
 
 

 لبنان؟ يمّثل أن المستقيل لريفي أيحقُّ 
  ٢٠١٦نيسان  ٧الخميس , الياس قطار

 
يبدو أن قلب وزير العدل المستقيل أشرف ريفي ما زال يفطر أليام الحكومة الغابرة، تماًما كما يبدو متعّلقا بحقيبته التي اختار 

استقالته فلم ُيبّت فيها بسبب جدٍل دستوري فبقي يتصّرف وكأنه  وزيٌر أعلن: للبنان وحده وزيرا عدل. هجرها طوًعا أو ربما قسًرا
 .لم يستقل، ووزيرة باإلنابة غير مقتنعة حتى اللحظة بأن القدر منحها حقيبتين األصيلة بعيدة من اختصاصها والثانية قريبة منه

 
عبّيته في الشوارع الطرابلسّية ال بل في كّل شيٍء يشي بأن الرجل اآلخذ في تنمية ش. استقال وما استقال. رحل ريفي ولم يرحل

أوساط الجمهور السني على امتداد الوطن، لم ينَس للحظٍة أنه وزير عدل فيقّرر في ليلٍة قمراء بعلٍم حكومي أو بغيره أن يمّثل 
 فما حقيقة ما يحصل؟. لبنان في موسكو لتوقيع معاهدة لمكافحة المخدرات كوزير عدل أصيل

 
 جدل دستوري

الغوص في الحيثيات الدستورية والقانونية من حوافز وموانع، يبدو األمر غريًبا للوهلة األولى على كّل فاهٍم من اللبنانيين قبل 
بأن الوزراء يحّق لهم أن يمثلوا لبنان بتكليف من الحكومة مجتمعًة في مؤتمراٍت تمّت الى شؤون حقائبهم بصلٍة، شرط أن يكونوا 

ة وأن يحضروا جلساتها أو أن يكونوا وزراء تصريف أعمال فيبقوا وزراء أصيلين لكن في حكومة وزراء عاملين في الحكوم
بيد أن كلتا الحالتين ال تنطبقان على وضع الوزير ريفي الذي قّرر التغّيب عن جلسات الحكومة بقرار استقالٍة . تصريف أعمال

توريٍّ حول حقيقة صالحيتها في قبول استقالة وزير في زمن رفعه الى رئيسها تمام سالم قبل أن تغرق الحكومة في جدٍل دس
الشغور الرئاسي وهي سابقة تاريخية، ال بل ذهب بعضهم في خطواٍت أبعد من ذلك وتحديًدا تيار المستقبل بطرحه اإلتيان 

 .بوزير من خارج أفراد الحكومة تالفًيا لخسارة وزير من حّصته
 

 بواطن القرار
حكومة ال عن عمله التنفيذي الذي ما انفّك يزاوله ويوّقع كّل األوراق والمعامالت ويعتلي المنابر خاطًبا غاب ريفي فعلًيا عن ال

ولم يعد وجهه ُيلَمح . في العدالة وآخرها مؤتمر القوات اللبنانية أمس، تماًما كما لم يِغب عن الساحة السياسية والمواقف النارية
فماذا في بواطن هذا القرار؟ وهل . استقالته، ليفاجئ الجميع بقرار تمثيله لبنان في الخارجفي أّي جلسٍة حكومية على ندرتها منذ 

يحمل غمًزا لريفي من قناة العودة المبطنة عن استقالته؟ وهل سالم على بّينٍة منه أم أن ريفي تصّرف من عندياته؟ وماذا في 
 القانوني؟-الجانب الدستوري

 
 كامل الصالحيات
يكون سالم على بّينٍة من هذا القرار على ما تؤمن مصادره راكنًة الى واقع أن الوزير أشرف ريفي ما زال وزيًرا  ال حاجة الى أن

ريفي ما زال وزيًرا كامل “الى أن ” صدى البلد”وتشير المصادر لـ. للعدل ويبقى كذلك الى أن تُقَبل استقالته رسمًيا في الحكومة
يقوم بعمله كوزير للعدل وأن يمّثل لبنان على هذا األساس طالما أن استقالته ما زالت الصالحيات وبالتالي هو يستطيع أن 



