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 :الممخص
كان من الممكن ان تشكل االنتخابات النيابية فرصة حقيقية ومناسبة 
إلعطاء اتفاق الطائف الزخم الذي افتقده والنظام السياسي الشرعية الشعبية 

لتؤسس لنمط جديد في الممارسة  ٕٜٜٔالمطموبة ، فقد جرت انتخابات 
خمت السياسية في لبنان ولتثبت المفاىيم والمعايير التي تتماشى معو فأد

الى المجمس عددا كبيرا من النواب ذو خمفيات سياسية  ٕٜٜٔانتخابات 
 متعددة . 

حدثت في ظل ازمة اقتصادية خانقة مكنت  ٕٜٜٔان انتخابات عام     
رفيق الحريري من الوصول الى السمطة  فالحريري الذي  شارك في صنع 

عام  اتفاق الطائف في كل مراحمو سعى الى منصب رئاسة الوزراء منذ
استطاع ان يرأس الحكومة الرابعة بعد الطائف اثر االزمة السياسية  ٜٜٓٔ

واالقتصادية التي حدثت بسبب االنتخابات وبدعم سوري لم يكن متاحا من 
قبل وبذلك اصبح الحريري من ابرز الشخصيات السياسية واكثرىا نفوذا في 

 .لبنان ما بعد الحرب
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Abstract: 

The parliamentary elections could have been a real and 

appropriate opportunity to give an agreement Taif The 

momentum that I miss and the political system the 

popular legitimacy required, the 1992 elections were 

held to establish a new style in the political practice in 

Lebanon and to prove the concepts and standards in line 

with it, the 1992 elections to the Council introduced a 

large number of deputies with multiple political 

backgrounds. The 1992 elections took place in the 

shadow of a stifling economic crisis that enabled a 

companion Hariri's access to power, Hariri, who was 

involved in making a deal Taif in all its stages has sought 

the position of Prime Minister since 1990 he was able to 

head the fourth government after Taif following the 

political and economic crisis that occurred due to the 

elections and with the support of Syria that was not 

available before and thus became the most prominent 

and influential political figures in post-war Lebanon 
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 1992الحرب عام  االنتخابات النيابية األولى في لبنان بعد
إنَّ الظروف التي مرت عمى لبنان منذ اندالع حرب السنتين بين المبنانيين  

ما اعقب ىذه الحرب من احداث وانقسام واضطراب امني وسياسي و  ٜ٘ٚٔان عام نيسفي 
ونتائجو  ٕٜٛٔواقتصادي واجتماعي وفكري وصواًل الى الغزو اإلسرائيمي صيف عام 

ة الدولة في لبنان بكل مفاصميا وحال دون تجديد ركيزتيا البرلمانية الكارثية، كل ذلك شل بني
بل انيا فرضت اعتماد خيار كان يمكن اعتباره فريد من نوعو وىو التمديد لمرات عديده 

فكان ىذا الخيار من باب تأكيد استمرار الحياة  ٕٜٚٔلممجمس النيابي المنتخب عام 
دى المعالم المتبقية من الدولة المبعثرة ومع ىذا الخيار البرلمانية في لبنان والحفاظ عمييا كإح

 .(ٔ)الى اكبر مجمس نيابي في العالم من حيث عدد السنين ٕٜٚٔتحول مجمس عام 
أي انتخابات نيابية لكن ىذه المرحمة شيدت  ٕٜٜٔ-ٕٜٚٔبين األعوام  يلم تجر 

-ٕٜٛٔامين الجميل)ومن بعده الرئيس  ٕٜٛٔ-ٜٙٚٔانتخاب رئيس الجميورية في األعوام 
كان اجراء االنتخابات الرئاسية امرًا حتميًا لكي ال يكون  ٜٜٛٔواخيرًا في العام ، (ٜٛٛٔ

البديل فراغًا دستوريًا في حين كان تأجيل االنتخابات النيابية امرًا ممكنًا الن باستطاعة 
بإجراء االنتخابات  المجمس النيابي تمديد واليتو طالما ان الحالة السياسية واألمنية ال تسمح

 .(ٕ)النيابية
بعدما أنجزت حكومة سميم الحص إقرار اإلصبلحات الدستورية واالطاحة بحكومة 
ميشال عون باجتياح الجيش السوري لممناطق المسيحية واحتبلل القصر الجميوري ووزارة 

فبعد الدفاع استكممت حكومة عمر كرامي إجراءات سيطرة سوريا عمى النظام والشارع معًا، 
توقيع معاىدة االخوة والصداقة والتي نصت عمى تحقيق اعمى درجات التعاون بين البمدين في 
جميع الحاالت السياسية واالقتصادية واألمنية وان تكون سوريا حريصة عمى امن لبنان 

نائبًا تستكمل بيم السيطرة عمى النصاب  (ٓٗ)واستقراره واالتفاق األمني مع سوريا وتعيين 
تشكل العمود الفقري لكل ما كان قد تحقق في  ةني لمبرلمان كانت تحتاج الى خطوة اخير القانو 

ذلك الوقت والمفتاح الحقيقي لبلمساك بالسمطات السياسية والعسكرية والقضائية ىي انتخاب 
 .(ٖ)ب ينضم الى الواقع الجديدامجمس نو 
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مى اجراء انتخابات من ىنا يمكن فيم إصرار سوريا والحكم المبناني المرتبط بيا ع
عمى الرغم من المعارضة الواسعة التي واجيتيا من بعض أعمدة الحكم انفسيم ومن  ٕٜٜٔ

 .(ٗ)عدد كبير من الناخبين
ان خارطة المواقف من االنتخابات النيابية تبمورت حول ثبلثة محاور أساسية، 

عارض لبلنتخابات المؤيد إلجراء االنتخابات حسب التوقيت المطروح، والموقف الم قفالمو 
 .(٘)اعدادًا وتوقيتًا واخيرًا الموقف المتأرجح بين الرفض والقبول

وذلك بسبب بقاء  ةاكدت الحكومة المبنانية رغبتيا في اجراء انتخابات نيابية عام
 (ٙ)يمعيتووجود عدد من النواب معينين وتم الطعن بشر  ٕٜٚٔأكثرية نيابية يمدد ليا منذ العام 

ن من يقف ضد اجراء االنتخابات ىو فريق يعمل ضد مسيرة السبلم وىو وحذرت الحكومة ا
 .(ٚ)بالتالي ال يريد لممسيرة التوافقية ان تستمر

وقد اكد البيان الوزاري في مجمس النواب انو يجب تعزيز الديمقراطية وتوطيد النظام 
البرلماني الذي نعتز بو ونحرص عميو من اجل تعجيل الخطوات نحو الغاء الطائفية السياسية 
تأكيدًا وتحقيقًا لما ورد في وثيقة الوفاق الوطني تعمن الحكومة امام مجمسكم انيا ستكون جاىزة 

 .(ٛ)وستتقدم بمشاريع القوانين البلزمة إلتمام ذلك  ٕٜٜٔء االنتخابات في صيف إلجرا
اما الرؤساء الثبلثة اليراوي والحسيني والصمح فقد اكدوا موافقتيم الرسمية في اجراء 

قرار قانون االنتخابات واالعداد السياسي واإلداري لمعممية االنتخابية  .(ٜ)االنتخابات وا 
كان يقابميا مواقف غير معمنة متداولة في أوساط المقربين من  ان المواقف الرسمية

الرئاسات الثبلث، أجواء التردد والحذر برزت من خبلل استعداد الرئيسين اليراوي والحسيني 
لمنظر في مسألة توقيت االنتخابات وىذا ما كان واضحًا في انفتاحيم المبدئي غير المعمن 

ني يبدي حماسو إلجراء االنتخابات وىو الذي كان عمى طروحات التأجيل فمم يكن الحسي
 ىمَّينيتمتع بموقع قوي ونافذ داخل المجمس النيابي وخارجو فكان ىم االنتخابات لمحسيني 

تركيبة ميزان القوى داخل البرلمان والمنافسة المحمية الشديدة بينو وبين اليراوي في منطقة 
الرئيس الحسيني تحولت الحقًا  دت في البداية عنن أجواء عدم الحماسة لبلنتخاباأال إالبقاع، 

 .(ٓٔ)الى تأييد إلجرائيا
اكبر لبلنتخابات باعتبار ان العممية  ةاما الرئيس اليراوي من جيتو ابدى حماس

