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الباب الأول: اأحكام اأ�سا�سية

- مقدمة الد�ستور -

)�أ�سيفت هذه �ملقدمة �إىل �لد�ستور �للبناين مبوجب �لقانون 
�لد�ستوري �ل�سادر يف 1990/9/21(

أرضًا  واحد  أبنائه،  جلميع  هنائي  وطن  مستقل،  حر  سيد  وطن  لبنان   - أ 
وشعبًا ومؤسسات يف حدوده املنصوص عنها يف هذا الدستور واملعرتف 

هبا دوليًا.
جامعة  يف  وعامل  مؤسس  عضو  وهو  واالنتامء  اهلوية  عريب  لبنان   - ب 
منظمة  مواثيقها، كام هو عضو مؤسس وعامل يف  العربية وملتزم  الدول 
العاملي حلقوق اإلنسان وجتسد  املتحدة وملتزم مواثيقها واإلعالن  األمم 

الدولة هذه املبادئ يف مجيع احلقوق واملجاالت دون استثناء.
العامة  برملانية، تقوم عىل احرتام احلريات  لبنان مجهورية ديمقراطية  ج - 
العدالة االجتامعية واملساواة يف  الرأي واملعتقد، وعىل  ويف طليعتها حرية 

احلقوق والواجبات بني مجيع املواطنني دون متايز أو تفضيل.
د - الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يامرسها عرب املؤسسات 

الدستورية.
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ه - النظام قائم عىل مبدأ الفصل بني السلطات وتوازهنا وتعاوهنا.
و - النظام االقتصادي حر يكفل املبادرة الفردية وامللكية اخلاصة.

ز - اإلنامء املتوازن للمناطق ثقافيًا واجتامعيًا واقتصاديًا ركن أسايس من 
أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.

عىل  العمل  يقتيض  أسايس  وطني  هدف  السياسية  الطائفية  إلغاء   - ح 
حتقيقه وفق خطة مرحلية.

ط - ارض لبنان ارض واحدة لكل اللبنانيني. فلكل لبناين احلق يف اإلقامة 
عىل أي جزء منها والتمتع به يف ظل سيادة القانون، فال فرز للشعب عىل 

أساس أي انتامء كان، وال جتزئة وال تقسيم وال توطني.
ي - ال رشعية ألي سلطة تناقض ميثاق العيش املشرتك.

 الف�صل الأول
يف الدولة واأرا�صيها

- املادة 1)املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1943/11/9(
التي  لبنان دولة مستقلة ذات وحدة ال تتجزأ وسيادة تامة. أما حدوده فهي 

حتده حاليا.
شاماًل: من مصب النهر الكبري عىل خط يرافق جمرى النهر إىل نقطة اجتامعه 

بوادي خالد الصاب فيه عىل علو جرس القمر.
)اورنت(  العايص  هنر  ووادي  خالد  وادي  بني  الفاصل  القمة  خط  رشقًا: 
مارًا بقرى معيرصة - حربعاتة- هيت- ابش- فيصان عىل علو قريتي برينا 
الشاملية  اجلهة  من  الشاملية  بعلبك  قضاء  حدود  تابع  اخلط  وهذا  ومطربا، 
وحاصبيا  والبقاع  بعلبك  اقضية  حدود  ثم  الرشقية  اجلنوبية  واجلهة  الرشقية 

وراشيا الرشقية.
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جنوباً : حدود قضائي صور ومرجعيون اجلنوبية احلالية.
غربًا: البحر املتوسط.

- املادة 2
ال جيوز التخيل عن أحد أقسام األرايض اللبنانية أو التنازل عنه.

- املادة 3
ال جيوز تعديل حدود املناطق اإلدارية إال بموجب قانون.

- املادة 4
لبنان الكبري مجهورية عاصمته بريوت.

- املادة 5 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1943/12/7(
العلم اللبناين أمحر فابيض فامحر أقساما أفقية تتوسط االرزة القسم األبيض 
بلون اخرض أما حجم القسم األبيض فيساوي حجم القسمني األمحرين معًا. 
وتالمس  العلوي  األمحر  القسم  رأسها  يالمس  الوسط  يف  فهي  االرزة  وأما 
قاعدهتا القسم األمحر السفيل ويكون حجم االرزة موازيًا لثلث حجم القسم 

األبيض.

 الف�صل الثاين
يف اللبنانيني وحقوقهم وواجباتهم

- املادة 6
بمقتىض  حتدد  وفقداهنا  وحفظها  اكتساهبا  وطريقة  اللبنانية  اجلنسية  إن 

القانون.
- املادة 7

املدنية  باحلقوق  بالسواء  يتمتعون  وهم  القانون  لدى  سواء  اللبنانيني  كل 
والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونام فرق بينهم.
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- املادة 8
احلرية الشخصية مصونة ويف محى القانون وال يمكن أن يقبض عىل أحد أو 
تعيني  أو  جرم  حتديد  يمكن  وال  القانون  ألحكام  وفاقًا  إال  يوقف  أو  حيبس 

عقوبة إال بمقتىض القانون.
- املادة 9

حرية االعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض اإلجالل هلل تعاىل حترتم مجيع 
أن  الدينية حتت محايتها عىل  الشعائر  إقامة  واملذاهب وتكفل حرية  األديان 
عىل  لألهلني  أيضًا  تضمن  وهي  العام  النظام  يف  إخالل  ذلك  يف  يكون  ال 

اختالف مللهم احرتام نظام األحوال الشخصية واملصالح الدينية.
- املادة 10

يتعرض لكرامة أحد  أو  ينايف اآلداب  أو  العام  بالنظام  التعليم حر ما مل خيل 
إنشاء  جهة  من  الطوائف  حقوق  متس  أن  يمكن  وال  املذاهب  أو  األديان 
مدارسها اخلاصة، عىل أن تسري يف ذلك وفاقًا لألنظمة العامة التي تصدرها 

الدولة يف شأن املعارف العمومية.
- املادة 11 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1943/11/9(

اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية. أما اللغة الفرنسية فتحدد األحوال 
التي تستعمل هبا بموجب قانون.

- املادة 12
من  إال  اآلخر  عىل  ألحد  ميزة  ال  العامة  الوظائف  تويل  يف  احلق  لبناين  لكل 

حيث االستحقاق واجلدارة حسب الرشوط التي ينص عليها القانون.
وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق املوظفني يف الدوائر التي ينتمون إليها.

- املادة 13
حرية إبداء الرأي قواًل وكتابة وحرية الطباعة وحرية االجتامع وحرية تأليف 

اجلمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.
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- املادة 14
للمنزل حرمة وال يسوغ الحد الدخول إليه إال يف األحوال والطرق املبينة يف 

القانون.
- املادة 15

املنفعة  ينزع عن أحد ملكه إال ألسباب  القانون فال جيوز أن  امللكية يف محى 
تعويضًا  منه  تعويضه  وبعد  القانون  يف  عليها  املنصوص  األحوال  يف  العامة 

عاداًل.
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الباب الثاين: ال�سلطات

 الف�صل الأول
اأحكام عامة

- املادة 16 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1927/10/17(
تتوىل السلطة املشرتعة هيئة واحدة هي جملس النواب.

