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تحقيق
رضوان عقيل

إنقسام سياسي حيال الالقرار للمجلس الدستوري
التعديالت نافذة ومطالبة بإعادة النظر في قانونه

تنقسم الكتل النيابية عىل غرار عادتها حيال القرارات التي يتخذها املجلس
الدستوري بني مرحب ومؤيد حيث تتغلب الخصوصيات عىل حساب املصلحة
العامة ولو يف ملف يف حجم قانون االنتخاب .ومل تنج هذه املؤسسة من االتهامات
التي وصلت اىل حد املطالبة باعادة النظر فيها للحد من تدخالت السياسيني والتأثري
يف خيارات االعضاء

مل يكن توصل املجلس الدستوري اىل جواب
الالقرار محل ترحيب عند تكتل "لبنان
القوي" الذي قدم طعنا يف التعديالت التي
ادخلت عىل قانون االنتخاب .كان يأمل يف
الرتاجع عن احتساب نصاب مجلس النواب
بـ 59نائبا وتثبيت الـ .65احدث هذا االمر
انقساما حيال الرقمني عىل مستوى مواقف
الكتل واالراء الدستورية والقانونية .كان الرأي
الغالب هو احتساب عدد اعضاء النواب
االحياء فقط الذين يشغلون املقاعد النيابية
وليس احتسابهم مع املتوفني او الذين قدموا
استقاالتهم من املجلس .ويؤيد الكثريون من

رجال القانون السري بوجهة النظر االوىل ،اي
 59خشية ان تتحكم اقلية نيابية بعرقلة تأمني
النصاب املطلوب ،ولذلك صدرت جملة من
التفسريات للامدة  .57كان تركيز تكتل "لبنان
القوي" برئاسة النائب جربان باسيل صاحب
الطعن املقدم عىل حرص تصويت املغرتبني
بالدائرة الـ 16التي مل تبرص النور.
بقيت التعديالت عىل حالها ،السيام يف مسألة
االفساح امام املسجلني يف الخارج باالقرتاع يف
الدوائر الـ .15شكلت هذه النقطة لب الطعن
بناء عىل حسابات اكرث االطراف ،خصوصا
املسيحيني منهم مع اصوات املغرتبني الذين

نجار :املجلس الدستوري
فقد صدقيته والنصاب 59

■ كيف رأيت توصل املجلس الدستوري اىل
الالقرار يف الرد عىل الطعن الذي قدمه تكتل
"لبنان القوي"؟
□ ما ازعجني اوال هو االصطفاف الذي حصل
داخل املجلس .تلقيت مفاجأة سارة وهو ان
القايض ميشال طرزي شغل ضمريه ووجدانه
اضافة اىل زميله رياض ابوغيدا .اذا عمدنا
اىل البحث بطرق افضل نقول ان قانون
املجلس الدستوري الذي عملنا عليه واعتامد
نصه الجديد يف  3ترشين الثاين  2008من
اجل التحضري النتخابات دورة  ،2009كنا
قد وضعنا فيه ان يكون اعضاء هذا املجلس
من قضاة الرشف الذين يكون قد مىض عىل

عملهم يف القضاء  25سنة ومن املحامني
الذين امضوا السنوات نفسها يف املحاماة
اىل االساتذة الجامعيني الذين يدرسون يف
الجامعات يف الفرتة نفسها .يف نظري ،لو قدر
يل ان اطرح موضوع اعادة النظر يف املجلس
الدستوري الن ما يحصل ان هذه املؤسسة
تحولت اىل موقع لتقاعد بعض القضاة عىل
سبيل الرفاهية املجانية من دون ان يكون
احدهم متخصصا يف القانون الدستوري .من
اصل  10من االعضاء توجد محامية وليس
اكرث .اقول رصاحة ليس هذا هو املجلس
الذي حرصنا عىل انشائه .ان الترصيحات
التي صدرت بعد رد الطعن ،اظهرت تحطيام

تسجلوا ومدى تأثريهم يف املقاعد الـ .128عقد
اعضاء املجلس  7اجتامعات وتعذر تأمني 7
اعضاء لتمرير الطعن ،فبقي القانون نافذا
وتم تنظيم محرض ارسل اىل رؤساء الجمهورية
ومجليس النواب والوزراء.
ييضء وزير العدل سابقا الربوفسور ابراهيم
نجار ورئيس الجامعة اللبنانية سابقا الدكتور
زهري شكر لـ "االمن العام" عىل الخالصة التي
توصل اليها املجلس الدستوري والتي انتهت
بعدم قبول الطعن الذي وصفه رئيس املجلس
القايض طنوس مشلب بـ"السقطة ،فبعضنا قد
يكون سببا يف هذه السقطة وليس السياسيني.
مل اكن راضيا عىل القرار" ،مع تشديده عىل ان
"ال خلفية سياسية ،وان النقاش كان بخلفيات
قانونية" .وقد اظهرت الوقائع ان بعض اعضاء
املجلس كانوا عىل تواصل مفتوح مع دوائر
سياسية كانت وراء تعيينهم ،سواء يف الربملان
او الحكومة.

