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انتهت والية رئيس الجمهورية ميشال عون نهاية ترشين االول املايض، يف ظل استمرار املخاوف املفتوحة بانقضاء املهلة وخلو 
الذي ستكون له محاذير تطاول االمن واالقتصاد والتداعيات  انتخاب رئيس جمهورية جديد، االمر  الرئاسة من دون  سدة 

املعيشية واحتامالت حصول فوىض متنقلة

مرقص: ال سقوط للمهل في انتخاب الرئيس 
واجب املجلس املواظبة على الدورات بال انقطاع

التجاذب  من  جديدة  مرحلة  لبنان  دخل 
والدستوري حول حدود صالحيات  السيايس 
حكومة ترصيف االعامل يف تويل مهام رئيس 
الجمهورية، من دون تشكيل حكومة جديدة 
ترصيف  حكومة  عىل  تعديل  اي  اجراء  او 
االعامل برئاسة نجيب ميقايت العادة احيائها، 
تاريخية  سابقة  امام  البالد  وضع  ما  وهو 
مستقيلة  بحكومة  الرئايس  الفراغ  فيها  ميأل 
يسبق  مل  النه  اعامل،  ترصيف  حكومة  او 
ترصيف  حكومة  تولت  ان  لبنان  تاريخ  يف 

اعامل مهام رئيس الجمهورية.
كام جرت نقاشات اختلفت فيها االراء حول 
نصاب مجلس النواب يف جلسات االنتخاب، 
انتهائها،  بعد  االنتخاب  مهلة  سقوط  وحول 
عدم  او  الدستور  تعديل  رضورة  وحول 
من  كبري  حكومي  موظف  النتخاب  تعديله 

دون االضطرار اىل استقالته قبل سنتني. 
رئيس  الدستوري  الخبري  مع  الحوار  هذا  يف 
الدكتور  املحامي  "جوستيسيا"  مؤسسة 
حول  الصورة  لتوضيح  محاولة  مرقص،  بول 
والحكومي  الرئايس  الفراغ  انعكاسات 
النيايب  املجلس  ودور  االعامل  وترصيف 
املرحلة  مع  التعاطي  يف  واملتوقع  املفرتض 

املقبلة.

هي  ما  الرئايس  الشغور  حال  يف   ■
يف  واجرائيا  دستوريا  املتوقعة  االنعكاسات 

حالتي تشكيل حكومة او عدم تشكيلها؟ 
النتخاب  النيايب  املجلس  اجتمع  اذا   □
املجلس  تحول  وبالتايل  للجمهورية،  رئيس 
ميكن  رئيسا،  ينتخب  ومل  ناخبة  هيئة  اىل 
ان  تقنيا  بري  نبيه  النواب  مجلس  لرئيس 
لكن  للحكومة،  ثقة  جلسة  اىل  الحقا  يدعو 

االجراء الدستوري املفرتض ان يتخذ؟
لو  حتى  مهل،  سقوط  من  هناك  ليس   □
ينتخب  تجاوزنا مهلة بني شهر وشهرين ومل 
وعىل  واجبا  يبقى  االنتخاب  فان  رئيس، 
النواب املبادرة اليه واملواظبة عليه من دون 

انقطاع ومن دون فواصل زمنية كبرية.

املستقيلة  حكومة  كل  ما هي صالحيات   ■
او الجديدة يف حال الفراغ الرئايس؟

□ الحكومة املستقيلة او املعتربة مستقيلة، 
اي  فقط،  اعامل  ترصيف  حكومة  تعترب 
التي  االدارية  االعامل  يسمى  مبا  تقوم  انها 
والخدمات  املرافق  سري  استمرار  يقتضيها 
التي  الترصفية  االعامل  دون  من  العامة 
تشكل  التي  او  الجديدة  للحكومة  ترتك 
كانت  اذا  اما  تالفيها.  ميكن  ال  اعباء 
الرئايس،  الشغور  الحكومة جديدة يف حالة 
لرئيس  الالزمة  الصالحيات  تبارش  ان  فلها 
الدستور  من   62 املادة  الجمهورية مبقتىض 
اليها.  وكالة  الصالحيات  هذه  تنقل  التي 
الرئيس  صالحيات  متارس  ايضا  هنا  لكن 
يف  التوسع  لها  ميكن  وال  الدنيا،  بالحدود 
هناك  ان  حيث  الصالحيات  هذه  مامرسة 
صالحيات محفوظة للرئيس فقط، وال يجوز 
ستقوم  انها  الظن  واغلب  تبارشها،  ان  لها 
رئيس  عن  والقوانني  املراسيم  بتوقيع 
هي  الصالحية  فهذه  اال.  ليس  الجمهورية 

االكرث استعامال يف حال الشغور الرئايس.

