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نحو مصا حلة وطنية لبنانية

جمع  عملية  إلى  العام  مبفهومها  ”املصاحلة”  تشير 
كأمر  للمصاحلة  ويُنظر  وتوحيدها.  املنقسمة  األطراف 
ضروري في اجملتمعات التي تشهد انقساًما. وألنها وسيلة 
من  قبوال  تلقى  املصاحلة  فإن  سالم،  إلى  النزاع  لتحويل 
جانب عامة الناس واجلهات املانحة والسياسيني على حد 
سواء. إال أن ما تتطلبه املصاحلة بالفعل ال يزال غير واضح 

بشكل كبير.

فهل تعني املصاحلة مثول املسيئني أمام العدالة واحليلولة 
ذلك،  من  العكس  وعلى  أم،  السلطة؟  إلى  عودتهم  دون 
تعني  وهل  واإلدماج؟  االحتواء  سياسة  ضمًنا  تقتضي 
أكبر  بشكل  تُعنى  أنها  أم  األفكار؟  نفس  في  املشاركة 

باحترام االجتاهات اخملتلفة؟

ما هو معنى املصاحلة في السياق اللبناني؟ 

القيم  من  والعديد  املصاحلة  بني  القائمة  العالقة  هي  ما 
األخرى في اجملتمع اللبناني، مثل احلاجة إلى حتقيق العدالة 
الثروات  وتوزيع  املؤسسية،  التنمية  إلى  واحلاجة  واألمن، 

والدخل، وتقدمي اخلدمات األساسية؟

املصاحلة وحتقيق الرخاء 

املصاحلة،  إلى  العنف  من  الدول  إحدى  انتقلت  ”إذا 
البلد،  لتلك  األجانب  املستثمرين  زيارة  فرص  فستزيد 
وقيامهم باألعمال والتبادل التجاري وبناء املصانع، وغير 
السياح،  زيارة  فرص  ستزيد  كما  األنشطة.  من  ذلك 
اجملتمع  وإن  الدولة.  لتلك  شرائية،  قوة  من  ميثلونه  مبا 
املستقر، خاصة في اجملتمعات املكونة من مجموعات 
تلك  بني  السلمية  العالقات  على  يتوقف  مختلفة، 
اجملموعات. وعند املرور بفترة من الصراع، يجب أن تكون 
حتى  حكومة،  أي  أجندة  على  األولويات  في  املصاحلة 
يتسنى لتلك اجملموعات الثقة ببعضها البعض والعمل 
ألن  املصاحلة  لتعزيز  احلكومات  تسعى  وقد   .)...) مًعا 

الناس تريد ذلك أو تطالب به، أو ألنها حتتاج إليها.” 

Erin Daly and Jeremy Sarkin, Reconciliation in Divided 
Societies: Finding Common Ground, Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 2007, p.13. 

السياق  في  التحديد  وجه  على  املصاحلة  تعنيه  الذي  ما 
اللبناني؟ هل تعني تضميد جروح املصادمات السابقة؟ هل 
السياسية؟ هل هي  هي صيغة للمشاركة في السلطة 
التزام بالعملية املؤسسية؟ هل ترتبط باالعتراف بالتنوع مع 
بناء هوية واحدة في الوقت ذاته؟ هل تتعلق بتحديد املصالح 
األمنية املشتركة أو هيكلة العالقات اإلقليمية والدولية. أم، 
هل تتعلق بشكل أكبر بتلبية احتياجات اجملتمع بأسره ووضع 
عمليات يتسنى للجميع املشاركة فيها؟ هل هي تشير إلى 

كل تلك األمور أم ال تشير إلى أي منها على اإلطالق؟ 

املصاحلة واملساءلة 

“وحتى يكون للمصاحلة تأثير رادع، يجب أن تكون بني 
فسيتم   .)...) القادة.  بني  فقط  وليس  الناس،  عامة 
البعض  ببعضهم  الناس  يرتبط  حني  االستبداد  ردع 
مستبد  حلاكم  يسمحوا  لن  حيث  كافًيا،  ارتباًطا 
الناس  لدى  يتوافر  وحني  بينهم،  انقسام  بإحداث 
يسمحوا  فلن  اإلنسان،  حلقوق  الكافي  االحترام 
باألساليب املسيئة حتى وإن كان ذلك لتحقيق أهداف 
الظروف،  تلك  غير  في  جانبهم  من  قبوال  تلقى  قد 
مجتمعاتهم  في  كاٍف  بشكٍل  يستثمرون  وحينما 
وأممهم فسيقومون بطرح األسئلة واملطالبة مبساءلة 

قادتهم.” 

Erin Daly and Jeremy Sarkin, op. cit., p.17.

وضع سياسة مصاحلة 

قد يكون من املفيد، قبل صياغة اتفاقيات مصاحلة جديدة، 
يكن  لم  الذي  وما  سبق  فيما  مجديًا  كان  الذي  ما  فهم 
كذلك، وما الذي قد يكون مثمرًا في املستقبل، وما الذي 
نتيجة  اإلخفاقات  كانت  هل  وملاذا.  كذلك،  يكون  ال  قد 
لضعف في النصوص أم لضعف في التنفيذ؟ هل كانت 
التوقعات املتعلقة باملصاحلة مبالًغا فيها أم كانت أقل من 
املطلوب؟ هل مت حتميل املصاحلة بأمور أكثر من املفروض؟ أم 

على النقيض من ذلك، مت إغفال أمور هامة؟

مقدمة
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نصوص مرجعية

املصاحلة هي التطلع لألمام 

إطار  في  للمصاحلة  تنظر  الدميقراطية  حجج  “ألن 
إرساء دميقراطية عاملة، فإنها تنقل صيغة املصاحلة 
من صيغة تنظر للماضي بصفة أساسية إلى صيغة 
تتطلع لألمام في املقام األول. (...(. وعند إعادة تهيئة 
فإن  بالدميقراطية،  املرتبطة  القيم  لتعزيز  املصاحلة 
املاضي ينحسر، بينما يحتل احلاضر واملستقبل مكان 

الصدارة.” 

Erin Daly and Jeremy Sarkin, op. cit., p.19.

النصوص املشار  إلى مجموعة  النظر  املعنى، ميكن  وبهذا 
إليها كدعوة للتعامل مع املصاحلة كأمر متعلق بالسياسة. 
وعادة ما تبدأ عملية وضع سياسة جديدة بإجراء مراجعة 
للسياسة القائمة. فقد يكون من ثمار مراجعة سياسات 
واقعية  أكثر  تقييمات  إلى  تؤدي  أن  السابقة  املصاحلة 
عن  كذلك  تسفر  وقد  اللبنانية.  واإلمكانيات  للمواقف 

توقعات واقعية للنتائج املستقبلية لسياسة املصاحلة.

املصاحلة والدميقراطية 

فيها  تضرب  التي  الصاحلة  التربة  هي  املصاحلة  “إن 
الدميقراطية بجذورها. فال ميكن للدميقراطية أن تزدهر 
إال حيث تكون الفصائل اخملتلفة في اجملتمع قد اختارت 
أن تخضع حلكومة مشتركة. وتتطلب الدميقراطية أن 
إلرادة  –والتي قد تشعر بخيبة األمل-  ترضخ األقلية 
األغلبية- وهو تنازل ال ميكن أن يحدث إال عند حتقيق 
يتقبل  بحيث  واألغلبية  األقلية  بني  كافية  مصاحلة 
كل منهما وجود اآلخر في إطار نظام احلكم و الرضا 
باختيارات اآلخر كأمر مشروع حتى وإن كانوا ال يتفقون 

معها.” 

Erin Daly and Jeremy Sarkin, op. cit., p.19.

املصاحلة وإصالح القطاع األمني 

اجملتمعات  في  املصاحلة  كانت  إذا  ما  عن  املرء  يجادل  وقد 
التي تشهد انقساًما تعد جزًءا من إصالح القطاع األمني 
اجملتمع  فمادام  لتحقيقه.  مسبق  شرط  مجرد  أنها  أم 
منقسًما، فلن يتحقق الهدف الرئيسي من إصالح القطاع 
األمني قط - أال وهو حتقيق األمن والعدالة جلميع الناس. 
الرشيد  احلكم  فكرة  مع  يتماشى  ال  اجملتمع  انقسام  فإن 
للقطاع األمني، والذي يركز على قيم محددة مثل سيادة 
القانون واحلكم الدميقراطي، وسياسة الشمول، واملساءلة، 

والعملية املؤسسية.

املصاحلة وسياسة األمن القومي 

فلن  أشكالها،  من  شكل  بأي  املصاحلة  غياب  حالة  في 
للتعامل  مشترك  أسلوب  وضع  على  قادرًا  اجملتمع  يكون 
األمني، ومن ثم، سيقوض مصاحله اخلاصة. وإن سياسة 
األمن القومي، والتي حتدد أسلوب تعامل اجملتمع مع اجلانب 
أسلوبًا  تتطلب  األمن،  وتوضح كيف ميكن حتقيق  األمني 

ينتهج سياسة شمولية ترتكز على القاعدة العريضة.

الهامة  األسئلة  من  العديد  هناك  اللبنانية،  احلالة  وفي 
التي يجب اإلجابة عنها. ما الذي يعنيه مصطلح ”األمن” 
هي  ما  السياسية؟  وللفصائل  للمواطنني  بالنسبة 
املصالح  تلك  يهدد  الذي  ما  الوطنية؟  األمنية  املصالح 
املستقبل؟  في  يتهددها  قد  الذي  وما  احلاضر  الوقت  في 
اجملاورة وكذلك مع  الدول  العالقات مع  كيف ميكن حتديد 
تقوم  هل  الهامة؟  والدولية  اإلقليمية  الفاعلة  األطراف 
يحتاجه  وما  يريده  ما  بتحقيق  اللبنانية  املؤسسات 
املؤسسات  األمن؟ هل يتعني تغيير  اللبناني من  الشعب 
اللبنانية لتحقيق األمن بصورة أفضل للشعب اللبناني؟ 
وهل يرغب اللبنانيون كذلك في حتقيق األمن للمنطقة؟ 
وكيف؟ إن من الطبيعي أن يثير اجلدل حول تلك األسئلة 

احليوية إجابات عديدة متضاربة في أي مجتمع.

التي  تلك  انقساًما عن  التي تشهد  اجملتمعات  مييز  ما  إن 
ال تشهد انقساًما هو طريقة تعاملها مع اخلالفات. ففي 
األولى، يتم كبت اخلالفات، وإقصاء األفراد واجملموعات عن 
باخلالفات  فيسمح  األخيرة،  في  أما  السياسية،  العملية 
حتقيق  وإن  اإلجماع.  طريق  عن  الوقت،  مبرور  حلها،  ويتم 
االرتباط بني األطراف الفاعلة السياسية وتلك التي تنتمي 
واألولويات،  األمنية،  التهديدات  لتحديد  املدني  للمجتمع 
أكبر  واستعدادًا  أوسع  شرعية  يكفل  املوارد،  وتخصيص 

لإلجماع، وكذلك استجابة أفضل الحتياجات املواطنني.

كل  تعمل  انقساًما،  تشهد  التي  للمجتمعات  بالنسبة 
الوطني على دعم  األمن  من سياسة املصاحلة وسياسة 
فصلهما  ميكن  وال  متبادل،  بشكل  البعض  بعضهما 
والتنمية  الدميقراطية،  والعملية  القانون،  سيادة  عن 

املؤسسية، والشفافية، واملساءلة.

ما الهدف من تلك اجملموعة من النصوص املرجعية؟

في السابع من يونيو/حزيران 2009، تدفقت جموع الشعب 
اللبناني إلى صناديق االقتراع الختيار مجلس نواب جديد. 
اللبناني واألحزاب السياسية، من خالل  وقد دلل الشعب 
االنتخابات  نتائج  وتبني  التصويت  على  الكبير  اإلقبال 
بدون خالف، على رغبتهم في أن يكون لبنان دولة موحدة 
هامة  أولى  خطوة  االنتخابات  تعد  وبينما  ودميقراطية. 
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نحو مصا حلة وطنية لبنانية

من  العديد  هناك  زالت  فما  الوطنية،  املصاحلة  في طريق 
األسئلة التي يجب اإلجابة عنها من قبل الشعب اللبناني 
وممثليهم املنتخبني. ومن األرجح أن يستغرق ذلك عملية 

طويلة األمد.

وال تطمح تلك اجملموعة من النصوص املرجعية إلى حتليل 
السياسة  واألحزاب  اللبنانيون  املواطنون  ينظر  كيف كان 
إلى املصاحلة أو كيف ينظرون إليها اآلن. وال تهدف كذلك 
اخملتلفة  املشاكل  حل  كيفية  حول  اقتراحات  تقدمي  إلى 
املرتبطة باملصاحلة. فإن أهداف هذا الكتيب أقل من ذلك 

بكثير.

إن الهدف األول هو مساعدة واضعي السياسات اللبنانيني 
واألفراد املعنيني عن طريق تزويدهم بأداة مرجعية سهلة. 
ويحتوى هذا الكتيب على أجزاء ذات صلة باإلطار القانوني 
احملادثات  عنها  أفرت  التي  االتفاقيات  ونصوص  النافذ 
أما  باملصاحلة.  مرتبطة  اعتبارها  ميكن  والتي  السابقة 
الهدف الثاني، فهو تشجيع واضعي السياسات اللبنانيني 
مشتركة  أرضية  لوضع  السابقة  اجلهود  تقييم  على 
اجلهود  تلك  قامت  قد  مدى  ألي  وفحص  نقدي  بشكل 

مبعاجلة املصاحلة.

ويحتوى الكتيب على ثالثة أجزاء. يضم اجلزء األول نصوًصا 
فترة  أثناء  صياغته  متت  والتي   ،1926 دستور  أساسية: 
االنتداب الفرنسي، واتفاق الطائف 1989، والذي قام بإنهاء 
15 عاًما من احلرب األهلية، واتفاق الدوحة، الذي مت إبرامه في 
2008 والذي ينظم العالقات بني الفصائل بصورة جديدة. 
لقد اندلعت سلسلة من النزاعات بني عامي 1975 و1990 
على األراضي اللبنانية. ولقد تورطت فيها أطراف محلية 
جهود  تأخذ  أن  يجب  ثم  ومن  سواء.  حِد  على  وأجنبية 
املصاحلة في االعتبار االتفاقيات الدولية كما يرد في اجلزء 
الثاني من هذا اإلصدار. وتعنى هذه االتفاقيات بالعالقات بني 
لبنان واسرائيل (اتفاق الهدنة بني دولة إسرائيل وحكومة 
جمهورية لبنان عام 11983(، والعالقات مع منظمة التحرير 
مع  والعالقات   )21969 عام  القاهرة  (اتفاق  الفلسطينية 
(معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق بني جمهورية  سوريا 

لبنان واجلمهورية العربية السورية لعام 1991(.

جلميع  فائدة  ذا  الكتيب  هذا  قارئ  يكون  أن  املرجو  ومن 
األطراف املشاركة في تشكيل وصياغة املصاحلة وسياسة 

األمن الوطني.

1 مت إلغاؤه من قبل مجلس النواب اللبناني في 15 مايو/أيار 1987.

2 مت إلغاؤه من قبل مجلس النواب اللبناني في 15 مايو/أيار 1987.





الفصل األول

نصوص مرجعية أساسية
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معدل مبوجب :

القانون الدستوري الصادر في 1927/10/17

والقانون الدستوري الصادر في 1929/05/08 

والقرار رقم 129 (1( تاريخ 1943/03/18

والقانون الدستوري الصادر في 1943/11/09

والقانون الدستوري الصادر في 1943/12/07

والقانون الدستوري الصادر في 1947/01/21 

والقانون الدستوري (2( الصادر في 1948/05/22

والقانون الدستوري (3( الصادر في 1976/04/24

والقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 1990/09/21

عن  صادر  1 . 1943/03/18 تاريخ   129 رقم  القرار  (ان 
املفوض السامي الفرنسي(.

يتعلق  (ان القانون الدستوري الصادر في 1948/05/22 . 2
بتعديل مؤقت للمادة 49 من الدستور(.

يتعلق  (ان القانون الدستوري الصادر في 1976/04/24 . 3
بتعديل مؤقت للمادة 49 من الدستور(.

الباب األول- احكام اساسية

مقدمة الدستور

مقدمة:

 18 رقم  الدستوري  القانون  مبوجب  املقدمة  هذه  اضيفت 
الصادر في 1990/9/21 .

لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي جلميع ابنائه،  . أ
املنصوص  ارضا وشعبا ومؤسسات، في حدوده  واحد 

عنها في هذا الدستور واملعترف بها دوليا.

لبنان عربي الهوية واالنتماء، وهو عضو مؤسس وعامل  . ب
في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو 
عضو مؤسس وعامل في منظمة االمم املتحدة وملتزم 
وجتسد  االنسان.  حلقوق  العاملي  واالعالن  مواثيقها 
دون  واجملاالت  احلقول  جميع  في  املبادئ  هذه  الدولة 

استثناء.

لبنان جمهورية دميقراطية برملانية، تقوم على احترام  . ج
واملعتقد،  الراي  حرية  طليعتها  وفي  العامة،  احلريات 
احلقوق  في  واملساواة  االجتماعية  العدالة  وعلى 

والواجبات بني جميع املواطنني دون متايز او تفصيل.

الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة ميارسها  . د
عبر املؤسسات الدستورية. 

النظام قائم على مبدا الفصل بني السلطات وتوازنها  . ه
وتعاونها.

النظام االقتصادي حر يكفل املبادرة الفردية وامللكية  . و
اخلاصة.

واقتصاديا  واجتماعيا  ثقافيا  للمناطق  املتوازن  االمناء  . ز
واستقرار  الدولة  وحدة  اركان  من  اساسي  ركن 

النظام.

اساسي  وطني  هدف  السياسية  الطائفية  الغاء  . ح
يقتضي العمل على حتقيقه وفق خطة مرحلية.

الدستور اللبناني
1926/05/23 
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فلكل لبناني   ارض لبنان ارض واحدة لكل اللبنانني . . ط
احلق في االقامة على اي جزء منها والتمتع به في ظل 
سيادة القانون، فال فرز للشعب على اساس اي انتماء 

كان، وال جتزئة وال تقسيم وال توطني. 

العيش  ميثاق  تناقض  سلطة  الي  شرعية  ال   . ي
املشترك.

الفصل االول

في الدولة واراضيها

املادة 1
عدل نص املادة االولى مبوجب القانون الدستوري الصادر في 

1943/11/9 على الوجه التالي :

لبنان دولة مستقلة ذات وحدة ال تتجزا وسيادة تامة. اما 
حدوده فهي التي حتده حاليا :

مجرى  يرافق  خط  على  الكبير  النهر  مصب  من   : شماال 
النهر الى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو 

جسر القمر.

