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عىل الرغم من صعوبة العمل يف ظل الظروف املرتبطة بفقدان الطاقة الكهربائية وكلفة االنتقال، يشهد املجلس الدستوري 
ورشة كبرية انطلقت يف 17 حزيران املايض عندما اقفل باب التقدم بالطعون النيابية امام النواب الذين رغبوا يف اسقاط نيابة 

رفاقهم او خصومهم عىل حد سواء. وهو ما ادى اىل حال من االستنفار ملواكبة مجموعة الطعون الـ15 التي رفعت امامه

املجلس الدستوري أطلق ورشة النظر في الطعون النيابية 
مشلب: ملتزمون خارطة الطريق القانونّية

بعيدا من مقاربة ما تفرضه عملية النظر يف الطعون املقدمة امام املجلس الدستوري مبوجب التحفظ، حاورت "االمن العام" رئيسه 
القايض طنوس مشلب، متجنبة اي مس برسية العمل واملداوالت يف معزل عن حجم اي طعن ومدى جديته واهميته وامكان ان 

يبطل نيابة احد. فحدد االصول املعتمدة وفق خارطة الطريق القانونية التي يفرضها انجاز هذه املهمة. 

رئيس املجلس الدستوري القايض طنوس مشلب.

لورشة  الدستوري  املجلس  يستعد   ■
هي  ما  النيابية،  الطعون  يف  النظر 

الخطوات التي اتخذت حتى اليوم؟
الطعون  لتسلمنا  االوىل  الساعة  منذ   □
بدأت  متتالية  بطريقة  امامنا  املقدمة 
رئاسة  من  كل  اىل  بابالغها  االوىل  املرحلة 
النواب  الداخلية،  وزارة  الوزراء،  مجلس 
املطعون بنيابتهم، مع لفت النظر اىل مهلة 

للجواب عليها يف  لهم  املعطاة  يوما  الـ15 
توزيع  عمليا  بدأنا  واملضمون.  الشكل 
الدستوري  املجلس  اعضاء  عىل  الطعون 
عرش  الخمسة  االيام  مهلة  ضمن  لدرسها 
املقرر  لتعيني  كمجلس  نجتمع  ان  قبل 
الحاجة  دعت  ان  اكرث  او  طعن،  كل  يف 
ان  العادة  رست  فقد  الطعون.  بعض  يف 
يعني مقرران اذا كان امللف كبريا، ويعطي 

القانون املقرر مهلة 3 اشهر من اجل وضع 
تبليغه.  يوم  من  تحتسب  وهي  تقريره 
محددة  معايري  وجود  اىل  االشارة  تجدر 
عىل  الطعون  توزيع  يف  املجلس  يحرتمها 
من  عضو  اىل  الطعن  يسلم  فال  االعضاء، 
منطقة او دائرة الطاعن واملطعون بنيابته 
الطائفي  توزيعها  االمكان  قدر  ونراعي 

واملذهبي عىل االعضاء.  
■ ما هي املهل التي تحكم عمل املجلس 

الدستوري عند النظر يف اي طعن؟
يجتمع  املقررين  تقارير  تسلمنا  فور   □
جلسة  يف  رئيسه  من  بدعوة  املجلس 
اىل  متتد  مرحلة  يف  ملناقشته  مفتوحة 
مهلة  تتعدى  اال  عىل  به  البت  حني 
واحدا  شهرا  القانون  وفق  القرار  اصدار 
ليست  وهي  الجلسة.  فتح  تاريخ  من 
امنا للحث، وميكن تجاوزها  مهلة ملزمة 
للمجالس  سبق  وقد  الحاجة  دعت  ان 

السابقة ان تجاوزتها باشهر عدة.

