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تحقيق
جورج شاهني

واالجتهادات  الفتاوى  تالحقت  االوىل،  الرئاسة  سدة  خلو  منذ 
الجلسة االوىل  الرئيس يف  انتخاب  الدستورية يف شأن نصاب جلسة 
والدورات التي تليها، وان كان النصاب القانوين بالثلثني يف الحالتني ام 

باالكرثية املطلقة يف الدورات التالية؟

نصاب انتخاب الرئيس بالثلثني أو باألكثرية املطلقة؟
الغلبة للدستور ونصوصه فوق األعراف والسوابق

من  اثنني  مع  العام"  "االمن  تحدثت  املعادلة  هذه  ملقاربة 
جريج  رمزي  السابق  الوزير  والدستور،  القانون  يف  الخرباء 
واملحامي غالب محمصاين اللذين قدما قراءة دستورية مقارنة 
نصاب  من  السيام  حاليا،  مطروح  هو  وما  السابقة  بالتجارب 

انتخاب الرئيس وصالحية التفسري. 

جريج: سيستمر السجال
وصاحب اختصاص التفسير مجلس النواب

الوزير السابق رمزي جريج.  ملزم  تفسري  اىل  نحن يف حاجة  ■ هل 
انه  ام  الرئيس  انتخاب  جلسة  لنصاب 

عرف واجب التطبيق؟
□ ان السجال الدائر حاليا حول النصاب 
الواجب توافره يف جلسة انتخاب رئيس 
كل  فعند  جديدا،  ليس  الجمهورية 
السجال  هذا  يتكرر  رئايس  استحقاق 
اصحاب  وبني  السياسية  القوى  بني 
االختصاص )امثال ادمون رباط وادمون 
الذين  وغريهم(،  الخطيب  وانور  نعيم 
 49 للامدة  واحد  تفسري  يتفقوا عىل  مل 
السجال  هذا  وسيستمر  الدستور،  من 
يف  االختصاص  صاحب  املرجع  دام  ما 
مجلس  وهو  الدستور،  احكام  تفسري 
حول  القائم  الجدل  يحسم  مل  النواب، 
الذي  الحل  ساريا  وظل  املادة،  هذه 
هذا  ان  علام  املجلس،  رئيس  اعتمده 
املختص  املرجع  عن  صادرا  ليس  الحل 
اليه  يعود  الذي  النواب(،  )مجلس 

وحده حق تفسري احكام الدستور.

■ ما هي االلية الواجب اعتامدها؟
يصدر  ان  يجب  الدستور  تفسري  ان   □
النواب  مجلس  يتخذه  قرار  مبوجب 
ذاتها  لاللية  وفقا  عادية  جلسة  خالل 
التي اصدرت النص املراد تفسريه، وذلك 

لواضع  بأن  تقول  التي  بالقاعدة  عمال 
القانون حق تفسريه. فقد نصت املادة 
75 من الدستور عىل ان املجلس امللتئم 
هيئة  يعترب  الجمهورية  رئيس  النتخاب 
انتخابية ال هيئة اشرتاعية، ويرتتب عليه 
الدولة  رئيس  انتخاب  يف  حاال  الرشوع 
عمل  اي  القيام  او  مناقشة  دون  من 
الدستور  رشاح  معظم  فرس  فقد  آخر. 
املجلس  عىل  مينع  انه  عىل  النص  هذا 
الجمهورية  رئيس  النتخاب  امللتئم 
هذه  ان  مبعنى  آخر،  عمل  باي  القيام 
املخصص  االجتامع  فقط  تعني  العبارة 
بحيث  الجمهورية،  رئيس  النتخاب 
اثناء  النواب ان يرشع يف  يحق ملجلس 
جلسات  خالل  الرئاسة  سدة  خلو  فرتة 
النتخاب  مخصصة  تكون  وال  يعقدها، 
تفرضه  الحل  هذا  الجمهورية.  رئيس 
العليا، ألن  الوطنية  املصلحة  مقتضيات 
طويلة،  فرتة  الرئايس  الشغور  استمرار 
يربر  حاليا،  ويحدث  سابقا  حدث  كام 
الترشيعية،  بوظيفته  املجلس  قيام 
التي  املصلحة،  تلك  عىل  حفاظا  وذلك 
املؤسسات  جميع  شلل  عدم  تفرض 
رئيس  انتخاب  انتظار  يف  الدستورية، 
تقدم،  ما  كل  من  انطالقا  الجمهورية. 
التئام  قبل  املناسب  من  يكون  قد 

