػى ال  قػرت المميػزة  :ز ال  قرت المبنرني  السوري 9المردة  .4
والكركيد تمى أف لبنرف ال يسم  بػرف يكػوف ممػرًا أو مركػزا  وسورير الكي ككمل لبنرف
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 د. يهحى قزتاٌ، ذارٌخ نثُاٌ انسٍاسً انحذٌس، ج األٔل ـ االسرقالل انسٍاسً، انًؤسسح انجايؼٍح نهذراساخ ٔانُشز، تٍزٔخ       
 .172 – 143، ص 1711       

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_425
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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ألمػػػػػف ألي نشػػػػػرط يسػػػػػكهدؼ األمػػػػػف السػػػػػوريم كمػػػػػر ي كػػػػػد حػػػػػرص سػػػػػورير تمػػػػػى ا
 .واإسكأرار .ي لبنرف

كم ػب الػػدوؿ اإقميميػ   دورا مهمػػر .ػػي اكوػرؽ "الطػػرئؼ" والكػػي كم ػؿ الػػدوؿ الراتيػػ       
له وتمى رأسهر الدول  السوري  والكي كشهد و  ر رػ بر .ػي ظػؿ الرػراع الػدائر االف 
بيف الكنظيمػرت المسػمح  والكػيش ال ربػي السػوريم ومػل الرػراع الػدائر بػيف السػ ودي  
يػػراف اقميمػػر .ػػي تػػدد مػػف المموػػرت ويػػو مػػر يم ػػؿ رػػراع نوػػوذم برإ ػػر.  إلػػى كو ػػؿ  وا 
حػػزب اف .ػػي سػػورير ومشػػررككه .ػػي الحػػرب الكػػي ورػػوت بػػػ"الطرئوي "م مػػل كنػػرمي نوػػوذ 

 الكيرر السموي .ي لبنرفم ود وؿ كر ر لبنرف برلحرب السوري .

سيرسػػػي وم ردلػػػ  كوزيػػػل وقػػػد قػػػرؿ األب ميشػػػرؿ حريػػػؾ يككػػػروز كوررػػػيؿ النظػػػرـ ال     
الحرػػصز "إف الك مػػؽ .ػػي دراسػػ  المي ػػرؽ الػػوطنيم يكطمػػب ككػػروز الحأبػػ  االنكأرليػػ  

م وكػػػرف 3991الكػػػي شػػػّكمهر االسػػػكأ ؿ. .ػػػي الحأيأػػػ  إف المي ػػػرؽ الػػػوطني سػػػربؽ لسػػػن  
 واق ًر منذ األمير . ر الديف. لمرذا ير.ض الب ض أف يكذكر ذلؾ؟

بػػػرر المي ػػػرؽ كسػػػوي  رػػػردرة  مػػػف  قبػػػؿ مرػػػطوى يكػػػب الك مػػػي نهرئيػػػًر تػػػف اتك     
نحرس أو بشررة ال وري أو ريرض الرم . إنه .ي الحأيأ  الحدث الوكػودي األسرسػي 

 الذي مف دونه ال وكود لمبنرف وال لمبنرنييف".

وي ػػرض األب ميشػػرؿ حريػػؾ األب ػػرد والم ػػرني ال   يػػ  الكػػي يركػػديهر المي ػػرؽ الػػوطني 
  روص .ي م لوه "المسي  لبنرف و.مسطيف"زمسك يدًا مر ككبه بهذا ال

".ػػػي البػػػدء يركػػػدي المي ػػػرؽ الػػػوطني م نػػػى ش رػػػرنيًرز إنػػػه الكػػػزاـ لػػػيس .أػػػط بػػػيف      
طوائػػؼ وقبرئػػؿم بػػؿ بػػيف أشػػ رص مسػػئوليف مكمك ػػيف بحريػػ  االركبػػرط وبػػطرادة االلكػػزاـ 

 وكشريؼ الك هدات.



ويػػػػو الك بيػػػػر تػػػػف  ومػػػػف كهػػػػ   رنيػػػػ م يركػػػػدي المي ػػػػرؽ الػػػػوطني م نػػػػى ح ػػػػرريرً      
 المشررك  .ي  روات الِ رؽ والمغ  واإرث ال أر.ي المكراكم  ينر منذ كالؼ السنوات.

ومف نرحي   رل   .طف لممي رؽ الوطني ب ػدًا وم نػى اليوكيػًرم إذ يطػرح المي ػرؽ .ػي      
الػػػػزمف الحر ػػػػر مشػػػػكم  ال  قػػػػرت بػػػػيف الػػػػديرنرتم و ررػػػػ  بػػػػيف الػػػػديرنكيف المسػػػػيحي  

ـّ االلكأػرء بػيف الػديرنكيف تمػى قػدـ المسػرواةم ال .ػي مواكهػ  واإس م ي . لممػرة األولػى كػ
 أو كرّدة . ؿ د.رتي م بؿ .ي مي رؽ يربطهمر م ًر.

إف المسػػػيحييف والمسػػػمميف المبنػػػػرنييف يم مػػػوف أك ػػػر مػػػػف مميػػػرر ونرػػػؼ مسػػػػيحي      
كمػػر .شػػمت  ومسػمـ .ػػي ال ػرلـم أي مػػر يأػػررب نرػؼ سػػكرف ال ػرلـم .ػػطذا .شػػمت الككربػ 

.ريأيػػر وبيزنطيػػر وكسػػير الرػػغرى والبمأػػرفم .ػػطف يػػذا  سػػربأًر .ػػي كػػؿ لأػػرء .ػػي األنػػدلس وا 
اإ وػػػرؽ يشػػػكؿ دلػػػيً   بوكيػػػًر أمػػػرـ ال ػػػرلـ تمػػػى ك مّػػػؼ الػػػديرنرت ومػػػد ً  الػػػى اإلحػػػرد 

 الشرمؿ.

