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أسس القضاء الدستوري
الدكتور عصام سليمان
رئيس املجلس الدستوري

أ ّدت التجارب التي م ّرت بها األنظمة الدستورية الى تطوير املفاهيم
والنظريات ،وجعلها أكثر التصاقاً بالواقع السياسي ،فلم يعد يع ّبر القانون عن
السيادة إال إذا جاء متطابقاً والدستور ،كونه القانون األسمى واملع ّبر مباشرة
عن سيادة الدولة .وال تش ّكل الضمانات الدستورية للحقوق واحلريات ضمانة
فعلية إال إذا وجدت تعبيراً عنها في القوانني .وال تستقيم في الواقع نظرية
الفصل بني السلطات إال إذا توافرت الضوابط العملية لها في إطار املؤسسات
الدستورية.
ف��رض��ت ه��ذه احل�ق��ائ��ق وج��ود ال�ق�ض��اء ال��دس �ت��وري ك�ض��اب��ط لعملية
التشريع في إطار الدستور ،وح� ٍ�ام للحقوق واحلريات ،وضامن ملبدأ الفصل
والتوازن بني السلطات ،وبالتالي كمؤسسة ال غنى عنها للدميوقراطية التي
يبقى حتقيقها رهناً ،ليس فقط باألمور التي تدخل في اختصاص القضاء
الدستوري وحسب ،إمنا بالذهنية السياسية ونهج ممارسة السلطة وثقافة
الشعب والسياسات املعتمدة على مختلف الصعد.
خطا لبنان باجتاه بناء دولة املؤسسات عندما قررت السلطات املعنية
إنشاء املجلس الدستوري .قرار لم يكن من السهل اتخاذه في دولة لم تصبح
دول��ة مؤسسات ،ولكن ك��ان ال ب� ّد منه للمساهمة في ضبط أداء املؤسسات
الدستورية وانتظام احلياة السياسية والسير باجتاه الدولة املوعودة.
إن ال�ت��وازن��ات التي يقوم عليها النظام السياسي اللبناني توازنات
مركبة ،قائمة بني املؤسسات الدستورية من جهة ،وب�ين الطوائف من جهة
أخرى .النظام البرملاني اللبناني نظام قائم على مشاركة طوائفية في السلطة،
لم تُستخرج بوضوح قواعد انتظامها بالرغم من غنى التجربة اللبنانية ،وهي
15
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عرضة لتفسيرات شتى ،تقود أحياناً الى التعارض مع مبادئ وقواعد النظام
البرملاني ،وه��ي بحاجة للمالءمة معه ليستقيم أداء املؤسسات الدستورية.
ممارسة السلطة متيل للجنوح عن القواعد التي رسمها الدستور ،واخلالفات
السياسية جتد ح ً
ال لها في تسويات ،قد تأتي على حساب الدستور بدالً من
أن جتري في إطاره .امليثاق الوطني ،بعد التعديالت الدستورية مبوجب وثيقة
الوفاق الوطني ،أصبح في صلب الدستور ،ما يعني أن التوافق بني األطراف
السياسية بات محكوماً بأحكام الدستور الذي جاء ثمرة وفاق وطني.
تستدعي هذه احلقائق ضبط أداء املؤسسات الدستورية ،ليس فقط
من أجل تفعيلها ،إمنا أيضاً من أجل احلفاظ على االستقرار واإلنتظام العام
والوفاق الوطني ،فاملجلس الدستوري في مجتمع تعددي ،وفي نظام برملاني يقوم
على دميوقراطية ميثاقية ،هو ركن أساسي من أركان النظام ،نظراً للدور الذي
يضطلع به في ضبط عملية التشريع واحلفاظ على قواعد النظام البرملاني،
نص عليها الدستور .دور يتطلب القيام به
وعلى مرتكزات الوفاق الوطني التي ّ
على أكمل وجه منح املجلس الدستوري الصالحيات الكافية والتوسع مبراجعته
بشأن دستورية القوانني ،فالصالحيات املعطاة للمجلس الدستوري في لبنان
هي في احلدود الدنيا ،والطعون التي يتلقاها بشأن دستورية القوانني قليلة،
إن لم نقل ن��ادرة .مع العلم أن النظر بالطعون يقود الى اجتهادات تسهم في
تفسير الدستور والقوانني ،وقد تؤدي الى إكمال هذه األخيرة بإدخال نصوص
جديدة اليها ،وإلى التفكير ملياً في تعديل الدستور وتطويره في ضوء قرارات
املجلس الدستوري ،إذا لزم األمر ،وفي ذلك فائدة كبرى.
ان ال�ط�ع��ن ف��ي دس �ت��وري��ة ال �ق��وان�ين يفسح ف��ي امل �ج��ال أم ��ام املجلس
الدستوري الستنباط مبادئ ذات قيمة دستورية من العالقة القائمة بني ميثاق
العيش املشترك والنظام البرملاني ،وهي عالقة فريدة ،ما يقود الى قيام ركائز
ثابتة للنظام الدستوري اللبناني في اطار خصوصيته ،وإلى تصويب مساره،
ويعطي الكتلة الدستورية نكهة خاصة نابعة من الواقع اللبناني ،وفي هذا
إغناء للقضاء الدستوري.
أما دور املجلس الدستوري في تقومي مسيرة االنتخابات النيابية فيتوقف

عصام سليمان
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على حتديث قانون االنتخاب باالجتاه الذي يقلّص دور املال والعصبيات.
إن صدور كتاب سنوي عن املجلس الدستوري يتضمن قراراته وتعليقات
عليها ذات ط��اب��ع علمي ،ودراس ��ات متخصصة ،وتعريف بنشاطاته ،غايته
تعزيز التواصل مع الفاعليات ،ونشر الثقافة الدستورية ،وإلى تسليط الضوء
على القضاء الدستوري ،وحتقيق املزيد من التواصل مع احملاكم واملجالس
الدستورية ،على املستويني العربي والدولي.

الباب األول
قرارات املجلس الدستوري
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1
محضــر رقـم 4
ان املجلـس الدسـتوري،
املنعقد في مقره بتاريخ  2009/7/8برئاسة رئيسه السيد عصام
سليمان وحضور نائب الرئيس السيد طارق زي��اده واألعضاء السادة :أحمد
تقي الدين ،أنطوان خير ،زغلول عطيه ،توفيق سوبره ،أسعد دياب ،سهيل عبد
الصمد وصالح مخيبر وتغ ّيب بداعي السفر الس ّيد أنطوان مس ّره.
املقدمة بتاريخ ،2006/6/9
بعد االطالع على املراجعة
ّ
طعناً في القانون املنشور في اجلريدة الرسمية واملتعلق بتنظيم شؤون
طائفة املوحدين الدروز العدد  30تاريخ ،2006/6/12
ومبا ان املهل الدستورية عامة ،وبخاصة املهل املتعلقة بالطعن في
القوانني أمام املجلس الدستوري ،هي مهل محددة وقصيرة ومحدودة زمنياً
وملزمة ومسقطة ويقتضي التقيد بها الرتباطها بالشرعية الدستورية،
ومبا ان املهل املنصوص عليها في املادتني العشرين واحلادية والعشرين
من القانون رقم  93/250املعدل ،واملتعلقة بالرقابة على دستورية القوانني،
هي من تلك املهل الدستورية التي يقتضي مراعاتها والتقيد بها،
ومب��ا ان��ه ،ولئن ك��ان النصاب مفقوداً في املجلس الدستوري بتاريخ
تقدمي املراجعة الراهنة ،بفعل توقف خمسة من أعضائه املنتهية واليتهم عن
العمل بتاريخ  ،2005/8/8إال أنه كان على ه��ؤالء األعضاء االستمرار في
ممارسة أعمالهم إلى حني تعيني ب��دالء عنهم وحلفهم اليمني عم ً
ال بأحكام
الفقرة األولى من املادة الرابعة من قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري
رقم  2000/243املعدل،
ومب��ا ان��ه يُبنى على ذل��ك ،أن املجلس ك��ان قائماً وك��ان بوسعه إمتام
العمل املنوط به وبالتالي النظر في املراجعة املق ّدمة اليه ضمن املهل املسقطة
واحمل��ددة ،مما يوجب اعتبار أن هذه املهل قد انقضت دون أن يبت املجلس
21
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السابق املراجعة وعلى كل حال فان القانون املطعون فيه قد ألغي بالقانون
رقم  43الصادر بتاريخ 2008/11/6
ومبا انه يقتضي ،تطبيقاً للفقرة الثانية من املادة السابعة والثالثني
من قانون النظام الداخلي ،تنظيم محضر بهذا الواقع وإبالغه من املراجع
املختصة،
لذ لـ ــك
جرى تنظيم هذا احملضر بتاريخ 2009/7/8
األعضاء:
صالح مخيبر
زغلول عطيه

الصمد
سهيل عبد ّ
أنطوان خير

أسعد دياب
أحمد تقي الدين

نائب الرئيس

الرئيس

طارق زياده

عصام سليمان

توفيق سوبره

2
محضــر رقـم 5
ان املجلـس الدسـتوري،
املنعقد في مقره بتاريخ  2009/7/8برئاسة رئيسه السيد عصام
سليمان وحضور نائب الرئيس السيد طارق زي��اده واألعضاء السادة :أحمد
تقي الدين ،أنطوان خير ،زغلول عطيه ،توفيق سوبره ،أسعد دياب ،سهيل عبد
الصمد وصالح مخيبر وتغ ّيب بداعي السفر الس ّيد أنطوان مس ّره.
املقدمة بتاريخ ،2006/6/12
بعد االطالع على املراجعة
ّ
طعناً في القانون املنشور في اجلريدة الرسمية واملتعلق بتعديل بعض
مواد قانون إنشاء املجلس الدستوري ،العدد  30تاريخ ،2006/6/12
ومبا ان املهل الدستورية عامة ،وبخاصة املهل املتعلقة بالطعن في
القوانني أمام املجلس الدستوري ،هي مهل محددة وقصيرة ومحدودة زمنياً
وملزمة ومسقطة ويقتضي التقيد بها الرتباطها بالشرعية الدستورية،
ومبا ان املهل املنصوص عليها في املادتني العشرين واحلادية والعشرين
من القانون رقم  93/250املعدل ،واملتعلقة بالرقابة على دستورية القوانني،
هي من تلك املهل الدستورية التي يقتضي مراعاتها والتقيد بها،
ومب��ا ان��ه ،ولئن ك��ان النصاب مفقوداً في املجلس الدستوري بتاريخ
تقدمي املراجعة الراهنة ،بفعل توقف خمسة من أعضائه املنتهية واليتهم عن
العمل بتاريخ  ،2005/8/8إال أنه كان على ه��ؤالء األعضاء االستمرار في
ممارسة أعمالهم إلى حني تعيني ب��دالء عنهم وحلفهم اليمني عم ً
ال بأحكام
الفقرة األولى من املادة الرابعة من قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري
رقم  2000/243املعدل،
ومب��ا ان��ه يُبنى على ذل��ك ،أن املجلس ك��ان قائماً وك��ان بوسعه إمتام
العمل املنوط به وبالتالي النظر في املراجعة املق ّدمة اليه ضمن املهل املسقطة
واحمل��ددة ،مما يوجب اعتبار أن هذه املهل قد انقضت دون أن يبت املجلس
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السابق املراجعة وان القانون املطعون فيه أضحى مقبوالً بفعل هذا الواقع
عم ً
ال بالفقرة األخيرة من املادة احلادية والعشرين من القانون رقم 93/250
املعدل واملادة الثالثني من قانون النظام الداخلي،
ومب��ا ان��ه يقتضي ،تطبيقاً للفقرة الثانية من امل��ادة السابعة والثالثني
م��ن ق��ان��ون النظام ال��داخ�ل��ي ،تنظيم محضر بهذا ال��واق��ع وإب�لاغ��ه م��ن املراجع
املختصة،
لذ لـ ــك
جرى تنظيم هذا احملضر بتاريخ 2009/7/8
األعضاء:
صالح مخيبر
زغلول عطيه

الصمد
سهيل عبد ّ
أنطوان خير

أسعد دياب
أحمد تقي الدين

نائب الرئيس

الرئيس

طارق زياده

عصام سليمان

توفيق سوبره

3
محضــر رقـم 6
ان املجلـس الدسـتوري،
املنعقد في مقره بتاريخ  2009/7/8برئاسة رئيسه السيد عصام
سليمان وحضور نائب الرئيس السيد طارق زي��اده واألعضاء السادة :أحمد
تقي الدين ،أنطوان خير ،زغلول عطيه ،توفيق سوبره ،أسعد دياب ،سهيل عبد
الصمد وصالح مخيبر وتغ ّيب بداعي السفر الس ّيد أنطوان مس ّره.
املقدمة بتاريخ 2009/1/14
بعد االطالع على املراجعة
ّ
طعناً في القانون رقم  2008/56املتعلق بتنظيم املهن الفنية املنشور
في اجلريدة الرسمية ،العدد  59تاريخ 2008/12/20
ومبا ان املهل الدستورية عامة ،وبخاصة املهل املتعلقة بالطعن في
القوانني أمام املجلس الدستوري ،هي مهل محددة وقصيرة ومحدودة زمنياً
وملزمة ومسقطة ويقتضي التقيد بها الرتباطها بالشرعية الدستورية،
ومبا ان املهل املنصوص عليها في املادتني العشرين واحلادية والعشرين
من القانون رقم  93/250املعدل ،واملتعلقة بالرقابة على دستورية القوانني،
هي من تلك املهل الدستورية التي يقتضي مراعاتها والتقيد بها،
ومب��ا ان��ه ،ولئن ك��ان النصاب مفقوداً في املجلس الدستوري بتاريخ
تقدمي املراجعة الراهنة ،بفعل توقف خمسة من أعضائه املنتهية واليتهم عن
العمل بتاريخ  ،2005/8/8إال أنه كان على ه��ؤالء األعضاء االستمرار في
ممارسة أعمالهم إلى حني تعيني ب��دالء عنهم وحلفهم اليمني عم ً
ال بأحكام
الفقرة األولى من املادة الرابعة من قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري
رقم  2000/243املعدل،
ومب��ا ان��ه يُبنى على ذل��ك ،أن املجلس ك��ان قائماً وك��ان بوسعه إمتام
العمل املنوط به وبالتالي النظر في املراجعة املق ّدمة اليه ضمن املهل املسقطة
واحمل��ددة ،مما يوجب اعتبار أن هذه املهل قد انقضت دون أن يبت املجلس
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السابق املراجعة وان القانون املطعون فيه أضحى مقبوالً بفعل هذا الواقع
عم ً
ال بالفقرة األخيرة من املادة احلادية والعشرين من القانون رقم 93/250
املعدل واملادة الثالثني من قانون النظام الداخلي،
ومب��ا ان��ه يقتضي ،تطبيقاً للفقرة الثانية من امل��ادة السابعة والثالثني
م��ن ق��ان��ون النظام ال��داخ�ل��ي ،تنظيم محضر بهذا ال��واق��ع وإب�لاغ��ه م��ن املراجع
املختصة،
لذ لـ ــك
جرى تنظيم هذا احملضر بتاريخ 2009/7/8
األعضاء:
صالح مخيبر
زغلول عطيه

الصمد
سهيل عبد ّ
أنطوان خير

أسعد دياب
أحمد تقي الدين

نائب الرئيس

الرئيس

طارق زياده

عصام سليمان

توفيق سوبره

القرارات رقم  1إلى 12
املتعلقة بطعون انتخابية 2007 – 2005
سابقة إلكتمال تأليف املجلس الدستوري
عند اكتمال تشكيل املجلس الدستوري ومباشرة عمله في ،2009/6/5

تبني انه لم يجر البت في الطعون املقدمة في انتخابات العام  2005واالنتخابات
الفرعية في بيروت في العام  ،2007فعينّ رئيس املجلس الدستوري مقررين
لهذه الطعون من أجل اتخاذ القرارات بشأنها .مع العلم انه لم يكن متبقياً من
والية مجلس النواب سوى خمسة عشر يوماً ،وهي مهلة قصيرة جداً ،ولم يكن
باالمكان اصدار قرارات بشأن الطعون قبل نهايتها ،نظراً للمهل التي حددها

قانون انشاء املجلس الدستوري للمطعون بنيابته للرد على الطعن ،وللمقرر

الجراء التحقيقات ووضع تقريره ،وللمجلس الدستوري التخاذ القرار.

صدرت القرارات بشأن هذه الطعون بتاريخ  ،2009/7/8بعد انتهاء

والية املجلس النيابي املنتخب في العام  ،2005في  ،2009/6/20وقد بنيت
هذه القرارات على احليثيات نفسها ،لذلك نكتفي بنشر هذه احليثيات

اآلتي:

(((

وفق

ان املجلس الدستوري،
امللتئم في مقره بتاريخ  2009/7/8برئاسة رئيسه السيد عصام

سليمان وحضور نائب الرئيس السيد طارق زي��اده واألعضاء السادة :أحمد
تقي الدين وأنطوان خير وزغلول عطية وتوفيق سوبره وأسعد دياب وسهيل
عبد الصمد وصالح مخيبر.

(((

قرارات منشورة في اجلريدة الرسمية ،عدد  ،34تاريخ .2009/7/16
27
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بعد االطالع على ملف املراجعة وتقرير العضوين املقررين،
ولـدى املداولـة،
مبا ان املراجعة املاثلة تتناول الطعن في صحة نيابة املطعون ضده
املعلن انتخابه نتيجة االنتخابات النيابية العامة املجراة سنة .2005
ومبا ان موضوع هذه املراجعة يتناول بالتالي الوضع القانوني الناجم

عن االنتخابات النيابية املذكورة.

ومبا أن الفقرة األولى من املادة  /31/من القانون رقم ( /250/إنشاء

املجلس الدستوري) تنص على ما يلي:

«يعلن املجلس الدستوري بقراره صحة أو عدم صحة النيابة املطعون

فيها ،وفي هذه احلالة األخيرة ،يحق له ابطال النيابة املطعون فيها والغاء
النتيجة بالنسبة للمرشح املطعون في نيابته وبالتالي تصحيح النتيجة واعالن

فوز املرشح احلائز على األغلبية التي تؤهله للنيابة.»...

ومبا أن املراجعة أمام املجلس الدستوري ليست دعوى عادية ترمي

فض نزاع بني متخاصمني حول حقوق شخصية يدعونها امنا هي مراجعة
إلى ّ

ترمي إلى احلماية القضائية للوضع القانوني بذاته ،بصرف النظر عما ينشأ
عن هذه احلماية بصورة غير مباشرة من آث��ار ومفاعيل شخصية ،والتي ال
تدخل في نطاق نظر هذا املجلس أص ً
ال.

النواب.

ومبا ان الوضع القانوني في الطعن املاثل هو النيابة أو عضوية مجلس
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ومب��ا أن والي��ة مجلس ال �ن��واب املنتخب لسنة  /2005/ان�ت�ه��ت في
 2009/6/20فيكون الوضع القانوني موضوع الطعن الراهن قد زال بانتهاء
الوالية املذكورة ولم تعد احلماية القانونية لذلك الوضع واردة وشرط قبول
املراجعة استناداً إلى احلماية القانونية يجب أن يظل قائماً من تاريخ تقدميها
حتى تاريخ فصلها وباتت هذه املراجعة بالتالي غير مقبولة ،ولم تعد من فائدة
قانونية في الشروع بأي اجراء من اجراءات الطعن أمام هذا املجلس.
لذ لـ ــك
يقرر املجلس الدستوري باالجماع
ً
أوال :عدم قبول الطعن املاثل املق ّدم من الس ّيد...
ث��ان��ي�� ًا :اب�ل�اغ ه��ذا ال �ق��رار م��ن امل��راج��ع املختصة وامل�س�ت��دع��ي وفقاً
لألصول.
ثالث ًا :نشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
قراراً صدر في الثامن من متوز سنة .2009
األعضاء:
صالح مخيبر
زغلول عطيه

الصمد
سهيل عبد ّ
أنطوان خير
نائب الرئيس
طارق زياده

أسعد دياب
انطوان مس ّره
الرئيس
عصام سليمان

توفيق سوبره
أحمد تقي الدين
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رقم القرار2009/13 :
تاريخ2009/11/25 :
رقم املراجعة/13 :و2009/
ا ملستـ ـ ــد عـ ـ ــي  :السيد ماجد ادي فائق أبي اللمع ،املرشح عن املقعد املاروني
في دائرة املنت االنتخابية في دورة حزيران .2009
املستدعى ضده :النائب املعلن فوزه سليم سلهب عن املقعد املذكور.
املعترض على إحالله محل املطعون بنيابته املرشح اخلاسر
غسان األشقر.
ان املجلس الدستوري،
امللتئم في مقره بتاريخ  2009/11/25برئاسة رئيسه الس ّيد عصام
سليمان وحضـور نائب الرئيس الس ّيد طارق زيـاده والسـاده األعضاء أحمد
تقي الديـن ،انطوان مسـ ّره ،انطوان خيـر ،زغلول عطيـه ،توفيق سـوبره ،أسـعد
الصمد وصالح مخيبر.
دياب ،سهيل عبد ّ
لـدى املداولـة،
وبعد االطالع على ملف املراجعة احلاضرة املقدمة في 2009/7/8
والتي يطلب فيها املستدعي قبول الطعن شك ً
ال وأساساً وإصدار القرار بإعالن
عدم صحة نيابة الدكتور سليم اميل سلهب وإبطال نيابته وإعادة االنتخاب،
أو إعالن فوز الطاعن بهذا املقعد لعدم جواز فوز املرشح اآلخر على نفس
الالئحة غسان األشقر.
ومبا أن املستدعي يدلي تأييداً لطعنه بأن املعركة االنتخابية في املنت
كانت معركة أحقاد دفينة بسبب عدم متكن رئيس الالئحة التي ينتمي اليها
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املطعون ضده من الوصول إلى رئاسة اجلمهورية مما أفقد العملية االنتخابية
صدقيتها وصحتها ،وأنه يتقدم بهذه املراجعة ألن املرشح اخلاسر ،أياً تكن
رتبته ،يحق له الطعن في االنتخابات ويكون طعنه مقبوالً شك ً
ال ،وأن��ه في
األساس يُض ّمن مراجعته أربعة أقسام:
 - 1األوض��اع االنتخابية والسياسية في امل�تن واخلطة التي وضعها
التيار الوطني للمواجهة :إذ تيقن ذلك التيار من أنه يواجه موجة شعبية ضده
بسبب مواقفه السياسية ،فعمد بواسطة محطة تلفزيونه  OTVواحملطات
املتحالفة إلى وضع خطة إعالمية فيها حتريك للغرائز وغسل دماغ يومي.
 - 2املخالفات والتجاوزات اإلعالمية التي أدت إلى التأثير الفاضح
والكبير على الناخبني مما أدى إلى فقدان صدقية االنتخاب وسالمته ،إذ جرت
مخالفة الفقرتني  3و 4من امل��ادة  68من قانون االنتخاب باعتماد التشهير
وال �ق��دح وال��ذم وإث ��ارة ال�ن�ع��رات العنصرية والتحريض والضغط والتخويف
والتخوين والتلويح باملغريات وحتريف املعلومات وإساءة عرضها ،وذلك بعدم
احترام شروط البث خالل الشهر السابق لالنتخاب والقيام بحملة إعالمية
عشوائية ض��د النائب ميشال امل��ر والئ�ح�ت��ه ،وب��ث شريط م��ز ّور على شاشة
 OTVومركب يتضمن هجوماً على األرمن ويظهر زوراً بأن السيد املر يهاجم
األرمن مما أدى إلى التأثير على الناخبني من تلك الطائفة ،وان السيد املر
تقدم بدعوى جزائية ضد احملطة ومسؤوليها ،وأن ذلك أدى إلى سقوط بعض
مرشحي الئحة اإلنقاذ ،وأن التحريض على النائب املر شمل أعضاء الئحته
وأ ّثر عليهم ،مما أفقد العملية االنتخابية صدقيتها وسالمتها ،كما وان احملطة
امل��ذك��ورة زعمت زوراً ب��أن مناصري ال�ق��وات اللبنانية قد حطموا السيارات
واألمالك ،وأن الطاعن كان متواجداً معهم ،في حني أن هذا حتريف وتزوير
فاضح؛ كما وأورد الطاعن املخالفات والتجاوزات اليومية حملطة  OTVبحسب
رأيه ،قائماً بتعدادها بشكل عرض شبه يومي؛ كما وعرض الطاعن للمخالفات
األخرى ومنها شن حملة إعالمية بواسطة النشرات على املواقع االلكترونية
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واالنترنت لي ً
ال ونهاراً طيلة شهرين متضمنة اتهامات مز ّورة واختالق افتراءات
وأكاذيب وتشويه حقائق مورداً سي ً
ال منها وفيها زعم محاولة اغتيال النائب
كنعان ،مما أ ّث��ر على إرادة الناخبني عن طريق استغالل مكمن القوة Abus
 ،de position dominanteوأن التحقيق في مخالفة شروط املادة  68املذكورة
يدخل في اختصاص املجلس الدستوري بوصفه قاضي انتخاب.
 - 3مخالفات وجتاوزات خالل العملية االنتخابية مثل عالمة تعريف
وشكوك في زيادة عدد الناخبني ،ومن ذلك جتاوز فاضح للمادة  96من قانون
االنتخاب جلهة وض��ع عالمة تعريف على أوراق االق�ت��راع مت احتسابها في
النتائج رغم أن النص واضح جلهة اعتبارها باطلة وذلك بكتابة اسم النائب
املنتخب تزكية آغوب باقرادونيان ،وأن على املجلس الدستوري أن يعتبر تلك
األوراق باطلة ويحسمها من النتيجة التي نالتها الئحة التيار الوطني وتبلغ
 700صوتاً ،وأنه حصلت زيادة غير طبيعية مشبوهة في عدد الناخبني األرمن
 وخاصة وأن وزارة الداخلية حتدثت عن هويات مز ّورة – وانه إذا لم يسعاملجلس الدستوري التحقق في تلك الزيادة ألن التحقيق بشأنها لم ينتهِ لدى
النيابة العامة ،فبوسع املجلس أن يعزو تلك ال��زي��ادة إل��ى حملة التحريض
والتجييش غير الطبيعية التي طالت الناخبني األرمن ،مما يقتضي معه عدم
احتساب هذه الزيادة البالغة  2700صوتاً.
 - 4مخالفات وجت ��اوزات ناجتة ع��ن ضغوطات وت�ه��دي��دات ورشوات
ومنها الضغوطات على الناخبني السريان بسبب قضية الكاهن عكاري التي
زعمت محطة  OTVأن��ه ه��دد وخطف م��ن قبل جماعة النائب امل��ر ،والذي
تبني أن االدع��اء مختلق وأن الكاهن ضغط عليه من قبل الالئحة املنافسة
التي حضر بعض أنصارها وأخذوه إلى منزل رئيسها ،مما أ ّثر على تصويت
 400ناخب وينبغي حسم ه��ذه األص��وات وإضافتها إل��ى الئحة اإلن�ق��اذ ،وأنه
مت��ت ضغوطات بسبب حتريض ناخبي بلدة املتني م��ن ج��راء إث��ارة اخلالف
القضائي بني بلدتي املتني وبتغرين ،مما أ ّثر على حوالي  500ناخب؛ كما وان
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جهازاً أمنياً
ّ
تدخل في االنتخابات وجرى استغالل آليات الدفاع املدني ،مما
يقتضي معه حسم  600صوت من الئحة التيار الوطني وإضافتها إلى الئحة
اإلنقاذ املتني؛ وان هناك مخالفات وجتاوزات حصلت في األقالم الشيعية و ّ
مت
شراء أصوات كما ظهر من برنامج الفساد على شاشة  NTVمما يدعو إلى
حسم  1300صوت من الالئحة املنافسة ،باإلضافة إلى تقدمي مبالغ وخدمات
للناخبني في بلدية بيت مري خالفاً للمادة  59من قانون االنتخاب ،وقد قام
بذلك شقيق أحد املرشحني وهو نائب رئيس البلدية ،كما وأن دكاكني رشوة
وشراء أصوات جرت وقائعها في عينطورة وجوارها وفي اجلديدة والبوشرية
والسد ،وسمى الطاعن بعض األسماء مما سبب خسارة الالئحة التي ينتمي
اليها حوالي  1400صوتاً يقتضي حسمها من الالئحة املنافسة ،وأن هناك
شهوداً مستعدين للمثول أمام املجلس.
ومبا أن املستدعي يعرض قانونياً وج��وب اعتبار العملية االنتخابية
خالية من الصحة والصدقية والنزاهة وفيها استغالل للموقع الطاغي ومخالفة
ألحكام امل��ادة  68من قانون االنتخاب في فقرتيها  3و ،4ومما يخرق مبدأ
املساواة وتكافؤ الفرص أمام املرشحني ،وأن التحقيق في ذلك من اختصاص
املجلس ،م��ورداً اجتهادات لبنانية وفرنسية مؤيدة لوجهة نظره ،وخاصة أن
الالئحة التي ينتمي اليها ال متلك محطة تلفزيونية مماثلة حملطة .OTV
ومبا أن املستدعى ضده يجيب في الئحة مالحظات ودف��اع مفصلة
خالصتها أن املراجعة اتسمت بالطابع العمومي واكتنف الغموض واإلبهام
تنطو على أدل��ة حاسمة فجاءت
أسبابها وتتصف بعدم اجلدية والدقة ول��م
ِ
مجردة من اإلثبات وتضمنت حججاً واهية ،وهي تشكل حتلي ً
ال لنتائج عملية
انتخابية أكثر منها طعناً في صحة نيابة ،وأنه غابت عن محاضر االنتخاب
االعتراضات أو االحتجاجات واملالحظات والشكاوى بشأن مخالفات منسوب
ارتكابها ،وأن املجلس الدستوري ال يبطل النيابة إال إذا ثبت له أن املخالفات،
على فرض وجودها ،أ ّث��رت تأثيراً حاسماً في صحة االنتخاب نتيجة رقابته
على صدقيتها ،واملخالفات امل��ذك��ورة ليست مخالفات خطيرة وال جوهرية
وال هي مشوهة إلرادة الناخبني وال هي متضافرة كماً ون��وع ً��ا ون ّية وال هي
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مرتدية طابع اجلسامة أو التخطيط أو اإلعداد املسبق واملقصود وال هي من
املخالفات التي ال مت ّكن املجلس من ممارسة رقابته ،وال تأثير حاسم لها في
صحة االنتخاب ،وال من رابطة سببية ومباشرة بينها وبني فوزه ،وال هي ناجمة
عن أعمال أتاها (أي املطعون ضده) كي يستفيد وحده منها دون سواه ويتضرر
منها الطاعن وحده.
ومبا أن املطعون ضده طلب رد االختصام بوجه املرشح اخلاسر غسان
األش�ق��ر ،وض � ّم املراجعة احل��اض��رة رق��م  13وامل��راج�ع��ة رق��م  14املقدمة من
الطاعن سركيس سركيس بوجه الدكتور نبيل نقوال والسير بهما مراجعة
واح��دة ،وفي األس��اس رد املراجعة بصورة أصلية واستطراداً لألسباب التي
أدلى بها وإبالغ من يلزم ونشر القرار.
ومبا أن املرشح اخلاسر غسان األشقر طلب رد إدخاله شك ً
ال.
ومبا أن املجلس اطلع على األوراق كافة وعلى التحقيقات املجراة.
ـاء عليـ ـ ــه
بنـ ـ ـ ً
فــي الشــكل
مبا أن مراجعة الطعن تقدم بوجه نائب معلن فوزه،
ومب��ا أن��ه ال وج��ه لتقدميها م��ن مرشح خاسر بوجه مطلوب إدخاله
خاسر ،ألن املجلس إما أن يرد املراجعة وإما أن يعلن فوز أحد اخلاسرين وإما
أن يقرر إبطال االنتخاب وإعادته.
ومب��ا أن��ه يقتضي رد ط�ل��ب إدخ���ال امل��رش��ح اخل��اس��ر ال�س�ي��د غسان
األشقر،
ومب��ا أن��ه يقتضي رد طلب ض� ّم ه��ذه املراجعة إل��ى املراجعة رق��م 14
خلصوصية كل منهما،
ومب��ا أن��ه يقتضي قبول املراجعة املقدمة م��ن الطاعن بوجه النائب
املعلن ف��وزه الدكتور سليم سلهب ل��وروده��ا ضمن املهلة مستوفية لشروطها
القانونية.
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فــي األســاس
مبا أن��ه يقتضي ب��ادئ ذي ب��دء التأكيد على مبادئ وقواعد أساسية
ك� ّرس�ه��ا اج�ت�ه��اد ه��ذا املجلس ومنها خصوصية ك��ل م��راج�ع��ة وثنائيتها ،بني
الطاعن واملطعون ضده ،على اعتبار أن لوائح املرشحني ليست مغلقة وبوسع
الناخب أن يقترع ملن يشاء من املرشحني املستقلني أو املنتسبني إلى لوائح
متنافسة ،وأن عبء إثبات املخالفات املرتكبة من املطعون ضده يقع على عاتق
الطاعن الذي يتوجب عليه أن يقدم ب ّينة أو بدء ب ّينة متكن املجلس من ممارسة
مهامه ،أو أن املطعون ضده على األقل استفاد من تلك املخالفات على فرض
ثبوتها بصورة أكيدة وكان لها تأثير حاسم على انتخابه ،وعلى أن تتم ّيز تلك
املخالفات باجلسامة واخلطورة والكثرة والقصد ،أي نوعاً وكماً ون ّية.
ومبا أنه وإن كانت املعركة االنتخابية في دائرة املنت وما رافقها من
حمالت دعائية ،مت ّ��ي��زت ب��احل� ّدة واخل��روج على امل��أل��وف ،إال أن الطاعن لم
ينسب إلى املطعون ضده شخصياً أي مخالفة للمادة  68من قانون االنتخاب
ول��م يقدم أي ب ّينة أو ب��دء ب ّينة متكن ه��ذا املجلس م��ن التحقيق فيها بوجه
املطعون ضده ،بل أورد أقواالً وخطباً وتصريحات معزوة إلى الالئحة املنافسة
ككل ،ولم يقدم الدليل أص ً
ال على توافر العناصر القانونية للتشهير والقدح
وال��ذم وإث��ارة النعرات العنصرية والتحريض والضغط والتخويف والتخوين
والتلويح باملغريات وحتريف املعلومات وإساءة عرضها ،بل اكتفى بالعموميات
دون أي توصيف قانوني.
ومبا أنه بالنسبة إلى الشريط الذي عرضته  OTVوالتي يظهر النائب
ميشال امل��ر كأنه يتكلم مهاجماً األرم��ن ،مع أن الصوت ك��ان لشخص يدعى
شهيد عطا الله ،فبصرف النظر عن أن هذا الشريط لم يثبت أنه من صنع
املطعون ضده أو أسهم فيه بشكل أو بآخر ،أو أنه كان للمطعون ضده سلطة
على  OTVم��ن أي ن��وع ك��ان ،فانه ل��م يتبني أن��ه موجه أص� ً
لا ض��د الطاعن،
وخاصة وأن حزب الطاشناق كان قد أعلن منذ البدء أنه لن ينتخب من الئحة
اإلنقاذ املتني إال النائب املر ،وأن حملة جتييش الناخبني األرمن على فرض
حصولها ،لم تكن ذات تأثير بالتالي على الطاعن ،وهي ال تعدو كونها حملة
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دعائية كان سه ً
ال الرد عليها في الوقت املناسب كما وأنه لم تتبني أي عالقة
للمطعون ضده باحلملة على القوات اللبنانية وعلى الطاعن ،ولم يثبت ثبوتاً
قطعياً أنه استفاد من تلك احلملة.
ومبا أن الطاعن لم يثبت حصول استغالل ملكمن القوة أص ً
ال إذ كان
بوسعه ضمن وق��ت ك� ٍ
�اف متاح ل��ه أن ي��رد على احل�م�لات الدعائية بواسطة
محطات صديقة وحليفة لالئحته ،وعليه فان مبدأ املساواة لم يختل ،وعلى كل
فان الفريقني املتخاصمني انتخابياً في دائرة املنت استعمال األساليب الدعائية
نفسها مما يجعل املخالفات على فرض وقوعها متهاترة ومتساقطة.
ومبا أنه ال عالقة للمطعون ضده بقضية األب عكاري ولم يثبت أنه
شارك فيها من قريب أو بعيد ،وال ميكن التكهن أص ً
ال بأنه استفاد منها من
ج��راء تصويت ناخبني سريان ل��ه ،خصوصاً أن مطران السريان األرثوذكس
أوضح في يوم االنتخاب مالبسات تلك القضية كما يدلي الطاعن ذاته.
ومب��ا أن الطاعن ذات��ه ال ينسب أي تدخل شخصي للمطعون ضده

في قضية نشر النزاع بني بلدتي املتني وبتغرين عدا عن أن ذلك النزاع هو
نزاع قضائي ومعلوم من اجلميع ،ولم يثبت أنه أ ّثر على األصوات التي نالها
الطاعن أص ً
ال.
ومب��ا أن��ه بالنسبة ملا أورده الطاعن عن حصول زي��ادة مشبوهة في
أعداد الناخبني األرمن قد تكون متو ّلدة عن بطاقات هوية مز ّورة أو عن حصول

عمليات تبديل مكان إقامة بصورة غير قانونية ،فانه تبني من التحقيقات التي

قام بها املجلس عدم وجود زيادة غير معقولة في أعداد الناخبني األرمن ،بل
أن تلك الزيادة كانت طبيعية مع األخذ بعني االعتبار أمرين:

 -مرور سنتني بني انتخابات  2007التكميلية في املنت واالنتخابات

العامة .2009

 -حرارة املعركة االنتخابية األخيرة التي دفعت بالعديد من الناخبني

األرمن للتصويت.

ومب��ا أن ما ذك��ره الطاعن عن شبهة حصول تزوير هويات ف��ان هذا
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األمر بقي مجرداً عن أي دليل ولم تبرز هوية واحدة مز ّورة.

ومب��ا ان��ه بالنسبة ملعامالت تبديل امل�ك��ان ف��ان الطاعن أورد حاالت
محصورة ع��دداً ع��ائ��دة لسنوات خلت ول��م يثبت أنها ج��رت خ�لاف�اً لألصول

القانونية.
ومبا انه لم يثبت أن أوراق اقتراع مل ّونة قد أنزلت في صناديق االقتراع
كل لم يرد
وش ّكلت عالمة فارقة ،وبقي هذا اإلدالء مجرداً عن كل دليل ،وعلى ٍ
بشأنه أي اعتراض في احملاضر أص ً
ال.
ومبا أنه بالنسبة للعالمة الفارقة التي يدلي الطاعن بأنها قد تولدت
عن التصويت للنائب الفائز تزكية آغوب بقرادونيان ،فانه من جهة أولى لم
حتصل أي مخالفة للمادة  96من قانون االنتخاب ألن النائب بقرادونيان هو
مرشح عن هذه الدائرة ،وألن ورود اسمه في عشرات أوراق االقتراع ال ميكن
اعتباره من قبيل التعريف ألنه ال ميكن اجلزم مبن ص ّوت أو لم يص ّوت له.
ومبا أنه يقتضي احتساب أصوات القلم رقم  52الذي أبطلته جلنة
القيد بداعي ورود اسم النائب بقرادونيان في بعض أوراق االقتراع ،وتصحيح
النتيجة بإضافة ما ناله كل من الطاعن واملطعون ضده في هذا القلم ،وهو:
  9أصوات للطاعن.  406أصوات للمطعون ضدهدون أن يؤ ّثر ذلك على النتيجة النهائية.
ومبا أنه بالنسبة إلى دكاكني الرشوة التي عرض لها الطاعن ،فانه لم
يقم أي دليل عليها ،عدا أنه لم ينسبها إلى املطعون ضده ولم يقدم على ذلك
أي ب ّينة أو بدء ب ّينة ضده ،كما وأن برنامج فساد الذي ن ّوه عنه والذي أورد
حصول ش��راء أص��وات في بعض األق�لام «الشيعية» ،فانه لم يشر أص� ً
لا إلى
املطعون ضده ،كما وأنه تبني أن الشخص الذي ظهر في البرنامج قد أوقف
على ذمة التحقيق بتهمة نشر أقوال كاذبة.
ومبا أنه لم تتبني أية عالقة مباشرة أو غير مباشرة للمطعون ضده
مبسألة تقدمي إعانات وخدمات من قبل بلدية بيت مري ،كما وأن التحقيق
ال��ذي أج��راه املجلس في هذه القضية بينّ أن املجلس البلدي ذا االنتماءات
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السياسية املتعددة هو ال��ذي اتخذ ق��رار املساعدات وف��ي سياق عمل بلدي
معتاد وألشخاص ال ميكن التكهن ملن سيصوتون.
ومب��ا أن الطاعن ل��م يقدم أي دليل على أن ج�ه��ازاً أمنياً ق��د تدخل
في االنتخابات أو أن آليات الدفاع املدني استغلت لتأييد فريق انتخابي دون
آخر ،كما ولم يقدم أي ب ّينة أو بدء ب ّينة على أن للمطعون ضده عالقة مباشرة
وشخصية مبثل هذه األمور ،على افتراض حصولها ،كما ولم يثبت أن املطعون
ضده قد استفاد منها أص ً
ال.

ومريح.

ومبا أن الفارق في األصوات بني الطاعن واملطعون ضده كبير نسبياً
ومبا أن إدالءات الطاعن بقيت كلها مجردة عن الصحة وغير دقيقة

ومتسمة بالغموض والعمومية ،فيقتضي عدم األخذ بها ،وبالتالي رد طعنه في

األساس لوقوعه في غير محله الواقعي والقانوني.
لهــذه األســباب
وبعـد املداولـة،

يقرر املجلس الدستوري باإلجماع؛
ً
أوال :في الشكل
 - 1رد طلب إدخال املرشح اخلاسر غسان األشقر في هذه املراجعة
ورد طلب ضم هذه املراجعة إلى املراجعة رقم  14والسير بهما
معاً للخصوصية.

 - 2قبـول املراجعـة.
ثاني ًا :في األساس

 - 1تصحيح النتيجة بعد إضافة ما ناله الطاعن واملطعون ضده في
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القلم .52
 - 2رد مراجعـة الطعـن.
ثالث ًا
ابالغ هذا القرار إلى املراجع املختصة واملستدعي.
رابع ًا
نشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
قـراراً صـدر في 2009/11/25
األعضاء:
صالح مخيبر
زغلول عطيه

الصمد
سهيل عبد ّ
أنطوان خير

أسعد دياب

توفيق سوبره

انطوان مس ّره

أحمد تقي الدين

نائب الرئيس

الرئيس

طارق زياده

عصام سليمان
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رقم القرار2009/14 :
تاريخ2009/11/25 :
رقم املراجعة/12 :و2009/
ا ملست ـ ــد ع ـ ـ ــي  :السيد نقوال صحناوي ،املرشح اخلاسر عن املقعد املخصص
للروم الكاثوليك في دائ��رة بيروت األول��ى االنتخابية ،في
االنتخابات النيابية العامة التي جرت في.2009/6/7
املستدعى ضده :السيد ميشال فرعون ،املعلن فوزه عن املقعد املشار اليه.
ا مل ـ ـ ـ ــو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ع  :الطعن في صحة نيابة املستدعى ضده.
ان املجلس الدستوري،
امللتئم ف��ي م�ق��ره ف��ي ت��اري��خ  2009/11/25برئاسة رئيسه الس ّيد
عصام سليمان وحضـور نائب الرئيس الس ّيد طارق زيـاده والسـاده األعضاء
أحمد تقي الديـن ،انطوان مسـ ّره ،انطوان خيـر ،زغلول عطيـه ،توفيق سـوبره،
الصمد وصالح مخيبر.
أسـعد دياب ،سهيل عبد ّ
وعم ً
ال بأحكام املادة  19من الدستور
ول��دى االط�لاع على ملف ه��ذه املراجعة وتقرير العضوين املقر َرين
والتحقيق املجرى من قبلهما وتقرير الهيئة املشرفة على االنتخابات،
تبني ان السيد نقوال صحناوي – امل��رش��ح اخل��اس��ر ف��ي االنتخابات
النيابية ال�ع��ام��ة ال�ت��ي ج��رت ف��ي  ،2009/6/7ع��ن املقعد املخصص للروم
املسجلة
تقدم بهذه املراجعة
الكاثوليك في دائرة بيروت األولى االنتخابية ،قد ّ
ّ
في قلم املجلس الدستوري في تاريخ  ،2009/7/8يطعن مبوجبها في صحة
نيابة السيد ميشال فرعون املعلن فوزه عن املقعد عينه في االنتخابات املشار
اليها ،طالباً قبول مراجعته في الشكل وفي األساس إبطال نيابة املعلن فوزه
كما إبطال االنتخابات في دائ��رة بيروت األول��ى ،دون أي مطلب آخ��ر ودون
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حتديد للمقاعد املطلوب إبطال االنتخاب لها ،مدلياً بالوقائع واألسباب املؤدية
في رأيه لإلبطال وعددها خمسة ،وهي التالية:
ً
أوال :في الغاية من الطعن والوقائع السابقة ليوم االنتخاب
أ  -يدلي مقدم الطعن بأنه لم يكن ليتق ّدم بطعنه لو لم تكن العملية
االنتخابية التي جرت في  2009/6/7مع ما سبقها ورافقها
وحلقها م��ن حمالت إعالمية واستنفار سياسي ودف��ع أموال
لشراء األص��وات ونقل قيود نفوس بشكل مريب وغير قانوني
وإصدار بيانات ترهيب وتخويف من األضرار التي تلحق بالوطن
في حال انتخاب وفوز مرشحي التيار الوطني احلر ،األمر الذي
ص ّورها كأنها حملة بني من يريد حتويل لبنان إلى دولة والية
الفقيه واحملور السوري االيراني وبني من يريد لبنان أوالً،
وان ال��واج��ب الوطني ي��دع��وه وميلي عليه وج��وب التقدم بهذا
الطعن ب�ه��دف وض��ع ح��د ل�لإف �ت��راءات واإلش��اع��ات ووض��ع حد
لتضليل اللبنانيني.
ب  -وي��دل��ي أي�ض�اً بأنه ف��ي ت��اري��خ  2009/6/5أي قبل يومني من
ال وتعدي ً
موعد االقتراع صدر مرسوم أجرى تبدي ً
ال في تأليف
نحو من ث�لاث عشرة جلنة قيد عادية وعليا ،من بينها جلنة
ال��دائ��رة األول��ى في بيروت حيث هو مرشح ،األم��ر ال��ذي أثار
ت�س��اؤالت خاصة وان امل��رس��وم امل�ش��ار اليه ل��م يتضمن أسباب
التعديل التي أملت صدوره.
اال انه في الوقت عينه لم يورد هذا األمر في جملة األسباب
القانونية التي بنى عليها طعنه ،بل اكتفى بايراده كواقعة.
ج  -حصول ضغط كبير من مراجع دينية أو بواسطتها في تاريخ
 2009/6/6وه��و ف��ي ه��ذا يشير إل��ى ب�ي��ان ص��ادر ع��ن غبطة
ويفصل م�ق� ّدم الطعن ف��ي ه��ذا األم��ر -
البطريرك امل��ارون��ي،
ّ
فيقول:

42

اجمللس الدستوري

ان البيان موجه إلى املسيحيني بشكل عام والى املوارنة
بشكل خاص.
وان��ه يتضمن حت��ذي��راً م��ن مغبة إق��دام�ه��م على انتخاب
لوائح املعارضة ولوائح التيار الوطني احلر الذي ينتمي
اليه مق ّدم الطعن ألن «كيان لبنان في خطر محدق لذلك
يتوجب علينا ان نهزم امل�ش��روع ال��ذي يهدف إل��ى تغيير
وجه هذا الكيان».
ان النص امللزم بالتوقف عن االدالء بأي موقف إعالمي
مكتوب ام مسموع ومتعلق باالنتخابات ال ينطبق فقط
على املرشحني – بل يلزم كل جهة سواء دينية أو سياسية
بحيث ميتنع عليها ان ت��دل��ي ب��دل��وه��ا ح��ول االنتخابات
ضمن مهلة ثالثة أيام تسبق موعد االقتراع.
وان من يقف وراء هذا البيان هو جهة بل دولة أجنبية
بشخص املستشار السياسي في السفارة األميركية السيد
ف��ادي حافظ ال��ذي ن��ص البيان وع��رض��ه على السيدين
سمير فرجنية وفارس سعيد اللذين عرضاه الحقاً على
غبطة البطريرك فتبناه.
وان هذا البيان سحب من التداول اإلعالمي بقرار من وزير الداخلية،
فما كان من البطريرك اال ان أرسل بيانه إلى الناخبني بواسطة الرسائل على
هاتفهم اخلليوي.
 وانه نتيجة لهذا البيان تغ ّيرت قناعات الناخبني املسيحيني بسبباخلوف الذي حلقهم من البيان الصادر عن املرجعية الدينية الكبيرة.
ثاني ًا :في الوقائع التي حصلت في تاريخ 2009/6/7
وحتت هذا العنوان يدلي مقدم الطعن انه اتصل بعلم رفيقه في
الالئحة اللواء عصام ابو جمرة ان االقتراع يسير بشكل س ّيئ
جداً ،األمر الذي دفعه إلى التوجه إلى األقالم املشكو منها في
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مدرسة اإلمام علي بن ابي طالب فتبني له ان أحد الوزراء قد
أدخ��ل جمعاً من النسوة يبلغ عددهن نحواً من مئة ام��رأة إلى
داخ��ل قلم االق�ت��راع دفعة واح��دة وان رئيس القلم ك��ان ميسك
في يده عدداً من بطاقات الهوية باالضافة إلى عدد كبير آخر
موضوع أمامه على الطاولة ،األمر الذي يعتبر مخالفا ألحكام
قانون االنتخابات .كما كان يتواجد أيضاً في الغرفة املرشح من
الالئحة املنافسة السيد سيرج طورسركسيان.
وان��ه بحضور ال �ل��واء أب��و ج�م��رة مت وق��ف عملية االق �ت��راع بناء
لطلبه وبعد اتصال بوزير الداخلية الذي أعطى أمراً بذلك إلى
ان ّ
مت إخراج النسوة املوجودات في القاعة وانتظم بعدها سير
عملية االقتراع.
كما ان رئيس القلم د ّون في احملضر واقعة اإلشكال مع عبارة
«متت معاجلته».
وان ه��ذا اإلش�ك��ال ق��د وق��ع ف��ي الغرفة  5ف��ي القلم رق��م ،39
تقدم املستدعي باعتراض أمام جلنة القيد التي ر ّدت
ومن ثم ّ
اعتراضه في األساس.
وانه وردت معلومات إلى وزير الداخلية عن املخالفات املرتكبة
قبل وأثناء العملية االنتخابية أ ّدت إلى تغيير نتيجة االنتخابات
بشكل حاسم ،وتتعلق بقيام رئيسة املصلحة في املديرية العامة
ل�لأح��وال الشخصية ،وه��ي التابعة إل��ى جهة سياسية مناوئة،
بالتالعب بقوائم الشطب بإدراج أسماء ملؤيدي خصمه وبإسقاط
أسماء ملؤيديه فض ً
ال عن تأمني بطاقات الهوية للجهة املناوئة
بسهولة في حني كانت معامالت مؤيديه تتع ّثر ،مع االشارة إلى
ان أعمالها كانت مخالفة للقانون.
وانه ّ
مت القبض في مطار بيروت الدولي على س ّيدتني اقترعتا
بواسطة جوازي سفر مزورين ،وانه من احملتمل ان تكون هذه
الواقعة مع ّممة بحيث تؤثر في نتائج االنتخابات ،طالباً من
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-

هي:

املجلس التحقيق لرصد كافة حاالت التزوير.
وانه جرى دفع أموال للناخبني و ّ
مت شراء أصوات ،مسميا أحد
مخاتير ب�ي��روت على ان��ه ك��ان وسيطاً ف��ي األم��ر ،وه��و املختار
أحمد بيضون.

ثالث ًا :في أسباب الطعن
على األقوال املسرودة أعاله بنى املستدعي طعنه محدداً أسبابه بخمسة

 - 1مخالفة أحكام املادتني  68و 73من قانون االنتخابات بواسطة
احدى املرجعيات الدينية.
 - 2مخالفة أحكام املادة  68من قانون االنتخابات من قبل املطعون
في نيابته واملؤسسات االعالمية احلليفة له.
 - 3مخالفة أحكام امل��واد  79و 88و 90من قانون االنتخابات من
قبل رؤساء األقالم في مدرسة علي بن ابي طالب عبر الضغط
عليهم .
 - 4مخالفة قانون االنتخابات جلهة االقتراع بجوازات سفر مزورة.
 - 5املخالفة املتمثلة بالقيام بأعمال نقل قيود نفوس بطريقة مريبة
وغير مشروعة.
تقدم
وتبني ان املطعون في صحة نيابته السيد ميشال فرعون قد ّ
بالئحة مالحظات ودفاع طالباً فيها رد الطعن شك ً
ال وأساساً مدلياً باألسباب
التالية:
أ  -يطلب املستدعى ضده رد الطعن شك ً
ال:
لعدم صحة التوكيل اذ ان مقدم الطعن قد نظم وكالة للمحامي
موقع استدعاء الطعن قبل حصول االنتخابات ،أي في وقت لم
يكن فيه مقدم الطعن يتمتع بصفة املرشح اخلاسر.
الفتقار الطعن إلى عناصر النزاع االنتخابي ،اذ ن ّوه ان سبب
طعنه هو «وضع حد لتضليل الشعب اللبناني» ،وانه يطلب ابطال
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النتيجة في دائرة بيروت األولى برمتها في فقرة املطالب ،هذا
فض ً
ال عن االلتباسات التي اعترت طلب الطعن اذ يرد الكالم
أحيانا باسم اللواء عصام ابو جمرة ويرد الطلب أحيانا أخرى
بإبطال نيابة النائبة نايلة تويني.
ب  -وفي األساس ،يقول:
ان العملية االنتخابية كانت جد سليمة بدليل ظهور الطاعن
على شاشة املؤسسة اللبنانية ل�لإرس��ال قبيل إقفال صناديق
االقتراع وتصريحه بأن التنافس في دائ��رة بيروت األول��ى كان
رياضياً ودميقراطياً.
وان التعديل ف��ي جل��ان القيد ل��م يكن ل��ه أي تأثير ف��ي صحة
االنتخاب وسالمته.
وان بيان غبطة البطريرك املاروني جاء في صيغة عامة ومبدئية
دون ذك��ر أي اس��م أو جهة سياسية ،ف�ض� ً
لا ع��ن ان ال عالقة
للمطعون في نيابته بهذا البيان ،وال ثبوت أو إثبات أو دليل على
وجود تأثير حاسم لهذا البيان في نتيجة االنتخابات.
وانه جلهة مخالفة أحكام املادة  68من قانون االنتخابات من قبل
كل فإنه
املطعون في نيابته ،فانها ادعاءات بقيت دون إثبات ،وعلى ٍ
كان في وسع الطاعن والتيار الذي ينتمي اليه ان يردا على احلملة
االعالمية املزعومة وان يسلكا جميع السبل القانونية املتاحة.
وف��ي ما خص املخالفات في مدرسة االم��ام علي بن اب��ي طالب
فإنها ال تعدو كونها اشكاالت عادية عوجلت في حينه ومت بعد
ذل��ك انتظام عملية االق�ت��راع دون أي اع�ت��راض من قبل مندوب
الطاعن.
وان االقتراع من قبل سيدتني بواسطة ج��وازي سفر مزورين،
على فرض صحته ،ال يعدو كونه حالة فردية ال تؤثر في النتيجة
وال يجوز تعميمها ،فضال عن انه ال دليل على اقتراعهما ملصلحة
املطعون في نيابته.
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وان االدعاء بوجود عمليات نقل قيود نفوس بصورة غير قانونية
يخرج النظر فيه عن اختصاص املجلس الدستوري ،ذل��ك ان
نقل القيود هو من األعمال التمهيدية يطعن في صحتها امام
املراجع القضائية املختصة ،كما انه لم يثبت ان النقل قد حصل
بطريقة غير قانونية.
وفي هذا الصدد اورد املطعون في صحة نيابته جدوالً يتبني منه ان
عدد الناخبني السنّة ،وهم موضوع الشكوى ،قد زاد  405ناخبني بني العامني
 2000و 2005وانه زاد  552ناخباً بني األعوام  2005و ،2009وعليه يكون
االدعاء بالزيادة الكبيرة املؤثرة في النتائج في غير محله وغير صحيح.
 وأورد املطعون في نيابته جملة من اآلراء واالجتهادات القانونيةدعماً ملا أدلى به ،طالباً رد الطعن برمته شك ً
ال وأساساً.
وتبني ان املقر َرين قد استمعا إلى الفريقني ،كما إلى الشاهدين اللواء
عصام اب��و جمرة واحملامي ج��ورج راغ��ب ح��داد مبوجب محضرين على حدة
ض ّما إلى امللف،
ُ
وانهما استجوبا ك ً
ال من اآلنسة سوزان اخلوري يوحنا ،رئيسة مصلحة
النفوس في وزارة الداخلية ،والسيد وفيق نحيلي ،الكاتب في دائ��رة نفوس
بيروت ،واملختار أحمد بيضون ،مختار محلة األشرفية ،وذلك مبوجب محاضر
ض ّمت إلى امللف،
ُ
وتبني من أقوال املستمعني ما يأتي:
 في أقوال مق ّدم الطعن نقوال صحناوي.وق��د أف��اد ل��دى االستماع اليه ان��ه استنتج استنتاجاً تدخل األسماء
املذكورة في الطعن في اصدار بيان غبطة البطريرك ،بدليل انهم زاروه بعد
قيامهم بزيارة السفارة األميركية.
وان��ه يعتبر ان بيان غبطة البطريرك موجه ضده وضد التيار الذي
ينتمي اليه كون هذا البيان يصب في االجتاه نفسه الذي كانت اجلهة املنافسة
يسم
تعتمده ف��ي احلملة االنتخابية ،بالرغم م��ن ان البيان احملكي عنه ل��م
ِ
أحداً أو يذكر أي جهة سياسية ،مؤكداً انه كان لهذا البيان تأثير كبير على
الناخبني.
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 في أقوال الشاهد اللواء عصام أبوجمرة.وقد روى قصة االشكال الذي حدث في الغرفة رقم  5في القلم رقم
 39األش��رف�ي��ة ،وعندما سئل ع��ن تأثير ه��ذا االش�ك��ال على االق �ت��راع ،اكتفى
بالقول ان ما حصل كان غير قانوني.
 في أقوال سوزان اخلوري يوحنا،وقد نفت أي حت ّيز أو تص ّرف غير قانوني من قبلها أو حصول تدخل
معها من أي مرجع،
ون�ف��ت ح�ص��ول أي ن�ق��ل ق�ي��ود ن�ف��وس بطريقة غ�ي��ر ق��ان��ون�ي��ة مضيفة
ان ازدي��اد ع��دد الناخبني م��ر ّده إل��ى اع��ادة النظر في القوائم االنتخابية في
جميع ال��دوائ��ر االنتخابية بعد ان مت اعتماد بطاقة الهوية وأجريت مقارنة
بني قاعدة املعلومات اخلاصة بالذين يحملون بطاقات الهوية وبني القاعدة
العائدة للقوائم االنتخابية فتبني وجود عدد كبير لم ترد أسماؤهم في القائمة
االنتخابية فت ّمت إضافتها بعد التدقيق استناداً إلى سجالت النفوس.
 في أقوال الشاهد وفيق نحيلي.وقد أفاد أنه مكلّف بتنفيذ املعامالت املقترنة مبوافقة وزير الداخلية
ورئيس مصلحة النفوس ،وانه كان يتأ ّكد من قانونية املعلومات.
 في أقوال املختار أحمد بيضون.بالتوسط في رشوة الناخبني وانه ال علم له بنقل
وقد نفى كل تهمة
ّ
قيود بصورة غير قانونية.
 في أقوال الشاهد جورج حداد.وقد ك ّرر رواية االشكال الذي حصل في القلم  39غرفة  ،5إذ حضر
برفقة ال�ل��واء عصام اب��و ج�م��رة ،وأض��اف ان��ه ج��رى ات�ص��ال باملرشح ميشال
فرعون ،املطعون في صحة نيابته ،ال��ذي حضر إل��ى القلم ومتكن من اقناع
النسوة باخلروج منه.
وتبني انه مت االطالع على احملضر املوضوع من هيئة القلم  39غرفة
 ،5وعلى تقرير الهيئة املشرفة على االنتخابات وتقرير جلنة اخلبراء بخصوص
البيان احلسابي الشامل املقدم من املطعون في نيابته.
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بن ـ ــاء علـى مـا تقـ ّـدم:
فـي الش ــكل
مب��ا ان االن �ت �خ��اب��ات ج��رت ف��ي  2009/6/7وأع �ل �ن��ت نتيجتها في
،2009/6/8
وسجل في ديوان املجلس الدستوري في
ومبا ان الطعن احلالي ورد
ّ
تاريخ  2009/7/8برقم /12و ،2009/أي ضمن املهلة القانونية،
ومب��ا ان ال��وك��ال��ة ال �ص��ادرة ع��ن مقدم الطعن إل��ى وكيله ق��د تضمنت
صالحية «تقدمي وتوقيع الطعون االنتخابية عند اإلقتضاء» وال مانع من إعطاء
الوكالة في هذه الصيغة طاملا ان الفشل في االنتخابات هو أمر احتمالي ،وقد
حتققت هذه الصفة الحقاً،
ومب��ا ان��ه وان ج��اء ف��ي فقرة املطالب حت��ت بند «ث��ال�ث�اً» طلب ابطال
االنتخابات في دائرة بيروت األولى دون أي حتديد ،فانه في الفقرة «ثانياً»
قد ورد صراحة طلب اعالن عدم صحة نيابة النائب ميشال فرعون ،وبالتالي
يكون النزاع موجهاً ضد النائب ميشال فرعون،
وعليه يكون الطعن مستوفياً جميع شروطه الشكلية ،فينبغي قبوله
شك ً
ال .

تباعاً .

فـي األس ــاس
ان أسباب الطعن القانونية وهي كما مبينة سابقاً خمسة نبحث فيها

في السببني األول والثاني
ف��ي مخالفة أح�ك��ام امل��ادت�ين  68و 73م��ن ق��ان��ون االنتخابات
بواسطة احدى املرجعيات الدينية.
وفي مخالفة أحكام املادة  68من قانون االنتخابات النيابية من
قبل املستدعى ضده واملؤسسات االعالمية احلليفة له.
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مبا ان املستدعي يدلي بأن بيان غبطة البطريرك املاروني الصادر
في  2009/6/6يشكل وسيلة اعالن انتخابي سياسي للمستدعى ضده ،ال بل
كان وسيلة تخويف للمسيحيني من مغبة انتخاب املستدعي أو مرشحي التيار
الذي ينتمي اليه ،وان املطعون في صحة نيابته قد استفاد من هذا البيان،
ال بل ش��ارك في اص��داره «بطريقة إلتفافية» امنا دون ان يحدد كيفية هذه
املشاركة.
ومبا انه برغم هذا االدالء فإن الطاعن يسند طعنه إلى مخالفة أحكام
املادتني  68و 73من قانون االنتخابات وليس إلى مضمون البيان في ذاته ،بل
إلى قيام وسائل اإلعالم بنشره،
ومب��ا ان املستدعي يدلي أي�ض�اً ب��أن املستدعى ض��ده وبعض وسائل
اإلع�لام قد خالفوا أحكام امل��ادة  68من قانون االنتخابات بقيامهم بشكل
مستمر واض��ح مل��دة  35يوماً استم ّرت حتى إع�لان نتائج االق�ت��راع بحمالت
ال �ت��روي��ج واإلع�ل�ان االن�ت�خ��اب��ي ع��ن ط��ري��ق تنظيم امل �ق��اب�لات م��ع السياسيني
مستعملني الشتائم والقدح وال��ذم والتشهير وإط�لاق االتهامات والتحريض
الطائفي والعنصري،
ومبا ان املادتني  68و 73املشار اليهما ترتبان موجبات على وسائل
االعالم وليس على مصدر البيان أو قائل الكالم ،كما ترتب املادة  76من قانون
االنتخابات عقوبات تطال وسائل االعالم املخالفة ألحكام هاتني املادتني دون
ان ترتب أي مفاعيل على مصدر البيان أو مطلق الكالم أو حتى على املرشح
املعني،
ومبا انه لبحث مسؤولية املرشح عن أي بيان يصدره أو عن أي كالم
يطلقه أي مواطن ،في حال استفادة املرشح من هذا الكالم ،ينبغي التفريق
بني االدالء برأي سياسي أو قول يتناول شأناً من شؤون املجتمع وحياة األفراد،
وذلك في صيغة وصورة مبدئية ،وبني القول ،سواء كتابة أو شفاها ،ويتناول
مرشحا بالذم أو القدح أو التحقير ،أو يتضمن كل ما هو ممنوع قانونا،
ومبا ان االنتخابات النيابية هي ،أو يفترض ان تكون ،ساحة نقاش
ومجال منافسة سياسية بني مبادئ وأف�ك��ار وب��رام��ج وطموحات متس حياة
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املواطنني ،والكالم في هذه األم��ور مكفولة ومصانة حريته مبقتضى أحكام
املادة الثالثة عشرة من دستور لبنان،
ومبا انه واحلالة هذه ال ميكن وال يجوز اعتبار املرشح مسؤوالً عن
بيان أو قول يصدر عن مواطن لبناني ،أياً يكن هذا املواطن ،في إطار ما كفل
حريته الدستور،
ومبا انه ال ميكن اسناد أي مخالفة في هذا الصدد إلى املستدعى
ضده ،وعلى افتراض انه استفاد من هذا البيان ،فض ً
ال عن انه لم يثبت في
امللف وجود مثل هذه االستفادة وعبء إثباتها يقع على عاتق املستدعي،
ومب��ا ان��ه ال دل�ي��ل وال إث�ب��ات على صحة م��ا ي��دل��ي ب��ه املستدعي من
«مشاركة إلتفافية» للمستدعى ضده في اصدار البيان املنوه عنه،
ومبا انه من ناحية أخرى لم يقدم املستدعي الدليل أو بدء الدليل على
قيام املستدعى ضده مبخالفة أحكام املادة  68من قانون االنتخابات .فض ً
ال
عن ان هذه املادة تسري على وسائل االعالم وليس على املرشح نفسه،
ومب��ا ان��ه في كل ح��ال فإنه ك��ان بوسع املستدعي ان ي��رد على أقوال
املستدعى ضده ،وقد تبني من امللف انه قام بذلك،
ومبا انه على فرض ان املستدعى ضده قد جتاوز في كالمه باستعمال
تعابير خارجة عن نطاق ما هو واجب ،فإن هذا األمر كان مشتركاً بني الفريقني
ّ
معطلة لبعضها كما
كما تبني من امللف ،األمر الذي يجعل من هذه املخالفات
استق ّر عليه االجتهاد الدستوري،
ومبا انه تبعاً ملا تق ّدم ينبغي رد هذين السببني.
السبب الثالث :في مخالفة أحكام امل��واد  79و 88و 90من قانون
االنتخاب من قبل رؤساء األقالم في مدرسة االمام علي بن ابي طالب نتيجة
ضغط عليهم.
مبا ان مقدم الطعن أدلى بأن املخالفات التي حصلت في الغرفة 5
القلم  39األشرفية ،تؤدي إلى إعالن عدم قانونية االقتراع في هذا القلم،
ومب��ا ان رئ�ي��س هيئة القلم د ّون على احمل�ض��ر ح�ص��ول إش�ك��ال ّ
متت
معاجلته ودون ان يسجل مندوب الطاعن أي اعتراض،
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ومبا ان التحقيق املجرى من قبل املقررين بينّ ان األمر ال يعدو كونه
إشكاالً عاجله وزير الداخلية فعاد مجرى االقتراع إلى اإلنتظام ،وبالتالي ال
مجال العتبار هذا اإلشكال مؤثراً في إرادة الناخبني أو في نتيجة اإلقتراع،
وعليه ،ينبغي رد هذا السبب الثالث أيضا.
السبب الرابع :في االقتراع بجوازات سفر مز ّورة.
مبا أن الطاعن يدلي أن��ه حصلت واقعة تزوير إذ انتخبت سيدتان
سنداً جلوازي سفر مز ّورين،
ومبا أنه ال ميكن استناداً إلى هذه الواقعة تعميم وجود التزوير الذي
ال دليل عليه،
ومبا ان طلب الطاعن قيام املقر َرين بالتحقيق في هذا األم��ر لبيان
مدى انتشار التزوير هو طلب غير واقعي وغير منطقي اذ يقتضي التحقيق
في هوية كامل الهيئة الناخبة،
ومبا أن ال تأثير القتراع سيدتني بجوازي سفر مز ّورين على نتيجة
االنتخاب،
لذلك ينبغي رد هذا السبب.
السبب اخلامس :نقل قيود النفوس إلى دائرة بيروت االولى بصورة
غير قانونية.
مبا أن الطاعن يعرض أن عمليات نقل قيود النفوس وتبديل مكان
اإلقامة ألفراد الطائفة السن ّية قد ّ
مما أ ّثر على نتيجة
متت بشكل غير قانوني ّ
االقتراع،
ومبا أن التحقيق لم يث ّبت وجود أي نقل قيود غير قانوني ،بل تبني ان
الزيادة في العدد ناشئة عن إعادة النظر في القوائم االنتخابية على أسس
جديدة كما هو مبني في عرض الوقائع،
ومبا انه في كل حال فإن اإلجتهاد الدستوري مستقر على ان إعداد
القوائم االنتخابية واألخطاء التي تقع فيها هو أمر ال يدخل النظر فيه ضمن
اختصاص املجلس الدستوري اال اذا رافقه أو شابته عوامل غش وتزوير،
يقدم الطاعن أي دليل على
ومب��ا أن مثل ه��ذه األم��ور لم تثبت ول��م ّ
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حدوث أي منها ،مع أن عبء األثبات يقع عليه،
ومب��ا ان املقترعني ال�س� ّن��ة ف��ي ال��دائ��رة األول��ى ك��ان يبلغ  2187في
انتخابات سنة  2005وقد بلغ  3145في انتخابات  2009بحيث تكون الزيادة
في هذه الفترة بالغة  958مقترعاً،
ومبا أنه على فرض أن الزيادة هذه جاءت كلها نتيجة نقل قيود بصورة
غير قانونية ،وذلك مجرد افتراض ،و ّ
مت حسم هذه الزيادة من النتيجة ،فال
يكون من تأثير لها في نتيجة االنتخاب النهائية ذلك ان الفارق في األصوات
بني الفائز واخلاسر بلغ  3012صوتاً.
وعليه ينبغي رد هذا السبب ايضاً.
وأخيراً قد اشار الطاعن في عرضه الوقائع إلى حصول أعمال رشوة
وشراء أصوات ،اال انه لم يعتمد هذا سب ًبا للطعن ولم يورده ضمن األسباب
التي عددها.
يقدم
ومبا أن هذا القول بقي مجرد ا ّدعاء لم يقم عليه أي دليل ولم ّ
الطاعن أي اثبات عليه.
ومب��ا أن امل�خ�ت��ار أح�م��د ب�ي�ض��ون ن�ف��ى ل��دى اس�ت�ج��واب��ه ،األم ��ر جمل ًة
وتفصي ً
ال ،فعليه ينبغي إهمال هذا االدعاء.
له ــذه األسـ ــباب
وبعد املداولــــة،
يقرر املجلس الدستوري باإلجماع،
ً
أوال :في الشكل
ق �ب��ول امل��راج �ع��ة ش �ك� ً
لا ل��وروده��ا ض�م��ن امل�ه�ل��ة م�س�ت��وف�ي��ة لشروطها
القانونية.
ثاني ًا :في األساس
رد املراجعة أساساً.
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ثالث ًا
ابالغ هذا القرار إلى املراجع املختصة واملستدعي.
رابع ًا
نشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
قـراراً صـدر في 2009/11/25
األعضاء:
صالح مخيبر
زغلول عطيه

الصمد
سهيل عبد ّ
أنطوان خير

أسعد دياب

توفيق سوبره

انطوان مس ّره

أحمد تقي الدين

نائب الرئيس

الرئيس

طارق زياده

عصام سليمان
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رقم القرار2009/15 :
تاريخ2009/11/25 :
رقم املراجعة/17 :و2009/
ا ملست ــد عـ ـ ـ ــي  :السيد سركيس الياس سركيس ،املرشح اخلاسر عن املقعد
امل��ارون��ي ف��ي دائ��رة امل�تن ف��ي االن�ت�خ��اب��ات ال�ت��ي ج��رت في
.2009 /6/ 7
املستدعى ضده :النائب نبيل سبع نقوال ،املعلن فوزه عن املقعد املذكور.
ا ملـ ـ ـ ـ ــو ضـ ـ ـ ـ ــو ع  :الطعن في صحة انتخاب املستدعى ضده.
ان املجلس الدستوري،
امللتئم في مقره بتاريخ  2009/11/25برئاسة رئيسه الس ّيد عصام
سليمان وحضـور نائب الرئيس الس ّيد طارق زيـاده والسـاده األعضاء أحمد
تقي الديـن ،انطوان مسـ ّره ،انطوان خيـر ،زغلول عطيـه ،توفيق سـوبره ،أسـعد
الصمد وصالح مخيبر،
دياب ،سهيل عبد ّ
وبعد االطالع على ملف املراجعة وتقرير املقر َرين تبني ان املستدعي
تق ّدم من املجلس الدستوري بتاريخ  2009/7/8مبراجعة سجلت في القلم
حتت رق��م  2009/17طعن مبوجبها في صحة انتخاب الدكتور نبيل سبع
نقوال املعلن فوزه عن املقعد املاروني في دائرة املنت في االنتخابات التي جرت
بتاريخ  2009/6/7طالباً قبول الطعن في الشكل ،وفي األساس ابطال نيابة
املستدعى ضده وأدلى باألسباب اآلتية:
عندما متت دعوة الناخبني قبل شهرين من تاريخ االنتخاب ملس التيار
الوطني احلر ان شعب ّيته قد انحسرت وأنه يواجه موجة شعبية ضده نتيجة
امل��واق��ف السياسية املتطرفة التي اتخذها والف�ت�ق��اره إل��ى تقدمي اخلدمات
ملنطقة املنت وملواجهة هذه احلالة وضع خطة مواجهة هدفها تضليل الرأي
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العام وصرفه عن احلقيقة وتقييد إرادة الناخبني وهذه اخلطة هي متعددة
اجلوانب حتمل إعالماً مضل ً
ال واتهامات كاذبة واختالق افتراءات وضغوطات
ورشاوى وقد حملت هذه اخلطة النواحي اآلتية:
 - 1تعدد املخالفات والتجاوزات اإلعالمية
ان اخلطة االعالمية التي انتهجها التيار الوطني احلر تضمنت افتراءات
واتهامات وأخبار ملفقة واختالق روايات مضللة على شاشة  OTVالتي قامت
بالدور الرئيسي في ذلك وبواسطة االنترنت أيضاً ،وقد عمدت في هذا االسلوب
إل��ى تشويه ص��ورة امل��رش�ح�ين املنافسني م��ع اع�ت�م��اد ال�ق��دح وال ��ذم ،مم��ا أفقد
االنتخابات صدقيتها وسالمتها وأ ّثر على حرية الناخب ،وكل هذا كان انتهاكاً
ألحكام املادة  68من قانون االنتخاب رقم  ،2008/25خاصة وان محطة OTV
دأبت باستمرار وطوال احلملة االنتخابية على هذا السلوك املضلل بحيث أنها
بثت شريطاً م��زوراً  Montageتض ّمن هجوماً من قبل ميشال املر على األرمن
لتحريضهم عليه وبالتالي على الالئحة التي ينتمي اليها الطاعن مما حدا النائب
ميشال املر على تقدمي دعوى جزائية بحق احملطة املذكورة واملسؤولني فيها اذ
كانت حت� ّرف كل حادثة لتظهر فيها املرشح ميشال املر أنه وراء كل انحراف.
وأرفق الطاعن بطعنه قرصاً مدمجاً إلثبات ادعائه ،وقد ش ّكل هذا كله انتهاكاً
للدميقراطية أ ّثر تأثيراً كبيراً على نتيجة االنتخابات.
 - 2مخالفات وجت��اوزات بوضع عالمة تعريف وشكوك حول
زيادة عدد الناخبني األرمن ونقل قيود
أورد املستدعي ان الئحة التيار الوطني احلر عمدت إلى وضع عالمات
تعريف على بعض أوراق االق�ت��راع بذكر اس��م املرشح الفائز بالتزكية آغوب
بقرادونيان ،فاعتبر هذا االسم عالمة تعريف بالنسبة ألحد األقالم (رقم 52
برج حمود) وأبطلت نتائج االقتراع فيه ولكن لم يؤخذ بذلك بالنسبة لباقي
األقالم وعلى املجلس الدستوري ان يبطل هذه األوراق في سائر األقالم التي
يصل عدد املقترعني فيها إلى  600مقترع.
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كما أورد الطاعن مخالفات وجتاوزات ونقل قيود أدت إلى زيادة غير
طبيعية في عدد الناخبني األرمن مما أدى إلى الشك في صحة العدد بحيث
بلغت الزيادة  2500صوتاً باملقارنة مع لوائح االنتخابات الفرعية التي حصلت
عام  2007فيقتضي بالتالي عدم احتساب هذه الزيادة.
 - 3ضغوط ورشاوى وتهديدات أثّ رت على نتيجة االنتخاب
عرض املستدعي عدة حاالت عن هذه املخالفات وهي:
أ  -ضغوط مورست على الناخبني من الطائفة السريانية بسبب
قضية الكاهن األب الياس العكاري اذ ادعى الطاعن بأن هذا الكاهن قد
ارتشى ووزع أوراق �اً انتخابية باسم مطران السريان على عدد من الناخبني
لتأييد التيار الوطني احلر وأن املطران تدخل واسترجع بعض هذه األوراق
وأن الكاهن عاد واعتذر من النائب ميشال املر على ما فعله .اال انه عاد صباح
يوم االنتخاب وأعلن على شاشة  OTVأنه خطف من قبل جماعة املر .أ ّثر
هذا األمر على إنتخاب عدد من الناخبني السريان يقدر بحوالي  300ناخباً
يجب حسمها من النتائج خاص ًة وان دعوى جزائية أقيمت من مطران السريان
تبت.
ضد الكاهن ولم ّ
ب  -ضغوط مورست من قبل التيار الوطني احلر على ناخبي
بلدة املتني والقرى املجاورة
هذه الضغوط وما رافقها من حتريض من جراء خالف قضائي على
النطاق البلدي بني املتني وبتغرين أدى إلى خسارة املر والئحته حوالي 300
ناخباً من ناخبي املتني وجوارها.
ج  -تدخل جهاز أمني في االنتخابات واستغالل آليات الدفاع
املدني
أدلى الطاعن مبخالفات نتجت عن تدخل جهاز أمني في االنتخابات
باستعمال آليات الدفاع املدني من قبل مدير الدفاع املدني ملصلحة الناخبني
املؤيدين للتيار الوطني احل��ر وأب��رز ذل��ك بتسلّم آل�ي��ات إل��ى ملتزم حفريات
املدرسة في بسكنتا لينفذ أشغاالً خاصة التزمها في حفريات املدرسة ،كما
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أق��دم شقيق مدير ال��دف��اع املدني وزوج�ت��ه على العمل ملصلحة الئحة التيار
الوطني احلر ما أكسب هذه الالئحة  300ناخب يجب حسمها من النتائج
النهائية.
د  -امل��خ��ال��ف��ات وال���ت���ج���اوزات ف���ي األق��ل��ام ال���ت���ي ي��ق��ت��رع فيها
ا لشيعـة
هذه املخالفات حصلت في األقالم التي ينتخب فيها الشيعة في كل
من برج حمود واجلديدة والبوشرية وسد البوشرية وجنمت عن شراء أصوات
أثرت على حرية الناخب وقد أظهر ذلك برنامج «الفساد» على محطة اجلديد،
وأرفق املستدعي ملفاً في هذا املوضوع وطلب حسم أصوات الشيعة من الئحة
التيار الوطني احلر وإبطال األوراق العائدة لها.
هـ  -رشاوى وشراء أصوات في دكاكني خاصة
ف�ت�ح��ت اجل �ه��ة امل �ن��اف �س��ة دك��اك�ين خ��اص��ة ل �ش �ـ��راء األص� ��وات ف��ي كل
م��ن عينطورة وج��واره��ا واجل��دي��دة وال�ب��وش��ري��ة وس��د البوشرية وف��ي بسكنتا
وجوارها.
و  -تقدمي خدمات خاصة من قبل نائب رئيس بلدية بيت مري
نسب الطاعن إلى نائب رئيس بلدية بيت مري شقيق النائب غسان
مخيبر ان��ه ق � ّدم مساعدات وخ��دم��ات خ�لال احلملة االنتخابية من ميزانية
البلدية ملصلحة الالئحة املنافسة بحيث صرف أكثر من مئتي مليون ليرة مما
أدى إلى خسارة الئحة اإلنقاذ حوالي مئة صوت.
وخلص املستدعي إلى طلب قبول الطعن شك ً
ال وفي األساس إبطال
نيابة املستدعى ضده النائب نبيل نقوال وإعادة احتساب األصوات وإعالن فوز
املستدعي واال إبطال االنتخابات وإجراء إنتخابات جديدة عن املقعد املاروني
في دائرة املنت.
وتبني ان املستدعى ضده النائب نبيل نقوال تقدم بالئحة بتاريخ 30
وعار عن الصحة بدليل
متوز أدلى فيها بأن ما أثاره املستدعي مفتقر إلى إثبات
ٍ
انه في بعض ما تذرع به اعتبر ان شكوكاً قائمة فع ً
ال في صحة العدد.
كل فإن املخالفات املدلى بها ال عالقة للمستدعي بها بل تتعلق
وعلى ٍ
بالنائب ميشال املر وال تأثير لها عليه خاصة ان ما نسب إلى محطة OTV
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يرجع إل��ى تاريخ سابق اللتحاق املستدعي بالئحة االن�ق��اذ املتنية فال تكون
احللقة موجهة بالتالي ضده.
أما جلهة املخالفات االعالمية املدعى بها فهي ال تخرج عن احلمالت
املضادة واجلهة املنافسة متلك أو تتوافر لها وسائل إعالمية تعتمدها وكان حق
الرد متاحاً لها حتى أنه طلب من املستدعي الظهور على شاشة  OTVورفض،
ونفى املستدعى ضده صحة باقي االدعاءات ،وطلب بالنهاية رد الطعن للغموض
ولعدم جدية األسباب املدلى بها وعدم صحتها ولعدم مسؤوليته عنها وكذلك
لعدم تأثيرها على صحة االنتخاب نظراً للفارق الكبير في األصوات.
ـاء عليـ ــه
بنـ ـ ـ ـ ً
ً
أوال :فـي الشـ ــكل
مبا ان املستدعي قدم مراجعة الطعن إلى املجلس الدستوري بتاريخ
 2009/7/8وسجلت في القلم حتت الرقم  2009/17ونتيجة االنتخابات
كانت قد أعلنت بتاريخ  2009/6/8فتكون مراجعة الطعن واردة ضمن املهلة
القانونية ومستوفية شروط املادة  24من قانون انشاء املجلس الدستوري رقم
 93/250وامل��ادة  46من قانون النظام الداخلي للمجلس رقم 2000/243
وبالتالي مقبول شك ً
ال.
ثانيـ ًا :فـي األس ــاس
مبا ان املستدعي أثار عدة أسباب تأييداً للمراجعة التي قدمها مما
يقتضي بحثها تباعاً.
 - 1خطة التيار الوطني واملخالفات االعالمية
مبا ان املستدعي يدلي بأن احلملة االعالمية التي خطط لها التيار
الوطني احل��ر ال��ذي ينتمي اليه املستدعى ض��ده كانت مضللة ل�ل��رأي العام
واختلقت افتراءات واتهامات كاذبة وتضمنت إثارة للنعرات الطائفية واملذهبية
والعرقية مما يخالف أحكام املادة  68من قانون االنتخاب،
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ومب��ا ان��ه يفترض ف��ي تطبيق أح�ك��ام امل��ادة  68م��ن ق��ان��ون االنتخاب
التمييز الواضح بني احلمالت االنتخابية التي تندرج ضمن طبيعة التنافس
االنتخابي املشروع الذي هو نزاعي وتنافسي ويتيح للناخبني امكانية محاسبة
املرشحني على أقوالهم ومواقفهم وبرامجهم وب�ين التشهير وال�ق��دح والذم
والتجريح وإثارة النعرات الطائفية واملذهبية والعرقية وحتريف املعلومات أو
تزييفها،
ومبا ان األمر طبيعي وضروري في احلالة األولى أما الناحية الثانية
فقد كان سلوك املتنافسني االعالمي فيها خارجاً عن املألوف فبدالً من السعي
إلى إعالم موضوعي استعمل اإلعالم ليزيد الشرخ بني املتنافسني ويخرج في
أكثر األحيان عن املسؤولية املوضوعية في التعاطي في الشأن العام.
وف��ي ه��ذا املجال تقاسم الطرفان في أكثر األح�ي��ان ه��ذا ال��دور وكان
مبقدور املستدعي أو الالئحة التي ينتمي اليها ان ي��رد مبا يدحض ما يشكو
منه،
ومبا ان اجتهاد املجلس الدستوري دأب على رفض اإلعتداد باحلمالت
املغرضة اذا كانت متبادلة واذا كان من املمكن ال��رد عليها ضمن متسع من
الوقت ومجابهتها ،وليس بالتالي من شأنها أن تؤثر على ارادة الناخب،
ومبا ان املستدعي لم يثبت اية مخالفة اعالمية طالته شخصياً كما
يتقدم بأية شكوى بهذا الشأن لدى الهيئة املشرفة على االنتخابات
انه لم
ّ
وبالتالي يقتضي رد أقواله لهذه اجلهة،
املسجل لتحريض األرمن على النائب ميشال
ومبا أنه جلهة الشريط
ّ
املر والذي عرض على شاشة  OTVوان كان ما احتواه من دبلجة قد يخرج
عن قواعد مهنة االعالم اال أنه لم يوجه ضد املستدعي ولم يتناوله شخصياً
ولم يثبت مدى تأثيره عليه خاصة وأنه انض ّم إلى الئحة اإلنقاذ املتنية بعد
بث هذا الشريط ،وكان حزب الطشناق ،املمثل لألكثرية األرمنية ،قد حسم
موقفه وأعلن تأييده للمرشح ميشال املر من الئحة االنقاذ املتنية دون غيره
من أعضاء هذه الالئحة،
ومبا أنه فض ً
ال عما تقدم فإن قانون االنتخاب في ما يتعلق باحلملة
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االعالمية ر ّت��ب ج��زءاً م��ن املسؤولية على وس��ائ��ل االع�لام نتيجة املخالفات
املرتكبة ولم يرتب جزءاً من املسؤولية على املرجع السياسي أو غيره،
ومبا انه يقتضي تبعاً لذلك رد ادعاء املستدعي لهذه اجلهة.
 - 2املخالفات املتعلقة بعالمة التعريف والشكوك حول زيادة
عدد الناخبني األرمن ونقل القيود
مبا ان املستدعي يتذرع بوجود أوراق حتمل عالمة تعريف وبشكوك
حول زيادة عدد الناخبني األرمن،
ومبا ان إضافة اسم النائب بقرادونيان على بعض أوراق االقتراع ال
يشكل عالمة تعريف مبطلة ،اذ ان عالمة التعريف املبطلة هي تلك التي يثبت
اللجوء اليها بشكل منظم في سبيل خرق مبدأ سرية االقتراع واذا كانت األوراق
ومقدمة للناخبني بشكل يخرج عن التشكيلة العادية ألسماء املرشحني
محضرة
ّ
ّ
ويسمح بالتالي معرفة هؤالء الناخبني وما اذا كانوا قد اقترعوا لصالح مرشح
دون آخ��ر وه��ذا ال ينطبق على األوراق املثار موضوعها من قبل املستدعي،
وبخاصة ان آغوب بقرادونيان مرشح في دائرة املنت الشمالي فاز بالتزكية،
ومبا انه لم يكن من موجب إلبطال هذه األوراق في القلم رقم  52برج
حمود خالفاً ملا ذهبت اليه عن غير حق جلنة القيد بإبطال نتائج ذلك القلم،
ومبا أنه يقتضي تبعاً لذلك تصحيح النتيجة وضم األصوات التي نالها
املستدعي واملستدعى ضده إلى النتيجة النهائية بحيث يزاد  14صوتاً للسيد
سركيس سركيس و 412صوتاً للسيد نبيل نقوال،
ومبا ان الشكوك حول زيادة عدد الناخبني األرمن التي أثارها املستدعي
ال تخرج عن نطاق العموميات التي تفتقر إلى الدليل الذي ترتكز عليه،
ومبا ان التدقيق من قبل املجلس الدستوري في األق�لام التي اقترع
فيها األرمن بينت ان عدد املقترعني من هؤالء بلغ  12647مقترعاً ما يعني
ان ليس هناك زيادة غير طبيعية في عدد املقترعني األرمن.
 - 3في املخالفات والتجاوزات الناجتة عن ضغوط وتهديدات
ورشاوى وتأثيرها على الناخب
مبا ان املستدعي عدد حاالت ضمن هذا الباب سنتناولها بالبحث تباعاً:
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أ  -قضية الكاهن الياس العكاري
مبا ان املستدعي يتذرع بقضية الكاهن الياس العكاري وإقدامه على

توزيع أوراق على عدد من الناخبني ملصلحة الفريق املنافس ث ّم انكشاف أمره
من قبل مطران السريان جورج صليبا والتذرع بخطفه،
ومبا ان تصرفات هذا الكاهن لم يتبني أنها أ ّثرت على نتيجة االنتخاب
اذ توزعت أص��وات السريان األرث��وذك��س بني الالئحتني وبالتالي يقتضي رد

السبب املدلى به.

ب  -قضية بلدية املتني

مبا ان إثارة قضية النزاع القضائي بني بلديتي املتني وبتغرين يستند

إلى واقعة قضائية موضوع تداول في املجال العام احمللي ولم يثبت تأثيرها
على إرادة الناخبني في دائ��رة املنت الشمالي ،وال ميكن اجل��زم مبدى تأثيره
على نتائج االنتخاب.

ج  -قضية تدخل جهاز أمني

ومبا ان االدعاء بحصول تدخل من جهاز أمني واستغالل الدفاع املدني
آللياته ملصلحة الفريق املنافس بقي مجرداً عن أي دليل مع العلم ان تدخل

الدفاع املدني وتقدمي املساعدة هو واجب من واجباته جتاه اجلميع وقد بينّ
التحقيق انه تدخل ضمن هذا النطاق دون تفريق بني فريق وآخر.
د  -جلهة الرشاوى

مبا ان املستدعي تذرع بوجود دكاكني في أكثر من بلدة لشراء األصوات
من قبل الفريق املنافس ولم يقدم دلي ً
ال يثبت ذلك ونتيجة استجواب بعض

من وردت أسماؤهم من قبل املستدعي ،لم يتبني ان هناك رش��اوى من قبل
املستدعى ضده.
هـ  -قضية بلدية بيت مري
مبا ان املستدعي أث��ار انحياز نائب رئيس بلدية بيت م��ري وتقدمي
مساعدات مالية وخدمات ملصلحة ناخبي الفريق املنافس،
ومبا انه تبني ان القرارات التي اتخذها املجلس البلدي بهذا الشأن لم
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ينفرد بها نائب رئيس البلدية بل اتخذت من قبل املجلس البلدي الذي يضم
أعضاء متعددي االنتماءات وطالت مستفيدين من جميع االجتاهات دون أي
متييز وتندرج في اطار اخلدمة العامة البلدية.
ويقتضي رد ادعاءات املستدعى ضده
و  -املخالفات في األقالم التي يقترع فيها الشيعة
ومبا ان املخالفات املدعى حصولها في األقالم التي ينتخب فيها ناخبون
م��ن الطائفة الشيعية ورد احل��دي��ث عنها ف��ي برنامج «ال�ف�س��اد» على تلفزيون
اجلديد،
ومبا ان هذا البرنامج وما ورد فيه ال يشكل بحد ذاته وسيلة إثبات
يعتد بها خاصة وان أحد املتكلمني في هذا البرنامج والذي أثار االتهام قد
اوقف مما يدل على عدم جدية مزاعمه،
ومبا انه يقتضي في ضوء ذلك رد االدع��اء لهذه اجلهة لعدم تأثيره
على ارادة وحرية الناخبني من الطائفة الشيعية،
ومبا انه في ضوء ما تقدم ،يقتضي رد جميع األسباب املثارة من قبل
املستدعي لعدم ثبوت بعضها ولعدم تأثير بعضها اآلخر تأثيراً حاسماً على
ارادة الناخبني وحريتهم وبالتالي على نتائج االنتخاب.
لهــذه األســباب
وبعـد املداولـة،
يقرر املجلس الدستوري باإلجماع:
ً
أوال :في الشكل
ق �ب��ول امل��راج �ع��ة ش �ك� ً
لا ل��وروده��ا ض�م��ن امل �ه �ل��ة ،م�س�ت��وف�ي��ة شروطها
القانونية.
ثاني ًا :في األساس
 - 1تصحيح نتائج االن�ت�خ��اب��ات ال�ت��ي ج��رت ف��ي دائ ��رة امل�تن بحيث
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يضاف  14صوتاً إل��ى نتيجة السيد سركيس سركيس و412
صوتاً إلى نتيجة السيد نبيل نقوال.
 - 2رد طلب الطعن املقدم من السيد سركيس سركيس.
ثالث ًا
ابالغ هذا القرار إلى املراجع املختصة واملستدعي.
رابع ًا
نشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
قـراراً صـدر في 2009/11/25
األعضاء:
صالح مخيبر
زغلول عطيه

الصمد
سهيل عبد ّ
أنطوان خير

أسعد دياب

توفيق سوبره

انطوان مس ّره

أحمد تقي الدين

نائب الرئيس

الرئيس

طارق زياده

عصام سليمان
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رقم القرار2009/16 :
تاريخ2009/11/25 :
رقم املراجعة/5 :و2009/
ا ملست ـ ــد ع ـ ـ ـ ــي  :حسن محمد يعقوب  -املرشح اخلاسر عن املقعد الشيعي
ف��ي دائ��رة زح�ل��ة ،ف��ي دورة ال�ع��ام  2009النتخاب مجلس
النواب.
املستدعى ضده :عقاب عقاب صقر املعلن فوزه عن املقعد املذكور.
ا مل ـ ـ ـ ــو ض ـ ـ ــو ع :

الطعن في صحة نيابة املستدعى ضده.

ان املجلس الدستوري،
امللتئم في مقره بتاريخ  2009/11/25برئاسة رئيسه الس ّيد عصام
سليمان وحضـور نائب الرئيس الس ّيد طارق زيـاده والسـاده األعضاء أحمد
تقي الديـن ،انطوان مسـ ّره ،انطوان خيـر ،زغلول عطيـه ،توفيق سـوبره ،أسـعد
الصمد وصالح مخيبر.
دياب ،سهيل عبد ّ
بعد االطالع على ملف املراجعة وعلى تقرير العضوين املقر َرين،
مبا ان املستدعي السيد حسن محمد يعقوب تقدم من هذا املجلس
تسجلت بالرقم /5و 2009/يعرض مبوجبها ما
بتاريخ  2009/7/7مبراجعة
ّ
ملخصه :
ّ
في تاريخ  2009/6/7خاض الطاعن والئحة الكتلة الشعبية
االنتخابات النيابية في دائ��رة زحلة في جو مشحون بأشكال
التحريض الطائفي واملذهبي املستند إلى إثارة الغرائز وحض
عناصر األمة على التناحر ،والى اختالق الوقائع ونسجها ،والى
استعمال ك��ل م��ا ه��و غير م�ش��روع م��ن أج��ل التأثير ف��ي املناخ
السياسي وتشويه التمثيل الشعبي وتفريغ النظام الدميقراطي
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من محتواه ،في ظل غياب تكافؤ اإلمكانات اإلعالمية واملالية.
كان الفتاً ما سبق ورافق العملية االنتخابية من مخالفات جسيمة
للقانون :من شراء الذمم ونقل جماعي لقيود الناخبني من دون
خرق لسقف االنفاق والتهويل على
مبرر عملي أو قانوني ،ومن
ٍ
الناخبني والتزوير والتأثير املباشر في إرادتهم وحريتهم في
اختيار مم ّثليهم من خالل سلطة املال وصرف النفوذ والتشهير
املمنهج والترهيب يوم االقتراع وأثناء عملية فرز األصوات في
األق�لام وجل��ان القيد ألن معركة زحلة ه��ي أ ّم امل�ع��ارك وعلى
نتيجتها يتحدد مصير قوى  14آذار.
كان اإلنقسام سياسياً والتنافس قائمني بني فريقي  8و 14آذار
بعيداً عن البرامج االنتخابية والوطنية واالجتماعية كالتنمية
واإلمناء املتوازن.
ومبا ان املستدعي إعتمد في مراجعته قسمني :األول يتعلق باملخالفات
احلاصلة في فترة احلملة االنتخابية ،واستمرت حتى يوم االقتراع ،والثاني
يعود للمخالفات املرتكبة يوم االقتراع بالذات.
ففي القسم األول يعرض الطاعن لعدة مخالفات هي التالية:
 - 1نقل وإضافة سياسية وجماعية لقيود الناخبني في دائرة زحلة،
في عملية نقل نفوس ممنهجة من دائرة بعلبك وقراها وحتديداً
من عرسال ملصلحة «زحلة بالقلب» خالفاً ملبدأ امل�س��اواة بني
املرشحني ،وألحكام القانون وبخاصة جت��اوزاً ألحكام املادتني
 26و 32م��ن ق��ان��ون االنتخاب وق��د بلغ ع��دد املنقولة نفوسهم
 15918ن��اخ�ب�اً ،اق �ت��رع منهم  6745م�ق�ت��رع�اً ،وه��ذه العملية
استوجبت إضافة  341سج ً
ال جديداً لم تكن واردة في لوائح
الشطب املعتمدة في انتخابات العام  2005مع وجود نحو 38
من أسماء العائالت التي ثبت أن عائلتني منها أو ثالثاً لها رقم
السجل نفسه .ويعتبر الطاعن ان هذه املخالفة اجلسيمة تش ّوه
العملية االنتخابية وتفسد نتيجتها ،وان املجلس الدستوري هو
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صاحب اإلختصاص للنظر في هذه املخالفات.
 - 2ف��ي ال�ف�ق��رة ال�ث��ان�ي��ة ي�ت�ن��اول ال�ط��اع��ن االن �ف��اق االن�ت�خ��اب��ي ،فمن
نحو أول يتناول عملية استقدام اللبنانيني من اخلارج ونفقات
ٍ
أن عددهم بلغ عشرة
سفرهم ومصاريف إقامتهم بحيث يعتبر ّ
آالف منتخب وبلغت حصة املطعون بنيابته من النفقات 4.3
�ان يعرض لنفقات االع�لان��ات ويق ّدر
نحو ث� ٍ
مليون دوالر .وم��ن ٍ
مساهمة هذا األخير فيها مببلغ  536ألف دوالر أميركي ملدة
أسبوعني بحيث يصبح م�ت�ج��اوزاً سقف اإلن�ف��اق متى احتسب
مجموع نفقات حملته االنتخابية.
 - 3يعتبر الطاعن في الفقرة الثالثة ثبوت الرشوة االنتخابية كونها
األك �ث��ر ش�ي��وع�اً اذ ت�ن��اول�ت��ه وس��ائ��ل االع�ل�ام احمل�ل�ي��ة واألجنبية
واألك�ث��ر ت��داوالً شعبياً وجماهرياً وي��ذك��ر واق�ع��ة حتويل سبعة
وع�ش��ري��ن م�ل�ي��ار ل�ي��رة لبنانية م��ن امل �ص��رف امل��رك��زي إل��ى بنك
البحر املتوسط فرع شتورة أو زحلة يومي  5و 6حزيران سنة
 2009ويتساءل عن كيفية سحب ه��ذا املبلغ وع��ن اجلهة التي
سحبته واملستفيدين وألي سبب أو غاية ويضع سؤاله في عناية
املجلس الدستوري للقيام باالستقصاءات الالزمة حوله ،كما
يتهم اجلهة املنافسة بعملية دفع املال لشراء الضمائر ويذكر
مختار الفرزل ومختار امليدان الشرقي وسواهما من األشخاص
املذكورة أسماؤهم الذين حقق معهم رجال مخفر درك زحلة.
 - 4ف��ي ه��ذه ال�ف�ق��رة يشكو ال�ط��اع��ن م��ن م�خ��ال�ف��ة ق��واع��د وأصول
االعالم االنتخابي ،لناحية عدم التوازن في الظهور االعالمي
ع�ب��ر ش�ت��ى وس��ائ��ل االع�ل�ام احمل�ل�ي��ة واألج �ن �ب �ي��ة ال �ت��ي جتنّدت
خلدمة مرشحي قوى  14آذار وعدم حيادية هذه الوسائل التي
استعملها املرشحون املنافسون ملخالفة أحكام امل��ادة  68من
قانون االنتخاب واستعمالهم خطاب التخوين والتخويف وإثارة
ال�ن�ع��رات الطائفية واملذهبية والعرقية والتشهير والتجريح
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والقدح والذم ومنها إقدام املطعون بنيابته على اتهام الطاعن
بالنصب واالح�ت�ي��ال وإب ��راز مستندات ادع��ى ان�ه��ا تدينه على
الرغم من ص��دور حكم قضى بأنها م��زورة ،كما اتهمه بالقتل
ويتابع الطاعن شاكياً مخالفة أعضاء الالئحة املنافسة أحكام
املادة  71من قانون االنتخاب جلهة استخدام السلطة والنفوذ،
ف��أق��ام��وا امل�ه��رج��ان��ات ف��ي امل��راف��ق العامة وال��دوائ��ر احلكومية
واجل��ام�ع��ات وامل ��دارس الرسمية واخل��اص��ة ،واستغلوا املواقع
ال��دي�ن�ي��ة وأط �ل��ق داع �م��وه��م اخل�ط��ب احمل��رم��ة ح�ت��ى ف��ي الوقت
الضائع مما أ ّثر تأثيراً عميقاً في إرادة الناخبني ودفعهم خوفاً
ورهبة إلى التصويت لالئحتهم.
وفي القسم الثاني يعرض الطاعن املخالفات املرتكبة يوم االقتراع
ويعتبرها بالعشرات ومثبتة في محاضر أق�لام االق�ت��راع من قبل املندوبني،
ويع ّدد الطاعن األق�لام التي شابها برأيه اخلطأ اجلسيم من توقيف عملية
االقتراع إلى إرهاب املندوبني ،وافتعال اإلشكاالت األمنية لدرجة إلقاء قنبلة
وإط�لاق نار إلى ورود أخطاء في عدد الناخبني وال��ى اختفاء قلم كرك نوح
 ،87إلى ورود قلم غير مش ّمع وب��دون لوائح شطب (قلم سعدنايل  )166إلى
وج��ود أص��وات حصل عليها الفريقان يفوق عددها مجموع ع��دد املقترعني،
إل��ى األخ�ط��اء احلاصلة ف��ي عمليات ال�ف��رز ،إل��ى ع��دم االع �ت��داد باملراجعات
واالعتراضات على أسماء غير واردة في القوائم االنتخابية .ويضع الطاعن
جدوالً مبا يعتبره مجموع أصوات يجب ان حتذف من مجموع األصوات التي
نالها املطعون بنيابته أو على األقل تدخل في دائ��رة الشك وتضرب صدقية
االنتخاب.
وينتهي الطاعن إلى طلب قبول املراجعة شك ً
ال لتقدميها من ذي صفة
وضمن املهلة القانونية وإع�لان بطالن نيابة املطعون بصحة نيابته وإعالن
فوز الطاعن باملقعد النيابي واستطراداً وفي حال تعذر حتقق املطلب الثاني،
إعالن عدم صحة العملية االنتخابية وإعادة االنتخاب عن املقعد الشيعي محل
الطعن.
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ومبا ان املستدعى ضده السيد عقاب صقر ،بواسطة وكيله أجاب على
الطعن بتاريخ  2009/7/27طالباً رده شك ً
ٍ
مستوف
ال في ما اذا تبني انه غير
الشروط القانونية ورده أساساً ألنه مجرد من كل إثبات وألن الطاعن بنى طعنه
على الشائع واجلماهيري ،وعلى سبيل املثال وحتليل النسب ،ولعدم ارتباط
املستندات بالطعن وباملطعون ض��ده ورده لعدم الصحة واجلدية والقانونية
ولعدم الثبوت ويد ّون احتفاظ املطعون بنيابته مبداعاة الطاعن بجرم االفتراء
والقدح وال ّذم.
وهو يعرض لناحية الشكل ،ان الطعن مردود عم ً
ال بقاعدة «ال يحق
ألح��د أن ي�ت��ذرع بوقاحته» وألن املستدعي يق ّر باستحالة االث�ب��ات وإلبرازه
مستندات غير رسمية وغير دقيقة وال تتضمن دلي ً
ال على ادعاءاته وال تشكل
بدء ب ّينة حتى متكن املجلس من ممارسة رقابته والبدء بالتحقيق .وفي قسم
األساس يرد املطعون بصحة نيابته على ما أثاره الطاعن وفق اآلتي:
ان ادعاء الطاعن بعملية نقل النفوس خالفاً للقانون وقبل أشهر
من االنتخابات هو ادع��اء غير صحيح ويشكل طعناً بصدقية
وزارة الداخلية التي ردت بلسان الوزير نافية الزعم اخلاطئ.
ان الشكوى من أعمال الرشوة واالنفاق االنتخابي واستقدام
اللبنانيني من اخل��ارج وحتويل مبالغ كبيرة من امل��ال ،لم تتعد
ن على البرهان والب ّينة وافتقدت إلى
الشائع والشيوع ول��م تب� َ
احلجة والدليل املقنعني والى عالقة املطعون بنيابته باألعمال
تقدم الطاعن بشكوى أو تسجيل إعتراض-
املشكو منها ،وعدم ّ
ب��ل اشتراكه ه��و وأف��راد الالئحة التي ينتمي اليها ف��ي شراء
األص���وات .أم��ا جل�ه��ة ال�ت�ه��دي��د بالقتل وال��رش��وة ال�ت��ي رافقت
االنتخاب والتي قدم املستدعي تأييداً لها ،بعض االفادات ،فإنه
يصعب الركون اليها ،إضافة إلى كونها حوادث إفرادية متفرقة
لم يثبت تأثيرها على النتيجة.
ال دخ ��ل وال ع�لا ق��ة ل�ل�م�ط�ع��ون ب�ن�ي��اب�ت��ه ب��اخل�ط��ب والتصاريح
ال�ت��ي ص��درت ع��ن امل��راج��ع السياسية واالج�ت�م��اع�ي��ة والدينية
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والتي يزعم الطاعن بأنها أثارت النعرات الطائفية واملذهبية
والعرقية ،وتعدت بالقدح وال� ّذم والتشهير والتجريح وخالفت
أحكام املادة  68من قانون االنتخاب ،وال حول له وال قوة ملنع
ص��دوره��ا وال�ت��أث�ي��ر ف��ي مطلقيها بحيث ال تترتب جت��اه��ه أية
تبعة جراء ذلك ،وهو يعيب على الالئحة املنافسة ومن وراءها
وإطالق اخلطب والتصاريح وإلقاء املناشير الستنهاض مشاعر
الكراهية والتفرقة وتوسلهم وسائل االعالم إلطالق األكاذيب
وتلفيق التهم الباطلة كزعمهم ع��زوف الدكتور أبوخاطر عن
الترشيح.
وفي مطلق األحوال يتابع املستدعى ضده ،انه كان على الطاعن
اللجوء إلى الرد لدحض ما يشكو منه وللدفاع عن نفسه وعن
ّ
خطه وكان له متسع من الوقت لذلك ،عدا ان األفعال املدعى
بها على فرض حصولها ال تؤثر في ارادة الناخبني التي ع ّبرت
صراحة عن تب ّدل في املزاج والصوت الزحليني.
الزعم بوجود عيوب شابت العملية االنتخابية وبوجود خلل في
أق�لام االق �ت��راع ،تدحضه صحة احمل��اض��ر ل��دى أق�لام االقتراع
وأمام جلان القيد ،وأقوال الطاعن املتصفة بالعامة واملفتقرة إلى
اجلدية والدقة ،واملرفوضة من املجلس الدستوري الذي يستند
في حتقيقاته إلى ب ّينة أو بدء ب ّينة والذي ال يتوقف عند االتهامات
غير الثابتة واالفتراءات غير املدونة في محاضر أقالم االقتراع.
ومب��ا ان املطعون بصحة نيابته رد بالتفصيل على النقاط امل�ث��ارة من
الطاعن وأكد على عدم وجود مخالفات في أقالم االقتراع بدليل عدم تدوين هذا
األخير اعتراضات أو حتفظات وعدم تقدمه بشكاوى بذلك ،واعتبر ان إجراءات
وضع القوائم االنتخابية نفذت وفق أحكام القانون وضمن املهل القانونية التي لم
يتقيد بها الطاعن لطلب التصحيح من قبل جلان القيد في حال وقوع أخطاء كما
لم يلجأ في حال اعتبر تعميم وزارة الداخلية الصادر في  2008/11/18غير
قانوني ،إلى تقدمي مراجعة أمام مجلس الشورى خالل مهلة الشهرين القانونية
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باعتبار ان األمر يخرج عن اختصاص املجلس الدستوري الذي يستعيد صالحياته
اذا ثبت وجود تزوير أو غش ،ويعتبر املطعون في صحة نيابته أخيراً ان املخالفات
املشكو منها من قبل الطاعن ال وج��ود لها وف��ي كل ح��ال ال تتصف باجلسامة
واخلطورة وال تؤثر تأثيراً حاسماً في النتيجة وبخاصة مع الفارق املريح في
األصوات ومع غياب الرابط بينها وبني فوز املطعون بنيابته.
كل من الطاعن
ومبا ان املقر َرين استمعا في جلسة  2009/8/21إلى ٍ
واملطعون بصحة نيابته على حدة ومبفرده،
ومب��ا ان��ه بتاريخ  2009/9/4وردت م��ذك��رة توضيحية م��ن الطاعن
أوج��ز فيها ما بسطه في استدعاء طعنه ،وع��اب فيها على املطعون بنيابته
مناقشته – في رده – أقواالً ومستندات لم يدلِ بها الطاعن ولم يثرها وع ّدد
الصفحات املتضمنة ردوداً ال تتعلق بالطعن.
ومبا انه بتاريخ  ،2009/9/8بالرقم الصادر /41ص ،أرسل رئيس
املجلس الدستوري كتاباً إلى معالي وزير الداخلية والبلديات ،يطلب اليه فيه
اإلف��ادة ع ّما اذا جرت عمليات نقل نفوس إلى دائ��رة زحلة من دوائ��ر أخرى
مبقتضى قرارات صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات ،وعند االيجاب ،بيان
تواريخها وأساسها القانوني ،كما واالف��ادة عن سبب ورود أسماء لعائالت
مختلفة في سجل واحد في بلدة واحدة ،وسبب وجود أرقام سجالت جديدة
وهل هي مستوفية الشروط،
ومب��ا ان اجل��واب ورد م��ن معالي وزي��ر الداخلية والبلديات مبوجب
كتاب صادر عنه بتاريخ  2009/9/17مرفق به كتاب املديرية العامة لألحوال
الشخصية تاريخ  2009/9/16املتضمن املعلومات املطلوبة (وفيه ثبوت صحة
تنفيذ معامالت تبديل املكان ألربعماية وأربعة أشخاص حتى 2007/12/5
مع بعض املستندات املضمومة)،
ومبا ان املقر َرين استمعا بتاريخ  2009/10/8إلى كل من مدير عام
األحوال الشخصية اآلنسة ندى الكستي ،والى رئيسة دائرة النفوس في البقاع
اآلنسة أدما زخيا ومأمور نفوس زحلة جوزف مشعالني ،وفي التاريخ عينه،
وفي ضوء افادة املدير العام لألحوال الشخصية ،كلفا هذه األخيرة مباشرة
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ومبوجب كتاب تسلّمته باليد ،ايداع املقر َرين إفادة بعدد الناخبني في كل قرية
من دائرة زحلة االنتخابية ،وفقاً للمذاهب ،والفارق في األصوات بني املرحلة
األولى لتحضير القوائم االنتخابية ومرحلة التجميد في  2009/3/30مع ذكر
القرارات الصادرة بهذا الشأن عن جلان القيد ،وبتاريخ  2009/10/12ورد
الكتاب من املديرية العامة لألحوال الشخصية وفيه ،ان القرارات الصادرة
عن جلان القيد االنتخابية في دائ��رة زحلة تبلغ مئة وسبعة وعشرين قراراً
مر ّقمة من  1حتى  127وهي متخذة ضمن املهل القانونية،
ومب��ا ان امل�ق��ر َري��ن ،ف��ي ض��وء كتاب امل��دي��ر ال�ع��ام امل��ذك��ور أع�لاه طلبا
إلى هذا األخير ،مبوجب قرارهما الصادر بتاريخ  ،2009/10/22ايداعهما
القرارات موضوع كتابه املشار اليه لالطالع عليها .وبتاريخ 2009/10/28
أودع املدير العام لألحوال الشخصية املقر َرين في مقر املجلس الدستوري
القرارات الصادرة عن جلان القيد االنتخابية في دائرة نفوس زحلة من رقم 1
حتى  127ضمناً وكلّف رئيس القسم في دائرة التنسيق واملراقبة لدى املديرية
كساب عرض هذه ال�ق��رارات على املقر َرين وقد عرضت
العامة السيد بيار ّ
ال�ق��رارات وص��ار التدقيق فيها كاف ًة وف��ي املستندات املرفقة بها على مدى
يومني وأعيدت إلى مرجعها في  2009/10/29وتبني ان عدد األسماء التي
كانت قد سقطت سهواً من قوائم الناخبني في دائرة زحلة االنتخابية أعيدت
اليها ،بنا ًء على إحالة محافظ البقاع تاريخ  2009/3/10رقم ،2009/616
وعلى املذكرة االدارية رقم  2/13تاريخ  2009/2/5الصادرة عن مدير عام
األحوال الشخصية ومبوجب قرارات جلان القيد بلغ  12218إسماً.
ـاء عليـ ــه
بن ـ ـ ـ ً
ً
أوال :في الش ــكل
مبا ان العملية االنتخابية جرت في دائرة زحلة بتاريخ 2009/6/7
وأعلنت نتائجها في اليوم التالي اإلثنني ،2009/6/8
ومبا ان املراجعة قدمت إلى املجلس الدستوري بتاريخ 2009/7/7
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من السيد حسن يعقوب املرشح اخلاسر عن املقعد الشيعي في دائ��رة زحلة
وموقعة منه بالذات ومستوفية الشروط املفروضة في امل��ادة  24من قانون
انشاء املجلس الدستوري رق��م  ،93/250وف��ي امل��ادة  46من قانون النظام
الداخلي للمجلس رقم  ،2000/243فتكون مقبولة في الشكل.
ثاني ًا :في األس ــاس
مبا ان الطاعن السيد حسن يعقوب أدلى بعدة أسباب تؤدي ،بحسب
رأيه ،إلى قبول طعنه وإبطال نيابة املستدعى ضده السيد عقاب صقر ،ويرى
املجلس ،بالنظر إلى تعدد األسباب وترابطها بعضها ببعض وتكاملها وتالزمها،
جمعها في أسباب أربعة هي:
 - 1املخالفات املنصوص عنها في املادة  68من قانون االنتخاب.
 - 2املخالفات املتعلقة باالنفاق االنتخابي والرشوة.
 - 3استخدام السلطة والنفوذ واملرافق العامة.
 - 4املخالفات في قيود الناخبني والقوائم االنتخابية واخللل في
أعمال الفرز.
ومبا انه يتعني بحث هذه األسباب وتفاصيلها تباعاً:
 - 1ف��ي امل��خ��ال��ف��ات امل��ن��ص��وص ع��ن��ه��ا ف��ي امل����ادة  68م��ن قانون
االنتخاب
مبا ان الطاعن يعيب على العملية االنتخابية ،ويأخذ على اجلو الذي
ساد االنتخابات النيابية العامة التي جرت في دائرة زحلة بتاريخ ،2009/6/7
بأنه كان مشحوناً بأشكال التحريض الطائفي واملذهبي املسند إلى إثارة الغرائز
وحض عناصر األمة على التناحر ،واختالق الوقائع ونسجها من أجل تشويه
العملية االنتخابية وتفريغ النظام الدميقراطي من محتواه ويشكو الطاعن من
مخالفات جسيمة سبقت ورافقت هذه العملية االنتخابية ،من مخالفة قواعد
وأصول االعالم االنتخابي ،وشراء الذمم وإثارة النعرات والتجريح وحتريف
�وس��ل السبل للتأثير في إرادة الناخبني وحريتهم في
املعلومات والتزوير وت� ّ
اختيار ممثليهم،
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ومبا انه جتدر املالحظة في املستهل ،ان احلمالت االنتخابية التي
قام بها الفريقان املتنافسان وما رافقها من خطب وتصاريح ومنشورات وما
ب ّثتها وسائل إعالمهما وبعض مؤيديهما من تهم ومن اختالق وقائع جتاوزت
املألوف ومت ّيزت باحلدة وأدت إل��ى رف��ع وتيرة التوتر وع ّكرت املناخ السليم
الذي يجب ان يسود احلمالت االنتخابية وأخلّت مبا تفرضه أحكام املادة 68
وسواها من قانون االنتخاب .غير ان ما تشكو منه اجلهتان ،على الرغم من
مجافاته أحياناً للقواعد السليمة التي ترعى احلمالت االنتخابية ،ال يرتقي
إلى جسامة تبطل معها نيابة نائب منتخب من شعب حتترم مشيئته خاصة وان
التصاريح والتصاريح املضادة تشكل مخالفة مشتركة من ٍّ
كل من املتنافسني،
وما ب ّثته وسائل االعالم ال يؤثر عميقاً في نفوس الناخبني وإرادتهم وال ينقلهم
من مقلب إلى مقلب آخر ألن لكل وسيلة إعالمية مشاهديها احلصريني أو
شبه احلصريني ولكل مرشح ووجهة سياسية مؤ ّيديهما دون سواهما مهما
كثرت اخلطب وعلت نبرتها ،ما من شأنه احلد من التأثير عليهم وعلى الرأي
ال�ع��ام وب��ذل��ك ال تقبل الشكوى م��ن استفادة مرشح ل��وح��ده مم��ا ب ّثته وسائل
االعالم،
ومبا انه جتدر االش��ارة إلى ان اعتبار ص��دور بعض املخالفات ألحكام
املادة  68من قانون االنتخاب من اجلانبني املتنافسني ،يؤدي إلى توازي الضرر
أو اندثار نتائجه ،ال يعني قطعاً غض املجلس الدستوري الطرف عن اإلساءات
املتبادلة واملخالفات املتقابلة وال يعني تشجيع الفريقني على معاودة ارتكاب
املخالفات ،امنا املبنى لهذا املوقف يكمن في ان مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص
في اإلعالم واإلعالن واحلمالت ،للرد على املخالفات في الوقت الكافي لذلك،
وللدفاع عن النفس حيالها ،يضعف فعاليتها ويقلل من أهميتها ومن التأثر بها،
ومبا ان الطاعن – إلى جانب عجزه عن إثبات مدى تأثير ما يشكو
منه (التحريض الطائفي والتخوين والتخويف والتشهير والتجريح واختالق
الوقائع )...على االنتخابات – لم يرد عليه ولم يدحض مضمونه بالوسائل
القانونية املتاحة واملتنوعة وكان له متسع من الوقت للتصدي له عن طريق
وسائل اإلعالم املؤيدة له خاص ًة وأن اجلهة التي ينتمي اليها وتلك التي ينتمي
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اليها املطعون بنيابته استخدمتا هذه الوسائل ،األمر الذي يج ّرد ادعاءه من
الدقة الكافية واإلثبات اجلازم لكي يؤلفا سبباً مشروعاً للطعن،
ثان تبني ان موقع ( )Now Lebanonليس للمطعون
نحو ٍ
ومبا انه من ٍ
بنيابته ال��ذي ال يشغل مركز املسؤولية فيه ب��ل ه��و مدير وح��دة الدراسات
االعالمية والسياسية في مركز (ال��رأي اجلديد) الذي ميلك صاحبه املوقع
امل��ذك��ور أع�لاه وان املطعون بنيابته لم يستعمل املركز لشن حملة ق��دح وذم
وتشهير بحق الطاعن وال عالقة له بالنشر احلاصل،
نحو ثالث ،ان األفعال املشكو صدورها ،بحسب الطاعن،
ومبا انه من ٍ
عن جهات سياسية وحزبية ودينية وسواها ،ال يُسأل عنها املطعون بنيابته لعدم
صدورها عنه ،ولعجزه عن منع صدورها ولعدم إمكانية اجلزم باستفادته أو
عدم إستفادته منها إنتخابياً،
ومب��ا ان مخالفة ق��واع��د وأص��ول االع�لام االنتخابي ،وع��دم التوازن
في الظهور االعالمي وعدم حيادية وسائل االعالم ،املشكو منها من الطاعن
ملخالفتها الفقرات الثالث األول��ى من امل��ادة  68من قانون االنتخاب ،تطال
مبدأ امل�س��اواة وصدقية االنتخاب ال��ذي يبقى منقوصاً ف��ي غياب الضابط
لإلعالن االنتخابي ،فهل هذا املبدأ بقي مصاناً؟
ومبا ان اجتهاد املجلس الدستوري اللبناني – وقبل صدور القانون
رقم  2008/25وفي القرار الصادر بتاريخ  2002/11/4بالرقم 2002/5
وف��ي م�ع��رض بحث نقطة مخالفة ق��ان��ون االن�ت�خ��اب وإرت �ك��اب جت ��اوزات في
السياق االعالمي واالعالني أ ّثرت سلباً في إرادة الناخبني وبالتالي على صحة
االنتخاب وصدقيته ،قضى « :بأن العبرة تكمن في تأثير الوسيلة االعالمية
التعسف في استغالل مكمن القوة «Abus de
اخلاصة على الناخب عن طريق
ّ
 .»position dominanteوان هذا التأثير ال يأخذ حجمه الطبيعي أو العادي أو
متساو
املشروع اال من خالل املوضوعية والتعددية وحرية إبداء الرأي بشكل
ٍ
بني جميع املرشحني دون متايز أو تفضيل ...وألن األمر باملبدأ يتجاوز النص
إلى التثبت من تأثير االع�لام أو االع�لان على إرادة الناخب بشكل ينال من
صدقية االنتخاب ونزاهته،
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ومبا انه معلوم ان وسائل االعالم في لبنان – نحصر البحث باملرئية –
هي متعددة ومتلكها اجلهات السياسية املختلفة ،وبعضها له مشاهدوه احلصريون
أو شبه احلصريني وهي تهتم واهت ّمت بالشأن االنتخابي واستقبلت أو دعت إلى
برامجها السياسية واالنتخابية التيارات كافة بحيث ليس بإمكان أحد ان يدعي
ان وجهة نظره بقيت مكتومة أو ان منافسيه نعموا وحدهم بإبداء رأيهم مع
اإلشارة إلى ان بعض وسائل االعالم تعاطفت بشكل أوفر مع مرشحني مق ّربني
ومع تيارات معينة ،غير انه على الرغم من ذلك ،لم يبني الطاعن العالقة بني ما
تقوم به وسائل االعالم – وهي ليست محصورة بجهة سياسية واحدة – وبني
تصرف النائب املطعون بنيابته السيما وان هذا األخير ال ميلك أية مساهمة
في أية وسيلة اعالمية وال دور له في برامجها وبالتالي ال يُسأل عن التصرفات
الصادرة عنها،
ومبا ان الطاعن أوصل وجهة نظره عبر وسائل اإلعالم املرئية – وهو
ينتمي إلى جهة متلك محطات تلفزة خاصة بها وتضع في تص ّرفه مساحات
واسعة من اإلع�لان واإلع�لام – أم��ا اذا كانت له شكوى من بعض احملطات
فاألثر في ذل��ك ال يطال املطعون في نيابته ال��ذي يشكو هو أيضاً من عدم
ظهوره في الكثير من وسائل اإلعالم ،وال ميس صحة العملية االنتخابية وال
ينال من أحكام املادة  68من قانون االنتخاب ما يقتضي معه رد هذا السبب
الذي عجز فيه الطاعن عن ربط السبب بني املخالفة غير الثابتة وغير املؤثرة،
وبني فوز املستدعى ضده.
 - 2في املخالفات املتعلقة باالنفاق االنتخابي والرشوة
مبا ان الطاعن يثير حتت هذا السبب نقاط :استقدام الناخبني من
اخلارج وكلفة االعالنات وشراء الذمم،
ومبا ان املجلس الدستوري يرى ،قبل معاجلة تفاصيل هذه األسباب،
وال��رد عليها ،من املفيد ،في ض��وء معطيات امللف ،إستعراض بعض املبادئ
التي ترعى ممارسة رقابته في صحة النيابة ،ومقاربته مسألة الرشوة بدقة
متناهية وبحذر شديد إظهاراً للحقيقة وصوناً حلقوق من اقترع بصورة سليمة
جتاه من رشى أو ارتشى أو كان موضوع شبهة،
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ومبا ان إختصاص املجلس الدستوري للنظر في النزاعات والطعون
الناشئة ع��ن االن�ت�خ��اب��ات النيابية امن��ا يقتصر على رق��اب��ة صحة االنتخاب
وصدقيته وهو بذلك يفصل في النزاع باالستناد إلى أسباب طعن دقيقة واردة
في املراجعة والى املستندات والوثائق املرفقة بها ،وان املجلس في هذا املجال
يتمتع بسلطة حتقيق واسعة ويتّبع األص��ول االستقصائية من دون اإلخالل
بالقاعدة العامة التي تلقي على عاتق امل��دع��ي ع��بء إث�ب��ات م��دع��اه أو على
األقل تقدمي ب ّينة أو بدء ب ّينة من شأنهما اضفاء اجلدية والدقة على مراجعته
ومتكني املجلس من االنطالق في ممارسة التحقيق وتكوين قناعته،
ومبا انه باالستناد إلى ما هو مبني أعاله ،ان الطاعن – حتت عنوان
استقدام الناخبني م��ن اخل��ارج – يؤيد صحة ه��ذه العملية وف��ق م��ا أجازته
الفقرة السادسة من املادة  28من قانون االنتخاب رقم  2008/25امنا يعود
فيدخلها في محظور املادة  59من القانون نفسه ليعتبرها مبثابة رشوة من
جهة وليفرض إدخ��ال نفقات االستقدام ومصارفاتها ضمن نفقات احلملة
االنتخابية من جهة أخرى مستنداً إلى الشائع بني اجلمهور والى إحصاءات
مراكز االستطالع ونتائج أق�لام االق�ت��راع وتصاريح السياسيني لينتهي إلى
اعتبار القادمني إل��ى زحلة بلغوا عشرة آالف مغترب لبناني وكلفوا نفقات
سفر وإقامة ثالثني مليون دوالر أميركي بحيث تكون حصة املستدعى ضده
ومساهمته  4.3مليون دوالر أميركي وهي تفوق احلد األقصى الذي يسمح
له بإنفاقه،
ومب��ا ان املستدعي اكتفى ف��ي م��ا يدعيه بالعموميات وبالشائع بني
الناس وأب��رز – في املستند رقم  - 7تصاريح وكتابات وبعض التقارير غير
الرسمية التي ال ميكن ال��رك��ون اليها لتأكيد املدلى به كونها ادع��اءات غير
موصوفة بالدقة الكافية وباحلجة الدامغة وتبقى في دائرة األقوال املجردة
ذات الطابع العام ،ذلك ان حضور اللبنانيني من اخلارج ملمارسة حقّ االقتراع
أمر حصل وهو ثابت ،أما ما هو غير ثابت وغير أكيد فهو عدد القادمني من
اخلارج وعدد الذين استقدمتهم كل جهة ،وحتديد اجلهة التي دفعت نفقات
السفر واإلقامة – في حال حصول الدفع – ومقدار املبالغ املدفوعة ،علماً أن
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هناك لبنانيني حضروا مبلء إرادتهم ليقترعوا لصالح من يريدون وأخيراً ال
ميكن اجلزم لصالح من اقترع القادمون،
ومبا ان املستدعي أجاب ،رداً عن سؤال املقر َرين حول الدليل على ما
أثاره جلهة املقترعني« ،ان الدليل هو ما أدلى به السياس ّيون بشكل عام فض ً
ال
عن مشاهدته وغيره عدة أشخاص مغتربني لم يحضروا إلى لبنان منذ سنوات
عديدة ،وطلب إجراء االستقصاء من قبل املجلس»،
ومبا انه من الواضح ،ان املستدعي اكتفى باملتداول بني الناس من دون
تقدمي اإلثبات الكامل على الواقعة املدلى بها ولم يتقدم بشكوى ولم يد ّون
اعتراضاً مما يج ّرد مراجعته من اجلدية والدقة ويجعلها غير مقبولة لهذه
اجلهة ومم��ا يحول دون ممارسة املجلس الدستوري صالحيته في التحقيق
واالستقصاء السيما وان املستدعى ضده ص ّرح أمام املقر َرين بأنه لم يستقدم
أحداً ولم يدفع قرشاً واحداً عن املزعوم استقدامهم من اخلارج،
أم��ا جلهة كلفة اإلع�لان��ات ،فيستند إل��ى أحكام امل��ادة  57من قانون
االنتخاب ليدلي بأن املطعون بنيابته وضع كماً هائ ً
ال من اللوحات اإلعالنية
في جميع املناطق اللبنانية بلغت كلفتها ما يتجاوز سقف اإلنفاق االنتخابي
يضاف اليها ما أنفق على بقية حمالته االنتخابية واإلعالنية وأبرز في املستند
رقم  8رسماً للوحة إعالنية كبيرة للمستدعى ضده وقرصاً مدمجاً يحتوي
بحسب الطاعن على ما مجموعه (خمسون لوحة يونيبول بكلفة خمسماية
ألف دوالر أميركي و« 300بانو» بكلفة ستة وثالثني ألف دوالر أميركي ،وقد
تبني لدى عرض محتويات القرص ان لوحة إعالنية واحدة رقمها  004حتمل
رسم املستدعى ضده ،وهي املبرز رسمها في امللف ،أما البقية فتعود لالئحة
التي ينتمي اليها ،من دون رسوم األشخاص ،وقد ص ّرح املستدعى ضده إبان
استماعه« :ان األرق��ام املبينة من املستدعي م��زورة وإن��ه أب��رز ما يفيد صحة
اإلنفاق من الشركة التي قامت باإلعالن وهذا أمر الميكن إخفاؤه،»...
ومبا انه تبني من تقرير جلنة املدققني في البيان احلسابي الشامل
للمستدعى ضده املقدم إلى هيئة اإلشراف على احلملة االنتخابية ،ان هذا
َ
يتخط سقف اإلنفاق االنتخابي وفقاً للبيانات واملستندات املبرزة
األخير لم
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منه على مسؤوليته ولم يقدم الطاعن أي دليل يثبت عكس ذلك،
اما جلهة الرشوة وشراء الذمم فيعتبر الطاعن ان هذا األمر هو من
أكثر األخبار شيوعاً ورواج �اً ،وقد شاع هذا اخلبر حتى حتول قرينة ،وذكر
ما ورد في الصحف واملجالت وما تناولته األخبار واإلشاعات ،وذكر حتويل
مبلغ سبعة وعشرين مليار ليرة لبنانية من املصرف املركزي إلى بنك البحر
املتوسط (فرع شتورة أو زحلة) يومي اجلمعة والسبت 5 ،و 6حزيران من العام
 ،2009وألقى على كاهل املجلس الدستوري عبء اإلثبات كما ذكر أشخاصاً
قاموا برشوة املواطنني وضبطوا باجلرم املشهود وجرى استجوابهم من مخفر
درك زحلة،
ومب��ا ان املستدعي ال��ذي يقر بعجزه ع��ن اإلت �ي��ان باملرتشني يكتفي
بالبيانات وبصورة محضري حتقيق منظمني من قبل رجال درك مخفر زحلة،
األول بالعدد  302/566تاريخ  2009/6/4والثاني بالعدد  :302/574في
احملضر األول شكوى مقدمة من احملامي ايلي التيني بوكالته عن السيد الياس
سكاف وإخبار من وكيل أمالك هذا األخير ويدعى سمير الشقية ضد مختار
الفرزل هاني ضاهر املتهم بدفع رشاوى ألشخاص منهم داني جرجس وزوجته
وبعد التحقيق من قبل رجال الدرك ثم النائب العام االستئنافي في البقاع لم
يثبت قيام رشوة وقد ص ّرح سمير الشقية حرفياً »:بأنه لم يشاهد بأ ّم العني
دفع أو قبض من قبل أحد،»...
أما في محضر التحقيق الثاني ،فتبينّ ان هناك معلومات حول قيام
املختار سمير سعاده وابراهيم غزالة وخليل خرمة بشراء األصوات وبنتيجة
التحقيق لم يتوافر دليل حري باإلعتبار على حصول الواقعة ولم يثبت الطاعن
عكس ذلك،
أما جلهة حتويل  27مليار ليرة لبنانية بقيت الواقعة املدلى بها في
إط��ار التصريح املفتقر إلى اإلثبات واجلدية وحتى إلى بدء ب ّينة لم يستطع
الطاعن تقدميها بعدما ُطلب اليه ذلك خالل استماعه،
ومبا انه ثابت مما تقدم ومما توافر في امللف من عناصر تقدير ،ان
ما أثاره الطاعن حتت هذا السبب يتسم بالعمومية ويعوزه الدليل ويفتقر إلى
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الدقة ،وبقي االتهام فيه على عتبة اإلدالءات ولم يتخطها إلى األكيد والثابت،
كما لم مي ّكن الطاعن املجلس من االنطالق في مهمة حتقيقية بعدما اعتمد
على الشائع و»املعروف» دون الدليل وبعدما ترك األمر على عواهنه ولتقدير
املجلس الدستوري.
 - 3في استخدام السلطة والنفوذ
مبا ان الطاعن ينطلق من نص املادة  71من قانون االنتخاب ،يشكو
من استغالل النفوس وتدخل موظفي الدولة واملؤسسات العامة والبلديات
ملصلحة املستدعي ضده والالئحة التي ينتمي اليها ،ويشكو من تدخل سلطة
دينية عليا لصالح ط��رف ض��د ط��رف آخ��ر مم��ا أعطى ل��ه دف�ع�اً على حساب
اآلخرين وأ ّثر في مسار العملية اإلقتراعية ،ويذكر إقدام بلدية أبلح على رفع
صورة املطعون بصحة نيابته عقاب صقر على مبنى البلدية وإقدام املختارين
هاني ضاهر وسمير سعاده على رشوة الناخبني في باحة سراي زحلة وفي
امليدان الشرقي،
نحو أول لم يتبني ان املطعون في نيابته قد مارس ضغطاً على
مبا أنه من ٍ
ثان لم
نحو ٍ
أحد ،ال على الصعيد املالي وال على الصعيد االداري البلدي ،ومن ٍ
ترفع بلدية أبلح رسمه على مبناها إمنا رفع الرسم على مأجور املطعون بنيابته
املالصق ملبنى البلدية وله مدخله اخل��اص وأب��رز إف��ادة من مالك العقار تثبت
نحو ثالث تبني في سياق البحث ان التحقيقات املجراة مع املختارين
أقواله ،ومن ٍ
ضاهر وسعاده لم تثبت قيامهما بالرشوة .اما ما يتعلق بخطاب غبطة البطريرك
صفير ،عدا عن ان البحث في الفقرة املتعلقة باملادة  68من قانون االنتخاب قد
فإن اخلطاب ال يندرج في خانة صرف النفوذ وال تلقى تبعة صدوره على
تناوله ّ
عاتق املطعون بنيابته الذي ال يُسا َءل عن أفعال غيره مهما كانت نتائجها،
ومبا ان هذا السبب جاء مفتقراً إلى اجلدية وال ّدقة واتسم باخلطأ
والتشويه في بعض جوانبه وفي كل حال ان ما يشكو منه الطاعن على هذا
الصعيد لم ينجم عنه أي مساس بالعملية االنتخابية ولم يؤثر في صدقيتها
وسالمتها ولم يبلغ ما يسمى صرف النفوذ واإلستغالل غير املشروع لنفوذ
موظفي الدولة والبلديات وإلستخدام املرافق العامة.
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 - 4ف��ي امل��خ��ال��ف��ات احل��اص��ل��ة ف��ي ق��ي��ود ال��ن��اخ��ب�ين والقوائم
االنتخابية واخللل الواقع في أعمال الفرز
مبا ان الطاعن يثير حتت هذا السبب خمس نقاط هي:
أ  -ن�ق��ل وإض��اف��ة سياسية وج�م��اع�ي��ة ل�ق�ي��ود ال�ن��اخ�ب�ين ف��ي دائرة
زحلة.
ب  -املخالفات احلاصلة أثناء العملية االنتخابية.
ج  -املخالفات احلاصلة في أعداد الناخبني.
د  -املخالفات احلاصلة في فرز األصوات.
هـ  -عدم اإلعتداد باملراجعات واالعتراضات على أسماء غير واردة
في القوائم.
مبا ان الطاعن يأخذ على االدارة إجراءها عملية نقل نفوس ممنهجة
من قرى دائرة بعلبك  -الهرمل ،وحتديداً في عرسال إلى دائرة زحلة من أجل
دعم الئحة زحلة بالقلب ،مخالفة بذلك مبدأ املساواة بني املرشحني وأحكام
القانون والتوازن في التوزيع الدميغرافي للسكان ،وقد جنم عن هذه العملية
– بحسب الطاعن – نقل حوالي  15918قيداً ،اقترع منهم  6745مقترعاً،
وإضافة  341سج ً
سجل اثنتان منها أو ثالث في رقم
ال جديداً ونحو  38عائلة ّ
سجل واحد في ذات املنطقة وذات الطائفة،
ومبا ان املجلس الدستوري ،سعياً منه لكشف احلقيقة ولتبيان صحة
ما يثار حول هذا املوضوع (تبديل املكان) ،أرسل رئيسه بتاريخ ،2009/9/8
كتاباً إلى معالي وزير الداخلية والبلديات حول موضوع نقل نفوس املقترعني
وأس�م��ائ�ه��م وال��ق��رارات ال �ص��ادرة بشأنها وت��اري�خ�ه��ا عند اإلق�ت�ض��اء وبتاريخ
 2009/9/17ورد كتاب معالي وزير الداخلية والبلديات متضمناً املعلومات
املطلوبة مع كتاب مدير عام األحوال الشخصية واملستندات واملعلومات كافة
ح��ول تبديل املكان في قلم نفوس زحلة من العام  2005حتى العام 2008
مع أرب��ع صفحات من قوائم الناخبني وقد تبني من التدقيق في املستندات
والقوائم أن تبديل املكان طال أربعماية وأربعة ناخبني وقد ّ
مت التبديل وفق
القانون والشروط املفروضة أما إضافة سجالت جديدة وتدوين أكثر من عائلة
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في سجل واحد منها ،فمردهما إما إلى تنفيذ معامالت بيان اختيار اجلنسية
اللبنانية وإما إلى سقوط أسماء عائالت سهواً أو بسبب حالة السجالت املتلفة
واملتداخلة بعضها ببعض ولكثرة التوابع لكل قرية وطائفة وعدم حصرها في
سجل واحد خاص ومتسلسل األرقام .وقد جاء في إفادة مأمور نفوس زحلة
املعطاة بإشراف رئيسة دائرة النفوس في البقاع ومصادقتها عليها « :ان كل
طائفة في كل حي أو بلدة تبدأ أرقام سجالته من الرقم واحد فصاعداً وإن
هناك إمكانية وجود أرقام سجالت حتمل أرقاماً مكررة من نفس املذهب أو
الطائفة ناجتة عن خطأ مادي عند تدوين القيود أساساً ،وبالتالي ان هذه
األرقام صحيحة ونفذت بعد موافقة املديرية العامة لألحوال الشخصية».
ومبا ان املقر َرين استمعا بتاريخ  2009/10/8إلى كل من مأمور نفوس
زحلة جوزف مشعالني والى رئيسة دائرة نفوس البقاع اآلنسة أدما زخيا والى
مدير عام األحوال الشخصية اآلنسة ندى الكستي التي أبرزت معامالت تبديل
مكان خاصة دائرة نفوس زحلة جرت من سنة  2005حتى  2008تبني فيها
ان عدد املنقولة نفوسهم من كل الطوائف واملذاهب بلغ فقط  694شخصاً.
ونفذ وفق القانون .ورداً على س��ؤال أجابت مدير عام األح��وال الشخصية:
«ال ميكن تبديل مكان ألي شخص أو إض��اف��ة اس��م على القوائم االنتخابية
بعد تاريخ  .2007/12/5أما اإلضافات والشطوبات فيبدأ حتضيرها عم ً
ال
بقانون االنتخاب بني  2008/12/5و 2009/1/5وجت ّمد القوائم في 3/30
من كل سنة» - .ورداً على سؤال آخر أجابت املستمعة نفسها« :في تاريخ أول
نشر للقوائم االنتخابية احملدد في  2009/2/10بلغ عدد الناخبني في دائرة
زحلة  145907ناخبني وبلغ هذا العدد في مرحلة التجميد في 2009/3/30
 158125ن��اخ�ب�اً ،وان ه��ذه اإلض��اف��ات حصلت مب��وج��ب ق ��رارات ص��ادرة عن
جلان القيد بعد  2009/2/10لعلّة ان أسماء مواطنني وناخبني لهم احلق في
االنتخاب لم تدرج سهواً منذ سنوات أو إهماالً ،وهذه العملية نفذت في كل
الدوائر االنتخابية في لبنان ،وتناولت كل الطوائف وال ميكن إضافة أسماء
دون صدور قرارات من جلان القيد االنتخابية بشأنها،
ومبا ان املقر َرين ،وفي هدف احلصول على املعلومات الوافية والقاطعة
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بالسرعة القصوى ،سلّما مدير عام األحوال الشخصية باليد ،تكليفاً اليداع
املجلس عدد الناخبني في كل قرية في دائرة زحلة ،وفقاً للمذاهب مع الفارق
في األصوات بني مرحلة حتضير القوائم االنتخابية األولى ومرحلة التجميد
مع ذكر القرارات الصادرة عن اللجان في هذا الشأن .وبتاريخ 2009/10/12
ورد اجلواب مع املستندات املطلوبة وتبني فيه ان القرارات املذكورة بلغت مئة
وسبعة وعشرين ق��راراً مر ّقمة من  1إلى  12متخذة ضمن املهلة القانونية
وتتعلق بكافة التصحيحات واإلضافات والشطوب التي جرت وفقاً للمادة 35
وما يليها من قانون االنتخاب،
ومب��ا ان امل �ق��ر َري��ن وام �ع��ان �اً منهما ف��ي س�ب��ر غ��ور ه��ذه العملية ومن
أج��ل إزال ��ة أي ش��ك أو غ�م��وض ح��ول طبيعة زي ��ادة أس�م��اء امل�ق�ت��رع�ين ،طلبا
بتاريخ  ،2009/10/22مبوجب الكتاب رقم /50ص 2009/من مدير عام
األح��وال الشخصية ،اي��داع املجلس الدستوري ال �ق��رارات امل��ذك��ورة .وبتاريخ
 2009/10/28أحيلت القرارات على املجلس بإشراف رئيس القسم في دائرة
كساب
التنسيق واملراقبة لدى املديرية العامة لألحوال الشخصية السيد بيار ّ
الذي عرضها على املقر َرين ومعاونيهما ،وجرى التدقيق فيها واحتساب القيود
على مدى يومني ث ّم أعيدت إلى مرجعها في ،2009/10/29
ومبا انه ثابت ان عملية اضافة  12218قيداً في دائرة زحلة االنتخابية قد
ّ
متت وفقاً ألحكام القانون ومبوجب قرارات صادرة عن جلان القيد االنتخابية في
دائرة زحلة حسب األصول (علماً بأن إعادة القيود الساقطة حصلت في كل لبنان)

ولم يعتورها شائبة أو عيب ،ومبرر هذه العملية انه بعد صدور قانون االنتخاب
الرقم  2008/25بتاريخ  2008/10/8املعدل بقانون  2008/59ووضعه موضع
التنفيذ السيما في املادة  27وقد فرض القانون ان تتضمن القوائم االنتخابية
ناخب وإسم والدته ورقم سجله وجنسه وتاريخ والدته باليوم
االسم الثالثي لكل
ٍ
والشهر ومذهبه ،وعند تطبيق القانون على القوائم االنتخابية وتدقيقها ،تبني ان
هناك قيوداً ال تستوفي الشروط ،وأخرى سقطت فيها األسماء سهواً منذ سنني
فتقرر تصحيح القيود لتصبح الشروط القانونية مستوفاة ،وبالتالي أعيد ادراج
القيود مصححة في كل دوائر لبنان قبل تاريخ  2009/3/30ومبوجب قرارات
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ص��ادرة عن جل��ان القيد حسب األص��ول ،ومنقولة عن سجالت النفوس بشكل
تسلسلي كما وردت من مأموري النفوس بحسب أرقام السجالت ،بحيث لم يكن
بوسع االدارة التكهن بانتمائهم،
ومبا ان تصحيح األخطاء والنواقص في القوائم االنتخابية يقع على
عاتق االدارة (املديرية العامة لألحوال الشخصية) مببادرة منها أو من احملافظني
أو القائمقامني واملختارين أو بعد تقدمي طلبات من أصحاب العالقة (املادتان
 35و 36من قانون االنتخاب) على ان يتم تصحيح النواقص بقرارات فردية أو
جماعية صادرة عن جلان القيد ،وهذا ما حصل فع ً
ال وفقاً ألحكام القانون،
ومبا انه ينبني على ما تقدم ان أعداد املنتخبني املضافة إلى لوائح
شطب دائرة زحلة لم يحصل قطعاً عن طريق تبديل املكان ونقل النفوس –
باستثناء العدد املذكور أعاله – امنا حصل باعادة قيود سقطت سهواً بهدف
تأمني ح��ق املواطنني ف��ي مم��ارس��ة االق �ت��راع ،وال محل بالتالي للقول بفساد
العملية االنتخابية ،فالقوائم االنتخابية عشية ويوم االنتخاب كانت تسرى على
الطاعن وعلى املطعون بصحة نيابته وعلى اجلميع بالسواء ،علماً بأنه يستحيل
التكهن املسبق باجتاه أصوات هؤالء الناخبني بالنسبة إلى اللوائح املنافسة أو
بالنسبة لكل مرشح .وأخيراً ان حاالت نقل النفوس القليلة والعائدة ألشخاص
ينتمون إلى كل الطوائف واملذاهب والتيارات ينفي ويدحض الوقائع املثارة
من الطاعن .وتستبعد عمليات التزوير أو املناورة وتؤكد صحة هذه احلاالت
وقانونيتها،
ومبا انه جتدر االشارة ،جلهة عدم االعتداد باملراجعات واإلعتراضات
وط�ل�ب��ات قيد أس�م��اء ف��ي ال�ق��وائ��م االنتخابية ال�ت��ي يشكو ال�ط��اع��ن م��ن عدم
استجابة جلان القيد لطلباته مما حرم بعض األشخاص حق االقتراع وحرمه
م��ن أص��وات�ه��م ،إل��ى ان م��ا يسوقه الطاعن ف��ي ه��ذا ال�ص��دد يتعلق باألعمال
التمهيدية ال�ت��ي ي�خ��رج أم��ر النظر فيها ع��ن اخ�ت�ص��اص املجلس الدستوري
كقضاء انتخاب اال اذا كانت األخطاء واملخالفات في القيود مقصودة بنتيجة
أعمال غش أو تزوير من شأنها ان تؤثر في نزاهة العملية االنتخابية ،األمر
غير احلاصل وغير الثابت وبخاصة من قبل مثير هذه الواقعة،
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�ان ،وفي فقرة املخالفات احلاصلة أثناء العملية
نحو ث� ٍ
ومبا انه من ٍ
االنتخابية وفي أع��داد املقترعني وفي فرز األص��وات ،يدلي الطاعن بوجود
عشرات املخالفات في دائ��رة زحلة وه��ي مثبتة في محاضر أق�لام االقتراع
ويطلب من املجلس الدستوري حتليل هذه املخالفات ليثبت مدى تأثيرها على
صحة االنتخاب ونزاهته ويعدد ه��ذه األق�لام ويصف املخالفات والتعديات
احلاصلة فيها ،وه��ذه األرق��ام ه��ي :جديتا  - 127ب� ّر الياس  106و- 107
سعدنايل  165و - 166ك��رك ن��وح  - 87الرابية الفوقا  - 61رعيت 148
 قلم امل�ي��دان الشرقي  47و 19قلماً لم ي��رد فيها ع��دد الناخبني أو سجلرقم صفر مثل قلم قاع الرمي  183البربارة  1لم يرد فيه عدد املقترعني –
جرت عملية عرقلة في أقالم الشيعة واعتداء على مندوبي الالئحة الشعبية
وترهيب الناخبني واملندوبني وم��ن ه��ذه األق�لام (املعلقة  -حزرتا  -الكرك
 علي النهري  -ري��اق – ح��اال) ثم أب��رز الطاعن الئحة حتمل أرق��ام ثمانيةوعشرين قلماً اعتبر ان األص��وات التي نالها فيها مع املطعون بصحة نيابته
تفوق مجموع عدد املقترعني بحد أدنى بلغ  1972صوتاً ،يطلب إلغاءها ،واذا
تعذر ذلك فإلغاء نتيجة االقتراع،
ومب��ا ان امل�ق��ر َري��ن عمدا إل��ى اج��راء التحقيق ال��واس��ع والدقيق حول
امل�خ��ال�ف��ات امل��دع��ى بها وال��واق �ع��ة حت��ت أح �ك��ام امل��ادت�ين  54و 58م��ن قانون
االنتخاب ،وأجريا الكشف على محاضر االنتخاب ولوائح الشطب وعلى أوراق
ف��رز األص��وات وحتقيقها وعلى محاضر جل��ان القيد البدائية والعليا وعلى
مختلف املستندات املبرزة ،وتوليا التدقيق في أسماء املرشحني واألصوات
التي نالها كل منهم وث ّبت لهما ما يلي:
ان ق��ل��م ك��رك ن��وح رق��م  87ل��م ي�ف��رز وب�ق��ي ال �ظ��رف (امللف)
مختوماً بالشمع األحمر وبالتالي لم حتتسب األص��وات التي
ن��ال�ه��ا ك��ل م��رش��ح ،ف�ق��ام امل �ق��رران ب�ف��ض اخل�ت��م ورف��ع الشمع،
الساعة احلادية عشرة من يوم الثالثاء الواقع فيه 2009/8/4
بحضور الكاتب شارل بو خير واطلعا على محضر قلم االقتراع
ولوائح الشطب وأوراق فرز األصوات وتثبتا من النتيجة وارتأيا
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تصحيح النتيجة النهائية بإضافة ما ناله كل مرشح ووضعا
تقريراً بذلك ،وعليه يضاف إلى مجموع األص��وات التي نالها
السيد حسن يعقوب والبالغة  40463مئتان وسبعة أصوات،
ويضاف  172صوتاً إل��ى مجموع أص��وات السيد عقاب صقر
البالغ  49238صوتاً.
بر الياس  106اللذان يدعي الطاعن
قلما جديتا  127وقلم ّ
ان االقتراع توقف فيهما بعد إرهاب املندوبني واملقترعني .تبني
بعد التدقيق ان��ه ل��م يحصل فيهما اي��ة ح��ادث��ة ول��م ي��د ّون أي
اعتراض أو مالحظة وكانت عملية االقتراع جارية على أكمل
وجه.
مجدل عنجر  :216يدلي الطاعن ب��أن القلم أقفل لساعة
ونصف الساعة خالل الظهيرة .بعد التدقيق تبني ان أي خلل
لم يحصل وعملية االقتراع سارت على ما يرام ولم ي��د ّون أي
اع �ت��راض على احمل�ض��ر ال��ذي و ّق��ع رئ�ي��س القلم على صفحته
األولى فقط إمنا دققته الهيئة.
بر الياس  :107يص ّرح الطاعن ان إشكاالً حصل الساعة
قلم ّ
الرابعة عصراً وألقيت قنبلة فسقط بعض اجلرحى وف ّر رئيس
القلم علي أمهز لنصف ساعة وبعد التدقيق ث ّبت من احملضر
ان إشكاالً حصل لنصف ساعة بسبب كثرة املقترعني وتزاحمهم
(كما في أغلب األقالم والدوائر) ثم انتظمت العملية االنتخابية
وس��ارت حسب األص��ول ون� ّ
�ظ��م احملضر وو ّق��ع م��ن رئيس القلم
واجلميع وجرى تدوين ما حصل األمر الذي ينفي حصول إلقاء
قنبلة وسقوط جرحى أو غير ذلك.
سعدنايل  :165يزعم الطاعن بحصول إط�لاق ن��ار وسقوط
جرحى ،امنا ث ّبت من احملضر إجراء العملية االنتخابية بأهدأ
حال ونظم املسؤولون احملضر ووقعوه ولم تد ّون أية اعتراضات
أو مالحظات أو إشكاالت.
سعدنايل  :167يدعي الطاعن ان��ه ورد في احملضر ان عدد
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-

-

امل�ق�ت��رع�ين ي �س��اوي ع��دد ال�ن��اخ�ب�ين وه��و  426ف��ي ح�ين وجدت
ورقة بيضاء مما يعني بحسب الطاعن ان عدد املقترعني يفوق
بصوت عدد الناخبني .امنا بعد التدقيق تبني من احملضر ان عدد
املقترعني هو صحيح واحملضر موقع أصوالً وعلى فرض حصول
خطأ جلهة الورقة البيضاء ،فليس من شأنه التأثير في صحة
نتيجة القلم.
ق��ل��م س��ع��دن��اي��ل  :166يعتبر ال�ط��اع��ن ان ه��ذا ال�ق�ل��م يشكل
فضيحة كبرى .غير انه بعد الكشف والتدقيق ث ّبت ان الظرف
العائد لهذا القلم وص��ل إل��ى جلنة القيد غير مش ّمع وبدون
لوائح شطب وفيه مخالفات في توقيع صفحات احملضر ،لكن
جلنة القيد البدائية الثانية قيدت األصوات في محضرها بدون
احتسابها ،أما جلنة القيد العليا فقد أجرت التصحيح واحتسبت
األصوات ،وخيراً فعلت ألن احملضر سليم وأصواته حتتسب اذ
ان عملية الفرز واجلمع ّ
متت أصوالً في القلم من قبل رئيسه
�ظ��م محضر ف��رز األص��وات وحتقيقها ث��م ّ
وهيئته ون� ّ
نظم بيان
األصوات بحضور املندوبني الذين وقعوه ثم ّ
نظم محضر إعالن
النتيجة وجرى لصقه على باب قلم االقتراع وتسلّم املندوبون
– بحسب القانون – النسخ العائدة لهم (بدليل اب��راز نسخة
عنه في املستند رقم  )8وعليه وبوجود املستندات واحملاضر
املذكورة أعاله وحصول الفرز بحضور املندوبني وهيئة القلم،
تكون عملية االقتراع صحيحة وع ّبرت عن إرادة الناخبني وال
يجوز إبطال النتيجة.
ق��ل��م ق��اع ال���رمي  :183ي��دع��ي ال�ط��اع��ن ان��ه ورد فيه ان عدد
الناخبني لم يرد ،وامنا تبني من التدقيق في احملضر ان عدد
املقترعني بلغ  368مقترعاً وقد و ّقع احملضر من اجلميع ولم
ي��رد ف�ي��ه إع �ت��راض��ات .وال ت��أث�ي��ر لبعض ال�ه�ف��وات ع�ل��ى صحة
االقتراع.
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قلما امليدان الشرقي  47ورعيت  :148يدلي الطاعن بأنه
جرى ترهيب مندوبيه ولم يكن هناك تطابق بني احملضر املوقع
من رئيس القلم وبني الئحة التفقيط حيث ظهر ان عدد األصوات
العائد للطاعن صفر على احملضر بينما هي في التفقيط 244
صوتاً .امنا تبني من الكشف والتدقيق ان احملضرين موقعان
أصوالً وقد نال الطاعن  244صوتاً في قلم رعيت رقم 148
مع التفقيط ونال  151صوتاً في قلم امليدان الشرقي رقم 47
وورد على احملضر مالحظة ان العملية متت بكل هدوء.
قلم البربارة  :1خالفاً ألقوال الطاعن ال شائبة في هذا القلم،
وقد ورد فيه ان عدد املقترعني هو  296وليس صفراً.
قلم الراسية الفوقا  :61ان ادالء الطاعن بنقل محضر القلم
بني جلنة القيد االبتدائية األول��ى والثانية ال يتصف باجلدية
ومردود طاملا انه جرى الفرز واجلمع من قبل احدى اللجان.
ومب��ا ان الطاعن يثير حصول أخ�ط��اء ف��ي ع��دة أق�لام إق�ت��راع بحيث
يتبني ان مجموع األص��وات التي نالها واملطعون بنيابته تفوق ع��دد أصوات
ويعدد ثمانية وعشرين قلماً ،ليطلب إلغاء  1972صوتاً أو إلغاء
املقترعني
ّ
االنتخاب وأبرز قائمة بهذه األقالم تتضمن عدد املقترعني ومجموع األصوات
التي نالها اإلثنان ،امنا نتيجة الكشف والتدقيق في األق�لام املعددة واحداً
واحداً يتبني عدم صحة الواقعة وثبت في كل األقالم ان عدد املقترعني يفوق
عدد األصوات بدون استثناء.
أما ما يشكو منه الطاعن جلهة أقالم الشيعة ،فيكتفي املجلس بالنتيجة
ال�ت��ي تبني ان ال�ط��اع��ن ن��ال  15701ص��وت�اً بينما ن��ال منافسه الشيعي 406
أصوات.
مب��ا ان التدقيق ف��ي األق�ل�ام املبينة أرق��ام�ه��ا ف��ي الطعن ك��اف��ة ،وفي
غ�ي��ره��ا ،أظ�ه��ر مب��ا ال ي��رق��ى ال�ي��ه ال�ش��ك ع��دم وج��ود أخ �ط��اء تستدعي املس
بالنتيجة املعلنة .وان ورود بعض احملاضر من دون ذكر عدد الناخبني أو عدد
املقترعني (وه��ي قليلة ج��داً) ليس من شأنه التأثير في النتيجة ألن أعمال
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الفرز وحتقيقها وجمع األصوات وتدقيق جلان القيد وسالمة احملاضر أكدت
صحة األرقام املعتمدة.
ومبا ان التدقيق الوافي أثبت صحة العملية االنتخابية ،وصدقية األرقام
املسجلة في محاضر األق�لام واللجان ،وصدقية القيود ال��واردة في القوائم
االنتخابية ولوائح الشطب ما ينتفي معه وجود خلل في قيد الناخبني والعملية
االنتخابية وأع�م��ال الفرز واجلمع ويؤكد ان ليس من ش��أن بعض املخالفات
والهفوات االداري��ة( :في تنظيم احملاضر وع��دم استكمال بياناتها أو النقص
في توقيعها أو التنظيم على نسختني أو وصول ظرف غير مش ّمع) ان ترتقي
إلى درجة املخالفات واألخطاء اجلوهرية التي متس صدقية العملية االنتخابية
ونزاهتها أو تؤثر في نتيجتها أو تعطل سلطة املجلس الدستوري في الرقابة
السيما مع وجود سائر املستندات والوثائق التي ميكن الرجوع اليها مع وجود
الفارق املريح في األصوات وانتفاء وجود مخالفات خطيرة وجسيمة ومؤثرة في
ارادة الناخبني وتوجههم أو حاسمة في تأثيرها على نتيجة االنتخاب،
ومبا انه مع خلو محاضر االنتخاب من تدوين اعتراضات أو شكاوى
ومع وجود اعتراضات بسيطة وغير منتجة وغير صحيحة ،ومع خلو احملاضر
من املخالفات املدلى بها في املراجعة ومع انتفاء تأثير بعض الهفوات البسيطة
في النتيجة ال يرى املجلس فائدة في االستماع إلى الشهود أو اللجوء إلى
حتقيق إضافي،
ومب��ا أن��ه يتبني مم��ا ت��واف��ر ف��ي امللف وم��ن مجمل العناصر الواقعية
والقانونية ،انه ال ميكن االستناد إلى األسباب والعناصر املدلى بها من الطاعن
– وغير الثابتة – للقول بتأثيرها على نتيجة االنتخاب ،ويقتضي تبعاً لذلك
رد الطعن في األساس.
لهــذه األســباب
وبعـد املداولـة،
يقرر املجلس الدستوري باإلجماع:
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ً
أوال :في الشكل
قبول الطعن لوروده ضمن املهلة القانونية مستوفياً شروطه الشكلية.
ثاني ًا :في األساس
 - 1تصحيح النتيجة بإضافة األص��وات التي نالها كل من الطاعن
واملطعون بنيابته في قلم ك��رك ن��وح  87بحيث يصبح مجموع
أص ��وات ال�ط��اع��ن  40670ص��وت �اً وم�ج�م��وع أص ��وات املطعون
بنيابته  49400صوتاً.
 - 2رد الطعن امل�ق� ّ�دم من السيد حسن يعقوب ،املرشح اخلاسر عن
املقعد الشيعي في دائرة زحلة لدورة العام  2009النتخاب مجلس
النواب.
ثالث ًا
ابالغ هذا القرار إلى املراجع املختصة واملستدعي.
رابع ًا
نشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
قـراراً صـدر في 2009/11/25
األعضاء:
صالح مخيبر
زغلول عطيه

الصمد
سهيل عبد ّ
أنطوان خير

أسعد دياب

توفيق سوبره

انطوان مس ّره

أحمد تقي الدين

نائب الرئيس

الرئيس

طارق زياده

عصام سليمان
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رقم القرار2009/17 :
تاريخ2009/11/25 :
رقم املراجعة/4 :و2009/
احملامي رشيد ميشال الضاهر ،املرشح اخلاسر عن املقعد
املستدعي:
امل��ارون��ي في دائ��رة عكار في دورة العام  2009النتخاب
مجلس النواب.
املستدعى ضده :االستاذ هادي فوزي حبيش ،املعلن فوزه عن املقعد املاروني
في الدائرة املذكورة.
ا مل ـ ـ ـ ـ ــو ض ـ ـ ـ ــو ع  :الطعن في صحة نيابة املستدعى ضده.
ان املجلس الدستوري،
امللتئم في مقره بتاريخ  2009/11/25برئاسة رئيسه الس ّيد عصام
سليمان وحضـور نائب الرئيس الس ّيد طارق زيـاده والسـاده األعضاء أحمد
تقي الديـن ،انطوان مسـ ّره ،انطوان خيـر ،زغلول عطيـه ،توفيق سـوبره ،أسـعد
الصمد وصالح مخيبر.
دياب ،سهيل عبد ّ
بعد االطالع على ملف املراجعة وعلى تقرير العضوين املقر َرين،
تقدم من املجلس
مبا ان املستدعي األس�ت��اذ رشيد ميشال الضاهر ّ
ال��دس �ت��وري ب �ت��اري��خ  2009/7/7مب��راج �ع��ة س�ج�ل��ت ف��ي ال�ق�ل��م حت��ت الرقم
/4و،2009/
يطلب مبوجبها ابطال نيابة املستدعى ضده األستاذ هادي حبيش ،وهو
باب أول في الشكل :أن الصفة واملصلحة متوافرتان لقبول مراجعته
يعرض في ٍ
في الشكل كونه مرشحاً منافساً للمطعون بصحة نيابته وخاسراً في دائرة
عكار عن املقعد املاروني النتخابات العام  2009التي جرت بتاريخ 2009/6/7
ونال أربعة وخمسني صوتاً ،وان االجتهاد يعطي الصفة القانونية ملن أتى في
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املرتبة الرابعة وما فوق؛ وفي األساس ،يدلي الطاعن بوجود مخالفات للدستور
وللقوانني ومنها قانون االنتخاب ،ويورد تلك املخالفات كاآلتي:
 - 1مخالفة مقدمة الدستور ،جلهة ع��دم احترام احلريات العامة
وف��ي طليعتها ح��ري��ة ال ��رأي وامل�ع�ت�ق��د وجل�ه��ة تقسيم الدوائر
االنتخابية مبا يخالف مبادئ مقدمة الدستور ،مطالباً باعتماد
الدوائر الفردية الصغرى وتقسيم عكار إلى أربع دوائر أو أكثر
على غ��رار ب��اق��ي احمل��اف�ظ��ات وإال اع�لان ع��دم دس�ت��وري��ة عدم
التقسيم.
 - 2ابقاء محافظة عكار بدون مراسيم تطبيقية وتنظيمية خالفاً ملا
يريده الشعب.
 - 3امل��ال السياسي واالنتخابي س��اد العملية االنتخابية واستعمله
الفريقان املتنافسان ال�ل��ذان جعال عكار محرومة ليستشري
الفقر ويسهل دفع املال وتقدمي املعونات العينية بحيث لم يقترع
اال من قبض الرشوة التي فاقت ماليني الدوالرات لشراء الذمم
واستئجار ال�س�ي��ارات وتعيني امل�ن��دوب�ين وف�ت��ح املكاتب واحياء
املهرجانات وت��وزي��ع ال�ص��ور وت��أم�ين نفقات ال��دع��اي��ة ف��ي شتى
وسائل االعالم ،مما أفقد االنتخابات نزاهتها ودميقراطيتها.
 - 4الشحن الطائفي واملذهبي والفتاوى أسهمت في النتائج بعدما
أث ّرت في ارادة الناخبني وأ ّدت إلى تفوق طائفة على أخرى مما
يستلزم معها ابطال االنتخاب.
وينتهي الطاعن إلى طلب قبول استدعائه لوروده ضمن املهلة القانونية،
ولتوافر صفته ومصلحته وإلرفاقه جميع املستندات املطلوبة وملتابعته املعركة
وع��دم سحب ترشيحه ،ث��م اع�ل�ان ع��دم صحة نيابة األس �ت��اذ ه��ادي حبيش
وابطال نيابته واعادة اجراء االنتخاب ألسباب مخالفة مقدمة الدستور وقانون
االنتخاب وميثاق العيش املشترك وقانون املجلس الدستوري والقوانني املرعية
االجراء ،والنظر بضرورة ابطال الشق املتعلق بتقسيم الدوائر االنتخابية في
قانون العام  1960وملخالفة املطعون بنيابته نفقات احلملة االنتخابية ،واقرار
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تسليمه البيان احلسابي ملناقشته وتنفيذ املغالطات الواردة فيه.
وتبني ان املستدعى بوجهه تقدم من املجلس بالئحة جوابية مؤرخة في
 2009/8/3طلب مبوجبها قبولها شك ً
ال ورد الطعن في الشكل لعدم توافر
الصفة لدى الطاعن اذ ال يوجد في االستدعاء وصل عن التصريح بالترشيح
النتخاب أعضاء مجلس النواب وألن الطاعن لم يطلب في استدعائه ابالغ
اعتراضه إلى رئيس مجلس النواب والى وزارة الداخلية ،األمر الذي يخالف نص
املادة  27فقرتها االولى من القانون رقم  250تاريخ  ،1993/7/14ويستتبع
رد االستدعاء شك ً
ال ،وألنه لم يضم إلى استدعائه أياً من املستندات السبعة
املذكورة فيه ،كما يطلب املستدعى ضده ،بصورة استطرادية ،رد الطعن في
األساس ألنه تضمن اتهامات مبهمة الفهم واالجتاه وال تتسم بالدقة واجلدية
وهي ذات طابع عام ومجردة من كل اثبات أو بداية اثبات وليست مدعومة بأي
مستند وبعيدة عن الواقع واحلقيقة ولصعوبة فهم االستدعاء واملطالب.
ومبا ان املطعون بصحة نيابته يعتبر ان اسباب الطعن توجز بثالثة:
األول :مخالفة الدستور وقانون االنتخاب وميثاق العيش املشترك

مقدم الالئحة حتت هذا السبب ان الطاعن
والقوانني املرعية االجراء ويعتبر ّ
يتقدم بشكاوى بشأنها
لم ينسب له ارتكاب املخالفات ولم يحدد نوعيتها ولم
ّ
أمام املراجع املختصة وأطلق اتهامات ذات طابع عام وغير مدعومة بأدلة.
ول��م يثبت حصول نعرات طائفية أو تأثيرها  -على ف��رض حصولها – في

نتيجة االنتخاب ،على الرغم من انه كان بامكانه الرد على ما يشكو منه بحملة

مضادة وكان له متسع من الوقت.

الثاني :يتعلق بطلب ابطال الشق العائد لتقسيم الدوائر االنتخابية

في قانون  1960ومبخالفة املستدعي ضده سقف االنفاق االنتخابي.