امام  دستوريا  املتاحة  الخيارات  هي  ما   ■
رئيس الجمهورية قبل حالة الفراغ الرئايس؟

االتفاق  هو  الوحيد  الخيار  ان  اعتقد   □
حكومية  تشكيلة  عىل  الحكومة  رئيس  مع 
من  انه  ارى  انني  من  الرغم  عىل  جديدة، 
جديد  رئيس  انتخاب  اىل  الذهاب  االجدى 
والية  بدء  عند  الحكومة  ألن  للجمهورية، 
حكومة  حكام  تصبح  الجديد  الرئيس 
الجهد  توفري  االسلم  لذلك  اعامل.  ترصيف 
حكومية  تشكيالت  عن  البحث  يف  والوقت 
لصالح البحث عن رئيس جديد للجمهورية، 
اال اذا كانت النيات املبيتة هي عدم انتخاب 

للجمهورية. رئيس 

عملية  ترعى  التي  هي  املادة  هذه  آخر. 
ال  ناخبة  هيئة  اىل  النواب  مجلس  تحول 
يف  اي  الدستوري،  النص  يف  اشرتاعية  هيئة 
ناخبة  هيئة  النيايب  املجلس  يعترب  املحصلة 
فقط بعد التئامه. بحسب الدستور، ينتخب 
الرئيس باالقرتاع الرسي بغالبية ثلثي اعضاء 
مجلس النواب يف الدورة االوىل، بينام تكفي 
يف  النتخابه  )النصف1+(  املطلقة  الغالبية 
دورات االقرتاع التي تيل ذلك، فال لزوم ألي 
مرشح ان يعلن ترشحه للرئاسة، وامنا يجب 
بالرشوط  متمتعا  يكون  ان  املنتَخب  عىل 
الجنسية.  فيها رشط  مبا  للنيابة  تؤهله  التي 
الدورات  ابقاء  تفرتض  الدستورية  القواعد 
زمنية  فواصل  دون  من  متتالية  االنتخابية 
الدورات  عىل  املجلس  يثابر  وان  طويلة، 
من  الرئيس،  انتخاب  حني  اىل  االنتخابية 
رقابية  او  ترشيعية  بدورات  تطعيمها  دون 
كان  لكن  للحكومة.  الثقة  ملنح  ومنها 
 75 للامدة  تفسري  بري  نبيه  املجلس  لرئيس 
تقيد  والتي  حريف،  نحو  عىل  الدستور  من 
حرصا  انتخابية  هيئة  منه  وتجعل  املجلس 
اذا كان ملتئام، فرفع جلسة االنتخاب واعترب 
من  ميكنه  مام  ملتئام،  يعد  مل  املجلس  ان 
استعادة صالحياته الترشيعية والرقابية عىل 
اعتبار ان حرص دور املجلس باالنتخاب هو 
قيد يفرس حرصا وال يجوز التوسع فيه. كام 
ميكن عدم اختتام املحرض يف نهاية الجلسة، 
وهذا  مفتوحة  تبقى  الجلسة  ان  يعني  مام 
الثانية،  الدورة  اىل  ننتقل  ال  وبهذا  خطأ، 
لتفادي نصاب واكرثية اقل. ان كلمة غالبية 
الواردة يف املادة 49 االنتخابية من الدستور 
بعدد  فقط  بل  حرفيا،  النصاب  تعني  ال 
يكفي  اذ  الجلسة.  يف  فعال  يقرتعون  الذين 

يف االحوال العادية ليكون االجتامع قانونيا، 
ان يضم نصاب الجلسات العادية املنصوص 
عليه يف املادة 34 من الدستور، اي الغالبية 
ان  اال  النواب.  اعضاء  مجموع  من  املطلقة 
الثلثني  نصاب  ان  عىل  درجت  مامرسة  مثة 
النظرية  هذه  رواد  اهم  من  املطلوب.  هو 
لكن  رباط،  ادمون  الدكتور  العالّمة  االخرية 
يف رأيي ان فرض النصاب ادى اىل تفرد قلة 
بانعقاد  الناخبة  الهيئة  اعضاء  من  قليلة 
االقلية  تعسف  امام  فاصبحنا  الجلسات، 
االنتخابات  خالل  االكرثية.  تحكم  وليس 
مجلس  رئيس  يكن  مل  السابقة،  الرئاسية 
الثانية  الدورة  اىل  االنتقال  يريد  النواب 
يصبح  ال  يك  االوىل،  الدورة  عند  البقاء  بل 
زائدا  بالنصف  الرئيس  النتخاب  املطلوب 
فكيف  املجلس.  اعضاء  عدد  من  واحدا 
الحال يف هذه املرحلة، حيث ال اكرثية ألي 
طرف سيايس داخل املجلس النيايب الحايل؟.