نهر  ووادي  خالد  وادي  بني  الفاصل  القمة  خط   : شرقا 
العاصي (اورنت( مارابقرى معيصرة _ حربعاتة _ هيت _ 
اخلط  وهذا  ومطريا،  برينا  قريتي  علو  فيصان على   _ ابش 
الشمالية  اجلهة  من  الشمالية  بعلبك  قضاء  حدود  تابع 
اقضية  حدود  ثم  الشرقية  اجلنوبية  واجلهة  الشرقية 

بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية.

جنوبا : حدود قضاءي صور ومرجعيون اجلنوبية احلالية.

غربا : البحر املتوسط.

املادة 2
ال يجوز التخلي عن احد اقسام االراضي اللبنانية او التنازل 

عنه.

املادة 3
ال يجوز تعديل حدود املناطق االدارية اال مبوجب قانون.

  املادة 4
لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت.

املادة 5
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   5 املادة  نص  عدل 

1943/12/7 على الوجه التالي :

العلم اللبناني احمر فابيض فاحمر اقساما افقية تتوسط 
االرزة القسم االبيض بلون اخضر. اما حجم القسم االبيض 
االرزة فهي  واما  االحمرين معا.  القسمني  فيساوي حجم 
في الوسط يالمس راسها القسم االحمر العلوي وتالمس 
قاعدتها القسم االحمر السفلي ويكون حجم االرزة موازيا 

لثلث حجم القسم االبيض.

الفصل الثاني

في اللبنانيني وحقوقهم وواجباتهم

املادة 6
وحفظها  اكتسابها  وطريقة  اللبنانية  اجلنسية  ان 

وفقدانها حتدد مبقتضى القانون.

 املادة 7
بالسواء  يتمتعون  وهم  القانون  لدى  اللبنانيني سواء  كل 
باحلقوق املدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات 

العامة دون ما فرق بينهم.

املادة 8
احلرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون وال ميكن ان 
يقبض على احد او يحبس او يوقف اال وفاقا الحكام القانون 

وال ميكن حتديد جرم او تعيني عقوبة اال مبقتضى القانون.

املادة 9
حرية االعتقاد مطلقة والدولة بتاديتها فروض االجالل هلل 
اقامة  حرية  وتكفل  واملذاهب  االديان  جميع  حتترم  تعالى 
ذلك  في  يكون  ال  ان  على  الدينية حتت حمايتها  الشعائر 
على  لالهلني  ايضا  تضمن  وهي  العام  النظام  في  اخالل 
اختالف مللهم احترام نظام االحوال الشخصية واملصالح 

الدينية.
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املادة 10
او  االداب  ينافي  او  العام  بالنظام  التعليم حر ما لم يخل 
متس  ان  ميكن  وال  املذاهب  او  االديان  احد  لكرامة  يتعرض 
حقوق الطوائف من جهة انشاء مدارسها اخلاصة، على ان 
تسير في ذلك وفاقا لالنظمة العامة التي تصدرها الدولة 

في شان املعارف العمومية.

املادة 11
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   11 املادة  نص  عدل 

1943/11/9 على الوجه التالي:

اللغة  اما  الرسمية.  الوطنية  اللغة  هي  العربية  اللغة 
مبوجب  بها  تستعمل  التي  االحوال  فتحدد  الفرنسية 

قانون.

املادة 12
لكل لبناني احلق في تولي الوظائف العامة ال ميزة الحد 
على االخر اال من حيث االستحقاق واجلدارة حسب الشروط 

التي ينص عليها القانون.

وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق املوظفني في الدوائر 
التي ينتمون اليها.

املادة 13
وحرية  الطباعة  وحرية  وكتابة  قوال  الراي  ابداء  حرية 
ضمن  مكفولة  كلها  اجلمعيات  تاليف  وحرية  االجتماع 

دائرة القانون.

املادة 14
للمنزل حرمة وال يسوغ الحد الدخول اليه اال في االحوال 

والطرق املبينة في القانون.

املادة 15
امللكية في حمى القانون فال يجوز ان ينزع عن احد ملكه 
عليها  املنصوص  االحوال  في  العامة  املنفعة  السباب  اال 

في القانون وبعد تعويضه منه تعويضا عادال.

الباب الثاني

السلطات

الفصل االول

احكام عامة

املادة 16
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   16 املادة  نص  عدل 

1927/10/17 على الوجه التالي :

مجلس  هي  واحدة  هيئة  املشترعة  السلطة  تتولى 
النواب.

املادة 17
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   17 املادة  نص  عدل 
1927/10/17 ، ثم عدل مبوجب القانون الدستوري رقم 18 

تاريخ 1990/9/21 على الوجه التالي:

تناط السلطة االجرائية مبجلس الوزراء .وهو يتوالها وفقا 
الحكام هذا الدستور.

املادة 18
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   18 املادة  نص  عدل 
1927/10/17 ، ثم عدل مبوجب القانون الدستوري رقم 18 

تاريخ 1990/9/21 على الوجه التالي:

جمللس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانني. وال ينشر 
قانون ما لم يقره مجلس النواب.

املادة 19
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   19 املادة  نص  عدل 
1927/10/17 ، ثم عدل مبوجب القانون الدستوري رقم 18 

تاريخ 1990/9/21 على الوجه التالي : 

والبت  القوانني  دستورية  ملراقبة  دستوري  مجلس  ينشا 
الرئاسية  االنتخابات  عن  الناشئة  والطعون  النزاعات  في 
يتعلق  ما  في  اجمللس  هذا  مراجعة  حق  يعود  والنيابية. 
اجلمهورية  رئيس  من  كل  الى  القوانني  دستورية  مبراقبة 
ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء او الى عشرة اعضاء 
من مجلس النواب، والى رؤساء الطوائف املعترف بها قانونا 
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املعتقد  وحرية  الشخصية  باالحوال  يتعلق حصرا  ما  في 
وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني.

وكيفية  فيه  العمل  واصول  اجمللس  تنظيم  قواعد  حتدد 
تشكيله ومراجعته مبوجب قانون.

املادة 20
درجاتها  اختالف  احملاكم على  تتوالها  القضائية  السلطة 
ويحفظ  القانون  عليه  ينص  نظام  ضمن  واختصاصاتها 

مبوجبه للقضاء وللمتقاضني الضمانات الالزمة.

اما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. 
والقضاة مستقلون في اجراء وظيفتهم وتصدر القرارات 
الشعب  باسم  وتنفذ  احملاكم  كل  قبل  من  واالحكام 

اللبناني.

املادة 21
سنة  وعشرين  احدى  العمر  من  بلغ  لبناني  وطني  لكل 
كاملة حق في ان يكون ناخبا على ان تتوفر فيه الشروط 

املطلوبة مبقتضى قانون االنتخاب

 الفصل الثاني
السلطة املشترعة

املادة 22
الصادر في  الدستوري  القانون  مبوجب  املادة 22  الغي نص 
1927/10/17 ، ثم وضع النص التالي مكان النص امللغى، 

مبوجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 1990/9/21 :

مع انتخاب اول مجلس نواب على اساس وطني ال طائفي 
العائالت  جميع  فيه  تتمثل  للشيوخ  مجلس  يستحدث 

الروحية وتنحصر صالحياته في القضايا املصيرية.

املادة 23
الغي نص املادة 23 مبوجب املادة 50 من القانون الدستوري 

الصادر في 1927/10/17 .

املادة 24
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   24 املادة  نص  عدل 

1927/10/17 وبالقرار رقم 129 تاريخ 1943/3/18 وبالقانون 
الدستوري الصادر في 1947/1/21 على الوجه التالي :

عددهم  يكون  منتخبني  نواب  من  النواب  مجلس  يتالف 
وكيفية انتخابهم وفاقا لقوانني االنتخاب املرعية االجراء.

اضيف النص التالي الى املادة 24 مبوجب القانون الدستوري 
رقم 18 تاريخ 1990/9/21 

القيد  خارج  انتخاب  قانون  النواب  مجلس  يضع  ان  والى 
الطائفي، توزع املقاعد النيابية وفقا للقواعد االتية : 

. بالتساوي بني املسيحيني واملسلمني. أ

. نسبيا بني طوائف كل من الفئتني. ب

. نسبيا بني املناطق. ج

وبصورة استثنائية، وملرة واحدة، متال بالتعيني دفعة واحدة 
وباكثرية الثلثني من قبل حكومة الوفاق الوطني، املقاعد 
التي  واملقاعد  القانون  هذا  نشر  بتاريخ  الشاغرة  النيابية 
بني  للتساوي  تطبيقا  االنتخاب،  قانون  في  تستحدث 
املسيحيني واملسلمني، وفقا لوثيقة الوفاق الوطني. ويحدد 

قانون االنتخاب دقائق تطبيق هذه املادة.

املادة 25
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   25 املادة  نص  عدل 

1947/1/21 على الوجه التالي:

اذا حل مجلس النواب وجب ان يشتمل قرار احلل على دعوة 
الجراء انتخابات جديدة وهذه االنتخابات جتري وفقا للمادة 

24 وتنتهي في مدة ال تتجاوز الثالثة اشهر.

الفصل الثالث

احكام عام

املادة 26
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   26 املادة  نص  عدل 

1927/10/17 على الوجه التالــي :

بيروت مركز احلكومة ومجلس النواب.
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املادة 27
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   27 املادة  نص  عدل 
1927/10/17 وبالقانون الدستوري الصادر في 1947/1/21 

على الوجه التالي :

عضو مجلس النواب ميثل االمة جمعاء وال يجوز ان تربط 
وكالته بقيد او شرط من قبل منتخبيه.

املادة 28
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   28 املادة  نص  عدل 

1929/5/8 على الوجه التالي:

الوزراء فيجوز  الوزارة. اما  النيابة ووظيفة  يجوز اجلمع بني 
انتقاؤهم من اعضاء اجمللس النيابي او من اشخاص خارجني 

عنه او من كليهما.

املادة 29
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   29 املادة  نص  عدل 

1927/10/17 على الوجه التالي :

يعينها  للنيابة  االهلية  معها  تفقد  التي  االحوال  ان 
القانون.

املادة 30
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   30 املادة  نص  عدل 
1927/10/17 وبالقرار رقم 129 تاريخ 1943/3/18 وبالقانون 

الدستوري الصادر في 1947/1/21 على الوجه التالي :

للنواب وحدهم احلق بالفصل في صحة نيابتهم وال يجوز 
مجموع  من  الثلثني  بغالبية  اال  ما  نائب  انتخاب  ابطال 

االعضاء.

اضيف النص التالي الى املادة 30 مبوجب القانون الدستوري 
رقم 18 تاريخ 1990/9/21:

تلغى هذه املادة حكما فور انشاء اجمللس الدستوري ووضع 
القانون املتعلق به موضع التنفيذ.

املادة 31
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   31 املادة  نص  عدل 

1927/10/17 على الوجه التالي :

كل اجتماع يعقده اجمللس في غير املواعيد القانونية يعد 

باطال حكما ومخالفا للقانون.

املادة 32
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   32 املادة  نص  عدل 

1927/10/17 على الوجه التالي :

يجتمع اجمللس في كل سنة في عقدين عاديني فالعقد االول 
اذار  شهر  من  عشر  اخلامس  يلي  الذي  الثالثاء  يوم  يبتدئ 
وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر ايار والعقد الثاني يبتدئ 
يوم الثالثاء الذي يلي اخلامس عشر من شهر تشرين االول 
وتخصص جلساته بالبحث في املوازنة والتصويت عليها 

قبل كل عمل اخر وتدوم مدة العقد الى اخر السنة.

املادة 33
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   33 املادة  نص  عدل 
1927/10/17 ، ثم عدل مجددا مبوجب القانون الدستوري 

رقم 18 تاريخ 1990/9/21 على الوجه التالي :

حكما  يجريان  واختتامها  العادية  العقود  افتتاح  ان 
ولرئيس  والثالثني.  الثانية  املادة  في  املبينة  املواعيد  في 
مجلس  يدعو  ان  احلكومة  رئيس  مع  باالتفاق  اجلمهورية، 
افتتاحها  يحدد  مبرسوم  استثنائية  عقود  الى  النواب 
واختتامها وبرنامجها. وعلى رئيس اجلمهورية، دعوة اجمللس 
الى عقود استثنائية اذا طلبت ذلك االكثرية املطلقة من 

مجموع اعضائه.

املادة 34
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   34 املادة  نص  عدل 

1927/10/17 على الوجه التالي :

ال يكون اجتماع اجمللس قانونيا ما لم حتضره االكثرية من 
االعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية االصوات. 

واذا تعادلت االصوات سقط املشروع املطروح للمناقشة.

املادة 35
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   35 املادة  نص  عدل 

1927/10/17 على الوجه التالي :

ان له ان يجتمع في جلسات  جلسات اجمللس علنية على 
اعضائه  من  خمسة  او  احلكومة  طلب  على  بناء  سرية 
وله ان يقرر اعادة املناقشة في جلسة علنية في املبحث 

نفسه.
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املادة 36
القيام  بطريقة  او  الشفوي  بالتصويت  االراء  تعطى 
فتعطى  االنتخاب  فيها  يراد  التي  احلالة  في  اال  واجللوس 
بالقوانني  يختص  فيما  اما  السري  االقتراع  بطريقة  االراء 
تعطى  االراء  فان  الثقة  مسالة  على  باالقتراع  او  عموما 

دائما باملناداة على االعضاء باسمائهم وبصوت عال.

املادة 37
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   37 املادة  نص  عدل 
 1929/5/8 في  الصادر  الدستوري  وبالقانون   1927/10/17

على الوجه التالي :

حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية 
وفي العقود االستثنائية وال جتري املناقشة في هذا الطلب 
وال يقترع عليه اال بعد انقضاء خمسة ايام على االقل من 
ايداعه امام عمدة اجمللس وابالغه الوزراء املقصودين بذلك.

املادة 38
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   38 املادة  نص  عدل 

1927/10/17 على الوجه التالي :

كل اقتراح قانون لم ينل موافقة اجمللس ال ميكن ان يطرح 
ثانية للبحث في العقد نفسه.

املادة 39
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   39 املادة  نص  عدل 

1927/10/17 على الوجه التالي :

ال يجوز اقامة دعوى جزائية على اي عضو من اعضاء اجمللس 
بسبب االراء واالفكار التي يبديها مدة نيابته.

املادة 40
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   40 املادة  نص  عدل 

1927/10/17 على الوجه التالي :

ال يجوز في اثناء دور االنعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو اي 
اقترف  اذا  عليه  القبض  القاء  او  اجمللس  اعضاء  من  عضو 
باجلرمية  التلبس  حالة  ما خال  اجمللس  باذن  اال  جزائيا  جرما 

(اجلرم املشهود(.

املادة 41
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   41 املادة  نص  عدل 
1927/10/17 وبالقرار رقم 129 تاريخ 1943/3/18 وبالقانون 

الدستوري الصادر في 1947/1/21 على الوجه التالي :

اذا خال مقعد في اجمللس يجب الشروع في انتخاب اخللف 
في خالل شهرين، وال تتجاوز نيابة العضو اجلديد اجل نيابة 

العضو القدمي الذي يحل محله. 

اما اذا خال املقعد في اجمللس قبل انتهاء عهد نيابته باقل 
من ستة اشهر فال يعمد الى انتخاب خلف.

املادة 42
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   42 املادة  نص  عدل 
1927/10/17 وبالقرار رقم 129 تاريخ 1943/3/18 وبالقانون 

الدستوري الصادر في 1947/1/21 على الوجه التالي :

خالل  في  اجمللس  هيئة  لتجديد  العامة  االنتخابات  جتري 
الستني يوما السابقة النتهاء مدة النيابة.

املادة 43
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   43 املادة  نص  عدل 

1927/10/17 على الوجه التالي :

للمجلس ان يضع نظامه الداخلي.

املادة 44
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   44 املادة  نص  عدل 
1927/10/17 وبالقانون الدستوري الصادر في 1947/1/21 
, ثم عدل مجددا مبوجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 

1990/9/21 على الوجه التالي :

في كل مرة يجدد اجمللس انتخابه يجتمع برئاسة اكبر  1 .
بينهم  سنا  االصغر  العضوان  ويقوم  سنا  اعضائه 
بوظيفة امني. ويعمد الى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس 
ملدة والية اجمللس كل منهما على حدة باالقتراع السري 
وتبنى   . املقترعني  اصوات  من  املطلقة  وبالغالبية 
النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، 

واذا تساوت االصوات فاالكبر سنا يعد منتخبا.

وفي كل مرة يجدد اجمللس انتخابه، وعند افتتاح عقد  2 .
انتخاب  الى  اجمللس  يعمد  عام،  كل  من  االول  تشرين 
امينني باالقتراع السري وفقا للغالبية املنصوص عنها 

في الفقرة االولى من هذه املادة.
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للمجلس، وملرة واحدة، بعد عامني من انتخاب رئيسه  3 .
ينزع  ان   ، يعقدها  جلسة  اول  وفي  رئيسه،  ونائب 
الثقة من رئيسه او نائبه باكثرية الثلثني من مجموع 
على  نواب  عشرة  يوقعها  عريضة  على  بناء  اعضائه 
على  يعقد  ان  احلالة،  هذه  في  اجمللس،  وعلى  االقل. 

الفور جلسة مللء املركز الشاغر.

املادة 45
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   45 املادة  نص  عدل 

1927/10/17 على الوجه التالي :

ليس العضاء اجمللس حق االقتراع ما لم يكونوا حاضرين في 
اجللسة وال يجوز التصويت وكالة.

املادة 46
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   46 املادة  نص  عدل 

1927/10/17 على الوجه التالي :

للمجلس دون سواه ان يحفظ النظام في داخله بواسطة 
رئيسه.

املادة 47
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   47 املادة  نص  عدل 

10/17 1927 على الوجه التالي :

ال يجوز تقدمي العرائض الى اجمللس اال خطيا وال يجوز تقدمي 
العرائض بصورة شفوية او دفاعية.

املادة 48
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   48 املادة  نص  عدل 
1927/10/17 على الوجه التالي :التعويضات التي يتناولها 

اعضاء اجمللس حتدد بقانون.

الفصل الرابع

السلطة االجرائية

اوال : رئيس اجلمهورية

املادة 49
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   49 املادة  نص  عدل 
 1929/5/8 في  الصادر  الدستوري  وبالقانون   1927/10/17
والقانون الدستوري الصادر في 1947/1/21، ثم عدل مجددا 
مبوجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 1990/9/21 على 

الوجه التالي :

 . رئيس اجلمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. 1
يسهر على احترام الدستور واحملافظة على استقالل 
لبنان ووحدته وسالمة اراضيه وفقا الحكام الدستور. 
يرئس اجمللس االعلى للدفاع، وهو القائد االعلى للقوات 

املسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.

