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شــتلر رســـالة رلـــير الجمهوريـــة ميشـــا  عـــو  إلـــى مجلــر النـــواك مـــو  ملـــ  تـــ  ير تشـــتي  الحتومـــة 
ي بـــري فـــي الفتـــرة المافـــية وتـــوي فـــي الجلســـة النيابيـــة فالقـــة الحمـــاوة والســـخو ة التـــالجديـــدةل الحـــدث اأ

 . صصر لهذا اأمر والتي أجرير على مرملتين
يـ  التي تتالر قب  مقاربة ماهية الرسـالة فـي السياسـة والدسـتورل تمحـورت مـو  مـا أدت إلسئلة لكن اأ 

وكــا  الســ ا  . راده الــرلير عـو  ألــى عتــر مـا إدى أتلـ  الرســالة والخـرذ الــذه مققتــ  والـذه يبــدو أ ـ  
اأيمــة هـ  فــي اامتـا  بعـد تصــور مـ  وشـي  أو ا تــراذ إيجـابي لأليمـة الحتوميــةل أ  أ  أمـد : هـماأ

 ! بات مفتوما على ال أفق متى أ  البعض اعتبر أ   سيستمر متى  هاية العهد الحالي؟
والرســالة تتضــمن دفعــا للمســ ولية عــن العهــد فــي اتجــاه الــرلير المتلــ  ســعد الحريــره الــذه اعتبرتــ   

منحـ  عاجزا عن التشتي ل كما في اتجاه المجلـر النيـابي الـذه تضـع  فـي وجـ  معالجـة التكليـ  الـذه 
للحريـــره مـــا قـــد يفســـر ب  ـــ  توجـــ  لفـــتس جبهـــة جديـــدة فـــد المجلـــرل تصـــ  إلـــى مـــدود التلـــويس بتقـــديم 

إلـــى اصـــطفاي عمـــوده علـــى أســـا   اســـتقاالت جما يـــة منـــ ل مســـب الـــبعض. وهـــو مـــا يـــ ده بـــدوره
الصالميات بنـاء علـى  لةيـة مذهبيـة وطالةيـةل مـا يعمـق اأيمـة ويزيـدها تعقيـدا. وكـ  ذلـ  ينطلـق مـن 

 ض كامن لعو  اتفاذ الطال  يظهر ك  يو  محمال اياه ك  ما جرى.رف
  عنـــوا  االعتـــراس اأساســـي يتعلـــق با عـــدا  التـــواي  بـــين الطوالـــ  علـــى مســـاك المســـيحيين أعلـــى  

ولكــن هــذا المعنــى مــن االعتــراس ال . وشــراهتهم فــي النظــا ل والســيما إفــعاي موقــع رلاســة الجمهوريــة
 .في  رموي مسيحيو  سابقا والمقايقتصر على عو ل وقد شارك  

ذاتها بـوالواقع أ  النتيجـة الكبيـرة أو الخالصـة اأساسـية التـي ا تهـر إليهـا جلسـة المجلـر النيـابي تقـد   
  الـــرد علـــى الرســـالة الرلاســـية تجـــاوي كـــ  التقـــديرات المســـبقة أإذ . الجـــواك علـــى الســـ ا  ا  ـــ  الـــذكر

تلــ  ســعد الحريــره وتركــز علــى اتهامــ  لعــو  بالتعطيــ   صوصــا لجهــة الــرد الــذه أتــى بــ  الــرلير الم
 .وعم  ك  شيء في سبيل 

  أوإذا كــا  مــن المســتبعد ا  يتــو  الحريــره أمــرذ ل ــر الجســور المحتملــة مــع العهــدل فــ   الوافــس  
بقــاء  صــومت  لــرلير إالحريــره قــرر تصــعيد الموقــ  وا تــار الــرلير عــو  علــى وجــ  الخصــو  مــع 

 . برا  باسي التيار الوطني الحر ج
ولعــ  اأمــر ا  ــر الــذه ال يقــ  أهميــة فــي بعــده الدســتوره والسياســي تملــ  فــي مضــمو  القــرار الــذه  