االنتخابية ستكون مدخبًل لمحسم في بعض مسائل السمطة العالقة، ومن ىنا تكون االنتخابات 
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دمشق من جية  -لخط الداخمي من جية وعمى خط بيروتمناسبة إلعادة خمط األوراق عمى ا
أخرى، اما الرئيس رشيد الصمح فكان األكثر وضوحًا في موقفو من االنتخابات وىو الذي 

، اما الموقف المعارض إلجراء االنتخابات البرلمانية (ٔٔ)رأس الحكومة المكمفة بإجرائيات
ن غير مؤاتي إلجراء االنتخابات في ظل ان الظرف الراى توالمتمثل بالقوى المسيحية فقد اكد

استمرار وجود السبلح في ايدي البعض وانتشار القوات العربية السورية العاممة في لبنان 
واستمرار خضوع جزء من الجنوب المبناني تحت االحتبلل اإلسرائيمي واستمرار قضية 

ان يمارسوا حقيم  الميجرين من غير حل شامل واستمرارىم مشردين عن مناطقيم التي يفترض
، وكذلك جاءت الدعوة لبلنتخابات في ظروف اقتصادية واجتماعية (ٕٔ)في االنتخاب داخميا

ضاغطة تيدد الببلد باالنييار الشامل وسط أجواء الرفض الشعبي عن المشاركة في 
االنتخابات واالعتراض عمى المعادلة السياسية لمحكم الجديد بوصفو حكم قوى الحرب من 

م غمبة طائفية من جية أخرى، فقد حاولت القوى المسيحية ان تختبر وزنيا فاتخذت جية وحك
موقفًا معارضًا إلجراء االنتخابات وطالبت بتأجيميا والبحث عن قانون انتخاب تشارك في 

 .(ٖٔ)صياغتو وتأمين بعض المطالب عمى صعيد اجراء العمميات االنتخابية
ير عمنًا عن موقف المسيحيين من فبطرس صوقد عبر البطريرك الماروني نصراهلل  

ا يتخبط فيو من ازمة معيشية خانقة اال م" إنَّ الشعب عمى الرغم م :االنتخابات النيابية بالقول
يموح لو في األفق بصيص امل في ان لو كان انو يجيد النفس لتمبية نداء الواجب الوطني 

ىو اختارىم بحرية تامة ولكن الممارسات  ارادتو ستحترم وان صناديق االقتراع ستخرج لو نواباً 
لذلك اصر البطريرك عمى موقفو  (ٗٔ)تدل عمى ان من سيمثمونو ىم مفروضون عميو"

خراج الجيوش الغربية من لبنان، وىو ما  المعارض إلجراء االنتخابات قبل إعادة الميجرين وا 
مسيحي واقترح عمى أكده الوزير بطرس حرب لمبطريرك الماروني عمى ضرورة توحيد الصف ال

سيد بكركي االجتماع بالنواب ولو انفراديًا لمعرفة موقفيم من االنتخابات النيابية فبدأت 
االجتماعات وشارك فييا ممثمون عن القوات المبنانية وحزب الوطنيين االحرار والعماد ميشال 

يمي الفرزلي ، وقد اكد النائب السابق لرئيس مجمس النواب ا(٘ٔ)عون وحزب الكتمة الوطنية
"ان األحزاب التي تمثل المسممين تصرفت عمى قاعدة استباحة المسيحيين استباحة  :بالقول
 .(ٙٔ)كاممة"
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الى  افقد اعمن ان العممية االنتخابية ىي فاقدة الصفة التمثيمية نضر  ،اما ميشال عون
قوى  المقاطعة التي حصمت في ظل حكومة ال تمثل الشعب المبناني بتوجياتيا بل تمثل

االحتبلل وان ىذه االنتخابات اذا جرت ستكون غير شرعية اطبلقًا وال يمكن لممجمس الجديد 
ان يشرع باسم الشعب المبناني او ان يوقع عمى اتفاقات باسمو، مشددًا عمى مسؤولية الدول 

 .(ٚٔ)الكبرى عن الحكم الفاسد في لبنان وعن احتبلل لبنان ال سيما الواليات المتحدة االمريكية
وقد جاء الرد األمريكي عمى تمك الدعوات من خبلل مؤتمر سنوي تم عقده في لبنان 
بضرورة تأىيل البرلمان المبناني عن طريق اختيار النواب بواسطة انتخابات حره وعادلة في 
اسرع وقت ممكن وابدوا حل كافة المجاميع العسكرية األخرى داخل لبنان وابدوا ارتياحيم 

لمختمف الطوائف واألطراف الموجودة في لبنان واعتبروا ان العممية االنتخابية  لمتمثيل الواسع
 .(ٛٔ)ال يمكن ان تتم اال بتطبيق اتفاق الطائف نصًا وروحاً 

اما الموقف الثالث من االنتخابات والمتمثل بالموقف المتأرجح بين الرفض والقبول 
القتراع فبقيت مواقف المترددين ىي والذي ظل موضوع اخذ ورد حتى قبل أيام قميمة من يوم ا

بسبب تضارب اآلراء حول توقيت االنتخابات  ٕٜٜٔاألكثر تعبيرًا عن طبيعة أجواء انتخابات 
وعدم تمكن الكثير من الفرقاء من اتخاذ الموقف الحاسم والبلفت في ىذا السياق ىو التبدل 

 .(ٜٔ)سابيعالمستمر في المواقف خبلل فتره زمنية قصيرة ال تتجاوز بضعة أ
تضمن والذي  ٕٜٜٔقانون االنتخاب الجديد الذي اقر في مجمس النواب عام إنَّ 

قانون االنتخابات الطروحات اإلصبلحية التي حمميا مؤتمر الطائف والحاجة إلصبلح الخمل 
في التمثيل النيابي بين الطوائف وذلك بجعل عدد  النواب المسممين مساويُا لعدد المسيحيين، 

مقسمًا بالتساوي بين  ٛٓٔعدد من النواب  أن يصبحماعات الطائف اتخذ القرار ففي اجت
، وبعد اجتماع المجان النيابية في مجمس النواب (ٕٓ)المسممين والمسيحيين وىكذا تتم المناصفة

وىي  ٜٓٙٔتم تعديل قانون االنتخاب الصادر بتاريخ السادس والعشرين من نيسان عام 
 نائبًا وتكون مدة واليتيم اربع سنوات  ٕٛٔيتألف مجمس النواب من  :المادة األولى:تيكاآل

 .(ٕٔ)تتألف الدوائر االنتخابية من المحافظة :المادة الثانية
بصورة استثنائية ولدورة واحدة تتألف الدوائر االنتخابية عمى الوجو : الثالثة المادة

 -:تياآل
 دائرة انتخابية واحدة من محافظة بيروت. -ٔ
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 رة انتخابية واحدة من محافظتي الجنوب والنبطية.دائ -ٕ
 دائرة انتخابية واحدة من محافظة لبنان الشمالي. -ٖ
دائرة انتخابية واحدة في كل قضاء من محافظتي جبل لبنان والبقاع باستثناء  -ٗ

ا قضائي بعمبك واليرمل النيما يؤلفان دائرة انتخابية واحدة وقضائي البقاع الغربي وراشيا النيم
 .  (ٕٕ)يؤلفان ايضًا دائرة انتخابية واحدة

( من قانون االنتخابات ٖٔيضاف الى الفقرة األولى من المادة ) :المادة الرابعة
( ناخب ٓٓٗالنص اآلتي ال يمكن زيادة ىذا العدد اكثر من ) ٜٓٙٔ/ٗ/ٕٙالصادر بتاريخ 

 .في القمم الواحد اذا اقتضت ذلك سبلمة العممية االنتخابية
 في الدوائر االنتخابية عمى أساس المحافظة   :دة الخامسةالما 

عمى المرشح أن يحدد ترشيحو في المنطقة التي يرغب ترشيح نفسو عنيا ضمن 
الدائرة االنتخابية، ويعتبر فائزًا في االنتخابات من ينال أكثرية أصوات المقترعين في الدائرة 

ة في حدود المقاعد المخصصة لكل من بين المرشحين من ذات الطائفة وعن ذات المنطق
 طائفة في ىذه المنطقة.

