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ً
وفقا للقواعد واإلجراءات المنصوص عنهاا فاي الماادتي 53
تتألف الحكومة في لبنان
و  64م الدستور (تعديل  ،)1990كما انا يباأ أن يراعاي فاي تأليفهاا أحكاام المااد  95ما
ً
دستوريا.
الدستور حتي يكون تكوينها
فلقد أشارت الفقر الثانية م الماد  53م الدستور إلي ما يأتي:
"يسمي رئيس البمهورية رئايس الحكوماة المكلاف بالت ااور ما رئايس مبلاس الناوا
ً
ً
رسميا علي نتائبها".
استنادا إلي است ارات نيابية ملزمة يطلع
ً
وتطبيقا لهذه الفقر  ،يبري رئيس البمهورية في القصر البمهوري است ارات م جمي
الكتل النيابية والنوا

المستقلي للوقوف علي آرائهم ومواقفهم بالنسبة لل خصية التاي

يرغبون بتسميتها لرئاسة الحكومة ،وبنتيبة هذه االست ارات النيابية الملزمة ،وبعد الت ااور
م رئيس مبلس النوا  ،يصدر كتا

ع رئاسة البمهورية يقضي بتسمية الرئيس المكلاف

بت كيل الحكومة.
ً
اساتنادا إلاي است اارات
إن تسمية رئيس الحكومة المكلاف ما قبال رئايس البمهورياة
ً
دسااتوريا تااأليف أي
نيابيااة ملزمااة ت ااكل المرحلااة األساسااية والتمهيديااة وباادونها ال يمكاا
حكومة في لبنان.
وفي ما يتعلق بالماد  ،64فإن فقرتها الثانية أشارت إلي ما يأتي:
"يبااري (رئاايس الحكومااة المكلااف) االست ااارات النيابيااة ويوقاا ماا رئاايس البمهوريااة
مرسوم ت كيلها الخ."...
وتطبيقا ًااا لهاااذه الفقااار  ،يباشااار الااارئيس المكلاااف ،بعاااد
است ارات في المبلس النيابي ،م جمي الكتل النيابية والنوا

ااادور كتاااا

بتساااميت  ،باااإجراء

المستقلي للوقوف علاي

آراءهاام ورغباااتهم وبلباااتهم بالنساابة لت ااكيل الحكومااة -عاادد الااو راء -كيفيااة تو ي ا الحقائااأ
الو اريااة وبرناااما الحكومااة البديااد الااخ ....وبعااد دراسااة هااذه المطالااأ والت اااور ما البهااات
النيابيااة والسياسااية الفاعلااة ،يوقاا رئاايس الحكومااة ماا رئاايس البمهوريااة مرسااوم تااأليف
الحكومة.
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وبااالرغم ماا الاادور الكبياار واألساسااي الااذي يلعباا فااي عمليااة التااأليف ،إال أن رئاايس
ً
دساتوريا ،لوحاده ،إنباا عملياة تاأليف الحكوماة ،فتأليفهاا يحتاا
الحكومة المكلاف ال يساتطي
ً
ً
ببقاا لماا جااء فاي
دستوريا إلاي اتفااق باي رئايس البمهورياة ورئايس مبلاس الاو راء وًلام
الفقر الرابعة م الماد  53حيث نصت علي ما يأتي:
"يصااادر (رئااايس البمهورياااة) باالتفاااااق مااا رئااايس مبلااااس الاااو راء مرساااوم ت ااااكيل
الحكومة."...
إن الم رع الدستوري منح ،بموجأ الفقر الرابعة ،رئيس البمهورية

الحية في تأليف

ً
قانوناا ،هاو العمال أو القارار القاانوني
الحكومة ،باعتباار أن المرساوم ،كماا هاو متعاارف عليا
الذي يتخذه رئيس البمهورية .وإًا كان التعديل الدستوري الذي جرى عام  1990أناا
الو راء السالطة اإلجرائياة ،إال انا فاي المقابال حفائ لارئيس البمهورياة

بمبلاس

االحيات دساتورية

أساسية ،وأهمها علي اإلباالق ،تاأليف الحكوماة باالتفااق ما رئايس مبلاس الاو راء .وتعتبار
هذه الصالحية،

الحية سياسية بامتيا  ،م شانها تمكي رئيس البمهورية م الحفاظ علي

التوا ن الوبني وتأمي الم اركة في مبلس الو راء.
وال يمك االعتداد في هذا المبال ،بالقول أن النظام البرلماني يعطاي رئايس الحكوماة
باعتبااااره عااايم أو ممثااال األكثرياااة النيابياااة،

اااالحية تسااامية وتعياااي الاااو راء ،ويلااازم رئااايس

البمهورية بالموافقة علي مرسوم تأليف الحكومة ،فهذا األمار يتنااقب بصاور وا احة ما
ً
برلمانيا أم ال؟.
الماد  53م الدستور ،وبصرف النظر ما إًا كان النظام المعتمد في لبنان
ً
اتوريا
فاارئيس البمهوريااة ورئاايس الحكومااة يملكااان دسا

