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 62/7/6002جريدة النهار 

أهمها حّل المجلس النيابي  التعديالت الدستورية المقترح إجراؤها على صالحيات رئيس الجمهورية
 .اع قائم بين سلطتين تقرره إحداهافي نز لوإال كيف يمكن للحكم أن يفص

 
كَحَكم بين السلطات ، إاّل  0991 على الرغم من الموقع الطبيعي الذي بات يحتله رئيس الجمهورية في ظل دستور عام

للرئيس أن  فيتاحأّن دوره الدستوري ال يزال يشوبه بعض الثغرات التي نرى وجوب إجراء تعديالت دستورية عليها ، 
 . األرض والشعب رمز لوحدة يقوم فعاًل بدوره انطالقًا من موقعه كَحَكم بين السلطات وكَحاٍم للدستور و

 
من القيام بددوره  ه س من باب تعزيز موقع الرئيس بين السلطات الدستورية ، بل من أجل تمكينإن ما نقترح تعديله لي

،  فال يجوز أن يكدون الدرئيس   " مشاهد ك" أو " متفرج ك" دوره صر دكمن يقتٍم فعلي بين السلطات  ، وليس دكَحَك
 . (0)، بل َحَكمًا قويًا وحياده إيجابي  ًاضعيفًا وال محايدًا ضمن حياد سلبي

 
كما أن ما نقترحه ال يدخل ضمن إطار إعطاء الرئيس دور المعرقل لسير عمل السلطات الدستورية مثلما أظهر واقدع  
الممارسة أحيانًا هذا األمر ، بل يجب أن يسهم دوره في تأميدن انتظدام عمدل هذه السلطدات وضدبط أدائهددا ،   

نصدب  فيضدع  ،   « Le bon père de famille »لدح  ألن رعايتده للدولدة يجب أن تكون رعايدة األب الصا
في البالد ، كدي ال يديدي    سليمةعينيه رغبات الرأي العام وأمانيه ، ويحترم إرادة األغلبية النيابية في تأمين أجواء 

 .إلى أزمة حكم أو إلى تهديد كيان الدولة األغلبية الحاكمة واألقلية المعارضة  التنافس بين
 

لدئال يفقدد   فريد  ،  ال يتعاطى مع السلطات كطرف بينها ، كما ال يتّم التعاطي معه على أساس أنه  لدولةارئيس إن 
فو      « M. Debré »األسب موقعده ودوره الحقيقي ، فهو يعلو كما يقول وزير العددل ورئيس الوزراء الفرنسي 

 .(2)األغلبيدات العابدرة 

 
« Le Président est au-dessus des majorités passagères »  وهو في موقعه كرئيس للدولة كلها يرمز إلى ،

وحدة الدولة التي يمثلهدا ، فيستطيع ، كما يقول إدمون رباط ، بحكم هذه الوضعية وإذا كان أهداًل لهدا أن يمدارس    
 . (3)سلطانًا معنويًا عظيمًا 

 
ئيس ح َّ حلِّ مجلس النواب بناًء على اقتدراح  ، إعطاء الر 0991ومن أهم ما يجب العمل على تعديله في دستور عام 

سيما في حالة نشوب صراع حاد بين الحكومة ومجلس النواب ، حينئدذ  يكدون   يقدم إليه من ِقبل مجلس الوزراء ، ال 
للرئيس أن يقرر الموافقة أو عدم الموافقة على هذا الحل شرط أن يأتي قراره منسجمًا مدع تطلعدات الدرأي العدام     

بغية إنهاء األزمددة الناشدئة عدن    و، لعليا للبالد في إطار تأمين إستمرارية عمل الميسسات الدستورية والمصلحة ا
 . المواجهة بين الحكومة والمجلس ، فيترك للشعب أمر الفصل بينهما 

 
حياندًا  ألنه قد ال يدتمكن أ  ن ،دكما يجب تعديل الدستور بحيث ييمِّن للرئيس ممارسة حقه في االعتراض على القواني

ُأحيلت إليه فعاًل قبل حلول مهلة الشهر إلصدارها بأيام قليلة من انقضاء هذه المهلة ، إذ ما من دراسة القوانين جيدًا إذا 
 . تعتبر القوانين نافذة ووجب نشرها بمجرد انصرام المهلة 
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المديرية العامدة   لدىلمجلس الوزراء القانون فعاًل من ِقبل األمانة العامة يداع ب أن تسري مهلة الشهر من تاريخ إفيج
 .للقصر الجمهوري 

 
كما يجب أن ُتطل  يد الرئيس في حالة توافر الظروف االستثنائية لكي يتمكن منفردًا من دعوة مجلس الدوزراء إلدى   

زراء ، قد يكون رئيس مجلس الو 0991ألنه وكما هو معمول به حاليًا بموجب دستور عام  االنعقاد بصورة استثنائية ،
فإذا ما أتيح لرئيس الجمهورية أن يدعو منفردًا  .على الدعوة  انتفقعلى اختالف في الرأي مع رئيس الجمهورية فال ي

مجلس الوزراء إلى االنعقاد استثنائيًا فإن ذلك ينسجم مع دوره كمدافع عن الدستور وحاٍم له ولمصالح الوطن والشعب 
؛ حينئدذ  يعدود    الدوريدقيقة ال تحتمل انتظار موعد انعقاد مجلس الوزراء  ، إذ أنه بحكمته قد يرى أن هناك ظروفًا

لمجلس الوزراء مجتمعًا أن يواف  على الموضوع المطروح من ِقبل الرئيس أو أن يرفضه من دون أن يدخل في تقدير 
 .اج للرئيسعنصر الضرورة أو العجلة التي استدعت الدعوة االستثنائية لمجلس الوزراء لما في ذلك من إحر

