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مقالة

االمتناع عن توقيع مرسوم دعوة
الهيئات الناخبة خرق للدستور
عصام نعمة إسماعيل

معارضة مــن قبل الرئيس نبيه بري
وتـيــار املستقبل .السبب مفهوم لدى
ّ
«امل ـس ـت ـق ـب ــل» ،ألن هـ ــذه امل ـق ــاع ــد تـقــع
ّ
فــي دوائـ ــر ن ـف ــوذه ،ول ـكــن ب ــري «لــديــه
ع ـق ــدة امل ــارون ـي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة» ،يـقــول
القواتيون.
قد يكون مفهومًا «طلب إعــادة املقعد
اإلن ـج ـي ـل ــي م ــن بـ ـي ــروت ال ـث ــال ـث ــة إل ــى
األولى ،ومقعد طرابلس» ،يقول مدير
مــركــز ب ـيــروت لــأبـحــاث واملـعـلــومــات
عـ ـ ـب ـ ــدو سـ ـ ـع ـ ــد .ولـ ـ ـك ـ ــن ن ـ ـقـ ــل املـ ـق ــاع ــد
«إشكالية كبيرة ،ستدفع كل الطوائف
عـنــدئــذ إل ــى طـلــب تـبــديــل املـقــاعــد بني
الـ ـ ــدوائـ ـ ــر .وال ـن ـت ـي ـج ــة س ـت ـك ــون ع ــدم
ّ
يتحدث
االتـفــاق على نقل أي مقعد».

سعد عن «تفاوت هائل» في املعدالت
ال ـعــامــة ف ــي م ــا خ ـ ّـص ع ــدد الـنــاخـبــن
ً
لـلـمـقـعــد ال ــواح ــد ف ــي ال ـ ــدوائ ـ ــر .مـثــا
ّ
ك ـ ــل  48824ن ــاخ ـب ــا فـ ــي ب ـن ــت جـبـيــل
ينتخبون نائبًا (ومثلهم تقريبًا في
ّ
الـنـبـطـيــة) ،بـيـنـمــا ك ــل  18544نــاخـبــا
ف ــي دائـ ــرة ب ـي ــروت االولـ ــى ينتخبون
ن ــائ ـب ــا .هـ ــذا ال ـت ـف ــاوت ال ـه ــائ ــل يعني
«مخالفة الدستور» .وبدل البحث عن
نقل مقعد مــن هنا ومقعد مــن هناك،
يمكن تصحيح الـخـطــأ ،مــع إبـقــاء كل
امل ـق ــاع ــد ح ـي ــث هـ ــي .والـ ـح ــل واضـ ــح:
قانون انتخاب يحترم الدستور ،قائم
عـلــى النسبية ويـعـتـمــد لـبـنــان دائ ــرة
انتخابية واحدة.

طالؤها بالزفت بعد إزالة الخشب.
ه ـ ــذه املـ ـخ ــالـ ـف ــات ال ـ ـثـ ــاث لـ ــم تـعـمــد
االجهزة االمنية واإلدارية إلى وقفها
بـ ـع ــد .ك ــذل ــك ال تـ ـ ــزال أعـ ـم ــال ال ـب ـنــاء
ج ــاري ــة ف ــي بـعـضـهــا عـلــى مـ ــرأى من
ّ
الجميع .وأشــارت املعلومات إلــى أن
امل ـخــال ـفــات ال ـث ــاث ج ــرت تغطيتها
ّ
مــن جـهــات نــافــذة .ورغ ــم أن مصادر
ّ
متابعة للملف ذكــرت أن سبب عدم
استحصال املخالفني على تراخيص
يـ ـع ــود إلـ ـ ــى بـ ـ ــطء هـ ـك ــذا مـ ـع ــام ــات،
ّ
ب ــاعـ ـتـ ـب ــار أن ص ـ ـ ـ ــدور ال ـت ــرخ ـي ــص
يحتاج إلى سبعة أشهر أو أكثر ،ما
يدفع مالكي األراض ــي إلــى املباشرة
ب ــاألعـ ـم ــال ري ـث ـم ــا ي ـح ـص ـل ــون عـلــى
ت ــراخ ـي ــص ال ـب ـن ــاء ث ــم ي ـع ـم ــدون إلــى
ّ
تسوية مخالفاتهم ،غير أن محافظ