االحية "م ااتركة" فااي تااأليف

الحكومة فالصالحية في القانون العام ،توكل بصور عامة إلي سلطة واحد  ،كما ان  ،يمكا
في بعب األحيان أن توكل إلي عد سلطات بصور "م تركة أو مبتمعة".
وم المبادئ المسلم بها ،أن الصالحيات الموكولة إلي السالطات الدساتورية ،ينب،اي،
أن تمارس ،عاد ،

م مهل محدد

ً
منيا أو معقولة .وإًا كان الم عارع الدساتوري ،لام يحادد

أيااة مهلااة منيااة إل اادار مرسااوم تااأليف الحكومااة ،إال ان ا ينب،ااي ،علااي رئيس اي البمهوريااة
والحكومة ممارسة

الحياتهما بتأليف الحكومة
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م مهلة معقولة بالنظر لما تقدم.

إن اإلبار الزمني لهذه المهلة المعقولة ،يمك أن يحادد ،علاي

اوء الفقار الثانياة ما

الماد  ،64والفقر الثالثة م الماد  ،69معطوفتي علي ماهية األو اع التي تكون ساائد
عند ت كيل الحكومة.
فلقد نصت الفقر الثانية م الماد  64علي ما يأتي:
" ...وعلي الحكومة أن تتقدم م مبلاس الناوا
ً
يوماا ما تااريخ
ثالثاي

ببيانهاا الاو اري لنيال الثقاة فاي مهلاة

ادور مرسااوم ت اكيلها .وال تماارس الحكومااة

االحياتها قبال نيلهااا

الثقة وال بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إال بالمعني الضيق لتصريف األعمال".
ويتبي م هذه الفقر األمور التالية:
 -1أن الم رع الدستوري لم يحدد أية مهلة منية لصدور مرسوم ت كيل الحكومة.
 -2إن مهلااة الثالثااي يوما ًاا المحاادد لتقااديم الحكومااة ببيانهااا الااو اري ت ااتر  ،بصااور
ببيعية وبديهية ومنطقية وجود مهلة معينة إل دار مرسوم تأليف الحكومة.
 -3إن المهلااة المعنيااة إل اادار مرسااوم التااأليف ال يبااو لهااا ،مبا ً
ادئيا ،أن تتباااو مهلااة
الثالثااي يوما ًاا .وإًا تباو تهااا لفتاار أبااول ،تصاابح المهلااة المحاادد لتقااديم الحكومااة
ببيانها الو اري بدون أي معني علي اإلبالق.
 -4إن الحكومااة المسااتقيلة أو المعتباار مسااتقيلة ،ال تمااارس

ااالحياتها إال بااالمعني

الضااايق لتصااااريف األعمااااال .وينحصاااار مفهاااوم تصااااريف األعمااااال ،حسااااأ العلاااام
ً
مبدئيا في األعمال العادية ،أي األعمال اإلدارياة واألعماال اليومياة ،فاي
واالجتهاد،
حي أن األعمال التصرفية تخر بطبيعتها ع نطاق األعمال العادية.
ً
جال ،لفتاار
إن القياام باألعماال المهماة والتصاارفية يبقاي ،فاي هاذه الحالااة،
معلقاا وما ً
م قتة ،لحي ت كيل حكومة جديد وحائز علي ثقة مبلس النوا  ،وهذه الفتار الم قتاة ال
اويال ،الن إدار ش ا ون الحكاام وتساايير مصااالح الدولااة األساسااية يتطلبااان
يمك ا أن تاادوم با ً
اإلسراع في ت كيل حكومة جديد .
وال يمك التذرع في هذا المبال ،بسابقة حكومة الارئيس رشايد كراماي التاي اساتقالت
عاااام  ،1969وعرفااات البلاااد أ ماااة دساااتورية دامااات سااابعة اشاااهر ،اساااتمرت خاللهاااا الاااو ار
المساتقيلة بممارساة كافااة أعمالهاا فاي السياسااة الداخلياة والسياساة الخارجيااة ،وحتاي فااي
إ دار مراسيم ،وفي بعب األحيان في اجتماع مبلس الو راء.
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إن هذه الممارسة ،أ بحت تتعاار

ما المااد ( 64تعاديل  ،)1990التاي حصارت مهاام

الحكومة المستقيلة بتصريف األعمال بالمعني الضيق .كماا أنا  ،لام يكا فاي حينهاا ،رئايس
اال ع ا أن الماااد  53البديااد (تعااديل  )1990لاام تك ا موجااود
مكلااف بت ااكيل حكومااة فضا ً
أ ًال.
وفي ما يتعلق بالماد  ،69فإنها أشارت في فقرها الثالثة إلي ما يأتي:
" عند استقالة الحكومة أو عند اعتبارها مستقيلة يصبح مبلس النوا