 
إعطداء الدرئيس صدالحية    بكما يجب أن يشمل التعديل المراسيم العادية التي ال تحتاج إلى موافقة مجلس الدوزراء  

يصبح الدرئيس ملزمدًا    على أن، موافقة مجلس الوزراء إلى اإلعتراض على هذه المراسيم شأن المراسيم التي تحتاج 
تحدت طائلدة   ( خمسة عشر يومًا ) لصدور المراسيم التي يقرُّها مجلس الوزراء  التوقيع عليها خالل المهلة المقررةب

 .  (4)اعتبارها نافذة بعد انقضاء هذه المهلة ، وذلك كي ال يعرقل الرئيس عمل ونشاط الوزارات والمراف  العامة 

 

ى أن ينتخب مجلس النواب علالعشرة أعضاء المجلس الدستوري من كما يجب أن تناط بالرئيس صالحية تعيين أربعة 
ألحكدام   وفقاًًًوذلك أسوًة بما هو حاصل في الدستور اإليطالي ، باقين الن الحكومة األعضاء الثالثة ثالثة أعضاء وتعّي

حيث يعين الرئيس ثلث أعضاء المحكمة الدستورية وثلث أعضاء مجلس القضاء األعلدى ويتدرأس   منه  /031/المادة 
ن الدرئيس ثلدث أعضداء    يعديّ  الحاليالدستور الفرنسي وبموجب . صفته القاضي األول هذا المجلس أيضًا بالرئيس 

 . وتعديالته  4/01/0911من الدستور الصادر في / 15/المجلس الدستوري استنادًا ألحكام المادة 
 

 :من الدستور بحيث يصبح على الشكل التالي / 13/كما يجب أن يتم تعديل نص الفقرة الرابعة من المادة 
ومراسيم قبول اسدتقالة  يصدر مرسوم تشكيلها ، كل أعضاء الحكومة شكيل باإلتفا  مع رئيس مجلس الوزراء على ت" 

 " .الوزراء أو إقالتهم 
 

 ىالحكومة دون حاجة ألن يعطد شكيل ر صالحية الرئيس في المشاركة في تأي تفسير من شأنه أن يحّو فادىوبذلك نت
سدهام فدي   اإلتنقص عنه بما يتعارض ودوره الفعلي في ث المعطل أو الضامن أو حصة معينة تزيد عن الثلالرئيس 

اإلعتراض على التعاون مع أي وزير وفي ، اختيار الوزراء كافة ويتمحور هذا الدور في كل أعضاء الحكومة شكيل ت
وزاري لعدم كفاءتده  غير أهل لتولي المنصب الأن هذا الوزير رئيس الجمهورية ما وجد إذا ، يقترحه رئيس الحكومة 

 ...لترشح لإلنتخابات النيابية مثاًلبسبب مالحقته قضائيًا أو لكونه ال تتوافر فيه شروط اربما ولعدم مناقبيته أو 
 

وألجدل  ، الدور التحكيمي الفاعدل للدرئيس   بعض هذه التعديالت باإلستناد إلى وإذا أردنا الغوص قلياًل في مضمون 
سوى ح  االعتراض كلما رأى أن الدستوريتين ال يملك تجاه السلطتين  كونهَحَكم بين السلطات ال من لعب دورتمكينه 

وكذلك األمر بالنسبة للقرارات الصددادرة عدن   ، هنالك قوانين تتعارض مع الدستور ،  أو أنها تنتهك حقو  الدولة 
. قد يقع بين السلطتين التنفيذيدة والتشدريعية   فصل في أي نزاع حاد الإال أنه ال يملك ما يمكِّنه من . مجلس الوزراء 

يعود لرئيس الجمهورية في الحاالت المنصوص عنهدا  : " من الدستور على أنه  11على سبيل المثال ، نصت المادة 
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الطلب إلى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة ، فإذا قرَّر مجلس الدوزراء    77و  51في المادة 
 ... "صدر رئيس الجمهورية مرسوم الحللى ذلك حل المجلس ، يبناًء ع

 
أنه يجب أن تكون معادلة الحل معكوسة ، بمعنى وجدوب   البعضحيث اعتبر . انتقد الكثيرون هذا الواقع الدستوري 

من الفصل في نه مّكيما م ، (1)إعطاء مجلس الوزراء ح  اتخاذ المبادرة وترك اتخاذ القرار النهائي لرئيس الجمهورية 
 . (5)النزاعات الكبرى الدائرة بين السلطات 

 

ال يجوز إعطاء ح  الحدل للدرئيس  " أنه ( دولة الرئيس نبيه بّري)على قوٍل ُنسب إلى أحد المسيولين أحدهم  رّدكما 
لمسيول أن يكدون  أنه ال يجدوز الربط بين التمثيل واالنتخاب ، إذ بإمكان اب، " إال إذا كان منتخبدًا من ِقبل الشعب 

نظرية تبلورت أثناء الثورة الفرنسدية  الهذه وهذا صحيح حيث أن ،  (7)ممثاًل للشعب ، دون أن يكون منتخبًا من ِقبله 
ن رئيس الجمهورية يحكم باسم الشعب وإال فهو باسم من يحكم ؟ وكذلك وأل ،وترسخت في مختلف األنظمة البرلمانية 

هدذا  . فضاًل عن القضاة وريساء المحداكم ، الوزراء غير المنتخبين من ِقبل الشعب األمر بالنسبة لريساء الوزراء و
لدرراء  وإننا تأييددًا  . الوضع كان قائمًا أيام الجمهورية الثالثة في فرنسا وهو معمول به في معظم األنظمة البرلمانية 

