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ЛІВАНСЬКА РЕСПУБЛІКА: МІЖ ПОЛІТИЧНИМ
КОНФЕСІОНАЛІЗМОМ І ПОЛІТИЧНИМ ПРАГМАТИЗМОМ
Одним з найцікавіших явищ, пов’язаних з функціонуванням ліванських владних структур
виступає діючий у країні принцип консоціативної (Консоціональної) демократії, вираженої у
формі політичного конфесіоналізму. Разом з цим, протягом майже 80-річної історії Ліванської
республіки принципи функціонування її політичної системи зазнавали й надалі продовжують
зазнавати істотних змін. Розуміння сутності й визначення стадіальності зазначеної еволюції
дозволить скласти уяви про перспективи подальшого політичного розвитку цієї важливої у
масштабах близькосхідного регіону країни.
Автор статті поділяє думку дослідників, які вважають, що Ліван поступово
перетворюється з консоціативної на мажоритарну демократію. Вже на момент утворення
Ліванської республіки поряд з превалюванням конфесіоналістичних засад мало місце
декларативне визнання тимчасового характеру цього явища. Поправки, зроблені до ліванської
конституції у 1990 р. містять положення, що створюють реальні можливості для здійснення
курсу на деконфесіоналізацію. У 2005 р. на хвилі Кедрової революції сформувалася кардинально
нова політична система Лівану. Вона, хоча й зберігає базовий конфесіональний аспект, проте
полягає у протистоянні двох поліконфесійних політичних блоків. У нинішньому (2021) році, на
хвилі масового невдоволення існуючим політичним ладом у лівані сформувався дуже
нечисленний, проте реальний антиконфесіоналістичний опозиційний політичний блок, котрий
планує взяти участь у парламентських виборах 2022 р. Паралельно у вищих політичних колах
країни нерідко практикується використання антиконфесіоналістської риторики, що свідчить
на користь зростання її популярності. Нарешті, вплив зовнішніх чинників нерідко призводить
до подолання міжконфесійних бар’єрів місцевими політичними елітами.
Нині ліванське суспільство опинилося на півдорозі між традиційним політичним
конфесіоналізмом і позаконфесійним політичним прагматизмом. Цей політичний modus vivendi
можна окреслити як прагматичний конфесіоналізм.
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Ліванська республіка, не зважаючи на свій більш, ніж скромний розмір,
протягом усього часу свого існування постійно перебуває у центрі уваги
політологів, економістів, соціологів та істориків. Водночас, одним з
найцікавіших явищ, пов’язаних з функціонуванням ліванськихвладних структур
безумовно виступає діючий у країні принцип консоціативної (Консоціональної)
демократії1, вираженої у формі політичного конфесіоналізму. Разом з цим,
протягом майже 80-річної історії Ліванської республіки (див. нижче) принципи
В оригіналі – «consociationaldemocracy» [1, с. 139]. Про сильні й слабкі сторони політичних
режимів, побудованих на консоціативному принципі [див. наприклад: 47; 1, с. 139-143; а також
вище].
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функціонування її політичної системи зазнавали й надалі продовжують
зазнавати істотних змін. Розуміння сутності й визначення стадіальності
зазначеної еволюції дозволить скласти уяви про перспективи подальшого
політичного розвитку цієї країни, чию геополітичну вагу у масштабах
близькосхідного регіону важко переоцінити.
Консоціативна (узгоджувальна) демократія, на відміну від більш поширеної
орієнтованої на волевиявлення математичної більшості демократії
мажоритарної, базується на засадах компромісу й апріорно гарантованих
можливостей долучення до державної влади представників усіх груп населення
відповідної країни. Зазвичай, подібна форма демократії притаманна державам, у
яких превалююча етнічна, релігійна чи мовна група населення становить
відносну або дуже незначну абсолютну більшість від загальної кількості
громадян. У цьому випадку, переважно йдеться про вплив позаекономічних
чинників, пов’язаних з міцно вкоріненими традиціями. Тому елементи
консоціативної демократії тією чи іншою мірою присутні у політичних
системах таких різних за ступенем соціально-економічного розвитку країн, як
Бельгія, Бурунді, Велика Британія, Гайана, Ізраїль, Колумбія, Нігерія, Руанда,
Швейцарія тощо [1, с. 139-140]. Неважко зрозуміти, що мета запровадження до
суспільно-політичних відносин консоціативного принципу, неодмінно
пов’язаного з частковою відмовою більшості від своїх природніх, проте
недостатньо безспірних переваг, полягає у збереженні територіальної цілісності
того чи іншого державного утворення. Не стала винятком у цьому плані й
Ліванська республіка.
Вже на момент виникнення незалежної Ліванської держави, етнічний і
мовний склад півторамільйонного населення країни кедрів [2, с. 344] носив
майже гомогенний (арабський)2 характер [3; 4, с. 59-60; 5, с. 113; 6]3. Проте
релігійний його склад був і залишається надзвичайно строкатим. Так, у країні
офіційно визнано 18 релігійних конфесій. Серед них, 12 християнських:
мароніти4, православні Антіохійського патріархату, греко-католики (мелькіти),
вірмено-григоріани (адепти вірменської апостольської церкви), вірменокатолики, сиро-католики, сирійці-яковіти, копти5, халдео-католики, несторіани,
римо-католики, протестанти; 5 мусульманських: суніти, шиїти, друзи, алавіти,
ісмаїліти6; а також нечисленна юдейська община [7, с. 157; 4, с. 60; 5, с. 113;
Певний виняток становить сформована у 20-ті – 30-ті рр. XX ст. вірменська діаспора [9, p. 9091], котра нині налічує бл. 200 тис. осіб [5, с. 113]. У цьому контексті не можна також не
згадати таке квазіетнічне явище, як пов’язаний з ліванськими християнами-маронітами (див.