 

 

 

 الموقف الحالي

لػذي تأػد م ا«اكورؽ الطػرئؼ ب ػد ربػل قػرف تمػى إت نػه»ا ككمت كمسرت م كمر      
برلك ػػػروف مػػػل « المركػػػز المػػػدني لممبػػػردرة الوطنيػػػ »م بػػػدتوة مػػػف «.ينيسػػػير».ػػػي .نػػػدؽ 
اكوػػرؽ الطػػرئؼ ال يػػزاؿ منطمأػػًر لبنػػرء الدولػػ  »م م كػػدا  أف «.ريػػدريكش ايبػػرت»م سسػػ  

 .(39)«المبنرني  .ي موهومهر المدني
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فٍصم

 .15جهٕل، يزجغ ساتق، ص  



 ومف البيرف يمكف اف نسكنكجز

مػػر يػػي كيػػرف مسػػكأؿ ذو سػػيردة و.ػػؽ الأػػرنوف مرػػرل  الدولػػ م دولػػ  كػػؿ المبنػػرنييفم ب -أ
 الدوليم بمر ينص تميه مف الحأوؽ والواكبرت.

مررل  المبنرنييف بمر يـ ش بم مردر السػمط  ورػرحب السػيردة يمررسػهر تبػر  -ب
 الم سسرت الدسكوري .

كمرتػرت دينيػ  م كػرؼ بوكوديػر وحأوقهػر مػف دوف أي مررل  المبنرنييف بمر يػـ  -ت
 كمييز أو كو يؿ.

مررل  األ.رادم ركرال ونسرءم بمر لهـ مػف حأػوؽ إنسػرني  مكسػروي م أسرسػهر إمػرة  -ث
 .(13)النوسم ككرا كؿ سمط  سيرسي  أو اككمرتي  أو ديني 

ريػػؽ االمػػف وأشػػرر البيػػرف إلػػى أف "كطبيػػؽ يػػذا االكوػػرؽم .ػػي يػػذا االككػػرام يػػو الط     
نحػػػو كػػػرميف حركػػػ  المبنػػػرنييف الذاكيػػػ  لمواكهػػػ  الحػػػوادث المسػػػككدة وموكبػػػرت الكطػػػور 
واالركأػػػػػػرءم .مػػػػػػيس ألي دولػػػػػػ  شػػػػػػأيأ  أو رػػػػػػديأ  أي ورػػػػػػري  تمػػػػػػى لبنػػػػػػرف أو تمػػػػػػى 
المبنػػرنييف"م وقػػرؿز "المبنػػرنيوف إذ يكمسػػكوف ب  قػػرت األ ػػوة ال ربيػػ  والرػػداق  الدوليػػ  

ف دوف أي اسػك نرءم برالمكنػرع تػف الكػد ؿ .ػي الشػئوف يطرلبوف كؿ رديؽ وشأيؽم مػ
الدا ميػػ  المبنرنيػػ م قيرمػػر منػػه بموكبػػرت األ ػػوة والرػػداق م مػػف كهػػ م وكطبيأػػر لمبػػردا 

 الأرنوف الدوليم مف كه  أ رى".

أ رؼ البيرفز "ال شؾ .ي كأديرنرم .ي أف م ريدة موكوح  مك ددة األطراؼ بػدءا      
سرل  المبنرني م و.ي وقت واحدم يي الكواب المطموب كأديمػه مف األطراؼ الم ني  برلم
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 .422، ص1792. يحًذ خهٍم، انُظى انسٍاسٍح ٔانقإٌَ انذسرٕري، ج األٔل، االسكُذرٌح، يُشأج انًؼارف، 



مػػف المككمػػل الػػدولي بػػدءا مػػف منظمركػػه الػػ  ثز األمػػـ المكحػػدة وكرم ػػ  الػػدوؿ ال ربيػػ  
 .  (14)واالكحرد األوروبي. .مبنرف حرك  لبنرني  وحرك  تربي  وحرك  إنسرني "

و.ػػي كطبيأػػه وكأػػويـ  وكػػربلز "إف أي نظػػر كػػدي .رتػػؿ .ػػي أحكػػرـ اكوػػرؽ الطػػرئؼ     
يػػذا الكطبيػػػؽم أو .ػػي اسػػػككمرؿ أحكرمػػه أو .ػػػي ك ػػديمهر لػػػف يكػػوف .ػػػي اككػػرا مرػػػمح  
لبنػػػرف والمبنػػػرنييفم ولػػػف يككسػػػب الشػػػرتي  ال ػػػروري  لورتميكػػػهم إال إذا كػػػرف مػػػف  ػػػ ؿ 
الم سسػػرت الدسػػكوري . والطريػػؽ الوحيػػد لكػػرميف ممررسػػ  الشػػ ب المبنػػرني لسػػيردكه مػػف 

لدسػػكوري  يػػو .ػػي أف يكػػوف الشػػ ب مرػػدر السػػمط  .يهػػر بػػدءا مػػف  ػػ ؿ الم سسػػرت ا
مكمػػس نػػواب منك ػػب تمػػى أسػػرس قػػرنوف انك ػػرب يم ػػؿ شػػكى .ئػػرت الشػػ ب وأكيرلػػهم 

 ركرال ونسرء. 

والػػذي نػػراا يػػو أف النظػػرـ االنك ػػربي الم ئػػـ لهػػذا الغريػػ  .ػػي السػػيرؽ المبنػػرني يػػو      
مػػػف كهػػػ  أولػػػػى وكم يػػػؿ شػػػكى .ئػػػػرت  النظػػػرـ النسػػػبي. .رػػػػح  الكم يػػػؿ المكوػػػؽ تميهػػػػر

ال يمكػػف .رػػمهمر  -الشػػ ب وأكيرلػػهم كمػػر نػػص تميػػه اكوػػرؽ الطػػرئؼم مػػف كهػػ   رنيػػ 
 تف مدى الكم يؿ الذي ي منه يذا النظرـ.

