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فرض خلو سدة الرئاسة يف ظل حكومة ترصيف اعامل 
يعهده  مل  واقعا  الدستورية،  االوصاف  مكتملة  غري 
االجتهادات  دائرة  وسع  مام  قبال،  لبنان  يف  الحكم 
والتحليالت املتناقضة واملتعارضة، بحيث استند كل 
فريق اىل ما يظن انه حجة دستورية وقانونية دامغة 

ال نقاش فيها او من حولها

لم يحدث حتى اآلن ما يوجب دعوتها إلى اإلنعقاد
أي عمل لحكومة تصريف األعمال مع خلّو الرئاسة؟

اىل االن مل يحدث ما هو قاهر يوجب دعوة حكومة ترصيف االعامل اىل االنعقاد، علام ان 
الحكومة الحالية واجبها الدستوري اعداد واقرار مرشوع قانون موازنة عام 2023 باعتبارها 
املهمة االساسية التي يجب ان تنكب عىل انجازها، والتي يفرتض ان تحال عىل مجلس 
العام الحايل.  للوقوف عىل اشكالية عمل حكومة ترصيف  النواب القرارها قبل نهاية 
االعامل وانتقال صالحيات رئيس الجمهورية اليها، حاورت "االمن العام" عضو املجلس 
الدكتور جهاد اسامعيل  الدستوري السابق الربوفسور انطوان مرسة والخبري الدستوري 

حيث تقاطعا يف نقاط وتعارضا يف نقاط اخرى.

مسرة: تقاعس الوزراء خيانة عظمى
عضو املجلس الدستوري السابق الربوفسور انطوان مرسة.والتعطيل انقالب على الدستور

لبنان  فيها  التي يدخل  االوىل  املرة  ليست   ■
االعامل،  وترصيف  الرئاسة  سدة  خلو  ضمن 

كيف تنظر اىل هذا االمر؟
نقول  وال  قانونيني،  سجاالت  تساهم   □
يف  خربة  دون  من  ومثقفني  حقوقيني، 
 escroquerie قانونية  مخادعة  تعميم 
juridique  يف حني ان القانون، او باالحرى 
الحق  Droit، هو علم معياري ينظم عالقة 
يطرح  املجتمع.  يف  العام  االنتظام  ويحقق 
الواقع  موضوع حكومة ترصيف االعامل يف 
اللبناين املأساوي، وبخاصة منذ 2016، قضايا 
يف  البوصلة  تشكل  ان  يفرتض  جوهرية 
بالغة  واستشارات  دراسات  صدرت  لبنان. 
التعمق والتصويب حول الحكومة املستقيلة 
وترصيف االعامل. لن نذكرها هنا، بل نركز 
تجاهلها  يتم  جوهرية  مكملة  امور  عىل 
ملزيد من االنقالب عىل الدستور، مام يوجب 

استعادة سلطة املعايري.

محاولة  هناك  الراهنة  حالتنا  يف  ملاذا   ■
تسخيف لترصيف االعامل حكوميا؟

□ لالسف، هناك تسخيف لترصيف االعامل. 
اعامل   ترصيف  لبنان  يف  الحايل  الواقع  ليس 
التعبري  هذا  يعني  اذ   courantes affaires

اللغوية  واملعاجم  القانونية  املفاهيم  كل  يف 
اللغة  شؤونا طبيعية، عادية، اجرائية، كام يف 
االجنبية  affaires courantes، اي ما هو سار 
ورسيع وجار بطريقة عادية، شائع، اعتيادي، 
طبيعي، متداول  )Le Robert(. هل وضعنا 

اليوم يف لبنان عادي طبيعي؟

■ اال يفرتض ان يكون ترصيف االعامل لفرتة 
وجيزة قصرية وظرفية؟

حول  واالجتهادات  الكتابات  تنطلق   □
ترصيف االعامل من رضورات املعالجة لفرتة 
زمن  امتداد  اما  وانتقالية.  وظرفية  وجيزة 
ترصيف االعامل اىل ما يفوق االيام املعدودة 
واالسبوع او االسبوعني، فحينئذ تصبح نظرية 
الشكال  عرضة  االعامل  ترصيف  واجتهادات 
التسلط  بهدف  ليس  التوسع،  يف  متعددة 
رضورات  لتلبية  بل  بالحكم،  واالستئثار 

مؤسساتية وحياتية يف الدولة والوطن.

