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تعب
�إن الآراء الواردة يف هذه الدرا�سة هي على م�س�ؤولية موقعيها وال رّ
بال�ضرورة عن موقف �أو توجهات املجل�س الد�ستوري وال تلزمه.
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مقدمة بقلم الدكتور ع�صام �سليمان
رئي�س املجل�س الد�ستوري
مل مير على جتربة املجل�س الد�ستوري يف لبنان �سوى ع�شرين �سنة ،فهي جتربة حديثة ينبغي
تطويرها وتفعيلها وتر�سيخها لكي يحقق املجل�س الد�ستوري الأهداف التي وجد من �أجلها،
وي�سهم يف تطوير ما توافر يف لبنان من دميقراطية ،ويف بناء دولة امل�ؤ�س�سات التي ت�صون
احلقوق وحتمي احلريات وترعى �ش�ؤون املواطن.
نظامنا دميقراطي برملاين ،ر�سم الد�ستور قواعده� .شرعية ال�سلطة فيه تنبع من �إرادة
ال�شعب املعرب عنها بانتخابات ،ينبغي ان تكون حرة ونزيهة ودورية .وعلى ال�سلطة املنبثقة
من ال�شعب التقيد باحرتام الد�ستور.
املجل�س الد�ستوري م�ؤ�س�سة د�ستورية م�ستقلة ذات �صفة ق�ضائية ،مناط بها البت بالنزاعات
الناجتة عن االنتخابات الرئا�سية والنيابية ،حفاظ ًا على �صحة التمثيل و�شرعية ال�سلطة،
و�صون ًا للعملية الدميقراطية .كما هو امل�ؤ�س�سة الد�ستورية املوجلة بالبت يف د�ستورية
القوانني للحيلولة دون تعار�ضها مع الد�ستور ،القانون الأ�سمى يف الدولة ،ومن �أجل احلفاظ
على الإن�سجام يف املنظومة القانونية فيها .فاملجل�س الد�ستوري ركن �أ�سا�سي من �أركان
النظام الد�ستوري اللبناين.
لقد واجهت املجل�س الد�ستوري �صعوبات جمة ،ناجمة عن الأو�ضاع ال�سيا�سية واالنق�سامات
احلادة وا�ضطراب �أداء امل�ؤ�س�سات الد�ستورية وال�شلل الذي �أ�صابها �أحيان ًا .فالعطب يف �أي
م�ؤ�س�سة د�ستورية ي�ؤثر �سلب ًا على امل�ؤ�س�سات الأخرى ،وعمل النظام الد�ستوري ال ي�ستقيم �إال
بتكامل �أداء م�ؤ�س�ساته جميع ًا.
�إن الف�صل يف �صحة االنتخابات من قبل املجل�س الد�ستوري ال ميكن ان يتم مبعزل عن قانون
االنتخاب ،وهو قانون انطوى على الكثري من الثغرات ،وبخا�صة جلهة �ضبط الإنفاق على
احلملة االنتخابية وتقلي�ص دور املال يف االنتخابات ،ما جعل من ال�صعوبة مبكان �إيجاد
الدليل احل�سي يف هذا املجال� ،أ�ضف اىل ذلك فو�ضى املال يف احلياة ال�سيا�سية واحلزبية
وغياب ال�شفافية.
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على الرغم من كل ذلك �ساهم املجل�س الد�ستوري يف الدفع باجتاه �ضبط العمليات
االنتخابية� ،ضمن حدود معينة ،وحت�سني �إدارتها ،و�أدرك املر�شحون ان الطعون يف
االنتخابات النيابية هي مو�ضع حتقيقات جدية ،غالب ًا ما ت�ؤدي اىل الك�شف عن التجاوزات
وت�صحيح النتائج عند ال�ضرورة ،واىل ابطال النيابة اذا توافرت �شروط �إبطالها.
�أما على �صعيد البت يف د�ستورية القوانني ،فقد �أبطل املجل�س الد�ستوري ،كلي ًا �أو جزئي ًا،
العديد من القوانني التي ُطعن بد�ستوريتها ،وهذا ما حدا بامل�ش ّرع اىل التح�سب ملا �سيكون
عليه م�صري القانون اذا ما تعر�ض للطعن �أمام املجل�س الد�ستوري.
�إن حداثة جتربة املجل�س الد�ستوري من جهة ،والدور الهام الذي ي�ضطلع به من جهة
�أخرى ،يقت�ضيان تعريف املواطنني وهيئات املجتمع املدين� ،إ�ضافة اىل رجال القانون ورجال
ال�سيا�سة ،بهذه امل�ؤ�س�سة الد�ستورية احلديثة العهد ،وبخا�صة ان لها خ�صو�صيات متيزها
عن �سائر م�ؤ�س�سات الدولة ،مبا فيها امل�ؤ�س�سة الت�شريعية والق�ضاء� ،إن جلهة تكوينها �أو
جلهة طبيعة عملها والإجراءات املتخذة للبت يف الطعون االنتخابية ود�ستورية القوانني.
لقد اتخذ برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،يف اطار ن�شاطاته الرامية اىل تطوير الدميقراطية
من خالل االنتخابات ،املبادرة بو�ضع دليل عن املجل�س الد�ستوري ،و�أوكل املهمة اىل املحامي
الدكتور بول مرق�ص واملحامية الأ�ستاذة مرياي جنم ،وهما من امل�شهود لهما ب�سعة املعرفة
والثقافة القانونية واجلدية ،ف�أجنزا بنجاح هذا الدليل.
اننا نتقدم منهما ومن الذين رافقوا و�ضع هذا الدليل ،من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي،
بال�شكر والتقدير والإمتنان ،راجني املزيد من التعاون يف �سبيل بناء الدميقراطية وقيام
دولة احلق.
الدكتور ع�صـام �سـليمان
رئي�س املجل�س الد�ستوري
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الق�سم االول
املجل�س الد�ستوري من خالل اطاره القانوين
�إعداد بول مرق�ص
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�أوال� :إن�شاء املجل�س الد�ستوري اللبناين
املجل�س الد�ستوري هو هيئة د�ستورية م�ستقلة ذات �صفة ق�ضائية �أن�شئت مبوجب القانون
رقم  ،93/250بنا ًء على املادة  19من الد�ستور اللبناين التي تن�ص على �أن «ين�ش�أ جمل�س
د�ستوري ملراقبة د�ستورية القوانني والبت يف النزاعات والطعون النا�شئة عن االنتخابات
الرئا�سية والنيابية».
وكانت وثيقة الوفاق الوطني ،التي �أقرت يف الطائف ،قد ن�صّ ت على �إن�شاء جمل�س د�ستوري،
و ّمت �إدراج �أحكام هذا الإتفاق يف الد�ستور اللبناين مبوجب القانون الد�ستوري رقم  18تاريخ
.1990/9/21
وبتاريخ � ،1993/7/15سنّ جمل�س النواب القانون رقم  93/250بعنوان «�إن�شاء املجل�س
الد�ستوري» ،وقد ُعدّل هذا الن�ص مرات عديدة� ،1إىل �أن كان �آخر تعديل عرب القانون رقم
 43ال�صادر بتاريخ .2008/11/3
�ش ّكل �إن�شاء املجل�س الد�ستوري خطوة ت�شريعية هامة نظر ًا لعدم وجود هيئات موجلة النظر
بد�ستورية القوانني والطعون االنتخابية �سابق ًا ،فكانت الطعون االنتخابية تعالج ب�صورة غري
عقالنية حيث كان للنواب وحدهم �صالحية النظر يف �صحة نيابتهم ،بكل ما يف ذلك من
تناق�ض.
لذلك جاء التعديل الد�ستوري بتاريخ  1990/9/21ليكر�س الرقابة على د�ستورية القوانني
يف لبنان ،ومت مبوجبه ان�شاء املجل�س الد�ستوري الذي اعت رُِب خطوة �أ�سا�سية يف املدماك
الد�ستوري.
يلعب املجل�س الد�ستوري دور حار�س الد�ستور ،تطبيق ًا ملبد�أ ال�شرعية ،ودوره يف هذا اجلانب
)1مت تعديل القانون رقم  250ال�صادر بتاريخ  1993/7/14بالن�صو�ص التالية :القانون رقم  305ال�صادر بتاريخ 1994/3/21
(الغي مبوجب القانون رقم  150ال�صادر بتاريخ  ،)1999/10/30القانون رقم  150ال�صادر بتاريخ ،1999/10/30
القانون رقم  650ال�صادر بتاريخ  ،2005/2/4القانون ال�صادر بتاريخ  2006/6/9املن�شور يف اجلريدة الر�سمية بالعدد 30
تاريخ  2006/6/12تطبيقا لأحكام املادة  57من الد�ستور(الغي مبوجب القانون رقم  43ال�صادر بتاريخ ،)2008/11/3
القانون رقم  43ال�صادر بتاريخ .2008/11/3
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�شبيه بدور رجل الأمن الذي ي�شكل وجوده بحد ذاته حماية ورادع ًا مينع ح�صول املخالفات،
�أو يح ّد منها على الأقل ،وهو حام ملبد�أ الف�صل بني ال�سلطات ،بحيث يكفل التزام كل �سلطة
حدودها الد�ستورية ،العب ًا بذلك دور ًا بارز ًا يف بناء دولة احلقّ .
�أراد امل�شرتع من خالل ان�شاء املجل�س الد�ستوري حت�صني �إرادة ال�شعب املبا�شرة يف اختيار
ممثليه والتعبري عنها �أ�صدق تعبري من جهة ،وحت�صني �إرادته غري املبا�شرة من جهة �أخرى،
من خالل الرقابة على االنتخابات الرئا�سية وعلى د�ستورية القوانني.
مبوجب املادة  19من الد�ستور ،تنح�صر مهام املجل�س يف جانبني:
ـ الرقابة على د�ستورية القوانني
ـ النظر يف الطعون النا�شئة عن االنتخابات النيابية والرئا�سية.
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ثانيا� :أع�ضاء املجل�س الد�ستوري
�إن �إر�ساء �سلطة املجل�س الد�ستوري يف دولة ما هو نتيجة رغبة يف تدعيم دولة احلق
وامل�ؤ�س�سات ،لذلك ف�إن �إن�شاء هكذا جمل�س يرتافق اجما ًال مع تعديل د�ستوري او و�ضع د�ستور
جديد .وبالتايل يجب توافر ظروف مو�ضوعية متهد لتكوين هذه امل�ؤ�س�سة و�صوال اىل �إقرار
قانونها و�آلية ت�أليفها واختيار �أع�ضائها والأ�صول املتبعة لديها.
ن�صت املادة  2من قانون ان�شاء املجل�س ،على �أن املجل�س الد�ستوري يت�ألف من ع�شرة
�أع�ضاء ،ينتخب ن�صفهم جمل�س النواب ويعني الن�صف الآخر جمل�س الوزراء ،وتكون مدّة
والية ه�ؤالء �ست �سنوات غري قابلة للتجديد ،وال يجوز اخت�صار والية �أي منهم.

 1ـ ـ تعيني �أع�ضاء املجل�س الد�ستوري
لقد حدَ دت املادة الثالثة من قانون ان�شاء املجل�س �شروط اختيار االع�ضاء اي ال�صفات التي
يجب توافرها يف اال�شخا�ص املطلوب تعيينهم �أع�ضاء يف هذا املجل�س.

�أ) اختيار الأع�ضاء
يتم اختيار ع�شرة �أع�ضاء من بني:
ـ ق�ضاة ال�شرف الذين مار�سوا الق�ضاء العديل �أو الإداري �أو املايل ملدة خم�س وع�شرين
�سنة على الأقل،
ـ �أو �أ�ساتذة التعليم العايل الذين مار�سوا تعليم مادة من مواد القانون �أو العلوم ال�سيا�سية
�أو االدارية مدة خم�س وع�شرين �سنة على الأقل،
ـ �أو املحامني الذين مار�سوا مهنة املحاماة مدة خم�س وع�شرين �سنة على الأقل.

ب) �شروط الع�ضوية
ـ �أن يكون الع�ضو لبناني ًا منذ ع�شر �سنوات على الأقل ،متمتع ًا بحقوقه املدنية وغري حمكوم
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عليه بجناية �أو جنحة �شائنة.
ـ �أن ال يزيد عمره عند التعيني عن �أربع و�سبعني �سنة و�أن ال يقل عن اخلم�سني �سنة.

ج) �شروط الرت�شيح
ـ يقدم الرت�شيح مبوجب ت�صريح مرفق ًا ب�سرية ذاتية مف�صّ لة لقلم املجل�س لقاء اي�صال.
ـ تبد�أ مهلة تقدمي الرت�شيح قبل ت�سعني يوم ًا من موعد �إنتهاء والية �أحد �أع�ضاء املجل�س
الد�ستوري وتنتهي بعد ثالثني يوم ًا على بدئها .وتكون مهلة تقدمي الرت�شيح يف حال �شغور
مركز �أحد الأع�ضاء ع�شرة �أيام تلي تاريخ �إعالن �شغور املركز يف اجلريدة الر�سمية.
ـ على قلم املجل�س �أن يطلب امللف ال�شخ�صي للمر�شحني من االدارات �أو امل�ؤ�س�سات التي
عملوا فيها ،وعلى هذه اجلهات �أن جتيب الطلب فورا.
ـ يحيل رئي�س قلم املجل�س الد�ستوري �إىل الأمانة العامة للمجل�س النيابي والأمانة العامة
ملجل�س الوزراء الت�صاريح املودعة لديه مع مرفقاتها خالل مهلة ثمان و�أربعني �ساعة من
تاريخ ت�سجيلها يف القلم.

د) �آلية التعيني
يف املجل�س النيابي :ينتخب املجل�س النيابي ن�صف االع�ضاء:
ـ باالكرثية املطلقة من عدد الأع�ضاء الذين يت�ألف منهم املجل�س
قانونا ،يف الدورة االوىل،
ـ واالكرثية الن�سبية من �أ�صوات املقرتعني ،يف الدورة الثانية.
يف جمل�س الوزراء :يعني جمل�س الوزراء ن�صف االع�ضاء:
ـ يحتاج التعيني اىل �أكرثية الثلثني من �أع�ضاء احلكومة.
وقد ن�صت املادة  5من قانون �إن�شاء املجل�س على ما يلي:
«يق�سم �أع�ضاء املجل�س الد�ستوري قبـل مبا�شرة مهامهم� ،أمـام رئي�س اجلمهورية ،خالل مهلة
اق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ اكتمال تعيينهم ،اليمني الآتية:
«�أق�سم باهلل العظيم �أن �أقوم بعملي يف املجل�س الد�ستوري بكل �أمانة وجترد واخال�ص متقيدا
ب�أحكام الد�ستور و�أن �أحر�ص على �سر املذاكرة ،احلر�ص املطلق».
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2ـ ـ رئي�س املجل�س الد�ستوري ونائبه
بعد �أدائهم اليمني ،يجتمع �أع�ضاء املجل�س الد�ستوري بدعوة من رئي�س ال�سن �أو بطلب ثالثة
منهم عند االقت�ضاء وينتخبون من بينهم باالقرتاع ال�سري رئي�سا ونائب ًا للرئي�س ملدة ثالث
�سنوات قابلة للتجديد وذلك بالغالبية املطلقة من عدد �أع�ضاء املجل�س يف الدورة االوىل
وبالأكرثية الن�سبية يف الدورة الثانية ،ويف حال تعادل الأ�صوات يعترب منتخبا الع�ضو الأكرب
�سنا (املادة ال�ساد�سة اجلديدة من قانون �إن�شاء املجل�س الد�ستوري).
ميار�س الرئي�س يف ما يتعلق باملجل�س الد�ستوري ال�صالحيات املالية واالدارية التي تنيطها
القوانني والأنظمة بالوزير ،با�ستثناء ال�صالحيات الد�ستورية (املادة  21من النظام
الداخلي للمجل�س).

 3ـ ـ مكتب املجل�س
يت�ألف مكتب املجل�س من رئي�س املجل�س ومن ع�ضوين تنتخبهما الهيئة العامة بالأكرثية
الن�سبية ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد ،وتنتخب من بينهما �أمينا لل�سر ،وعند ت�ساوي
الأ�صوات يعترب �صوت الرئي�س مرجحا.
ينظم �أمني ال�سر حما�ضر مت�سل�سلة باجتماعات املكتب وقراراته.
يتوىل مكتب املجل�س ال�سهر على ح�سن �سري العمل يف املجل�س ورعاية �ش�ؤون موظفيه،
وحت�ضري م�شروع موازنة املجل�س واال�شراف على تنفيذها ،وتقدمي االقرتاحات اىل الهيئة
العامة( .املادة  24من النظام الداخلي للمجل�س).

 4ـ ـ الهيئة العامة
تت�ألف من جميع الأع�ضاء وير�أ�سها رئي�س املجل�س .وتقوم ب�إقرار موازنة املجل�س والبت
يف اقرتاحات مكتب املجل�س ،والتداول يف الأمور الطارئة التي يعر�ضها الرئي�س واتخاذ
القرارات ب�ش�أنها ،واقرتاح تعديل النظام الداخلي ومالك املوظفني يف املجل�س (املادة 26
من النظام الداخلي للمجل�س).
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 5ـ ـ يف اال�ستقاللية واحل�صانة
حر�ص امل�شرتع على �أن يوفر الع�ضاء املجل�س الد�ستوري �أعلى قدر من اال�ستقالل واحل�صانة
فن�صّ على تدابري وحمظورات �أهمها :
ـ والية �أع�ضاء املجل�س الد�ستوري غري قابلة للتجديد �أو لالخت�صار.
ـ ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية املجل�س الد�ستوري ورئا�سة �أو ع�ضوية الوزارة �أو جمل�س
النواب ،ورئا�سة �أو ع�ضوية جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة عامة �أو خا�صة� ،أو �أي وظيفة عامة
مهما كانت.
ـ ال يجوز اجلمع بني الع�ضوية وبني �أي مهنة �أو عمل م�أجور ،با�ستثناء التعليم اجلامعي
وامل�شاركة يف امل�ؤمترات والن�شاطات العلمية بعد موافقة رئي�س املجل�س خطي ًا.
والغر�ض من هذا املوجب يكمن من جهة يف فكرة التفرغ ملهام املن�صب وتكري�س
اجلهد الكامل له من خالل ممار�سة ح�سنة وجيدة للمهام املوكولة اىل اع�ضاء
املجل�س الد�ستوري ،ومن جهة ثانية �ضمان ا�ستقاللية االع�ضاء وكرامتهم.
ـ كل ع�ضو يخالف ذلك يعترب م�ستقي ًال حكم ًا ،وللمجل�س الد�ستوري �أن يعلن هذه
اال�ستقالة بقرار منه يتخذ ب�أكرثية �سبعة �أع�ضاء.
ـ �إذا كان الع�ضو من املحامني العاملني تعلق ع�ضويته حكم ًا ،وينقطع عن ممار�سة مهنة
املحاماة طيلة مدة ع�ضويته يف املجل�س.
ـ اذا كان الع�ضو من ا�ساتذة التعليم العايل الأ�صيلني ينقطع عن ممار�سة عمله مدّة
واليته.
ـ ال يحق لأع�ضاء املجل�س الد�ستوري ،خالل مدة ع�ضويتهم� ،إبداء الر�أي وامل�شورة �أو
�إعطاء الإ�ست�شارات والفتاوى يف الأمور التي ميكن �أن تعر�ض عليهم ،وهم مقيدون
مبوجب التحفظ وب�سرية املذاكرة يف عملهم.
ـ وبوجه عام يكون �أع�ضاء املجل�س الد�ستوري مقيدين مبوجب التحفظ و�سرية املذاكرة.
ـ يف ما خال اجلناية امل�شهودة ،ال يجوز �إقامة دعوى جزائية على ع�ضو املجل�س
الد�ستوري �أو اتخاذ �أي �إجراء جزائي بحقه �أو �إلقاء القب�ض عليه طوال مدة واليته،
اال ب�إذن الهيئة العامة للمجل�س الد�ستوري (امل�ؤلفة من جميع اع�ضائه).
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■ يقدم وزير العدل طلب الإذن باملالحقة او باتخاذ الإجراء القانوين املالئم
مرفقا مبذكرة من النائب العام لدى حمكمة التمييز ت�شمل نوع اجلرم
ربر املالحقة واتخاذ
وزمان ومكان ارتكابه وعلى خال�صة عن الأد ّلة التي ت ّ
الإجراءات اجلزائية الالزمة.
■ يقدم طلب الإذن باملالحقة اىل رئي�س املجل�س الد�ستوري الذي يدعو
مكتب املجل�س لدر�س الطلب وتقدمي تقرير يف �ش�أنه اىل الهيئة العامة يف مهلة
�أ�سبوع.
■ تبت الهيئة العامة بالطلب بعد اال�ستماع اىل الع�ضو امل�شكو منه دون �أن
ي�شرتك يف الت�صويت وت�صدر قرارها يف مهلة مماثلة.
وهذا يعني �أن احل�صانة ال ترفع عن ع�ضو املجل�س الد�ستوري �إال بقرار من هذا
املجل�س.

 6ـ ـ والية �أع�ضاء املجل�س الد�ستوري
�أ) مدة والية �أع�ضاء املجل�س الد�ستوري
حدَ دت املادة الرابعة من قانون ان�شاء املجل�س مدّة والية �أع�ضاء املجل�س الد�ستوري ب�ست
�سنوات غري قابلة للتجديد �أو الإخت�صار.
تن�ص املادة  4من النظام الداخلي للمجل�س على �أنه:
«عند انتهاء الوالية ،ي�ستمر االع�ضاء الذين انتهت واليتهم يف ممار�سة اعمالهم اىل حني تعيني
بدالء عنهم وحلفهم اليمني .يجري تعيني البدالء ملدة �ست �سنوات من قبل املرجع نف�سه الذي
عني االع�ضاء الذين انتهت واليتهم ،وبالطريقة نف�سها التي مت بها تعيني ه�ؤالء».

تن�ص املادة  5من النظام الداخلي للمجل�س على �أنه:
«يف حال �شغور مركز احد االع�ضاء ،يعلن املجل�س ح�صول هذا ال�شغور بقرار منه ،ويقوم رئي�س
املجل�س بابالغ هذا القرار اىل املرجع الذي اختار الع�ضو الذي �شغر مركزه الخذ العلم وتعيني
ع�ضو بديل .يتم هذا التبليغ خالل ا�سبوع من تاريخ �صدور القرار ،بالطرق االدارية.
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يقوم املرجع امل�شار اليه بتعيني الع�ضو البديل خالل �شهر من تاريخ اخذه العلم ،بالطريقة ذاتها
التي عني بها الع�ضو اال�صيل وللمدة املتبقية من واليته».

ب) عدم جواز �إقالة �أع�ضاء املجل�س الد�ستوري �أو جتديد واليتهم
ال بد من الإ�شارة �إىل �أن قانون �إن�شاء املجل�س الد�ستوري هو قانون خا�ص فال يجوز تف�سري
مواده بتو�سّ ع؛ واملالحظ ان قانون املجل�س ونظامه الداخلي كالهما حتدثا عن مدّة والية
�أع�ضاء املجل�س الد�ستوري ،وعن كونها غري قابلة للتجديد وعن عدم جواز اخت�صار مدّة
والية �أي ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س.
والغر�ض من هذا الن�ص يكمن يف ت�أمني اال�ستقاللية واحلماية ال�ضروريتني لأع�ضاء املجل�س
الد�ستوري �إ�ستبعاد ًا لأي ت�أثري من �أي نوع كان �سواء من ال�سلطة الت�شريعية او ال�سلطة
2
التنفيذية نظر ًا لطبيعة مهام املجل�س الد�ستوري و�أهميته على ال�صعيد القانوين الد�ستوري.
اال انّ امل�شرتع احتاط الحتمال ح�صول حالة فراغ يف املجل�س الد�ستوري ،يف حال مل يتم
تعيني اع�ضاء جدد يحلون حمل االع�ضاء املنتهية واليتهم ،مما قد ي�ؤدي اىل تعطيل مهام
املجل�س الد�ستوري ،فن�ص القانون على ا�ستمرار االع�ضاء الذين انتهت واليتهم يف ممار�سة
�أعمالهم اىل حني تعيني بدالء عنهم (املادة  4من نظام املجل�س).

 )2اليا�س �أبو عيد« ،ملخ�ص يف املجل�س الد�ستوري بني الن�ص واالجتهاد والفقه املقارن»� ،ص.45 .
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ثالثا� :إلزامية قرارات املجل�س الد�ستوري
مبقت�ضى املادة  13من قانون ان�شاء املجل�س واملادة  52من نظامه الداخلي ،تتمتع قرارات
املجل�س الد�ستوري بقوة الق�ضية املحكوم بها .وتختلف �إلزامية القرارات ال�صادرة عن
املجل�س الد�ستوري وفق ًا لنوعها �إذا كانت نهائية �أو م�ؤقتة.

 )1القرارات النهائية
القرار النهائي ال�صادر عن املجل�س الد�ستوري يكون:
نهائي ًا �أي �أنه يف�صل يف �أ�صل النزاع املعرو�ض على املجل�س ،بحيث ي�ستنفذ هذا
الأخري �سلطته ب�ش�أنه وتخرج الق�ضية من يده .وهذا املفهوم للقرارات النهائية
من�صو�ص عليه يف املادة  553من قانون �أ�صول املحاكمات املدنية اجلديد.
ملزم ًا انطالقا من قاعدة �سريان مفعول القرار على جميع ال�سلطات العامة واملراجع
الق�ضائية والإدارية ،يتعني عليهم الإلتزام مب�ضمون القرار ال�صادر عن املجل�س
الد�ستوري من دون تخويلهم حق املناق�شة �أو التف�سري.
مربم ًا �أي �أنه ال يقبل �أي طريق من طرق املراجعة العادية �أو غري العادية ،فالقرارات
ال�صادرة عن املجل�س الد�ستوري ت�ستنفذ �سلطته يف النظر بالنزاع وتخرج
الق�ضية من واليته وال يعود له بعد ذلك الرجوع عن قراراته �أو تعديلها.
فالقرار النهائي املربم الذي مت ّ البت به يقوي احلق املق�ضي به يف القرار ،حيث ي�صبح
م�ستند ًا جديد ًا من �ش�أنه تثبيت احلق املق�ضي به وتدعيم قوته ،ويعترب �أداة �إثبات مهمة
للحق املق�ضى به وله حجية على اجلميع وله طابع االلزام جلميع ال�سلطات العامة واملراجع
3
الق�ضائية واالدارية.
 )3زهري �شكر« ،الو�سيط يف الد�ستور اللبناين» ،طبعة  ،2006املجلد الثاين� ،ص.1101 .
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ال تقت�صر حجية قرارات املجل�س الد�ستوري املكر�سة يف املادة  13من قانون �إن�شاء املجل�س
الد�ستوري على الفقرة احلكمية فقط بل تن�سحب �أي�ض ًا على احليثيات �أو الأ�سباب .وهذه
الآثار ت�سري على القرار الذي يف�صل نهائيا ً يف الطعن� ،سواء �شمل جميع الطلبات �أو
بع�ضها فقط ،و�سواء مت ّ الف�صل ب�صورة �صريحة �أو �ضمنية.

 )2القرارات امل�ؤقتة :قرارات وقف التنفيذ
�أما �إذا كان القرار ال�صادر عن املجل�س الد�ستوري ب�صدد طلب وقف تنفيذ قانون مطعون
بد�ستوريته ،فهذا النوع من القرارات لي�س نهائيا و ُيتخذ ريثما يتم البت بالطعن.
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رابعا :الرقابة على د�ستورية القوانني
حدّدت املادة  19من الد�ستور ومن بعدها املادة الأوىل من قانون �إن�شاء املجل�س الد�ستوري
واملادة الأوىل من نظامه الداخلي مهمات هذا املجل�س كالتايل:
ـ مراقبة د�ستورية القوانني و�سائر الن�صو�ص التي لها قوة القانون
ـ البت يف النزاعات والطعون النا�شئة عن الإنتخابات
وهذه ال�صالحيات ح�صرية حيث �أنه ال يجوز للمجل�س �أن يت�صدى لأي م�س�ألة خارجة عن
هذه احل�صرية املحددة يف الن�ص الد�ستوري ويف النظام الداخلي للمجل�س الد�ستوري.
وقد تك ّر�ست هذه املبادىء يف اجتهاد املجل�س الد�ستوري اللبناين الذي اعترب �أن للمجل�س
الد�ستوري كيان ًا د�ستوري ًا م�ستق ًال واخت�صا�ص ًا د�ستوري ًا حمدد ًا ،و�إن متتع بال�صفة
الق�ضائية .وهو اخت�صا�ص له غاياته و�آثاره على انتظام ممار�سة �سائر ال�سلطات الد�ستورية
الخت�صا�صاتها ب�شكل �صحيح تعبري ًا عن ارادة ال�شعب الذي هو م�صدر ال�سلطات و�صاحب
ال�سيادة.4
ن�صت املادتان  1و 18من قانون ان�شاء املجل�س معطوفتان على �أحكام املادة الأوىل من
نظامه الداخلي على �أن املجل�س الد�ستوري يتوىل الرقابة على د�ستورية القوانني و�سائر
الن�صو�ص التي لها قوة القانون .وخالف ًا لأي ن�ص مغاير ،ال يجوز لأي مرجع ق�ضائي �أن يقوم
بهذه الرقابة مبا�شرة عن طريق الطعن �أو ب�صورة غري مبا�شرة عن طريق الدفع ملخالفة
الد�ستور �أو خمالفة مبد�أ ت�سل�سل القواعد والن�صو�ص.

 )4املجل�س الد�ستوري ،قرار رقم  1تاريخ .2005/8/6

17

للمزيد من املعلومات (نافذة رقم )1
ما هي الن�صو�ص التي لها قوة القانون؟
القانون باملعنى العادي �أي الذي يقره جمل�س النواب عمال باملواد  /18/و  /51/و  /56/من
الد�ستور .يفهم من هذه الن�صو�ص �أن املجل�س الد�ستوري لي�س هيئ ًة ا�ست�شاري ًة
�إ�ضافة اىل كونه ناظرا يف د�ستورية القوانني كما هو احلال يف بع�ض البلدان
حيث ميكن �أن يطلب ر�أيه �أثناء اعداد القوانني �أو بعد اعدادها وقبل طرحها
على ال�سلطة الت�شريعية �أو بعد اقرارها وقبل ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية كما
هو احلال يف فرن�سا� .أما يف لبنان فقد ُح�صر دور املجل�س الد�ستوري بالف�صل
يف عدم تعار�ض القوانني مع الد�ستور بعد ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية ،يف
حال جرى الطعن يف د�ستوريتها من قبل اجلهات املوجلة حق الطعن.
م�شروع القانون املعجل �أي الذي ُط ِرح على جمل�س النواب و�أُدرج على جدول �أعمال جل�سة عامة و ُت ِلي
ومل ُي َبت به خالل �أربعني يوما ف�أ�صدره رئي�س اجلمهورية مبر�سوم ق�ضى
بتنفيذه بعد موافقة جمل�س الوزراء.
املر�سوم اال�شرتاعي

�أي الن�ص الذي له قوة القانون :و�إن احكام املادة  19من الد�ستور واملادتني
 /1/و  /18/من قانون �إن�شاء املجل�س الد�ستوري تلحقان كل الن�صو�ص التي
لها قوة القانون يف اخت�صا�ص املجل�س الد�ستوري .بالتايل ،ينظر املجل�س
بقانونية املرا�سيم اال�شرتاعية التي هي ثمرة تفوي�ض ت�شريعي يعطيه جمل�س
النواب للحكومة مبو�ضوعات حمددة وملدّة معينة .اال �أنها قبل عر�ضها على
جمل�س النواب وموافقته عليها تبقى قرارات ادارية بحيث ميكن الطعن بها
�أمام جمل�س �شورى الدولة خالل مهلة املراجعة االدارية اي خالل �شهرين من
ن�شرها ،ويبقى �إذ ًا من �صالحية جمل�س ال�شورى ابطالها كليا او جزئيا ح�سب
�صحة ومدى الطعن.

القوانني التي �أقرها اي القوانني التي مت اعادة النظر فيها عمال باحكام املادة  57من الد�ستور
جمل�س النواب ومل تن�شر قبل ن�شرها ،فال تدخل �ضمن القوانني التي ينظر بها املجل�س الد�ستوري
�أو �أعيدت ملناق�شة ثانية لأنه ال ينظر اال بالقوانني املن�شورة ،وتبقى كذلك اىل حني البت بها من قبل
جمل�س النواب ون�شرها من قبل رئي�س اجلمهورية ،ام حلني ن�شرها بعد ان
ت�صبح نافذة حكم ًا بانق�ضاء مهلة ال�شهر املحددة يف الفقرة  2من املادة 57
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عينها ،فت�صبح عندئذ قابلة للمراجعة �أمام املجل�س الد�ستوري.
وهذه الرقابة متار�س على القوانني التي �صدرت بعد ان�شائه على خمتلف
انواعها ،اذ ان رقابته لد�ستورية القوانني ال متار�س مبفعول رجعي وبالتايل
ال تتناول القوانني التي �صدرت قبل ان�شائه ،كما ال تتناول القوانني املح�صنة
اي التي �صدرت بعد ان�شائه ومل يطعن بها خالل مهلة اخلم�سة ع�شر يوما التي
تلت ن�شرها.
والرقابة على د�ستورية القوانني هي رقابة الحقة ولي�ست م�سبقة ،مبعنى انه ال
يعود للمجل�س الد�ستوري ممار�ستها اال بعد اقرار القانون والت�صديق عليه من
قبل املجل�س النيابي و�إ�صداره من قبل رئي�س اجلمهورية ون�شره يف اجلريدة
الر�سمية .والغاية من هذه الرقابة هي �أن ت�أتي القوانني متوافقة ومتجان�سة
مع �أحكام الد�ستور ،و�أن تكون املرا�سيم اال�شرتاعية والتنظيمية متطابقة مع
قوانني التفوي�ض.

� )1أ�صحاب احلق باملراجعة
�أ�صحاب احلق باملراجعة هم:
ـ رئي�س اجلمهورية
ـ رئي�س جمل�س النواب
ـ رئي�س جمل�س الوزراء
ـ  10نواب على االقل
ـ ر�ؤ�ساء الطوائف املعرتف بها قانون ًا يف ما يتعلق ح�صر ًا بالأحوال ال�شخ�صية وحرية املعتقد
وممار�سة ال�شعائر الدينية وحرية التعليم الديني.
تقدم املراجعة من قبل املرجع املخت�ص �إىل رئا�سة املجل�س الد�ستوري خالل مهلة خم�سة ع�شر يوم ًا
تلي ن�شر القانون يف اجلريدة الر�سمية �أو يف �إحدى و�سائل الن�شر الر�سمية االخرى املعتمدة قانوني ًا،
حتت طائلة رد املراجعة �شك ًال.
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� )2آلية الطعن
ـ يقدم الطعن اىل رئي�س املجل�س الد�ستوري بالذات مبوجب ا�ستدعاء موقع من املرجع
املخت�ص �شخ�صي ًا خالل خم�سة ع�شر يوما يلي تاريخ ن�شر القانون يف اجلريدة
الر�سمية او يف احدى و�سائل الن�شر املعتمدة قانون ًا حتت طائلة ر ّد املراجعة �شكال،
والغاية من ق�صر املهلة تاليف اال�صطدام بحاالت وحقوق تن�ش�أ وتكت�سب منذ مدّة
نفاذ القانون .يجب ان يت�ضمن ا�ستدعاء الطعن الن�صو�ص املطعون بعدم د�ستوريتها.
ـ يعني الرئي�س مقررا من الأع�ضاء لو�ضع تقرير يف الق�ضية خالل مهلة ع�شرة �أيام من
تاريخ ابالغه قرار تعيينه.
ـ فور ورود التقرير يبلغ رئي�س املجل�س ن�سخا عنه اىل الأع�ضاء ويدعوهم اىل جل�سة
تعقد خالل خم�سة �أيام من تاريخ ورود التقرير للتداول يف مو�ضوع الطعن.
ـ ي�صدر القرار يف غرفة املذاكرة يف مهلة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوما من تاريخ انعقاد
اجلل�سة ويوقع من الرئي�س ومن جميع االع�ضاء احلا�ضرين ثم يدون يف �سجل خا�ص
للحفظ لدى رئي�س املجل�س� .إذا مل ي�صدر القرار �ضمن املهلة املذكورة يعترب الن�ص
مو�ضوع املراجعة مقبوال و�صحيحا.

 )3مفعول املراجعة
مبقت�ضى املادة  12من قانون �إن�شاء املجل�س الد�ستوري ،تتخذ قرارات املجل�س ب�أكرثية �سبعة
�أع�ضاء على الأقل يف املراجعات املتعلقة بالرقابة على د�ستورية القوانني وي�سجل الع�ضو او
الأع�ضاء املخالفني خمالفتهم يف ذيل القرار وتعترب املخالفة جزء ًا ال يتجز�أ منه وتن�شر
وتبلغ معه .للمراجعات �أمام املجل�س الد�ستوري نتائج م�ؤقتة ونتائج ثابتة.
ـ فالنتائج امل�ؤقتة تظهر عندما يقرر املجل�س تعليق القانون املطعون فيه اىل حني البت
باملراجعة تالفي ًا لال�صطدام بحقوق تن�ش�أ وتكت�سب منذ نفاذ القانون.
ـ �أما النتائج الثابتة فتتمثل بالنتائج النهائية التي ت�صدر عن قرار املجل�س الذي يعود له
ان يبطل بقرار معلل الن�ص مو�ضوع املراجعة ابطاال كلي ًا او جزئي ًا او االبقاء عليه لعدم
خمالفته الد�ستور.
بالتايل ،ينبغي الف�صل بو�ضوح بني القرار بتعليق العمل بالقانون والقرار ب�ش�أن د�ستورية
القانون املطعون فيه.
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فبمقت�ضى املادة  20من قانون ان�شاء املجل�س الد�ستوري ،معطوفة على املادة  24من قانون
النظام الداخلي لهذا املجل�س ،فور ت�سجيل املراجعة يف قلم املجل�س ،يدعو الرئي�س �أو نائبه
يف حال غيابه املجل�س اىل در�س ما اذا كان يقت�ضي تعليق مفعول الن�ص مو�ضوع املراجعة
اىل حني البت بالطعن .واذا قرر املجل�س الد�ستوري تعليق مفعول القانون مو�ضوع املراجعة،
وجب ن�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية وابالغ ن�سخة عنه م�صدقة اىل كل من رئي�س
اجلمهورية ورئي�س جمل�س النواب ورئي�س جمل�س الوزراء.
ويعلن املجل�س الد�ستوري يف قراره ب�ش�أن د�ستورية القانون� ،أن القانون مطابق �أو خمالف
كلي ًا �أو جزئي ًا للد�ستور .ف�إذا قرر املجل�س الد�ستوري �أن الن�ص مو�ضوع املراجعة م�شوب كلي ًا
�أو جزئي ًا بعيب عدم الد�ستورية ،ف�إنه يق�ضي ب�إبطاله كلي ًا �أو جزئي ًا بقرار معلل ير�سم حدود
البطالن .ويعترب الن�ص الذي تقرر بطالنه ،ك�أنه مل ي�صدر وال يجوز لأي كان التذرع به
وذلك مبوجب �أحكام املادة  22من قانون ان�شاء املجل�س.

 )4نطاق ومدى املراجعة
حدّد امل�شرتع اللبناين يف املادة  19من قانون �إن�شاء املجل�س واملادة  30من نظامه الداخلي
ب�صورة حمددة �أ�صحاب احلق يف التقدم مبراجعة �أمام املجل�س الد�ستوري ،فاملجل�س ال
يتحرك من تلقاء ذاته بل هو بحاجة اىل من ي�ستدعي الطعن �أمامه ويخوله و�ضع يده على
املراجعة .)Droit de saisine( 5
فاعترب املجل�س الد�ستوري �أنه «( )...ال يعود للمجل�س الد�ستوري حق اجراء الرقابة عفو ًا
ومن تلقاء ذاته (.6»)...
اال �أن املجل�س الد�ستوري اللبناين �سار على نهج املجل�س الد�ستوري الفرن�سي� ،أي النهج
التو�سعي لالخت�صا�صات يف احلاالت التي ي�صار فيها اىل الطعن بد�ستورية بع�ض �أحكام
القانون املطعون فيه ،فيمار�س املجل�س الد�ستوري اخت�صا�صه الرقابي على كامل ن�صو�ص
القانون ،مرتكز ًا يف خطوة �أوىل على قاعدة الرتابط فيما بينها ويف خطوة ثانية على قاعدة
�أنه ال يجوز لأي قانون �أن يكون خمالفا للد�ستور.
 )5راجع الفقرة ال�سابقة « 1ـ �أ�صحاب احلق باملراجعة».
 )6املجل�س الد�ستوري ،قرار  2تاريخ .1999/11/24
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يتبني بالفعل �أن االخت�صا�ص الذي مار�سه املجل�سان الد�ستوريان اللبناين والفرن�سي تو�سع
بحيث مار�س املجل�سان الرقابة على كامل مواد القانون ،فق�ضيا ب�أكرث مما طلبه �أ�صحاب
املراجعة كما �أجازا لنف�سهما ا�ستلهام �أ�سباب وحجج مل يرثها الطاعنون.
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خام�سا :البت يف الطعون النا�شئة عن االنتخابات
الرئا�سية والنيابية
يعترب الفقه الد�ستوري ان املجل�س الد�ستوري ي�شكل ال�ضامن الأ�سا�سي للتعبري ال�سليم عن
الإرادة ال�شعبية .ومبا �أن التعبري عن الإرادة ال�شعبية يتم من خالل م�ؤ�س�سات عدّة (رئا�سة
اجلمهورية ،رئا�سة جمل�س النواب وجمل�س النواب) ،في�صبح من ال�ضروري حتقق املجل�س
الد�ستوري من قانونية ونظامية انتخاب كل من رئي�س اجلمهورية ورئي�س جمل�س النواب
والنواب اذا ما تلقى طعنا باالنتخابات.

 )1النزاعات والطعون النا�شئة عن االنتخابات الرئا�سية
ق�ضت املادة  19من الد�ستور ب�إعطاء املجل�س الد�ستوري �صالحية البت يف النزاعات
والطعون النا�شئة عن الإنتخابات الرئا�سية والنيابية .وبالتايل فهي �أحالت اىل قانون
�إن�شاء املجل�س الد�ستوري ونظامه الداخلي امل�سائل الأ�سا�سية والإجرائية التي ترعى مو�ضوع
الطعون الإنتخابية .فن�صت املادة  23من قانون �إن�شاء املجل�س الد�ستوري على �أن «يتوىل
املجل�س الد�ستوري الف�صل يف �صحة انتخابات رئا�سة اجلمهورية ورئا�سة جمل�س النواب
والبت يف الطعون والنزاعات النا�شئة عنها».

�أ) الأ�صول املتبعة يف الطعن يف �صحة االنتخابات الرئا�سية
ـ يقدم ا�ستدعاء الطعن من ثلث الأع�ضاء الذين يت�ألف منهم جمل�س النواب قانون ًا
على الأقل ،ويجب �أن يكون ا�ستدعاء الطعن موقع ًا منهم �شخ�صي ًا .والهدف من هذا
الت�شديد على جدية املراجعة هو ابعاد املراجعة ال�سيا�سية التي ال ترتكز اىل ا�سنادات
مهمة.
ـ تقدم املراجعة �إىل رئا�سة املجل�س الد�ستوري خالل مهلة � 24ساعة تلي �إعالن النتائج،
حتت طائلة ردها �شك ًال.
ـ ي�صدر القرار مبهلة �أق�صاها � 3أيام من تاريخ ورود املراجعة ،وقد اعتمدت اال�صول
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ال�سريعة للمراجعة ،لإ�صدار قرار املجل�س الد�ستوري قبل �أن يبا�شر رئي�س اجلمهورية
او رئي�س جمل�س النواب مهامه الد�ستورية.
ـ يتخذ القرار ب�أكرثية �سبعة �أع�ضاء على الأقل يف الدورة الأوىل ويف حال تعذر هذه
الأكرثية يكتفى بالأكرثية املطلقة من �أع�ضاء املجل�س.
ـ يبقى جمل�س النواب منعقد ًا كهيئة انتخابية حلني �صدور قرار املجل�س الد�ستوري.
ـ يف حال �إبطال االنتخاب يعترب وك�أنه مل يكن.

