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تحقيق
رضوان عقيل

التمديد للجان محل قبول الستمرار المرفق العام

ال اعتراض على التشريع في ظ ّل حكومة مستقيلة

عند استقالة الحكومة وحصول تأخري يف تأليف خليفتها ،جرت العادة ان يتم
التطرق اىل دور الربملان وما اذا كان يحق له الترشيع يف مثل هذه الحالة .يبقى
االجتهاد السائد هو انه يف امكان اللجان النيابية االستمرار يف اعامل الترشيع
تحت عنوان الرضورة ،وان حصول تعطيل يف السلطة التنفيذية ال يرسي عىل
السلطة الترشيعية
مل يتمكن مجلس النواب من االنعقاد يف
 19ترشين االول الفائت بسبب محارصة
املتظاهرين مبناه ،وعدم متكن النواب من
الوصول اىل ساحة النجمة واملشاركة يف جلسة
انتخاب اللجان النيابية والتئام جلسة ترشيعية.
تجنبا لحصول اي شلل يف الندوة الربملانية ،لجأت

عندما يشكو الربملان من الفراغ.

هيئة مكتب املجلس اىل التمديد للجان استنادا
اىل دراسة كان قد اعدها العالمة الدستوري
الراحل الدكتور ادمون رباط من اجل االستمرار
ومنع الفراغ الذي ترفضه الطبيعة وفق الكثري من
الخرباء الدستوريني .اطلقت عىل هذا املخرج،
بحسب الوزير السابق الربوفسور ابراهيم نجار،

نظرية املسؤول الواقعي لرضورة استمرار املرفق
العام .سبق للربملان يف عامي  1976و 1989ان
اعتمد هذا االجراء الستمرار العمل املؤسسايت
والترشيعي .وكان تكتل لبنان القوي الذي ايد
التمديد ،قد دعا يف الوقت نفسه اىل انتخاب
اللجان واحرتام امليثاقية عىل قاعدة ان التمديد
للجان يجب ان يكون فقط المرار هذه املرحلة.
"االمن العام" سلطت الضوء عىل هذا املوضوع،
فالتقت رئيس مجلس القضاء االعىل السابق
القايض غالب غانم واالستاذ يف القانون
الدستوري يف الجامعتني اللبنانية واالسالمية
الدكتور محمد عيىس عبدالله.

غانم :ال مانع
من التشريع

■ ملاذا يدور جدل عند استقالة الحكومة
اذا كان يحق للربملان الترشيع او التوقف
عنه؟
□ يجب ان ننطلق بال ادىن شك من املادة
 69يف الدستور التي تتعلق باستقالة
الحكومة ،وتقول انه عند استقالة
الحكومة يصبح مجلس النواب حكميا يف
دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة
جديدة ونيلها الثقة .تقول املادة  67انه
عىل الوزراء ان يحرضوا اىل املجلس اذا
شاؤوا ،وان يسمعوا عندما يطلبون الكالم
ولهم ان يستعينوا مبن يرون من عامل
ادارتهم .تنبع من هاتني املادتني مقاربة
لالمور من اربع زوايا:
 -1املادة  69التي تقول انه بعد استقالة
الحكومة ينعقد الربملان حكميا واملقصود
انه ينعقد ملناسبة تأليف الحكومة او اي
غرض اخر .ويبقى املجلس املحور االسايس
يف النظام الدميوقراطي.
 -2مثة مبدأ عام هو سيادة الترشيع ،علام
ان الربملان هو الحاصل عىل تفويض من
الشعب .لذلك ال احد يستطيع ان يقول له
بأن ال ينعقد نظرا اىل هذا التفويض وفق
آليات الدستور.
 -3تبقى الزاوية الثالثة املوجودة يف
الدستور نصا وروحا وخصوصا يف املقدمة،
وهي تشدد عىل التعاون والتكامل بني
السلطات ،وان كانت االخرية مستقلة
الواحدة عن االخرى .اذا كان الربملان يف
وضع قوي النه منعقد واذا كانت الحكومة
يف وضع اضعف النها مستقيلة ،كيف سيتم
هذا التكامل والتعاون بحسب االصول.
 -4علينا ان ننظر اىل موضوع االزمات
السياسية وتاليا اىل االعراف .اعتاد لبنان عىل
ازمات حكومية طويلة .يف هذه االزمات،
اجتمع مجلس النواب اكرث من مرة يف ظل
حكومات مستقيلة .نحن نعرف ان قوانني
عفو صدرت وكانت الحكومة مستقيلة.
من خالل التطرق اىل هذه الزوايا ،نلمس