ائدر بين سلطتين ال يستطيع أن يفصل فيه نعتبدر أنه ال يمكن للرئيس أن يكدون َحَكمدًا في نزاع دالتي أشرنا إليها 
، فأي َحَكٍم هذا الذي يفصل في نزاع قرره أحد المتخاصمين ؟  وإذا ما قلنا بوجوب انتخاب الرئيس من ِقبل الشدعب  

 لكي يتمكن من حل البرلمان ، فإننا نسأل هل أن مجلس الوزراء منتخب من ِقبل الشعب ؟  
 

أن هذا الح  قائم في األنظمة الملكية البرلمانية ويمارسه الملك من دون أن يكون منتخبًا    « G. Burdeau لقد اعتبر
نشير في هذا اإلطار إلى أن النظام الرئاسي ال يتناسب مع واقع المجتمع اللبنداني الطدوائفي   و.   (1)من ِقبل الشعب 

الدذي   0925ف األمر الذي يعيدنا إلى دسدتور  ما يجعله وطائفته متقدمين على سائر الطوائ،  ًاكون الرئيس ماروني)
صراع بين  الطوائف التي ستجد أنها غير مشاركة في الب وهذا ما قد يسّب( عتمد النظام الرئاسي بصورة غير مباشرةا

باإلضافة إلى عدم وجود عالقة بين هذا النظام ومنح الرئيس ح  تقرير حل مجلدس الندواب   . ( صنع القرار السياسي
اقتدراح مجلس الوزراء ، فيكدون مجلس الوزراء هو من يقرِّر المواجهة مع البرلمان وليس الرئيس ، لكن بناًء على 
يقرر الحل فقط لحسم النزاع بينهما وتجنيب البالد أزمة سياسية عبدر االحتكدام إلدى إرادة    يرفض أو قد الرئيس قد 

حصل هذا األمدر علدى   .  نب إحدى السلطتيدن المواطنيدن الذين يختارون من خالل االنتخابدات الوقوف إلى جا
سبيل المثال في النظام البرلماني األلماني ، عندما رفض الرئيس اقتراح حل البرلمان المقدم إليده مدن ِقبدل رئديس     

 .(9) 0913الوزراء في العام 
 

اللبناني ، ال سيما الدستور على أثر تعديل بعدما كانت صالحية الرئيس مطلقة في اتخاذ قرار حل مجلس النواب و
، حيث لم يكن يحتداج الرئيس إال لقرار معلل يتخذه بموافقة  1/1/0929 و 07/01/0927ه بتاريخ من /11/المادة 

ولم يكن مجلس الوزراء يتجرأ على معارضة الرئيس لكونه مجلس الوزراء ليصدر القرار القاضي بحل مجلس النواب 
 .يملك ح  إقالة الوزير أو حتى الحكومة 

 
باقتراحده تعديل الدستور استنادًا  ًابات قرار الحل الذي يقترح الرئيس اتخاذه مرتبط 0991وبموجب تعديالت عام 

من الدستور  51من الدستور ، باإلضافة إلى حالتين أخريين نصت عليهما الفقرة الرابعة من المادة  77ألحكام المادة 
مهورية إذا امتنع مجلس الندواب لغير أسباب قاهرة ، عن حدل مجلس النواب بطلب من رئيس الج" : وهما 

االجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متواليين ال تقل مدة كل منهما عن الشهر ، أو في حال ردِّه 
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دعت الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل ، وال تجوز ممارسة هذا الح  مرة ثانية لألسباب نفسها التي 
 ."إلى حل المجلس في المرة األولى 

   

من دستور  11للمادة  األساسيإن األسباب التي تدعو لحل مجلس النواب تشبه إلى حد بعيد األسباب الواردة في النص 
 وإذا كانت الغاية من السماح لمجلس الوزراء بحل مجلس النواب تهدف إلى منع هذا األخير من تعطيل الحياة.  0925

الدستورية والسياسية في البالد ، من جراء امتناعه عن االنعقاد طوال عقد عادي أو عقدين استثنائيين ال تقلُّ مدة كل 
منهما عن الشهر ، أو في حال رد الموازنة برمتها ، وعلى الرغم من استحالة توافر مثل هذه األسباب ، إال أن 

بإرادة الرئيس من جهة : وافرت شروطه يكون معلقًا بإرادتين في حال ت 0991عام اذ قرار الحل بعد تعديل داتخ
حيث يكون له ح  اتخاذ المبادرة والطلب من مجلس الوزراء حل مجلس النواب إذا ما توافرت الشدروط الدستورية 

ة أيضًا ، ونحن نرى لزامًا على رئيس دوبموافقة مجلس الوزراء من جهة ثانية إذا ما توافرت الشروط الدستوري
في نه الجمهورية اقتراح حل مجلس النواب إذا ما وجده يعطِّل الحياة التشريعية في البالد وفقًا لما هو منصوص ع

وهذا ما لم يقم به الرئيس لحود عندما أقفل الرئيس نبيه بّري المجلس النيابي لمدة ) الحالي من الدستور  51المادة 
 ( .ية في البالدسنتين تقريبًا األمر الذي عّطل الحياة التشريع

 
لحكم منفردًا أو لكي ييجل لالملك في بريطانيا يمارسه في القرن السابع عشر  كانفقد هذا الح  وء من حيث نشو

وبعدما باتت السيادة الوطنية تتمثل في البرلمان ، بات الملك يمارس هذا الح  . لمدة طويلة للغاية ذاتها المجلس  انعقاد
مارس من ِقبل رئيس الحكومة المسيول أمام البرلمان ، والملك هو الذي يعلن ات هذا الح  ُيبثّم . بمشاركة الحكومة 

