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مقدمة:عع
في  09آب  2102أصد مجلس الوز اء مرسوم دعوة الهيئرت النرخبة ،ونشر في الجريدة
الرسمية في اليوم تنفسه .وقد حدد املرسوم موعد لاتنخار رت النير ية يوم ألاحد الواقع في 01
تشرين الثرني  .2102وقد قرمت الجمعية إ سرل اطلب سمي رملراقبة إلى وزا ة الداخلية
حسب املردة  21من القرتنون  .2118/25وبذلك تكون قد اتنطلقت العملية لاتنخار ية التي
قرمت الجمعية مراقبتهر وإصدا تقر ير دو ية حول سيرهر.
بعد تقديمهر تقريرين أوليين صرد ين في  07أيلول و 23تشرين ألاول  ،2102تضع "الجمعية
اللبنرتنية من أرجل ديمقرااطية لاتنخار رت" ين ايديكم الخقرير النهرئي الذي يخضمن لااطر
السيرس ي العرم املرافق للعملية لاتنخار ية (الفصل ألاول) ،املرحلة الخحضيرية لتنخار رت 2102
(الفصل الثرني) ،قرتنون تعديل ولية املجلس النير ي وإإلغرء الولية لاشتراعية 2107 – 2103
(الفصل الثرلث) ،العملية لاتنخار ية لقتراع اللبنرتنيين غير املقيمين في الكويت وأسترالير
(الفصل الرابع) ،الطعن قرتنون تمديد ولية املجلس النير ي أمرم املجلس الدسخو ي (الفصل
الخرمس) ،الخالصرت والخوصيرت العرمة ( الفصل السردس).
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لاطا ع العام املرافق عالنخاا ات :5102عع
الفصل ألاو عل :ع
اتنطلقت العملية لاتنخار ية لهذا العرم في ظل أرجواء سيرسية مضطربة وواقع قرتنوني ودسخو ي
ملخبس .فمع الخمديد غير الدسخو ي لولية املجلس النير ي في أير  ،2103أاطرحت الطبقة
السيرسية مبدأ دو ية لاتنخار رت ،الذي ُيعخبر من أ رز خصرئص النظرم الديمقرااطي ،والذي
يضمن إعردة تشكيل السلطة من خالل تجديد الوكرلة الشعبية املعطرة للنواب من قبل
املوااطنين .وقد سبق للمجلس الدسخو ي أن شدد على هذا الحق ،معخبرا أتنه مبدأ دسخو ي
يجب احترامه .فقد عمدت معظم ألاحزاب السيرسية الرئيسية إلى لاتفرق على الخمديد غير
الدسخو ي ملجلس النواب ،مر شكل اتنتهركر صر خر ملبدأ دو ية لاتنخار رت ،ومبدأ تجديد الوكرلة
الشعبية ملمثلي ألامة . .و سبب اسخقرا ارجتهرد املجلس الدسخو ي بشأن اعطرئه حق لاقتراع
ومبدأ دو ية لاتنخار رت قوة دسخو ية ،رجرى تعطيل تنصرب املجلس الدسخو ي في العرم 2103
مر أدى الى عدم تمكنه من لالخئرم ومن النظر رلطعن املقدم أمرمه.
من رجهة اخرى اتنتهت في  25أير  2102ولية ئيس الجمهو ية من دون أن يخمكن املجلس
النير ي من القيرم وارجبرته فعل غيرب الخوافق السيرس ي ولجوء الكخل النير ية املحسوبة
بشكل ئيس ي على قوى الثرمن من آذا الى مقراطعة رجلسرت اتنخارب ئيس الجمهو ية والذي
أدى الى عدم اكخمرل النصرب القرتنوني .لامر الذي ادخل البالد في فراغ دسخو ي مخمثل الو
سدة الرئرسة .وفي  7كرتنون الثرني  2105ا رجأ مجلس النواب اللبنرني للمرة السربعة عشرة منذ
تنيسرن  2102رجلسة اتنخارب ئيس رجديد للجمهو ية الى رجلسة تعقد في  28كرتنون الثرني دون
أن يكون هنرلك من مؤشرات عن امكرتنية اكخمرل النصرب الذي يسمح رتنخارب ئيس
الجمهو ية.
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فقبل أشهر من اتنطالق العملية لاتنخار ية ،كرن واضحر أن تعذ اتنخارب ئيس رجديد،
ومحرولت تمديد ثرن للمجلس النير ي غير الدسخو ي ،يشكالن مؤشرين خطيرين على عمق
ُّ
ألازمة السيرسية في لبنرن ،وعلى تعطل آليرت النظرم ،وفشل الطبقة السيرسية التي تعرقب
ممثلوهر على السلطة .كمر أتنه ل يمكن فصل مر يجري حرلير عن مسر اطويل من تعطيل
مؤسسرت الدولة الرئيسية ،إذ إن مر تنوارجهه حرلير من خروج معمم عن املسر الدسخو ي
والديمقرااطي في لبنرن ،يشترك في مسؤوليخه املعطلون واملمخنعون واملقصرون ،الذين تبردلوا
املواقع وألادوا خالل السنوات العشر ألاخيرة.
في هذا املجرل ،أكدت الجمعية في يرتنرتهر الصرد ة ا خداء من آذا  ،2102أن فشل النواب
رتنخارب ئيس للجمهو ية ضمن املهل الدسخو ية قد زاد ألامو تعقيدا .إن شرعية موقع
الرئرسة مسخمدة من لاتنخارب ضمن املهل الدسخو ية ومن كون الرئيس هو املؤتمن على
الدسخو  ،والخفريط ذلك هو ضرب للخوازن ين املؤسسرت الدسخو ية .ان املجلس النير ي
املمدد لنفسه مرتين ،لم يسخطع اتنخارب ئيس للجمهو ية ول إقرا قرتنون اتنخار ي رجديد يضمن
صحة الخمثيل ويتبنى لاصالحرت املطروحة ،ول في الخصدي جدية للقضرير لاقخصردية
ولارجخمرعية.
على الرغم من الواقع الصعب ،اعخبرت الجمعية أن الحررجة اليوم أكثر من ملحة من أرجل
العودة إلى املسر الدسخو ي (لاسخحقرق الرئرس ي والنير ي) وإلى مبدأ إعالء القرتنون ،وهو
الطريق ألاسلم لسخعردة ألامن ولاسخقرا  .فرلظروف لاسخثنرئية تسخدعي إرجراءات اسخثنرئية
مخنرسبة مع الخطر املورجود ،ول يمكن لاستنرد إلى هذه الظروف من أرجل إلغرء العمليرت
لاتنخار ية رمتهر.
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الفصل الثاني:عاملرحلة الختحضيرية عالنخاا ات 5102عع
ان الخحضيرات للعملية لاتنخار ية مسر مسخمر غير منقطع تشرف عليه في لبنرن وزا ة
الداخلية على مدا السنة .إل إل أتنه املحطة ألا رز التي تطلق مسر العملية لاتنخار ية ،وهو
يخجدد كل سنة مع تجديد قوائم النرخبين ،ويبدأ في السنة لاتنخار ية مع توقيع مرسوم دعوة
الهيئرت النرخبة الذي يؤدي إلى اتنطالق الحمالت لاتنخار ية سمير والعمليرت الخحضرية التي
تسبق يوم لاقتراع.

أوال:عفي املاالفات ع
 )0صدو مرسوم دعوة الهيئرت النرخبة مخأخرا عن املهلة التي حددهر قرتنون لاتنخار رت
في ظل عدم ورجود تنص صريح في هذا املجرل رجرت العردة أن يصد مرسوم دعوة الهيئرت
النرخبة موقعر من ئيس الجمهو ية ،ئيس مجلس الوز اء ،ووزير الداخلية .كمر رجرت العردة
كذلك أن يوقع عليه وزير املرلية ملر يترتب على لاتنخار رت من صد لعخمردات مرلية .إن
املراسيم املوقعة من ئيس الجمهو ية تصد عن املديرية العرمة لرئرسة الجمهو ية وتنشر في
الجريدة الرسمية .فقد تنصت املردة  12من الدسخو أتنه عفي حرل خلو سدة الرئرسة ألية علة
كرتنت تنرط صالحيرت ئيس الجمهو ية وكرلة مجلس الوز اء .ذلك يعني أن صالحية توقيع
املراسيم هي من صالحيرت مجلس الوز اء .املردة لم تخحدث عن آلية ممر سة هذه الصالحية
خرصة أنهر لم تسخعمل تعبير مجلس الوز اء مجخمعر ،مر يعني أن الدسخو لم يشترط حصرا أن
يجري الخوقيع في رجلسة يكون فيهر مجلس الوز اء منعقدا.
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رجرى توقيع مرسوم دعوة الهيئرت النرخبة من قبل ئيس مجلس الوز اء ومن مجلس الوز اء
ونشر فو توقيعه في الجريدة الرسمية خر يخ  09آب  ،2102محددا موعد إرجراء لاتنخار رت
خر يخ  01تشرين الثرني  2102أي خأخير يوم واحد عن مهلة التسعين يومر التي تنص عليهر
القرتنون .فقد تنص القرتنون قم  25/ 2118الخرص رلتنخار رت النير ية على أن ألاخيرة تجري في
يوم واحد لجميع الدوائر لاتنخار ية و"ذلك خالل السخين يومر التي تسبق اتنتهرء ولية مجلس
النواب" .كمر تنص القرتنون على أتنه "تدعى الهيئرت النرخبة مرسوم .وتكون املهلة ين تر يخ نشر
هذا املرسوم وارجخمرع الهيئرت النرخبة تسعين يومر على ألاقل".
أمر رلنسبة لخر يخ إرجراء لاتنخار رت ،فبنرء على قرتنون الخمديد تنخهي مدة ولية املجلس الحرلي
خر يخ  21تشرين الثرني .2102
وبرلخرلي كرن يجب أن تجري لاتنخار رت مر ين  20أيلول و  08تشرين الثرني.
وبمر أن املردة  81من القرتنون قد تنصت على أن لاتنخار رت تجري في يوم واحد كمر أنهر تجري
أيرم آلاحرد ،ذلك يعني أن آخر مهلة لرجراء لاتنخار رت وفقر للقرتنون الحرلي واملهل الحرلية هي:
يوم ألاحد  01تشرين الثرني .2102
بهذا املعنى ،لم يحترم مرسوم دعوة الهيئرت النرخبة ألاصول القرتنوتنية تنظرا لصدو ه قبل 89
يومر وليس قبل  91يومر من يوم لاقتراع كمر تنص قرتنون لاتنخار رت .اذ أن املردة  22من قرتنون
لاتنخار رت قد تنصت على أتنه "تدعى الهيئرت النرخبة مرسوم .وتكون املهلة ين تر يخ نشر هذا
املرسوم وارجخمرع الهيئرت النرخبة تسعين يومر على لاقل" .مر يعني اتنه كرن من الوارجب أن
ينشر املرسوم في مهلة أقصرهر  08آب .2102
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إن إصرا الطبقة السيرسية على الخأخر في احترام املهل القرتنوتنية املحددة في قرتنون لاتنخار رت
يؤشر إلى اسخافرف في أحسن ألاحوال أو إلى تعمد خرق املهل وعدم احترامهر كمبر من أرجل
الخمديد مجددا للمجلس النير ي.

