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كيف نتج ّنب الفراغ إذا تع ّذر تشكيل حكومة
يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟
ولم ّ

تجري االنتخابات النيابية يف  15ايار الجاري ،وسط استنفار سيايس وتعبئة
عب عنها عدد
شعبوية غري مسبوقة ،وشعارات عالية السقف ،وكرثة مرشحني ّ
اللوائح التي تجاوزت  100يف كل الدوائر خالفا النتخابات عام  2018التي بلغ
عدد اللوائح فيها  77الئحة ،مام يطرح اسئلة عن مرحلة ما بعد االنتخابات،
السيام اي حكومة ستتشكل؟
يف مثل هذا الجو السيايس املحموم ،بدا
معظم الناخبني يف معظم الدوائر غري
مبالني وغري متحمسني لالقرتاع ،نتيجة
ظروفهم املعيشية واالقتصادية السيئة
وتحميلهم املسؤولية ملا وصلوا اليه للطبقة
السياسية ،التي تحاول اعادة انتاج نفسها يف
االنتخابات ،عدا صعوبة االنتقال اىل مراكز

االقرتاع يف قراهم بسبب غالء اسعار البنزين.
لكن ،رغم ذلك االنتخابات حاصلة ،واملعارك
السياسية قامئة لحصد االكرثية النيابية
متهيدا ملرحلة ما بعد االنتخابات.
تيش املعارك السياسية القامئة ،مهام تكن
نتائج االنتخابات ملصلحة اي اكرثية ،بصعوبة
تشكيل حكومة جديدة ورمبا صعوبة تسمية

رئيس لها ،نظرا اىل الحسابات والتعقيدات
السياسية والطائفية ،وحسابات القوى
السياسية التي تتحكم بتشكيل الحكومات،
علام ان تجارب السنوات االخرية خري دليل.
يف هذين الحوارين مع الخبريين
الدستوريني الوزير االسبق الدكتور ابراهيم
نجار والدكتور غالب املحمصاين ،حاولت
"االمن العام" االضاءة عىل مشكلة استغراق
الوقت الطويل لتشكيل الحكومات،
وانتخاب رؤساء الجمهورية ،وما هو
املطلوب للخروج من هذه االزمات التي
تتواىل عند كل استحقاق دستوري ،مام
يؤدي اىل التمديد للمجلس النيايب؟

نجار :لن يحصل فراغ
بسبب وجود مرجعيات دستورية
■ يف ضوء الرصاعات السياسية والتعقيدات
واملخالفات الدستورية ،هل تتوقع صعوبة يف
تشكيل حكومة جديدة بعد االنتخابات النيابية،
الن القوى السياسية ستتعاطى معها عىل انها
حكومة قد تدير فراغا رئاسيا محتمال؟
□ ال اعتقد اطالقا ان النتائج التي سوف تسفر
عنها االنتخابات الترشيعية املقبلة ستكون مقدمة
ألي فراغ رئايس محتمل ،ولن تؤدي اىل احراز
فريق سيايس او تحالف نيايب بأكرثية ثلثي مجلس
النواب .انا من الذين يع ّولون عىل تغيريات داخل
الصف الذي ميكن تسميته باملعارضة ،بل اذهب
اىل حد التوقع بأن موقف بعض القوى السياسية
لن يكون موقفا موحدا يف موضوع انتخاب رئاسة
الجمهورية ،ألن تحالفات هذه القوى ستتوقف
مفاعيلها فور ظهور نتائج االنتخابات النيابية .عىل
كل حال ،سوف يعاد خلط االوراق كليا تحسبا
ملعركة رئاسة الجمهورية ،وهي خاضعة لتوازنات
ادق واكرث خطورة من معركة االنتخابات النيابية.
هذه االخرية تراعي امليثاقية ،يف حني رئاسة
الجمهورية هي موضوع اسرتاتيجي للبنان.
■ هل تنجح حكومة ترصيف االعامل يف مامرسة
صالحيات رئيس الجمهورية مع ما يحكمها من
خالفات وتناقضات؟ ما حدود عملها وما الذي
يجب ان يضبط عملها دستوريا؟
□ من شأن الضغوط الدولية واالقليمية والداخلية
ان تخضع نتائج االنتخابات النيابية املرتقبة
وتأليف حكومة بعد  25ايار  2022لتوازنات
جديدة .اما اذا تعرث تأليف حكومة بني الفرتة
املمتدة من  25ايار حتى آخر ترشين ،فان ضابط
االيقاع سيكون الرئيس نجيب ميقايت ،مع ما لديه
من تحالفات وثيقة مبن هم ال يتمنون بقاء الرئيس
ميشال عون يف سدة الرئاسة .اكرر ان االستحقاق
الرئايس هو مسألة قامئة يف ذاتها متميزة عن
موضوع االنتخابات النيابية .هذه املرة لن يقبل
املجتمع العريب وال القوى الدولية وال التوازنات
الجيواسرتاتيجية ،ان يأيت رئيس جديد للجمهورية
اللبنانية بالتحالفات والتفاهامت التي حصلت

الوزير االسبق الدكتور ابراهيم نجار.

