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تحقيق
رضوان عقيل

الدستور يلزم الحكومة إجراء االنتخابات الفرع ّية
ذرائع الكورونا وعدم توافر اإلعتمادات ال مستند لها

ال تبدي حكومة ترصيف االعامل الحامسة املطلوبة لالنتخابات النيابية الفرعية،
وتتسلح بأن الظروف غري مؤاتية اليوم لعدم توافر االعتامدات املالية املطلوبة،
فضال عن الخشية من كورونا .يف حني ال يسعى النواب املستقيلون واحزاب معارضة
اىل املطالبة باجراء هذه االنتخابات وتطبيق املادة  41وعدم خرق الدستور
مثة  10مقاعد نيابية شاغرة يف املجلس،
حيث استقال مثانية نواب عىل خلفية تفجري
مرفأ بريوت يف  4آب الفائت ،وتويف النائبان
ميشال املر وجان عبيد .يف حال حصول هذه
االنتخابات ستجرى مبوجب القانون الساري
عىل اساس االكرثي يف سبعة مقاعد .اما يف
دائرة املنت الشاميل لشغور ثالثة مقاعد،
فستكون عىل اساس النسبي عند شغور
ثالثة وما فوق .هذا ما تؤكده املادة  43يف
قانون االنتخاب .تجاوز املهل يعترب خرقا
للدستور وقانون االنتخاب ،وستكون لهذا

االمر ارتدادات عىل اتخاذ القرارات وعملية
الترشيع يف الربملان يف حال عدم ملء املقاعد
الشاغرة ،مع االشارة اىل ان اي انتخابات خارج
املهلة يعرضها للطعن.
اعد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي
مرشوع مرسوم دعوة الهيئات اىل االنتخابات
الفرعية اىل رئاسة الحكومة ،وطالب بفتح
االعتامدات املالية الالزمة لها .وكان رئيس
مجلس النواب نبيه بري قد طلب من
فهمي رضورة اجراء االنتخابات الفرعية
تطبيقا ملنطوق املادة  41من الدستور

شربل :الحكومة تخالف الدستور
بعدم اجراء "الفرعية"

■ هل قام وزير الداخلية بالواجبات املطلوبة
منه حيال االنتخابات الفرعية؟
□ قام الوزير فهمي بواجباته ،لكن يف الحاالت
التي قدمها يتبني انه ال يريد اجراء هذه
االنتخابات .سارشح ملاذا :نحن نعرف ان هيئة
الترشيع واالستشارات عملت يف  22ايلول
 2020عىل ترحيل االنتخابات الفرعية اىل
اجل غري ما يسمى لها .وذكرت ان اسبابا متنع
حصول هذه االنتخابات جراء وباء كورونا،
اضافة اىل تفجري املرفأ خصوصا وان االرشفية
تدمرت التي ستحصل فيها االنتخابات وان
الناس ال يعرفون ماذا يفعلون .لذلك ارجئت
هذه االنتخابات الفرعية انذاك ،وارفق عندها
وزير الداخلية القرار الذي توصلت اليه هيئة
الترشيع واالستشارات واستند اليها .قال انه
يحدد موعدا لها ،اي مبعنى رمي هذه الكرة

عىل رئييس الجمهورية ميشال عون والحكومة
حسان دياب .عندما تويف النائب ميشال املر
ثم النائب جان عبيد ،تغريت االمور بعد مرور
ستة اشهر عىل االنفجار يف العاصمة .مع
وصول دفعات من اللقاح للتطعيم ،عاد الوزير
فهمي وارسل كتابا وطلب فتح اعتامد لهذه
االنتخابات ثم ارفقه بكتاب هيئة الترشيع
الذي تم اعداده واستند اىل الفتوى االوىل .يبدو
ان هناك قرارا بعدم اجراء هذه االنتخابات.

