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تصريف األعمال لدى اعتبار الحكومة مستقيلة

طّبارة: األوضاع إستدعت إنعقادا دائمًا
نصت املادة 64 من الدستور اللبناين املعدل وفق اتفاق الطائف، يف فقرتها الثانية، 
عىل ان "ال متارس الحكومة صالحياتها قبل نيلها الثقة وال بعد استقالتها او اعتبارها 

مستقيلة اال باملعنى الضيق لترصيف االعامل"

االعامل.  ترصيف  من  زمنني  بني  التمييز  يفرتض 
االول قبل اتفاق الدوحة عام 2008 والثاين بعد 
الدوحة، وتحديدا  قبل  ما  اذ يف مرحلة  االتفاق. 
يف  الحكومات  تستمر  مل   ،2005 العام  حتى 
يف  يوما  عرش  خمسة  من  اكرث  االعامل  ترصيف 
الوجود  بسبب  االحوال،  واسوأ  الحدود  اقىص 
السياسية،  التوازنات  يرعى  كان  الذي  السوري 
ويشكل كاسحة الغام تزيل كل العقبات والعقد. 

مرحلة  فإن  الدوحة،  بعد  ما  مرحلة  يف  اما 
الحكومات  تأليف  وانتظار  االعامل  ترصيف 

اصبحت تطول اكرث. 
التكليف وصدور  املستحوذة بني  املدة  ان  يتبني 

مراسيم الحكومة الجديدة استغرقت:
• 44 يوما يف حكومة الرئيس فؤاد السنيورة 

 .)2008(
• 135 يوما يف حكومة الرئيس سعد الحريري 

 .)2009(
• 139 يوما يف حكومة الرئيس نجيب ميقايت 

 .)2011(
متام  الرئيس  ايام يف حكومة  و9  اشهر   10  •

سالم )2014(. 
• 45 يوما يف حكومة الرئيس سعد الحريري 

 .)2016(
• 252 يوما يف حكومة الرئيس سعد الحريري 

.)2019(
وكون السلطة التنفيذية مسؤولة مبارشة عن القيام 
بواجب االهتامم بشؤون الدولة اللبنانية وشجون 
الشعب، فان الدستور اللبناين الزمها نصا رصيحا 
باالستمرارية يف اداء مهامتها وعدم االنقطاع، عىل 
الحكومة قامئة اىل حني صدور مراسيم  تبقى  ان 
رشحه  املوضوع  هذا  جديدة.  حكومة  تأليف 
طبارة  بهيج  الدكتور  السابق  الوزير  بالتفصيل 
االعامل  العام"، محددا مفهوم ترصيف  لـ"االمن 

وما ينطبق عليه من مهامت ومسؤوليات.

■ كيف تحددون مفهوم ترصيف االعامل عندما 
تستقيل الحكومة؟

الفرتة  يف  املستقيلة  الحكومات  رؤساء  درج   □
لتذكري  ذاته،  بالنص  تعميم،  اصدار  عىل  االخرية 
بني  مييز  الدستور،  من   64 املادة  بنص  الوزراء 
نطاق  يف  تدخل  التي  العادية  االدارية  االعامل 
االعامل  وبني  الضيق  باملعنى  االعامل  ترصيف 
االدارية الترصفية التي يحظر اجراؤها، باستثناء ما 
يتعلق منها بتدابري الرضورة التي تفرضها ظروف 
استثنائية او التي يجب اجراؤها يف مهل محددة 
تجنب  ان  التعاميم  هذه  شأن  من  القانون.  يف 
الوقوع يف اخطاء  الحكومة املستقيلة  الوزراء يف 
شخصيا  تعرضهم  وقد  لإلبطال،  قراراتهم  تعرض 
للمساءلة. موضوع ترصيف االعامل يرتدي اهمية 
يستغرقه  اصبح  ما  اىل  بالنظر  لبنان  يف  خاصة 
تشكيل الحكومات من وقت طويل. قبل اتفاق 
من  الحكومة  تأليف  كان   ،2008 عام  الدوحة 
لكنه  معدودة،  اياما  يستغرق  املكلف  الرئيس 
اصبح بعد التاريخ املذكور يستغرق اشهرا. يف اثناء 
تشكيل  استغرق  سليامن  ميشال  الرئيس  والية 
الحكومات االربع املتعاقبة، مبا يف ذلك فرتة اعداد 
البيان الوزاري ونيل الحكومة ثقة املجلس النيايب، 
اكرث من ثلث مدة الوالية، ويف عهد الرئيس ميشال 
عون استغرق تشكيل الحكومات حتى االن سنة 
كاملة، اي اكرث من ثلث املدة التي انقضت من 

الوالية.

