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تحقيق
رضوان عقيل

بارود :لم أقتنع بتأجيل اإلنتخابات الفرع ّية
مطلوب من الحكومة الجديدة القيام بهذا الواجب

□ كان من املستغرب حيال استحقاق
دستوري رد الفعل هذا .يجب اعطاء الناس
حق اختيار ممثلني لهم يف  8مقاعد شاغرة،
يعني ان املواطنني الذين انتخبوا ممثليهم مل
يعودوا موجودين .نعم هم من املظلومني
السيام اننا نتكلم عن صوت تفضييل واحد
ساهم يف ايصال املستقيلني من خالل النسبية.

مل يلق تأجيل االنتخابات النيابية الفرعية االهتامم الكايف عند اللبنانيني عىل مختلف مشاربهم ،جراء انشغالهم يف اكرث من
ملف يسيطر عىل يومياتهم .مثة من يرى ان قرار الحكومة املستقيلة جاء هروبا من هذه املهمة الدستورية التي حرمت قواعد
انتخابية يف  6دوائر من حق متثيلها يف الربملان
اتفق رئيسا الجمهورية ميشال عون وحكومة
ترصيف االعامل حسان دياب عىل تأجيل
االنتخابات الفرعية اىل ما بعد االول من كانون
الثاين  ،2021حيث كان وباء الكورونا العنرص
االول والدافع اىل هذا التأجيل الذي مل يعلق
عليه النواب املستقيلون وال منافسوهم يف
دوائرهم ،فضال عن املجتمع املدين الذي مل
يتعاط مع هذا القرار ال سلبا وال ايجابا.
مثة  8مقاعد شاغرة قدم شاغلوها استقاالتهم
بعد تفجري مرفأ بريوت ،وهم :نديم الجميل
وبوال يعقوبيان (بريوت االوىل) ،سامي الجميل
والياس حنكش (املنت الشاميل) مروان حامده
(الشوف) ،ميشال معوض (زغرتا) ،هرني حلو
(عاليه) ونعمة افرام (كرسوان) .مثة من يرى انه
لو جرت االنتخابات الفرعية لكان املستقيلون
من طرف نواب كتلة الكتائب الثالثة اكرث
املحرجني ،السيام ان منافسيهم من احزاب
وشخصيات مسيحية لن يقفوا متفرجني لو
جرت هذه االنتخابات يف موعدها.
"االمن العام" تسلط الضوء عىل قرار التأجيل
مع وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود،
السيام ان امتام االنتخابات الفرعية تشكل موجبا
دستوريا وال تدخل يف صيغة الجواز.
■ كيف رأيت تأجيل االنتخابات الفرعية؟
□ االنتخابات الفرعية موجب دستوري وليست
مجرد مادة يف قانون االنتخاب .املادة  41يف
الدستور نصت عليها ،وبالتايل تأخذ صيغة
الوجوب وليست الجواز .يقول النص انه اذا خال
مقعد يف املجلس يجب انتخاب الخلف يف خالل
شهرين من تاريخ تالوة االستقالة ،علام ان هذا
النص ميلك قيمة دستورية .ما حصل من تأجيل
جاء الفتا حيث صدر يف كتاب عن االمني العام
ملجلس الوزراء محمود مكية .درجت العادة انه