مجلس النواب من اجل انتخاب رئيس 
يتم  ترشيعية  جلسة  عقد  الجمهورية 

خاللها:
موضوع  حول  القائم  الجدل  حسم   -1
جلسات  يف  توافره  الواجب  النصاب 
انتخاب رئيس الجمهورية، واصدار قرار 
الدستور  من   49 املادة  بتفسري  ملزم 

لجهة هذا املوضوع.
جواز  حول  القائم  الجدل  حسم   -2
فرتة  خالل  الترشيع  جواز  عدم  او 
بتفسري  الجمهورية،  رئاسة  سدة  خلو 
واضحا  تفسريا  الدستور  من   75 املادة 
يف  الترشيع  مبوجبه  للمجلس  يجيز 
الجلسات غري املخصصة النتخاب رئيس 

الجمهورية.
 49 املادة  من  االخرية  الفقرة  الغاء   -3
ال  انه  عىل  تنص  التي  الدستور،  من 
من  الجمهورية  رئيس  انتخاب  يجوز 
وما  االوىل  الفئة  وموظفي  القضاة  بني 
بوظيفتهم وخالل  قيامهم  يعادلها مدة 
استقالتهم،  تاريخ  تليان  اللتني  السنتني 
باعتبار ان ال جدوى منها وانه ال يجوز 
وبصورة  واحدة  ملرة  تطبيقها  عدم 
القاعدة  خصائص  من  ألن  استثنائية، 
القانونية ان تكون عمومية، فال توضع 
ألجل شخص معني او النتخابات رئاسية 

الترشيعية  الجلسة  هذه  بعد  واحدة. 
رئيس  النتخاب  مخصصة  جلسة  تعقد 
الجمهورية، ايا يكن هذا الرئيس، وحتى 
موظفي  او  القضاة  بني  من  كان  لو 
الجيش  قائد  فيهم  مبن  االوىل،  الفئة 
مثال.  االعىل  القضاء  مجلس  رئيس  او 
ما  عىل  االرتكاز  املجال  هذا  يف  ميكن 
حصل يف العام 1989، حني اقر مجلس 
النواب يف 5 ترشين الثاين وثيقة الوفاق 
التي  الجلسة  الوطني يف جلسة سبقت 
رينه  الراحل  الرئيس  خاللها  انتخب 
بد  ال  هنا  للجمهورية.  رئيسا  معوض 
من التأكيد عىل ان الحل الذي اعتمده 
نصاب  وهو  النواب  مجلس  رئيس 
الثلثني يف جميع جلسات انتخاب رئيس 
الجمهورية ال يشكل عرفا دستوريا، ألن 
 coutume( للدستور  التفسريي  العرف 
يكون  عندما  جائز   )interprétative
النص غامضا او ملتبسا يحمل اكرث من 
معنى؛. اما اذا كان واضحا، فان تفسريه 
ان  ميكن  ال  استمر،  مهام  ملعناه،  خالفا 
ملجلس  ملزما  دستوريا  عرفا  يشكل 

النواب.

■ ان وقع الخالف بني اجراء بات عرفا 
وما يقول به الدستور فلمن النرصة؟

□ افضل تعبري عن عدم جواز مخالفة 
املبدأ  هو  الدستور  الحكام  العرف 
 Il n’y a pas de coutume القائل: 
والحقيقة   contra constitutionem
تلحظ  مل  الدستور  من   49 املادة  ان 
النواب  مجلس  الجتامع  معينا  نصابا 
للجمهورية،  رئيس  انتخاب  اجل  من 
بل اكتفت بالقول ان رئيس الجمهورية 
الثلثني  بغالبية  الرسي  باالقرتاع  ينتخب 
االوىل،  الدورة  يف  النواب  مجلس  من 
دورات  يف  املطلقة  بالغالبية  ويكتفى 
عن  النص  وبسكوت  تيل.  التي  االقرتاع 
الحقوقيني،  بعض  قال  النصاب،  تحديد 
بتداخله  عبال،  وليد  الدكتور  ومنهم 
باملنصب،  للفوز  املطلوبة  االكرثية  مع 
وهي الثلثان من اعضاء مجلس النواب 