ي��ؤك��د املستدعى ض��ده ب��أن ال�ش��ق األول م��ن ه��ذا السبب ي�خ��رج عن

اختصاص املجلس الدستوري ،اما االتهام بانفاق ماليني الدوالرات فلم يتخط
عتبة االتهام إلى االثبات ولم يعزز الطاعن مزاعمه بأي اعتراض ولم يد ّون
أي شكوى بوجود رشاوى ومخالفات ،ومق ّدم الالئحة يعتبر ان البيان احلسابي
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الشامل املقدم منه إلى هيئة االشراف على العملية االنتخابية هو الرد القانوني

األفضل على االدعاءات اخلاطئة.
الثالث :أما السبب الثالث املتعلق بتسليم الطاعن البيان احلسابي
ملناقشته ،فهو ليس من أسباب الطعن ،عدا عن ان البيان موجود لدى املجلس
الدستوري.
وينتهي املطعون بصحة نيابته إلى طلب قبول الئحته شك ً
ال ورد الطعن
في الشكل وفي األساس لألسباب الواردة.
وي �ت �ب�ين ان امل��ق��ر َري��ن اس �ت �م �ع��ا إل ��ى األس� �ت ��اذ ه���ادي ح�ب�ي��ش بتاريخ
 2009/8/13والى الطاعن بتاريخ  2009/8/20وأجريا التحقيقات الالزمة
ودققا في السجالت والقيود ومحاضر االقتراع واطلعا على البيان احلسابي
للمطعون بنيابته.
وتبني ان��ه بتاريخ  ،2009/9/15أب��رز الطاعن م��ذك��رة خ��ارج املهلة
املعطاة له الب��راز املستندات املنوه عنها في استدعائه ،وق��د ج��اءت املذكرة
خالية من أي مستند.
بناء عليه
ً
ً
أوال :فـي الشــكل
مبا ان العملية االنتخابية جرت في دائ��رة عكار ،وكل لبنان ،بتاريخ
 2009/6/7وأعلنت نتائجها في اليوم التالي 2009/6/8
ومبا ان املراجعة قدمت إلى املجلس الدستوري بتاريخ 2009/7/7
موقعة من الطاعن بالذات ومستوفية الشروط املفروضة في امل��ادة  24من
القانون الرقم ( 93/250انشاء املجلس الدستوري ،واملادة  46من قانون النظام
الداخلي للمجلس الرقم  ،)2000/243فهي مقبولة شك ً
ال لهذه اجلهة.
ثاني ًا :في الصفة واملصلحة
مبا ان مقدم الطعن قد ترشح لالنتخابات النيابية العامة في دائرة
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عكار لسنة  2009عن املقعد املاروني ،وخاض املعركة االنتخابية ونال ثالثة
وخمسني صوتاً.
ومبا ان اسم الطاعن اخلاسر ،املرشح لالنتخاب ،ورد في محاضر
الفرز في األق�لام ول��دى جل��ان القيد البدائية والعليا وحصل على ع��دد من
األصوات ،مما يؤكد صحة ترشحه ويغنيه عن ضرورة ارفاق التصريح بالترشح
لالنتخاب باستدعاء طعنه ،باالضافة إلى ان عدم ابراز هذا املستند ال يشكل
مخالفة جوهرية متس صحة الطعن في الشكل .اما ابالغ االعتراض من رئيس
مجلس النواب ووزارة الداخلية ،فيتم ،وفق املادة  27من القانون 93/250
بالطرق االداري��ة من قبل قلم املجلس الدستوري وال حاجة لطلب ذل��ك من
الطاعن،
ومبا انه من جهة ثانية ،يتبني من النتائج التي أسفرت عنها االنتخابات،
ان الطاعن ن��ال ثالثة وخمسني صوتاً وح � ّل في املرتبة الثالثة بعد األستاذ
هادي حبيش الذي نال  78450صوتاً ،وبعد األستاذ مخائيل ضاهر الذي نال
 37956صوتاً ،وقد نال األستاذ جوزف مخايل الذي انسحب تسعة أصوات،
ومبا ان مقدم الطعن ح ّل ثالثاً في ترتيب مجموع األصوات ،في حني
ان املطعون بصحة نيابته احتل املرتبة األولى.
ومبا ان املرشح اخلاسر ميكنه الطعن بنتيجة االنتخاب أياً تكن مرتبته
في ترتيب مجموع األصوات التي نالها املرشحون ،اذ ان املادة  24من قانون
انشاء املجلس الدستوري حتدثت عن تقدمي الطعن من املرشح اخلاسر بدون
حتديد مرتبته في مجموع األصوات التي نالها كل من املرشحني في الدائرة
االنتخابية،
ومبا انه يقتضي تبعاً لذلك قبول الطعن لتوافر املصلحة والصفة.
ثالث ًا :في األساس
مبا ان الطاعن بنى مراجعته على ثالثة أسباب هي:
 - 1مخالفة م�ق��دم��ة ال��دس�ت��ور وق��ان��ون االن�ت�خ��اب وق��ان��ون املجلس
الدستوري وميثاق العيش املشترك وقوانني أخرى
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 - 2ض��رورة اب�ط��ال ال�ش��ق املتعلق بتقسيم ال��دوائ��ر االنتخابية في
قانون سنة 1960
 - 3مخالفة أحكام املادة  68من قانون االنتخاب الرقم 2008/25
الصادر في  2008/10/8واملع ّدل بالقانون الرقم  59الصادر
في  – 2008/12/27جلهة الشحن الطائفي واملذهبي واطالق
الفتاوى الطائفية واملذهبية وشراء الذمم وخرق سقف االنفاق
االنتخابي،
نحو أول ،ان طلب املستدعي وشكواه من ع��دم تقسيم
ومب��ا ان��ه من ٍ
محافظة عكار إل��ى ع��دة دوائ��ر انتخابية تسهل عليه وعلى س��واه الفوز في
االن�ت�خ��اب ،وش �ك��واه م��ن ع��دم دميقراطية ودس�ت��وري��ة ق��ان��ون االن�ت�خ��اب للعام
 ،1960ال يشكل سبباً وماد ًة من أسباب ومواد الطعن في صحة انتخاب نائب،
وال يدخل طلبه هذا في اختصاص املجلس الدستوري كقاضي انتخاب ،فض ً
ال
عن ان القوانني املشكو من عدم دستوريتها أو دميقراطيتها أصبحت سارية
ومحصنة (  )Loi Ecranوان الطعن بها له أصول أخرى تختلف عن األصول
املتبعة في الطعون النيابية،
�ان ،وجل�ه��ة س��ائ��ر م��ا أدل��ى ب��ه ال�ط��اع��ن ،ان هذا
ومب��ا ان��ه م��ن ن�ح� ٍ�و ث� ٍ
األخ�ي��ر ل��م يتقدم ب��أي اث�ب��ات أو ب��دء ب ّينة على م��ا ادع��اه وعلى م��ا أث��اره من
عناصر واقعية ليتمكن املجلس من اجراء رقابته عليها ،على الرغم من تعهده
بذلك أثناء سماعه من املقر َرين ،فهو ذكر في طعنه انه أرفق بالطعن سبعة
مستندات بينما لم يفعل ،وتعهد ابرازها خالل أسبوع وعجز ،ثم تقدم بتاريخ
 2009/9/15مبذكرة خالية من أي مستند،
ومبا ان املستدعي قد ص ّرح خالل استماعه في جلسة 2009/8/20
بأن سقف االنفاق قد خرق واثباته على ذلك هو ما تناقلته وسائل االعالم،
وبأن املال السياسي استعمله الفريقان املتنافسان ،وبأنه لم يتقدم بأي شكوى
أو اعتراض لدى جلان القيد أو هيئة االشراف على العملية االنتخابية وأكد
انه لم يذكر اقتراع املتوفني واملهاجرين واذا ورد هذا األمر فيكون عن طريق
اخلطأ،
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ومبا انه معلوم ،ومستقر فقهاً واجتهاداً ان املجلس الدستوري يفصل

في النزاع باالستناد إلى أسباب طعن دقيقة واردة في املراجعة ،والى مستندات

والدقة
ووثائق مرفقة بها والى أدلة وبينات من شأنها اضفاء املنطق واجلدية
ّ
على ادعاء الطاعن،

ومبا ان املستدعي اكتفى في ما يدعيه ،بالعموميات دون تقدمي أي

دليل على ثبوت املخالفات املشكو منها ،ول��م يتقدم باملستندات التي وعد
بتقدميها ،بحيث ال يسع املجلس االعتداد بهذه العموميات املفتقرة إلى أبسط

قواعد االثبات والتي تتسم بالتحليل االنتخابي والسياسي ليس إال،
ومبا انه من نحو ثالث ،ان املبدأ األساسي الذي يسود موقف االجتهاد
الدستوري في شأن الطعون االنتخابية ،هو عدم ابطال االنتخاب اال اذا كانت
املخالفات املدلى بها خطيرة وتشكل اعتداء على حرية االنتخابات ونزاهتها،
واذا كان لهذه املخالفات تأثير حاسم في نتائجها ،ويؤخذ عنصر الفارق في
األص��وات كعنصر مه ّم في تقرير ابطال أو عدم ابطال االنتخاب ،بحيث ال
تؤدي هذه املخالفات ،على أهميتها ،إلى االبطال اذا كان الفارق في األصوات
بني املرشح املنتخب ومنافسه كبيراً ،كون هذا الفارق الكبير يع ّبر عن ارادة
الناخبني وانصرافها بوضوح جهة املرشح املنتخب ،ويؤكد ان املخالفات لم تكن
حاسمة في النتيجة،
ومب��ا ان الفارق الكبير ج��داً في األص��وات بني الطاعن ( 53صوتاً)
واملطعون في صحة نيابته  78450صوتاً ،يجعل احتمال قبول الطعن ضئي ً
ال
ج��داً ال بل معدوماً مع املخالفات غير املهمة وغير الثابتة وغير املؤثرة في
نتيجة االنتخاب،
ومبا انه يتبني من مجمل الوقائع ومكونات امللف ،أنه ال ميكن االستناد
إلى العناصر املدلى بها ،وغير الثابتة للقول بتأثيرها على نتيجة االنتخاب
على الرغم من الفارق الكبير جداً في عدد األصوات،
ومبا انه يقتضي تأسيساً على ما تقدم رد الطعن في األساس،
ومبا انه لم يعد بالتالي من ضرورة الستفاضة في حتقيق أو اجراء أو
لبحث أي سبب مدلى به بصورة ثانوية وعارضة لعدم اجلدوى.
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لهــذه األســباب
وبعـد املداولـة،
يقرر املجلس الدستوري باإلجماع:
ً
أوال :في الشكل
قبول الطعن لوروده ضمن املهلة القانونية مستوفياً شروطه الشكلية.
ثاني ًا :في األساس
رد الطعن املقدم من السيد رشيد الضاهر ،املرشح اخلاسر عن املقعد
املاروني في دائرة عكار لدورة العام  2009النتخاب مجلس النواب.
ثالث ًا :
ابالغ هذا القرار إلى املراجع املختصة واملستدعي.
رابع ًا :
نشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
قـراراً صـدر في 2009/11/25
األعضــاء:
صالح مخيبر
زغلول عطيه

الصمد
سهيل عبد ّ
أنطوان خير
نائب الرئيس
طارق زياده

أسعد دياب
انطوان مس ّره
الرئيس
عصام سليمان

توفيق سوبره
أحمد تقي الدين
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قرار رقم2009/18 :
تاريخ2009/11/25 :
رقم املراجعة/2 :و2009/
ا ملست ـ ـ ــد ع ـ ــي  :م�خ��اي��ل أن�ط��ون�ي��وس ض��اه��ر ،امل��رش��ح اخل��اس��ر ع��ن املقعد
املاروني في دائ��رة عكار ،في دورة العام  2009النتخاب
مجلس النواب.
املستدعى ضده :ه��ادي ف��وزي حبيش ،املعلن ف��وزه عن املقعد امل��ارون��ي في
الدائرة املذكورة.
ا مل ـ ـ ـ ـ ــو ض ـ ـ ـ ــو ع  :الطعن في صحة نيابة املستدعى ضده.
ان املجلس الدستوري،
امللتئم في مقره بتاريخ  2009/11/25برئاسة رئيسه الس ّيد عصام
سليمان وحضـور نائب الرئيس الس ّيد طارق زيـاده والسـاده األعضاء أحمد
تقي الديـن ،انطوان مسـ ّره ،انطوان خيـر ،زغلول عطيـه ،توفيق سـوبره ،أسـعد
الصمد وصالح مخيبر.
دياب ،سهيل عبد ّ
بعد االطالع على ملف املراجعة وعلى تقرير العضوين املقر َرين،
تقدم بتاريخ ،2009/7/3
مبا ان املستدعي السيد مخايل ضاهر قد ّ
مبراجعة إلى املجلس الدستوري سجلت في القلم حتت الرقم /2و،2009/
يطلب مبوجبها قبول الطعن شك ً
ال ،وف��ي األس��اس ،اع�لان ع��دم صحة نيابة
املرشح املعلن فوزه االستاذ هادي حبيش ،وابطال نيابته ،واعالن فوز الطاعن
عن املقعد املاروني في دائرة عكار ،واستطراداً ابطال نيابة املطعون بصحة
نيابته ،وفرض اعادة االنتخاب للمقعد الذي خال نتيجة االبطال.
وهو يدلي ،بأنه واملستدعي ضده كانا مرشحني عن املقعد املاروني
في دائ��رة عكار في االنتخابات النيابية التي ج��رت في  ،2009/6/7وفي
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اليوم التالي أعلن وزي��ر الداخلية النتائج الرسمية وقد فاز فيها املستدعى
ضده بأغلبية  78450صوتاً مقابل  37956صوتاً نالها املرشح املستدعي،
ويدلي بأن طعنه املقدم ضمن املهلة القانونية مقبول في الشكل ،وفي األساس
نحو أول للخريطة االنتخابية لدائرة عكار كعدد املقاعد
يعرض الطاعن من ٍ
االنتخابية املوزعة طائفياً ومناطقياً وسياسياً ،وعدد الناخبني من كل طائفة،
�ان ،إل��ى توضيح ال��وض��ع ال��دس�ت��وري والقانوني
�اب ث � ٍ
وينتقل ال�ط��اع��ن ،ف��ي ب� ٍ
لالنتخابات ويلقي الضوء على حقوق االفراد احملمية في الدستور ،ويذ ّكر بان
باب ثالث،
الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة .ويتابع الطاعن في ٍ
فيشدد على املخالفات املرتكبة خ�لال احلملة االنتخابية ،واملنصوص عنها
في امل��ادة  68من قانون االنتخاب وما رافقها من تشهير وق��دح وذم وجتريح
واث��ارة النعرات الطائفية واملذهبية والعرقية ،وحتريض على ارتكاب أعمال
العنف والفتنة ،ومخالفات مرتكبة بواسطة الضغط والتخويف أو التخوين أو
التحريف .واسترسل الطاعن في سرد التصاريح والبيانات واخلطب الصادرة
عن مراجع مختلفة من سياسية واجتماعية ودينية ،واملنشورة في كافة وسائل
االعالم املرئية واملسموعة واملقروءة ،وذلك على مدى ثالثني صفحة ،لينتقل
بعدها ،في الباب الرابع إلى املخالفات املتعلقة بالرشوة وش��راء األصوات،
وتوسل املستدعى ضده وكل عناصر الالئحة التي انتمى اليها هذا السبيل
عن طريق تسمية املندوبني في القرى والبلدات بأعداد كبيرة ولقاء مبالغ
تدفع لكل رب عائلة أو زعيم حي ،باالضافة إلى املندوبني الثابتني واجلوالني،
وعن طريق الترشيحات الوهمية واالحتيالية ،كما حصل بترشح الدكتور أمني
اسكندر ابراهيم ،زوج ابنة عم املستدعى ضده ،الناشط الرئيسي في حملته
االنتخابية ،بهدف اس�ت�ف��ادة ه��ذا األخ�ي��ر م��ن ع��دد امل�ن��دوب�ين العائدين لهذا
املرشح ومن املبالغ احملدد صرفها حلملته االنتخابية؛ علماً بأن هذا املرشح
لم ينل أي صوت (تبني الحقا انه انسحب من املعركة) ويُدخل الطاعن في
باب الرشوة ايضاً :استقدام الناخبني من اخل��ارج وتأمني كل نفقات السفر
ذهاباً وإياباً ،واالقامة في لبنان ملدة عشرة ايام مبا ال يقل عن خمسة آالف
دوالر أميركي كحد ادنى .وفي الباب اخلامس يسمي الطاعن شهوداً الثبات
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املخالفات املشكو منها ،وف��ي الباب ال�س��ادس يتطرق إل��ى اخللل في أعمال
الفرز وقيد الناخبني ،ويذكر ان خطأ وقع في عدد األصوات املع ّول عليها ،اذ
ورد في االف��ادة الرسمية انه  108719صوتاً بينما الصحيح هو 119830
صوتاً ،ويعتبر الطاعن ان عدد أصوات الناخبني في دائرة عكار هو223951
منتخباًُ وعدد املقترعني  120608مقترعني واالوراق امللغاة  778ورقة بحيث
يكون املع ّول عليه  119830صوتاً ،ومن امللفت ان الطاعن ،بعدما اعتبر ان
اخللل الفاضح في احتساب االصوات من قبل جلنة القيد العليا ،يجعل العملية
االنتخابية برمتها مشوبة بعيوب جوهرية ،ع��اد فصرح بأنه ل��ن يدخل في
لعبة االرقام ،وحجمها في طعنه بالعملية االنتخابية برمتها بسبب املخالفات
العديدة واجلوهرية لكل النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة ،ويشير
إلى ان جلاناً كثيرة لم تذكر في محاضرها ال عدد املقترعني وال عدد االصوات
املع ّول عليها ملعرفة ،على االقل ،ما اذا كانت االوراق املوجودة في الصندوق
تزيد عن عدد املقترعني ،وذكر أقالماً تشكو من هذه املخالفات (جرى التدقيق
فيها كلها من قبل املقر َرين) وانتهى إلى حتديد املطالب املذكورة في مقدمة
هذا القرار.
ومبا انه تبني ان املطعون في صحة نيابته النائب االستاذ هادي حبيش
أجاب بتاريخ  2009/7/23على الطعن املقدم طالباً قبول الئحته في الشكل
مقدم خارج
لورودها ضمن املهلة القانونية ،ورد الطعن في الشكل اذا تبني انه ّ
املهلة القانونية أو ال يستوفي الشروط الشكلية املفروضة قانوناً؛ وفي األساس
يطلب:
 - 1رد الطعن برمته لألسباب التالية:
أ  -لعدم صحته وعدم قانونيته ولعدم ارتكازه على اساس قانوني
سليم.
ب  -لعدم ارتكاب املطعون بنيابته أية مخالفة من املخالفات املزعومة،
خاصة وان الطاعن نفسه لم ينسب اليه شخصياً أية مخالفة
تتسم بالدقة واجلدية.
ج  -لعدم تسجيل الطاعن أي شكوى ادارية أو قضائية امام املراجع
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املختصة والسيما أم��ام النيابة العامة وهيئة االش��راف على
احلملة االنتخابية.
د -لكون املخالفات املزعومة ،على فرض صحتها ،ال تؤثر تأثيراً
حاسماً في نتيجة االنتخاب نظراً للفرق الشاسع في األصوات
التي نالها كل من الطاعن واملطعون بصحة نيابته.
هـ  -لعدم تسجيل الطاعن أو من ميثله أي اعتراض على محاضر فرز
األقالم أو امام جلان القيد البدائية والعليا ،من االعتراضات
الواردة في الطعن.
و  -لعدم وجود أي اثبات جدي يؤيد مزاعم الطاعن ،وألن الشهود
امل��ذك��وري��ن ف��ي اس �ت��دع��ائ��ه ،ه��م م��ن ان �ص��اره وال ي �ج��وز األخذ
بشهادتهم.
 - 2االستماع إلى شهود املطعون بنيابته املذكورة اسماؤهم في املستند
رقم  15املرفق وذلك في حال قرر املجلس سماع شهود الطاعن.
 - 3حفظ حق املطعون بنيابته للجهات كافة.
ومبا ان املطعون بصحة نيابته يرد باسهاب على األسباب املدلى بها
من الطاعن ونورد الرد بعجالة:
 - 1في ما خص التصريحات واخلطابات الصادرة عن الشخصيات
الدينية واملدنية والسياسية وعن االذاع��ات والهيئات املعنوية ،فال مسؤولية
مترتبة جت��اه املطعون بنيابته وال يوجد قانون يحاسبه على أفعال ق��ام بها
الغير ،علماً بان األفعال املشكو منها ال تشكل ضغطاً أو إكراهاً أو اعتدا ًء على
حرية االنتخابات ونزاهتها ،وليس لها تأثير حاسم في نتائجها ،خاصة وان
اللبنانيني ينتمون منذ العام  2005إلى فريقني .كما ان ادعاءات الطاعن ال
تتصف بالدقة ،امنا هي ذات طابع عام وغير مؤيدة بأدلة ،وكان له متسع من
الوقت للرد عليها وللدفاع بحملة مضادة ،مع االشارة إلى ان اجلهة التي ينتمي
اليها الطاعن جلأت إلى اخلطابات والتصريحات وصدر عن هيئة االشراف
على االنتخاب ق��رارات بحقها .وبالنسبة إلى املطعون بنيابته شخصياً فقد
أدلى بثالثة تصاريح لم يذكر فيها اسم الطاعن :التصريحان األوالن صدرا
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في  ،2009/5/16والثالث في  2009/5/27وبالرغم من ذل��ك لم يسجل
الطاعن اعتراضاً أو شكوى وكان له متسع من الوقت لذلك وفي املطلق ،ال
صلة سببية بني املمارسات املشكو منها وبني املطعون بصحة نيابته وفوزه عدا
عن ان الفارق الكبير في االصوات كان منذ العام .2005
اما بالنسبة للمخالفات املتعلقة بشراء االصوات ،فينفي املطعون بصحة
نيابته ،حصولها فهو لم يستعن اال مبندوبني بلغ عددهم  513مندوباً من أصل
 585مندوباً يحق له االستعانة بهم قانوناً ،ويطلب رد املستند رقم  5املبرز من
الطاعن لعدم متتعه بقوة ثبوتية .وبالنسبة إلى ترشح أمني اسكندر ابراهيم ،فهو
مارس حقه في الترشيح ثم انسحب ولم يعد أي دور ملندوبيه.
ام��ا املستقدمون من اخل��ارج ،فمزاعم الطاعن ظلت مجردة عن أي
دليل .اما بالنسبة إلى اخللل في أعمال الفرز وقيد الناخبني ،فشيء من هذا
لم يحصل كما لم يحصل تسجيل أي اعتراض أو شكوى ،وفي مطلق األحوال
ال ميكن لهذه املخالفات ،على فرض ،حصولها ،ان تؤثر في نتيجة االنتخاب
مع الفرق الشاسع في األصوات بني املنافسني الراهنني.
ومبا ان املقر َرين استمعا بتاريخ  2009/8/12إلى الطاعن االستاذ
مخايل ضاهر ،واستمعا في جلسة  2009/8/13إلى املطعون بصحة نيابته
االس �ت��اذ ه��ادي حبيش ،وأج��ري��ا التحقيقات ال�لازم��ة م��ن كشف وت��دق�ي��ق في
السجالت والقيود وامللفات وال��وث��ائ��ق ومراجعة محاضر االق �ت��راع ومطابقة
نتائجها مع النتائج املد ّونة في سجالت جلان القيد القضائية واعادا فرز بعض
األصوات في بعض األقالم واحملاضر وقاما بكل ما من شأنه تكوين قناعتها.
بناء عليه
ً
ً
أوال :في الشكل
مبا ان العملية االنتخابية جرت في كل لبنان وبالتالي في عكار بتاريخ
 ،2009/6/7وأُعلنت نتائجها في اليوم التالي بتاريخ  ،2009/6/8فيكون
واملسجل في قلم املجلس الدستوري بتاريخ  ،2009/7/3واملو ّقع
الطعن الوارد
ّ
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من الطاعن بالذات ،مستوفياً سائر شروطه املفروضة في املادة  24من قانون
ان�ش��اء املجلس ال��دس�ت��وري ال��رق��م  ،93/250وامل ��ادة  46م��ن ق��ان��ون النظام
الداخلي للمجلس الرقم  ،2000/243وبالتالي مقبوالً شك ً
ال.
ثاني ًا :في األساس
مبا ان مقدم الطعن بنى مراجعته على ثالثة اسباب أساسية هي:
 - 1امل�خ��ال�ف��ات املرتكبة امل�ن�ص��وص عنها ف��ي امل ��ادة  68م��ن قانون
االنتخاب.
 - 2املخالفات املتعلقة بالرشوة وشراء األصوات.
 - 3اخللل في أعمال الفرز وقيد الناخبني.
ومبا انه يتعني بحث هذه االسباب تباعاً:
ف��ي امل�خ��ال�ف��ات امل��رت�ك�ب��ة امل�ن�ص��وص ع�ن�ه��ا ف��ي امل ��ادة  68م��ن قانون
االنتخاب:
ومبا ان الطاعن السيد مخايل ضاهر ،يعيب على العملية االنتخابية،
ويأخذ على اجلو الذي ساد االنتخابات النيابية العامة التي جرت في دائرة
عكار بتاريخ  ،2009/6/7ارتكاب مخالفات ج ّمة وجسيمة تقع حتت احكام
املادة  68من قانون االنتخاب وبخاصة فقرتها الرابعة ،ومن هذه املخالفات:
التشهير وال�ق��دح وال��ذم والتجريح باملرشحني وباللوائح التي ينتمون اليها،
واث��ارة ال�ن�ع��رات الطائفية واستنهاض املشاعر املذهبية واحل��زب�ي��ة الضيقة
والعرقية ،وتوسل وسائل الضغط والتخويف والتحريض على أعمال العنف
والفتنة ،ويعتبر الطاعن ان ه��ذه املخالفات اث � ّرت في حرية الناخب وك ّبلت
ارادته وحملته نحو الالئحة املخاصمة،
ومبا ان املطعون بصحة نيابته السيد هادي حبيش يرد نافياً مسؤوليته
الشخصية ومؤكداً عجزه عن منع حصول األفعال املشكو منها والتي لم تؤثر
في ناخبي عكار وال في نتيجة االنتخاب ،ألن استشهاد الرئيس رفيق احلريري
بتاريخ  ،2005/2/14ومنذ هذا التاريخ ،أخذ مؤيدوه ومحبوه وحتى طائفته
اجتاهاً معيناً واضحاً وثابتاً .وانتهى إلى تأكيد اقدام الشخصيات املعارضة
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على مخالفة احكام املادة  68من قانون االنتخاب ،وصدور قراري تنبيه من
هيئة االشراف على االنتخاب،
ومبا انه جتدر املالحظة في املستهل ،ان حرية ابداء الرأي ،املصانة
من الدستور واحملمية بالقوانني واملواثيق ،ال ميكن ممارستها باالنفالت من
كل عقال وباخلروج عن كل ضابط ،والتحول نحو الفوضى واالخالل باالنتظام
العام،
غير ان ما يشكو منه الفريقان ،على الرغم من خروجه عن املألوف،
ٍ
جسامة تبطل معها نيابة نائب منتخب،
وعلى مخالفته القانون ،ال يرتقي إلى
خاصة وان الفريقني خالفا أحكام القانون واملبادئ الدميقراطية .فالتصاريح،
والتصاريح امل�ض��ادة ،بالوصف املبني اع�لاه ،تشكل مخالفة مشتركة من كل
املتنافسني ،وما تبثه وسائل االع�لام ال يؤثر في نفوس الناخبني وال ينقلهم
من منقلب إلى آخر ألن لكل وسيلة اعالمية مشاهديها احلصريني أو شبه
احلصريني ،ولكل مرشح أو خطيب مؤيديه دون سواه ،ما من شأنه احلد من
التأثير عليهم وعلى الرأي العام ،وبذلك ال تقبل الشكوى من استفادة مرشح
لوحده مما بثته وسائل االعالم.
«Ainsi même lorsque de nombreuses irrégularités peuvent être

reprochées au candidat élu, les griefs perdent une partie de leur force
dès lors qu’il apparaît que les autres candidats ont usé de procédés

analogues. Le principe de l’égalité des candidats se trouve en quelque
»sorte préservé dans l’irrégularité.

(L. Favoreu et L. philip : Les grandes décisions du Conseil

constitutionnel, 14 ème éd., p. 27).

ومبا انه جتدر االشارة إلى ان اعتبار صدور مخالفات ألحكام املادة
 68من قانون االنتخاب من اجلانبني املتنافسني ،يؤدي إلى ت��وازي الضرر أو
اندثار نتائجه ،ال يعني قطعاً غض املجلس الدستوري الطرف عن االساءات
املتبادلة واملخالفات املتقابلة ،وال يعني اب��داً تشجيع الفريقني على ارتكاب
املخالفات ،امنا املبنى لهذا املوقف يكمن في ان مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص،
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في االع�لام واالع�لان واالنفاق مث ً
ال للرد على املخالفات في الوقت الكافي
لذلك وللدفاع عن النفس ،يضعف فعاليتها ويقلل من اهميتها ومن الرغبة
للتأثر بها،
ومب��ا ان املستدعي  -الطاعن  -إل��ى جانب عجزه ع��ن اث�ب��ات مدى
تأثير ما يشكو منه (الدعاية الكاذبة  -األخبار امللفقة  -املناشير والتسريبات
الصحفية املقصودة  -النشرات االعالنية واملماحكات االنتخابية «Polémique
 »électoraleوم��ا جت��اوزه��ا إل��ى ال�ق��دح وال��ذم والتشهير)  -على االنتخابات
لم ي��رد عليها ول��م يدحض مضمونها بالوسائل القانونية املتاحة ،واملتنوعة
الدقة الكافية
واملتوافرة وكان له متسع من الوقت لذلك ،مما يجرد ادعا َءه من ّ
واجلدية لكي تؤلف سبباً مشروعاً للطعن،
ومب��ا ان��ه يقتضي رد ه��ذا السبب لعدم استناده إل��ى اس��اس قانوني
سليم.
 - 2املخالفة املتعلقة بالرشوة وشراء األصوات
مبا ان الطاعن يدلي بأن املطعون بصحة نيابته وكل أعضاء الالئحة
التي ينتمي اليها عمدوا إلى شراء األصوات والرشوة ،وذلك عن طريق االستعانة
باملندوبني من اكثرية الناخبني املوجودين في كل قرية وع��ن طريق الترشح
الوهمي للسيد أمني اسكندر ابراهيم واستقدام الناخبني من اخلارج،
ومبا ان اختصاص املجلس الدستوري للنظر في النزاعات والطعون

الناشئة ع��ن االنتخابات النيابية ،امن��ا يقتصر على رق��اب��ة صحة االنتخاب
وصدقيته «  »Validité et sincérité du scrutinوهو بذلك يفصل في النزاع
باالستناد إلى اسباب طعن دقيقة واردة في املراجعة والى مستندات ووثائق
مرفقة بها ،وان املجلس في ه��ذا املجال يتمتع بسلطة حتقيق واس�ع��ة ،وان

األص��ول في احملاكمة املتبعة لديه هي اص��ول استقصائية على ما ج��اء في
امل��ادت�ين ( 24و )...32من قانون انشاء املجلس الدستوري ،وامل��ادة  48من
قانون نظامه الداخلي ،وهذه القاعدة االساسية ال تخ ّل بالقاعدة العامة التي

تلقي على عاتق املدعي مبدئياً عبء اثبات مدعاه أو على االقل تقدمي ب ّينة
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أو بدء ب ّينة من شأنهما اضفاء املنطق واجلدية والدقة على ادعائه ،ومتكني

املجلس من االنطالق في ممارسة التحقيق وتكوين قناعته،

ومبا ان املستدعي اكتفى في ما يدعيه بالعموميات دون تقدمي أي

راش أو
دليل على ثبوت املخالفات املشكو منها ،ولم يتقدم بأية شكوى ضد ٍ
مرتش ولم يسجل أي اعتراض أو حتفظ لدى اق�لام االقتراع أو لدى جلان
ٍ

القيد ،كما أق ّر بذلك خالل استماعه من قبل املقر َرين وكما صرح بأن ليس
لديه اثبات كامل على ما ادل��ى ب��ه ،مما يجرد مراجعته من اجلدية والدقة
والدليل ويجعلها غير مقبولة ،ويصبح املجلس غير ملزم بالقيام بالتحقيقات

على أساس اقوال مجردة ووقائع غير جدية ،اذ ال يسعه االعتداد باالدعاءات
بالدقة الكافية وال التوقف عند االتهامات ذات الطابع العام
التي ال تتصف
ّ
أو غير املؤيدة بب ّينة أو بدء ب ّينة ،وعند املخالفات غير املدونة في محاضر
ممسوكة من جلان أو مراجع رسمية مختصة ،وقد استقر الفقه واالجتهاد في

لبنان وفرنسا على اعتماد هذا احلل،

ومبا انه باالضافة إلى ما تقدم ،ادلى املطعون بصحة نيابته – ولم

يدحض الطاعن صحة االدالء  -بأنه استعان فقط بخمسماية وثالثة وعشرين
مندوباً م��ن اص��ل ال�ع��دد امل��رخ��ص ل��ه ب��ه والبالغ خمسماية وخمسة وثمانني
مندوباً لعدم حاجته إلى اكثر من ذلك ولسبب تضامن أعضاء الالئحة التي
ينتمي اليها في ما بينهم الدارة العملية االنتخابية ،األمر الذي يدحض الزعم
باستعانته مبندوبني وهميني الخفاء عملية شراء االصوات والرشوة ،وفي كل
األحوال مجافاة احلقيقة والواقع تنسحب ايضاً على ما أثير خطأ في عملية
ترشح السيد أم�ين اسكندر ابراهيم ال��ذي ع��اد فانسحب ول��م يعد ملندوبيه

جدوى أو مبرر،

ومبا ان االتهام بخرق سقف االنفاق مبصاريف هائلة وانفاقات باهظة

بقي على عتبة التهمة املجردة من كل دليل والبعيدة كل البعد عن احلقيقة
امل�ك��رس��ة ف��ي م�ض�م��ون ال�ب�ي��ان احل�س��اب��ي ل��دى هيئة االش ��راف ع�ل��ى العملية

االنتخابية.
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 - 3اخللل في أعمال الفرز وقيد الناخبني
مب��ا ان امل�س�ت��دع��ي ي��دل��ي ب��ان ع��دد أص ��وات ال�ن��اخ�ب�ين ف��ي ع�ك��ار بلغ
 223951ن��اخ�ب�اً وب�ل��غ ع��دد املقترعني  120608مقترعني ،وبلغت األوراق
أن العدد املع َّول عليه  108719صوتاً في
امللغاة  778ورقة ،ويستغرب كيف ّ
حني يجب ان يكون  119830صوتاً ( )119830 = 778-120608ويعتبر ان
هذا اخلطأ اجلسيم في احتساب األصوات املع ّول عليها يشمل  11111صوتاً
ويجعل هذا اخللل الفاضح ،العملية االنتخابية برمتها مشوبة بعيوب جوهرية.
كما ذكر أخطاء كثيرة حصلت – بحسب رأي��ه – وذك��ر اربعة وعشرين قلماً
يشكو االخطاء الكبيرة فيها ،وش� ّدد على انه ورد في القلم رقم  186قرية
مزرعة البلدة ،ان عدد املقترعني بلغ ثالثة بينما نال بعض املرشحني في هذا
القلم ما يزيد عن اربعماية صوت،
نحو اول ،إلى اجراء التحقيق الواسع حول
ومبا ان املقر َرين عمدا ،من ٍ
املخالفات املدعى بها واحلاصلة السيما الحكام املادتني  54و 58من قانون
االنتخاب ،واجريا الكشف على محاضر االنتخاب ولوائح الشطب وعلى اوراق
فرز االص��وات وحتقيقها وعلى محاضر جلان القيد البدائية والعليا ،وعلى
مختلف املستندات املبرزة وتوليا التدقيق في اسماء املرشحني واالصوات التي
نالها كل منهم،
�ان ،وفي جلسة االستماع إلى الطاعن،
نحو ث� ٍ
ومبا ان املقر َرين ،من ٍ
عرضا امامه وعليه للمستند رقم  6املبرز منه ،وهو محضر جلنة القيد العليا
في دائرة عكار االنتخابية ،املتضمن – بحسب الطاعن – االخطاء املدعى بها
وبنتيجة التحقيقات الوافية ثبت اآلتي:
موافقة الطاعن على ان االخطاء املشكو منها والواردة في احملضر –
الالئحة – التي في حوزته ليست صحيحة وقد اطلع على األرقام احلقيقية
وعلى صحة النتيجة املبينة في محاضر اقالم االقتراع وجلان القيد املوجودة
لدى املجلس الدستوري.
ان ع��دد الناخبني ف��ي دائ��رة عكار بلغ  223951ن��اخ�ب�اً ،وبلغ عدد
املقترعني  120608مقترعني وبلغ عدد االوراق امللغاة  778ورقة وعدد االوراق
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البيضاء  354ورقة فيكون املع ّول عليه  119830صوتاً.

ان اخلطأ املادي الصرف اقترفته جلنة القيد البدائية الثالثة ،اذ ورد
في محضرها ان عدد الناخبني هو  42765ناخباً ،وعدد املقترعني 24158
مقترعاً ،واالوراق امللغاة  9واالوراق البيضاء  13فيكون املع ّول عليه 24149
مقترعاً ،امنا ورد خطأ من قبل اللجنة املذكورة انه  13041مقترعاً .وان ما
يعزز صحة ه��ذا االم��ر ،هو مجموع االص��وات التي نالها املرشحون املوارنة

وامل��د ّون ف��ي محاضر جل��ان القيد ،الن اخلطأ امل��ادي ل��م ينسحب على عدد
األصوات التي نالها كل منهم ،امنا اقتصر على العدد املع ّول عليه ورقياً وقد
جرى االحتساب امام الطاعن ووقف على النتيجة الصحيحة،

ان التدقيق في األقالم كافة املبينة أرقامها في الطعن ،أظهر ،مبا ال

يرقى اليه الشك ،عدم وجود أخطاء تستدعي املس بالنتيجة املعلنة ،وان ورود
بعض احملاضر من دون ذكر عدد الناخبني أو عدد املقترعني (وهي قليلة جداً)

ليس من شأنه التأثير بالنتيجة الن اعمال الفرز وحتقيقها وجمع األصوات
اكدت صحة األرقام املعتمدة،

ومبا انه بعد التدقيق في االق�لام التالية 185 :قرية مزرعة البلدة

و 132عكار العتيقة و 152فنيدق و 144عيات (ل��م ي��رد في احملضر الرقم

املع ّول عليه) و 170القبيات الذوق ،و 132عكار العتيقة ،و 128عبوديـة و151
و 160فنيدق ،و 170و 173و 174و 176قبيات – ثبت صحة االحتساب
وصحة العملية االنتخابية .وان القلم  186م��زرع��ة البلدة ل��م تشبه شائبة
إذ – خالفاً إلدالء الطاعن – تبني أن عدد املقترعني بلغ  432مقترعاً .أما
العدد  3فهو لألوراق البيضاء .وقد نال الطاعن عشرين صوتاً واملطعون في
نيابته  401صوتاً،

ومب��ا ان التدقيق ال��واف��ي ال��ذي أج��راه امل�ق��رران أثبت صحة العملية

االنتخابية ،وصدقية األرقام املسجلة في محاضر األقالم واللجان ،ما يُستبعد
معه وجود خلل في أعمال الفرز وقيد الناخبني ويؤكد أن ليس من شأن بعض
املخالفات أو الهفوات االدارية (في تنظيم احملاضر أو عدم استكمال بياناتها
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أو النقص في توقيعها أو التنظيم على نسختني أو وصول ظرف غير مش ّمع)
أن ترتقي إلى درجة املخالفات واألخطاء اجلوهرية التي متس صدقية العملية

االنتخابية ونزاهتها أو تؤثر في نتيجتها أو تعطل سلطة املجلس الدستوري في
الرقابة س ّيما مع وجود سائر املستندات والوثائق التي ميكن الرجوع اليها،
ومبا أن الطاعن يدلي بوجود خلل فاضح في احتساب األصوات ويترك

للمجلس أمر التثبت من صحة القيود واألرقام،

ومب��ا أن املجلس قد دق��ق في امللفات كافة املشار اليها من الطاعن

وتبني انها خالية من الشوائب ،أما جلهة اعادة احتساب األصوات ،فأنه من
املعلوم أن��ه ال يؤخذ بالرقم املشكوك فيه في ح��ال ع��دم قدرته على تعديل

النتيجة ،وال يعمد املجلس إلى اعادة احتساب األصوات،

ومبا ان الفارق الكبير في األصوات بني الطاعن  37956صوتاً وبني
املطعون بنيابته  78450صوتاً يجعل الرقم املشكوك فيه  -على فرض وجوده

وصحته  -عاجزاً عن تعديل النتيجة،

نحو آخ��ر ،إن ه��ذا الفرق الشاسع في األص��وات يجعل
ومب��ا أن��ه من ٍ
املخالفات املدعى بها  -على الرغم من كونها ليست على درجة من اخلطورة
واجلسامة ،ولم تش ّوه ارادة الناخبني  -عاجزة كلياً عن التأثير احلاسم وجتعل
الطعن غير حري بالقبول الن االجتهاد في لبنان وفرنسا استق ّر على اعتبار
أن أهمية املخالفات ليس من شأنها أن ت��ؤدي إلى ابطال االنتخاب اذا كان
الفارق في االصوات الذي يفصل املرشح املنتخب والطاعن في صحة انتخابه
كبيراً جداً أو اذا لم يكن للمخالفات تأثير حاسم في النتيجة،
ومبا أن االجتهاد يشترط إلبطال االنتخاب – في حال وجود فارق مهم

في األصوات – أن تكون املخالفات في الوقت نفسه خطيرة وعديدة ومخططاً

لها ،ومقصودة ،وأن تكون حاسمة في تأثيرها في نتيجة االنتخاب،

ومبا أن املخالفات املدعى بها ،من قبل الطاعن لم تبلغ اجلسامة التي
لها الدور احلاسم في اجناح املطعون بنيابته ،وهو ال يدين لها بفوزه قطعاً ولم

تؤثر في صحة العملية االنتخابية وبالنتيجة التي انبثقت عنها،
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ومب��ا أن��ه يتبني مما توافر في امللف ،وم��ن مجمل العناصر الواقعية

وال�ق��ان��ون�ي��ة ،أن��ه ال ميكن االس�ت�ن��اد إل��ى األس �ب��اب وال�ع�ن��اص��ر امل��دل��ى بها من

الطاعن  -وغير الثابتة  -للقول بتأثيرها على نتيجة االنتخاب ،وبخاصة مع
الفارق الكبير جداً في األصوات،
ومب��ا أن��ه أخ �ي��راً ،م��ع ث�ب��وت خ�ل��و م�ح��اض��ر االن �ت �خ��اب م��ن ت��دوي��ن أي

اع �ت��راض��ات أو ش �ك��اوى وع ��دم وروده� ��ا ل��دى ه�ي�ئ��ة االش� ��راف ع�ل��ى العملية
االنتخابية ،ومع ثبوت خلو احملاضر من املخالفات املدلى بها في املراجعة ،ال
يرى املجلس فائدة من االستماع إلى الشهود ،أو اللجوء إلى حتقيق اضافي
ويقتضي بالتالي رد ما أدلى به الطاعن لهذه اجلهة أيضاً،
ومبا انه لم يعد بالتالي من ضرورة الستفاضة في حتقيق أو اجراء أو
لبحث أي سبب مدلى به بصورة ثانوية وعارضة لعدم اجلدية واجلدوى،
ومبا أنه يقتضي تأسيساً على ما تقدم رد الطعن في األساس.
لهــذه األســباب
وبعـد املداولـة،
يقرر املجلس الدستوري باإلجماع:
ً
أوال :في الشكل
قبول الطعن لوروده ضمن املهلة القانونية ،مستوفياً شروطه الشكلية.
ثاني ًا :في األساس
املقدم من السيد مخايل ضاهر ،املرشح اخلاسر عن املقعد
رد الطعن
ّ
املاروني في دائرة عكار في دورة العام  2009النتخاب مجلس النواب.
ثالث ًا
ابالغ هذا القرار إلى املراجع املختصة واملستدعي.
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رابع ًا
نشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
قـراراً صـدر في 2009/11/25
األعضــاء:
صالح مخيبر
زغلول عطيه

الصمد
سهيل عبد ّ
أنطوان خير

أسعد دياب

توفيق سوبره

انطوان مس ّره

أحمد تقي الدين

نائب الرئيس

الرئيس

طارق زياده

عصـام سـليمان

112

اجمللس الدستوري

رقم القرار2009/19 :
تاريخ2009/11/25:
رقم املراجعة/6 :و2009/
ا ملس ـ ـ ـتـ ــد ع ـ ــي  :السيد ع�ج��اج ج��رج��ي ح��داد ،امل��رش��ح اخل��اس��ر ع��ن مقعد
ال��روم الكاثوليك في دائ��رة جزين في دورة العام 2009
النتخاب مجلس النواب.
املستدعى ضده :ال �س �ي��د ع �ص��ام ن �ق��وال ص ��واي ��ا ،امل �ع �ل��ن ف� ��وزه ع��ن املقعد
املذكور.
ا مل ـ ـ ـ ـ ــو ض ـ ـ ـ ــو ع  :الطعن في صحة نيابة املستدعى ضده.
ان املجلس الدستوري،
امللتئم في مقره بتاريخ  2009/11/25برئاسة رئيسه الس ّيد عصام
سليمان وحضـور نائب الرئيس الس ّيد طارق زيـاده والسـاده األعضاء أحمد
تقي الديـن ،انطوان مسـ ّره ،انطوان خيـر ،زغلول عطيـه ،توفيق سـوبره ،أسـعد
الصمد وصالح مخيبر.
دياب ،سهيل عبد ّ
وبعد االط�لاع على ملف املراجعة وتقرير العضوين املقر َرين وسائر
املستندات،
تبني ان املستدعي السيد عجاج جرجي ح��داد املرشح اخلاسر عن
مقعد الروم الكاثوليك في دائرة جزين ،تقدم من املجلس الدستوري بتاريخ
 2009/7/7مبراجعة سجلت في القلم حتت رقم  2009/6يطعن مبوجبها
في صحة نيابة املستدعى ضده الس ّيد عصام نقوال صوايا املعلن ف��وزه عن
املقعد امل��ذك��ور في االنتخابات التي ج��رت بتاريخ  2009/6/7في الدائرة
نفسها ،طالباً قبول طعنه في الشكل واألساس ،وابطال نيابة املستدعى ضده
لعدم جواز ترشحه لالنتخابات األخيرة ،واعالن فوزه هو لكونه املرشح الذي
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ن��ال اكبر ع��دد من األص��وات بني املرشحني عن املقعد العائد لطائفة الروم
الكاثوليك في دائرة جزين االنتخابية بعد املستدعى ضده.
وقد أدلى املستدعي بأنه ترشح لالنتخابات النيابية التي جرت بتاريخ
 2009/6/7وخسر أمام منافسه املستدعى ضده وجاء بعده مباشرة في عدد
األص��وات ،ولقد تبني له وج��ود حكم مبرم في حق هذا األخير مب��ادة شهادة
كاذبة صادر عن محكمة استئناف جنح املنت رقم أساس احملكمة 2005/1086
و 2008/440وفقاً ملا ورد في إحالة محكمة االستئناف املذكورة إلى حضرة
النائب ال�ع��ام االستئنافي ف��ي جبل لبنان بتاريخ  2008/12/3حيث ورد:
«للتفضل بالتنفيذ وأن احلكم أصبح مبرماً» .وقد أرفق املستدعي في طعنه
صورة خالصة احلكم تتضمن اإلحالة.
وأبدى املستدعي ،في أساس الطعن ،بأن الفصل الثاني من القانون
رقم  25تاريخ  8تشرين األول  2008املعدل مبوجب القانون رقم  95تاريخ
 2008/12/27ق��د ح��دد األش�خ��اص ال��ذي��ن يجوز لهم أن يكونوا ناخبني أو
مرشحني ،بحيث س��اوى في ش��روط األهلية بني الناخب واملرشح ،فجاء في
الفقرة اخلامسة من املادة الرابعة أنه يحرم من حق اإلقتراع (وبالتالي الترشح)
األشخاص الذين حكم عليهم بإحدى اجلنح الشائنة التالية ...اليمني الكاذبة.
ثم جاءت املادة الثامنة لتؤكد أنه «ال يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب
اال من كان...متمتعاً بحقوقه املدنية والسياسية .»...معتبراً (أي املستدعي)
أن املشترع أراد من وراء ذلك حماية الثقة العامة ،ومنع مرتكبي اجلنح الشائنة
من تولي مسؤوليات وطنية ومراكز سياسية .ويؤكد املستدعي ،بالتالي ،عدم
أهلية املستدعى ضده النائب املنتخب للترشح للنيابة الرتكابه جنحة شائنة،
وك��ان يفترض أن ي��درج احلكم املبرم على سجله العدلي ،ملنعه من الترشح،
طاملا ان احلكم املذكور صادر بتاريخ  2008/10/22وهو حكم وجاهي.
وتبني ان املستدعى ضده تقدم بتاريخ  2009/7/31بالئحة جوابية

اعتبر فيها ان ما أدل��ى به املستدعي من وقائع ما هي اال مزاعم مشوهة،
ومح ّرفة ،وغير صحيحة ،قصد منها وعن سوء ن ّية ،تضليل الرئاسة الكرمية،
والنيل من سمعة ومكانة املستدعى ضده ،وان الوقائع الصحيحة هي أنه بنتيجة
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التحقيق الذي جرى بتاريخ  2004/8/1أمام حضرة قاضي التحقيق في جبل

لبنان بالشكوى املقامة من الس ّيد أحمد سليمان عبد ال��رزاق بوجه الس ّيد

تقدم الس ّيد بيار
بيار خوري ورفاقه( ،والتي ال عالقة للمستدعى ضده بها)ّ ،
خوري بشكوى مباشرة بوجه املطعون بنيابته أمام القاضي املنفرد اجلزائي في

جونية بجرمي شهادة كاذبة وافتراء ،جرى قيدها برقم أساس 2004/1772

بتاريخ  2004/8/1وهي لم تقترن بعد بنتيجة ،فعمد املطعون بنيابته بتاريخ
 2004/12/20إلى تقدمي طلب دفع شكلي أم��ام القاضي اجلزائي املذكور
يرمي إلى رد االدعاء املباشر املشار اليه أعاله ،لكون الفعل ال يشكل جرماً.

فأصدر هذا األخير بتاريخ  2005/10/31ق��راره برد طلب الدفع الشكلي
ص ّدق القرار املذكور استئنافاً بالقرار رقم
ّ
املقدم لتعلّقه بأساس النزاع ،وقد ُ
 2008/440الصادر بتاريخ  2008/10/22عن محكمة استئناف اجلنح في
جديدة املنت ،التي قضت أيضاً بإعادة امللف إلى مرجعه مع تدريك املستأنف

(املستدعى ضده) الرسوم والنفقات القانونية .وبتاريخ  2008/12/3ح ّرر

قلم محكمة اإلستئناف خالصة بالرسوم والنفقات مضمون ق��رار رد الدفع
الشكلي الصادر بتاريخ  ،2008/10/22وأرسلته إلى النائب العام اإلستئنافي

في جبل لبنان للتنفيذ ،وقد جرى دفع الرسوم من قبل املستدعى ضده مبوجب
احلوالة رقم  51تاريخ .2009/2/2

وقد أرفق املستدعى ضده في رده إفادات صادرة عن املراجع القضائية

املختصة تؤ ّيد ما أدلى به من وقائع.

ويضيف املستدعى ضده ،في القانون ،بأن الترشح لإلنتخابات النيابية

هو من األعمال التمهيدية املنفصلة التي يعود صالحية الفصل فيها للقضاء
اإلداري ،وه��و يطلب رد الطعن الراهن شك ً
ال لكون املجلس الدستوري غير

صالح لبتّه ،واستطراداً يطلب رد الطعن شك ً
ال في حال وروده خارج املهلة أو
اذا اعتراه أي عيب شكلي ،كما يطلب رد الطعن أساساً برمته ومن جوانبه
كافة لعدم صحته وعدم ثبوته وعدم قانونيته ،وتدريك الطاعن العطل والضرر
سنداً للمواد  10و 11و 551أص��ول محاكمات مدنية لسوء ن ّيته وكيديته،
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والرسوم واملصاريف وأتعاب احملاماة.
وتبني أن املستدعي ت�ق� ّدم بتاريخ  2009/10/7مب��ذك��رة ك��رر فيها
اقواله.
بناء عليه
ً
في الش ــكل
مبا ان مراجعة الطعن مقدمة ضمن املهلة ومستوفية لسائر الشروط
القانونية فتكون مقبولة شك ً
ال.
في األســاس
مب��ا ان م�س�ت��دع��ي ال�ط�ع��ن يطلب إص ��دار ال �ق��رار ب �ع��دم ص�ح��ة نيابة
املستدعى ضده لوجود حكم جزائي مبرم بحقه ،بجنحة شائنة ،وهي الشهادة
الكاذبة ،يعود تاريخه إل��ى ما قبل إج��راء االنتخابات األخ�ي��رة احلاصلة في
.2009/6/7
ومبا انه يقتضي التوقف عند إدالء املستدعي ،للتأكد من مدى صحته،
ألن من شأن ذلك ،وفي حال ثبوته ،املس بأهلية املرشح للنيابة ،وبالشروط
القانونية الواجب توافرها في املرشح ،مما يوجب على املجلس الدستوري في
هذه احلالة ،باعتباره وبصفته قاضي إنتخاب أن ينظر في قانونية العملية
االنتخابية والنتائج املترتبة عليها ،وأن يعلن عدم صحة نيابة النائب املنتخب،
وبالتالي أن يبطل نيابته،
ومب��ا ان��ه م��ن ال��رج��وع إل��ى م��ا ورد ف��ي ملف امل��راج�ع��ة م��ن مستندات
والتدقيق فيها ،وال��ى التحقيقات املجراة ،يتبني ان املستدعى ضده كان قد
ت�ق� ّ�دم بطلب دف��ع شكلي ي��رم��ي إل��ى رد ال��دع��وى اجل��زائ�ي��ة امل�ب��اش��رة املقامة
ض��ده م��ن قبل امل��دع��و بيار خ��وري أم��ام محكمة ج��زاء ك�س��روان برقم أساس
 2004/1772بجرم شهادة كاذبة وافتراء ،وهي ال تزال قيد النظر أمام تلك
احملكمة ولم تُ ّب ّت .وبأن محكمة جزاء كسروان هذه كانت قد قضت برد طلب
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ص� ّ�دق ه��ذا احلكم استئنافاً من
الدفع الشكلي لتعلقه بأساس ال�ن��زاع ،وق��د ُ
قبل محكمة اإلستئناف اجلزائية في جبل لبنان التي قضت أيضاً بتدريك
املستأنف (املستدعى ضده) سائر الرسوم والنفقات القانونية وذلك بقرارها
رق��م  2008/440تاريخ  .2008/10/22وب��أن خالصة احلكم احملالة إلى
النائب العام اإلستئنافي في جبل لبنان للتنفيذ هي لهذا القرار األخير املتعلق
مبوضوع الدفع الشكلي ،والتنفيذ حاصل على الرسوم والنفقات القانونية
التي قضت محكمة اإلستئناف اجلزائية في جبل لبنان بتدريكها للمستدعى
ضده ،مبعرض تصديقها احلكم اإلبتدائي القاضي برد الدفع الشكلي،
ومبا أن الشروط القانونية لإلبطال غير متوافرة ،يقتضي رد مراجعة
الطعن أساساً،
ومبا أن املجلس الدستوري غير صالح للبحث بسائر املطالب املدلى
بها واملبينة في منت هذا القرار.
لهــذه األســباب
وبعـد املداولـة،
يقرر املجلس الدستوري باإلجماع:
ً
أوال :في الشكل
قبول الطعن لوروده ضمن املهلة ،مستوفياً لكافة شروطه القانونية.
ثاني ًا :في األساس
رد الطعن املقدم من السيد عجاج جرجي حداد ،املرشح اخلاسر عن
مقعد الروم الكاثوليك في دائرة جزين في دورة عام  2009النتخابات مجلس
النواب.
ثالث ًا
ابالغ هذا القرار إلى املراجع املختصة واملستدعي.
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رابع ًا
نشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
قـراراً صـدر في 2009/11/25
األعضاء:
صالح مخيبر
زغلول عطيه

الصمد
سهيل عبد ّ
أنطوان خير

أسعد دياب

توفيق سوبره

انطوان مس ّره

أحمد تقي الدين

نائب الرئيس

الرئيس

طارق زياده

عصـام سـليمان
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رقم القرار2009/20 :
تاريخ2009/11/25:
رقم املراجعة/16 :و2009/
ا ملست ـ ـ ــد ع ـ ـ ــي  :السيد الياس سمير مخيبر ,املرشح املنافس اخلاسر عن
املقعد األرثوذكسي في دائرة املنت الشمالي االنتخابية في
دورة حزيران .2009
املستدعى ضده :السيد غسان مخيبر ,املعلن فوزه نائباً عن املقعد املذكور.
ان املجلس الدستوري،
امللتئم في مقره بتاريخ  2009/11/25برئاسة رئيسه الس ّيد عصام
سليمان وحضـور نائب الرئيس الس ّيد طارق زيـاده والسـاده األعضاء أحمد
تقي الديـن ،انطوان مسـ ّره ،انطوان خيـر ،زغلول عطيـه ،توفيق سـوبره ،أسـعد
الصمد وصالح مخيبر.
دياب ،سهيل عبد ّ
لدى املداولــة،
بعد االطالع على مراجعة الطعن رقم /16و 2009/تاريخ 2009/7/8
املقدمة من الطاعن السيد الياس سمير مخيبر ،املرشح اخلاسر عن املقعد
ّ
األرثوذكسي في دائرة املنت الشمالي ،بوجه املطعون ضده السيد غسان مخيبر
املعلن فوزه عن املقعد املذكور وبوجه املعترض على احالله محل املطعون بنيابته
املرشح عن املقعد نفسه السيد غسان الرحباني والتي يطلب الطاعن مبوجبها
قبول الطعن شك ً
ال وأساساً وإص��دار القرار بعدم صحة نيابة السيد غسان
مخيبر وإبطالها وإع��ادة احتساب األص��وات وإعالن فوز الطاعن لعدم جواز
فوز املرشح اآلخر على الالئحة نفسها السيد الرحباني ،أو إعادة االنتخاب.
مبا أن الطاعن يعرض أن املعركة االنتخابية تضمنت أحقاداً دفينة
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بسبب التطورات الناجمة عن انتخابات رئاسة اجلمهورية والتي لم يستطع
العماد ميشال ع��ون رئيس الالئحة املنافسة الفوز بها ،فكان التركيز على
السيد ميشال املر والئحته بكل الوسائل مما أفقد العملية االنتخابية صدقيتها
وصحتها ،وقد عرض الطاعن في القسم األول لألوضاع االنتخابية والسياسية
في املنت واخلطة التي وضعها التيار الوطني احلر برئاسة العماد عون للتهجم
على املراجع الروحية والسياسية اعالمياً باتهامات كاذبة وتخويف وضغط
وتهديد بواسطة محطة تلفزيون  OTVوشبكة تيار االنترنت،
ومب��ا أن الطاعن ع��رض ف��ي القسم الثاني للمخالفات والتجاوزات
االع�لام�ي��ة ال�ن��اج�م��ة ع��ن تنفيذ ت�ل��ك اخل�ط��ة مخالفة ل�ل�م��ادة  68م��ن قانون
االنتخاب وال س ّيما الفقرتني  3و 4منها ،وان تلك احملطة أقدمت على بث
يشن هجوماً على
شريط م��ز ّور ومركب يتضمن زوراً أن السيد ميشال امل��ر
ّ
األرمن مما دعا األخير إلى االدعاء جزائياً على احملطة ومسؤوليها وقد طال
ذلك التحريض الطاعن وزمالءه في الالئحة ،وأن تلك احملطة ارتكبت العديد
من املخالفات والتجاوزات،
ومبا ان الطاعن يعرض املخالفات على املواقع االلكترونية واالنترنت
ومنها االدعاء أن السيد املر طلب قتل السيد سمير جعجع مما نفاه املدير العام
السابق لألمن العام املستشهد به وأن ذلك كله يش ّكل تعسفاً في استغالل مكمن
الق ّوة بتفرد الالئحة املخاصمة باملساحة املرئية واخالالً مببدأ املساواة،
ومبا ان الطاعن يعرض في القسم الثالث للمخالفات خالل العملية
االنتخابية ومنها وضع اسم النائب املعلن فوزه تزكية في أوراق االقتراع مما
يشكل عالمة تعريف ،باالضافة إل��ى ال��زي��ادة املشبوهة في أع��داد املقترعني
األرمن وخاصة وان وزير الداخلية ص ّرح عن وجود هويات كاذبة ،وأيضاً حصول
عمليات تبديل املكان بشكل مخالف للقانون ،وانه اذا لم يستطع املجلس التأكد
من ذلك فان حملة جتييش وحتريض األرمن أثرت في صحة االنتخاب،
ومب��ا ان الطاعن يعرض في القسم ال��راب��ع للمخالفات والتجاوزات
الناجتة ع��ن ضغوط وتهديد ورش��وة ومنها التأثير على الناخبني السريان
باذاعة خبر خطف الكاهن الذي ظهر على  OTVصبيحة يوم االنتخاب مع ان
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احلقيقة مخالفة ،ومنها إثارة موضوع اخلالف بني بلديتي املتني وبتغرين ،عدا
عن استغالل جهاز الدفاع املدني في بسكنتا لصالح الالئحة املنافسة ،كما
وانه ارتكبت مخالفات وجتاوزات وشراء أصوات في األقالم الشيعية وميكن
إثبات ذلك بشهود يسمون عند الطلب،
ومبا ان الطاعن يدلي مبخالفات وجتاوزات جنمت عن شراء أصوات
في عينطورة وجوارها وان هناك تسجي ً
ال صوتياً يثبت ذلك؛ كما وأدلى الطاعن
بأن املطعون ضده استغل النفوذ البلدي لشقيقه نائب رئيس بلدية بيت مري
التي قامت بخدمات ودفع مبالغ للناخبني،
ومبا ان الطاعن يعرض قانوناً انه يتوجب اعتبار العملية االنتخابية
خالية م��ن الصحة والصدقية وال�ن��زاه��ة وان�ه��ا خالفت امل��ادة  68م��ن قانون
االنتخاب لفقدان املساواة وتكافؤ الفرص بني املرشحني نتيجة الستغالل املوقع
الطاغي ،والن الئحة االنقاذ املتن ّية لم تكن متلك محطة تلفزيونية ممائلة حملطة
 ،OTVوال ميكن ضمن سقف االنفاق االنتخابي القيام بذلك ،مما يقتضي معه
إبطال نيابة املطعون ض��ده وإبطال انتخابه واحتساب جديد لألصوات في
ضوء ما أدلى به ،وعدم إحالل السيد غسان الرحباني املنتسب إلى الالئحة
نفسها املنافسة مكان املطعون ضده ،واال اعادة االنتخاب مع تصحيح لوائح
الشطب ومنع وسائل االعالم من مخالفة القوانني فور وقوعها،
تقدم
ومبا ان املطعون ضده الس ّيد غسان مخيبر ،املعلن فوزه نائباًّ ،
بالئحة طلب فيها رد املراجعة شك ً
ثان ،واال
مستدع ضده ٍ
ال لتقدميها بوجه
ٍ
استطراداً رد املراجعة لغموضها ولعدم اجلدية ولعدم الثبوت ،واستطراداً
بعد رد املراجعة ألن املخالفات املدلى بها غير صحيحة وغير منتجة قانوناً،
واستطراداً أكثر ردها لعدم مسؤوليته عن أي من املخالفات املدلى بها ،وان
ثبتت صحتها ،واستطراداً أكثر ،رده��ا ألن املخالفات املدلى بها ،وان ثبتت
صحة أي منها ،ال تتمتع بالصفات املطلوبة بالنظر للفارق الكبير أو املريح
في األص��وات ،والن تلك املخالفات قليلة العدد وغير خطيرة وغير جسيمة،
واستطراداً كلياً رد املراجعة الن املخالفات املدلى بها ال تشكل أي اعتداء على
حرية ونزاهة االنتخابات والنه ليس لها أي تأثير حاسم على نتائجها،
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ومبا ان املطعون ضده يدلي بأنه لم ينسب اليه أي مخالفة باستثناء
مزاعم بشأن ق��رارات متخذة في بلدية بيت مري ،وان املخالفات املدلى بها
اتسمت بالغموض والعمومية،
ومبا ان املطعون ضده في قسم أول عرض للوقائع املتعلقة باالنتخابات
ونفى وجود أي تخطيط من قبله حلملة على املطعون ضده والالئحة املنافسة،
وكذلك من قبل الالئحة التي ينتمي اليها ،ولم يتبني وجود أي شكوى خالل
احلملة االنتخابية بهذا اخلصوص ،وان الطاعن ال ينسب اليه أي مخالفة
استناداً للمادة  68من قانون االنتخاب ،وان ال شأن له باملخالفات املنسوبة
إلى محطة  ،OTVوانه لم يكن للشريط الذي هاجم فيه الس ّيد شهيد عطاالله
األرمن تأثير على النتيجة ،وانه ال توجد مخالفة في ايراد اسم املرشح آغوب
بقرادونيان في بعض أوراق املقترعني ألنها ال تشكل عالمة تعريف،
ومب��ا ان املطعون ض��ده يطلب احتساب أص��وات القلم  52ب��رج حمود،
ويدلي بعدم صحة وجود بطاقات هوية مزورة وعمليات نقل أمكنة ناخبني ،ويدلي
أيضاً بعدم وجود أي مخالفة أو جتاوز أو تهديد أو رشوة ميكن ان تنسب اليه ،كما
ويدلي بأنه ال تأثير للمخالفات املزعومة حول مسألة بلدية املتني على النتيجة،
وان تلك املخالفات معدومة العالقة السببية معه ومفتقدة للدليل،
ومبا ان املطعون ضده يجيب بصدد مسألة بلدية بيت مري بأن نائب
متفان باخلدمة العامة واملجلس البلدي متنوع االنتماء السياسي،
ٍ
رئيس البلدية
وان ما أدلى به الطاعن ال يشكل مخالفة ألن املادة  59من قانون االنتخاب
حتظر تقدمي خدمات أو دف��ع مبالغ للناخبني خ�لال العملية االنتخابية من
قبل مؤسسات ميلكها أو يديرها مرشحون ،ولم يعتبر القانون البلديات من
هذه املؤسسات ،وان ما يدلي به الطاعن حول خدمات بلدية غير صحيح ألن
معامالتها جرت أص��والً بحضور أعضاء بلديني مختلفي االنتماء السياسي،
وكرر الطاعن مطاليبه برد املراجعة شك ً
ال واال أساساً،
ومب��ا ان السيد غسان رحباني التمس رد طلب االدخ��ال شك ً
ال ألن
الطعن يجب ان يوجه من مرشح خاسر بوجه صحة نيابة منتخب،
ومبا ان املقر َرين كانا استجوبا ك ً
ال من الطاعن واملطعون ضده ،واطلع
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املجلس على محضري االستجواب وعلى املستندات املبرزة من الفريقني ،وعلى
صور طبق األصل عن افادات الشهود في ملف طعن الس ّيد غسان الرحباني
ضد النائب الس ّيد ميشال املر ،وعلى صورة طبق األصل عن اف��ادة الشاهد
الدكتور سامي مخيبر نائب رئيس بلدية بيت مري  -عني سعاده ،وعلى ملف
االقتراع رقم  52برج حمود.
بناء عليه
ً
في الش ــكل
مبا ان الطعن املقدم من الطاعن الس ّيد الياس سمير مخيبر ،املرشح
عن املقعد االرثوذكسي في دائ��رة امل�تن الشمالي ضد املطعون ض��ده النائب
املعلن فوزه الس ّيد غسان مخيبر ورد ضمن املهلة القانونية مستوفياً لشروطه
فهو مقبول شك ً
ال.
ومب��ا ان الطعن ب��وج��ه امل�ع�ت��رض على اح�لال��ه محل امل�ط�ع��ون بنيابته
امل��رش��ح السيد غ�س��ان الرحباني غير مقبول ش�ك� ً
لا ألن��ه م��وج��ه ض��د مرشح
خ��اس��ر ،اذ يتوجب توجيه الطعن بنيابة املطعون ض��ده املعلن ف��وزه ،ويبقى
للمجلس الدستوري في ضوء ما ينتهي اليه الطعن ان يحدد ما يترتب عليه
من نتائج ،اذ تنص امل��ادة  24من القانون ( 250انشاء املجلس الدستوري)
على ان��ه« :يقدم الطعن في صحة النيابة مبوجب استدعاء يسجل في قلم
املجلس الدستوري ،يذكر فيه اسم املعترض وصفته والدائرة االنتخابية التي
ترشح فيها واسم املعترض على صحة انتخابه واألسباب التي تؤدي إلى ابطال
االنتخاب وترفق بالطعن الوثائق واملستندات التي تؤيد صحة الطعن».
نصت في
ومبا ان املادة  46من النظام الداخلي للمجلس الدستوري ّ
السياق نفسه على ان��ه« :يقدم الطعن في صحة نيابة نائب منتخب من أي
مرشح منافس خاسر في دائرته االنتخابية.»...
ومبا انه يقتضي بالتالي رد الطعن شك ً
ال بوجه املرشح اخلاسر السيد
غسان الرحباني،
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في األســاس:
مبا انه يقتضي بادئ ذي بدء التأكيد على االجتهاد املستقر للمجلس
ال��دس�ت��وري على ان لكل مراجعة طعن بصحة نيابة خصوصيتها ،وبالتالي
فان مجرد انتماء املرشح إلى الئحة نيابية بحد ذاتها ال يحمله مسؤولية عن
تصرفات أو جت��اوزات أو مخالفات زمالئه في الالئحة ،اذا لم تكن هناك
عالقة سببية مباشرة بينه وبني تلك التصرفات أو التجاوزات أو املخالفات،
ومبا انه وان كانت املعركة االنتخابية في دائرة املنت الشمالي اتسمت
باحلدة في التصريحات واألقوال والدعاية االنتخابية من قبل املتنافسني ،اال
انه لم يثبت من التحقيقات واملستندات واألوراق املبرزة ان املطعون ضده قد
أدلى بأي تصريحات أو أتى أي عمل من أعمال الدعاية االنتخابية املخالفة
للفقرتني  3و 4من امل��ادة  68من قانون االنتخاب ،ولم يثبت انه كان له أي
مشاركة شخصية ومباشرة في بث تلفزيوني أو في موقع الكتروني خارجة عن
ح��دود القانون أو تشكل مخالفة خطيرة وجسيمة من شأنها تعريض نيابته
لالبطال؛ كما ول��م يتبني أص� ً
لا ان��ه ك��ان مالكاً ألسهم أو مسؤوالً عن محطة
 OTVأو عن موقع التيار الوطني احلر ،وال ميكن بالتالي اعتباره مسؤوالً عن
األعمال الدعائية التي اقدمت عليها هاتان الوسيلتان االعالميتان على فرض
حصول مخالفات قانونية من قبلهما،
و مب��ا ا ن��ه ل��م ي�ث�ب��ت ا ن��ه أ س �ه��م أ ص�ل ً
�ا ف��ي و ض��ع أي خ�ط��ة إعالمية
خ��ار ج��ة ع��ن ح��دود ا ل�ق��ا ن��ون ،أو ا ن��ه خ��رق شخصياً م�ب��دأ ا مل �س��اواة وتكافؤ
تعسف في استغالل مكمن القوة
الفرص في الدعاية االنتخابية ،أو ا ن��ه
ّ
،Abus de position dominante
ومبا أنه كان بوسع الطاعن على كل حال الرد على احلمالت االعالمية
وكان لديه متسع من الوقت لذلك في وسائل إعالم صديقة أو متحالفة لالئحة
التي ينتسب اليها،
ومبا ان إدالءات الطاعن جلهة وجود مخالفات وجتاوزات وزيادة في
عدد أصوات الناخبني من الطائفة األرمنية وتغيير محل إقامة بصورة غير
قانونية ووجود بطاقات هوية مزورة استفاد منها املطعون ضده بقيت أقواالً
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عامة ومجردة عن كل دليل وحتى عن بدء بينة خطية مع ان عبء االثبات ترتب
عليه وال ميكن حتميل املطعون ضده أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة كما
أسماه الطاعن جملة «جتييش وحتريض األرمن» ،طاملا انه لم يسهم فيها ،على
فرض حصولها؛ وطاملا انه يتبني من األوراق ان حزب الطاشناق األرمني أعلن
ان مناصريه لن ينتخبوا من الالئحة املنافسة اال السيد ميشال املر ،مما يعني
ان تلك احلملة لم تؤدِ أص ً
ال إلى خسارة الطاعن أية أصوات أرمنية ال ميكن
التكهن بها أص ً
ال،
ومب��ا أن��ه ل��م يثبت أص� ً
لا ضلوع املطعون بصحة نيابته فيما أسماه
الطاعن مخالفات أو جتاوزات ناجتة عن ضغوطات أو تهديدات أو رشوات،
سواء فيما يتعلق مبسألة الكاهن السرياني األب الياس عكاري ،أو في قضية
بلدية املتني أو في فيما أسمى استغالل جهاز الدفاع املدني أو تدخل جهاز
أمني في االنتخاب.
وحيث ان الطاعن نفسه أفاد في استجوابه أمام املقر َرين ان ال عالقة
للمطعون ضده بأي رشوة انتخابية،
ومبا انه فيما يتعلق ب��ادالء الطاعن باستغالل املطعون ضده النفوذ

البلدي بواسطة شقيقه نائب رئيس بلدية بيت مري  -عني سعاده في القرارات

املتخذة بتقدمي خدمات ومساعدات في شهر احلملة االنتخابية ،فانه جتدر
اإلشارة من ناحية أولى إلى ان الفقرة الثانية من املادة  59من قانون االنتخاب

ال تشمل البلديات اذ تنص« :ال تعتبر محظورة التقدميات واملساعدات املذكورة
أعاله اذا كانت مقدمة من مرشحني أو مؤسسات ميلكها أو يديرها مرشحون

درجوا على تقدميها بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما ال يقل عن ثالث سنوات

قبل بدء فترة احلملة االنتخابية»،

ومبا انه من ناحية أخرى اتضح من التحقيقات ان تلك القرارات البلدية

اتخذت باالجماع ومن مجلس بلدي متنوع االنتماء السياسي ،وفي سياق عمل
بلدي معتاد سنوياً وجتاه مواطنني ال ميكن التكهن سلفاً ملن سيقترعون،
ومب��ا ان ادالء الطاعن بأنه خسر نتيجة كل التجاوزات واملخالفات
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املنوه عنها سابقاً والتي ج��رت االج��اب��ة عليها ،ما يعادل  6400ص��وت بقي
يقدم الطاعن ،مع ترتب
بالتالي مجرداً عن الدليل وخالياً من كل اثبات ،ولم ّ
عبء اإلثبات عليه ،أي ب ّينة أو بدء ب ّينة ،مما يقتضي معه عدم األخذ بأقواله
التي اتسمت بالعمومية أص ً
ال.
ومبا انه فيما يتعلق بقلم االقتراع  52برج حمود ،فان عدم احتساب جلنة

القيد االنتخابية ألصوات املقترعني وإلغاءه بحجة ورود عالمة تعريف فارقة هي
اسم املرشح السيد آغ��وب بقرادونيان في  70ورق��ة انتخابية مع أنه أعلن فوزه
بالتزكية ،فإنه ال ميكن سنداً للمادة  96من قانون االنتخاب اعتبار ورود اسم املرشح
املذكور في تلك األوراق عالمة تعريف خاصة بالفعل ،وألنه ال ميكن التحديد بدقة

عمن وضع عالمة التعريف املزعومة اذ بلغ العدد العشرات من املقترعني ،وعليه
يقتضي احتساب أصوات املقترعني لكل من الطاعن واملطعون ضده وتعديل النتيجة

في ضوء ذلك ،مما يزيد في الفارق الكبير واملريح ألصوات املطعون ضده اذ تبلغ
األصوات التي نالها 47284 = 410 + 46874 :صوتاً ،في حني تبلغ األصوات

التي نالها الطاعن بعد التصحيح أيضاً 44307 = 10 + 44297 :أصوات.
لهــذه األســباب
وبعـد املداولـة،
يقرر املجلس الدستوري باإلجماع:
ً
أوال :في الشكل
غسان الرحباني.
رد الطعن بوجه املرشح اخلاسر الس ّيد ّ
غسان مخيبر.
قبول الطعن بوجه املطعون ضده الس ّيد ّ

ثاني ًا :في األساس
 - 1تصحيح النتيجة بعد احتساب القلم  52برج حمود ،بحيث يعتبر

126

اجمللس الدستوري

الطاعن قد نال 44307 :صوتاً واملطعون ضده قد نال47284 :
صوتاً .
 - 2رد الطعن املقدم من الس ّيد الياس مخيبر.
ثالث ًا
ابالغ هذا القرار إلى املراجع املختصة واملستدعي.
رابع ًا
نشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
قـراراً صـدر في 2009/11/25
األعضــاء:
صالح مخيبر
زغلول عطيه

الصمد
سهيل عبد ّ
أنطوان خير

أسعد دياب

توفيق سوبره

انطوان مس ّره

أحمد تقي الدين

نائب الرئيس

الرئيس

طارق زياده

عصـام سـليمان
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قرار رقم2009/21 :
تاريخ2009/11/25 :
رقم املراجعة2009/3 :
ا ملست ـ ـ ــد ع ـ ـ ــي  :السيد
السني
العامة
املستدعى ضده :السيد

عدنان أحمد عرقجي ،املرشح اخلاسر عن املقعد
في بيروت  -الدائرة الثانية في االنتخابات النيابية
التي جرت في ،2009/6/7
نهاد املشنوق املعلن فوزه عن هذا املقعد،

ا مل ـ ـ ـ ـ ــو ضـ ـ ـ ـ ــو ع  :الطعن في صحة نيابة املستدعى ضده،
ان املجلس الدستوري،
امللتئم في مقره بتاريخ  2009/11/25برئاسة رئيسه الس ّيد عصام
سليمان وحضـور نائب الرئيس الس ّيد طارق زيـاده والسـاده األعضاء أحمد
تقي الديـن ،انطوان مسـ ّره ،انطوان خيـر ،زغلول عطيـه ،توفيق سـوبره ،أسـعد
الصمد وصالح مخيبر.
دياب ،سهيل عبد ّ
وبعد االطالع على ملف املراجعة وتقرير العضوين املقر َرين والتحقيق
املجرى من قبلهما،
ومبا ان املستدعي السيد عدنان أحمد عرقجي ،املرشح اخلاسر عن
املقعد السني في بيروت ،الدائرة الثانية في االنتخابات النيابية العامة التي
ج��رت في  ،2009/6/7قد تقدم مبراجعة ُس ّجلت في قلم املجلس بتاريخ
 2009/7/6يطعن مبوجبها في صحة نيابة السيد نهاد املشنوق املعلن فوزه
عن املقعد املذكور في االنتخابات النيابية املشار اليها ،طالباً قبول مراجعته
شك ً
ال ،وفي األساس ،اعالن عدم صحة نيابة املستدعى ضده وابطال نيابته
وبالتالي ابطال االنتخاب في دائرة بيروت الثانية واعادة اجرائه ،وقد أدلى
مبا يلي:
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أجريت االنتخابات النيابية بتاريخ  2009/6/7في يوم واحد وفقاً
للقانون اجلديد لعام  2008ال��ذي اق��رت مبادؤه في مؤمتر الدوحة املنعقد
بحضور عدد من القيادات اللبنانية ومت تغييب جزء هام من قيادات اخرى
لها متثيلها وحضورها لغايات مخالفة للدستور ،وقد تقدم بترشيحه في هذه
االنتخابات عن املقعد السني في الدائرة الثانية ملدينة بيروت وفقاً لألصول
ّ
وترشح في العام  2005عن املقعد نفسه وخاض االنتخابات
وكان قد سبق له
وحصل على ع��دد ال يستهان ب��ه م��ن أص��وات الناخبني رغ��م ال�ف��رز الطائفي
واملذهبي والسياسي الذي ساد في حينه،
وعندما تأكد خلصومه مدى قوته وتيقنوا من انه سوف يعاود الترشح
مجدداً بعد اربع سنوات بدأوا يخططون حملاربته إلقصائه عن حقه الدستوري
في بلوغ املجلس النيابي ،وقد جتلى هذا املخطط في املخالفات اآلتية:
أ  -عمليات نقل النفوس التي متت بصورة غير قانونية وشملت
ع��دداً م��ن ال�ع��ائ�لات م��ن مناطق لبنانية مختلفة خ��ارج مدينة
بيروت إلى الدائرة الثانية لهذه املدينة ومن الدائرة الثالثة إلى
الدائرة الثانية فيها وذلك في األعوام  2005و 2006و،2007
األم��ر املؤكد في كتاب معالي وزي��ر الداخلية رق��م  989تاريخ
 2009/5/14جواباً على استدعائه تاريخ .2009/5/11
ب  -م �ق��ررات م��ؤمت��ر ال��دوح��ة ،امل�ك��رس الت�ف��اق امل�ش��ارك�ين ف�ي��ه ،أي
طرفي النزاع ،على تقاسم مقاعد هذه الدائرة البالغة اربعة
مقاعد مما يخالف احكام الدستور ومبادئ الدميقراطية وين ّم
عن عدم احترام حرية الناخب ونزاهة االنتخاب.
ج  -الضغوطات التي مورست عليه من عدد من القوى والقيادات
السياسية احمللية واالقليمية ،وحتى من احللفاء ،ما ادى إلى
تد ّني نسبة االقتراع إلى  29في املئة في الدائرة الثانية.
د  -عدم نيله حقه من االعالم الذي ظل يبرز املرشح املطعون ضده
دون ان يتساوى معه في حقه الظهور في االعالمي.
هـ  -اإلنفاق اإلنتخابي ،فقد جتاوز املطعون ضده سقف هذا اإلنفاق

قرارات

129

احملدد في قانون االنتخاب مباية وخمسني مليون ليرة لبنانية
اضاف ًة إلى أربعة آالف ليرة لبنانية عن كل ناخب ،وذلك باستقدام
الناخبني من اخلارج وتسديد نفقات سفرهم واقامتهم واغراء
الناخبني باملال للتأثير على حرية اإلقتراع لديهم.
و  -األخطاء الواردة في لوائح الشطب ،مقصودة أو غير مقصودة،
والتي يترك تقديرها واكتشافها لهذا املجلس ،واملتمثلة في
ورود عدد ال يستهان به من اسماء ناخبني في اللوائح ،منهم من
هو معروف بانتمائه له ومنهم من ال ينتمي ألحد من الطرفني،
وعدم ورود أسماء أفراد عائالتهم.
ومب��ا ان املستدعى ض��ده السيد نهاد املشنوق تبلّغ استدعاء الطعن
بتاريخ  2009/7/13وتق ّدم بالئحة مالحظات في  2009/7/27أدلى فيها
بأن االستدعاء مستوجب الرد الفتقاره إلى الدليل واكتفائه بالعموميات ولعدم
الدقة ،وان املرجع الصالح للنظر في طلبات تصحيح القوائم االنتخابية هي
جل��ان القيد ويخرج عن اختصاص القضاء الدستوري النظر في املنازعات
املتعلقة باألعمال التمهيدية ومنها القيود ال��واردة في القوائم االنتخابية اال
اذا كانت األخطاء والثغرات في القيود مقصودة بنتيجة أعمال تزوير أو غش
من شأنها التأثير في نزاهة االنتخاب فعندها مي��ارس املجلس الدستوري
إختصاصه وينظر في هذه األعمال ،وان املستدعي لم يطلب من جلان القيد
تصحيح العيوب املدلى بها والتي شابت القوائم االنتخابية بحسب إدعائه ولم
يثبت ان هذه العيوب كانت بنتيجة غش أو تزوير،
وأدلى ،استطراداً ،بأن الكتاب الصادر عن املديرية العامة لألحوال
الشخصية ،بنا ًء على طلب املستدعي ،يدحض مزاعم هذا األخير وان الفارق
الكبير في األص��وات التي نالها كل من الفريقني يج ّرد السبب املبني على
مسألة نقل النفوس من أية نتيجة،
وخ�ل��ص إل��ى ط�ل��ب رد ال�ط�ع��ن ش�ك� ً
لا اذا ت�ب�ين ان��ه وارد خ��ارج املهلة
القانونية أو غير مستوفي شروطه الشكلية ورده أساساً لعدم ثبوت أسبابه
وعدم جديتها وافتقارها إلى األساس القانوني والواقعي الصحيح،
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بناء عليه
ً

ً
أوال :فـي الشـكل
مبا أن اإلستدعاء مقدم ضمن املهلة املنصوص عليها في املادة  24من
القانون رقم  93/250املع ّدل واملادة  46من قانون النظام الداخلي للمجلس
الدستوري رقم  2000/243وقد جاء مستوفياً سائر شروطه الشكلية فيقتضي
قبوله،
ثانيـ ًا :فـي األسـاس
مبا ان املستدعي أدلى بعدة أسباب تؤدي في رأيه إلى إبطال نيابة
املطعون ضده وإعادة إجراء االنتخاب في دائرة بيروت الثانية ،وتتلخص هذه
األسباب مبا يلي:
عمليات نقل النفوس غير القانونية واألخ�ط��اء ال��واردة في القوائم
اإلنتخابية ،تقسيم الدوائر اإلنتخابية ،الضغوطات ،الظهور اإلعالمي ،اإلنفاق
اإلنتخابي ،ومخالفة نتائج مقررات الدوحة ملبادئ الدستور،
ومبا أنه ينبغي بحث هذه األسباب تباعاً،
 - 1في السبب املبني على عمليات نقل النفوس من دائ��رة انتخابية
معينة إلى دائرة أخرى تتصل بالقوائم االنتخابية التي حلظ قانون االنتخابات
رقم  2008/25املعدل كيفية إعدادها وطرق املراجعة في شأنها والطعن فيها
وهي تعتبر من األعمال التمهيدية للعملية اإلنتخابية ،كما األخطاء الواردة في
تلك القوائم وسبل تصحيحها ،وقد استق ّر اجتهاد هذا املجلس على ان النظر
في املنازعات املتعلقة بهذه املعامالت يخرج عن اختصاص القضاء الدستوري
كقضاء انتخاب اال اذا كانت العيوب التي شابت القيود مقصودة بنتيجة الغش
ٍ
فعندئذ ميارس املجلس
أو التزوير مما يؤثر في نزاهة االنتخاب وصدقيته،
الدستوري اختصاصه وينظر في األعمال املخلّة التي طالت القوائم االنتخابية
تزويراً أو غشاً ويبتّها،
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ومبا ان األصل في ممارسة املجلس الدستوري لصالحيته في التحقيق
واالستقصاء بالنسبة لتلك العيوب ان يقدم من يدلي بها الدليل أو بداية
الدليل على حصولها ألن عبء االثبات يقع على عاتقه ،األمر الذي لم يفعله
املستدعي بل ان أقواله املساقة في هذا الصدد بقيت مجردة من أي دليل،
ومب��ا ان��ه ،ومبعزل عما تق ّدم ،يتبني من االف��ادة ال�ص��ادرة عن املدير
العام لألحوال الشخصية بنا ًء على طلب املستدعي نفسه واملبرزة صورتها مع
استدعاء الطعن ما يلي:
ان أرقام السجالت املنفذة حمللة الباشورة – الدائرة الثانية (مذهب
سني) من عام  2005حتى تاريخ ( 2009/5/14تاريخ اعطاء االفادة)  -تبدأ
من الرقم  2492حتى  3026وقد تضمنت  534قيداً اضافياً،
وان أرقام السجالت الواردة في القوائم االنتخابية ويحق ألصحابها
االنتخاب تبدأ من الرقم  2492حتى  2848ويبلغ عدد األشخاص فيها 1569
شخصاً ،ع��دد الناخبني فيها ه��و 509 :إن��اث و 496ذك��ور واملجموع 1005
ناخبني منذ عام  2005حتى  ،2007/12/5التاريخ الواجب إعتماده عم ً
ال
بالقانون رقم  2008/25بالنسبة لتبديل املكان،
وان أرقام السجالت حمللة الباشورة املنفذة بعد تاريخ 2007/12/5
وتاريخ االفادة تبدأ من الرقم  2849حتى  3026ويبلغ عدد األشخاص فيها
 643شخصاً وال يحق لهم االنتخاب هذه السنة في محلة الباشورة بل ينتخبون
في محلة القيد السابق إلجراء التبديل،
وان االضافات احلاصلة على القوائم االنتخابية بفعل تبديل املكان عام
 2005لغاية عام  2009شملت  1005ناخبني وكل ما زاد على هذا العدد ناجم
عن بلوغ السن ونقل االناث بالزواج وما كان ساقطاً سهواً وأعيد ادراجه،
ومب��ا ان��ه يتبني من نتيجة االنتخابات الرسمية واملعلنة ان املطعون
ض��ده ق��د ن��ال 16583صوتاً ف��ي ح�ين ن��ال الطاعن  8071ص��وت�اً أي بفارق
 8512ص��وت�اً ملصلحة األول ،مم��ا ي��دل ان الناخبني امل�ض��اف�ين على اللوائح
والبالغ عددهم الفاً وخمسة ناخبني ال تأثير لهم في حسم النتيجة ملصلحة
املطعون ضده على افتراض اقتراعهم كلهم ملصلحته،
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 - 2في السبب املبني على تقسيم الدوائر االنتخابية ومخالفة نتائج
مؤمتر الدوحة ملبادئ الدستور
مبا ان تقسيم الدوائر االنتخابية قد مت مبوجب قانون االنتخاب رقم
 2008/25املعدل ،الذي لم يُطعن فيه ،وان اختصاص املجلس الدستوري في
مجال الطعن في صحة انتخاب نائب ينحصر بالنظر في العيوب املدلى بكونها
قد شابت العملية االنتخابية ،بوجه عام ،وال يتعداه إلى القانون الذي اجريت
االنتخابات مبوجبه ،فال محل بالتالي ملا أدلى به لهذه اجلهة،
ومبا ان ما أدلي به جلهة تقاسم املقاعد النيابية في مؤمتر الدوحة
يتعلق ،على فرض حصوله ،بتحالفات انتخابية خارجة عن العملية االنتخابية
وتدخل في اطار العمل السياسي املكفولة حريته في الدستور وال رقابة لهذا
املجلس عليه،
 - 3في السبب املبني على الضغوطات
مبا ان ما ادلى الطاعن به لهذه اجلهة بقي مجرداً من أي دليل وقد
ج��اء في صيغة عامة ومبهمة وال سيما من ناحية تأثير الضغوطات املدلى
بحصولها على نسبة االقتراع ،علماً ان الطاعن نفسه يذكر في استدعائه انه
لم يتأثر بها بل خاض االنتخابات بعد ان كان أصدر بياناً في هذا الصدد،
مما يفقد هذا السبب جديته،
ومبا ان ما أوضحه الطاعن في استجوابه من قبل املقر َرين ،جلهة اضطرار
الناخبني لالنتظار وقتاً طوي ً
ال خارج أقالم االقتراع قبل االدالء بأصواتهم مما
حمل الكثير منهم على املغادرة ومما جعل نسبة االقتراع متدنية ،غير مؤثر في
نتيجة هذا االقتراع ألنه ميكن ان يؤثر في مجموع األصوات التي نالها كل من
الفريقني وليس فقط في ع��دد األص��وات التي نالها الطاعن ،فض ً
ال عن عدم
تقدمي هذا األخير أي دليل على صحة هذا االدعاء أص ً
ال،
 - 4في السبب املبني على عدم املساواة في الظهور االعالمي
مبا ان الطاعن يدلي بأن االعالم ظل طوال الفترة التي سبقت العملية
االنتخابية يبرز املطعون ضده في وسائله كافة دون ان يتساوى معه في حقه
بهذا الظهور ،اال انه لم يتقدم بأي دليل مثبت لهذا األمر بل يتبني من أقواله
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في معرض استجوابه أمام املقررين انه لم يتقدم بشكوى لدى هيئة االشراف
على احلملة االنتخابية ،األمر الذي كان متاحاً له،
وان ما برره في استجوابه من عدم جدوى مثل تلك الشكوى غير جدي
وال ح ّري بالتوقف عنده ،مما يحمل على القطع بعدم جدية هذا السبب،
 - 5ف��ي ال�س�ب��ب امل�ب�ن��ي ع �ل��ى جت ��اوز امل �ط �ع��ون ض ��ده س �ق��ف اإلنفاق
االنتخابي
مبا ان الطاعن يدلي بأن املطعون ضده قد جتاوز سقف هذا االنفاق
احملدد قانوناً وذلك باستقدام الناخبني من أملانيا واإلنفاق على كلفة سفرهم
واقامتهم وان مجموعات أخرى ّ
مت اغراؤها باملال للتأثير على حرية االنتخاب
لديها،
ومبا ان أقواله مفتقرة إلى الدليل وهي تتسم بالعمومية واالبهام وال
تتضمن واقعة معينة مت ّكن املجلس من التدقيق والتحقيق فيها متهيداً لتقييم
أثرها في حرية الناخب ونزاهة االنتخاب فض ً
ال عن انه تبني من تقرير جلنة
ّ
يتخط سقف
املدققني في البيان احلسابي للمطعون ضده ان هذا األخير لم
اإلنفاق وفقاً ملا قدمه من بيانات ومستندات،
ومبا ان األسباب املدلى بها مستوجبة الرد بالنظر ملا تقدم مما يفضي
بدوره إلى وجوب رد استدعاء الطعن.
لهــذه األســباب
وبعـد املداولـة،
يقرر املجلس الدستوري باإلجماع:
ً
أوال :في الشكل
ق �ب��ول امل��راج �ع��ة ش �ك� ً
لا ل��وروده��ا ض�م��ن امل�ه�ل��ة م�س�ت��وف�ي��ة لشروطها
القانونية.
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ثاني ًا :في األساس
رد طلب الطعن امل �ق � ّدم م��ن السيد ع��دن��ان أح�م��د ع��رق�ج��ي ،املرشح
املنافس اخلاسر عن املقعد السني في دائرة بيروت الثانية.
ثالث ًا
ابالغ هذا القرار إلى املراجع املختصة واملستدعي.
رابع ًا
نشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
قـراراً صـدر في 2009/11/25
األعضــاء:
صالح مخيبر
زغلول عطيه

الصمد
سهيل عبد ّ
أنطوان خير

أسعد دياب

توفيق سوبره

انطوان مس ّره

أحمد تقي الدين

نائب الرئيس

الرئيس

طارق زياده

عصـام سـليمان
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رقم القرار2009/22 :
تاريخ2009/11/25:
رقم املراجعة/18 :و2009/
ا ملستـ ــد ع ـ ـ ـ ــي  :السيد غسان األشقر ،املرشح املنافس اخلاسر عن املقعد
امل��ارون��ي ف��ي دائ ��رة امل�تن ال�ش�م��ال��ي االن�ت�خ��اب�ي��ة ف��ي دورة
حزيران .2009
املستدعى ضده :ال �س �ي��د س��ام��ي اجل �م � ّي��ل ،امل �ع �ل��ن ف���وزه ن��ائ �ب �اً ع��ن املقعد
املذكور.
ان املجلس الدستوري،
امللتئم في مقره بتاريخ  2009/11/25برئاسة رئيسه الس ّيد عصام
سليمان وحضـور نائب الرئيس الس ّيد طارق زيـاده والسـاده األعضاء أحمد
تقي الديـن ،انطوان مسـ ّره ،انطوان خيـر ،زغلول عطيـه ،توفيق سـوبره ،أسـعد
الصمد وصالح مخيبر.
دياب ،سهيل عبد ّ
لدى املداولــة،
بعد االطالع على مراجعة الطعن رقم /18و 2009/املقدمة بتاريخ
 2009/7/8من الطاعن املستدعي الس ّيد غسان األشقر ،املرشح اخلاسر
عن املقعد املاروني في دائ��رة املنت الشمالي بوجه املطعون ضده املستدعى
ضده الس ّيد سامي اجلم ّيل ،املرشح املعلن فوزه عن املقعد نفسه ،وعلى أوراق
املراجعة كافة والسيما تقرير املقر َرين.
تبني ان املستدعي يطلب قبول املراجعة شك ً
ال وأساساً وابطال نيابة
املطعون ضده وإعالن فوزه ،واستطراداً ،إبطال نيابة املطعون ضده ونتائجها
وإعادة االنتخاب وتضمني املستدعي الرسوم واملصاريف والنفقات.
ومب��ا ان��ه تبني أن املستدعي ع��رض ف��ي مراجعته ف��ي ب��اب ال��وق��ائ��ع ما
أسماه:
 - 1امل �ن��اورات الغشاشة وال�ك��اذب��ة ال�ت��ي أق��دم عليها امل�ط�ع��ون ضده
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وزمالؤه في الالئحة ،والتي تضمنت إثارة النعرات الطائفية ،كما يظهر من
تصريحاته التي أوردتها املراجعة ومن تصريحات زمالئه في الالئحة ومن
مواقف األح��زاب املوالية للمطعون ضده ،وكذلك مواقف بعض الشخصيات
السياسية والدينية.
كما وتضمنت تلك التصريحات التشهير واالفتراء كما يبدو من مواقف
املطعون ض��ده وم��ن م��واق��ف زم�لائ��ه ،كما وجتلى ذل��ك ف��ي م��واق��ف األحزاب
والشخصيات السياسية والدينية ،وكذلك التزوير والتحريف اللذان وردا في
مواقف املراجع السابقة نفسها.
كما وظهر ذلك في التخوين الذي يستبني من مواقف الفئات نفسها
املعددة سابقاً ،وفي التحريض على العنف الذي ظهر في مواقف املستدعى
ضده وزمالئه في الالئحة ومواقف بعض األحزاب والقوى السياسية ،وأورد
املستدعي بصدد تلك املسائل تصريحات ومواقف للمستدعى ضده وزمالئه
والقوى السياسية املؤيدة له.
 - 2ومب ��ا ان امل�س�ت��دع��ي ع ��رض ف��ي م��راج�ع�ت��ه ل�ل�ض�غ��وط��ات املادية
واملعنوية وفيها إثارة النعرات الطائفية التي ظهرت في تصريحات املستدعى
ض��ده وزم�لائ��ه في الالئحة وم��واق��ف بعض األح��زاب والشخصيات واملراجع
الروحية،
ومبا ان املستدعي عرض حملاولة اغتيال النائب السيد ابراهيم كنعان
في ليل  2009/5/16من قبل شبان تابعني لرئيس بلدية املنصورية واملؤمتر
مباشرة من النائب السيد ميشال املر ،وكذلك عرض املستدعي لقضية األب
الياس عكاري واالعتداء عليه عشية يوم االنتخاب والذي تق ّدم بشكوى أمام
فصيلة درك جديدة املنت بوجه النائب السيد املر وسيادة املطران جورج صليبا
والسيد جورج صوالج ورفاق لهم اشتركوا في االعتداء وقاموا باحضاره عنوة
إلى مبنى العمارة التابع للنائب السيد املر واحتجزوه حتى اليوم التالي إلى
ان اتصل النائب السيد كنعان بوزير الداخلية فتم نقل األب عكاري إلى مقر
العماد ميشال عون مما حرمه ومؤيدوه من متابعة سير املعركة االنتخابية
وت��أي��دت ه��ذه الوقائع بلسان امل�ط��ران في اف��ادت��ه في محضر حتقيق الدرك
وكذلك في التسجيل الصوتي للنائب السيد املر الذي أذاعه تلفزيون ،OTV
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 - 3ومب��ا ان املستدعي ع��رض للقدح وال��ذم ال��ذي ورد ف��ي مواقف
املستدعى ضده عبر تصريحاته ومواقف زمالئه في الالئحة ومواقف بعض
األح��زاب السياسية والشخصيات ،وفي التحريض على الفتنة كما تبني من
مواقف املستدعى ضده وأقواله وأق��وال الشخصيات والهيئات املشار اليها،
واإلتهام املباشر باإلغتياالت،
 - 4ومبا أن املستدعي عرض في مراجعته الستغالل النفوذ وشكوى
األب طانيوس اخلوري حول حجز هويته من قبل مختار انطلياس السيد نهاد
احلجل املؤيد للنائب امل��ر ،كما وع��رض ملخالفات رئيسة احت��اد بلديات املنت
وبعض رؤس��اء بلديات امل�تن وموظفيها وتسهيل أم��ر املخالفات وحجز 400
بطاقة من قبل مختار سن الفيل السيد نخلة كحالة وص��دور ق��رارات بلدية
بصرف النفوذ وترفيع موظفني ص��درت ف��ي  2009/7/1ع��ن رئيس بلدية
اجلديدة – البوشرية السيد انطوان جبارة ،كما وأن رئيس بلدية املنصورية
أص��در ق ��راراً ب�ص��رف م��وظ�ف�ين ألن�ه��م ان�ت�خ�ب��وا ح�س��ب ارادات��ه��م ،ك�م��ا وع ّدد
املستدعي مخالفات أثارها رؤساء وأعضاء وموظفون بلديون،
 - 5ومبا ان املستدعي عرض في مراجعته خلرق فترة الصمت االنتخابية
وتوجيه الناخبني إلى تأييد الئحة اخلصم االنتخابي وفيها تصريحات للرئيس
اجلم ّيل وبيان غبطة البطريرك صفير،
 - 6ومبا أن املستدعي عرض في مراجعته لنتائج القلم  52برج حمود
وعدم احتسابه من قبل جلنة القيد لورود اسم املرشح الفائز بالتزكية السيد
آغوب بقرادونيان مما أفقده حوالي  400صوت،
 - 7ومب��ا أن��ه ع��رض لالنفاق االنتخابي الفاضح واملخالف للقانون
مستشهداً مبا أوردت��ه مجلة نيوز ويك األميركية ،ومبرزاً ص��ورة مستند من
وك��ال��ة السفر الفرنسية «  »Plus Voyageفيها ع ّينة م��ن األش �خ��اص الذين
أح�ض��روا على نفقة املستدعى ض��ده وحزبه وق��د بلغت  70635ي��ورو أو ما
يعادل ماية ألف دوالر وقد ّ
مت الدفع من قبل املستدعى ضده بالفاتورة ذات
الرقم  70635املو ّثقة أصوال في أرشيف تلك الوكالة لنقل  140مقترعاً،
ال وأساساً
ومبا انه في باب القانون طلب املستدعي قبول املراجعة شك ً
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ألن اخ�ت�ص��اص املجلس ال��دس�ت��وري يتركز على ال�ت��أك��د م��ن صحة االنتخاب
وصدقيته وأن هناك فع ً
ال وقانوناً مناورات ّ
غشاشة تعيب العملية االنتخابية،
تضمنت ت�ش��وي�ه�اً وان�ت�ه��اك�اً حل��ري��ة ال�ن��اخ�ب�ين وم�ن�ه��ا احل �م�لات ال��دع��ائ�ي��ة في
التلفزيون والصحافة املذكورة في الوقائع والتي تشكل في حد ذاتها مناورات
غشاشة معيبة لالنتخاب ،ذلك ان بعض املؤسسات االعالمية لم تلتزم احلدود
والضوابط القانونية ومنها ما اوجبته امل��ادة  68من قانون االنتخاب والتي
تشكل التصريحات واملواقف التي اتخذها املطعون في نيابته وزمالؤه مخالفة
لها وللمادة  7من قانون املرئي واملسموع والفقرة  9من الفصل األول من
دفتر الشروط النموذجي التي تنص على عدم جواز قيام املؤسسة االعالمية
ببث أو نقل م��ا يثير النعرات الطائفية واملذهبية واحل��ض عليها؛ كما وان
تلك الوسائل االعالمية لم تلتزم املبادئ القانونية العامة والسيما منها مبدأ
احلرية واملساواة وتكافؤ الفرص،
كما وان املناورات الكاذبة التي حصلت في الفترة االنتخابية تعيب
بدورها العملية االنتخابية ولو لم يكن للمرشح الفائز يد في اطالقها ويكفي
ان يكون على علم بها وال يفعل شيئاً لدحضها ،وم��ن ه��ذه امل�ن��اورات ما هو
حاصل عش ّية االنتخاب أو في الساعات االخيرة للحملة االنتخابية ،من مثل
بث واذاعة بيان غبطة البطريرك صفير والرئيس أمني اجلم ّيل،
ومبا ان املستدعي يدلي قانوناً بأن النتيجة االنتخابية باطلة أيضاً
لوجود ضغوط وعمليات اكراه واغراء مالي رافقتها ،متثلت في شراء أصوات
وفي اكراه معنوي ديني وإداري (بلدي) مق ّيد وملزم من جهة أخرى ،وقد تأيدت
حاالت الضغط املادي املالي بافادة املطران صليبا وصورة دفتر توفيره ،وأن
املخالفات كانت عديدة ومنظمة وخطيرة جتمع بني النوعية والكمية والن ّية؛
كما تأيدت حالة الضغوط الدينية مبوقف وبيان غبطة البطريرك صفير
وا مل�ط��ران صليبا؛ كما وتأيد الضغط االداري في ا حل��االت التي استعملتها
رئيسة احتاد بلديات املنت .كما وان العملية االنتخابية باطلة أخير اً لتجاوز
سقف التمويل واالنفاق االنتخابي خالفاً ملنطوق املواد  54إلى  61من قانون
االنتخاب على ما أورد ت��ه مجلة نيوز ويك واملستند املوثق املبرز بشأن نقل
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الناخبني املغتربني على نفقة املستدعى ضده مما يدخل في خانة الرشاوى
االنتخابية،
ومبا أن املستدعي يدلي أيضاً بأن فارق األصوات لم يكن كبيراً بينه
وبني املستدعى ضده اذ نال األخير  47688صوتاً ونال هو (أي املستدعي)
 45759صوتاً ،وأن االبطال يكون حتمياً نظراً جلسامة املخالفة ولو لم تكن
مخالفة ظاهرة للقانون اذ أن جسامة وخطورة الوقائع واملمارسات واملناورات
ليست بالضرورة مرتبطة أو مشروطة بطابعها غير القانوني أو غير الشرعي،
م��ع االش ��ارة إل��ى أن��ه مبقتضى امل��ادة  31م��ن ال�ق��ان��ون ( 250ان �ش��اء املجلس
الدستوري) ميكن ابطال نيابة املستدعى ضده واعالن فوزه (أي املستدعي) أو
فرض اعادة االنتخاب نتيجة لهذا االبطال،
ومب��ا أن املطعون ض��ده السيد سامي اجلم ّيل يجيب على استدعاء
الطعن طالباً قبول الئحته لورودها ضمن املهلة ورد الطعن في الشكل واألساس
وتبعاً للرد اعالن صحة نيابته وصحة انتخابه وابالغ ذلك من رئاسة مجلس
النواب ووزارة الداخلية.
ومبا أن املستدعى ضده يعرض أن الطعن مستوجب الرد شك ً
ال ألن
وكيل الطاعن لم يحصل على االذن باملراجعة ضد زميله املطعون ضده من
نقابة احملامني ،أسوة مبا فعل الوكيل اآلخر الوارد اسمه في الوكالة املنظمة
من الطاعن ،واستطراداً يتوجب ،رد الطعن في األساس ملخالفة املادة  25من
القانون  250وخلرقه واجب االثبات ،وذلك ألن ارفاقه مستندات ال تؤيد صحة
الطعن ال تشكل املستندات والوسائل املفروضة قانوناً ،وألن جميع املستندات
املرفقة غريبة متاماً عن النائب املطعون ضده ،وال ميكن االستناد إلى مقاالت
الصحف ومنها مجلة نيوز وي��ك وال االع�ت�م��اد عليها ،كما أن��ه يتوجب على
الطاعن اثبات ادعائه وصحة طعنه ،والن املراجعة املق ّدمة مخالفة لقرينة أن
االنتخاب هو صحيح ما لم يثبت عكسه،
ومبا أن املطعون ضده يعرض استطراداً أيضاً أن الطعن مستوجب
الرد ألن الواقعات التي يسردها الطاعن هي مواقف ال تناقض حرية التعبير،
وال عالقة ل��ه بها ،وألن الطعن ال ي��راع��ي الطابع الشخصي وال خصوصية
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الوقائع التي يجب أن تنحصر في النزاع الثنائي بينهما ،عدا عن عموميتها
وعدم تأثيرها احلاسم على خسارة الطاعن ،وقد أعطى للتصريحات أوصافاً
قانونية مثل القدح والذم ال تنطبق على املعايير القانونية ،والطاعن ال مييز
بينهما وال يبينّ الركنني املعنوي وامل��ادي للمخالفات ،وه��ذا ينطبق على ما
اسماه اثارة النعرات الطائفية أو تشهيراً وافتراء أو تزويراً وحتريفاً أو تخويناً
أو حتريضاً على العنف وعلى الفتنة واالتهام املباشر باالغتياالت ،وهي خالية
من اجلدية واملصداقية وال عالقة لها بالنزاع الثنائي بني الطاعن واملطعون
بنيابته اذ ال عالقة لألخير بحادث التعرض ملوكب النائب السيد ابراهيم
كنعان وال عالقة له بقضية األب عكاري وه��و يتعلق حصراً بالنائب السيد
ميشال املر وقد منعت املادة  217من قانون أصول احملاكمات املدنية االعتداد
مسجل اذا لم يكن التسجيل حاص ً
ال بعلم الشخص الذي يتم تسجيل
بشريط
ّ
مكاملته ،وال عالقة لصورة دفتر توفير املطران صليبا باملطعون بصحة نيابته،
وال عالقة أيضاً بني ما قيل عن اخفاء بطاقة هوية األب طانيوس اخلوري
من قبل املختار نهاد احلجل وب�ين ه��ذا الطعن وال�ن��زاع الثنائي بني الطاعن
واملطعون بصحة نيابته ،وك��ذل��ك م��ا نسب م��ن استغالل نفوذ لرئيس بلدية
اجلديدة ولرئيس احتاد بلديات املنت وما نسب إلى مختار سن الفيل من حجز
 400بطاقة هوية ،وم��ا قيل عن ق��رارات اتخذها رئيس بلدية اجل��دي��دة مللء
مراكز بلدية ولم يظهر كيف أ ّثرت على صحة وقانونية االنتخاب ،وكذلك األمر
بالنسبة إل��ى ما ذك��ر عن ق��رار رئيس بلدية املنصورية بفصل موظفني فيها
لبعده عن هذا الطعن ولعدم تأثيره،
ومبا ان املطعون بصحة نيابته يدلي بأنه بالنسبة إلى القلم  52وعدم
احتساب األص��وات فيه فال عالقة له باألمر واستطراداً لم يؤثر ذل��ك على
النتيجة،
ومبا ان املطعون بصحة نيابته يدلي أيضاً بأنه ال عالقة بني ما ذكره
الطاعن على لسان مجلة نيوز ويك والناخبني املؤيدين له ولم يثبت انه دخل
في ذمته أي مبلغ؛ وانه فيما يتعلق بنقل مقترعني من فرنسا على نفقته فان
ال��ورق��ة امل�ب��رزة غير مصدقة وغير موقعة ومصدرها غير معروف ويقتضي
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اهمالها وليست جديرة بأن تعتبر مستنداً ،فضال عن افتقارها ألي توقيع أو
مصادقة على انها مطابقة لألصل وهي ال تعنيه ،علماً ان أي حاسوب ميكن
ان يصدرها ،وعليه فان الواقعات املذكورة آنفاً مستوجبة للرد،
ومبا ان املطعون بصحة نيابته يعرض وج��وب رد أسباب الطعن ألن
اختصاص املجلس الدستوري هو رقابة صحة االنتخاب وصدقيته ،وان الطاعن
لم مييز بني الرقابة على مشروعية الترشيح لالنتخابات واملراقبة التي تتناول
يراع ان لكل مراجعة خصوصيتها ولم يشر
صدقية العملية االنتخابية ،ولم
ِ
إلى الفارق الكبير في األصوات،
ومبا ان املطعون ضده يعرض انه فيما يتعلق باالدالءات حول املناورات
ّ
الغشاشة املزعومة فانها متعلقة بوسائل االعالم وليس به ،وهي عموميات،
خالية من أي دليل ولم يثبت انها أ ّثرت بشكل حاسم على التصويت،

ومبا ان املطعون ضده يعرض ألهمية الفارق في األصوات وانه يشترط
لإلبطال اجلمع بني جسامة املخالفات ووجود فارق بسيط في األصوات،
ومبا ان املطعون ضده يدلي بشأن عمليات الضغوط واالكراه واالغراء
املالي ،بأنه لم ميارس أي نوع من الضغوط ،وما أبرز من صورة دفتر توفير
سيادة املطران صليبا يفتقر إلى احلد األدنى من اجلدية،
ومب��ا أن امل �ط �ع��ون ض��ده أدل ��ى ب��أن��ه ع�ل��ى ك��ل ح��ال ف��ان ب �ي��ان غبطة
البطريرك هو حتذير ودعوى للوعي لكي ال يتغير وجه لبنان واحملافظة على
هويته ،وهذا يأتي في سياق الوفاء للدستور والكيان والهوية،
ومبا ان املطعون ضده يدلي بأن ما ذكره الطاعن عن الضغوط االدارية
غريب والسيما ما ذك��ره عن تصرفات لرئيسة احت��اد بلديات امل�تن ورؤساء
بلديات آخرين وكلها تفتقر إلى العناصر القانونية واملعنوية ،وال عالقة للمادة
 71من قانون االنتخاب املتعلقة مبحاسبة املوظف املسؤول ،وان تلك االدالءات
غير جدية ،وان الطعن احلاضر هو استنساخ ألي طعن ميكن ان يقدم ضد
أي نائب منتخب في الدائرة نفسها ،ويفتقر إلى الطابع اخلاص والى األدلة
الدقيقة ،املؤيدة الدعاءاته،
ومبا ان املقر َرين استجوبا الطاعن واملطعون بصحة نيابته ودققا في
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غسان
افادات الشهود والتحقيقات اجلارية في ملف الطعن املق ّدم من السيد ّ
الرحباني ضد املطعون بصحة نيابته الس ّيد ميشال املّ��ر بعد أن ق � ّررا ضم
صور عنها إلى هذه املراجعة ،كما واطلع املقرران على ملف االنفاق االنتخابي
وتقرير الهيئة املشرفة على االنتخابات وعلى محضر القلم ،52
ـاء عليه
بن ً
فـي الشـكل
مبا ان عدم استحصال وكيل الطاعن على اذن باملرافعة ضد زميله
املطعون بصحة نيابته الس ّيد سامي اجلم ّيل ال ي��ؤدي إل��ى رد الطعن شك ً
ال
ألن مسألة اإلذن املذكور هي مسألة مسلكية متعلقة بنقابة احملامني ،وليست
بالتالي شرطاً لقبول الطعن شك ً
ال،
ومبا ان املراجعة وردت ضمن املهلة مستوفية لشروطها القانونية فهي
مقبولة شك ً
ال.
في األســاس
مب��ا ان االج�ت�ه��اد ال��دس�ت��وري استقر على ان��ه يقتضي ب��ادئ ذي بدء
النظر إلى خصوصية كل مراجعة طعن ،اذ ان مج ّرد انتماء املطعون بصحة
نيابته إلى الئحة انتخابية ال يجعله مسؤوالً عن املخالفات املسندة إلى زمالئه
ف��ي الالئحة أو إل��ى حلفاء أو شخصيات أو أح��زاب أخ��رى ،اال اذا ك��ان له
مساهمة مباشرة في تلك املخالفات ترتبت عليها عالقة سببية بينها وبني
النتيجة ،اضافة إلى ان تلك املخالفات يجب ان تكون جسيمة وعديدة ومنظمة
في آن واحد ،وان يقيم الطاعن الدليل عليها بأن يقدم ب ّينة أو بدء ب ّينة ألن
عبء االثبات يقع عليه،
ومب��ا ان االن �ت �خ��اب��ات ال �ت��ي ج��رت ف��ي  2009/6/7ف��ي دائ ��رة املنت
الشمالي خاصة ولبنان عامة اتصفت بانقسام شعبي كبير وب�ح� ّدة شديدة
خرجت عن ح��دود املألوف ول��م تقتصر ه��ذه احل��دة على فريق دون آخ��ر من
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املرشحني ،ولعبت وسائل االع�لام والسيما املرئية منها واملسموعة وكذلك
احلدة غير املسبوقة ،اال انه لم يثبت
املواقع االلكترونية دورا كبيرا في تلك
ّ
ان للمطعون بصحة نيابته عالقة مسلكية أو رقابة ادارية على تلك الوسائل
أو مج ّرد توجيه،
ومبا أن الطاعن نسب في مراجعته إلى املطعون بصحة نيابته املناورات
ّ
الغشاشة والكاذبة التي أقدم عليها وزمالؤه وأورد أقواالً ومواقف وتصريحات

له ولزمالئه ولشخصيات وأحزاب واعتبرها تدخل في باب التشهير واالفتراء
والتزوير والتحريف والتخوين والتحريض على العنف؛ كما ونسب اليه وإلى
األشخاص والهيئات املذكورة آنفاً الضغوطات املادية واملعنوية واثارة النعرات
الطائفية ،كما وعرض للقدح والذم الذي ورد في تصريحات ومواقف زمالئه
والشخصيات واألح��زاب ،املساندة وللتحريض على الفتنة واالت�ه��ام املباشر
باالغتياالت،
ومبا أن الطاعن اكتفى بايراد التصريحات واألقوال واملواقف املقتطفة
والتي يتبني من مراجعتها ب ّدقة بأنها ال تخلو من احل ّدة ،ولكنها ال تعدو أن
تكون من قبل الدعاية االنتخابية التي متارس في مثل هذه الظروف االنتخابية،
ومعظمها ال ي�س��أل عنها امل�ط�ع��ون بصحة نيابته ل�ص��دوره��ا ع��ن شخصيات
وأحزاب وهيئات ال تخضع لتوجيهاته وتعليماته وأوامره ،عدا عن أن الطاعن
لم يبينّ العناصر القانونية املادية واملعنوية ملا نسبه إلى املطعون بصحة نيابته
من مثل اثارة النعرات الطائفية واحلض على الفتنة والقدح والذم والتخوين
يقدم
وما إلى ذلك مما أورده ،واكتفى بايراد تلك التصريحات املجتزأة دون أن ّ
ب ّينة أو بدء ب ّينة على أنه كان لها التأثير احلاسم على خسارته وجناح خصمه
االنتخابي في التنافس االنتخابي الثنائي بينهما وكذلك لم يبينّ أين يكمن
الغش وما هي عناصره املستوفية التي أدت إلى عدم صحة االنتخاب؛ وعلى
كل فانه كان بوسع الطاعن الرد على تلك احلمالت الدعائية وكان لديه متسع
من الوقت ليفعل ذلك،
ومبا أن الطاعن لم يبينّ ولم يق ّدم أي بداية ب ّينة على عالقة املطعون
ضده باالعتداء الذي تعرض له النائب الس ّيد ابراهيم كنعان أو على عالقته
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باألشخاص الذين تعرضوا ملوكب النائب الس ّيد كنعان ،وكذلك لم يبينّ الطاعن
ول��م ي�ق� ّ�دم أي ب ّينة على ع�لاق��ة املطعون ض��ده بقضية األب ال�ي��اس عكاري،
وخصوصية كل مراجعة حتول دون االستناد إلى وقائع معزوة إلى زمالء للمطعون
بصحة نيابته في الالئحة االنتخابية دون مساهمة منه ،وكذلك وجوب أن يكون
لتلك الوقائع (املخالفات) أثر مباشر وحاسم على جناح املطعون ضده األمر
الذي لم يب ّينه الطاعن ،وكذلك لم يبينّ أص ً
ال أن تلك الواقعات (املخالفات) هي
التي سببت خسارته وبقي ما أدلى به لهذه اجلهة مجرد أقوال عامة،
ومبا انه بالنسبة لبيان غبطة البطريرك ،فانه ال يسأل عنه املطعون
ض��ده ،وأن��ه اذا ك��ان هناك مخالفة في نشره في فترة الصمت ف��ان وسائل
االعالم التي تولت ذلك تتح ّمل املسؤولية وفقاً للقانون،
ومب��ا ان��ه فيما يتعلق بالضغط االداري ال�ن��اج��م ع��ن ت��دخ��ل رؤساء
وأعضاء مجالس بلدية ،كما عرض الطاعن ،فانه يقتضي التفريق بني نشاط
أولئك األشخاص السياسي ومواقفهم املؤيدة لهذا الفريق أو لسواه ،وهو أمر
مشروع ال غبار عليه قانوناً ،وبني استغالل املرفق البلدي وتسخيره لغايات
انتخابية والذي يجب أن يقام عليه دليل من قبل الطاعن وأنه اتخذ ملصلحة
املطعون ضده وأث� ّر مباشرة وبشكل حاسم على النتيجة ،علماً أن امل��ادة 71
من قانون االنتخابات التي استند اليها الطاعن تنص في فقرتها األولى على
انه« :ال يجوز استخدام املرافق العامة والدوائر احلكومية واملؤسسات العامة
واجلامعات والكليات واملعاهد واملدارس الرسمية واخلاصة ودور العبادة ،ألجل
اقامة املهرجانات واللقاءات االنتخابية أو بالقيام بالصاق الصور وبالدعاية
ال مهرجاناً انتخابياً
االنتخابية» ،ولم يثبت أن رئيس بلدية اجلديدة أقام أص ً
في الساحة العامة ،ع��دا عن أن حتديد أماكن املهرجانات وتوقيتها منوط
الترخيص لها بالسلطة االدارية وليس بالبلدية،
ومب��ا أن م��ا ذك ��ره ال�ط��اع��ن ح��ول ق �ي��ام م��وظ�ف��ي ال�ب�ل��دي��ات بالنشاط
االنتخابي ،فان الفقرة الثانية من املادة  71من قانون االنتخابات تنص على
ان��ه« :ال يجوز ملوظفي الدولة واملؤسسات العامة وملوظفي البلديات واحتاد
البلديات استخدام النفوذ ملصلحة أي مرشح أو الئحة»،
ومبا أن الطاعن لم يبينّ أو يق ّدم بدء ب ّينة على ان موظفي البلديات
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واالحتاد استخدموا النفوذ ملصلحة املطعون ضده ،ولم يبينّ أي شكل اتخذه
ذل��ك االستخدام للنفوذ من قبل املوظفني البلديني وف��ي أي أعمال محددة
جتاهه وقد قام املقرران بالتحقيقات حول ذلك دون الوصول إلى نتيجة،
ومبا ان القرارات املعزوة إلى رئيس بلدية بترفيع موظفني بلديني تبينّ
أنها أخذت في  2009/7/1بعد االنتخابات ،فإن الطاعن لم يقدم الب ّينة أو
بدء الب ّينة على أن ذلك كان مكافأة للنشاط االنتخابي وانه لم يكن في سياق
العمل البلدي املعتاد بعيد االنتخابات ،ولم يبني أصال ان ذلك النشاط على
فرض حصوله كان له دور حاسم في النتيجة .ومبا ان ادالءات الطاعن حول
حجز بطاقة هوية لألب طانيوس اخلوري من قبل املختار الس ّيد نهاد احلجل
واحتجاز بطاقة هوية الس ّيدة أميرة الراتشي من قبل عضو بلدي هو الس ّيد
رياض احلاج ،على فرض حصولهما وعلى فرض عدم متكينهما من االقتراع
األمر غير الثابت ،ألنه كان بوسعهما على كل حال االستحصال على بطاقة
ه��وي��ة ،ف��ان��ه ليس م��ن ش��أن��ه ان يشكل املخالفة اخلطيرة امل��ؤث��رة ف��ي نتيجة
االنتخاب ،وخاصة انه لم تثبت عالقة احلاجزين املزعومني باملطعون ضده أو
ان ذلك ّ
مت بناء لتدخله،
ومبا ان ما أدل��ى به الطاعن من احتجاز  400بطاقة هوية من قبل
أحد مختاري سن الفيل كان أصحابها سيقترعون له ،فانه بقي مجرداً عن أي
دليل ،ولم يتبني من التحقيق في هذه املسألة حصول مثل هذا األمر أص ً
ال،
ومب��ا ان��ه بالنسبة مل��ا أدل��ى ب��ه ال�ط��اع��ن ح��ول جت��اوز سقف التمويل
واالن�ف��اق االنتخابي خالفاً للمواد  54إل��ى  61من قانون االنتخابات ،فانه
من ناحية أولى ال ميكن التعويل على ما تنشره الصحف بشأن أرقام االنفاق
االنتخابي التسامه بالعمومية وع��دم الدقة وع��دم الثبوت ،والن الطاعن لم
يقدم أي دليل على ان مبلغاً قد دخل على املطعون ضده مما زعمته مجلة نيوز
ّ
ويك من نفقات انتخابية مم ّولة من ناحية أخرى،
ومبا انه بالنسبة إلى صورة دفتر توفير سيادة املطران صليبا ،فال
عالقة للمطعون ضده بذلك األمر،
ومب��ا ان��ه بالنسبة لصورة املستند رق��م  16املتعلقة بنقل ناخبني من
فرنسا إلى لبنان بواسطة وكالة  ،Voyage plusفانه من جهة أولى ال تشكل
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تلك ال�ص��ورة أي ب ّينة خط ّية باملعنى القانوني للكلمة وال بداية ب ّينة ،اذ لم
يثبت انها صادرة أص ً
ال عن الوكالة املذكورة ،ولم يتبني ان حزب الكتائب أو
املطعون ضده هما اللذان دفعا نفقات النقل اجلوي وعلى كل فالالئحة املبرزة
ض ّمت أسماء ما يفوق قلي ً
ال على  40شخصاً وليس  140شخصاً ،وألن صورة
املستند املبرز ممكن ألي شخص اصطناع مثله على الكمبيوتر وتضمينه أسماء
كتائبيني معروفني في ب��اري��س ،وألن املبلغ امل��ذك��ور نفقات نقل لم يتأكد من
حصول دفعه أص ً
ال،
ومبا ان فارق األصوات بني الفريقني يبقى كبيراً مع احتساب نتيجة
االقتراع في القلم  52برج حمود ،الذي قررت جلنة القيد االنتخابية احتسابه
بحجة وجود عالمة تعريف هي اسم املرشح املعلن فوزه تزكية الس ّيد آغوب
بقرادونيان ،ألن ورود اسم املرشح املذكور في حوالي  70ورقة ال ميكن اعتباره
عالمة تعريف ألنه مرشح عن تلك الدائرة أص ً
ال من جهة ،وألنه من جهة أخرى
عندما يرد اسمه في أوراق عديدة يتعذر معرفة األشخاص الذين وضعوا ذلك
اإلسم أو أغفلوا وضعه بناء لتوجيهات معينة ،كل ذلك على فرض حصولها
األمر غير الثابت ،وبالتالي يصبح عدد األص��وات التي نالها الطاعن الس ّيد
األشقر 46165 = 406 + 45759 :صوتاً ،وعدد األصوات التي نالها الس ّيد
اجلم ّيل 47698 = 10 + 47688 :صوتاً ،وبالتالي يقتضي تصحيح النتيجة
دون ان يكون لذلك تأثير على جناح النائب املعلن فوزه،
ومبا ان املقر َرين ّ
اطلعا على محاضر األقالم التي أدلى الطاعن بأن
مغلفاتها وجدت مفتوحة ،فتبني ان تلك احملاضر جاءت سليمة وحسب األصول
ومو ّقعة من جميع أعضاء أقالم االقتراع وهي األرقام نفسها:
 23سد البوشرية 104 ،بسكنتا اجلنوبية 119 ،بكفيا 284 ،جورة
البلوط 260 ،دبوغة 10 ،البوشرية.
لهــذه األســباب
وبعـد املداولـة،
يقرر املجلس الدستوري باإلجماع:
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ً
أوال :في الشكل
 - 1رد الدفع بعدم قبول املراجعة شك ً
ال لعدم االستحصال على اذن
باملرافعة من نقابة احملامني.
 - 2قبول املراجعة شك ً
ال لورودها ضمن املهلة مستوفية لشروطها
القانونية.
ثاني ًا :في األساس
 - 1تصحيح عدد األصوات التي نالها كل من الطاعن واملطعون ضده
بنتيجة احتساب القلم  52برج حمود ،بحيث يصبح عدد األصوات
التي نالها الطاعن الس ّيد غسان األشقر 46165 :صوتاً واألصوات
التي نالها املطعون ضده الس ّيد سامي اجلم ّيل 47698 :صوتاً.
 - 2رد املراجعة أساساً.
ثالث ًا
ابالغ هذا القرار إلى املراجع املختصة واملستدعي.
رابع ًا
نشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
قـراراً صـدر في 2009/11/25
األعضــاء:
صالح مخيبر
زغلول عطيه

الصمد
سهيل عبد ّ
أنطوان خير
نائب الرئيس
طارق زياده

أسعد دياب
انطوان مس ّره
الرئيس
عصـام سـليمان

توفيق سوبره
أحمد تقي الدين
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رقم القرار2009/23 :
تاريخ2009/11/25 :
رقم املراجعة/15 :و2009/
ا ملستـ ـ ــد عـ ـ ـ ــي  :السيد الياس انطونيوس كرامه ،املرشح اخلاسر عن املقعد
الكاثوليكي في دائرة املنت في دورة العام  2009النتخاب
مجلس النواب.
املستدعى ضده :السيد ادغار معلوف ،املعلن فوزه عن املقعد الكاثوليكي في
الدائرة املذكورة.
ا مل ـ ـ ـ ـ ــو ض ـ ـ ـ ــو ع  :الطعن في صحة نيابة املستدعى ضده.
ان املجلس الدستوري،
امللتئم في مقره بتاريخ  2009/11/25برئاسة رئيسه الس ّيد عصام
سليمان وحضـور نائب الرئيس الس ّيد طارق زيـاده والسـاده األعضاء أحمد
تقي الديـن ،انطوان مسـ ّره ،انطوان خيـر ،زغلول عطيـه ،توفيق سـوبره ،أسـعد
الصمد وصالح مخيبر.
دياب ،سهيل عبد ّ
بعد االطالع على ملف املراجعة وعلى تقرير املقر َرين،
تقدم من املجلس الدستوري بتاريخ 2009/7/8
تبني ان املستدعي ّ
مبراجعة سجلت فـي القلـم حتت رقم /15و 2009/يطعـن مبوجبها فـي صحة
نيابـة الس ّيد ادغار معلوف املعلن فوزه عن املقعد املذكور في الدائرة املشار
اليها أعاله طالباً قبول طعنه في الشكل وفي األساس إبطال نيابة املستدعى
ضده مدلياً باألسباب التالية:
ً
أوال :ف��ي األوض� ��اع االن�ت�خ��اب�ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي امل�ت�ن ال �ت��ي سبقت
االنتخابات ووض��ع خطة من قبل التيار الوطني احلر ملواجهة موجة شعبية
ضده ناجتة عن املواقف السلبية التي قام بها واعتماده على حمالت اعالمية
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مضللة للرأي العام واتهامات كاذبة وباطلة وإثارة النعرات الطائفية والغرائز
واخ �ت�لاق اإلف��ت��راءات وال��رواي��ات املضللة ع�ل��ى ش��اش��ات ال�ت�ل�ف��زة باستعمال
ش �ع��ارات ك��اذب��ة أي �ض �اً وت�ش��وي��ه ص��ورة امل�ن��اف�س�ين أع �ض��اء ال�لائ�ح��ة املنافسة
واعتماد التشهير والقدح والذم واستعمال محطة  OTVلهذه الغاية وكذلك
اإلق��دام على ضغوطات على البلديات واملختارين ويعتبر املستدعي ان هذه
املخالفات قد أ ّدت إلى تأثير على الناخبني مما أفقد االنتخابات صدقيتها
وسالمتها األمر الذي يخالف ما تنص عليه املادة  68من قانون االنتخاب رقم
 2008/25مضيفاً بأن محطة  OTVقد ب ّثت نشرات إخبارية وشريطاً مزوراً
تضمن الهجوم على األرمن مما أدى إلى حتريضهم ضد ميشال املر ويالتالي
الالئحة املنافسة،
وأن هذه القضية قدمت إلى القضاء اجلزائي ولم تقترن بعد بنتيجة
وأن النشرات اإلخبارية التي أذاعتها كانت كاذبة أيضاً ،وأرفق بطعنه قرصاً
مدمجاً  D.V.Dمدلياً بأنه يثبت ما ادعاه بهذا اخلصوص،
ثاني ًا :مخالفات وجت��اوزات خالل العملية االنتخابية مثل استعمال
عالمات تعريف وشكوك في زيادة عدد الناخبني األرمن
أ  -جتاوز ما نصت عليه املادة  96من قانون االنتخاب جلهة وضع
ع�لام��ة ت�ع��ري��ف ع�ل��ى أوراق االق �ت��راع وه��ي ك�ت��اب��ة إس��م آغوب
بقرادونيان واحتسابها في عدد من األقالم رغم أنها باطلة في
حني رفضت أق�لام أخ��رى احتسابها وان ه��ذه األص��وات بلغت
ح��وال��ي  600ص��وت طلب حسمها م��ن النتيجة وأرف��ق بطعنه
بيانات بعدد األصوات تؤيد بنظره ما نسب اليه لهذه اجلهة.
ب  -مخالفات وجت��اوزات في ع��دد أص��وات األرم��ن إل��ى زي��ادة غير
طبيعية ومشبوهة مما أدى إلى شكوك في صحة العدد السيما
ان الشبهة تدور حول وجود زيادة غير طبيعية بعدد املقترعني
الطشناق في انتخابات العام  2009واالنتخابات الفرعية لعام
 2007ووج��ود بطاقات م��زورة وأص��وات أرم��ن مشكوك بصحة
ق�ي��وده��ا ف��ي ب�ع��ض ب �ل��دات امل�ت�ن بفعل ت�ب��دي��ل امل �ك��ان املخالف
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للقانون وأرفق بطعنه مناذج عن معامالت تبديل املكان مدلياً
بأنها مغلوطة.
ثالث ًا :في املخالفات والتجاوزات الناجمة عن ضغوطات وتهديدات
ورشوات وتأثيرها على نتائج االنتخابات
أ  -في الضغوطات على الناخبني من الطائفة السريانية بسبب
قضية الكاهن األب عكاري زاعماً أن هذا األخير قد ارتشى
ووزع أوراق� �اً إنتخابية ب��اس��م م�ط��ران ال�س��ري��ان على ع��دد من
املقترعني ت��ؤي��د ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي احل��ر وان امل �ط��ران ق��د تدخل
واسترجع هذه األوراق وان األب عكاري قد اعتذر من النائب
ميشال امل��ر على م��ا فعله اال ان��ه ع��اد صباح ي��وم االنتخابات
وأعلن على شاشة  OTVأنه خطف من قبل جماعة املر األمر
الذي أدى إلى التأثير على شريحة من الناخبني السريان تق ّدر
بحوالي  300ناخب طلب حسمها من النتيجة مدلياً بأن دعوى
جزائية أقيمت من قبل املطران ضد الكاهن بعدة جرائم منها
إبتزاز املرشحني واختالق جرائم لم تُ َب ّت.
ب  -في الضغوطات من قبل التيار الوطني احلر والتحريض على
ن��اخ�ب��ي ب �ل��دة امل �ت�ين وال �ق��رى امل��ج��اورة م��ن ج ��راء اث ��ارة قضية
اخلالف القضائي بني بلدية املتني وبلدية بتغرين وتأثير ذلك
على الناخبني.
ت  -ف��ي امل �خ��ال �ف��ات ال�ف��اض �ح��ة م��ن ج ��راء ت��دخ��ل ج �ه��از أم �ن��ي في
االنتخابات واستغالل آليات الدفاع املدني ناسباً إل��ى مديره
اإلق��دام على مساعدة الناخبني املؤيدين للتيار الوطني احلر
وذلك بتسليم آليات إلى ملتزم حفريات مدرسة بسكنتا املدعو
جورج كرم لتنفيذ أشغال واقدامه على اقناع األهالي ضده وهم
املستفيدون من هذه اخلدمات.
ث  -في املخالفات والتجاوزات في األقالم الشيعية في برج حمود
– اجلديدة سد البوشرية واالستفادة من برنامج الفساد الذي

قرارات

151

فضح الرشوة االنتخابية وما ذكر فيه لصاحله هو وأرفق بطعنه
قرصاً مدمجاً  D.V.Dعن هذا املوضوع.
ج  -في املخالفات والتجاوزات من رشوة وشراء أصوات في الدكاكني
اخلاصة التي فتحت لشراء األصوات وذلك في بلدة عينطورة
وجوارها ناسباً إلى املدعو خليل عازار دفع مال ألكثر من 200
عائلة ما أدى إلى خسارته  300صوت كما نسب إلى املدعو ابو
خير واالتصاالت التي قام بها لدفع أموال لعدد من األشخاص
وفي بلدة اجلديدة  -البوشرية  -سد البوشرية ومخاتير وأعضاء
البلدية ودفع رشوات حلوالي  200مقترع متعهداً بتسمية عدد
من األشخاص كما نسب إلى املدعو ط.حبيقة بدفع أموال في
بسكنتا للمقترعني وتقدمي اخلدمات من قبل بلدية بيت مري
وعني سعاده خالفاً للمادة  59من قانون االنتخاب وأرفق بطعنه
مستنداً تذرع به لتأييد ما زعمه بهذا اخلصوص.
ومبا ان املستدعي طلب ابطال نيابة املطعون بنيابته واحتساب جديد
لألصوات بعد حسم األص��وات التي خسرها واع�لان فوز املرشح ال��ذي ينال
أكبر عدد من األص��وات واال إع��ادة االنتخاب بعد توجيه توصية إلى اعتماد
لوائح جديدة.
وتبني ان املستدعى ض��ده املطعون بصحة نيابته ت�ق� ّدم م��ن املجلس
ال��دس�ت��وري بالئحة جوابية بتاريخ  30مت��وز  2009طلب فيها رد مراجعة
الطعن وتضمني املستدعي الرسوم واملصاريف وأتعاب احملاماة مدلياً بعدم
صحة الوقائع التي ذكرها الطاعن في طعنه ولكونها غير ثابتة وغير جدية
واصفاً بأن ما حصل في االنتخاب سيدرج ضمن إطار احلملة االنتخابية وان
ما ذك��ره الطاعن جلهة زي��ادة عدد الناخبني األرم��ن وحصول رش��وات وشراء
أص��وات ووج��ود عالمات تعريف في أوراق االقتراع غير صحيح وغير مؤيد
ب��أي دل�ي��ل كما نفى ح�ص��ول ض�غ��وط��ات أو س�ج��االت إع�لام�ي��ة مضللة أو أية
مخالفة لقانون االنتخاب وأنه في كل حال ال تأثير لإلدعاءات بهذه املخالفات
على ف��رض حصولها على نتيجة االنتخاب لفارق األص��وات وذك��ر في طعنه
بعض االجتهادات التي تؤيد ما ذكر في رده.
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ـاء عليه
بن ً
في الشــكل
مبا ان املراجعة قدمت ضمن املهلة ومستوفية لشروطها القانونية
فهي مقبولة شك ً
ال.
في األسـاس
مبا ان املستدعي يطلب إبطال نيابة املطعون بنيابته وفي صحة إنتخابه
وإعادة احتساب األصوات وإعالن فوزه عن املقعد الكاثوليكي في دائرة املنت
أو إعادة اإلنتخاب مستنداً في طلبه إلى حصول مخالفات وجتاوزات ألحكام
قانون االنتخاب رقم  2000/250السيما املادة  68منه وكذلك املادتني 96
و 59أيضاً وإل��ى أسباب أخ��رى شابت العملية االنتخابية من زي��ادة في عدد
أصوات األرمن غير طبيعية ومشبوهة وحصول ضغوطات وتهديدات ورشاوى
ومداخالت واستعمال آليات الدفاع املدني في االنتخابات للمقترعني املؤيدين
خلصمه ودفع مبالغ مما أفقد العملية االنتخابية احلرية والنزاهة واملصداقية
وذكر في طعنه هذه املخالفات على الشكل التالي:
 - 1حمالت اعالمية مضللة للرأي العام.
 - 2اتهامات كاذبة.
 - 3اثارة النعرات الطائفية والغرائز.
 - 4اختالق االفتراءات والروايات املزورة للحقائق.
 - 5خطابات على شاشات التلفزة.
 - 6ضغوطات على البلديات واملختارين.
 - 7استعمال محطة  OTVللتلفزة لهذه الغاية.
معتبراً ان هذه املخالفات أدت إلى فقدان صدقية وسالمة االنتخاب
كما ذك��ر في طعنه استعمال شريط م��زور أدى إل��ى حتريض األرم��ن ومؤيداً
أقواله بقرص مدمج  D.V.Dأرفقه بطعنه.
ومبا ان املستدعى ضده طلب رد املراجعة ألن األسباب املدلى بها غير
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ثابتة وغير صحيحة ومجردة عن أي اثبات أو دليل،
ومبا انه يقتضي بحث ما أثاره املستدعي جلهة مخالفة املادة  68من
قانون االنتخاب،
ً
أوال :مبا ان��ه جت��در االش��ارة أوالً إل��ى ان الدعاية الكاذبة واألخبار

امللفقة ميكن دفعها من قبل املستدعي ول��م يفعل وك��ان له متسع من الوقت
ليقوم بهذا العمل مم��ا يخلع عنها ال��دق��ة الكافية واجل��دي��ة ك��ي تؤلف سبباً
مشروعاً للطعن اذ بإمكانه ان يرد على احلملة التي تستهدفه بحملة مضادة
وان يستعمل الطرق القانونية في سبيل ذلك،
ومبا انه لم يتوافر في هذه القضية بعد التدقيق واالط�لاع على كل
األق��راص املرفقة بالطعن أي دليل على استهداف املستدعي شخصياً أو ان
هذا األمر أفسد ارادة الناخبني من جهة أولى،
ومبا انه من جهة ثانية فإن اجتهاد املجلس الدستوري دأب على رفض
اإلعتداد بالتحريض الطائفي واملناورات االنتخابية والوعود وتقدمي اخلدمات
التي ترافق هذه احلمالت للطعن بصحة نيابة اذ كان باالمكان للخصوم الرد
على مواقفها وليس من شأنها تعديل نتيجة االنتخاب لعدم إمكانية تكهن حول
انصراف ارادة الناخبني وتوجههم فتكون هذه األسباب املدلى بها مستوجبة
الرد،
ومبا انه جتدر االشارة أيضاً إلى ان املستدعي لم يتقدم بأية شكوى
بالنسبة ملخالفات املادة  68املشار اليها أعاله،
ومبا ان ما أث��اره املستدعي جلهة الشريط املسجل بتحريض األرمن
واملزور بحسب زعمه هو شريط  D.V.Dقد ّ
مت عرضه على شاشة  OTVولم
يصر إلى تقدمي أية شكوى بشأنه وال تأثير لهذا الشريط على املستدعي وان
ما نشر في هذه احملطة ال يؤثر على نتيجة االنتخاب باعتبار ان حزب الطشناق
كان قد اتخذ قراراً بتأييد الس ّيد ميشال املر وحده من الالئحة املنافسة،
ومب��ا ان املجلس الدستوري ال يسعه االع�ت��داد ب��االدع��اءات واألقوال
التي يدلي بها املتنازعون اذا لم تتصف بالدقة الكافية كما انه ال يتوقف عند
االتهامات ذات الطابع العام أو غير املؤيدة بب ّينة أو بدء ب ّينة،
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ومبا انه تبني من ملف املراجعة ومن مجمل التحقيقات والوقائع التي
يستند اليها املستدعي انها غير دقيقة وغير كافية وتتناول العملية االنتخابية
برمتها وليس نيابة نائب املطعون بصحة انتخابه وتفتقر إلى وجود صلة سببية
وخاصة بني املخالفات املدلى بها وبني األصوات التي نالها املستدعي ضده،
ومبا ان ما يورده الطاعن من أسباب إلبطال نيابة خصمه الفائز جلهة
مخالفة أحكام امل��ادة  68من قانون االنتخاب بحاجة إل��ى إثبات وق��د عجز
الطاعن عن ذلك ويجعل طعنه مستوجباً الرد لعدم جديته من هذه الناحية.
ثاني ًا :مبا ان املستدعي يدلي بوجود مخالفات وجتاوزات حصلت خالل
العملية االنتخابية منها وجود عالمات تعريف بذكر اسم آغوب بقرادونيان في
أوراق االقتراع وشكوك في عدد أصوات األرمن وطلب حسم هذه األصوات
من النتيجة
أ  -مبا انه يقتضي معرفة ما اذا كان ورود اسم املرشح آغوب بقرادونيان
في بعض لوائح االقتراع مخالفاً لنص املادة  96من قانون االنتخاب ام ال،
ومبا ان املرشح املذكور قد فاز بعد خوضه لإلنتخابات بالئحة واحدة
مع املستدعى ضده وهي الئحة االصالح والتغيير بالتزكية وأعلن هذا الفوز
وفقاً للمادة  50من قانون االنتخاب،
ومبا ان املستدعي لم يعترض في أي محضر من محاضر االنتخاب
على ورود هذا االسم في لوائح االقتراع علماً ان املادة  96من قانون االنتخاب
قد ذكرت بأن أوراق االقتراع اذا اشتملت على عدد مرشحني يزيد على عدد
النواب املطلوب انتخابهم فإن أسماء املرشحني قبل اآلخرين من كل طائفة هي
دون سواها التي يعتد بها عند فرز األصوات ولم يكن املقصود إبطال ورقة
االقتراع برمتها بل االعتداد بأسماء مرشحني مذكورين قبل غيرهم من كل
طائفة وبالتالي عدم األخذ باإلسم الزائد من كل طائفة،
ومبا ان ذكر اسم آغوب بقرادونيان في عدد من اوراق االقتراع ليس
بعالمة تعريف كما تضمنته املادة  96من قانون االنتخاب وال تؤدي إلى إلغاء
أوراق االقتراع التي حتمل هذا االسم،
ومبا انه يقتضي تصحيح النتيجة وضم األصوات التي نالها املستدعى
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ض��ده ف��ي القلم رق��م  52ب��رج ح�م��ود ال��ذي ل��م يحتسب أص��والً ك��ذل��ك األمر
بالنسبة للمستدعي حيث نال األول  411صوتاً والثاني  10أصوات فتصبح
النتيجة لكل من املستدعي واملستدعى ضده كالتالي:
ادغار معلوف48988 = 411 + 48577 :
والياس كرامه44553 = 10 + 44543 :
ب  -ومبا ان الزيادة املشكوك فيها في عدد أص��وات األرم��ن توجب
التدقيق في لوائح الشطب ومحاضر االنتخابات في أقالم االقتراع واالطالع
على جميع الوثائق واملستندات املتعلقة بهذا املوضوع،
ومبا ان املقر َرين استجوبا الطاعن واملطعون بنيابته ودققا في جميع
لوائح االقتراع وعلى محاضر القلم رقم  52املذكور أعاله وكذلك جميع األقالم
في دائرة املنت وعددها  286قلماً مبا فيها قلم املوظفني وبعد إحصاء وجمع
الناخبني من الطائفة األرمنية املقيدة أسماؤهم فيها وجمع عدد املقترعني
منهم تبني ما يلي:
ً
أوال :في القسم املتعلق باقتراع األرم��ن األرث��وذك��س داخ��ل وخ��ارج برج
حمود
 - 1ان عدد الناخبني األرمن األرثوذكس داخل برج حمود في أقالم
اقتراع األرمن هو  19310إقترع منهم  7183ناخباً.
 - 2ان عدد الناخبني األرم��ن األرثوذكس خ��ارج برج حمود في قلم
إقتراع األرمن هو  3022إقترع منهم  1615ناخباً.
 - 3ان عدد الناخبني األرم��ن األرثوذكس خ��ارج برج حمود في قلم
إقتراع عائدة لطوائف أخرى هو  422إقترع منهم  223ناخباً.
 - 4ان ع��دد الناخبني األرم��ن األرث��وذك��س داخ��ل ب��رج حمود في أقالم
إقتراع عائدة لطوائف أخرى هو  720إقترع منهم  304ناخبني.
ثاني ًا :في القسم املتعلق باقتراع األرمن الكاثوليك داخل وخارج برج
حمود
 - 1عدد الناخبني في قلم االقتراع األرم��ن هو  4816اقترع منهم
 1492ناخباً.
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 - 2عدد الناخبني داخل برج حمود في أقالم اقتراع عائدة لطوائف
أخرى هو  260اقترع منهم  98ناخباً.
 - 3ع��دد الناخبني خ��ارج ب��رج حمود ف��ي أق�لام اق�ت��راع األرم��ن هو
 594اقترع منهم  309ناخبني.
 - 4عدد الناخبني خارج برج حمود في أقالم اقتراع عائدة لطوائف
أخرى هو  271اقترع منهم  157ناخباً.
ثالث ًا :في القسم املتعلق باقتراع األرمن البروتستانت داخل وخارج
برج حمود
 - 1ان عدد الناخبني داخل برج حمود في أقالم اقتراع األرمن هو
 243اقترع منهم  86ناخباً.
 - 2ان ع��دد الناخبني داخ��ل ب��رج ح�م��ود ف��ي أق�ل�ام اق �ت��راع عائدة
لطوائف أخرى هو  1297اقترع منهم  261ناخباً.
 - 3ان عدد الناخبني خارج برج حمود في أقالم اقتراع األرمن هو
 52اقترع منهم  22ناخباً.
 - 4ان ع��دد الناخبني خ��ارج ب��رج ح�م��ود ف��ي أق�لام اق �ت��راع عائدة
لطوائف أخرى هو  160اقترع منهم  49ناخباً.
رابع ًا :في القسم املتعلق باقتراع الناخبني من غير الطائفة األرمنية
مقيدة أسماؤهم في أقالم اقتراع األرمن
 - 1الناخبني من غير الطائفة األرمنية داخل برج حمود في أقالم
اقتراع األرمن هو  1372اقترع منهم  563ناخباً.
 - 2عدد الناخبني من غير الطائفة األرمنية خ��ارج برج حمود في
أقالم اقتراع األرمن هو  553اقترع منهم  284ناخباً.
خ��ام��س�� ًا :ف��ي امل �ج �م��وع ال �ع��ام ل �ع��دد ال �ن��اخ �ب�ين األرم� ��ن األرثوذكس
والكاثوليك واملقترعني منهم داخل وخ��ارج برج حمود وكذلك عدد الناخبني
األرمن البروتستانت واملقترعني منهم وعدد الناخبني من غير الطائفة األرمنية
واملقترعني منهم في أقالم الطائفة األرمنية داخل وخارج برج حمود
 - 1ع��دد الناخبني األرم ��ن األرث��وذك��س  23474اق�ت��رع منهم 9325
ناخباً.
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 - 2عدد الناخبني األرمن الكاثوليك  5941اقترع منهم  2056ناخباً.
 - 3عدد الناخبني األرمن البروتستانت  1752اقترع منهم  418ناخباً.
 - 4عدد الناخبني غير األرمن  1925اقترع منهم  847ناخباً.
سادس ًا :عدد الناخبني األرمن املقيدة أسماؤهم داخل قلم املوظفني

في سراي اجلديدة هو واحد أرمن أرثوذكس وقد اقترع
سابع ًا :في االختالف باألرقام بني ما ورد في استدعاء الطعن وبني
ما ّ
مت إحصاؤه وجمعه في لوائح الشطب
مبا ان األرقام الواردة في استدعاء الطعن لناخبي األرمن األرثوذكس
هو  25822لعام  2009وعدد الناخبني الكاثوليك هو  7027واحلقيقة فان
ع��دد الناخبني األرم��ن األرث��وذك��س هو  23475أي بفارق  2347ناخباً .أما
عدد الناخبني األرم��ن الكاثوليك فهو  5941وليس  7027أي بفارق 1086
صوتاً .أما بالنسبة لعدد املقترعني األرمن فهو  9326مقترعاً أرمن أورثوذكس
من أص��ل ع��دد الناخبني و 2056مقترعاً أرم��ن كاثوليك من أص��ل الناخبني
.5941
أما عدد املقترعني األرمن البروتستانت في أقالم األرمن وفي أقالم
طوائف أخ��رى خ��ارج وداخ��ل ب��رج حمود فهو  418وع��دد املقترعني من غير
طائفة األرمن داخل وخارج برج حمود هو  847صوتاً فيكون عدد املقترعني
 12647وليس كما ذك��ره املستدعي ف��ي طعنه وبالتالي ال ميكن ال�ق��ول بأن
هناك زيادة غير طبيعية ومشبوهة حلوالي  2500مقترعاً ويقتضي بالتالي
رد ما أثاره املستدعي لهذه اجلهة.
ثالث ًا :في املخالفات والتجاوزات الناجتة عن ضغوطات وتهديدات
واستعمال التهديد وتقدمي املساعدات والتجاوزات في األقالم الشيعية وتقدمي
الرشاوي وشراء األصوات في الدكاكني اخلاصة في بلدات وقرى املنت
أ  -مبا ان املستدعي يتذرع بقضية الكاهن عكاري ومسألة توزيع الكاهن
عكاري ألوراق اقتراع على عدد من الناخبني ملصلحة التيار الوطني احلر عاد
وسحبها بعد انكشاف أم��ره وخالفه القضائي مع مطران السريان ث� ّم حادثة
تبت
حصول خطفه كما رواها في محطة  OTVوالتي عرضت على الفضاء ولم ّ
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وخسرته
ويرى املستدعي أن هذه القضية قد أ ّثرت على ارادة الناخبني السريان
ّ
عدداً من األصوات بلغ  300صوت طلب حسمها من النتيجة.

ومب��ا أن املستدعي ل��م يشر ف��ي طعنه إل��ى أي��ة عالقة للمطعون في

صحة انتخابه بهذه القضية ول��م يقدم أي دليل على وج��ود أي تأثير على

ارادة الناخبني وسالمة وصحة االنتخابات ويبقى ما أث��اره في العموميات
ويقتضي عدم األخذ مبا ذهب اليه الطاعن لهذه اجلهة خصوصاً وان الفارق
في األص��وات كبير بحيث ن��ال املستدعى ض��ده  48577صوتاً في حني نال
املستدعي  44543صوتاً.
ب  -في ضغوطات التيار الوطني احلر على البلديات وحتريض األهالي

حول النزاع القضائي بني بلدية املتني وبلدية خراج هذه البلدة وبلدية بتغرين

ومبا ان الطاعن لم يوجه أي اتهام خاص للمستدعى ضده حول هذا

املوضوع ولم يبرز اية افادة أو تقدمي أي دليل على وجود مثل هذه الضغوطات
أو انها بحال وجودها قد أثرت على نتائج االنتخاب وال ميكن التكهن بكيفية
اقتراع الناخبني،

ومبا ان ما أثاره املستدعي بهذا الشأن بقي مجرد عموميات ال تأثير
لها على نتيجة االنتخاب ويقتضي بالتالي رد ما أثاره لهذه اجلهة أيضاً.
ت  -حصول تدخل اجلهاز األمني واستغالل آليات الدفاع املدني

مبا انه لم يتبني من التحقيقات املجراة بشأن هذه القضية ان جهاز

الدفاع املدني الذي يشكو منه الطاعن قام بأية خدمات ألشخاص معينني بل

من املعروف ان من واجبه تقدمي املساعدة بحال طلبها ولم يقم أي دليل على
جتاوزه لهذا الدور وكذلك لم يقم أي دليل على وجود رابطة سببية بني ما قام

به ونتيجة االنتخاب مما يقتضي رد ما أثاره املستدعي لهذه اجلهة.
ث  -مخالفات األقالم الشيعية

مبا ان ما أثاره الطاعن جلهة األصوات الشيعية كونه لم ينل منها اال

القليل وال يجوز الطعن في هذا السبب ألن ارادة الناخب وحريته في االنتخاب

يقدم الطاعن أي دليل يعزّز ما زعمه بهذا اخلصوص.
هما مع ّول عليهما ولم ّ
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ج  -ف��ي ال ��رش ��اوى وش� ��راء األص � ��وات وال��دك��اك�ي�ن امل �ن �ظ �م��ة لشراء
األصوات
مبا ان ما أثاره املستدعي لهذه اجلهة كان كالماً مجرداً وعاماً وخالياً
من أي إثبات فض ً
ال عن أنه لم يتقدم بأي شكوى جزائية بهذا اخلصوص كما
انه لم يثبت في أي حال بأن خسارته أمام منافسه كان من جراء هذه الرشوة
املتذرع بحصولها ويقتضي رد ما أثاره لهذه الناحية.
ح  -دفع مبالغ وتقدمي خدمات للناخبني عبر بعض البلديات خالفاً
للمادة  59من قانون االنتخاب
خال من
مبا ان املستدعي استند في مزاعمه لهذه اجلهة إلى مستند ٍ
أي توقيع ولم يعرف من أية جهة ص��ادر كما أنه يفتقر إلى مق ّومات السند
املع ّول عليه قضائياً وك��ل ما تضمنه ه��ذا املستند مجرد ادع��اءات ال تنهض
دلي ً
ال كافياً على صحة وم��زاع��م املستدعي أو ان��ه أ ّث��ر في نتيجة االنتخاب
ويقتضي بالتالي رد ما أثاره املستدعي بهذا اخلصوص.
لهــذه األســباب
وبعـد املداولـة،
يقرر املجلس الدستوري باإلجماع:
ً
أوال :في الشكل
ق �ب��ول ال �ط �ع��ن ل � ��وروده ض �م��ن امل �ه �ل��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة م �س �ت��وف �ي �اً شروطه
القانونية.
ثاني ًا :في األساس
 - 1تصحيح النتيجة باضافة أصوات املقترعني في القلم رقم 52
برج حمود للطرفني وفقاً ملا ورد في منت القرار.
املقدم من السيد الياس انطونيوس كرامه.
 - 2رد الطعن
ّ
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ثالث ًا
ابالغ هذا القرار إلى املراجع املختصة واملستدعي.
رابع ًا
نشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
قـراراً صـدر في 2009/11/25
األعضــاء:
صالح مخيبر
زغلول عطيه

الصمد
سهيل عبد ّ
أنطوان خير

أسعد دياب

توفيق سوبره

انطوان مس ّره

أحمد تقي الدين

نائب الرئيس

الرئيس

طارق زياده

عصـام سـليمان
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رقم القرار2009/24 :
تاريخ2009/11/25:
رقم املراجعة/9 :و2009/
ا ملستد عـ ـ ـ ـ ـ ــي  :السيد سليم جورج عون ،املرشح اخلاسر عن املقعد املاروني
في دائرة زحلة االنتخابية في دورة العام  2009النتخاب
مجلس النواب.
املستدعى ضده :السيد ايلي م��ارون��ي ،املعلن ف��وزه ع��ن املقعد امل��ذك��ور في
دائرة زحلة االنتخابية.
ا ملـ ـ ـ ـ ـ ــو ضـ ـ ـ ـ ـ ــو ع  :الطعن في صحة نيابة املستدعى ضده.
ان املجلس الدستوري،
امللتئم في مقره بتاريخ  2009/11/25برئاسة رئيسه الس ّيد عصام
سليمان وحضـور نائب الرئيس الس ّيد طارق زيـاده والسـاده األعضاء أحمد
تقي الديـن ،انطوان مسـ ّره ،انطوان خيـر ،زغلول عطيـه ،توفيق سـوبره ،أسـعد
الصمد وصالح مخيبر.
دياب ،سهيل عبد ّ
بعد االطالع على ملف املراجعة وعلى تقرير العضوين املقر َرين،
تبني أن املستدعي يدلي بحصول مخالفات عديدة حصلت أثناء فترة
االنتخابات وأفسدت العملية االنتخابية التي ج��رت في دائ��رة زحلة بتاريخ
 2009/6/7وال �ت��ي أدت إل��ى ف��وز م�ن��اف�س��ه امل�ط�ع��ون بصحة ن�ي��اب�ت��ه .وهذه
املخالفات ارتكبها مرشحو  14آذار ومنها التحريض والتخوين واستخدام
املال وإعداد القوائم «حتت الطلب» وإضافة أسماء عليها دون التق ّيد باألصول
القانونية وقد حددها املستدعي على الشكل التالي:
ً
أوال :مخالفة قانون االنتخاب (املادتان  68و 71منه)
أ-
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العبادة بوضع صور السيدة العذراء وصورة البطريرك صفير
على اإلعالنات املؤيدة للمستدعى ضده وتوزيع مناشير وتصاريح
حتريضية وقد أرفق بطعنه مستنداً يرى أنه يؤيد أقواله.
ب  -التشهير واالف �ت��راء وذل��ك باستعمال األك��اذي��ب واألق��اوي��ل عن
الوزير سكاف والتخوين والتحريف والقدح والذم أيضاً بواسطة
وسائل اإلعالم التي لم تتق ّيد باألصول القانونية وأرفق بطعنه
مستنداً يرى أنه يؤيد أقواله أيضاً.
ثاني ًا :في عمليات الرشاوى املشهودة وش��راء األص��وات األمر الذي
ش��اع عن طريق وسائل اإلع�لام األجنبية وحتويل املبالغ املالية الكبيرة من
م�ص��رف لبنان إل��ى ف��رع بنك البحر املتوسط ف��ي زح�ل��ة ،ون�س��ب إل��ى مختار
ال�ف��رزل املدعو هاني ضاهر إق��دام��ه على رش��وة الناخبني أم��ام س��راي زحلة
ّ
ونظمت محاضر بهذا اخلصوص
وأن��ه أقيمت دع��وى جزائية أم��ام القضاء
وأرف��ق بطعنه ص��ورة عن ه��ذه احملاضر ،كما ان��ه سمى ع��دداً من األشخاص
في البلدات واألحياء وطلب استماعهم ليثبت ما ادع��اه بهذا الشأن ،ونسب
للمستدعى ضده إقدامه على استقدام اللبنانيني من اخل��ارج وإحضار عدد
كبير منهم ودفع نفقات ومصاريف انتقالهم كرشوة.
ث��ال��ث�� ًا :مم��ارس��ة التضييق على الناخبني ومنعهم م��ن ال��وص��ول إلى
األقالم لالقتراع وع ّدد في طعنه أسماء األقالم وأسماء الذين لم يتمكنوا من
الوصول إلى هذه األقالم ،وكذلك عرقلة عملية االقتراع في األقالم الشيعية
وأضاف بوجود أخطاء في أقالم أخرى حصلت.
راب����ع���� ًا :ف��ي امل �خ��ال �ف��ات امل��رت �ك �ب��ة م��ن ال �س �ل �ط��ة امل��وجل��ة باألعمال
االنتخابية
أ  -مخالفة املادة  3من قانون رقم  25تاريخ  2008/10/9وذلك
بعدم تصحيح أسماء ق ّدمتها الئحته للقيد في القوائم االنتخابية
ولم حتصل.
ب  -مخالفة امل��ادة  27من القانون رق��م  25تاريخ 2008/10/9
وذلك بقيد أسماء على سجالت عائالت أخرى وقيد عائالت
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على أرق��ام عائالت أخ��رى واستحداث سجالت جديدة خالفاً
للقانون.
ت  -مخالفة تصحيح ال�ق��وائ��م االنتخابية خ��ارج األص��ول املعتمدة
قانونياً بزيادة  15918ناخباً خالفاً لنص املادة  37من قانون
االنتخاب ناسباً إل��ى السلطة مخالفة في وض��ع األسماء على
لوائح االقتراع وبصورة مغايرة للقانون.
ث  -مخالفات حاصلة في ف��رز األص��وات في قلم الراسية الفوقا
رقم القلم  61واحتساب قلم سعدنايل رغم املخالفات في لوائح
الشطب ووجود اعتراض عليها وتع ّذر إحصاء املقترعني من قبل
جل��ان الفرز في دائ��رة زحلة االنتخابية بسبب التالعب الذي
ادعاه.
ج  -حصول جتاوز في اإلنفاق االنتخابي خالفاً للمواد  54إلى 61
من قانون االنتخاب.
وقد طلب املستدعي بالنتيجة قبول طعنه شك ً
ال وفي األساس إبطال
نيابة املستدعى ضده وإعالن فوزه هو واستطراداً إعادة االنتخاب على املقعد
املاروني املذكور أعاله وتضمني املستدعى ضده الرسوم واملصاريف.
وتبني أن املستدعى ضده قد تق ّدم بالئحة جوابية بتاريخ 2009/8/1
طلب فيها رد الطعن شك ً
ال لكون الوكالة اخلاصة لوكيل املستدعي ال تتضمن
اسم الشخص املطعون بنيابته ،وألن الطعن يتضمن االنتخابات وليس نيابة
الفائز فيها وذلك عم ً
ال باملادة  46من نظام املجلس الدستوري ،ورد الطعن في
األساس لعدم توافر اإلثبات واعتماد الشائع اجلماهيري ولكون فارق األصوات
بني الطاعن واملطعون بصحة نيابته كبيراً جداً ،ولعدم مخالفته أحكام املادة
 68و 71من قانون االنتخاب ،ولعدم صحة ما ذكره املستدعي جلهة االفتراء
والتشهير والتخوين والقدح والذم والتزوير ،ولعدم صحة ما زعمه بخصوص
الرشوة وشراء األصوات وعدم إثباته هذه األمور ،كما أنه ال صحة الستقدامه
ناخبني من اخلارج ولعدم حصول أي تضييق على الناخبني ،ونفى كل ما ذكر
املستدعي الطاعن بخصوص القوائم االنتخابية وزي��ادة األص��وات أو حصول
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خلل في الفرز كما زعمه املستدعي ،واألم��ر غير الثابت على اإلط�لاق ولم
يقبل بسماع شهود في هذا املجال لعدم قانونية هذا الطلب ،وقد استند إلى
عدة اجتهادات ذكرها في رده تؤيد وجهة نظره ،وطلب رد الطعن شك ً
ال إذا
ّ
ثبت انه غير مستوف شروطه القانونية ،ورده في األساس لعدم إثبات ما أدلى
به املستدعي من مخالفات ولعدم صحتها ،وتدوين احتفاظه بصحة نيابته
ومبداعاة الطاعن أمام املراجع املختصة بجرم االفتراء والقدح والذم.
وتبني أن املقر َرين استجوبا كل من الطاعن واملطعون بنيابته ،واطلعا
على جميع املستندات والوثائق املرفقة والتي ض ّمت إلى ملف هذه املراجعة
والتي وردت من وزارة الداخلية ،كما اطلعا على ملف اإلنفاق االنتخابي وتقرير
الهيئة املشرفة على االنتخابات.
ـاء عليه
بنـ ً
ً
أوال :فـي الشـكل

مبا أن املستدعى ضده يدلي بوجوب رد الطعن شك ً
ال ألن وكالة األستاذ

يوسف سعد الله اخل��وري وكيل املستدعي ال تتضمن اسم الشخص املطعون
بنيابته ،عم ً
ال باملادة  46من قانون إنشاء املجلس الدستوري ،وألن الطعن ضد
االنتخابات وليس موجهاً ضده.

ومبا أن وكالة األستاذ سعد الله اخلوري املرفقة بامللف تض ّمنت إجازة

الطعن أمام املجلس الدستوري بصحة االنتخابات وما يتف ّرع عنها التي جرت
بتاريخ  2009/6/7في دائرة قضاء زحلة.
ومبا أن الطعن من وكيل املستدعي متف ّرع عن تلك االنتخابات ومشمول

بالتالي بالوكالة ،فتكون الوكالة صحيحة وت��ؤدي مفاعيلها القانونية أمام
املجلس الدستوري وبالتالي رد ما أثاره املستدعى ضده من هذه الناحية.
ومبا أن الطعن قدم ضمن املهلة القانونية مستوفياً شروطه كاملة فهو

مقبول شك ً
ال.
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ثانيـ ًا :فـي األسـاس
ً
أوال :مبا أن املستدعي يدلي مبخالفة امل��ادت�ين  68و 71من قانون
االنتخاب على الشكل التالي:
أ  -في إثارة النعرات الطائفية واملذهبية
مبا ان املستدعي ينسب إلى املستدعى ضده االستئثار بالرموز الدينية
واالستعانة مبراكز العبادة ومتثال السيدة العذراء في زحلة ووضع صورة هذا
التمثال على لوحته اإلعالنية وكذلك رسم البطريرك صفير ،مما ش ّكل بنظره
استنهاضاً للشعور الطائفي واملذهبي،
ومبا أن وضع صورة السيدة العذراء على لوحة إعالنية ليس من شأنه
إث��ارة أي��ة نعرة طائفية أو مذهبية ،وكذلك ص��ورة البطريرك صفير ،وليس
موجهاً ضد املستدعي خصوصاً وأن الفريقني املتنافسني ينتميان إلى الطائفة
الدينية نفسها،
ومبا أن املستدعي يدلي أيضاً بان تصريحات رجال الدين والبيانات
املؤيدة للمستدعى ضده تعزز إثارة النعرات الطائفية واملذهبية،
ومب��ا ان تلك التصريحات قابلتها تصريحات وب�ي��ان��ات ص��ادرة عن
اجلهات املؤيدة للمستدعي وتدخل في إطار التجاذب االنتخابي السياسي بني
الفريقني ،مما يفقدها األثر احلاسم في نتيجة االقتراع ويقتضي رد ما أثاره
املستدعي بهذا اخلصوص.
ب  -في التشهير والقدح والذم والتحريف والتخوين بواسطة وسائل
اإلعالم
مبا أن املستدعي يدلي بإقدام املستدعى ضده بالتشهير واالفتراء
عليه وذلك بنشرات صحافية أو عن طريق املوقع االلكتروني للقوات اللبنانية
وتصريحات املستدعى ضده أيضاً،
ومب��ا أن��ه جت��در اإلش ��ارة إل��ى أن امل�س�ت��دع��ى ض��ده ال ي�س��أل ع��ن أيه
تصريحات قد تتضمن اف�ت��راء على املستدعي أو قدحاً أو ذم �اً إذا لم تكن
ص��ادرة عنه ،وأغلب ه��ذه التصريحات ال عالقة للمستدعى ض��ده بها ،ولم
يثبت املستدعي استفادة املستدعى ضده منها في نتيجة االنتخاب ،كما أنه
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ك��ان بإمكانه ال��رد عليها وق��د فعلت الئحته ه��ذا األم��ر مم��ا يفقد أث��ر هذه
التصريحات املتبادلة ويقلل أثرها على حرية الناخبني،
ومبا أن املستدعى ضده ال ميلك أية مساهمة في أية وسيلة إعالمية
مكتوبة أو مسموعة أو مرئية ول��م يلعب أي دور ف��ي ال�ب��رام��ج واملقابالت،
وبالتالي فال يسأل عن التصرفات غير القانونية أو غير املقبولة أحياناً من
هذه الوسائل اإلعالمية ولم يحرم أي تيار من إبداء رأيه ،وبكل حال لم يبني
املستدعي أي صلة سببية بني املخالفات املتذرع بحصولها وبني فوز املستدعى
ضده في االنتخابات ،ويقتضي رد ما أثاره لهذه اجلهة أيضاً.
ثاني ًا :في عمليات الرشاوى وشراء األصوات واستقدام اللبنانيني من
اخلارج ودفع نفقاتهم ومصاريفهم
مبا أن املستدعي يدلي بحصول رشاوى انتخابية وأن أمر هذه الرشاوى
قد شاع في وسائل اإلعالم األجنبية ،حيث تناولت إحدى املجالت خبر حجم
اإلنفاق االنتخابي لصالح  14آذار والنصيب األكبر كان لدائرة زحلة ،وأنه ّ
مت
حتويل  240مليار ليرة لبنانية من املصرف املركزي إلى بنك البحر املتوسط
فرع شتورة أو زحلة ،وأن عمليات رشاوى جرت وقد نظمت بشأنها محاضر
حتقيقات من فصيلة درك زحلة ،كما أنه ع ّدد أسماء من قاموا بالرشاوى في
بعض أحياء زحلة وقضائها في طعنه،
ومب��ا أن��ه جت��در اإلش��ارة إل��ى أن ع��بء إثبات ال��رش��وة يقع على عاتق
مدعيها عم ً
ال بالقواعد العامة ،وال يؤخذ مبا يتداول في وسائل اإلعالم كدليل
على حصوله،
ومبا أن املستدعي أبرز في طعنه صوراً عن محاضر حتقيقات أولية
مجراة من مخفر درك زحلة تتعلق في التحقيق بشكاوى مقدمة من وكيل
السيد الياس سكاف ضد مختار بلدة الفرزل إلقدامه مع آخرين على رشوة
ناخبني بتاريخ  ،2009/6/4كما أبرز صورة عن حتقيق أولي جرى في مخفر
درك زحلة بتاريخ  2009/6/7حول إقدام بعض األشخاص على رشوة ناخبني
علناً أمام مراكز االقتراع،
ومبا أنه بعد التدقيق في هذه احملاضر لم يتبني منها توافر أي دليل
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مقبول قانوناً للقول بحصول رشوة ،كما أن ما أدلى به املستدعي جلهة حتويل
مبالغ كبيرة لفرع بنك البحر األبيض املتوسط بقي مجرداً عن أي دليل أو بدء
دليل ،وال يسع املجلس الدستوري بهذه احلالة الشروع في أي حتقيق حول
هذا املوضوع،
ومبا أن املستدعي ينسب إلى املستدعى ضده استقدام اللبنانيني من
اخلارج ودفع نفقاتهم ،وبقي إثبات هذا األمر مجرداً عن أي دليل أيضاً ،وقد
اعتمد الشائع واملشهور بني اجلمهور وال يجوز بالتالي االعتداد باألمر الشائع
إلثبات الرشوة ،ويبقى إقامة الدليل على حصولها مفقوداً ،مما يحول دون
ممارسة املجلس الدستوري لصالحياته في التحقيق ويقتضي بالتالي رد هذا
السبب املدلى به لعدم جديته.
ثالث ًا :في ممارسة التضييق على الناخبني ومنعهم من الوصول ألقالم
االقتراع ،وع ّدد بعض األسماء التي لم تتمكن من االقتراع في أقالم متعددة
وعرقلة االقتراع في األقالم الشيعية وأخطاء في أقالم أخرى.
مبا أنه بعد التدقيق في لوائح الشطب ألقالم االقتراع العائدة لدائرة
زحلة االنتخابية واالطالع على محاضر األقالم ومستنداتها ملعرفة مدى صحة
ما أثاره املستدعي من هذه الناحية يبني ما يلي:
سيدة النجاة :األق�لام  :24-23-22-21في القلم  21اقترع
موريس احلاج شاهني رقم السجل  114صفحة  16في الئحة
الشطب .وسليمان ج��ورج خنيصر اقترع في نفس القلم رقم
السجل  128صفحة  17ف��ي الئحة الشطب .وط��ون��ي موسى
شاهني اقترع في القلم نفسه رق��م السجل  32صفحة  3في
الئحة الشطب .أما القلم  22فقد اقترعت فيه تريز جوكو رقم
السجل  32صفحة  4في الئحة الشطب .ولم يتبني اسم جوزف
وديع فرح في لوائح الشطب.
حوش األمراء :تبني أن السادة سامي حداد وعائلته وردية ايلي
زخيا واحملامي عصام املعلوف وانطوانيت مرشد زخيا ومادونا
سعد ريشا لم ترد أسماؤهم في لوائح الشطب.
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م��ار مخايل :في القلم  32اقترع ع��ادل مخايل ق��ادري ومنير
سليمان ق�ب�لان وب��اق��ي األس �م��اء ل��م ت��رد أس�م��اؤه��م ف��ي لوائح
الشطب.
الراسية التحتا :في القلم  17اقترع جوزف سليم جوكو وفي
القلم  18اق�ت��رع ب�ط��رس ج��ورج اخل��وري ول��م ي��رد اس��م طوني
جريجي في لوائح الشطب.
الراسية الفوقا :لم يرد اسم السيدة كوكب الشحروق املعلوف
في لوائح الشطب.
الكرك :اقترعت السيدة الهام الشقية سالمة.
قب الياس :اقترعت رنده حبيب الزرزور في القلم رقم .13
وبالنتيجة تبني أن عدداً من األشخاص املذكورين أعاله قد اقترع فع ً
ال
بعكس ما ادلى به الطاعن ،أما األشخاص الذين لم يقترعوا تبني أن أسماءهم
غير واردة في لوائح الشطب وفقاً ملا هو مبني أعاله.
ومبا أن ما أدلى به املستدعي يكون بهذه احلالة مستوجباً الرد أيضاً
لعدم صحته.
ومب��ا أن املستدعي ي��دل��ي م��ن ناحية أخ��رى بحصول مخالفات في
األقالم التالية :جديتا (إناث)  - 127بر الياس  - 106مجدل العنجر 216
 سعدنايل .166ومبا أنه بعد االطالع على محاضر االنتخاب ولوائح الشطب والتدقيق
يسجل في احملاضر العائدة ألقالم
في أوراق الفرز ،تبني أن أي اعتراض لم
ّ
جديتا وبرالياس ومجدل العنجر وأن عملية االقتراع توالت على وجه سليم،
وكذلك األمر بالنسبة لقلم االقتراع  166سعدنايل وأن عدم فرز قلم كرك نوح
من قبل جلنة الفرز االبتدائية التي لم حتسب األصوات التي نالها املرشحون
في هذا القلم ال يشكل سبباً جدياً للطعن في صحة نيابة املستدعى ضده،
ألنه يبقى الفارق كبيراً في األص��وات بني املستدعي واملستدعى ضده ،علماً
أن قلـم كرك نوح اقترع منه  176مقترعاً اللياس ماروني و 213لسليم عون،
وي�ج��ب إض��اف��ة ه��ذه األص ��وات للفريقني ،وي�ك��ون ل�ل�أول= 176 + 49328 :
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 49504أصوات .في حني يكون للثاني املستدعي41277 = 213 + 41064 :
صوتاً .والفارق بينهما 8227 :صوتاً.
ومبا أن املستدعي لم يبني األقالم التي تعذر ذكر عدد الناخبني فيها
أو التي ورد خطأ في ذكر العدد في محاضرها أو التي لم يرد عدد املقترعني
فيها ،مما يجعل ادالؤه لهذا السبب غير جدي ومستوجباً الرد.
ومبا أنه لم يقم أي دليل على ما أث��اره املستدعي بالنسبة لعمليات
االقتراع في األقالم الشيعية ،وقد متت عملية االقتراع فيها بصورة قانونية
وال تستوجب أي حتقيق ،وأن تعبير الناخبني عن إرادتهم في صناديق االقتراع
هو املعيار لصحة االنتخابات وصدقيتها مع العلم أن ما حصل عليه املستدعي
ف��ي ه��ذه األق�ل�ام ه��و  11740ص��وت�اً وح�ص��ل منافسه املستدعى ض��ده على
 1386صوتاً.
ومبا ان نسبة املقترعني الشيعة لم تقل عن نسبة مشاركة بقية الناخبني
من سائر الطوائف وبالتالي فال يوجد أية عرقلة بالنسبة له على اإلطالق،
ويقتضي رد ما أثاره لهذه الناحية أيضاً.
راب����ع���� ًا :ف��ي امل �خ��ال �ف��ات امل��رت �ك �ب��ة م��ن ال �س �ل �ط��ة امل��وجل��ة باألعمال
االنتخابية
أ  -مبا أن املستدعي يدلي بأن جلان القيد لم تبلغه بخصوص طلبات
القيد في القوائم االنتخابية التي تقدمت بها الئحته ،مما ح��رم أشخاصاً
عديدين م��ن ح��ق االق �ت��راع وح��رم��ه م��ن أص��وات�ه��م ،وأن ه��ذه القوائم تتضمن
أس�م��اء ع� ّ�دة ع��ائ�لات مسجلة على ال��رق��م نفسه ،ث��م ّ
مت اس�ت�ح��داث سجالت
نفوس جديدة خالفاً للقانون وأن آالف�ً�ا من الناخبني قيدت أو أضيفت في
هذه القوائم خالفاً للقانون ،وذلك بتصحيح قوائم انتخابية خالفاً لألصول
القانونية ،مما أدى إلى إضافة  15918مقترعاً خالفاً للمادة  37من قانون
االنتخاب،
ب  -مبا أن ما أثاره املستدعي بخصوص حرمانه من أصوات أشخاص
ل��م تق ّيد أس�م��اؤه��م ف��ي ل��وائ��ح الشطب ،يتعلق ب��األع�م��ال التمهيدية للعملية
االنتخابية وكان بإمكانه أن يراجع حسب األصول بشأنها ويخرج بالتالي عن
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اختصاص املجلس الدستوري كقضاء انتخاب ،إال إذا كانت الثغرات واألخطاء
في القيود مقصودة أو ناجمة عن أعمال غش أو تزوير ومن شأنها التأثير في
نزاهة االنتخابات ،ففي هذه احلاالت ينظر املجلس الدستوري في صحة هذه
األعمال ويبني عليها النتائج ،وهذا ما ذهب اليه اجتهاد املجلس الدستوري
املستمر في مثل هذه احلالة،
ومبا أنه فض ً
ال عن كل ذلك فإن املستدعي لم يثبت بأي حال عدم بت
جلنة القيد طلبات مقدمة من كتلته كما ادعى في طعنه،
ومبا ان وجود أرق��ام سجالت حتمل أرقاماً مكررة في نفس املذهب
أو الطائفة ناجتة عن خطأ مادي عند تدوين القيود ،أما سبب وجود أرقام
سجالت جديدة فأنه يعود إلى تنفيذ معامالت بيان اختيار اجلنسية اللبنانية
وبالتالي فهي أرقام صحيحة ونفذت بناء على موافقة املديرية العامة لألحوال
الشخصية ،وأما سقوط أسماء عائالت سابقاً في القوائم االنتخابية فسببه
السهو أو حالة السجالت املتلفة واملتداخلة أو لكثرة توابع من كل قرية وعدم
حصر كل طائفة بسجل واحد خاص ومتسلسل،
ومبا انه بالنظر إلى ما ذكر أعاله وبخالل املهلة القانونية متت اعادة
النظر في األسماء كافة املدرجة في القوائم االنتخابية وذل��ك ب��إدراج اسم
األم وشهرتها وفقاً لقانون االنتخاب ونتيجة لذلك ّ
مت إدراج أسماء األشخاص
كافة الذين سقطت أسماؤهم سهواً منذ سنوات ويحق لهم االقتراع ويقتضي
بالتالي رد ما أثاره املستدعي بهذا اخلصوص لعدم صحته.
ت  -مبا انه تبني من مجمل التحقيقات املجراة بخصوص نقل الناخبني
إلى لوائح االقتراع والوثائق املرفقة بامللف والواردة من وزارة الداخلية تبني
ان تبديل املكان طال أربعماية وأربعة ناخبني ومت هذا التبديل وفقاً للقانون
والشروط املفروضة كما ان إضافة سجالت جديدة وتدوين أكثر من عائلة في
السجل أمر جائز وان عدد املنقولة نفوسهم من كل الطوائف واملذاهب بلغ
 694شخصاً.
ومبا انه من املعلوم انه ال ميكن تبديل مكان ألي شخص وإضافة اسم
على القوائم االنتخابية بعد تاريخ  2007/12/5اما اإلضافات والشطوبات
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فيبدأ حتضيرها في  2008/12/5وجت ّمد القوائم االنتخابية في 3/30من
كل سنة.