وا كـ البيرفز ".ػي يػذا السػبيؿم سكنشػر .ػي المركػز المػدني لممبػردرة الوطنيػ  ييئػ       
كػػػؿ األطػػػراؼ الم نيػػػ  تمػػػى ا ػػػك ؼ  مدنيػػػ  وطنيػػػ  دائمػػػ  نسػػػ ى إلػػػى كػػػرميف شػػػمولهر

مواقل يذا األطراؼ وكوكهركهرم و ريكهر كرميف ككسيد المبردا والوروؿ إلى األيػداؼ 
المػػذكورة أتػػ ام برلمبػػردرات الوكريػػ  وال مميػػ م .ػػي المسػػكوييف المحمػػي والػػدولي. ونرمػػؿ 

سػيردة  أف يكوف ذلؾ الس يم برلك روف مػل الم سسػرت المحميػ  والدوليػ م  ػمف احكػراـ
 الدول  المبنرني  وقوانينهر ومررل  المبنرنييف وكطم ركهـ".
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 .95، ص1799ذقً انذٌٍ سهًٍاٌ، انرطٕر انرارٌخً نهًشكهح انهثُاٍَح، دار أتٍ خهذٌٔ، تٍزٔخ ط األٔنى،  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 أزمة انتخاب  الرئاسة

 

 تأثير المتغير االقميمي والدولي  -المطمب األول:



ككسػػػػػررع الكطػػػػػورات والمكغيػػػػػرات االقميميػػػػػ  والدوليػػػػػ م وكسػػػػػكمر الكهػػػػػود الروسػػػػػي       
ف أكػػػػػؿ كركيػػػػػب الكسػػػػػويرت .ػػػػػي ب ػػػػػض السػػػػػرحرت السػػػػػر ن  واالمريكيػػػػػ  المشػػػػػكرك  مػػػػػ

و رورًر .ػي سػورير والػيمف وال ػراؽم .يمػر ال كػزاؿ ايػراف ك ػيش كحػت كػر ير كوػرت ت 
االكوػػرؽ حػػوؿ الممػػؼ النػػووي مػػل الػػدوؿ الكبػػرى اف تمػػى المسػػكوى الو ػػل الػػدا مي أو 

ؼ السيرسػػػػػرت ال رركيػػػػػ م وكػػػػػؿ يػػػػػذا الكطػػػػػورات سػػػػػيكوف لهػػػػػر كػػػػػر ير كبػػػػػي تمػػػػػى مواقػػػػػ
وسيرسػػرت حػػزب اف .ػػي لبنػػرف والمنطأػػ  .ػػي المرحمػػ  المأبمػػ م السػػيمر ب ػػد ك ػػرظـ دور 
الحزب االقميمي بسػبب نشػرطركه ال سػكري  أو االسكشػرري  أو الكدريبيػ  أو السيرسػ  .ػي 

 تدد مف الدوؿ ال ربي .

ممػػف الم ػػروؼ اف قيػػردة وم سسػػرت حػػزب اف ككميػػز برلمكرب ػػ  الدقيأػػ  لمكطػػورات      
دوليػػػػ  واإقميميػػػػ م ويػػػػي ككػػػػري دائمػػػػًر كأيمػػػػًر لكػػػػؿ الكطػػػػورات وك ػػػػل االسػػػػكراكيكيرت ال

المنرسػػػب  مػػػل يػػػذا المكغيػػػرات وكك ػػػمف يػػػذا االسػػػكراكيكيرت ال يػػػررات المك ػػػددة وكػػػؿ 
 االحكمرالت المكوق  .

.ػػػرف المسػػ وليف .ػػػي حػػػزب اف و.ػػي ظػػػؿ مػػػر يكػػري مػػػف كطػػػورات اقميميػػ  ودوليػػػ       
يكػػػرب وف االدارات بشػػػكؿ يػػػومي و رورػػػًر الكطػػػورات الميدانيػػػ  والسيرسػػػي  .ػػػي سػػػورير 
وال ػػراؽ والػػيمفم ومػػر يكػػري مػػف مغيػػرات تمػػى رػػ يد الو ػػل الػػدا مي .ػػي ايػػراف منػػذ 
االكورؽ حوؿ الممؼ النوويم ويشير ي الء المس وليف .ي ب ض المأرءات ال رر  إلػى 

حػػػزب ك كبػػػر اف مرحمػػػ  الكسػػػويرت الشػػػرمم  لػػػـ كػػػرت ب ػػػد ر ػػػـ كػػػؿ الكهػػػود اف قيػػػردة ال
الروسػػػي  االمريكيػػػ  الكػػػي كبػػػذؿ تمػػػى اك ػػػر مػػػف رػػػ يدم واف األشػػػهر المأبمػػػ  سكشػػػهد 
مكغيػػػػرات مهمػػػػ  ميدانيػػػػ  وسيرسػػػػي  وسػػػػيكوف لهػػػػر كػػػػداتيركهر تمػػػػى كػػػػؿ االو ػػػػرع .ػػػػي 

 المنطأ  وتمى دور الأوى االقميمي  والمحمي .

حزب اف إلى الػدا ؿ المبنػرني .ػي المسػكأبؿ ويػؿ سػيكراكل تػف ادوارا  يؿ سي ود     
االقميميػػػ  وال رركيػػػ ؟ وأي مشػػػروع سػػػيطرح الحػػػزب .ػػػي المرحمػػػ  المأبمػػػ ؟ لػػػيس لػػػدى 



المسػػ وليف .ػػي حػػزب اف اكربػػرت وا ػػح  حػػوؿ يػػذا االسػػئم  مػػل انهػػـ ي كػػدوف تمػػى 
ليسػوا وحيػديف الػذيف قػرموا بػردوار  الكزامهـ ب يػرر الدولػ  المبنرنيػ  واكوػرؽ الطػرئؼ وانهػـ

 رركيػػػػ  واف المطمػػػػوب الحػػػػوار بػػػػيف كميػػػػل االطػػػػراؼ لمكورػػػػؿ إلػػػػى كسػػػػويرت دا ميػػػػ  
 و رورًر ممؼ االنك ربرت الرئرسي  

مػػػف يسػػػكمل إلػػػى مواقػػػؼ وقيػػػردات حػػػزب اف سػػػواء تمػػػى الرػػػ يد ال منػػػي أو .ػػػي      
مه الحػػػػزب دا ميػػػػًر المأػػػػرءات ال ررػػػػ  يػػػػدرؾ ك ػػػػرظـ وحكػػػػـ الػػػػدور الكبيػػػػر الػػػػذي ورػػػػ

