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قال الرئيس السابق للمجلس الدستوري الدكتور 
عصام سليامن "اننا مل نساير احدا طيلة فرتة واليتنا 
واملصلحة  الدستور  حساب  عىل  سنوات  لعرش 
الوطنية، لذلك كانت قراراتنا مزعجة، لكن ضمرينا 
كان مرتاحا". واعترب ان املجلس تجاوز مهامته يف 
بت الطعون االنتخابية ودستورية القوانني اىل ما 
"يرسخ العدالة الدستورية ويساهم يف نرش الثقافة 
السيايس  "التوافق  ان  اىل  مشريا  الدستورية"، 
الشامل يضع عالمات استفهام كبرية حول العدالة 

الدستورية والدميوقراطية".
حاورت "االمن العام" الدكتور سليامن عن تجربة 

السنوات العرش عىل رأس املجلس الدستوري. 

عام  الدستوري  للمجلس  رئيسا  انتخابك  قبل   ■
2009 بقي املجلس الربعة اشهر مشلوال بسبب 
وضع سيايس مضطرب وانقسامات حادة. ما الذي 

تستذكره من تلك املرحلة؟
□ اصيب املجلس الدستوري بشلل كامل ما بني 8 
آب 2005 و5 حزيران 2009 بسبب فقدان النصاب 
انقطاع  من  ذلك  ونتج  جلساته.  لعقد  القانوين 
االعضاء الخمسة املنتهية واليتهم عام 2003 عن 
للامدة  خالفا  الدستوري  املجلس  اىل  الحضور 
الرابعة من قانون النظام الداخيل للمجلس والتي 
تلزم االعضاء املنتهية واليتهم االستمرار يف عملهم 
يف املجلس، اىل ان يتم تعيني بدالء منهم وقسم 
اليمني امام رئيس الجمهورية. كان من غري الجائز 
تعطيل عمل املجلس الدستوري الي سبب كان، 
النه مؤسسة دستورية اساسية يف نظامنا ويتكامل 
االخرى،  الدستورية  املؤسسات  وادوار  دوره 
وتعطيله ادى اىل خلل يف نظامنا الدستوري، ومل 
يعد بسبب هذا التعطيل مثة مرجعية ودستورية 
لها صالحية الرقابة عىل دستورية القوانني والفصل 
يف صحة االنتخابات. ما حدث ادى اىل عدم بت 
االنتخابات  ويف   ،2005 عام  االنتخابية  الطعون 
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يف  طعون  بت  عدم  واىل   ،2007 عام  الفرعية 
الواجب  التعطيل.  مرحلة  يف  القوانني  دستورية 
واعضائه  املجلس  رئيس  عىل  يفرض  الوطني 
مواجهة الظروف الصعبة والحفاظ عىل استمرارية 
وجد  التي  الرسالة  عىل  مؤمتنني  لكونهم  ادائه، 
املجلس الدستوري من اجلها، وهي فرض احرتام 
الدستور ضمن الصالحيات املعطاة لهم والفصل 
لكونها  والنيابية،  الرئاسية  االنتخابات  صحة  يف 
ما  هذا  منها.  املنبثقة  السلطة  رشعية  اساس 
فعلناه بعدما انتهت واليتنا يف 5 حزيران 2015. 
استمررنا يف عملنا يف املجلس بالعزمية نفسها غري 
بعد  اتخذناها  التي  القرارات  بالصعوبات.  آبهني 
اخذناها  التي  تلك  بعددها  فاقت  التاريخ  هذا 
قبله، وكان لها الوقع االكرب، ومتيزت مبهنية عالية 
وبالجرأة والنزاهة والحياد. مل يفكر احد منا يوما 
يف  عملنا  انهاء  اىل  يؤدي  قد  نتخذه  قرارا  بأن 
املجلس وتعيني هيئة جديدة. همنا الوحيد كان 
وترسيخ  الدستوري  املجلس  عىل  الحفاظ  دامئا 

وجود وتعزيز الثقة به.

■ ما بني 5 حزيران 2009 تاريخ تسلمكم رئاسة 
املجلس الدستوري حتى 27 آب 2019  مسرية من 
10 سنوات واقل من 3 اشهر تقريبا، كيف تقيمها؟

اكادميي  فيها  يتوىل  التي  االوىل  املرة  كانت   □
تجدر  لبنان.  يف  الدستوري  املجلس  رئاسة 
املالحظة اىل ان حريص الشديد عىل فرض احرتام 
الدستور دفعني يف العام 1996 اىل صياغة احد 
الطعنني اللذين قدما اىل املجلس الدستوري يف 
اىل  العام 1997  النيابية، ويف  االنتخابات  قانون 
املجلس  والية  متديد  قانون  يف  الطعن  اعداد 
القانونني.  ابطال  تم  وقد  واالختيارية،  البلدية 
ثقتهم  الدستوري  املجلس  اعضاء  زماليئ  اوالين 
فانتخبوين رئيسا له، وكانت الثقة متبادلة بيني 
وبينهم. واجهتنا صعوبات كبرية ناجمة عن سوء 