- املادة 17 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1990/9/21(
هذا  ألحكام  وفقًا  يتوالها  وهو  الوزراء.  بمجلس  اإلجرائية  السلطة  تناط 

الدستور.
 1927/10/17 يف  الصادر  الدستوري  بالقانون  )املعدلة   18 املادة   -

وبالقانون الدستوري الصادر يف 1990/9/21(
مل  ما  قانون  ينرش  وال  القوانني.  اقرتاح  حق  الوزراء  وجملس  النواب  ملجلس 

يقره جملس النواب.
 1927/10/17 يف  الصادر  الدستوري  بالقانون  )املعدلة   19 املادة   -

وبالقانون الدستوري الصادر يف 1990/9/21(
ينشأ جملس دستوري ملراقبة دستورية القوانني والبت يف النزاعات والطعون 
املجلس  هذا  مراجعة  حق  يعود  والنيابية.  الرئاسية  االنتخابات  عن  الناشئة 
القوانني إىل كل من رئيس اجلمهورية ورئيس  يف ما يتعلق بمراقبة دستورية 
جملس النواب ورئيس جملس الوزراء أو إىل عرشة أعضاء من جملس النواب، 
باألحوال  حرصًا  يتعلق  ما  يف  قانونًا  هبا  املعرتف  الطوائف  رؤساء  واىل 

الشخصية، وحرية املعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعليم الديني.
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ومراجعته  تشكيله  وكيفية  فيه  العمل  أصول  املجلس  تنظيم  قواعد  حتدد 
بموجب قانون.

- املادة 20
واختصاصاهتا  درجاهتا  اختالف  عىل  املحاكم  تتوالها  القضائية  السلطة 
ضمن نظام ينص عليه القانون وحيفظ بموجبه للقضاة واملتقاضني الضامنات 

الالزمة.
مستقلون  والقضاة  القانون.  فيعينها  وحدودها  القضائية  الضامنة  أما رشوط 
القرارات واألحكام من قبل كل املحاكم وتنفذ  يف إجراء وظيفتهم وتصدر 

باسم الشعب اللبناين.
- املادة 21

لكل وطني لبناين بلغ من العمر إحدى وعرشين سنة كاملة حق يف أن يكون 
ناخبًا عىل أن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة بمقتىض قانون االنتخاب.

 الف�صل الثاين
ال�صلطة امل�صرتعة

الدستوري الصادر يف 1927/10/17  القانون  املادة 22 )امللغاة بموجب   -
واملنشأة بموجب القانون الدستوري الصادر يف 1990/9/21(

مع انتخاب أول جملس نواب عىل أساس وطني ال طائفي يستحدث جملس 
القضايا  وتنحرص صالحياته يف  الروحية  العائالت  فيه مجيع  تتمثل  للشيوخ 

املصريية.
- املادة 23 )الغيت بموجب القانون الدستوري الصادر يف 1927/10/17(

 1927/10/17 يف  الصادر  الدستوري  بالقانون  )املعدلة   24 املادة   -
يف  الصادر  الدستوري  وبالقانون   1943/3/18 تاريخ   129 وبالقرار 

1947/1/21 وبالقانون الدستوري الصادر يف 1990/9/21(
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يتألف جملس النواب من نواب منتخبني يكون عددهم وكيفية انتخاهبم وفاقًا 
لقوانني االنتخاب املرعية االجراء.

توزع  الطائفي،  القيد  خارج  انتخاب  قانون  النواب  جملس  يضع  أن  واىل 
املقاعد النيابية وفقًا للقواعد اآلتية:

أ - بالتساوي بني املسيحيني واملسلمني.
ب - نسبيًا بني طوائف كل من الفئتني.

ج - نسبيًا بني املناطق.
وبأكثرية  واحدة  دفعة  بالتعيني  متأل  واحدة،  ملرة  ولو  استثنائية،  وبصورة 
الثلثني من قبل حكومة الوفاق الوطني، املقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نرش 
للتساوي  تطبيقًا  االنتخاب،  قانون  يف  تستحدث  التي  واملقاعد  القانون  هذا 
قانون  وحيدد  الوطني.  الوفاق  لوثيقة  وفقًا  واملسلمني،  املسيحيني  بني 

االنتخاب دقائق تطبيق هذه املادة.
- املادة 25 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1947/1/21(

إلجراء  دعوة  عىل  احلل  قرار  يشتمل  أن  وجب  النواب  جملس  حل  إذا 
انتخابات جديدة وهذه االنتخابات جتري وفقًا للامدة 24 وتنتهي يف مدة ال 

تتجاوز الثالثة اشهر.

 الف�صل الثالث
اأحكام عامة

- املادة 26 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1927/10/17(
بريوت مركز احلكومة وجملس النواب.

 1927/10/17 يف  الصادر  الدستوري  بالقانون  )املعدلة   27 املادة   -
وبالقانون الدستوري الصادر يف 1947/1/21(
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عضو جملس النواب يمثل األمة مجعاء وال جيوز أن تربط وكالته بقيد أو رشط 
من قبل منتخبيه.

 1927/10/17 يف  الصادر  الدستوري  بالقانون  )املعدلة   28 املادة   -
واملعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1929/5/8(

من  انتقاؤهم  فيجوز  الوزراء  أما  الوزارة.  ووظيفة  النيابة  بني  اجلمع  جيوز 
أعضاء املجلس النيايب أو من أشخاص خارجني عنه أو من كليهام.

- املادة 29 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1927/10/17(
إن األحوال التي تفقد معها األهلية للنيابة يعينها القانون.

 1927/10/17 يف  الصادر  الدستوري  بالقانون  )املعدلة   30 املادة   -
يف  الصادر  الدستوري  وبالقانون   1943/3/18 تاريخ  وبالقرار129 

1947/1/21 وبالقانون الدستوري الصادر يف 1990/9/21(
انتخاب  إبطال  جيوز  وال  نيابتهم  صحة  يف  بالفصل  احلق  وحدهم  للنواب 

نائب ما إال بغالبية الثلثني من جمموع األعضاء.
تلغى هذه املادة حكاًم فور إنشاء املجلس الدستوري ووضع القانون املتعلق 

به موضع التنفيذ.
- املادة 31 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1927/10/17(

باطاًل حكاًم وخمالفًا  القانونية يعد  املواعيد  كل اجتامع يعقده املجلس يف غري 
للقانون.

- املادة 32 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1927/10/17(
يوم  يبتدئ  األول  فالعقد  عاديني  عقدين  يف  سنة  كل  يف  املجلس  جيتمع 
الثالثاء الذي ييل اخلامس عرش من شهر آذار وتتواىل جلساته حتى هناية شهر 
أياروالعقد الثاين يبتدئ يوم الثالثاء الذي ييل اخلامس عرش من شهر ترشين 
األول وختصص جلساته بالبحث يف املوازنة والتصويت عليها قبل كل عمل 

آخر وتدوم مدة هذا العقد إىل آخر السنة.
 1927/10/17 يف  الصادر  الدستوري  بالقانون  )املعدلة   33 املادة   -
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وبالقانون الدستوري الصادر يف 1990/9/21(
املادة  يف  املبينة  املواعيد  يف  حكاًم  جيريان  واختتامها  العادية  العقود  افتتاح  إن 
أن  احلكومة  رئيس  مع  باالتفاق  اجلمهورية  ولرئيس  والثالثني.  الثانية 
واختتامها  افتتاحها  حيدد  بمرسوم  استثنائية  عقود  إىل  النواب  جملس  يدعو 
وبرناجمها. وعىل رئيس اجلمهورية دعوة املجلس إىل عقود استثنائية إذا طلبت 

ذلك األكثرية املطلقة من جمموع أعضائه.
- املادة 34 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1927/10/17(

الذين  األعضاء  من  األكثرية  حترضه  مل  ما  قانونيًا  املجلس  اجتامع  يكون  ال 
سقط  األصوات  تعادلت  وإذا  األصوات.  بغالبية  القرارات  وتتخذ  يؤلفونه 

املرشوع املطروح للمناقشة.
- املادة 35 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1927/10/17(