بغالبية  السري  باالقتراع  اجلمهورية  رئيس  ينتخب  2 .
الثلثني من مجلس النواب في الدورة االولى، ويكتفي 
بالغالبية املطلقة في دورات االقتراع التي تلي. وتدوم 
بعد  اال  انتخابه  اعادة  جتوز  وال  سنوات  ست  رئاسته 
احد  انتخاب  يجوز  وال  واليته.  النتهاء  سنوات  ست 
الشروط  على  حائزا  يكن  لم  ما  اجلمهورية  لرئاسة 

التي تؤهله للنيابة وغير املانعة الهلية الترشيح.

كما انه ال يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة االولى،  3 .
واملؤسسات  العامة  االدارات  جميع  في  يعادلها  وما 
العام  القانون  العامة وسائر االشخاص املعنويني في 
مدة قيامهم بوظيفتهم وخالل السنتني اللتني تليان 
تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم 

او تاريخ احالتهم على التقاعد.

تتعلق  جديدة  فقرة  الدستور  من   49 املادة  الى  اضيف 
، مبوجب  رئيس اجلمهورية ملدة ثالث سنوات  بتمديد والية 
،التالي   1995/10/19 تاريخ   462 رقم  الدستوري  القانون 

نصه :

رئيس  والية  تستمر   ، استثنائية  وبصورة  واحدة  -ملرة 
اجلمهورية احلالي ثالث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين 

من تشرين الثاني 1998- .

رئيس  انتخاب  يجوز  استثنائية،  وبصورة  واحدة،  -ملرة 
وما  االولى،  الفئة  موظفي  او  القضاة  من  اجلمهورية 
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العامة  واملؤسسات  العامة  االدارات  جميع  في  يعادلها 
وسائر االشخاص املعنويني في القانون العام.-

املادة 50
عندما يقبض رئيس اجلمهورية على ازمة احلكم عليه ان 
البرملان ميني االخالص لالمة والدستور بالنص  يحلف امام 

التالي :

اللبنانية  االمة  دستور  احترم  اني  العظيم  باهلل  -احلف 
وسالمة  اللبناني  الوطن  استقالل  واحفظ  وقوانينها 

اراضيه-.

املادة 51
الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   51 املادة  نص  عدل 
تاريخ   18 رقم  الدستوري  وبالقانون   1927/10/17 في 

1990/9/21 على الوجه التالي :

في  احملددة  املهل  وفق  القوانني  اجلمهورية  رئيس  يصدر 
الدستور بعد ان يكون وافق عليها اجمللس، ويطلب نشرها، 
من  احدا  يعفى  ان  او  عليها  تعديال  يدخل  ان  له  وليس 

التقيد باحكامها.

املادة 52
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   52 املادة  نص  عدل 
1927/10/17 وبالقانون الدستوري الصادر في 1943/11/9 
، ثم عدل مجددا مبوجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 

1990/9/21 على الوجه التالي :

املعاهدات  عقد  في  املفاوضة  اجلمهورية  رئيس  يتولى 
تصبح  وال  احلكومة.  رئيس  مع  باالتفاق  وابرامها  الدولية 
احلكومة  وتطلع  الوزراء.  مجلس  موافقة  بعد  اال  مبرمة 
مصلحة  ذلك  من  متكنها  حينما  عليها  النواب  مجلس 
على  تنطوي  التي  املعاهدات  اما  الدولة.  وسالمة  البالد 
وسائر  التجارية  واملعاهدات  الدولة  مبالية  تتعلق  شروط 
ميكن  فال  فسنة،  سنة  فسخها  يجوز  ال  التي  املعاهدات 

ابرامها اال بعد موافقة مجلس النواب.

املادة 53
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   53 املادة  نص  عدل 
1927/10/17 وبالقانون الدستوري الصادر في 1947/1/21 
، ثم عدل مجددا مبوجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 

1990/9/21 على الوجه التالي :

الوزراء عندما يشاء  يتراس رئيس اجلمهورية مجلس  1 . 
دون ان يشارك في التصويت.

املكلف  احلكومة  رئيس  اجلمهورية  رئيس  يسمي  2 .
الى  استنادا  النواب  مجلس  رئيس  مع  بالتشاور 
على  رسميا  يطلعه  ملزمة  نيابية  استشارات 

نتائجها.

. يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا. 3

مرسوم  الوزراء  مجلس  رئيس  مع  باالتفاق  يصدر  4 .
او  الوزراء  تشكيل احلكومة ومراسيم قبول استقالة 

اقالتهم.

او  احلكومة  استقالة  بقبول  املراسيم  منفردا  يصدر  5 .
اعتبارها مستقيلة.

مجلس  من  اليه  ترفع  التي  القوانني  مشاريع  يحيل  6 .
الوزراء الى مجلس النواب.

. يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم. 7

. يرئس احلفالت الرسمية ومينح اوسمة الدولة مبرسوم. 8

فال  الشامل  العفو  اما  9 . . مبرسوم  اخلاص  العفو  مينح 
مينح اال بقانون.

مجلس  الى  رسائل  الضرورة  تقتضي  عندما  يوجه  10 .
النواب.

الوزراء  يعرض اي امر من االمور الطارئة على مجلس  11 .
من خارج جدول االعمال.

يدعو مجلس الوزراء استثنائيا كلما راى ذلك ضروريا  12 .
باالتفاق مع رئيس احلكومة.

املادة 54
عدل نص املادة 54 مبوجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 

1990/9/21 على الوجه التالـي :

مقررات رئيس اجلمهورية يجب ان يشترك معه في التوقيع 
خال  ما  اخملتصون  الوزراء  او  والوزير  احلكومة  رئيس  عليها 
استقالة  قبول  ومرسوم  احلكومة  رئيس  تسمية  مرسوم 

احلكومة او اعتبارها مستقيلة.

التوقيع  في  معه  فيشترك  القوانني  اصدار  مرسوم  اما 
عليه رئيس احلكومة.
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املادة 55
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   55 املادة  نص  عدل 
 1929/5/8 في  الصادر  الدستوري  وبالقانون   1927/10/17
تاريخ   18 رقم  الدستوري  القانون  مبوجب  عدل مجددا  ثم 

1990/9/21 على الوجه التالي :

عنها  املنصوص  احلاالت  في  اجلمهورية،  لرئيس  يعود  1 .
الى  الطلب  الدستور،  هذا  من   77 65و  املادتني  في 
عهد  انتهاء  قبل  النواب  مجلس  حل  الوزراء  مجلس 
، بناء على ذلك، حل  الوزراء  . فاذا قرر مجلس  النيابة 
اجمللس، يصدر رئيس اجلمهورية مرسوم احلل، وفي هذه 
املادة  الحكام  وفقا  االنتخابية،  الهيئات  جتتمع  احلالة 
اخلامسة والعشرين من الدستور ويدعى اجمللس اجلديد 
لالجتماع في خالل االيام اخلمسة عشر التي تلي اعالن 

االنتخاب.

تستمر هيئة مكتب اجمللس في تصريف االعمال حتى  2 .
انتخاب مجلس جديد.

وفي حال عدم اجراء االنتخابات ضمن املهلة املنصوص  3 .
عنها في املادة اخلامسة والعشرين من الدستور يعتبر 
مجلس  ويستمر  يكن  لم  وكانه  باطال  احلل  مرسوم 

النواب في ممارسة سلطاته وفقا الحكام الدستور.

املادة 56
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   56 املادة  نص  عدل 
1927/10/17 ، ثم عدل مجددا مبوجب القانون الدستوري 

رقم 18 تاريخ 1990/9/21 على الوجه التالي :

عليها  متت  التي  القوانني  اجلمهورية  رئيس  يصدر  1 .
الى  احالتها  بعد  شهر  خالل  في  النهائية  املوافقة 

احلكومة ويطلب نشرها .

اما القوانني التي يتخذ اجمللس قرارا بوجوب استعجال 
في خالل خمسة  يصدرها  ان  عليه  فيجب  اصدارها، 

ايام ويطلب نشرها.

وهو يصدر املراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب  2 .
الى مجلس الوزراء اعادة النظر في اي قرار من القرارات 
التي يتخذها اجمللس خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
ايداعه رئاسة اجلمهورية. واذا اصر مجلس الوزراء على 
املرسوم  اصدار  دون  املهلة  انقضت  او  املتخذ  القرار 
ووجب  نافذا حكما  املرسوم  او  القرار  يعتبر  اعادته  او 

نشره.

املادة 57
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   57 املادة  نص  عدل 
1927/10/17 ، ثم عدل مجددا مبوجب القانون الدستوري 

رقم 18 تاريخ 1990/9/21 على الوجه التالي :

لرئيس اجلمهورية، بعد اطالع مجلس الوزراء حق طلب اعادة 
النظر في القانون مرة واحدة ضمن املهلة احملددة الصداره 
وال يجوز ان يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه 
هذا يصبح في حل من اصدار القانون الى ان يوافق عليه 
بالغالبية  واقراره  شانه،  في  اخرى  مناقشة  بعد  اجمللس 
املطلقة من مجموع االعضاء الذين يؤلفون اجمللس قانونا.

وفي حال انقضاء املهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر 
القانون نافذا حكما ووجب نشره.

املادة 58
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   58 املادة  نص  عدل 
1927/10/17 ، ثم عدل مجددا مبوجب القانون الدستوري 

رقم 18 تاريخ 1990/9/21 على الوجه التالي :

كل مشروع قانون تقرر احلكومة كونه مستعجال مبوافقة 
مجلس الوزراء مشيرة الى ذلك في مرسوم االحالة ميكن 
لرئيس اجلمهورية بعد مضي اربعني يوما من طرحه على 
اجمللس، وبعد ادراجه في جدول اعمال جلسة عامة وتالوته 
فيها ومضي هذه املهلة دون ان يبت به، ان يصدر مرسوما 

قاضيا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء.

املادة 59
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   59 املادة  نص  عدل 

1927/10/17 على الوجه التالي :

لرئيس اجلمهورية تاجيل انعقاد اجمللس الى امد ال يتجاوز 
العقد  في  مرتني  ذلك  يفعل  ان  له  وليس  واحدا  شهرا 

الواحد.

املادة 60
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   60 املادة  نص  عدل 

1947/1/21 على الوجه التالي:

ال تبعة على رئيس اجلمهورية حال قيامه بوظيفته اال  1 .
عند خرقه الدستور او في حال اخليانة العظمى.

فهي  العادية  باجلرائم  يختص  فيما  التبعة  اما  2 .
بسبب  اتهامه  ميكن  وال  العامة.  للقوانني  خاضعة 
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هذه اجلرائم او لعلتي خرق الدستور واخليانة العظمى 
اال من قبل مجلس النواب مبوجب قرار يصدره بغالبية 
االعلى  اجمللس  امام  ويحاكم  اعضائه  مجموع  ثلثي 
املنصوص عليه في املادة الثمانني ويعهد في وظيفة 
تعينه  قاض  الى  االعلى  اجمللس  لدى  العامة  النيابة 

احملكمة العليا املؤلفة من جميع غرفها.

املادة 61
وتبقى  يتهم  عندما  العمل  عن  اجلمهورية  رئيس  يكف 
سدة الرئاسة خالية الى ان تفصل القضية من قبل اجمللس 

االعلى.

املادة 62
عدل نص املادة 62 مبوجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 

1990/9/21 على الوجه التالي :

في حال خلو سدة الرئاسة الي علة كانت تناط صالحيات 
رئيس اجلمهورية وكالة مبجلس الوزراء.

املادة 63
جتوز  وال  قانون  مبوجب  حتدد  اجلمهورية  رئيس  مخصصات 

زيادتها وال انقاصها مدة واليته.

اوال : رئيس مجلس الوزراء

املادة 64
عدل نص املادة 64 مبوجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 

1990/9/21 على الوجه التالـي :

ويتكلم  ميثلها  احلكومة  رئيس  هو  الوزراء  مجلس  رئيس 
باسمها ويعتبر مسؤوال عن تنفيذ السياسة العامة التي 

يضعها مجلس الوزراء. وهو ميارس الصالحيات االتية :

يرئس مجلس الوزراء، ويكون حكما نائبا لرئيس اجمللس  1 . 
االعلى للدفاع.

احلكومة  لتشكيل  النيابية  االستشارات  يجري  2 .
ويوقع مع رئيس اجلمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى 
احلكومة ان تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري 
صدور  تاريخ  من  يوما  ثالثني  مهلة  في  الثقة  لنيل 
مرسوم تشكيلها. وال متارس احلكومة صالحياتها قبل 

نيلها الثقة وال بعد استقالتها او اعتبارها مستقيلة 
اال باملعنى الضيق لتصريف االعمال.

. يطرح سياسة احلكومة العامة امام مجلس النواب. 3

عدا  ما  املراسيم  جميع  اجلمهورية  رئيس  مع  يوقع  4 .
قبول  ومرسوم  للحكومة  رئيسا  تسميته  مرسوم 

استقالة احلكومة او اعتبارها مستقيلة.

يوقع مرسوم الدعوة الى فتح دورة استثنائية ومراسيم  5 .
اصدار القوانني وطلب اعادة النظر فيها.

 . يدعو مجلس الوزراء الى االنعقاد ويضع جدول اعماله. 6
التي  املواضيع  على  مسبقا  اجلمهورية  رئيس  ويطلع 

يتضمنها وعلى املواضيع الطارئة التي ستبحث.

بني  وينسق  العامة  واملؤسسات  االدارات  اعمال  يتابع  7 .
الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير 

العمل.

الدولة  في  املعينة  اجلهات  مع  عمل  جلسات  يعقد  8 .
بحضور الوزير اخملتص.

ثالثا : مجلس الوزراء

املادة 65
عدل نص املادة 65 مبوجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 

1990/9/21 على الوجه التالـي :

السلطة  وهو   . الوزراء  مبجلس  االجرائية  السلطة  تناط 
التي  القوات املسلحة، ومن الصالحيات  التي تخضع لها 

ميارسها :

اجملاالت  جميع  في  للدولة  العامة  السياسة  وضع  1 .
ووضع مشاريع القوانني واملراسيم التنظيمية واتخاذ 

القرارات الالزمة لتطبيقها.

السهر على تنفيذ القوانني واالنظمة واالشراف على  2 .
اعمال كل اجهزة الدولة من ادارات ومؤسسات مدنية 

وعسكرية وامنية بال استثناء.

استقالتهم  وقبول  وصرفهم  الدولة  موظفي  تعيني  3 .
وفق القانون.

اذا  اجلمهورية  رئيس  من  بطلب  النواب  مجلس  حل  4 .
امتنع مجلس النواب، لغير اسباب قاهرة، عن االجتماع 
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طوال عقد عادي او طوال عقدين استثنائيني متواليني 
رده  حال  في  او  الشهر  عن  منهما  كل  مده  تقل  ال 
املوازنة برمتها بقصد شل يد احلكومة عن العمل. وال 
جتوز ممارسة هذا احلق مرة ثانية لالسباب نفسها التي 

دعت الى حل اجمللس في املرة االولى.

ويتراس  خاص  مقر  في  دوريا  الوزراء  مجلس  يجتمع  5 .
ويكون  يحضر.  عندما  جلساته  اجلمهورية  رئيس 
اعضائه،  ثلثي  اكثرية  النعقاده  القانوني  النصاب 
فبالتصويت،  ذلك  تعذر  فاذا  توافقيا.  قراراته  ويتخذ 
ويتخذ قراراته باكثرية احلضور. اما املواضيع االساسية 
احلكومة  اعضاء  عدد  ثلثي  موافقة  الى  حتتاج  فانها 
احملدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع اساسية 

ما ياتي :

تعديل الدستور، اعالن حالة الطوارئ والغاؤها، احلرب 
واملعاهدات  االتفاقات  العامة،  التعبئة  والسلم، 
االمنائية  اخلطط  للدولة،  العامة  املوازنة  الدولية، 
الشاملة والطويلة املدى، تعيني موظفي الفئة االولى 
او ما يعادلها، اعادة النظر في التقسيم االداري، حل 
اجلنسية،  قانون   ، االنتخابات  قانون  النواب،  مجلس 

قوانني االحوال الشخصية، اقالة الوزراء.

املادة 66
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   66 املادة  نص  عدل 
الدستوري  القانون  مبوجب  مجددا  عدل  ،ثم   1927/10/17

رقم 18 تاريخ 1990/9/21 على الوجه التالي :

ال يلي الوزارة اال اللبنانيون وال يجوز تولي الوزارة اال ملن يكون 
حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة.

تطبيق  بهم  ويناط  الدولة  مصالح  ادارة  الوزراء  يتولى 
االنطمة والقوانني كل مبا يتعلق باالمور العائدة الى ادارته 

ومبا خص به.

يتحمل الوزراء اجماليا جتاه مجلس النواب تبعة سياسة 
افعالهم  تبعة  افراديا  ويتحملون  العامة  احلكومة 

الشخصية.

املادة 67
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   67 املادة  نص  عدل 

1927/10/17 على الوجه التالي :

يسمعوا  وان  شاؤوا  انى  اجمللس  الى  يحضروا  ان  للوزراء 

من  يرون  مبن  يستعينوا  ان  ولهم  الكالم  يطلبون  عندما 
عمال ادارتهم.

املادة 68
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   68 املادة  نص  عدل 

1927/10/17 على الوجه التالي :

للمادة  وفاقا  الوزراء  باحد  الثقة  عدم  اجمللس  يقرر  عندما 
السابعة والثالثني وجب على هذا الوزير ان يستقيل.

املادة 69
الصادر في  الدستوري  القانون  مبوجب  املادة 69  الغي نص 
تاريخ   18 رقم  الدستوري  القانون  مبوجب  ثم   ،  1929/5/8

1990/9/21 ، حل النص التالي محل النص امللغى :

: تعتبر احلكومة مستقيلة في احلاالت االتية . 1

. اذا استقال رئيسها. أ

في  احملدد  اعضائها  عدد  ثلث  من  اكثر  فقدت  اذا  . ب
مرسوم تشكيلها.

. بوفاة رئيسها. ج

. عند بدء والية رئيس اجلمهورية. د

. عند بدء والية مجلس النواب. ه

عند نزع الثقة منها من قبل اجمللس النيابي مببادرة  . و
منه او بناء على طرحها الثقة.