القرار الدستوري في شأن قبول االستقالة استنسابي كما العمل داخل الحكومة استنسابي، تماًما “وتلفت المصادر الى أن . ”معّلقة
وشددت . ”يٍر في ظل الشغور لم تحصل في التاريخ اللبنانيكمعظم الملفات والقرارات في هذا البلد، خصوًصا أن استقالة وز 

لكنه فعلًيا ال يحضر جلسات الحكومة، وفي ... ”ريفي ما زال يمارس صالحياته الوزارية ويوّقع المعامالت“المصادر على أن 
التي يمكن اتخاذها  لألسف، ال ينّص دستورنا على مادة توضح اإلجراءات“: ذلك استنسابية ال بل ازدواجية؟ تجيب المصادر

في حّق وزير يعتكف عن حضور جلسات مجلس الوزراء خالًفا للنظام الداخلي لمجلس النواب الذي يتحّدث عن حاالت تغّيب 
 .”النائب عن حضور الجلسات

 
 ...مناورة

أن كّل ما فعله الرجل ال قد يعّزز حضور ريفي القوي في المؤتمرات المحلية والدولية بصفته وزيًرا للعدل نظرية بعض المؤمنين ب
يعدو كونه مناورة الستقطاب مزيٍد من تعاطف الشارع السني في طرابلس تحديًدا وكل لبنان عموًما، وعليه هو لم يستِقل فعلًيا 
د إال في حال التسليم بفرضّية ضغط تيار المستقبل وعلى رأسهم سعد الحريري عليه لإلقدام على خطوٍة مماثلة ال سّيما بعد اّطرا

الفتور بينهما على خلفية مواقف ريفي التفّردية المتنّصلة من القرار اإلجماعي للكتلة والذي ال يصدر إال عن اجتماعها 
د حركة الرجل وديناميته اللتين لم تردعهما استقالٌة شكلية بقيت في إطارْيها . األسبوعي نظرية قد تصيب في حال ترصُّ
تها الفعلية ال لدى الوزير المستقيل وال لدى وزير اإلنابة، باستثناء مؤّشر وحيد غير النظري من دون أن تجد ترجما-الكالمي

كاٍف ما هو إال مقاطعة ريفي لجلسات مجلس الوزراء، وهو ما يمكن أن يفعله أيُّ وزير سواه من دون أن يعرض تقديم 
 .استقالته

 
 
 

 الرأي الدستوري
طالما لم يصدر “أنه ” صدى البلد”الحقوقية الدكتور بول مرقص لـ” جوستيسيا“ يؤكد المرجع الدستوري والقانوني ورئيس منظمة

قرار رسمي بتكليف الوزير باإلنابة عن مجلس الوزراء، وطالما ليس من رئيس ليقبل استقالة الوزير ريفي، ُتعتبر استقالته غير 
وعن . ”من المرجع الصالح غير المتوفر راهًنا وفي ظّل عدم تعيين البديل، يمارس صالحياته الى حين قبول استقالته. نافذة

طالما لم تُقبل االستقالة فإن المرجع الصالح لقبولها لم يضع يده “: إمكانية عودة ريفي عن استقالته في أي وقت قال مرقص
ن الوزير ريفي ولم يقبلها نظًرا الى تغييبه، عليه فإ  Droit de Saisineعلى ملف االستقالة وتالًيا لم يمارس حق وضع اليد

 . يبقى مخوًال بالرجوع عن استقالته
 

 انتظار قد يطول
للعودة عن استقالته وهو حّقه البديهي كوزير عدل، بيد أن ما قد يجعله في حالة انتظار ” يسّن أسنانه“هكذًا إذا، يبدو أن ريفي 

من ذاك الذي تحتاجه الحكومة للبّت في صالحيتها إنما هو القرار السياسي للكتلة التي ينتمي اليها، وهو انتظاٌر قد يطول أكثر 
 .في قبول استقالته من عدمها

 


