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تحقيق

منذ الجلسة االخرية ملجلس الوزراء يف 20 ايار املايض، قبل دخول الحكومة 
تشكيل  ميقايت  نجيب  الرئيس  تكليف  واعادة  االعامل،  ترصيف  مجال 
الحكومة وتعذر تشكيلها وانتخاب رئيس للجمهورية، عقدت هذه الحكومة 
يف  حقها  حول  سيايس   - دستوري  خالف  عن  اسفرت  الجلسات  من  عددا 

مامرسة صالحيات رئيس الجمهورية 

قرارات حكومة تصريف األعمال
بني مبدأ الدستور واملصالح العليا

قباني: الحكومة املستقيلة
غير مسؤولة وال رقابة عليها

الوزير االسبق الدكتور خالد قباين.

قباين  خالد  الدكتور  االسبق  الوزير 
االعامل  ترصيف  "حكومة  ان  قال 
وتكون  الدستورية،  صالحياتها  تفقد 
امام  واملحاسبة  املساءلة  عن  منأى  يف 
انها تصبح حكومة  اي  النواب،  مجلس 
اللبناين،  الدستور  لكن  مسؤولة.  غري 
املهام  الدساتري، مل يحدد  كام غريه من 
تتوالها  ان  ميكن  التي  الصالحيات  او 
مسألة  ألنها  االعامل  ترصيف  حكومة 
ان  ويجب  واستثنائية،  وموقتة  عارضة 
االساس  هذا  عىل  معها  التعامل  يتم 
متهيدا للعودة رسيعا اىل االصل، اي اىل 

الطبيعية". الحالة 
قانوين  الحكومة  وضع  ان  اىل  واشار 
املادتني  وان  الرئايس  الشغور  حالة  يف 
عمل  تحكامن  الدستور  من  و64   62
فيهام.  لبس  وال  املستقيلة  الحكومة 
وقال: "اما عن الصالحيات التي تتمتع 
بها حكومة ترصيف االعامل، فتحكمها 

قاعدتان: 
امام  الحكومة  مسؤولية  عدم  مبدأ   -

النواب. مجلس 
العمل  فراغ  جواز  عدم  مبدأ   -
عمل  استمرارية  وبالتايل  الحكومي، 
واملرافق  الدستورية  املؤسسات 

قاعدتان تحكمان عمل 
حكومة تصريف االعمال

غاصب مختار
jornalist.70@gmail.com

عىل الرغم من الخالف، ارص رئيس الحكومة 
الوزراء  ملجلس  متباعدة  جلسات  عقد  عىل 
ومبن حرض من الوزراء، لدرس واقرار عدد من 
بالوضع  املتعلقة  وامللحة  الطارئة  املواضيع 
لتوفري  القمح  ودعم  واالستشفايئ  الصحي 
الخبز ومعالجة املشكالت الرتبوية واملطلبية 
اثار اعرتاضات سياسية  الدولة، مام  ملوظفي 
الخصوص.  وجه  عىل  مسيحية  ودينية، 
كانون   5 يف  جلسة  اول  عقد  تم  وهكذا 
الرئيس  االول 2022، حرضها 16 وزيرا عدا 
ميقايت. وتم اقرار بعض البنود املتعلقة بدعم 
الرسطان  مرىض  ادوية  لرشاء  الصحة  وزارة 
وتقدميات  االطفال  وحليب  الكىل  وغسيل 
املشرتك  النقل  العسكريني وتشغيل حافالت 
واعتامدات لهيئة "اوجريو" بعدما بات قطاع 
االتصاالت الدويل واالنرتنت مهددا باالنقطاع، 
وللمعلمني  الثلوج  لجرف  واعتامدات 
الوزراء خالل  املتعاقدين،  فيام رفض بعض 
التصويت  يحصل  ومل  اخرى  بنودا  املناقشة 
عليها بل سحبت من الجلسة لعدم اعتبارها 

من الحاالت الطارئة.
بعد الجلسة، قدم وزيرا الشؤون االجتامعية 
عصام  املهجرين  وشؤون  حجار  هيكتور 
شورى  مجلس  امام  طعنني  الدين  رشف 
الدولة حول مرسومني صدرا يتعلقان بدفع 
"كوستا  خلدة  مطمر  مشغل  مستحقات 
حسب  لكن  التنفيذ.  بوقف  وطالبا  برافا"، 
الطعن  قرار  فان  الوزيرين،  معلومات 