■ ماذا يقصد املشرتع بعبارة ترصيف االعامل؟
االوىل  للمرة  االعامل  ترصيف  عبارة  وردت   □
املادة  ونصت  الطائف،  بعد  اللبناين  الدستور  يف 
64 يف فقرتها الثانية عىل ان "ال متارس الحكومة 
الثقة وال بعد استقالتها او  صالحياتها قبل نيلها 
لترصيف  الضيق  باملعنى  اال  مستقيلة  اعتبارها 
االعامل". ذلك ان الحكومة يف االنظمة الربملانية 

مجلس  مينحها  التي  الثقة  من  رشعيتها  تستمد 
استقالة  حال  يف  او  الثقة  نزع  حال  يف  النواب. 
تفقد  فانها  رئيسها،  الستقالة  تبعا  الحكومة 
رشعيتها وتصبح خارج رقابة مجلس النواب. هنا 
استشهد مبا كتبه القانوين الفرنيس مارسيل فالني 
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االموات، ال احد يطيح حكومات مستقيلة".

■ هل تصح مقارنة الحكومة املستقيلة مبن هو 
فاقد القدرة عىل التحرك؟

□ الجواب هو النفي قطعا. ذلك ان قدر الحكومة 
املستقيلة وواجبها، ان تبقى ترصف االعامل اىل ان 
يتم تشكيل حكومة جديدة عمال مببدأ استمرارية 
سري املرافق العامة، وان بالحد االدىن، للحؤول دون 
االزمات  الدولة. ففي  حصول فراغ يف مؤسسات 
ان  واجبها  يصبح  البلد،  فيها  مير  التي  الكبرية 
متارس صالحيات الحكومة العادية للتصدي لهذه 

االزمات ومواجهتها.

مطاطة،  االعامل  ترصيف  عبارة  ان  ترى  اال   ■
بدليل عدم وجود تعريف موحد لها؟

عىل  االتفاق  اىل  بعد  القانونيون  يتوصل  مل   □
ان  اال  االعامل.  ترصيف  لعبارة  موحد  تعريف 
اثبتت  الخارج،  يف  او  لبنان  يف  سواء  املامرسة، 
الظروف  انها عبارة مطاطة، تضيق وتتسع وفق 
انه كلام  القول  لذلك ميكن  البلد.  فيها  التي مير 
تشكيل  تعرث  نتيجة  الوزارية  االزمة  مدة  طالت 
الحكومة الجديدة، زادت احتامالت حصول اوضاع 
امنية او استحقاق مواعيد دستورية او مالية او 
حصول كوارث طبيعية تستدعي معالجة رسيعة. 
فتضطر الحكومة املستقيلة اىل االنعقاد ومامرسة 
البلد  امن  لحفظ  كاملة  الحكومات  صالحيات 

وسالمة املواطنني.

■ هل من امثلة واضحة عىل ذلك؟
□ االمثلة كثرية يف تاريخ لبنان الحديث:

• يف العام 1969، بعدما اعرب رئيس الحكومة 
رشيد كرامي يف مجلس النواب عن نيته االستقالة 
اثر صدامات دامية بني القوى املسلحة وانصار 
الفلسطينيني، دخل البلد يف ازمة وزارية طويلة 
املوعد  خاللها  حان  اشهر،  ستة  نحو  دامت 
الدستوري لتقديم املوازنة اىل مجلس النواب، 
الذي  الوقت  يف  الوزراء  مجلس  انعقد  وقد 
القرار  املستقيلة  بحكم  فيه  الحكومة  كانت 
املوازنة وارسالها اىل مجلس النواب ضمن املهلة 

الدستورية. 
الجيش  بني  اشتباك  حصل   ،1973 العام  يف   •
والفلسطينيني وقع فيه 13 قتيال من الجيش و19 
قتيال من الفدائيني، عدا الجرحى بالعرشات من 
مخيامت  الحريب  الطريان  قصف  كام  الجانبني، 
بعد  ذلك  حصل  بريوت.  ضواحي  يف  فلسطينية 
امني  الرئيس  حكومة  تأليف  عىل  واحد  اسبوع 

حافظ،  وقبل ان متثل امام مجلس النواب لطلب 
عقدت  الخطرية،  االحداث  هذه  بازاء  الثقة. 
الحكومة جلسة يف 7 ايار 1973 تقرر خاللها اعالن 
حالة الطوارئ، وهو قرار ال ميكن اتخاذه اال من 