اجلمهورية  رئيس  يوقعه  مبرسوم  الوزير  اقالة  تكون  7 .
ورئيس احلكومة بعد موافقة ثلثي اعضاء احلكومة.

عند استقالة احلكومة او اعتبارها مستقيلة يصبح  8 .
مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى 

تاليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.

املادة 70
عدل نص املادة 70 مبوجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 

1990/9/21 على الوجه التالـي :

والوزراء  الوزراء  مجلس  رئيس  يتهم  ان  النواب  جمللس  1 .
بالواجبات  باخاللهم  او  العظمى  اخليانة  بارتكابهم 
اال  االتهام  قرار  يصدر  ان  يجوز  وال  عليهم  املترتبة 
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بغالبية الثلثني من مجموع اعضاء اجمللس.

رئيس مجلس  قانون خاص شروط مسؤولية  ويحدد  2 . 
الوزراء والوزراء احلقوقية.

املادة 71
عدل نص املادة 71 مبوجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 

1990/9/21 على الوجه التالـي :

اجمللس  اما  املتهم  والوزير  الوزراء  مجلس  رئيس  يحاكم 
االعلى.

املادة 72
عدل نص املادة 72 مبوجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 

1990/9/21 على الوجه التالي :

يكف رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن العمل فور صدور 
واذا استقال ال تكون استقالته سببا  االتهام بحقه،  قرار 

لعدم اقامة الدعوى عليه او لوقف املعامالت القضائية.

الباب الثالث

الفصل األول

انتخاب رئيس اجلمهورية

املادة 73
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   73 املادة  نص  عدل 
1927/10/17 وبالقانون الدستوري الصادر في 1948/5/22 

على الوجه التالي :

على  شهر  مبدة  اجلمهورية  رئيس  والية  انتهاء  موعد  قبل 
بناء على دعوة  يلتئم اجمللس  او شهرين على االكثر  االقل 

من رئيسه النتخاب الرئيس اجلديد.

في  حكما  يجتمع  فانه  الغرض  لهذا  اجمللس  يدع  لم  واذا 
اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء والية الرئيس.

املادة 74
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   74 املادة  نص  عدل 

1927/10/17 على الوجه التالي :

اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او 
سبب اخر فالجل انتخاب اخللف يجتمع اجمللس فورا بحكم 
القانون واذا اتفق حصول خالء الرئاسة حال وجود مجلس 
النواب منحال تدعى الهيئات االنتخابية دون ابطاء ويجتمع 

اجمللس بحكم القانون حال الفراغ من االعمال االنتخابية.

املادة 75
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   75 املادة  نص  عدل 

1927/10/17 على الوجه التالي :

هيئة  يعتبر  اجلمهورية  رئيس  النتخاب  امللتئم  اجمللس  ان 
انتخابية ال هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حاال في 

انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة او اي عمل اخر.

الفصل الثاني

في تعديل الدستور

املادة 76
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   76 املادة  نص  عدل 

10/17 / 1927 على الوجه التالـي :

رئيس  اقتراح  على  بناء  الدستور  في  النظر  اعادة  ميكن 
مجلس  الى  القانون  مشروع  احلكومة  فتقدم  اجلمهورية 

النواب.

املادة 77
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   77 املادة  نص  عدل 
1927/10/17 ، ثم عدل مجددا مبوجب القانون الدستوري 

رقم 18 تاريخ 1990/9/21 على الوجه التالي : 

ميكن ايضا اعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس 
النواب فيجري االمر حينئذ على الوجه االتي :

اقتراح  وبناء على  النواب في خالل عقد عادي  يحق جمللس 
باكثرية  اقتراحه  يبدي  ان  االقل  على  اعضائه  من  عشرة 
اجمللس  منهم  يتالف  الذين  االعضاء  مجموع  من  الثلثني 

قانونا باعادة النظر في الدستور.

على ان املواد واملسائل التي يتناولها االقتراح يجب حتديدها 
وذكرها بصورة واضحة ، فيبلغ رئيس اجمللس ذلك االقتراح 
الى احلكومة طالبا اليها ان تضع مشروع قانون في شانه 
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، فاذا وافقت احلكومة اجمللس على اقتراحه باكثرية الثلثني 
وجب عليها ان تضع مشروع التعديل وتطرحه على اجمللس 
خالل اربعة اشهر واذا لم توافق فعليها ان تعيد القرار الى 
اجمللس ليدرسه ثانية، فاذا اصر اجمللس عليه باكثرية ثالثة 
قانونا،  اجمللس  منهم  يتالف  الذين  االعضاء  مجموع  ارباع 
او  رغبته  الى  اجمللس  اجابة  اما  اجلمهورية حينئذ  فلرئيس 
جديدة  انتخابات  واجراء  حله  الوزراء  مجلس  من  الطلب 
في خالل ثالثة اشهر، فاذا اصر اجمللس اجلديد على وجوب 
مشروع  وطرح  االنصياع  احلكومة  على  وجب  التعديل 

التعديل في مدة اربعة اشهر.

املادة 78
في اعمال مجلس النواب . ج

عدل نص املادة 78 مبوجب القانون الدستوري الصادر في 17 
تشرين االول 1927 على الوجه التالي :

اذا طرح على اجمللس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب 
عليه ان يثابر على املناقشة حتى التصويت عليه قبل اي 
. على انه ال ميكنه ان يجري مناقشة او يصوت  عمل اخر 
اال على املواد واملسائل احملددة بصورة واضحة في املشروع 

الذي يكون قدم له.

املادة 79
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   79 املادة  نص  عدل 
الدستوري  القانون  مبوجب  مجددا  عدل  ،ثم   1927/10/17

رقم 18 تاريخ 1990/9/21 على الوجه التالي (1( :

بتعديل  يتعلق  مشروع  اجمللس  على  يطرح  عندما  1 .
عليه  يصوت  ان  او  فيه  يبحث  ان  ميكنه  ال  الدستور 
الذين  االعضاء  ثلثي  اكثرية مؤلفة من  تلتئم  لم  ما 
التصويت  يكون  ان  ويجب  قانونا  اجمللس  يؤلفون 

بالغالبية نفسها.

املتعلق  القانون  يصدر  ان  اجلمهورية  رئيس  وعلى  2 .
التي  نفسها  والشروط  بالشكل  الدستور  بتعديل 
تصدر وتنشر مبوجبها القوانني العادية ويحق له خالل 
املدة املعينة لالصدار ان يطلب الى اجمللس بعد اطالع 
الوزراء اعادة املناقشة في املشروع مرة اخرى  مجلس 

ويصوت عليه باكثرية ثلثي االصوات ايضا.

الباب الرابع

تدابير مختلفة

الفصل األول

اجمللس االعلى

املادة 80
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   80 املادة  نص  عدل 
1927/10/17 ، ثم عدل مجددا مبوجب القانون الدستوري 

رقم 18 تاريخ 1990/9/21 على الوجه التالي (1( :

يتالف اجمللس االعلى، ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء، 
من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من اعلى 
القضاة اللبنانيني رتبة حسب درجات التسلسل القضائي 
حتت  ويجتمعون  درجاتهم  تساوت  اذا  القدمية  باعتبار  او 
رئاسة ارفع هؤالء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجرمي من 
اجمللس االعلى بغالبية عشرة اصوات. وحتدد اصول احملاكمات 

لديه مبوجب قانون خاص.

الفصل الثاني

في املالية

املادة 81
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   81 املادة  نص  عدل 

1947/1/21 على الوجه التالي:

ما  ضريبة  احداث  يجوز  وال  العمومية  الضرائب  تفرض 
وجبايتها في اجلمهورية اللبنانية اال مبوجب قانون شامل 
تطبق احكامه على جميع االراضي اللبنانية دون استثناء.

املادة 82
ال يجوز تعديل ضريبة او الغاؤها اال بقانون.

املادة 83
احلكومة جمللس  تقدم  االول  بدء عقد تشرين  كل سنة في 
السنة  عن  ودخلها  الدولة  نفقات  شاملة  موازنة  النواب 

القادمة ويقترع على املوازنة بندا بندا.
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املادة 84
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   84 املادة  نص  عدل 

1927/10/17 على الوجه التالي :

ومبشاريع  بامليزانية  املناقشة  خالل  في  للمجلس  يجوز  ال 
االعتمادات االضافية او االستثنائية ان يزيد االعتمادات املقترحة 
عليه في مشروع املوازنة او في بقية املشاريع املذكورة سواء 
االقتراح.  او بطريقة  كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها 
غير انه ميكنه بعد االنتهاء من تلك املناقشة ان يقرر بطريقة 

االقتراح قوانني من شانها احداث نفقات جديدة.

املادة 85
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   85 املادة  نص  عدل 
 1947/1/21 في  الصادر  الدستوري  وبالقانون   1927/10/17
تاريخ  رقم 18  الدستوري  القانون  مبوجب  عدل مجددا  ثم   ،

1990/9/21 على الوجه التالي :

ال يجوز ان يفتح اعتماد استثنائي اال بقانون خاص.

اما اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيتخذ رئيس 
اجلمهورية مرسوما ، بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء 
، بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية وبنقل اعتمادات في 
املوازنة على ان ال تتجاوز هذه االعتمادات حدا اقصى يحدد 
في قانون املوازنة. ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة 

اجمللس في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

املادة 86
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوحب   86 املادة  نص  عدل 
1927/10/17 ، ثم عدل مجددا مبوجب القانون الدستوري رقم 

18 تاريخ 1990/9/21 على الوجه التالي :

اذا لم يبت مجلس النواب نهائيا في شان مشروع املوازنة قبل 
االنتهاء من العقد املعني لدرسه فرئيس اجلمهورية باالتفاق 
مع رئيس احلكومة يدعو اجمللس فورا لعقد استثنائي يستمر 
انقضى  واذا  املوازنة  درس  ملتابعة  الثاني  نهاية كانون  لغاية 
العقد االستثنائي هذا ولم يبت نهائيا في مشروع املوازنة 
فلمجلس الوزراء ان يتخذ قرارا، يصدر بناء عليه عن رئيس 
الذي  ، مرسوم يجعل مبوجبه املشروع بالشكل  اجلمهورية 
تقدم به الى اجمللس مرعيا ومعموال به . وال يجوز جمللس الوزراء 
ان يستعمل هذا احلق اال اذا كان مشروع املوازنة قد طرح على 

اجمللس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على االقل.

على انه في مدة العقد االستثنائي املذكور جتبى الضرائب 
في  كما  االخرى  والعائدات  واملكوس  والرسوم  والتكاليف 
السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة اساسا ويضاف اليها 

ما فتح بها من االعتمادات االضافية الدائمة ويحذف منها ما 
اسقط من االعتمادات الدائمة وتاخذ احلكومة نفقات شهر 
كانون الثاني من السنة اجلديدة على القاعدة االثني عشرية.

املادة 87
في  الصادر  الدستوري  القانون  مبوجب   87 املادة  نص  عدل 

1927/10/17 على الوجه التالي :

ان حسابات االدارة املالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض 
الثانية  على اجمللس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة 
التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان 

احملاسبات.

املادة 88
ال يجوز عقد قرض عمومي وال تعهد يترتب عليه انفاق من 

مال اخلزانة اال مبوجب قانون.

املادة 89
ال يجوز منح اي التزام او امتياز الستغالل مورد من موارد ثروة 
البالد الطبيعية او مصلحة ذات منفعة عامة او اي احتكار اال 

مبوجب قانون والى زمن محدود.

 الباب اخلامس
احكام تتعلق بالدولة املنتدبة وبعصبة 

األمم

املادة 90
الغي نص هذه املادة بالقانون الدستوري الصادر في 1943/11/9 

وكانت تتعلق بحقوق وواجبات الدولة املنتدبة.

املادة 91
الغي نص هذه املادة بالقانون الدستوري الصادر في 1943/11/9 

وكانت تتعلق بحقوق وواجبات الدولة املنتدبة.

املادة 92
في  الصادر  الدستوري  بالقانون  املادة  هذه  نص  الغي 
الدولة  وواجبات  بحقوق  تتعلق  وكانت   1943/11/9

املنتدبة.
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املادة 93
الصادر في  الدستوري  القانون  مبوجب  املادة 93  الغي نص 

. 1947/1/21

املادة 94
الصادر في  الدستوري  القانون  مبوجب  املادة 94  الغي نص 

. 1943/11/9

الباب السادس

احكام نهائية ومؤقتة

املادة 95
مبوجب القانون الدستوري الصادر في  عدل نص املادة 95 . 1
1943/11/9 ، ثم الغي هذا النص مبوجب القانون الدستوري 

رقم 18 تاريخ 1990/9/21 وابدل بالنص التالي :

املناصفة  اساس  على  املنتخب  النواب  مجلس  على  2 .
املالئمة  االجراءات  اتخاذ  واملسيحيني  املسلمني  بني 
لتحقيق الغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية 
وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس اجلمهورية، تضم 
مجلس  ورئيس  النواب  مجلس  رئيس  الى  باالضافة 

الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.

بالغاء  الكفيلة  الطرق  واقتراح  دراسة  الهيئة  مهمة  3 .
والوزراء  النواب  مجلسي  الى  وتقدميها  الطائفية 

ومتابعة تنفيذ اخلطة املرحلية.

وفي املرحلة االنتقالية :

. متثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة. أ

االختصاص  ويعتمد  الطائفي  التمثيل  قاعدة  تلغى  . ب
واملؤسسات  والقضاء  العامة  الوظائف  في  والكفاءة 
واخملتلطة  العامة  واملؤسسات  واالمنية  العسكرية 
وفقا ملقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة 
وتكون  فيها  االولى  الفئة  يعادل  ما  وفي  فيها  االولى 
هذه الوظائف مناصفة بني املسيحيني واملسلمني دون 
مببداي  التقيد  مع  طائفة  الية  وظيفة  اية  تخصيص 

االختصاص والكفاءة.

املادة 96
الغيت نصوص هذه املواد مبوجب القانون الدستوري الصادر 
وكيفية  الشيوخ  مبجلس  تتعلق  وكلها   1947/1/21 في 

انتخابه وتنظيمه وتعيينه .

املادة 97
الغيت نصوص هذه املواد مبوجب القانون الدستوري الصادر 
وكيفية  الشيوخ  مبجلس  تتعلق  وكلها   1947/1/21 في 

انتخابه وتنظيمه وتعيينه .

املادة 98
الغيت نصوص هذه املواد مبوجب القانون الدستوري الصادر 
وكيفية  الشيوخ  مبجلس  تتعلق  وكلها   1947/1/21 في 

انتخابه وتنظيمه وتعيينه .

املادة 99
الغيت نصوص هذه املواد مبوجب القانون الدستوري الصادر 
وكيفية  الشيوخ  مبجلس  تتعلق  وكلها   1947/1/21 في 

انتخابه وتنظيمه وتعيينه .

املادة 100
الغيت نصوص هذه املواد مبوجب القانون الدستوري الصادر 
وكيفية  الشيوخ  مبجلس  تتعلق  وكلها   1947/1/21 في 

انتخابه وتنظيمه وتعيينه .

املادة 101
الكبير  لبنان  دولة  تدعى  ايلول سنة 1926  اول  ابتداء من 

اجلمهورية اللبنانية دون اي تبديل او تعديل اخر.

املادة 102
عدل نص املادة 102 مبوجب القانون الدستوري الصادر في 

1943/11/9 على الوجه التالي :

الغيت كل االحكام االشتراعية اخملالفة لهذا الدستور.

اذيع في 23 ايار سنة 1926
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أوالً: املبادئ العامة واإلصالحات

1ـ املبادئ العامة

لبنان وطن حر مستقل ، وطن نهائي جلميع أبنائه، واحد  . أ
في  عنها  املنصوص  في حدوده  ومؤسسات،  وشعباً  أرضاً 

الدستور اللبناني واملعترف بها دولياً.

لبنان عربي الهوية واالنتماء، وهو عضو مؤسس وعامل  . ب
في جامعة الدول العربية وملتزم مبواثيقها ،كما هو عضو 
مؤسس وعامل في منظمة األمم املتحدة وملتزم مبيثاقها. 
وهو عضو في حركة عدم االنحياز. وجتسد الدولة اللبنانية 

هذه املبادئ في جميع احلقول واجملاالت دون استثناء.

احترام  على  تقوم  برملانية،  دميقراطية  لبنان جمهورية  . ج
احلريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي واملعتقد، وعلى 
بني  والواجبات  احلقوق  في  واملساواة  االجتماعية  العدالة 

جميع املواطنني دون متايز أو تفضيل.

ميارسها  السيادة  وصاحب  السلطات  مصدر  الشعب  . د
عبر املؤسسات الدستورية.

النظام قائم على مبدأ الفصل بني السلطات وتوازنها  . ه
وتعاونها.

وامللكية  الفردية  املبادرة  يكفل  االقتصادي حر  النظام  . و
اخلاصة.

اإلمناء املتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن  . ز
أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.

العمل على حتقيق عدالة اجتماعية شاملة من خالل  . ح
اإلصالح املالي واالقتصادي واالجتماعي .

احلق  لبناني  فلكل  .. ط اللبنانيني  لكل  واحدة  لبنان  أرض 
في اإلقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة 

وال  كان  انتماء  أي  أساس  على  للشعب  فرز  فال   ، القانون 
جتزئة وال تقسيم ال توطني.

. ال شرعية ألي سلطة تناقض ميثاق العيش املشترك. ي

2 ـ اإلصالحات السياسية 

مجلس النواب . أ
الرقابة  ميارس  التشريعية  السلطة  هو  النواب  مجلس 

الشاملة على سياسة احلكومة وأعمالها:

. ينتخب رئيس اجمللس ونائبه ملدة والية اجمللس. 1

انتخاب رئيسه  للمجلس وملرة واحدة بعد عامني من  2 .
يسحب  أن  يعقدها  جلسة  أول  وفي  رئيسه  ونائب 
الثقة من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثني من مجموع 
على  نواب  عشرة  يوقعها  عريضة  على  بناء  أعضائه 
األقل. وعلى اجمللس في هذه احلالةأن يعقد على الفور 

جلسة مللء املركز الشاغر.