و رركيػػػًر واطمئنػػػرف قيردكػػػه إلػػػى مسػػػكأبؿ الحػػػزب ودورام لكػػػف ذلػػػؾ ال يمغػػػي اف الحػػػزب 
سػػيكوف امػػرـ كحريػػرت كبيػػرة واسػػئم  مرػػيري  .ػػي المرحمػػ  المأبمػػ  والسػػيمر اذا ورػػمت 

 .(15)المسكويرت .ي المنطأ  إلى نهريكهر الس يدة

 

 

 

  

 الصراعات الحزبية -المطمب الثاني: 

 (    9222 – 6299في جنوب لبنان )الصراع 

يػو سػنوات  9111و  3989الرراع .ي كنوب لبنرف الذي حرؿ مػر بػيف تػرـ      
مف قكرؿ وم ررؾ بيف المأروم  المبنرني  والومسطينييف مف كهػ  وقػوى اسػرائيؿ وحمورئهػر 

الكحريػر الومسػطيني  مػف مف كه  ا رى. بدأ الرراع كمحرول  مف اسرائيؿ لطرد قوات 
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لبنػػرف وانكهػػت برنسػػحرب الكػػيش االسػػرائيمي وانهيػػرر كػػيش لبنػػرف الكنػػوبي الحميػػؼ لػػه. 
وبدأت المأروم  مف قبؿ الأوات الوطني  المبنرني  م ؿ الحزب الشيوتي وحركػ  أمػؿ اال 
اف نهريرت ال مرنينرت اظهرت المأروم  االس مي  المكم م  بحزب اف وكود .رتؿ قػوي 

  د قيرمه ب مميرت . رل  وموكه   د الكيش االسرائيمي وقوات كيش لبنرف الكنوبي ب

وقػػوع حػػرب بػػػيف )مسػػمحيف مػػف الكهػػػ  المبنرنيػػ  مػػف كهػػػ   ػػد مسػػػمحيف  3975     
اليسػػرر المبنػػرني والمأػػركميف الومسػػطينييف( مػػف كهػػ  أ ػػرى و.ػػرز منػػرطؽ اال ػػك ط .ػػي 

ميميشػػير نمػػور االحػػرار ومميشػػير حػػراس االرز بيػػروتم قيػػرـ ميميشػػير الككرئػػب المبنرنيػػ  و 
 بمكزرة الكرنيكر وب دير بيوميف كرء رد المأركميف الومسطينييف بكنويذ مكزرة الدامور.

  زو اسرائيمي لكنوب لبنرف 3978      

د ػػوؿ الأػػوات الدوليػػ  إلػػى لبنػػرف لمورػػؿ بػػيف المكحػػرربيف. .شػػؿ اسػػرائيؿ  3981     
مبنرني  وقيػرـ المأرومػ  الوطنيػ  بأيػردة حركػ  أمػؿ والحػزب .ي تأد اكورؽ مل الحكوم  ال

 الشيوتي المبنرني.

وقػػػػوع انكور ػػػػ  سػػػػمير ك كػػػػل بػػػػيف )المسػػػػمحيف المػػػػواليف لك كػػػػل  ػػػػد  3981     
المسػػػػمحيف المػػػػواليف لحبيأػػػػ ( وتمػػػػى ا ريػػػػر كػػػػـ الغػػػػرء االكوػػػػرؽ ال   ػػػػيم وقػػػػوع الحػػػػرب 

 ػد مسػمحيف الحػزب االشػكراكي  ال رطو  حرب )االيػرـ السػك ( بػيف )قػوات حركػ  أمػؿ
ومسػػمحيف الحػػزب الشػػيوتي ومسػػمحيف الم يمػػرت الومسػػطيني ( وانكهػػت برنكرػػرر حركػػ  

 امؿ وارككربهر مكرزر  د الدوز

انهػػرء الحػػرب لمبنرنيػػ  ب ػػد اكوػػرؽ الطػػرئؼ. انأسػػرـ الكػػيش المبنػػرني وقيػػرـ  3989     
برسػػػـ المأرومػػػ م وقػػػوع  حكػػػومكيف .ػػػي لبنػػػرف وكسػػػمـ كػػػؿ الأػػػوى اسػػػمحكهر إلػػػى حػػػزب اف

حػػرب الكحريػػر بػػيف )مسػػمحيف حػػزب الأػػوات المبنرنيػػ  والكػػيش المبنػػرني واالمػػف الػػدا مي 



المبنرني  د الكيش السوري والمسمحيف الدروز ومسػمحيف الحػزب الشػيوتي ومسػمحيف 
 الم يمرت الومسطيني (

كهػػػػي أيػػػػرـ كن 9كشػػػػف اسػػػػرائيؿ ))تمميػػػػ  الحرسػػػػب ((  ػػػػد حػػػػزب اف لمػػػػدة  3991     
 بم ريدة شوهي  بككنيب المدنييف.

قيػرـ اسػرائيؿ بشػػف تمميػرت اسػػرائيمي  برسػـ تنرقيػد الغ ػػب لمأ ػرء تمػػى  3991     
حػػػزب اف كنكهػػػي بركوػػػرؽ سػػػمي بركوػػػرؽ نيسػػػرف بككنيػػػب المػػػدنييف. كبأػػػى المأرومػػػ   ػػػد 

 ال سكرييف وكأـو المأروم  ب مميرت نوتي   د الكيش االسرائيمي وتم ءا.

كحػت كػر ير  9111الأوات االسرائيمي  كنسحب مف كنوب لبنػرف .ػي ايػرر  9111     
 ػربرت المأرومػ  المبنرنيػ  ممػػر يكسػبب .ػي انهيػرر كػػيش لبنػرف الكنػوبي ود ػوؿ حػػزب 

 اف إلى منرطؽ الكنوب.