الحكومة مجتمعة. 
حكومة  كانت  حيث   ،1979 العام  يف  ايضا   •
االعامل،  بترصيف  تقوم  الحص  سليم  الرئيس 
خاللها،  قررت  حزيران   23 يف  جلسة  عقدت 
عمال باملادة 58 من الدستور قبل تعديلها، وضع 
اربعة مشاريع قوانني قيد التنفيذ، منها قانون 
رفع سن تقاعد القضاة من 64 اىل 68 سنة تالفيا 
اول  يف  السلك  من  القضاة  كبار  بعض  لخروج 

متوز من تلك السنة. 
• اكرث من ذلك، يف 21 ايار 1987 كانت حكومة 
عقد  املستقيلة،  بحكم  كرامي  رشيد  الرئيس 
الحكومة  فيها  متثلت  جلسة  النواب  مجلس 

االجازة  خاللها  الغى  سكاف  جوزف  بالوزير 
ارسائيل  مع  املعقود  االتفاق  ابرام  للحكومة 
اتفاق  باعتبار  وقىض   ،1983 ايار   17 تاريخ  يف 
الثاين 1969  تاريخ 3 ترشين  القاهرة املوقع يف 

الغيا كأنه مل يكن وساقطا. 
• يف 18 ايار 2005 متثلت حكومة الرئيس نجيب 
فرتة  يف  وهي  النواب،  ملجلس  جلسة  يف  ميقايت 
املجلس  اقر  الجلسة  تلك  يف  االعامل.  ترصيف 
ثالثة قوانني قضت مبنح العفو العام والعفو عن 
احداث الضنية ومجدل عنجر وبتأجيل النظر يف 

املراجعات امام املجلس الدستوري.

■ هل يحصل هذا االمر يف دول اخرى؟
الدول  بعض  ايضا يف  لبنان يصح  ما يصح يف   □
بلجيكا تحديدا، حيث  االوروبية، كام يحصل يف 
تتخذ  كاملة  سنة  احيانا  الوزارية  االزمات  متتد 
مهمة  قرارات  خاللها  االعامل  ترصيف  حكومة 
تخرج كليا من مفهوم ترصيف االعامل يف امور 

طارئة ومستعجلة.

■ قياسا بالواقع اللبناين الراهن، ما هو املطلوب 
من اي حكومة ترصيف اعامل؟

□ منذ استقالة الحكومة السابقة عاش لبنان فرتة 
جديدة من ترصيف االعامل، من دون ان يستطيع 
حكومة  لتشكيل  الالزمة  باملدة  التكهن  احد 
حسان  الرئيس  حكومة  تبرص  ان  قبل  جديدة، 
الثاين 2020(. هذا  كانون  النور )21  اخريا  دياب 
يف الوقت الذي مير فيه لبنان بأزمة مالية خطرية 
انعكست ضائقة اجتامعية ال مثيل لها، ميكن ان 
تنقلب يف اي حني اىل ازمة امنية قد تتخذ منحى 
طائفيا او مذهبيا. لذا اجمع اهل الخربة عىل انه 
ال بد من ان تبادر السلطة اىل اتخاذ تدابري فورية 
مع  الخارج  يف  اتصاالت  تجري  وان  الداخل،  يف 
الصديقة،  الدول  ومع  املالية  العاملية  املؤسسات 
تجنبا لالنهيار الكامل. هذه االوضاع مل تكن تربر 
عقد جلسة لحكومة ترصيف االعامل فقط، بل 
كانت تستدعي ان يكون مجلس الوزراء يف حالة 
انعقاد دائم ملتابعة املستجدات ومناقشتها واتخاذ 
ما يلزم من تدابري رسيعة ملعالجتها. االزمة الكبرية 
للحكومة  تجيز  كانت  لبنان  فيها  مير  كان  التي 
املستقيلة، بل تقتيض منها اتخاذ ما يلزم من تدابري 
النقاذ البلد من خطر االنهيار، من دون ان يشكل 
ذلك تجاوزا لترصيف االعامل، ولو باملعنى الضيق.

الوزير السابق الدكتور بهيج طبارة.

تعاميم تصريف االعمال بعد اتفاق الدوحة
• تعميم رقم 10 تاريخ 2013/4/19 )حكومة الرئيس نجيب ميقايت(.

• تعميم رقم 2018/21 تاريخ 7/ 2018/6 )حكومة الرئيس سعد الحريري(.
• تعميم رقم 2019/38 تاريخ 2019/12/3 )حكومة الرئيس سعد الحريري(.

يطلب كل تعميم ايداع رئاسة مجلس الوزراء نسخا عن القرارات التي يصدرها الوزراء، ويعترب 
املركزي  التفتيش  يكلف  كام  االهامل.  او  التجاوب  عدم  حال  يف  مبارشة  مسؤوال  العام  املدير 

وديوان املحاسبة اتخاذ ما يلزم لحسن تنفيذ مضمون التعميم.