كل مشروع قانون يحيله مجلس الوزراء إلى مجلس  3 .
النواب، بصفة املعجل، ال يجوز إصداره إال بعد إدراجه 
فيها، ومضي  وتالوته  عامة  أعمال جلسة  في جدول 
به،  يبت  أن  دون  الدستور  في  عنها  املنصوص  املهلة 

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

. الدائرة االنتخابية هي احملافظة. 4

إلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد  5 .
الطائفي توزع املقاعد النيابية وفقاً للقواعد اآلتية: أ 
ـ بالتساوي بني املسيحيني واملسلمني. ب ـ نسبياً بني 

طوائف كل من الفئتني ج ـ نسبياً بني املناطق

مناصفة  6 . )108) إلى  النواب  مجلس  أعضاء  عدد  يزاد 
املستحدثة،  املراكز  أما   . واملسلمني  املسيحيني  بني 
التي شغرت قبل  واملراكز   ، الوثيقة  على أساس هذه 
إعالنها، فتمأل بصورة استثنائية وملرة واحدة بالتعيني 

من قبل حكومة الوفاق الوطني املزمع تشكيلها.

وثيقــة الوفـاق الوطنـي اللبنانـي / اتفاق الطائف
1979/10/22

صدقت في جلسة مجلس النواب بتاريخ 1989/11/5
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ال  وطني  أساس  على  نواب  مجلس  أول  انتخاب  مع  7 .
طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع 
القضايا  في  صالحياته  وتنحصر  الروحية  العائالت 

املصيرية.

رئيس اجلمهورية . ب
رئيس اجلمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر 
على احترام الدستور واحملافظة على استقالل لبنان ووحدته 
وسالمة أراضيه وفقاً ألحكام الدستور. وهو القائد األعلى 
الوزراء.  مجلس  لسلطة  تخضع  التي  املسلحة  للقوات 

وميارس الصالحيات اآلتية:

. يترأس مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يصوت. 1

. يرئس اجمللس األعلى للدفاع. 2

إلى  الطلب  وله حق  املراسيم ويطلب نشرها. . 3 يصدر 
القرارات  من  قرار  أي  في  النظر  إعادة  الوزراء  مجلس 
التي يتخذها اجمللس خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ 
إيداعه رئاسة اجلمهورية. فإذا أصر مجلس الوزراء على 
القرار املتخذ أو انقضت املهلة دون إصدار املرسوم أو 
ووجب  حكماً  نافذاً  القرار  أو  املرسوم  يعتبر  إعادته 

نشره .

يصدر القوانني وفق املهل احملددة في الدستور ويطلب  4 .
يحق  كما  النواب،  مجلس  في  إقرارها  بعد  نشرها 
في  النظر  إعادة  طلب  الوزراء  مجلس  إطالع  بعد  له 
ووفقاً  الدستور  في  احملددة  املهل  ضمن  القوانني 
أو  إصدارها  دون  املهل  انقضاء  حال  وفي   ، ألحكامه 

إعادتها تعتبر القوانني نافذة حكماً ووجب نشرها.

مجلس  من  إليه  ترفع  التي  القوانني،  مشاريع  يحيل  5 .
الوزراء، إلى مجلس النواب.

رئيس  مع  بالتشاور  املكلف  احلكومة  رئيس  يسمي  6 .
إلى استشارات نيابية ملزمة  مجلس النواب استناداً 

يطلعه رسمياً على نتائجها.

. 7 .ً يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا

مرسوم  الوزراء  مجلس  رئيس  مع  باالتفاق  يصدر  8 .
تشكيل احلكومة.

يصدر املراسيم بقبول استقالة احلكومة أو استقالة  9 .
الوزراء أو إقالتهم.

أوسمة  ومينح  اعتمادهم  ويقبل  السفراء  يعتمد  10 .
الدولة مبرسوم .

يتولى املفاوضة في عقد املعاهدات الدولية وإبرامها  11 .
إال بعد  نافذة  وال تصبح  رئيس احلكومة.  باالتفاق مع 
موافقة مجلس الوزراء. وتطلع احلكومة مجلس النواب 
عليها حينما متكنها من ذلك مصلحة البالد وسالمة 
الدولة. أما املعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق 

املعاهدات  وسائـر  التجارية  واملعاهدات  الدولة  مبالية 
التي ال يجوز فسخها سنة فسنة ، فال ميكن إبرامها 

إال بعد موافقة مجلس النواب.

مجلس  إلى  رسائل  الضرورة  تقتضي  عندما  يوجه  12 .
النواب.

يدعو مجلس النواب باالتفاق مع رئيس احلكومة إلى  13 .
عقد دورات استثنائية مبرسوم .

الطارئة  أي أمر من األمور  لرئيس اجلهورية حق عرض  14 .
على مجلس الوزراء من خارج جدول األعمال.

يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً  15 .
باالتفاق مع رئيس احلكومة.

. مينح العفو اخلاص مبرسوم. 16

التبعة على رئيس اجلمهورية حال قيامه بوظيفته إال  17 .
عند خرقه الدستور أو في حال اخليانة العظمى.

. رئيس مجلس الوزراء. ج

ويتكلم  ميثلها  احلكومة  رئيس  هو  الوزراء  مجلس  رئيس 
باسمها، ويعتبر مسؤوالً عن تنفيذ السياسة العامة التي 

يضعها مجلس الوزراء. ميارس الصالحيات اآلتية :

. يرئس مجلس الوزراء. 1

احلكومة  لتشكيل  النيابية  االستشارات  يجري  2 .
ويوقع مع رئيس اجلمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى 
احلكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري 
لنيل الثقة في مهلة ثالثني يوماً. وال متارس احلكومة 
وال  استقالتها  بعد  وال  الثقة  نيلها  قبل  صالحيتها 
لتصريف  الضيق  باملعنى  إال  مستقيلة  اعتبارها 

األعمال.

. يطرح سياسة احلكومة العامة أمام مجلس النواب. 3

رئيس  املراسيم، ما عدا مرسوم تسمية  يوقع جميع  4 .
احلكومة ومرسوم قبول استقالة احلكومة أو اعتبارها 

مستقيلة.

يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم  5 .
إصدار القوانني، وطلب إعادة النظر فيها.

أعماله،  جدول  ويضع  لالنعقاد  الوزراء  مجلس  يدعو  6 .
التي  املواضيع  على  مسبقاً  جلمهورية  رئيس  ويطلع 
ستبحث،  التي  الطارئة  املواضيع  وعلى  يتضمنها، 

ويوقع احملضر األصولي للجلسات.

بني  وينسق  العامة  واملؤسسات  اإلدارات  أعمال  يتابع  7 .
حسن  لضمان  العامة  التوجيهات  ويعطي  الوزراء، 

سير العمل.

الدولة  في  اخملتصة  اجلهات  مع  عمل  جلسات  يعقد  8 .
بحضور الوزير اخملتص.
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. يكون حكماً نائباً لرئيس اجمللس األعلى للدفاع . 9

مجلس الوزراء . د
ومن الصالحيات  الوزراء.  تناط السلطة اإلجرائية مبجلس 

التي ميارسها :

اجملاالت  جميع  في  للدولة  العامة  السياسة  وضع  1 .
القرارات  واتخاذ  واملراسيم،  القوانني  مشاريع  ووضع 

الالزمة لتطبيقها.

السهر على تنفيذ القوانني واألنظمة واإلشراف على  2 .
أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية 

وعسكرية وأمنية بال استثناء.

إن مجلس الوزراء هو السلطة التي تخضع لها القوات  3 .
املسلحة.

استقالتهم  وقبول  وصرفهم  الدولة  موظفي  تعيني  4 .
وفق القانون.

رئيس  طلب  على  بناًء  النواب  مجلس  بحل  احلق  5 .
االجتماع  عن  النواب  مجلس  امتنع  إذا  اجلمهورية، 
طوال عقد عادي أو استثنائي ال تقل مدته عن الشهر 
رده  حال  في  أو  متواليتني  مرتني  دعوته  من  بالرغم 
املوازنة برمتها بقصد شل يد احلكومة عن العمل. وال 
يجوز ممارسة هذا احلق لألسباب نفسها التي دعت إلى 

حل اجمللس في املرة األولى.

جلسات  يترأس  اجلمهورية  رئيس  يحضر  عندما  6 .
. مجلس الوزراء يجتمع دورياً في مقر  مجلس الوزراء 
أكثرية  هو  النعقاده  القانوني  النصاب  ويكون  خاص. 
ذلك  تعذر  فإذا  توافقياً،  قراراته  ويتخذ  أعضائه  ثلثي 
أما  احلضور.  بأكثرية  القرارات  تتخذ  فبالتصويت. 
ثلثي  موافقة  إلى  حتتاج  فإنها  األساسية  املواضيع 
ما  أساسية  مواضيع  ويعتبر  الوزراء.  مجلس  أعضاء 
يأتي: حالة الطورائ وإلغاؤها، احلرب والسلم، التعبئة 
املوازنة  الدولية،  واملعاهدات  االتفاقيات  العامة، 
والطويلة  الشاملة  اإلمنائية  اخلطط  للدولة  العامة 
الفئة األولى وما يعادلها، إعادة  املدى تعيني موظفي 
قانون  النواب،  مجلس  حل  اإلداري،  بالتقسيم  النظر 
االنتخابات، قانون اجلنسية، قوانني األحوال الشخصية، 

إقالة الوزراء .

هـ . الوزير
العامة  السياسة  مع  يتفق  مبا  الوزير  صالحيات  تعزز 
من  يقال  وال  اجلماعية  املسؤولية  مبدأ  ومع  للحكومة 
منه  الثقة  بنزع  أو  الوزراء،  مجلس  من  بقرار  إال  منصبه 

إفرادياً في مجلس النواب.

استقالة احلكومة واعتبارها مستقيلة وإقالة الوزراء . و

 : تعتبر احلكومة مستقيلة في احلاالت التالية. 1

 . إذا استقال رئيسها. أ

في  احملدد  أعضائها  عدد  ثلث  من  أكثر  فقدت  إذا  . ب
مرسوم تشكيلها .

بوفاة رئيسها   . ج
عند بدء والية رئيس اجلمهورية  . د

الثقة  نزع  و ـ عند  النواب  عند بدء والية مجلس  . ه
بناء  أو  منه  مببادرة  النيابي  اجمللس  قبل  من  منها 

على طرحها الثقة.

اجلمهورية  رئيس  يوقعه  مبرسوم  الوزير  إقالة  تكون  2 .
ورئيس احلكومة بعد موافقة مجلس الوزراء.

يعتبر  اعتبارها مستقيلة  أو  احلكومة  استقالة  عند  3 .
مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى 

تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.

إلغاء الطائفية السياسية . ز
إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي 
مجلس  وعلى  مرحلية،  خطة  وفق  حتقيقه  على  العمل 
املسلمني  بني  املناصفة  أساس  على  املنتخب  النواب 
واملسيحيني اتخاذ اإلجراءات املالئمة لتحقيق هذا الهدف 
تضم  اجلمهورية،  رئيس  برئاسة  وطنية  هيئة  وتشكيل 
الوزراء  النواب ورئيس مجلس  باإلضافة إلى رئيس مجلس 
الهيئة  مهمة  واجتماعية.  وفكرية  سياسية  شخصيات 
دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقدميها 
اخلطة  تنفيذ  ومتابعة  والوزراء  النواب  مجلسي  إلى 

املرحلية.

ويتم في املرحلة االنتقالية ما يلي :

الكفاءة  واعتماد  الطائفي  التمثيل  قاعدة  إلغاء  . أ
والقضاء  العامة  الوظائف  في  واالختصاص 
واملؤسسات  واألمنية  العسكرية  واملؤسسات 
وفقاً  املستقلة  واملصالح  واخملتلطة  العامة 
ملقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة 
األولى فيها وفي ما يعادل الفئة األولى وتكون هذه 
الوظائف مناصفة بني املسيحيني واملسلمني دون 

تخصيص أية وظيفة ألية طائفة.

إلغاء ذكر الطائفة واملذهب في بطاقة الهوية . ب

3ـ اإلصالحات األخرى

الالمركزية اإلدارية . أ
سلطة  ذات  موحدة  واحدة  دولة  اللبنانية  الدولة  1 .

مركزية قوية.



29

نحو مصا حلة وطنية لبنانية

ومتثيل  والقائمقامني  احملافظني  صالحيات  توسيع  2 .
أعلى  على  اإلدارية  املناطق  في  الدولة  إدارات  جميع 
وتلبية  املواطنني  خلدمة  تسهيالً  ممكن  مستوى 

حلاجاتهم محلياً .

االنصهار  يؤمن  مبا  اإلداري  التقسيم  في  النظر  إعادة  3 .
العيش املشترك ووحدة  الوطني وضمن احلفاظ على 

األرض والشعب واملؤسسات.

مستوى  على  املوسعة  اإلدارية  الالمركزية  اعتماد  4 .
الوحدات اإلدارية الصغرى (القضاء وما دون( عن طريق 
انتخاب مجلس لكل قضاء يرئسه القائمقام، تأميناً 

للمشاركة احمللية.

اعتماد خطة إمنائية موحدة شاملة للبالد قادرة على  5 .
تطوير املناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً 
واالحتادات  املوحدة  والبلديات  البلديات  موارد  وتعزيز 

البلدية باإلمكانات املالية الالزمة.

احملاكم . ب
لسيادة  واملواطنني جميعاً  املسؤولني  ضماناً خلضوع  أ(  (أ 
التشريعية  السلطتني  عمل  لتوافق  وتأميناً  القانون 
وحقوق  املشترك  العيش  مسلمات  مع  والتنفيذية 

اللبنانيني األساسية املنصوص عنها في الدستور :

الدستور  في  عنه  املنصوص  األعلى  اجمللس  يشكل  1 .
ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء، ويسن قانون خاص 

بأصول احملاكمات لديه.

ومراقبة  الدستور  لتفسير  دستوري  مجلس  ينشأ  2 .
والطعون  النزاعات  في  والبت  القوانني  دستورية 

الناشئة عن االنتخابات الرئاسية والنيابية .

الدستوري  اجمللس  مراجعة  ذكرها حق  اآلتي  للجهات  3 .
دستورية  ومراقبة  الدستور  بتفسير  يتعلق  ما  في 

القوانني:

رئيس اجلمهورية . أ
رئيس مجلس النواب . ب
رئيس مجلس الوزراء . ج

. نسبة معينة من أعضاء مجلس النواب. د

يحق  والدولة  الدين  بني  االنسجام  ملبدأ  تأمينا  ب(  (ب 
لرؤساء الطوائف اللبنانية مراجعة اجمللس الدستوري في 

ما يتعلق بـ :

. األحوال الشخصية. 1

حرية املعتقد وممارسة الشعائر الدينية 2 .
. حرية التعليم الديني. 3

ينتخب عدد معني من  القضاء:  تدعيماً الستقالل  (ج ج( 
أعضاء مجلس القضاء األعلى من قبل اجلسم القضائي.

:  قانون االنتخابات النيابية. ج
على  جديد  انتخاب  لقانون  وفقاً  النيابية  النتخابات  جتري 
العيش  تضمن  التي  القواعد  يراعي  احملافظة:  أساس 
السياسي  التمثيل  صحة  وتؤمن  اللبنانيني  بني  املشترك 
لشتى فئات الشعب وأجياله وفعالية ذلك التمثيل، بعد 
األرض  وحدة  إطار  في  اإلداري  التقسيم  في  النظر  إعادة 

والشعب واملؤسسات .

. إنشاء اجمللس االقتصادي واالجتماعي للتنمية. د

ممثلي  ملشاركة  تأميناً  اجتماعي  اقتصادي  مجلس  ينشأ 
االقتصادية  السياسة  صياغة  في  القطاعات  مختلف 
املشورة  تقدمي  طريق  عن  وذلك  للدولة  واالجتماعية 

واالقتراحات.

هـ . التربية والتعليم.
املرحلة  في  إلزامياً  وجعله  للجميع  العلم  توفير  1 .

االبتدائية على األقل

واألنظمة  للقانون  وفقاً  التعليم  حرية  على  التأكيد  2 .
العامة.

على  الدولة  رقابة  وتعزيز  اخلاص  التعليم  حماية  3 .
املدارس اخلاصة وعلى الكتاب املدرسي

وتعزيزه  والتقني  واملهني  الرسمي  التعليم  إصالح  4 .
اإلمنائية  البالد  حاجات  ويالئم  يلبي  مبا  وتطويره 
وتقدمي  اللبنانية  اجلامعة  أوضاع  وإصالح  واإلعمارية. 

الدعم لها وبخاصة في كلياتها التطبيقية.

االنتماء  يعزز  مبا  وتطويرها  املناهج  في  النظر  إعادة  5 .
والثقافي  الروحي  واالنفتاح  الوطنيني،  واالنصهار 

وتوحيد الكتاب في مادتي التاريخ والتربية الوطنية.

. اإلعالم . و

وفي  القانون  ظل  في  اإلعالم  وسائل  جميع  تنظيم  إعادة 
إطار احلرية املسؤولة مبا يخدم التوجهات الوفاقية وإنهاء 

حالة احلرب.

ثانياً: بسط سيادة الدولة اللبنانية على 
كامل األراضي اللبنانية

الدولة  قيام  على  اللبنانية  األطراف  بني  االتفاق  مت  انه  مبا 
تقوم   . الوطني  الوفاق  املبنية على أساس  القادرة  القوية 
حكومة الوفاق الوطني بوضع خطة أمنية مفصلة مدتها 
سنة، هدفها بسط سلطة الدولة اللبنانية تدريجياً على 
اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية، وتتسم  كامل األراضي 

خطوطها العريضة باآلتي:
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وغير  اللبنانية  امليليشيات  جميع  حل  عن  اإلعالن  . أ
خالل  اللبنانية  الدولة  إلى  أسلحتها  وتسليم  اللبنانية 
ستة أشهر تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني 
وانتخاب رئيس اجلمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني 

وإقرار اإلصالحات السياسية بصورة دستورية.

: تعزيز قوى األمن الداخلي من خالل. ب

استثناء  دون  اللبنانيني  جلميع  التطوع  باب  فتح  1 .
الوحدات  على  توزيعهم  ثم  مركزياً  بتدريبهم  والبدء 
دورية  تدريبية  لدورات  إتباعهم  مع  احملافظات  في 

ومنظمة.

دخول  عمليات  وضبط  يتناسب  مبا  األمن  جهاز  تعزيز  2 .
وخروج األشخاص من وإلى خارج احلدود براً وبحراً وجواً.

: تعزيز القوات املسلحة. ج

الدفاع  هي  املسلحة  للقوات  األساسية  املهمة  إن  1 .
عن الوطن وعند الضرورة حماية النظام العام عندما 
على  وحدها  الداخلي  األمن  قوى  قدرة  اخلطر  يتعدى 

معاجلته .

األمن  قوى  مساندة  في  املسلحة  القوات  تستخدم  2 .
التي  الظروف  في  األمن  على  للمحافظة  الداخلي 

يقررها مجلس الوزراء .