يستغرق وقتا طويال للصدور.
دفع  عىل   10948 رقم  االول  املرسوم  ينص 

مبلغ 608,854,20 دوالرا اىل املتعهد )رشكة 
اموال  من  والتعهدات(،  للتجارة  الجهاد 
كمستحقات  املستقل  البلدي  الصندوق 
عىل  واالعامر  االمناء  مجلس  حددها 
مرشوع  اىل  والعائدة  الكاملة  مسؤوليته 
فيها  مبا  برافا،  كوستا  مطمر  توسعة  اعامل 
يتم  ان  عىل  املضافة،  القيمة  عىل  الرضيبة 
تنظم  مرصفية  حوالة  مبوجب  الدفع  هذا 
الخاصة  التحقيق  هيئة  لقرار  وفقا  وتنفذ 
 10949 املرسوم  وينص  لبنان.  مرصف  لدى 
اىل  دوالرا   860,908,42 مبلغ  دفع  عىل  
للتجارة والتعهدات(،  الجهاد  املتعهد )رشكة 
املستقل  البلدي  الصندوق  اموال  من 
كمستحقات حددها مجلس االمناء واالعامر 
ملرشوع  والعائدة  الكاملة  مسؤوليته  عىل 
واملتعلق  برافا،  كوستا  توسعة مطمر  اعامل 
بني  منفذة  طمر  واعامل  مدنية  باعامل 
الرضيبة  فيها  مبا  و2022/5/31،   2022/5/1
عىل القيمة املضافة، عىل ان يتم هذا الدفع 
وفقا  وتنفذ  تنظم  مرصفية  حوالة  مبوجب 
مرصف  لدى  الخاصة  التحقيق  هيئة  لقرار 

لبنان.
لكن ما هو ابعد من قرار مجلس الشورى، 
رشعية  حول  نتائج  من  عليه  سيرتتب  ما 
ترصيف  حكومة  يف  الوزراء  مجلس  انعقاد 
االعامل او عدم رشعيته، فاذا ابطل مجلس 
صدرا  انهام  ذلك  يعني  املرسومني  الشورى 
الجلسة  فان  وبالتايل  قانونية،  غري  بطريقة 
التي عقدها مجلس الوزراء واقر فيها هذين 
املرسومني ليست جلسة قانونية او دستورية، 

واملراسيم  القرارات  بقية  عىل  ينسحب  مام 
 25 عددها  ناهز  والتي  عنها  صدرت  التي 
قرارا ومرسوما. اما يف حال مل يبطل مجلس 
الجلسة  ان  يعني  فهذا  املرسومني،  الشورى 
كانت دستورية وقانونية مام يحسم الجدل 

الذي قام بعد انعقاد الجلسة.
الثاين  كانون   18 ثانية يف  ثم عقدت جلسة 
املرة  هذه  حرضها  االعرتاضات  رغم   ،2023
ووزير  سالم  امني  والتجارة  االقتصاد  وزير 
قاطعا  انهام  علام  نصار،  وليد  السياحة 
قطاع  دعم  يف  للبحث  االوىل،  الجلسة 
الكهرباء حيث متت املوافقة عىل سلفة 62 
مليون دوالر يف ما يتعلق بالشحنة االوىل من 
الفيول اويل لزوم معامل الكهرباء. كام اقر 
مبلغ 54 مليون دوالر ملوضوع صيانة معميل 

الزهراين ودير عامر.
اما املواضيع االخرى املطلوبة للكهرباء وهي 
معلقة،  فبقيت  دوالر  مليون   300 بحدود 
رئيس  برئاسة  وزارية  لجنة  قرار  عىل  بناء 
الحكومة وتضم نائب رئيس الحكومة ووزراء 
والداخلية  العامة  واالشغال  والرتبية  الطاقة 
والدفاع والعدل والثقافة. وستجتمع اللجنة 
دوريا لالطالع من مؤسسة كهرباء لبنان عىل 