رئيس  النتخاب  املخصصة  االجتامعات 
سواء  متحرك"،  "نصاب  هو  الجمهورية 
يف  ام  الواحدة  الجلسة  يف  ذلك  اكان 
املالحظة  من  بد  ال  الالحقة.  الجلسات 
توخاه  الذي  القصد  ان  الصدد  هذا  يف 
مؤيدو نصاب الثلثني بشكل دائم، وهو 
متثيل واسع لرئيس الجمهورية املنتخب، 
نتيجة  اىل  االحيان  من  كثري  يف  يتحول 
مجلس  يف  اقلية  يخول  ألنه  معاكسة، 
انتخاب  تعطيل  نائبا(   43( النواب 
املخصصة  الجلسات  مبقاطعة  الرئيس 
سدة  يف  فراغ  اىل  ذلك  فيتحول  لذلك، 
الرئاسة يؤدي اىل مخالفة قواعد النظام 
الدميقراطي الذي يفرض انصياع االقلية 
لالكرثية. املصلحة الوطنية العليا تقيض 
بوضع حد للجدل الدستوري الذي يربز 
عند كل استحقاق رئايس حول املواضيع 
الرئيس  انتخاب  جلسات  )نصاب  ذاتها 
سدة  خلو  فرتة  خالل  الترشيع  وجواز 
يقوم  ان  ملحا  بات  لذلك  الرئاسة(. 
للامدتني  ملزم  بتفسري  النواب  مجلس 
النتخاب  متهيدا  الدستور،  من  و75   49
الستمرار  منعا  وقت،  ارسع  يف  الرئيس 

الشغور يف سدة الرئاسة.

يحق ملجلس النواب 
التشريع في غير جلسات 
انتخاب الرئيس خالل خلو 

سدة الرئاسة

ذلك  عند  فيكون  االوىل،  الدورة  يف 
ويف  للثلثني،  اي  لها  معادال  النصاب 
والدورات  الثانية  االنتخاب  دورات 
االكرثية  فيها  النصاب  يكون  تليها  التي 
املطلقة من اعضاء املجلس. انطالقا من 
ان  ميكن  تبنيناه،  الذي  التفسري  هذا 
املطلقة  االكرثية  اىل  النصاب  ينخفض 
خالل الجلسة نفسها بعد انتهاء الدورة 
االوىل من االقرتاع من دون فوز احد، اذ 
او  ثانية  تليها دورة  ان  ينبغي حينذاك 
املطلقة  االكرثية  بنصاب  اكرث،  او  ثالثة 
او  نفسه  االجتامع  خالل  وذلك  فقط، 
الحق.  وقت  يف  يعقد  اجتامع  خالل 
يف  املفروض  النصاب  ان  اعتربنا  لذلك 
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■ يف ظل الجدل الدستوري بني كونه عرفا او 
نصا دستوريا ما هو املطلوب النهائه وتحديدا 

حول نصاب جلسة انتخاب رئيس؟ 
□ ال شك يف اننا يف حاجة اىل تفسري ملزم لنصاب 
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك تالفيا 
املتعددة  الدستورية  واالجتهادات  للفتاوى 
التي نراها هذه االيام والتي يشكل قسم كبري 
اجتهادات.  منها  اكرث  منها هرطقات دستورية 
ومنها  االنتخاب  بجلسات  املتعلقة  النصوص 
االطار،  هذا  يف  املطلوبتني  واالكرثية  النصاب 
هي نصوص دستورية ملزمة وليست عرفا عىل 
وان  ينشأ  ان  ميكن  ال  العرف  ان  اذ  االطالق. 
الدستوري  النص  الحكام  خالفا  ملزما  يكون 
تفسري  او  عرف  او  نص  اي  عىل  يعلو  الذي 
آخر. ان تعدد الفتاوى واالجتهادات الدستورية 
بني  ما  الرئيس  انتخاب  جلسة  نصاب  شأن  يف 
الجلسة االوىل او الدورة االوىل والدورات التي 
ال  االطالق  عىل  صحية  ظاهرة  ليست  تليها، 
الناشئة عن  الدستورية  الهرطقة  انها مثال  بل 
 49 للامدة  واملتعمدة  الخاطئة  التفسريات 
وبهدف  وفئوية  الدستور السباب سياسية  من 