صــدر عــن المجلــر بعــدما وفــع  رلــير مجلــر النــواك  بيــ  بــرهل وهــو موقــ  يلبــر تكليــ  الحريــره 
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 . الرســــــالةويــــــرفض أه اتجــــــاه لتعــــــدي  الدســــــتور بمــــــا يــــــرد مباشــــــرة علــــــى االيحــــــاءات التــــــي تركتهــــــا 
وقد  لصر الجلسة إلى اصدار موق  لم يصوت علي   واك تكت  العهد ومعهم  ـواك القـوات اللبنا يـة  

ــم يــرد  ــه دســتوره ل ــر مــو  مســار هــذا  تــاله رلــير مجلــر النــواك وفبــر تكليــ  الحريــره طالمــا ل
ة المتلـ  وم كـدا علـى فـرورة المضـي قـدما وفـق االصـو  الدسـتورية مـن قبـ  رلـير الحتومـ التكليـ ل

للوصــو  ســريعا الــى تشــتي  متومــة جديــدة باالتفــاذ مــع رلــير الجمهوريــةل وهــو مــا يعنــي الت هيــد عبــر 
 .التفسير السياسي على أمقية موق  الحريره 

بــواك لتشــتي  الحتومــة فــي وجــ  مــا   تفــتس اأأمــن  اميتــ  يقــو  موقــ  الــرلير عــو  علــى ر بــة فــي  
 ـــر مـــاس فـــي التعطيـــ  ويريـــد تحميلـــ  مســـ ولية هـــذا صـــدر مـــن مواقـــ  فـــده يـــومي بـــ   الفريـــق ا 

 التعطي .
رارا وهو يعتبر ردا على من يتهم  بسعي  إلى تعدي  الطال  والدستور بالقو  إ  هذا االتها  وج  ل  مـ 

حـ  وتكرارا قب  إرسا  الرسالة وبالتالي ما يصدر ماليا ي شر إلى ر بة في التصعيد السياسي ولير الب
  كما يتمنى رلير الجمهورية من رسالت  إلى المجلر. وال يخفي الت هيد أ  مطلقي في الوصو  إلى م

المواق  يريـدو   قـ  النقـان مـن  قـان دسـتوره علمـي وموفـوعي ووطنـي إلـى  قـان طـالفي ومـذهبي 
 وغير سياسي.

 تــر فــي أعقــاك الجمــود الــذه أصــاكأويتــرر الــرلير عــو ل  قــال عنــ  فــي بيئتــ ل إ  الرســالة الرلاســية  
عملية الت لي  وسفر رلير الحتومة المتل  سعد الحريره من مين إلى ل ر إلى الخاري وعـد  تجاوبـ  
مـــع الـــدعوات المتكـــررة التـــي وجههـــا الـــرلير عـــو  لـــ  للحضـــور إلـــى قصـــر بعبـــدا والبحـــ  فـــي تشـــتيلة 

ير عـو  متومية تحقـق المشـاركة الوطنيـة والميلا يـة والتـواي  واال تصـا . ويشـير هـ الء إلـى أ  الـرل
طلــــب مــــن النــــواك تحديــــد مــــوقفهم مــــن الوفــــع الحتــــومي أ  تســــمية الحريــــره تمــــر مــــن قــــبلهم فــــي 
االستشـــاراتل مـــذكرين بـــ   الـــرلير الحريـــره وفـــع تشـــتيلة ال تتـــوافر فيهـــا مبـــاد  التـــواي  والميلا يـــة 

 واال تصا  التي تهدي إلى تحقيق الشراهة الوطنية المطلوبة.
لـــى أ  هنـــاق مقـــالق ال بـــد مـــن ااشـــارة إليهـــا وهـــي أ  مطلقـــي إ تبـــاه ويلفـــر اصـــحاك هـــذا القـــو  اال 

لقـاء عقـد بــين الرليسـينل لكـنهم اغفلـوا عــن ذكـر ا ـ   ــال   ١٨االتهامـات بحـق الـرلير عــو  ذكـروا ا  
هــذه اللقــاءات كــا  الحريــره يصــر دالمــا علــى الطرومــات  فســها علــى الــرغم مــن أ  الــرلير عــو  فــتس 
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التي اقترمهـا الـويير السـابق وليـد جنـباله عليـ ل  ٢٤ رها ت ييده لصيغة لا  المجا  الهلر من م ل وك
   الحريره لم يعلن متى الساعة ت ييده لهذه الصيغة.أعلما 