■ ما يحصل تعتربه تهربا من واجب اجراء
هذه االنتخابات؟
□ نعم ما يحصل هو تهرب ألن املادة  41يف
الدستور واضحة ،وتنص عىل اجراء انتخابات
خالل مدة شهرين من شغور املقعد النيايب.
حصل هذا التهرب عند وفاة النائب ميشال

امللزمة لهذا االجراء .ورد فهمي بانه سيسري
بهذه االجراءات يف اواخر اذار الجاري حدا
اقىص .وتنتظر حكومة ترصيف االعامل والدة
الحكومة املنتظرة لتسلمها كأس االنتخابات
الفرعية وتتخلص من هذا العبء بدل اتهامها
بالتهرب من هذا الواجب الدستوري .ميكن
لحكومة ترصيف االعامل اجراء "الفرعية"
واالنتخابات العامة عند انتهاء الدورة الحالية،
مع توافر وجود هيئة االرشاف عىل االنتخابات
التي تبقى قامئة اىل حني انتخاب بديل منها.
تيضء "االمن العام" مع وزير الداخلية
والبلديات السابق مروان رشبل ورئيس
مجلس شورى الدولة سابقا القايض شكري
صادر عىل ملف االنتخابات الفرعية وامكان
حصولها او بقاء املقاعد الشاغرة اىل موعد
االنتخابات النيابية العامة يف ايار .2022

الحلو يف جزين ،وبدل اجراء تلك االنتخابات
بعد شهرين عىل وفاته متت بعد سنتني يف اثناء
االنتخابات البلدية يف العام  .2016هنا حصلت
مخالفة للامدة  ،41علام ان مجلس النواب
اليوم رشعي لكنه غري دستوري .اذا دققنا يف
املادة  24يف الدستور تنص عىل املناصفة بني
املسلمني واملسيحيني ومن اجل ان يحافظ عىل
هذه املناصفة ،جرى وضع املادة  41ان مثة
مهلة شهرين الجراء االنتخابات الفرعية عند
حدوث شغور يف مقعد ما من اجل استمرارية
هذه املناصفة .ان القرارات التي تتخذ يف
الربملان هي قرارات رشعية وقانونية لكنها غري
دستورية.
■ تسلط الضوء عىل هذه النقطة لشغور
تسعة مقاعد مسيحية؟

□ ال يهمني اذا كانوا من املسيحيني او من
املسلمني ،ما يهمني هو توفري املناصفة غري
املوجودة االن .انا اتحدث يف الدستور تطبيقا
للامدة  ،24والقصة ليست محصورة بنائب او
اثنني بل بـ .10من جهة اخرى ،نالحظ ان نوابا
يتغيبون عن املجلس والقيام مبهامتهم من دون
تقديم اي اعذار مرشوعة .عدد النواب 128
واصبح اليوم  ،118وال عالقة هنا للربملان بل
تقع املسؤولية عىل عاتق الحكومة هنا.
■ احزاب املعارضة ال تبدي اكرتاثا لهذه
االنتخابات ايضا؟
□ رمبا مثة جهات معارضة تخىش هذه
االنتخابات النه ستقوم عىل االكرثي ما عدا دائرة
املنت الشاميل .ارى ان النواب الذين استقالوا من
غري املقبول ان يرتشحوا يف االنتخابات الفرعية
من الناحية االخالقية اوال .مثة من يخىش من
نتائج "الفرعية" ،واذا بقينا عىل هذا املنوال من
املرجح ان تبقى هذه املقاعد شاغرة اىل حني
موعد اجراء االنتخابات العامة .يف العودة اىل
ما اعتمدت عليه هيئة الترشيع واالستشارات
من ناحية وجود الكورونا ،فان ما قدمته غري
مقنع السيام ان الفريوس قد يبقى يف السنتني
املقبلتني واكرث .لذا من غري املنطق التحجج
بالكورونا يف االنتخابات ،خصوصا وان االنضباط
يتم يوم االقرتاع حيث يضع الناخب كاممته
ويدخل بالصف اىل قلم االقرتاع مع الحفاظ
عىل التباعد املطلوب .مثة حجة استندوا اليها
عند وقوع تفجري املرفأ ،وهي ان غالبية البيوت
تدمرت يف االرشفية ومحيطها ،فان هذا الكالم
غري دقيق .اذكر انه يف العام  2009مل تكن
قد متت كل املصالحات يف الجبل وتحديدا يف
اربع بلدات ،لكننا اجرينا تلك االنتخابات فيها.
ارشفت عليها بتكليف من الوزير زياد بارود
وكلفني يف هذه املهمة انذاك ،وقد نصبنا ثالث
خيم يف كفرمتى (عاليه).
■ هل ميكن لفرد او فريق سيايس ان يطعن
بعملية عدم اجراء هذه االنتخابات؟
□ من حق اي مترضر ان يطعن يف هذا
االجراء الن قرار هيئة الترشيع واالستشارات
غري دستوري وغري ملزم وقراراتها يف الحاالت
العادية غري ملزمة ،فكيف اذا كانت يف موضوع