الثغر الدستورية تحتاج الى
معالجة عميقة وجدية من
دون مؤتمر تأسيسي

يف االنتخابات الرئاسية السابقة .فقد بات مسلام
به لدى الجميع مبا يف ذلك لدى ما يسمى بقوى
املامنعة اللبنانية واالقليمية ،انه ال بد من اسرتجاع
لبنان وقدراته االقتصادية واملالية واالجتامعية
والرتبوية اىل وضعها الطبيعي السليم .ان يف ذلك
رضورة للدول العربية وللمجتمع الدويل .بالتايل ،ال
اعتقد اننا سنقع يف حالة مشابهة لحكومة الرئيس
متام سالم خالل فرتة الفراغ الدستوري السابقة.
■ يف اي وضع دستوري نصبح بعد انتهاء
والية املجلس النيايب الحايل وتح ّول الحكومة

اىل ترصيف االعامل لو طال الفراغ؟ ما الحلول
الالزمة؟
□ مام ال شك فيه ان الثغر الدستورية التي عاشها
لبنان منذ عام  2005حتى اليوم تحتاج اىل معالجة
عميقة وجدية من دون ان يؤدي ذلك اىل مؤمتر
تأسييس .الحقيقة هي ان اتفاق الطائف ارىس
بعض القواعد االساسية ابرزها املناصفة وتكريس
طائفة رئاسة الجمهورية والرئاسات االخرى،
بيد ان بقية احكام الدستور ال تزال ملتبسة
ومبهمة يف امور كثرية السيام ما يتعلق بعالقات
السلطات بعضها ببعض وكذلك املهل الدستورية
التي يتعني التقيد بها ،والعقوبات التي يجب
ان يلحظها الدستور بشكل حكمي عند تجاوز
نصوصه .هذا يحتاج اىل ورشة اصالح دستوري
تكمل اتفاق الطائف والتعديالت الدستورية
التي ادخلها بقدر من الخفة التقنية .كرس اتفاق
الطائف اعرافا وتصدى ملا كان يسمى السعي اىل
املشاركة يف الحكم .اال ان قلة الحرفية ،باالضافة
اىل عدم توقع الذهول عن تطبيق القانون
والدستور عن عمد ،وعىل سبيل االستقواء
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بقوى االمر الواقع ،كل هذا جعل من الدستور
اللبناين مطية ورافعة ومدخال لعدم التقيد مببادئ
اساسية تالزم الحياة الربملانية .من اجل ذلك ،عىل
لبنان ان يقلع عن بعض املامرسات التي ال تتفق
مع النظام الربملاين ،ورضورة محاسبة الحكومات،
والتقيد بفصل السلطات ،وتكريس استقاللية
القضاء ،ووضع حد الستباحة قواعد حسن
النية وسيئات "التوافقية" يف تأليف الحكومات،
التي تحولت اىل ترشيع املحاصصة واستغالل
الفراغ والتلويح بتحالفات تالمس الخطأ
الفادح .كل ذلك يجعل من الرضورة مبكان
االتعاظ مبا عصف بحياتنا السياسية خالل
العقدين السابقني ،ويجب ان تالزم ذلك اعادة
النظر جذريا يف قانون االنتخابات املبني عىل
تناقضات غري مسبوقة.
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■ ما هي املسببات القانونية والدستورية
لترصيف االعامل اىل حني حصول االستحقاق
الرئايس؟ ما هي نتائجه وانعكاساته عىل
وضع املؤسسات الدستورية؟
□ ترصيف االعامل ال يصبح واقعا اال يف
حال عدم تأليف الحكومة الجديدة عىل
اثر االنتخابات الترشيعية .ترصيف االعامل
سيكون حسب الدستور مؤقتا اىل حني
تشكيل حكومة جديدة ،واذا تألفت حكومة
جديدة ستكون هي املواكبة لعملية انتخاب
رئيس للجمهورية .اما اذا مل تتألف حكومة
تصبح الحكومة التي ترصف االعامل بحكم
الحكومة التي تم تأليفها وقت الفراغ
الرئايس مع شغور سدة الرئاسة بعد انتهاء
والية الرئيس ميشال سليامن .لكن هل يكون

هناك فراغ؟ ال اعتقد .ألن الفراغ يفرتض ان
ال تكون هناك مراجع دستورية .اما حسب
الدستور ،فاملرجع االسايس سيكون مجلس
النواب الذي ينعقد حكام بفعل الدستور
من اجل ان يتحول اىل هيئة انتخابية .لذلك
ال اعتقد اطالقا اننا سنكون يف حالة فراغ
دستوري.
■ هل يلزم هذا الوضع رئيس الجمهورية او
سواه الدعوة اىل مؤمتر وطني للبحث يف ازمة
النظام التي تتجدد دوما؟
□ بكلمة واحدة ،نحن امام تحد جديد هو
اعادة بناء دولة القانون واملؤسسات من اجل
اسرتجاع لبنان .وهذا يحتاج اىل رجال من
ذوي الثقافة والشجاعة يف آن.