.ػػي حػػيف بأيػػت  995وكرػػدر االمػػـ المكحػػدة قػػرارًا ك كبػػر االنسػػحرب كنويػػذًا لمأػػرار      
 .(16)ني  كحت سيطرة الكيش االسرائيمي حكى اليـومزارع شي ر المبنر

 

 ازمة انتخاب الرئيس المبناني     -المطمب الثالث:

 مؤشرات بقاء االزمة أو حل االزمة

م  مرنيػػ  تشػػر 3991ك رقػػب تمػػى رئرسػػ  الكمهوريػػ  المبنرنيػػ  منػػذ كرسيسػػهر تػػرـ      
سػػػر ب ػػػد االسػػػكأ ؿ. رئيسػػػر لمكمهورّيػػػ م سػػػك  مػػػنهـ .ػػػي تهػػػد االنكػػػداب وا نػػػر تشػػػر رئي

 مسػػ  تشػػر رئيسػػػر مػػف الموارنػػ  وا نػػػرف مػػف االر ػػوذكس )شػػػررؿ دّبػػرس وبكػػرو طػػػراد( 
وواحػػػد بروكسػػػكرنكي )ألوػػػرد نأّػػػرش(. وتػػػرؼ لبنػػػرف ككديػػػدًا واحػػػدًا لواليػػػ  الػػػرئيس بشػػػررة 
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ال ػػوريم إال أّنػػه اسػػكأرؿ ب ػػد مػػرور  ػػ ث سػػنوات تمػػى بػػدايكهر. كمػػر تػػرؼ كمديػػديف 
ميؿ لّحود.لوالي  كؿ مف الر   ئيسيف اليرس الهراوي وا 

 أزمات رئاسية في الجمهورية - 6

ك ػػد أزمػػ  الوػػراغ الرئرسػػي  الحرليػػ  يػػي أسػػوأ أزمػػرت الوػػراغ ويػػي رابػػل أزمػػ  .ػػراغ .ػػي 
كرريم لبنرف منذ االسكأ ؿ حكى االفم كمر أنهر األزم  ال رني  منذ تهد الطػرئؼ وكبػرز 

 أيـ يذا األزمرت كمر يميز

م بػرزت م رر ػػ  قويػػ  طرلبػت الػػرئيس بشػررة ال ػػوري برالسػػكأرل  3959 .ػي ال ػػرـ -3
ب د أف انك ب لوالي   رني . ر.ض قرئد الكيش المواء . اد شهرب أف يكورط الكيش .ػي 
يذا المواكه  السيرسي  وأف يكد ؿ لررل  أو  د أي مف األطراؼ المكنرزتػ . تنػدمر 

ء شػهرب رئيسػًر لحكومػ  انكأرليػ  مهمكهػر أكبر بشررة ال وري تمى االسكأرل م تػّيف المػوا
كنظػػػيـ وكػػػرميف انك ػػػرب رئػػػيس كديػػػد. لػػػـ ي ػػػر شػػػهرب كذانػػػًر مرػػػغي  لممسػػػرتي الكػػػي 
ُتر ت تميه لكبّو  سّدة الرئرس م وذلؾ بسبب قنرتكه بوكوب إبأػرء الكػيش ب يػدًا تػف 

 وف السيرس م وتمد .ورا تمى كنويذ مهمكػه الطررئػ  .ب ػد أرب ػ  أيػرـم انك ػب كميػؿ شػم
 .(37) موًر لبشررة ال وري

.وي لبنرف أزم  كمهوري  ال أزم  رئيسم يذا الكمهوري  الكػي .ػي كػؿ .كػرة زمنيػ       
ـّ إنوكرر أمنػيم مػل كػؿ كحػّوؿ يكػري .ػي المنطأػ م إذ يكػر ر  كك ّرض إيكزاز سيرسي  
لبنرف بمر يحرؿ .ي محيطه مػف كطػورات كيوسيرسػي م .كرػيب نظرمػه ووحػدة شػ بهم 

لػػػه مشػػػرريل .دراليػػػ م أو كأسػػػيمي م وكك ػػػرلى دتػػػوات اإسػػػكنكرد برل ػػػررجم و.ػػػؽ  وكطػػػرح
اإركبرط السيرسي أو المذيبيم .يكحّوؿ لبنرف الػى سػرح  رػراع محػرور ومشػرريل قػوى 

« دولػ  لبنػرف الكبيػر» رركي م كرف لهر اركبرطرت دا ميػ م ويػذا مػر حرػؿ منػذ إتػ ف 
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 .134، ص 1791فؤاد يطز، سقٕط اإليثزاطٕرٌح انهثُاًَ، ج انثاًَ، تٍزٔخ دار انقضاٌا  



ه مسك ينًر بأردة موارن  حموػرء لػهم .ػي وقػت كػرف الكي أرادير المسك مر الورنسيم مأرًا ل
ويكػذا نشػر  مل مسيحييف وطنيػيف وقػومييف يكطم ػوف الػى محػيطهـ ال ربػي  المسمموف 

الكيرف تمى اركهرف دائـ لم ررجم ممر شّكؿ منر  لمكد ؿ .ػي شػ ونهم برػنرت  رئػيس 
مػرتم وكػؿ الكمهوري م الى ككػويف السػمط  .ػي مكمػس النػوابم واسػكمرل  ر سػرء الحكو 

ذلؾ يكري .ي ظؿ  يرب و.رؽ وطني لبنرنيم لـ ي ّززا مػر سػّمي برلمي ػرؽ أو الرػيغ  
م أف يك مػػػى طر.ػػػر الرػػػراع تميػػػه مػػػف الموارنػػػ  والّسػػػّن م تػػػف اركبرطركهمػػػر 3991تػػػرـ 

نكػػػرز حيػػػرد إيكػػػربيم لػػػـ يحػػػـِ لبنػػػرف ب ػػػد أف ا كرػػػبت إسػػػرائيؿ .مسػػػطيف  ال رركيػػػ م وا 
نرف اسكأبرؿ كالؼ النػرزحيف الومسػطينييف الػذيف كحّولػوا وشّردت ش بهرم وكرف نريب لب

مػػف اإقرمػػ  الم قكػػ  الػػى الدائمػػ  وربمػػر الكػػوطيفم وأّدى ذلػػؾ الػػى ا ػػك ؿ .ػػي الو ػػل 
الدا مي المبنرنيم تبر اإنأسػرـ حػوؿ الأ ػي  الومسػطيني  والكوػرح المسػّم  مػف األرض 