 .  (01)هذا القرار من دون أن يكون له ح  التقرير فيه 
 

منه  02السلطة االستثنائية التخاذ قرار الحل بموجب المادة الجمهورية الخامسة الحالي الرئيس دستور منح في فرنسا 
يمنعه من اتخاذ قرار مماثل ألي سبب كان إذا ما تحققت الشروط الشكلية وهي عدم اتخاذ قرار  ئًا الي، حيث أن ش

من الدستور ، أي في حالة الظروف االستثنائية ولدى انتهاء والية الرئيس وقبل  05الحل أثناء تطبي  أحكام المادة 
وقد أقدم . ات التي جرت على أساس قرار الحل تسليم الرئيس الجديد ، وفي خالل مدة سنة تلي تاريخ االنتخاب

 .F »وكذلك فعل الرئيس 31/1/0951وفي  9/01/0952على اتخاذ هذا القرار في  « C.  De Gaulle »الرئيس

Mitterrand »  في حين تم استخدام هذا الح  لمرة واحدة في عهد الجمهورية الرابعة .   (00) 04/1/0911بتاريخ
اسُتخدمت هذه الصالحية في كل من النظامين وقد بصورة عامة ، .  (02) 0911عام    « Faure »من ِقبل حكومة
 . لبريطاني والفرنسي بأشكال مختلفةالبرلمانيين ا

 
مجلس النواب بشارة الخوري ، حّل الرئيس  0943وفي الفترة التي تلت إستقالل لبنان عام  0925في ظل دستور عام 

التمديد له متذرعًا بعدم وجوب إجراء العملية اإلنتخابية في موسم اإلصطياف كما أقدم إلتيان بمجلس يواف  على ل
، بحجة ضرورة تعديل القانون لتحقي  تمثيل صحيح للمواطنين  0913الرئيس شمعون على حل المجلس في العام 

وذلك إلزالة قيل عنه كما " التسوية " بموجب قانون  0951بينما حل الرئيس شهاب المجلس مرتين ، األولى عام 
بحجة أن الظروف العامة تستدعي ذلك لكن الهدف كان  0954، ومرة ثانية في العام 0911ثورة  ورواسب مسببات 

إال أن مرسوم الحل  0919، ثم حّل العماد عون المجلس في العام " النهج الشهابي" اإلتيان بمجلس ييمن إستمرارية 
وقد اعتبر مجلس ، ء انتخابات مجلس بديل كما يفرض الدستور الدعوة إلجرابقَي حبرًا على ور  لعدم اقترانه ب
 « Caduc »كأنه لم يكن شورى الدولة هذا المرسوم باطل 

 (03)  . 
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،  المجلس النيابي وغير الحاصلة على ثقة( فقط مسيحيينوزراء الميلفة من ثالثة )هذا فضاًل عن أن الحكومة البتراء 
 .ات رئيس الجمهورية من الناحية الدستورية لم تكن تتمتع بصالحي

 
الرئيس شريكًا في اتخاذ مثل هذا القرار ، إال أن هذه الشراكة تبقى ضعيفة فقد جعل  0991لعام الدستور اللبناني  أما

تحياًل إذا ما اعتبرنا أن هذه الصالحية تدخل ضمن الدور التحكيمي للرئيس ، إذ أن اتخاذ مثل هذا القرار بات أمرًا مس
 .  0991بعد تعديالت عام 

 
وقد تساءل الرئيس الهراوي عن سبب تقدم النائب نصري المعلوف بهذا االقتراح في الطائف ، بعدما وجَّه إليه أكثر 

 .( 04)من مرة سيااًل بهذا الخصوص إال أنه لم يتَل َّ جوابًا 
 

المجلس النيابي خشية افتعال فراغ كالذي حصل  ويقول إدمون رز  أنه شخصيًا كان مع عدم إعطاء الرئيس ح  حّل
وقد أورد رز  هذا  .، وأّدى إلى تعطيل الدولة ، ولوال بقاء مجلس النواب لتّمت تصفية الجمهورية  0911سنة 

 .وكّرره في مواقف إعالمية" دستور لقاء الوثيقة وال" الموقف في بعض بيانات 
 
الصعب ممارسته ، وأن سبب إقراره بالطريقة التي أقر فيها يكمن في أن الحل أن هذا الح  بات من  ورأى البعض 

رئيس الجمهورية ،  بداًل من كونهم السلطة ليجعلهم مطواعين  الذي كان يعتبر سيفًا مسلطًا على ريوس النواب
ح  الحكومة إلى حالة لينقل حالة االختالل المفرط لصال 0991األولى في الدولة ، لذلك جاء التعديل الدستوري لعام 

  . (01)اختالل جديد لمصلحة البرلمان 
 

ليس بين أيدي الحكومة ، وال بين أيدي الرئيس بل في أيدي المجلس النيابي أن ح  الحل اآلخر البعض اعتبر  فيما
خَرْين وهذا صحيح ألن المجلس الذي ال ينعقد طوال عقد عادي وآ.  (05)من الدستور  51نفسه وفقًا لنص المادة 

إقفال المجلس  جرىمستهجنة وحالة غريبة وفي . .  .استثنائْين ، يعني أنه راغب في حل نفسه بطريقة غير مباشرة 
 .، بتصّرف منفرد وتعّسفي من ِقبل رئيسه ( 2111-2117)تقريبًا لمدة سنتين 

 
ير المتبادل بين السلطتين التشريعية من الدستور ، جاء ليحدَّ من التأث 51الحقيقة أن ما أقره المشرِّع في المادة 