 علـنأ  ـ  أ رين تمستوا بالموق  القال  ب   الـرلير يريـد الللـ  المعطـ ل فـي مـين   ا ألى إويشيرو   
سـميا ر عى إلي ل كما أ  البطريرق المـارو ي بشـارة الراعـي  قـ  هلر من مرة أ   ال يريد هذا اللل  أو يسأ

قب     ال يريد اللل ل ومع ذل  ال تـزا  مواقـ  تيـار المسـتأما تبلغ  من من عو   ال  ييارت  ل  لجهة 
 ورليس  تروي ذل .

وتشـــدد علـــى أ  القـــو  بـــ   الـــرلير  ـــال  الدســـتور قـــو  مـــردود أ  كـــ  كلمـــة فـــي الرســـالة الرلاســـية  
لير لـى مـواد الدسـتور وبنـود وفيقـة الوفـاذ الـوطني وبالتـالي ال يوجـد اه مخالفـة للدسـتورل والـر إتندت اس

صـــارل النـــواك بـــالواقع وكـــا  ينتظــــر مـــنهم موقفـــا أ  اســـتمرار الوفـــع علــــى مـــا هـــو عليـــ  ال يجــــوي 
  صوصا في الظروي الراهنة التي تمر بها البالد.

    يغيـر الطـالأ  االدعـاء ب  ـ  يريـد أمـن المواقـ  المعلنـة  ويعتبر رلير الجمهورية أ   مـن الوافـس 
  ك  ما طرم  في رسالت  هو من ومـي الدسـتور ووفيقـة الوفـاذ سا  ل  من الصحة أأوالتنكر ل ل ال 

ة بـ   و مـداور أين يوجـد فـي الرسـالة الرلاسـية مـا يشـير صـرامة أذا كا ر لديهم الجرأة فليلبتوا إالوطنيل و 
 الطال  أو ينتهت .الرلير يتجاوي 

 هـم يعرفـو   هم عملـوا علـى تطييـ  الرسـالة الرلاسـية لعـد  مقاربتهـا بموفـو ية أ  صام  بأوهو يتهم 
  ك  كلمة وردت في الرسالة هي مقيقة ال لبر فيها. وهم يريدو   زع مـق الـرلير فـي المشـاركة فـي أ

لعبـــارة الباالتفــــاذال الـــواردة فــــي    يتـــو  مجــــرد موقـــع علــــى المرســـو   الفــــاأتـــ لي  الحتومـــة ويريدو ــــ  
  يتــو  شــريتا فــي التــ لي ل ويشــير مــن فــي بيئــة العهــد فــي هــذا أالدســتور... وإلغــاء مــق الــرلير فــي 

ه وييـر أقالـة إساسـي فـي مرسـو  التشـتي  وفـي أالمجا  إلى أ  الرلير يوقع مرسو  التكليـ ل وتو يعـ  
  يتــو  لــ  رأه فــي مــا يوقــع؟ أ  يوقــع مــن دو  أه تبــدي  يحصــ  فــي الحتومــةل فكيــ  يريــدو  أوفــي 

  يتـو  لـ  أ  يتحمـ  الـرلير مسـ ولية تو يعـ  علـى المراسـيم مـن دو  أهما يس لو : ه  من المنطقـي 
 رأه في ما يوقع؟

  أ  فريــق المســتقب  يحــاو  مــر أ  يعــري النــواك هــذا اأأراد أ  الــرلير عــو  ألــى إويشــير هــ الء  
لي  لتقديم إ  الحريره لم يتجاوك مع الدعوات التي وجهر أقتهال وال سيما مور على غير مقييصور اأ



 
30/50/1202  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  

(  115رقم )                  
 
 

6 
 

وييــرا كمــا توافــق الفرقــاء  تيجــة مســاعي البطريــرق الراعــي والــرلير بــره وجنــبالهل وقــد  ٢٤تشــتيلة مــن 
 مم  التكلي  وصار يتنق  من متا  إلى ل ر.