 )2عدم صدو مرسوم تشكيل هيئة لاشراف على الحملة لاتنخار ية
رلنسبة لتشكيل هيئة لاشراف على الحملة لاتنخار ية ،فقد تنصت املردة  02من قرتنون
لاتنخار رت الصرد في العرم  2118على أتنه يخم تعيين أعضرء الهيئة " مرسوم يخاذ في مجلس
الوز اء نرء على اقتراح الوزير" .وقد اطرحت مسألة تشكيل الهيئة في ظل عدم لحظ القرتنون
مهال واضحة لخعيين هيئة أخرى تشرف على حملة اتنخار رت تنير ية لحقة بعد اتنخار رت .2119
أمرم هذا الفراغ القرتنوني ،رجرءت استشر ة هيئة التشريع ولاستشر ات في وزا ة العدل الصرد ة
في  2103/2/8كي تحدد املهل التي يخعين احترامهر لتشكيل الهيئة .وخلصت لاستشر ة إلى أتنه
يجب أن تكون هيئة لاشراف على الحملة لاتنخار ية معينة ومكخملة التشكيل لادا ي ورجرهزة
تقنير للمبرشرة مهرمهر وملمر سة صالحيرتهر خر يخ نشر مرسوم دعوة الهيئرت النرخبة .وبمر أن
قرتنون لاتنخار رت قد ألزم وسرئل لاعالمرلعالم الراغبة في املشر كة في الدعرية أو إعالتنرلعالن
لاتنخار ي أن تخقدم من الهيئة قبل  01أيرم على ألاقل من داية فترة الحملة لاتنخار ية خصريح
تعلن فيه عن غبتهر في نشر إعالتنرلعالتنرت لاتنخار ية .وبمر أن مرسوم دعوة الهيئرت النرخبة
يجب أن ينشر قبل  91يومر من موعد لاتنخار رت ،مر يعني أتنه كرن يخورجب أن تبدأ الهيئة
مهرمهر قبل  011يوم من موعد لاتنخار رت كحد أقص ى ،أي ا خداء من يوم الجمعة الواقع في 8
آب  .2102لذلك كرتنت الجمعية قد اطرلبت مجلس الوز اء رلسراع في إصدا مرسوم تعيين
أعضرء الهيئة كي تبدأ ممر سة مهرمهر.
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إن عدم صدو مرسوم تعيين هيئة لاشراف ،يعد مارلفة صريحة لنص قرتنون لاتنخار رت ،ل
سيمر املواد  00إلى  08ومن  21إلى  23من قرتنون لاتنخار رت .كمر أن عدم تشكيل الهيئة أعرق
تنفيذ مجموعة من لارجراءات التي أتنراطهر القرتنون رلهيئة ل سيمر:
 عملية تلقي اطلبرت وسرئل لاعالم الخرص ،واملقروء واملرئي واملسموع ،الراغبة في املشر كة فيلاعالن لاتنخار ي املدفوع ألارجر وفقر ألحكرم هذا القرتنون.
 عملية مراقبة تقيد اللوائح واملرشحين ووسرئل لاعالم على اخخالفهر رلقواتنين وألاتنظمة التيترعى املنرفسة لاتنخار ية وفقر ألحكرم هذا القرتنون.
 -عملية ممر سة الرقر ة على لاتنفرق لاتنخار ي وفقر ألحكرم القرتنون .2118/25

 )3تلقي شكروى من عدد املرشحين في مر ياص لاعالم لاتنخار ي
اتصل عدد من املرشحين املسخقلين رلجمعية وقد أ دوا احخجررجهم من لاجحرف الالحق بهم
من قبل وسرئل لاعالم التي ل تعطيهم الوقت الكرفي والعردل للقيرم حملتهم لاتنخار ية .وبمر أن
هيئة لاشراف على الحملة لاتنخار ية لم تتشكل لم يكن مقدو هؤلء املرشحين تقديم شكوى
إلى الجهة املاولة النظر في هكذا حرلت.
في حينه ،تمنت الجمعية في تقر يرهر الدو ية على وسرئل لاعالم كرفة لالتزام نص املردة 18
من قرتنون لاتنخار رت ل سيمر في الفقرات الثالث ألاولىرألولى والتي تنص على أتنه:
 "يخورجب على رجميع وسرئل لاعالم احترام حرية الخعبير عن ماخلف آلا اء والخير اتالفكرية في رامج وسرئل لاعالم املرئي واملسموع الخرص خالل فترة الحملة لاتنخار ية،
مر يضمن تأمين العدالة والخوازن والحيرد في املعرملة ين املرشحين وبين اللوائح.
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 تطبق الفقرة ألاولى أعاله على رجميع رامج لاعالم لاتنخار ي والبرامج لاخبر ية السيرسيةوالعرمة مر في ذلك نشرات ألاخبر وبرامج املنرقشرت السيرسية واملقر الت والخحقيقرت
واللقرءات والحوا ات والطرولت املسخديرة والنقل املبرشر للمهررجرتنرت لاتنخار ية.
 ل يجوز ألي وسيلة من وسرئل لاعالم الخرص املرئي واملسموع إعالن الخأييد والترويجألي مرشح أو لئحة اتنخار ية مع مراعرة مبدأ لاسخقاللية".
ولهذا ،كرتنت الجمعية قد تمنت على كرفة وسرئل لاعالم أن تلتزم مضمون و وحية قرتنون
لاتنخار رت وأن تعمد إلى ضمرن حق رجميع املرشحين في الظهو لاعالمي خالل فترة الحملة
لاتنخار ية .إن غيرب املسرواة ين املرشحين هو مارلفة ملبدأ تسروي الفرص .كمر أن الوقت
َ
الضيق الذي منح لخنظيم حمالت اتنخار ية وإعالتنرت اتنخار ية كرن سيكون حكمر ملصلحة
املنضوين في إاطر أحزاب منظمة قرد ة على الخحرك بسرعة على حسرب املرشحين املسخقلين.

ثانيا:عمالحظات عامة حول املرحلة الختحضيريةع
 )0غيرب الحمالت لاتنخار ية للمرشحين
على الرغم من نشر مرسوم دعوة الهيئرت النرخبة ،وبرلخرلي اتنطالق العملية لاتنخار ية ،ل سيمر
لجهة داية الحمالت لاتنخار ية وتنظيم موازتنرتهر ،أو لجهة دء تنظيم لاعالم ولاعالن
لاتنخار يين وكذلك رلنسبة ملهل الترشح ،إل إل أتنه كرن من املالحظ غيرب شبه ترم للحمالت
لاتنخار ية .فقد اسخمرت القوى السيرسية كرفة  ،ومهمر اخخلفت مواقفهر املعلنة من ملف
لاتنخار رت ،طريقة توحي أن إمكرتنية اللجوء إلى تمديد غير دسخو ي لولية املجلس النير ي مرة
ثرتنية قرئمة .إذ إن اسخمرا هذا الحديث قد شوش على لارجواء املرافقة للعملية لاتنخار ية .لقد
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انعكس موضوع التسويق للخمديد وألارجواء العرمة املرافقة له على الحمالت لاتنخار ية.
فرلتسويق للخمديد حتى في حرل عدم حصوله هو حد ذاته مس ديمقرااطية العملية
لاتنخار ية ،إذ من حق النرخب واملرشح أن يخحضرا مسبقر وضمن مهلة معقولة لالتنخار رت
املقبلة.
إن غيرب الحمالت لاتنخار ية للقوى السيرسية الرئيسية في البالد ،زاد من لاتنطبرع أن إإلغرء
لاتنخار رت رت أمرا محسومر ،على الرغم من عدم ورجود أي دليل قرتنوني على ذلك .ألامر الذي
رجعل املرشحين املسخقلين يتريثون رجدير قبل إاطالق حمالتهم لاتنخار ية مع كل مر ترتبه هذه
العملية من أكالف مردية ولورجستية و شرية.

 )2تحديد سقف لاتنفرق لاتنخار ي
رلنسبة للتنفرق لاتنخار ي ،حددت املردة  57من القرتنون سقف املبلغ ألاقص ى الذي يجوز لكل
مرشح إتنفرقه أثنرء فترة الحملة لاتنخار ية.
وقد حددت هذا السقف رلستنرد إلى قسمين:
القسم الثر ت مقطوع قد ه مئة وخمسون مليون ليرة لبنرتنية،
القسم املخحرك مرتبط بعدد النرخبين في الدائرة لاتنخار ية التي ينخاب فيهر يحدد مرسوم
يخاذ في مجلس الوز اء نرء لقتراح وزير الداخلية والبلديرت.
وفي هذا لااطر يجد الذكر أتنه في الخرمس من حزيران  2013نشر املرسوم قم  01212والذي
حدد القسم املخحرك من سقف املبلغ ألاقص ى الذي يجوز لكل مرشح إتنفرقه أثنرء الحملة
لاتنخار ية قيمة  /1111/ل.ل .عن كل تنرخب .وبمر أن مجلس الوز اء لم يعمد إلى إصدا
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مرسوم رجديد بعد ذلك ،فإن املرسوم املذكو آتنفر ل يزال قيد الخنفيذ ورجرى رلخرلي تطبيقه في
دو ة لاتنخار رت الحرلية .وهو سقف عرل كرن على مجلس الوز اء الحرلي تافيضه.

ُّ
 )3احترام مهل الترشح
فيمر يخعلق مهل الترشح لم يحدد القرتنون مهلة فخح رب الترشح ،إل إل أتنه حدد مهلة إقفرل
رب الترشح .لذلك يمكن اعخبر أتنه يمكن الخقدم طلبرت الترشح من تر يخ نشر مرسوم دعوة
الهيئرت النرخبة ،أي ا خداء من تر يخ الثالثرء  09آب .على أتنه وفي إرجراء داخلي تنظيمي رجرت
العردة أن تذكر وزا ة الداخلية املوااطنين فخح رب الترشيح من خالل تعميم يصد ه وزير
الداخلية .لذلك أصد وزير الداخلية تعميمر يخعلق خقديم تصر يح الترشيح لالتنخار رت النير ية
للعرم  2102خالل مهلة تبدأ صبرح يوم الخميس الواقع في  28آب  2102على أن يخم إغالق
رب الترشح منخصف ليل يوم ألا عرء الواقع في  01أيلول  .2102كمر تنص الخعميم على أن آخر
مهلة لسحب الترشيح هي يوم ألا عرء في  0تشرين ألاول .2102
ُ
في منخصف ليل  01أيلول أقفل رب الترشيح على  514مرشحر ينهم  35مرشحة .كمر وأتنه
رلستنرد إلى املردة  51التي تنص على أتنه إذا اتنقضت مهلة الترشح ولم يخقدم ملقعد معين إل
مرشح واحد ،فرز  01تنواب رلتزكية .وقد أعلن وزير الداخلية فوزهم وأ سل كخر ر إلى ئيس
مجلس النواب بهذا الصدد ( .أسمرء النواب الفرئزين في امللحق قم .) 2
أمر رلنسبة ملهل لانسحرب من العملية لاتنخار ية ،فقد تنص الخعميم على أن آخر مهلة لسحب
الترشيح هي يوم ألا عرء في  0تشرين ألاول  .2102وقد اتنقضت هذه املهلة من دون أن ُيقدم أي
من املرشحين على لانسحرب .لذلك ،وأمرم حديث بعض الكخل السيرسية لسيمر تير املسخقبل
وعلى لسرن الرئيس سعد الحريري عن لانسحرب من العملية لاتنخار ية في حرل لم يخم إقرا
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الخمديد ،لفخت الجمعية في حينه النظر إلى أتنه مع اتنقضرء هذه املهلة ،لم يعد إمكرن أي من
املرشحين أن ينسحب من لاتنخار رت .مر يعني أن كل حديث عن انسحر رت من لاتنخار رت ل
يعدو كوتنه موقفر سيرسير من دون أي سند قرتنوني أو تنظيمي صحيح.