прим. 4) політичний фінікіїзм [7, с. 67-70; 63].
3
Такий стан речей зберігається до нашого часу [22].
4
Левантійська конфесія монофелітського толку, яка визнає зверхність Папи Римського й тим
самим належить до числа східних католицьких церков [7].
5
Відповідно, сирійські та єгипетські міафізити [64, p. 38-40].
6
Друзи, алавіти й ісмаїліти являють собою радикальні відгалуження шиїзму. Кожній з цих
релігійних течій притаманні елементи синкретизму та гностичне забарвлення [65, с. 111-113;
2
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8, с. 16]. Водночас, з огляду на результати перепису населення, проведеного у
1932 р. французькою колоніальною адміністрацією [9, p. 91; 7, с. 156-157; 2, с.
344]7, на 1943 р. у новоствореній державі мешкало бл. 51% християн і бл. 49%
мусульман [7, с. 157-158; 4, с. 60]. До найбільш численних релігійних громад
країни належали наступні: християни-мароніти (бл. 28,7%), мусульмани-суніти
(бл. 22,4%) і мусульмани-шиїти (бл. 19,5% населення) [9, p. 269, not. 3; 7, с. 157;
4, с. 60]8.
За такої непевної розстановки сил під загрозою опинялася сама можливість
виникнення незалежного Лівану. Християнські громади боялися, що
мусульмани сприятимуть поглиненню території країни сусідньою Сирією; тоді
як мусульмани очікували, що християни використовуватимуть тісні контакти з
європейськими урядами задля зміцнення свого хисткого домінування у країні,
навіть ціною її державного суверенітету [10, p. 6; 7, с. 160, 293-294]. Проте,
значною мірою з огляду на політичну та економічну брутальність французької
адміністрації [10, p. 6-23; 9, p. 93-109; 7, с. 291-293], політичні лідери
державницьких течій обох релігійних груп: мароніт Б. аль-Хури та суніт
Р. ас-Сольх восени 1943 р. заключили вербальну угоду, котра отримала назву
Національний пакт [10, p. 23-38; 7, с. 160, 293-294]9. Згідно з цією
домовленістю, яка безпосередньо передувала утворенню Ліванської республіки
[9, p. 107-109, 255], посада президента країни резервувалася за маронітом,
головою уряду обов’язково мав бути суніт, а спікером парламенту – шиїт10;
місця у парламенті ділилися між християнами та мусульманами у пропорції
6 : 511. Водночас, певна окреслена кількість депутатських мандатів
закріплювалася не лише за трьома провідними конфесіями, але й за
представниками релігійних меншин; міністерські, силові, адміністративні та
судові посади також ділилися за заздалегідь обумовленим конфесійним
принципом; нарешті, Ліван визнавався невід’ємною частиною арабського

66, с. 184-187]. Визнання їхньої правовірності з боку представників сунізму і навіть шиїзму
носить ситуативний характер й обумовлюється відверто прагматичними міркуваннями [див.
наприклад: 7, с. 157-158; 67; 68, с. 31; 1, с. 439-440].
7
З часу зазначеного заходу, з огляду на вузькополітичні інтереси низки релігійних груп Лівану
(див. вище) жодного офіційного перепису населення не проводилося [9, p. 91; 21; 47, p. 288, not.
4; 2, с. 344-345; 5, с. 126н, прим. 1].
8
При цьому, мароніти становили бл. 54% від загальної кількості християн, а Суніти й шиїти –
відповідно бл. 46 і 40% від загальної кількості мусульман [21].
9
Про зовнішньополітичні чинники, котрі сприяли виникненню незалежного Лівану.
Див. [10, p. 17-18, 37; 9, p. 105-109].
10
Проте, вартозазначити, що у 1946-1947 рр. посаду спікера займав не шиїт а православний
християнин антіохійського патріархату Х. Абу Чахла [10, p. 58].
11
Таку пропорцію вперше у представницькому органі Лівану було запроваджено ще у
60-ті рр. XIX століття за часів турецького панування [7, с. 288-289; пор. 9, p. 41 (з пропорцією
7 : 5)].
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світу12, проте водночас зберігав й прозахідні культурно-політичні орієнтири
[10, p. 35n, not. 92, 37; 9, p. 110–112; 3; 11, с. 29-30; 7, с. 160-161, 294; 4, с. 60-61;
12, с. 56, 69-70]. Разом з цим, у межах вище згаданої домовленості зберігала
свою чинність прийнята під час французького домінування ліванська
конституція, щоправда, із внесенням деяких поправок [13]. Серед її положень,
котрі на той момент залишалися незмінними, слід вказати на констатацію
провідного значення владних повноважень президента і на визнання
тимчасового характеру розподілу державної влади за конфесійною ознакою
[13, p. 228, art. 17, 240-246, art. 51-60; 260, art. 9513; 9, p. 110-112; 11, с. 30; 7, с.
161, 290; 12, с. 52, 76].
Отже, у наслідок низки міжконфесійних компромісів, новостворена
Ліванська республіка мала уникнути насильницької ісламізації та надмірної
вестернізації. Водночас мусульманська меншість визнавала пріоритетне владне
становище християнської більшості, тоді як остання гарантувала мусульманам
неодмінну причетність до управління державою. Водночас зрозуміло, що кожна
зі сторін сподівалася на реалізацію додаткових політичних можливостей,
пов’язаних зі строкатістю й неоднорідністю протилежної релігійної групи.