ب. في الدوائر االنتخابية المحددة استثنائيًا عمى أساس القضاء يفوز باالنتخابات 
 .(ٖٕ)المرشح عن الطائفة الذي ينال العدد األكبر من أصوات المقترعين في الدائرة االنتخابية

 سنًا. ج.  إذا تساوت األصوات يفوز المرشح األكبر
يعمق العمل في البطاقة االنتخابية المنصوص عمييا في قانون  :المادة السادسة

 .ٜٓٙٔاالنتخابات لعام 
 بصورة استثنائية ولدورة واحدة يحدد عدد ومواقع مراكز اقتراع خاصة. :المادة السابعة
( ٔيعدل نص الفقرة األولى من المادة الوحيدة من القانون رقم ) :المادة الثامنة

 :المتضمن تمديد والية مجمس النواب عمى الوجو اآلتي ٜٜٛٔ/ٕٔ/ٚالصادر بتاريخ 
ذا ٜٜٗٔ/ٕٔ/ٖٔبداًل من  ٕٜٜٔ/ٓٔ/ُ٘ٔتعد والية مجمس النواب منتيية بتاريخ  ، وا 

بية خبلل الميمة المحددة في المادة لم تحصل االنتخابات العامة في جميع الدوائر االنتخا
)تجري االنتخابات العامة لتجديد ىيئة المجمس في  :، والتي نصت عمى(ٕٗ)( من الدستورٕٗ)

، ُتعد ىذه المادة ممغاة حكمًا وتستمر والية (ٕ٘)خبلل الستين يومًا السابقة النتياء مدة النيابة(
 .(ٕٙ)ٜٜٗٔ/ٕٔ/ٖٔمجمس النواب حتى 
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 :بية والمجمس النيابي الجديدالعممية االنتخا
االنتخابات النيابية في لبنان كانت حدثًا ينتظره الناس كل أربع سنوات، ويعدون لو 
العدة لمفوز في المعركة المقبمة، وكانت المواسم االنتخابية تشيد دائمًا تعبئة سياسية وشعبية 

ومن كافة األعمار بحيث تشكل حدثًا ُينظم فيو معظم الناس من كل الطوائف والمناطق 
نقيضًا لما سبقيا، إذ  ٕٜٜٔ.من ىذا المنظار، جاءت انتخابات (ٕٚ)والمستويات االجتماعية

كان االىتمام لدى المواطن العادي شبو معدوم خصوصًا لدى الشباب أو جيل الحرب الذي 
االنتخاب  لكنَّيم لم يتسنى ليم ممارسة حق ،بمغ أفراده سن االنتخاب القانوني خبلل ىذه الفترة

 .(ٕٛ)نظرًا لغياب االنتخابات طوال عقدين
إنَّ النظام االنتخابي في لبنان ذو خصوصية ولو بعض المميزات النابعة من تكوين 
لبنان االجتماعي والسياسي وبالتحديد الديني والطائفي، فأصبح ىذا النظام نتيجة تجربة 

 .(ٜٕ)في نصوص قانونية ممزمةتم تكريسيا الحرب وما رافقتو من التعديبلت الدستورية 
، زاد التوتر في الجنوب بين القوات اإلسرائيمية التي تحتل الشريط ٕٜٜٔوفي عام 

الحدودي وحزب اهلل المتمثل بالمقاومة اإلسبلمية، وشيدت الحالة االقتصادية واالجتماعية 
خبلفات عمى  تدىورًا السيما بعد انييار سعر صرف الميرة أمام العمبلت األجنبية وسط بروز

مستوى الحكم السيما بين رئيس الجميورية إلياس اليراوي ورئيس الحكومة عمر كرامي، وأدَّى 
ذلك إلى انفجار شعبي كبير، إذ قاد االتحاد العمالي حركة تظاىرات في السادس من آيار عام 

يس عمت كل الببلد، وبمغت حد إقفال عدد كبير من الطرقات الرئيسية ولم يمانع رئ ٕٜٜٔ
، استقال (ٖٓ)الجميورية وبعض أركان الحكم في حصول ىذه الثورة تسييبًل إلقالة الحكومة

الرئيس عمر كرامي، وشيدت طرابمس يوميا بالثورة المضادة ردًا عمى تظاىرة السادس من 
 .(ٖٔ)آيار، إذ رفعت في محمة مار مارون الفتة )دولة الرئيس عمر كرامي انت أو ال أحد(

قالة عمر كرامي ُكّمف الرئيس الياس اليراوي الرئيس رشيد الصمح بعد قبول است
بتشكيل الوزارة الجديدة، فكان المطموب من الحكومة الجديدة الكثير من المواضيع وأىميا 

كمال تنفيذ بنود اتفاق الطائف واجراء االنتخابات النيابية . لم (ٕٖ)معالجة الوضع االقتصادي وا 
رًا عن سابقتيا، وتبيَّن أن ميمتيا األساسية ىي اإلشراف عمى تختمف الحكومة الجديدة كثي

إجراء أول انتخابات نيابية بعد الحرب، وبالفعل أقرت الحكومة قانونًا جديدًا لبلنتخابات لم يراِع 
 .(ٖٖ)وثيقة الوفاق الوطني، فميََّز بين دوائر انتخابية وأخرى
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تتالية ابتداًء من الثالث والعشرين جرت االنتخابات النيابية في غضون ثبلثة أسابيع م
في أجواء تشنج سياسي كبير ووسط مقاطعة ودعوة إلى اإلضراب  ٕٜٜٔمن شير آب عام 

من الجيات المقاطعة لكنَّ عممية االنتخاب لم تجري في دائرة كسروان حيث انكفأ المرشحون 
تخاب في تمك الدائرة الضغط الشعبي المناىض لبلنتخابات، فسحبوا ترشيحاتيم )الغي االن امام

 .(ٖٗ)ثم أجري في الحادي عشر من تشرين األول من العام نفسو(
قد شابيا الكثير من المخالفات القانونية والنواقص في االعداد،  ٕٜٜٔإنَّ انتخابات 

وأىميا الفوضى اإلدارية الواسعة التي رافقت األعداد لبلنتخابات السيما يوم االقتراع خصوصًا 
والبقاع، أمَّا رئيس المجمس النيابي حسين الحسيني فقد قدم استقالتو من رئاسة في الشمال 

اليرمل متيمًا منافسيو من  –المجمس احتجاجًا عمى سير العممية االنتخابية في دائرة بعمبك 
حزب اهلل بتزوير االنتخابات، بينما رد حزب اهلل وصرح بأنَّ مسألة التزوير قد وقعت بالفعل 

 .(ٖ٘)لصالح الحسيني وليس ضدهلكنيا كانت 
عمى ثبلث مراحل بدًء من محافظتي  ٕٜٜٔجرت االنتخابات النيابية في العام 

الشمال والبقاع يوم األحد في الثالث والعشرين من آب، والمرحمة الثانية في محافظتي بيروت 
ة في يوم وجبل لبنان في يوم األحد الثبلثين من آب، والثالثة في محافظتي الجنوب والنبطي

األحد في السادس من أيمول، وشيدت العممية االنتخابية خبلفات كبيرة ومواقف تصعيدية 
أدنى مستوى من  ٕٜٜٔ، وشيدت انتخابات (ٖٙ)ومقاطعة من بعض األطراف المسيحية

%، وكان التفاوت ٖٗ,ٖٓاالستقبلل، فكانت نسبة المشاركة فييا  ذاإلقبال عمى التصويت من
وأخرى، وبين طائفة وأخرى، فشيد البقاع أعمى نسبة في حين شيدت بيروت  كبيرًا بين دائرة

 .(ٖٚ)ىا أدنا
إنَّ اإلقبال المتدني والفروقات الواسعة بين الدوائر والطوائف لم تكن فقط نتيجة 
المقاطعة التي مورست في المناطق المسيحية، بل ايضًا نتيجة الشعور العام لدى الناخبين 

لبلمباالة وعدم االىتمام باالنتخابات، فيذا ما بدا واضحًا في نسبة مسممين ومسيحيين با
 .(ٖٛ)المشاركة المتدنية بشكل عام

شّكمت ىذه االنتخابات عمى الرغم من المقاطعة الكبيرة أىمية كبيرة السيما أنيا طوت 
 نحو عشرين عامًا وبرزت ىذه األىمية في موضعين، األول حقبة نيابية من التمديد استمرت 

في البقاع، إذ منيت السمطة بيزيمة كبيرة فكانت خسارة فريق رئيس الجميورية مدوية في زحمة 
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وخسارة الئحة رئيس مجمس النواب ثقيمة جدًا أمام فوز الئحة حزب اهلل في دوائر بعمبك 
  .(ٜٖ)واليرمل

( مقعدًا، ثمانية مقاعد ألعضاء حزبو وأربعة ٕٔفقد حصل حزب اهلل عمى )
(  ٕٔ، وبذلك تمكن ىذا الحزب من إيصال )(ٓٗ)معو، اثنان لمسنة واثنان لممسيحيين لممتعاونين