 )2تحديد مراكز وأقالم لاقتراع
رلنسبة لخحديد مراكز لاقتراع ،تنصت املردة  78من القرتنون على ورجوب نشر وتحديد أقالم
لاقتراع في مهلة أقصرهر ثالثون يومر قبل موعد لاتنخار رت ،أي أتنه يخورجب على الوزير أن
يخاذ قرا ا خوزيع ألاقالم ،وأن يخم نشره في الجريدة الرسمية في مهلة أقصرهر  07تشرين ألاول
 .2102وقد أصد ت وزا ة الداخلية قرا ات تقسيم أقالم لاقتراع العرئدة لتنخار رت  2102وفقر
للصول واملهل التي حددهر القرتنون خر يخ  02تشرين ألاول ُ 2102ون َ
شرت في الجريدة الرسمية،
ملحق العدد قم  23خر يخ  01تشرين ألاول .2102
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الفصل الثالث :عقانون تعديل والية املجلس النيابي عوإلغاء الوالية
ااشتراعية 5102ع–ع5102عع
في  5تشرين الثرني  2102أقر مجلس النواب اقتراح قرتنون معجل مكر مقدم من النرئب تنقول
فخوش من أرجل تمديد وليخه ملدة سنخين وسبعة أشهر حتى حزيران 2107أغلبية  95صوتر من
أصل  97تنرئبر حضروا الجلسة .وقد صوتت معظم الكخل الرئيسية على هذا الخمديد (حزب
هللا ،تير املسخقبل ،اللقرء الديمقرااطي ،حركة أمل ،حزب القوات اللبنرتنية) و فضه تنرئبر حزب
الطرشنرق ،في حين قراطع الجلسة كل من تنواب حزب "الكخرئب" ،وتنواب "الخير الواطني الحر".
في  00تشرين الثرني  2102صد في الجريدة الرسمية "القرتنون املعجل النرفذ حكمر قم 01
واملخعلق خمديد ولية مجلس النواب" .فبحسب الدسخو اللبنرني ل تصبح القواتنين تنرفذة إل
إل بعد توقيع ئيس الجمهو ية عليهر ونشرهر في الجريدة الرسمية .فقد تنصت املردة " :50يصد
ئيس الجمهو ية القواتنين وفق املهل املحددة في الدسخو بعد أن يكون وافق عليهر املجلس،
ويطلب نشرهر ،وليس له أن يدخل تعديال عليهر أو أن يعفي أحدا من الخقيد أحكرمهر" .وفي
حرل خلو سدة الرئرسة ،فقد تنصت املردة  12أن تنرط صالحيرت ئيس الجمهو ية وكرلة
مجلس الوز اء .مر يعني أتنه في حرلخنر هذه يعود إلى مجلس الوز اء أن يوقع على قرتنون تمديد
ولية املجلس النير ي كي يصبح تنرفذا.
أمر رلنسبة للمهلة املمنوحة للرئيس أو ملجلس الوز اء في حرل خلو سدة الرئرسة فقد تنصت
امل ــردة " :51أتنه يصد ئيس الجمهو ية القواتنين التي تمت عليهر املوافقة النهرئية في خالل شهر
13

بعد إحرلتهر إلى الحكومة ويطلب نشرهر .أمر القواتنين التي يخاذ املجلس قرا ا ورجوب اسخعجرل
إصدا هر ،فيجب عليه أن يصد هر في خالل خمسة أيرم ويطلب نشرهر (.")...
لذلك ،قرم ئيس مجلس النواب إحرلة القرتنون إلى الحكومة للنشر خر يخ  .2102/00/5كمر
قرم أمين عرم مجلس الوز اء إ الغ مجلس الوز اء خالل رجلسة  2102/00/1إقرا القرتنون
املعجل املذكو أعاله ،وأعطى هذا الخبليغ تر يار صحيحر مورجب املحضر قم /2111ص تر يخ
 .2102/00/1وبمر أن مهلة الخمسة أيرم املنصوص عليهر في املردة  51من الدسخو قد اتنقضت
خر يخ  2102/00/01من دون أن يصد مجلس الوز اء صفخه منراطة ه صالحيرت ئيس
الجمهو ية وكرلة ،القرتنون املعجل املخعلق خمديد ولية مجلس النواب ،ومن دون أن يعيده إلى
مجلس النواب .نرء عليه فقد اعخبر القرتنون املعجل املخعلق خمديد ولية مجلس النواب تنرفذا
حكمر ورجرى نشره خر يخ .2102/00/00
مقر ل دفع غرلبية القوى السيرسية رلوضع من أرجل تبرير تأرجيل لاتنخار رت والخمديد للمجلس
النير ي ،أكدت الجمعية في البيرتنرت والخقر ير التي أصد تهر اطوال هذه الفترة على أن لاتنخار رت
كرتنت على الدوام هي املدخل واملمر لارجبر ي لكل التسويرت السيرسية في لبنرن ،والتي كرن من
شأنهر إرجبر القوى السيرسية املنقسمة على الدخول في تسويرت نسبية تسمح للعملية
الديمقرااطية أن تأخذ مجراهر.
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اانخاا ية القتراع اللبنانيين غير املقيمين في الكويت
الفصل الرابع:عالعملية ع
عوأسترالياع
على الرغم من قيرم املجلس النير ي رلخصويت على قرتنون إلغرء دو ة لاتنخار رت للعرم 2102
من خالل تمديده غير الشرعي وغير الدسخو ي وليخه للمرة الثرتنية حتى حزيران  ،2107إل أن
هذا ألامر ل يعني إيقرف عملية لاتنخار رت في الكويت أو في أسترالير .فكمر هو معلوم ،القواتنين ل
تصبح تنرفذة إل بعد توقيعهر من قبل ئيس الجمهو ية ،أو من مجلس الوز اء في حرلة خلو
الرئرسة ،ومن ثم بعد نشرهر في الجريدة الرسمية .وبمر أن القرتنون املعجل املكر الذي قض ى
خمديد ولية املجلس النير ي قد رجرى الخصويت عليه خر يخ  5تشرين الثرني  ،2102وبمر أن
عددا من الوز اء قد أعلنوا أنهم لن يوقعوا عليه .وبمر أن الدسخو قد تنص في املردة  51على أن
القواتنين التي يخاذ املجلس قرا ا ورجوب اسخعجرل إصدا هر ،فيجب عليه أن يصد هر في
خالل خمسة أيرم ويطلب نشرهر .وبمر أن القرتنون لم يصد ولم ينشر قبل يوم الثالثرء 00
تشرين الثرني  ،2102فقد أفض ى ذلك إلى إرجراء اتنخار رت الكويت وأسترالير.

لاطا ع القانوني القتراع غير املقيمين ع
أوال:ع ع
لقد اطرلبت الجمعية في حينه ،كل الجهرت املعنية في هذا امللف إلى لاسراع نشر املعلومرت
الخفصيلية الخرصة بعملية لاقتراع ،مر يشكل مارلفة لحق النرخب رلحصول على املعلومرت
الكرفية التي تسمح له رملشر كة في لاتنخار رت ،خرصة أنهر تجري للمرة ألاولى خر ج البالد،
ويحخرج املوااطنون إلى تنظيم أمو هم الحيرتية بشكل يسمح لهم رلتنخقرل إلى مقر السفر ة أو
القنصلية.
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خصص قرتنون لاتنخارب فصال كرمال لقتراع اللبنرتنيين املقيمين خر ج لبنرن ،ولحظ موعد
إرجرائه لاتنخار رت التي تلي اتنخار رت العرم  ،2119أي اتنخار رت  2103التي تأرجلت إلى .2102
وقد تنصت الفقرة الثرتنية من املردة  017من القرتنون على أتنه "تقوم الدوائر املاخصة في وزا ة
ُّ
رلخثبت من و ود لاسم في القوائم لاتنخار ية وتنظم ،بعد اتنتهرء املهلة
الداخلية والبلديرت
املعطرة للتسجيل ،قوائم اتنخار ية مسخقلة لكل سفر ة أو قنصلية أسمرء الذين تخوفر فيهم
الشروط القرتنوتنية ،موزعة حسب الدوائر لاتنخار ية ،على أن ل يقل عدد املسجلين في الدائرة
لاتنخار ية الواحدة عن  211تنرخب ،وتضع إشر ة تحول دون إمكرنهم لاقتراع في محل إقرمتهم
ألاصلي".
إل أن مرسوم دعوة الهيئرت النرخبة لم ينظم عملية اقتراع املغتر ين إل في لدين اثنين
وهمر الكويت وأسترالير فقط ،مستبعدا دول عدة أخرى سجل فيهر موااطنون لبنرتنيون يخجروز
عددهم في بعض الدول الـ .0111
إن هذا لالخبرس تنررجم عن تفسير ضيق لنص املردة  ،017حيث اعخبرت الوزا ة أن لاتنخار رت
ل تجري إل في الدول التي يخجروز عدد املنخابين الـ  211شخص في الدائرة الواحدة في لبنرن .في
حين أتنه وبرلعودة إلى وحية النص إ ادة وإلى إ ادة املشترع يمكن القول إن املقصود رلدائرة
لاتنخار ية هو البلد الذي تجري فيه هذه لاتنخار رت وليس الدوائر والخقسيمرت في لبنرن.
لذلك ،اعخبرت الجمعية أتنه يخورجب فهم املردة مر يخالءم مع إ ادة املشرع والتي تعطي ألاولوية
ملبدأ احترام حق ومصلحة النرخب في ممر سة حقه لاتنخار ي في مكرن إقرمخه بعيدا من
الخفسيرات النصية الضيقة .في هذا املجرل ،تأسف الجمعية ألن هذه القراءة قد أدت إلى
حرمرن آلف اللبنرتنيين من إمكرتنية املشر كة في لاتنخار رت الحرلية في أمركن إقرمتهم على اعخبر
16

أن لوائح الشطب قد تم إعدادهر ولم يكن من املمكن إعردة إشراكهم في العملية لاتنخار ية
للعرم .2102

اانخاا يةع
ثانياع:عالعملية ع
لقد تنظم مرسوم دعوة الهيئرت النرخبة عملية اقتراع املغتر ين في لدين اثنين وهمر الكويت
وأسترالير وفي دوائر محددة .وبلغ عدد النرخبين املسجلين في هذين البلدين  2958موااطنر .وعلى
الرغم من استبعرد وزا ة الداخلية عددا كبيرا من املوااطنين املقيمين في دول أخرى أو املقترعين
في دوائر ماخلفة تجروزوا الـ  7111موااطن ،إل ان هذا ألامر يعخبر خطوة أولى وإن كرتنت غير
مكخملة من أرجل إعطرء املوااطنين املقيمين في الخر ج آلية ملمر سة حقهم في لاقتراع .وقد حدد
مرسوم دعوة الهيئرت النرخبة أيرم لاقتراع رلنسبة لهؤلء على الشكل آلاتي:
 يوم الجمعة الواقع في  7تشرين الثرني  2102رلنسبة للمقيمين املسجلين في الكويت.
 يوم ألاحد الواقع في  9تشرين الثرني رلنسبة للمقيمين املسجلين في أسترالير ع)سيدني/
ملبو ن(.
 )0اتنخار رت اللبنرتنيين غير املقيمين في الكويت
لقد تأخرت وزا ة الخر رجية إ سرل كخرب لوزا ة الداخلية لطلب تأمين الخجهيزات الالزمة
للمراكز في الكويت وأسترالير .وقد وصل كخرب الخر رجية إلى قلم الداخلية يوم لاثنين في 3
تشرين الثرني  .2102مر أن الثلثرء  2تشرين الثرني كرن يوم ذكرى عرشو اء ،فقد أ سلت وزا ة
الداخلية تجهيزات القلم إلى وزا ة الخر رجية يوم ألا عرء صبرحر .كمر أتنه وبحسب مديرية
املغتر ين ،قرمت وزا ة الخر رجية إ سرل الخجهيزات إلى السفر ة اللبنرتنية في الكويت عبر البريد
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السريع يوم الخميس الواقع في  1تشرين الثرني ،أي قبل يوم واحد من موعد لاقتراع .و سبب
هذا الخأخير لم تصل تلك الخجهيزات إلى السفر ة في الخوقيت املطلوب.
وفي حضو مراقب للجمعية ،فخحت السفر ة اللبنرتنية في الكويت أ وابهر لسخقبرل  200تنرخبر
وتنرخبة من اللبنرتنيين املسجلين لالقتراع لديهر لدائرة مررجعيون حرصبير من السرعة  9وحتى
السرعة  5من بعد الظهر .لقد قدم إلى السفر ة تنرخبرن اثنرن فقط لالقتراع أحدهمر من دائرة
حرصبير  -مررجعيون تمكن من لادلء صوته وآلاخر من كسروان لم يخمكن من لاقتراع ألن
هذه الدائرة لم يؤمن لهر قلم اقتراع.