 اأرأسفف. و و يترففر هفف ال   موقففع نففوا له ملفف  موقففع متم سفف  ليرففر ننفف  ك يففروا وال ر ففر  نلفف  
ه رسالة رلير الجمهورية مليئة بالمغالطات وفيها تحوير للوقالع التي مصلر في تكلي  الرلير الحرير 
ة بمهمة تشتي  الحتومة متى اللحظة الراهنةل ولع  التباين في مس لة التشتي  الحتومي هو لب المشتل

 . الذه يسقط  فس  على الرسالة لير أهلر
   ما تقو  علي  وجهة  ظر العهـد هـي مخالفـة تمامـا وبدفع  عن  فس  تهمة التعطي ل يترر الحريره ب 

 لــى وقــالع الخــالي علــى التشـتيلة الحتوميــة التــي باتــر معروفــةإومــن دو  العـودة . لمـا قالــ  فــي رســالت 
وجهــة النظـــر لــى إ  تـــتم العــودة مــرة أ ـــرى أوهــي ليســر قابلــة للحـــ  أقلــ  فــي المـــدى المنظــورل يجــب 

مــن الدســتور وإ  كــا  يعطــي  53مــن المــادة  10  البنــد أالدســتورية التــي تقابــ  مجــة الرلاســةل بــالقو  
مـا  ـه  رلير الجمهورية الحق بتوجي  رسال  الى مجلر النواك في قضايا وطنية عامةل إال أ   وفي

ريسل وبمــا ينســجم موفـوع تشــتي  الحتومــة فـ   الدســتور قــد أوفــس أمتامـ  وقواعــده بشــت  وافـس وصــ
  مع مباد  النظا  البرلما ي القالم على أسا  مبدأ الفصـ  بـين السـلطات وبمـا يلـز  كـ  سـلطة أ  تلتـز 
 .مــــدود صــــالمياتها وأ  ال تتجــــاوي مــــدود هــــذه الصــــالميات أو تطغــــى علــــى صــــالمية ســــلطة أ ــــرى 

ا رلــير الحتومــة ل  صــر علــى أ  رلــير مجلــر الــويراء وهــو هنــ2مــن الدســتور فــي البنــد  64فالمــادة  
المتلــ  ســعد الحريــرهل يجــره االستشــارات النيابيــة لتشــتي  الحتومــة وبعــد ذلــ  يضــع باعتبــاره رليســا 
للحتومة ومس وال عن أعمالها أما  مجلر النواك مشروعا لتشتيلها بما ي من الخـروي بحتومـة منسـجمة 

رل وبالتـالي يقتـ. فقـة اللبنـا يينومتضامنة وذات فعاليـة وقـادرة علـى أ  تنـا  فقـة مجلـر النـواكل وكـذل  
ر علــى رلــير الجمهوريــة التشــتيلة التــي ا تهــى اليهــا ويــتم التــداو  والنقــان والتفــاهم فــي شــ  ها مــع رلــي

الجمهوريــةل ويصــدر رلــير الجمهوريــة  تيجــة ذلــ ل باالتفــاذ معــ  مرســو  تشــتيلها وفقــا لمــا يــنه عليــ  
 .الدستور

ـــرأه العـــا  الســـني الرســـمي والشـــ  ـــة  فســـ  دور ويـــرفض ال ـــير الجمهوري ـــد للحريـــره إعطـــاء رل عبي الم ي
لـى إعطـاء  فسـ  دور إالوصي على مهمة ودور رلير الحتومـة المتلـ  لتشـتي  الحتومـة وتجـاوي ذلـ  

و أو وفـع قيـود أالضابط والمحدد لمهمت ل سـواء لجهـة إلزامـ  بمعـايير يحـددها لـ  فـي تشـتي  الحتومـة 
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مالة من التبعية لرلير الجمهوريةل وبما ينزع عـن رلـير الحتومـة تباعها بما يجعل  في إشتليات يجب 
 .دوره الدستوره المبادر والمس و ل عن عملية تشتي  الحتومة

وبذل  تطيس رسالة رلير الجمهورية ب متا  الدستور الوافحة والصريحة وبمبدأ الفص  بين السـلطات  
ير مــا يشــت  ا قالبــا مقيقيــا علــى الدســتور لــ. يوباأســر التــي يقــو  عليهــا النظــا  الــديموقراطي البرلمــا 