ومبا ان هذه اإلضافات وردت بقرارات صادرة عن جلان القيد وبلغ
العدد بتاريخ  2009/3/30املرحلة األولى  145907ناخباً وبعد اإلضافات
بلغ  158125ناخباً لعلة ان أسماء مواطنني ناخبني لهم احل��ق باالنتخاب
ل��م ت��درج س�ه��واً منذ س�ن��وات أو إه�م��االً وه��ذه العملية حصلت ف��ي ك��ل لبنان
وتناولت كافة الطوائف وال ميكن إضافة أسماء دون قرارات من جلان القيد
االنتخابية .وهذا ما حصل،

ومب��ا ان��ه تبني ان ال �ق��رارات ال �ص��ادرة ع��ن جل��ان القيد ل��دائ��رة زحلة
االنتخابية بلغت  127قراراً ومتخذة ضمن املهلة القانونية وتتعلق التصحيحات

واإلضافات والشطوب كافة التي جرت وفقاً للمادة  35وما يليها من قانون
االنتخاب،

ومبا انه تبني من جميع القيود الواردة إلى املجلس الدستوري بعد ان
طلبها حضرة رئيس املجلس ان عملية إضافة  12218قيداً في دائرة زحلة
االنتخابية متت وفقاً ألحكام القانون وحسب األصول ولم يحصل أي خلل أو
خطأ نتيجة غش أو تزوير،

ومبا انه بنا ًء على ما تقدم ذكره تكون أع��داد الناخبني املضافة إلى
لوائح الشطب في دائ��رة زحلة لم حتصل عن طريق نقل نفوس باستثناء ما
ذكر أعاله امنا حصل حسب األصول بإعادة قيود سقطت سهواً تأميناً حلق
املواطنني ممارسة حق االقتراع،

ومب��ا ان��ه يستحيل التكهن مسبقاً ب��اجت��اه أص ��وات ه��ؤالء الناخبني
املضافني بالنسبة للّوائح املنافسة أو بالنسبة لكل مرشح وان ح��االت نقل
النفوس الفعلية عائدة ألشخاص منتمني لكل الطوائف واملذاهب والتيارات

مما يدل على انتفاء جدية الوقائع وصحتها املثارة من الطاعن وبالتالي رد ما

أثاره بهذا اخلصوص.

ث  -مب��ا ان املستدعي ي��دل��ي بحصول مخالفات ع��دي��دة أث�ن��اء فرز
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األص ��وات وان مندوبيه د ّون ��وا االع �ت��راض��ات ف��ي محاضر ال�ف��رز وذك��ر منها
املخالفة احلاصلة في قلم الراسية الفوقا رقم  61ال��ذي سلّم محضره إلى
الغرفة رقم  1وان صالحية فرزه هو للغرفة رقم  2وجرى نقله مفتوحاً ورفض
القاضي في الغرفة رقم  2تسلّمه وقد أجاز رئيس اللجنة العليا لرئيس الغرفة

رقم  2فرزه واحتسابه،

ومبا انه لدى االطالع على احملاضر العائدة للقلم املشار اليه تبني ان
فرز األصوات قد ّ
مت وفقاً لألصول وأعلنت النتيجة على الشاشة مما يج ّرد
ما أثاره املستدعي من اجلدية،

ومب��ا ان املستدعي ل��م يبني األق�ل�ام ال�ت��ي ي��دع��ي ح�ص��ول مخالفات

فيها كما انه لم يوضح تلك املخالفات كي يتسنى للمجلس الدستوري التوسع

بالتحقيق فيها والنظر في مدى تأثيرها على صحة العملية االنتخابية ويقتضي
رد ما أدلى به من هذه الناحية.

ج  -مب��ا ان ت�ق��ر ي��ر جل�ن��ة امل��دق �ق�ين ع��ن ال �ب �ي��ان ا حل �س��ا ب��ي الشامل

للمستدعى ض��ده واملقدم إ ل��ى هيئة االش��راف على العملية االنتخابية يبني
َ
يتخط سقف االن�ف��اق االنتخابي املخصص ل��دا ئ��رة زحلة
ان ه��ذا األخير لم
االنتخابية والبالغ  782.200.000ل.ل .وفقاً للبيانات واملستندات املبرزة

منه وعلى مسؤوليته،

ومبا ان املستدعي لم يقدم أي دليل لتجاوز املستدعى ضده سقف
هذا االنفاق ويكون ما أثاره في غير محلّه القانوني.
ومبا ان جميع ما أدلى به املستدعي من أسباب بقيت غير مستوفية

شروطها القانونية ويقتضي ردها لعدم قانونيتها وعدم صحتها.
لهــذه األســباب
وبعـد املداولـة،

يقرر املجلس الدستوري باإلجماع:
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ً
أوال :في الشكل
قبول الطعن لوروده ضمن املهلة القانونية ،مستوفياً شروطه الشكلية
املطلوبة.
ثاني ًا :في األساس
 - 1احتساب أصوات قلم االقتراع رقم  87كرك نوح للفريقني كما
هو مبني أعاله.
 - 2رد الطعن في األساس لعدم قانونيته وعدم صحته.
ثالث ًا
ابالغ هذا القرار إلى املراجع املختصة واملستدعي.
رابع ًا
نشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
قـراراً صـدر في 2009/11/25
األعضـاء:
صالح مخيبر
زغلول عطيه

الصمد
سهيل عبد ّ
أنطوان خير

أسعد دياب

توفيق سوبره

انطوان مس ّره

أحمد تقي الدين

نائب الرئيس

الرئيس

طارق زياده

عصـام سـليمان
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رقم القرار2009/25 :
تاريخ2009/11/25:
رقم املراجعة/19 :و2009/
ا ملست ــد عـ ـ ـ ــي  :السيد غسان الياس الرحباني ،املرشح املنافس اخلاسر
عن املقعد األرثوذكسي في دائرة املنت الشمالي عن دورة
العام  2009النتخابات مجلس النواب.
املستدعى ضده :السيد ميشال املر ،املعلن فوزه عن املقعد املذكور.
ا مل ـ ـ ـ ـ ـ ــو ض ـ ـ ـ ــو ع  :الطعن في صحة انتخاب املستدعى ضده.
ان املجلس الدستوري،
امللتئم في مقره بتاريخ  2009/11/25برئاسة رئيسه الس ّيد عصام
سليمان وحضـور نائب الرئيس الس ّيد طارق زيـاده والسـاده األعضاء أحمد
تقي الديـن ،انطوان مسـ ّره ،انطوان خيـر ،زغلول عطيـه ،توفيق سـوبره ،أسـعد
الصمد وصالح مخيبر.
دياب ،سهيل عبد ّ
بعد االطالع على ملف املراجعة وعلى تقرير العضوين املقر َرين،
مبا أن املستدعي غسان الرحباني املرشح املنافس اخلاسر عن املقعد
األرثوذكسي في دائ��رة امل�تن الشمالي ،قد تق ّدم من املجلس الدستوري في
سجلت ف��ي القلم حت��ت ال��رق��م /19و ،2009/يطعن
 2009/7/8مبراجعة ّ
مبوجبها في صحة انتخاب الس ّيد ميشال املر ،املعلن فوزه عن املقعد املذكور في
االنتخابات التي جرت في  ،2009/6/7ويطلب بالتالي ابطال نيابة املستدعى
ضده واعالن فوزه عن املقعد األرثوذكسي في دائرة املنت الشمالي ،واستطراداً
ابطال نيابته ونتائجها وفرض اعادة االنتخاب عن املقعد املذكور.
ومبا ان املستدعي أدلى في مراجعته وأقواله لدى استجوابه باألسباب
التي دفعته إلى تقدمي الطعن ،وملخصها:
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إثارة النعرات الطائفية ضد املستدعي واجلهة التي ينتمي اليها
ط��وال فترة احلملة االنتخابية وذل��ك في وسائل االع�لام على
اختالفها.
ّ
الغشاشة والكاذبة ،واتهام
جلوء املستدعى ضده إلى املناورات
اجلهة التي ينتمي اليها املستدعي بالتسبب بإحداث فراغ في
سدة رئاسة اجلمهورية ،وتدمير االقتصاد ،ودفع املسيحيني إلى
ّ
حرب عبثية فيما بينهم.
التشهير باملستدعي وزم�لائ��ه ف��ي الئحة «التغيير واالصالح»
واالف��ت��راء عليهم من قبل املستدعى ض��ده وزم�لائ��ه في الئحة
«االنقاذ املتني» ،وتورط بعض األحزاب والشخصيات السياسية
وبعض رجال الدين في حملة التشهير واالفتراء هذه التي وصلت
حد اتهام اجلهة التي ينتمي اليها املستدعي بالتسبب في
إلى ّ
تخريب البالد وتعطيل املؤسسات ،مذكرين بحرب التحرير التي
د ّمرت لبنان ولم حت ّرر شبراً منه وكانت خلفيتها اتفاقات س ّرية
مع صدام حسني الذي دعمهم باملال والسالح ،ومذكرين أيضاً
ب��ح��رب اإلل��غ��اء ال��ت��ي د ّم���رت املناطق املسيحية وأ ّدت إل��ى قتل
األبرياء والقضاء على معنويات اجليش.
إتهام العماد ميشال عون والالئحة التي ينتمي اليها املستدعي
بالعمل على إسقاط النظام وتهميش رئاسة اجلمهورية والتطاول
على بكركي واملراجع الروحية.
حتريض املستدعى ضده الناخبني املسيحيني على التيار الوطني
احل��ر ،ال��ذي ينتمي ال��ي��ه املستدعي ،بسبب حتالفه م��ع حزب
الله أداة تنفيذ السياسات اإليرانية في لبنان ،وض��رورة منع
ع��ودة رم��وز سلطة الوصاية السورية إلى تسلّم مقاليد احلكم
مجدد اً .
إدعاء املستدعى ضده أن خالفه مع العماد ميشال عون واجلهة
التي ينتمي اليها املستدعي ،ناجت عن كونه يؤ ّيد انتخاب العماد
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-7
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-9

- 10
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ميشال سليمان رئيساً للجمهورية بينما العماد ع��ون واجلهة
السياسية التي مي ّثلها كانت ترفض ذلك.
يتّهم املستدعى ضده اجلهة التي ينتمي اليها املستدعي بأنها
اذا لم تتسلّم احلكم باحلسنى فستتسلّمه بالق ّوة على الطريقة
التي اعتمدت في السابع من أي��ار عام  2008واذا ف��ازت في
االنتخابات فسيحكم لبنان السيد حسن نصر الله.
عمد املستدعى ض��ده وحلفاؤه إل��ى تخويف الناخبني م��ن فوز
الفريق الذي ينتمي اليه املستدعي النه يستهدف في مخططاته
اتفاق الطائف وال��دول��ة اللبنانية بكل مؤسساتها وص��والً إلى
انشاء اجلمهورية الثالثة القائمة على مبدأ املثالثة .فاذا ما فاز
الفريق الذي ينتمي اليه املستدعي فعلى لبنان السالم ،وعلى
الناخب املتني أن يعي مسؤوليته فال يسير وراء املغامرات التي
ترمي إل��ى زعزعة النظام وخلق دوي�لات نفوذ ترتبط مبحاور
خارجة على الدولة وعلى الوطن وسيادته.
استفادة املستدعى ض��ده على حساب املستدعي واجلهة التي
ينتمي اليها من ن��داء غبطة البطريرك مار نصر الله بطرس
صفير عشية االنتخابات.
ممارسة ضغوط مادية على الناخبني مت ّثلت مبحاولة اغتيال
ال��ن��ائ��ب اب��راه��ي��م كنعان وه��و ش��ري��ك املستدعي ف��ي الالئحة.
وخطف األب الياس العكاري واحتجازه من قبل املستدعى ضده
عشية االن��ت��خ��اب��ات ،ودف��ع مبلغ مئتي أل��ف دوالر أميركي من
املستدعى ضده إلى مطران السريان األرثوذكس جورج صليبا.
استغالل النفوذ لصالح املستدعى ضده والالئحة التي ينتمي
اليها مت ّثل في تصريح سماحة املفتي محمد رشيد قباني الذي
دعا فيه للمشاركة في االنتخابات بكثافة وفاء للرئيس الشهيد
رفيق احلريري ،كما مت ّثل بتدخل بعض رؤساء املجالس البلدية
ورئيسة احتاد بلديات املنت باالنتخابات وتسخيرهم مواقعهم
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ملصلحة ال�لائ��ح��ة ال��ت��ي ينتمي ال��ي��ه��ا امل��س��ت��دع��ى ض��ده وحجز
بطاقات هوية من قبل بعض املخاتير املؤيدين للمستدعى ضده.
وقد اورد املستدعي معلومات تشير إلى ذلك.
نص عليها قانون االنتخاب
 - 12خرق فترة الصمت االنتخابية التي ّ
من قبل الرئيس أمني اجلم ّيل وغبطة البطريرك مار نصر الله
بطرس صفير ،ما أ ّثر سلباً على املستدعي والالئحة التي ينتمي
اليها وإيجاباً على الالئحة املنافسة.
 - 13عدم احتساب أصوات املقترعني في القلم رقم  52برج حمود
 شيعة إناث ،بقرار من جلنة القيد بذريعة وجود بعض اوراقاالق��ت��راع ال��ت��ي حت��م��ل اس��م ال��س�� ّي��د آغ���وب ب��ق��رادون��ي��ان الفائز
بالتزكية ،ما ادى إلى خسارة املستدعي وزمالئه في الالئحة
حوالي أربعماية صوت دون وجه حق.
عدة اقالم إلى جلان القيد مفتوحة وغير مختومة خالفاً
 - 14وصول ّ
للقانون.
 - 15تخطي املستدعى ضده سقف االنفاق على احلملة االنتخابية،
واستخدام بعض ما أنفقه في الرشاوى واستقدام الناخبني من
اخلارج.
املقدمة منه مقبولة
ومبا أن املستدعي اعتبر بالنتيجة ،أن املراجعة
ّ
قدمت ضمن املهلة القانونية ووفقاً لألصول ،وأن الوقائع التي
بالشكل ألنها ّ
قدمها بشأن األخبار والدعاية الكاذبة واملضللة واالتهامات الباطلة ينطبق
ّ
ّ
الغشاشة التي ضللت ال��رأي العام من خالل وسائل
عليها مفهوم امل��ن��اورات
نصت عليه
االعالم التي لم تلتزم بقانون االنتخاب ،وبخاص ًة املادة  ،68ومبا ّ
الفقرة  9من الفصل األول من دفتر الشروط النموذجية على عدم جواز قيام
املؤسسة االعالمية ببث أو نقل ما من شأنه أثارة النعرات الطائفية واملذهبية،
ولم تتقيد وسائل االعالم التي استخدمها املستدعى ضده باملبادئ القانونية
العامة ،والسيما منها مبدأ احلرية واملساواة .كما اعتبر املستدعي ان املناورات
الكاذبة غير مقبولة حتى ولو لم تكن للمرشح الفائز يد في إطالقها ،فيكفي
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ان يكون قد استفاد منها وهذا ما حصل بالفعل ،وبخاص ًة عش ّية االنتخابات
وفي الوقت الذي يحظر فيه قانون االنتخاب بث ما له عالقة باالنتخابات في
وسائل االعالم املرئي واملسموع،
ومبا ان املستدعي اعتبر النتيجة االنتخابية املطعون فيها باطلة أيضاً
لوجود ضغوط وعمليات إكراه وإغراء مالي أ ّدت اليها ،ولتجاوز سقف االنفاق
على احلملة االنتخابية خالفاً ملنطوق املواد  54إلى  61من قانون االنتخاب.
وبسبب املخالفات التي حصلت إن جلهة عدم احتساب املقترعني في القلم
رقم  52أو جلهة وصول مغلفات مفتوحة للجان القيد.
لذلك يخلص املستدعي إلى طلب قبول املراجعة في األساس وإصدار
قرار بإبطال نيابة املستدعى ضده وإعالن فوزه عن املقعد األرثوذكسي في
املنت الشمالي ،واستطراداً إبطال نيابته ونتائجها وإعادة اإلنتخاب على املقعد
املذكور.
ومب��ا ان املستدعى ض��ده ت��ق ّ��دم ،في  ،2009/7/23بالئحة جوابية
تضمنت رداً على أقوال املستدعي ،ميكن تلخيصها في األمور التالية:
 - 1استعراض وقائع العملية االنتخابية في دائ��رة امل�تن الشمالي
وم�لاب��س��ات��ه��ا ال��س��ي��اس��ي��ة ،وخلفياتها ،وال��ن��ق��م��ة الشعبية التي
واجهت الئحة التيار الوطني احل��ر بسبب املواقف التي سبق
وأخذها نواب التيار ورئيسهم خالل السنوات املمتدة من العام
 2007وحتى العام .2009
 - 2ان ما زعم املستدعي بأنه إثارة نعرات طائفية ال جند فيه أي
عبارة تثير النعرات الطائفية.
 - 3ان ما زعم املستدعي بأنه مناورات ّ
غشاشة وكاذبة غير صحيح،
الغشاشة الكاذبة اذا ّ
ّ
مت تذكير الناخبني
فأين هي امل��ن��اورات
بالدور ال��ذي قام به ن��واب تكتل اإلص�لاح والتغيير في تعطيل
ال��ن��ص��اب وال��وص��ول إل��ى ال��ف��راغ ف��ي ال��رئ��اس��ة ،وف��ي مهاجمة
البطريرك ومقاطعته واألزم���ات االقتصادية واملعيشية ،وفي
احلروب العبثية بني املسيحيني ،وهجرة الشباب .وهذه األمور
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يعرفها جميع اللبنانيني ،وهل التذكير بها يعتبر إثارة للنعرات
الطائفية ومناورات ّ
غشاشة وكاذبة أم س��رداً لوقائع وأحداث
حقيقية وصحيحة م ّرت على البالد؟
ان ت��ذك��ي��ر اللبنانيني مب��ا ج��رى خ�لال ع��ام��ي  1989و،1990
وبخاصة املسيحيني ،ال يعتبر افتراء وتشهيراً ،وكذلك ما ذكر
عن االتفاق الس ّري مع ص��دام حسني ألنه حقيقة اعترف بها
أقرب املق ّربني للعماد ميشال عون.
ان ال��ت��ص��ري��ح��ات األخ����رى ل��ل��م��س��ت��دع��ى ض���ده ه���ي ردود على
تصريحات العماد ميشال عون وال ميكن بالتالي ادراجها في
خانة التشهير واالفتراء ألنها ترتكز على وقائع.
ان ما اعتبره املستدعي تزويراً وحتريفاً للحقائق غير صحيح
ألنه يرتكز على وقائع حقيقية يعرفها جميع اللبنانيني.
ان ما أثير في مراجعة املستدعي بشأن خطف الكاهن الياس
ال��ع��ك��اري م��ن قبل املستدعى ض��ده ه��و ك��ذب واف��ت��راء ،والذي
خطف الكاهن هو ابراهيم صقر مدير مكتب النائب ابراهيم
كنعان يرافقه مسلحان من حزب حليف لألستاذ كنعان ،وكان
شاهداً على ذلك شماس املطران املدعو عزيز تورو ،وشهادته
مدونة في امللف ل��دى النيابة العامة ،ثم اق��ت��ادوه إل��ى الرابية
إلى منزل العماد ميشال عون ،ليدلي بتصريح بأن جماعة املر
خطفته ،واختلقوا افتراءات وأقاويل كاذبة يوم االنتخاب أعلنها
العماد عون على التلفزيون للتشهير باملستدعى ضده ولتحريض
السريان عليه.
ان عالقة املستدعى ض��ده ب��األب الياس العكاري تعود لسنوات
بناء لتوجيهات مطران السريان األرثوذكس جورج صليبا ،ومنذ
حوالي السنة جلأ إلى النائب ميشال املر ليحل مشكلة قضائية
وقع فيها بسبب تصرفاته السيئة والقذرة وقد عمد النائب املر
إلى دفع مبلغ من امل��ال ليحل مشكلته رغبة منه بعدم شرشحة
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الكاهن وخدمة للطائفة السريانية .وكان األب عكاري يتردد على
املستدعى ضده طالباً خدمات ومساعدات ألبناء طائفته فيتم
تلبيتها .وذل��ك بنا ًء على تزكية من امل��ط��ران ج��ورج صليبا .وقد
تسلم الكاهن املذكور من املستدعى ضده مبلغاً مقداره 25000
ألف دوالر أميركي بتاريخ  2009/2/18كهبة جلمعية السيدة
ال��ع��ذراء لأليتام وامل��س��ن�ين ،ولكن األب ال��ع��ك��اري ت��ص�� ّرف باملبلغ
حلسابه الشخصي بدل توزيعه على الفقراء واحملتاجني من أبناء
الطائفة .هذا باالضافة إلى ان األب العكاري تالعب باألوراق
االنتخابية التي كانت موزعة على ابناء الطائفة ،وكان املستدعى
ضده قد طلب من كل الناخبني السريان اإلقتراع لالئحة «اإلنقاذ
املتني» ،ولكن األب العكاري قام بالتالعب واستبدال أوراق «الئحة
االنقاذ املتني» بـ «الئحة التيار الوطني احلر» بنا ًء على إغراءات
ماد ّية أو ضغوط عليه .وفضح أمره من قبل أبناء الطائفة ،فذهب
إل��ى املستدعى ض��ده وط��ل��ب ال��س��م��اح وامل��غ��ف��رة بحضور حوالي
عشرين شخصاً ،وأفاد بأنه ّ
مت الضغط عليه .وبعدها في صباح
يوم االنتخاب في  ،2009/6/7اقتاده مسلّحون بحضور األستاذ
ابراهيم صقر مدير مكتب األس��ت��اذ ابراهيم كنعان ،إل��ى منزل
العماد ميشال ع��ون ،وظهر بعدها على شاشة الـ  OTVوادعى
ب��أن املستدعى ض��ده قد خطفه وضغط عليه وه��ذا ما أف��اد به
املطران ج��ورج صليبا أم��ام النيابة العامة التمييزية وأن عالقة
األب العكاري باملستدعى ضده بقيت وثيقة حتى ليل االنتخاب،
حني أبلغ املطران جورج صليبا املستدعى ضده ،وذلك منتصف
ليل /7/6حزيران ،وبواسطة الهاتف ،أن األب العكاري قام بتوزيع
أوراق اقتراع على عدة عائالت سريانية ،وهذه األوراق هي الئحة
التيار الوطني احلر وأدخل على بعضها اسم املستدعى ضده .وقد
استدعى املطران األب املذكور فاعتذر عن فعلته وطلب الغفران.
فطلب املطران منه استرجاع هذه األوراق وعددها حوالي املئتني

قرارات

181

واستبدالها بأوراق الئحة املر .ومتنى املطران على املستدعى ضده
استقبال األب العكاري ليعتذر عما فعل ،فحضر هذا األخير إلى
«العمارة» وبرفقته عشرة أشخاص من ماكينة السريان االنتخابية
مت تسجيله س ّراً
واعتذر عما فعله ،وجرى احلديث الذي تبني انه ّ
بواسطة آلة تسجيل ،ثم عرض بشكل مجتزأ بهدف إثارة البلبلة
والنعرات واخلالفات السياسية واالنتخابية.
يعتد ب��ه كوسيلة اث��ب��ات اال
��ج��ل واحمل��� ّرف ال
ّ
 - 9ان ال��ش��ري��ط امل��س ّ
اذا ك��ان يعلم صاحبه به أي من يتم التسجيل له ومبوافقته.
واحلديث الذي جرى كان فحواه ما يلي« :ملاذا فعلت ما فعلت
ي��ا أب��ون��ا .وه��ل قبضت م��ن اب��راه��ي��م ك��ن��ع��ان لتفعل ذل���ك؟ لقد
نسيت ماذا أفعل دوماً للسريان ،أي يوم طلبتم قضية أو خدمة
للسريان ولم اجت��اوب معكم ،نسيت قصة دين البنك املركزي،
نسيت املساعدات طوال السنوات املاضية ...لغاية اليوم.»...
 - 10أ ّك���د امل��ط��ران ج���ورج صليبا أم���ام النيابة ال��ع��ام��ة التمييزية ان
األب العكاري كان صلة الوصل بينه وبني النائب ميشال املر،
وقد قبض أمواالً كهبة من النائب املر جلمعية السيدة العذراء
وتصرف بها خالفاً ألهدافها .كما أ ّكد املطران صليبا أنه لم يتم
دفع أية مبالغ للناخبني السريان ال من قبل النائب املر وال من
قبل حلفائه في الالئحة وأن املساعدة من النائب املر في شهر
شباط  2009كانت بدون أية شروط وبنا ًء لطلبنا من أجل ح ّل
مشكلة وقعت فيها طائفة السريان األرثوذكس .كما أفاد أمام
النيابة العامة التمييزية بأن األب العكاري كان في منزله ح ّر
التصرف وه��و تالعب ب��األوراق االنتخابية وب��أن احمل�� ّرض على
ذلك هو أحد املرشحني املتنيني على الئحة التيار الوطني احلر
بعدما اغروه.
 - 11ان ما سمي محاولة اغتيال النائب ابراهيم كنعان في املنصورية
هو مجرد اتهام ال يستند إلى وقائع ،وان الذين أطلقوا النار،
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من أجل تسهيل مرور موكب النائب املذكور ،هم من مرافقيه،
والذين اتهمهم النائب كنعان بإطالق النار اعترفوا بالتحقيق
الذي جرى معهم أنهم ليسوا من جماعة ميشال املر .وال عالقة
لرئيس بلدية املنصورية بهذه الرواية امللفقة واملركبة ،والتي
انكشف أمرها بالكاميرا املوجودة على مدخل محل مجوهرات.
وان الغاية من ذلك االستغالل االنتخابي.
 - 12ان ما يدعي املستدعي أنه استغالل النفوذ في البلديات واحتاد
البلديات هو مجرد افتراء ،فرؤساء البلديات ليسوا موظفني
بل هم سلطة تتمتع باستقالل مالي واداري ،والتواصل مستمر
بينهم وب�ين الناخبني ولهم تأثير عليهم ،ف��ان القوانني ومنها
ق��ان��ون االنتخاب ال مينعهم م��ن ذل��ك .وان اتهامهم باستغالل
النفوذ يقع في غير محله وهو مبني على سرد وقائع ليس فيها
مخالفات للقانون .كما ان األخ��ب��ار الصغيرة ع��ن أع��م��ال قام
بها مخاتير أو أعضاء بلديات فهي ال تؤثر بشيء في العملية
االنتخابية.
 - 13ان ما ورد في الطعن بشان جتاوز السقف املالي لالنفاق على
احلملة االنتخابية ال أساس له من الصحة ،فال ميكن أن يعتد
مبا ورد في الصحف واملجالت ،وال عالقة للمستدعى ضده بدفع
ثمن بطاقات سفر لناخبني استقدموا من اخلارج .وان املبلغ الذي
دفعه املستدعى ضده ومقداره مئتا ألف دوالر أميركي ،للمطران
ج��ورج صليبا ،ه��و ق��رض للطائفة السريانية واملطرانية حل ّل
مشكلتهم مع مصرف لبنان ،وال عالقة لهذا املبلغ باالنتخابات،
وقد دفع في شهر شباط  2009قبل التاريخ احملدد في قانون
االنتخاب الحتساب نفقات احلملة االنتخابية.
 - 14ان تصريح البطريرك م��ار نصر الله بطرس صفير ف��ي فترة
ال��ص��م��ت االن��ت��خ��اب��ي��ة ه��و ك�ل�ام وط��ن��ي ك��ب��ي��ر ال ي��ع��ت��ب��ب��ر خرقاً
انتخابياً .
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 - 15ان ال��ق��اض��ي��ة أرل��ي��ت ت��اب��ت ك��ان��ت ع��ل��ى ح��ق ع��ن��دم��ا ق���ررت عدم
احتساب نتائج القلم رقم  52برج حمود ،ألنه تبني لها وجود
 77ورق��ة مكتوب عليها اس��م آغ��وب ب��ق��رادون��ي��ان ،وه��ذا يعتبر
عالمة تعريف استناداً للمادة  96من قانون االنتخاب.
 - 16ورد ف��ي رد امل��س��ت��دع��ى ض��ده س��رد مل��خ��ال��ف��ات ارتكبتها الئحة
املستدعي وكان لها تأثير كبير من جراء خطورتها على نتائج
االنتخاب.
ومبا ان املستدعى ضده خلص إلى القول أن املخالفات ارتكبت من
قبل الالئحة املنافسة على نطاق واسع ما يقتضي إبطال نيابة من فاز منها
ورد مراجعة الطعن بانتخابه وتثبيت نيابته،
ومب��ا ان املقر َرين استمعا إل��ى كل من الفريقني ،وقاما بالتحقيقات
واالستجوابات الالزمة ،ودققا في احملاضر والوثائق بغرض استجالء الوقائع
والنقاط املدلى بها،
ـاء علــى مــا تقـ ّـدم
فبنـ ً
ً
أوال :فـي الش ــكل
حيث أن م��راج��ع��ة الطعن م��ق�� ّدم��ة ضمن املهلة ومستوفية شروطها
القانونية فهي مقبولة شك ً
ال.
ثانيـ ًا :فـي األســاس
مبا أن املستدعي أدلى بشأن إثارة النعرات الطائفية وتعبئة الناخبني
ض��د الالئحة التي ينتمي اليها م��ن قبل املستدعى ض��ده ،وحت��ري��ك مشاعر
دف��ي��ن��ة ،وت��غ��ذي��ة األح���ق���اد ،واع��ت��م��اد ال��ت��ح��ري��ض ،وت��ل��ف��ي��ق األخ���ب���ار ،واختالق
األك��اذي��ب ،وحتريف املعلومات ،والتشهير باجلهة املنافسة ،وأن��ه أم��ر جتاوز
احلدود املتعارف عليها في احلمالت االنتخابية في البلدان الدميقراطية،
ومبا ان احلمالت اإلعالمية املتبادلة بني اجلهتني املتنافستني جتاوزت
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املألوف في بعض األحيان ،وأ ّدت إلى رفع وتيرة التوتر بني الفريقني ،وهي
حمالت عمدت اليها هاتان اجلهتان دون مراعاة ضرورات توفير الهدوء واملناخ
السليم الذي تتطلبه العمليات االنتخابية،
ومبا انه كان مبقدور املستدعي وكذلك اجلهة التي ينتمي اليها دحض
أق��وال املستدعى ض��ده ،أثناء احلملة االنتخابية ،وذل��ك في وسائل اإلعالم
املؤيدة لهما ،وكان لديهما متسع من الوقت لتبيان ما يريانه حقائق ،ودحض
املزاعم والتصدي لالفتراءات املتبادلة،
ومب��ا ان اجلهة التي ينتمي اليها املستدعي استخدمت في حملتها
اإلعالمية ما تراه مناسباً للرد على حملة املستدعى ضده وحلفائه،
ومب��ا ان األق����وال وال��ت��ص��ري��ح��ات امل��ن��س��وب��ة إل��ى شخصيات سياسية
وأحزاب ورجال دين مؤيدين للمستدعى ضده ال يسأل عنها هذا األخير.
ومبا ان خرق وسائل اإلعالم املرئي واملسموع مضمون املادة  73من قانون
االنتخاب ،وبث عظة غبطة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير ،في الفترة
ّ
يحظر فيها القانون على هذه الوسائل اإلعالمية بث أي إعالم أو دعاية
التي
أو نداء انتخابي مباشر ،عمل ال يسأل عنه املستدعى ضده ،وال ميكن اجلزم
بانه ق��د أف���اده ول��م ي��ق ّ��دم الدليل احلسي على ذل��ك ،م��ع العلم ان االنقسام
السياسي احل��اد ب�ين الفريقني حمل معظم الناخبني على حسم خياراتهم
مسبقاً في ضوء هذا االنقسام،
ومبا ان احلادث الذي تعرض له النائب ابراهيم كنعان في املنصورية،
ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع��ن م�لاب��س��ات��ه ،ال مي��ك��ن ال��ت��أك��د م��ن م���دى ت��أث��ي��ره ع��ل��ى نتائج
االنتخاب،
ومبا أن التحقيقات التي أجراها املقرران ب ّينت أن معظم املجالس
البلدية في دائرة املنت الشمالي ينتمي أعضاؤها إلى الالئحتني املتنافستني،
وم��ن حق رؤس��اء وأعضاء املجالس البلدية أن يشاركوا في االنتخابات وفق
اقتناعاتهم ،وال ميكن حرمانهم من هذا احلق ،غير أنه ال يجوز لهم تسخير
املرفق البلدي ألغراض انتخابية،
ومبا أن القرارات املتخذة من قبل بعض رؤساء البلديات بشأن تكليف
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بعض املوظفني مبهام جديدة ،جاءت بعد االنتخاب بحوالي الشهر ،ولم ِ
تأت
قبل إجراء العمليات االنتخابية ،وبالتالي ال ميكن اجلزم بأنها وسيلة إغراء أو
مكافأة على مواقفهم وأعمالهم في االنتخابات ،وبخاصة ان توزيع هذه املهام
املؤقتة فرضه التأخر في تعيني موظفني أصيلني وض���رورات تسيير املرفق
البلدي،
ومب��ا ان املستدعي لم يق ّدم ب ّينة أو بداية ب ّينة على تدخل موظفي
البلديات ،وتسخيرهم املرافق البلدية ألغراض انتخابية ،وبقيت االتهامات في
هذا املجال دون دليل حسي يثبت صحتها،
ومبا أن املستدعي لم يدلِ بأسماء الذين ادعى حجز بطاقات هوياتهم
أو بأسماء بعضهم ،وإن املتهم بعملية حجز ال��ه��وي��ات نفى التهمة عنه في
التحقيق الذي جرى معه ،ولم يق ّدم أي دليل حسي ضده،
ومب���ا أن���ه ت��ب�ّي�نّ م��ن التحقيقات أن األب ال��ي��اس ع��ك��اري ل��ع��ب دوراً
مزدوجاً في االنتخابات ،فكان في البداية صلة وصل بني النائب ميشال املر
واملطران جورج صليبا ،وقبض من النائب املر مبلغاً مقداره خمسة وعشرون
ألف دوالر أميركي ،كمساعدة للجمعية اخليرية السريانية التي كان يتولى
رئاستها ،وذلك في شهر شباط من العام  2009قبل بدء امل ّدة القانونية املع ّينة
الحتساب اإلنفاق االنتخابي ،وقد غ ّير موقفه قبل موعد االنتخابات بأيام وأ ّيد
الئحة «التغيير واإلصالح» املنافسة لالئحة «اإلنقاذ املتني» ،وعمل لصاحلها
داخل طائفة السريان األرثوذكس في دائرة املنت الشمالي ،وان ما جرى معه
عشية وصباح يوم االنتخاب ،وبغض النظر عن مالبساته ،لم يؤثر سلباً على
املستدعي جلهة األصوات التي نالها،
ومبا أن املستدعى ضده دفع مبلغاً مقداره مئتا ألف دوالر أميركي،
بتاريـخ  18شباط من العام  2009للمطران جورج صليبا ،أودعه هذا األخير
في حسابه في مصرف االعتماد اللبناني بتاريخ  19شباط  ،2009وكان ال
يزال في هذا احلساب عند إجراء التحقيق معه بتاريخ  13آب  ،2009ولم
يوزعه على الناخبني،
ومبا أن املستدعى ضده أدلى في رده على املستدعي ،وعند االستماع

186

اجمللس الدستوري

اليه من قبل املقر َرين ،بأن هذا املبلغ هو قرض ملطرانية السريان األرثوذكس
ف��ي جبل لبنان وللطائفة حل��ل املشكلة امل��ال��ي��ة القائمة بينها وب�ين مصرف
لبنان،
ومبا أن املطران جورج صليبا ،في التحقيق معه ،أدلى بأن للمستدعى
ضده احلق باعتبار هذا املبلغ مبثابة قرض أو مساعدة ،وفق ما يريد ،حلل
املشكلة املذكورة،
ومبا أن املبلغ الذي دفعه املستدعى ضده للمطران جورج صليبا قبل
أقل من أربعة أشهر من موعد االنتخابات ،ال ميكن اجلزم باعتباره مساعدة
أو قرضاً مبرأين من كل عالقة باالنتخاب ،وبكسب أص��وات املقترعني من
طائفة ال��س��ري��ان األرث��وذك��س ،اال أن املستدعى ض��ده ك��ان دأب على تقدمي
املساعدات املالية للمطران املذكور وجلمعيات السريان األرثوذكس في دائرة
املنت الشمالي ،وقد ثبت من التحقيقات أن املبلغ املذكور أعاله ال يزال في
حساب املطران ولم يصرف،
ومبا أن جلنة القيد اتخذت قراراً بعدم احتساب نتائج قلم االقتراع
رقم  52برج حمود ،بحجة أنه وجد فيه  77ورقة حتمل اسم املرشح الفائـز
بالتزكية آغوب باقردونيان معتبرة ذلك عالمة فارقة،
ومبا أنه ال يجوز اعتبار اسم آغوب باقردونيان في أوراق االنتخاب
عالمة فارقة كونه مرشحاً في دائرة املنت الشمالي ،وإن كان قد فاز بالتزكية،
وبخاصة أن عدد األوراق التي ورد اسمه فيها كبير ،والعالمة الفارقة ال تكون
في مثل هذا العدد من األوراق .وان ما اعتبر عالمة فارقة في  77ورقة في
قلم االقتراع ال يبرر إلغاء نتيجة القلم بكامله،
ومبا أن املشاركة في االقتراع حق للمواطن ينبغي احترامه ،وال يجوز
بالتالي إلغاء نتيجة التصويت دون مبرر قانوني،
ومبا أن ق��رار جلنة القيد ال يرتكز على مسوغ قانوني ،لذلك وجب
احتساب نتائج قلم االق��ت��راع رق��م  ،52وتصحيح النتيجة بإضافة أربعماية
وعشرة أص��وات للمستدعي ،وثالثة عشر صوتاً للمستدعى ض��ده .فتصبح
النتيجة النهائية كما يلي:
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غسان الياس الرحباني 46614 = 410 + 46204 :صوتاً
ميشال الياس املر 48966 = 13 + 48953 :صوتاً
ومبا أن املستدعي أشار إلى ورود مغلفات إلى جلان القيد مفتوحة
ألقالم االقتراع التالية:
 10البوشرية و 23سد البوشرية و 104بسكنتا اجلنوبي و 119بكفيا
و 260زبوغا و 284جورة البلوط،
ومبا انه تبينّ بعد التدقيق أن احملاضر التي تضمنتها هذه املغلفات
موقعة وفق األص��ول من هيئة كل من األق�لام املذكورة ودون أي اعتراض أو
حتفظ ،وهي بالتالي سليمة،
ومبا أن املبلغ ال��ذي دفعه املستدعى ضده للمطران ج��ورج صليبا ال
نص عليها قانون
ميكن احتسابه من ضمن مصاريف احلملة االنتخابية التي ّ
االنتخاب في الفصل اخلامس منه ،كون احتساب املصاريف يبدأ ،وفق املادة
 54من القانون املذكور ،من تاريخ تقدمي الترشيح .وقد دفع املبلغ املذكور في
الثامن عشر من شهر شباط  ،2009أي قبل بدء احتساب مصاريف احلملة
االنتخابية بحوالي الشهر والنصف،
ومب��ا ان امل��ب��ل��غ امل��ذك��ور أع�ل�اه ،ع��ل��ى ف��رض أن��ه أ ّث���ر ف��ي االنتخابات
لصالح املستدعى ضده ،يبقى هذا األخير متقدماً باألصوات على املستدعي،
وذلك بعد تصحيح النتيجة باحتساب األصوات في القلم رقم  ،52ألن جميع
املقترعني في دائرة املنت الشمالي من السريان األرثوذكس بلغ  1814مقترعاً،
بينما الفارق بني املستدعي واملستدعى ضده هو  2352صوتاً لصالح الثاني،
مم��ا يعني أن��ه ل��و ح��ذف ع��دد جميع املقترعني م��ن السريان األرث��وذك��س من
مجموع األصوات التي نالها املستدعى ضـده ،بعد تصحيح النتيجة ،يبقى هذا
األخيـر متق ّدمـاً على املستدعي بـ  538صوتاً ،مع العلم ان التحقيقات ب ّينت
أن أصوات املقترعني من السريان األرثوذكس لم تذهب جميعها إلى املستدعى
ضده،
قدمه املستدعى ضده
ومبا أن بيان حساب احلملة االنتخابية الذي ّ
إلى هيئة اإلشراف على احلملة االنتخابية أ ّكد أنه لم يتجاوز سقف اإلنفاق
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احملدد في قانون االنتخاب ،وقد قبلت الهيئة املذكورة ما جاء في البيان على
مسؤولية مقدمه،
ومبا أن املستدعي لم يق ّدم ب ّينة أو بداية ب ّينة على جتاوز املستدعى
ضده سقف اإلنفاق ،امنا اعتمد على ما ورد من أقوال في وسائل اإلعالم،
وبخاصة بعض املجالت األجنبية ،وهذه املعلومات ال ميكن الركون اليها،
ومبا أن إدعاء املستدعي بأن املرشح مع املستدعى ضده على الالئحة،
السيد سامي اجلم ّيل ،استقدم ناخبني مقيمني في باريس ،ودفع عنهم نفقات
قدرها بحوالي مئة ألف دوالر أميركي لوكالة  ،Plus Voyageعمل
السفر التي ّ
ال يسأل عنه املستدعى ضده في حال ثبوته.
لهــذه األســباب
وبعـد املداولـة،

يقرر املجلس الدستوري باإلجماع:
ً
أوال :في الشكل
ق��ب��ول امل��راج��ع��ة ل���وروده���ا ض��م��ن امل��ه��ل��ة ،م��س��ت��وف��ي��ة ج��م��ي��ع الشروط

القانونية.

ثاني ًا :في األساس
 - 1تصحيح النتيجة بحيث يصبح مجموع األص���وات ال��ت��ي نالها
السيد ميشال املر  48966صوتاً ،واألصوات التي نالها السيد
غسان الرحباني  46614صوتاً.

 - 2رد طلب الطعن امل��ق ّ��دم م��ن السيد غ��س��ان ال��رح��ب��ان��ي ،املرشح
املنافس اخلاسر عن املقعد األرثوذكسي في دائرة املنت الشمالي

االنتخابية.
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ثالث ًا
ابالغ هذا القرار إلى املراجع املختصة واملستدعي.
رابع ًا
نشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
قـراراً صـدر في 2009/11/25
األعضــاء:
صالح مخيبر
زغلول عطيه

الصمد
سهيل عبد ّ
أنطوان خير

أسعد دياب

توفيق سوبره

انطوان مس ّره

أحمد تقي الدين

نائب الرئيس

الرئيس

طارق زياده

عصـام سـليمان
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رقم القرار2009/26 :
تاريخ2009/11/25:
رقم املراجعة/20 :و2009/
ا ملست ـ ــد ع ـ ـ ــي  :السيد رامي عليق ،املرشح اخلاسر عن املقعد املخصص
للشيعة في دائرة جبيل االنتخابية في االنتخابات النيابية
العامة التي جرت في 2009/6/7
املستدعى ضده :السيد عباس هاشم ،املعلن فوزه عن املقعد املشار اليه
ا مل ـ ـ ـ ــو ضـ ـ ـ ـ ــو ع  :الطعن في صحة نيابة املستدعى ضده.
ان املجلس الدستوري،
امللتئم في مقره بتاريخ  2009/11/25برئاسة رئيسه الس ّيد عصام
سليمان وحضـور نائب الرئيس الس ّيد طارق زيـاده والسـاده األعضاء أحمد
تقي الديـن ،انطوان مسـ ّره ،انطوان خيـر ،زغلول عطيـه ،توفيق سـوبره ،أسـعد
الصمد وصالح مخيبر.
دياب ،سهيل عبد ّ
ول��دى االط�لاع على ملف ه��ذه املراجعة وتقرير العضوين املقررين
والتحقيق املجرى من قبلهما وتقرير الهيئة املشرفة على االنتخابات ،تبني
أن السيد رام��ي عليق ،املرشح اخلاسر في االنتخابات النيابية العامة التي
جرت في  ،2009/6/7عن املقعد املخصص للطائفة الشيعية في دائرة جبيل
االنتخابية ،قد تقدم بهذه املراجعة التي سجلت في قلم املجلس في تاريخ
 ،2009/7/6يطعن مبوجبها في صحة نيابة السيد عباس هاشم املعلن فوزه
عن املقعد عينه في االنتخابات املشار اليها ،طالباً قبول مراجعته شك ً
ال ،وفي
األساس ،إعالن عدم صحة نيابة املستدعى ضده وإبطالها وتبعاً لذلك فرض
إعادة إجراء االنتخابات مللء املقعد احملكي عنه ،مدلياً باألمور التالية:
 - 1أن���ه بسبب إص����داره ك��ت��اب��اً ب��ع��ن��وان «ط��ري��ق ال��ن��ح��ل» وم���ن بعده
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تأسيس حركة «لبنان غداً» وعلى اثر ذلك بدأ يتعرض لضغوط
وتهديدات سبقت خوضه االنتخابات النيابية ،وتلى هذا األمر
ارتكاب مخالفات ج ّمة ال سيما مخالفة أحكام امل��ادة  68من
قانون االنتخابات النيابية ،بحيث أتت هذه املخالفات ترجمة
للضغوطات والتهديدات السابقة.
 - 2ان����ه ت���ع���رض ش��خ��ص��ي��اً ،ك��م��ا ت��ع��رض��ت ح���رك���ة حت���ال���ف القوى
الدميوقراطية املدنية املستقلة «تقدم» التي ينتمي اليها ،إلى
تعتيم إعالمي بحيث ان معظم وسائل االعالم لم تتح له فرصة
التحدث عن برامجه االنتخابية ،في مقابل إطالالت إعالمية
مسهبة ومستفيضة ملنافسيه.
وأن هذا األمر قد دفعه إلى تقدمي شكوى إلى هيئة االشراف
��ج��ل��ت ب��رق��م /653د ،ب��ق��ي��ت دون
ع��ل��ى احل��م��ل��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة س ّ
مردود.
 - 3ان مكتب احلركة التي ينتمي اليها« ،تق ّدم» ،قد تع ّرض العتداء في
محلة الكفاءات في الضاحية اجلنوبية ،وقد سرقت محتوياته
بالكامل و ّ
مت ن��زع ك��ل لوحاته االع�لان��ي��ة ،األم��ر ال��ذي أ ّث��ر في
حملته االنتخابية سلباً.
وأن هذا األمر كان موضع شكوى جزائ ّية تقدم بها لدى فصيلة
درك املريجة في تاريخ  2009/5/26دون أن تلقى أي نتيجة.
 - 4أنه اتصل بعلمه سماعاً عدم حصوله على أصوات في اقالم كان
متيقناً من احلصول على أص��وات فيها ،مما أثار لديه شكوكاً
دفعته إل��ى طلب نسخ ع��ن محاضر جل��ان ال��ف��رز فلم يستجب
طلبه.
وأن النتيجة املعلنة على شبكة االنترنت لإلنتخابات جاءت غير
متطابقة م��ع النتيجة املعلنة سابقا م��ن وزارة الداخلية التي
تضمنت حصوله على  63صوتاً فقط.
صحة نيابته ل��م يلتزم سقف االنفاق
 - 5ان منافسه املطعون ف��ي
ّ
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االنتخابي وفقاً ألحكام القانون ،حيث شاعت أخبار اإلنفاق
اإلن��ت��خ��اب��ي مب�لاي�ين ال�����دوالرات ب��ش��ك��ل م��ب��اش��ر أو ع��ن طريق
املساعدات.
وتبني أن مقدم املراجعة يبني طعنه في مجال القانون على األسباب

السبب األول :مخالفة أحكام املادة  68من قانون االنتخابات أي عدم
التوازن االعالمي بينه وبني منافسيه كما هو وارد أعاله.
السبب الثاني :مخالفة أحكام امل��واد  56و 57و 58و 59من قانون
االنتخابات وذلك بتجاوز سقف االنفاق االنتخابي من قبل منافسه
السبب ا ل��ث��ا ل��ث :اخللفيات ال��ت��ي حت ّكمت بالعملية االنتخابية وما
رافقها من إنفاق غير مشروع ورشوة وشراء أصوات وإرهاب وتهديد وتشويه
سمعة .
وتبني أن النائب عباس هاشم ،وفي مالحظاته املقدمة إلى املجلس،
في تاريخ  2009/7/14أدلى مبا يأتي:
ان كتاب مق ّدم املراجعة الصادر بعنوان «طريق النحل» ال ميت
بصلة إلى االنتخابات في دائرة جبيل.
انه ،أي املرشح الفائز قد نال  28232صوتاً في حني أن مقدم
الطعن لم ينل سوى  63صوتاَ.
ان جميع أقوال مقدم الطعن جاءت في إطار العموميات يكتنفها
اإلبهام وتفتقر إلى الثبوت ،حيث ان جميع ادالءات مقدم الطعن
غامضة غير متماسكة وغير موثقة.
وأن���ه الب��ط��ال أي إن��ت��خ��اب ي��ج��ب التثبت م��ن ج��دي��ة املخالفات
املنسوبة إل��ى املرشح الفائز أو إل��ى العملية االنتخابية ومدى
تأثيرها في ارادة الناخبني وبالتالي في نتيجة االنتخاب ،فضال
عن انه في حال وجود هذا الفارق الشاسع في األص��وات بني
الفائز واخلاسر ،يجب ثبوت وجود مخالفات وجتاوزات خطيرة
وعديدة ومنظمة.
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��ص قبول الطعن
ثم خلص إل��ى ت��رك األم��ر للمجلس في ما خ ّ
ش��ك ً
�لا ،ط��ال��ب��ا ر ّده ف��ي االس����اس وت��ض��م�ين م��س��ت��دع��ي الطعن
النفقات والرسوم والعطل والضرر تاركا أمر تقديره للمجلس،
وذلك عم ً
ال بأحكام املادتني  6/و/10أ.م.م.
وتبني أنه ّ
مت االستماع إلى مقدم الطعن الذي أفاد:
انه ينسب التعتيم االعالمي املشكو منه إلى اجل ّو السياسي الذي كان
سائدا في البالد والذي يشكل املطعون في نيابته جزءاً منه .وأنه ال ميلك أي
دليل على وجود عالقة للمطعون في نيابته باإلعتداء على مكتبه امنا قد يكون
هذا األخير استفاد منه.
وأن��ه ال ميلك أي دليل على جت��اوز املطعون ف��ي نيابته ح��د السقف
القانوني لإلنفاق االنتخابي .إمنا كان هذا القول شائعاً في حينه.
أن امل��ط��ع��ون ف��ي ن��ي��اب��ت��ه ول���دى اس��ت��م��اع��ه ك��� ّرر مالحظاته
ك��م��ا ت��ب�ين ّ
اخلطية.
وتبني أنه مت االطالع على البيان احلسابي الشامل املقدم من املطعون
في نيابته وعلى تقرير جلنة اخلبراء املقدمني إلى هيئة اإلشراف على احلملة
االنتخابية واملضمومني إلى ملف هذه املراجعة.
ـاء عليه
بنـ ـ ـ ً
ً
اوال :في الشــكل
مب��ا أن اس��ت��دع��اء امل��راج��ع��ة م��ق��دم ض��م��ن امل��ه��ل��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة وق��د جاء
مستوفياً جميع شروطه الشكلية ،فعليه ينبغي قبوله شك ً
ال.
ثاني ًا :في األســاس
مبا أن مقدم الطعن يدلي بوجود مخالفات ج ّمة لقانون االنتخابات،
ا ّولها التعتيم االعالمي الكامل من قبل وسائل االعالم على برنامجه ونشاطه
صحة نيابته
االنتخابي ،وثانيها ع��دم ال��ت��زام منافسيه ومنهم املطعون ف��ي
ّ
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السقف احملدد قانوناً لإلنفاق االنتخابي ،وثالثها دفع األموال بشكل مباشر
أو عن طريق تقدمي املساعدات العينية والنقدية واخلدمات والدفع السخي
لوسائل االعالم ،وآخرها التهديد واالرهاب وتشويه السمعة،
ومبا أنه على مق ّدم الطعن أن يقدم اإلثبات على ما يدلي به ،وهو
لم يفعل ،بل اكتفى بايراد العموميات وبصورة مبهمة غير موثقة ،فضال عن
يدعي حصولها
أن��ه يجب على مق ّدم الطعن أن يث ّبت تأثير املخالفات التي ّ
على نتيجة االنتخاب بتقدمي االثبات على وجود صلة سببية بني املخالفات
والنتيجة،
ومبا أنه في غياب الدليل احلقيقي أو اجلدي على صحة ما أدلى به
مق ّدم الطعن ،فض ً
ال عن أن ما أبرزه من مستندات ال يشكل ب ّينة وال بدء ب ّينة
مت ّكن املجلس من االنطالق في ممارسة حقه في التحقيق الكفيل مبساعدته
صحة ما يدلي به،
جلالء احلقيقة والتأكد من
ّ
ومبا أنه ،وعلى افتراض وجود مخالفات ،فأن مثل هذه املخالفات ال
ميكن أن تكون السبب في الفارق الهائل في األصوات بني الفريقني ،ذلك أن
صحة نيابته 28232
الطاعن لم ينل سوى  63صوتاً في حني نال املطعون في ّ
صوتاً ،مما يضفي على هذا الطعن صفة عدم اجلد ّية،
ومبا أنه من ناحية أخرى فان مقدم الطعن قد أق ّر لدى استماعه من
قبل املقر َرين أنه ال ينسب التعتيم اإلعالمي أو اإلعتداء على مكتبه االنتخابي
صحة نيابته ،كما أنه ال دليل لديه على جتاوز سقف االنفاق
إلى املطعون في
ّ
االنتخابي.
ومبا أن طلب املطعون في صحة نيابته تضمني مقدم الطعن الرسوم
والنفقات والزامه بالعطل والضرر عم ً
ال بأحكام املادتني  6/و /10أ.م.م.
يخرج عن اختصاص املجلس الدستوري الذي ينظر في صحة النيابة املطعون
فيها وفي صحة العملية االنتخابية ،وال يعتبر سلطة قضائية تنظر في احلقوق
الشخصية واملالية لألفراد،
ومبا أنه سندا إلى ما تقدم ينبغي رد الطعن بر ّمته اساساً ورد طلب
املطعون في صحة نيابته طلب إلزام الطاعن بالرسوم والعطل والضرر.
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لهــذه األس ــباب
وبعـد املداولـة،
يقرر املجلس الدستوري باإلجماع:
ً
أوال :في الشكل
قبول املراجعة شك ً
ال لورودها ضمن املهلة مستوفية الشروط القانونية.
ثاني ًا :في األساس
رد املراجعة أساساً.
رد طلب املستدعى ضده الزام املستدعي بالعطل والضرر والرسوم.
ثالث ًا
ابالغ هذا القرار إلى املراجع املختصة واملستدعي.
رابع ًا
نشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
قـراراً صـدر في 2009/11/25
األعضــاء:
صالح مخيبر
زغلول عطيه

الصمد
سهيل عبد ّ
أنطوان خير

أسعد دياب

توفيق سوبره

انطوان مس ّره

أحمد تقي الدين

نائب الرئيس

الرئيس

طارق زياده

عصـام سـليمان
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رقم القرار2009/27 :
تاريخ2009/11/25:
رقم املراجعة/8 :و2009/
ا ملستـ ـ ــد ع ـ ـ ــي  :ال��س��ي��د ف���ؤاد ال���ت���رك ،امل��رش��ح اخل��اس��ر ف��ي دائ����رة زحلة
االنتخابية عن مقعد الروم الكاثوليك.
املستدعى ضده :الدكتور طوني ابو خاطر ،املعلن فوزه عن املقعد املذكور.
ا مل ـ ـ ـ ــو ض ـ ـ ـ ــو ع :

الطعن في صحة نيابة املستدعى ضده.

ان املجلس الدستوري،
امللتئم في مقره بتاريخ  2009/11/25برئاسة رئيسه الس ّيد عصام
سليمان وحضـور نائب الرئيس الس ّيد طارق زيـاده والسـاده األعضاء أحمد
تقي الديـن ،انطوان مسـ ّره ،انطوان خيـر ،زغلول عطيـه ،توفيق سـوبره ،أسـعد
الصمد وصالح مخيبر.
دياب ،سهيل عبد ّ
وب��ع��د االط�ل�اع :على االس��ت��دع��اء امل��ق ّ��دم ف��ي ت��اري��خ  2009/7/7من
السيد فؤاد الترك ،املرشح اخلاسر في االنتخابات النيابية العامة عن مقعد
ال��روم الكاثوليك في دائ��رة زحلة االنتخابية ،والتي ج��رت في 2009/6/7
وأعلنت نتائجها رسمياً في  ،2009/6/8بوجه الدكتور طوني ابو خاطر املعلن
فوزه عن ذلك املقعد ،طعناً في صحة نيابته،
تقرير العضوين املقر َرين والتحقيق املجرى من قبلهما،
األوراق كافـ ًة،
مبا أن املستدعي أشار بداية إلى أن عيوباً ومخالفات عديدة أفسدت
العملية االنتخابية التي جرت في دائرة زحلة وأدت إلى فوز املستدعى ضده
الذي نال بنتيجتها  48189صوتاً فيما لم ينل هو سوى  40270صوتاً،
وأدلى مبخالفة قانون االنتخابات رقم  2008/25وفقاً ملا يأتي:
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 - 1إثارة النعرات الطائفية واملذهبية

بوضع متثال السيدة ال��ع��ذراء على لوحة املطعون ض��ده اإلعالنية،

ووض��ع لوحة إعالنية أخ��رى تتضمن رس��م غبطة البطريرك صفير ورسوم
مرشحي الالئحة االنتخابية التي ينتمي املستدعى ضده اليها ،وباملنشورات
والتصريحات املوزعة والصادرة عن جهات مؤيدة لهذا األخير.

 - 2التشهير واالفتراء والتزوير والتخوين والقدح والذم

بإقدام الالئحة التي ينتمي املستدعى ض��ده اليها على التشهير به

واالفتراء عليه ،وفق ما نشرته جريدة «العمل» الناطقة باسم حزب الكتائب

اللبنانية ،وما نشره املوقع االلكتروني حلزب القوات اللبنانية ،والتصريحات
املدلى بها من اجلهات املؤيدة له ،وأورد تفصي ً
ال ملا ذكره في هذين البندين.
 - 3عمليـات الرشـوة

وأورد ف��ي ه��ذا ال��ص��دد أن خبر ال��رش��وة االنتخابية ف��ي دائ��رة زحلة

االنتخابية قد شاع لدرجة حتوله إلى قرينة على حصولها ،وأن وسائل إعالم

أجنبية تناقلت خبر حجم اإلنفاق االنتخابي لصالح القوى السياسية املؤيدة

للمستدعى ض��ده ،وان��ه يستحيل اإلت��ي��ان باملرتشني إل��ى ه��ذا املجلس إال أن

هناك دالئل على حصول الرشوة.
وع ّدد هذه الدالئل باآلتي:
حتويل مبلغ  240مليار ليرة لبنانية من املصرف املركزي إلى
بنك البحر املتوسط  -ف��رع شتورة أو زحلة نهار اجلمعة في
2009/6/5
بتاريخ  2009/6/4و 2009/6/7جرت عمليات رشوة أجريت
في شأنها حتقيقات من قبل فصيلة درك زحلة كما ّ
مت توزيع
لوائح بجانب أقالم االقتراع.
استقدام اللبنانيني من اخلارج بأعداد كبيرة على نفقة الالئحة
التي ينتمي املستدعى ض��ده اليها وأن الدليل على ذل��ك هو
الشائع بني جمهور الفريقني واعترافات عدد كبير من سياسيي
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اجلهة املؤيدة للمستدعى ضده بحصول التواصل مع مغتربني
في اخلارج.

 - 4ممارسة التضييق على الناخبني ومنعهم من الوصول إلى أقالم

االقتراع وجعلهم ينتظرون ساعات للوصول اليها

وذكر أنه من العيوب التي شابت العملية االنتخابية هو صرف النفوذ

واستعمال السلطة ومم��ارس��ة الضغوط على الناخبني امل��ؤي��دي��ن ل��ه وعرقلة

وصولهم إلى أق�لام االق��ت��راع ،وأورد بعض أسماء األشخاص الذين مورست
عليهم تلك الضغوط وطلب استجوابهم.
وتابع مدلياً بأن مندوبي الالئحة التي ينتمي اليها قد أثبتوا عشرات

املخالفات وهي مثبتة في محاضر أقالم االقتراع وذكر من هذه املخالفات تلك
احلاصلة في أقالم :جديتا  ،127بر الياس  ،106مجدل العنجر 216

وأضاف أن عملية االقتراع قد ُعرقلت وحصلت مماطلة وتأخير في
استقبال الناخبني في األق�لام الشيعية اآلتية :املعلّقة ،حزّرتا ،الكرك ،علي
ال��ن��ه��ري ،ري���اق ،ح��وش ح��اال ،وأن��ه ل��م ي��رد ع��دد الناخبني ف��ي  119قلماً أو
ُسجل الرقم صفر ،وورد خطأ في أعداد الناخبني في قلمني ولم تُذكر أعداد
املقترعني في أربعة أقالم.

وأن قلم ك��رك ن��وح رق��م  87ق��د اختفى ول��م ت��رد نتيجته ف��ي النتائج

النهائية ،وأن قلم سعدنايل رقم  166قد ورد وهو غير مش ّمع وبدون لوائح
شطب ودون معرفة ما اذا كان الناخبون من اإلناث أم الذكور.
وأورد بعض نسب االقتراع في بعض الصناديق للتدليل على ما أدلى

به من ممارسات وضغوط أفسدت – برأيه – حرية الناخب.

 - 5املخالفات املرتكبة من السلطة املوجلة باألعمال االنتخابية
وذلـك وفقاً ملا يلي:
-

مخالفة املادة  35من قانون االنتخابات التي تنص على حق كل

ذي مصلحة في مراجعة جلنة القيد املختصة لتصحيح اخللل
في القوائم االنتخابية.
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وأورد أن مكاتب الكتلة التي ينتمي اليها تق ّدمت بطلبات إلى
جلان القيد لقيد أسماء لم ترد في القوائم االنتخابية وانها

لم تتل َق أي جواب مما حرم هؤالء األشخاص من حق االقتراع

-

وحرمه من أصواتهم.

مخالفة امل���ادة  27م��ن ال��ق��ان��ون امل��ذك��ور ،ال��ت��ي ت��ن��ص ع��ل��ى أن
تتضمن القوائم االنتخابية إلزامياً االس��م الثالثي لكل ناخب
واس��م والدته ورق��م سجله ،إال أن القوائم االنتخابية تضمنت

ع�� ّدة عائالت مسجلة على رقم واح��د ،وأورد أسماء بعض من
-

-

تلك العائالت.

مخالفة املادة  25من القانون املشار اليه باستحداث سجالت

ن��ف��وس ج��دي��دة ل��م تكن واردة ف��ي ق��وائ��م ال��ع��ام  2005خالفاً
للقانون.

املخالفة في تصحيح القوائم االنتخابية خالفاً لألصول بإضافة
 15918صوتاً خالفاً للمادة  37من القانون عينه وذلك عفواً
ودون ق��رار من جلنة القيد وقد تضمنت التصحيحات أسماء

عائدة إلى أشخاص متوفني وآخرين لم يبلغوا السن القانونية.
وأن����ه ت��ب�ين أن ت��ع��م��ي��م��اً ق���د ص����در ع���ن وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة في
 2008/11/18جاء في مقدمته أن القوائم الواجب تنظيمها لهذا

العام تعود للفترة االنتخابية ،2010/3/30 – 2009/3/31
وذل��ك خ�لاف��اً للقانون ،وان ه��ذا التعميم ق��د استُغل واستُبق

-

فس ّهل أمر إدراج أسمائهم التي لم
وصول العديد من املغتربني ُ
تكن واردة حتى العاشر من شباط خالفاً لألصول.
املخالفات احلاصلة في فرز األصوات

وذكر أنه حصلت عشرات املخالفات أثناء عملية فرز األصوات

وق��د د ّون م��ن��دوب��وه االع��ت��راض��ات ف��ي م��ح��اض��ر ال��ف��رز ،وأورد
تفاصيل تتعلق باملخالفات التي حصلت في قلم الراسية الفوقا
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-

رقم  61وتلك احلاصلة في قلم سعدنايل رقم 166

تعذر إحصاء نتائج املقترعني

فقد حالت املخالفات احلاصلة في أقالم االقتراع دون تباين
ع��دد امل��ق��ت��رع�ين ف��ج��اء محضر جل��ن��ة ال��ق��ي��د العليا خ��ال��ي��اً منه
وكذلك في موقع وزارة الداخلية على اإلنترنت.
 - 6جتاوز سقف اإلنفاق االنتخابي
وأدلى في هذا السياق بأن نفقات استقدام الناخبني من اخلارج لم
تظهر في حساب احلملة االنتخابية للمستدعى ضده.
وخلص إلى طلب قبول املراجعة شك ً
ال وأساساً وإبطال نيابة املطعون
ض���ده وإع��ل�ان ف���وزه ع��ن أح���د م��ق��ع��دي ال����روم ال��ك��اث��ول��ي��ك ف��ي دائ����رة زحلة،
واستطراداً ،إبطال نيابة املطعون ضده ونتائجها وفرض إعادة االنتخاب على
املقعد املذكور وأبرز املستندات املؤيدة لطلبه.
وتقدم
ومبا أن املستدعى ضده قد أُبلغ االستدعاء في 2009/7/13
ّ
في تاريخ  2009/7/25بالئحة مالحظات عليه مدلياً ب��أن الطعن مردود
شك ً
مراع لألصول الشكلية وألنه مجرد من كل إثبات
ال فيما اذا تبني أنه غير
ٍ
وألن الوكالة اخلاصة املبرزة ال تتضمن اسم الشخص املطعون في نيابته بل
الطعن في صحة االنتخابات األمر غير اجلائز أمام املجلس الدستوري.
كما أدلى بأن املستندات املبرزة من املستدعي غير رسمية وان بعضها
صادر عن اجلهة السياسية التي ينتمي اليها هذا األخير وهي غير مقبولة
في اإلثبات وأن عبء إقامة الدليل يقع على عاتق املستدعي وأن االستناد إلى
ما هو شائع غير مقبول ،وان املخالفات املدعى حصولها في أقالم االقتراع
لم ترد في محاضر هذه األق�لام وما ذكره الطاعن جلهة الرشوة واستقدام
ّ
وتدخل السلطة في العملية االنتخابية مجرد من أي دليل
الناخبني من اخلارج
وكذلك فان التذرع بنسب االقتراع ال يؤلف دلي ً
ال على ما أدلي به.
وتابع مدلياً بأنه لم يخالف قانون االنتخابات وال عالقة له باملنشورات
والتصريحات الصادرة عن بعض املرشحني وسواهم واملتضمنة أق��واالً عامة
وطنية وصادقة ونفى أن يكون قد قام بإثارة النعرات الطائفية أو اقترف تشهيراً
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بالطاعن وافترا ًء عليه ،وأن صورة متثال السيدة العذراء تعود ملدينة زحلة ومن
ضمنها هذا التمثال وقد ُعرضت كما هي وأن صورة غبطة البطريرك صفير
ال تثير النعرات الطائفية ألن البطريرك مرجعية وطنية لكل اللبنانيني.
وأن الطاعن يستند في إثباته للرشوة االنتخابية إلى صور محاضر
حتقيق أ ّولي ويقتضي إهمالها ألنها غير مص ّدقة وهي ،في كل حال ،ال تثبت
حصول تلك الرشوة.
ونفى استقدامه الناخبني من اخل��ارج وأورد أن األشخاص املذكورة
أسماؤهم من الطاعن ،واملدلى بعدم متكنهم من االقتراع بنتيجة املضايقات
ف والبعض اآلخر غير
التي تعرضوا لها ،قد اقترع معظمهم وأن بعضهم متو ٍ
وارد في القائمة االنتخابية وذكر أسماء أولئك األشخاص واألقالم التي اقترع
معظمهم فيها.
وأدل��ى بأن القانون رقم  2008/25حدد كيفية إع��داد تلك القوائم
االنتخابية واإلجراءات الواجب اتباعها والشروط التي يقتضي توافرها ،وأنه
كان يتوجب على املستدعي طلب تصحيح القوائم خالل املهلة القانونية ،وأنه
يخرج عن اختصاص القضاء الدستوري النظر في املنازعات املتعلقة بالقيود
ال��واردة في القوائم االنتخابية ،واستطراداً ،فان كل ما ساقه املستدعي في
خال من أي دليل.
هذا الصدد ٍ
وأن تصحيح تلك القوائم قد ّ
مت بنا ًء على التعميم املذكور من املستدعي
وأن التصحيح قد حصل ضمن املهلة القانونية ،وأن هذا التعميم قد أضحى
مبرماً لعدم الطعن فيه ،وإن تض ّمن بعض القيود أرقام سجالت مماثلة ألكثر
من عائلة لم يحل دون اقتراع الناخبني.
وأض��اف أن الطاعن هو من خالف قانون االنتخابات وأث��ار النعرات
الطائفية وافترى ،وذكر تفاصيل متعلقة بهذا األمر ،وأسهب في بحث القواعد
القانونية الواجبة املراعاة في الطعون االنتخابية ومبادئ اإلثبات وانطالق
التحقيق ،وأشار إلى تقارير بعثات عربية ودولية تشيد بالعملية االنتخابية.
وطلب رد الطعن شك ً
ال ،وإال ،رده أساساً وتدوين احتفاظه مبداعاة
الطاعن بجرم االفتراء والقدح والذم ،وأبرز املستندات املؤيدة ملا أدلى به.
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ـاء عليه
بن ً
ً
أوال :فـي الشـكل
مبا أن االستدعاء مقدم من املستدعي بواسطة وكيله احملامي يوسف
سعد الله اخل��وري الثابتة وكالته بصك التوكيل اخل��اص املرفق باالستدعاء
وال��ذي أج��از للوكيل «الطعن بصحة االنتخابات النيابية التي ج��رت بتاريخ
 2009/6/7في دائرة قضاء زحلة وكل ما يتفرع عنها»،
ومبا أن الطعن املقدم من الوكيل املذكور في صحة انتخاب املستدعى
ضده متفرع عن تلك االنتخابات ومشمول بالتالي بالوكالة فض ً
ال عن أن ن ّية
املستدعي الواضحة قد اجتهت إل��ى تكليف الوكيل بالطعن في صحة هذا
االنتخاب عند تنظيم الوكالة،
ٍ
ومستوف سائر شروطه
ومبا أن االستدعاء مقدم ضمن املهلة القانونية
فيقتضي قبوله.
ثاني ًا :فـي األسـاس
مبا أن املستدعي يدلي مبخالفة قانون االنتخاب ،ال س ّيما املادتني 68
و 71منه ويقتضي البحث في ما أورده:
 - 1في إثارة النعرات الطائفية واملذهبية
مبا أن وضع رسم متثال السيدة العذراء على اللوحة اإلعالنية لالئحة
املستدعى ضده وصورة غبطة البطريرك صفير على هذه الالئحة إلى جانب
صور أعضائها ال يشكالن إثارة للنعرات الطائفية واملذهبية،
ومب��ا أن امل��ن��ش��ورات والتصريحات وال��ب��ي��ان��ات املُ��دل��ى بإثارتها لتلك
النعرات غير صادرة عن املستدعى ضده شخصياً وهو بالتالي ال يُسأل عنها
إال إذا ثبتت إفادته منها ،األمر غير املتوافر ،هذا من جهة،
ومبا انه يتبني من جهة ثانية أن تلك التصريحات قابلتها أقوال وبيانات
ص��ادرة عن اجلهات املؤيدة للمستدعي وقد عبرت كلها ،في مصدريها ،عن
التجاذب السياسي احل��اد بني الفريقني وبقيت ،بوجه ع��ام ،في هذا اإلطار
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السياسي مع ّبرة عن حرية الرأي املصانة في الدستور ،وأن ما اعترى بعضها
من تلميحات طائفية أو مذهبية قابلها البعض اآلخر مبثل ذلك مما يفقدها
أثرها احلاسم في التأثير على حرية الناخبني ونتيجة االقتراع.
 - 2في التشهير واالفتراء والقدح والذم والتزوير والتخوين
مبا أن ما ذكره املستدعي من أفعال تؤلف اقترافاً لهذه املخالفات غير
ص��ادر عن املستدعى ضده ولم يتوافر الدليل على إفادته من املخالفات املُدلى
بها،
ومبا ان��ه ،فض ً
ال عن ذل��ك ،كان للمستدعي الوقت الكافي للرد على
ما تضمنته البيانات املخالفة في وسائل اإلعالم ،وقد قامت اجلهة السياسية
املؤيدة له بذلك فع ً
ال ،مما يضعف أثرها في حرية الناخبني إلى حد بعيد.
 - 3فـي الرشـوة
مب��ا أن األص��ل أن ع��بء اإلث��ب��ات يقع على ع��ات��ق م��دع��ي ال��واق��ع��ة أو
العمل ،وفقاً للقاعدة العامة ،وال يُركن إلى املتدا َول في وسائل اإلعالم كدليل
على حصولهما،
ومبا أنه لدى التدقيق في صور محاضر التحقيق األولي املبرزة ال يتبني توافر
أي دليل جدير باالعتبار على حصول الرشوة ،وكذلك فان ما أدلى املستدعي
به جلهة حتويل املبلغ املالي بقي مجرداً من أي دليل أو بدء دليل فال يسع
املجلس الدستوري بالتالي الشروع في التحقيق حول هذه الواقعة،
ومبا أن املستدعي لم يثبت واقعة استقدام الناخبني بأعداد كبيرة من
اخلارج على نفقة الالئحة التي ينتمي املستدعى ضده اليها ،وأن ما ذكره لهذه
يتعد نطاق العموميات املفتقرة إلى الدقة والتحديد مما يحول دون
اجلهة لم
َّ
ممارسة هذا املجلس صالحياته في التحقيق واالستقصاء.
 - 4ف��ي مم��ارس��ة التضييق على الناخبني ومنعهم م��ن ال��وص��ول إلى
أقالم االقتراع وجعلهم ينتظرون ساعات للوصول اليها
مبا أن ما أدلى املستدعي به لهذه اجلهة مجرد من الدليل ،بل يتبني
من التحقيق املجرى من قبل املقر َرين وبعد اطالعهما على محاضر األقالم
املدلى مبنع الناخبني من االقتراع فيها أن معظم األشخاص املذكورة أسماؤهم
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من املستدعي قد اقترعوا في ه��ذه األق�لام وأن البعض اآلخ��ر من األسماء
املشار اليها ال قيد له،
ومبا أن��ه ،وجلهة املخالفات املدلى بحصولها في األق�لام املبينة في
الطعن ،يتبني من التحقيق الوافي ال��ذي أج��راه امل��ق��رران ع��دم وج��ود أخطاء
تستدعي امل��س بصحة العملية االنتخابية وبالنتيجة املعلنة وأن ورود بعض
احملاضر دون ذكر عدد الناخبني أو عدد املقترعني فيها (وهي قليلة جداً) ليس
من شأنه التأثير في النتيجة طاملا أن أعمال الفرز وحتقيقها وجمع األصوات
وتدقيق جلان القيد وسالمة احملاضر قد أكدت صحة األرقام املعتمدة،
كما يتبني عدم تدوين أي اعتراض في محاضر تلك األقالم وأن عملية
االقتراع فيها قد توالت على وجه سليم وأن املستدعي قد نال  16041صوتاً
في األقالم الشيعية املشار اليها في الطعن في حني نال املستدعى ضده 379
صوتاً فيها ،مما يستبعد معه حصول عرقلة في هذه األقالم ملنع الناخبني من
اإلدالء بأصواتهم ،كما أن تلك النتيجة تؤدي إلى القول بعدم تأثير العرقلة
املدلى بها ،على فرض حصولها ،في العملية االنتخابية،
ومبا أنه يتبني كذلك من التحقيق أن عملية الفرز وجمع األصوات قد
متت أص��والً في قلم االقتراع رقم  166سعدنايل وأن فقدان الئحة الشطب
ال يؤثر في صحتها وكذلك ورود احملضر في مظروف غير مختوم ،ألن قلم
االقتراع ،برئيسه وهيأته ،قاما بفرز األصوات أصوالً ونظما بياناً باألصوات
التي نالها كل مرشح بحضور املندوبني الذين و ّقعوا هذا البيان املعلن للنتيجة
ثم جرى إلصاقه على باب قلم االقتراع وتسلّم املندوبون النسخ العائدة لهم،
جتر في قلم
ولكن ،ومبا أنه يتبني من التحقيق أن عملية الفرز لم
ِ
كرك نوح رقم  87من قبل جلنة القيد االبتدائية فلم تحُ تسب بالتالي األصوات
التي نالها املرشحون في هذا القلم وقد نال املستدعي فيه  221صوتاً ونال
امل��س��ت��دع��ى ض��ده  167ص��وت��اً ،ويقتضي تصحيح نتيجة االق��ت��راع بإضافة
األصوات التي نالها ك ٌل منهما إلى مجموع أصواته،
ومب���ا أن ه���ذا األم���ر ال يشكل س��ب��ب��اً ج��دي��اً للطعن ف��ي ص��ح��ة نيابة
املستدعى ض��ده ألن��ه م��ع احتساب األص���وات التي نالها املستدعي ف��ي هذا
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القلم يبقى الفارق في األصوات بينه وبني املستدعى ضده كبيراً جداً،
ومبا أن املستدعي لم يبينّ أص ً
ال أرقام األقالم التي أدلى بعدم ذكر
عدد الناخبني فيها وعددها  19قلماً وتلك التي أدلى بحصول خطأ في ذكر
عدد املقترعني أو عدم اإلشارة إلى عدد املقترعني فيها وعددها ستة أقالم،
مما يجعل إدالءه بهذا السبب غير جدي وال ثابتاً.
 - 5في املخالفات املرتكبة من السلطة املوجلة باألعمال االنتخابية
مبا أن ما أدلى املستدعي به في هذا الصدد يتعلق باألعمال التمهيدية
التي تسبق العملية االنتخابية وأن��ه من املسلّم به اجتهاداً وفقهاً أن النظر
في املنازعات املتعلقة بهذه األعمال ،كالقيود ال��واردة في القوائم االنتخابية
أو طلبات القيد في ه��ذه القوائم ،يخرج عن اختصاص املجلس الدستوري
كقضاء انتخاب إال إذا كانت الثغرات واألخطاء في القيود مقصودة وناجمة
عن أعمال غش أو تزوير من شأنها التأثير في نزاهة العملية االنتخابية،
فعندها فقط ينظر املجلس الدستوري في هذه األعمال ويبتّها ويبني عليها
النتائج املناسبة،
ومب��ا أن املستدعي ل��م يثبت حصول الغش أو التزوير امل��ؤدي�ين إلى
حصول األخطاء والثغرات املدلى بها في القوائم االنتخابية كي يضع املجلس
الدستوري يده عليها ويدقق فيها ويبت مسألة تأثيرها في نزاهة االنتخاب،
ومبا أنه ،فض ً
ال عما تقدم ،لم يثبت املستدعي عدم بت جلنة القيد
املختصة طلبات القيد املقدمة من كتلته كما يدعي ،كما أنه يتبني من إفادة
مأمور نفوس زحلة املبرزة صورتها في امللف ما يلي:
أن ك��ل طائفة ف��ي ك��ل ح��ي أو ب��ل��دة ت��ب��دأ أرق���ام سجالتها م��ن الرقم
واحد فصاعداً ،وأن سبب وجود أرقام سجالت مكررة من املذهب أو الطائفة
نفسيهما ناجت عن خطأ مادي عند تدوين القيود أساساً،
وأن سبب وجود أرقام سجالت جديدة يعود إما إلى تنفيذ معامالت
بيان اختيار اجلنسية اللبنانية ،وبالتالي فهي أرق��ام صحيحة ونفذت بنا ًء
على موافقة املديرية العامة ل�لأح��وال الشخصية أص��والً ،وإم��ا إل��ى سقوط
أسماء عائالت سابقاً في القوائم االنتخابية بسبب السهو أو حالة السجالت
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املتداخل بعضها بالبعض اآلخر ولكثرة التوابع لكل قرية وطائفة وعدم حصر
كل منهما بسجل واحد خاص متسلسل األرقام،
ٍ
وأن��ه ،وخ�لال املهلة القانونية ،متت إع��ادة النظر في األس��م��اء كافة
املدرجة في القوائم االنتخابية وذلك إلدراج اسم األم وشهرتها وفقاً لقانون
االن��ت��خ��اب ،ونتيجة ل��ذل��ك ّ
مت إدراج أس��م��اء األش��خ��اص ك��اف��ة ال��ذي��ن سقطت
أسماؤهم سهواً منذ سنوات والذين يحق لهم االقتراع،
ويتبني أيضاً من إف��ادة املدير العام لألحوال الشخصية واملستندات
املرفقة بها واملبرزة صورتها في امللف أن عدد الناخبني املضافني على القوائم
االنتخابية ف��ي دائ���رة زح��ل��ة ق��د بلغ ف��ي امل��رح��ل��ة األخ��ي��رة م��ن ال��ع��ام :2009
 12218ناخباً وذلك مبوجب  127قراراً صادرة كلها عن جلان القيد ومتخذة
ضمن املهلة القانونية ،وقد تأكد هذا األمر للمقر َرين لدى اطالعهما على تلك
القرارات والتدقيق فيها حيث تثبتا فع ً
ال من صدورها في تاريخ 2009/3/12
و ،2009/3/14أي ضمن املهلة املنصوص عليها ف��ي امل��ادة  37م��ن قانون
االنتخابات،
ومب��ا أن كل ما أدل��ى املستدعي به لهذه اجلهة هو بالتالي في غير
محله.
 - 6في جتاوز سقف اإلنفاق االنتخابي
مبا أنه يتبني من تقرير جلنة املدققني في البيان احلسابي الشامل
للمستدعى ضده املقدم إلى هيئة اإلش��راف على احلملة االنتخابية أن هذا
َّ
يتخط سقف اإلنفاق االنتخابي املخصص لدائرة زحلة االنتخابية
األخير لم
والبالغ  782.020.000ليرة لبنانية وفقاً للبيانات واملستندات املبرزة منه
وعلى مسؤوليته،
ومبا أن املستدعي لم يتقدم بأي دليل مثبت لتجاوز املستدعى ضده
سقف ذلك اإلنفاق.
 - 7في املخالفات احلاصلة في فرز األصوات
مب��ا أن املستدعي ي��دل��ي بحصول مخالفات ف��ي ف��رز األص���وات في
العديد من األقالم ويذكر املخالفة احلاصلة  -بحسب رأيه  -في القلم رقم
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 61الراسية الفوقا وذلك بأن سلُّم احملضر إلى غرفة القيد رقم  1فالحظ
القاضي أن هذا القلم هو من صالحية الغرفة رقم  2وج��رى نقل املظروف
مفتوحاً إلى هذه الغرفة فرفض رئيسها تسلّمه وبقي يتنقل بني الغرفتني إلى
أن أجاز رئيس جلنة القيد العليا لرئيس الغرفة رقم  2فرزه واحتسابه،
ومب��ا أن��ه يتبني من التحقيق أن ف��رز األص��وات قد ّ
مت في ه��ذا القلم
أصوالً وأعلنت النتيجة على أساسه مما يج ّرد أقوال املستدعي من اجلدية،
ومبا أن املستدعي لم يبني باقي األقالم التي ي ّدعي حصول مخالفات
جلهة فرز األصوات فيها ،كما لم يوضح تلك املخالفات،
ومبا أن األسباب كافة املدلى بها مستوجبة بالتالي الرد لعدم ثبوتها
وعدم قانونيتها وصحتها،
لهــذه األســباب
وبعـد املداولـة،
يقرر املجلس الدستوري باإلجماع:
ً
أوال :في الشكل
قبول الطعن شك ً
ال.
ثاني ًا :في األساس
تصحيح النتيجة باحتساب قلم االق��ت��راع ك��رك ن��وح رق��م  87وذلك
بإضافة  211صوتاً إلى مجموع األصوات التي نالها الطاعن وإضافة 167
صوتاً إلى مجموع األصوات التي نالها املطعون ضده.
رد الطعن ورد سائر املطالب الزائدة أو املخالفة.
ثالث ًا
ابالغ هذا القرار إلى املراجع املختصة واملستدعي.
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رابع ًا
نشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
قـراراً صـدر في 2009/11/25
األعضــاء:
صالح مخيبر
زغلول عطيه

الصمد
سهيل عبد ّ
أنطوان خير

أسعد دياب

توفيق سوبره

انطوان مس ّره

أحمد تقي الدين

نائب الرئيس

الرئيس

طارق زياده

عصـام سـليمان
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رقم القرار2009/28 :
تاريخ2009/11/25 :
رقم املراجعة/7 :و2009/
ا ملست ـ ـ ـ ــد عـ ـ ــي  :السيد الياس ج��وزف السكاف ،املرشح اخلاسر عن احد
مقعدي الروم الكاثوليك في دائرة زحله االنتخابية.
املستدعى ضده :ال��دك��ت��ور ن��ق��وال ف��ت��وش ،املعلن ف��وزه نائبا ع��ن أح��د هذين
املقعدين.
ا مل ـ ـ ـ ــو ض ـ ـ ـ ــو ع :

الطعن في صحته نيابة املستدعى ضده.

ان املجلس الدستوري،
امللتئم في مقره بتاريخ  2009/11/25برئاسة رئيسه الس ّيد عصام
سليمان وحضـور نائب الرئيس الس ّيد طارق زيـاده والسـاده األعضاء أحمد
تقي الديـن ،انطوان مسـ ّره ،انطوان خيـر ،زغلول عطيـه ،توفيق سـوبره،
الصمد وصالح مخيبر،
أسـعد دياب ،سهيل عبد ّ
وبعد االطالع على:
االستدعاء املقدم بتاريخ  2009/7/7من السيد الياس جوزف
س��ك��اف ،امل��رش��ح اخل��اس��ر ع��ن اح��د مقعدي ال���روم الكاثوليك في
دائ���رة زحلة االنتخابية ،بوجه الدكتور نقوال فتوش املعلن فوزه
عن أحد هذين املقعدين في االنتخابات النيابية التي جرت في
،2009/6/7
تقرير العضوين املقررين والتحقيق املجرى من قبلهما،
األوراق كافة،
مبا ان املستدعي استهل مراجعته باإلشارة إلى ان عيوباً ومخالفات
عديدة ومتكررة قد شابت العملية االنتخابية وأفسدتها مدليا مبخالفة املطعون
ضده لقانون االنتخابات وخاصة املادتني  68و 71منه وفقا ملا يلي:
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أ  -إثارة النعرات الطائفية واملذهبية

وذلك باالستئثار بالرموز الدينية كتمثال السيدة العذراء عن طريق

وضع رسم هذا التمثال على لوحته اإلعالنية مما يع ّد برأيه استنهاضا للشعور
الطائفي واملذهبي في مدينة زحلة وبوضع الئحة اعالنية عليها رسم غبطة
البطريريك صفير ورسوم مرشحي هذه الالئحة ،وبالتصريحات الهادفة إلى
إثارة النعرات الطائفية واملذهبية.
وأورد أمثلة على ما ذكره،
ب  -التشهير واإلفتراء

وأدل��ى ب��أن الئحة املطعون ض��ده أقدمت على التشهير به واإلفتراء

عليه متوسلة االضاليل وذكر منشورات صحفية ومواقع الكترونية وتصريحات

مختلفة .

ج  -التزوير والتحريف والتخوين والقدح والذم

د  -عمليات الرشوة

وأورد ان خبر الرشوة االنتخابية قد شاع لدرجة حت ّول معه إلى قرينة
على حصول هذه الرشوة ،وان وسائل إعالن أجنبية مثل ،مجلة ( News Week,

 )New York Timesتناقلت حجم اإلنفاق االنتخابي للفريق املؤيد للمستدعى

ضده ،وأنه يستحيل عليه ان يأتي باملرتشني إلى هذا املجلس اال أن دالئل تفيد
بحصول تلك الرشوة وع ّدد هذه الدالئل كما يلي:
-

حتويل مبلغ  240مليار ليرة لبنانية من املصرف املركزي إلى

بنك البحر املتوسط ف��رع ش��ت��ورة أو زحلة – ي��وم اجلمعة في
2009/6/5

-

ح��ص��ول ع��م��ل��ي��ات رش����اوى ف��ي زح��ل��ة ف��ي ت��اري��خ 2009/6/4
وّ 2009/6/7
نظمت محاضر في شأنها من قبل فصيلة درك

-

اس��ت��ق��دام اللبنانيني م��ن اخل��ارج ب��أع��داد كبيرة وتسديد كلفة

زحلة وذكر تفاصيل متعلقة بتلك احملاضر.
سفرهم وإقامتهم.
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هـ  -ممارسة التضييق على الناخبني ومنعهم من الوصول إلى أقالم
االقتراع وجعلهم ينتظرون طويال للوصول إلى األقالم
واورد ب��ع��ض أس���م���اء االش���خ���اص ال���ذي���ن م���ورس���ت ع��ل��ي��ه��م مختلف
وسائل الضغط واإلره���اب ومنعتهم من ال��وص��ول إل��ى أماكن االق��ت��راع وطلب
استجوابهم.
وذكر ان مخالفات عديدة حصلت في أقالم :جديتّا  ،127بر الياس
 ،106م��ج��دل عنجر  ،216االق�ل�ام الشيعية :املعلّقة ،ح��زّرت��ا ،ال��ك��رك ،علي
سجل
النهري ،رياق ،حوش حاال ،وان عدد الناخبني لم يرد في  119قلما أو ّ
رقم صفر وانه ورد خط ًأ في أعداد الناخبني في قلمني ولم يرد عدد املقترعني
في أربعة أقالم،
وان قلم كرك نوح رقم  87لم يرد في النتائج النهائية ،كما ورد قلم
سعد نايل رقم  166وهو غير مش ّمع وبدون لوائح الشطب.
و  -املخالفات املرتكبة من السلطة املوجلة باألعمال االنتخابية
وأدلى في هذا الصدد بأن مكاتبه قد تقدمت بطلبات إلى جلان القيد
لقيد أسماء لم ترد في القوائم االنتخابية وانها لم تتلق أي جواب مما حرم
هؤالء األشخاص من حق االقتراع وحرمه من أصواتهم مما يخالف املادة 35
من قانون االنتخابات،
وان القوائم االنتخابية تضمنت عدة عائالت مسجلة على رقم واحد
مما يخالف امل��ادة  27من القانون املشار اليه ،وذكر أسماء البعض من تلك
العائالت،
وانه مت استحداث سجالت نفوس جديدة لم تكن واردة في قوائم العام
 2005خالفا للقانون فق ّيدت آالف األصوات أو أضيفت دون وجه حقّ .
صححت خ�لاف��اً لألصول
وت��اب��ع مدليا ب��أن ال��ق��وائ��م االنتخابية ق��د
ّ
املنصوص عليها في امل��ادة  37من قانون االنتخابات وذلك بإضافة 15918
صوتاً استنادا إلى تعميم وزير الداخلية تاريخ ،2008/11/18
وانه حصلت مخالفات في عملية فرز األصوات وقد د ّون مندوبوه عدة
إعتراضات في محاضر الفرز ،وذك��ر مخالفة حصلت في قلم الراس ّية رقم
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 ،61وان تلك املخالفات قد حالت دون تبيان عدد املقترعني.
وخلص إلى طلب قبول املراجعة شك ً
ال واساساً وإبطال نيابة املطعون
ض���ده واع��ل�ان ف���وزه ع��ن أح���د م��ق��ع��دي ال����روم ال��ك��اث��ول��ي��ك ف��ي دائ����رة زحلة،
واستطراداً ،ابطال نيابة املستدعى ضده ونتائجها وفرض إعادة االنتخاب عن
املقعد املذكور ،وأبرز املستندات التي يراها مؤيدة ملراجعته ،ومبا ان املطعون
ضده قد أبلغ استدعاء الطعن في  2009/7/20وتقدم بالئحة مالحظات
عليه في  2009/7/30أدلى فيها بان هذا االستدعاء مردود شك ً
ال فيما إذا
مراع لألصول الشكلية وألنه مجرد من كل إثبات ،والن الوكالة
تبني أنه غير
ٍ
صحة االنتخابات،
املرفقة به ال تتضمن اسم املطعون في نيابته بل الطعن في
ّ
األمر غير املقبول أمام املجلس الدستوري.
كما أدل��ى ب��أن الطعن مجرد من الدليل وان املستندات امل��ب��رزة غير
رسمية وان املخالفات املتذرع بحصولها في اقالم اإلقتراع لم ترد في محاضر
هذه األقالم وان االستناد إلى ما هو شائع غير مقبول في االثبات،
وان���ه ل��م ي��خ��ال��ف أح��ك��ام ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ات ،ف��ص��ورة مت��ث��ال السيدة
وان
العذراء تعود ملدينة زحلة ومن ضمنها هذا التمثال وقد عرضت كما هي ّ
صورة غبطة البطريرك صفير ال تثير النعرات الطائفية ال ّنه مرجعية وطنية
للجميع ،وان��ه  -أي املستدعى ضده  -ال عالقة له بالبيانات والتصريحات
املدلى بها واملتضمنة اقواالً عامة وطنية وهو لم يقم بأي إثارة لنعرات طائفية
ولم يقترف تشهيراً بالطاعن وال افترا ًء عليه ،ونفى استقدامه الناخبني من
اخلارج وأدلى بأن األشخاص املذكورة أسماؤهم في االستدعاء واملدعى بعدم
متكنه من االقتراع بنتيجة املضايقات التي مورست عليهم ،قد اقترع معظمهم
ٍ
متوف والبعض اآلخر غير وارد في القائمة االنتخابية،واضاف
وان بعضهم
ان��ه ال صحة مل��ا اورده الطاعن جلهة حصول مخالفات ف��ي أق�لام االقتراع
التي ذكرها وانه كان يتوجب على الطاعن طلب تصحيح القوائم االنتخابية
خالل املهلة القانونية ،وانه يخرج عن اختصاص املجلس الدستوري النظر في
املنازعات املتعلقة بالقيود الواردة في القوائم االنتخابية ،واستطراداً ،فان ما
أدلى الطاعن به جلهة تلك الطعون مجرد من أي دليل،
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وان تصحيح القوائم املشار اليه مت ضمن املهلة القانونية بناء على
تعميم وزير الداخلية الذي أضحى مبرما لعدم الطعن فيه وان تض ّمن بعض
القيود أرقام سجالت مماثلة ألكثر من عائلة لم مينع الناخبني من االقتراع،
وانه ال صحة ملا أدلى الطاعن به جلهة حصول مخالفات في عملية
فرز االص��وات ،وتابع مدليا بأن الطاعن قد أثار النعرات الطائفية وافترى،
وأورد تفاصيل متعلقة بهذا األمر ،واسهب في بحث القواعد الواجب مراعاتها
في الطعون االنتخابية ومبادئ االثبات وانطالق التحقيق في هذه الطعون
وق��وة االث��ب��ات ف��ي احمل��اض��ر الرسمية وع��دم ج��واز اث��ب��ات عكس م��ا تضمنته
بالب ّينة الشخصية ،وأش��ار إل��ى تقارير بعثات عربية ودولية تشيد بالعملية
االنتخابية.
وطلب بالنتيجة رد االستدعاء شك ً
ال واال رده اساساً وتدوين احتفاظه
مبداعاة الطاعن بجرم االفتراء والقدح والذم وتطبيق املواد  10و 11و551
من األصول املدنية بحقه كون طعنه كيديا ومجردا من كل دليل.
ومب��ا ان الطاعن تقدم مبذكرة توضيحية في  2009/9/16أوضح
فيها اسباب طعنه مكررا مطالبه كافة.
ـاء عليه
بنـ ـ ـ ٍ
ً
اوال :في الش ــكل
مبا ان استدعاء الطعن مقدم من املستدعي السيد الياس جوزف سكاف
بواسطة وكيله احملامي جورج ابو زيدان الثابته وكالته بصك التوكيل اخلاص
صحة االنتخابات النيابية التي
املرفق باالستدعاء والذي اجاز له «الطعن في
ّ
جرت في  2009/6/7في دائرة قضاء زحلة وكل ما يتفرع عنها»،
ومب��ا ان الطعن امل��ق��دم ب��واس��ط��ة ال��وك��ي��ل امل��ذك��ور ف��ي صحة انتخاب
املستدعى ضده متفرع عن تلك االنتخابات ومشمول بالتالي بالوكالة فضال
عن أن نية املستدعي الواضحة قد اجتهت عند تنظيم الوكالة إل��ى تكليف
الوكيل بالطعن في صحة هذا االنتخاب،
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ومبا ان االستدعاء مقدم ضمن املهلة القانونية ومستوف سائر شروطه
فيقتضي قبوله،
ثانيـ ًا :في االســاس
مبا ان املستدعي يدلي مبخالفة قانون االنتخابات ال سيما املادتني
 68و 71منه وذل��ك وف��ق��ا للترتيب ال��ذي اع��ت��م��ده وامل��ذك��ور أع�ل�اه ،ويقتضي
البحث في األسباب التي اوردها:
أ  -في إثارة النعرات الطائفية واملذهبية
مبا ان وضع رسم متثال السيدة العذراء على اللوحة االعالنية لالئحة
املستدعى ضده ووض��ع ص��ورة غبطة البطريرك صفير على تلك الالئحة ال
يشكالن إثارة للنعرات الطائفية أو املذهبية وال استئثاراً ملا يرمز اليه ذلك
التمثال،
ومبا ان التصريحات والبيانات املشكو منها وال��ص��ادرة عن اجلهات
املؤيدة للمستدعى ضده وما صرح به هذا األخير لبعض محطات التلفزة قد
جابهتها تصريحات وبيانات صدرت عن اجلهات املؤيدة للمستدعي ،وع ّبرت
كلها وفي مصدريها عن التجاذب السياسي احل��اد بني الفريقني املتنافسني
وبقيت في هذا االطار السياسي مع ّبرة عن حرية الرأي املصانة في الدستور،
وان ما اعترى بعضها من تلميحات طائفية أو مذهبية قابلها البعض اآلخر
مبثل ذلك مما يفقدها أثرها احلاسم في نتيجة االقتراع.
ب  -في التشهير واالفتراء والقدح والذم والتزوير والتخوين
مبا انه تقتضي اإلشارة إلى ان املستدعى ضده ال يسأل عن التصريحات
والبيانات التي قد تتضمن افتراء على املستدعي أو تشهيرا أو قدحا أو ذماً به
اذا لم تكن صادرة عنه أو لم يثبت املستدعي إفادته منها،
ومب��ا ان��ه يتبني ان معظم التصريحات وال��ب��ي��ان��ات غير ص���ادرة عن
املستدعى ض��ده شخصيا ول��م يثبت املستدعي ان ه��ذا األخ��ي��ر ق��د استفاد
منها،
ومب��ا ان���ه ،بكل ح���ال ،ك��ان للمستدعي ال��وق��ت ال��ك��اف��ي ل��ل��رد على ما
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تضمنته تلك التصريحات في وسائل االعالم ،وقد قام فعال واجلهة السياسية
املؤيدة له بذلك ،مما يضعف اثر التصريحات املدلى بها في حرية املقترعني
إلى حد بعيد.
ج  -في الرشوة
مبا ان عبء اثبات حصول الرشوة يقع على عاتق املستدعي ،عمال
بالقاعدة العامة ،وال يركن إلى املتداول وال إلى الشائع كدليل عليها،
ومب��ا ان��ه ل��دى التدقيق في ص��ور محاضر التحقيق االول��ى املبرزة ال
يتبني توافر أي دليل حري باالعتبار على ما ادلي به لهذه اجلهة ،وان ما ذكره
املستدعي في شأن حتويل املبلغ املالي من املصرف املركزي إلى بنك البحر
املتوسط بقي مجردا من أي دليل أو بدء دليل فال يسع هذا املجلس بالتالي
الشروع في التحقيق حول هذه الواقعة،
ومبا ان املستدعي لم يثبت كذلك واقعة استقدام الناخبني من اخلارج
ودف��ع نفقات سفرهم واقامتهم بل انه اكتفى باملعلومات املفتقرة إلى الدقة
وال��ت��ح��دي��د مم��ا ي��ح��ول اي��ض��ا دون مم��ارس��ة املجلس صالحيته ف��ي التحقيق
واالستقصاء.
د  -ف��ي مم��ارس��ة التضييق على الناخبني ومنعهم م��ن ال��وص��ول إلى
اقالم االقتراع
مبا ان ما ساقه املستدعي لهذه اجلهة غير ثابت وانه تبني لدى التدقيق
في ما ذكره جلهة منع بعض الناخبني الذين ذكر أسماءهم من الوصول إلى
اقالم االقتراع وبعد االطالع على محاضر تلك االقالم من قبل املقررين ،ان
معظم أولئك االشخاص قد اقترعوا فعال في االق�لام امل��ذك��ورة وان البعض
منهم ال قيد لهم،
ومب��ا ان��ه يتبني م��ن التحقيق ال��ذي اج���راه امل��ق��رران ع��دم ت��دوي��ن أي
اع��ت��راض ف��ي محاضر اق�لام جديتا وب�� ّر ال��ي��اس وم��ج��دل عنجر وان عملية
االقتراع قد توالت على وجه سليم ،كما يتبني من ذلك التحقيق ان الطاعن
قد نال  16268صوتاً في االق�لام الشيعية املذكورة في استدعائه فيما لم
ينل املطعون ض��ده س��وى  500ص��وت ،مم��ا يستبعد معه حصول عرقلة في
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هذه االق�لام ملنع الناخبني من االدالء باصواتهم ،كما ان تلك النتيجة تؤدي
إلى القول بعدم تأثير العرقلة املدلى بها ،على فرض حصولها ،في العملية
االنتخابية التي جرت في االقالم اآلنفة الذكر،
ومبا انه يتبني من التحقيق ان عملية الفرز وجمع االصوات قد متت
اص��وال في قلم االق��ت��راع رق��م  166سعد نايل وان فقدان الئحة الشطب ال
يؤثر في صحتها وكذلك ورود محضر القلم في مظروف غير مختوم الن قلم
االقتراع ،برئيسه وهيأته ،قاما بفرز االصوات مبوجب محضر الفرز املنظم
وفق االصول واملبرز في امللف العائد لذلك القلم ونظما بياناً باالصوات التي
نالها كل مرشح بحضور املندوبني الذين وقعوا هذا البيان املعلن للنتيجة ثم
جرى إلصاق البيان على باب قلم االقتراع وتسلم املندوبون النسخ العائدة
لهم،
ومب��ا ان��ه يتضح ك��ذل��ك م��ن التحقيق ان ق��ل��م ك��رك ن��وح رق��م  87لم
يف َرز من قبل جلنة القيد االبتدائية فلم حتتسب بالتالي االصوات التي نالها
املرشحون في هذا القلم وقد نال املستدعي فيه  221صوتا ونال املستدعى
ضده  175صوتاً ،ويقتضي اضافة هذه النتيجة إلى االصوات التي نالها كل
من الفريقني في االنتخابات،
ومبا ان هذا االمر ال يؤلف سببا جديا للطعن في صحة نيابة املستدعى
ضده النه مع احتساب االص��وات التي نالها املستدعي في القلم املشار اليه
يبقى الفارق في االصوات بينه وبني املستدعى ضده كبيراً،
ومبا انه يتبني من التحقيق عدم وجود أخطاء في محاضر االقالم كافة
املبينة في الطعن من شأنها املس بالنتيجة املعلنة وان ورود بعض احملاضر
دون ذكر عدد الناخبني أو عدد املقترعني ،وهي قليلة جدا ،ال يؤثر في النتيجة
طاملا ان اعمال الفرز وحتقيقها وجمع االصوات وتدقيق جلان القيد وسالمة
احملاضر قد اكدت صحة االرقام املعتمدة،
ومبا ان املستدعي لم يبني االقالم التي ادلى بعدم ذكر عدد الناخبني
فيها وعددها  19قلما وتلك التي ورد خطأ في ذكر هذا العدد في محاضرها
أو التي لم يرد عدد املقترعني فيها وعددها ستة اقالم ،مما يجعل ادالءه بهذا
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السبب غير جدي وال ثابتاً اص ً
ال،
هـ  -في املخالفات املرتكبة من السلطة املوجلة باالعمال االنتخابية
مبا ان املستدعي يدلي بان جلان القيد لم تبلغه بجوابها على طلبات
القيد في القوائم االنتخابية املقدمة من مكاتب كتلته وبان القوائم االنتخابية
لدائرة زحله تضمنت اسماء عدة عائالت مسجلة على الرقم نفسه ،وانه مت
استحداث سجالت نفوس جديدة خالفا للقانون وان آالفاً من اسماء الناخبني
ق ّيدت أو اضيفت بتصحيح القوائم االنتخابية مما ادى إلى إضافة 15918
ناخباً ،
ومبا انه جتدر االشارة إلى ان ما يسوقه املستدعي في هذا الصدد
يتعلق باالعمال التمهيدية التي تسبق العملية االنتخابية ،وانه من املسلم به
فقهاً واجتهاداً ان النظر في املنازعات املتعلقة باالعمال التمهيدية للعملية
االنتخابية ،كالقيود ال��واردة في القوائم االنتخابية أو طلبات القيد في هذه
القوائم ،يخرج عن اختصاص املجلس الدستوري كقضاء انتخاب اال اذا كانت
الثغرات واالخطاء في القيود مقصودة بنتيجة اعمال غش أو تزوير من شأنها
التأثير في نزاهة العملية االنتخابية ،فعندها فقط ينظر املجلس الدستوري
في هذه االعمال ويبتّها ويبني عليها النتائج املناسبة،
ومب��ا ان��ه ل��م يثبت حصول غ��ش أو ت��زوي��ر ادى إل��ى حصول الثغرات
واالخطاء في القوائم االنتخابية كي يضع املجلس الدستوري يده عليها ويدقق
ويبت مدى تأثيرها في نزاهة االنتخاب،
فيها
ّ
ومب��ا ان��ه ،فض ً
ال عن ذل��ك ،لم يثبت املستدعي ع��دم بت جلنة القيد
املختصة في طلبات القيد املقدمة ،كما يدعي ،من مكاتب كتلته،
ومبا انه يتبني من افادة مامور نفوس زحله ما يلي:
ان ك��ل طائفة ف��ي ك��ل ح��ي أو ب��ل��دة ت��ب��دأ ارق���ام سجالتها م��ن الرقم
 1ف��ص��اع��داً ،وان سبب وج��ود ارق��ام سجالت م��ك��ررة م��ن امل��ذه��ب أو الطائفة
نفسيهما يعود إلى خطأ مادي عند تدوين القيود اساساً،
وان سبب وجود ارقام سجالت جديدة يعود اما إلى تنفيذ معامالت
بيان اختيار اجلنسية اللبنانية ،وبالتالي فهي ارقام صحيحة ونفذت بناء على
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موافقة املديرية العامة لالحوال الشخصية اص��وال ،واما إلى سقوط اسماء
عائالت سابقا في القوائم االنتخابية بسبب السهو أو حالة السجالت املتلفة
واملتداخلة ببعضها البعض ولكثرة التوابع لكل قرية وطائفة وعدم حصر كل
قرية وكل طائفة بسجل واحد خاص ومتسلسل االرقام،
وان��ه ،وخ�لال املهلة القانونية ،مت��ت اع��ادة النظر ف��ي االس��م��اء كافة
املدرجة في القوائم االنتخابية وذلك الدراج اسم االم وشهرتها وفقا لقانون
االن��ت��خ��اب ،ونتيجة ل��ذل��ك مت ادراج اس��م��اء االش��خ��اص ك��اف��ة ال��ذي��ن سقطت
اسماؤهم سهوا منذ سنوات والذين يحق لهم االقتراع،
ومب��ا ان��ه يتبني ك��ذل��ك م��ن اف���ادة امل��دي��ر ال��ع��ام ل�لاح��وال الشخصية
واملستندات املرفقة بها ان عدد الناخبني املضافني على القوائم االنتخابية في
دائرة زحلة االنتخابية قد بلغ  12218ناخبا وذلك مبوجب  127قرارا صادرة
كلها عن جلان القيد ومتخذة ضمن املهلة القانونية،
ومب��ا ان ه��ذا االم��ر قد تأكد في التحقيق املجرى من قبل املقررين
اللذين اطلعا على ق��رارات جلان القيد وتيقّنا فعال من صدورها في تاريخ
 2009/3/12و ،2009/3/14أي ضمن املهلة املنصوص عليها في املادة 37
من قانون االنتخابات،
ومبا ان كل ما ادلى املستدعي به لهذه اجلهة هو بالتالي في غير محله.
و  -في جتاوز سقف اإلنفاق االنتخابي
مبا انه يتبني من تقرير جلنة املدققني في البيان احلسابي الشامل
للمستدعى ضده املقدم إلى هيئة االش��راف على احلملة االنتخابية ان هذا
االخير لم يتخط سقف االنفاق االنتخابي املخصص لدائرة زحلة االنتخابية
والبالغ  782.020.000ليرة لبنانية وفقا للبيانات واملستندات املبرزة منه
وعلى مسؤوليته ،ومب��ا ان املستدعي لم يتقدم ب��أي دليل مثبت لعكس ذلك
االمر.
ز  -في املخالفات احلاصلة في فرز االصوات
مب��ا ان امل��س��ت��دع��ي ي��دل��ي ب��ان��ه ح��ص��ل��ت م��خ��ال��ف��ات اث��ن��اء عملية فرز
االص��وات وان مندوبيه د ّون��وا االعتراضات في محاضر الفرز وذك��ر من بني
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تلك املخالفات تلك احلاصلة في قلم الراسية الفوقا رقم  61وذلك بان ُسلّم
احملضر إلى غرفة القيد رقم  1وعندما تنبه القاضي إلى ان هذا القلم هو من
صالحية الغرفة رقم  2جرى نقل املظروف مفتوحا فرفض القاضي في هذه
الغرفة تسلّمه وبقي املظروف يتنقل بني الغرفتني إلى ان اجاز رئيس اللجنة
العليا للغرفة رقم  2فرزه واحتسابه،
ومبا انه يتبني من التحقيق ان املقر َرين قد اطلعا على احملاضر العائدة
للقلم املشار اليه وتثبتا من ان فرز االصوات قد مت وفق االصول وان النتيجة
اجلدية،
أعلنت على اساسه مما يج ّرد أقوال املستدعي من
ّ
ومبا ان املستدعي لم يبني باقي االقالم التي أدلى بحصول مخالفات
فيها جلهة فرز االصوات كما لم يوضح ماهية تلك املخالفات،
ومبا ان كافة األسباب املدلى بها مستوجبة بالتالي الرد لعدم ثبوتها
وعدم قانونيتها وعدم صحتها.
لهــذه األســباب
وبعـد املداولـة،
يقرر املجلس الدستوري باإلجماع:
ً
أوال :في الشكل
ق��ب��ول امل��راج��ع��ة ل���وروده���ا ض��م��ن امل��ه��ل��ة ،م��س��ت��وف��ي�� ًة ج��م��ي��ع الشروط
القانونية.
ثاني ًا :في األساس
 - 1احتساب نتيجة االقتراع في قلم كرك نوح رقم  87وبالتالي اضافة
 221صوتًا إلى مجموع األص��وات التي نالها املستدعي وإضافة
 175صوتاً إلى مجموع األصوات التي نالها املستدعى ضده.
 - 2رد طلب الطعن املق ّدم من السيد الياس سكاف.
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ثالث ًا
ابالغ هذا القرار إلى املراجع املختصة واملستدعي.
رابع ًا
نشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
قـراراً صـدر في 2009/11/25
األعضــاء:
صالح مخيبر
زغلول عطيه

الصمد
سهيل عبد ّ
أنطوان خير

أسعد دياب

توفيق سوبره

انطوان مس ّره

أحمد تقي الدين

نائب الرئيس

الرئيس

طارق زياده

عصـام سـليمان
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رقم القرار2009/29 :
تاريخ2009/11/25:
رقم املراجعة/10 :و2009/
ا ملست ـ ـ ــد ع ـ ـ ــي  :السيد رضا امليس ،املرشح اخلاسر عن املقعد املخصص
للطائفة السن ّية في دائرة زحلة االنتخابية ،في االنتخابات
النيابية العامة التي جرت في .2009/6/7
املستدعى ضده :ال��س��ي��د ع��اص��م ع��راج��ي ،ال��ن��ائ��ب امل��ع��ل��ن ف���وزه ع��ن املقعد
عينه.
ا ملـ ـ ـ ـ ـ ــو ضـ ـ ـ ـ ــو ع  :الطعن في صحة نيابة املستدعى ضده.
ان املجلس الدستوري،
امللتئم في مقره بتاريخ  2009/11/25برئاسة رئيسه الس ّيد عصام
سليمان وحضـور نائب الرئيس الس ّيد طارق زيـاده والسـاده األعضاء أحمد
تقي الديـن ،انطوان مسـ ّره ،انطوان خيـر ،زغلول عطيـه ،توفيق سـوبره ،أسـعد
الصمد وصالح مخيبر.
دياب ،سهيل عبد ّ
وبعد االطالع على ملف املراجعة وتقرير العضوين املقر َرين والتحقيق
املجرى من قبلهما واالفادات الواردة من املديرية العامة لألحوال الشخصية،
ت��ب�ين ان امل��س��ت��دع��ي ال��س��ي��د رض��ا امل��ي��س ق��د ت��ق�� ّدم مب��راج��ع��ة سجلت
ف��ي دي��وان املجلس ف��ي ت��اري��خ  2009/7/7يطعن مبوجبها ف��ي صحة نيابة
املستدعى ضده السيد عاصم عراجي ،طالباً قبول مراجعته في الشكل ،وفي
األس��اس اع�لان ع��دم صحة نيابة املستدعى ض��ده وإبطالها وبالتالي اعالن
فوز املستدعي باملقعد املخصص للمسلمني السنّة في دائرة زحلة االنتخابية،
واستطراداً ف��رض اع��ادة اج��راء االنتخابات للمقعد احملكي عنه ،مدلياً مبا
يأتي:
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ً
أوال :في مخالفة قانون االنتخابات وخاص ًة املادتني  68و 71منه
ي���درج م��س��ت��دع��ي ال��ط��ع��ن حت��ت ه���ذا ال��ع��ن��وان م��ا ي��دع��ي ح��ص��ول��ه من
مخالفات من قبل املطعون في صحة نيابته وهي:
أ  -إثارة النعرات الطائفية واملذهبية
وتتمثل ه��ذه اإلث��ارة ،حسب ما ورد في مراجعة الطعن ،باستنهاض
الشعور الطائفي وامل��ذه��ب��ي ف��ي مدينة زح��ل��ة ع��ن ط��ري��ق اإلستئثار بالرموز
الدينية واإلستعانة بها من مثل وضع صورة متثال السيدة العذراء على لوحته
اإلعالنية ،كما وصورة غبطة البطريرك املاروني.
ه��ذا ب��االض��اف��ة إل��ى ال��ب��ي��ان��ات وامل��ن��اش��ي��ر ال��ت��ي و ّزع��ه��ا ح��زب القوات
اللبنانية ،واملتضمنة عبارات تبث روح الفتنة والتخويف من حكم والية الفقيه،
فض ً
ال عن تصريحات من بعض املفتني وتصريح صادر عن غبطة البطريرك
املاروني يحذر من فوز لوائح املعارضة.
ب  -التشهير واإلفتراء
وفي هذا يقول مستدعي الطعن ان الئحة «زحلة بالقلب» التي ينتمي
اليها املطعون في صحة نيابته ،أقدمت على التشهير بالطاعن واالفتراء عليه
واالس��اءة إلى سمعته عن طريق األضاليل واألكاذيب .ويدخل في هذا الباب
أيضاً ما ّ
مت نشره على كل من املوقعني االلكترونيني التابعني حلزبي الكتائب
اللبنانية والقوات اللبنانية.
فض ً
ال عما ص ّرح به السيد عاصم عراجي إلى كل من تلفزيوني املستقبل
و ،MTVمورداً نصوص الكالم املنسوب إلى املطعون في صحة نيابته.
ج  -في التزوير والتحريف والتخوين والقدح والذم
يدلي مستدعي الطعن بأن تصريح أحد املرشحني في حينه ،حليف
املطعون في صحة نيابته ،املتضمن اتهاماً ملستدعي الطعن ورفاقه في الالئحة
انهم ميثلون احملور السوري االيراني ،هو قول يدخل في باب التزوير والتحريف
والتخوين والقدح والذم.
ثاني ًا :في عمليات الرشوة
يدلي مقدم الطعن بأن الرشوة االنتخابية وشراء األص��وات كانا من
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أكثر االخ��ب��ار شيوعاً ورواج���اً حتى تداولها االع�لام احمللي واألجنبي األمر
املعتبر قرينة على حصولها.
مرتش أمام
اال ان مقدم الطعن يعلن في املقابل عجزه عن اإلتيان بأي
ٍ
املجلس امن��ا ه��و يسند ادع���اءه إل��ى دالئ��ل ،منها حتويل مبلغ  240مليار ليرة
لبنانية من املصرف املركزي إلى بنك البحر املتوسط فرع شتورة أو زحلة في
 ،2009/6/5متسائ ً
ال من سحب هذه املبالغ وألي غاية ،منوهاً ان اإلجابة عن
هذه األسئلة تتيح للمجلس التوصل إلى احلقيقة مبوجب سلطته االستقصائية.
كما ان مقدم الطعن أبرز صور محاضر حتقيق من قبل فصيلة درك
زحلة معتبرا انها تثبت حصول أعمال رشوة.
ثالث ًا :استقدام اللبنانيني من اخلارج
ف��ي ه��ذا ال��ص��دد ي��ق�� ّر م��ق��دم ال��ط��ع��ن ب��ح��ق امل��رش��ح أو امل��رش��ح�ين في
استقدام الناخبني من اخلارج شرط ادراج نفقات استقدامهم ضمن نفقات
احلملة االنتخابية.
اال انه في الوقت نفسه ،وفي قول معاكس ،يدلي ان ما فعلته الالئحة
التي ينتمي اليها املطعون في صحة نيابته باستقدامها اللبنانيني من اخلارج
وتسديدها نفقاتهم هو مبثابة رش��وة انتخابية حلملهم على التصويت لهذه
الالئحة ،ودون ان يرد ذكر هذه املبالغ في بيان النفقات .ويضيف ان دليله
على قوله هو ان هذا األم��ر أصبح من الشائع واملشهور ،مق ّدراً ما صرفته
الئحة املطعون في صحة نيابته مببلغ  30مليون دوالر أميركي.
رابع ًا :في ممارسة التضييق على الناخبني ومنعهم من الوصول إلى
أقالم االقتراع
ينسب مقدم الطعن إلى العملية االنتخابية انها كانت مشوبة بعيب
أساسي وخطير مت ّثل في صرف النفوذ واستعمال السلطة وقيام أحد االجهزة
املعروفة الوالء ألحد التيارات النافذة بتجنيد آالف بلباس مدني توزعوا على
أق�لام االقتراع ومارسوا ضغوطاً على الناخبني املعروفني بوالئهم ملستدعي
الطعن ،مورداً بعض األسماء طالباً االستماع اليهم لتبيان احلقيقة.
ك��ذل��ك ي��ق��ول الطاعن ان مندوبي الالئحة ال��ت��ي ينتمي اليها أثبتوا
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عشرات املخالفات وهي مثبتة في محاضر أقالم االقتراع طالباً حتليل تلك
املخالفات بعد ان ذكر منوذجاً منها على حد قوله ،وذل��ك لبيان أثرها على
صحة ونزاهة العملية االنتخابية.
فصلها أفقدت الكثير من
ويختم الطاعن بقوله ان املخالفات التي ّ
الناس حريتهم في االختيار ومنعتهم باإلكراه واإلره��اب ووسائل الرعب من
املشاركة في تقرير مصير السلطة التشريعية ،وخالفا القتناعاتهم ،فكان من
جراء ذلك انتقال آالف األصوات من جهة مستدعي الطعن إلى جهة منافسه
املطعون في صحة نيابته.
وأضاف ان نسبة االقتراع التي بلغت  83%في أقالم وتد ّنت إلى نسبة
 30%في أقالم أخرى هو أمر يدعو إلى التساؤل ويثير الريبة.
خامس ًا :املخالفات املرتكبة من السلطة املوجلة باألعمال االنتخابية
هي:
أ  -مخالفة أحكام املادة  35من القانون رقم 2008/25
وفي هذا املجال ينسب إلى جلان القيد عدم االستجابة لطلبات الالئحة
التي ينتمي اليها ،والرامية إلى قيد أسماء لم ترد في القوائم االنتخابية.
ب  -مخالفة أحكام املادة  27من القانون رقم 2008/25
وتتمثل هذه املخالفة في اي��راد أسماء عدة عائالت على رقم سجل
واحد ،وقد أورد أسماء بعض هذه العائالت.
ج  -مخالفة أحكام املادة  25من القانون 2008/25
وهذه املخالفة ناشئة عن استحداث سجالت نفوس جديدة لم تكن واردة
في قوائم سنة  ،2005حيث جرى األمر بصورة مبهمة وخالفاً للقانون.
د  -املخالفة في تصحيح القوائم االنتخابية خارج األصول املعتمدة
قانوناً بإضافة أسماء  15918ناخباً خالفاً ألحكام املادة  37من القانون رقم
.2008/25
يدلي الطاعن ان القائمة االنتخابية جتمد في  30آذار من كل سنة
ويبقى معموالً بها حتى  30آذار من السنة التي تليها،
وان املديرية العامة لألحوال الشخصية أرسلت قوائم الناخبني قبل
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 10شباط  2009ثم قامت بتجميد القوائم في  30آذار  2009بعد ان أجرت
فيها التصحيحات التي أضافتها جلنة القيد،
وانه تبني إضافة  15918إسماً عفواً بدون أي طلب ودون قرار من
جلنة القيد،
وان بعض األسماء املضافة يعود إلى متوفني أو قاصرين مما يشكل
دلي ً
ال على عدم تقدمي أي طلبات تصحيح،
وانه تبني ان اإلضافات متت بناء على تعميم من وزير الداخلية ،اال
ان هذا التعميم هو مخالف للقانون ،وقد س ّهل هذا التعميم اجراء إضافات
وتعديالت دون اتباع األصول املفروضة مبوجب املادتني  35و 36من القانون
.2008/25
وان��ه ،وان ك��ان أم��ر ابطال ه��ذا التعميم من صالحية مجلس شورى
الدولة ،فانه يبقى للمجلس الدستوري أمر الرقابة على العملية االنتخابية في
حال ّ
مت التالعب عن طريق املناورات االحتيالية ،مثل االستناد إلى تعميم وزير
الداخلية إلجراء إضافات خارج الوسائل احملددة قانوناً.
سادس ًا :في املخالفات احلاصلة في فرز األصوات
يدلي الطاعن بحصول عشرات املخالفات أثناء عملية فرز األصوات،
وه��ي مخالفات كانت موضع اع��ت��راض من مندوبي الطاعن ال��ذي دون هذه
االع��ت��راض��ات ف��ي محاضر ال��ف��رز ،ق��ائ ً
�لا ان وزارة الداخلية رفضت تزويده
بنسخ عن ه��ذه احمل��اض��ر ،وم��ع��دداً أب��رز ه��ذه املخالفات ومنها ما حصل في
قلم الراسية الفوقا رقم  61بنقل املغلف من غرفة رقم  1إلى غرفة رقم 2
مفتوحاً األمر الذي أثار إشكاالً حسمه رئيس اللجنة العليا باحتساب القلم
وفرز نتيجته.
سابع ًا :في تعذر إحصاء نتائج املقترعني
ومفاد هذا األمر ان املخالفات العديدة احلاصلة في أقالم االقتراع
ول��دى جل��ان ال��ف��رز ،ح��ال��ت دون ب��ي��ان ع��دد املقترعني ف��ي دائ���رة زح��ل��ة فجاء
محضر جلنة القيد العليا خالياً من ذكر هذا العدد ،وفي هذا الدليل القاطع
على التالعب الكبير أو في أسوأ االحتمال اخلطأ في احتساب األصوات.
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ثامن ًا :في أسباب الطعن القانونية
بعد ان يطلب الطاعن قبول استدعائه في الشكل ،ينتقل إل��ى بيان
األس��ب��اب القانونية التي تعيب ف��ي رأي��ه العملية االنتخابية وت��وج��ب إبطال
نيابة السيد عاصم عراجي ،مسنداً إ ّياها إلى األقوال املعروضة أعاله وهي
التالية:
أ  -م��ن��اورات غ��ش تعيب العملية االنتخابية وال��ت��ي منها احلمالت
االفترائية الدعائية ف��ي وس��ائ��ل االع�لام التي ل��م تلتزم احل��دود والضوابط
املفروضة قانوناً في املادة  68من قانون االنتخابات فأقدمت على نشر القدح
وال��ذم والتشهير وتلفيق التهم واستعمال الشتائم وإث��ارة النعرات الطائفية
واملذهبية ودون تأمني مبدأ املساواة بني املرشحني املتنافسني وإتاحة مجال
الرد للطاعن.
ب  -في ان هذه املناورات احملكي عنها هي أيضاً كاذبة وتعيب العملية
االنتخابية وق��د مت ّثل ه��ذا الكذب في حمالت دعائية غشاشة بإطالق تهم
بأمور لم حتدث إطالقاً ،وهذه املناورات مدانة وان لم تصدر عن املرشح نفسه
أو كان له يد في إطالقها ،امنا يكفي ان يكون قد استفاد منها.
ج  -ح��ص��ول ه���ذه امل����ن����اورات ف���ي ال��س��اع��ات األخ���ي���رة م���ن احلملة
االنتخابية
وفي هذا الصدد ان بث وإذاعة ونشر نداء غبطة البطريرك املاروني
والرئيس أمني اجلم ّيل في اللحظات األخيرة من العملية االنتخابية األمر الذي
لم يتمكن معه الطاعن من الرد ،وملا ملوقعهما املعنوي والديني والسياسي من
أثر معنوي ،يشكل عيباً عندما يكون له تأثير حاسم في النتيجة كما هي احلال
وصحتها.
بالنسبة للطاعن ،وبالتالي تفقد العملية االنتخابية صدقيتها
ّ
د  -بطالن العملية االنتخابية نتيجة الضغوط التي رافقتها وعمليات
االكراه والرشوة التي شابتها
ومن هذه الضغوط وجهها املادي املالي املتمثل بشراء األصوات ،ومنها
الضغوط الدينية التي متارسها السلطات الدينية كون البيئة اللبنانية مهيأة
لقبول مثل هذه الضغوط واالمتثال لها .وأهم هذه الضغوط بالتحديد موقف
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وبيان غبطة البطريرك املاروني.
هـ  -عدم االستجابة لطلب الالئحة التي ينتمي اليها الطاعن إدراج
أسماء ساقطة سهواً من القوائم االنتخابية
و  -التعميم الصادر عن وزير الداخلية بشأن تنقيح القوائم االنتخابية
وتصحيحها والذي أسفر عن إضافة  15918إسماً على القوائم خالفاً لألصول
ومع العلم بأن التعميم بحد ذاته مخالف للقانون
ز  -جت��اوز سقف االن��ف��اق االنتخابي كما هو محدد قانوناً من قبل
املطعون في صحة نيابته
وخلص الطاعن إلى القول ،انه بالرغم من الفارق في األصوات بني
الطاعن ومنافسه الفائز ،فإن املخالفات املعددة من قبله جسيمة وخطيرة
تؤدي إلى إبطال العملية االنتخابية.
كما أورد الكثير من االجتهادات واآلراء التي تؤيد وجهة نظره ،طالبا
في النتيجة قبول مراجعته شك ً
ال وف��ي األس��اس ابطال النيابة املطعون في
صحتها ومن ث ّم اعالن فوزه واال استطراداً فرض اعادة االنتخابات للمقعد
املخصص للمسلمني السنّة.
تاسع ًا :وتبني ان املستدعى ضده ق ّدم الئحة مالحظات ودفاع مدلياً
مبا يأتي:
أ  -انه ينبغي رد املراجعة شك ً
ال ألن وكالة احملامي موقع املراجعة ال
تتضمن اسم املطعون في صحة نيابته وألن التوكيل يتناول الطعن في صحة
االنتخابات وليس بنيابة الفائز األم��ر غير املقبول ام��ام املجلس الدستوري،
وأيضاً ألن الطعن مج ّرد من كل اثبات ،وأكثر ألن الفارق في األص��وات بني
الطاعن واملطعون في صحة نيابته كبير جداً األمر الذي يؤدي إلى رد الطعن
شك ً
ال .
ب  -انه ال اثبات على صحة الطعن ،وان املستندات املبرزة من الطاعن
ليست رسمية بل ان بعضها صادر عن اجلهة التي ينتمي اليها الطاعن فال
يجوز األخذ بها.
وان��ه وان ك��ان املجلس الدستوري يتمتع بسلطة واسعة في التحقيق
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فانه ليس من شأن هذا األمر ان يغير في قواعد االثبات امللقى على عاتق
املدعي عمال بالقاعدة العامة.
ج  -ان ما يدلي به الطاعن من أقوال باالستناد إلى ما هو شائع ،تبقى
أق��واالً ال يؤخذ بها في مجال االثبات وخاصة جلهة ما أدلى به الطاعن من
حصول رشوة واستقدام الناخبني من اخلارج وتدخل أحد االجهزة األمنية.
د  -وان ما أثاره الطاعن من شك حول نسبة املقترعني ان ازدياداً أو
نقصاناً ال ميكن اعتباره إثبات على وجود رشوة أو حصول ضغوط.
وان النتائج تدحض هذا القول ،اذ ان الطاعن يذكر انه ّ
مت عرقلة االقتراع
في األق�لام الشيعية ،امن��ا يتبني من النتيجة ان الطاعن ن��ال في ه��ذه األقالم
 15834صوتاً في حني ان املطعون في صحة نيابته لم ينل سوى  448صوتاً.
هـ  -ان صورة السيدة العذراء وكذلك صورة غبطة البطريرك املاروني
ال تثيران أي نعرة طائفية ،اذ ان الصورة األول��ى هي مبثابة جزء من صورة
زحلة ،والبطريرك هو مرجعية وطنية لكل اللبنانيني.
و  -ان ال ع�لاق��ة للمطعون ف��ي صحة نيابته باملناشير امل��وزع��ة من
أح��زاب ال ينتمي هو اليها في حني ان التصريحات املنسوبة إلى رج��ال دين
امنا تتضمن مبادئ وطنية عامة.
ز  -ان محاضر التحقيقات امل��ج��راة م��ن قبل فصيلة درك زحلة ال
تتضمن أي اثبات على حصول رش��وة ،وان��ه أي املستدعى ض��ده لم يستقدم
أحداً من اخلارج.
ح  -انه ال صحة ملا يدلي به الطاعن من مخالفات يدعي حصولها في
األقالم ولدى جلان الفرز وهي غير ثابتة وغير مدونة في احملاضر العائدة
لألقالم.
ط  -رداً ع��ل��ى م��ا أث���اره ال��ط��اع��ن جل��ه��ة التعميم ال��ص��ادر ع��ن وزير
الداخلية والتصحيح الذي مت في القوائم االنتخابية – يقول املستدعى ضده
ان الطعن في هذا األم��ر يخرج عن صالحية املجلس الدستوري ألنه يتعلق
باألعمال التمهيدية ،وان التصحيح احملكي عنه جرى خالل املهلة القانونية
ووفقاً لألصول وان التعميم ه��ذا قد أضحى مبرما لعدم الطعن فيه خالل
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املهلة القانونية امام املرجع املختص.
ي  -ان امل��س��ت��ن��دات امل��ب��رزة م��ن ال��ط��اع��ن غ��ي��ر رس��م��ي��ة وال مت��ت إلى
املطعون في صحة نيابته أو الطعن املقدم ضده بأي صلة فض ً
ال عن انها غير
مثبتة لهذا الطعن.
ك  -ان الطاعن نفسه قد خالف قانون االنتخابات وأث��ار النعرات
الطائفية وافترى وكذب في اللوحات العائدة لالئحة التي ينتمي اليها وفي
بعضها اتهام للمطعون في صحة نيابته ورفاقه في الالئحة بالسرقة وبالفساد
وغيرها من التهم.
ل  -انه ال يجوز اثبات عكس احملاضر الرسمية ومضمونها بالب ّينة
الشخصية.
وف��ي اخل��ت��ام ط��ل��ب رد ال��ط��ع��ن ش��ك ً
�لا ف��ي ح��ال ت��ب�ين ع��دم استيفائه
الشروط القانونية ،واال رده شك ً
ال لألسباب التي أوردها في دفاعه واال رده
أساساً لعدم الصحة واجلدية والقانونية ولعدم الثبوت ،مؤيداً طلباته بالكثير
من االجتهادات واآلراء القانونية.
عاشراً :في اإلستماع إلى الفريقني
وتبني ان املقر َرين استمعا إلى الفريقني ود ّونت أقوالهما في محضرين
على حدة.
أ  -وتبني من االستماع إلى أقوال الطاعن:
انه بالنسبة إلى التجييش الطائفي فقد أق ّر الطاعن ان هذا
األمر كان من أكثر من جهة.
وان اإلدعاء بنقل الناخبني من اخلارج كان معروفاً لدى اجلميع
وبالتواتر.
ل��دى ال��س��ؤال ع��ن معرفته بنقل  240مليار ل��ي��رة لبنانية إلى
بنك البحر املتوسط وصرفها لغايات انتخابية ومدى ثبوت هذا
األمر ،أجاب الطاعن بأن هناك خطأ في الرقم  240واحلقيقة
انه  24مليار وهو يص ّر على ما ورد في الطعن امنا ليس لديه
شيء يضيفه.
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وعن السؤال هل يعتبر ان خطاب البطريرك صفير كان بدافع
طائفي وتأثير طائفي أم انه كان بدافع ولغاية سياسية وطنية،
أج��اب الطاعن ان رأي��ه (اي البطريرك صفير) سياسي وغير
طائفي.
ب  -ام��ا املطعون ف��ي صحة نيابته فقد اكتفى مب��ا ورد ف��ي الئحة
املقدمة منه بواسطة وكيله.
املالحظات
ّ
حادي عشر :في محاضر فرز األصوات
وتبني انه لدى االط�لاع على محاضر فرز األص��وات ومحاضر أقالم
االقتراع وجلان القيد املرسلة من وزارة الداخلية ،ان قلم كرك نوح  87لم يتم
فرزه من قبل جلنة القيد االبتدائية وقد بقي املظروف احملتوي على احملضر
مختوما بالشمع األحمر وبالتالي لم يتم احتساب نتيجة هذا القلم.
وتبني انه مت فض املظروف احملكي عنه واالطالع على محتوياته ،وبعد
التثبت من النتيجة يرى املقرران إضافة األص��وات التي نالها املرشحان إلى
النتيجة النهائية.
وتبني ان الطاعن نال في هذا القلم  205أصوات في حني نال املطعون
في صحة نيابته  175صوتاً.
ثاني عشر :في التحقيقات املجراة
وتبني انه في سبيل جالء احلقيقة حول الزيادة احلاصلة في القوائم
االنتخابية ومعرفة ما اذا كان قد مت اجراء معامالت تبديل مكان ونقل قيود
وج��ه حضرة رئيس املجلس الدستوري
نفوس بصورة مخالفة للقانون ،فقد ّ
كتاباً إلى معالي وزير الداخلية برقم /41ص في تاريخ  2009/9/8طالباً:
«االفادة عما اذا كان قد جرى نقل نفوس إلى دائرة زحلة االنتخابية
من دوائر أخرى مبقتضى قرارات صادرة عن وزارة الداخلية وفي حال االيجاب
بيان تاريخها وتاريخ امتام نقل النفوس واألساس القانوني الذي أسندت اليه،
وعما اذا كان قد مت نقل نفوس منذ سنة  2005وما هو عدد املنقول قيدهم
وهل روعيت في عمليات النقل األصول املفروضة في املادة  40من القانون
الصادر في  1951/12/7وإطالع املجلس الدستوري على عدد املقترعني من
الذين مت نقل قيدهم وفقا ملا تق ّدم.
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وكذلك اإلفادة عن سبب ورود أسماء لعائالت مختلفة في سجل واحد
في ذات البلدة وبيان ما اذا كانت هذه القيود مستوفية الشروط القانونية
وعن سبب وجود أرقام سجل جديدة في دائرة زحلة االنتخابية وهل استوفى
ذلك األصول القانونية».
وقد وردت اإلف��ادة املطلوبة مع املستندات املؤيدة لها وض ّمت صورة
عنها إلى هذا امللف.
كما ّ
مت ضم صورة عن إفادة كل من املدير العام لألحوال الشخصية
ورئيسة دائرة نفوس البقاع ومأمور نفوس زحلة املستمعني في املوضوع عينه
في املراجعة رقم /5و 2009/املقدمة من السيد حسن يعقوب.
وتبني أيضا ان املدير العام لألحوال الشخصية قد أودع املجلس بيانا
بعدد الناخبني في دائ��رة زحلة االنتخابية وفقا للمذاهب ويظهر الفارق في
العدد ما بني املرحلة األول��ى ،أي القوائم األول��ي��ة ،وب�ين املرحلة الثانية ،أي
القوائم النهائية ،بعد اجراء جميع التصحيحات عم ً
ال باملادة  35من قانون
االنتخابات وما يليها ،وذل��ك في جميع الدوائر االنتخابية في لبنان ،ومنها
زحلة ،وقد ضمت صورة عنه إلى ملف هذه املراجعة.
وت��ب�ين م��ن ه��ذا ال��ب��ي��ان األخ��ي��ر ان اإلض��اف��ات احل��اص��ل��ة ف��ي القوائم
االنتخابية ق��د ّ
مت��ت مبوجب ق���رارات ص���ادرة أص���والً ع��ن جلنة القيد وعدد
هذه القرارات  127مر ّقمة من ( )1إلى ( )127وهي تتناول كل التصحيحات
واإلض����اف����ات وال��ش��ط��وب��ات ال��ت��ي ج���رت ع��ل��ى ال���ق���وائ���م االن��ت��خ��اب��ي��ة لدائرة
زح��ل��ة ،كما ص��ار االط�ل�اع على ه��ذه ال��ق��رارات ال��ص��ادرة ف��ي 2009/3/12
و.2009/3/14
ـاء عليه
بن ـ ً
فـي الش ــكل:
مب��ا ان استدعاء الطعن مقدم ضمن املهلة القانونية ومستوف كل
شروطه الشكلية،
ومبا ان وكالة األستاذ يوسف سعدالله اخلوري عن املستدعي تتضمن
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��ص��ا يجيز للوكيل ال��ط��ع��ن ف��ي ص��ح��ة االن��ت��خ��اب��ات النيابية ال��ت��ي ج��رت في
ن ّ
 2009/6/7في دائرة قضاء زحلة وكل ما يتفرع عنها،
ومب���ا ان ال��ط��ع��ن ف��ي ص��ح��ة ن��ي��اب��ة امل��س��ت��دع��ى ض���ده ي��ت��ف��رع ع��ن تلك
االنتخابات ويكون بالتالي مجازاً للوكيل تقدميه،
ومبا ان طلب رد الطعن شك ً
ال لعدم توافر اإلثبات يخرج عن نطاق
الشكل ويدخل في األساس،
ومبا ان طلب رده شك ً
ال أيضاً للفارق الكبير في األصوات بني الطاعن
واملطعون في صحة نيابته ،فأن مثل هذا الفارق في األصوات ال يعتبر سبباً
لرد الطعن شك ً
ال.
فـي األسـاس:
أ  -في إثارة النعرات الطائفية
مبا ان مستدعي الطعن يدلي بأن املستدعى ضده ورفاقه في الالئحة
قد أقدموا على اإلستئثار بالرموز الدينية واالستعانة بصورة متثال السيدة
العذراء األمر الذي يشكل استنهاضاً للشعور الطائفي واملذهبي،
ومبا ان ال شيء كان يحول دون قيام املستدعي ورفاقه في الالئحة
من استعمال الرمز ذاته ،األمر الذي يدعو إلى القول ان ال استئثار بالرموز
الدينية وه��ي ليست موضع احتكار م��ن أح��د أو ألح��د ،وب��ص��ورة خاصة ألن
السيدة العذراء مكرمة لدى جميع الطوائف وامل��ذاه��ب ،فال تثير االستعانة
بصورتها أي نعرات طائفية أو مذهبية،
ومبا ان االدعاء باالستعانة برسم غبطة البطريرك املاروني أو بتصريح
له هو في غير محله ،ذلك ان مثل هذه االستعانة ال ميكن ان تثير النعرات
الطائفية فض ً
ال عن توافر امكانية االستعانة برسمه جلميع األفرقاء،
ومبا ان املستدعي قد ص ّرح لدى استماعه من قبل املقر َرين ان تصريح
غبطة البطريرك ميثل رأيا سياسياً وليس طائفياً ،فأنه ال ميكن القول ان هذا
التصريح يثير النعرات الطائفية،
ومب��ا ان��ه ف��ي ك��ل ح��ال ل��م يثبت ان االستعانة ب��ص��ورة متثال السيدة
العذراء أو برسم غبطة البطريرك املاروني ،أو انه كان لتصريح غبطته تأثير
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واضح وحاسم في تقرير نتيجة االنتخابات.
ّ
والذم
ب  -في التشهير واالفتراء والقدح
مبا ان مستدعي الطعن ينسب األق��وال التي تشكل تشهيراً وافترا ًء
وقدحاً وذماً إلى أشخاص آخرين وليس إلى املستدعى ضده بالذات،
ومبا ان املستدعى ضده ال يسأل عن تصريحات وبيانات غير صادرة
عنه ولم يتبني انه استفاد منها أو كانت نتيجة تواطؤ بينه وبني قائلها،
ومبا ان ما ينسبه املستدعي من أقوال صادرة عن املستدعى ضده هو
في غير محله ،اذ من مراجعة املستند ( )10املرفق باستدعاء الطعن والذي
يستند اليه الطاعن ،يتبني ان هذه األقوال صادرة عن مرشح آخر هو النائب
نقوال فتوش،
ومب��ا ان��ه في ض��وء ما تقدم ال ميكن ال��رك��ون إل��ى جدية ه��ذا السبب
وتأثيره في العملية االنتخابية،
ج  -في الرشوة
مبا ان ما يدعيه الطاعن من وجود رشوة للناخبني يبقى مجرداً عن
ك��ل اث��ب��ات ،اذ ه��و يعتمد على ال��ش��ائ��ع وع��ل��ى وس��ائ��ل االع�ل�ام ال��ت��ي ال ميكن
اعتبارها أدلة ثبوتية.
ومبا ان الطاعن نفسه يقر في استدعاء الطعن املقدم منه انه ال يسعه
اثبات الرشوة واحضار املرتشني أمام املجلس الدستوري ،بل هو يبني أقواله
على استنتاجات ،غير مؤيدة بأي دليل،
ومبا انه يذكر في طعنه انه مت حتويل مبلغ  240مليار ليرة لبنانية إلى
أحد املصارف في البقاع دون ان يجزم مبكان الفرع اذ يقول هو في شتورا
أو زحلة ليصرف هذا املبلغ من ثم على احلملة االنتخابية للمستدعى ضده
ورفاقه في الالئحة ،ليعود بعد ذلك ويصحح لدى استماعه من قبل املقر َرين
ان املبلغ هو ( )24مليار وليس ( )240مليار ودون ان يقدم أي ب ّينة أو بدء ب ّينة
على ذلك ،مت ّكن املجلس من التحقيق في هذا األمر،
ومبا ان صور احملاضر العائدة للتحقيقات التي أجراها عناصر فصيلة
درك زحلة ال تثبت وجود أي رشوة،
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ومبا انه في ضوء ما تقدم ال يسع املجلس الدستوري ان يباشر أي
حتقيق لعدم وجود أي دليل أو بدء دليل،
د  -في التضييق على الناخبني
مبا ان ما أدلى به مستدعي الطعن بقي مفتقراً إلى عنصر االثبات
أو أقله بداية الدليل،
ومبا انه لدى التدقيق في األسماء التي ادعى الطاعن ان أصحابها
منعوا من الوصول إلى أقالم االقتراع ،تبني ان أصحاب بعض هذه األسماء
قد اقترعوا فع ً
ٍ
متوف منذ زمن ،األمر الذي يثبت عدم صحة
ال وان بعضهم
ما يدعيه الطاعن،
هـ  -في املخالفات في العمليات االنتخابية
مبا ان الطاعن أدل��ى بحصول مخالفات في أق�لام ( 127اإلن��اث -
جديتا 106 ،بر الياس 216 ،مجدل عنجر 166 ،سعدنايل) وبحصول عمليات
لعرقلة االقتراع في األقالم الشيعية ،واختفاء قلم كرك نوح  87وعدم احتساب
نتيجته ،
ومبا انه تبني عدم وجود أو تسجيل أي اعتراض على محاضر هيئة
األقالم املبينة سابقاً املدعى حصول املخالفات فيها،
ومبا انه تبني انه في األقالم الشيعية املشار اليها نال الطاعن 15834
صوتاً في حني ان املطعون في نيابته لم ينل سوى  448صوتاً األمر الذي ينفي
حصول عرقلة موجهة ضد الطاعن،
ومبا انه من ناحية أخرى ،وعلى فرض صحة ادعاءات الطاعن بوجود
هذه املخالفات ،فأنه ليس من شأنها ان تع ّدل في النتيجة ذلك ان الفارق في
األصوات بني املرشحني ،الفائز واخلاسر ،بلغ  8418صوتاً،
ومب��ا ان��ه تبني ان قلم ك��رك ن��وح  87ل��م يتم ف��رزه فع ً
ال وبالتالي لم
حتتسب نتيجته ،فأنه بعد فرزه تبني ان الطاعن نال فيه  205أصوات فيما
نال املستدعى ضده  175صوتاً وينبغي احتسابها،
و  -في املخالفات املرتكبة من قبل السلطة املوجلة باألعمال االنتخابية
مبا ان ما يدلي به الطاعن من مخالفات امن��ا هو يدخل في نطاق
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األعمال التمهيدية وهو ليس من صلب العملية االنتخابية،
ومب��ا ان الطعن في ه��ذه املخالفات ال يدخل في اختصاص املجلس
ال��دس��ت��وري م��ا ل��م ي��راف��ق��ه��ا غ��ش أو ت��زوي��ر وم���ن ش��أن��ه��ا ال��ت��أث��ي��ر ف��ي نزاهة
االنتخابات،
ومبا ان حصول الغش أو التزوير غير ثابت،
ومبا انه تبني من التحقيق ومن االف��ادات اخلط ّية املرسلة من وزارة
الداخلية ان الزيادة في عدد األسماء ال��واردة في القوائم االنتخابية مردها
تصحيح القوائم ضمن املهلة القانونية والتزاما بالشروط القانونية ومبوجب
قرارات صادرة عن جلنة القيد،
ز  -في جتاوز السقف احملدد قانوناً للنفقات االنتخابية
مبا انه ال إثبات على حصول جتاوز لسقف النفقات احملدد قانوناً،
ومب��ا ان تقرير الهيئة املشرفة على االنتخابات يفيد ان املستدعى
ض��ده ل��م يتجاوز ه��ذا السقف وف��ق��اً للبيانات واملستندات امل��ب��رزة منه على
مسؤوليته ،واملقترنة بتوقيع مراقب النفقات،
ح  -في املخالفات احلاصلة في فرز األصوات
مبا ان الطاعن يدلي ان��ه ّ
مت��ت عشرات املخالفات في عمليات فرز
األصوات ،مشيراً إلى واحدة منها تتعلق بقلم الراسية الفوقا رقم  61عندما
ّ
مت تسليم احملضر إل��ى غرفة القيد رق��م  1وتبني للقاضي ان��ه يعود للغرفة
رقم  2فأرسله إلى مرجعه مفتوحاً فرفض القاضي تسلّمه وبقي األمر بني
مد وجزر حتى أق ّر رئيس اللجنة العليا جواز فرزه واحتسابه من قبل رئيس
الغرفة رقم ،2
ومبا انه يتبني من االطالع على احملاضر العائدة للقلم املشار اليه ان
الفرز قد مت وفقا لألصول ومت إعالن النتيجة على ذلك األساس،
ومبا ان الطاعن لم يبينّ ماهية املخالفات التي يدعي حصولها في
أقالم أخرى ولم يذكرها بالتحديد حتى يتمكن املجلس الدستوري من إعمال
رقابته،
ومبا ان كل األسباب املدلى بها تكون واحلالة كما ب ّينا أعاله مستوجبة
الرد لعدم ثبوتها وعدم قانونيتها.
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لهــذه األســباب
وبعـد املداولـة،
يقرر املجلس الدستوري باإلجماع:
ً
أوال :في الشكل
قبول الطعن لوروده ضمن املهلة ،مستوفياً الشروط القانونية.
ثاني ًا :في األساس
 - 1تصحيح نتيجة االنتخابات بإضافة  205أص��وات إلى مجموع
األصوات التي نالها املستدعي وإضافة  175صوتاً إلى مجموع
األصوات التي نالها املستدعى ضده.
 - 2رد الطعـن برمته.
ثالث ًا
ابالغ هذا القرار إلى املراجع املختصة واملستدعي.
رابع ًا
نشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
قـراراً صـدر في 2009/11/25
األعضــاء:
صالح مخيبر
زغلول عطيه

الصمد
سهيل عبد ّ
أنطوان خير
نائب الرئيس
طارق زياده

أسعد دياب
انطوان مس ّره
الرئيس
عصـام سـليمان

توفيق سوبره
أحمد تقي الدين
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رقم القرار2009/30 :
تاريخ2009/11/25:
رقم املراجعة/14 :و2009/
ا ملستـ ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ــي  :السيد اميل كنعان ،املرشح اخلاسر عن املقعد املاروني
ف��ي دائ���رة امل�تن ف��ي دورة االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي ج��رت في
.2009/6/7
املستدعى ضدهم :املطعون في نيابتهم:
النائب ابراهيم كنعان
النائب نبيل نقوال
النائب سليم سلهب
املعلن فوزهم في االنتخابات التي جرت في 2009/6/7
عن ثالثة مقاعد للموارنة في دائرة املنت.
املطلوب ادخال ــه :غسان أسد األشقر املرشح اخلاسر في دائرة املنت عن
املقعد املاروني.
ا ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ض ـ ـ ـ ـ ــو ع :

الطعن في صحة انتخاب املستدعى ضدهم.