Таким чином, як вже говорилося вище, на політичній карті світу виникло нове
державне утворення, чиє існування значною мірою було уможливлено
застосуванням консоціативних принципів. Оскільки ж в основі своєрідної
громадської угоди, прийнятої представниками провідних місцевих політичних
еліт лежав розподіл влади за конфесійною ознакою, отримана державна модель
слушно була окреслена саме як політичний конфесіоналізм [див. наприклад: 3,
p. 63; 14, с. 384; 15, с. 34; 16, с. 25; 4, с. 60; 17, с. 103; 1, с. 147; 18; 5, с. 113; 8,
с. 16].
Проте, як усі демократичні моделі, побудовані за консоціативним
принципом, ліванський політичний конфесіоналізм міг повноцінно
функціонувати як мінімум за двох умов: бездоганного дотримання усіма
контрагентами прийнятих компромісних домовленостей і незмінного
збереження демографічної ситуації, що лежала в основі необхідності прийняття
відповідних компромісів. Варто визнати, що у випадку Ліванської республіки
обидві вищезгадані основи, на яких базувалася місцева політична система, не
витримали випробовування часом. З одного боку, маронітська соціальноекономічна верхівка, у чиїх руках перебували найбільш вагомі важелі
політичної влади і значний адміністративний ресурс, неодноразово
використовувала своє панівне становище в інтересах власної релігійної громади
[12, с. 76; 19]. Зокрема це стосувалося питань, пов’язаних зі встановленням
пріоритетів у забезпеченні різних конфесійних груп водними ресурсами
Наголос свідомо було зроблено на етнічному, ане релігійному (ісламському) чиннику
[9, p. 111].
13
Див. редакції статей конституції, чинні до прийняття конституційного закону від 21 вересня
1990 р. (пор. вище і прим. 21).
12
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[19, с. 1544-1545], що навіть у випадку порівняно багатого на воду Лівану
[16, с. 25] призводило до виразів невдоволення, що зрештою набували відверто
конфесійного забарвлення [19]. З іншого боку, внаслідок поступових
демографічних зрушень як природного, так і механічного характеру14,
поступово змінювалося фактичне кількісне співвідношення провідних
релігійних течій Лівану. Так, факт наявності християнської більшості у країні
вже у другій половини 1950-х рр., було поставлено під сумнів представниками
мусульманської (на той момент – сунітської) політичної еліти [11, с. 30-33;
12, с. 174; 20, с. 203; 21; 12, с. 96-109; 19, с. 1547-1548; 2, с. 338; 8, с. 16]. Слід
погодитися, що зазначене твердження було небезпідставним. Можна говорити,
що починаючи з 1960 року, дійсно спостерігається поступове, проте невпинне
зменшення кількості християнського населення Лівану [8, с. 16; 12, с. 129, 160,
165, 199]. Зокрема, згідно з результатами неофіційних й почасти недостатньо
об’єктивних підрахунків (див. прим. 7), на сьогоднішній день серед громадян
Ліванської республіки, з урахуванням заробітчан, які працюють за кордоном,
налічується бл. 65% мусульман і бл. 35% християн [21; 12, с. 189-190; 8, с. 16;
пор. 22; 23]. Водночас, маронітська громада, зберігаючи першість серед
християнського населення, у масштабах усієї країни перемістилася на третє
місце. На сучасному етапі, вона поступається як сунітам, так і шиїтам, чия
конфесія останнім часом, схоже, становить на території Лівану хоча й дуже
відносну, однак, все ж-таки, більшість [14, с. 388; 23; пор. 6]15. Намагання
маронітів за будь-яку ціну зберегти першість у політичному житті країни у
сукупності із прагненнями сунітської і почасти друзької еліт до перегляду умов
Національного пакту на користь мусульман кінець кінцем призвели до
розв’язання однієї з найзапекліших і найтриваліших громадянських війн XX ст.,
котра тривала у Лівані протягом 1975-1990 рр. [24; 10, p. 60 65; 9, p. 193-245; 11,
29-37; 12, с. 139-176; 5, с. 116-119].
Зрештою, цей кривавий внутрішній конфлікт вдалося залагодити шляхом
прийняття нового політичного компромісу. Йдеться про Хартію національної
згоди (відому також як Таїфська угода), прийняту впливовими політичними
силами Лівану 22 жовтня 1989 р. за посередництвом Саудівської Аравії та
низки інших близькосхідних держав [9, p. 246, 248; 26, с. 133; 12, с. 172-173;
5, с. 118]. Зокрема, у межах цього компромісу передбачалися наступні зміни:

До останніх слід віднести перманентну масову еміграцію християнського населення, а також
зростаючу кількість палестинських біженців, яких лідери ліванських сунітів сподівалися
натуралізувати або й навіть використати як бойову силу у можливому військовому
протистоянні з християнами [11, с. 30-33; 21; 12, с. 90, 110-138; 2, с. 338]; що згодом далося
країні взнаки. До речі, слід мати на увазі, що проти натуралізації сунітів-палестинців виступали
не лише християни, але й шиїтська релігійно-політична громада [14, с. 386].
15
Про поступове зростання чисельності та посилення політичного впливу ліванської шиїтської
громади [див. наприклад: 68, 27-28; 52; 12, с. 129-130, 141, 158-160, 186-187, 229; 19; 23].
