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بعد إقرار اتفاق الدوحة في قطر ثم تنفيذه في بيروت دارت مناقشات حول طبيعته 

ه اجديدد،، ومنهدا مدا يعدده، حالدة مؤقتدة، ومندا مدا يدر وتباينت اآلراء، فمنها ما يعده أعرافا  

 من كل هذا؟.مخالفة دستورية، فما هو موقفنا 

 

 :ويمكن تصنيفها مبدئيا  فدي فتتدينإن بنود اتفاق الدوحة ليست من طبيعة واحد،، 

 .ق بشكل مباشر بالجانب الحقوقي  تعل  ت فتةة، وة بحتبطبيعة سياسي   فتة تتسم

 البنود ذات الطابع السياسي   -1

دد بعدددم العددود، إلددد اسددتخدام  القاضددي فدداق بيددروتق هددذه البنددود بتنفيددذ ات  تتعل 

واحتكارهدا مسدةلة  ,الحدوار حدول تعزيدز سدلطات الدولدة اللبنانيدة وإطدالقسالح، ال

دد دداألمددن علددد كاف  وهددذه األمددور    .ة، ووقددل ل ددة التخددوينة األراضددي اللبناني 

 ة.لها علد النواحي الحقوقي   ا  انعكاس مباشر

 

الجانب الحقوقي   -2  البنود ذات الصلة ب

د ندي، ومنهدا مدا يمكدن أن يكدون  يدر ت أو آهذه البنود منها ما هدو ذو طدابع مؤق 

 تمؤق  

 تة:البنود المؤق   - أ

 ومنها:     

الدسدتور بانتخابده  يقضديانتخدا  رئديا الجمهوريدة، الدذ   إلددالدعو،  -

علددد األكثددر وشددهر علددد  قبددل نهايددة و يددة الددرئيا السددابق بشددهرين

د،، ، إن لددم يدددي  فددي المهلددة المحددد  فددان المجلددا النيددابي   ، وإ   األقددل  

 القدائم كما  في اليوم العاشر الذ  يسدبق نهايدة و يدة الدرئيايجتمع ح

 (.73)م 

 

ثم( الموافقة علد )ة.. دائر، انتخابي   ,1960طبقا  لقانون  ,اعتماد القضاء -

اللجندة " تدهأعد  الدوارد، فدي اقتدراح القدانون الدذ   اإلصدالحاتبنود  أحالة

دددد  ,بطددددرسبرئاسددددة الددددو ير فددددؤاد  "قددددانون ا نتخابددددات إلعدددددادة الوطني 

 .لألصوللمناقشته ودراسته وفقا  

د ، مؤق   أمدرا  ، 1960طبقدا  لقدانون  ,ةفيكون اعتماد القضاء دائدر، انتخابي  تدا 

 95ل إلد دائدم، كمدا حصدل بخصدوم المداد، ت قد يتحو  ما  أن المؤق  لع

تة  حتد اليوم. 1926ت من سنة التي استمر   ,الدستورمن  المؤق 



 3 

 .حديث حقوقي   قعي  وا حادث فيكون لكل   استمر   فإذا

 

 :اآلخرالبنود ذات الطابع  -  

 قة بتشكيل الحكومة، فما هو طابعها؟وهي المتعل  

، 3-11-16علدد أسداس  ,حكومدة وحدد، وطنيدةتشدك ل قضد ا تفاق بان 

بعددم ا سدتقالة  ,فداقبمقتضدد هدذا ا ت   ,د كافة األطرافتعه  تعلد أن 

وهو يزيد علد  ,11لرقم ل ايتحو   عمل الحكومة، وهذا يعني أ    إعاقةأو 

 ,ةفددي األمددور األساسددي   "يدقمع"إلددد رقددم  ,الثلدث فددي مجلددا الدو راء

دددة إلدددد  إقرارهددداالتدددي يحتدددا   يمندددع اجتماعدددات (، أو 65/5الثلثدددين )م أكثري 

