16

عدد  - 104أيار 2022

عدد  - 104أيار 2022

الملف

ميشال كرم

Michelkaram2@hotmail.com

غالب غانم :قانون االنتخاب ال يشبه الطائف
وال يستجيب روح الدستور وأحالم الشباب
اقر مجلس النواب يف حزيران عام  2017قانونا نسبيا هجينا لالنتخابات النيابية يجمع بني الالئحة املفتوحة يف  15دائرة
والصوت التفضييل الواحد وفقا للدائرة الصغرى حرصا ،والفرز املذهبي ملقاعد املجلس الـ .128هذا العدد املرتفع للدوائر
نسبة للحجم الصغري للمجلس ،يخفف من اثار النسبية املعتمدة فيه ،فتصري يف بعض الدوائر اكرثية مقنعة
من املعلوم ان للمستقلني والقوى العلامنية
شعبية موزعة جغرافيا وبني الطوائف ،لكنهم
لن ينالوا نسبا تخولهم دخول املجلس النيايب
يف دوائر قسمت عىل اساس طائفي .كام ان
النسبية يف هذه الدوائر مبينة عىل حاصل
انتخايب مرتفع (يجاور معدله العرشة يف املئة)
ويحتسب بقسمة عدد املقرتعني عىل عدد نواب
الدائرة ،ويشرتط عىل اللوائح املتنافسة تخطيه
للدخول يف عملية توزيع املقاعد ،يف وقت ال
تتعدى العتبة االنتخابية  5يف املئة حدا اقىص
ملا هو متعارف عليه يف معظم الدول التي
تعتمد النظام النسبي لضامن عدم تهميش
اصوات االقليات السياسية او االحزاب الصغرية
واملرشحني املستقلني.
"االمن العام" التقت رئيس مجلس القضاء االعىل
سابقا ورئيس مجلس شورى الدولة سابقا القايض
غالب غانم ،واستوضحته عن قانون االنتخاب
الحايل وماهيته وايجابياته وسلبياته وشوائبه
واشكالياته ومدى مطابقته للدستور ،فكان معه
الحوار االيت:
■ كيف ترشحون قانون االنتخاب من الناحية
الدستورية؟
□ يدفعني هذا السؤال اىل التذكري مببدأ دستورية
القوانني ،وهو من املبادئ الراسخة يف الدول ذات
االنظمة الدميوقراطية التي تستظل الدستور يف
كل ترشيعاتها ضبطا اليقاع هذه الترشيعات،
وتحقيقا ملبدأ آخر هو االمان القانوين الذي
ال يستقيم اال اذا كان التناغم قامئا بني القانون
االعىل واالسمى (الدستور) وسائر القوانني .وقد
حرص املشرتع اللبناين عىل اثبات مبدأ دستورية
القوانني يف املادة التاسعة عرشة من القانون
الدستوري الجديد الصادر عام  ،1991ونص يف

املادة عينها عىل انشاء مجلس دستوري للقيام
مبهمة مراقبة انطباق القوانني عىل الدستور
يف اطار آلية تحددت يف قانون انشاء املجلس
الدستوري الصادر عام  1993حيث نصت املادة
 18منه عىل ما يأيت" :يتوىل املجلس الدستوري
الرقابة عىل دستورية القوانني وسائر النصوص
التي لها قوة القانون .خالفا ألي نص مغاير ،ال
يجوز ألي مرجع قضايئ ان يقوم بهذه الرقابة
مبارشة عن طريق الطعن او مبارشة عن طريق
الدفع مبخالفة الدستور او مخالفة مبدأ تسلسل
القواعد والنصوص" .كام نص النظام الداخيل
للمجلس الدستوري عىل هذه االلية بطريقة
مفصلة يف مجموعة من مواده .ونظرا اىل ان
السؤال الالحق يتناول مدى مطابقة قانون
االنتخاب ملا نص عليه الدستور ،التي ان اكتفي يف
الجواب الراهن بالتذكري مببدأ دستورية القوانني
الذي ينسحب عىل اي قانون ،مبا يف ذلك قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب اللبناين.
■ ما مدى مطابقة قانون االنتخاب ملا نص عليه
الدستور؟
□ من وجوه العالقة بني قانون االنتخاب الراهن
والدستور نذكر ما نصت عليه املادة  23من
الدستور التي ذكرت انه "اىل ان يضع مجلس
النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي
توزع املقاعد النيابية بالتساوي بني املسيحيني
واملسلمني ،ونسبيا بني طوائف كل من الفئتني،
ونسبيا بني املناطق .من الالفت ان نص الدستور
يف هذا الصدد ،مل يعكس ما نصت عليه وثيقة
الوفاق الوطني التي حددت اعضاء مجلس
النواب بـ  ،108لكن الغلبة هي للنص الدستوري
الذي اقره مجلس النواب .من وجوه العالقة
املنطلقة من نص الدستور وروحه يجدر التنبه