جديدا على أداء الرلاسةل ما ي ده الى توريط البالد كلها فـي لحظـة مفصـلية  طيـرةل فـي جـد  سياسـي 
 ودستوره ب  وطالفيل تمتنر البالد من الخروي من  وفي امتا ها تجاويه مع تو يع الرلير عو  مرسو 

ليــ  رلــير الحتومــة المتلــ ل ويرســلها إلــى مجلــر النــواك إها تشــتي  الحتومــة وفقــا للصــيغة التــي قــدم
المنــاه بــ  إعطــاء الحتومــة اللقــة أو مجبهــا عنهــال بــدال مــن تــوريط المجلــر النيــابي فــي  قــان ال طالــ  

 .من 
  الــرلير المتلــ  لديــ  المتســع مــن الوقــر ومــن ألــى هــذه البيئــة هــو إمر بالنســبة با تصــارل فــ   فــاأ 

ه فــغوه مهمــا كــا  أو أه قيــد دســتوره يمنــي ومتــى سياســيل أمتــ  بعيــدا مــن الصــالمية لتــ لي  متو 
والعهد يعري تماما ذلـ  ومنـ  ا طلقـر دعـوة رلـير التيـار الـوطني الحـر اجـراء تعـدي  دسـتوره .  وعها

 .في هذا المضمار يشم  رليسي الجمهورية والحتومة
  تكـو  أ وأ  ال صـالمية لـرلير الجمهوريـة فـي ا تيـار الـويراءل أ  من في بيئـة الحريـره يـرى أكما  

حة علـى للقـوات المسـلل  مصة ويارية في الحتومةل باعتباره رلير الدولـة ورمـز ومـدة الـوطن والقالـد اأ
التي تخضع لسلطة مجلر الويراءل ول  الحق في ترؤ  جلسات مجلر الويراء عنـدما يشـاءل مـن دو  

 ـ  فـي موقـع الحتـم بـين السـلطاتل وأ  تد لـ  فـي أمـا يعنـي . ى القـرارات فيهـا  يحق ل  التصوير علأ
  أ ــ  يصــدر المراســيم باالتفــاذ بينــ  وبــين الــرلير المتلــ ل ينبغــي أتــ لي  الحتومــة مــن  ــال   بــارة 

 .يتو  من الموقع الحتمي ولير من موقع الشري  في الت لي  وفي ا تيار الويراء و الف 
 وأو رئفيم مجلفم ايف م  أا حصفل  تن يفة لفرئيم وم.ور فة أجل منذ االسفتهل  ل  لس والواقع أ   

 ا رئيم حكومة، حت  ولو ك ا رئيس  مكلف ، فم  حصل من س به ت نل  مستوى الرئ س ت ال لث ك
حي افف ، أو أمنفف  نسففكر  أو ظففرف سي سفف  أصفف  ا اليل،ففة، ولففو ت فف   فف    فف ر  أبمبفف ةرب بيفف  

 وودا وف  ح الت م دوةب مل ا ةرب
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لى مجلر النواك لم تحص  في تاريخ ت لي  الحتومـاتل ومـا مصـ  فـي إفمل   طوة الرسالة المعنية  
ى لـإ  بعض الرؤساء كلفوال وعندما وجدوا صعوبة في ت لي  متوماتهم بادروا مـن تلقـالهم أهذا التاريخ 
 .عن التكلي  االعتذار

فالتصــوير علــى  ــزع . وكا ــر الدعســة الناقصــة هنــا ترتكــز علــى عــد  التقــدير السياســي لحظــة كهــذه 
ره يـدوا الحريـأفالـذين . صـالل لـن يغيـر شـيئا فـي المعادلـةأالتكلي  وا  كا  لم يحدث ولم يتوقع  العهـد 

ا ل إذ مـــا يالـــو و يغيـــروا مـــوقفهم منـــ أو  ـــواك مســـتقلينل لـــم ينقلبـــوا عليـــ  أفـــي التكليـــ  مـــن كتـــ   يابيـــة 
 . هلرية النيابية ال تزا  ت يده  اأأيتمستو  ب ل ما يعني 

