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 برعا�ة دولة رئیس مجلس النواب األستاذ نبیه بري 
ولجنة اإلدارة والعدل النیابیة �التعاون مع المؤســـــــســـــــة اللبنانیة للســـــــلم األهلي الدائم نظمت         

 النیابیةحول: "النزاعات والطعون االنتخابیة  ١٥/٦/٢٠١٧في مؤســـســـة �ونراد ادیناور ورشـــة عمل 
 من منظور مقارن واستشراف".

ن وخبراء من المجتمع و شـــــــارك في الورشـــــــة أعضـــــــاء مجلس النواب اللبناني وخبراء قانونی
آلیة وأصــــــــول البت �النزاعات والطعون االنتخابیة النیابیة في لبنان واســــــــتخالص المدني لمناقشــــــــة 

تطو�ر النظام الحالي للنزاعات االنتخابیة ســــــاهم في عالمیة تُ و  لبنانیة اقتراحات اســــــتناًدا الى تجارب
 في لبنان.

 تهدف الورشة الى:
 البت �النزاعات والطعون االنتخابیة في لبنان. آلیة وأصولدراسة . ١
في أصـــــــــــــول البت �النزاعات االنتخابیة في جمیع مراحل العملیة  �حث أبرز الثغرات. ٢

االنتخابیة (المرحلة التمهید�ة، یوم االقتراع، �عد اعالن النتائج الرســــــــمیة)، توثیق و�براز االجتهادات 
 ما یتعلق �البت �الطعون والمنازعات النیابیة في لبنان. دة فيوالممارسات الجیّ 

تســـــــاهم في تطو�ر النظام الحالي  ا الى تجارب عالمیةاقتراحات اســـــتنادً اســـــــتخالص . ٣
 للنزاعات االنتخابیة في لبنان.

 
Under the Patronage of the Speaker of the Lebanese Parliament 

Mr. Nabih Berri 
 

The Lebanese Foundation for Permanent Civil Peace and the 
Committee on Justice and Administration of the Parliament with cooperation 
of Konrad Adenauer Foundation are organizing a workshop on June 15, 2017 
about: “Electoral Disputes Resolution: Comparative Approach and 
Perspective”. 

The aim of the workshop to study and analyse the gaps and the 
good practices in the process of the resolution of the electoral disputes 
within the Lebanese system. During the workshop, Members of 
Parliament will discuss with jurists and other experts from Civil Society 
the current process in comparison with other international countries. 
This workshop will contribute to promote any enhancement needed at 
the current procedures. 
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 �عد التجر�ة الماضیة استخالص الضوا�ط
 النائب رو�یر غانم

 رئیس لجنة اإلدارة والعدل
 سم رئیس مجلس النواب األستاذ نبیه بري �إ
 
 

دولة رئیس مجلس النواب األستاذ نبیه بري و�إسمي، أود أن أشكر المؤسسة  سم�إ
اللبنانیة للسلم األهلي الدائم الهتمامها بتنظیم ورشة العمل هذه �التعاون مع لجنة اإلدارة والعدل 

 حول النزاعات والطعون اإلنتخابیة النیابیة.
نظمة البرلمانیة الد�مقراطیة إن دولة القانون أو الدولة الدستور�ة ال تستقیم في األ

إال �سیادة القانون الذي ینبثق من دساتیر هذه الدول. ومن أهم مبادئ دولة القانون هي سیادة 
 الدستور والفصل بین السلطات التشر�عیة والتنفیذ�ة والقضائیة وتعاونها.

 تة بل إرادةإذا �انت الجمهور�ة هي مشروع قید اإلنجاز المستمر ولیست فكرة میّ 
فهذا یؤ�د أن القانون الذي هو آلیة لقیمة ولیس قیمة �حد ذاته، هو تعبیر عن إرادة  ،حّیة

 الجمیع �ضمان سیادة الشعب.
*** 

النیابیة وتداول السلطة من جهة، و�تطبیق القانون  �االنتخا�اتهذه اإلرادة تتمثل 
 اجتهادأو  ستنسابادون بحصرًا من قبل المرجعیات الدستور�ة وال سیما المجلس الدستوري 

 في الطعون النیابیة.
النیابیة الى المجلس  االنتخابیةمنح المشترع حق الفصل في النزاعات والطعون 

 الدستوري.
هي مهمة سامیة للغا�ة وخطیرة في آن معًا. ذلك أن المجلس الدستوري له الحق 

لمرشح أو ذاك. ولهذا في إ�طال نیا�ة المرشح و�التالي تعطیل اإلرادة الشعبیة �انتخاب هذا ا
 .اجتهاددون استنساب أو بلزم بتطبیق القانون فإن المجلس الدستوري مُ 



 رو�یر غانم      ١٠

 
 

تار�خ إنشائه شهدت  ١٩٩٣إال أن التجر�ة التي مرت على المجلس الدستوري منذ 
 تباینًا في �عض قرارات المجلس الدستوري المتعلقة �الطعون اإلنتخابیة.

متجردًا و�عیدًا عن التأثیرات السیاسیة، في حین �ان المجلس الدستوري األول 
غرقت �عض المجالس الدستور�ة الحقاً �اإلجتهاد اإلستنسابي لمالءمة �عض القرارات الدستور�ة 
في النزاعات والطعون النیابیة مع التدخالت السیاسیة في حینه. وهو أمر مؤسف �ضرب 

مثل من ضمانات للحر�ات العامة �ُ مصداقیة المجلس وهیبته وسلطته المعنو�ة والقانونیة، وما 
 والحقوق والمساواة والعدالة.

*** 
طبیعي أن تمر مؤسسة هامة �المجلس الدستوري بتجارب سلبیة و��جابیة على مّر 
السنین، لكن المهم أن تكون هذه التجارب قد حّصنت أعضاء المجلس الدستوري �ما هو الحال 

سیاسي أو شخصي خارج  اعتباردون أي بوجه  الیوم، للقیام بواجباتهم المهنیة على أكمل
 ال �شعر المرء بنداء الواجب إال إذا �ان حرًا"" �قول الفیلسوف برغسون: نطاق القانون.

"Un être ne se sent obligé que s’il est libre". 
 

أعضاء المجلس الدستوري مهما �انت طر�قة تعیینهم من قبل السلطات المحلیة �جب 
القرارات التي تفصل في  اتخاذأن �حافظوا على حر�تهم وأن �كون ضمیرهم المعیار األول في 

 .االنتخابیةالنزاعات والطعون 
على هذا األساس، أترك للمشار�ین أصحاب الكفاءة في هذا المجال تسلیط الضوء 

الضوا�ط الالزمة لعدم  استخالصعلى تطو�ر آلیات البت في النزاعات والطعون وعلى �یفیة 
 تكرار التجارب السلبیة التي شهدها المجلس الدستوري في السابق.
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 لبنانالنزاعات االنتخابیة النیابیة في 

 ناء ناصره
 المدیرة اإلدار�ة لمؤسسة �ونراد آدیناور

 
 
 

�سرني أن أرحب �كم �النیا�ة عن مدیرة برنامج سیادة القانون في منطقة الشرق 
وذلك لمناقشة  ،األوسط وشمال أفر�قیا في مؤسسة �ونراد آدیناور، الد�تورة أنیا شو�لر شلتر

 �ما �سعد مؤسسة �ونراد آدیناور أن تدعم. لبنانموضوع حل النزاعات االنتخابیة النیابیة في 
�التعاون مع لجنة اإلدارة والعدل  �الشراكة مع المؤسسة اللبنانیة للسلم األهلي الدائم هذا النشاط

 النیابیة في مجلس النواب اللبناني.
*** 

كرس جوهر مفهوم هي تُ و . االنتخا�ات هي قاعدة أساسیة ألي عملیة د�مقراطیة
و�ن انتخاب أعضاء . فاألشخاص أنفسهم هم الذین �قررون من سیحكمهم ،العامةالسیادة 

�ما أن . البرلمان حق أساسي وواجب مدني أساسي، ال سیما في الد�مقراطیات التمثیلیة
وعبر موافقة الشعب فقط . االنتخا�ات هي أ�ضا أساس أي ممارسة مشروعة للسلطة الحكومیة

 .ولذلك فإننا نؤمن �أهمیة إجراء انتخا�ات حرة ونز�هة. عامةتمنح الشرعیة لممارسة أي سلطة 
�ما أن االنتخا�ات حیو�ة جدا ألي د�مقراطیة، فإن هناك حاجة إلى آلیات مهنیة 

وتوجد آلیات الرقا�ة وحل النزاعات في أشكال مختلفة  .وفعالة لتسو�ة أي نزاع قد ینشأ عنها
والمجالس أو تتر�ز في مجلس انتخابي كثیرة، سواء �انت موزعة على مختلف المحاكم 