ورضبا ملا ميكن ان يسمى القانون الدستوري.
اشك يف قدرة بعض االعضاء عىل االلتزام
واالستقاللية .انا من الرأي الذي يقول انه
عىل هذا املجلس ان يضم رؤساء جمهوريات
وحكومات ومجالس نواب ونقباء محامني
ورؤساء مجلس شورى الدولة وقضاة يف
املجلس االعىل السابقني.
■ تريد ادخال هؤالء اىل عضوية املجلس
اضافة اىل االعضاء العرشة الحاليني؟
□ من غري املقبول ان يتوجه القايض اىل
مراضاة السياسيني من اجل تعيينه يف هذا
املوقع عىل ان ينتخبوه يف هذه املؤسسة.

ال مانع ان تكون هذه املجموعة اضافة اىل
االعضاء القضاة .كام ان تعديل قانون املجلس
الدستوري حيال كيفية اختيار االعضاء اصبح
مطلوبا بغية ان نرتقى من املحاصصة التي
تتطلب تقديم خدمات معينة بهدف السعي
اىل ارساء منطق الدولة.
■ تريد تطبيق التجربة الفرنسية هنا؟
□ اريد ابعد من ذلك ،ألنه يف التجربة
الفرنسية ال يقبل املسؤولون بعد انهاء فرتة
والياتهم ان يكونوا يف املجلس الدستوري،
فالرئيس نيقوال ساركوزي دخل اىل املجلس
الدستوري ثم تركه.
■ كيف نظرت اىل التعاطي مع املادة  57يف
الدستور والسجال املفتوح حولها ،ويف وضع
الربملان الحايل انت مع نصاب من  59ام من 65؟
□ انا اعود اىل التعداد الذي قدمه الرئيس بري
وهو  ،59الن َمن يريد التعطيل او االستقالة
يلجأ بسهولة اىل االستقالة او االعتكاف
لتحقيق ما يريد .ال ميكننا اللعب بالنصاب
وفق هذ الطريقة .انا اتفهم من الناحية
القانونية اللغوية النصية وجود وجهة نظر،
لكن من الناحية السياسية ال .اكرر انا مع ان
يكون النصاب .59

الوزير السابق الربوفسور ابراهيم نجار.

مع ضم رؤساء
جمهورية وحكومات
وبرملانات سابقني
الى عضوية املجلس
الدستوري

■ ملاذا تعرتض عىل الـ65؟
□ الن املرشوع الذي قدمه تكتل "لبنان
القوي" من اجل تعديل التعديالت التي
ادخلت عىل قانون االنتخاب مل يأخذ العدد
الذي يريدونه.

شكر :املجلس الدستوري سقط
والتصويت سياسي

■ كيف رأيت خالصة املجلس الدستوري
ورده عىل الطعن املقدم؟
□ يف رأيي القانوين ان اغلب النقاط
يف الطعن املقدم كان يجب رفضها،
ومن املفروض ان تكون هناك اكرثية

عىل االقل .طعن "التيار الوطني الحر"
بثالث مواد ،السيام يف االكرثية املطلوبة
وتصويت املغرتبني .يف موضوع االكرثية
مثة قانون صدر عن املجلس باعتامد
الكرثية من مجموع االعضاء وليس من

■ امل يكن املجلس الدستوري عىل املستوى
املطلوب منه؟
□ برصاحة كانت مفاجأة غري سارة ان
يتحدث رئيس املجلس انه محسوب عىل
هذه الشخصية او تلك .هذا الكالم ال
يجب ان يقال وتبني انه طرف .كان عليه
ان ال يتحدث بهذه الطريقة .انا مع اعادة
النظر يف تركيبة املجلس ،وان االستمرار يف
هذه املؤسسة عىل هذا املنوال يظهر ان
ال صدقية فيها وقد علقت عىل خشبة.
يبقى ان االنتخابات النيابية ستجري يف
موعدها ،خصوصا ان البلد اصبح تحت
الرقابة الدولية.