الرئيس السابق ملجلس القضاء االعىل القايض غالب غانم.

اذا استمرت االزمة اشهرا
ال يمكن منع البرملان من
ممارسة صالحياته

ان الفقه الدستوري يف لبنان ينقسم بازاء
املوضوع انقساما حادا .يعترب البعض ان
اجتامع الربملان وقيامه بالترشيع يف ظل
حكومة مستقيلة امر ال يصلح .علام ان
البعض االخر ال يؤيد هذا الرأي .يف رأيي
الشخيص ،اذا كنا منر يف اوضاع عادية يف
ظل اجواء هادئة اذا استقالت الحكومة،
وبارش رئيس الجمهورية اجراء االستشارات
النيابية امللزمة وتم تكليف شخص لتأليف
الحكومة ،انا مع ان يتوقف الربملان هنا
عن اعامل الترشيع اىل حني والدة الحكومة
عىل اعتبار ان االمور تسري يف شكل صحيح،
انطالقا من مبدأ التعاون بني السلطتني

التنفيذية والترشيعية يف ظل وضعيتني
قانونيتني متساويتني ،اي وضعية القوة
يف تشكيل الحكومة ووجود برملان ميارس
صالحياته.
■ ما هو السبيل االمثل يف مثل حالتنا
الراهنة؟
□ يف ظل االزمات الحكومية املديدة
واالوضاع االستثنائية ،ال ارى عىل االطالق
مانعا من قيام الربملان بالترشيع .يصبح
رضوريا يف مثل هذه الحاالت ،وان القول
عكس ذلك يؤدي اىل شل العمل يف مرفق
اسايس يف مؤسسات الدولة.
■ كيف سيتعاطى املجلس مع موضوع
املوازنة بعد التمديد للجان؟
□ اوال يجب ان ال تتأخر املوازنة ،كام ان
اول عمل يجب ان يقوم به الربملان عندما
تصله املوازنة هو اقرارها .بالنسبة اىل اللجان
النيابية والتمديد لها ،تم االستناد اىل استشارة
قدمية للدكتور ادمون رباط وهي نابعة
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من مبدأ استمرار املرفق العام وعدم
حصول فراغ فيها ،وان التمديد لهذا املجلس
تم من اجل مواصلة عمله ومتابعة املوازنة
وغريها اىل حني انتخاب لجان جديدة.
■ مثة فريق ال يؤيد النزول اىل املجلس
والترشيع مع وجود حكومة مستقيلة؟
□ يدخل هذا االمر يف اطار املحاسبة
السياسية بني االفرقاء ،اي الفريق النيايب
او الحكومي الذي ال يقوم بالواجبات
املطلوبة منه.
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■ اذا طالت فرتة تأليف الحكومة هل
تستطيع اقرار املوازنة واملصادقة عليها
بعد االنتهاء من مناقشتها؟
□ اذا استمرت مثل هذه االزمة اشهرا
عدة ،من املؤكد انه ال ميكن منع الربملان
من مامرسة سيادته وصالحياته .املوازنة
هي من االمور امللحة واالستثنائية ،علام ان
مثة ارضارا تقع عند عدم اصدارها يف ظل
حكومة مستقيلة .عندما نوازن بني رضرين
ونصل اىل الرضر الناجم عن عدم اصدار
املوازنة ،يتبني انه اكرب بكثري من الرضر