والذهنية  الحادة  واالنقسامات  السيايس  االداء 
اننا  الدستورية. غري  باداء املؤسسات  املتحكمة 
تغلبنا عليها بالحكمة والدراية والحزم والجرأة 
ويحقق  الدستور  يحمي  الذي  القرار  اتخاذ  يف 
املصلحة الوطنية العليا يف آن. اتخذنا القرارات 
التي تريض ضمرينا ضمن املهل املحددة، وبعد 
مداوالت اتسمت بالعمق واملوضوعية والحيادية 
والدميوقراطية. مل يكن من السهل اتخاذ القرار 
غري  سياسية  اوضاع  نتيجة  معقدة  امور  يف 
موازنة  دون  من  مثال  الدولة  كبقاء  مألوفة، 
سنوية ولسنوات، ومن دون قطع حساب حتى 
بعد اقرار املوازنة، او متديد والية مجلس النواب 
تكرارا ويف اثناء شغور سدة رئاسة الجمهورية، 
اجراء  عن  وعاجزة  مفككة  حكومة  ووجود 
انتخابات نيابية. صعوبات ال تواجه اي مجلس 
جدا.  نادرا  اال  العامل  يف  دستورية  محكمة  او 

واجهناها واتخذنا القرارات املناسبة يف شأنها. 

املجلس  عاشها  التي  املحطات  اهم  هي  ما   ■
وكيف تخترص هذه املسرية الدستورية؟

□ مرت مسريتنا مبحطات عدة:
اوىل متثلت يف الفصل يف الطعون التي لن تبت 
الدستوري بني 8  املجلس  بسبب تعطيل نصاب 
آب 2005 و5 حزيران 2009. وقد اصبحت غري 
ذي موضوع الن والية النواب املطعون يف نيابتهم 
دستورية  يف  والطعون  ردها  فقررنا  انتهت،  قد 
القوانني يف اثناء فقدان النصاب سقطت بسبب 
انقضاء مهلة الثالثني يوما املعطاة للمجلس التخاذ 

القرار.
انتخابات  يف  املقدمة  الطعون  بت  كانت  ثانية 
االنتخابات  قبل  مهامتنا  تسلمنا  قد  وكنا   2009
يف  توسعنا  طعنا،   19 تلقينا  فقط.  بيومني 
اربعة  مهلة  يف  القرارات  واصدرنا  التحقيقات 
اشهر ونصف شهر، وردت جميعها باالجامع الن 

املخالفات التي حصلت مل تؤثر عىل النتائج بسبب 
الفارق الكبري يف االصوات بني الطاعن واملطعون يف 
نيابته والذي بلغ االف االصوات. تعرضت القرارات 
بسبب  سياسية  خلفيات  من  االنتقادات  لبعض 
جهل االصول املعتمدة يف بت الطعون االنتخابية.

اىل  الدستوري  املجلس  مقر  ملكية  نقل  ثالثة 
لرية  مليون   330 وتوفري  اللبنانية  الجمهورية 
سنويا وهو قيمة ايجار املبنى. وقد اصبح املبنى 

مقرا دامئا للمجلس.
رابعة رسم سياسة تطوير اداء املجلس الدستوري 
الكتاب السنوي  وتفعيله. وقد متثلت يف اصدار 
الفقه الدستوري والعدالة  وتضمينه دراسات يف 
خالل  املجلس  نشاطات  عن  ونبذة  الدستورية 
مكتب  وتحديث  صدرت،  التي  والقرارات  سنة 
املجلس واالنفتاح عىل الوسط الجامعي، ووضع 
املكتبة يف ترصف اساتذة وطالب كليات الحقوق 
والعلوم السياسية، والقاء محارضات عن املجلس 
يف هذه الكليات. متثلت هذه السياسة يف توسيع 
واملجالس  باملحاكم  الدستوري  املجلس  عالقات 
لجنة  ويف  والفرنكوفونية  العربية  الدستورية 
البندقية التابعة ملجلس اوروبا واقامة نشاطات 
املحاكم  اتحاد  انعقاد دورة  منها  مشرتكة معها، 
واملجالس الدستورية يف بريوت عام 2011، وعقد 
مؤمتر عام 2014 يف مناسبة مرور عرشين سنة 

عىل تأسيس املجلس.