ب) امل�سائل املثارة يف هذا النطاق
بخالف املجل�س الد�ستوري الفرن�سي ،ف�إن املجل�س الد�ستوري اللبناين ميار�س يف مو�ضوع
الف�صل يف االنتخابات الرئا�سية دور ًا �أقل بكثري من الدور الذي ميار�سه يف الف�صل يف �صحة
االنتخابات الت�شريعية ،وذلك لأن رئي�س اجلمهورية الفرن�سية منتخب مبا�شرة من ال�شعب،
وان الد�ستور والقانون ينظمان �أ�صو ًال وقواعد ًا للرت�شيح ول�سري العملية الإنتخابية و�إعالن
النتائج التي هي من �صالحية املجل�س الد�ستوري .كما يلعب املجل�س الد�ستوري الفرن�سي
دور ًا هام ًا يف الأعمال التح�ضريية والتمهيدية لالنتخابات.
�أما يف لبنان ،ونظر ًا لأن الد�ستور ال ينظم وال ي�ضع �أ�صو ًال للرت�شيح ،بحيث ميكن انتخاب
�أي �شخ�ص تتوافر فيه ال�شروط املن�صو�ص عليها يف املادة  49من الد�ستور ،ودون �أن
يعلن تر�شيحه ،ف�إن الطعون الإنتخابية ميكنها �أن تثري م�س�ألتني �أ�سا�سيتني �أمام املجل�س
الد�ستوري :
ـ توافر ال�شروط التي يفر�ضها الد�ستور مبادته  49يف رئي�س اجلمهورية املنتخب.
ـ نظامية العملية االنتخابية :وي�شمل ذلك تاريخ االنتخاب والدعوة اىل الإنتخاب وفرز
الأ�صوات ونزاهة االنتخاب وم�س�ألتي الن�صاب والأكرثية.

 )2النزاعات والطعون النا�شئة عن االنتخابات النيابية
اعتمد التعديل الد�ستوري لعام  1990االجتاه العام يف النظم الدميقراطية والقا�ضي
ب�إعتبار املجل�س الد�ستوري هو املرجع ال�صالح للبت يف الطعون االنتخابية ،بحيث ال يعود
للمجل�س النيابي البت يف م�س�ألة �صحة انتخاب �أع�ضائه لأنه يكون يف هذه احلالة اخل�صم
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واحلكم يف �آن واحد7؛ الأمر الذي يتعار�ض مع الأ�صول الدميقراطية ومع مقت�ضيات العدالة
واالن�صاف .مما �أدى اىل و�ضع حد لرقابة املجل�س النيابي على �صحة انتخاب �أع�ضائه ،التي
كانت مكر�سة يف املادة  30من الد�ستور ونقلت الرقابة ب�ش�أنها اىل هيئة د�ستورية م�ستقلة
ذات �صفة ق�ضائية هي املجل�س الد�ستوري.
وهذه ال�صالحية املمنوحة للمجل�س الد�ستوري يف الرقابة على الطعون االنتخابية ال ت�شكل
تعدي ًا على املجل�س النيابي ،لأنه ال مي�س الآداء الت�شريعي للمجل�س النيابي وبالتايل ف�إن
توليه البت بالنزاعات والطعون النا�شئة عن االنتخابات النيابية لها مو�ضوع حمدد بالذات،
ال يتعلق بالعملية الت�شريعية بل بطعون مقدمة ب�ش�أن �سالمة و�صحة العملية االنتخابية.
بالتايل� ،إن النائب املطعون بنيابته ي�ستمر يف ممار�سة مهامه يف جمل�س النواب �إىل �أن
ي�صدر قرار عن املجل�س الد�ستوري ب�إبطال نيابته.
نظم قانون �إن�شاء املجل�س ونظامه الداخلي الأ�صول واالجراءات والقواعد التي ترعى عمل
املجل�س الد�ستوري يف الطعون االنتخابية النيابية .وقد �أر�سى �إجتهاد املجل�س الد�ستوري
قواعد وا�ضحة �أنارت هذه الأ�صول القانونية و�أكملتها عند عدم و�ضوح الن�ص او نق�صانه او
غيابه ،و�سوف نتناول هذه القواعد واالجراءات يف ثالثة �أق�سام:
ـ �أو ًال :ال�شروط ال�شكلية لقبول الطعن
ـ ثاني ًا� :إطار �صالحيات املجل�س الد�ستوري يف الطعون والنزاعات النا�شئة عن
االنتخابات النيابية
ـ ثالث ًا :االجراءات املتبعة من قبل املجل�س الد�ستوري لدى ورود الطعن

�أ) ال�شروط ال�شكلية لقبول الطعن
ـ توجيه الطعن اىل رئا�سة املجل�س الد�ستوري
مبقت�ضى املادة  24املذكورة من قانون �إن�شاء املجل�س الد�ستوري ،معطوفة على املادة 46
املذكورة من نظامه الداخلي ،يوجه الطعن اىل رئا�سة املجل�س الد�ستوري مبوجب طلب
ي�سجل يف قلم املجل�س وفق ًا للمادة  25من قانون ان�شائه.
 )7جوزف �أ�سعد كرم« ،الطعون النبابية �أمام املجل�س الد�ستوري» ،جملة احلياة اللبنانية ،عدد حزيران .1997
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يقدم الطعن يف �صحة نيابة نائب منتخب اىل رئا�سة املجل�س الد�ستوري� ،إال �أن تقدمي الطعن
اىل املجل�س الد�ستوري ككل �أو اىل الرئي�س والأع�ضاء ال ي�شكل عيب ًا يقت�ضي معه ر ّد الطعن،
وقد ق�ضى املجل�س بذلك .فالأ�سا�س هو املرجع �أي املجل�س الد�ستوري ،ووجوب توجيه الطعن
اىل رئا�سة املجل�س الد�ستوري ي�أتي من كون رئي�س املجل�س ميثل املجل�س الد�ستوري.

التوجه مبا�شرة اىل املجل�س ككل �أو الرئي�س والأع�ضاء ال ي�ستدعي ر ّد املراجعة �شك ًال،
والطعن معفى من الر�سوم.
ـ حق املر�شح اخلا�سر يف تقدمي الطعن
و�ضع امل�شرتع ال�شروط التي متنح الطاعن ال�صفة القانونية لتقدمي الطعن ب�صحة نيابة
نائب منتخب ،حيث ح�صر هذا احلق باملر�شح اخلا�سر �شرط ان يكون:
ـ من الدائرة االنتخابية عينها.
ـ مر�شحا عن املقعد النيابي نف�سه�( 8أي عن مقعد الطائفة نف�سها يف حال وجود �أكرث
من مقعد واحد لطائفة ما يف الدائرة).
�أعطى القانون حق الطعن للمر�شح اخلا�سر املناف�س يف الدائرة االنتخابية عينها فقط دون
غريه من املر�شحني �أو املواطنني� .أما يف فرن�سا فيقدم الطعن من املر�شح اخلا�سر ومن
�أي ناخب يف الدائرة االنتخابية ،وبالتايل ف�إن حق الطعن وا�سع جد ًا .وقد �أوجب امل�شرتع
اللبناين بح�صره الطعن باملر�شح اخلا�سر �ضرورة توافر امل�صلحة املبا�شرة لقبول الطعن
يف ال�شكل.
وطاملا �أن حق الطعن حمدود �أو حم�صور باملر�شح اخلا�سر عن املقعد نف�سه ،فال جمال
للتو�سع يف تف�سري الن�ص ،بحيث ميتنع على املواطن يف الدائرة االنتخابية� ،أن ميار�س مثل
هذا احلق ،وكذلك مينع على الأحزاب ال�سيا�سية �أو �سواها من الأ�شخا�ص املعنويني التقدم
بالطعون االنتخابية �أمام املجل�س الد�ستوري.
واملر�شح اخلا�سر املناف�س يف الدائرة االنتخابية التي تر�شح لها ميكنه الطعن بنتيجة
 )8املجل�س الد�ستوري ،قرار رقم  6تاريخ .1997/5/17
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االنتخاب �أي ًا تكن املرتبة التي ح�صل عليها ،وهذا ما �أكده اجتهاد املجل�س امل�ستمر .فاملادة
 24من قانون �إن�شاء املجل�س �أعطت هذا احلق للمر�شح اخلا�سر يف الدائرة االنتخابية التي
تر�شح لها دون حتديد مرتبته من الأ�صوات التي نالها كل من املر�شحني املناف�سني� ،إذا �أدىل
ب�أ�سباب وجيهة ت�ؤدي اىل تعديل النتيجة �شرط �أن تكون على قدر من اجلدية و�أن يقوم
بتقدمي الأدلة التي تثبت هذا احلق.
وب�إمكان امل�ستدعي �أن يوجه طعنه لي�س �ض ّد مناف�سه املبا�شر فح�سب� ،أي الذي جاء يف
املرتبة الأخرية يف حال وجود �أكرث من مقعد للطائفة الواحدة داخل الدائرة ،بل �أي�ض ًا يف
مواجهة �أحد مناف�سيه الفائزين الآخرين� ،أو حتى �ضدهم جميع ًا ،عن طريق طلب �إدخال
ه�ؤالء يف مراجعة الطعن ،وهذا ما ا�ستقر عليه اي�ض ًا اجتهاد املجل�س الد�ستوري.
ميكن للمر�شح اخلا�سر الطعن ب�صحة نيابة نائب منتخب �أو �أكرث عن املقعد �أو املقاعد
التي تر�شح عنها ،على �أن ي ّقرر املجل�س الد�ستوري باال�ستناد اىل العنا�صر التي �ستتوافر
له يف الق�ضية ،ب�إ�ستقرار احلق على �أحدهم عند البت بالطعن املقدم� ،أي �أن يقرر املجل�س
الد�ستوري فوز �أحد النائبني املطعون بنيابتهما.
ـ ـ تقدمي الطعن ب�صحة نيابة املر�شح املعلن فوزه يف الدائرة االنتخابية نف�سها
يقدم الطعن ب�صحة نيابة املر�شح املعلن فوزه من قبل مر�شح ًا مناف�س ًا من نف�س الطائفة
واملذهب العائدين للمطعون بنيابته ،وما يربر هذه القاعدة هي امل�صلحة لأن ال م�صلحة
ملر�شح خا�سر �أن يطعن يف نيابة مر�شح فائز ينتمي اىل طائفة اخرى لأنه ال ي�ستطيع احللول
مكانه.
وميكن ان يوجه الطعن اىل كل الذين �أعلن فوزهم من الطائفة واملذهب الواحد يف الدائرة
االنتخابية الواحدة اذا كانت هناك خمالفات يديل بها الطاعن تن�سحب على كل الذين
اعلن فوزهم.
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للمزيد من املعلومات (نافذة رقم )2
هل يتمتع النائب الفائز بح�صانة توجب �أخذ الإذن قبل الطعن ب�صحة انتخابه �أمام املجل�س
الد�ستوري؟
وماذا عن الفائزين الذين يتمتعون بح�صانة ما كاملحامني؟
على الرغم من �أن النائب ال جتوز مالحقته اال بعد �أخذ موافقة املجل�س النيابي لرفع احل�صانة عنه
با�ستثناء حاالت معينة حددها القانون كاجلرم امل�شهود وما يتعلق بانعقاد دورات املجل�س ،ف�إنه ال
يكون للنائب املنتخب �أية ح�صانة امام املجل�س الد�ستوري حني يتم التقدم بالطعن بوجهه� ،ضمن املهل
املحددة قانونا ً ،ويكتفي بابالغ رئي�س املجل�س النيابي بالطعن املذكور.
من املالحظ يف هذا ال�سياق �أن الطعن لي�س مبثابة دعوى موجهة �ضد النائب املطعون بنيابته� ،إمنا هي
مراجعة ب�ش�أن �صحة الإنتخاب.
�أما بالن�سبة للفائزين باالنتخابات النيابية من املحامني ،فيجوز الطعن ب�صحة نيابتهم �أمام املجل�س
الد�ستوري بدون �أية حاجة لال�ستح�صال على �إذن بذلك من نقابة املحامني ،وم ّرد ذلك اىل ان الطعن
يف نيابة حمام منتخب كالطعن يف نيابة نائب �أعيد انتخابه ال يتعلق ب�شخ�صه ،بل مبمار�سة حق �سيا�سي
د�ستوري ،وال ميت اىل مهنته ب�صلة ،وهذا ما ق�ضى به املجل�س الد�ستوري .فلي�س هناك خ�صومة باملعنى
التقليدي يف مراجعة الطعون النيابية.9

ـ ـ املهلة املحددة قانون ًا للتقدم بالطعن
مبقت�ضى املادة  24من قانون �إن�شاء املجل�س الد�ستوري معطوفة على املادة  46من نظامه
الداخلي ،على املر�شح اخلا�سر ان يقدم الطعن اىل رئا�سة املجل�س الد�ستوري يف مهلة
�أق�صاها  30يوم ًا تلي تاريخ �إعالن نتائج الإنتخاب �أ�صوال يف دائرة املر�شح اخلا�سر حتت
طائلة ر ّد الطلب �شكال.
�إن احت�ساب مهلة الطعن تخ�ضع للقواعد العامة املن�صو�ص عليها يف قانون �أ�صول
املحاكمات املدنية .ووفق ًا للقواعد القانونية العامة التي ترعى �سريان املهل ،ال يدخل يوم
�إعالن نتائج االنتخاب يف ح�ساب مهلة الثالثني يوم ًا ،فيبد�أ احت�ساب مهلة الثالثني يوم ًا
من اليوم التايل لإعالن النتائج يف الدائرة املعنية.
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ومن املهم �أن نلحظ �أن املجل�س الد�ستوري ال يقبل املذكرات التو�ضيحية �أو تبادل اللوائح
كما هي احلال �أمام املحاكم .فاملجل�س الد�ستوري يبلغ املطعون بنيابته باملراجعة ،وعليه �أن
يرد على هذه املراجعة يف مهلة �أق�صاها  15يوم ًا ومن ثم يبا�شر املقرر ب�إجراء التحقيقات
الالزمة لو�ضع تقريره يف الطعن ورفعه �إىل رئي�س املجل�س الد�ستوري.
للمزيد من املعلومات (نافذة رقم )3
ما هو الأثر القانوين الذي يرتتب على اللوائح التي تقدم بعد املراجعة والتي تت�ضمن �أ�سباباً
جديدة فهل تقبل �شك ً
ال ؟
املبد�أ� :إن كل �سبب جديد يدىل به بعد انق�ضاء مهلة تقدمي مراجعة طعن ب�صحة نيابة نائب يرد �شك ًال.
اال�ستثناء :ي�شذ عن هذه القاعدة احلالة التي يكون فيها ال�سبب اجلديد متعلقا باالنتظام العام �أو �إذا
ق�صد مقدمه من ورائه �إي�ضاح �سبب �سبق له �أن �أدىل به يف مراجعة طعنه.
وهذا النهج االجتهادي للمجل�س الد�ستوري اللبناين متعارف عليه منذ زمن �أمام املجل�س الد�ستوري
الفرن�سي.

�أما بالن�سبة لطلب تدخل املناف�س ،فيجب �أن يرد �ضمن مهلة الثالثني يوم ًا ،بحيث �أن تقدمي
طلب التدخل بعد ان�صرام املهلة ي�ستوجب ردّه �شك ًال ،ما مل يجد املجل�س �ضرورة لذلك.10
فبعد �أن ي�ضع املجل�س الد�ستوري يده على الطعن ،ي�صبح متمتع ًا ب�صالحيات كاملة يف
التحقيق يف الطعن بهدف الو�صول اىل القرار املنا�سب ،فيعود له حق قبول التدخل ولو
بعد �إن�صرام املهل ،اذا اقت�ضت ال�ضرورة .ومن املهم التذكري �أنه ال خ�صومة �شخ�صية يف
الطعون النيابية.
ـ ـ توقيع اال�ستدعاء من الطاعن �أو وكيله
يجب ان يكون الإ�ستدعاء موقع ًا من الطاعن �أو من وكيله .ا ّما �إذا كان اال�ستدعاء غري موقع ًا
فري ّد يف ال�شكل .لكل من الطاعن واملطعون بنيابته ،اال�ستعانة مبحام واحد �أمام املجل�س
 )10املجل�س الد�ستوري ،قرار رقم 14تاريخ .1997/5/17
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الد�ستوري طبق ًا لأحكام املادة  ،27فقرتها الثانية ،من قانون �إن�شاء املجل�س الد�ستوري
معطوفة على �أحكام املادة  46من نظامه الداخلي ،على �أن تكون وكالة املحامي منظمة لدى
الكاتب العدل .ولكن اعترب املجل�س �أنه �إذا و ّقعت املراجعة من حماميني �إثنني ،فال ي�شكل
التوقيع على هذا النحو خمالفة ولي�س من �ش�أنه �أن يت�سبب برد املراجعة.11
وكذلك ال يعيب الوكالة عدم احل�صول على �إذن م�سبق من نقابة املحامني بالتوكل �ضد حمام
فائز ،حيث �أن عدم ح�صول املحامي على �إذن م�سبق من نقيب املحامني قبل قبوله الوكالة
لتقدمي الطعن �ضد زميل له ،و�إن كان ي�ؤلف خمالفة م�سلكية تخل بقواعد ال�سلوك املهني� ،إال �أن
ال عالقة لها باال�صول االجرائية املتعلقة مبراجعة الطعن ،وال تف�ضي بالتايل اىل بطالن الطعن.
ويقبل الطعن بالرغم من عدم قيام املحامي الوكيل بت�سجيل وكالته يف نقابة املحامني قبل
ا�ستعمالها� ،إذ ال يعقل �أن يتحمل املوكل نتائج �إهمال وكيله بعدم ت�سجيل الوكالة لدى نقابة
املحامني قبل ا�ستعمالها.
ـ ـ �إرفاق الطعن بالوثائق وامل�ستندات التي ت�ؤيد �صحته
الوثائق والوقائع
التي ت�ؤيد �صحة
الطعن

حيث ان اال�ستدعاء الذي تنق�صه هذه امل�ستندات ي�ستدعي الرد
وكذلك اال�ستدعاء املبني على ا�سباب يعوزها املنطق ك�أن يطعن
امل�ستدعي يف قانون االنتخاب ،ويدعي �أن تق�سيم الدوائر االنتخابية
على �أ�سا�س الق�ضاء �أفقده احلظ يف النجاح ،ويطالب ب�إ�ست�صدار
قانون �إنتخاب جديد مما ي�ستدعي ر ّد الطعن.

الإثبات على ما
يديل به الطاعن

عدم االكتفاء ب�إيراد معلومات تت�صف بالعمومية وب�صورة غري موثقة
ف�ضال عن �ضروة توفري الدليل احل�سّ ي على �صحة ما يديل به.

�أ�سباب الطعن
املبينة بدقة كافية

حيث �أن املجل�س الد�ستوري ال يعتد ب�أقوال و�إدعاءات عامة الطابع
وال ي�أخذ مبا يديل به الطاعن اال اذا ات�صفت ادالءاته بالدّقة
الكافية .فاملجل�س يطرح جانبا الأ�سباب امل�شوبة بطابع االبهام
والعمومية ،والأ�سباب التي يعوزها املنطق ،فال ي�سعه االعتداد
باحلجج التي يديل بها املتنازعون وال تت�صف بالدّقة ،كما ال ي�أخذ
بالأقوال ذات الطابع العام �أو التي يكتنفها الغمو�ض والإبهام.
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ـ ـ ذكر ا�سم النائب املطعون يف �صحة �إنتخابه يف اال�ستدعاء
يعترب ذكر ا�سم املتنازعني يف ا�ستح�ضار الطعن من املبادىء ال�شكلية اجلوهرية .فبمقت�ضى
املادة  25من قانون �إن�شاء املجل�س الد�ستوري ،يجب �أن ي�شتمل الطعن لدى املجل�س الد�ستوري
على �إ�سم الطاعن وا�سم النائب املطعون يف �صحة انتخابه .ف�إن عر�ض املنازعة على املجل�س
الد�ستوري مبوجب مراجعة طعن يجب �أن يوجه من املدعي اىل املطعون بنيابته ما ي�ستوجب
تبيان هويته.
بعد تقدمي الطعن من امل�ستدعي املر�شح اخلا�سر بوجه املطعون بنيابته ،يعمد املجل�س
الد�ستوري اىل تبليغ هذا االخري مراجعة الطعن ،م�شفوعة بامل�ستندات واملربوطات ،لتمكينه
من �إبداء �أ�سباب دفاعه ودفوعه ب�ش�أنها.
وب�إمكان امل�ستدعي �أن يوجه طعنه لي�س �ضد مناف�سه املبا�شر فح�سب بل �أي�ض ًا �ضد اي من
مناف�سيه الفائزين الآخرين �أو حتى �ضدهم جميع ًا عن طريق طلب �إدخال �أي من مناف�سيه
من الطائفة ذاتها والدائرة االنتخابية ذاتها ،والذي يحتمل ان يكون قد حقق الفوز دون وجه
حق.
ب) االجراءات املتبعة من قبل املجل�س الد�ستوري لدى ورود الطعن
تخ�ضع الطعون االنتخابية �أمام املجل�س الد�ستوري لأ�صول خا�صة و�ضعها امل�شرتع يف قانون
ان�شاء املجل�س ثم ف�صّ لها يف نظامه الداخلي.
من مراجعة ن�صو�ص القانون املتعلقة باملجل�س الد�ستوري ،نرى �أنها حتدد اال�صول
واالجراءات املتبعة ،وقد قام املجل�س الد�ستوري بر�سم اجتهاد له لدى النظر يف الطعن.
�إن �أ�صول املراجعة والنظر فيها هي نزاعية ،حيث �أن امل�شرتع قد راعى يف املادة  27من
قانون �إن�شاء املجل�س الد�ستوري مبد�أين �أ�سا�سيني على �صعيد املراجعة:
ـ مبد�أ الوجاهية ،املن�صو�ص عليها يف املادة  372من قانون �أ�صول املحاكمات املدنية
اجلديد.
ـ مبد�أ املناق�شة ،جلهة وجوب ابالغ الطعن على �صحة انتخاب املطعون يف �صحة نيابته،
مع ن�سخ عن م�ستنداته اليه.
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وهذان املبد�آن هما من املبادئ املوجهة يف �أ�صول املحاكمة املدنية والد�ستورية وغريها من
املحاكمات وذلك �ضمان ًا حلق الدفاع للخ�صم.
ن�صت املادة  27من قانون املجل�س على وجوب تبليغ الطعن �إىل رئي�س املجلـ�س النيابي
ووزارة الداخلية و�إىل املطعون ب�صحة نيابته .وفور ورود الطعن يت�أكد قلم املجل�س من عدد
الن�سخ ،حيث يطلب من امل�ستدعي ان يقدم الطلب على  14ن�سخة ،يتم توزيعها الحقا على
ال�شكل التايل:
ـ ن�سخة لرئي�س املجل�س الد�ستوري؛
ـ ت�سع ن�سخات لأع�ضاء املجل�س الت�سعة؛
ـ ن�سخة لرئي�س جمل�س النواب؛
ـ ن�سخة لوزارة الداخلية؛
ـ ن�سخة للنائب املطعون بنيابته؛
ـ ن�سخة للم�ستدعي ممهورة بخامت املجل�س الد�ستوري.
يقوم قلم املجل�س ب�إجراء هذه التبليغات حتت رقابة املجل�س الد�ستوري .ويجب �أن تكون كل
الن�سخات متطابقة ومرفقة بامل�ستندات كافة مبا فيها توكيل املحامي يف حال قدمت من
قبل حمام.
يتبلغ املطعون �ضده الطلب مع ن�سخات عن امل�ستندات التي قدمها الطاعن ،وله �أن يقدم
مالحظاته ودفاعه مع امل�ستندات التي يف حوزته خالل مهلة خم�سة ع�شر يوم ًا من تبليغه.
(املادة  27من قانون املجل�س)
ويتوجب على وزارة الداخلية تزويد املجل�س الد�ستوري بجميع املحا�ضر وامل�ستندات
واملعلومات املتوفرة لديها لتمكينه من �إجراء التحقيقات الالزمة( .املادة  28من قانون
املجل�س)
من حيث املبد�أ ،ال يحق لقلم املجل�س رف�ض �أي طعن مقدم ،ال من حيث ال�شكل وال امل�ضمون،
بل يكتفي بت�سجيل الطعن يف القلم و�إعطاء رقم املراجعة ملقدم الطعن ون�سخة موقعة طبق
الأ�صل ،ويقوم كذلك باالت�صال مبقدم الطعن او وكيله القانوين البالغه ب�أي جديد متعلق
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باملراجعة ولإبالغه بورود �أي امر يتعلق بها.
فقلم املجل�س ال يحق له ان يرف�ض املراجعة لأي �سبب كان ،بل �أن املجل�س هو الذي يقبل �أو
يرف�ض هذه املراجعة� .إال �إنه من امل�ؤكد� ،أن قلم املجل�س يقوم بتنبيه مقدم الطعن بوجود
خط�أ �شكلي �أو جوهري بينّ  ،ويعود ملقدم الطعن الأخذ بهذه املالحظات �أم ال ،وبدون �أن
يكون القلم ملزم ًا �أ�سا�س ًا بتقدمي �أية مالحظات.
يعني رئي�س املجل�س الد�ستوري مقرر ًا �أو �أكرث عند االقت�ضاء ،من بني �أع�ضاء املجل�س ويكلفه
�إعداد تقرير عن الطعن املقدم ويفو�ض اليه �إجراء التحقيقات الالزمة( .املادة  29من
قانون املجل�س)
لكل من الطاعن واملطعون بنيابته �أن ي�ستعني مبحام واحـد �أمام املجل�س الد�ستوري( .املادة
 27من قانون املجل�س)
وللمقرر بنوع خا�ص بناء على طلبه او بناء على طلب �أحد اخل�صوم طلب امل�ستندات
الر�سمية واتخاذ التدابري التي يراها الزمة للتحقيق ،ك�سماع ال�شهود بعد اليمني ،وتدقيق
القيود وا�ستجواب الأفراد والطلب من االدارات العامة املعنية تقدمي التقارير واملطالعات
وال�سجالت .و�أن ي�ستدعي املوظفني ال�ستي�ضاحهم عن النواحي الفنية واملادية وغريها.
ويتمتع املقرر ب�صالحيات قا�ضي التحقيق كافة ،با�ستثناء �إ�صدار مذكرات التوقيف.
وعلى املقرر �أن يرفع تقريره وير�سله مع امللف اىل رئي�س املجل�س �ضمن مهلة ثالثة �أ�شهر
على الأكرث من تاريخ تكليفه (املادة  29من قانون املجل�س) ،ويجب �أن يت�ضمن هذا التقرير
ملخ�ص ًا للق�ضية والوقائع والنقاط القانونية وتفا�صيل التحقيق ور�أي املقرر يف طلب الطعن.
يتذاكر املجل�س يف الطعن وي�صدر قراره ب�ش�أنه خالل مهلة �شهر على الأكرث من تاريخ ورود
التقرير (املادة  30من قانون املجل�س) ،ويبلغه اىل �أ�صحاب العالقة واىل رئي�س جمل�س
النواب ووزارة الداخلية( .املادة  31من قانون املجل�س).
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للمزيد من املعلومات (نافذة رقم )4
كيف يجتمع املجل�س الد�ستوري للبت بالطعون االنتخابية؟
يجري البت بالطعن بعد مذاكرة حماطة بال�سرية التامة وتُعترب جل�سة املجل�س املخ�ص�صة للمذاكرة
جل�سة مفتوحة تنتهي ب�إ�صدار القرار بالطعن.
ن�صت املادة  30من قانون �إن�شاء املجل�س على ما يلي:
«بعد ورود تقرير املقرر ،يجتمع املجل�س الد�ستوري فـورا ويتذاكـر يف االعرتا�ض مو�ضوع
التقرير وتبقى جل�ساته مفتوحة حلني �صدور القرار على اال تتعدى مهلة ا�صدار هذا القرار
ال�شهر الواحد».
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�ساد�سا :جدول اال�صول واالجراءات املتعلقة
بالنزاعات والطعون امام املجل�س الد�ستوري اللبناين
الرقابة على د�ستورية
القوانني
مقدّم
الطعن

ـ ـ رئي�س اجلمهورية
ـ ـ رئي�س جمل�س النواب
ـ ـ رئي�س جمل�س الوزراء
ـ ـ ع�شرة �أع�ضاء من جمل�س
النواب على الأقل
ـ ـ ر�ؤ�ساء الطوائف املعرتف
بها قانون ًا حق املراجعة يف
ما يتعلق ح�صر ًا بالأحوال
ال�شخ�صية وحرية املعتقد
وممار�سة ال�شعائر الدينية
وحرية التعليم الديني

�شكل
الطعن

مراجعة

�صحة
الطعن يف ّ
انتخابات رئا�سة
اجلمهورية ورئا�سة
جمل�س النواب
ثلث �أع�ضاء جمل�س املر�شح املناف�س
النواب على الأقل اخلا�سر

�صحة
الطعن يف ّ
ع�ضوية نائب
منتخب

ا�ستدعاء طعن موقع ا�ستدعاء يودع يف قلم
من النواب �شخ�صيا املجل�س الد�ستوري
اىل رئا�سة املجل�س
الد�ستوري
� 24ساعة تلي اعالن  30يوم تلي تاريخ
اعالن نتائج االنتخاب
النتائج
يف دائرته

 15يوم يلي ن�شر القانون
املهلة
يف اجلريدة الر�سمية �أو
لتقدمي
يف احدى و�سائل الن�شر
الطعن
الر�سمية املعتمدة قانون ًا.
املهلة لو�ضع ع�شرة ايام من تاريخ ابالغ ال يوجد تقرير � 3أ�شهر من تكليفه
التقرير املقرر قرار تعيينه
م�سبق
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املهلة
ال�صدار
القرار

انعقاد اجلل�سة 5 :ايام من � 3أيام من ورود
تاريخ ورود تقرير املقرر املراجعة
�صدور القرار 15 :يوم من
تاريخ انعقاد اجلل�سة

�شهر من تاريخ ورود
تقرير املق ّرر

مفاعيل
القرار

ـ ـ اذا مل ي�صدر القرار �ضمن قرار ابطال
املهلة املذكورة :يعترب الن�ص االنتخاب :تعترب
مو�ضوع املراجعة نافذا
االنتخابات ك�أنها
ـ ـ اذا �صدر قرار ببطالن مل تكن
كلي او جزئي� :إن الن�ص
الذي تقرر بطالنه يعترب،
يف حدود قرار املجل�س ،ك�أنه
مل ي�صدر وال يجوز لأي كان
التذرع به.

عدم �صحة النيابة:
الغاء النتيجة بالن�سبة
للمر�شح املطعون يف
نيابته وابطالها مع
ت�صحيح النتيجة
واعالن فوز املر�شح
احلائز االغلبية او
فر�ض اعادة االنتخاب
على املقعد الذي خلى
نتيجة االبطال.
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الق�سم الثاين
املجل�س الد�ستوري من خالل اجتهاده
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متهيد
لقد ك ّر�س املجل�س الد�ستوري يف غ�ضون ما يناهز الع�شرين �سنة ،من خالل قراراته
ال�صادرة بنتيجة الطعون املقدّمة اليه ،ب�صفتيه مراقب ًا لد�ستورية القوانني وقا�ضي انتخاب،
عدد ًا وفري ًا من املبادئ العامة واملعايري التي تر�سم اطار ًا للمراجعة الد�ستورية عا ّم ًة يف
�شق ّيها وت�ش ّكل مرتكزا لها .وقد ان�ص ّبت �أغلبية املراجعات املقدمة لدى املجل�س منذ بدء
ممار�سته ملهامه يف العام  1994ولغاية اليوم على النظر يف �صحة االنتخابات النيابية .فقد
�صدر عن املجل�س الد�ستوري ما يقارب املئة قرار لتاريخه ،ثالثة و�ستون ( )63منها متعلق ًا
بالطعون االنتخابية وثالثون ( )30قرار ًا نهائي ًا متعلق ًا بد�ستورية القوانني (باال�ضافة اىل
قرارت عدة ترمي اىل تعليق مفعول القانون) .ومل يطرح لتاريخه �أمام املجل�س الد�ستوري
اي طعن متع ّلق ب�صحة انتخاب رئي�س اجلمهورية او رئي�س جمل�س النواب .ومن �أ�صل ثالثة
و�ستني قرار متعلق باالنتخابات النيابية ،خم�سة منها فقط ق�ضت بابطال انتخاب النائب
املطعون يف �صحة انتخابه ،بينما االغلبية ال�ساحقة منها –خم�سة وخم�سون( -)55انتهت
اىل ر ّد املراجعة (والثالثة املتبقية يتعلق احدها بطلب تنحي ع�ضو يف املجل�س الد�ستوري
واثنني ب�ضم مراجعتني) .فيكون بذلك عدد القرارات التي �آلت اىل رد مراجعة ابطال
النيابة يفوق بكثري عدد املراجعات التي ق�ضت بابطالها ،خا�صة يف املرحلة االخرية حيث مل
يرد قرار ابطال واحد يف املراجعات املقدمة تباع ًا لدورتي انتخابات  11( 2005مراجعة)
و 19( 2009مراجعة).
اما جلهة الطعون يف د�ستورية القوانني ،فقد ورد فيها ثالثون قرار ًا نهائي ًا لتاريخه،
�آخرها القرار رقم  2014/7ال�صادر يف  2014/11/28والذي رد مبوجبه املجل�س الطعن
بالقانون رقم  16تاريخ  2014/11/11املتعلق بتمديد والية جمل�س النواب .12ومن �أ�صل
هذه القرارات� ،ستة قرارات ابطلت القانون املطعون فيه كلي ًا وثمانية قرارات ادّت اىل
ابطال القانون جزئي ًا ببع�ض مواده .اما القرارات املتبقية وعددها �ستة ع�شر فقد �آلت اىل
ر ّد املراجعة كل ّي ًا.
 )12القرار رقم  7تاريخ .2014/11/28
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�سوف نتناول يف هذا الق�سم الثاين ،طبيعة املجل�س الد�ستوري اخلا�صة ودوره املميز يف
الف�صل االول منه والطابع اخلا�ص للمراجعة الد�ستورية يف الف�صل الثاين كما ك ّر�سها
االجتهاد الد�ستوري .ونتناول النهج ال�سائد يف قرارات املجل�س الد�ستوري يف الف�صل الثالث
منه.
كما اننا �سوف نعر�ض يف الف�صل الرابع املبادئ واملعايري العامة املعتمدة يف االجتهاد العائد
اىل النزاعات االنتخابية ومن ثم ننتقل يف الف�صل اخلام�س وننتهي اىل عر�ض مقت�ضب
لأهم املبادئ واملعايري املتعلقة بالرقابة التي ميار�سها املجل�س الد�ستوري على د�ستورية
القوانني.
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�أوال :حتديد طبيعة املجل�س الد�ستوري اخلا�صة
ودوره امل ّميز
لقد حدّد القانون طبيعة املجل�س الد�ستوري كهيئة د�ستورية م�ستقلة ذات �صفة ق�ضائية .وقد
�أ ّكد املجل�س على طبيعته اخلا�صة هذه من خالل اجتهاده .كما �أ ّكد على ا�ستقالليته جتاه
�سائر ال�سلطات وبخا�صة جتاه ال�سلطة الق�ضائية .وقد ر�سّ خ يف قراراته دوره املم ّيز املنبثق
عن طبيعته الد�ستورية اخلا�صة.

 )1حتديد طبيعة املجل�س الد�ستوري اخلا�صة
ع ّرفت املادة االوىل من قانون ان�شاء املجل�س الد�ستوري هذا الأخري ب�أنه «هيئة د�ستورية
م�ستقلة ذات �صفة ق�ضائية»  .13فهو اذ ًا كيان د�ستوري م�ستق ّل يتمتع ب�صالحيات ق�ضائية.
وهذا ما مي ّيزه عن �سائر الهيئات الق�ضائية العادية ،عدلية كانت ام ادارية ،التي تنظر يف
احلق.
وقد �أ ّكد املجل�س الد�ستوري على طبيعته اخلا�صة امل�ستمدة من �أحكام الد�ستور ،مما يجعل
منه «�سلطة د�ستورية» كما ورد يف قراره املبدئي رقم  12تاريخ  ،2005/8/6يف معر�ض النظر
يف القانون رقم  2005/679املتعلق بت�أجيل النظر باملراجعات �أمام املجل�س الد�ستوري .وقد
جاء يف هذا القرار:
«ومبا �أنّ اخت�صا�ص املجل�س الد�ستوري ،واحلال على ما �سبق ،امنا هو اخت�صا�ص يرتقي اىل
املرتبة الد�ستورية مبوجب ن�ص د�ستوري ،مما يجعل منه �سلطة د�ستورية �أوردها امل�شرع الد�ستوري
يف الباب الثاين من الد�ستور حتت عنوان «ال�سلطات» ،ويف الف�صل االول منه حتت عنوان «احكام
عامة» ،يف عداد ال�سلطات الد�ستورية (»)...

وقد �أكد املجل�س الد�ستوري يف القرار عينه املذكور �آنف ًا على ا�ستقالليته جتاه �سائر ال�سلطات
 )13كما ن�صّ ت �أي�ض ًا املادة الأوىل من نظام املجل�س الد�ستوري (القانون رقم  )2000/243على ان «املجل�س
الد�ستوري هيئة د�ستورية م�ستقلة ذات �صفة ق�ضائية تتوىل مراقبة د�ستورية القوانني والبت يف النزاعات
والطعون النا�شئة عن االنتخابات الرئا�سية والنيابية».
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الد�ستورية ،وبخا�صة جتاه ال�سلطة الق�ضائية .اال �أنه ،مع ت�أكيده على ا�ستقالليته هذه ،ث ّبت
نف�سه ك�أعلى هيئة لها �صفة ق�ضائية يف البالد يف القرار رقم  14 .2002/4كما �أق ّر مبد�أ
وحدة املجل�س التي ال تتجز�أ .وقد ورد يف القرار املذكور:
«وحيث ما جاء يف قراري الهيئة العامة ملحكمة التمييز املذكورين �أعاله ون�ص املادة  738مدنية،
ين�سحب على املجل�س الد�ستوري ،باعتباره اعلى هيئة لها �صفة ق�ضائية يف البالد .فاملجل�س
الد�ستوري هيئة م�ستق ّلة ذات �صفة ق�ضائية ،مهمته مراقبة د�ستورية القوانني و�سائر الن�صو�ص
التي لها ق ّوة القانون ،والبتّ يف النزاعات والطعون النا�شئة عن االنتخابات الرئا�سية والنيابية،
وي�شكل بكامل �أع�ضائه وحدة ال تتجز�أ ،ومل ين�ص الد�ستور على ان�شاء هيئة بديلة منه ،ولذلك
يتنحى اي ع�ضو من �أع�ضائه ملجرد ان ي�ستدعي احدهم ذلك ،وان ي�شكك
نحى او ان ّ
ال ميكن ان ُي ّ
يف حياده»)...( ،

وقد ذهب هذا القرار اىل �أبعد من ذلك يف معر�ض تربيره عدم قانونية ر ّد او تنحي ع�ضو
املجل�س الد�ستوري ،ب�أن عدّد ال�صفات االخالقية وامل�ؤهالت العلمية التي يجب ان يتم ّيز
بها اع�ضاء املجل�س ،النابعة عن دوره اخلا�ص كهيئة د�ستورية م�ستقلة .وقد ورد يف القرار
الآنف الذكر:
«( )...خا�صة بعد ان �أحاط القانون تعيني الأع�ضاء وممار�ستهم ملهامهم ب�شروط وم�ؤهالت
علمية و�أخالقية تن�أى بهم عن التن ّكب عن احليدة والتجرد ،وت�شهد على عدالتهم وعدم ت�أثرهم
بغري اقتناعهم او مبا متليه عليهم �ضمائرهم .ولع ّل هذا االعتبار هو الذي حمل امل�شرتع على
ان�شاء املجل�س الد�ستوري من هيئة واحدة ،حتمل من ال�ضمانات ما يدفع عنها وعن جميع
اع�ضائها الريب ،وي�ضمن �سالمة الأداء ،وان �ش ّكك يف ذلك املت�ضررون».

تكمن االهمية البالغة لهذا القرار ،يف معر�ض ا�ستبعاده امكانية تنحي ور ّد اع�ضاء املجل�س
الد�ستوري ،ومن خالل ت�أكيده على طبيعة الهيئة الواحدة والقيم االخالقية الواجب توفرها
لدى �أع�ضائه بالنظر اىل املهام املوجلة اليهم ،يف ا ّنه ر�سم حدود ًا حت�صّ ن هذه الهيئة �ضد
االنتقادات والتداعيات اخلارجية .كما �أنه يف الوقت عينه ر�سم لعمل الق�ضاء الد�ستوري-
�سلط ًة و�أفراد ًا -نهج ًا م�سلكي ًا يرتكز على احليادية والنزاهة واال�ستقاللية وحرية ال�ضمري.
 )14قرار رقم  2002/4بر ّد قبول طلب التنحي املقدم من ع�ضو املجل�س الد�ستوري �سليم جري�صاتي.
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وقد �أوجب عليهم الت�ضامن يف ما بينهم من خالل تكري�سه ملبد�أ وحدة الهيئة وعدم جتزئتها
مما يح�صّ ن املجل�س الد�ستوري �ضد امكانية تعطيل وظيفته من خالل امل�سا�س بهيكليته
وتكوينه.
وقد جاء يف حيثيات قراره رقم  2002/4املذكور �آنف ًا:
«وحيث ان القبول بطلب رد ع�ضو املجل�س الد�ستوري او تنحيه قد ي�ؤدي اىل عرقلة عمل او �ش ّل
ن�شاطه خا�صة اذا ان�صب طلب الرد او التنحي على �أكرث من ع�ضوين عم ًال باملادة احلادية ع�شرة
من قانون ان�شائه.
وحيث ا ّنه ال يبدّل من هذه احلقيقة ان يكون الن�صاب م�ؤمن ًا للتقرير يف املجل�س من غري
الأع�ضاء امل�شكو منهم لأن القواعد القانونية ال ميكن ان تكون رهن ًا بامل�صادفات خا�صة وان
املجل�س الد�ستوري – كما ورد �أعاله -ي�شكل هيئة واحدة ال تتجز�أ ،وهو املرجع الد�ستوري الوحيد
للنظر يف املنازعات والطعون النا�شئة عن االنتخابات الرئا�سية والنيابية ،فاذا تعطل الن�صاب
فيه ب�سبب الرد او التنحي تداعت هيكليته وتعطلت وظيفته».

وقد احتاط املجل�س الد�ستوري المكانية تعطيل مهام املجل�س الد�ستوري يف قراره املبدئي رقم
 2005/12الذي حفظ مبوجبه اخت�صا�صه للنظر يف القانون رقم  2005/679الرامي اىل
ت�أجيل النظر باملراجعات امام املجل�س الد�ستوري وانتهى بنتيجته اىل ابطال هذا القانون،
م�ستند ًا اىل واجب املجل�س الأ�سا�سي ب�إحقاق احلق:
«ومبا �أنّ املجل�س يرى انه يف حال عدم اعمال رقابته على د�ستورية القانون رقم 2005/679
املطعون فيه امنا يكون قد مت ّنع عن احقاق احلق ،وهذا ما مل يرت�ضه على نف�سه يوم ًا»)...( ،

ولهذه الغاية اق ّر املجل�س يف املحا�ضر ذات االرقام  4و 5و 6تاريخ  ،2009/7/8ا ّنه على
االع�ضاء اال�ستمرار يف ممار�سة �أعمالهم اىل حني تعيني بدالء عنهم وحلفهم اليمني عم ًال
ب�أحكام الفقرة االوىل من املادة  4من قانون النظام الداخلي للمجل�س الد�ستوري رقم
 2000/243املعدل ،وذلك تفادي ًا المكانية الفراغ يف املجل�س.