ان  ام  الطعون  جميع  قبلت  هل   ■
السؤال سابق الوانه؟ 

امام  نحن  التقرير  دراسة  عند   □
ويف  رده،  او  الطعن  قبول  اما  خيارين، 
اكرث من حل،  امام  القبول سنكون  حال 
االول ان كانت هناك اخطاء حسابية يف 
االصوات او يف الفرز تصحح االخطاء وان 
الحاصل  او  النهائية  النتائج  عىل  اثرت 
نغري توزيع املراكز الناجحة وتبطل نيابة 
النتائج  عىل  تؤثر  مل  وان  اخرى،  وتعلن 
الطعن  رد  تم  وان  بالتصحيح،  نكتفي 
نثبت النتيجة عىل ما هي عليه. امليل ان 

ويف  منطقية  تكن  مل  اذا  الطعون  بعض 
اي حاالت اخرى؟

هذا  مثل  الن  الوانه،  سابق  الجواب   □
كان  بالطعون،  البت  حني  يؤخذ  القرار 
ولكن  الشكل،  يف  ذلك  يتم  ان  ميكن 
باملذاكرة  سوى  يتم  ال  بها  النهايئ  البت 
ان  ثبت  فاذا  مجتمعة.  الهيئة  من 
لزوم  ال  الشكل  يف  مقبول  غري  الطعن 
صدور  يستدعي  امر  وهو  به،  للنظر 
وميكن  املجلس  عن  النتيجة  بهذه  قرار 
يراها  التي  بالرسعة  يقرتحه  ان  للمقرر 
فورا.  به  وتبت  الهيئة  فتدرسه  مناسبة، 
وان مل تكن الطعون جدية ميكن رفضها، 
اسس  عىل  مبنية  غري  تكون  فعندها 
متينة ميكن للمقرر او املجلس ان يحقق 
من  عمومية  الشكوى  تكون  كان  بها. 
يقال هناك  كأن  يثبت فحواها،  ما  دون 
ان  الطاعن  عىل  االصوات.  يف  "زعربة" 
يسعى دامئا اىل ان يوفر االثبات بوجود 
ان  شكواه  يف  يحدد  كأن  بينة".  "بدء 
املشكلة يف هذا الصندوق او ذاك، وهو 
اليها  يدل  ان  عليه  فروقات  احدث  ما 
عدم  من  مثال  الطاعن  شكا  وان  حرصا. 
الداخلية  وزارة  من  ما  صندوقا  تسليمه 
اذا  لكن  توفريه،  واجبنا  من  فسيكون 
الصحف  يف  نرش  ما  اىل  طعنه  يف  استند 
من  شكوى  او  اصوات  رشاء  عملية  عن 
لفقدان  طعنه  نرد  مثال  اعالميا  تجاهله 

الجدية.

■ هل ميكن التمييز بني انواع الطعون؟ 
وان حصل ذلك فعىل عىل اي مستوى؟ 

واالمر  وآخر  طعن  بني  التمييز  ميكن   □
توفرها  يجب  التي  االسس  عىل  يعتمد 
فيه، فان تحدث مثال عن اخطاء محددة 
علينا  سيكون  االصوات  احتساب  يف 
اليها  املشار  االقالم  نحرض  فيها.  النظر 
من  الفرز  وعملية  االصوات  عّد  ونعيد 
املقرر شخصيا  مهمة  من  وهي  اساسها، 
التحقيق  قايض  بصالحيات  يتمتع  فهو 
الشهود  يستدعي  ان  امكانه  ويف  كاملة، 

االستامع  اىل  يضطر  وقد  الرضوريني 

اعادة  اىل  الدعوة  االمكان  قدر  نتجنب 
هذه  وجود  من  الرغم  عىل  االنتخاب 
القدرة لدى املجلس الدستوري. فان كان 
مخالفات  هناك  وكانت  بسيطا  الفارق 
كان  االصوات،  يف  الفوارق  غري  اخرى 
اصوات  مثال عن رشاء  الشكوى  تتحدث 
نتجنب  تثبت  مل  وان  منها  التثبت  علينا 
االعادة. فهي خطوة ليست سهلة، ومن 
عىل  انتخابات  اىل  ندعو  ان  العدل  غري 
العملية  فيام  االكرثي  النظام  اساس 

كانت قد جرت وفق النظام النسبي. 