والتنفيذية ، حيث باتت هذه األخيرة مشلولدة لجهة عدم قدرتها على التأثيدر في السلطة التشريعية ، في مقابل عدم 
وبعدما حصر المشرِّع الدستوري . ن ِقبل السلطة التشريعية مبالحكومة تقييد المشرِّع الدستوري ح  طرح الثقة 

من الدستدور ، أضعف موقع الحكومة تجاه البرلمان  51س بالحاالت المنصوص عنها في المادة شروط حل المجل
 .وجعل النظام اللبناني أقرب إلى النظام المجلسي 

 
إذا أردنا أن نعلِّ  على الوضع الحالي لح  الحل الذي قلنا عنه أنه يتشارك في اتخاذه كلٌّ من رئيس الجمهورية و

أن ح  ومن الدستور ،  51ها في المادة نض النظر عن استحالة توافر شروطه المنصوص عومجلس الوزراء ، بغ
في النظام البرلماني البريطاني هو بيد رئيس الحكومة الذي يكون زعيم األغلبية ، الحل المتبع حاليًا على سبيل المثال 

ى تأييد هذه األغلبية ، وبالتالي فإن البرلمانية ، الذي يمارس هذا الح  كلما رأى أن الظروف مياتية للحفاظ عل
الصراع هنا يكون عمليًا بين الحكومة الحائزة على تأييد األغلبية النيابية وبين األقلية التي تشكل المعارضة داخل 

 . البرلمان ، وذلك بغية الحصول على دعم األغلبية ، واستمرار تولي السلطة التنفيذية 
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من عدم التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية  حالةولََّد فقد من الدستور  51المادة ص الخلل الموجود في ن أما
المادة ليصبح ح  الحل غير مقيد بأية شروط كما هذه لصالح األولى ، ما يقتضي إلغاء الشروط المنصوص عنها في 

سألة عدم التوازن بين السلطات لجهة الحال بالنسبة لح  المجلس في نزع الثقة من الحكومة ، وذلك لتدارك م يه
 .تأثيرها بعضها على بعض ، وألجل ُحسن تطبي  مبادىء النظام البرلماني 

 
وفي معرض نقاش أمام  ددفي هذا الص   « M. Debré »  ووزير العدل الفرنسي األسبرئيس الحكومة وقد قال 

يقتصر دوره لدى إقرار الحل على الطلب من سلطة ثانية  إن الرئيس الَحَكم: " الهيئة العامة لمجلس الدولة الفرنسي 
الفصل في هذا القرار ، وهذه السلطة هي الهيئة الناخبة التي إما أن تعاقب الحكومة فتختدار المجلس نفسه ، وإما أن 

لدائر بين ، ال يمكن للرئيس أن يقف موقف المتفرج في الصراع ا لذا.  (07) "تكافىء الحكومة فتختار مجلسًا جديدًا 
 .السلطتين التنفيذية والتشريعية بل يجب أن يكون قادرًا على الحسم تجنبًا لوقوع البالد في أزمة سياسية 

 
مبدأ الحكم المنفرد ، بل منح موقع الرئاسة القدرة على الفصل في لتكريس فيه ليس إن منح الرئيس هذه الصالحية 

وتحديدًا بين " الترويكا " المواقع التي طالما عانى منها لبنان تحت صيغة المنازعات الكبرى ، وإنقاذ النظام من حرب 
ك إذا رأت الحكومة أنها ال تستطيع أن تمارس مهامها في ظل المواجهة اعندذ.  (01)موقعي الرئاستين الثانية والثالثة 

مان ، فإنها تقترح اتخداذ قرار الحل وترفعه إلى رئيس الجمهورية الذي يدرس هذا االقتراح القائمة بينها وبين البرل
وينظر في مدى جديته وفي الغاية من اتخاذه ، وإذا كانت الحكومة في اقتراحها تهدف فعاًل إلى تجنيب البالد الوقوع 

،  0991دور الجديد المناط به بموجب دستور عام بناًء عليه ، فإن الرئيس يتخذ القرار استنادًا إلى ال. في أزمة حكم 
، إذ ينبغي عليه أن يدرس ه ولكن على الرئيس قبل اتخاذ هذا القرار أن يكون مدركًا المحاذير الناجمة عن اتخاذ

 .     (09)ن النتيجة يمكن أن تحرج الرئيس ألالموقف بحرص وحذر ودقة قبل اإلقدام على اتخاذ قرار الحل ، 
 

ن حياد الرئيس يفرض عليه ممارسة هذا الح  ألا أن الرئيس يلعب دور الَحَكم ، فإن النتيجة لن تيثر عليه بمولكن 
كلما استفحل النزاع بين الحكومة والبرلمان حيث ُتعتبر هذه الصالحية قمة العمل التحكيمي الذي يقوم به الرئيس على 

 :في هذا المجال    « P. Lauvaux »حد ما قاله 
 

« La dissolution c’est la manifestation suprême de l’arbitrage du chef de l‘Etat »
(20) 

 .   