 .أن تسترشد جمیعها بنفس المبادئ وعلیها. تخصصمُ 
و�تعین على هذه األجهزة أن . حایدةستقلة ومُ حل النزاعات ینبغي أن تقوم �ه أجهزة مُ 

تكون محایدة في قراراتها وأن تلتزم �القوانین االنتخابیة وأن تضطلع �مهمتها �طر�قة مهنیة 
 .�ما ینبغي أن تكون آلیات تسو�ة النزاعات شفافة. فنیاً ومتقنة 



 هناء ناصر      ١٢

 
 

�طبیعة الحال، فإن للسلطة القضائیة، في إطار نظام من الضوا�ط والقواعد، دور 
من واجبها التأكد من أن جمیع الخطوات في إطار العملیة االنتخابیة، خالل . اساسي تؤد�ه هنا
اع و�عد إعالن النتائج، تتم وفقا للقوانین وأن أي لالنتخا�ات، وفي یوم االقتر  المرحلة التمهید�ة

 .عاقب علیهامخالفة �ُ 
ستقال �طبیعته و�نبغي أن �كون الجهاز القضائي المكلف �حل النزاعات االنتخابیة مُ 

و�ما أن التصو�ت هو . وفعاال ونز�ها، �ما في ذلك القضا�ا التي تعرض على القضاء الجزائي
المهم أن �كون لكل مواطن، لكل ناخب ولكل سیاسي الحق في فعل من السیادة العامة، فمن 

 .تقد�م الشكوى 
فقط إذا �انت آلیة تسو�ة النزاعات تفي �جمیع هذه المعاییر، فإن الناخبین ومسؤولي 

وعندئذ فقط، سیكون للناخبین . حاید للنزاعاالحزاب على حد سواء سیكون لدیهم الثقة في حل مُ 
ة، حتى في أوقات األزمات، الشيء الذي من شأنه تعز�ز النظام الثقة في المؤسسات المنتخب

عندئذ فقط سیقبل الحزب أو الناخب الحاصل على أدنى نتیجة بوضعه، وعندها فقط . نفسه
 .إن ثقة الشعب هذه هي أساس الد�مقراطیة. تو�یل واضح �الحكم �كون لألكثر�ة

*** 
لم یرتق إلى طموحات الناخبین، فغابت عنه  ،قانون انتخابي جدید �عد صدور

سنة ، و�دأ مشوار األلف میل على أن  ١٨�األخص الكوتا النسائیة وخفض سن اإلقتراع إلى 
تتبعه النصوص واآللیات الالزمة لتطبیقه ولتسو�ة النزاعات الناشئة عن تطبیقه إضافة إلى 

. هذا یؤ�د أهمیة اجتماع الیوم. نتوعیة المواطن لإلدالء �صوته حسب قناعاته وأداء المرشحی
 .لجمیع ندوة مثمرة ونقاش بناءأتمنى ل
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 نظام النزاعات والطعون االنتخابیة

 ر�یع قیس
 محام، أستاذ جامعي

 الدائممنسق البرامج في المؤسسة اللبنانیة للسلم األهلي 
 
 

استنادًا الى النظر�ة القانونیة لالنتخا�ات، ومبادئ العلوم السیاسیة، فإن نظام تسو�ة 
صورة قانونیة في المنازعات االنتخابیة �شیر إلى نظام الطعون الذي �مكن من خالله الطعن �

 و�مكن تقد�م الطعون المتعلقة �قضا�ا انتخابیة أمام الهیئات إنتخابي. كل عمل أو إجراء
إلى ضمان إجراء انتخا�ات منتظمة وقانونیة  هذا النظام القضائیة أو السیاسیة. �ما یهدف

على اتخاذ اإلجراءات القانونیة المناسبة لتصحیح  تسو�ة النزاعات االنتخابیةتمامًا. و�عتمد نظام 
لذلك، فإن هدف هذا النظام هو ضمان حما�ة  إي خطأ أو إجراء إنتخابي غیر قانوني.

و�نفاذ فعال للحقوق السیاسیة المتعلقة �حق اإلنتخاب أو الترشح لإلنتخاب. للقیام بذلك،  حقیقیة
والمواطنین والمرشحین  من األحزاب السیاسیة، لجمیع المشار�ین هذا النظام �ضمنفإن 

  أن قرار الناخب سوف �علو و�سود.  ،المستقلین
المولجین النظر والحكم في القضاة  م برمته على مبدأ رئیسي مفاده أن�ستند النظا

المراجعات والمخالفات االنتخابیة �جب أن یتمتعوا �اإلستقاللیة والحیاد والكفاءة من أجل ضمان 
 وصون القرارات واالحكام في الطعون االنتخابیة الصادرة عنهم.

أمرًا أساسیًا لبناء  �عتبر نظام تسو�ة المنازعات االنتخابیة في الد�مقراطیات الحدیثة
أنظمة سیاسیة راسخة ومستقرة، و�نشاء نظام قانوني منتظم أ�ضًا. �ما أن إسهام النظام في 

 .حما�ة الحقوق األساسیة وتعز�ز الحكم الد�مقراطي في أي بلد أمر واضح للغا�ة
القرارات واالحكام القضائیة في حل المنازعات االنتخابیة قد  في حقیقة األمر، فإن

د�مقراطیة انتخابیة، لیس فقط �النسبة لتلك البلدان التي تمر �مرحلة أصبح سمة أساسیة في أ�ة 



 ر�یع قیس      ١٤

 
 

�النسبة للبلدان التي �مكن اعتبار الد�مقراطیات فیها  أ�ًضاالتحول واالنتقال الد�مقراطي، بل 
 .�أنها متطورة وراسخة

من وجهة نظر تار�خیة، فإن التوجه األولي ضمن النظام الدستوري الد�مقراطي 
قد تم تحو�له �حیث یتم اآلن البت  ئات االنتخابیة النیابیة في �ل من أورو�ا وأمر�كالتمكین الهی

 .والحكم في النزاعات االنتخابیة من قبل المؤسسات القضائیة
 

١ 
 نماذج اجنبیة

 

في أمر�كا الالتینیة على سبیل المثال، فقد تم إنشاء المحكمة االنتخابیة 
على  ١٩٢٥و  ١٩٢٤ُمؤهـِّـلـة لالنتخا�ات، في عامي والمحكمة التشیلیة ال األوروغوائیة،

االتحاد�ة ضمن إطار السلطة القضائیة عام  االنتخابیةالتوالي. �ما أنشأت المكسیك المحكمة 
١٩٩٦. 

النظام البر�طاني على تخو�ل عدد قلیل من قضاة عمل ، ١٨٧٩ ، ومنذفي أورو�ا 
العدل العلیا لحل النزاعات االنتخابیة. وفي الملك (حالیا الملكة) �المنصة الملكیة في محكمة 

، فوّضت النمسا وفقًا لدستورها محكمة العدل الدستور�ة �مثل تلك الصالحیات. الى ١٩١٩
، �ما عملت إسبانیا على ١٩٥٨فرنسا مجلسها الدستوري بذلك في عام  جانب ذلك، خولت

ما جرى إقرار و�دراج بهذه المسألة، عند ١٩٧٨تخو�ل سلطة المحكمة الدستور�ة في عام 
   الحقوق المدنیة في البالد هناك.

