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تحقيق
جورج شاهني

ما هي الحدود الدستورية لتصريف األعمال بالمعنى الضيق؟

ملشترع قصد اإلسراع في تأليف الحكومة
شكري صادر :ا ُ

تنشغل االوساط السياسية باقرتاح عقد جلسة لحكومة ترصيف االعامل املستقيلة حكام بفعل االنتخابات النيابية القرار موازنة
العام  ،2019واحالتها اىل املجلس النيايب لبتها .يعتقد دعاة هذه الخطوة بأن املوازنة العامة امر ملح يقع انجازه تحت طائلة
"ترصيف االعامل باملعنى الضيق لها" ،طاملا ان كل املساعي مل تؤد اىل تشكيل حكومة جديدة
يف ظل الجدل املتنامي الذي مل يصل بعد اىل
اي نتيجة حاسمة ،تحدث الرئيس السابق
ملجلس شورى الدولة ،وقبله رئيس هيئة
الترشيع واالستشارات يف وزارة العدل ،القايض
شكري صادر اىل "االمن العام" ،فاسقط حق
بت املوازنة عن حكومة مستقيلة ال تتمتع
بكامل املواصفات الدستورية ،وال تخضع
للمحاسبة واملساءلة امام املجلس النيايب .كام
استبعد القدرة عىل بت موازنة العام 2019
قبل اجراء قطع حساب موازنة العام 2018
رغم التعهد بذلك ضمن مهلة معينة عربت من
دون انجازه.

الحكومة التي تشكل بعدها اعامال ال تريد القيام
بها .اذ ال ميكن الزامها اي عمل يتقرر يف هذه
الفرتة االنتقالية بني حكومة ال تتمتع باملواصفات
الدستورية وتلك التي تتمتع بها .لذلك كله ،ال
صالحية للحكومة املستقيلة القيام بأي عمل
خارج ترصيف االعامل النها غري مسؤولة وال
تخضع للمساءلة السياسية امام مجلس النواب.
لذلك كله ،جاء الدستور ليقول بترصيف االعامل
باملعنى الضيق ،وهو تعبري مكرر اعتمد عن
قصد مسبق اللزام اللبنانيني هذا املعنى الضيق
برصاحة ووضوح منعا للجوء اىل تفسريات تفرغ
هذا النص من مضمونه.

■ ما هي حدود "ترصيف االعامل باملعنى الضيق
لها" امام حكومة مستقيلة ،وهل من اشارة اىل
هذه الحالة يف دستور ما بعد الطائف؟
□ ترصيف االعامل مبدأ دستوري مستنبط من
الدستور ،فال وجود لنص دستوري يحدد سقفه.
لكنه يف الوقت عينه امر استنبط من اجل
ضامن استمرار العمل يف ادارة املرافق العامة يف
الدولة .وفق التفسري املبديئ لهذا االمر ميكن
االشارة اىل بعض االمور التي من املسموح ان
تقوم بها الحكومة باملعنى الضيق لترصيف
االعامل كام عرفه النص الدستوري وفق املادة
 64من الدستور اللبناين املنقولة عن املادة 52
من الدستور الفرنيس الصادر يف تاريخ .1946
عمال مبضمون املادة  64قيل باملفهوم الضيق
لترصيف االعامل يفهم بأن الحكومة يف حال
استقالتها مل تعد تخضع للمساءلة امام مجلس
النواب يف اي عمل تقوم به .لذلك يسمح لها
القيام باالعامل اليومية الروتينية التقليدية
حرصا ،كدفع رواتب املوظفني يف نهاية الشهر
وتسيري االعامل اليومية البسيطة للمواطنني.
ترصيف
لن يكون مسموحا لها القيام بأي عمل ّ
يؤدي اىل تورط الدولة يف مصاريف مالية او تلزم