خامسة بت  طعون انتخابات 2018 وقد تطلب 
ذلك مجهودا استثنائيا بسبب نظام االنتخاب 
تعقيدات وصعوبات  من  تضمنه  وما  الجديد 
املجلس  عن  صدر  وقد  االنتخابات.  اجراء  يف 
باعادة  وقضت  واحدة  نيابة  ابطلت  قرارا   18

االنتخاب.

■ ما هي اصعب املحطات التي عشتها يف املجلس 
الدستوري وهل هناك اصعب من تجربة تجميد 
عمله عام 2013 ابان الطعن يف التمديد الثالث 

لوالية مجلس النواب؟
□ كان من املفرتض انتهاء والية مجلس النواب 
من  االجراءات  اتخذت   .2013 حزيران   20 يف 
مجلس الوزراء وحدد موعد الجرائها. رصح وزير 
االنتخابات  الجراء  جاهزة  الوزارة  ان  الداخلية 
النية  ظهرت  ذلك.  دون  يحول  ما  مثة  وليس 
االنتخابات  اجراء  عدم  يف  االطراف  بعض  لدى 
عرب العزوف عن تقديم الرتشيحات ضمن املهل 
املحددة، فتم وضع قانون مدد املهل وطعن يف 
دستوريته، غري ان املجلس رد الطعن الن القانون 
مدد املهل القانونية ومل ميدد املهل الدستورية. 
قبل انتهاء والية مجلس النواب مبدة قصرية اقر 
فيه  الطعن  جرى  واليته،  بتمديد  قىض  قانون 
سليامن  ميشال  العامد  الجمهورية  رئيس  من 
املجلس  اتجه  عون.  ميشال  العامد  كتلة  ومن 

وعقد  التمديد،  قانون  ابطال  نحو  الدستوري 
اننا فوجئنا  القرار، غري  اجتامعا مفتوحا التخاذ 
عن  اعضاء   3 انقطاع  بسبب  النصاب  بفقدان 
شديدة  سياسية  ضغوط  تاثري  تحت  الحضور 
مورست عليهم. قمت مبحاوالت لحملهم عىل 
الحضور بغية اتخاذ القرار، غري انها باءت بالفشل. 
وقد تعرضت لحملة شنت عيل شخصيا تصديت 
لها بعنف عندما تجاوزت الخطوط الحمر. غري 
ان قانون التمديد اصبح نافذا بسبب عدم اتخاذ 
كان  ما  وهذا  يوما،  الثالثني  مهلة  القرار ضمن 
النصاب. ما  التي عطلت  مقصودا من الجهات 
حدث خطري جدا، النه منع املجلس الدستوري 
من مامرسة صالحياته الدستورية، وقطع الطريق 
الدستور  منحه  الذي  الجمهورية  رئيس  عىل 
كام  الدستوري،  املجلس  اىل  االحتكام  صالحية 
الدستور  منحها  صالحية  عىل  الطريق  قطع 
للنواب. نظرا اىل خطورة الوضع واملستوى الذي 
بعض  عيل  متنى  املجلس،  مع  التعامل  بلغه 
االصدقاء الخلص تقديم استقالتي احتجاجا. لكن 
قراري كان املواجهة النقاذ املجلس الدستوري، 
واالطاحة  املسؤولية  من  هروب  فاالستقالة 
باملجلس. عقدنا اجتامعا يف املجلس، يف 30 متوز 
2013، حرضه جميع االعضاء وكنت قد اعددت 
وثيقة تدين ما حدث وتشري اىل خطورته، وتؤكد 
التزام حضور الجلسات وعدم مقاطعة اي جلسة 
تحت تأثري اي ضغوط. وقد وافق جميع االعضاء 
اىل  تعديل، وضمت  اي  دون  من  الوثيقة  عىل 

محرض الجلسة.

اقرت  التي  للقوانني  كحل  تقرتحه  الذي  ما   ■
قبل بدء عمل املجلس الدستوري وفيها نصوص 

مخالفة للدستور؟
مخالفة  نصوصا  يضم  القوانني  هذه  بعض   □
لحقوق  العاملي  لالعالن  وخاصة  للدستور، 
لبنان يف مقدمة دستوره.  التزمه  الذي  االنسان 
القانونية  املنظومة  يف  خلال  يشكل  ما  وهذا 
اللبنانية. هذه املشكلة واجهتها فرنسا ووجدت 
اقرتحت  وانا  عام 2010  تنفيذه  بدأت  لها  حال 
الحل نفسه يف لبنان، ويقيض باعطاء املتقاضني 
امام املحاكم حق الدفع بعدم دستورية القانون 
الذي سيصدر الحكم عىل اساسه وفق اجراءات 
محددة. هذا الحل طرحته ضمن مرشوع توسيع 

صالحيات املجلس.

الرئيس السابق للمجلس الدستوري الدكتور عصام سليامن.