14
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1) Ліван офіційно проголошувався парламентською республікою 16 [26, I, C];
2) співвідношення християн і мусульман у парламенті змінювалось з 6 : 5 на
50% : 50% з тимчасовим збереженням практики розподілу депутатських
мандатів за конфесійною ознакою [26, II, A, 5, a-b, 6]17; 3) декларувався намір
створення багатоконфесійної верхньої палати парламенту (сенату),
уповноваженої вирішувати найважливіші питання загальнодержавного
значення [26, II, A, 7]; 4) гарантувався перехід ключових важелів виконавчої
влади від президента-мароніта до прем’єра-суніта [26, II, b–f]18; 5) посилювався
ступінь підконтрольності уряду парламентові [26, II, F, 1, f, 3]
6) проголошувався курс на деконфесіоналізацію ліванської політичної системи
[26, II, G]; 7) тимчасовим гарантом втілення у життя положень Хартії
національної згоди de facto визнавалася мусульманська Сирія19 [26, III, D; пор.
9, p. 251-252; 11, с. 35; 27, p. 385, 387; 28, с. 254, 261; 29, p. 269-270; 12, 179-182;
14, с. 385]20. Цікаво, що так і не знайшло місця підтвердження зазначеного
перерозподілу влади шляхом проведення нового перепису ліванського
населення. Цей захід, на якому сунітські лідери неодноразово наполягали,
починаючи з кінця 1950-х рр. [12, с. 143; 2, с. 343-345], не було проведено
навіть після закінчення війни (див. прим. 7). Схоже на те, що результатів
перепису боялися як християни, чия загальна чисельність невблаганно
наближалася до 1/3 населення країни (див. вище), так і суніти, котрі вже тоді не
були упевнені, що їхня чисельність все ще перевищує кількість шиїтів (пор.
прим. 15). Самі ж шиїти на той момент ще не були достатньо консолідовані
[пор. 26; 12, с. 177, 181-182, 186-187, 209; 5, с. 119], щоб змусити політичних
представників інших конфесій до проведення вищезгаданого заходу.
Положення, зафіксовані у Хартії національної згоди так чи інакше знайшли
своє відображення у численних поправках до ліванської конституції, прийнятих
у формі Конституційного закону від 21 вересня 1990 р. Відтепер, вже у
З огляду на вагомі зміни у формі державного правління, про посттаїфський Ліван нерідко
говорять як про Другу Ліванську республіку [9, p. 250; 27, p. 383; 7, с. 308]. Тоді як наслідком
проведення усіх передбачених Таїфською угодою реформ, теоретично мало б стати виникнення
Третьої Ліванської республіки [9, p. 250], побудованої на переважних засадах мажоритарної
демократії.
17
Нині конфесійний розподіл 128 депутатських мандатів виглядає наступним чином: мароніти –
34, православні Антіохійського патріархату – 14, греко-католики – 8, вірмено-григоріани – 5,
вірмено-католики – 1, протестанти – 1, інші немусульманські конфесії – 1, суніти – 27, шиїти –
27, друзи – 8, алавіти – 2 [9, p. 247; 21].
18
Згідно з нещодавно висловленою думкою М. Янга, котра на мій погляд значною мірою є
дискусійною, навіть після прийняття конституційних поправок 1990 р, за інститутом
президента об’єктивно зберігся дуже суттєвий владний потенціал [41].
19
Зокрема, слід мати на увазі, що згідно з конституцією Сирійської Арабської республіки
президентом країни може бути лише мусульманин [68, с. 31].
20
Стосовно ролі Сирії у громадянській війні 1975-1990 рр. та різних оцінок сирійської
військової присутності у тодішньому Лівані [див. наприклад: 9, p. 196, 199-212, 220-221, 232235, 246, 249; 11, с. 32-35; 12, с. 139-157, 179-182; 5, с. 117-118; 69].
16
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преамбулі до основного закону країни Ліван визначався як парламентська
демократична республіка [13, p. 225, pr. 3]21, котра має на меті скасування
політичного конфесіоналізму[13, p. 225, pr. 8]. Проте, судячи з подальшого
змісту відредагованого основного закону країни, мусульманська більшість була
зацікавлена не стільки у деконфесіоналізації політичної системи, скільки у як
найшвидшому закріпленні домовленостей, стосовно перерозподілу державної
влади, в основі якого лежав все той же принцип політичного конфесіоналізму.
Так, у подальших поправках до конституції йшлося про наступні реальні зміни:
значна частка виконавчих і законодавчих повноважень президента
передавалася, відповідно, уряду і парламенту [13, p. 228, art. 17-18, 239-245, Art.
49, 51-58, 247-248, art. 64-65, 257, art. 86]; місця у парламенті як і міністерські
портфелі порівну розподілялися між християнами і мусульманами [13, p.230,
art. 24, 260, art. 95]; члени уряду з прем’єром включно несли всебічну (зокрема
судову) відповідальність за свої дії винятково перед парламентом [13, p. 250,
art. 69, f, art. 70]; при цьому цікаво, що можливість дострокового розпуску
урядом парламенту, з огляду на складність відповідної процедури [пор. 13,
p. 243, art. 55, 248, art. 65, 4], по суті, носить винятково теоретичний характер
[30, p. 11].
Зі скасуванням же проявів політичного конфесіоналізму ситуація виявилася
дуже розпливчастою [пор. 29, p. 268-269; 27, p. 383-384, 388]. Модифікована
конституція, базована на засадах Таїфської угоди, лише відкривала усебічні
можливості
для
легітимного
проведення
комплексу
заходів
по
деконфесіоналізації усіх гілок державної влади і державно-адміністративного
апарату, але водночас не визначала ні термінів проведення відповідних реформ,
ні форми відповідальності за гальмування необхідних заходів [13, p. 229, art. 22,
230, art. 24, 259–260, art. 95]. У результаті, відповідні заходи або взагалі не були
проведені або набували майже декоративного характеру [37]. Зокрема, не було
реалізовано положення про утворення двопалатного парламенту [пор. 13, p.