كل ما يلزم البقاء هذا التشغيل قامئا. 
 عقدت جلسة ثالثة يف 6 شباط حرضها ايضا 
الوزير سالم وغاب الوزراء الباقون، متخضت 
منها،  وطارئة  ملحة  عديدة  قرارات  عن 
مناقصة  اجراء  متويل مرشوع  عىل  املوافقة 
لتلزيم  املدين  الطريان  منظمة  عرب  عاملية 
رشاء ردار للطريان املدين، كام تم متديد عقد 
الصحية  الشؤون  يف  الناعمة.  مطمر  صيانة 
تم اقرار السلفة لوزارة الصحة للمساعدات 
االمراض  الدوية  اخرى  وسلفة  االجتامعية 
ومرشوع  واملزمنة،  واملستعصية  الرسطانية 
الجمهورية  بني  قرض  اتفاقية  مرسوم 
وتنفيذ  النشاء  الدويل  والبنك  اللبنانية 
مرشوع تعزيز استجابة لبنان لجائحة كوفيد 

الثاين ليغطي فراغ  املبدأ  العامة. ويأيت 
الحكومة  تشكيل  يسبق  الذي  الحكم 

الجديدة". 
اضاف: "اال ان االجتهاد استثنى من ذلك 
التدابري التي تتخذ يف حالة الرضورة او 
التي تستدعيها ظروف استثنائية تتعلق 

بالنظام العام او مبصالح البالد العليا 

19، اضافة اىل اصدار مراسيم انهاء خدمات 
عرشات موظفي الدولة، مام رتب مزيدا من 
االعباء املالية لرصف تعويضاتهم. وتم اقرار 
السلفة لوزارة االقتصاد تبلغ قيمتها 8 ماليني 
دوالر لرشاء القمح ودعمه، وخصصت وزارة 
الزراعة بـ 1.5 مليون دوالر من هذه القيمة 
املوافقة  متت  كام  الزراعي   القطاع  لدعم 
عىل ان يخصص للوزارة 50 الف دوالر من 
حقوق السحب الخاصة ملكافحة الحرشات. 
انه  الرتبية  الرتبوية، اعلن وزير  يف الشؤون 

لرية  مليون  و50  مبليار  مساعدة  اقرار  تم 
للقطاع  مليون  و500  مبليار  كذلك  للوزارة، 
اللبنانية، سيتم  الجامعة  العام. يف موضوع 
تنظيم عقود املدربني املتعاقدين يف الساعة 
تم  كام  السنة.  بداية  يف  رواتبهم  ليقبضوا 
مع  بالتعاون  لالغاثة  العليا  الهيئة  تكليف 
وطرابلس  بريوت  يف  املهندسني  نقابتي 
مسح  اجراء  االمنية،  واالجهزة  والبلديات 
الهزة  جراء  من  املتصدعة  لالبنية   شامل 
الطرق  عىل  الرتبة  وانجراف  حصلت  التي 

العامة ورفع تقرير مفصل ملجلس الوزراء.
االعامل  ترصيف  حكومة  ستبقى  هل  لكن 
بـ"القطعة"؟  العمل  من  النمط  هذا  متارس 
كيف  املعرتضون؟  الوزراء  سيترصف  كيف 
سيتم تنفيذ قرارات هذه الجلسات ومن اين 
سيتم تأمني االعتامدات املالية بعدما نفذت 
الخاصة من قرض صندوق  السحب  حقوق 
التي  املراسيم  مصري  هو  ما  الدويل؟  النقد 
صدرت او ستصدر الحقا؟ هل ميكن الطعن 

بها او تعديلها او القيام بالغائها؟ 
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حجار  هيكتور  االجتامعية  الشؤون  وزير  قال 
موقف  توضيح  يف  الحربة  رأس  كان  الذي 
الحديث  ضد  املبدأ  حيث  من  "انا  املعرتضني: 
كثريا يف هذا املوضوع، فقد قلت ما يجب ان 
عمل  اي  ضد  لكني  قلته.  ما  يتغري  ومل  يقال 
خارج الدستور والقانون ألي سبب كان، وهو 
امر مرفوض. لذلك اقول اين من مدرسة خارج 
التسويات وارفض اي عمل خارج القانون، وهذا 
موقف شخيص ال عالقة له بأي طرف. القانون 
والدستور وجدا ليطبقا ال اليجاد تسويات لهام. 
يجب ان يطبقا يف املايض والحارض واملستقبل 
العام  القطاعني  يف  املستويات  كل  وعىل 
اما  الجلسات.  وخارج  الجلسات  يف  والخاص، 
نبني دويالت  ان  نريد  او  نبني دولة  ان  نريد 
املصالح والطوائف واملزارع، وبعد ذلك ال يلوم 
احد احدا. اما نقبل ان نضع مبدأ ونشتغل عىل 
ونستخدمه  قياسنا  مبدأ عىل  نضع  او  اساسه، 

عىل قياسنا".