كما عملت اندونیسیا على تمكین محكمتها الدستور�ة بتولي صالحیة حل المنازعات 
 .٢٠٠٣االنتخابیة في عام 

صلة المحاكم االنتخابیة المكلفة �النظر في دستور�ة وشرعیة  و�مكن فهم مدى
 : نظرة على �عض من أحكامهااالنتخا�ات �صورة تامة من خالل إلقاء 

في المكسیك، جرى اإلعالن عن �طالن و�لغاء االنتخا�ات الهادفة النتخاب �ل 
وتم فرض غرامات  )  ٢٠٠٣، عام و�ولومیا، ٢٠٠١عام  (وال�ة تا�اسكو،  كمي حا من 

. �ما أ�طلت المحكمة األرجنتینیة )٢٠٠٣الوطنیة ( ألحزاب السیاسیة كبیرة على ا
صدر حكم من و  . ٢٠٠٣تخا�ات التمهید�ة لحزب العدالة (جوستیسیالیستا) عام االن العلیا
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المحكمة االنتخابیة في �اراغواي بتعدیل النسبة المئو�ة وموقع آالت التصو�ت االلكتروني 
 ).٢٠٠٣في االنتخا�ات العامة ( لالستخدامالمخصصة 

محكمة العدل العلیا في الوال�ات المتحدة االمیر�یة دورًا حاسمًا في المنافسة لعبت 
 . ٢٠٠٠الرئاسیة عام  االنتخابیة

لعبه �ل من نظام العدالة االنتخابیة وحما�ة  تثبت هذه السوابق أهمیة الدور الذي
 عشر�ن.الحق األساسي في انتخا�ات قانونیة للمجتمعات الد�موقراطیة في القرن الحادي وال

�مكن القول أن األنظمة القضائیة لحل النزاعات االنتخابیة أظهرت التمسك �المبادئ 
من منطلق حكم القانون، مثل وجود قضاة أو محاكم مستقلین ومحایدین، ومخولین قانونًا، 
ومسؤولین عن مراجعة الطعون. تعتبر هذه المبادئ من القواعد الدولیة التي تهدف إلى حما�ة 

نسان، وخاصة تلك المذ�ورة في العهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة، حقوق اإل
 .وفي االتفاقیة األمر�كیة لحقوق اإلنسان

ى في البلدان التي لم تخول المحاكم االنتخابیة �صالحیات مراجعة أنشطة المهام حت
حال نیكاراغوا وجمهور�ة المذ�ورة آنفا فانها تعمل على القیام �المهام المتقدمة الذ�ر. هذا هو 

 الدومینیكان حیث تناط صالحیات مراجعة االنتخا�ات �أجهزة تنفیذ�ة لكنها مستقلة. 
 

٢ 
 النظام القضائي االنتخابي مبادئ

 في المحصلة،
بلد حر�ة اختیار النظام االنتخابي الذي یناسبه. مع ذلك فان هذه الحر�ة  ألي�حق 

 تبقى محدودة ومحكومة �ضرورة االلتزام �المبادئ والضوا�ط الدولیة.
وعلى أي حال، فانه �مكن القول أنه �جب تشكیل اإلطار القانوني �طر�قة تضمن 

 : ليراج المبادئ فیه على النحو التااد
 ،مباشراً �جب أن �كون 

 ،�جب أن �كون سهل الفهم
 ،�جب أن �كون واضحاً 

لتنظیم انتخا�ات �افة �جب أن �شتمل على المكونات االنتخا�ات الضرور�ة 
 .د�مقراطیة



 ر�یع قیس      ١٦

 
 

�المقابل من الضروري أن �شتمل اإلطار القانوني على آلیات فعالة لتنفیذ نصوص   
خالفا لذلك، یتعین أن �شتمل على ل. احترام الحقوق المدنیة �الكامالقانون وتحقیق سیادته و 

وسائل معاقبة أي إخالل �النصوص المدنیة. �ما �جب أن �شتمل اإلطار القانوني على 
معالجات فعالة لحما�ة الحقوق المدنیة. و�عتبر حق االقتراع من حقوق اإلنسان األساسیة، �ما 

طار القانوني أكبر هو الحق في معالجة أي تعدي على هذا الحق. لذا �جب أن یتضمن اإل
 لة والكافیة لحما�ة الحقوق المدنیة والسیاسیة.قدر ممكن من القواعد القانونیة المفّص 

أ�ضًا، �جب أن �عزز اإلطار القانوني حقوق الناخبین، واألحزاب السیاسیة 
تتمتع  والمرشحین في الطعن �أ�ة اعتداءات على الحقوق المدنیة أمام السلطات أو المحاكم التي

لشرعیة لمعالجة تلك الطعون. �ما �جب على قوانین االنتخاب إلزام السلطات االنتخابیة �ا
الشكاوى المتعلقة �االعتداءات  أو والمحاكم �العمل �صورة سر�عة على الفصل في الطعون 

على حق االقتراع. ولتحقیق اصدار قرارات قاطعة ونهائیة فیما یتعلق �المسائل االنتخابیة، فانه 
القرارات الصادرة عن سـلطات ذات  تخول قوانین االنتخاب سلطات علیا لمراجعة�جب أن 

مستوى ادنى و�عادة النظر بها. �ما �جب التحقق من إمكانیة تنفیذ القرارات الصادرة عن 
 .ما یتعلق �االنتخا�ات �شكل مباشر ودون تأخیر السلطات والمحاكم العلیا في

 زمنیة واقعیة �مكن خاللها تقد�م الطعون �جب أن تحدد اإلطر القانونیة حدوداً 
االنتخابیة، والبت بها. �ما �جب إبالغ القرارات الصادرة �شأن الطعون إلى المعنیین بها 

دون تأخیر یذ�ر، فان حل البعض االخر منها قد بمباشرة. و�ینما �مكن حل �عض النزاعات 
م �عض الحدود الزمنیة المرنة قد یتطلب ا�اما. ومع وضع هذه المسألة في االذهان، فان تقد�

�كون مفیدًا طالما جرى األخذ �االعتبار المستوى التنظیمي للسلطة المخولة 
ومتطلبات السرعة. �مكن تفادي الكثیر من المشكالت  الطعن أو الحالة وطبیعة القرار، �اتخاذ

ن تقد�مها إال أن �عض الطعون ال �مك ،نزاعات والطعون في الوقت المالئممن خالل حل ال
 .إال �عد انتهاء االنتخا�ات

القانوني. لكن  �مكن االستدالل على القواعد األساسیة التي �جب أن یتضمنها اإلطار
، �مكن لكل بلد اعتماد اإلجراءات األكثر مالءمة ألوضاعه وظروف حل على الرغم من ذلك

 .النزاعات االنتخابیة فیه
  



 االفتتاح     17
 

٣ 
 اساسیات االنتخاب

 
مكن القول �أن االنتخا�ات الحرة والنز�هة �جب أن تلتزم دائمًا �مبادئ أساسیة تهدف �

المباشر والسري. وتشتمل هذه المبادئ  ،المتكافئ الحر العام في االقتراعإلى ضمان الحق 
 :على ما یلي

 .�جب منح حق االقتراع للجمیع  
صة تلك المتعلقة �انتخاب �جب ممارسة الحر�ات والحقوق الد�مقراطیة �حر�ة تامة، خا

 .المسؤولین العمومیین
 .�جب تنظیم االنتخا�ات �شكل دوري 

 .�جب أن تلتزم السلطات االنتخابیة �الحیاد
 .�جب اإلدالء �كل صوت �حر�ة، و�جب عّده �شفافیة

 .�جب اعتماد وسیلة مستقلة لمراقبة االنتخا�ات لضمان صحتها واستقامتها
 

٤ 
 المراجع الدولیة

 

ما تنص المعاهدات والمواثیق الدولیة على هذه المبادئ، �اإلضافة إلى وجودها  عادةً 
في المعاهدات اإلقلیمیة ووثائق األمم المتحدة. ومن بین الوثائق الدولیة التي تشتمل على هذه 

 :المبادئ ما یلي
 .١٩٤٨، إلعالن العالمي لحقوق اإلنسانا

 .١٩٦٦، والسیاسیةلخاص �الحقوق المدنیة العهد الدولي ا
 .١٩٥٠، إلنسان والحر�ات األساسیةالمعاهدة األورو�یة لحما�ة حقوق ا

الخاص �األمن  الوثیقة المنبثقة عن اجتماع �و�نهاغن لمؤتمر البعد اإلنساني للمؤتمر
 OSCE، ١٩٩٠رو�ا، والتعاون في أو 

 .١٩٨٤، اإلعالن األمر�كي حول حقوق وواجبات اإلنسان
 .١٩٦٩، األمر�كیة لحقوق اإلنسان المعاهدة

 .١٩٨١، لحقوق اإلنسان والشعوب المیثاق األفر�قي
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 .٢٠٠٤، ثاق العر�ي لحقوق االنسانالمی
  

أعاله في �ل بلد على مشار�ة ذلك البلد  ةالمذ�ور و�توقف تنفیذ المبادئ األساسیة 
التوجیهیة  في المعاهدة الدولیة ذات العالقة والتصدیق علیها. وعلى أي حال، فإن االرشادات

التي تنص علیها المواثیق الدولیة تهدف إلى حث �افة البلدان على العمل �موجب القواعد 
 .الدولیة

انوني فانه یتعین علیه االلتزام �المعاهدات وعند قیام بلد ما بوضع أو مراجعة إطاره الق  
المستنبطة من  والمواثیق الدولیة التي صادق علیها. ولذلك فانه �جب التقید �القواعد االنتخابیة

المعاهدات الدولیة، و�عطائها صبغة دستور�ة أو قانونیة. �ما �مكن لذلك البلد اعتماد المعاییر 
ائق األمم المتحدة على الرغم من عدم مصادقته المسبقة االنتخابیة األخرى التي تنص علیها وث