 )2اتنخار رت اللبنرتنيين غير املقيمين في أسترالير
يوم الجمعة في  1تشرين الثرني  2102،أصد قنصل لبنرن العرم في سيدني يرتنر أعلن فيه أتنه
نرء على تورجيهرت وزا ة الخر رجية واملغتر ين ،تعلن قنصلية لبنرن العرمة في سيدني عن إرجراء
لاتنخار رت النير ية للمقيمين في ولية تنيوسروث ويلز والذين و دت أسمرؤهم على لوائح الشطب
اللبنرتنية على أنهم يقترعون في سيدني.
وقد رجرت لاتنخار رت في أسترالير يوم ألاحد الواقع فيه  2102 /00/9إل ان الجمعية لم تخمكن
من إ سرل مندوب ملراقبة لاتنخار رت في أسترالير .وبنرء على املعلومرت التي حصلت عليهر
الجمعية ،تبين أن قنصلية لبنرن العرمة في سيدني فخحت  3مراكز اقتراع وهي كرآلتي :لقضرء
البترون في قرعة تربعة لدير مر شربل ولقضرئي املنية  -الضنية واطرا لس في "مركز الجمعية
اللبنرتنية لاسالمية" ولقضرء زغرتر في "كنيسة سيدة لبنرن" .و عد إقفرل صنرديق لاقتراع ،تبين
أن مركز مر شربل لم يشهد اي عميلة اقتراع ،في حين اقترع شخصرن في سيدة لبنرن وشخص
آخر في اطرا لس .أمر في ملبو ن فلم تسجل أية عملية اقتراع.
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الفصل الخامس :الطعن قانون تمديد والية املجلس النيابي عأمام املجلس
الدسخو ي ع
أوال:عفي الطعن املقدم من قبل نواب الخيا الوطني الحر ع
في  02تشرين الثرني  2102قدم أمين سر تكخل «الخغيير ولاصالح» النرئب ا راهيم كنعرن رسم
تنواب «الخير الواطني الحر» الطعن مرسوم الخمديد للمجلس النير ي إلى املجلس الدسخو ي.
ويخألف الطعن من  28صفحة موقعر من عشرة تنواب من الخكخل هم :ميشرل عون ،ا راهيم
كنعرن ،إدغر معلوف ،سيمون أ ي مير ،آلن عون ،حكمت ديب ،تنرجي غر يوس ،تنبيل تنقول،
فردي ألاعو وزيرد أسود.
ومن أرجل الرد بعدم دسخو ية هذا القرتنون استند الطعن إلى النقرط الرئيسية آلاتية :النير ة
هي تمثيل شرعي من قبل املوااطنين اللبنرتنيين وعلى هؤلء ان يعطوا النواب حق تمثيلهم في
املجلس ،وبرلخرلي ،إذا تم هذا الخمديد وبرت هنرك ولية ثرتنية مع الخمديد ألاول ملجلس النواب،
يأت من شرعية شعبية .كمر أفرد الطعن رجزءا مهمر من حيثيرته للرد على
فإن هذا ألامر لم ِ
مسألة الظروف لاسخثنرئية التي اسخعملت من أرجل تبرير الخمديد.

 )0لارجراءات واملهل املخعلقة رلبت رلطعن املقدم
من النرحية الشكلية ،لقد احترم الطعن املقدم لارجراءات واملهل التي تنص عليهر كل من
الدسخو وقرتنون املجلس الدسخو ي.
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في الخطوة ألاولى ،يقدم الطعن إلى ئيس املجلس الدسخو ي مورجب اسخدعرء موقع من املررجع
املاخص شخصير خالل خمسة عشر يومر تلي تر يخ نشر القرتنون في الجريدة الرسمية أو في
إحدى وسرئل النشر املعخمدة قرتنوتنر ( .املردة  .) 30ولقد تمت هذه الخطوة في  02تشرين الثرني
 2102من قبل  01تنواب منخمين إلى لخير الواطني الحر ،أي بعد يومين فقط من نشر القرتنون في
الجريدة الرسمية.
في الخطوة الثرتنية ،يسجل اسخدعرء الطعن ،فو و وده إلى قلم املجلس الدسخو ي ،في سجل
خرص يمسكه كرتب ماخص ،مرقم رلتسلسل ومؤشر عليه حسب ألاصول( .املردة  .)33تمت
هذه الخطوة في  02تشرين الثرني .2102
في الخطوة الثرلثة ،يعين الرئيس مقر ا من ألاعضرءألاعضرء لوضع تقرير في القضية( .املردة
 :)32لقد رجرى تعيين مقر في يوم تسجيل الطعن تنفسه ،أي في  02تشرين الثرني .2102
في الخطوة الرابعة ،على املقر ان يضع تقريره ويحيله إلى ئيس املجلس خالل مهلة عشرة أأيرم
من تر يخ إ الغه قرا تعيينه( .املردة .)32
وفي الخطوة الخرمسة ،فو و ود الخقرير يبلغ ئيس املجلس نسخر عنه إلى ألاعضرءألاعضرء
ويدعوهم إلى رجلسة تعقد خالل خمسة أأيرم من تر يخ و ود الخقرير ،للخداول في موضوع
الطعن .وتبقى الجلسة مفخوحة إلى أن يصد القرا (املردة  .)31كمر يمكن للمجلس أن ينظر في
تعليق مفعول النص املطعون فيه إلى حين البت رلطعن (املردة .)32
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في الخطوة السردسة ،يصد القرا في غرفة املذاكرة في مهلة أقصرهر خمسة عشر يومر من
تر يخ انعقرد الجلسة ،ويوقع من الرئيس ومن رجميع ألاعضرء الحرضرين ثم يسجل في سجل
خرص يحفظ لدى ئيس املجلس ( املردة .) 31
نرء عليه ،يكون للمجلس الدسخو ي مهلة شهر في الحد ألاقص ى لتارذ قرا ه تبدأ من تر يخ
تعيين مقر للطعن (  02تشرين الثرني .) 2102
وهي تحسب على الشكل آلاتي :عشرة أيرم للمقر من أرجل وضع تقريره  +إ سرل الخقرير إلى
ألاعضرء ودعوة للجلسة خالل خمسة أيرم  +خمسة عشر يومر لصدا القرا = مهلة شهر من
تر يخ تعيين املقر وليس من تر يخ تسجيل الطعن.
ذلك يعني أتنه كرن يخورجب على املجلس الدسخو ي إصدا قرا ه في مهلة أقصرهر  02كرتنون ألاول
 ،2102إل أن املجلس الدسخو ي لم يهد وقخر في إرجراءاته .فعند اسخالمه للطعن ،تم تعيين
املقر في اليوم تنفسه .كذلك ،أتنهى املقر إعداد تقريره في سخة أيرم.
أخيرا ،وفو اسخالمه الخقرير ،قر ئيس املجلس الدسخو ي أن يبلغ نسخر عنه إلى ألاعضرء وأن
يدعو إلى انعقرد رجلسة بعد يومين من تسلمه تقرير املقر (في  20تشرين الثرني .)2102
لذلك ،وبرلستنرد إلى تنص املردة  31من قرتنون املجلس الدسخو ي والتي تنصت على أتنه تبقى
الجلسة مفخوحة إلى أن يصد القرا في مهلة أقصرهر خمسة عشر يومر من تر يخ انعقرد هذه
الجلسة ،كرن يخورجب على املجلس الدسخو ي أن يصد قرا ه بغرلبية سبعة أصوات من أصل
عشر ة وفي مهلة أقصرهر  1كرتنون ألاول .2102
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ويعود للمجلس أن يقر إمر د الطعن ويعخبر أن القرتنون دسخو ي ،وإمر أن يقر طالن القرتنون
ملارلفخه الدسخو كلير أو رجزئير .ويعخبر النص الذي تقر طالتنه ،كأتنه لم يكن ،ول يرتب أي أثر
قرتنوني (املردة .)37
أمر إذا لم يصد القرا ضمن املهلة القرتنوتنية ،يكون النص سر ي املفعول وينظم محضر
رلوقرئع ،ويبلغ ئيس املجلس املرارجع املاخصة عدم توصل املجلس إلى قرا ( .املردة  )37ويصبح
قرتنون الخمديد تنرفذا.

 )2قرا املجلس الدسخو ي رد الطعن
في  28تشرين الثرني  2102أصد املجلس الدسخو ي قرا ه قم  2102/7د مورجبه الطعن
املقدم مبر ا قرا ه هذا أتنه يهدف إلى الحيلولة "دون الخمردي في حدوث الفراغ في املؤسسرت
الدسخو ية" وبأن الظروف لاسخثنرئية تقخض ي قيرم املؤسسرت الدسخو ية وارجبهر ومضرعفة
نشراطهر ملوارجهة الظروف لاسخثنرئية والحفرظ على كيرن الدولة ومصرلحهر العلير معخبرا أن
"ا طرل قرتنون الخمديد املارلف للدسخو  ،في الوضع الراهن ،قد يؤدي الى فراغ في السلطة
لاشتراعية ،يضرف الى الشغو في ئرسة الجمهو ية ،مر يخعر ض رجذ ير والدسخو ".
في مارلفة قرتنون الخمديد للدسخو
لقد شرح القرا بشكل مفصل وواضح املارلفرت الصريحة للدسخو التي اعترت قرتنون الخمديد
والتي تورجب من حيث املبدأ ا طرله .ومن أ رز مر أكد عليه املجلس الدسخو ي أن القرتنون
املذكو يشكل:
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 مارلفة الفقرة (ب) من مقدمة الدسخو (التزام لبنرن لاعالن العرلمي لشرعة حقوقلانسرن) والفقرة (ب) من املردة  25من العهد الدولي الخرص رلحقوق املدتنية والسيرسية
الصرد عن ألامم املخحدة في .0911/02/01
 مارلفة املردة ( 20فقرة  )0من لاعالن العرلمي لحقوق لانسرن ("لكل فرد الحق في لاشتراكفي إدا ة الشؤون العرمة لبالده إمر مبرشرة وإمر واسطة ممثلين ياخر ون اخخير ا حرا ()...
وإ ادة الشعب هو مصد سلطة الحكومة ،ويعبر عن هذه لا ادة رتنخار رت تنزيهة دو ية."...
 مارلفة املردة  22من الدسخو التي ُيسخفرد منهر صراحة أن ولية املجلس النير ي أ ع سنواتوهذه الولية عصية على لاسخنسرب.
 مارلفة املردة  32من الدسخو حول تاصيص رجلسرت املجلس النير ي رلبحث في املوازتنةوالخصويت عليهر.
 مارلفة املردة " : 22تجري لاتنخار رت العرمة لخجديد هيئة املجلس في خالل السخين يومرالسر قة لتنتهرء مدة النير ة".

ُ
 -ولية املجلس املحددة قرتنون ل تعدل قرتنون ،اخخصر ا أو تمديدا ،في ضوء ورجوب مراعرة

القرتنون في هذه الحرلة املبردئ العرمة وألاحكرم الدسخو ية.
كمر اتنخقد املجلس الدسخو ي ضمنر آلاليرت التي اعخمدهر املجلس النير ي في إقرا قرتنون
الخمديد حيث رجرى إصدا هذا القرتنون قبل تسعة أيرم من اتنتهرء ولية مجلس النواب ،وتقديم
الطعن دسخو يخه قبل أسبوع من اتنتهرء هذه الولية .ألامر الذي أدى إلى تقيلص الخير ات أمرم
املجلس الدسخو ي بسبب ضيق الوقت وإتنتهرء ولية املجلس في .2102/00/21