النواب  يتعاطى مجلس  ان  يفرتض  كيف   ■
يف حال الفراغ الرئايس مع حكومة جديدة او 

حكومة ترصيف اعامل؟
□  مجلس النواب، ولو حصل شغور يف الرئاسة 
مينح الثقة او يحجبها عن الحكومة الجديدة 

غاصب مختار

مقابلة
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يجب ان يتحول املجلس 
الى هيئة ناخبة حتى 
انتخاب الرئيس مهما 

بلغ عدد الدورات

رئيس مؤسسة "جوستيسيا" املحامي الدكتور بول مرقص.

الدورات  توايل  مع  النني  محبذا  ليس  هذا 
انتخاب  حتى  انقطاع  دون  من  االنتخابية 
هيئة  اىل  يتحول  ان  يجب  املجلس  رئيس. 
عدد  بلغ  مهام  الرئيس  انتخاب  حتى  ناخبة 
من  االنتخاب  حني  واىل  االنتخابية  الدورات 

دون انقطاع.

دستوريا  واالصح  االصلح  االجراء  هو  ما   ■
وتنفيذيا؟

□ من حيث املبدأ، ميكن حتى اليوم االخري 
تشكيل  مرسوم  اصدار  الرئاسية  الوالية  من 
التي  الرضورية  املراسيم  وسائر  الحكومة 
وذلك يف  الوالية،  تنته  مل  معه، طاملا  تتزامن 
ورئيس  الجمهورية  رئيس  بني  االتفاق  حال 
عام  النظر  وبرصف  تشكيلها،  عىل  الحكومة 
ونيل  الوزاري  البيان  اعداد  فرتة  تستغرقه 
الوالية  انتهت  قد  كانت  ولو  النيابية  الثقة 
وصدرت  الحكومة  تشكلت  او  الرئاسية، 
من  االخرية  العرشة  االيام  خالل  املراسيم 
فيها  يتحول  والتي  االول،  ترشين  شهر 
مهمتها  ناخبة  هيئة  اىل  النواب  مجلس 
هذه  يف  للجمهورية.  جديد  رئيس  انتخاب 
الحالة تكون جلسة الثقة بعد االنتخاب، اذا 
وقع االنتخاب يف خالل االيام العرشة االخرية 

النتهاء الوالية الرئاسية.

حالة  يف  النواب  مجلس  واجب  هو  ما   ■
انتهاء مهلة انتخاب رئيس للجمهورية؟

ان  عىل  الدستور  من   75 املادة  تنص   □
للجمهورية  رئيس  النتخاب  امللتئم  املجلس 
اشرتاعية،  هيئة  ال  انتخابية  هيئة  يعترب 
انتخاب  يف  حاال  الرشوع  عليه  ويرتتب 
رئيس الدولة من دون مناقشة او اي عمل 

اذا  الرئيس  والية  خالل  بثقته  تحَظ  مل  طاملا 
كان تشكيلها قد تم يف االيام االخرية من والية 
ما  الحالية  الحكومة  كانت  اذا  اما  الرئيس. 
الربملانية  للرقابة  تخضع  ال  فهي  قامئة،  زالت 
باعتبارها حكومة ترصيف اعامل اال استثنائيا 
عىل  عمليا،  وليس  فقط  نظري  سبيل  وعىل 
ليس  االعامل  يرصفون  الوزراء  ان  اعتبار 
اعامل  اي  مبارشة  مبقدورهم  ليس  اال. 
االعامل،  لترصيف  الدنيا  الحدود  تتخطى 
املرافق  الستمرار  الالزمة  الرضوريات  اي 

العامة.  والخدمات 

سقوط  حال  يف  يحصل  ان  يجب  ماذا   ■
هو  ما  للجمهورية؟  رئيس  النتخاب  املهل 