 .على تلك الوثائق
  :مثلو�مكن أن تأخذ عملیة مراجعة اإلطار القانوني وسائل أخرى �االعتبار 

) التقار�ر النهائیة لبعثات المراقبة على االنتخا�ات (المحلیة والدولیة على حد سواء
 .في حال توافر مثل هذه التقار�ر

أي اتفاق دولي مصادق علیه من قبل البلد المعني والتي �مكن أن تشتمل  متطلبات
 .تأثیر على قوانین االنتخاب فیه على أي مسائل تتعلق �االنتخا�ات أو قد �كون لها

مدونات السلوك المتعلقة �مواضیع انتخابیة والتي تقوم �إعدادها المنظمات الدولیة 
 . المختصة، الحكومیة منها وغیر الحكومیة

*** 
من المهم العمل على تقییم مدى مالئمة اإلطار القانوني القائم في بلد ما مع المعاییر 
الدولیة. �مكن لذلك التقییم توفیر مجموعة من التوصیات البناءة تهدف إلى تطو�ر وتحسین 
اإلطار القانوني وتصحیحه، و�لى إدخال ممارسات أكثر فاعلیة بهدف تحسین التشر�عات 

في الوقت نفسه فانه من الضروري االنتباه إلى أنه ال توجد أنماط عامة لتنفیذ الضوا�ط القائمة. 
االنتخابیة، ولذلك فان الُنظم والممارسات المعمول بها في بلد ما ال تصلح �الضرورة في بلد 

 .آخر
 
 



۱۹ 
  

4 
 ثالثة عناصر النتخا�ات تمثیلیة

 أنطوان مسّره
 عضو المجلس الدستوري 

 
 

انتخا�ات نیابیة تتمتع نتائجها بنسبة عالیة من  إلجراءثالثة عناصر هي مالزمة 
ك وسلو  االدارة االنتخابیةصحة التمثیل. ال ُتختزل هذه العناصر �قانون انتخابي، بل تشمل 

 حالم غیر واقعیة حول اي قانون انتخابي مثالي فيأ. نقول ذلك في سبیل الحد من الناخبین
 نصوصه ولكن قد تتعطل مفاعیله في حال عدم توفر العناصر الثالثة.

 
: ُیراكم لبنان ُخبرات تار�خیة في قوانینه االنتخابیة منذ القانون : العنصر االول 

صة في جغرافیته االنتخابیة في الدائرة المحافظة، والدوائر الصغرى، والدوائر ، �خا١٩٢٠
. �قتضي استخالص معاییر من هذه الُخبرات �الذات مع تحدید ۱دائرة ٢٦المتوسطة في حوالي 

 Collègeاالهداف. تكمن خصوصیة الوضع اللبناني في اعتماده الهیئة االنتخابیة الموحدة 
électoral uniqueث ناخبون من طوائف ُمتعددة ینتخبون ُمرشحین من طوائف متعددة.، حی 

تعتمد عامة المجتمعات المتعددة البنیة المذهبیة واللغو�ة واالثنیة والعرقیة مبدأ النسبیة  
في االنتخا�ات العتبارات ُمرتبطة بتنوع بنیة المجتمع وضرورة تمثیل �ل الشرائح في المجلس 

ي اللبناني هو في أساسه نسبي في تمثیل متوازن للطوائف. قد ال النظام االنتخاب  النیابي.
�كون التمثیل النسبي المضمون للطوائف الثمانیة عشرة في لبنان �افًیا اذا لم یترافق مع 

 .۲اعتبارات جغرافیة متعلقة �حجم الدوائر
                                                           

1. A. Messarra, « Le dilemme de la double représentation communautaire et 
nationale », ap. A. Messarra, Le modèle politique libanais et sa survie, Beyrouth, 
Université Libanaise, 1983, 536 p., pp. 302-334.  

سسة �ونراد المؤسسة اللبنانیة للسلم األهلي الدائم �التعاون مع مؤ ، بیروت، الجغرافیة اإلنتخابیة في لبنان .٢
 ص. ٦٢٤و ٣٧٦، ٢٠٠٤-٢٠٠٢ادیناور، المكتبة الشرقیة، جزءان، 

A. Messarra, La structure sociale du Parlement libanais (1920-1976), Beyrouth, 
Université Libanaise, Institut des sciences sociales, no 18, 1977, 384 p. 
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: ُنعني بذلك gouvernance électorale العنصر الثاني: الُحكمیة االنتخابیة 
االجراءات االدار�ة �افة المتعلقة بتنظیم العملیة االنتخابیة، قبل االنتخا�ات وخاللها و�عدها. 
توصل لبنان الیوم الى درجة عالیة من االنسجام في تقیده �المعاییر الدولیة االنتخابیة، �خاصة 

ومراقبة في ما یتعلق بلوائح الناخبین وهیئة االشراف على االنتخا�ات واالعالم االنتخابي 
�الغة الفائدة من خالل قراءة  ٢٠٠٩االنفاق وسبل المراجعة الدستور�ة والطعن. خبرة انتخا�ات 

للمجلس الدستوري حول  ١٩تقار�ر وزارة الداخلیة وهیئة االشراف على االنتخا�ات والقرارات ال 
 .٢٠٠٩انتخا�ات 

: سلوك الُمسجلین على القوائم االنتخابیة هل هو العنصر الثالث: سلوك الناخبین 
ُ�مارسون حقهم االنتخابي ُمخّیر�ن  ناخبون ام هم  اقتراعیةسلوك رعا�ا واتباع ومجرد �تلة �شر�ة 

وغیر ُمسیر�ن، ال في "بوسطات" وال "محادل"؟ الناخب هو الذي، عندما یدخل الغرفة العازلة، 
مصدر �ل السلطات وانه ال �قل اهمیة عن الملك �شعر أنه هو السلطة الشعبیة التي هي 

 لو�س الرا�ع عشر!
سیئة وسلوك مقترعین غیر واعین  انتخابیةجّید مع ُحكمیة  انتخابيأن قانون  

ال �خلو من الشوائب فیعطي نتائج مقبولة في حال  انتخابي�عطي نتائج سلبیة. أما قانون 
 جیدة وسلوك مواطنین ناخبین. انتخابیةإدارة 

الممارسات اللبنانیة الرائجة العودة الدائمة الى الصفر من خالل تقد�م طروحات  من
 ُمتعددة وُمتشّتتة وُمتناقضة. 

*** 
 صدر في منشورات المجلس الدستوري حول الرقا�ة على دستور�ة االنتخا�ات

، جزءان، �التعاون ٢٠١٤ -١٩٩٤المجلس الدستوري، مجموعة قرارات المجلس الدستوري، 
، UNDPمع مشروع دعم االنتخا�ات اللبنانیة التا�ع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 .٢٠١٧وجزءان �اللغة الفرنسیة،  ص. ٦٠٦ص +  ٤٢٠، ٢٠١٥
، اعداد بول مرقص ومیراي نجم شكرهللا، المجلس الدستوري اللبناني في القانون واالجتهاد

خا�ات اللبنانیة التا�ع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي �التعاون مع مشروع دعم االنت
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 في لبنان االنتخابیة النیابیةالنزاعات 
 شكرهللا -المحامیة میراي نجم
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Mireille Najm-Checrallah 

 
 

تبدأ �القوائم  عدیدةً  تحضیر�ةً  ال ُتختصر االنتخا�ات �االقتراع، بل تتطلب أعماالً 
الحملة االنتخابیة وعملیة  االنتخابیة، مرورًا بدعوة الهیئة الناخبة وفتح �اب الترشیح، وتنظیم

. لذا تتطلب العملیة وفرز األصوات وجمعها، لتنتهي مع اعالن النتائج الرسمیةاالقتراع، 
  صلب مهام االدارة االنتخابیة. فيتنظیمًا، وهذا دارًة و إ االنتخابیة

. ، ال �مكن ان �كون مثالیاً ان تنظیم االنتخا�ات، حتى في البلدان االكثر تقدماً  الإ
. لذا شتى ، في مختلف مراحلها، اشكالیات وخالفات ونزاعاتاالنتخا�ات د عنیتولّ  فال بّد ان

 ، لما لذلك من تأثیرٍ و�شكل فعالٍ  جداً  وجیزةفي مهل  هذه النزاعات ا�جاد حلولٍ تسو�ة تستلزم 
على حسن سیر العملیة االنتخابیة واضفاء المصداقیة على نتائجها والثقة �السلطة  مباشرٍ 

تتوقف مصداقیة اذ  ،ساهم في ارساء نظام سیاسي راسخ ومستقر�نها. وهذا ما عالمنبثقة 
االنتخا�ات ونزاهتها الى حّد �عید على قدرة الدولة على معالجة النزاعات االنتخابیة �شكل عادل 

  وفّعال.
طار قانوني مالئم، یراعي إ ، مما �ستتبع تأمینا یدخل دور العدالة االنتخابیةهن

خصوصیات النزاعات االنتخابیة و�ؤّمن الحما�ة القضائیة الشاملة في مجمل مراحل العملیة 
وسهلة المنال  واضحةً  جرائیةً �و  االنتخابیة. �ما �فترض ان یوّفر هذا االطار أحكامًا قانونیةً 

للمخالفات  لتصحیح األخطاء ووضع حدّ  ف المعنّیة من مراجعة الهیئات المختصةتمّكن االطرا
یلعب القضاء الجزائي دورًا  فضًال عن ذلك،التي قد تتخلل العملیة االنتخابیة �مهل قصیرة. 