وزير الداخلية والبلديات السابق مروان رشبل.

يبدو ان هناك قرارا
بعدم اجراء االنتخابات
الفرعية

االنتخابات الفرعية .اريد التدقيق يف املوجبات
التي استندت اليها تلك الهيئة .يتم انفاق املاليني
من الدوالرات عىل ملفات عدة يف البلد ومنها
ما يتعلق بقضاة املحكمة الدولية التي تدفع
نفقاتها من خزينة الدولة .اذا مل يتم تأمني مليوين
دوالر الجراء انتخابات فرعية لـ  10نواب ،فكيف
ميكن اجراء االنتخابات العامة وتأمني اعتامداتها
املطلوبة يف ايار  2022ومن اين سيتم توفري تلك
املبالغ عندئذ؟ من يضمن ان املساعدات املالية
ستتوافر اذا تألفت الحكومة.
■ رمبا تستمر حكومة ترصيف االعامل اىل
نهاية العهد ،ويحل موعد االنتخابات العامة؟
□ يف امكان هذه الحكومة اجراء االنتخابات
واجتمعت الحكومة عام  2013وكنت وزيرا
للداخلية بناء عىل طلبي ،وقمنا آنذاك بتعيني

اعضاء هيئة االرشاف عىل االنتخابات .تبقى
الهيئة موجودة بالقانون اىل حني تعيني غريها،
ويحصل االعضاء فيها عىل مخصصاتهم عند
بدء يوم استدعائهم لالرشاف عىل االنتخابات.
لقد تم تعيينهم مبرسوم ويستمرون يف القيام
باملهامت املطلوبة منهم.
■ يف الخالصة ،الحكومة قرصت يف عدم اجراء
الحكومة االنتخابات الفرعية؟
□ اقول ان الحكومة خالفت الدستور وتحديدا
املادة  ،41وعىل الرئيس نبيه بري ان ال يسكت
عن هذا املوضوع النه بهذه املخالفة اصبح وضع
املجلس غري دستوري .حسنا فعل وطالب باجراء
هذه االنتخابات .ال عالقة هنا لهذا املوضوع
بالحكومة الجديدة الن االنتخابات عمل رضوري
جدا ومطلوبة مثل املوازنة .تدخل االنتخابات
ضمن االطار الضيق لترصيف االعامل يف ظل
حكومة مستقيلة ،واكرر عدم اجراء االنتخابات
مخالفة دستورية كبرية .اذا كانت االسباب
املوجبة بعدم اجراء االنتخابات الفرعية ،ستبقى
نفسها اىل موعد االنتخابات العامة .ما يحصل
هو احتيال عىل الدستور وهذا االمر غري مقبول
الن اجراء االنتخابات العامة لـ 128وعدم امتامها
لـ 10نواب اليوم تحت حجة عدم وجود املال
والكورونا هي حجج غري مقبول.
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صادر :إخالل خطي
بالواجبات الوظيفية
■ ماذا لو مل تجر الحكومة انتخابات نيابية فرعية؟
□ وضعت الحكومة القوائم االنتخابية ،وهذا ما
اعلنته وزارة الداخلية بعد الضجة التي احدثتها يف
هذا الخصوص .تبقى املهل التي ال توجد عقوبة
عليها ،وال توجد عقوبة اليوم حيال االنتخابات
الفرعية بل ما يحصل يف اختصار هو مخالفة
للدستور .وسبق يف مرات سابقة ان حكومات