ويقو  معنيو  في هذا المضمار إ  مجلر النواك ما أمدث في ما مضى ولن يحدث اليو  سابقة فـي  
 ـرىل علمـا أ  فـي تـاريخ رلاسـة أما  سابقات على مسـتوى رلاسـات أفتس الباك ي  أهذا المجا ل يمتن 

كـذل  . صـالأ  اجتمع مجلر النواك و ـزع فقـة مـن رلـير جمهوريـة كـا  ا تخبـ  ألم يحص  الجمهورية 
لــى االســتقالةل إذ كــا  كــ  رلــير مهمــا مــر فــي  ــروي إلــم يســج  مصــو  فــغط علــى رلــير ودفعــ  

و علــى مســتوى البلــد يــرفض االســتقالة ويصــر علــى البقــاء فــي ســدة أصــعبة علــى المســتوى الشخصــي 
ا ه سابقة من هذا النوعل ويتضامن معـ  فـي هـذأ يرة من واليت ل منعا امداث الرلاسة متى اللحظة اأ

 . ليهال متى لو كا  بعضها يعارف إالموق  من في البيئة التي ينتمي 
واأمر  فس  ينطبق على رلاسة مجلر النواك التي  ادرا ما  ري رلـير مجلـر منهـا باالسـتقالة طوعـا  
  الدســتور المنبلــق مــن إتفــاذ الطــال ل الــذه جعــ  واليــة المجلــر أو بنــزع اللقــة منــ ل علمــا أو عنــوة أ

سنواتل يقضي بطرل اللقة برلير المجلر و الب  بعد سـنتين ال تخابهمـال بنـاء علـى عريضـة  4النيابي 
اذ هلريـــة اللللـــينل لكـــن هـــذا اأمـــر لـــم يحصـــ  يومـــا منـــذ دســـترة اتفـــأ ـــواكل وتنـــا  موافقـــة  10يوقعهـــا 

 .الطال ل ال  ال  عهد الرلير السابق مسين الحسيني وال في عهد الرلير الحالي  بي  بره 
  ا تيارها يتم سياسيا وطالةيا في ل ل لذل  من الصعب أمن هنا ف   قصة الرلاسات في لبنا  تروه  

صــبس وهنــا فــ   الــرلير المتلــ  تــ لي  الحتومــة ي. عـز  رلــير مــن منصــب  بمعــز  عــن هــذين العـاملين
.   يعزلـ أمـد ألـى االعتـذار ال يسـتطيع إفـ ذا لـم يبـادر هـو . صي منذ لحظة تكليف  كرلير الحتومة اأ

ه  ه يقيده بمدة يمنية لت لي  متومت ل وربما تكو  هذه فغرة مـن اللغـرات التـي أفالدستور ال يتضمن 
الــلالث و ارجهــال   ــرى وعلــى مســتوى الرلاســاتأتعتــره اتفــاذ الطــال  فــي هــذا المجــا  وفــي مجــاالت 

هلـــر مرو ـــةل  صوصـــا علـــى مســـتوى تكـــوين أوهـــذه اللغـــرات ينبغـــي معالجتهـــا مســـتقبال لجعـــ  الدســـتور 
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طبعــا هــذا مــن  اميــة المبــدأل امــا عــن  .الســلطات الدســتوريةل بمــا يجنــب الــبالد الفــراس والتعطيــ  وســواه 
 .تطبيق ذل  فهو أمر مستبعد اليو 

ع   وقـأأدرق النيابيل فمة من يقو  في بيئة رلير الجمهورية إ   واليو ل بعد فش  مسعاه في المجلر  
رسالت  سيتو  سلبيا لير فقط في بير الوسط وإ ما في مقرات أ رى ال تجـد اه جـدوى منهـال ولكـن لـم 
يعــد فــي اســتطاعت  البقــاء متتــوي اليــدين فيمــا يمــر الشــهر تلــو ا  ــر مــن دو  أ  يبــادر الحريــره الــى 

 . أسر سليمةل وعلى قاعدة الشراهة الحقيقيةتشتي  الحتومة وفق 
  يحمـ  النـواك الـذين أوكا  على الـرلير عـو  أ  يتحـرق فـمن المسـامة التـي يجيزهـا لـ  الدسـتور و  