 )2حتديد دور املجل�س الد�ستوري املم ّيز
بغ�ضّ النظر عن تكري�سه لطبيعته الد�ستورية ووحدته وا�ستقالليته ن�سب ًة اىل باقي ال�سلطات
العامة مبا فيها الق�ضاء ،واولويته بالن�سبة اىل هذا الأخري ،تكمن خ�صو�صية املجل�س
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الد�ستوري ب�شكل رئي�سي يف الدور املناط به� ،إن لناحية ت�صحيح امل�سار االنتخابي من خالل
رقابة �صحة ونزاهة االنتخاب� ،أم لناحية الرقابة التي يجريها على د�ستورية القوانني.
فهذه الرقابة متار�س بامتياز على احلياة ال�سيا�سية اذ تطال يف احلالتني �أعمال ذات طابع
�سيا�سي .فتغدو الرقابة التي ميار�سها على املجل�س النيابي من خالل الطعون يف د�ستورية
القوانني �ضابط ًا للعمل الت�شريعي .كما انّ النظر يف �صحة انتخاب نائب قد يتطلب من
املعبة
القا�ضي الد�ستوري اعادة النظر يف العملية االنتخابية واجراءاتها ،هذه العملية رّ
بامتياز عن ارادة الناخبني .فين�صب يف احلالتني دور القا�ضي الد�ستوري على مراقبة
اعمال نابعة عن ارادة �شعبية ب�شكل مبا�شر ام غري مبا�شر ،ان لناحية العمل الت�شريعي ام
عب عنه املجل�س يف القرار رقم 2005/12
لناحية االنتخابات النيابية ام الرئا�سية .وهذا ما رّ
املذكور �آنف ًا ،حيث جاء:
«ومبا ان املجل�س يرى ،يف هذا اخل�صو�ص ،ان اخت�صا�ص املجل�س الد�ستوري بوجه عام لي�س
اخت�صا�صا حم�صنا فقط لأنه من�صو�ص عنه يف القانون اال�سمى ،اي الد�ستور ،بل لأن املجل�س
الد�ستوري يف ممار�سته الخت�صا�ص مراقبة د�ستورية القوانني التي تقع حتت يده او اخت�صا�ص
البت يف النزاعات والطعون النا�شئة عن االنتخابات الرئا�سية والنيابية ،امنا ي�ساهم يف �شكل
فاعل وحا�سم� ،ضمن الآلية والقواعد واال�صول التي ترعى كل اخت�صا�ص له ،يف ا�ستخراج التعبري
الأمثل والأدق والأ�صح والأ�صدق عن ارادة ال�شعب الذي هو م�صدر ال�سلطات و�صاحب ال�سيادة
التي ميار�سها عرب ال�سلطات الد�ستورية وقد ان�شئ لغايات د�ستورية Objectifs à valeur
 constitutionnelleيتوخى من ورائها حت�صني ارادة ال�شعب املبا�شرة يف اختيار ممثليه والتعبري
عنها �أ�صدق تعبري ،كما وارادته غري املبا�شرة عرب وكالئه وممثليه ،اي النواب ،عن طريق مراقبة
االنتخابات الرئا�سية التي يجرونها كما ود�ستورية �أعمالهم الت�شريعية ،على االقل عند و�ضع
املجل�س الد�ستوري يده عليها.»)...( ،

وقد ذهب املجل�س اىل �أبعد من ذلك يف حتديد دوره ك�ضابط للعمل الت�شريعي ،بت�أكيده على
ان التعبري عن االرادة ال�شعبية مل يعد حكر ًا مطلق ًا للمجل�س النيابي .فمنذ تاريخ ان�شاء
املجل�س الد�ستوري� ،أ�صبح العمل الت�شريعي ال يعرب عن ال�سيادة اال بحدود توافقه مع �أحكام
الد�ستور .وهذا ما �أ ّكده املجل�س يف قراره  2005/12املذكور �آنف ًا حيث جاء:
«( )...ان القانون مل يعد بحد ذاته العمل املعرب عن االرادة العامة ،اي ارادة ال�شعب ،على ما
كانت القاعدة تقليدي ًا ،اذ ان هذه القاعدة �أ�ضحت ،بفعل ان�شاء املجل�س الد�ستوري ويف �ضوء
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غاية ان�شائه د�ستوري ًا وممار�سته الفعلية الخت�صا�صه�« ،أن القانون ال ميثل االرادة العامة اال
بقدر توافقه واحكام الد�ستور» ،وهي قاعدة ن�سبية يف النظام اللبناين ب�سبب اقت�صار مراقبة
د�ستورية القوانني على تلك املحالة ا�صو ًال اىل املجل�س الد�ستوري وال ت�أخذ مداها املطلق اال
عند ورود مراجعة بهذا ال�ش�أن كما يف حالتنا ،بينما هي �أكرث �شمولية يف النظام الفرن�سي حيث
ان مراقبة د�ستورية القوانني جتري باملبد�أ قبل ن�شرها وب�صورة منهجية و�آلية� ،سيما القوانني
الأ�سا�سية منها (»)...

لذا ميار�س القا�ضي الد�ستوري رقابته ،ب�صفته قا�ضي انتخاب ،بحذر ودراية اذ قد مي�س
القرار الد�ستوري بارادة الناخبني عندما ينظر يف الطعون االنتخابية .فهو ال يحكم على
العملية االنتخابية بر ّمتها بل يح�صر رقابته باحلالة املعرو�ضة عليه وينظر يف كل طعن
بح�سب ظروفه وخ�صو�صيته .وقد �أ ّكد املجل�س الد�ستوري على هذا الدور من خالل ر�سمه
�أطر �ض ّيقة وحمددة الخت�صا�صه يف عدد وفري من القرارات 15.كما ينجلي موقف املجل�س
الد�ستوري «املتح ّفظ» بو�ضوح ازاء الطعون يف �صحة االنتخابات اذ ا ّنه نادر ًا ما ينتهي القرار
اىل ابطال االنتخاب .فعدد القرارات التي �آلت اىل رد مراجعة �إبطال انتخاب تفوق بكثري
عدد القرارات التي �أبطلت االنتخاب كما ب ّيناه �آنف ًا ،خا�صة يف املرحلة االخرية حيث مل يرد
قرار ابطال واحد يف املراجعات املقدمة تبع ًا النتخابات  11( 2005مراجعة) و19( 2009
مراجعة) .علم ًا ان هذا التحفظ ال�شديد حيال طلب ابطال النيابات املطعون يف �صحتها
كان حم ّل انتقادات عديدة.
اال �أ ّنه يف املقابل ،ميار�س املجل�س رقابته على د�ستورية القوانني بت�شدد �أكرب وال يرتدد يف
ابطال القانون او جزء ًا منه يف حال خمالفته الد�ستور او املبادئ ذات القيمة الد�ستورية.
وهنا جتدر اال�شارة اىل �أن مه ّمة املجل�س الد�ستوري الهادفة اىل مراقبة د�ستورية القوانني
هي �أو�سع و�أ�شمل من تلك املتعلقة بالنظر يف النزاعات االنتخابية .فالقرار املتعلق برقابة
د�ستورية القوانني له «معنى �شمويل �أكرب» كما يقول الدكتور و�سيم من�صوري 16،بحيث تتمتع
حيثياته بالقوة الد�ستورية امللزمة التي متتد مبفاعيلها اىل امل�ستقبل .مما يخرج الن�ص

 )15الأمر الالفت يف القرارات ال�صادرة نتيجة انتخابات عام  1996التي �شابها خمالفات عديدة ب�شكل عام.
 )16و�سيم من�صوري« ،املجل�س الد�ستوري قا�ضي بت الطعون املتعلقة باالنتخابات النيابية �أو قا�ضي الأفراد»،
املجل�س الد�ستوري ،الكتاب ال�سنوي � ،2011ص.249 .
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الت�شريعي املبطل او القاعدة القانونية املبطلة نهائي ًا من االنتظام القانوين للدولة 17 .بينما
انّ القرار ال�صادر يف الطعون االنتخابية ،ولو كان نهائي ًا وملزم ًا ،تنح�صر مفاعيله بالق�ضية
املطروحة �أمامه دون ان تطال نيابات �أخرى او العملية االنتخابية برمتها .اال �أنه ،يف كال
احلالتني ،يتعاطى املجل�س بحرية يف تقدير الوقائع وتو�سيع اطار الدعوى الد�ستورية يف
�شقيها .فقد تو�سع يف بع�ض الأحيان يف ر�سم اطار الدعوى االنتخابية عند النظر يف �صفة
الطاعن واملطعون به .وقد مار�س هذه احلرية يف تف�سري الن�صو�ص باال�ستناد اىل ا ّنها تنطلق
من طبيعة املراجعة الد�ستورية ودور القا�ضي الد�ستوري .فقرر قبول الطعن �ضد نائبني او
اكرث وقبول الطعن من املر�شح اخلا�سر ايا كانت رتبته 18 .كما �أ ّنه اق ّر حر ّيته بفر�ض النتيجة
التي ترتتب على ابطاله نيابة املر�شح الفائز بنتيجة الطعن ،منطلق ًا من ال�صالحيات التي
�أواله اياها الد�ستور .فاملجل�س الد�ستوري غري مق ّيد بطلبات امل�ستدعي 19 .كما �أق ّر مبد�أ
الق�ضاء ب�أكرث من املطلوب وخارج اطار النزاع االنتخابي  .Ultra petitaوان هذه احلرية
تتجلى ب�شكل او�ضح لدى مراقبته لد�ستورية القوانني ،حيث انّ املجل�س الد�ستوري ي�ضع يده
على القانون املطلوب ابطاله يف كل جوانبه ،متجاوز ًا احلدود التي ر�سمها الطاعن له يف
مراجعة الطعن.
ومل يرتدد املجل�س يف اجتهاده يف التوفيق بني الدورين املناطني اليه يف الد�ستور ،دوره
كقا�ضي انتخاب حام لالرادة ال�شعبية ودوره الهادف اىل حماية الد�ستور .وقد جمع بني
هذين الدورين يف قراره الذي حال اىل ابطال نيابة كابريال املر عام  2002حيث �أ ّكد على
واجب التوفيق بني �صحة التمثيل ال�شعبي ووجوب توافق هذا التمثيل مع املبد�أ الد�ستوري
القائم على ميثاق العي�ش امل�شرتك .وقد جاء يف هذا القرار:
«ومبا �أن املجل�س ،بقدر ما يحر�ص على �صحة التمثيل ال�شعبي بو�صفه قا�ضي انتخاب ،الوفاء
للمبد�أ الد�ستوري الوارد يف الفقرة «ي» من مقدمة الد�ستور بان ال �شرعية الي �سلطة تناق�ض
 )17وقد �أ ّكد جمل�س �شورى الدولة هذا التوجه يف قراره رقم  2001/71تاريخ ( ،2001/10/25الدولة/ال�سفري
اليا�س غ�صن) ،حيث جاء« :ان ابطال املجل�س الد�ستوري لن�صّ ت�شريعي �أو لقاعدة قانونية تخرج الن�ص من
او القاعدة من االنتظام القانوين للدولة  L’ordonnancement juridiqueب�صورة نهائية ،اي من جمموعة
القواعد القانونية التي يت�شكل منها هذا االنتظام القانوين ،بحيث ال ي�ستطيع الق�ضاء �أن يطبق فيما بعد هذا
الن�ص او تلك القاعدة ،او ن�ص ًا �أو قاعدة م�شابهة».
 )18كما �سرناه مف�صّ ًال يف الفقرة رابع ًا ـ  2ـ (ب) العائدة اىل الدفوع بعدم القبول.
 )19كما �سرناه الحق ًا يف الفقرة رابع ًا ـ ( )4العائدة اىل النتائج املرتتبة على قرار االبطال.
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ميثاق العي�ش امل�شرتك ،فال ي�ستقيم التمثيل ال�شعبي ،اي متثيل ،يف ظل او�ضاع تهدد �صيغة العي�ش
التوافقية وامليثاقية التي ارت�ضاها ال�شعب اللبناين� ،صاحب ال�سيادة وم�صدر ال�سلطات ،وك ّر�سها
20
يف د�ستوره ،الن�ص اال�سمى ،لت�سود على ما عداها من اعتبارات ال تقوم بغيابها»)...( ،

وقد ك ّر�س املجل�س الد�ستوري يف قراره الأخري رقم  21 2014/7دوره كحام النتظام امل�ؤ�س�سات
الد�ستورية ،يف معر�ض البت يف د�ستورية قانون متديد والية جمل�س النواب .ومن الالفت
ان املجل�س انتهى يف هذا القرار اىل ر ّد مراجعة الطعن -على الرغم من اعتباره ان قانون
التمديد خمالف للد�ستور -وهذه �سابقة مل ي�شهدها اجتهاد املجل�س الد�ستوري من قبل .وقد
اعترب املجل�س بان التمديد «�أمر ًا واقع ًا» وذلك «منع ًا حلدوث فراغ يف جمل�س النواب وقطع
الطريق على انتخاب رئي�س اجلمهورية» ،مما ي�ستوجب ر ّد مراجعة الطعن «للحيلولة دون
رجح املجل�س يف هذا القرار مبد�أ
التمادي يف حدوث الفراغ يف امل�ؤ�س�سات الد�ستورية» .وقد ّ
انتظام �أداء امل�ؤ�س�سات الد�ستورية ،معترب ًا ا ّنه «�أ�سا�س االنتظام العام يف الدولة» ،و�آخذ ًا
بعني االعتبار الغاية التي وجد من �أجلها الد�ستور:
«ومبا �أنّ الفراغ يف امل�ؤ�س�سات الد�ستورية يتعار�ض والغاية التي وجد من �أجلها الد�ستور ،ويهدد
النظام بال�سقوط ،وي�ضع البالد يف املجهول،
ومبا �أنّ قانون متديد والية جمل�س النواب �صدر قبل انتهاء الوالية بت�سعة �أيام فقط ،وقدّم الطعن
يف د�ستوريته قبل �أ�سبوع من انتهاء الوالية ،ما �أدى اىل تقلي�ص اخليارات �أمام املجل�س الد�ستوري
اىل حدٍ كبري،
ومبا �أنّ �إبطال قانون التمديد املخالف للد�ستور ،يف الو�ضع الراهن ،قد ي�ؤدي اىل فراغ يف ال�سلطة
الت�شريعية ،ي�ضاف اىل ال�شغور يف رئا�سة اجلمهورية ،ما يتعار�ض جذري ًا مع الد�ستور».

وبالنتيجة ،يتبينّ �أن مهمة املجل�س املم ّيزة هي واحدة مهما تن ّوعت �صالحياته ،اذ انها
عب عنه الفقيه
تهدف يف جميع الأحوال اىل �ضمان احرتام النظام الد�ستوري .وهذا ما رّ
الفرن�سي ب�سكال جان كالآتي:
“Or le Conseil constitutionnel est une juridiction, dotée de nombreuses
attributions, qui répondent au concept classique de la juridiction, mais
également à celle dégagée à l’instant. C’est là son originalité et celle de

 )20قرار رقم ( ،2002/5مرينا امل ّر /كربيال امل ّر)
)21قرار رقم  2014/7تاريخ 2014/11/28
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l’instance ouverte devant lui, en clair le procès constitutionnel si l’on veut
bien donner à ce terme une dimension purgée de toute référence aux juges
ordinaires. Que le juge constitutionnel statue sur une demande contentieuse
ou non contentieuse (gracieuse) n’a pas réellement d’importance dès lors
que, dans les deux hypothèses, sa mission est de garantir le respect de
l’ordre constitutionnel.” 22

Pascal Jan, Le procès constitutionnel, 2éme éd., L.G.D.J., 2010, p.25. )22
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ثانيا  :تكري�س الطابع اخلا�ص للمراجعة
الد�ستورية
قد تطرح املراجعة الد�ستورية ،من ناحية ت�صنيفها والطابع اخلا�ص التي تت�سم به ،ت�سا�ؤالت
حول طبيعتها الق�ضائية ،وما اذا كانت ت�ش ّكل دعوى نزاعية باملعنى الكال�سيكي التقليدي.
وقد تتعقد م�س�ألة اال�ستق�صاء عن طبيعة املراجعة الد�ستورية بفعل وجود �صالحيات خمتلفة
ميار�سها القا�ضي الد�ستوري :فهو يتمتع ب�صالحيات رجائية عندما ينظر يف د�ستورية
القوانني ،وب�صالحيات وجاهية ميار�سها عرب الق�ضاء االنتخابي ،املتمحور حول النظر يف
�صحة انتخاب اع�ضاء املجل�س النيابي من جهة ورئي�س اجلمهورية ورئي�س جمل�س النواب من
جهة �أخرى .امنا ،وبغ�ضّ النظر عن تعدّد ال�صالحيات املناطة باملجل�س الد�ستوري وتن ّوعها،
متتاز املراجعة الد�ستورية ب�ش ّقيها املذكورين �أعاله بخ�صو�صية مت ّيزها عن �سائر الدعاوى
واملراجعات املقامة �سواء �أمام الق�ضاء العديل ام االداري .وقد ك ّر�س املجل�س الد�ستوري،
من خالل اجتهاده ،ان يف جمال النزاعات االنتخابية ،ام يف الطعون يف د�ستورية القانون،
خ�صو�صية املراجعة الد�ستورية التي تتجلى يف الغاية التي ت�صبو اليها كما ويف اال�صول
االجرائية اخلا�صة املتبعة لدى املجل�س الد�ستوري.

 )1خ�صو�صية املراجعة الد�ستورية النابعة عن الغاية الآيلة اليها
لقد �أكد املجل�س الد�ستوري على الطابع اخلا�ص لكل من املراجعة الآيلة اىل النظر يف
د�ستورية القوانني ،وتلك الرامية اىل البت يف طعن انتخابي .ففي كلتا احلالتني ،ك ّر�س
املجل�س خ�صو�صية املراجعة الد�ستورية ب�أن م ّيزها عن الدعوى العادية وو�سّ ع اطارها
باالرتكاز اىل الغاية التي ت�صبو اليها.
ويف هذا ال�سياق ،ال يتق ّيد املجل�س الد�ستوري مب�ضمون مراجعة الطعن بد�ستورية القانون
وحدودها كما ر�سمها الطاعن ،حتى ولو جاءت م�سهب ًة بالتعليل .فهو يتجاوز حدود املراجعة
لي�ضع يده على القانون املطعون فيه بر ّمته .اذ �أنّ املجل�س ،لدى و�ضعه يده على القانون
والبت يف د�ستوريته ،ال يحكم مل�صلحة الفريق الطاعن او لغريه .فهو مراقب لد�ستورية
وحام لها ،وبالتايل ال يحكم مل�صلحة املتقا�ضني .لذا فهو ينظر يف مدى انطباق
القوانني ٍ
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�أحكام القانون على الد�ستور وينتهي اىل ابطال القانون او جزء ًا منه ملخالفته احكامه او
املبادئ والقواعد ذات القيمة الد�ستورية ،او اىل رد طلب االبطال لعدم خمالفته للد�ستور.
وقد ا�ستقر اجتهاد املجل�س الد�ستوري اللبناين على هذا املبد�أ على غرار نظريه الفرن�سي.
وقد ورد يف القرار رقم  4تاريخ  2001/9/29ما يلي:
«ومبا ا ّنه يقت�ضي ،ا�ستكما ًال العمال الرقابة ،ويف �ضوء ما اوردته مراجعة الطعن بهذا اخل�صو�ص،
وجتاوزاً لها اي�ض ًا على ما �سار عليه اجتهاد هذا املجل�س من ا ّنه ي�ضع يده على القانون املطعون
فيه ب�أكمله وال يقف عند حدود مراجعة الطعن به ،مما يعني ا ّنه ي�ضع يده على كامل جوانب
اال�صول الد�ستورية للت�شريع التي احاطت باقرار القانون حتى لو مل ت�شر اليها مراجعة الطعن
�صراحة او عر�ضاً»)...( ،

ا ّما بالن�سبة اىل املراجعة االنتخابية ،فقد �أ ّكد املجل�س الد�ستوري �أي�ض ًا على الطابع اخلا�ص
بت نزاع بني
التي تت�سم به يف عدد من قراراته .فاعترب انها لي�ست دعوى عادية تهدف اىل ّ
متخا�صمني 23،على الرغم من تطبيق مبد�أ الثنائية الذي ي�ؤدي اىل ح ّد النزاع بني الطاعن
واملطعون يف نيابته ،فينح�صر قرار االبطال ـ يف حال اقراره ـ بنيابة املر�شح املطعون يف
نيابته دون ابطال نيابات اخرى.
وقد خل�ص اىل ر ّد جميع الطعون الناجتة عن دورة انتخابات  2005والتي مل ي�صار اىل
البت بها اال عام  2009لأن الن�صاب كان مفقود ًا يف املجل�س خالل هذه الفرتة الطويلة
بفعل توقف خم�سة من �أع�ضائه عن ممار�سة مهامهم يف املجل�س .فاعترب يف هذا ال�سياق ان
املراجعات مردودة النتفاء امل�صلحة القانونية وزوال مو�ضوعها ،معترب ًا انها لي�ست بدعوى
عادية تهدف اىل حماية حقوق �شخ�صية وامنا هي مراجعة ترمي اىل احلماية الق�ضائية
للو�ضع القانوين بذاته «ب�صرف النظر ع ّما ين�ش�أ عن هذه احلماية ب�صورة غري مبا�شرة
ً 24
من �آثار ومفاعيل �شخ�صية ،والتي ال تدخل يف نطاق املجل�س �أ�صال».
كما ان ّ املجل�س الد�ستوري ا�ستق ّر على انه غري خمت�ص للنظر يف احلقوق ال�شخ�صية
املتفرعة عن االنتخابات كطلب اعادة الت�أمني او التعوي�ض عن اخل�سارة املادية او املعنوية.

25

 )23قرار رقم  14تاريخ ( ،1997/5/17انطونيو�س �سعد واميل �شحادة/ابراهيم دده يان)
 )24يراجع يف هذا ال�صدد القرارات رقم  1اىل  12تاريخ ( 2009/7/8الفا�صلة يف الطعون يف �صحة االنتخابات
العائدة لدورة )2005
 )25قرار رقم  6تاريخ 2000/12/8
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 )2خ�صو�صية الأ�صول االجرائية املتبعة لدى املجل�س الد�ستوري
انّ املراجعة الد�ستورية ،ولو �شابهت الدعوى الق�ضائية يف بع�ض من �أوجهها وا�ستمدّت
من الق�ضاء العديل واالداري بع�ض ًا من قواعده ،ا ّمنا تبقى مم ّيزة عن الدعوى الق�ضائية
على �أنواعها ،ان لناحية الطريقة التي تنطلق منها واجلهات امل�ؤهلة لتقدميها ،ام لناحية
االجراءات واال�صول املتبعة فيها .فهي بطبيعتها جمانية معفاة من الر�سوم تتبع اجراءات
ّ
مب�سطة و�سهلة .كما يطغى عليها طابع العجلة والتق ّيد امللزم باملهل الق�صرية ان كان يف
مرحلة التحقيق ام لناحية ا�صدار القرار الد�ستوري .ا�ضاف ًة اىل ذلك ،يتم ّيز القرار الذي
ي�صدر بنتيجة املراجعة الد�ستورية عن �سائر القرارات الق�ضائية بحيث يتمتع بالقوة
املطلقة للق�ضية املحكمة .فتكون بذلك القرارات ال�صادرة عن املجل�س الد�ستوري ملزمة
جلميع ال�سلطات العامة واملراجع الق�ضائية والإدارية ( .)erga omnesكما انها نهائية
26
مربمة وال تقبل �أي طريق من طرق املراجعة العادية �أو غري العادية.
وقد �أ ّكد املجل�س الد�ستوري يف العديد من قراراته على الطابع اخلا�ص للأ�صول االجرائية
املتبعة يف املراجعة الد�ستورية ،يف �شقيها الد�ستوري واالنتخابي:
«وحيث انّ ا�صول املحاكمات لدى املجل�س الد�ستوري� ،سوا ًء �أكان ذلك يف اطار اخت�صا�صه يف
الرقابة على د�ستورية القوانني� ،أم يف اطار النظر يف الطعون والنزاعات النا�شئة عن االنتخابات
النيابية ،هي �أ�صول خا�صة ت�ستقي خ�صو�صيتها من طبيعة ال�صالحيات املناطة باملجل�س وطبيعة
27
املراجعات التي تقدّم اليه».

ـ يف اال�صول املتبعة يف غياب الن�ص ال�صريح:
ر�أينا اذن ان املجل�س يتبع ا�صو ًال خا�صة به ت�ستقي خ�صو�صيتها من طبيعة ال�صالحيات
املناطة به وطبيعة املراجعة الد�ستورية املميزة .اال ا ّنه يعهد اىل القواعد العامة املتبعة يف
قانون ا�صول املحاكمات املدنية (ق�.أ.م.م ).يف غياب ن�ص خا�ص به يرعى هذه اال�صول.
وقد ك ّر�س املجل�س هذا املبد�أ يف عدة قرارات باال�ستناد اىل املادة  6من ق�.أ.م.م .التي تن�ص
على ا ّنه «تتبع القواعد العامة يف قانون �أ�صول املحاكمات املدنية �إذا وجد نق�ص يف القوانني
 )26مبوجب املادة  13من قانون ان�شاء املجل�س الد�ستوري رقم 1993/250
 )27قرار رقم  14تاريخ ( ،1997/5/17انطونيو�س �سعد واميل �شحادة/ابراهيم دده يان)
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والقواعد الإجرائية الأخرى».
لكن املجل�س يعود في�ستبعد تطبيق القواعد العامة املن�صو�ص عليها يف قانون اال�صول املدنية
عندما ال ت�أتلف هذه اال�صول مع طبيعة املجل�س و�شروط تكوينه .وقد ذهب اجتهاد املجل�س
على اعتبار «�أن قانون �أ�صول املحاكمات املدنية هو قانون عام ال تطبق احكامه يف اطار
28
قانون خا�ص اال بالقدر الذي ت�أتلف فيه مع احكام هذا القانون او ال تتعار�ض معه».

 )28القرار رقم  2002/4املذكور �آنف ًا.
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ثالثا  :النهج ال�سائد يف االجتهاد الد�ستوري
ميتاز النهج املتبع يف القرارات الد�ستورية ،يف �شقيها ،بالطابع االر�شادي والتنظيمي ،بحيث
يطغى عليها النحو الديدكتيكي والتوجيهي .اال ا ّنه يف احلني عينه ،قد ي�سودها الطابع
العملي والرباغماتي ،خا�صة يف ما يعود اىل القرارات ال�صادرة يف النزاعات االنتخابية.

 )1النهج االر�شادي والتنظيمي
يتبدّى من خالل قرارات املجل�س الد�ستوري ،يف كل من �ش ّقيها  -اي القرارات املتعلقة
بالنزاعات االنتخابية وتلك العائدة اىل مراقبة د�ستورية القوانني -ان املراجعة الد�ستورية
تتم ّيز بطابع ار�شادي وديدكتيكي ،كما يطغى عليها النهج التوجيهي والتنظيمي .فهي
قرارات طويلة ،ت�صاغ ب�شكل عمومي ومتتد على اكرث من اربعني �صفحة يف بع�ض االحيان.
وهي م�سهبة بال�شرح والتعليل ،تك ّر�س مبادئ ومعايري ًا عامة .كما يتم الرتكيز فيها ب�شكل
خا�ص على القيم الدميوقراطية التي يكر�سها الد�ستور والتي ت�شكل مرتكز ًا للنظام ال�سيا�سي
يف لبنان ،باال�ضافة اىل الت�شديد على احلريات العامة واحلقوق اال�سا�سية ذات القيمة
الد�ستورية ،وعلى القيم االخالقية 29.ويتج ّلى الت�أثري املبا�شر باجتهاد املجل�س الد�ستوري
الفرن�سي الأقدم عهد ًا 30 ،كما والفقه الد�ستوري الفرن�سي ،بحيث ان اجتهاد املجل�س
اللبناين م�ستقى منهما مع اال�شارة املبا�شرة اىل هذين املرجعني يف االغلبية ال�ساحقة من
قرارته.
وقد برز دور املجل�س الد�ستوري «التوجيهي» من خالل �سل�سلة القرارات الأوىل التي ا�صدرها
عام  ،1997جراء ثمانية ع�شر طعن ًا قدمت عقب دورة االنتخابات النيابية لعام .1996
وبالفعل ،انّ اجتهاد املجل�س الد�ستوري يف النزاعات االنتخابية ،والقواعد التي اق ّرها من
خاللها ،وحتى بع�ض املخالفات التي وردت يف �سياق هذه الطعون ،قد حملت امل�شرتع،

 )29قرار مرينا امل ّر/كربيال امل ّر امل�شار �إليه �آنف ًا.
 )30مت ان�شاء املجل�س الد�ستوري الفرن�سي عام 1958
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مبنا�سبة اعداده لقوانني انتخابية جديدة ،ال �سيما القانون رقم  665تاريخ ،1997/12/29
اىل ادخال تعديالت على كل من قانون انتخابات �أع�ضاء جمل�س النواب وقانون االنتخابات
البلدية واالختيارية بحيث ان القواعد واملبادئ التي �أقرها املجل�س الد�ستوري «فر�ضت
نف�سها» كما يقول عادل بطر�س  31عند تعديل قانون االنتخاب 32 .وقد ان�صبت هذه التعديالت
ب�شكل �أ�سا�سي على القوائم االنتخابية وجلان القيد واالعمال االنتخابية .ف�أن�ش�أ القانون
رقم  97/665م�صلحة خمت�صة لدى وزارة الداخلية ـ املديرية العامة لالحوال ال�شخ�صية
ا�سماها «امل�صلحة التقنية» يناط بها االعمال العائدة العداد القوائم وت�صحيحها ،ف�ض ًال
عن اعداد البطاقة االنتخابية وبطاقة الهوية .وطالت التعديالت مهام جلان القيد والبطاقة
االنتخابية وفر�ضت ا�ستعمال الظرف والعازل ونظمت اعمال الفرز .كما رتبت عقوبات
جزائية على رئي�س القلم ومعاونيه يف حال تقاع�سهم او خمالفتهم للمهام املناطة بهم.
كما يتجلى �أي�ض ًا هذا املنحى التوجيهي والتنظيمي من خالل االقرتاحات والتوجيهات
التي تتخلل العديد من القرارات الد�ستورية .فعلى �سبيل املثال ،يف القرار رقم  2تاريخ
 ،2000/6/8ي�شري املجل�س يف منت قراره اىل التدابري التي كان على املجل�س الت�شريعي
ان يتبعها مبا يتوافق مع االحكام الد�ستورية ،بد ًال من �سنّ االحكام التي ابطلها املجل�س
ملخالفتها الد�ستور بنتيجة قراره 33 .وقد جاء يف هذا القرار:
«ومبا �أنه كان بو�سع امل�شرتع احرتام �أحكام الد�ستور والقوانني النافذة التي جاءت تطبيق ًا له
ومراعية الحكامه ،فيما لو اكتفى بدعوة الهيئة االنتخابية املن�صو�ص عليها يف القانون اىل
انتخاب جمل�س مذهبي جديد خالل مدّة زمنية حمددة ،وتعيني جلنة انتخابية للتح�ضري لها
واال�شراف عليها طبق ًا للمادة  11من قانون  1962/7/13لكي يتوىل هذا املجل�س فيما بعد
انتخاب �شيخ عقل الطائفة الدرزية وفق ًا للأ�صول التي ن�صت عليها املادة التا�سعة من القانون
34
 208وما يليها».

كما �أنّ املجل�س ال يرتدد يف توجيه ار�شادات اىل كل من امل�شرتع وال�سلطة التنفيذية يف
قراره رقم  ،2001/5االول لدى �س ّنه قوانني تتعلق بالق�ضاء االداري ،والثانية عند تعيينها
 )31عادل بطر�س ،املجل�س الد�ستوري والطعون االنتخابية 1996( ،ـ ـ  ،)1997من�شورات احللبي � ،1998ص135 .
 )32مبوجب القانون  665تاريخ 1997/12/27
 )33قرار رقم  2تاريخ 2000/6/8
 )34اي قانون  2000/208املتعلق بتنظيم م�شيخة عقل طائفة املوحدين الدروز
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الق�ضاة االداريني .فاملجل�س ،وبالرغم من اقراره ب�أن مبد�أ خ�صو�صية الق�ضاء االداري ال
يتمتع بالقيمة الد�ستورية  35يقرر «�أنّ ذلك ال يعفي امل�شرتع من مراعاة هذا املبد�أ يف �سنّ
القوانني املتعلقة بالق�ضاء االداري ،كما ال يعفي ال�سلطة التنفيذية من مراعاة مقت�ضياته
يف تعيني الق�ضاة االداريني» 36 .كما قد ميلي املجل�س على ال�سلطات العامة وجوب ر�سم
�سيا�سات عامة اجتماعية واقت�صادية تهدف اىل ت�أمني امل�سكن للمواطنني كما فعل يف قراره
رقم  2014/6املتعلق بقانون االيجارات ،حيث ورد:
«يعترب توفري امل�سكن للمواطن هدف ذو قيمة د�ستورية ينبغي على ال�سلطتني اال�شرتاعية
واالجرائية ر�سم ال�سيا�سات وو�ضع القوانني الآيلة اىل حتقيق هذا الهدف وعدم االكتفاء بو�ضع
قانون ينظم العالقة بني امل�ؤجر وامل�ست�أجر».

وال يكتفي املجل�س بهذا القدر من التوجيه العام ،بل يعود يف القرار عينه اىل تف�صيل
ال�سيا�سة اال�سكانية التي ينبغي على ال�سلطتني الت�شريعية واالجرائية اعتمادها:
«ومبا ان احلق يف ال�سكن ا�ستناد ًا اىل ال�شرعات الدولية يفر�ض موجب ًا لي�س على املالك ،بل على
ال�سلطات العامة يف اعتماد �سيا�سات عامة اجتماعية واقت�صادية يف اال�سكان والتنمية املتوازنة
والنقل ،وبخا�صة يف لبنان حيث ي�ساهم نقل م�شرتك منتظم يف ت�شجيع ال�سكن يف خمتلف املناطق
وجتنب ترييف املدينة  ،ruralisation des villesوجتنب اال�ضطراب يف بنياتها ال�سكنية
37
ون�سيجها االجتماعي.»)...( ،

كما يتبدّى هذا الطابع التوجيهي ب�شكل بارز يف قرار املجل�س الأخري رقم  2014/7املذكور
�آنف ًا والذي ق�ضى بر ّد الطعن يف قانون متديد والية جمل�س النواب .فاملجل�س ي�أخذ على
القانون املطعون فيه متديده والية جمل�س النواب �سنتني و�سبعة �أ�شهر ،باعتبار ان الظروف
الإ�ستثنائية ال تربر هذه املدة الطويلة التي يجب ان تكون حمدودة يف الزمن� .إالّ ان املجل�س
يذ ّكر يف منت قراره عن طبيعة �صالحياته وحدودها ،بحيث ال يجوز له التعدي على �صالحيات
جمل�س النواب الت�شريعية واحل ّل حم ّله ،فيخل�ص اىل القول ب�أنّ «تق�صري مدة التمديد تخرج
عن �صالحيات املجل�س الد�ستوري الذي ال ي�ستطيع ان يح ّل نف�سه حم ّل جمل�س النواب» � .اّإل
 )35وهنا جتدر اال�شارة اىل ان اجتهاد املجل�س الد�ستوري الفرن�سي ذهب على عك�س هذا التوجه ،بحيث �أقر
ا�ستقاللية الق�ضاء االداري كمبد�أ د�ستوري �أ�سا�سي يف قراره رقم  80ـ ـ  119دي ـ �سي تاريخ .1980/7/22
 )36قرار رقم  5تاريخ 2001/9/29
 )37قرار رقم  6تاريخ  2014/8/6املتعلق بقانون االيجارات
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�أنّ املجل�س يبدي يف نهاية قراره هذا توجيهات اىل جمل�س النواب ،تكاد تت�صف بااليعاز،
بحيث ي�ؤكد على وجوب «�إجراء االنتخابات النيابية فور انتهاء الظروف الإ�ستثنائية وعدم
انتظار الوالية املمددة» .ومن الالفت �أن هذا القرار هو �أول قرار ينتهي اىل ر ّد طعن يف
د�ستورية قانون ،من دون �إعالن �أن القانون املطعون فيه غري خمالف للد�ستور او للمبادئ
ذي القيمة الد�ستورية .فاملجل�س بعد ان �أكد على ان «دورية االنتخابات مبد�أ د�ستوري ال
يجوز امل�س به مطلقاً» و�أن «ربط �إجراء االنتخابات النيابية باالتفاق على قانون انتخاب
جديد ،او ب�أي اعتبار �آخر ،عمل خمالف للد�ستور» ،يعود ويقرر ر ّد املراجعة مرتكز ًا على
مبد�أ انتظام �أداء امل�ؤ�س�سات الد�ستورية ومعل ًال هذا الرد بـ�ضرورة «احليلولة دون التمادي
يف حدوث الفراغ يف امل�ؤ�س�سات الد�ستورية».
ويتبع املجل�س �أي�ض ًا نهج ًا تنظيمي ًا عند ابدائه التح ّفظات التف�سريية
 )d’interprétationذات الطابع االلزامي التي قد تطال بع�ض مواد القانون املطعون فيه
وتهدف اىل حت�صينه .وتكون هذه التف�سريات ملزمة بحيث يقت�ضي على ال�سلطات العامة
38
التق ّيد بها يف مراحل تطبيق القانون وتنفيذه.
(Réserves

 )2النهج الواقعي والعملي
باملقابل ،يتبع املجل�س الد�ستوري نهج ًا واقعي ًا وعملي ًا يف قراراته ،خا�صة يف تلك الرامية
البت يف الطعون االنتخابية ،حيث يعتمد معايري ًا عملية وبراغماتية لالنتهاء اىل ابطال
اىل ّ
نيابة ما او على العك�س ،اىل رد مراجعة الطعن .فيعتمد فارق اال�صوات كمعيار حا�سم
بحيث يقرر عدم التو�سع يف ممار�سة �صالحياته اال�ستق�صائية يف حال وجود فارق كبري
يف اال�صوات .وي�شرتط ان يكون للمخالفات واالفعال امل�شكو منها ت�أثري ًا حا�سم ًا على نتائج
االنتخابات ،او ان تكون على درجة من اخلطورة واالت�ساع واجل�سامة بحيث ت�شكل ت�شويها
الرادة الناخبني 39.وي�ؤكد على الطابع ال�شخ�صي للم�س�ؤولية النا�شئة عن هذه املخالفات
واالفعال ،ويت�شدد يف القاء امل�س�ؤولية على النائب املطعون بنيابته با�شرتاطه وجود عالقة
�سببية وطيدة ومبا�شرة بني املخالفة او الفعل امل�شكو منه وهذا االخري .كما ال يرتّب نتائج
على عملية نقل النفو�س اذا تبينّ له انها ال ت�ؤ ّثر يف النتيجة ،على الرغم من ان هكذا عملية
 )38قرار رقم  3تاريخ 2002/7/15
 )39قرار رقم  13تاريخ 1997/5/17
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ت�شكل خمالفة هامة الحكام قانون االنتخاب 40.ويح ّد املجل�س من تطبيق مبد�أ �صدقية
االنتخاب بحيث يعتمد من اجل ابطال النيابة املطعون فيها معياري فارق اال�صوات ومدى
الت�أثري يف نتائج االنتخاب للمخالفة امل�ؤدية اىل امل�سا�س يف �صدقية االنتخاب .كما انه يعتمد
مبد�أ ت�ساوي املر�شحني يف املخالفات ،فال ينتهي اىل ابطال النيابة اذا تبينّ له ان املخالفات
41
امل�شكو منها قد اقرتفت بالت�ساوي بني املر�شحني اذ انها ت�ؤدي اىل توازي ال�ضرر.
ويق ّر املجل�س مبد�أ ثنائية الدعوى االنتخابية الذي يرمي اىل النظر يف �صحة نيابة النائب
الفائز من قبل مناف�سه اخلا�سر وح�صر النزاع بني املتخا�صمني بحيث قد ي�ؤدي قرار
املجل�س اىل ابطال نيابة النائب املطعون يف �صحة نيابته دون �سواه .مما ي�ستتبع الرتكيز
على خ�صو�صية كل ق�ضية والظروف التي حتيط بكل منها وعدم احلكم على العملية
االنتخابية بر ّمتها.
كما يتجلى املنحى الليبريايل املتبع من قبل املجل�س ازاء احلقوق ذات الطابع االقت�صادي
واالجتماعي ،يف ت�شديده على النظام االقت�صادي احل ّر يف العديد من قراراته املتعلقة
بد�ستورية القوانني .مما ي�ؤدي اىل تعاطيه مع امل�سائل االقت�صادية واالجتماعية «ب�شيء من
التغاير» بالن�سبة اىل �سائر احلريات العامة كما جاء يف قراره رقم  1تاريخ ،2003/3/21
حيث ورد:
«ومبا ان اجتهاد الق�ضاء الد�ستوري ،الذي يتميز بحر�صه ال�شديد على حماية ما يتعلق
باحلريات العامة كحرية ال�صحافة وحرية التعليم وحرية ت�أليف اجلمعيات التي تن�ص املادة
 13من الد�ستور على انها مكفولة �ضمن دائرة القانون ،لكن ت�شدده هذا يبدو �أقل ظهور ًا عندما
يتعلق االمر بحق امللكية مث ً
ال ،او حرية الن�شاط االقت�صادي ،او احلقوق االقت�صادية (Nicolas
 .)Molfessis, Op.cit. p.69ولأجل ذلك ،جاء اجتهاده ،يف حقل احلقوق االجتماعية وحرية
الن�شاط االقت�صادي ،يتم ّيز ب�شيء من التغاير بح�سب احلاالت املعرو�ضة كل مرة على متحي�صه
(»)...