بناًء عىل طلب  أن جيتمع يف جلسة رسية  له  أن  علنية عىل  املجلس  جلسات 
احلكومة أو مخسة من أعضائه وله أن يقرر إعادة املناقشة يف جلسة علنية يف 

املبحث نفسه.
- املادة 36

احلالة  يف  إال  واجللوس  القيام  بطريقة  أو  الشفوي  بالتصويت  اآلراء  تعطى 
فيام  أما  الرسي.  االقرتاع  بطريقة  اآلراء  فتعطى  االنتخاب  فيها  يراد  التي 
الثقة فان اآلراء تعطى دائام  أو باالقرتاع عىل مسألة  بالقوانني عمومًا  خيتص 

باملناداة عىل األعضاء بأسامئهم وبصوت عال.
 1927/10/17 يف  الصادر  الدستوري  بالقانون  )املعدلة   37 املادة   -

وبالقانون الدستوري الصادر يف 1929/5/8(
العقود  ويف  العادية  العقود  يف  نائب  لكل  مطلق  الثقة  عدم  طلب  حق 
االستثنائية وال جتري املناقشة يف هذا الطلب وال يقرتع عليه إال بعد انقضاء 
الوزير  وابالغه  املجلس  عمدة  أمام  إيداعه  تاريخ  من  األقل  عىل  أيام  مخسة 

والوزراء املقصودين بذلك.
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- املادة 38 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1927/10/17(
ثانية للبحث يف  كل اقرتاح قانون مل ينل موافقة املجلس ال يمكن أن يطرح 

العقد نفسه.
- املادة 39 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1927/10/17(

ال جتوز إقامة دعوى جزائية عىل أي عضو من أعضاء املجلس بسبب اآلراء 
واألفكار التي يبدهيا مدة نيابته.

- املادة 40 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1927/10/17(
ال جيوز أثناء دور االنعقاد اختاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء 
املجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقرتف جرمًا جزائيًا إال بإذن املجلس ما خال 

حالة التلبس باجلريمة )اجلرم املشهود(.
 1927/10/17 يف  الصادر  الدستوري  بالقانون  )املعدلة   41 املادة   -
يف  الصادر  الدستوري  وبالقانون   1943/3/18 تاريخ  وبالقرار129 

)1947/1/21
إذا خال مقعد يف املجلس جيب الرشوع يف انتخاب اخللف يف خالل شهرين. 

وال تتجاوز نيابة العضو اجلديد اجل نيابة العضو القديم الذي حيل حمله.
بأقل من ستة اشهر فال  نيابته  انتهاء عهد  املقعد يف املجلس قبل  إذا خال  أما 

يعمد إىل انتخاب خلف.
 1927/10/17 يف  الصادر  الدستوري  بالقانون  )املعدلة   42 املادة   -
يف  الصادر  الدستوري  وبالقانون   1943/3/18 تاريخ  وبالقرار129 

)1947/1/21
جتري االنتخابات العامة لتجديد هيئة املجلس يف خالل الستني يومًا السابقة 

النتهاء مدة النيابة.
- املادة 43 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1927/10/17(

للمجلس أن يضع نظامه الداخيل.
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 1927/10/17 يف  الصادر  الدستوري  بالقانون  )املعدلة   44 املادة   -
الدستوري  وبالقانون   1947/1/21 يف  الصادر  الدستوري  وبالقانون 

الصادر يف 1990/9/21(
ويقوم  سنًا  أعضائه  اكرب  برئاسة  جيتمع  انتخابه  املجلس  جيدد  مرة  كل  يف 
العضوان األصغر سنًا بينهم بوظيفة أمني. ويعمد إىل انتخاب الرئيس ونائب 
وبالغالبية  الرسي  باالقرتاع  حدة  عىل  منهام  كل  املجلس  والية  ملدة  الرئيس 
املطلقة من أصوات املقرتعني. وتبنى النتيجة يف دورة اقرتاع ثالثة عىل الغالبية 

النسبية، وإذا تساوت األصوات فاألكرب سنًا يعد منتخبًا.
من  األول  ترشين  عقد  افتتاح  وعند  انتخابه،  املجلس  جيدد  مرة  كل  ويف 
للغالبية  وفقًا  الرسي  باالقرتاع  أمينني  انتخاب  إىل  املجلس  يعمد  عام،  كل 

املنصوص عنها يف الفقرة األوىل من هذه املادة.
ويف  رئيسه  ونائب  رئيسه  انتخاب  من  عامني  بعد  واحدة،  وملرة  للمجلس 
أول جلسة يعقدها أن ينزع الثقة من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثني من جمموع 
بناًء عىل عريضة يوقعها عرشة نواب عىل األقل. وعىل املجلس، يف  أعضائه 

هذه احلالة، أن يعقد عىل الفور جلسة مللء املركز الشاغر.
- املادة 45 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1927/10/17(

وال  اجللسة  يف  حارضين  يكونوا  مل  ما  االقرتاع  حق  املجلس  ألعضاء  ليس 
جيوز التصويت وكالة.

- املادة 46 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1927/10/17(
للمجلس دون سواه أن حيفظ النظام يف داخله بواسطة رئيسه.

- املادة 47 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1927/10/17(
العرائض  تقديم  جيوز  وال  خطًا  إال  املجلس  إىل  العرائض  تقديم  جيوز  ال 

بصورة شفوية أو دفاعية.
- املادة 48 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1927/10/17(

التعويضات التي يتناوهلا أعضاء املجلس حتدد بقانون.
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 الف�صل الرابع
ال�صلطة الإجرائية

أوال: رئيس اجلمهورية
تعديل املادة بتاريخ 2004/9/4

- املادة 49 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1927/10/17 وبالقانون 
يف  الصادر  الدستوري  وبالقانون   1929/5/8 يف  الصادر  الدستوري 

1947/1/21 وبالقانون الدستوري الصادر يف 1990/9/21(
احرتام  عىل  يسهر  الوطن.  وحدة  ورمز  الدولة  رئيس  هو  اجلمهورية  رئيس 
وفقًا  أراضيه  وسالمة  ووحدته  لبنان  استقالل  عىل  واملحافظة  الدستور 
ألحكام الدستور. يرأس املجلس األعىل للدفاع وهو القائد األعىل للقوات 

املسلحة التي ختضع لسلطة جملس الوزراء.
ينتخب رئيس اجلمهورية باالقرتاع الرسي بغالبية الثلثني من جملس النواب 
تيل.  التي  االقرتاع  دورات  يف  املطلقة  بالغالبية  ويكتفي  األوىل،  الدورة  يف 
سنوات  ست  بعد  إال  انتخابه  إعادة  جتوز  وال  سنوات  ست  رئاسته  وتدوم 
النتهاء واليته وال جيوز انتخاب أحد لرئاسة اجلمهورية ما مل يكن حائزًا عىل 

الرشوط التي تؤهله للنيابة وغري املانعة ألهلية الرتشيح.
مجيع  يف  يعادهلا  وما  األوىل،  الفئة  وموظفي  القضاة  انتخاب  جيوز  ال  انه  كام 
القانون  العامة وسائر األشخاص املعنويني يف  العامة واملؤسسات  اإلدارات 
استقالتهم  تاريخ  تليان  اللتني  السنتني  بوظيفتهم وخالل  قيامهم  مدة  العام، 

وانقطاعهم فعليًا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم عىل التقاعد.
- املادة 50

عندما يقبض رئيس اجلمهورية عىل أزمة احلكم عليه أن حيلف أمام الربملان 
يمني اإلخالص لألمة والدستور بالنص التايل:
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واحفظ  وقوانينها  اللبنانية  األمة  دستور  احرتم  إين  العظيم  باهلل  »أحلف 
استقالل الوطن اللبناين وسالمة أراضيه«.