يجري توحيد وإعداد القوات املسلحة وتدريبها لتكون  3 .
مواجهة  في  الوطنية  مسؤولياتها  حتمل  على  قادرة 

العدوان اإلسرائيلي

لتسلم  جاهزة  الداخلي  األمن  قوى  تصبح  عندما  4 .
مهامها األمنية تعود القوات املسلحة إلى ثكناتها .

يعاد تنظيم مخابرات القوات املسلحة خلدمة األغراض  5 .
العسكرية دون سواها.

حل مشكلة املهجرين اللبنانيني جذرياً وإقرار حق كل  . د
مهجر لبناني منذ العام 1975 م بالعودة إلى املكان الذي 
التي تكفل هذا احلق وتأمني  هجر منه ووضع التشريعات 
الدولة  هدف  أن  التعمير.وحيث  بإعادة  الكفيلة  الوسائل 
اللبنانية هو بسط سلطتها على كامل األراضي اللبنانية 
بواسطة قواتها الذاتية املتمثلة بالدرجة األولى بقوى األمن 
الداخلي . ومن واقع العالقات األخوية التي تربط سوريا بلبنان 
، تقوم القوات السورية مشكورة مبساعدة قوات الشرعية 
زمنية  فترة  في  اللبنانية  الدولة  سلطة  لبسط  اللبنانية 
محددة أقصاها سنتان تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق 
الوطني وانتخاب رئيس اجلمهورية وتشكيل حكومة الوفاق 
دستورية  بصورة  السياسية  اإلصالحات  وإقرار   ، الوطني 
السورية  احلكومتان، احلكومة  تقرر  الفترة  نهاية هذه  وفي 
القوات  متركز  إعادة  اللبنانية،  الوطني  الوفاق  وحكومة 
السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في ضهر 
البيدر حتى خط حمانا املديرج عني داره، وإذا دعت الضرورة 

في نقاط أخرى يتم حتديدها بواسطة جلنة عسكرية لبنانية 
يجري  احلكومتني  بني  االتفاق  يتم  كما  مشتركة.  سورية 
مبوجبه حتديد حجم ومدة تواجد القوات السورية في املناطق 
املذكورة أعاله وحتديد عالقة هذه القوات مع سلطات الدولة 
اللبنانية في أماكن تواجدها. واللجنة الثالثية العربية العليا 
مستعدة ملساعدة الدولتني في الوصول إلى هذا االتفاق إذا 

رغبتا في ذلك .

ثالثاً: حترير لبنان من االحتالل اإلسرائيلي

استعادة سلطة الدولة حتى احلدود اللبنانية املعترف بها 
دولياً تتطلب اآلتي :

مجلس  قرارات  وسائر  425 . أ القرار  تنفيذ  على  العمل 
إزالة  اإلسرائيلي  االحتالل  بإزالة  القاضية  الدولي  األمن 

شاملة .

. التمسك باتفاقية الهدنة املوقعة في 23 آذار 1949 م. ب

األراضي  جميع  لتحرير  الالزمة  اإلجراءات  كافة  اتخاذ  . ج
اللبنانية من االحتالل اإلسرائيلي وبسط سيادة الدولة على 
احلدود  منطقة  في  اللبناني  اجليش  ونشر  أراضيها  جميع 
اللبنانية املعترف بها دولياً والعمل على تدعيم وجود قوات 
االنسحاب  لتأمني  اللبناني  اجلنوب  في  الدولية  الطوارئ 
إلى  واالستقرار  األمن  لعودة  الفرصة  وإلتاحة  اإلسرائيلي 

منطقة احلدود.

رابعاً: العالقات اللبنانية السورية

عالقات  تربطه  والهوية،  االنتماء  عربي  هو  الذي  لبنان،  إن 
وبني  بينه  وتقوم  العربية،  الدول  بجميع  صادقة  أخوية 
القربى  جذور  من  قوتها  تستمد  مميزة  عالقات  سوريا 
يرتكز  مفهوم  وهو  املشتركة،  األخوية  واملصالح  والتاريخ 
جتسده  وسوف  البلدين  بني  والتعاون  التنسيق  عليه 
مصلحة  يحقق  مبا  اجملاالت،  شتى  في  بينهما،  اتفاقات 
البلدين الشقيقني في إطار سيادة واستقالل كل منهما. 
املناخ  يوفر  األمن  قواعد  تثبيت  والن  ذلك،  إلى  استناداً 
املطلوب لتنمية هذه الروابط املتميزة، فإنه يقتضي عدم 
جعل لبنان مصدر تهديد ألمن سوريا وسوريا ألمن لبنان 
بأن  يسمح  ال  لبنان  فإن  وعليه  األحوال.  من  حال  أي  في 
يكون ممراً أو مستقراً ألي قوة أو دولة أو تنظيم يستهدف 
املساس بأمنه أو أمن سوريا. وإن سوريا احلريصة على أمن 
لبنان واستقالله ووحدته ووفاق أبنائه ال تسمح بأي عمل 

يهدد أمنه واستقالله وسيادته.
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اوال

البرملان  النواب  رئيس مجلس  يدعو  ان  االطراف على  اتفق 
ساعة  املتبعة خالل 24  للقواعد  لالنعقاد طبقا  اللبناني 
سليمان  ميشال  العماد  التوافقي  املرشح  النتخاب 
بان هذا هو االسلوب االمثل من  رئيسا للجمهورية علما 
الظروف  هذه  في  الرئيس  النتخاب  الدستورية  الناحية 

االستثنائية.

ثانيا

تشكيل حكومة وحدة وطنية من 30 وزيرا توزع على اساس 
وتتعهد  للرئيس   3 و  للمعارضة   11 و  لالغلبية  وزيرا   16
او  االستقالة  بعدم  االتفاق  هذا  مبقتضى  االطراف  كافة 

اعاقة عمل احلكومة .

ثالثا

في  انتخابية  كدائرة   1960 لقانون  طبقا  القضاء  اعتماد 
دائرة  حاصبيا   - مرجعيون  قضائي  يبقى  بحيث  لبنان 
الغربي  الهرمل والبقاع   - انتخابية واحدة وكذلك بعلبك 

- راشيا .
وفيما يتعلق ببيروت فيتم تقسيمها على الوجه التالي ..

الدائرة االولى : االشرفية - الرميل - الصيفي .

الدائرة الثانية : الباشورة - املدور - املرفأ. 

 - املزرعة   - املريسة  عني   - احلصن  ميناء   : الثالثة  الدائرة 
املصيطبة - راس بيروت - زقاق البالط .

اقتراح  في  الواردة  االصالحية  البنود  احالة  على  املوافقة 
اللجنة  اعدته  والذي  النيابي  اجمللس  الى  احملال  القانون 
الوطنية العداد قانون االنتخابات برئاسة الوزير فؤاد بطرس 

ملناقشته ودراسته وفقا لالصول املتبعة .

رابعا

ما  وبصفة خاصة  اليه  املشار  بيروت  اتفاق  لنص  وتنفيذا 
جاء في الفقرتني 4 و 5 واللتني نصتا على 

//4- تتعهد االطراف باالمتناع عن او العودة الى استخدام 
السالح او العنف بهدف حتقيق مكاسب سياسية// .

اللبنانية  الدولة  سلطات  تعزيز  حول  احلوار  اطالق   -  5//
على كافة اراضيها وعالقاتها مع مختلف التنظيمات على 

الساحة اللبنانية مبا يضمن امن الدولة واملواطنني// .

سلطات  تعزيز  حول  الدوحة  في  احلوار  اطالق  مت  وبذلك 
الدولة طبقا للفقرة اخلامسة من اتفاق بيروت ومت االتفاق 

على ما يلي ..ز

/ حظر اللجوء الى استخدام السالح او العنف او االحتكام 
اليه فيما قد يطرأ من خالفات ايا كانت هذه اخلالفات وحتت 
الشراكة  عقد  على  اخلروج  عدم  يضمن  مبا  كان  ظرف  اي 
العيش  على  اللبنانيني  تصميم  على  القائم  الوطنية 
االمنية  السلطة  وحصر  دميقراطي  نظام  اطار  في  معا 
والعسكرية على اللبنانيني واملقيمني بيد الدولة مبا يشكل 
ضمانة الستمرار صيغة العيش املشترك والسلم االهلي 

للبنانيني كافة وتتعهد االطراف بذلك .

/ تطبيق القانون واحترام سيادة الدولة في كافة املناطق 
الفارون  اليها  يلوذ  اللبنانية بحيث ال تكون هناك مناطق 
من  وتقدمي كل  القانون  احتراما لسيادة  العدالة  وجه  من 

يرتكب جرائم او مخالفات للقضاء اللبناني .

فور  اجلمهورية  رئيس  برئاسة  احلوار  هذا  استئناف  يتم 
ومبشاركة  الوطنية  الوحدة  حكومة  وتشكيل  انتخابه 

اجلامعة العربية ومبا يعزز الثقة بني اللبنانيني . 

خامسا

بوقف  اللبنانية  السياسية  القيادات  التزام  تاكيد  اعادة 
استخدام لغة التخوين او التحريض السياسي او املذهبي 

على الفور .

تتولى اللجنة الوزارية العربية ايداع هذا االتفاق لدى االمانة 
العامة جلامعة الدول العربية مبجرد التوقيع عليه .

اليوم  في  الدوحة  مدينة  في  االتفاق  هذا  على  التوقيع  مت 
قبل  من  م   2008 لسنة  مايو  شهر  من  والعشرين  احلادي 
القيادات السياسية اللبنانية املشاركة في املؤمتر وبحضور 

رئيس اللجنة الوزارية العربية واعضائها.

اتفاق الدوحة
 2008/05/21





الفصل الثاني

اتفاقيات دولية
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متهيد: 

إن الفريقني فى هذا االتفاق. 

الثانى  تشرين   16 فى  الصادر  األمن  مجلس  لقرار  تنفيذا 
القرار  التفاوض  الى  يدعوهما  الذى   1948 سنة  (نوفمبر( 
من   40 للمادة  وفقا  مؤقت  اضافى  كتدبير  تكون  هدنة 
ميثاق األمم املتحدة ، وفى سبيل تسهيل االنتقال من حالة 

املهادنة الى حالة السلم النهائى فى فلسطني. 

األمن  مجلس  قرار  بتنفيذ  تتعلق  مبفاوضات  القيام  قررا 
وذلك   1948 سنة  (نوفمبر(  الثانى  تشرين   16 فى  املتخذ 

برئاسة األمم املتحدة. 

وانتدبا ممثلني مزودين بالصالحيات للمفاوضة ولعقد اتفاق 
هدنة. 

وبعد أن تبادل املمثلون املوقعون ادناه وثائق تفويضهم التى 
وجد انها مستوفية جلميع الشروط اتفقوا على االحكام 

اآلتية: 

املادة األولى: 
فلسطني،  الى  الدائم  السلم  اعادة  تسهيل  سبيل  فى 
اخلصوص  بهذا  املتبادلة  الضمانات  بأهمية  واعترافا 
فيما  أكدت  للفريقني  املقبلة  احلربية  باالعمال  واملتعلقة 
يلى املبادئ التالية التى سيتقيد بها الفريقان تقيدا تاما 

أثناء الهدنة: 

مجلس  امر  دقيقا  احتراما  اآلن  بعد  الفريقان  يحترم  1 .
العسكرية  القوة  الى  االلتجاء  بعدم  القاضى  األمن 

فى تسوية املسألة الفلسطينية. 

من  ألى  والبحر  البر  فى  املسلحة  القوات  تقوم  لن  2 .
الفريقني ولن تضع خطة للقيام بأى عمل عدائى ضد 
 ، اآلخر  للفريق  التابعني  املسلحة  القوات  أو  املدنيني 
كما أنها لن تهدد مبثل هذا العمل ، ومن املسلم به ان 
عبارة » تضع خطة » الواردة فى هذا النص ال تطبق 
على اخلطط العادية التى تضعها غالبا هيئات اركان 

احلرب فى املنظمات العسكرية. 

آمنا  يكون  أن  فى  فريق  كليا حق كل  احتراما  يحترم  3 .
الفريق  قوات  مهاجمة  من  خشية  كل  عن  وبعيدا 

الثانى املسلحة. 

للفريقني  املسلحة  القوات  بني  الهدنة  اقامة  تقبل  4 .
املسلح  النزاع  تصفية  سبيل  فى  ضرورية  كمرحلة 

واعادة السلم الى فلسطني. 

املادة الثانية: 
األمن  قرار مجلس  بتنفيذ  يتعلق بصورة خاصة  فيما  أما 
االهداف  فتؤكد   )1948 (نوفمبر  الثانى  تشرين   16 بتاريخ 

واملبادىء التالية: 

أو  امتياز عسكرى  أى  يكتسب  بأال  القاضى  املبدأ  ان  1 .
سياسى مدى الهدنة التى أمر بها مجلس االمن مبدأ 

معترف به. 

ومن املعترف به من جهة أخرى ، أن أى حكم من احكام  2 .
حقوق   ، حال  أية  فى  ميس  ال  أن  يجب  احلالى  االتفاق 
فى  مواقفهما  أو  مطالبهما  أو  املتعاقدين  الفريقني 
التسوية السلمية والنهائية للمسألة الفلسطينية 
، اذ أن االعتبارات العسكرية وحدها ، هى التى أملت 

هذه األحكام. 

املادة الثالثة: 
عليها  املنصوص  للمبادئ  وفقا   ، االتفاق  بهذا  تقوم  1 .
الثانى  تشرين   16 بتاريخ  األمن  مجلس  ولقرار   ، آنفا 
(نوفمبر( 1948 ، هدنة عامة بني قوى الفريقني احلربية 

فى البر والبحر واجلو. 

واجلوية  والبحرية  البرية  القوات  من  الى  يجوز  ال  2 .
فى  مبا  الفريقني  ألى  العسكرية  شبه  أو  العسكرية 
حربى  عمل  أى  تقترف  أن  النظامية  غير  القوى  ذلك 
العسكرية  أو شبه  العسكرية  القوى  أو عدائى ضد 
للفريق اآلخر ، أو ضد مدنيي أرض واقعة حتت سلطانه، 
، اخلط  أو أن جتتاز ألى هدف من االهداف  أن تتعدى  أو 

اتفاق الهدنة العامة بني لبنان وإسرائيل
1949/03/23
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هذا  من  اخلامسة  املادة  فى  املعني  للهدنة  الفاصل 
االتفاق ، أو أن تدخل أو تتعدى اجملال اجلوى للفريق اآلخر 
من  أميال  ثالثة  مسافة  على  االقليمية  مياهه  أو   ،

اخلط الساحلى. 

الواقعة  األرض  من  عدائى  أو  حربى  عمل  أى  يوجه  ال  3 .
حتت سلطة احد الفريقني ضد الفريق اآلخر. 

املادة الرابعة: 
يعتبر اخلط املعني فى املادة اخلامسة من هذا االتفاق  1 .
وهو مخطط تطبيقا الهداف  للهدنة  الفاصل  اخلط 
الثانى  تشرين   16 بتاريخ  األمن  مجلس  قرار  واغراض 

(نوفمبر سنة 1948( 
هو   ، للهدنة  الفاصل  اخلط  من  الرئيسى  الهدف  ان  2 .
أن  للفريقني  العسكرية  للقوى  اليجوز   ، خط  وضع 

تتجاوزه فى تنقالتها. 

التى   ، القوى العسكرية للفريقني  ان احكام وقوانني  3 .
دخول  أو  القتال  خطوط  اجتياز  املدنيني  على  حتظر 
، تظل موضوعه موضع  اخلطوط  بني  واقعة  منطقة 
باخلط  يتعلق  فيما  االتفاق  هذا  توقيع  بعد  التنفيذ 

الفاصل للهدنة املعني فى املادة اخلامسة. 

املادة اخلامسة. 
لبنان  بني  الدولية  احلدود  للهدنة  الفاصل  اخلط  يتبع  1 .

وفلسطني. 

ال يكون فى منطقة اخلط الفاصل للهدنة من القوى  2 .
الدفاعية كما  العناصر  ، سوى  للفريقني  العسكرية 
سحب  يجرى   . االتفاق  هذا  ملحق  ذلك  على  ينص 
لعناصر  وتخفيضها  للهدنة  الفاصل  للخط  القوى 
دفاعية وفقا للفقرة السابقة فى خالل عشرة ايام من 

تاريخ توقيع هذا االتفاق. 

ويجرى فى نفس املهلة تنظيف الطرقات من االلغام  3 .
، وتنظيف املناطق املزروعة بااللغام التى يخليها كل 
حقول  تصاميم  تسليم  تبادل  وكذلك  الفريقني،  من 

االلغام. 

املادة السادسة: 
يجرى تبادل أسرى احلرب املعتقلني من قبل أحد الفريقني 
فى هذا االتفاق، واملنتمني الى القوى العسكرية النظامية 

أو غير النظامية للفريق اآلخر على الطريقة التالية: 

أشراف  حتت  تامة  بصورة  احلرب  أسرى  تبادل  يجرى  1 .
ومراقبة األمم املتحدة ويجرى ذلك فى رأس الناقورة خالل 

االربع وعشرين ساعة التى تتبع توقيع هذا االتفاق. 

يالحقون  الذين  احلرب  أسرى  التبادل  هذا  فى  ويدخل  2 .
قضائيا ، والذين حوكموا السباب جنائية أو غيرها. 

كل األشياء اخلاصة كاألموال والرسائل والوثائق وأوراق  3 .
كان  مهما  الشخصية  األشياء  من  وغيرها  الهوية 
وفى  املتبادلني،  احلرب  ترد ألصحابها من أسرى  نوعها 
حالة الوفاة أو الفرار ترد لفريق القوى العسكرية الذى 

ينتمون اليه. 

هذا  فى  تسويتها  على  ينص  لم  التى  املسائل  كل  4 .
االتفاق حتل وفقا ملبادئ االتفاق الدولى املتعلق مبعاملة 
(يوليو(  متوز   27 فى  جنيف  فى  املوقع   ، احلرب  أسرى 

سنة 1929. 

املادة  مبوجب  املنشأة  املشتركة  الهدنة  جلنة  تتولى  5 .
على  العثور  مسئولية  االتفاق  هذا  من  السابعة 
املناطق  أو مدنيني فى  املتوارين عسكريني  األشخاص 
لتيسير  وذلك   ، الفريقني  أحد  مراقبة  حتت  الواقعة 
بأن يقدم للجنة  ويتعهد كل فريق   . تبادلهم  سرعة 

معاونته التامة والكاملة فى حتقيق هذه املهمة. 