، والثاني في (ٔٗ)نائبًا من أعضائو إلى البرلمان المبناني مشكبًل بذلك كتمة الوفاء لممقاومة
 .(ٕٗ)بري نبيوالجنوب حيث الفوز الكاسح لبلئحة 

، تم تشكيل أول مجمس نيابي بعد اتفاق ٕٜٜٔبعد انتياء االنتخابات النيابية لعام  
انتخب  ٕٜٜٔ( نائبًا، وفي العشرين من تشرين األول ٕٛٔالطائف والذي يتألف من )
( صوت لؤلستاذ محمد ٗٔ( صوت مقابل )٘ٓٔ، ونال عمى )(ٖٗ)المجمس نبيو بري رئيسًا لو

ولقد صّرح رئيس المجمس النيابي بعد  ،(ٗٗ)ء وورقة ممقاةيوسف، ووجدت خمسة أوراق بيضا
األعزاء ممثمي الشعب المبناني أتوجو اليكم ومن خبللكم إلى  الفوز بكممة جاء فييا: "الزمبلء

لتولي ميمة رئاسة المواطنين المبنانيين بالشكر عمى الثقة التي منحتموني إياىا بانتخابي 
ة ىي تكميف وليست تشريفًا، وأنَّ المسؤول السيما رئيس ، وأنَّ المسؤولي(٘ٗ)"مجمس النواب

المسؤول أمام الشعب عن توفير كافة متطمبات الشعب المبناني في جميع القضايا  وىالمجمس 
، (ٙٗ) التشريعية، أعاىد نواب الشعب والشعب أن أكون حارس وحدة لبنان وسيادتو واستقبللو

مجمسنا الحالي بعد عشرين عامًا من آخر محطة  وأن االنتخابات النيابية التي جرت وانتخب
انتخابية قد شكَّمت امتحانًا داخميًا )إمكانية النيوض بمبنان عمى المستوى السياسي والمحمي 

 .(ٚٗ)واإلقميمي والدولي(
ىي األسوأ في تاريخ لبنان بسبب  ٕٜٜٔيمكن القول أن االنتخابات التشريعية لعام 

جدل والخبلفات السياسية التي أدت إلى مقاطعة كبيرة لبلنتخابات القانون االنتخابي المثير لم
من قبل بعض األحزاب والشخصيات السياسية، وشيدت بيروت كغيرىا من المناطق نوعًا 

 جديدًا من البرلمانيين ارتبط معظميم ارتباطًا وثيقًا بالنظام السوري.
 1992ثانيًا: رفيق الحريري وتشكيل حكومته الجديدة عام 

أصبحت حكومة رشيد الصمح  ٕٜٜٔبعد االنتخابات النيابية التي جرت في عام 
بحكم المستقيمة، واألجواء يوميا كانت تؤكد أن المرشح األساسي لرئاسة الحكومة ىو رفيق 

، أكَّد الكثيرون أن الحكومات الثبلثة )حكومة الحص وكرامي والصمح( التي (ٛٗ)الحريري
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وما صاحبيا من أخطاء، اليراوي دايات عيد الرئيس إلياس جاءت بعد اتفاق الطائف في ب
صبر الرئيس  دإنَّما شكمت تمييدًا لقدوم الرئيس رفيق الحريري إلى الحكم، يضاف إلى ذلك نفا

اليراوي ورغبتو الجامحة والقوية إليصال الرئيس الحريري إلى الحكم والتعاون معو في تشكيل 
 . (ٜٗ)كل جوانبوحكومة قوية ونافذة تمسك بالحكم من 

وبعد زيارة قام بيا الرئيس اليراوي إلى دمشق والتقى فييا الرئيس السوري حافظ األسد 
في البلذقية، أثار طرح  قضية الحكومة الجديدة، إذ أّكَد أن الوضع االقتصادي في لبنان 
 متدىور وان حكومة كرامي استقالت بسبب الحالة االقتصادية، وحكومة الصمح االنتقالية

ي، يشجاءت لئلشراف عمى االنتخابات التي ىي األخرى شيدت تدىورًا متزايدًا في الوضع المع
وتم توجيو السؤال من قبل اليراوي لمرئيس األسد، ىل من مانع سياسي لدى دمشق يحول دون 

فأجاب، ال مانع لدي ما دمت أعتبر أن  ،تكميف رفيق الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة
 .(ٓ٘)ع المساىمة في انعاش الببلد اقتصادياً الحريري يستطي

كان توافق كل األطراف عمى اسم الحريري من قبل أكثرية النواب ورؤساء الحكومات 
السابقين، إذ أكد سميم الحص بأنَّ مجيء الحريري في ىذه الظروف مبلئم، وعمر كرامي ال 

لك وليد جنببلط والرئيس مانع لديو، وصائب سبلم قد طالب بو قبل تكميف رشيد الصمح ، وكذ
 .(ٔ٘)سميمان فرنجية وريمون أده

جراء التعديبلت الدستورية لتتوافق مع مضمون الوثيقة  بعد إقرار وثيقة الطائف وا 
تعززت صبلحيات رئاسة مجمس الوزراء، فاصبح اختيار رئيس الوزراء يتم بعد مشاورات 

البرلماني يمعب النواب دورًا ىامًا  ممزمة يجرييا رئيس الجميورية مع النواب، ففي ظل النظام
في مسألة اختيار الحكومة ألنيا تشكل استنادًا إلى آرائيم حتى تحظى بثقتيم وتستطيع 

 .(ٕ٘)المضي في الحكم
( من الدستور المبناني عمى أن يترأس رئيس الجميورية مجمس ٖ٘نصت المادة )

س الجميورية رئيس الحكومة التصويت، ويسمي رئي يالوزراء عندما يشاء دون أن يشارك ف
المكمَّف بالتشاور مع رئيس مجمس النواب استنادًا إلى استشارات نيابية ممزمة يطمعو عمى 

، وبناًء عمى (ٖ٘)نتائجيا ويصدر مرسوم تسمية رئيس مجمس الوزراء ومرسوم تشكيل الحكومة
يرأسيا المتضمن قبول استقالة الحكومة التي  ٕٜٜٔ/ٓٔ/ٖٔ( بتاريخ ٜٕٛٛالمرسوم )
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الرئيس رشيد الصمح  وتكميف رفيق الحريري بتشكيل الحكومة األولى التي كان اغمب 
 .(ٗ٘)أعضائيا من داخل المجمس  النيابي

بعد اختيار الحريري بدأت مرحمة تشكيل الحكومة وجرت مداوالت بين رئيس مجمس 
وكيفية توزيع الحقائب النواب نبيو بري وبين الرئيسين اليراوي والحريري الختيار الوزراء 

( وزيرًا نالت ٖٓ، الَّف الحريري بعد يومين من توجيو الى دمشق حكومة ضمت )(٘٘)الوزارية
وامتناع  ا( نائبٕٔت وغياب )اصو ا( ٗٓٔبـــ ) ٕٜٜٔالثقة في الثاني عشر من تشرين الثاني 

لمجمس أن ينال عمى ا" :ال احد النواب المقربين من رئيس الحكومةقثبلثة عن التصويت، وقد 
 .(ٙ٘)"ثقة الحكومة وليس عمى الحكومة أن تنال ثقة المجمس

مة ثاكد الحريري في بيان الثقة الذي تبله في مجمس النواب اذا كانت الحكومة الما
كم اليوم ىي حكومة اآلمال الجديدة التي يراىن عمييا المبنانيون فأن مجمس النواب ماما

ة عمى دفع مسيرة الديمقراطية في ىذه المرحمة االستثنائية من المبناني ىو ثمرة لآلمال المعقود
، لذلك ان الحكومة تراىن عمى قيام المجمس النيابي بدوره كامبًل ويستند الى (ٚ٘)تاريخ لبنان

روح الدستور وما يكفمو من تضامن بين السمطات وتعاون وتوازن وكذلك دور يتطمع فيو الى 
يو الوفاق بين المبنانيين ومصالحو حقيقية وثابتو بين حياة سياسية جديدة تنبثق من عمم

 .(ٛ٘)المواطن ودولتو
 

 1992عهد الحريري في رئاسة الحكومة 
تميَّزت الفترة األولى التي تمت وصول الرئيس الحريري الى الحكم بصعود نجمو بشكل 

الحكومة  ممو رئاسةسا البعض بقطار المغامرات الذي ال حدود لو، فمنذ تيبيشال يوصف وقد 
كانت كل المؤشرات تميل الى صالحو من الناحية السياسية واإلقميمية وصواًل الى  ٕٜٜٔعام 