املحمصاني :التوافقية تحت شعار امليثاقية
اصبحت هرطقة دستورية

■ هل يسمح قانون االنتخاب الحايل
والظروف والخالفات السياسية يف البالد
بوالدة مجلس نيايب منسجم ،وتشكيل
حكومة جديدة بسهولة من دون تعقيدات
تؤخر تشكيلها؟
□ ال القانون االنتخايب وال الخالفات
السياسية تسمح بوالدة مجلس نيايب
منسجم ،وبالتايل بتشكيل حكومة جديدة
بسهولة .فمن جهة اوىل ،ان القانون
االنتخايب الهجني ،باعتامده نسبية مشوهة
ان لجهة تقسيم الدوائر وعدم اعتامد
معيار واحد لهذا الغرض ،وان لجهة
االحكام املتضمنة لجهة الصوت التفضييل
والحواصل ،ال ميكن ان يؤدي اىل متثيل
صحيح بل ما يؤدي اليه هو تعدد االفرقاء
وانتامءاتهم ،مام يحول حتام دون وجود
مجلس نيايب منسجم .من جهة ثانية ،ان
االنقسامات السياسية يف لبنان املبنية عىل
الطائفية واملذهبية ،مضافة اليها النسبية،
تؤدي اىل متثيل الفئات السياسية كافة يف
مجلس النواب ،وان بنسب متفاوتة ،مام

يحول دون وجود اكرثية واضحة منسجمة،
ويؤدي تاليا اىل ترشذم القوى النيابية .هذا
ما يؤدي اىل الحيلولة دون والدة مجلس
نيايب منسجم ،كام يؤدي الحقا اىل تعذر
تشكيل حكومة جديدة بسهولة النعدام
وجود االكرثية املنسجمة والتي يجمعها
برنامج واحد وواضح .اضف اىل ذلك ،ما
تم استنباطه من قواعد لتاليف الحكومة
يتناىف مع الدستور ومع اصول تطبيقه
السليم ،فبدال من ان نحاول تأسيس
اكرثية نيابية تحكم واقلية نيابية تعارض
وتحاسب الحكومة ،كام هي القاعدة مع
االنظمة الدميوقراطية العريقة ،وصلنا
اىل وضع ال يتم فيه تأليف حكومة اال
اذا كانت حكومة توافقية اي تتمثل فيها
جميع القوى السياسية وممثلون يختارهم
االفرقاء انفسهم ،بدال من ان يختارهم
رئيس الحكومة ،وهذه هرطقة سياسية
خطرية زعمنا انها ارسيت يف اتفاق الدوحة
وكأنها اصبحت جزءا من الدستور ،يف حني
انها مجرد اتفاق آين وهرطقة مخالفة

ألسس الدميوقراطية الصحيحة .اضف
اليها ما سموه امليثاقية تحت ستار املبدأ
الدستوري الذي ينص عىل انه "ال رشعية
ألي سلطة تناقض ميثاق العيش املشرتك"،
املوجود منذ عام  ،1943فجعلوا من
امليثاقية مبدأ عاما دستوريا جديدا واعطوه
مضمونا ال اساس قانونيا له ،فشكل بدوره
هرطقة كبرية ،بحيث جرى اعتبار انه اذا
كان فريق سيايس يشكل القوة االقوى
يف طائفة او مذهب معني غري ممثل يف
الحكومة او حتى مل يحرض جلسة من
جلسات الحكومة ،اصبحت امليثاقية
مفقودة وباتت الحكومة وجلساتها غري
رشعية وغري ميثاقية .واكامال للهرطقة،
اعتربوا ان امليثاقية ال تتحقق اال اذا كان
ممثلو كل فريق يف الحكومة هم من
االقوياء يف طائفتهم ،مام ادى اىل تعطيل
تأليف الحكومات ،واىل شلل يف اعاملها
بسبب تعذر الحصول عىل موافقة جميع
االفرقاء عىل كل شاردة وواردة ،علام ان
جميع االفرقاء يأخذون قراراتهم ويحددون