 1927/10/17 يف  الصادر  الدستوري  بالقانون  )املعدلة   51 املادة   -
وبالقانون الدستوري الصادر يف 1990/9/21(

أن  بعد  الدستور  يف  املحددة  املهل  وفق  القوانني  اجلمهورية  رئيس  يصدر 
يكون وافق عليها املجلس، ويطلب نرشها، وليس له أن يدخل تعديال عليها 

أو أن يعفي أحدًا من التقيد بأحكامها.
 1927/10/17 يف  الصادر  الدستوري  بالقانون  )املعدلة   52 املادة   -
الدستوري  وبالقانون   1943/11/9 يف  الصادر  الدستوري  وبالقانون 

الصادر يف 1990/9/21(
وإبرامها  الدولية  املعاهدات  عقد  يف  املفاوضة  اجلمهورية  رئيس  يتوىل 
باالتفاق مع رئيس احلكومة. وال تصبح مربمة إال بعد موافقة جملس الوزراء. 
البالد  مصلحة  ذلك  من  متكنها  حينام  عليها  النواب  جملس  احلكومة  وتطلع 
التي تنطوي عىل رشوط تتعلق باملية الدولة  وسالمة الدولة. أما املعاهدات 
واملعاهدات التجارية وسائر املعاهدات التي ال جيوز فسخها سنة فسنة، فال 

يمكن إبرامها إال بعد موافقة جملس النواب.
 1927/10/17 يف  الصادر  الدستوري  بالقانون  )املعدلة   53 املادة   -
الدستوري  وبالقانون   19247/1/21 يف  الصادر  الدستوري  وبالقانون 

الصادر يف 1990/9/21(
أن يشارك يف  الوزراء عندما يشاء دون  1- يرتأس رئيس اجلمهورية جملس 

التصويت.
رئيس  مع  بالتشاور  املكلف  احلكومة  رئيس  اجلمهورية  رئيس  يسمي   -2
عىل  رسميًا  يطلعه  ملزمة  نيابية  استشارات  إىل  استنادًا  النواب  جملس 

نتائجها.
3- يصدر مرسوم تسمية رئيس جملس الوزراء منفردًا.
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احلكومة  تشكيل  مرسوم  الوزراء  جملس  رئيس  مع  باالتفاق  يصدر   -4
ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم.

5- يصدر منفردًا املراسيم بقبول استقالة احلكومة أو اعتبارها مستقيلة.
جملس  إىل  الوزراء  جملس  من  إليه  ترفع  التي  القوانني  مشاريع  حييل   -6

النواب.
7- يعتمد السفراء ويقبل اعتامدهم.

8- يرئس احلفالت الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.
9- يمنح العفو اخلاص بمرسوم. أما العفو الشامل فال يمنح إال بقانون.

10- يوجه عندما تقتيض الرضورة رسائل إىل جملس النواب.
11- يعرض أي أمر من األمور الطارئة عىل جملس الوزراء من خارج جدول 

األعامل.
مع  باالتفاق  رضوريًا  ذلك  رأى  كلام  استثنائيًا  الوزراء  جملس  يدعو   -12

رئيس احلكومة.
- املادة 54 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1990/9/21(

رئيس  عليها  التوقيع  يف  معه  يشرتك  أن  جيب  اجلمهورية  رئيس  مقررات 
احلكومة والوزير أو الوزراء املختصون ما خال مرسوم تسمية رئيس احلكومة 

ومرسوم قبول استقالة احلكومة أو اعتبارها مستقيلة.
أما مرسوم إصدار القوانني فيشرتك معه يف التوقيع عليه رئيس احلكومة.

 1927/10/17 يف  الصادر  الدستوري  بالقانون  )املعدلة   55 املادة   -
الدستوري  وبالقانون   1929/5/8 يف  الصادر  الدستوري  وبالقانون 

الصادر يف 1990/9/21(
و77   65 املادتني  يف  عنها  املنصوص  احلاالت  يف  اجلمهورية،  لرئيس  يعود 
انتهاء  قبل  النواب  جملس  حل  الوزراء  جملس  إىل  الطلب  الدستور،  هذا  من 
يصدر  املجلس،  حل  ذلك،  عىل  بناًء  الوزراء،  جملس  قرر  فإذا  النيابة.  عهد 
االنتخابية  اهليئات  جتتمع  احلال  هذه  ويف  احلل،  مرسوم  اجلمهورية  رئيس 
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وفقًا ألحكام املادة اخلامسة والعرشين من الدستور ويدعى املجلس اجلديد 
لالجتامع يف خالل األيام اخلمسة عرش التي تيل إعالن االنتخاب.

تستمر هيئة مكتب املجلس يف ترصيف األعامل حتى انتخاب جملس جديد.
املادة  يف  عنها  املنصوص  املهلة  ضمن  االنتخابات  إجراء  عدم  حال  ويف 
يكن  مل  وكأنه  باطاًل  احلل  مرسوم  يعترب  الدستور  من  والعرشين  اخلامسة 

ويستمر جملس النواب يف ممارسة سلطاته وفقًا ألحكام الدستور.
 1927/10/17 يف  الصادر  الدستوري  بالقانون  )املعدلة   56 املادة   -

وبالقانون الدستوري الصادر يف 1990/9/21(
خالل  يف  النهائية  املوافقة  عليها  متت  التي  القوانني  اجلمهورية  رئيس  يصدر 
شهر بعد إحالتها إىل احلكومة ويطلب نرشها. أما القوانني التي يتخذ املجلس 
قرارًا بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يصدرها يف خالل مخسة 

أيام ويطلب نرشها.
الوزراء  جملس  إىل  الطلب  حق  وله  نرشها،  ويطلب  املراسيم  يصدر  وهو 
مخسة  خالل  املجلس  يتخذها  التي  القرارات  من  قرار  أي  يف  النظر  إعادة 
عرش يومًا من تاريخ إيداعه رئاسة اجلمهورية. وإذا أرص جملس الوزراء عىل 
القرار املتخذ أو انقضت املهلة دون إصدار املرسوم أو إعادته يعترب القرار أو 

املرسوم نافذًا حكاًم ووجب نرشه.
 1927/10/17 يف  الصادر  الدستوري  بالقانون  )املعدلة   57 املادة   -

وبالقانون الدستوري الصادر يف 1990/9/21(
يف  النظر  إعادة  طلب  حق  الوزراء  جملس  إطالع  بعد  اجلمهورية  لرئيس 
القانون مرة واحدة ضمن املهلة املحددة إلصداره وال جيوز أن يرفض طلبه. 
القانون إىل أن  الرئيس حقه هذا يصبح يف حل من إصدار  وعندما يستعمل 
يوافق عليه املجلس بعد مناقشة أخرى يف شأنه، وإقراره بالغالبية املطلقة من 

جمموع األعضاء الذين يؤلفون املجلس قانونًا.
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ويف حال انقضاء املهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعترب القانون نافذ حكاًم 
ووجب نرشه.

 1927/10/17 يف  الصادر  الدستوري  بالقانون  )املعدلة   58 املادة   -
وبالقانون الدستوري الصادر يف 1990/9/21(

الوزراء  جملس  بموافقة  مستعجال  كونه  احلكومة  تقرر  قانون  مرشوع  كل 
مشرية إىل ذلك يف مرسوم اإلحالة يمكن لرئيس اجلمهورية بعد ميض أربعني 
عامة  جلسة  أعامل  جدول  يف  إدراجه  وبعد  املجلس،  عىل  طرحه  من  يومًا 
قاضيًا  أن يصدر مرسومًا  فيه،  يبت  أن  املهلة دون  فيها وميض هذه  وتالوته 

بتنفيذه بعد موافقة جملس الوزراء.
- املادة 59 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1927/10/17(

واحدًا  شهرًا  يتجاوز  ال  أمد  إىل  املجلس  انعقاد  تأجيل  اجلمهورية  لرئيس 
وليس له أن يفعل ذلك مرتني يف العقد الواحد.