النيضة االقتصادية البارزة التي تمت وصولو الى الحكم إضافة الى التأييد الشعبي الواسع 
 (ٜ٘)الذي كان يؤيده في جميع خطواتو

تنعم بشعبية كبيرة في  يلحرير كان المشيد السياسي في لبنان يتمثل في ان حكومة ا
قرار مشروع قانون رفع الرواتب واألجور  األوساط كميا ال سيما بعد تحسن سعر صرف الميرة وا 

  (ٓٙ)يضاف الى ذلك تمتع مجمس النواب بعبلقات إقميمية واسعة ٕٜٜٔ/ٕٔ/ٛبتاريخ 
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يشق  أراد الحريري من حكومتو األولى ان تضم كافة القوى السياسية المبنانية لكي
 ٕٕفي الحكم عبر الوفاق والتوافق فقد صرح في حديث لمجمة الفايننشال تايمز بتاريخ  وطريق
" في العمل الخاص تمتمك القرارات بينما في السياسة المبنانية عميك  :بقولو ٖٜٜٔاذار 

 .(ٔٙ)استشارة الكثيرين قبل اتخاذ قرار ما"
خدمات االجتماعية منيا، الصحة باشرت الحكومة بتنفيذ مشاريع البنى التحتية وال

عادة الميجرين ودعم صمود المواطنين في الجنوب والبقاع في وجو االحتبلل  والتعميم وا 
في  ٖٜٜٔ، بعد قيام إسرائيل باالعتداء عمى الجنوب المبناني في تموز عام (ٕٙ)اإلسرائيمي

فسقط من جرائو أكثر عممية ُسميت بــ )تصفية الحساب(، وتركز االعتداء عمى إقميم التفاح، 
اكََّد ،وقد (ٖٙ)( جريح، وشرد ماال يقل عن أربعين الف مواطنٓٓ٘( شييدًا وحوالي )ٖٓٔمن )

الحريري عمى المباشرة بعممية البناء والنيوض االقتصادي في البمد إلى أن جاء العدوان 
لين أن ال الصييوني األخير ليقول بالمدفع والطائرة والبارجة وحتى عمى لسان بعض المسؤو 

إنماء وال إعمار لمبنان، وأن رئيس وزراء إسرائيل لم يتورع عن اإلعبلن بأنَّ ىدف إسرائيل من 
جبار أىميا عمى النزوح إلى الداخل المبناني لزعزعة  ىذا العدوان ىو تفريغ القرى الجنوبية وا 

 . (ٗٙ)الجبية المبنانية
حول قضية الجنوب، وقال، "إنَّ عمى أسئمة وجيت لو من قبل النواب ردا وأكد ايضًا 

اليم األساسي لمبنانيين والحكومة ىو االحتبلل اإلسرائيمي لمجنوب والبقاع الغربي والتصعيد 
، أمَّا رئيس مجمس النواب المبناني فقد رفض االعتداء اإلسرائيمي عمى (٘ٙ)اإلسرائيمي المستمر

بلل اإلسرائيمي وأعطاىا الحرية لبنان ورفض موقف مجمس الشيوخ األمريكي الذي أيَّد االحت
لمقيام باعتداءاتيا عمى أىمنا في الجنوب، فقد أراد برَّي إرسال الجيش المبناني إلى الجنوب  
عادة تمركزه ىناك، إال أن موقف اليراوي والحريري والموقف السوري لم  لمدفاع عن لبنان وا 

مفاوضات مع اإلسرائيميين وبالتالي لبري وذلك ألنيم قالوا أن ىذه المرحمة ىي فترة  ايكن مؤيد
ال يمكن أن ُنقدم عمى عمل قد تسعى إسرائيل إلى االستفادة منو بشتى الطرق، وصرََّح النائب 

"نحن عمى أرض الجنوب نواجو إسرائيل ونقاوميا ونستمر في ذلك  :اسطفان الدوييي وقال
 .(ٙٙ)حتى تحرير أرضنا من االعتداء اإلسرائيمي"

يري بعد العدوان ىو محاولتو في أن يجعل لبنان يستعيد البريق وكان مخطط الحر 
الذي ساىم في جعمو يحمل اسم سويسرا الشرق، فكان مخططو يتمحور حول إعادة إنشاء بنى 
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تحتية حديثة تشمل كافة القطاعات وخمق مناخ استثماري في البمد يشجع عمى قدوم 
ىذه الفترة كان يرسم الصورة التي يريدىا  ، امَّا مجمس النواب في(ٚٙ)االستثمارات الخارجية

لذاتو من جمسات لجانو وجمسات ىيئتو العامة ىو إقرار قوانين متأخرة مثل قانون الموازنة 
 . (ٛٙ)ٕٜٜٔالعامة لمعام 

أراد الحريري من رئيس مجمس النواب نبيو بري منح الحكومة صبلحيات استثنائية 
تعمق عمييا آمااًل كبيرة، وفي المقابل عمى الحكومة  تطمق يدىا في شتى المجاالت ألنَّ الناس

لكن مجمس النواب المبناني رفض منح  ،(ٜٙ)أن تكون عمى قدر المسؤولية عما يطمبو الناس
الحكومة صبلحيات استثنائية رغم كل المحاوالت التي أجراىا رفيق الحريري إلقناع الرئيس 

 .(ٓٚ)نبيو بري
 أطمب الصبلحيات االستثنائية من أجل االنتقاص قال الحريري موضحًا لبري، أنا ال

من صبلحيات المجمس النيابي فأنت تعرف أن مجمس النواب ىو مجمس جديد ويمكن أن 
، وقد رفض أغمبية (ٔٚ)يقصر في مواكبة عمل الحكومة التي تريد االنطبلق بوتيرة سريعة

ستثنائية لمحكومة النواب عمى عدم التفريط بصبلحيات المجمس وعدم إعطاء صبلحيات ا
، حيث أكد الرئيس السوري بقولو أن المجمس النيابي يتعرض (ٕٚ)وتطبيق النظام الداخمي حرفياً 

لحممة كبيرة من بعض األطراف التي قاطعت االنتخابات وىذا الحال يفرض إال نقدم عمى أي 
 .(ٖٚ)أمر قد يصب في مصمحة رأي المقاطعين وبالتالي سنصل إلى مجمس نيابي مشمول

بعد رفض المجمس النيابي إعطاء حكومة الحريري صبلحيات استثنائية لجأ إلى 
إعطاء صفة المعجل لتسريع المشاريع لمعالجة األوضاع االقتصادية والمعيشية التي تحيميا 

، فقد أظير مجمس النواب المبناني نشاطًا تشريعيًا غير عادي خبلل الفترات (ٗٚ)إلى المجمس
وأظير إصرارًا عمى ممارسة ميامو التشريعية بصورة كاممة ودون  ٜٜٗٔ-ٕٜٜٔالتشريعية 

أي تنازل ألي سبب كان، فمارس مجمس النواب االختصاص الرقابي عمى الحكومة التي تعد 
، فرئيس المجمس يسعى في التعاون مع (٘ٚ)مسؤولة أمام مجمس النواب عن جميع أعماليا
سسات، وىو بطبيعة دوره يمسك بيده كفتي الحكومة من منطمق التعاون بين السمطات والمؤ 

الميزان بين الحكومة والمجمس النيابي، فالميزان يميل تارة لصالح المجمس عندما يكون رئيس 
عندما يكون  حكومةالمجمس عمى خصام مع رئيس الحكومة، ويميل تارة أخرى لصالح ال

 .(ٙٚ)رئيس المجمس عمى تفاىم مع رئيس الحكومة
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)يتحمل الوزراء اجماليًا تجاه  :( من الدستور المبناني عمىٙٙإذ نصت المادة )
المجمس تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحممون افراديًا تبعة افعاليم الشخصية، وال يمي الوزارة 

 .(ٚٚ)إال المبنانيون، وال يجوز تولي الوزراء إال من يكون حائزًا عمى الشروط التي تؤىمو لمنيابة
النواب سمطة مييمنة بعد الطائف، فمم يعد يقتصر عمى الدور اصبح لرئيس مجمس 

اإلداري التنظيمي الذي يتمتع بو رئيس البرلمان في األنظمة البرلمانية، إنما اصبح لو دور 
 .(ٛٚ)سياسي واسع ومشاركة أساسية في القرار السياسي

مبناني بعد تدىور الوضع االقتصادي في لبنان حصل لقاء بين الرئيسين السوري وال
أثار من خبللو الرئيس المبناني إلى ضرورة إجراء تعديل حكومي عمى الحكومة الحالية، وبعد 