مواقفهم عىل ضوء مصالحهم الشخصية او
الفئوية وليس عىل ضوء املصلحة العامة،
وهذا ما ادى تبعا لذلك اىل انعدام اي
محاسبة للحكومة.
■ هل تستمر الحكومة الحالية يف ترصيف
االعامل اىل حني حصول االستحقاق الرئايس؟
وما هي املسببات القانونية والدستورية
لهذا االجراء؟
□ بعد حصول االنتخابات ،تعترب الحكومة
الحالية مستقيلة وتقوم بترصيف االعامل
حتى تأليف حكومة جديدة .ان الصعوبات
التي تعرتي تأليف حكومة جديدة يف
الوقت الفاصل عن االستحقاق الرئايس
ليست عائدة اىل تعاطي االفرقاء معها
كحكومة فراغ رئايس محتمل ،بل هي تعود
اىل االسباب التي بيناها اعاله والتي حالت
وتحول دون تأليف حكومة يف ظل التطبيق
الخاطىء للدستور ،السيام اعتامد التوافقية
وامليثاقية كمبدأين دستوريني يف حني انهام
مجرد هرطقة ال تستقيم ال واقعا وال قانونا.
انا نرى ان الوضع سوف يبقى هو نفسه
سواء يف ظل هذا املجلس او يف ظل املجلس
الجديد ،طاملا ان القواعد املعتمدة يف
انتخابات املجالس وتأليف الحكومات والتي
بيناها اعاله هي السارية.
■ اال ترون صعوبة يف تشكيل حكومة
جديدة يف الوقت الفاصل عن االستحقاق
الرئايس ،ألن القوى ستتعاطى معها عىل انها
حكومة فراغ رئايس محتمل؟
□ يف حال مل تتشكل حكومة بعد االنتخابات
وبقيت الحكومة الحارضة ترصف االعامل،
فان هذه الحكومة ستبقى متارس دورها
كامال .ويف حال مل تحصل انتخابات رئاسية
يف موعدها ،تقوم حكومة ترصيف االعامل
هذه مبامرسة صالحيات رئيس الجمهورية،
كالحكومة القامئة متاما .هذا ما نص عليه
الدستور الذي مل مييز لهذه الجهة بني
الحكومة القامئة قانونا والحكومة التي
ترصف االعامل .وقد استقر رأي الباحثني
القانونيني عىل حق الحكومة التي ترصف

الدكتور غالب املحمصاين.

القانون االنتخابي
والخالفات السياسية
ال تسمح بوالدة مجلس
نيابي منسجم
االعامل عىل مامرسة صالحيات رئيس
الجمهورية لغاية انتخاب رئيس جديد،
من دون اي رشوط دستورية او قانونية او
سياسية خاصة .هذا ما حصل بالفعل ايام
حكومة الرئيس متام سالم لدى انتهاء والية
الرئيس ميشال سليامن.
■ يف حال تعذر او تأخر تشكيل حكومة،
ما هي الرشوط القانونية والدستورية
والسياسية لتتمكن حكومة ترصيف االعامل
من ان متارس صالحيات رئيس الجمهورية
الحقا اذا مل تحصل انتخابات رئاسية؟ وهل
الفراغ النيايب ومعه الحكومي يلزم رئيس
الجمهورية الدعوة اىل مؤمتر وطني للبحث
يف ازمة النظام؟

□ ال يوجد اي نص دستوري او قانوين
يلزم رئيس الجمهورية ،لدى عدم حصول
االنتخابات النيابية وانتهاء مدة املجلس
من دون اي متديد له ،وبالتايل تحول
الحكومة اىل حكومة ترصيف االعامل،
بالدعوة اىل مؤمتر وطني للبحث يف الوضع
او يف موضوع وجود ازمة للنظام ام ال.
علام اننا نرى ،ان مثل هذا الوضع نظري،
اذ انه ال يجوز دستوريا ويف اي حال من
االحوال ان ترتك حالة انتهاء مدة املجلس
النيايب من دون اي حل ،اذ يقتيض يف
مثل هذه الحالة اتخاذ كل ما يلزم الجراء
انتخابات نيابية بصورة الزامية ،ويف حال
تعذر ذلك بصورة مطلقة ،وجوب صدور
قانون مستعجل قبل انتهاء والية املجلس
بالتمديد للمجلس النيايب ليك يقوم مبهامه،
السيام انتخاب رئيس جديد للجمهورية
عندما يحني موعد االستحقاق .عدم القيام
بتنفيذ اي من الحالتني ،سوف يؤدي اىل
غياب وانتهاء سلطتني من سلطات الدولة
الثالث وهام رئاسة الجمهورية واملجلس
النيايب ،وهذا معناه انتهاء الدولة وانحاللها
نهائيا مام يستوجب معه البحث عن حل
سيايس ،رمبا دويل ،يفرض رمبا فرضا.
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