واقعنا  املسؤولية يف  تراتبية يف  هناك  ■ هل 
الحايل؟

□ حصلت االنتخابات سنة 2022 يف مواجهة 
توفر  سبيل  يف  وبالتايل  الدولة،  تفريغ  خطة 
تقع  لالستمرارية.  ضامنة  نيابية  رشعية 

لترصيف  املحدودة  املرحلة  يف  املسؤولية 
الذي  الجمهورية  رئيس  عاتق  عىل  االعامل 
هو "رئيس الدولة يسهر عىل احرتام الدستور" 
يف  وجوده  حال  يف  الدستور(  من   49 )املادة 
النيايب  املجلس  عىل  يتوجب  الرئاسة.  سدة 
املهل  كل  الدولة.  رئيس  انتخاب  يف  الترسيع 
ومطلقة  اسقاطية  الزامية  هي  الدستور  يف 
هو  التعطيل   .légitimité للرشعية  ومالزمة 
للتعطيل يف  الدستور، وال وجود  انقالب عىل 
اي منظومة حقوقية يف العامل. حتى يف قانون 
قواعد  تتوافر  املساهمة  والرشكات  التجارة 
مامرسة  وعدم  الرشكة  استمرارية  سبيل  يف 
اىل  لبنان  يف  تحّول  الذي  التعطيل  جهة  اي 
الضبابية  االستغراب  يثري  ما  حكم.  منظومة 
لنظرية  حقوقيني(  نقول  )وال  قانونيني  لدى 
مالزم  الزمن  بينهام.  والتالزم  والقانون  الزمن 

لفلسفة القانون:
  Le phénomène juridique se  situe
 dans le temps )…(. Une certaine
 stabilité du droit est inhérente à sa
 fonction )…(. Tout juriste est un
 conservateur, car il est soucieux
 de la sécurité et de la stabilité des
 rapports entre les hommes, même

 lorsqu’il critique l’ordre établi
 )…(. Afin d’éviter le prolongement
 néfaste de situations précaires, la loi
 impose, pour l’accomplissement ou
 le déroulement des procédures, des
  délais destinés à en rythmer le cours
 )Jean-Louis Bergel, Théorie générale
 du droit, Dalloz, 4e éd., 2003, 374 p.

)142-pp. 119

االعامل  ترصيف  حكومة  امكان  يف  هل   ■
يف  الصالحيات  مامرسة  تتوسع يف  ان  الحالية 

ظل خلو سدة الرئاسة؟
□ ال توسع بل موجب ادارة شؤون الدولة. ال 
يعني ذلك تربيرا ألي توسع يف ترصيف االعامل، 
واالجتهادات  املعمقة  الدراسات  حسب 
امتداد  حال  يف  اما  والدستورية.  القضائية 
املفهوم الحرصي زمنيا لترصيف االعامل، فان 
موجب ادارة شؤون الدولة هو ارقى تراتبية، 
اذ ال فراغ يف اي منظومة دستورية، بل تفريغ 

وتعطيل متعمد.

■ هل يجوز تقاعس وزراء يف حكومة ترصيف 
االعامل عن القيام مبهامهم؟ 

□ ان تقاعس وزراء يف حالة ترصيف االعامل 
خيانة  هو  الدولة،  شؤون  ادارة  من  هروبا 
ميكنه  ال  مجلس  من  كجزء  الوزير  عظمى. 
القيام عمدا مبا مينع حكومة ترصيف االعامل 
من تأدية واجباتها. االستقالة ال تعود حقا يف 

اعتكاف وزراء من  الوضع يف حال  ما هو   ■
طائفة محددة؟

تعددية  لبنان  يف  طائفة  كل  داخل   □
سيايس  اي  يحتكر  ال  للطائفة.  ممثلني 
اىل  عدنا  اذا   - باالساس  الطائفة.  كل  متثيل 
اللبنانية  الحكومة  وظيفة  ليست   - االساس 
بل  والنيايب،  االنتخايب  باملعنى  "التمثيل" 
الواسع  )الفصل  البالد "اجرائيا"  ادارة شؤون 
"عزل"  حال  يف  االمر  يختلف  الدستور(.  من 
مقصود وكامل لكل اعضاء الطائفة، مام يعرّب 
عن ازمة بنيوية او ارهاب وضغط تجاه ابناء 

الطائفة ككل.