23

في د الطعن من قبل املجلس الدسخو ي
على الرغم من تأكيد القرا على أن قرتنون الخمديد يشكل من حيث املبدأ خرقر واضحر
للدسخو  ،لا أتنه في املحصلة قر املجلس د الطعن املقدم .معنى آخر ،صحيح أن املجلس
الدسخو ي لم ينقض مضمون ارجتهرداته السر قة ،لا ان مر اعخبره تاوفر من الفراغ وورجود
ظروف اسخثنرئية ،رجعله يخاذ قرا ا يشكل في املحصلة ترارجعر عن تلك لارجتهردات التي كرتنت
قد حرصت على حمرية حق لاقتراع ومبدأ دو ية لاتنخارب.
ففي العرم  ،0997أ طل املجلس الدسخو ي القرتنوتنين قم  152و 155اللذين قضير خجديد
ولية املجرلس البلدية واللجرن القرئمة أعمرل املجرلس البلدية واملاخر ين واملجرلس لاخخير ية
حتى عرم  .0999فبمورجب قرا يه قم 0و 97/2تر يخ  0997/9/02أقر املجلس الدسخو ي أن
حق لاقتراع هو حق دسخو ي ،وأن مبدأ دو ية لاتنخار رت هو من املبردئ الدسخو ية التي ل
يجوز خرقهر ،وأن مبدأ لاتنخارب هو الخعبير ألافضل عن الديمقرااطية وبه تحقق ممر سة
الشعب لسيردته ،ومنه تسخمد مؤسسرت الدولة شرعيتهر الدسخو ية .كمر عرد املجلس
الدسخو ي وأكد في العرم  2111على هذا املبدأ .فعندمر أقر قرتنون لاتنخارب قم 2111/070
تحديد مدة ولية املجلس النير ي الجديد الذي سينخاب على أسرسه إلى أ ع سنوات وثمرتنية
أشهر تنخهي في  05حزيران  ،2115اعخبر املجلس أن هذا ألامر يشكل ذلك مارلفة ملبدأ دو ية
لاتنخارب التي أكد عليهر املجلس الدسخو ي اللبنرني في قرا اته وخرصة في القرا قم 0997/0
تر يخ  ." 0997/9/02وبمر أتنه يخولد عن حق لاقتراع ،كمر هو مخفق عليه ،علمر وارجتهردا ،مبدأ
دسخو ي آخر هو مبدأ الدو ية في ممر سة النرخبين حقهم في لاقتراع.
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في قرا ه ،يشرح املجلس الدسخو ي الحرلي أن الظروف لاسخثنرئية هي "ظروف شرذة خر قة
تهدد السالمة العرمة وألامن والنظرم العرم في البالد ،ومن شأنهر بمر أن تعرض كيرن ألامة
للزوال" ،مر يمكن له أن يبر اتارذ إرجراءات اسخثنرئية بغية الحفرظ على لاتنخظرم العرم الذي
له قيمة دسخو ية .بهذا املعنى يجوز للمشترع ،ضمن حدود معينة ،أن يارج عن أحكرم
الدسخو واملبردئ الدسخو ية أو القواعد ذات القيمة الدسخو ية ،وذلك حفرظر على لاتنخظرم
العرم واسخمرا ية املرافق العرمة ،وصوتنر ملصرلح البالد العلير .نرء عليه اعخبر أن الظروف
لاسخثنرئية تسمح " خأرجيل لاتنخار رت ملدة محدودة تزول معهر الظروف لاسخثنرئية غير انهر ل
تبر تمديد ولية مجلس النواب سنخين وسبعة اشهر" ،لا اتنه عرد و د الطعن املقدم معخبرا أن
"تردي لاوضرع السيرسية ولامنية وشغو سدة ئرسة الجمهو ية ،قد يؤدي الى فراغ في
السلطة لاشتراعية ،في حرل ا طرل قرتنون تمديد ولية مجلس النواب بعد ان اتنتهت هذه
الولية في  ،2102/00/21ولم يعد رلمكرن اعطرء مجلس النواب فرصة لخقصير مدة الخمديد".
وقد أعخبر املجلس في فقرته الحكمية أتنه يخورجب ارجراء لاتنخار رت النير ية فو اتنتهرء الظروف
لاسخثنرئية وعدم اتنخظر اتنتهرء الولية املمددة في حين أتنه سبق في مطلع تنص القرا أتنه ل أحد
يسخطيع ان يخكهن أن الظروف لاسخثنرئية ستسخمر سنخين وسبعة أشهر ليمدد ولية مجلس
النواب حتى  21حزيران  .2107فرملجلس الدسخو ي يدعو الى ارجراء لاتنخار رت فو اتنتهرء
الظروف لاسخثنرئية ،لكن يبقى أتنه من غير الواضح مرهية املعريير املوضوعية التي تسمح خبيرن
اتنتهرء هذه الظروف لاستثرئية.
الى ذلك ،اعخبر القرا أن "ممر سة املجلس النير ي لحق تجروز أحكرم الدسخو في حرلة الظروف
لاسخثنرئية" والتي قد "تسخدعي منه سن قواتنين ل تخوافق واحكرم الدسخو " ،فرن ممر سخه
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لهذا الحق تبقى خرضعة لرقر ة املجلس الدسخو ي وفي حدود املدة التي تسخورجبهر هذه
الظروف.
فعلى الرغم من ألاوضرع السيرسية وألامنية في لبنرن ومن اعالن وزا ة الداخلية عن اسخحرلة
توفير الظروف ألامنية الالزمة للعملية لاتنخار ية ،إل أتنه ل يمكن تصنيف وضع الواقع الحرلي
في خرتنة القوة القرهرة :ل حرب مدمرة في لبنرن ،ول اقخخرل أهلير ممخدا على مسرحة الواطن من
شأتنه تبرير الخمديد ،كمر كرن الحرل إ رن الحرب ألاهلية .فرلخمديد الذي عرفه لبنرن كرن ملجلس
 0972والذي توفرت حينهر الظروف لاسخثنرئية التي رجعلت من الخمديد الوسيلة الوحيدة لعدم
لااطرحة رلشرعية النير ية للنظرم اللبنرني ،والتي كرتنت البالد حررجة إليهر مقر ل لاتنقسرم
العسكري والجغرافي والديمغرافي الذي تنخجخه الحرب.
فرلقرعدة القرتنوتنية التي تخحدث عن الظروف لاسخثنرئية تضع شرط الخنرسب ين الظرف
لاسخثنرئي والخطر املحدق .أي أتنه حتى ولو تحققت الظروف لاسخثنرئية ،إل أتنه ل يمكن
إضفرء الشرعية على كل لارجراءات لاسخثنرئية بشكل مطلق ،ل فرض املبدأ القرتنوني العرم أن
ل تخجروز هذه لارجراءات الظرف لاسخثنرئي ل تلتزم أن تكون دا مخنرسبر ل يخجروزه .بهذا
املعنى ،كرن يمكن للظروف ألامنية التي سبقت و افقت اتنخار رت  2102أن تبر اتارذ إرجراءات
تضمن الحفرظ على أمن املوااطنين كمر تضمن حق لاتنخار رت ودو يتهر .فعلى سبيل املثرل،
اتارذ إرجراءات اسخثنرئية كإرجراء لاتنخار رت على امخداد على عدة مراحل ،أو حصر اللقرءات
لاتنخار ية في أمركن معينة .أو تنقل عدد من مراكز لاقتراع في املنراطق التي شهدت اضطرا رت
أمنية إلى أمركن أخرى كحل اسخثنرئي لظرف ضرو ي.
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في النهرية ،لا أتنه وعلى الرغم من كل الحيثيرت التي ذكرهر املجلس الدسخو ي لجهة خرق
قرتنون الخمديد ألحكرم الدسخو  ،رجرء قرا ه مخنرقضر مع تلك الحيثيرت .فمن يقرأ الصفحرت
ألاولى ل سيمر الفقرة التي حملت عنوان "إ طرل القرتنون للسبرب الخرلية" يرجح أن القرا
املنوي اتارذه سيكون لصرلح قبول الطعن وإ طرل قرتنون الخمديد وليس العكس كمر حصل.

ثانيا :في العريضة الشعبية املرفوعة إلى املجلس الدسخو ي ع
أاطلقت الجمعية اللبنرتنية من أرجل ديمقرااطية لاتنخار رت الثالثرء في  00تشرين الثرني2102
اسخدعرء اطعن أمرم الرأي العرم قرتنون الخمديد الثرني ملجلس النواب اللبنرني .الطعن ،ورجه
تنظرير إلى املجلس الدسخو ي لكوتنه الجهة املاولة البت رلقواتنين ذات املارلفرت الدسخو ية.
وقد أاطلقت الجمعية رلتزامن عريضة شعبية على موقعهر لالكتروني ووسرئل الخواصل
لارجخمرعي تدعو فيهر املوااطنين وهيئرت املجخمع املدني للخوقيع على قرا الطعن.
وقد أوضحت املقدمة املرفقة رلطعن ألاسبرب املورجبة التي اسخدعت تقديم هذا الطعن
الشعبي .وممر و د في تنص الطعن تنذكر مر يأتي:
"أمر وقد حصرت املردة  09من الدسخو مرارجعة املجلس املذكو رئيس الجمهو ية و ئيس
املجلس النير ي و ئيس الحكومة وعشرة تنواب (إضرفة إلى ؤسرء الطوائف في مجرلت محددة)،
فقد حجبت عن املوااطنين وعن النقر رت وعن الجمعيرت وعن سرئر قوى املجخمع الحية ،هذه
لامكرتنية.
لـ ــذلك ،وألن املوقعين أدتنره يعخبرون أتنفسهم معنيين صو ة مبرشرة بسيردة الدسخو  ،مبردئه
الضرمنة للحقوق والحريرت،
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وألنهم يخمسكون حقهم في اتنخار رت دو ية،
وألنهم أمرم اطبقة سيرسية رتت تستسهل مارلفة هذه املبردئ ،للمرة الثرتنية على الخوالي،
مخذ عة مبر ات واهية ،بعدمر عجزت عن احترام الدسخو والقواتنين واملهل،
وألن املجلس الدسخو ي رت ،في كل حرل ،يدو في فلك الخعطيل املنسحب على سرئر
مؤسسرت الدولة ،في حين تنريد له أن يكون املؤسسة الضرمنة للحقوق،
وألن من حق النرس أن يعرفوا،
وألن من وارجب ألاحرا في تنفوسهم أن يمرنعوا وينخفضوا ويطعنوا،
وألتننر تنرفض لاذعرن للمر الواقع ولو سحق الحق قوة طشه،
وألن للحق دولة وللبراطل رجولة،
لكل ذلك ،فقد اخخر املوقعون أدتنره أن يسجلوا للحرضر وللخر يخ اعتراضهم على تمديد املجلس
النير ي وليخه (وبرلخرلي تمديد النواب وكرلتهم) ،معخمدين على الدسخو والقرتنون ،سرلكين اطريق
الطعن القرتنوني ،افعين أسبر ه وحيثيرته إلى الرأي العرم لخعذ املرارجعة ،شكال ،أمرم املجلس
الدسخو ي ،مع اليقين أن القرتنون غير الدسخو ي يبطل أيضر في عقول النرس وقلوبهم وفي
ضمير واطني سيبقى حير مهمر غيبوه قسرا".ع
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ع

الفصل السادس:عالخالصات والخوصياتعالعامة ع
 )0الخالصات السياسية والقانونية ع
لقد شكل الخمديد الثرني لولية املجلس النير ي املنخاب في العرم  2119خرقر فرضحر للدسخو
اللبنرني وألبسط مبردئ الديمقرااطية كوتنه أدى إلى إلغرء كرمل للعملية لاتنخار ية ،فهو شكل
اتنتهركر فرضحر لحق املوااطنين في اخخير ممثليهم وملبدأ دو ية لاتنخار رت وضرو ة تجديد الوكرلة
الشعبية املمنوحة للمؤسسة الدسخو ية ألاهم في تنظرم رملرني كرلنظرم اللبنرني والذي تنبثق
منه شرعية املؤسسسرت ألاخرى من تشكيل حكومة أو سحب الثقة منهر أو من اتنخارب ئيس
للجمهو ية ،وكذلك تهديدا لسير وعمل املؤسسرت السيرسية ،وكل الحقوق والحريرت
الدسخو ية ،من رجهة أخرى.
تعخبر الجمعية اللبنرتنية من أرجل ديمقرااطية لاتنخار رت أن الطبقة السيرسية الحرلية تخحمل
رلخضرمن رجزءا كبيرا من املسؤولية عمر آلت اليه ألاوضرع السيرسية وألامنية دءا بعجز
البرملرن عن اتنخارب ئيس للجمهو ية ُمدخال البالد في فراغ في أس الدولة ،إلى إضعرف شرمل
للمؤسسرت الدسخو ية ألاخرى عبر الخمديد للمجلس النير ي في العرم  2103ومجددا في 2102
والعجز لشهو اطويلة عن تشكيل الحكومة.
في املحصلة ،ترى الجمعية أتنه وأمرم اتنحراف لبنرن عن تراثه الديمقرااطي وثقرفخه السيرسية
املخمثلة حمرية الحريرت والتي يأتي في مقدمتهر حرية الخعبير والخجمع والعمل السيرس ي والتي
تشكل كنر أسرسير من نرء الدولة اللبنرتنية منذ تأسيسهر .لذلك ،رت من الضرو ي فخح تنقرش
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رجدي ومسؤول تشر ك فيه كل مكوتنرت املجخمع اللبنرني من قوى سيرسية ومجخمع مدني .فقد
أظهرت تجربة اتنخار رت  2102 – 2103حررجة البلد إلى حوا عميق حول العديد من املواضيع
ل سيمر لاصالح لاتنخار ي وحمرية اسخقاللية القضرء وتعزيز شفرفية العمل الحكومي.