مجلدا الدو راء  أعضداءثلثدي  بةكثريدةد النصدا  المحدد   بإفقادهدا الحكومة,

يد الممسدكون بده، وذلد  الة عندما يرقستا بيلزم الحكومة  (، أو65/5)م

إذا فقددت أكثدر  ,، حيدث أن الحكومدة تجبدر علدد ا سدتقالةأفرادهباستقالة 

 / (.69)م  أعضائهامن ثلث 

، أن هذا البند هو بند استثنائي كالبنود السد  ,  يدر أنده1بقةاويرى د. مسر 

د 1)+ 15في الحكومدة التدي تلدت، كاندت األعدداد  ة رئديا مدودي فدي حص 

)اثنان منهم  5ة رئيا الجمهورية( + مودي في حص   1 )+ 10الجمهورية( 

 (.واألقليةمن األكثرية  وديعة لكل  

دكما أنه في الحالتين جر  ة، استشدارات ت، إلد جاندب ا ستشدارات النيابي 

 ة.مع القيادات السياسي  

 

 ن مشتركات بين الحالتين:فهل م

 الحالتين تشتركان في الظروف, فهل تشتركان في النتائج؟ إن

 : فروظفي ال

   في مجلا النوا ، في كلتدا الحدالتين، كاندت تتجداو   ةاألقلي  ة إن حص

 %. 45الثلث إلد حوالي 

  ليهدا كاندت فدي ة وممث  الطائفدة الشديعي   أبناءالساحقة من  ةاأل لبي  إن

 .ةاألقلي   صل  

 في النتائج:  

                                                 
, م - 1  56مسر،, مذكور سابقا 
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   لت شدددك   ة، ثدددم  ي  التوافدددق بدددين األطدددراف السياسددد فدددي الحدددالتين تدددم

دالدرئيا ال أيد ولم تكن الحكومة،  دمكل   ة طليقدةل ورئديا الجمهوري 

 .في التةليل

  في المر، األولد, نالت األكثرية  يداد، علدد النصدل, ونالدت األقليدة

 يدداد، علددد الثلددث. أمددا فددي المددر، الثانيددة, فنالددت األكثريددة, رسددميا  

 النصل, ونالت األقلية الثلث.

 

 فاقا ت   بنود توصيل

بعدد شدلل  ,ة إلدد العمدلسدات الدسدتوري  دوحة أن يعيدد المؤس  فاق اللقد استطاي ات  

دد اسددتمر   ددجزئي  سددنة ونصددل،  يددر أن قواعددده، وخاصددة فددي مسددةلة تشددكيل ، ا  لمددد  ا  أو كلي 

الظدددروف  وفدددي  دددل   ,فددداق مباشدددر،، واحدددد، بعدددد ا ت  الحكومدددة، لدددم تقتصدددر علدددد مدددر  

بعد  ,عند تشكيل الحكومة التالية ، ثانيةمر   ,بآخربشكل أو  ,أحكامهارت كر  ة، بل تا ستثنائي  

 ة.ا نتخابات النيابي  

 

  تفاقبنود اة لتوصيل الجهات الرسمي  

ددد فدددي بلورتددده  والمشددداركونون بتطبيقددده بعدددد انفضدددار مدددؤتمر الدوحدددة، راح المعني 

 ت.والمؤق   ة با ستثنائي  يطلقون التوصيفات، وهي تصفه عام  

دفؤاد السنيور،، أن الو راء, رئيا ح فقد صر   فاقدا  فدي  دروف لنا إليده كدان ات  مدا توص 

ي  الديمقراطد علد احترام الدستور وقواعد العمل ة، وعلينا أن نؤك  استثنائي  
2. 

 

 ا تفاق. بنود ة هي التي فرضتا يعني أن الظروف الخاص  مم   

 

د تكدرار أعدادت ,أشدهرة بعدد سدت   التاليدة,  ير أن طريقة تشدكيل الحكومدة ت ذلد  المؤق 

، لجهدددة التوافدددق علدددد تشدددكيل الحكومدددة خدددار  إطدددار ا ستشدددارات، ولجهدددة وا سدددتثنائي  

الحكومدة السدابقة،  يدر أن  تدةليلتدوا ن القدوى نفسده الدذ  سداد عندد  الحصص، في  ل  

,الرئيا الجديد ائي  " تةكيدعاد إلد  , سعد الحرير   " هدذه الطريقدة فدي التشدكيل، ةاستثن

 :, قائال  بعد التشكيل 2/12/2009ح في جلسة مجلا الو راء بتاريخ فصر  

  .3"ولن يصبح عرفا  دستوريا   ,مته الضرور،استثناء حت   ا ئتالف الوطني  أن "