اىل ان املشرتع الدستوري شاء ان يضع حدا
للقيد الطائفي يف انتخاب اعضاء مجلس النواب،
فاشار يف املادة  24السابقة الذكر اىل حتمية
االنفكاك من هذا القيد ،يف وقت من االوقات.
ومثل هذا الوقت ،يف مفهوم حياة الدول
وتطوير اسس الحكم فيها ،ال ينبغي ان يرتاخى
يف الزمن من دون ان يتحقق يف مهلة معقولة،
واال صار النص عليه من دون جدوى .يف سبيل
اشاعة اجواء املصالحة والشعور باالطمئنان من
مكونات النسيج اللبناين ،نصت املادة  22من
الدستور عىل انه "مع انتخاب اول مجلس نواب
عىل اساس وطني ال طائفي يستحدث مجلس
للشيوخ تتمثل فيه جميع العائالت الروحية
وتنحرص صالحياته يف القضايا املصريية" .ناهيك
بأن املادة  95من الدستور اوجبت عىل مجلس
النواب اتخاذ االجراءات املالمئة لتحقيق الغاء
الطائفية السياسية .من هذه الزوايا االخرية يتبني
ان قوانني االنتخاب ،منها القانون الراهن ،تسري
يف اتجاه معاكس ملا نص عليه الدستور.

وعىل صعيد العالقات بني االفراد .هذا من نحو،
ومن نحو آخر تؤخذ يف االعتبار ،قبل املبادرة
اىل اقرار اي ترشيع جديد ،الحاجة اىل التغيري
ومدى ارتباط هذا التغيري باصالح االوضاع
وتلبية املتطلبات وازدهار البلد يف مجاالت شتى.
ان عدم ثبات القوانني االنتخابية ينظر اليه من
املنظارين السابقني ذاتهام ،فكلام صب القانون
يف مصب االصالح وتلبية الحاجات كان التغيري
مربرا .وكلام رمى اىل تحقيق املصالح الخاصة،
الفئوية والطائفية ،كان مرفوضا.

■ هل يجوز دستوريا عدم الثبات عىل قانون
انتخاب واعتامد التغيري يف كل فرتة؟
□ ان حق اقرار القوانني ،الدستورية او االنتخابية
او املتصلة بأي حقل آخر ،هو حق مطلق ملجلس
النواب اثبتته املادة  18من الدستور التي نصت
عىل انه ال ينرش قانون ما مل يقره مجلس النواب.
هذا فضال عن البعد السيايس الدميوقراطي
لعبارة "الشعب مصدر السلطات" الواردة يف
البند (د) من مقدمة الدستور .اذا كان هذا
الحق غري مقيد يف املطلق ،فهو مرتبط بعاملني
اثنني هام :مبدأ االستقرار القانوين الذي يفرض
املحافظة عىل القوانني القامئة ألن اي تغيري مغاىل
به يحدث البلبلة عىل صعيد املجتمع السيايس

■ ما هو ردكم عىل من يقولون ان اي مجلس
نيايب ينبثق من قانون انتخاب غري دستوري
يكون فاقد الرشعية؟
□ ان تطبيق مفهوم فقدان الرشعية عىل اي
مؤسسة دستورية ،ويف طليعتها مجلس النواب،
يقتيض ان يكون منظورا اليه بحذر شديد ،كام
يقتيض تاليا ان يتصف مبوضوعية صارمة ال ترتك
متسعا الستعامله الغراض سياسية فئوية .كام ان
مثة يف القانون الدستوري ،ويف القانون االداري
عىل االخص ،قاعدة تقيض بوجوب املحافظة
عىل فاعلية القرارات املتخذة واملتعلقة بحقوق
مكتسبة حتى ولو صدرت هذه القرارات
عن سلطات غري صالحة او منعدمة الوجود

الرئيس السابق ملجلس القضاء االعىل ومجلس شورى الدولة الدكتور غالب غانم.