 )5الخوصيات ع
على الرغم من عدم اتمرم العملية لاتنخار ية ،إل أتنه من خالل مراقبة املرحلة الخحضيرية و
عملية اقتراع غير املقيمين ترفع الجمعية الخوصيرت آلاتية:
 ضرو ة العمل على لاحترام الكرمل وغير املجزأ للمهل املنصوص عليهر في قرتنون
لاتنخار رت.
 ضرو ة صدو مرسوم دعوة الهيئرت النرخبة في املهلة املحددة قرتنوتنر .وهنر تجد لاشر ة
إلى أن مهلة الـ  91يومر هي املهلة ألاقص ى التي حددهر القرتنون .إل أتنه يكون من ألافضل
العودة إلى املمر سة السر قة التي كرن مورجبهر يصد املرسوم قبل أشهر عدة من موعد
لاتنخار رت .من شأن هذا ألامر أن يعطي وزا ة الداخلية و"هيئة لاشراف على الحملة
لاتنخار ية" واملرشحين والوسرئل لاعالمية الوقت الكرفي للخحضير للعملية لاتنخار ية.
 العمل على تشكيل هيئة لاشراف على الحملة لاتنخار ية قبل سخة أشهر على أبعد تقدير
قبل موعد لاتنخار رت بشكل يسمح لهر ممر سة مهرمهر على أكمل ورجه.
 ضرو ة اضرفة مردة واضحة على الدسخو اللبنرني تحدد ولية املجلس النير ي ر ع
سنوات.
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 ضرو ة ادخرل مردة على قرتنون لاتنخار رت النير ية تمنع منرقشة اي قرتنون رجديد
لالتنخار رت بعد دعوة الهيئرت النرخبة.
 اضرفة مردة على قرتنون لاتنخار رت النير ية تنص على ان اي تعديل في النظرم لاتنخار ي
يجري خالل السنة لاتنخار ية ل يعخد ه لالتنخار رت الحرلية ل للعمليرت لاتنخار ية
القردمة.
 دعوة الوسرئل لاعالمية إلى احترام القرتنون من خالل احترام حرية الخعبير عن ماخلف
آلا اء والخير ات الفكرية في رامج وسرئل لاعالم املرئي واملسموع الخرص خالل فترة
الحملة لاتنخار ية ،مر يضمن تأمين العدالة والخوازن والحيرد في املعرملة ين املرشحين
وبين اللوائح.
 رلنسبة لعملية تنظيم اقتراع غير املقيمين ،ترى الجمعية ضرو ة تفسير املواد املخعلقة
رقتراع املغتر ين مر يخالءم مع إ ادة املشرع واعطرء ألاولوية ملبدأ احترام حق ومصلحة
النرخب في ممر سة حقه لاتنخار ي في مكرن إقرمخه بعيدا من الخفسيرات النصية
الضيقة .فرلقراءة الحرلية للنص تفض ي إلى أتنه ل تجري إل في الدوائر التي يخجروز عدد
املسجلين فيهر الـ  211شخص .لقد أدى هذا ألامر إلى حرمرن آلف اللبنرتنيين من إمكرتنية
املشر كة في لاتنخار رت الحرلية في أمركن إقرمتهم.
 ضرو ة فع مسخوى الخنسيق ين وزا تي الخر رجية والداخلية في مر يخعلق رلخحضيرات
لتنخار رت اللبنرتنيين غير املقيمين.
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 ضرو ة عمل السفر ات في الخر ج على نشر املعلومرت الخرصة تنظيم لاتنخار رت في
مهلة معقولة بشكل يسمح للموااطنين معرفة كل الخفرصيل الخقنية واللورجستية قبل
يوم لاقتراع.
 خفض سقف لاتنفرق لاتنخار ي إن كرن رلنسبة للقسم الثر ت أو القسم املخحرك.
 ألاخذ مالحظرت هيئة لاشراف لسنة  2119مر ياص ضبط لاتنفرق خر ج امليزاتنية
الرسمية للمرشحين.
 البحث في آلاليرت التي من شأنهر السمرح خقديم اطعون شعبية للموااطنين امرم املجلس
الدسخو ي وتوسيع صالحيرته.
 ضرو ة البحث في اقرا قرتنون عصري لالتنخار رت يأذخذ بعين لاعخبر لاصالحرت
ألاسرسية لضمرن صحة وعدالة الخمثيل تفردير للوقوع في مشركل ممرثلة واعردة لبنرن
ومؤسسرته الى املسر الدسخو ي والديمقرااطي الصحيح.
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املالحقع
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ملحق قم 0ع
مرسوم قم ١٤٠ع -دعوة الهيئات الناخبة إلى انخااب أعضاء مجلس النواب

مرسوم رقم ١٢٣
دعوة الهيئات الناخبة إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب

إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور السيما المادة  ٢٦منه،
بناء على القانون رقم  ٦٢الصادر بتاريخ ( 8118/01/8قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب)،
السيما المواد  ٣٤و  ٣٣و ٠٨و  ٤٨٣و  ٤٨٢و  ٤٤٨و  ٤٤٢منه،
بناء على القانون رقم  ٦٣٢تاريخ  8101/5/10الرامي إلى تمديد والية مجلس النواب الحالي
بصورة استثنائية حتى تاريخ ،8102/00/81
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المادة األولى :تدعى الهيئات الناخبة في جميع الدوائر االنتخابية بموجب القانون رقم  ٦٢بتاريخ
8؟01؟ 8118النتخاب أعضاء مجلس النواب وفقاً للمواعيد اآلتية:
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 – ٤اقتراع الناخبين المقيمين على األراضي اللبنانية يوم األحد الواقع فيه .8102/00/01
 -٦اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على األراضي اللبنانية ،وفق اآلتي:
 يوم الجمعة الواقع فيه  8102/00/7في دولة الكويت. يوم األحد الواقع فيه  8102/00/9في دولة أستراليا (سيدني/ملبورن)المادة الثانية :ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ،ويبلغ حيث تدعو الحاجة ،ويعمل به فور
نشره.
بيروت في 8102/8/09
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ملحق قم 5ع
اانخاابيع
مرسوم تتحديد القسم املختحرك ل علنفاق ع

ع
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ملحق قم

2ع

مراكز اقتراع الناخبين اللبنانيين غير املقيمين على ألا اض ي اللبنانيةع
ع

يوم ااقتراع ع

العددع

مركز ااقتراع  /البلدع

اانخاا ية ع
الدائرة ع

الكويت

قضرء مررجعيون ـ حرصبير

 7تشرين الثرني 2102

205

أسترالير – سيدني

قضرء البترون

 9تشرين الثرني 2102

221

أسترالير – سيدني

قضرء املنية الضنية

 9تشرين الثرني 2102

525

أسترالير – سيدني

قضرء زغرتر

 9تشرين الثرني 2102

811

أسترالير – ملبو ن

مدينة اطرا لس

 9تشرين الثرني 2102

312

أسترالير – ملبو ن

قضرء عكر

 9تشرين الثرني 2102

529

أسترالير – ملبو ن

مدينة اطرا لس

 9تشرين الثرني 2102

220
املجموع2958 :ع
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ملحق قم 2ع
أسماء املرشحين الفائزين التزكية
ع

املادة  :21عإذا اتنقضت مهلة الترشيح ولم يخقدم أي مرشح ملقعد معين تمدد حكمر مهلة
الترشيح سبعة أيرم .إذا اتنقضت مهلة الترشيح ولم يخقدم ملعقد معين إل مرشح واحد ،يعخبر
هذا املرشح فرئزا رلتزكية وتورجه الوزا ة فو ا كخر ر ذلك إلى ئيس مجلس النواب.
ع
اسم املرشح

اانخاا ية
ا لدائرة ع

املقعد

0

نعمة اطعمة

الشوف

وم كرثوليك

2

محمد حسن عد

النبطية

شيعي

3

عبد اللطيف يوسف يك الزين

النبطية

شيعي

2

يرسين كرمل رجرير

النبطية

شيعي

5

علي أحمد زي

نت رجبيل

شيعي

1

ايوب فهد حميد

نت رجبيل

شيعي

7

حسن تنظرم الدين فضل هللا

نت رجبيل

شيعي

8

ميشرل حنر موس ى

الزهراني – قرى صيدا

وم كرثوليك

9

علي عردل عسيران

الزهراني – قرى صيدا

شيعي

01

تنبيه مصطفى ري

الزهراني – قرى صيدا

شيعي
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ملحق قم 2ع
قانون تمديد والية املجلس النيابيع

ع

الجريدة الرسمية "القرتنون املعجل النرفذ حكمر قم  01الصرد في 2102/ 00 /00
نرء على الدسخو ،
نرء على املردة  51من الدسخو التي تنص على ان يصد ئيس الجمهو ية القواتنين التي تمت عليهر املوافقة النهرئية في خالل شهر بعد إحرلتهر
الى الحكومة طلب نشرهر ،أمر القواتنين التي يخاذ املجلس قرا ا ورجوب اسخعجرل إصدا هر فيجب عليه أن يصد هر في خالل خمسة أيرم
ويطلب نشرهر،
وبنرء على املردة  57من الدسخو التي تنص على اتنه في حرل اتنقضرء املهلة دون إصدا القرتنون أو إعردته يعخبر القرتنون تنرفذا حكمر وورجب
نشره،
وبنرء على املردة  12من الدسخو التي تنص على اتنه في حرل خلو سدة الرئرسة ألي علة كرتنت تنرط صالحيرت ئيس الجمهو ية وكرلة مجلس
الوز اء،
وبمر ان مجلس النواب أقر قرتنون معجل يخعلق خمديد ولية مجلس النواب خر يخ  2102/00/5وأحرله ئيس مجلس النواب الى الحكومة
للنشر خر يخ ،2102/00/5
وبمر ان أمين عرم مجلس الوز اء أ لغ مجلس الوز اء خالل رجلسخه املنعقدة في السراي الكبير خر يخ  2102/00/1وبصفخه منراطة ه صالحيرت
ئيس الجمهو ية وكرلة ،إقرا القرتنون املعجل املذكو أعاله ،وأعطى هذا الخبليغ تر يار صحيحر مورجب املحضر قم /2111ص تر يخ
،2102/00/1
وبمر ان مهلة الخمسة أيرم املنصوص عليهر في املردة  51من الدسخو قد اتنقضت خر يخ  2102/00/01دون أن يصد مجلس الوز اء صفخه
منراطة ه صالحيرت ئيس الجمهو ية وكرلة ،القرتنون املعجل املخعلق خمديد ولية مجلس النواب ودون ان يعيده الى مجلس النواب،
وتنفيذا ألحكرم املردة  57من الدسخو ،
يعخبر القرتنون املعجل املخعلق خمديد ولية مجلس النواب تنرفذا حكمر خر يخ  2102/00/00وورجب نشره.
القرتنون املعجل النرفذ حكمر قم  01واملخعلق خمديد ولية مجلس النواب
مردة وحيدة - :تنخهي ولية مجلس النواب الحرلي خر يخ  21حزيران .2107
يعمل بهذا القرتنون فو نشره في الجريدة الرسمية مع اسخعجرل إصدا ه وفقر للفقرة ألاولى من املردة  51من الدسخو معطوفة على املردة 12منه".
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ملحق قم 6ع
نص قرا املجلس الدسخو ي قم  5102/2بشأن الطعن قانون تمديد والية مجلس النوابع
نص قرار المجلس الدستوري رقم  8102/7تاريخ  8102/00/88بشأن الطعن بقانون تمديد والية مجلس النواب المنشور في
العدد  28من الجريدة الرسمية بتاريخ .8102/00/00

رقم المراجعة 8102/1

المستدعون :النواب السادة :ميشال عون  -ادكار معلوف  -ابراهيم كنعان  -حكمت ديب  -سيمون ابي رميا  -نادي غاريوس
 زياد اسود  -فادي االعور  -نبيل نقوال  -االن عون.القانون المطلوب وقف العمل فيه وابطاله :القانون المعجل النافذ حكما الرقم  01تاريخ  00تشرين الثاني  8102والمنشور في

العدد  28من الجريدة الرسمية تاريخ  8102/00/00والمتعلق بتمديد والية مجلس النواب.

ان المجلس الدستوري الملتئم في مقره بتاريخ  ،8102/00/88برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده
واالعضاء :احمد تقي الدين ،انطوان مسره ،انطوان خير ،زغلول عطية ،توفيق سوبره ،سهيل عبد الصمد ،صالح مخيبر،
ومحمد بسام مرتضى،

وعمال بالمادة  09من الدستور،
وبعد االطالع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها ،وعلى تقرير المقرر ،المؤرخ في ،8102/00/09
وبما ان السادة النواب المذكورة اسماؤهم أعاله تقدموا بمراجعة سجلت في قلم المجلس الدستوري بتاريخ  ،8102/00/01ترمي
الى االمور االتية:
اوال :تعليق مفعول القانون المطعون فيه:

يقضي القانون بتمديد والية مجلس النواب الحالي الى  ،8107/1/81تلك الوالية التي سبق تمديدها بصورة استثنائية الى

 8102/00/81بالقانون رقم  821تاريخ  8101/5/10والمنشور في ملحق خاص من الجريدة الرسمية رقم  82تاريخ
 ،8101/1/0ما من شأنه ان ينشىء والية جديدة كاملة لمجلس النواب بفعل التمديدين المذكورين.