 لعملیة االنتخابیة �شكل فعلي وفّعال.ا التي قد ترافقفي معاقبة مقترفي الجرائم  هاماً 
اال ان النزاعات االنتخابیة، ولو شابهت النزاعات القضائیة األخرى في العدید من 
مالمحها، تتمّیز عنها من حیث الغا�ة التي تهدف الیها. فاالنتخا�ات النیابیة سیاسیة �طبیعتها، 
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لدى النظر في صحة االنتخا�ات، عدم الفصل بین الشق  ،مما �حتم على القاضي االنتخابي
تقني لهذا النزاع وطا�عه السیاسي. لذا فانه �سعى الى التوفیق بین ضرورة تحقیق القانوني ال

العدالة واستقرار العملیة االنتخابیة، مراعیًا الغا�ة األساسیة من االنتخا�ات، وهي التعبیر 
الصحیح عن ارادة الشعب في اختیار ممثلیه عبر االقتراع.  �ما تتمیز المراجعة اآلیلة الى 

االنتخا�ات عن سائر النزاعات القضائیة �خصوصیتها، اذ أنها ال تهدف الى  البت �صحة
تحقیق التوازن بین مصالح خاصة �المتخاصمین �ما هي الحال في الدعاوى النزاعیة العاد�ة، 
بل الى تحقق القاضي االنتخابي من صدقیة االنتخا�ات ونزاهاتها. وهذا ما أكده المجلس 

 هاده المستقر.الدستوري اللبناني في اجت
 االجتماعیةقد تختلف أنظمة العدالة االنتخابیة من بلد الى آخر �حسب المعطیات 

دول. والثقافیة والسیاسیة الخاصة �كل دولة، �حیث ال �مكن ا�جاد نظام "مثالي" یناسب جمیع ال
ففي  .یةتختلف �التالي الجهة التي تتولى النظر في هذه النزاعات الناشئة عن العملیة االنتخابو 

ولى )، �بر�طانیا مثًال، تتcommon lawالبلدان التي تتبع النظام القانوني االنكلوساكسوني (
ل المحاكم العاد�ة النظر في تلك النزاعات، �غیرها من الدعاوى. وفي المقابل، قد تعتمد دو 

ة، تخابیأخرى على محاكم خاصة ُتنشأ �شكل مؤقت او دائم لغا�ة البت حصر�اً في النزاعات االن
ا غیرهو  االوروغواي والتشیلي،المكسیك و عدد من بلدان أمیر�ا الالتینیة، �كما هي الحال في 

 . جنو�ي افر�قیاك
ّما في لبنان، فقد تّم اعتماد نظام مختلط لحّل النزاعات االنتخابیة النیابیة، على غرار أ

النظام بتعّدد المراجع هذا تمیز النظام المعتمد في فرنسا، مما �مّیزه عن النموذجین السا�قین. و�
عاد�ًة �انت ام  -المعنیة �النزاعات االنتخابیة �حیث تتوزع الصالحیات بین هیئاٍت قضائیة

وهیئاٍت ادار�ة، �حسب نطاق اختصاص �ل منها. و�ساهم تعدد المراجع المختصة   -خاصة
عالة في العدید من مراحل في توفیر الحما�ة القضائیة الففي لبنان في حل النزاعات االنتخابیة 

في الصالحیات في �عض سلبي العملیة االنتخابیة. اال ان هذه التعدد�ة قد تؤدي الى تعارض 
�ما  ، �حیث تعلن �ل من الجهات المعنیة عن عدم اختصاصها للنظر في مسألة ما.االحیان

تعدیل النظام االنتخابي من األكثري الى النسبي، مع وجوب انتظام المرشحین ضمن لوائح  أن
الصادر في  ٤٤، �موجب القانون االنتخابي الجدید رقم ١من لون واحد �شكل الزامي

                                                           
 من القانون االنتخابي الجدید  ٥٢تلغى طلبات المرشحین الذین لم ینتظموا في لوائح وفقًا لنص المادة .  ١

 .٤٤/٢٠١٧رقم 



27      نزاعات االنتخابیةال
 

 

غموض في �عض من  هتخلل ، مع ما٢")٤٤/٢٠١٧(في ما �عد "القانون  ١٧/٦/٢٠١٧
علمًا . ام اجتهادات وتفسیرات تطال مسائل انتخابیة شتىسوف �فتح الباب واسعًا أمأحكامه، 

ان القانون الجدید عزز دور هیئة االشراف على االنتخا�ات (والتي �انت تحمل سا�قًا تسمیة 
"هیئة االشراف على الحملة االنتخابیة") من جوانب عدة وحّولها الى هیئة دائمة. وقد وسع 

ذات الطا�ع القمعي او القضائي التي لم تكن  دائرة مهامها �أن زودها ببعض الصالحیات
الذي أنشأها ألول مرة. فأعطاها  ٢٥/٢٠٠٨تتمتع بها في ظل قانون االنتخاب السابق رقم 

صالحیة البت �صحة البیان الحسابي النهائي الشامل المقدم من المرشحین، وأضاف الى 
لمتعلقة �استطالعات الرأي. �ما صالحیاتها امكانیة اتخاذ تدابیر رادعة �حق منتهكي االحكام ا

في الهیئة النهائي نشر تقر�ر منح الهیئة دورًا في التثقیف االنتخابي وارشاد الناخبین، وأوجب 
  .، مما �عزز الشفافیة من خالل اتاحة االطالع على أعمالها من قبل العامةالجر�دة الرسمیة

ة �االجمال الممارسات الحسنیتبین اذن ان نظام العدالة االنتخابیة في لبنان یراعي 
هناك  لناحیة امكانیة االحتكام الى العدالة االنتخابیة، والضمانات االجرائیة االخرى. اال أن

ثغرات عدیدة ما زالت تتخلل القانون االنتخابي الجدید، ونواقص أخرى تعترض ضبط فوضى 
لرقا�ة تخابي. مما �حد من االمال التي تسود االنتخا�ات النیابیة، وضبط االعالم واالعالن االن

ف على العملیة االنتخابیة، و�خاصة تلك التي �مارسها �ل من المجلس الدستوري وهیئة االشرا
 . على االنتخا�ات، �ل في نطاق اختصاصه

صورة شاملة مجمل المراجع المعنیة و�عرض في ما �عد ستسوف نمما تقدم، نطالقًا إ
نتخابیة )، ثم نتناول النزاعات االالفصل االولفي لبنان ( النزاعات االنتخابیة النیابیةتسو�ة ب

قتراع المرحلة التمهید�ة لالنتخا�ات وفي یوم االحسب التسلسل الزمني للعملیة االنتخابیة، في 
في  اولنتن)، و الفصل الثالث)، والنزاعات االنتخابیة �عد اعالن النتائج (الفصل الثاني(اوًال 

ّم ث)، الفصل الرا�ع(ة المتعلقة �االنتخا�ات والمرتكبة �معرضها الجرائم الجنائیفصل مستقل 
لیة الممارسات الدو نقوم �محاولة تقییم لنظام تسو�ة النزاعات االنتخابیة في لبنان على ضوء 

 ).الفصل السادس�عض المقترحات (الى طرح أخیرًا  لننتهي)، الفصل الخامسالفضلى (
 

                                                           
، المنشور في الجر�دة الرسمیة رقم ١٧/٦/٢٠١٧تار�خ  ٤٤قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الجدید رقم . ٢

 .١٧/٦/٢٠١٧تار�خ  ٢٧
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 الفصل األول

 یةالمراجع المختصة بتسو�ة النزاعات االنتخابیة النیابة شاملة عن لمح
 

 
 

�عتمد نظام العدالة االنتخابیة في لبنان على تعدد�ة المراجع المولجة بتسو�ة النزاعات 
الناشئة عن االنتخا�ات النیابیة. فتتوزع هذه الصالحیات على نوعین من المراجع: الهیئات 