  يرفعـــوا أ  يضـــغطوا عليـــ  لدفعـــ  الـــى التشـــتي  وإمـــا أســـموا الحريـــره مســـ ولية  يـــارهم وتبعاتـــ ل ف مـــا 
 .ع  في ت  ير التشتي  وعرقلت الغطاء عن ل وإال ف  هم سيتو و  شركاء م

تكليــ  الحريــره ب هلريــة  يابيــة تــم غصــبا عــن عــو  الــذه كــا  قــد   ألــى إيشــير الكليــر مــن المتــابعين  
مــذر النــواك عشــية االستشــارات الملزمــة مــن تــدا يات تســمية الحريــرهل لكــن أغلبيــتهم لــم تتجــاوك مــع 

هلـر مـن  صـ  عـا  أواليـو ل وبعـد مـرور . التحذير الرلاسي وأصرت على تكليـ  رلـير تيـار المسـتقب 
لــى إه أ  يعــود إلــى المربــع اأو  أوكــا  ال بــد لعــو  مــن . علــى التكليــ ل مــا  الوقــر لجــردة الحســاك

السلطة التشريعية التي فوفر الحريرهل ليصارمها بالحقالق ويضعها أما  مسـ ولياتها لعلهـا تسـتخله 
 .العبر الضرورية وتتصري بموجبها

  الوقــر الضــالع هــو متلــ  بالنســبة إلــى عــو  الــذه يعــيا العــد العتســي ال تهــاء واليتــ  أوعلــى رغــم  
  ذلـ  ال يعنــيل أال إميـ  تضـع  القـدرة علـى التعـويض كمـا هــي مـا  كـ  رؤسـاء الجمهوريـة سـابقال 

   العهد ينتهي ب  كي  سينتهيل وبالتالي لير المهمأ  يقب  بشروه الحريره أ  لير المهم أمسب ل 
 ه متومة  تحدث؟أ  تتشت  الحتومة ب  عن أفقط 
هــة  يـرال واليـو  لديـ  أوراذ لمواجأوقـد لـول الـرلير عـو  بتلـ  الرسـالة كليـرا فــي المافـي متـى أطلقهـا  

هــ  االمتمــاالت وهــي قيــد الــدر ل ويمتنــ  اتخاذهــا المقــا أ ــ  ال يســتطيع أ  يبقــى متفرجــا علــى مــرك 
التـدقيق الجنـالي  وهو سيتابع معارك  على صـعد .حرق ساهنااالستنزاي التي يتعرس لها من دو  أ  ي

ور وااصالل والمحاسبة وتطوير النظا  وتغيير ماهم البن  المركزه بعـد وقـوع اال هيـار المـالي وهـي أمـ
 . أوا ها سيظ  قالما
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وهـــي معـــارق يقـــ  الـــرلير عـــو  وباســـي  فـــي وجـــ  منظومـــة متكاملـــة متمـــر طـــويال يشـــت  الحريـــره  
لــى المجلــر ســوى إوليســر رســالة عــو  .   العهــد  ســر معركتــ  معهــاألــى إلفــر الــبعض واجهتهــال وي

ـــة التـــ لي  إ  الرســـالة ربمـــا ســـت ده فقـــط أويمتـــن اعتبـــار . وامـــدة مـــن تلـــ  الخســـالر ـــى تحريـــ  عجل ل
ة الحتـــومي المتجمـــدة بفعـــ  الخالفـــات الســـالدة بـــين المعنيـــينل التـــي تنتظـــر بـــدورها اال فراجـــات االقليميـــ

 .الدولية
 

 حرا الصلحي ت
فــي أيمــة ذات منحــى ويطــرل كــ  ذلــ  الســ ا  مــن جديــد مــو  ماهيــة المســتقب  بــين العهــد والحريــرهل 

 دستوره لكن أساسها سياسي وطالفي مللما أ  ملها سيتو  كذل .
  اأيمــة ليســر قريبــة الحــ ل ســيبقى الحــدي  قالمــا عــن لليــة أومــع اســتعار مــرك الصــالمياتل وبمــا  