- املادة 60 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1947/1/21(
ال تبعة عىل رئيس اجلمهورية حال قيامه بوظيفته إال عند خرقه الدستور أو 

يف حال اخليانة العظمى.
أما التبعة فيام خيتص باجلرائم العادية فهي خاضعة للقوانني العامة. وال يمكن 
اهتامه بسبب هذه اجلرائم أو لعلتي خرق الدستور واخليانة العظمى إال من 
قبل جملس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي جمموع أعضائه وحياكم 
أمام املجلس األعىل املنصوص عليه يف املادة الثامنني ويعهد يف وظيفة النيابة 
مجيع  من  املؤلفة  العليا  املحكمة  تعينه  قاض  إىل  األعىل  املجلس  لدى  العامة 

غرفها.
- املادة 61

يكف رئيس اجلمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية إىل 
أن تفصل القضية من قبل املجلس األعىل.

- املادة 62 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1990/9/21(
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يف حال خلو سدة الرئاسة ألي علة كانت تناط صالحيات رئيس اجلمهورية 
وكالة بمجلس الوزراء.

- املادة 63
وال  زيادهتا  جتوز  وال  قانون  بموجب  حتدد  اجلمهورية  رئيس  خمصصات 

انقاصها مدة واليته.
ثانيًا: رئيس جملس الوزراء

- املادة 64 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1990/9/21(
ويعترب  باسمها  ويتكلم  يمثلها  احلكومة  رئيس  هو  الوزراء  جملس  رئيس 
الوزراء. وهو يامرس  التي يضعها جملس  العامة  السياسة  تنفيذ  مسؤواًل عن 

الصالحيات التالية:
1-   يرأس جملس الوزراء ويكون حكاًم نائبًا لرئيس املجلس األعىل للدفاع.

2- جيري االستشارات النيابية لتشكيل احلكومة ويوقع مع رئيس اجلمهورية 
ببياهنا  النواب  جملس  من  تتقدم  أن  احلكومة  وعىل  تشكيلها.  مرسوم 
مرسوم  صدور  تاريخ  من  يومًا  ثالثني  مهلة  يف  الثقة  لنيل  الوزاري 
بعد  وال  الثقة  نيلها  قبل  صالحياهتا  احلكومة  متارس  وال  تشكيلها. 

استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إال باملعنى الضيق لترصيف األعامل.
3- يطرح سياسة احلكومة العامة أمام جملس النواب.

رئيسا  تسميته  ما عدا مرسوم  املراسيم  اجلمهورية مجيع  رئيس  مع  يوقع   -4
للحكومة ومرسوم قبول استقالة احلكومة أو اعتبارها مستقيلة.

القوانني  إصدار  ومراسيم  استثنائية  دورة  فتح  إىل  الدعوة  مرسوم  يوقع   -5
وطلب إعادة النظر فيها.

رئيس  ويطلع  أعامله  جدول  ويضع  االنعقاد  إىل  الوزراء  جملس  يدعو   -6
الطارئة  املواضيع  وعىل  يتضمنها  التي  املواضيع  عىل  مسبقًا  اجلمهورية 

التي ستبحث.
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ويعطي  الوزراء  بني  وينسق  العامة  واملؤسسات  اإلدارات  أعامل  يتابع   -7
التوجيهات العامة لضامن حسن سري العمل.

الوزير  بحضور  الدولة  يف  املعنية  اجلهات  مع  عمل  جلسات  يعقد   -8
املختص.

ثالثًا: جملس الوزراء
- املادة 65 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1990/9/21(

تناط السلطة اإلجرائية بمجلس الوزراء. وهو السلطة التي ختضع هلا القوات 
املسلحة، ومن الصالحيات التي يامرسها:

وضع السياسة العامة للدولة يف مجيع املجاالت ووضع مشاريع القوانني   -1
واملراسيم التنظيمية واختاذ القرارات الالزمة لتطبيقها.

أجهزة  كل  أعامل  عىل  واإلرشاف  واألنظمة  القوانني  تنفيذ  عىل  السهر   -2
الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بال استثناء.

تعيني موظفي الدولة ورصفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.  -3
حل جملس النواب بطلب من رئيس اجلمهورية إذا امتنع جملس النواب،   -4
عقدين  طوال  أو  عادي  عقد  طوال  االجتامع  عن  قاهرة  أسباب  لغري 
استثنائيني متواليني ال تقل مدة كل منهام عن الشهر أو يف حال رد املوازنة 
احلق  هذا  ممارسة  جتوز  وال  العمل.  عن  احلكومة  يد  شل  بقصد  برمتها 

مرة ثانية لألسباب نفسها التي دعت إىل حل املجلس يف املرة األوىل.
اجلمهورية  رئيس  ويرتأس  خاص  مقر  يف  دوريًا  الوزراء  جملس  جيتمع   -5
ثلثي  أكثرية  النعقاده  القانوين  النصاب  ويكون  حيرض.  عندما  جلساته 
ويتخذ  فبالتصويت،  ذلك  تعذر  فإذا  توافقيًا.  قراراته  ويتخذ  أعضائه، 
موافقة  إىل  فإهنا حتتاج  املواضيع األساسية  أما  بأكثرية احلضور.  قراراته 
ثلثي عدد أعضاء احلكومة املحدد يف مرسوم تشكيلها. ويعترب مواضيع 

أساسية ما يأيت:
التعبئة  والسلم،  احلرب  وإلغاؤها،  الطوارئ  حالة  إعالن  الدستور ،  تعديل 
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اخلطط  للدولة،  العامة  املوازنة  الدولية،  واملعاهدات  االتفاقات  العامة، 
يعادهلا،  وما  األوىل  الفئة  موظفي  تعيني  املدى،  والطويلة  الشاملة  اإلنامئية 
االنتخابات،  قانون  النواب،  جملس  حل  اإلداري،  التقسيم  يف  النظر  إعادة 

قانون اجلنسية، قوانني األحوال الشخصية، إقالة الوزراء.
 1927/10/17 يف  الصادر  الدستوري  بالقانون  )املعدلة   66 املادة   -

وبالقانون الدستوري الصادر يف 1990/9/21(
الوزارة إال ملن يكون حائزًا عىل  اللبنانيون وال جيوز تويل  إال  الوزارة  ال ييل 

الرشوط التي تؤهله للنيابة.
يتوىل الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط هبم تطبيق األنظمة والقوانني كل بام 

يتعلق باألمور العائدة إىل إدارته وما خص به.
العامة  احلكومة  سياسة  تبعة  النواب  جملس  جتاه  إمجاليًا  الوزراء  يتحمل 

ويتحملون افراديًا تبعة أفعاهلم الشخصية.
- املادة 67 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1927/10/17(

يطلبون  عندما  يسمعوا  وأن  شاؤوا  انى  املجلس  إىل  حيرضوا  أن  للوزراء 
الكالم وهلم أن يستعينوا بمن يرون من عامل إدارهتم.