ان املجلس الدستوري،
امللتئم في مقره بتاريخ  2009/11/25برئاسة رئيسه الس ّيد عصام
سليمان وحضـور نائب الرئيس الس ّيد طارق زيـاده والسـاده األعضاء أحمد
تقي الديـن ،انطوان مسـ ّره ،انطوان خيـر ،زغلول عطيـه ،توفيق سـوبره ،أسـعد
الصمد وصالح مخيبر.
دياب ،سهيل عبد ّ
بعد االط�ل�اع على ملف امل��راج��ع��ة وع��ل��ى تقرير العضوين املقر َرين،
تبينّ أن املستدعي تق ّدم من املجلس الدستوري بتاريخ  2009/7/8مبراجعة
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سجلت في القلم حتت رقم /14و 2009/طعن فيها بصحة انتخاب املستدعى
ّ
ضدهم وطلب إدخال املرشح اخلاسر غسان أسد األشقر ،وأدلى تأييداً لطعنه
باألسباب اآلتية:
نتيجة األوضاع االنتخابية والسياسية في املنت التي سبقت االنتخابات
أحس التيار الوطني احلر تراجع شعبيته بسبب مواقفه السياسية وافتقاره
ّ
إلى تقدمي اخلدمات ملنطقة املنت فقرر اعتماد خطة مواجهة هدفها تضليل
الرأي العام وصرفه عن احلقيقة ،وهذه اخلطة متعددة اجلوانب تراوحت بني
إع�لام مضلل واتهامات كاذبة واف��ت��راءات ورواي��ات ملفقة وضغوط ورشاوى
وحملت هذه اخلطة بالتالي النواحي التالية:
 - 1تعدد املخالفات والتجاوزات اإلعالمية
اعتمد التيار الوطني احلر خطة إعالمية تضمنت إتهامات وافتراءات
وإثارة نعرات طائفية وغرائز واختالق روايات مضللة على شاشات التلفزيون
وبواسطة اإلنترنت باستعمال شعارات كاذبة وتشويه صورة املرشحني املتنافسني
نتيجة األوضاع االنتخابية والسياسية في املنت التي سبقت االنتخابات وبسبب
إحساس التيار الوطني احلر بتراجع شعبيته نتيجة مواقفه السياسية ،وضع
خطة مواجهة تضمنت إتهامات وافتراءات وإثارة على شاشات التلفزة وبواسطة
اإلنترنت باستعمال شعارات كاذبة وتشويه ص��ورة املرشحني املتنافسني مع
إعتماد القدح وال��ذم ،وكانت محطة  OTVهي األداة الرئيسية خلوض هذه
احلملة ،مما أفقد االنتخابات صدقيتها وسالمتها وش ّكل إنتهاكاً صريحاً
ألحكام املادة  68من قانون االنتخاب رقم  ،2008/25وأبرز هذه املخالفات
إقدام احملطة املذكورة على بث شريط مز ّور  Montageتض ّمن هجوماً منسوباً
إلى ميشال املر على الطائفة األرمنية لتحريض الناخبني األرمن عليه وعلى
الالئحة التي ينتمي اليها مم��ا ح��دا النائب ميشال امل��ر على تقدمي دعوى
جزائية بحق احملطة املذكورة واملسؤولني عنها ،كما ثابرت هذه احملطة على
ب��ث أخ��ب��ار ك��اذب��ة بحق منافسي التيار مم��ا أ ّث��ر على إرادة الناخبني وأرفق
املستدعي بطعنه قرصاً مدمجاً إلثبات ادعائه.
 - 2مخالفات وجتاوزات بعالمات تعريف وشكوك حول زيادة في عدد
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الناخبني األرمن واقتراع بهويات مزورة ونقل قيود
أورد امل��س��ت��دع��ي ان الئ��ح��ة ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي احل���ر ع��م��دت إل���ى وضع
عالمات تعريف على بعض أوراق االقتراع بذكر اسم املرشح الفائز بالتزكية
آغوب بقرادونيان ،ولذا اعتبرت رئيسة جلنة القيد العليا اضافة اسم النائب
بقرادونيان عالمة تعريف وأبطلت نتيجة االقتراع في القلم رقم  52وهذا
يجب ان يسري على باقي األق�لام وعلى املجلس ال��دس��ت��وري أن يبطل هذه
األوراق في األقالم كافة حيث بلغ عدد املقترعني مبوجبها  600مقترع ،كما
ان مخالفات وجت���اوزات أ ّدت إل��ى زي��ادة ع��دد أص��وات األرم��ن  2500صوت
باملقارنة مع انتخابات  2007الفرعية وهذه الزيادة مشكوك فيها فيقتضي
عدم احتسابها إلى حني التثبت من صحتها .وأضاف املستدعي ان معامالت
تبديل مكان االقامة حصلت بطريقة مخالفة للقانون وأب��رز بعض النماذج،
يضاف إلى ذلك وجود بطاقات مزورة تفسد العملية االنتخابية.
 - 3الضغوط والرشاوى والتهديدات وتأثيرها على نتائج االنتخابات
عرض املستدعي عدة حاالت عن هذه املخالفات وهي:
أ  -ضغوط على الناخبني من الطائفة السريانية متثلت بقضية
األب الياس العكاري الذي ارتشى ووزع أوراق��اً انتخابية على
أساس أنها مطلوبة من مطران السريان تأييداً للتيار الوطني
احل��ر وق��د تدخل امل��ط��ران واس��ت��رج��ع بعضاً م��ن ه��ذه األوراق،
ولكن عاد واعتذر من النائب ميشال املر على ما فعله ،اال انه
عاد صباحاً يوم االنتخاب وأعلن على شاشة  OTVأنه خطف
من قبل جماعة املر .وقد أ ّثر ذلك على شرعية انتخاب عدد
من السريان يجب حسمها من النتائج.
ب  -حتريض ناخبي بلدية املتني وال��ق��رى امل��ج��اورة من ج��راء إثارة
خالف قضائي على النطاق البلدي بني بتغرين واملتني مما أدى
إلى خسارة املر والئحته حوالي  300ناخب من ناخبي املتني
وجوارها.
ج  -تدخل جهاز أمني باالنتخابات واستغالل آليات الدفاع املدني.
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د-

هـ -

و-

ز-

أدل���ى ال��ط��اع��ن مب��خ��ال��ف��ات نتجت ع��ن ت��دخ��ل ج��ه��از أم��ن��ي في
االن��ت��خ��اب��ات باستعمال آل��ي��ات ال��دف��اع امل��دن��ي م��ن قبل الدفاع
املدني ملصلحة الناخبني املؤيدين للتيار الوطني احل��ر بحيث
س��لّ��م آل��ي��ات إل��ى م��ل��ت��زم ح��ف��ري��ات امل��درس��ة ف��ي بسكنتا لينفذ
أش��غ��االً إلتزمها ف��ي حفريات امل��درس��ة ،كما أق��دم على العمل
ملصلحة الئحة التيار الوطني احلر مما أكسب الئحة هذا التيار
 300ناخب يجب حسمها من النتيجة النهائية.
املخالفات والتجاوزات في األقالم التي يقترع فيها الشيعة في
برج حمود وغيرها
حصلت مخالفات ف��ي األق�ل�ام ال��ت��ي يقترع فيها ن��اخ��ب��ون من
الطائفة الشيعية في كل من برج حمود واجلديدة والبوشرية
وسد البوشرية ،نتجت عن شراء أص��وات وقد أبرزها برنامج
«الفساد» على محطة اجلديد وأرف��ق املستدعي ملفاً في هذا
املوضوع وطلب حسم أصوات الشيعة من الالئحة املنافسة له.
رشاوى وشراء أصوات في دكاكني خاصة
حصلت هذه الوقائع في دكاكني خاصة بشراء أصوات في كل
م��ن عينطوره وج��واره��ا واجل��دي��دة والبوشرية وس��د البوشرية
وبسكنتا وجوارها.
تقدمي خدمات للناخبني التابعني للتيار الوطني احلر عبر بلدية
بيت مري من قبل نائب رئيس البلدية
نسب الطاعن إلى نائب رئيس بلدية بيت مري انه قدم مساعدات
وخدمات خالل احلملة االنتخابية من ميزانية البلدية ملصلحة
الالئحة املنافسة بحيث صرف أكثر من مئتي مليون ليرة مما
أحلق خسارة بالئحة اإلنقاذ.
اإليذاء الشخصي املوجه إلى املستدعي بالذات واملتعلق باغتيال
شقيقه اللواء خليل كنعان
متثلت هذه املخالفة باستعمال عبارات مهينة بحق املستدعي
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بأماكن عامة مثل حيطان انطلياس وبكفيا واجلديدة والبوشرية
وس��د البوشرية على خلفية ان��ه حتالف م��ع م��ن اتهم باغتيال
شقيقه وق��د استعمل رئيس التيار الوطني ه��ذه الناحية على
شاشة تلفزيون  OTVالساعة  23.45مما حرم املستدعي حق
اجل��واب وق��د راج��ع احملطة ومقر رئيس التيار الوطني احلر
حيث كانت جت��رى املقابلة التلفزيونية الستعمال حقه بالرد
فكانت تقفل بوجهه الهواتف فأدى حرم املستدعي العديد من
األص��وات ،وخلص املستدعي إل��ى أن��ه في ح��ال ارت��أى املجلس
ال��دس��ت��وري حسم األص���وات امللغاة فيؤثر ذل��ك على األصوات
التي نالها املرشح اخلاسر غسان األشقر وال يحل بالتالي محل
من أبطلت نيابته مما يستدعي إدخاله في النزاع.
وطلـب املسـتدعي:
قبول الطعن شك ً
ال وإدخال السيد غسان األشقر وقبول املراجعة في
األساس وإعالن عدم صحة نيابة املستدعى ضدهم وإبطال نيابتهم وإجراء
إحتساب جديد للنتائج وإعالن فوز املستدعي أو على األقل إعادة االنتخاب
على املقاعد التي ستشفر تبعاً لهذا اإلبطال.
وتبينّ ان املستدعى ضده النائب ابراهيم كنعان أجاب مبا يلي:
ان السياسة اإلعالمية التي انتهجتها محطة  OTVهي سياسة
خاصة بها تقررها بنفسها وال عالقة للمستدعي ضده ولزمالئه
في الالئحة وال حتى حلزب التيار الوطني احلر برسم خطة
هذه احملطة اإلعالمية ال من الناحية السياسية أو االدارية أو
سواها.
ال ميكن أن ي��زع��م الطاعن ب��أن الشريط املشكو منه ق��د أ ّثر
على مصير انتخاب األرمن من غير املنتسبني حلزب الطاشناق
واملؤيدين له والالئحة التي ينتمي اليها واملتأ ّثرين بتوجهاتها الن
األرقام تدل على انه وزمالءه نالوا احل ّد األقصى من أصوات
األرم���ن املستقلني أو امل��ؤي��دي��ن حل��زب��ي الطاشناق والرامغفار
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ال��داع��م�ين لالئحة اإلن��ق��اذ املتني ،ام��ا م��ؤي��دو الطاشناق فقد
اتخذوا موقفهم سابقاً.
ان اإلدع���اء ب��أن محطة  OTVحرمت املستدعي وزم�ل�اءه من
املساحة اإلعالمية هو مردود إذ أن احملطة استضافت املرشح
س��ام��ي اجلم ّيل فظهر ف��ي أح��د برامجها السياسية ول��م يكن
الباب موصداً بوجه املستدعي.
ان إضافة اسم النائب باقرادونيان املرشح عن مقعد األرمن
في املنت والفائز بالتزكية ال يش ّكل عالمة فارقة فرمبا أرادت
شريحة من مؤيديه إضافة اسمه لتأكيد تأييدهم له ،وعلى كل
لم يكن ذلك مخططاً له والعمل غير مقصود.
اما ما ورد في برنامج «الفساد» حول الرشاوى والتأثير على
أصوات الشيعة في األقالم التي يقترعون فيها فهو غير صحيح
بدليل أن ق��اض��ي التحقيق ف��ي ب��ي��روت أص��در م��ذك��رة توقيف
وجاهية بحق أحد املشاركني في هذا البرنامج.
ان املستفيدين من خدمات املجلس البلدي في بيت مري ينتمون
إلى مختلف الفئات وقد اتخذت القرارات في املجلس البلدي
الذي يضم أعضاء من اجتاهات متعددة ولم يستأثر نائب رئيس
البلدية باتخاذ هذه القرارات.
أما باقي االدعاءات فتندرج في إطار مجريات احلملة االنتخابية
املشروعة وال تأثير لها على نتيجة االنتخاب.
تقدم
وتبينّ أن النائب املطعون بصحة انتخابه الدكتور نبيل نقوال ّ
بالئحة جوابية ب�ّي�نّ فيها أن املخالفات امل��ث��ارة غير ثابتة وأن املستدعي ال
عالقة له باملخالفات التي يُدعى حصولها ألنها ال تعنيه شخصياً وال تعني
الئحة اإلنقاذ املتنية ،بل تطال جميعها شخص املرشح النائب ميشال املر وال
دور للطاعن في قضية الضغوط التي تتعلق بالناخبني السريان وال صحة
الستغالل آليات الدفاع املدني كما أن الرشوة بقيت مج ّردة عن أي دليل.
وعلى كل وعلى ف��رض صحة بعض الوقائع فهي تندرج ضمن إطار
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احلملة االنتخابية املشروعة وكل ذلك يستوجب رد الطعن شك ً
ال وأساساً.
وت��ب�ّي�نّ أن املستدعى ض��ده ال��دك��ت��ور سليم سلهب أج��اب ب��أن الطعن
مستوجب الرد لعدم ثبوت اإلدع��اءات الواردة ضده ولعدم عالقته بها ولعدم
تدوين أي اعتراض في محاضر االنتخابات وبسبب الفارق الكبير في األصوات
التي نالها كل من املستدعي واملستدعى ض��ده والنتفاء الصلة السببية بني
املخالفات املثارة وفوز املستدعى ضده.
ومبا ان املرشح اخلاسر غسان األشقر طلب ،رد إدخاله شك ً
ال
ـاء علـيـه
بنـ ً
فـي الشــكل
مبا ان مراجعة الطعن تقدم بوجه نائب معلن فوزه،
ومب��ا ان��ه ال وج��ه لتقدميها م��ن مرشح خاسر بوجه مطلوب إدخاله
خاسر ،ألن املجلس إما أن يرد املراجعة وإما أن يعلن فوز أحد اخلاسرين وإما
أن يقرر إبطال االنتخاب وإعادته،
ومب���ا ان���ه يقتضي رد ط��ل��ب إدخ����ال امل��رش��ح اخل��اس��ر ال��س��ي��د غسان
األشقر،
ومب��ا أن��ه يقتضي قبول املراجعة املقدمة م��ن الطاعن بوجه النواب
املعلن فوزهم لورودها ضمن املهلة مستوفية لشروطها القانونية.
فـي األسـاس
مبا أن��ه يقتضي ب��ادئ ذي ب��دء التأكيد على مبادئ وقواعد أساسية
ك�� ّرس��ه��ا اج��ت��ه��اد ه��ذا املجلس ومنها خصوصية ك��ل م��راج��ع��ة وثنائيتها ،بني
الطاعن واملطعون ضده ،على اعتبار أن لوائح املرشحني ليست مغلقة وبوسع
الناخب أن يقترع ملن يشاء من املرشحني املستقلني أو املنتسبني إلى لوائح
متنافسة ،وأن عبء إثبات املخالفات املرتكبة من املطعون ضده يقع على عاتق
الطاعن الذي يتوجب عليه أن يقدم ب ّينة أو بدء ب ّينة متكن املجلس من ممارسة
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مهامه ،أو أن املطعون ضده على األقل استفاد من تلك املخالفات على فرض
ثبوتها بصورة أكيدة وكان لها تأثير حاسم على انتخابه ،وعلى أن تتم ّيز تلك
املخالفات باجلسامة واخلطورة والكثرة والقصد ،أي نوعاً وكماً ون ّية،
ومبا أنه وإن كانت املعركة االنتخابية في دائرة املنت وما رافقها من
حمالت دعائية ،مت ّيزت باحل ّدة واخلروج على املألوف ،إال أن الطاعن لم ينسب
إلى املطعون ضدهم شخصياً أي مخالفة للمادة  68من قانون االنتخاب ولم
يقدم أي ب ّينة أو بدء ب ّينة متكن هذا املجلس من التحقيق فيها بوجه املطعون
ضدهم ،بل أورد أقواالً وخطباً وتصريحات معزوة إلى الالئحة املنافسة ككل،
ولم يقدم الدليل أص ً
ال على توافر العناصر القانونية للتشهير والقدح والذم
وإثارة النعرات العنصرية والتحريض والضغط والتخويف والتخوين والتلويح
باملغريات وحتريف املعلومات وإساءة عرضها ،بل اكتفى بالعموميات دون أي
توصيف قانوني.
ومب��ا أن��ه بالنسبة إل��ى ال��ش��ري��ط ال��ذي عرضته  OTVوال���ذي يظهر
النائب ميشال املر كأنه يتكلم مهاجماً األرم��ن ،مع أن الصوت كان لشخص
يدعى شهيد عطا الله ،فبصرف النظر عن أن هذا الشريط لم يثبت أنه من
صنع املطعون ضدهم أو ساهموا فيه بشكل أو بآخر ،أو أنه كان للمطعون
ضدهم سلطة على  OTVمن أي نوع كان ،فانه لم يتبني أنه موجه أص ً
ال ضد
الطاعن ،وخاصة وأن حزب الطاشناق كان قد أعلن منذ البدء أنه لن ينتخب
من الئحة اإلنقاذ املتني إال النائب امل��ر ،وأن حملة جتييش الناخبني األرمن
على فرض حصولها ،لم تكن ذات تأثير بالتالي على الطاعن ،وهي ال تعدو
كونها حملة دعائية كان سه ً
ال الرد عليها في الوقت املناسب كما وأنه لم تتبني
أي عالقة للمطعون ضدهم باحلملة على القوات اللبنانية وعلى الطاعن ،ولم
يثبت ثبوتاً قطعياً أنهم استفادوا من تلك احلملة،
ومبا أن الطاعن لم يثبت حصول استغالل ملكمن القوة أص ً
ال إذ كان
بوسعه ضمن وق��ت ك ٍ
��اف متاح ل��ه أن ي��رد على احل��م�لات الدعائية بواسطة
محطات صديقة وحليفة لالئحته ،وعليه فان مبدأ املساواة لم يختل ،وعلى كل
فان الفريقني املتخاصمني انتخابياً في دائرة املنت استعمال األساليب الدعائية
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نفسها مما يجعل املخالفات على فرض وقوعها متهاترة ومتساقطة،
ومبا أنه ال عالقة للمطعون ضدهم بقضية األب عكاري ،وال ميكن
التكهن أص ً
�لا بأنهم اس��ت��ف��ادوا منها م��ن ج��راء تصويت ناخبني س��ري��ان لهم،
وخاصة وأن مطران السريان األرثوذكس أوضح في يوم االنتخاب مالبسات
تلك القضية كما يدلي الطاعن نفسه،
ومبا أن الطاعن نفسه ال ينسب أي تدخل شخصي للمطعون ضدهم
في قضية نشر النزاع بني بلدتي املتني وبتغرين عدا عن أن ذلك النزاع هو
نزاع قضائي ومعلوم من اجلميع ،ولم يثبت أنه أ ّثر على األصوات التي نالها
الطاعن أص ً
ال.
ومب��ا أن��ه بالنسبة ملا أورده الطاعن عن حصول زي��ادة مشبوهة في
أعداد الناخبني األرمن قد تكون متو ّلدة عن بطاقات هوية مز ّورة أو عن حصول
عمليات تبديل مكان إقامة بصورة غير قانونية ،فانه تبني من التحقيقات التي
قام بها املجلس عدم وجود زيادة غير معقولة في أعداد الناخبني األرمن ،بل
أن تلك الزيادة كانت طبيعية مع األخذ بعني االعتبار أمرين:
 - 1مرور سنتني بني انتخابات  2007التكميلية في املنت واالنتخابات
العامة .2009
 - 2ح���رارة امل��ع��رك��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة األخ��ي��رة ال��ت��ي دف��ع��ت ب��ال��ع��دي��د من
الناخبني األرمن للتصويت.
ومب��ا أن ما ذك��ره الطاعن عن شبهة حصول تزوير هويات ف��ان هذا
األمر بقي مجرداً عن أي دليل ولم تبرز هوية واحدة مز ّورة.
ومبا انه بالنسبة ملعامالت تبديل املكان فان الطاعن أورد حاالت محصورة
عدداً عائدة لسنوات خلت ولم يثبت أنها جرت خالفاً لألصول القانونية،
ومبا أنه بالنسبة للعالمة الفارقة التي يدلي الطاعن بأنها قد تولدت
عن التصويت للنائب الفائز تزكية آغوب بقرادونيان ،فانه من جهة أولى لم
حتصل أي مخالفة للمادة  96من قانون االنتخاب ألن النائب بقرادونيان هو
مرشح عن هذه الدائرة ،وألن ورود اسمه في عشرات أوراق االقتراع ال ميكن
اعتباره من قبيل التعريف ألنه ال ميكن اجلزم مبن ص ّوت أو لم يص ّوت له.
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ومب��ا أن��ه يقتضي احتساب أص��وات القلم رق��م  52ب��رج حمود الذي
أبطلته جلنة القيد ب��داع��ي ورود اس��م النائب ب��ق��رادون��ي��ان ف��ي بعض أوراق
االقتراع ،وتصحيح النتيجة بإضافة ما ناله كل من الطاعن واملطعون ضدهم
في هذا القلم ،وهو:
 13صوتاً للطاعن.
 411صوتاً للمطعون ضده ابراهيم كنعان
 412صوتاً للمطعون ضده نبيل نقوال
 406أصوات للمطعون ضده سليم سلهب
دون أن يؤ ّثر ذلك على النتيجة النهائية،
ومبا أنه بالنسبة إلى دكاكني الرشوة التي عرض لها الطاعن ،فانه
لم يقم أي دليل عليها ،عدا أنه لم ينسبها إلى املطعون ضدهم ولم يقدم على
ذلك أي ب ّينة أو بدء ب ّينة ضدهم ،كما وأن برنامج فساد الذي ن ّوه عنه والذي
أورد حصول شراء أصوات في بعض األقالم «الشيعية» ،بقي مجرد كالم لم
يقم عليه أي دليل ،كما وأن��ه تبني أن الشخص ال��ذي ظهر في البرنامج قد
أوقف على ذمة التحقيق بتهمة نشر أقوال كاذبة،
ومبا أنه لم تتبني أية عالقة مباشرة أو غير مباشرة للمطعون ضدهم
مبسألة تقدمي إعانات وخدمات من قبل بلدية بيت مري ،كما وأن التحقيق
ال��ذي أج��راه املجلس في هذه القضية بينّ أن املجلس البلدي ذا االنتماءات
السياسية املتعددة هو ال��ذي اتخذ ق��رار املساعدات وف��ي سياق عمل بلدي
معتاد وألشخاص ال ميكن التكهن ملن سيصوتون،
ومبا أن الطاعن لم يقدم أي دليل على أن جهازاً أمنياً قد تدخل في
االنتخابات أو أن آليات الدفاع املدني استغلت لتأييد فريق انتخابي دون آخر،
كما ولم يقدم أي ب ّينة أو بدء ب ّينة على أن للمطعون ضدهم عالقة مباشرة
وشخصية مبثل هذه األمور ،على افتراض حصولها ،كما ولم يثبت أن املطعون
ضدهم قد استفادوا منها أص ً
ال،
ومبا أن الفارق في األصوات بني الطاعن واملطعون ضدهم كبير نسبياً
ومريح،
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ومبا أن إدالءات الطاعن بقيت كلها مجردة عن الصحة وغير دقيقة
ومتسمة بالغموض والعمومية ،فيقتضي عدم األخذ بها ،وبالتالي رد طعنه في
األساس لوقوعه في غير محله الواقعي والقانوني.
لهــذه األســباب
وبعـد املداولـة،
يقرر املجلس الدستوري باإلجماع:
ً
أوال :في الشكل
 - 1رد طلب إدخال املرشح اخلاسر السيد غسان األشقر.
 - 2قبـول املراجعـة شك ً
ال لورودها ضمن املهلة مستوفية شروطها
القانونية.
ثاني ًا :في األساس
 - 1تصحيح نتائج االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي ج��رت ف��ي دائ���رة امل�تن بحيث
يضاف:
 13صوتاً للسيد اميل كنعان.
 411صوتاً للسيد ابراهيم كنعان.
 412صوتاً للسيد نبيل نقوال.
 406أصوات للسيد سليم سلهب.
 - 2رد طلب الطعن املقدم من السيد اميل كنعان املرشح اخلاسر
عن املقعد املاروني في دائرة املنت في دورة االنتخاب التي جرت
في .2009/6/7
ثالث ًا
ابالغ هذا القرار إلى املراجع املختصة واملستدعي.
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رابع ًا
نشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
قـراراً صـدر في 2009/11/25
األعضــاء:
صالح مخيبر
زغلول عطيه

الصمد
سهيل عبد ّ
أنطوان خير

أسعد دياب

توفيق سوبره

انطوان مس ّره

أحمد تقي الدين

نائب الرئيس

الرئيس

طارق زياده

عصـام سـليمان
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رقم القرار2009/ 31 :
تاريخ2009/11/25:
رقم املراجعة/11 :و2009/
ا ملست ـ ـ ــد عـ ـ ــي  :كميل م��ع��ل��وف ،امل��رش��ح اخل��اس��ر ع��ن امل��ق��ع��د االرثوذكسي
ف��ي دائ���رة زح��ل��ة ف��ي دورة ال��ع��ام  2009إلن��ت��خ��اب مجلس
النواب.
املستدعى ضده :جوزف صعب املعلوف ،املعلن فوزه عن املقعد املذكور.
ا مل ـ ـ ـ ــو ض ـ ـ ـ ـ ـ ــو ع  :الطعن في صحة نيابة املستدعى ضده.
ان املجلس الدستوري،
امللتئم في مقره بتاريخ  2009/11/25برئاسة رئيسه الس ّيد عصام
سليمان وحضـور نائب الرئيس الس ّيد طارق زيـاده والسـاده األعضاء أحمد
تقي الديـن ،انطوان مسـ ّره ،انطوان خيـر ،زغلول عطيـه ،توفيق سـوبره ،أسـعد
الصمد وصالح مخيبر.
دياب ،سهيل عبد ّ
وبعد االطالع على ملف املراجعة وعلى تقرير العضوين املقر َرين،
مبا أن املستدعي الس ّيد كميل معلوف تقدم من هذا املجلس بتاريخ
 2009/7/8مب��راج��ع��ة تسجلت ب��ال��رق��م /11و 2009/ي��ع��رض مبوبجها ما
ّ
ملخصه :
في السابع من حزيران من العام  2009جرت املعركة االنتخابية
في دائ��رة زحلة التي اعتبرت احملور الذي على أساسه سوف
يتحدد مصير املعركة االنتخابية في كل لبنان ،وقد استخدمت
فيها كل الوسائل غير املشروعة :من التحريض والتأليب واالساءة
إلى مرشحي الكتلة الشعبية إلى استخدام امل��ال بشكل علني
وبكميات تفوق كل تص ّور وإستنهاض الشعور الطائفي واملذهبي
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والترغيب والترهيب والتعطيل ،وغيرها من املخالفات والعيوب
املتكررة واجلسيمة التي أفسدت العملية االنتخابية وأدت إلى
معتدل نسبياً في األصوات
إعالن فوز املستدعى ضده بفارق
ٍ
( 48170مقابل .)41533
ف��ي ه��ذا اجل��و امل��ق��ي��ت ،ومت��ه��ي��داً للمعركة وت��زي��ي��ف��اً لنتائجها
���دت ق��وائ��م انتخابية «غ��ب ال��ط��ل��ب» أم��ع��ن��ت فيها إضافات
أع ّ
كيفية وتعديالت ظرفية ط��رأت عليها دون اإلعتداد باألصول
املشروعة ،ما يشكل مناورات إحتيالية ومخالفات جسيمة تبرر
تدخل املجلس الدستوري للنظر فيها ولتقرير إبطال العملية
االنتخابية.
مبا أن املستدعي إعتمد في مراجعته عدة أقسام :األول يتعلق مبخالفة
ق��ان��ون اإلنتخاب وبخاصة امل��ادت�ين  68و 71منه .والثاني يعود للمخالفات
احلاصلة في فرز األصوات والثالث يعتبر فيه أن بعض املؤسسات االعالمية
لم تلتزم احل��دود والضوابط املنصوص عليها صراحة في القانون وبخاصة
باملبادئ القانونية العامة ال سيما منها مبدأ احلرية وامل��س��اواة وف��ي الرابع
يتكلم الطاعن عن املناورات والضغوط وعمليات اإلكراه واإلغراء املالي.
يعدد الطاعن للمخالفات املرتكبة  -بحسب
 - 1ففي القسم األول ّ
رأيه  -من املطعون فيه ومن أعضاء الالئحة التي ينتمي اليها والتي تفضي
إل��ى إف��س��اد العملية اإلنتخابية بحسب أح��ك��ام امل��ادت�ين  68و 71م��ن قانون
اإلنتخاب وهي:
أ  -إثارة النعرات الطائفية واملذهبية
ويعتبر الطاعن ان املستدعى ض ّده وأعضاء الالئحة التي ينتمي
اليها ع��م��دوا ،ف��ي ال��ف��ت��رة ال��ت��ي سبقت م��وع��د اإلن��ت��خ��اب ،إلى
إستنهاض وإستحضار الشعور الطائفي واملذهبي في املدينة عن
طريق توزيع املناشير وإلقاء اخلطب والتصاريح من مرجعيات
مدنية ودينية وسياسية ووض��ع متثال السيدة ال��ع��ذراء ورسم
البطريرك في لوحة إعالنية عائدة لالئحة «زحلة بالقلب».
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التشهير واإلفتراء
إق���دام الئ��ح��ة «زح��ل��ة ب��ال��ق��ل��ب» ع��ل��ى التشهير واإلف���ت���راء على
املستدعى ضده متوسلة األضاليل واألكاذيب في وسائل اإلعالم
واملواقع اإللكترونية.
التزوير والتحريف والتخوين والقدح والذم
وقد أحال الطاعن على املستندات املبرزة منه لتأكيد إدالئه.
عمليات الرشاوى املشهودة واملو ّثقة .يثير الطاعن حتت هذه
الفقرة اخلبر األكثر شيوعا الذي حت ّول إلى قرينة على حصول
ال��رش��اوى اإلنتخابية وال��ذي تناولته وس��ائ��ل اإلع�لام األجنبية
ويشير إلى خبر إنفاق  715مليون دوالر أميركي من قبل جهة
دولية وإلى حتويل  240مليار ليرة لبنانية من املصرف املركزي
إلى بنك البحر املتوسط نهار اجلمعة  2009/6/5والى حصول
عمليات رشاوى نقدية ّ
نظمت بها محاضر من قبل مخفر درك
زحلة بتاريخ  2009/6/7وذكر بعض التفاصيل .ويذكر الطاعن
واقعة إستقدام  12أل��ف مغترب لبناني بكلفة تبلغ ما يعادل
ثالثني مليون دوالر أميركي.
ممارسة التضييق على الناخبني ومنعهم من الوصول إلى أقالم
اإلقتراع وجعلهم ينتظرون لساعات
وقد أورد أسماء بعض االشخاص الذين مورست عليهم هذه
الضغوط وطلب إستجوابهم .وذك��ر األق�لام التي حصل فيها
مخالفات ع��دي��دة و 119قلماً ل��م ي��رد فيها ع��دد الناخبني أو
سجل رقم صفر وأربعة أقالم لم يرد فيها عدد املقترعني.
ّ
املخالفات املرتكبة من السلطة املوجله باألعمال اإلنتخابية
يثير الطاعن حتت هذه الفقرة مخالفة منطوق امل��ادة  35من
القانون رق��م  ،2008/25اذ يشكو ع��دم تلقي مكاتب الكتلة
الشعبية من جلان القيد أجوبة عن إستدعاءات قدمتها تتعلق
بأسماء لم ترد في القوائم اإلنتخابية مما حرم أعضاء الالئحة
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من أصواتهم .ويثير مخالفة أحكام املادة  27من قانون اإلنتخاب
إذ تبني أن القوائم اإلنتخابية لدائرة زحلة تضمنت عدة عائالت
مسجلة ع��ل��ى رق���م س��ج��ل واح���د واس��ت��ح��داث س��ج�لات نفوس
جديدة لم تكن واردة في قوائم العام  2005وأضيفت آالف
األصوات خالفا للقانون بلغت  15918صوتاً دون اإلستحصال
على قرارات من جلنة القيد بنا ًء على طلبات مقدمة وأضيفت
أصوات متو ّفني وقاصرين وقد حصل التصحيح بنا ًء على التعميم
رقم  1/13الصادر عن وزير الداخلية في .2008/11/18
 - 2وفي القسم الثاني يعرض الطاعن للمخالفات احلاصلة في فرز
االصوات ويعتبرها بالعشرات ويكتفي بذكر قلم الراس ّية الفوقا رقم  61وقلم
سعد نايل ويلحظ تدوين مندوبيه لالعتراضات في محاضر الفرز.
 - 3في القسم الثالث يعتبر الطاعن أن بعض املؤسسات االعالمية
لم تلتزم احل��دود واملبادئ القانونية العامة وبخاصة مبدأ احلرية واملساواة
وال��ت��وازن ف��ي الظهور االع�لام��ي خ�لال فترة احلملة االنتخابية بحيث نظم
املطعون في نيابته وزم�لاؤه مقابالت تلفزيونية شبه يوم ّية مع سياسيني من
حلفائهم وجت���اوزوا امل��أل��وف ف��ي التنافس اإلنتخابي ال��ذي وص��ل إل��ى خارج
حدود الوطن وح ّركوا غرائز الناخبني في وقت لم يتح للمستدعي حقّ الرد أو
مساحات مرئية أو مسموعة يتحقق معها تكافؤ الفرص.
 - 4في القسم الرابع يتكلم الطاعن عن املناورات الكاذبة واحلمالت
الغشاشة إليهام الناخبني بحصول حدث ما ،وشائعات ت��زرع الشك والريبة
وإغراءات مالية وضغوط دينية وجتاوز سقف اإلنفاق وخلص املستدعي إلى
طلب قبول املراجعة شك ً
ال وأس��اس��اً واحل��ك��م بإبطال نيابة املستدعى ضده
وإع�لان ف��وز املستدعي وإس��ت��ط��راداً إب��ط��ال نيابة املستدعى ض��ده ونتائجها
وفرض إعادة اإلنتخاب وتضمني هذا األخير الرسوم واملصاريف والنفقات.
ومبا أن املستدعى ضده السيد جوزيف أنيس صعب معلوف ،بواسطة
وكيله أج��اب على الطعون بتاريخ  2009/7/25طالباً رده شك ً
ال فيما إذا
ٍ
املفصلة في منت الالئحة
مستوف الشروط القانونية ولألسباب
تبني أنه غير
ّ
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ورده أساساً ألنه مجرد من كل إثبات وألن الطاعن يبني طعنه على الشائع
واجلماهيري ،وعلى سبيل املثال ،وحتليل النسب ،ولعدم إرتباط املستندات
بالطعن واملطعون ضده ورده لعدم الصحة واجلدية والقانونية والثبوت.
وهو يعرض لناحية الشكل ،أن الطعن مردود عم ً
ال بقاعدة «ال يحق
ألح��د ال��ت��ذرع ب��وق��اح��ت��ه» .ول��ك��ون ال��وك��ال��ة اخل��اص��ة ال تتضمن اس��م الشخص
بصحة اإلنتخابات وليس
املطعون بنيابته والن اإلس��ت��دع��اء يتضمن الطعن
ّ
بنيابة الفائز وألن الطعن مبجمل العملية اإلنتخابية غير مقبول أمام املجلس
الدستوري.
��ح��ة نيابته ب��أن��ه ل��م يخالف
وف��ي قسم األس���اس ي��رد امل��ع��ط��ون ف��ي ص ّ
قانون اإلنتخاب وخاصة املادتني  68و 71منه ولم يستنهض الشعور الطائفي
باالستعانة بتمثال السيدة العذراء ألن الصورة تعود لزحلة ومن ضمنها متثال
السيدة ال��ع��ذراء وق��د عرضت كما ه��ي ،وأب��رز في املستند رق��م  2في املوقع
االلكتروني للكتلة الشعبية صورة لتمثال السيدة العذراء وكنيسة سيدة النجاة.
أما رسم السيد البطريرك صفير فهو ال يثير النعرات الطائفية ألنه مرجعية
وطنية لكل اللبنانيني .وأن املستدعي ال عالقة له بالتصاريح واملناشير وما
يسميه تشهيرا وأف��ت��راءات وه��و بالتالي غير مسؤول عن املوقع االلكتروني
للكتائب وسواهم.
أما بالنسبة للرشوة ،فالطاعن يستند إلى التواتر وأخبار الصحف
وليست لديه األدلة الدامغة وص ّرح بعجزه عن إمكانية اإلتيان باملرتشني وليس
للمستدعى ضده عالقة بالرشوة وال يعنيه خبر حتويل مبالغ من مصرف لبنان
وان التحقيق في مخفر درك زحلة لم يتوصل إلى اثبات حصول رشاوى وشراء
ذمم .ونفى الطاعن استقدامه لبنانيني من اخلارج وأدلى بأن األشخاص املذكورة
اسماؤهم في اإلستدعاء واملدعى بعدم متكنهم من اإلقتراع نتيجة املضايقات
ٍ
متوف والبعض اآلخر غير
التي مورست عليهم ،قد اقترع معظمهم وإن بعضهم
وارد في القائمة اإلنتخابية أما ما أورده الطاعن جلهة حصول مخالفات في
صحة له خاصة وإنه لم يد ّون أي إعتراض أو
اقالم اإلقتراع التي ذكرها فال
ّ
مالحظة في محاضر اإلقتراع .أما نتائج األقالم الشيعية فتع ّري الطاعن من
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أقواله إذ نال  16212صوتاً بينما نال املستدعى ضده  366صوتاً.
وأضاف املستدعى ضده أن إجراءات وضع القوائم اإلنتخابية ّ
نفذت
وف��ق أح��ك��ام ال��ق��ان��ون وضمن املهلة القانونية ول��م يتقيد بها الطاعن لطلب
التصحيح من قبل جلان القيد في حال وق��وع أخطاء كما لم يلجأ في حال
إعتبر التعميم رق��م  1/13ال��ص��ادر ع��ن وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات بتاريخ
 2008/11/8غير قانوني ،إل��ى تقدمي مراجعة أم��ام مجلس ش��ورى الدولة
خالل مهلة الشهرين القانونية بإعتبار أن األمر يخرج عن إختصاص املجلس
الدستوري الذي يستعيد صالحيته إذا ثبت وجود تزوير أو غش.
ويعتبر املطعون في صحة نيابته أخيرا ،أن املخالفات املشكو منها من
قبل الطاعن ال وج��ود لها ،وفي كل حال ال تتصف باجلسامة واخلطورة وال
تؤثر تأثيرا حاسما في النتيجة وبخاصة مع الفارق الكبير في االصوات ومع
غياب الرابط بينها وبني فوز املطعون بنيابته.
ومبا أن املقر َرين استمعا في جلسة  2009/9/8إلى كل من الطاعن
واملطعون في نيابته على ح��دة ومب��ف��رده وق��د أث��ار األول نقطة نقل النفوس
والرشوة والشحن الطائفي.
ـاء عليه
بن ً
ً
أوال :فـي الشــكل
مبا أن استدعاء الطعن مقدم ضمن املهلة القانونية ،وه��و مستوف
سائر شروطه فهو مقبول في الشكل.
ثاني ًا :فـي األســاس
مبا أن الطاعن السيد كميل معلوف أدلى بعدة أسباب تؤدي ،بحسب
رأيه إلى قبول طعنه وإبطال نيابة املستدعى ضده السيد جوزف معلوف وهذه
األسباب هي:
 - 1امل��خ��ال��ف��ات امل��ن��ص��وص ع��ن��ه��ا ف��ي امل��ادت�ين  68و 71م��ن قانون
االنتخاب.
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املخالفات املتعلقة باإلنفاق االنتخابي والرشوة.
املخالفات املتعلقة باإلعالم وقواعد وأصول االعالم االنتخابي.
امل��خ��ال��ف��ات احل��اص��ل��ة ف��ي ق��ي��ود الناخبني وال��ق��وائ��م اإلنتخابية
واخللل في أعمال الفرز.
انه يتعني بحث هذه األسباب تباعاً:
ف��ي املخالفات املنصوص عنها ف��ي امل��ادت�ين  68و 71م��ن قانون

ومبا
-1
االنتخاب.
مبا أن الطاعن يعيب على العملية االنتخابية في دائرة زحلة إستخدام
كل الوسائل غير املشروعة من قبل فريق الرابع عشر من آذار لتأمني فوزه في
االنتخابات بعدما إعتبر أن هذه الدائرة هي احملور الذي على أساسه يتحدد
مصير املعركة االنتخابية ،فعزا إلى املطعون بنيابته والى اعضاء الالئحة التي
ينتمي اليها :إثارة النعرات الطائفية واملذهبية والتشهير واالفتراء ،والتزوير
والتحريف والتخوين والقدح وال��ذم وتوسل السبل العديدة للتأثير في إرادة
الناخبني وحريتهم في اختيار ممثليهم،
ومبا أن الطاعن يشكو مما صدر عن بعض املرجعيات املدنية والروحية
والسياسية من خطب ومناشير وتصاريح يعتبر انها تستنهض الشعور الطائفي
واملذهبي وتثير النعرات وتبث روح الفتنة والتخويف وتؤثر بالتالي في إرادة
الناخبني ،وت��س��يء ف��ي بعضها إل��ى شخصه وسمعته مل��ا تضمنته م��ن إفتراء
وتخوين وقدح وذم .ويشير إلى اإلستئثار بالرموز الدينية واإلستعانة مبراكز
العبادة كمثل متثال السيدة العذراء ،ورسم غبطة البطريرك صفير،
ومبا أن الشكوى مما يس ّميه الطاعن استئثارا تفتقر إلى اساس واقعي
وموضوعي وقانوني ،فتمثال السيدة ال��ع��ذراء والسيدة نفسها هما للجميع
ولكل مؤمن ويستطيع اجلميع إحتضان الرسم في لوحة إعالنية أو في قلبه
م��ن دون ان مينعه اح��د م��ن ذل��ك .كما ان وض��ع رس��م البطريرك ف��ي لوحة
معينة ،ال مينع لوحة فريق آخر من التعامل باملثل ،وبالتأكيد إن ما يشكو منه
الطاعن ال يالمس قطعاً إثارة النعرات .اما التصريحات والبيانات والنشرات
ال��ت��ي ص��درت ع��ن املستدعى ض��ده أو ع��ن اجل��ه��ات ال��ت��ي ت��ؤي��ده ق��د جابهتها
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تصريحات وبيانات صدرت عن اجلهات املقابلة وقابلتها مناشير ع ّبرت عن
التجاذب السياسي احلاد بني الفريقني املتنافسني وعن حرية الرأي املصانة
في الدستور ،امن��ا جت��اوز املألوف في بعض األحيان وب��روز احل��دة والوتيرة
العالية وتعكير املناخ السليم الذي يجب ان يسود احلمالت االنتخابية ال تشكل
مخالفة جسيمة تقود إلى إبطال نيابة نائب منتخب من الشعب خاصة وإن من
شأن صدور التصاريح والتصاريح املضادة احلد من التأثير على الرأي العام
ونقله من مقلب إلى آخر،
���ان ،وال��ى ج��ان��ب ع��ج��زه ع��ن إث��ب��ات مدى
ومب��ا ان الطاعن م��ن ن��ح ٍ��و ث ٍ
تأثير ما يشكو منه على االنتخابات ،كان لديه متسع من الوقت للرد على ما
تناوله وللدفاع عن نفسه بالوسائل القانونية املتاحة خاصة وان وسائل االعالم
املتنوعة وهي متوافرة للفريقني وقد استخدماها في كثير من االيام،
نحو ثالث ،إن األفعال املشكو من صدورها من الطاعن
ومبا أنه من ٍ
عن جهات سياسية وحزبية ودينية وسواها ال يسأل عنها املطعون بنيابته لعدم
صدورها عنه ولعجزه عن منع صدورها ولعدم إمكانية اجلزم بإستفادته منها
إنتخابياً ولعدم جواز حتميله تبعة أفعال الغير،
ومبا أن إدعاء الطاعن في هذا السبب تعوزه الدقة الكافية واالثبات
اجلازم ليؤلف سبباً مشروعاً للطعن.
ومبا أن اإلدع��اء بقيام احد االجهزة املعروفة بالوالء ألحد التيارات
النافذة بتجنيد اآلالف بلباس مدني للتدخل باالنتخابات ومبمارسة الضغط
على الناخبني ،فبقي في ح��دود العموميات ولم يتصف بالدقة واحلجة ولم
يتخط دائرة األقوال املجردة ذات الطابع العام إلى الثابت واألكيد مما يقتضي
معه رده.
 - 2في املخالفات املتعلقة باالنفاق االنتخابي والرشوة
مبا أن الطاعن يثير حتت هذا السبب شراء الذمم وإستقدام الناخبني
من اخلارج،
ومبا ان املجلس الدستوري يقارب مسألة الرشوة بدقة متناهية وبحذر
شديد اظهاراً للحقيقة كاملة وصوناً حلقوق من اقترع بصورة سليمة جتاه من
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رشى أو إرتشى أو كان موضوع شبهة،
ومب��ا ان ال��ط��اع��ن ،حت��ت ع��ن��وان إس��ت��ق��دام ناخبني م��ن اخل���ارج ،يؤيد
صحة هذه العملية وفق ما اجازته الفقرة السادسة من املادة  58من قانون
االنتخاب رقم  2008/25إمنا يعود فيدخلها في محظور املادة  59من نفس
القانون ليعتبرها مبثابة رشوة من جهة وليفرض إدخالها ضمن نفقات احلملة
االنتخابية من جهة اخ��رى مستنداً لالثبات إل��ى الشائع بني اجلمهور والى
االحصاءات وتصاريح السياسيني لينتهي إلى إعتبار القادمني إلى زحلة بلغوا
اثني عشر الف مغترب ،كلفّوا نفقات سفر وإقامة ثالثني مليون دوالر أميركي
وهو مبلغ يفوق احلد االقصى املسموح بإنفاقه،
ومبا ان املستدعي اكتفى فيما يدعيه بالعموميات وبالشائع بني الناس
واستند إلى تصاريح بعض السياسيني والى أقوال ال ميكن الركون اليها لعدم
اتصافها بالدقة الكافية وباحلجة الدامغة ولبقائها في دائ��رة الوقائع ذات
الطابع العام ،ذلك أن حضور اللبنانيني من اخلارج ملمارسة حق االقتراع أمر
حاصل وثابت ،اما ما هو غير ثابت فهو عدد القادمني من اخلارج وعدد الذين
استقدمتهم كل جهة ،وحتديد اجلهة التي دفعت نفقات السفر واالقامة  -في
حال حصول دفع  -ومقدار املبالغ املدفوعة علماً ان هناك لبنانيني حضروا
مبلء إرادتهم ملمارسة حق اإلقتراع ملن يرون فيهم خير ممثلني وأخيراً ال ميكن
اجلزم لصالح من اقترع القادمون،
ومبا أن ادالء الطاعن بالوصف املبينّ اعاله يج ّرد مراجعته من اجل ّدية
وال��دق��ة ويجعلها غير مقبولة لهذه اجلهة ،مما يحول دون ممارسة املجلس
الدستوري صالحيته في التحقيق واالستقصاء،
ثان ،يعتبر الطاعن شراء الذمم من األخبار األكثر
نحو ٍ
ومبا أنه من ٍ
شيوعا ورواجاً لدرجة حت ّول الشيوع إلى قرينة ،وذكر ما تناقلته بعض وسائل
االعالن والصحف األجنبية وواقعة حتويل مبلغ  240مليار ليرة لبنانية من
امل��ص��رف امل��رك��زي إل��ى بنك البحر امل��ت��وس��ط  -ف��رع زح��ل��ة أو ش��ت��ورة بتاريخ
 ،2009/6/5والقى على كاهل املجلس الدستوري ع��بء استخراج الدليل،
كما ذك��ر اشخاصاً قاموا برشوة املواطنني وضبطوا باجلرم املشهود وجرى
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استجوابهم من قبل رجال درك مخفر زحلة،
مب��ا ان امل��س��ت��دع��ي ال���ذي ي��ق��ر ب��ع��ج��زه ع��ن االت��ي��ان ب��امل��رت��ش�ين يكتفي
بسرد الوقائع ويبرز صورا عن محاضر حتقيق منظمة من قبل رجال مخفر
زحلة بتاريخ  2009/6/4و 2009/6/7باالعداد  302/565و302/566
و 302/574بناء على شكوى مقدمة من احملامي ايلي التيني بوكالته عن
السيد الياس السكاف وبناء على إخبار من وكيل أمالكه املدعو سمير الشق ّية
بحق مختار ال��ف��رزل املتهم بدفع رش��اوى إل��ى دان��ي جرجس وزوج��ت��ه ،وبحق
مختار امل��ي��دان الشرقي وس��واه��م بجرم رش��وة وش��راء ال��ذمم وتبني م��ن هذه
احملاضر ع��دم توافر أي دليل ح��ري باالعتبار على ما ادل��ي ب��ه ،مع االشارة
إلى ان السيد سمير الشق ّية صرح حرفياً في املخفر« :لم اشاهد بأم العني
دفع أو قبض من قبل أح��د» .االم��ر ال��ذي ال مي ّكن املجلس من اإلنطالق في
مهمة حتقيقية بعدما إفتقد الطاعن الدليل وترك االمر على عواهنه ولتقدير
املجلس الدستوري،
ومب��ا ان��ه م��ن ن��ح ٍ��و ث��ال ٍ��ث تبني م��ن تقرير جلنة امل��دق��ق�ين ف��ي البيان
احلسابي الشامل للمستدعى ض��ده املقدم إل��ى هيئة االش��راف على احلملة
االنتخابية ،ان هذا االخير لم يتخط سقف اإلنفاق اإلنتخابي وفقاً للبيانات
واملستندات املبرزة منه على مسؤوليته ،ولم يقدم الطاعن عكس ذلك.
 - 3في املخالفات املتعلقة بقواعد وأصول االعالم االنتخابي
مب��ا ان مخالفة ق��وا ع��د وا ص���ول االع�ل�ام االن��ت��خ��اب��ي ،وع��دم التوازن
في الظهور االعالمي وعدم حيادية وسائل االع�لام  -املشكو منها من قبل
الطاعن  -تطال في حال حصولها مبدأ املساواة وبالتالي صدقية االنتخاب،
كما قد تؤثر ا ل��ت��ج��اوزات في السياق االع�لام��ي واالع�لا ن��ي ،سلبا في إرادة
الناخبني بحيث ان ه��ذا التأثير ال يأخذ حجمه الطبيعي وامل��ش��روع اال من
متساو ب�ين جميع
خ�لال املوضوعية وا ل��ت��ع��دد ي��ة و ح��ر ي��ة اب���داء ال���رأي بشكل
ٍ
ّ
املرشحني،
ومبا انه معلوم ان وسائل االع�لام في لبنان متعددة ومتلكها جهات
سياسية مختلفة متنافسة تستقطب كل منها مؤيدين حصريني أو شبه حصريني
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من الصعب جداً التأثير في إراداتهم الثابتة جلهة معينة ،ومعلوم ان وسائل
االعالم هذه تهتم وإهتمت بالشأن االنتخابي واستقبلت ووجهت الدعوة إلى
برامجها السياسية واالنتخابية للتيارات كافة بحيث ليس بإمكان أح��د ان
يدعي ان وجهة نظره بقيت مكتومة أو ان منافسيه نعموا وحدهم بإبداء رأيهم
وان كانت بعض وسائل االعالم تعاطفت بشكل اوفر مع مرشحني مق ّربني ومع
تيارات معينة،
ومب��ا ان ال��ط��اع��ن أوص���ل وج��ه��ة ن��ظ��ره ع��ب��ر وس��ائ��ل االع�ل�ام ك��م��ا انه
ينتمي إلى جهة متلك وسائل مرئية ومسموعة ومقروءة ،وضعت في تصرفه
مع حلفائه مساحة من االع�لان واالع�لام ،اما اذا كانت له شكوى من بعض
احملطات والوسائل ،فاالثر في ذلك ال يطال املطعون في نيابته الذي لم يثبت
صحة
الطاعن اية عالقة له مبا تقوم به وسائل االع�لام ،كما ال ميس ذلك
ّ
العملية االنتخابية وال ينال من مبدأ املساواة.
 - 4ف��ي املخالفات املتعلقة ف��ي قيود الناخبني وال��ق��وائ��م االنتخابية
واخللل في أعمال الفرز
مبا انه يتبني من جهة اولى ان الطاعن لم يذكر واقعة تبديل املكان
(نقل النفوس) في استدعاء طعنه بل اشار اليه خالل استماعه من املقر َرين،
امن��ا ذك��ر ف��ي ال��ط��ع��ن مخالفة تصحيح ال��ق��وائ��م االن��ت��خ��اب��ي��ة خ���ارج االصول
املتبعة قانونا واستحداث سجالت نفوس جديدة لم تكن واردة في قوائم عام
 2005واضافة آالف االسماء  15918إسماً من دون تقدمي طلبات تصحيح
واستحصال على ق��رارات من جلان القيد عم ً
ال بالتعميم رقم  1/13تاريخ
 2008/11/18الصادر عن وزير الداخلية والبلديات.
مبا ان املجلس الدستوري ،سعيا منه لكشف احلقيقة وتبيان صحة
ما يثار حول هذا املوضوع (تبديل املكان) قام بالتحقيقات واالستقصاءات
ك��اف��ة ،ف��أرس��ل كتاباً إل��ى وزي��ر الداخلية والبلديات ف��ي  2009/9/8وتلقى
الرد في  2009/9/17متضمناً املعلومات كافة التي ثبت منها انه مت تبديل
مكان اربعماية وارب��ع��ة ناخبني وف��ق��اً للشروط املفروضة قانوناً ب�ين 2005
و 2008ثم استمرت التحقيقات املك ّثفة ودراس��ة امللفات والقرارات املتخذة
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من جلان القيد االنتخابية وجرى استماع افادات شهود في ملفات زحلة وثبت
بالنتيجة انه ضمن املهلة القانونية ومبوجب قرارات صادرة عن جلان القيد
االنتخابية بتاريخ  12و 14اذار  ،2009جرى إضافة  12218قيداً في دائرة
زحلة االنتخابية (واالض��اف��ات حصلت في كل لبنان) وقد ص��درت القرارات
نحو اول وضع قانون
وفقاً للقانون لم يشبها شائبة ،ومبرر هذه العملية ،من ٍ
االنتخاب الرقم  2008/25موضع التنفيذ السيما في املادة  27منه العادة
قيود سبق ان سقطت سهواً أو الع��ادة قيود بحاجة إل��ى تصحيح لتستوفي
ثان هدفت هذه العملية إلى تامني حق
شروط القيد في القائمة .ومن نحو ٍ
االقتراع للمواطنني الذين حرموا من هذا احلق بنتيجة اخلطأ والسهو .وجتدر
االشارة إلى ان ال محل للقول بفساد العملية االنتخابية الن التصحيح حصل
قبل  2009/3/30والن القوائم االنتخابية ،عشية ويوم االنتخاب كانت تسري
صحة نيابته وعلى اجلميع بالسواء والنه
على الطاعن وعلى املطعون ف��ي
ّ
يستحيل التكهن املسبق باجتاه االص��وات بالنسبة إل��ى اللوائح املتنافسة أو
بالنسبة إلى كل مرشح خاصة وان االدارة استصدرت ق��رارات جماعية من
جلان القيد الضافة االسماء الساقطة سهوا نقال عن سجالت النفوس بشكل
تسلسلي كما وردت من مأموري النفوس بحسب ارقام السجالت بحيث تنتفي
امكانية معرفة االنتماء السياسي الصحاب القيود املضافة،
ومبا انه ينبني على ما تقدم ان اع��داد املنتخبني املضافة إلى لوائح
الشطب في دائرة زحلة لم يحصل قطعاً عن طريق تبديل املكان ونقل النفوس
 باستثناء ال��ع��دد امل��ذك��ور اع�لاه  -وامن��ا اقتصر االم��ر على اع���ادة القيودالساقطة سهواً والعائدة لشرائح املجتمع وطوائفه ومذاهبه كافة،
ومبا ان ما يثيره الطاعن جلهة التضييق على الناخبني ومنعهم من
الوصول إلى اقالم االقتراع ،بقي بدون اثبات وقد ثبت من التحقيق ودراسة
محاضر جل��ان اق�لام االق��ت��راع وجل��ان القيد ،ان معظم االش��خ��اص املذكورة
اسماؤهم من قبل الطاعن قد اقترعوا في األقالم املذكورة ،ولم يشذ عن ذلك
سوى من ال قيد له وهم قلّة،
ومبا انه يتبني من التحقيق املجرى في اقالم (جديتا  127وبرالياس
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 106ومجدل عنجر  216كرك نوح  87وسعدنايل  166والراسية الفوقا )61
واقالم الشيعة (املعلقة وحزرتا والكرك وعلي النهري ورياق وحوش حاال) ومن
الكشف على محاضر االنتخاب ولوائح الشطب واوراق فرز االصوات وحتقيقها
وعلى محاضر جلان القيد البدائية والعليا ،ان العملية االنتخابية متت على
وجه سليم ولم تدون اية اعتراضات أو حتفظات ولم حتصل مخالفات متس
صحة عملية االقتراع ولم حتصل اية حادثة في قلمي جديتا  127وبرالياس
 106وال في قلم  216عنجر.
اما قلم كرك نوح  87فلم يفرز من قبل جلنة القيد االبتدائية وبقي
��ض��ت االخ��ت��ام ف��ي امل��ج��ل��س ال��دس��ت��وري وج���رى ال��ت��دق��ي��ق في
مشمعاً بحيث ف ّ
مستنداته الكاملة والسليمة ،ويقتضي احتساب االصوات التي نالها كل مرشح
وتصحيح النتيجة بعد اضافة  214صوتاً للطاعن و 171صوتاً للمطعون في
نيابته على مجموع االصوات التي نالها كل منهما.
أما قلم سعد نايل  166الذي وصل إلى جلنة القيد غير مش ّمع وبدون
ل��وائ��ح ش��ط��ب ،فلم حتتسب اص��وات��ه جلنة القيد البدائية الثامنة ب��ل قيدت
األص��وات ،امنا جلنة القيد العليا فقد أجرت التصحيح واحتسبت األصوات
وحسناً فعلت ألن احملضر سليم وعملية الفرز واجلمع متت اصوال من قبل رئيس
القلم وهيئته ونظم محضر فرز األص��وات وحتقيقها ثم نظم بيان االصوات
بحضور املندوبني الذين و ّقعوه ومحضر إعالن النتيجة الذي جرى لصقه على
باب قلم االقتراع ،وبذلك تكون عملية االقتراع والفرز سليمة.
مبا أن الطاعن يدلي بحصول عمليات عرقلة لإلقتراع في األقالم
��ح��ة ح��ص��ول العرقلة وماهيتها
الشيعية املبينة اع�ل�اه ،م��ن دون أن يبني ص ّ
وحجمها ،امن��ا ل��م يظهر م��ن مراجعة االق�لام حصول اي��ة عرقلة ول��م تدون
ش��ك��اوى أو اع��ت��راض��ات ،ب��ل على العكس أن نتيجة ه��ذه االق�ل�ام ت��ؤ ّك��د سير
العملية وإنتظامها ملصلحة الطاعن الذي حصل على  16212صوتاً في مقابل
 366للمطعون في نيابته علماً بأن هذه االرق��ام تشكل نسبة عالية جدا من
املقترعني قياساً على عدد الناخبني.
ومبا ان التدقيق في االق�لام كافة املبينة ارقامها في الطعن ،أظهر
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مبا ال يرقى اليه الشك عدم وجود أخطاء تستدعي املس بالنتيجة املعلنة وإن
ورود بعض احملاضر من دون ذكر عدد الناخبني أو عدد املقترعني (وهي قليلة
ج��داً) ليس من شأنه التأثير في النتيجة ألن أعمال الفرز وحتقيقها وجمع
األصوات وتدقيق جلان القيد وسالمة احملاضر أكدت صحة األرقام املعتمدة.
أما االرقام التي يذكرها الطاعن من دون أن يبني ويحدد األقالم العائدة لها
فال مجال للبحث في إدالئه لتعذر ذلك،
ومبا أن الطاعن يدلي أخيراً بحصول مناورات وضغوط وعمليات إكراه
تقدم بها ومكتبه االنتخابي امام جلان القيد
وعدم اإلستجابة للطلبات التي ّ
لقيد أسماء في القوائم االنتخابية مما حرمه من أص��وات بعض األشخاص
ال��ذي��ن ل��م يستطيعوا اإلق��ت��راع كما يشكو استحداث سجالت نفوس جديدة
خالفا للقانون وقيد عدة عائالت في سجل واحد،
ومب��ا أن ما يس ّوقه الطاعن جلهة الطلبات ام��ام جل��ان القيد ،يتعلق
باالعمال التمهيدية التي يخرج امر النظر فيها عن اختصاص املجلس الدستوري
كقضاء انتخاب اال اذا كانت االخطاء واملخالفات في القيود مقصودة بنتيجة
أعمال غش وتزوير من شأنها ان تؤثر في نزاهة العملية االنتخابية االمر غير
احلاصل وغير الثابت من قبل الطاعن،
أما اضافة سجالت جديدة وقيد أكثر من عائلة في سجل واحد منها،
فمردها إما إلى تنفيذ معامالت بيان اختيار اجلنسية اللبنانية وبالتالي فهي
ارقام صحيحة نفذت بناء على موافقة املديرية العامة لالحوال الشخصية،
وام���ا إل��ى س��ق��وط اس��م��اء ع��ائ�لات س��ه��واً أو بسبب ح��ال��ة ال��س��ج�لات املتلفة
واملتداخلة ببعضها البعض ولكثرة التوابع لكل قرية وطائفة وعدم حصرهما
في سجل واحد خاص ومتسلسل األرقام ،علما بأن كل طائفة في كل قرية أو
حي تبدأ أرقام سجالتها من الرقم واحد فصاعداً وانه هناك امكانية وجود
ّ
ارقام سجالت مكررة في املذهب أو الطائفة نفسيهما ناجتة عن خطأ مادي
عند تدوين القيود أساساً وبالتالي تكون هذه االرق��ام صحيحة ونفّذت بعد
موافقة املديرية العامة لالحوال الشخصية،
ومبا انه ينبني على ما تقدم عدم حصول عمليات تزوير أو مناورات

قرارات
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ويقتضي تأسيساً على ما تقدم رد السبب املدلى به من الطاعن مع االشارة
إلى ان بعض املخالفات والهفوات البسيطة  -في حال حصولها  -ال متس
العملية االنتخابية ونزاهتها وال تؤثر في نتيجتها مع وج��ود سائر الوثائق
واملستندات التي ّ
مت الرجوع اليها مع وجود الفارق املريح في االصوات وانتفاء
وجود مخالفات جسيمة مؤ ّثرة في ارادة الناخبني أو حاسمة في تأثيرها على
نتيجة االنتخاب،
ومبا أنه مع خلو محاضر االنتخاب من تدوين اعتراضات أو شكاوى،
ومع ثبوت خلو احملاضر من املخالفات املدلى بها في املراجعة ،ال يرى املجلس
فائدة من االستماع إلى الشهود أو اللجوء إلى حتقيق إضافي ويقتضي بالتالي
رد ما أدلى به الطاعن لهذه اجلهة أيضاً،
ومبا أنه لم يعد بالتالي من ضرورة إلستفاضة في حتقيق أو إجراء أو
لبحث أي سبب مدلى به بصورة ثانوية وعارضة لعدم اجلدوى،
ومبا انه يقتضي تأسيساً على ما تقدم وعلى ما توافر في امللف من
ادلة وعناصر تقدير ،رد الطعن في األساس.
لهــذه األســباب
وبعـد املداولـة،
يقرر املجلس الدستوري باإلجماع:
ً
أوال :في الشكل
ق��ب��ول ال��ط��ع��ن امل��ق ّ��دم م��ن ال��س��ي��د كميل م��ع��ل��وف الستيفائه الشروط
القانونية.
ثاني ًا :في األساس
تصحيح النتيجة بإضافة األصوات التي نالها كل من الطاعن واملطعون
في نيابته في قلم كرك نوح  87بحيث يصبح مجموع أصوات الطاعن 41857
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صوتاً ( )214 + 41643ومجموع اص��وات املطعون بنيابته 48459 :صوتاً
()171 + 48288
رد طلب الطعن امل��ق�� ّدم م��ن السيد كميل م��ع��ل��وف ،امل��رش��ح اخلاسر
عن املقعد األرثوذكسي في دائ��رة زحلة ل��دورة العام  2009النتخاب مجلس
النواب.
ثالث ًا
ابالغ هذا القرار إلى املراجع املختصة واملستدعي.
رابع ًا
نشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
قـراراً صـدر في 2009/11/25
األعضــاء:
صالح مخيبر
زغلول عطيه

الصمد
سهيل عبد ّ
أنطوان خير

أسعد دياب

توفيق سوبره

انطوان مس ّره

أحمد تقي الدين

نائب الرئيس

الرئيس

طارق زياده

عصـام سـليمان

الباب الثاني
تعليقات على قرارات
املجلس الدستوري
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املجلس الدستوري في اطاللة جديدة
اميـ ـ ــل بجـانـ ـ ـ ــي
عضو املجلس الدستوري سابق ًا
محام باالستئناف

1

بعد كس ـ ٍ
ـوف تع ـ ّـذر خالله ممارسة اختصاصاته القضائية لفقدان
النصاب القانوني الالزم ملثل هذه املمارسة ،عاد املجلس الدستوري ،اعتباراً
ٍ
وباطاللة جديدة ،إلى نشاطه املعتاد ،بجهـ ٍـد
من سنة  ،2009بهيئة مكتملة
ودأب ومتابع ــة.
ملحــوظ
ٍ
غني عن التنويه بأن ذلك الكسوف اجلزئي واملوقت لم يحــل دون قيامه
ّ
(((
على يــد خمسة من قضاتـ ــه املثابريـ ــن ببعض صالحياته االداري��ة الهامة
تصدي ـاً لشل ٍـل كان سيصيبه على كل صعيـد ،إ ْن جلهة جهاز موظفيه،
وامللحة
ّ
أم جلهة حضوره ال��دول��ي كعضـو في احتـاد احملاكـم واملجالـس الدستوريـة
ا لعر بي ـ ــة
كما لدى احتـ ــاد املجالـ ــس واحملاك ــم الدست ــوريــة الن ــاطق ـ ــة بال ــلغ ــة
ٍ
وموجبات له وعليه كشخص اعتباري ال
حقوق
الف ــرنسيــة  ،ACCPUFأم جلهة
ٍ
ميكن وال يـُعقل تركها فريسة الشلــل والضياع .وكان من جملة مـا قام بــه بخالل
تلك الفترة ،جمـع القرارات الصادرة بني  2001و 2005وطبعها ونشرها ،إلى
غير ذلك من حضور ومن اج��راءات وتدابير عديدة ومعاجلات ملحـّة ال حتتمل
اي تأخير ،وال مجال للتوقـّف عندها ،اذ ان ما يهمنا راهناً هو الترحيب باملجلس
يستعيد نشاطاته القضائية واالدارية على حـ ـ ّد سـ ــواء ،يسير فيها بجه ـ ٍـد ومعرفة
ـوم واح ــد تناولت الطعون النيابية
جتلـّيا بخالل تسعة عش ــر قراراً أصدرها بيـ ٍ
(((

سامي يونس ،عفيف املقدم ،مصطفى منصور ،كبريال سرياني ،اميل بجاني.
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لسنة  ،2009صدرت كلها باالجماع ولم يعترضها أي رأي مخالـف وذلك على
رغم تعديل تشريعي حديث أج ــاز لالعضاء اذا شاء احدهم ،حق املخالفة.
وم��ن امل��أل��وف ،ف��ي غ��ي��ر ب��ل ٍ��د م��ن ب��ل��دان ال��ع��ال��م ،ان ال���ق���رارات التي
تصدرها املجالس أو احملاكم الدستورية ،في الطعون النيابية كما في الطعون
الدستورية ،تثي ــر موج ــة ً من السخط واالعتراض ــات ،فف ــي حني يهلّل له ــا
الفائ ــزون وجمهورهـ ــم ،يتأب ـّاها اخلاسرون وجمهورهم املقابـ ــل ،فيكيلـ ــون
لها النق ـ ــد والتقري ـ ــع ال�لاذع ،علــى ما ك��ان يـُعرف قدمياً عن فترة تترك
للخاسرين كي يلعنوا قضاتهم(((.
ث ــم ان ال���ق���رارات ال��ت��ي ي��ص��دره��ا امل��ج��ل��س ال��دس��ت��وري ف��ي الطعون
الدستورية كما في الطعون النيابية تصطبغ عــادة بصبغــة سياسية وتكون لها
انعكاسات غير مؤاتية أو متنافرة وحتى صاخبة في أوساط الرأي العام ،وال
ٍ
بنمط قضائي جديد لم يعتادوا نظامه
سيما عند شريحة منه ليس لها اخلبرة
أو هم يستكبرون اختصاصاته التي تكاد تضاهي ورمب��ا تفوق في حـ ٍ
ـاالت
مع ّين ــة ،وإ ْن نادرة ،اختصاصات مجلس النواب(((.
وفي لبن ــان ،ان أول مجلس دستوري لـ ــم يباشـ ــر اطاللته االولى ا ّال
بعـ ــد اختيار اعضائه في  ،1993/12/23ثم ادائهم اليمني في ،1994/4/15
فانتخابهم رئيساً ون��ائ��ب رئيس واميناً للس ّر ف��ي  .1994/7/30منذ ذلك
التاريخ وعلى مـدى عم ٍـر لم يتجاوز اخلمس عشرة سنة ،مـا فتــىء املجلس
يسير بخطـ ًـى ثابتــة على مبــادىء وقواعـ ــد عمل بها وج��اء يعمل بها في
ق ــراراته االخيرة ،مستكم ً
ال م ــا كان استق ّر عليه اجتهاده في قضاي ــا مشابهة
إ ْن لم يك ــن في واقعاتهـ ــا حتديـ ــداً فأقلـّه في تعليالتها واضاءاتها واحللول.
مــا يستوقفنا في تلك القرارات هو تش ّدد املجلس الدستوري حيال
اشكاالت تواجهه في حقل االثبات ويتص ّدى لها دائمـ ـاً
بتمسكه بقاعدة بسيطة
ّ
جداً لكنها جوهرية وضرورية في علم القضاء ،أال وهي ان ع ــبء االثبات يقع
دائماً على املدعي ،ومن دون ان يقف حائ ً
ال دون هذا التش ّدد ما يتمتـ ّع به
(((
(((

«.»Huitaine pour maudire leurs juges

E. Bejjani, Les opinions dissidentes, Beyrouth, Sader, 2009, p. 10.

اميل بجاني

269

املستشار املق ّرر من صالحيات استقصائية واسعة جداً مشابهة لصالحيات
قاضي التحقيق ،ما خال اص��دار مذكرات توقيف .مبعنى ان ليس من شأن
يقدم
تلك الصالحيات الواسعة ان تـُخ ّل بالقاعدة في اي حال أو بوجوب ان ّ
املدعي بدء بينة ما يضفي بعض الدقـّة واجلدية على الوقائع التي يدلي بها
ومبا يسمح للمستشار املق ــرر بان ينطلق منه ــا ملباشرة حتقيقاته ،وللمجلس
بارساء اقتناعاته (قرار رقم  ,2009/18تاريخ .)2009/11/25
من الواضح ان تشدداً كهذا ،اذا ما بلغ مبالغه البعيدة ،من شأنه ان
يؤدي إلى ترك طائفة من املخالفات عصيـّة على العدالة .احلياة السياسية
واحل��م�لات االنتخابية م��زروع��ة باحليل واالحابيل املخفية ليس من اليسير
االتيان بدليل عليها أو ببدء دليل ،لكنما املبدأ هو املبدأ وإ ْن قسا ،على مذهب
الرومان من قدمي الزمان.
ال تقف الصعوبة عند ه��ذا احل�� ّد ،اذ ال يكفي اث��ب��ات الفعل املشكو
منه ،بل ال بـ ّـد من اداء الدليل ايضاً على الصلة السببية بني الفعل والنتيجة
التي آل اليها؛ وهكذا فان ما يسمـّى «باملع ـ ــروف» أو «بالشائ ـ ـ ــع» ليس سبب ـاً
مقبــوالً نظراً التسامه بطابع العمومية واالبهام .مثـ ــال ذلك واقعة استقدام
ناخبني من اخل ـ ــارج (وكلفتهم الباهظة التي تفوق احل��د االقصى املسموح
بانفاقه!) ال يكفي اثباتها مبا هو شائــع ومع ــروف أو بكتابات وتقارير غير
رسمية ،ب ــل يج ــب فوق ذلك اداء الدليل على وج ــود صل ــة سببيــة مؤث ـ ــرة
وفاعلـ ــة ،باعتبار ان الذين حضـروا رمبـا حضـروا مبـلء ارادتهــم ليقترعــوا
لصالـح مــن يريــدون ،فض ً
ال عن انه ال ميكن اجل ـ ــزم لصال ــح مـ ــن اقتـ ــرع
اولئــك القادمون (قرار رقم  ،2009/16تاريخ .)2009/11/25
ان استقدام ناخبني من اخل��ارج كذلك ،على ف��رض ثبوتــه ،ال يؤثــر
شاسع في االصوات ،ذلك الن ليس مــن
فرق
في نتيجة االنتخاب عند وجود ٍ
ٍ
العدال ــة وال من الدميوقراطية في شيء تعطيــل أص��وات شريحة كبرى من
املواطنني انتخبوا واسقطوا أوراقهم في صندوق االقت ــراع بصورة صحيحة
وسليمة ال غبار عليها.
امن��ا وبتعلي ــل اس��ت��دراك��ي ،وحرصـ ـاً منه على نزاهـ ــة االنتخابات
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واخالقيتها كما أوضحه في أحد قراراته اآلنفة الذكر ال يأخذ املجلس بالفارق
الكبير ف��ي االص���وات مهما ك��ان ك��ب��ي��راً ،عندما ت��ك��ون امل��خ��ال��ف��ات ف��ي الوقت
نفسه خطيرة وع��دي��دة ومقصودة ومخطـّطاً لها ،وك��ان لها تأثير حاسم في
اجن��اح املطعون في نيابته .هذا ما لم يثبت ان الفائز ليس مديناً لها بفــوزه
قطع ـاً ،أو انها لم تؤثـّر في صحة العملية االنتخابية (قرار رقم  ،2009/18تاريخ
.)2009/11/25
تسعة عشر ق��راراً أصدرها املجلس الدستوري في ،2009/11/25
اثبت فيها انضـ ــواءه إلى مظلـ ّ ٍة من املبادىء القانونيــة استق ّر عليها االجتهاد،
وبخاصة اجتهـ ــاده منذ والدت ــه سنة  .1993انها اطاللة جدي ــرة بالترحيب
اذ ال يـُتص ّور ،كما هو متعارف عليه في دولة احلق ،دميوقراطية ٌ تفتقر إلى
هيئة دستورية عليا تراقب دستورية القوانني وصدقية االنتخابات.
هذا ومن تت ّب ــع اجتهاد املجالس الدستوري ــة وتشريعاتها في غي ــر قارةٍ
وبل ــد ،وفي مجال تقوية اختصاصاتها كما في فرنسا بعد تعديل سنة  ،2008وفي
املانيا والواليات املتحدة االميركية وكندا منذ قدميها ،يتب ّدى له أن ليـس م ــن غيـر
سب ٍـب اطالق صفة «احلكمـاء» على قضاة املجلس الدستوري وتغليب هذه الصفة
رمبا على اية صفة سواها بازاء ما يعاجلونه من مسائل وقضايا يبتـّونها وتكون
لها انعكاساتها وتأثيرها في املدى القانوني بل في املدى السياسي على حـ ٍ ّـد
س ـ ــواء .ال يبدو لنـ ــا ان التصاق تل ـ ــك الصفة بقض ـ ــاة املجلس الدستوري يعني
ان للقاضـ ــي الدستـ ــوري ان يحيـد عن النـص حتت ستـ ــار التحـ ّري عـ ــن حكمته،
بل امنا لــه فقط ،في ظروف كل قضية وأحوالها ،ويبدو له فيها انها خارقة وغير
عادية ،ان يأخذ مبالءمة احل ّل الذي يق ـ ّرره أو التدبير الذي يتخذه مهما بدا
شاذاً ،اذا كان النص القانوني يجيزه وال يتأبـّاه .ذلك ان القاضي الدستوري كثيراً
ـاالت شديدة التعقي ــد وحافلة باحملاذير واملخاطر ،ال يج ــد له ـ ــا
ما تواجهه اشك ٌ
مخرجاً متوازناً في الوقائ ــع املثارة لدي ــه وال في املنطق القانوني املعت ــاد ،فيلجأ
ٍ
آنئذ إلى ح ّل غير معتاد لكنه وارد ومحلّـل في النصوص (((.
(((

كما في القرار رقم  2002/5تاريخ  2002/11/4بشأن تطبيق املادة  31من القانون
رقم .1993/250
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كالمنا هذا على حكمة القاضي الدستوري ال يقتصر عليه بل ينسحب
��اض في اي كرسي يجلس فيه ان��ه يعيدنا إل��ى قصة طريفة رواها
إل��ى اي ق ٍ
(((
الفقيه الدستوري الشهير جورج ﭬــديل  ، VEDELق ــال:
ثمة شيـ ــخ من مشرقنا القريب كان ميلك سبعة عشر جم ً
ال ،فأراد ان
يوزّعهـ ــا على اوالد شقيقـ ــه الثالثة ،بحي ـ ــث يأخ ـ ــذ االبــن االكبر النصـ ــف
 ،1/2واالب ــن الثان ــي الثلث  ،1/3واالب ــن الثال ــث التسـ ــع  ...1/9فاحتار
الورثة ووقفوا عاجزين كيـ ــف يتوزّعونه ــا ،اذ م ــن املستحيل قسمة السبع ــة
عشر جمـ ـ ً
ال إلى النصـ ــف مبا ي ــؤدي إلى ثمانيـ ــة ونصف جم ــل ...وهكذا
ـاض قديــر
دواليـ ــك ! ..فهاموا يسألون وال يالقون جواباً حتى اهتدوا إلى قـ ـ ٍ
في القانون وشهيــر في حكمت ــه فقصـدوه .فما كان من هذا القاضي اال سارع
ال من قافلته اخلاصة بحيث اصبـح عدي ــد التركــة  18جمـ ـ ً
ووهبهم جمـ ً
ال.
ثم أُج ـ ِـر َي التوزي ـ ــع على هذا االس��اس .فذهب النصف اي تسعة إلى االخ
االكبر ،والثلـث اي ستة إلى االخ الثاني ،والتسع اي اثنان إلى االخ االصغر.
فـاذا باجلمع  17 = 2 + 6 + 9يأتي مطابق ـاً لعـديد التركــة ،ال زيـ ــادة وال
نقصـ ــان .فما كـ ــان من القاضي القدير في القانون والشهير في حكمته ا ّال
واسترجع جمله .فولـّى الورثة مشدوهني مهلـّلني مكبري ــن.
ـري بالقاض ــي الدستوري  -يقول الراوي  -عندما تشتبك لديه
فح ـ ّ
احل��ل��ول وتعصف احمل��اذي��ر واالس��ت��ح��االت ،ان يلتفت إل��ى ذل��ك القاضي ،إلى
جـَمـَله احلاضر الوديع املطيع ،يفتح رمبا أمامه السبل والدروب.

(((

وذل��ك مبداخلة له سنة  ،2002في حفل يوبيل مايتي سنة على مجلس الشورى في
فرنسا.

قرارات املجلس الدستوري بشأن طعون 2005
نهاية احلق بنهاية الوكالة
الدكتور رئيف خوري
محام في االستئناف ودكتور في احلقوق

2

أن يثير إجتهاد املجلس الدستوري اللبناني النقاش الفقهي والقانوني
 على أي خلفية قد يأتي  -أمر مستحب يغني ويثمر .كما يـُعـَّـد بحث شؤونالقضاء الدستوري وشجونه من الوسائل املرجوة للمساهمة في تكوين ثقافة
دستورية عامة ونشرها نحتاج اليها في لبنان.
لذا من الطبيعي ما طرح ،بعد أن أصدر املجلس الدستوري بتاريخ  8متوز
 2009قراراته املتعلقة بأحد عشر طعناً قدمت بعد إجراء اإلنتخابات العامة في
العام  ،2005وقراره الثاني عشر املتعلق باالنتخابات الفرعية للعاصمة بيروت
التي جرت في العام ( 2007زهير اخلطيب/محمد األمني عيتاني) ،وأن تخرج
عدة تعليقات تتناول نواحي معينة في هذه ال��ق��رارات ،منها ما يتعلق بالشكل
وبعضها يتطرق إلى األساس.
1
تـداعـيـات الـمـرحـلـة الـسـابـقـة
عاجلت هيئة املجلس احلالية تداعيات املرحلة السابقة ،لكنه قبل
أية مساهمة في هذا النقاش الشيق املتعلق بقرارات الطعون النيابية ،علينا
اإلقرار بأن املجلس الدستوري عانى  -طوال حوالى عقدين من الزمن  -من
مناخات عامة موضوعية وذات��ي��ة لم تكن دائما مؤاتية لعمله ،ول��م تساعده
على تخطي بعض العقبات الناشئة ال ب��ل حملته أع��ب��اء إضافية ك��ان بغنى
عنها ،أغلبها كان بفعل الواقع املرير ،أما بعضها اآلخر فنتج عن أداء بعض
273
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أعضاء املجلس أنفسهم وممارستهم .في هذا اإلطار ،ال ميكن جتاهل إحجام
وبت إستدعاءات الطعون النيابية املقدمة فحسب،
الهيئة السابقة عن النظر ّ
وإمنا أيضاً إستنكافها عن النظر في ثالث مراجعات طعناً بدستورية ثالثة
قوانني.
تصدت هيئة املجلس الدستوري احلالية التي باشرت أعمالها فعلياً في
اخلامس من حزيران  2009لدراسة الطعون النيابية واملراجعات بشأن دستورية
تبت وفق األص��ول ،بسبب انقطاع االعضاء املنتهية
القوانني الثالثة ،التي لم ّ
واليتهم في املجلس الدستوري عن العمل ،فعني رئيس املجلس مقررين لهذه
الطعون واملراجعات ،فأصدرت الهيئة اجلديدة في  8متوز  2009قراراتها في
ما ورثـتـه ،ومنها تلك املتعلقة بالطعون النيابية بعد أن كانت مدة والية املجلس
النيابي بحكم القانون قد أنتهت في  20حزيران .2009
أدى طول مخاض والدة الهيئة احلالية إلى عدم إتاحة الوقت الكافي
أمامها لدراسة الطعون النيابية السابقة املشار اليها في ضوء الوقت القصير
إلنتهاء مدة والية املجلس النيابي ،والى عدم توافر املتسع من الوقت أمام املقررين
املعينيني لتولي التحقيق في كل ملف ،والتدقيق في املستندات واإلدالءات املتبادلة،
واإلستماع إلى اإلدارات املعنية واستجواب الشهود وجمع األدلة ،والحقا تداول
الهيئة بهذا الكم من الطعون ،ألن هذه األعمال حتتاج إلى مهلة ال تقل عن خمسة
أشهر .فما كان أمام الهيئة احلالية إال أن أص��درت قرارها  -النموذج املوحد
الذي طال املراجعات كافة ،فطوت به صفحة الطعون العالقة.
لكن هذا املخرج لم يكن متاحا مع املراجعات املتعلقة بالرقابة على
دستورية القوانني ألن الفقرة األخيرة من املادة  21من قانون إنشاء املجلس
الدستوري الرقم  93/250التي تنص على تعيني مقرر للمراجعة فور تسلمها
وعلى مهلة خمسة عشر يوما للمقرر لوضع تقريره ،ومهلة خمسة عشر يوما
للمجلس الدستوري إلتخاذ القرار ،واذا لم يتخذ القرار ضمن مهلة الشهر
من تاريخ تقدمي املراجعة يعتبر النص موضوع املراجعة مقبوالً ،األمر الذي لم
يساعد الهيئة احلالية على إبداء مخزونها العلمي واالجتهادي حول املراجعات
الثالث التي لم تخل من نقاط جديرة بالدرس ،تستأهل جواباً دستورياً على ما
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طرحته من مواضيع .فحرمنا مرة إضافية  -أيضاً بحكم القانون  -من إغناء
جديد لإلجتهاد الدستوري.
هنا جتدر االشارة إلى ان هيئة املجلس الدستوري السابقة كانت قد
منعت على املشرع محاولته تعليق إختصاص املجلس الدستوري وتعطيله ،بعد
أن تصدت بتاريخ  6آب  2005للقانون الرقم  679املتعلق بتأجيل النظر في
املراجعات أمام املجلس الدستوري ريثما يتم إستكماله ،فأبطلته كلياً .وأكدت
أن اختصاص املجلس الدستوري يرتقي إلى املرتبة الدستورية تبعا إلنشاء
املجلس الدستوري وحتديد اختصاصه مبوجب نص دستوري (امل��ادة  19من
وبت
الدستور) ما يجعل منه سلطة دستورية تناط به رقابة دستورية القوانني ّ
النزاعات والطعون الناشئة عن االنتخابات الرئاسية والنيابية ،بحيث يستحيل
املس باختصاصه بقانون عــادي بل فقط بقانون دسـتـوري.
وكان قد سبق للهيئة نفسها ،باألعضاء أنفسهم ،بعد انتهاء والية خمسة
منهم ،عم ً
ال مببدأ إستمرارية املرفق العام ،ومبدأ عدم التمنع عن إحقاق احلق،
أن حفظت إختصاص املجلس الدستوري واصدرت القرار الرقم  2003/1تاريخ
 2003/11/21بشأن مراجعة ابطال القانون  2003/549املتعلق بتصميم
ومتويل وتطوير واع��ادة اعمار مصفاتي طرابلس والزهراني وتشغيلهما .إال
أن الهيئة املذكورة وألسباب ذاتية إنكفأت عن ممارسة دورها ،وتولت بنفسها
تعليق إختصاصها وتعطيل دورها ،فتخلت في الواقع عما كانت قد أنتزعته من
املشرع ،سيما بعد أن كانت قد أكدت أنه ال يعود ألية سلطة دستورية اخلروج
عن الدستور واحكامه ومبادئه ،وبأنه ال يجوز احداث فراغ دستوري من جـراء
تعطيل عمل سـلـطـة دسـتوريـة مستقلة (املجلس الدستوري) حترص الهيئة كل
احلرص على تفادي هذا الفراغ «من خالل استمرار اعضائها في ممارسة
مهامهم» وألنها  -أي الهيئة السابقة  -ترى «أن مبدأ استمرارية السلطات
الدستورية منعا حل��دوث ف��راغ فيها ه��و مبدأ ذو قيمة دس��ت��وري��ة» (املجلس
الدستوري  ،2005 - 2001منشورات املجلس ،ص .)276
من املعلوم أن املادة السابعة من قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري
تنص على أن العضو املنتهية واليته يستمر في عمله في املجلس الدستوري إلى
ان يتم تعيني بديل منه ،وقسم البديل اليمني أمام رئيس اجلمهورية.
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لقد أدى إعتكاف الهيئة السابقة ،التي تصرفت بعكس إجتهادها
وخالفا للقانون فتخلت بيسراها عما أنتزعته بيمناها ،إل��ى توريث الهيئة
احلالية اجلديدة مراجعات الطعن النيابية ،وإلى مراكمتها من خالل التمنع
بت ثالث مراجعات تتعلق بدستورية القوانني ،فما كان أمام الهيئة احلالية
عن ّ
اجلديدة اال ان تتصدى لهذه التركة القدمية آخ��ذة بعني االعتبار أثـر تغير
الظروف الواقعية أو القانونية على قراراتها.
2
أثـر تـغـيـر الـظـروف الـواقـعـيـة أو الـقـانـونـيـة
عـلـى عـمـل هـيـئـة الـمـجـلـس الـدسـتـوري
يعمل املجلس ال��دس��ت��وري ضمن ح��دود زمنية جت��ري خاللها الكثير
من التطورات املتحركة التي تفرض نفسها ما يوجب على إجتهاده أن يواجه
التطور في االوضاع والتقلب في املعطيات وما يفرضانه من أثر عليه ال سيما
في حال تبدل الظروف القانونية أو الواقعية.
جاءت قرارات املجلس الدستوري بشأن الطعون النيابية املشار اليها
في ظل تبدل في ال��ظ��روف متثل بإعالن القاعدة اآلم��رة لقانون االنتخاب،
وفقا للمادة االولى منه ،إنتهاء والية املجلس النيابي احملددة بأربع سنوات،
وذلك بتاريخ  20حزيران  .2009إن هذا الظرف اجلديد أرخى بأثره على
قرارات املجلس الدستوري التي كان عليها أخذ هذا التبدل في الواقع الناجت
عما فرضته االحكام القانونية من تغير في الظروف ألن الواقعة احلاصلة
هي «واقعة مانعة وناهية» .وهذا ما إستدعى حصول تغيير في خلفية إتخاذ
القرارات يتالءم مع املستجدات احلاصلة ،ألن مراعاة املستجدات الناجتة عن
تبدل الظروف متسي من املبادىء القانونية العامة في القانون العام.
وإذ رتبت الهيئة اجل��دي��دة النتائج القانونية وف��ق��اً ملقتضيات تبدل
الظروف ،ووفقاً لتبدل األس��اس القانوني الذي أفقد النواب صفتهم بسبب
إنتهاء والية املجلس ،فأعتبرت نتيجة لذلك إنتهاء والية املجلس النيابي سببا
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الغياً كافياً ألهلية التقاضي ،والغياً لرابطة اخلصومة وأهليتها .وإذ إضطرت
هيئة املجلس أن تعير أثر تغير الظروف حيزاً مهما في قراراتها املشار اليها،
فإنها ،أي الهيئة ،غير مخولة تعديل مدة والية املجلس النيابي لكي يتسنى
بت الطعون النيابية .وال يسع الهيئة اجلديدة مخالفة قواعد كان
ويتاح لها ّ
املجلس الدستوري قد وضعها بنفسه وألـزم املشرع بها ،مفادها أنه إذا كان
للمشرع أن يحدد مدة الوكالة االنتخابية (طاملا ان الدستور لم يحدد مدتها)
ألن وضع االنظمة االنتخابية النيابية يدخل في اختصاصه ،فهو ال يستطيع
أن يعدل في مدة الوكالة اجلارية إال ألسباب مستمدة من ض��رورات قصوى
وفي حدود املدة التي تستدعيها هذه الضرورات ،أي في حال وجود ظروف
إستثنائية.
كما ال ميكن الهيئة اجلديدة مخالفة مبدأ دستوري أستنبطه االجتهاد
الدستوري ،هو مبدأ دورية االنتخاب أو دورية ممارسة الناخبني حلقهم في
االنتخاب ،ال��ذي يفرض جتديد الوكالة أي اتخاذ الشعب موقفاً من ممثليه
ومحاسبتهم م��ن خ�لال االنتخابات ،ضمن م��دة زمنية معقولة يحق للشعب
بعدها استرداد سيادته وتفويضها إلى من يستحقها .وهذا من شأنه أن يؤدي
إل��ى ترسيخ مبدأ دستوري آخ��ر هو ع��دم ج��واز التمديد للمجالس النيابية.
فكيف إذا مت األمر على يد الهيئة اجلديدة بغية منح املجلس الدستوري املزيد
من الوقت االضافي لكي يتمكن من الفصل في الطعون االنتخابية التي م ّر
على تقدميها ما يقارب األربع سنوات إال نيف ؟
املجلس الدستوري اللبناني في قراره الرقم  96/4كان واضحاً في
هذا الشأن ،إذ أبطل املادة اخلامسة من القانون الرقم  96/530ألنها تنطوي
على متديد إضافي لوالية مجلس النواب ،وعلل ذلك بأن هذا التمديد يخل
بالقاعدة العامة وال��ع��رف البرملاني ،وال ي��ب��رره االستثناء ال���وارد فيه (وقوع
االنتخاب في فصل الصيف ما قد يؤدي إلى االضرار بالسياحة) .علما بأن
املجلس الدستوري اللبناني قد مارس رقابته على هذه املادة من قانون االنتخاب
من دون أن يطعن بها أمامه ،وهذا املسلك االجتهادي في توسيع صالحيات
القضاء الدستوري لكي يشمل القانون برمته ،هو مسلك سليم ويتوافق مع
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االجتهاد الدستوري السائد ،وذلك النه ال يعقل ان يقع نظر املجلس على مواد
تخالف الدستور لدى إج��راء رقابته الدستورية على قانون لم يطعن اال في
بعض مواده ،ويبقى صامتا حيالها أو غير مبال أو يأخذ موقف املتجاهل لها،
أن طبيعة املراجعات أمام املجلس
وإال تنتفي الغاية من هذه الرقابة ،خصوصاً ّ
الدستوري سواء املراجعات بهدف الطعن في دستورية قانون فاقدة أساساً
للخصومة ،أو تلك املراجعات املقدمة من مرشح خاسر طعناً بنيابة نائب،
تعتبر بطبيعتها «مراجعة موضوعية» تنطوي على حماية حق عام.
3
املراجعات أمام املجلس الدستوري مراجعات موضوعية
أدل��ى البعض أنه «ال عبرة النتهاء والي��ة مجلس النواب ألن األحكام
التي تصدر في الطعون هي معلنة للحق ال منشئة له وترجع أثارها إلى تاريخ
تقدمي الطعن (املادة  559من قانون أصول احملاكمات املدنية) ويرتب اعالن
احلق نتائج مدنية وسياسية مهمة وأولها تأكيد أو الغاء نتيجة االنتخابات.
وفي احلالة االخيرة اعالن فوز الطاعن .وبالطبع فهناك نتائج مالية».
بقطع النظر عما إذا كان يتوافر أمام املجلس الدستوري خيا ٌر واحد
أو أكثر ،خيار إع�لان فوز الطاعن ،أو خيار إع�لان فوز غيره من املرشحني
احلائزين على االغلبية وعلى ال��ش��روط التي تؤهله للنيابة ،أو خيار إعادة
االنتخاب .إ ّنها خيارات تبقى مطروحة أمام املجلس الدستوري.
بغض النظر عما ورد في املادة  31من قانون إنشاء املجلس الدستوري
التي نصت على ان يبحث املجلس مسألة توافر الشروط القانونية املؤهلة
للنيابة في حالة الغاء النتيجة ،وبالتالي تصحيح هذه النتيجة واع�لان فوز
امل��رش��ح احل��ائ��ز على االغلبية وعلى ال��ش��روط التي تؤهله للنيابة ،م��ا يفيد
صراحة ان أهلية املرشح للنيابة امنا يتم التحقق من توافرها في حالة اعالن
املجلس ف��وز ه��ذا امل��رش��ح الطاعن ف��ي النيابة املتنازع عليها ومتهيداً لهذا
االع�لان ،بحيث ال تعتبر أهلية اخلاسر الطاعن أم��راً مسلّماً به بشكل آلي
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مبجرد تقدمي الطعن ال حتتاج إلى التحقق من توافرها ،ألنه ال يصبح الطاعن
أوتوماتيكياً مؤه ً
ال للنيابة مبجرد تقدمي طعنه.
ل��ذا ،ليست املراجعة أم��ام املجلس الدستوري بـ «دع��وى ع��ادي��ة» ،أو
بدعوى حق شخصي ،إمنا مراجعة موضوعية تتعني صفتها بالنظر إلى احلق
الذي حتميه ،وتختلف عن دعوى احلق الشخصي باختالف الهدف أو الغاية
التي ترمي اليها .وتقدر مصلحة من رفعها من خالل النتيجة احملتملة التي قد
تتحقق أو ال تتحقق نهائياً .فاملوقع القانوني الذي يحقق املصلحة الشخصية
قد يكون محتمال أو ال ،فكيف ميكن املطالبة بحمايته سلفاً مبجرد تقدمي
االستدعاء ؟
هذا عوضاً عن ان املخاصمة تتطلب أن تتوافر الصفة في املراجعة
للمستدعي كما للمستدعى ضده طوال أمد احملاكمة ،إذ يتعني رفعها ضد نائب
ميلك الصفة بشكل دائم للدفاع فيها .فهل بعد انتهاء والية املجلس النيابي
السابق ما زال النائب املطعون في نيابته يتمتع بصفة نائب؟ إن انتهاء مدة
والية مجلس النواب تنهي الصفة عن النائب املطعون في نيابته .إن مسألة
صحة اخلصومة تتعلق باالنتظام العام ويصح إثارتها عفواً من قبل املجلس
الدستوري لتعلقها باالنتظام العام .وال ضرر من التذكير أن الصفة تستمد من
موضوع الدعوى ومما ترمي اليه ،وفي حالة الطعون النيابية يقتضي للطعن
صحة نائب إستمراره في موقعه النيابي حتى الفصل باملراجعة .وإال في
في
ّ
احلال املعاكسة تـصـبـح نهاية مدة والية املجلس النيابي من طائفة املوانع التي
ال جتيز سماع املراجعة .وهذا الفصل الذي أتاه املجلس الدستوري مبسألة
مانع إنتهاء الوالية يعتبر فص ً
ال بالشكل واالساس معاً ،متناغماً فيه مع إجتهاد
محاكم التمييز اللبنانية.
تتعني صفة الدعوى بالنظر إلى احل��ق ال��ذي حتميه ،فهي شخصية
إذا ك��ان احل��ق شخصيا ،بينما تختلف باختالف احلقوق وامل��راك��ز القانونية
التي ترمي الدعوى إلى حمايتها .كما تختلف الدعاوى باختالف الهدف أو
الغاية التي ترمي إليها .فإذا رمت الدعوى إلى وضع حد للنزاع القائم حول
حق موضوعي أو مركز قانوني (كمراجعة الطعن النيابية وأغلب مراجعات
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القانون العام) سميت دعوى موضوعية .والدعوى املوضوعية تقسم بدورها
إلى دعاوى تقريرية ،ودعاوى منشئة ،ودعاوى إلزام.
وإذا كانت الدعوى التقريرية  Action déclaratoireهي التي ترمي

إلى استصدار حكم يؤكد وجود أو عدم وجود حق أو مركز قانوني ،ويسمى
احلكم الذي يصدر فيها حكماً تقريرياً  jugement déclaratifفإن الدعوى
املنشئة  Action constitutiveهي تلك الرامية إلى استصدار حكم يقرر حق ًا

للمدعي ،بحيث ينشأ عن هذا التقرير تغيير في مركزه القانوني السابق.

ويسمى احلكم الذي يصدر في هذه الدعوى باحلكم املنشئ ،الذي ينتج أثره
منذ صدوره ،وليس قبل ذلك ،ألن التغيير القانوني ال يحصل إال بنتيجة صدور
هذا احلكم(((.

وتـُعـَد مراجعات الطعون النيابية من هذا النوع أي مراجعات موضوعية

منشئة (غير شخصية ألنها ال ترمي إل��ى احلكم بالتزام شخصي) ،هدفها
صحة اإلنتخاب ،وبنتيجتها االيجابية ليس بالضرورة أن
وغايتها الطعن في
ّ
يحل محل املطعون فيه من طعن في نيابته س��واء عن طريق إع�لان فوز من

يحوز الشروط أو عن طريق إج��راء انتخابات جديدة .ال بل إن التغيير في
املركز القانوني متوقف على طبيعة ق��رار املجلس الدستوري وفحواه وليس

حقا مكتسبا يناله الطاعن عند مجرد تقدمي استدعاء الطعن.

وال مندوحة من التذكير أن القرار  -النموذج املوحد ،موضوع هذا

التعليق ال��ذي إتخذه املجلس الدستوري وعممه على الطعون النيابية كافة

املطروحة لتلك الوالية النيابية ،مرده إلى سبب عائد إلى زوال املركز القانوني
ألحد أطراف اخلصومة ،أي زوال صفة النائب عن املطعون في نيابته ،وهو
سبب يعطل مبدأ الوجاهية.

وزوال صفة «النائب» عن املطعون في نيابته م��رده إل��ى ان القانون

ن��ص ع��ل��ى ص��ف��ة ه��ذا ال��ش��خ��ص وح���ده دون غ��ي��ره ،ف���إذا زال���ت ص��ف��ة النائب
(((

الياس أبو عيد ،أصول احملاكمات املدنية ،منشورات احللبي ،بيروت ،ص .87
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بإنتهاء الوالية (أو بالوفاة) ينقطع سير املراجعة لفقدان أحد اخلصوم أهلية
التقاضي ال سيما وان تصحيح العيب غير ممكن .وانتفاء األهلية للتقاضي

يتعلق بالنظام العام وان للمجلس الدستوري أن يثيره تلقائيا .وزوال الصفة

النيابية يتعلق باملصلحة العامة كما مبصلحة اخل��ص��وم .إن انتهاء الوالية

النيابية يؤدي إلى عدم جواز إرغام املجلس الدستوري  -املقيد بوالية املجلس
النيابي  -على االستمرار في محاكمة غير قانونية بنتيجة إجراء لم تكن له

يد في مباشرته.
وحيث أن البعض يأخذ على املجلس ال��دس��ت��وري أن��ه خالف قاعدة
الوجاهية الواردة في املادة  373أ.م.م .بإثارته من تلقاء نفسه سببا قانونيا
ص��ـ��رف��اً م��ن دون أن يضع ه��ذا السبب قـيـد املناقشة ف��إن��ه حسب األصول
«يفصل القاضي في النزاع وفق القواعد القانونية التي تطبق عليه» و«على
القاضي ان يعطي الوصف القانوني الصحيح للوقائع واالعمال املتنازع فيها
دون التقيد بالوصف املعطى لها من اخلصوم .وله ان يثير من تلقاء نفسه
االسباب القانونية الصرفة ايا كان االساس القانوني الذي تذرع به اخلصوم».
فض ً
ال عن أن مبدأ الوجاهية املطبق في املراجعات لدى املجلس الدستوري
يخضع لقيود ن��ص عليها ك��ل م��ن ق��ان��ون إن��ش��اء املجلس ال��دس��ت��وري وقانون
النظام الداخلي للمجلس الدستوري ،ويخضع ملهل وحلدود معينة ،وهو ليس
مببدأ ملزم طوال مدة البحث باملراجعة ألنه خالل الدور االستقصائي الذي
مي��ارس��ه ك��ل م��ن امل��ق��رر واملجلس ،اللذين يتمتعان بجميع صالحيات قاضي
التحقيق بإستثناء صالحية إصدار مذكرات توقيف ،يتالشى مبدأ الوجاهية
كما يحصل لدى قاضي التحقيق ،ألن االصول املعتمدة لدى املجلس الدستوري
هي أصول مختلطة.
فض ً
ال عن ان املجلس الدستوري بعكس ما يعتقد البعض ،وبعكس
ما نادى به هذا البعض مستعمال صيغة الوجوب التالية« :فإن على املجلس
الدستوري تطبيق قانون أصول احملاكمات املدنية في كل ما لم يرد عليه نص
في قانونه اخلاص» .فإن املجلس الدستوري غير ملزم بتطبيق قانون اصول
احملاكمات املدنية إال إذا إرتأى ذلك.
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4
الـمـجـلـس الـدسـتـوري غـيـر مـلـزم بـتـطـبـيـق قـانـون
أصـول الـمـحـاكـمـات الـمـدنـيـة
بتاريخ  2002/7/15أورد املجلس الدستوري في منت ق��راره الرقم
 2002/4بشأن االستدعاء املقدم من النائب املنتخب واملطعون في نيابته
االستاذ كبريال امل��ر ال��ذي يطلب فيه إل��ى عضو املجلس الدستوري االستاذ
سليم جريصاتي أن يتنحى عن النظر في املراجعة املقدمة من السيدة ميرنا
املر طعناً في نيابته ،وأن ميتنع عن حضور كل جلسة تتعلق بها عم ً
ال بأحكام
املادة  121من قانون أصول احملاكمات املدنية ،وفي حال رفض االستاذ سليم
جريصاتي التنحي الطلب إلى املجلس الدستوري ر ّده عم ً
ال بأحكام الفقرتني
 4و  7من املادة  120من قانون أصول احملاكمات املدنية .كذلك فعل عضو
املجلس الدستوري االس��ت��اذ سليم جريصاتي نفسه بعد تبلغه طلب التنحي
بحيث تقدم بطلب إلى املجلس الدستوري عرض فيه تنحيه عن املشاركة في
النظر في املراجعة املتعلقة بهذا الطعن .ف��أورد املجلس الدستوري في منت
قراره املذكور اآلتي:
«وحيث ان قانون أص��ول احملاكمات املدنية هو قانون ع��ام ال تطبق
أحكامه في اط��ار قانون خ��اص اال بالقدر ال��ذي تأتلف فيه مع أحكام هذا
القانون أو ال تتعارض معها».
مضيفاً :
«فاملجلس الدستوري هيئة مستقلة ذات صفة قضائية ،مهمته مراقبة
��ت النزاعات
دستورية القوانني وس��ائ��ر النصوص التي لها ق��وة ال��ق��ان��ون ،وب ّ
والطعون الناشئة عن االنتخابات الرئاسية والنيابية ،ويشكل بكامل أعضائه
وح��دة ال تتجزأ ،ول��م ينص الدستور على انشاء هيئة بديلة منه ،ولذلك ال
ميكن ان ينحى أو أن يتنحى أي عضو من أعضائه ملجرد ان يستدعي أحدهم
أن قانون انشائه ونظامه الداخلي
ذل��ك ،أو ان يشكك في حياده ،خصوصاً ّ
لم يلحظا امكانية الرد أو التنحي بالنسبة إلى رئيسه واعضائه ،وان قانون
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اصول احملاكمات املدنية بنصوصه املشار اليها اع�لاه ،ال يأتلف مع طبيعة
املجلس وشروط تكوينه ،ال بل انها تتعارض معها.»...،
«وحيث انه من كل ما تقدم يتبني ان سكوت قانون املجلس الدستوري
ونظامه الداخلي عن قضية رد أعضاء املجلس أو تنحيهم عن قضايا معينة،
لم يكن نقصا في التشريع يقتضي تعويضه عن طريق العمل باحكام قانون
أص��ول احمل��اك��م��ات املدنية املتعلقة ب��امل��وض��وع ،ب��ل ه��و موقف تشريعي صريح
ينطوي على حكم ضمني بعدم جواز رد أو تنحي اعضاء املجلس الدستوري،
خاصة بعد ان اح��اط القانون تعيني االع��ض��اء وممارستهم ملهامهم بشروط
ومؤهالت علمية واخالقية تنأى بهم عن التنكب عن احلياة والتجرد».
أمام هذا االجتهاد الدستوري الواضح ،ندعو كل من يحاول إسقاط
املفاهيم التقليدية على مراجعات املجلس الدستوري من دون التدقيق باالصول
املتبعة لديه ولدى أقرانه ،إلى التروي وأخذ ما توصل اليه االجتهاد الدستوري
اللبناني واملقارن بعني االعتبار.
ف��ي جميع األح���وال ،وف��ي ظ��ل أي��ة أص��ول ق��د ي��ن��ادي بها البعض ،ما
هي اإلحتماالت املنطقية التي كانت مطروحة أمام املجلس الدستوري التّخاذ
قراراته في األساس ؟
5
سـيـنـاريـو الـحـلـول الـتـي كـانـت مـطـروحـة لـألســاس
أعلنت املادة  31من قانون املجلس الدستوري اخليارات املتاحة أمامه
لبت األساس .فحددت إما:
ّ
إبطال النتيجة وإعالن فوز املرشح احلائز على االغلبية وعلى
الشروط التي تؤهله للنيابة.
صحة نيابته وفرض إعادة االنتخاب
أو إبطال نيابة املطعون في ّ
على املقعد الذي خال.
ففي احلالة االولى لو أبطل املجلس الدستوري النتيجة وأعلن فوز املرشح
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احلائز على األغلبية وعلى ال��ش��روط التي تؤهله للنيابة ،لكان األم��ر يقتضي
إستمرار والية املجلس النيابي التي أنتهت بتاريخ  20حزيران .2009
صحة
وفي احلالة الثانية لو أبطل املجلس الدستوري نيابة املطعون في ّ
نيابته وفرض إعادة االنتخاب ،لكان هذا احلل أيضا يحتاج إلى استمرار والية
املجلس النيابي املنتهية واليته.
ل��ذا ك��ان��ت احل��ل��ول املمكنة وامل��ط��روح��ة ك��اف��ة ل�لأس��اس أم���ام املجلس
ال��دس��ت��وري بحاجة إل��ى إس��ت��م��رار والي��ة املجلس النيابي .فلو أع��ل��ن املجلس
الدستوري ف��وز أحدهم على م��اذا ك��ان سيوليه وال��والي��ة قد أنصرمت ؟ ولو
ض إجراء إعادة انتخاب ،فإنتخاب ملن وعلى ماذا ووالية املجلس النيابي
فـ َ َر َ
السابقة قد أنتهت ؟
إذن ،إنتهاء والي��ة املجلس النيابي ه��ي ال��واق��ع��ة الناجتة ع��ن أحكام
القانون التي شكلت الفارق ،وهي الواقعة املنهية التي جعلت الطعون كافة من
دون موضوع ،وهي التي أنهت أهلية ورابطة اخلصومة ،وهي السبب في تغيير
املركز القانوني ألحد أطراف مراجعة الطعن أي زوال صفة النائب عنه بانتهاء
والية املجلس النيابي ،ال بل السبب املانع للطرف الثاني أي الطاعن في منع
تغيير مركزه القانوني وجعله نائباً.
أما املطالبة التي نهض بها البعض ،وفحواها إعالن فوز املرشح اخلاسر
حتى ولو انتهت مدة والية املجلس من أجل إحتفاظه بلقب نائب سابق ولدواعي
البروتوكول أو تأميناً حلقوقه املالية ،فتحول املراجعة إل��ى دع��وى شخصية
املختلفة كلياً عن طبيعة املراجعة املوضوعية التي تهدف من خالل الطعون
النيابية إلى حفظ إرادة الهيئة الناخبة وصونها من كل غش أو تزوير أو تالعب
أو حتوير ،وحماية حق الناخب بإيصال ممثله الفعـلي إلى الندوة البرملانية،
وال تهدف أبد ًا إلى حماية حق نائب منتخب أو حق مرشح خاسر.
ه��ذه املطالبة التي نهض بها البعض هدفها بعد انتهاء الوالية إنشاء
وضع قانوني على موضوع قد زال بحكم القانون ،وانشاء حق ملتبس ،ومحاولة
منح الطاعن عبر تنصيبه نائباً مخصصات مالية ،أي دفع املجلس الدستوري إلى
إتخاذ موقف خاطىء ،ودفعه إلى زعزعة مبدأ االستقرار القضائي الذي يأتي
قبل العدالة الناجزة .وذلك ،من أجل املخصصات املالية للنواب السابقني التي ال
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ميكن في جميع األحوال للطاعنني نيلها حتى ولو قبل املجلس الدستوري طعنهم
وأعلن فوزهم .ألن امل��ادة الرابعة من قانون مخصصات النواب الرقم 74/25
الصادر بتاريخ  25أيلول  1974واملعدل وفقاً للقانون  722بتاريخ 1998/11/5
(املـُعـَّـد من القوانني غير الدستورية التي تفلتت من الرقابة الدستورية) ،تشترط
ثالث سنوات متواصلة لكي يطبق مفهوم ال��دورة النيابية الكاملة على النائب
ال���ذي يستحق امل��خ��ص��ص��ات؛ أي أن��ه م��ن ب��اب االس��ت��ط��راد ،ول��و أعلنت الهيئة
اجلديدة للمجلس الدستوري قبولها الطعن يوم تسلمها رسمياً مهامها في التاسع
من حزيران  2009أي قبل إنتهاء والية املجلس النيابي بأيام معدودة ،ملا كان
بإستطاعة من طـَعـ َ َن وأصبح نائباً نيل أية مخصصات ( 55باملئة من أصل الراتب
عن الدورة األولى) بسبب أنه من جهة ال يعترف القانون بالدورة النيابية الكاملة
إال ملن إستمر نائبا مدة ال تقل عن ثالث سنوات ،ومن جهة ثانية ألن املادة  26من
قانون إنشاء املجلس الدستوري تنص على ان الطعن ال يوقف نتيجة االنتخاب
بحيث يستمر اعتبار املنتخب نائبا ميارس جميع حقوق النيابة منذ أعالن نتيجة
االنتخابات .ما يؤكد أن مراجعة الطعن النيابية هي مراجعة «موضوعية» ليس
لها مفعول رجعي يعود  -كما ينادي البعض  -إلى تاريخ االنتخاب .وما يؤكد أن
القرارات التي تصدر في هذه الطعون هي قرارات منشئة للحق ،تنشىء احلق
بتاريخ صدور القرار وليس مبفعول رجعي ،وليست بقرارات معلنة له.
كما أن املطالبة غير الدستورية امل��ن��ادى بها تأتي حت��ت شعار غير
دستوري م��ؤداه أن النيابة هي عـقـد بني النائب والشعب تبقى له «مفاعيله
املستقبلية الدائمة» ،في حني أن النيابة دستورا وعلما هي عقد وكالة مؤقتة
محددة بالزمان ،وغير مقيدة بشرط.
6
الـنـيـابـة وكـالـة مـؤقـتـة مـحـدودة الـمـدة
غـيـر مـقـيـدة بـشـرط
نصت املادة  27من الدستور على أن «عضو مجلس النواب ميثل االمة
جمعاء وال يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه».

286

اجمللس الدستوري

كما نصت املادة  29من الدستور على «إن األح��وال التي تفقد معها
األهلية للنيابة يعينها القانون» ،بحيث أتى قانون االنتخاب ليحدد في مادته
االولى إنتهاء مدة والية النيابة لكل مجلس نواب بعد أربع سنوات.
فالنيابة إذن هي عقد وكالة يفوض مبوجبها الشعب ،ال��ذي يشكل
أمة لها كيانها احلقوقي والسياسي املميز ،النائب لتمثيله في السلطة ،كون
السلطة تنبثق من الشعب .وهي وكالة لفترة زمنية محددة في لبنان بأربع
سنوات ،وليس لها صفة الدميومة .وأعمال الوكالة النيابية  -التي موضوعها
سن التشريعات ،وممارسة الرقابة السياسية على السلطة التنفيذية ،وانتخاب
الرؤساء ،والطعن بدستورية القوانني ،ومحاكمة الرؤساء والوزراء  -هي أعمال
ال يجوز إمتامها إال من قبل النائب ال��ذي ال يجوز له أن ينيب عنه شخصا
آخ��ر ف��ي تنفيذ ال��وك��ال��ة ،وال��ت��ي ال يجوز امتامها بواسطة الغير حتى حلول
األجل املعني إلنتهاء الوكالة أي انتهاء والية املجلس النيابي .كما أن الوكالة
النيابية هي وكالة غير إكراهية  mandat non impératifeتختلف عن الوكالة
املدنية بأنه ال ميكن للموكل (أي الشعب أو الهيئة الناخبة) أن يعزل الوكيل
متى يشاء .ما يجعل النائب ميثل االمة جمعاء وال ميثل فقط الذين انتخبوه
أو الدائرة االنتخابية التي فاز بالنيابة عنها .وعند انتهاء الوالية احملددة في
قانون االنتخاب تنتهي الوكالة وينتهي املركز القانوني بانتهائها .وه��ذا ما
أخذ به املجلس الدستوري في قراراته بشأن الطعون النيابية العائدة لوالية
املجلس النيابي املمتدة من العام  2005حتى العام  2009متجنبا إضفاء صفة
الدميومة على النائب وعلى مركزه القانوني املؤقت.
< < <
ندلي بهذا التعليق حول الطعون العائدة لإلنتخابات العامة التي جرت
في العام  2005وتلك الفرعية التي جرت في بيروت في العام  ،2007ننتظر
جديد املجلس الدستوري في طعون  2009برئاسة الدكتور عصام سليمان
احلريص كل احلرص على إستقاللية املجلس الدستوري وتطوره وتقدمه.

تعليق على قرارات املجلس الدستوري
بشأن الطعون النيابية في انتخابات 2005
الدكتور فوزات فرحات
استاذ في كلية احلقوق ،اجلامعة اللبنانية

3

بعد إج��راء االنتخابات النيابية العامة لتجديد والي��ة مجلس النواب
اللبناني في عام  - 2005والذي انتهت واليته في  - 2009/6/20تقّدم عدد
من املرشحني املنافسني اخلاسرين ضمن املهلة ،بأحد عشر طعناً أمام املجلس
الدستوري في الفترة الواقعة ما بني  2005/7/20 2005/7/8ضد صحة
انتخاب النواب الفائزين املستدعى ضدهم ،بجانب طعن وحيد مت تقدميه من
املرشح اخلاسر في ال��دورة التكميلية الفرعية النيابية لسنة  ،2007أي مبا
مجموعه اثني عشر طعناً انتخابياً.
بشأن هذه الطعون جميعاً أصدر املجلس الدستوري في 2009/7/8
اثني عشر قراراً تأسست كلها على املبادئ القانونية نفسها – رغم اختالف
وقائعها  -وانتهت جميعها إلى عدم قبول هذه الطعون جميعاً بنا ًء على املبادئ
واألسباب القانونية نفسها.
إن املفروض طبقاً للقواعد اإلجرائية واجبة االتباع في الفصل في
طعون االنتخابات النيابية أن تقّدم مثل هذه الطعون من املرشحني اخلاسرين
عن كل طعن خ�لال مهلة ثالثني يوماً تلي تاريخ إع�لان نتيجة االنتخاب في
الدوائر (مادة  24من قانون إنشاء املجلس الدستوري معدلة بقانون رقم 150
العائد لسنة  ،)1999وهو ما حتقق فع ً
ال بالنسبة للطعون املقدمة كلها ضمن
هذه املهلة .لكن املجلس الدستوري كان معط ً
ال آنذاك ومتوقفاً عن ممارسة
نشاطه القضائي ل��ع��دم اك��ت��م��ال تعيني أع��ض��ائ��ه ل��ظ��روف سياسية وانقطاع
بت هذه الطعون في
األعضاء املنتهية واليتهم عن العمل ،ما وقف حاجزاً دون ّ
287
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املهلة القانونية احملددة (((.
وهكذا ج��اء التأخر في البت من جانب املجلس الدستوري للظروف
السياسية حتى مت اكتمال تعيني أعضائه العشرة ،وهو ما استغرق بضع سنوات،
لبت الطعون املشار إليها
لكن فور انتهاء تشكيله ،تهيأ املجلس الدستوري اجلديد ّ
واملقدمة من املرشحني اخلاسرين في دوائرهم ضد النواب الفائزين في هذه
الدوائر .وبالفعل فقد تصدى املجلس اجلديد لهذه الطعون االنتخابية وأصدر
بتاريخ  2009/7/8إثني عشر قراراً تأسست كلها ،كما أشرنا أعاله على املبادئ
القانونية نفسها وانتهت إلى املنطوق نفسه وهو عدم قبول جميع هذه الطعون.
ونعرض فيما يلي لألساس القانوني لهذه ال��ق��رارات (فقرة أول��ى) ،لنعود وفي
(فقرة ثانية) لتقييم موقف املجلس الدستوري «اجلديد» في هذه القرارات.
1
منطوق قرارات املجلس الدستوري وأساسها القانوني
أن قرار املجلس
أ  -املنطوق :نالحظ في هذه الطعون اإلثني عشر ّ
الدستوري في كل منها قد انتهى إلى املنطوق نفسه (أو احلكم) وهو «عدم قبول
الطعن املاثل »...مع إبالغ القرار إلى املراجع املختصة ونشره في اجلريدة
الرسمية .وبالفعل فقد انتهت قرارات املجلس اإلثني عشر جميعها إلى «عدم
قبول الطعن» في كل منها وليس رد املراجعة في األساس أو املوضوع ،فاملجلس
الدستوري لم يبحث إذاً موضوع هذه الطعون بل ر ّده��ا جميعها من الناحية
الشكلية احملضة وهذا بالضبط ما تعنيه عبارة «عدم قبول» الطعن املاثل.
ب  -األساس القانوني لعدم قبول الطعون :نظراً لتطابق صياغة
ال��ق��رارات اإلث��ن��ي عشر امل��ش��ار إليها ،ف��إن فحصنا لهذه الصياغة يظهر لنا
بأن علة عدم قبول الطعون جميعها ترجع إلى زوال الوضع القانوني موضوع
(((

وفقاً لنصوص املجلس الدستوري ،حت ّدد هذه املهلة مبدة شهر بعد ورود تقرير العضو
املقرر الذي يختاره رئيس املجلس من بني أعضائه ليضع تقريراً في مهلة ال تتعدى ثالثة
أشهر من تاريخ تكليفه.
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الطعن ،وهو ما ّ
متثل في انتهاء والي��ة مجلس النواب ال��ذي انصبت الطعون
على انتخاب بعض أعضائه ،فهو قد مت انتخابه عام  2005وانتهت واليته
التشريعية في  .2009/6/20هذا ،بينما تصدى املجلس الدستوري لفحص
هذه الطعون بعد انتهاء تشكيله في متوز .2009
في عرضه لهذا األس��اس القانوني لعدم قبول الطعون ،نذكر بعض
العبارات املتطابقة في قرارات املجلس الدستوري املشار إليها ،حيث يقول في
إحدى قراراته على وجه اخلصوص« :مبا أن املراجعة أمام املجلس الدستوري
ليست دعوى عادية ترمي إلى فض النزاع بني متخاصمني حول حقوق شخصية
يدعونها ،وإمن��ا هي مراجعة ترمي إلى احلماية القضائية للوضع القانوني
بذاته ،بصرف النظر عما ينشأ عن هذه احلماية بصورة غير مباشرة من آثار
ومفاعيل شخصية ،والتي ال تدخل في نطاق هذا املجلس أص ً
ال».
إن مثل ه��ذا األم��ر مي ّكننا من القول ب��أن ه��ذه العبارات املتطابقة في
القرارات املشار إليها تبني بشكل واضح وصريح األساس أو املبدأ القانوني الذي
وكأن املجلس الدستوري يريد
تأسست عليه قرارات املجلس بعدم قبول املراجعة،
ّ
صحة عضوية البرملان هي خصومة موضوعية وليست
أن يقول بأن الطعن في
ّ
شخصية تتعلق بحقوق ذاتية مباشرة بوضع قانوني معني محل احلماية القضائية
وه��و اخلصومة بشأن عضوية املجلس النيابي أو ال��ن��زاع فيها .وف��ي محاولته
لتطبيق هذا املبدأ القانوني يبينّ املجلس الدستوري أن هذا الوضع القانوني
محل احلماية قد انقضى وانتهى بانتهاء العقد التشريعي ملجلس النواب في
 2009/6/20نفسه .في هذا السياق يقول املجلس« :ومبا أن الوضع القانوني
في الطعن املاثل هو النيابة أو عضوية مجلس النواب .ومبا أن والي��ة مجلس
النواب املنتخب لسنة  2005انتهت في  2009/6/20فيكون الوضع القانوني
موضع الطعن الراهن قد زال بانتهاء الوالية املذكورة ،ولم تعد احلماية القانونية
لذلك الوضع واردة» .ويستطرد املجلس الدستوري قائ ً
ال« :وشرط قبول املراجعة
استناداً إلى احلماية القانونية يجب أن يظل قائماً بني تاريخ تقدميها حتى تاريخ
فصلها وباتت هذه املراجعة بالتالي غير مقبولة ،ولم تعد من فائدة قانونية في
الشروع بأي إجراء من إجراءات الطعن أمام هذا املجلس».
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2
تقييم موقف املجلس الدستوري في هذه القرارات
إننا وألول وهلة قد ننتقد هذا املوقف للمجلس الدستوري ألنه ،ومن
الناحية النظر ّية املج ّردة ،قد يبدو لنا أن القاضي الدستوري قد تقاعس عن
ممارسة وظيفته في أداء العدالة إزاء حق من احلقوق الدستورية نازع فيها
أص��ح��اب املصلحة .إن ه��ذا احل��ق ه��و عضوية مجلس ال��ن��واب ال��ذي كرسته
املادة  19من التعديل الدستوري بتاريخ  1990/9/21التي أنشأت املجلس
��ت املنازعات
ال��دس��ت��وري اللبناني وكلفته بجانب رق��اب��ة دستورية القوانني ب ّ
والطعون االنتخابية لعضوية املجلس النيابي (بجانب االنتخابات الرئاسية).
ألنه ومبقتضى هذا النص الدستوري الذي ّ
نظمه وأ ّكده قانون إنشاء املجلس
ال��دس��ت��وري أص��ب��ح للمرشح امل��ن��اف��س اخل��اس��ر ف��ي االن��ت��خ��اب��ات النيابية حقّ
دستوري وقانوني مباشر في اللجوء إلى املجلس الدستوري طاعناً في صحة
انتخاب املرشح املعلن فوزه في االنتخابات في أي دائ��رة انتخابية ،وبالتالي
فعند التحقق من عدم سالمة العملية االنتخابية التي أدت إلى فوز النائب
فإنه ومن حق الطاعن أن يعلن املجلس الدستوري ف��وزه هو باملقعد النيابي
عقب إبطال االنتخابات إذا أمكن ذلك.
من هذا املنظور بالذات يبدو لنا أن املجلس الدستوري قد امتنع عن
إعطاء احلق الدستوري والقانوني للطاعن ال��ذي ق ّ��دم طعنه في االنتخابات
ضمن املهلة طبقاً لقانون إنشاء املجلس ،سيما وأن للمجلس الدستوري احلق
في إبطال االنتخابات (من الناحية النظرية) ،هذا إذ لم يتمكن من إعالن فوز
الطاعن اخلاسر.
لكن هذه النظرة القانونية األولية واملجردة والتي قد تسيطر على ذهن
رجل القانون بصورة أ ّولية وتلقائية ال تقوى وال تصمد أم��ام التحليل املتع ّمق
والتأصيل الدقيق .وهذا عائد بالطبع إلى طبيعة املنازعة االنتخابية التي يتوالها
املجلس الدستوري  -مثل املجلس الدستوري الفرنسي  -والتي تفترض أن هناك
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 إن ه��ذا األث��ر ي��ت��راوح بني.أث��راً م��ؤك��داً يجب أن يتحقق نتيجة تدخل املجلس
 وإما، إما صحة انتخابات النائب املطعون في انتخابه:احتمالني ال ثالث لهما
.(((بطالن انتخابه على أثر مخالفات جسيمة مؤثرة وحاسمة في النتيجة
 أوض��ح املجلس الدستوري املعايير الواجبة1997/5/17  تاريخ12 ففي ق��راره رقم
 «وحيث:اإلتباع في االجتهاد الدستوري في شأن منازعات عضوية البرملان وذلك بقوله
أن املبدأ األساسي الذي يسود موقف االجتهاد الدستوري في شأن الطعون االنتخابية
 إال إذا كانت املخالفات املدلى بها خطيرة وتشكل اعتدا ًء على،هو عدم إبطال االنتخابات
 ويؤخذ عنصر، وكان لهذه املخالفات تأثير حاسم في نتائجها،حرية ونزاهة االنتخابات
 بحيث ال تؤدي هذه،الفارق في األصوات كعنصر هام في تقرير إبطال االنتخاب أو عدمه
املخالفات على أهميتها إلى إبطال االنتخابات إذا كان الفارق في األصوات بني املرشح
.ًاملنتخب ومنافسه كبيرا
:وهذا ما نراه واضحاً في فرنسا حيث نستنتج بأن

La jurisprudence en matière de contentieux électoral a toujours été dominée
par le principe de l’influence déterminante: le juge ne prononce l’annulation
d’une élection que si les faits invoqués par le requérant ont eu une influence
suffisante pour fausser le résultat du scrutin. Ce principe était déjà appliqué par
les chambres sous le système de la vérification de pouvoirs. Il est également
appliqué par le juge administratif en matière d’élections locales. La décision
rapportée ici (Deval C/Durand du 5 janvier 1959) montre bien quels sont les
différents facteurs sur lesquels s’appuie le juge pour évaluer de façon aussi
précise que possible l’influence des griefs qui ont été retenus: l’ampleur et le
nombre des irrégularités commises, l’appartenance politique des principaux
adversaires, leur comportement respectif, les possibilités de réponse du requérant, enfin et surtout, l’écart de voix séparant les principaux candidats… On
met surtout l’accent sur l’importance que revêt, aux yeux du juge de l’élection,
l’écart des voix séparant les principaux candidats. Quelles que soient la gravité et l’ampleur des irrégularités commises, l’élection aurait peu de chance
d’être annulée lorsque le candidat proclamé élu bénéficie d’une avance importante. De très nombreuses décisions invoquent ainsi «l’écart considérable des
suffrages obtenus par les candidats en présence» pour rejeter la requête. En
revanche, le moindre grief pourrait être retenu dès lors que le candidat élu l’a
emporté d’extrême justesse. Dans ce cas, le requérant aurait de fortes chances
d’obtenir l’annulation de l’élection, car il est toujours possible de découvrir
des irrégularités susceptibles d’avoir modifié le vote de quelques électeurs…».
Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 13 éd., Paris, Dalloz, 2005.
p. 25.

(((
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وفي حالة إع�لان املجلس الدستوري بطالن انتخاب املطعون ضده،
فهناك أيضاً احتمال من احتمالني ال ثالث لهما :األول :هو إعالن فوز املرشح
اخلاسر الطاعن أو مرشح ثالث أجدر بالفوز بناء على فحص املجلس وحتقيقه
وتوافر شروط النيابة كافة ((( .واإلحتمال الثاني هو أال يؤدي الفحص الى
فوز أحد على وجه يقيني مع وجود عدة مخالفات ،وفي هذه احلالة ليس أمام
املجلس إال أن يأمر بإعادة االنتخاب في الدائرة.
وه��ذا ما يستنتج حتماً من صياغة الفقرة األول��ى من امل��ادة  31من
قانون إنشاء املجلس الدستوري التي ذكرها املجلس في كل قراراته موضوع
نصت على ما يلي« :يعلن املجلس الدستوري بقراره صحة
هذا التعليق ،والتي ّ
أو عدم صحة النيابة املطعون فيها ،وفي هذه احلالة األخيرة يحق له إبطال
النيابة املطعون فيها وإل��غ��اء النتيجة بالنسبة للمرشح املطعون في نيابته،
وبالتالي تصحيح النتيجة وإعالن فوز املرشح احلائز على األغلبية التي تؤهله
للنيابة .»...وقد يبدو من ظاهر النص أن املجلس الدستوري إذا أبطل نيابة
املطعون ضده عليه إعالن فوز املرشح احلائز على األغلبية املؤهلة للنيابة.
لكن احلقيقة هي كما سبق وذكرنا ان املجلس الدستوري إذا ما أبطل االنتخاب
ولم يتمكن من حتديد الفائز احلقيقي ،فإ ّنه يتعني عليه في هذه احلالة أن
يأمر بإعادة االنتخاب .وهو ما حدث فع ً
ال وسبق وقّ��رره املجلس الدستوري
في قراره رقم  1997 /94في أربعة طعون انتخابية في االنتخابات النيابية
العامة لعام  ،1996إذ قضى في هذا القرار إبطال انتخاب العضو املطعون
في نيابته مع إعادة االنتخاب في الدوائر األربع(((.
هكذا ،وبناء على النصوص املشار إليها والتحليل السابق ،جند أنه نظراً
(((

L’élargissement de la compétence du Conseil au contentieux de l’éligibilité est

tout à fait logique, car traditionnellement dans notre droit, le juge de la régu-

larité de l’élection est également juge de l’éligibilité (D.C.C., 5 juillet 1973,

(((

Duroure C/Rirtin, Grandes décisions..., op. cit., Dalloz, 2005, p. 260.

أنظر مجلد املجلس الدستوري  ,1997-1994ص 69وما بعدها .وكتاب الرئيس الدكتور
زهير شكر ،الوسيط في القانون الدستوري اللبناني (نشأة ومسار النظام السياسي
والدستوري املؤسسات الدستورية) ،بيروت  -لبنان .2006
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النتهاء والي��ة املجلس النيابي في ،2009/6/20أي بعد إمت��ام تشكيل املجلس
الدستوري بأسبوعني فقط فإ ّنه ك��ان من املستحيل ،بعد انتهاء والي��ة مجلس
النواب على هذا املجلس فحص موضوع هذه الطعون االنتخابية ،ألنه ال جدوى
من ذلك .ألن املجلس الدستوري ولو قام جدالً بإبطال انتخاب النائب املطعون
في نيابته في إحدى الدوائر فهو لن يستطيع إعالن فوز املرشح اخلاسر مقدم
الطعن ،كما لن يستطيع ان يأمر بإعادة االنتخاب في الدائرة ألن والية مجلس
النواب ،بالكامل قد أصبحت منتهية دستورياً وحل مكانه مجلس نيابي جديد.
< < <
هكذا يتراءى لنا كأن الشرط األساسي أو املفترض األساسي ملمارسة
��ت امل��ن��ازع��ات االنتخابية غير
الوظيفة القضائية للمجلس ال��دس��ت��وري ف��ي ب ّ
متحقّق النتهاء والي��ة املجلس النيابي بجميع أعضائه .وه��ذا هو بالذات ما
أطلق عليه املجلس الدستوري في كل ق��رارات��ه محل ه��ذا التعليق «بالوضع
القانوني محل احلماية القضائية» .ولهذا كان القرار الواجب على املجلس
الدستوري اتخاذه هو عدم قبول الطعن .وهذا هو بالتحديد ما أ ّكده املجلس
الدستوري في منطوق جميع القرارات محل هذا التعليق .فاملنازعة االنتخابية
فإن محل املنازعة
«افتقدت محلها» وموضوعها أو جوهرها وجدواها ،وبالتالي ّ
صار مستحيال ً» أو ما سماه املجلس الدستوري عن وجه حق «زوال الوضع
القانوني» ،وه��ذا مثال على عدم وج��ود أي ثمرة أو نتيجة إلبطال أو صحة
االنتخاب ،وال مجال ممكن إلعادة انتخاب أو فوز مرشح آخر لزوال املجلس
النيابي الذي استهدفه الطعن وانتهاء العقد التشريعي دستورياً.
وختاماً ،الب��د لنا من القول بأنه وإذا ك��ان املرشحون الطاعنون لم
ي��ت��أخ��روا ف��ي ت��ق��دمي طعونهم ضمن املهلة القانونية احمل���� ّددة ،ف��إن املجلس
ال��دس��ت��وري كذلك ل��م يهمل واج��ب��ه امل��ن��وط ب��ه م��ن خ�لال ق��ان��ون إنشائه .وإذا
تخلف كما يقول البعض عن فحص ه��ذه الطعون  -فمرد ذل��ك ليس إهمال
هذا املجلس أو انحناءه أمام ضغوط شتى .وليس كذلك بسبب ضعف شكيمة

294

اجمللس الدستوري

أعضائه وه��م املشهود لهم بصالبتهم وعنفوانهم وإمن��ا بسبب التأخير في
استكمال تشكيله .فلم يكن املجلس الدستوري قادراً ال دستورياً أو قانونياً على
االنعقاد لفحص مثل هذه الطعون في الوقت املالئم وقبل انتهاء والية املجلس
النيابي ،لظروف سياسية ليس له دور أو دخل فيها ،وبالتالي أال يشكل ذلك
نوعاً من أنواع القوة القاهرة الدستورية؟.

تعليق على قرارات املجلس الدستوري
بشأن الطعون النيابية في انتخابات 2009
الدكتور فوزات فرحات
استاذ في كلية احلقوق ،اجلامعة اللبنانية

4

بتاريخ  2009/11/25أصدر املجلس الدستوري اللبناني  19قراراً
عن طعون مختلفة مقدمة إليه من املرشحني اخلاسرين عن دوائر انتخابية
متنوعة .وقد قبلها جميعاً من حيث الشكل .ولم يثر قبول الشكل أية مشاكل
إذ كان يكتفي املجلس الدستوري باإلجابة عليها باختصار .حتى أنه لم يتوقف
ح��ول مسألة استيفاء مثل ه��ذه الطعون بعض الشكليات التي اعتبرها غير
جوهرية ،فقد كان يكتفي على سبيل املثال أن تقدم هذه الطعون من وكيل
املرشح اخلاسر ،وأن تبينّ أوجه املخالفات واألدلة أو القرائن عليها تطبيقاً
للمادة  24من القانون  93/25بشأن إنشاء املجلس الدستوري ،وكذلك املادة
 46م��ن ق��ان��ون ال��ن��ظ��ام ال��داخ��ل��ي ،أي أن��ه وباختصار ل��م يتوقف على حرفية
الشروط وإمنا التحقّق من مضمونها.
لكننا نشير أنه وفي حالة استثنائية واحدة أثيرت مشكلة في الصفة
ّ
إن تفاصيل هذه املشكلة
واملصلحة لكنه في النهاية
تخطاها وقبل الطعنّ .
امل��ث��ارة جتلت ف��ي الطعن امل��ق��دم م��ن احمل��ام��ي رشيد ميشال الظاهر املرشح
اخلاسر عن املقعد املاروني في دائرة عكار ضد األستاذ هادي فوزي حبيش
املعلن فوزه في هذه الدائرة .ما يستوقفنا هنا أن مقدم الطعن قد نال فقط
 53صوتاً في حني نال املرشح الفائز  78450صوتاً ،تاله األستاذ ميخائيل
الضاهر ال��ذي ن��ال  57956ص��وت��اً .أم��ا أس��اس املشكلة هنا فيكمن ف��ي أن
املرشح اخلاسر لم يرفق التصريح بالترشيح لإلنتخاب باستدعاء طعنه (ما
أثار عالمات استفهام جد ّية حول الصفة واملصلحة) .لكن املجلس الدستوري
295
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أن هذا اإلج��راء هو غير جوهري وال ميس بالتالي بصحة الطعن من
اعتبر ّ
حيث الشكل ،وقد استند املجلس في ذلك إلى ورود اسمه في محاضر الفرز
في األقالم وكذلك لدى جلان القيد البدائية والعليا بني املرشحني حيث حصل
على  53صوتاً ما يؤكد مسألة ترشيحه .وعندما أثيرت مسألة عدم إبالغ
االعتراض إلى رئيس مجلس النواب من وزارة الداخلية رد املجلس الدستوري
بأن هذا الطعن يتم بالطرق اإلدارية من قبل املجلس وليس للطاعن شأن به
طبقاً للقاعدة  277من قانون .93/25
إن املشكلة التي حسمها املجلس الدستوري بشأن هذه املراجعة كما
في بعض املراجعات األخرى تعلقت بصاحب الصفة للتقدم بالطعن االنتخابي،
إذ أنه وبرأي املجلس ال يشترط أن يكون املرشح اخلاسر قد أتى ترتيبه في
قدم
املرتبة الثانية حتى يقبل طعنه ،وإال ملا كان قد قبل الطعن املباشر الذي ّ
أمامه من قبل املرشح الثالث عن املقعد املاروني في عكار ،يستند املجلس
حتدثت فقط عن
الدستوري في ذلك إلى امل��ادة  24من قانون إنشائه التي
ّ
إمكانية تقدمي الطعن من قبل املرشح اخلاسر من دون حتديد مرتبته في
مجموع األص���وات التي نالها ك��ل م��ن املرشحني ف��ي ال��دائ��رة االنتخابية .إن
عمومية النص تنسحب على ك��ل مرشح خاسر مهما بلغ ع��دد أص��وات��ه ،ما
يعني متتعه بالصفة ف��ي الطعن ف��ي ك��ل م��ا يفسد العملية االنتخابية مهما
كان ترتيبه االنتخابي .وبالتالي ،فإن القراءة اخلاطئة للنص املشار إليه قد
تفيد  -على غير احلقيقة التي ن��راه��ا  -باقتصار الصفة ف��ي الطعن على
املرشح اخلاسر مباشرة ال��ذي تال في عدد أصواته مباشرة املرشح الفائز،
لكن املجلس الدستوري أظهر عن وجه حق أن هذا التفسير احلرفي هو تفسير
غير سليم ،إذ تبقى الصفة قائمة إلى أي مرشح خاسر في الدائرة .وبعيداً
عن هذه املخالفات الشكلية تصدى املجلس الدستوري للكثير من املخالفات
املوضوعية التي اعتبرها الطاعن معيبة للعملية االنتخابية وسنعرض فيما يلي
ألهم صور هذه املخالفات.
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1
صور املخالفات التي اعتبرت معيبة للعملية االنتخابية
من أهم صور هذه املخالفات ،نعرضها على الشكل التالي:
 - 1املخالفات املرتكبة احمل��ظ��ورة طبق ًا ل��ل��م��ادة  68م��ن قانون
االنتخاب رقم  :2008/25تدور معظم هذه املخالفات على القيام باعتماد
التشهير والقدح والذم وإثارة النعرات العنصرية والتحريض والضغط ،التخويف،
والتلويح باملغريات وحتريف املعلومات ،وعدم احترام شروط البث التلفزيوني
بالقيام بحمالت ّ
منظمة ضد إحدى اللوائح االنتخابية وأحد املرشحني بالذات
دون السماح بحق الرد والتصحيح .وكان تفنيد املجلس الدستوري في أحوال
كثيرة مستنداً على م��ا ق��ام ب��ه املجلس وال��س�� ّي��دان امل��ق�� ّرران م��ن أعضائه من
التحقيقات الواقعية التي في بعض احلاالت أثبتت عدم صحة تلك املخالفات
ال عن أن الطاعن لم ينسب للمطعون ضده شخصياً
املدعاة والتهويل منها ،فض ً
مخالفات محدودة بل جاءت أقواله تتسم بالعمومية ،ولم يقدم أي ب ّينة أو بدء
ب ّينة مت ّكن املجلس من التحقيق فيها بوجه املطعون ض��ده بالذات بل أقوال
وخطب وتصريحات معز ّوة إلى الالئحة املنافسة ككل ،دون إظهار أي دليل ينم
عن توافر العناصر القانونية للتشهير والقدح والذم.
 - 2املخالفات املرتكبة من قبل احملطات التلفزيونية :إن معظم
ّ
محطات التلفزة ض��د بعض
ه��ذه املخالفات يتعلق حت��دي��داً بانحراف بعض
اللوائح املتنافسة بأسلوب يبعد عن الصدق ومييل إل��ى التجريح ما يع ّرض
صورة املرشحني أو الئحة معينة إلى وضع س ّيئ أمام الرأي العام ومن دون أي
تصحيح لهذه املعلومات.
جاء رد املجلس الدستوري في هذا الشأن بأنه كان لدى املرشح املعترض
الوقت الكافي للرد على هذه احلمالت الدعائية التي رآه��ا مغرضة بواسطة
محطة الئحته احلليفة ،وحيث أن الفريقني تبادال األساليب الدعائية ،ما أسهم
إن أسلوب الرد هذا لم يف ّوته املرشحون
بتحقيق املساواة حتى في نقاط املخالفاتّ .
واللوائح املختلفة إذ قاموا بتصحيح املعلومات املب ّثة وأضافوا أنواعاً متعددة من
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الهجوم على اللوائح األخرى بُ ّثت بواسطة احملطات التلفزيونية احلليفة ،األمر
إن
الذي يجعل من هذه املخالفات ،وعلى فرض وقوعها ،متهاترة ومتساقطةّ .
املخالفات التي يجب التو ّقف عندها هي تلك املخالفات الدعائية والتشهيرية
ّ
املنظمة من جانب فريق معني بقدر من القوة واإلص���رار ما مينع التكافؤ مع
الطرف اآلخر ،وما يؤدي إلى التأثير على حرية الناخبني في تكوين عقيدتهم
والتصويت احلر .لذلك ،وفي كل مرة كانت تثار فيها مسألة الدعايات املغرضة
والبث التلفزيوني غير السليم كان املجلس الدستوري يقوم بالتحقّق من درجة هذه
املخالفات ومن كونها لم تصل إلى هذا املعيار األقصى الذي من شأنه إبطال هذه
االنتخابات .لكن الواقع امللموس أثبت أن الفرص كانت متاحة جلميع األطراف
بالرد على بعضهم البعض من خالل محطة حليفة أو صديقة ،ما جعل الكفّتني
توجه سياسي
متوازيتني ،سيما وإن محطات التلفزة اخلاصة يهيمن على كل منها ّ
معينّ يخالف احملطة األخرى ،وهذا ما حقّق في نهاية األمر تكافؤ الفرص في
ممارسة أساليب الدعاية واإلشكاالت األخرى املضادة وتفنيد الهجوم اإلعالمي
والهجوم املضاد أو املعاكس.
 - 3مخالفات تتعلق بنقل نفوس املقترعني من مكان إلى آخر :إن
هذه املخالفات التي شكا منها البعض واعتبر أنها ّ
متت على نحو كثيف بشكل
أ ّدى إل��ى زي��ادة كفة إح��دى اللوائح أو مرشحها على حساب املرشح اآلخ��ر أو
الالئحة األخرى .وهذا هو بالذات ما أثاره على سبيل املثال الطعن املقدم من
ّ
املرشح اخلاسر في دائرة زحلة .وجاء رد املجلس الدستوري على هذه اإلدعاءات،
بأن التحقيقات التي أجراها املق ّرران تضمنت االطالع على ملفات املنقول قيد
نفوسهم منذ  2005و سماع ش��ه��ادة املسؤولني ف��ي املديرية العامة لألحوال
الشخصية ،وعلى وجه اخلصوص مأمور نفوس زحلة ورئيس دائرة النفوس في
البقاع ومدير ع��ام األح��وال الشخصية ،وق��د تبينّ لهم حقيقة أن ع��دد املنقول
نفوسهم من  2005حتى  2008تاريخ وضع اسماء من يحق له منهم اإلنتخاب
على قوائم الناخبني من كل الطوائف وامل��ذاه��ب قد بلغ فقط  694شخصياً،
وهذا الرقم ليس بالكثيف وال املغالى فيه طوال هذه الفترة ،وإن تبديل املكان قد
جرى وفقاًُ للقانون والشروط املفروضة .كما أن اإلضافات والشطوبات قد بدأ
بتحضيرها ،عم ً
ال بقانون االنتخاب بني  2008/12/5و  ،2009/1/5في حني
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جت ّمد القوائم في  2009/3/30كل سنة .علماً أن هذه اإلضافات عموماً قد
حصلت مبوجب قرارات صادرة عن جلان القيد بعد  2009/2/10لعلة أن أسماء
مواطنني وناخبني لهم احلق في االنتخاب لم تدرج سهواً أو إهماالً وذلك منذ عدة
سنوات .مع اإلشارة إلى أن مثل هذه العمليات قد جرى تنفيذها في كل الدوائر
االنتخابية في لبنان ،وتناولت كل الطوائف ،مع التشديد على أنه ال ميكن إضافة
أسماء دون صدور قرارات عن جلان القيد االنتخابية بشأنها .أضاف املجلس
الدستوري ،بناء على حتقيقاته أن عملية تصحيح األخطاء والنواقص في القوائم
االنتخابية عموماً يقع على عاتق اإلدارة (املديرية العامة لألحوال الشخصية)
مببادرة منها أو من احملافظني أو القائمقامني ،واملختارين ،أو بعد تقدمي طلبات
من أصحاب العالقة (املادتان 35و 36من قانون االنتخاب) ،على أن يتم تصحيح
النواقص بقرارات فردية او جماعية صادرة عن جلان القيد .هذا ما حصل فع ً
ال
وفقاً ألحكام القانون .هكذا انتهى املجلس إلى أن كل ما تقدم يؤدي إلى عدم
صحة اإلدعاء بفساد العملية االنتخابية نتيجة عمليات نقل نفوس جرت بصورة
محدودة طبقاً للقانون ،أو على أثر عمليات إضافة أسماء الى لوائح الناخبني
سقطت سهواً بنا ًء على طلبات أصحاب العالقة متت وفقاً ألحكام القانون.
التذرع بوجود أوراق انتخابية حتمل عالمات فارقة :متثل
-4
ّ
هذه املخالفات اعتداء على مبدأ س ّرية االنتخاب وحرية الناخب .وهو ما مت
اإلدالء به كمخالفة انتخابية – على سبيل املثال  -أورده��ا املرشح سركيس
إلياس سركيس املرشح اخلاسر عن املقعد املاروني في دائرة املنت ضد املرشح
املعلن فوزه النائب نبيل سبع نقوال.
ر ّد املجلس الدستوري على هذه املخالفة املدعاة بأن عالمة التعريف
املشار إليها تتعلق مبرشح فاز أص ً
ال بالتزكية في دائ��رة املنت الشمالي وهو
السيد أغ��وب ب��ق��رادون��ي��ان .وأش��ار املجلس إل��ى مبدأ ع��ام انتخابي ف��ي هذا
الشأن يتعدى خصوصية احلالة أو الطعن بقوله أن��ه «ومب��ا أن إضافة اسم
النائب بقرادونيان على بعض أوراق االقتراع ال يشكل عالمة تعريف مبطلة،
إذ ان عالمة التعريف املؤدية لإلبطال هي تلك التي يثبت اللجوء إليها بشكل
ّ
ومقدمة
محضرة
منظم في سبيل خرق مبدأ سرية االقتراع وإذا كانت األوراق
ّ
ّ
للناخبني بشكل يخرج عن التشكيلة العادية ألسماء املرشحني ويسمح بالتالي
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ّ
مرشح دون أخر.
معرفة ه��ؤالء الناخبني ،وما إذا كانوا قد اقترعوا لصالح
وهذا ال ينطبق على األوراق املثار موضوعها من قبل املستدعي».
في هذا الطعن حتديداً ،أبرز املجلس الدستوري أنه ونتيجة لذلك لم
يكن من موجب إلبطال هذه األوراق في القلم رقم /52برج حمود ،خالفاً ملا
ذهبت إليه عن غير حق جلنة القيد بإبطال نتائج ذلك القلم .رتب املجلس
على ذل��ك أن��ه يقتضي بالتالي تصحيح النتيجة وض��م األص���وات التي نالها
املستدعي واملستدعى ضده إلى النتيجة النهائية ،بحيث يضاف  4أصوات
للسيد سركيس و 412صوتاً للس ّيد نبيل نقوال .ولذلك تضمن قرار املجلس
في الطعن هذا التعديل في النتيجة ،ولكنه ال يؤثر في ما خلص إليه املجلس
في القرار من رد مراجعة الطعن االنتخابي في األساس.
 - 5م��خ��ال��ف��ات م ّ��دع��ى ب��ه��ا م��ن ن��اح��ي��ة ال���رش���اوى االنتخابية
ّ
والتدخالت األمنية أحيان ًا وانحياز بعض مسؤولي املجالس البلدية
في بعض الدوائر :بالنسبة إل ّدعاءات الرشاوى التي وردت في معظم الطعون،
حيث كان املستدعي يتذ ّرع بوجود «دكاكني رشاوى» لشراء األصوات في أكثر
من بلدة من قبل الفريق املنافس .وك��ان تفنيد املجلس الدستوري غالباً ما
يتأسس في ر ّد اإل ّدعاء لكونه جاء مرس ً
ال ومن دون أي دليل يثبت ذلك ،وأنه
ّ
وبعد استجواب بعض من وردت أسماؤهم ومنهم أحد املخاتير ،فأنه لم يتبني
أن هناك رشاوى من قبل املستدعى ضده.
ّ
التدخالت األمنية واستغالل الدفاع املدني
أما بالنسبة لإلدعاء ببعض
آللياته ملصلحة الفريق املنافس ،فقد اتضح للمجلس الدستوري أنه إدعاء بقي
مجرداً عن أي دليل .علماً بأن ّ
تدخل الدفاع املدني وتقدمي املساعدة هو واجب
من واجباته جتاه اجلميع ،وقد أوضح التحقيق أنه تدخل ضمن هذا النطاق
دون تفريق بني فريق وآخر.
 - 6مخالفات تتصل بعملية منظمة الستقدام اللبنانيني من
اخلارج :طالت هذه العملية بضعة آالف مع حت ّمل مصاريف سفرهم وإقامتهم
من قبل املطعون في نيابته بقدر مالي كبير مما مي ّثل حتاي ً
ال لزيادة عدد ناخبيه
وهو ما يؤثر في نزاهة انتخابه وإضراراً باملرشح اخلاسر ،بجانب تعدي وخرق
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لسقف اإلنفاق االنتخابي احمل ّدد قانوناً في الوقت نفسه .رد املجلس الدستوري
على ذلك اإل ّدعاء بأن املستدعي اكتفى بالعموميات وعما هو شائع بني الناس،
مكتفياً بإبراز مجرد تصاريح وكتابات وبعض التقارير غير الرسمية التي ال
ميكن ال��رك��ون إليها لتأكيد املدلى بها كونها إدع���اءات غير موصوفة بالدقة
الكافية وباحلجة الدامغة ،ولذلك فإ ّنها تبقى في دائرة األقوال املج ّردة ذات
الطابع ال��ع��ام .من ناحية ثانية ،إن��ه ملن امل��ع��روف أن��ه يحق للبنانيني املقيمني
في اخلارج احلضور ملمارسة حق االقتراع وهو أمر حصل وثابت ،أما ما هو
محدد وبالذات عدد الذين
غير ثابت وغير أكيد فهو عدد القادمني على نحو
ّ
استقدمتهم كل جهة ،مع حتديد تلك التي دفعت نفقات السفر واإلقامة في
حال حصول الدفع ،سيما وأن هناك بال شك لبنانيني حضروا ومبلء إرادتهم
وعلى نفقاتهم ليقترعوا لصالح من يريدون من أي فريق.
وأخيراً بالنسبة إلى سقف اإلنفاق االنتخابي واإلدعاء أحياناً بتع ّدي
املطعون ضده هذا السقف وذلك بالتجاوز واملخالفة بشأنه مبا يتضمن ذلك
من نفقات اإلع�لان��ات والدعاية املبالغ بها ،فقد تبينّ لهيئة اإلش��راف على
احلملة االنتخابية م��ن تقرير جلنة امل��د ّق��ق�ين ف��ي البيان احلسابي الشامل
َّ
يتخط حدود
للمستدعى ض��ده وف��ي احل��االت املعنية أن املستدعى ض��ده لم
اإلنفاق االنتخابي وفقاً للبيانات واملستندات املبرزة منه على مسؤوليته في
حني لم يقدم الطاعن أي دليل يثبت عكس ذلك.
2
املبادئ االجتهادية في شأن الفصل في الطعون االنتخابية
والتي اعتمدها املجلس الدستوري في القرارات موضوع التعليق

سوف نعرض لهذه املبادئ وفقاً ملا يلي:
إن املبدأ العام واألساسي الذي يحكم اجتهاد املجلس الدستوري
ّ -1
اللبناني في الفصل في الطعون االنتخابية يتمثل في املبدأ التالي
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«إن املبدأ األساسي
الذي أعلنه املجلس في قراره رقم ّ :2009/17
الذي يسود موقف االجتهاد الدستوري في شأن الطعون االنتخابية،
ه��و ع��دم إب��ط��ال االنتخابات إال إذا كانت املخالفات امل��دل��ى بها
خطيرة وتشكل اعتداء على حرية االنتخابات ونزاهتها ،وإذا كان
لهذه املخالفات تأثير حاسم في نتائجها ،ويؤخذ عنصر الفارق في
األصوات كعنصر مهم في تقرير إبطال أو عدم إبطال االنتخاب،
بحيث ال تؤدي هذه املخالفات على أهميتها إلى اإلبطال إذا كان
الفارق في األصوات بني املرشح املنتخب ومنافسه كبيراً ،كون هذا
الفارق الكبير يعبر عن إرادة الناخبني وانصرافها بوضوح جهة
املرشح املنتخب ،ويؤكد ان املخالفات لم تكن حاسمة في النتيجة».
وأضاف اجتهاد املجلس الدستوري (قراره رقم « :)2009/18أن
االجتهاد يشترط إلبطال االنتخاب  -في حال وجود فارق مهم في
األص��وات  -أن تكون املخالفات في الوقت نفسه خطيرة وعديدة
ومخططاً لها ومقصودة وأن تكون حاسمة في تأثيرها في نتيجة
االنتخاب» .تطبيقاً لهذا املبدأ يضيف املجلس أنه «ومبا أن املخالفات
املدعى بها من قبل الطاعن لم تبلغ اجلسامة التي لها الدور احلاسم
في إجناح املطعون في نيابته ،وهو ال يدين لها بفوزه قطعاً ولم تؤثر
في صحة العملية االنتخابية وبالنتيجة التي انبثقت عنها» .ولذلك
رد املجلس الدستوري مراجعة املرشح الطاعن(((.
(((

إن ه��ذا املعيار املطبق من قبل املجلس الدستوري اللبناني يأخذ به كذلك املجلس
الدستوري الفرنسي .فبحسب هذا األخير:

«Aucune élection n’est totalement régulière et le Conseil constitutionnel ne
peut être le juge de la régularité de l’élection; il est avant tout juge de la sincérité de la consultation. C’est pour cette raison, la jurisprudence en matière
de contentieux électoral a toujours été dominée par le principe de l’influence
déterminante: le juge ne prononce l’annulation d’une élection que si les faits
invoqués par le requérant ont eu une influence suffisante pour fausser le résultat du scrutin (C.C. 5 janvier 1959, DEVAL/ DURAND, Grandes décisions...,
Dalloz, 13e éd., Paris, 2005. p. 25.
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 - 2امل��ب��دأ االج��ت��ه��ادي ال��ث��ان��ي يتمثل ف��ي رأي��ن��ا فيما أعلنه املجلس
ال��دس��ت��وري (ف��ي ق���راره رق��م « :)2009/18ومب��ا أن اختصاص
املجلس الدستوري للنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن
االنتخابات النيابية ،إمن��ا يقتصر على رق��اب��ة صحة االنتخاب
وصدقيته « ،»validité et sincérité du scrutinوهو بذلك يفصل
في النزاع باالستناد إلى أسباب طعن دقيقة واردة في املراجعة
وإلى مستندات ووثائق مرفقة بها .وإن املجلس في هذا املجال
يتمتع بسلطة حتقيق واسعة ،وإن األص��ول في احملاكمة املتبعة
لديه هي أصول استقصائية على ما جاء في املادتني  24و 32
من قانون إنشاء املجلس الدستوري ،واملادة  48من قانون نظامه
الداخلي ،وهذه القاعدة األساسية ال تخل بالقاعدة العامة التي
تلقي على عاتق امل ّدعي مبدئياً عبء إثبات مدعاه أو على األقل
تقدمي بينة أو بدء ب ّينة من شأنهما إضفاء املنطق واجلدية والدقة
على إدعائه ،ومتكني املجلس من االنطالق في ممارسة التحقيق
وتكوين قناعته».
وهو ما طبقه املجلس في قراره الذي انتهى إلى رد املراجعة،
كما طبقه أيضاً  -على سبيل املثال  -في قراره رقم 2009/23
بقوله« :ومبا أن املجلس الدستوري ال يسعه اإلعتداد باإلدعاءات
واألقوال التي تتوقف عند االتهامات ذات الطابع العام أو غير
املؤيدة ببينة أو بدء بينه» مما أدى إلى رد املراجع(((.
 - 3من املبادئ االجتهادية أيضاً أهمية دور النائب الفائز املستدعى
ضده أثناء احلملة االنتخابية بأن يكون دوراً متميزاً أو شخصياً،
(((

هذا ما نراه واضحاً في اجتهاد املجلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر في  5متوز
 Duroure C/ Mirtin .1973حيث قال:

«Conformément à sa jurisprudence constante une irrégularité même importante n’a pas à être sanctionnée dans la mesure où elle n’a pas exercé une
influence déterminante sur le résultat de la consultation», Grandes décisions...,
op. cit, p. 269.
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فإذا لم يكن كذلك أو لم يكن للمخالفات املنسوبة اليه ،وموجهة
ش��خ��ص��ي��اً ض��د ال��ط��اع��ن أو ذات ت��أث��ي��ر ع��ل��ي��ه ،ف�لا ت��ك��ون هذه
املخالفات أو التصريحات منتجة في الطعن باالنتخاب.
في ذلك يقول املجلس الدستوري في صياغة هذا املبدأ (في
قراره رقم  2009/13والذي رد فيه املراجعة)« :ومبا أنه وإن
كانت املعركة االنتخابية في دائرة املنت وما رافقها من حمالت
دعائية متيزت باحلدة واخل��روج على املألوف ،إال أن الطاعن
لم ينسب إلى املطعون ضده شخصي ًا أي مخالفة للمادة  68من
قانون االنتخاب رقم  ،2008/25ولم يقدم أي ب ّينة أو بدء ب ّينة
متكن هذا املجلس من التحقيق فيها بوجه املطعون ضده ،بل
وأورد أق��واالً وخطباً وتصريحات معزوة إلى الالئحة املنافسة
ككل .ول��م يقدم الدليل أص ً
�لا على توافر العناصر القانونية
للتشهير والقدح وال��ذم وإث��ارة النعرات العنصرية والتحريض
وال��ض��غ��ط والتخويف والتخوين والتلويح باملغريات وحتريف
امل��ع��ل��وم��ات وإس����اءة ع��رض��ه��ا ،ب��ل اك��ت��ف��ى بالعموميات دون أي
توصيف قانوني .»...ويضيف املجلس الدستوري أيضاً تطبيقاً
للمبدأ املشار إليه «وأن حملة جتييش الناخبني األرم��ن على
فرض حصولها ،لم تكن ذات تأثير بالتالي على الطاعن ،وهي
ال تعدو كونها حملة دعائية كان سه ً
ال ال��رد عليها في الوقت
املناسب كما وأن��ه لم تبني أي عالقة للمطعون ض��ده باحلملة
على القوات اللبنانية وعلى الطاعن ،ولم يثبت ثبوتاً قطعياً أنه
استفاد من تلك احلملة».
 - 4ميكن أن ن��ذك��ر كمبدأ راب��ع ف��ي اإلج��ت��ه��اد ال��دس��ت��وري اللبناني
(أخ��ذاً عن املجلس الدستوري الفرنسي) ((( ،ما سماه املجلس
(((

«…Ainsi, même lorsque de nombreuses irrégularités peuvent être reprochées
au candidat élu, les griefs perdent une partie de leur force dès lors qu’il apparaît
que les autres candidats ont usé de procédés analogues».
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الدستوري «ع��دم ثبوت استغالل الطاعن ملكمن القوة أص ً
ال»
ويقصد بها اتخاذ مواقف دعائية قائمة على التجريح والتشهير
بصورة منظمة واسعة ومقصودة ضد املرشح أو الفريق املنافس،
على نحو واسع مبا يؤثر على إرادة الناخبني وحرية االنتخاب
وامل��ن��اف��س��ة وامل��ت��ك��اف��ئ��ة .ففي نفيه ودح��ض ح��ص��ول ذل��ك يقول
املجلس الدستوري (قراره رقم .)2009/13
«ومبا أن الطاعن لم يثبت حصول استغالل ملكمن القوة أص ً
ال،
إذ كان بوسعه ضمن وقت كاف متاح له أن يرد على احلمالت
الدعائية بواسطة محطات صديقة وحليفة لالئحته ،وعليه فإن
مبدأ املساواة لم يختل وعلى كل حال فإن الفريقني املخاصمني
انتخابياً في دائرة املنت استعمال األساليب الدعائية نفسها ما
يجعل املخالفات على فرض وقوعها متهاترة ومتساقطة.»...
 - 5اس��ت��ط��راداً ل��ل��م��ب��دأ ن��ف��س��ه وب��ال��ن��ظ��ر أله��م��ي��ت��ه ف��ي احل��ك��م على
الدعايات االنتخابية املغرضة ومعيار تأثيرها أو عدم تأثيرها،
نذكر عبارات أكثر دالل��ة وق��وة على إيضاح ه��ذا املبدأ وإبراز
ج��وان��ب م��ت��ص��ل��ة ب���ه :أه��م��ه��ا امل��ب��دأ ال��ع��ام ه��و إع�ل�ان املجلس
ال��دس��ت��وري اللبناني اإلدان���ة املبدئية لهذه املمارسة املخالفة
ل��ل��م��ادة  68م��ن ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ات ،ث��م االس��ت��ط��راد إل���ى أنه
وبالنظر للواقع اللبناني في القنوات الفضائية فإن هناك قدراً
من التكافؤ بالتساوي في استخدام بعض هذه املخالفات ،مع
= Le principe de l’égalité des candidats se trouve en quelque sorte préservé

dans l’irrégularité… Dans le même esprit, le Conseil constitutionnel attache
une grande importance au moment où l’irrégularité est intervenue, surtout lors-

que celle-ci s’analyse en des manoeuvres ou des attaques personnelles… En

revanche, lorsque le candidat malheureux a disposé d’un délai suffisant pour
répondre aux attaques dont il a été l’objet, il considère que celles-ci n’ont pas
exercé une influence déterminante sur le scrutin…» (C.C. 12 juillet 1967. Rec.
179, Grandes décisions...., op. cit., p. 26).
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حتقق املساواة ورد كل محطة إعالمية وكفالة ت��وازن الكفتني
بني املنافسني أو املتخاصمني انتخابياً.
يقول املجلس الدستوري في هذه اجلوانب ما يلي (قراره رقم
« :)2009/18ومب��ا أن��ه جت��در املالحظة في املستهل أن حرية
إبداء الرأي ،املصانة في الدستور واحملمية بالقوانني واملواثيق،
ال ميكن ممارستها بانفالت م��ن ك��ل ع��ق��ال وب��اخل��روج ع��ن كل
ضابط ،والتحول نحو الفوضى واإلخالل بالنظام العام .»...ثم
يستطرد املجلس مباشرة ليضع االستثناء املصحوب بالتوازن
ف��ي املخالفات فيقول« :غير أن م��ا يشكو منه الفريقان على
ال��رغ��م م��ن خ��روج��ه ع��ن امل��أل��وف ،وع��ل��ى مخالفة ال��ق��ان��ون ،ال
يرتقي إل��ى جسامة تبطل معها نيابة ن��ائ��ب منتخب ،خاصة
وإن الفريقني خالفا أحكام القانون واملبادئ الدميقراطية...
فالتصاريح والتصاريح املضادة بالوصف املبني أع�لاه ،تشكل
مخالفة مشتركة من كل املتنافسني ،وم��ا بثته وسائل اإلعالم
ال يؤثر في نفوس الناخبني وال ينقلهم من مقلب إلى آخر ألن
لكل وسيلة إعالمية مشاهديها احلصريني أو شبه احلصريني،
ولكل مرشح أو خطيب مؤيدين دون س��واه ،ما من شأنه احلد
من التأثير عليهم وعلى الرأي العام ،وبذلك ال تقبل الشكوى
من استفادة مرشح لوحدة مما بثته وسائل اإلعالم.»...
 - 6مبدأ ع��دم اختصاص املجلس الدستوري بالنظر في األخطاء
التي تقع ف��ي القوائم االنتخابية إال إذا شابتها ع��وام��ل غش
وتزوير .هذا ما أكده املجلس في قراره رقم  2009/13سابق
اإلش����ارة إل��ي��ه ،ب��ق��ول��ه« :ومب���ا أن��ه ف��ي ك��ل ح��ال ف��إن اإلجتهاد
الدستوري مستقر على أن إعداد القوائم االنتخابية واألخطاء
التي تقع فيها هو أم��ر ال يدخل النظر فيه ضمن اختصاص
املجلس الدستوري إال إذا رافقه أو شابته عوامل غش وتزوير»،
ثم يستطرد املجلس« :ومب��ا أن مثل ه��ذه األم��ور لم تثبت ولم
يقدم الطاعن أي دليل على حدوث أي منها ،مع أن عبء اإلثبات
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يقع عليه» .أضاف املجلس الدستوري في السياق نفسه« :وإن
اإلدع��اء بوجود عمليات نقل قيد نفوس بصورة غير قانونية
يخرج النظر فيه عن اختصاص املجلس الدستوري ،ذل��ك أن
نقل القيود هو من األعمال التمهيدية يطعن في صحتها أمام
املراجع القضائية املختصة ،كما أنه لم يثبت أن النقل قد حصل
بطريقة غير قانونية» (قرار رقم .((( )2009/14
وهنا ال بد لنا من إيراد مالحظتني:
املالحظة األول��ى :تتعلق مبوقف املجلس الدستوري الفرنسي
الذي يقبل اختصاصه خارج املنازعة االنتخابية باملعنى الدقيق،
ليمتد إلمكانية رقابته ملشروعيه القرارات التمهيدية أو األولية
ال��ت��ي تسبق عملية االن��ت��خ��اب ،وع��ل��ى سبيل امل��ث��ال الفصل في
مراسيم دعوة جمهور الناخبني لالنتخاب النيابي طبقاً ملا قرره
املجلس الدستوري نفسه(((.
املالحظة الثانية :تتعلق باملجلس الدستوري اللبناني الذي عاد وبعد
إعالنه ع��دم اإلختصاص املبدئي ليقرر إمكانية اختصاصه كما
أشرنا عندما يقول« :كما أنه لم يثبت أن النقل قد حصل بطريقة
قانونية» ،بل وجلأ إلى البحث االستقصائي ليؤكد أن املقارنة بني
عامي  2000حتى  2005ليؤكد أن عمليات نقل النفوس في هذه
(((

وهذا املوقف نفسه نراه عند املجلس الدستوري الفرنسي الذي قبل بتوسيع اختصاصه
ومبراقبة انتظام العملية االنتخابية كافة إذا كان غياب ذلك سيؤدي إلى إفساد السياق
العام للعمليات االنتخابية وإحلاق الضرر بانتظام سير املرفق العام.

(((

قرار املجلس  Delmasبتاريخ  1981/6/21في A JDA, 1981, p. 357, note C.Goyard,

Ainsi, «… le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les
requêtes mettant en cause la régularité d’élection à venir, ce n’est que dans la
mesure où l’irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité du contrôle par le Conseil constitutionnel,
vicierait le déroulement général des opérations électorales et ainsi, pourrait
porter atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics…», Grandes
décisions..., op. cit., p. 13.

.Gag. Pal. 22-24 nov. 1981, p. 4 et sv.
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-7

-8

-9

- 10

األعوام زاد  ،405وأنه بني عام  2005حتى عام  2009زاد 552
ناخباً ليستخلص من ذلك أن اإلدعاء من الطاعن بالزيادة الكبيرة ال
محل له وهي تبقى زيادة محدودة غير مؤثرة في النتائج االنتخابية.
ونرى أنه من األفضل اللجوء إلى هذا الفحص كما فعل املجلس
الدستوري ،واعتراضنا ينصب فقط على القول املبدئي بخروج
عمليات نقل النفوس أو القيد في القوائم االنتخابية عن اختصاصه
وإال ملاذا جلأ لفحصها واستقصائها؟
إن اإلدعاء بوجود تزوير أو شبهة التزوير من حيث املبدأ تدخل
في إط��ار فحص املجلس الدستوري واستقصائه ،ولكن يبقى
األمر إنه ورد في إدع��اءات مجردة عن أي دليل ،ولم تبرز من
الطاعن هوية واحدة مزورة .وهو مبدأ يندرج في األصل العام
م��ن استلزام تقدمي امل��رش��ح الطاعن لبينة أو لبدء بينة تؤيد
االدعاء وإال ما استدعى األمر استقصاء من املجلس دون مبرر
يتطلبه (قرار  2009/13سابق اإلشارة إليه).
م��ب��دأ ع��دم اع��ت��داد املجلس ال��دس��ت��وري ف��ي اج��ت��ه��اده باإلدعاء
بالتحريض الطائفي وما يلحقه من مناورات انتخابية ووعود
بتقدمي اخلدمات ،نظراً ألنه كان بوسع اخلصوم الرد على هذه
اإلدعاءات واملواقف باإلضافة لكونها متبادلة وبالتالي ليس من
شأنها تعديل نتيجة االنتخاب لعدم إمكانية تكهن حول انصراف
إرادة الناخبني وتوجيههم فتكون هذه األسباب مستوجبة الرد
(قرار املجلس رقم .)2009/23
اإلدعاء بحصول وقائع فردية مخالفة للقانون ال تؤثر من حيث
املبدأ في نتيجة االنتخاب وال يجوز تعميمها ،وكان اإلدعاء متعلقاً
بواقعتني فرديتني من الطاعن باقتراع سيدتني بواسطة جوازي
سفر مزورين( .القرار سابق اإلشارة إليه رقم .)2009/14
إن املجلس ال��دس��ت��وري اللبناني ،على غ���رار املجلس الدستوري
الفرنسي في الطعون االنتخابية ،ال يعتد باإلدعاء بأن املطعون في
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صحة نيابته وكل أعضاء الالئحة التي ينتمي إليها عمدوا إلى شراء
األصوات والرشوة ،عن طريق االستعانة من أكثرية الناخبني من كل
قرية .وذلك ألن الطاعن قد اكتفى بالعموميات دون تقدمي دليل
على ثبوت املخالفات املشكو منها ،ولم يتقدم بأية شكوى ضد راش
مرتش ولم يسجل أي اعتراض أو حتفظ لدى أقالم االقتراع أو
أو
ٍ
لدى جلان القيد كما أقر بذلك خالل استماعه من قبل العضوين
املقررين باملجلس الدستوري وكما صرح أمامهما بأنه ليس لديه
إثبات كامل على ما أدلى به (قرار املجلس رقم .)2009/18
 - 11مبدأ أن وج��ود بعض األخطاء املادية مثل اخلطأ امل��ادي الذي
اقترفته جلنة قيد بدائية في محاضرها غير مؤثر في نتيجة
االنتخاب طاملا مت اكتشافه ،ولم ينسحب على عدد األصوات
التي نالها كل من الفائز بالنيابة املطعون ضده واملرشح اخلاسر
الطاعن .كذلك ال يؤثر في نتيجة االنتخاب مما يستوجب الرد
مجرد ورود بعض احمل��اض��ر دون ذك��ر ع��دد الناخبني أو عدد
امل��ق��ت��رع�ين ،وه��ي قليلة ج���داً ،سيما وأن أع��م��ال جل��ن��ة الفرز
وحت��ق��ي��ق��ه��ا وج��م��ع األص�����وات أك����دت ص��ح��ة األرق�����ام املعتمدة
على النحو ال���ذي حتقق منه املجلس ال��دس��ت��وري ف��ي فحصه
االستقصائي (قرار رقم  2009/18سابق اإلشارة إليه).
< < <
إن املجلس الدستوري الذي حاول جاهداً في قراراته تطبيق املبادئ
نفسها املتبعة أمام احملاكم اإلدارية والعدلية فهو وعلى غرار املجلس الدستوري
الفرنسي كان عرضه النتقادات عديدة((( ،وكان من أهم املالحظات أن املجلس
(((

ففي فرنسا مث ً
ال لم ينج املجلس الدستوري الفرنسي من انتقادات املعارضة واملواالة
ملعظم قراراته .فقد وصفت املعارضة هذا املجلس بأنه مؤسسة سياسية أو هيئة سياسية
بيد السلطة اإلجرائية (التنفيذية) حيث لم تتوان املواالة من وضع عالمات استفهام حول
رئيس املجلس الدستوري شخصياً .راجع القرار:

ZUCCARELLIC/FAGGIANELLI, 24 janv. 1968, in Grandes décisions..., op.
cit., p. 213.
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الدستوري هو هيئة أو جهاز سياسي ال تصدر عنه إال قرارات سياسية .هنا ال
بد لنا من التساؤل .ما هو اجلهاز السياسي؟ إ ّنه و بحسب رأينا اجلهاز الذي
ميكن أن ينحصر دوره ضمن إطارين:
اإلطار األول :إ ّنه اجلهاز الذي ينظر في مسائل ذات طبيعة سياسية،
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد ال ب��د لنا م��ن التعجب كيف أن محكمة دس��ت��وري��ة تصدر
قرارات تتناول األوضاع السياسية ال تكون قراراتها سياسية بامتياز!
اإلط���ار ال��ث��ان��ي :إ ّن���ه ج��ه��از يتخذ ق��رارات��ه تبعاً الع��ت��ب��ارات سياسية
وليست قضائية وفي هذا الصدد فإننا نعتبر أن هذه التهمة ليست جدية إزاء
اجتهاد حملكمة دستورية تستلهم في طريقة عملها األصول املتبعة أمام احملاكم
اإلدارية والعدلية.
أن ق��رارات املجلس الدستوري كمحكمة دستورية
وإذا كان صحيحاً ّ
هي قرارات لها وقع سياسي معني ،فنحن نعتقد بأنه ليس من احلكمة مبكان
ترك أعنّة مخيلتنا تذهب لتغير مسار مراجعة الطعن (اإلبطال) بحيث تطال
أيضاً الوضع القانوني للنائب املطعون في نيابته بعد انتهائها.

خالصة قرارات املجلس الدستوري

5

بيروت ،املنت الشمالي ،زحله ،جزين ،عكار ،جبيل

صدور قرارات املجلس الدستوري في  19طعنً ا في ست دوائر انتخابية
رد الطعون في االساس وتصحيح بعض النتائج استنا ًدا إلى حتقيقات
معمقة وتفصيلية في لوائح شطب وسجالت نفوس ونقل قيد النفوس ،وعدم
احتساب نتائج اقالم اقتراع وجتاوزات في وضع محاضر الفرز ورشوة
(((
واعالم انتخابي وسقف االنفاق
< < <
أصدر املجلس الدستوري قراراته بشأن الطعون االنتخابية وعددها
 19التي تقدم بها مرشحون خ��اس��رون في االنتخابات النيابية العامة التي
جرت في  .2009/6/7تشمل مراجعات الطعن الدوائر االنتخابية في بيروت
االولى والثانية (طعنني) واملنت الشمالي ( 7طعون) وزحله ( 6طعون) وجزين
(طعن واحد) وعكار (طعنان) وجبيل (طعن واحد).
واملرشحون اخلاسرون الذين تقدموا بطعون في مهلة الشهر التي تلي
اجراء االنتخابات هم:
بيروت االولى والثانية :عدنان عرقجي ضد النائب نهاد املشنوق
ونقوال صحناوي ضد النائب ميشال فرعون.
املنت الشمالي :غسان الرحباني ضد النائب ميشال املر ،وادي ابي
(((

وزع ه��ذا النص  -اخل�لاص��ة على وس��ائ��ل االع�ل�ام على اث��ر ص��دور ق���رارات املجلس
الدستوري.
ملزيد من التفاصيل والتوضيح يقتضي العودة إلى النص الكامل للقرارات في اجلريدة
الرسمية ،عدد  57تاريخ  ،2009/12/4ص  6514 - 6359وفي هذا املجلد.
311
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اللمع ضد النائب سليم سلهب ،واميل كنعان ضد النواب ابراهيم كنعان ونبيل
نقوال وسليم سلهب ،والياس كرامه ضد النائب ادغار معلوف ،والياس مخيبر
ضد النائب غسان مخيبر ،وسركيس الياس سركيس ضد النائب نبيل نقوال،
وغسان االشقر ضد النائب سامي اجلميل.
زحله :حسن يعقوب ضد النائب عقاب صقر ،والياس سكاف ضد
النائب نقوال فتوش ،وفؤاد الترك ضد النائب طوني ابو خاطر ،وسليم جورج
عون ضد النائب ايلي ماروني ،ورضا امليس ضد النائب عصام عراجي ،وكميل
املعلوف ضد النائب جوزف املعلوف.
جزين :عجاج جرجي حداد ضد النائب عصام نقوال صوايا.
عكار :مخايل الضاهر ورشيد الضاهر ضد النائب هادي حبيش.
جبيل :رامي عليق ضد النائب عباس الهاشم.
< < <
استنا ًدا إلى اللوائح اجلوابية املقدمة في املطعون في نيابتهم في مهلة
 15يو ًما من تاريخ تبليغهم وإل��ى التحقيقات واالستجوابات بشأن القضايا
املثارة في الطعون وتقارير املقررين ومذاكرات الهيئة العامة قرر املجلس قبول
الطعون شك ً
ال لورودها ضمن املهل والشروط الدستورية وردها في االساس
ألسباب مختلفة حسب خصوصية كل طعن.
أسهب املجلس في عرض تفاصيل حتقيقاته في لوائح الشطب ونتائج
أقالم اقتراع واعتراضات على عمليات نقل قيد النفوس واتهامات بالرشوة
وخرق موجبات املادة  68حول االعالم االنتخابي واملواد  62-54حول «التمويل
واالنفاق االنتخابي» وهي مواد مستحدثة في قانون االنتخابات رقم  25تاريخ
.2008/10/8
اتخذ املجلس الدستوري قراراته باجماع اعضائه العشرة وهم السادة
(رئيسا) ،طارق زي��اده (نائ ًبا للرئيس) ،صالح مخيبر ،سهيل
عصام سليمان
ً
عبد الصمد ،اسعد دياب ،توفيق سوبره ،زغلول عطيه ،انطوان خير ،انطوان
مس ّره ،احمد تقي الدين.
< < <
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 - 1بيروت االولى والثانية :يستند القرار املتعلق باملرشح عدنان
اح��م��د عرقجي ح��ول نقل س��ج�لات ن��ف��وس إل��ى س��ج�لات ال��ب��اش��ورة ،الدائرة
الثانية ،مذهب سني ،مع ذك��ر ارقامها من ع��ام  2005حتى 2009/5/14
والى سجالت الباشورة املنفذة بعد  2007/12/5وحتى  2009/5/24مع
ارقامها «وما زاد على العدد ناجم عن بلوغ السن ونقل االناث بالزواج وما كان
ساقطاً سهواً وأعيد إدراجه».
ف��ي الطعن امل��ق��دم م��ن ن��ق��وال ص��ح��ن��اوي ض��د ال��ن��ائ��ب ميشال فرعون
وبخاصة حول تطبيق املادة  68من قانون االنتخاب وفي ما يتعلق بتصريحات
مرجعيات دينية عليا ،ورد في القرار انه يقتضي التمييز بني «مضمون بيان»
ملرجعية دينية وتأويالته ونشره وكذلك «التفريق بني االدالء برأي سياسي أو
قول يتناول شأ ًنا من ش��ؤون املجتمع بصورة مبدئية وبني القول س��واء كتابة
مرشحا بالذم أو القدح أو التحقير وال يجوز اعتبار
أو شفاها الذي يتناول
ً
املرشح مسؤوالً عن بيان أو قول يصدر عن مواطن لبناني ا ًيا كان هذا املواطن،
في اطار ما كفل حريته الدستور» .ويذكر القرار انه «على فرض ان الزيادة
في عدد الناخبني كانت نتيجة نقل قيود بصورة غير قانونية (وهذا لم يثبته
التحقيق) فلم يكن لها تأثير في نتيجة االنتخاب النهائية» بسبب الفارق في
االصوات.
< < <
 - 2امل�تن ال��ش��م��ال��ي :ت���ورد ال��ط��ع��ون السبعة ل��دائ��رة امل�تن الشمالي
معطيات غال ًبا متشابهة في مضمونها وحتى بعض صياغاتها .لكن املقررين
درسوا كل طعن على حدة في خصوصيته واجروا حتقيقات تفصيلية في كل
مراجعة.
في الطعن املقدم من املرشح غسان الرحباني ضد النائب ميشال املر
ورد في القرار «ان املبلغ الذي دفع قبل اقل من اربعة اشهر من موعد االنتخاب
ً
قرضا مبرأين من كل عالقة باالنتخاب ،اال ان
ال ميكن اعتباره مساعدة أو
املستدعي ضده دأب على تقدمي املساعدت املالية في دائرة املنت الشمالي».
وال ميكن احتساب املبلغ املدفوع من ضمن مصاريف احلملة االنتخابية النه
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دفع قبل تاريخ احتساب مصاريف احلملة االنتخابية الذي نص عليه قانون
االنتخاب .كما انه تبني من التحقيقات ان املبلغ لم ينفق على شراء اصوات
الناخبني وبقي في حساب من قبضه على اساس انه دفع حلل مشكلة عالقة
مع املصرف املركزي .كما انه تبني انه في حال استخدم املبلغ لكسب االصوات
لم يؤثر في النتيجة بسبب الفارق في االص��وات بني الطاعن واملطعون في
نيابته ،غير ان عدم احتساب نتائج القلم  52برج حمود ،دون مسوغ قانوني،
قضى باحتسابه من قبل املجلس الدستوري وتصحيح النتيجة تب ًعا لذلك،
بحيث تقلص الفرق باالصوات بني الطاعن واملطعون في نيابته غير ان هذا
االخير بقي متقد ًما باالصوات على الطاعن.
ف��ي طعن امل��رش��ح أدي اب��ي اللمع ض��د النائب سليم سلهب ورد «ان
الطاعن لم يقدم اي دليل على تقدمه بأية شكوى إلى الهيئة املشرفة على
االنتخابات بخصوص اية مخالفة» .وورد انه «ال تعتبر عالمات تعريف اال اذا
ثبت اللجوء إلى هذه الوسيلة بشكل منظم في سبيل خرق مبدأ سرية االقتراع
واذا كانت اوراق االقتراع محضرة ومقدمة للناخبني بشكل يخرج عن التشكيلة
العادية السماء املرشحني ويسمح بالتالي مبعرفة هؤالء الناخبني وما اذا كانوا
قد اقترعوا لصالح مرشح محدد».
ومم��ا ورد في طعن املرشح اميل كنعان ضد ال��ن��واب ابراهيم كنعان
ونبيل نقوال وسليم سهلب ،وفي مجال تطبيق املادة  68من قانون االنتخاب،
ان��ه يقتضي التمييز ب�ين النقد ال���ذي ي��ن��درج ف��ي ال��س��ي��اق الطبيعي للحملة
االنتخابية التي هي مجال ملمارسة الناخبني واجب محاسبة املرشحني ،وبني
التشهير والقدح والذم والتجريح واثارة النعرات الطائفية واملذهبية والعرقية
وحتريف املعلومات وحجبها واس��اءة عرضها .ويعتبر ال��ق��رار ان بث شريط
مركب على احد قنوات التلفزة وبشكل مصمم وتكراري هو مخالف ملجموعة
قواعد حقوقية ومهنية .ويخلص القرار إلى ضرورة ضم االصوات التي نالها
املستدعي في القلم رقم  52برج حمود إلى النتيجة العامة .واثبتت التحقيقات
ان��ه لم يحصل استغالل نفوذ من قبل ادارات رسمية ومحلية عملت بشكل
منتظم وللصالح العام.
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ورد في الطعن املقدم من املرشح الياس مخيبر ضد النائب غسان
مخيبر ان املادة  59من قانون االنتخاب ال تشمل البلديات بخاصة اذا كانت
تقدمياتها مقررة حسب االص��ول في املجلس البلدي ال��ذي يضم اعضاء من
توجهات مختلفة واذا كانت تندرج في خدمات عامة وللصالح العام .ويخلص
ال��ق��رار إل��ى ض��رورة ض��م احتساب القلم  52ب��رج حمود ف��ي النتائج العامة
النتخابات املنت الشمالي.
في الطعن املقدم من سركيس الياس سركيس ضد النائب نبيل نقوال
ورد في القرار ان التحقيقات اثبتت ان تقدميات بعض االدارات الرسمية
واحمللية «كانت ضمن نطاق اعمالها ودون تفريق» وان التذرع بوجود دكاكني
لشراء االصوات من قبل الفريق املنافس لم يثبت نتيجة استجواب بعض من
وردت اسماؤهم من قبل املستدعي.
وف��ي ال��ط��ع��ن امل��ق��دم م��ن امل��رش��ح غ��س��ان االش��ق��ر ض��د ال��ن��ائ��ب سامي
اجلميل ورد ان بيانات مرجعيات دينية رسمية «ك��ان عا ًما» وال يخرج «عما
دأبت هذه املرجعيات على ترداده» .وما وصف «بضغوط دينية» ال ينطبق عليه
الوصف القانوني لعبارة ضغوط .وتبني من التحقيق عدم حصول حجز 400
بطاقة هوية من قبل احد املخاتير.
ويذكر في احد القرارات حتوير واجتزاء في ايراد اجتهادات اجنبية
ً
استنساخا الي طعن ميكن ان يقدم ضد اي نائب منتخب
وان «الطعن يشكل
في الدائرة نفسها الفتقاره إلى الطابع اخلاص الذي يشكل الشرط الرئيسي
لكل طعن».
< < <
 - 3زح��ل��ه :ال��ط��ع��ون الستة متشابهة غ��ال�� ًب��ا ف��ي مضامينها وبعض
االح��ي��ان في صياغتها .لكن املجلس ق��رر دراس��ة كل منها واج��راء حتقيقاته
حول خصوصية كل طعن .وحيث انه وردت في عدة طعون مسألة تبديل مكان
توضيحا للشروط القانونية في
خاصا
االقامة خصص املجلس الدستوري بن ًدا
ً
ً
الوضع اللبناني بالذات ،اذ جاء في احد القرارات ان تبديل مكان قيد النفوس
مسألة على جانب كبير من االهمية ،حددت تفاصيلها االجرائية املادة  40من
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قانون االحوال الشخصية ،واحاطته بشروط ،وال يجوز ان يتم الهداف محض
اقتراعية.
ف��ي ال��ط��ع��ن امل��ق��دم م��ن امل��رش��ح ال��ي��اس ال��س��ك��اف ض��د ال��ن��ائ��ب نقوال
فتوش ورد ان��ه تبني م��ن التدقيق ف��ي سجالت االق��ت��راع ان الناخبني الذين
ذك��رت اسماؤهم بأنهم ع��ج��زوا ع��ن ال��وص��ول إل��ى اق�لام االق��ت��راع ثبت بعض
االطالع على محاضر االقالم املذكورة في الطعن انهم اقترعوا فع ً
ال .ويذكر
القرار بالتفصيل اسماء وارقام قيود واقالم اقتراع ،مما يعني ان «ما ادلى به
املستدعي لهذه اجلهة مردود لعدم ثبوته وعدم صحته» .ويذكر القرار حول
محضر قلم االقتراع  166سعدنايل ان «جلنة القيد االبتدائية قيدت االصوات
في محضرها ولم حتتسبها في حني ان جلنة القيد العليا اجرت التصحيح
واحتسبت هذه االصوات فتمت تال ًيا عملية الفرز وجمع االصوات اصوالً في
احمل��ض��ر» .وتبني من التحقيقات ان «ع��دد الناخبني املضافني على القوائم
االنتخابية في دائرة زحله حصل حسب االصول وضمن املهلة املنصوص عليها
من املادة  37من قانون االنتخاب».
وفي طعن فؤاد الترك ضد النائب طوني ابو خاطر يذكر القرار انه
«ال يجوز االعتداد باالمر الشائع الثبات الواقعة املدلى بها» وانه قام املقرران
«باالطالع على محاضر االنتخابات ولوائح الشطب والتدقيق في اوراق الفرز
في االقالم كافة املبينة في الطعن وسواها فتبني لهما مبا ال يرقى اليه الشك
عدم وجود اخطاء تستدعي املس بالنتيجة املعلنة» .ويورد القرار تفاصيل هذه
التحقيقات.
في الطعن املقدم من املرشح رضا امليس ضد النائب عاصم عراجي
يتبني من التحقيق ومن االفادات املرسلة من وزارة الداخلية ان «الزيادة في
عدد االسماء ال��واردة في القوائم االنتخابية مردها تصحيح القوائم ضمن
املهلة القانونية والتزا ًما بالشروط القانونية ومبوجب قرارات صادرة عن جلنة
القيد».
< < <
 - 4ج��زي��ن :يتبني م��ن الطعن امل��ق��دم م��ن امل��رش��ح عجاج ح��داد ضد
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النائب عصام صوايا ان املطعون في نيابته يتمتع قانو ًنا باالهلية للترشح
لالنتخابات.
< < <
 - 5عكار :تقدم بالطعن املرشح مخايل ضاهر واملرشح رشيد الضاهر
ضد النائب هادي حبيش .ورد في القرار ان املستدعي «اكتفى في ما يدعيه
بالعموميات» .لكن املقررين اجريا «التحقيق الواسع حول املخالفات املدعى
بها واجريا الكشف على محاضر االنتخاب ولوائح الشطب وعلى اوراق فرز
االصوات ومحاضر القيد البدائية والعليا ومختلف املستندات املبرزة وتوليا
التدقيق في اسماء املرشحني واالصوات التي نالها كل منهم».
< < <
 - 6دائ��رة جبيل :في طعن املرشح رام��ي عليق ضد النائب عباس
الهاشم يذكر القرار ان مقدم الطعن «اكتفى بالعموميات وبصورة مبهمة وغير
موثقة ودون دليل حقيقي أو ج��دي ودون اثبات صلة سببية بني املخالفات
والنتيجة».

