قرار رقم 129

صادر في 1943/3/18
إعادة تطبيق الدستور في لبنان
وتحوير بعض أحكامو

ان الجنرال ج .كاترو قائد الجيش والمندوب العام المفوض لفرنسا المحاربة في الشرق،
وبناء عمى دستور الجميورية المبنانية الذي اذاعو المسيو ىنري دي جوفنيل المفوض السامي لمجميورية

المحور بقانون  17تشرين األول سنة  1927وقانون  8أيار
الفرنساوية في سوريا ولبنان في  23أيار سنة  1926و ّ
سنة ،1929
وبناء عمى التصريح الذي ادلى بو في بيروت في  26تشرين الثاني سنة  1941الجنرال ج .كاترو واعترف بو

باستقالل لبنان وحدد فيو روح التعاون وشكمو الذي يجب إنشاؤه بين فرنسا ولبنان الى ان تعقد معاىدة تحالف وصداقة

تكرس نيائياً استقالل البالد،
فرنسوية لبنانية ّ

وبناء عمى القرار الذي اتخذتو المجنة الوطنية لفرنسا المحاربة ونشر عمى اثره في  24كانون الثاني سنة 1943

البالغ التالي:

«ان المجنة الوطنية الفرنساوية ،بما انيا قد عزمت عمى توطيد استقالل سوريا ولبنان الذي أعمنو باسميا الجنرال

كاترو في سنة ،1943

وبما انيا رأت بعد استشارة الحكومة البريطانية ان تطور الحالة العسكرية في البالد تسمح بإعادة النظام

الدستوري ،عيدت الى المندوب العام المفوض القائد األعمى في الشرق بأن يتخذ ليذه الغاية جميع التدابير الالزمة بعد اخذ

راي حكومتي الجميورية السورية والجميورية المبنانية وأىم الشخصيات السياسية في البمدين،

وعميو يكون رجوع الجنرال كاترو الى الشرق المنتظر وقوعو قريباً مرحمة حاسمة في حياة لبنان وسوريا

السياسية»،

وبما ان استشارات حكومة الجميورية المبنانية واىم الشخصيات السياسية المحمية قد تمت وان لمجنرال القائد

األعمى في الشرق المندوب العام المفوض ان يقوم بتنفيذ الميمة التي عيدت بيا اليو المجنة الوطنية لفرنسا المحاربة،

وبما ان إعادة النظام الدستوري في الظروف الحاضرة يتطمب ان يكون مجمس النواب منبثقاً مباشرة عن إرادة

الشعب المبناني،

قرر ما يأتي:
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المادة األولى:

الغي القرار رقم  246ل .ر الصادر في  21أيمول سنة  1939بشأن تنظيم وسير السمطات العمومية

في الجميورية المبنانية بصورة موقتة والقرار رقم  247ل.ر .الصادر في  21أيمول سنة  1939بتحديد
قائمة الوظائف العمومية التي احتفظ لرئيس الجميورية المبنانية بتعيين مأمورييا.

المادة :2

المحور بالقانون الدستوري تاريخ
أعيد دستور الجميورية المبنانية المذاع في  23أيار سنة  1926و ّ
 17تشرين األول سنة  1927والقانون الدستوري تاريخ  8أيار سنة  1929مع التحويرات التي اجريت
فيو بموجب المادة  3من ىذا القرار.

يعاد الدستور ابتداء من اليوم الذي ينتخب فيو مجمس النواب المنبثق عن انتخابات تجري في خالل

ثالثة أشير عمى األكثر من تاريخ ىذا القرار رئيس الجميورية ضمن الشروط المنصوص عمييا في

المواد  49و  74و  75من الدستور المذكور.
المادة :3

المحور
أجريت التحويرات التالية في دستور الجميورية المبنانية المذاع في  23أيار سنة  1926و ّ

بالقانون الدستوري تاريخ  17تشرين األول سنة  1927والقانون الدستوري تاريخ  8أيار سنة .1929
ابدلت األحكام التالية من المادة :24

المادة :24

يتألف مجمس النواب من أعضاء منتخبين حدد عددىم وكيفية انتخابو بالقرار رقم  2ل.ر .تاريخ 2

المحور بالقرار رقم  95ل.ر .تاريخ  4أيار سنة  1934والقرار رقم 279
كانون الثاني سنة 1934
ّ
ل.ر .تاريخ  3كانون األول سنة  1934والقرار رقم  119ل.ر .تاريخ  29تموز سنة  1937والقرار

رقم  135ل.ر .تاريخ  7تشرين األول سنة  1937وتبقى أحكام ىذه الق اررات نافذة الى ان يضع
المجمس قانوناً جديداً لالنتخابات.

وأبدلت األحكام التالية من المادة :30

المادة :30

لمجمس النواب وحده صالحية النظر في صحة وكالة أعضائو وال يمكن اسقاطو وكالة ما اال بأكثرية

ثمثي أصوات كامل المجمس.

وابدلت األحكام التالية من المادة :41

المادة :41

اذا شغر مركز ف ي المجمس ممئ في خالل شيرين ،وال تدوم وكالة العضو الجديد اال حتى انتياء مدة
وكالة العضو الذي حل محمو .ال تمأل المراكز الشاغرة إذا كان الباقي من مدة المجمس أقل من ستة

أشير.
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وابدلت األحكام التالية من المادة :42

المادة :42

تجرى االنتخابات العامة لتجديد المجمس في أثناء الستين يوماً التي تسبق مدة انتياء وكالتيم.
المادة :4

ابتداء من اليوم الذي يعاد فيو الدستور كما نصت عميو المادة  2من ىذا القرار يجوز إعادة النظر في

الدستور ضمن الشروط المحددة في مادتيو  76و 77السيما فيما يتعمق بإرجاع أعضاء معينين الى
المجمس او إنشاء مجمس آخر يؤلف من أعضاء معينين.

المادة :5

أمين السر العام مكمّف تنفيذ ىذا القرار.
بيروت في  18آذار سنة 1943
المندوب العام المفوض

االمضاء :ج .كاترو
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