                                                 
2 - L΄Orient-le jour no du 11-8-2009 

 .3/12/2009النهار عدد  - 3
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د   فيصفه بدد "تفاهمندا الدوطني  نبيه بر   الرئياأما   لقناعدة ور بدة  نتيجدةق الدذ  تحق 

  .4ة مشتركة"ة وعربي  ومصلحة وضرور، لبناني  

اللبنانية والعربيدة "، وإن تكن الضرور، ي  و  إشار، صريحة هنا إلد الظرف ا ستثنائ

 يقصد بها الضرور، في هذه الظروف.يمكن أن تحتمل هذا المعند، بحيث  "المشتركة

 

، لدذل  تةكيددهاأن هذه المواقل   نراها تتوافق جميعها مدع الممارسدة، ر دم إعداد، 

ل معطيدات مدن خدالمدن معالجدة الموضدوي  ، و  بدد  وحددها   نستطيع الركدون إليهدا فإننا

 .أخرى

ا  ا ت   بنود توصيل  فاق علمي

 تطاولد اهد، ولكن  االتعدديل بموجبهد فاق بتعديل الدستور، ولم يتم  ا ت   بنود قض  تلم 

ل ؟لشك  تما في ما نحن بصدده، فماذا يمكن أن ة،   سي  مسةلة دستوري   عرفدا   تهدل شدك 

؟دسدتوري   , علدد الطريقدة Convention of a Constitutionتوافدق دسدتور   يهدل هد ا 

اسابقة  يهل ه البريطانية؟ بق فيها الدستور حالة  يهل ه لما بعدها؟ تؤس  يتيمة، ط 

 مخالفة للدستور؟. أم هي ؟ بطريقة خاصة

 

:  العرف:وفاق ا ت   بنود أو  

لددم تضددعها السددلطة المخولددة )أ  علددد أندده قاعددد، قانونيددة  يددر كتابيددة د العددرف يحددد  

الذ  كان سائدا  قبل الطائل بإجراء استشارات  (، من مثل العرفقانونيا  بوضعها مكتوبة

لتكليل شخصية بتشكيل الحكومة، ذل  أن النص الدسدتور  لدم يلحدذ هدذا األمدر، ولكدن 

 كان يحصل علد نحو متكرر.

در، تكتسدب الصدفة ممارسة متكر   أما عن طريقة و د، العرف فهو عبار، عن  ةاإللزامي 

 من عنصرين:إذا  ن ، فيتكو  ةالقانوني  أو 

 ر،.: يتمثل بالممارسة المتكر  ماد   عنصر 

ل : معنو   عنصر و  .إلزاميبالقبول به علد أنه يتمث 

 وتطرح هنا نقطتان

 ر الممارسة؟، يجب أن تتكر  : كم مر  أو هما

 ؟ةباإللزامي  الذ  يجب أن يقتنع  نموالثانية: 

إلدد أن تنسدد  رتتكدر  ب أن بالنسبة إلد التكرار، يرى بعض الفقهداء أن الممارسدة يجد

نا  في أرر مارو، تماما  كالدر  الذ  ينشة بفعل طأصولها  .5ق الناس مسارا  معي 

                                                 
4-L΄orient le jour du 11-8-2008 
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دت  ير أن فقهاء أقل    ، يرون أن التكرار ليا إ   شد  ، فال كاشفا  عن العنصر المعنو    ا 

يكدون  الذ  يقول: "إن العدرف   يمكدن أن ,يفدنيا لي، ومن هؤ ء التكرارات عدد يهم  

دد التكددرارن عندددما يبددي   إ    ,لوجددود قاعددد، إثباتددا   ، وان مددد   ,ين يخضددعون لهدداأن معظددم المعني 

 .6تطبيقها تسمح بتعميم هذه القاعد،"

، فدي إطدار  إلدد Vedelويذهب العميدد فيدديل  أنندا, بخصدوم السدلول السياسدي 

, ألن كل  األفرقاء حاضرون بمو با  ، نكون أقل  تطل  اجهة الحدث, بمن فيهم القانون الداخلي 

عارر بعض الجهات وافشدل ل ،)بمعند أنه لو لم يكن هنال موافقة 7الناخبون أنفسهم

 . القاعد،(

 

