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الرئيس السابق للمجلس الدستوري الدكتور عصام سليامن.

مع بدء والية املجلس النيايب الجديد يف الثاين والعرشين من ايار الفائت، دخلت حكومة الرئيس نجيب ميقايت دستوريا مرحلة 
السياسية، وتبقي عىل  الدستور صالحياتها  املادة 69 من  الفقرة "هـ" من  للكلمة، وتنزع  الضيق  باملعنى  االعامل  ترصيف 

موجباتها املرتبطة بتأمني سري املرافق العمومية اىل حني تتشكل حكومة جديدة تتسلم مهامتها

عصام سليمان: انتخاب رئيس الجمهورية
ضمن املهلة واجب دستوري على النواب

تنطلق  اليات دستورية  املرحلة  تتضمن هذه   
من دعوة الرئيس ميشال عون النواب اىل اجراء 
الرئيس  لتسمية  امللزمة  النيابية  االستشارات 
العتيدة، واخرى غري  الحكومة  املكلف تشكيل 
حيث  التأليف،  مهمة  يكلف  من  عىل  ملزمة 
املهلة املفتوحة تشكل ثغرة دستورية تساهم يف 
تأخري تشكيل الحكومة، وتخطي املهلة بالنسبة 
الجمهورية يؤدي اىل شغور  انتخاب رئيس  اىل 
عىل  سلبية  انعكاسات  اىل  ويفيض  املوقع  هذا 
مؤسسات الدولة كافة، االمر الذي يطرح اسئلة 
عن هذه االستحقاقات واشكالياتها حملناها اىل 
الدكتور  الدستوري  للمجلس  السابق  الرئيس 

عصام سليامن الذي كان معه الحوار االيت:

■ ما هو دور حكومة ترصيف االعامل وحجم 
بها  تقوم  ان  التي ميكن  والخطوات  صالحياتها 

يف ضوء افتقارها اىل ثقة مجلس نيايب جديد؟
□ نص الدستور عىل ان تقوم الحكومة املستقيلة 
يتم  ريثام  الضيق  باملعنى  االعامل  بترصيف 
اتخاذ  مبعنى  الجديدة،  الحكومة  تشكيل 
العامة  املرافق  تسيري  يتطلبها  التي  االجراءات 
عنرصا  يشكل  استمراريتها  ان  باعتبار  للدولة 
اساسيا لتحقيق االنتظام العام الذي يعترب مبدأ 
العام  االنتظام  اختالل  ألن  دستورية،  قيمة  له 
بحيث  العام  الوضع  عىل  ينسحب  الدولة  يف 
مبا  مبهامها  القيام  عىل  قادرة  الدولة  تعود  ال 
يؤدي اىل تحقيق االستقرار وتوفري االمن وتأمني 
ان  اىل  االشارة  من  بد  ال  للمواطنني.  الخدمات 
يخطر  مل  الدستور  وضع  عندما  اللبناين  املرشع 
وقتا  يستغرق  قد  الحكومة  تشكيل  ان  باله  يف 
اكرث  عادة  يتطلب  ال  تأليفها  ان  باعتبار  طويال 
من 3 او 4 اسابيع، لذلك وردت عبارة ترصيف 
املرشع  يأخذ  مل  اذ  الضيق،  باملفهوم  االعامل 