امتداد زمن تصريف االعمال 
يجعله عرضة الشكال 
متعددة من التوسع

للمركز      متعمد  ترك  هي  بل  الظروف  هذه 
الحق  الربان  ميلك  ال   .abandon de poste
يف مغادرة السفينة التي تواجه خطر الغرق. 

■ كيف ميكن ان متارس الحكومة الحالية مهامها 
يف ظل خلو سدة الرئاسة؟

استقالة  ان  واجتهادا،  فقها  الثابت،  من   □
حكومة  يلزم  مستقيلة،  اعتبارها  او  الحكومة 
ترصيف االعامل اال تتجاوز السقف املرسوم لها، 
وان ال تتخذ اعامال ترصفية او قرارات تفرض عىل 

اسماعيل: توافق القوى السياسية كاف
الجتماع الحكومة لظرف استثنائي

النها  مالية جديدة،  التزامات  املقبلة  الحكومة 
غري مسؤولة سياسيا امام مجلس النواب. لكن، 
الدستورية،  املؤسسات  استمرارية  عىل  حرصا 
منعا  والعباد  البالد  مصالح  ملقتضيات  وتأمينا 
الدستوري،  الفقه  كام  االجتهاد،  اوجد  للفراغ، 
امكانية حكومة ترصيف االعامل يف اتخاذ اعامل 

ترصفية فرضتها ظروف استثنائية تتعلق بالنظام 
العام وامن الدولة الداخيل والخارجية، كالحرب 
والكوارث وسواها. كذلك االعامل االدارية التي 
تحت  محددة  قانونية  مهل  يف  اجراؤها  يجب 
طائلة السقوط، كاالنتخابات البلدية او النيابية، 

الحاالت  ويف هذه  وغريها.  رواتب  املوازنة، 
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مجلس  رقابة  اىل  الحكومة  قرارات  تخضع 
قرار  كل  استطرادا،  ويبطل،  الدولة  شورى 
الحكومة  متارس  ال  القوانني.  يخالف  حكومي 
رئيس  صالحيات  الحالة،  هذه  يف  الحالية، 
االعامل،  ترصيف  نطاق  ضمن  اال  الجمهورية 
استمرار  اجل  من  الرضورة  تقتضيها  ما  وفق 
مؤسسات الدولة ليس اال، التزاما بحفظ واحرتام 
شأن  من  ما  وكل  والدستورية،  القانونية  املهل 

اهامله ان يرتب خطرا عىل الدولة.

■ مع خلو سدة الرئاسة نيطت صالحيات رئيس 
يف  وهي  مجتمعا  الوزراء  مبجلس  الجمهورية 
عملها  ونطاق  اعامل  ترصيف  حكومة  االساس 

ضيق وال تجتمع ما الحل؟
الدستور،  من   64 للامدة  متأنية  قراءة  يف   □
املرشع  ان  نجد  الثانية،  الفقرة  وتحديدا 
املعتربة  او  املستقيلة  الحكومة  دعا  الدستوري 
مستقيلة، كهيئة جامعية، اىل مامرسة صالحياتها 
الوزراء،  يدع  مل  وبالتايل  ضيقة،  حدود  يف  ولو 
يف  صالحياتهم  مامرسة  اىل  منفردين  كاشخاص 
الحكومة  ان  يعني  مام  الحكومة،  عن  معزل 
مدعوة مبوجب هذا النص، اىل االنعقاد واتخاذ 
قرارات عاجلة وفق الضوابط التي حددها كل 
من الفقه واالجتهاد اي يف كل مرة يتعلق االمر 
او  ازمة..(   - كارثة   - )حرب  استثنائية  بظروف 
قانونية  مهل  يف  اجراؤها  يجب  ادارية  باعامل 
الحكومة  تنعقد  اللحاظ،  هذا  يف  معينة. 
بناء  الرضورة  تقتضيها  اعامال  وتتخذ  الحالية 
الدستور،  من  و64   62 املادتني  موجبات  عىل 
من  فارغا  االعامل  ترصيف  التزام  يصبح  واال 
املضمون، وتصري املادة 64 استطرادا بال معنى، 
النه يستحيل ان يحظر املرشع التزاما حدده يف 

مواد اخرى والعكس صحيح.