و  يكدون  ,، واحدد، كافيدة فدي بعدض الظدروفقد تكون مر   الدستور   وفي القانون 

، كمددا يددرى التكددرار ضددروري   الممارسددة )ل الددذ  يقددول: "إن العمددل األو   ,Marc Régladeا 

، والتكدرار (األولد ّ   شدةنهلديا مدن  قد يكون عرفدا  انتبداه رجدل القدانون إلدد هدذا  تلفد ا  

 .8إثباتهالعرف وتسهيل 

  

 .ة الممارسةالقناعة بقانوني   ل عليه إذا  فيكون المعو  

 لكن من الذ  يجب أن يعطي موافقته؟ 

 حسب ليفي, كما ورد أعاله, "معظم المعنيين". أنهم,

 

 نالحذ: فإننالة تشكيل الحكومة في اتفاق الدوحة، ةسمعدنا إلد  فإذا

 : أن الممارسددة حصددلت، وكددذل  التكددرار فددي حددالتي تشددكيل الحكومددة، وإن كددان أو   

 األمر يحتمل النقاش.

 .قهطب  ، لكنه األسلو ذ علد ين أعلن بعضهم التحف  : أن المعني  ثانيا  

 :مرينأر طاول ما تكر   ا نرى أنإنف ,التكرار إلدعدنا  وإذا

 ,بعها هذه الكتلالتي تت   القياداتإجراء استشارات خار  الكتل البرلمانية، مع 

د، ربد  حصدول 5-10-15أو  3 -11 -16كدان، وراء الشدكل: نرى أنه و علدد أكثدر  ةاأل لبي 

د ةاأل لبي  ت تخل   فإذا ,علد ما يزيد عن الثلث ةاألقلي  بحصول  ,من نصل المقاعد ا يزيدد عم 

                                                                                                                                            
5 - Boistel, cours de philosophie du droit, pontemoing éditeurs, 1899 t. 1. p. 413 

6 - Denis levny, De l΄idée de coutume constitutionnelle à l΄esquisse d΄une théorie des sources du droit 

constitutionnel et de leur sanction, in Mélanges Eismen. P. 86. 

7 - G.Vedel, le droit par la coutume, le Monde, no  du 22-23 déc 1969. 

8 - M.Réglade. La coutune en droit public interne, thèse de doctorat, Bordeau 1919 p. 54 
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د دعن النصل، تتخل   د ةاألقلي  د ,ا يزيدد علدد الثلدثعم  دكت وإذا تمس  بمدا يزيدد علدد  ةاأل لبي 

 بما يزيد علد الثلث. ةاألقلي    تمس  ت ,النصل

 

 ر:وقد   تتكر  هي األخرى  رنة قد تتكر  معي   ألسبا  ير أن هذا التكرار حصل 

 .المجلا النيابي   أعضاءة ثلث تجاو ت بمقاعدها النيابي   ةاألقلي  لها: أن أو  

: أن هددذه ث ددانيددا  ) الطوائددل الددثالث الكبددرى فددي البلددد  إحدددىلددي حددوت ممث   ةاألقلي 

ة(  الدذ  مندع  ، ولعدل  )الطائفدة المارونيدة( من الطائفدة الثانيدة األكبروالجزء الطائفة الشيعي 

دددمدددن تشدددكيل حكومدددة  ة. ذلددد  أن الطائفدددة هدددو بالدددذات موقدددل الطائفدددة الشددديعي   ةأ لبي 

ي تيدار ي  الكتائدب ومسديححدز  و "ات اللبنانيةالقو  "ة، كان يمكن تمثيلها بواسطة الماروني  

 .الذين يشكلون نسبة معقولة من تمثيلها النيابي   ,المستقبل

 

د  يعقدل أن تحصدل أدائمدان؟  األمرانفهل هذان  علدد مدا دون الثلدث، أو أن  ةاألقلي 

ددتنقسددم إلددد  )أو أ  طائفددة فددي وضددعها( ةالطائفددة الشدديعي   ارات متنافسددة واتجاهددات تي 

 متعارضة؟

فهدددل سددديجد الدددرئيا  ,. وإذا حصدددالمنطقيدددا   إن هددذين ا حتمدددالين  يدددر مسدددتبعدين