■ ملاذا شدد الدستور عىل هذه العبارة وما كانت
نية املشرتع؟
□ من الواضح ان وراء ارصار املشرتع عىل هذا
النص انه قصد بشكل واضح الحض واالرساع
يف تشكيل الحكومة الجديدة للخروج من
هذا املأزق .تشكيل حكومة جديدة يعني انها
عادت لتخضع للمساءلة واملحاسبة امام املجلس
النيايب ،وعندها يتوسع نطاق ترصيف االعامل
ليعود اىل املفهوم الطبيعي .لكن بدل االرساع
يف تشكيل الحكومة نتلهى بالبحث عام يؤدي
اىل التالعب بالدستور سعيا اىل توسيع نطاق
ترصيف العامل بارتكاب سوابق ال تتوافر
رشوطها يف الوقت الحارض ،واستحداث اعراف
جديدة وعادات بعيدة كل البعد من نص
الدستور وروحيته .املشرتع تنبه اىل كل هذه
الحاالت املحتملة وحال دونها باجراءات بديلة.
مثال عىل ذلك ،بقي البلد بال موازنة عامة من
العام  2005اىل العام  ،2017وكان البديل من
السعي اىل اصدار هذه املوازنة ضمن املهل
السنوية القانونية املنصوص عنها ،اللجوء اىل
البديل الدستوري الذي قال باعتامد القاعدة
االثنتي عرشية لرصف االموال.

■ من هو املسؤول يف مثل هذه الحالة وما هو
البديل الدستوري؟
□ هناك مسؤولية ملقاة عىل عاتق شخصني
من اجل تشكيل الحكومة الجديدة .لذلك ال
استطيع التملص من ان القي املسؤولية عىل من
ال يتحملها ،او اعزو السبب اىل امر اخر مع مربر
او من دون مربر .االمر ال يقع عىل عاتق املجلس
النيايب وال الحكومة املستقيلة ،هذه مسؤولية
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
■ اليوم هناك من يطالب بعقد جلسة وزارية
للحكومة املستقيلة لبت موازنة العام 2019
واحالتها اىل مجلس النواب .هل ان املوازنة العامة
من القضايا التي ميكن ادراجها ضمن املعنى
الضيق لترصيف االعامل؟
□ الحكومة املستقيلة ال تستطيع تحضري املوازنة.
الدستور الفرنيس الذي اعتمد كاساس لدستورنا
يسمح بالتحضري للموازنة ،لكنه ال يسمح باحالتها
اىل املجلس النيايب الن مثل هذه االحالة تحتاج اىل
حكومة كاملة االوصاف الدستورية.
■ هل ميكن اجراء مقارنة بني الواقع كام هو
اليوم باستقالة الحكومة الحتمية جراء انتخاب
مجلس نيايب جديد وتجربة العام  1969عندما
اقرت حكومة الرئيس الراحل رشيد كرامي موازنة
العام  1970واحالتها اىل املجلس النيايب؟
□ العربة دامئا يف تطبيق النص متى وجد،
وليس باالعتامد عىل استثناء بغض النظر عن
قانونيته .ما حصل يومها كان استثناء ،فال عرف
وال دستور بوجود نص رصيح .عليه ال ميكن
االعتداد باستثناء حصل قبل خمسني عاما ،وقبل
اقرار الطائف ووالدة الدستور الجديد الذي
عالج فيه املشرتع مثل هذه املعضلة بنصوص
دستورية واضحة ورصيحة .املوازنة اليوم هي
من مسؤولية حكومة "ش ّغالة" .كل ما يقال عن

الرئيس السابق ملجلس شورى الدولة القايض شكري صادر.

حاالت الرضورة اخرتاع للتحايل عىل النصوص
الدستورية القامئة .الرضورة التي يتحدث عنها
البعض اليوم ال تقاس اال عند حصول اعتداء
خارجي عىل بلد ،فتتولد ظروف استثنائية
غري محتسبة .اما اليوم فليس هناك اي اشارة
اىل ظرف استثنايئ يف ظل وجود رئيس مكلف
لتشكيل الحكومة ،فلتشكل الحكومة الجديدة
ولتتقدم من املجلس النيايب طلبا للثقة ومن
بعدها تسري االمور كام يجب.
■ ما الذي يعنيه الكالم اليوم عن تعويم او احياء
الحكومة املستقيلة؟
□ هو خروج صارخ عن الدستور بشكل ال يقبل
اي جدل ،وهي حكومة ترصف االعامل باملعنى
الضيق للكلمة بشكل يسمح باستمرار العمل يف
املرفق العام .الحديث عن تعويم او احياء يعني
اعطاء الحكومة املستقيلة اكرث مام نص عليه
الدستور .وهي عبارة شاذة ونافلة ،فال ميكن
تعويم حكومة استقالت ونص الدستور عىل
قيامها بترصيف االعامل بشكل ضيق ،وبالتايل ال
يسمح لها بالقيام باالعامل العادية.
■ عند اغتيال الرئيس رشيد كرامي تم تعويم
الحكومة وكلف وزير الرتبية انذاك الرئيس سليم
الحص رئاستها؟
□ عند اغتيال او وفاة رئيس الحكومة تعترب