لرئيس لالدستور من خالل اقتراح منح الرئيس والنواب ح  اقتراح تعديل الذي   0991الدستور اللبناني لعام  هذا وإن
اقتراح تعديل الدسدتور   من الدستور ، ومن خالل/ 75/التعديل فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب مادة 

على األقل على أن يبدي اقتراحه أكثرية ثلثي مجموع األعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوندًا  من ِقبل عشرة نواب 
، وبعد إحالة هذا اإلقتراح إلى الحكومة وجب عليها أن تضع مشروع التعديل خالل أربعدة أشدهر وإذا لدم توافد      

فإذا أصر المجلس على االقتدراح ، ينبغدي علدى    ثانية إلى المجلس إلعادة درسه  هتعيداقتراح التعديل على مة الحكو
وذلك وفقًا لما نصت عليه ما الطلب من مجلس الوزراء حل البرلمان إو المجلس إلى رغبتهرئيس الجمهورية إما إجابة 

 ل الوارد من مجلس الندواب بحد  الحددل ،    داح التعديع الدستوري اقتروهنا ربط المشّر. من الدستور  77المادة 
االقتراح بتعديل الدسدتور    منه أن /11/، حيث ورد في المادة  23/4/0931وكذلك فعل الدستور البولوني الصادر في

يمكن أن يرد من ِقبل ربع أعضاء البرلمان وكذلك من ِقبل الرئيدس ، وأن التصدي  على االقتراح المقدم من الدرئيس  
يرد فيها اقتدراح  إجراء أي تعديل عليه باستثناء الحالة التي راح من دون دالقتام إال كما ورد في هذا د يمكن أن يتال
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التعديل من الحكومة مصدقًا من ِقبل الرئيس ، وإذا كان االقتراح مقدمًا من ِقبل الرئيس فعليده أن يحدل البرلمدان إذا    
  .(20)ستطيع أن يصدر قانون التعديل كما اقترحه رفض المجلس التعديل ، باإلضافة إلى أنه ي

من مجمدوع   3/4رفضت الحكومة اقتراح التعديل الذي أصرَّ المجلس عليه بأكثرية إذا بالعودة إلى الدستور اللبناني فو
انطلقنا أعضائه ، مما قد يحمل الحكومة على اتخاذ قرار بحل المجلس بناًء على طلٍب من الرئيس ، وهنا نعود إلى ما 
ماسة " منه لدى الحديث عن دور الرئيس ، الذي إذا وجد ضرورة أو حاجة ماسة القتراح التعديل ، ونشدد على عبارة 

منبِّه للسلطات إلى الحاجة التي تستدعي القيدام بهذا التعديدل من خالل دوره ك، ألن الرئيس يمارس هذه الصالحية " 
السهر على احترام الدستور والمحافظدة  ته في بمقتضى مسيولي. دستورية ، وذلك لحسن سير عمل الميسسات ال (22)

فدي هدذا المجددال ، ألن    دسدتورية  أية مسيولية عليه على استقالل الوطن وسالمة أراضيه ، من دون أن تترتب 
تعدديل ،  الحكومة هي وحدها مسيولة أمام البرلمان ، كما أن  البرلمان مسيول أمام الشعب ، فإذا رفض البرلمدان ال 

يطلب الرئيس من مجلس الوزراء حل مجلس النواب ، وهنا يعود لمجلس الوزراء أن يرفض االقتدراح أو أن يوافد    
 .لبرلمان بسبب رفضه إجراء التعديلعليه ، األمر الذي يستدعي حل ا

بناًء على اقتراح الحكومدة ،   الدستوري الذي يمنح بموجبه رئيس الجمهورية صالحية حل البرلمانإذا ما أقّر التعديل 
فدي األنظمدة   بده  يتناسب مع دوره ال بل أكد على ما هو معمول للرئيس حقًا  أقّر قديكون ع الدستوري المشّرفإن 

حيدث  )البرلمانية التي يشبه فيها دور الرئيس التحكيمي دور الرئيس في ظل الدستور اللبناني ومن هذه الدول إيطاليدا  
المدادة  وفقًا ألحكام أو بمجلس واحد بعد أخذ رأي رئيس كل من المجلسين وذلك ، ان بمجلسيه للرئيس أن يحل البرلم

يقرر الرئيس الحل بناًء على اقتراح المستشار حيث )وإلمانيا .  27/02/0947الصادر في اإليطالي من الدستور / 11/
من الدستور الصادر / 40/مادة ألحكام ال وفقًا)واليونان ( . 23/4/0949من الدستور الصادر في / 51/بموجب المادة 

بات يتعارض في مواقفه مع توجهدات   ما وجد أن المجلس لوذلك بعد أخذ رأي مجلس الجمهورية ك 00/5/0971في 
وض رئيس الحكومة اتخاذ قدرار حدل المجلدس    فالرأي العام أو أنه يمنع حصول استقرار حكومي كما للرئيس أن ي

من الدستور الصادر في / 02/مادة )وحتى في الدستور الفرنسي ( من الدستور/ 35/مادة بموجب الفقرة الرابعة من ال
4/01/0911 . 

 :يكون نصها على الشكل التالي  03فقرة / 13/وعليه فإنه يقتضي إضافة فقرة إلى المادة 

  " .ينها وبين المجلس إليه الحكومة وذلك في كل مرة ينشأ نزاع حاد ب يحل مجلس النواب بناء على اقتراح تقدمه" 

فهي تنطلد  مدن دور   منح الرئيس صالحية حل المجلس النيابي  من أجلالدستوري أما عملية تقدير الحاجة للتعديل 
 التي ألزمت الرئيس بالسهر على احترام الدستور ، 49الرئيس استنادًا إلى ما ورد في الفقرة األولى من المادة 

« Le Président veille au respect de la constitution »        باإلضدافة إلدى كونده حدامي الحقدو« Le 

protecteur des droits » . 