- املادة 68 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1927/10/17(
والثالثني  السابعة  للامدة  وفاقًا  الوزراء  بأحد  الثقة  عدم  املجلس  يقرر  عندا 

وجب عىل هذا الوزير أن يستقيل.
 1927/10/17 يف  الصادر  الدستوري  بالقانون  )املعدلة   69 املادة   -
بالقانون  واملنشأة   1929/5/8 يف  الصادر  الدستوري  بالقانون  وامللغاة 

الدستوري الصادر يف 1990/9/21(
1- تعترب احلكومة مستقيلة يف احلاالت التالية:

إذا استقال رئيسها. أ- 
مرسوم  يف  املحدد  أعضائها  عدد  ثلث  من  اكثر  فقدت  إذا  ب- 

تشكيلها.
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بوفاة رئيسها. ج- 
عند بدء والية رئيس اجلمهورية. د- 

عند بدء والية جملس النواب. هـ- 
عند نزع الثقة منها من قبل املجلس النيايب بمبادرة منه أو بناء عىل  و- 

طرحها الثقة.
2- تكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة بعد 

موافقة ثلثي أعضاء احلكومة.
3- عند استقالة احلكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح جملس النواب حكاًم يف 

دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.
- املادة 70 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1990/9/21(

اخليانة  بارتكاهبم  والوزراء  الوزراء  جملس  رئيس  يتهم  أن  النواب  ملجلس 
قرار  يصدر  أن  جيوز  وال  عليهم  املرتتبة  بالواجبات  بإخالهلم  أو  العظمى 
خاص  قانون  وحيدد  املجلس.  أعضاء  جمموع  من  الثلثني  بغالبية  إال  االهتام 

رشوط مسؤولية رئيس جملس الوزراء والوزراء احلقوقية.
- املادة 71 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1990/9/21(

حياكم رئيس جملس الوزراء أو الوزير املتهم أمام املجلس األعىل.
- املادة 72 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1990/9/21(

االهتام  قرار  صدور  فور  العمل  عن  الوزير  أو  الوزراء  جملس  رئيس  يكف 
بحقه، وإذا استقال ال تكون استقالته سببًا لعدم إقامة الدعوى عليه أو لوقف 

املعامالت القضائية.
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الباب الثالث

أ- انتخاب رئيس اجلمهورية:
- املادة 73

شهرين  أو  األقل  عىل  شهر  بمدة  اجلمهورية  رئيس  والية  انتهاء  موعد  قبل 
عىل األكثر يلتئم املجلس بناء عىل دعوة من رئيسه النتخاب الرئيس اجلديد 
وإذا مل يدع املجلس هلذا الغرض فانه جيتمع حكام يف اليوم العارش الذي يسبق 

اجل انتهاء والية الرئيس.
- املادة 74

إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فألجل 
انتخاب اخللف جيتمع املجلس فورا بحكم القانون وإذا اتفق حصول خالء 
دون  االنتخابية  اهليئات  تدعى  منحال  النواب  جملس  وجود  حال  الرئاسة 

إبطاء وجيتمع املجلس بحكم القانون حال الفراغ من األعامل االنتخابية.
- املادة 75

هيئة  ال  انتخابية  هيئة  يعترب  اجلمهورية  رئيس  النتخاب  امللتئم  املجلس  إن 
الدولة دون مناقشة  انتخاب رئيس  اشرتاعية ويرتتب عليه الرشوع حاال يف 

أو أي عمل آخر.

ب- يف تعديل الدستور
- املادة 76 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1927/10/17(

فتقدم  اجلمهورية  رئيس  اقرتاح  عىل  بناًء  الدستور  يف  النظر  إعادة  يمكن 
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احلكومة مرشوع القانون إىل جملس النواب.
 1927/10/17 يف  الصادر  الدستوري  بالقانون  )املعدلة   77 املادة   -

وبالقانون الدستوري الصادر يف 1990/9/21(
فيجري  النواب  جملس  طلب  عىل  بناء  الدستور  يف  النظر  إعادة  أيضًا  يمكن 

األمر حينئذ عىل الوجه اآليت:
حيق ملجلس النواب يف خالل عقد عادي وبناء عىل اقرتاح عرشة من أعضائه 
عىل األقل أن يبدي اقرتاحه بأكثرية الثلثني من جمموع األعضاء الذين يتألف 

منهم املجلس قانونا بإعادة النظر يف الدستور.
االقرتاح جيب حتديدها وذكرها بصورة  يتناوهلا  التي  واملسائل  املواد  أن  عىل 
واضحة، فيبلغ رئيس املجلس ذلك االقرتاح إىل احلكومة طالبًا إليها أن تضع 
بأكثرية  اقرتاحه  عىل  املجلس  احلكومة  وافقت  فإذا  شأنه،  يف  قانون  مرشوع 
املجلس خالل  التعديل وتطرحه عىل  أن تضع مرشوع  الثلثني وجب عليها 
ثانية،  ليدرسه  املجلس  إىل  القرار  تعيد  أن  فعليها  توافق  مل  وإذا  أشهر  أربعة 
يتألف  الذين  األعضاء  جمموع  أرباع  ثالثة  بأكثرية  عليه  املجلس  أرص  فإذا 
منهم املجلس قانونًا، فلرئيس اجلمهورية حينئذ أما إجابة املجلس إىل رغبته 
انتخابات جديدة يف خالل ثالثة  الوزراء حله وإجراء  الطلب من جملس  أو 
احلكومة  عىل  وجب  التعديل  وجوب  عىل  اجلديد  املجلس  أرص  فإذا  اشهر، 

االنصياع وطرح مرشوع التعديل يف مدة أربعة اشهر.

ج - أعامل جملس النواب
- املادة 78 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1927/10/17(

إذا طرح عىل املجلس مرشوع يتعلق بتعديل الدستور جيب عليه أن يثابر عىل 
املناقشة حتى التصويت عليه قبل أي عمل آخر. عىل أنه ال يمكنه أن جيري 
يف  واضحة  بصورة  املحددة  واملسائل  املواد  عىل  إال  يصوت  أن  أو  مناقشة 

املرشوع الذي يكون قدم له.
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 1927/10/17 يف  الصادر  الدستوري  بالقانون  )املعدلة   79 املادة   -
وبالقانون الدستوري الصادر يف 1990/9/21(

عندما يطرح عىل املجلس مرشوع يتعلق بتعديل الدستور ال يمكنه أن يبحث 
الذين  األعضاء  ثلثي  من  مؤلفة  أكثرية  تلتئم  مل  ما  عليه  يصوت  أن  أو  فيه 

يؤلفون املجلس قانونًا وجيب أن يكون التصويت بالغالبية نفسها.
بالشكل  الدستور  بتعديل  املتعلق  القانون  أن يصدر  اجلمهورية  رئيس  وعىل 
والرشوط نفسها التي تصدر وتنرش بموجبها القوانني العادية وحيق له خالل 
املدة املعينة لإلصدار أن يطلب إىل املجلس بعد إطالع جملس الوزراء إعادة 

املناقشة يف املرشوع مرة أخرى ويصوت عليه بأكثرية ثلثي األصوات أيضًا.
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 الباب الرابع:

تدابري خمتلفة

أ- املجلس األعىل
 1927/10/17 يف  الصادر  الدستوري  بالقانون  )املعدلة   80 املادة   -

وبالقانون الدستوري الصادر يف 1990/9/21(
نواب  سبعة  من  والوزراء  الرؤساء  حماكمة  ومهمته  األعىل  املجلس  يتألف 
ينتخبهم جملس النواب وثامنية من أعىل القضاة اللبنانيني رتبة حسب درجات 
إذا تساوت درجاهتم وجيتمعون حتت  القدمية  باعتبار  أو  القضائي  التسلسل 
رئاسة أرفع هؤالء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من املجلس األعىل 