عندما كانت تخالف املادة  41من الدستور ،ان
ال تجري االنتخابات الفرعية بحكم االمر الواقع.
اعطي مثال عن حصول مخالفة للدستور هنا:
عندما اغتيل النائب انطوان غانم وكنا خارج
االشهر الستة االخرية من والية املجلس التي
ال تحصل خاللها انتخابات فرعية ،مل تحصل
يف دائرة النائب الراحل يف بعبدا انذاك .حني
اغتيل الرجل مل اكن وزيرا للداخلية ،وعندما
عينت يف الوزارة يف العام  2008اعددت مرشوع
مرسوم وحددت موعدا لالنتخابات الفرعية لهذا
املقعد الشاغر ،ثم وقعت املرسوم وارسلته اىل
رئيس الحكومة الذي مل يوقعه .قمت بواجبايت
الدستورية ألن مثة مسؤولية هنا تقع ع ّ
يل.
حسنا فعل وزير الداخلية محمد فهمي وقام
بواجباته .لو فعل غري ذلك لقيل انه مل يرسل
مرشوع هذا املرسوم ألن االقرتاح يبدأ من عنده.
■ هل شكل التأجيل الذي حصل مخالفة؟
□ نعم مخالفة .اريد ان اكون دقيقا يف ما اقوله،
للمرة االوىل "يعذبون" انفسهم (الحكومة)
ويكتبون انهم ارسلوا اىل كل الوزارات وهيئة
الترشيع واالستشارات واالدارات يف امر الفت مل
يكن يحصل يف السابق .جاءت اجوبة الوزارات
الفتة ايضا ،فوزارة الصحة عىل سبيل املثال ال
الحرص ،مل تعلن انه ال يجب اجراء انتخابات
فرعية بل دعت اىل اتخاذ تدابري التباعد
االجتامعي من جراء فريوس كورونا حامية
للناس .وذكرت وزارة الرتبية ان املدارس التي
ستحصل فيها االنتخابات مترضرة (بريوت
االوىل) ،ومل تدع بدورها اىل عدم اجراء هذه
االنتخابات وان املدارس مترضرة يف هذه الدائرة.
تم االستناد اىل هيئة الترشيع واالستشارات يف
رأيها غري امللزم وتطرقت اىل حالة الطوارىء يف
بريوت .املادة  41من قانون االنتخاب تقول

باجراء االنتخابات يف يوم واحد ،اي مبعنى انه
ال ميكن فصل بريوت االوىل (مقعدان شاغران)
عن االنتخابات يف دوائر اخرى من دون بريوت،
لذلك تم التوجه نحو التأجيل .من اجل ذلك،
اقول ان القوة القاهرة قد تكون سببا لهذا
التأجيل وتفرس االخرية بحدود وبشكل ضيق
جدا ،علام ان ليس كل حادث او مانع يدفعان
اىل تأجيل انتخابات فرعية.
■ هل اقتنعت بحجة الحكومة والقوة القاهرة؟
□ كال مل اقتنع بها ،النه عىل الرغم من وجود
بعض العنارص التي توحي وكأن هناك قوة
قاهرة ،لكن موضوع حالة الطوارىء محصور يف
بريوت فقط وليس يف بقية الدوائر.
■ هل كان يف االمكان اجراء االنتخابات يف
الدوائر واستثناء بريوت االوىل؟
□ مثة جدل يف هذه النقطة ،ألن النص يقول
باجراء االنتخابات يف يوم احد يف كل الدوائر .انا
أب نص هذا االقرتاح ،وكان من اجل االنتخابات
العامة .مل اقتنع كثريا بخيار الحكومة زائدا ان
حالة الطوارىء ال تعلق الدستور ابدا.

■ ملاذا مل يعلق املجتمع املدين عىل هذا
املوضوع؟
□ ال اعرف .رمبا يعود السبب اىل حالة
الفوىض والكورونا العارمة .ال املك جوابا.
بالنسبة ا ّيل ،هذه االنتخابات مسألة مبدئية،
وال بد من االنتباه اىل نقطة وهي ان
االنتخابات ستجري بعد كانون الثاين 2021
ورمبا تحصل يف نيسان ،فام الذي مينع من
االقدام عىل تأجيل ثان.

وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود.

الحكومة مل تعلن انها الغت االنتخابات الفرعية،
بل جاءت يف صياغتها انها ارتأت تأجيل هذه
الفرعية اىل ما بعد االول من كانون الثاين .2021
من هنا ،يأيت اعرتايض عىل هذه املدة .علام انني
اتفهم ان يحصل هذا التأجيل اىل بعض الوقت
واىل حني ترميم املدارس ورفع حالة الطوارىء،
ما حصل اسميه تأجيال تقنيا.