س شورى الدولة) من جهة، والهیئات االدار�ة ذات القضائیة (وهما المجلس الدستوري ومجل
الصفة القضائیة او التنظیمیة والرقابیة (لجان القید وهیئة االشراف على االنتخا�ات)، من جهة 
أخرى. �ما یلعب القضاء الجزائي دورًا هامًا في مواكبة العملیة االنتخابیة في �افة مراحلها في 

ا�ات. �التالي، �مكننا التمییز بین مختلف هذه المراجع �حسب ما یتعلق �الجرائم المتصلة �االنتخ
االختصاص النوعي والوظیفي لكل منها، �حیث یتولى المجلس الدستوري النظر في صحة 
وصدقیة االنتخاب �عد اعالن النتائج �قاضي انتخاب �امتیاز، و�نظر مجلس شورى الدولة 

المراجع 
المختصة  في
النزاعات 
االنتخابیة 

النیابیة

الھیئات 
االداریة

لجان القید
االبتدائیة (

)والعلیا

ھیئة االشراف
على 

االنتخابات

المراجع 
القضائیة

مجلس شورى 
الدولة

المجلس 
الدستوري
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طا�ع االنتخابي الممهدة لالنتخا�ات. بینما كقاضي اداري في جزء من األعمال االدار�ة ذات ال
تبت الهیئات االدار�ة ذات الصفة القضائیة او الرقابیة �مسائل معینة تختص بها، في مراحل 
معّینة من العملیة االنتخابیة. أما القاضي الجزائي فیواكب العملیة االنتخابیة �موازاة الهیئات 

الجرائم الناتجة عن العملیة االنتخابیة او تلك االخرى التي استعرضناها، و�ختص �النظر في 
توز�ع الصالحیات بین مختلف هذه المراجع �حسب المراحل  و�اإلمكانالتي تقترف �مناسبتها. 

 إلعالنالتي ینشأ فیها النزاع (المرحلة التمهید�ة لالنتخا�ات، یوم االقتراع، المرحلة الالحقة 
صة �حسب النتیجة التي ترمي الیها المراجعة او النتائج). �ما �مكن تقسیم المراجع المخت

الشكوى (تصحیحیة تتناول القرار او االجراء المطعون فیه ام عقابیة �حیث تطال الشخص 
 .المعنوي او الطبیعي مرتكب الفعل المشكو منه)

بناء علیه، سوف نعرض في ما یلي لمحة سر�عة عن المراجع المولجة تسو�ة 
یابیة حسب اختصاصها النوعي، فنتعرف على دور المرجعین األساسیین النزاعات االنتخابیة الن

)، Iفي النزاعات االنتخابیة النیابیة في لبنان، وهما المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة (
ثم ننتقل الى تعر�ف الهیئات االدار�ة ذات الصفة القضائیة والرقابیة التي تتولى أمر البت 

الممهدة لالنتخا�ات والى دور القضاء الجزائي في مواكبة �افة �مسائل محددة في المرحلة 
 .)IIمراحل العملیة االنتخابیة (

 

 المرجعان األساسیان في النزاعات النیابیة: . ١
 المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة

 
�عتبر المجلس الدستوري اللبناني القاضي االنتخابي �امتیاز للنظر في النزاعات 

لنیابیة في المرحلة التي تلي إعالن النتائج االنتخابیة. اال ان المجلس الدستوري ال االنتخابیة ا
ینفرد في حل النزاعات الناتجة عن االنتخا�ات النیابیة، أذ یبقى دوره محصورًا �النظر في 
صحة االنتخاب المطعون فیه وصدقیته في المرحلة التي تلي اعالن النتائج. أما مجلس شورى 

و المحكمة االدار�ة العلیا في لبنان، فیلعب الى جانب المجلس الدستوري دوراً أساسیًا الدولة، وه
 .النیابیة االنتخابیةفي المرحلة التمهید�ة التي تسبق العملیة 
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ول تجهت العدید من الدا :المجلس الدستوري: قاضي االنتخا�ات النیابیة �امتیاز
ت المجالس والمحاكم الدستور�ة صالحیة البت �النزاعامنذ أوساط القرن العشر�ن، الى تكلیف 

حة االنتخابیة النیابیة والرئاسیة. وقد اعتمد لبنان هذا المنحى، فأولى صالحیة النظر في ص
، ١٩٩٠االنتخا�ات النیابیة والرئاسیة الى المجلس الدستوري، �موجب التعدیل الدستوري عام 

 ، �عد١٩٧٨أة الجمهور�ة الخامسة، واسبانیا عام مع نش ١٩٥٨على غرار ما فعلته فرنسا عام 
 وسوف نعرض تباعا لمحة سر�عة عن نشأة المجلس .ما جرى إقرار و�دراج الحقوق المدنیة فیها

 .٢٠٠٩الدستوري ومساره لغا�ة االنتخا�ات النیابیة لعام 
أحد أهّم  ١٩٩٠شّكل إنشاء المجلس الدستوري عام  نشأة المجلس الدستوري:

التعدیالت التي طالت الدستور اللبناني في المرحلة االنتقالیة التي َعِرَفها لبنان �عد اتفاق 
و�عد طّي صفحة الحرب السوداء التي دامت فترة خمسة عشر سنة والتي  ١٩٨٩الطائف عام 

علقت فیها االنتخا�ات النیابیة والبلد�ة زهاء عشر�ن سنة. وقد عّرف القانون المجلس الدستوري 
. واعُتبر انشاؤه في حینه خطوًة رائدًة رّحب بها ٣أنه هیئة دستور�ة مستقلة ذات صفة قضائیة�

المواطنون، والقانونیون منهم �شكل خاص، نظرًا ألهمیة دوره في تصحیح المسار االنتخابي 
من خالل الرقا�ة التي �جر�ها على صحة االنتخا�ات النیابیة والرئاسیة ونزاهتها، الى جانب 

مه االخرى التي ال تقّل أهمیة عن االولى، وهي رقا�ة دستور�ة القوانین.  و�ان من الضروري مها
إجراء انتخا�ات في تلك الفترة االنتقالیة، �عد ان �انت تمدد وال�ات �ل من مجلس النواب 

 . ١٩٧٢والمجالس البلد�ة واالختیار�ة �شكل متتالي خالل الحرب، والجاري انتخابها في العام 
، توّلى المجلس الدستوري أمر البت في ١٩٩٤ُبدء ممارسته لمهامه في العام منذ 

الطعون االنتخابیة النیابیة، على غرار نظیره المجلس الدستوري الفرنسي. وتجدر االشارة الى 
، �ان المجلس النیابي عینه مولجًا �البت في ٢١/٩/١٩٩٠انه، قبل التعدیل الدستوري تار�خ 

ائه. فكان الخصم والحكم في آٍن سواء، ما �ان �شكل تعارضًا مع المبادئ صحة انتخاب أعض
الد�مقراطیة المرتكزة على مبدأ فصل السلطات. وقد صدر عن المجلس الدستوري في لبنان 

                                                           
) على ما یلي: ٢٥٠/١٩٩٣الفقرة الثانیة من المادة االولى من قانون انشاء المجلس الدستوري (القانون نصت . ٣

"المجلس الدستوري هیئة دستور�ة مستقلة ذات صفة قضائیة"، �ما نصت المادة االولى من نظام المجلس 
تقلة ذات صفة قضائیة تتولى ) على ان "المجلس الدستوري هیئة دستور�ة مس٢٤٣/٢٠٠٠الدستوري (القانون رقم 

 مراقبة دستور�ة القوانین والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن االنتخا�ات الرئاسیة والنیابیة".
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) قرار متعلق �الطعون االنتخابیة، ٦٣منذ نشأته ولغا�ة تار�خ نشر هذه الدراسة ثالثة وستون (
. ومن الالفت اّنه لم ُ�طرح لتار�خه ٢٠٠٩االنتخا�ات النیابیة لعام  آخرها الطعون الناتجة عن

اال انه،  أمام هذه الهیئة ايُّ طعٍن �صحة انتخاب رئیس الجمهور�ة او رئیس مجلس النواب.
و�ن اعتبر المجلس الدستوري قاضي االنتخا�ات النیابیة �امتیاز، یبقى اختصاصه استثنائیًا 

�ما تنحصر في صحة االنتخا�ات النیابیة اال �عد اعالن النتائج. �فعل انه ال ینعقد للنظر 
رقابته �الحالة المعروضة علیه و�نظر في �ل طعن �حسب ظروفه وخصوصیته. فهو ال �حكم 
على العملیة االنتخابیة برّمتها، بل في صحة وصدقیة االنتخاب المطعون �ه، �حیث تنحصر 