الدستوري يف الحسبان مسألة هذا التأخري الذي 
السياسيني  بني  املناكفات  بسبب  اشهرا  ميتد 
التي  الحكومة  بتشكيل  املتعلقة  والخالفات 
عليها  التوافق  يتم  ان  الدستور  وفق  ينبغي 
الجمهورية، مبعنى  املكلف ورئيس  الرئيس  بني 
والكتل  الجمهورية  ورئيس  املكلف  الرئيس  ان 
النيابية ينبغي عليهم ان يسهلوا عملية التأليف 
عرقلة  ان هناك  تبني  اذا  لكن  يعرقلوها.  ان  ال 
لتشكيل الحكومة، وان والدتها ستستغرق اشهرا 
يصبح  مقبولة،  زمنية  فرتة  يف  النور  تبرص  ولن 
الضيق خاضعا  باملعنى  االعامل  معنى ترصيف 
البالد  ان  مبعنى  البالد،  فيها  متر  التي  للظروف 
اذا كانت متر يف ظروف عادية فان تفسري هذا 
اتخاذ االجراءات  الدستوري يقتيض حتام  النص 
الرضورية فقط لتسيري املرافق العامة وهو امر 
ليس بالصعب. اما اذا كان هناك ظروف صعبة 
يف  لبنان  فيها  مير  التي  كالظروف  واستثنائية 
ظل انهيار الدولة يجب تفسري ترصيف االعامل 
لالعامل  ترصيف  انه  عىل  الضيق"  بـ"املعنى 
القرارات مهام كانت  باتخاذ  الواسع"  بـ"املعنى 

بهدف استمرارية املرافق العامة.

مستقيلة  حكومات  عن  امثلة  هناك  هل   ■
الواسع  مبعناها  االعامل  ترصيف  مارست 

والضيق؟
□ حكومة الرئيس ميقايت يف اثناء الفرتة املحددة 
الجراء االنتخابات يف 16 حزيران من العام 2013 
مستقيلة  كانت  انها  من  الرغم  عىل  اجتمعت 
التي  القرارات  واتخذت  االعامل  وترصف 
تشكيل  من  االنتخابية  العملية  اجراء  يتطلبها 
وفتح  االنتخابات  عىل  لالرشاف  الوطنية  الهيئة 
االعتامدات الالزمة وغريها من القرارات املتعلقة 
الرئيس  حكومة  اما  النيايب.  االستحقاق  بانجاز 

بترصيف  تقم  فلم  املستقيلة،  دياب  حسان 
االعامل كام يجب النها متسكت باملفهوم الضيق 
لترصيف االعامل، واعتربها تقاعست عن القيام 
اجراءات يف شأن  اتخاذ  تقدم عىل  بواجبها ومل 
مسائل كثرية كان من واجبها ان تجتمع وتأخذ 
القرارات ملعالجتها، خصوصا وان البلد كان مير 

يف ظروف صعبة وال يزال.

اىل  النواب  الجمهورية  رئيس  يدع  مل  اذا   ■
املكلف  الرئيس  لتسمية  نيابية  استشارات 
محدد.  اسم  عىل  التوافق  بعد  اال  للحكومة 
هذا  وان  خصوصا  الوضع  مسار  ترى  فكيف 

التوافق قد يستغرق وقتا؟  
لرئيس  معينة  مهلة  الدستور  يحدد  مل   □
لتكليف  نيابية  استشارات  الجراء  الجمهورية 
رئيس حكومة، لكن الواجب الدستوري يقيض 
استشارات  اىل  الجمهورية  رئيس  يدعو  بأن 
اسم،  عىل  التوافق  عملية  ينتظر  وال  نيابية 
بالتوافق  الحكومة  تشكيل  ربط  يجوز  ال  النه 
الجمهورية  رئيس  فعىل  عىل حكومة جديدة، 
استشارات  اىل  ويدعو  بواجبه  يقوم  ان 
تحمل  والنواب  النيابية  الكتل  وعىل  نيابية، 
الذي يراه  مسؤولياتهم لجهة تسمية الشخص 
مناسبا لتشكيل الحكومة يف الظروف التي متر 
الدستور،  الواقع هناك ثغرة يف  البالد. يف  فيها 
لرئيس  معينة  مهلة  تحديد  املفروض  من  لذا 
الجمهورية الجراء االستشارات النيابية، وكذلك 
عىل  الحكومة  لتشكيل  املكلف  للرئيس  مهلة 
من  يتمكن  مل  اذا  التكليف  هذا  يسقط  ان 
تشكيلها ضمن املهلة املحددة، ويصار اىل اجراء 

استشارات نيابية جديدة.