الطعون االنتخابية في مجهر املجلس الدستوري

6
(((

صدرت في اجلريدة الرسمية قرارات املجلس الدستوري بشأن الطعون
االنتخابية وع��دده��ا  19التي تقدم بها مرشحون خ��اس��رون في االنتخابات
النيابية العامة التي جرت في ( 2009/6/7السنة  ،149العدد  ،57اجلمعة
 ،2009/12/4ص .)6514 – 6359
تشمل مراجعات الطعن الدوائر االنتخابية في بيروت االولى والثانية
(طعنان) واملنت الشمالي ( 7طعون) وزحله ( 6طعون) وجزين (طعن واحد)
وعكار (طعنان) وجبيل (طعن واحد).
ُردت الطعون في األس��اس ،ومت تصحيح بعض النتائج ،استنا ًدا إلى
حتقيقات معمقة وتفصيلية ف��ي ل��وائ��ح شطب وس��ج�لات ن��ف��وس ،ون��ق��ل قيد
النفوس ،وع��دم احتساب نتائج اق�لام اق��ت��راع ،وجت��اوزات في وض��ع محاضر
الفرز ،ورشوة ،واعالم انتخابي ،وسقف االنفاق.
تبينّ القرارات تفاصيل التحقيقات التي اجراها املقررون.
1
بيروت األولى والثانية
ف��ي الطعن امل��ق��دم م��ن امل��رش��ح ن��ق��وال صحناوي ض��د النائب ميشال
فرعون ورد في القرار تفاصيل حول نقل قيود واشكاالت في بعض االقالم:
(((

وزع هذا النص  -املوجز على وسائل االعالم على اثر صدور قرارات املجلس الدستوري
في اجلريدة الرسمية في  .2009/12/4ملزيد من التفاصيل والتوضيح يقتضي العودة
إل��ى النص الكامل للقرارات في اجل��ري��دة الرسمية ،ع��دد  57تاريخ ،2009/12/4
ص ،6514 - 6359وفي هذا املجلد.
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«ان رئيس هيئة القلم  39األشرفية د ّون على احملضر حصول إشكال
ّ
متت معاجلته ودون أن يسجل مندوب الطاعن أي اعتراض.
«وبينّ التحقيق املجرى من قبل املقررين ان األمر ال يعدو كونه إشكاالً
عاجله وزير الداخلية فعاد مجرى االقتراع إلى اإلنتظام».
وحول نقل قيود نفوس إلى دائرة بيروت األولى أثبت التحقيق عدم
وجود أي نقل غير قانوني ،بل ان الزيادة في العدد ناشئة عن إعادة النظر
في القوائم االنتخابية على أس��س جديدة .املقترعون السنّة في الدائرة
األولى كان يبلغ عددهم  2187في انتخابات  2005و  3145في انتخابات
مقترعا وعلى ف��رض ان
 2009بحيث تكون ال��زي��ادة في ه��ذه الفترة 958
ً
الزيادة هذه جاءت كلها نتيجة نقل قيود ،وذلك مجرد افتراض ،و ّ
مت حسم
هذه الزيادة من النتيجة ،فال يكون من تأثير لها في نتيجة االنتخاب النهائية،
ذلك ان الفارق في األصوات بني الفائز واخلاسر بلغ  3012صوتًا.
وح��ول حصول أع��م��ال رش��وة ف��ان املختار نفى ل��دى استجوابه األمر
جمل ًة وتفصي ً
ال.
< < <
يبينّ القرار املتعلق بطعن املرشح عدنان عرقجي ضد النائب نهاد
املشنوق صحة السجالت التي يشكو منها الطاعن:
«ان أرق��ام السجالت املنفذة حمللة ال��ب��اش��ورة  -ال��دائ��رة الثانية من
 2005حتى ( 2009/5/14تاريخ اعطاء االفادة) تبدأ من الرقم  2492حتى
 3026وقد تضمنت  534قي ًدا اضافياً.
«وان أرقام السجالت الواردة في القوائم االنتخابية ويحق ألصحابها
االنتخاب تبدأ من الرقم  2492حتى  2848ويبلغ عدد األشخاص فيها 1569
شخصا ،عدد الناخبني فيها هو  509اناث و 496ذكور واملجموع  1005ناخبني
ً
منذ  2005حتى  ،2007/12/5التاريخ الواجب إعتماده عم ً
ال بالقانون رقم
 2008/25بالنسبة لتبديل املكان.
«أرق��ام السجالت حمللة الباشورة املنفذة بعد  2007/12/5وتاريخ
االف��ادة تبدأ من الرقم  2849حتى  3026ويبلغ عدد األشخاص فيها 643
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شخصا وال يحق لهم االنتخاب هذه السنة في محلة الباشورة بل ينتخبون في
ً
محلة القيد السابق إلجراء التبديل.
«االضافات احلاصلة على القوائم االنتخابية بفعل تبديل املكان من
عام  2005لغاية  2009شملت  1005ناخبني وكل ما زاد على هذا العدد
ً
ساقطا س��ه�� ًوا وأعيد
ناجم ع��ن بلوغ السن ونقل اإلن��اث ب��ال��زواج وم��ا ك��ان
ادراجه.

«يتبني من نتيجة االنتخابات الرسمية واملعلنة ان املطعون ضده قد
نال  16583صوتًا في حني نال الطاعن  8071صوتًا أي بفارق  8512صوتًا
ملصلحة األول ،ما ي��دل ان الناخبني املضافني على اللوائح والبالغ عددهم
 1005ناخبني ال تأثير لهم ف��ي حسم النتيجة ملصلحة املطعون ض��ده على
افتراض اقتراعهم كلهم ملصلحته».
2
املنت الشمالي
تورد الطعون السبعة لدائرة املنت الشمالي معطيات غال ًبا متشابهة
في مضمونها وحتى بعض صياغاتها .لكن املقررين درسوا كل طعن على حدة
في خصوصيته واجروا حتقيقات تفصيلية في كل مراجعة.
في طعن املرشح غسان الرحباني ضد النائب ميشال امل��ر ورد في
القرار رقم  25تفاصيل حول االدعاءات املتعلقة بتدخل بعض البلديات وحجز
هويات ورشوة وعالمات تعريف وقرارات جلان القيد:
«ب ّينت التحقيقات التي أجراها املقرران ان معظم املجالس البلدية
في دائرة املنت الشمالي ينتمي أعضاؤها إلى الالئحتني املتنافستني ،ومن حق
رؤساء وأعضاء املجالس البلدية أن يشاركوا في االنتخابات وفق اقتناعاتهم.
«القرارات املتخذة من قبل بعض رؤساء البلديات بشأن تكليف بعض
املوظفني مبهام جديدة ،جاءت بعد االنتخاب بحوالي الشهر ،ولم ِ
تأت قبل إجراء
العمليات االنتخابية ،وبالتالي ال ميكن اجلزم بانها وسيلة إغراء أو مكافأة على
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مواقفهم وأعمالهم في االنتخابات ،وبخاصة أن توزيع هذه املهام املؤقتة فرضه
التأخر في تعيني موظفني أصيلني وضرورات تسيير املرفق البلدي.
«املستدعي لم ي��دلِ بأسماء الذين ادع��ى حجز بطاقات هوياتهم أو
بأسماء بعضهم ،وإن املتهم بعملية حجز الهويات نفى التهمة عنه في التحقيق
الذي جرى معه.
دفع املستدعي ضده مبل ًغا مقداره مئتا ألف دوالر اميركي ،بتاريخ 18
شباط  2009للمطران ( ،)...أودع��ه هذا األخير في حسابه في مصرف
االعتماد اللبناني بتاريخ  19شباط  ،2009وكان ال يزال في هذا احلساب
عند إجراء التحقيق معه في  13آب  ،2009ولم يوزعه على الناخبني.
«أدل��ى املستدعى ضده في رده على املستدعي ،وعند االستماع اليه
من قبل املقررين ،بأن هذا املبلغ هو قرض ملطرانية السريان األرثوذكس في
جبل لبنان وللطائفة حلل املشكلة املالية القائمة بينها وبني مصرف لبنان.
«املبلغ الذي دفعه املستدعى ضده للمطران ( )...قبل أقل من اربعة
ً
قرضا،
أشهر من موعد االنتخابات ،ال ميكن اجل��زم باعتباره مساعدة أو
مبرأين م��ن ك��ل عالقة باالنتخاب ،وبكسب أص��وات املقترعني م��ن طائفة
السريان االرثوذكس ،اال ان املستدعى ضده كان دأب على تقدمي املساعدات
املالية للمطران امل��ذك��ور وجلمعيات ال��س��ري��ان االرث��وذك��س ف��ي دائ���رة املنت
الشمالي ،وقد ثبت من التحقيقات ان املبلغ املذكور أعاله ال يزال في حساب
املطران ولم يصرف.
«اتخذت جلنة القيد قرا ًرا بعدم احتساب نتائج قلم االقتراع رقم 52
برج حمود ،بحجة أنه وجد فيه  77ورقة حتمل اسم املرشح الفائز بالتزكية
آغوب باقرادونيان معتبرة ذلك عالمة فارقة.
«ال يجوز اعتبار اسم آغوب باقرادونيان في أوراق االنتخاب عالمة
��ح��ا ف��ي دائ���رة امل�تن ال��ش��م��ال��ي ،وإن ك��ان ق��د ف��از بالتزكية،
ف��ارق��ة ك��ون��ه م��رش ً
وبخاصة ان عدد األوراق التي ورد اسمه فيها كبير ،والعالمة الفارقة ال تكون
في مثل هذا العدد من األوراق .وان ما اعتبر عالمة فارقة في  77ورقة في
قلم االقتراع ال يبرر إلغاء نتيجة القلم بكامله.
«ان ق���رار جل��ن��ة ال��ق��ي��د ال ي��رت��ك��ز ع��ل��ى م��س��وغ ق��ان��ون��ي ،ل��ذل��ك وجب

خالصة

323

احتساب نتائج قلم االقتراع رقم  ،52وتصحيح النتيجة بإضافة  410أصوات
للمستدعي ،و13صوتًا للمستدعى ضده.
«أش��ار املستدعي إلى ورود مغلفات إلى جلان القيد مفتوحة ألقالم
االقتراع التالية 10 :البوشرية و 23سد البوشرية و 104بسكنتا اجلنوبي
و 119بكفيا و 260زب��وغ��ا و  284ج��ورة ال��ب��ل��وط .ت��ب�ّي�نّ  ،بعد التدقيق أن
احملاضر التي تضمنتها هذه املغلفات موقعة وفق األصول من هيئة كل من
األقالم املذكورة ودون أي اعتراض أو حتفظ.
«املبلغ الذي دفعه املستدعى ضده للمطران ( )...ال ميكن احتسابه
نص عليها قانون االنتخاب في
من ضمن مصاريف احلملة االنتخابية التي ّ
الفصل اخلامس منه ،كون احتساب املصاريف يبدأ ،وفق املادة  54من القانون
املذكور ،من تاريخ تقدمي الترشيح .وقد دفع املبلغ املذكور في ،2009/2/18
أي قبل بدء احتساب مصاريف احلملة االنتخابية بحوالي الشهر والنصف.
«ان املبلغ املذكور أع�لاه ،على ف��رض أن��ه أ ّث��ر في االنتخابات لصالح
املستدعى ضده ،يبقى هذا األخير متقد ًما باألصوات على املستدعي ،وذلك
بعد تصحيح النتيجة باحتساب األصوات في القلم رقم  ،52ألن جميع املقترعني
مقترعا،
في دائرة املنت الشمالي من السريان األرثوذكس بلغ عددهم 1814
ً
بينما الفارق بني املستدعي واملستدعى ضده هو  2352صوتًا لصالح الثاني،
ما يعني انه لو حذف عدد جميع املقترعني من السريان االرثوذكس من مجموع
األصوات التي نالها املستدعى ضده ،بعد تصحيح النتيجة ،يبقى هذا األخير
متقد ًما على املستدعي بـ  538صوتًا ،مع العلم ان التحقيقات ب ّينت أن أصوات
املقترعني من السريان األرثوذكس لم تذهب جميعها إلى املستدعى ضده».
< < <
في طعن مرشح ماجد ادي أبي اللمع ضد النائب سليم سلهب وردت
في القرار تفاصيل التحقيقات حول الزيادة في عدد املقترعني وسرية االقتراع
واحتساب نتائج بعض األقالم وتقدميات بعض البلديات:
«ت��ب�ين م��ن التحقيقات ال��ت��ي ق��ام بها املجلس ع��دم وج��ود زي���ادة غير
معقولة في أعداد الناخبني األرمن ،بل ان تلك الزيادة كانت طبيعية مع األخذ
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بعني االعتبار أمرين:
« - 1مرور سنتني بني انتخابات  2007التكميلية في املنت واالنتخابات
العامة .2009
« - 2حرارة املعركة االنتخابية التي دفعت بالعديد من الناخبني االرمن
للتصويت.
«ل��م يثبت ان اوراق اق��ت��راع مل ّونة ق��د أن��زل��ت ف��ي صناديق االقتراع
وش ّكلت عالمة فارقة ،ولم يرد بشأنه أي اعتراض في احملاضر أص ً
ال.
«لم حتصل أية مخالفة للمادة  96من قانون االنتخاب ألن النائب بقرادونيان
هو مرشح عن هذه الدائرة ،وألن ورود اسمه في عشرات أوراق االقتراع ال ميكن
اعتباره من قبيل التعريف ألنه ال ميكن اجلزم مبن ص ّوت أو لم يص ّوت له.
«يقتضي احتساب أص��وات القلم رق��م  52ال��ذي أبطلته جلنة القيد
بداعي ورود اس��م النائب بقرادونيان في بعض أوراق االق��ت��راع ،وتصحيح
النتيجة بإضافة ما ناله كل من الطاعن واملطعون ضده في هذا القلم.
«لم تتبني أية عالقة مباشرة أو غير مباشرة للمطعون ضده مبسألة
تقدمي إعانات وخدمات من قبل بلدية بيت مري ،كما وأن التحقيق الذي أجراه
املجلس في هذه القضية بينّ أن املجلس البلدي ذا االنتماءات السياسية املتعددة
هو ال��ذي اتخذ ق��رار املساعدات وفي سياق عمل بلدي معتاد وألشخاص ال
ميكن التك ّهن ملن سيصوتون.
«لم يقدم الطاعن أي دليل على أن جهازًا أمن ًيا قد تدخل في االنتخابات
أو أن آليات الدفاع املدني استغلت لتأييد فريق انتخابي دون آخر ،كما ولم
يقدم اي ب ّينة أو بدء ب ّينة على أن املطعون ضده له عالقة مباشرة وشخصية
مبثل هذه األمور ،على افتراض حصولها ،كما ولم يثبت ان املطعون ضده قد
استفاد منها أص ً
ال».
< < <
في الطعن املقدم من املرشح اميل كنعان ضد النواب ابراهيم كنعان
ونبيل نقوال وسليم سلهب ورد في القرار ان الطاعن نفسه ال ينسب اي تدخل
شخصي للمطعون ضدهم في قضية نشر النزاع بني بلدتي املتني وبتغرين،
عدا عن أن ذلك النزاع هو نزاع قضائي ومعلوم من اجلميع.
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بالنسبة ملعامالت تبديل املكان ف��ان الطاعن أورد ح��االت محصورة
عد ًدا عائدة لسنوات خلت ولم يثبت أنها جرت خال ًفا لألصول القانونية.
بالنسبة للعالمة الفارقة التي يدلي الطاعن بأنها ق��د ت��ول��دت عن
التصويت للنائب الفائز تزكية آغوب بقرادونيان ،لم حتصل أي مخالفة للمادة
 96من قانون االنتخاب ألن النائب بقرادونيان هو مرشح عن هذه الدائرة،
وألن ورود اسمه في عشرات أوراق االقتراع ال ميكن اعتباره من قبيل التعريف
ألنه ال ميكن اجلزم مبن ص ّوت أو لم يص ّوت له.
واظهر التحقيق ض��رورة احتساب اص��وات القلم رقم  52برج حمود
الذي أبطلته جلنة القيد بداعي ورود اسم النائب بقرادونيان في بعض أوراق
االقتراع ،وتصحيح النتيجة بإضافة ما ناله كل من الطاعن واملطعون ضدهم
في هذا القلم.
لم تتبني من التحقيقات أية عالقة مباشرة أو غير مباشرة للمطعون
ضدهم مبسألة تقدمي إعانات وخدمات من قبل البلدية ،كما وان التحقيق بينّ أن
املجلس البلدي ذا االنتماءات السياسية املتعددة هو الذي اتخذ قرار املساعدات
وفي سياق عمل بلدي معتاد وألشخاص ال ميكن التك ّهن ملن سيصوتون.
لم يقدم الطاعن أي دليل على أن جهازًا أمن ًيا قد تدخل في االنتخابات
أو أن آليات الدفاع املدني استغلت لتأييد فريق انتخابي دون آخر ،كما ولم
يقدم أي ب ّينة أو بدء ب ّينة على أن للمطعون ضدهم عالقة مباشرة وشخصية
مبثل هذه األمور ،على افتراض حصولها ،كما ولم يثبت أن املطعون ضدهم
قد استفادوا منها أص ً
ال.
< < <
في الطعن املقدم من املرشح الياس مخيبر ضد النائب غسان مخيبر ورد
في القرار تفاصيل حتقيقات حول ادعاءات متعلقة بنفوذ بلدي وسرية االقتراع.
في ما يتعلق ب��ادالء الطاعن باستغالل املطعون ضده النفوذ البلدي
بواسطة نائب رئيس البلدية في القرارات املتخذة بتقدمي خدمات ومساعدات
في شهر احلملة االنتخابية ،فان الفقرة الثانية من املادة  59من قانون االنتخاب
ال تشمل البلديات اذ تنص« :ال تعتبر محظورة التقدميات واملساعدات املذكورة
أعاله اذا كانت مقدمة من مرشحني أو مؤسسات ميلكها أو يديرها مرشحون
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درجوا على تقدميها بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما ال يقل عن ثالث سنوات
قبل بدء فترة احلملة االنتخابية».
اتضح م��ن التحقيقات ان ال��ق��رارات البلدية ات��خ��ذت باإلجماع ومن
مجلس بلدي متن ّوع االنتماء السياسي ،وفي سياق عمل بلدي معتاد سنو ًيا
وجتاه مواطنني ال ميكن التك ّهن سل ًفا ملن سيقترعون .وان ادالء الطاعن بأنه
خسر نتيجة جت���اوزات ومخالفات م��ا ي��ع��ادل  6400ص��و ًت��ا بقي م��ج��ر ًدا عن
الدليل أو أية ب ّينة أو بدء ب ّينة.
ورد أيضاً في القرار انه ال ميكن التحديد بدقة عمن وضع عالمة
التعريف املزعومة اذ بلغ العدد العشرات من املقترعني ،وعليه يقتضي احتساب
أصوات املقترعني لكل من الطاعن واملطعون ضده وتعديل النتيجة ،ما يزيد
في الفارق الكبير واملريح ألصوات املطعون ضده اذ تبلغ األصوات التي نالها:
 47284 = 410 + 46874صوتًا ،في حني تبلغ األصوات التي نالها الطاعن
بعد التصحيح أيضاً 44307 = 10 + 44297 :أصوات.
< < <
في الطعن املقدم من سركيس الياس سركيس ضد النائب نبيل نقوال
وردت تفاصيل التدقيق في بعض اقالم االقتراع:
«ان عالمة التعريف املبطلة هي تلك التي يثبت اللجوء اليها بشكل
ومقدمة
محضرة
منظم في سبيل خرق مبدأ سرية االقتراع واذا كانت األوراق
ّ
ّ
للناخبني بشكل يخرج عن التشكيلة العادية ألسماء املرشحني ويسمح بالتالي
معرفة ه��ؤالء الناخبني وما اذا كانوا قد اقترعوا لصالح مرشح دون آخر
وهذا ال ينطبق على األوراق املثار موضوعها وبخاصة ان آغوب بقرادونيان
مرشح في دائرة املنت الشمالي فاز بالتزكية.
«التدقيق م��ن قبل املجلس ال��دس��ت��وري ف��ي االق�لام التي اق��ت��رع فيها
مقترعا ما يعني ان
األرمن بينت ان عدد املقترعني من هؤالء بلغ 12647
ً
ليس هناك زيادة غير طبيعية في عدد املقترعني األرمن».
< < <
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في الطعن املقدم من املرشح غسان االشقر ضد النائب سامي اجلميل
وردت تفاصيل التحقيقات حول ادعاءات متعلقة باستغالل مرفق بلدي واحتجاز
بطاقات هوية ومشاركة مغتربني في االقتراع وجتاوز سقف االنفاق:
«يقتضي التفريق بني نشاط األشخاص السياسي ومواقفهم املؤيدة
لهذا الفريق أو لسواه ،وهو أمر مشروع ال غبار عليه قانو ًنا ،وبني استغالل
املرفق البلدي وتسخيره لغايات انتخابية والذي يجب أن يقام عليه دليل من
قبل الطاعن وأن��ه اتخذ ملصلحة املطعون ضده وأث�� ّر مباشرة وبشكل حاسم
على النتيجة.
يقدم بدء ب ّينة على ان موظفي البلديات واالحتاد
«لم يبينّ الطاعن أو ّ
اس��ت��خ��دم��وا ال��ن��ف��وذ ملصلحة امل��ط��ع��ون ض��ده ،ول��م ي��ب�ّي�نّ أي شكل ات��خ��ذه ذلك
االستخدام للنفوذ من قبل املوظفني البلديني وفي أي أعمال محددة جتاهه
وقد قام املقرران بالتحقيقات حول ذلك دون الوصول إلى نتيجة.
«ان ال��ق��رارات املعزوة إلى رئيس بلدية بترفيع موظفني بلديني تبينّ
أنها أخذت في  2009/7/1بعد االنتخابات ،فإن الطاعن لم يقدم الب ّينة أو
بدء الب ّينة على أن ذلك كان مكافأة للنشاط االنتخابي وانه لم يكن في سياق
العمل البلدي املعتاد بعيد االنتخابات.
«ان ادالءات الطاعن حول حجز بطاقة هوية ( )...من قبل املختار
( )...واحتجاز بطاقة هوية ( )...من قبل عضو بلدي ،على فرض حصولهما
وعلى فرض عدم متكينهما من االقتراع األمر غير الثابت ،ألنه كان بوسعهما
على كل حال االستحصال على بطاقة هوية ،فأنه ليس من شأنه ان يش ّكل
املخالفة اخلطيرة املؤثرة في نتيجة االنتخاب ،وخاصة انه لم تثبت عالقة
احلاجزين املزعومني باملطعون ضده أو ان ذلك ّ
مت بناء لتدخله.
«ومبا ان ما أدلى به الطاعن من احتجاز  400بطاقة هوية من قبل
أحد مختاري سن الفيل كان أصحابها سيقترعون له ،فانه بقي مجر ًدا عن أي
دليل ولم يتبني من التحقيق في هذه املسألة حصول مثل هذا األمر أص ً
ال.
«بالنسبة مل��ا أدل��ى ب��ه الطاعن ح��ول جت��اوز سقف التمويل واالنفاق
االنتخابي خال ًفا للمواد  -61 54من قانون االنتخابات ،ال ميكن التعويل على
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ما تنشره الصحف بشأن أرقام االنفاق االنتخابي التسامه بالعمومية وعدم
الدقة وعدم الثبوت.
«بالنسبة لصورة املستند رقم  16املتعلقة بنقل ناخبني من فرنسا إلى
لبنان ،فانه من جهة أولى ال تشكل تلك الصورة أي ب ّينة خط ّية باملعنى القانوني
للكلمة وال بداية ب ّينة ،اذ لم يثبت انها ص��ادرة أًالً عن الوكالة املذكورة ،ولم
يتبني ان حزب الكتائب أو املطعون ضده هما اللذان دفعا نفقات النقل اجلوي
وعلى كل فالالئحة املبرزة ض ّمت أسماء ما يفوق قلي ً
ال على  40شخصاً وليس
شخصا ،وألن صورة املستند املبرز ممكن ألي شخص اصطناع مثله على
140
ً
الكمبيوتر وتضمينه أسماء كتائبيني معروفني في باريس ،وألن املبلغ املذكور
نفقات نقل لم يتأكد من حصول دفعه أص ً
ال وبالتالي يقتضي تصحيح النتيجة
دون أن يكون لذلك تأثير على جناح النائب املعلن فوزه.
«اطلع املقرران على محاضر األقالم التي أدلى الطاعن بان مغلفاتها
وجدت مفتوحة ،فتبني ان تلك احملاضر جاءت سليمة وحسب األصول ومو ّقعة
من جميع أعضاء أق�لام االق��ت��راع وه��ي ذوات األرق��ام 23 :سد البوشرية،
 104بسكنتا اجلنوبية 119 ،بكفيا 284 ،ج��ورة البلوط 260 ،دبوغة10 ،
البوشرية».

< < <
في الطعن املقدم من املرشح الياس كرامي ضد النائب ادغار معلوف
وردت تفاصيل ال��ت��دق��ي��ق ف��ي م��ح��اض��ر جل��ان ال��ق��ي��د ول��وائ��ح االق��ت��راع وعدد
الناخبني:
«ل��م يعترض املستدعي ف��ي اي محضر م��ن محاضر االن��ت��خ��اب على
ورود هذا االسم (بقرادونيان) في لوائح االقتراع عل ًما ان املادة  96من قانون
االنتخاب ذك��رت ب��أن أوراق االق��ت��راع اذا اشتملت على ع��دد مرشحني يزيد
على عدد النواب املطلوب انتخابهم فان أسماء املرشحني قبل اآلخرين من
كل طائفة هي دون سواها التي يق ّيد بها عند فرز األصوات ولم يكن املقصود
إبطال ورق��ة االق��ت��راع برمتها ،بل االع��ت��داد بأسماء مرشحني مذكورين قبل
غيرهم من كل طائفة وبالتالي عدم األخذ باإلسم الزائد من كل طائفة».
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استجوب املقرران الطاعن واملطعون في نيابته ودققا في جميع لوائح
االقتراع وعلى محاضر القلم رقم  52وكذلك جميع األقالم في دائرة املنت
وعددها  286قل ًما مبا فيها قلم املوظفني ودققا في إحصاء وجمع الناخبني
من الطائفة األرمنية املقيدة أسماؤهم فيها وجمع عدد املقترعني تبينّ ما
يلي:
حمود:
اقتراع
إقتراع
إقتراع
اقتراع
حمود:

ً
«أوال :في القسم املتعلق باقتراع األرمن االرثوذكس داخل وخارج برج
« - 1ان عدد الناخبني األرمن االرثوذكس داخل برج حمود في أقالم
األرمن هو  19310اقترع منهم  7183ناخباً.
« - 2ان عدد الناخبني األرم��ن األرثوذكس خارج برج حمود في قلم
األرمن هو  3022اقترع منهم  1615ناخباً.
« - 3ان عدد الناخبني األرمن االرثوذكس خارج برج حمود في أقالم
عائدة لطوائف اخرى هو  422اقترع منهم  223ناخباً.
« - 4ان عدد الناخبني األرمن األرثوذكس داخل برج حمود في أقالم
عائدة لطوائف أخرى هو  720إقترع منهم  304أصوات.
«ثاني ًا :في القسم املتعلق باقتراع األرمن الكاثوليك داخل وخارج برج

« - 1عدد الناخبني في قلم االقتراع األرم��ن هو  4816اقترع منهم
 1492ناخباً.
« - 2عدد الناخبني داخل برج حمود عائدة لطوائف أخرى هو 260
اقترع منهم  98ناخباً.
« - 3عدد الناخبني خارج برج حمود في أقالم اقتراع األرمن هو 594
اقترع منهم  309ناخبني.
« - 4عدد الناخبني خارج برج حمود في أقالم اقتراع عائدة لطوائف
أخرى هو  271اقترع منهم  157ناخباً.
«ثالث ًا :في القسم املتعلق باقتراع األرمن البروتستانت داخل وخارج
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برج حمود:
« - 1ان عدد الناخبني داخل برج حمود في أقالم اقتراع األرمن هو
 243اقترع منهم  86ناخباً.
« - 2ان ع��دد الناخبني داخ��ل ب��رج ح��م��ود ف��ي أق�لام اق��ت��راع عائدة
لطوائف أخرى هو  1297اقترع منهم  261ناخباً.
« - 3ان عدد الناخبني خارج برج حمود في أقالم اقتراع األرمن هو
 52اقترع منهم  22ناخباً.
« - 4ان ع��دد الناخبني خ��ارج ب��رج ح��م��ود ف��ي أق�لام اق��ت��راع عائدة
لطوائف أخرى هو  160اقترع منهم  49ناخباً.
«رابع ًا :في القسم املتعلق باقتراع الناخبني من غير الطائفة األرمنية
مقيدة أسماؤهم في اقالم اقتراع األرمن:
« - 1عدد الناخبني من غير الطائفة االرمنية داخل برج حمود في
أقالم اقتراع األرمن هو  1372اقترع منهم  563ناخباً.
« - 2عدد الناخبني من غير الطائفة األرمنية خارج برج حمود في
أقالم اقتراع األرمن هو  553اقترع منهم  284ناخباً.
«خ���ام���س��� ًا :ف��ي امل��ج��م��وع ال��ع��ام ل��ع��دد ال��ن��اخ��ب�ين األرم����ن االرثوكس
والكاثوليك واملقترعني منهم داخل وخ��ارج برج حمود وكذلك عدد الناخبني
األرمن البروتستانت واملقترعني منهم وعدد الناخبني من غير الطائفة األرمنية
واملقترعني منهم في أقالم الطائفة األرمنية داخل وخارج برج حمود:
« - 1عدد الناخبني األرم��ن االرثوذكس  23474اقترع منهم 9325
ناخباً .
« - 2ع��دد الناخبني األرم���ن الكاثوليك  5941اق��ت��رع منهم 2056
ناخباً .
« - 3ع��دد الناخبني األرم��ن البروتستانت  1752اقترع منهم 418
ناخباً .
« - 4عدد الناخبني غير األرمن  1925اقترع منهم  847ناخباً.
«سادس ًا :عدد الناخبني األرمن املقيدة أسماؤهم داخل قلم املوظفني
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في سراي اجلديدة هو واحد أرمن أرثوذكس وقد اقترع.
«سابع ًا :في االختالف باألرقام بني ما ورد في استدعاء الطعن وبني
ما ّ
مت إحصاؤه وجمعه في لوائح الشطب.
«مبا ان األرقام الواردة في استدعاء الطعن لناخبي األرمن األرثوذكس
هو  25822لعام  2009وعدد الناخبني الكاثوليك هو  7027واحلقيقة فان
الناخبني األرم��ن االرث��وذك��س هو  23475أي بفارق  2347صوتًا .أم��ا عدد
الناخبني األرمن الكاثوليك فهو  5941وليس  7027أي بفارق  1086صوتًا.
مقترعا أرمن أورثوذكس من
أما بالنسبة لعدد املقترعني األرمن فهو 9326
ً
مقترعا أرمن كاثوليك من أصل عدد الناخبني
أصل عدد الناخبني و2056
ً
.5941
«أما عدد املقترعني األرمن البروتستانت في أقالم األرمن وفي أقالم
طوائف أخ��رى خ��ارج وداخ��ل ب��رج حمود فهو  418وع��دد املقترعني من غير
طائفة األرمن داخل وخارج برج حمود هو  847صوتًا فيكون عدد املقترعني
 12647وليس كما ذك��ره املستدعي في طعنه ،وبالتالي ال ميكن القول بان
مقترعا ويقتضي بالتالي
هناك زيادة غير طبيعية ومشبوهة حلوالي 2500
ً
رد ما أثاره املستدعي لهذه اجلهة».
3
زحله
ال��ط��ع��ون الستة متشابهة غ��ال�� ًب��ا ف��ي مضامينها وب��ع��ض االح��ي��ان في
صياغتها .لكن املجلس قرر دراسة كل منها واجراء حتقيقاته حول خصوصية
كل طعن.
في طعن املرشح الياس السكاف ضد النائب نقوال فتوش ورد في
ال��ق��رار ان امل��ق��رري��ن اج��ري��ا حتقيقات تفصيلية ح��ول ادع����اءات ف��ي الرشوة
وتضييق على الناخبني وفرز أصوات:
«ما ذكره املستدعي في شأن حتويل مبلغ مالي من املصرف املركزي
إلى بنك البحر املتوسط بقي مجر ًدا من أي دليل أو بدء دليل.
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«ولم يثبت املستدعي واقعة استقدام الناخبني من اخلارج ودفع نفقات
سفرهم واقامتهم بل اكتفى باملعلومات املفتقرة إلى الدقة والتحديد.
«تبني لدى التدقيق جلهة منع بعض الناخبني الذين ذكر اسماؤهم من
الوصول إلى اقالم االقتراع وبعد االطالع على محاضر تلك االقالم من قبل
املقررين ،ان معظم اولئك األشخاص قد اقترعوا فع ً
ال في األق�لام املذكورة
وان البعض منهم ال قيد لهم.
ويتبني من التحقيق الذي اج��راه املقرران عدم تدوين أي اعتراض في
محاضر اقالم جديتا وب ّر الياس ومجدل عنجر وان عملية االقتراع قد توالت
على وجه سليم ،كما يتبني من التحقيق ان الطاعن نال  16268صوتًا في األقالم
الشيعية املذكورة في استدعائه فيما لم ينل املطعون ضده سوى  500صوت ،مما
يستبعد معه حصول عرقلة في هذه االقالم ملنع الناخبني من االدالء بأصواتهم،
كما ان تلك النتيجة تؤدي إلى القول بعدم تأثير العرقلة املدلى بها ،على فرض
حصولها ،في العملية االنتخابية التي جرت في االقالم اآلنفة الذكر.
«يتبني من التحقيق ان عملية الفرز وجمع األصوات قد ّ
متت أصوالً في
قلم االقتراع رقم  166سعدنايل وان فقدان الئحة الشطب ال يؤثر في صحتها
وكذلك ورود محضر القلم في ظروف غير مختومة ألن قلم االقتراع ،برئيسه
وهيئته ،قاما بفرز األصوات مبوجب محضر الفرز املنظم وفق األصول واملبرز
في امللف العائد لذلك القلم ونظما بيا ًنا ب��األص��وات التي نالها كل مرشح
بحضور املندوبني الذين وقعوا ه��ذا البيان املعلن للنتيجة ثم ج��رى إلصاق
البيان على باب قلم االقتراع وتسلم املندوبون النسخ العائدة لهم.
«يتضح كذلك من التحقيق ان قلم كرك نوح رقم  87لم يفرز من قبل جلنة
القيد االبتدائية فلم حتتسب بالتالي األصوات التي نالها املرشحون في هذا القلم
وقد نال املستدعي فيه  221صوتًا ونال املستدعى ضده  175صوتًا ،ويقتضي
اضافة هذه النتيجة إلى األصوات التي نالها كل من الفريقني في االنتخابات.
«هذا األمر ال يكون سب ًبا جد ًيا للطعن في صحة نيابة املستدعى ضده
ألنه مع احتساب األص��وات التي نالها املستدعي في القلم املشار اليه يبقى
الفارق في األصوات بينه وبني املستدعى ضده كبيراً.
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«يتبني من التحقيق عدم وجود أخطاء في محاضر األقالم كافة املب ّينة
في الطعن من شأنها املس بالنتيجة املعلنة وان ورود بعض احملاضر دون
ذكر عدد الناخبني أو عدد املقترعني ،وهي قليلة جداً ،ال يؤثر في النتيجة
طاملا ان اعمال الفرز وحتقيقها وجمع األصوات وتدقيق جلان القيد وسالمة
احملاضر أكدت صحة األرقام املعتمدة.
«لم يبني املستدعي األقالم التي أدلى بعدم ذكر عدد الناخبني فيها
وعددها  19قل ًما وتلك التي ورد خطأ في ذكر هذا العدد في محاضرها أو
التي لم يرد عدد املقترعني فيها وعددها ستة أق�لام ،ما يجعل ادالءه بهذا
السبب غير جدي وال ثابتاً أص ً
ال.
«يدلي املستدعي بأن جلان القيد لم تبلغه بجوابها على طلبات القيد
في القوائم االنتخابية املقدمة من مكاتب كتلته وبأن القوائم االنتخابية لدائرة
زحله تضمنت اسماء عدة عائالت مسجلة على الرقم نفسه ،وانه مت استحداث
سجالت نفوس جديدة خال ًفا للقانون وان آال ًفا من أسماء الناخبني ق ّيدت أو
اضيفت بتصحيح القوائم االنتخابية ما أدى إلى إضافة  15918ناخباً.
«يتبينّ من افادة مأمور نفوس زحله ما يلي:
«ان ك��ل طائفة ف��ي ك��ل ح��ي أو بلدة تبدأ ارق��ام سجالتها م��ن الرقم
 1فصاع ًدا ،وان سبب وج��ود ارق��ام سجالت مكررة من املذهب أو الطائفة
نفسيهما يعود إلى خطأ مادي عند تدوين القيود اساساً،
«وان سبب وجود ارقام سجالت جديدة يعود اما إلى تنفيذ معامالت
بيان اختيار اجلنسية اللبنانية ،وبالتالي فهي ارق��ام صحيحة ونفذت بناء
على موافقة املديرية العامة لألحوال الشخصية اص��والً ،واما إلى سقوط
اسماء عائالت ساب ًقا في القوائم االنتخابية بسبب السهو أو حالة السجالت
املتلفة واملتداخلة ببعضها البعض ولكثرة التوابع لكل قرية وطائفة وعدم
حصر كل قرية وكل طائفة بسجل واحد خاص ومتسلسل األرقام،
«وان��ه ،وخ�لال املهلة القانونية ،متت اع��ادة النظر في األسماء كافة
املدرجة في القوائم االنتخابية وذلك الدراج اسم األم وشهرتها وف ًقا لقانون
االن��ت��خ��اب ،ونتيجة ل��ذل��ك ّ
مت ادراج أس��م��اء األش��خ��اص ك��اف��ة ال��ذي��ن سقطت
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اسماؤهم سه ًوا منذ سنوات والذين يحق لهم االقتراع.
«يتبني كذلك من اف��ادة املدير العام لألحوال الشخصية واملستدات
املرفقة بها ان عدد الناخبني املضافني على القوائم االنتخابية في دائرة زحله
االنتخابية قد بلغ  12218ناخباً وذلك مبوجب  127قرا ًرا صادرة كلها عن
جلان القيد ومتخذة ضمن املهلة القانونية،
«ومب��ا ان هذا األم��ر قد تأكد في التحقيق املجرى من قبل املقررين
اللذين اطلعا على ق��رارات جلان القيد وتيقّنا فع ً
ال من صدورها في تاريخ
 2009/3/12و  ،2009/3/14أي ضمن املهلة املنصوص عليها في املادة 37
من قانون االنتخابات،
«يتبني من تقرير جلنة املدققني في البيان احلسابي الشامل للمستدعى
املقدم إلى هيئة اإلشراف على احلملة االنتخابية ان هذا األخير لم يتخط
ضده
ّ
سقف االنفاق االنتخابي املخصص لدائرة زحله االنتخابية والبالغ 782،020،000
ليرة لبنانية للبيانات واملستدات املبرزة منه وعلى مسؤوليته.
«يدلي املستدعي بأنه حصلت مخالفات اثناء عملية فرز األصوات وان
مندوبيه د ّونوا االعتراضات في محاضر الفرز وذكر من بني تلك املخالفات
تلك احلاصلة في قلم الراسية الفوقا رقم  61وذلك بأن ُسلّم احملضر إلى
غرفة القيد رقم  1وعندما تنبه القاضي إلى أن هذا القلم هو من صالحية
مفتوحا فرفض القاضي في هذه الغرفة
الغرفة رقم  2جرى نقل املظروف
ً
تسلّمه وبقي املظروف يتنقل بني الغرفتني إلى ان اجاز رئيس اللجنة العليا
للغرفة رقم  2فرزه واحتسابه.
«اطلع املقرران على احملاضر العائدة للقلم املشار اليه وتثبتا من ان
فرز األصوات قد ّ
مت وفق األصول وان النتيجة أعلنت على أساسه ما يج ّرد
أقوال املستدعي من اجلد ّية».
< < <
في طعن املرشح ف��ؤاد الترك ضد النائب طوني اب��و خاطر ورد في
القرار رق��م  27ان التحقيق شمل ادع��اءات في رش��وة وتضييق على ناخبني
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وفرز أصوات وصحة قوائم انتخابية وزيادة في عدد املقترعني:
«لدى التدقيق في صور محاضر التحقيق األولي املبرزة ال يتبني توافر
أي دليل جدير باالعتبار على حصول ال��رش��وة ،ول��م يثبت املستدعي واقعة
استقدام الناخبني بأعداد كبيرة من اخل��ارج على نفقة الالئحة التي ينتمي
املستدعى ضده اليها.
«ما أدلى به املستدعي حول ممارسة التضييق على الناخبني ومنعهم
من الوصول إلى أقالم االقتراع وجعلهم ينتظرون ساعات للوصول اليها،
«تبني من التحقيق وبعد اطالعهما على محاضر األقالم املدلى مبنع
الناخبني م��ن االق��ت��راع فيها أن معظم األش��خ��اص امل��ذك��ورة أس��م��اؤه��م من
املستدعي قد اقترعوا في هذه األقالم وأن البعض اآلخر من األسماء املشار
اليها ال قيد له.
«ويتبني من التحقيق الوافي الذي أجراه املقرران عدم وجود أخطاء
تستدعي امل��س بصحة العملية االنتخابية وبالنتيجة املعلنة وأع��م��ال الفرز
وحتقيقها وجمع األصوات وتدقيق جلان القيد وسالمة احملاضر أكدت صحة
األرقام املعتمدة،
«نال املستدعي  16041صوتًا في األق�لام الشيعية املشار اليها في
الطعن في حني نال املستدعى ضده  379صوتًا فيها ،ما يستبعد معه حصول
عرقلة ف��ي ه��ذه األق�ل�ام ملنع الناخبني م��ن اإلدالء ب��أص��وات��ه��م ،كما ان تلك
النتيجة تؤدي إلى القول بعدم تأثير العرقلة املدلى بها ،على فرض حصولها،
في العملية االنتخابية.
«يتبني كذلك من التحقيق أن عملية الفرز وجمع األص��وات قد ّ
متت
أصوالً في قلم االقتراع رقم  166سعدنايل وأن فقدان الئحة الشطب ال يؤثر
في صحتها وكذلك ورود احملضر في مظروف غير مختوم ،ألن قلم االقتراع،
برئيسه وهيئته ،قاما بفرز األصوات أصوالً ونظما بيا ًنا باألصوات التي نالها
كل مرشح بحضور املندوبني الذين و ّقعوا هذا البيان املعلن للنتجية ثم جرى
إلصاقه على باب قلم االقتراع وتسلّم املندوبون النسخ العائدة لهم.
جتر في قلم كرك نوح رقم
«ويتبني من التحقيق أن عملية الفرز لم ِ
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 87من قبل جلنة القيد االبتدائية فلم تحُ تسب بالتالي األص��وات التي نالها
املرشحون في هذا القلم وقد نال املستدعي فيه  221صوتًا ونال املستدعى
ضده  167صوتًا ،ويقتضي تصحيح نتيجة االقتراع بإضافة األص��وات التي
نالها ك ّل منهما إلى مجموع أصواته،
«ه��ذا األم��ر ال يشكل سب ًبا جد ًيا للطعن في صحة نيابة املستدعى
ضده ألنه مع احتساب األص��وات التي نالها املستدعي في هذا القلم يبقى
الفارق في األصوات بينه وبني املستدعى ضده كبيراً جداً.
«ل��م يبينّ املستدعي أص ً
�لا أرق��ام األق�لام التي أدل��ى بعدم ذك��ر عدد
الناخبني فيها وعددها  19قل ًما وتلك التي أدلى بحصول خطأ في ذكر عدد
املقترعني أو عدم اإلش��ارة إلى عدد املقترعني فيها وعددها ستة أق�لام ،ما
يجعل إدالءه بهذا السبب غير جدي وغير ثابت.
«لم يثبت املستدعي عدم بت جلنة القيد املختصة في طلبات القيد
املقدمة من كتلته كما يدعي ،كما أنه يتبني من إفادة مأمور نفوس زحلة املبرزة
صورتها في امللف ما يلي:
«ان ك��ل طائفة ف��ي ك��ل ح��ي أو بلدة تبدأ أرق��ام سجالتها م��ن الرقم
واحد فصاع ًدا ،وأن سبب وجود أرقام سجالت مكررة من املذهب أو الطائفة
أساسا،
نفسيهما ناجت عن خطأ مادي عند تدوين القيود
ً
«وأن سبب وجود أرقام سجالت جديدة يعود إما إلى تنفيذ معامالت
بيان اختيار اجلنسية اللبنانية ،وبالتالي فهي ارق��ام صحيحة ونفذت بنا ًء
على موافقة املديرية العامة لألحوال الشخصية اص��والً ،وإما إلى سقوط
أسماء عائالت ساب ًقا في القوائم االنتخابية بسبب السهو أو حالة السجالت
املتداخل بعضها بالبعض اآلخر ولكثرة التوابع لكل قرية وطائفة وعدم حصر
كل منهما بسجل واحد خاص متسلسل األرقام.
ٍ
«وأن��ه ،وخ�لال املهلة القانونية ،متت إع��ادة النظر في األسماء كافة
املدرجة في القوائم االنتخابية وذلك إلدراج اسم األم وشهرتها وف ًقا لقانون
االنتخاب ،ونتيجة ذلك ّ
مت ادراج أسماء األشخاص كافة الذين سقطت أسماؤهم
سهواً منذ سنوات والذين يحق لهم االقتراع.
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«ويتبني أيضاً من إفادة املدير العام لألحوال الشخصية واملستندات
املرفقة بها واملبرزة صورتها في امللف أن عدد الناخبني املضافني على القوائم
االنتخابية في دائ��رة زحلة قد بلغ في املرحلة األخيرة من 12218 :2009
ناخ ًبا وذلك مبوجب  127قرا ًرا صادرة كلها عن جلان القيد ومتخذة ضمن
املهلة القانونية ،وق��د تأكد ه��ذا األم��ر للمقر َرين ل��دى اطالعهما على تلك
القرارات والتدقيق فيها حيث تثبتا فع ً
ال من صدورها في تاريخ 2009/3/12
و ،2009/3/14أي ضمن املهلة املنصوص عليها ف��ي امل��ادة  37م��ن قانون
االنتخابات.
«ي��ت��ب�ين م���ن ت��ق��ري��ر جل��ن��ة امل��دق��ق�ين ف���ي ال��ب��ي��ان احل��س��اب��ي الشامل
للمستدعى ضده املقدم إلى هيئة اإلش��راف على احلملة االنتخابية أن هذا
َّ
يتخط سقف اإلنفاق االنتخابي املخصص لدائرة زحلة االنتخابية
األخير لم
والبالغ  782،020،000ليرة لبنانية وف ًقا للبيانات واملستندات املبرزة منه
وعلى مسؤوليته.
«مب��ا أن املستدعي يدلي بحصول مخالفات ف��ي ف��رز األص���وات في
العديد من األق�لام ويذكر املخالفة احلاصلة بحسب رأي��ه – في القلم رقم
 61الراسية الفوقا وذل��ك بان سلُّم احملضر إلى غرفة القيد رقم  1فالحظ
القاضي أن هذا القلم هو من صالحية الغرفة رقم  2وج��رى نقل املظروف
مفتوحا إلى هذه الغرفة فرفض رئيسها تسلّمه وبقي يتنقل بني الغرفتني إلى
ً
أن أجاز رئيس جلنة القيد العليا لرئيس الغرفة رقم  2فرزه واحتسابه.
مت ف��ي ه��ذا القلم أصوالً
يتبني م��ن التحقيق أن ف��رز األص���وات ق��د ّ
وأعلنت النتيجة على أساسه ما يج ّرد اقوال املستدعي من اجلدية».
< < <
في طعن املرشح رضا امليس ضد النائب عصام عراجي ورد في القرار
رقم  29تفاصيل حتقيقات في شؤون مشابهة في دائرة زحلة.
حول الرشوة يعتمد الطاعن على الشائع وعلى وسائل االعالم التي
ال ميكن اعتبارها أدلة ثبوتية .ويبني أقواله على استنتاجات غير مؤيدة بأي
دليل .ويذكر في طعنه انه مت حتويل مبلغ  240مليار ليرة لبنانية إلى أحد
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املصارف في البقاع دون ان يجزم مبكان الفرع اذ يقول هو في شتورا أو زحلة
ليصرف هذا املبلغ من ثم على احلملة االنتخابية للمستدعى ضده ورفاقه في
الالئحة ،ليعود بعد ذلك ويصحح لدى استماعه من قبل املقر َرين ان املبلغ هو
 24مليار وليس  240مليار ودون ان يقدم أي ب ّينة أو بدء ب ّينة على ذلك مت ّكن
املجلس من التحقيق في هذا األمر .ان صور احملاضر العائدة للتحقيقات التي
أجراها عناصر فصيلة درك زحلة ال تثبت وجود أي رشوة.
ل��دى التدقيق ف��ي األس��م��اء التي ادع��ى الطاعن ان اصحابها منعوا
من الوصول إلى أق�لام االق��ت��راع ،تبني ان أصحاب بعض هذه األسماء قد
اقترعوا فع ً
ٍ
متوف منذ زمن.
ال وان بعضهم
وأدلى الطاعن بحصول مخالفات في أقالم  127اإلناث-جديتا106 ،
بر الياس 216 ،مجدل عنجر 166 ،سعدنايل وبحصول عمليات لعرقلة االقتراع
في األقالم الشيعية ،واختفاء قلم كرك نوح  87وعدم احتساب نتيجته .لكنه
تبني ع��دم وج��ود أو تسجيل أي اع��ت��راض على محاضر هيئة األق�لام املبينة
ساب ًقا املدعى حصول املخالفات فيها.
وتبني انه في األقالم الشيعية نال الطاعن  15834صوتًا في حني ان
املطعون في نيابته لم ينل سوى  448صوتًا األمر الذي ينفي حصول عرقلة
موجهة ضد الطاعن.
وتبني ان قلم ك��رك ن��وح  87لم يتم ف��رزه فع ً
ال وبالتالي لم حتتسب
نتيجته ،وبعد فرزه تبني ان الطاعن نال فيه  205أصوات فيما نال املستدعى
ضده  175صوتًا وينبغي احتسابها.
وتبني من التحقيق ومن االفادات اخلطية املرسلة من وزارة الداخلية
ان الزيادة في عدد األسماء ال��واردة في القوائم االنتخابية مردها تصحيح
القوائم ضمن املهلة القانونية والتزا ًما بالشروط القانونية ومبوجب قرارات
صادرة عن جلنة القيد.
< < <
ف��ي طعن امل��رش��ح كميل معلوف ض��د النائب ج��وزف صعب املعلوف
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وردت في القرار رقم  31تفاصيل التحقيقات حول اقتراع مغتربني ورشوة
وتبديل مكان االقامة واحتساب نتائج اقالم انتخابية وصحة سجالت قيد:
«ان حضور اللبنانيني من اخل��ارج ملمارسة حق االقتراع أمر حاصل
وث��اب��ت ،ام��ا م��ا ه��و غير ث��اب��ت فهو ع��دد ال��ق��ادم�ين م��ن اخل���ارج وع��دد الذين
استقدمتهم كل جهة ،وحتديد اجلهة التي دفعت نفقات السفر واالقامة ،في
حال حصول دفع ،ومقدار املبالغ املدفوعة ،عل ًما ان هناك لبنانيني حضروا
مبلء إرادتهم ملمارسة حق اإلقتراع ملن يرون فيهم خير ممثلني وأخي ًرا ال ميكن
اجلزم لصالح من اقترع القادمون.
«يقر املستدعي بعجزه عن االتيان باملرشحني ويكتفي بسرد الوقائع
ويبرز ص��و ًرا عن محاضر حتقيق منظمة من قبل رج��ال مخفر زحلة بتاريخ
 2009/6/4و 2009/6/7باالعداد  302/565و 302/566و 302/574بنا ًء
على شكوى مقدمة من احملامي ( )...وبنا ًء على إخبار من وكيل أمالكه.
«ان امل��ج��ل��س ال��دس��ت��وري ،س��ع�� ًي��ا م��ن��ه لكشف احلقيقة وت��ب��ي��ان صحة
م��ا ي��ث��ار ح���ول م��وض��وع ت��ب��دي��ل امل��ك��ان ق���ام ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات واالستقصاءات
كافة ،فأرسل كتا ًبا إل��ى وزي��ر الداخلية والبلديات في  2009/9/8وتلقى
ال����رد ف��ي  2009/9/17م��ت��ض��م�� ًن��ا امل��ع��ل��وم��ات ك��اف��ة ال��ت��ي ث��ب��ت م��ن��ه��ا انه
مت تبديل مكان  404ناخبني و ًف��ق��ا للشروط املفروضة قانو ًنا ب�ين 2005
و 2008ثم استمرت التحقيقات املك ّثفة ودراسة امللفات والقرارات املتخذة
من جلان القيد االنتخابية وجرى استماع افادات شهود في ملفات زحلة وثبت
بالنتيجة انه ضمن املهلة القانونية ومبوجب قرارات صادرة عن جلان القيد
االنتخابية بتاريخ  12و  ،2009/3/14جرى إضافة  12218قي ًدا في دائرة
زحلة االنتخابية (واالضافات حصلت في كل لبنان) وقد صدرت القرارات
نحو أول وضع قانون
وف ًقا للقانون لم يشبها شائبة .مبرر هذه العملية ،من ٍ
االنتخاب الرقم  2008/25موضع التنفيذ السيما في املادة  27منه العادة
قيود سبق ان سقطت سه ًوا أو الع��ادة قيود بحاجة إلى تصحيح لتستوفي
ثان هدفت هذه العملية إلى تأمني حق
شروط القيد في القائمة .ومن نحو ٍ
االقتراع للمواطنني الذين حرموا من هذا احلق بنتيجة اخلطأ والسهو.
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وجت��در االش���ارة إل��ى ان ال محل للقول بفساد العملية االنتخابية ألن
التصحيح حصل قبل  2009/3/30وألن القوائم االنتخابية ،عشية ويوم
صحة نيابته وعلى اجلميع
االنتخاب كانت تسري على الطاعن وعلى املطعون في ّ
بالسواء وألن��ه يستحيل التك ّهن املسبق باجتاه األص��وات بالنسبة إلى اللوائح
املتنافسة أو بالنسبة إلى كل مرشح خاصة وان االدارة استصدرت قرارات
جماعية من جلان القيد إلضافة األسماء الساقطة سه ًوا نق ً
ال عن سجالت
النفوس بشكل تسلسلي كما وردت من مأموري النفوس بحسب أرقام السجالت
بحيث تنتفي امكانية معرفة االنتماء السياسي ألصحاب القيود املضافة.
«ينبني على ما تقدم ان اعداد املنتخبني املضافة إلى لوائح الشطب في
دائرة زحلة لم يحصل قطعاً عن طريق تبديل املكان ونقل النفوس  -باستثناء
العدد املذكور أعاله ،وامنا اقتصر األمر على اعادة القيود الساقطة سهواً
والعائدة لشرائح املجتمع وطوائفه ومذاهبه كافة».
«ما يثيره الطاعن جلهة التضييق على الناخبني ومنعهم من الوصول إلى
أقالم االقتراع ،بقي بدون اثبات وقد ثبت من التحقيق ودراسة محاضر جلان اقالم
االقتراع وجلان القيد ،ان معظم األشخاص املذكورة اسماؤهم من قبل الطاعن
اقترعوا في األقالم املذكورة ،ولم يشذ عن ذلك سوى من ال قيد له وهم قلّة.
«ويتبني من التحقيق املجرى في أقالم جديتا  127وبرالياس  106ومجدل
عنجر  ،216وكرك نوح  ،87وسعدنايل  ،166والرساية الفوقا  61واقالم الشيعة
(املعلقة وحزرتا والكرك وعلي النهري وري��اق وح��اال) ومن الكشف على محاضر
االنتخاب ولوائح الشطب وأوراق فرز األص��وات وحتقيقها وعلى محاضر جلان
القيد البدائية والعليا ،ان العملية االنتخابية متت على وجه سليم ولم تدون أية
اعتراضات أو حتفظات ول��م حتصل مخالفات متس صحة عملية االق��ت��راع ولم
حتصل أية حادثة في قلمي جديتا  127وبرالياس  106وال في قلم  216عنجر.
«اما قلم كرك نوح  87فلم يفرز من قبل جلنة القيد االبتدائية وبقي
��ض��ت االخ��ت��ام ف��ي امل��ج��ل��س ال��دس��ت��وري وج���رى ال��ت��دق��ي��ق في
مشم ًعا بحيث ف ّ
مستنداته الكاملة والسليمة ،ويقتضي احتساب األصوات التي نالها كل مرشح
وتصحيح النتيجة بعد اض��اف��ة  214ص��و ًت��ا للطاعن و 171ص��و ًت��ا للمطعون
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بنيابته على مجموع األصوات التي نالها كل منهما.
«أما قلم سعدنايل  166الذي وصل إلى جلنة القيد غير مش ّمع وبدون
ل��وائ��ح شطب ،فلم حتتسب اص��وات��ه جلنة القيد البدائية الثامنة ب��ل قيدت
األص��وات ،امنا جلنة القيد العليا فقد أجرت التصحيح واحتسبت األصوات
وحسنًا فعلت ألن احملضر سليم وعملية الفرز واجلمع متت أص��والً من قبل
رئ��ي��س القلم وهيئته ون��ظ��م محضر ف��رز األص���وات وحتقيقها ث��م نظم بيان
األصوات بحضور املندوبني الذين و ّقعوه ومحضر إعالن النتيجة الذي جرى
لصقه على باب قلم االقتراع – وبذلك تكون عملية االقتراع والفرز سليمة.
«يدلي الطاعن بحصول عمليات عرقلة لإلقتراع في األق�لام الشيعية
صحة حصول العرقلة وماهيتها وحجمها ،امنا لم
املبينة أعاله ،من دون أن يبني ّ
يظهر من مراجعة األقالم حصول أية عرقلة ولم تدون شكاوى أو اعتراضات ،بل
إن نتيجة هذه األقالم تؤ ّكد سير العملية وانتظامها ملصلحة الطاعن
على العكس ّ
الذي حصل على  16212صوتًا في مقابل  366للمطعون في نيابته عل ًما بأن
قياسا على عدد الناخبني.
هذه األرقام تشكل نسبة عالية ج ًدا من املقترعني
ً
«اظهر التدقيق في األق�لام كافة املبينة ارقامها في الطعن ،مبا ال
يرقى اليه الشك ،عدم وجود أخطاء تستدعي املس بالنتيجة املعلنة وإن ورود
بعض احملاضر من دون ذكر عدد الناخبني أو عدد املقترعني (وهي قليلة ج ًدا)
ليس من شأنه التأثير في النتيجة ألن أعمال الفرز وحتقيقها وجمع األصوات
وتدقيق جلان القيد وسالمة احملاضر أكدت صحة األرقام املعتمدة.
«أما اضافة سجالت جديدة وقيد اكثر من عائلة في سجل واحد منها،
فمردها إما إلى تنفيذ معامالت بيان اختيار اجلنسية اللبنانية وبالتالي فهي
ارقام صحيحة نفذت بنا ًء على موافقة املديرية العامة لألحوال الشخصية،
وام���ا إل��ى س��ق��وط اس��م��اء ع��ائ�لات س��ه�� ًوا أو بسبب ح��ال��ة ال��س��ج�لات املتلفة
واملتداخلة ببعضها البعض ولكثرة التوابع لكل قرية وطائفة وعدم حصرهما
في سجل واحد خاص ومتسلسل األرقام ،عل ًما بأن كل طائفة في كل قرية أو
حي تبدأ أرقام سجالتها من الرقم واحد فصاع ًدا وانه هناك امكانية وجود
ّ
ارقام سجالت مكررة في املذهب أو الطائفة نفسيهما ناجتة عن خطأ مادي
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أساسا وبالتالي تكون هذه األرق��ام صحيحة ونفّذت بعد
عند تدوين القيود
ً
موافقة املديرية العامة لألحوال الشخصية».

< < <
في طعن املرشح حسن محمد يعقوب ضد النائب عقاب صقر ورد في
القرار رقم  16تفاصيل التحقيقات حول قضايا نقل نفوس .استمع املقرران في
صحة نيابته على حدة
كل من الطاعن واملطعون في
جلسة  2009/8/21إلى ٍ
ّ
ومبفرده .وبتاريخ  ،2009/9/8بالرقم الصادر /41ص ،أرسل رئيس املجلس
الدستوري كتا ًبا إلى وزير الداخلية والبلديات ،يطلب اليه فيه اإلفادة ع ّما اذا
ج��رت عمليات نقل نفوس إل��ى دائ��رة زحلة من دوائ��ر أخ��رى مبقتضى قرارات
صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات ،وعند االيجاب ،بيان تواريخها وأساسها
القانوني ،كما واالفادة عن سبب ورود أسماء لعائالت مختلفة في سجل واحد في
البلدة نفسها ،وسبب وجود أرقام سجالت جديدة وهل هي مستوفية الشروط.
ورد اجل��واب م��ن وزي��ر الداخلية والبلديات مبوجب كتاب ص��ادر عنه
بتاريخ  2009/9/17مرفق به كتاب املديرية العامة لألحوال الشخصية تاريخ
 2009/9/16املتضمن املعلومات املطلوبة وفيه ثبوت صحة تنفيذ معامالت تبديل
املكان ل  404أشخاص حتى  2007/12/5مع بعض املستندات املضمومة.
استمع املقرران بتاريخ  2009/10/8إلى كل من مدير عام األحوال
الشخصية وال��ى رئيسة دائ��رة النفوس في البقاع ومأمور نفوس زحلة ،وفي
التاريخ عينه ،وفي ضوء افادة املدير العام لألحوال الشخصية ،كلفا هذه األخيرة
مباشرة ومبوجب كتاب تسلّمته باليد ،ايداع املقررين إفادة بعدد الناخبني في
كل قرية من دائ��رة زحلة االنتخابية ،وف ًقا للمذاهب ،وال��ف��ارق في األصوات
بني املرحلة األولى لتحضير القوائم االنتخابية ،وف ًقا للمذاهب ،والفارق في
األصوات بني املرحلة األولى لتحضير القوائم االنتخابية ومرحلة التجميد في
 2009/3/30مع ذكر القرارات الصادرة بهذا الشأن عن جلان القيد ،وبتاريخ
 2009/10/12ورد الكتاب من املديرية العامة لألحوال الشخصية وفيه ان
القرارات الصادرة عن جلان القيد االنتخابية في دائرة زحلة تبلغ  127قرا ًرا
مرقمة من  1حتى  127وهي متخذة ضمن املهل القانونية.
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طلب امل��ق��رران ،في ض��وء كتاب املدير العام امل��ذك��ور أع�لاه ،مبوجب
ق��راره��م��ا ال��ص��ادر ب��ت��اري��خ  ،2009/10/22اي��داع��ه��م��ا ال��ق��رارات موضوع
كتابه املشار اليه لإلطالع عليها .وبتاريخ  2009/10/28أودع املدير العام
لألحوال الشخصية املقررين في مقر املجلس الدستوري القرارات الصادرة
ع��ن جل��ان القيد االنتخابية ف��ي دائ��رة نفوس زحله م��ن رق��م  1حتى 127
ضمنًا وكلّف رئيس القسم في دائرة التنسيق واملراقبة لدى املديرية العامة
عرض هذه القرارات على املقررين .عرضت القرارات وصار التدقيق فيها
كا ًفة وفي املستندات املرفقة بها على مدى يومني وأعيدت إلى مرجعها في
 .2009/10/29تبني ان ع��دد األس��م��اء التي كانت قد سقطت سه ًوا من
قوائم الناخبني في دائ��رة زحلة االنتخابية أعيدت اليها ،بنا ًء على إحالة
محافظ البقاع تاريخ  2009/3/10رقم  ،2009/616وعلى املذكرة االدارية
رقم  2/13تاريخ  2009/2/5الصادرة عن مدير عام األحوال الشخصية
ومبوجب قرارات جلان القيد بلغ  12218إسماً.
ان املقر َرين وامعا ًنا في إزالة أي شك أو غموض حول طبيعة زيادة أسماء
املقترعني ،طلبا بتاريخ  ،2009/10/22مبوجب الكتاب رقم /50ص2009/
من مدير عام األحوال الشخصية ،ايداع املجلس الدستوري القرارات املذكورة.
وبتاريخ  2009/10/28أحيلت القرارات على املجلس بإشراف رئيس القسم
في دائرة التنسيق واملراقبة لدى املديرية العامة لألحوال الشخصية الذي
عرضها على املقررين ومعاونيهما ،وجرى التدقيق فيها واحتساب القيود على
مدى يومني ث ّم أعيدت إلى مرجعها في .2009/10/29
انه ثابت ان عملية اضافة  12218قي ًدا في دائرة زحلة االنتخابية ّ
متت
وف ًقا ألحكام القانون ومبوجب قرارات صادرة عن جلان القيد االنتخابية في
دائرة زحلة حسب األصول (عل ًما بأن إعادة القيود الساقطة حصلت في كل
لبنان) ،ولم يعتورها شائبة أو عيب ،ومبرر هذه العملية انه بعد صدور قانون
االنتخاب الرقم  2008/25بتاريخ  2008/10/8املعدل بقانون 2008/29
ووضعه موضع التنفيذ ،السيما في املادة  ،27وقد فرض القانــون ان تتضم ــن
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ناخب وإسم والدته ورقم
ان تتضمن القوائم االنتخابية االسم الثالثي لكل
ٍ
سجله وجنسه وتاريخ والدت��ه باليوم والشهر ومذهبه .عند تطبيق القانون
على القوائم االنتخابية وتدقيقها ،تبني ان هناك قيو ًدا ال تستوفي الشروط،
وأخرى سقطت فيها األسماء سه ًوا منذ سنني فتقرر تصحيح القيود لتصبح
الشروط القانونية مستوفاة ،وبالتالي أعيد ادراج القيود مصححة في كل
دوائ��ر لبنان قبل  ،2009/3/3ومبوجب ق��رارات ص��ادرة عن جل��ان القيد
حسب األص��ول ،ومنقولة عن سجالت النفوس بشكل تسلسلي كما وردت
من مأموري النفوس بحسب أرقام السجالت ،بحيث لم يكن بوسع االدارة
التك ّهن بانتمائهم.
ينبني على م��ا تقدم ان أع��داد املنتخبني املضافة إل��ى ل��وائ��ح شطب
دائرة زحلة لم يحصل قط ًعا عن طريق تبديل املكان ونقل النفوس – باستثناء
العدد املذكور أعاله – امنا حصل باعادة قيود سقطت سه ًوا في هدف تأمني
حق املواطنني في ممارسة االق��ت��راع ،وال يحق بالتالي القول بفساد العملية
االنتخابية ،فالقوائم االنتخابية عشية ويوم االنتخاب كانت تسرى على الطاعن
صحة نيابته وعلى اجلميع بالسواء ،عل ًما بأنه يستحيل
وعلى املطعون في
ّ
التك ّهن املسبق باجتاه أصوات هؤالء الناخبني بالنسبة إلى اللوائح املنافسة أو
بالنسبة لكل مرشح .وأخي ًرا ان حاالت نقل النفوس القليلة والعائدة ألشخاص
ينتمون إلى كل الطوائف واملذاهب والتيارات ينفي ويدحض الوقائع املثارة.
وتستبعد عمليات التزوير أو املناورة وتؤكد صحة هذه احلاالت وقانونيتها.
عمد املقرران إلى اج��راء التحقيق الواسع والدقيق حول املخالفات
امل��دع��ى بها وال��واق��ع��ة حت��ت أح��ك��ام امل��ادت�ين  54و  58م��ن ق��ان��ون االنتخاب،
وأج��ري��ا الكشف على محاضر االن��ت��خ��اب ول��وائ��ح الشطب وع��ل��ى أوراق فرز
األصوات وحتقيقها وعلى محاضر جلان القيد البدائية والعليا وعلى مختلف
املستندات املبرزة ،وتوليا التدقيق في أسماء املرشحني واألصوات التي نالها
كل منهم وث ّبت لهما ما يلي:
«ان قلم ك��رك ن��وح رق��م  87ل��م يفرز وبقي ال��ظ��رف (امل��ل��ف) مختو ًما
بالشمع األح��م��ر وبالتالي ل��م حتتسب األص���وات التي نالها ك��ل م��رش��ح ،فقام
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امل��ق��رران بفض اخلتم ورف��ع الشمع ،الساعة احلادية عشرة من ي��وم الثالثاء
 2009/8/4بحضور الكاتب شارل بو خير واطلعا على محضر قلم االقتراع
ول��وائ��ح الشطب وأوراق ف��رز األص���وات وتثبتا م��ن النتيجة وارت��أي��ا تصحيح
النتيجة النهائية بإضافة ما ناله كل مرشح ووضعا تقري ًرا بذلك ،وعليه يضاف
إلى مجموع األصوات التي نالها السيد حسن يعقوب والبالغة  40463مئتان
وسبعة أصوات ،ويضاف  172صوتًا إلى مجموع أصوات السيد عقاب صقر
البالغ  49238صوتًا.
«  -قلما جديتا  127وقلم بر الياس  106اللذان يدعي الطاعن ان
االقتراع توقف فيهما بعد ارهاب املندوبني واملقترعني – تبني بعد التدقيق انه
لم يحصل فيهما أية حادثة ولم يد ّون أي اعتراض أو مالحظة وكانت عملية
االقتراع جارية على اكمل وجه.
«  -مجدل عنجر  :216يدلي الطاعن بأن القلم أقفل لساعة ونصف
الساعة خ�لال الظهيرة .بعد التدقيق تبني ان أي خلل ل��م يحصل وعملية
االقتراع سارت على ما يرام ولم يد ّون أي اعتراض على احملضر الذي و ّقع
رئيس القلم على صفحته األولى فقط إمنا دققته الهيئة.
«  -قلم بر الياس  :107يص ّرح الطاعن ان إش��ك��االً حصل الساعة
الرابعة عص ًرا وألقيت قنبلة فسقط بعض اجلرحى وف�� ّر رئيس القلم علي
أمهز لنصف ساعة وبعد التدقيق ث ّبت من احملضر ان إشكاالً حصل لنصف
ساعة بسبب كثرة املقترعني وتزاحمهم (كما في أغلب األقالم والدوائر) ثم
انتظمت العملية االنتخابية وس��ارت حسب األص��ول ّ
ونظم احملضر وو ّق��ع من
رئيس القلم واجلميع وجرى تدوين ما حصل – األمر الذي ينفي حصول إلقاء
قنبلة وسقوط جرحى أو غير ذلك.
«  -سعدنايل  :165يزعم الطاعن بحصول إطالق نار وسقوط جرحى،
امنا ث ّبت من احملضر إجراء العملية االنتخابية بأهدأ حال ونظم املسؤولون
احملضر ووقعوه ولم تد ّون أية اعتراضات أو مالحظات أو إشكاالت.
«  -سعدنايل  :167يدعي الطاعن انه ورد في احملضر ان عدد املقترعني
يساوي ع��دد الناخبني وه��و  426في حني وج��دت ورق��ة بيضاء ما يعني بحسب
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الطاعن ان عدد املقترعني يفوق بصوت عدد الناخبني ،امنا بعد التدقيق تبني من
احملضر ان عدد املقترعني هو صحيح واحملضر موقع أصوالً وعلى فرض حصول
خطأ جلهة الورقة البيضاء ،فليس من شأنه التأثير في صحة نتيجة القلم.
«  -قلم سعدنايل  :166يعتبر الطاعن ان هذا القلم يشكل فضيحة
ك��ب��رى ،غير ان��ه بعد الكشف والتدقيق ث�� ّب��ت ان ال��ظ��رف العائد ل��ه��ذا القلم
وص��ل إل��ى جلنة القيد غير مش ّمع وب��دون ل��وائ��ح شطب وفيه مخالفات في
توقيع صفحات احملضر ،لكن جلنة القيد البدائية الثانية قيدت األصوات
في محضرها بدون احتسابها ،أما جلنة القيد العليا فقد أجرت التصحيح
واحتسبت األصوات ،وخي ًرا فعلت ألن احملضر سليم وأصواته حتتسب اذ ان
متت أصوالً في القلم من قبل رئيسه وهيئته ّ
عملية الفرز واجلمع ّ
ونظم محضر
فرز األصوات وحتقيقها ثم ّ
نظم بيان األصوات بحضور املندوبني الذين وقعوه
ثم ّ
نظم محضر إع�لان النتيجة وج��رى لصقه على باب قلم االقتراع وتسلّم
املندوبون – بحسب القانون – النسخ العائدة لهم (بدليل ابراز نسخة عنه في
املستند رقم  )8وعليه وبوجود املستندات واحملاضر املذكورة أعاله وحصول
الفرز بحضور املندوبني وهيئة القلم ،تكون عملية االقتراع صحيحة وع ّبرت
عن ارادة الناخبني وال يجوز إبطال النتيجة.
«  -قلم قاع الرمي  :183يدعي الطاعن انه ورد فيه ان عدد الناخبني
ل��م ي��رد ،وامن��ا تبني م��ن التدقيق ف��ي احمل��ض��ر ان ع��دد املقترعني بلغ 368
مقترعا وقد و ّقع احملضر من اجلميع ولم يرد فيه إعتراضات .وال تأثير لبعض
ً
الهفوات على صحة االقتراع.
«  -قلم امليدان الشرق  47ورعيت  :148يدلي الطاعن بأنه جرى
ترهيب مندوبيه ول��م يكن هناك تطابق بني احملضر املوقع من رئيس القلم
وبني الئحة التفقيط حيث ظهر ان عدد األصوات العائد للطاعن صفر على
احملضر بينما هي في التفقيط  244صوتًا .امنا تبني من الكشف والتدقيق
ان احملضرين موقعان أصوالً وقد نال الطاعن في قلم رعيت 244 /148/
صوتًا مع التفقيط ونال  151صوتًا في امليدان الشرقي  47وورد على احملضر
مالحظة ان العملية متت بكل هدوء.
«  -قلم البربارة  :1خال ًفا ألقوال الطاعن ال شائبة في هذا القلم،
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وقد ورد فيه ان عدد املقترعني هو  296وليس صف ًرا.
«  -قلم الراسية الفوقا  :61ان ادالء الطاعن بنقل محضر القلم بني
جلنة القيد االبتدائية األول��ى والثانية ال يتصف باجلدية وم��ردود طاملا انه
جرى الفرز واجلمع من قبل احدى اللجان (.)...
«ما يشكو منه الطاعن جلهة اقالم الشيعة ،فيكتفي املجلس بالنتيجة
التي تبني ان الطاعن ن��ال  15701صوتاً بينما ن��ال منافسه الشيعي 406
أصوات.
«أثبت التدقيق ال��واف��ي صحة العملية االنتخابية ،وصدقية األرقام
املسجلة في محاضر األق�لام واللجان ،وصدقية القيود ال��واردة في القوائم
االنتخابية ولوائح الشطب.
< < <
في طعن املرشح سليم عون ضد النائب ايلي ماروني ورد في القرار
رقم  24ان املقر َرين استجوبا ك ًّ
ال من الطاعن واملطعون في نيابته ،واطلعا
على جميع املستندات والوثائق املرفقة والتي وردت من وزارة الداخلية ،كما
اطلعا على ملف اإلنفاق االنتخابي وتقرير الهيئة املشرفة على االنتخابات.
ينسب املستدعي إلى املستدعى ضده استقدام لبنانيني من اخلارج
ودفع نفقاتهم ،وبقي إثبات هذا األمر مجر ًدا عن أي دليل ،وقد اعتمد الشائع
واملشهور.
بعد التدقيق في لوائح الشطب ألقالم االقتراع العائدة لدائرة زحلة
االنتخابية واالطالع على محاضر األقالم ومستنداتها ملعرفة مدى صحة ما
أثاره املستدعي من هذه الناحية تبينّ ما يلي:
 «سيدة النجاة في األق�لام  :24-23-22-21في القلم  21اقترعم��وري��س احل���اج ش��اه�ين رق��م ال��س��ج��ل  114صفحة  16ف��ي الئ��ح��ة الشطب.
وسليمان جورج خنيصر اقترع في القلم نفسه رقم السجل  128صفحة 17
في الئحة الشطب .وطوني موسى شاهني اقترع في القلم نفسه رقم السجل
 32صفحة  3في الئحة الشطب .اما القلم  22فقد اقترعت فيه تريز جوكو
رقم السجل  32صفحة  4في الئحة الشطب .ولم يتبني اسم جوزف وديع فرح
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في لوائح الشطب.
«  -حوش األمراء :تبني ان السادة سامي حداد وعائلته ووردية ايلي
زخيا واحملامي عصام املعلوف وانطوانيت مرشد زخيا ومادونا سعد ريشا لم
ترد اسماؤهم في لوائح الشطب.
«  -م��ار م��خ��اي��ل :ف��ي القلم  32اق��ت��رع ع���ادل مخايل ق���ادري ومنير
سليمان قبالن واألشخاص الباقون لم ترد أسماؤهم في لوائح الشطب.
«  -الراسية التحتا :في القلم  17اقترع جوزف سليم جوكو وفي القلم 18
اقترع بطرس جورج اخلوري ولم يرد اسم طوني جريجي في لوائح الشطب.
«  -الراسية الفوقا :لم يرد اسم السيدة كوكب الشحروق املعلوف في
لوائح الشطب.
«  -الكرك :اقترعت السيدة الهام الشقية سالمة.
«  -قب الياس :اقترعت رنده حبيب الزرزور في القلم رقم .13
«تبينّ بالنتيجة ان ع��د ًدا من األش��خ��اص املذكورين أع�لاه قد اقترع
فع ً
ال بعكس ما أدلى به الطاعن ،أما األشخاص الذين لم يقترعوا تبينّ أن
أسماءهم غير واردة في لوائح الشطب.
«لم يقم أي دليل على ما أثاره املستدعي بالنسبة لعمليات االقتراع في
األقالم الشيعية ،وقد متت عملية االقتراع فيها بصورة قانونية وال تستوجب أي
وإن تعبير الناخبني عن إرادتهم في صناديق االقتراع هو املعيار لصحة
حتقيقّ ،
االنتخابات وصدقيتها مع العلم أن ما حصل عليه املستدعي في هذه األقالم
هو  11740صوتاً وحصل منافسه املستدعى ضده على  1386صوتاً.
«ومب��ا ان نسبة املقترعني الشيعة ل��م تقل ع��ن نسبة م��ش��ارك��ة بقية
الناخبني من سائر الطوائف وبالتالي فال يوجد اية عرقلة بالنسبة له على
اإلطالق ،ويقتضي رد ما اثاره لهذه الناحية أيضاً.
«ان وجود أرقام سجالت حتمل أرقا ًما مكررة في املذهب أو الطائفة
نفسيهما ناجتة عن خطأ م��ادي عند تدوين القيود ،أم��ا سبب وج��ود أرقام
سجالت جديدة فإ ّنه يعود إلى تنفيذ معامالت بيان اختيار اجلنسية اللبنانية
وبالتالي فهي أرقام صحيحة ونفذت بنا ًء على موافقة املديرية العامة لألحوال
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الشخصية ،وأما سقوط أسماء عائالت ساب ًقا في القوائم االنتخابية فسببه
السهو أو حالة السج ّ
الت املتلفة واملتداخلة أو لكثرة توابع من كل قرية وعدم
حصر كل طائفة بسجل واحد خاص ومتسلسل.
«خالل املهلة القانونية ّ
متت اعادة النظر في األسماء كافة املدرجة في
القوائم االنتخابية وذلك ب��ادراج اسم األم وشهرتها وف ًقا لقانون االنتخاب
ونتيجة لذلك ّ
مت إدراج أسماء األشخاص كافة الذين سقطت أسماؤهم سه ًوا
منذ سنوات ويحق لهم االقتراع ويقتضي بالتالي رد ما أثاره املستدعي بهذا
اخلصوص لعدم صحته.
أي اسم
«م��ن املعلوم ان��ه ال ميكن تبديل مكان ألي شخص واض��اف��ة ّ
على القوائم االنتخابية بعد  2007/12/5اما اإلضافات والشطوبات فيبدأ
حتضيرها في  2008/12/5وجت ّمد القوائم االنتخابية في  3/30من كل سنة.
ومبا ان هذه اإلضافات وردت بقرارات صادرة عن جلان القيد وبلغ العدد بتاريخ
 2009/3/30املرحلة األولى  145907ناخبني وبعد اإلضافات بلغ 158125
ناخ ًبا لعلة ان أسماء مواطنني ناخبني لهم احلق باالنتخاب لم تدرج سه ًوا منذ
سنوات أو إهماالً وهذه العملية حصلت في كل لبنان وتناولت الطوائف كافة
وال ميكن إضافة أسماء دون قرارات من جلان القيد االنتخابية.
«ان تقرير جلنة املدققني عن البيان احلسابي الشامل للمستدعى
ضده واملقدم إلى هيئة االشراف على العملية االنتخابية يبني ان هذا األخير
َ
يتخط سقف االنفاق االنتخابي املخصص لدائرة زحلة االنتخابية والبالغ
لم
 782،200،00ل.ل .وف ًقا للبيانات واملستندات املبرزة منه».
4
جزين
يتبني من الطعن املقدم من املرشح عجاج ح��داد ضد النائب عصام
صوايا ان املطعون في نيابته يتمتع قانو ًنا باالهلية للترشح لالنتخابات .ورد
في القرار رقم .19
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5
عكار
في طعن املرشح مخايل الضاهر ضد النائب هادي حبيش ورد في
القرار رقم  18ان الطاعن لم يتقدم بأية شكوى ضد راش أو مرتش ولم يسجل
اي اعتراض أو حتفظ لدى اقالم االقتراع أو لدى جلان القيد ،كما اقر بذلك
خالل استماعه من قبل املقررين وكما صرح بأن ليس لديه اثبات كامل على
صحة نيابته – ولم يدحض الطاعن صحة االدالء –
ما ادلى به املطعون في
ّ
بأنه استعان فقط بـ  523مندو ًبا من اصل العدد املرخص له به والبالغ 585
مندو ًبا لعدم حاجته إلى اكثر من ذلك ولسبب تضامن اعضاء الالئحة التي
ينتمي اليها في ما بينهم الدارة العملية االنتخابية ،االمر الذي يدحض الزعم
باستعانته مبندوبني وهميني الخفاء عملية شراء االصوات والرشوة.
ويدلى املستدعي ب��أن ع��دد الناخبني في عكار بلغ  223951ناخ ًبا
وبلغ عدد املقترعني  120608مقترعني ،وبلغت االوراق امللغاة  778ورقة،
أن العدد املعول عليه هو  108719صوتًا في حني يجب ان
ويستغرب كيف ّ
يكون  119830صوتًا ( .)119830 = 778 - 120608يعتبر ان هذا اخلطأ
اجلسيم في احتساب االصوات املعول عليها يشمل  11111صوتًا ويجعل هذا
اخللل العملية االنتخابية برمتها مشوبة بعيوب جوهرية .وذكر اخطاء كثيرة
حصلت بحسب رأيه وذكر اربعة وعشرين قل ًما يشكو االخطاء الكبيرة فيها،
وشدد على انه ورد في القلم  186قرية مزرعة البلدة ،ان عدد املقترعني بلغ
ثالثة بينما نال بعض املرشحني في هذا القلم ما يزيد عن اربعماية صوت.
عمد امل��ق��رران إل��ى إج��راء التحقيق ال��واس��ع ح��ول املخالفات املدعى
بها وأج��ري��ا الكشف على محاضر االنتخاب ول��وائ��ح الشطب وعلى اوراق
فرز االصوات وحتقيقها وعلى محاضر جلان القيد البدائية والعليا ،وعلى
مختلف املستندات املبرزة وتو ّليا التدقيق في اسماء املرشحني واالصوات
التي نالها كل منهم.
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وعرض املقرران في جلسة االستماع إلى الطاعن امامه وعليه للمستند
رقم  ،6املبرز منه ،وهو محضر جلنة القيد العليا في دائرة عكار االنتخابية،
املتضمن بحسب الطاعن االخطاء املدعى بها وبنتيجة التحقيقات الوافية ثبت
اآلتي:
« - 1موافقة الطاعن على ان االخ��ط��اء املشكو منها وال����واردة في
احملضر – الالئحة التي في حوزته ليست صحيحة وقد اطلع على االرقام
احلقيقية وعلى صحة النتيجة املبينة في محاضر اقالم االقتراع وجلان القيد
املوجودة لدى املجلس الدستوري.
« - 2ان ع��دد الناخبني ف��ي دائ��رة عكار بلغ  223951ناخباً ،وبلغ
عدد املقترعني  120608مقترعني وبلغ عدد االوراق امللغاة  778ورقة وعدد
االوراق البيضاء  354ورقة فيكون املعول عليه  119830صوتًا.
« - 3ان اخلطأ املادي الصرف اقترفته جلنة القيد البدائية الثالثة،
اذ ورد في محضرها ان عدد الناخبني هو  42765ناخباً ،وعدد املقترعني
مقترعا ،واالوراق امللغاة  9واالوراق البيضاء  13فيكون املعول عليه
24158
ً
مقترعا امنا ورد خطأ من قبل اللجنة املذكورة انه  13041مقترعاً.
24149
ً
ما يعزز صحة هذا االمر ،هو مجموع االصوات التي نالها املرشحون
املوارنة واملدون في محاضر جلان القيد ،الن اخلطأ املادي لم ينسحب على
عدد االصوات التي نالها كل منهم ،امنا اقتصر على العدد املعول عليه ورقياً
وقد جرى االحتساب امام الطاعن ووقف على النتيجة الصحيحة.
« - 4ان التدقيق في االقالم كافة املبينة ارقامها في الطعن ،اظهر،
مبا ال يرقى اليه الشك ،عدم وجود اخطاء تستدعي املس بالنتيجة املعلنة،
وان ورود بعض احملاضر من دون ذكر عدد الناخبني أو عدد املقترعني وهي
قليلة ج ًدا ليس من شأنه التاثير في النتيجة الن اعمال الفرز وحتقيقها وجمع
االصوات اكدت صحة االرقام املعتمدة.
«ومن التدقيق في  14قلماً املشكو منها تبني ان عدد املقترعني بلغ
 432مقترعاً .اما العدد  3فهو ل�لاوراق البيضاء .وقد نال الطاعن عشرين
صوتاً واملطعون في نيابته  401صوتاً.
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«اثبت التدقيق الوافي الذي اجراه املقرران ،صحة العملية االنتخابية،
وصدقية االرقام املسجلة في محاضر االقالم واللجان ،ما يستبعد معه وجود
خلل في اعمال الفرز وقيد الناخبني».
< < <
في طعن املرشح رشيد ميشال الضاهر ضد النائب هادي فوزي حبيش
ورد في القرار رقم  17ان الطاعن نال  53صوتًا وحل في املرتبة الثالثة بعد
االستاذ هادي حبيش الذي نال  78450صوتًا ،وبعد االستاذ مخائيل ضاهر
الذي نال  37956صوتًا ،وقد نال االستاذ جوزف مخايل – الذي انسحب – 9
اصوات.
«ان طلب املستدعي وشكواه من عدم تقسيم محافظة عكار إلى عدة
دوائر انتخابية تسهل عليه وعلى سواه الفوز في االنتخاب ال يشكل سبباً ومادة
من اسباب وم��واد الطعن في صحة انتخاب نائب ،وال يدخل طلبه هذا في
اختصاص املجلس الدستوري كقاضي انتخاب ،فض ً
ال عن ان القوانني املشكو
من عدم دستوريتها أو دميقراطيتها اصبحت سارية ومحصنة وان الطعن فيها
له اصول اخرى تختلف عن االصول املتبعة في الطعون النيابية.
«ول��م يتقدم الطاعن بأي اثبات أو بدء بينة على ما ادع��اه وعلى ما
اثاره من عناصر واقعية ليتمكن املجلس من اجراء رقابته عليها ،على الرغم
من تعهده بذلك اثناء سماعه من املقررين ،فهو ذكر في طعنه انه ارفق بالطعن
سبعة مستندات بينما لم يفعل.
«ان الفارق الكبير جداً في االصوات بني الطاعن  53صوتاً واملطعون في
صحة نيابته  78450صوتاً ،يجعل احتمال قبول الطعن ضئي ً
ال جداً ال بل معدو ًما
مع املخالفات غير املهمة وغير الثابتة وغير املؤثرة في نتيجة االنتخاب».
6
جبيل
في طعن املرشح رامي عليق ضد النائب عباس الهاشم يذكر القرار
رقم  26ان مقدم الطعن «اكتفى بالعموميات وبصورة مبهمة وغير موثقة ودون
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دليل حقيقي أو جدي ودون اثبات صلة سببية بني املخالفات والنتيجة .وعلى
فإن مثل هذه املخالفات ال ميكن ان تكون السبب في
افتراض وجود مخالفاتّ ،
الفارق الهائل في األصوات بني الفريقني ،ذلك ان الطاعن لم ينل سوى 63
صوتًا في حني نال املطعون في صحة نيابته  28232صوتًا ،ما يضفي على
هذا الطعن صفة عدم اجلد ّية.
واقر مقدم الطعن لدى استماعه من قبل املقررين انه ال ينسب التعتيم
اإلعالمي أو االعتداء على مكتبه االنتخابي إلى املطعون في صحة نيابته ،كما
أنه ال دليل لديه على جتاوز سقف االنفاق االنتخابي.
< < <
وتتضمن ق��رارات املجلس الدستوري الـ  19اجتهادات مبدئية حول
صالحية املجلس ال��دس��ت��وري واالع�ل�ام االنتخابي وال��رش��وة وس��ري��ة االقتراع
وسقف االنفاق (يراجع النص التالي).

7

اجتهادات مبدئية للمجلس الدستوري
(((
في االعالم االنتخابي وحرية االقتراع وسقف االنفاق

صدرت في اجلريدة الرسمية قرارات املجلس الدستوري بشأن الطعون
االنتخابية وع��دده��ا  19التي تقدم بها مرشحون خ��اس��رون في االنتخابات
النيابية العامة التي جرت في ( 2009/6/7اجلريدة الرسمية ،السنة ،149
العدد  ،57اجلمعة  ،2009/12/4ص .)6514-6359
تشمل مراجعات الطعن الدوائر االنتخابية في بيروت االولى والثانية
(طعنان) واملنت الشمالي ( 7طعون) وزحله ( 6طعون) وجزين (طعن واحد)
وعكار (طعنان) وجبيل (طعن واحد).
ردت الطعون في االساس استنا ًدا إلى حتقيقات معمقة وتفصيلية في
لوائح شطب وسجالت نفوس ونقل قيد النفوس ،وعدم احتساب نتائج اقالم
اق��ت��راع وجت���اوزات في وض��ع محاضر الفرز ورش��وة واع�لام انتخابي وسقف
االنفاق.
1
بيروت األولى والثانية
في طعن املرشح نقوال صحناوي ضد النائب ميشال فرعون ورد في
القرار ان الطاعن «يسند طعنه إلى مخالفة احكام املادتني  68و 73من قانون
(((

وزع ه��ذا النص على وسائل االع�لام على اث��ر ص��دور ق��رارات املجلس الدستوري في
اجل��ري��دة الرسمية ،ع��دد  57ت��اري��خ  ،2009/12/4ص  .6514 - 6359ملزيد من
التفاصيل والتوضيح يقتضي العودة إلى النص الكامل للقرارات في اجلريدة الرسمية
وفي هذا املجلد.
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االنتخابات وليس إل��ى مضمون بيان ف��ي ذات��ه (ال��ص��ادر ع��ن مرجعية دينية
عليا) ،بل إلى قيام وسائل االعالم بنشره».
وورد ان��ه «ينبغي التفريق ب�ين االدالء ب��رأي سياسي أو ق��ول يتناول
شأ ًنا من شؤون املجتمع وحياة االفراد ،وذلك في صيغة وصورة مبدئية ،وبني
مرشحا بالذم أو القدح أو التحقير ،أو
القول ،سواء كتابة أو شفاها ،ويتناول
ً
يتضمن كل ما هو ممنوع قانو ًنا واالنتخابات النيابية هي ،أو يفترض ان تكون،
ساحة نقاش ومجال منافسة سياسية بني مبادئ وافكار وبرامج وطموحات
متس حياة املواطنني ،والكالم في هذه االمور مكفولة ومصانة حريته مبقتضى
احكام املادة الثالثة عشرة من دستور لبنان».
< < <
في طعن املرشح عدنان عرقجي ضد النائب نهاد املشنوق حول عدم
املساواة في الظهور االعالمي ورد في القرار« :يتبني من اقوال الطاعن في
معرض استجوابه امام املقررين انه لم يتقدم بشكوى لدى هيئة االشراف على
متاحا له ،وان ما برره في استجوابه من
احلملة االنتخابية ،االمر الذي كان
ً
عدم جدوى مثل تلك الشكوى غير جدي وال حري بالتوقف عنده ،ما يحمل
على القطع بعدم جدية هذا السبب».
وحول اختصاص املجلس الدستوري:
«ان تقسيم ال���دوائ���ر االن��ت��خ��اب��ي��ة مت مب��وج��ب ق��ان��ون االن��ت��خ��اب رقم
 2008/25املعدل ،الذي لم يطعن فيه ،وان اختصاص املجلس الدستوري في
مجال الطعن في صحة انتخاب نائب ينحصر بالنظر في العيوب املدلى بكونها
قد شابت العملية االنتخابية ،بوجه عام ،وال يتعداه إلى القانون الذي اجريت
االنتخابات مبوجبه ،فال محل بالتالي ملا ادلى به لهذه اجلهة،
«ومبا ان ما ادلي به جلهة تقاسم املقاعد النيابية في مؤمتر الدوحة
يتعلق على فرض حصوله ،بتحالفات انتخابية خارجة عن العملية االنتخابية
وتدخل في اطار العمل السياسي املكفولة حريته في الدستور وال رقابة لهذا
املجلس عليه».
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2
املنت الشمالي
في طعن املرشح غسان الرحباني ضد النائب ميشال امل��ر ورد في

ال��ق��رار  25تفاصيل حتقيق وتوصيف وتدقيق ف��ي مفهوم ال��رش��وة واالنفاق

االنتخابي:

«دفع املستدعي ضده مبل ًغا مقداره مئتا ألف دوالر اميركي ،بتاريخ
 18شباط  2009للمطران ( ،)...أودعه هذا األخير في حسابه في مصرف
االعتماد اللبناني بتاريخ  19شباط  ،2009وكان ال يزال في هذا احلساب
عند إج��راء التحقيق معه ف��ي  13آب  ،2009ول��م ي��وزع��ه على الناخبني.
«أدل��ى املستدعى ض��ده ف��ي رده على املستدعي ،وعند االستماع اليه من
��أن هذا املبلغ هو قرض ملطرانية السريان األرث��وذك��س في
قبل املقررين ،ب ّ
جبل لبنان وللطائفة حلل املشكلة املالية القائمة بينها وبني مصرف لبنان.
«املبلغ الذي دفعه املستدعى ضده للمطران ( )...قبل أقل من اربعة أشهر من
ً
قرضا ،مبرأين من كل
موعد االنتخابات ،ال ميكن اجلزم باعتباره مساعدة أو
عالقة باالنتخاب ،وبكسب أصوات املقترعني من طائفة السريان االرثوذكس،
اال ان املستدعى ضده كان دأب على تقدمي املساعدات املالية للمطران املذكور
وجلمعيات السريان االرثوذكس في دائرة املنت الشمالي ،وقد ثبت من التحقيقات
ان املبلغ املذكور أعاله ال يزال في حساب املطران ولم يصرف».

< < <
ورد في طعن املرشح ماجد ادي فائق اب��ي اللمع ضد النائب سليم
سلهب ف��ي ال��ق��رار رق��م « :13يقتضي التاكيد على م��ب��ادئ وق��واع��د اساسية
كرسها اجتهاد املجلس ومنها خصوصية كل مراجعة وثنائيتها ،بني الطاعن
واملطعون ضده».
ف��ي م��ا يتعلق بالتوصيف ال��ق��ان��ون��ي للتشهير وال��ق��دح وال���ذم واثارة
النعرات الطائفية ورد في ال��ق��رار ان الطاعن «ل��م يقدم الدليل على توافر
العناصر القانونية للتشهير والقدح والذم واثارة النعرات العنصرية والتحريض
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والضغط والتخويف والتخوين والتلويح باملغريات وحتريف املعلومات واساءة
عرضها ،بل اكتفى بالعموميات دون اي توصيف قانوني».
< < <
في طعن املرشح سركيس الياس سركيس ضد النائب نبيل نقوال ورد
في القرار رقم  15حول تطبيق املادة :68
«يفترض ف��ي تطبيق اح��ك��ام امل��ادة  68م��ن ق��ان��ون االنتخاب التمييز
الواضح بني احلمالت االنتخابية التي تندرج ضمن طبيعة التنافس االنتخابي
املشروع الذي هو نزاعي وتنافسي ويتيح للناخبني امكانية محاسبة املرشحني
على اقوالهم ومواقفهم وبرامجهم وبني التشهير والقدح والذم والتجريح واثارة
النعرات الطائفية واملذهبية والعرقية وحتريف املعلومات أو تزييفها».
ويصف الطعن الشريط الذي عرض تكرا ًرا على قناة  OTVبالتالي:
«ما احتواه من دبلجة قد يخرج عن قواعد مهنة االعالم»...
< < <
في طعن املرشح غسان االشقر ضد النائب سامي اجلميل وفي مجال
تطبيق املادة  68ورد في القرار« :ان الطعن لم يبني العناصر القانونية املادية
صحة نيابته من مثل اثارة النعرات الطائفية
واملعنوية ملا نسبه إلى املطعون في ّ
واحلض على الفتنة والقدح والذم والتخوين».
ف��ي طعن امل��رش��ح ال��ي��اس ك��رام��ه ض��د النائب ادغ���ار معلوف ورد في
القرار« :ان املستدعي لم يتقدم بأية شكوى بالنسبة ملخالفات املادة .»68
3
زحلة
ورد ف��ي طعن امل��رش��ح ال��ي��اس السكاف ض��د النائب نقوال فتوش في
القرار« :ان التصريحات والبيانات املشكو منها والصادرة عن اجلهات املؤيدة
للمستدعي ضده وما صرح به هذا االخير لبعض محطات التلفزة ( )...بقيت
في هذا االطار السياسي معبرة عن حرية الرأي املصانة في الدستور».
< < <
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في طعن املرشح فؤاد الترك ضد النائب طوني ابو خاطر ورد في القرار
حول املادة « :68ان وضع رسم متثال السيدة العذراء على اللوحة االعالنية
لالئحة املستدعي ضده وصورة غبطة البطريرك صفير على هذه الالئحة إلى
جانب صور اعضائها ال يشكالن اثارة للنعرات الطائفية واملذهبية».
< < <
وفي طعن املرشح رضا امليس ضد النائب عاصم عراجي وحول املادة
 68ورد في القرار« :السيدة العذراء مكرمة لدى جميع الطوائف واملذاهب،
فال تثير االستعانة بصورتها اي نعرات طائفية أو مذهبية».
وج��اء بوضوح ان االستعانة برسم الح��د املرجعيات الدينية العليا أو
بتصريح له ان «مثل هذه االستعانة ال ميكن ان تثير النعرات الطائفية» .وصرح
املستدعي لدى استماعه من قبل املقررين ان التصريح «ميثل رأ ًيا سياس ًيا وليس
طائف ًيا ،فإ ّنه ال ميكن القول ان هذا التصريح يثير النعرات الطائفية».
< < <
في طعن املرشح كميل املعلوف ضد النائب جوزف صعب املعلوف حول
املادة  68ورد في القرار:
«انه معلوم ان وسائل االعالم في لبنان متعددة ومتلكها جهات سياسية
مختلفة متنافسة تستقطب كل منها مؤيدين حصريني أو شبه حصريني من
الصعب ج ًدا التأثير في اراداتهم الثابتة جلهة معينة ،ومعلوم ان وسائل االعالم
هذه تهتم واهتمت بالشأن االنتخابي واستقبلت ووجهت الدعوة إلى برامجها
السياسية واالنتخابية للتيارات كافة بحيث ليس بإمكان احد ان يدعي ان وجهة
نظره بقيت مكتومة أو ان منافسيه نعموا وحدهم بإبداء رأيهم وان كانت بعض
وسائل االعالم تعاطفت بشكل اوفر مع مرشحني مقربني ومع تيارات معينة،
«ومب��ا ان الطاعن اوص��ل وج��ه��ة ن��ظ��ره عبر وس��ائ��ل االع�ل�ام كما انه
ينتمي إلى جهة متلك وسائل مرئية ومسموعة ومقروءة ،وضعت في تصرفه
مع حلفائه مساحة من االع�لام واإلع�لان ،اما اذا كانت له شكوى من بعض
احملطات والوسائل ،فاالثر في ذلك ال يطال املطعون في نيابته الذي لم يثبت
الطاعن اية عالقة له مبا تقوم به وسائل االع�لام ،كما ال ميس ذلك صحة
العملية االنتخابية وال ينال من مبدأ املساواة».
< < <
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في طعن املرشح حسن محمد يعقوب ضد النائب عقاب صقر وحول
املادة  68ورد في القرار« :ما تشكو منه اجلهتان ( )...ال يرتقي إلى جسامة
تبطل معها نيابة نائب منتخب من شعب حتترم مشيئته ( )...وما بثته وسائل
االعالم ال يؤثر عمي ًقا في نفوس الناخبني وارادتهم وال ينقلهم من مقلب إلى
مقلب آخر الن لكل وسيلة اعالمية مشاهديها احلصريني أو شبه احلصريني
ولكل مرشح وجهة سياسية لها مؤيدوها مهما كثرت اخلطب وعلت نبرتها ما
من شأنه احلد من التأثير عليهم وعلى الرأي العام وبذلك ال تقبل الشكوى
من استفادة مرشح لوحده مما بثته وسائل االعالم.
«ان اعتبار صدور بعض املخالفات الحكام املادة  68من قانون االنتخاب
من اجلانبني املتنافسني ،يؤدي إلى توازي الضرر أو اندثار نتائجه ،ال يعني
قط ًعا غ��ض املجلس ال��دس��ت��وري ال��ط��رف ع��ن االس���اءات املتبادلة واملخالفات
املتقابلة وال يعني تشجيع الفريقني على معاودة ارتكاب املخالفات (،)...
«ومبا انه معلوم ان وسائل االعالم في لبنان – نحصر البحث باملرئية
– ه��ي متعددة ومتلكها اجل��ه��ات السياسية املختلفة ،وبعضها ل��ه مشاهدوه
احلصريون أو شبه احلصريني وهي تهتم واهتمت بالشأن االنتخابي واستقبلت
أو دعت إلى برامجها السياسية واالنتخابية التيارات كافة بحيث ليس بإمكان
اح��د ان يدعي ان وجهة نظره بقيت مكتومة أو ان منافسيه نعموا وحدهم
بإبداء رأيهم ،مع االشارة إلى ان بعض وسائل االعالم تعاطفت بشكل اوفر مع
مرشحني مقربني ومع تيارات معينة...
«اما جلهة كلفة االعالنات ،فيستند إلى احكام امل��ادة  57من قانون
االنتخاب ليدلي بأن املطعون بنيابته وضع ك ًما هائ ً
ال من اللوحات االعالنية
في جميع املناطق اللبنانية بلغت كلفتها ما يتجاوز سقف االنفاق االنتخابي
يضاف اليها ما انفق على بقية حمالته االنتخابية واالعالنية وابرز في املستند
مدمجا يحتوي
وقرصا
رقم  8رس ًما للوحة اعالنية كبيرة للمستدعي ضده
ً
ً
بحسب الطاعن على ما مجموعه (خمسون لوحة يونيبول بكلفة خمسماية الف
دوالر اميركي و« 300بانو» بكلفة ستة وثالثني الف دوالر اميركي ،وقد تبني
لدى عرض محتويات القرص ان لوحة اعالنية واح��دة رقم 04.حتمل رسم
املستدعي ضده – وهي املبرز رسمها في امللف ،اما البقية فتعود لالئحة التي
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ينتمي اليها – من دون رسوم االشخاص – وقد صرح املستدعي ضده ابان
استماعه« :ان االرق��ام املبينة من املستدعي م��زورة وانه ابرز ما يفيد صحة
االنفاق من الشركة التي قامت باعالن وهذا امر ال ميكن اخفاؤه»...
< < <
في طعن املرشح سليم جورج عون ضد النائب ايلي ماروني ورد في
القرار:
«ومب��ا ان وض��ع ص��ورة السيدة ال��ع��ذراء على لوحة اعالنية ليس من
شأنه اث��ارة اي��ة نعرة طائفية أو مذهبية ،وكذلك ص��ورة البطريرك صفير،
خصوصا وان الفريقني املتنافسني ينتميان إلى
وليس موج ًها ضد املستدعي
ً
الطائفة الدينية نفسها».
4
جزين
يتبني م��ن الطعن امل��ق��دم م��ن امل��رش��ح عجاج ح��داد ض��د النائب عصام
صوايا وفي القرار ان املطعون في نيابته يتمتع باالهلية للترشيح.
5
عكار
في طعن املرشح مخايل الضاهر ضد النائب هادي حبيش ورد حول
اختصاص املجلس الدستوري:
«ان اخ��ت��ص��اص امل��ج��ل��س ال��دس��ت��وري للنظر ف��ي ال��ن��زاع��ات والطعون
الناشئة ع��ن االنتخابات النيابية ،امن��ا يقتصر على رق��اب��ة صحة االنتخاب
وصدقيته وهو بذلك يفصل في النزاع باالستناد إلى اسباب طعن دقيقة واردة
في املراجعة والى مستندات ووثائق مرفقة بها ،وان املجلس في هذا املجال
يتمتع بسلطة حتقيق واسعة ،وان االصول في احملاكمة املتبعة لديه هي اصول
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استقصائية على ما ج��اء في امل��ادت�ين  24و ...32من قانون انشاء املجلس
الدستوري ،واملادة  48من قانون نظامه الداخلي ،وهذه القاعدة االساسية ال
تخل بالقاعدة العامة التي تلقي على عاتق املدعي مبدئ ًيا عبء اثبات مدعاه
أو على االق��ل تقدمي بينة أو ب��دء بينة م��ن شأنهما اض��ف��اء املنطق واجلدية
وال��دق��ة على ادع��ائ��ه ،ومت��ك�ين املجلس م��ن االن��ط�لاق ف��ي مم��ارس��ة التحقيق
وتكوين قناعته».
< < <
ف��ي طعن امل��رش��ح رشيد الضاهر ض��د النائب ه��ادي حبيش ورد في
القرار:
«مب��ا ان املستدعي اكتفى في ما يدعيه بالعموميات دون تقدمي اي
دليل على ثبوت املخالفات املشكو منها ،ول��م يتقدم باملستندات التي وعد
بتقدميها ،بحيث ال يسع املجلس االعتداد بهذه العموميات املفتقرة إلى ابسط
قواعد االثبات والتي تتسم بالتحليل االنتخابي والسياسي ليس اال».
6
جبيل

القرار:

ف��ي ط��ع��ن امل��رش��ح رام���ي ع��ل��ي��ق ض��د ال��ن��ائ��ب ع��ب��اس ه��اش��م ورد في

«مبا ان طلب املطعون في صحة نيابته تضمني مقدم الطعن الرسوم
والنفقات والزامه بالعطل والضرر عم ً
ال بأحكام املادتني  6و 10أ.م.م .يخرج
عن اختصاص املجلس الدستوري الذي ينظر في صحة النيابة املطعون فيها
وف��ي صحة العملية االنتخابية ،وال يعتبر سلطة قضائية تنظر في احلقوق
الشخصية واملالية لالفراد».

الباب الثالث
دراسات في القضاء الدستوري
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تفسير الدستور
الدكتور عصام سليمان
رئيس املجلس الدستوري

امل�ق�ص��ود بتفسير ال��دس �ت��ور ل�ي��س التفسير ب��امل�ع�ن��ى ال�ض�ي��ق للكلمة
 ،explicationأي توضيح النص من خالل حتديد مدلول الكلمات ومعنى اجلمل،
امنا املقصود بالتفسير شرح النص  Interprétationمبا يتجاوز التفسير الضيق،
وذلك بهدف كشف اخللفيات الكامنة وراءه والغايات ،وازالة الغموض واإلبهام
واللبس ،وتوضيح املقصود منه ،واستخراج املعيار  normeالذي ينطوي عليه،
أي املعيار الواجب اعتماده في مواجهة وقائع محددة ،وليس على املستوى
النظري وحسب .فالتفسير ينتج معايير دستورية من خالل اعطاء األحكام
الدستورية ،موضع التفسير ،املعنى الواجب ان يتقيد به من يتخذ القرار.
كما ان تفسير األحكام الدستورية يؤدي إلى حتديد املعايير الدستورية التي
تنطوي عليها بغض النظر عن ارتباط هذه املعايير بحالة محددة.
ان تفسير ال�ن��ص ال��دس�ت��وري يتطلب حت��دي��د املفاهيم بشكل دقيق،
واألخ��ذ باالعتبار التوجهات الفكرية ال�ت��ي ي�ق��وم عليها ال��دس�ت��ور ،وحتديد
االجتاه الذي يربط نصوصه بعضها ببعض ،وبتعبير آخر الرؤية التي أدت إلى
صياغة النص الدستوري .وال ميكن فهم أي نص مبعزل عن النصوص األخرى.
وه��ذه الرؤية ال ميكن فصلها عن الواقع السياسي ال��ذي وضع الدستور في
ضوء معطياته االجتماعية والسياسية والثقافية واالقتصادية ،بهدف حتقيق
االنتظام العام واالستقرار ،وادارة الشأن العام مبا يؤدي إلى توفير شروط
العيش الكرمي للمواطنني ،من خالل انتظام اداء املؤسسات الدستورية والقيام
باملهام املفترض ان تقوم بها.
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1
مفهوم تفسير الدستور وخصوصيته
لقد تضاربت النظريات بشأن تفسير ال��دس�ت��ور .فمنهم م��ن اعتبر
التفسير فعل معرفة  ،fonction de la connaissanceومنهم من اعتبره فعل
ارادة .fonction de la volonté
التفسير القانوني كفعل معرفة ،ال يختلف كثيراً ،كما يرى ميشال تروبر
 ،Michel Troperعن أي تفسير آخر ،كتفسير النصوص األدبية أو الدينية.
فالتفسير يتناول نصاً يتضمن معنى فريداً بفعل العالقة بني الكلمات وما
معان ،وهكذا يصبح لكل نص املعنى الواجب صياغته ،وهذه
ٍ
تنطوي عليه من
الصياغة في تفسير ما ال تصبح ضرورية اال اذا كان املعنى مستتراً بسبب
الغموض واإلبهام واللبس في النص ،فال حاجة للتفسير عندما يكون النص
واضحاً ،ألن غاية التفسير تظهير املعنى .واملعنى بحد ذاته يبدو أحياناً وكأنه
نية كاتب النص ،غير انه يعتبر أحياناً أخرى الوظيفة املوضوعية الواجب ان
يقوم بها املعيار  normeفي املنظومة القانونية او االجتماعية.
ومبا ان التفسير فعل معرفة ،ميكن ان يكون ناجحاً كما ميكن ان يكون
فاش ً
ال ،وما نتج عنه من معنى صحيحاً أو خاطئاً .وهكذا يبدو ان ليس للنص
س��وى تفسير وحيد صحيح ،وك��ل التفسيرات األخ��رى خاطئة .ويستطيع ان
يقوم بالتفسير كل من ميتلك الكفاءة التقنية الكافية.
أما التصور اآلخر للتفسير ،فيتلخص بأن التفسير فعل ارادي .فكل
معان متعددة ،ينبغي اختيار واحد
ٍ
نص ال ينطوي على معنى واحد وامنا على
منها .وهذا اخليار ال يعبر عن واقع موضوعي امنا ع ّمن ع ّبر عنه .فهو قرار،
لذلك مضمون التفسير ليس صحيحاً وليس خاطئاً .واجل��دال ح��ول املعنى
ميكن ان يستمر إلى ما ال نهاية(((.
البعض ،ومنهم هانس كلسن  ،Hans Kelsenيتبنى نظرية في التفسير
وسطية بني النظريتني ،تأخذ في الوقت نفسه بالتفسير كفعل معرفي وكفعل
(((

Michel Troper, «Interprétation», Denis Allande et Stéphane Rials (dir.), Di c
tionnaire de la culture juridique, Quadrige/ Lamy-PUF, 2003, p.8
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املفسر
ارادي .فالتفسير وفقاً لهذه النظرية هو فعل ارادي ،بواسطته يختار
ّ
اطار محدد بفعل معرفي ،بني عدة
األصيل  ،interprète authentiqueمن ضمن
ٍ
معان محتملة .والفعل املعرفي يرتبط بالنص الدستوري موضع التفسير(((.
ٍ
ان التفسير الدستوري نوع من التفسير القانوني ،غير انه يتميز عن
التفسير القانوني وتفسير املعاهدات والقرارات االداري��ة والعقود في القانون
أحكام تؤسس
اخلاص .وهو متايز يعود إلى طبيعة الدستور ،فال يجوز تفسير
ٍ
ملجتمع سياسي له كيان حقوقي ،بالطريقة نفسها التي تُفسر بها أحكام قانون
السير او قانون مالي على سبيل املثال ،فأحكام الدستور تنطوي على ارادة عليا
جامعة ،وعلى رؤي��ة شاملة ،جتمع بني املاضي واحل��اض��ر واملستقبل ،يجب ان
املفسر باالعتبار ،ويغوص في مكنوناتها ،وينظر إلى األم��ور بشمولية
يأخذها
ّ
وبعد نظر ،لكي يتمكن من توضيح النص الدستوري واستخراج املعايير منه.
إن ما مييز الدستور عن القانون العادي ،هو ان األخير يدخل في التفاصيل
التي تتطلبها إدارة قطاع أو نشاط محدد ،بينما الدستور يقتصر عموماً على مبادئ،
يع ّبر عنها بكلمات مقتضبة وموجزة ،وعلى أحكام عامة ،لذلك يختلف تفسير
الدستور عن تفسير القانون ،على الرغم من وجود أمور مشتركة بني التفسيرين.
ففي تفسير الدستور كل كلمة يجب أخذها باالعتبار نظراً لندرة الكلمات وغناها
في ٍآن معاً .فللكلمات معنى وللصمت معنى أيضاً .األحكام املصاغة لها معنى وغير
املصاغة لها معنى أيضاً ألنها مبثابة اإلسمنت الذي يدخل في الشقوق بني قرميد
اجلدران ويؤدي إلى متاسك املبنى وصالبته بكامله(((.
2
هل هناك أسباب تستدعي تفسير الدستور؟
تصاغ النصوص الدستورية عموماً بجمل مقتضبة وموجزة ،فيها الكثير
من العموميات وأحياناً الغموض ،وتبتعد عن التحديد القاطع ،وتستند إلى
(((
(((

Michel Troper, «L’interprétation constitutionnelle», in L’interprétation const i
tutionnelle, Ferdinand Mélin-Soucramanien, Paris, Dalloz, 2005, p.13

Francis Delpérée, in L’interprétation constitutionnelle, op. cit., p. 246.
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خلفيات أيديولوجية .فالنصوص الدستورية ال تقوم عموماً على الربط بوضوح
بني وقائع تنتج معايير محددة مفترضة ،إمنا تلجأ ،على نطاق واسع ،إلى ربط
الوقائع باملصلحة املشتركة أو العليا ومثال أعلى سياسي ،يع ّبر عن أيديولوجية
من صاغ الدستور .فبدالً من التعبير بوضوح عن اخليارات التي جرى األخذ
بها واستبعاد ما مت رفضه ،ويراد عدم العودة اليه في املستقبل ،غالباً ما جتري
صياغة النصوص الدستورية بجمل ومفاهيم غير محددة بوضوح ،بحيث ال
يعود من السهل دائماً القول ما هي اخليارات املأخوذ بها واخليارات املستبعدة،
كما ال يعود باإلمكان في بعض األحيان حتديد املدى الذي تبلغه اخليارات التي
ميكن اعتبارها مالئمة ،كما ان العمومية في صياغة النص حتتمل عموماً عدة
إمكانيات في التطبيق على حاالت محددة في الواقع.
من ناحية ثانية ،النصوص الدستورية األكثر وضوحاً ،وذات مضمون
يرتبط بالواقع بشكل ملموس ومحدد ،تبرز في إطارها املعايير الدستورية
بدقة ،غير انها حتمل مدلوالت غير كافية بالنسبة ملعانيها الدقيقة ولتطبيقها
على ح��االت ملموسة ،والفارق بني هذه املدلوالت ليس فقط نوعياً إمنا هو
حد أعلى ٍ
كمي أيضاً وبنيوي ،وهو يتراوح بني ٍ
وحد أدنى(((.
من ناحية ثالثة ،يرى هانس كلسن  Hens Kelsenمع غيره ان الدستور
يحتوي أحياناً على أحكام غامضة ومبهمة وبخاصة في املقدمة واإلعالنات
للمفسر هامشاً كبيراً ومهماً من التقدير ،لذلك
التي تتضمنها ،وهذا ما يترك
ّ
أحكام فيها الكثير من العمومية والغموض
يرى انه من األفضل عدم إدخال
ٍ
املفسر سلطة مفرطة.
في نصوص الدستور ،وذلك من أجل عدم إعطاء
ّ
من ناحية رابعة ،يرى ميشال تروبر  Michel Troperان الدساتير تعلن
مبادئ تختلف عن القواعد  ،règlesعلى األق��ل بأمرين ،فبينما القاعدة ال
حتتمل سوى حالة من اثنني ،التطبيق أو عدم التطبيق ،نرى ان املبادئ حتتمل
التطبيق على درجات مختلفة ،كما انه ميكن تطبيق مبدأين أو أكثر في الوقت
نفسه ،ما يعني ان تفسير الدستور يتطلب محاولة التوفيق بني هذه املبادئ او
(((

Otto Pfersmann, «Le sophisme onomastique: changer au lieu de connaître», in
L’interprétation constitutionnelle, op. cit., p.35.

عصام سليمان

369

قياس أوزان كل منها(((.
ال�ن�ص��وص ال��دس�ت��وري��ة ال��واج �ب��ة التفسير ليست ت�ل��ك ال�ت��ي يشوبها
الغموض واإلبهام وحسب ،فالنصوص الدستورية التي ال حتتوي على أحكام
غامضة أو مبهمة ،ال ميكن التأكد من وضوحها إال بعد تفسيرها ،غير ان هذا
التفسير ال يكون بعامة موضع خالف .فالتفسير ال يكون فقط عند الغموض
في النص ،إمنا عند وضع النص موضع التطبيق.
3
هل هناك أسباب تستدعي تفسير الدستور اللبناني ؟
وضع الدستور اللبناني لدولة قائمة على مجتمع مركب تعددي ،وقد
اعترف بالطوائف الدينية ،املكونة لهذا املجتمع ،ككيانات مجتمعية وسياسية
ضمن ك�ي��ان ال��دول��ة امل��وح��دة ،وك��ان على واض�ع��ي ال��دس�ت��ور ان ي��أخ��ذوا هذه
احلقيقة باالعتبار ،كما ك��ان عليهم ان ي��أخ��ذوا باالعتبار ف��ي ال��وق��ت نفسه
ضرورة قيام مؤسسات دستورية حديثة ،وفق ما نصت عليه املبادئ والقواعد
واآلل�ي��ات املعمول بها في األنظمة الدستورية ،فنص الدستور على اعتماد
النظام البرملاني وهندسة صالحيات املؤسسات الدستورية والعالقات القائمة
فيما بينها على هذا األساس .وكان على واضعي الدستور في صيغته األساسية
وصيغته املعدلة وبخاصة عند اعتماد وثيقة الوفاق الوطني كأساس للتعديالت
الدستورية في العام  ،1990كان عليهم ان يوفقوا بني املشاركة الطوائفية في
السلطة وما تتطلبه من إجراءات من جهة ،واملبادئ والقواعد واآلليات املعمول
بها في األنظمة البرملانية من جهة أخ��رى .وهكذا قام الدستور في صيغته
الراهنة على توازنات طوائفية وسياسية ومؤسساتية ،دقيقة وحساسةّ ،
مت
التعبير عنها بصيغ أحياناً مبهمة وغامضة وتقبل الكثير من التأويل.
ان التوافقات التي جرت في هذا اإلطار تركت الكثير من اإلشكاالت
(((

Michel Troper, op. cit., p. 14.
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ف��ي ن�ص��وص ال��دس�ت��ور ،إش �ك��االت يتطلب حلها التوفيق ب�ين م�ب��ادئ متعددة
وأحياناً على درجة من التناقض ،وأخذ وزن كل من هذه املبادئ في االعتبار،
في دراسة كل حالة محددة واقعية ،تواجه احلياة السياسية وأداء املؤسسات
الدستورية ،وذل��ك في ضوء الروحية التي صيغ الدستور بها لدولة موحدة
ومستقرة ،من املفترض ان تعمل مؤسساتها الدستورية بانتظام.
ان التدقيق ف��ي نصوص الدستور اللبناني يبني ان فيه الكثير من
املفاهيم ال�ت��ي تتطلب التوضيح ،وبخاصة ان�ه��ا ع��رض��ة لتفسيرات مختلفة
وقد تكون متناقضة ،ومن هذه املفاهيم مفهوم العيش املشترك الذي جعلته
مقدمة الدستور أساساً لشرعية السلطة ،فنصت على ان ال شرعية ألي سلطة
تناقض ميثاق العيش املشترك ،وفي الوقت نفسه نصت على ان الشعب مصدر
السلطات وصاحب السيادة ميارسها عبر املؤسسات الدستورية.
من املفاهيم التي تتطلّب التوضيح ،وترتبط مبفهوم العيش املشترك،
مفهوم املشاركة الطوائفية ف��ي السلطة ،وم��ا يتصل ب��ه م��ن مفهوم التمثيل
النيابي ،وبخاصة ان الدستور نص على توزيع املقاعد النيابية على الطوائف
ونص في الوقت نفسه على ان النائب ميثل األمة جمعاء وال يجوز ان تربط
وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه .ويتصل مبفهوم التمثيل النيابي مفهوم
متثيل ال�ط��وائ��ف ف��ي احلكومة وف��ق م��ا نصت عليه امل��ادة  95م��ن الدستور،
وشرعية احلكومة في إط��ار ه��ذا النص والنص ال��وارد في مقدمة الدستور
بشأن العيش املشترك.
وم��ن املفاهيم التي تتطلب التوضيح أي�ض�اً ،مفهوم ال�غ��اء الطائفية
السياسية ،كما ورد في املادة  95من الدستور ،وقضية تشكيل الهيئة الوطنية
برئاسة رئيس اجلمهورية ،ومفهوم اخلطة املرحلية التي نصت عليها املادة
املذكورة.
أض��ف إل��ى ذل��ك م�ف�ه��وم اإلمن ��اء امل �ت��وازن ال��ذي ن�ص��ت عليه مقدمة
الدستور وجعلته ركناً من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام ،وهذا ما يزيد
من أهميته ،فما املقصود باإلمناء املتوازن؟
ه��ذا غ�ي��ض م��ن ف�ي��ض ،أم��ا ع�ل��ى صعيد امل�م��ارس��ة وتطبيق نصوص
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ال��دس�ت��ور ،فقد ظ�ه��رت خ�لاف��ات كثيرة ب�ش��أن تفسير ال�ع��دي��د م��ن النصوص
الدستورية ،منها اخلالف الذي برز في العام  1998بشأن النص الوارد في
املادة  53من الدستور والذي جاء فيه ما يلي« :يسمي رئيس اجلمهورية رئيس
احلكومة املكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات
نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها» .وقد أثير جدل كبير حول مفهوم
اإللزام في هذا النص ،وما إذا كان يحق للنائب ان يترك اخليار في التسمية
لرئيس اجلمهورية ،كما جرى جدل حول مفهوم «التشاور» الذي ورد في هذا
النص.
اجل��دال ل��م يقف عند ه��ذا احل��د ب��ل جت��اوزه إل��ى امل��ادة  49املتعلقة
بالنصاب في جلسة مجلس ال�ن��واب املخصصة النتخاب رئيس اجلمهورية،
وبلغت التجاذبات أشدها بهذا الشأن ،فتعطلت االنتخابات الرئاسية وشغرت
سدة رئاسة اجلمهورية ،وبقي اخلالف حول تفسير املادة  49محتدماً إلى ان
ومبساع خارجية.
حلّت املشكلة بعملية وفاق سياسي
ٍ
وقبل ذلك وقع خالف حول شرعية احلكومة ،بعد استقالة وزراء منها
في خريف العام  ،2006وذلك استناداً إلى ما نصت عليه مقدمة الدستور
بشأن العيش املشترك واملادة  95بخصوص متثيل الطوائف بصورة عادلة في

تشكيل احلكومة .كما جرى خالف حول النص الدستوري املتعلق بتولي رئيس
اجلمهورية املفاوضة في عقد املعاهدات الدولية وإبرامها باالتفاق مع رئيس

احلكومة .وجدير باملالحظة اخلطأ في النص الدستوري نفسه الذي ورد فيه

ان رئيس اجلمهورية يبرم االتفاقات الدولية وال تصبح مبرمة إال بعد موافقة
مجلس الوزراء.

وهكذا يبدو ان في الدستور العديد من النصوص التي حتتمل تفسيرات

مختلفة ،وقد حدثت خالفات بشأنها هددت السلم األهلي واالستقرار والوحدة
الوطنية ،وأدت إلى شلل في املؤسسات الدستورية ،وتوقفها عن العمل .ولم
ي� ِ
�أت احلل من خالل التوصل إلى تفسير مشترك للنصوص موضع اخلالف
إمنا بتسويات كان للخارج الدور األساسي في حتقيقها.
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4
من يفس ـّر الدســتور ؟
ال يقتصر تفسير الدستور على جهة واحدة ،فكل شخص يستطيع ان
يفسر نصوصاً دستورية ،غير انه ال يكون لتفسيراته بالضرورة أي تأثير على
ّ
املنظومة الدستورية والقانونية القائمة في الدولة ،لذلك مييز هانس كلسن
 Hans Kelsenبني التفسير األصيل  ،interprétation authentiqueوتفسير
الفقه  ،interprétation de doctrineوالتفسير األصيل بنظر كلسن يختلف عن
التفسير األصيل باملعنى القانوني الكالسيكي الذي يعني التفسير الذي يعطيه
من وضع النص .وهذه احلصرية في صالحية التفسير تس ّوغ نفسها بالقول ان
من وضع النص أي املش ّرع هو الذي يعرف املعنى املقصود منه أكثر من غيره،
وان إعطاء هذه الصالحية جلهة أخ��رى يعني إفساح املجال أمامها لتعديل
النص من خالل التفسير ،وبالتالي نقل السلطة املشترعة إلى هذه اجلهة.
وفق هانس كلسن التفسير األصيل ليس فقط التفسير الذي يأتي به
من وضع النص ،إمنا التفسير الذي تضعه بصورة عامة سلطة مخولة ومؤهلة،
ويكون لتفسيرها مردود فعلي واثر مبوجب النظام احلقوقي املعمول به في
ال��دول��ة .وهكذا يكتسب صفة التفسير األصيل التفسير النابع من محكمة
عليا وأيضاً من البرملان عندما ال يكون هناك محكمة دستورية ،وليس هناك
من فارق بني االثنني ألن التفسير في احلالتني يفرض نفسه ،أي انه ال ميكن
املفسر(((.
االعتراض عليه ،وان ليس من معنى للنص سوى ذاك الذي أعطاه
ّ
في األنظمة التي تعتمد الرقابة الالمركزية على دستورية القوانني،
أي التي ال حتصر فيها صالحية النظر في دستورية القوانني في محكمة
دستورية أو في مجلس دس�ت��وري ،القضاء العادي يضطلع ب��دور في تفسير
الدستور ،فهو الذي ينظر في مدى تطابق القانون مع الدستور ،ما يعني القيام
مبهمة تفسير الدستور والقانون في القضية املطروحة أمامه عندما يجري
(((

Ibid., p. 15.
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الدفع بعدم دستورية قانون.
أما في نظام الرقابة املركزية على دستورية القوانني ،بحيث حتصر
صالحية النظر في دستورية القوانني مبحكمة دستورية أو مبجلس دستوري،
احملاكم واملجالس الدستورية في هذه احلالة تقوم بدورها في تفسير الدستور
ف��ي م�ع��رض النظر ف��ي دس�ت��وري��ة ق��ان��ون م��ا ،كما ت�ق��وم ب�ه��ذه املهمة إذا كان
باإلمكان مراجعتها من قبل القضاء العادي وطلب النظر في دستورية قانون
مطعون في دستوريته أمام هذا القضاء ،كما هي احلال في ايطاليا واملانيا
واسبانيا وحديثاً في فرنسا .فالقضاء الدستوري في هذا املجال هو املرجعية
الوحيدة والنهائية في التفسير.
املفسر الوحيد للدستور،
م��ن ناحية أخ��رى ،ال ميكن اعتبار القضاء
ّ
فهناك مرجعيات سياسية بحكم توليها املسؤوليات تقوم بتفسير النصوص
الدستورية ،فرئيس اجلمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء
يفسر الدستور في
والنواب والوزراء ،وكل من يضع نصاً دستورياً موضع التطبيق ّ

معرض تطبيق نصوصه .والتفسير ميكن ان يتم بالتعاون بني مسؤولني سياسيني
في الدولة وجهات قضائية مختصة ،غير ان التفسير يبقى مراقباً من قبل جهة
قضائية عليا ،كما هي احلال في النظام األميركي حيث ان احملكمة الفدرالية
العليا تأتي على رأس هرم التنظيم القضائي ،او من محكمة دستورية او مجلس
دستوري ،كما هي احلال في النظام األوروبي ،حيث ان القضاء الدستوري مستقل
عن التنظيم القضائي وال يشكل جزءاً منه .ففي احلالتني تبقى كلمة الفصل في
تفسير الدستور للمحكمة العليا او للقضاء الدستوري.
واذا كانت الكلمة الفصل للقضاء الدستوري ،فان الكلمة األخيرة ليست له

إمنا للسلطة التأسيسية  pouvoir constituantاملتمثلة بالبرملان ،ألن باستطاعتها
تعديل الدستور في ضوء التفسير املعطى للنص ،وبذلك تتجاوز التفسير ،وهذا
ما حدث في الواليات املتحدة األميركية حيث ان سبعة تعديالت دستورية ،من
أصل سبعة وعشرين تعدي ً
ال ،اعتمدت كردة فعل على قرارات صادرة عن احملكمة
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الفدرالية العليا((( .وهذا الواقع ال ميكن جتاوزه إال إذا اعتبرت اجلهة املناط بها
النظر في دستورية القوانني ان هناك مبادئ ما فوق دستوري ة aprincipes supr
 ،constitutionnelsتهتدي إليها من خالل تفسير الدستور نفسه ،فتنظر ليس
فقط في دستورية القوانني العادية ،إمنا أيضاً في دستورية القوانني الدستورية،
بحيث متارس املرجعية القضائية رقابة على تعديل الدستور ،وهذا ما قامت به
احملكمة العليا في الهند.
ان تعديل الدستور في ض��وء تفسير نص دس�ت��وري من قبل القضاء
الدستوري ،ليس من الضروري ان يأتي كردة فعل ضد التفسير ،فمن املمكن
ان يأتي باجتاه تطوير النص بهدف االستجابة ملتطلبات محددة ،واإلسهام
في معاجلة مشكالت قائمة في ال��واق��ع السياسي .فالذي يفسر الدستور،
أك��ان جهة سياسية أو قضائية ،يشارك في تكوين الدستور ،ام��ا من خالل
ج�لاء نصوصه وإزال��ة اإلب�ه��ام والغموض ،وام��ا من خ�لال تطوير النص عبر
التعديل الذي يقود اليه التفسير .فغاية التفسير ال تقتصر على البحث عن
املعنى وحسب ،إمنا تتجاوز ذلك إلى ايجاد حلول لصعوبات قائمة في الواقع
السياسي واالج�ت�م��اع��ي؛ لذلك يترك التفسير أث��راً م�ب��اش��راً على تصرفات
السلطات العامة واملواطنني في الوقت نفسه.
وإذا ك��ان تفسير ال��دس�ت��ور فعل معرفة أو فعل إرادة أو خليطاً من
اإلثنني ،كما سبق وذكرنا ،فإنه يحتاج إلى فقيه في القانون الدستوري ،مطلع
على االجتهادات ،وعلى النظريات الكبرى ،السياسية واالجتماعية في عصرنا،
ولديه إدراك عميق حلقائق العالم املعاصر ،وحلقائق بلده والبلدان األخرى في
الوقت نفسه ،فقيه متابع للدراسات املقارنة ،ومستوعب للتجارب التي مرت
بها األنظمة الدستورية ،وقادر على استخالص العبر منها .فتفسير الدستور
يتطلب معرفة وسعة أفق ،واذا كان فع ً
ال إرادياً كما يتصور البعض فاخليارات
في التفسير ال يجوز ان تتحرر من اإلطار املعرفي ألن تفسير النص الدستوري
يصبح عرضة لألهواء وال يعود يرتكز على قاعدة علمية.
(((

Olivier Dutheillet de Lamothe, L’interprétation constitutionnelle, op. cit., pp.
200-201.
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5
من يفس ـّر الدســتور فـي لبـنان ؟
تفسير الدستور الذي يترك أثراً في املنظومة الدستورية والقانونية
في لبنان ،أي التفسير األصيل وفق مفهوم هانس كلسن ،هو ذلك الذي يأتي
به كل مسؤول سياسي في الدولة ،تتطلب مهامه تفسير نصوص الدستور عند
وضعها موضع التطبيق بقرار منه .وهكذا ميكن القول ان رئيس اجلمهورية
والسلطتني االشتراعية واإلجرائية يقومون بتفسير الدستور عند الضرورة.
رئيس اجلمهورية ،في تفسيره الدستور ،يخضع لرقابة مجلس النواب،
تعسف في التفسير على
ال��ذي له حق اتهامه بخرق الدستور ،إذا ك��ان ثمة ّ
حساب املصلحة الوطنية العليا ،واالتهام تنتج عنه مفاعيل قانونية.
مجلس ال�ن��واب ف��ي تفسيره ال��دس�ت��ور ،ف��ي معرض التشريع ،يخضع
لرقابة املجلس الدستوري ،إذا ما ج��رى الطعن بدستورية قانون ،فاملجلس
ويفسر القانون موضع الطعن ،في معرض البحث
يفسر الدستور
ّ
الدستوري ّ
في دستورية هذا األخير .ومراجعة املجلس الدستوري بشأن دستورية قانون
تعني ان كل من له حق مراجعة املجلس الدستوري ،في هذا املجال ،يستطيع
ان يقوم برقابة على تفسير الدستور من قبل مجلس النواب في عمل تشريعي،
أي رئيس اجلمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس ال��وزراء ،وعشرة
نواب على األقل ،ورؤساء الطوائف املعترف بها قانوناً في ما يتعلق حصراً في
األحوال الشخصية وحرية املعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم
الديني.
اما القوانني التي ال يجري الطعن في دستوريتها ،فتفسير النصوص
الدستورية ،التي قادت إلى إقرارها في مجلس النواب ،يخرج عن الرقابة،
رقابة املجلس الدستوري ورقابة القضاء ألن املادة  18من قانون إنشاء املجلس
الدستوري حصرت حق النظر في دستورية القوانني باملجلس الدستوري ،ونصت
على انه « خالفاً ألي نص مغاير ،ال يجوز ألي مرجع قضائي ان يقوم بهذه
الرقابة املباشرة عن طريق الطعن أو بصورة غير مباشرة عن طريق الدفع
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مبخالفة الدستور او مخالفة مبدأ تسلسل القواعد والنصوص ».
هذا النص يعني انه ال يجوز للقضاء ،في معرض إصدار األحكام بنا ًء
على قانون معني ،ان ينظر في مدى تطابقه والدستور ،أي ليس له صالحية
تفسير الدستور ،فالقانون ولو كان مخالفاً للدستور ،بسبب عدم الطعن في
دستوريته أمام املجلس الدستوري ضمن املهلة احملددة ،أو لصدوره قبل إنشاء
أحكام باإلستناد اليه .وليس له
املجلس الدستوري ،ينبغي على القضاء إصدار
ٍ
صالحية مراجعة املجلس الدستوري بشأنه ألن الدفع بدستورية قانون أمام
احملاكم غير جائز حتى اآلن ،غير أنه يبقى للقضاء صالحية تفسير القانون
مبا يراه يتالءم والدستور ،ولكن تبقى حرية القضاء في هذا املجال مقيدة
بنص القانون.
اما تفسير الدستور من قبل السلطة اإلجرائية ،في معرض تطبيقها
أحكامه ،فيخضع لرقابة مجلس النواب على احلكومة ،وقد تصل هذه الرقابة
إلى حد طرح الثقة باحلكومة او بأحد أعضائها وسحب الثقة منها او منه .كما
قد تصل إلى توجيه االتهام إلى رئيس احلكومة او إلى الوزير الذي أساء تفسير
الدستور في ممارسة مهامه ،وذلك وفقاً للمادة  70من الدستور ،ومحاكمته أمام
املجلس األعلى حملاكمة الرؤساء والوزراء الذي نصت عليه املادة  80من الدستور.
وفي هذه احلالة املجلس األعلى هو الذي يتولى تفسير النص الدستوري موضوع
اخلالف .واملجلس األعلى كما هو معروف مك ّون من قضاة ونواب.
إن تفسير الدستور من قبل مجلس النواب البد من ان يتأثر باخلالفات
القائمة بني الكتل البرملانية املمثلة لقوى سياسية ،قد تكون مصاحلها متضاربة
ومنطلقاتها اإليديولوجية متناقضة ،ما يؤدي إلى خالف بشأن تفسير نص
دس�ت��وري وع��دم إمكانية التوصل إل��ى تفسير موحد مع ّبر عن حقيقة معنى
النص ،او إلى التوصل إلى تسوية سياسية قد ت��ؤدي إلى تفسير النص مبا
ال يع ّبر عن مضمونه احلقيقي .وقد أ ّكدت التجربة ذلك وبات من الضروري
البحث عن مخرج للمشكلة الناجمة عن اخلالف بشأن تفسير نص دستوري،
وذلك من أجل استمرارية انتظام أداء املؤسسات الدستورية واحلفاظ على
املصلحة الوطنية العليا.
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6
تفســير الدســتور واملجلس الدسـتوري
إن املخرج للخالفات حول تفسير الدستور يكون باللجوء إلى مرجعية
دستورية مستقلة لها صفة قضائية مهمتها األساسية احلفاظ على احترام
نصت وثيقة
الدستور ،وهذه املرجعية في لبنان هي املجلس الدستوري .وقد ّ
الوفاق الوطني على إنشاء مجلس دستوري لتفسير الدستور ومراقبة دستورية
القوانني و ،...غير أن تعديل الدستور ،في العام  1990خالفاً لوثيقة الوفاق
الوطني في هذا املجال ،قضى بعدم منح املجلس الدستوري صالحية تفسير
الدستور.
إن منح املجلس الدستوري صالحية تفسير الدستور ،عندما يصبح
التفسير موضع خالف ،ال يؤدي إلى النيل من صالحية مجلس النواب وسلطته
إمن��ا ي��ؤدي إل��ى تعزيز ه��ذه السلطة ألن��ه يش ّكل مخرجاً لألزمة الناجمة عن
اخلالف حول تفسير الدستور ،والتي قد تضعف سلطته و قد تقوده إلى الشلل،
كما أن املجلس الدستوري لن يكون باستطاعته التدخل في تفسير الدستور إال
بطلب من مجلس النواب نفسه من خالل مراجعة موقعة من عشرة نواب على
األقل أو من كل من رئيس اجلمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس
ال��وزراء .ويبقى ملجلس النواب وللجهات الدستورية املعنية بتعديل الدستور،
ال�ق��درة على تعديل النص ال��دس�ت��وري ،إذا م��ا رأت ذل��ك ض��روري �اً ،ف��ي ضوء
التفسير ال��ذي ج��اء به املجلس ال��دس�ت��وري ،فيلعب مجلس ال�ن��واب دوره فـي
هذه احلالة كسـلطة تأسيسية  .Pouvoir constituantوالتعديل الدستوري ال
يأتي بالضرورة كردة فعل على التفسير الذي جاء به املجلس الدستوري إمنا
بهدف تطوير النص وجعله أكثر قدرة على تلبية متطلبات الواقع السياسي
واالج�ت�م��اع��ي .فتفسير ال��دس�ت��ور م��ن قبل املجلس ال��دس�ت��وري يش ّكل وسيلة
لتطوير الدستور إن من خالل التفسير وتوضيح النص أو من خالل تعديل
النص الدستوري في ضوء التفسير.
إن ال�ق��ول ب��أن تفسير ال��دس�ت��ور يختلط فيه الفعل اإلرادي بالفعل
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املعرفي ،على أساس أنه يأتي نتيجة خيار من بني خيارات ،تتحدد ضمن إطار
يجري رسمه في ضوء املعرفة في القانون الدستوري والنظريات السياسية
واالجتماعية واملعطيات املوضوعية ،التي حتكم الواقع ،والتجارب الدستورية
في العالم ،هذا القول بتفسير الدستور ،يجعل تفسير الدستور من قبل مؤسسة
دستورية ذات صفة قضائية ومستقلة عن جميع السلطات في الدولة ،وتضم
أخصائيني في القانون الدستوري والقضاء وعلم السياسة واالجتماع ،أقرب
إلى الصحة واملوضوعية من التفسيرات التي تأتي بها أطراف سياسية تعبر
عن مصالح مشروعة لفئات أو جماعات ،ولكن لها مصالح قد تكون متضاربة
أو متناقضة ،وال يجوز أن تؤدي إلى شل أداء املؤسسات الدستورية ،أو إلى
تفسير الدستور مبا يتالءم مع مصلحة فريق على حساب فريق آخر ،أو إلى
تفسير الدستور في إطار تسوية سياسية تأتي على حساب الدستور نفسه ،فال
يجوز أن تتالعب املصالح السياسية الضيقة بالدستور ألنه القانون األساسي
واألسمى في الدولة .قد يأتي التفسير الصحيح لصالح طرف ما ،ولكن على
جميع األطراف القبول به ،ووضع استراتيجياتها السياسية في ضوئه ،وذلك
حفاظاً على انتظام أداء املؤسسات الدستورية واالستقرار.
< < <
اذا رأى البعض أن أعضاء املجلس الدستوري قد يتأثرون باالعتبارات
السياسية ،فان ذلك اذا ما حدث يكون أقل بكثير من تأثر السياسيني بهذه
االعتبارات ،التي حتكم توجهاتهم وتصرفاتهم وأداءه��م ،ومتلي عليهم اتخاذ
حصن القانون أعضاء
املواقف بحكم التزامهم جتاه اجلهات التي ميثلون .ولقد ّ
املجلس الدستوري وأحاطهم بالضمانات التي تقوي من منعتهم في مواجهة
التدخالت السياسية ،فالعودة إليهم في تفسير الدستور ،عند اخلالف على
التفسير ،هو املخرج الدستوري األسلم للحفاظ على سالمة اداء املؤسسات
الدستورية واالنتظام العام وحتقيق مصلحة الوطن العليا.

العالقة بني القضاء الدستوري والبرملان
الدكتور عصام سليمان
رئيس املجلس الدستوري
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العالقة ب�ين القضاء ال��دس�ت��وري وال�ب��رمل��ان دقيقة ومعرضة للتوتر،
فاحلساسية ل��دى البرملانيني جت��اه القضاء الدستوري م��وروث��ة ،وق��د ازدادت
نتيجة ال�ت�ح��ول ف��ي املفاهيم .وه��و حت��ول تلخص بالتأكيد على ان القانون
ال يع ّبر ع��ن االرادة العامة اال اذا ك��ان متطابقاً م��ع ال��دس�ت��ور ،م��ا استدعى
تقيد ال�ب��رمل��ان ف��ي عمله التشريعي مب��ا ن��ص عليه ال��دس�ت��ور ،ك��ون��ه السلطة
التأسيسية  Pouvoir constituantالتي أنشأت سلطة البرملان كسلطة مؤسسة
 ،Pouvoir constituéوم��ا تطلب مرجعية دستورية ،باإلمكان ال�ع��ودة اليها
للفصل في دستورية القوانني والبت في صحة انتخاب أعضاء البرملان املمثل
للشعب ،مرجعية أنشأها الدستور نفسه كما أنشأ البرملان ،سلطتها مؤسسة
كسلطته ،ومناط بها مهمة صون السلطة التأسيسية املتمثلة بالدستور .هذه
املرجعية هي القضاء الدستوري.
من هنا االشكالية التي حتكم العالقة بني القضاء الدستوري والبرملان.
فكيف ميكن لهيئة دستورية ،أعضاؤها منتخبون من قبل البرملان وليس من
قبل الشعب ،أو معينون من قبل سلطات دستورية ،وغير مسؤولني أمام أي
سلطة وأمام الشعب ،كيف لهذه الهيئة ان متارس رقابة على عمل تشريعي من
اختصاص ممثلي األمة ذات السيادة ،املنتخبني باالقتراع العام ،واملسؤولني
أمام الشعب؟ كيف لهيئة معينة ان تراقب من ع ّينها أو من انتخبها؟ وهذا ما
دفع بعض البرملانيني ،في صراعهم مع القضاء الدستوري ،إلى القول نحن
منثل الشعب بينما هم ،أي أعضاء احملاكم واملجالس الدستورية ،ميثلون رجال
سياسة أو أكثرية برملانية أوصلتهم إلى مواقعهم.
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هذه االشكالية تطرح على بساط البحث أموراً عدة ،من أهمها شرعية
 légitimitéالقضاء الدستوري ،وحدود صالحياته ونفاذ قراراته ،ودوره في
صون البرملان ورفع مستوى ادائه.
1
شرعية القضاء الدستوري
اذا كان البرملان يستمد شرعيته من الشعب عبر انتخابه باالقتراع
ال �ع��ام ،وف��ق ال��دس �ت��ور وق��ان��ون االن �ت �خ��اب ،ف��إن ال�ق�ض��اء ال��دس �ت��وري يستمد
شرعيته من ال��دور املناط به في ص��ون الدستور ،ال��ذي هو التعبير األسمى
عن ارادة الشعب وسيادته ،وركيزة شرعية كل السلطات ،مبا فيها شرعية
سلطة البرملان نفسه .كما ان القضاء الدستوري يستمد شرعيته أيضاً من
ال��دور املناط به في الفصل في صحة متثيل الشعب على مستوى البرملان،
أي من دوره كمرجعية للفصل في شرعية مجلس النواب نفسه .وكما اناط
الدستور صالحية التشريع بالبرملان ،أناط صالحية مراقبة دستورية القوانني
والفصل في الطعون النيابية بالقضاء الدستوري .فمصدر الصالحيات في
احلالتني واحد وهو الدستور الذي حدد معايير شرعية كل من يتولى سلطة
من السلطات في الدولة.
ان احترام الدستور يفترض احترام املبادئ التي نص عليها ،ويأتي
في طليعتها ،في ال��دول الدميقراطية ،مبدأ الفصل والتوازن بني السلطات
الذي هو معيار من معايير شرعية السلطة ودميقراطيتها .ويبدو ان اآلليات
التقليدية لم تعد كفيلة بضمان حتقيقه على الصعيد العملي ،وذل��ك بفعل
التطور على مستوى توزع القوى السياسية داخل البرملان بني أكثرية برملانية،
تنبثق منها احلكومة ،في األنظمة البرملانية ،وتستطيع التحكم بالقرار على
مستوى السلطتني االشتراعية واالجرائية ،وأقلية برملانية معارضة ،غير قادرة
على حتقيق الفصل وال�ت��وازن الفعلي بني السلطتني االشتراعية واالجرائية
ألنها عاجزة عن القيام بالدور املفترض ان يقوم به البرملان في ضبط اداء
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احلكومة املدعومة من أكثرية برملانية .من هنا احلاجة إلى وجود ضابط ألداء
األكثرية البرملانية ،مينعها من الذهاب بعيداً في حتقيق مصالح الفئات التي
متثلها ،والتشريع مبا يتعارض والدستور ،وبخاصة ان الوكالة النيابية في
معظم األنظمة الدستورية هي وكالة غير إكراهية mandat non imperative
تفسح املجال أمام البرملانيني ملمارسة مهامهم وفق مشيئتهم ،وال ميكن بالتالي
محاسبة أعضاء البرملان اال في االنتخابات التي تأتي دورياً كل أربع أو خمس
س �ن��وات ،وال ق��درة للشعب ع�ل��ى احمل��اس�ب��ة أث �ن��اء والي��ة ال�ب��رمل��ان ب�ين دورتني
انتخابيتني .القضاء الدستوري هو الذي يقوم مبهمة ضبط عملية التشريع
مبا يتالءم والدستور ،وهذا ما يشكل مصدراً من مصادر شرعيته.
وهكذا يبدو ان شرعية القضاء الدستوري تنبع من املهام التي اناطها
ب��ه ال��دس�ت��ور وه��ي السهر على شرعية السلطات ف��ي ال��دول��ة جلهة تكوينها
وادائها في ٍآن معاً ،ومن الدور الذي يقوم به القضاء الدستوري لتحقيق هذه
املهام .وهي شرعية تترسخ بقدر ما تقوم احملاكم واملجالس الدستورية مبهامها
ودورها بفاعلية وحيادية وجت ّرد ،وتضعف وتتالشى بقدر ما تتقاعس وتنحاز
وتتنكر لرسالتها السامية .وال��ذي يعزز شرعية القضاء الدستوري ،حمايته
للحقوق واحلريات األساسية ،التي ضمنتها دساتير األنظمة الدميقراطية،
كونها مصدراً أساسياً من مصادر الشرعية في هذه األنظمة.
2
حـدود الصـالحيات
املجال ال��ذي يعمل في نطاقه البرملان من جهة والقضاء الدستوري
ِ
املنشئتني للقواعد احلقوقية
من جهة أخرى ،بصفتهما السلطتني املؤسستني
 ،normesيتطلب حتديداً دقيقاً للصالحيات .واذا كانت صالحية التشريع من
اختصاص البرملان ،فإن القضاء الدستوري في معرض بته دستورية القوانني
قد يأتي باجتهادات يذهب فيها بعيداً في تفسير الدستور ،ما يجعله مبثابة
من يلقن دروس �اً للبرملان في التشريع ،وم��ا يقوده أحياناً إل��ى امليل للحلول
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م�ك��ان ال�ب��رمل��ان .وه��ذه أم��ور ت��ؤدي إل��ى ردود فعل برملانية ف��ي وج��ه القضاء
الدستوري.
من املفترض بالقضاء الدستوري االلتزام بحدود الصالحيات املعطاة
له في الدستور .وه��ذه الصالحيات ليست عامة في التقييم والتقرير كما
هي صالحيات البرملان .وليس من اختصاصه النظر فيما اذا كانت الوسائل
املعتمدة في قانون ما تؤدي إلى حتقيق األهداف املتوخاة من القانون .وليس
للقضاء الدستوري احلكم على األهداف والوسائل التي يدخل حتديدها حصراً
في اختصاص البرملان ،إال اذا كان هناك خطأ فادح في التقدير ،امنا على
القضاء الدستوري النظر في مدى تطابق نصوص القانون مع الدستور.
في تفسيره للدستور ،في معرض النظر في دستورية القوانني ،ينشئ
القضاء الدستوري قواعد  normesتلزم املشرع التقيد بها ،أو ترشده إلى
وضع التشريع الذي ال يتعارض مع الدستور .وهذا ما دفع البعض إلى اعتبار
القضاء الدستوري شريكاً في التشريع  .co-législateurواذا كان الشريك هو
من يشارك في القرار ،فمن يستطيع ان مينع القيام بعمل ما هو شريك أيضاً.
والقضاء الدستوري هو شريك في التشريع حتى في احلاالت التي ال يراجع
فيها بشأن دستورية قانون ،ألن احلكومة والبرملان ،خشية من مراجعة القضاء
الدستوري ،تلتزمان بالقواعد واملبادئ التي أقرها في اجتهاداته((( .فالقانون
اليوم هو نتاج عمل ثالث مؤسسات ،تتنافس في العمل التشريعي ،وهي احلكومة
التي غالباً ما تكون املبادرة في وضع مشاريع القوانني ،والبرملان الذي يناقش
هذه املشاريع ويص ّوت عليها ،والقضاء الدستوري ال��ذي باستطاعته ابطال
بعض نصوص القانون وإرشاد البرملان لتصحيحه ،ما يعني ان هناك تنافساً
بني هذه املؤسسات الثالث على وضع القواعد .((( normes
أم��ا القوانني التي أق � ّرت باستفتاء ع��ام ،والقوانني الدستورية التي
(((

Michel Troper, «Justice constitutionnelle et démocratie», in Revue française

(((

Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, Montchrestien,

de droit constitutionnel,PUF, Paris, n°1, 1990, pp. 37-38.
Paris, 1995, pp . 416-420
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عدلت الدستور ،فال صالحية للقضاء الدستوري للنظر في دستوريتها ،كون
األولى اق ّرت من قبل الشعب مصدر السلطات ،والثانية أق ّرها البرملان بصفته
سلطة تأسيسية وليس سلطة مؤسسة .غير ان هناك ح��االت تدفع القضاء
الدستوري للنظر في دستورية تعديل الدستور.
لقد تطور اجتهاد القضاء الدستوري من النظر في دستورية القوانني
في ضوء تطبيق املبادئ األساسية ،إلى االنشغال أكثر فأكثر بدراسة حاالت
ملموسة ،وذلك حتت تأثير التوسع في عملية التشريع بفعل التطور التكنولوجي
واالقتصادي ،دون أن تضع احملاكم واملجالس الدستورية نفسها محل املشرع
ف��ي تقييم ه��ذه احل ��االت ،فتتدخل ف��ي تفاصيل ال�ق��ان��ون للتأكد م��ن ان�ه��ا ال
تتعارض والدستور .وفي هذا املجال يتساءل «ألني دلكمب» Alain Delcomp
ما اذا كان املجلس الدستوري الفرنسي هو في طور االنتقال من دور املراقب
قاض فعلي ،يغامر في تقييم أوضاع محسوسة،
لدستورية القوانني إلى دور ٍ
ما يتطلب من القاضي الدستوري قدرة على التقييم متاماً كتلك التي يتمتع
بها املشترع(((.
ان الصالحية التي يتمتع بها القضاء الدستوري في تفسير الدستور
والقوانني وان�ش��اء قواعد حقوقية ،جتعله في موقع يبدو فيه وكأنه يفرض
نفسه على البرملان ،ولكنه في الواقع ال يستطيع أن ميارس هذه الصالحية
اال ب�ن��ا ًء على طلب م��ن البرملانيني أنفسهم ،أو م��ن السلطات التي لها حق
مراجعة القضاء الدستوري ،ما يخلق حالة توازن بينه وبني البرملان .واذا كان
البرملانيون يتصرفون غالباً بوحي مصالح الناخبني والظروف السياسية ،فإن
القضاء الدستوري يعمل بدافع احلفاظ على احترام الدستور واملبادئ ذات
القيمة الدستورية ،وهذا ما يجعله في موقع الضابط لعملية التشريع.
ان القضاء ال��دس�ت��وري ،في ممارسته الرقابة على دستورية القوانني،
ال ي �ص��ادر سلطة الشعب ص��اح��ب ال �س �ي��ادة ،وك�م��ا ي�ق��ول ال�ع�لام��ة ج��ورج فيدال
 ،Georges Vedelبل يحصر دوره في الغاء النصوص التي ليس من صالحية
(((

Alain Delcomp, «Le Conseil Constitutionnel et le Parlement», Revue française
de droit constitutionnel, PUF, Paris, n° 57, 2004, p. 73.
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البرملان ،كسلطة مؤسسة  ،Pouvoir constituéتضمينها القانون ،ألن تشريعها
يتطلب تعدي ً
ال دستورياً ،يدخل حصراً في اختصاص السلطة التأسيسية Pouvoir
 constituantفهو يرسم احلد الفاصل بني سلطة البرملان املؤسسة ،واحملصورة
في التشريع مبا ال يتعارض والدستور ،وسلطة البرملان كسلطة تأسيسية مناط بها
تعديل الدستور.
3
القضاء الدستوري ومراقبة دستورية القوانني الدستورية
من الناحية املبدئية تقف صالحيات القضاء الدستوري عند حدود
النظر في دستورية القوانني العادية ،وال تتجاوز ذل��ك للنظر في دستورية
تعدل نصوص الدستور ،ويق ّرها البرملان
القوانني الدستورية ،أي تلك التي ّ
بصفته سلطة تأسيسية .وه��ذا ما درج عليه املجلس الدستوري الفرنسي،
وأكده في ثالثة قرارات صدرت عنه بشأن الطعن في تعديل الدستور .ففي
ّ
عدل الدستور في استفتاء عام ،وقضى التعديل بانتخاب رئيس
العام ّ 1962
اجلمهورية باالقتراع العام املباشر ،وقد تقدم رئيس مجلس الشيوخ بطعن أمام
املجلس الدستوري في دستورية التعديل الدستوري ،فرد املجلس الدستوري
الطعن مؤكداً في قراره ان ليس من صالحياته النظر في تعديل الدستور ،وان
القانون الذي يق ّر في استفتاء عام من قبل الشعب يع ّبر مباشر ًة عن السيادة
الوطنية وهو محصن وال ميكن املس به.
وعندما نظر املجلس الدستوري الفرنسي مبدى تطابق اتفاقية االحتاد
االوروبي مع الدستور ،ورأى ضرورة تعديل الدستور ليصبح مبقدور السلطات
الفرنسية املعنية االنضمام إلى االتفاقيةّ ،
متت مراجعته بعد تعديل الدستور
للنظر في التعديل املذكور وكان قراره واضحاً اذ أ ّكد ان السلطة التأسيسية
هي سلطة س ّيدة ،وان ال شئ يحول دون قيامها بإدخال نصوص جديدة على
الدستور وتعديل النصوص الدستورية .والقول بأن السلطة التأسيسية سلطة
ذات سيادة يعني أنها غير خاضعة للرقابة ،غير أنه ينبغي ان تقف عند حدود
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الصالحيات املعطاة لها في عملية تعديل الدستور.
وف��ي ق��رار ص��در ع��ن املجلس ال��دس�ت��وري الفرنسي ف��ي ال�ع��ام ،2003
بعد تقدمي مراجعة من قبل ستني عضواً من مجلس الشيوخ ،يطعنون فيها
ف��ي دستورية تعديل الدستور ف��ي مجال الالمركزية االداري ��ة ،أ ّك��د املجلس
الدستوري الفرنسي مجدداً انه ليس له ،مبوجب امل��ادة  61وامل��ادة  89وأي
نص دستوري آخر ،سلطة النظر في تعديل الدستور.
ه��ذه ال�ق��رارات كانت وال ت��زال موضع ج��دل ،وبعض أساتذة القانون
ال��دس �ت��وري ف��ي ف��رن�س��ا داف �ع��وا ع��ن إج���راء رق��اب��ة ع�ل��ى دس �ت��وري��ة القوانني
الدستورية((( .
ان رقابة القضاء الدستوري على دستورية القوانني الدستورية معتمدة
في األنظمة التي تنص دساتيرها صراحة على عدم املس بنصوص دستورية،
وبالتالي عدم امكانية تعديلها من قبل البرملان بصفته سلطة تأسيسية مناط
بها صالحية تعديل الدستور .فهذه الصالحية تقف عند ح��دود النصوص
الدستورية التي ح ّرم الدستور نفسه تعديلها .والقضاء الدستوري هو الذي
يراقب مدى تقيد البرملان بهذه احل��دود .وميكن ان نأخذ على سبيل املثال
النظام الدستوري األملاني والنظام الدستوري التركي.
 - 1التجربة األملانية :لقد نص القانون األساسي جلمهورية أملانيا
االحتادية ،في املادة  79على طريقة تعديله ،وذلك بأكثرية الثلثني من أعضاء
اجلمعية الفدرالية  Bundestagوأكثرية الثلثني من أعضاء املجلس الفدرالي
 Bundesratف��ي آن م�ع�اً ،وح� ّرم��ت الفقرة الثالثة م��ن ه��ذه امل��ادة ادخ��ال أي
تعديل على القانون األساسي يتناول ما نص عليه بشأن التنظيم الفدرالي،
ومبدأ مشاركة املقاطعات املتحدة  Länderفي التشريع بالتنافس مع السلطة
الفدرالية ،وامل�ب��ادئ املنصوص عليها ف��ي امل��واد م��ن  1إل��ى  ،20وه��ي تتعلق
)(1

Olivier Beaud, «Un plaidoyer modéré en faveur d’un tel contrôle» et Guy Ca r
cassonne, «Un plaidoyer résolu en faveur d’un tel contrôle sagement circonscrit», in Les cahiers du Conseil constitutionnel, nº 27/2009, Paris, Dalloz, pp.
43-47.
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بكرامة الكائن البشري ،واحلريات األساسية واحلقوق الشخصية.
ه��ذا النص الدستوري ال��ذي منع تعديل ما نصت عليه ه��ذه املواد،
جاء نتيجة التجربة التي م ّرت بها املانيا في ظل حكم النازية ،والهدف منه
احليلولة دون حتول النظام الدستوري األملاني إلى نظام شمولي ،من خالل
تفريغه من جوهره ومضمونه ومرتكزاته ،بالطرق القانونية ،عبر تعديل القانون
األساسي ،وشرعنة النظام الشمولي.
وه �ك��ذا ي�ب��دو ان ال�ن�ظ��ام ال��دس �ت��وري ف��ي امل��ان�ي��ا ال ي �ق��وم ف�ق��ط على
تراتبية القواعد القانونية التي يأتي في رأسها القانون األساسي ،امنا على
تراتبية القواعد داخل القانون األساسي نفسه ،اذ نص على قواعد دستورية
ميكن تعديلها وقواعد دستورية أخرى ال ميكن املس بها وال يجوز ان يطالها
التعديل.
لقد انتقد البعض ،ومنهم جورج فيدال ،حترمي تعديل نصوص دستورية
معينة ألن ذلك يتعارض مع صالحيات السلطة التأسيسية كونها سلطة ذات
سيادة ،وميارسها البرملان عندما يقوم بتعديل الدستور وفق اآللية التي نص
عليها .
إن حترمي تعديل نصوص معينة في الدستور يقتضي وجود سلطة قادرة
على صون هذه النصوص ومنع املساس بها .واحملكمة الدستورية الفدرالية
في أملانيا هي السلطة املوجلة بالقيام بهذه املهمة ،كونها اجلهة املناط بها
حماية النظام الدستوري األملاني .غير ان ذلك أثار تساؤالت حول هذه املهمة.
فهل احملكمة الدستورية الفدرالية ،التي لم مينحها القانون األساسي هذه
الصالحية ،أي صالحية النظر في تعديل املواد التي يحرم الدستور تعديلها،
قادرة على ممارسة هذه الصالحية بحكم الواقع؟ وممارستها لهذه الصالحية
اال يرفعها إلى موقع السلطة التأسيسية ،فتتحول من هيئة مناط بها السهر
على تطبيق الدستور إلى هيئة يتناول دورها خلق القانون الدستوري ؟
ان منتقدي نص الفقرة الثالثة من امل��ادة  79من القانون األساسي
ألملانيا ،يتساءلون عما اذا كان وضع مضمون هذه الفقرة موضع التنفيذ يؤدي
إلى ٍ
تعد في مجال الصالحيات من قبل احملكمة الدستورية الفدرالية وانتهاك
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للدستور .وهل ضمان عدم املس بالنصوص ،التي ح ّرم القانون األساسي املس
بها ،هو جتديد دستوري أو نظرية دستورية مستحيلة ،ال تتالءم مع مفهوم
تراتبية القواعد والبنية الهرمية للنظام القانوني(((؟
واذا ما عدنا إلى اجتهادات احملكمة الدستورية الفدرالية نرى انها
مرت مبراحل متعددة .ففي املرحلة األول��ى تركزت اجتهادات احملكمة على
تفسير الفقرة الثالثة من املادة  79من القانون األساسي ،وحتديد أي اجزاء
من الدستور ال يجوز تعديلها ،وم��ا هو مضمون امل�ب��ادئ التي ال يجوز املس
ب�ه��ا ،وال� ��واردة ف��ي امل ��واد م��ن  1حتى  .20وف��ي ال�ع��ام  1970مت��ت مراجعة
احملكمة الدستورية الفدرالية بشأن تعديل القانون األس��اس��ي جلهة تعديل
احلق األساسي بسرية املراسالت والتخابر ،وادخال نص على املادة العاشرة
م��ن ال�ق��ان��ون األس��اس��ي يجيز تقييد ه��ذا احل��ق ف��ي احل ��االت املتعلقة بأمن
الدولة .وقد رأت احملكمة الدستورية الفدرالية ان التعديل املذكور ال يقود
إلى تعديل في املبادئ الدستورية العامة داخ��ل النظام الدستوري ،وه��ذا ال
يتعارض مع ما نصت عليه الفقرة الثالثة من املادة  .79وقد متسكت احملكمة
الدستورية بهذا املوقف املبدئي ،وملخصه ان الفقرة الثالثة من املادة  79ال
حتول دون ادخال تعديالت على املبادئ املنصوص عليها في املواد من  1حتى
 20ألسباب مالئمة ،ورأت ان القانون األساسي ترك حرية التقدير على نطاق
واسع للجمعية الفدرالية  Bundestagوللمجلس الفدرالي  Bundesratعندما
ميارسان صالحياتهما في تعديل الدستور أي القانون األساسي.
في السنوات العشر األخيرة ،أخذ إجتهاد احملكمة الدستورية الفدرالية
بشأن الفقرة الثالثة من امل��ادة  79منحى آخ��ر ،فذهب باجتاه التركيز على
الصالحيات ،واستخدم نص الفقرة املذكورة من أجل توسيع صالحيات احملكمة
الدستورية الفدرالية ،وأحياناً بشكل واسع ،ما أدى ،حسب رأي البعض ،إلى
واضع له .وهذا االجتاه اجلديد برز
حام للدستور إلى
ٍ
حتول هذه احملكمة من ٍ
(((

Olivier Lepsius, «Le contrôle par la Cour constitutionnelle des lois de révision

constitutionnelle dans la République fédérale d’Allemagne», in Les cahiers du
Conseil constitutionnel, nº 27/2009, Dalloz, Paris, pp. 13-22.
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بالتنصت
في القرار املتعلق بدستورية تعديل القانون األساسي جلهة السماح
ّ
على املساكن بهدف مواجهة اجلرمية املنظمة ،فقد أُدخل هذا التعديل على
القانون األساسي ،الذي يصون حرمة املنزل ،في العام  ،1998وورد في قرار
احملكمة الدستورية الفدرالية ان ه��ذا التعديل ال ينتهك الفقرة الثالثة من
املادة  ،79وبالتالي ال ميكن اعتبار التعديل املذكور غير دستوري ،اال ان قرار
وفسر التعديل
احملكمة أورد حتفّظاً حول حدود التعديل املطعون بدستوريته،
ّ
مبا يتالءم والقانون األساسي ،وابتدع بذلك تقنية جديدة تتلخص بالتفسير
تعديل دستوري .فإعالن بطالن نص تعديل
املطابق للدستور جتنباً إلبطال
ٍ
الدستور ح ّل محله تفسير التعديل من جانب احملكمة الدستورية الفدرالية
مبا يتفق والدستور(((.
لقد أثارت قرارات احملكمة الدستورية الفدرالية األملانية الكثير من
اجل��دال ،في السنوات األخيرة ،وذهب بعض أساتذة القانون الدستوري إلى
ال�ق��ول ان م��ا ت�ق��وم ب��ه ه��ذه احملكمة ينطوي على تناقض ن�ظ��ري م��ع البنية
الهرمية للنظام القانوني وتراتبية القواعد ،ويقود إل��ى قصور في شرعية
احملكمة الدستورية الفدرالية ،ألن هذه احملكمة بحمايتها للنصوص التي ح ّرم
القانون األس��اس��ي تعديلها ،تقوم ب��دوره��ا كسلطة تأسيسية رديفة ب��دون ان
متتلك األهلية الدستورية ،وال الشرعية النظرية التي متكنها من القيام بهذا
الدور(((.
 - 2التجربة التركيـة :أما جمهورية تركيا ،فقد انشأ فيها دستور
العام  1961احملكمة الدستورية ،ومنحها صالحية النظر في دستورية القوانني
وفي دستورية األنظمة الداخلية للجمعية الوطنية الكبرى ،فض ً
ال عن صالحيات
اخ��رى .وازاء الصمت بشأن مراقبة دستورية التعديالت الدستورية ،اتخذت
احملكمة الدستورية لنفسها صالحية مراقبة احترام مبادئ اجلمهورية التي
نص الدستور التركي على عدم املس بها ،إذ جاء فيه ان شكل الدولة جمهوري
وال يجوز تعديله ،وال يجوز اقتراح التعديل .وقد ادخلت احملكمة الدستورية
(((
(((

املرجع نفسه ،ص .18
املرجع نفسه ،ص .21
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خصائص اجلمهورية ،التي ال يجوز املس بها او تناولها بالتالي في أي تعديل
دستوري ،في اطار احل��دود املادية لتعديل الدستور .وهذه اخلصائص وردت
في الدستور التركي ال��ذي نص على ان اجلمهورية التركية هي دول��ة قانون،
قومية ،دميقراطية ،علمانية واجتماعية ،ترتكز على حقوق االنسان واملبادئ
األساسية احملددة في مقدمة الدستور (املادة  .)2وفي مواجهة اجتهاد احملكمة
الدستورية الذي وسع صالحياتها جلهة مراقبة دستورية تعديل الدستور ،جاء
دستور العام  1971ليضع حداً للصمت بشأن النظر في تعديل الدستور ،فنص
على ان النظر في تطابق التعديل الدستوري مع الدستور يقتصر على توافر
الشروط الشكلية املنصوص عليها في الدستور .ومن ثم جاء دستور العام 1982
ليوسع نطاق املواد الدستورية التي ال يجوز تعديلها ،ويقلص صالحية احملكمة
الدستورية في الرقابة على دستورية التعديالت الدستورية ،غير ان احملكمة
الدستورية وسعت نطاق الكتلة الدستورية التي ال يجوز املس بها وتعديلها في
قرارها الصادر في  2008/6/6بشأن ارتداء احلجاب في اجلامعات.
ان التعديل الدستوري املشار اليه تناول مادتني من الدستور :املادة
العاشرة التي نصت على املساواة أم��ام القانون وامل��ادة  42التي نصت على
احل��ق بالتعلم .فقد ورد في الفقرة الرابعة من امل��ادة العاشرة ان « أجهزة
الدولة والسلطات االدارية ملزمة بالعمل مببدأ املساواة بكل ما تقوم به» .وقد
اضاف اليها التعديل الدستوري ما يلي « :في استخدام املرافق العامة على
اختالفها» .كما اضاف التعديل إلى املادة  42ما يلي « :ال يجوز حرمان ٍ
أحد
من حقه بالتعلم لسبب غير وارد في القانون مهما كان هذا السبب».
ميكن معرفة الهدف من هذه االضافات بالعودة إلى األسباب املوجبة
التي س ّوغت التعديل الدستوري ،وجاء فيها « ان احلرمان من احلق بالتعلم
أصبح مشكلة مزمنة ،وال يوجد أي دولة أخرى عضو في مجلس أوروبا ،ونحن
أحد مؤسسيه (تركيا) ،تعاني من هذه املشكلة .وعلى الرغم من ذلك ،وكما
هو معروف منذ زمن بعيد ،ال يستطيع عندنا بعض الطالب من االستفادة من
حقهم بالتعلم ودخول اجلامعات بسبب ارتدائهم احلجاب .»...
لقد وض��ع البرملان التركي ،بصفته سلطة تأسيسية ،ه��ذا التعديل
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الدستوري ،بعد ان ابطلت احملكمة الدستورية في العام  1989املادة  16من
قانون التعليم العالي ،التي تسمح بارتداء احلجاب في اجلامعات ،ومن ثم عادت
في العام  1991واتخذت قراراً بشأن القانون اجلديد الذي وضعه البرملان
في العام  ،1990وجاء فيه ان «اللباس في التعليم العالي ح ّر شرط ان ال
يتعارض مع القوانني املعمول بها» ،فاعتبرت احملكمة في قرارها ان هذا النص
ال يتعارض مع الدستور شرط ان يقترن تفسيره بثالثة عناصر هي التالية:
القوانني املعمول بها تشمل الدستور .والدستور يحرم احلجاب االسالمي كما
ورد في قرارات احملكمة الدستورية سابقاً ،لذلك النص القانوني اجلديد ال
يجيز احلجاب وال يُعطل القرار الذي سبق وصدر عن احملكمة الدستورية.
تعرض تعديل املادتني  10و 42للطعن أمام احملكمة الدستورية ،من
قبل  110ن��واب ينتمون إلى حزب الشعب اجلمهوري واحل��زب الدميقراطي
اليساري ،وذلك بحجة ان التعديل الدستوري يتعارض مع مبدأ العلمنة التي
نصت عليه امل��ادة الثانية م��ن ال��دس�ت��ور ،كما اث��ار الطاعنون نقاطاً أخرى،
استناداً إلى نصوص في الدستور ،معتبرين ان التعديل الدستوري املطعون في
دستوريته يهدد مبدأ الفصل بني الدين والدولة.
لقد اتخذت احملكمة الدستورية قرارها بشأن التعديالت الدستورية
املطعون في دستوريتها بأكثرية تسعة أصوات ومخالفة عضوين ،في اخلامس
من حزيران من العام  ،2008وقضى القرار بابطال التعديالت الدستورية
امل��ذك��ورة واع�ت�ب��اره��ا غ�ي��ر دس �ت��وري��ة ،وق��د اس�ت�ن��د إل��ى ح�ج��ج ت�ت�ن��اول الشكل
واملضمون في ٍآن معاً.
من ناحية الشكل ،ال يجوز للسلطة املؤسسة عندما تعدل الدستور،
بصفتها سلطة تأسيسية ،ان تتصرف اال في االطار الدستوري الذي حددته
السلطة التأسيسية األساسية ،أي تلك التي وضعت الدستور .وق��د ذكرت
احملكمة باجتهادها في السبعينيات واملتعلق باملواد الدستورية غير القابلة
للتعديل .وقد اعتمدت احملكمة مبدأً تعتبر مبوجبه ان كل اقتراح تعديل يطال
مقدمة الدستور واملادتني األول��ى والثانية من الدستور هو مخالف للشروط
الشكلية التي نصت عليها املادة  9من الدستور ،وهو بالتالي خارج صالحية
املشترع .وقد رأت احملكمة في قرارها ان مراقبة الشكل ،كما وردت في املادة
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 148من الدستور ،تعني التأكد من توافر شروط اقتراح تعديل نص دستوري.
حددت احملكمة «النظام الدستوري» أي مجموع القواعد الدستورية
ومن ثم ّ
واملواد األولى والثانية والثالثة من الدستور التي جتسد هذا النظام .فعندما
ميس التعديل الدستوري هذه املواد ميس النظام الدستوري عينه صراحة أو
ضمناً ،فيكون بالتالي غير سليم من وجهة النظر الدستورية.
هكذا اعتبرت احملكمة الدستورية نفسها صاحبة الصالحية للنظر في
دستورية تعديل الدستور ،وتطابق التعديل مع خصائص اجلمهورية احملددة
في املادة الثانية من الدستور.
أما من ناحية املضمون ،فإن مبدأ اجلمهورية العلمانية يشكل محور
حجج احملكمة .فالقواعد القانونية اعتمدت في ضوء العقل والعلم واالعتبارات
الدميقراطية ،وليس في اطار املقتضيات الدينية .فالعملية الدميقراطية التشاركية
تترافق وحياد الدولة جتاه األديان واملعتقدات والطابع العلماني للتربية :فالعلمانية
التي حتقق السلم االجتماعي والسياسي هي القيمة املشتركة .وتخلص احملكمة
في قرارها إلى القول ان هدف التعديالت املطعون في دستوريتها هو االعتراف
باحلجاب كشارة دينية للمستفيدين من احلق بالتعليم العالي ،وعلى الرغم من
ارتباط ذلك باحلرية الشخصية ،فإن حمل العالمات الدينية في اجلامعات ،حيث
يوجد جميع الطالب ،يشكل خطراً كامناً لألشخاص الذين لهم خيارات مختلفة
في منط احلياة ،او املعتقدات أو األفكار السياسية .وهذا اخلطر قد يؤدي إلى
املس مببدأ املساواة في ممارسة احلق بالتعلم .فمن غير املسموح استخدام الدين
بشكل مفرط في اط��ار النصوص الدستورية .وق��د ع��ادت احملكمة الدستورية
وذكرت بقراراتها التي تنص على ان احلجاب يتعارض والدستور ،جلهة احلريات
وحقوق اآلخ��ر ،وجلهة استخدام الدين وكذلك النظام العام ألغ��راض معينة،
وخلص قرارها إلى اعتبار االضافات على امل��ادة  10وامل��ادة  42متعارضة مع
مبادئ العلمنة بسبب استخدام الدين ألغراض سياسية ،وبسبب املس بحقوق
اآلخر والنظام العام(((.
(((