االحياء خالفا لالجتهاد الذي قدمه الخبري
الدستوري جورج فيدال سابقا .مع العلم
ان املجلس استقر بالعرف عىل االعتامد
عىل النواب هم االحياء فقط الذين
يؤلفون املجلس قانونا.
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■ يفهم من كالمك يف حالتنا هذه ان
النصاب من  59نائبا؟
□ النائب املتويف ليس عضوا يف املجلس
قانونا وال يجب ان يحتسب ،وانا مع هذا
التفسري .اعترب ان القانون الذي صدر
سابقا عن املجلس باعتبار االكرثية من
مجموع االعضاء خاطىء .وما يحصل
معنا هو ان صياغة الدستور متت باللغة
العربية ومتت ترجمته من اشخاص عدة.
مل يقم شخص واحد بهذه املهمة وبصياغة
كل املواد حتى تكون متامسكة لغويا
ومضمونا ،وقد جرى اعتامد تعابري عدة.
مثة من يقول ان الذين يؤلفون املجلس
قانونا او من مجموع اعضاء املجلس من
املجلس كام يقول رئيس الجمهورية .ان
احتساب مجموع االعضاء يعني ان االقلية
مع اقدام جزء من النواب عىل االستقالة
فيصبح عندها من الصعب تأمني النصاب.
يف هذه النقطة تحديدا مثة اكرث من رأي.
ان قرار املجلس الدستوري برصف النظر
عن التصويت السيايس من االعضاء يحتمل
النقاش والخالف يف الرأي.

الدكتور زهري شكر.

التصويت سياسي
في املجلس الدستوري

■ ماذا عن تصويت املغرتبني؟
□ بالنسبة اىل موضوع املغرتبني ال يحتمل
النقاش الن الدستور يوزع النواب عىل
مختلف املناطق اللبنانية .تقول املادة 24
يف الدستور بأن مجلس النواب بالتساوي
بني املسلمني واملسيحيني ،ونسبيا بني
طوائف كل من الطائفتني ،ونسبيا بني
املناطق االدارية اللبنانية ،والقارات ليست
مناطق لبنانية .ما اقوله هو من الناحية
الدستورية ،اما من الناحية العملية
واملفيدة لتمثيل املغرتبني الذين هم يف
حالة اغرتاب وليسوا يف حالة اقامة يف
املهجر.

■ الحظت تصويتا سياسيا يف املجلس
الدستوري؟
□ حكام نعم ،ملست هذا االمر ،وهو ال
يحصل للمرة االوىل ،ويا لالسف .مل يكن
رئيس املجلس القايض مشلب موفقا يف
ترصيحاته ،وقد وقع يف اكرث من سقطة.

■ انت تؤيد تصويتهم يف الدوائر الـ15؟
□ اكيد .ومثة جهات حزبية تقول ان نحو
 150الف لبناين تركوا البلد اخريا وهربوا
منه ليس من اجل ان ينتخبوا يف الدائرة

■ وصول املجلس الدستوري اىل الالقرار
ماذا يعني؟
□ للمرة االوىل يصل املجلس اىل الالقرار.
كان من املفروض قبول الطعن كليا او

 16التي يريدها البعض ،بل عىل العكس
هم يفضلون االنتخاب يف دوائرهم .اكرث
دول العامل تعتمد ما يتم العمل به عندنا.

جزئيا او يرفض يف الحالتني .من غري
املعقول عدم توافر اكرثية يف ثالث نقاط
يف الطعن املقدم.
■ مثة من يقول ان املجلس مل يعد
موجودا؟
□ املجلس سقط منذ القرار الذي تناول
فيه قضية غربيال املر ،وكان سقوطه
مدويا .نحتاج اىل اعادة النظر يف نظام
املجلس وليس يف قانونه فحسب ،بل
حتى يف الدستور لجهة تأمني ضامنات
العضاء املجلس وطريقة اختيارهم ومدتهم
واليتهم من اجل تحريرهم من السياسيني
عىل غرار القضاة .يف فرنسا مثة باب يف
املجلس الدستوري الفرنيس يتضمن موادا
عدة يف طريقة التعيني واتخاذ الطعن.
توجد عندنا مادة يتيمة صدرت واقرت،
وكأنها جاءت غصبا عن النواب .ال يجوز
ان تنظم مادة واحدة املجلس الدستوري
وما صدر جاء بقانون وهذا ال يجوز .ال بد
من اعادة النظر يف القوانني املنظمة لعمل
املجلس الدستوري ونظامه الداخيل ،من
اجل تأمني استقاللية االعضاء وتحصينهم.