ل الثلث الضامن ةاألقلي  ا  إلد إعطاء ل نفسه مضطر  المكل    ؟.أو المعط 

 شيء يلزمه بذل . أ   أننا نعتقد 

 

فاق الدوحة بنود ات  فان ، أعاله اهللعرف، كما بين   قنا التعريل التقليد   إذا طب  علد أننا 

ذلدد  حصددل فددي  ددروف خاصددة، كمددا  أن، إ  تكددرارا  ل قددة بتشددكيل الحكومددة تشددك  المتعل  

تكددون  أن"  يمكددن الممارسددة  أن، وقددد جدداء فددي قددرار لمحكمددة العدددل الدوليددة أسددلفنا

 ) ،) قضدددية …"كاندددت تخضدددع لظدددروف خاصدددة إذاموضدددوعا  للتعمددديم )ا  تصدددبح قانوندددا 

Barcelona traction  1970شباط  5محكمة العدل الدولية قرار).  

 ين بتطبيقها؟لدى المعني   اإللزاميبالطابع البنود المذكور، هل اتسمت لكن 

تين,   نسددتطيع إننددا , حتددد لددو أخددذنا بعددين ا عتبددار أن المعنيددين التزموهددا فددي المددر 

, مددا يكشددل عددن نيددة  تجاهددل تصددريحات بعضددهم بكونهددا   يمكددن أن تشددك ل عرفددا  ملزمددا 

ر ذل .  ي عنها عندما يتيس   بالتخل 
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دمن جهة أخرى  ,والثبدات لهدا مدن ندوي مدن ا سدتقرار ة   بدد  ، نرى أن القاعدد، الحقوقي 

مددن تعددديل التعريددل  نعتقددد أندده   بددد   فإننددا ,ة، مددن هنددامسددتقبلي   أوضدداعا  بحيددث تحكددم 

 بحيث يلحذ هذا األمر، فيصبح: ,للعرف التقليد   

ز بالتكرار وا قتناي بطابعها القانوني، شرط أن تكون قابلة ممارسة تتمي   و"العرف ه

ددتها كاسددتمراري  حقوقيددة، أ  أن تكددون اسددتمراري   قاعددد،  لالسددتمرار  ,   ةة أ  قاعددد، حقوقي 

 .األبدإلد  لكن لياالد أمد قصير, و

ق فيما نحن   .يصددهوهذا  ير متحق 

.ب أذا   هذه المعطيات جميعا    تسمح إن  اعتبار اتفاق الدوحة عرفا  قانونيا 

 

: ا  اني  )علد الطريقة البريطانية( ةالدستوري  فاق والتوافقات ا ت   بنود ث

قهدا هدي قواعدد تطب   Conventions of a Constitutionة إن التوافقدات الدسدتوري  

ن يتكدو   البريطداني  ، ذلد  أن الدسدتور الدسدتورالسلطات في بريطانيا علدد أنهدا جدزء مدن 

 :أجزاءن ثالثة م

دالنصدوم المتعل  أوالوثائق  .1 ما ندا كارتدا لات التدا ، كاصدالحي   ات أو بدبعضقدة بالحري 

 لسددنتي Parliament acts :والقددوانين ,والهابيدداس كددوربا وعريضددة الحقددوق

 وعدلت في صالحيات بعضها. ،التي فرضت علد السلطات ...1949و  1911

 ،ةاإللزامي  ة ، وهي القواعد العرفي  Laws of a constitutionة القوانين الدستوري   .2

  المشكلة للجسم األساسي من الدستور.

ددالتوافقددات الدسددتوري   .3 بددين  ة الناجمددة عددن توافقدداتة، وهددي القواعددد  يددر الكتابي 

ددلتسددهيل تطبيددق الدسددتور وانسدديابي   سددلطاتال ة، وهددي ة عمددل السددلطات العام 

 ،.وتصبح مستقر   ,اسع، وتقبل علد نطاق والدستورق علد أنها جزء من تطب  

 

دمندذ الحدر   ,هدذه التوافقدات، وإن لدم تكدن توصدل علدد هدذا النحدو ابتدأت  ةاألهلي 

 وما  الت تتوالد حتد اليوم. في القرن السابع عشر ةا نكليزي  

 

 ومن امثلتها:

 أ   معيشددته، علددد  مسددتوىحصددول التددا  علددد مددا يلددزم مددن المددال للحفددا  علددد  -1

 ومة.ل في سياسة الحكيتدخ  

 استقالة الو ار، إذا فقدت ثقة مجلا العموم.2

 من الحكومة إجا تهبعد  )دون اعترار( الملكة علد التشريعالمل  أوموافقة  -3
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 Dicey1نظام عمل الحكومة، حسب  لك -4

 

 فاق الدوحة من هذا؟موقع بنود ات   فةين

ت   بنود فقت  ت  :أمرينفي  ةالدستوري  فاق الدوحة مع التوافقات ا 

ل اأنه - أ  ة إلد العمل.سات الدستوري  المؤس   عود، تسه 

 .أعاله رأينابشكل دائم في كل الظروف، كما  ةإلزامي   تليس اأنه -  

اهدا والثبات ا ستقرار سةلةفي م التوافقات الدستورية عنتختلل  اإ  أنه ن  , التي بي 

 .سابقا  

 

: هل ا  الث  د حالة خار  الدستورفاق مجر  ا ت   بنود ث

فدداق، وبددين مددن يددراه مخالفددا  ة لالت  طبيعددة دسددتوري   أل    ين ندداف  هنددا بدد اآلراءتتددراوح 

 وبين من يراه  ير مخالل. ,للدستور

  طبيعدة  سياسدي   اتفداقفاق الدوحة هو الدين برى "إن ات   فالمحامي سليمان تقي  

  .10ة"ة تشريعي  وليا له صي ة قانوني   في المجلا النيابي   ة له، فهو لم يقر  دستوري  

في المجلا  باإلقرارة ة والقانوني  هو رب  الصي ة الدستوري   ,قشته هناما يمكن منا

, في المجلا اإلقرارجم فق  عن ن، ذل  أن هذه الصيغ   تالنيابي   بل يمكدن أن  النيابي 

علددد مددا ناقشددناه عنددد تناولنددا للعددرف أو  ,ة بالشددكل العرفددي  الدسددتوري   الصددي ةتكتسددب 

 للتوافقات الدستورية.

 

بدد هندا مدن تسدجيل أن السدلطات الحقوقيدة فدي لبندان، وخاصدة القضدا، علد أنه   

ل النصي الحرفي، فال يهتمون باألعراف، ويعدون كل مدا لدم يدرد فدي قععليهم الي لب 

للدستور، حتد ولدو لدم يكدن هندال أ  تعدارر بينده  ا  مخالف ،من قواعد  ،النص الدستور

 وبين النصوم ناهي  عن التناقض.

 

ددويدذهب األسدتاذ ع إلددد أن تشدكيل الحكومددة وتسدمية الددو راء شدابه مددا  اس الحلبدي  ب 

 ,حيددث أصددبح تشددكيل الحكومددة، كمددا األمددن ,الدسددتور وروحدده شددابه مددن مخالفددات لددنص  

د دبالتراضي، فتار، رئيا الحكومة المكل  بدة، منددوبا  طي   وإراد،ة ل يوفدد، ولدو عدن حسدن ني 

ارات النيابيدة مدن حيدث المبددأ، ومدن ا ستشد إلزاميدةيا  ة، متخط  للتفاور مع جهة سياسي  

                                                 

 www. History learning.co.uk راجع - 9 
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دد أو  ل التشددكيل علددد رضددا فريددق سياسددي  حيددث مددا تفضددي إليدده مددن نتيجددة، وطددورا  يتوق 

 . 11داخل فريق أخر.. وفي جميعها تجاو  للنص الدستور    المشاوراتتنتظر التشكيلة 

 ه مخالفة للدستور:ها صاحببعد   ,هذا الرأ  يطرح للنقاش ثالثة أمور

دا ستشدارات ا - أ مدن الدسدتور علددد: أن  64/2المداد،  لزاميتهدا: تدنص  إة ولنيابي 

 ة لتشكيل الحكومة.رئيا مجلا الو راء يجر  ا ستشارات النيابي  

دد فددإجراء دد .، وقددد جددرت ا ستشدداراتإلزامددي  ة ا ستشددارات النيابي  ا ا لتددزام أم 