بغالبية عرشة أصوات. وحتدد أصول املحاكامت لديه بموجب قانون خاص.
ب- يف املالية

- املادة 81 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1947/1/21(
يف  وجبايتها  ما  رضيبة  إحداث  جيوز  وال  العمومية  الرضائب  تفرض 
مجيع  عىل  أحكامه  تطبق  شامل  قانون  بموجب  إال  اللبنانية  اجلمهورية 

األرايض اللبنانية دون استثناء.
- املادة 82

ال جيوز تعديل رضيبة أو إلغاؤها إال بقانون.
- املادة 83

موازنة  النواب  ملجلس  احلكومة  تقدم  األول  ترشين  عقد  بدء  يف  سنة  كل 
شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقرتع عىل املوازنة بندًا بندًا.
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- املادة 84 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1927/10/17(
اإلعتامدات  وبمشاريع  بامليزانية  املناقشة  خالل  يف  للمجلس  جيوز  وال 
اإلضافية أو اإلستثنائية أن يزيد اإلعتامدات املقرتحة عليه يف مرشوع املوازنة 
أو يف بقية املشاريع املذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أو 
بطريقة االقرتاح. غري انه يمكنه بعد االنتهاء من تلك املناقشة أن يقرر بطريقة 

اإلاقرتاح قوانني من شأهنا إحداث نفقات جديدة.
 1927/10/17 يف  الصادر  الدستوري  بالقانون  )املعدلة   85 املادة   -
الدستوري  وبالقانون   1947/1/21 يف  الصادر  الدستوري  وبالقانون 

الصادر يف 1990/9/21(
ال جيوز أن يفتح إعتامد إستثنائي إال بقانون خاص.

اجلمهورية  رئيس  فيتخذ  مستعجلة  لنفقات  طارئة  ظروف  دعت  إذا  أما 
استثنائية  اعتامدات  بفتح  الوزراء،  جملس  عن  صادر  قرار  عىل  بناًء  مرسومًا، 
االعتامدات  هذه  تتجاوز  ال  أن  عىل  املوازنة  يف  اعتامدات  وبنقل  إضافية  أو 
حدا أقىص حيدد يف قانون املوازنة. وجيب أن تعرض هذه التدابري عىل موافقة 

املجلس يف أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.
 1927/10/17 يف  الصادر  الدستوري  بالقانون  )املعدلة   86 املادة   -

وبالقانون الدستوري الصادر يف 1990/9/21(
إذا مل يبت جملس النواب هنائيًا يف شأن مرشوع املوازنة قبل االنتهاء من العقد 
املعني لدرسه فرئيس اجلمهورية باالتفاق مع رئيس احلكومة يدعو املجلس 
فورًا لعقد استثنائي يستمر لغاية هناية كانون الثاين ملتابعة درس املوازنة وإذا 
فلمجلس  املوازنة  مرشوع  يف  هنائيًا  يبت  ومل  هذا  االستثنائي  العقد  انقىض 
الوزراء أن يتخذ قرارًا، يصدر بناء عليه عن رئيس اجلمهورية، مرسوم جيعل 
بموجبه املرشوع بالشكل الذي تقدم به إىل املجلس مرعيًا ومعمواًل به. وال 
قد  املوازنة  مرشوع  كان  إذا  إال  احلق  هذا  يستعمل  أن  الوزراء  ملجلس  جيوز 

طرح عىل املجلس قبل بداية عقده بخمسة عرش يوما عىل األقل.
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عىل انه يف مدة العقد االستثنائي املذكور جتبى الرضائب والتكاليف والرسوم 
السابقة  السنة  ميزانية  وتؤخذ  السابق  يف  كام  األخرى  والعائدات  واملكوس 
وحيذف  الدائمة  اإلضافية  االعتامدات  من  هبا  فتح  ما  إليها  ويضاف  أساسًا 
كانون  شهر  نفقات  احلكومة  وتأخذ  الدائمة  االعتامدات  من  اسقط  ما  منها 

الثاين من السنة اجلديدة عىل القاعدة االثني عرشية.
- املادة 87 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1927/10/17(

املجلس  عىل  تعرض  أن  جيب  سنة  لكل  النهائية  املالية  اإلدارة  حسابات  إن 
وسيوضع  السنة  تلك  تيل  التي  التالية  السنة  موازنة  نرش  قبل  عليها  ليوافق 

قانون خاص لتشكيل ديوان املحاسبات.
- املادة 88

ال جيوز عقد قرض عمومي وال تعهد يرتتب عليه إنفاق من مال اخلزانة إال 
بموجب قانون.

- املادة 89
البالد  ثروة  موارد  من  مورد  الستغالل  امتياز  أو  التزام  أي  منح  جيوز  ال 
الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إال بموجب قانون واىل 

زمن حمدود.
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الباب اخلام�س:

اأحكام تتعلق بالدولة املنتدبة وبع�سبة الأمم

- املواد 90 و91و92
)ألغيت بالقانون الدستوري الصادر يف 1943/11/9(

- املادة 93
)ألغيت بالقانون الدستوري الصادر يف 1947/1/21(

- املادة 94
)ألغيت بالقانون الدستوري الصادر يف 1943/11/9(
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الباب ال�ساد�س:

اأحكام نهائية موؤقتة

 1943/11/9 يف  الصادر  الدستوري  بالقانون  )املعدلة   95 املادة   -
وبالقانون الدستوري الصادر يف 1990/9/21(

واملسيحيني  املسلمني  بني  املناصفة  أساس  عىل  املنتخب  النواب  جملس  عىل 
اختاذ اإلجراءات املالئمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية 
رئيس  إىل  باإلضافة  تضم  اجلمهورية،  رئيس  برئاسة  وطنية  هيئة  وتشكيل 

جملس النواب ورئيس جملس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتامعية.
إىل  وتقديمها  الطائفية  بإلغاء  الكفيلة  الطرق  واقرتاح  دراسة  اهليئة  مهمة 

جمليس النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ اخلطة املرحلية.
ويف املرحلة االنتقالية:

متثل الطوائف بصورة عادلة يف تشكيل الوزارة. أ- 
تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد االختصاص والكفاءة يف الوظائف  ب- 
العامة  واملؤسسات  واألمنية  العسكرية  واملؤسسات  والقضاء  العامة 
واملختلطة وفقًا ملقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة األوىل 
الوظائف مناصفة بني  فيها وتكون هذه  الفئة األوىل  يعادل  ما  فيها ويف 
التقيد  مع  طائفة  ألية  وظيفة  أية  ختصيص  دون  واملسلمني  املسيحيني 

بمبدأي االختصاص والكفاءة.
- املواد 96 و97 و98 و99 و100

)ألغيت بالقانون الدستوري الصادر يف 1947/1/21(
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- املادة 101
ابتداًء من أول أيلول سنة 1926 تدعى دولة لبنان الكبري اجلمهورية اللبنانية 

دون أي تبديل أو تعديل آخر.
- املادة 102 )املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 1943/11/9(

ألغيت كل األحكام االشرتاعية املخالفة هلذا الدستور.
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ملحق

لبنان الإن�سان - املبادرة الد�ستورية

إحياء الدستور الهناء الفراغ الرئايس: مبادرة مواطنية
ويتكّرر  اجلمهورية.  رئاسة  يف  املتامدي  الفراغ  ملء  أمهية  عىل  اجلميع  يتفق 
التأكيد عىل هذا األمر يف لبنان حتى االبتذال، وكذلك يف املنتديات الدولية. 
هذا كان اهلدف الرئييس لزيارة فرنسوا هوالند، وبعدها زيارة وزير خارجية 
النواب  جملس  اىل  النزول  رفض  يف  يستمرون  الذين  أولئك  حتى  فرنسا. 
النتخاب رئيس قد أقّروا أخريًا هبذه األولوية، مع التمسك باشرتاط واحد: 

أن ينتخب مرشحهم فقط دون سواه.
انتخاب  ليتمَّ  سلفًا  حمددًا  يكون  شخص  رشط  عىل  الدستور  ينّص  ال  طبعًا 
الدستورية  فالنصوص  لتعطيله،  األخرى  للحجج  وبالنسبة  أما  الرئيس. 

