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تحقيق
جورج شاهني 

يتنامى الجدل القانوين والسيايس منذ اليوم حول ما ميكن 
ان تنتهي اليه التطورات يف االسابيع القليلة املقبلة تأسيسا 
حكومة  تشكيل  باستحالة  يقول  الذي  السيناريو  عىل 
جديدة وصوال اىل عدم القدرة عىل انتخاب رئيس جديد 
تجربة  استنساخ  امام  البالد  يضع  ما  وهو  للجمهورية، 

قدمية من جوانب مختلفة 

النواب ملزمون دستوريًا انتخاب رئيس الجمهورية
جريج وقباني يفّندان عواقب الشغور

جريج: رتب الدستور ما يحول
نقيب املحامني ووزير االعالم السابق املحامي رمزي جريج. دون استمرار خلو سدة الرئاسة

■ هل من مخاوف جدية نتيجة الفشل يف تشكيل 
استحقاق  ابواب  عىل  ونحن  جديدة  حكومة 

انتخاب الرئيس؟
□ يف منتصف ليل 31 من ترشين االول املقبل، 
تنتهي والية رئيس الجمهورية العامد ميشال عون، 
التي امتدت ست سنوات غري قابلة للتجديد او 
التمديد تحت اي ذريعة حسب احكام الدستور. 
للامدة  وفقا  النواب  مجلس  املفروض عىل  ومن 
انتهائها  موعد  قبل  يلتئم  ان  الدستور،  من   73
عىل  بناء  االكرث،  عىل  وشهرين  االقل  عىل  بشهر 
مل  فاذا  الجديد.  الرئيس  النتخاب  رئيسه  دعوة 
يدع، اصبح يف حالة االنعقاد الحكمي منذ اليوم 
العارش الذي يسبق انتهاء الوالية الرئاسية. ال شك 
النواب سيدعو املجلس اىل  يف ان رئيس مجلس 
يتمكن  ان  املؤمل  ومن  االستحقاق،  هذا  انجاز 
النواب من ذلك. غري انه يبقى من املحتمل، يف 
ضوء التجارب السابقة واالنقسام السيايس القائم، 
ان تتعطل عملية االنتخاب. حالة من فراغ رتب 
الدستور ازاءها اجراءين من شأنهام الحؤول دون 

استمرار خلو سدة الرئاسة:
عن  الدستور،  من   75 املادة  لحظته  ما  اولهام: 
وجوب اجتامع املجلس النيايب فورا بحكم القانون، 
اذا خلت سدة الرئاسة بوفاة الرئيس او استقالته 
هذه  ويف  الوالية(.  )كانتهاء  اخر  سبب  اي  او 
الرئيس  النتخاب  امللتئم  املجلس  يعترب  الحاالت 

هيئة انتخابية ال اشرتاعية، ويرتتب عليه الرشوع 
حاال يف انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة او اقرار 

اي عمل آخر.
ثانيهام: ما نصت عليه املادة 62 من الدستور عن 
انه يف حال خلو سدة الرئاسة ألي علة كانت تناط 
صالحيات رئيس الجمهورية وكالة مبجلس الوزراء. 
هذا حدث مثال عند انتهاء والية الرئيس ميشال 
الصالحيات  تولت  العام 2014، حني  يف  سليامن 
تعرث  التي  سالم،  متام  الرئيس  حكومة  الرئاسية 
الشغور  اعتمدت منذ  التي  االلية  عملها بسبب 
ذلك  الدستور.  من   65 للامدة  املخالفة  الرئايس، 
انه، عندما تنتقل صالحيات رئيس الجمهورية اىل 
مجلس الوزراء وكالة بسبب الشغور الرئايس، فامنا 
تنتقل اليه، وفقا لرصاحة النص، كهيئة دستورية؛ 
هذه  وعىل  طبيعيني.  كاشخاص  الوزراء  اىل  ال 
الهيئة ان متارس الصالحيات املنتقلة، مبوجب نظام 
عملها، اي توافقيا واال فتصويتا بأكرثية الحضور 
يف املواضيع العادية او بثلثي اعضاء الحكومة يف 

املواضيع االساسية املحددة حرصا يف الدستور.