مل تجر هذه االنتخابات .مثة حكومات او افرقاء
يرسعون اىل اجراء هذه االنتخابات ،ويكون القرار
هنا من الباب السيايس اكرث من القانوين .وعندما
يتم التأكد من نجاح مرشح ملصلحة الطبقة
الحاكمة او فريق منها يتم عندها التوجه اىل هذه
االنتخابات .املخالفة الدستورية واضحة هنا .يف
حال عدم اجراء هذه االنتخابات ،اعتقد انه ميكن
مالحقة الحكومة النها تعرض نفسها ملخالفة.
يعني ذلك اخالل خطري مبوجب الواجبات
الوظيفية .تكمن املحاسبة هنا عىل صعيد مالحقة
الوزير وكلنا يعرف ان مالحقة الوزراء ال تحصل
عندنا .واذا كنا نحيك يف القانون ،حتى رئيس
الجمهورية يالحق مبسألتني عند مخالفته للدستور
واحكامه اضافة اىل الخيانة العظمى.
■ عىل من تقع املسؤولية؟
□ مجلس الوزراء هنا يخل مبوجبات الوظيفة
وتأيت محاسبته عىل نوعني او محاسبة قضائية،
اي مبحاكمة الوزراء امام املجلس االعىل ملحاكمة
الرؤساء والوزراء او املحاسبة السياسية وتتمثل
الثانية باقدام مجلس النواب عىل سحب الثقة

املادة 41

يف املادة  41يف الدستور" :اذا خال مقعد يف
املجلس يجب الرشوع يف انتخاب الخلف
يف خالل شهرين .وال تتجاوز نيابة العضو
الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي
يحل محله .اما اذا خال املقعد يف املجلس
قبل انتهاء نيابته باقل من ستة اشهر فال
يعمد اىل انتخاب الخلف".

رئيس مجلس شورى الدولة سابقا القايض شكري صادر.

التفسيرات الدستورية
تصدر غب الطلب
منهم .مثة مترضرون من عدم اجراء هذه
االنتخابات ،لكن الواقع عىل االرض اليوم يظهر
اننا نرى ان الطبقة الحاكمة بكل مكوناتها تخالف

مستقيلون:

 مروان حامدة (الشوف  -عاليه). هرني حلو (الشوف  -عاليه). نديم الجميل ( بريوت االوىل). بوال يعقوبيان (بريوت االوىل). سامي الجميل والياس حنكش(املنت الشاميل).

احكام الدستور .ان كل التفسريات التي تصدر
تأيت غب الطلب وال اعرف بأي كتاب يقرأ هؤالء،
فيام تكمن كل هذه املخالفات يف االداء الحاصل.
يبقى وان الذين قدموا استقاالتهم من املجلس
ال يقدرون عىل مناقضة انفسهم من اجل ان ال
يعودوا ويشاركوا يف هذه املخالفة مع الطبقة
السياسية .يف الخالصة ،يجب ان تحصل االنتخابات
الفرعية وان االخالل الحاصل يف املجلس بشغور
 10مقاعد ال ميكن السكوت عليه .امام الخلل يف
هذا التوازن ال ميكننا القول ان الدستور مل يعالجه.

 10نواب

 نعمت افرم (كرسوان  -جبيل). ميشال معوض ( زغرتا الكورة،برشي والبرتون).

متوفيان:

ـ النائب ميشال املر (املنت الشاميل).
ـ النائب جان عبيد (طرابلس).