 )40قرار رقم ( ،2009/21عرقجي/امل�شنوق)
 )41قرار رقم 18تاريخ ( 2009/11/25خمايل �ضاهر/فوزي حبي�ش)
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رابع ًا  -املبادئ اال�سا�سية واملعايري العامة املعتمدة يف
الطعون النيابية
أهم املبادئ واملعايري التي كر�سها املجل�س يف النزاعات
�سوف نتناول يف هذا الف�صل � ّ
االنتخابية العائدة اىل حتديد اخت�صا�صه ( )1وتلك املعتمدة لقبول الطعن يف �صحة
انتخاب نائب ( ،)2ثم ننتقل اىل املبادئ واملعايري التي ترعى االثبات واجراءات التحقيق
( )3والنتائج املرتتبة على قرار االبطال ( )4لننتهي اخري ًا اىل عر�ض املبادئ واملعايري
املو�ضوعية املعتمدة يف االجتهاد االنتخابي (.)5

 )1حتديد �أطر اخت�صا�ص املجل�س الد�ستوري
لقد ر�سم املجل�س الد�ستوري من خالل قرارات عديدة واجتهاد م�ستمر �أطر ال�صالحيات
املناطة به يف الطعون االنتخابية .وقد حددها يف الرقابة على �صحة و�صدقية االنتخاب،
42
اىل جانب النظر يف �أهلية املر�شح للنيابة وال�شروط القانونية الواجب توافرها يف املر�شح.
وقد اعتمد ب�شكل عام مبد�أ احل�صرية ل�صالحية املجل�س الد�ستوري .فح�صر اخت�صا�صه
بالنزاع القائم بني املر�شح اخلا�سر ومناف�سه النائب الفائز املطعون يف �صحة انتخابه .و�أ ّكد
على خ�صو�صية املراجعة وثنائيتها بني الطاعن واملطعون يف �صحة نيابته ،وعدم النظر يف
�صحة العملية االنتخابية بر ّمتها بل ح�صر النتيجة بني افرقاء النزاع دون �سواهم .بالتايل،
فان ابطال نيابة ما بنتيجة الطعن املقدم من املناف�س اخلا�سر ال ميتد مبفاعيله اىل ابطال
انتخاب نائب �آخر حتى ولو كان هذا االنتخاب م�شوب ًا باملخالفات عينها .لذا اعترب املجل�س
ا ّنه يقت�ضي الرتكيز على خ�صو�صية كل ق�ضية وظروفها ولي�س احلكم على العملية االنتخابية
بر ّمتها .فالدعوى االنتخابية ال تهدف اىل النظر يف املخالفات التي طالت العملية االنتخابية
بح ّد ذاتها ،بل تقت�صر على النظر يف �صحة و�صدقية االنتخاب املطعون به.
كما �أق ّر املجل�س الد�ستوري من خالل اجتهادات عديدة مبد�أ عدم اخت�صا�صه للنظر يف
االعمال التمهيدية لالنتخابات ،اال يف حال كانت االخطاء واملخالفات امل�شكو منها مق�صودة
 )42قرار رقم ( ،2009/19عجاج حداد/ع�صام �صوايا)
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بنتيجة �أعمال تزوير او غ�ش ومن �ش�أنها الت�أثري على نزاهة االنتخابات .وح�صر املجل�س
الد�ستوري �صالحيته بالنظر يف اال�سباب القانونية املقدّمة من الطاعن دون �سواها با�ستثناء
اال�سباب املتعلقة باالنتظام العام .كما �أعلن املجل�س عن عدم اخت�صا�صه ،كقا�ضي انتخاب،
للنظر يف د�ستورية القانون االنتخابي يف معر�ض البت يف �صحة نيابة ما .وقد ح ّد املجل�س
الد�ستوري من �صالحياته بقراره عدم النظر يف النزاعات املتعلقة باالنتخابات النيابية اذا
مل تقرتن بطلب يرمي اىل الطعن يف �صحة انتخاب نائب فائز ،و�أقر عدم اخت�صا�صه للنظر
يف طلب ا�سرتجاع الت�أمني املايل واحلقوق ال�شخ�صية املتفرعة عن ابطال االنتخاب.
فيكون بذلك حدد املجل�س الد�ستوري دوره كقا�ضي انتخاب ور�سم اطر اخت�صا�صه بان جعل
رقابته على االنتخاب املطعون ب�صحته حم�صور ًة وواقعي ًة.
وان ّنا �سوف نتناول تباع ًا كل من �أطر االخت�صا�ص التي ر�سمها املجل�س لنف�سه من خالل
اجتهاداته:
�أ) االخت�صا�ص للنظر يف �صحة االنتخاب و�صدقيته
لقد حدد املجل�س دوره كقا�ضي انتخاب بالنظر يف �صحة انتخاب النائب الفائز و�صدقيته.
وقد جاء يف �إحدى حيثياته:
«مبا �أنّ اخت�صا�ص املجل�س الد�ستوري للنظر يف النزاعات والطعون النا�شئة عن االنتخابات
�صحة االنتخاب و�صدقيته «validité et sincérité du
النيابية ،امنا يقت�صر على رقابة ّ
 »scrutinوهو بذلك يف�صل يف النزاع باال�ستناد اىل ا�سباب طعن دقيقة واردة يف املراجعة واىل
43
م�ستندات ووثائق مرفقة بها.»)...( ،

 )43قرار رقم  18تاريخ ( ،2009/11/25خمايل �ضاهر/فوزي حبي�ش)
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للمزيد من املعلومات (نافذة رقم )5
ما هو مفهوم �صدقية االنتخاب؟
ان �صدقية االنتخاب ( )sincérité du scrutinهو ال �شك املفهوم االكرث تداو ًال يف القانون االنتخابي.
وهو معتمد يف االجتهاد االنتخابي العائد للمجل�س الد�ستوري كما لدى غريه من املحاكم الناظرة يف
النزاع االنتخابي ب�شكل عام .وهو ي�شكل يف �أغلب االحيان املعيار االهم البطال االنتخاب ام االقرار
ب�صحته.
يعب هذا املفهوم العام عن ارادة املقرتع احلقيقية او ال�صادقة .اال انّ حتديده ب�شكل ّ
ادق قد يكون
رّ
ع�سري ًا ،اذ ا ّنه ي�صعب التحري عن ارادة املقرتع ب�شكل �أكيد .ولكنه بالعودة اىل جوهر هذا املفهوم،
يتبني ا ّنه ي�ستند اىل املبادئ اال�سا�سية الثالثة التي يرتكز عليها القانون االنتخابي ،وهي امل�ساواة
واحلرية و�سر ّية االقرتاع.
يعب مفهوم
كما ا ّنه قد ُينظر اىل �صدقية االنتخاب من املنظار ال�شامل �أو من املنظار الفردي .فقد رّ
ال�صدقية عن ارادة الهيئة االنتخابية جمعاء ،وحينها ي�ؤخذ يف عني االعتبار مبد�أ امل�ساواة ومبد�أ
احلرية .اما لدى النظر ملفهوم ال�صدقية من منظار الناخب الفرد ،فيعتمد حينها على مبد�أ �سرية
االقرتاع واالرادة اجلل ّية للمقرتع( .مث ًال يف القرار رقم  44 ،2000/11حيث يبدي املجل�س احلذر حيال
التخلي عن ارادة الناخبني« :ومبا انّ ما ورد ب�ش�أن الدعاوة امل�ض ّرة يبقى �ضمن التكهن حول ان�صراف
ارادة الناخبني لتف�ضيل مر�شح على �آخر ،ومل يتوفر الدليل على وجود رابطة �سببية بني الوقائع الواردة
بهذا ال�ش�أن وان�صراف ارادة الناخبني اىل اختيار مناف�س للم�ستدعي نتيجة ملناورات يديل ب�أنها
ح�صلت من قبل مناف�سه ،مما يوجب رد ال�سبب)».
احل ّد من تطبيق مبد�أ ال�صدقية:
ان املجل�س الد�ستوري يح ّد النتائج املرتتبة على امل�سا�س ب�صدقية االنتخاب اذ يربط تطبيقه بعاملني
متغيين وعمليني يح�صران تطبيقه :الفارق يف اال�صوات ومدى الت�أثري يف نتائج االنتخاب للمخالفة
رّ
امل�ؤدية اىل امل�سا�س يف �صدقية االنتخاب.

 )44قرار رقم  11تاريخ ( ،2000/12/8بطر�س �سكر/قبالن عي�سى اخلوري وجربان طوق) ،و�أي�ض ًا :قرار رقم 12
تاريخ ( 2000/12/8طالل املرعبي/حم ّمد يحيى) و�أي�ض ًا باملعنى عينه  :قرار رقم  15تاريخ 2000/12/8
(قا�سم عبد العزيز/جهاد ال�صمد) حيث جاء « :ومبا �أ ّنه مهما يكن من �أمر فان عدم تنقيح او عدم ت�صحيح
القوائم االنتخابية ال يعترب من قبيل املناورات او �أعمال الغ�ش املف�سدة ل�صدقية االنتخاب ،علم ًا ب�أ ّنه ال ميكن
التك ّهن م�سبق ًا باجتاه ا�صوات الناخبني بالن�سبة اىل اللوائح االنتخابية املختلفة او بالن�سبة اىل ك ّل مر�شح».
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كما ان املجل�س ال يرتب نتائج على املخالفات التي ترد يف مرحلة اعالن النتائج وختم العملية االنتخابية
اذا مل تكن مت�س ب�صورة مبا�شرة ب�صحة االنتخاب و�صدقيته ،فال ي�ؤ�س�س عليها البطال النيابة املطعون
فيها 45 .وقد جاء يف هذا ال�صدد:
«ومبا �أ ّنه ويف معر�ض مراقبته ل�صدقية االنتخاب ،ال يبطل املجل�س الد�ستوري النيابة اال اذا
ثبت ان خمالفات على درجة من اخلطورة قد ح�صلت وا ّنه تو ّلد عنها ت�أثري حا�سم يف �صحة
46
االنتخاب».
االجتاه احلديث اىل الت�شدد لدى حمكمة التمييز الفرن�سية:
يف املقابل ،يت ّبني ان اجتهاد حمكمة التمييز الفرن�سية احلديث ،يف اطار الف�صل يف نزاع انتخابي
مهني ،ذهب اىل نحو �أبعد يف تطبيق مبد�أ �صدقية االنتخابات .فاجته اىل الت�شدّد يف تطبيقه ،بحيث
اعتربت املحكمة يف قرار �صدر عام  2012انه يجب االعتداد باملخالفات مبجرد وجودها من دون
النظر يف ت�أثري تلك املخالفات على نتيجة االنتخابات .فانّ ثبوت تلك املخالفات يربر وحده ابطال
االنتخاب اذ ت�شكل م�سا�س ًا ب�صدقية العملية االنتخابية وهو مبد�أ ا�سا�سي من مبادئ القانون االنتخابي
( .)les principes généraux du droit électoralوقد ف�سخت حمكمة التمييز قرار قا�ضي
47
اال�سا�س الذي كان ر ّد املراجعة على اعتبار ا ّنه مل يتبني ان لتلك املخالفات ت�أثري يف نتائج االنتخاب.

ب) االخت�صا�ص للنظر يف �أهلية املر�شح للنيابة
اعترب املجل�س الد�ستوري يف القرار رقم  2009/19ان النظر يف توفر �شروط الرت�شيح التي
ت�ؤهل النائب املنتخب اىل النيابة تدخل �ضمن �صالحياته كقا�ضي انتخاب .وجاء هذا القرار
يف معر�ض النظر يف مراجعة طعن ترتكز على عدم �أهلية نائب منتخب للرت�شح الرتكابه
جنحة �شائنة (�شهادة كاذبة) .وكان �أدىل هذا النائب بان الرت�شح لالنتخابات النيابية هو
من االعمال التمهيدية التي يعود الف�صل فيها اىل الق�ضاء االداري .وقد جاء يف هذا القرار:

 )45قرار رقم  5تاريخ ( ،2002/11/4مرينا امل ّر/كربيال امل ّر)
 )46قرار رقم  10تاريخ ( ،2000/12/8نزار يون�س�/سايد عقل وبطر�س حرب)
Cass. soc., 28 mars 2012, n°11-16.141, P+B )47
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«ومبا انه يقت�ضي التوقف عند ادالء امل�ستدعي ،للت�أكد من مدى �صحته ،لأن من �ش�أن ذلك،
ويف حال ثبوته ،امل�س باهلية املر�شح للنيابة ،وبال�شروط القانونية الواجب توافرها يف املر�شح،
مما يوجب على املجل�س الد�ستوري يف هذه احلالة ،ب�صفته قا�ضي انتخاب ،ان ينظر يف قانونية
العملية االنتخابية والنتائج املرتتبة عليها ،وان يعلن عدم �صحة نيابة النائب املنتخب ،وبالتايل
48
ان يبطل نيابته».

ج)مبد�أ ثنائية املراجعة :ح�صر النزاع بني املر�شح الطاعن والنائب املطعون يف
برمتها
نيابته وعدم النظر يف �صحة العملية االنتخابية ّ
لقد اعتمد املجل�س الد�ستوري التف�سري احل�صري ل�صالحيته لناحية عدم جتاوز مفاعيل
قرار ابطال النيابة �أطراف النزاع ،حتى ولو تبني له من جراء التحقيقات انها قد ت�ؤدي
اىل ابطال نيابة غري املطعون ب�صحة انتخابه ،او اىل ابطال االنتخابات يف الدائرة برمتها.
وهذا ما يرتجم مببد�أ ثنائية املراجعة الذي ي�شكل مبد�أً من املبادئ والقواعد اال�سا�سية
التي كر�سها اجتهاد املجل�س.
«ومبا �أنّ اخت�صا�ص املجل�س الد�ستوري يف النظر يف النزاعات والطعون النا�شئة عن االنتخابات
النيابية امنا يقت�صر على رقابة �صحة االنتخاب و�صدقيته  ،validité et sincéritéوهو يف ذلك
يف�صل يف نزاع نا�شئ بني ّ
مر�شح طاعن ونائب مطعون يف نيابته باال�ستناد اىل �أ�سباب طعن واردة
يف املراجعة ووثائق وم�ستندات مرفقة بها ،بحيث تكون لكل منازعة خ�صو�صيتها وظروفها ،مما
49
يف�سّ ر احلر�ص على �أن تكون هذه اال�سباب مذكورة بد ّقة كافية.»)...( ،

و�أي�ض ًا:

«وحيث ان �صالحية املجل�س ،وفق ًا لقانون ان�شائه ونظامه الداخلي ،تنح�صر يف ت�صحيح النتيجة
ب�صحة نيابته او ابطال االنتخاب بني املر�شحني املتناف�سني ،دون ان تتناول
بني الطاعن واملطعون ّ
50
ابطال العملية االنتخابية برمتها».
«ومبا ان ال عربة للقول انه قد يتبينّ للمجل�س ان اخلا�سر احلقيقي هو مناف�س مل يطعن بوجهه

 )48قرار رقم  19تاريخ ( ،2009/11/25عجاج حداد/ع�صام �صوايا)
 )49قرار رقم  10تاريخ ( ،2000/12/8نزار يون�س�/سايد عقل وبطر�س حرب)
 )50قرار رقم  12تاريخ ( ،1997/5/17خمايل �ضاهر/فوزي حبي�ش)
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ذلك لأن �أثر اخل�صومة ال ي�شمل قانون ًا اال االفرقاء املاثلني فيها وجرى التنا�ضل فيما بينهم يف
وقائع النزاع وم�سائله في�شملهم احلكم وحدهم دون �سواهم ،وال �سيما ان اخت�صا�ص املجل�س
51
الد�ستوري كقا�ضي انتخاب ال ميتد اىل ابطال عملية انتخابية برمتّها».

وهنا جتدر اال�شارة اىل انّ مبد�أ الثنائية ال يتعار�ض مع احتمال فوز مر�شح مل يكن �أ�ص ًال
طرف ًا يف النزاع نتيجة لقرار االبطال .بالفعل ،فاذا كان البطالن ال يطال �سوى نيابة النائب
املطعون يف �صحة نيابته ،اال ا ّنه يعود للمجل�س ان يختار نتيجة لقرار االبطال هذا ،اما اعادة
االنتخاب يف الدائرة عينها او فوز �أحد املر�شحني .مما قد ي�ؤدي يف احلالتني اىل فوز ّ
مر�شح
غري مقدم الطعن ،اي فوز �شخ�ص ثالث مل يكن طرف ًا يف النزاع .كما ان ثنائية املراجعة
االنتخابية ال تعني ا ّنها دعوى عادية تهدف اىل حماية حقوق �شخ�صية بني متخا�صمني ،بل
ترمي اىل احلماية الق�ضائية للو�ضع القانوين بذاته ب�صرف النظر عما قد ين�ش�أ عنها من �آثار
ومفاعيل �شخ�صية 52 .وبالتايل ،لقد ذهب اجتهاد املجل�س اىل اعالن عدم اخت�صا�صه للنظر
53
يف طلبات اعادة الت�أمني ويف الطلبات الآيلة اىل التعوي�ض عن خ�سارة مادية او معنوية.

د)عدم النظر يف النزاعات املتعلقة باالنتخابات النيابية اذا مل تقرتن بطلب يرمي
اىل الطعن يف �صحة انتخاب نائب
يقرر املجل�س الد�ستوري ر ّد املراجعة الرامية اىل اعادة جمع اال�صوات وت�صحيح النتيجة
54
التي نالها امل�ستدعي اذا مل تقرتن بالطعن يف �صحة نيابة مناف�سه الفائز.

هـ)مبد�أ عدم اخت�صا�ص املجل�س الد�ستوري للنظر يف االعمال التمهيدية
لالنتخابات
ت�شكل الأعمال التمهيدية للعملية االنتخابية ،والتي ت�شمل االعمال املتعلقة باملرحلة ال�سابقة
 )51قرار رقم  8تاريخ ( ،2000/12/8خالد �ضاهر/جمال ا�سماعيل وحممد يحيى)
 )52كما �سبق وبيناه �آنف ًا يف الفقرة ثاني ًا ـ ـ ( :)1خ�صو�صية املراجعة الد�ستورية
 )53القرار رقم  6تاريخ ( 2000/12/8بطر�س الدويهي/قي�صر معو�ض) و�أي�ض ًا يف املعنى عينه :القرار رقم 9
تاريخ ( ،1997/5/17منعم عازار/انطوان حداد)
 )54قرار رقم  17تاريخ ( ،1997/5/17طارق �شهاب/ال �أحد)
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لالنتخابات ،م�س�ألة مثرية للجدل اذ ت�ضاربت املواقف حول االخت�صا�ص للنظر فيها بني
اجتهاد املجل�س الد�ستوري وجمل�س �شورى الدولة .وقد عرف اجتهاد جمل�س �شورى الدولة
مرحلتني يف ما يخت�ص باالعمال واالجراءات التمهيدية للعملية االنتخابية .فمنذ العام
 ،1994ذهب اجتهاد جمل�س ال�شورى اىل اعالن عدم اخت�صا�صه للنظر يف االعمال التمهيدية
غري املنف�صلة عن العملية االنتخابية ،اال يف حال وجود ن�ص قانوين �صريح يوليه �صالحية
النظر يف عمل متهيدي معينّ  .وقد ارتكز يف ذلك على نظرية �شمولية او توحيد ال�صالحيات
 bloc de compétenceالتي تف�سّ ر بانّ االعمال واالجراءات التمهيدية غري املنف�صلة عن
العملية االنتخابية ت�شكل مع هذه االخرية وحدة ال تتجز�أ .فاعترب نف�سه مبوجب هذه النظرية
غري خمت�ص للنظر يف مر�سوم دعوة الهيئة الناخبة النتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب ،يف قرار
قبول الرت�شيح ويف طلبات اعالن فوز املر�شح بالتزكية .ورمى بالطابة لناحية االخت�صا�ص
يف ملعب املجل�س الد�ستوري ،مع ّل ًال عدم اخت�صا�صه بوجود هيئة ق�ضائية خمت�صة لبتِّ
قانونية دعوة الهيئات الناخبة لالنتخابات النيابية .اال �أنّ جمل�س �شورى الدولة عاد عن
موقفه ال�سلبي جتاه مر�سوم دعوة الهيئة الناخبة ،بحيث اعترب يف قرار حديث عام 2013
�أنه �صالح للنظر بقانونية هذا املر�سوم .وقد ارتكز العالن اخت�صا�صه للنظر يف بطالن
املر�سوم املطعون فيه ،بو�صفه املحكمة العادية للق�ضايا الإدارية ،على اعتباره من الأعمال
املنف�صلة عن الأعمال االنتخابية التي تخرج عن �صالحية املجل�س الد�ستوري بو�صفه قا�ضي
55
االنتخابات النيابية.
ا ّما جلهة املجل�س الد�ستوري ،فجاء موقفه متحفظ ًا بع�ض ال�شيء حيال الأعمال التمهيدية
للعملية االنتخابية ،اذ ا ّنه �أعلن بدوره مبد�أ عدم اخت�صا�صه للنظر فيها .فاعترب ان النظر
يف تلك االعمال يخرج مبدئي ًا عن اخت�صا�ص الق�ضاء الد�ستوري كق�ضاء انتخاب ،اال
يف حال كانت الأخطاء والثغرات التي �شابتها مق�صودة بنتيجة �أعمال تزوير او غ�شّ من
�ش�أنها الت�أثري يف نزاهة االنتخاب .ويف هذه احلالة الأخرية فقط ،قد ينظر املجل�س يف هذه
االعمال التمهيدية ويدقق بها ويبت يف مدى ت�أثريها على العملية االنتخابية ويبني عليها
النتائج املنا�سبة ب�شرط ان يثبت امل�ستدعي ح�صول الغ�ش او التزوير.

 )55قرار جمل�س �شورى الدولة رقم  718تاريخ  2013/8/7مراد/الدولة ـ ـ غري من�شور
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وهنا جتدر اال�شارة اىل انّ هذا املوقف احلذر للمجل�س الد�ستوري جتاه االعمال التمهيدية
مردّه اىل ا ّنه ال يتل ّقى الطعون ب�ش�أن االنتخابات اال بعد اجرائها واعالن النتائج ،مما ي�ض ّيق
حكم ًا �صالحياته للنظر فيها .فاخت�صا�ص املجل�س هو اخت�صا�ص وظيفي compétence
( d’attributionولي�س اخت�صا�ص �شامل ك�سائر املحاكم العليا) مبعنى ان �صالحياته
حمددة ب�أحكام الد�ستور وقانون ان�شائه ،مما ال ي�سمح له بتعدي تلك ال�صالحيات املن�صو�ص
عليها حتديد ًا وح�صر ًا .وقد ن�صّ قانون ان�شاء املجل�س الد�ستوري يف املادة  24منه على
ا ّنه «يتوىل املجل�س الد�ستوري الف�صل يف �صحة نيابة نائب منتخب والنظر يف النزاعات
والطعون النا�شئة عن انتخابات جمل�س النواب وذلك مبوجب طلب يقدمه املر�شح اخلا�سر
يف الدائرة االنتخابية نف�سها اىل رئي�س املجل�س الد�ستوري يف مهلة �أق�صاها ثالثون يوم
تلي اعالن نتائج االنتخاب ا�صو ًال يف دائرته حتت طائلة رد الطلب �شك ًال ».لذا ،ال ي�ستطيع
املجل�س ان ينظر يف االعمال التمهيدية لالنتخابات اال بتاريخ الحق الجراء االنتخابات
ويف معر�ض النظر يف طعن مقدم ب�صحة انتخاب نائب .اال ا ّنه وبالرغم من هذا القيد
البت يف الطعون االنتخابية يف �صحة لوائح
جلهة �صالحياته ،فقد نظر املجل�س يف معر�ض ّ
الناخبني ونقل النفو�س وتوافر �شروط الرت�شيح يف النائب املطعون يف �صحة انتخابه.
وقد جاء عن املجل�س يف هذا ال�سياق يف ما يتعلق مبخالفات �شابت القوائم االنتخابية:
«من امل�س ّلم به قانون ًا واجتهاد ًا وفقه ًا ان النظر يف املنازعات املتعلقة باالعمال التمهيدية للعملية
االنتخابية ،يخرج عن اخت�صا�ص الق�ضاء الد�ستوري كق�ضاء انتخاب ،اال يف حال كانت تلك
االخطاء والثغرات يف القيود مق�صودة بنتيجة �أعمال تزوير او غ�ش من �ش�أنها الت�أثري يف نزاهة
االنتخاب ،فعندئذٍ  ،وعندئذٍ فقط ،ميار�س املجل�س الد�ستوري اخت�صا�صه وينظر يف هذه االعمال
املخلة باملرفق االنتخابي والتي طالت تزوير ًا او غ�ش ًا القوائم االنتخابية ويبت بها ،ومبا �أنّ
امل�ستدعي مل يثبت ح�صول اي تزوير او غ�ش يف اعداد القوائم االنتخابية ،كما مل يثبت ا�ص ًال
تلك االخطاء والثغرات التي اعتورت بادعائه تلك القوائم اال بايراد ا�سماء ال�شخا�ص زعم �أ ّنهم
متوفون ومقرتعون تبينّ الحق ًا بعد التدقيق فيها واال�ستح�صال على افادة ر�سمية من االدارة
املخت�صة ب�ش�أنها ان ه�ؤالء اال�شخا�ص جميعهم من دون ا�ستثناء مل يقرتعوا واما انهم مل تنفذ
على خانة اي منهم اي واقعة وفاة،
ومبا ا ّنه ومهما يكن من امر فان عدم تنقيح او عدم ت�صحيح القوائم االنتخابية ال يعترب من قبيل
�أعمال التزوير او الغ�ش املف�سدة ل�صدقية االنتخاب ،علم ًا ب�أ ّنه ال ميكن التكهن م�سبق ًا باجتاه ا�صوات
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الناخبني بالن�سبة اىل اللوائح االنتخابية املختلفة او بالن�سبة اىل كل مر�شح �شخ�صي ًا(»)...

56

واي�ض ًا:
«ومبا �أنّ الن�صو�ص الواردة يف الف�صل الثالث حددت طريقة تنقيح وت�صحيح القوائم االنتخابية
وطرق املراجعة ب�ش�أنها وهي �أعمال ادارية تخ�ضع للأ�صول واملهل املحددة قانون ًا.
ومبا �أ ّنه بتحديد هذه اال�صول تخرج الرقابة على تنفيذها عن �صالحية املجل�س الد�ستوري
املح�صورة بالأعمال االنتخابية دون االجراءات االدارية املمهدة لها ومن بينها و�ضع وتنقيح
وت�صحيح القوائم االنتخابية ،اال اذا ح�صلت تلك االجراءات اخلا�صة بالقوائم بطريقة الغ�ش
املف�سد للعملية االنتخابية على �أن يحدد الطاعن يف حال ا�سناده طعنه على هذا الغ�ش ،ا�سماء
�سجلوا على القوائم االنتخابية ب�صورة غري قانونية او مل ي�شطبوا منها بالرغم
اال�شخا�ص الذين ّ
57
من توافر ا�سباب قانونية ال�شطب».

ويف �سياق النظر يف م�س�ألة عدم تبلغ امل�ستدعي جواب جلان القيد على طلبات القيد يف
القوائم االنتخابية املقدمة من مكاتب كتلته و�شوائب �أخرى متعلقة بالقوائم االنتخابية،
اعترب املجل�س ان االمور املتعلقة باالعمال التمهيدية للعملية االنتخابية ،كالقيود الواردة يف
القوائم االنتخابية او طلبات القيد يف هذه القوائم تخرج عن اخت�صا�ص املجل�س الد�ستوري
كقا�ضي انتخاب« ،اال اذا كانت الثغرات واالخطاء مق�صودة بنتيجة اعمال غ�ش او تزوير
58
من �ش�أنها الت�أثري يف نزاهة العملية االنتخابية».

و) عدم االخت�صا�ص للنظر يف د�ستورية القانون االنتخابي يف معر�ض البت يف
�صحة انتخاب
لقد �أ ّكد املجل�س الد�ستوري عدم اخت�صا�صه للنظر يف د�ستورية القانون االنتخابي يف معر�ض
 )56قرار رقم  10تاريخ ( ،2000/12/8نزار يون�س/بطر�س حرب و�سايد عقل) ،ويف املعنى عينه :القرار رقم 21
تاريخ ( ،2009/11/25عدنان عرقجي  /نهاد امل�شنوق)
 )57قرار رقم  11تاريخ ( ،2000/12/8بطر�س �سكر/قبالن عي�سى اخلوري وجربان طوق) ،و�أي�ض ًا :قرار رقم
رحال/
 12تاريخ ( ،2000/12/8طالل املرعبي/حم ّمد يحيى) ،وقرار رقم  13تاريخ ( ،2000/12/8ريا�ض ّ
كرمي الرا�سي).
 )58قرار رقم  28تاريخ ( ،2009/11/25اليا�س �سكاف/نقوال فتو�ش) ،ويف املعنى عينه :القرار رقم  27تاريخ
( ،2009/11/25ف�ؤاد الرتك/طوين ابو خاطر)
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بتّه يف طعن انتخابي ،عن طريق الدفع كم�س�ألة اعرتا�ضية ،فا�ص ًال بني دوريه كقا�ضي انتخاب
وكمراقب لد�ستورية القوانني ،ومرتكز ًا على نظرية ح�صانة القانون (:)Loi écran
«ومبا �أ ّنه ال يدخل يف اخت�صا�ص املجل�س الد�ستوري ،كقا�ضي انتخاب ،التطرق لد�ستورية قانون
االنتخاب باعتبار ان هذا القانون الذي جرت على ا�سا�سه االنتخابات امنا �أ�صبح قانون ًا حم�صّ ن ًا
،Loi écran
وان الطعن بعدم د�ستورية القوانني يخ�ضع ال�صول ترعاه ،من�صو�ص عنها يف املواد  18وما يليها من
القانون  1993/250املع ّدل بالقانون  1999/150واملواد  30وما يليها من القانون ،2000/243
وهي تختلف عن اال�صول املتبعة يف الطعون والنزاعات النا�شئة عن االنتخابات النيابية ،والتي ال
ميكن معها القول بامكانية �سلوك اية رقابة غري مبا�شرة بهذا اخل�صو�ص ،علم ًا ب�أن املادة 21
ذاتها من قانون ان�شاء املجل�س الد�ستوري ن�صّ ت على اعتبار الن�ص الت�شريعي مقبو ًال حتى يف حال
59
مل ي�صدر املجل�س قراره ب�ش�أن د�ستوريته �ضمن املهلة املحددة يف الفقرة االوىل منها.

 )2املبادئ واملعايري املعتمدة لقبول الطعن
�سوف نتناول تباع ًا اجتهاد املجل�س يف ما يتعلق بالدفوع ال�شكلية (�أ) والدفوع بعدم القبول
(ب) ومهل الطعن (ج).

�أ) الدفوع ال�شكلية :القواعد ال�شكلية للطلب وامل�ستندات التي ترافقه
لقد اتبع املجل�س يف اجتهاد م�ستقر نهج ًا يرمي اىل تب�سيط ال�شروط ال�شكلية الواجب
توافرها يف طلب املراجعة كما والت�ساهل يف �شكليات امل�ستندات املرفقة به.
ـ يف عدم توجيه الطعن لقرار �إعالن النتائج ال�صادر عن وزارة الداخلية وبالتايل عدم
�ضرورة ابرازه
يوجه
«وحيث ان ما ادىل به امل�ستدعى �ضده من ا�سباب قد جاء يف غري حم ّله ،لأن الطعن ال ّ

)59قرار رقم  16تاريخ �( 2000/12/8سمري فرجنية/جان عبيد) ،قرار رقم  17تاريخ (2000/12/8خمايل
الدب�س/يو�سف املعلوف) ،قرار رقم  17تاريخ ( 2009/11/25ر�شيد ال�ضاهر/هادي حبي�ش) ،والقرار رقم
 21تاريخ ( 2009/11/25عدنان عرقجي/نهاد امل�شنوق)
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�ضد قرار ،ونتائج االنتخاب تعلن ،وفق ًا لأحكام املادة  58من قانون االنتخاب ،من قبل جلنة
(القيد) العليا ،واملادة  24وما يليها من القانون  ،93/250واملادة  38من القانون ،96/516
ال تن�صّ على ابراز اي م�ستند معينّ من هذا النوع ،واملادة  16من القانون  93/250تن�ص على
اعفاء املراجعات املقدمة اىل املجل�س الد�ستوري و�سائر اال�ستدعاءات وامل�ستندات املتعلقة بها
60
من الر�سوم».

ـ يف قبول طلب الطعن املقدّم اىل املجل�س ولي�س اىل رئي�سه
اعترب املجل�س الد�ستوري يف قرارات عدّة انه ال �أثر لتقدمي الطعن �أمام املجل�س ولي�س اىل
61
رئي�س املجل�س كما توجبه املادة  24من القانون .93/250
ـ يف �شروط قبول الوكالة املرفقة با�ستدعاء املراجعة
ويف ال�سياق عينه الآيل اىل الت�ساهل يف �شكليات املراجعة املقدمة يف الطعون االنتخابية،
اعترب املجل�س ان وكالة املحامي املاثل عن احد االفرقاء معفية من الر�سوم:
«ومبا �أنّ الوكالة باعتبارها �سند ًا ،تكون اذ ًا معفية من الر�سوم كغريها من امل�ستندات امل�شمولة
62
بهذا االعفاء مبقت�ضى املادة  16من قانون ان�شاء املجل�س الد�ستوري».

كما ان املجل�س مل يتوقف عند الن�ص احلريف للوكالة ،بل قرر االخذ باالرادة احلقيقية
للموكل يف �ضوء ظرف التوكيل لقبولها:
«ومبا �أ ّنه للف�صل يف هذه امل�س�ألة يقت�ضي الأخذ باالرادة احلقيقية للموكل يف �ضوء ظروف التوكيل،
وعدم التوقف عند الن�ص احلريف للوكالة (م 366.موجبات وعقود) )...( .مما يفيد ان ارادة
املوكل قد اجتهت اىل اعطاء الوكيل �صالحية تقدمي الطعن ومتابعته ولي�س فقط متابعته».

واعترب انه لي�س من ال�ضروري ذكر ا�سم املطعون ب�صحة نيابته يف الوكالة« ،اذا اجتهت
نية امل�ستدعي الوا�ضحة اىل تكليف الوكيل بالطعن يف �صحة هذا االنتخاب عند تنظيم
63
الوكالة».
 )60قرار رقم  10تاريخ ( ،1997/5/17حممد يحيى وجمال ا�سماعيل/خالد �ضاهر).
)61قرار رقم  18تاريخ ( ،1997/5/17انطوان غنطو�س/ايلي الفرزيل) ،قرار رقم  7تاريخ ( ،2000/12/8بيار
دكا�ش/عبداهلل فرحات) ،قرار رقم  18تاريخ ( ،2000/12/8وليد �شويري/اليا�س ال�سكاف ونقوال فتو�ش)
 )62قرار رقم  27تاريخ ( ،2009/11/25ف�ؤاد الرتك/طوين ابو خاطر)
 )63القرار رقم ( ،2009/27املذكور �آنف ًا)

68

املجل�س الد�ستوري اللبناين يف القانون واالجتهاد

كما قرر املجل�س انّ عدم ح�صول املحامي على الرتخي�ص من قبل نقيب املحامني قبل قبوله
الوكالة لتقدمي الطعن �ضد زميل له ،وان كان ي�ؤلف خمالفة م�سلكية تخل بقواعد ال�سلوك
املهني يرتتب عليها اجراءات ت�أديبية ،امنا هذه املخالفة ال عالقة لها باال�صول االجرائية
64
امام املجل�س وال تف�ضي بالتايل اىل بطالن الطعن.
ـ امكانية �ضم مراجعتي طعن للتالزم
قد يقرر املجل�س �ضم مراجعتني للتالزم يف ما بينهما ،وهذا ما فعله يف عدد من الطعون
65
املقدمة اليه.
ـ عدم �ضرورة ارفاق الت�صريح بالرت�شح با�ستدعاء الطعن
اعترب املجل�س �أ ّنه ال يتوجب ارفاق الت�صريح بالرت�شح با�ستدعاء الطعن من اجل اثبات �صفة
66
امل�ستدعي.
ـ الت�شدد يف �شروط التنازل عن حق الطعن
يف املقابل ،يت�شدد املجل�س يف ال�شروط التي يجب توف ّرها يف التنازل عن حق الطعن يف
االنتخاب ،فاعترب انه يفرت�ض بالتنازل �أن يكون �صريح ًا و�أكيد ًا ال لب�س فيه وان ي�صدر
ب�شكل مبا�شر عن �صاحب احلق املتنازل عنه:
«ومبا ان التنازل م�سبق ًا عن حق الطعن يجب ان يكون �صريح ًا ال يرتك جما ًال الي ت�أويل وال ي�ؤخذ
باال�ستنتاج وال يقدر تقدير ًا بل يجب ان يثبت ب�صورة �أكيدة ال لب�س فيها او ابهام ،وان ينجم عن عمل ال
ميكن ان يف�سر اال بنية التنازل)...( ،
ومبا ا ّنه ي�ضاف اىل ذلك ،وب�صورة �أكرث ا�ستطراد ًا ،ان اي تنازل يجب ان ي�صدر مبا�شرة و�صراحة عن
�صاحب احلق املتنازل عنه ،وهذا ما مل يح�صل ،او عن وكيله احلائز على توكيل خا�ص يجيز له �صراحة
التنازل عن احلق ،هذا التوكيل غري الثابت يف املراجعة ،وبالتايل ال يعتد به»)...( ،
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)64القرار رقم  18تاريخ ( ،2000/12/8وليد �شويري /اليا�س ال�سكاف ونقوال فتو�ش) ،القرار رقم  22تاريخ
( ،2009/11/25غ�سان اال�شقر�/سامي اجلم ّيل)
 )65قرار رقم  19تاريخ �( ،2000/12/8شوقي الفخري و�سمري �شمعون/نادر �سكر)
 )66قرار رقم  17تاريخ ( ،2009/11/25ر�شيد ال�ضاهر/هادي حبي�ش)
)67قرار رقم  5تاريخ ( ،2002/11/4مرينا امل ّر/كربيال امل ّر)
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ب) الدفوع بعدم القبول
نتناول هنا تباعا �صفة واهلية كل من الطاعن ( )iواملطعون يف �صحة انتخابه ( ،)iiوطلب التنحي
والر ّد (.)iii

� .iصفة و�أهلية الطاعن
ـ عدم �ضرورة توفر �صفة اخلا�سر االول عند الطاعن:

اعترب املجل�س الد�ستوري �أن املر�شح اخلا�سر ميكنه الطعن بنتيجة االنتخاب ا ّي ًا كانت مرتبته
يف ترتيب جمموع اال�صوات التي نالها املر�شحون ،مرتكز ًا على ن�ص املادة  24من قانون ان�شاء
املجل�س الد�ستوري ،ومف�سر ًا اياها ب�أنها «حتدثت عن تقدمي الطعن من املر�شح اخلا�سر بدون
68
حتديد مرتبته يف جمموع اال�صوات التي نالها كل من املر�شحني يف الدائرة االنتخابية».
وقد جاء بهذا ال�صدد عن املجل�س:
«وحيث انّ مقدّم الطعن ،وان جاء يف املرتبة الرابعة يف ترتيب جمموع اال�صوات التي نالها كل من
ّ
املر�شحني االربعة ،اال ان له ،مبدئي ًا ،ال�صفة القانونية التي ت�ؤهله لتقدمي هذا الطعن ،ايا كانت
مرتبته ،بو�صفه �أحد املناف�سني من الطائفة ذاتها والدائرة االنتخابية ذاتها اللتني ينتمي اليهما
�صحة نيابته ،النائب املعلن فوزه ،ال�س ّيد با�سم ال�سبع».
املطعون يف ّ
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ـ فقدان االهلية للرت�شيح لدى املر�شح اخلا�سر ال يفقده ال�صفة وامل�صلحة للطعن:

قرر املجل�س يف ق�ضية مرينا املر/كربيال املر املذكورة �آنف ًا ،انّ فقدان االهلية للرت�شيح لدى
املر�شح اخلا�سر ال يفقده ال�صفة وامل�صلحة للطعن يف �صحة نيابة النائب الفائز املناف�س:
«ومبا ان م�ستدعية الطعن هي املر�شحة اخلا�سرة فلها اذن �صفة وم�صلحة �شخ�صية مبا�شرة
تتحدان قانون ًا وتت�ساندان لتقدمي الطعن)...( ،
ومبا انه ال يرد على ما تقدم بان امل�ستدعية مل تكن تتوافر فيها ال�شروط القانونية التي ت�ؤهلها
)68قرار رقم  17تاريخ ( ،2009/11/25ر�شيد ال�ضاهر/هادي حبي�ش)
)69قرار رقم  6تاريخ ( ،1997/5/17ريا�ض رعد/با�سم ال�سبع) ،ويف املعنى عينه :القرار رقم  11تاريخ
( ،1997/5/17م�صطفى عجم/عمر م�سقاوي) والقرار رقم  14تاريخ ( ،1997/5/17انطونيو�س �سعد واميل
�شحادة/ابراهيم دده يان)
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للنيابة مما يفقدها حق الرت�شح بحجة انها رئي�سة بلدية بتغرين ورئي�سة احتاد بلديات املنت
ال�شمايل ،وذلك لأن املادة  31من قانون ان�شاء املجل�س الد�ستوري ن�صت على ان يبحث املجل�س
م�س�ألة توافر ال�شروط القانونية امل�ؤهلة للنيابة يف حال الغاء النتيجة بالن�سبة اىل املر�شح املطعون
يف نيابته وابطال نيابته وبالتايل ت�صحيح هذه النتيجة واعالن فوز املر�شح احلائز على االغلبية
وعلى ال�شروط التي ت�ؤهله للنيابة ،مما يفيد �صراحة ان �أهلية املر�شح للنيابة امنا يتم التحقق
من توافرها يف حالة اعالن املجل�س فوز هذا املر�شح بالنيابة املتنازع عليها متهيد ًا لهذا االعالن،
70
(»)...

ـ عدم فقدان ال�صفة وامل�صلحة للطعن من جراء ا�سرتداد الت�أمني:

واعترب املجل�س انّ ا�سرتداد الت�أمني ال يعترب ر�ضوخ ًا للنتائج والت�سليم بها ،ينتج عنه فقدان
ال�صفة وامل�صلحة للطعن:
«ومبا �أنّ ن ّية الر�ضوخ او التنازل ال ت�ستنتج ا�ستنتاج ًا وال ت�ستفاد اال من افعال تكون معاك�سة
مبا�شرة للحق مو�ضوع الر�ضوخ.
ومبا ان ا�سرتداد الت�أمني من قبل املر�شح اخلا�سر ال ميكن اعتباره ر�ضوخ ًا منه للنتائج وت�سليم ًا
بها.
ومبا ان املادة  46من النظام الداخلي للمجل�س الد�ستوري ،معطوفة على املادة  25من قانون
ان�شائه ،مل ت�شرتط لقبول الطعن عدم ا�سرتداد اخلا�سر للت�أمني ،ا�ضافة اىل ان الفقرة الثانية
71
من املادة  35من قانون االنتخاب قد اجازت له ا�سرتداد هذا الت�أمني بعد اعالن النتائج (.»)...

� .iiصفة و�أهلية املطعون يف �صحة نيابته
�صحة نيابة نائبني:
ـ يف قبول الطعن يف ّ

لقد اعترب املجل�س ا ّنه يجوز الطعن يف �صحة انتخاب نائبني متناف�سني ،وقد عل ّل موقفه
هذا كالآتي:
«ومبا �أنّ دفع ًا من هذا النوع ينطبق عليه و�صف الدفع بعدم القبول  fin de non recevoirلأنه

 )70قرار رقم  5تاريخ ( ،2002/11/4مرينا امل ّر/كربيال امل ّر)
)71قرار رقم  18تاريخ ( ،2000/12/8وليد �شويري/اليا�س ال�سكاف ونقوال فتو�ش)
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و�أي�ض ًا:

مبني على انتفاء احلق يف االدعاء مبفهوم املادة  26املعدلة من قانون �أ�صول املحاكمات املدنية
والتي تن�ص �أي�ض ًا« :يعترب من دفوع عدم القبول الدفع بانتفاء ال�صفة او امل�صلحة» ،وهي املادة
التي يجوز العطف عليها عم ًال باملادة  6من القانون ذاته خللو قانون املجل�س الد�ستوري من ن�ص
خا�ص يرعى هذا النوع من الدفوع.
ومبا �أ ّنه ال ي�ستقيم القول ب�أن القانون تك ّلم ب�صيغة املفرد عن طلب يقدّمه املر�شح اخلا�سر بوجه
نائب منتخب �أعلن فوزه لأن هذا الأمر ال يعدو كونه ا�صطالح ًا درج عليه امل�شرتع يف القوانني
عامة �أكان ثمة مدع واحد او مدعى عليه واحد او �أكرث.
ومبا ان ال �صحة للقول ان املادة  46من القانون الرقم  2000/243توجب ح�صر الطعن بالنائب
املنتخب الذي نال العدد من اال�صوات االقرب اىل العدد الذي ناله املر�شح اخلا�سر ذلك لأن
املادة  46املذكورة قد جاءت على اطالقها فاجازت تقدمي الطعن الي مر�شح مناف�س ،على غري
ما كانت عليه �صياغة املادة  38من القانون الرقم  96/516امللغى بالقانون  ،2000/243علم ًا
ب�أن اجتهاد املجل�س الد�ستوري حتى بظل املادة  38كان �أقر جواز الطعن من اي طاعن ايا كانت
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مرتبته».
«ومبا �أنّ هذه املبادئ تتالقى ومقت�ضيات االن�صاف والعدالة لأنه قد يح�صل تقارب قوي يف عدد
اال�صوات بني املر�شح اخلا�سر مقدّم الطعن من جهة ونائبني منتخبني من جهة ثانية ،الأمر الذي
يوجب الرجوع اىل املحا�ضر الر�سمية املوجودة لدى وزارة الداخلية والتي قد يجهلها الطاعن،
فال يعقل ر ّد طعنه �شك ًال ل�سبب خارج عن ارادته او جمهول منه ،وال �سيما اذا تبني من مراجعة
املحا�ضر الر�سمية والوقوف على ارقامها ال�صحيحة انّ اخلا�سر احلقيقي احلائز على عدد من
الأ�صوات دون عدد ا�صوات الطاعن لي�س هو املناف�س الذي �سبقه م�سج ًال ن�سبة �أعلى من اال�صوات،
ومبا �أ ّنه ال ي�صح التدليل ب�أنّ الطعن بوجه نائبني منتخبني ّ
يعطل حق املجل�س باحالل مر�شح
خا�سر حمل نائب فائز او باعادة االنتخاب ،لأنه �سواء ارتكز الطعن على �سبب فرق اال�صوات او
على �سبب ح�صول خمالفات جوهرية يف العملية االنتخابية ،فانه يبقى للمجل�س ان يخرج من
دائرة الطعن النائب الذي نال عدد ًا من اال�صوات ي�ؤهله للفوز دون منازعة ،كما يبقى له يف حال
حتققه من وجود خمالفات جوهرية ،ب�أن يق�ضي بابطال االنتخاب ،فيعاد االنتخاب على مقعد
واحد وفق ًا لال�صول ،وذلك انطالق ًا من ظروف كل ق�ضية وخ�صو�صيتها واعما ًال ل�سلطته الوا�سعة

 )72قرار رقم  8تاريخ ( 2000/12/8خالد ال�ضاهر/جمال ا�سماعيل وحممد يحيى)
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يف تقدير الوقائع واالدلة وو�سائل االثبات كافة ،ومبا �أنّ ال عربة للقول ا ّنه قد يتبني للمجل�س ان
اخلا�سر احلقيقي هو مناف�س مل يطعن بوجهه ذلك لأن �أثر اخل�صومة ال ي�شمل قانون ًا اال الفرقاء
املاثلني فيها وجرى التنا�ضل فيما بينهم يف وقائع النزاع وم�سائله في�شملهم احلكم وحدهم دون
�سواهم ،وال �سيما ان اخت�صا�ص املجل�س الد�ستوري كقا�ضي انتخاب ال ميتد اىل ابطال العملية
73
االنتخابية بر ّمتها».