■ انت كنت عضوا يف تلك الحكومة التي شكلت 
قبل الشغور باسابيع قليلة فهل ان التجربة اليوم 

مغايرة ؟
□ نحن اليوم نعيش وضعا مختلفا، اذ اننا امام 
يف  ورئيسها  االعامل،  ترصف  مستقيلة  حكومة 

جديدة.  حكومة  تأليف  مكلف  نفسه  الوقت 
ان  دون  القائم  السيايس  االشتباك  حال  فاذا 
من  مرسومها مرشقا  نور  العتيدة  الحكومة  ترى 
جواز  عن  السؤال  مرشوعا  يصبح  التوقيعني، 
انتقال صالحيات رئيس الجمهورية اىل الحكومة 
حكومة  اىل  السابق  يف  انتقلت  كام  املستقيلة، 

مكتملة الصالحيات. وذلك لالسباب االتية:
تنيط صالحيات  الدستور  من   62 املادة  ان  اوال: 
رئيس الجمهورية "مبؤسسة" مجلس الوزراء، كهيئة 
دستورية، مبعزل عن الصالحيات العائدة لها. ذلك 
متمتعا  الوزراء  مجلس  اكان  سيان  نفسه،  يبقى 
ترصيف  وضعية  يف  كان  ام  صالحياته  بكامل 
االعامل. اي تفسري مخالف يؤدي اىل ترجيح كفة 

الفراغ عىل تفعيل املؤسسات وتأمني استمرارها.
يف  تطور  قد  االعامل  ترصيف  مفهوم  ان  ثانيا: 
القانون االداري، حتى استقر العلم واالجتهاد عىل 
امكان  يف  وان  املحظورات،  تبيح  الرضورات  ان 
يجتمع  ان  االعامل  الذي يرصف  الوزراء  مجلس 
استثنائيا يف حالة العجلة )كاقرار املوازنة مثال( او 
الحاحا من خلو  اكرث  الرضورة. واي رضورة  عند 
سدة الرئاسة؟ حتى ليصح القول، ان حالة الرضورة، 
صالحياتها،  كامل  املستقيلة  الحكومة  اىل  تعيد 
وتربر لها، تالفيا للفراغ، ان تعقد جلساتها وتتخذ 

القرارات الرضورية لتسيري اعامل الدولة.
■  ما الذي يضمن وحدة الحكومة ان متنع اكرث 

املستقيلة عن حضور  الحكومة  اعضاء  من ثلث 
بغياب   اجتامعها  حينذاك  يتعذر  فهل  جلساتها. 

الثلثني؟
املامرسات  ضوء  يف  محله  يف  تساؤل  انه   □
دلت  املتكررة  التجارب  ألن  السابقة،  التعطيلية 
تعطيل  يرتددون يف  ال  السياسيني  بعض  ان  عىل 
الدستورية، كلام وجدوا يف ذلك لهم  املؤسسات 
البديهي  مصلحة شخصية. من هنا يأيت الجواب 
االول، ان املبادئ القانونية العامة، ومنها وجوب 
استمرارية املرفق العام، تقيض بأن يتابع الوزراء 
غري املعتكفني عملهم يف وزاراتهم، كعادتهم قبل 
مع  يجتمعوا  ان  االقتضاء،  عند  ولهم،  االستقالة، 
للتشاور  ولو  جامعة،  او  فرادى  الحكومة  رئيس 
كام  الالزمة،  القرارات  اتخاذ  اجل  من  والتنسيق 
ذلك  يعد  ان  دون  من  مرارا،  ويحدث  حدث 
النصاب  فيه  يحتسب  الوزراء  ملجلس  اجتامعا 
بقيود  الدولة  تكبيل  اطالقا  اذ ال يجوز  القانوين، 
موقف سلبي يتخذه بعض الوزراء. اضيف جوابا 
يؤخذ  قد  عدة  وزراء  او  وزير  اعتكاف  ان  ثانيا: 
يف الظروف العادية، عىل انه موقف سيايس ميكن 
معالجته بالسياسة عرب الوصول اىل تفاهم ما معه 
او معهم، واال فالدستور عرب االقالة او االستقالة او 
طرح الثقة. اما يف الظروف االستثنائية الناجمة عن 
خلو موقع الرئاسة االوىل، فالحلول الدستورية تلك 
تصبح متعذرة، وال يبقى سوى الحل السيايس عرب 
اسرتضاء املعتكفني، وهذا ليس فيه سوى انصياع 
اكرثية الوزراء لالقلية، خالفا ملبادئ الدميوقراطية. 
احد  يف  الدستور  ان  فهو  الثالث،  الجواب  اما 