المراف  العامة األمدر المدرتبط بسدالمة     يةيقوم بحّل المجلس النيابي منعًا لحصول أزمة حكم وتعطيل استمراروهو 
 .  « Salus populi suprema lex »الشعب وهي السالمة والشرعة األسمى
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باإلضافة إلى ضرورة االتفا  بين رئيس الجمهورية والرئيس المكّلف لتشدكيل  أما بالنسبة للتعديالت األخرى ، فإنه و
الحكومدة ، فرض الدستور االتفا  بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لدعوة مجلس الوزراء إلى االنعقداد  

أمدام  ولكن عقبة قد تقف أمام ممارسة الرئيس لهذه الصالحية ، . يًا استثنائيًا كلما رأى رئيس الجمهورية ذلك ضرور
زمات الضرورة المستجدة ، فقد ال يتف  الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء بوجدوب إجدراء هدذه    دتلبية تأمين مستل

 .الدعوة 

 
على . لهذه الدعوة يكون لرئيس الحكومة وجهة نظر مغايرة لتلك التي لدى رئيس الجمهورية ، فال يرى ضرورًة  قد 

من الدستور  ألجل منح رئيس  13من المادة  02معتبرًا أنه كان من األوف  تعديل الفقرة عّل  بعضهم هذا الموضوع 
الجمهورية ح  دعوة مجلس الوزراء استثنائيًا كلما رأى ذلك ضروريًا من دون أن تتم هذه الدعوة باالتفا  مع رئديس  

تقضي بدعوة مجلس الوزراء من دون أن يكون رئيس الحكومدة موافقددًا علدى     أحيانًاالحكومدة ، ألن الضرورة 
وباإلمكان اّتباع آلية لحسم هذا النوع من تباين . ذلك لسبب من األسباب ، فتكون نتيجة الخالف تعريض البالد للهزات 

.  (23)أن بأكثرية الثلثين على مجلس الوزراء واتخاذ قرار بهذا الش( أي ضرورة الدعوة)وجهات النظر بعرض األمر 
مجلس الدوزراء  إلى  حضورهولدى  للرئيسة على إجراء هذه الدعوة فإن دومكإذا لم يواف  رئيس الح ،  اًء عليهدبن

ألعمال وأن هذه الصالحية العائددة للدرئيس   استثنائية ومن خارج جدول الأن يطرح ما كان يريد طرحه في الجلسة ا
ئيس في طرح أي من األمور الطارئة على مجلس الوزراء ومن خارج جدول األعمدال  تشبه إلى حد بعيد صالحية الر

(24) . 
 

لجهة وجوب حصر ممارسة هذه الصالحية برئيس الجمهوريدة   صددمحمد المجذوب في هذا ال. دإننا إذ نييد ما قاله 
الوطن واستقالله ، عندما يرى  من دون موافقة رئيس مجلس الوزراء ، وذلك بسبب كونه حاميًا للدستور والمدافع عن

ه دعدوة إلدى مجلدس    أن هناك ظروفًا طارئة ال تحتمل انتظار انعقاد مجلس الوزراء في موعده العادي ، له أن يوّج
 تالوزراء لالنعقاد بصورة استثنائية ، لكنندا ال نواف  على الطرح القائل بأن لمجلس الوزراء أن يقددر مدا إذا كاند   

ستدعي هذا االنعقاد االستثنائي لمجلس الوزراء ، ألن  في ذلك نوعدًا مدن الرقابدة أو مدن     هنالك فعاًل ضرورة  ت
الرئيس في هذا المجال ، ألنه إذا لم يجد مجلس الوزراء ارسها االعتراض على السلطة االستنسابية أو التقديرية التي يم

فذلك قد يحرج الرئيس بصدورة  ، عقاد استثنائيًا ضرورة النعقاده ، بخالف ما قدَّره الرئيس عندما دعا المجلس إلى االن
مباشرة ، بحيث يجب أن يحصل التصويت داخل مجلس الوزراء فقط على الموضوع الذي يطرحه الرئيس ، من دون 

 . لإلنعقادالتصويت على توافر عنصر الضرورة 
 

في الجلسة العادية لمجلس الوزراء مدن   وعن القول إنه إذا لم تتم هذه الدعوة فللرئيس أن يطرح ما كان يراه ضروريًا
 .يفقد الموضوع المطروح طابعه االستنثنائي فأنَّ عنصر الضرورة قد ينتفي ،  ىرنخارج جدول األعمال ، 

 
عندما دعدا رئيس الحكومدة فياد حادًا نقاشدًا ة إستثنائيبصورة موضوع دعوة مجلس الوزراء لالنعقداد  أخذ

وأقّر مشروع االتفاقية المتعّلقة بإنشاء المحكمة   21/00/2115تثنائيًا إلى االنعقاد في السنيورة مجلس الوزراء اس
النافذ حكمًا ، بحجة أنه ال يجوز لرئيس الحكومة  (21) 21/00/2115تاريخ  2الدولية ونظامها بموجب المرسوم رقم 

ساس أن المبادرة في الدعوة تعود إلى رئيس منفردًا أن يدعو مجلس الوزراء إلى االنعقاد بصورة استثنائية وذلك على أ
 .  (25)من الدستور  13من المادة  02الجمهورية بصورة حصرية األمر الذي يخالف أحكام الفقرة 
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ن رئيس مجلس الوزراء بصفته هذه يملك صالحية مطلقة في دعوته لالنعقاد وف  ما نصت عليه إلكن في الواقع 
سواء بصورة استثنائيدة أو بصورة عادية ،  فهو ليس مجّرد رئيس ، الدستور  من 54الفقرة السادسة من المادة 

إداري لمجلس الوزراء بل أنه رئيس فعلي له ال سيما أنه المسيول عن تنفيذ السياسة العامدة التي يضعها مجلس 
ستثنائية ، إظروف ذلك إذا ما استدعت الوزراء مجلس ى الُعرف بأن يدعو رئيس الحكومة قضقد و.  الوزراء 
معتبرًا إياها غير شرعية على أثر استقالة ، كان رئيس الجمهورية في تلك المرحلة يقاطع الحكومة  إذاخصوصًا 

