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بشكل فاجأ المقربین منه قْبل خصومه السیاسیین، واضعًا الحكومة، المترنحة  استقال وزیر العدل أشرف ریفي
أصًال، أمام مأزق دستوري في هذه المرحلة المصیریة حول الخطوة التالیة، وخصوصًا في ظل الفراغ في 

في مادته الرابعة حرفیًا أن الرئیس "یصدر  من الدستور 53المادة  منصب رئیس الجمهوریة الذي تنص
 ."باالتفاق مع رئیس مجلس الوزراء مرسوم تشكیل الحكومة ومراسیم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم

 

في مسألتي  اذًا، الوزیر استقال والرئیس غائب، فهل یمكن للحكومة مجتمعة أن تحل مكان رئیس الجمهوریة،
 قبول االستقالة وتعیین البدیل؟

" مؤكدًا ان نص 24" االستاذ في القانون الدكتور بول مرقص عبر "لبنان JUSTICIAیجیب رئیس مؤسسة "
واضح وصریح، فقبول استقالة أي وزیر من الحكومة منوط بموافقة رئیس الجمهوریة باالتفاق مع  53المادة 

 رئیس مجلس الوزراء".
ان ینوب مجلس الوزراء مجتمعًا عن رئیس الجمهوریة في قبول استقالة الوزیر؟ یشدد مرقص على وهل یمكن 

ان هذه الصالحیة (قبول استقالة الوزیر أو مرسوم تشكیل الحكومة) صالحیة شخصیة لرئیس الجمهوریة 
(التي تنص عن أن صالحیات رئیس الجمهوریة تناط وكالة  من الدستور 62للمادة وغیر قابلة لالنتقال سنداً 

بمجلس الوزراء في حال خلو سدة الرئاسة ألي علة كانت)، الفتا الى ان رئیس الجمهوریة بمثابة مجلس 
 .62وفقًا الحكام المادة دستوري فوق السلطات وال یمكن لمجلس الوزراء أن یمارس عنه هذه السلطة 

ویقول إن "الوزیر ریفي وفقًا لألزمة الدستوریة ُیعتبر في حالة الرغبة في تقدیم االستقالة ولیس في حالة 
استقالة النها لم تقبل، وذلك الن المرجعیة الوحیدة المخولة قبول استقالته هو رئیس مغیب الننا نعیش على 

 ضفاف الدستور النه معطل".

حقیبة العدل الى الوزیرة ألیس شبطیني بالوكالة، قال مرقص: "في مرسوم تشكیل الحكومة سلمت  وعن تسلیم
هذه الحقیبة بالوكالة الى شبطیني وهي تمارس هذا الدور بناء على هذا المرسوم"، شارحًا أن "تعیین وزیر 

 أصیل وقبول استقالة ریفي هي التي تحتاج الى رئیس جمهوریة".

ور في موضوع استقالة ریفي ویبقى علینا االنتظار والتریث في بلد ممكن ان نرى فیه كل هذا هو رأي الدست
 المخالفات من االمناء على الدستور.
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