■ كيف ترى الحل لهذه االشكالية التي تنعكس 

عىل  وبخاصة  العامة  االوضاع  عىل  سلبيا 
مؤسسات الدولة؟  

□ لقد اعددت مرشوعا تحت عنوان "عقلنة 
الثغرة  هذه  لسد  اللبناين"  الدستوري  النظام 
منذ  لبنان  فيها  مر  التي  التجربة  ضوء  يف 
هذا  يف  واقرتح  اليوم،  لغاية  الطائف  اتفاق 
املرشوع اعطاء رئيس الجمهورية مهلة اسبوع 
واعطاء  النيابية،  االستشارات  الجراء  فقط 
لتشكيل  شهر  مهلة  املكلف  الحكومة  رئيس 
الحكومة بالتوافق مع رئيس الجمهورية، واذا 
ثم  التكليف،  يسقط  التأليف  من  يتمكن  مل 
استشارات  ويجري  الجمهورية  رئيس  يعود 
نيابية من جديد ضمن مهلة اسبوع، ويعطى 
لتشكيل  ايضا  شهر  مهلة  املكلف  الرئيس 
مع  يتوافق  ان  دون  من  يشاء  كام  الحكومة 
توقيع  ملزما  يصبح  الذي  الجمهورية  رئيس 
الرئيس  مرسوم تشكيل الحكومة كام اقرتحها 
الثانية رشط ان تنال الحكومة  املكلف للمرة 
اي  النيايب  املجلس  اعضاء  ثلثي  باكرثية  الثقة 
تحصل عىل  مل  واذا  نائبا.   86 ثقة  تحوز عىل 
الجمهورية خالل  الثقة يعود اىل رئيس  هذه 
النواب  مجلس  بحل  مرسوم  اصدار  شهر 
االلية  هذه  مبكرة.  نيابية  انتخابات  واجراء 
من شأنها ان تؤدي اىل الزام رئيس الجمهورية 

ورئيس الحكومة املكلف االتفاق عىل تشكيل 
يتفقا  مل  اذا  النه  االوىل،  املرة  منذ  الحكومة 
فان تكليف الرئيس املكلف يسقط وال يعود 
رئيس الجمهورية مشاركا يف تشكيل الحكومة، 
لذلك يصبح االثنان ملزمني عىل التفاهم. هذه 
العملية اساسية باعتبار ان تشكيل كل حكومة 
ميشال  الرئيسني  عهد  يف  املثال  سبيل  عىل 
سليامن وميشال عون تراوح بني 7 و10 اشهر، 
الرئيس سليامن تقريبا  مبعنى ان نصف عهد 
كانت  وقت  يف  الحكومات  تأليف  يف  انقىض 
حكومات ترصيف اعامل تدير البلد. يف عهد 
الرئيس عون حصل اليشء نفسه، وهذا ما ادى 
مرافقها  وشلل  الدولة  مؤسسات  تعطيل  اىل 
العامة، وهذا الوضع اىل جانب اسباب اخرى 

اوصلنا اىل الحالة التي بلغناها.

■ هل ميكن الدعوة اىل االستشارات النيابية يف 
غياب رئيس مجلس نواب منتخب؟

اىل  الدعوة  الجمهورية  رئيس  يستطيع  ال   □
الحكومة  رئيس  لتسمية  نيابية  استشارات 
النواب  مجلس  يجتمع  ان  بعد  اال  املكلف 
وينتخب رئيسا له. يجب انتخاب رئيس مجلس 
مكتب  اعضاء  وسائر  للرئيس  ونائب  نواب 
املجلس، وهذا االنتخاب يجب ان يتم يف وقت 
ان  الداخيل  النظام  وفق  املفرتض  من  قريب. 
السن يف  رئيس  برئاسة  النواب  يجتمع مجلس 
مهلة اقصاها 15 يوما من بدء واليته الجديدة، 
تأخري  اىل  سيؤدي  فهذا  عرقلة  حصلت  واذا 

استشارات التكليف. 