■ هل ميكن يف املبدأ ان يرفض املجلس 

الملف
جورج شاهني

اعتمدنا معايير 
مذهبية ومناطقية 

محددة في توزيع 
الطعون على االعضاء

الطعون  ان  مشلب  طنوس  القايض  الدستوري  املجلس  رئيس  اعلن 
االنتخابية لدورة االنتخابات النيابية لشهر ايار عام 2022، التي وردت 
اىل املجلس حتى الساعة الثالثة والنصف من يوم الخميس الواقع فيه 
بلغ عددها خمسة  الطعون، قد  انتهاء تقديم  16 /6 /2022، ساعة 

عرش طعنا.
يف 31 ايار 2022: بول حنا الحامض ضد النائب الياس الخوري الفائز 

عن املقعد املاروين يف طرابلس . 
يف 8 حزيران 2022: محمد حمود ضد النائب بالل الحشيمي الفائز عن 

املقعد السني يف زحلة.
يف 13 حزيران 2022: جوزفني زغيب ضد النائب فريد الخازن الفائز 

عن املقعد املاروين يف كرسوان.
يف 14 حزيران 2022: حيدر زهر الدين عيىس ضد النائب احمد رستم 

الفائز عن املوقع العلوي يف عكار.
زرازير  سينتيا  النائبة  اييل خليل رشبيش ضد  يف 14 حزيران 2022: 

الفائزة عن مقعد االقليات يف بريوت االوىل.
يف 14 حزيران 2022: النائب السابق فيصل كرامي ضد كل من النواب 

رامي فنج، ايهاب مطر، فراس السلوم.

يف 15 حزيران 2022: امل ابوزيد ضد النائب الفائز عن املقعد املاروين 
يف جزين سعيد سليامن االسمر.

يف 15 حزيران  2022: مروان خري الدين اىل جانب الئحة االمل والوفاء 
ضد النائب فراس حمدان الفائز عن املقعد الدرزي يف حاصبيا.

يف 15 حزيران 2022: ابراهيم عازار ضد النائبني الفائزين عن املقعد 
املاروين يف جزين رشبل مارون وسعيد االسمر.

الفائز  الصايغ  فيصل  النائب  زينة منذر ضد  يف 15 حزيران  2022: 
عن املقعد الدرزي يف بريوت الثانية.  محمد حمود ضد النائب وضاح 

الصادق الفائز عن املقعد السني يف بريوت الثانية.
يف 16 حزيران 2022: جاد غصن ضد النائب رازي الحاج الفائز عن 
املقعد  الفائز عن  بقرادونيان  املاروين يف املنت والنائب اغوب  املقعد 

االرمني يف املنت.
يف 16 حزيران 2022: حيدر نارص املرشح عن املقعد العلوي يف طرابلس ضد 
الفائز باملقعد  الفائز باملقعد السني يف طرابلس، وفراس السلوم  ايهاب مطر 
الخازن يف  وفريد هيكل  افرام  نعمة  العلوي يف طرابلس. سيمون صفري ضد 
كرسوان ـ جبيل عن املقعد املاروين. كام تقدم طانيوس محفوظ بطعن ضد 
نيابة  النائب جميل عبود عن املقعد االرثوذكيس يف الدائرة الثانية  يف طرابلس.

الئحة الطعون
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اىل افادة الوزير او رئيس القلم ورمبا 
او  القلم   بحامية  املكلف  العسكري 
ابان  حارضا  كان  شخص  اي  او  مندوب 
وكان  الشكوى  موضوع  الحادثة  وقوع 

االنتخابية. بالعملية  معنيا 

اعادة  تفرض  التي  الحاالت  هي  ما   ■
االنتخاب بدال من اعالن فوز الطاعن؟

الطاعن  اصوات  يف  الفارق  كان  ان   □
وبعرشات  بسيطا  بنيابته  واملطعون 
مخالفات  هناك  تكن  مل  وان  االصوات، 
اعادة  اخرى ال نعيد االنتخاب بل علينا 
صحة  من  للتثبت  االصوات  احتساب 
املجلس  يتمكن  مل  حال  ويف  الفوارق، 
اعادة  اىل  نذهب  الشكوى  حسم  من 

االنتخاب.