الفئات  من  تلك  او  الفئة  هذه  مصالح  تأمني 
السياسية يف املجلس. من السهل جدا وضع حد 
لهذا التهافت، لو طبق املجلس النيايب الدستور 
تفسري  ان  اوىل،  جهة  فمن  صحيحة.  بصورة 
النيايب  املجلس  رئيس  اىل  يعود  ال  الدستور 
منفردا وال اىل مكتب املجلس، بل اىل املجلس 
اليها – واليها  التي يعود  العامة  النيايب بهيئته 
وحدها - اعطاء التفسري الصحيح امللزم للامدة 
رئيس  بانتخاب  املتعلقة  الدستور  من   49
الجمهورية. ففي حني ان املادة املذكورة تتكلم 
وهي  الرئيس  النتخاب  املطلوبة  االكرثية  عن 
االوىل واالكرثية  الدورة  املجلس يف  اعضاء  ثلثا 
اي  تتكلم عن  التالية وال  الدورات  املطلقة يف 

املحامي غالب محمصاين.

هيئة مكتب املجلس النيابي 
اعتمدت تفسيرا خاطئا 
للمادة 49 من الدستور

مكتب  هيئة  جاءت  الجلسة،  النعقاد  نصاب 
للامدة  خاطئا  تفسريا  واعتمد  النيايب  املجلس 
االنتخاب  جلسة  نصاب  بأن  قىض  املذكورة 
املجلس وان كل جلسة  اعضاء  ثلثي  هو دامئا 
انه  بحيث  جديدة  جلسة  هي  افتتاحها  لدى 
املتبادل  الفيتو  السياسيني حق  االفرقاء  اعطى 
فيستحيل انتخاب رئيس من دون التوافق بني 
ان  حني  يف  عليه.  الرئيسية  السياسية  الكتل 
الدستور  من   49 املادة  لنص  السليم  التفسري 
رباط  ادمون  الدكتور  العالمة  اعتمده  قد 
عام  الحسيني  الرئيس  اىل  قدمها  استشارة  يف 
1988 )منشورة يف كتاب "القانون الدستوري" 
ان   .)667-666 صفحة  منىس  بشارة  لالستاذ 
هذا التفسري املبني عىل النص هو الذي يؤّمن 
التطبيق السليم للدستور كام يؤّمن استمرارية 
نصاب  باعتامد  انه  ذلك  الدستورية،  املؤسسة 
االقلية  نعطي  فاننا  االحوال  جميع  يف  الثلثني 
الحق يف تأجيل جلسة انتخابات الرئاسة مبجرد 
عدم حضورها اىل املجلس يف جلسة االنتخاب 
ان  تقدم،  مام  يستنتج  حاليا.  يحدث  كام 
حرضات النواب لو لجأوا اىل التفسري الصحيح 
لنص املادة 49 من الدستور لكانوا متكنوا من 
انتخاب رئيس جديد باالكرثية املطلقة ولكانوا 
تالفوا هذا الفراغ املستمر وهذا الجدل العقيم 
حول الحلول املؤقتة البديلة. ويف رأينا ال يزال يف 
متناول املجلس النيايب بهيئته العامة ان يعدل 
باعتامد  القايض  السابق  املكتب  قرار هيئة  يف 
الرئيس  ينتخب  بحيث  دامئا  الثلثني  نصاب 
بالحلول  التلهي  من  بدال  املطلقة  باالكرثية 
البديلة غري الدستورية. لكن ذلك يفرتض تنازل 
الفرقاء السياسيني عن حقهم يف الفيتو املتبادل 
عىل اسم الرئيس، وهذا موضوع سيايس اعطي 

ظاهرا دستوريا.