■ هل هناك نص دستوري حيال هذه املسألة؟
عىل  تنص  الدستور  يف  فقرة  هناك  ليس   □
الربملاين  النظام  عمل  من  يستنتج  لكن  ذلك، 
اىل  يدعو  ان  لجمهورية  لرئيس  يجوز  ال  بانه 

االستشارات النيابية ملجلس ال  رئيس له.

■ يف حال تم تكليف رئيس حكومة ومل يتمكن 
الواقع  عىل  االنعكاسات  هي  ما  تشكيلها،  من 
رئيس  ضوء  يف  والدستوري  والقانوين  السيايس 

مكلف وحكومة ترصيف اعامل؟ 
تقتيض  يحصل.  ان  ميكن  ما  اسوأ  هذا   □
من  يتمكن  مل  اذا  املكلف  الرئيس  مسؤولية 
اىل  مهلة معقولة متتد  الحكومة ضمن  تأليف 
شهر او شهرين عىل االكرث ان يبادر اىل االعتذار، 
متاما كام فعل السفري مصطفى اديب الذي مل 
وعاد  فاعتذر  الحكومة  تشكيل  من  يتمكن 
لكن  املانيا.  يف  اللبنانية  السفارة  يف  عمله  اىل 
ال يجوز كام حصل مع الرئيس سعد الحريري 
اشهرا  اديب واستمر  السفري  بعد  عندما كلف 
املؤرشات  ان  رغم  يعتذر  ان  دون  من  عدة 
كانت معروفة بأن ليس لديه امكانات لتشكيل 
عىل  يسء  مردود  الوضع  لهذا  كان  حكومة. 
االوضاع السياسية وبخاصة االقتصادية واملالية 
املسؤول  يتحمل  ان  يجب  لذلك  والنقدية، 
ان  بحيث  والشعب  الوطن  تجاه  املسؤولية 
من ال يستطيع القيام مبهامه يجب ان يستقيل 
الوطنية  املسؤولية  ألن  لغريه،  املجال  ويفسح 

تتقدم عىل اي يشء آخر.

يجب تفسير تصريف 
االعمال باملعنى الواسع 

في هذه الظروف

مقابلة
ميشال كرم

Michelkaram2@hotmail.com
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■ كيف تتم مواكبة االستحقاق الرئايس 
اذا مل تتألف حكومة جديدة؟ 

اذا مل يجر تشكيل  □ هذه مشكلة كبرية. 
الدستورية،  االصول  وفق  جديدة  حكومة 
ستستمر  الحالية  الحكومة  ان  يعني  فهذا 
والية  انتهاء  حني  اىل  االعامل  ترصيف  يف 
رئيس جمهورية يف 31 ترشين االول 2022. 
اذا مل يتم انتخاب رئيس للجمهورية ضمن 
بأن  الدستور  نص  الدستورية حيث  املهلة 
انتهاء  قبل  للجمهورية  رئيس  انتخاب  يتم 
واقلها  شهرين  اقصاها  مهلة  يف  واليته 
االنتخاب  يتم  ان  املفرتض  من  اذ  شهر، 
ان  ذلك   ،2022 ايلول  و30  اب   31 بني 
الدستور اوىل اهمية كربى النتخاب رئيس 
جمهورية، بحيث اذا مل يتم انتخابه ضمن 
النيايب حكام  املجلس  يجتمع  املهلة،  هذه 
قبل 10 ايام من انتهاء واليته حتى ولو مل 
وينتخب  االجتامع  اىل  املجلس  رئيس  يدع 
النص  رئيسا للجمهورية. يستنتج من هذا 
عىل  واجب  الجمهورية  رئيس  انتخاب  ان 
وليس  انه واجب دستوري  النواب، مبعنى 
الشديد،  لالسف  ويا  لكن  دستوريا.  حقا 
سليامن  ميشال  الرئيس  والية  انتهاء  عند 
رئيس  انتخاب  ان  النواب  فرس  فقد 