احكام تعالج الظروف الطارئة التي تعرقل عمل 
بعض السلطات، كخلو سدة الرئاسة مثال، فانه مل 
يتضمن ما يعالج الظروف الشاذة التي تتمثل يف 
اجتامع عدة عوامل: الفراغ الرئايس، وعدم تشكيل 
وتأخر  الوزراء،  بعض  واعتكاف  حكومة جديدة، 
املجلس النيايب عن انتخاب رئيس جديد. فاجتامع 
هذه العوامل يف وقت واحد ال ميكن ان يعرب يف 
ذهن اي مشرتع، وهذا ما ال يتوقعه وال يعالجه 
اي دستور يف العامل. من هنا، ال تصح استقالة وزير 
استقالة  تعني  فاستقالته  مستقيلة،  من حكومة 
جميع اعضائها، فكيف ملستقيل ان يستقيل ثانية؟

هذا ما ادى اىل طرح مجموعة من االسئلة عن قانونية ودستورية ان تنتقل 
صالحيات الرئيس اىل حكومة ترصيف اعامل، وسط اجامع بأن الدستور ان 

طبق فهو مل يتجاهل ايا من الحاالت املقدرة.
نقيب  من  كل  اىل  العام"  "االمن  تحدثت  املعادلة،  هذه  مقاربتها  يف 
العدل  وزير  واىل  جريج  رمزي  املحامي  السابق  االعالم  ووزير  املحامني 

السابق املحامي الدكتور خالد قباين.

والية رئيس الجمهورية 
العماد ميشال عون غير 

قابلة للتجديد او التمديد

التي  االساسية  املبادئ  مجموعة  هو  تعريفاته 
تنظم عمل سلطات الدولة. هو موجود اذا النتظام 
العمل ال للتعطيل، واذا كان املرشع قد نص عىل 

رئيس  انتخاب  مدار  البالد  تدخل  بعد شهر    ■
جديد للجمهورية بوجود حكومة ترصيف اعامل، 
تتوىل هذه  الرئايس، هل  الشغور  وقع  ان  ولكن 

الحكومة مهام الرئيس؟
□  مل يغب عن املرشع الدستوري معالجة حال 
الفراغ او الشغور يف منصب الرئاسة عندما تنتهي 
والية رئيس الجمهورية من دون ان يقرتن بانتخاب 
بديل منه، فنصت املادة 64 من الدستور بصورة 

ما  عىل  تفسري  اي  تحتمل  ال  ورصيحة  واضحة 
كانت  علة  الرئاسة ألي  "يف حال خلو سدة  ييل: 
وكالة مبجلس  الجمهورية  رئيس  تناط صالحيات 
مجلس  يتوىل  الحالة  هذه  يف  انه  اي  الوزراء"، 
الجمهورية  رئيس  صالحيات  مامرسة  الوزراء 
مجلس  ثقة  حائزة  الحكومة  كانت  سواء  وكالة 
او حكومة ترصيف  او حكومة مستقيلة  النواب 
ترصيف  لحكومة  يجوز  كيف  قائل  رب  اعامل. 

