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المحامي د. شربل عون عون: ماذا بعد استقالة الحكومة؟
األربعاء 30 تشرین األول 2019

على اثر استقالة الحكومة، كان لموقعنا لقاء مع المحامي الدكتور شربل عون عون الذي افادنا عن المواد
.الدستوریة المتعلقة بموضوع استقالة الحكومة

بدایة لفت الدكتور عون الى المادة 69 من الدستور حیث جاء في البند االول منھا على ان الحكومة تعتبر مستقیلة
اذا استقال رئیسھا والى البند 2 من المادة 53 التي نصت على ان یقوم رئیس الجمھوریة بعد استقالة الحكومة
باستشارات نیابیة ملزمة یطلع علیھا رئیس مجلس النواب، وبعد التشاور معھ یسّمي رئیس مجلس الوزراء
.المستقبلي، وال شيء یمنع دستوریا من تسمیة الرئیس المستقیل مجددا

وشدد عون من جھة ثانیة على ان السؤال الذي یطرح نفسھ ماذا بعد استقالة الحكومة؟ ھل الحكومة الجدیدة ستكون
مؤلفة من شخصیات مستقلة بما یعرف بالتكنوقراط، وھل ستقبل االغلبیة النیابیة تشكیل حكومة من ھذا النوع؟ ان
البلد كما نعلم جمیعا قائم على توازنات سیاسیة وطائفیة معقّدة وكذلك الكتل النیابیة، لذلك امكانیة تشكیل حكومة
تكنوقراط لیس امرا سھال علما بأنھ یمكن الي كتلة نیابة كبیرة اسقاطھا مباشرة وتحریك الشارع ضدھا اذا ارادت،
فھل یكون شارع الثورة اكبر من شارع الكتل النیابیة الموجودة حالیا في السلطة؟

واشار اخیرا الدكتور عون الى انھ دستوریا لیس للحكومات الطابع التمثیلي على غرار المجلس النیابي، الن النائب
ھو منتخب من الشعب عكس الوزیر الذي یتم تعیینھ الدارة شؤون وزارة معینة، وشدد على ان الدستور لم ینص
على ضرورة اعطاء كل فریق سیاسي حجمھ في الحكومة بل نصت المادة 95 منھ على ان تمثل الطوائف بصورة
عادلة عند تألیف الحكومة ویكفي عندھا لمیثاقیة الحكومة سندا للفقرة "ي" من مقدمة الدستور ان یمثل فیھا
اشخاص من كافة الطوائف والمذاھب بغض النظر عن انتمائھم الحزبي، وبالتالي اذا ارادت كافة القوى السیاسیة
تحقیق بعض من مطالب الثورة ال شي یمنع دستوریا من تألیف حكومة تكنوقراط یراعى فیھا تمثیل الطوائف
والمذاھب ولكن شرط عدم التھجم علیھا ومحاولة اسقاطھا بعد فترة وجیزة من تألیفھا؛ لذلك أرى انھ في حال كان
ال بد من تألیف حكومة تكنوقراط مؤلفة من اشخاص مستقلّین، یجب أخذ موافقة كافة القوى السیاسیة في البلد وذلك
.العطاء الحكومة امكانیة استمرار عملھا وعدم اسقاطھا بعد فترة