Ibrahim ö Kaboglu, «Le contrôle des amendements constitutionnels en

Turquie», in Les Cahiers du Conseil constitutionnel, nº 27/2009, Dalloz, Paris,
pp.38-42
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أما التعديالت الدستورية التي أدخلها البرملان التركي على الدستور
في العام  ،2010فقد تعرضت للطعن في دستوريتها أمام احملكمة الدستورية،
وصدر قرار عن احملكمة أبطل بعض األجزاء الرئيسية من هذه التعديالت ،ما
يعني ان االستفتاء على التعديالت سيقتصر على التعديالت الدستورية التي
لم يشملها قرار اإلبطال .وقد علق نائب رئيس الكتلة البرملانية حلزب العدالة
والتنمية احلاكم على قرار احملكمة الدستورية ،بالقول ان هذا القرار الذي أبطل
بعض التعديالت الدستورية يقوض سلطة مجلس النواب ،في حني ان حزب
الشعب اجلمهوري طالب احملكمة بإلغاء التعديالت الدستورية باعتبارها تنتهك
املبادئ الرئيسية حلكم القانون والفصل بني السلطات واستقالل القضاء.
هكذا يبدو ان قضية مراقبة القضاء الدستوري دستورية القوانني
الدستورية هو موضع جدل ،وهناك انقسام حاد حوله ،فالبعض يرى ان البرملان
عندما يقوم بدوره كسلطة تأسيسية ،أي كسلطة ذات سيادة ،ال يجوز للقضاء
الدستوري ان ينظر في ما يقر من تعديالت دستورية ،ألن ذلك يضع القضاء
الدستوري في موقع السلطة التأسيسية ال بل فوقها .في حني ان البعض
اآلخر يرى ان البرملان كسلطة تأسيسية مشتقة pouvoir constituant dérivé
ال يجوز له ان يعدل نصوصاً دستورية حرمت السلطة التأسيسية األساسية
 pouvoir constituant originaireتعديلها ،أو ان يعدل الدستور مبا يتعارض
مع املبادئ ما فوق الدستور  ،principes superconstitutionnelsما يعني فرض
رقابة على تعديل النصوص الدستورية ،ميارسها القضاء الدستوري.
4
القضاء الدستوري والتصديق على صياغة الدستور
السلطة التأسيسية تضع الدستور ،وتكون خ��ارج رقابة أي سلطة،
كونها سلطة ذات سيادة ،غير ان الظروف السياسية قد تفرض مراقبة مدى
التقيد باملبادئ املتفق عليها بني األط��راف السياسية ،عند صياغة الدستور
على أساس هذه املبادئ .وهذا ما حدث في دولة افريقيا اجلنوبية في خضم
التحول الدميقراطي الذي شهدته في التسعينيات من القرن املنصرم.
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مت االت�ف��اق بني األط��راف السياسية ،في املفاوضات التي ج��رت في
العامني  1992و  ،1993على  34مبدأ دس�ت��وري�اً ،كما ج��رى االت�ف��اق على
اناطة صالحية الرقابة على تطابق نصوص الدستور اجلديد مع هذه املبادئ،
باحملكمة الدستورية ،ومصادقة هذه األخيرة على الدستور .وهذه الصالحية
اناطتها السلطة التأسيسية نفسها باحملكمة الدستورية كونها مرجعية دستورية
مستقلة وغير مشكوك بنزاهتها ،ولم ِ
تأت نتيجة اجتهاد جاءت به هذه احملكمة،
التي قيض لها لعب دور حامي العملية الدستورية ،من خالل التأكد من احترام
املبادئ الدستورية املتفق عليها في صياغة الدستور .واحملكمة الدستورية
اعتمدت على هذه املبادئ في قيامها مبهمتها اجلديدة ،وليس على مبادئ
م��ا ف��وق ال��دس�ت��ور .كما ان احملكمة الدستورية ل��م تقم بهذه املهمة كسلطة
فوق السلطة التأسيسية ،امنا كسلطة ضامنة للميثاق الذي مت االتفاق عليه،
وتض ّمن املبادئ التي يجب ان يصاغ الدستور على أساسها .لذلك لم يكن وارداً
لدى احملكمة الدستورية موضوع احالل نفسها محل السلطة التأسيسية ،التي
بقيت سيدة العملية التأسيسية برمتها ،ألنها هي التي توصلت إلى االتفاق
على املبادئ الدستورية التي أق ّرتها ،امنا التأكد من ان السلطة التأسيسية
بقيت وفية ،في صياغتها الدستور ،لهذه املبادئ.
وضعت السلطة التأسيسية الدستور في العام  1996وعرضته على
احملكمة الدستورية ،فصدر ق��رار احملكمة بعد أشهر برفض التصديق على
الدستور بالصيغة التي قدم بها اليها ،وذلك استناداً إلى املبادئ الدستورية
املتفق عليها ،وعدم توافر الضمانات الكافية لبعض احلقوق األساسية وضمان
استقاللية بعض الهيئات في ضوء هذه املبادئ .كما رأت احملكمة الدستورية
في قرارها ان هناك عدم توازن في توزيع الصالحيات بني السلطة املركزية
والسلطات احمللية لصالح هذه األخيرة .كل هذه األمور شكلت املس ّوغات التي
بنت عليها احملكمة الدستورية قرارها برفض التصديق على نص الدستور.
هذا الرفض حمل اجلمعية التأسيسية على عقد اجتماعات جديدة،
وتصحيح نصوص الدستور في ضوء قرار احملكمة الدستورية لتصبح متطابقة
للمبادئ الدستورية املتفق عليها .وبعد عرض الصيغة اجلديدة على احملكمة
الدستورية صدر قرار عنها بتصديق نص الدستور الذي وضعه الرئيس نلسن
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مندال موضع التنفيذ في  4شباط (فبراير) من العام .1997
ام��ا ال ��دور اآلخ ��ر ال ��ذي ت �ق��وم ب��ه احمل�ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة ف��ي افريقيا
اجلنوبية ،في مجال الرقابة على القوانني الدستورية ،فهو الرقابة على تطابق
الدساتير احمللية مع الدستور الوطني.
إن اناطة هذه الصالحيات باحملكمة الدستورية في افريقيا اجلنوبية
فرضتها الظروف التي مرت بها ،وتركيبتها السياسية ،والتحوالت التي شهدتها.
فالرقابة التي مارستها ومتارسها على اعمال السلطة التأسيسية هي رقابة
على انتظام عملية تأسيسية معقدة ،تتم على مراحل ،ونابعة من ارادة السلطة
التأسيسية نفسها ،وليست رقابة قائمة على تراتبية هرمية ،ومستندة إلى مبادئ
ما فوق الدستور ،حددها القضاء الدستوري .وهذه الرقابة محدودة في طبيعتها
وعمقها ،فالنص لم يذكر مصطلح الرقابة الدستورية امنا املصادقة على الدستور.
واحملكمة الدستورية في اداء مهامها على ه��ذا الصعيد ،ال تعمل على وضع
خياراتها مكان خيارات السلطة التأسيسية ،امنا على التأكد من احترام املبادئ
املتفق عليها بني من تشكلت منهم اجلمعية التأسيسية التي وضعت الدستور.
إن االلتزام بهذه احلدود من قبل احملكمة الدستورية ،عرضها النتقادات
من قبل االختصاصيني في القانون الدستوري في افريقيا اجلنوبية ،الذين
كانوا يأملون بأن تتجاوز قلي ً
ال هذه احلدود (((.
5
نفاذ قرارات القضاء الدستوري
ق��رارات القضاء الدستوري ال تقبل ،من الناحية املبدئية ،اي طريق
من طرق املراجعة ،فهي نافذة مبجرد صدورها ،والسلطات في الدولة ملزمة
بتنفيذها ،غير ان الدستور في النمسا والبرتغال منح البرملان صالحية اقرار
(((

Xavier Philippe, «Le contrôle des lois constitutionnelles en Afrique du Sud»,

in :Les Cahiers du Conseil constitutionnel, nº 27/2009, Dalloz, Paris, pp. 2226.
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النص الذي أبطله القضاء الدستوري وذلك بأكثرية برملانية موصوفة ،ما يحد
من فاعلية الرقابة على دستورية القوانني ،ويجعلها خاضعة في النهاية الرادة
البرملان ال��ذي تتحكم في ق��رارات��ه بعامة م��وازي��ن القوى السياسية ومصالح
األحزاب أكثر مما تتحكم فيها املبادئ والقواعد الدستورية.
من جهة ثانية ،ميكن جت��اوز ق��رارات القضاء الدستوري عن طريق
تعديل الدستور مبا يتالءم مع النص القانوني الذي جرى إبطاله ،اي تطويع
الدستور لصالح القانون ،وهذا ما جرى في عدة دول ،منها الواليات املتحدة
األميركية حيث ان سبعة تعديالت دستورية ،من أصل سبعة و عشرين تعدي ً
ال،
اعتمدت كردة فعل على قرارات صادرة عن احملكمة الفدرالية العليا .وهذا
الواقع ال ميكن جتاوزه اال اذا اعتبرت اجلهة املناط بها النظر في دستورية
القوانني ان هناك مبادئ ما فوق الدستور ،principes superconstitutionnels
تهتدي اليها من خالل تفسير الدستور نفسه ،فتنظر ليس فقط في دستورية
القوانني العادية ،امنا في دستورية القوانني الدستورية أيضاً ،بحيث متارس
املرجعية املناط بها النظر في دستورية القوانني رقابة على تعديل الدستور،
وهذا ما قامت به على سبيل املثال احملكمة العليا في الهند.
إن العالقة ب�ين القضاء ال��دس�ت��وري وال�ب��رمل��ان ،تتطال ،جلهة تنفيذ
قرارات القضاء الدستوري ،السلطة التنفيذية ،ألن ابطال القوانني قد يرتد
عليها ويسبب لها حرجاً .وهذا ما حدث في جمهورية مصر العربية عندما
ات �خ��ذت احمل�ك�م��ة ال��دس�ت��وري��ة العليا ق���راراً ف��ي  1990/5/19ق�ض��ى بعدم
دستورية امل��ادة اخلامسة مكرر من القانون رقم  38لسنة  ،1972في شأن
مجلس الشعب وفقاً لتعديلها بالقانون رقم  118لسنة  ،1986وما قضى به
تبعاً لذلك من بطالن انتخاب مجلس الشعب الذي كان قائماً آنذاك ،أي أثناء
ص��دور احلكم ،واعتباره باط ً
ال منذ تكوينه مع االع�ت��داد مبا ص��در عنه من
تشريعات وحملها على محمل الصحة ،اال اذا ثبت ان بها عواراً دستورياً يجيز
احلكم بعدم دستوريتها.
اجلدير بالذكر ان املادة التي جرى ابطالها تنص على انه يكون لكل
دائرة انتخابية عضو واحد يتم انتخابه عن طريق االنتخاب الفردي ،ويكون
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انتخاب باقي األعضاء املمثلني للدائرة عن طريق االنتخاب بالقوائم احلزبية.
وهذا النص م ّيز بني املرشحني غير املنتمني إلى األحزاب واولئك املنتمني إلى
األحزاب ،وهذا ما ادى إلى اخالل بحق املواطنني غير املنتمني ألحزاب سياسية
في الترشح على قدم املساواة ،وعلى أساس تكافؤ الفرص ،مع باقي املرشحني
من أعضاء االحزاب السياسية .وهو إخال ٌل أدى إلى التمييز بني الفئتني من
املرشحني في املعاملة القانونية وفي الفرص املتاحة للفوز بالعضوية ،متييزاً
قائماً على أساس اختالف اآلراء السياسية ما يشكل مخالفة للمواد  8و 40
و  62من الدستور ويستوجب القضاء بعدم دستوريتها.
اث� ��ار ه���ذا ال� �ق ��رار ح �س��اس �ي��ة ال �س �ل �ط �ت�ين ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة والتنفيذية
واستنكارهما ،فاحملكمة الدستورية هي التي ستحكم البالد وهي التي تقرر
بإرادتها حل السلطة التشريعية .وهذا ما أدى إلى اثارة اجلدل بشأن تنفيذ
قرار احملكمة الدستورية .وقد كان الدستور املصري ينص آنذاك على ان قرار
حل مجلس الشعب يجب ان يقترن باستفتاء املواطنني ،ولكن هل يجوز اجراء
استفتاء على قرار احملكمة الدستورية ؟
لقد رأى الدكتور يحي اجلمل ض��رورة م��راع��اة حساسية السلطتني
التشريعية والتنفيذية ،ولكن دون اج��راء استفتاء على تنفيذ حكم احملكمة
الدستورية ألن رف��ض ح��ل مجلس الشعب ف��ي االستفتاء ي��ؤدي إل��ى مشاكل
دستورية ال حل لها .فاقترح صدور قرار عن رئاسة اجلمهورية ،يستند إلى
املادة  73من الدستور التي جتعل رئيس اجلمهورية حكماً بني السلطات ،كما
يستند إلى حكم احملكمة الدستورية العليا ،وينص على اعتبار مجلس الشعب
منح ً
ال ،وعلى دعوة الناخبني إلى انتخاب مجلس جديد .غير ان هذا الرأي لم
يلق استجابة لدى السلطة التنفيذية ،وتقرر اجراء استفتاء على حل املجلس
وجاءت نتيجة االستفتاء كما كان متوقعاً بحل املجلس ،وعلى ذلك صدر قرار
حله والدعوة إلى انتخابات جديدة (((.
(((

الدكتور يحي اجلمل« ،العالقة بني سلطة التشريع وسلطة الرقابة على دستورية القوانني»،
محاضرة ألقيت في اجلزائر في  31تشرين األول (أكتوبر)  ،2009في ندوة املجلس
الدستوري اجلزائري.
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ه��ذا احلكم الشهير ال��ذي ص��در ع��ن احملكمة الدستورية العليا في
جمهورية مصر وطريقة تنفيذه ي��دالن على مستوى احلساسية بني القضاء
الدستوري والسلطتني التشريعية والتنفيذية ،وعلى ض��رورة ايجاد املخارج
التي تضمن تنفيذ قرارات القضاء الدستوري.
م��ن ج�ه��ة ث��ال�ث��ة ،مي�ك��ن ال��ذه��اب أب�ع��د م��ن ذل��ك وتقليص صالحيات
القضاء الدستوري ،من خ�لال تعديل الدستور غير ان تعديل الدستور مير
ع��ادة بآلية معقدة ،ويتطلب أكثرية برملانية موصوفة ،واستفتا ًء شعبياً في
معظم األنظمة ،ما يجعل جتاوز قرارات املجلس الدستوري من قبل البرملان
أمراً صعب املنال.
6
القضاء الدستوري وصون البرملان
اذا كانت العالقة بني القضاء الدستوري والبرملان قد اتسمت منذ
نشأتها باحلساسية ال�ش��دي��دة ،وبلغت أح�ي��ان�اً ح��د امل��واج�ه��ة املكشوفة ،فان
القضاء الدستوري في صونه للدستور ،يعزز دور البرملان كمؤسسة معبرة
عن ارادة الشعب والسيادة الوطنية ،كما يرسخ الدميقراطية من خالل صون
احلقوق واحلريات األساسية .وهذا يتحقق من خالل األدوار التي يقوم بها
القضاء الدستوري على مستويات أربعة ،تتمثل في تصحيح اخللل في التوازن
داخل البرملان ،ومنع البرملان من التخلي عن صالحيته في التشريع للسلطة
التنظيمية ،وتوسيع نطاق مجال التشريع املناط بالبرملان ،واالسهام في رفع
مستوى اداء البرملان .وهذه أمور تأتي كلها لصالح البرملان عن طريق القضاء
الدستوري.
 - 1تصحيح اخللل داخل البرملان :اخللل داخل البرملان بني أكثرية
برملانية ،تنبثق منها احلكومة ،وتتح ّكم بالقرار داخل السلطتني االشتراعية
واالجرائية ،وأقلية برملانية معارضة ،ال تستطيع ان تشارك في القرار عملياً
لكونها أقلّية ،ه��ذا اخللل يتطلب وج��ود مرجعية دستورية تستطيع األقلية
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ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال��رج��وع ال�ي�ه��ا مل�ن��ع األك �ث��ري��ة م��ن الهيمنة ع�ل��ى م �ق��درات احلكم،
واحليلولة دون حتول الدميقراطية إلى ديكتاتورية األكثرية .فالديكتاتورية
نقيض الدميقراطية ولو جاءت باسم األكثرية ،ألن الدميقراطية ليست حكم
األكثرية وحسب ،امنا احلكم الذي حتترم فيه احلقوق واحلريات األساسية
مبا فيها حقوق وحريات األقلية .وكل من يصل إلى السلطة ،وكما كان يقول
مونتسكيو ،يجد نفسه مدفوعاً لتجاوز حد السلطة ،واذا كان مونتسكيو قد
رأى ان العالج يكون بالفصل والتوازن بني السلطتني االشتراعية واالجرائية،
فإن عملية الفصل والتوازن هذه باتت نظرية ،في العديد من األنظمة ،ولم يعد
لها تأثير فعلي في ضبط اداء املؤسسات الدستورية ،مبا فيها اداء البرملان
نفسه ،لذلك يقوم القضاء الدستوري بدور ضامن حلقوق األقلية البرملانية
املعارضة التي تستطيع اللجوء اليه ،وينبغي ان يعطى لها هذا احلق من خالل
التوسع في حق مراجعة القضاء الدستوري ،لكي يتمكن من النظر في القوانني
التي قد تتعارض نصوصها مع الدستور ،وبخاصة مع الضمانات الدستورية
للحقوق واحلريات األساسية .ومن املعلوم ان استراتيجية مراجعة القضاء
الدستوري رهن بالظروف السياسية إلى ٍ
حد بعيد.
 - 2حماية البرملان نفسه :وظيفة التشريع مناطة بالبرملان ،وينبغي
ان ميارسها كاملة ويذهب فيها حتى النهاية ،فال يجوز له وضع قوانني ناقصة،
يترك للسلطة التنظيمية مهمة اكمالها عن طريق املراسيم ،وبخاصة القوانني
التي ترعى احلقوق واحل��ري��ات األساسية وك��ل ما له عالقة بها ،فأمر هذه
احلقوق واحلريات ال يجوز حتويله من البرملان إلى السلطة االجرائية .وهذا
اذا ما حدث يؤدي إلى تخلي البرملان عن جزء من دوره ،كما يؤدي إلى قطع
الطريق على القضاء الدستوري واحليلولة دون ممارسة رقابته على نصوص
تضعها السلطة التنظيمية بدالً من ان تضعها السلطة االشتراعية ،ما يقلص
دور القضاء الدستوري في صون احلقوق واحلريات األساسية ودور البرملان
في التشريع.
ال�ق�ض��اء ال��دس �ت��وري عندما يبطل ن�ص�اً ق��ان��ون�ي�اً ،ت��رك فيه املشترع
للسلطة التنظيمية مهمة القيام مبا كان ينبغي على البرملان القيام به ،يؤدي
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دوراً في حماية البرملان من نفسه.
وهذا ما درج عليه املجلس الدستوري الفرنسي بالنسبة ملا يعبر عنه
بالفرنسية مبصطلح .((( incompétences négatives
 - 3رفع مستوى اداء البرملان :لقد لعب القضاء الدستوري دوراً
أساسياً في رفع مستوى النقاش في البرملان ،فاملبادئ والقواعد التي متخضت
عنها اجتهاداته ألزمت البرملانيني بالتقيد بها وباملبادئ والقواعد الدستورية،
إلى جانب التزامهم بارضاء ناخبيهم وال��رأي العام .وه��ذا ما شكل عنصراً
ايجابياً في مجال تطوير االداء البرملاني.
 - 4توسيع ن��ط��اق ص�لاح��ي��ات ال��ب��رمل��ان ف��ي ال��ت��ش��ري��ع :يستطيع
ال�ق�ض��اء ال��دس �ت��وري اص�ل�اح اخل�ل��ل ف��ي ال �ت��وازن ب�ين السلطتني االشتراعية
واالجرائية ،ولو جزئياً ،لصالح البرملان .وهذا ما حدث في فرنسا مع تطور
اجتهادات املجلس الدستوري الفرنسي ،بهدف تقوية البرملان ،وذلك من خالل
متدد نطاق عمله في التشريع ،بعد ان حصره دستور اجلمهورية اخلامسة ،في
اطار ما سمي بالبرملانية املعقلنة  ،parlementarisme rationaliséمبا ورد في
املادة  34منه .فاملجلس الدستوري الذي أنشئ في األساس ،في اجلمهورية
اخلامسة ،كاداة لضمان التقيد بتقاسم الصالحيات بني السلطتني االشتراعية
واالجرائية ،في مجال التشريع ،لعب دوراً أساسياً في توسيع نطاق صالحيات
البرملان ،وهو دور قبلت به احلكومة ،على ما يبدو ،ألنها لم تعمد بشكل منتظم
إلى استخدام صالحيتها الواردة في املادة  41من الدستور.
هذا التطور في اجتهادات القضاء الدستوري يدعو إلى التساؤل حول
ما اذا كان بإمكان القضاء الدستوري القيام ب��دور على مستوى حتقيق حد
أدنى من التوازن بني السلطتني اإلشتراعية واإلجرائية في األنظمة العربية
التي تهيمن فيها الثانية على األول��ى ،وجتيز لنفسها التشريع في الظروف
االستثنائية وفي الفترات التي ال يكون فيها البرملان في دورة انعقاد .اإلجابة
على ه��ذا التساؤل ليست باألمر السهل ،نظراً الرتباط القضاء الدستوري
(((

Yann Aguila, Le Conseil constitutionnel et la philosophie du droit, LGDJ, P a

ris, 1993, p. 75
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باملناخ السياسي ،وبطبيعة السلطة القائمة ،وباملرتكزات السوسيوسياسية
القائمة عليها ،وبشكل ع��ام بطبيعة النظام السياسي وم��وازي��ن القوى التي
حتكم اداءه.
< < <
تقدم ان القضاء الدستوري ،في األنظمة الدميقراطية،
نستنتج مما ّ
هو حجر ال��زاوي��ة في بناء دول��ة احل��ق ،نظراً للدور ال��ذي يقوم به في ضبط
عملية التشريع في اط��ار املبادئ والقواعد التي نص عليها الدستور .وهذا
ال��دور يتكامل مع دور البرملان ويكرس شرعيته .فشرعية البرملان تقوم على
عنصرين أساسيني ،هما انبثاق سلطته من الشعب ،مصدر السلطات ،عبر
انتخابات حتقق متثي ً
ال صحيحاً وعادالً ،والتزام البرملان في اداء مهامه باملبادئ
والقواعد التي نص عليها الدستور ،فال شرعية خارج االلتزام باحترام الدستور.
والقضاء الدستوري هو احلامي لهذه الشرعية البرملانية ،من خالل دوره في
بت دستورية قانون االنتخاب والطعون النيابية ،ودستورية القوانني .ومن دوره
ّ
في حماية هذه الشرعية يستمد شرعية ،تترسخ بقدر ما يقوم باملهام املناطة
به في الدستور على أكمل وجه ،وبخاصة حماية احلقوق واحلريات.
واذا ك��ان النظر في دستورية القوانني العادية مسلماً به بعامة وال
يثير ج��دالً ف�ق�ه�ي�اً ،ف��إن ال�ن�ظ��ر ف��ي دس�ت��وري��ة ال�ق��وان�ين ال��دس�ت��وري��ة م��ن قبل
القضاء ال��دس�ت��وري ه��و موضع خ�لاف ،ويثير الكثير م��ن االع�ت��راض��ات لدى
البرملانيني ،كما ينقسم حوله فقهاء القانون الدستوري بني مؤيد ومعارض،
ولكن على درج��ات متفاوتة .فالبعض يعتبر ان البرملان عندما يقول بتعديل
ال��دس�ت��ور ،بصفته سلطة تأسيسية ذات س�ي��ادة ،ال يجوز ان تقوم مبراقبته
سلطة مؤسسة هي سلطة القضاء الدستوري ،تضع نفسها فوق البرملان ،وتبت
قرارات اتخذها بشأن تعديل الدستور ،بينما يرى البعض اآلخر ان البرملان
يعدل الدستور ،بصفته سلطة تأسيسية مشتقة من السلطة التأسيسية
عندما ّ
األساسية التي وضعت الدستور ،البد له من مراعاة التوجهات األساسية التي
ُوضع الدستور في إطارها ،لكي يأتي التعديل الدستوري منسجماً معها .وهذا
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يفترض اناطة رقابة القوانني الدستورية باجلهة التي أُنشئت من أجل فرض
احترام الدستور ،أي القضاء الدستوري.
من ناحية ثانية ،يشكل تنفيذ قرارات القضاء الدستوري حرجاً ،ليس
فقط للبرملان امنا أيضاً للسلطة التنفيذية ،ألن قرارات اإلبطال التي تصدر
عنه ق��د تطال نصوصاً قانونية تقف احلكومة وراءه ��ا .واذا ك��ان باإلمكان
االلتفاف أحياناً على هذه القرارات من خالل تعديل الدستور ،فإن ذلك يدعم
الرأي املساند لصالحية القضاء الدستوري بشأن النظر في دستورية تعديل
الدستور.
مهما يكن اجل��دال ح��ول العالقة ب�ين القضاء ال��دس�ت��وري والبرملان،
فإنه م��ن امل��ؤك��د ان القضاء ال��دس�ت��وري يقوم مب�ه� ٍ�ام ع��دي��دة تأتي ف��ي صالح
البرملان ،و في طليعتها ص��ون شرعية البرملان ،واحل�ف��اظ على ال�ت��وازن في
أدائ��ه بني األكثرية واملعارضة ،ورف��ع مستوى هذا األداء .واذا بدا ان هناك
تنافساً او تناحراً بني البرملان من جهة ،واحملاكم واملجالس الدستورية من جهة
أخرى ،فإن األزمة في العالقة بني الطرفني قد تنشأ أحياناً ويتم جتاوزها،
ألن مقتضيات الدميقراطية ،مبفهومها احلديث ،تتطلّب تكام ً
ال بني األدوار
التي تقوم بها السلطة االشتراعية والقضاء الدستوري والسلطات الدستورية
األخرى .وتبقى القضية مرهونة بالدميقراطية ،ليس كنظام سياسي وحسب،
بشكل عام.
امنا كنهج في ممارسة السلطة والسياسة
ٍ

3
احلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية
من منظور دستوري
الدكتور عصام سليمان
رئيس املجلس الدستوري

إرتبط مفهوم احلقوق مبعطيات موضوعية وذاتية وايديولوجية ،وتطور
في سياق التطور التاريخي للمجتمعات البشرية ،حتت تأثير أح��داث ،أدت
إلى حت��والت عميقة في بنيتها ،فنشأت احلقوق السياسية ومن ثم اكتسبت
مضموناً اختلف عن مضمونها األس��اس��ي ،وأفسحت في املجال أم��ام نشوء
احلقوق االقتصادية واالجتماعية ،بعد ان وقفت عائقاً في طريقها ،وذلك
نتيجة تبدل املعطيات والظروف والتحول في املفاهيم.
هذه التحوالت تركت أثرها على األنظمة السياسية ،وعلى البنية الدستورية
في الدولة ،وعلى الضمانات التي أحيطت بها احلقوق .فالقانون لم يعد يع ّبر عن
االرادة العامة والسيادة مباشرة ،كونه نتاج البرملان ،ممثل الشعب ،اال اذا جاء
متطابقاً والدستور الذي يعبر عن االرادة العامة والسيادة مباشرة ،ويأتي في رأس
تراتبية القواعد والنصوص .فهو القانون األسمى في الدولة .والضمانة الدستورية
للحقوق أصبحت أهم من الضمانة القانونية ،وصونها بات رهناً بالقضاء الدستوري.
وال قيمة ،ألي حق معترف به ومضمون دستورياً اال بقدر ما يستطيع املواطن التمتع
به ،لذلك البد من سياسات تؤدي إلى حتقيق الشروط املادية للتمتع باحلقوق ،لكي
حقوق نظرية.
تتحول احلقوق إلى واقع وال تبقى مجرد
ٍ
نتناول في هذه الدراسة احلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والعالقات القائمة في ما بينها ،وضماناتها الدستورية ،والواقع الدستوري
لهذه احلقوق في اجلمهورية اللبنانية.
403
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1
احلقوق السياسية
نشأت احلقوق السياسية في سياق صراع الشعوب املناضلة من أجل
كرامتها في مواجهة األنظمة امللكية املطلقة .وق��د أدى ه��ذا ال�ص��راع ،على
امتداد مراحل طويلة ،إلى انتزاع احلقوق السياسية وتدوين االعتراف بها
في وثائق تاريخية .أبرزها ،في بريطانيا «املاغناكرتا»  Magna cartaو«البيل
أوف راي��ت»  ،Bill of Rightsوف��ي ال��والي��ات املتحدة األميركية وثيقة اعالن
االستقالل في العام  ،1776وفي فرنسا اعالن حقوق االنسان واملواطن للعام
 .1789واالعتراف بهذه احلقوق انتصار للفرد في مواجهة السلطة املطلقة
التي ال تقيم وزناً حلقوق األفراد وتنكر وجودها .وقد أكدت هذه الوثائق ان
لألفراد حقوقاً طبيعية ال يجوز التنازل عنها ،وان هدف اي تنظيم سياسي
ينبغي ان يكون احلفاظ على هذه احلقوق وعدم املساس بها.
إن الفلسفة الليبرالية الكالسيكية التي شكلت القاعدة الفكرية لهذا
التطور طبعت احلقوق بالنزعة الفردية ،فاحلقوق هي معطى طبيعي ،واإلنسان
ولد حراً ،وال يجوز انتهاك حريته وحقوقه الطبيعية ،لذلك ال يجوز ان تتدخل
الدولة في شؤونه ،فتدخلها يعرض حريته وحقوقه لالنتهاك .وهكذا وضع
ال�ف��رد ف��ي مواجهة ال��دول��ة ،ونشأ حقه السياسي م��ن أج��ل ممارسته بهدف
حماية نفسه من الدولة وتعسف سلطتها .فاملشاركة السياسية في السلطة،
وه��ي أب��رز احل�ق��وق السياسية ،غايتها منع السلطة م��ن التدخل ف��ي شؤون
املواطنني وحصر مهام الدولة في توفير األمن واالستقرار.
هذه الرؤية السياسية تأثرت باملفهوم االقتصادي لليبرالية القائم على
مبدأ «دع��ه يعمل دع��ه مي��ر» ،فالتنافس احل��ر ف��ي امل�ج��ال االق�ت�ص��ادي يحقق
االزدهار ،ويؤدي إلى ايصال كل فرد إلى حقوقه ويعمم البحبوحة في املجتمع،
ومبدأ التنافس في االقتصاد انسحب على التنافس في السياسة وجعله خاضعاً
له .فاملشاركة السياسية التي متر عبر االنتخابات قيدت بشروط حصرت احلق
في االنتخاب الذي هو حق سياسي ،بفئات محددة من الشعب ،تبعاً للطبقة
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التي تنتمي اليها .فالليبرالية الكالسيكية ،وان خطت خطوة متقدمة على طريق
االعتراف باحلقوق ،قيدت احلقوق السياسية ،بسبب منطلقاتها االقتصادية،
وأعاقت الدميقراطية املبنية على احلرية واملساواة في ٍآن معاً .لم تستوعب
الليبرالية الكالسيكية الدميقراطية اال تدريجاً ،وحتت تأثير نضال الطبقات
الشعبية ،فجرى التوسع في منح احلق باالقتراع إلى أن أصبح عاماً ،كما جرى
االعتراف باحلقوق السياسية األخرى ألبناء املجتمع كافة.
أما احلقوق االقتصادية واالجتماعية فلم تكن واردة عند الليبرالية
الكالسيكية ألن املبادرة الفردية والتنافس احلر كفيالن بايصال كل فرد إلى
حقوقه وتعميم املنفعة.
إن الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر وما رافقها من ٍ
ترد في
أوضاع الطبقات الفقيرة ،وزيادة ثروات الطبقة البرجوازية ،أ ّكد عدم صحة
ما ذهبت اليه الليبرالية الكالسيكية ،وضرورة تدخل الدولة بغية ايجاد ٍ
حد
مقبول من التوازن في املجتمع ،من خالل حماية الطبقات الفقيرة وتوفير
الرعاية االجتماعية لها ،وتخفيف حدة الصراع الطبقي .وحتت تأثير ضغط
النقابات العمالية واحلركات الشعبية ذات التوجهات اإليديولوجية االشتراكية،
اضطرت الليبرالية الكالسيكية بالقبول بتدخل الدولة في الشأنني االقتصادي
واالج �ت �م��اع��ي ،ش��رط اال ي ��ؤدي إل��ى ال�ق�ض��اء ع�ل��ى امل �ب��ادرة ال �ف��ردي��ة وحرية
التنافس ،وذلك من أجل ايجاد حل للمشاكل االجتماعية املتفاقمة ،ومتكني
الليبرالية من التغلب على األزمة الناجمة عن منطلقاتها الفكرية ،فتحولت من
ليبرالية كالسيكية إلى نيوليبرالية ،وفتح الباب أمام االعتراف بحقوق جديدة
للمواطنني هي احلقوق االقتصادية واالجتماعية.
م��ن جهة أخ��رى ،أدت ال�ت�ح��والت التي نتجت ع��ن ال�ث��ورة الصناعية،
إلى منو التيارات اإلشتراكية ،ونشوء اإليديولوجية املاركسية التي ذهبت في
اجتاه معاكس لليبرالية متاماً ،فاحلقوق ليست بنظرها معطى طبيعياً والناس
ال ي��ول��دون أح ��راراً ،امن��ا مكبلني بشبكة م��ن ال�ع�لاق��ات املجتمعية ،وبخاصة
االقتصادية ،التي جتعلهم أسرى هذه العالقات ،مست َغلني من قبل من ميتلك
وسائل االنتاج ،فاحلرية واحلقوق ال ميكن الوصول اليها اال بالتحرر من القيود
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التي تكبل الفرد ،وفي طليعتها القيود الناجمة عن االستغالل االقتصادي،
فالناس يكتسبون احلرية واحل�ق��وق ،بالنضال واالنعتاق من االستغالل ،عن
طريق الثورة .واألولوية ليست للفرد امنا للطبقة ،فالبروليتاري ال ميكن ان
يصل إلى حقوقه بقواه الفردية ،امنا من خالل قوة طبقة البروليتاريا .والدولة
ال ميكنها ان تكون سوى أداة قمع طبقي ألنها نشأت بفعل الصراع الطبقي.
واألولوية في ظل حكم البروليتاريا هي للحقوق االقتصادية واالجتماعية وليست
للحقوق السياسية ،ألن احلقوق السياسية في مجتمع اشتراكي ينبغي ان توجه
في االجتاه الذي يخدم أهداف الثورة االشتراكية وفق مبادئ املاركسية ،فال
حرية للبرجوازية في مجتمع إشتراكي ،كما انه ال حرية للبروليتاريا في مجتمع
برجوازي .واحلقوق االقتصادية واالجتماعية ال ميكن الوصول اليها من خالل
االعتراف بها في نص قانوني ،امنا من خالل تغيير عالقات االنتاج وتأميم
وسائل االنتاج ،أي حتويل االقتصاد من إقتصاد حر إلى إقتصاد موجه.
هكذا يبدو أن أح��داث �اً تاريخية دفعت ب��اجت��اه االع �ت��راف باحلريات
واحلقوق ،غير ان املفاهيم تناقضت بسبب االختالفات اإليديولوجية.
2
احلقوق االقتصادية واالجتماعية
لقد أكدت األحداث أنه ال ميكن النظر إلى االنسان ككائن مجرد له
حقوق مرتبطة بكيانه .فاالنسان يعيش وسط مجتمع ،يرتبط به بنسيج من
العالقات غير املتوازنة ،جلهة املوقع الذي يشغله في سلم العالقات املجتمعية،
ما يؤدي إلى عدم مساواة في احلقوق بني األفراد ،اذا ما تركت األمور دون
تنظيم ،بحجة احلفاظ على احلرية .فاحلرية املطلقة تقضي على املساواة
في احلقوق ،لذلك كان ال ب ّد من ح��دود تقف عندها احلرية ،فحدود حرية
الفرد حرية اآلخرين وحقوقهم واالنتظام العام ،فال جتوز التضحية بحرية
وحقوق اي فرد في املجتمع لصالح فرد آخر ،كما ال جتوز التضحية باالنتظام
العام ،ألن ذلك يؤدي إلى الفوضى التي تطيح باحلريات واحلقوق كما ال جتوز
التضحية باحلقوق حلساب االن�ت�ظ��ام ال�ع��ام .م��ن هنا ض��رورة احل�ف��اظ على
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ت��وازن بني حقوق املواطنني من جهة ،وبني هذه احلقوق واالنتظام العام من
جهة أخرى .وعدم التوازن بني أطراف العالقات في املجتمع ،وبخاصة على
املستويني االقتصادي واالجتماعي ،البد من معاجلته ،حفاظاً على اإلنتظام
وحلد معني من املساواة والتكافؤ
العام وبالتالي االستقرار ،وصوناً للحقوق
ٍّ
بني أبناء املجتمع ،وذلك مبنح املواطنني حقوقاً اقتصادية واجتماعية ،حتقق
العدالة وتضع حداً للظلم االجتماعي ولو جزئياً.
واذا كانت الثورة الصناعية قد فتحت الباب أمام ظهور هذه احلقيقة
التي دفعت الدولة باجتاه االعتراف بحقوق اقتصادية واجتماعية للمواطنني ،فإن
األحداث التي شهدها العالم في القرن العشرين ،وبخاصة احلربني العامليتني
األولى والثانية وما نتج عنهما من ٍ
ترد في األوضاع االقتصادية واالجتماعية،
واألزمة االقتصادية واملالية في العام  ،1929ومن ثم أزمة التضخم املالي في
السبعينيات من القرن املنصرم ،قادت الدولة إلى مزيد من التدخل في املجالني
االقتصادي واالجتماعي ،حفاظاً على التوازن في املجتمع .واذا كان تضخم
دور الدولة وما نتج عنه من أعباء ،قد دفع في الثمنينيات والتسعينيات باجتاه
تقليص هذا ال��دور ،وتخلي القطاع العام عن بعض املرافق للقطاع اخلاص،
في اطار سياسة اخلصخصة وحترير التجارة ،فإن األزمة املالية التي ضربت
العديد من الدول في العام  ،2008والتزال تفاعالتها السلبية مستمرة ،أكدت
ان��ه ال يجوز للدولة ان تستقيل من وظيفتها في ضبط النشاط االقتصادي
واملالي ،وذلك حفاظاً على التوازن العام ،وصوناً حلقوق املواطنني ،ومن أجل
قيادة عملية التنمية االقتصادية ،ودفعها في االجتاه الصحيح.
ووس��ع دائرة
بدل مفهوم الدولة في األنظمة الليبرالية
هذا التحول ّ
ّ
وظ��ائ�ف�ه��ا فتحولت إل��ى دول��ة رع��اي��ة ،وع�م��ق م�ف�ه��وم ال��دمي�ق��راط�ي��ة ف�ل��م تعد
تقتصر على املضمون السياسي ،املتمثل باحلقوق السياسية ،كاحلق بالتعبير،
واالن�ت�خ��اب ،واملشاركة السياسية ،واحل��ق بالتنظيم والتجمع ،امن��ا جتاوزت
املضمون السياسي إل��ى املضمون االق�ت�ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي ،املتمثل باحلق
بالعمل ضمن ش��روط مالئمة ،واحل��ق بالسكن ،واحل��ق بالطبابة واالستشفاء
والتعلم والرعاية االجتماعية وغير ذلك من حقوق .وأصبح على الدولة ان
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تضمن هذه احلقوق ،وتعتمد السياسات التي متكن املواطن من التمتع بها .وبدا
من التجربة ان حقوق االنسان في بعدها السياسي واالقتصادي واالجتماعي
وح��دة ال تتجزأ .فاحلقوق السياسية ،املعترف بها في الدساتير والقوانني،
ال قيمة لها اال بقدر ما تتوافر الشروط املادية التي متكن الفرد من التمتع
بحقوقه عمليا ،وتوفير املستوى املعيشي الالئق الذي ال يتحقق اال من خالل
التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية .كما ان توافر ه��ذه األخ�ي��رة في
غياب احلقوق السياسية ،يؤدي إلى االنتقاص من انسانية االنسان بحرمانه
من حقه بالتعبير واملشاركة السياسية ،والتنظيم السياسي وحرية املعتقد
ه��ذا ال�ت�ح��ول ف��ي املفاهيم أدى إل��ى حت��ول ف��ي مفهوم امل�ش��ارك��ة في
السلطة ،فلم تعد ،كما كانت مع الليبرالية الكالسيكية ،مشاركة من أجل منع
السلطة من التدخل في شؤون املواطنني ،امنا أصبحت وسيلة حلمل السلطة
على توفير شروط العيش الكرمي.
إن احلقوق على اختالفها البد من ضمانة لها .والضمانة األهم هي
الضمانة الدستورية.
3
الضمانة الدستورية
الضمانة الدستورية هي أهم الضمانات على مستوى املنظومة القانونية
في الدولة ،كون الدستور يأتي في رأس تراتبية القواعد والنصوص .واستقرار
القاعدة القانونية رهن مبوقعها في هذه التراتبية ،فالضمانة الدستورية أكثر
استقراراً وثباتاً من الضمانة القانونية ،ألن تعديل الدستور أكثر صعوبة من
تعديل القانون ،ومير بآلية معقدة ،تتطلب موافقة أكثر من جهة دستورية،
وأحياناً تتطلب موافقة الشعب مصدر السلطة وصاحب السيادة .فالقواعد
الدستورية سيدة املنظومة القانونية على مستوى الدولة .واالعتراف باحلقوق
في نص دس�ت��وري يشكل أق��وى الضمانات لهذه احل�ق��وق ،فلصياغة نصوص
الدستور أهمية كبرى وحاسمة بالنسبة لضمان احلقوق واحلريات .وهي ضمانة
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ترتبط باالرادة السياسية لواضعي الدستور ،وبتوجهات القوى املؤثرة.
الضمانة الدستورية على أهميتها تبقى عرضة ألهواء القوى السياسية
والظروف والتحوالت .فالنصوص الدستورية قابلة للتعديل ،والدستور ينص
على آلية تعديله ،وال يجوز إلغاء مبدأ تعديل الدستور ،فذلك غير منطقي
كون الدستور يع ّبر عن االرادة العامة ،وهي ارادة خاضعة للتغيير ،فالظروف
وامل�ع�ط�ي��ات ت�ت�ب��دل ،وال��دس �ت��ور يُ �ع� ّ�دل ف��ي ض��وئ�ه��ا ،وع��دم م�س��اي��رة الدستور
للمستجدات ،يهدد النظام بالسقوط.
بعض الدساتير وانطالقاً من ه��ذه احلقيقة ،ونتيجة التجربة التي
مرت بها الدول التي اعتمدتها ،ح ّرمت تعديل النصوص الدستورية الضامنة
للحقوق واحلريات األساسية ،لكي تبقى في مأمن من أي تعديل يؤدي إلى حتول
النظام ،بالطرق الدستورية ،من نظام دميقراطي إلى نظام قمعي استبدادي.
ويأتي في طليعة هذه الدساتير القانون األساسي ألملانيا ،املعتمد في العام
 1949والي��زال معموالً به ،فقد نصت املادة  79منه في فقرتها الثالثة ،على
منع أي تعديل للمبادئ الواردة في املواد من الرقم واحد حتى الرقم  20التي
تتناول كرامة الكائن البشري ،واحلرية الشخصية ،واملساواة أمام القانون،
وحرية املعتقد ،وحرية اب��داء ال��رأي ،وحقوق العائلة ،واحلق بالتعلم ،وحرية
التجمع والتنظيم ،واحل��ق بسرية التخابر ،واحل��ق بالتجول واالقامة ،وحرية
اختيار املهنة ومنع األشغال الشاقة ،واحل��ق بحرمة املنزل ،واحل��ق بالتملك
واإلرث ،وحق اللجوء ،وحقوق أخرى .كما ان دستور البرتغال فرض في املادة
 288على السلطة املوجلة بتعديله احترام احلقوق واحلريات والضمانات التي
منحها للمواطنني ،ونص في امل��ادة  18على ان القواعد الدستورية املتعلقة
باحلقوق واحلريات تطبق مباشرة ،أي دون نص قانوني ،وتفرض نفسها على
الكيانات العامة واخلاصة في الدولة.
وبغض النظر عن ضرورة صون الضمانات الدستورية للحقوق ،وحمايتها
من اي تعديل يقلص من فاعليتها ،فإن هذه الضمانات تأخذ طريقها للتنفيذ
عن طريق قوانني تضعها السلطة االشتراعية ،وينبغي ان تأتي متطابقة مع
هذه الضمانات ،فحرية املشترع تقف عند احلدود التي رسمها له الدستور،
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وال يجوز ان تتجاوزها ،فالقانون الذي يقره البرملان ال يعبر عن االرادة العامة
اال اذا التزم باحترام الدستور .من هنا ضرورة صون الضمانات الدستورية
من خالل مرجعية دستورية ،تنظر في مدى احترام املشترع هذه الضمانات،
ويكون لها صالحية ابطال اي نص قانوني مخالف للدستور .هذه املرجعية
هي القضاء الدستوري.
والسؤال الذي يطرح نفسه يتعلق مبدى فاعلية القضاء الدستوري في
صون احلقوق واحلريات التي ضمنها الدستور.
فاعلية القضاء الدستوري رهن بأمور عدة ،من بينها قدرته على وضع يده
على القانون والنظر في دستوريته .ففي األنظمة التي تبت فيها احملاكم العادية
في دستورية القوانني ،ميكن ألي شخص ،انتهك القانون الضمانات الدستورية
حلقوقه ،ان يقيم دعوى أمام هذه احملاكم .أما في األنظمة املناط فيها النظر
بدستورية القوانني مبحاكم او مجالس دستورية ،من صالحياتها ابطال النص
القانوني املخالف للدستور ،فإن طرق مراجعة القضاء الدستوري تؤثر مباشرة
على فاعليته ،اذ انه في غالبية الدول ،يحصر احلق مبراجعة القضاء الدستوري
بجهات رسمية محددة ،وضمن مهلة زمنية .ولهذا أسباب تس ّوغه ،غير انه قد
يؤدي إلى وضع قوانني ،لم حتترم الضمانات الدستورية ،موضع التنفيذ ،ويصبح
القضاء العادي ملزماً باصدار أحكامه على أساسها.
هذه مشكلة جرت معاجلتها باعطاء املتقاضني حق إثارة عدم دستورية
قانون امام احملاكم العادية ،بغية رفع مباشرة القضية إلى القضاء الدستوري،
أو اعطاء الفرد احل��ق مبراجعة احملاكم الدستورية مباشرة .وه��ذا ما نص
عليه ال��دس�ت��ور االس�ب��ان��ي اذا ج��اء ف��ي امل��ادة  53منه ان��ه يحق لكل مواطن
حماية حقوقه املنصوص عليها في املادة  ،14مبراجعة احملاكم العادية ،وعند
االقتضاء مراجعة احملكمة الدستورية .كما ان القانون األساسي ألملانيا منح
األف��راد ،الذين يجدون ان السلطات العامة انتهكت حقوقهم األساسية ،حق
مراجعة احملكمة الدستورية الفيدرالية (املادة .)93
ان الضمانات الدستورية للحقوق السياسية واالقتصادية ،ترافقت والتطور
ال��ذي ح��دث في سياق التطور التاريخي ملفهوم حقوق االن�س��ان ،ف��إذا ما أخذنا
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النظام الفرنسي ،على سبيل املثال ،جند ان اعالن حقوق االنسان واملواطن للعام
 ،1789تضمن احلقوق السياسية واملدنية ،ولم ِ
يأت على ذكر احلقوق االقتصادية
واالجتماعية .لذلك عندما مت وضع دستور اجلمهورية الرابعة في العام ،1946
ومن أجل سد هذا النقص ،أضيف إلى اعالن حقوق االنسان واملواطن ،مقدمة
للدستور أكدت على احلقوق االقتصادية واالجتماعية فض ً
ال عن احلقوق السياسية
واملدنية التي جرى تعزيزها ،وأبرز هذه احلقوق االقتصادية واالجتماعية احلق
بالعمل ،واحلق بالتنظيم النقابي والدفاع عن حقوق العمال ،واحلق باإلضراب،
واحلق باملشاركة في حتديد شروط العمل ،وحق الفرد والعائلة بتوفير الشروط
الضرورية للنمو ،واحل��ق بالضمان االجتماعي والراحة وال��رف��اه ،واحل��ق بالتعلم
وبالتأهيل املهني .كما نصت مقدمة دستور العام  1946على ان مجانية التعليم
الرسمي وعلمانيته في جميع مراحل التعليم واجب على الدولة .وقد جاء دستور
اجلمهورية اخلامسة في العام  1958ليؤكد في مقدمته االلتزام بحقوق االنسان كما
نص عليها اعالن  1789ومقدمة دستور العام  .1946وهكذا تكاملت الضمانات
في الدستور الفرنسي .ان مقدمة الدستور جزء ال يتجزأ من الدستور ،واستند في
العديد من قراراته على اعالن  1789ومقدمة دستور .1946
من جهة ثانية ،وعلى الرغم من ان دستور اجلمهورية اخلامسة وسع
صالحيات السلطة االجرائية على حساب السلطة االشتراعية ،وحدد املجال
املتروك لهذه األخيرة في التشريع ،فقد حصر صالحية وضع القواعد املتعلقة
باحلقوق واحلريات العامة بالسلطة االشتراعية .وهذا مبدأ عام معتمد في
جميع األنظمة الدميقراطية ،ألن السلطة االجرائية جتنح عامة نحو تقييد
احلقوق واحلريات ،لذلك ينبغي ترك أمر تنظيم ممارستها للسلطة االشتراعية،
املمثلة املباشرة للشعب ،واملسؤولة أمامه .فض ً
ال عن االعتراف باحلقوق في
ن��ص دس �ت��وري ،ف��إن الضمانة ال��دس�ت��وري��ة األخ��رى ه��ي اعتماد م�ب��دأ الفصل
وال�ت��وازن بني السلطات ،كي ال تطغى سلطة على السلطات األخ��رى ،فذلك،
اذا ما حدث ،يؤدي إلى جنوح النظام نحو االستبداد ،واإلطاحة بالضمانات
الدستورية للحقوق واحلريات .واذا كانت املمارسة السياسية في العديد من
األنظمة ،وبخاصة البرملانية منها تذهب باجتاه استئثار أكثرية برملانية ،وغالباً
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حزبية ،بالسلطة على مستوى البرملان واحلكومة في ٍآن معاً ،ما يجعل الفصل
بني السلطات نظرياً ،وال قيمة عملية له ،فإن استقاللية السلطة القضائية تبقى
ضمانة احلقوق واحلريات ،كونها املرجع األخير ،كما ان القضاء الدستوري
يبقى الضامن لعدم جنوح األكثرية البرملانية والتشريع مبا يخالف الدستور،
وبخاصة جلهة ضمان احلقوق واحلريات في القوانني.
4
املبادئ الدستورية املتعارضة وضمانات احلقوق
احلقوق واحلريات ليست مطلقة ،فاالنسان يعيش في مجتمع ال غنى
له عنه ،لذلك يجب ان يحترم حقوق وحريات اآلخرين من جهة ،وضرورات
احلفاظ على انتظام حياة املجتمع ،وعدم دخوله في فوضى تودي به وبحقوق
وح��ري��ات امل��واط�ن�ين .واذا ك��ان ال��دس�ت��ور ق��د ضمن احل�ق��وق واحل��ري��ات ،ففي
املقابل توجد مبادئ ذات قيمة دستورية ،ال ميكن التفريط بها ،قد تتعارض
مع هذه الضمانات وحتد بالتالي منها .ويأتي في طليعة هذه املبادئ مبدأ
احلفاظ على االنتظام العام ،ومبدأ ضرورة استمرارية املرفق العام.
ان الدساتير التي ضمنت احلقوق واحلريات نصت على ممارستها في
اطار القوانني التي تنظمها ،وبعضها أكد صراحة ضرورة عدم تعارض ممارسة
هذه احلقوق مع النظام العام ،فجاء في الدستور اللبناني ،على سبيل املثال،
بشأن حرية اقامة الشعائر الدينية ،ان الدولة تكفل هذه احلرية على ان ال يكون
في ذلك اخالل في النظام العام .ما يعني ان الدستور ترك للسلطة االشتراعية
صالحية وضع احلدود للحقوق واحلريات املعترف بها في الدستور .وهذه احلدود
تأتي نتيجة التوفيق بني مبادئ دستورية متعارضة ،تبعاً لكل حالة مطروحة أمام
املشترع .واملطلوب ان تراعي هذه احلدود ضرورة احلفاظ على احلقوق واحلريات
واالنتظام العام او استمرارية املرفق العام أو أي مبدأ ذات قيمة دستورية ،في آن
بد
معاً .فال يجوز ان يضحى مببدأ دستوري حلساب مبدأ دستوري آخر .لذلك ال ّ
من مراقبة النصوص القانونية ،ملعرفة مدى التزامها احلدود املالئمة في صون
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احلقوق واحلريات واالنتظام العام واستمرارية املرفق العام في الوقت نفسه.
وهي رقابة ميارسها القضاء الدستوري ،وهي خاضعة الجتهاداته.
لقد واج��ه املجلس الدستوري الفرنسي موضوع النظر في دستورية
قوانني صيغت في اطار مبادئ دستورية متعارضة ،منها القانون املتعلق باحلق
باإلضراب في الراديو والتلفزيون ،وذلك في العام  .1979واحلق باالضراب
نصت عليه مقدمة دس�ت��ور  ،1946على ان مي��ارس ف��ي اط��ار القانون الذي
فسر املجلس الدستوري ذلك بالقول ان واضعي هذا النص ،في
ينظمه .وقد ّ
مقدمة الدستور ،قرروا ان احلق باإلضراب هو مبدأ له قيمة دستورية ،ولكن
له حدود ،وخولوا املشترع رسم هذه احلدود ،من خالل التوفيق بني ضرورة
احلفاظ على مصالح من يعلنون االضراب ،كون اإلضراب وسيلة لتحقيق هذه
املصالح ،من جهة ،وضرورة احلفاظ على املصلحة العامة التي ميكن ان تتأثر
سلباً باإلضراب ،لناحية استمرارية املرافق العامة ،من جهة أخرى .فاالعتراف
باحلق باإلضراب ال مينع املشترع من وضع احلدود الضرورية لهذا احلق ،من
أج��ل ضمان استمرارية املرفق ال�ع��ام ،ال��ذي هو متاماً كاحلق ب��اإلض��راب له
طابع املبدأ ذي القيمة الدستورية ،وإن لم يكن قد نص عليه الدستور .فقيمته
الدستورية تكمن في ارتباطه بالنظام العام واملصلحة العامة.
5
ضمانة احلقوق في الدستور اللبناني
لقد ضمن الدستور اللبناني احلقوق واحلريات األساسية منذ العام
 ،1926تاريخ صدور هذا الدستور ،فجاء في املادة  7منه ان «كل اللبنانيني
سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء باحلقوق املدنية والسياسية ،ويتحملون
الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم».
�ص��ت امل ��ادة  8على ان «احل��ري��ة الشخصية مصونة ف��ي حمى
كما ن� ّ
القانون »...ونصت امل��ادة  9على حرية االعتقاد .وضمنت امل��ادة « 13حرية
اب��داء ال��رأي ق��والً وك�ت��اب��ة وح��ري��ة الطباعة وح��ري��ة االج�ت�م��اع وح��ري��ة تأليف
اجلمعيات» وكلها مكفولة ضمن دائ��رة القانون .كما ضمن الدستور احلقوق
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املدنية في العديد من مواده.
متثلت احل�ق��وق السياسية ،ف��ي ال�ن��ص األس��اس��ي للدستور ف��ي العام
 ،1926باحلق بالتعبير وابداء اآلراء السياسية ونشرها عبر وسائل االعالم على
اختالفها ،واحلق بتأليف اجلمعيات ،مبا فيها اجلمعيات السياسية واألحزاب،
وحرية عقد االجتماعات .وقد نص قانون العام  1909بشأن تأليف اجلمعيات،
والذي ال يزال معموالً به في لبنان حتى اآلن ،على حرية تأليف اجلمعيات ،دون
احلصول على ترخيص مسبق من السلطات املعنية ،واالكتفاء باعطاء اجلمعية
علماً لوزارة الداخلية بانشائها ،لكي ال تعتبر جمعية سرية.
من ناحية ثانية ،متثلت احلقوق السياسية بشكل أساسي في متثيل
الشعب في مجلس نواب منتخب باالقتراع العام كل اربع سنوات ،وقد نصت
امل��ادة  27من الدستور على ان «عضو مجلس النواب ميثل األمة جمعاء وال
يجوز ان تربط وكالته بقيد او شرط من قبل منتخبيه» .وقد اعطيت املرأة حق
االقتراع والترشح منذ العام .1953
أم��ا احلقوق االقتصادية واالجتماعية فلم ينص عليها الدستور في
صيغته االساسية في العام  ،1926ما خال احلق بامللكية ،فجاء في املادة 15
ان «امللكية في حمى القانون فال يجوز ان ينزع عن أحد ملكه اال ألسباب املنفعة
العامة في األح��وال املنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً
عادالً» .غير انه مت وضع قانون العمل وقوانني للضمان االجتماعي والصحي
للعاملني في القطاع اخلاص ،ومنح القانون أيضاً ضمانات اجتماعية للعاملني
في القطاع العام ،وذلك منذ نهاية اخلمسينيات من القرن املنصرم.
ال�ت�ح��ول الكبير ع�ل��ى صعيد ال�ض�م��ان��ات ال��دس�ت��وري��ة ب�ش��أن احلقوق
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ح��دث عند تعديل الدستور في العام
 ،1990مبوجب اتفاق الطائف ،فأضيف إلى الدستور مقدمة تضمنت مبادئ،
على جانب كبير من األهمية ،منها التزام لبنان ميثاق األمم املتحدة واالعالن
العاملي حلقوق االنسان .وقد أكد الدستور في مقدمته ان الدولة جتسد هذه
املبادئ في جميع احلقول واملجاالت دون استثناء.
ل�ق��د ش ��ارك ل�ب�ن��ان ف��ي وض��ع االع�ل�ان ال �ع��امل��ي حل �ق��وق االن �س��ان في
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العام  1948بشخص الدكتور ش��ارل مالك .والتزم لبنان االع�لان منذ ذلك
التاريخ ،غير ان ال�ت��زام االع�لان��ات الدولية هو ال�ت��زام أدب��ي وليس قانونياً،
لذلك ترجم مضمون االعالن العاملي حلقوق االنسان في عدة اتفاقيات دولية،
ألزمت قانونياً ال��دول التي انض ّمت اليها ،وقد انض ّم لبنان إلى العديد من
هذه االتفاقيات ،وفي طليعتها االتفاقية بشأن احلقوق املدنية والسياسية،
واالتفاقية بشأن احلقوق الثقافية واالقتصادية واالجتماعية ،واتفاقية منع
التمييز العنصري ،واتفاقية منع التمييز ضد امل��رأة وغيرها من اتفاقيات
دولية راعية حلقوق االنسان.
ان التزام لبنان في العام  1990االعالن العاملي حلقوق االنسان بنص
دستوري صريح جعله ملتزماً قانونياً ،وحتديداً دستورياً ،لك ّل ما ورد في هذا
االعالن من حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ،وبخاصة
انه صدر قرار عن املجلس الدستوري اللبناني اعتبر فيها مقدمة الدستور
جزءاً ال يتجزأ من الدستور.
فض ً
ال عن هذا التطور املهم على صعيد الضمانات الدستورية حلقوق
االنسان في لبنان ،أكدت مقدمة الدستور املبادئ األساسية الراعية حلقوق
االنسان ،فجاء فيها بنص صريح ال يقبل اللبس ان «لبنان جمهورية دميقراطية
برملانية ،تقوم على احترام احلريات العامة ،وفي طليعتها حرية الرأي واملعتقد،
وعلى العدالة االجتماعية واملساواة في احلقوق والواجبات بني جميع املواطنني
دون متايز او تفضيل».
كما ج��اء ف��ي مقدمة الدستور أي�ض�اً ،ان «الشعب مصدر السلطات
وصاحب السيادة ميارسها عبر املؤسسات الدستورية» ،وان «النظام االقتصادي
حر يكفل املبادرة الفردية وامللكية اخلاصة» ،وأن «االمن��اء املتوازن للمناطق
ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار
النظام».
ان الكالم على االمناء املتوازن للمناطق ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً
يعني ال �ت��زام ال��دول��ة بتوفير احل �ق��وق الثقافية واالق �ت �ص��ادي��ة واالجتماعية
للمواطنني في مختلف املناطق وضمان هذه احلقوق دستورياً ،ما يفرض على
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اجلهات املعنية في الدولة وضع السياسات اآليلة إلى توفير هذه احلقوق،
وتنفيذها مبشاريع بهدف متكني املواطنني من التمتع بهذه احلقوق .وقد أكد
الدستور ذل��ك بجعله االمن��اء امل�ت��وازن ركناً أساسياً من أرك��ان وح��دة الدولة
واس�ت�ق��رار النظام ،وه��ذا يشير إل��ى األهمية التي أواله��ا الدستور للحقوق
الثقافية واالقتصادية واالجتماعية وضرورة تعميمها على املواطنني جميعاً.
أما توزيع املقاعد النيابية على الطوائف في نص دستوري ،مبوجب
تعديل الدستور في العام  ،1990وبالتالي حرمان من ليس لطائفته مقعد
نيابي في الدائرة االنتخابية املسجل فيها قيد نفوسه ،من حق الترشح عن
ه��ذه ال��دائ��رة ،فقد ج��رى التعويض عنه باعطائه حق الترشح في اي��ة دائرة
أخرى لطائفته مقعد نيابي فيها ،على أساس ان النائب ،وفق الدستور ،ميثل
األمة جمعاء ،فهو وان كان نائباً منتخباً عن مقعد مخصص لطائفة معينة في
دائرة من الدوائر االنتخابية ،ال ميثل الطائفة او الدائرة او الذين اقترعوا له
وحسب ،امنا األمة جمعاء أي الشعب اللبناني بكامله.
اعتمد لبنان مبدأ الهيئة الناخبة الواحدة ،فالناخب في دائرة انتخابية
له احلق بان يقترع ملرشحني عن مختلف املقاعد النيابية في الدائرة ،بغض
النظر عن االنتماء الطائفي ،وهذا ما يحقق املساواة في املشاركة السياسية
بني املواطنني.
ان توزيع املقاعد النيابية على الطوائف ،وان بدا متعارضاً مع املساواة
ف��ي احل��ق بالترشح فقد فرضته مقتضيات ال��وف��اق ال��وط�ن��ي ،ووف��ق منطق
الدستور ،هو مرحلة نحو التقدم باجتاه جت��اوز احلالة الطائفية ،وانتخاب
مجلس ال �ن��واب على أس��اس وط�ن��ي ال ط��ائ�ف��ي .فقد ج��اء ف��ي امل ��ادة  95من
الدستور ما يلي:
«ع�ل��ى مجلس ال �ن��واب املنتخب على أس��اس املناصفة ب�ين املسلمني
واملسيحيني اتخاذ االجراءات املالئمة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية وفق
خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس اجلمهورية ،تضم باالضافة
إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية
واجتماعية».

عصام سليمان

417

«مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقدميها
إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ اخلطة املرحلية».
«وفي املرحلة االنتقالية:
«أ  -متثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة
«ب  -تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد االختصاص والكفاءة في
الوظائف العامة والقضاء واملؤسسات العسكرية واألمنية واملؤسسات العامة
واملختلطة وفقاً ملقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة األولى فيها
وتكون ه��ذه الوظائف مناصفة بني املسيحيني واملسلمني دون تخصيص أية
وظيفة ألية طائفة مع التقيد مببدأي االختصاص والكفاءة».
ان توزيع املقاعد النيابية على الطوائف في نص دستوري جاء مبثابة
ضمانة للطوائف األقلوية ،في مجتمع ال يزال فيه دور كبير للعصبيات املوروثة
ف��ي حت��دي��د خ �ي��ارات ال�ن��اخ�ب�ين .فتخصيص م�ق��اع��د نيابية ل�ل�ط��وائ��ف ضمن
مشاركتها جميعاً في احلق بالتمثيل في مجلس النواب ،وذل��ك كخطوة على
طريق اعتماد سياسات تؤدي إلى تالشي العصبيات ،بحيث يصبح باإلمكان
حترير املقاعد النيابية م��ن ال�ت��وزي��ع الطائفي ،وان�ت�خ��اب مجلس ن��واب على
أس��اس وطني ،يتمثل فيه املواطنون كمواطنني ينتمون إل��ى الدولة مباشرة،
وليس كمواطنني ينتمون إلى الدولة عبر طوائفهم.
ام��ا الوسائل الدستورية الضامنة للحقوق واحل��ري��ات ،في الدستور
اللبناني ،فيأتي في طليعتها مبدأ الفصل وال�ت��وازن والتعاون بني السلطات
التي أ ّكدته مقدمة الدستور ،فنصت على ان «النظام قائم على مبدأ الفصل
بني السلطات وتوازنها وتعاونها» .ما يجعل كل سلطة قادرة على منع السلطة
األخرى من جتاوز حدود الصالحيات املعطاة لها ،فالسلطة االجرائية تخضع
لرقابة ومحاسبة مجلس النواب ،وهذا األخير ال يستطيع ان يشرع مبا يتناقض
والدستور ألن��ه خاضع لرقابة املجلس الدستوري .واذا ما انتهكت السلطة
االجرائية واألجهزة التابعة لها حقوق أي من املواطنني يستطيع ان يلجأ إلى
القضاء الزالة الغنب الالحق به واحلكم له بالتعويض املناسب ،فقد جاء في
امل��ادة  20من الدستور ان «السلطة القضائية تتوالها احملاكم على اختالف
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درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ مبوجبه للقضاة
واملتقاضني الضمانات ال�لازم��ة .ام��ا ش��روط الضمانة القضائية وحدودها
فيعينها القانون .والقضاة مستقلون في اج��راء وظيفتهم وتصدر القرارات
واألحكام من قبل احملاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني».
صدر عن القضاء اللبناني العديد من األحكام التي ابطلت قرارات
صادرة عن احلكومة واالدارات التابعة لها ،والزمتها بالتعويض على مواطنني
انتهكت حقوقهم بسبب هذه القرارات .ومن بني القرارات املهمة التي اتخذها
القضاء ولها عالقة مباشرة باحلقوق السياسية ،القرار الذي اتخذه مجلس
ش��ورى الدولة بتاريخ  2003/11/18بشأن حرية تأسيس اجلمعيات .فقد
أبطل هذا القرار البالغ الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ ،1996/1/17
ألنه يتعارض مع قانون اجلمعيات للعام  1909والذي ينص على حرية تأسيس
اجلمعية وح��ري��ة ادارة شؤونها وف��ق نظامها األس��اس��ي .وق��د ج��اء ف��ي قرار
مجلس شورى الدولة «ان حرية االجتماع وتأليف اجلمعيات هي من احلريات
األساسية التي كفلها الدستور اللبناني ووضعها ضمن دائرة القانون في املادة
الثالثة عشرة منه .وال يجوز بالتالي وضع قيود على تأسيسها واجازة حلها اال
بنص قانوني ،وال يجوز اخضاعها جلهة صحة تكوينها ألي تدخل مسبق من
جانب االدارة وال حتى من جانب القضاء».
6
ضمانة الضمانة الدستورية
الضمانة الدستورية هي أعلى ضمانة للحقوق واحلريات ،كون الدستور
يأتي في رأس ه��رم تراتبية القواعد والنصوص ،غير أن��ه ال بد من ضمانة
لهذه الضمانة كي ال تأتي القوانني التي تنظم احلقوق واحلريات متعارضة
مع الدستور ،ألن التعارض هذا يجعل الضمانة الدستورية عدمية الفائدة.
فضمانة الضمانة الدستورية ه��و القضاء ال��دس�ت��وري الناظر ف��ي دستورية
القوانني ،واحلامي للحقوق واحلريات األساسية.
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لقد نص الدستور اللبناني ،في امل��ادة  19منه ،بعد تعديله في العام
وبت النزاعات
 ،1990على انشاء «مجلس دستوري ملراقبة دستورية القوانني ّ
والطعون الناشئة عن االنتخابات الرئاسية والنيابية .يعود حق مراجعة هذا
املجلس في ما يتعلق مبراقبة دستورية القوانني إلى كل من رئيس اجلمهورية
ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس ال��وزراء أو إلى عشرة أعضاء من مجلس
النواب ،والى رؤساء الطوائف املعترف بها قانوناً في ما يتعلق حصراً باألحوال
الشخصية ،وحرية املعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني».
صدر قانون انشاء املجلس الدستوري في العام  ،1993وباشر هذا
املجلس عمله في العام  ،1994وقد عمد إلى ابطال نصوص قانونية تعارضت
مع احلقوق السياسية التي ضمنها الدستور ،ففي ق��راره رقم  96/4تاريخ
 ،1996/8/7أبطل املجلس الدستوري عدة مواد من قانون االنتخابات النيابية
بسبب تعارضها مع مبدأ املساواة الذي نص عليه الدستور ،ومع احلق املدني
والدستوري بالترشح على االنتخابات .واحليثيات التي بني عليها القرار أكدت
ض��رورة ان يكون القانون واح��داً جلميع املواطنني ،انطالقاً من مبدأ اعطاء
ك��ل ص��وت القيمة االقتراعية نفسها ف��ي مختلف ال��دوائ��ر االنتخابية ،ومن
خالل املساواة في محتوى قانون االنتخاب بالنسبة إلى تقسيم هذه الدوائر،
فصدقية النظام التمثيلي ال تتوقف فقط على املساواة في حق التصويت ،بل
ترتكز أيضاً على قاعدة تقسيم للدوائر تكون ضامنة للمساواة في التمثيل
السياسي.
تطرق القرار نفسه إلى مضمون املادة  24من الدستور التي وزعت
امل�ق��اع��د النيابية مناصفة ب�ين املسيحيني واملسلمني ونسبياً ب�ين الطوائف
واملناطق ،فجاء فيه «ان هذه القاعدة التي نصت عليها املادة  24من الدستور
تفقد معناها ومضمونها احلقيقي اذا لم يعتمد قانون االنتخاب في تقسيم
الدوائر االنتخابية معياراً واحداً يطبق في سائر املناطق اللبنانية على قدم
املساواة ،فتكون احملافظة هي الدائرة االنتخابية في كل املناطق ،أو القضاء
هو الدائرة االنتخابية في جميع احملافظات أو يعتمد أي تقسيم آخر للدوائر
االنتخابية يراه املشرع محققاً ملا نصت عليه امل��ادة  24من الدستور ،شرط
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مراعاة معيار واحد في تقسيم هذه الدوائر بحيث تتأمن املساواة أمام القانون
بني الناخبني ،في ممارسة حقوقهم االنتخابية الدستورية ،وب�ين املرشحني
بالنسبة إلى األعباء التي تلقى عليهم».
أما بالنسبة حلرمان املوظفني في القطاع العام من حقهم بالترشح
لالنتخابات النيابية ،وهذا ما كان قد نص عليه القانون املطعون في دستوريته،
فقد جاء في قرار املجلس الدستوري ان الدستور نص في املادة  12على ان
«لكل لبناني احل��ق في تولي الوظائف العامة ،ال ميزة ألح��د على اآلخ��ر اال
من حيث االستحقاق واجل��دارة ،حسب الشروط التي ينص عليها القانون».
وحيث ان الترشح لالنتخابات ه��و ،إذن ،حق مدني ودس�ت��وري ،وأن كل قيد
يأتي من قبل املشترع على ممارسة ه��ذا احل��ق ال ميكن تفسيره اال بصورة
ضيقة .وحيث انه ،اذا كان للمشترع ان يضع موانع وقيوداً على ممارسة حق
الترشيح لالنتخابات وان يحدد طبيعتها وم��داه��ا بالنسبة إل��ى من يشغلون
بعض الوظائف العامة ،منعاً من استغاللها ألغراض انتخابية ،وحتقيقاً لتكافؤ
الفرص بني املرشحني ،فإنه ال يجوز ان يأتي املنع مطلقاً وعاماً ،بل عليه ان
يحدد فئات املوظفني الذين يجب ان يشملهم املنع ،وان يكون املنع متوافقاً مع
الهدف الذي يتوخاه املشترع».
م��ن ال �ق��رارات ال�ت��ي ص��ان ب�ه��ا امل�ج�ل��س ال��دس �ت��وري ح�ق��وق املواطنني
السياسية ،وبخاصة حقهم في املشاركة في انتخاب الهيئات احمللية دورياً،
القرار رقم  97/1تاريخ  1997/9/12الذي أبطل فيه قانون متديد والية
املجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال املجالس البلدية ،والقرار رقم 97/2
في التاريخ نفسه وال��ذي أبطل فيه قانون متديد والي��ة املختارين واملجالس
االختيارية .وقد جاء في القرارين ان حق املواطن في ان يكون ناخباً ومنتخباً،
هو من احلقوق الدستورية ،التي جتسد املبدأ الدميقراطي الذي يرتكز عليه
النظام الدستوري في لبنان ،وله القيمة نفسها في حال ممارسته على مستوى
االنتخابات النيابية أم على مستوى االنتخابات احمللية .ومبا انه يتولد عن حق
االقتراع ،كما هو متفق عليه ،علماً واجتهاداً ،مبدأ دستوري آخر ،هو مبدأ
الدورية في ممارسة الناخبني حلقهم في االقتراع ،والذي ينطوي على وجوب
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دعوة الناخبني ملمارسة حقهم في االنتخابات بصورة دورية وضمن مدة معقولة.
وقد كرست هذا املبدأ أيضاً الفقرة «ب» من املادة  25من االتفاقية الدولية
للحقوق املدنية والسياسية الصادرة عن األمم املتحدة بتاريخ 1966/12/16
والتي انضم اليها لبنان في سنة  .1972ومبا انه اذا كان يعود للمشترع ان
يحدد مدة الوكالة االنتخابية ،ألن وضع األنظمة االنتخابية النيابية أو احمللية
يدخل في اختصاصه ،فهو ال يستطيع ان يعدل في مدة الوكالة اجلارية اال
ألسباب مستمدة من ضرورات قصوى وفي حدود املدة التي تستدعيها هذه
الضرورات ،أي في حال وجود ظروف استثنائية .ومبا ان متديد والية املجالس
البلدية واملخاتير واملجالس االختيارية لم يس ّوغ بأية ظروف استثنائية ،لذلك
يبطل القانون املطعون في دستوريته ألنه مخالف ألحكام الدستور ومتعارض
مع املبادئ ذات القيمة الدستورية.
كان من نتائج ابطال قانوني متديد والية املجالس البلدية واملخاتير
واملجالس االختيارية اجراء انتخابات بلدية واختيارية في ربيع العام ،1998
وقد انتظم اجراء هذه االنتخابات منذ ذلك الوقت ،فهي جتري دورياً كل ست
سنوات.
ان املهلة املعطاة ملراجعة املجلس الدستوري بشأن دستورية قانون أو
نصوص لها قوة القانون ،هي خمسة عشر يوماً تلي نشر القانون في اجلريدة
الرسمية أو في احدى وسائل النشر الرسمية األخرى املعتمدة قانوناً ،حتت
طائلة رد املراجعة شك ً
ال .وق��د ج��اء في امل��ادة  18من قانون انشاء املجلس

الدستوري ان املجلس يتولى الرقابة على دستورية القوانني وسائر النصوص
التي لها قوة القانون ،وخالفاً ألي نص مغاير ،ال يجوز ألي مرجع قضائي أن
يقوم بهذه الرقابة مباشرة عن طريق الطعن أو بصورة غير مباشرة عن طريق
الدفع مبخالفة الدستور أو مخالفة مبدأ تسلسل القواعد والنصوص.

ه��ذا النص يعني ان��ه اذا لم يتم الطعن بدستورية قانون او نص له

قوة القانون ،أم��ام املجلس الدستوري ،ضمن املهلة احمل��ددة ،يصبح القانون
نافذاً ولو كان مخالفاً للدستور ،وتصبح احملاكم ملزمة بتطبيقه .هذه الثغرة
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في قانون انشاء املجلس الدستوري حتد من فاعليته كحام للحقوق واحلريات
األساسية ،ومن أجل تفعيل دوره في هذا املجال ينبغي التوسع في منح حق
مراجعة املجلس الدستوري ،بحيث تعطى النقابات ،على سبيل املثال ،هذا
احلق بشأن دستورية القوانني التي لها عالقة مباشرة بها ،كأن تعطى نقابة
احمل��ام�ين ح��ق املراجعة بدستورية القوانني التي ت��رى فيها انتهاكاً للحقوق
واحلريات التي ضمنها الدستور.
ان تفعيل دور امل�ج�ل��س ال��دس �ت��وري ف��ي ح�م��اي��ة احل �ق��وق واحلريات،
يقتضي اع�ط��اء ح��ق مراجعة ه��ذا املجلس م��ن قبل املتداعني أم��ام احملاكم،
بشأن القوانني التي ستصدر األحكام استناداً اليها ،اذا رأى أحد املتداعني
انها مخالفة للدستور ،فترفع احملكمة األمر إلى املجلس الدستوري ،وتنتظر
قراره.
ان ن�ظ��ام ح�م��اي��ة احل �ق��وق واحل��ري��ات األس��اس �ي��ة ه��و ن�ظ��ام متكامل،
أساسه الضمانات الدستورية ،غير ان اخللل في أي حلقة من حلقات هذا
النظام يؤدي إلى اضطراب النظام بكامله ،من هنا ضرورة اقتران الضمانات
الدستورية بنصوص قانونية مالئمة لها ،جتد طريقها إلى التنفيذ عبر املراسيم
والقرارات املالئمة أيضاً ،وان تتم مراقبة التشريع والتنفيذ من قبل هيئات
وسلطات فاعلة .ويبقى الشعب املرجعية األساسية ،كونه مصدر السلطات،
وصاحب احلق باالستفادة من نظام حماية احلقوق واحلريات.

عوائق حقوق االنسان
ودور املجلس الدستوري في لبنان
القاضي طارق زياده
نائب رئيس املجلس الدستوري

4

يُ�ج�م��ع ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ع�ل��ى اخ �ت�لاف ن��زع��ات�ه��م وم �ش��ارب �ه��م ،ورغ �م �اً عن
معوقات وصعوبات واقعهم ،على إقامة بنيانهم الوطني على أساس من احلرية
والدميقراطية ،وهم يدركون بعمق أن بني صيغتهم الوطنية واإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان صلة وثيقة هي صلة احلرية والكرامة اإلنسانية.
ولعل من أهم ما يربط اللبنانيني بالصيغة الوطنية امليثاقية اإلرادة
املوحدة والتوافق الصريح بأن يكون متحدهم االجتماعي متحداً للحياة احلرة
الكرمية.
والواقع أن مناخ احلرية أساسي في بناء املجتمعات ،إذ انه عندما
يدرك املرء مكانته اإلنسانية ويتعمق وعيه ويزيد إدراكه بقيمته ،يتعلق بالوسط
الذي يؤمن له مستلزمات احلرية ويوفرها .وال غرابة في أن الوضع اللبناني
قاطبة ق��ائ��م على ق��اع��دة متينة م��ن احل��ري��ة ،دون أن يعني ذل��ك أن نظامه
الدميقراطي هو نظام أمثل ،إذ ثمة ف��روق بني احلرية والدميقراطية ولكل
منهما معطياته ،ولكن إحساس اللبناني باحلرية يجعله أكثر تعلقاً بوطنه ،رغم
الصعوبات والعوائق التي يعانيها ،ويدفعه إلى إيجاد احللول ملشاكله املعقدة،
حتى يتجاوزها وطنه نحو أوضاع أكثر رقياً وتقدماً وانفتاحاً ،إذ بوسع اإلنسان
احلر أن يتحكم في ظروفه الصعبة ،محكماً مقدراته في مصيره ،في حني أن
املجتمعات املستعبدة ال تستطيع االنفكاك عن أوضاعها الرثة واخلروج منها
بسهولة.
لذا ال غرابة في أن يُثمن اللبنانيون عالياً ما أجمعوا عليه في مقدمة
423
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الدستور إث��ر ال��وف��اق الوطني ،بعد التعديالت الهامة التي أدخلها القانون
الدستوري رقم  18في  1990/9/21والتي تضمنت ما يلي:
« أ -لبنان وطن سيد ح ّر مستقل ،وطن نهائي جلميع أبنائه ،واحد
أرض�� ًا وش�ع�ب� ًا وم��ؤس�س��ات ف��ي ح��دوده امل�ن�ص��وص عنها ف��ي هذا
الدستور واملعترف بها دولي ًا.
ب  -لبنان عربي الهوية واالن�ت�م��اء ،وه��و عضو مؤسس وعامل في
جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها ،كما هو عضو مؤسس
وعامل في منظمة األمم املتحدة ،وملتزم مواثيقها واإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان .وجتسد الدولة هذه املبادئ في جميع
احلقوق واملجاالت دون استثناء.
ج  -ل�ب�ن��ان ج�م�ه��وري��ة دمي��وق��راط �ي��ة وب��رمل��ان �ي��ة ،ت �ق��وم ع�ل��ى احترام
احل��ري��ات العامة ،وف��ي طليعتها حرية ال��رأي واملعتقد ،وعلى
العدالة االجتماعية واملساواة في احلقوق والواجبات بني جميع
املواطنني دون متايز أو تفضيل.
د  -ال �ش �ع��ب م �ص��در ال �س �ل �ط��ات وص��اح��ب ال �س �ي��ادة مي��ارس �ه��ا عبر
املؤسسات الدستورية.
هـ  -ال �ن �ظ��ام ق��ائ��م ع �ل��ى م �ب��دأ ال �ف �ص��ل ب�ي�ن ال �س �ل �ط��ات وتوازنها
وتعاونها.
و  -النظام االقتصادي حر يكفل املبادرة الفردية وامللكية اخلاصة.
ز  -اإلمن��اء امل�ت��وازن للمناطق ثقافي ًا واجتماعي ًا واقتصادي ًا ركن
أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.
ح  -إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل
على حتقيقه وفق خطة مرحلية.
ط  -أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيني ،فلكل لبناني احلق في اإلقامة
على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون ،فال فرز للشعب
على أساس أي انتماء كان ،وال جتزئة وال تقسيم وال توطني.
ي  -ال شرعية ألي سلطة تناقض ميثاق العيش املشترك».
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أوردن��ا هذه املقدمة الدستورية حرفياً بالنظر ألهميتها التاريخية،
إذ أدرك اللبنانيون ،بعد معاناة استمرت حوالي خمسة عشر عاماً ،بحسهم
التاريخي العميق ،كم هو مكتوب عليهم أن يناضلوا ويبذلوا كل اجلهد ،من أجل
أن تتوافق نظريتهم الدستورية التي ارتضوا مع واقعهم احلقيقي حتى يأتي
لبنان الغد متوافقاً مع أمانيهم الوطنية وتطلعاتهم املجتمعية رغم املعوقات
الطائفية والعشائرية واملناطقية والتنموية التي تسود واقعهم احلالي.
والواقع أن مقدمة الدستور تصلح كمدخل لدراسة الواقع املوضوعي
حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية في لبنان ،ألنها تعكس في آن واح��د ما
يصبو اليه اللبنانيون في هذا النطاق بشكل صريح ،وألنها تبينّ  ،ولو بشكل
ضمني املعوقات والعقبات التي تقف حائ ً
ال دون تطبيق سليم لشرعة حقوق
اإلن �س��ان ف�ي��ه ،وألن �ه��ا وض�ع��ت ف��ي ال��وق��ت نفسه ال�ث��واب��ت ال�ت��ي ت��واف��ق عليها
املواطنون اللبنانيون والتي ع ّبرت عنها مئات األوراق والبيانات واملستندات
والوثائق السياسية ،التي ص��درت في العقود األخيرة منذ استقالل لبنان،
وعلى األخ��ص خ�لال األح��داث امل��أس��اوي��ة ،ولعل أكثر م��ا يلفت االنتباه بهذا
الصدد تأكيد املشترع الدستوري التزام االعالن العاملي حلقوق اإلنسان وأن
جتسد الدولة في سياستها العامة تلك املبادئ في جميع امليادين ،ما يعني على
األخص التزاماً دستورياً حلقوق اإلنسان وحرياته.
على أن املقدمة لم تكتف مبا سبق وأوردته ،بل حرصت على التأكيد
في البند الثالث فيها  -ج  -على احلرية والعدالة وتقرير مبدأ املساواة بني
املواطنني واحلرص على احلريات األساسية الدينية  -حرية املعتقد  -وعلى
العدالة االجتماعية.
إن توكيد مقدمة الدستور اللبناني على وحدة الشعب وسيادته التي
تعبر عنها املؤسسات الدستورية املنبثقة عنه ،تعني بوضوح أن الشعب اللبناني
مؤلف من أفراد مواطنني ينتخبون ممثليهم الشرعيني مباشرة دون وجود أي
أجهزة وسيطة بينهم وبني سلطاتهم الدستورية ،سواء أكانت تلك األجهزة من
النوع الطائفي أو احلزبي أو النقابي ،إذ تنبثق تلك السلطات عن انتخاب
املجلس النيابي.
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وينبغي إذا كنا نريد فهماً حقيقياً ملقدمة الدستور ،أن نعي أن التوازن
املقصود بني السلطات الدستورية الذي أش��ارت اليه املقدمة ،ال يعني فقط
صراحة التوازن املعروف الناشئ عن مبدأ فصل السلطات ،وإمنا أيضاً ضمنياً
التوازن الناجم عن التوزيع الطائفي للمناصب واملقاعد واملراكز والوظائف،
ما له انعكاسات سلبية على واقع حقوق اإلنسان وحرياته وتطبيقها العملي
في لبنان.
ولقد أق ّرت املقدمة مبدأ بات أكثر اللبنانيني يجمعون عليه وهو احلرية
االقتصادية التي وضعت مبوازاة العدالة االجتماعية والتنمية املناطقية ،هذه
التنمية التي بات إقرارها يش ّكل أساساً لوحدة الدولة والستقرارها ،ما يعكس
ضمنياً مشكلة غاية في اخل�ط��ورة هي مشكلة التباين والتمايز االجتماعي
واالقتصادي والثقافي بني مختلف اللبنانيني في مناطقهم املتعددة ما تنعكس
نتائجه سلبياً على حريات املواطنني وحقوقهم وتشكل معوقات حت��ول دون
حتققها فعلياً.
وع��دت مقدمة ال��دس�ت��ور ،بعد تعديل سنة  ،1990بإلغاء الطائفية
السياسية وحسب وعلى مراحل ،في حني أن امليثاق الوطني لعام  ،1943في
البيان ال��وزاري حلكومة االستقالل األول��ى ،قد وعد بإلغاء الطائفية عموماً
دون حصر ذلك بالطائفية السياسية وحسب.
حسمت املقدمة أي�ض�اً ف��ي مبادئها األساسية مسألة وح��دة األرض
اللبنانية ،ولم يكن من الضروري اإلشارة إلى ذلك إذ أن لكل مواطن لبناني
احلق الطبيعي في اإلقامة على أي جزء منها والتمتع بها ،وهذه أمور بديهية ال
يفهم تسجيلها في مقدمة الدستور إال في ضوء ما كابده اللبنانيون من تهجير
من البيوت واملناطق واألراض��ي على أس��اس طائفي أو مذهبي ،وخ��وف�اً من
الوقوع في مناطق «صافية» طائفياً ومذهبياً ما يهدد وحدة الوطن ويعرضه
ألفدح األخطار.
أوردت مقدمة الدستور مصطلحاً مهماً من مصطلحات الفكر السياسي
اللبناني الذي عجت به الوثائق قبل التعديل الدستوري ،هو مصطلح العيش
املشترك ،وكنا نفضل عليه مصطلح العيش الواحد املوحد الذي يشكل اإلطار
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ال��ذي مي��ارس فيه املواطنون حرياتهم وحقوقهم ضمنه ،بهدف إسباغ عدم
املشروعية على كل إطار آخر يعارضه أو يعوقه أو يناقضه.
تتيح لنا مقدمة الدستور استخالص املعوقات األفقية والعامودية التي
تقف حائ ً
ال دون تطبيق صحيح وسليم حلقوق اإلنسان السياسية واالقتصادية
واالجتماعية األساسية وحلرياته العامة ،على أرض ال��واق��ع ،دون أن نكون
محكومني بنظرة مثالية وحاملة حلقوق املواطن اللبناني وحرياته ،بأن نورد
ما تتضمنه املواد الدستورية والقانونية املعروفة ،بل ملقني نظرة موضوعية
معمقة إلى املتحد اللبناني احملكوم بصيغة جتمع بني نظام سلطة تقليدية،
طائفية وإقطاعية وعشائرية ومناطقية ،وبني سلطة دستورية ذات مظاهر
حديثة قائمة خصوصاً على «ليبرالية» رأسمالية جتارية ومصرفية تشكل
قطاعاً خاصاً نشيطاً نسبياً ،في حني أن القطاع العام يستند إلى إدارة جامدة
نسبياً ال تلبي احتياجات املواطنني اآلخذة بالتزايد.
إن السؤال األساسي الذي يتطلب منا اإلجابة عنه هو :ما هي املعوقات
والعراقيل التي تقف حائلة دون التحقق الكامل حلقوق اإلنسان وحرياته في
لبنان ؟
1
املعوقات األفقية وهي تتلخص بالطائفية
والعائلية واملناطقية
ً
أوال :الطائفيـة :تشكل الطائفية القاعدة األساسية للنظام السياسي
اللبناني ،ومتتد جذور هذا النظام إلى وقت ممعن في القدم ،وميكن إرجاعه إلى
العهود اإلسالمية املبكرة ،ذلك أن الشرع اإلسالمي داخل دار اإلسالم كان دينياً
غير إقليمي ،فتحددت العالقات مع أتباع الديانات األخرى على أساس من حرية
ممارسة الشعائر الدينية واالحتفاظ بقوانني األح��وال الشخصية إال أنه أدى
سلباً باملقابل إلى إعاقة التحام العناصر املتعددة في املجتمع وحفظ طوال قرون
الوالءات الدينية ،ومن ذلك أن السلطنة العثمانية تابعت ذلك النظام وجذرته ما
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م ّكن الطوائف املسيحية الشرقية من احلفاظ على بناها االجتماعية والقانونية
وعلى طقوسها ضمن نظام استقالل قانوني شبه ذات��ي أعطاها سلطة حيازة
كنائسها ومدارسها وأمالكها اخلاصة وإدارة شؤونها ،وبذلك ترك األمر لرجال
الدين فيما ال ميت إلى النظام السياسي والعسكري.
أعقب انهيار الدولة العثمانية قيام االنتدابات على الدول التي تفرعت
من السلطنة ،إال أن هذه املرحلة بينت العجز الفاضح لنظام امللة التقليدي
في حترير األقليات بالرغم من أن كثيرين من املفكرين املسيحيني ك��ان قد
ن��ادى بالعروبة ،وانتهى األم��ر بتأسيس كيانات على الشكل الغربي مع بقاء
املؤسسات الطائفية والدينية ،وأدى ذلك إلى تعميق الهوة بني الطوائف.
لم يشر الدستور اللبناني الصادر سنة  1926صراحة إلى الطائفية
إال في املادة  /95/منه التي أوردت:
«بصورة مؤقتة والتماس ًا للعدل والوفاق متثل الطوائف بصورة عادلة
في الوظائف العامة وبتشكيل ال��وزارة دون أن يؤول ذلك إلى إضرار
مبصلحة الدولة».
كما وأن املادة التاسعة من الدستور نصت على أن:
«حرية االعتقاد مطلقة وال��دول��ة بتأدية ف��روض اإلج�لال لله تعالى
حتترم جميع األدي��ان واملذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية
حتت حمايتها على أن ال يكون في ذلك إخالل في النظام العام وهي
تضمن أيض ًا «لألهلني» على اختالف مللهم اح�ت��رام نظام األحوال
الشخصية واملصالح الدينية».
ونصت املادة العاشرة من الدستور اللبناني على أن:
«التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف اآلداب أو يتعرض
لكرامة أحد األديان أو املذاهب وال ميكن أن ميس حقوق الطوائف من
جهة إنشاء مدارسها اخلاصة ،على أن تسير في ذلك وفاق ًا لألنظمة
العامة التي تصدرها الدولة في شأن املعارف العمومية».
لقد أبقت هاتان امل��ادت��ان على جوهر نظام امللة العثماني مشيرتني
ص��راح��ة إل��ى أن ال��دول��ة تضمن لألهلني على اخ�ت�لاف مللهم اح �ت��رام نظام
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األحوال الشخصية واملصالح الدينية ،مع غموض وعدم حتديد مفهوم «املصالح
الدينية» ،وكذلك حرية التعليم وحرية إنشاء املدارس اخلاصة مدخ ً
ال ذلك في
«حقوق الطوائف» ومكرساً لها في النص الدستوري.
وأب �ق��ى التعديل ال��دس �ت��وري لسنة  1990إث��ر ص��دور وثيقة الوفاق
الوطني في الطائف على هاتني املادتني دون تعديل ،في حني أن املادة /95/
من الدستور قد عدلت وفقاً للنص التالي:
«ع�ل��ى مجلس ال �ن��واب املنتخب على أس��اس املناصفة ب�ين املسلمني
وامل�س�ي�ح�ي�ين ات �خ��اذ اإلج � ��راءات ال�لازم��ة لتحقيق إل �غ��اء الطائفية
السياسية وف��ق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس
اجلمهورية تضم باإلضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس
الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.
مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقدميها
إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ اخلطة املرحلية.
وفي املرحلة االنتقالية:
أ  -متثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة،
ب  -تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد االختصاص والكفاءة
في الوظائف العامة والقضاء واملؤسسات العسكرية واألمنية
واملؤسسات العامة واملختلطة وفق ًا ملقتضيات ال��وف��اق الوطني
باستثناء وظائف الفئة األولى فيها وفي ما يعادل الفئة األولى
فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بني املسلمني واملسيحيني دون
تخصيص أيـة طائفة مع التقيد مببدأ االختصاص والكفاءة».
تشكل هذه املادة ،أسوة بوثيقة الوفاق الوطني املوضوعة في الطائف،
وعداً بإلغاء الطائفية السياسية على مراحل ،إال أنها تتابع ضمناً نهجاً استمر
عليه النظام السياسي اللبناني القائم على األس��اس الطائفي ،كما وأنها لم
تخرج عن الوعد الذي ورد في امليثاق الوطني املنعكس بالبيان الوزاري ألول
حكومة استقاللية ع��ام  1943من أن «ساعة إلغاء الطائفية ستكون ساعة
يقظة وطنية شاملة مباركة في تاريخ لبنان» ،مع الفارق إلى أن الوعد األول
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ك��ان بإلغاء الطائفية وليس بإلغاء الطائفية السياسية كما ورد ف��ي الوعد
الثاني الذي لم ينفذ رغم انقضاء عشرين عاماً على صدوره ،ولم تبذل الدولة
اللبنانية ،ال في املرحلة االستقاللية األولى بعد عام  1943وال في املرحلة التي
أعقبت التعديل الدستوري لعام  1990أي جهد إلزالة الطائفية أو التخفيف
من غلوائها ،بل حتول امليثاق الوطني باملمارسة العملية إلى مجموعة أعراف
دستورية طائفية وتكرست صالحيات املراجع املذهبية للطوائف املسيحية
والطائفة اإلسرائيلية بقانون  ،1951/4/2ومينح الطائفة اإلسالمية السنية
ح��ق التشريع ف��ي ال�ش��ؤون الدينية واألوق ��اف باملرسوم اإلش�ت��راع��ي رق��م 18
تاريخ  1955/1/13امل�ع��دل ،وبإنشاء مجلس مذهبي للطائفة ال��درزي��ة في
 ،1962/7/13وب �ص��دور ق��ان��ون  1967/12/19بتنظيم ش ��ؤون الطائفة
اإلسالمية الشيعية في لبنان ،ثم صدور تنظيم الطائفة اإلسالمية العلوية.
يسم ديناً
ب��ات لنظام احلكم اللبناني املعاصر رغ��م أن الدستور ل��م
ِ
للدولة أشبه ما يكون باحتاد ملل ،إذ أن اللبناني مرتبط بطائفته منذ الوالدة
وحتى املمات م��روراً ب��ال��زواج ،وب��ات ال��والء للطائفة أق��وى من ال��والء للوطن،
فاألحوال الشخصية واملدارس الطائفية واحملاكم الشرعية واملذهبية ما تزال
قائمة ،وباتت السلطتان التشريعية والتنفيذية أقرب ما تكونان كسلطتني الحتاد
الطوائف ،وحتول املجلس النيابي مؤمتراً دائماً للطوائف متلك كل طائفة ضمنياً
ح��ق الفيتو ض��د أي ق��رار ،فاألكثرية أك�ث��ري��ات بعدد ال�ط��وائ��ف م��ا ي��ؤدي إلى
شلل البرملان والى أن يصبح النائب في الواقع ممث ً
ال للطائفة وليس للبنانيني
بأسرهم ،وباتت احلكومة مجمعاً مصغراً ملمثلي الطوائف من املمكن لهم تعاطي
الفيتو الضمني فيتعطل اتخاذ القرارات احلاسمة في األزمات املصيرية ،وزاد
في الطني بلّة أن معظم األحزاب السياسية بات موسوماً بالسمة الطائفية.
هكذا يبدو النظام الطائفي نظاماً ج��ام��داً جلماعات منغلقة على
نفسها تقيم بناها اخل��اص��ة بها ،التحتية والفوقية ،وتعيق تطوير املجتمع
اللبناني تطوراً يجمع اللبنانيني في إطار دولة دميوقراطية حقّه حتترم احلقوق
األساسية واحلريات العامة في مضمونها وليس في شكلها وحسب.
وبالفعل فان النظام الطائفي يعيق تطبيق مبدأ حق جميع املواطنني
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في املساواة أم��ام القانون ،إذ ال يحكمهم قانون واح��د في كثير من املسائل
وال يتحاكمون أمام قضاء واحد في أحوالهم الشخصية ،وهو نظام يتعارض
في حقيقته مع حرية املعتقد والرأي ألنه يشكل ُحجراً عليهما مبا يفرض من
سلطة أبوية تصوغ املواقف التي يتحتم على أبناء الطائفة أو املذهب إتباعها،
وإال اعتبروا خارجني عليها ،وهو يتعارض مع جوهر الدين ألنه يشوهه ويحيله
إلى عصبية ،كما وأن النظام الطائفي يحول دون تكافؤ الفرص في ميادين
عديدة ،وهو مييز بني املواطنني ألنه ال ينطلق من النظر إلى املواطنية ،بل
ينظر إليهم عبر انتمائهم إلى طوائفهم ،متجاه ً
ال الكرامة اإلنسانية التي هي
أساس احلقوق واحلريات العامة.
أدى النظام الطائفي إلى سلبيات عديدة منها الزبائنية والصراع على
املنافع وتبرير الفساد ومنع إقامة الدولة الدميوقراطية العصرية ،وحتصنت
الكيانات الطائفية بحقوقها لتمنع تطوير لبنان ب��اجت��اه إق��ام��ة حكم متسم
بسيادة ال�ق��ان��ون ،وجلمت الكيانات الطائفية احل�ق��وق واحل��ري��ات األساسية
وإعاقتها ،وهي إن ظهرت للوهلة األول��ى كمصدر للتوازنات متنع قيام حكم
دكتاتوري وتترك هامشاً كبيراً للتنفس ،إال أنها في محتواها ومضمونها تشكل
خطراً بتمزيقها نسيج املجتمع وبناه التحتية لتعارضها مع القيم الوطنية
واإلنسانية ،إذ أن الدميوقراطية هي شكل ومضمون وبينهما عالقة وثيقة
وجدلية ،وال ميكن أن يجري اإلكتفاء مبضمون الدميوقراطية دون شكلها أو
بشكل الدميوقراطية دون مضمونها.
وعلى الرغم من أن النموذج اللبناني ش ّكل استثنا ًء فريداً في العالم
العربي ،مبا عرف عنه من تعلقه باحلريات وبخاصة حرية املعتقد والرأي وحرية
اإلعالم ،فإن الدميوقراطية اللبنانية على تقدمها النسبي تبدو بارتكازها إلى
نظام االنتماء الطائفي قاصرة عن إقامة نظام املواطنة ،مما تسبب بإضعاف
ال��والء الوطني واالنتساب إلى الدولة ،ونسج محدودية مردودها التطويري
للبنى االجتماعية واالقتصادية ،وأظهر هشاشة وضعها مبواجهة األزمات
املتعاقبة ،وأفسح املجال للقوى اإلقليمية والدولية باستغالل الواقع اللبناني
لتفريق الصفوف تبعاً ملصاحلها.
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ال ميكن أن توجد دميوقراطية حقّه مع ما يستتبعها من حقوق دون
إقامة مجتمع مدني متطور وعصري ،يسقط الفوارق الطائفية املعيقة بني
اللبنانيني ،ويش ّكل ضمانة فعلية لتفتحهم الوطني والقومي واإلنساني بعيداً
عن التعصب الذي يغذيه النظام الطائفي.
إن م�س��اواة اللبنانيني ف��ي احل�ق��وق األساسية واحل��ري��ات العامة هي
الطريق الوحيد نحو إقامة ذلك املجتمع املدني الذي تسوده العدالة وتكافؤ
الفرص ،وه��ذا ال يعني أب��داً تذويب األدي��ان والطوائف إذ أن تعدد املصادر
واملراجع الروحية للبنانيني سيكون وقتها مصدر ثراء واغتناء ال مصدر فقر
وفناء ،مصدر حوار وتوافق دائمني ال مصدر شقاق ونزاع مستمرين.
تبدو الطائفية بوضوح العائق األكبر في لبنان دون إقامة مجتمع مدني
عصري تسوده املساواة في احلقوق واحلريات األساسية ،التي كرسها الدستور
نفسه ،وهذا املطلب الرامي إلى بناء الدولة العصرية هو مطلب جميع اللبنانيني
الواعني ،وال ميكن أن يكون بحال من األحوال مطلب فئات طائفية بوجه آخرين
من النوعية نفسها ،إذ أن املطلوب ليس تنازل طائفة ألخرى ،وال حت ّكم أكثرية
دينية بأقلية دينية ،وال إقامة وطن أقليات ،بل املطلوب إقامة وطن مدني عصري
حديث منفتح يش ّكل ال��والء له الضمانة الوحيدة ألبنائه الذين ال ميتازون عن
بعضهم البعض إال بالعطاء له وبالكفاءة ويجعلهم ذل��ك ال��والء متمتعني بوعي
يوحد الصفوف وال يفرقها ويش ّد الوثاق وال يف ّكه.
اجتماعي مشترك ّ
بد من التنويه بادئ ذي بدء بأن العائلية التي
ثانيـ ًا :العائليـة :ال ّ
تطبع املجتمع اللبناني بطابعها تنحدر م��ن القبلية العربية وتخترق جميع
الطوائف اللبنانية ،بحيث أنه ميكن وسم املجتمع اللبناني  -وسائر املجتمعات
العربية  -بأنه مجتمع أبوي ،حيث يلعب «األب» دوراً مهيمناً ،وهو شيخ القبيلة
العربية ،املتق ّدم فيها ،وإن كان يتوجب أن يتصف باحلكمة واملشاورة ،ولكن
الرأي بالنتيجة يبقى له.
إذا أمعنا النظر في أسماء النواب والوزراء وكبار املوظفني منذ سنة ،1920
عند والدة دولة لبنان الكبير ،ال يسعنا إال أن نالحظ أنه باإلمكان تسمية عائالت
كثيرة بعينها أعطت لبنان حكامه الفعليني ورجاالته اإلداريني وحتى القضائيني،
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وتشير مذكرات الرئيس بشارة اخلوري إلى أنه« :جعلت الوظائف الكبرى وقفاً
على العائالت الكبيرة في البالد والوظيفة آنذاك كل شيء ،فهي مطمح األنظار
ومصدر النفوذ والوجاهة تنافس عليها أبناء البيت الواحد» ،وبوسع أي شخص
أن يجري متريناً ذهنياً يراقب فيه في قضاء معينّ أو محافظة مع ّينة أو دائرة
انتخابية محددة أسماء النواب حتى يتيقن أن من هذه العائالت خرج النواب ثم
الوزراء فالرؤساء وبالتالي أقطاب السياسة اللبنانية ،ما يجعل من نظام احلكم
اللبناني نظاماً لإلقطاع السياسي في كثير من أوجهه ،وهذا اإلقطاع السياسي
منحدر من «اإلقطاعية» ،وقد ح ّل محل اإلقطاع العقاري التقليدي ،وذلك بالنظر
لضيق رقعة األرض اللبنانية من جهة وتفتت امللكية العقارية من جهة أخرى.
الح��ظ أح��د الباحثني أن��ه« :ف��ي ( )...حتتفظ ع��ائ�لات بتنظيماتها
القبلية ،ففي إحدى بلدات ( )...أربع عائالت كبيرة ،ولكل عائلة زعيمها ،وهو
عادة نائب في املجلس النيابي ومرشح دائم لهذا املنصب ،ولكل زعيم أتباع من
عصبيته هم رجال أشداء وعليهم يبني صرح زعامته .والتنظيم العشائري في
هذه البلدة هو تنظيم عمودي ،فزعيم العائلة يحتل ق ّمة الهرم العائلي ثم يليه
أبناؤه وأقرباؤه وفقاً لدرجة القربى ،ثم يأتي دور األتباع واحللفاء».
وم��ن املالحظ أن الطابع العائلي لم يقتصر على العائالت الكبرى
التي أعطت لبنان زعماءه وقادته «التاريخيني» ،وإمنا هو اتسع باجتاه عائالت
وعشائر وقبائل أقل شأناً راح��ت تتنازع في األحياء والقرى والبلدات على
مراكز عضوية بلدية أو اختيارية ،كما يتبني من االنتخابات البلدية التي جرت
في ربيع  2010ومن ذيولها التي وصلت أحياناً إلى ح ّد التقاتل العائلي خارجة
عن حدود التنافس ،وكما يتبني من مئات التراخيص لروابط عائلية تنشأ كل
عام ،كما تدل على ذلك مراجعة أعداد اجلريدة الرسمية.
مع ان املالحظة األهم في هذا السياق أن النظام العائلي يعمل على
تكرار إنتاج نفسه ما يجمد النظام السياسي ومستعيناً بشبكة الزبائنية بحيث
يستفيد األقربون واحمليطون من الريع العام وعلى حساب املصلحة العامة ،ما
يشكل عائقاً أساسياً في وجه قيام نظام دميوقراطي سليم يتفتح في أجواء
احلريات العامة واحلقوق األساسية.
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ويزيد الطني بلّة أن معظم األحزاب والتشكيالت السياسية اللبنانية
تأخذ طابعاً عائلياً بحيث حتولت األح��زاب عائلية أو حزب العائلة أو حزب
الزعيم ،ثم هي تتسم بأغلبها بالطابع الطائفي جلهة تشكيلها ،وهي تدخل
في حتالفات مع مراجع دينية أو طائفية أو مذهبية ،وكل ذلك يزيد في جمود
النظام السياسي ويعرقل ت�ط��وره ويفاقم م��ن أزم�ت��ه .ع��دا ع��ن أن الشركات
التجارية وامل�ص��ارف تتخذ في أحيان كثيرة طابعاً عائلياً ج��رى توارثه عبر
عقود طويلة ،وانتهى األم��ر بتعزيز الطابع العائلي لالقتصاد اللبناني حيث
تسيطر أسر بعينها على النشاط االقتصادي.
ثالثـ ًا :املناطقيـة :ال ي��زال تعبير «امللحقات» دارج �اً في اخلطاب
السياسي اللبناني ،للداللة على املناطق التي ضمت إل��ى لبنان الكبير إثر
إع�لان والدت��ه ف��ي أي�ل��ول (سبتمبر) م��ن ع��ام  ،1920وعلى ال��رغ��م م��ن صغر
رقعة األرض اللبنانية ،إال أن اجلمهورية حتتمل أنحاء نائية ومناطق بعيدة
عن املركز الذي يتميز بقوته السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية،
وال زالت هذه املناطق تعاني من إهمال شديد ليس فقط من حقبة االنتداب
الفرنسي ،وإمنا أيضاً من حقبة ما بعد استقالل الدولة سنة  ،1943ما جعل
األدبيات السياسية اللبنانية تشير منذ ما قبل اندالع «احلروب اللبنانية» سنة
 1975إلى الغنب الالحق بهذه املناطق وبسواها من املناطق البعيدة نسبياً عن
بيروت الكبرى ومحيطها اجلبلي القريب منها.
تنعكس أوض��اع الطوائف والعائالت على املناطق وجتعل هذه األخيرة
متميزة بعضها عن البعض اآلخر سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وحتى
داخل املناطق يوجد متايز ،إذ أن أبناء طائفة ما في بيروت هم غيرهم في اإلقليم
أو عكار ،وأبناء طائفة في اجلبل هم أميز من إخوانهم في اجلنوب أو البقاع،
وفي املنطقة نفسها يوجد تفريق بني أبناء القرى والدساكر التي تسمى حتقيراً
«مزارع» والتي ال تتمتع أثناء االنتخابات العامة باحلرية إذ تلزم بالتصويت طمعاً
أو رهبة في اجتاه معينّ تتبلغه دون أن تتمكن من إعمال إرادتها ،بل ومينع في
مناطق معينة تشكيل ن� ٍ
�واد أو جمعيات أو ف��روع نقابات أو أح��زاب حتت حجج
مختلفة دينية أو سياسية أو ثقافية أو إجتماعية بحجة منع الشقاق والنزاع بني
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األهالي بحيث يبقى هؤالء مستتبعني للطوائف أو للعائالت املسيطرة وللحلف
القائم بينها ،والذي يعمل بالتالي على إعاقة احلقوق األساسية واحلريات العامة،
ويجعل منها في ظروف كثيرة حرفاً ميتاً ال يطبق واقعياً.
يالحظ باحثون أن نسق االقتصاد اللبناني ،وهو اقتصاد سوق يقوم
أساساً على التجارة أي استيراد البضائع وعلى اخلدمات والريع ،حال دون منو
االقتصاد الرأسمالي مبعناه الكالسيكي حائ ً
ال دون احلداثة احلقّة ودينامكيتها
الفاعلة ،وهو ولو أنه و ّلد حاالت من االزده��ار النسبي ،إال أن هذا االزدهار
ظ � ّل «ه �ش �اً» وم�ح�ص��وراً ف��ي مناطق م �ح��ددة ،ول��م يساعد على احل��داث��ة في
امليدان السياسي (الدميوقراطي) ،وظلت مفاعيله قاصرة وفي أحايني عديدة
مقلوبة ومشوهة .وقد اسهم هذا النسق االقتصادي ال��ذي م ّيز بني املناطق
في اندالع األحداث اللبنانية ،إذ أن التباين االقتصادي والثقافي واالجتماعي
بني مختلف املناطق كان وال يزال مسألة من مسائل احلوار السياسي احملتدم
بني اللبنانيني ،إذ يرى بعضهم أن الدولة تولي مناطق بعينها عناية ال توليها
لبقية املناطق ،وكان يجري احلديث دائماً عن «مناطق محرومة» و«مناطق غير
محرومة» وعن «أبناء ست» و«أبناء جارية» .األمر الذي حدا بوثيقة الوفاق
الوطني في الطائف على إيالء هذا األمر اخلطير كبير عناية ،وجتلى ذلك
فيما بعد في مقدمة الدستور بنداً مستق ً
ال.
«ز  -واإلمن��اء امل�ت��وازن للمناطق ثقافي ًا واجتماعي ًا واقتصادي ًا ركن
أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام».
ويبقى التساؤل مشروعاً عما إذا كان اإلمناء املتوازن للمناطق قد حتقق
بصورة جذرية بعد عام  1990وحتى اآلن وهل أن لبنان جتاوز إحتكار املركز
وبعض ضواحيه للثروة االقتصادية واملصرفية والسلطوية ،في حني تستسلم
مناطق األطراف ألقدارها في التخلف (مبختلف أوجهه) وللحرمان والبؤس؟
والواقع أن خطورة التمايز بني املناطق تكمن ليس فقط في األوضاع
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وإمنا في حتول هذه املناطق إلى «كانتونات»
مغلقة تكرس الطابع الطائفي والعائلي ،تعيق التغيير الذي يرنو اليه اللبنانيون
املتطلعون إلى دولة مدنية دميوقراطية وليبرالية حقّة.
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املعوقات العامودية
نتيجة إله�م��ال املناطق الطرفية ف��ي لبنان وبقائها مناطق متخلقة
تراجعت الزراعة فيها عما كانت عليه سابقاً كمصدر أساسي للدخل األهلي حتى

أصبحت القطاع األضعف في االقتصاد اللبناني ول��م تعد تسهم إال بنسبة
 ٪9م��ن ال��دخ��ل الوطني سنة  ،1974وم��ع أن سهلي البقاع وع�ك��ار يشكالن

ث��روة وطنية زراع�ي��ة ال تقدر بثمن ،إال أن بقاء احملافظات الطرفية غارقة
في ريفيتها املنعزلة ومتخلّفة في امليادين االقتصادية واالجتماعية مع غياب
اخلطط اإلمنائية املتكاملة في العهود االستقاللية ،أدى إلى نزوح الفالحني
واملزارعني وتشكيل ضواحي مدينية ر ّثة وعدم تشكيل طبقة فالحني ومزارعني

ناشطة وبالتالي ع��دم قيام نقابات فالحية وزراع�ي��ة فاعلة وغياب التأثير

الفعلي لسكان األري��اف الزراعية في تطوير األوض��اع العامة في البالد مع

بقائهم في أوضاعهم املوروثة.
وعلى غ��رار ال��زراع��ة اللبنانية ،لم تظهر الصناعة في لبنان أحسن
حاالً حيث لم تزد نسبة مساهمة الصناعة في الدخل الوطني عن  ٪16عام
 ،1974في حني أن أعمال الترانزيت والتجارة واخلدمات الفندقية واملضاربة
العقارية والقطاع املصرفي تطورت تطوراً كبيراً على حساب القطاع الصناعي،
ناهيك عن القطاع الزراعي ،ما أدى بدوره إلى عدم قيام قوى منتجة حقيقية
في البلد والى ضعف الطبقة العاملة ،وما زاد في الطني بلّة تشرذم النقابات
العمالية القائمة واحتاداتها ،فلم تستطع القوى النقابية وسواها من فئات
املجتمع املدني التي ي��دور مجمل عملها ونضالها حول احلقوق االجتماعية
واالق�ت�ص��ادي��ة أن تفعل ب �ق � ّوة ف��ي احل �ي��اة ال�ع��ام��ة ،وب��ال�ت��ال��ي أن ال تتمثل في
البرملان ،وبقي آداء ممثليها ضعيفاً في املجلس االقتصادي واالجتماعي الذي
أنشئ وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني «تأميناً ملشاركة ممثلي مختلف القطاعات
في صياغة السياسة االقتصادية واالجتماعية للدولة وذلك عن طريق تقدمي
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املشورة واالقتراحات» ،فض ً
ال عن أن ذلك املجلس نفسه قد ّ
تعطل جتديده
لسنوات طويلة وما يزال معط ً
ال.
أدى كل ذلك إلى وجود تفاوت بينّ في صلة القوى االجتماعية باملراكز
السياسية احلاكمة ،ولم تستطع القوى االجتماعية أن تفرض نفسها وحتقق

استقاللها ،بل بقيت على ضعفها مستتبعة للطقم السياسي ،بحيث أنها لم
تستطع أن تفرز قيادات حت ّل محل القيادات التقليدية أو تشاركها على األقل،

في حتمل املسؤوليات العامة ،وبذلك لم تستطع أن تصل بصورة مجدية إلى
حقوقها االقتصادية واالجتماعية ،وبالتالي لم يحصل أي تغيير عميق في

البنى الطائفية والعائلية واملناطقية القائمة ،واقتصر التغيير إن حصل على
قشرة خارجية ال متتد إلى اجلذور ،ما جعل من تلك القوى قوى هامشية ال

تتصف بالدينامية في العمل من اجل احلقوق االقتصادية واالجتماعية.

وكما النقابات وهيئات املجتمع املدني ،كذلك بقيت األحزاب ضعيفة

ولم تستطع أن تكون أدوات فاعلة إال مبقدار ما متاهت مع القوى العائلية
والطائفية التقليدية م��ا أفقدها دوره��ا ف��ي ال��دف��اع ع��ن احل�ق��وق واحلريات
األساسية ،وما أدى بالنتيجة إلى تشرذمها وانقساماتها وتفجر أزمتها الداخلية

وغياب مصداقيتها وخسران فاعليتها.

أ ّدت األحداث التي عصفت في لبنان منذ  1975وحتى اآلن إلى نتائج

سلبية كثيرة ومنها تأجج الشعور املذهبي وازدياد التسرب املدرسي وتضاعفت
إن ربع اللبنانيني
نسبة املواطنني حتت ح ّد الفقر ما أوقعهم في العوز والبؤسّ .
يعيشون بأقل من  4دوالرات يومياً بحسب تصريح وزارة الشؤون االجتماعية
وإن نصف الفقراء في محافظة الشمال ،وتدهور مستوى املعيشة
صيف ّ 2010

وانحطاط مستوى التعليم في املدرسة واجلامعة بعامة والرسمية منها بخاصة،
وظهور املشكالت البيئية وتعريض الطبيعة اللبنانية للخطر ،والى ازدياد في
نسبة الفساد في مختلف امليادين .وأضيفت هذه املعاناة إلى أوضاع سابقة

كانت امل��رأة والطفولة فيها محرومتني من حقوق أساسية ،رغم أن نصوصاً
قانونية ومعاهدات دولية قد أق ّرت ،ولكن العبرة دائماً في التطبيق.
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3
تطلعات مستقبلية ودور للمجلس الدستوري
إن كثيرين م��ن اللبنانيني يخلطون ب�ين الصيغة ال��وط�ن�ي��ة والنظام
السياسي ،مع أن بني الصيغة والنظام فروقاً ج ّمة ،ذلك أن الصيغة امليثاقية
هي صيغة متقدمة نسبياً ومتوافقة عموماً مع التطور التاريخي من ناحية
تسليمها باحلرية وبحق االختالف وبالتنوع وبالتسوية الدائمة واحلوار وهي
تشد اللبنانيني إلى مصلحة عامة ترمي إلى إقامة دولة دميوقراطية مدنية
عصرية في هذا الشرق العربي ترعى احلرية وتقر الكرامة اإلنسانية وتعتمد
العقالنية والواقعية املعتدلة أداتني ،وهي وإن كانت تشكو من ثغرات إال أنها
بالنتيجة وليدة التجربة اللبنانية بآالمها وآمالها ،وترنو إلى أن تتطابق مع نظام
سياسي يضع دولة احلق في مرمى ناظريه ويرعى احلريات العامة واحلقوق
األساسية وخاصة االجتماعية واالقتصادية ،وإذا كانت الدميوقراطية ما تزال
في طور النمو في لبنان ،فإن احلريات هي من أركان الوجود الكياني نفسه
فإذا ما ساندها العدل ،وصل لبنان إلى تسوية بني احلرية والعدل يرنو اليها
عالم اليوم ،ومتهد السبيل إلى إقرار املساواة واقعياً بني املواطنني وبني املركز
واألطراف ،ويحل الوالء الوطني محل الوالء الطائفي ،وعلى اعتبار أن الوحدة
الوطنية هي مقياس الوالء وأن العيش املشترك هو قضية لبنان ال تعلو عليها
قضية أخ��رى ،وأن ال شرعية ألي سلطة تتناقض مع ميثاق العيش املشترك
على ح ّد تعبير مقدمة الدستور اللبناني بعد التعديل ،وأكد املجلس الدستوري
في ق��راره رق��م  2000/1تاريخ  2000/2/1على« :إن مبدأ امل�س��اواة أمام
القانون هو من املبادئ ذات القيمة الدستورية ...وأن مبدأ املساواة في تولي
الوظائف العامة يلزم املشترع بعدم التمييز بني املرشحني للوظيفة على أساس
اجلنس أو العرق أو اللون أو املنزلة االجتماعية ،وبالتالي ،مبراعاة الكفاءة
واجلدارة والصفات العلمية واخللقية في اختيار املوظفني ...وهو معيار يتمتع
بالقيمة الدستورية».
وانطالقاً من املادة  15من الدستور اللبناني أكد املجلس في قراره
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رق��م  4ت��اري��خ  2000/6/22أن ح��ق امللكية ه��و ح��ق م��ن احل�ق��وق األساسية
التي يحميها الدستور ،وأن هذا احلق ال ميكن انتزاعه إال ألسباب تقتضيها
املصلحة العامة ولقاء تعويض عادل .وهو يؤكد ما أق ّره االجتهاد الدستوري
في شأن حق امللكية وعلى األخص اجتهاد املجلس الدستوري الفرنسي.
وأعطي للمجلس الدستوري في قراره رقم  2000/2تاريخ 2000/6/8
على أن يؤكد« :أن النائب ميثّل األم��ة جمعاء وال ميثّل طائفته أو منطقته
أو حتى أولئك الذين انتخبوه ،بدليل أن النائب ال ينتخب من أبناء طائفته
ولكن من جميع الناخبني في الدائرة االنتخابية على اختالف طوائفهم وأن
القانون الذي يسنّه مجلس النواب يتم إقراره منهم بوصفهم ممثلني للشعب
اللبناني وليس بوصفهم ممثلني للطوائف وإال لكان لكل مجموعة من النواب
تنتمي إلى طائفة مع ّينة حق االعتراض على أي مشروع أو اقتراح قانون يتناول
تنظيم أوضاع الطوائف أو حقوقها التي تنتمي اليها هذه املجموعة واحلؤول
بالتالي دون إق��راره ،وهو األم��ر ال��ذي يتعارض وأحكام الدستور واملرتكزات
الدستورية األساسية التي يقوم عليها نظام املجتمع وكيان الوطن ،واملنصوص
عليها في مقدمة الدستور ،وأن الوسيلة أو األداة القانونية التي استعملها
املشترع في املادة ( 16من القانون املطعون فيه) ال تتناسب وال تتالءم إذن مع
الهدف الذي توخى حتقيقه ،وهو احترام النظام العام ،ألن هذه الوسيلة أخلّت
مببدأ دستوري أساسي ،هو مبدأ االستقالل الذاتي للطائفة الدرزية ،ومبدأ
االنتخاب في تكوين مؤسسات هذه الطائفة الدينية» ،وكان القانون املطعون
فيه أعطى النواب الدروز حق اختيار شيخ عقل طائفة املوحدين الدروز لوالية
مؤقتة مدتها  15سنة قابلة للتمديد وتكون على حد تعبير املجلس الدستوري
في قراره املذكور« :قد جعل من املؤقت دائماً».
ف��ي ه��ذا النطاق يبدو دور املجلس ال��دس�ت��وري أس��اس��ي ف��ي مراقبة
دستورية القوانني لصالح احلقوق واحلريات األساسية للمواطنني ،والتوسع
في إعمال نظرية النظام العام للحد ما أمكن ذلك من طغيان النظام الطائفي،
وان يشكل مجلس «ح�ك�م��اء» يعكس «ال�ض�م�ي��ر» اللبناني بتجلياته العميقة
املتوجهة إل��ى إقامة دول��ة احل��ق ،العصرية امللتزمة ب��اإلع�لان العاملي حلقوق
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اإلنسان ،اجلمهورية الدميقراطية البرملانية القائمة على احترام احلريات
العامة وفي طليعتها حرية الرأي واملعتقد ،واملستندة إلى العدالة االجتماعية
واملساواة في احلقوق والواجبات بني جميع املواطنني دون متايز ،وعلى اعتبار
أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة والعامل ضمن االقتصاد
احلر (غير اجلشع وغير احملتكر وغير املتوحش) على تنمية املناطق جميعاً
اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ،والسعي إلى تطبيق الوعد الدستوري بإلغاء
الطائفية على مراحل وعلى اعتبار أن األرض اللبنانية واحدة لكل اللبنانيني،
وانه من الضروري جداً ان تأتي القوانني متوافقة مع «روح» الدستور وليس
مع «حرفه» وحسب.
وبالفعل ف��ان امل��دة القصيرة نسبياً التي انقضت منذ قيام املجلس
الدستوري اللبناني وحتى تاريخه ،حفلت على رغم االنقطاع ال��ذي أصابه،
بتجربة رائ��دة في مراقبة دستورية القوانني حفاظاً على احلقوق واحلريات
األساسية ومبدأ املساواة.
ومن ذلك ،أن املجلس الدستوري في قراريه رقم  97/1ورقم 97/2
تاريخ  1997/9/12أورد« :أن املبادئ الواردة في مقدمة الدستور تعتبر جزء ًا
ال يتجزأ منه وتتمتع بقيمة دستورية شأنها في ذلك شأن أحكام الدستور
نفسها  »...وان قوام الدميقراطية يكون في مشاركة الشعب في سير احلياة
العامة وفي ادارة الشؤون العامة وأيضاً في احترام احلقوق واحلريات العامة
وينسحب ذلك على املستوى احمللي كما هو على املستوى الوطني « ...وان حق
االقتراع وبالتالي حق املواطن في ان يكون ناخباً ومنتخباً ،هو من احلقوق
الدستورية».
كما انه أورد في قراره رقم  99/1تاريخ  1999/11/23أن نص املادة
التاسعة من الدستور اللبناني «ينطوي على موقف محايد للدولة من األديان
وعلى اعترافها باالستقالل ال��ذات��ي للطوائف في إدارة شؤونها ومصاحلها
الدينية ...وان املشترع عندما يسن قانوناً يتناول احلقوق واحلريات األساسية
فال يسعه أن يع ّدل أو أن يلغي النصوص القانونية النافذة الضامنة لهذه
احل��ري��ات دون أن يحل محلها نصوصاً أكثر ضمانة أو تعادلها على األقل
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فاعلية وضمانة .مبعنى انه ال يجوز للمشترع أن يضعف من الضمانات التي
أق� ّره��ا مبوجب قوانني سابقة جلهة حق أو حرية أساسية س��واء عن طريق
إلغاء هذه الضمانات دون التعويض عنها أو بإحالل ضمانات محلها أقل قوة
وفاعلية».
وكذلك اعتبر املجلس الدستوري في قراريه رقم  96/4ورقم :99/2
«إن مبدأ املساواة أمام القانون هو من املبادئ العامة ذات القيمة الدستورية،
وهو يجد أساسه الدستوري في صلب الدستور نفسه ،والسيما في مقدمة
الدستور وف��ي امل��ادة السابعة منه ،وم��ؤدى ذل��ك أن يكون القانون واح��داً في
معاملته للجميع سواء كان يقرر حماية أو كان يضع قيوداً ...وان التنصت على
املخابرات بناء على قرار إداري بالنسبة لرئيس مجلس النواب ولرئيس مجلس
ال��وزراء يكون مخالفاً للدستور في حني أن التنصت ال��ذي يجري بناء على
قرار قضائي فيما عنى هذه اجلهات نفسها ال يكون مخالفاً للدستور شرط
أن يتم في إط��ار مالحقة قضائية وفي احل��دود التي ينص عليها الدستور»،
وأبطل املجلس الدستوري في القرار نفسه نصاً قانونياً مييز في املعاملة بني
احملامني وغيرهم دون أي مس ّوغ من أحكام الدستور أو من مصلحة عامة ،أو
من وجودهم في أوضاع أو مراكز قانونية مختلفة عن غيرهم من املواطنني...
والسيما وان التنصت ال يستهدف أشخاصهم بوصفهم محامني ولكن بوصفهم
مواطنني ...وان حماية احلرية اخلاصة لإلنسان واحترام خصوصيته تعتبر
من املكونات األساسية للحرية الفردية التي كفلها الدستور وال يجوز تقييدها
إال من أجل احلفاظ على النظام العام ومبا يؤمن الضمانات الكافية ملمارسة
هذه احلرية.
واعتبر املجلس الدستوري في قراريه رقم  95/2تاريخ 1995/2/25
ورقم  2000/5تاريخ « 2000/6/27أن النص املطعون فيه بحرمانه القاضي
من حق الدفاع عن نفسه أمام املرجع القضائي املختص وإقفال باب املراجعة
بوجهه يكون قد ألغى ضمانة من الضمانات التي نص عليها الدستور والتي
تشكل للقاضي إحدى أهم مميزات استقالله».
لقد جتلى دور املجلس الدستوري اللبناني بالقرار رقم  95/2تاريخ
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 1995/2/25حائ ً
ال دون متكني السلطتني التنفيذية والتشريعية من االتفاق
على حرمان االف��راد من حقوقهم وحرياتهم ،وذل��ك بإبطاله القانون الذي
فوض رئيس مجلس ال��وزراء نقل أحد القضاة من مركزه ووضعه بالتصرف
بقرار من دون موافقة مجلس القضاء األعلى.
< < <
ما سبق استعراضه من ق��رارات املجلس الدستوري اللبناني تبني أن
بوسع هذا املجلس انطالقاً من مهمته األساسية في مراقبة دستورية القوانني،
أن يكون حارساً للحقوق األساسية واحلريات العامة ،وقد فعل كلما أتيحت
له الفرصة لذلك ،رغم ضيق باب املراجعة احملصور ورغم ضيق اختصاصاته
بل وعمد في قراره رقم  99/2تاريخ  1999/11/24إلى توسيع صالحياته
لكي يشمل القانون املطعون فيه برمته ول��و اقتصر الطعن على أج��زاء منه
إذ ال يعقل أن يقع نظر املجلس على م��واد مخالفة للدستور ويبقى جامداً
حيالها أو متجاه ً
ال لها ،والن املراجعة تنطوي على حماية حق ع��ام وليس
فصل خصومة محددة ،وبذلك يكون املجلس الدستوري اللبناني يقوم بدوره
الوقائي  préventifاذ يضع املجلس النيابي عند حدود مسؤولياته الدستورية
ويجعله أكثر دقة وجدية وحذراً في إقرار القوانني ،وكذلك يضع احلكومة أمام
مسؤولياتها بأن ال تقدم إال مشاريع قوانني مدروسة وغير معرضة لإلبطال،
وإال استعمل املجلس الدستوري دوره الردعي  répressifفي إبطال القوانني
لعلة عدم الدستورية بعد إقرارها والطعن فيها أصوالً ،وبذلك يتحول املجلس
الدستوري إلى حارس للدستور ولدولة احلق وللحقوق واحلريات ،ويؤ ّدي دوره
الكامل في إزالة معوقاتها ومتكني احلكم الدميقراطي في البالد.
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للنشر والتوزيع.
جورج قرم ،تعدد األديان وانظمة احلكم ،دار النهار للنشر.
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واملشرق العربي  ،1920-1860معهد االمناء العربي.
هشام شرابي ،املثقفون العرب والغرب ،دار النهار للنشر.
االنسان والدستور ،مؤسسة الدراسات واالبحاث اللبنانية.
جوزيف مغيزل ،العروبة والعلمانية ،دار النهار للنشر .1980
ال�ت�ج��ارب ال��دمي�ق��راط�ي��ة ف��ي ال��وط��ن ال�ع��رب��ي ،منتدى الفكر واحلوار،
املغرب ،ودار احلداثة ،بيروت.
الثقافة والدين والسياسة واع��ادة بناء لبنان ،املؤمتر العاملي ،1985
املجلد الثاني من اعمال املؤمتر ،احلركة الثقافية انطلياس  -لبنان.
باسم اجلسر ،ميثاق  1943ملاذا كان وهل سقط؟ ،دار النهار للنشر.

 .10طارق زياده ،دراسات في الفقه والقانون ،دار الشمال.

 .11طارق زياده ،القضايا الدستورية والقانونية واالقتصادية للجمهورية
الثانية ،جروس برس.

 .12عصام سليمان ،اجلمهورية الثانية بني النصوص واملمارسة ،بيروت،
.1998
 .13موريس كرنستون ،حقوق اإلنسان ،ما هي؟ ،دار النهار للنشر ،بيروت،
.1973

 .14علي صادق أبو هيف ،القانون الدولي العام ،الطبعة العاشرة ،منشأة
املعارف باإلسكندرية.1972 ،

 .15حسن اجللبي ،مبادىء األمم املتحدة وخصائصها التنظيمية ،معهد
البحوث والدراسات باإلسكندرية.1972 ،
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 .16إدمون رباط ،الوسيط في القانون الدستوري العام ،دار العلم للماليني،
بيروت.
 .17محمد سعيد مجذوب ،احلريات العامة وحقوق اإلنسان ،جروس برس،
طرابلس  -لبنان.1986 ،
 .18موريس كرنستون ،املصطلحات السياسية ،دار النهار للنشر ،بيروت،
الطبعة الثانية.1970 ،
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الزمن والقانون
طبيعة املهل الدستورية ضمان ًا للشرعية
واألمان التشريعي
الدكتور انطوان مس ّره
عضو املجلس الدستوري

5

امل �ك��ان وال��زم��ان ع�ن�ص��ران م�لازم��ان لفلسفة ال �ق��ان��ون وي �ط��االن في
مفاعيلهما مختلف انواع التشريع واالج��راءات القضائية .هما متالزمان مع
مفهومي السيادة والشرعية ،في حني تبدو مسألة املهل في مقاربة قانونية
أولية انها مجرد اج��راءات ذات طابع عملي وتنفيذي دون أبعاد أخرى تؤثر
سلباً أم ايجاباً على املنظومة احلقوقية في املجتمع.
تظهر أهمية املهل في القانون الدستوري بشكل خاص في مجال دورية
االنتخابات واملراجعات الدستورية واصدار قرارات املجالس الدستورية في
وبت الطعون االنتخابية والتشريعية.
االستشارات والطعون ّ
1
طبيعة املهل الدستورية في تالزمها مع الشرعية
 - 1ان املهل الدستورية عموماً ،بخاصة تلك املتعلقة بانتخاب رئيس
اجلمهورية ورئيس مجلس ال�ن��واب والطعن في القوانني ونتائج االنتخابات
الرئاسية والنيابية واصدار قرارات املجلس الدستوري ...هي محددة ومحدودة
وقصيرة زمنياً والزامية واسقاطية الرتباطها بالشرعية الدستورية أو ،في
حاالت اخرى ،مببدأ االمان التشريعي .يقتضي تالياً التقيد بها بشكل مطلق.
وتخضع ه��ذه ال�ق��واع��د لتفسير ضيق بسبب دوره��ا االس��اس��ي ف��ي استقرار
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املنظومة احلقوقية .يتطلب التقيد باملهل الدستورية توافر مجلس دستوري
مكتمل النصاب الص��دار ق��رارات��ه في وق��ت حصري ومحدد كي ال ينتج عن
القضية املطعون فيها مفاعيل قانونية.
ان ض �م��ان ع��دم ال��ف��راغ ف��ي امل�ج�ل��س ال��دس �ت��وري ه��و م��ن صالحية
السلطتني التشريعية والتنفيذية ويدخل في اط��ار العمل احلكومي acte de
 .gouvernementلهذا الفراغ نتائج سلبية على الرقابة الدستورية وعلى سعي
املجالس الدستورية بعامة للتوفيق بني القانونية  ،légalitéاي انطباق املوضوع
مع النصوص الدستورية ،وبني الشرعية  légitimitéذات املصدر الشعبي ،على
اس��اس ان «الشعب مصدر السلطات» .لذا اوردت امل��ادة  4من القانون رقم
 243للمجلس الدستوري« :عند انتهاء الوالية ،يستمر األعضاء الذين انتهت
واليتهم في ممارسة أعمالهم إلى حني تعيني بدالء عنهم وحلفهم اليمني».
ك��ل االس�ت�ح�ق��اق��ات ال��دس�ت��وري��ة دون اس�ت�ث�ن��اء ،ومنها ان�ت�خ��اب رئيس
اجلمهورية وانتخاب رئيس املجلس النيابي واجراء انتخابات نيابية في موعدها
وتأليف مجلس دستوري ...هي ملزمة ،وفي فترات محددة ،وال حتتمل التأجيل
أو املماطلة اال السباب قاهرة كاالحتالل واحلرب والكارثة الطبيعية.
 - 2ي�ح��ذر ارس �ط��و ( 322 - 384ق.م) م��ن مخاطر التمديد في
االستحقاقات الدستورية:
«األنظمة األرستقراطية معرضة بشدة لتغيرات غير محسوسة من
خ�لال استرخاءات متدرجة كما بينّاها بصورة عامة بالنسبة لكل الدساتير.
ذكرنا ان سبب ًا غير وجيه قد يكون مصدر اضطرابات .عندما ُيستغنى عن بند
من الدستور يصبح من السهل قبول تغيير بند آخر أكثر أهمية حتى زعزعة
كل البنيان السياسي .هذا ما حصل مث ًال لدستور «ت��وري��وم»  Thuriumحيث
كان يوجد قانون ال يسمح مبوجبه اعادة انتخاب القائد اال بعد فاصل خمس
س��ن��وات م��ن ال��والي��ة االول���ى .لكن بعض أف���راد اجليش الشباب أص��ح��اب خبرة
ووج��اه��ة ف��ي وسطهم وش��دي��دو االحتقار لآلخرين ويقين ًا منهم انهم يصلون
بسهولة إلى غايتهم ،سعوا في البداية إلى الغاء هذا القانون بشكل يسمح فيه
بالقيادة دون انقطاع .كانوا يظنون على كل حال ان الشعب سيعيد انتخابهم
بحماس .وما لبث القضاة املوجلون باحلفاظ على القوانني والذين كانوا يسمون
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أيض ًا مستشارين ،وبالرغم من ميلهم إلى معارضة هذا املنحى ،ان رضخوا لهذا
التدبير مع اعتقادهم ان هذا التعديل يقتصر على بند وسيحترم املعنيون البنود
الدستورية األخرى .لكنهم عندما ارادوا في ما بعد معارضة تعديالت أخرى لم
يعد مبقدورهم املقاومة وانتقل زم��ام ال��دول��ة بكامله إل��ى السلطة الشخصية
لصالح الذين سعوا إلى هذه التغيرات»(((.
 - 3يفترض تقدمي املراجعة واص��دار قرار بشأنها في املهل احملددة
توافر هيئة عامة للمجلس الدستوري يتم تكوينها في لبنان من السلطتني
التشريعية والتنفيذية للنظر في املراجعات في املهل احلصرية ال��واردة في
قانون املجلس الدستوري ،وذلك ضماناً ملبدأ االمان التشريع ي usécurité j
 ،ridiqueوجتنباً ملفاعيل القانون املطعون في دستوريته .فكما ان مقدمي
الطعون ملزمني بتقدمي املراجعات في مهل حصرية واسقاطية ،كذلك املجلس
الدستوري ملزم بإصدار قراراته في مهل محدودة غير قابلة بطبيعتها للتمديد
كما هو وارد في مختلف بنود املهل املتعلقة بالطعون.
 - 4ف��ي ق��ان��ون املجلس ال��دس�ت��وري ث�لاث��ة ان���واع م��ن امل��ه��ل املترابطة
واالل��زام��ي��ة :م�ه��ل ت�ق��دمي امل��راج �ع��ة ،م�ه��ل ال��واق��ع��ة م��وض��وع امل��راج �ع��ة ،ومهل
ال��ق��رارات التي تصدر عن املجلس الدستوري .ترتبط مهل ال�ق��رارات بتاريخ
تقدمي املراجعات ،وأيضاً بتاريخ الواقعة نفسها موضوع املراجعة االنتخابية أو
التشريعية .وتسري املهل بالتوازي ومبستوى األهمية نفسه بشأن تاريخ التقدمي
وت��اري��خ الواقعة كي ال ينتج عن احل��دث مفاعيل مخالفة للدستور .مواعيد
االستحقاقات الدستورية ،مبا فيها تكوين املجلس الدستوري ،ومواعيد تقدمي
الطعون امام املجالس الدستورية ليست تالياً ادارية شكلية واجرائية ،وذلك
بسبب ارتباطها بشرعية السلطة.
 - 5باستثناء كل املهل في القانون فإن مهل والية القيمني على احلكم
هي اولوية لالسباب الثالثة التالية:
تبادل السلطة :مبدأ االستمرارية في املؤسسات هو نفسه
(((

Aristote, La politique, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, éd. 1995, 600 p.,
pp. 374-375 (V, 7, 1307).
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ال��ذي يحتم التقيد باالستحقاقات الدستورية في سبيل هذا
االستمرار.
االح �ت �ك��ام دوري� � ًا إل��ى ال�ث�ق��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة :يعني ال�ت��أك�ي��د في
كل الدساتير ،وفي مقدمة الدستور اللبناني (البند د) ،حول
«الشعب مصدر السلطات» ان شرعية احلكام موقتة ومشروطة
وم�ح��دودة ،مضموناً وزمنياً ضمن املهل احمل��ددة في الدستور
والتشريعات االخ��رى ومن خالل االحتكام ال��دوري إلى سيادة
الشعب صاحب الشرعية االصيل.
القدرة على ادارة احلكم :التقيد باملهل الدستورية كافة هو
املؤشر على فعالية احلكم.
(((
 - 6اج��راء االنتخابات «ف��ي موعدها» أو «ف��ي اس��رع وق��ت ممكن»
تأكيد الستعادة روحية القوانني وركيزة الشرعية واس��اس كل الدساتير .ان
االغراق في سجاالت وابحاث ،شك ً
ال أو مضموناً ،واملناورات غالباً حول قضايا
النسبية أو االكثرية أو القضاء أو احملافظة ...تأجي ً
ال الستحقاق انتخابي ،هو
لطمس جوهر الشرعية احلقوقية والشعبية :موعد االنتخابات .هذا املوعد
ليس مسألة ادارية شكلية واجرائية وتصريف اعمال.
تداعت اكثر من عشر جمعيات اهلية في لبنان في  15نيسان 2005
إلى اجتماع في احلركة الثقافية انطلياس .وعقد اجتماع متابعة في النادي
الثقافي العربي ،االثنني  18نيسان  ،2005حتت ع�ن��وان« :االنتخابات في
موعدها»((( .ي�ق��ول وزي��ر الداخلية زي��اد ب ��ارود« :ان اج��راء االن�ت�خ��اب��ات في
مواعيدها ليس اجنازاً وهو من واجب الدولة ،ولكن اخلشية من عدم اجرائها
في موعدها يجعلنا نعترف بأننا جنحنا في اداء واجبنا» (((.
 - 7وردت م��راج�ع��ة م��ن رئ �ي��س اجل�م�ه��وري��ة ال�ف��رن�س�ي��ة إل��ى املجلس
ال��دس�ت��وري ي��وم السبت  1961 /4 /22واص��در املجلس ال��دس�ت��وري قراره
(((
(((
(((

اول تصريح لرئيس احلكومة املكلف جنيب ميقاتي في .2005/4/16
انطوان مس ّره« ،موعد االنتخابات اساس كل شرعية وكل حكم» ،النهار.2005/4/19 ،
في لقاء اجلمعية اللبنانية لدميقراطية االنتخابات ،النهار ،2010/7/23 ،ص .16
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في  ،1961/4/23حيث جاء في  ordonnanceتاريخ  1958/11/7املتعلقة
باملجلس ال��دس�ت��وري« :ل��دى ورود طلب اس�ت�ش��ارة م��ن رئيس اجلمهورية في
احلاالت املذكورة في الفقرة االولى من املادة  16من الدستور ،يجتمع املجلس
الدستوري فوراً»:
“lorsqu’il est consulté par le Président de la République dans

les cas prévus au premier alinéa de l’article 16 de la Constitution, le
”Conseil constitutionnel se réunit immédiatement.

لم يجتمع املجلس اال يوم االحد ولكن ميكن االعتبار ان عبارة «حاالً»
متوافرة .وسبق للعالمة  Walineان اقترح حتديد مهلة قصوى في  24ساعة،
لكن اقتراحه لم يُعتمد .ونُشر قرار املجلس الدستوري في اجلريدة الرسمية
في .1961 (((/4/24
ال ميكن الطعن في فرنسا في انتخاب نائب اال خالل مهلة عشرة ايام
تلي اعالن النتائج ويُطبق القاضي الدستوري هذه املهلة بدقة فرفض القبول
وسلمت املراجعة إلى البريد يوم انتهاء
مبراجعة قبل االعالن الرسمي للنتائج ُ
وسجلت بريدياً في اليوم التالي .ويرفض كذلك القاضي الدستوري
املهلة ُ
املعطيات اجلديدة بعد انتهاء املهلة اال اذا كانت مرتبطة بالنظام العام(((:
«Dans l’examen des requêtes des candidates, le juge de

l’élection est tenu de faire respecter et de respecter lui-même des délais
très courts. En effet, c’est lui qui proclame les résultats de l’élection
et cette proclamation doit avoir lieu dans les dix jours qui suivent le
scrutin»(3).

ع �ل��ى أث ��ر ال � ��دورة االن �ت �خ��اب �ي��ة االول � ��ى ط �ل��ب ال��رئ �ي��س م �ي �ت��ران في
 1965/12/7ال �غ��اء مجموعة األع �م��ال االنتخابية «ف��ي ك��ل امل�ن��اط��ق خارج
(((
(((
(((

L. Favoreu et L. Philippe, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel,
Paris, Dalloz, 14 éd., 2007, 1036 p., n˚ 10/2.
e

Favoreu, op. cit., 2/4, p. 21.

Favoreu, op. cit., 16/9, p. 216-217.
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1965/12/20  حدد له املجلس الدستوري مهلة تنتهي منتصف ليل.»فرنسا
 رف��ض املجلس الدستوري بانتهاء هذه.لتحديد طبيعة وخطورة االنتهاكات
 مراجعة أخ��رى بشأن1965/12/21  لكنه تسلّم في.املهلة متابعة املسألة
الدورة الثانية في «غالبية املناطق خارج فرنسا» وحصل على مهلة تنتهي في
 متديد1965/12/23  طلب املرشح في. لتقدمي التبريرات1965/12/27
.(((املهلة السبوعني فلم يوافق املجلس الدستوري على الطلب
وتقدمي االعتراضات على ترشيحات رئاسة اجلمهورية في فرنسا هي
:قصيرة ومحدودة
La réclamation (pour les candidatures à la présidence de la Réu

publique) a été rejetée en 1969 «parce qu’elle avait été présentée après

l’expiration du délai de recours qui est extrêmement bref (moins de
quarante-huit heures)» (2).

 ترغم حصرية املهل املجالس الدستورية على استدراك احتمالية- 8
Dominique  تقول.ورود مراجعات وبالتالي االستعداد في توفير امل��راج��ع
: عضو املجلس الدستوري الفرنسيSchapper

«Le délai d’un mois (…) est devenu une contrainte majeure

maintenant que le Conseil exerce un contrôle substantiel (…).

«Le rapporteur et les membres du service juridique sont dans

l’obligation de prévoir les articles de la loi qui seront contestés, les

arguments qui seront invoqués, et de commencer à élaborer leur arguu
mentation. Le travail doit nécessairement commencer longtemps avant
l’arrivée officielle de la saisine. La Constitution impose de statuer en
moins d’un mois - et le Conseil s’impose souvent de le faire en quinze

jours. Il n’est pas exceptionnel que la décision suive de six jours - ou

même moins - la saisine officielle. Seul le travail de veille constitutionnelle assuré par le service de documentation le permet. Il s’agissait, par
Favoreu, 16/9 et 10, pp. 216-217.

Favoreu, 16/4, p. 214.

(((
(((

451

انطوان مس ّره

exemple, de la décision qui fut prise le 19 novembre 2004 sur la nécesu
sité de modifier la Constitution avant de soumettre le Traité établissant
une Constitution pour l’Europe. Le Conseil avait été saisi le 20 octobre
par le président de la République, mais le travail avait commencé dès
le mois de juin (…).

« Le Conseil est ainsi parfois dans l’obligation de statuer à la

hâte, en particulier à la fin du mois de décembre, quand la décision sur

la loi de finances doit être prise avant la fin de l’année civile, faute de
quoi les pouvoirs publics seraient en difficulté (…).

« Les services et les conseillers doivent anticiper une éventuelu

le saisine en suivant les travaux parlementaires, le président désigner

longtemps à l’avance un rapporteur pour le cas où le Conseil serait
saisi. C’est en 1977, d’après le compte rendu de la séance, que le préu

sident Frey a introduit l’habitude, nécessaire, de désigner à l’avance
un rapporteur. Je me souviens d’une note du secrétaire général d’une

cinquantaine de pages sur une loi dont le Conseil n’a finalement pas été
saisi (…).

« Le délai imposé limite les possibilités d’une instruction contrau

dictoire, même si les efforts successifs ont permis de l’introduire autant
qu’il était possible (…). Certaines décisions particulièrement difficiles

ont été prises en une séance qui s’était prolongée sur deux ou même

trois jours (…). Les conseillers ne peuvent, comme les juges italiens par
exemple, prolonger leurs débats, en cas de besoin, pendant des semaiu
nes. En pénétrant dans la salle des plénières, ils savent qu’ils ne doivent

la quitter qu’après avoir abouti à une décision. Ils ne disposent pas de
la gestion du temps comme la plupart des cours, qui délibèrent, puis
renvoient la décision à une autre séance» (1).
Schnapper, op. cit., pp. 294 - 295, 298.

(((
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:وتقول في سياق آخر

«Le Conseil disposait - et dispose toujours - d’un temps très

court pour statuer: un mois au maximum, huit jours en cas d’urgence».

) «قراراتهم (اعضاء املجلس الدستوري:Dominique Schnapper وتقول
.»يجب ان تصدر في مهل غريبة في سرعتها

« Leurs décisions (les membres du Conseil constitutionnel) doiu

vent intervenir dans des délais étrangement brefs» (1).

« Un délai d’un mois imposé par les textes rend impossible de

vérifier la conformité d’une loi contestée aux nombreux engagements
internationaux de la France, évalués à l’époque à environ 4.000 (2).

 تفرض حصرية املهل ع��دم القبول مبراجعات هدفها املماطلة- 9
.((( »saisine dilatoire «saisine sur saisine ne vaut
« Le Conseil n’est pas maître de son calendrier, on ne peut en

surestimer les conséquences.»(4).

« L’obligation de statuer en un mois est sans équivalent au

monde, à l’exception des pays qui l’ont adoptée sous l’influence de la

France: Algérie, Maroc, Tunisie, Chili. Elle le prive de l’arme du temps.
Elle le contraint de porter un jugement a priori sur une loi avant que ses
effets puissent être observés et évalués… »(5).

 لذلك يعتبر البعض ان الرقابة املسبقة على القوانني تُؤمن أكثر- 10
 يقول الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان الذي.مبدأ االمان التشريعي
:1974 ادخل التعديل سنة

«La censure de votre Conseil s’exerce par voie d’action directe

Schnapper, op. cit., p. 54.
Schnapper, op.cit., p. 89.
Schnapper, op.cit., p. 93.

Schnapper, op.cit., p. 112.

Schnapper, op.cit., p. 139.

(((
(((
(((
(((
(((
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avant que la loi n’entre en application? Elle est plus systématique pour
l’avenir et, au regard du passé, plus respectueuse des droits acquis.»(1).

:Pierre Mazeaud ويقول

«Simple, robuste, rapide, plus respectueux de la démocratie reu

présentative et moins perturbateur pour le droit positif»(2).

 سرعة اتخاذ القرارات لها مفاعيل ايجابية على بنية العالقات- 11
 بخاصة في متتني العالقات بني األعضاء،ومنط العمل في املجلس الدستوري
:والثقة بينهم
« Le travail collectif imposé par les délais dans lesquels se

prennent impérativement les décisions et le rythme irrégulier du travail
contribuent également à souder les membres de la maison»(3).

« Etant donné le délai imposé pour prendre la décision, seuls

les liens personnels et la confiance (…) permettent d’aboutir à des déu

cisions dans un bref laps de temps qui est accordé par les textes. Il ne
faut jamais oublier que le Conseil n’est pas maître de son emploi du
temps»(4).

« L’urgence dans laquelle les décisions doivent être adopu

tées commande un déroulement du travail qui, dans certains cas,

peut apparaître peu conforme aux grands principes de la procédure
contentieuse»(5).

« Les relations objectives avec les Cours européennes posent

des problèmes encore plus difficiles. Dans le cas de la Cour de justice
des communautés européennes, le délai imposé au Conseil - moins d’un
Schnapper, op.cit., p. 140.

Pierre Mazeaud, «2 rue de Montpensier: un bilan», Les cahiers du Conseil
constitutionnel, n˚ 25, 2008, p. 29, cité par Schnapper, p. 140.
Schnapper, op.cit., p. 189.
Schnapper, op.cit., p. 221.
Schnapper, op.cit., p. 273.

(((
(((
(((
(((
(((
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mois - interdit toute consultation (tout «renvoi préjudiciel»), puisque la
Cour met souvent plusieurs mois pour adopter une décision»(1).

 - 12حول تأجيل االنتخابات احمللية ،ورد في قرار املجلس الدستوري
في غابون  Gabonفي  2001/8/10قبول التأجيل ألسباب مالية اعتبرت
ق��اه��رة حت��ول دون ال�ت�ن�ظ�ي��م االداري ل�لان�ت�خ��اب��ات احمل �ل �ي��ة ،م��ع ال�ت��أك�ي��د ان
االنتخابات النيابية غير قابلة للتأجيل العتبارات دستورية مطلقة:
“Les difficultés financières invoquées par le Gouvernement dans

la requête soumise à l’examen de la Cour constitutionnelle constituent
bien un cas de force majeure autorisant l’organisation des élections des

membres des collectivités locales dans la période située entre le 20 mars
»et le 20 avril 2002.

ورد ت�ف�ص�ي�ل ً
ا ف��ي ق���رار امل�ج�ل��س ال��دس �ت��وري ف��ي غ��اب��ون  Gabonفي
 :2001/8/10مراجعة رئيس احلكومة في موضوع تأجيل انتخابات مجالس
املقاطعات والبلديات إلى الفصل االول من  2002ألسباب قاهرة ،على اعتبار ان
تدني حتصيالت امليزانية منذ اقرار موازنة  2001يشكل «حالة طارئة ال تسمح
للحكومة بتنظيم انتخابات املجالس التي تنتهي واليتها في  ،2001/10/20مبوازاة
االنتخابات النيابية التي ال يجوز البحث في تأجيلها ألسباب دستورية ( ،)...في
حني ان االنتخابات احمللية بسبب تعدد الترشيحات فيها تش ّكل مصارفات مالية
أكثر عبئاً من االنتخابات األخرى السياسية (.)...
«ح�ي��ث ان��ه حسب ال�ف�ق��رة  2م��ن امل ��ادة  74م��ن ق��ان��ون  96/7تاريخ
 1996/3/12في حالة الظروف القاهرة املُثبتة من املرجع القضائي املختص
يجوز للحكومة ،باقتراح من الهيئة الوطنية لالنتخابات ،تأجيل االنتخابات.
«وحيث ان املجلس الدستوري هو صاحب االختصاص في التثبت من
القوة القاهرة التي تخول احلكومة ،باقتراح من الهيئة الوطنية لالنتخابات،
بتأجيل موعد االنتخابات ()...
«وحيث ان والية املجالس املناطقية والبلدية تنتهي في 2001/10/20
وان االنتخابات يجب ان جتري بني  20آب و  20ايلول .)...( 2001
(((

Schnapper, op.cit., p. 342.
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« - 10يُعتبر قوة قاهرة احل��دث اخل��ارج عن االرادة ،وغير املُرتقب
والذي ال ميكن تخطيه وهو يعفي املدين من تأدية موجبه»(((.
 - 13أق��ر امل�ج�ل��س ال��دس �ت��وري ف��ي مدغسقر  Madagascarبتاريخ
 2006/5/9اس�ت�ب��اق ان�ت�خ��اب رئ�ي��س اجل�م�ه��وري��ة ال��ذي يجب ان يحصل بني
 2006/12/22و ،2007/1/22وذلك ألسباب قاهرة مناخية حتول دون مشاركة
املواطنني وتالياً اجراء االنتخاب في  2006/12/3أي قبل عشرين يوماً:
“Considérant, enfin, que l’anticipation de 20 jours ne constitue

pas une prorogation du mandat constitutionnellement fixé au Président
de la République en exercice et que le délai d’anticipation ne présente
pas un caractère excessif,

«(…) et que l’application de la théorie des climats fait partie de

la jurisprudence des juridictions constitutionnelles en matière électou
)rale. »(2

2
طبيعة املهل الدستورية في تالزمها
مع األمان التشريعي والثقة املشروعة
 - 14املس ّوغ الثاني لطبيعة املهل الدستورية تالزمها مع مبدأ األمان
التشريعي  sécurité juridiqueأو الثقة املشروعة .confiance légitime
يُ�ط��رح االرت �ب��اط ب�ين امل�ه��ل ال��دس�ت��وري��ة وم�ب��دأ األم��ان التشريعي في
احلالة اللبنانية ،ورمبا للمرة االولى في االجتهاد الدستوري املقارن ،في ما
يتعلق بصوابية طعن املجلس الدستوري الذي اكتمل نصابه في 2010/6/5
بانتخابات نيابية سنة  2005ومراجعات طعون بقوانني صادرة منذ سنوات.
ظهر مبدأ الثقة املشروعة  confiance légitimeأو ،حسب تعبير آخر،
(((

Luc Sindjoun, Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine,

(((

Sindjoun, op.cit., pp. 513-516.

Bruxelles, Bruylant, 2009, 600 p., pp. 507-512..
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مبدأ األم��ان التشريعي  sécurité juridiqueفي االجتهاد ابتدا ًء من .1949
استند اليه أوالً القاضي االداري للحد من سلطة االدارة في سحب قرارات
غير قانونية ثم اعتمده القاضي الدستوري الذي ط ّبقه في آن على القوانني
التعديلية والتح ّوالت في االجتهاد وسحب ق��رارات اداري��ة .يتفرع املبدأ من
شروط دولة احلق .Etat de droit
يفترض األمان التشريعي القدرة على استشراف املفاعيل القانونية
لسلوكيات محددة وبالتالي علنية النصوص ووضوحها واستقرارها ضماناً
لتطبيقها استناداً إلى معايير غير استنسابية.ألنه ال يجوز اضطراب العالقات
احلقوقية املمتدة في الزمن ضماناً حلقوق مكتسبة ومفاعيلها(((.
اعتبر االمان التشريعي جزءاً من املبادئ االصيلة principes matriciels
ميكن ضمه إلى مقدمة االع�لان الفرنسي سنة  1789استناداً إلى الفقرة:
«مطالبات املواطنني بعد اليوم املبنية على مبادئ بسيطة وغير قابلة للنقاش»،
أو إلى املادة  16من الدستور الفرنسي التي تفرض احلماية احلقوقية .ينبع
منه مبادئ ذات قيمة دستورية ،كاحلق باملراجعة الدستورية ،والبلوغية إلى
القانون ووضوحه .وينبع عنه مبدأ عدم رجعية القانون خارج اطر محددة وهو
يوفر بالتالي سنداً لالجتهادات املتعلقة بالضمانات احلقوقية(((.
 - 15يستشهد املجلس الدستوري الفرنسي مببدأ األمان التشريعي
(((

(((

P. Bon et D. Maus (dir.), Les grandes décisions des Cours constitutionnelles
européennes, Paris, Dalloz, 2008, 808 p., p. 11.
M. Fromont, «Le principe de sécurité juridique», AJDA, no spécial, juin 1996,
p. 178.
»Ariane Vidal Naquet, Les «garanties légales des exigences constitutionnelles
dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Paris, LGDJ, 207, par. 262,
937-938, 1002-1004.
Philippe Raimbault, Recherche sur la sécurité juridique en droit administratif
français, Paris, LGDJ, 2009, 694 p.
Anne-Laure Valembois, La constitutionnalisation de l’exigence de sécurité juridique en droit français (Prix de thèse 2004 du Conseil constitutionnel), Paris,
LGDJ, 2005, 534 p.
Elizabeth Zoller, Les grands arrêts de la Cour suprême des Etats-Unis, Paris,
Dalloz, 1re éd., 2010, par. 39 (20) et 47 (6,8).
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 التق ّيد باحلقوق املكتسبة في حاالت، األم��ن الشخصي:في ح��االت محددة
ًاحلريات األساسية وحاالت العقود أو في حاالت الوضوح التشريعي استنادا
 املبدأ االساس هو املصلحة العامة بقدر كاف... من الدستور34 إلى املادة
.((( intérêt général suffisant
« L’une des premières aspirations du contribuable est de pouu

voir connaître, à l’avance, les règles du jeu fiscal : ceci impliquerait
que la loi fiscale n’ait jamais d’effet rétroactif et que le législateur ne
remette pas en cause avant l’échéance un régime fiscal privilégié qu’il
a institué pour une certaine durée.
« Mais face à cette exigence de sécurité juridique ou de confianu
ce légitime, le législateur doit aussi prendre en compte à la fois les
nécessités de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscale et les besoins
financiers de l’Etat… (2)».
«Si le législateur a la faculté d’adopter des dispositions fiscales
rétroactives, il ne peut le faire qu’en considération d’un motif d’intérêt
général suffisant et sous réserve de ne pas priver de garanties légales
des exigences constitutionnelles»(3).

1997/52  أكدت احملكمة الدستورية في هنغاريا في قرارها رقم- 16
 في أي: أهمية األمان التشريعي في تركيزها على ما يلي1997/10/13 تاريخ
تاريخ يجري استفتاء جديد حول املوضوع نفسه وفي أي تاريخ تصبح القواعد
:القانونية املعتمدة استناداً إلى استفتاء سابق قابلة للتعديل أو االلغاء
«On devrait savoir à quelle date un référendum nouveau peut

avoir lieu sur la même question et également à quelle date les règles
Favoreu, op.cit., 46/13, p. 793.
Favoreu, op. cit., 46/9, p. 789.

Décision du Conseil constitutionnel français, n˚ 98 - 404 DC, Rec. 315, RJC
1-774, cité ap. Favoreu, pp. 780-786.
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juridiques adoptées sur la base d’un référendum antérieur peuvent être
modifiées ou abrogées»(1).

 تؤكد احملكمة الدستورية في بولونيا ان «الدولة الدميقراطية- 17
وثقة املواطن جتاه الدولة تحُ تم على املشترع صياغة تعديالت ضريبية في
 أي األع �م��ال االق�ت�ص��ادي��ة واملالية،ان�س�ج��ام م��ع م��ا يسمى احل��االت اجل��اري��ة
:»احملققة في ظل أحكام كانت سارية املفعول
«Le tribunal constitutionnel considère que la clause de l’Etat

démocratique de droit et le principe de la confiance du citoyen envers
l’Etat qui en découle obligent le législateur à formuler les nouvelles disu
positions fiscales de telle façon que soient respectées ce qu’on appelle
les affaires en cours, c’est-à-dire les actions économiques et financières
entamées sous le régime des dispositions précédentes».

:Lech Garlicki في تعليق على القرار يكتب
«امل�ش� ّرع ك��ان املستهدف لقواعد أكثر تفصيلية تحُ ��دد كيفية حماية
 وسميت هذه.الثقة املشروعة لدى اجراء تعديالت على قوانني سارية املفعول
:» مبادئ تشريع رشيد:القواعد من الفقه
«Le législateur a donc été le destinataire de certaines règles plus

détaillées indiquant comment la confiance légitime devait être protégée
lors des modifications des lois en vigueur. Les règles ont été appelées
par la doctrine principes d’une législation raisonnable»(2).

:2001/12/13  جاء في قرار املجلس الدستوري في اسبانيا في- 18
«يحمي مبدأ األمان التشريعي ثقة املواطنني الذين يك ّيفون سلوكهم
Cour constitutionnelle hongroise, Décision n˚ 52/1997, X 14, 13 oct. 1997,

AB, Recueil ABH 1997, 331, ap. Bon et Maus, op.cit., pp. 37-39 et commenu
taire par Attila Harmathy.

Tribunal constitutionnel polonais, jugement n˚ K 26/1997 du 25 novembre
1997, OTK ZU 1997, n˚ 5-6, p. 64, in Europe, p. 19

(((
(((
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االقتصادي حسب التشريع الساري املفعول وبالنسبة إلى التغيرات املعيارية
 حيث ان احتمالية حصول مفعول رجعي ملعايير،التي يستحيل عقالنياً ترقبها
ّ
 يعني األمان.)...( تتخطى حدود منع العمل االستنسابي
ضريبية يجب أ ّال
التشريعي اليقني ان النظام القانوني املعمول به يحمي املصالح احلقوقية
وينسجم م��ع االن�ت�ظ��ارات املعقولة للمواطن ح��ول سياق السلطة ف��ي تطبيق
:»...القانون وكذلك وضوح املش ّرع دون التباس في املعايير
«Le principe de sécurité juridique protège la confiance des ciu

toyens qui adaptent leur conduite économique à la législation en viu
gueur, par rapport aux changements normatifs non raisonnablement
prévisibles, puisque la possible rétroactivité des normes fiscales ne peut
franchir l’interdiction de tout acte arbitraire (…). En d’autres termes,
la sécurité juridique doit être entendue comme la certitude de l’ordre
juridique applicable à des intérêts juridiquement protégés (…) comme
l’expectative raisonnablement fondée du citoyen sur la façon dont doit
agir le pouvoir en application du droit (..), comme la clarté du législau
teur et non la confusion normative (…).
«Il est possible de conclure à l’infraction du principe de sécurité
juridique par une norme lorsque dans l’ordre juridique dans lequel elle
s’insère, et en prenant en compte les règles d’interprétation admissiu
bles en droit, le contenu ou les oublis du texte normatif produisent une
confusion ou des doutes qui génèrent chez leurs destinataires une inceru
titude raisonnablement insurmontable quant à la conduite exigible pour
son accomplissement ou quant à la prévisibilité de ses effets»(1).
Tribunal constitutionnel espagnol, 13 déc. 2001, Affaire de la suppression r é
troactive des exemptions fiscales, Arrêt 234/2001, BOE n˚ 14 du 16 janv. 2002,

avec commentaire de Luis Maria Diez - Picazo, ap. Bon et Maus, op. cit., pp.
24-29.

(((
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 - 19بهدف ضمان االمان التشريعي وردت مهل قصيرة والزامية في
كل مراحل «الرقابة على دستورية القوانني» في قانون املجلس الدستوري في
لبنان .ان املهلة املعطاة ملراجعة املجلس الدستوري بشأن دستورية قانون أو
نصوص لها قوة القانون هي خمسة عشر يوماً تلي نشر القانون في اجلريدة
الرسمية أو في احدى وسائل النشر الرسمية األخرى املعتمدة قانوناً ،حتت
طائلة رد املراجعة شك ً
ال.
ورد في املواد :21 ،20 ،19

املادة  - )...( 19تقدم املراجعة من قبل املرجع املختص إلى رئاسة املجلس الدستوري

خالل مهلة خمسة عشر يوم ًا تلي نشر القانون في اجلريدة الرسمية أو في احدى
وسائل النشر الرسمية االخرى املعتمدة قانوناً ،حتت طائلة رد املراجعة شك ًال.
امل��ادة  - 20ف��ور تسجيل املراجعة في قلم املجلس ،يدعو الرئيس ،أو نائبه في
حال غيابه ،املجلس فوراً لدرس ما اذا كان يقتضي تعليق مفعول النص موضوع
املراجعة.
ينشر قرار التعليق في اجلريدة الرسمية.

يقوم الرئيس بتبليغ نسخة عن املراجعة إل��ى اعضاء املجلس ويعني مقرراً من

االعضاء .على املقرر ان يضع تقريره ويقدمه إلى املجلس خالل مهلة اقصاها
 10ايام من تاريخ ابالغه قرار تعيينه.
املادة  - 21عند انتهاء املقرر من وضع تقريره يحيله إلى رئيس املجلس الذي يبلغ
االعضاء نسخاً عنه ويدعوهم خالل خمسة ايام للتداول في جلسة تبقى مفتوحة
إلى ان يصدر القرار.

 -يصدر القرار في غرفة املذاكرة مبهلة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ

موعد اجللسة.

 - 20ان م��ج��م��وع امل��ه��ل احمل���ددة للطعن ف��ي دس��ت��وري��ة ق��ان��ون وتلك
احمل��ددة الص��دار القرار ال تتعدى  45يوم ًا كحد اقصى حسب امل��واد 22-19
من قانون املجلس الدستوري.
ومجموع املهل احمل��ددة لتقدمي طعن في انتخابات رئاسية ونيابية
واصدار القرار هو  4ايام (املادة .)23
ومجموع املهل احملددة للطعن في نيابة نائب منتخب واصدار القرار
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هي خمسة اشهر ونصف (املواد .)32-24
كان بإمكان املجلس الدستوري الذي أدى اعضاؤه اليمني الدستورية
ف��ي  2009 /6 /5ان ينظر ف��ي ال�ط�ع��ون السابقة ل��و ت��أخ��ر اك�ت�م��ال هيئته
العامة بضعة اي��ام أو بضعة اسابيع حسب املعايير الزمنية ال ��واردة للنظر
في الطعون .اما وان التأخير املتعلق باملراجعات السابقة يتخطى هذه املهل
القصيرة االمد واحملددة وااللزامية واالسقاطية ،فإن النظر بعد مدة طويلة
في اي قانون مطعون في دستوريته يسيء إلى مبدأ االم��ان التشريعي والى
الشرعية املكتسبة والتي رمبا اندمجت في تطبيقات ومفاعيل تتخطى مفهوم
القانونية احملض.
 - 21ال ميكن للقانون جتاهل الزمن اذ تندرج قواعد املهل في جوهر
فلسفة التشريع بحيث جتري املعامالت واالستحقاقات في ازمنتها وال ميكن
ترك القوانني في حالة تردد:
«Ces règles (de délais) présentent les traits d’une véritable phiu

losophie de l’agir-à-temps (…). C’est le temps objectif à son point
culminant, frappé du sceau de l’ordre public.

«Au cœur des délais se révèle le juridique dans son aspect poliu

tique : il faut limiter les atteintes à la sécurité juridique.

«Le temps dans le délai ne se contente donc pas d’épouser une

réalité qu’il aiderait à se dévoiler : il dicte au réel sa loi, à la mesure des
impératifs du droit (…).

«Agis vite, car tu ne peux indéfiniment laisser ton cocontractant

dans l’incertitude ; à défaut de le faire, tu seras victime de ta négliu
gence(1) ».