■ لو كنت وزيرا للداخلية ماذا فعلت؟
□ لن استطيع فعل يشء .الوزير فهمي اعد
مرشوع مرسوم ،واكرث من هذه املهمة ال
يستطيع ان يفعل .القصة ليست عنده.
■ الحظت ان النواب املستقلني ومنافسيهم مل
يعلقوا عىل قرار التأجيل؟

■ هل تعتقد ان الحكومة هربت من هذا
الواجب االنتخايب؟
□ اعتقد انها استعانت بكل هذه املسائل لتبعد
عنها هذه الكأس.
■ هل ميكن ان يعلن حزب او شخص ترضرهام
من تأجيل هذه االنتخابات؟
□ ممكن ،لكن مثة جدال حول امكان حصول
طعن يف هذا القرار ألنه صادر بكتاب من االمني
العام ملجلس الوزراء بناء عىل قرار مشرتك
من رئييس الجمهورية والحكومة .علام ان

يجب اجراء انتخابات حتى ولو عىل مقعد واحد فكم بالحري عىل  8مقاعد؟

■ رمبا يتم انسحاب التأجيل اىل موعد
االنتخابات العامة؟
□ هذا امر خطري .يجب اجراء االنتخابات
حتى ولو عىل مقعد واحد ،فكم بالحري عىل
 8مقاعد .هذا شغور كبري.
■ تؤيد اجراء االنتخابات ولو عامة يف ظل
حكومة ترصيف االعامل؟
□ انا مع هذا الرأي .ترصيف االعامل هو
اجراء االمور امللحة وما هو اكرث الحاحا من
تطبيق الدستور .يستطيع مجلس الوزراء ان
يجتمع يف هذه الحالة ،لكن ليس يف صورة
اعتيادية .قبل االيام الحالية التي منر فيها،
كان الدستور وجهة نظر يبدو اننا ما زلنا يف
الحالة نفسها.
■ املطلوب من الحكومة الجديدة تقريب
موعد االنتخابات الفرعية؟
□ مطلوب منها تقديم موعد االنتخابات
العامة والتغيري الذي حصل يف املزاج
الشعبي يستدعي اجراء انتخابات مبكرة.
املطمنئ اىل متثيله يرتاح يف الشارع اذا
حصلت هذه االنتخابات .لنضع االمر عىل
السكة وال مربر لتأجيل االنتخابات الفرعية
عند تأليف الحكومة.
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غشام :اإلنتخابات الفرع ّية
خارج املهلة يع ّرضها للطعن

يرى عضو هيئة االرشاف عىل االنتخابات
املدير العام السابق لوزارة الداخلية
عطالله غشام انه ال بد من الرجوع اىل
املواد الدستورية والقانونية التي تعالج
قضية االنتخابات النيابية الفرعية ،اذ
تناولت املادتان  25و 41من الدستور هذه
االنتخابات" :تقول املادة  25اذا حل مجلس
النواب ،يجب ان يشمل قرار الحل عىل
الدعوة الجراء انتخابات .كام تشري املادة 41
عن االنتخابات الفرعية اىل انه اذا خال مقعد
يجب الرشوع يف انتخاب الخلف خالل
شهرين ،وال يجوز ان تتجاوز نيابة العضو
الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل
محله .يستتبع هذا االمر تحديد اختصار
املهل التي تختلف عن االنتخابات العامة،
وهي مهل مخترصة بني تاريخ نرش هذا
املرسوم واجتامع الهيئات الناخبة  30يوما
عىل االقل .بحسب قانون االنتخاب ووفق
املادة  ،43اذا تخطى الشغور املقعدين
يف الدائرة االنتخابية الكربى ،اعتمد نظام
االقرتاع النسبي وفقا الحكام هذا القانون،
واذا كان الشغور عىل اساس مقعد او
مقعدين تكون االنتخابات باالكرثي .اذا
حصل الشغور قبل ستة اشهر من انتهاء
والية املجلس ال تجرى االنتخابات .يخىش
هنا عدم اجراء االنتخابات من خالل تداخل
املهل .اذا تأخر االستحقاق  5او  6اشهر يصبح
امام املهلة الفاصلة عن اجراء االنتخابات.
حدد الدستور وقانون االنتخاب مهال ،الن
تجاوزها او عدم القيام بها ألي سبب يعترب
خرقا للدستور وقانون االنتخاب .ان االمتناع
عن توقيع هذا املرسوم (االنتخابات) من
اي جهة يتعرض لحسن سري املرفق العام
ويعطل عمل السلطة الترشيعية .اليوم مثة
 8مقاعد شاغرة مثال ورمبا ستكون اكرث،
وهذا يؤدي اىل حصول خلل دستوري يف
االكرثية واتخاذ القرارات يف الربملان .من
مبادىء حكومة ترصيف االعامل ،استمرار
عمل املرفق العام وال مرفق يعلو الربملان".