الرئيس عىل اهميتها  اعامل ان متارس صالحيات 
وخطورتها، فالجواب عن ذلك، ان احكام الدستور 
هي احكام عامة، ملزمة وامرة وال يجوز مخالفتها، 
وان مسألة الشغور يف منصب رئيس الجمهورية 
او صالحيات حكومة ترصيف اعامل، هي مسائل 
عارضة وموقتة واستثنائية  تطرأ عىل مسار الحياة 
الدستورية والسياسية وقد عالجها الدستور باحكام 

والتعامل  اليها  النظر  ويجب  طبيعتها.  من 

قباني: بعد انتهاء والية الرئيس
تنتقل صالحياته وكالة الى الحكومة



16
عدد 107 - آب 2022

متهيدا  تدوم  ال  طارئة  مسائل  انها  عىل  معها 
للعودة رسيعا اىل االصيل والقاعدة يف الحكم، اي 
اىل الحالة الطبيعية التي تحكمها احكام الدستور 
العادية. وبالتايل فانه يعود للحكومة، بل ينبغي 
اىل  استنادا  اعاملها  مامرسة  يف  تستمر  ان  عليها 
املادة 62 من الدستور ووفقا للامدة 64، وباملعنى 
الضيق لترصيف االعامل مبا يف ذلك املهام املناطة 
دستوريا برئيس الجمهورية، ويف هذه الحالة ميارس 
مجلس الوزراء صالحياته وكالة وفقا للنظام املتبع 
يف جلسات مجلس الوزراء او يف طريقة التصويت 
عىل القرارات، او يف التوقيع عليها، تطبيقا ملا نصت 
الذي  الحكم  الن  الدستور.  من   65 املادة  عليه 
يرسي عليها، يف الحالتني، هو مبدأ استمرارية عمل 
االعراف  جاءت  وقد  العامة  واملرافق  السلطات 
والسوابق الدستورية يف لبنان لتؤكد عىل املنحى 

الذي سار عليه الفقه واالجتهاد. 

■  اذا ما هي صالحيات الحكومة املستقيلة او 
او ما يسمى حكومة ترصيف  املعتربة مستقيلة 

االعامل؟
□  نظرية ترصيف االعامل هي نظرية اجتهادية 
من صنع القضاء االداري وال تتطرق اليها الدساتري 
عامة، اال ان الدستور اللبناين بعد التعديالت التي 
ادخلت عليه مبوجب اتفاق الطائف، اراد ان يقونن 
وحرص  مضامينها،  يحدد  ان  دون  من  النظرية 
لصالحياتها  االعامل  ترصيف  حكومة  مامرسة 
يف  ولالرساع  االعامل،  لترصيف  الضيق  باملعنى 
الدستورية  تضطلع مبسؤولياتها  تشكيل حكومة 
وتكون مسؤولة امام الربملان لتفادي ما ميكن ان 
ينتج من ارضار ومخاطر يف مصالح البالد العليا اذا 
ما طال امر تشكيل الحكومة. اما عن الصالحيات 
التي تتمتع بها حكومة ترصيف االعامل فتحكمها 
مجلس  امام  الحكومة  مسؤولية  عدم  قاعدتان: 
النواب وعدم جواز فراغ العمل الحكومي، وبالتايل 
استمرارية عمل املؤسسات الدستورية  واملرافق 
العامة. ميز االجتهاد بني االعامل العادية لحكومة 
ترصيف االعامل واالعامل الترصفية، فحرص االوىل 
املواطنني  معامالت  وتيسري  اليومية  باالعامل 
باعامل  القيام  عليها  ومنع  مصالحهم،  وتأمني 
ترصفية كتلك التي ترمي اىل احداث اعباء جديدة 
تغيري  ادخال  او  هامة  باعتامدات  الترصف  او 
العامة ألن من شأن ذلك  املصالح  جوهري عىل 
الزام مسؤولية الحكومة امام مجلس النواب. اال 
ان االجتهاد استثنى من ذلك التدابري التي تتخذ يف 

حالة الرضورة او التي تستدعيها ظروف استثنائية 
تتعلق بالنظام العام او مبصالح البالد العليا وامنها 
الداخيل والخارجي، وكذلك االعامل االدارية التي 
تحت  بالقوانني  محددة  مهل  يف  اجراؤها  يجب 

طائلة السقوط واالبطال. 

