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إلى رئاسة  2021مشروع الموازنة العامة لسنة   مع اقتراب الشهر الثاني من العام في ظل اإلنفاق على القاعدة اإلثني عشرة، أُحيل

ومشروع  2020األسس المعتمدة في إعداد المشروع وأبرز التغيّرات بين قانون موازنة مجلس الوزراء مرفقاً بتقرير مفّصل عن 

2021موازنة  … 

إعداد المشروع وإحالته إلى مجلس الوزراء جريا في ظل حكومة تصريف أعمال بتأّخر نحو شهرين عن الموعد الرسمي المحدّد 

ل تشكيل حكومة جديدة؟إلقرار الموازنة. فهل من شائبة قانونية طبعت هذه الخطوة قب  

أصبح مفهوم  1990بعد تعديالت أيلول سنة »الدكتور بول مرقص أوضح أنه  JUSTICIA المرجع القانوني رئيس منظمة

ال تمارس »من الدستور اللبناني التي نّصت صراحةً على اآلتي  64من المادة  2تصريف األعمال بمعناه الضيّق بحسب الفقرة 

من البديهي »ن ، لك«نيلها الثقة وال بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إالّ بالمعنى الضيّق لتصريف األعمالالحكومة صالحياتها قبل 

أنه كلّما طالت الفترة الزمنية لتشكيل حكومة جديدة اتسع هذا المفهوم الضيّق وارتفعت معها احتماالت حدوث أزمات اقتصادية 

وبالتالي ال يمكن إبقاء حياة المواطنين رهن تصريف األعمال … لجة الملّحة والطارئةواجتماعية أو حوادث طبيعية تستدعي المعا

عندما أقّرت حكومة الرئيس رشيد كرامي »، مستشهداً بسوابق على سبيل المثال «فاألوالد سيكبرون ولن ينتظروا والدة الحكومة

يس سليم الحص المستقيلة إلقرار مجموعة من مشاريع ، وكذلك عندما اجتمعت حكومة الرئ1969المستقيلة مشروع الموازنة عام 

ومن بينها مشروع الموازنة، وآخرها عندما أقّرت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة مراسيم  1976القوانين المستعجلة في عام 

 .«2013التنقيب عن النفط وتشكيل الهيئة العامة لإلشراف على االنتخابات في عام 

اء صحي وأزمة اقتصادية يمساّن باألمن العام وصّحة المجتمع ويعّرضان حياة الشعب للخطر، فتكون حالة بما أن وجود وب«و

 ً يصبح توسيع المفهوم الضيّق لتصريف األعمال أمرا واقعا »بحسب مرقص، وبالتالي « الظروف االستثنائية متوفّرة حكما

بتدابير استثنائية وسريعة تتالءم مع المخاطر وتتناسب مع  وضروريا، فالخطر حال محدق، وال يمكن التخفيف من وطأته إالّ 

 .«المركزية»بحسب ما أبلغ «. حجمها

هل يصل األمر اليوم إلى حدود إقرار موازنة عامة تًرسلها حكومة تصريف األعمال إلى مجلس النواب؟! بالطبع ال »لكنه سأل: 

يتم الصرف على أساسها، خصوصاً أن الموازنة العامة تكون « ني عشريةالقاعدة اإلث»هناك بديل يكمن في اعتماد   يجوز ذلك، لكون

 .«لسنة مقبلة، عندها تُلزم بها الحكومة الجديدة

وفق النظام البرلماني المتّبع في لبنان، تزول مسؤولية الحكومة عند استقالتها، ما يضعها خارج نطاق رقابة السلطة »واوضح أنه 

قدرتها على سحب الثقة منها، فبات من البديهي أن الحدّ من صالحيات الحكومة المستقيلة هو نتيجة التشريعية التي تفقد بالتالي 

 .«منطقيّة تفرضها طبيعة النظام
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