ب ـي ــروت ال ـق ــاض ــي زي ـ ــاد ش ـب ـيــب ،في
اتـ ـص ــال م ــع «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،ن ـفــى علمه
ّ
ب ـ ـ ـ ــأن ي ـ ـكـ ــون أص ـ ـح ـ ــاب املـ ـخ ــالـ ـف ــات
الثانية والثالثة قد تقدموا بطلبات
ّ
ّ
ت ــرخـ ـي ــص ،ل ـك ـن ــه أكـ ـ ـ ــد أن ص ــاح ــب
ملهى « ،»The Oneشفيق ال ـخــازن،
تـقــدم بطلب تــرخـيــص ،وأرف ــق طلبه
بخرائط وتقارير من مكاتب هندسة
وأخ ـ ـ ــرى ّت ـت ـض ـمــن دراس ـ ـ ــة لـلـصــوت
تـ ـثـ ـب ــت أن ـ ـ ـ ــه لـ ـ ــن يـ ـتـ ـسـ ـب ــب ب ـ ــإزع ـ ــاج
ّ
ال ـج ـي ــران .وذكـ ــر شـبـيــب أن ال ـخــازن
حصل على ترخيص ّأولــي يبيح له
املباشرة في أعمال البناء ،لكنه نفى
عـلـمــه إن ك ــان ق ـ ّـد ت ـج ــاوز املـسـمــوح
به ،مشيرًا إلى أنــه في صدد الكشف
على أعمال البناء ُليبنى على الشيء
مقتضاه.

الحجة املعلنة لعدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة
النتخاب مجلس نواب جديد ضمن املهل الدستورية ،هي
عدم التوافق على قانون انتخابي جديد ،ألن القوى السياسية
ترفض إجراء االنتخابات على أساس القانون الحالي رقم
 25تاريخ  .2008/10/8وحيث أن الوقت يسابقنا نحو انتهاء
والية مجلس النواب املمدد له مرتني بتاريخ 2017/6/20
من دون التمكن من إجراء االنتخابات بفعل إصرار رئيس
الجمهورية على رفض توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.
ّ
ما يطرح التساؤل عما إذا كان هذا االمتناع يمكن أن يشكل
عند انتهاء والية املجلس خرقًا للدستور.
سابقًا أثيرت قضية امتناع رئيس الجمهورية عن توقيع
مرسوم دعوة الهيئات الناخبة عندما رفض الرئيس اميل
لحود توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة النتخابات املنت
الفرعية بعد اغتيال النائب الراحل بيار الجميل ،حيث أقدم
 28نائبًا على توقيع عريضة اتهامية بتاريخ 2006/12/27
وأودعوها األمانة العامة ملجلس النوابّ ،
وقدم النواب األدلة على
أن عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلجراء انتخابات
ّ
فرعية يشكل خرقًا للدستور يوجب محاكمة املمتنع عن
ّ
التوقيع بسبب بفعل خرق الدستور .ورأى النواب املدعون
أن رئيس الجمهورية ملزم بإصدار مرسوم دعوة الهيئات
االنتخابية ألن املرسوم املذكور وإجراء االنتخابات الفرعية
يدخالن في عداد التدابير التي على السلطة اتخاذها تفاديًا
لخرق أحكام الدستور او اإلضرار بمرفق عام او مؤسسة
دستورية مثل مجلس النواب.
ورفض النواب تعليق االنتخابات على بت الجدل السياسي
القائم حول الحكومة الذي قد يطول ويتأخر موعد حسمه،
وهذا ما قد يسقط النص الدستوري والقانوني ويسقط
املهل املحددة فيهما ،لذا يصبح اجراء االنتخابات أمرًا ملحًا
ً