ان  اي  واجبا،  وليس  حق  هو  للجمهورية 
مجلس  جلسة  يف  املشاركة  ميكنه  النائب 
النواب وميكنه االمتناع، وهذا التفسري كان 
رئاسة  فراغ يف سدة  اىل  وادى  خطريا جدا 
الرئيس  عهد  انتهاء  بعد  سواء  الجمهورية 
اميل لحود واستمر اشهرا عدة، وكذلك بعد 
انتهاء والية الرئيس ميشال سليامن واستمر 
حال شغور  سنة. يف  ونصف  سنتني  حواىل 
بالحكومة  يناط  الجمهورية  رئاسة  سدة 

وكالة مهام رئيس الجمهورية.

االعامل  تستطيع حكومة ترصيف  ■ هل 
القيام مبهام رئيس الجمهورية وكالة؟

□ املشكلة كبرية جدا، اذا كانت الحكومة 

حكومة ترصيف االعامل ال تستطيع القيام 
الدستور  عليها  نص  التي  الحكومة  مبهام 
وليست  اعامل  ترصيف  حكومة  النها 
مل  اذا  النيايب.  املجلس  ثقة  حائزة  حكومة 
انتهاء  قبل  الجمهورية  رئيس  انتخاب  يتم 
هناك  يكن  مل  اذا  املشكلة  ستقع  واليته، 
وحائزة  الدستور  وفق  مشكلة  حكومة 
السياسية  القوى  ألن  النواب،  مجلس  ثقة 
تويل  المكان  مؤيد  فريق  بني  ستنقسم 
رئيس  مهام  االعامل  ترصيف  حكومة 
الجمهورية وكالة، وآخر يعرتض ويرفض ان 

يكون لها الحق يف ذلك.

■ ما العمل يف هذه الحالة؟
□ ستكون هناك مشكلة تضاف اىل املشاكل 
ان  النواب  عىل  لذلك  منها،  نعاين  التي 
رجال  ويكونوا  الوطني  ضمريهم  يحّكموا 
االستثنائية  الظروف  مستوى  عىل  دولة 
تشكيل  تسهيل  اىل  ويعمدوا  الراهنة، 
الذي  جمهورية  رئيس  وانتخاب  الحكومة 
املهلة  هو واجب وليس حقا وذلك ضمن 

الدستورية.

مجلسا  النيابية  االنتخابات  افرزت  لقد   ■
الظروف  منه يف هذه  تتوقع  ماذا  جديدا، 

الصعبة؟
مع  النواب  مجلس  تركيبة  تغريت  لقد   □
دخول قوى جديدة وازنة اليه متثل الثورة، 
اضافة اىل نواب مستقلني خارج االصطفافات 
السياسية داخل املجلس، وهناك قوى داخل 
هذه االصطفافات زاد حجمها مام ادى اىل 
تغيري التوازنات. لكن الظروف التي متر فيها 
املايل  االنهيار  لجهة  اكرث  تسوء  قد  البالد 
واالقتصادي، لذلك يقتيض عىل جميع القوى 
الدولة  نهضة  اتجاه  يف  الذهاب  السياسية 
ووضع االزمة عىل طريق الحل، واال يصبح 
الحل الوحيد رهن التسويات التي ستتم يف 
املنطقة  ملشاكل  واقليمي  دويل  حل  اطار 
قد  االمر  هذا  اللبنانية.  لالزمة  حل  ومنها 
لبنان  يتحمل  وال  طويال،  وقتا  يستغرق 
هذا االنتظار ألن قواه تستنزف عىل جميع 

الصعد، السيام عىل الصعيد البرشي.

اعددت مشروعا لعقلنة 
النظام الدستوري وآلية 

تلزم الرئيسني االتفاق على 
تشكيل الحكومة