ـ عدم قبول الطعن بوجه املطلوب ادخاله اخلا�سر:
وعلى العك�س ،لقد قرر املجل�س انّ مراجعة الطعن ال يجوز تقدميها من مر�شح خا�سر بوجه
مطلوب ادخاله خا�سر ،اذ انها تقدّم فقط بوجه النائب املعلن فوزه ،مرتكز ًا بذلك على
74
خ�صو�صية كل مراجعة وثنائيتها بني الطاعن واملطعون �ضده.

 .iiiعدم قبول طلب التنحي او الر ّد لدى املجل�س الد�ستوري
لقد �أر�سى املجل�س يف القرار رقم  4تاريخ  2002/7/15مبد�أ عدم جواز التنحي او الرد لدى
ً 75
املجل�س الد�ستوري كما مت بيانه �آنفا.

ج) يف املهل االجرائية

ـ تطبيق القانون العام يف احت�ساب املهل ويف الدفوع بعدم القبول:
لقد اعتمد املجل�س الد�ستوري قواعد القانون العام التي ترعى عملية �سريان املهل والتي
76
ت�ستوجب عدم ادخال اليوم الذي تعلن فيه نتائج االنتخاب يف احت�ساب املهلة.
)73قرار رقم  10تاريخ ( 2000/12/8نزار يون�س/بطر�س حرب و�سايد عقل) ،يف املعنى عينه :القرار رقم 11
تاريخ ( 2000/12/8بطر�س �سكر/قبالن عي�سى اخلوري وجربان طوق) ،القرار رقم  18تاريخ 2000/12/8
(وليد �شويري/اليا�س ال�سكاف ونقوال فتو�ش)
 )74قرار رقم  13تاريخ ( ،2009/11/25ماجد ابي اللمع�/سليم �سلهب) والقرار رقم  30تاريخ ،2009/11/25
(اميل كنعان/ابراهيم كنعان ونبيل نقوال و�سليم �سلهب).
)75يراجع بهذا ال�صدد التعليق على هذا القرارالآيل اىل ر ّد قبول طلب التنحي املقدم من ع�ضو املجل�س الد�ستوري
�سليم جري�صاتي والوارد يف الف�صل الأول الفقرة (�أ) من الق�سم الثاين.
 )76قرار رقم  7تاريخ ( ،1997/5/17هرني �صفري/كميل زياده)
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ـ يف �شروط وتاريخ بدء �سريان مهلة الطعن:
لقد �أ ّكد املجل�س الد�ستوري يف قراره رقم  2002/5ال�صادر يف الطعن يف �صحة انتخاب
النائب كابريال امل ّر ،ان وزارة الداخلية هي املرجع ال�صالح العالن النتيجة الر�سمية
لالنتخاب عم ًال ب�أحكام قانون االنتخاب ال�ساري املفعول .كما حدد ال�شروط التي يجب ان
يقرتن بها هذا االعالن من اجل االعتداد به ،بحيث يجب ان يكون «مكتم ًال و�صحيح ًا وغري
م�شوب ب�أي لب�س ومت�سم ًا بالدقة والو�ضوح النافيني للت�أويل» .وقد جاء يف هذا القرار:
«ومبا ا ّنه يت�ضح من هذه الن�صو�ص ،وبخا�صة املادة  60فقرة  2اعاله ،ان اجلهة التي تتوىل
اعالن النتائج النهائية ب�صورة ر�سمية هي وزارة الداخلية والبلديات امل�شرفة على املرفق
االنتخابي ،ويتم لها ذلك باالعالن الر�سمي عن تلك النتائج وبتوجيه كتاب فور ًا من قبل وزير
الداخلية والبلديات اىل رئي�س جمل�س النواب بهذا اخل�صو�ص)...( ،
ويف كل حال مبا انّ اعالن النتيجة النهائية لالنتخاب يجب ان يكون مكتم ًال و�صحيح ًا وغري
م�شوب ب�أي لب�س ومت�سم ًا بالدقة والو�ضوح النافيني للت�أويل حتت طائلة عدم االعتداد به ت�أ�سي�س ًا
على املبد�أ امل�س ّلم به فقه ًا واجتهاد ًا ان ال بدء ل�سريان اي مهلة يف املراجعات الق�ضائية اال اذا كان
التبليغ او االعالن جرى ب�صورة �صحيحة (.»)...
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ـ عدم قبول ال�سبب اجلديد بعد انق�ضاء مهلة الطعن اال اذا تعلق باالنتظام العام:
لقد ح�صر املجل�س النظر يف اال�سباب القانونية املقدّمة من الطاعن دون �سواها با�ستثناء
اال�سباب املتعلقة باالنتظام العام .كما انه قرر عدم قبول ال�سبب اجلديد املقدم من
امل�ستدعي بعد انق�ضاء مهلة الطعن اال اذا تعلق باالنتظام العام:
«ومبا �أ ّنه من املعتمد يف االجتهاد الد�ستوري الفرن�سي ،وقد جاور املجل�س الد�ستوري هذا احلل،
�أنّ كل �سبب جديد يدىل به بعد انق�ضاء مهلة تقدمي مراجعة طعن ب�صحة نيابة يرد �شك ًال ،اال
اذا كان متعلق ًا باالنتظام العام ،او اذا ق�صد من ورائه اي�ضاح �سبب �سبق للم�ستدعي ان ادىل به
يف مراجعة طعنه».
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 )77قرار رقم  5تاريخ ( ،2002/11/4مرينا امل ّر/كربيال امل ّر)
 )78قرار رقم  10تاريخ ( ،2000/12/8نزار يون�س/بطر�س حرب و�سايد عقل)
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ـ عدم جواز التدخل او طلب االدخال بعد ان�صرام املهلة:
«وحيث مبعزل عما تقدّم ،عندما ي�ضع املجل�س يده على الدعوى بعد ت�شكيل اخل�صومة ،تكون له
ال�صالحيات الكاملة يف التحقيق يف الطعن ،تو�صّ ًال اىل احلقيقة ،ويعود له وحده حق االدخال
بعد ان�صرام مهل املراجعة اذا ا�ستدعت وجهة احلق هذا التدبري ،مع مراعاة �أحكام املادة 27
من قانون ».93/250
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و�أي�ض ًا:
«ومبا ان القانون مل ين�ص على وجوب ادخال وزير الداخلية او اي مرجع �آخر يف الطعن ،فريد
الطلب الوارد يف هذا ال�ش�أن من قبل الطاعن».

80

 )3املبادئ واملعايري املتعلقة باالثبات واجراءات التحقيق
يتمتع املجل�س الد�ستوري ب�صالحيات ا�ستق�صائية توليه �سلطة وا�سعة يف التحقيق .وال
ينطلق يف ممار�سة هذه ال�صالحيات اال اذا ات�صفت ادعاءات امل�ستدعي بالدقة واجلدية،
اذ على هذا االخري ان يثبت �أقواله وادعاءاته او على الأقل ان ي�ؤيدها بالبينة او بدء البينة.
فال يعت ّد املجل�س مثال بالعموميات وال�شائعات واالخبار املتناقلة عرب ال�صحف وال يتوقف
عند االتهامات ذات الطابع العام .كما يالحظ ان املجل�س ال يعري ال�شهادات اخلطية
االهمية ويهملها ب�شكل عام .وهذا ما يتج ّلى من جممل القرارت ال�صادرة يف النزاعات
االنتخابية التي نظر فيها و�آخرها تلك العائدة اىل دورة  ،2009حيث يتبني ان املجل�س ت�شدد
يف القاء عبء االثبات على عاتق امل�ستدعي يف جماالت وا�سعة وخمتلفة ،كالر�شوة و�شراء
اال�صوات وخرق �سقف االنفاق االنتخابي ،هذه اخلروقات التي تناولها قانون االنتخاب رقم
 2008/25با�سهاب ورتّب عليها عقوبات ج ّمة .علم ًا �أن بع�ض ًا من هذه املخالفات االنتخابية
تقع حتت طائلة قانون العقوبات 81.وجتدر اال�شارة اىل ان اجتاه املجل�س بعدم الت�شدد حيال
هذه املخالفات قد القى انتقادات عديدة .كما �أن املجل�س اعتمد مبد�أ امل�س�ؤولية ال�شخ�صية
للمر�شح املطعون يف �صحة نيابته واثبات ال�صلة ال�سببية املبا�شرة بني الفعل امل�شكو منه
وامل�ستدعى �ضده .وتوجه اىل الت�شدد بالقاء عبء االثبات ب�شكل �أو�سع على امل�ستدعي
 )79قرار رقم  14تاريخ �( ،1997/5/17سعد و�شحاده/دده يان)
 )80القرار رقم  6تاريخ ( ،2000/12/8بطر�س الدويهي/قي�صر مع ّو�ض)
 )81املواد  329اىل  334العائدة للتعدي على احلقوق والواجبات املدنية
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عندما يكون فارق اال�صوات كبري ًا ،و�أوجب على هذا االخري ان يثبت ان املخالفة �أثرت على
النتيجة .وهذا ما �سنتناوله تباع ًا يف ما يلي:

�أ) وجوب االثبات او اقرتان الطعن بالبينة او بدء البينة
لقد ث ّبت املجل�س الد�ستوري يف عدد وفري من القرارات موقفه ب�أنه على الطاعن تقدمي
االثبات على �صحة ما يدّعيه ،او على الأقل وجوب اقرتان الطعن بالبينة او بدء البينة ،كي
يت�سم الطعن باجلدية:
«وحيث ا ّنه ،وان كان املجل�س الد�ستوري يتمتّع يف الطعون االنتخابية ب�صالحية التحقيق ،وكانت
ا�صول املحاكمات املتبعة لديه هي �أ�صول ا�ستق�صائية توليه �سلطة وا�سعة يف التحقيق ،فانّ ذلك
ال يخ ّل بالقاعدة العامة التي تلقي على عاتق املدعي ،مبدئي ًا ،عبء اثبات ما يدعيه ،او على االقل
تقدمي ب ّينة او بداية ب ّينة او ما يدل على تقدمه باعرتا�ض على املخالفات التي يدعيها اىل رئا�سة
قلم االقرتاع او اىل جلنة القيد.

و�أي�ض ًا:

وحيث ان املجل�س ال ي�سعه االعتداد باالدعاءات واالقوال التي يديل بها املتنازعون اذا مل تت�صف
بالدقة الكافية ،وال ي�سعه التوقف عند االتهامات ذات الطابع العام او غري امل�ؤيدة ببينة او بدء
82
بينة».
«وحيث انّ امل�ستدعي مل يتقدم ،بالن�سبة اىل بقية املخالفات التي �أثارها ،ب�أي اثبات او بدء ب ّينة
من �ش�أنها متكني هذا املجل�س من االنطالق يف ممار�سة حقّه يف التحقيق الكفيل مب�ساعدته على
83
الت�أكد من هذه الوقائع والتثبت منها».
«ومبا ان اجتهاد املجل�س الد�ستوري م�ستمر على اعتبار �أنّ على الطاعن تقدمي االثبات على �صحة
�صحة ما يدىل به من
ما يدّعيه حتى يتمكن املجل�س من اتخاذ االجراءات الالزمة للتثبت من ّ
وقائع ويربز من م�ستندات يف حال ات�صافها باجلدية وبعالقتها املبا�شرة بالعملية االنتخابية،

)82قرار رقم  3تاريخ ( ،1997/5/17ناظم اخلوري/اميل نوفل) ،و�أي�ض ًا  :القرار رقم  19تاريخ ،1997/5/17
(روبري غامن/هرني �شديد) ،القرار رقم  15تاريخ ( ،2000/12/8قا�سم عبد العزيز/جهاد ال�صمد)،
والقرار رقم  18تاريخ ( ،2000/12/8وليد �شويري/اليا�س ال�سكاف ونقوال فتو�ش)
)83قرار رقم  4تاريخ ( ،1997/5/17علي ع ّمار�/صالح احلركة) ،و�أي�ض ًا :قرار رقم  12تاريخ ،2000/12/8
(طالل املرعبي/حم ّمد يحيى) ،وقرار رقم  16تاريخ ( ،2009/11/25ح�سن يعقوب/عقاب �صقر)
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وال يعود للمجل�س القيام بالتحقيق مبجرد ح�صول الطعن ،كما يرتتّب على الطاعن تقدمي
84
االثبات على انّ ما يديل به من خمالفات او وقائع �أثرت �سببياً يف نتيجة انتخاب مناف�سه».

ب) عدم الأخذ بالعموميات وباالقوال غري املت�صفة بالدقة او املكتنفة بالغمو�ض
واالبهام وعدم االعتداد ب�أقوال ال�صحف
�أوجب املجل�س الد�ستوري ان تت�صف ا�سباب الطعن الواردة يف املراجعة بالدقة واجلدية،
وان ترتكز على م�ستندات ووثائق مرفقة بها واىل ادلة وبيانات «من �ش�أنها ا�ضفاء املنطق
واجلدية والدقة على ادعاء الطاعن» 85.لذا ال ي�أخذ املجل�س بهذه اال�سباب اذا كانت من
«العموميات» التي تت�سم بالتحليل ال�سيا�سي او ك�أن ترتكز مث ًال على االخبار املتناقلة يف
عب املجل�س عن موقفه هذا يف قرارات عدّة:
ال�صحف .وقد رّ
«لأن املجل�س الد�ستوري ال ُيق ّيد بالأقوال التي ال تت�صف بالدقة او التي تكون ذات طابع عام او
التي يكتنفها الغمو�ض واالبهام.
ومبا ان التذ ّرع بتقرير اجلمعية اللبنانية من �أجل دميوقراطية االنتخابات والوارد فيه �أن دائرة
ال�شمال االوىل �شهدت عملية وا�سعة ل�شراء اال�صوات وال�ضمائر ،ال ينه�ض دلي ًال كافي ًا حريا
بالقبول لأن تقارير ًا كهذه غري ر�سمية ال ميكن االعتداد بها خ�صو�ص ًا عندما تكون جمردة من
االثبات الدقيق الذي ي�صلح امام الق�ضاء ،او عندما تكون ذات طابع عام وواردة ب�صيغة التعميم
واالبهام».
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و�أي�ض ًا:
«وحيث ان �أقوال امل�ستدعي املتعلقة بتقدمي خدمات من ميزانيات الوزارات ،وتوزيع �أموال على
امل�ؤ�س�سات االجتماعية والدينية ،وتلزمي متديدات كهربائية ومائية ملفاتيح انتخابية ،و�سرقة ختم
دائرة النفو�س واخراجات القيد ،وتزوير حما�ضر الفرز ،او ا�ستبدالها بغريها ،واقرتاع املتوفني
والغائبني ( )...بقيت �أقوا ًال جم ّردة مل يثبتها اي دليل ،ومل يقرتن ب�أي اعرتا�ض مد ّون ،عدا عن
87
�أ ّنه مل يثبت �أثرها يف نتيجة االنتخاب».
 )84قرار رقم  6تاريخ ( ،2000/12/8بطر�س الدويهي/قي�صر مع ّو�ض)
 )85قرار رقم  17تاريخ ( ،2009/11/25ر�شيد ال�ضاهر/هادي حبي�ش)
 )86قرار رقم  15تاريخ ( ،2000/12/8قا�سم عبد العزيز/جهاد ال�صمد)
 )87قرار رقم  8تاريخ ( ،1997/5/17عارف االعور/امين �شقري)
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«ومبا �أ ّنه يف جمال االثبات املقبول ق�ضائي ًا ،ال ميكن االعتداد مبا تن�شره ال�صحف ومبا قد يرد يف
البيانات الواردة بطريق التعميم وتعوزها الدقة كما يعوزها الدليل الدقيق».

88

ج)�أهمية اتخاذ �إجراءات قانونية م�سبقة ازاء املخالفات يف ا�ضفاء اجلدية والدقة على
الطعن
ان اجتهاد املجل�س الد�ستوري �سار ب�شكل عمومي على عدم الأخذ باملخالفات او االفعال
امل�شكو منها يف حال مل يكن الطاعن اتخذ اجراءات قانونية م�سبقة ب�ش�أنها امام املراجع
الق�ضائية او االدارية املخت�صة ،ك�أن يكون تقدم مث ًال ب�شكوى او حتفظ او تدوين او اعرتا�ض.
وقد جاء يف هذا ال�صدد:

و�أي�ض ًا:

«فان ذلك ال يخل بالقاعدة العامة التي تلقي على عاتق املدعي مبدئي ًا عبء اثبات مدعاه،
او على االقل تقدمي ب ّينة او بدء بينة من �ش�أنها ا�ضفاء املنطق واجلدية والدقة على ادعاءاته
ومتكني املجل�س من االنطالق يف ممار�سة �سلطة التحقيق الكفيل بتكوين اقتناعه جلهة ت�أكده
من الوقائع والتثبت منها ،ك�أن يثبت مث ًال م�ستدعي الطعن ب�أ ّنه تقدم من رئا�سة قلم االقرتاع او
من جلنة القيد باعرتا�ض على املخالفات التي ين�سبها اىل العملية االنتخابية داخل قلم االقرتاع
او خارجه ،او انه تقدم من املراجع الق�ضائية املخت�صة ب�شكوى جزائية مبواد الر�شوة او القدح
والذم او ما �شابه مما يدعيه من �ضغوط على ال�ضمائر واالرادات واملر�شحني ،وب�شكل عام ان
يكون قد اتخذ االجراءات القانونية ازاء املخالفات التي يدعي انها ح�صلت انتقا�ص ًا من حقوقه
89
او انتهاك ًا لها� ،سيما حقه باالنتخاب النزيه»)...( ،
«ومبا �أن االمر يختلف فيما اذا كان الناخب قد ا�ستح�صل على قرار من املرجع ال�صالح يق�ضي
بت�سجيله على قائمة الناخبني ومل يح�صل ذلك ،فانّ املادة  48من قانون االنتخاب اجازت له
التقدم من �صندوق االقرتاع باال�ستناد لهذا القرار فاذا رف�ض طلبه اقت�ضى ت�سجيل ذلك يف
حم�ضر االقرتاع ،عندها ينظر املجل�س الد�ستوري فيما اذا كان من �ش�أن هذه املخالفة الت�أثري يف
90
النتيجة النهائية املعلنة فيتخذ القرار املنا�سب ب�ش�أنها».

)88قرار رقم  16تاريخ �( 2000/12/8سمري فرجنية/جان عبيد) ،و�أي�ض ًا القرار رقم  19تاريخ 2000/12/8
(�شوقي الفخري و�سمري �شمعون/نادر �س ّكر)
 )89قرار رقم  10تاريخ ( ،2000/12/8نزار يون�س/بطر�س حرب و�سايد عقل)
رحال/كرمي الرا�سي) ،و�أي�ض ًا :قرار رقم  15تاريخ ،2000/12/8
)90قرار رقم  13تاريخ ( ،2000/12/8ريا�ض ّ
(قا�سم عبد العزيز/جهاد ال�صمد)
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املجل�س الد�ستوري اللبناين يف القانون واالجتهاد
«ومبا ان امل�ستدعي اكتفى يف ما يدعيه بالعموميات دون تقدمي اي دليل على ثبوت املخالفات
مرت�ش ومل يجر اي اعرتا�ض او حتفظ على اقالم
را�ش او ٍ
امل�شكو منها ،ومل يتقدم ب�أي �شكوى �ضد ٍ
االقرتاع او لدى جلان القيد( )...مما يجر ّد مراجعته من اجلدية والدقة والدليل ويجعلها غري
مقبولة ،وي�صبح املجل�س غري ملزم بالقيام بالتحقيقات على ا�سا�س �أقوال جمردة ووقائع غري
91
جدية»)...( ،
«( )...اال �أنه مل يتقدم ب�أي دليل مثبث لهذا الأمر بل يتبني من اقواله يف معر�ض ا�ستجوابه
امام املقررين انه مل يتقدم ب�شكوى لدى هيئة اال�شراف على احلملة االنتخابية ،االمر الذي كان
92
متاح ًا له»)...(،

كما ان املجل�س يعترب انه ال ي�ؤخذ بادعاءات الطاعن بخ�صو�ص التحري�ض الطائفي
والتخوين والتخويف والت�شهري والتجريح واختالق الوقائع اذا مل يرد عليها الطاعن ومل
يدح�ض م�ضمونها عرب و�سائل االعالم املتاحة «وكان له مت�سع من الوقت للت�صدي له عن
93
طريق و�سائل االعالم».

د)مبد�أ امل�س�ؤولية ال�شخ�صية للمر�شح املطعون بنيابته وال�صلة ال�سببية املبا�شرة
اعتمد املجل�س يف قراراته مبد�أ امل�س�ؤولية ال�شخ�صية وفر�ض توافر العالقة ال�سببية بني
املخالفات واالفعال امل�شكو منها من جهة والنتيجة التي نالها الطاعن اخلا�سر من جهة
�أخرى .وقد ت�شدد املجل�س يف تطبيق هذه ال�شروط ،خا�صة لناحية ال�صلة ال�سببية والت�أثري
املبا�شر على النتيجة .فاعترب مث ًال ان جمرد انتماء املر�شح اىل الئحة نيابية ال يحمله
م�س�ؤولية عن ت�صرفات او جتاوزات او خمالفات زمالئه يف الالئحة ،اذا مل تكن هناك
عالقة �سببية مبا�شرة بينه وبني تلك الت�صرفات او التجاوزات او املخالفات 94.كما �أوجب
املجل�س يف ق�ضية غ�سان الأ�شقر�/سامي اجلميل 95 ،ب�أن يبينّ الطاعن على عالقة املطعون
�ضده �سامي اجلميل بق�ضية الأب عكاري (الذي كان مت االعتداء عليه ع�شية االنتخاب فتقدم
 )91قرار رقم  18تاريخ ( ،2009/11/25خمايل ال�ضاهر/فوزي حبي�ش)
 )92القرار رقم  17تاريخ ( ،2009/11/25ر�شيد ال�ضاهر/هادي حبي�ش)
)93قرار رقم  16تاريخ ( ،2009/11/25ح�سن يعقوب/عقاب �صقر) ،وبذات املعنى :قرار رقم  28تاريخ
( ،2009/11/25اليا�س �سكاف/نقوال فتو�ش)
 )94قرار رقم  20تاريخ ( ،2009/11/25اليا�س خميرب/غ�سان خميرب)
 )95قرار رقم  22تاريخ ( ،2009/11/25غ�سان اال�شقر�/سامي اجلم ّيل)
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ب�شكوى بهذا اخل�صو�ص على النائب مي�شال امل ّر الذي كان ينتمي اىل الالئحة عينها)،
معترب ًا ان «خ�صو�صية كل مراجعة حتول دون اال�ستناد اىل وقائع معزوة اىل زمالء للمطعون
ب�صحة نيابته يف الالئحة االنتخابية دون م�ساهمة منه ،وكذلك وجوب �أن يكون لتلك الوقائع
�أثر مبا�شر حا�سم على جناح املطعون �ضدّه االمر الذي مل يب ّينه الطاعن»)...( ،
وقد قرر املجل�س:
«ان خرق و�سائل االعالم املرئي وامل�سموع م�ضمون املادة  /73/من قانون االنتخاب ،وبث عظة
غبطة البطريرك مار ن�صر اهلل بطر�س �صفري ،يف الفرتة التي يحظر فيها القانون على هذه
الو�سائل االعالمية بث اي اعالم او دعاية او نداء انتخابي مبا�شر ،عمل ال ي�س�أل عنه امل�ستدعى
�ض ّده ،وال ميكن اجلزم بانه قد �أفاده ومل يقدم الدليل احل�سي على ذلك ،مع العلم ان االنق�سام
ال�سيا�سي احلاد بني الفريقني حمل معظم الناخبني على ح�سم خياراتهم م�سبق ًا يف �ضوء
96
االنق�سام».

كما قرر املجل�س يف ق�ضية �سمري فرجنيه/جان عبيد انه ال ميكن الأخذ مبا ورد عن الطاعن
جلهة احلملة االعالمية التي ا�ستهدفته واملنا�شري التي ن�شرت �ضده يف بع�ض احياء طرابل�س
متهمة اياه بالطائفية وبالتقلب يف مواقفه:
«لأن ما يرافق احلملة االنتخابية من مواقف قد يظهرها م�ؤيدون او مناه�ضون ملر�شح معني امنا
تدخل يف اطار احلمالت االنتخابية ،واذ بامكان املر�شح ان ير ّد على احلملة التي ت�ستهدفه بحملة
م�ضادة وان ي�ستعمل الطرق القانونية يف �سبيل ذلك ،خ�صو�ص ًا ومل يتوافر الدليل على انّ خطبة
معينة او من�شور ًا معين ًا قد ا ّلف او هو ي�ؤلف �ضغط ًا على ارادة الناخبني ويف�سد ارادتهم ،علم ًا بان
االجتاهات املختلفة تتعدد يف املجتمعات ال�سيا�سية ،وانّ اية معلومة قد تفقد املر�شح ت�أييد فئة
مع ّينة من �ش�أنها ان تك�سبه رمبا ت�أييد فئات مناه�ضة ،بحيث يتعذر يف حال كهذه على املجل�س
الد�ستوري كقا�ضي انتخاب التحقق من وجود �صلة �سببية بني االفعال امل�شكو منها وما قد
97
تكون تركته من �أثر يف العملية االنتخابية ونتائجها».

كما اعترب املجل�س يف ق�ضية ح�سن يعقوب/عقاب �صقر ان االفعال امل�شكو منها ال ي�س�أل
 )96قرار رقم  25تاريخ ( ،2009/11/25غ�سان الرحباين/مي�شال امل ّر)
 )97قرار رقم  16تاريخ �( ،2000/12/8سمري فرجنيه/جان عبيد)
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املجل�س الد�ستوري اللبناين يف القانون واالجتهاد

عنها املطعون بنيابته «لعدم �صدورها عنه ،ولعجزه عن منع �صدورها ولعدم امكانية اجلزم
ً 98
با�ستفادته او عدم ا�ستفادته منها انتخابيا».

هـ) وجوب تقدمي االثبات على ان للمخالفة ت�أثري على نتيجة االنتخاب
�أوجب املجل�س على امل�ستدعي ،خا�صة يف حال وجود فارق كبري يف اال�صوات ،اثبات ان
للمخالفة او الفعل امل�شكو منه ت�أثري مبا�شر على النتيجة ،بحيث ي�صار اىل ر ّد املخالفات اذا
تبينّ انّ الطاعن «مل يتقدّم باي اثبات قانوين ي�ؤدي اىل تبديل يف النتائج املعلنة 99 ».وقد
ورد عن املجل�س يف املعنى عينه يف ق�ضايا كان فيها فارق كبري من اال�صوات بني الطاعن
واملطعون بنيابته:
«وحيث انّ ما عدده امل�ستدعي من خمالفات مل تقرتن بالدليل الكايف يف مراجعته ،ومل تبينّ ،
100
يف كل حال ،انه كان لهذه املخالفات ،يف حال ح�صولها ،ت�أثري جوهري يف نتيجة االنتخاب».
«ومبا ان م�ستدعي الطعن مل ي� ِأت ب�أي اثبات قانوين ي�ؤدي اىل اي تبديل يف نتيجة االنتخاب املعلنة
101
عن املقعد الذي يعنيه».
«ومبا �أ ّنه يف كل حال ،وعلى فر�ض اقدام ّ
مر�شح على التربع مبال منقول او غري منقول على �سبيل
ما ،ال ي�ؤلف من حيث املبد�أ �شراء ل�ضمري املقرتعني طاملا مل يقدّم اي دليل على �أنّ عملية التربع
قد �أدّت اىل االقرتاع مل�صلحته نتيجة الف�ساد ارادة املقرتعني».

102

و) االرتباط الوثيق بني فارق اال�صوات ومدى تو�سع املجل�س يف ممار�سته ل�سلطة
التحقيق
ومن الالفت من خالل قرارات املجل�س الد�ستوري ،انه يربط بني مدى �سلطته يف التحقيق
والفارق يف اال�صوات ،حيث ي�ؤثر هذا الفارق ب�شكل مبا�شر على مدى ممار�سة املجل�س

 )98قرار رقم  16تاريخ ( ،2009/11/25ح�سن يعقوب/عقاب �صقر)
 )99قرار رقم  6تاريخ ( ،1997/5/17ريا�ض رعد/با�سم ال�سبع)
 )100قرار رقم  13تاريخ ( ،1997/5/17جورج �سعاده�/سايد عقل)
 )101قرار رقم  8تاريخ ( ،2000/12/8خالد �ضاهر/جمال ا�سماعيل وحممد يحيى)
 )102قرار رقم  15تاريخ ( ،2000/12/8قا�سم عبد العزيز/جهاد ال�صمد)
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ل�سلطته اال�ستق�صائية .فيبادر اىل التو�سع يف التحقيق ويقوم بعملية تدقيق �شاملة ومت�أنية
عند وجود فارق �ضئيل يف اال�صوات ،بينما ي�ض ّيق من هذه ال�سلطة ويفر�ض على الفريق
الطاعن عبء االثبات كام ًال ك ّلما كان الفارق يف النتائج كبري ًا .وهذا ما �أقره املجل�س يف
قرار مبدئي  103حيث جاء:

و�أي�ض ًا:

«ومبا �أنّ هذا املنحى االجتهادي يف حتديد مدى �سلطة التحقيق التي يتمتع بها املجل�س الد�ستوري
جمتمع ًا او بوا�سطة املق ّرر ،وم�ضمونها ومفهومها ،كما يف االرتكاز على خ�صو�صية كل ق�ضية
وظروفها ،ي�أخذ معناه كله و�أبعاده يف النتائج التي يرتّبها املجل�س الد�ستوري على الفارق يف
اال�صوات بني املتنازعني ،مم ّيز ًا بني الفارق ال�ضئيل والفارق املريح ،حيث �أ ّنه يف حال وجود فارق
�ضئيل يف اال�صوات كما يف املنازعة احلا�ضرة ،وهذه خ�صو�صية من خ�صو�صيتها ،بادر املجل�س
اىل التحقق مبا له من �سلطة وا�سعة يف التقدير ويف حال م ّكنه م�ستدعي الطعن من االنطالق
بها كما �أ�سلفنا ،من وجود خمالفات على درجة مع ّينة من اخلطورة والت�ضافر والت�أثري على ارادة
الناخبني ليقل�ص الفارق او يزيله وي�صحح النتيجة عند متك ّنه من ذلك بد ّقة او يبطل االنتخاب
اذا ا�ستحال عليه تقييم هذه املخالفات اي حتديد اثرها الدقيق على االنتخاب ،او يرد الطعن اذا
104
تبني له ان هذه املخالفات غري جديرة بالتوقف عندها او غري جدية او غري ثابتة».
«ومبا انّ املق ّررين ،بالنظر اىل الفارق ال�ضئيل يف اال�صوات بني الطاعن واملطعون ب�صحة نيابته،
واىل تعدّد وخطورة بع�ض املخالفات املدعى بها ،وما ميكن ان يكون لها ـ ـ يف �ضوء الفارق امل�شار
اليه ـ ـ من ت�أثري على النتيجة النهائية للعملية االنتخابية ،ومبا لهما من �سلطة وا�سعة يف التحقيق،
قاما مبراجعة اال�صوات التي نالها كل من الطاعن واملطعون ب�صحة نيابته ،يف دائرة جبيل ـ ـ
ك�سروان االنتخابية مبجملها ،واطلعا على حما�ضر االنتخاب ،و�أوراق الفرز ،وخمتلف امل�ستندات
والوثائق العائدة لعمليات االقرتاع ،وا�ستمعا اىل ر�ؤ�ساء وكتبة االقالم يف حراجل وقهمز ،واىل
عنا�صر القوى االمنية التابعة لهذه االقالم ،حول املخالفات املدعى بها ،وقام �أحدهما بالك�شف
105
على مدر�سة حراجل ،وخل�صا بعد التدقيق اىل النتائج التالية (»)...

ويتبينّ �أن املجل�س الد�ستوري يت�شدد يف القاء عبء االثبات على عاتق الطاعن عندما يكون
الفارق يف اال�صوات على درجة الفتة من االهمية واالت�ساع ،بحيث يقرر املجل�س �أ ّنه «ال يكفي
 )103قرار يون�س/عقل وحرب امل�شار اليه �آنف ًا
 )104قرار رقم  10تاريخ ( ،2000/12/8نزار يون�س�/سايد عقل وبطر�س حرب)
 )105قرار رقم  9تاريخ ( ،2000/12/8كميل زياده/فار�س بويز)
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ان يديل امل�ستدعي بوجود خمالفات يف العملية االنتخابية بل عليه اي�ض ًا ان يبني ان املر�شح
الفائز يدين لهذه املخالفات بفوزه اي عليه �أن يربهن وجود �صلة �سببية بني املخالفات التي
106
يدعي ح�صولها وفوز املر�شح املطعون يف �صحة انتخابه».

ز) قيمة البيان احل�سابي املقدم لهيئة اال�شراف على العملية االنتخابية
يعري املجل�س الد�ستوري قيمة مطلقة لتقرير جلنة املدققني التابعة لهيئة اال�شراف على
احلملة االنتخابية واملتعلق بالبيان احل�سابي ال�شامل املقدم من املر�شح املطعون يف �صحة
انتخابه ،وذلك بالرغم مما ورد يف التقرير جلهة ان احل�ساب كما والبيانات وامل�ستندات
جتر
املرفقة به جاءت «على م�س�ؤوليته» (اي على م�س�ؤولية املر�شح) مما يفيد ب�أن اللجنة مل ِ
اي حتقيق بهذا اخل�صو�ص.
«ومبا �أ ّنه تبينّ من تقرير جلنة املدققني يف البيان احل�سابي ال�شامل للم�ستدعى �ضده املقدم اىل
هيئة اال�شراف على احلملة االنتخابية ،ان هذا االخري مل يتخط �سقف االنفاق االنتخابي وفق ًا
107
للبيانات وامل�ستندات املربزة منه على م�س�ؤوليته ومل يقدّم الطاعن اي دليل يثبت عك�س ذلك».

وهنا ال بد من اال�شارة اىل ان هذا االجتاه يذهب باجتاه معاك�س الجتهاد نظريه الفرن�سي
يف هذا اخل�صو�ص .فاملجل�س الد�ستوري الفرن�سي ال يرتدد يف اعادة النظر يف تقرير اللجنة
الوطنية حول ح�سابات احلملة العائدة للمر�شح (مع العلم ب�أن هذه اللجنة جتري تدقيق ًا
مف�ص ًال يف احل�سابات) .وقد �أجرى مث ًال ت�صحيحات على تقرير اللجنة املتعلق بح�سابات
املر�شح ،فادخل م�صاريف اح�صائني انتخابيني اجراهما احلزب الذي ينتمي اليه هذا
املر�شح يف عداد امل�صاريف االنتخابية لهذا املر�شح ،معترب ًا ان تقرير اللجنة «ال ي�شكل حكما
108
م�سبق ًا لقرار املجل�س ،الذي هو قا�ضي �صحة االنتخاب مبوجب املادة  59من الد�ستور».
وهنا جتدر اال�شارة اىل ان ال�صالحيات املناطة باملجل�س الد�ستوري الفرن�سي ملراقبة
)106قرار رقم  14تاريخ ( ،1997/5/17انطونيو�س �سعد واميل �شحادة/ابراهام دده يان) ،واي�ض ًا :قرار رقم 15
تاريخ ( ،1997/5/17ع�صام نعمان/خالد �صعب)
)107قرار رقم  16تاريخ ( ،2009/11/25ح�سن يعقوب/عقاب �صقر) ،والقرار رقم  28تاريخ ،2009/11/25
(اليا�س �سكاف/نقوال فتو�ش) ،والقرار رقم  27تاريخ ( ،2009/11/25ف�ؤاد الرتك/طوين ابو خاطر)،
والقرار رقم  25تاريخ ( 2009/11/25غ�سان الرحباين/مي�شال املر)
C.C. 91-1141, 31 juillet 1991, AN Paris 13ème, R. p. 114. )108
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احلملة االنتخابية مبا فيها تكاليفها هي �أو�سع من تلك املعطاة اىل املجل�س اللبناين ،اذ انّ
الأول يواكب احلملة االنتخابية يف فرن�سا ويراقبها قبل اجراء االنتخابات .ف�ض ًال عن ا ّنه
لي�س لدى املجل�س الد�ستوري اللبناين امكانية للتدقيق يف تقارير جلان املدققني يف ح�ساب
احلملة االنتخابية ،خا�صة وان عمله يبد�أ بعد اجراء االنتخابات يف معر�ض النظر يف الطعون
االنتخابية ،فال ي�ستطيع ان يح ّقق يف �صحة ارقام االنفاق اال بناء على تقرير الهيئة امل�شرفة
على احلملة االنتخابية .علم ًا با ّنه ينبغي �أي�ض ًا ان يكون لهيئة اال�شراف االمكانيات الكافية
ملراقبة احلملة االنتخابية والتدقيق يف �صحة االرقام الواردة يف التقارير ب�ش�أن االنفاق،
وذلك �ضمن اطار قانوين او�سع يخوله من ممار�سة �صالحياته من دون عائق.

ح) ترجيح حما�ضر االقالم على حما�ضر جلان القيد
لقد اعتمد املجل�س حما�ضر اقالم االقرتاع عندما يوجد تباين بينها وبني حما�ضر جلان
القيد ،وقرر ترجيح االوىل على الثانية:
«ومبا �أ ّنه تبني ،بعد التدقيق ،ان هذه الزيادة غري موجودة يف حما�ضر االقالم ،وامنا ظهرت يف
حما�ضر جلان القيد فقط ،وان ال ت�أثري لها يف �صحة االقالم التي تبقى وحدها معتمدة».

109

 )4النتائج املرتتبة على القرار ال�صادر عن املجل�س
كما تبني �سابق ًا ،ان �أغلبية القرارات ال�صادرة عن املجل�س الد�ستوري ،حلني تاريخ ن�شر هذا
الدليل� ،آلت اىل ر ّد مراجعة الطعن يف �صحة نيابة املر�شح الفائز� .أما بالن�سبة اىل القرارات
التي انتهت اىل ابطال النيابة ،فبمجملها ،اي �أربعة قرارات من �أ�صل خم�سة ،قررت بنتيجة
االبطال اعادة االنتخاب على املقعد الذي خال بنتيجة االبطال .والقرار الوحيد الذي ق�ضى
بت�صحيح النتيجة مع اعالن فوز �أحد املر�شحني هو القرار رقم  2002/5املبطل لنيابة
كابريال املر واملذكور �آنف ًا .وقد �أك ّد املجل�س من خالل هذا القرار على ح ّقه باخليار املولج
اليه وفق ًا للمعايري الآتية:

 )109قرار رقم  10تاريخ ( ،1997/5/17حممد يحيه وجمال ا�سماعيل/خالد ال�ضاهر)
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ـ انّ حق اخليار معطى للمجل�س مبوجب املادة  31من قانون ان�شائه (قانون رقم
 ،)1993/250بحيث يقرر ا ّما الغاء النتيجة ن�سبة اىل املر�شح املطعون يف نيابته وبالتايل
ت�صحيح هذه النتيجة واعالن فوز املر�شح احلائز على االغلبية ،وا ّما ابطال نيابة املطعون
ب�صحة نيابته وفر�ض اعادة االنتخاب على املقعد الذي خال بنتيجة ذلك االبطال،
ـ ان حق اخليار هذا «مرتوك بح�سب �صراحة الن�ص لتقدير املجل�س الد�ستوري «املطلق»
فال ميكن الرادة اي مر�شح ينازع لديه ان يعطله»،
ـ ان االخت�صا�ص املعرتف به فقه ًا واجتهاد ًا للمجل�س الد�ستوري امنا يعززه ويقويه انّ
ق�ضاءه يف الطعون االنتخابية لي�س فقط ق�ضاء ابطال بل هو ق�ضاء �شامل ،وان للمجل�س
الجل ذلك ان يرد الطعن او ان يلغي النتائج املعلنة او ان يتناول هذه النتائج تعديال وتغيري ًا.
ـ يعود للمجل�س ان يرتب النتائج ب�صرف النظر عما اذا كانت خمالفة لقانون االنتخاب،
وذلك بالنظر اىل خ�صو�صية وظروف كل مراجعة «التي تختلف عن غريها واقع ًا وموقع ًا
وت�أثري ًا ،وان للمجل�س حق التقدير وحتديد النتائج بالن�سبة اىل تلك اخل�صو�صية وواقعها
110
وظروفها».
وبالتايل �سوف نتناول تباع ًا كل من النتائج الآيلة اىل بطالن االنتخاب املقرتن باعادة
اجرائه ومن ثم تلك املنتهية اىل اعالن فوز املر�شح الفائز باالغلبية التي ت�ؤهله للنيابة .كما
نبينّ ان القرار قد ينتهي بر ّد املراجعة امنا ومع ت�صحيح النتائج .ون�ستعر�ض �أخري ًا اجتاه
املجل�س للق�ضاء ب�أكرث من املطلوب وخارج اطار النزاع.

�أ) ال�صالحية يف �إعالن �إبطال االنتخاب مع اعادة اجرائه
يدعو املجل�س الد�ستوري يف �أغلبية القرارات الآيلة اىل ابطال النيابة اىل اعادة االنتخاب
خا�صة يف حال ا�ستحال عليه اح�صاء عدد اال�صوات امل�شوبة بعيوب ب�شكل دقيق وقاطع .وان
هذا النهج يتوافق مع حر�صه على عدم احللول حمل االرادة ال�شعبية:
«وحيث �أ ّنه ،اذا كان قانون ان�شاء املجل�س الد�ستوري والقانون املتعلق بنظامه الداخلي يعطيان
�صحة نيابته ،واعتبار انتخابه باط ًال ،ومن
�صحة نيابة النائب املطعون يف ّ
�صالحية اعالن عدم ّ
 )110قرار رقم ( ،2002/5مرينا امل ّر/كربيال امل ّر) ،و�أي�ض ًا :القرارات رقم  1997/12و  1997/17و 2000/10
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ثم اعالن فوز املر�شح احلائز الأغلبية التي ت�ؤهله للنيابة ،فا ّنه ال ميتنع عليه ابطال االنتخاب،
بد ًال من ت�صحيح النتيجة ،عندما يتحقّق من وجود خمالفات ج�سيمة من �ش�أنها الت�أثري يف حرية
االنتخاب ونزاهته ،يف حال عدم مت ّكنه ،ب�صورة دقيقة وقاطعة ،من اح�صاء عدد اال�صوات
111
امل�شوبة بعيوب ج�سيمة».

ب) القرار بالإبطال مع ت�صحيح نتائج االنتخاب واعالن فوز املر�شح اخلا�سر
اال ا ّنه يف حاالت مع ّينة ،قد ي�ضطر املجل�س مبا له من �سلطة التقدير ونظر ًا اىل الظروف
واالجواء التي حتيط بالق�ضية ،اىل اللجوء اىل احلل الآخر ،اي اىل ت�صحيح نتائج االنتخاب
واعالن فوز مر�شح �آخر .وقد ب ّرر املجل�س الد�ستوري قراره هذا ب�إ�سهاب يف ق�ضية مرينا
املر/كابريال املر املذكورة �آنف ًا ،حيث جاء:
«كما يتبني ب�شكل جلي انّ ذيول هذا االنتخاب ال زالت على حالها من التفاعل والت�صعيد وان لي�س
ما يحول بالتايل دون ا�ستمرار هذه االجواء بل تفقمها يف حال اجري انتخاب فرعي جديد يف
الدائرة ذاتها على املقعد ذاته على ما ّ
تدل الدالئل كافة بوجود هذا الت�شنج ال�سيا�سي الظاهر
والتجاذب الذي ينجم عنه والذي يحمل يف طياته خماطر امنية وانق�سامات فئوية ي�سهل معها
زرع الفنت� ،سيما يف ظل هذه االجواء املخيمة راهنا على املنطقة وانعكا�ساتها املحلية ،والتي من
�ش�أنها ،ونظر ًا لتقارب املوعد ،ان حتول دون اجراء مثل هكذا انتخاب يف ظروف دميوقراطية
و�سليمة تت�أمن معها �صحته و�صدقيته ،وبالتايل �صحة التمثيل ال�شعبي ،بحال ذهب املجل�س يف
خياره اىل فر�ض اجراء هذا االنتخاب»)...( ،

ج) رد مراجعة الطعن مع ت�صحيح النتائج
قد يعمد املجل�س اىل التدقيق يف قرارات جلنة القيد واعادة احت�ساب اال�صوات يف بع�ض
االقالم .فيقرر يف بع�ض احلاالت الغاء قرارات جلنة القيد لعدم ارتكازها اىل م�سوغ
قانوين وت�صحيح نتائج الفرز تبع ًا لقرار االلغاء كما فعل يف ق�ضية غ�سان الرحباين/مي�شال
املر  112حيث جاء:
 )111قرار رقم  10تاريخ ( ،1997/5/17حممد يحيه وجمال ا�سماعيل/خالد ال�ضاهر)
 )112قرار رقم  25تاريخ ( ،2009/11/25غ�سان الرحباين/مي�شال املر)
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«ومبا �أن قرار جلنة القيد ال يرتكز على م�سوغ قانوين ،لذلك وجب احت�ساب نتائج قلم االقرتاع
رقم  ،/52/وت�صحيح النتيجة با�ضافة اربعماية وع�شرة �أ�صوات للم�ستدعي ،وثالثة ع�شر �صوت ًا
للم�ستدعى �ضده».