ومستعجال ،بخاص ٍة أن عدم اجراء االنتخابات الفرعية
ّ
يعرض عمل مجلس النواب للخلل بسبب فقدان احد اعضائه
وانعكاس ذلك على العمل فيه.
وأن مرسوم دعوة الهيئات االنتخابية الى ملء املقعد الذي خال
ّ
بوفاة النائب الشهيد بيار الجميل يشكل عمال اداريًا لتنفيذ
احكام دستورية وقانونية محددة وملزمة ،ويعتبر واجبًا
يفرض على الحكومة القيام به .وإن رفض رئيس الجمهورية
توقيع مرسوم دعوة الهيئات االنتخابية يشكل خرقًا ألحكام
الفقرة د من مقدمة الدستور ،وما ذلك إال ألن حق االنتخاب
والتمثيل في مجلس النواب هو احد الحقوق املدنية والسياسية
األساسية التي يقوم عليها نظامنا السياسي الديموقراطي،
كما أن امتناع رئيس الجمهورية عن توقيع مرسوم دعوة
الهيئات االنتخابية في دائرة املنت االنتخابية سيؤدي الى
مخالفة القواعد املحددة في املادة  24من الدستور ويعتبر
خرقًا الحكام الدستور يستدعي اتهامه به وتاليًا ادانته ،كذلك
يشكل خرقًا ألحكام املادة  34من الدستور التي تنص على
أن ال يكون اجتماع املجلس قانونيًا ما لم تحضره األكثرية
من األعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية األصوات.
واذا تعادلت االصوات سقط املشروع املطروح للمناقشة .كما
أن رفض رئيس الجمهورية توقيع املرسوم يشكل خرقًا
ألحكام املادة  41من الدستور التي تنص على أنه اذا خال
مقعد في املجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خالل
شهرين ،وهذا الخرق ٌ
نابع من بقاء املقعد الخالي بسبب الوفاة
شاغرًا مما يعطل احكام هذه املادة ،وهو ما يشكل خرقًا
ألحكامها الدستورية يستدعي اتهامه وادانته.
كما سيؤدي الى تعطيل آلية سير الحياة الديمقراطية
والبرملانية في لبنان والتأثير على صحة القرارات الصادرة عن
مجلس النواب نتيجة تغييب احد األعضاء الذين يتشكل منهم
املجلس دستوريًا وقانونيًا والحؤول قصدًا دون انتخاب بديل
الكتمال عدد مجلس النواب لتستقيم العملية الديموقراطية
املنصوص عليها في الكثير من املواد الدستورية.
هذه بإيجاز حجج  28نائبًا التهام رئيس جمهورية بخرق
الدستور بسبب امتناعه عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات
الناخبة مللء مركز نيابي واحد شاغر ،فبما يوصف فعل من
امتنع عن توقيع مرسوم دعوة الهئئات الناخبة النتخاب 128
نائبًا أو كامل مجلس النواب؟
دستوريًا ،أغفل الدستور اللبناني تحديد معنى خرق
الدستور ،وكذلك فعل املشترع عند إقراره قانون قانون أصول
املحاكمة أمام املجلس األعلى ،لهذا عمد الفقه الى أخذ النص
على إطالقه ،بحيث اعتبر أن أية مخالفة لنص من نصوص
ّ
الدستور تشكل خرقًا للدستور ،ويكون التمييز بني العقوبات
بحيث يراعى التناسب بني حجم الخرق والعقوبة التي تفرض.
وإذ لم ّ
تتم سابقًا مساءلة رئيس جمهورية أو أحد أعضاء