■ حتى تتمكن الحكومة من مامرسة صالحيات 
رئيس الجمهورية عليها االجتامع، هل من مخرج 

دستوري لهذا الوضع املعقد؟
□ مبا ان الفقرة الثانية من املادة 64 من الدستور 
واملعتربة  استقالت  التي  الجهة  عىل  تطلق 
النيايب  املجلس  ثقة  تنل  مل  التي  او  مستقيلة 
عبارة "الحكومة". ومبا ان املادة 62 من الدستور 
رئيس  صالحيات  انتقال  آلية  اصال،  حددت، 

الجمهورية اىل مجلس الوزراء مبوجب الوكالة ال 
االصالة، مام يعني ان مامرسة الوكيل يف القانون 
اعطيت  اجله  من  الذي  بالهدف  مقيدة  العام 
الدستورية  املؤسسات  استمرارية  وهو  الوكالة 
منعا لحدوث فراغ مبا ال يجيز، بذريعة تحايش 
الذي  االمر  اخرى،  محل  سلطة  احالل  الفراغ، 
مينع الوكيل )حكومة مكتملة االركان ام ترصيف 
اعامل( من مامرسة الصالحيات الرقابية للرئيس 
االعرتاض  النيايب،  املجلس  اىل  القوانني  )رد 
املجلس  مراجعة  الوزراء،  مجلس  قرارات  عىل 
عىل  كمؤمتن  موقعه  من  انطالقا  الدستوري(، 
احرتام الدستور والقوانني عمال باليمني الدستوري 
الذي مل يدل به الوكيل اصالة او وكالة فور تسلمه 
مامرسة  ميكنه  ال  وكذلك  اليه،  املوكلة  املهام 
كصالحية  الرئيس  بشخص  لصيقة  صالحيات 

الخبري الدستوري الدكتور جهاد اسامعيل.

املادة 64 من الدستور 
تدعو الحكومة لالنعقاد 

واتخاذ قرارات عاجلة

ألن  جديدة،  حكومة  تشكيل  مرسوم  توقيع 
الدستور اجازت للحكومة، خالل  املادة 62 من 
فرتة الشغور، مامرسة صالحيات دستورية شاغرة 
وموازية  جديدة  دستورية  مؤسسة  تشكيل  ال 
الحالية،  الحكومة  متارس  لذلك،  متاما.  للوكيل 
اصالة، صالحياتها ضمن االطار الضيق لترصيف 
االعامل، كام متارس وكالة، صالحيات الرئيس ما 

خال الرقابية واللصيقة بشخص الرئيس.

االستثنائية  الظروف  يحدد  او  يفرس  من   ■
والقاهرة حتى تجتمع الحكومة؟

بناء  مبدئيا،  تعقد،  الحكومة  ان جلسات  مبا   □
ان يدعو رئيس  يعني،  عىل دعوة رئيسها، فهذا 
ظروف  يف  متر  البالد  بأن  يقدر  عندما  الحكومة 
استثنائية وفق ما حدده الفقه واالجتهاد )حرب 
- كارثة - ازمات(، الحكومة الحالية اىل االنعقاد، 
وتبقى قراراتها قابلة للطعن امام مجلس شورى 
اذا  ما  يف  املطاف،  نهاية  يف  يقرر  الذي  الدولة 
السيام  ال،  ام  استثنائيا  ظرفا  تشهد  البالد  كانت 
ان الرشعية العادية، بحسب الفقه واالجتهاد ال 
يقتيض  كام  االستثنائية  الظروف  حالة  يف  تطبق 
الظرف  دام  ما  العادية،  الظروف  يف  تطبيقها 
االستثنايئ يخلق رشعية استثنائية، وهذا ما ينطبق 

متاما عىل موجبات انعقاد الحكومة الحالية.