الناجم عن عدم اصدارها يف ظل حكومة
مستقيلة .يف مثل هذه االزمات يجب العمل
عىل مبدأ املداورة والفصل بني السلطات.
يف الدول الدميوقراطية ،عند حصول فراغات
يف االنظمة التي تشبه النظام اللبناين،
تفرض املسؤولية والفكر السيايس املسارعة
اىل سد هذا الفراغ ومامرسة املسؤولية
من اجل ان ال تحصل ازمات اخرى يصبح
من الصعب معالجتها ،فال تنعكس تاليا
عىل االوضاع السياسية فحسب ،بل عىل
االوضاع االقتصادية واالمنية ايضا.

عبدالله :التمديد للجان
ال يستند الى نص دستوري
■ هل يحق للمجلس الترشيع يف ظل
وجود حكومة مستقيلة؟
□ ال بد من االشارة اىل كل حالة يف هذا
الخصوص بحسب وضع مجلس النواب،
وعن اي فرتة نتكلم .هل جلسات الربملان
قانونية يف حالة استقالة الحكومة يف شكل
عام من جهة ،ام عن حالة انعقاد املجلس
يف العقد الثاين من جهة اخرى .يرفض
الفقه الفرنيس رفضا قاطعا اجتامع مجلس
النواب عندما تكون الحكومة مستقيلة
اال عندما يجتمع من اجل اعطاء الثقة
للحكومة الجديدة .هذا االمر كان قبل
الطائف ،لكن عند استقالة الحكومة بعد
الطائف يعترب املجلس يف انعقاد استثنايئ،
ويكون اجتامعه حكميا اي اجباريا ويف
مهمة واحدة ومحددة ال غري :مناقشة
البيان الوزاري واعطاء الثقة للحكومة
الجديدة ونقطة عىل السطر .مبعنى آخر،
ال يحق للمجلس القيام بالترشيع وال بأي
امر محدد اال العطاء الثقة للحكومة.
هذا ما نسميه ضمن املهلة املعقولة .اثري
النقاش مثال عند فرتة تكليف حكومة
الرئيس نجيب ميقايت االخرية والتي
امتدت تسعة اشهر لتأليفها .بهذا املعنى

■ ما رأيك يف االبقاء عىل استمرار اللجان
التي تم اللجوء اليها وعدم انتخاب لجان
جديدة؟
□ يف املبدأ ال يجوز ذلك ،اذ عىل املجلس
ان يجتمع وينتخب اللجان .قرر الربملان
ان تبقى لجانه عىل حالها ،وهذا االجتهاد
غري مسند اىل اي نص دستوري .اذا كان
املجلس معطال وكانت هناك ظروف
قاهرة تحول دون انعقاده لفرتة طويلة
يصبح هذا االجراء (التمديد) منطقيا،
اي ال ميكن ترك املجلس من دون هذه
اللجان .من املمكن ان يجتمع املجلس
بعد اسبوع او اكرث.

الدكتور محمد عيىس عبدالله.

اذا طالت فترة التأليف
يحق للبرملان التشريع

■ يعني اذا طالت فرتة التأليف يحق
للمجلس اخذ املبادرة يف مهامت
الترشيع؟
□ نعم ،اذا اصبحت املهلة طويلة،
وهناك تربير لها .النص الدستوري مل
يحك عن هذا االمر ،الن النص القاطع
هو لتأليف الحكومة .هنا نصبح امام
االجتهاد الدستوري ،اي عندما تكون
الحكومة معطلة وان ينسحب هذا االمر
عىل الربملان ،ما يعني تعطيل السلطات
التنفيذية والترشيعية ،وهذا ال يعقل .لذا،
ان االتجاه العام لدى الفقه هو انعقاد
الربملان ومامرسة اعامله.

