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اد الرئيس ـــــــلت، ولكن ابرزها كان بعد استشهـــفي تاريخ الحكومات اللبنانية هناك العديد من االستقاالت التي حص
استقالته على الهواء مباشرًة. اما حريري، عندما اقدم الرئيس الراحل عمر كرامي من المجلس النيابي على تقديم ـــال

مرة ـــــــــالرئيس المستقيل سعد الحريري، فقد قدر له ان يتنحى عن كرسى الرئاسة الثانية حين يكون خارج البالد، وال
ــها على الـــــيوم قدمــــة، بينما الـــعارضة حينها االستقالـــقديم وزراء المـــــه بعد تــإرادتـــــم تكن بـــى لـــــاألول .اشرةً ــــهواء مبــ  

 
وللوقوف على الناحية الدستورية العالن االستقالة، اعتبر المرجع الدستوري الدكتور بول مرقص لـ"النهار" انه "في 
حال لم تقدم االستقالة خطيًا الى رئيس الجمهورية فال تصبح نافذة ويمكن الرجوع عنها في اي وقت، ولكن اذا ما 

تقالة، ـــــــيس فال يعطيها صفة النفاذ إال عشية اصدار مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة. وبمجرد االسقدمت الى الرئ
.رة األولـــــــــي، البند )أ( من الفقــــنانمن الدستور اللب 96ادة ــــال بموجب المــــــــــتصبح الحكومة حكومة تصريف اعم  

 
لزمة في القصر ــــة مـــارات نيابيــــراء استشــــــجمهورية الى اجــــــــــــد رئيس المن الدستور اللبناني، يعم 35ووفق المادة 

الجمهوري، ويطلع رئيس المجلس النواب رسميًا على نتائج االستشارات ويسمي في ضوئها رئيس الحكومة المكلف 
من  96ادة ـــــى المــــــــــوالذي بمقتضبعد التشاور مع رئيس المجلس. عندها تصبح الكرة في ملعب الرئيس المكلف، 

اتها وال ــــــالدستور، يجري استشارات نيابية لتشكيل الحكومة دونما سقف زمني، إال ان ثمة مهلة معقولة يجب مراع
.ابقةـــــــــــات الســــــض الحكومـــــــــــــــكيل بعـــــــما حصل اثناء تشـــــيس أشهرًا، كــــــى ولــــــابيع القليلة حدًا اقصــــــتتعدى األس " 

 
وعن ان هدف االستقالة تطيير االستحقاق النيابي، اكد مرقص "ان االنتخابات موجب دستوري وقانوني على الحكومة 

ي ال ـالقيام به، ولو كانت حكومة تصريف أعمال، ألن موعد االنتخابات هو من االمور المرتقبة والمعروفة سلفًا، والت
ات هي ــــــــــة ودورية االنتخابــــــــكن تأجيلها الى موعد آخر، على اعتبار ان االستحقاقات الدستورية واآلجال االنتخابييم

.مبادئ ال يجوز المس بها " 
 

مرجعية ـــبح حقيقة دستورية اال عندما يقدمها خطيًا امام رئيس الجمهورية، وهو الــــوشدد على أن االستقالة "لن تص
انت وفق ــــــاليداع االستقالة، وليس من الواجب حضوره اذا كان هناك تعذر لحضوره شخصيًا، والرئيس ينظر اذا ك
.االصول او ال، وعليه الرجوع اليها )الورقة المكتوبة( قبل ان يصدر المراسيم االخرى بتشكيل الحكومة " 

 
الجتماع اال لغاية الضرورة وتفاديًا للضرر، وأن من وفي شأن حكومة تصريف األعمال، رأى أنه "ال يمكن للحكومة ا

.يحدد الضرر هو االجتهاد الدستوري  " 
 