رئاسة  منصب  يف  الشغور  حالة  عن  ماذا    ■
الجمهورية؟

□  عندما ال يقوم مجلس النواب بدوره يف انتخاب 
رئيس الجمهورية ضمن املهلة الدستورية او عندما 
"يطري" النصاب ال تعقد جلسة االنتخاب كام حصل 
انتخاب رئيس الجمهورية عام  مرارا، السيام قبل 
2016 ملدة طويلة من الزمن. تأكيدا عىل اهمية 
موقع رئيس الجمهورية ودوره يف النظام السيايس 
اللبناين، عالج الدستور وضعية الرئاسة يف حالة حلول 
موعد املهلة الدستورية النتخاب رئيس الجمهورية 
بعيدا او باالستقالل عن وضعية الحكومة وكيانها 
القانوين والدستوري سواء كانت يف وضع حكومة 
مكتملة الكيان القانوين والدستوري، او يف وضعية 
انتخاب  اولوية  فاكد  االعامل،  ترصيف  حكومة 
عىل  اوجب  موعدا  وحدد  الجمهورية  رئيس 
قبل  االنتخاب  الجراء  به  االلتزام  النواب  مجلس 

انتهاء والية رئيس الجمهورية مبدة شهر عىل االقل 
للمجلس  الدستور  يرتك  مل  االكرث.  عىل  وشهرين 
النيايب حرية االلتئام او اعطاه سلطة استنسابية يف 
هذا االمر، بل جاء النص يف صيغة االلزام، والنتيجة 
التي ترتتب عىل ذلك، ان النائب ملزم املشاركة يف 
انتخاب رئيس الجمهورية وال يجوز له االمتناع عن 
تلبية الدعوات املتتالية التي توجه اليه النتخاب 
عدم  او  الجلسات  حضور  ان  بحجة  الرئيس 
عن  ويعرب  واستنسابه  خياره  اىل  يعود  حضورها 
موقف سيايس ودميوقراطي ألن النائب يف الدستور 
اللبناين ميثل االمة جمعاء، ولديه تكليف دستوري 
االنتخابات، وبقدرما تشكل هذه  املشاركة يف  يف 
موجبا  تشكل  فهي  له،  دستوريا  حقا  املشاركة 
دستوريا ووطنيا القيام به، وليس حقا شخصيا، واال 
اعترب مخال بواجب دستوري ووطني. كام ان ذلك 
ال يعطي الحق للنواب بتعطيل جلسات انتخاب 
الرئيس عرب تطيري نصاب هذه الجلسات كام يجري 
عادة. كام عالج الدستور وضعية الرئاسة يف حال 
الشغور عندما تنتهي والية رئيس الجمهورية دون 
انتخابه والزم الدستور مجلس النواب االنعقاد فورا 
والرشوع من دون تأخري يف ملء الفراغ عىل رأس 
الدولة كم نصت عىل ذلك املادة 74 من الدستور. 
وقد احتاط الدستور لحالة وجود حكومة مستقيلة 
حكومة  وجود  حال  يف  اي  مستقيلة،  معتربة  او 
فنبه  الشغور.  حصول  اثناء  يف  اعامل  ترصيف 
الدستور يف املادة 75 منه ان املجلس الذي يلتئم 
اهمية واولوية ملء  تأكيدا عىل  الحالة،  يف هذه 
اشرتاعية،  هيئة  ال  انتخابية  هيئة  يعترب  الشغور، 
ويرتتب عليه الرشوع حاال يف انتخاب رئيس الدولة 

من دون مناقشة او اي عمل آخر.  

وزير العدل السابق املحامي الدكتور خالد قباين.

مسألة الشغور الرئاسي 
وصالحيات الحكومة 

املستقيلة عارضة وموقتة 
واستثنائية