229, art. 22]; усі подальші парламентські реформи обмежилися збільшенням
кількості депутатів зі 108 [26, II, A, 6] до 128, що знайшло своє відображення у
виборчому законі 1992 р. [25, с. 133]22; протягом неозначеного періоду,
необхідного для скасування політичного конфесіоналізму, за конфесійним
принципом мають призначатися лише члени уряду і посадовці вищих ешелонів
влади (наприклад, голови департаментів) [13, p. 259-260, art. 95]; тоді як
призначення на інші цивільні й військові посади мають здійснюватися лише
згідно з урахуванням професійних якостей претендентів [13, p. 260, art. 95.1],
що до речі досить складно проконтролювати. Разом з цим, поправки 1990 р.
містили декілька положень, котрі непрямим чином сприяли збереженню чи
Тут і далі див. варіанти статей, у яких враховано поправки від 21 вересня 1990 р.
Новий виборчий закон приймається у Лівані на передодні кожних парламентських виборів
[15, с. 36].
21
22
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навіть посиленню проявів політичного конфесіоналізму. Наприклад, у пункті 10
преамбули до конституції говориться наступне: « Жодна влада, яка протирічить
угоді взаємного співіснування, не буде вважатися конституційною» [13, p. 225,
pr. 10; пор. 26, I, I]. Варто погодитися з точкою зору Р. Ланди, згідно з якою під
«угодою взаємного співіснування» мається на увазі ні що інше, як принцип
конфесійного розподілу влади [12, с. 172], котрий у такий спосіб закріплювався
в основному законі Ліванської республіки. Окрім цього, поглибленню
конфесійного поділу країни сприяє ще одне важливе положення, закріплене у
статті 69 нової редакції ліванської конституції; згідно з ним, у разі відставки
більш, ніж 1/3 членів правлячого кабінету уряд автоматично втрачає свої
повноваження [13, p. 250, art. 69, b; пор. 26, II, F, 1, b]. З огляду на це, кожна з
трьох провідних конфесій за будь-яку ціну намагається здобути зазначені 1/3 +
1 міністерських портфеля у новому уряді, щоб мати можливість у разі
необхідності шантажувати своїх опонентів або й зірвати небажані урядові
заходи [1, с. 207; 15, с. 35-36; 41]. Зокрема цей чинник став «каменем
спотикання», що протягом більш, ніж 13-ти місяців перешкоджав створенню
ліванського уряду і був подоланий лише 10 вересня 2021 р. шляхом
формування діючого кабінету суніта Н. Мікаті [див. наприклад: 32; 33; 31; 34].
Щоправда, варто зазначити, що навіть вищезгаданого половинчастого
процесу реформування ліванської політичної системи виявилося достатньо для
досить відчутної її видозміни. Зазначена видозміна відбулася під час подій
2005 р., котрі отримали назву Кедрова революція [1, с. 195-197; 15, с. 34-35; 5,
с. 119-120]. Саме на хвилі цих подій, ключових для сучасної ліванської історії,
поляризація політичних сил у країні певною мірою вийшла за вузькоконфесійні
межі. Йдеться про формування двох доволі стабільних партійних блоків, котрі
визначають політичне життя Лівану й нині. Першим з них, який отримав назву
Альянс 8 березня, відзначається відвертими просирійськими й проіранськими
симпатіями. До нього увійшли шиїтські партії: Хезболла (Партія Аллаха) й
Амаль, християнські (переважно маронітські) партії: Вільний патріотичний рух,
Марата й вірменська Дашнакцутюн, а також друзька Демократична партія,
сунітська партія арабських націоналістів (Насеристів) і фактичні філіали
сирійських політичних сил Баас та Сирійської соціально-націоналістичної
партії. Другий блок, Коаліція 14 березня, дотримується просаудівської і почасти
прозахідної політичної орієнтації. До нього входять: провідний сунітський рух
Мустакбаль (Майбутнє), впливові маронітські партії: Катаіб і Ліванські сили, а
також найвпливовіша з друзьких політичних сил Прогресивно-соціалістична
партія [1, с. 197-207; 12, с. 223; 15, с. 35; 5, с. 120].
Нині як серед істориків, так і з-поміж політологів превалює точка зору,
згідно з якою, остаточна відмова від політичного конфесіоналізму виступає
ключовою умовою оздоровлення суспільно-політичного та соціально-
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економічного клімату Ліванської республіки23. Водночас, у сучасній
історіографії існують два погляди на подальші перспективи деконфесіоналізації
ліванської політичної системи: відверто скептичний і помірковано
оптимістичний. Прибічники першого погляду вказують на глибоке вкорінення
конфесійного чинника у світосприйнятті переважної більшості пересічних
ліванців, як на громадському, так і на побутовому рівні, а також на
зацікавленість місцевих конфесійно-кланових еліт у збереженні існуючого
стану речей [16; 35;25; 36; 37]. Своєю чергою, прибічники другої точки зору
наголошують на факті появи у країні паростків антиконфесіональної політичної
опозиції, починаючи з середини 2010-х рр., позаконфесійному характері
народних виступів 2019-2021 рр., популяризації вимог щодо відмови від
конфесійного чинника при формуванні владних структур Ліванської республіки
на користь підвищення їхнього професійного рівня і на наявності елементів
прагматизму у світосприйнятті низки представників політико-конфесійних еліт
країни [3, p. 12-14; 14; 12, с. 234; 15; 38; 5, с. 122-126; а також 39, с. 320-322,
329-330; 40].