 لم يتضمن التمديد الجديد اي اشارة الى طابعه االستثنائي ،على عكس ما ورد في صلب القانون الرقم  8101/821والذيسبق الطعن به لدى المجلس الدستوري.

-من شأن تعليق مفعول القانون تمكين السلطات المختصة من اجراء العملية االنتخابية بالتاريخ المحدد بالمرسوم رقم 180

تاريخ ( 8102/8/09دعوة الهيئات الناخبة النتخاب اعضاء مجلس النواب) ،اي في  ،8102/00/01وذلك قبل نهاية فترة
التمديد االول ،بخاصة ان حددت و ازرة الداخلية والبلديات موعدين القتراع المغتربين في الكويت واستراليا (سيدني /مليورن)،
تباعا في  8102/00/7و .8102/00/9
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 ان تحقق واقعة اجراء االنتخابات النيابية في موعدها في لبنان ينفي طابع االستثناء ومصلحة الدولة العليا والخطر االمنيالداهم وما شابه من اسباب تم ايرادها في االسباب الموجبة ،ما يعني ان االستحقاق الدستوري المفصلي قد جرى في موعده دون
عوائق ،فتتحقق الغاية الدستورية من االنتخاب ،مع االشارة الى رقابة المجلس الدستوري على صدقية اي انتخاب مطعون فيه.

ثانيا  -ابطال القانون لالسباب التالية:

-مخالفة الفقرة (ب) من مقدمة الدستور (التزام لبنان االعالم العالمي لشرعة حقوق االنسان والفقرة (ب) من المادة  85من

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن االمم المتحدة في  0911/08/01والذي انضم لبنان اليه بالمرسوم
رقم  1855تاريخ ( 0978/9/0االشتراك اقتراعا وترشيحا في انتخابات دورية صحيحة نزيهة تجري على اساس االقتراع العام
المتساوي السري وتضمن االعراب الحر عن ارادة الناخبين) ،وكذلك المادة  2الفقرة ( )0من العهد المذكور (في حاالت

الطوارىء االستثنائية التي تهدد حياة االمة والمعلن قيامها رسميا ،يجوز للدول االطراف في هذا العهد ان تتخذ ،في اضيق

الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير تتقيد بااللتزامات المترتبة عليها ،...وكذلك الفقرة ( 1وجوب على اية دولة طرف في هذا
العهد استخدمت حق عدم التقيد ان تعلم الدول االطراف االخرى فورا ،عن طريق االمين العام لالمم المتحدة باالحكام التي لم
تتقيد به ا وباالسباب التي دفعتها الى ذلك ،وعليها ،في التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد ،ان تعلمها بذلك مرة اخرى والطريق
ذاته".

مخالفة المادة ( 80فقرة )0من االعالن العالمي لحقوق االنسان (لكل فرد الحق في االشتراك في ادارة الشؤون العامة لبالدهاما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون اختيا ار ح ار ( )....وارادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ،ويعبر عن هذه االرادة
بانتخابات نزيهة دورية"...
-مخالفة الفقرة ج من مقدمة الدستور (لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية(

مخالفة الفقرة (د) من مقدمة الدستور (الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية(مخالفة الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور (النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها"(..مخالفة مبادىء وثيقة الوفاق الوطني التي استقى الدستور منها حرفيا مقدمته.-مخالفة المادة  87من الدستور (عضو مجلس النواب يمثل االمة جمعاء وال يجوز ان تربط وكالته بقيد او شرط من قبل

منتخبيه ،ما يعني التقيد بأجل الوكالة اي في  8101/1/81وتنتهي الوكالة بحلول االجل اي في  8101/1/81حسب المادة
 818من قانون الموجبات والعقود.
مخالفة المادة  22من الدستور التي يستفاد منها صراحة ان والية المجلس النيابي اربع سنوات وهذه الوالية عصية علىاالستنساب.

مخالفة المادة  18من الدستور حول تخصيص جلسات المجلس النيابي بالبحث في الموازنة والتصويت عليها.-مخالفة المادة ( 28تجري االنتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خالل الستين يوما السابقة النتهاء مدة النيابة) ،مع العلم

ان موعد اجراء االنتخابات العامة حدد في  8102/00/01من السلطة المختصة ويشير هنا الطاعنون الى انه ال قيمة قانونية
ملزمة الي تعهد يرد في محضر الجلسة باجراء االنتخابات النيابية عند حلول استحقاقات دستورية اخرى او بمواعيد تسبق انتهاء
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الوالية الممددة تك اررا ،ذلك ان العبرة وااللزامية لما ورد في النص التشريعي.
-والية المجلس المحددة بقانون ال تعدل بقانون ،اختصا ار او تمديدا ،في ضوء وجوب مراعاة القانون في هذه الحالة المبادىء

العامة واالحكام الدستورية.

ضرورة تفسير االستثناء حص ار وبصورة ضيقة وفي الحالة الراهنة عدم توفر شروط االستثناء والخطر الداهم خالفا للتفاصيلالواردة في االسباب الموجبة.
ال يشكل الفراغ القاتل ،في رئاسة الجمهورية ذريعة للتمديد :وحتى اذا اتفق حصول خالء الرئاسة ومجلس النواب منحل تدعيالهيئات الناخبة دون ابطاء النتخاب مجلس جديد ،على ما ورد في المادة  72من الدستور ،وصالحيات رئيس الجمهورية تناط

وكالة بمجلس الوزراء حسبما جاء في الطعن.

مخالفة المادة  57من الدستور في اصدار القانون حيث ان الرئيس الجمهورية سلطة محفوظة له ،كما ورد في الطعن بطلباعادة النظر في القانون.
-مخالفة المادة  09من الدستور حول حق رئيس مجلس الوزراء المحفوظ له ،كما جاء في الطعن ،بمراجعة المجلس الدستوري

(اقرار المجلس الدستوري رقم  0تاريخ  8115/5/1بالمراجعة رقم  ،)815/08وورد في الطعن ان حق مراجعة المجلس

الدستوري هو ايضا من الحقوق الضيقة بشخص رئيس الجمهورية ،ذلك ان المادة  09خصته بالتسمية ،كما سواه ،كمرجعية من
المرجعيات التي يحق لها مراجعة المجلس الدستوري.
وبناء على ما تقدم،
اوال  -في الشكل:

بما ان المراجعة ،المقدمة من عشرة نواب ،جاءت ضمن المهلة المحددة في الفقرة االخيرة من المادة  09من القانن رقم

 0991/851مستوفية جميع الشروط الشكلية فهي مقبولة شكال.
ثانيا :في االساس:
 )0في تعليق مفعول القانون المطعون فيه.

تدارس المجلس الدستوري طلب وقف العمل بالقانون المطعون فيه المبين في المراجعة ،وذلك في جلسته المنعقدة يوم تقديمها

بتاريخ  ،8102/00/01ولم ير سببا لالستجابة الى هذا الطلب.
 )8في مخالفة القانون المطعون فيه المبادىء الواردة في مقدمة الدستور

بما ان مقدمة الدستور جزء ال يتج أز من الدستور وبما ان مقدمة الدستور نصت على التزام لبنان باالعالن العالمي لحقوق

االنسان وبمواثيق االمم المتحدة ،وعلى تجسيد الدولة المبادىء الواردة فيها في جميع الحقول والمجاالت دون استثناء،

وبما ان المادة  80من االعالن العالمي لحقوق االنسان نصت على ارادة الشعب هي مصدر السلطات ،يعبر عنها بانتخابات
نزيهة دورية تجري على اساس االقتراع السري وحرية التصويت،
وبما ان االتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية ،التي انضم اليها لبنان في العام  ،0978نصت على ان لكل مواطن
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الحق والفرصة في ان ينتخب وينتخب في انتخابات دورية على اساس من المساواة،
وبما ان مبدأ دورية االنتخابات أكدته ق اررات المجلس الدستوري وبخاصة القرار رقم  79/8والقرار رقم .8101/0

وبما ان مبدأ دورية االنتخاب مب دأ دستوري الرتباطه بمبدأ انبثاق السلطة من الشعب وخضوعها للمحاسبة في االنتخابات،
وبما ان المحاسبة في االنتخابات عنصر اساسي في االنظمة الديمقراطية ،وقد نصت مقدمة الدستور على ان لبنان جمهورية
ديمقراطية برلمانية ،تقوم على احترام الحريات العامة ،وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد وعلى العدالة والمساواة في الحقوق
والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل.
وبما ان االنتخابات النيابية هي الوسيلة االساسية لتحقيق الديمقراطية البرلمانية،

وبما ان االنتخابات تفسح في المجال امام المواطنين للتعبير عن ارادتهم في اختيار من يمثلهم.
وبما ان مقدمة الدستور نصت على ان الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.

وبما ان المجلس الدستوري اكد ،في ق ارره رقم  ،8101/0ان االنتخابات الحرة والزيهة هي الوسيلة الوحيدة النبثاق السلطة من
الشعب وهي اساس الديمقراطية البرلمانية.

وبما ان مبدأ التنافس في االنتخابات هو االساس والقاعدة في االنظمة الديمقراطية وهو مبدأ له قيمة دستورية،

وبما ان المادتين  88و 82من الدستور نصتا على ان مجلس النواب مؤلف من نواب منتخبين.
وبما ان مجلس النواب يمثل الشعب في ممارسة السلطة ،ومنه تنبثق السلطة االجرائية ،وهو ينتخب رئيس الجمهورية،
وبما ان شرعية مجلس النواب هي اساس شرعية السلطات في الدولة.

وبما ان اساس شرعية مجلس النواب هو االنتخابات الحرة والنزيهة التي تجري في مواعيدها ،ويعبر الشعب من خاللها عن

ارادته ويحاسب من مثله في مجلس النواب ،ويحدد خياراته ما يتطلب االلتزام الصارم بدورية االنتخاب والتقيد بمدة الوكالة
النيابية،
وبما ان مقدمة الدستور نصت على ان التزام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها،
وبما ان االلتزام بهذا المبدأ يقتضي تقيد كل من السلطات بالمدة الزمنية التي تمارس وظائفها في اطارها ،اي تقيد مجلس النواب
بمدة الوكالة النيابية ،وتقيد الحكومة بالثقة الممنوحة لها من مجلس النواب وتقديم استقالتها عند حجب الثقة عنها،

وبما ان تمديد مدة الوكالة النيابية بقرار من مجلس النواب ،في حين ان مدة والية الحكومة رهن بقرار منه ايضا ،يؤدي الى
االخالل بالتوازن بين السلطتين االشتراعية واالجرائية لصالح االولى،
وبما ان االخالل بالتوازن بين السلطات ،على الشكل المبين أعاله ،يتعارض مع الدستور ،ويؤدي الى الطعن في شرعية مجلس

النواب في الفترة الممددة واستطرادا الطعن في شرعية كل ما يصدر عنه،

لذلك يتعارض تمديد والية مجلس النواب سنتين وسبعة اشعر ،بعد ان مددت سابقا سنة وخمسة اشهر ،مع الدستور من حيث
المبدأ.
 )1في مخالفة المادة  72من الدستور.