الحكومة إلى بيروت، انصرف رئيس عودة كل من رئيس الجميورية ورئيس المجمس النيابي و 
خراج وزراء آخرين، ثم توجو  الحريري إلى وضع صيغة لمتفعيل الحكومي بزيادة أربعة وزراء وا 

ريري إلى دمشق الطبلع المسؤولين عمى ىذه التغييرات، وبعد عودتو شعر بأنو وقع الح
، كما تفاجأ بتسرب صيغة التعديل الحكومي إلى الصحف، فأتخذ ؤضحية خداع وتواط

معمبًل ذلك بطغيان السمطة  (ٜٚ)ٜٜٗٔالحريري قرار االعتكاف في الثامن من آيار عام 
اعيًا وكشرط لمعودة إلى قيام تفاىم وطني عمى تعديل دستور التشريعية عمى السمطة التنفيذية د

زنيا بحيث ال تطغى سمطة منيا عمى االطائف بما يحقق مبدأ فصل السمطات وتعاونيا وتو 
.بعد االعتكاف قام نائب الرئيس السوري بزيارة إلى بيروت امتدح فييا الرؤساء (ٓٛ)أخرى

ة حتى نياية العيد فاطمئنوا"، وانتيى اعتكاف "إنَّ حكومة الحريري باقي :الثبلثة، حيث قال
، وفي الثبلثين من آيار عام (ٔٛ)آيار بمقابمة أجراىا الحريري مع الرئيس السوري في دمشق

وعد رئيس مجمس النواب بري بجمسة نيابية يوضح فييا الرئيس الحريري بيان عن  ٜٜٗٔ
نواب ال يمكن حمو االعتكاف لكن األول لم يحصل فاتضحت الصورة ىي أن مجمس ال

وحكومة الحريري ال يمكن اقالتيا وتعايش االثنين مطموب دون الصمح وبغض النظر عن 
 .(ٕٛ)مخالفات الدستور وانتياكاتو

إنَّ حكومة لبنان أحرزت تقدمًا ممحوظًا خبلل فترة حكم الحريري، األولى تمثمت في 
احتياط مصرف لبنان وارتفاع استقرار سعر صرف الميرة وخفض في معدالت الفوائد ودعم 

، ٜٛٗٔدوالر عام  ار( مميٖ,ٙٔإلى ) ٕٜٜٔ( مميار دوالر في عام ٘,٘إجمالي الناتج من )
 .(ٖٛ)فقد أدى ذلك إلى تحسن ممموس في مستوى المعيشة
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كما أعمن الحريري أن الحكومة تثبت أقداميا كل يوم، واألمور االقتصادية والحياتية 
بنان وفي طريقيا الصحيح، ورأى أن لبنان عمى لمرة األولى في سائرة في برامج محددة لم

، فقد (ٗٛ)ب االستعداد ليا بكل ما نممك من طاقاتيجمشارف مرحمة تاريخية استثنائية 
وضعت مجمة الفايننشال تايمز الرئيس الحريري بأنو الرمز المتفائل لمبنان الغد والذي سيعيد 

مال الذي دخل إلى عالم السياسة، والذي ال يزال عميو نيضة لبنان من كبوتو وأنو عمبلق األع
 .(٘ٛ)أن يتحّول من سياسة رجل األعمال إلى رجل السياسة والدولة

أعمن الرئيس رفيق الحريري استقالة حكومتو بسبب عدم وجود توافق مع قسم من 
تاب كابينتو الوزارية وتداخل في الصبلحيات فيما بين الرئاسات الثبلث، ومما جاء في ك

"إنَّ سنتين ونصف من عمر الحكومة التي كان لي  :االستقالة الموجو إلى رئيس الجميورية
الشرف في ترأسيا تختصر المسار السياسي اإلنمائي الكبير الذي قطعتو الببلد طوال تمك 
الفترة، فقد تمكّنا من مواجية المصاعب السياسية والتحديات اإلقميمية بالتعاون الدائم مع 

م ومع المجمس النيابي وسائر المؤسسات التي يتشكل منيا مجتمعنا الوطني، ومن ىذا فخامتك
، كان موقف رئيس الجميورية وبناًء (ٙٛ)المنطمق أتقدم باستقالة حكومتي متمنيًا لكم التوفيق"

( منو، وبناًء عمى االستقالة المقدمة من قبل رئيس مجمس ٖ٘عمى الدستور السيما المادة )
( في التاسع عشر من ٓٔٛٙق الحريري تم قبول االستقالة ضمن المرسوم المرقم )الوزراء رفي
 .(ٚٛ)ٜٜ٘ٔآيار عام 

إنَّ االستقالة لم تأِت نتيجة ضغط المجمس النيابي عمى الحكومة ورغبتو في اسقاطيا، 
وال لضرورات تفرضيا األصول البرلمانية كأْن تشكل مثبًل حكومة لئلشراف عمى انتخابات 

وال نتيجة لتبدل في الظروف اإلقميمية والداخمية؛ إنما جاءت في وقت ال مبرر فيو  نيابية،
( والمتضمن تكميف الرئيس رفيق ٓٔٛٙ، وبناًء عمى المرسوم المرقم )(ٛٛ)لتغيير الحكومة

األمر الذي دعا الرئيس المبناني إلياس اليراوي إلى عقد  ،الحريري تأليف الحكومة الجديدة
المجمس نبيو بري أفضى إلى استدعاء رئيس الجميورية  لمحريري إلى مقر اجتماع مع رئيس 

 . (ٜٛ)(ٓٔٛٙبموجب المرسوم )بتشكيل الحكومة بعبدا وأبمغو 
أكد رئيس مجمس النواب استعداده لمتعاون مع الحريري في المرحمة المقبمة، وأكد 

الحكومة ىي حكومة  في بيان تشكيل الحكومة الذي ألقاه في مجمس النواب أن ىذه يالحرير 
تعزيز االستقرار السياسي والمالي وتأكيد النيوض االقتصادي والتوازن االجتماعي، فيي 
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الحكومة الخامسة في ظل الوفاق الوطني الجديد الذي أنيى الحرب وأرسى دعائم السمم 
مقابل  ( نائباً ٙٚ، تم التصويت عمييا ونالت الثقة بأكثرية )(ٜٓ)ووضع لبنان عمى طريق اإلنماء

.الثقة الضعيفة التي نالتيا الحكومة (ٜٔ)( نائبًا، وامتنع خمسة نواب عن التصويتٛٔاعتراض )
وىي ثقة بشخصو وليس بالحكومة تشير إلى استمرار حالة التوازن بين المؤسسات الدستورية 
وبين المسؤولين في ىذه المؤسسات وىم يعانون جميعًا من حالة الضعف حين عدَّ ىذا توازن 
الضعفاء وليس توازن األقوياء، وسبب ذلك كمو يعود إلى عدم ارتكاز الحياة البرلمانية في 
لبنان عمى قواعد ثابتة تممييا طبيعة النظام البرلماني وعدم وجود قوى سياسية قادرة عمى 

ميت حكومة الحريري وسُ ،  اإلمساك بالمعبة السياسية سواء في جبية المواالة أو المعارضة
 ٜٜ٘ٔ، وفي العشرين من حزيران عام (ٕٜ)بـــ )حكومة االستقرار وفريق العمل المنسجم(الثانية 

عرض الحريري الوضع في الجنوب في اجتماع عقده مع رئيس مجمس النواب في عين التينة 
بيار الفون الذي أكد أن ببلده تدين –وكذلك أثار ىذا الوضع مع السفير الفرنسي جان

.كان (ٖٜ)(ٕ٘ٗى الجنوب المبناني وتطالب بتحريره وتنفيذ القرار )االعتداءات التي تحصل عم
الحدث البارز الذي قام بو الحريري بمساعدة اليراوي في ىذه الفترة ىو ميرجان المصالحة 
وعودة الميجرين الذي نفذ بدعوة من وليد جنببلط ولم يكن أي دور لرئيس مجمس النواب في 

 .(ٜٗ)ىذا الشأن
البرلماني المبناني تداخل التوازنات الطائفية بالتوازنات القائمة بين إنَّ سمات النظام 

قّيدت الضغوط ف، (ٜ٘)المؤسسات الدستورية عمى مستوى النصوص والممارسات في آن واحد
اإلقميمية والنقدية المعبة البرلمانية في لبنان، وقّمصت ىامش الحرية المتروك لممجمس في 

ومحاسبتيا، كما قّمَص األمران في الوقت نفسو قدرة رئيس  ممارسة دوره في رقابة الحكومة
الحكومة عمى المناورة وضبط الوضع الحكومي، فإذا كان المجمس النيابي وقع تحت تأثير 
الوضع اإلقميمي الضاغط والوضع النقدي الذي بات مرتبطًا بشخص رئيس الحكومة، فأنَّ 