تصريف االعمال مبدأ
دستوري مستنبط من
الدستور وال نص دستوريا
يحدد سقفه

الحكومة مستقيلة .لكن اغتيال الرئيس كرامي
يف حينه فرض ظرفا استثنائيا سمح باللجوء اىل
هذا الحل .االمور ال تتساوى مع وضع اليوم .كل
مشاكلنا اليوم ناجمة عن عدم احرتامنا للنصوص
الدستورية وابتكار سوابق واعراف مخالفة للنص
والروح الدستورية ،والسري بها يجعل من االعراف
اقوى من النصوص الدستورية.
■ هل من فوارق بني كون الحكومة مستقيلة
حكام بعد تسلم مجلس نيايب جديد مهامته واي
استقالة يف ظروف مغايرة ام تنحرص املقارنة بني
ما كان عليه الوضع قبل الطائف وبعده؟
□ الصيغة الدستورية ذاتها قبل الطائف
وبعده ،والفارق يكمن يف ما تضمنته املادة
 64من الدستور التي قالت كام اسلفنا اكرث من
مرة بـ"ترصيف االعامل ضمن النطاق الضيق

لالعامل" .وهي عبارة اضيفت عمدا ،وقصد
منها املشرتع تحديد الضوابط التي تحول دون
الخروج عن النص يف اي حال من االحوال
باستثناء حصول اي حادث استثنايئ .الغريب
ان هناك من يسعى اىل الخروج عن هذا النص
الرصيح رغم الدقة التي يتمتع بها ،والبحث يف
اعراف توفر لهم الخروج عن النص الدستوري.
العربة يف ما قصدته ،انه ليس هناك اليوم من
حالة رضورة باملعنى القانوين لهذا املفهوم يف
حال التمنع عن تشكيل حكومة جديدة .ليس
هناك حالة حرب ،ومل يقع اي زلزال او كوارث
طبيعية ،وال حالة رضورة بكل املفاهيم ،السيام
اننا امضينا  12سنة بال موازنة ومل يلجأ مجلس
النواب ولو ملرة اىل ترشيع الرضورة .اليوم
يبدو البعض مرسورا بجلسات ترشيع الرضورة
من دون وجود حكومة بكامل املواصفات
الدستورية .لو احرتمنا املهل الدستورية وعملنا
بشكل طبيعي ،ملا كنا يف حاجة اىل كل هذه
االخرتاعات التي تشكل خروجا صارخا عىل
الدستور ونصوصه الرصيحة.
■ كيف ميكن تفسري االستشارة التي نالتها
حكومة الرئيس نجيب ميقايت العام  2011من
اجل اقرار قوانني النفط؟
□ مل يكن هناك اي استشارة سمحت مبثل هذه
الترصف .قالت االستشارة يومها ما ارشت اليه
سابقا ،ان عدم وجود مساءلة لحكومة مستقيلة
يؤدي حتام اىل انحسار صالحياتها يف ترصيف
االعامل باملعنى الضيق لالعامل ،وان تم الخروج
عنها كان بقرار سيايس وليس تطبيقا الي نص
دستوري ،وال ملضمون هذه االستشارة.
■ هل ميكن بت موازنة العام  2019تحت اي
ظرف والي سبب قبل اجراء قطع حساب ملوازنة
العام  2018التي اقرت قبل اجراء موازنة العام
.2017
□ اعوذ بالله .اقرار اي موازنة ال تتضمن قطعا
للحساب مخالفة دستورية فاضحة ال نقاش فيها.
سبق للمجلس الدستوري ان قبل طعنا عىل هذا
املرتكز .اال ان املجلس النيايب التف حينذاك عىل
قرار املجلس الدستوري وتعهد اصدار قانون
يوجب قطع الحساب ضمن مهلة معينة ،ومل
تحرتم لغاية تاريخه.
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