املادة السابعة: 
الهدنة  جلنة  االتفاق  هذا  أحكام  تنفيذ  على  تشرف  1 .
كل  وينتدب  أعضاء  خمسة  من  املؤلفة  املشتركة 
ويتولى   ، اللجنة  فى  ممثلني  االتفاق  هذا  فى  فريق 
املهادنة  مراقبة  منظمة  حرب  أركان  رئيس  رئاستها 
لالمم املتحدة، أو ضابط أعلى يختار من بني مراقبى هذه 

املنظمة بعد استشارة الفريقني. 

وشمالى  الناقورة  فى  اللبنانية  احلدود  نقطتى  إن  2 .
جتتمع   . اخملتلط  الهدنة  للجنة  تكونان مركزا  املطلة 
هذه اللجنة فى األماكن والتواريخ التى تراها ضرورية 

للقيام مبهمتها. 

بناء  املشتركة  الهدنة  للجنة  األول  االجتماع  يلتئم  3 .
املتحدة  األمم  منظمة  حرب  أركان  رئيس  دعوة  على 
بعد  أسبوع  مدة  فى  األكثر  وعلى   ، الهدنة  ملراقبة 

توقيع هذا االتفاق. 

تتخذ قرارات جلنة الهدنة املشتركة على أساس مبدأ  4 .
االجماع  يحصل  لم  وان  املستطاع.  بقدر  االجماع 
اللجنة  اعضاء  أصوات  بأكثرية  القرارات  فتتخذ   ،

احلاضرين واملقترعني. 

وال  5 . - الداخلى  نظامها  املشتركة  الهدنة  جلنة  تضع 
الرئيس  اال بعد أشعار رسمى من  تلتئم اجتماعاتها 
لألعضاء ، وان أكثرية األعضاء تؤلف النصاب القانونى 
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لالجتماع. 

للجنة احلق فى استخدام ما تراه ضروريا من مراقبني  6 .
املراقبون  هؤالء  يؤخذ  ان  وميكن  مبهمتها  للقيام 
الهيئة  من  أو  للفريقني  العسكرية  املنظمات  من 
ملراقبة  املتحدة  األمم  ملنظمة  التابعة  العسكرية 
الهدنة أو من هذه وتلك وفى حالة استخدام مراقبني 
يبقون  املراقبني  هؤالء  فان  املتحدة  األمم  منظمة  من 
املتحدة  األمم  منظمة  حرب  أركان  رئيس  قيادة  حتت 
ملراقبة الهدنة . ان التغييرات العامة أو الفردية التى 
الهدنة  بلجنة  امللحقني  املتحدة  األمم  مبراقبى  تتعلق 
املشتركة تبقى خاضعة ملوافقة رئيس أركان احلرب أو 

ممثلة فى اللجنة اذا كان هذا األخير يرأسها. 

بتطبيق هذا  املتعلقة  الشكاوى  أو  االعتراضات  حتول  7 .
الهدنة  جلنة  الى  الفريقني  أحد  من  واملقدمة  االتفاق 
بشأن  اللجنة  تتخذ   . رئيسها  بواسطة  املشتركة 
هذه االعتراضات أو الشكاوى كل االجراءات التى تراها 
مناسبة حلل عادل ومرض لكل الطرفني ، مستعملة 

لهذه الغاية وسائل املالحظة واملراقبة التى لديها. 

هذا  من  خاص  تدبير  معنى  تفسير  يشكل  عندما  8 .
رأى  فان   )2) و   )1) واملادتني  املقدمة  ماعدا   ، االتفاق 
 ، ، ميكن للجنة  ، ومن وقت آلخر  الفاصل  اللجنة هو 
عندما ترغب أو عندما تلح احلاجة ان توصى الفريقني 

ببعض التعديالت على تدابير هذا االتفاق. 

عن  تقارير  للفريقني  املشتركة  الهدنة  جلنة  تقدم  9 .
نسخة  ترسل  ذلك  الى  حاجة  رأت  كلما  نشاطها 
املتحدة  لالمم  العام  السكرتير  الى  التقارير  هذه  من 

إليداعها السلطة اخملتصة فى األمم املتحدة. 

التى  املنطقة  فى  ومراقبوها  اللجنة  أعضاء  يتمتع  10 .
ينطبق عليها هذا االتفاق بحرية التنقل والولوج التى 
تراها اللجنة ضرورية اال فيما عدا احلاالت التى تتخذ 
فقط  يسمح  حيث  باألكثرية  قراراتها  فيها  اللجنة 

باستخدام مراقبى األمم املتحدة. 

االتفاق  هذا  على  املوقعني  الفريقني  من  كل  يتحمل  11 .
نفقات  باستثناء  اللجنة  نفقات   ، متساوية  بصورة 

مراقبى األمم املتحدة. 

املادة الثامنة: 
التنفيذ  ويوضع موضع  لالبرام  االتفاق  ال يخضع هذا  1 .

منذ توقيعه. 

والتعاقد  التفاوض  جرى  الذى  االتفاق،  هذا  يبقى  2 .
تشرين   16 بتاريخ  األمن  مجلس  لقرار  وفقا  بشأنه 
الثانى (نوفمبر( 1948 الذى يدعو الى عقد هدنة ألزالة 
من  االنتقال  وتسهيل  فلسطني  فى  السالم  تهديد 

حالة املهادنة الى حالة السالم الدائم فى فلسطني ، 
موضع التنفيذ حتى يتوصل الطرفان الى حل سلمى ، 

مع التحفظ الوارد فى الفقرة الثالثة من هذه املادة. 

ان   ، املتبادل  باالتفاق  االتفاق  هذا  فى  للفريقني  يحق  3 .
يوقفا  أن  أو  احكامه،  من  أى  فى  أو  فيه  النظر  يعيد 
تنفيذ اى منه فى اى وقت كان ، ماعدا املادتني (1( و(3( 
سنة  انتهاء  وبعد   ، املتبادل  االتفاق  عدم  حالة  وفى 
من  ألى  يحق   ، توقيعه  تاريخ  من  ابتداء  تطبيقه  من 
الفريقني أن يطلب الى السكرتير العام لالمم املتحدة 
ان يدعو ممثلى الفريقني الى عقد مؤمتر العادة الدرس 
هذا  أحكام  من  أى  تطبيق  توقيف  أو  النظر  اعادة  أو 
االشتراك  أن  كما   )3) و   )1) املادتني  باستثناء  االتفاق 

في هذا املؤمتر اجبارى لكال الفريقني. 

الثالثة  الفقرة  فى  اليه  املشار  املؤمتر  يسفر  لم  أن  4 .
من هذه املادة عن اتفاق حلل النزاع لكل من الفريقني 
احلق فى تقدمي القضية الى مجلس أمن األمم املتحدة 
عقد  االتفاق  هذا  لكون  نظرا  التزاماته  من  ليعفيه 
فى  السالم  لتوطيد  األمن  مجلس  تدخل  على  بناء 

فلسطني. 

توقع هذه االتفاقية من خمس نسخ يحتفظ كل فريق  5 .
العام  السكرتير  الى  وترسل نسختان  بنسخة منها 
التوفيق  األمن وجلنة  املتحدة إليداعهما مجلس  لألمم 
الفلسطينية  بالوكالة  للوسيط  لفلسطني ويسلم 

نسخة منه. 

متت في رأس الناقورة يوم الثالث والعشرين من مارس من 
عام 1949 وبحضور املندوب الشخصي للوسيط املفوض 
لألمم املتحدة في فلسطني ورئيس أركان حرب منظمة األمم 

املتحدة ملراقبة الهدنة.

لصالح ونيابة عن حكومة إسرائيل
املوقع:

املقدم موردخاي ماكليف
يهوشوا بيلمان

شبطاي روزين

لصالح ونيابة عن حكومة لبنان
املوقع:

املقدم توفيق سالم
املقدم جوزيف حرب
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في يوم االثنني 3 نوفمبر ( تشرين الثاني 1969 ( اجتمع في 
القاهرة الوفد اللبناني برئاسة عماد اجليش إميل البستاني 
ووفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة السيد ياسر 
العربية  اجلمهورية  من  وحضر  املنظمة  رئيس  عرفات 
املتحدة السيد محمود رياض وزير اخلارجية والسيد الفريق 

أول محمد فوزي وزير احلربية .

عالقات  فان  املشترك  واملصير  االخوة  روابط  من  انطالقا 
بالثقة  دوماً  تتسم  وأن  البد  الفلسطينية  والثورة  لبنان 
والصراحة والتعاون اإليجابي ملا فيه مصلحة لبنان والثورة 
واتفق  وسالمته.  لبنان  سيادة  ضمن  وذلك  الفلسطينية 

الوفدان على املبادئ واإلجراءات التالية:

الوجود الفلسطيني:
مت االتفاق على إعادة تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان 

على أساس:

حق العمل واإلقامة والتنقل للفلسطينيني املقيمني  1 .
حالياً في لبنان.

اخمليمات  في  الفلسطينيني  من  محلية  جلان  إنشاء  2 .
وذلك  فيها  املقيمني  الفلسطينيني  مصالح  لرعاية 
السيادة  وضمن  احمللية  السلطات  مع  بالتعاون 

اللبنانية.

وجود نقاط للكفاح الفلسطيني املسلح داخل اخمليمات  3 .
مع  العالقة  حسن  لتأمني  احمللية،  اللجان  مع  تتعاون 
وجود  تنظيم  موضوع  النقاط  هذه  وتتولى  السلطة 
نطاق  ضمن  وذلك  اخمليمات  في  وحتديدها  األسلحة 

األمن اللبناني ومصلحة الثورة الفلسطينية.

السماح للفلسطينيني املقيمني في لبنان باملشاركة  4 .
املسلح  الكفاح  خالل  من  الفلسطينية  الثورة  في 

ضمن مبادئ سيادة لبنان وسالمته.

العمل الفدائي:
مت االتفاق على تسهيل العمل الفدائي عن طريق:

تسهيل املرور للفدائيني وحتديد نقاط املرور واالستطالع  1 .
في مناطق احلدود.

. تأمني الطريق إلى منطقة العرقوب. 2

تقوم قيادة الكفاح املسلح بضبط تصرفات كافة أفراد  3 .
منظماتها وعدم تدخلهم في الشؤون اللبنانية.

واجليش  املسلح  الكفاح  بني  مشترك  ارتباط  إيجاد  4 .
اللبناني.

. إيقاف احلمالت اإلعالمية من اجلانبني. 5

القيام بإحصاء عدد عناصر الكفاح املسلح املوجودة  6 .
في لبنان بواسطة قيادتها.

تعيني ممثلني عن الكفاح املسلح في األركان اللبنانية  7 .
يشتركون بحل جميع األمور الطارئة.

مناطق  في  املناسبة  التمركز  أماكن  توزيع  دراسة  8 .
احلدود التي يتم االتفاق عليها مع األركان اللبنانية.

الكفاح  لعناصر  والتجول  واخلروج  الدخول  تنظيم  9 .
املسلح.

. إلغاء قاعدة عيطرون. 10

يسهل اجليش اللبناني أعمال مراكز الطبابة واإلخالء  11 .
والتموين للعمل الفدائي.

اتفاق القاهرة1
1969/03/11

قرار رقم : 2550 / د 52 تاريخ : 1969/9/13
سري للغاية

1 مت إلغاء االتفاقية في 1987 مبوجب قرار مجلس النواب اللبناني:

القرار الصادر من مجلس النواب اللبناني في 21 مايو 1987:

الذي يفوض احلكومة للتصديق على االتفاقية املوقعة بواسطة حكومة جمهورية لبنان  إبطال القانون الصادر من مجلس النواب في 14 يونيو 1983 . 1
وحكومة دولة إسرائيل في 17 مايو 1983.

بني رئيس الوفد اللبناني العماد إمييل بستاني ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية والتي تعرف باسم  تصبح االتفاقية املوقعة في 3 نوفمبر 1969 . 2
»اتفاق القاهرة« الغية وكأنها لم تكن. كما تصبح كافة امللحقات واإلجراءات املتعلقة باتفاق القاهرة الغية وكأنها لم تكن.

. يسري هذا القانون بدًءا من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية. 3
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. اإلفراج عن املعتقلني واألسلحة املصادرة. 12

من  اللبنانية  السلطات  أن  به  املسلم  ومن  13 .
صالحياتها  ممارسة  في  تستمر  وعسكرية  مدنية 
ومسؤولياتها كاملة في جميع املناطق اللبنانية وفي 

جميع الظروف.

الفلسطيني  املسلح  الكفاح  أن  الوفدان  يؤكد  14 .
الثورة  ملصلحة  هو  كما  لبنان  ملصلحة  يعود  عمل 

الفلسطينية والعرب جميعهم.

يبقى هذا االتفاق سريا للغاية وال يجوز اإلطالع عليه  15 .
إال من قبل القيـــادات فقـــط.

رئيس الوفد اللبناني 

اإلمضاء / بســــــــتاني

رئيس الوفد الفلسطيني

 اإلمضاء : عرفـــــــــات 

3 نوفمبر ( تشرين ثاني ( 1969 
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إن حكومة جمهورية لبنان و حكومة دولة إسرائيل

القائم  الدولي  السالم  وتعزيز  ألهمية  منهما  •إدراكا  	
على احلرية واملساواة والعدالة واحترام حقوق اإلنسان 

األساسية، 

•تأكيداً الميانهما بأهداف شرعة األمم املتحدة ومبادئها  	
مع  بسالم  العيش  في  وواجبهما  بحقهما  وإقرارا 
بعضهما ومع جميع الدول داخل حدود آمنة ومعترف 

بها، 

احلرب  حالة  إنهاء  إعالن  على  اتفاقهما  على  •بناء  	
بينهما، 

•رغبة منهما في إقامة أمن دائم ما بني بلديهما وتالفي  	
التهديد واستعمال القوة فيما بينهما، 

ملا  وفقا  املتبادلة  عالقاتهما  إقامة  في  منهما  •رغبة  	
نص عليه هذا االتفاق، 

أدناه  املوقعني  املفوضني  مندوبيهما  زودتا  ان  •وبعد  	
بصالحيات مطلقة لتوقيع هذا االتفاق، بحضور ممثل 

الواليات املتحدة األميركية، 

إتفقتا على األحكام اآلتية: 

 املادة 1
يتعهد كل من الفريقني باحترام سيادة الفريق اآلخر  1 .
أن  ويعتبر  أراضيه،  وسالمة  السياسي  واستقالله 
احلدود الدولية القائمة بني لبنان وإسرائيل غير قابلة 

لالنتهاك. 

وإسرائيل  لبنان  بني  احلرب  حالة  أن  الفريقان  يؤكد  2 .
أنهيت ولم تعد قائمة. 

عمال بأحكام الفقرتني األولى والثانية، تتعهد إسرائيل  3 .
بأن تسحب قواتها املسلحة من لبنان وفقا مللحق هذا 

االتفاق. 

املادة 2
في ضوء مبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدولي، يتعهد 
الفريقان بتسوية خالفاتهما بالوسائل السلمية وبطريقة 

تؤدي إلى تعزيز العدالة، والسالم واألمن الدوليني.

املادة 3
للبنان وإلسرائيل،  األمن  األقصى من  احلد  توفير  رغبة في 
يقيم الفريقان ويطبقان ترتيبات أمنية، مبا في ذلك إنشاء 
منطقة أمنية، وفقا ملا هو منصوص عليه في ملحق هذا 

االتفاق.

املادة 4
لنشاط  قاعدة  الفريقني  من  أي  أراضي  تستعمل  ال  1 .

عدائي أو إرهابي ضد الفريق اآلخر، أو ضد شعبه. 

يحول كل فريق دون وجود أو إنشاء قوات غير نظامية  2 .
أو عصابات مسلحة، أو منظمات أو قواعد أو مكاتب 
على  اإلغارة  غاياتها  أو  أهدافها  تشمل  هيكلية  أو 
داخل  إرهابي  بأي عمل  القيام  أو  اآلخر  الفريق  أراضي 

اتفاق بني حكومة اجلمهورية اللبنانية وحكومة دولة 
إسرائيل2
1983/05/17

2 مت إلغاء االتفاقية في 1987 مبوجب قرار مجلس النواب اللبناني:

القرار الصادر من مجلس النواب اللبناني في 21 مايو 1987:

الذي يفوض احلكومة للتصديق على االتفاقية املوقعة بواسطة حكومة جمهورية لبنان  إبطال القانون الصادر من مجلس النواب في 14 يونيو 1983 . 1
وحكومة دولة إسرائيل في 17 مايو 1983.

بني رئيس الوفد اللبناني العماد إمييل بستاني ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية والتي تعرف باسم  تصبح االتفاقية املوقعة في 3 نوفمبر 1969 . 2
»اتفاق القاهرة« الغية وكأنها لم تكن. كما تصبح كافة امللحقات واإلجراءات املتعلقة باتفاق القاهرة الغية وكأنها لم تكن.

. يسري هذا القانون بدًءا من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية. 3
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هذه األراضي، أو أي نشاط يهدف إلى تهديد أو تعريض 
لهذه  للخطر.  شعبه  سالمة  أو  اآلخر  الفريق  أمن 
االتفاقات  جميع  ملزمة  وغير  الغية  تصبح  الغاية، 
والترتيبات التي تسمح ضمن أراضي أي من الفريقني 

بوجود وعمل عناصر معادية للفريق اآلخر. 

مع االحتفاظ بحقه الطبيعي في الدفاع عن النفس  3 .
وفقا للقانون الدولي، ميتنع كل من الفريقني: 

في  االشتراك  أو  املساعدة  أو  احلث  أو  القيام  عن  . أ
تهديدات أو أعمال حربية أو هدامة، أو حتريضية أو 
أو ضد  الفريق اآلخر،  أو احلث عليها ضد  عدوانية 
سكانه أو ممتلكاته، سواء داخل أراضيه أو انطالقاً 

منها، أو داخل أراضي الفريق اآلخر. 

هجوم  لشن  اآلخر  الفريق  أراضي  استعمال  عن  . ب
عسكري ضد أراضي دولة ثالثة. 

اخلارجية  أو  الداخلية  الشؤون  في  التدخل  عن  . ج
للفريق اآلخر. 

الوقائية  التدابير  باتخاذ  الفريقني  من  كل  يتعهد  4 .
واإلجراءات القانونية بحق األشخاص واجملموعات التي 

ترتكب أعماال مخالفة ألحكام هذه املادة. 

املادة 5
إنسجاماً منهما مع إنهاء حالة احلرب ميتنع كل فريق، في 
إطار انظمته الدستورية، عن أي شكل من أشكال الدعاوة 

املعادية للفريق اآلخر.