كما قد ي�صحح نتائج الفرز اذا تبني له وجود �أخطاء يف عمليات الفرز ،من دون �أن يرتب
بال�ضرورة على هذا الت�صحيح اية نتيجة ت�ؤدي اىل ابطال االنتخاب:
«وقد نال امل�ستدعي فيه � 221صوتا ونال امل�ستدعى �ضده � 175صوت ًا ،ويقت�ضي ا�ضافة هذه
النتيجة اىل اال�صوات التي نالها كل من الفريقني يف االنتخابات،
ومبا �أن هذا االمر ال ي�ؤلف �سببا جدي ًا للطعن يف �صحة نيابة امل�ستدعى �ضده لأنه مع احت�ساب
اال�صوات التي نالها امل�ستدعي يف القلم امل�شار اليه يبقى الفارق يف اال�صوات بينه وبني امل�ستدعى
113
�ضده كبري ًا»)...(،

وقد ينتهي املجل�س اىل ابطال نتيجة قلم االقرتاع بكاملها كما يف ق�ضية الطعن يف �صحة
انتخاب فار�س بويز 114 ،لوجود خمالفة جوهرية لنظام االقرتاع والفرز يف هذا القلم،
واملتمثلة بفتح �صندوق االقرتاع واملبا�شرة بع ّد مغلفاته ،ثم اقفاله جمدد ًا وا�ستئناف عملية
االقرتاع .في�ؤدي �إبطال النتيجة يف قلم معينّ اىل ا�سقاط ما ناله كل من املر�شحني من �أ�صل
اال�صوات التي ح�صال عليها يف جممل الدائرة االنتخابية ،من دون ان ي�ؤثر هذا الت�صحيح
على النتائج االجمالية لالنتخاب.
وقد يعمد املجل�س يف بع�ض احلاالت اىل ت�صحيح االخطاء املادية واحل�سابية الواقعة يف
نتائج االقالم من دون اعالن �إبطال النائب الفائز ،كما يف ق�ضية الطعن يف �صحة انتخاب
النائب عبداهلل فرحات  .115وكان املجل�س يف هذه الق�ضية ،نظر ًا لوجود فارق �ضئيل يف
اال�صوات بني طريف النزاع ،قد �أجرى حتقيقات مف�صلة ووا�سعة تناولت الك�شف على جميع
حما�ضر االنتخاب وامل�ستندات والوثائق املتعلقة بعمليات االقرتاع ،فدقق فيها ويف ا�سماء
)113قرار رقم  28تاريخ ( ،2009/11/25اليا�س �سكاف/نقوال فتو�ش) ،يف املعنى عينه :القرار رقم  16تاريخ
( ،2009/11/25ح�سن يعقوب/عقاب �صقر) والقرار رقم  27تاريخ ( ،2009/11/25ف�ؤاد الرتك/طوين
ابو خاطر) ،والقرار رقم  24تاريخ �( ،2009/11/25سليم عون/ايلي ماروين).
 )114قرار رقم  9تاريخ ( 2000/12/8كميل زياده/فار�س بويز)
 )115قرار رقم  7تاريخ ( 2000/12/8بيار دكا�ش/عبداهلل فرحات)
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املر�شحني واال�صوات التي ح�صل عليها كل منهم ملعرفة ما اذا كانت منظمة وفق ًا لال�صول
ام ال ،وما اذا كانت ت�شوبها خمالفات خطرية ام ال ،وا�ستح�صل على افادات ر�سمية من
املديرية العامة للأمن العام واعتمد نتائج التحقيقات التي اجرتها املديرية العامة لقوى
االمن الداخلي ملعرفة ما اذا كان قد اقرتع عن موتى وم�سافرين كما كان �أدىل الطاعن.
اال ان املجل�س يقرر عدم اعادة احت�ساب اال�صوات يف بع�ض احلاالت ،خا�صة يف حال وجود
فارق كبري من اال�صوات ،معترب ًا ا ّنه ال ُي�ؤخذ بالرقم امل�شكوك فيه يف حال عدم قدرته اىل
تعديل النتيجة:
«ومبا ان املجل�س قد دقق يف كافة امللفات امل�شار اليها من الطاعن وتبني انها خالية من ال�شوائب،
اما جلهة اعادة احت�ساب اال�صوات ،فا ّنه من املعلوم انه ال ي�ؤخذ بالرقم امل�شكوك فيه يف حال
116
عدم قدرته على تعديل النتيجة ،وال يعمد املجل�س اىل اعادة احت�ساب اال�صوات».

د)

الق�ضاء ب�أكرث من املطلوب وخارج اطار النزاع االنتخابي ()Ultra petita

لقد �أعلن املجل�س عدم تق ّيده بطلبات امل�ستدعية مرينا املر الطاعنة بنيابة عمها كابريال
امل ّر ،اذ اعترب انه غري مرتبط بها يف ممار�سة خياره .وقد خل�ص يف قراره اىل �إبطال نيابة
كابريال املر ،من دون �أن يعلن فوز امل�ستدعية التي كانت تليه بفارق قليل من اال�صوات .بل
�أعلن فوز النائب غ�سان خميرب احلائز على عدد �ضئيل من اال�صوات بالن�سبة اىل مناف�سيه
االثنني .وقد القى هذا القرار العديد من االنتقادات اذ ا ّنه اعترب ان اعالن فوز النائب
خميرب بوجود فارق هائل من اال�صوات مع مناف�سيه املتخا�صمني يف دعوى الإبطال ال يعرب
عن االرادة ال�شعبية .وقد جاء يف هذا القرار:
«ومبا ان طلب م�ستدعية الطعن عدم اعالن فوزها ال يق ّيد املجل�س ،الن لي�س الي طرف يف املراجعة
ان يربط املجل�س يف اخت�صا�صه ويف ممار�سة خياره وان يحب�س هذا اخليار �سلف ًا او ّ
يقطره يف
اجتاه واحد ،على ما يف هذا من اعتداء على حق للمجل�س ملحوظ بن�ص �صريح»)...(،

 )116قرار رقم  18تاريخ ( 2009/11/25خمايل �ضاهر/هادي حبي�ش)
 )117قرار رقم ( ،2002/5مرينا امل ّر/كربيال امل ّر) املذكور �آنفا
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117

املجل�س الد�ستوري اللبناين يف القانون واالجتهاد

 )5املبادئ واملعايري املو�ضوعية املعتمدة يف االجتهاد االنتخابي
لقد �أر�سى املجل�س الد�ستوري عرب اجتهاده يف النزاعات االنتخابية عدد ًا وفري ًا من املبادئ
واملعايري املتعلقة بالأ�سا�س� .سوف نتناول �أو ًال املبادئ واملعايري املو�ضوعية العامة املعتمدة
للنظر يف الدعوى االنتخابية واعالن ابطال االنتخاب (�أ) ومن ثم اجتهاد املجل�س يف م�سائل
انتخابية مع ّينة (ب).

�أ) املبادئ واملعايري املو�ضوعية العامة املعتمدة يف النزاعات االنتخابية
لقد حدد املجل�س الد�ستوري الأطر واملبادئ العامة املعتمدة لديه من اجل النظر يف الطعن
يف �صحة االنتخاب يف ثالثة قرارات مبدئية  118ورد فيها ما يلي:
«مبا �أن املجل�س الد�ستوري امل�ستمر اعتمد املبادئ التالية:
�أو ًال ـ ان املجل�س وان كان �ضمن �صالحيته التحقيق يف الطعون االنتخابية وكانت االجراءات
التي يتبعها تت�صف بال�صفة اال�ستق�صائية ،فان ذلك ال مي�س بالقاعدة العامة التي توجب على
الطاعن اثبات ما يديل به من قواعد و�أقوال او على االقل ان يقدّم بدء ب ّينة جد ّية مت ّكن املجل�س
من االنطالق يف التحقيق مبا ورد يف ا�ستدعاء الطعن من وقائع وا�سباب.
ثاني ًا ـ ال يكفي االدالء بح�صول خمالفات مع ّينة يف العملية االنتخابية حتى يرتتب على املجل�س
النظر فيها ،بل يجب ان تكون هذه املخالفات خطرية ومتكررة ّ
ومنظمة وان يكون لها الأثر على
�صحة انتخاب امل�ستدعى �ضده فكان فوزه نتيجة لهذه املخالفات او على االق ّل �ساهمت اىل ح ّد
بعيد يف حتقيق الفوز له.
ثالث ًا ـ ال بد ان ي�ؤخذ يف االعتبار الفارق يف اال�صوات بني ما ناله امل�ستدعي وامل�ستدعى �ضده
بحيث اذا كان الفارق كبري ًا ومل يكن من �ش�أن املخالفات ،على فر�ض ح�صولها ،ان تغري هذا
الفارق ،فال يتوقف املجل�س عندها لعدم ت�أثريها يف النتيجة».

ّ
في�ستدل من هذه القواعد التي و�ضعها املجل�س ا ّنه يعتمد املعايري التالية لقبول املراجعة
والنظر يف �صحة االنتخاب:
 )118القرارات ذات الأرقام  11و  12و  13تاريخ 2000/12/8
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ـ جد ّية الطعن ووجوب تقدمي اثبات او بدء ب ّينة من قبل الطاعن،
ـ ات�سام املخالفات املدىل بها باخلطورة والتكرار و�أن تكون منظمة ومق�صودة،
ـ وجود رابطة �سببية بني املخالفات املدىل بها ونتيجة االنتخاب املطلوب ابطاله بحيث يكون
لها �أثر مبا�شر على �صحة االنتخاب،
ـ الفارق يف اال�صوات ،بحيث اذا كان الفارق كبري ًا وال ت�أثري للمخالفات ،يف حال وجودها،
على النتيجة ،ال ت�ؤدي اىل ابطال االنتخاب املطعون ب�صحته.
وقد ا�ستعر�ضنا با�سهاب معايري جدية الطعن التي يعتد بها املجل�س للنظر يف الدعوى
االنتخابية ،مبا قد ي�ؤدي اىل ابطال النيابة .كما تناولنا �آنف ًا الرابطة ال�سببية .نعر�ض يف
ما يلي معيار فارق اال�صوات وعامل الت�أثري على النتيجة ،كما وال�شروط الواجب توافرها يف
املخالفات كي يعتد بها لدى املجل�س.

ـ مبد�أ الفارق الكبري يف اال�صوات وعدم الت�أثري احلا�سم على النتائج
ا�ستقر اجتهاد املجل�س الد�ستوري على اعتبار انّ �أهمية املخالفات لي�س من �ش�أنها ان ت�ؤدي
اىل ابطال االنتخاب اذا كان الفارق يف اال�صوات الذي يف�صل املر�شح املنتخب والطاعن
يف �صحة انتخابه كبري ًا جد ًا او اذا مل يكن للمخالفات ت�أثري حا�سم يف النتيجة .وقد اعتمد
املجل�س الد�ستوري اللبناين املقاربة الرباغماتية عينها التي �سار عليها اجتهاد املجل�س
الد�ستوري الفرن�سي بهذا ال�ش�أن:
«ومبا ان اجتهاد هذا املجل�س يف الق�ضايا االنتخابية قد ا�ستم ّر على ا ّنه مع وجود هذا الفرق
ال�شا�سع يف اال�صوات ،فان املخالفات التي قد ترتكب �أثناء العملية االنتخابية ال ميكن ان ت�ؤدي
اىل ابطال االنتخاب املطعون فيه اال اذا ارتدت طابع من اخلطورة ،وكانت عديدة وفادحة ،ومن
119
�ش�أنها الت�أثري احلا�سم يف �صحة االنتخاب».
�صحته ،عند وجود فارق مهم يف اال�صوات ،ثبوت
«وحيث �أ ّنه ي�شرتط ،البطال انتخاب مطعون يف ّ
خمالفات وجتاوزات فادحة ،وعلى درجة من اخلطورة واالت�ساع ،وم�ؤدية اىل ت�أثري حا�سم يف
120
نتيجة ذلك االنتخاب».
 )119قرار رقم  18تاريخ ( ،2000/12/8وليد �شويري/اليا�س ال�سكاف ونقوال فتو�ش)
)120قرار رقم  4تاريخ ( ،1997/5/17علي ع ّمار�/صالح احلركة) ،و�أي�ض ًا :القرار رقم  14تاريخ ،1997/5/17
(انطونيو�س �سعد واميل �شحادة/ابراهام دده يان) والقرار رقم  6تاريخ ( ،1997/5/17ريا�ض رعد/با�سل
ال�سبع)
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«وحيث ان االجتهاد الد�ستوري يعترب ا ّنه ،مهما كانت طبيعة املخالفات و�أهميتها ،فلي�س من
�ش�أنها ان ت�ؤدي اىل ابطال االنتخاب اذا كان الفارق يف اال�صوات كبري ًا او ب�صورة عامة اذا �أيقن
املجل�س �أنّ هذه املخالفات مل يكن لها الت�أثري احلا�سم يف نتيجة االنتخاب ،يف حني ان وجود
خمالفات خطرية مع فارق ب�سيط يف اال�صوات بني املر�شح املنتخب ومناف�سه من �ش�أنه ان ي�ؤدي
121
اىل ابطال االنتخاب».
«وحيث ان امل�ستدعي ،املر�شح املناف�س اخلا�سر ،ال�س ّيد عارف االعور ،قد نال � /18,956/صوت ًا،
وامل�ستدعى �ضدّه ،املعلن فوزه ،ال�سيد �أمين �شقري ،نال � /21,697/صوت ًا ،وفق ًا للنتائج الر�سمية
املعلنة.
وحيث �أنّ الغاء نتائج االقالم التي �شابتها العيوب امل�شار اليها يف تقرير الع�ضوين املقررين ،ان
ادى اىل تغيري يف عدد اال�صوات املحت�سبة لكل من املر�شحني املتناف�سني املذكورين ،اال �أ ّنه مل
ي�ؤد اىل تغيري يف و�ضع ّاي منهما ،اذ يبقى النائب املعلن فوزه ،ال�سيد امين �شقري ،متقدم ًا ،بعد
اجراء الت�صحيح ،على مناف�سه ،ال�سيد عارف االعور».

122

«علم ًا ب�أنّ من امل�س ّلم به ا ّنه مهما كانت املخالفات خطرية ومهما بلغ ات�ساعها فلي�س من �ش�أنها
مبدئي ًا ان ت�ؤدي اىل ابطال االنتخاب عند وجود فارق كبري من اال�صوات وعندما يتبينّ انه مل يكن
123
لها ت�أثري حا�سم يف نتيجة االنتخاب»

وعلى العك�س ،قد يقرر املجل�س ابطال االنتخاب يف حال كان الفارق يف اال�صوات �ضئي ً
ال
اذا رافقت العملية االنتخابية خمالفات ج�سيمة ،كما فعل يف دعوى ناظم اخلوري/اميل
نوفل التي �آلت اىل ابطال نيابة هذا االخري ،وبالتايل اىل ابطال االنتخاب يف دائرة ق�ضاء
جبيل االنتخابية عن املقعد املاروين واعادة اجرائه:
«وحيث �أ ّنه ،عندما تت�ضافر عدة عوامل وعنا�صر يف املراجعة الواحدة ،او عندما تتزاحم
املخالفات وتتعدد وتكون على جانب من اجل�سامة ،مع وجود فارق �ضئيل يف اال�صوات ،كما يف
املراجعة احلا�ضرة ،فان املجل�س ،مبا له من �سلطة وا�سعة يف التقدير ،ويف �ضوء العنا�صر اخلا�صة
124
بالق�ضية والتي يف ظروفها تختلف عن غريها ،يقرر ابطال االنتخابات يف دائرة جبيل».
)121قرار رقم  5تاريخ ( ،1997/5/17البري خميرب/راجي ابو حيدر) ،حيث كان الفرق � 4061صوت ًا بني
املتناف�سني
 )122قرار رقم  8تاريخ ( ،1997/5/17عارف االعور/امين �شقري)
 )123قرار رقم  8تاريخ ( ،2000/12/8خالد �ضاهر/جمال ا�سماعيل وحممد يحيى)
 )124قرار رقم  3تاريخ ( ،1997/5/17ناظم اخلوري/اميل نوفل)

91

كما قد يقرر املجل�س ،يف بع�ض احلاالت ،ابطال االنتخاب حتى ولو كان الفارق كبرياً اذا
�شابت االنتخابات خمالفات خطرية وعديدة ومنظمة:
«وحيث ان االجتهاد ي�شرتط البطال االنتخاب املطعون فيه ،يف حال وجود فارق مهم يف اال�صوات،
ان تكون املخالفات ،يف الوقت نف�سه ،خطرية وعديدة ومنظمة ،مبعنى مق�صودة وخمطط لها،
125
اي جتمع بني معايري ثالثة :الكمية والنوعية والنية».

ـ ال�شروط الواجب توفرها يف املخالفات كي يعتد بها عند وجود فارق كبري يف
اال�صوات:
ي�شرتط املجل�س الد�ستوري البطال االنتخاب ـ ـ خا�صة يف حال وجود فارق كبري يف اال�صوات
ـ ـ ان تكون املخالفات يف الوقت نف�سه «خطرية وعديدة وخمطط ًا لها ،ومق�صودة ،وان تكون
126
حا�سمة يف ت�أثريها يف نتيجة االنتخاب».
وقد جاء يف هذا ال�صدد:
«ان املبد�أ اال�سا�سي الذي ي�سود موقف االجتهاد الد�ستوري يف �ش�أن الطعون االنتخابية ،هو عدم
ابطال االنتخاب اال اذا كانت املخالفات املدىل بها خطرية وت�شكل اعتداء على حرية االنتخابات
ونزاهتها ،واذا كان لهذه املخالفات ت�أثري حا�سم يف نتائجها ،وي�ؤخذ عن�صر الفارق يف اال�صوات
كعن�صر هام يف تقرير ابطال او عدم ابطال االنتخاب ،بحيث ال ت�ؤدي هذه املخالفات ،على
اهميتها ،اىل االبطال اذا كان الفارق يف اال�صوات بني املر�شح املنتخب ومناف�سه كبري ًا ،كون
يعب عن ارادة الناخبني وان�صرافها بو�ضوح جهة املر�شح املنتخب ،وي�ؤكد ان
هذا الفارق الكبري رّ
127
املخالفات مل تكن حا�سمة يف النتيجة».

و�أي�ض ًا:
«وحيث انّ اجتهاد املحاكم الد�ستورية يتطلب البطال االنتخاب ان تكون املخالفات امل�شكو منها
على درجة من اخلطورة بحيث ت�ش ّكل ت�شويه ًا الرادة الناخبني ،او يكون من �ش�أنها الت�أثري احلا�سم
يف النتيجة.

 )125قرار رقم  12تاريخ ( ،1997/5/17خمايل �ضاهر/فوزي حبي�ش)
 )126قرار رقم  31تاريخ ( ،2009/11/25كميل معلوف/جوزف املعلوف)
 )127قرار رقم  17تاريخ ( ، 2009/11/25ر�شيد ال�ضاهر/هادي حبي�ش)
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املجل�س الد�ستوري اللبناين يف القانون واالجتهاد
وحيث ان املجل�س ال يتوانى عن ابطال نتائج االنتخاب او عدم احت�ساب اال�صوات يف اقالم
االقرتاع عندما ت�ؤدي املخالفات فيها اىل عدم متكينه من ممار�سة رقابته ،او عندما تك�شف
هذه املخالفات عن وجود تالعب يف حما�ضر االنتخاب ،او عندما تكون نا�شئة عن االهمال يف
�ضبط هذه املحا�ضر.
وحيث انّ املجل�س ،مبا له من حق التقدير ،يعترب هذه املخالفات ،من جهة ،خمالفات خطرية
للقانون ،ال �سيما املادتني  54و 48من قانون االنتخاب ،وجتعله غري مطمئن ،من جهة ثانية ،اىل
�سالمة ونزاهة عمليات االقرتاع التي جرت يف بع�ض االقالم والتي ت�ؤثر ت�أثري ًا حا�سم ًا يف نتيجة
االنتخاب.
وحيث �أ ّنه ،عندما تت�ضافر عدة عوامل وعنا�صر يف املراجعة الواحدة ،او عندما تتزاحم
املخالفات وتتعدد وتكون على جانب من اجل�سامة ،مع وجود فارق �ضئيل يف اال�صوات ،كما يف
املراجعة احلا�ضرة ،فان املجل�س ،مبا من �سلطة وا�سعة يف التقدير ،ويف �ضوء العنا�صر اخلا�صة
128
بالق�ضية والتي يف ظروفها تختلف عن غريها ،يقرر ابطال االنتخابات يف دائرة جبيل»

وقد جاء �أي�ض ًا يف هذا اخل�صو�ص:
«ومبا �أنّ املجل�س يعترب انّ املخالفات اخلطرية التي حت�صل يف حما�ضر االنتخاب او لوائح
ال�شطب هي التي ال مت ّكن املجل�س الد�ستوري من ممار�سة رقابته على نزاهة االنتخاب متام ًا،
كما هو احلال عند فقدان هذه املحا�ضر او اللوائح مما يوجب ابطال نتائج االنتخاب يف االقالم
املعنية:

Louis Favoreu et Loïc Philip, Les Grandes Décisions du Conseil
Constitutionnel, 1995, 8ème éd.

ومبا ا ّنه اذا �أمكن حتديد عدد اال�صوات امل�شوبة بعيوب فا ّنه ي�صار اىل ابطال هذه اال�صوات
فقط دون غريها ()...
ومبا �أنّ االجتهاد م�ستقر على ا ّنه اذا كان ال ميكن معرفة من هو امل�ستفيد من اال�صوات الباطلة
129
ي�صار اىل ح�سمها من جمموع اال�صوات التي يكون قد نالها الفائز احلائز على االكرثية».

)128قرار رقم  3تاريخ ( ،1997/5/17ناظم اخلوري/اميل نوفل) ،وبذات املعنى :قرار رقم  19تاريخ
( ،1997/5/17روبري غامن/هرني �شديد)
 )129قرار رقم  7تاريخ ( ،2000/12/8بيار دكا�ش/عبداهلل فرحات)
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ويف عداد املخالفات اجلوهرية امل�ؤدية اىل ابطال االقرتاع يف القلم ،اعترب املجل�س «انّ
فتح �صندوق االقرتاع واملبا�شرة بع ّد مظاريفه ثم اقفاله جمدد ًا وا�ستئناف عملية االقرتاع
مت ّثل خمالفة جوهرية لنظام االقرتاع والفرز ،وم�سا�س ًا ب�صدقية عملية االقرتاع احلا�صل
يف القلم ،مما ي�ؤدي اىل ابطال نتيجة قلم االقرتاع هذا ،وا�سقاط ما ناله كل من الطاعن
واملطعون ب�صحة نيابته منه ،من �أ�صل اال�صوات التي ح�صال عليها يف جممل الدائرة
االنتخابية ».وعلى العك�س ،لقد ذهب اجتهاد املجل�س اىل اعتبار ان بع�ض املخالفات االدارية
م�سجل
يف تنظيم املحا�ضر لي�ست من املخالفات اجلوهرية «ال �سيما يف غياب اي اعرتا�ض ّ
من قبل املدعي او من قبل واحد من مندوبيه ،ان يف �أقالم االقرتاع ام لدى جلان القيد،
130
على اي خمالفة من املخالفات املدعى بها»)...( ،

ـ ت�ساوي املر�شحني يف املخالفات امل�ؤدي اىل توازي ال�ضرر
ال يعتد املجل�س الد�ستوري باملخالفات املتبادلة واملت�ساوية من قبل اجلانبني املتناف�سني،
�آخذ ًا بنظرية توازي ال�ضرر ،بحيث يقرر �أن:
«اعتبار �صدور خمالفات الحكام املادة  /68/من قانون االنتخاب  131من اجلانبني املتناف�سني،
ي�ؤدي اىل توازي ال�ضرر واندثار نتائجه ،ال يعني قطع ًا غ�ض املجل�س الد�ستوري الطرف عن
اال�ساءات املتبادلة واملخالفات املتقابلة ،وال يعني ابد ًا ت�شجيع الفريقني على ارتكاب املخالفات،
امنا املعنى بهذا املوقف يكمن يف ان مبد�أ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ،يف االعالم واالعالن واالنفاق
مث ًال للرد على املخالفات يف الوقت الكايف لذلك ،وللدفاع عن النف�س قبلها ،ي�ضعف فعاليتها
132
ويقلل من اهميتها ومن الرغبة للت�أثر فيها».

ب) اجتهاد املجل�س يف م�سائل انتخابية مع ّينة
لقد �أتى اجتهاد املجل�س ب�شكل اجمايل متحفظ ًا وفاتر ًا حيال �شراء الأ�صوات والر�شوة وجتاوز
ال�سقف االنتخابي واملخالفات املرتكبة من و�سائل االعالم والتجاوزات يف ال�سياق االعالمي
واالعالين ،ن�ستعر�ضها يف ما يلي كما نبينّ موقف املجل�س من م�سائل انتخابية �أخرى:
 )130قرار رقم  9تاريخ ( ،2000/12/8كميل زياده/فار�س بويز)
 )131قانون االنتخاب رقم 2008/25
)132قرار رقم  18تاريخ ( 2009/11/25خمايل �ضاهر/هادي حبي�ش) ،والقرار رقم  16تاريخ 2009/11/25
(ح�سن يعقوب/عقاب �صقر)
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ـ املقاربة الفاترة للمجل�س حيال �شراء اال�صوات
لقد مار�س املجل�س رقابة تت�صف باحلذر ال�شديد ،كي ال نقول بالفتورة ،جتاه م�س�ألة �شراء
الأ�صوات .ففي ق�ضية غ�سان الرحباين/مي�شال امل ّر مث ًال ،كان ثبت لدى املجل�س ان املطعون
يف �صحة نيابته ،النائب مي�شال امل ّر  133كان قد دفع اىل املطران جورج �صليبا مبلغ ًا قدره مئتا
�ألف دوالر �أمريكي ،اودعه هذا االخري يف ح�سابه يف م�صرف االعتماد اللبناين بتاريخ 18
�شباط  ،2009اي قبل �أقل من �أربعة �أ�شهر من موعد االنتخابات .والالفت يف هذا القرار ان
املجل�س مل يرتّب اية نتيجة على هذا الفعل امل�شكو منه ،بالرغم من خطورته وثبوت وقوعه،
وقد ب ّرر موقفه هذا ب�أن امل�ستدعى �ضده اعتاد على تقدمي امل�ساعدات املالية للمطران
وجلمعيات ال�سريان االرثوذك�س ،وان ال�شيك مل ي�صرف وما زال يف ح�ساب املطران .وقد
جاء يف هذا القرار:
«�أن املبلغ الذي دفعه امل�ستدعى �ضده للمطران جورج �صليبا قبل �أقل من �أربعة �أ�شهر من موعد
االنتخابات ،ال ميكن اجلزم باعتباره م�ساعد ًة او قر�ض ًا ،مرب�أين من كل عالقة باالنتخاب ،وبك�سب
�أ�صوات املقرتعني من طائفة ال�سريان االرثوذك�س ،اال �أن امل�ستدعى �ض ّده كان د�أب على تقدمي
امل�ساعدات املالية للمطران املذكور وجلمعيات ال�سريان االرثوذك�س يف دائرة املنت ال�شمايل ،وقد
ثبت من التحقيقات ان املبلغ املذكور �أعاله ال يزال يف ح�ساب املطران ومل ي�صرف».

اال �أ ّنه ال بد لنا من اال�شارة اىل موقف املجل�س الد�ستوري يف احدى حيثيات القرار 2009/25
الآنف الذكر ب�ش�أن مراقبة دور املال يف االنتخابات ،كونه ي�شكل حتو ًال يف اجتهاده ،بحيث
�أخذ املجل�س باالعتبار فارق اال�صوات لتعليل قراره بعدم ابطال نيابة مي�شال املر ،بعد ان
�أجرى حتقيقات وح�سابات دقيقة يف عدد اال�صوات:
«ومبا �أنّ املبلغ املذكور �أعاله ،على فر�ض �أ ّنه �أثر يف االنتخابات ل�صالح امل�ستدعى �ضده ،يبقى
هذا الأخري متقدم ًا باال�صوات على امل�ستدعي ،وذلك بعد ت�صحيح النتيجة باحت�ساب اال�صوات
يف القلم  ،52لأن جميع املقرتعني يف دائرة املنت ال�شمايل من ال�سريان االرثودك�س بلغ /1814/
مقرتع ًا ،بينما الفارق بني امل�ستدعي وامل�ستدعى �ضده هو � 2352صوت ًا ل�صالح الثاين ،مما يعني
ا ّنه لو حذف عدد جميع املقرتعني من ال�سريان االرثوذك�س من جمموع اال�صوات التي نالها
امل�ستدعى �ضده ،بعد ت�صحيح النتيجة ،يبقى هذا الأخري متقدم ًا على امل�ستدعي بـ� /538/صوت ًا،
 )133القرار رقم  2009/25املذكور �آنف ًا
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مع العلم انّ التحقيقات ب ّينت ان �أ�صوات املقرتعني من ال�سريان االرثوذك�س مل تذهب جميعها
اىل امل�ستدعى �ضده»)...( ،

ـ املوقف من جتاوز �سقف االنفاق االنتخابي
يتبني من خالل القرارات االخرية التي �صدرت يف ظل �أحكام قانون االنتخابات االخري
 ،2008/25نتيجة لدورة انتخابات  ،2009ان موقف املجل�س الد�ستوري خجول بع�ض
ال�شيء حيال املخالفات املتعلقة باالنفاق االنتخابي واخلروقات ل�سقف هذا االنفاق .فجرى
االعتداد بتقرير جلنة املدققني يف البيان احل�سابي ال�شامل املقدم اىل هيئة اال�شراف من
قبل امل�ستدعى �ضده ،على م�س�ؤولية هذا الأخري ،من دون �أن يبادر اىل التو�سع يف التحقيق
بهذا اخل�صو�ص .وان موقف املجل�س جتاه مو�ضوع االنفاق يردّه البع�ض اىل ثغرات يف قانون
االنتخاب جلهة �ضبط االنفاق على احلملة االنتخابية وقانون ال�سرية امل�صرفية الذي يقف
عائق ًا �أمام املجل�س الد�ستوري للتو�سع يف التحقيقات الآيلة اىل ك�شف حقيقة االنفاق على
احلملة االنتخابية.
فاعترب املجل�س يف الق�ضية املذكورة �آنف ًا 134 ،ب�أن املبلغ املدفوع اىل املطران �صليبا (200,000
د�.أ« ).ال ميكن احت�سابه من �ضمن م�صاريف احلملة االنتخابية التي ن�ص عليها قانون
االنتخاب يف الف�صل اخلام�س منه»  135اذ جرى دفعه قبل بدء احت�ساب م�صاريف احلملة
بحوايل ال�شهر والن�صف.
كما اعترب املجل�س يف الق�ضية عينها �أن امل�ستدعى عليه ،الذي كان دفع اىل الأب اليا�س
عكاري مبلغ ًا قدره خم�سة وع�شرون �ألف دوالر �أمريكي ،مل يتخط �سقف االنفاق االنتخابي
اذ ان هذا الدفع جرى يف �شهر �شباط  ،2009اي قبل بدء املدة القانونية املعينة الحت�ساب
االنفاق االنتخابي .كما انه مل يرتب اية نتيجة على هذا الفعل اذ ا ّنه ثبت له ان االب عكاري
لعب دور ًا مزدوج ًا ،مما مل ي�ؤثر �سلب ًا على امل�ستدعي جلهة اال�صوات التي نالها.
وحيال ادعاء بتحويل مبلغ  /240/مليار لرية لبنانية من امل�صرف املركزي اىل بنك البحر
املتو�سط ـ ـ فرع �شتورة او زحله نهار اجلمعة يف  ،2009/6/5غداة االنتخابات ،كان ورد
عن عدد من الطاعنني ،مل يتو�سع املجل�س يف التحقيق اذ ان امل�ستدعي مل يدل مبعلومات
 )134ق�ضية غ�سان الرحباين/مي�شال امل ّر املذكورة �آنف ًا
 )135القانون 2008/25
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خالل التحقيق حول هذا املبلغ او حول م�صدر معلوماته ،بحيث ال يجوز الركون لالدعاءات
غري املبنية على وقائع ثابتة .فاعترب املجل�س انه «جلهة حتويل املبلغ املايل بقي جمرد ًا من
اي دليل او بدء دليل فال ي�سع املجل�س الد�ستوري بالتايل ال�شروع يف التحقيق حول هذه
136
الواقعة.»)...(،
علم ًا ان امل�شكلة يف جتاوز ال�سقف االنفاقي و�شراء اال�صوات والر�شوة تكمن يف جزء كبري
منها يف الثغرات يف قانون االنتخاب وغياب قانون �ضبط مالية االحزاب واالحتماء بقانون
�سرية امل�صارف ،مما ي�ؤدي اىل «فو�ضى املال» .فعلى �سبيل املثال ،ان قانون �سرية امل�صارف
ال�صادر عام  1956ي�شكل عائق ًا امام كل من هيئة اال�شراف على احلملة االنتخابية
واملجل�س الد�ستوري اللذان ال ميكنهما الك�شف على ح�سابات م�صرفية عائدة للمر�شحني
غري تلك املخ�ص�صة لالنفاق االنتخابي .كما ان املادة ( 59فقرة  )2من قانون االنتخاب
رقم  2008/25ال�ساري املفعول ت�ش ّكل ثغرة يف جمال احلد من عملية �شراء اال�صوات ،بل
ت�شرعنه نوع ًا ما ،اذ ا ّنها ت�ستثني من عداد املحظورات التقدميات وامل�ساعدات «�إذا كانت
مقدمة من مر�شحني �أو م�ؤ�س�سات ميلكها �أو يديرها مر�شحون درجوا على تقدميها ب�صورة
اعتيادية ومنتظمة منذ ما ال يقل عن ثالث �سنوات قبل بدء فرتة احلملة االنتخابية»،
مما يفتح املجال وا�سع ًا امام املر�شحني ل�شراء اال�صوات وجتاوز �سقف االنفاق االنتخابي
عرب م�ؤ�س�سات ذات طابع «خريي» تقدم ب�شكل منتظم تربعات نقدية وعينية اىل االفراد
واجلمعيات .فينبغي بالتايل تعديل قانون االنتخاب ب�شكل ي�ضع �ضوابط �صارمة لالنفاق
االنتخابي وين�ص على �آليات متكن هيئة اال�شراف من ممار�سة رقابتها بفاعلية ،ا�ضافة اىل
رفع ال�سرية امل�صرفية عن كافة احل�سابات العائدة للمر�شح وو�ضع قانون ب�ش�أن ال�شفافية
يف متويل العمل ال�سيا�سي ،وبخا�صة قانون ي�ضبط مالية االحزاب كما هو احلال يف فرن�سا
مث ًال.
وهنا ال بد لنا من اال�شارة اىل ت�شدد اجتهاد املجل�س الد�ستوري الفرن�سي يف هذا املجال،
واىل قراره ال�صادر يف ّ 4متوز  2013الذي �أكد قرار «اللجنة الوطنية حل�سابات احلمالت
والتمويل ال�سيا�سي» القا�ضي بر ّد ح�ساب حملة رئي�س اجلمهورية ال�سابق نيكوال �ساركوزي
االنتخابية الرئا�سية لعام  ،2012على �أ�سا�س ان م�صاريف حملته االنتخابية جتاوزت
)136قرار رقم  27تاريخ ( ،2009/11/25ف�ؤاد الرتك/طوين ابو خاطر) ،والقرار رقم  24تاريخ ،2009/11/25
(�سليم عون/ايلي ماروين) ،والقرار رقم  21تاريخ ( ،2009/11/25عدنان عرقجي/نهاد امل�شنوق)
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بـ  466,118يورو ال�سقف املرخ�ص ،اي ما يعادل ن�سبة  .%2,1مما �أدى اىل حرمان املر�شح
ال�سابق حلزب «االحتاد من اجل احلركة ال�شعبية» ( )UMPمن ت�سديد الدولة مل�صاريفه
االنتخابية ،واحلكم عليه على �سبيل العقوبة بت�سديد ما يوازي جتاوز ال�سقف االنتخابي،
بحيث ارتفعت الفاتورة التي �سددها احلزب الذي ينتمي اليه املر�شح اىل �أكرث من ع�شرة
ماليني يورو .وقد اعترب املجل�س يف قراره هذا ان تاريخ اعالن الرت�شيح ال ينزع عن
امل�صاريف اجلارية قبل هذا التاريخ طبيعتها االنتخابية 137 .واجلدير ذكره انها امل ّرة االوىل
التي ي�صار فيها اىل رف�ض ح�ساب حملة انتخابية تعود اىل مر�شح و�صل اىل الدورة الثانية
يف انتخابات رئا�سية.

ـ مقاربة املجل�س الد�ستوري للر�شوة
لقد مار�س املجل�س رقابته على امل�سائل املت�صلة بالر�شوة «بدقة متناهية وحذر �شديد» كما
ورد حرفي ًا يف قراراته ،وت�شدد جلهة اثبات الر�شوة من قبل امل�ستدعي كما جلهة ت�أثريها
احلا�سم على النتيجة:
«ومبا ان املجل�س يرى ( )...ا�ستعرا�ض بع�ض املبادئ التي ترعى ممار�سة رقابته على �صحة
النيابة ،ومقاربته م�س�ألة الر�شوة بدقة متناهية وبحذر �شديد اظهار ًا للحقيقة و�صون ًا حلقوق من
138
اقرتع ب�صورة �سليمة جتاه من ر�شى او ارت�شى او كان مو�ضوع �شبهة».

و�أي�ض ًا:

«ومبا ان عبء اثبات ح�صول الر�شوة يقع على على عاتق امل�ستدعي ،عم ًال بالقاعدة العامة ،وال
139
يركن اىل املتداول وال اىل ال�شائع كدليل عليها.»)...( ،
«ومبا ان اقوال امل�ستدعي ان املفت�ش الرتبوي الدكتور احمد ال�صمد قام بجولة وا�سعة �شملت
مدراء مدار�س عكار طالب ًا اليهم العمل كماكينة انتخابية واالقرتاع مل�صلحة ن�سيبه املطعون يف

 )137وقد جاء يف حيثيات هذا القرار:

“Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles

L. 52-12 et L.52-4 du code électoral, rendus applicables à l’élection présidentielle par le paragraphe II de

l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962, le compte de campagne retrace l’ensemble des dépenses engagées
ou effectuées en vue de l’élection par le candidat ou pour son compte pendant l’année précédant le premier

jour du mois de l’élection; que la date à laquelle le candidat a déclaré sa candidature n’est pas de nature
”à priver de leur éventuel caractère électoral les dépenses intervenues antérieurement à cette déclaration.

 )138قرار رقم  16تاريخ ( ،2009/11/25ح�سن يعقوب/عقاب �صقر)
 )139قرار رقم  28تاريخ ( ،2009/11/25اليا�س �سكاف/نقوال فتو�ش)
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�صحة نيابته قد وردت وظلت اي�ض ًا جمردة من اي اثبات .هذا ف�ض ًال عن ان اجلولة التي �شملت
كل مدراء املدار�س ـ ـ كما يقول ـ ـ يف الق�ضاء ي�سهل ك�شفها ومواجهتها يف الوقت املنا�سب ،فتبقى
140
تلك اجلولة ،على فر�ض ثبوت ح�صولها ،دون ت�أثري حا�سم يف نتيجة االنتخاب».
«ومبا ا ّنه بالن�سبة اىل ما يدعيه امل�ستدعي جلهة التهديد بالقتل والر�شوة التي رافقت عملية
االقرتاع والتي قدم امل�ستدعي ت�أييد ًا لها بع�ض االفادات اخلطية ،فانّ من ال�صعب الركون اليها
النها على افرتا�ض �صحتها فا ّنها ال تخرج عن كونها حوادث افرادية متفرقة مل يثبت �أ ّنه كان لها
ت�أثري حا�سم على النتيجة ،او يف االقل على ان ثمة �صلة �سببية مبا�شرة بينها وبني تلك النتيجة،
141
خ�صو�ص ًا مبورد الفارق املريح يف اال�صوات والذي بلغ � /5877/صوتا ل�صالح امل�ستدعى �ضده».

ـ موقف املجل�س الد�ستوري من املخالفات املرتكبة من و�سائل االعالم والتجاوزات يف
ال�سياق االعالمي واالعالين
لقد ع ّرف املجل�س الد�ستوري احلملة االنتخابية على �ضوء �أحكام املادة  68من قانون
االنتخاب رقم  ،2008/25وحدد املعايري والأطر التي يجب ان تندرج �ضمنها احلملة
االنتخابية كي تعترب �سليمة كما يلي:
«ومبا ا ّنه يفرت�ض يف تطبيق احكام املادة  68من قانون االنتخاب التمييز الوا�ضح بني احلمالت
االنتخابية التي تندرج �ضمن طبيعة التناف�س االنتخابي امل�شروع الذي هو نزاعي وتناف�سي ويتيح
للناخبني امكانية حما�سبة املر�شحني على �أقوالهم ومواقفهم وبراجمهم وبني الت�شهري والقدح
والذم والتجريح واثارة النعرات الطائفية واملذهبية والعرقية وحتريف املعلومات او تزييفها،
142
(»)...

اال انّ املجل�س مل يرتب نتائج ملج ّرد ح�صول املخالفات والتجاوزات ،بل حدّد �شروط ًا لرتتيب
نتائج عليها فجاءت مقاربته واقعية وعملية بالن�سبة اىل االنتخاب املطعون يف �صحته.
فذهب اجتهاده اىل عدم االعتداد باحلمالت املغر�ضة اذا كانت ال ت�ؤدي اىل الث�أثري على
ارادة الناخب .وبالتايل ال ي�أخذ املجل�س بهذه احلمالت اذا كانت متبادلة واذا كان من
املمكن الرد عليها �ضمن مت�سع من الوقت:
 )140قرار رقم  15تاريخ ( ،2000/12/8قا�سم عبد العزيز/جهاد ال�صمد)
 )141قرار رقم  17تاريخ ( ،2000/12/8خمايل الدب�س/يو�سف املعلوف)
 )142قرار رقم  15تاريخ  ،2009/11/25ـ(�سركي�س �سركي�س/نبيل نقوال)
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«ومبا �أن اجتهاد املجل�س الد�ستوري د�أب اىل رف�ض االعتداد باحلمالت املغر�ضة اذا كانت
متبادلة واذا كان من املمكن الرد عليها �ضمن مت�سع من الوقت وجمابهتها ،ولي�س بالتايل من
�ش�أنها ان ت�ؤثر على ارادة الناخب،
ومبا �أن امل�ستدعي مل يثبت اية خمالفة اعالمية طالته �شخ�صي ًا كما انه مل يتقدم ب�أية �شكوى بهذا
143
ال�ش�أن لدى الهيئة امل�شرفة على االنتخابات وبالتايل يقت�ضي رد اقواله لهذه اجلهة»)...( ،

كما �أ ّنه فر�ض على امل�ستدعي اثبات �أن املخالفة االعالمية طالته �شخ�صي ًا حتى يف حال �سبق
144
وتقدم ب�شكوى بخ�صو�صها لدى الهيئة امل�شرفة على االنتخابات.
وح�صر املجل�س امل�س�ؤوولية الناجتة عن خمالفة االحكام القانونية املتعلقة باحلملة
االنتخابية بو�سائل االعالم دون املرجع ال�سيا�سي الذي قد يكون وراء هذا اخلرق ،مرتكز ًا
على �أحكام قانون االنتخاب ،ومل يرتب عليها نتيجة �إذا مل يثبت ان للمطعون ب�صحة نيابته
145
عالقة م�سلكية او رقابة ادارية على تلك الو�سائل او جم ّرد توجيه.
وقد ورد بهذا اخل�صو�ص:
«ومبا �أ ّنه ف�ض ًال عما تقدم فان قانون االنتخاب يف ما يتعلق باحلملة االعالمية رتب جزء ًا من
امل�س�ؤوولية على و�سائل االعالم نتيجة املخالفات املرتكبة ومل يرتب جزء ًا من امل�س�ؤولية على
146
املرجع ال�سيا�سي او غريه»)...( ،

ـ نقل القيود والت�أثري على نتيجة االنتخاب
لقد عمد املجل�س الد�ستوري اىل اجراء حتقيق دقيق يف عملية نقل النفو�س يف العام ،2009
وبخا�صة يف زحله حيث تبينّ له ان عدد املنقول قيد نفو�سهم جرى وفق القانون وبلغ 694
�شخ�ص ًا من مذاهب خمتلفة ولي�س  15,918كما كان ادعى الطاعن 147 .وقد ذهب اجتهاده
اىل عدم اعتبار نقل القيود من دائرة انتخابية اىل �أخرى خمالفا للقانون ،اال اذا كان لذلك
ت�أثري ًا على نتيجة االنتخاب النهائية:
 )143قرار رقم  15تاريخ �( ،2009/11/25سركي�س �سركي�س/نبيل نقوال)
 )144قرار رقم  16تاريخ ( ،2009/11/25ح�سن يعقوب/عقاب �صقر)
 )145قرار رقم  22تاريخ ( ،2009/11/25غ�سان اال�شقر�/سامي اجلم ّيل)
 )146قرار رقم  15تاريخ �( ،2009/11/25سركي�س �سركي�س/نبيل نقوال)
 )147قرار رقم  16تاريخ ( ،2009/11/25ح�سن يعقوب/عقاب �صقر)
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«ومبا �أنه على فر�ض كانت الزيادة هذه جاءت كلها نتيجة نقل قيود ب�صورة غري قانونية ،وذلك
جمرد افرتا�ض ،و ّمت ح�سم هذه الزيادة من النتيجة ،فال يكون من ت�أثري لها يف نتيجة االنتخاب
ً 148
النهائية ذلك ان الفارق يف اال�صوات بني الفائز واخلا�سر بلغ � 3012صوتا».