عضو هيئة االرشاف عىل االنتخابات املدير العام السابق لوزارة الداخلية عطالله غشام.

ردا عىل سؤال عن ان التأخري يف اجراء
االنتخابات الفرعية يثري مخالفة الدستور
وهل ميكن الطعن؟ اجاب" :نعم هنا ميكن
الطعن من النائب الذي استقال او ابطل
انتخابه .اذا حصلت االنتخابات خارج مهلة
الستني يوما التي حددها القانون ،ميكن ان
يطعن املرشح الذي فشل يف االنتخابات،
ويقول انها مخالفة للدستور وقانون
االنتخاب النها جرت خارج املهلة القانونية
املحددة .للمجلس الدستوري الحق يف النظر
يف قانونية االنتخاب واالعامل التنظيمية،
اضافة اىل دعوة الهيئات الناخبة وقبول
الرتشيحات واالعامل التنظيمية .مثة جدل
قانوين هنا ،حيث ان قايض االنتخاب ينوب
عن قايض االبطال باعالنه عن طريق الدفع
يف عدم رشعية قرارات الهيئات الناخبة يف
حال اجرائها خارج املهلة القانونية املحددة.
مثة حاالت سابقة ،اذ عند استشهاد
النائب بيار الجميل مرت  8اشهر ومل تجر
االنتخابات حيث تم تجاوز مهلة الشهرين.
حني وقعت الحكومة يف مأزق انذاك،
ذهبت اىل هيئة الترشيع واالستشارات.

نحن اليوم امام انتخابات فرعية لثامنية
مقاعد شاغرة ،لكن يبقى السؤال املطروح
هل يطعن يف االنتخابات؟ ان اي انتخابات
فرعية خارج املهلة تكون عرضة للطعن،
وحسنا فعل الوزير محمد فهمي برفع
املسؤولية عنه بعد وضعه مرشوع مرسوم
بدعوة الهيئات الناخبة ورفعه اىل رئييس
الحكومة والجمهورية ،لكنه مل يصدر .ال
نعرف اين حصل التأخري وملاذا مل يصدر
املرسوم ،وهل حصل هذا االمر باالتفاق بني
االثنني؟".
اضاف" :االنتخابات العامة والفرعية هي
استحقاق دستوري .عندما كان الرشيط
الحدودي يف الجنوب تحت سيطرة االحتالل
االرسائييل مل مينع الحكومات انذاك من
اجراء االنتخابات للناخبني يف هذه املنطقة،
ووجدت لها مراكز يف املناطق املحررة .اذا
ارادت اي الحكومة ان تتقاعس عن اجراء
هذه االنتخابات فستجد املزيد من الحجج
امام االستحقاق الدستوري ،وال ميكنها ان
تفتش عن اي ذرائع النها تعترب ساقطة امام
االستحقاق الدستوري".
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