 - 22تهدف املهل القصيرة احملددة في املجالس الدستورية للنظر في
(((

Daniel Gutmann, «Temps», ap. Denis Alland et Stéphane Rials (dir.), Di c
tionnaire de culture juridique, Paris, Quadrige/Lamy-PUF, 2003, 1650 p., pp.
1469-1474.
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القضايا املطعون فيها إلى وقف مفعول انتخاب أو تشريع ،واحلد زمنياً لهذا
املفعول في حال املوافقة على الطعن .وتهدف املهل القصيرة إلى ردم اي هوة
بني القانونية الدستورية وبني الشرعية التي قد يكتسبها القانون املطعون فيه
في حال تطبيقه وامتداد مفاعيله .وليس هدف اي قرار في عدم دستورية نص
تشريعي مجرد اعالن مبدئي ،بل وقف تنفيذه فتكون دستورية التشريع ممارسة
فعلية في احلياة العامة .وبالتالي فإن احد شروط املقاضاة وهو املوضوع objet
 de l’actionيصبح غير متوافر بعد اكثر من اربع سنوات من تقدمي مراجعة.
قد تكتسب القوانني مع الزمن شرعيتها الشعبية بفضل اندماجها في النسيج
االجتماعي أو قد تفقد هذه الشرعية فيقتضي العمل على تعديلها.
ما يس ّوغ غالباً املهل القصيرة في املجالس الدستورية مبدأ االمان
التشريعي « sécurité juridiqueب�ش�ك��ل ال ي��دوم ط��وي�ل ً
ا ال�ش��ك ح��ول صحة
االنتخاب»:
«Le souci de ne pas laisser planer trop longtemps le doute sur la

validité de l’élection» (1).

 - 23لكل ظاهرة قانونية موضعة  contextualisationزمنية ألن بعض
االستقرار في القانون مالزم لوظيفة التشريع« :كل قانوني هو محافظ بشكل
أو آخر النه حريص على استمرارية وثبات العالقات بني البشر حتى عندما
ينتقد الوضع القائم» .تطور االجتهاد في هذا املجال وبشكل متناسق عاملياً(((،
على اعتبار ان الزمن هو مالزم لفلسفة القانون:
« Le phénomène juridique se situe dans le temps (…). Une ceru

taine stabilité du droit est inhérente à sa fonction (…). Tout juriste est
un conservateur, car il est soucieux de la sécurité et de la stabilité des
(((

Jean-Pierre Camby, Le Conseil constitutionnel, juge électoral, Paris, Dalloz,

(((

XVe Table ronde internationale des 10-11/9/1999: “Constitution et sécurité j u

2007, 272 p., p. 19.

ridique », Annuaire international de justice constitutionnelle, Economica et
Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 1999, pp. 71-312.
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rapports entre les hommes, même lorsqu’il critique l’ordre établi.
« Pour assurer la sécurité juridique, il faut que l’ordre établi ne
puisse pas être sans cesse remis en cause et que les situations juridiques
ou de fait acquièrent au bout d’un certain temps une stabilité suffisante
(…). Afin d’éviter le prolongement néfaste de situations précaires, la loi
impose, pour l’accomplissement de certaines formalités ou le dérouleu
ment des procédures, des délais destinés à en rythmer le cours. (1)»

 لضمان االم��ان التشريعي يقتضي ان ال يتعرض الوضع القائم- 24
للمراجعة املستمرة وان تتمتع االوضاع القانونية أو االوضاع القائمة بعد فترة
ٍ زمنية بثبات
 يفرض القانون المتام، ولتجنب امتداد مضر الوضاع ظرفية.كاف
ً بعض املعامالت مه
 كما القانون الذي، اذ «يحتاج الفرد،ال للمجريات القانونية
 إلى استقرار والى ضمانة ان ما يعتبر حقاً في وقت محدد لن يعاد،يخضع له
:»ًالنظر فيه الحقا
Jean Louis Bergel, «Le droit et le temps», ap. Jean-Louis Bergel, Théorie gé
nérale du droit, Paris, Dalloz, 4e éd., 2003, 374 p., pp. 119-142.

:وفي هذا السياق

J.-M. Coulon et M.-A. Roche (dir.), Le temps dans la procédure. Thèmes et
commentaires, Paris, Dalloz, 1996.
J.-P. Gridel, «Essais sur le temps et le droit», in Introduction au droit et au droit
français, Paris, Dalloz, 2e éd., 1994, p. 763 sq
F. Ost, Le temps du droit, Paris, Odile Jacob, 1999.
A. Outin-Adam, Essai d’une théorie des délais en droit privé. Contribution à
l’étude de la mesure du temps par le droit, thèse, Paris II, 1986.
Le droit et le futur, actes du 3e colloque de l’Association française de philosou
phie du droit, Paris, PUF, 1985.
«Temps, interprétation et droit », revue Droits, n˚ 31, 2000.
Le temps et le droit, Actes du 4e Congrès de l’Association internationale de
Méthodologie juridique, Montréal, 1995, Ed. Y. Blais, 1996, pp. 30-41, 153.
François Robbe (dir.), Le temps et le droit constitutionnel, cycles de conférenu
ces tenues à Lyon les 26 janv., 30 mars et 25 mai 2007, Paris, Presses universiu
taires d’Aix-Marseille-PUAM, 2010, 168 p.

(((
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« L’individu, tout comme le droit dont il est le sujet, a besoin
d’un peu de stabilité et de cette garantie minimale que ce qu’il pense être
le droit à un moment donné ne sera pas remis en cause par la suite»(1).

يكتسب القانون قوة الزامية وتخصص فترة زمنية قصيرة لنشره كي
يعلم الناس بصدوره ويكتسب قوته االلزامية منذ هذا الصدور .والتطبيق هو
الذي يظهر مدى التالزم بني القانونية والشرعية اي خضوع الناس للقانون
بقناعة وانسجام.
3
االجتهاد الدستوري في لبنان ومن منظور مقارن
 - 25إن اح�ت�م��ال اع�لان املجلس ال��دس�ت��وري ف��ي لبنان سنة 2009
بطالن قانون مت تقدمي طعن بشأنه سنة  2006هو تدخل في مسألة تشريعية
م��ن ن��وع ج��دي��د ي�ن��درج ف��ي اط��ار الشرعية  légitimitéوال�ن�ظ��ام ال�ع��ام وليس
مجرد االنسجام مع القواعد الدستورية الوضعية بعد فترة قصيرة من صدور
القانون .ينطبق مبدأ عدم رجعية القانون ايضاً على املجلس الدستوري في
عدم رجعية قرار ابطال قانون ومفاعيله بعد مدة طويلة من صدوره.
إن مراجعة الطعن الواردة سنة  ،2006اي خالل فترة طويلة من عدم
اكتمال تكوين املجلس الدستوري في لبنان ،تُعتبر مردودة شك ًال الستحالة تقيد
املجلس الدستوري في اص��ول املهل ال��واردة في انظمته على اعتبار ان هذه
املهل هي ضرورة لالمان التشريعي والنظام العام.
في ثالثة محاضر رقم  4و 5و 6تاريخ  2009/7/8حول مراجعات
الطعن السابقة لتكوين املجلس الدستوري:
 الطعن في القانون املنشور في اجلريدة الرسمية ،العدد  30تاريخ ،2006/6/12املتعلق بتنظيم شؤون طائفة املوحدين الدروز،
(((

Daniel Gutmann, op.cit., p. 1472.
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 الطعن في القانون املنشور في اجلريدة الرسمية ،العدد  30تاريخ ،2006/6/12املتعلق بتعديل بعض مواد قانون انشاء املجلس الدستوري،
 الطعن في القانون رقم  2008/56املنشور في اجلريدة الرسمية،العدد  59تاريخ  ،2008/12/20املتعلق بتنظيم املهن الفنية،
ورد ب��وض��وح وب��اج �م��اع اع �ض��اء امل�ج�ل��س م��ا ي�ل��ي ح��ول طبيعة املهل
الدستورية ضماناً للشرعية وملبدأ االمان التشريعي:
«ومبا ان املهل الدستورية بعامة ،وبخاصة املهل املتعلقة بالطعن في
القوانني امام املجلس الدستوري ،هي مهل محددة وقصيرة ومحدودة زمني ًا
وملزمة ومسقطة ويقتضي التقيد بها الرتباطها بالشرعية الدستورية،
«ومب���ا ان امل��ه��ل امل��ن��ص��وص ع��ل��ي��ه��ا ف��ي امل���ادت�ي�ن ال��ع��ش��ري��ن واحلادية
والعشرين من القانون رقم  93/250املعدل ،واملتعلقة بالرقابة على دستورية
القوانني ،هي من تلك املهل الدستورية التي يقتضي مراعاتها والتقيد بها،
«ومبا انه ،ولئن كان النصاب مفقود ًا في املجلس الدستوري بتاريخ تقدمي
املراجعة الراهنة ،بفعل توقف خمسة من اعضائه املنتهية واليتهم عن العمل بتاريخ
 ،2005/8/8اال انه كان على هؤالء االعضاء االستمرار في ممارسة اعمالهم إلى
حني تعيني ب��دالء عنهم وحلفهم اليمني عم ًال بأحكام الفقرة االول��ى من املادة
الرابعة من قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري رقم  2000/243املعدل،
«ومب��ا ان��ه يبنى على ذل��ك ،ان املجلس ك��ان قائم ًا وك��ان بوسعه امتام
العمل املنوط به وبالتالي النظر في املراجعة املقدمة اليه ضمن املهل املسقطة
واحمل���ددة ،مم��ا يوجب اعتبار ان ه��ذه املهل ق��د انقضت دون ان يبت املجلس
السابق في املراجعة وان القانون املطعون فيه اضحى مقبو ًال بفعل هذا الواقع
عم ًال بالفقرة االخيرة من املادة احلادية والعشرين من القانون رقم 93/250
املعدل واملادة الثالثني من قانون النظام الداخلي،
«ومبا انه يقتضي ،تطبيق ًا للفقرة الثانية من املادة السابعة والثالثني من
قانون النظام الداخلي ،تنظيم محضر بهذا الواقع وابالغه من املراجع املختصة».
 - 26في ما يتعلق بارتباط املهل بالشرعية الدستورية ،ابطل املجلس
ال��دس�ت��وري ف��ي ق��راره رق��م  97/1ت��اري��خ  1997/9/12ال�ق��ان��ون رق��م 654
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تاريخ  1997/7/24املنشور بتاريخ  1997/7/31في العدد  37من اجلريدة
الرسمية واملتعلق بتمديد والي��ة املجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال
املجالس البلدية حتى تاريخ  .1999/4/30يؤكد هذا القرار الطبيعة اخلاصة
ملهل االستحقاقات الدستورية ودورية االنتخابات:

«مبا ان قوام الدميقراطية يكون في مشاركة الشعب في سير احلياة العامة وفي

ادارة الشؤون العامة وينسحب ذلك على املستوى احمللي كما هو على املستوى الوطني.

«ومبا ان مبدأ االنتخاب هو التعبير األمثل عن الدميقراطية وبه تتحقق ممارسة
الشعب لسيادته من خالل ممثليه ،باعتباره مصدر السلطات جميعاً ،ومنه تستمد مؤسسات
الدولة شرعيتها الدستورية.

«ومبا ان الدميقراطية ال تأخذ فقط وجهاً سياسياً يقوم على مشاركة الشعب في
احلكم عبر ممثليه وفي ادارة الشؤون الوطنية ،ولكنها تأخذ أيضاً وجهاً ادارياً يقوم على

مشاركة اجلماعات احمللية في ادارة شؤونها الذاتية من خالل مجالس منتخبة تتولى هذه
الشؤون (.)...

«ومبا ان حق االقتراع ،وبالتالي حق املواطن في ان يكون ناخباً ومنتخباً ،هو من

احلقوق الدستورية ،الذي يجسد املبدأ الدميقراطي الذي يرتكز عليه النظام الدستوري
في لبنان ،وله القيمة نفسها في حال ممارسته على مستوى االنتخابات النيابية أم على

مستوى االنتخابات احمللية.

«ومب��ا ان��ه يتولد م��ن ح��ق االق �ت��راع ،كما ه��و متفق عليه ،علماً واج�ت�ه��اداً ،مبدأ

دستوري آخر ،هو مبدأ الدورية في ممارسة الناخبني حلقهم في االقتراع ،والذي ينطوي

على وجوب دعوة الناخبني ملمارسة حقهم في االنتخاب بصورة دورية وضمن مدة معقولة
(.)...

«ومب��ا ان��ه اذا ك��ان ي�ع��ود للمشرع ان ي�ح��دد م��دة ال��وك��ال��ة االنتخابية ،الن وضع
األنظمة االنتخابية النيابية أو احمللية يدخل في اختصاصه ،فهو ال يستطيع ان يُعدل

في مدة الوكالة اجلارية اال السباب مستمدة من ض��رورات قصوى وفي حدود املدة التي
تستدعيها هذه الضرورات ،أي في حال وجود ظروف استثنائية.
«ومبا انه في الظروف االستثنائية تتولد شرعية استثنائية يجوز فيها للمشترع ان
يخالف أحكام الدستور واملبادئ الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية ،حفاظاً على
النظام العام أو ضماناً الستمرار سير املرافق العامة وصوناً ملصالح البالد العليا.
«ومبا انه اذا كان يعود للمشترع ان يقدر وجود ظروف استثنائية تستدعي منه
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سن قوانني ال تتوافق واحكام الدستور ،في حدود املدة التي تستوجبها هذه الظروف ،فان
ممارسته لهذا احلق يبقى خاضعاً لرقابة املجلس الدستوري (.)...
«ومبا انه من الواضح ان املشترع قد مدد مبوجب القانون املذكور ،والية املجالس
البلدية ملدة طويلة دون ان يضع على األقل شروطاً أو حدوداً لتطبيقه ،فانه بذلك لم يراع
صالحياته الدستورية.

«ومب��ا ان هذا التمديد لم يُبرر بأية ظ��روف استثنائية ،وال توجد على كل حال
ظ��روف استثنائية ت�ب��رره بدليل قيام ال��دول��ة ب��اج��راء انتخابات نيابية سنة  1992وسنة

 1996وانتخابات فرعية في سنة  1994وسنة  1997فيكون هذا التمديد قد عطل مبدأ
دستورياً هو مبدأ دورية االنتخاب وحرم الناخب من ممارسة حق االقتراع خالفاً للمادة

 7من الدستور وحال دون حق اجلماعات احمللية في ادارة شؤونها الذاتية بحرية تطبيقاً

نصت عليه مقدمة الدستور (.)...
للمفهوم الدميقراطي الذي ّ
«ومبا ان قانون البلديات نفسه ،واسوة مبا جاء في قانون االنتخاب ،قد اثبت هذه
القاعدة في احكامه فحدد في املادة  14منه موعد اجراء االنتخابات البلدية (.)...

«مهما كانت األسباب وطبيعتها ( )...فانها ال تبرر متديد والية املجالس البلدية

واللجان القائمة بأعمالها للمدة غير املعقولة التي وردت فيه ،مم��ا يحمل على القول
بوجود عدم تناسب واض��ح بني التمديد للمجالس البلدية ومقتضياته ،وحرمان املواطن

من ممارسة حقه الدستوري في االقتراع بصورة دوري��ة ،مما يجعل هذا القانون مخالفاً

للدستور وللمبادئ الدستورية».

 - 27شكل ه��ذا ال �ق��رار للمجلس ال��دس�ت��وري اللبناني رادع� �اً جتاه

احتمالية تأجيل االنتخابات النيابية سنة  2009ألي سبب ،ومنها التأخير
في اقرار قانون انتخابي جديد .وش ّكل هذا القرار رادع�اً سنة  2010جتاه

احتمالية تأجيل االنتخابات البلدية بالرغم من السجال حول املوضوع ،ما حمل

وزير الداخلية زياد بارود على القول« :اخلشية من عدم اجرائها (االنتخابات
البلدية) في موعدها يجعلنا نعترف باننا جنحنا في اداء واجبنا»(((.

 - 28في التحقيق الذي اجراه سنة  2000احتاد املجالس الدستورية

الفرنكوفونية وال��ذي شمل  32دول��ة ومنها لبنان ورد في االستمارة املوزعة

على املجالس االعضاء االسئلة التالية حول املهل:
(((

في لقاء اجلمعية اللبنانية لدميقراطية االنتخابات ،النهار ،2010/7/23 ،ص .16

468

اجمللس الدستوري

البند  :3-1املهل
 .1 .3 .1هل يوجد مراجعات مقبولة دون مهل؟ في حال االيجاب ما هي؟
 .2 .3 .1املطلوب من املجالس تصنيف االعمال املراقبة (املذكورة في البند )2-1
وشروط املهل ومرجعية النصوص ذات الطبيعة الدستورية القانونية أو التنظيمية
املتعلقة بهذه الشروط ،مع حتديد زمن بدء املهلة وانتهائها.
 .3 .3 .1هل تغ ّيرت املهل في الفترة الزمنية قيد الدراسة؟ في حال االيجاب ملاذا؟
ما هي االشكاالت التي تطرحها؟ ما هي الوسائل ملعاجلتها مع ذكر االجتهادات
املميزة واسبابها ومفاعيلها؟
 .4 .3 .1هل املهل موضوع نقد والي اسباب؟

ميكن انطالقاً من التحقيق ،وفي اطار دراسة اخرى .وضع جدول مقارن
وتفصيلي في ثالثة اقسام :الدولة ،موضوع املراجعة ،املهلة احملددة .يستخلص
من التحقيق الطبيعة اخلاصة للمهل الدستورية في الزاميتها وحصريتها ،اذ مما
ورد في خالصة املناقشات حتت عنوان« :حصرية مهل االحكام» «La brièveté
 »des délais de jugementان الصعوبة الكبرى ناشئة من احلالة حيث املجالس
الدستورية التي تمُ ارس رقابة مسبقة هي مرغمة على اصدار احكامها في شؤون
تتضمن درجة عالية من التعقيد في مهل ضيقة جداً:
«ce qui les contraint à juger d’affaires présentant un haut degré

de complexité dans des délais extrêmement brefs »(1).

ف��ي ح��االت اخ��رى تتصف بالعجلة القصوى يقتضي اص��دار احلكم
خ�لال  48ساعة .وف��ي ح��االت حيث الرقابة على دستورية القوانني الحقة
يجوز في عدة بلدان ،كما في لبنان ،اقرار جتميد تطبيق القانون حاالً sans
 délaiفي طلب التجميد بانتظار ص��دور ق��رار املجلس الدستوري .ورد في
التقرير اللبناني في املؤمتر الثاني الحتاد املجالس الدستورية الفرنكوفونية:
(((

L’accès au juge constitutionnel. Modalités et procédures, 2e Congrès de l’A s
sociation des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du françaisAccPUF, Libreville, sept. 2000, 824 p. www.accpuf.org,

Synthèse sur les délais, pp. 698-699 ; Rapport libanais, mars 2000, pp. 317; 324
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«… du fait d’avoir établi un contrôle a posteriori, la loi de 1993

a donné droit au Conseil constitutionnel libanais de se réunir immédiau
tement pour se prononcer sur un éventuel sursis à exécution de la loi

incriminée afin que ne se constituent pas entre temps des droits acquis
en faveur de telle ou telle partie.

« A la même occasion, le président est supposé nommer, parmi

les membres du Conseil, un rapporteur qui est tenu de présenter son
rapport dans les dix jours, après quoi le Conseil doit obligatoirement

prendre sa décision dans les quinze jours qui suivent, faute de quoi la
loi incriminée sera mise en vigueur»(1).

< < <
ان املهل الدستورية في سبيل جتنب اي فراغ محتمل في املؤسسات
الدستورية هي ،بسبب تالزمها مع شرعية احلكم أو مبدأ األمان التشريعي،
وجيزة ومحددة والزامية واسقاطية ،ما يتطلب التقيد بها في مواعيدها من
السلطات كافة .وال عذر لعدم تقيد السلطات كافة بهذه املهل بسبب اي خالف
سياسي ،بل فقط السباب قاهرة كاالحتالل أو احلرب أو الكارثة الطبيعية
الكبرى .ان التزام كل االستحقاقات الدستورية دون استثناء وفي مواعيدها
هو ركيزة الشرعية الدستورية.
املوقف االب��رز من الناحية املعيارية واالكثر تفصي ً
ال ووضوحاً ملوضوع
جتديد والية القي ّمني على احلكم يُستخلص من جتربة الرئيس فؤاد شهاب(((.
وت�س��ري طبيعة املهل الدستورية على ال�ق��واع��د الدستورية املتعلقة
باملوازنة ومناقشتها ومناقشة قطع احلساب ،وذلك استناداً إلى املادة  87من
الدستور اللبناني حول قطع حساب املوازنة(((.
(((
(((
(((

Ibid., Rapport libanais, pp. 317-324, p. 323.

نقوال ناصيف ،جمهورية فؤاد شهاب ،مقدمة فؤاد بطرس ،بيروت ،مؤسسة شهاب ودار
النهار 610 ،2008 ،ص ،الفصل« :وداع ايقونة» ،ص .518-503
عدنان محسن ضاهر ورياض غنام ،الرقابة البرملانية من منظور لبناني وعربي ودولي،
تقدمي عصام سليمان ورغيد الصلح ،بيروت ،دار بالل 502 ،2010 ،ص ،ص - 378
.394

موجب التحفظ في القضاء الدستوري
الدكتور انطوان مس ّره
عضو املجلس الدستوري

6

من الطبيعي ان يطرح موجب التحفظ اشكاالت عديدة في املجالس
الدستورية ،حتى في احلاالت املنتظمة ،وذلك لثالثة اسباب رئيسة:
أ  -موقع املجالس الدستورية.
ب  -مكانة اعضائها ال��ذي��ن لهم خ�ب��رات ومساهمات ف��ي املجاالت
احلقوقية وتالياً موقع في املجتمع وتطوير الثقافة احلقوقية فيه.
ج  -استغالل موجب التحفظ من قبل وسائل اعالمية وجهات سياسية
في سبيل نقد املؤسسة وزعزعة الثقة بها.
يطرح تالياً موجب التحفظ جوانب عدة يقتضي دراستها من منطلق
مبادئ االستقاللية والتجرد والثقة بالقضاء.
ال يقتصر املوضوع على لبنان ،واحلاجة إلى حتديد القواعد في هذا
املجال حرصاً على هدفية موجب التحفظ(((.
1
الهدفية
يرتبط موجب التحفظ في القضاء الدستوري ،وفي القضاء بعامة،
بثالثة اهداف متكاملة:
أ  -حماية سرية املذاكرة.
(((

يراجع في آخر هذه الدراسة النصوص التي ترعى موجب التحفظ في انظمة املجلس
الدستوري في لبنان.
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ب  -ضمان استقاللية القضاء والقاضي.
ج  -تعميم ثقة املجتمع بالقضاء.
تعتمد ال��دراس��ة امل �ب��ادئ وال �س �ل��وك��ات ك��اف��ة ال� ��واردة ف��ي الشرعات
القضائية ،مع التركيز على اجلوانب اخلاصة بالقضاء الدستوري.
(((
بعض املفاهيم متعددة املضامني  ، à contenu variableبخاصة
تلك املتعلقة باالخالقيات والسلوك املهني ،بسبب ارتباطها بالثقافة السائدة
واالدراك��ات النفسية وعلم االجتماع املعرفي واحتماليات استغاللها وحتوير
هدفيتها في اوضاع اجتماعية ال تعني تعددية مضامينها غموضاً ،بل حكمة
في مقاربة طبيعتها السلوكية املتعددة اص ً
ال والتي توجب العودة الدائمة إلى
هدفية القاعدة وروحيتها.
< < <
 - 1تعتبر االقوال واألفعال والسلوك مخالفة ملوجب التحفظ اذا اثرت
سلب ًا على هدفية القاعدة .يقتضي تالياً مقاربة كل حالة متعلقة مبوجب
التحفظ استناداً إل��ى م��دى تعارضها أو حتقيقها لهدفية القاعدة ،بخاصة
انه ميكن ان يخفي االسناد إلى «موجب التحفظ» خضوعاً لضغوط مادية أو
نفسية ،أو تواطؤاً ،أو انتهازية ،أو مساومة على مبادئ جوهرية.
 - 2اي�اً كانت احل��االت ،يقتضي باملطلق التمتع ب��روح املؤسسة التي
يتوجب ان حتظى ب��االح�ت��رام وثقة ال�ن��اس ودعمهم لها وحمايتها ،وبالتالي
التمييز بني املؤسسة وبني األشخاص وادائهم.
 - 3يظهر ف��ي أوض ��اع م�ت��أزم��ة أو غ�ي��ر مستقرة ت��راج��ع ف��ي ثقافة
املؤسسات والشأن العام  .institution / esprit publicميتد اليوم في مجتمعات
عريقة في دميقراطيتها نوع من النقد يضرب مفهوم املؤسسة (بدأ مبؤسسة
العائلة ومؤسسة العمل )...نتيجة تنامي الفردية على حساب الصلة االجتماعية
ونتيجة تنشئة تربوية .ليس تالياً موجب التحفظ مرادفاً للصمت ،بل هو منط
في ممارسة حرية التعبير وهي حرية مطلقة لكل املواطنني وتخضع اشكال
(((

Chaïm Perrelman et Raymond Vander Elst (éd.), Les notions à contenu vari a
ble en droit, Bruxelles, Bruylant, coll. «Travaux du Centre national de recheru
che de logique», 1984, surtout pp. 363-374.
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ممارسة هذه احلرية لقواعد حقوقية وخلقية.
حق العضو املخالف في قرارات املجلس الدستوري بتسجيل مخالفته
ونشرها كجزء ال يتجزأ من القرار (املادة  12من قانون املجلس الدستوري)
هو تأكيد على نبذ الصمت املطلق في القضاء الدستوري.
 - 4حيث ان القضاء بعامة يصدر أحكامه «باسم الشعب اللبناني»
فهذا يفترض امناط ًا في التواصل بني القضاء واملجتمع مساهمة في:
أ  -نشر الثقافة احلقوقية في املجتمع.
ب  -تعميم الثقة بالقضاء واستقالليته وعدالته.
ج  -تعريف املواطنني بالقضاء كضمانة حلقوقهم فيثقون به ويلجؤون
اليه بدالً من خضوعهم كضحية عالقات نفوذ أو جلوئهم إلى
العنف.
 - 5في املجتمعات حيث تزعزعت ،أو تتزعزع ،الثقة بالقضاء أو تتلوث
املعايير الناظمة للحياة العامة يقتضي صياغة برامج في االعالم القضائي في
اطار ترسيخ دولة احلق وتعزيز القضاء الذي ال تنحصر استقالليته في تشريعات
رائ��دة .قد تتوافر تشريعات رائ��دة ،وقد يتوافر قضاء مستقل ،ولكن دون ثقة
الناس بالقضاء ألسباب جزئية أو ظرفية  -قد تكون خارجة عن القضاء  -يتم
تضخيمها أو تشويهها أو السجال بشأنها في برامج وكتابات ال تتقيد بقواعد
اخللقية املهنية وال تعتمد االمانة والتقصي في صدقية اخلبر.
2
املضمون
يشمل موجب التحفظ في القضاء الدستوري باطالقية سرية املذاكرة
وامناط سلوكية:
 - 6في ما يتعلق بسرية املذاكرة:
أ  -التصريح أو مجرد التلميح ،في مناسبات عامة أو خاصة ،عن
م��داوالت املجلس وتفاصيلها بشأن ق��رارات��ه ال�ص��ادرة أو قيد
املذاكرة واالعداد.
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ب  -الدفاع عن قرارات أو نقدها.
ج  -الرد على اتهامات أو مالحظات متعلقة بهذه القرارات أو حتى
تفسيرها بأسلوب تسويغي.
د  -التعبير عن مواقف حول قضايا عالقة هي عنصر مقاضاة أو
حول قضايا قد تكون عنصر مقاضاة.
هــ  -ال يُعتبر خ��رق�اً لسرية امل��ذاك��رة االع�لام ع��ن مضمون قرارات
امل�ج�ل��س ال��دس �ت��وري ب �ع��د ص��دوره��ا وذل ��ك م��ن خ�ل�ال وسائل
اعالمية ص��ادرة عن املجلس الدستوري ،بخاصة اذا تعرضت
القرارات حلمالت بهدف النيل من الثقة باملؤسسة ،اذ ال ضير
في استخدام االعالم اذا كان ذلك ضرورياً من أجل دعم موقع
املجلس الدستوري.
و  -يشمل موجب سرية املذاكرة مداوالت ومحاضر قرارات املجلس
كافة ،لكنه عم ً
ال بأنظمة الوثائق الرسمية التي ميكن االطالع
عليها أو نشرها بصفتها ملكاً ع��ام�اً وبعد م��رور فترة زمنية
طويلة ،ميكن ومبوجب قانون ،االجازة بنشر احملاضر واملداوالت
بعد  25سنة على منط قانون  2008/7/15في فرنسا الذي
يجيز نشر محاضر املداوالت بعد  25سنة(((.
 - 7في ما يتعلق بالسلوك:
أ  -التعاطي في مناسبات اجتماعية أو غيرها مع متقاضني أو
موكليهم.
ب  -الزيارات إلى جهات سياسية اذا خرجت عن الطابع االجتماعي
والعالئقي واملؤسساتي والظرفي ،واذا تالزمت مع حاالت حيث
بعض القضايا ه��ي عالقة ف��ي م ��داوالت املجلس أو ميكن ان
تُعرض على املجلس.
ج  -املبالغة في الظهور في مناسبات اجتماعية واعالمية والذي قد
يتخذ طابع الدعاية الشخصية أو العمل الصحفي املستدام ،مع
(((

En application de la loi organique du 15/7/2008: B. Mathieu et al., Les grandes
délibérations du Conseil constitutionnel, 1958-1983, Paris, Dalloz, 2010.
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احل��رص على الفصل بني املناسبات االجتماعية وبني الظهور
في االعالم لالدالء بآراء سياسية أو لها عالقة بأمور مطروحة
على املجلس الدستوري.
د  -مختلف اش�ك��ال ال��س��ل��وك :ه �ن��دام ،اق ��وال ،تعابير ،تصرفات،
مواقف ...التي تسيء إلى ص��ورة القاضي في املجتمع والثقة
بالقضاء ،وكذلك العالقات في احلياة اليومية كافة التي يجب
ان تتصف بانسجامها مع قواعد السلوك املدني .civilité
يُعتبر مخالفاً ملوجب التحفظ الذي يسيء إلى صورة القضاء الدستوري
والقاضي الدستوري الدخول في أي سجال أو رد أو مماحكة .polémique
 - 8ال يعتبر مخالفاً ملوجب التحفظ في القضاء الدستوري:
أ  -التعبير والكتابة حول مبادئ ونظريات حقوقية عامة ومسائل
حقوقية محددة وبتعمق ،وبأسلوب منهجي ،بخاصة في مناسبات
جامعية وعلمية وطنية أو دولية.
ب  -التعبير والكتابة ف��ي ش��ؤون انسانية وثقافية وعلمية عامة:
أدب ،فن ،قضايا اجتماعية وثقافية ،وباملنهجية اخلاصة في
هذا النمط من الكتابة.
ج  -املشاركة في مؤمترات ون��دوات علمية وجامعية ليس لها طابع
حزبي وسياسي محدد.
 - 9ما يقتضي جتنبه في كل احلاالت:
أ  -اسلوب الرد أو الدفاع أو املماحكة  ،polémiqueأو حتى تفسير
القرارات القضائية املفترض ان تتضمن دفاعها الذاتي.
ب  -كل اشكال االنفعالية.
ج  -املس باملؤسسة التي لها كيانها الذاتي مبعزل عن األشخاص
ومستويات اداء هؤالء األشخاص.
د  -التعبير والكتابة وكل اشكال التواصل التي تتخذ طابع الدعاية
الشخصية ،أو البروز الذاتي ،واملطلوب ان يطغى املوضوع على
احلديث عن الذات والفاعل.
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 - 10ميكن ألعضاء املجلس الدستوري الكتابة في ش��ؤون دستورية
وفي مواضيع تطرقت اليها قرارات املجلس الدستوري رمبا بشيء من االيجاز،
ولكن ليس بشكل تعليق  commentaireعلى هذه القرارات ،بل بشكل دراسة
عامة قد تستشهد ببعض ما جاء في قرار أو قرارات ،دون السعي إلى التسويغ
أو النقد ،بل في سياق بناء اطار حقوقي يندرج فيه جزئي ًا قرار أو قرارات.
3
البحوث الدستورية ومبدأ سمو الدستور
م��ا ه��ي ح ��دود م��وج��ب ال�ت�ح�ف��ظ ف��ي ال�ت��أل�ي��ف وال�ك�ت��اب��ة ف��ي الشؤون
الدستورية؟ وفي لبنان بشكل خاص؟
 - 11يشتمل مبدأ سمو الدستور على عنصرين:
أ  -صفة الدستور في قمة الهرمية القانونية.
ب  -ص �ف��ة ال��دس �ت��ور ك��ع��ن��ص��ر وط��ن��ي ج��ام��ع ي�ع�ل��و ع �ل��ى احلزبيات
وال�ت�ن��اق�ض��ات وال �ص��راع��ات وب��ال�ت��ال��ي ف��ان ال�ت�ب��اي��ن ف��ي الفقه
واالجتهاد والتفسير بني الباحثني يعلو  -في الدولة الدستورية
 على كل الفئويات واحلزبيات.قد تختلط بحوث دستورية بسجاالت سياسية وآراء ومن خالل وسائل
اعالمية ما يؤثر سلباً:
أ  -على الثقافة الدستورية،
ب  -وعلى املرجعية الناظمة للحياة العامة،
ج  -وعلى البوصلة األساسية والضرورية ملمارسة احلكم وادارة
الشأن العام.
 - 12ال �ق��اع��دة ه��ي ان األب �ح��اث ال��دس �ت��وري��ة ح��ول الدستور
الساري املفعولّ ،أي ًا كانت توجهاتها ،هي غير حزبية وغير فئوية.
اما في اوضاع خاصة ،والتي من املفترض ان تكون مرحلية مقتصرة
في فترات متأزمة ،فانه من املستحسن ممارسة احل��ذر  prudenceلتجنب
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االدراك  perceptionان الكتابة العلمية في شؤون دستورية هي موجهة ضد
فريق محدد أو لصالح فريق محدد.
ال يندرج ذلك في املفهوم القانوني ملوجب التحفظ ،بل في اطار احلذر
 prudenceباملعنى الذي يعطيه ارسطو وغيره لهذا املفهوم ،خشية ان يختلط
املبدأ الدستوري بالنزاع السياسي السائد.
حتدد الدساتير معايير عامة  normesناظمة يتضمنها فقه واجتهاد
ذو طابع ع��ام وبشكل يتخطى ال��رأي .وبالتالي فالتعبير عن رأي في شؤون
دستورية ،وحتويل الدستور إلى آراء ،هما مخالفان لطبيعة الدساتير وهدفيتها
حيث ان الدستور هو قانون تأسيسي مرجعي يع ّبر عن االرادة الشعبية وسيادة
الدولة.
 .133البحوث العلمية في اقتراحات أو مشاريع تعديالت دستورية �pro
 - positions et projetsفي دولة دستورية ال تتنافى مع ضرورة صيانة صورة
القاضي الدستوري الذي يحمي القواعد الدستورية.
4
انتماء األعضاء إلى جمعيات أو هيئات علمية
 - 14ال تتنافى باملطلق رئاسة أو عضوية في هيئة اداري��ة جلمعية
أهلية خاضعة لنظام اجلمعيات  associationمع قواعد العمل في املجلس
الدستوري وموجب التحفظ.
حتصل مخالفة لهذه القواعد حسب حجم ونوعية اجلمعية ،اذ يتطلب
العمل في املجلس الدستوري تفرغاً ال يترك مجاالً حلجم عمل في جمعية لها
أعمال وأنشطة عديدة.
 - 15تتنافى رئاسة أو عضوية هيئة ادارية في جمعية أو هيئة علمية
مع موجبات القاضي الدستوري اذا كانت ه��ذه اجلمعية أو الهيئة تتعاطى
ش��ؤون�اً ذات ارت�ب��اط بقضايا انتخابية أو حقوقية م�ط��روح��ة ،أو ق��د تطرح،
على املجلس الدستوري ،بخاصة في حالة اجلمعيات ذات الطابع الدفاعي
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 ،advocacyوليس اجلمعيات التي ال تتوخى الربح وذات الطابع اخلدماتي أو
الثفافي أو االجتماعي أو العلمي.
 - 16مي�ك��ن اي �ج��از م��وج��ب التحفظ ف��ي ال�ق�ض��اء ال��دس �ت��وري مببدأ
سمو الدستور الذي يعني ليس فقط قمة الدستور في الهرمية القانونية ،بل
مكانة الدستور الذي يعلو على احلزبيات والفئويات ،ولذلك نتائج على اقوال
القاضي الدستوري وسلوكه.
 - 17موقع القاضي الدستوري كحام للدستور يفرض عليه حتصني
موقعه وظيفياً واجتماعياً والتزام القيم الناظمة للحياة العامة.
5
االعالم القضائي في القضاء الدستوري
 - 18االعالم القضائي في القضاء الدستوري ،مبعنى االعالم ،وليس
االعالن أو الدعاية أو الرد أو التفسير أو التسويغ أو التعليق ،...هو ضرورة
معاصرة قصوى لثالثة اسباب رئيسة:
أ  -نتيجة انتشار وسائل التواصل،
ب  -ولدعم الثقة بالقضاء،
(((
ج  -وملساعدة االعالم في فك رموز مصطلحات حقوقية .
(((

رائدة االعالم القانوني والثقافة احلقوقية الشعبية والعالقة بني املجتمع والقانون لور
مغيزل :انطوان مس ّره وطوني عطالله (تنسيق وتبويب وتقدمي) ،لور مغيزل ،نصف قرن
دفاع ًا عن حقوق املرأة في لبنان ،وثائق من التاريخ ،1997-1947 :مؤسسة جوزف ولور
مغيزل ،Machreq/Maghreb Gender Linking and Information Project ،املؤسسة
اللبنانية للسلم االهلي الدائم ،اجلمعية اللبنانية للعلوم السياسية ،منشورات املؤسسة
اللبنانية للسلم االهلي الدائم ،سلسلة وثائق ،املكتبة الشرقية 3 ،اجزاء+ 816 ،2008 ،
 500 + 493ص.
على سبيل املثال في التواصل بني القضاء واملجتمع:
Emission: “Complément d’enquête: La justice au quotidien”, TV5 Europe,
15/12/2001 à 20h.
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 - 19مضمون االع�لام القضائي ومنهجيته ووسائله قابلة للتحديد
استناداً إلى خبرات لبنانية ومقارنة(((.
 - 20يتوجب ارفاق قرارات املجلس الدستوري باعالم وملخصات مع
التركيز على الشؤون األساسية ،وذلك استباقاً لسوء فهم ،أو تشويه ،أو نقد
دون اطالع.
ان موجب نشر ق��رارات املجلس الدستوري في اجلريدة الرسمية هو
تأكيد ملوجب الشفافية ،لكن هذه الشفافية يجب ان ال تقتصر على املشتركني
في اجلريدة الرسمية وعلى نخبة من العاملني في الشؤون احلقوقية.
6
الفقه واالجتهاد حول موجب التحفظ
يستخلص من الفقه واالجتهاد من منظور مقارن حول موجب التحفظ
خمسة توجهات تتعلق مبا يلي:
(((

انطوان مس ّره وبول مرقص (اش��راف) ،مرصد القضاء :دفاع ًا عن العدالة واإلنصاف
واحلريات في لبنان ،املؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم ،بالتعاون مع مبادرة الشراكة
االميركية الشرق أوسطية  ،MEPIاملكتبة الشرقية ،ج��زءان+ 168 ،2007-2006 ،
 272ص.
انطوان مس ّره ،االع�لام في لبنان :قانون وخلقية (دراس��ات ومقاالت ومداخالت في
مؤمترات  ،)2006-1964املؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم ،سلسلة «وثائق» ،رقم
 ،12املكتبة الشرقية 756 ،2007 ،ص.
 «أية صحافة قضائية في لبنان اليوم؟ اشكاليات حقوقية واعالمية ومتهني» ،مداخلةفي مؤمتر:
Project to Strengthen the Independence of the Judiciary and Citizen Access to
Justice in Lebanon. A USAID Project Implemented by the National Center for
State Courts, Beirut, Phoenicia Hotel, December 5, 2008.
A. Messarra, L’état de la magistrature aujourd’hui au Liban, 2009, 55 p.,
inédit
- L’information administrative au Liban (Problématique, contenu, production
et formation), Bureau du ministre d’Etat pour la réforme administrative M.
Fouad el-Saad, coord. A. Messarra et dir. Leila Barakat, en coopération avec
l’Union européenne, 2001-2002, 2002, 480 p. + 16 films documentaires.
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 يتضمن املوجب جوانب ع��دة يقتضي: هدفية موجب التحفظ- 1
دراس�ت�ه��ا م��ن منطلق م �ب��ادئ االستقاللية وال�ت�ج��رد واحمل��اك�م��ة ال�ع��ادل��ة والثقة
:بالقضاء
« La réserve qui s’impose au magistrat présente différentes

facettes qui doivent, selon nous, être examinées essentiellement sous
l’angle des principes d’indépendance et d’impartialité qui participent à
la notion de procès équitable et qui justifient la confiance que doivent
pouvoir placer les citoyens dans les personnes appelées à participer à
l’œuvre de justice»(1).

< < <

«S’il est un mot qui revient dans tous les textes et qui constitue
le fondement commun des divers avatars du devoir de réserve, c’est
celui de confiance»(2).

 للمجلس االعلى في كندا هو االكثر وضوحاً حول1995 قرار لسنة
:هدفية موجب التحفظ بالنسبة إلى القضاء

«Le devoir de réserve lié à la charge de magistrat est un principe

fondamental. En soi, il est une garantie supplémentaire de l’indépenu

dance et de l’impartialité judiciaires et vise à assurer que la perception
du justiciable ne soit pas affectée sous ce rapport. La valeur d’un tel

objectif s’apprécie pleinement, d’ailleurs, lorsqu’il est rappelé que les
juges demeurent les seuls arbitres impartiaux à qui l’on peut recourir

dans les cas où les autres modes de résolution des conflits s’avèrent inu

fructueux. Le respect et la confiance qui s’attachent à cette impartialité

commandent donc tout naturellement que le juge soit à l’abri de remous
Patrick Mandoux et Damien Vandermeersch, in Le devoir de réserve: L’e x

pression censurée?, Actes de la Table ronde du 17 octobre 2003 tenue à la
Maison du Barreau de Bruxelles, Bruxelles, Bruyland, 2004, 172 p., p. 36.
Ibid., Paul Martens, Conclusion de la Table ronde, p. 169.

(((
(((
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et de controverses susceptibles d’entacher la perception d’impartialité
que doit dégager son comportement»(1).

 ال يرد في الفقه واالجتهاد موجب: حتديد موجب التحفظ- 2
» على اس��اس ان حرية التعبير مطلقة واشكالdevoir de se taire« الصمت
:التعبير وظروفه وزمانه هي اخلاضعة لشروط اخالقية مسلكية
“On ne trouvera donc rien d’explicite, dans la déontologie, sur

un devoir de se taire. Et quand bien même les codes imposent au jouru
naliste de ne pas révéler ses sources, il ne s’agit pas d’un devoir absolu,

mais seulement d’une obligation circonstancielle : je dois taire l’origine
d’une information parce que la source me le demande ou parce que je

prends l’initiative de la protéger (…). Etre tenus au secret les conduirait
(les journalistes) à des aberrations évidentes. C’est donc, en réalité, le
droit à la confidentialité des sources que réclame la profession, ce que
ne lui reconnaît pas encore le législateur belge»(2).

»((( اذ قدréserve active« »يستعمل البعض عبارة «التحفظ االيجابي
 يقول.يتخطى التحفظ هدفيته في حماية استقاللية القضاء ويتحول إلى تواطؤ
.» «ليس اشد ايالماً من ظلم الظاملني اال صمت الط ّيبني:احد كبار املناضلني
يحتم انتشار وسائل التواصل على القضاء بعامة بناء عالقة تواصل
 جاء في خالصة ندوة علمية حول موجب.مع املجتمع بهدف ترسيخ عالقة ثقة
:التحفظ
«Qu’il s’agisse d’une opinion forgée dans la réflexion ou née

de l’expérience ou qu’il s’agisse encore d’une information vérifiée ou

d’une rumeur insidieuse, le mutisme évite la polémique, l’adhésion
Ruffo c. Conseil de la magistrature, 1995, 4 R.C.S, 267, souligné par nous dans

(((

Ibid., Jean François Dumont, p. 100. Cf. aussi F. Mallol et K. Bourderbali,

(((

Ibid., Paul F. Smets, p. 81.

(((

le texte.

Liberté d’expression et obligation de réserve, Paris, Sorman, 1999, p. 62.
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d’opportunité, le conflit, la fâcherie, la calomnie, la vanité, autant de

sentiments ou de réactions qui empêchent l’homme d’avoir des nuits
paisibles et des journées sereines»(1).

< < <

Recommandations quant aux communications avec les médias
« Les contacts du pouvoir judiciaire avec les médias sont
aujourd’hui passés dans les usages, ils peuvent relever d’une nécessité
sociale. Il faut néanmoins les baliser clairement.
« A cet égard une distinction doit être faite entre l’information
relative à des affaires en cours, ce qui relève de l’actualité judiciaire,
et l’information relative à des problèmes d’ordre général (de politique
criminelle, par exemple).
(…)

« L’impartialité exigée du juge ne lui permet pas de commenter

les dossiers dont il a eu, a ou aura à connaître. Il n’est ainsi pas accepu
table qu’il commente une décision qu’il a rendue.
(…)

« Le magistrat participant à l’interview ou au débat devra nécesu

sairement présenter au moins les qualités suivantes :
te,

sens des responsabilités à raison de la fonction qu’il représenu
compétence particulière sur le problème évoqué,
prudence et modération des propos.

« L’interview et la participation au débat doivent avoir été dûu

ment préparées, pour éviter tout écart.
(…)
Ibid., Edouard Jakhian, p. 87.

(((
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« 4. Quant au magistrat agissant comme porte-parole d’un grouu
pement professionnel, il n’est pas question de brider sa liberté d’expresu
sion. Il reste néanmoins soumis au devoir de pondération.
« 5. Les présentes recommandations constituent une actualiu
sation de la « Note sur les relations entre le Pouvoir judiciaire et la
presse » du 1er mars 1993. Chaque chef de corps appréciera dans quelle
mesure il y a lieu de les préciser ou de les compléter. »
« 2. Le devoir de réserve est conçu comme une modalité de la
liberté d’expression et non un obstacle à celle-ci. »
(Circulaire de la conférence permanente réunissant les chefs de
corps de Cours et Parquets généraux, Belgique.
« 3. La circulaire prévoit une concertation avec le chef de
corps, mais ne conditionne pas la communication à l’obtention d’une
autorisation»(1).
« réserve ne signifie pas silence».
« Le devoir de réserve peut trouver à s’appliquer à n’importe
quel professionnel, et n’importe quelle activité, ou à n’importe quel
comportement, ceux-ci pouvant être une manière d’exprimer une
conception.
« Mme de Sévigné évoquait déjà, en 1664, le devoir d’une « disu
crétion retenue » et, à la même époque, Littré « cette sorte de prudence
qui nous retient de dire ou de faire»(2).

« La notion est tout entière construite sur la conception que ceru

Ibid., pp. 7-8.

Ibid., Pierre Lambert, pp. 16-18.

Pierre Lambert, Le secret professionnel, Paris, Nemesis, 1985, surtout pp. 33
et s.

(((
(((
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taines fonctions sont assurées par des personnes dont il faut préserver

l’image d’impartialité et de neutralité en raison de la confiance qu’elles
doivent inspirer au public (…)

« Traditionnellement, le devoir de réserve est conçu comme une

« façon d’être ».(1)

 التحدي االكبر هو ص��ورة القضاء: عالقة القضاء باملجتمع- 3
 على سلوك املتقاضني وعلى مدى دعم،ً سلباً ام ايجابا،في املجتمع التي تؤثر
املجتمع الستقاللية القضاة الذين قد يتعرضون لضغوط أو تهديدات أو تدابير
 مبعنى االنزواء واالنعزال عن، حت ّول تالياً مفهوم التحفظ التقليدي.استنسابية
 ال يعقل ان من يدخل اجلسم القضائي يفقد حرية. إلى حتفظ فاعل،املجتمع
 تتطلب بعض الوظائف.التعبير التي هي ركن اساسي في مجتمع دميقراطي
 بخاصة ان القاضي،التحفظ النها تتطلب درجة عالية من الثقة من املجتمع
.هو شاهد وخبراته بالغة الفائدة للمجالس النيابية وللسلطات التنفيذية
«Dans la magistrature, la réserve desséchante - sinon paralyu

sante - d’autrefois, souvent associée au conformisme, s’est transformée,
au cours des vingt dernières années, en une réserve dans l’action. Le
cataclysme consécutif à l’affaire Dutroux a été tel que des conceptions
nouvelles, résolument orientées vers la communication, se sont impou
sées tout naturellement. Les juges sont passés (…) du «vœu de contiu
nence verbale» au «criticus interruptus» (…)

«La liberté d’expression constituant l’un des fondements esu

sentiels d’une société démocratique, fondement que l’on retrouve tant

dans notre Constitution que dans la Convention européenne des droits
de l’homme, il serait aujourd’hui - quelques que soient les interprétau

tions d’hier - impossible de soutenir qu’en entrant dans la magistrature
X. de Riemaecker, G. Londers et consorts, Statut et déontologie du magistrat,
La Charte, 2000, p. 333.

(((
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quelqu’un renonce totalement à cette liberté. (…) l’exercice d’une telle
liberté peut être soumis à certaines conditions, éventuellement restrictiu
ves, «pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire»(1) .

يقول مثال بريطاني يكرره قرار صادر عن املجلس االوروب��ي حلقوق
:االنسان

«Justice must not only be done, it must also be seen to be

done»(2).

 يركز الفقه واالجتهاد على: حدود ومجاالت موجب التحفظ- 4
:حدود ومجاالت موجب التحفظ
«Le premier enseignement est relatif à l’étendue du devoir de

réserve».

« La Cour (européenne des droits de l’homme) (…) selon elle, il

est indispensable que les autorités judiciaires fassent preuve de la « plus
grande discrétion » dans l’exercice de la fonction de juger, et ce « afin
de garantir leur image de juges impartiaux » (3).

< < <

« Lorsque ces principes et libertés (principes démocratiques,

pérennité de l’Etat de droit, et les libertés fondamentales) sont en péril,
la réserve n’est plus de mise » (4).

< < <
Le devoir de réserve…, op. cit., Jacques Dopchie, p. 5.

Cour européenne des droits de l’homme, 26/10/1984, De Cubber, par. 26.
Ibid., Marc Verdussen, pp. 24, 28-29.

Cf. arrêt De Diego Nafria, Cour eur. dr. h., Espagne, 14/3/2002.
Cf arrêt Ville c. Liechtenstein, ibid., 28/10/1999.

Ibid., Patrick Mandoux et Damien Vandermeersch, p. 42.

Pierre Joxe, Cas de conscience, Paris, Labor et Fides, 2010, 248 p.

Dominique Schnapper, Une sociologue au Conseil constitutionnel, Paris, Galu
limard, « NRF essais », 2010, 454 p.

(((
(((
(((
(((
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« Certains auteurs exigent que le magistrat soit «irréprochable»,
tant dans sa vie professionnelle que dans sa vie privée »(1).
« Les motifs et les besoins de mettre en œuvre une restriction à
la liberté d’expression doivent être établis de manière convaincante »
(…) le souci de préserver le procès à la justice, et de cesser d’en faire
un jeu télévisé»(2).

 يفترض املجتمع احل�ق��وق��ي تعميم ثقافة: االع�ل�ام ال�ق�ض��ائ��ي- 5
 على معرفة البلوغية إلى، بصفتهم مواطنني،حقوقية تساعد عامة الناس
:احلقوق بخاصة في الشؤون احلياتية اليومية

«Il est souhaitable que les acteurs judiciaires puissent aider le
citoyen à décoder correctement les décisions de justice (…) Sous la

réserve qu’il ne s’exprimera pas concernant les dossiers qu’il traite peru
sonnellement, le magistrat est idéalement placé pour en expliquer les
règles et le sens»(3).
Ibid., Patrick Mandoux et Damien Vandermeersch, p. 41.
Ibid., Pierre Corvilain, p. 97.

Dominique Rousseau, «Indépendance de la justice et justice constitutionnelle:

(((
(((

une occasion manquée ?», Revue politique et parlementaire, n˚ 1045, 2007, p.
82.

Olivier Jouanjan, «Le Conseil constitutionnel est-il une institution libérale ?»,
Droits, n˚ 43, 2006, p. 77.

Xavier de Riemaeker et Ghislain Londers, Statut et déontologie du magistrat,
Paris, La Charte, 2000, notamment pp. 333 et s.

R. Ergec, «La liberté d’expression, l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiu
ciaire», Revue trimestrielle des droits de l’homme, 1993.

Dominique Schnapper, Une sociologue au Conseil constitutionnel, Paris, Ga l
limard, «nrf essais», 2010, 452 p., p. 163 : «Une presse ignorant l’objet et le
contenu de l’activité du Conseil».

(3)
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Les ما يكتبه اعضاء في مجالس دستورية في منشورات علمية مثل

 في فرنسا كخبرة ذاتية مفيدة حلسنcahiers du Conseil constitutionnel
استمرارية املؤسسة أو في مؤلفات ال يخالف موجب التحفظ في حال نقل
جتربة ذاتية ب��روح علمية ال متس بثقة الناس باملؤسسة وال تتعلق مبواقف

.(((االشخاص وبسرية املذاكرة

Dominique Schnapper تقول عضوة املجلس الدستوري الفرنسي

 «املقتطفات في سيرتي لن تستخدم:التي تكتب عن خبرتها بعد انتهاء واليتها

 عضو املجلس يحلف اليمني بالتقيد.كوثائق متعلقة باالشخاص واملذاكرات

 ال افشي سر مذاكرة اذا اوردت ان كلمة أو.)...( بسرية املذاكرة والتصويت
 بسبب املفاعيل في، حسب احملررين،ً) ميكن ان تثير نقاشاً حادا...( فاصلة
 يتوجب على الفاعلني الذين، في احلياة العامة الدميقراطية.)...( املعنى
.»يريدون ممارسة التزامهم ان يكونوا فاعلني وايضاً ان ينظر اليهم بشفافية

« Les extraits de ce journal (…) ne seront jamais utilisés

comme des documents lorsqu’ils touchent aux personnes ou aux
délibérations. Le nouveau conseiller prête serment de ne rien révéler
du secret des délibérations et des votes (…) Je ne trahis pas le secret
des délibérés en mentionnant qu’un mot (notamment ou au demeurant,
par exemple) ou une virgule peuvent susciter une grande passion tant,
parfois, selon les rédacteurs, ils peuvent avoir de conséquences (…).
Dans la vie politique démocratique, les acteurs qui veulent jouer un
rôle doivent impérativement être actifs, mais aussi visibles » (souligne
par nous)(2).

 «هل احلكمة: عضو املجلس الدستوري الفرنسيPierre Joxe ويقول
Pierre Joxe, Cas de conscience, Paris, Labor et Fides, 2010, 248 p.
Dominique Schnapper, op.cit.
Dominique Schnapper, op.cit., pp. 11, 17, 163.

(((
(((
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أو التقليد البروقراطي ال��ذي حملني على الصمت؟ في املجلس الدستوري
حيث امضيت تسع سنوات ،كنت شاهداً عاجزاً جتاه تطورات منظومة حقوقية
مخالفة جذرياً لقناعاتي الراسخة والتي اكتسبتها من مقربني أو اساتذة.
لكني لم اساوم ابداً حول احلريات».
«Est-ce enfin la sagesse, ou le conformisme institutionnel, qui

m’a longtemps fait taire? Au Conseil constitutionnel, où j’ai passé
ces neuf dernières années, j’ai eu la triste surprise d’assister imu
puissant à certaines évolutions du droit exactement opposées à mes
convictions les plus anciennes: Celles que j’avais acquises auprès des
miens, ou grâce à mes maîtres. Mais je n’avais jamais transigé sur les
libertés»(1).

لكن وسائل اعالمية وضعت في لبنان عنواناً مثيراً ونقدياً ال ينسجم

مع روحية كتاب  .((( Dominique Schnapperوشاهدت مقابلة تلفزيونية في
باريس في شباط  2010مع  Pierre Joxeحول كتابه حيث سعى االعالمي

إلى استدراج الكاتب إلى منحى نقدي جتاه مؤسسة املجلس الدستوري خالفاً
لرصانة مضمون الكتاب.

يؤشر ذل��ك عاملياً إل��ى تنامي الفردية على حساب مفهوم املؤسسة
وكذلك توجه وسائل تواصل نحو االثارة بدالً من االعالم .تنمو تالياً احلاجة

إل��ى درج��ة عالية م��ن احلكمة م��ن قبل القضاء ال��دس�ت��وري واع�ض��ائ��ه جتنباً
النحراف اهداف ومضامني حقوقية راقية تبتغي اخلير العام وليس االتهام

أو الظهور.

ف��ي منحى ابعد م��ن التحفظ وس��ري��ة امل��ذاك��رة واحملاكمة العادلة...

«وظيفة اخللقية شرعنة العمل القضائي جتاه اجلمهور».
(((
(((

Pierre Joxe, op.cit., p. 10.

بعض صحف .2010/2/23
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«La déontologie a également une fonction de légitimation de
l’activité judiciaire auprès du public»(1).

Henri Pallard, Déontologie juridique, Bruxelles, Bruyland et éd. Yvon Blais,
«Common law en poche», 2003, 140 p.

:ًيراجع ايضا

Andrew Boon et Jennifer Lewin, The Ethics and Conduct of Lawyers in England and Wales, Hart Publishing, Oxford, 1999.
Mary C. Daly et Roger J. Goebel, Rights, Liability, and Ethics in International
Legal Practice, Transnational Juris Publications, Kluwer Law & Taxation Puu
blishers, Dordrecht, 1995.
K. Economides (dir.), Ethical Challenges to Legal Education and Conduct,
Hart, Oxford, 1998.
R.L. Nelson, D.M. Trubeck et R.L. Solomon (dir.), Lawyers’ Ideals/Lawyers’
Practices, Cornell University Press, London, 1992.
Donald Nicolson et Julian Webb, Professional Legal Ethics: Critical Interrogations, Oxford University Press, Oxford, 1999.
S. Parker et C. Sampford (dir.), Legal Ethics and Legal Practice, Clarendon
Press, Oxford, 1995.
Beverley G. Smith, Professional Conduct for Lawyers and Judges, Maritime
Law Book Ltd., Fredericton, N.-B., 1998.
Donald R. Fretz, Rodney A. Peeples et Thomas C. Wicker, Ethics for Judges,
National Judicial College, University of Nevada, Reno, Nevada, American Bar
Association, Chicago, c. 1982, 88 p.
Lisa L. Milord, The Development of the ABA Judicial Code, American Bar
Association, Chicago, 1992.
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ملحق
النصوص التي ترعى موجب التحفظ في أنظمة
املجلس الدستوري في لبنان
انشاء املجلس الدستوري:
قانون رقم  250املعدل مبوجب القانون رقم  150تاريخ 1999/10/30
والقانون رقم  43تاريخ .2008/11/3
املادة ( 5القسم الدستوري) ( )...ان احرص على سر املذاكرة ،احلرص
املطلق.
املادة  - 8يحظر على أعضاء املجلس الدستوري اثناء توليهم مهماتهم
في هذا املجلس ممارسة أي عمل آخر عام أو خاص باستثناء حضور املؤمترات
الدولية والتعليم اجلامعي.
 كل عضو يخالف ذلك يعتبر مستقي ًال حكماً وللمجلس الدستوري ان
يعلن عن هذه االستقالة بقرار منه يتخذ بأكثرية سبعة أعضاء.
()...
واذا كان العضو من احملامني العاملني تعلق عضويته حكماً وينقطع
عن ممارسة احملاماة طيلة مدة عضويته في املجلس.
املادة « - 9ال يحق ألعضاء املجلس الدستوري خالل مدة عضويتهم،
ابداء الرأي واملشورة واعطاء االستشارات والفتاوي في األمور التي ميكن ان
تعرض عليهم وهم مقيدون مبوجب التحفظ وبسرية املذاكرة في عملهم.
امل��ادة  )...( - 12توقع ال�ق��رارات من الرئيس وم��ن جميع األعضاء
احلاضرين ويسجل العضو أو األعضاء املخالفون مخالفتهم في ذيل القرار
جزءأ ال يتجزأ منه وتنشر وتبلغ معه.
ويوقعون عليها وتعتبر املخالفة
ً
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النظام الداخلي للمجلس الدستوري
قانون رقم 343
والذي الغى القانون رقم  516تاريخ 1996/6/6
املادة  - 8ال يجوز اجلمع بني عضوية املجلس الدستوري ورئاسة أو

عضوية ال��وزارة أو مجلس النواب ،ورئاسة أو عضوية مجلس ادارة مؤسسة
عامة أو خ��اص��ة ،وال اجلمع بينها وب�ين أي مهنة أو عمل م��أج��ور ،باستثناء

التعليم اجلامعي واملشاركة في امل��ؤمت��رات والنشاطات العلمية بعد موافقة
رئيس املجلس خطياً.

يتعني على أعضاء املجلس الدستوري ،خالل مدة عضويتهم التق ّيد

مبوجب التحفظ في اقوالهم واعمالهم ،وجتنب كل ما من شأنه املس بالثقة

أو االعتبار أو االخالل مبقتضيات مهامهم .ويتوجب عليهم احملافظة على سر
املذاكرة.

املادة  - 15ميكن تكليف اعضاء املجلس الدستوري متثيل املجلس في

املؤمترات الدولية واالجتماعات التي تعقدها املجالس أو االحتادات الدستورية
ويجري التكليف بقرار من رئيس املجلس ،بعد موافقة الهيئة العامة ،في حدود
االعتمادات امللحوظة لهذه الغاية في موازنة املجلس.

( )...وي�ع��ود لرئيس املجلس ( )...ف��ي ض��وء اح�ك��ام ال�ق��ان��ون الرقم

 93/250امل�ع��دل بالقانون ال��رق��م  99/150حتديد األع��م��ال اخل��اص��ة التي
تتنافى مع مهام أعضاء املجلس.

امل��ادة  )...( - 16يحق لعضو املجلس املنتهية واليته اذا طلب منه

رئ�ي��س املجلس ،االش �ت��راك ف��ي امل��ؤمت��رات ال��دس�ت��وري��ة ال�ت��ي يعقدها املجلس

الدستوري في لبنان أو التي يدعى اليها خ��ارج لبنان ،كما يجوز للمجلس
ال��دس�ت��وري االستعانة ب��ه أو تكليفه أي��ة مهمة اداري ��ة أو متثيلية ت��دخ��ل في

اختصاص املجلس.

< < <
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مالحظة عامة  -اعتمد في صياغة الدراسة منط شرعات املواطن
وهي شرعات خلقية سلوكية :اجلمهورية اللبنانية ،مكتب وزير الدولة لشؤون
التنمية االدارية الوزير فؤاد السعد ،شرعات املواطن (عالقة املواطن باالدارة،
تربية ،صحة ،ت��راث ،سالمة عامة ،م��ال ع��ام ،بيئة) ،تنسيق ان�ط��وان مس ّره
وادارة ليلى بركات ،بالتعاون مع االحتاد االوروبي .2004 - 2001 ،صدرت
بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة االمنائي  UNDPوبرنامج  7 ،Pogarأجزاء،
( 2007بالعربية والفرنسية واالنكليزية).
يراجع في احلالة اللبنانية :القواعد االساسية الخالقيات القضاء،
وضعتها جلنة مؤلفة من طارق زي��اده ،طانيوس اخل��وري ،غالب غامن ،فيليب
خيرالله ،وزارة ال�ع��دل ،ب�ي��روت 26 ،2005/1/25 ،ص ،واع�لان الشرعة،
النهار .2005/1/26 ،حول القواعد الواردة في هذه الشرعة :طارق زياده،
«القواعد األساسية الخالقيات وسلوكيات القضاة في لبنان» في كتابه :قواعد
القضاء واستقالليته في لبنان والعالم العربي ،بيروت ،املؤسسة احلديثة
للكتاب ،طرابلس 256 ،2010 ،ص ،ص .172 - 103
ال نتطرق في الدراسة إلى التعميم تاريخ  2001/3/3الصادر عن
نقابة احملامني في ما يتعلق باحملامني.

اختصاصات املجلس الدستوري كقاضي إنتخاب
القاضي صالح مخيبر
عضو املجلس الدستوري

7

إن م��وض��وع ال�ن��زاع��ات وال�ط�ع��ون الناشئة ع��ن اإلن�ت�خ��اب��ات الرئاسية
والنيابية في لبنان تناولته أق�لام املفكرين ورج��ال العلم والقانون ،واحتوته
كتب ومؤلفات وم��راج��ع ع � ّدة ،بحيث س��وف نتناوله في ه��ذه الدراسة
دف��ات ٍ
بعجالة ،لتوضيح بعض النقاط ولإلضاءة على بعض احملطات املهمة التي لم
يكن هناك إجماع حيالها والتي من املفيد إبداء رأي فيها وإظهار آراء بعض
الباحثني والفقهاء.
أما املهم في هذه العجالة ،فهو سعينا الى إعتبارها مقدمة أو محطة
نعبر منها الى موضوع سلطة التحقيق لدى املجلس الدستوري كقاضي إنتخاب
 فهو املوضوع الذي أطمح الى معاجلته بعدما منحتني عضويتي في املجلسالدستوري ومساهمتي مع زمالئي في حتقيقات كثيرة وشاقة وعميقة في تسعة
عشر طعناً ،نظر ًة ف��ري��د ًة وخ��اص� ًة وخ�ب��ر ًة شخصي ًة يتعذر امتالكها من خارج
املجلس - ،ذلك أن مواجهة الطعون النيابية كانت من أدق وأصعب مرحلة واكبت
انطالقة املجلس الدستوري اجلديدة (كثرة عدد الطعون وبتّها خالل املهلة) -
قاض دستوري حتى في أعتى الدميقراطيات
علماً بأنها مواجهة قاسية جتابه كل ٍ
وأرسخها ،وقـد إعترف بذلك البروفسور  Jacques Robertبعد جتربته كعضو
في املجلس الدستوري الفرنسي ( )1998-1989فقال:
«De toutes les missions confiées au Conseil, celle qui m’a laissé

une curieuse impression de malaise pour ne pas dire un sentiment désau
gréable d’insatisfaction, est à n’en point douter, le contrôle de la réguu
493

494

اجمللس الدستوري

larité des élections législatives et présidentielles».

ناهيك عن أن ما يؤلم الكبار  -حكماء املجلس الدستوري ،أهل العلم
واملعرفة والتجربة واخللق والنزاهة الراسخة والعدالة القاطعة - ،أن قراراتهم
الساطعة ،التي حتكي وتنطق صمتهم النبيل ،تكون أحياناً عرضة لإلنتقاد غير
املس ّوغ وم ّرات للنقد الالذع واخلارج عن األصول العلمية واألخالقية  -وهذا
ما يراه الفقيه الفرنسي  Dominique Rousseauبقوله:
«Après chaque règlement du contentieux électoral, le Conseil

est accusé de s’être comporté en juge politique, tel parti, de la majorité
ou de l’opposition, juge scandaleuse l’invalidation d’un de ses élus».

(Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, 8e

éd., 2008, p. 392).

وهل نقول مع قائل« :وإن اكتسبت جميع األحكام التي ستصدر عن
بد من أن
املجلس الدستوري حلل الكمال القانوني والعدالة املثلى ،إال انه ال ّ
تكون ردود الفعل إزا َءها مشابهة لكل ما يصدر من عمل التقاضي بني الناس:
فالنصف هم مع القاضي والنصف اآلخر هم على القاضي ،هذا إن عدل».
ال ،لن نقول ألن املجلس الدستوري اجلديد يجهد لكسب النصفني كون
غايته متتني الثقة به من املواطن واملؤسسات عبر أعمال وقرارات ال تشوبها
شائبة مهما صغرت.
يتزامن إنشاء املجالس الدستورية في العالم مع إنشاء دساتير جديدة
بعد ظروف صعبة متر بها البالد ،س ّيما و إن الدافع إلنشائها هو استكمال
دولة القانون واملؤسسات ومراقبة دستورية القوانني وصون احلقوق األساسية
وبت النزاعات والطعون
واحلريات العامة التي تفرضها مقتضيات العدالة،
ّ
اإلن�ت�خ��اب�ي��ة ،ل��ذا ي�ب��رز ال �ت��ردد ال��ذي ت�ب��دي��ه ال�س�ل�ط��ات جت��اه إن �ش��اء املجالس
الدستورية  -وهذا قاسم مشترك مع عدد من الدول في العالم إذ من املالحظ
ُعدل  -ولعل الوصف
نشوء مجالس أو محاكم دستورية تُلغى فيما بعد أو ت ّ
األمثل جاء على لسان العالمة  D. Rousseauإذ قال:
«Eviter d’instance une véritable juridiction constitutionnelle

صالح مخيبر

495

contraire à la tradition politique française…».

(Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel,

Montchrestien, 7e éd., p. 27 …).

مبعنى أن وجود مؤسسة الرقابة على دستورية القوانني تأتي مبثابة
إلزام على السلطة ال رغبة فيها :هذه السلطة التي أظهرت على م ّر السنني
عدوانية « »hostilitéفي مواجهة ما سمي بحكومة القضاة «gouvernement
 »des jugesالتي متثل املجلس الدستوري:
«La Constitution crée une arme contre la déviation du régime

parlementaire et dans le but de briser les mauvaises habitudes des asu
semblées».

وف��ي ل�ب�ن��ان ،ك��ان إن�ش��اء املجلس ال��دس�ت��وري ح��دث�اً ك�ب�ي��راً وم�ه�م�اً في
احلياة الدميقراطية لهذا البلد ،وآث��ار موجة من التفاؤل واألم��ل بعد عودة
االستقرار اليه بحيث اعتبر إنشاؤه منعطفاً دستورياً في مسار احلياة النيابية
ووسيلة فعالة لضمان احلقوق واحلريات وخطوة مرموقة على طريق ترشيد
النظام الدميقراطي وحجر الزاوية في بناء دول��ة احل��ق .وبالرغم من أهمية
احلدث كانت الفترة الفاصلة بني إقرار اإلنشاء وإص��دار التشريع واستكمال
القدرة على مباشرة العمل طويلة نسبياً واتسمت كما يحدث غالباً في بالدنا
بالتجاذبات السياسية وسواها ...فبني إقرار وثيقة الوفاق الوطني في الطائف
في  1989/10/22التي نصت على إنشاء املجلس الدستوري ،وتصديق املجلس
النيابي على الوثيقة في القليعات بتاريخ  89/11/5وتعديل الدستور في
 1990/9/21تقيداً مبا قررته تلك الوثيقة وإدراج نص إنشاء املجلس في مادته
التاسعة عشرة .وبتاريخ  1993/7/14صدر قانون إنشاء املجلس الدستوري
حتت الرقم ( /250/النص الدستوري لم يكن متطابقاً مع نص الطائف) غير
أن إختيار أعضاء املجلس لم يتم إال في  1993/12/23وأقسموا اليمني في
 ،1994/4/15وص��در قانون النظام الداخلي في  1996/6/6بالرقم 516
وخضع القانونان لتعديالت متكررة .يظهر جلياً أن تأخر السلطة السياسية في
إنشاء املجلس الدستوري وإقرار نظامه الداخلي مع بعض التعديل (حرمانه من
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تفسير الدستور مث ً
ال) يثير بعض الشكوك ورمبا أكثر إذ ليس من السهل مواكبة
مصدر سيادة الشعب من قبل مرجع دستوري قضائي حرم السلطة التشريعية
حق الرقابة على األعمال التشريعية التي تقوم بها وبالتالي على القوانني التي
تسنّها وتق ّرها ،إذ بعد أن كانت في مرتبة مباشرة بيد السلطة التأسيسية
«  »Pouvoir constituantفقدت هذه امليزة في مجال الرقابة لصالح الهيئة
الدستورية العليا التي متتعت باحتكار«  «  »Monopoleالرقابة وبحصريتها « xE
 »clusivitéمما دفع البعض على ممر السنني الى إظهار عدوانية في مواجهة
ما يسمى بحكومة القضاة التي ميثلها املجلس الدستوري.
وأن �ت �ه��ي ف��ي ه��ذه امل �ق��دم��ة ألق ��ول أن امل�ج�ل��س ال��دس �ت��وري  -الهيئة
الدستورية املستقلة ذات الصفة القضائية  -هو مؤسسة حديثة العهد فرضت
شرعيتها وأصدرت قرارات مبدئية وبتت طعوناً واقتربت تدريجاً من منوذج
احملكمة  -وكانت منارة ساعدت في إقامة دولة القانون واملؤسسات في لبنان
وحصنت النظام الدميقراطي بضمانات دستورية بفعل رقابتها وكانت الضامن
ّ
لعدم انحراف األكثرية النيابية وتعسفها في مجال التشريع والضامن للتعبير
األصدق عن اإلرادة الشعبية في ممارسة القضاء اإلنتخابي  -وكأنها سمعت
أحد النواب الفرنسيني يص ّرح في مواجهة األقلية البرملانية« :أنتم قانوناً على
خطأ ألنكم أقلية سياسية Vous avez juridiquement tort parce que vous -
.»- êtes politiquement minoritaire
وألم نقرأ في مؤلف  Georges Gurvitchتعريفاً رائعاً للدميقراطية
بأنها ليست حكم العدد بل حكم القانون La démocratie ce n’est pas le -
.règne du nombre, c’est le règne du droit
وهكذا يبدو جلياً أن مهام املجلس الدستوري ش ّكل أعلى درج��ة من
الرقي احلضاري في ممارسة الدميقراطية ،إمنا أسارع الى القول بأن قدرة
املجلس الكلية واملطلقة تبقى حلماً كون نظرة السلطة اليه فيها من احلذر
بقدر ما فيها من انتفاء الرغبة في مساعدة سلطة تتوسع لتصل الى عتبة
مؤسساتها ...فكان حرمانه من تفسير الدستور ومراجعته الذاتية للقوانني
وتعيني أعضائه بطريقة أفضل وأمثل .وبالرغم من ذلك بنى حكماء املجلس

صالح مخيبر

497

ال��دس�ت��وري ق��رارات�ه��م ال�ع��ادل��ة على حجج قانونية ودس�ت��وري��ة ،ب��دءاً مبقدمة
الدستور وإع�لان حقوق اإلنسان والقوانني الوضعية وفجروا صمتهم املع ِّبر
قرارات كانت منارة وسراطاً بحيث عزز املجلس موقعه الدستوري بني سائر
السلطات ليتصدى لكل جتاوز يطاله ويفشل عمله ،فلجأ بإبداع قانوني سباق
ليضع حداً لتطاول البرملان عليه وذلك في القرار الصادر بتاريخ 2005/8/6
بالرقم  2005/1ليبطل القانون الهرطقة الرقم  /176/تاريخ 2005/7/19
الذي شاء احلد من سلطاته وأكمل املجلس الدستوري مسيرته صعوداً.
فـي املوضـوع :تنص املادة األولى من قانون إنشاء املجلس الدستوري
عدة كان
اللبناني الرقم  250الصادر بتاريخ 1993/7/14
املعدل بقوانني ّ
ّ
آخرها القانون رقم  43تاريخ  2008/11/3على« :تنفيذاً ألحكام املادة 19
من الدستور ينشأ مجلس يسمى املجلس الدستوري ،مهمته مراقبة دستورية
والبت في النزاعات والطعون
القوانني وسائر النصوص التي لها ق ّوة القانون،
ّ
الناشئة عن اإلنتخابات الرئاسية والنيابية».
«املجلس الدستوري هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية».
يقابل نص ه��ذه امل��ادة ويطابقه نص امل��ادة األول��ى من قانون النظام
املعدل بالقانون
الداخلي للمجلس الدستوري رقم  243تاريخ 2000/8/14
ّ
رقم  650املنشور في اجلريدة الرسمية عدد  6تاريخ .2005/2/10
يتبدى من هذين النصني ،أن اختصاصات املجلس الدستوري (مزدوجة
الطابع) إذ باإلضافة الى اختصاص الرقابة على دستورية القوانني وسائر
بت
محض املشترع هذه الهيئة إختصاص ّ
النصوص التي لها ق� ّوة القواننيَّ ،
النزاعات والطعون الناشئة عن اإلنتخابات الرئاسية والنيابية:
1
بعض القواعد في ما يتعلق باإلختصاص الوظيفي للمجلس
أ-

م��ن نحو أول إن اإلختصاص الثاني يرتقي ال��ى الرقابة على
تكوين السلطات الدستورية مبوجب رقابة ذات صفة قضائية
وظيفتها اإلشراف على سالمة اإلنتخابات الرئاسية والنيابية.
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 من خالل هذا اإلختصاص، يعتبر املجلس الدستوري،ثان
ٍ  من نحو- ب
 ضامناً أساسياً ملسألة التعبير الصحيح والسليم عن اإلرادة،الوظيفي
الشعبية الذي يتم من خالل مؤسستي رئاستي اجلمهورية واملجلس
 كما نصت عليه املادة التاسعة عشرة من-  ومجلس النواب،النيابي
. فهو بذلك ميارس رقابة نظامية على اإلنتخابات،الدستور
 م��ن نحو ثالث أن الطعن الناشئ ع��ن اإلنتخابات يحصل من- ج
خالل مراجعة ذات طابع شخصي بخالف الطابع العام الذي
 وه��و نزاعي بني- يتصف به الطعن بعدم دستورية القوانني
»caractère juridictionnel« شخصني وأكثر وله طابع قضائي
 إذ أن قاضي هذه الهيئة،بالنسبة الى وظيفة املجلس الدستوري
» وقاضي نزاعjuge de la norme« يعتبر قاضي تطبيق القانـون
:» يراجعplein contentieux« :الشامل

«En matière de contentieux électoral, la procédure devant le

conseil est écrite et contradictoire…», «Le Conseil constitutionnel
exerce là une fonction clairement juridictionnelle dont le règime se disu
tingue de celui du contrôle de la constitutionnalité des lois.»

«Pour l’élection présidentielle, le rôle du Conseil est plus large

puisqu’il possède des attributions juridictionnelles...».

(Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel,

Editions Delta - Montchrestien - 2006, p. 397 et s.).

2
إختصاص املجلس الدستوري للفصل في صحة انتخاب رئاسة
اجلمهورية
(Jean Pierre Camby, (Le Conseil constitutionnel, juge électoral,

Dalloz, 2004, p.192 et s.).

(François Luchaire, de C.C., Tome I, 1980, p.269 et s.).
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تنص امل��ادة  23من قانون إنشاء املجلس الدستوري رق��م 93/250
وتعديالته تقابلها املادة  41من قانون النظام الداخلي رقم  2000/243على
أنـه« :يتولى املجلس الدستوري الفصل في صحة انتخابات رئاسة اجلمهورية
والبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها وذلك
ورئاسة املجلس النيابي
ّ
بطلب من ثلث األعضاء الذي يتألف منهم مجلس النواب قانون ًا على األقل،
يقدم الى رئاسة
ويجب أن يكون استدعاء الطعن موقع ًا منهم شخصي ًا وأن ّ
املجلس الدستوري خالل مهلة أربع وعشرين ساعة تلي إعالن النتائج حتت
طائلة رده شك ًال».
�ت النقاط الثالث
إن م��ا تتضمنه امل��ادت��ان املتقدمتان يحمل على ب� ّ
التالية تباعاً:
 - 1سهر املجلس الدستوري على حتقيق شروط الترشح النتخابات
رئاسة اجلمهورية.
 - 2ال�س�ه��ر ع�ل��ى ال�ت�ح�ق��ق م��ن ش ��روط ال �ت �ق� ّ�دم ب��ال�ط�ع��ن ف��ي صحة
اإلنتخاب.
 - 3السهر على صحة العملية االنتخابية.
 - 1ال �س �ه��ر ع �ل��ى حت �ق��ق ش� ��روط ال �ت��رش��ح الن �ت �خ��اب��ات رئاسة
اجلمهورية
بادئ بدء ،ن��د ّون املالحظة التالية ،إنطالقاً من أحكام امل��ادة  49من
الدستور اللبناني ،إنه لم يرد في الدستور اللبناني  -املرجع األسمى  -وال
ف��ي غيره م��ن ال�ق��وان�ين ،م��ا يشير ال��ى آلية الترشح لرئاسة اجلمهورية وال
ال��ى املرجعية التي يق ّدم اليها طلب الترشح ،وه��ذا النهج السلبي نشاهده
باستمرار ،إذ تتعدد الترشيحات دون أن يصار الى وضع الئحة باملرشحني
« »Listes des candidatsما يخلق تساؤالً حول احلق بالشكوى أو على األقل
باإلحتجاج عند وضع الئحة املرشحني وما يحول دون حتقق املجلس الدستوري
من مسألة أهلية وقابلية الترشيحات ومطابقتها للنصوص التشريعية كما
يح ّد من الرقابة األولية «.»Constatation objective
«Droit de réclamation contre l’établissement de la liste des canu

didats».
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وتالياً إن املادة  49مـن الدستور فرضت حيازة املرشح لرئاسة اجلمهورية

على الشروط التي تؤهله للنيابة ،بحيث يتعني الرجوع والى نص املادة السابعة

وما يليها من قانون اإلنتخابات النيابية الرقم  2008/25املع ّدل بالقانون رقم

 2008/59الصادر في  2008/10/8للتأكد من توافر الشروط التي تؤهل
اللبناني املقيد في القوائم اإلنتخابية والذي أ ّ
مت اخلامسة والعشرين من عمره

واملتمتع بحقوقه املدنية والسياسية واملتعلم ،للترشح لرئاسة اجلمهورية -
فض ً
ال عن وضـع املوظفني والقضاة والعسكريني وضرورة انقطاعهم عن العمل

أو استقالتهم ...وهذا الطابع السلبي املتعلق بهـؤالء األشـخاص يجـد مرتكزه
فـي فكـرة عـدم جـواز انتخابهـم «  »Inéligibilitéقبل توافر الشروط املفروضة
مدة معينة  « -عدم أهلية نسبية « ومعلوم أن بدء
في تقدمي استقالتهم قبل ّ

مدة الستة أشهر لإلستقالة احملددة باألشهر تخضع ألحكام املادة 417
سريان ّ
من قانون أصول احملاكمات املدنية الواجب التطبيق .أما احتسابها فيبدأ من
يوم ابتدائها في أحد األشهر (وهو شهر اإلستقالة) الى اليوم الذي يقابله في

الشهر الذي تنتهي فيه املهلة ،وإذا لم يوجد يوم مقابل ،فتنتهي املهلة في آخر
يوم من الشهر (كشهر شباط أو شهر ينتهي في ثالثني يوماً).
وإنه معلوم أن فقدان األهلية يكون إما سابقاً للعملية اإلنتخابية ويحول

بالتالي دون إمكانية انتخاب املرشح للرئاسة ،وإما الحقاً للعملية اإلنتخابية
ما يؤدي الى إسقاط حق املرشح املنتخب رئيساً.
وجتدر اإلشارة أخيراً ،إستفاضة في البحث ورداً عن السؤال املطروح

ح��ول موظفي امل��ؤس�س��ات ذات الطابع ال�ت�ج��اري أو الصناعي وم��ا إذا كانوا

مشمولني باحلظر؟ الى أن السواد األعظم من الفقهاء في فرنسا ال يعتبر
هؤالء املوظفني من قبيل املوظفني العامني (حاكم البنك املركزي مث ً
ال).
Laurent Blanc, La fonction publique, p. 12.

أم��ا في لبنان فالوضع مختلف طبقاً للمادة  49الفقرة الثالثة من

الدستور ،ومناقشة مجلس النواب  -مع بعض اآلراء املختلفة لبعض الفقهاء:
الدكتور رفعت.
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التقدم بالطعن  -أصحاب
 - 2السهر على التحقق من شروط
ّ
احلق في الطعن
مبقتضى امل��ادة الثالثة والعشرين من قانون إنشاء املجلس الدستوري،
تقابلها املادة  41من نظامه الداخلي« :مبقتضى املادة الثالثة والعشرين من قانون
إنشاء املجلس الدستوري ،تقابلها امل��ادة  41من نظامه الداخلي« :إن مراجعة
البت في النزاعات والطعون الناشئة عن اإلنتخابات الرئاسية عائدة
املجلس بشأن ّ
لثلث األعضاء الذي يتألف منهم مجلس النواب قانون ًا على األقل  -ويجب أن
يقدم الى رئاسة املجلس الدستوري
مقدم ًا منهم شخصي ًا وأن ّ
يكون اإلستدعاء ّ
خالل مهلة أربع وعشرين ساعة تلي إعالن النتائج حتت طائلة رده شكال».
إن ه ��ذا ال �ن��ص ع �ل��ى ص��راح��ة ظ��اه��ره ،ي �ق��ود ال ��ى ب �ح��ث النقطتني
التاليتني:
أ  -طبيعة املراجعة أم��ام املجلس الدستوري وأص�ح��اب احل��ق في
ممارستها.
ب  -آلية الطعن في اإلنتخابات الرئاسية.
أ  -طبيعة املراجعة وأصحاب احلق في ممارستها
يتبدى واضحاً من ظاهر نص املادتني  23من قانون إنشاء املجلس
الدستوري و 41من قانون النظام الداخلي ،أن املش ّرع أولى مراجعة الطعن
الى ثلث األعضاء الذي يتألف منهم املجلس النيابي قانوناً على األقل وجعل
هذه املراجعة لصيقة بالنواب وعددهم ،فهل اشترط القانون  93/250حصر
الطعن بالنواب دون سواهم أو باستطاعة كل صاحب حق ،كاملرشح اخلاسر
مث ً
التقدم بالطعن؟
ال
ّ
إننا سوف نبدي آراء وردت من دون أن نعطي رأياً شخصياً يؤخذ فيه
تقدم طعن في هذا املوضوع.
علينا الحقاً إذا ما ّ
 ذهب رأي الى القول بأن القانون  93/250اشترط أن يتق ّدم بالطعنما ال يقل عن ثلث مجموع النواب حتى ال يكون لهذا الطعن الصفة السياسية،
وتوخى التشدد كعالمة على جدية املراجعة ،وكأن هذا الرأي يعتبر النص غير
قابل ألي استثناء.
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 وذه��ب رأي آخ��ر وان�ط�لاق�اً م��ن ك��ون امل��راج�ع��ة امل�ن��وه بها ه��ي ذاتطبيعة قضائية وليست مراجعة سياسية ،وكونها مكسوة «بطابع شخصي»،
واستناداً الى أحكام املادة  19من الدستور التي لم متنع على املرشح الرئاسي
حق الطعن وفقاً للمبدأ األصولي الذي يعطي صاحب احلق سلطة ممارسة
الدعوى أمام القضاء والى املادة  7محاكمات مدنية بعدما يجمع في شخصه
الصفة واملصلحة  -الى اإلعتراف للمرشح اخلاسر بالطعن بانتخاب رئيس
اجلمهورية  -املرشح الرابح املنافس له.
(املجلس الدستوري بني النص واإلجتهاد والفقـه والقانون  -للمحامـي
اليـاس بـو عيـد)،
نحو أول من أحكام امل��ادة  19من
وصاحب هذا ال��رأي يبرر موقفه من ٍ
الدستور التي لم حترم املرشح اخلاسر من الطعن وبالتالي ال حرمان من دون
ثان إن املشترع في القانون
نحو ٍ
نص وال مجال الستلهام أي دفع موضوعي .وفي ٍ
 93/250وجد من الزائد إيراد نص في صدد قاعدة في منتهى الضرورة والوضوح
نحو ثالث
وهي قاعدة صاحب احلق في اإلدعاء  -وهنا هو املرشح اخلاسر  -ومن ٍ
يتعني أخذ النصوص على إطالقها وعدم التمييز حيث لم مي ّيز املشترع:
« Il est défendu de distinguer là où la loi ne distingue pas».

ولعله من املفيد القول في ه��ذه النبذة :إن��ه إذا كانت امل��ادة  19من
الدستور اللبناني لم متنع على املرشح الرئاسي حق الطعن (بحسب بعض
الفقه) إمن��ا هي لم حت��دد من يحق له الطعن إضافة ال��ى امل��ادت�ين  23و41
اآلنفتي الذكر اللتني حددتا أصحاب احلق في الطعن صراحة وجعلتا املراجعة
لصيقة بالنواب ،لم تعط هذا احلق لسواهم .ولرمبا يأتي يوم يفصل املجلس
الدستوري اللبناني بهذه النقطة املهمة.
ب  -آلية الطعن باإلنتخابات الرئاسية
مبقتضى امل��ادة الثالثة والعشرين  -فقرتها الثانية من قانون إنشاء
املجلس الدستوري رقم  93/250وتعديالته :يجب أن يكون استدعاء الطعن:
موقعاً من ثلث األعضاء الذي يتألف منهم مجلس النواب قانوناً
على األقل ،شخصياً.
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مقدماً الى رئاسة املجلس الدستوري خالل مهلة أربع وعشرين
ساعة تلي نتائج اإلنتخاب.
 - 1بالنسبة الى الشرط األول ،أصبح واضحاً أن الطعن في نظامية
اإلنتخابات الرئاسية وصحتها ،يخضع آللية نصت عليها املـادة  23املذكورة
أع�ـ�لاه ،ويقـدم الطعن مـن ثلـث أعضـاء املجلـس النيابي مبوجـب عريضة
مشـتركة « »Requête conjointeموقعة منهم شخصياً حتى ينعقد إختصاص
املجلس الدستوري الذي ال يستطيع وضع يده من تلقاء ذاته «،»Auto-saisine
ويتعني أن تتضمن العريضة وق��ائ��ع القضية وأس�ن��اده��ا وال��وس��ائ��ل واحلجج
وتسجل في قلم املجلس الدستوري.
واملطالب
ّ
ومن املعلوم أن لهذه اإلجراءات الصفة اجلوهرية ويؤدي عدم احترامها
الى رد الطعن شـك ً
ال ،ومـن املعلوم أيضاً أن تصحيـح مضمون اإلستدعاء يبقـى
مقبوالً ضمن املهلـة القانونيـة املنـوه بهـا أعـاله فقـط كونها مهلـة إسـقاط
«.»Délai de forclusion
 - 2بالنسبة الى الشرط الثاني  -من املتعارف عليه أن مهلة األربع
والعشرين ساعة هي محددة بالساعات وتراعى فيها مهلة العمل في املجلس
الدستوري ،ويخضع احتسابها ألحكام امل��ادة  417محاكمات مدنية فقرتها
األخيرة التي تنص على أن املهلة حتسب من الساعة التي ابتدأت فيها الى
الساعة املعينة النتهائها مع املالحظة أن مهلة تقدمي الطعن ،أي مهلة احملاكمة
« »Délai de procédureال تدخل الساعة التي تبتدئ فيها الواقعة أو يتم
احل��دث (وه�ن��ا ساعة إع�لان النتائج) ف��ي احتساب ه��ذه املهلة :امل��ادة 418
محاكمات مدنية  -وإننا نرى إفادة في تبسيط اإلجراءات التالية:
 إن املهلة احمل�ك��ي عنها تبقى م�ح��ددة بالساعات وال تصبح مهلةيوم:
«Le délai de 24 heures se calcule de hora ad horam et que, pour

cette raison, il ne doit pas être confondu avec un délai d’une journée».

 إن التث ّبت من ورود املراجعة ضمن املهلة القانونية يحصل من القيد فيالسجل املمسوك في قلم املجلس الدستوري أو من توريد املعاملة والقيد معاً.
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تقدم
 إن مراجعة الطعن في صحة اإلنتخابات الرئاسية يجب أن ّبعد تاريخ إعالن نتيجة اإلقتراع حتت طائلة ردها.
ومن جهة ثانية ،إن العريضة املشتركة ،سواء تق ّدمت الى رئاسة املجلس
الدستوري أو الى املجلس الدستوري تبقى مقبولة وقد أ ّك��د ذلك املجلس في
ق��رارات متعددة خالفاً ل��رأي بعض الفقه ال��ذي يدعو الى التقيد بحرفية نص
املادتني  19و 63من قانون إنشاء املجلس الدستوري .وقد إستند املجلس في
اجتهاده الثابت الى غاية املشترع الكامنة في وضع املجلس يده على موضوع
املراجعة بعد تسجيلها في القلم الحتساب املهلة والبدء بالدراسة سواء أوجهت
الى املجلس أو الى رئيسه ثم إصدار القرار فيها في جلسة مفتوحة خالل ثالثة
أيام حتتسب من منتصف ليل ابتدائها الى منتصف ليل اليوم املعني النتهائها -
مع اإلشارة الى أن املجلس النيابي يبقى خالل هذه املهلة منعقداً كهيئة إنتخابية
ال إشتراعية كما جاء في املادة اخلامسة والسبعني من الدستور اللبناني.
 - 3السهر على صحة العملية اإلنتخابية
بعد أن استعرضنا بعجالة أصول الترشح لرئاسـة اجلمهورية ،وقواعد
الطعـن ف��ي صحـة اإلنتخابات ،يبقـى أن نبحـث «سـير العملية اإلنتخابيـة
ونظاميتـها» « »Régularité de l’opérationوفق الفقرات التالية تباعاً:
أ  -تاريخ اإلنتخاب والدعوة اليه.
ب  -النصاب واألكثرية.
ج  -نزاهة العملية وفرز األصوات.
أ  -تاريخ اإلنتخاب والدعوة اليه
مبقتضى امل��ادة  73من الدستور اللبناني« :قبل موعد إنتهاء والية
مبدة شهر على األقل وشهرين على األكثر يلتئم املجلس،
رئيس اجلمهورية ّ
بناء على دعوة من رئيسه إلنتخاب الرئيس اجلديد ،وإذا لم يد َع املجلس لهذا
ً
الغرض ،فإنه يجتمع حكم ًا في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء والية
الرئيس».
ينهض من هذا النص أن نظامية العملية اإلنتخابية لرئاسة اجلمهورية
« »Régularitéتفترض حصولها ضمن امل ّدة احمل��ددة ،بحيث ال يجوز انتخاب
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تعدل فع ً
ال إبان والية
املدة ما لم يع ّدل الدستور ،وقد ّ
الرئيس ،مبدئياً قبل هذه ّ
املغفور له الرئيس سليمان فرجنية إذ التأم مجلس النواب قبل انتهاء واليته
بستة أشهر ف��ي  1976/5/8ف��ي مقر منصور وانتخب املغفور ل��ه الرئيس
الياس سركيس لوالية جديدة.
وجتدر اإلشارة إلى :أن ليس للمجلس الدستوري دور في حتديد تاريخ
اإلنتخاب وإن كان جتاوز نص املادة  75من الدستور يش ّكل مخالفة دستورية
تسمح مب��راج�ع��ة امل�ج�ل��س ال��دس �ت��وري وال�ط�ع��ن ف��ي ع��دم دس �ت��وري��ة ونظامية
اإلنتخاب  -بينما في فرنسا منح املجلس الدستوري نفسه صالحية إعالن
شغور منصب الرئاسة (غداة وفاة الرئيس جورج بومبيدو وإستقالة الرئيس
شارل ديغول) - .يتم تعديل الدستور بناء على اقتراح رئيس اجلمهورية حيث
تقدم احلكومة مشروع قانون ال��ى مجلس النواب أو بناء على طلب مجلس
ّ
ال�ن��واب ،وإن ع��دم إح�ت��رام ه��ذه اإلج��راءات والشكليات اجلوهرية ي��ؤدي الى
تدخل املجلس الدستوري وإبطال التعديالت - .إن دعوة رئيس املجلس النيابي
إلن�ت�خ��اب رئ�ي��س للجمهورية ه��ي ش��رط م��ن ش��روط ص�ح��ة اإلن�ت�خ��اب وعدم
مراعاتها يعرض العملية اإلنتخابية للطعن أم��ام املجلس الدستوري ،وهذا
الشرط هو إلزامي في املرحلة األولى (الشهر والشهران) أما بعد هذه املرحلة
يجتمع املجلس النيابي حكماً قبل عشرة أيام على إنتهاء والية الرئيس ،وهذا
اإلجتماع احلكمي يتجاوز تعطيل االستحقاق الرئاسي.
يبقى السؤال الذي جنيب عنه في حينه :هل إستنكاف رئيس املجلس
النيابي عن دعوة السادة النواب النتخاب رئيس البالد خالل املهلة القانونية
يتيح مراجعة املجلس الدستوري؟ وأخيراً وبالرغم من عدم حديث املشترع عن
جزاء أو عقاب مخالفة الشكل اجلوهري ،رأى بعض الفقه أن اجلزاء يُفضي
الى بطالن اإلنتخاب.
ب  -النصاب واألكثريةQuorum et Majorité :
هاتان املسألتان شغلتا الفقه الدستوري منذ زم��ن وال ت��زاالن حتى
تاريخه ،وحت��دي��داً ف��ي ال�ع��ام  2007وعلى عتبة إنتخاب رئيس اجلمهورية،
كثرت املبارزات الدستورية حول امل��ادة  49من الدستور ،فالبعض إعتبر أن
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هذه املادة هي «مادة إنتخاب» وليست «مادة نصاب» يحدد فيها عدد النواب
الذين يقتضي حضورهم إلنعقاد اجللسة بحيث يقتضي الرجوع ال��ى املادة
 34من الدستور (حضور النصف زائد واحد) (األستاذ إميل بجاني ،إنتخاب
رئيس اجلمهورية في النصوص واملمارسة ،طبعة ثانية ،صادر ناشرون صفحة
( .)48أنطوان بارود رئيس مجلس الشورى اللبناني سابقاً ،النشرة القضائيـة،
 ،1926قسم املقاالت احلقوقية ،صفحة ( .)58أن��ور اخلطيب ،نائب سابق،
املجموعة الدستورية ،1970 ،ص  110والبروفسور ندي إميل ت ّيان).
أما البعض اآلخر من الفقه يرى العكس وبأن املادة  49من الدستور
عينت نصاباً خاصاً :ثلثا أعضاء مجلس النواب (عبده عويدات ،رئيس مجلس
الشورى اللبناني سابقاً ،النظم الدستورية في لبنان والبالد العربية والعالم،
طبعة  ،1961ص  516وإدمون رباط ،النشرة القضائية ،1962 ،قسم املقاالت
احلقوقية ،ص  .)53الدكتور بهيج طبارة ي��رى أن الدستور يشترط حضور
ثلثي أعضاء املجلس النيابي النتخاب رئيس البالد طاملا أنه يتوجب حصول
املرشح في الدورة األولى على ثلثي عدد األحياء من النواب (جريدة السفير،
العدد  ،10717تاريخ  2007/8/7والدكتور جريصاتي ،دراس��ة في النهار،
 2007/4/14اعتبر فيها أن نصاب احلضور النتخاب رئيس اجلمهورية هو
ثلثا أعضاء مجلس النواب األحياء في دورة اإلقتراع األولى وفي الدورات التي
تلي .وإن غالبية التصويت التي ينجم عنها إنتخاب صحيح لرئيس اجلمهورية
هي على األقل ثلثا عدد النواب األحياء).
ج  -نزاهة العملية اإلنتخابية وفرز األصوات
مبوجب امل��ادة  49من الدستور اللبناني« :ينتخب الرئيس باإلقتراع
السري بغالبية الثلثني من مجلس النواب في الدورة األولى ويكتفي بالغالبية
املطلقة في دورات اإلقتراع التي تلي .ومبقتضى املادة  56من قانون النظام
الداخلي للمجلس النيابي :بعد أن تعلن رئاسة املجلس النيابي إفتتاح اجللسة
تتلى أسماء النواب احلاضرين والغائبني ومحضر اجللسة السابقة ويوضع
محضر تفصيلي بأسماء ال�ن��واب احلاضرين وال��ذي��ن ش��ارك��وا في اإلنتخاب،
كما وأس�م��اء ال�ن��واب ال��ذي��ن تغيبوا ويشتمل احملضر على ك��ل وق��ائ��ع العملية
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اإلنتخابية وعلى القرارات املتخذة وال س ّيما لعملية فرز األصوات التي نالها
املرشحون في كل دورة».
ومعلوم أن املجلس الدستوري مخ ّول مبقتضى امل��ادة  23من قانون
إنشائه ،النظر في الطعون والنزاعات التي يثيرها ثلث األعضاء الذي يتألف
منهم مجلس النواب قانوناً على األق��ل  -ف��إن العملية اإلنتخابية الرئاسية
تدخل ضمن قضائه الشامل  ،son plein contentieuxوتتيح له عند اإلقتضاء
تعديل ق��رارات هيئة الفرز في حال حصول أخطاء أو مخالفات أو غش...
وهو كقاضي إنتخاب عليه إحتساب األص��وات مجدداً بعد هيئة الفرز التي
يستطيع تعديل قراراتها إذا تبني له أن النتيجة املعلنة مغلوطة ،ويحل قراره
محلها بحيث ميكنه إبطال إنتخابات رئاسة اجلمهورية واعتبارها كأنها لم
تكن عم ً
ال بأحكام امل��ادة  44من قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري
الرقم  2000/243ويتعني التذكير والتأكيد على الثوابت التالية املؤيدة فقهاً
وإجتهاد اً:
 - 1يجب تطابق نتيجة الفرز مع الئحة الفرز «»Liste d’émargement
بحيث ي��ؤخ��ذ بقيد ال�لائ�ح��ة ف��ي ح��ال وج��ود خ�لاف ب�ين اإلث�ن�ين باعتبار أن
الالئحة املوقعة من الهيئة املشرفة على اإلنتخاب تتمتع بق ّوة ثبوتية كافية.
 - 2يتعني على النواب الطاعنني ،تقدمي األدلة على وجود أخطاء في
عملية الفرز عم ً
ال باملادة  132محاكمات مدنية التي تلقي عبء اإلثبات على
من يدعي الواقعة أو العمل على أساس أن املجلس الدستوري ال ينطلق في
يقدم الطاعن اإلثبات على حصول اخلطأ أو
ممارسة حقه في التحقيق إذا لم ّ
على األقل تقدمي بدء بينة على اإلدعاء.
 - 3إن اخلطأ أو األخطاء احلاصلة ال تؤدي حكماً الى إبطال العملية
اإلنتخابية الرئاسية بل يتوجب أن يكون لها األثر املنتج واحلاسم في النتيجة
وفي نزاهة عملية الفرز ،مبعنى أنه يتوجب توافر صلة سببية بني هذه األخطاء
وآثارها املذكورة أعاله ،ونتيجة اإلقتراع ،وإذا تبني أن املرشح مدين بنجاحه
لهذه األخطاء يُبطل إنتخابه.
 - 4إن الفرق الشاسع في األصوات بني املرشح الفائز واآلخر الطاعن،
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يحد من تأثير األخطاء واملخالفات إال إذا تبني أنها خطيرة وفادحة ومقصودة
ّ
وع��دي��دة (ي��راج��ع ق��رارات املجلس ال��دس�ت��وري ال �ص��ادرة ف��ي 2009/11/25
واملنشورة في اجلريدة الرسمية العدد  ،75تاريخ  )2009/12/4وتؤثر في
قناعة النواب الناخبني.
ومن جهة ثانية إن نظامية العملية اإلنتخابية تستوجب نزاهتها التي
إذا ما مستها وشابتها مخالفات من شأنها التأثير بشكل حاسم في النتيجة
 كأنه يحصل رش��وة أو إك��راه أو ضغط على ال�ن��واب  -تشكل سبباً إلعالنبطالن العملية االنتخابية وهذا املبدأ يجد له سنداً ومرتكزاً في مبدأ السلوكية
«  »Normes de comportementsوفكرة األخالقية «  »Moralitéالتي يجب أن
يتحلى بها أعضاء مجلس النواب في عملية إنتخاب رئيس البالد .ومعلوم أيضاً
أنه يعود للمجلس الدستوري تقدير الضغط على إرادة النائب « Apprécier
 »l’impactإنطالقاً من الواقعات واألمور املثارة أمامه في مراجعة الطعن:
(Jean Pierre Camby, Le Conseil constitutionnel juge électoral,

Dalloz, 2004, n˚ 62, p. 98).

ويعود للمجلس أيضاً تقدير املخادعة أو الغش الذي يجرد العملية
اإلنتخابية الرئاسية من صدقيتها - »sincérité« ،ونزاهتها ،وذلك عن طريق
األدل��ة التي يبينها الطاعن (..؟ ثلث مجلس النواب) كالرشوة مهما تنوعت
أوصافها :هبات ،عطيات ،مقدمات ...واستخدام عالمات التعريف أو األلقاب
ونوع ورق اللوائح( - ...وهي دالالت على التأثير املعنوي على حرية النائب
الناخب  )-وعدم التزام السرية التي تؤمن حرية الناخب .ويعود للمجلس عند
توافر هذه املخالفة ،وممارسة حقه في التقدير ،تقرير إبطال اإلنتخاب لعدم
مراعاة األصول التي تؤمن نزاهته.
3
إختصاص املجلس الدستوري للفصل في صحة
إنتخاب رئيس املجلس النيابي
إن إنتخاب رئيس املجلس النيابي ونائبه واألص��ول املتبعة في ذلك
ومدة الوالية ،ونزع الثقة وغيرها ،تنص عليها املادة  44من الدستور اللبناني
ّ
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وتؤكدها املادة الثالثة من النظام الداخلي ملجلس النواب.
أما النزاع حول العملية اإلنتخابية والطعن بها أمام املجلس الدستوري،
فترعاها أحكام املادتني  23من قانون إنشاء املجلس الدستوري تقابلها املادة
 41من قانون نظامه الداخلي.
ومن الواضح أن النصوص السابقة الذكر ساوت بني إنتخاب رئاسة
اجلمهورية ورئاسة مجلس النواب من حيث إخضاع الطعون بشأنها الى رقابة
املجلس الدستوري ،ه��ذه الرقابة التي تطال أساساً تكوين بعض السلطات
الدستورية في الدولة.
ول��ذا نحيل ع�ل��ى ال�ب�ن��د ث��ان�ي�اً م��ن ال��دراس��ة املتعلق ب��ان�ت�خ��اب رئيس
اجل�م�ه��وري��ة ألن اإلج� ��راءات املتعلقة ب��اإلن�ت�خ��اب ال تختلف س��وى بالنصاب
املتعلق باحلضور وبغالبية أصوات املقترعني .أما من حيث إختصاص املجلس
الدستوري كمرجعية ضامنة للتعبير السليم عن اإلرادة الشعبية وكهيئة ذات
طابع قضائي تراقب نظامية العملية اإلنتخابية وصحتها وتوافر شروطها
(دون أن تتناول ه��ذه ال��رق��اب��ة دس�ت��وري��ة اإلن�ت�خ��اب) والفصل فـي النزاعات
والطعون الناشـئة عنها  -فكلها مسائل وإجراءات متطابقـة في كال اإلنتخابني
وكذلك تتوحد الصالحية واآللية وطبيعة اإلختصاص وشموليته وموضوعه
وسببه وأصحاب احل��ق في الطعن واملهلة القانونية وآلية إتخاذ القرارات،
فكلها إج��راءات متشابهة في كال احلالتني ،تفرضها أحكام امل��ادت�ين املشار
اليهما أعاله  23و 41ونحيل على البند السابق إختصاراً للوقت ومنعاً من
التطويل.
تقدم ،ال ضير في توضيح نقطة إختلف حولها بعض الفقه
بعد ما ّ
وهي هل أعطى املشترع ،املجلس الدستوري إختصاص الرقابة على إنتخاب
رئيس السلطة التشريعية بالرغم من أن هذا العمل هو ذو طابع داخلي وثيق
الصلة بالسلطة اإلشتراعية؟
بعض الفقه يذهب الى حد نكران الن ّية بأن املشترع شاء إعطاء املجلس
الدستوري مثل هذا اإلختصاص أو ًال :ألن إنتخاب رئيس املجلس النيابي هو
وثيق الصلة بالسلطة اإلشتراعية التي ترفض التدخل ف��ي قضايا خاصة
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ج��داً بها  -وثاني ًا :ألن الدستور وقانوني إنشاء املجلس الدستوري ونظامه
لبت الطعون املتعلقة
الداخلي لم تنص على إختصاص املجلس الدستوري ّ
بانتخاب نائب رئيس املجلس النيابي ،وإن السلبية هذه تنسحب بالضرورة
على إنتخاب الرئيس (يراجع بهذا املعنى :الدكتور زهير شكر ,الوسيط في
القانون الدستوري ,املجلد الثاني ,طبعة  ,2006ص .)1115
بينما يرفض البعض اآلخر من الفقه النظرية السابقة ويؤكد إختصاص
املجلس الدستوري عم ً
ال باملادة  23من إنشاء املجلس الدستوري التي تولي
هذا األخير الفصل في صحة إنتخابات رئاسة مجلس النواب إسوة باختصاص
الفصل في صحة إنتخابات رئاسة اجلمهورية كما ان املادة األولى من القانون
نفسه جاءت على إطالقها في عبارة «اإلنتخابات الرئاسية والنيابية».
(ي ��راج ��ع :ال �ي��اس ب��و ع �ي��د ،امل �ج �ل��س ال��دس �ت��وري ب�ين ال �ن��ص والفقه
واإلجتهاد.)،
4
في النزاعات والطعون الناشئة عن اإلنتخابات النيابية
كان للنواب وحدهم حق الفصل في صحة نيابتهم عم ً
ال بأحكام املادة
 30من الدستور اللبناني التي إعتُبرت ملغاة حكماً بفعل القانون الدستوري الرقم
 90/18تاريخ  1990/9/21ومنذ دخول القانون الرقم  93/250الصادر في
 1993/7/14ح ّيز التنفيذ تقيداً بأحكام املادة  19املع ّدلة من الدستور التي
أفتت بإنشاء املجلس الدستوري وبجعله املرجعية الوحيدة الدستورية والقضائية
للفصل في صحة إنتخاب نائب منتخب وتك ّرست هذه القاعدة بأحكام املادة
 24م��ن ق��ان��ون إن�ش��اء املجلس ال��دس�ت��وري ال��رق��م  93/250التي نصت على:
«يتولى املجلس الدستوري الفصل في صحة نيابة نائب منتخب والنظر في
النزاعات والطعون الناشئة عن إنتخابات أعضاء مجلس النواب».
ومبقتضى املادة  45من قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري:
والبت في
«يتولى املجلس الدستوري الفصل في صحة اإلنتخابات النيابية
ّ
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الطعون والنزاعات الناشئة عنها».
يتضح من النصني املتقدمني ،أنهما أوليا املجلس الدستوري  -قاضي
اإلنتخاب  -إختصاص الرقابة على اإلنتخابات النيابية ضمن موضوع محدد
بالذات ،يتعلق بتدقيق وبفحص العملية اإلنتخابية ومدى مطابقتها لألصول
القانونية متهيداً للوقوف على صحتها وذلك إبتدا ًء من العمل اإلداري املمهد
لها  -أي بدءاً من مرسوم دعوة الهيئة الناخبة ،لعلة أن هذا املرسوم يندرج
ضمن األعمال غير املنفصلة عن العملية اإلنتخابية «- »Non détachables
وحتى الفصل بالطعن املوجه ضد العملية اإلنتخابية بكامل فصولها  -وقد
إعتبر مجلس شورى الدولة اللبناني كما الفرنسي  -نفسيهما غير صاحلني
للنظر في الطعون العائدة لهذه املسائل.
يراجع بهذا اإلجتاه بداية:
Conseil constitutionnel 11/6/1981. Delmas, Rec. des décisions

du C.C., p. 97. où le C.C. a reconnu sa compétence pour apprécier la
;régularité du décret de convocation du corps électoral

et recueil p. 244: «Considérant qu’il n’apartient qu’au C.C qui est, en

vertu de l’article 59 de la Constitution du 4/10/1958 juge de l’élection
des députés à l’assemblée nationale d’apprécier la légalité des actes qui

وأيضاً :

sont le préliminaire des opérations électorales».

(C.C., Décision des 16 et 20 avril 1982, Bernaud, et décision du

13/7/1988. R. Minvielle., Rec. des décisions du C.C., 1988, p. 92).

وقد تك ّرس هذا النهج اإلداري أمام مجلس شورى الدولة اللبناني منذ
العام  1994في قضية احملامي شاكر العريس ورفاقه ضد الدولة اللبنانية في
القرار رقم  238تاريخ  ،1994/2/10مجلة القضاء اإلداري ،العام 1995
العدد األول ،ثم ك ّرس القضاء اإلداري هذه املبادئ في قرارين حديثني :األول
رق��م  2007/701تاريخ  ،2007/7/18قضية أن�ط��وان أوري��ان ضد الدولة
اللبنانية ،مجلس الوزراء ،وزارة الداخلية والبلديات ،وزارة املالية .والثاني رقم
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 708تاريخ  ،2007/8/1قضية الدكتور كميل خ��وري ضد الدولة اللبنانية،
رئاسة مجلس الوزراء .وقد إعتبر مجلس القضايا أن املجلس الدستوري هو
لبت اإلنتخابات النيابية واألعمال اإلدارية التمهيدية التي
صاحب اإلختصاص ّ
تكون مقدمات أو متهيدات اإلج��راءات اإلنتخابية واملطالب امللحقة«  « aRécl
 .»mations annexesوقد جارى الفقه في كثير من األحيان اإلجتهاد اإلداري
والدستوري جلهة هذا اإلختصاص:
(Jean-Pierre Camby, Le C.C. juge électoral, Dalloz, 2004, pp.

49 - 51).

(Loic Philip. Le C.C. juge électoral, in revue Pouvoirs, n˚13,

1986, et sa note sous Conseil d’Etat, 1963…).

ومب��ا أننا ن��رى في ه��ذه النبذة ،ورداً على سائل أو قائل ب��أن املجلس
الدستوري ال ميكنه النظر إال في الطعون والنزاعات الناشئة عن اإلنتخابات -
أي بصحة نيابة نائب منتخب ،إنطالقاً من املادة  24من قانون إنشاء املجلس
الدستوري رقم  93/250وتعديالته التي تشير الى عملية إنتخابية متت فع ً
ال -
نوضح أن املادة  24املذكورة تتحدث عن النزاعات والطعون ،ومعلوم أن النزاعات
هي مجموعة مشاكل ومسائل  Contentieuxتثيرها اإلنتخابات قبل حصولها،
مثل دعوة الهيئات الناخبة وعدم دستورية مرسوم الدعوة ومسألة نقل النفوس
وتبديل املكان والقوائم اإلنتخابية ولوائح الشطب ،وهذه األعمال هي غير منفصلة
قطعاً عن العملية اإلنتخابية ويدخـل أمـر بتّها فـي إختصاص املجلـس الدسـتوري.
أمـا الطعـون « »Contestationsفهي اخلالفات بحد ذاتها « »Litigesالناشئة بني
أصحاب العالقة والناجمة عن العملية اإلنتخابية بعد إجرائها.
وامللفت حقاً أن العالمة  Jean-Pierre Cambyإعتبر أن أم��ر النظر
بالنزاعات يش ّكل استثنا ًء  Exceptionلقاعدة حصر املجلس الدستوري إختصاصه
في املسائل والطعون الناشئة عن مسار ومجرى العملية اإلنتخابية وبالتالي عدم
تطرقه إال للمسائل الالحقة لإلنتخابات ،بينما ثابت أن إختصاص املجلس
الدستوري اللبناني هو إختصاص أصلي ويشمل النزاعات والطعون وينطلق من
نصية (نص املادة  19من الدستور واملادة  24من القانون .)93/250
قاعدة ّ
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Jean-Pierre Camby. op. cit., pp. 49 - 50… «jugeant alors que les

requêtes prematurées ne souffrent qu’une exception, le C.C. a accepté
de juger, avant qu’une élection n’ait eu lieu, du décret portant convocau
tion des collèges électoraux».

نظامية العملية اإلنتخابية  -النزاعات والطعون:
معلوم أن والي��ة املجلس الدستوري تنصب على الرقابة «»Contrôle
والتدقيق « »Verificationوفحص « »Examenالعملية اإلنتخابية دون التصدي
ملسائل أخرى تشريعية باملناسبة كونها من إختصاص املجلس النيابي حصراً،
وذلك بدءاً من تاريخ اإلنتخاب في خالل شهرين بحسب املادة  41من الدستور
واملادة  42منه لإلنتخابات العامة السابقة إلنتهاء م ّدة النيابة  -واملادة 43
من قانون اإلنتخاب الرقم  2008/25املع ّدل .ومعلوم أن اإلنتخابات يجب أن
املدة احملددة ،وكل جتاوز لهذا اإللزام يش ّكل مخالفة تفتح املجال
جتري ضمن ّ
أم��ام مراجعة املجلس الدستوري ،وكذلك إن الدعوة مبوجب مرسوم شرط
ض��روري لصحة اإلنتخابات ،وك��ل مخالفة لهذه الصيغة الشكلية اجلوهرية
ت��ؤدي ال��ى بطالن العملية اإلنتخابية وإن ل��م ينص القانون على ج��زاء هذه
املخالفة كون املشترع  -بحسب رأي الفقهاء  -وجد زائداً إيراد نص البطالن،
مع املالحظة أن املرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير ،إمنا ال حائل دستورياً
اتخاذه في مجلس ال��وزراء (كما حصل فع ً
ال بعد اغتيال النائبني املرحومني
وليد عيدو وبيار اجلميل).
أما ما يواجه املجلس الدستوري في مرحلة ثانية هي الطعون اإلنتخابية
التي تستلزم حصول العملية اإلنتخابية من جهة وصدور نتائج اإلنتخابات من
جهة ثانية.
 - 1آل �ي��ة ال�ط�ع��ن واألص� ��ول ال�ق�ض��ائ�ي��ة ال �ت��ي حل�ظ�ه��ا القانون
93/250
إن قانون إنشاء املجلس الدستوري رق��م  93/250املع ّدل وبخاصة
املادة  24منه ،وقانون النظام الداخلي وبخاصة املادة  46منه ،يرعيان آلية
الطعن باإلنتخابات النيابية ،وبناء عليهما ال يتحرك حق الطعن إال بعد إعالن
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ويقدم الطعن مبوجب طلب أو دعوى أصلية ،من قبل املرشح
نتيجة اإلنتخاب،
ّ
اخلاسر في الدائرة اإلنتخابية نفسها الى رئاسة املجلس الدستوري أو الى
محام باإلستئناف يف ّوض صراحة
املجلس ،سيان ،موقعاً منه شخصياً أو من
ٍ
بتقدميه في مهلة أقصاها ثالثون يوماً تلي تاريخ إعالن النتيجة أصوالً حتت
طائلة رده شك ً
ال .وقد إستقر اإلجتهاد على أن الطعن يق ّدم مبوجب دعوى
أصلية ،شخصية بوجه املرشح املعلن فوزه ،من املرشح اخلاسر أياً تكن مرتبته
بني اخلاسرين ،وليس من الضروري أن يكون أول اخلاسرين ،بشرط أن يبني
طعنه على أسباب ووقائع وجيهة وجدية من شأنها تعديل نتيجة اإلنتخاب،
ويسجل الطعن في قلم املجلس الدستوري ضمن املهلة القانونية كونها مهلة
ّ
إسقاط « ،»Delai de forclusionحتسب باأليام وفق أحكام املادة  418محاكمات
مدنية واملادتان  24و 25من قانون إنشاء املجلس الدستوري.
يضع املجلس الدستوري يده على القضية وميارس رقابته وفق أصول
وجاهية ،ضمن محاكمة وحتقيقات واس�ع��ة تنتهي ب�ق��رارات مبرمة لها ق ّوة
القضية احملكمة (املادة  13من القانون  93/250واملادة  52من القانون رقم
 )2000/243وهو مق ّيد بأسباب الطعن بدون إثارة أخرى من عندياته إال في
حال النظام العام آخذاً في اإلعتبار خصوصية كل قضية وظروفها على حدة،
قدم دفوعه
على أن جتري احملاكمة في مواجهة الفريق اآلخر املبلغ وال��ذي ّ
ووسائل دفاعه.
ومعلوم أن الدعوى تنتهي بقرار إما يُلغي النتيجة بالنسبة للمرشح
صحة نيابته ويبطل نيابته وبالتالي يصحح هذه النتيجة ويعلن
املطعون في
ّ
فوز املرشح احلائز على األغلبية وعلى الشروط التي تؤهله للنيابة ،وإما يصار
صحة نيابته وفرض إعادة اإلنتخاب على املقعد
الى إبطال نيابة املطعون في
ّ
الذي خال نتيجة اإلبطال ،وإما يُرد الطعن.
يحدد موضوع النزاع وأسناده
ومن املسلم به أن املستدعي هو الذي
ّ
القانونية وال يحق بالتالي الطعن في مجموع العملية اإلنتخابية كما وإن إبطالها
يبقى عاصياً على املجلس الدستوري ،وال يحق للطاعن توجيه طعنه ضد من
ليسوا م��ن طائفته أو ض��د القانون ال��ذي ج��رت اإلنتخابات على أس��اس��ه أو
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يشتكي من تقسيم الدوائر اإلنتخابية (القرار الصادر بتاريخ 2009/11/25
رقم  /17/الشيخ رشيد الضاهر ضد الشيخ هادي حبيش) (القرار رقم /9/
تاريخ  1997/5/17احملامي منعم عازار ضد الدكتور أنطوان احلداد).
)(Jean-Pierre Camby, Le C.C. juge électoral, Dalloz, 2004, p.7.

« Car le droit de recours n’est pas un droit inconditionnel, et

chacun ne peut contester n’importe quelle opération électorale sans
condition de recevabilité».

(Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel,

Editions Delta-Montchrestien, 2006, p.379): «La Requête doit avoir
pour unique objet de contester l’élection d’un député. Le Requérant
doit encore rédiger avec une grande précision ses conclusions, car le

Conseil refuse celles qui visent l’ensemble des élections ou des élus ou
les élections d’une ville».

 - 2اإلجراءات اخلاصة برفع الطعن
ذكرنا أن املجلس الدستوري ،كقاضي إنتخاب ،يبت النزاعات والطعون
الناشئة عن اإلنتخابات النيابية ،مبوجب صالحيته األصلية التي تخوله نشر
مدع،
الدعوى أمامه بصورة نزاعية ووجاهية ،يتقابل فيها مستدع هو بالواقع ٍ
يعرض ،وفق املادة  25من قانون إنشاء املجلس الدستوري ،صفته ومصلحته
ومطاليبه الواضحة وموضوع املنازعة واإلسناد القانونية واألدلة ويرفق بالدعوة
املستندات واألوراق في مواجهة مستدعى ضده الذي هو بالواقع مدعى عليه
محدد بإسمه وشهرته وصفته ،يتبلغ هذا األخير  -اإلستحضار  -ومرفقاته
التقدم بالئحة
ويعطى مهلة خمسة عشر يوماً لتقدمي رده وله كما للمدعي -
ّ
ولو خارج املهلة القانونية يضمنها مطالب وأسباب مكملة للمطالب واألسباب
املدلى بها أص ً
ال وفقاً للقانون أو متعلقة باإلنتظام العام (يراجع املادة 372
محاكمات مدنية) .ثم كسابقة إلزامية يستمع املقرر أو املجلس الى الفريقني
ثم ال��ى شهودهما ،وك��ل من ي��رى إف��ادة في سماعه لكشف احلقيقة ،ويدقق
في املستندات املبرزة ،ويطلب إيداعه كل املستندات واللوائح ومحاضر أقالم
اإلقتراع وجلان القيد من وزارة الداخلية بسلطته اآلمرة.
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 - 3أثر الطعن على نتيجة اإلنتخاب
ب��ادئ ب��دء جت��در اإلش��ارة ال��ى أن الطريقة املثلى واألف�ض��ل واألوحد
الختيار ممثلي الشعب في األنظمة الدميوقراطية الراسخة ،هي اإلقتراع عن
طريق الشعب الذي يك ّرس سيادته ويجسد إرادته ويُنشئ حقاً للمنتخب كنائب
لألمة وميتعه بق ّوة ثبوتية ال يوقف مفعولها إال القرار السلبي الصادر عن
املجلس الدستوري نتيجة طعن بصحة نيابة هذا النائب ،إمنا بني اإلنتخاب
والقرار السلبي ،يبقى الطاعن عاجزاً عن وقف مفعول اإلنتخاب إذ ميارس
املنتخب جميع حقوقه النيابية (املادة  13من النظام الداخلي للمجلس النيابي
واملادة  26من قانون إنشاء املجلس الدستوري) .من هنا يكون لقرار املجلس
الدستوري طابعه اإلنشائي « »Constitutifوتكون األعمال التي قام بها النائب
وال �ق��رارات التي إتخذها أو ش��ارك ف��ي إتخاذها صحيحة وسليمة ومنتجة
ملفاعيلها الدستورية والقانونية( .بهذا املعنى الدكتور زهير شكر ،الوسيط
في القانون الدستوري اللبناني.)2006 ،
لبت الطعون
 - 4اإلجراءات املمهدة ّ
لبت الطعون أو للحكم بالدعوى ،ترعاها أحكام
إن اإلجراءات املمهدة ّ
ا مل��ادة  29و م��ا يليها م��ن ق��ا ن��ون إ ن�ش��اء املجلس ال��دس�ت��وري ال��رق��م 93/250
 و ه��ي ليست إال التحقيقات التي يجريها مقرر أو أكثر أو الهيئة العامةللمجلس  -بصفته قاضي إنتخاب تفتيشاً عن احلقيقة على طريقة قاضي
التحقيق من دون حق التوقيف  -إمنا مثله في وضع اليد على امللف بصفة
موضوعية «  - »In remونتيجة ملبدأ املناقشة الوجاهية التي تقوم عليها
احملاكمة أمام الهيئة الدستورية وصوالً الى النطق باحلكم.
وختاماً وقبل إقفال هذا الباب وإليفاء املادتني  27و 28من قانون
إن�ش��اء املجلس ال��دس�ت��وري حقهما بعجالة كلية ،وف��ي ض��وء تعلقهما مببدأ
الوجاهية في الطعن ،نورد:
أ  -يتعني إبالغ نسخة عن الطعن ومرفقاته الى كل من دولة رئيس
مجلس النواب ووزارة الداخلية دون إلزامهما بالرد واملناقشة إمنا
يتعني على املجلس الدستوري عدم البدء باحملاكمة قبل هذا التبليغ
بخاصة وأن امل��ادة  /28/امل��ذك��ورة تفرض على وزارة الداخلية
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تزويد املجلس الدستوري بجميع احملاضر واملستندات واملعلومات
املتوافرة لديها لتمكينه من إجراء التحقيقات الالزمة.
صحة
ب  -يتجلى مبدأ الوجاهية أكثر في وجوب إبالغ املطعون في
ّ
نيابته اإلعتراض واملرفقات ومتكينه اجلواب خالل املهلة القانونية
وت�ق��دمي مالحظاته  -ث��م دع��وت��ه الستماعه ح��ول وق��ائ��ع الطعن
ومشتمالته عم ً
ال مببدأي الوجاهية والنزاعية .إن هذه املبادئ
هي جوهرية لتعلقها باإلنتظام العام ،وعلى املجلس الدستوري
التقيد بها وإال يكون خالف نص املادة  27من قانون إنشاء املجلس
الدستوري واملادة  373من قانون أصول احملاكمات املدنية.
(Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitu-

tionnel, op. cit., pp. 379 et 380).

ج  -إن الطعن بصحة نيابة نائب ميكن أن يق ّدم من الطاعن شخصياً
محام واحد يحمل تفويضاً بذلك  -علماً
بعد توقيعه منه ،أو من
ٍ
محام ال يؤدي الى رده شك ً
ال وال يؤثر
بأن توقيعه من أكثر من
ٍ
في صحة الطعن عدم إستحصال احملامي على إذن مسبق من
نقيب احمل��ام�ين أو ع��دم تسجيل وك��ال�ت��ه ف��ي النقابة ذل��ك أنه
يتبدى من أحكام امل��ادة  27املشار اليها أنها غير تهديدية أو
محام ال ميس جوهر
آمرة في ألفاظها ،كما أن تعيني أكثر من
ٍ
الطعن وال يُفسد طبيعته كعمل إجرائي.
(ال� �ق ��رار ال��ص��ادر ع��ن امل �ج �ل��س ال��دس �ت��وري ال�ل�ب�ن��ان��ي بتاريخ
 1997/5/17برقم  3قضية إميل نوفل وقرارات أخرى).

(Jean-Pierre Camby, op. cit., p. 8, n˚ 16: «Le Contentieux élecu

toral est dispensé de ministère d’avocat»).
(Henry Solus et Roger Perrot, Droit judiciaire privé, Editions Siu
rey, 1961, p. 370, n˚ 407).

لقد تسنى للمجلس الدستوري اللبناني أن تصدى لهذه املسألة في
أكثر من قضية( .القرار الصادر بتاريخ  2009/11/25بالرقم 2009/22
غسان األشقر ضد سامي اجلميل).
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5
التحقيق في الطعون النيابية
ب��ال�ن�ظ��ر ال��ى دق��ة امل��وض��وع ،وع ��دم ع�لان�ي��ة احمل��اك �م��ة وألن املجلس
الدستوري ينظر في الطعون اإلنتخابية بصفة قاضي إنتخاب«  « oJuge élect
 »ralمن جهة ،وكجهاز حتقيقي من جهة ثانية « ،»Organe Verificateurوقاضي
تطبيق القانون في كل حني « ،»Juge de l’application de la loiوألن ما يعانيه
القاضي ال��دس�ت��وري م��ن الطعون النيابية م��ن ناحية وم��ن مشقات التحقيق
واإلستقصاء من ناحية أخرى ،ومن صعوبة تقبله  -هذا الكائن الغريب بحسب
« - »Georges Vedelفي الدميوقراطيات املتحولة والتي في طور النمو وحتى
في تلك الراسخة ،وألن ما هو حاصل داخل املجلس الدستوري مجهول من
خارجه ،وألن ما يظهر من األكمات ليس سوى اجلزء اليسير مما يكابده احملقق
وألن األمور اجلوهرية حتدث خالل مراحل التحقيق واإلعداد للقرارات ،وألن
التصريحات والتعليقات التي صدرت بشأن القرارات الصادرة لم تتسم في
معظمها باجلدية بل رم��ت ال��ى التحامل املغرض ما أ ّك��د أن اإلنتقاد الالذع
صدر عمن لم يقرؤوا القرارات وحتى قبل صدور القرارات هذه ،كون اإلجماع
القضائي أتى نتيجة حتقيقات معمقة أجراها املجلس بحرفية مهنية عالية
ورفيعة ،بعيدة كل البعد عمن يكتبون مللء صفحات مدفوعة .وألن اإلقبال على
التعليق العلمي املجرد ،وإعمال الرأي في القرارات اإلجتهادية نقداً موضوعياً
سليماً هو مصدر غنى ملن يقول الصواب ويعمل ألجل إحقاقه وألن الصواب
ألبس قرارات املجلس الدستوري األخيرة حلل الكمال.
من أجل كل هذا وأكثر أفرد القسم األخير للتحقيق ولسلطة التحقيق
لدى قاضي اإلنتخاب «.»Pouvoir d’instruction du juge électoral
إن موضوع التحقيق في الطعون اإلنتخابية يستوجب معاجلته من
زاويتني إثنتني:
 - 1القسم النظري  -القانوني.
بت الطعون.
 - 2القسم التطبيقي من خالل ّ
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 - 1التحقيق اإلنتخابي بني الفقه والقانون
مبقتضى املادة التاسعة والعشرين من قانون إنشاء املجلس الدستوري
الرقم  93/250وتعديالته« :يكلف رئيس املجلس الدستوري أحد أعضائه
إعداد تقرير عن الطعن املق ّدم ويفوض اليه إجراء التحقيقات الالزمة ،ويتمتع
العضو املقرر بأوسع الصالحيات وله بنوع خاص طلب املستندات الرسمية
وغيرها وإستماع الشهود واستدعاء َمن يراه مناسباً إلستجوابه حول ظروف
الطعن».
ومبقتضى املادة الثانية والثالثني من القانون نفسه« :عندما ميارس
لبت الطعن في صحة اإلنتخابات النيابية ،يتمتع
املجلس الدستوري صالحياته ّ
إما مجتمعاً أو بواسطة العضـو الذي ينتدبـه ،بسلطة قاضي التحقيق باسـتثناء
إصدار مذكرات التوقيف».
ق�ب��ل اإلض� ��ا َءة ع�ل��ى س�ل�ط��ة ق��اض��ي ال�ت�ح�ق�ي��ق ال �ت��ي مي��ارس �ه��ا قاضي
اإلنتخاب ،ال ب ّد من تدوين املبادئ التالية:
�س��ال�ف��ي ال��ذك��ر ،ه��ي نتيجة
إن ال�ق��اع��دة املبينة ف��ي النصني ال� َّ
ملبدأ املناقشة الوجاهية التي تقوم عليها احملاكمة أمام الهيئة
الدستورية والتي من صلبها ُم ِّحض هذا املرجع القضائي إمكانية
إجراء التحقيقات الضرورية للوصول الى احلقيقة التي سوف
تك ّرس في احلكم املبرم .وإن هذه السلطة متارس بعد وضع
املجلس يده على الدعوى وتشكيل اخلصومة.
إن الطاعن ه��و ال��ذي مي ّكن املجلس ال��دس�ت��وري م��ن اإلنطالق
مبهمته التحقيقية مبا له من سلطة إستقصائية ،عند تقدميه
األدل��ة أو على األق��ل بدء بينة تتسم باجلدية وبوثيق عالقتها
بالعملية اإلنتخابية ،وعند وج��ود صلة سببية بني هذه البينة
وفوز املنافس املطعون بصحة نيابته.
مبقتضى امل��ادة الثانية واألرب �ع�ين م��ن ق��ان��ون النظام الداخلي
املعدل:
للمجلس الدستوري رقم  243الصادر في 2000/8/7
ّ
«يقوم العضو املقرر ب��دراس��ة األوراق ويجري عند الضرورة،
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ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ال�ل�ازم��ة جل�ل�اء احل�ق�ي�ق��ة ،وه ��و ي�ت�م�ت��ع ف��ي ذلك
بصالحيات قاضي التحقيق كافة ،باستثناء إص��دار مذكرات
التوقيف».
تقدم ،أن اللجوء الى التحقيق تس ّوغه الضرورة املتوافرة
ينبني على ما ّ
في جدية املطالبة وتوافر األدلة وتأثيرها في النتيجة .أما إذا اتسم اإلعتراض
بالعموميات واإلبهام وعدم الدقة ،فال حاجة عندها للتحقيق كونه لن يُفضي
الى أية نتيجة.
 ما هي سلطات قاضي التحقيق التي ميارسها قاضي اإلنتخابتفتيش ًا عن احلقيقة؟
إن س�ل�ط��ات ق��اض��ي التحقيق ن��ص عليها ق��ان��ون أص ��ول احملاكمات
اجلزائية في معرض تقدمي الدعوى العامة .وأه��م السمات التي يتسم بها
خال من
التحقيق اإلستنطاقي هي أنه حتقيق مكتوب وحتقيق سري وحتقيق ٍ
املرافعات.
بالنسبة الى السمة الكتابية« :إن قاضي التحقيق ،كما قاضي
اإلنتخاب الدستوري ملزم بأن يو ّثق كتابياً كل عمل من أعمال
التحقيق باعتماد» محضر تأسيسي «يد ّون فيه كل عمل من أعمال
التحقيق ثم يؤرخه ويوقعه ،ويوثق إف��ادات الشهود واستجواب
ّ
وينظم محاضر املقابالت ويوقعها مع الكاتب وأصحاب
الفريقني
الشأن املستمعني ،ويحول دون احلك والتحشية واإلضافات.
أما فيما يتعلق بالسرية ،فهي سرية جتاه الغير وليس جتاه فرقاء
الدعوى والقائمني بالتحقيق فيها ،فاجلمهور  -خالفاً لقضاء
احلكم  -ال يستطيع حضور جلسات التحقيق ويحظر على املعنيني
بالتحقيق إفشاء عناصره ،وقد ك ّرس املشترع اللبناني السرية
في املادتني  42و 53من قانون أصول احملاكمات اجلزائية.
السمة الثالثة هي خلو التحقيق من املرافعات «Caractère non
» - contradictoire de l’instruction préparatoireإمنا هذا ال
مينع طرح األسئلة إذا سمح بذلك قاضي التحقيق ،كما ليس
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ما مينع الفرقاء من تقدمي املذكرات واللوائح التي يتوجب على
املقرر عدم جتاهلها خاصة متى اشتملت على حجج وأسباب
مقبولة ومقنعة.
كيف يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى؟
يضع ق��اض��ي التحقيق ي��ده على ال��دع��وى ب�ص��ورة موضوعية ،عينية

« »Inremمبعنى أن��ه مقيد باألفعال املدعى بها وبتلك املتالزمة معها والتي

يكشفها خ�لال التحقيق وامل�ت�لازم��ة م��ع م��وض��وع ال��دع��وى األس��اس��ي ،فيحقق
ب��وق��ائ��ع ال�ط�ع��ن وم��ادي��ات��ه ،واألف �ع��ال ال�ت��ي تشكل بنظر ال�ط��اع��ن مخالفات،

وباألفعال املتالزمة معها ،وبتلك املرتبطة بها برابطة وثيقة بحيث تشمل سلطته

التحقيقية املخالفات املشكو منها وما يحيط بها من ظروف ومالبسات.

وه��ذا املبدأ مك ّرس في القضاء الدستوري ،ول��دى قاضي اإلنتخاب
الذي يعتبر قاضي تطبيق القانون « »Juge de l’application de la loiوطبقاً
لهذا املبدأ يتصدى القاضي الدستوري للطعون اإلنتخابية متقيداً مبطالب
الفرقاء وباألسباب املثارة وبهدف إحقاق احلق كما حددته القوانني الوضعية

ذات الصلة باملراجعة (قانون اإلنتخاب وقانون أصول احملاكمات املدنية كونه

القانون ال�ع��ام ال��واج��ب التطبيق ف��ي ك��ل م��ا ل��م ينص عليه القانون اخلاص،
وغيرهما من القوانني).

ويتمتع قاضي اإلنتخاب بصالحيات مق ّيدة «»Compétences liées
وبتطبيق قاعدة  - »Ultra-Petita« -وال يتحرر من ه��ذه اإللزامية إال عند
ب��روز مسألة تتعلق باإلنتظام ال�ع��ام فيثيرها ع �ف��واً .أم��ا متتعه بصالحيات
واس�ع��ة ،فجائز عند قيامه بأعمال الرقابة على دستورية القوانني بصفته
ح��ارس الدستور وش��رع��ة حقوق اإلن�س��ان وامل��واث�ي��ق الدولية وهنا يصبح من

واجبه فحص كل م��واد القانون املطعون في عدم دستوريته وإبطال ما يراه
مخالفاً للدستور «.»Ultra petita
ما هي إجراءات التحقيق لدى القاضي املقرر؟

(Jean-Pierre Camby, Le C.C. juge électoral, Dalloz, 2004, p.11 et s).

522

اجمللس الدستوري

مبقتضى امل��ادة  29من قانون إنشاء املجلس الدستوري ،ومبقتضى
املادتني  47و 48من نظامه الداخلي :إن تعيني مقرر أو أكثر عند اإلقتضاء
هو وجوبي بحيث ال ميكن فصل الطعن إال بناء على تقرير مسبق يضعه املقرر
بعد إنهاء التحقيق .فاملقرر  -قاضي التحقيق يراقب ماديات الطعن ويحقق
فيها ويغدو بذلك قاضياً
ِّ
محضراً لعناصر القضية واحللJuge des mises« :
 »en Etatوقاضياً مقرراً « »Juge rapporteurيحضر مشروع القرار.
(Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, éd.

Delta-Monchrestien, 2006, p. 380):

«Leur rôle est d’apprécier le dossier afin de proposer une déciu

»sion.

يتضح أن دور امل�ق��رر يتيح ل��ه إج��راء التحقيقات ك��اف��ة ال�لازم��ة في
القضية من أج��ل ج�لاء احلقيقة وفقاً لنص امل��ادة  48من النظام الداخلي،
وه��ذه التحقيقات تعني اإلج��ازة للمقرر اإلستماع ال��ى أط��راف الطعن والى
الشهود بعد حتليفهم اليمني ،واللجوء الى اخلبرة واملعاينة احلسية والوقوف
على األدلة وإجراءات اإلثبات (متاماً كما قاضي التحقيق) وله طلب املستندات
الرسمية أينما وجدت ،بسلطته اآلمرة  -وإستدعاء من يراه مناسباً من دون
حق توقيفه إذا متنّع عن احل�ض��ور .وم��ن حق املقرر أيضاً ض� ّم اخلصومات
إذا وجد حاجة لذلك « - »jonction d’instancesوه��ذا احلق متعارف عليه
بإجراءات اإلدارة القضائية لتأمني حسن سير العمل القضائي.
إن تقرير العضو املقرر ال يتمتع بق ّوة القضية احملكوم بها بالنسبة الى
موضوع الطعن وبالتالي فإنه ال يق ّيد الهيئة العامة للمجلس الدستوري التي
يبقى لها احلق في إصدار قرار يخالف مضمون التقرير .وجتدر اإلشارة الى
أنه  -خالفاً ملا هو محظور القيام به لدى التحقيق اإلستنطاقي  -يشترك
قاضي اإلنتخاب ،ال��ذي كان مقرراً ،في قضية معينة ،في املذاكرة وإصدار
القرار النهائي فيها.
ويجدر التوقف بجدية أمام موجب على قاضي اإلنتخاب التقيد به
ب�ق� ّوة ،وه��و أن��ه على قاضي التحقيق اإلنتخابي  -وس��واه  -إت�ب��اع الوسائل

صالح مخيبر

523

املشروعة واألخالقية في أعمال التحقيق فاحلتمية األخالقية «L’impératif

 »moralيجب أن تكون الطابع املميز لتصرف القاضي الدستوري في إجراء
جمع األدل��ة ،فعليه اإلبتعاد عن امل�ن��اورات واألفخاخ التي ميكن أن يقع فيها
املستجوب وعليه إهمال احليلة ووس��ائ��ل الترغيب والترهيب وع��دم التأثير
على معنويات املستجوب ،بإرهاقه مث ً
ال باستجواب مط ّول يحمله رمبا على
اإلفصاح عن وقائع غير صحيحة .كما عليه التجرد والتزام احلياد الكامل بني
فريقي املنازعة.
 ومن جهة ثانية معلوم أن السلطة التحقيقية ،اإلستقصائية الواسعةالرامية إلى جالء احلقيقة ،يتمتع بها املجلس كما املقرر من تلقاء ذات��ه أو
بناء على طلب اخلصوم وله تقدير ضرورتها منطلقاً من جديتها ومن إقامة
الدليل على املدعى به أو على األقل من تقدمي بدء بينة على املخالفات املشكو
منها واملطلوب التحقيق بشأنها وقد تسنى للمجلس الدستوري تكريس هذه
القاعدة في العديد من قراراته.
« La procédure comporte une possibilité d’intervention directe

du Conseil, en effet, à la demande d’une des parties ou de sa propre

initiative, le Conseil peut ordonner une enquête ou procéder sur place à
des mesures d’instruction», Dominique Rousseau, op. cit., p. 380.

«Toutefois, il faut noter que le Conseil n’est pas tenu de donner

suite à une demande d’enquête, il apprécie souverainement les demanu
des présentées en ce sens», Jean-Pierre Camby, op. cit., p. 14, n˚ 28.

وإنه ينبني على ما تقدم أن غياب الدليل أو إنتفاء البينة أو حتى بدء
البينة على املخالفات املدعى بها  -كالوقائع واألق��وال املد ّونة في محاضر
املقدم أمام جلان الفرز القضائية أو الشكاوى املسجلة
اإلقتراع ،أو كاإلعتراض
ّ
في احملاضر أو أقالم النيابات العامة  -من شأنها السماح للمجلس الدستوري،
برفض مباشرة حقه في إج��راء التحقيق في املخالفات املذكورة ،فهو يتمتع
بسلطة مطلقة في تقدير مضمون الطعن واإلنطالق منه الى التحقيق أو رده.
(يراجع ال�ق��رارات الصادرة عن املجلس الدستوري بتاريخ )2009/11/25
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(م�ث�ل ً
ا مخايل الضاهر ض��د ه��ادي حبيش ق��رار رق��م  18حسن يعقوب ضد
عقاب صقر قرار رقم .)16

L. Favoreu et L. Philip, Les grandes décisions du C.C., 14e éd.,

2007, p. 198.

الغـرض مـن التحقيـق :أصبح واضحاً ،أن العضو املقرر ،غير املقيد بنص
قانوني وامللتزم احلتمية األخالقية في التحقيق ،يسعى من حتقيقه املكثف واملعمق
الى جالء احلقيقة املجردة واملوضوعية ،وتأكيد إرادة الناخب احل ّرة غير املشوهة...
والى إيصال صاحب احلق الى حقـه الدستوري والقانوني  -وتكوين قناعته وقناعة
املجلـس كهيئـة مجمعـة « »Organe Collégialفإذا تالقت القناعتان صدر القرار
عن الهيئة وفقاً للتقرير وإال خالفاً له أو لبعضه وعندها يد ّون العضو املخالف
مخالفته والقرار يؤدي إما الى رد الطعن وإعالن صحة النيابة املطعون فيها ،أو
إلى إعالن عدم صحتها وفي هذه احلالة األخيرة يحق للمجلس إما إلغاء النتيجة
بالنسبة للمرشح املطعون في نيابته وإبطال نيابته وبالتالي تصحيح هذه النتيجة
وإعالن فوز املرشح احلائز على األغلبية وعلى الشروط التي تؤهله للنيابة أو إبطال
صحة نيابته وفرض إعادة اإلنتخاب على املقعد الذي خال نتيجة
نيابة املطعون في ّ
اإلبطال (املادة  32من قانون إنشاء املجلس).
التحقيق اإلن�ت�خ��اب��ي  -م�س��اح��ة ال�ت�ط�ب�ي��ق :ف��ي ال�س��اب��ع م��ن شهر
حزيران من سنة  2009جرت اإلنتخابات النيابية العامة في كل لبنان ،في جو
مشحون بأشكال التحريض السياسي واإلنتخابي وبإثارة العواطف واملكنونات،
وقد عال اخلطاب احلاد املكتوب واملسموع وارتفعت لهجة اإلتهامات املتبادلة
من سياسية وطائفية ومذهبية وجتريحية وأخالقية ومن ضغوط مالية ،وإست ّل
كل فريق أسلحته اإلعالمية املرئية واملسموعة واملقروءة ليقارع خصمه بعد
اصطفاف متنوع اإلنقسام والتشرذم احل��اد ،ما حدا املجلس الدستوري على
تدوين رفضه ما آلت اليه آداب املبارزة السياسية وأخالقياتها وض ّمن قراراته
ه��ذا ال��رف��ض وح� ّم��ل بعض حيثياتها تنبيهاً خل�ط��ورة ه��ذا اجل��و املتجاوز لكل
األعراف الدميوقراطية والقيم اللبنانية.
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وفي اليوم التالي املوافق للثامن من حزيران أعلن معالي وزير الداخلية
والبلديات النتائج اإلنتخابية الرسمية ،وفي اليوم الذي يليه فتحت مهلة تقدمي
للتقدم بطعونهم في صحة
الطعون وفتحت معها شهية املرشحني اخلاسرين
ّ
إنتخاب منافسيهم ،وأخذت ترد الطعون الى ديوان املجلس الدستوري الذي
تفاجأ بخلوها من األدلة وبافتقارها الى الدقة وكانت تعوزها احلجة واملستند
وغرقت مع أصحابها بسيل من الوقائع واألسباب التي ال تُكسب دعوى ،ولم
تكن آراء بعض رجال القانون وأصحاب مكاتب اإلحصاء لهم بأفضل حال.
أما املستعصي عن الفهم واإلدراك واملنطق هو بعض املواقف النافرة
وامل�ن�ب��وذة حتى ف��ي ال��دمي��وق��راط�ي��ات املتحولة وامل �ه��ددة ،ك��أن يُطلق زعيم!..
ويتبعه أتباع ،تهديداً ال يخيف أحداً« :إما أن يُسقط املجلس الدستوري بعض
النيابات أو يَسقط هو.»...
واملستهجن أيضاً تزويد بعض الغيارى املجلس الدستوري بإرشادات
يبدل
مكتوبة ومنشورة تقيه مغبة التشكيك من قبل األطراف السياسية وبعضها ّ
موقفه وفق مصاحله ونتائج الطعون على حد قول «.»Dominique Rousseau
«Il n’est pas rare d’entendre, la même année, un parti féliciter

le Conseil pour avoir invalidé l’élection d’un adversaire et l’accuser le

lendemain d’être un juge politique lorsqu’il annule l’élection d’un de
ses menbres...».

أما ما يدعو للعجب العجاب ،ما قرأناه في  2009/11/27في إحدى
الصحف اللبنانية وما رشح من قلم أحد املعتبرين مثقفني وموضوعيني  -كذا
 «من أن حدود مدينة زحلة متتد من كثبان الرياض الى جبل قاسيون ومن أنقبول أي طعن وبالتالي التعديل في توازنات كتل مجلس النواب سيعني تالعباً
بوفاق إقليمي ...وأن اللعبة أكبر من املجلس الدستوري حتى ولو كان بقيادة
رئيس اجلمهورية ...كونها تدخل ضمن لعبة الوفاق اإلقليمي.»...
ويتابع الكاتب في املخطوطة نفسها بتاريخ  2010/1/5إمنا بإنحدار
أكثر وبوقاحة أكبر ومبسؤولية منعدمة ليعنون« :بعد املوت الرحيم للمجلس
الدستوري  »...ويكمل تعرضه في مقال ص��در بتاريخ  ،2009/12/30إن
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املجلس ال��دس�ت��وري ،امل�ق��ام األس�م��ى ،ال��ذي عانى األم� ّري��ن م��ن أق��زام حاولوا
التعملق فبقوا حت��ت - ،وم��ن حمالت التجني غير امل�ب��ررة من جهلة حاولوا
الظهور مبظهر أه��ل املعرفة واإلط�لاع فغاصوا في دياجير ال�ظ�لام - ،ومن
محاولة بث جو من عدم الثقة به وباملؤسسات اللبنانية  -آثر الصمت آنذاك
حفاظاً على حجمه وقدره ،وآل على نفسه العمل على إعادة الثقة به بعد أن
كان فقد بعضها سابقاً ،وذل��ك عبر العمل دون كلل جلالء احلقائق وكشفها
وإعالنها ،متبعاً األصول القانونية لتحقيق العدالة بني اجلميع على حد سواء
دون اإللتفات الى األشخاص املتقاضني وال الى األنواء املصطنعة والتهجمات
واإليحاءات التي ال تخيف إال مطلقها وتوصل الى ذلك بعون الله.
ث��م أدل��ت بعض الكتل ب��دل��وه��ا ،البعض يوحي وي�ه��دد م��ن مغبة عدم
صدور القرارات ملصلحته ،والبعض يظهر حرصه على أن تأتي القرارات كما
يشتهي وذلك من باب حرصه على عدم وأد املجلس في أول إطاللة له( .النهار
والسفير في .)2009/11/18
يطمئن املجلس ال��دس�ت��وري اجلميع ب��أن��ه ل��م مي��ت س��ري��ري�اً وال موتاً
رحيماً وها هو يضج باحلياة في ورشة عمل ال تنتهي في سبيل تطوير احلياة
الدستورية وتعزيز الدميوقراطية في لبنان لعل ذلك يضع حداً ملن يحلل كل
شيء لنفسه  -حتى إهانة اآلخرين حتت ستار النقد البناء.
يطمئن املجلس الدستوري أن ال أحد وال شيء أكبر منه ويؤكد أن ال
لعبة أكبر وال وفاق وال حدود أرحب من حدود احلق الذي نطق به املجلس،
هذه احلقيقة التي يصعب بل يستحيل على غير املؤمن الطاهر مشاهدتها
وتلمسها .وسيبقى املجلس الدستوري ضماناً خلضوع املسؤولني واملواطنني
لسيادة القانون ولسمو الدستور وسيعمل أبداً لتأمني التوافق في العمل بني
السلطتني التشريعية والتنفيذية مع مسلمات العيش املشترك وحقوق اللبنانيني
األساسية املنصوص عنها في الدستور.
بعد انقضاء مهلة تقدمي الطعون وإرساء العدد على تسعة عشر طعناً،
كلّف حضرة رئيس املجلس الدستوري مقررين ل��درس ه��ذه الطعون وإجراء
التحقيقات فيها توص ً
ال لفصلها.
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وبدأت ورشة العمل الشاقة والطويلة واملضنية ،وبدأت اإلستقصاءات
بدون كلل وبدأ قاضي التحقيق اإلنتخابي العمل في النطاق املوضوعي مسترشداً
بوقائع اإلعتراض وبأسبابه وأسناده القانونية وباألفعال التي تشكل بحسب
الطاعن املخالفات املشكو منها ومن أنها تسببت بإجناح خصمه املطعون في
صحة نيابته ،وكما سبق وذكرنا حقق اجلهاز احملقق باألقوال واألفعال املدلى
ّ
بها وباألفعال املتالزمة معها واملرتبطة بها برابطة قوية يستحيل معها فصلها،
في هدف كشف احلقيقة ،كـل ذلـك ضمن حـدود قاعدة املشروعية والقيـد
املعنوي األخالقي واحلتميـة األخالقية «.»L’impératif moral
إن كالمي في التحقيق في هذه الفقرة ،هو وليد مقاربتي لإلستقصاء
من داخل الداخل وممارسته مع فريقي النزاع والشهود واألشخاص العاديني
واملوظفني واللجان ودراس��ة احملاضر واملستندات ومحاضر أق�لام اإلقتراع
يبسط األم��ور من
وجل��ان القيد وال�ف��رز ،وه��و عمل س��ري ،داخلي يجهله من ّ
ممن يدعي كل
اخلارج ويستسهل اإلنتقاد حتى حد التجريح لدرجة أن بعضهم ّ
العلم وكل املعرفة ،سمحوا ألنفسهم بالقول ،جهاراً ،إن التحقيق لم يكن كام ً
ال
وال كافياً وبخاصة فيما يتعلق مبا أثير ح��ول ال��رش��وة ونقل النفوس وشراء
ونصبوا أنفسهم أهل الرأي واملشورة.
الذمم والضمائر وسوى ذلك ّ
أما بعد ،وفي مدى الواقع ومجال التطبيق أركز على بعض ما أدلي به:
عملية نقل النفوس ممنهجة من دائرة الى أخرى.
الرشوة واإلنفاق اإلنتخابي.
مخالفة قواعد وأصول اإلعالم اإلنتخابي.
املخالفات العديدة املرتكبة يوم اإلقتراع في األقالم.
ن�ق��ل ال �ن �ف��وس وإض��اف��ات ق �ي��ود :ي��راج��ع ال��ق��رارات ال �ص��ادرة بتاريخ
 2009/11/25وبخاصة الصادرة في طعون زحلة وباألخص (القرار رقم 16
طعن حسن يعقوب ضد عقاب صقر).
يستوقفك ف��ي إس�ت��دع��اءات الغالبية الكبرى م��ن ال�ط�ع��ون ،الشكوى
العارمة من عملية نقل نفوس ممنهجة من دوائر الى أخرى في بيروت والبقاع
وسواها بأعداد من األصوات تبلغ عشرات اآلالف واألكثرية من لون سياسي
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واحد ومن مذهب واحد أدى إقتراعهم الى إجناح الالئحة املخاصمة إذ إقترع
منهم آالف املنتخبني ،مخالفني مبدأ املساواة بني املرشحني ومتسببني بفقدان
التوازن في التوزيع الدميوغرافي للسكان .إن أول ما يرمي اليه التحقيق في
هذه املسألة ،هو التث ّبت من حصول املخالفات املشكو منها وبالتالي من حصول
عمليات تبديل مكان خالفاً للقوانني فيعمد احملقق في ضوء أحكام قانون قيد
وثائق األحوال الشخصية الصادر بتاريخ  1951/12/7وال س ّيما في مادتيه
العاشرة ،واألربعني ،وفي ظل قانون اإلنتخابات النيابية الرقم  2008/25الى
التأكد من إجراء عمليات تبديل مكان ،وعند ثبوت هذه العمليات ،يحقق في
بدل مكانه
مدى حصولها وفقاً للقوانني املرعية اإلجراء ،ويتحقق من قيام من ّ
باإلقتراع وفق أحكام قانون اإلنتخاب (بخاصة املادة  32منه):
وبالفعل ب��دأ العمل ال�ش��اق واملضني وال�ط��وي��ل ودأب املجلس كشف
احلقيقة وتأمني املساواة بني املرشحني واملواطنني ووضع نصب عينيه تأمني
سالمة العملية اإلنتخابية ونزاهتها .ولذلك أرسل بتاريخ  2009/9/8كتاباً
الى معالي وزير الداخلية والبلديات ،حول قرارات نقل النفوس ،وقد أجاب
معاليه بكتاب مؤرخ في  2009/9/17ض ّمنه املعلومات كافة ،مع كتاب مدير
عام األحوال الشخصية وفيه معلومات وافية حول تبديل املكان في قلم نفوس
زحلة من العام  2005حتى  2008مع قوائم الناخبني وبالتدقيق تبني أن العدد
لم يتع َد أربعماية وأربعة ناخبني.
ويغوص املقرر في التحقيق أكثر فيستمع في  2009/10/8الى إفادة
مدير عام األحوال الشخصية ورئيسة دائرة نفوس البقاع ومأمور نفوس زحلة،
بعد حتليفهم اليمني القانونية ،وأُبرزت معامالت تبديل املكان في دائرة زحلة
وتبني أن عدد املنقول نفوسهم بلغ  694شخصاً منذ سنة  2005وحتى سنة
 .2008وه��ذا كان حال عملية نقل النفوس الواضحة واألكيدة والناجتة عن
التحقيق اجل��دي واملك ّثف وعن دراس��ة املستندات واملعامالت وال�ق��رارات في
هذا الشأن.
وإستفاضة في البحث ولإلضاءة أكثر على هذه العملية املعقدة التي
شغلت التحقيق ردحاً من الزمن غير قصير ،ولوضع حد للمحاوالت الهادفة
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الى إلقاء الشك حول صحة التحقيق وإجرائه بحرفية ومهنية عالية وصادقة،
نبدي اآلتي:
 إن الفقرة الثالثة من املادة  32من قانون اإلنتخاب  2008/25تنصعلى« :ال يُعتد ألجل تطبيق هذا القانون ،بأي نقل إختياري لقيد النفوس،
إذا حصل خ�لال السنة ال�ت��ي تسبق ت��اري��خ ب��دء إع��ادة التدقيق ف��ي القوائم
اإلنتخابية».
معلوم أن بدء إعادة التدقيق في القوائم اإلنتخابية يحصل بالنسبة
إلنتخابات العام  2009في  ،2008/12/5وبالتالي يتعني قيد نقل النفوس
قبل  2007/12/5حتى يستطيع املواطن اإلقتراع ،إذاً َمن جرى قيد تبديل
مكانه بعد  ،2007/12/5ال يستطيع اإلقتراع في انتخابات العام  .2009أما
من ّ
مت تبديل قيد نفوسه قبل هذا التاريخ ،عليه اخلضوع للشروط املفروضة
في املادة  40من القانون الصادر في  1951/12/7املشار اليه أعاله .وهذه
ال�ش��روط ه��ي :اإلق��ام��ة املستمرة واملتواصلة ط��وال ث�لاث س�ن��وات ف��ي املكان
املنوي اإلنتقال اليه واإلقامة فيه ،وتقدمي تصريح موقع منه ومن شاهدين ومن
مختار احمللة الى قلم األح��وال الشخصية في هذا املكان ،ثم يُ ْجرى حتقيق
ٍ
واف من القوى األمنية التي تضع محضراًَ نتيجة التحقيق.
 وتنص الفقرة األخيرة من املادة األربعني املذكورة ...« :يحق للحكومةرد الطلب إذا تبني أن هناك ضرورات موجبة لذلك».
ما هي هذه الضرورات؟
ه��ي احل�ف��اظ على ال�ت��وزي��ع وال�ت�ن��وع وال �ت��وازن ال��دمي��وغ��راف��ي للسكان
واحل�ف��اظ على النسيج اإلجتماعي اخل��اص ،واحليلولة دون اإلن �ح��راف عن
الغاية من تبديل املكان  -وهي اإلنخراط واإلندماج في بيئة حياتية جديدة
بعدما فقد كل ارتباط في املكان األصلي  -الى وسيلة للمرشحني للتالعب في
اجلغرافية اإلنتخابية وبنيتها السكانية واملذهبية بحيث يصبح الهدف محض
إقتراعي.
 متى ينعقد إختصاص املجلس الدستوري؟يستخلص املجلس الدستوري من التحقيقات املجراة ،وفي ضوء الورود
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الكثيف إلستدعاءات تبديل املكان ،أن مس ّوغ هذا التبديل يرتكز على فكرة
إنتفاء الصالت السكنية أو العائلية أو املهنية أو العقارية أو سواها للمواطن
املسجل في دوائ��ر األح��وال الشخصية.
في ما يتعلق مبكان إقامته األصلي
ّ
ويعلم املجلس الدستوري أن قرارات وزارة الداخلية والبلديات لنقل النفوس
يبقى إبطالها م��ن إختصاص مجلس ش��ورى ال��دول��ة ،أم��ا قيد ه��ذه األسماء
املنقولة ف��ي ق��وائ��م الشطب ه��و أم��ر آخ��ر يجعل املجلس ال��دس�ت��وري صاحب
إختصاص للتدخل واملراقبة وإبطال القيود احلاصلة نتيجة مخالفات صارخة
ومرتكبة نتيجة ضغط على الناخب لنقل قيده أو نتيجة مناورات إحتيالية،
الهدف من إرتكابها ،التأثير احلاسم في نتيجة اإلنتخاب بعد التأثير في حجم
متثيل الطوائف «.»Gerrymandering communautaire
وم��ن مظاهر ه��ذه امل �ن��اورات :نقل النفوس ب��أع��داد كبيرة ف��ي دائرة
واح��دة من مذهب واح��د تقريباً وأله��داف إنتخابية محضة خالفاً للقانون،
وأخيراً إن القول بثبات القيود لعدم الطعن بقراراتها خالل شهرين هو قول
يرذله القانون ومصلحة املواطن العليا إذ يك ّبل أيدي املجلس الدستوري عندما
يؤكد التحقيق حصول املناورات والتالعب من قبل السلطة بالقيود وملصلحة
أحد األفرقاء.
(يراجع القرار الصادر بتاريخ  2009/11/25عن املجلس الدستوري،
مراجعة حسن يعقوب ضد عقاب صقر رقم .)16
(Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel...,

op. cit., 8e éd., 2008, p. 387 et s).

أما األمر الثاني الذي بدا للمحققني والذي اعتبروه من األفعال املتالزمة
مع نقل النفوس واملرتبطة به برابط وثيق والداخلة ضمن سلطتهم التحقيقية
فهو اإلضافات والشطوبات في القوائم اإلنتخابية ولوائح الشطب.
لقد تناول التحقيق املك ّثف حول هذه النقطة سماع الشهود واملسؤولني،
واإلطالع على املستندات وعلى قرارات جلان القيد وجرى درسها قراراً قراراً
وتث ّبت بأنه جرى في كل لبنان إع��ادة قيد أسماء ناخبني سقطت سهواً على
ممر السنني وهي تتعلق بكل الطوائف واملذاهب .وبناء على طلب احملققني
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ّ
مت نقل ملفات ال �ق��رارات م��ن وزارة ال��داخ�ل�ي��ة وال�ب�ل��دي��ات ال��ى مقر املجلس
الدستوري لدرسها ومتحيصها .وتبني أن ال�ق��رارات ص��ادرة حسب األصول
عن جلان قيد مش ّكلة أصوالً .وتبني أن مس ّوغ هذه اإلضافات كان من ناحية
أولى إفساح املجال أمام كل اللبنانيني ملمارسة حقهم في اإلقتراع ،ومن ناحية
ثانية :إن صدور قانون اإلنتخاب الرقم  2008/25تاريخ  2008/10/8فرض
إعادة النظر بالقوائم اإلنتخابية لذكر اإلسم الثالثي وذكر إسم الوالدة وتاريخ
الوالدة باليوم والشهر والسنة ،وذكر املذهب وغير ذلك من العناصر الواجبة
في الهوية والتي كان معظمها ساقطاً سابقاً.
واستفاضة في إلقاء الضوء وإسقاطاً لكل شك ومنعاً للتشكيك ومحاولة
غضت
إدخ ��ال اللبناني ف��ي ال�غ�م��وض وتعمد إق�ن��اع البسطاء بحصول ت��زوي��ر ّ
السلطة ال�ط��رف عنه وف��ات املجلس ال��دس�ت��وري كشفه أو إع�لان��ه - ،نؤكد أن
تصحيح النواقص واألخطاء يقع على عاتق اإلدارة مببادرة منها ومن احملافظني
والقائمقامني واملختارين عم ً
ال باملادة  36من قانون اإلنتخاب املذكور  -على
أن يتم تصحيح النواقص بقرارات صادرة عن جلان القيد وضمن مهلة جتميد
اللوائح في  30آذار من كل سنة .وهذا ما حصل فع ً
ال وحقيقة وتأكد من التحقيق
اجلدي ،ولم يكن هناك سبيل للتزوير ألن القوائم اإلنتخابية نقلت بالتسلسل عن
سجالت األحوال الشخصية مما يستبعد معه التكهن املسبق باجتاه األصوات.
إن العملية احلاصلة كانت بعيدة كل البعد عما حاول البعض املغرض
إثارته بقالب مشبوه ،من أن إضافات حصلت بطرق غير مشروعة خدمة لفريق
ضد آخ��ر ،فاإلضافات حصلت ووف�ق�اً لألصول القانونية ول��م تشبها شائبة
 والقوائم اإلنتخابية عشية يوم اإلنتخاب كانت تسري على الطاعن وعلىصحة نيابته وعلى اجلميع بالسواء( .يراجع القرارات الصادرة
املطعون في
ّ
بتاريخ  ،2009/11/25الياس سكاف ضد نقوال فتوش ،حسن يعقوب ضد
عقاب صقر ،كميل معلوف ضد جوزف املعلوف).
إن املجلس الدستوري  -القضاء الشامل  Plein contentieux -له
صالحيات واسعة جداً لتقدير نظامية العملية اإلنتخابية « »Régularitéفهو
يتحقق من شرعية األعمال اإلدارية التي سبقت وهيأت ورافقت اإلنتخابات،
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كما يراقب إذا كانت النصوص القانونية ،والتنظيمية قد روعيت و ّ
مت التقيد بها،
باعتبار أن هذه األعمال هي من األعمال غير املنفصلة عن العملية اإلنتخابية،
ويُربط إختصاصه متى أخلّت هذه األعمال غشاً باملرفق اإلنتخابي( .قرار رقم
 10تاريخ  2000/12/8نزار يونس ضد بطرس حرب).
Philip Dufresnoy, Guide du contentieux électoral, 1991, p. 27.

 - 2الرشـوة اإلنتخابيـة
صرخات الرشوة ،وحصول فصولها ،وتسمية أبطالها ...ص ّمت اآلذان
مع فتح الدورة اإلنتخابية ،إتهامات متبادلة ،تعددية مصادر الرشوة ،من دفـع
األم��وال النقدية الى العطيات والهبات ،الى دفـع نفقات إستقدام الناخبني
مـن اخل��ارج الى التفنن في إع��داد املندوبني وإفسادهم ،ومتـادي الصرخات
وترددات أصدائها بعـد إنتهاء العملية اإلنتخابية وإعـالن نتائجها ،الطاعنون
يرفعون الصوت ونبـرة الشكوى ويخفضون وتيرة األدل��ة أو حتى بدء البينة.
واملجلس الدستوري ال يعدم وسيلة حتقيق وإال توسلها كشفاً للحقيقة وحتديداً
للراشني أو املرتشني.
ما من طعن إال واستند الى زعم حصول الرشوة ،ما من دليل أبرز
يتعدى قصيصات ال��ورق وصفحات اجلرائد والتواتر ،املستدعي إكتفى في
م��ا يدعيه بالعموميات امل�ج��ردة م��ن الدليل القاطع ،ل��م تتسجل إعتراضات
أو شكاوى أو حتى حتفظ لدى أق�لام اإلق�ت��راع ،وأم��ام جلان القيد ما يجرد
املراجعة من اجلدية والدقة ويجعلها غير مقبولة.
أبرزت حتقيقات جرت أمام مخفر درك زحلة ثبت فيها عدم حصول
رشوة ،اإلقرار س ّيد األدلة معدوم احلصول ،والشاكي نفسه كما املخبر صرحا
أمام النائب العام في البقاع « :أن أحداً لم يدفع وأن أحداً لم يقبض ،وزعم
حتويل األموال من مصرف لبنان الى بنك البحر املتوسط (فرع زحلة أو شتوره...
يجهل الشاكي أي ف��رع بالضبط) ظل رمية من غير رام واحملقق اإلنتخابي
ميضي األيام يحقق ويستقصي ويسأل في الدوائر اإلنتخابية كافة حتى إذا
أعدم وسيلة أو برهان ُرشق بالتقصير وبعدم كفاءة املجلس الدستوري ،وما
أكثر جنوم الشاشة الصغيرة يتسابقون لزعم إحتكار املعرفة وأصول التحقيق،

صالح مخيبر

533

وهم يعرفون أن مقاربة الرشوة حتصل بدقة متناهية وبحذر شديد إظهاراً
للحقيقة وصوناً حلقوق من إقترع بصورة سليمة جتاه قلّة رشت أو ارتشت أو
كانت موضوع شبهة ولم يطلها التحقيق .وعبء اإلثبات ينفضه الطاعن عن
كاهله وهو يعلم أن املجلس الدستوري يفصل في النزاع باإلستناد الى أسباب
طعن دقيقة والى أدلة ومستندات ووثائق مرفقة باإلعتراض ،وهو وإن كان في
هذا املجال يتمتع بسلطة حتقيق واسعة ويتّبع األصول اإلستقصائية  -وقد
م��ارس السلطة وا ّت�ب��ع األص��ول  -إمن��ا على الطاعن ع��دم اإلخ�لال بالقاعدة
العامة التي تلقي عليه عبء إثبات مدعاه أو على األقل تقدمي بدء بينة أو بينة
من شأنهما إضفاء اجلدية والدقة على مراجعته ومتكني املجلس الدستوري
من اإلنطالق في ممارسة التحقيق وتكوين قناعته.
(يراجع القرار الصادر عن املجلس بتاريخ  2009/11/25برقم 16
يعقوب ض��د ص�ق��ر) (وال �ق��رار رق��م  18الضاهر ض��د حبيش) وغيرهما من
القرارات.
(L. Favoreu et L. Philip, Les grandes décisions du C.C, op. cit.,

14e éd., 2007, p. 198).

(Jean-Pierre Camby, Répertoire du contentieux administratif,

Dalloz, n˚ 47).

(Jean-Paul Charney, Le contrôle de la régularité des élections

parlementaires, 1964, pp. 258-259).