املادة 6
مينع  الدولي،  للقانون  وفقا  البريء  العبور  حق  عدا  فيما 
كل فريق دخول أرضه أو االنتشار عليها أو عبورها لقوات 
عسكرية أو معدات أو جتهيزات عسكرية عائدة ألية دولة 
وبحره  اجلوي  مجاله  ذلك  في  مبا  اآلخر،  للفريق  معادية 

اإلقليمي.

املادة 7
وبناء  االتفاق  هذا  في  عليه  منصوص  هو  ما  باستثناء 
ما  هناك  ليس  وموافقتها،  اللبنانية  احلكومة  طلب  على 
يحول دون انتشار قوات دولية على األرض اللبنانية ملؤازرة 
احلكومة اللبنانية في تثبيت سلطتها. ويتم اختيار الدول 
املساهمة اجلديدة في هذه القوات من بني الدول التي تقيم 

عالقات دبلوماسية مع الفريقني.

املادة 8
 1 .

عند دخول هذا االتفاق حيز التنفيذ، ينشئ الفريقان  . أ
من  وظائفها  ممارسة  تبدأ  مشتركة  اتصال  جلنة 
وقت انشائها وتكون الواليات املتحدة األمير كيه 
باالشراف  اللجنة  إلى هذه  يعهد  فيها مشاركا. 
االتفاق في جميع جوانبه.وفيما  تنفيذ هذا  على 
األمنية،  بالترتيبات  العالقة  ذات  القضايا  يخص 
بها  املفصول  غير  املسائل  اللجنة  هذه  تعالج 
األمنية  الترتيبات  جلنة  قبل  من  اليها  واحملالة 
اللجنة  تتخذ  أدناه.  (ج(  الفقرة  مبوجب  املنشأة 

قراراتها باإلجماع. 

متواصلة  بصورة  املشتركة  االتصال  جلنة  تهتم  . ب
وإسرائيل،  لبنان  بني  املتبادلة  العالقات  بتطوير 
واملنتوجات  البضائع  حركة  ضبط  ذلك  في  مبا 

واألشخاص، واملواصالت الخ. 

جلنة  تنشأ  املشتركة  االتصال  جلنة  إطار  في  . ج
في  ووظائفها  تشكيلها  احملدد  األمنية  الترتيبات 

ملحق هذا االتفاق. 

ميكن إنشاء جلان للجنة االتصال املشتركة حينما  . د
تدعو احلاجة. 

جتتمع جلنة االتصال املشتركة في لبنان وإسرائيل  . ه
دوريا. 

لم  وما  ذلك،  في  رغب  إذا  الفريقني،  من  لكل  . و
أن  القانوني،  الوضع  تغيير  اتفاق على  أي  يحصل 
اآلخر،  الفريق  أراض  على  اتصال  مكتب  ينشئ 
للقيام باملهام املذكورة أعاله في إطار جلنة االتصال 

املشتركة وللمؤازرة في تنفيذ هذا االتفاق. 

يرئس أعضاء كل فريق في جلنة االتصال املشتركة  . ز
موظف حكومي رفيع املستوى. 

مبكاتب  املتعلقة  األخرى  الشؤون  جميع  تكون  . ح
باملوظفني  وكذلك  ومبوظفيها،  هذه،  االتصال 
أرض  على  واملوجودين  الفريقني  من  ألي  التابعني 
الفريق اآلخر لسبب ذي صلة بتنفيذ هذا االتفاق، 
الفريقني ضمن جلنة  بني  يعقد  برتوكول  موضوع 
االتصال املشتركة، وبانتظار عقد هذا البروتوكول 
اليهم  املشار  واملوظفون  االتصال  مكاتب  تعامل 
املنصوص  املوضوع  بهذا  املتصلة  لألحكام  وفقا 
باالمتيازات  املتعلقة  األحكام  اتفاقية  في  عليها 
واحلصانات. وهذا دون املساس مبوقف الفريقني من 

تلك االتفاقية. 

القوات  النسحاب  التالية  أشهر  الستة  فترة  خالل  2 .
املسلحة اإلسرائيلية من لبنان وفقا للمادة األولى من 
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السلطة  لبسط  املتزامنة  االعادة  وبعد  االتفاق،  هذا 
بني  الدولية  احلدود  طول  على  اللبنانية  احلكومية 
يشرع  احلرب،  حالة  إنهاء  ضوء  في  وإسرائيل،  لبنان 
الفريقان، في إطار جلنة االتصال املشتركة، بالتفاوض، 
السلع  اتفاقات حول حركة  بغية عقد  بنيه حسنة، 
غير  أساس  على  وتنفيذها  واألشخاص  واملنتجات 

متييزي. 

املادة 9
يتخذ كل من الفريقني، في مهلة ال تتعدى عاما واحدا  1 .
االجراءات  التنفيذ، جميع  االتفاق حيز  دخول هذا  من 
التي  واألنظمة  والقوانني  املعاهدات  إللغاء  الالزمة 
وفقا لألصول  وذلك  االتفاق،  تعتبر متعارضة مع هذا 

الدستورية املتبعة لدى كل من الفريقني. 

قائمة  التزامات  أية  تنفيذ  بعدم  الفريقان  يتعهد  2 .
تتعارض مع هذا االتفاق وبعدم االلتزام بأي موجب أو 

اعتماد قوانني أو أنظمة تتعارض مع هذا االتفاق. 

املادة 10
يتم إبرام هذا االتفاق من قبل الفريقني طبقا لألصول  1 .
الدستورية لدى كل منهما، ويسري مفعوله من تاريخ 
السابقة  االتفاقيات  محل  ويحل  اإلبرام،  وثائق  تبادل 

بني لبنان وإسرائيل. 

له  املرفقات  االتفاق كل  يتجزأ من هذا  تعتبر جزءا ال  2 .
( امللحق والذيل، واخلريطة واحملاضر التفسيرية املتفق 

عليها (. 

ميكن تعديل هذا االتفاق أو تنقيحه أو استبداله برضى  3 .
الفريقني. 

املادة 11
جتري تسوية اخلالفات الناجمة عن تفسير هذا االتفاق  1 .
االتصال  جلنة  ضمن  التفاوض  بطريقة  تطبيقة  أو 
املشتركة. وكل خالف من هذا النوع تعذرت تسويته 
يحل،  لم  وإذا  للتوفيق.  طرحه  يجري  الطريقة  بهذه 
فيه  للفصل  عليه  يتفق  إلجراء  إخضاعه  إلى  يصار 

بصورة نهائية. 

النزاعات  حتّل   ، 2 .1 الفقرة  أحكام  عن  النظر  بصرف 
إطار  ضمن  تطبيقه  أو  امللحق  تفسير  عن  الناشئة 
عمل جلنة الترتيبات األمنية، وإذا لم حتّل تتم إحالتها 
بطلب من أي من الفريقني إلى جلنة االتصال املشتركة 

حلّلها عبر التفاوض.

املادة 12
وفقا  لتسجيله  املتحدة  األمم  أمانة  إلى  االتفاق  هذا  يبلغ 

ألحكام املادة 102 من ميثاق األمم املتحدة.

حرر في خلدة وكريات شمونة في اليوم السابع عشر من 
أيار 1983 على ثالث نسخ بأربعة نصوص رسمية باللغات 
أي  حال  في  والفرنسية.  واالنكليزية  والعبرية  العربية 
اختالف بالتفسير يعتمد على حد سواء النصان االنكليزي 

والفرنسي.

عن حكومة دولة إسرائيل
دايفيد كمحي  

عن حكومة اجلمهورية اللبنانية
انطوان فّتال

شهد االتفاقية:
موريس درابر

عن حكومة الواليات املتحدة األمريكية
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إن اجلمهورية العربية السورية،

واجلمهورية اللبنانية،

بينهما  تربط  التي  املميزة  األخوية  الروابط  من  انطالقا 
واالنتماء  والتاريخ  القربى  جذور  من  قوتها  تستمد  والتي 

الواحد واملصير املشترك واملصالح املشتركة، 

وإميانا منهما بأن حتقيق أوسع مجاالت التعاون والتنسيق 
تطورهما  لضمان  السبل  ويوفر  مصاحلهما  يخدم 
وتقدمهما وحماية أمنهما القومي والوطني ويوفر االزدهار 
التطورات  جميع  مواجهة  من  وميكنهما  واالستقرار 
البلدين  لتطلعات شعبي  ويستجيب  والدولية  اإلقليمية 
اجمللس  صدقه  الذي  اللبناني  الوطني  للميثاق  حتقيقاً 

النيابي بتاريخ 1989/11/5.

اتفقتا على ما يلي:

املادة األولى:
تعمل الدولتان على حتقيق أعلى درجات التعاون والتنسيق 
بينهما في جميع اجملاالت السياسية واالقتصادية واألمنية 
البلدين  مصلحة  يحقق  مبا  وغيرها  والعلمية  والثقافية 
الشقيقني في إطار سيادة واستقالل كل منهما ومبا ميكن 
واالقتصادية  السياسية  البلدين من استخدام طاقاتهما 
أمنهما  ولضمان  واالستقرار  االزدهار  لتوفير  واألمنية 
املشتركة  مصاحلهما  وتعزيز  وتوسيع  والوطني  القومي 

تأكيداً لعالقات األخوة وضماناً ملصيرهما املشترك.

املادة الثانية:
تعمل الدولتان على حتقيق التعاون والتنسيق بني البلدين 
والتجارية  والصناعية  والزراعية  االقتصادية  اجملاالت  في 
املشتركة  املشاريع  وإقامة  واجلمارك  واملواصالت  والنقل 

وتنسيق خطط التنمية.

املادة الثالثة:
لبنان  جعل  عدم  يقتضي  البلدين  أمن  بني  الترابط  إن 
أي  في  لبنان  ألمن  وسوريا  سوريا،  ألمن  تهديد  مصدر 
حال من األحوال وعليه فإن لبنان ال يسمح بأن يكون ممراً 
املساس  تنظيم يستهدف  أو  دولة  أو  قوة  ألي  أو مستقراً 
لبنان  أمن  على  احلريصة  سوريا  وأن  سوريا،  أمن  أو  بأمنه 
واستقالله ووحدته ووفاق أبنائه، ال تسمح بأي عمل يهدد 

أمنه واستقالله وسيادته.

املادة الرابعة:
إقرار اإلصالحات السياسية بصورة دستورية وفق ما  بعد 
احملددة  املهل  انتهاء  وعند  اللبناني  الوطني  امليثاق  في  ورد 
متركز  إعادة  واللبنانية  السورية  احلكومتان  تقرر  بامليثاق 
القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع العربي 
في ضهر البيدر حتى خط حمانا – املديرج – عني داره، وإذا 
دعت الضرورة في نقاط أخرى يتم حتديدها بواسطة جلنة 
عسكرية لبنانية – سورية مشتركة، كما يتم اتفاق بني 
احلكومتني يجري مبوجبه حتديد حجم ومدة تواجد القوات 
هذه  عالقة  وحتديد  أعاله  املذكورة  املناطق  في  السورية 

القوات مع سلطات الدولة اللبنانية في أماكن تواجدها.

املادة اخلامسة:
للدولتني على  والدولية  العربية  اخلارجية  السياسة  تقوم 

املبادئ التالية:

جامعة  مبيثاق  ملتزمان  عربيان  بلدان  وسوريا  لبنان  1 .
والتعاون  العربي  الدفاع  ومعاهدة  العربية  الدول 
االقتصادي املشترك وجميع االتفاقات املبرمة في إطار 
اجلامعة، كما أنهما عضوان في األمم املتحدة وملتزمان 

مبيثاقها وعضوان في حركة عدم االنحياز.

معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق بني اجلمهورية 
العربية السورية واجلمهورية اللبنانية

 1991/05/22
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بني  القائمة  املشتركة  واملصالح  املشترك  املصير  2 .
البلدين.

يساند كل منها اآلخر في القضايا التي تتعلق بأمنه  3 .
ومصاحله الوطنية وفقاً ملا هو وارد في هذه املعاهدة.

تنسيق  على  تعمالن  البلدين  حكومتي  فإن  وعليه 
في  التعاون  أوسع  وحتقيق  والدولية  العربية  سياستهما 
املؤسسات واملنظمات العربية والدولية وتنسيق مواقفهما 

جتاه مختلف القضايا اإلقليمية والدولية.

املادة السادسة:
تشكل األجهزة التالية لتحقيق أهداف هذه املعاهدة، كما 
ميكن إنشاء أجهزة أخرى بقرار من اجمللس األعلى الوارد ذكره 

أدناه:

: اجمللس األعلى. 1

في  اجلمهورية  رئيس  من  األعلى  اجمللس  يتشكل   . أ
كل من الدولتني املتعاقدتني وكل من:

مجلس  رئيس  الشعب،  مجلس  رئيس   -
الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء في اجلمهورية 

العربية السورية

مجلس  رئيس  النواب،  مجلس  رئيس   -
الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء في اجلمهورية 

اللبنانية.

وعندما  سنة  كل  مرة  األعلى  اجمللس  يجتمع   . ب
االتفاق  يتم  الذي  املكان  في  الضرورة  تقتضي 

عليه.

يضع اجمللس األعلى السياسية العامة للتنسيق   . ج
السياسية  اجملاالت  في  الدولتني  بني  والتعاون 
واالقتصادية واألمنية والعسكرية وغيرها، ويشرف 
على تنفيذها كما يعتمد اخلطط والقرارات التي 
الشؤون  وجلنة  والتنسيق  املتابعة  هيئة  تتخذها 
واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون  وجلنة  اخلارجية 
وجلنة شؤون الدفاع واألمن، أو أية جلنة تنشأ فيما 

بعد.

املفعول في  ونافذة  إلزامية  األعلى  اجمللس  قرارات   . د
إطار النظم الدستورية في كل من البلدين.

للجان  يحق  التي  املواضيع  األعلى  اجمللس  يحدد   . ه
الصفة  تكتسب  فيها  قرارات  اتخاذ  اخملتصة 
للنظم  وفقاً  عنها,  صدورها  مبجرد  التنفيذية 
واألصول الدستورية في كل من البلدين أو في ما 

ال يتعارض مع هذه النظم واألصول.

: هيئة التنسيق واملتابعة. 2

مجلس  رئيسي  من  والتنسيق  املتابعة  هيئة  تتكون 
الوزراء في البلدين وعدد من الوزراء املعنيني بالعالقات 

بينهما وتتولى املهام التالية:

متابعة تنفيذ قرارات اجمللس األعلى ورفع التقارير  . أ
إلى اجمللس عن مراحل التنفيذ.

ومقرراتها  املتخصصة  اللجان  توصيات  تنسيق   . ب
ورفع املقترحات إلى اجمللس األعلى.

اللجان  مع  احلاجة  دعت  ما  كل  اجتماعات  عقد   . ج
املتخصصة.

جتتمع الهيئة مرة كل ستة أشهر وعندما تقتضي   . د
الضرورة في املكان الذي يتم االتفاق عليه.

 : جلنة الشؤون اخلارجية. 3

تتشكل جلنة الشؤون اخلارجية من وزيري اخلارجية  . أ
في البلدين.

شهرين  كل  مرة  اخلارجية  الشؤون  جلنة  جتتمع  . ب
وعند االقتضاء في إحدى الدولتني بالتناوب.

تنسيق  على  اخلارجية  الشؤون  جلنة  تعمل   . ج
مع  عالقاتهما  في  للدولتني  اخلارجية  السياسة 
جميع الدول كما تعمل على تنسيق نشاطاتهما 
ومواقفهما في املنظمات العربية والدولية وتعد 
اجمللس  قبل  من  إلقرارها  اخلطط  ذلك  أجل  من 

األعلى.

: جلنة الشؤون االقتصادية واالجتماعية. 4

واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون  جلنة  تتشكل  . أ
القطاعني  في  الدولتني  في  املعنيني  الوزراء  من 

االقتصادي واالجتماعي.

جتتمع جلنة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في   . ب
وعند  شهرين  كل  مرة  بالتناوب  الدولتني  إحدى 

االقتضاء

االقتصادية  الشؤون  جلنة  اختصاص  من  يكون   . ج
االقتصادي  التنسيق  على  العمل  واالجتماعية 
املؤدية  التوصيات  وإعداد  للدولتني  واالجتماعي 

إلى ذلك.

الشؤون  جلنة  قبل  من  املتخذة  التوصيات  تعتبر   . د
االقتصادية واالجتماعية نافذة بعد اعتمادها من 
قبل اجمللس األعلى مع مراعاة األصول الدستورية 

في كل من البلدين.

: جلنة شؤون الدفاع واألمن. 5

وزيري  من  واألمن  الدفاع  شؤون  جلنة  تتشكل   . أ
الدفاع والداخلية في كل من الدولتني.

بدراسة  واألمن  الدفاع  شؤون  جلنة  تختص   . ب
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الدولتني  أمن  على  باحلفاظ  الكفيلة  الوسائل 
أي  وجه  في  للوقوف  املشتركة  التدابير  واقتراح 
عدوان أو تهديد ألمنهما القومي أو أية اضطرابات 

تخل باألمن الداخلي ألي من الدولتني.

تعدها  التي  والتوصيات  اخلطط  جميع  تعرض   . ج
األعلى  اجمللس  على  واألمن  الدفاع  شؤون  جلنة 
إلقرارها مع مراعاة األصول الدستورية في كل من 

البلدين.

: األمانة العامة. 6

هذه  أحكام  تنفيذ  ملتابعة  عامة  أمانة  تنشأ   . أ
املعاهدة.

من  بقرار  يسمى  عام  أمني  العامة  األمانة  يرأس   . ب
اجمللس األعلى.

األمانة  وميزانية  ومالك  واختصاص  مقر  يحدد   . ج
العامة بقرار من اجمللس األعلى.

أحكام ختامية:
التي  اجملاالت  في  البلدين  بني  خاصة  اتفاقيات  تعقد  1 .
تشملها هذه املعاهدة، كاجملاالت االقتصادية واألمنية 
كل  في  الدستورية  لألصول  وفقاً  وغيرها  والدفاعية 

من البلدين وتعتبر جزءاً مكمالً لهذه املعاهدة.

من  إبرامها  بعد  املفعول  نافذة  املعاهدة  هذه  تصبح  2 .
الدستورية  للنظم  وفقاً  اخملتصة  السلطات  قبل 

للدولتني املتعاقدتني.

تعمل كل من الدولتني على إلغاء القوانني واألنظمة  3 .
مع  يتعارض  ال  مبا  املعاهدة  هذه  مع  تتوافق  ال  التي 

أحكام الدستور في كل من البلدين.

دمشق في 22 أيار 1991

عن اجلمهورية العربية السورية     
حافظ األسد

رئيس اجلمهورية العربية السورية 

عن اجلمهورية اللبنانية
إلياس الهراوي

رئيس اجلمهورية اللبنانية