واقفال  اقفال كل جلسة  الصحيح  ■ هل من 
محرضها بدل تركها مفتوحة لدورات عدة؟

□ ان املادتني 74 و75 من الدستور واضحتان 
جدا لجهة نصهام عىل وجوب اجتامع املجلس 

محمصاني: قسم كبير مما نشهده 
هرطقات دستورية اكثر منها اجتهادات

الرئيس  بوفاة  الرئاسة  سدة  خلت  اذا  النيايب 
او استقالته او اي سبب آخر كانتهاء الوالية، 
انتخاب  يف  فورا  الرشوع  عليه  يرتتب  وانه 
اي  اقرار  او  مناقشة  دون  من  الدولة  رئيس 
حاليا  الرئايس  النزاع  ان  نعترب  اننا  آخر.  عمل 
من  و75   74 املادتني  يف  مشمولة  حالة  هو 
ملزم  النيايب  املجلس  فان  وبالتايل  الدستور، 
النتخاب  فورا  يجتمع  بأن  الدستور  وبحكم 
رئيس جديد للجمهورية من دون مناقشة او 

اقرار اي عمل آخر.

■ يقال ان هناك مواد دستورية تحدثت عن 
اكرث من نصاب، كيف ميكن ذلك؟ 

هو  الرئيس  النتخاب  امللتئم  املجلس  ان   □
هيئة انتخابية ال اشرتاعية اذ يتحول اىل هيئة 
ناخبة مهمتها االوىل انتخاب رئيس الجمهورية 
الدور  فان  وبالتايل  آخر،  عمل  اي  قبل 
اىل  سندا  معلقا  يكون  للمجلس  الترشيعي 
املادة 75 من الدستور، مام يعني انه ال ميكنه 
القيام بأي عمل ترشيعي يف ظل رصاحة النص 
النيايب يتحول ومنذ  الدستوري، كون املجلس 

ناخبة  هيئة  اىل  الرئاسة  مركز  شغور  تاريخ 
باالنعقاد  الدستور  بحكم  ملزمة  هي  التي 
اي  قبل  الجمهورية  رئيس  النتخاب  الفوري 
الصحيح  التفسري  اعتامد  لدى  آخر.  عمل 
للامدة 49 من الدستور كام رشحناها، ال يعود 
االوىل  الدورة  بعد  الجلسة  اقفال  املهم  من 
لدورات  مفتوحة  تركها  او  محرضها  واقفال 
املحدد  النصاب  ان  وبينا،  سبق  كام  اذ  عدة، 
بثلثني هو للدورة االوىل فقط. اما يف الدورات 
والجلسة  نفسه  اليوم  يف  متت  سواء  الالحقة 
نفسها، او يف ايام الحقة، فان النصاب يصبح 
املحرض  اقفل  سواء  مبارشة  املطلقة  االكرثية 
السابق ام مل يقفل. لذلك، ال حاجة يف الوقت 
الدستورية  املواد  بعض  تعديل  اىل  الحارض 
التي تتحدث عن اكرث من نصاب النها ليست 
ان  رأينا  وكام  املتناقضة،  االجتهادات  سبب 
التفسري الصحيح للامدة 49 من الدستور من 
املجلس النيايب بهيئته العامة من شأنه وقف 

جميع االجتهادات املتناقضة.

الخالف  املواقف من  توحيد  اىل  السبيل  ما   ■

القائم بني السوابق والنظام الداخيل للمجلس 
النواب والدستور؟

االجتهادات  هذه  لتوحيد  السبيل   □
الصحيح  التفسري  باعتامد  هو  والتفسريات 
واملبني اعاله للامدة 49 من الدستور بحيث ال 
يعود لكل فريق نيايب او سيايس ابداء التفسري 
فريق  كل  يقوم  وبأن  مصالحه،  يخدم  الذي 
االنتخاب  جلسات  حضور  يف  بواجبه  نيايب 
يف  يعود  ال  بحيث  االنتخايب،  بواجبه  والقيام 
فريق  بكل  الخاص  بالتفسري  التذرع  االمكان 
بواجبه  القيام  وعدم  الجلسة  من  غيابه  ليربر 
والسوابق  االعراف  مجال الدخال  ال  االنتخايب. 
كعنارص مقابلة لنص الدستور، اذ ان االفضلية 
املطلقة تبقى دامئا للنص الدستوري الذي هو 
اوىل  باب  ومن  االخرى  النصوص  جميع  فوق 
فوق ما يسمى االعراف والسوابق. الغلبة هي 
االعراف  جميع  فوق  ونصوصه  للدستور  دامئا 
والسوابق، وايضا فوق النظام الداخيل ملجلس 
النواب الذي هو قانون عادي يجب ان يكون 
يعلو  الذي  نصه  مع  ومتالمئا  للدستور  خاضعا 

اي نص قانوين آخر.