لكبيرة واتساع العبلقات التي يرتبط بيا خضع رئيس الحكومة وعمى الرغم من إمكاناتو المالية ا
ىو ايضًا بدوره لمضغط اإلقميمي نفسو، فإذا كانت مظاىر الضعف قد بدت عمى المجمس 
النيابي في عبلقتو بالحكومة من خبلل الحدود التي وضعتيا المعارضة البرلمانية نفسيا، فأن 

راء المشاكسين ووقوع رئيس مظاىر الحكومة بدت في عدم االنسجام الحكومي وظاىرة الوز 
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الحكومة تحت ضغط مزدوج في المجمس النيابي ومن بعض أعضاء حكومتو ما حدَّ من قدرتو 
 .(ٜٙ)عمى التحرك

كانت محكومة بالضغوط اإلقميمية، فالتحوالت التي  ٕٜٜٔإنَّ الحياة النيابية بعد عام 
اإلسرائيمي ومحادثات -وريشيدىا الشرق األوسط السيما العراقيل التي اعترضت المسار الس

مورًا القت أاإلسرائيمي -اإلسرائيمي وانعكاس ذلك عمى المسار المبناني-تسوية النزاع العربي
التحرك السياسي، كذلك  ىبثقميا عمى الوضع السياسي الداخمي في لبنان وحدَّت من القدرة عم
اد الدين العام وارتفاع كمفتو تأثر الحياة البرلمانية باألوضاع المالية غير المستقرة بسبب ازدي

 السنوية والعجز الكبير في موازنة الدولة والركود االقتصادي وازدياد البطالة.
 

 االحاالت
 .ٕٖٛ،صٕٗٓٓ( نبيل ىيثم، نبيو بري اسكن ىذا الكتاب، دار ببلل، بيروت، *)
المبناني لمدراسات،  ( فريد الخازن وبول سالم، االنتخابات األولى في لبنان ما بعد الحرب، المركزٕ)

 .ٕٖ،صٖٜٜٔبيروت،
، ٕٕٔٓ، مركز عاصم فارس لمشؤون المبنانية، ٔ( عصام فارس، نحو نظام انتخابي يحقق الميثاقية، طٖ)

 .ٕٕٔص
، دار ٔديمقراطية ببل خيار، ط ٕٓٓٓ-ٜٜٙٔ-ٕٜٜٔ( فريد الخازن، انتخابات لبنان ما بعد الحرب ٗ)

 .ٕٔ، صٕٓٓٓالنيار، بيروت، 
 .ٖٛالخازن وبول سالم، المصدر السابق، ص( فريد ٘)
، ٕٕٓٓره، الجغرافية االنتخابية في لبنان، منشورات المؤسسة المبنانية لمسمم األىمي الدائم، س( أنطوان مٙ)

 .ٖٗٔص 
 .ٕٕ( فريد الخازن، المصدر السابق، صٚ)
 .ٕٜٜٔأيار  ٕٛ، محضر الجمسة الثالثة في ٕٜٜٔ( م. م. ن. ل. العقد العادي األول ٛ)
 .ٜٖ-ٖٛ( فريد وبول سالم، المصدر السابق، صٜ)
 .ٕٙ-ٔٙ( فريد الخازن، المصدر السابق، ص ٓٔ)
 .ٜٖ( فريد الخازن وبول سالم، المصدر السابق، صٔٔ)
 .ٜٛٔ، صٜٜٗٔ، دار العمم لممبليين، بيروت، ٔط ( سميم الحص، ذكريات وعبر،ٕٔ)
 .ٖٗٔ( أنطوان مسره، المصدر السابق، صٖٔ)
،مركز دراسات الوحدة العربية ،  ٔلبنان والطائف تقاطع تاريخي ومسار غير مكتمل ،ط(عارف العبد، ٗٔ)

 .ٚٙ، ص ٕٔٓٓبيروت، 
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، ٕٕٓٓ، دار سائر المشرق،  ٔط ،ٕٜٜٔ-ٜٙٛٔ( انطوان سعد، مار نصراهلل بطرس صغير ٘ٔ)
 .ٜٖٓص، اتجاىات، وثائق، يوميات واحصاءات لبنانية، ٖٜٜٔذاكرة لبنان  ؛ٖ٘٘-ٖٗ٘ص
 .ٕ٘ٔ( عباس عاصي، افاق التعديل الدستوري في لبنان، مجمة المستقبل العربي، صٙٔ)
 .ٓٔٔ، صاعداد دار الرافدين  ،ٔجالجنرال الذي تسعى اليو الرئاسة ،موسوعة ميشال عون،  (ٚٔ)
 .ٜٜٔٔ/ٚ/ٔ، في ٖٖٚٓٔجريدة الحياة، العدد  (ٛٔ)
 .ٖٛصفريد الخازن وبول سالم، المصدر السابق، ( ٜٔ)
 .ٕٚ-ٔٚ( فريد الخازن، المصدر السابق، صٕٓ)
 .ٕٜٜٔتموز  ٙٔفي  ، الجمسة الثانيةٕٜٜٔ( م. م. ن. ل.، العقد االستثنائي األول لعام ٕٔ)
 .ٓٛٔ، صٕٛٓٓ( مالك أبي نادر، قانون انتخاب المجمس النيابي في لبنان منذ المتصرفية فيو حتى ٕٕ)
 .ٕٛٔ-ٔٛٔص( مالك أبي نادر، المصدر السابق، ٖٕ)
 .ٕٛٔ( مالك أبي نادر، المصدر السابق، صٕٗ)
 .ٜٕٙ( أحمد زين، المصدر السابق، صٕ٘)
، نوبميس، ٘، جٜٜ٘ٔ-ٜٜٔٔ( دعد سعد، الموسوعة المبنانية، وثائق الجميورية المبنانية الثانية  ٕٙ)

 .ٕٜٜٔ/ٚ/ٖٕفي  ٖٓ؛ الجريدة الرسمية، بيروت، العدد ٛٚ، صٕٕٓٓبيروت، 
 .ٕٙٔخازن، المصدر السابق، ص( فريد الٕٚ)
 .٘ٛ( فريد الخازن وبول سالم، المصدر السابق، صٕٛ)
 .ٜٖٔ( أنطوان مراد، جغرافية االنتخابات النيابية، المصدر السابق، صٜٕ)
 .ٕٜ، صٜٜٛٔ، )د. د(، بيروت، ٕٔ( أنطوان مراد، لبنان تاريخ سياسة وحضارة بين األمس واليوم، جٖٓ)
م في لبنان تحت مطرقة المصالح اإلقميمية والدولية وسندان الخبلفات واالنقسامات ( عمر مسيكة، السبلٖٔ)

 .ٜٓٔ، صٕٚٓٓ، ٔالداخمية، ط
؛ عمر ٘ٗٗ-ٗٗٗ، صٕٗٔٓببل ىوادة ،شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر ، بيروت ، ( حسن موسى، ٕٖ)

 .ٓٔٔ-ٜٓٔمسيكة، المصدر السابق، ص
 .ٖٗٔ، ص ٜٜٛٔالعربية، بيروت ،قصة وتاريخ الحضارات ( جوزيف صقر، ٖٖ)
 .ٜٙ-ٜ٘( فريد الخازن، المصدر السابق، صٖٗ)
 .ٗٙ-ٖٙ( فريد الخازن وبول سالم، المصدر السابق، صٖ٘)
 .٘ٓٗ( نبيل ىيثم، المصدر السابق، صٖٙ)
 .ٙٓٔ-٘ٓٔ( فريد الخازن، المصدر السابق، صٖٚ)
 . ٜٙ( فريد الخازن وبول سالم، المصدر السابق، صٖٛ)
 .٘ٓٗنبيل ىيثم، المصدر السابق، ص( ٜٖ)
، ٔ، ت، نادين نصر اهلل، طٕٛٓٓ-ٜٛٚٔ( يوسف األغا، حزب اهلل التاريخ األيديولوجي والسياسي ٓٗ)

 .ٚٙ، صٕٛٓٓبغداد، 
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، دار المحبة البيضاء، )د. م(، ٔ( باسمة عيسى، حرب نصر اهلل اإلعبلمية من الجنوب إلى الشمال، طٔٗ)
 .ٖٕ، صٕٕٔٓ