الحكومة لخرقه الدستور ،فلقد عمد الفقه الدستوري إلى
تصنيف بعض األفعال ضمن خانة خرق الدستور .وما
يعنينا في معرض هذه الدراسة هو توصيف االمتناع
عن إجراء االنتخابات النيابية ،حيث سبق أن اعتبر الفقه
الدستوري هذا االمتناع خرقًا للدستور ،حيث رأى وزير
العدل السابق بهيج طبارة أنه إذا امتنعت الحكومة أو تلكأت
عن دعوة الهيئات الناخبة في املدة املقررة دستوريًا ،فإن
ً
هذا االمتناع يشكل اهماال في القيام بالصالحيات املعطاة
دستوريًا الجراء االنتخابات في املوعد املطلوب .ويلحق هذا
االهمال برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء
املكلفني اتخاذ التدابير الالزمة الجراء االنتخابات ،وتنبغي
املحاكمة أمام املجلس األعلى ملحاكمة الرؤساء والوزراء.
ً
معلال أن االنتخابات النيابية محطة اساسية في االنظمة
الديموقراطية اذ َّ
يعبر الشعب من خاللها وهو مصدر
السلطات عن ارادته وخياراته ،ويتم بواسطتها تداول السلطة
بالطرق السلمية ،وإن احترام االستحقاق االنتخابي ليس
خيارا متروكا الستنساب الحاكم ،بل هو واجب مفروض
عليه ،وأن التالعب باستحقاق االنتخابات النيابية او اغفاله
َّ
ِّ
ويعرضه للمالحقة امام املجلس
يرتب مسؤولية املرتكب
االعلى ملحاكمة الرؤساء والوزراء سواء ملخالفته الدستور
او الخالله بالواجبات املترتبة عليه (بهيج طبارة ،الفراغ في
املؤسسات الدستورية :هل هو حقًا املشكلة؟ جريدة النهار
تاريخ .)2005/4/2
ٌ
ثابت أن االمتناع عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات
ٍإذ
الناخبة هو خرق للدستور ،وأن حجة االمتناع غير مقنعة،
ألن انتظار التوافق على ّقانون انتخاب يعني أن االنتظار قد
لسنوات ،فهل نعطل الدستور ونمنع تكوين السلطة
يطول
ٍ
التشريعية بانتظار التوافق؟
إن الفرصة ال زالت سانحة إلجراء االنتخابات النيابية وفق
القانون النافذ رقم  ،2008/ 25حيث يمكن القياس على الفقرة
األخيرة من املادة  43التي ّ
تنص على أنه «في الحالة التي ُيحل
فيها مجلس النواب ،تجري االنتخابات خالل الثالثة أشهر
التي تلي نشر مرسوم الحل» .فهذه املادة وإن كانت مرتبطة
ّ
وضعت قاعدة مفادها أن بإمكان
بحل مجلس النواب إال أنها
ّ
إجراء االنتخابية النيابية بعد حل مجلس النواب ،وال حاجة
لتعديل تشريعي من أجل فتح املهل األخرى ،وبخالل هذه
الفترة يستمر مكتب مجلس النواب بتصريف األعمال حتى
انتخاب مجلس جديد (وفق املادة  55من الدستور) .ومن
غير الجائز التمسك بحرفية النص والزعم بأن هذين النصني
متصالن بحل مجلس النواب ،وذلك لسببني:
أن املادة  74من الدستور التي أوجبت بال إبطاء إجراء
انتخابات عند حل مجلس النواب قد وضعت معيارًا حاسمًا
حول حظر الفراغ في السلطة التشريعية ،وهذا املبدأ يسمو
على ما عداه ويصبح الحديث بجانبه عن مهل الدعوة إلجراء
االنتخابات بمثابة اللغو ،وهذا يستفاد ضمنا من اجتهاد
املجلس الدستوري الذي قضى بعدم جواز إبطال قانون
مخالف للدستور ،إذا كان هذا اإلبطال سيؤدي الى فراغ في
السلطة االشتراعية (قراره رقم  2014/7تاريخ 2014/11/28
).
إن مجلس الوزراء ّ
وسع نطاق تطبيق املادة  62بحجة
استمرارية املؤسسات الدستورية ،إذ بالعودة إلى محاضر
مجلس النواب ّ
تبي صراحة أن ممارسة الحكومة صالحيات
رئيس الجمهورية وكالة وفق املادة  62من الدستور ،إنما هي
مرتبطة بحاالت الشغور املفاجئ ملركز الرئاسة (أستاذ أحمد
زين ،محاضر مناقشات الدستور اللبناني طبعة العام،1993
ص  ،)60ونية املشترع الدستوري واضحة لجهة ربط املادة
 62باملادة  74من الدستور ،وليس باملادة  73املتعلقة بموعد
ً
انتخاب رئيس جديد للجمهورية بدال للمنتهية واليته .ولكن
في التطبيق فإن الحكومة مارست وكالة صالحيات الرئيس
بالرغم من كون األحزاب املنتمي إليها أعضاؤها مشاركون
في تعطيل انتخاب رئيس جديد) .فهل يعقل إجازة ممارسة
صالحية رئيس الجمهورية لجهة املشاركة في تعطيل انتخاب
رئيس جديدّ ،ثم نمنع مكتب مجلس النواب من االستمرار في
تصريف األعمال بحجة أن النص ّ
يتحدث عن االستمرارية في
ّ
حالة حل مجلس النواب حصرًا؟ الجواب بالرفض طبعًا لكونه
ٌ
منطق غير سليم.
مبني على
ٍ
وعليه أخلص للقول بأن من الواجب دعوة الهيئات الناخبة
وتشكيل الهيئة املشرفة على العملية االنتخابية فورًا وبال
إبطاء ،وذلك إلجراء االنتخابات النيابية .وحتى تكوين مجلس
نيابي جديد فإن مكتب املجلس يستمر بتصريف أعمال
املجلس ،وبذلك يكون قد أزيل الخرق الفاضح للدستور
ّ
خطأ كاد أن يؤدي إلى الفراغ في السلطة
وتم الرجوع عن ٍ
التشريعية.