دقيقة بصورة الفتة يف لبنان، نذّكر بأمّهها:
املادة 34: »ال يكون اجتامع املجلس قانونيًا ما مل حترضه األكثرية من األعضاء 

الذين يؤلفونه.«
املادة 49 فقرة 2: »ينتخب رئيس اجلمهورية باالقرتاع الرسي بغالبية الثلثني 

من جملس النواب يف الدورة األوىل.«
املادة 49 فقرة 2: »يكتفى بالغالبية املطلقة يف دورات االقرتاع التي تيل.«

هذا مع التذكري بالباب اخلاص الذي خّصصه الدستور للحؤول دون الفراغ 
يف الرئاسة، من ضمنه املادة 74: »إذا خلت سّدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس 
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أو استقالته أو سبب آخر فألجل انتخاب اخللف جيتمع املجلس فورًا بحكم 
رئيس اجلمهورية  امللتئم النتخاب  املجلس  »إن  املادة 75:  وأيضًا  القانون«. 
يعترب هيئة انتخابية ال هيئة اشرتاعية ويرتتب عليه الرشوع حااًل يف انتخاب 

رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر.«
الرئاسة  سدة  خلو  حال  يف  ودقيق.  واضح  متكامل،  الدستوري  النّص 
سوى  آخر  عمل  بأي  القيام  يستطيع  وال   )74 )املادة  فورًا  املجلس  جيتمع 
اىل  حيرضوا  أن  النواب  غالبية  عىل  جيب   .)75 )املادة  الرئيس  انتخاب 
الثلثني  بغالبية  رئيسًا  وينتخبون   ،)34 )املادة  االنتخاب  ليتّم  املجلس 
)املادة 49(. يف حال فشل العملية يف الدورة األوىل، يعاودون االقرتاع عىل 

أساس الغالبية املطلقة، أي النصف زائد واحد من األصوات )املادة 49(.
إن الرشوط األخرى املتذّرع هبا للتعطيل عرب االمتناع عن حضور جلسات 
االنتخاب هي أيضًا غري موجودة يف الدستور. أي دستور يف العامل جييز لنواب 
األمة التهرب من أداء واجبهم عىل امتداد عامني؟ وهكذا وضوح حّتم عىل 
مماريس التعطيل الدستوري ابتكار مفاهيم جديدة لتربير سلبيتهم، فتكاثرت 

احلجج لتعطيل الرئاسة أبرزها:
اىل  الدعوة  لنفسه، )ب(  النواب احلايل بسبب متديده  )أ( عدم دستورية جملس 

انتخاب الرئيس مبارشة من الشعب، و)ج( التوافق عىل رئيس من خالل »احلوار«.
)أ( عدم دستورية التمديد ملجلس النواب احلايل تشكل حجة جّدية يف نظرنا، 
لكن املجلس الدستوري قد رفضها رسميًا ملا ُطعن هبا، وباتت احلجة خارج 
بال  املستمر  فراغها  من  األزمة  تتستفحل  برئاسة  يتعلق  األمر  ألن  املوضوع 
املجلس  يف  يشّكك  ال  فالدستور  املجلس.  دستورية  املوضوع  وليس  هناية، 
كلها  اجلمهورية  فوجود  وإاّل  ال،  أم  لنفسه  ممددًا  كان  سواء  احلايل  النيايب 

عرضة للزوال.
)ب( الدعوة النتخاب رئيس مبارشة من الشعب يتطلب تعدياًل دستوريًا، 
مثل  ومثلها  الرئيس.  دون  من  أصاًل  ممكنة  ليست  ومعقدة  طويلة  عملية  يف 
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بام  العقيمة،  املامطلة  عىل  تنطوي  فهي  جوهرية  لتغيريات  املامثلة  الدعوات 
املعقدة  »السالت«  أو  اجلمهورية،  عىل  مسلطًا  سيفًا  ُيشهر  مؤمتر  عقد  فيها 
بمواضيع شتى، ومجيعها يصطدم بقواعد التعديل الدستوري التي ال تلحظ 

بأي حال مؤمترًا تأسيسيًا أو اقرتان الرئاسة بغريها أو بقانون انتخايب.
)ج( أما فيام خص التوافق الرئايس عىل طاولة احلوار، فهو جتاهل حلقيقة عدم 
لسبب  وذلك  اللبناين،  الدستور  يف  »احلوار«  باسم  دستورية  مؤسسة  وجود 
وجيه. إن احلوار يتّم طبيعيًا وكل يوم داخل حرم املجلس النيايب، وبني السلطتني 
التنفيذية واالشرتاعية كام ويف الساحة العامة. ليس انشاء طاولة احلوار سوى وجه 

آخر لنسف املؤسسات وأول ضحية له تغييب دور الربملان دستوريًا.
اىل  أساسًا  مرّده  التعطيل  إن  الرئاسية.  لألزمة  باختصار  تشخصينا  هو  هذا 
الرأي  إقناع  هو  املهم  الواضحة.  النصوص  تتجاهل  دستورية  انحرافات 
يرعى  الذي  األسايس  القانون  هو  الذي  الدستور  اىل  بالعودة  اللبناين  العام 

خالفاتنا، واخلالفات هي أصاًل من طبيعة أي نظام ديمقراطي.
آلية انتخاب الرئيس حمددة بوضوح يف املواد املذكورة، وهي بسيطة وسليمة: 
ملء  قبل  آخر  عمل  أي  يأتون  ال  ووهم  الربملان،  اىل  النواب  غالبية  تتوجه 
ويف  للجمهورية.  رئيسًا  الثلثني  بغالبية  فينتخبون  الدولة،  رأس  يف  الفراغ 
ولكن  الكرة  النواب  يعاود  األوىل،  الدورة  يف  املتنافسني  نجاح  عدم  حال 
الرئاسة  تعّطل  أن  أخرى  قراءة  كل  شأن  من  العادية.  الغالبية  أساس  عىل 
الديمقراطية القائمة عىل التنافس بنفٍق يؤدي اىل الـ 99 باملائة من األصوات 

للرئيس، يف دستور ممسوخ ليس إال عنوانًا آخر للدكتاتورية.
البسيطة، وهي  الفكرة  للتذكري هبذه  علنية  مناقشة  املواطن  نطرح جمددًا عىل 
أن الدستور موضوع للتسهيل ال للتعطيل. وإنكفاء التعطيل ال يمّر بإيران أو 
كلها  الذرائع  األمريكية. هذه  االنتخابات  أو  بمعركة حلب  بالسعودية، وال 

واهية. يزول التعطيل بتفعيل قراءة رشيدة واجيابية للدستور.
إلزالة  العملية  األفكار  ببعض  القادمة  األسابيع  يف  نتابعها  املبادرة  هذه 
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التعطيل، ومجيعها حتتاج أواًل العودة اىل الفهم الدستوري السليم، ال جيتهد 
منها  فائدة  ال  وابتكارات  تعطيلية  بقراءات  يكّبله  وال  النص  موضع  يف 
سوى التسويف والفراغ. يف هذا الفصل األول من إعادة النظر اىل بدهييات 
دستورنا، ندعو الرأي العام، ونّواَبنا، اىل قراءة رشيدة للدستور اللبناين، واىل 

إحيائه بالعمل بموجبه.
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