ديد طرح مو وع ريغ  الحكػـ المبنرني م وأنكج يذا ال  ؼ حربر أيمي م أتردت مف ك
المكم مػ  برػ حيرت رئػيس « المرروني  السيرسػي »والمشررك  اإس مي  .يهم أمرـ نووذ 

الكمهوريػػ  الػػػذي نظمهػػر .يمػػػر ب ػػد إكوػػػرؽ الطػػػرئؼم لكهػػ  كحديػػػدير بمػػر يك مّػػػؽ بكسػػػمي  
رئيس الحكوم  .رلزمه بطسكشررات نيربي م كمر قّمص مػف حػدود نشػرا المراسػيـ الػى حػؿ 

 .كمس النوابم

وب ػػػػد حػػػػوالي ربػػػػل قػػػػرف تمػػػػى إكوػػػػرؽ الطػػػػرئؼ الػػػػذي لػػػػـ يطبػػػػؽم ولػػػػـ يػػػػكـ كنويػػػػذ      
إرػ حرت سيرسػي  .يػهم كػػرمـ النظػرـ السيرسػيم .ػطف إنك ربػػرت رئرسػ  الكمهوريػ  الكػػي 
قػػد كشػػهد شػػغورًا .يهػػرم إذا لػػـ يػػكـ اإكوػػرؽ تمػػى رئػػيس كديػػدم لػػف ككػػوف رػػنرت  لبنرنيػػ  

ممي  اإنك ربيػ م إال بكػد ؿ  ػرركيم كمػر .ػي كػؿ إسػكحأرؽ تمى مر يبدو مف كطور ال 
رئرسػػػيم .ػػػطف البحػػػث قػػػد ي ػػػرج تػػػف إسػػػـ الػػػرئيس الػػػى ككػػػويف الكمهوريػػػ م ألف األزمػػػ  
تػػػػردت الػػػػى البػػػػدايرت ويػػػػي حػػػػوؿ المشػػػػررك  .ػػػػي النظػػػػرـ السيرسػػػػي الػػػػذي لػػػػـ يػػػػكمكف 

الطرئويػػ   المبنػػرنيوف مػػف إنكػػرز أيػػـ وأبػػرز إرػػ ح اكوػػؽ تميػػه .ػػي الطػػرئؼم ويػػو إلغػػرء



سػػػػأرط المػػػػردة  مػػػػف الدسػػػػكورم الكػػػػي ك كمػػػػدير كحرلػػػػ  م قكػػػػ م وأف ر.ػػػػض الولػػػػوج  95وا 
برلحوار مف   ؿ ييئ  وطني  نص تميهر الدسػكورم .ػطف لبنػرف مّككػه نحػو إتػردة بنػرء 
الكمهوري  ال رل  م ب د أف حرػمت كطػورات قػدمت الشػي ي  السيرسػي  تمػى أنهػر مكػّوف 

حػػث تػػف رػػيغ  دسػػكوري  لهػػر .يػػهم حيػػث الحػػديث تػػف أسرسػػي مػػف النظػػرـم والكػػي كب
السػػػيد حسػػػف نرػػػرافم ووا.أػػػه تميػػػه « حػػػزب اف»مػػػ كمر كرسيسػػػي طرحػػػه أمػػػيف تػػػرـ 

ال مػػرد ميشػػرؿ تػػوف وقػػوى سيرسػػي  ا ػػرى وتأػػد اككمػػرتي اقكرحػػه البطريػػرؾ المػػرروني 
 بشػػررة الراتػػيم ور.ػػض مػػف الطرئوػػ  الّسػػّنّي  المػػس بطكوػػرؽ الطػػرئؼ الػػذي حّرػػف موقػػل
رئرسػػ  الحكومػػ م الػػى مطرلبػػ  النرئػػب وليػػد كنػػب ط بمكمػػس شػػيوخ لػػف يمكػػئـ إذا لػػـ كمػػغ  
الطرئويػػػ  السيرسػػػي م الكػػػي ي رر ػػػهر المسػػػيحيوف الكػػػي قػػػد كسػػػمبهـ رئرسػػػ  الكمهوريػػػ م 

 11وك  ؼ وكوديـ .ي م سسرت الدول 

النظرـ الطرئوي مف كديد يطؿ برزمكه الكػي كممػر طػرؿ الوقػت ب ػدـ إرػ حهم إنه      
.طف الب د مككه  نحػو اإنوكػرر السيرسػي والدسػكوري واألمنػيم إذ أف المسػيحييف بػركوا 
ينػػػػػد. وف نحػػػػػو الكأوقػػػػػل تبػػػػػر طػػػػػرح قػػػػػرنوف إنك ػػػػػرب طػػػػػرئوي تمػػػػػى  ػػػػػرار المشػػػػػروع 

م .يػػػػرد الّسػػػػّن  تمػػػػيهـم بػػػػرنهـ األر وذكسػػػػيم ويطػػػػرلبوف بػػػػرئيس كمهوريػػػػ  قػػػػوي يمػػػػّ مهـ
سػػػػي يدوف النظػػػػر بمو ػػػػوع المنررػػػػو م .ػػػػي الوقػػػػت الػػػػذي يطرلػػػػب الشػػػػي   المشػػػػررك  

مػف  ػ ؿ ح ػور رئػيس مكمػس « الكرويكػر»برلأرارم وقد مررسوا ذلؾ تبػر مػر سػّمي بػػ
النػػواب اككمرتػػرت رئػػيس الكمهوريػػ  والحكومػػ م أو تبػػر ال مػػث الم طّػػؿ .ػػي الحكومػػ م 

 .الشي ي وكر يرا تميهـ-الوسطم حيث ي ر.وف مف الرراع الّسّنيويأؼ الدروز .ي 

إف تػػدـ إنك ػػرب رئػػيس لمكمهوريػػ  .ػػي الموتػػد الدسػػكوريم سػػيوك  البػػرب لمسػػ اؿ      
تف مريي  األزمػ م يػؿ يػي الػرئيس أـ الكمهوريػ  الكػي يوكريػر نظػرـ سيرسػي ككرػررع 