 .ذا ما عّرف عنه المجلس �مبدأ ثنائیة المحاكمةمفاعیل قراره �الفر�قین المتخاصمین. وه
 

لمحة عن مسار المجلس الدستوري منذ نشأته ولغا�ة االنتخا�ات  النیابیة لدورة 
ساهم اجتهاد المجلس الدستوري في تدعیم القانون االنتخابي وتكر�س المبادئ  :٢٠٠٩

. وقد ٤مبدأ دور�ة االنتخا�اتو  االنتخابیة ذات القیمة الدستور�ة �مبدأ المساواة بین المرشحین
أرسى المجلس من خالل اجتهاده القواعد والمبادئ التي تحكم المراجعة الرامیة الى ا�طال 
انتخاب نائب فائز. اال ان المجلس الدستوري �مارس رقابَته، �صفته قضاء انتخابي، �حذر 

ر في الطعون االنتخابیة. ودرا�ة خشیًة من ان �مّس القرار الدستوري �ارادة الناخبین عندما ینظ
)، self restraintوهو یتبع نهجاً واقعیاً ومتحفظاً في النزاعات االنتخابیة (ما �سّمى �االنكلیز�ة 

�حیث ال ینظر الى المخالفات المشكو منها �عین مجردة، بل بـ"دقة متناهیة وحذر شدید" �ما 
مرده الى ان القاضي االنتخابي �قّیم ورد عنه حرفیًا لدى �حثه في مسائل متعلقة �الرشوة. وهذا 

االفعال المشكو منها والمخالفات المدلى بها و�كّیفها قیاساً على جسامتها وخطورتها وعلى مدى 
تأثیرها في ارادة الناخبین، و�نظر الیها من خالل الظروف التي واكبت �ل انتخاب �انفراد. وقد 

مه أطارًا ضّیقا ومحدودًا الختصاصه في أّكد المجلس الدستوري على هذا الدور من خالل رس
فیعتمد معاییرًا عملیة و�راغماتیة لالنتهاء إما الى ا�طال نیا�ة ما او  عدد وفیر من القرارات.

على العكس، الى رد مراجعة الطعن. و�أخذ �فارق االصوات �معیار حاسم �حیث �قرر عدم 
بین المرشح الخاسر والنائب التوسع في التحقیق في حال وجود فارق �بیر في االصوات 

المطعون في انتخا�ه. و�شترط ان �كون للمخالفات واالفعال المشكو منها تأثیرًا حاسمًا على 
نتائج االنتخا�ات، او ان تكون على درجة من الخطورة واالتساع والجسامة �حیث تشكل تشو�ها 

                                                           
 یراجع في نها�ة الدراسة النافذة التي تحتوي "المبادئ االنتخابیة". . ٤
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�حكم على العملیة االنتخابیة  الرادة الناخبین. �ما اّنه �عتمد مبدأ ثنائیة المراجعة، �حیث ال
برّمتها بل �حصر رقابته �الحالة المعروضة علیه و�نظر في �ل طعن �حسب ظروفه 
وخصوصیته. و�نجلى نهج المجلس الدستوري "المتحّفظ" أ�ضًا من خالل النتیجة التي تؤدي 

ات التي آلت لتار�خه الیها الطعون اذ اّنه نادرًا ما ینتهي القرار الى ا�طال االنتخاب. فعدد القرار 
 ٥قرار) �فوق �كثیر عدد القرارات التي أ�طلت االنتخاب ( ٥٥الى رد الطعون االنتخابیة (

قرارات)، خاصة في المرحلة االخیرة حیث لم یرد قرار ا�طال واحد في المراجعات المقدمة تبعًا 
لشدید حیال مراجعة). علمًا ان هذا التحفظ ا ١٩( ٢٠٠٩مراجعة) و ١١( ٢٠٠٥النتخا�ات 

طلب ا�طال النیا�ات المطعون في صحتها �ان محّل انتقادات من �عض المتخصصین في 
 .٥الشؤون االنتخابیة

وسوف یتم البحث تفصیًال في �یفیة تسو�ة النزاعات االنتخابیة من قبل المجلس 
 الدستوري في المرحلة التي تلي إعالن النتائج في الفصل الثالث من هذه الدراسة.

 
ة إضاف مجلس شورى الدولة: قاضي االنتخا�ات النیابیة في المرحلة التمهید�ة:

الى �ونه المرجع المختص للنظر في النزاعات الناتجة عن انتخا�ات المجالس البلد�ة 
واالختیار�ة، یلعب مجلس شورى الدولة دورًا هامًا الى جانب المجلس الدستوري في تسو�ة 

ارات ات النیابیة. فتعود له صالحیة النظر في صحة األعمال والقر النزاعات المتعلقة �االنتخا�
الصادرة عن االدارة المنّظمة لالنتخا�ات او الهیئات االدار�ة المختصة، وذلك في محطات 

لصفة اعدیدة من المرحلة التمهید�ة لالنتخا�ات. علمًا ان تلك االعمال والقرارات قد �كون لها 
س الحاالت، مما �جعلها في �ال الحالتین قابلة للطعن أمام مجلاالدار�ة او القضائیة �حسب 

حدود �شورى الدولة �صفته المحكمة االدار�ة العلیا في لبنان. اال ان مجلس شورى الدولة یلتزم 
اختصاصه �حیث ال یتعّدى على صالحیات المجلس الدستوري �صفته قاض انتخابي ذات 

 . نیابیةاختصاص شامل في النزاعات االنتخابیة ال

                                                           
شاذة جدًا، �ان ضرور�ًا بهدف و�هذا الخصوص، یرى الد�تور وسیم منصوري "أن معاقبة �عض المخالفات ال. ٥

ارسال رسالة قو�ة لمختلف التیارات السیاسیة تقضي أن للمخالفات حدود، وحدودها هي المجلس الدستوري"، آمًال 
�أن "یتطور اجتهاد المجلس الدستوري لیصل الى معاقبة �ل مخالفة و�لزام المرشحین االلتزام بها" . ( وسیم 

 البت �الطعون المتعلقة �االنتخا�ات النیابیة أو قاضي األفراد؟"). منصوري، "المجلس الدستور قاضي
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ینحصر اختصاص مجلس شورى الدولة �النظر في القرارات االدار�ة من ناحیة أولى، 
كقرارات رفض طلبات الترشیح واالعمال التحضیر�ة التي أواله القانون صراحًة أمر البت بها (

)، او تلك التي �عتبرها مجلس شورى الدولة أعماًال منفصلًة او رفض تسجیل الالئحة االنتخابیة
العملیة االنتخابیة (وقد أعلن عن اختصاصه للنظر �مرسوم دعوة الهیئة الناخبة في اجتهاد  عن

، �عد أن �ان یرفض سا�قًا البت بهذا المرسوم). �ما ینظر المجلس في طلبات ٦حدیث له
التعو�ض الناشئة عن العملیة االنتخابیة والتي ال تدخل في اختصاص المجلس الدستوري. 

بر مجلس شورى الدولة ان قرارات قبول تصار�ح الترشیح وتلك المتعلقة وعلى العكس، اعت
 rattachables�اعالن فوز المرشحین �التز�یة تشكل اعماًال متصلة �العملیة االنتخابیة (

Actesو�التالي أعلن عن عدم اختصاصه للنظر بها (. 
قرارات �شكل مجلس شورى الدولة المرجع الصالح للطعن في من ناحیة ثانیة، 

یما �ختص فالهیئات االدار�ة ذات الصفة القضائیة او الرقابیة، ال سیما قرارات لجان القید العلیا 
لى عبتصحیح القوائم االنتخابیة (كمرجع نقض لقراراتها) والقرارات الصادرة عن هیئة اإلشراف 

وفي مهل  االنتخا�ات (كمرجع استئنافي). مما یؤمن حق مراجعة القضاء في �ال الحالتین،
 .قصیرة جداً 

وقد ساهم مجلس شورى الدولة في اغناء االجتهاد االنتخابي، �ما مّهد الطر�ق أمام 
المجلس الدستوري عبر اجتهاد وفیر في مجال االنتخا�ات، خاصة المحلیة منها (انتخا�ات 

یة. تخابالمجالس البلد�ة واالختیار�ة)، حیث له االختصاص الشامل في �افة مراحل العملیة االن
ات وهو على غرار المجلس الدستوري، یلتزم �المهل القصیرة المحددة في القانون للبت �النزاع