الربملان سيد نفسه ،اي انه اذا طالت
االزمة عن الحد املعقول ،يحق له القيام
باعامله مبا فيها الترشيعية ،ويحصل ذلك
خارج املهلة املعقولة .يتحدث النص عن
انعقاد املجلس حكميا اىل حني اعطاء
الثقة للحكومة الجديدة.

■ كيف سيتعاطى املجلس مع مناقشة
املوازنة العامة يف هذه الحالة؟
□ من وجهة نظري ال يحق االبقاء عىل
اللجان ذاتها ،وكان من االفضل ان يتم
انتخابها .نحن اليوم يف الدور الثاين
(منتصف ترشين االول) للمجلس الذي
يسمى العقد الترشيعي الثاين ووظيفته
االساسية هي دراسة املوازنة ومناقشتها
قبل اي عمل اخر .بحسب اجتهاد
دستوري ،عندما تحال املوازنة عىل اللجان
النيابية ان تبدأ درسها من دون وجود
نص .يف امكانها ان تنعقد كل يوم وهي
غري مربوطة يف وقت محدد ،وعندها
يجوز للمجلس النيايب الترشيع.

■ عندما تنتهي اللجان النيابية من درس
املوازنة هل ميكن ان متثل الحكومة
املستقيلة امام املجلس ليصادق عىل
املوازنة؟
□ هناك مأزق يف هذا الخصوص .ال مانع
هنا من دراسة اللجان لهذه املوازنة
عىل امل ان تشكل حكومة جديدة .من
املفرتض ان تحرض الحكومة حتى لو كانت
مستقيلة عند انتهاء اللجان من دراسة
املوازنة والعمل عىل اقرارها .وظيفة
الحكومة املستقيلة ترصيف االعامل يف
اضيق الحدود وعىل نطاق ضيق ،وال
تستطيع اساسا اتخاذ القرارات الكربى.
عندما تطول االزمة ال يجوز تعطيل
املؤسسات ،ويف االستمرار لدينا اجتهادات.
عىل الربملان ان يعمل ويقوم بوظيفته ولو
يف وجود حكومة مستقيلة استنادا اىل مبدأ
انه ال يجوز تعطيل كل املؤسسات.
■ هل تؤيد موقف كتل نيابية بعدم
الحضور اىل الربملان واملشاركة يف اعامل
املجلس ما دامت الحكومة مستقيلة ومل
يتم االتيان بحكومة جديدة؟
□ يقول النص ان ينعقد املجلس يف شكل

حكمي ،وعىل النواب ان يحرضوا ويقولوا
نحن ضد الترشيع .وظيفتهم هي اعطاء
الثقة للحكومة الجديدة .اما اذا كانت
املهلة طويلة وامتدت اىل ستة او سبعة
اشهر ومل تتشكل الحكومة ،ميكن عندها
ان يرشع املجلس ويضغط النواب لتأليف
الحكومة ،فيقومون بدعوة املعنيني اىل
تطبيق الدستور واجراء االستشارات
النيابية .عىل الحكومة ان تحرض ومتثل
امام الربملان وان تكون مكتملة دستوريا،
وان يتم التصويت عىل بيانها الوزاري
لتحصل عىل الثقة .هنا اقول ان لبنان
مختلف عن معظم بلدان العامل ولدينا
دستور من جهة وما يعرف باملواثيق او
امليثاق من جهة اخرى .ما يحصل عند
القوى السياسية مستغرب ،اذ يقولون عند
حالة معينة :انظروا اىل الدستور والكتاب
عىل ماذا ينصان؟ لكن الجهة نفسها اذا
رأت النص ال يتناسب مع موقفها العام او
السيايس ،تنتقل اىل الحديث عن العيش
املشرتك واملواثيق .هناك مهرب يحصل
هنا .تستنجد القوة السياسية نفسها مرة
بالدستور ،وتتنكر له مرة اخرى تحت
عنوان املواثيق.
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