القرارات  بصدور  يلزم  ما  هناك  هل   ■
انه  ام  واحدة  دفعة  بالطعون  الخاصة 

ميكن االعالن عنها تباعا؟ 
كل  مصري  عن  االعالن  ميكن  بالتأكيد   □
بانتهاء  مرهون  واالمر  حدة،  عىل  طعن 
عندها  وميكن  تقريره  وضع  من  املقرر 
اليها.  التوصل  فور  النتيجة  عن  االعالن 
امللف  بضخامة  مرهون  االمر  فان  عليه، 

او العكس.

يف  بنيابتهم  املطعون  النواب  شارك   ■
التشكيك  ميكن  فهل  محطة،  من  اكرث 
سقطت  اذا  منها  ينتج  وما  مبواقفهم 

الطعن؟ عضويتهم بفعل 
□ حسم القانون هذه املسألة، وقال ان 
نيابته  بصحة  املطعون  املنتخب  النائب 
جميع  ان  كاملة.  ميارس صالحياته  يظل 
الفرتة  تلك  طيلة  بها  قام  التي  االعامل 
سارية  مفاعيلها  وتظل  قانونية  تكون 
وال  بالطعن  النهايئ  القرار  اعالن  حتى 
هنا  اخرى.  مسؤولية  اي  عليه  ترتتب 
البحث  صدد  يف  اننا  اىل  اشري  ان  اود 
املجلس  العطاء  القانون،  تعديل  يف 
الدستوري صالحية وقف مفعول النيابة 
كان  امامه  املقدم  الطعن  ان  الحظ  اذا 

هذه  الجدية.  من  عال  مستوى  عىل 
النظر  عند  املجلس  ميتلكها  الصالحية 
القوانني  بدستورية  املتعلقة  الطعون  يف 
البت  رشط  القانون  تجميد  امكانه  ويف 
بالطعن املقدم خالل مهلة اقصاها شهر 

واحد.

■ يف حاالت سابقة تأخر اصدار القرارات 

اكرث من سبعة او مثانية اشهر، هل ميكن 
ان تتكرر هذه التجربة؟

□ االمر حصل سابقا ولن يكون مستغربا اذا 
حصل مرة اخرى. كام اسلفنا قد يكون الطعن 
الحالة  كبريا، وتكليف مقررين يف مثل هذه 
قد يكون رضوريا من اجل اجراء التحقيقات 
للتثبت من محتواه ولغري  املطلوبة  الواسعة 

هذه االسباب لن يكون التأخري متوقعا. 

منذ العام 1996 تاريخ اول انتخابات نيابية تلت انشاء املجلس الدستوري عام 1994، 
بت يف طعون عدة، منها:

عام 1996 ابطل املجلس نيابة هرني شديد يف البقاع الغريب واميل نوفل يف جبيل وفوزي 
حبيش وخالد ضاهر يف عكار.

عام 2002 ابطل نيابة غربيال املر يف انتخابات املنت الفرعية يف مواجهة ابنة شقيقه مرينا 
ميشال املر.

اما يف انتخابات 2018 فابطل املجلس الدستوري نيابة دميا جاميل يف طرابلس ودعا اىل 
اعادة االنتخاب ففازت بها.

حتى الطعون التي نظر فيها املجلس يف انتخابات العام 2018 سجلت نسبة قبول وابطال 
النيابات يف لبنان 7,5%، علام ان النسبة العاملية هي 5% ويف فرنسا %4,5.

ملحة عن تاريخ الطعون النيابية