و�أي�ض ًا يف املعنى عينه:

«مما ّ
يدل ان الناخبني امل�ضافني على اللوائح والبالغ عددهم الف ًا وخم�سة ناخب ال ت�أثري لهم يف
149
ح�سم النتيجة مل�صلحة املطعون �ضده على افرتا�ض اقرتاعهم مل�صلحته»)...( ،

ـ عالمة التعريف (او العالمة الفارقة)
لقد ع ّرف املجل�س الد�ستوري عالمة التعريف املبطلة يف قراره رقم  ،2009/15كما اعتمد
م�صطلح «العالمة الفارقة» يف قراره  ،2009/25ف�صحح يف انتخابات  2009نتائج دائرة
املنت ب�سبب خط�أ ارتكبته جلنة القيد جلهة التذرع بالعالمة الفارقة .وقد جاء عنه بهذا
اخل�صو�ص:

و�أي�ض ًا:

«ومبا انّ ا�ضافة ا�سم النائب بقرادونيان على بع�ض اوراق االقرتاع ال ي�شكل عالمة تعريف مبطلة،
اذ ان عالمة التعريف املبطلة هي تلك التي يثبت اللجوء اليها ب�شكل منظم يف �سبيل خرق مبد�أ
�سر ّية االقرتاع واذا كانت االوراق حم�ضّ رة ومقدّمة للناخبني ب�شكل يخرج عن الت�شكيلة العادية
ال�سماء املر�شحني وي�سمح بالتايل معرفة ه�ؤالء الناخبني وما اذا كانوا اقرتعوا ل�صالح ّ
مر�شح
دون �آخر وهذا ال ينطبق على االوراق املثار مو�ضوعها من قبل امل�ستدعي ،وبخا�صة �أنّ اغوب
150
بقرادونيان مر�شح يف دائرة املنت ال�شمايل فاز بالتزكية»)...( ،
«ال يجوز اعتبار ا�سم �آغوب بقرادونيان يف اوراق االنتخاب عالمة فارقة كونه مر�شح ًا يف دائرة
املنت ال�شمايل ،وان كان قد فاز بالتزكية ،وبخا�صة انّ عدد االوراق التي ورد ا�سمه فيها كبري ًا،
151
والعالمة الفارقة ال تكون يف مثل هذا العدد من االوراق».

 )148قرار رقم  14تاريخ ( ،2009/11/25نقوال �صحناوي/مي�شال فرعون)
 )149قرار رقم  21تاريخ ( ،2009/11/25عدنان عرقجي/نهاد امل�شنوق)
 )150قرار رقم  15تاريخ �( ،2009/11/25سركي�س �سركي�س/نبيل نقوال)
 )151قرار رقم  25تاريخ ( ،2009/11/25غ�سان رحباين/مي�شال امل ّر)
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ـ حتديد نطاق مهام اخت�صا�ص جلنة القيد العليا

لقد اعترب املجل�س ان جلنة القيد العليا لي�ست مرجع ًا ا�ستئنافي ًا للجان القيد العادية يف
ما يخت�ص باالعمال املتعلقة بنتائج االنتخابات اذ ال يعود لها اعادة النظر بقرارات هذه
اللجان بهذا اخل�صو�ص .وقد ورد:
«وباال�ضافة اىل ذلك ،وتف�سري ًا لنية امل�شرتع ،يرى املجل�س ان املادة  24الفقرة «�أ» قد �أناطت
�صراحة بلجان القيد العليا النظر يف طلبات ا�ستئناف قرارات جلان القيد العائدة لت�صحيح
القوائم االنتخابية ،ومل يلحظ امل�شرتع هذا االخت�صا�ص بالن�سبة اىل نتائج االنتخابات
152
النيابية».

ـ مبد�أ توزيع املقاعد النيابية على �أ�سا�س طائفي
يف ق�ضية الطعن يف �صحة انتخاب النائب ابراهام دده يان ،كان مناف�سه اخلا�سر �أدىل
ب�أن النائب دده يان هو ارمني اجنيلي وبالتايل ال ميكنه الرت�شح عن املقعد االجنيلي ،بل
كان عليه ان يرت�شح عن مقعد االقليات .ر ّد املجل�س هذه املراجعة يف قراره رقم 1997/14
معترب ًا انّ توزيع املقاعد النيابية يتم «على ا�سا�س انتماء اللبنانيني اىل طوائف يت�ش ّكل منها
املجتمع اللبناين ،ولي�س على �أ�سا�س �آخر ،وذلك اىل حني جتاوز جميع الأو�ضاع الطائفية
153
الراهنة».

ـ الت�صويت عرب املعزل
اعترب املجل�س الد�ستوري يف قرارات �صادرة عام  ،1997يف �سياق ما ا�ستق ّر عليه اجتهاد
املجل�س الد�ستوري الفرن�سي ،انّ الت�صويت عرب املعزل لي�س الزامي ًا ،وال ي�شكل خمالفة يعت ّد
بها البطال االنتخاب ،طاملا ان املقرتع اختار مبلء ارادته عدم العبور باملعزل للت�صويت،

 )152قرار رقم  5تاريخ ( ،2002/11/4مرينا امل ّر/كربيال امل ّر)
 )153قرار رقم  14تاريخ ( ،1997/5/17انطونيو�س �سعد واميل �شحادة/ابراهام دده يان)
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طاملا ا ّنه مل يخ�ضع الي اكراه او �ضغط.

154

اال ان هذا االجتهاد مل يعد ينطبق يف ر�أينا يف ظل �صراحة �أحكام املواد و 87و 88و 90من
قانون االنتخاب رقم  2008/25التي �أوجبت على املقرتع �أن يتوجه الزامي ًا وراء املعزل
ليختار ا�سماء املر�شحني الذين يريد انتخابهم حتت طائلة منعه من االقرتاع .باال�ضافة اىل
�أحكام املادة  85من القانون عينه التي ن�صت �أي�ض ًا على الزامية وجود املعزل حتت طائلة
بطالن العملية االنتخابية .علم ًا ان الظروف واالجواء التي ترافق االنتخابات يف فرن�سا ال
تتوفر بال�ضرورة يف االنتخابات التي جتري يف لبنان حيث و�سائل ال�ضغط على الناخبني
وعملية �شراء اال�صوات منت�شرة وغالب ًا ما تكون م�شروطة بعدم جلوء املقرتع اىل املعزل،
مما ي�ستلزم االقرتاع وراء املعزل كي يت�سنى للمقرتع اختيار ممثليه بحرية تامة ومن دون
مراقب.

ـ اجلهة ال�صاحلة لتقدمي املوظف ا�ستقالته واخت�صا�ص كل من �سلطة التعيني و�سلطة
الو�صاية
ت�ساهل اجتهاد املجل�س جلهة �شكلية تقدمي املوظف ال�ستقالته ،فاعترب ان كل من �سلطة
التعيني و�سلطة الو�صاية بالن�سبة اىل امل�ؤ�س�سات العامة واالدارة التي ينت�سب اليها املوظف
او �صاحب احلق يف الرت�شيح تعترب جهة خمت�صة ي�صح تقدمي اال�ستقالة اليها.
)154قرار رقم  5تاريخ ( ،1997/5/17البري خميرب/راجي ابو حيدر) ،حيث برر املجل�س الد�ستوري موقفه هذا
حيال عدم الزامية الت�صويت عرب املعزل كما يلي:
«وحيث انّ امل�شرتع و�ضع يف قانون االنتخاب و�سائل متعددة يف متناول الناخب لإحاطة ح ّريته يف اختيار
ممثلية من املر�شحني بال�سرية التامة ،وان ابرز تلك الو�سائل ايجاد معزل يف كل قلم اقرتاع حيث يتاح للناخب
ممار�سة حرية االختيار يف من�أى عن �أي عامل من عوامل الت�أثري اخلارجي .وحيث ان املعزل قد اقيم يف كل
قلم حفاظ ًا على ال�سرية ،اال انّ هذه ال�سرية امنا هي ل�ضمانة �سالمة االرادة من االنحراف عن جادة االختيار
احلر من جراء عوامل ال�ضغط راالكراه ،وان هذه احلرية تتعلق بالأ�صل بالعامل ال�شخ�صي وتت�سم بالطابع
الذاتي للناخب .و�سند ًا لذلك من كانت لديه املناعة الكافية والكفيلة مبقاومة ال�ضغط واالكراه وعدم الر�ضوخ
لهما ،وميتلك بالتايل القدرة على ممار�سة اختياره مبلء حريته انطالق ًا من قناعته الذاتية فال يكون اقرتاعه
م�شوب ًا ب�أي عيب �إن هو عزف طوع ًا عن دخول املعزل وادىل ب�صوته يف �صندوق االقرتاع وفق اال�صول املتبعة
لهذه الناحية.
وحيث ا ّنه قد يروق لفريق من الناخبني او لأحدهم اال يخفي ميله اىل مر�شح معني فال عيب ي�شوب اقرتاعه
�إن هو مل يخف هذا امليل ،فيديل ب�صوته جهار ًا دون الدخول عرب املعزل.
وحيث ا ّنه ،لكي يكون االقرتاع م�شوب ًا بعيب مف�سد لعملية االختيار ،يجب ان يكون املانع الذي حمل الناخب على
عدم الدخول اىل املعزل وليد �ضغط واكراه ،مما يحمله على انتخاب من ال يريد انتخاب فيما لو خال اىل نف�سه
يف املعزل وحت�صّ ن بال�سرية فيه ،االمر الذي مل يقم عليه اي دليل او قرينة».
ويف املعنى عينه :قرار رقم  15تاريخ ( 2000/12/8قا�سم عبد العزيز/جهاد ال�صمد)
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«وحيث ا ّنه ،يف ق�ضاء االنتخاب ،تعترب �سلطة التعيني و�سلطة الو�صاية بالن�سبة اىل امل�ؤ�س�سات
العامة واالدارة التي ينت�سب اليها املوظف او �صاحب احلق يف الرت�شيح جهات خمت�صة ي�صح
تقدمي اال�ستقالة اليها ،اذ ان اال�ستقالة هي التعبري عن النية واالرادة ملمار�سة حق الرت�شيح،
ويكفي ان تقدم اىل �أي من املراجع املذكورة �أعاله لكي تتحقق الغاية منها ،وان كان يقت�ضي يف
155
احلاالت العادية تقدمي اال�ستقالة اىل االدارة املخت�صة التي يعمل فيها �صاحب ال�ش�أن».

ـ عدم اعتبار الت�أخري يف اعالن النتائج �أمر ًا غري عادي ًا
لقد ورد عن املجل�س يف هذا اخل�صو�ص:
«الت�أخري يف اعالن نتائج االنتخابات من  1996/9/15اىل  17منه ال يعترب �أمر ًا غري عادي من
�ش�أنه ابطال هذه النتائج ،وذلك بالنظر اىل ال�صعوبات التي ترافق عادة عمليات فرز اال�صوات
وجمعها التي تتم بالطريقة اليدوية ،وطاملا �أنه مل يثبت ان هذا الت�أخري كان مق�صود ًا بغر�ض
156
التالعب بنتائج االنتخاب».

)155قرار رقم  15تاريخ ( ،1997/5/17ع�صام نعمان/خالد �صعب) ،و�أي�ض ًا :قرار رقم  16تاريخ ،1997/5/17
(حممد �صادق/علي اخلليل)
)156قرار رقم  19تاريخ ( ،1997/5/17روبري غامن/هرني �شديد) ،و�أي�ض ًا :قرار رقم  9تاريخ ،2000/12/8
(كميل زياده/فار�س بويز)
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خام�سا  -املبادئ واملعايري العامة املعتمدة يف الطعن يف
د�ستورية القوانني
�سوف نتناول املبادئ واملعايري العامة التي ك ّر�سها املجل�س الد�ستوري يف اجتهاده املتعلق
بالطعون الد�ستورية ب�شكل مقت�ضب ،اذ ان الهدف من هذا الدليل هو الرتكيز على دوره
كقا�ضي انتخاب .بالتايل �سوف نعر�ض بايجاز يف الف�صل االول من هذا الق�سم املبادئ
واملعايري العامة التي ر�سمت �أطر اخت�صا�ص املجل�س الد�ستوري يف ما يتعلق مبراقبة
د�ستورية القوانني ( )1ويف الف�صل الثاين املبادئ العامة املو�ضوعية املتعلقة ب�شكل رئي�سي
بعالقة ال�سلطات يف ما بينها وبتكري�س احلريات العامة واحلقوق اال�سا�سية ذات القيمة
الد�ستورية (.)2

 )1ر�سم اطار اخت�صا�ص املجل�س يف ما يتعلق بالرقابة على د�ستورية القوانني
لقد ر�سم املجل�س الد�ستوري اطار اخت�صا�صه يف معر�ض رقابته على د�ستورية القوانني،
واجته اىل تو�سيع هذه ال�صالحيات .فاعترب انّ �صالحيته «ت�أخذ مداها كام ًال» بحيث تتخطى
حدود مراجعة الطعن كما حددتها اجلهة الطاعنة ،في�ضع املجل�س يده على القانون املطعون
فيه بكامله .كما ان املجل�س اعتمد مبد�أ «الكتلة الد�ستورية» le bloc de constitutionnalité
املعتمد من نظريه الفرن�سي بحيث ال ت�شمل رقابته �أحكام الد�ستور فقط بل متتد اي�ض ًا
اىل مقدمة الد�ستور واحلقوق واحلريات اال�سا�سية التي ت�ضمنتها ،واىل االعالن العاملي
حلقوق االن�سان واملواثيق الدولية املعطوف عليها �صراحة يف مقدمة الد�ستور .كما اعترب
املجل�س ان اخت�صا�صه ال يقت�صر على مراقبة مدى انطباق �أحكام القانون املطعون به على
الد�ستور ،بل ميتد اىل النظر يف �أ�صول الت�شريع املن�صو�ص عليها يف الد�ستور .وقد �أق ّر
املجل�س �صالحياته يف ابداء التحفظات التف�سريية ( )Réserves d’interprétationالتي
يتعني لل�سلطات العامة التقيد بها يف مراحل تطبيق وتنفيذ القانون ،كما �أ ّكد ان حق تقدير
امل�صلحة العليا يدخل �ضمن رقابته .وقرر انه ال يعود للمجل�س الد�ستوري النظر يف مالءمة
أهم احليثيات
الت�شريع بل تقت�صر �صالحيته على مراقبته لد�ستوريته .ون�ستعر�ض يف ما يلي � ّ
التي حدّدت �أطر اخت�صا�ص املجل�س لدى ممار�سة رقابته على د�ستورية القوانني:
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�أ) �صالحية املجل�س ال�شاملة لرقابة القانون املطعون فيه
لقد �أقر املجل�س الد�ستوري ان �صالحيته للنظر يف د�ستورية القوانني تتجاوز حدود مراجعة
الطعن بحيث ت�أخذ مداها كام ًال ومتتد اىل النظر يف د�ستورية القانون املطعون فيه برمته،
مبجرد تقدمي املراجعة لديه وفق ًا لال�صول وت�سجيلها يف قلمه ،وقد ورد يف هذا اخل�صو�ص:
«ومبا ان املجل�س الد�ستوري ،مبقت�ضى املادة  19من الد�ستور ومبوجب قانون ان�شائه (القانون
 )93/250يتوىل الرقابة على د�ستورية القوانني بنا ًء على املراجعات التي ترفع اليه من املراجع
املحددة ح�صر ًا يف الد�ستور.
ومبا �أ ّنه اذا كان ال يعود للمجل�س الد�ستوري اذن حق اجراء الرقابة عفو ًا او من تلقاء ذاته ،على
مطابقة القوانني التي ي�س ّنها جمل�س النواب ،على �أحكام الد�ستور ،ف�إنّ هذه ال�صالحية ت�أخذ
مداها الكامل ،وتطلق يده يف اجراء هذه الرقابة على القانون برمّته مبجرد تقدمي املراجعة،
وفق ًا للأ�صول وت�سجيلها يف قلم املجل�س ،دون ان يكون مق ّيد ًا مبطالب م�ستدعي الطعن ،وهذا ما
جرى عليه اجتهاد املجل�س.
ومبا �أنه ال ي�سع املجل�س �أثناء نظره يف مدى مطابقة قانون ما على الد�ستور ،ان يتجاهل ن�ص ًا
خمالف ًا للد�ستور ،ولو مل يكن حمل طعن من قبل امل�ستدعي ،دون ان ي�ضعه مو�ضع رقابته،
157
وابطاله ،اذا اقت�ضى االمر ،يف حال اعتباره خمالف ًا للقانون».
ب) مبد�أ «الكتلة الد�ستورية» ()Le bloc de constitutionnalité

لقد اعتمد املجل�س الد�ستوري اللبناين يف اجتهادات عديدة وم�ستقرة ،على غرار نظريه
الفرن�سي ،مبد�أ «الكتلة الد�ستورية»  ،le bloc de constitutionnalitéبحيث �أكد على �أن
مقدمة الد�ستور ،كما واالعالن العاملي حلقوق االن�سان واملواثيق الدولية املعطوف عليها
�صراحة يف مقدمة الد�ستور ،ت�ؤلف مع هذه املقدمة والد�ستور جزء ًا ال يتجز�أ وتتمتع مع ًا
بالقوة الد�ستورية 158 .فيمتد بذلك اطار اخت�صا�ص املجل�س الد�ستوري اىل احلريات العامة
واحلقوق اال�سا�سية املكر�سة يف مقدمة الد�ستور او يف املواثيق الدولية املذكورة �صراحة يف
مقدمة الد�ستور ،والتي و�صفها باملبادئ ذات القيمة الد�ستورية .كما �أك ّد املجل�س وجوب
 )157قرار رقم  2تاريخ  ،1999/11/24و�أي�ض ًا يف املعنى عينه :قرار رقم  4تاريخ 2001/9/29
 )158قرار رقم  2تاريخ 2001/5/10
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تطبيق املبادئ الد�ستورية العامة يف غياب ن�ص د�ستوري �صريح .و�أق ّر انّ للت�شريعات
الد�ستورية مفعول �آين تطبق وتنفذ فور �صدورها 159 .ونورد يف ما يلي �أهم احليثيات املتعلقة
بهذا اخل�صو�ص:
«ان مقدمة الد�ستور تعترب جزء ًا ال يتجز�أ منه»

160

«ومبا �أنّ املبادئ الواردة يف مقدمة الد�ستور تعترب جزء ًا ال يتجز�أ منه وتتمتع بقيمة د�ستورية
161
�ش�أنها يف ذلك �ش�أن �أحكام الد�ستور نف�سها».
«ومبا �أ ّنه �إذا كان يعود للم�شرتع ان يلغي قانون ًا او ان يعدل �أحكام هذا القانون دون �أن ي�شكل ذلك
خمالفة للد�ستور او ان يقع حتت رقابة املجل�س الد�ستوري اال ان االمر يختلف عندما مي�س ذلك،
162
حرية او حق ًا من احلقوق ذات القيمة الد�ستورية».

وعلى العك�س ،فقد اعترب املجل�س ان ال قيمة د�ستورية لوثيقة الوفاق الوطني ما مل تُدرج
163
ن�صو�صها يف منت الد�ستور او يف مقدمته.

ج) االخت�صا�ص للنظر يف �أ�صول الت�شريع املن�صو�ص عليها يف الد�ستور
لقد �أقر املجل�س الد�ستوري ان رقابته ال تقت�صر على م�ضمون الن�ص الت�شريعي وانطباقه
على الد�ستور و�سائر القواعد واملبادئ الد�ستورية ،بل ت�شمل اي�ض ًا النظر يف العيوب التي قد
ت�شوب �أ�صول الت�شريع املتبع ل�سن القانون املطعون فيه:
«مبا انه يعود للمجل�س الد�ستوري ان ينظر مبعر�ض �أعمال رقابته على د�ستورية اي ن�ص ت�شريعي
مطعون فيه لديه ،فيما لو كان اقرار هذا الن�ص قد ّمت وفق ًا الحكام الد�ستور ،اي �أن ينظر يف
عيوب عدم الد�ستورية التي قد ت�شوب ا�صول الت�شريع املن�صو�ص عنها يف الد�ستور او املك ّر�سة
يف القواعد العامة اال�سا�سية الواردة يف مقدمته او يف متنه ،او يف املبادئ العامة ذات القيمة
الد�ستورية ،وان ال تكون رقابته مقت�صرة على م�ضمون الن�ص الت�شريعي املطعون فيه وانطباقه
 )159قرار رقم  1تاريخ 2001/5/10
 )160قرار رقم  4تاريخ 1996/8/7
 )161القراران رقم  1و  2تاريخ 1997/9/12
)162قرار رقم  1تاريخ  1999/11/23و�أي�ض ًا يف املعنى عينه :القرار رقم  1تاريخ  2000/2/1والقرار رقم 5
تاريخ 2000/6/27
 )163قرار رقم  2تاريخ 2002/7/3
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على الد�ستور و�سائر القواعد واملبادئ الد�ستورية اعاله»)...( ،

د)

164

التح ّفظات التف�سريية ()Réserves d’interprétation

ت�شكل تقنية التحفظات التف�سريية و�سيلة ت�سمح للمجل�س الد�ستوري ب�أن يعتمد القانون
املطعون بد�ستوريته ويعتربه غري خمالف لأحكام الد�ستور ،ب�شرط ان ُيف�سّ ر بالطريقة
التي يب ّينها املجل�س .وتقرتن هكذا حتفظات تف�سريية بالطابع الآمر جتاه �سائر ال�سلطات
الد�ستورية واالدارية ،مما ي�ستتبع التقيد بها لدى تطبيق وتنفيذ القانون املعني بهذه
التحفظات ،مع ا�ستبعاد تف�سريات �أخرى للقانون غري تلك التي �أبداها املجل�س .وقد تبنى
املجل�س الد�ستوري اللبناين تقنية التحفظات التف�سريية امللزمة يف القرار رقم ،2002/3
على غرار نظريه الفرن�سي ،وذلك بالرغم من غياب ن�ص قانوين �صريح يوليه هكذا
اخت�صا�ص:
«ومبا ان رد الطعن لعدم خمالفته الد�ستور او القواعد ذات القيمة الد�ستورية ال يعني انه
ميتنع على املجل�س الد�ستوري ان يح�صّ ن القانون املطعون فيه بتحفظات تف�سريية Réserves
امل�سلم به يف اجتهاد
 d’interprétationيتعينّ التق ّيد بها يف مراحل تطبيقه وتنفيذه ،اذ ا ّنه من
ّ
الق�ضاء الد�ستوري انّ للمجل�س الد�ستوري يف احلاالت التي يرد فيها الطعن ويق�ضي بد�ستورية
القانون ان يف�سّ ر القانون املطعون فيه على النحو الذي يجعله اكرث اتفاق ًا مع �أحكام الد�ستور
165
(»)...

هـ) تقدير الظروف اال�ستثنائية وامل�صلحة العليا وخ�ضوعهما لرقابة املجل�س
الد�ستوري
لقد حدد املجل�س مفهوم اال�ستثناء الذي يجيز للم�شرتع� ،ضمن حدود معينة ،ان يخرج عن
�أحكام الد�ستور .كما �أ ّكد على ان تقدير الظروف اال�ستثنائية يبقى خا�ضع ًا لرقابته:
«ومبا انه يف الظروف اال�ستثنائية ،الناجمة عن حدوث امور غري متوقعة ،تتولد �شرعية ا�ستثنائية

 )164قرار رقم  4تاريخ 2001/9/29
 )165قرار رقم  3تاريخ 2002/7/15
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يجوز فيها للم�شرتع� ،ضمن حدود معينة ،ان يخرج عن �أحكام الد�ستور واملبادئ الد�ستورية او
القواعد ذات القيمة الد�ستورية ،وذلك حفاظ ًا على االنتظام العام ،وا�ستمرارية عمل املرافق
العامة ،و�صون ًا مل�صالح البالد العليا ،)...( ،واذا كان للم�شرتع ان يقدر وجود ظروف ا�ستثنائية
ت�ستدعي �سنّ قوانني ال ت�أتلف و�أحكام الد�ستور ،يف حدود املدة ايل ت�ستوجبها هذه الظروف ،ف�إنّ
166
ممار�سته هذا احلق تبقى خا�ضعة لرقابة املجل�س الد�ستوري»)...( ،

و�أي�ض ًا:
«ومبا �أنه اذا كان يعود للم�شرتع ان يقدر وجود ظروف ا�ستثنائية ت�ستدعي منه �سنّ قوانني ال
تتوافق واحكام الد�ستور ،يف حدود املدة التي ت�ستوجبها هذه الظروف ،فان ممار�سته لهذا احلق
167
يبقى خا�ضع ًا لرقابة املجل�س الد�ستوري».

وقد ك ّر�س املجل�س الد�ستوري م�ؤخر ًا يف قراره رقم  2014/7يف معر�ض البت يف د�ستورية
قانون متديد والية جمل�س النواب ،نظرية الظروف اال�ستثنائية ،فع ّرفها وحدّد �شروطها
كالآتي:
«ومبا �أنّ الظروف اال�ستثنائية هي ظروف �شاذة خارقة تهدد ال�سالمة العامة والأمن والنظام
العام يف البالد ،ومن �ش�أنها رمبا ان تعر�ض كيان الأمة للزوال،
ومبا �أن الظروف اال�ستثنائية تن�ش�أ بفعل الظروف اال�ستثنائية �شرعية ا�ستثنائية غري من�صو�ص
عليها حتل حمل ال�شرعية العادية ،ما دامت هناك ظروف ا�ستثنائية،
ومبا �أن الظروف اال�ستثنائية تقت�ضي اتخاذ اجراءات ا�ستثنائية بغية احلفاظ على االنتظام العام
الذي له قيمة د�ستورية،
ومبا انه يف الظروف اال�ستثنائية ،الناجمة عن �أحداث خطرية جد ًا وغري متوقعة ،يجوز للم�شرتع،
�ضمن حدود معينة ،ان يخرج عن �أحكام الد�ستور واملبادئ الد�ستورية او القواعد ذات القيمة
الد�ستورية ،وذلك حفاظ ًا على االنتظام العام وا�ستمرارية املرافق العامة ،و�صون ًا مل�صالح البالد
العليا».

كما تطرق املجل�س الد�ستوري اىل مفهوم اال�ستثناء يف قراره رقم  ،168 2014/3معترب ًا
ان املباراة املح�صورة واعفاء املتقدمني اليها من بع�ض ال�شروط ي�شكالن ا�ستثنا ًء وان مل
 )166القرار رقم  2012/2املذكور �آنف ًا
 )167قرار رقم  1تاريخ  ،1997/9/12و�أي�ض ًا :قرار رقم  1تاريخ 2003/11/21
)168قرار رقم  3تاريخ  2014/6/3املتعلق بالقانون رقم  2014/290ال�صادر بتاريخ ( 2014/5/7تثبيت كتاب
العدل بعد اجراء مباراة حم�صورة)
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ين�ص القانون املطعون فيه عليه �صراح ًة ،واعترب بالتايل اال�ستثناء املتمثل بح�صر املباراة
با�شخا�ص حمددين خمالف ًا للد�ستور ،اذ �أنّ «اال�ستثناء ال تربره �سوى امل�صلحة العامة».
وانتهى القرار اىل ابطال بع�ض مواد هذا القانون على هذا اال�سا�س.
وذهب اجتهاد املجل�س الد�ستوري اىل اعتبار �أن تقدير امل�صلحة العليا من قبل امل�شرتع
اللبناين يخ�ضع لرقابته ،و«انه يعود لهذا املجل�س ان ينظر يف توافر مثل هذه امل�صلحة يف
169
�ضوء �أهداف الت�شريع الذي ميار�س رقابته عليه للتحقق من د�ستوريته».

و) عدم النظر يف مالءمة الت�شريع
اعترب املجل�س ان النظر يف مالءمة الت�شريع ال يدخل �ضمن اطار رقابته ،م�ستند ًا بذلك اىل
االجتهادات العربية واالجتهاد الفرن�سي الثابت بهذا اخل�صو�ص .وان موقفه هذا يتفق مع
النظرية الآيلة اىل اعتبار ان العمل الت�شريعي يهدف دوم ًا اىل حتقيق امل�صلحة العامة ،وانه
ال يعود بالتايل للق�ضاء ان يتعدى على وظيفة امل�شرتع لدى تقديره لهذه امل�صلحة العامة.
فيق ّرر املجل�س يف هذا ال�سياق انّ «االعتبارات التي تدعو امل�شرتع اىل الت�شريع لتحقيق او
مواكبة هذه االهداف يفرت�ض �أن تكون دوم ًا حمققة لل�صالح العام ،L’intérêt général
وانّ املجل�س الد�ستوري ال ي�سعه اعمال رقابته على هذه االعتبارات التي متلي الت�شريع على
امل�شرع ،وذلك لأن الق�ضاء الد�ستوري ال ينظر يف مالءمة الت�شريع بل يف د�ستوريته ،وهذا
ما يعرب عنه باجتهادات د�ستورية عربية «ان الرقابة الق�ضائية على د�ستورية الت�شريعات ال
170
متتد اىل مالءمة ا�صدارها» وباجتهادات د�ستورية فرن�سية ثابتة (»)...
وقد �أ ّكد املجل�س يف قراره الأخري رقم  2014/6املذكور �آنف ًا واملتعلق بقانون االيجارات على
موقفه هذا معترب ًا ا ّنه لي�س من �صالحية املجل�س النظر يف مالءمة الت�شريع:
«ومبا انّ تنظيم هذه العالقة هو من �صالحيات ال�سلطة الت�شريعية ويعود لها حق التقدير ،ولي�س
من �صالحية الق�ضاء الد�ستوري النظر يف املالءمة ،غري ا ّنه من غري اجلائز للم�شرتع ان يتجاوز
ال�ضمانات التي ن�ص عليها الد�ستور ،وتبقى القوانني خا�ضعة لرقابة الق�ضاء الد�ستوري من �أجل
171
احلفاظ على هذه ال�ضمانات»)...( ،
 )169قرار رقم  2تاريخ 2001/5/10
 )170قرار رقم  4تاريخ 2001/9/29
 )171قرار رقم  6تاريخ 2014/8/6
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 )2املبادئ واملعايري املو�ضوعية
لقد ك ّر�س املجل�س الد�ستوري يف اجتهاده مبادئ عامة ت�شكل مرتكز ًا للقانون الد�ستوري،
ان كان من خالل تف�سريه لأحكام الد�ستور او من خالل تثبيت املبادئ العامة املتعارف
عليها والتي ت�شكل �أ�سا�س ًا للدميوقراطية ،ومن �ضمنها مبد�أ ف�صل ال�سلطات وحتديد اطر
العالقة يف ما بينها .كما �أكد من خالل اجتهاد وفري على �أهمية احلريات العامة واحلقوق
اال�سا�سية ،فك ّر�س املبد�أ الآيل اىل عدم جواز االنتقا�ص من هذه احلريات او احلقوق
اال�سا�سية يف معر�ض �سنّ ت�شريع جديد او تعديل ت�شريع �سابق .وهذه املبادئ العامة تندرج
اذن يف خانتني ا�سا�سيتني :حتديد عالقة ال�سلطات العامة يف ما بينها ور�سم �أطر �صالحيات
كل منها (�أ) ،وتكري�س احلريات واحلقوق اال�سا�سية ذات القيمة الد�ستورية (ب) .و�سوف
نورد من بعدها مبادئ ًا مو�ضوعية خمتلفة (ج).

�أ) حتديد عالقة امل�ؤ�س�سات الد�ستورية يف ما بينها
لقد �أق ّر املجل�س الد�ستوري من خالل اجتهاد م�ستمر �أهمية مبد�أ ف�صل ال�سلطات كركن
�أ�سا�سي للنظام الدميوقراطي ،وحدد يف عدد من قراراته مهام كل من ال�سلطات العامة
ووجوب التزام كل �سلطة حدود �صالحياتها ،بحيث ال تطغى اية �سلطة على �سلطة �أخرى.
كما انه حدد مفهومي التوازن والتعاون بني ال�سلطات .و�أقر مبد�أ االخت�صا�ص ال�شامل ومبد�أ
االخت�صا�ص املحجوز لل�سلطة الت�شريعية كما حدد املوا�ضيع املحفوظة للقانون .وقد كر�س
مبد�أ ا�ستقاللية الق�ضاء يف عدد من قراراته ،املنبثق عن مبد�أ ف�صل ال�سلطات.

ـ مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات العامة
لقد كر�س املجل�س الد�ستوري مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات العامة املنبثق عن مبد�أ �سمو
الد�ستور ،والذي يق�ضي ب�أن متار�س كل �سلطة عامة �أن�ش�أها الد�ستور بنف�سها املهام املوجلة
اليها واخت�صا�صها املحجوز لها يف �أحكامه ،من دون جواز تفوي�ض �سلطة �أخرى يف ممار�سة
هذا االخت�صا�ص ،وقد جاء بهذا اخل�صو�ص:
«ومبا ان طرح ال�س�ؤال الأول مردّه اىل مبد�أ �سمو الد�ستور الذي ينجم عنه ان على كل �سلطة
عامة ان�ش�أها الد�ستور ان متار�س اخت�صا�صها املحجوز لها يف �أحكامه بنف�سها و�أنه ال يجوز
لها �أن تفو�ض �سلطة �أخرى يف ممار�سة هذا االخت�صا�ص اال اذا �سمح الد�ستور بهذا التفوي�ض
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مبوجب ن�ص �صريح ،لأن هذا االخت�صا�ص لي�س امتياز ًا �شخ�صي ًا او حق ًا خا�ص ًا وامنا وظيفة
راعى الد�ستور يف ايالئها اىل كل من ال�سلطات �أهلية ال�سلطة وقدرتها ملمار�ستها وبلوغ غاياتها،
حتى �أن مثل هذا التفوي�ض اذا ح�صل بدون ن�ص د�ستوري ،امنا يكون قد اهدر مبد�أ الف�صل بني
172
ال�سلطات الذي يقيمه الد�ستور من املبادئ اال�سا�سية للدولة»)...( ،

كما طرحت م�س�ألة خمالفة القانون ملبد�أ ف�صل ال�سلطات يف القرار رقم  173 2014/3الذي
�صدر م�ؤخر ًا عن املجل�س الد�ستوري ،والذي اعترب فيه ان اجراء مباراة حم�صورة بعدد
من موظفي وزارة العدل هو قرار جتاوزت فيه ال�سلطة اال�شرتاعية �صالحيات ال�سلطة
االجرائية ،باال�ضافة اىل ا ّنه يدخل يف اطار اال�ستثناء غري املربر .وقد جاء يف هذا القرار:
«ومبا ان تنظيم الوظيفة العامة واملهن يتم بقانون ت�ضعه ال�سلطة اال�شرتاعية ،وتتوىل ال�سلطة
االجرائية و�ضعه مو�ضع التنفيذ،
ومبا �أ ّنه يحق لل�سلطة اال�شرتاعية تعديل القانون الذي �سبق و�أق ّرته� ،شرط عدم خمالفة الد�ستور
واملبادئ ذات القيمة الد�ستورية ،وان يكون مو�ضوع ًا ب�صيغة قواعد عامة»)...( ،

ـ حتديد مفهومي التوازن والتعاون بني ال�سلطات
لقد حدد املجل�س ،يف القرار رقم  2تاريخ  ،2012/12/17الآيل اىل ابطال القانون رقم
 2012/244املتعلق برتقية مفت�شني يف املديرية العامة لالمن العام لتجاوز ال�سلطة
الت�شريعية حدود �صالحياتها ،مفهومي التوازن والتعاون بني ال�سلطات الوارد ذكرهما يف
الفقرة (هـ) من مقدمة الد�ستور:
«ومبا ان التوازن بني ال�سلطات يعني التزام كل �سلطة حدود �صالحياتها وعدم طغيان اية �سلطة
على �سلطة �أخرى،
ومبا �أن التعاون بني ال�سلطات يعني ت�سهيل كل �سلطة عمل ال�سلطة االخرى ،وعدم عرقلة عملها،
وذلك من �أجل انتظام عمل ال�سلطات وتفعيل دورها خدمة لل�صالح العام،
ومبا �أن التعاون بني ال�سلطات ال يعني اندماج ال�سلطات ويجب ان يقف عند حدود الف�صل يف
ما بينها،
ومبا �أن التعاون بني ال�سلطات ال يجوز ان ي�ؤدي اىل حلول �سلطة مكان ال�سلطة الأخرى وممار�سة
 )172قرار رقم  1تاريخ 2002/1/31
 )173القرار رقم  3تاريخ  2014/6/3املذكور �آنف ًا
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�صالحياتها جزئي ًا او كل ّي ًا»)...( ،

ـ مبد�أ االخت�صا�ص املحجوز وحتديد املوا�ضيع املحفوظة للقانون
�أق ّر املجل�س الد�ستوري مبد�أ االخت�صا�ص املحجوز الذي ي�ستتبع ان بع�ض املوا�ضيع املحددة
يف الد�ستور هي حمفوظة للقانون وحمجوزة ملجل�س النواب دون �سواه .مما ي�ؤدي اىل عدم
جواز تفوي�ض هذه ال�صالحيات اىل �سلطة �أخرى بحيث تكون املوا�ضيع املحفوظة حمجوب ًة
عن ال�سلطة التنفيذية  .174مما يعني ا ّنه ال يجوز التفوي�ض من جمل�س النواب اىل جمل�س
الوزراء اال يف املواد القانونية التي ال تدخل يف ال�صالحيات املحفوظة لل�سلطة الت�شريعية
وحدها مبوجب الد�ستور .اال �أن املجل�س اق ّر ،على غرار نظريه املجل�س الد�ستوري الفرن�سي
با ّنه «ال يعترب تخلي ًا تكليف �سواها باملوا�ضيع التنظيمية وبتنفيذ هذه القوانني �ضمن �أطرها
بتف�صيل ما ورد اجما ًال فيها دون اي تعديل فيها او تعطيل لها ،وذلك لأن هذه ال�صالحية
175
التنظيمية والتنفيذية والتطبيقية غري حمفوظة �أ�ص ًال لل�سلطة امل�شرتعة»)...( ،
وقد حدد املجل�س الد�ستوري املوا�ضيع املحفوظة للقانون كالآتي:
«ومبا ان من بني هذه املوا�ضيع التي يعتربها الد�ستور �صراحة يف حمى القانون ويحفظها ح�صر ًا
له ،اجلن�سية (م  )6واحلريات ال�شخ�صية والعامة على �أنواعها (املواد  8و 9و 10و 13و)14
و�شروط تويل الوظيفة العامة و�ضمان حقوق املوظفني العامني (املادة  )12وامللكية اخلا�صة
(املادة  )15وفر�ض ال�ضرائب (املادتان  81و )82و�سواها من املوا�ضيع التي عددها الد�ستور يف
176
بع�ض مواده وجعلها حكر ًا على القانون»)...( ،

و�أي�ض ًا باملعنى عينه:
«ومبا �أنه يتبني مما تقدم ان حتديد املبادئ والقواعد اال�سا�سية ملنح امتياز او التزام ال�ستغالل
مرفق عام معينّ يتعلق مبورد من موارد ثروة البالد الطبيعية وم�صلحة ذات منفعة عامة هو
من اخت�صا�ص ال�سلطة امل�شرتعة وان حتديد االجراءات الالزمة لتطبيق هذه املبادئ والقواعد
177
انفاذ ًا للمنح ( )mise en œuvreهي من اخت�صا�ص ال�سلطة االجرائية (»)...
 )174قرار رقم  1تاريخ 2002/1/31
 )175قرار رقم  1تاريخ 2002/1/31
 )176قرار رقم  1تاريخ 2002/1/31
 )177قرار رقم  2تاريخ 2002/7/3

113

ـ مبد�أ االخت�صا�ص ال�شامل ملجل�س النواب
لقد ك ّر�س اجتهاد املجل�س الد�ستوري مبد�أ االخت�صا�ص ال�شامل لل�سلطة الت�شريعية وحق
الوالية ال�شاملة يف الت�شريع امل�ستمدين من مبد�أ ال�سيادة:
«ومبا ان حق الدولة يف الت�شريع هو حق من حقوق ال�سيادة التي ت�ستمد م�صدرها من ال�شعب
متار�سها الدولة عرب امل�ؤ�س�سات الد�ستورية ،على اقليمها وعلى كل املتواجدين على هذا االقليم.
ومبا ان �سلطة الت�شريع �سلطة ا�صيلة ومطلقة وقد ح�صرها الد�ستور بهيئة واحدة هي جمل�س
النواب (املادة  16من الد�ستور).
ومبا ان ملجل�س النواب حق الت�شريع اذن يف ما يتعلق بتنظيم او�ضاع الطوائف ،مبا له من �سيادة
ومبا له من حق الوالية ال�شاملة يف الت�شريع ،وذلك �ضمن احلدود التي عينها الد�ستور ،ودون ان
يتعدى ذلك امل�سا�س با�ستقالل الطوائف يف ادارة �ش�ؤونها الذاتية او �أن ي�ؤدي اىل احللول حملها
178
يف ادارة هذه ال�ش�ؤون».

و�أي�ض ًا يف املعنى عينه:

«ومبا �أن املجل�س الد�ستوري قد �سبق له اي�ض ًا ان قرر ان جمل�س النواب يتمتع باخت�صا�ص �شامل
على �صعيد الت�شريع ،على ما جاء يف املادة  16من الد�ستور بحيث ال يقت�صر اخت�صا�صه على
املوا�ضيع التي حجزها له الد�ستور �صراحة ،بل �أنه ميكنه ان ي�شرع �صحيح ًا يف اي مو�ضوع يريده
بقانون ي�صدر عنه ب�شرط توافقه و�أحكام الد�ستور واملبادئ العامة ذات القيمة الد�ستورية ،حتى
179
لو كان هذا املو�ضوع من ال�ش�ؤون التنظيمية والتطبيقية»)...( ،

ـ عدم جواز تدخل النواب يف �أعمال ال�سلطة التنفيذية
اعترب املجل�س �أنّ تدخل النواب يف �أعمال ال�سلطة التنفيذية او اعمال ال�سلطة االدارية
ي�شكل خرق ًا ملبد�أ الف�صل بني ال�سلطات الذي يتمتع بالقيمة الد�ستورية:
«ومبا انّ ا�شرتاك نواب يف هيئات ادارية للتحقيق مع �أجهزة ال�سلطة االدارية خارج االطار الذي
حدده الد�ستور او النظام الداخلي للمجل�س ،ال يدخل �ضمن �صالحيات النائب الد�ستورية ويكون
بذلك خمالف ًا ملبد�أ الف�صل بني ال�سلطات وي�أتي بالتايل غري متوافق مع �أحكام الد�ستور واملبادئ
 )178قرار رقم  2تاريخ  ،2000/6/8و�أي�ض ًا باملعنى عينه :القرار رقم  1تاريخ 2000/2/1
 )179قرار رقم  1تاريخ 2002/1/31
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العامة ذات القيمة الد�ستورية».