На мою думку, у цій суперечці мають рацію помірковані оптимісти. Можна
говорити про дуже поступовий й болісний, проте невпинний рух Лівану від
керування принципами політичного конфесіоналізму до прийняття державної
концепції, базованої на ідеях політичного прагматизму. Як ми бачили, вже на
момент утворення Ліванської республіки поряд з безумовним превалюванням
конфесіоналістичних засад мало місце декларативне визнання тимчасового
характеру зазначеного явища. Поправки, зроблені до ліванської конституції у
1990 р. містять положення, котрі створюють реальні можливості для здійснення
курсу на деконфесіоналізацію й заміну консоціативної демократії на
мажоритарну (див. вище). У 2005 р. на хвилі Кедрової революції сформувалася
кардинально нова політична система Лівану. Вона хоча й зберігає базовий
конфесіональний аспект (протистояння шиїтів і сунітів), проте не менш вагому
роль у розподілі політичних симпатій ліванців на цей раз відіграє й ставлення
до сирійського (а згодом – й іранського) втручання у внутрішні справи країни
[пор. 38]. В результаті, в обох таборах опинилися партії, що представляють
інтереси різних християнських конфесій – у першу чергу, маронітів (Дотепні
ліванці у цьому зв’язку навіть жартують з приводу появи християн-сунітів і
християн-шиїтів), а також – політичні сили, котрі репрезентують друзьку
релігійну спільноту (див. вище)24; якщо ж згадати про партію арабських
Певним винятком може слугувати непозбавлена тенденційності точка зору А.В. Сарабьєва,
згідно з якою нинішня політична система Лівану містить суттєвий позитивний й
конструктивний потенціал, котрий регулярно зводиться нанівець шляхом втручання у
внутрішні справи країни іноземних держав (звичайно, у цьому випадку не йдеться про РФ та
режим її сирійського політичного союзника – Б. Асада) [1, с. 136-166; 48].
24
Щоправда, у випадку друзів неостанню роль зіграло традиційне протистояння впливових у
їхньому середовищі родин Джумблатів і Арсланів [5, с. 120].
23
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націоналістів (див. вище), то можна говорити, що ця тенденція певною мірою
поширюється навіть на сунітську громаду. Нарешті, у 2021 р., на хвилі
масового невдоволення існуючим політичним ладом (див. вище) у Лівані
сформувався дуже нечисленний, проте реальний антиконфесіоналістичний
опозиційний політичний блок, котрий планує взяти участь у парламентських
виборах, що мають відбутися весною 2022 р. [41].
Паралельно у вищих політичних колах країни нерідко практикується
використання антиконфесіоналістської риторики [див. наприклад: 16, с. 27].
Так, діючий президент Лівану, мароніт М. Аун, у межах урочистої промови,
виголошеної 30 серпня 2020 р. з нагоди сотої річниці заснування
територіального утворення Великий Ліван [пор. 9, p. 80-87; 7, с. 155-156; 12,
с. 32-33], вкотре закликав до перетворення республіки на світську державу [42;
8, с. 16-17]. Вказівки на переваги мажоритарної демократії містяться в
актуальному на сьогодні програмному маніфесті надзвичайно впливової
фундаменталістської шиїтської організації Хезболла, опублікованому
30 листопада 2009 р. [43, II, 3]. Гасло деконфесіоналізації є своєрідним
фамільним брендом друзької політичної династії Джумблатів [16, с. 27; 44].
Навіть політичні гравці з числа сунітів, котрі опинилися у найбільшому виграші
після заключення Таїфської угоди (див. вище), не забувають про
деконфесіоналістські слогани. Прикладом тому може стати нинішня
публіцистична й громадська активність сина і старшого брата ліванських
прем’єрів, Б. Харірі [див. наприклад: 45; 46], котрий у недалекому майбутньому
може стати офіційним політичним наступником батька замість свого
молодшого брата С. Харірі. Звичайно, вищезгадана риторика здебільшого
носить принагідний і декоративний, а у випадку Хезболли навіть відверто
підривний характер, проте свідчить про існування доволі широких верств
населення, для яких заклики до відмови від консоціативної форми демократії
виглядають досить привабливо.
Зрештою, кілька слів треба сказати про зовнішньополітичний чинник, котрий
на думку низки дослідників відіграє вагому роль у гальмуванні процесу
деконфесіоналізації політичного устрою Лівану [див. наприклад: 35; 15; 47,
p. 281-284; 36, p. 12-13]. З мого погляду, твердження про винятково негативний
вплив іноземних держав на теперішній внутрішньополітичний клімат Лівану
виглядає занадто поверхнево. Особливо, коли йдеться про дезінтегруючу
ліванське суспільство перманентну прив’язку конкретних релігійних конфесій
до конкретних зовнішніх сил. Дійсно, протягом 1943-2005 рр. такий стан речей
був повсякденним явищем. Якщо говорити у загальних рисах, християни (у
першу чергу – мароніти) орієнтувалися на США і Францію, суніти – на арабські
країни Перської затоки начолі із Саудівською Аравією, а шиїти – на Іран і
Сирію. З появою Коаліцій 8 і 14 березня (див. вище) ситуація дещо
ускладнилася. Хоча зовнішні гравці й не відмовилися від традиційних зв’язків з
окремими ліванськими конфесіями, проте водночас ці зв’язки поширилися на
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одну з вищезгаданих коаліцій [пор. 11, с. 31; 9; 25, 134-136;12; 15; 47, p. 281284; 48; 5; 36; 49]. Відтепер, Сирія й Іран, підтримуючи ліванських шиїтів,
являються союзниками маронітських партій: Вільний патріотичний рух і
Марата, а також інших нешиїтських політичних сил, що входять до коаліції
8 березня. З іншого боку, такі християнські країни як США та Франція
дистанціюються від християн, що виступають союзниками шиїтів (у першу
чергу – Хезболли), проте підтримують Коаліцію 14 березня, ядром якої є
сунітська партія Мустакбаль (див. вище). Нарешті, сунітські країни Перської
затоки, підтримуючи Мустакбаль 25, не можуть залишити поза увагою її
християнських і друзьких союзників по коаліції (див. вище).