ددد بنتائجهدددا، فلددديا مدددا يددددل   تقضدددي  ا نعتقدددد أن روح الدددنص  عليددده، وان كن 

 ., وليا ا لتزام بنتائجهارشاد بهاستبا 

ل أمدر يسدده   اندده أو عددرف يمنعده؟ : أ  ندص  ةمددع الجهدات السياسددي  التفداور  -  

 البا  بقيادات هي النوا  الذين يستشارون مرتبطون ألن  ,تشكيل الحكومة

كددان فددي األمددر تعددديل  فددإذاوهددم يخضددعون لهددذا القددرار،  ,صدداحبة القددرار

الث ددرات، وهددو  انددب سددد  يندددر  فددي ج فهددوونحددن   نددرى ذلدد , للدسددتور، 

وهو أمر   يجادل به فقهاء الحقدوق  .Praeter legemستور متوافق مع الد

 الحقيقيون.

ما دام القرار هو تشدكيل حكومدة وحدد،  :تعليق التشكيل علد رضا األطراف -  

ددد دددة، أو حكومدددة وطني  ل دون رضدددا األطدددراف الدددذين ، فكيدددل تشدددك  ةائتالفي 

 منها؟ أجزاء  سيكونون 

ددا تشددير اليدده الفقرتددان   و ,  ,علددد أن مددا جددرى جددرى تنفيددذ نتائجدده بالطريقددة مم 

ة النافددذ، فددي موضددوي تشددكيل ال ذلدد  أن الددرئيا المكلددل كومددة, حالدسددتوري 

 ،م ا تفاق بين الرئيسين، وتل التشكيلة التي اقترحها إلد رئيا الجمهوريةمح

 .وصدرت المراسيم، وكل ذل  حسب النص الدستور 

 

يرى األستاذ  ياد بارود أن ليا في ا تفاق خرق للدستور، حيدث يقدول: "مدا  امن هن

ددددحصددددل فددددي الدوحددددة كددددان اتفاقددددا  سياسددددي   ة مددددن ضددددمن د لتطبيقددددات دسددددتوري  ا  مه 

  .12"المؤسسات
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: ات    فاق الدوحة سابقةرابعا 

س "سددوابق يمكددن فدداق الدوحددة كددر  الدددين إلددد أن ات   يددذهب األسددتاذ سددليمان تقددي  

 ها فيما بعد، ومن جملة هذه السوابق:ا حتجا  ب

 ةل في الحكومة للمعارضة النيابي  الثلث المعط   -

 ة في نظامنا السياسي.ة أو الميثاقي  التوافقي   ةالديمقراطي   -

 وتو يع السلطة فيما بينها. ,للطوائل الكبرى الثالث مي  الطابع التحك   -

 ة.داخل الحكومة علد الجهات الطائفي   تو يع الو ارات -

 .13الفيتو للطوائل في نظامنا السياسي حق   -

 

للطوائددل الكبددرى الددثالث وتو يددع  مددي  مددا تمكددن مالحظتدده هنددا، هددو أن الطددابع التحك  

 السلطة فيما بينها، مسةلة ليست جديد،.

بنداء  علدد الفقدر،  ة، فهي النظام المعمدول بده فدي لبندان،التوافقي   ةالديمقراطي  ا أم  

تي مة الدستور والماد  جددل،  محدل   األمدر وإن كدان مدن الدسدتور,  95و  65/5ن ) ( من مقد 

 .ةواإلداري  ة ة السياسي  الطائفي   إل اءدون ا  ممن يؤي  ونحن شخصي  

 

داألخيدر،تبقدد النقطدة  ل للمعارضدة، فدنحن ندرى أن هددذه ، وهدي إعطداء الثلدث المعط 

ددد ,مرتبطدددة بشدددروط ,المسددالة، كمدددا ذكرندددا   لدددتمت كدددةن  ق فيددده، قدددد يدددةتي يدددوم   تتحق 

الطوائددل الكبددرى  إحدددىتكددون  فددي مجلددا النددوا ، و  المعارضددة مددا يزيددد علددد الثلددث

 كاملها في جهة المعارضة.ب

 

تين السدابقتين,  إذاأنه,  إ  ي بما حصدل فدي المدر  قت هذه الشروط, فيمكن التذر  تحق 

 .فيكون ذل  سابقة ،لفرر النتائج نفسها
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