الزام املرشحني على االنتظام
في الئحة من  %40في
حدها االدنى غير دستوري

يف بعض االحيان .اما يف شأن قانون االنتخاب
ذاته فيستحسن ،ال بل يقتيض ان يكون كامل
االنطباق عىل الدستور واال بات حتميا إبطال
االحكام املخالفة وفق االلية املنصوص عليها يف
قانون املجلس الدستوري ونظامه الداخيل .واذا
استنكفت املراجع املنوط بها الطعن بدستورية
قانون االنتخاب عن تقديم مثل هذا الطعن،
فان القانون يصبح واجب التطبيق حتى ولو
شابه بعض الخلل .العربة تبقى يف اعادة النظر
واالصالح حتى ال يستمر هذا الخلل .اما القول
بفقدان مجلس النواب رشعيته ،فهو امر قد يجر
اىل الفوىض ويطيح مبدأيّ االستقرار واالمان.
■ ما هي ايجابيات وسلبيات القانون الحايل من
الناحية الدستورية؟

□ ان قانون االنتخاب الراهن ،عىل سبيل املثال،
يحرم بعض الفئات (اعضاء املجلس الدستوري،
القضاة ،رؤساء البلديات ونواب الرؤساء) من
الرتشح لالنتخاب اال اذا تقدموا باستقاالتهم قبل
سنتني من تاريخ انتهاء والية املجلس ،وهي مدة
طويلة ومجحفة تتناىف مع ما جاء يف الدستور
لجهة الحق يف الرتشح .ان الزام املرشحني عىل
االنتظام يف لوائح تضم كحد ادىن  40يف املئة
من عدد املقاعد يف الدائرة االنتخابية ،هو يف
رأيي ،غري دستوري .كام ان تركيبة االقرتاع لالئحة
واحدة مع صوت تفضييل واحد من عداد
املرشحني فيها ال ينسجم مع حرية الفرد يف ان
يختار ممثليه ،خصوصا يف ظل غياب نظام حزيب
ثنايئ او ثاليث كام هي الحال يف البلدان ذات
العراقة الدميوقراطية .هذه امثلة طفيفة ال اكرث
عن بعض الخلل يف العالقة بني الدستور وقانون
االنتخابات النيابية .ويبقى ان االدهى من كل
ذلك ،هو الدور الذي يلعبه "حيتان" املال يف
العملية االنتخابية عىل الرغم من كل ما حاول
املشرتع فعله لجهة ضبط املال االنتخايب .لكن يف
القانون بعض االيجابيات خصوصا لجهة اعتامده
قاعدة التمثيل النسبي ،وارشاكه املجتمع املدين
يف مراقبة العملية االنتخابية التي نأمل ان يتم
تسهيل مهامتها اىل اقىص الدرجات نظرا اىل
دورها الفاعل يف تنقية العملية االنتخابية.
■ هل من ترابط بني استكامل تطبيق الدستور
وقانون االنتخاب؟
□ خالل االجابة عن سؤال سابق ،ارشت اىل
وجود ترابط اكيد بني قوانني االنتخاب واستكامل
تطبيق الدستور .قد يكون االصح استعامل عبارة
استكامل تطبيق وثيقة الوفاق الوطني التي
انطوت عىل اقرتاح اصالحات ال تزال قابعة
يف الظل ،وال تزال رهينة التضعضع والتباين
الحاد يف املواقف السياسية .ان قانون االنتخاب
الراهن ال يشبه وثيقة الطائف يف وجوه كثرية،
وال يستجيب نص الدستور وروحه ،وعىل االخص
االخص ال يستجيب احالم اللبنانيني  -الشباب
منهم بصورة ادق  -الذين يشعرون ارسى القمقم
الطائفي والنظام املركنتييل الزبائني املحاصيص.
هذه البيئة امللوثة املرتهلة ليست بيئة شبابية،
وال صحية ،وال خرضاء.
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