بما ان المادة  87من الدستور نصت على ان عضو مجلس النواب يمثل االمة جمعاء وال يجوز ان تربط وكالته بقيد او شرط
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من قبل منتخبيه،
وبما ان الوكالة النيابية غير مقيدة يمارس بموجبها النائب مهامه كما يرى مناسبا،
وبما ان عدم تقييد الوكالة يقتضي تحديد مدتها الزمنية,

وبما ان التوازن في الوكالة النيابية غير المقيدة قائم على عنصرين اساسيين :عدم تقييد الوكالة النيابية وترك النائب يتصرف
وفق اقتنا عاته اثناء واليته من جهة وانتهاء الوكالة عند انتهاء الوالية والعودة الى الشعب ،مصدر السلطات ،يعبر عن ارادته في
انتخابات جديدة من جهة اخرى،
وبما ان تمديد والية مجلس النواب بقرار منه يؤدي الى اخالل بالتوازن الذي قامت عليه الوكالة النيابية ،ويتعارض بالتالي مع

مفهوم الوكالة النيابية التي نصت عليه المادة  87من الدستور،

وبما ان المجلس الدستوري سبق وابطل في ق ارره رقم  91/2النص الذي جعل والية مجلس النواب اربع سنوات وثمانية اشهر النه
اخل بالقاعدة والعرف البرلماني المعمول به في لبنان،
وبما ان تمديد مدة الوكالة النيابية بعد اجراء االنتخابات ،اخطر من تمديد الوالية في قانون االنتخابات قبل اجراء االنتخابات،

وبما ان المادة  22من الدستور نصت على امكانية نزع الثقة من رئيس مجلس النواب ونائبه بعد عامين من انتخابهما عند بدء
والية المجلس ،ما قد يؤشر الى ان والية المجلس ،وفق الدستور ،محددة باربع سنوات،
وبما ان لبنان درج منذ زمن بعيد على تحديد والية المجلس بأربع سنوات ،وهي مدة الوكالة النيابية،
لذلك تعارض تمديد والية المجلس مع الدستور من حيث المبدأ.
 )2في مخالفة احكام المادة  27من الدستور

بما ان المادة  18من الدستور نصت على تخصيص جلسات المجلس النيابي في عقدها السنوي العادي الثاني للبحث في
الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر،

وبما ان هذا النص لم يأت ام ار وليس بالتالي ملزما ،بل يعطي افضلية وأرجحية لهذا العمل فيأتي في رأس جدول اعمال المجلس
قبل اي عمل آخر ،اال انه ال يمنع المجلس من التشريع في امور ضرورية وطارئة قبل بحث الموازنة،
وبما انه بالرجوع الى سائر مواد الدستور نجد ان بعضها رتب بطالنا على مخالفة النص كما في المادةو  10منه التي نصت

على ان كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطال حكما ومخالفا للقانون ،وكما في المادة  12التي نصت

على ان " ال يكون اجتماع المجلس قانونيا ما لم تحضره االكثرية من االعضاء الذين يؤلفونه ".
كما ان المادة  78من الدستور نص "اذا طرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب عليه ان يثابر على المناقشة
حتى التصويت عليه قبل اي عمل آخر ،على انه ال يمكنه ان يجري مناقشة او ان يصوت اال على المواد والمسائل المحددة

بصورة واضحة في المشروع".

وبما ان هذا النص قد جاء بصيغة آمرة بقوله "يجب" واتبعها بصيغة اخرى "ال يمكنه" وهذه تمنع على المجلس صراحة البحث
في ما هو خارج عن المشروع،
وبما ان هذه العبارات اآلمرة والجازمة والملزمة وردت في مواد كثيرة من الدستور (المواد  18و 21و 27و 79و 82و 85و88
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و )89اال انها لم ترد في نص المادة  18من الدستور ،االمر الذي يدل بوضوح ان احكام المادة  18غير ملزمة بل هي تعطي
افضلية وأرجحية لبحث الموازنة دون ان ترتب اي ابطال او مخالفة موجبة البطال اي عمل تشريعي يتم قبل بحث الموازنة،

لذلك ينبغي رد هذا السبب من اسباب الطعن.
 )5في مخالفة المادة  72من الدستور.

بما ان المادة  57من الدستور منحت رئيس الجمهورية حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة
الصداره وال يجوز ان يرفض طلبه،
وبما ان المادة نفسها نصت على انه في حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب
نشره،

وبما ان المادة  18من الدستور اناطت صالحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء في حال خلو سدة الرئاسة،
وبما ان القانون المطعون في دستوريته لم يصدره مجلس الوزراء الذي يمارس صالحيات رئيس الجمهورية وكالة ،ضمن المهلة
المحددة وأصبح نافذا عند انتهاء هذه المهلة،
لذلك لم يخالف القانون المطعون في دستوريته المادة  57من الدستور.
 )1في الظروف االستثنائية.

بما ان القانون المطعون في دستوريته نص في مادة وحيدة على ما يأتي" :تنتهي والية مجلس النواب الحالي بتاريخ  81حزيران

 ،"8107ولم يأت على ذكر ظروف استثنائية ،انما وردت الظروف االستثنائية في االسباب الموجبة.
وبما ان الظروف االستثنائية هي ظروف شاذة خارقة تهدد السالمة العامة واالمن والنظام العام في البالد ،ومن شأنها ربما ان
تعرض كيان االمة للزوال،
وبما ان الظروف االستثنائية تقتضي اتخاذ اجراءات استثنائية بغية الحفاظ على االنتظام العام الذي له قيمة دستورية،

وبما انه تنشأ بفعل الظروف االستثنائية شرعية استثنائية غير منصوص عليها تحل محل الشرعية العادية ،ما دامت هناك
ظروف استثنائية،
وبما انه في الظروف االستثنائية ،الناجمة عن احداث خطيرة جدا وغير متوقعة ،يجوز للمشترع ،ضمن حدود معينة ،ان يخرج
عن احكام الدستور والمبادىء الدستورية او القواعد ذات القيمة الدستورية ،وذلك حفاظا على االنتظام العام واستم اررية المرافق

العامة ،وصونا لمصالح البالد العليا ،وهذا ما اكدت عليه ق اررات المجلس الدستوري،

وبما ان تطبيق نظرية الظروف االستثنائية يتطلب أسبابا موضوعية حقيقية وظاهرة ،تحول دون تأمين االنتظام العام من خالل
تطبيق القوانين العادية،
وبما ان الظروف االستثنائية تتحدد في المكان والزمان،

وبما انه ينبغي ان تكون حالة الضرورة مقيدة في حدود المدة الزمنية التي ترتبط بتلك الحالة،
وبما انه اذا كان يعود للمشترع ان يقدر وجود ظروف استثنائية تستدعي منه سن قوانين ال تتوافق واحكام الدستور ،في حدود
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المدة التي تستوجبها هذه الظروف ،فان ممارسته لهذا الحق تبقى خاضعة لرقابة المجلس الدستوري،
وبما انه اذا توافرت الظروف االستثنائية حاليا في بعض المناطق اللبنانية ،وفق تصريحات وزير الداخلية ،فال يمكن التكهن

باستمرارها لفترة زمنية طويلة تمتد سنتين وسبعة اشهر،

وبما ان الظروف االستثنائية قد تبرر تأجيل اجراء االنتخابات في موعدها وقبل انتهاء والية المجلس ،في  ،8102/00/81وهي
والية ممدة سابقا ،غير انها ال تبرر تمديد والية المجلس مجددا سنتين وسبعة اشهر،
وبما ان تمديد والية المجلس غير متناسية مع مقتضياته ،وبما ان المدة الطويلة ال يمكن تبريرها بمعطيات آنية وراهنة ،كما ان
تبريرها باعتبارات مستقبلية او افتراضية ال يستقيم ال واقعا وال قانونا،

وبما ان االجراءات االستثنائية تكون محدودة في الزمان من اجل الحفاظ على االنتظام العام،
وبما ان تقصير مدة التمديد تخرج عن صالحيات المجلس الدستوري الذي ال يستطيع يحل نفسه محل مجلس النواب،

وبما ان اجراء االنتخابات النيابية دوريا هو من اركان االنتظام العام ،وال يجوز بالتالي التفريط بها بحجة الظروف االستثنائية،
لذلك تبرر الظروف االستثنائية تأجيل االنتخابات لمدة محدودة تزول معها الظروف االستثنائية غير انها ال تبرر تمديد والية

مجلس النواب سنتين وسبعة اشهر.

 )7في ربط االنتخابات بالتوافق على اجرائها.

بما انه ظهر في محضر الجلسة التي أقر فيها التمديد ،كما ظهر في تصريحات النواب ،ان من مبررات التمديد التوافق على

قانون انتخاب جديد،
وبما ان االنتخابات النيابية استحقاق دستوري يجب اجراؤه في موعده،
وبما انه ال يجوز ربط اجراء االنتخابات النيابية بالتوافق على قانون انتخاب جديد،

وبما ان الميثاق الوطني هو في صلب الدستور ،والميثاقية تقتضي االلتزام بالدستور واجراء االستحقاقات االنتخابية في مواعيدها،

وبما انه ال يجوز التحجج بالميثاقية لتأجيل االنتخابات وتمديد والية المجلس ،الن ذلك يؤدي الى تقويض االسس التي قام عليها
الميثاق الوطني ،وبالتالي تقويض التعهدات الوطنية والنظام والدولة،
لذلك ال يجوز ربط اجراء االنتخابات النيابية بالتوافق على قانون انتخاب جديد او بالتوافق على اجرائها.
 )8في تعطيل المؤسسات الدستورية

بما ان انتظام أداء المؤسسات الدستورية هو اساس االنتظام العام في الدولة،
وبما ان انتظام اداء المؤسسات الدستورية يقتضي قيام كل مؤسسة دستورية ،ودون ابطاء ،بالمهام المناطة بها ،ضمن
الصالحيات المعطاة لها ،وفي اطار القواعد والمبادىء التي نص عليها الدستور،
وبما ان الظروف االستثنائية تقتضي قيام المؤسسات الدستورية بواجبها ومضاعفة نشاطها لمواجهة الظروف االستثنائية والحفاظ
على كيان الدولة ومصالحها العليا،

وبما ان الشغور في مؤسسة من المؤسسات الدستورية ،وبخاصة رئاسة الجمهورية ،يؤدي الى خلل في انتظام المؤسسات
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الدستورية جميعها ،وبالتالي الى خلل في االنتظام العام،
وبما ان تمديد والية مجلس النواب ال يجوز ان تبرر بالشغور في سدة رئاسة الجمهورية ،وبخاصة ان المسؤول عن هذا الشغور

هو مجلس النواب نفسه،

وبما ان شغور سدة رئاسة الجمهورية واناطة صالحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء ترك انعكاسات سلبية وبالغة
الخطورة على اداء السلطة االجرائية ،وبالتالي على مؤسسات الدولة كافة،
وبما ان مجلس الوزراء لم يشكل الهيئة المشرفة على االنتخابات ولم يتخذ التدابير الضرورية الجراء االنتخابات،
وبما ان تردي االوضاع السياسية واالمنية وشغور سدة رئاسة الجمهورية ،قد يؤدي الى فراغ في السلطة االشتراعية ،في حال

ابطال قانون تمديد والية مجلس النواب بعد ان انتهت هذه الوالية في  ،8102/00/81ولم يعد باالمكان اعطاء مجلس النواب

فرصة لتقصير مدة التمديد،
وبما ان الفراغ في المؤسسات الدستورية يتعارض والغاية التي وجد من اجلها الدستور ،ويهدد النظام بالسقوط ويضع البالد في
المجهول،

وبما ان قانون تمديد والية مجلس النواب صدر قبل انتهاء الوالية بتسعة ايام فقط ،وقدم الطعن في دستوريته قبل اسبوع من

انتهاء الوالية ،ما ادى الى تقليص الخيارات امام المجلس الدستوري الى حد كبير،
وبما ان ابطال قانون التمديد المخالف للدستور ،في الوضع الراهن ،قد يؤدي الى فراغ في السلطة االشتراعية،يضاف الى
الشغور في رئاسة الجمهورية ،ما يتعارض جذريا والدستور،

لذلك ومنعا لحدوث فراغ في مجلس النواب وقطع الطريق بالتالي على انتخاب رئيس للجمهورية ،يعتبر التمديد ام ار واقعا.

وبعد المداولة،
يؤكد المجلس الدستوري على االمور التالية:
 .0ان دورية االنتخابات مبدأ دستوري ال يجوز المس به مطلقا.
 .8ان ربط اجراء االنتخابات النيابية باالتفاق على قانون انتخاب جديد ،او بأي اعتبار آخر ،عمل مخالف للدستور.
 .1ان التدابير االستثنائية ينبغي ان تقتصر على المدة التي توجد فيها ظروف استثنائية فقط.

 .2اجراء االنتخابات النيابية فور انتهاء الظروف االستثنائية وعدم انتظار انتهاء الوالية الممددة.
 .5ان تعطيل المؤسسات الدستورية ،وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ،انتهاك فاضح للدستور.
واستنادا الى االسباب الواردة في الحيثيات،

يقرر المجلس الدستوري باالجماع:
 .0قبول المراجعة شكال.

 .8رد الطعن للحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية.
 .1نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ".
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