 53حتومة الذه يصدر باالتفاذ بين رلير الجمهورية ورلير الحتومةل بحسـب المـادة مرسو  تشتي  ال
اسي   الح  سياسي وسيبقى سياسيال و اري هذا االتفاذ السيأوالفقرة الرابعة في الطال ل وهو ما يعني 

بـــين الرليســـين عـــو  والحريـــره ال يصـــدر المرســـو  كو ـــ  يحمـــ  تو يـــع الرليســـينل وبالتـــالي ال يســـتطيع 
   يتفقا وال مفر من ذل .أ  يتفرد في التشتي  من دو  ا  رل وبالتالي فمحتو  عليهما أمدهما أ
لكن الس ا  سيبقى في المدى الذه تبلغ  صالمية رلير الجمهورية في المشاركة في عمليـة التشـتي ؟  

جــب هــذا وهــ  علــى رلــير الجمهوريــة فقــط التو يــع أو االهتفــاء بضــرك تشــتيلة الــرلير المتلــ  عبــر م
 التو يع الذه ال تبصر الحتومة النور من دو  ؟

مــن تلــ  الصــالميات  ــه  4مــن الدســتور تعــدد صــالميات رلــير الجمهوريــة وفــي الــرقم  53والمــادة  
الدســتور علــى أ  يصــدر رلــير الجمهوريــة مرســو  تشــتي  الحتومــة باالتفــاذ مــع رلــير مجلــر الــويراء 

ير شــتليال ورلــير الجمهوريــة لــير فــي وفــع الصــالمية وبالتــالي االصــدار هــو مفهــو  دقيــق جــدا ولــ
لـى تلـ  الصـالمية التـي تفـرس علـى الـرلير التو يـع فـي إالمقيدة. ففي العلم الدسـتوره هنـاق مـا يشـير 

  ماالت معينةل لكن هنا لرلير الجمهورية صالمية دستورية كاملة وهو لير مقيدا بـالتو يع وفـي امتا ـ
 اال تيار بين التو يع وعدم .



 
30/50/1202  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  

(  115رقم )                  
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  على رلير الحتومة المتل  بح  الموفوع مع رلير الجمهورية والعتر صـحيسل فـال أوهذا يعني  
يسـتطيع رلـير الجمهوريـة فـرس تشـتيلة مـا علـى رلـير الحتومـةل لـذا فالتشـتي  مشـترق فـي االتجــاهين 

  اصة وا  رلير الحتومة ال مدة لدي  في تقديم التشتي .
ظريــات دســتورية تقــو  إ  رلــير الجمهوريــةل كمــا ســمى رلــير لــى  إوذهــب بعــض المقــربين مــن العهــد  

الحتومــةل فهــو يســتطيع ســحب هــذا التكليــ . وطــرل الــبعض صــالمية رلــير الجمهوريــة فــي إطــار مــا 
يســمى مــواياة اأشـــتا  والصــيت التـــي يســتطيع عبرهـــا ســحب ملـــ  هــذا التكليـــ ل لكــن هـــذا االمــر غيـــر 

 ملحوظ في الدستور ويتطلب  قاشا طويال.
ى أ هـا  ظريـات ال سـابقة لهـا وليسـر  قاشـاتها محسـومةل والـرلير المتلـ  قـد يختـار االعتـذار لكـن علـ 

هــذا قــرار يعــود إليــ  وهــي صــالمية يحــتفا بهــا وتقــع فــي اطــار مريتــ ل لكــن الدســتور يســمس لــ  فــي ا  
  يستمر في التكلي  الى ما شاء هللا.

ذات متمـن سياسـيل وقـد يتـو  المشـرعو  فـي  والواقع ا  فغرات الطـال  سـتلد مشـاه  دسـتورية أ ـرى  
الطــال  تعمــدوا تضــمين اتفــاقهم تلــ  اللغــرات وقــد تكــو  جــاءت بغفلــة عــنهمل فمــن يتتــب الدســـتور ال 
يستطيع ا  يتخي  ما يمتن ا  ت ده الي  ك  االمتماالت التي قد تحص  بعـدهال لكنـ  لـير الحـا  فـي 

وفــوابطل لكــن القــوا ين تســل  طريقهــا الــى التنفيــذ دســاتير العــالم وفــي ديمقراطياتهــا ميــ  ال  صــو  
  بدقة.
 