مط  مػػػػف مغػػػػرنـ الطوائػػػػؼ تمػػػػى المشػػػػررك  .يػػػػه و.ػػػػؽ مػػػػر يمكػػػػف أف كأ ػػػػمه .ػػػػي السػػػػ
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ومكرسػػػبم وأسػػػبرب كػػػؿ ذلػػػؾ الطرئويػػػ  السيرسػػػي م الكػػػي يػػػي تمّػػػ  لبنػػػرفم وكػػػؿ طرئوػػػ  
 .17كشكو مف الحرمرف والغبف واإحبرط وتدـ المشررك  و يرب الكم يؿ

.هؿ كولد الكمهوري  ال رل   تمى نرر يردئ  وكوا.ؽ وطنػيم أـ أنهػر كولػد مػف أزمػ       
ال طػرب المػذيبيم وكػدا ؿ األزمػرت ال رركيػ  مػل قد كنوكر .ي كؿ لحظػ م مػل كوػرقـ 

الػػدا ؿ المبنػػرنيم السػػيمر األزمػػ  السػػوري م إذ أف الكمهوريػػ  األولػػى قرمػػت ب ػػد رػػراع 
مل االسك مرر الورنسيم وال رني  ب ػد حػرب أيميػ م .كيػؼ سػكولد ال رل ػ م وقػد ان أػد لهػر 

 «.سرف كمو»م كمر قبؿ سنوات .ي 

 

 ؟لبنان بال رئيس من المسؤول

منذ ال ػرمس مػف مػريو/ ايػرر وكرسػي الرئرسػ  .ػي لبنػرف شػر رم .أػد انكهػت واليػ       
الرئيس ميشرؿ سميمرف دوف وكود بديؿ منك ب  ػمف المهػؿ الدسػكوري   مػرف كمسػرت 
برلمرني  تأدت دوف انك رب رئيسم .غرلبػًر مػر يك طػؿ النرػرب برنسػحرب ب ػض الككػؿ 

ف األسػػرس لمكمسػػرت المأػػررة. .مػػر الػػذي أ نػػرء الكرػػويتم أو بسػػبب تػػدـ ح ػػورير مػػ
يحػػػوؿ دوف انك ػػػرب رئػػػيس كديػػػد لمػػػب د؟ محميػػػًر ال يممػػػؾ أي مػػػف األطػػػراؼ السيرسػػػي  

و  8كػػػرميف النرػػػرب الأػػػرنوني النك ػػػرب رئػػػيسم واالنأسػػػرـ السيرسػػػي الحػػػرد بػػػيف الأػػػوى 
تمػػػى أ ػػػر  9133وكزايػػػد حدكػػػه ب ػػػد االزمػػػ  السػػػوري  تػػػرـ  9115كذار منػػػذ ال ػػػرـ  39
 ؿ المبنػػػػرني .ػػػػي الو ػػػػل السػػػػوري حػػػػرؿ دوف قػػػػدرة المبنػػػػرنييف دا ميػػػػًر تمػػػػى انكػػػػرج الكػػػػد

كوريمػػرت برلحػػد األدنػػى النك ػػرب رئػػيس أو كسػػمي  مرشػػ م كمػػر اف الػػب د ك ػػيش أزمػػ  
مسػػػكمرة ككركػػػز حػػػوؿ يويػػػ  لبنػػػرف و يرراكػػػه السيرسػػػي  واالككمرتيػػػ  واالقكرػػػردي م مػػػل 
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رر رئػػػػيس لمػػػػب د بػػػػرت مريونػػػػًر بمكمػػػػؿ وكػػػػود قنرتػػػػ  تنػػػػد أ مػػػػب المبنػػػػرنييف بػػػػرف ا كيػػػػ
 الكطورات االقميمي  والدولي .

كذار  39و  8موارػػورت الػػرئيس المطمػػوب الككػػؿ المسػػيحي  المنأسػػم  بػػيف قػػوى      
يػػي بشػػكؿ تػػرـ كريػػد رئيسػػًر قويػػًر ي يػػد لم سسػػ  الرئرسػػ  دوريػػر الكػػرري يم رئيسػػًر يكػػوف 

مأد ككرس تنديـ ش ور بػرف منرػب م برًا تف نبض المسيحييف ومراتيًر لهواكسهـ. .
الرئرس  لػـ ي ػد لهػـ دور .ػي ا كيػررا ل ػ ؼ منرػبي رئػيس لحكومػ  )لمطرئوػ  السػني ( 
ورئػػػػيس مكمػػػػس النػػػػواب )لمطرئوػػػػ  الشػػػػي ي (. سػػػػكبأى السػػػػرح  المبنرنيػػػػ  .ػػػػي حرلػػػػ  مػػػػف 
االنكظػػػرر السيرسػػػي والكرقيػػػب االمنػػػي. وسيأكرػػػر تمػػػؿ الحكومػػػ  .ػػػي ظػػػؿ الوػػػراغ .ػػػي 

س  تمى الممؼ االمني كرولويػ  لمنػل انػزالؽ الػب د إلػى ا ػطرابرت أمنيػ  م سس  الرئر
تمى شركم  كمؾ الكي كمر بهر لبنرف   ؿ السػنكيف المر ػيكيف. واطرلػ  أمػد الوػراغ .ػي 
م سس  الرئرس  يشكؿ قمأًر لممسيحييف الػذيف يػروف .ػي  يػرب الػرئيس ق ػرء كػرـ تمػى 

ؼ سيرسػػػي  اف ازمػػػرت لبنػػػرف المككػػػررة حأػػػوقهـم وينػػػرؾ قنرتػػػ  بػػػدأت كشػػػكؿ تنػػػد أطيػػػر
والمسػػكمرة واسػػكأرارا الهػػش الػػذي ينهػػرر تنػػد كػػؿ يػػزة دا ميػػ  واقميميػػ  ي كػػس  مػػً  .ػػي 

 .(22)بني  النظرـ السيرسي وتأدا االككمرتي
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 الخاتمة 

أف الطرئوي  .ي لبنرف يي ال نرر الرئيس الذي يحكـ ال مميػ  السيرسػي  .ػي يػذا  أواًل:
ـم وحكػى االفم يػو نظػرـ 3991البمدم .رلنظرـ السيرسي المبنػرني ومنػذ االسػكأ ؿ تػرـ 