180

ـ عدم جواز تقييد �سلطة جمل�س الوزراء يف موا�ضيع �أ�سا�سية تدخل �ضمن نطاق
اخت�صا�صه
كما �أق ّر املجل�س يف هذا ال�سياق �أ ّنه ال ي�صح تقييد �سلطة جمل�س الوزراء وبخا�صة يف
املوا�ضيع التي اعتربها الد�ستور ا�سا�سية بقوانني ي�سنها امل�شرتع وان تناولت تنظيم الوظيفة
العامة عندما يكون من �ش�أن هذه القوانني االنتقا�ص من هذه ال�سلطة او فر�ض �شروط
181
مق ّيدة ملمار�ستها.

ـ مبد�أ ا�ستقاللية الق�ضاء

كر�س املجل�س الد�ستوري يف اجتهاده مبد�أ ا�ستقاللية الق�ضاء ور�سم له اطر ًا حت�صّ نه جتاه
كل من ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية يف عدد من قراراته:
«ومبا �أنّ مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات ،والذي ينبثق عنه مبد�أ ا�ستقالل الق�ضاء ،ال يجيز للم�شرع
ان يجري رقابته على قرارات الق�ضاء ،او ان يوجه اليه االوامر او التعليمات ،او ان يحل حمله يف
احلكم يف النزاعات التي تدخل يف اخت�صا�صه ،وي�ستوي يف ذلك الق�ضاء العديل والق�ضاء االداري.
ومبا ان مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات الذي يتمتع بالقيمة الد�ستورية مينع اذن على اي قانون او
عمل اداري ان يرفع يد الق�ضاء عن ق�ضية عالقة �أمامه ويجعل القا�ضي مبن�أى عن تدخالت
182
ال�سلطة الت�شريعية وال�سلطة التنفيذية».

ب) تكري�س احلريات العامة واحلقوق اال�سا�سية ذات القيمة الد�ستورية
لقد ك ّر�س املجل�س الد�ستوري يف اجتهاده عدد ًا من احلريات العامة واحلقوق الأ�سا�سية
ذات القيمة الد�ستورية ،كحماية احلياة اخلا�صة وحق مراجعة الق�ضاء وحق الدفاع
)180قرار رقم  2تاريخ  1999/11/24الآيل اىل ابطال املواد  8و  15و  16من القانون  99/140املتعلق ب�صون احلق
ب�سرية املخابرات واملعروف بقانون التن�صّ ت
 )181قرار رقم  5تاريخ 2001/9/29
)182قرار رقم  5تاريخ  ،2000/6/27و�أي�ض ًا بذات املعنى :القرار رقم  5تاريخ  ،2001/9/29والقرار رقم  2تاريخ
( 2012/12/17الذي �ألغى القانون رقم  2012/244املتعلق برتقية مفت�شني يف املديرية العامة للأمن العام
لأنه خمالف ًا ملبد�أ ف�صل ال�سلطتني اال�شرتاعية والق�ضائية اذ �أنه ا�ستبق قرار الق�ضاء ب�ش�أن املباراة املطعون يف
�صحتها �أمام جمل�س �شورى الدولة).
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واحلق بالعمل ومبد�أ امل�ساواة �أمام القانون .وحدد مفاهيم هذه احلريات والأطر التي يجب
ان متار�س �ضمنها .كما حدد مفهوم العدالة االجتماعية يف قراراته .والالفت انّ تكري�سه
للحريات العامة واحلقوق الأ�سا�سية تعدّى مراقبته لد�ستورية القوانني ليتناول �أي�ض ًا اجتهاده
183
ال�صادر يف النزاعات االنتخابية .فقد ك ّر�س مث ًال حرية الر�أي يف القرار رقم 2009/31
املتعلق بطعن يف �صحة انتخاب نائب ،امل�صانة من الد�ستور واملحمية بالقوانني واملواثيق،
فاعترب انه «ال ميكن ممار�ستها باالنفالت من كل عقال وباخلروج عن كل �ضابط ،والتحول
نحو الفو�ضى واالخالل باالنتظام العام» .كما �أق ّر ،على غرار نظريه الفرن�سي ،مبد�أ عدم
االنتقا�ص من احلقوق واحلريات اال�سا�سية.

ـ مبد�أ عدم االنتقا�ص من احلريات العامة واحلقوق اال�سا�سية
لقد �أقر املجل�س الد�ستوري مبد�أ عدم االنتقا�ص من احلريات العامة واحلقوق اال�سا�سية،
بحيث �أ ّنه ال ي�سع امل�شرتع عندما ي�سنّ قانون ًا يتناول هذه احلقوق واحلريات اال�سا�سية ان
يعدل او يلغي الن�صو�ص القانونية النافذة ال�ضامنة لهذه احلريات دون ان يحل حملها
ن�صو�ص ًا اكرث �ضمانة او تعادلها على االقل فاعلية و�ضمانة« ،مبعنى ا ّنه ال يجوز للم�شرتع ان
ي�ضعف من ال�ضمانات التي �أق ّرها مبوجب قوانني �سابقة جلهة حق او ح ّرية �أ�سا�سية �سواء عن
184
طريق الغاء هذه ال�ضمانات دون التعوي�ض عنها او باحالل �ضمانات اقل قوة وفاعلية».

ـ حماية احلياة اخلا�صة لالن�سان

لقد تناول املجل�س يف اجتهاده حماية احلياة اخلا�صة لالن�سان معترب ًا «ان حماية احلياة
اخلا�صة لالن�سان ،واحرتام خ�صو�صيته تعترب من املك ّونات اال�سا�سية للحرية الفردية
التي كفلها الد�ستور وال يجوز تقييدها اال من �أجل احلفاظ على النظام العام ومبا ي�ؤمن
185
ال�ضمانات الكافية ملمار�سة هذه احلرية».

ـ حق مراجعة الق�ضاء وحق الدفاع
�أ�ضفى املجل�س الد�ستوري اللبناين ،على غرار نظريه الفرن�سي ،القيمة الد�ستورية على
 )183ق�ضية خمايل ال�ضاهر/فوزي حبي�ش املذكورة �آنف ًا
 )184قرار رقم  1تاريخ  ،1999/11/23و�أي�ض ًا :القرار رقم  5تاريخ 2001/9/29
 )185قرار رقم  2تاريخ 1999/11/24
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هذين احلقني الفائقي االهمية .وهنا ال ي�سعنا اال ان نلفت النظر اىل ما قد يرتتب يف
امل�ستقبل على قيمة هذين احلقني الد�ستورية من نتائج تطبيقية يف خمتلف املجاالت
احلقوقية ،وال �سيما يف حقل القانون اجلزائي ،باال�ضافة اىل مبد�أ احلرية ال�شخ�صية �أمام
الق�ضاء الذي تناوله املجل�س الد�ستوري اللبناين يف القرار رقم  .2001/4فاجتهاد املجل�س
الد�ستوري الفرن�سي ذهب بعيد ًا يف تف�سري هذه احلقوق اال�سا�سية واعطاها مداها الكامل.
وقد ق�ضى بتاريخ  1993/8/11ان احلق يف ا�ست�شارة حمامي يف فرتة احلجز االحتياطي
هو حق د�ستوري .لكنه ذهب اىل �أبعد من ذلك لدى النظر يف م�س�ألة م�سبقة د�ستورية
( )Question prioritaire de constitutionnalité - QPCعام  ،186 2010ب�أن �أعطى مفهوم حق
الدفاع كامل مداه عند الغائه نظام القانون العام الذي كان يرعى التوقيف االحتياطي ،اذ
ا ّنه «ال ي�سمح لل�شخ�ص الذي يجري التحقيق معه ،بينما هو حمجوز رغم ارادته ،بالتمتع
187
مب�ساعدة حمام فعلية».
�أما وبالعودة اىل اجتهاد املجل�س الد�ستوري اللبناين ،فقد ق�ضى بالغاء عبارة وردت يف
قانون �آل اىل تعديل قانون تنظيم الق�ضاء ال�شرعي ،ال�سني واجلعفري ،النتقا�صها من
حقوق الدفاع الد�ستورية:
«وحيث انّ العبارة «وذلك يف غياب القا�ضي او الع�ضو املعني» ت�ؤدي اىل حرمان القا�ضي او
اي ع�ضو �آخر لدى الق�ضاء ال�شرعي من �إ�سماع دفاعه عندما ميار�س جمل�س الق�ضاء االعلى
�صالحياته بحقّه ،ويف ذلك ،مغايبة تنتق�ص من حقوق الدفاع الد�ستورية ،املكفولة لكل من
188
الق�ضاء واملتقا�ضني مبوجب املادة  /20/من الد�ستور».

واي�ض ًا :
«ومبا ان حق مراجعة الق�ضاء هو من احلقوق الد�ستورية اال�سا�سية وهو ي�شكل بالن�سبة للقا�ضي
يف الق�ضايا الت�أديبية عندما يكون حمل م�ؤاخذة م�سلكية ،احدى ال�ضمانات التي عنتها املادة 20
189
من الد�ستور».

C.C. 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010, R.p.217 )186

)187
 )188قرار رقم  3تاريخ 1995/9/18
 )189قرار رقم  5تاريخ 2001/9/29

Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, LGDJ 10ème édition, p.511-512
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ـ حقا امللكية الفردية والعامة
لقد �أ ّكد املجل�س على �أهمية امللكية الفردية يف عدد من قراراته ،ور�سم اطر القيود التي قد
حتد من ممار�ستها .كما �أقر احلماية الد�ستورية للملكية العامة.
«ا ّنه من حق الدولة ،يف �ضوء م�صلحتها العليا ،ان تقرر و�ضع القيود التي حتدد من مداها
الكت�ساب غري اللبنانيني او بع�ضهم حتديد ًا احلقوق العينية يف لبنان اذ متار�س يف ذلك حق ًا
190
�سيادي ًا حمفوظ ًا لها على االر�ض اللبنانية ،لها دون �سواها».

كما تطرق املجل�س اىل مو�ضوع امللكية الفردية يف معر�ض النظر يف الطعن يف قانون
االيجارات م�ؤخر ًا يف قراره  2014/6املذكور �آنف ًا .فاعترب ان «ما ح�صل طيلة �أكرث من
�سبعني �سنة هو تع�سف م�ستمر يف احلد من حق امللكية من خالل قوانني ا�ستثنائية متمادية
التعر�ض حلرية التعاقد» .وقد حدّد يف القرار املذكور عينه االطر القانونية التي حتد من
حق امللكية ب�شكل ح�صري:
«ومبا انّ ما يح ّد من حق امللكية هو امل�صلحة العامة التي ت�شمل ح�صر ًا يف ما يتع ّلق بامللكية:
القواعد العقارية والهند�سية يف الفرز وال�ضم والبناء ،واال�ستمالك لقاء تعوي�ض عادل ول�صالح
ان�شاءات عامة ،وقواعد التنظيم املدين ،وال�سالمة العامة ،وحماية االرث املعماري والثقايف،
والتق ّيد باالنظمة البلدية يف ال�صيانة والرتميم ،وبالتايل لي�س احلد من املبادئ التعاقدية العامة
وحرية التعاقد والتوازن يف النظرية العامة للعقد»)...( ،

ويف امللكية العامة ،جاء عن املجل�س ما يلي:
«ومبا ان حق امللكية امل�صان مبوجب الد�ستور ال يقت�صر فقط على امللكية الفردية ،بل ين�سحب
اي�ض ًا على امللكية اجلماعية ،اي امللكية العامة ،التي يجب ان حتظى باحلماية نف�سها ،و�ضمن
191
احلدود ذاتها ،املقررة حلق امللكية الفردية».

ـ احلقوق ذي القيمة التوجيهية :احلق يف العمل واحلق يف انتقاء العمل واحلق يف
ال�سكن
اعترب املجل�س الد�ستوري ان احلق يف العمل واحلق يف انتقاء العمل املكر�سني يف املواثيق
 )190قرار رقم  2تاريخ 2001/5/10
 )191قرار رقم  4تاريخ 2000/6/22
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الدولية ال ي�شكالن حقوق فردية لل�شخ�ص بل يدخالن يف عداد احلقوق ذي القيمة التوجيهية
للدول املوقعة لهذه املواثيق:
«ومبا ان املواثيق الدولية وكما �سبق اعاله التي تن�ص على احلق يف العمل وعلى حق كل ان�سان
يف انتقاء العمل الذي يرغب او يرت�ضيه ت�شكل تدوين ًا ملبادئ ذي قيمة توجيهية للدول املوقعة
على هذه املواثيق بحيث تعمل على ادخالها يف ت�شريعاتها و�سيا�سياتها االقت�صادية وال ت�ؤلف حق ًا
192
فردي ًا لل�شخ�ص جتاه دولته ميكنه من الزامها به كموجب مدين جتاهه».

وقد اعترب املجل�س يف قراره الأخري رقم  2014/6املتعلق بقانون االيجارات ،ان احلق يف
ال�سكن هو من احلقوق الد�ستورية الأ�سا�سية ا�ستناد ًا اىل ال�شرعات الدولية واجتهادات
د�ستورية م�ستقرة ،غري ا ّنه قرر �أ ّنه «يعترب توفري امل�سكن للمواطن هدف ذو قيمة د�ستورية
ينبغي على ال�سلطتني اال�شرتاعية واالجرائية ر�سم ال�سيا�سات وو�ضع القوانني الآيلة اىل
193
حتقيق هذا الهدف وعدم االكتفاء بو�ضع قانون ينظم العالقة بني امل�ؤجر وامل�ست�أجر».

ـ �أ�سا�س مبد�أ امل�ساواة �أمام القانون والتعيني يف الوظيفة العامة
لقد اعترب املجل�س يف عدد من قراراته �أن مبد�أ امل�ساواة امام القانون هو من املبادئ العامة
ذات القيمة الد�ستورية ،ي�ستتبع ان يكون القانون واحد ًا يف معاملته للجميع دون ما فرق او
متييز .اال انه يبقى بو�سع امل�شرتع ان يخرج عن هذا املبد�أ ومي ّيز يف املعاملة بني املواطنني
اذا وجد ه�ؤالء يف او�ضاع قانونية خمتلفة او اذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك� ،شرط ان
يكون هذا التمييز يف املعاملة متوافق ًا مع غاية القانون .وقد جاء يف هذا ال�سياق:
«ومبا انه يف حقل الوظيفة العامة ،ال يوجد موجب د�ستوري على امل�شرتع باعتماد قاعدة عامة
او طريقة واحدة الختيار جميع فئات املوظفني ،اال ان مبد�أ امل�ساواة يف تويل الوظائف العامة
يلزم امل�شرتع بعدم التمييز بني املر�شحني للوظيفة العامة على �أ�سا�س اجلن�س او العرق او اللون
او املنزلة االجتماعية وبالتايل ،مبراعاة الكفاءة واجلدارة وال�صفات العلمية واخللقية يف انتقاء
194
املوظفني».

 )192قرار رقم  1تاريخ 2003/11/21
 )193قرار رقم  6تاريخ 2014/8/6
 )194قرار رقم  1تاريخ  ،2000/2/1واي�ض ًا قرار رقم  3تاريخ 2000/6/15
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وقد ت�ضمن القرار رقم  2012/2املتعلق بالطعن يف قانون ترقية املفت�شني يف الأمن العام
حيثيات عديدة حول مبد�أ امل�ساواة ،حيث جاء:
«ومبا ان امل�ساواة ال تعني امل�ساواة باملطلق ،امنا امل�ساواة بني املواطنني اخلا�ضعني للو�ضع
القانوين نف�سه،
ومبا انّ امل�شرتع ي�ستطيع ان مي ّيز يف املعاملة بني املواطنني يف حال توافر �شرطان :وجود املواطنني
يف �أو�ضاع ومراكز قانونية خمتلفة ،وتوافر امل�صلحة العامة التي تربر عدم امل�ساواة ،على ان يبقى
هذا التمييز يف املعاملة متوافق ًا مع غاية القانون)...( ،
ومبا ا ّنه ال يجوز على �صعيد �آخر التمييز ،يف القانون مو�ضوع الطعن ،بني املفت�شني يف االمن العام
والع�سكريني من اال�سالك االخرى واملدنيني ،الذين تقدموا اىل املباراة نف�سها وكانوا يف الو�ضع
195
القانوين نف�سه ،لأن ذلك ي�ؤدي اىل انتهاك مبد�أ امل�ساواة الذي ن�ص عليه الد�ستور».

ـ العدالة االجتماعية واملفاهيم التطبيقية لها
لقد ك ّر�س املجل�س الد�ستوري مبد أ� العدالة االجتماعية فاعترب «ان ادراج العدالة االجتماعية
يف الفقرة «ج» من مقدمة الد�ستور من بني مرتكزات النظام اجلمهوري الدميوقراطي
الربملاين يجعل من هذا املرتكز مبد�أ د�ستوري ًا ن�صي ًا ي�صار اىل التحقق من تقيد اي قانون به
196
مبعر�ض اعمال الرقابة على د�ستوريته ،اي على التزامه احكام الد�ستور ومبادئه»)...(،
وقد اعترب املجل�س ان الد�ستور قد خال من حتديد عام لهذا املفهوم ،اال �أنه اوجد مفهوم ًا
تطبيقي ًا للعدالة االجتماعية يف عدد من املوا�ضيع:
«ومبا ان الد�ستور اللبناين قد خال من حتديد عام ملعنى العدالة االجتماعية ،اال �أ ّنه اوجد مفهوم ًا
تطبيقي ًا لها يف بع�ض املوا�ضيع التي حجزها للقانون ال�ضامن لهذه العدالة ،ومن ابرز املوا�ضيع
امللكية ،التي جعلها الد�ستور يف حمى القانون وفر�ض التعوي�ض العادل مل�صلحة من نزعت عنه
ملكيته مما ي�ؤلف بحد ذاته مفهوم ًا تطبيقي ًا للعدالة االجتماعية ،وكذلك الأمر الفرائ�ض العامة
كال�ضرائب التي �أقر الد�ستور ب�أن يخ�ضع لها جميع اللبنانيني على حد �سواء وب�شكل عادل فال
يلحق غنب بفئة من جرائها وال تخ�ضع منطقة من اقليم الدولة وهذا كله ي�ؤلف اي�ض ًا يف املو�ضوع
ال�ضريبي مفهوم ًا تطبيقي ًا للعدالة االجتماعية)...( ،
 )195قرار رقم  2تاريخ 2012/12/17
 )196قرار رقم  1تاريخ 2002/1/31
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مبا �أنّ ما تقدم م�ؤداه ان املعيار يف توافر العدالة االجتماعية يف ن�ص قانوين ما ،هو عدم انف�صام
غايتها عن القانون املعني باعتباره اداة لتحقيقها فال يكون القانون ،اي قانون ،من�صف ًا ومبن�أى
عن الطعن اال اذا كان قانون ًا عاد ًال �شام ًال ،اي �ضامن ًا غايات العدالة املذكورة ،بامل�ساواة بني
جميع املناطق وجميع املعنيني به يف �أو�ضاع م�شابهة»)...( ،

197

ـ مبد�أ ا�ستمرارية املرفق العام
لقد �أ�ضفى اجتهاد املجل�س الد�ستوري القيمة الد�ستورية على مبد�أ ا�ستمرارية املرفق العام،
198
وهو من املبادئ القانونية العامة التي �أقرها االجتهاد االداري.

ـ عدم ا�ضفاء ال�صفة الد�ستورية او القيمة الد�ستورية على مبد�أ ا�ستقرار الت�شريع،
وتعريف كل من مفهومي الأمان الت�شريعي والثقة امل�شروعة
لقد اعترب املجل�س الد�ستوري عام  2001ان اال�ستقرار الت�شريعي ال يدخل يف عداد املبادئ
الد�ستورية .فقرر «ان مبد�أ ا�ستقرار الت�شريع لي�س بح ّد ذاته مبد�أً د�ستوري ًا او ذات قيمة
د�ستورية ،وال ي�سع املجل�س �أن ي�ضفي هذه ال�صفة او هذه القيمة على املبد�أ املذكور يف ظل
�أحكام د�ستورية �صريحة 199 .»)...( ،اال ا ّنه ال بد من التنويه هنا اىل الأهمية املتزايدة
التي تلقاها متطلبات اال�ستقرار الت�شريعي يف االجتهاد الد�ستوري الفرن�سي واالوروبي
احلديث ،بحيث يرتجم هذا املفهوم من قبل اجتهاد املجل�س الد�ستوري الفرن�سي باعتماد
مبد�أ و�ضوح القانون  principe de la clarté de la loiومن خالل تكري�س الغاية ذات القيمة
الد�ستورية ملفهومية القانون و�سهولة املنال منه l’objectif de valeur constitutionnelle
 .d’intelligiblilté et d’accessibilité de la loiكما ان االجتهاد الد�ستوري الفرن�سي يعترب ان
القوانني التي ال تقرتن بال�صفة التنظيمية هي باطلة inexistence des lois non normatives
200
م�ستنند ًا بذلك اىل مفهوم اال�ستقرار الت�شريعي ومبد�أ و�ضوح القانون.
 )197قرار رقم  1تاريخ 2002/1/31
 )198قرار رقم  1تاريخ 1999/11/23
 )199قرار رقم  4تاريخ 2001/9/29
)200يراجع بهذا ال�صدد:

Anne-Laure VALEMBOIS, “La constitutionnalisation de l’exigence de sécurité juridique en droit
français”, Cahiers du Conseil constitutionnel n 17 (Prix de thèse 2004) - mars 2005
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اال انّ املجل�س الد�ستوري اللبناين عاد يف اجتهاده احلديث ،يف معر�ض النظر يف الطعن يف
قانون االيجارات 201 ،اىل مفهومي «الأمان الت�شريعي» و«الثقة امل�شروعة» ،من دون ا�ستبعاد
القيمة الد�ستورية عنهما كما كان فعل �سابق ًا بالن�سبة اىل مبد�أ اال�ستقرار الت�شريعي عام
 ،2001بل ع ّرف كل منهما وحدد �أطر تطبيقهما كما يلي:
«مبا �أنّ االمان الت�شريعي  sécurité juridiqueال يعني ثبات �أو�ضاع قائمة ،بل �أخذ هذه
االو�ضاع باالعتبار من خالل ت�شريع متد ّرج زمني ًا ي�ساهم يف االنتقال اىل و�ضع ت�شريعي �أكرث
ان�صاف ًا وان�سجام ًا مع القواعد التعاقدية العامة،
ومبا �أنّ االمان الت�شريعي ال ين�شئ حق ًا مكت�سب ًا يف ظل قوانني ايجار ا�ستثنائية،
ومبا انّ الثقة امل�شروعة املالزمة ملوجب الأمان الت�شريعي تفرت�ض �أ�سا�س ًا م�شروعية ذات �سند
حقوقي عادل يف العالقة التعاقدية ،ولي�س جمرد ن�صو�ص ا�ستثنائية متتالية متديد ًا لعقود
االيجارات القدمية،
ومبا ان العالقة التعاقدية غري املتوازنة بني املالك وامل�ست�أجر قدمي ًا ،والتي ا�ستمرت طوي ًال ،ال
تربر االعتداد مبوجب الثقة امل�شروعة لأن طابعها غري املتوازن تعاقدي ًا ي�ؤدي اىل حالة تع�سف يف
هذه الثقة،
ومبا �أنّ موجب االمان الت�شريعي ال ينطبق على احلالة الراهنة لأ�سباب ثالثة على االقل وهي
الآتية:
ـ يجب �أن يكون االمان الت�شريعي عام ًا ولي�س ل�صالح طرف على ح�ساب �آخر ،فيح�صل �أمان
ل�صالح فئة على ح�ساب الأمان لفئة �أخرى،
ـ يجب ان تتوافر فيه ال�شروط القانونية فال ينبع من قوانني ا�ستثنائية ،وان كانت م�ستم ّرة ،هي
بطبيعتها ظرفية،
ـ يجب ان ترتكز الثقة امل�شروعة على الثقة التي هي يف جوهرها عالئقية فتكون جمردة من
اال�ستغالل وال�ضرر ،و�أي�ض ًا على امل�شروعية ولي�س جمرد القانونية،
الأمان الت�شريعي والثقة امل�شروعة تتطلبان من امل�ستفيد منهما ان ميار�س هو �أي�ض ًا احلكمة جتاه
احتمال حدوث حت ّول يف الت�شريع،
ومبا ان العالقة التعاقدية بني املالك وامل�ست�أجر القدمي ،اذ ات�صفت بعدم التوازن وعدم االن�صاف،
فال تنطبق عليها ،بالرغم من ا�ستمراريتها مدة طويلة ،مفاهيم االمان والثقة وامل�شروعية ،بل
 )201قرار رقم  2014/6املذكور �آنف ًا
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ت�سري عليها يف ما يتعلق بامل�ستفيد �شروط اال�ستدراك والتح�سب للمتغريات»)...( ،

ج) تكري�س مبادئ وقواعد د�ستورية �أخرى
لقد �أق ّر املجل�س الد�ستوري مبادئ وقواعد د�ستورية عامة نورد بايجاز �أبرز احليثيات
املتعلقة بها لأهميتها:

ـ عدم اعتبار اقرتاح تعديل القانون مبثابة اقرتاح قانون او م�شروع قانون
«ان اقرتاحات التعديل التي يتقدم بها اي من النواب خالل جل�سات جمل�س النواب والتي تطال
اقرتاح قانون او م�شروع قانون مطروح على املناق�شة العامة ال تعترب مبنزلة اقرتاح قوانني
مبفهوم املادة  38من الد�ستور ،بحيث انه اذا �سبق الحد النواب ان تقدم باقرتاحات تعديل على
قانون معينّ و�سقطت عند الت�صويت عليها ومل تنل موافقة املجل�س فلي�س من مانع د�ستوري يحول
دون ان يطرح اقرتاح قانون او م�شروع قانون على جمل�س النواب بن�صو�ص مماثلة لالقرتاحات
املذكورة»)...( ،

202

ـ حتديد االحكام االنتقالية وعدم جواز الأخذ بحالة م�ؤقتة وا�ستثنائية كقاعدة عامة
«ومبا �أنّ االحكام االنتقالية هي تلك االحكام التي تت�ضمن ن�صو�ص ًا تعالج او�ضاع ًا م�ؤقتة وت�ؤمن
االنتقال من و�ضع م�ؤقت اىل و�ضع طبيعي دائم وم�ستقر ،وبالتايل يجب ان تكون االحكام التي
تتناول الو�ضع االنتقايل ذات طابع م�ؤقت يتم اخلروج منها اىل و�ضع دائم وم�ستقر ،فال تتحول
هي اىل و�ضع دائم ،من �ش�أنه �أن يخل باحكام الد�ستور او بال�ضمانات الد�ستورية التي تن�صّ
عليها القوانني او املبادئ العامة الد�ستورية.
ومبا ان املادة  16باعطائها النواب الدروز حق اختيار �شيخ العقل بحيث يكت�سب ال�شيخ املختار
حكم ًا وفور ًا �صفة �شيخ عقل طائفة املوحدين الدروز ،وللمدة املحددة يف القانون لوالية �شيخ
العقل اي لوالية كاملة وهي مدة خم�سة ع�شرة �سنة قابلة للتجديد ،تكون حتت حكم امل�ؤقت ،قد
203
جعلت من امل�ؤقت دائم ًا»)...( ،

 )202قرار رقم  4تاريخ 2001/9/29
 )203قرار رقم  2تاريخ 2000/6/8
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«وحيث ا ّنه ال يجوز للم�شرع ان يجعل من حالة موقتة وا�ستثنائية ،لي�س لها طابع الدميومة ،قاعدة
204
عامة ،او �أن يبني عليها قاعدة ثابتة دائمة تخل مببد�أ امل�ساواة �أمام القانون ب�صورة دائمة».

ـ تعريف مفهومي ا�صدار القانون ون�شره والتمييز بينهما
تطرق املجل�س الد�ستوري اىل مفهومي ا�صدار القانون ون�شره عام  2014يف معر�ض النظر
يف الطعنني املتتاليني املقدمني اليه يف قانون االيجارات 205 .وقد م ّيز املجل�س يف قراره رقم
 2014/6بني هذين املفهومني وع ّرف عن كل منهما ،رد ًا على طلب الطعن الرامي اىل
ابطال القانون ب�سبب خمالفته قواعد اال�صدار والن�شر ،وكان ادىل الطاعنون �أ ّنه ال يجوز
ن�شر القانون جمدد ًا لعدم وجود رئي�س اجلمهورية الذي هو �صاحب احلق يف ا�صدار القانون
وردّه .وقد جاء عن املجل�س يف هذا ال�صدد ما يلي:
«مبا انّ اال�صدار هو االثبات الر�سمي لوجود القانون الذي �أقره جمل�س النواب ،وذلك بتوقيع
رئي�س اجلمهورية عليه ،لو�ضعه مو�ضع التنفيذ،
ومبا �أنّ اال�صدار مبوجب املادتني  51و 56من الد�ستور ،حق د�ستوري منحه الد�ستور لرئي�س
اجلمهورية،
ومبا انّ الد�ستور م ّيز بني اال�صدار والن�شر ،فجاء يف املادتني  51و 56منه ما ي�أتي« :ي�صدر رئي�س
اجلمهورية القوانني...ويطلب ن�شرها»،
ومبا �أنّ الن�شر يف اجلريدة الر�سمية هو االعالن عن دخول القانون ح ّيز التنفيذ ،بعد ا�صداره،
()...
ومبا �أ ّنه ال يرتتب على قرار املجل�س الد�ستوري ،رقم  2014/5تاريخ  ،2014/6/13اعادة ا�صدار
القانون املطعون فيه ،كونه �أ�صبح نافذ ًا حكم ًا بعد انتهاء مهلة ال�شهر التي حددها الد�ستور
ال�صدار القانون او ردّه اىل جمل�س النواب ،ومل يعد ثمة حاجة ال�صداره من رئي�س اجلمهورية،
بل وجب ن�شره)...( ،
ومبا �أنّ ن�شر القانون ،مبوجب الفقرة الأخرية من املادة  57من الد�ستور� ،أمر وجوبي تتواله
ال�سلطة املوجلة بالن�شر وامل�س�ؤولة عنه ،وهي رئا�سة جمل�س الوزراء كون اجلريدة الر�سمية من
االجهزة التابعة لها»)...( ،
 )204قرار رقم  4تاريخ 1996/8/7
)205قرار رقم  5تاريخ  2014/6/13الذي ر ّد مبوجبه املجل�س الطعن باعتبار �أنّ القانون مل يكن نافذ ًا يف تاريخ
ن�شره ،وقد وردت خمالفة بهذا ال�ش�أن من قبل الع�ضو �أنطوان م�س ّره الذي اعترب ا ّنه «من �صالحية املجل�س
الد�ستوري النظر يف الطعون املتعلقة بالقوانني ولي�س بن�شرها الذي هو اجراء اداري» ،والقرار رقم  6تاريخ
 2014/8/6املذكور �آنف ًا.
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ـ اللجنة ذات ال�صفة الق�ضائية
لقد طرح الطعن يف د�ستورية قانون االيجارات الأخري م�س�ألة د�ستورية اللجنة ذات
ال�صفة الق�ضائية املن�ش�أة مبوجب هذا القانون ،بحيث انتهى القرار ال�صادر عن املجل�س
الد�ستوري برد مراجعة الطعن وابطال املواد املتعلقة بان�شاء اللجنة واعطائها ال�صفة
الق�ضائية العتبارها خمالفة للد�ستور .وقد ارتكز املجل�س على �سببني رئي�سني البطاله
هذه املواد :فاعترب من جهة ا ّنه ال يجوز ان�شاء جلان متنح ال�صفة الق�ضائية من دون ان
تتوافر فيها ال�شروط املطلوبة ،ك�أن حتدد االجراءات الواجب اعتمادها امام هذه اللجنة،
لذا خل�ص اىل ان اناطة الف�صل يف نزاع ذي طبيعة ق�ضائية بها يعترب خمالف ًا للقواعد
الد�ستورية .ومن جهة ثانية ،اعترب املجل�س ا ّنه ال يجوز جعل قراراتها نهائية غري قابلة لأي
طريق من طرق املراجعة ،م�ستند ًا بذلك اىل اجتهاده ال�سابق ب�ش�أن اللجان ذات ال�صفة
الق�ضائية امل�ستقر على ايجاد طرق مراجعة منا�سبة لقراراتها 207 .وقد ورد عنه يف هذا
اخل�صو�ص:
206

«ومبا �أ ّنه من غري اجلائز للم�شرتع منح ال�صفة الق�ضائية للجنة ما ،ما مل تتوافر فيها ال�شروط
التي ت�ؤدي اىل منحها هذه ال�صفة لناحية املعايري الواجب توافرها يف �أع�ضاء هذه اللجنة املخ ّولة
البتّ يف النزاعات ذات طابع ق�ضائي ،ولناحية اال�ستقاللية املمنوحة لأع�ضاء اللجنة واحل�صانة
واملتوافرة لهم ،للف�صل يف النزاع با�ستقاللية وحيادية ومو�ضوعية ونزاهة ،ولناحية حتديد
االجراءات املعتمدة ـ ـ البت بالنزاع واتخاذ القرار».

ومن الالفت ا ّنه وردت خمالفة ب�ش�أن هذا القرار �صادرة عن ثالثة من �أع�ضاء املجل�س،
مفادها �أن اللجنة ذات ال�صفة الق�ضائية تختلف عن املحاكم املناط بها ال�سلطة الق�ضائية،
وبالتايل «الفرق �ساطع بني ال�سلطة الق�ضائية املن�صو�ص عليها يف الد�ستور وبني ال�صفة
الق�ضائية للجنة ادارية �أعطاها امل�شرتع ب�سلطته التقديرية حق بت نزاعات تن�ش�أ عن
العالقة الت�أجريية .»)...( ،كما اعتربت املخالفة ا ّنه ال يعود للمجل�س الد�ستوري ال�صالحية
للت�صدي الن�شاء اللجان من قبل ال�سلطة الت�شريعية ولآلية عملها وقراراتها اذ ان هذه اللجان
 )206قرار رقم  2000/6املذكور �آنف ًا
)207كما �أقره املجل�س يف القرار رقم  2000/5تاريخ  2000/6/27الذي �أبطل مبوجبه الن�صو�ص القانونية
التي حت ّرم الق�ضاة املحالني على املجل�س الت�أديبي ،وهو هيئة ذات �صفة ق�ضائية ،من تقدمي مراجعة ب�ش�أن
القرارات ال�صادرة بحقهم.
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ال تعترب �سلطة ق�ضائية مبعنى املادة  20من الد�ستور� .أ ّما بالن�سبة اىل كون قرارات اللجنة
نهائية وال تقبل اي طريق من طرق املراجعة ،اعتربت املخالفة ان ذلك ال يخل باالحكام
الد�ستورية ،اذ ان «املادة  20من الد�ستور مل تن�ص على التقا�ضي على درجات ،وان ن�صّ ت
على ال�ضمانة الالزمة للق�ضاة واملتقا�ضني ،كما ان املادة املذكورة تن�ص على �سلطة املحاكم
و�أعمالها ولي�س على �سلطة جلان ادارية خمتلطة ذات طابع ق�ضائي».

ـ طبيعة املرافق االقت�صادية واملرافق ذات الطبيعة اال�ستثمارية
«املرافق االقت�صادية واملرافق ذات الطبيعة اال�ستثمارية ،التجارية منها وال�صناعية ،لي�ست
208
مرافق عامة بطبيعتها ،ولكن بالوظيفة التي تناط بها وبالغاية التي ت�ستهدفها».

ـ جواز حتويل م�شروع عام اىل م�شروع خا�ص باخل�صخ�صة
«ومبا ان اخل�صخ�صة او حتويل ملكية امل�شروع العام اىل القطاع اخلا�ص مياثل ويوازي ب�صورة
عك�سية عملية الت�أميم التي يتم مبوجبها حتويل ملكية امل�شاريع اخلا�صة اىل ملكية عامة� ،سند ًا
للمادة  15من الد�ستور ،وبالتايل ،فان اخل�صخ�صة التي تراعي �شروط املادة  15من الد�ستور،
اي ال�شروط نف�سها ،وب�صورة عك�سية ،التي يتم بها الت�أميم ،من اجل معاجلة الو�ضع االقت�صادي
209
واملايل ال تكون اذن خمالفة للد�ستور».

 )208قرار رقم  4تاريخ 2000/6/22
 )209قرار رقم  4تاريخ 2000/6/22
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للمزيد من املعلومات (نافذة رقم )6
املبادئ االنتخابية العامة املكر�سة يف اجتهاد املجل�س الد�ستوري
لقد ك ّر�س املجل�س الد�ستوري عدد ًا من املبادئ االنتخابية العامة من خالل مراقبة د�ستورية القوانني،
نورد �أبرز حيثياتها يف ما يلي:
مبد�أ دورية االنتخابات والظروف اال�ستثنائية:
لقد ك ّر�س املجل�س الد�ستوري من خالل قرارته د�ستورية مبد�أ دورية االنتخابات «الرتباطه مببد�أ انبثاق
ال�سلطة من ال�شعب وخ�ضوعها للمحا�سبة يف االنتخابات» كما جاء يف قراره رقم  .2014/7وقد اعترب
املجل�س يف قراره هذا «انّ ا�سا�س �شرعية جمل�س النواب هو االنتخابات احل ّرة والنزيهة التي جتري يف
ويعب ال�شعب من خاللها عن ارادته ،ويحا�سب من م ّثله يف جمل�س النواب ،ويحدد خياراته،
مواعيدها ،رّ
ما يتطلب االلتزام ال�صارم بدورية االنتخاب والتقيد مبدة الوكالة النيابية».
كما �أ ّنه ع ّرف عن مبد�أ دورية االنتخابات كالآتي:
«ومبا �أنه ينطوي عن حق االقرتاع ،كما هو متفق عليه ،علم ًا واجتهاد ًا ،مبد�أ د�ستوري �آخر،
هو مبد�أ الدورية يف ممار�سة الناخبني حلقهم يف االقرتاع ،والذي ينطوي على وجوب دعوة
الناخبني ملمار�سة حقهم يف االنتخاب ب�صورة دورية و�ضمن مدة معقولة .وقد كر�ست هذا
املبد�أ �أي�ض ًا الفقرة «ب» من املادة  25من االتفاقية الدولية للحقوق املدنية وال�سيا�سية
ال�صادرة عن االمم املتحدة بتاريخ  1996/12/16والتي ان�ضم اليها لبنان �سنة .1972
ومبا �أ ّنه اذا كان للم�شرتع �أن يحدد مدة الوكالة االنتخابية ،لأن و�ضع االنظمة االنتخابية
النيابية واملحلية يدخل يف اخت�صا�صه ،فهو ال ي�ستطيع ان يعدل يف مدة الوكالة اجلارية اال
لأ�سباب م�ستمدة من �ضرورات ق�صوى ويف حدود املدة التي ت�ستدعيها هذه ال�ضرورات ،اي
210
يف حال وجود ظروف ا�ستثنائية».
مبد�أ امل�ساواة بني املر�شحني وم�ساواة املواطنني امام القانون:
«وحيث �أنّ االنتخاب هو التعبري الدميقراطي ال�صحيح وال�سليم عن ال�سيادة ال�شعبية ،وهو
ال يكون كذلك اال اذا ت�أ ّمنت من خالله املبادئ العامة الد�ستورية التي ترعى االنتخاب ـ ـ وال
)210قرار رقم  1تاريخ  ،1997/9/12الذي ق�ضى بابطال القانون املتعلق بتمديد والية املجال�س البلدية واللجان
القائمة ب�أعمال املجال�س البلدية ،و�أي�ض ًا :قرار رقم  2تاريخ  ،1997/9/12الذي ق�ضى بابطال القانون املتعلق
بتمديد والية املخاتري واملجال�س االختيارية.
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�سيما مبد�أ م�ساواة املواطنني �أمام القانون».

211

حق الرت�شيح هو حق مدين ود�ستوري:
«وحيث �أنّ الرت�شيح لالنتخابات هو ،اذن ،حق مدين ود�ستوري ،وان كل قيد ي�أتي من قبل
212
امل�شرتع على ممار�سة هذا احلق ال ميكن تف�سريه اال ب�صورة �ضيقة».
مبد�أ التناف�س يف االنتخابات:
لقد �أ�ضفى املجل�س القيمة الد�ستورية على مبد�أ التناف�س يف االنتخابات يف قراريه رقم  2013/1ورقم
 ،2014/7معترب ًا ا ّياه «الأ�سا�س والقاعدة يف االنظمة الدميقراطية».
«انّ مبد�أ املناف�سة الدميقراطية يفر�ض فوز النائب بثقة الناخبني و�أ�صواتهم ال باال�ستناد
213
فقط اىل مادة يف القانون».
املعيار الواحد يف تق�سيم الدوائر االنتخابية:
لقد �أق ّر املجل�س الد�ستوري يف اجتهاده مبد�أ وجوب اعتماد قانون االنتخاب معيار ًا واحد ًا يف تق�سيم
الدوائر االنتخابية يطبق يف �سائر املناطق اللبنانية على قدم امل�ساواة عم ًال ب�أحكام املادة  24من
214
الد�ستور.
املمار�سة املحلية للدميقراطية:
«ومبا ان قوام الدميقراطية يكون يف م�شاركة ال�شعب يف �سري احلياة العامة ويف ادارة
ال�ش�ؤون العامة واي�ض ًا يف احرتام احلقوق واحلريات العامة وين�سحب ذلك على امل�ستوى
املحلي كما هو على امل�ستوى الوطني.
ومبا ان مبد�أ االنتخاب هو التعبري االمثل عن الدميقراطية وبه تتحقق ممار�سة ال�شعب
ل�سيادته من خالل ممثليه ،باعتباره م�صدر ال�سلطات جميع ًا ،ومنه ت�ستمد م�ؤ�س�سات الدولة
�شرعيتها الد�ستورية.

)211قرار رقم  4تاريخ  1996/8/7الذي ق�ضى ب�إبطال بع�ض مواد القانون رقم  96/530تاريخ  11متوز 1996
واملتعلق بتعديل �أحكام قانون االنتخاب.
 )212قرار رقم  4تاريخ .1996/8/7
 )213قرار رقم  1تاريخ 2013/5/13
 )214قرار رقم  4تاريخ 1996/8/7
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ومبا ان الدميقراطية ال ت�أخذ فقط وجه ًا �سيا�سي ًا يقوم على م�شاركة ال�شعب يف احلكم
عرب ممثليه ويف ادارة ال�ش�ؤون الوطنية ،ولكنها ت�أخذ اي�ض ًا وجه ًا اداري ًا يقوم على م�شاركة
اجلماعات املحلية يف ادارة �ش�ؤونها الذاتية من خالل جمال�س منتخبة تتوىل هذه ال�ش�ؤون.
()...
ومبا �أن حق االقرتاع ،وبالتايل ،حق املواطن يف ان يكون ناخب ًا ومنتخب ًا ،هو من احلقوق
الد�ستورية ،الذي يج�سد املبد�أ الدميقراطي الذي يرتكز عليه النظام الد�ستوري يف لبنان،
وله القيمة نف�سها يف حال ممار�سته على م�ستوى االنتخابات النيابية او على امل�ستوى
215
االنتخابات املحلية».
عدم رقي الفوز بالتزكية اىل مرتبة املبد�أ ذي القيمة الد�ستورية:
«ومبا �أنّ مبد�أ التناف�س يف االنتخابات هو اال�سا�س والقاعدة يف االنظمة الدميقراطية وهو
مبد�أ ذو قيمة د�ستورية،
ومبا �أنّ التزكية هي اال�ستثناء ،وال ن�صّ عليها يف الد�ستور ،ومل يرفعها االجتهاد الد�ستوري
املقارن اىل مرتبة املبد�أ ذي القيمة الد�ستورية ،وال يرى املجل�س الد�ستوري �أنها ترقى اىل
هذه املرتبة،
ومبا ا ّنه مل ي� ِأت يف االعالن العاملي حلقوق االن�سان ويف املواثيق الدولية �أنّ التزكية مبد�أ من
العمليات االنتخابية كما ورد يف مراجعة الطعن،
ومبا �أنّ مبد�أ املناف�سة الدميقراطية يفر�ض فوز النائب بثقة الناخبني و�أ�صواتهم ال باال�ستناد
216
فقط اىل مادة يف القانون»)...( ،

)215قرار رقم  1تاريخ  ،1997/9/12الذي ق�ضى بابطال القانون املتعلق بتمديد والية املجال�س البلدية واللجان
القائمة ب�أعمال املجال�س البلدية ،و�أي�ض ًا :القرار رقم  2تاريخ  ،1997/9/12الذي ق�ضى بابطال القانون
املتعلق بتمديد والية املخاتري واملجال�س االختيارية.
 )216قرار رقم  1تاريخ 2013/5/13
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