Разом з цим, як би цинічно це не виглядало, консолідації багатоконфесійного
ліванського суспільства сприяє такий зовнішній чинник, як вкрай вороже
ставлення до сусіднього Ізраїлю. Якщо заходить мова про ставлення до цієї
єврейської держави, ліванські шиїти, суніти, друзи і переважна більшість
християн у першу чергу відчувають себе арабами. Так, нинішній прем’єрміністр Лівану, суніт Н. Мікаті (пор. вище), у день формування діючого
багатоконфесійного уряду, затвердженого президентом-маронітом М. Ауном
(пор. вище), заявив: «…ми будемо спілкуватися з ким завгодно, окрім
Ізраїлю» [50]. До речі, й формування нового ліванського уряду ймовірно
невідбулося й до сьогоднішнього дня, якби не колективний тиск на політичні
еліти Лівану з боку США, Франції й … Ірану. В наслідок цього
екстраординарного заходу провідні політики країни були змушені відмовитися
від претензій конфесійного характеру [50; 51; 34]; зокрема, стосовно отримання
жаданої 1/3 + 1 міністерських портфеля у новому кабінеті (див. вище).
Однак, існує ще один суттєвий момент, який на перший погляд сприяє
цементуванню вузькоконфесійної зовнішньої орієнтації ліванських релігійних
громад, що несе у собі загрозу порушення хисткої суспільно-політичної
рівноваги у країні кедрів. Йдеться про фінансування й матеріальну допомогу,
що надається іноземними державами або за їхнім посередництвом і
безпосередньо чи бодай опосередковано сприяє посиленню авторитету певної
політично-конфесійної еліти. Класичним загальновідомим прикладом
зазначеної практики є багатогранна допомога, регулярно надавана Іраном
організації Хезболла, що зокрема дозволяє останній матеріально підтримувати
й агітувати своїх реальних і потенційних прибічників [52, с. 49; 12, с. 186-187;
39, с. 292; 53; 54; також див. нижче]. Схожа ситуація спостерігається й у
випадку сунітських держав Перської затоки на чолі з Саудівською Аравією, а
також Туреччини. Вони з більшою чи меншою інтенсивністю (пор. прим. 25),
проте регулярно, допомагають Ліванській Республіці, розраховуючи на
Щоправда, на цей момент спостерігається тимчасова втрата інтересу до ліванських справ з
боку Саудівської Аравії й Об’єднаних Арабських Еміратів з огляду на істотне посилення в
країні впливу Хезболли [15, с. 39; 5, с. 126; 55, с. 143; 49, p. 13; 56; 70].
25
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посилення у ній впливу сунітської громади [пор. 12, с. 231, 233; 15, с. 39; 55, с.
137-143;54; 49, p. 13; 57]. Своєю чергою, США і Франція, котрі так чи інакше
асоціюються з християнською спільнотою Лівану, не лише самі надають
матеріальну підтримку зазначеній країні, але й активно сприяють наданню їй
міжнародної фінансової допомоги [див. наприклад: 49, p. 14, 20-21; 56].
Проте, на мій погляд, у цьому випадку також не усе так просто. З одного
боку, саме застосування своєрідного економічного шантажу, здійснене по
відношенню до ліванської політичної еліти зовнішніми донорами (з Іраном
включно), стало важливою складовою вищезгаданого тиску, що спонукав
ліванських політиків до відмови від їхніх вузькоконфесійних преференцій [49,
p. 20-21; 56; 50; 51; 34; пор. 58]. З іншого ж боку, приймаючи іноземну
допомогу (можливо, почасти, навіть у випадку Хезболли), ліванці керуються не
тільки внутрішньоконфесійними міркуваннями, але й притаманними їм
прагматизмом, раціоналізмом і, так би мовити, купецькою жилкою [пор. 40; 54].
По суті, у загальних рисах вони оперують трьома потоками матеріальних
надходжень, котрі зрештою працюють на загальноліванську економіку. При
цьому, якщо один з таких потоків тимчасово зменшується, як це останнім часом
сталося із надходженнями від сунітських країн (див. прим. 25)26, то лишаються
два інші.
В результаті, складається враження, що політичні лідери різних конфесій
здатні розігрувати спільні комбінації, задля маніпулювання своїми іноземними
політичними контрагентами. Прикладом такого маніпулювання, на мій погляд,
можна вважати ситуацію, що протягом серпня-вересня 2021 р. склалася навколо
забезпечення Лівану життєво необхідними енерго-паливними ресурсами. На
фоні гуманітарної катастрофи, викликаної тотальною нестачею енергоносіїв,
лідери Хезболли, не зважаючи на санкції США, накладені на Іран, організували
надходження з цієї країни за посередництвом Сирії значної партії дизельного
палива для забезпечення роботи генераторів електроенергії [див. наприклад: 59;
60]. Ліванські урядовці дистанціювалися від цієї неоднозначної ситуації. Вони
лише обмежились формальним засудженням дій Ірану, що порушують
суверенітет Лівану і констатували свою непричетність до зазначеної акції [61;
59]. Тоді як миттєвою реакцією США на ініціативу Хезболли стала інспірація
поновлення досить складної схеми надходження до Лівану через ту ж-таки
Сирію електроенергії виробленої в Йорданії з єгипетського природного газу
[62]. Таким чином, de facto спільні дії ліванського політичного істеблішменту
так чи інакше призвели до безкарного завезення до країни іранського палива і
водночас підштовхнули США і дві сунітські країни (Єгипет і Йорданію) до
прояву зустрічної ініціативи щодо забезпечення Лівану електроенергією; що, до
речі, дуже зіграло на руку проіранській Сирії [62].