طػػػػرئوي مػػػػف الدركػػػػ  األولػػػػى  .رلطرئويػػػػ  ككػػػػد ؿ .ػػػػي كػػػػؿ كبيػػػػرة ورػػػػغيرة .ػػػػي النظػػػػرـ 
ئويػػ  والدسػػكور و ػػل تمػػى أسػػرس طػػرئويم السيرسػػي المبنػػرنيم .ػػرألحزاب السيرسػػي  طر

السػػمطرت الػػ  ث الكنويذيػػ  والكشػػري ي  والأ ػػرئي  طرئويػػ م ورئػػيس الكمهوريػػ  منك ػػب 
تمػػى أسػػرس طػػرئويم الحكومػػ  مشػػكم   طرئويػػ م والبرلمػػرف ينك ػػب وكأسػػـ تمػػى أسػػرس 

 طرئويم .رلطرئوي  .ي لبنرف كرمي برطنربهر .ي كؿ ككرا.

فم يػػي أسػػرس كػػؿ مػػر يشػػهد لبنػػرف مػػف مشػػركؿ ومػػ س دا ميػػ  الطرئويػػ  .ػػي لبنػػر ثانيةةًا:
و رركي  منذ االسكأ ؿ وحكى قبؿ االسكأ ؿم وحكى يذا المحظ م .رلطرئويػ  كرنػت وال 



زالػػت يػػي المكسػػبب الػػرئيس .ػػي كػػؿ الحػػروب األيميػػ  الكػػي مػػر بهػػر لبنػػرفم بم نػػى أف 
بنػرف تمػى ا ػك ؼ الطرئوي  ل بت الدور الرئيس .ي وقوع أك ر مػف حػرب بػيف سػكرف ل

كوكهركهػػرم وكػػـ اسػػكغ لهر أ. ػػؿ اسػػكغ ؿ مػػف ال ديػػد مػػف الػػدوؿ والمنظمػػرتم لمػػد وؿ 
.ػػػي شػػػ وف لبنػػػرف الدا ميػػػ م وال رركيػػػ م ويػػػي مػػػف ك مػػػت لبنػػػرفم دولػػػ   ػػػ يو  .أيػػػرة 

 اقكررديًر واككمرتيًر وحكى سيرسيًرم وأل وب  .ي يد كؿ الأوى اإقميمي  والدولي .

ير والموا يػػػؽ الكػػػي كككمػػػل تميهػػػر الطوائػػػؼ المبنرنيػػػ  منػػػذ االسػػػكأ ؿ كػػػؿ الدسػػػرك ثالثةةةًا:
وحكػػى يػػذا المحظػػ  كػػرءت لكرسػػيم الو ػػل الطػػرئوي .ػػي لبنػػرفم و.ػػي اتكأػػردي أف يػػذا 
الدسػػركير والموا يػػؽ ال كسػػكطيل إال األ ػػذ بهػػذا الموقػػؼم لهػػذا لبنػػرف لػػف يسػػكأر وال بػػري 

رر مػف الطرئويػ  البغي ػ م والكحػرر حرؿ مف األحواؿم إال .ػي حرلػ  واحػدةم ويػي الكحػ
مػف الكػػر ير اإقميمػػي والػػدوليم والب ػػد تػػف الك رػػب المػػذيبيم وال مػػؿ تمػػى كغييػػر كػػؿ 
ال أر.ػػػرت والدسػػػركير السػػػربأ م و ػػػل موا يػػػؽ قرئمػػػ  تمػػػى أسػػػرس وطنػػػي ل دمػػػ  الػػػوطف 
والشػػ بم ولػػيس ل دمػػ  الطرئوػػ  وممحأركهػػر واالتكػػراؼ أف يػػذا األمػػر رػػ ب ورػػ ب 

ف مػػر ال يػػرر ال ػػودة إلػػى الوحػػدة والكوػػريـ ونبػػذ الطرئويػػ م أـ الأكػػرؿ والحػػرب كػػدًام ولكػػ
 الكي سكركؿ كؿ شيء .ي لبنرف؟!

لأػد أرػب  اسػـ لبنػرف اليػـو مراد.ػًر لمرػنؼ الػدمويم ألػيس مػف الغريػب أف ك كػد  رابعًا:
كميػػل الأػػوى والطوائػػؼ المبنرنيػػ  المكرػػررت  ر بكهػػر .ػػي السػػ ـ والحػػؿم ومػػل ذلػػؾ ال 

م .نكػػد أف كسػػك طل الكػػؼ تػػف الكنػػرحرم وك كػػز تػػف و ػػل حػػد لهػػذا الرػػراع المحمػػـو
أيػػػ  دتػػػوة لمحػػػوار أو المرػػػرلح  الوطنيػػػ  سػػػرترف مػػػر كنأمػػػب إلػػػى مبػػػرر لشػػػف حػػػروب 
لأرء مزيػد مػف الوقػود تمػى المواقػؼ المشػك م  أرػً م حكػى بػدا وكػرف الرػراع  كديدة وا 

كنشػدا كػؿ الطوائػؼ المكرػررت م نوسه يو الهدؼم واسكمراري  الحرب يي الحمـ الػذي 
أنػػػه رػػػراع مركػػػب دا مػػػي بػػػيف الطوائػػػؼ المك ػػػددةم و ػػػرركي بػػػيف قػػػوى م كموػػػ  كػػػذكر 
ميزاكه وكسك مرا لررلحهر حكى أرب  مرير لبنػرف ل بػ  .ػي يػد يػذا الأػوى ال رركيػ م 



األمر الذي مف شرنهم أف ي دي .ي النهري  إلى كأسيـ لبنرفم الذي أرػب  يأكػرب شػيئًر 
م والذي يشك ه ال ديد مف الأوى ال رركي  وتمى رأسهر إسرائيؿم وكررتد موا.ػؽ .شيئرً 

 الطوائؼ المكرررت  وكدميرير لكميل محروالت الكوريـ وكأريب وكهرت النظر.
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