يعلم جيداً قاضي اإلنتخاب أن التحقيق بجرم الرشوة يستلزم مقاربة
املوضوع من حيث درجة تأثيره في إرادة الناخب وفي نتيجة اإلنتخاب ،فشراء
األصوات والذمم نقداً يشترط لتحقيقه إلتزام الناخب االقتراع للمرشح الذي
قبض منه بديل صوته .واإلثبات صعب املنال ويالمس اإلستحالة أحياناً ،فلم
يعد جائزاً قطعاً إستعمال العالمات الفارقة أو األلقاب حتت طائلة إلغاء
الالئحة ،أما حجز بطاقة الهوية فلم يعد فاع ً
ال طاملا أنها ستسلّم الى صاحبها
عند اإلقتراع ،واملهم وما جتدر معرفته ،أن الرشوة كجرم شائن ليس من شأنه
لوحده إبطال اإلقتراع أو الصوت إذا لم يث ّبت حصوله ثبوت اليقني ،كما يجب
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أن تتوافر دائماً الصلة السببية بني الرشوة ونتيجة اإلقتراع مبعنى أن إبطال
نيابة النائب تفرض قطعاً أن يكون مديناً لنجاحه ملا دفعه كرشوة وأن تكون
الرشوة السبب احلاسم واألكيد في تفوقه.
أم��ا ال��رش��وة ع��ن طريق إس��داء اخل��دم��ات م��ن قبل امل��رش��ح أو الكتلة
التي ينتمي اليها أو احلزب أو الالئحة ،فهي متعددة الوجوه خاصة في بلدان
احملسوبيات وفساد اإلدارة وضعف النفوس وغياب احملاسبة ،ويصعب إثباتها
وأغلبها يدخل في باب املساعدات والتقدميات املس ّوغة بحسب منطوق املادة
 59من قانون اإلنتخاب.
وأخيراً لم يستطع التحقيق ،وعجز الطاعنون عن تقدير أعداد اللبنانيني
املستقدمني من اخلارج لإلنتخاب ،و َمن إستقدمهم و َمن دفع مصاريف إنتقالهم
الى لبنان وإقامتهم فيه (يراجع القرارات الصادرة في  )2009/11/215وفي
مطلق األحوال ،وطاملا أن القانون يجيز نقل املغتربني لإلقتراع ،لرمبا تدخل
نفقات نقلهم في باب اإلنفاق اإلنتخابي الذي لم يثبت من تقرير جلنة املدققني
املقدم الى هيئة اإلشراف على
في البيان احلسابي الشامل للمستدعي ضدهم
ّ
احلملة اإلنتخابية ،أن هؤالء تخطوا سقف اإلنفاق لذلك لم يبرز الطاعنون
ما مي ّكن املجلس الدستوري من استكمال التحقيق حول تخطي سقف اإلنفاق،
وإن املستندات املبرزة واألقراص املدمجة أكدت بعد اإلطالع عليها ودراستها
أنها لم تثبت صحة املزاعم.
 - 3مخالفة قواعد اإلعالم اإلنتخابي وأصوله
باحلقيقة لم يخ ُل طعن من اإلستناد الى أحكام املادة  68من قانون
اإلن�ت�خ��اب ،ول��م يفتقر إع�ت��راض ال��ى الشكوى م��ن املخالفات املرتكبة خالل
احلملة اإلنتخابية واملنصوص عنها في املادة  68املذكورة فالكل يتكلم على
اجلو املشحون بأشكال التحريض الطائفي وعلى استنهاض الغرائز املذهبية
واملناطقية وعلى التناحر والتخوين والتخويف والتجريح والقدح والذم ونشر
التصاريح والبيانات واخلطب الصادرة عن مراجع سياسية وإجتماعية وحتى
دينية ف��ي وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ك��اف��ة .وق��د إس�ت��وج��ب التحقيق املستفيض قراءة
العشرات من املقاالت والتصاريح ودراسة العشرات من اخلطب التي كان من
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املمكن اإلستغناء عن أكثرها توفيراً لألجواء السليمة واحليلولة دون ردات الفعل
التي ح ّولت املعركة اإلنتخابية بني متنافسني ،معركة سياسية بني متحاربني،
كما استلزم التحقيق مشاهدة أقراص مدمجة ودراستها وهي تتضمن ما قيل
وما كتب وتتطلب دراسات قانونية لألفعال املشكو منها بعدما أفرغت بعض
الطعون مصطلحات في اخلطاب السياسي أو الديني من معانيها احلقوقية،
زجها في سجاالت ال ترتقي
وسعى املجلس الى حتييد املقامات الدينية وعدم ّ
الى علو مقامها  -مع تسجيل مالحظات شخصية وخاصة ،ظلّت طي الكتمان
حول تخطي بعض املقامات الروحية بعض حدودها ،وأقوالها منشورة ...وجهد
املجلس للتمييز بني مضمون اخلطب وبني التأويل املتداول ،مبا يأتلف ومصالح
الطاعن واملطعون في نيابته .فم ّيز في حتقيقاته ومداوالته بني النقد الذي
يندرج في سياق التنافس اإلنتخابي وبني التشهير الشخصي والقدح والذم وبني
البيانات املتضمنة وقائع وكالماً مألوفاً في احلياة السياسية والعقائدية وبني
تلك املتضمنة إستنهاضاً للطائفية وإث��ارة للفتنة ،وتوقف املجلس الدستوري
ّ
وتدخله في هذه
صحة نيابته
في حتقيقاته أم��ام م��دى عالقة املطعون في
ّ
اخلطب والتصاريح والبيانات ،ومدى قدرته على منع صدورها ،ومدى تأثير
وقعها في نفوس الناخبني وإرادتهم وبالتالي مدى تأثيرها احلاسم في نتيجة
مضن ومداوالت مستمرة ومك ّثفة أن كل ما أثير
اإلنتخاب ،ووجد بعد حتقيق
ٍ
ال يبلغ جسام ًة تُبطل معها نيابة نائب منتخب بإرادة شعبية ح ّرة.
ومن البديهي القول أن الوقائع املادية املدلى بها كانت موضوع حتقيق
عميق ومتعدد من قبل املقررين وقد إجتهد املجلس الدستوري في هذا املجال،
ففي إطار املادة  68من قانون اإلنتخاب ،يصح القول أن ليس كل نقد لتصريح
تشهيراً ،وليس كل خطاب ملرجعية دينية حتريضاً طائفياً ،وليس كل مقارعة
ملنافس حتقيراً ألن العملية اإلنتخابية بحاجة الى ترويج إنتخابي والى ساحة
نقاش يتبادل فيها األطراف مبادئ وأفكاراً أحياناً بشيء من الش ّدة من دون أن
يؤثر ذلك في نتائج العملية اإلنتخابية وإرادة الناخب وطاملا أن لكل األطراف
وجلميع اجلهات وسائل إعالمها التي تفسح لها إمكانية إيصال رأيها للشعب
والدفاع عن نفسها جتاه ما تع ّرضت له .ولم ينهض في التحقيق املجرى أن فئة
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أ ّثرت لوحدها في الرأي العام خصوصاً مع اإلصطفاف احلاد والثابت .كما إن
صدور بعض املخالفات من قبل اجلهتني املتنافستني سياسياً
يحد من الضرر
ّ
ويؤدي الى اندثار نتائجه ،خصوصاً مع تكافؤ الفرص في اإلعالم واإلعالن
واحلمالت ،مع حتقيق مبـدأ املساواة بحيث ينتفي التعسف في استغالل مكمن
القـ ّوة «.»Abus de position dominante
سجل نقاطاً بارزة في اإلجتهاد:
وإن املجلس الدستوري ّ
فقد قرر غض الطرف عن اإلس��اءات احلاصلة واملخالفات املتقابلة
واعتبرها جتاوزاً للمألوف وتعكيراً للمناخ السليم الذي يجب أن يسود احلمالت
اإلنتخابية إخ�لاالً مبا تفرضه أحكام امل��ادة  68من قانون اإلنتخاب ،وجفا ًء
ومجافا ًة للقواعد السليمة التي ترعى هذه احلمالت وح ّذر من مغبة التمادي
فيها ،وبالتأكيد اعتبرها املجلس ال ترتقي الى جسامة تصل الى حد إبطال
سجل املجلس في فصل إجتهاداته أن
نيابة نائب منتخب بإرادة الشعب .كما ّ
يحد من التأثير على إرادة الناخب وتسقط
مخالفة القانون من قبل الفريقني
ّ
الضرر:
(Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel,

Montchrestien, 8e éd., 2008, p. 394).

(Jean-Pierre Camby, Le C.C. juge électoral, 1996, p. 72).

(L. Favoreu et L. Philip, Les grandes décisions du C.C., 14e éd.,

p. 27).

(املجلس الدستوري اللبناني قرار رقم  16تاريخ  2009/11 25حسن
يعقوب ضد عقاب صقر منشور مع س��واه في اجلريدة الرسمية العدد 57
تاريخ .)2009/12/4
(قرار رقم  18الشيخ مخايل الضاهر ضد الشيخ هادي حبيش).
وأخيراً إن طبيعة التنافس اإلنتخابي املشروع ،وحرية التعبير وإمكانية
محاسبة الناخبني للمرشح ،وتوافر املساحة الكافية والتوقيت الوافر للرد
على املنافس وللدفاع عن الذات ،كلها عند توافرها وثبوتها من قبل احملقق
ٍ
بخاصة متى انتفت الرابطة السببية بينها
جتعله يحجم عن إبطال اإلنتخاب
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وب�ين نتيجة اإلن�ت�خ��اب��ات وبشكل أخ��ص متى ت��راف��ق ذل��ك م��ع ف��ارق كبير في
األصوات.
(L. Favoreu et L. Philip، op. cit., pp. 206 et 207).

(Jean-Pierre Camby, Le C.C. Juge électoral, Dalloz, 2004, p.

34 et s).

 - 4املخالفات املشكو من إرتكابها يوم اإلقتراع في األقالم
حدث وال حرج عن الشكاوى من املخالفات
في هذه الفقرة من الطعون ّ
امل��زع��وم ح�ص��ول�ه��ا ق�ب��ل اإلن �ت �خ��اب��ات وأث �ن��اءه��ا وب �ع��ده��ا ،م��ن ق�ب��ل الناخبني
واملرشحني واملوظفني واملندوبني وأصحاب النفوذ  -في أقالم اإلقتراع وجلان
الفرز والقيد ،وال يغرب عن البال كيف يفتش الطاعن عن أسباب مهما كانت
واهية ،ووقائع مهما كانت غائبة وأرقام مهما كانت مغلوطة ليهدم نتيجة أتت
في غير مصلحته.
يغربن عن البال كم استلزمت الردود على هذه الشكاوى واألسباب
وال
َّ
من حتقيقات ومراجعة محاضر أقالم اإلقتراع ولوائح الشطب وأوراق الفرز
لألصوات وحتقيقها وبيانات األص��وات ومحاضر إعالن النتائج بالتث ّبت من
صحتها ومن توقيعها من اجلميع ،والتدقيق في محاضر جلان القيد البدائية
والعليا وق��رارات�ه��ا والتدقيق في األس�م��اء أسماء املرشحني واألص��وات التي
نالها كل منهم وإع��ادة اجلمع والتصحيح إذا اقتضى األم��ر وتعديل النتائج
في ض��وء ه��ذا التصحيح ...فاستحضر املجلس امللفات واحملاضر كافة من
وزارة الداخلية والبلديات الى املكتبة وأخذ يفتش وينقب في هذا اجلبل من
احملاضر واملستندات وكان يقوم  -على حد قول أحد كبار رجال القانون في
مقال نشره في جريدة النهار يوم  - 1997/8/29بكل األعمال من احملاسبة
الى اخلبرة الى األشغال اليدوية الشاقة غير سائل عن الغبار واألوساخ بدالً
من أن يبقى عضو املجلس الدستوري قاضي القانون «.»Juge de la norme
وبعد جهد جهيد وعناء كبير يعتريك الذهول من عدم صحة وعدم
دقة ما أثير في الطعون وأحياناً غياب ما أدلي به  -في بعض الطعون ذكرت
أقالم بأرقامها بأنها مزورة وذكرت أعداد مغلوطة وقارع الطاعنون وأبرزوا
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مستندات تبني بعد التحقيق ومن املستندات واحملاضر ومبا ال يرقى اليه ريب
املقدمة بعد إنتخابات 2009/6/7
زيف الشكاوى ،ونحيل القارئ على الطعون
ّ
وعلى القرارات الصادرة فيها في  ،2009/11/25ليتأكد من العمل اجل ّبار
الذي قام به املجلس لقاء إعتراضات ال تقف على ساق وتعوذها احلجة والبينة
واجلدية وأحياناً يذهلك عدم الصدق:
أحياناً يسرد لك مخالفات وتعديات حصلت في أقالم إقتراع يعددها
وي �ب��رز ص ��وراً وب�ع��د التحقيق امل�ض�ن��ي ي�ث� ّب��ت ال�ع�ك��س ،وي�ث� ّب��ت ص�ح��ة العملية

اإلنتخابية حيث ال تعديات وال أخطاء في أع��داد الناخبني واملقترعني وال

تزوير وال مداخالت.
وأحياناً يذكر لك الطاعن إلقاء قنبلة في قلم ووق��وع قتلى وجرحى
وه��روب رئ�ي��س القلم وم��ن التحقيق يث ّبت ل��ك العكس فالعملية اإلنتخابية

تسجل أية حادثة كما لم يد َّون أي إعتراض أو حتفظ واحملضر
منتظمة ولم
ّ
سليم جداً ومو ّقع من اجلميع مبن فيهم رئيس القلم ومندوبو الطاعن .واألهم
أنه أثيرت قضية في ثمانية وعشرين قلماً يزعم الطاعن  -وهو كان األكثر
إتهاماً في وسائل اإلعالم  -بأن األصوات التي نالها مع املطعون بصحة نيابته
تفوق مجموع عدد املقترعني بحد أدنى بلغ  1972صوتاً يطلب إلغاءها وإذا
تع ّذر ذلك فإلغاء نتيجة اإلقتراع .وأبرز الئحة باألقالم واألرقام ،طبعاً عمد
املجلس كما في كل الطعون واملزاعم ،الى جلب هذه األقالم وإعادة إحتسابها
وثبت مبا ال يرقى اليه ش��ك ،باألقالم واألرق��ام ب��أن الزعم باطل وذك��ر ذلك

في القرار املختص بالطعن وفي غيره من ال�ق��رارات ،وبالرغم من احلقيقة

الساطعة والثابتة باألرقام بقي الذم باملجلس على قدم وساق ،وبقي املجلس

يسير ...ه��ذا غيض من فيض ما ق��ام به احملققون وم��ا أنهكهم حتى يبلغوا
احلقيقة وفعلوا.

أما ما أثير حول املعزل ،وهذا دخل اليه وذلك لم يدخل ،كلها شكاوى

بقيت على عتبة ال�ك�لام امل �ج � ّرد م��ن ك��ل دل�ي��ل ،وم��ن ك��ل حتفظ أو إعتراض

مد ّو ن.
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وباملناسبة وفي معرض الكالم على املعزل واملخالفات نرى إفادة في
توضيح بعض اللبس:
 رأى املجلس الدستوري السابق أن إدالء الناخب بصوته جهاراً دونالدخول الى املعزل ال يجعل اإلقتراع مشوباً بعيب مفسد لعملية اإلختيار  -إال
إذا كان املانع الذي حمل الناخب على عدم الدخول الى املعزل وليد ضغط أو
إكراه.
(ي��راج��ع ال�ق��رار رق��م  5ت��اري��خ  1997/5/17مخيبر ض��د أب��و حيدر
والقرار رقم  15تاريخ  2000/12/8قاسم عبد العزيز ضد جهاد الصمد).
 ي��رى رأي مخالف أن ق��ان��ون اإلنتخاب ال��رق��م  25ال�ص��ادر بتاريخ 2008/10/8املنشور في اجلريدة الرسمية العدد  41تاريخ 2008/10/9
يلزم الدخول الى املعزل مبقتضى أربع مواد  -بينما لم يذكر القانون السابق
املعزل إال مبادة واحدة يتيمة.
 املواد األربع هي 85 :و 87و 88و.90 تنص املادة  85على« :يعتبر وجود املعزل إلزامياً حتت طائلة بطالنالعملية اإلنتخابية».
 وجاء في املادة « :...87يأخذ الناخب ورقة بيضاء من بني األوراقالبيضاء املوضوعة على الطاولة في املعزل ويكتب عليها أسماء املرشحني
الذين يريد إنتخابهم».
 ومبقتضى امل��ادة « :... 88يطلب رئيس القلم الى الناخب التوجهإلزامياً وراء املعزل ليختار أسماء املرشحني الذين يريد إنتخابهم حتت طائلة
منعه من اإلقتراع.»...
 ومبقتضى املادة » :... 90على رئيس القلم أن يتأكد من أن الناخبقد إختلى بنفسه في املعزل حتت طائلة منعه من اإلنتخاب».
يُتضح م��ن ه��ذه النصوص أنها تلزم وض��ع امل�ع��زل وت�ل��زم الناخب أن
يختار مرشحيه وراء املعزل حتت طائلة منعه من اإلقتراع أو بطالن العملية
اإلنتخابية .وتلزم رئيس القلم اإلنتخابي التأكد من إختالء الناخب بنفسه في
املعزل حتى يأخذ ورق��ة بيضاء عن الطاولة في املعزل ،يكتب عليها أسماء
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مرشحيه بإرادة ح ّرة ومن دون رقيب.
لقد أف��رد ق��ان��ون اإلن�ت�خ��اب أرب��ع م��واد ع��ن امل�ع��زل وإل��زام�ي��ة وجوده
ووجوب اإلقتراع في داخله حتت طائلة بطالن العملية اإلنتخابية ،األمر الذي
يفرض عدم اللجوء الى اإلجتهاد في وجود النص اآلمر واإللزامي .يضاف الى
ذلك من باب إيفاء املوضوع حقه في الدرس ،أن اإلقتراع جهاراً خارج املعزل
يش ّكل بحد ذات��ه إكراهاً وإف�س��اداً حلرية الناخب ال��ذي لو ُق ِّيض له الدخول
وسجل عليها أسماء مرشحيه بإرادة ح ّرة
الى املعزل لرمبا أخذ ورقة بيضاء
ّ
وأصبح معلوماً أن من وسائل الضغط على الناخب إعطا َءه الئحة باملرشحني
وإجباره على اإلقتراع بها جهاراً خوفاً من أن يستبدلها إذا دخل الى املعزل.
ومن هنا يرى أهل هذا الرأي أن وجود املعزل وإلزامية اإلقتراع في داخله ال
ميكن تخطيها مبجرد القول بأن اإلكراه غير ثابت ألن كل اإلكراه يتجسد مبنع
الناخب من دخ��ول املعزل( .أسمح لنفسي في املناسبة أن أذك��ر بأن فخامة
رئيس البالد إقترع بعد أن دخل املعزل فليتش ّبه به الصاحلون.)...
يُذكر في حصيلة كل ما تق ّدم ُ
وشرح و ُكتب أنه ثبت ثبوت اليقني صحة
املسجلة في محاضر األقالم
العملية اإلنتخابية لسنة  2009وصدقية األرقام
ّ
واللجان ومصداقية القيود الواردة في القوائم اإلنتخابية وفي لوائح الشطب
وثبت إنتفاء أي خلل في قيود الناخبني وأعمال الفرز وحتقيقها وجمعها ،أما
بعض الهفوات اإلداري��ة واملخالفات البسيطة فهي لم متس صدقية العملية
اإلنتخابية ونزاهتها ولم تؤثر في نتيجتها أو تعطل سلطة املجلس الدستوري
في الرقابة مع وجود سائر املستندات والوثائق .علماً بأن الفارق في األصوات
كان دائماً مرتاحاً.
كما عجز الطاعنون عن إثبات حصول رشاوى أو شراء ذمم واكتفوا
بإبراز قصاصات اجلرائد وسرد وقائع خيالية وصلت اليهم بالتواتر ،والشكاوى
النادرة ردت لعدم الثبوت وأحياناً لرجوع الشاكي عن شكواه وإق��راره بعدم
صحة الواقعة املثارة منه لبناء ش�ك��وى( ...يراجع التحقيق في مخفر درك
زحلة تاريخ  2009/6/4العدد  ،302/566والعدد  - )302/574كما عجز
املجلس الدستوري بالرغم من التحقيقات واإلستجوابات من الوصول الى
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إثبات حصول رشاوى...
كل التحقيقات املجراة أ ّدت الى رد الطعون كلها باإلجماع وال أسباب
أخرى كاملثارة في شكل خرق األقداس ،من املشككني الذين إخترعوا مس ّوغات
واهية بسبب هذا اإلجماع وذك��روا حججاً لو سمع بها حي النتحر .مل��اذا لم
يفتش املشككون عن السبب احلقيقي واملوضوعي والصحيح لهذا اإلجماع في
رد الطعون وهم يرددون في مجالسهم وعلناً أن أعضاء املجلس الدستوري -
كما أف��راد هذا املجتمع  -ينتمون الى جهات مختلفة ولهم قناعات سياسية
متنوعة ،تبعد بينهم عقائدهم وآراؤهم وإنتماءاتهم إمنا توحدهم دائماً العدالة
والنزاهة وصون الدميوقراطية الراسخة وإعالء شأن الدستور وإبقاؤه في املقام
السامي واألول ،وصون احلريات وحقوق اإلنسان ،وتنزيه املجلس الدستوري
وزي��ادة الثقة به ومبقامه حتى نبلغ اإلمي��ان بأن كل الناس مع القاضي متى
عدل ،ونحن عدلنا.
< < <
بد من تسجيل املالحظات التالية:
بعد هذه الدراسة ال ّ
 - 1م��ن املوجبات األساسية التي يسير بهديها العضو ف��ي املجلس
ال��دس�ت��وري :الصمت النظامي خ��ارج أس��وار ص��رح املجلس وموجب التحفظ
الذي يحاصر قلمه ويسدد مسلكه ،غير أن هذا الصمت يصبح صوتاً مدوياً
في غرفة املذاكرة ،يدافع صاحبه عن رأيه في مطالعة أو مرافعة أو مناقشة
للمسائل املطروحة مبوضوعية حتى اإلهتداء الى حقيقة يتبناها الكل بإجماع
أو يؤيدها األكثرية فتد ِّون األقلية مخالفتها (قال العالمة جورج فيدال Georges
 Vedelإن الطابع الغالب في قرارات املجلس الدستوري هو النية التوافقية)
هذا بقناعة األعضاء ال مبا تفرض السياسة خارجاً .أما موجب التحفظ فهو
فعل إميان يالزم العضو دائماً.
 - 2إن املجلس الدستوري ليس ولن يكون على خالف أو خصومة مع
أحد ،وهو عندما يضع يده على مراجعة ،مهما كان موضوعها وكائناً من كان
مق ّدمها يدرسها بصورة موضوعية ،عين ّية واضعاً نصب عينيه إحقاق العدل
وإعالء شأن الدستور والقوانني .فعدالته راسخة وأهدافه ثابتة ال تؤثر فيها
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قيد أمنلة تدخل نافذ أو وساطة وسيط مهما عال كعبه.
 - 3إن ما تضمنته ه��ذه ال��دراس��ة ال يلزم بالضرورة حضرة أعضاء
املجلس الدستوري ،كما ال تلزم كاتبها وواضعها الحقاً عندما تعرض موضوعات
تفترض معاجلات دستورية وقانونية ألن للمرء أن يتأثر ويقتنع باجتهادات
جديدة وبنظريات وقواعد قانونية مستجدة ،وألن في قضايا اإلنتخاب لكل
مراجعة من املراجعات خصوصيتها وظروفها وطابعها املميز التي تختلف عن
غيرها واقعاً وموقعاً وتأثيراً ،وألن��ه يبقى للمجلس الدستوري حق التقدير
وحتديد النتائج بالنسبة الى ظروف كل قضية وفي ضوء ما يتوافر لديه من
عناصر التقدير التي تؤدي الى تكوين قناعته.

العدالة الدستورية واملجتمع التعددي
الدكتور عقل عقل
دكتور في القانون العام

8

ترتكز الرقابة على دستورية القوانني في األساس على إحترام القانون
األسمى أي الدستور الذي يأتي في قمة البناء القانوني ،في هرم القواعد
القانونية .Normes juridiques
في لبنان ،تعتبر مهمة القاضي الدستوري مهمة شاقة ،صعبة ودقيقة،
كون النظام املطبق في هذا الوطن هو نظام طائفي سياسي مميز يجعل من
الدستور القانون الذي يجمع ثماني عشرة طائفة مختلفة.
على النظام السياسي في لبنان أن يجمع بني ما هو دستوري وما هو
طائفي ،أن يشكل تكامال بني قانون دستوري يعبر عن احلقوق الطبيعية وبني
احلقوق الثقافية احملضة.
النظام الطائفي هو الذي مييز الشعب اللبناني عن باقي املجتمعات
وهو الذي يدير احلياة السياسية واإلجتماعية على كافة املستويات ،ويضفي
على املجتمع اللبناني صفة املجتمع التعددي.
إن إحترام التعددية شرط أساسي إلعادة بناء الدولة ودميومتها .اذ
أصبح التمثيل الطائفي منذ زمن بعيد املعيار األساسي في النظام ،وهو يعكس
شكل الدولة ويضمن حقوق األقليات.
أسهم دستور عام  1926في ترسيخ النظام الطائفي ،كما أسهم قانون
اإلنتخابات هو أيضاً في ارساء هذا النظام ،فبالرغم من أن أعضاء املجلس
النيابي ميثلون األمة بكاملها((( فهم في الوقت نفسه ميثلون طوائفهم ،فيطبق
(((

املادة  27من الدستور اللبناني.
543
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عليهم مبدأ التمثيل الطائفي.

كما أسهم امليثاق الوطني ب��دوره وب�ق��وة ف��ي دع��م النظام الطائفي،

واعتبر كوسيلة تعبيرية لطريقة عيش مشتركة ((( .فجاء ليحمي التعددية

وليضمن احلريات العامة والفردية ،كما يوفر للبنانيني امتيازات ن��ادرة في

منطقة الشرق األوسط.

يشكل النظام السياسي اللبناني نظاماً مختلطاً ،يرتكز في الوقت

عينه إل��ى دس�ت��ور مكتوب وه��و دس�ت��ور ع��ام  1926وال��ى دس�ت��ور عرفي غير
مكتوب هو ميثاق  1943او امليثاق الوطني.

جاءت تعديالت الطائف لتفرض تغيرات جديدة على الدستور وعلى

النظام البرملاني في لبنان.

من أهم هذه التعديالت إنشاء مجلس دستوري لبناء دولة القانون ،في

مجتمع تعددي دقيق التوازنات ،يتميز بتركيبة شعبه امللونة .فدوره أساسي

في حماية الدستور كما حماية التوازنات األساسية التي حتكم الوطن للحفاظ
على مبدأ التعايش وحتقيق دول��ة القانون احلقيقية .فالطريق مشرع أمام
املجلس للتدخل إيجاباً في بناء الدولة.
فيمكن أن يلعب دوراً ك�ب�ي��راً ن�ظ��راً للمهمات امل��وك�ل��ة ال�ي��ه ،فمهمته

األساسية هي الرقابة على دستورية القوانني وهي من املهام الصعبة والدقيقة
في لبنان.

فإذا كان املجلس الدستوري هو احلامي للدستور وللحقوق األساسية

وحلقوق املواطنني وحرياتهم((( ،فهل ميكنه أن يحمي التوازن القائم بني مختلف

املذاهب والطوائف في لبنان؟ هذا التوازن الطائفي املتجذر في فكر اللبنانيني
وتاريخهم والذي يشكل شرطاً أساسياً الستمرارية الكيان اللبناني ووجوده.
(((

Un modus vivendi ou un «mode de vie collective», Rapport de la commission

(((

Dominique Breillat, Libertés publiques et droits de la personne humaine,

des lois au Sénat français, n°111, 1996-1997, p.15.
Gualino, 2003.
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1
املجلس الدستوري هو الضامن لتوازنات املجتمع التعددي
ترتبط فكرة إنشاء القضاء الدستوري بصورة عامة بفكرة إنشاء دولة

القانون.

من جهة وضع إنشاء املجلس الدستوري في لبنان حداً لسيادة املشرع

املطلقة فأضحى القانون ال يعبر عن اإلرادة العامة اال بإحترامه للدستور.

(((

«La loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la

Constitution»(2).

ومن جهة أخرى ،فرض وجود قضاء دستوري حماية وإحترام قوانني

ال�ط��وائ��ف ال�ت��ي يضمنها ال��دس �ت��ور .ف��ي ال��واق��ع ،ي�ع��ود ح��ق م��راج�ع��ة املجلس

الدستوري في ما يتعلق مبراقبة دستورية هذه القوانني إلى رؤساء الطوائف
املعترف بها قانوناً ،وهذا ما ميز هذا املجلس عن غيره من املجالس واحملاكم
الدستورية.

 - 1أهمية ومكانة األعراف في هرم القواعد القانونية

ال يرتكز النظام السياسي في لبنان على الدستور ومقدمته وحسب.
فض ً
ال عن هذين النصني املكتوبني ،ونظراً لوجود مجتمع تعددي ،هنالك قواعد

عرفية مطبقة جتعل من لبنان دولة موحدة تقوم على مشاركة كل الطوائف

في احلكم.

تشكل تلك األع��راف ج��زءاً ال يتجزأ من الكتلة الدستورية Bloc de

 constitutionalitéط��امل��ا أن�ه��ا مترسخة ف��ي فكر ومعتقدات األف ��راد الذين

يشكلون املجتمع .وهكذا ،أصبحت تلك القواعد معروفة ومطبقة من اجلميع
)(1

(((

Conseil constitutionnel français, décision n°196 DC du 23 août 1985, l’év o
lution de la Nouvelle Calédonie. Louis Favoreu et Loïc Philip, Les grandes
décisions du Conseil constitutionnel, 11ème éd., Dalloz, 2001, p .627 et s.
Eric Savaux, Introduction au droit, Sirey, 2008.
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دون أن تكون مكتوبة أو مفروضة(((.

ال تقتصر مهمة القاضي الدستوري على مطابقة القوانني للدستور
فقط بل أيضاً على مجموعة من األعراف والعادات والتقاليد((( .لكن الفقرة
«ح» من مقدمة الدستور املعدل ع��ام  1990تنص على أن «إل�غ��اء الطائفية
السياسية هدف وطني أساسي.»...

ف �ه��ل ت�ط�ب��ق ال��رق��اب��ة ع �ل��ى دس �ت��وري��ة ال �ق��وان�ين ح�ي�ن�ئ��ذ ع �ل��ى أساس

النظام الطائفي احلالي أو على أس��اس الهدف املرجو وه��و إلغاء الطائفية
السياسية؟

إذا كان إنشاء مجلس دستوري في لبنان يلبي طموح املجتمع ومتطلبات

دولة احلق ،فإن عدم اعطائه الصالحيات الكافية ملمارسة مهامه بشكل صحيح
قد أدى إلى شل عمله ،ما شكل خيبة أمل لدى املواطنني.

دور املجلس األساسي هو حماية حقوق وحريات املواطنني مبواجهة

املشرع .وهذا الدور مهم وضروري كونه يصب في مصلحة املواطنني ويسهم
في بناء دولة القانون.

ال وج��ود للحقوق األساسية التي تعتبر ذات قيمة دستورية إال إذا

ك��ان هناك نص يكرسها ويضمنها .ال ميكن حصر احلقوق األساسية فقط

في الدستور ،باملعنى الضيق ،أي في قائمة محددة .لذلك استخرج املجلس
الدستوري إنطالقاً من مبادىء الدستور «الكتلة الدستورية».

ليس ب��ال�ض��رورة أن تشتمل «الكتلة الدستورية» فقط على احلقوق
األساسية بل ميكنها أن تتعدى ذلك لتشمل حقوقاً اخرى ميكن تصنيفها أيضاً
كحقوق أساسية.

في لبنان من الصعب معاجلة القانون الدستوري دون التطرق إلى

النظام الطائفي.
(((
(((

Jean Rossetto, Recherche sur la notion de Constitution et l’évolution des rég i
mes constitutionnels, Thése, Poitiers, 1982.
sui generis.
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إن التعمق في تاريخ لبنان وخصوصية تكوينه ش��رط أساسي لفهم

جذور الطوائف وتأثيرها في القانون الدستوري ،كون نظام احلكم قد فصل

على ق�ي��اس ه��ذه ال�ط��وائ��ف وه��و ن�ظ��ام يحترم ح��ري��ة ال ��رأي واملعتقد ومبدأ
املساواة.

 - 2العدالة الدستورية والطائفية

بعد تعديل الدستور عام  ،1990اعتبر إنشاء مجلس دستوري مبثابة

رك��ن أس��اس��ي لتطبيق مضمون وثيقة ال��وف��اق ال��وط�ن��ي .فعدلت بعض مواد

الدستور وأدخ�ل��ت م�ب��ادىء ج��دي��دة ف��ي املقدمة التي اضيفت ال�ي��ه ،لتكريس
دستورية مجموعة من احلريات واملبادىء ،كحرية التعبير واملعتقد...

وأعطي حق مراجعة املجلس الدستوري إلى رؤساء الطوائف من أجل

الدفاع عن املصالح الدينية وعن احلريات واملبادىء التي تتفرع عنها(((.

تتقدم احلرية الدينية في لبنان على كل احلريات الفردية واحلريات

اجلماعية وتطغى على كل أمناط احلياة الوطنية ،فتفرض املنافسة الدائمة
بني الطوائف واألفراد من جهة وبني الطوائف في ما بينها من جهة أخرى .هي

احلرية الدينية التي حتكم النظام الطائفي ولهذا السبب كرست في الدستور
ومقدمته فعرفت بحرية الرأي وحرية املعتقد.

تعتبر احلرية الدينية في لبنان حرية تأسيسية ،كونها األساس في بناء

احلكم .فهي من جهة حرية مشتركة تطبق في مجاالت عدة كالسياسة واإلدارة

والتعليم ...وم��ن جهة أخ��رى ه��ي حرية ف��ردي��ة مقيدة حيث يبقى استبدال
اإلنتماء الطائفي محدوداً حماي ًة ألمن الطوائف.
جاء في مقدمة الدستور اللبناني أن لبنان هو جمهورية دميقراطية

وبرملانية تقوم على أساس احلريات العامة في طليعتها حرية الرأي واملعتقد
وعلى أساس العدالة اإلجتماعية وعلى املساواة في الواجبات واحلقوق بني

املواطنني من دون أي متييز أو تفضيل(((.
(((
(((

املادة  19من الدستور اللبناني
الفقرة «ج» من مقدمة الدستور اللبناني
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الدميقراطية ه��ي أي�ض�اً حسب التعريف الكالسيكي ،حكم الشعب
من الشعب وللشعب((( .استخدمت العبارة نفسها في منت الدستور اللبناني
للتأكيد على أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة التي ميارسها
عبر املؤسسات الدستورية(((.
وزع��ت امل�ق��اع��د السياسية ب�ين املسيحيني وامل�س�ل�م�ين ،إن�ط�لاق�اً من
مبدأ احلفاظ على مصالح مختلف الطوائف ،وع��رف ه��ذا النظام الطائفي
بالدميقراطية التعددية.
صحيح أن إت �ف��اق ال�ط��ائ��ف ق��د ش��دد ع�ل��ى ض ��رورة إل �غ��اء الطائفية
السياسية ،لكن يبدو أن هذا األمر مستحيل في الوضع الراهن .يكمن احلل
الوحيد لتخطي املسألة الطائفية في تشكيل أح��زاب سياسية على املستوى
الوطني ،أحزاب متثل كل اللبنانيني وكل الطوائف على اختالفها .ولكن هناك
في الوقت احلالي عدم امكانية لتشكيل هذا النوع من األح��زاب .هذا يعني
أن إلغاء الطائفية السياسية ما ي��زال بعيد املنال كونه ي��ؤدي إل��ى خلل في
اجلغرافية السياسية اللبنانية.
في ما يتعلق في انشاء املجلس الدستوري ،يبدو أن املشرع لم يشأ
إعطاء الصالحيات األساسية لهذا املجلس في ممارسة فعالة.
ان ع��دم تفعيل ال��رق��اب��ة ال��دس�ت��وري��ة يثير ال�ش��ك ح��ول ارادة املشرع
احلقيقية في احلد من دور املجلس الدستوري عند إنشائه عام .1990
فالدستور لم يخصص للمجلس إال مادة واحدة وهي املادة  19التي
اكتفت ب��اإلع�لان ع��ن إن�ش��اء مجلس دستوري((( وال�ت��ي تنضوي حت��ت عنوان
(((
(((
(((

Louis Favoreu et Patrick Gaîa, Droit constitutionnel, 2e éd., Dalloz, p. 531.

الفقرة «د» من مقدمة الدستور
املادة  19من الدستور اللبناني تنص على ما يلي« :ينشأ مجلس دستوري ملراقبة دستورية
القوانني والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن اإلنتخابات الرئاسية والنيابية.يعود حق
مراجعة هذا املجلس في ما يتعلق مبراقبة دستورية القوانني إلى كل من رئيس اجلمهورية
ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشرة اعضاء من مجلس النواب،
وإلى رؤساء الطوائف املعترف بها قانونا في ما يتعلق حصراً باألحوال الشخصية ،وحرية
املعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني .حتدد قواعد تنظيم املجلس
وأصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته مبوجب قانون».
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«أحكام عامة» .فهل اعتبر املجلس من «األحكام العامة» ويبقى حتت الرقابة
البرملانية؟ أي ال يشكل سلطة بحد ذاته؟ خاص ًة وأن املشرع لم يكن متحمساً
إلعطاء هذا املجلس الصالحيات والضمانات الالزمة ملمارسة مهامه.
 - 3البحث عن التوازن بني املبادئ املتناقضة

ما هو الدور الذي ميكن أن يلعبه هذا املجلس في موضوع الطائفية

السياسية؟

سبق وأك��دن��ا ،أن��ه ف��ي ظ��ل املجتمع ال�ت�ع��ددي وال �ت��وازن��ات السياسية

يصعب إلغاء الطائفية السياسية نظرا لعدم وجود متثيل سياسي على أساس
وطني غير طائفي.

بالرغم من أن إتفاق الطائف أكد ان إلغاء الطائفية السياسية يشكل
هدفاً وطنياً أساسياً((( .فإن مسألة التمثيل الطائفي تطرح مشكلة قانونية

وهي التوفيق بني مبدأ املساواة أساس كل دميقراطية و مبدأ التمثيل الطائفي
املنصوص عنه في الدستور عينه(((.

تكمن مهمة القاضي الدستوري في التوفيق بني مبدأ املساواة ومبدأ

التعددية أو البحث عن التوازن بني املبادئ املتناقضة...

ت�ل��ك امل�ه�م��ة ليست س�ه�ل��ة ،ف�ه��ي تتطلب ص�لاح�ي��ات واس �ع��ة ل��م تعط

للمجلس الدستوري ،فعلى املجلس وحده أن يحدد شروط سلطته.

في الواقع ،على املجلس الدستوري أن يستخلص املبادئ ذات القيمة

الدستورية كما وعليه مقارنتها مع النظام السياسي والتمثيل الطائفي ،فهذا
يسهم في تطوير الدولة اللبنانية وجعلها أكثر دميقراطية.

يواجه املجلس التناقض املوجود في مواد الدستور اللبناني ،فهنالك

ص ��راع ب�ين م�ب��دأي��ن :م�ب��دأ التمثيل ال�ط��ائ�ف��ي وم �ب��دأ إل �غ��اء ال�ط��ائ�ف�ي��ة .تلك
التناقضات تعطل عمل املجلس وتعيق تطبيق الدستور .املجلس الدستوري
كما وصفه البروفيسور جان كلود كوليار ،يسعى دائما إلى ايجاد التوازن بني

(((
(((

الفقرة «ح» من مقدمة الدستور
املادة  24و 95من الدستور

550

اجمللس الدستوري

املبادئ املتناقضة.

«A la recherche d’un équilibre entre des principes
contradictoires»(1).

2
لرؤساء الطوائف احلق في مراجعة املجلس الدستوري
يرتكز النظام السياسي اللبناني على مبدأ امل �س��اواة :امل�س��اواة بني
املواطنني واملساواة بني الطوائف .إن الدور الكبير املعطى للطوائف في لبنان
يبرر تكريس حق رؤس��اء الطوائف في مراجعة املجلس الدستوري ،لكن كان
باإلمكان أيضاً منح هذا احلق للمواطنني ألي طائفة انتموا لردع التعدي على
حقوقهم األساسية.
 - 1مراجعة الطوائف للمجلس حق طبيعي في النظام الطائفي
ي��دع��و ال��دس �ت��ور امل �ع��دل ف��ي  21أي �ل��ول  1990م��ن ج�ه��ة إل��ى إلغاء
الطائفية((( ،وم��ن ج�ه��ة اخ ��رى ،ي�ك��رس الطائفية م��ن خ�لال إع �ط��اء رؤساء
الطوائف حق مراجعة املجلس وفقاً للمادة  19التي تنص على ما يلي« :يعود
حق مراجعة هذا املجلس في ما يتعلق مبراقبة دستورية القوانني إلى كل من
« »...والى رؤساء الطوائف املعترف بها قانونا في ما يتعلق حصرا .(((»...
(((

Jean Claude Colliard, membre du Conseil constitutionnel français, estime que:

«Toute législation est à la recherche d’un équilibre entre des principes contradictoires. Nous avons toute une série de principes : liberté individuelle mais

nécessité de l’ordre public, liberté de pensée mais interdiction de la diffamation, liberté d’informer mais protection de la vie privée. Aucune de ces libertés

n’étant générale et absolue, il faut à chaque fois rechercher l’équilibre…», Le

(((
(((

nouveau journal des huissiers de justice, Novembre/décembre 2001, p.56.

ظهر مشروع إلغاء الطائفية في بنود إتفاق الطائف وفي الفقرة «ح» من مقدمة الدستور
واملادة  95منه.
املادة  19من الدستور.

عقل عقل

551

هذا احلق طبيعي وض��روري في نظام كالنظام اللبناني حيث تتمثل
كل الطوائف في احلكم ،وهذا يصب في إطار حماية حقوق هذه الطوائف
حفاظاً على الدميقراطية التعددية.
ان القرار  60الصادر في  13آذار  1936الذي نظم الطوائف ،يؤكد
أن الطوائف املعترف بها قانونا هي تلك الطوائف التاريخية التي اعترف
لها بكياناتها ومؤسساتها ،كما ان هذه الطوائف قد حدد عددها في ملحق
خاص .اإلعتراف بطائفة معينة يتم عن طريق إعطاء النص الذي ينظمها قوة
القانون (((.
لكل طائفة معترف بها قانوناً شخصيتها املعنوية ومحاكمها ونظام
احوالها الشخصية((( ولها رئيس مستقل ،ففي كل مرة يتم فيها تقدمي مراجعة
إلى املجلس الدستوري ،على القاضي أن يتحقق من أن املستدعي يتمتع بصفة
الرئيس الديني لطائفته.
هنا ط��رح نقاش ح��ول مسألة تقدمي مراجعة ام��ام املجلس م��ن قبل
رئيس طائفة غير لبناني ويقيم خارج لبنان ،فجاءت املادة  9من القرار رقم
 60الصادر في  13آذار  1936لتحسم اجلدل القائم بتأكيدها ان الطوائف
واملؤسسات أو اجلمعيات تكون ممثلة من قبل رئيس الطائفة في عالقتها مع
السلطات العامة وفي حال كان الرئيس يقيم خارج األراضي اللبنانية عليه أن
يفوض صالحياته إلى شخص محلي ميثله.
تطبيقا ملبدأ استمراية عمل املرفق الديني ومبدأ املساواة ،يكون على
املجلس ان يتأكد من صفة املستدعي لتقدمي املراجعة ،بانه قد تولى عملياً
وفعلياً مهام رئاسة الطائفة وملا ي��زل ،وأم��ن استمرارية عمل املرفق الديني
وال��وق�ف��ي ،وتعاملت معه ال��دول��ة وال��دوائ��ر الرسمية وس��ائ��ر امل��راج��ع الدينية
واملدنية وابناء الطائفة بهذه الصفة دون اي اعتراض او حتفظ(((.
في املقابل ،لرؤساء الطوائف املعترف بها قانونا حق مراجعة املجلس
(((
(((
(((

املادة  2من القرار رقم  60تاريخ  13اذار .1936
املادة  4و 5من القرار رقم  60تاريخ  13اذار .1936
قرار املجلس الدستوري رقم  99/1تاريخ 1999/11/23
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في ما يتعلق حصراً باألحوال الشخصية وحرية املعتقد وممارسة الشعائر
الدينية وحرية التعليم الديني(((.
ك��ان األج��دى على امل�ش��رع ال��ذي يبحث ع��ن حماية احل�ق��وق الدينية
للطوائف أن يحرص أيضاً على إعطاء حق مراجعة املجلس إلى األفراد لكي
يتمكنوا من حماية حقوقهم ومن بينها احلقوق الدينية.
 - 2التوسع في ممارسة الرقابة على دستورية القوانني
ان دولة القانون واملؤسسات التي يطمح اليها اللبنانيون تتطلب في
املرتبة األولى ضبط عملية التشريع ،فاملصالح الضيقة قد تلعب دوراً مؤثراً
في صياغة القوانني .يفترض التقيد بأحكام الدستور واملبادىء الدستورية
وحماية حقوق املواطنني واحلريات العامة التوسع في ممارسة الرقابة على
دستورية القوانني .قد حصرت املادة  19من الدستور وامل��ادة  19من قانون
انشاء املجلس حق مراجعة املجلس بجهات قد ال يكون لها مصلحة في الطعن
في دستورية قانون مخالف للدستور.
كما حرم األفراد من حق مراجعة هذا املجلس بشأن القوانني التي
متس حقوقهم ،كذلك حرموا من حق مراجعة احملاكم في هذا الشأن والطلب
اليها عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانني التي تتعارض والدستور ،وتنال
من حقوقهم  .Par voie d’exceptionمبعنى أنه يعود ألي مواطن أن يطعن
في عدم دستورية قانون ما ،في معرض دعوى تقام أمام احملكمة ،كما يحق
للمحكمة ان تثير املسألة عفواً.
إن فتح املجال أمام األفراد ملراجعة املجلس الدستوري يوفر ضمانة
أساسية وض��روري��ة للمواطن ،فهذا األخ�ي��ر ل��ن يتوانى ع��ن املطالبة بإبطال
قانون ميس حقوقه .وهذا ما يضع حداً حملاوالت انهاء دور هذا املجلس او
حتى اقفال أبوابه.
في أي حال ،يتطلب هذا التوسع في ممارسة حق املراجعة ،تعدي ً
ال
للمادة  19من الدستور(((.
(((
(((

املادة  19من الدستور
الرئيس عصام سليمان« ،صالحيات املجلس الدستوري» ،جريدة ال�ل��واء 26 ،نيسان
1997
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تقدمت السلطة السياسية مب�ش��روع ق��ان��ون يهدف إل��ى تعديل املادة
 19من الدستور بغية إلغاء حق مراجعة املجلس املمنوح إلى رؤساء الطوائف
املعترف بها قانوناً في ما يتعلق باألحوال الشخصية وحرية املعتقد وممارسة
الشعائر الدينية وحرية التعليم ،لكن هذه احملاولة باءت بالفشل.
كان هذا املشروع يترجم إرادة حصر حق املراجعة لدى املجلس الدستوري
بالسلطات العامة وحدها فيما خص حماية احلريات ومنها حرية املعتقد.
عبر هذا املشروع عن إستياء الطبقة السياسية ،من املراجعات التي
قدمت إلى املجلس ضد القوانني التي عدلت في إدارة وتنظيم الطائفة الدرزية
خالفا ملصاحلها ،والتي أدت إلى إبطال بعض موادها.
يبقى لألقلية النيابية احلق بالطعن بالقوانني التي تتعارض وإستقاللية
طائفة معينة معترف بها قانوناً ،والتي تخالف أحكام الدستور.
إن اإلم�ت�ي��از ال��ذي منح إل��ى ال�ط��وائ��ف أظ�ه��ر م��ن دون أدن��ى ش��ك أن
الدولة تعلق أهمية كبيرة على احترام استقاللية الطوائف وحماية حقوقها.
لكن ذلك حمل املجلس الدستوري مهمة رسم حدود تدخل السلطة في شؤون
هذه الطوائف.
3
التضارب في مواد الدستور ومأزق املجلس الدستوري
يكمن التناقض احلاصل في الدستور بني املواد التي تنص على املساواة
بني الطوائف واخرى تنص على املساواة بني املواطنني .تلك التناقضات هي
نتيجة التضارب احلاصل بني احلقوق األساسية واحلقوق الدينية .فالدستور
اللبناني يضع من جهة احلقوق الدينية في مرتبة ارفع من احلقوق األساسية.
لكنه من جهة أخرى ،يؤكد أن املواد املتعلقة باحلقوق الدينية هي مواد مؤقتة،
دون ان يحدد اي مدة لهذه املرحلة املؤقتة.
على املجلس ال��دس�ت��وري أن يلعب دورا مهماً ف��ي التوفيق ب�ين هذه
املبادئ املتناقضة من أجل حسن تطبيق الدستور.
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 - 1صعوبة تطبيق بعض مواد الدستور
أضيفت فكرة إل�غ��اء الطائفية إل��ى الدستور حت��دي��دا إل��ى امل��واد 24
و ،95مبوجب القانون الدستوري الصادر في .1990/9/21
ت�ت�ن��اق��ض ه��ذه امل���واد م��ع احل �ق��وق األس��اس �ي��ة امل�ع�ل�ن��ة ف��ي الدستور،
خصوصا مبدأ امل �س��اواة وم�ب��دأ العلمانية .ويظهر التوفيق ف��ي تطبيق هذه
املبادئ املتناقضة تقدم حقوق الطوائف على باقي احلقوق حلني التوصل إلى
وضع أجل للمرحلة املؤقتة ،أي حلني إلغاء الطائفية السياسية.
في الواقع ،إذا كان الدستور اللبناني هو ثمرة توافق الطوائف ،ويعبر
ع��ن إج�م��اع على روح امل�ش��ارك��ة ف�لا ميكن رب�ط��ه باملرحلة امل��ؤق�ت��ة إذ هنالك
صعوبات حقيقية متنع تغيير وجه لبنان الطائفي.
ينص الدستور على أن حرية املعتقد هي مطلقة فالدولة بتأديتها
فروض اإلجالل لله ،حتترم كل الطوائف وتضمن حرية إقامة الشعائر الدينية،
ش��رط ع��دم امل��س بالنظام ال�ع��ام .وتضمن أيضاً للشعب ،على اختالف ملله
إحترام نظام األحوال الشخصية واملصالح الدينية(((.
م��ن احل�ق��وق األس��اس�ي��ة التي يحميها ال��دس�ت��ور ،حرية املعتقد الذي
يعتبرها القانون األسمى مطلقة ،ويجب أن حتترم كونها في طليعة احلريات
العامة ،كما ورد في املقدمة (((.
يعترف الدستور اللبناني باحلقوق الدينية واحلقوق األساسية ،التي
تعتبر ذات قيمة دس�ت��وري��ة .ويفترض ه��ذا اإلع �ت��راف التوفيق م��ن جهة بني
احلقوق األساسية كمبدأ املساواة ومبدأ العلمانية وبني احلقوق الدينية من
جهة أخرى .ذلك أن حرية ممارسة طقوس دينية معينة أو اإلنتماء إلى دين
معني هو حق أساسي وليس حقاً دينياً.
هو حق أساسي ألن املقصود هنا هو حرية املعتقد ،أي حرية أساسية
محمية في اإلتفاقات الدولية كاإلتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان(((.
(((
(((
(((

املادة  9من الدستور.
الفقرة «ج» من الدستور.
املادة  9من اإلتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.
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أن علمنة الدولة اللبنانية
نستنتج من ق��راءة امل��ادة  9من الدستور ّ
يحدها التعايش بني املواطنني ،وهذا التعايش مبني على املساواة بني املسلمني
ّ
واملسيحيني ،األمر الذي عزّز ضرورة انتماء كل مواطن لطائفة مع ّينة.
إن العلمانية ه��ي ف��ي خ��دم��ة ح��ري��ة املعتقد ،وب��ال�ت��ال��ي ت�ك��ون الدولة
علمانية متى كانت على مسافة واحدة من كل املذاهب والطوائف.
تطبيقاً للدستور اللبناني ،يتعينّ على ك��ل م��واط��ن ان يختار طائفة
معينة ينتمي اليها ،فهو ال يتمتع بحرية املعتقد التي يضمنها له الدستور ما
محددة تقتصر على الطوائف املعترف بها رسمياً من قبل
لم يلتزم بقائمة
ّ
ال��دول��ة .مبعنى آخ��ر ال ميكن لهذا امل��واط��ن إال اإلنتماء إل��ى طائفة محددة.
وبذلك يظهر التناقض جل ّياً مع نص املادة .9
والواقع أن امل��ادة املذكورة تؤكد أن الدستور ،بإعالنه حرية املعتقد
املطلقة ،يعطي للمواطن اللبناني حرية اعتناق أو عدم اعتناق ديانة معينة.
فاملادة  9من الدستور تنص على أن الدولة «تضمن أيضا لألهلني على
إختالف مللهم احترام نظام األحوال الشخصية واملصالح الدينية» ،ما مينح
الطوائف الضمانات الالزمة.
 - 2مبدأ املساواة بني الطوائف يتقدم على باقي املبادىء في
الدستور
يضمن الدستور مبدأ املساواة بني املواطنني إذ جاء في مقدمة الدستور
أن «لبنان جمهورية دميقراطية برملانية تقوم على احترام احلريات العامة وفي
طليعتها حرية الرأي واملعتقد وعلى العدالة اإلجتماعية واملساواة في احلقوق
والواجبات بني جميع املواطنني دون متييز أو تفضيل»(((.
كما تضمن املادة  7من الدستور املبدأ عينه إذ تنص على ما يلي «كل
اللبنانيني سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء باحلقوق املدنية والسياسية
ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم».
كما اعطت املادة « 12لكل لبناني احلق في تولي الوظائف العامة ال
(((

الفقرة «ج» من مقدمة الدستور.

556

اجمللس الدستوري

ميزة ألحد على اآلخر إال من حيث االستحقاق واجلدارة حسب الشروط التي
ينص عليها القانون .»...
متسك اللبنانيني مببدأ املساواة ،متت إضافة الفقرة «ج» إلى
وإلظهار ّ
مقدمة الدستور التي تؤكد أهمية هذا املبدأ.
كذلك يحمي الدستور مبدأ املساواة بني الطوائف .في احلقيقة لم
ترد في الدستور عبارة مبدأ املساواة بني املواطنني من دون متييز ديني ،غير
أن الدستور يك ّرس هذا النوع من التمييز ولكنه ال يستبعده
أن ذلك ال يعني ّ
كذلك ،فقد جاء الدستور ليوفق مبدأ املساواة بني املواطنني مع مبدأ املساواة
بني الطوائف.
في الواقع يؤدي تطبيق مبدأ املساواة في بعض املجاالت إلى تشويه
مضمونه((( .فليس «للجدارة» و«الكفاءة» دائما األهمية لقبول املواطنني في
الوظائف العامة ،إذ تعطى األولوية في بعض األحيان لإلعتبارات الطائفية
ح�ص��راً .وينجم ه��ذا اخللل عن اإلم�ت�ي��ازات املمنوحة للطوائف على حساب
املواطن اللبناني ،فاملساواة في متثيل الطوائف في الوظائف العامة ،ال تأخذ
باإلعتبار حقوق املواطن(((.
إن الدستور اللبناني يعطي األفضلية لتطبيق املواد التي تكرس احلقوق
ّ
أن املواد املتعلقة باحلقوق
الدينية على حساب احلقوق األساسية كما ويؤكد ّ
الدينية لها صفة مؤقتة.
وعلى ال��رغ��م م��ن اآلل�ي��ة التي وضعها الدستور للتخلّص م��ن النظام
يحدد أي
الطائفي السياسي وبالتالي وضع حد للمرحلة املؤقتة ،إال أنه لم ّ
مهلة لوضع هذه اآللية حيز التنفيذ ،او حتى مهلة لهذه املرحلة املؤقتة.
تنص األحكام املؤقتة على توزيع املناصب السياسية واالدارية وحتى
القضائية بصورة مؤقتة على الطوائف كافة.
وت��ؤك��د ه��ذه األح �ك��ام ع�ل��ى التمثيل «ال �ع��ادل» ل�ل�ط��وائ��ف ف��ي تشكيل
احلكومة وفي الوظائف العامة من الفئة األول��ى وفي توزيع املقاعد النيابية
(((
(((

ادمون رباط ،الوسيط في القانون الدستوري ،بيروت.1971 ،

Antoine Messarra, Le modèle politique libanais et sa survie, Université Lib a
naise, Beyrouth, 1983
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على قاعدة «املناصفة» بني املسلمني واملسيحيني ،كما تنص على تشكيل هيئة
وطنية تعمل على البحث عن الوسائل الالزمة واقتراحها إللغاء الطائفية وعلى
متابعة سير تطبيقها مبراحلها كافة .وكما أشرنا سابقاً إلى أنه لم يرد ذكر
أي مهلة لتحقيق هذا الهدف.
في الواقع تتعارض هذه املواد مع احلقوق االساسية املعلنة في الدستور.
فتطبيق املبادئ املتناقضة يظهر االفضلية املمنوحة لتطبيق حقوق الطوائف.
إن قراءة املادتني  24و ّ 95
ان املشرع يعتزم الغاء الطائفية
تدل على ّ
السياسية ،إال ان حسنات التمثيل الطائفي تكمن في احملافظة على املساواة
بني مختلف الطوائف بغية احملافظة على التعايش فيما بينها.
هذا ما هدف إلى حتقيقه في األساس امليثاق الوطني ووثيقة الوفاق
الوطني .فالتمثيل مبعناه احلقيقي يحافظ على التع ّددية التي تش ّكل الشرط
االساسي لبناء الدميقراطية ،ولطاملا كان لبنان الس َباق في هذا املضمار.
لطاملا متتع املواطن اللبناني ،بحرية التعبير حتى في االوقات العصيبة
للتعددية التي
التي عاشها خالل احلرب .ويعود الفضل في حماية هذه احلرية
ّ
تضمنها مشاركة الطوائف كافة في السلطة.
أما إلغاء الطائفية السياسية في لبنان ،فال ميكن حتقيقه إال باستبدال
بالتعددية السياسية ما يستلزم قيام أحزاب سياسية على
التع ّددية الطائفية
ّ
صعيد الوطن ،تتيح املشاركة السياسية جلميع املواطنني .بيد أن املمارسة
احلالية في لبنان بعيدة كل البعد عن هذه الفكرة .فاألحزاب السياسية كافة
التي حتظى بفرصة الوصول إلى السلطة هي اليوم أحزاب طائفية ان لم تكن
أحزاب الطائفة الواحدة ،ولم يتم وضع اي خطة لتغيير هذا الواقع.
يجب اإلع�ت��راف اليوم ب��أن السلطة السياسية هي عاجزة عن وضع
يفسر
حد للطائفية نظراً لكونها جزءاً من هذه احللقة املقفلة .األمر الذي
ّ
ّ
نص عليها الدستور والتي كان من املفترض
فشل تشكيل الهيئة الوطنية التي ّ
أن تباشر بدراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية السياسية((( .غير
أن وجود األحكام املؤقتة يطرح سؤاالً حول أهمية دور املجلس الدستوري في
ّ
تفسير هذه املواد ،وفي التوفيق ما بني احلقوق األساسية وحقوق الطوائف.
(((

املادة  95من الدستور
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4
دور املجلس الدستوري في حماية أو في إلغاء النظام الطائفي
إن الرقابة على دستورية القوانني في لبنان تواجه عقبات شتّى بسبب
ّ
خصوصية النظام السياسي اللبناني .فوجود ثماني عشرة طائفة مختلفة
وض��رورة التوفيق بني مصالح ه��ذه الطوائف ،ش َكال اساساً العتماد النظام
الطائفي ،حيث ظهر التناقض في منت الدستور ما يصعب معه على املجلس
الدستوري إيجاد القاعدة الدستورية املناسبة لتطبيقها على قضية معينة.
ذلك جراء التنافس احلاصل في الدستور ما بني املبادئ األساسية من جهة
واحلقوق األساسية من جهة اخرى.
 - 1محاولة التوفيق بني مختلف مواد الدستور
في الواقع يعمل املجلس الدستوري على التوفيق ما بني مختلف مواد
الدستور آخذا باالعتبار خصوصية النظام السياسي اللبناني.
إن اإلعتراف بالطوائف يضمنه الدستور ،لكن هذه الضمانة ال تقتصر
ّ
فقط على حقها باملدافعة عن وجودها ضد اي انتهاك حلقوقها ،بل على القوانني
ايضا ان تضمن استقالل هذه الطوائف .وهنا دور املجلس الدستوري في مراقبة
ما إذا كان القانون املتنازع عليه يؤ ّمن ضمانات حقيقية الستقالل الطائفة ...في
إدارة شؤونها اخلاصة وفقاً للمادة  9من الدستور اللبناني .فمبدأ االستقالل
الذاتي للطوائف هو مبدأ ذو قيمة دستورية .مينع املجلس ّ
تدخل رجال السياسة
في شؤون الطائفة الدينية حتى ولو انتمى هؤالء للطائفة عينها(((.
كرس املجلس مبدأ فصل شؤون الطائفة عن تدخالت رجال السياسة
َ
الذين ميثلونها في مؤسسات الدولة السياسية ،كون النواب ميثلون الوطن
بأسره ال الطائفة التي ينتمون اليها فحسب(((.
حترص الدولة اللبنانية على ضمان استقالل الطوائف على حساب
إستقاللها .ف��إذا كان تطبيق امل��واد املؤقتة في الدستور يعني احترام قاعدة
(((
(((

قرار املجلس الدستوري رقم  2000/2تاريخ .2000/6/8
املادة  27من الدستور

عقل عقل

559

التمثيل الطائفي ،ف��إن ه��ذا الدستور مينع نفسه ،بحسب رأي املجلس ،أن
يتص ّرف النواب كممثلني لطائفتهم.
إن التناقض القائم بني مواد عدة في الدستور من شأنه إعاقة ممارسة
الرقابة على دستورية القوانني.
تتعلق ه��ذه امل��واد بشكل خ��اص مببدأ امل �س��اواة ال��ذي ل��ه وج�ه��ان في
الدستور :املساواة في التمثيل الطائفي واملساواة بني املواطنني.
والسؤال ال��ذي يُط َرح :هل للمجلس الدستوري ح ّرية اختيار املواد
التي يجب أن تُط َبق؟
املعدل عام
جاءت االجابة عن هذا السؤال في املادة  95من الدستور
ّ
 1990والتي تنص على «إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية» .في
الواقع ،يرتبط تطبيق املواد الدستورية املنصوص عليها ،بصورة مؤقتة ،في
الدستور ،بإلغاء الطائفية التي تتحقق بتشكيل هيئة وطنية يشكلها مجلس
ال�ن��واب اللبناني «املنتخب على اس��اس املناصف ًة بني املسلمني واملسيحيني»
ومهمة هذه الهيئة املباشرة بإلغاء املواد التي تك ّرس الطائفية السياسية وتنظيم
انتخابات برملانية على قاعدة وطنية ال طائفية .تعزّز مقدمة الدستور مضمون
ه��ذه امل��ادة وتنص على أن «إل�غ��اء الطائفية السياسية ه��دف وطني أساسي
أن املجلس الدستوري ال
يقتضي حتقيقه وفق خطة مرحلية»((( .من الواضح ّ
ميكنه حتديد أجل للمواد املؤقتة في الدستور .فإلغاء الطائفية لن يتم اال
بتوافق اللبنانيني.
يخضع املجلس في ممارسة مهامه ،للنصوص الدستورية .فدوره يكمن
في التوفيق ما بني مختلف مواد الدستور ،باحترام مبدأ املساواة حتى عند
تطبيق التمثيل الطائفي.
ومع أن دوره يقتصر على عقلنة النشاط السياسي ،يبقى أن لعملية
العقلنة ه��ذه نتائج أس��اس�ي��ة على ع��دم ج��دوى امل��واد امل��ؤق�ت��ة ف��ي الدستور.
والواقع أن السلطة التي تستغل الثغرات املوجودة في الدستور لن تعمل أبدا
(((

الفقرة «ح» من مقدمة الدستور
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على س َدها.
للمجلس ال��دس�ت��وري أهمية بالغة ف��ي بناء دول��ة القانون ف��ي لبنان،
في ظل تركيبة شعبه املتعددة واملتل ّونة ،في إطار ينبغي من خالله احملافظة
على احلقوق والتوازنات االساسية ،من أجل حماية التعايش وحتقيق «دولة
القانون» بكل ما للكلمة من معنى.
ومع إضافة املقدمة اجلديدة إلى الدستور اللبناني عام  ،1990فتح
الباب أمام املجلس الدستوري للتدخل بشكل إيجابي في بناء دولة القانون.
للمجلس الدستوري اللبناني دور مهم في الدفاع عن النظام السياسي
وعن املبادىء االساسية املم ّثلة باحلريات العامة وحقوق اإلنسان والتعايش .
فاملجلس يسهر على تطبيق املبادئ األساسية التي يقوم عليها النظام السياسي
والقضائي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي اللبناني.
 - 2خصوصية النظام وبنية الدولة اللبنانية
جتد دولة القانون احلديثة مرتكزاتها في املسار القضائي عن طريق
مواءمة القوانني مع القضايا املطروحة بعيداً عن جمود اإلدارة والتشريعات
املعقدة.
ال ميكن أن تتحقق دول��ة القانون في لبنان اال من خ�لال «التوازن»
بد للمجلس الدستوري ان يحترم خصوصية النظام
واحترام التعددية .وال ّ
وبنية الدولة.
ي��ؤ ّدي القاضي الدستوري دورا ب��ارزا في مراقبة دستورية القوانني.
أن نوعية القوانني تصبح أفضل أو مبعنى أصح اكثر متاشياً مع الواقع
والواقع ّ
اإلجتماعي إذا متت دراستها من قبل سلطات مختلفة ،وهنا يصبح القانون
الصادر معبراً اكثر عن «اإلرادة العامة».
ع�ل��ى ص�ع�ي��د آخ ��ر ،ي�ت�ع�ّي�نّ ع�ل��ى امل�ج�ل��س ال��دس �ت��وري حت��دي��د املبادئ
االساسية التي ترعى املجتمع وعليه ايضاً تخطي التناقضات التي تنطوي
عليها وحتديد داللتها.
أن النصوص الدستورية تش ّكل أساسا يستند إليه املجلس
ال شك في ّ
أن ضمير القاضي هو الذي يح ّدد تفسير هذه النصوص .القرار السياسي
إال ّ
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يصبح أكثر شفافية عندما يأخذ بعني اإلعتبار وجود رقابة قضائية.
ليس الهدف من القانون تطبيق قواعد وإجراءات فحسب وإمنا يرمي
لتحقيق غاية معينة وبوجه خاص حماية حقوق املواطنني وحرياتهم املنصوص
عليها في الدستور ،وإال تصبح القوانني جائرة .
هنا تكمن اهمية دور القاضي الدستوري وصعوبة مهامه« :التمتع
بقدر ٍ
كاف من السلطة لوضع حد للسلطة من دون اإلستيالء على السلطة».
Avoir assez de pouvoir pour arrêter le pouvoir, sans usurper le

pouvoir.

لدى الدولة وسائل عديدة لالنتقاص من فاعلية املجلس الدستوري
اللبناني .فقد تؤثر على تركيبته م��ن خ�لال تسمية أعضائه ،كما تستطيع
ج��راء دمجه في اجلسم
ان
ّ
حتد من صالحياته واستقالله الذاتي خصوصا ّ
القضائي .فمشروع إضعافه يعرض مؤسسات الدولة كافة للخطر.
في الواقع يعتبر وجود املجلس الدستوري في األنظمة املتقدمة عنصر
مصداقية داخل الوطن وخارجه ،يسهم في تعزيز موقع املؤسسات في الداخل،
ويثبت عالقاتها مع املؤسسات الدولية.
ان ح�م��اي��ة ف�ع��ال��ة حل �ق��وق االن �س��ان ق��د ت�س�ت�ل��زم تفعيل دور املجلس
الدستوري ،وإعطاء املواطنني حق مراجعة هذا املجلس مباشرة أو عن طريق
الدفع بعدم دستورية القانون عند إنتهاكه حقوقهم االساسية ،كما وإعطاء حق
املراجعة لنقابة احملامني ولهيئات الدفاع عن حقوق االنسان وألي جمعية او
هيئة اخرى هدفها الدفاع عن احلريات.
يتطلب الوضع في لبنان أن يكثف املجلس من ّ
تدخالته ،وذلك ليس فقط
بإعطاء حق مراجعة املجلس لسلطات مختلفة ،بل أيضاً بإحالة القوانني العضوية
كافة إلى املجلس وباتباع خطوات املجلس الدستوري الفرنسي((( الذي رأى انه منذ
إنشاء املجلس الدستوري الفرنسي عام  1958اوجب خضوع القوانني العضوية
قبل إصدارها وأنظمة املجالس البرملانية قبل دخولها حيز التنفيذ للمجلس
(((

Gilles Champagne, L’essentiel de droit constitutionnel, 2008.
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الدستوري الذي يقرر في ما اذا كانت تتوافق مع الدستور(((.
إن اص�لاح�اً مماث ً
ال من شأنه حتسني سير العمل السياسي ويؤدي
بلبنان إلى تطوير املمارسة الدميقراطية.
إن اخللل ال يكمن فقط في الرقابة الالحقة Contrôle a posteriori
ّ
املعتمدة في لبنان بل ايضاً في الطابع اإلختياري ملمارسة حق املراجعة ،ما
يتيح التعدي على حقوق االنسان دون أي رادع .وحقيقة االمر أن ذلك متعلق
بإرادة السلطة السياسية التي ترفض في الكثير من األحيان ألسباب عديدة،
أخذ املبادرة حلماية مصالح املواطن.
على صعيد آخر ،ميكن لقانون يحترم ظاهر ًيا احلقوق واحلريات أن
يتبني في ما بعد عند التطبيق ،انه ميارس تعديات على هذه احلريات .يبقى
أن العالج يكمن كما ذكرنا آنفاً في البحث عن وضع رقابة عن طريق الدفع
ّ
بعدم دستورية قانون ما مطبق .Par voie d’exception
< < <
إن خصوصية النظام السياسي اللبناني تكمن في التركيبة املختلطة
ّ
للشعب وت��وج��ب أن ينص ال��دس�ت��ور على مشاركة مختلف فئات الشعب في
ممارسة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
ينص ال��دس�ت��ور على ض��رورة مشاركة ال�ط��وائ��ف ف��ي احل�ك��م ،فيجمع
مجلس النواب ما بني مبدأ متثيل الشعب ومبدأ متثيل الطوائف.
أن النواب ال يسعهم سوى
ال شك في أن النائب ميثل األمة جمعاء ،إال ّ
اإلنتماء إلى الطوائف التاريخية املتعددة التي يتك ّون منها الشعب اللبناني.
األمر س ّيان على صعيد السلطة التنفيذية حيث تسند املراكز الوزارية
واالدارية إلى مم ّثلي الطوائف املختلفة بغية ضمان مبدأ العدالة والتوازن في
ما بينها.
(((

املادة  61من الدستور الفرنسي
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إن الطائفية هي اذاً مك ّون أساسي وف ّعال للنظام السياسي واالجتماعي
اللبناني .فقد أ ّمنت عبر التاريخ توازناً سياسياً بني مك ّونات املجتمع املتعددة
وجعلت من النظام اللبناني نظاماً سياسياً ذا طابع خاص.
اذا كان التعديل الدستوري  1990يكرس إلغاء الطائفية السياسية
في املادة  95من الدستور ،بغية إلغاء مشاركة الطوائف التاريخية في القرار
السياسي واإلداري وفي احلكم املركزي ،فيبدو ان هذا اإللغاء شبه مستحيل
في الوقت احلاضر إذ من الصعب إلغاء مشاركة هذه الطوائف وهي التي أ ّدت
وال تزال تؤدي دورا مهما في تاريخ إرساء الدميقراطية في النظام اللبناني
كما في منطقة الشرق االوسط.
لو أخذنا في االعتبار العوامل املذكورة أعاله كافة ،نستنتج أن النظام
البرملاني اللبناني ليس كباقي األنظمة ،اي نظام أكثري ،بل هو نظام برملاني
شبه توافقي ،فاحلكومة لكي تبسط سلطتها ،ه��ي بحاجة إل��ى ثقة أكثرية
أعضاء البرملان وينبغي ان تكون الطوائف التاريخية على اختالفها ممثلة في
ظل هذه األكثرية.
ينبغي أن تتمثل مختلف املك ّونات واإلن�ت�م��اءات السياسية للتصويت
على قانون ما في املجلس النيابي ،وي��ؤ ّدي ال��رأي العام الطائفي دوراً بارزاً
في هذا املجال .حتى اناط الدستور برؤساء الطوائف املعترف بها قانوناً حق
مراجعة املجلس الدستوري.
تفعيل دور املجلس الدستوري بات ضرورياً ،لردع ممارسات األكثرية
النيابية التعسفية ولوضع حد إلنتهاك حقوق األقلية كما وللمبادئ االساسية
التي يبدو حتى ال�ي��وم أن املجتمع متمسك بها .فقد يش ّكل املجلس حكماً
أس��اس�ي�اً وض��روري �اً للمحافظة على «ف�ك��رة احل��ق» « »L’idée de droitالتي
يك ّرسها الدستور كما ولضمان سيادة دولة القانون(((.
وف��ي بلد كلبنان يشكل وج��ود مجلس دس �ت��وري ض ��رورة م��اس��ة بسبب
خصوصية النظام السياسي وبنية الدولة .باستطاعة هذا املجلس وواجب عليه
(((

Jacques Chevalier, L’Etat post-moderne, L.G.D.J., 3e éd., 2008.
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أن يؤ ّدي دوراً حاسماً وقد ُعهد اليه مبهام عدة .أما مهمته الرئيسية فتكمن
في مراقبة دستورية القوانني ،وهي مهمة خطيرة وحساسة .فهو الرقيب الساهر
على الدستور وعلى فكرة احلق التي يك ّرسها ،كما وعلى املبادئ األساسية وحقوق
املواطنني وح ّرياتهم .يهدف إل��ى احملافظة على ال�ت��وازن بني مختلف مك ّونات
املجتمع وبوجه خاص على التوازن الطائفي املتج ّذر في فكر هذا الوطن وتاريخه
كشرط لالستمرارية والتعايش في املجتمع اللبناني ،وللعبور من الدولة القانونية
إلى دولة القانون «.(((»De l’Etat légal à l’Etat de droit
تندرج مجموعة األعراف والعادات في لبنان ضمن الكتلة الدستورية
التي يستند اليها القاضي الدستوري ،األمر الذي يزيد من حساسية املهمة
امللقاة على عاتق املجلس الدستوري التي تكمن صعوبتها في الطريقة التي
سيتّبعها بغية حماية احل ّريات بشكل افضل.
على امل�ج�ل��س ،م��ن خ�لال ح��ق امل��راج�ع��ة املمنوحة ل��رؤس��اء الطوائف
املعترف بها ق��ان��ون�اً ،حماية حرية املعتقد التي يضمنها الدستور والتمثيل
الطائفي ،بهدف حماية املجتمع التعددي.
وينبغي ان يضع حداً لنظام احلكم املطلق للبرملان الذي بات نشاطه
أن ه��ذه الرقابة ال تمُ ��ا َرس حكماً وه��ي خاضعة
التشريعي مراقباً ،وال��واق��ع ّ
ملبادرة السلطة العامة أو لألقلية النيابية.
ان تلكؤ السلطات التي لها حق مراجعة املجلس ،في اخ��ذ املبادرة،
ّ
وتدخله احملتمل
يعيق عمل املجلس ال��دس�ت��وري ف��ي إداء مهامه .إن وج��وده
يش ّكالن رادعاً ،األمر الذي يجعل احلكومة واملجلس النيابي اكثر حذراً وجدية
ودقة في دراسة القوانني وإقرارها .فرقابة املجلس الدستوري متنع جتاوزات
احلكومة ومجلس النواب.
إن ب�ن��اء دول��ة ال�ق��ان��ون ال يقتصر فقط على وج��ود مجلس دستوري
ّ
فحسب ،بل يتطلب ايضاً وجود طبقة سياسة حتترم القانون كما حتترم حقوق
اإلنسان األساسية.
(((

Redor M.J., De l’Etat légal à l’Etat de droit. L’évolution des conceptions de la
doctrine publiciste francaise 1879-1914, Paris, Economica, 1992.
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ريو دي جينيرو  -البرازيل 18-16 ،كانون الثاني 2011
املنعقد حتت عنوان :فصل السلطات واستقاللية احملاكم واملجالس الدستورية

1
القضاء الدستوري ضمانة الفصل بني السلطات وتوازنها
عالقة القضاء الدستوري مببدأ الفصل بني السلطات ،في النظام
األوروبي للعدالة الدستورية ،تختلف عليه تلك القائمة في النظام األميركي.
ففي ه��ذا األخ�ي��ر مت��ارس ال��رق��اب��ة على دس�ت��وري��ة ال�ق��وان�ين م��ن قبل القضاء
ال�ع��ادي ،لذلك تأتي إستقاللية القضاء املناط به حماية الدستور في إطار
الفصل التقليدي بني السلطات ال��ذي تكلم عليه مونتسكيو ،أم��ا في النظام
األوروب��ي ،فالنظر في دستورية القوانني مناط مبحاكم أو مبجالس دستورية
خاصة ،مستقلة ليس فقط عليه السلطتني اإلشتراعية واإلجرائية ،إمنا عن
السلطة القضائية العادية أيضاً ،فالقضاء الدستوري في هذا النظام مستقل
ع��ن ك��ل السلطات ،وم�ن��اط ب��ه رع��اي��ة إستقالليتها وت��وازن�ه��ا ،فض ً
ال ع��ن كونه
املرجعية الدستورية للحفاظ على الدستور .من هنا أهمية حتصني إستقالليته
لكي يتمكن من حتقيق األهداف التي وجد من أجلها ،وبخاصة أن الفصل بني
السلطات وتوازنها ،شرط أساسي حلماية احلقوق واحلريات األساسية.
يتأثر الفصل بني السلطتني اإلشتراعية واإلجرائية بتركيبة البرملان،
وبقواعد اللعبة السياسية التي تتحكم بقرارات القوى املمثلة فيه ،ما يقود
أحياناً ،في األنظمة البرملانية ،إلى اإلجتاه نحو وحدة السلطتني املذكورتني،
أو نحو العداء فيما بينهما ،وفي احلالتني ال تكون املفاعيل إيجابية على أداء
565
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النظام الدستوري .ففي احلالة األولى تنتفي احملاسبة الفعلية للحكومة ،وفي
احلالة الثانية يتعرقل تنفيذ برنامجها .يأتي القضاء الدستوري ليقوم مبهامه
ف��ي ص��ون عملية الفصل ب�ين السلطتني اإلشتراعية واإلج��رائ�ي��ة ،واحلفاظ
نص عليها
على انتظام أداء البرملان واحلكومة في آن ضمن القواعد التي ّ
الدستور.
أم��ا ال�س�ل�ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة فاستقالليتها م�ع��رض��ة ل�لإن�ت�ه��اك م��ن قبل
السلطتني اإلشتراعية واإلجرائية معاً ،والقضاء الدستوري هو الذي يصون هذه
اإلستقاللية بإبطال النصوص القانونية املتعارضة مع إستقاللية القضاء.
املهام اخلطيرة امللقاة على عاتق احملاكم واملجالس الدستورية تفرض
إستقالليتها عن سائر السلطات في الدولة.
هذه اإلستقاللية رهن بالنصوص الدستورية والقانونية التي ترعاها،
كما هي رهن أيضاً بالتحصني الذاتي للقاضي الدستوري.
2
إستقاللية القضاء الدستوري في النصوص
 - 1إستقاللية املؤسسة :احملاكم واملجالس الدستورية هي مؤسسات
دستورية لذلك ينبغي تأسيسها بنص دستوري ،كسائر املؤسسات الدستورية،
وحتديداً كمجلس النواب ومجلس الشيوخ واحلكومة ،وهذا النص الدستوري
يك ّرس وجود املجالس واحملاكم الدستورية كمؤسسات دستورية تش ّكل جزءاً ال
يتجزأ من النظام الدستوري ،بحيث ال ميكن التعرض لها باإللغاء متاماً كما ال
ميكن التعرض للبرملان واحلكومة.
تأسيس احملاكم واملجالس الدستورية على هذا األساس ،مينحها سلطة
حتقيق إستقالليتها عن سائر السلطات في الدولة ،بحكم املهام املناطة بها
مبوجب الدستور ،وذلك من خالل إعطائها بنص دستوري إستقاللية تنظيمية
لكي تضع أنظمتها الداخلية ،وإستقاللية مالية لكي تتولى وضع موازناتها
السنوية وإنفاقها وفق األصول املعتمدة في الدولة ،وإستقاللية إدارية مت ّكنها
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من تعيني موظفيها وحتديد مهامهم واإلش��راف على أدائهم ،كما هي احلال
متاماً في البرملانات.
وحتى العقوبات املسلكية بحق أعضاء احملاكم واملجالس الدستورية
تبقى من صالحية هذه احملاكم واملجالس كمؤسسات دستورية مستقلة ،وال
تتم املالحقة أم��ام القضاء إال بعد رفع احلصانة عن العضو املتهم من قبل
احملكمة أو املجلس املنتمي اليه.
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن حت�ص�ين إستقاللية احمل��اك��م وامل�ج��ال��س الدستورية
بنصوص دستورية ،قد تأتي املمارسة لتنال من هذه اإلستقاللية ،من خالل
ممارسة الضغط عليها ،إذا ما اتخذت قرارات ال ترضي اجلهات النافذة في
السلطتني اإلشتراعية واإلجرائية ،كمعاقبة احملاكم واملجالس الدستورية بعدم
تعيني قضاة مكان أولئك الذي انتهت واليتهم ،وبالتالي تعطيلها ،وقد تصل
األمور إلى التهديد بإلغائها.
هذه املشاكل ميكن معاجلتها في إطار حتصني اإلستقاللية ،كأن يوضع
نص يفرض على القاضي املنتهية واليته اإلستمرار بعمله بشكل طبيعي إلى
أن يعني بديل منه ،ويتولى مهامه في احملكمة أو املجلس الدستوري ،وهذا ما
نص عليه النظام الداخلي للمجلس الدستوري اللبناني ،جتنباً حلدوث فراغ
ّ
فيه حتت وطأة األوضاع السياسية.
أما التهديد بإلغاء احملكمة أو املجلس الدستوري ،فال يكون له أي
مفعول اذا ك��ان محصناً بنصوص دستورية تؤكد وج��وده كمؤسسة دستورية
من مؤسسات النظام القائم ،ألن مجرد البحث بإلغائه يتعارض مع الفلسفة
التي بني عليها الدستور ،ومع املنظومة الدستورية التي يتكون منها النظام.
فاإللغاء يترك ف��راغ�اً دس�ت��وري�اً ،ي��ؤدي إل��ى خلل في أداء النظام الدستوري
واإلنتظام العام ،كما يؤدي إلى طغيان سلطة دستورية على أخرى في غياب
اجلهة املناط بها رعاية الفصل بني السلطات وتوازنها أي احملاكم واملجالس
الدستورية .وهذا ما بنى عليه املجلس الدستوري اللبناني حيثياته في القرار
رقم  2005/1تاريخ  2005/8/6الذي أبطل القانون املتعلق بتأجيل النظر
في املراجعات أمام املجلس الدستوري ريثما يتم تعيني أعضاء جدد بدالً من
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األعضاء املنتهية واليتهم.
 - 2إستقاللية القاضي الدستوري :إستقاللية من يدير املؤسسة
جزء ال يتجزأ من إستقاللية املؤسسة نفسها .فاستقاللية احملاكم واملجالس
الدستورية تفرض استقاللية القاضي الدستوري.
تلعب النصوص القانونية التي ترعى احملاكم واملجالس الدستورية
دوراً أساسياً في حتقيق استقاللية القاضي الدستوري .وفي هذا املجال ميكن
اإلشارة إلى األمور التالية:
 - 1فرض شروط صعبة لتولي منصب القاضي الدستوري ،يشكل
عنصراً من عناصر االستقاللية ،ألن��ه يقلص ف��رص التعيني،
ويحصرها في نخبة مختارة ،ما يقلص إمكانية تعيني قضاة
يعملون بتوجيهات من كان وراء تعيينهم.
 - 2ف��رض ش��رط ال �ت �ق��دم ب��ال�ع�م��ر للتعيني ف��ي احمل��اك��م واملجالس
الدستورية يساعد على حتقيق اإلستقاللية ،ألن��ه يقلص من
طموحات القاضي الدستوري في تولي مراكز ،يسعى اليها من
خالل استغالل موقعه في احملكمة أو في املجلس الدستوري.
 - 3منع السلطة ال�ت��ي عينت او انتخبت ال�ق��اض��ي ال��دس�ت��وري من
إقالته يجعله خارج إمكانية املعاقبة فيشكل عنصراً أساسياً في
استقالليته.
 - 4ع��دم إمكانية جت��دي��د والي��ة ال�ق��اض��ي ال��دس �ت��وري ،يجعله أكثر
إستقاللية في اتخاذ القرار ،ويحرره من هم إرضاء السلطة من
اجل جتديد واليته.
 - 5منع ال�ق��اض��ي ال��دس�ت��وري م��ن ت��ول��ي م�ه��ام ف��ي القطاعني العام
واخل� ��اص ،وف��ي األح� ��زاب ،ي�س��اع��د ع�ل��ى حت�ق�ي��ق استقالليته
ويجعله مبنأى عن األمور التي تنال من هذه اإلستقاللية.
 - 6منح احلصانة للقاضي ال��دس�ت��وري ،وع��دم إمكانية رفعها إال
بقرار من احملكمة أو املجلس الدستوري ،عنصر أساسي من
عناصر استقالليته.
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التعويض املالي املالئم يغني القاضي الدستوري عن البحث عن
موارد مالية أخرى ،من أجل عيش الئق ،فيحصن استقالليته
ويساعد على رفع مستوى ادائه.
موجب التحفظ لناحية عدم إفشاء س ّر املذاكرة ،وعدم االعالن
عن آراء لها عالقة باألمور املطروحة على القضاء الدستوري،
يساعد على استقاللية القاضي الدستوري ،ويجنبه الدخول في
سجاالت تعرضه لضغوط حتد من استقالليته.
أصول عمل احملاكم واملجالس الدستورية واستقالليتها
مراجعة القضاء ال��دس�ت��وري حكماً أو إل��زام�ي�اً ،م��ن قبل أقلية
ب��رمل��ان �ي��ة ،أو م��ن ق�ب��ل ال �ق �ض��اء ال��ع��ادي ،أو م��ن ق�ب��ل املواطن
م�ب��اش��ر ًة ،ب�ش��أن دس�ت��وري��ة ال�ق��وان�ين ،ال ع�لاق��ة ل��ه باستقاللية
القضاء الدستوري ،إمنا له عالقة بتوسع دائرة عمله وبالتالي
تفعيله .
مراجعة القضاء الدستوري قبل أو بعد نشر القانون ،ليس لها
أثر على استقاللية القضاء الدستوري .أما أثرها على سمو
الدستور فهو محدود ،فاملراجعة قبل نشر القانون ،مفعولها
على سمو الدستور أكبر من املراجعة بعد نشر القانون ،ولكن
بت املراجعة
ليس باملقدار الهام ،ألن القضاء الدستوري ملزم ّ
بعد نشر القانون ضمن مهلة قصيرة ،ال تتعدى الشهر ،وبالتالي
ال تترك أثراً هاماً على سمو الدستور.
وضع القضاء الدستوري يده على جميع مواد القانون املطعون
في دستوريته ،وليس فقط على املواد املطعون في دستوريتها،
وم�ت��اب�ع��ة ال�ن�ظ��ر ف��ي دس �ت��وري��ة ال �ق��ان��ون ،اذا م��ا ج��رى سحب
املراجعة من قبل الطاعنني ،يقترب من مفهوم التدخل العفوي
للقضاء الدستوري ،وأثره كبير على توسيع دائرة عمل القضاء
الدستوري وتفعيله .ول��ه أث��ر إيجابي على استقاللية القضاء
الدستوري ،ألنه يفسح في املجال أمامه للتدخل في دستورية
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مواد قانونية عفواً دون الطلب من أية جهة ،وهذا يأتي لصالح
إستقاللية احملكمة أو املجلس الدستوري كمؤسسة.
أخ��ذ املجلس ال��دس�ت��وري اللبناني مب�ب��دأ النظر ف��ي دستورية
جميع نصوص القانون املطعون في دستوريته كما اعتمد مبدأ
عدم جواز سحب مراجعة الطعن في دستورية قانون ،وذلك في
ق��راره رقم  95/2تاريخ  ،1995/2/25حيث اعتبر أن احلق
مبراجعة املجلس الدستوري حق دستوري له صفة عامة وليس
له طبيعة اخلصومة الشخصية ،فاملداعاة الناشئة عن تكليف
دستوري ،غير قابلة للرجوع عنها بعد تسجيلها القانوني لدى
املجلس الدستوري.
 - 4نشر مخالفة القاضي الدستوري مع احليثيات املبنية عليها،
يشكل عام ً
ال إيجابياً في تعزيز استقاللية القاضي والقضاء
الدستوري ،ألن الرأي العام ،وحتديداً املعنيني باألمر ،يطلعون
على حيثيات القرار وحيثيات املخالفة ويقارنون فيما بينها،
ويحددون ما هو صحيح وما هو خاطئ فيها ،ويتخذون بالتالي
موقفاً من الذين اتخذوا القرار والذين خالفوه .وه��ذا يحمل
القاضي الدستوري على ممارسة مهامه مبوضوعية وجترد،
وحتمل مسؤوليته كاملة ،بينما ع��دم نشر املخالفة ي��ؤدي إلى
ضياع املسؤولية الشخصية ويفسح في املجال أم��ام الضغوط
اخلارجية التي تؤثر سلباً على استقاللية القضاء الدستوري.
نصت التعديالت التي أدخلت إلى قانون إنشاء املجلس الدستوري
اللبناني على احلق بنشر املخالفة فعززت إستقالليته.
 - 5إحاطة إسم العضو املقرر في ملف الطعن ،وامل��داوالت التخاذ
ال �ق��رار ،ب��ال�س��ري��ة ال�ت��ام��ة ،ع��ام��ل م�س��اع��د ع�ل��ى م�ن��ع الضغوط
اخلارجية على أعضاء احملاكم واملجالس الدستورية ،وحتصني
استقاللية القضاء الدستوري .ومفعول السرية يجب ان يستمر
لفترة طويلة نسبياً ال يعود بعدها أثر للسرية على استقاللية
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القضاء الدستوري .في املجلس الدستوري اللبناني ال تسجل
امل��داوالت التي ت��ؤدي إلى اتخاذ القرار ،أما تقارير املقررين،
فتحاط بسرية تامة.
 - 6ح��دود تدخل القضاء الدستوري في تقييم املش ّرع :إستقاللية
ال�ق�ض��اء ال��دس �ت��وري ال جت�ي��ز ل��ه إن�ت�ه��اك إس�ت�ق�لال�ي��ة السلطة
اإلش�ت��راع�ي��ة واحل�ل��ول مكانها .فصالحية القضاء الدستوري
ليست عامة في التقييم والتقرير كما هي صالحية البرملان،
وليس من اختصاصه النظر فيما إذا كانت الوسائل املعتمدة
في قانون ما تؤدي إلى حتقيق األهداف املتوخاة .فليس للقضاء
الدستوري احلكم على األهداف والوسائل التي يدخل حتديدها
حصراً في اختصاص البرملان ،إال إذا كان هناك خطأ فادح في
التقدير ،إمنا على القضاء الدستوري النظر في مدى تطابق
نصوص القانون مع الدستور .غير أن القضاء الدستوري ،في
معرض النظر في دستورية القوانني ،ينشئ قواعد تلزم املش ّرع
التق ّيد بها ،أو ترشده إلى وضع التشريع الذي ال يتعارض مع
الدستور ،وهذا ما يجعله شريكاً في التشريع.
3
إستقاللية القضاء الدستوري في التحصني الذاتي
ال ميكن الفصل بني التحصني الذاتي الستقاللية القاضي الدستوري
والنص القانوني الذي يرعى هذه االستقاللية ،ففي غياب النص الذي يحمي
هذه االستقاللية يبقى القاضي الدستوري معرضاً لتأثير العوامل اخلارجية
التي تسيء إلى النزاهة واالستقامة ،غير أن حتصني االستقاللية في النصوص
القانونية شرط أساسي ولكنه غير ٍ
كاف .فعلى القاضي الدستوري أن يحصن
نفسه ذاتياً لكي يصبح للنص الذي يحصنه فاعلية.
إن حتصني اإلستقاللية الذاتي يتطلب من القاضي الدستوري وضع
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العالقة مع السياسيني جانباً ،حتى أولئك الذين كانوا وراء وصوله إلى احملكمة
أو املجلس الدستوري ،على أساس أن وجوده في املوقع الذي هو فيه نتج عن
الكفايات التي يتمتع بها ،وعن الثقة بشخصه ،وعليه أن يكون على مستوى
هذه الثقة ويؤكد بأدائه انه ميتلك الكفايات املطلوبة .فعليه أن يرضي ضميره
وال يأبه بإرضاء أي فريق سياسي ،فمهمته احلفاظ على حرمة الدستور وهي
أسمى املهام في الدولة ،وعليه أن يسمو بأدائه إلى مستوى هذه املهمة التي
يتوقف عليها أداء املؤسسات الدستورية واإلنتظام العام.
إرض ��اء ال�س�ي��اس�ي�ين ع�ل��ى ح �س��اب ال��دس �ت��ور ن�ح��ر ل�ل��دس�ت��ور وجرمية
يرتكبها القاضي الدستوري .وإذا كان القانون ال يجيز محاسبته على قرار
اتخذه ،فحكم الرأي العام املتنور يبقى له أثر كبير على النظرة إلى من أساء
األمانة.
عملية التحصني الذاتي تتأثر بالتركيبة السياسية في الدولة وبطبيعة
العالقات التي حتكم النظام السياسي .ففي الدول التي تتحكم بأداء مؤسساتها
الدستورية أمناط العالقات التقليدية ،وذهنية اإلستئثار بالسلطة والهيمنة،
تكون عملية التحصني الذاتي للقاضي الدستوري أصعب من التحصني الذاتي
في دول حتكم العالقات السياسية فيها قيم الدميقراطية في ظل رأي عام
متابع ومستنير.
< < <
تبقى إستقاللية القضاء الدستوري على أهميتها ،محدودة الفاعلية،
اذا لم تقترن بإفساح املجال امام احملاكم واملجالس الدستورية ملمارسة مهامها
في النظر في دستورية القوانني .من هنا ضرورة البحث في التوسع في منح
حق مراجعة القضاء الدستوري ،وإمكانية التدخل تلقائياً صوناً للدستور.

الباب الرابع
أعمال ونشاطات املجلس الدستوري
2010 - 2009
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1

اعضاء املجلس الدستوري املنتخبون في جلسة الهيئة العامة للمجلس
النيابي املنعقدة اخلميس :2008/12/18
احمد تقي الدين ،طارق زي��اده ،انطوان مس ّره ،انطوان خير ،زغلول
عطيه.
نق ً
ال عن احلياة النيابية ،املجلد السبعون ،اذار/م��ارس  ،2009ص
.228
واالعضاء اخلمسة الذين عينتهم احلكومة في جلسة :2009/5/26
عصام سليمان ،صالح مخيبر ،اسعد دياب ،سهيل عبد الصمد ،وتوفيق سوبره
(مرسوم رقم  2105تاريخ .)2009/5/30
< < <
ادى االعضاء اليمني القانونية امام فخامة رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان في  .2009/6/5جاء في كلمة رئيس اجلمهورية:
«على عضو املجلس الدستوري ان يكون جاحداً ،بعيداً عن الوالءات،
وان مي��ارس مهامه السامية ف��ي ص��ون ال��دس�ت��ور بضمير ح��ي وجت��رد وعلم
وفير.
«ان اآلم ��ال م�ع�ق��ودة عليكم ك��ي ي�س��ود ال �ق��ان��ون ،ف��ان�ت��م اع�ل��ى سلطة
قضائية في البالد ،فكونوا رجال قانون وفي الوقت نفسه رجال حكمة وجترد
في تطبيقه».
< < <
انتخب اعضاء املجلس الدستوري الهيئة اجلديدة ظهر  2009/6/5في
املقر الرئيسي في احل��دت (بولفار كميل شمعون) .واعلن رئيس السن القاضي
ط��ارق زي��اده« :ان املجلس الدستوري انتخب عصام سليمان رئيساً وزي��ادة نائباً
575
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للرئيس والوزير السابق اسعد دياب اميناً للسر والقاضي سهيل عبدالصمد عضواً

في مكتب املجلس».
بعد اعالن النتائج قال رئيس املجلس الدستوري عصام سليمان« :ان
املجلس الدستوري اذ يعقد جلسته االولى ،يود ان يعلن تصميمه على التصرف
كحام للدستور واحلق والعدالة في لبنان ،موطداً النفس على ان يكون مستق ً
ال
ومتجرداً وأميناً ومخلصاً في اعماله وتصرفاته ومهماته ،وفق مبدأ املساواة
امام القانون والقسم القانوني ،واضعاً نصب عينيه املسؤولية الكبرى امللقاة
على عاتقه ،بغية ترسيخ الثقة به وباملؤسسات الدستورية .انها امانة غالية
تشكل حافزاً قوياً على جبه التحديات والصعوبات».
وكان امني السر لدى املجلس سابقاً القاضي سامي يونس القى كلمة
رحب فيها بالهيئة اجلديدة (كلمته في الصفحات التالية).
< < <
عني القاضي محمد بسام توفيق مرتضى عضواً في املجلس الدستوري
(مركز شاغر) ،وذلك للمدة املتبقية من والية املجلس احلالي املعينّ مبوجب
امل ��رس ��وم رق ��م  2105ت��اري��خ ( 2009/5/30م ��رس ��وم رق ��م  3749تاريخ
 ،2010/4/13اجلريدة الرسمية ،عدد  19تاريخ .)2010/4/22

كلمة القاضي سامي يونس
امني سر املجلس الدستوري سابق ًا
ترحيب ًا بأعضاء املجلس الدستوري

2

أبلغتنا السلطات الرسمية امس األول قرارات انتخابكم وتعيينكم من
قبل السلطتني التشريعية والتنفيذية أعضاء في املجلس الدستوري.
باسمي واس��م زم�لائ��ي يسعدني ان أهنئكم على ه��ذه الثقة الغالية
التي أولتكم اياها هذه السلطات ،كما يسعدني ان أرحب بكم في هذا الصرح
الدستوري الكبير ،وقد أصبحتم انتم بفضل ما تتمتعون به من كفاءات وصفات
مميزة ،حماة هذا الصرح املدافعني عنه والعاملني على إعالء شأنه.
< < <
كم كنت امتنى ان يكون هذا اللقاء بيننا ّ
نص عليه
مت في وقته وفقاً ملا ّ
قانون املجلس الدستوري ،إال ان الظروف التي نعرف وتعرفون والتي ال مجال
لذكرها حالت دون ذل��ك ،وحتّمت علينا االستمرار بتحمل املسؤولية ،وذلك
وفقاً لنص صريح جاء في املادة الرابعة من قانون النظام الداخلي للمجلس
الدستوري« :عند انتهاء الوالية يستمر األعضاء الذين انتهت واليتهم مبمارسة
أعمالهم إلى حني تعيني بدالء عنهم وحلفهم اليمني».
قمنا مبا ميليه علينا الواجب والضمير ،وأ ّمنا استمرارية هذا املجلس
ادارياً ومالياً ،فأعدنا حتديث املبنى باالتفاق مع مصرف لبنان ،وقمنا بتنظيم
املكتبة بعد ادخال التعديالت الالزمة على قاعتها ،كما طبعنا جميع القرارات
ال �ص��ادرة ع��ن املجلس ال��دس�ت��وري م��ن  2001ولغاية  2005وط � ّورن��ا أجهزة
الكمبيوتر وأعدنا تأهيلها.
م��ن ن��اح�ي��ة أخ��رى حافظنا ع�ل��ى ع�لاق��ة امل�ج�ل��س بالسلطات احمللية
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كافة ،كما استمر املجلس على عالقاته اخلارجية ،فهو عضو عامل في احتاد
املجالس الدستورية العربية وهو عضو عامل في احتاد املجالس الدستورية
الفرونكوفونية ،وقد ثابرنا على تبادل الرسائل واملعلومات القانونية معهم،
وحضرنا وناقشنا املسائل املطروحة كافة على ه��ذه املجالس في املجاالت
املقدم رئيساً الحتاد احملاكم
كافة وانتخب لبنان بشخص ممثله الزميل عفيف
ّ
واملجالس الدستورية العربية للفترة املقررة حفاظاً على حضور لبنان املميز
في العالم.

3
كلمة الدكتور عصام سليمان
رئيس املجلس الدستوري
في ذكرى املرحوم الدكتور أسعد دياب

من سخرية القدر ان جنتمع اليوم في ذكرى رجل كان ألشهر خلت دائم
احلضور ،يعج باحلياة ،يأبى ان تتوقف املسيرة التي خطها لنفسه ،طموحاته
ال حدود لها ،عزميته تتحدى الصعاب وتفتح الطريق أمام التفاؤل مهما كانت
الظلمة حالكة.
< < <
عرفت املرحوم الدكتور أسعد دياب منذ أكثر من ربع قرن من الزمن،
أستاذاً في كلية احلقوق في اجلامعة اللبنانية ،وتوطدت العالقة بيني وبينه
فتحولت الى صداقة ،ترسخت مع الزمن وامتدت الى العائلة ،وازدادت رسوخاً
في األشهر القليلة التي قضاها معنا في املجلس الدستوري ،وكان غالباً ما
يعرج على مكتبي قبل ان يدخل الى مكتبه ،فنتجاذب أطراف احلديث في أمور
شتى ،وك��ان يضفي على اللقاء ج��واً من امل��رح بنكاته احلاضرة على الدوام،
فكان خفيف الظل ،دمث األخالق ،على درجة عالية جداً من التهذيب ،وحسن
التصرف ،واللياقة والطيبة وكرم النفس.
م �س �ي��رة ح �ي��ات��ه ات �س �م��ت ب��ال �ع �ص��ام �ي��ة ،ص �ن��ع ن�ف�س��ه ب�ن�ف�س��ه ،وواجه
الصعوبات ،في كل امل��راح��ل ،بعناد وصبر ،وعزمية ثابتة ،وتصميم ،واضعاً
نصب عينيه األهداف التي قرر بلوغها ،فتسلق القمم ،ولم يستبد به الغرور،
فبقي على تواضعه ،قريباً م��ن ال�ن��اس ال�ع��ادي�ين ،فلم يكن ي��رى ف��ي االنسان
سوى االنسان املجرد من االنتماءات واملراتب ،فبقي وفياً ألصدقائه ،ميد يد
املساعدة ما استطاع الى ذلك سبي ً
ال.
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في املجلس الدستوري بدأنا مسيرة النهوض معاً ،فشارك بفاعلية
مع زمالئه في رسم املسار الذي خطه املجلس لنفسه في انطالقته اجلديدة،
وات�س�م��ت آراؤه بسعة االط�ل�اع ،وع�م��ق امل�ع��رف��ة ،وال��دق��ة ،وامل�ن�ط��ق القانوني
السليم ،وكان شديد احلرص على هيبة املجلس وصدقيته ،وعلى الدور الذي
ينبغي ان يقوم به ،مهما كانت الصعوبات كبيرة .ومن املؤسف انه لم يستطع

اكمال املسيرة ،فعاجله مرض عضال ،غير انه حتدى األلم وحتامل على نفسه
وأبى ان يتغيب عن حضور االجتماع املخصص التخاذ القرارات بشأن الطعون
النيابية ،وك��ان لم مير على خروجه من املستشفى سوى ثالثة أي��ام ،فحضر
وش��ارك في املذاكرة ،ولم يترك ش��اردة وواردة اال وتناولها ب��أدق التفاصيل،
وحتمل املسؤولية كاملة في اتخاذ القرارات .ويوم قمنا بزيارة فخامة رئيس
اجلمهورية لتقدمي التهاني مبناسبة األعياد ،حتامل على نفسه ،وكان املرض
قد بلغ أشده ،فكان أول الواصلني الى مقر املجلس الدستوري ،وذهب معنا،
وك��ان الشحوب ب��ادي�اً على وج�ه��ه ،وف��ي ال�ي��وم نفسه ع��اد ال��ى غرفة العناية
الفائقة في املستشفى .جسده ال��ذي أنهكه امل��رض لم يعد يقوى على حمل
نفسه الكبيرة.
ان معاناة فقيدنا الغالي و ّلدت معاناة لدى زمالئه في املجلس ،نظراً
للمودة التي تربطه بهم ،ومعظمهم عرفوه عن قرب ،منذ زمن بعيد ،ونشأت
بينه وبينهم صداقة .فاأللم في اجلسد و ّلد أملاً في النفوس.
< < <
أيها الصديق والزميل العزيز من قرير العني ،فما حققته في مسيرتك
الطويلة وال��زاخ��رة ،وما نسجته من عالقات صداقة وم��ودة ،يجعلك حاضراً
على الدوام ،ويشكل زاداً لعائلتك الكرمية من بعدك.
أما نحن زمالءك ،فباقون على العهد ،ملتزمون النهج الذي رسمناه
م�ع�اً  ،مهما ك��ا ن��ت ا ل�ت�ح��د ي��ات ك�ب�ي��رة ،وستبقى ف��ي ا ل��ذا ك��رة ،ف��ذ ك��راك فوح
طيب .

كلمة الدكتور عصام سليمان
رئيس املجلس الدستوري
في ذكرى تكرمي القاضي الرئيس ميشال تركيه

4

ل��م أح� َ
�ظ بالتعرف شخصياً على فقيدنا ال�غ��ال��ي ،القاضي الرئيس
ميشال تركيه ،غير أن�ن��ي عرفته م��ن خ�لال أص��دق��اء مشتركني ،وم��ن خالل
مسيرة املجلس الدستوري في مرحلة التأسيس ،التي بدأت في العام ،1994
وكان أحد أبرز املشاركني فيها بإخالص وتضحية واستقامة.
< < <
ان امل�ت��اب��ع الن�ط�لاق��ة امل�ج�ل��س ال��دس �ت��وري األول���ى ،ك��ان ي ��درك حجم
الصعوبات التي كانت تعترضه وسط فوضى في عمل املؤسسات ،في دولة فككت
احلرب أوصالها وعصفت األهواء بها وحتكمت فيها قوى األمر الواقع .فقد
اعتُمد املجلس الدستوري في اتفاق الطائف ومن ثم في الدستور ،كمؤسسة ال
غنى عنها في بناء دولة املؤسسات التي طاملا حلم بها اللبنانيون ،وكان هناك
ه ّوة كبيرة بني الطموح والواقع ،الطموح بإعادة بناء الدولة على أسس حديثة،
بحيث يكون للمجلس الدستوري دور أساسي في ضبط عملية التشريع في
إطار الدستور ،وتصحيح مسار الدميقراطية من خالل االنتخابات ،والواقع
غير امل�لائ��م ،بفعل امل�ن��اخ السياسي السائد ،وامل�م��ارس��ة السياسية اجلانحة
أحياناً عن املسار ال��ذي رسمه الدستور ،واملتفلتة من الضوابط .فاملجلس
الدستوري ج��اء ليسهم في بناء دول��ة املؤسسات في دول��ة لم تتمأسس فيها
السلطة بعد ،على الرغم من وجود املؤسسات.
التحدي الكبير ال��ذي واج��ه املجلس الدستوري في انطالقته األولى
وفي إطار الصالحيات احملدودة املمنوحة له ،هو تقليص املسافة بني الواقع
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واملرجتى ،وتذليل الصعوبات التي اعترضت مسيرته ،وإعادة األمل ببناء دولة
املؤسسات وتطوير جتربة لبنان الدميقراطية ولو باحلد األدن��ى .وقد جابه
فقيدنا الغالي ،مع زمالئه في املجلس الدستوري ،التحدي ،وكان مصمماً على
إجناح املهمة املوكولة الى املجلس ،فواجه الصعوبات بشجاعة وحكمة ومثابرة
ورأي سديد ،وكان مطمئناً لسالمة أدائه ،مرتاح الضمير ،غير آبه باحلمالت
تشن على املجلس الدستوري بني احلني واآلخر ،فاستحق اإلعجاب
التي كانت
ّ
والتقدير والتكرمي.
إن أفضل تكرمي لفقيدنا الغالي هو التزام النهج الذي سار عليه ،والقيم
التي آمن بها ،وقد آلينا على أنفسنا في املجلس الدستوري ،يوم تسلمنا مهامنا
في اخلامس من حزيران من العام املنصرم ،أخذ العبر من التجارب ،جتاربنا
وجت��ارب اآلخ��ري��ن ،والعمل من أج��ل تعزيز دور ه��ذا املجلس ،وذل��ك مبمارسة
صالحياتنا باستقاللية تامة عن مختلف السلطات ،والوقوف على مسافة واحدة
من مختلف األطراف السياسية ،مع األمل بتحقيق التوافق فيما بينها ،في إطار
نص عليها الدستور ،والتي جاءت نتيجة
االلتزام باملبادئ والقواعد واآلليات التي ّ
وفاق وطني .فقراراتنا لم ولن تتأ ّثر بالظروف السياسية ،فهي مبن ّية على حيثيات
قانونية وليس على حيثيات سياسية ،وان كان لهذه ال�ق��رارات م��ردود سياسي
ينبغي القبول به ،كونها صادرة عن مرجعية دستورية موثوقة.
< < <
فلتسترح نفس فقيدنا الغالي وتطمئن في عليائها ،ولتفتخر عائلته
باملسار ال��ذي رسمه لنفسه فجعله مثاالً يقتدى به .والعهد أن نبقى أوفياء
للمبادئ التي نذر نفسه من أجلها ،وللقيم التي آمن بها وجعلها نهج حياة.

مكتبة املجلس الدستوري
املتخصصة حول القضاء الدستوري

5

مكتبة املجلس الدستوري هي مكتبة متخصصة في القضاء الدستوري.

يتم تزويدها مبجموعات حديثة حول القضاء الدستوري واجتهادات احملاكم
واملجالس الدستورية العربية والعاملية.

ويتم تيومي املكتبة بشكل مستمر بأفضل املراجع لبنان ًيا وعرب ًيا ودول ًيا

من خ�لال التواصل مع املجالس الدستورية في العالم واالط�لاع على كبرى
املراجع العاملية.

تخصصها في القضاء الدستوري
تُوفر مكتبة املجلس الدستوري في
ّ
مرجعية ض��روري��ة ومه ّمة ألع�ض��اء املجلس ال��دس�ت��وري وللباحثني والطالب
واملهتمني في ما يسمى الكتلة الدستورية  bloc de constitutionnalitéالتي
ال تنحصر في التنظيم الدستوري العام ،بل تشمل كل القوانني دون استثناء

في مدى انسجامها أو تعارضها مع القواعد واملبادئ الدستورية واملبادئ التي
لها قيمة دستورية وقيم تأسيسية تعلو على نص ّية الدستور.
< < <

بني املجموعات املتوافرة في مكتبة املجلس الدستوري املتخصصة في
القضاء الدستوري ،فض ً
ال عن منشورات املجلس الدستوري في لبنان:
احملاكم الدستورية العربية ،بخاصة منشورات احملاكم الدستورية

العليا في مصر ،اجلزائر ،املغرب ،تونس...

م �ج �ل��ة احت� ��اد احمل ��اك ��م وامل��ج��ال��س ال��دس��ت��وري��ة ال �ع��رب �ي��ة :الرقابة

الدستورية

دليل احملاكم واملجالس الدستورية العربية.
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Revue française de droit constitutionnel, de 1990 à 2010.

Bulletin de jurisprudence constitutionnelle, publié par la Commission de Venise, depuis 1998.

Les Cahiers du Conseil constitutionnel français, depuis 1996.

Revue de droit public et de la science politique en France et à l’étranger,
depuis 2000.

Pascal Jan, La saisine du Conseil constitutionnel, Paris, LGDJ, 1999.
Les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme.
Collections de CD Banque de données :

CODICES, Centre sur la justice constitutionnelle.

ACCPUF, Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage
du français.

< < <
 شرط احلصول على،مكتبة املجلس الدستوري هي مفتوحة للباحثني
.اذن مسبق ودون امكانية االستعارة للخارج
.تتولى االشراف على ادارة املكتبة السيدة ريتا سعادة

موقع املجلس الدستوري على الشبكة

6

ccliban.com
conseilconstitutionnelliban.com

موقع املجلس الدستوري على الشبكة الذي هو قيد التصميم والتطوير،
يتضمن تاريخ املجلس وعضويته وقراراته والدراسات حول القضاء الدستوري
واعمال املجلس ومنشوراته.
سهولة مداخل املوقع وبعض الترجمات ال��ى الفرنسية واالنكليزية
والتيومي املستمر تسمح بالوصول الى املعلومات واالستفادة.
يتولى ادارة املوقع باشراف املجلس الدستوري السيد شربل شلهوب.
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مؤمتر احتاد احملاكم واملجالس الدستورية العربية
في بيروت سنة 2011

7

يستضيف املجلس الدستوري اللبناني في النصف الثاني من آذار/
م��ارس  2011اع�م��ال مجلس احت��اد احمل��اك��م وامل�ج��ال��س ال��دس�ت��وري��ة العربية
وامللتقى العلمي.
ورد الى املجلس الكتاب التالي في  2010/1/27من رئيس احملكمة
الدستورية العليا في مصر ورئيس احتاد احملاكم واملجالس الدستورية العربية،
الدكتور فاروق احمد سلطان:
«وإذ اثمن هذا اجلهد الرفيع وهذه االستضافة الكرمية التي تتيح لنا
االلتقاء على أرض لبنان الشقيق ،أتشرف بأن أبلغكم مبوافقتنا على قبول
هذه الدعوة .وقد قمت من جانبي بتكليف السيد املستشار أمني عام االحتاد
إلبالغ دول االحتاد بهذه الدعوة ،مع التفضل باملوافقة على ان يكون االجتماع
في النصف الثاني من شهر آذار (مارس) من عام  2011تنفي ًذا لقرار مجلس
االحتاد في هذا الشأن بدور انعقاده السابق».
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القانون رقم 250
الصادر بتاريخ 1993/7/14

املعدل بالقانون رقم  305الصادر بتاريخ ( 1994/3/21الغي مبوجب
القانون رقم  150الصادر بتاريخ .)1999/10/30
املعدل بالقانون رقم  150الصادر بتاريخ .1999/10/30
املع ّدل بالقانون رقم  650الصادر بتاريخ .2005/2/4
امل�ع��دل بالقانون ال�ص��ادر بتاريخ  2006/6/9املنشور ف��ي اجلريدة
ال��رس�م�ي��ة ب��ال�ع��دد  30ت��اري��خ  2006/6/12تطبيقاً ألح �ك��ام امل ��ادة  57من
الدستور(الغي مبوجب القانون رقم  43الصادر بتاريخ .)2008/11/3
املع ّدل بالقانون رقم  43الصادر بتاريخ .2008/11/3
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس اجلمهورية القانون التالي نصه:
املادة األولى اجلديدة:
تنفيذاً الح�ك��ام امل��ادة  19م��ن ال��دس�ت��ور ،ينشأ مجلس يسمى املجلس
الدستوري مهمته مراقبة دستورية القوانني وسائر النصوص التي لها قوة القانون
والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن االنتخابات الرئاسية والنيابية.
املجلس الدستوري هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية.
ع ّدلت مبوجب القانون رقم  1999/150تاريخ .1999/10/30

الفصل األول

تـأليف املجلس الدستوري
املادة الثانية اجلديدة:
يتألف املجلس الدستوري من عشرة أعضاء.
يعني مجلس ال�ن��واب نصف ه��ؤالء االع�ض��اء باالكثرية املطلقة
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من عدد االعضاء ال��ذي يتألف منه قانونـاً في ال��دورة االولى
وباالكثرية النسبية مـن اصـوات املقترعني في ال��دورة الثانية،
واذا تساوت االصوات فاالكبر سـناً يعتبر منتخباً.
ويعني مجلس الوزراء النصف اآلخر بأكثرية ثلثي عدد اعضاء
احلكومة.
ع ّدلت مبوجب القانون رقم  1999/150تاريخ .1999/10/30
املادة الثالثة اجلديدة :
يتم اختيار أعضاء املجلس الدستوري وفقاً ملا يلي:
 - 1عشرة أعضاء من بني قضاة الشرف الذين مارسوا القضاء العدلي
أو االداري أو املالي مل ّدة  25سنة على األقل ،أو من بني أساتذة
التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون أو العلوم
السياسية أو االدارية م ّدة  25سنة على األقل ،أو من بني احملامني
الذين مارسوا مهنة احملاماة م ّدة  25سنة على األقل.
 - 2يشترط في عضو املجلس الدستوري:
أ  -أن ي�ك��ون لبنانياً منذ عشر س�ن��وات على األق��ل متمتعاً
بحقوقه املدنية وغ�ي��ر محكوم عليه بجناية أو جنحة
شائنة.
ب  -أن ال يقل عمره ع��ن اخلمسني سنة وال يزيد ع��ن أربع
وسبعني سنة.
ج  -على من يرغب في ان يكون عضوا في املجلس الدستوري
وتتوافر فيه شروط العضوية ان يقدم ترشيحه مبوجب
تصريح يرفق به سيرته الذاتية املفصلة ويودعه لدى قلم
املجلس الدستوري لقاء ايصال.
د  -تبدأ مهلة تقدمي الترشيح تسعني يوما قبل موعد انتهاء
والية احد أعضاء املجلس الدستوري وتنتهي بعد ثالثني
يوما على بدئها .تكون مهلة تقدمي الترشيح ف��ي حال
شغور مركز أحد االعضاء عشرة أي��ام من تاريخ اعالن
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نشر شغور املركز في اجلريدة الرسمية.
هـ  -حت ��ال ت �ص��ري �ح��ات ال �ت��رش �ي��ح ال �ت��ي ق��دم��ت ف��ي السابق
واملستوفية الشروط املنصوص عليها في ه��ذا القانون
إلى املجلس الدستوري.
تق ّدم تصريحات الترشيح اجلديدة إلى عضوية املجلس
الدستوري خالل مهلة اسبوعني تبدأ بالسريان اعتبارا
من تاريخ العمل بهذا القانون.
على قلم املجلس الدستوري ان يطلب امللف الشخصي
للمرشحني من االدارات أو املؤسسات التي عملوا فيها
وعلى هذه اجلهات ان جتيب الطلب فورا ،وان يحيل إلى
األمانة العامة لكل من مجلس النواب ومجلس الوزراء
الئحة بأسماء األشخاص الذين تقدموا بترشيحهم إلى
املجلس ال��دس�ت��وري مرفقة باملستندات املطلوبة وذلك
خالل  48ساعة من تاريخ انتهاء مهلة الترشيح
و  -عند نهاية ال�س��ت س�ن��وات احمل ��ددة ل��والي��ة عضو املجلس
الدستوري أو عند سقوط العضوية بالقرعة ،يحق للعضو
من غير اساتذة التعليم العالي العاملني في القطاع العام
وكل من يخضع ألحكام قانون الوظيفة العامة تعويض يعادل
ب��دل شهرين ع��ن ك��ل سنة خدمة ف��ي املجلس الدستوري
ويحسب على اساس مخصصات الشهر األخير .يدفع هذا
التعويض كامال للعضو أو لورثته اذا لم يكمل واليته لسبب
العجز الصحي املثبت وفقا لألصول أو لسبب الوفاة.
يفقد العضو هذه احلقوق في حال االستقالة.أما اساتذة
التعليم العالي في القطاع العام و األعضاء اخلاضعون
ألحكام قانون الوظيفة العامة ،فيعتبرون بحكم املنتدبني
وي �ع��ودون إل��ى مم��ارس��ة عملهم ف��ي اجلامعة عند انتهاء
عضويتهم في املجلس الدستوري وحتسب لهم فترة عملهم
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مبثابة خدمة فعلية ويحتفظون بحقهم في التدرج وذلك
مع التقيد بأنظمة التقاعد والصرف من اخلدمة.
ع ّدلت مبوجب القانون رقم  2008/43تاريخ .2008/11/3
املادة الرابعة اجلديدة:
مدة والية أعضاء املجلس الدستوري ست سنوات ،غير قابلة
للتجديد ،وال يجـوز اختصار مدة والية أي منهم.
يبدأ احتساب هذه املدة من تاريخ قسم اليمني من قبل جميع
االعضاء.
في حال شغور مركز احد االعضاء بسبب االستقالة أو العجز
ال�ص�ح��ي أو ال��وف��اة أو ألي س�ب��ب آخ��ر يعلن امل�ج�ل��س حصول
الشغور وانهاء الوالية وفقاً لالصول ويبلغ رئيس املجلس ذلك
خالل اسبوع إلى املرجع الذي اختار العضو الذي شغر مركزه
الخذ العلم وتعيني عضو بديل.
يعني هذا املرجع العضو البديل خالل شهر من تاريخ اخذ العلم
بالطريقة ذاتها التي عني بها العضو االصيل وللمدة املتبقية من
واليته.
ال تطبق على العضو ال�ب��دي��ل ق��اع��دة ع��دم التمديد اذا ك��ان��ت املدة
املتبقية من والية العضو االصيل تقل عن سنتني .ويعتبر التغيب عن حضور
ثالث جلسات متتالية بدون عذر مشروع مبثابة االستقالة.
ع ّدلت مبوجب القانون رقم  1999/150تاريخ .1999/10/30
«خالفاً للمادة  4من القانون رقم  250تاريخ  ،1993/7/14تنتهي
والية نصف اعضاء هيئة املجلس الدستوري املعينة بعد صدور هذا القانون،
بعد ثالث سنوات من تاريخ قسم اليمني جلميع أعضاء املجلس الدستوري،
ويجري اختيار هؤالء بالقرعة ويعني خمسة أعضاء بدال عنهم ملدة ست سنوات
من قبل املرجع الذي اختار األعضاء الذين سقطت عضويتهم بالقرعة وفقا
ألصول التعيني املنصوص عليها في القانون».
وقد أضيفت الفقرة املذكورة أعاله مبوجب القانون رقم 2008/43
تاريخ .)2008/11/3
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املادة اخلامسة اجلديدة:
يقسم أعضاء املجلس الدستوري قبـل مباشرة مهامهم ،أمـام رئيس
اجلمهورية ،خالل مهلة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتمال تعيينهم،
اليمني اآلتية:
«أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي في املجلس الدستوري بكل أمانة
وجت��رد واخ�ل�اص متقيدا بأحكام ال��دس�ت��ور وأن أح��رص على س��ر املذاكرة،
احلرص املطلق».
ع ّدلت مبوجب القانون رقم  1999/150تاريخ .1999/10/30
املادة السادسة اجلديدة:
بعد اداء اليمني يجتمع اعضاء املجلس الدستوري بدعوة من رئيس
السن أو بطلب ثالثة منهم عند االق�ت�ض��اء ،وينتخبون م��ن بينهم باالقتراع
السري رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد وذلك
بالغالبية املطلقة من عدد اعضاء املجلس في الدورة االولى وباالكثرية النسبية
في الدورة الثانية وفي حال تعادل االصوات يعتبر منتخباً االكبر سناً.
ع ّدلت مبوجب القانون رقم  1999/150تاريخ .1999/10/30
«ام��ا بالنسبة لألعضاء ال��ذي��ن تقل م � ّدة واليتهم املتبقية ع��ن ثالث
سنوات فيكون انتخاب احدهم ملركز من املراكز املذكورة في الفقرة االولى
ملدة تنتهي حكماً عند انتهاء واليته».
وقد أضيفت الفقرة املذكورة اعاله مبوجب القانون رقم  650تاريخ
:2005/2/4
املادة السابعة:
ال يجوز اجلمع بني عضوية املجلس الدستوري والوزارة أو النيابة أو
أية هيئة رسمية اخرى أو أية وظيفة عامة مهما كانت.
املادة الثامنـة اجلديدة:
يحظر على اعضاء املجلس الدستوري اثناء توليهم مهماتهم في هذا
املجلس ممارسة أي عمل آخر عام أو خاص باستثناء حضور املؤمترات الدولية
والتعليم اجلامعي.
كل عضو يخالف ذلك يعتبر مستقي ً
ال حكماً وللمجلس الدستوري
-
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ان يعلن هذه االستقالة بقرار منه يتخذ باكثرية سبعة اعضاء.
وتطبق في هذه احلال االصول املنصوص عنها في املادة الرابعة
اجلديدة من هذا القانون.
واذا كان العضو من احملامني العاملني تعلق عضويته حكماً وينقطع
عن ممارسة مهنة احملاماة طيلة مدة عضويته في املجلس.
ع ّدلت مبوجب القانون رقم  1999/150تاريخ .1999/10/30
املادة التاسعة:
ال يحق ألعضاء املجلس الدستوري ،خالل مدة عضويتهم ،إبداء الرأي
وامل�ش��ورة أو إعطاء االستشارات والفتاوى في األم��ور التي ميكن أن تعرض
عليهم وهم مقيدون مبوجب التحفظ وبسرية املذاكرة في عملهم.
املادة العاشرة:
ي��رت��دي أع �ض��اء امل�ج�ل��س ال��دس �ت��وري أث �ن��اء اجل�ل�س��ات العلنية و في
املناسبات الرسمية رداء يعني شكله في النظام الداخلي للمجلس الدستوري.

الفصــل الثـانـي

األصول اإلجرائية لدى املجلس
املادة احلادية عشرة:
يجتمع املجلس الدستوري ،بناء على دعوة من رئيسه أو من نائبه في
حـال غيابه في احلاالت املنصوص عليها في هذا القانون ،ويتم تبليغ موعد
اجللسة بالطرق االدارية.
كما يجتمع املجلس استثنائياً بناء لطلب ثالثة من أعضائه.
وال يعتبر املجلس منعقدا بصورة أصولية إال بحضور ثمانية أعضاء
على األقل.
املادة الثانية عشرة اجلديدة:
تتخذ قرارات املجلس الدستوري بأكثرية سبعة أعضاء على األقل في
املراجعات املتعلقة بالرقابة على دستورية القوانني وفي النزاعات والطعون
الناشئة عن االنتخابات النيابية.
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توقع القرارات من الرئيس ومن جميع األعضاء احلاضرين ويسجل
العضو أو األعضاء املخالفون مخالفتهم في ذيل القرار ويوقعون عليها وتعتبر
املخالفة جزءاً ال يتجزأ منه وتنشر وتبلغ معه.
ع ّدلت مبوجب القانون رقم  2008/43تاريخ .2008/11/3
املادة الثالثة عشرة:
تتمتع القرارات الصادرة عن املجلس الدستوري بقوة القضية احملكمة
وهي ملزمة جلميع السلطات العامة وللمراجع القضائية واإلدارية.
إن ق��رارات املجلس الدستوري مبرمة وال تقبل أي طريق من طرق
املراجعة العادية أو غير العادية.
املادة الرابعة عشرة:
تبلـغ قرارات املجلس الدستوري وجميع األعمال الصادرة عنه إلى كل
من رئيس اجلمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والى املراجع
املختصة بالطرق اإلدارية وفقا لألصول التي يحددها النظام الداخلي.
املادة اخلامسة عشرة:
يؤمن األع�م��ال القلمية واإلداري��ة في املجلس الدستوري مساعدون
قضائيون أو مساعدون قانونيون ينتدبون لهذه الغاية من قبل وزي��ر العدل
ويختار رئيس املجلس من بينهم رئيس القلم وحتدد تعويضاتهم مبرسوم يتخذ
		
بناء على اقتراح وزير العدل.
املادة السادسة عشرة:
تعفى من الرسوم ،أياً كانت ،املراجعات املقدمـة إلى املجلس الدستوري
وسائر االستدعاءات واملستندات املتعلقة بها.
املادة السابعة عشرة:
يعد املجلس الدستوري نظامه الداخلي الذي يتضمن ،باإلضافة إلى
املواضيع املنصوص عنها في بعض مواد هذا القانون ،القواعد واألصول التي
يخضـع لها سير العمل لديه تنفيذا الحكام هذا القانون.
يجب أن يقترن النظام الداخلي مبوافقة مجلس ال��وزراء وأن يصدر
عن مجلس النواب مبوجب قانون.
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الفصل الثـالث

في الرقابة على دستورية القوانني
املادة الثامنة عشرة:
ي�ت��ول��ى امل�ج�ل��س ال��دس �ت��وري ال��رق��اب��ة ع�ل��ى دس�ت��وري��ة ال�ق��وان�ين وسائر
النصوص التي لها قوة القانون.
خ�لاف�اً ألي ن��ص مغاير ،ال ي�ج��وز ألي م��رج��ع قضائي أن ي�ق��وم بهذه
الرقابة مباشرة عن طريق الطعن أو بصورة غير مباشرة عن طريق الدفـع
مبخالفة الدستور أو مخالفـة مبدأ تسلسل القواعد والنصوص.
املادة التاسعة عشرة:
لكل من رئيس اجلمهورية ورئيس مجلس النواب و رئيس مجلس الـوزراء
ولعشرة أعضاء من مجلس النواب على األقل مراجعة املجلس الدستوري في
ما يتعلق مبراقبة دستورية القوانني.
لرؤساء الطوائف املعترف بها قانوناً حق املراجعة في ما يتعلــق حصرا
باألحوال الشخصية وحرية املعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم
الديني.
تقدم املراجعة من قبل املرجع املختص إلى رئاسة املجلس الدستوري
خ�لال مهلة خمسة عشر ي��وم�اً تلي نشر ال�ق��ان��ون ف��ي اجل��ري��دة الرسمية أو
في إح��دى وسائــل النشر الرسمية األخ��رى املعتمدة قانونا ،حتت طائلة رد
املراجعة شك ً
ال.
املادة العشرون:
فور تسجيل املراجعـة في قلم املجلس ،يدعـو الرئيس ،أو نائبه في حال
غيابه ،املجلس فورا لدرس ما إذا كان يقتضي تعليق مفعول النص موضوع
املراجعة.
ينشر قرار التعليق في اجلريدة الرسمية.
يقوم الرئيس بتبليغ نسخة عن املراجعـة إلى أعضاء املجلس ويعني
مقررا من األعضاء.
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على املقـرر إن يضع تقريره ويقدمه إلى املجلس خالل مهلة أقصاها
 10أيام من تاريخ إبالغه قرار تعيينه.
املادة احلادية والعشرون اجلديدة:
عند انتهاء املقرر من وض��ع تقريره يحيله إل��ى رئيس املجلس الذي
يبلغ االعضاء نسخاً عنه ويدعوهم خالل خمسة ايام للتداول في جلسة تبقى
مفتوحة إلى ان يصدر القرار.
يصدر القرار في غرفة املذاكرة مبهلة اقصاها خمسة عشر
يوماً من تاريخ موعد اجللسة.
اذا لم يصدر القرار ضمن املهلة املذكورة يعتبر النص موضوع
املراجعة مقبوالً.
ع ّدلت مبوجب القانون رقم  1999/150تاريخ .1999/10/30
املادة الثانية والعشرون:
يعلن املجلس الدستوري في قراره إن القانـون مطابق أو مخالف كلياً
أو جزئياً للدستور.
إذا قرر املجلس الدستوري إن النص موضوع املراجعة مشوب كليا أو
جزئيا بعيب عدم الدستورية فانه يقضي بإبطاله كليا أو جزئيا بقرار معلل
يرسـم حدود البطالن.
إن النص الذي تقرر بطالنه يعتبر ،في حـدود قرار املجلس ،كأنه لم
يصدر وال يجوز ألي كان التذرع به.

الفصل الــرابـع

في النزاعات والطعون الناشئة عن االنتخابات
الرئاسية والنيابيـة
املادة الثالثة والعشرون اجلديدة:
يتولى املجلس الدستوري الفصل في صحة انتخابات رئاسة اجلمهوريـة
ورئاسة مجلس النواب والبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها ،وذلك بطلب
من ثلث األعضاء الذي يتألف منهم مجلس النواب قانوناً ،على األقل.
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ويجب ان يكون استدعاء الطعن موقعاً منهم شخصياً وان يقدم إلى
رئاسة املجلس الدستوري خالل مهلة اربع وعشرين ساعة تلي اعالن النتائج
حتت طائلة رده شك ً
ال.
يتخذ ال �ق��رار ف��ي غ��رف��ة امل��ذاك��رة ف��ي كلتي احل��ال�ت�ين باكثرية
سبعة اعضاء على االقل في الدورة االولى وفي حال تعذر هذه
االكثرية يكتفي باالكثرية املطلقة من اعضاء املجلس.
يصدر القرار مبهلة اقصاها ثالثة ايام من تاريخ ورود املراجعة
ويبقى مجلس النواب منعقداً كهيئة انتخابية حلني صدور قرار
املجلس الدستوري.
ع ّدلت مبوجب القانون رقم  1999/150تاريخ .1999/10/30
املادة الرابعة والعشرون اجلديدة:
يتولى املجلس الدستوري الفصل في صحة نيابة نائب منتخب والنظر
في النزاعات والطعون الناشئة عن انتخابات أعضاء مجلس النواب وذلك
مبوجب طلب يقدمـه املرشح اخلاسـر في الدائرة االنتخابيــة نفسها إلى رئاسة
املجلس الدستوري في مهلــة أقصاها ثالثون يوما تلي تاريـخ إع�لان نتائـج
االنتخاب اصوالً في دائرته حتت طائلة رد الطلب شك ً
ال.
ع ّدلت مبوجب القانون رقم  1999/150تاريخ .1999/10/30
املادة اخلامسة والعشرون:
يقدم الطعن في صحة النيابة مبوجب استدعاء يسجل في قلـم املجلس
الدستوري ،يذكر فيه اسم املعترض وصفته والدائرة االنتخابية التي ترشح
فيهـا واسـم املعترض على صحة انتخابـه واألس�ب��اب التي ت��ؤدي إل��ى إبطال
االنتخاب وترفق بالطعن الوثائق واملستندات التي تؤيد صحة الطعن.
املادة السادسة والعشرون:
ال يوقف الطعن نتيجة االنتخاب ،ويعتبر املنتخب نائبا وميارس جميع
حقوق النيابة منذ إعالن نتيجة االنتخابات.
املادة السابعة والعشرون:
يبلغ االعتراض بالطرق اإلداري��ة إلى رئيس املجلـس النيابي ووزارة
الداخلية كما يبلغ االعتراض مع نسخ عن مستنداته إلى املطعون بصحة نيابته
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الذي له ،خالل مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه ،أن يقدم مالحظاته
ودفاعـه مع املستندات التي في حوزته.
لكل من الطاعن واملطعون بنيابته أن يستعني مبحام واحـد أمام املجلس
الدستوري.
املادة الثامنة والعشرون:
ع�ل��ى وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ت��زوي��د امل�ج�ل��س ال��دس �ت��وري بجميع احملاضر
وامل �س �ت �ن��دات وامل �ع �ل��وم��ات امل �ت��واف��رة ل��دي�ه��ا لتمكينه م��ن إج���راء التحقيقات
الالزمة.
املادة التاسعة والعشرون اجلديدة:
يكلف رئيس املجلس الدستوري أحد اعضائه إعداد تقرير عن الطعن
املقـدم ويفوض إليه إجراء التحقيقات الالزمة ،ويتمتـع العضو املقـرر بأوسع
الصالحيات وله بنوع خاص طلب املستندات الرسمية وغيرها واستماع الشهود
واستدعاء من يراه مناسبا الستجوابه حول ظروف الطعن.
 على العضو املقرر ان يضع تقريره خ�لال مهلة ثالثة اشهر علىاالكثر من تكليفه ويحيله إلى رئاسة املجلس الدستوري.
ع ّدلت مبوجب القانون رقم  1999/150تاريخ .1999/10/30
املادة الثالثون اجلديدة:
بعد ورود تقرير املقرر ،يجتمع املجلس الدستوري فـوراً ويتذاكـر في
االعتراض موضوع التقرير وتبقى جلساته مفتوحة حلني صدور القرار على
اال تتعدى مهلة اصدار هذا القرار الشهر الواحد.
ع ّدلت مبوجب القانون رقم  1999/150تاريخ .1999/10/30
املادة احلادية والثالثون اجلديدة:
يعلن املجلس الدستوري بقراره صحة أو عدم صحة النيابة املطعون فيها
وفي هذه احلالة األخيرة ،يحق له اما إلغاء النتيجــة بالنسبة للمرشح املطعون في
نيابته وابطال نيابته وبالتالي تصحيح هذه النتيجة واعالن فوز املرشح احلائز
على االغلبية وعلى الشروط التي تؤهله للنيابة أو ابطال نيابة املطعون بصحة
نيابته وفرض اعادة االنتخاب على املقعد الذي خال نتيجة االبطال.
يبلغ قرار املجلس إلى رئيس املجلس النيابي ووزارة الداخلية واصحاب

602

اجمللس الدستوري

العالقة.
ع ّدلت مبوجب القانون رقم  1999/150تاريخ .1999/10/30
املادة الثانية والثالثون:
عندما ميارس املجلس الدستوري صالحياتــه للبت بالطعن في صحـة
االنتخابات النيابية ،يتمتع ،أم��ا مجتمعاً أو بواسطة العضو ال��ذي ينتدبه،
بسلطة قاضي التحقيق باستثناء إصدار مذكرات التوقيف.
املادة الثالثة والثالثون:
تلغى جميع االحكام املخالفة لهذا القانون والتي ال تأتلف مع مضمونه
ال سيما القانون رق��م  305ت��اري��خ  21آذار  1994وامل��واد الثالثة والرابعة
واخل��ام�س��ة وال�ف�ق��رة االول��ى م��ن امل��ادة السابعة وامل ��ادة اخلامسة والعشرون
والسادسة والعشرون واالربعون والثانية واالربعون من القانون رقم  516تاريخ
 6حزيران ( 1996قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري).
ألغي القانون رق��م  305تاريخ  21آذار 1994مبوجب القانون رقم
 150الصادر بتاريخ .1999/10/30
املادة الرابعة والثالثون:
يعمل بهذا القانون فور نشره في اجلريدة الرسمية.
عدل القانون  250بالقانون رقم  305الصادر بتاريخ 1994/3/21
(الغي مبوجب القانون رقم  150الصادر بتاريخ .)1999/10/30
ع ّدل القانون رقم  250مبوجب القانون رقم  150تاريخ 1999/10/30
املنشور في اجلريدة الرسمية عدد  99/54تاريخ .1999/11/11
املعدل بالقانون رقم .1999/150
عدل القانون رقم 1993/250
ّ
مبوجب القانون رقم  650تاريخ  4شباط  2005املنشور في اجلريدة
الرسمية عدد  2005/6تاريخ .2005/2/10
امل�ع��دل بالقانون ال�ص��ادر بتاريخ  2006/6/9املنشور ف��ي اجلريدة
الرسمية بالعدد  30تاريخ  2006/6/12تطبيقاً ألحكام املادة  57من الدستور
(الغي مبوجب القانون رقم  43الصادر بتاريخ .)2008/11/3
عدل القانون  1993/250وتعديالته مبوجب القانون رقم  43تاريخ
 2008/11/3واملنشور في اجلريدة الرسمية عدد  47تاريخ .2008/11/6

قانـون رقـم 243

النظام الداخلي للمجلس الدستوري
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس اجلمهورية القانون التالي نصه:

البـاب االول
احكـام عامـة

الفصـل االول

تعريف املجلس  -اختصاصه  -تأليفه
املادة االول��ى :املجلس الدستوري هيئة دستورية مستقلة ذات صفة
قضائية تتولى مراقبة دستورية القوانني .والبت في النزاعات والطعون الناشئة
عن االنتخابات الرئاسية والنيابية.
امل��ادة الثانية :يتألف املجلس الدستوري من عشرة اعضاء ،يعني
نصفهم مجلس النواب والنصف اآلخر مجلس الوزراء ،على النحو املبني في
املادة الثانية من القانون الرقم  ،93/250املعدلة بالقانون الرقم .99/150
امل��ادة الثالثة :م��دة والي��ة اعضاء املجلس ست سنوات غير قابلة
للتجديد وال لالختصار.
يبدأ احتساب هذه املدة من تاريخ اداء قسم اليمني من قبل االعضاء
املعينني مجتمعني( .ع��دل��ت مبقتضى امل ��ادة ال��راب �ع��ة م��ن ق��ان��ون  43تاريخ
« .)2008/11/3خالفاً للمادة  4من قانون رقم  250تاريخ 1993/7/14
تنتهي والي��ة نصف أعضاء هيئة املجلس الدستوري املعينة بعد ص��دور هذا
ال�ق��ان��ون بعد ث�لاث س�ن��وات م��ن ت��اري��خ قسم اليمني جلميع أع�ض��اء املجلس
الدستوري ويجري اختيار هؤالء بالقرعة ويعني خمسة أعضاء بدالً عنهم ملدة
603

604

اجمللس الدستوري

ست سنوات من قبل املرجع ال��ذي اختار األعضاء الذين سقطت عضويتهم
وفقاً ألصول التعيني املنصوص عنها في القانون».
امل��ادة ال��راب��ع��ة :عند انتهاء ال��والي��ة ،يستمر االع�ض��اء الذين انتهت
واليتهم في ممارسة اعمالهم إلى حني تعيني بدالء عنهم وحلفهم اليمني.
يجري تعيني البدالء ملدة ست سنوات من قبل املرجع نفسه الذي عني
االعضاء الذين انتهت واليتهم ،وبالطريقة نفسها التي مت بها تعيني هؤالء.
امل��ادة اخلامسة :في حال شغور مركز احد االعضاء ،يعلن املجلس
حصول هذا الشغور بقرار منه ،ويقوم رئيس املجلس بابالغ هذا القرار إلى
املرجع الذي اختار العضو الذي شغر مركزه الخذ العلم وتعيني عضو بديل.
يتم هذا التبليغ خالل اسبوع من تاريخ صدور القرار ،بالطرق االدارية.
يقوم املرجع املشار اليه بتعيني العضو البديل خالل شهر من تاريخ اخذه
العلم ،بالطريقة ذاتها التي عني بها العضو االصيل وللمدة املتبقية من واليته.
ال تطبق على العضو البديل قاعدة عدم جتديد الوالية ،اذا كانت املدة
املتبقية من والية العضو االصيل تقل عن سنتني.
امل����ادة ال��س��ادس��ة :ق�ب��ل م �ب��اش��رة م�ه��ام�ه��م ،ي�ق�س��م اع �ض��اء املجلس
الدستوري امام رئيس اجلمهورية اليمني القانونية املنصوص عليها في املادة
اخلامسة املعدلة من قانون انشائه.
املادة السابعة :بعد اداء القسم يجتمع اعضاء املجلس بدعوة من رئيس
السن ،أو بطلب ثالثة منهم عند االقتضاء ،لينتخبوا من بينهم رئيساً للمجلس
ونائباً للرئيس ،ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ،وفقاً لالصول املنصوص عليها في
املادة السادسة من القانون الرقم  93/250املعدلة بالقانون الرقم .99/150
يرأس اجللسة رئيس السن ،واذا تعذر حضوره ،يرأسها اكبر االعضاء
احلاضرين سناً.
ويقوم بضبط وقائع اجللسة اصغر االعضاء احلاضرين سناً ويوقع
احملضر مع الرئيس.
«ام��ا بالنسبة لألعضاء ال��ذي��ن تقل م � ّدة واليتهم املتبقية ع��ن ثالث
سنوات فيكون انتخاب احدهم ملركز من املراكز املذكورة في الفقرة األولى
ملدة تنتهي حكماً عند انتهاء واليته».
ّ
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 أض�ي�ف��ت ه��ذه ال�ف�ق��رة مب��وج��ب ال �ق��ان��ون رق��م  2005/650تاريخ 2005/2/4املنشور باجلريدة الرسمية العدد  6تاريخ .2005/2/10

الفصـل الثانـي

فـي واجبـات االعضاء وحقوقهم
املادة الثامنة :ال يجوز اجلمع بني عضوية املجلس الدستوري ورئاسة
أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب ،ورئاسة أو عضوية مجلس ادارة مؤسسة
عامة أو خ��اص��ة ،وال اجلمع بينها وب�ين اي مهنة أو عمل م��أج��ور ،باستثناء
التعليم اجلامعي واملشاركة في امل��ؤمت��رات والنشاطات العلمية بعد موافقة
رئيس املجلس خطياً.
يتعني على اعضاء املجلس الدستوري ،خالل مدة عضويتهم
التقيد مبوجب التحفظ في اقوالهم واعمالهم ،وجتنب كل ما من شأنه املس
بالثقة أو االعتبار أو االخالل مبقتضيات مهامهم .ويتوجب عليهم احملافظة
على سر املذاكرة.
املادة التاسعة :في ما خال اجلناية املشهودة ،ال يجوز اقامة دعوى
جزائية على عضو املجلس الدستوري أو اتخاذ اي اج��راء جزائي بحقه ،أو
القاء القبض عليه طوال مدة واليته ،اال باذن الهيئة العامة.
امل��ادة العاشرة :يقدم وزي��ر العدل طلب االذن باملالحقة أو باتخاذ
االجراء القانوني املالئم مرفقاً مبذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز
تشتمل على نوع اجلرم وزمان ومكان ارتكابه وعلى خالصة عن االدلة التي
تبرر املالحقة واتخاذ االجراءات اجلزائية الالزمة.
املادة احلادية عشرة :يقدم طلب االذن باملالحقة إلى رئيس املجلس
الذي يدعو مكتب املجلس لدرس الطلب وتقدمي تقرير في شأنه إلى الهيئة
العامة في مهلة اسبوع.
املادة الثانية عشرة :تبت الهيئة العامة بالطلب بعد االستماع إلى العضو
املشكو منه ،دون ان يشترك في التصويت ،وتصدر قرارها في مهلة مماثلة.
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امل����ادة ال��ث��ال��ث��ة ع��ش��رة :ي��رت��دي اع �ض��اء امل�ج�ل��س ال��دس �ت��وري اثناء
اجللسات العلنية وف��ي املناسبات الرسمية رداء م��ن ال�ل��ون النيلي ذي ياقة
بيضاء مع توشية فرائية.
املادة الرابعة عشرة :حتدد مخصصات اعضاء املجلس الدستوري
مبوجب اعتماد سنوي مقطوع ،محسوب على اساس املخصصات املقررة للعام
 ،1996وتلحظ جميعها في موازنة املجلس السنوية ،وتصرف لهم شهرياً وفقاً
الحكام هذا النظام.
وتطبق على من يتقاضى منهم رات�ب�اً تقاعدياً احكام امل��ادة  52من
املرسوم االشتراعي الرقم ( 83/47نظام التقاعد والصرف من اخلدمة).
امل���ادة اخل��ام��س��ة ع��ش��رة :ميكن تكليف اع�ض��اء املجلس الدستوري
متثيل املجلس ف��ي امل��ؤمت��رات الدولية واالجتماعات التي تعقدها املجالس
أو االحت���ادات ال��دس�ت��وري��ة وي�ج��ري التكليف ب �ق��رار م��ن رئ�ي��س امل�ج�ل��س ،بعد
موافقة الهيئة العامة ،في حدود االعتمادات امللحوظة لهذه الغاية في موازنة
املجلس.
يتعني على اعضاء املجلس الدستوري تأمني العمل في املجلس بصورة
منتظمة ،ويجوز للعضو التغيب بداعي السفر مبوافقة رئيس املجلس ،شرط
اال يقل ع��دد اع�ض��اء املجلس احل��اض��ري��ن ف��ي اي وق��ت ع��ن ثمانية اعضاء،
ويعود لرئيس املجلس تنظيم هذا االمر .كما ان له في ضوء احكام القانون
الرقم  93/250املعدل بالقانون الرقم  99/150حتديد االعمال اخلاصة
التي تتنافى مع مهام اعضاء املجلس.
املادة السادسة عشرة :بعد انتهاء واليته في املجلس يتمتع العضو
بالتشريفات واالمتيازات املعطاة مبوجب القوانني واالنظمة العضاء املجلس
الدستوري العاملني .يستفيد العضو من الفقرة الثانية من املادة الثالثة املعدلة
من قانون انشاء املجلس الدستوري اذا دعي بعد انقضاء ثالث سنوات خلدمة
عامة (تعييناً أو انتخاباً) مبوافقته.
ي�ح��ق لعضو امل�ج�ل��س املنتهية والي �ت��ه اذا ط�ل��ب م�ن��ه رئ�ي��س املجلس،
االشتراك في املؤمترات الدستورية التي يعقدها املجلس الدستوري في لبنان
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أو التي يدعى اليها خارج لبنان ،كما يجوز للمجلس الدستوري االستعانة به
أو تكليفه اية مهمة ادارية أو متثيلية تدخل في اختصاص املجلس.

الفصـل الثالـث
اال سـتقا لـة

امل����ادة ال��س��اب��ع��ة ع��ش��رة :للعضو ان يستقيل م��ن ع�ض��وي��ة املجلس
الدستوري بكتاب خطي يقدم إلى رئيس املجلس.
املادة الثامنة عشرة :للعضو املستقيل ان يرجع عن استقالته بكتاب خطي
ايضاً يقدمه إلى رئيس املجلس قبل تاريخ جلسة بتها رسمياً من قبل املجلس.
املادة التاسعة عشرة :يعتبر مستقي ً
ال حكماً:
العضو الذي يتغيب عن حضور ثالث جلسات متتالية من دون
عذر مشروع.
يثبت التبليغ وال�غ�ي��اب ف��ي ك��ل م��رة ف��ي محضر اجللسة التي
يتغيب عنها.
العضو ال��ذي يخالف احل�ظ��ر امل �ف��روض على اع�ض��اء املجلس
الدستوري مبوجب املادة الثامنة من هذا القانون.
ت�ث�ب��ت امل�خ��ال�ف��ة مب��وج��ب حت�ق�ي��ق ي�ج��ري��ه ال��رئ �ي��س ش�خ�ص�ي�اً أو
بواسطة اح��د اعضاء املجلس ،وينظم به محضر يعرض على
الهيئة العامة ،ويحفظ لدى الرئيس بعد اقراره من قبلها.
املادة العشرون :يعلن املجلس حصول الشغور وانتهاء الوالية بقرار
يصدر باكثرية سبعة اعضاء على االقل.
يبلغ رئيس املجلس هذا القرار إلى املرجع الذي اختار العضو
ال��ذي شغر مركزه ويتم تعيني العضو البديل من قبل املرجع املذكور ،ضمن
املهل ووفقاً لالصول املنصوص عليها في املادة الرابعة من قانون انشاء املجلس
الدستوري الرقم  93/250املعدلة بالقانون الرقم  .99/150واملعدل ايضاً
بالقانون رقم  43تاريخ .2008/11
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البـاب الثانـي
تنظيـم املجلـس

الفصـل االول
الرئيـس

امل��ادة احل��ادي��ة والعشرون :مي��ارس الرئيس في ما يتعلق باملجلس
ال��دس�ت��وري ،الصالحيات املالية واالداري ��ة التي تنيطها ال�ق��وان�ين واالنظمة
بالوزير ،باستثناء الصالحيات الدستورية.
املادة الثانية والعشرون :يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حال
غيابه أو تعذر قيامه مبهمته.

الفصـل الثانـي
مكتـب املجلـس

امل��ادة الثالثة والعشرون :يتألف مكتب املجلس من رئيس املجلس
ومن عضوين تنتخبهما الهيئة العامة باالكثرية النسبية ملدة ثالث سنوات قابلة
للتجديد ،وتنتخب من بينهما اميناً للسر ،وعند تساوي االصوات يعتبر صوت
الرئيس مرجحاً.
املادة الرابعة والعشرون :يجتمع مكتب املجلس بدعوة من رئيسه،
مرة في االسبوع على االقل ويتخذ قراراته باالكثرية.
ي�ن�ظ��م ام�ي�ن ال �س��ر م�ح��اض��ر متسلسلة ب��اج�ت�م��اع��ات املكتب
وقراراته ،يوقعها الرئيس والعضوان وحتفظ لدى رئيس املجلس.
املادة اخلامسة والعشرون :يتولى مكتب املجلس:
السهر على حسن سير العمل في املجلس ورعاية شؤون موظفيه،
واتخاذ القرارات املناسبة في هذا اخلصوص.
حتضير مشروع موازنة املجلس واالشراف على تنفيذها.
ال �ت��داول ف��ي االم ��ور املتعلقة ب��امل�ج�ل��س ،وت �ق��دمي االقتراحات
الالزمة في شأنها إلى الهيئة العامة.
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الفصـل الثالـث
الهيئـة العامـة

املادة السادسة والعشرون :تتألـف الهيئـة العامة من جميع اعضـاء
املجلس الدستوري.
يرأس الهيئة العامة رئيس املجلس.
املادة السابعة والعشرون :متارس الهيئة العامة االختصاصات اآلتية:
اقرار مشروع موازنة املجلس.
البت في االقتراحات ال�ص��ادرة عن مكتب املجلس والتصديق
على قراراته عند االقتضاء.
التداول في االمور الطارئة التي يعرضها رئيس املجلس واتخاذ
القرارات املناسبة بشأنها.
اقتراح تعديل النظام الداخلي للمجلس ومالك موظفيه.
امل���ادة ال��ث��ام��ن��ة وال��ع��ش��رون :جتتمع الهيئة ال�ع��ام��ة م��رة ف��ي الشهر
على االق��ل بدعوة من رئيس املجلس أو بناء على طلب ثالثة من اعضائها،
وتتخذ قراراتها في الشؤون االدارية واملالية بالغالبية النسبية ،وعند تساوي
االصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً .وال تكون اجللسة قانونية اال بحضور
ثمانية اعضاء على االقل.
ينظم لكل جلسة محضر بوقائعها وباملقررات املتخذة فيها ،يوقعه
رئيس الهيئة وامني سرها ،ويحفظ هذا احملضر لدى رئيس املجلس.
«اما بالنسبة لألعضاء الذين تقل م ّدة واليتهم املتبقية عن ثالث
سنوات فيكون انتخاب احدهم ملركز من املراكز امل��ذك��ورة في
الفقرة االولى مل ّدة تنتهي حكماً عند انتهاء واليته».
أضيفت ه��ذه الفقرة مب��وج��ب ال�ق��ان��ون رق��م  2005/650تاريخ
 2005/2/4امل �ن �ش��ور ب��اجل��ري��دة ال��رس �م �ي��ة ال� �ع ��دد  6تاريخ
.2005/2/10
املادة التاسعة والعشرون :يؤمن رئيس املجلس تنفيذ قرارات الهيئة
العامة واحالة مقترحاتها على املراجع املختصة.
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البـاب الثالـث

اصـول احملاكمـة لـدى املجلـس الدسـتوري

الفصـل االول

فـي اصول الطعن بعـدم دستورية القوانيـن
امل��ادة الثالثون :للمراجع احمل��ددة حصراً في امل��ادة التاسعة عشرة
من القانون الرقم  93/250وحدها حق الطعن بعدم دستورية القوانني.
املادة احلادية والثالثون :يقدم الطعن إلى رئيس املجلس الدستوري
مبوجب استدعاء موقع من املرجع املختص شخصياً خالل خمسة عشر يوماً
تلي تاريخ نشر القانون في اجل��ري��دة الرسمية أو في اح��دى وسائل النشر
املعتمدة قانوناً.
املادة الثانية والثالثون :يجب ان يتضمن استدعاء الطعن النصوص
املطعون بعدم دستوريتها ،والنقاط املخالفة للدستور.
املادة الثالثة والثالثون :يسجل استدعاء الطعن ،فور وروده إلى قلم
املجلس الدستوري ،في سجل خاص ميسكه كاتب مختص ،مرقم بالتسلسل
ومؤشر عليه حسب االصول.
يختم االستدعاء بخامت يشير إلى تاريخ وروده ورقم تسجيله،
ويعطى به ايصال.
امل��ادة الرابعة والثالثون :بعد تسجيل االستدعاء ينعقد املجلس
بدعوة من رئيسه للنظر في تعليق مفعول النص املطعون فيه إلى حني البت
بالطعن.
وفي حال اتخاذ قرار بذلك ،تبلغ نسخة عن هذا القرار إلى كل من
رئيس اجلمهورية ،ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس ال��وزراء ،وينشر في
اجلريدة الرسمية.
املادة اخلامسة والثالثون :يعني الرئيس مقرراً من االعضاء لوضع
تقرير في القضية.
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على املقرر ان يضع تقريره ويحيل إلى رئيس املجلس خالل
مهلة عشرة ايام من تاريخ ابالغه قرار تعيينه.
يجب ان يشتمل التقرير على ملخص الطعن والوقائع والنقاط القانونية
والدستورية املطروحة وعلى احلل املقترح ،ويبقى التقرير سرياً.
امل��ادة السادسة والثالثون :فور ورود التقرير يبلغ رئيس املجلس
نسخاً عنه إل��ى االع�ض��اء ويدعوهم إل��ى جلسة تعقد خ�لال خمسة اي��ام من
تاريخ ورود التقرير ،للتداول في موضوع الطعن .وتبقى اجللسة مفتوحة إلى
ان يصدر القرار.
يصدر القرار في غرفة املذاكرة في مهلة اقصاها خمسة عشر يوماً
من تاريخ انعقاد اجللسة ،ويوقع من الرئيس ومن جميع االعضاء احلاضرين
ثم يسجل في سجل خاص يحفظ لدى رئيس املجلس.
(عدلت مبقتضى املادة الثانية من قانون رقم ).2008/43
تتخذ قرارات املجلس الدستوري بأكثرية سبعة أعضاء على األقل في
املراجعات املتعلقة بالرقابة على دستورية القوانني وفي النزاعات والطعون
الناشئة عن االنتخابات النيابية.
تُوقع القرارات من الرئيس ومن جميع األعضاء احلاضرين ويسجل
العضو أو األعضاء املخالفون مخالفتهم في ذيل القرار ويوقعون عليها وتعتبر
املخالفة جزءا ال يتجزأ منه وتنشر وتبلغ معه.
املادة السابعة والثالثون :اذا اعلن القرار بطالن النصوص املخالفة
للدستور كلياً أو جزئياً ،يعتبر النص ال��ذي تقرر بطالنه ،كأنه لم يكن ،وال
يرتب اي أثر قانوني.
اذا لم يصدر القرار ضمن املهلة القانونية ،يكون النص ساري املفعول
وينظم محضر بالوقائع ،ويبلغ رئيس املجلس املراجع املختصة عدم توصل
املجلس إلى قرار.
امل��ادة الثامنة والثالثون :ينظم محضر باجللسة يذكر فيه تاريخ
ان �ع �ق��اده��ا ،واس �م��اء االع �ض��اء امل �ش��ارك�ين ف�ي�ه��ا .ي��وق��ع احمل �ض��ر م��ن الرئيس
واالعضاء احلاضرين ويحفظ لدى رئيس املجلس.
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املادة التاسعة والثالثون :باالضافة إلى ما ورد في املادة التاسعة
عشرة من هذا القانون يعتبر مستقي ً
ال حكماً العضو الذي يتخلف من دون عذر
مشروع تقدره الهيئة العامة عن متابعة املذاكرة التي شارك فيها أو ميتنع عن
توقيع القرار الصادر بنتيجتها.
امل��ادة االرب��ع��ون :ينسخ ال�ق��رار في سجل خ��اص ويبلغ إل��ى املراجع
املختصة والى املستدعي بالطرق االدارية ،وينشر في اجلريدة الرسمية.

الفصـل الثانـي

في االصول املتبعة في الطعون والنزاعات
الناشئة عـن االنتخابـات الرئاسـية
امل��ادة احل��ادي��ة واالرب��ع��ون :يتولى املجلس ال��دس�ت��وري الفصل في
صحة انتخابات رئاسة اجلمهورية ورئاسة مجلس النواب ويبت في الطعون
والنزاعات الناشئة عنها ،وذلك بطلب مقدم من ثلث االعضاء الذين يتألف
منهم مجلس النواب على االقل ،ضمن املهلة ووفقاً لالصول املنصوص عليها
في املادة الثالثة والعشرون من القانون الرقم  93/250املعدلة بالقانون الرقم
.99/150
املادة الثانية واالربعون :فور ورود املراجعة ينعقد املجلس بدعوة
من رئيسه في جلسة مفتوحة ويصدر قراره في مهلة ثالثة ايام على االكثر من
تاريخ ورود املراجعة ،وله ان يجري التحقيقات التي يراها مناسبة.
يصدر القرار في غرفة املذاكرة بأكثرية سبعة اعضاء على االقل في
الدورة االولى ،وباالكثرية املطلقة من مجموع اعضاء املجلس في الدورة الثانية.
املادة الثالثة واالربعون :بيلغ قرار املجلس وفقاً لالصول إلى رئاسة
اجلمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء وينشر في اجلريدة
الرسمية.
املادة الرابعة واالربعون :في حال صدور قرار بابطال االنتخابات
موضوع الطعن ،تعتبر هذه االنتخابات كانها لم تكن.
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الفصـل الثالـث

في االصول املتبعة في الطعون والنزاعات
الناشئة عـن االنتخابـات النيابيـة
امل��ادة اخلامسة واالرب��ع��ون :يتولى املجلس الدستوري الفصل في

صحة االنتخابات النيابية ،والبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها.
امل���ادة ال��س��ادس��ة واالرب���ع���ون :ي�ق��دم الطعن ف��ي صحة نيابة نائب
منتخب من اي مرشح منافس خاسر في دائرته االنتخابية ،إلى رئاسة املجلس
الدستوري في مهلة اقصاها ثالثون يوماً تلي تاريخ اعالن نتائج االنتخاب في
الدائرة املذكورة ،على ان يوقع منه شخصياً أو من محام باالستئناف مفوض
صراحة بتقدمي الطعن ،مبوجب وكالة مرفقة منظمة لدى الكاتب العدل.
تراعى في شأن الطعن احكام املواد  25و 26و 27و 28من القانون
الرقم .93/250
امل��ادة السابعة واالرب��ع��ون :ف��ور ورود الطعن يعني رئيس املجلس
الدستوري مقرراً أو اكثر عند االقتضاء ،من بني االعضاء ،لوضع تقرير في
القضية.
امل���ادة الثامنة واالرب���ع���ون :ي�ق��وم العضو امل�ق��رر ب��دراس��ة االوراق،

ويجري ،عند الضرورة ،التحقيقات الالزمة جلالء احلقيقة ،وهو يتمتع في
ذلك بصالحيات قاضي التحقيق كافة باستثناء اصدار مذكرات التوقيف.
املادة التاسعة واالربعون :بعد ورود التقرير ،يجتمع املجلس فوراً
بدعوة من رئيسه للمذاكرة في الطعن ويصدر قراره في شأنه خالل مهلة شهر
على االكثر من تاريخ ورود التقرير ،ويبلغ هذا القرار بالطرق االدارية إلى كل
من رئيس اجلمهورية ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية واملستدعي.
املادة اخلمسون :تراعى فـي اصدار القرار احكام املادة  31املعدلة
من القانـون الرقـم .93/250
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الفصـل الرابـع
احكـام مشـتركـة

املادة احلادية واخلمسون :قرارات املجلس الدستوري مبرمة ،وال
تقبل اي طريق من طرق املراجعة العادية وغير العادية.
امل��ادة الثانية واخلمسون :تتمتع ق��رارات املجلس الدستوري بقوة
القضية احملكوم بها ،وهي ملزمة جلميع السلطات العامة ،وللمراجع القضائية
واالدارية ،وتنشر في اجلريدة الرسمية.
املادة الثالثة واخلمسون :يجب ان تشتمل قرارات املجلس الدستوري
على ما يأتي:
اسماء االعضاء الذين اشتركوا في اصدار القرار.
االشارة إلى االوراق االساسية في امللف.
بيان النصوص الدستورية والقانونية أو امل�ب��ادىء الدستورية
العامة املطبقة.
احليثيات الواقعية والقانونية للقرار.
-

البـاب الرابـع

في الشؤون املالية واالدارية

الفصـل االول

فـي الشـؤون املاليـة
املادة الرابعة واخلمسون :يكون للمجلس الدستوري موازنة سنوية
خاصة تدرج في باب خاص ضمن املوازنة العامة للدولة.
امل��ادة اخلامسة واخل��م��س��ون :يعد مكتب املجلس مشروع املوازنة،
ويرسله رئيس املجلس ،بعد اقراره من الهيئة العامة ،إلى وزير املالية ضمن
املهلة ووفقاً لالصول املنصوص عليها في قانون احملاسبة العمومية.
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امل���ادة ال��س��ادس��ة واخل��م��س��ون :ي�ت��ول��ى رئ�ي��س امل�ج�ل��س ع�ق��د نفقات
املجلس ومراقبة عقدها وتصفيتها وصرفها وفقاً لالصول املنصوص عليها في
قانون احملاسبة العمومية .وفي نهاية السنة املالية ترسل جداول باالعتمادات
املصروفة إلى وزارة املالية مصدقة من الرئيس .وتطبق في شأن هذه اجلداول
احكام قانون احملاسبة العمومية.

الفصـل الثانـي

فـي الشـؤون االداريـة
املادة السابعة واخلمسون :يتولى رئيس املجلس الدستوري ،باالضافة
إلى مهامه احملددة في هذا القانون ،تنظيم االدارة الداخلية ،وحتديد مهام
املوظفني ،وتوزيع االعمال بينهم.
وله ان يقوم بالتفتيش االداري بنفسه أو بواسطة امني السر.
املادة الثامنة واخلمسون :يتولى امني سر املجلس ،باشراف مكتب
املجلس ،مراقبة العمل في الدوائر االدارية ،وبالتنسيق بينها ،واقتراح ما يلزم
لتحسني ادائها.
املادة التاسعة واخلمسون :حتدد الوظائف لدى املجلس الدستوري
وفقاً للجدول امللحق بهذا القانون.
امل��ادة الستون :يطبق على موظفي املجلس ،في كل ما ال يتعارض
مع احكام هذا القانون ،نظام املوظفني العام ،والنظام اخل��اص باملساعدين
القضائيني بالنسبة للمساعدين القضائيني منهم.

البـاب اخلامـس
احكـام ختاميـة

امل��ادة احلادية والستون :مع مراعاة احكام امل��ادة  15من القانون
الرقم  93/250واالحكام القانونية االخرى التي ترعى هذا املوضوع ،يحق
للمجلس طلب ان�ت��داب أو نقل موظفني من سائر ال��وزارات على اال يتجاوز
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ع��دده��م اخلمسة عشر موظفاً وف�ق�اً للجدول امل��رف��ق بهذا ال�ق��ان��ون ،ويحدد
املجلس تعويضاتهم وتصرف من موازنة املجلس.
املادة الثانية والستون :تلغى جميع النصوص املخالفة الحكام هذا
القانون أو املتعارضة معه ال سيما احكـام القانـون الرقـم  96/516تاريـخ
.1996/6/6
املادة الثالثة والستون :يعمل بهذا القانون فور نشره في اجلريدة
الرسمية.
بعبدا في  7آب2000
االمضاء :اميـل حلود
صدر عن رئيس اجلمهورية
رئيس مجلس الوزراء
االمضاء :سليم احلص
رئيس مجلس الوزراء
االمضاء :سليم احلص
جدول الوظائف
لدى املجلس الدستوري
الوظيفة
رئيس الديوان والقلم
مساعد قضائي
محاسب
مستكتب
مباشر
ساعي
حاجب
سائق
املجموع

العدد
1
4
1
3
2
1
1
2
15

ا لفئة
2
4
4
4
4
5
5
5

مبنى املجلس الدستوري
Siège du Conseil constitutionnel

après la prestation du serment au Palais présidentiel, le 5/6/2009

Le Président de la République Michel Sleiman et les membres du Conseil constitutionnel

2009/6/5 ،فخامة رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان وأعضاء املجلس الدستوري بعد حلفهم اليمني في القصر اجلمهوري

القاضي سامي يونس عضو املجلس الدستوري املنتهية واليته يلقي كلمة ترحيبية بأعضاء
2009/6/5 ،املجلس الدستوري اجلدد بعد قسم اليمني أمام فخامة رئيس اجلمهورية
M. Sami Younès, membre du Conseil constitutionnel dont le mandat a expiré,
prononçant une allocution devant les nouveaux membres du Conceil après la
prestation du serment au Palais de Baabda, le 5/6/2009

 وبدا إلى ميينه،الدكتور عصام سليمان يدلي بتصريح بعد انتخابه رئيس ًا للمجلس الدستوري
 وإلى يساره عضو املجلس القاضي صالح مخيبر،نائب الرئيس القاضي طارق زياده
M. Issam Sleiman prononçant son allocution après son élection président du
Conseil constitutionnel, le 5/6/2009.
A sa droite, le vice-président M. Tarek Ziadé et à sa gauche, M. Salah Moukheiber.

Issam Sleiman (président), Tarek Ziadé (vice-président), Ahmed Takieddine, Antoine Khair, Toufic Soubra, Salah Moukheiber

A partir de la droite: Zaghloul Attié, Antoine Messarra, Souheil Abdel Samad (memtre du Bureau), Assaad Diab (secrétaire),

Le Président et les membre du Conseil constitutionnel.

. صالح مخيبر، توفيق سوبره، انطوان خير، احمد تقي الدين،)طارق زياده (نائب الرئيس

،) عصام سليمان (الرئيس،) أسعد دياب (أمني السر،) سهيل عبد الصمد (عضو مكتب املجلس، انطوان مس ّره، زغلول عطيه:من اليمني إلى اليسار

.رئيس وأعضاء املجلس الدستوري

Séance officielle du Conseil constitutionnel

جلسة رسمية للمجلس الدستوري

Le Chef de l’Etat, le Président Michel Sleiman recevant le président du Conseil constitutionnel

فخامة رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان يستقبل رئيس املجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان

Moment de silence à la mémoire d’Assaad Diab, membre du Conseil constitutionnel

حدادا على املرحوم الدكتور أسعد دياب
الوقوف دقيقة صمت
ً

رئيس املجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان يلقي كلمة املجلس في احلفل التأبيني
للمرحوم الدكتور اسعد دياب امني سر املجلس
Le président du Conseil constitutionnel Issam Sleiman prononçant son
allocution au cours de la cérémonie en mémoire d’Assaad Diab,
secrétaire du Conseil

Michel Sleiman en présence du président du Conseil constitutionnel Issam Sleiman

Le membre du Conseil constitutionnel Bassam Murtada prêtant le serment devant le président de la République le général

عضو املجلس الدستوري القاضي بسام مرتضى يقسم اليمني امام فخامة رئيس اجلمهورية ميشال سليمان
بحضور رئيس املجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان

bra, Salah Moukheiber

Takieddine (secrétaire), Issam Sleiman (président), Tarek Ziadé (vice-président), Muhammad Bassam Murtada, Toufic Sou-

A partir de la droite : Antoine Messarra, Zaghloul Attié, Souheil Abdel Samad (membre du Bureau), Antoine Khair, Ahmad

Le Président et members du Conseil constitutionnel.

.رئيس وأعضاء املجلس الدستوري
 عصام سليمان،) احمد تقي الدين (أمني السر، انطوان خير،) سهيل عبد الصمد (عضو املكتب، زغلول عطيه، انطوان مس ّره:من اليمني الى اليسار
. صالح مخيبر، توفيق سوبره، محمد بسام مرتضى،) طارق زياده (نائب الرئيس،)(رئيس املجلس

Le Président et les members du Conseil constitutionnel au cours d’une séance de travail à la Bibliothèque du Conseil constitutionnel

رئيس واعضاء املجلس الدستوري في ورشة عمل في مكتبة املجلس

 اثناء زيارته، من أصل لبناني،Rocha Cezar Asfour رئيس محكمة العدل العليا في البرازيل
.للمجلس الدستوري
يبدو سفير البرازيل في لبنان وبعض اعضاء الوفد املرافق ورئيس املجلس الدستوري وبعض
2009 ) تشرين االول (اكتوبر،أعضائه

Le Président de la Cour suprême de justice au Brésil, M. Cézar Asfour Rocha,
d’origine libanaise, au cours de sa visite au Conseil constitutionnel, en compagnie

de l’Ambassadeur du Brésil au Liban et de membres de la délégation en présence

du président et de membres du Conseil constitutionnel libanais, octobre 2009

رئيس املجلس الدستوري عصام سليمان يقدم درع املجلس الدستوري لرئيس محكمة العدل
 اثناء زيارته ملقر املجلس، من أصل لبناني،Rocha Cezar Asfour العليا في البرازيل
.2009 ) تشرين االول (اوكتوبر،الدستوري
Le Président du Conseil constitutionnel Issam Sleiman décerne le trophée

du Conseil constitutionnel au Président de la Cour suprême du Brésil, Cezar
Asfour Rocha, d’origine libanaise, lors de la visite de M. Asfour au Conseil
constitutionnel libanais, octobre 2009.

رئيس املجلس الدستوري عصام سليمان في اجتماع مجلس احتاد احملاكم واملجالس
.2010 الدستورية العربية املنعقد في دورته العادية للعام
Le Président du Conseil constitutionnel Issam Sleiman au cours

de l’Assemblée de l’Union des tribunaux et conseils constitutionnels
arabes,session ordinaire 2010.

رئيس املجلس الدستوري عصام سليمان يترأس جلسة امللتقى العلمي السادس
.2010/1/13-9 ،الحتاد احملاكم واملجالس الدستورية العربية

Le Président du Conseil constitutionnel Issam Sleiman préside la 6e réunion
scientifique de l’Union des tribunaux et conseils constitutionnels arabes,
9-13/1/2010.

القاضي طارق زياده نائب رئيس املجلس الدستوري ومقرر اللجنة العلمية
.الحتاد احملاكم واملجالس الدستورية العربية في أحد اجتماعات اللجنة

Le vice-président du Conseil constitutionnel et rapporteur de la Commission
scientifique de l’Union des tribunaux et cours constitutionnels arabes,
M. Tarek Ziadé, au cours d’une réunion de l’Union.

Issam Sleiman lors de la commémoration en 2009 de la Révolution algérienne, le 1/11/2009

Le Président de la République d’Algérie, Abdel Aziz Bou Taflika et le Président du Conseil constitutionnel

رئيس اجلمهورية اجلزائرية عبد العزيز بوتفليقه ورئيس املجلس الدستوري عصام سليمان
 النطالقة الثورة اجلزائرية2009 في الذكرى السنوية في العام

رئيس املجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان
يلقي مداخلته في الندوة العاملية التي أقامها املجلس الدستوري اجلزائري في اوائل تشرين
. مبناسبة مرور عشرين سنة على تأسيسه2009 )الثاني (نوفمبر
Le Président du Conseil constitutionnel Issam Sleiman donnant une

intervention à la conférence internationale du Conseil constitutionnel
algérien à l’occasion du 20e anniversaire du
Conseil algérien, novembre 2009.

رئيس املجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان وأمني سر املجلس القاضي احمد تقي الدين
.في الندوة العاملية التي أقامها املجلس الدستوري اجلزائري في الذكرى العشرين لتأسيسه
Le Président du Conseil constitutionnel Issam Sleiman et le Secrétaire du
Conseil Ahmad Takieddine au cours de la Conférence internationale

du Conseil constitutionnel algérien à l’occasion du 20e anniversaire du Conseil
constitutionnel algérien, novembre 2009.

رئيس املجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان يستقبل سفيرة بريطانيا
السيدة فرنس ماري غاي
Le Président du Conseil constitutionnel Issam Sleiman

recevant l’Ambassadrice de Grande-Bretagne Frances Gay

رئيس املجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان
 وزوجته بحضور عضوPaul Mayer يستقبل عضو احملكمة العليا في اقليم كيباك في كندا
.املجلس االستاذ زغلول عطيه

Le Président du Conseil constitutionnel Issam Sleiman recevant le membre de

la Cour suprême au Québec, M. Paul Mayer, accompagné de son épouse, et en
présence du membre du Conseil Zaghloul Attié.

tionnel M. Antoine Khair et du bâtonnier de l’Ordre des avocats du Liban-Nord M. Antoine Ayrrut.

Ibrahim Najjar, du président du Conseil supérieur de la magistrature M. Ghaleb Ghanem, du membre du Conseil constitu-

l’ancien membre du Conseil constitutionnel Michel Turkieh, avec la participation notamment du ministre de la Justice M.

Le président du Conseil constitutionnel Issam Sleiman prononçant son allocution lors de la commémoration du décès de

رئيس املجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان يلقي كلمة املجلس في الذكرى السنوية الثانية لوفاة عضو املجلس سابقً ا القاضي
 وعضو املجلس الدستوري، وقد بدا وزير العدل الدكتور ابراهيم جنار ورئيس مجلس القضاء األعلى القاضي غالب غامن.ميشال تركية
.الدكتور انطوان خير ونقيب احملامني في الشمال انطوان عيروت