فاي دور انعقااد

استثنائية حتي تأليف حكومة جديد ونيلها الثقة".
ومقابل عدم تحديد مهلة منية محدد لتأليف الحكومة ،منح الم ارع الدساتوري مبلاس
النوا

االحية جدياد تمكنا ما مواكباة عملياة التاأليف والتادخل للحا ول دون إبقااء الابالد

دون حكومة جديد فتر بويلة .ولهذا السبأ ،يصبح ،مبلس النوا  ،عند اساتقالة الحكوماة
في دور انعقاد استثنائية.
ً
اتنادا إلااي الفقاار الثالثااة المتقاادم ًكرهااا ،أن يقاارر مااا يااراه
وبإمكااان مبلااس النااوا  ،اسا
ً
مناساابا ب ااان الاارئيس المكلااف ،أو أن يطلااأ ماا رئاايس البمهوريااة اتخاااً الموقااف الااذي
يتناسأ م الدستور ومصالح الابالد األساساية ،إًا ماا وجاد أن فتار إ ادار مرساوم ت اكيل
الحكومة قد تباو ت المهلة المعقولة.
وينااتا عمااا تقاادم ،أن المهلااة المعقولااة إل اادار مرسااوم ت اكيل الحكومااة ،هااي ،فااي
تقااديرنا ،فااي حاادود الثالثااي يوما ًاا م ا تاااريخ

اادور كتااا

التكليااف لاارئيس الحكومااة ،وهااذه

المهلة تفر ها الحاجة والضرور والمبادئ العامة التي ترعي ساير عمال الدولاة وم سسااتها
بصور عادية وببيعية ،وًلم بصرف النظر ع العقبات التي تواج ت كيل الحكومة.
كمااا أن المهلااة المعقولااة لصاادور مرسااوم ت ااكيل الحكومااة ،قااد تتااأثر ياااد أو نقصا ً
اانا،
بماهية األو اع التي تكون سائد عند تأليفها .فاإًا كانات ببيعياة ،فعنادها ،يمكا أن تكاون
ً
يوماا بقليال ،أماا إًا كانات األو ااع اساتثنائية ،ففاي هاذه
المهلة مرناة وقاد تتبااو الثالثاي
الحالة ،تصبح المهلاة

ً
ً
تاداركا لالنعكاساات
يوماا وًلام
ااغطة ،وتانقا بالتاالي عا الثالثاي

السلبية والخطير الناتبة ع التأخير في تأليف الحكومة.
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ً
ً
حالياا
أخيرا ،ن ير إلاي أن اتفااق الدوحاة واألو ااع البال،اة الخطاور التاي تعي اها الابالد
يفر ان تقليا مد المهلة المعقولة إلي حد كبير.
ً
خالفا لما تقدم ،أن ت كيل الحكومة غير مقيد بأية مهلاة منياة وان
غير أن البعب ،يرى،
تأليفهااا قااد يحتااا إلااي فتاار بويلااة ،علااي غاارار مااا يحصاال فااي الاادول التااي تعتمااد النظااام
البرلماني ،حياث يسات،رق تاأليف الحكوماة ،فاي بعاب الحااالت عاد أساابي واشاهر .أن هاذا
الاارأي ال يمكا الركااون إليا  ،باعتبااار أن النظااام المعتمااد فااي لبنااان هااو فااي العمااق ،وحسااأ
تقديرنا" ،نظاام جمهاوري ًات بااب برلمااني وباائفي" .وما خصائصا الممياز  ،أن رئايس
البمهورية يتولي

االحيات دساتورية أساساية ،أهمهاا ،تاأليف الحكوماة باالتفااق ما رئايس

مبلس الو راء.
الخال
-1

ة

إن الصاااالحية الدساااتورية فاااي تاااأليف الحكوماااة تعاااود إلاااي رئااايس البمهورياااة
باالتفاق م رئيس الحكومة.
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إن المهلاة المعقولااة لتاأليف الحكومااة هااي ،بصاور عامااة ،فاي حاادود الثالثااي
يوما ًاا ،م ا تاااريخ

اادور كتااا

ايال ،حسااأ ماهيااة
التكليااف ،تاازداد أو تاانقا قلا ً

األو اع التي تكون سائد عند ت كيل الحكومة.
-3

في حال تباو ت عملية التأليف المهلة المعقولة ،يترتأ علي الارئيس المكلاف
اتخاااً الموقااف الااذي يتناسااأ م ا مس ا وليت األدبيااة والمعنويااة .كمااا يمك ا
ً
وأخيرا،
ل رئيس البمهورية اتخاً اإلجراء الذي ينسبم م مس وليات الدستورية.
ينب،ااي علااي مبلااس النااوا

ممارسااة

تأليف الحكومة.
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ااالحيت البديااد المتعلقااة "بمراقبااة"