Водночас, йдеться не про повне припинення, а саме про зменшення цих прибутків, оскільки
Катар певною мірою замістив Саудівську Аравію у сфері надання матеріальної підтримки
ліванській армії [57; 56].
26
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Отже, усе вище зазначене дозволяє прийти до висновку, що нині ліванське
суспільство опинилося на півдорозі між першопочатковою консоціативною
демократією, побудованою на базі принципів політичного конфесіоналізму і
мажоритарною демократією, що має базуватися на засадах політичного
прагматизму. З мого погляду, сучасний політичний modus vivendi ліванського
суспільства, з елітою включно, підпадає під окреслення «прагматичний
конфесіоналізм». Водночас темпи подальшого перетворення політичної
системи ліванської республіки на мажоритарну демократію у першу чергу
залежать від цілком реалістичного поєднання внутрішніх і зовнішніх чинників,
яке б спонукало місцеві конфесійні еліти напряму пов’язати своє політичне
виживання з відмовою від орієнтації на окремі релігійні спільноти. Насамперед,
до таких чинників слід віднести подальше зростання антиконфесіоналістичних
настроїв у широких масах ліванського населення й одночасну зацікавленість
усіх, чи бодай переважної більшості, зовнішніх гравців у політичній
стабільності країни кедрів.
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Зелинский А.Л. Ливанская Республика: между политическим конфессионализмом и
политическим прагматизмом.
Одним из наиболее интересных явлений, связанных с функционированием ливанских
властных структур выступает действующий в стране принцип консоциативной
(Консоциональной) демократии, выраженной в форме политического конфессионализма.
Вместе с тем, в течение почти 80-летней истории Ливанской республики принципы
функционирования ее политической системы испытывали и продолжают испытывать
существенные изменения. Понимание сущности и определения стадиальности указанной
эволюции позволит получить представление о перспективах дальнейшего политического
развития этой важной в масштабах ближневосточного региона страны.
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Автор статьи разделяет мнение исследователей, считающих, что Ливан постепенно
превращается из консоциативной в мажоритарную демократию. Уже на момент образования
Ливанской республики, наряду с превалированием конфессиональной составляющей, имело
место декларативное признание временного характера этого явления. Поправки, сделанные в
ливанской конституции в 1990 г. содержат положения, которые создают реальне
возможности для осуществления курса на деконфессионализацию. В 2005 г. на волне Кедровой
революции сформировалась кардинально новая политическая система Ливана. Она, хотя и
сохраняет базовый конфессиональный аспект, однако, при этом представляет собой
противостояние двух поликонфессиональных политических блоков. В нынешнем (2021) году, на
волне массового недовольства существующим политическим строем в Ливане сформировался
очень малочисленный, однако реальный антиконфессионалистический оппозиционный
политический блок, который планирует принять участие в парламентских выборах 2022 г.
Параллельно в высших политических кругах страны нередко практикуется использование
антиконфессионалистической риторики, что свидетельствует в пользу роста ее
популярности. Наконец, влияние внешних факторов нерідко приводит к преодолению
межконфессиональных барьеров местными политическими элитами.
Сегодня ливанское общество оказалось на полпути между традиционным политическим
конфессионализмом и внеконфессиональным политическим прагматизмом. Этот
политический modus vivendi можно определить как прагматический конфессионализм.
Ключевые слова: Ливанская Республика, консоциативная демократия, политический
конфессионализм, Национальный пакт, Хартия національного согласия, Кедровая революция
Zelinskyi A. Lebanese Republic: between Political Confessionalism and Political Pragmatism.
One of the most interesting phenomena, that were associated with the functioning of the Lebanese
power structures, is the principle of consociative (consociational) democracy in the country. It is
expressed in the form of political confessionalism. At the same time, the principles of the functioning of
political system of Lebanon have experienced and continue to experience significant changes during
the almost 80 years of the history of Lebanese Republic. The understanding of the nature and the
definition of the stages of this evolution will allow us to get the understanding of the prospects for
further political development of this country, which is important for a Middle East region.
The author of the articles hares the opinion of the researchers who believe that Lebanon is
gradually transforming from a consociational to a majority democracy. Already at the time of the
formation of the Lebanese Republic on the basis of a confessional principle, a declarative recognition
of the temporary nature of the using of this principle was announced. In 1990, the amendments made
to the Lebanese constitution contained provisions that are creating real opportunities for the
implementation of the course of the deconfessionalization. In 2005, a radically new political system of
Lebanon was formed on the wave of the Cedar Revolution. Although in the basis, it retains a
confessional aspect, however, at the same time it represents a confrontation between wopolyconfessional political blocs. This (2021) year, a very small, but real, anti-confessional opposition
political bloc has formed on the wave of mass dissatisfaction with the existing political system in
Lebanon. This block plans to take part in the parliamentary elections in 2022. At the same time, the
use of a anti-confessional rhetoric is often practiced in the highest political circles of the country. This
phenomenon testifies to the growth of the popularity of a above-stated rhetoric. Finally, the influence
of the external factors often promotes the overcoming the interfaith barriers by local political elites.
Today, a Lebanese society finds itself half way between a traditional political confessionalism and
a non-confessional political pragmatism. This political modus vivendi can be defined as a pragmatic
confessionalism.
Keywords: Lebanese Republic, consociational democracy, political confessionalism, National
Pact, National accord charter, Cedar Revolution
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