■ هل تنوون التقدم بطعون ضد املراسيم التي 
صدرت خالل الجلسات التي عقدت؟

□ الطعن يقدم عندما تكون هناك دولة وقضاء 
مستقل، ويكون هناك رجال يف القضاء ميارسون 
دورهم بتجرد وال يأخذون اذنا من احد لتطبيق 
يف  دولة  رجال  هناك  يكون  وعندما  القانون. 
القانون  ينفذون  القطاعات  الوزارات وكل  كل 
وال  ليطبق  وضع  القانون  احد.  اذن  دون  من 
اذن  يلزم  هل  لتطبيقه.  احد  من  اذنا  يستلزم 
لحجز سيارة من دون لوحات، او وقف مخالفة 
للمخالفات؟  تسوية  حصول  يجب  وهل  بناء، 
اذا اردنا العمل "عىل القطعة" نفعل ما يناسبنا 
الدستور  ناسبنا  اذا  يناسبنا.  ال  ما  نفعل  وال 
اخرى.  بطريقة  ننفذه  يناسبنا  مل  واذا  ننفذه، 
لذلك نحن ُنهّجر االدمغة اللبنانية بايدينا، فال 

ان عدد  مثال  ايعقل  نبيك الحقا عىل هجرتها. 
الرصافني عىل الطرقات من بريوت اىل الجنوب 
او الشامل اكرث من عدد رشطة وعامل البلدية؟ 
هل من كارثة اكرب ورسطان اكرب من هذا الذي 
يأكل كل جيوب اللبنانيني ومل يتكلم اي مسؤول 
طارئة  لجلسة  الدعوة  تتم  ومل  املوضوع؟  عن 
ملجلس الوزراء لحل كارثة "اكل" اموال الناس؟ 
رواتبهم  من   %40 من  اكرث  الناس  خرس  لقد 
شباط،  منتصف  حتى  االول  كانون  نهاية  منذ 

وزير الشؤون االجتامعية هيكتور حجار.

الطعن يقدم عندما تكون 
هناك دولة وقضاء مستقل

فهل من مسؤول واحد يف العامل شعبه يلتهمه 
لدرس  لجنة  شكلوا  ملاذا  يتحرك؟  وال  رسطان 
لرية  مليون  لزيادة  هل  العام؟  القطاع  اوضاع 
الحد  جعل  قررنا  بعدما  للعلم،  الراتب؟  عىل 
االدىن للرواتب 5 ماليني لرية كان سعر الدوالر 
30 الف لرية، لكن يف شباط وصل الدوالر اىل 

66 الف لرية. فكيف نعالج هذه املشكلة؟ 

■ ما هو الحل؟
□  ماذا ينتظر بعد َمن يجب ان يطبق القانون 
لوقف كل هذه املخالفات، هل يحتاج اىل اذن 

او اتصال لتطبيقه؟

■ هل ترى ان الجلسات ستبقى قامئة عىل هذا 
املنوال؟

املنطق  التسويات وضد  انا خارج  ادري،  □ ال 
السائد. كل يشء بات غب الطلب. 

حجار: انا ضد التسويات
في الدستور والقانون

وكذلك  والخارجي،  الداخيل  وامنها 
اجراؤها  يجب  التي  االدارية  االعامل 
طائلة  تحت  بالقوانني  محددة  مهل  يف 

عىل  حفاظا  وذلك  واالبطال،  السقوط 
سالمة الدولة وامن املجتمع، ويف هذه 
وتقدير  التدابري  هذه  تخضع  الحاالت 

القضاء  رقابة  اىل  اتخاذها  ظروف 
الربملانية  الرقابة  غياب  بسبب  االداري 

الحكومة". وانتفاء مسؤولية 