  .مييِّد له أرثوذكسي الوزراء الشيعة منها باإلضافة إلى وزير 
 

وبصورة إستثنائية وذلدك   بناًء عليه فإنه يقتضي منح رئيس الجمهورية صالحية دعوة مجلس الوزراء منفردًا لإلنعقاد
وفي كل مرة تكدون مصدالح   أو غيابه ، كلما وجد ضرورة وحاجة ماسة لذلك ال سيما في حالة سفر رئيس الحكومة 
على أن هدذه الصدالحية ال    .ذلك ستدعي البالد أو المواطنين مهددة بخطر محد  أو أن مقتضيات السالمة العامة ت

مدن   02الحكومة على هذه الدعوة بحيث يعدّدل النص الدستوري للفقدرة  أن تحجب مسألة اإلتفا  مع رئيس  وزيج
 :على الشكل التالي / 13/المادة 

 
 ".أو باإلتفا  مع رئيس الحكومة ،  منفردًايدعو مجلس الوزراء إستثنائيًا كلما رأى ذلك ضروريًا " 
  

االنعقاد استثنائيًا فإن ذلك ينسجم مع دوره كمدافع مجلس الوزراء إلى  منفردًاوإذا ما أتيح لرئيس الجمهورية أن يدعو 
عن الدستور وحاٍم له ولمصالح الوطن والشعب ، إذ أنه بحكمته قد يرى أن هناك ظروفًا دقيقة ال تحتمل انتظار موعد 
 انعقاد مجلس الوزراء األسبوعي ؛ حينئذ  يعود لمجلس الوزراء مجتمعًا أن يواف  على الموضوع المطروح مدن ِقبدل  

النعقاد الرئيس أو أن يرفضه من دون أن يدخل في تقدير عنصر الضرورة أو العجلة التي استدعت الدعوة االستثنائية 
 .مجلس الوزراء لما في ذلك من إحراج للرئيس 

 
حيث يعود لرئيس الجمهورية بعد اطالع مجلس  من الدستور 17أما بالنسبة للخلل الذي يشوب التطبي  العملي للمادة 

وعندما يستعمل ( أي شهر)وزراء ح  طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة إلصداره ال
الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يواف  عليه المجلس بعد مناقشته مرة أخرى ، وإقراره 

وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو .  بالغالبية المطلقة من مجموع األعضاء الذين ييلفون المجلس قانونًا
فإن ذلك يحصل من خالل إحالة القانون إلى األمانة العامة لمجلس  .إعادته يعتبر القانون نافذًا حكمًا ووجب نشره 

 الوزراء التي تبلِّغ رئاسة الجمهورية من دون مهلدة محددة ، بل تسري مهلة الشهر على إصدار القانون منذ تاريخ
المديرية العامة اإلحالة من مجلس النواب إلى األمانة العامة لمجلس الوزراء ، التي قد تتلكأ ألسباب مختلفة في إبالغ 

الرئيس بحيث قد تنقضي مهلة الشهر دون أن يتمكَّن الرئيس من االطِّالع الفعلي على القانون لرئاسة الجمهورية 
من الدستور التي  15ن ممارسة هذا الح  مما يقتضي تعديل المادة بصورة كافية ، األمر الذي قد يحرم الرئيس م

يصدر الرئيس القوانين التي أقرَّها البرلمان تسري مهلة الشهر لكي تمنح الرئيس مهلة شهر إلصدار القانون ، بحيث 
على / 15/ص المادة فيصبح ن. المديرية العامة لرئاسة الجمهورية  فعليًا منيداعه إحالتها على الحكومة وإمنذ تاريخ 

 : الشكل التالي 
  

يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة  النهائية في خالل شهر بعد إحالتها إلى الحكومة بطلب 
أما . المديرية العامة لرئاسة الجمهورية  لدىالقانون إيداع ا على أن تسري مهلة الشهر اعتبارًا من تاريخ هنشر
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ها فيجب عليه أن يصدرها في خالل خمسة أيام ويطلب صدارال إجتي يتخذ المجلس قرارًا بوجوب استعالقوانين ال
 . المديرية العامة لرئاسة الجمهورية لدىالقانون  إيداععلى أن تسري المهلة اعتبارًا من نشرها 

 
ك يدخل أيضًا في إطار تعزيز أما بالنسبة لمنح الرئيس صالحية تعيين بعض أعضاء المجلس الدستوري ، إذ أن ذل

 :من الدستور على الشكل التالي / 13/المادة على التحكيمي فيجب إضافة فقرة  هدور
 

 " .يعين أربعة من أصل عشرة من أعضاء المجلس الدستوري "   - 04
قانون رقم والمعدل بموجب ال 211/0993 ولهذه الغاية يجب إضافة فقرة إلى نص المادة الثانية من القانون رقم

 :على الشكل التالي هذه نص الفقرة عدل وي 4/2/2111الصادر بتاريخ  511/2111
 
 .. ..ن رئيس الجمهورية أربعة أعضاء يعّي – 0" 
 ... .ينتخب مجلس النواب ثالثة أعضاء  – 2" 
 ... " .تنتخب الحكومة ثالثة أعضاء  – 3" 
 

م ، الراعي ال اآلمر درتباطه بدور الرئيس الَحَكم ال الحاكال 0991عام أن نكون قد عالجنا جانبًا من دستور في نأمل 
 .حكم حيادي ال طرف ، حياده إيجابي ال سلبي ، دوره فاعل وتوافقي ال تعطيلي سلطة رئيس ، رئيس لدولة ال 
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