 .٘ٓٗثم، المصدر السابق، ص( نبيل ىيٕٗ)
؛ حسن موسى، ٕٔ٘ص ،ٜٕٓٓالدار التقدمية ، المختارة ،  ،ٔلبنان والبرلمان ، ط( نزيو كامل خداج، ٖٗ)

 .٘ٗٗالمصدر السابق، ص
 .ٕٜٜٔتشرين األول  ٕٓ، محضر الجمسة األولى في ٕٜٜٔ( م. م. ن. ل، العقد العادي الثاني لعام ٗٗ)
 .ٕٜٜٔتشرين األول  ٕٓ، محضر الجمسة األولى في ٕٜٜٔالعادي الثاني لعام م. م. ن. ل، العقد  (٘ٗ)
 .ٜٔٔ، صٕ٘، جٜٜ٘ٔ-ٜٜٔٔالموسوعة المبنانية وثائق الجميورية المبنانية الثانية ( دعد سعد نجيم، ٙٗ)
 .ٕٜٜٔتشرين األول  ٕٓ، محضر الجمسة األولى في ٕٜٜٔ( م. م. ن. ل، العقد العادي الثاني لعام ٚٗ)
 .ٔٔٗ( نبيل ىيثم، المصدر السابق، صٛٗ)
 .ٗ٘ٗ( حسن موسى، المصدر السابق، صٜٗ)
 .ٜٛص، ٕٙٓٓ، دار ببلل لمطباعة والنشر، بيروت، ٔط( ليديا كرم، شييد في ضمير الوطن، ٓ٘)
 .ٙ٘ٗ( حسن موسى، المصدر السابق، صٔ٘)
، ٜٜٗٔالعالمي ، بيروت ، ، دار الكتاب ٔالنظام السياسي والدستوري في لبنان ،ط( ىناء صوفي، ٕ٘)

 .ٕٚٛص
، المجمس النيابي المبناني ، ٔ، طٕٜٙٔمحاظر ومناقشات الدستور المبناني وتعديبلتو ( أحمد زين، ٖ٘)

 .ٗٔ٘؛ نزيو كامل خداج، المصدر السابق، صٖٗٔص ، ٕٚٓٓبيروت ، 
، نزيو ٕٜٜٔن األول/تشري /ٜ، محضر الجمسة الثانية في ٕٜٜٔ( م. م. ن. ل، العقد العادي الثاني، ٗ٘) 

 .ٗٔ٘خداج، المصدر السابق، ص 
 .ٔٔٗ( نبيل ىيثم، المصدر السابق، ص٘٘)
 .ٙٚ-٘ٚ، صٜٜٚٔ، بيروت، ٔط ،ٜٜٙٔ-ٕٜٜٔ( فارس ساسين، التمثيل والسمطة مجمس النوابٙ٘)
 .ٕٕٔ،ص ٕ٘( دعد سعد، المصدر السابق، جٚ٘)
 .ٛٔٔ، المصدر السابق، صمسيكو ( عمر ٛ٘)
، منشورات د. خالد ٕتوماس شيممين، الحريري الظاىرة االنسان ورجل الدولة، ط -التقي ( خالد احمدٜ٘)

 .ٗٙ-ٖٙ، صٕٗٓٓالتقي دار كيو لمنشر، 
 .ٚ٘( فارس ساسين، المصدر السابق، صٓٙ)
 .ٗٙتوماس شيممين، المصدر السابق، ص -( خالد التقئٙ)
 .ٔٓٔ( ليديا كرم، المصدر السابق، صٕٙ)
 .ٖٙٗمصدر السابق، ص( حسن موسى، الٖٙ)
 .ٛٚٔ، صٕ٘( دعد سعد، المصدر السابق، جٗٙ)
 .ٖٔ، صٜالحريري، ج موسوعة الرئيس رفيق( ٘ٙ)
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؛ نبيل ٖٜٜٔتموز  ٙ، محضر الجمسة الثانية في ٖٜٜٔ( م. م. ن. ل العقد االستثنائي الثاني لعام ٙٙ)
 .ٔ٘ٗىيثم، المصدر السابق، ص

 .٘ٙالمصدر السابق، صتوماس شيممين،  –( خالد التقي ٚٙ)
 .ٜ٘( فارس ساسين، المصدر السابق، صٛٙ)
 .ٚٔٗ( نبيل ىيثم، المصدر السابق، صٜٙ)
 .ٛ٘ٗ( حسن موسى، المصدر السابق، صٓٚ)
 .ٚٔٗ( نبيل ىيثم، المصدر السابق، صٔٚ)
 .ٜ٘( فارس ساسين، المصدر السابق، صٕٚ)
 .ٛٔٗ( نبيل ىيثم، المصدر السابق، صٖٚ)
، دار النيار ، بيروت ، ٕالياس اليراوي عودة الجميورية من الدويبلت الى الدولة ، ط( كميل منسي، ٗٚ)

 .ٖٛٔ، صٕٕٓٓ
شركة ، ٕٔٔٓ-ٜٜٓٔالعراق ولبنان انموذجا  –قيادات االنتقال والتنمية السياسية ( منتصر العيداني، ٘ٚ)

 .ٖٕٗ-ٕٕٗصٕٕٔٓالعارف لممطبوعات ، بيروت ، 
، شركة المطبوعات ٔ، طٜٜٛٔ-ٜٜٛٔ، رئيس مجمس الوزراء في لبنان بعد الطائف ( محمود عثمانٙٚ)

 .ٖٔٔ، صٕٔٓٓلمتوزيع والنشر، 
 .ٖٚٔ( أحمد زين، المصدر السابق، صٚٚ)
 .ٕ٘ٗ( منتصر العيداني، المصدر السابق، صٛٚ)
ات زين الحقوقية، ، منشور ٔدراسة مقارنة، ط –( حيدر المولى، التضامن الوزاري والحكومات االئتبلفية ٜٚ)

 . ٕٗٙ، صٕٔٔٓبيروت، 
السمطتان التشريعية والتنفيذية في لبنان في ضوء اتفاق الطائف ، اطروحة دكتوراة ، ( قببلن عبد المنعم، ٓٛ)

 .ٕٕٕ، صٖٕٓٓكمية الحقوق ، الجامعة المبنانية  ، بيروت ، 
 .ٔٙ( فارس ساسين، المصدر السابق، صٔٛ)
 .ٕٙ، صنفسوالمصدر  (ٕٛ)
 .ٔٔٔ( ليديا كرم، المصدر السابق، صٖٛ)
 .٘ٔ، صٜ( موسوعة الحريري، المصدر السابق، جٗٛ)
 .ٜٙتوماس شيممين، المصدر السابق، ص-( خالد أحمد تقي٘ٛ)
 .ٖٚٙ-ٖٙٙ، ص ٜٜٚٔ، بيروت ،ٔ،ط ٜٜٙٔ-ٕٜٙٔتاريخ الحكومات المبنانية ( ماجد ماجد، ٙٛ)
 .ٜٜ٘ٔحزيران  ٘سة األولى في ، الجمٜٜ٘ٔ( م. م. ن. ل، العقد االستثنائي ٚٛ)
،مركز عاصم فارس لمشؤون المبنانية ،  ٔنحو نظام انتخابي يحقق الميثاقية ، ط( عصام سميمان، ٛٛ)

 .ٚٚ-ٙٚ، صٕٕٔٓ
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؛ موسوعة الحريري، ٜٜ٘ٔحزيران  ٘، الجمسة األولى في ٜٜ٘ٔ( م. م. ن. ل، العقد االستثنائي ٜٛ) 
 .ٖٗ، ص٘المصدر السابق، ج

 .ٜٜ٘ٔحزيران عام  ٙو ٘، الجمسة األولى في ٜٜ٘ٔن. ل، العقد االستثنائي لعام ( م. م. ٜٓ)
 ٜٜ٘ٔحزيران عام  ٙو ٘، الجمسة األولى في ٜٜ٘ٔم. م. ن. ل، العقد االستثنائي لعام  (ٜٔ)
 .ٚٚٗ( حسن موسى، المصدر السابق، صٕٜ)
 .ٗ٘، المصدر السابق، ص٘( موسوعة الحريري، جٖٜ)
 .ٛٓٔ، صٕٛٓٓ، كانون األول ٔٙدولة رئيس الحكومة، العدد( مجمة معمومات، ٜٗ)
، ٕٓٓٓ( خميل اليندي، الدستور المبناني قبل الطائف وبعده، المؤسسة الحديثة لمكتاب، بيروت، ٜ٘)

 .ٓٗٗص
  .ٙٚ-٘ٚ( عصام سميمان، المصدر السابق، صٜٙ)
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