�ة االنتخابیة المناطة �ه، مما �ساهم في ُحسن سیر العملیة االنتخابیة في مرحلتها التمهید
 .ةتخابیالسا�قة لالنتخا�ات، متماشیًا بذلك مع الممارسات الدولیة الفضلى في النزاعات االن

فیما یلي، �عد ان عرضنا لمحة شاملة عن المرجعین القضائیین  سوف نتناول
ضائیة او األساسیین اللذین یتولیان تسو�ة النزاعات االنتخابیة، الهیئات االدار�ة ذات الصفة الق

ت في محطا الرقابیة والتنظیمیة، والتي تلعب دوراً هاماً في تسو�ة الخالفات المتعلقة �االنتخا�ات
 .معینة من المرحلة الممهدة لالنتخا�ات، �ما ودور القاضي الجزائي في مواكبة االنتخا�ات

                                                           
 مراد/الدولة اللبنانیة (غیر منشور).- ٧/٨/٢٠١٣تار�خ  ٧١٨قرار مجلس شورى الدولة رقم . ٦



 میراي نجم شكرهللا      ٣٤

 
 

ور الهیئات االدار�ة والقضاء الجزائي . د٢  
 في محطات معینة من العملیة االنتخابیة 

 
تتولى وزارة الداخلیة والبلد�ات في لبنان إدارة العملیة االنتخابیة، سواًء �انت محلیة 

نیابیة. وقد أوجد قانون االنتخا�ات هیئات ادار�ة، �لجان القید وهیئة االشراف على ام 
االنتخا�ات، تشارك الوزارة في تنظیم العملیة االنتخابیة في المرحلة التحضیر�ة لالنتخا�ات 
و�التنسیق معها. وهذه الهیئات هي �طبیعتها إدار�ة مستقلة عن القضاء العدلي واالداري، انما 

�صالحیات قضائیة، تصحیحیة او رادعة محدودة ومحصورة �أعمال معینة من العملیة  تتمتع
االنتخابیة، تمّكنها من ان تساهم في تسو�ة النزاعات االنتخابیة في محطات معّینة من العملیة 
االنتخابیة. وهي مختلطة من حیث تكو�نها �حیث یرأسها قاٍض عامل، و�عّین �اقي االعضاء، 

خارج السلك القضائي. فضًال عن ذلك، یلعب القاضي الجزائي دورًا هامًا في  او �عضهم، من
 :مواكبة االنتخا�ات سوف نعرضه في ما یلي

تلعب لجان القید في لبنان دورًا مزدوجًا، �حیث خّولها قانون االنتخاب لجان القید: 
ید�ة لالنتخا�ات، نوعین من المهام: فهي تتولى تصحیح القوائم االنتخابیة في المرحلة التمه

 كما تقوم �عملیة فرز األصوات التي تتلقاها من أقالم االقتراع وجمعها في نها�ة عملیة االقتراع.
تنشأ في �ل دائرة انتخابیة لجنة قید ابتدائیة أو أكثر، تا�عة لوزارة الداخلیة والبلد�ات. تتألف 
كل لجنة قید من قاض عدلي او اداري عامل یرأسها، ومن عضو�ن آخر�ن، أحدهما من 
رؤساء أو أعضاء مجالس البلد�ات في الدائرة االنتخابیة، والثاني من موظفي دائرة األحوال 

تنشأ في �ل دائرة انتخابیة لجنة قید ). �ما ٤٤/٢٠١٧من القانون رقم  ٣٦(المادة  الشخصیة
علیا لمدة دورة انتخابیة واحدة. وتتألف �ل لجنة قید علیا من رئیس (رئیس غرفة او مستشار 
لدى محكمة التمییز أو رئیس غرفة استئناف او او رئیس غرفة او مستشار في مجلس شورى 

، أحدهما قاض عدلي او اداري عامل، واآلخر من مفتشي التفتیش الدولة)، ومن عضو�ن
الى مقرر �كون رئیس دائرة النفوس أو رئیس قسم أو موظف في المدیر�ة  �اإلضافةالمر�زي، 

 .العامة لألحوال الشخصیة
وتكون تتولى لجان القید االبتدائیة النظر في طلبات تصحیح القوائم االنتخابیة سنو�ًا. 

قابلة لالستئناف أمام لجنة القید العلیا المختصة، ضمن مهلة ثالثة  �شأنها صادرةالقرارات ال
 أ�ام من تبّلغها، �موجب استدعاء �عفى من أي رسم. �ما �عفى المستأنف من تو�یل محام.
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صنادیق االقتراع فور إقفال األقالم  وللجان القید دور آخر تمارسه یوم االقتراع، اذ انها تتلقى
وتقوم �التدقیق �المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات المناسبة �شأنها. ثم تقوم �عملیة  ،االقتراع

فرز األصوات وجمعها وتنظیم الجدول العام �النتیجة التي نالتها �ل الئحة وتلك العائدة الى 
 .كل مرشح، وترفعها إلى رؤساء لجان القید العلیا المختصة في الدائرة الكبرى 

عاد�ة. لعلیا، فلها صالحیات مواز�ة لتلك التي تتمتع بها لجان القید الأما لجان القید ا
بتصحیح  و�التالي، إضافة الى �ونها مرجعًا استئنافیًا لقرارات لجان القید االبتدائیة المتعلقة
ها من قبل القوائم االنتخابیة �ما ذ�رناه آنفًا، فهي تتلقى محاضر نتائج االنتخا�ات المرفوعة إلی

ها. وتقوم جان في الدائرة االنتخابیة مع المستندات العائدة لها وجداول النتائج الملحقة بتلك الل
ودها لجنة القید العلیا �التدقیق بها و�عود لها تصحیح األخطاء الماد�ة والحسابیة في حال وج

عملیة جمع األصوات وتنظیم جداول عامة  �إجراءثم تقوم  وتصحیح النتائج على ضوء ذلك.
لى ائج العائدة الى �ل من اللوائح والمرشحین المنضو�ن ضمن الالئحة، وترفعها فورًا إ�النت

لى هیئة اوز�ر الداخلیة والبلد�ات بواسطة المحافظ أو من ینتد�ه. �ما تبلغ اللجنة أعمالها �افة 
حیات صال�االشراف على االنتخا�ات. اال أّن لجان القید العلیا ال تتمتع في هذه المرحلة األخیرة 

وم یقضائیة واضحة، اذ ال �عود لها مبدئیًا ان تبت �الشكاوى واالعتراضات الواردة الیها في 
 . االقتراع

خولت لجنة القید العلیا  ٤٤/٢٠١٧من القانون رقم  ٣٩من أن المادة على الرغم 
صالحیة النظر في طلبات استئناف قرارات لجان القید االبتدائیة �شكل عام، غیر انه ال یتضح 
من أحكام الفقرة االولى من تلك المادة ما اذا �انت لجنة القید العلیا مرجعًا استئنافیًا للجان 

من  ٣٧المتعلقة بنتائج االنتخا�ات. علمًا أّن المادة  �األعمالي ما �ختص القید االبتدائیة ف
ذ�رت �شكل صر�ح في فقرتها االولى أن القرارات الصادرة عن لجان  ٤٤/٢٠١٧ القانون رقم

القید االبتدائیة تكون قابلة لالستئناف أمام لجان القید العلیا، بینما لم تلحظ ذلك �النسبة الى 
عینها. وتجدر االشارة هنا  ٣٧الواردة في الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة  أعمالها االخرى 

�ان أقر، على ضوء القوانین االنتخابیة السا�قة، �أنه ال �عود للجان  الدستوري الى ان المجلس 
ا ما القید العلیا مبدئیًا إعادة النظر �قرارات اللجان االبتدائیة في المرحلة التي تلي االقتراع (وهذ

 ٧من الفصل الثاني). IVسوف نعود الیه في القسم 

                                                           
الى ذلك، وتفسیرًا  و�اإلضافة، حیث جاء: "٤/١١/٢٠٠٢تار�خ  ٥/٢٠٠٢یراجع قرار المجلس الدستوري رقم . ٧

الفقرة "أ" قد أناطت صراحة بلجان القید العلیا النظر في طلبات استئناف  ٢٤، یرى المجلس ان المادة لنیة المشترع
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بتنظیم الحملة  االنتخا�اتتقوم هیئة اإلشراف على  هیئة االشراف على االنتخا�ات:
واإلشراف علیها، فتنصب رقابتها �شكل رئیسي على تقید اللوائح والمرشحین ووسائل  االنتخابیة

االعالن واإلعالم على اختالفها �القوانین واألنظمة التي ترعى المنافسة االنتخابیة. وتمارس 
الهیئة رقا�ًة على اإلنفاق االنتخابي �غا�ة ضبطه، فتستلم البیانات الحسابیة الشهر�ة من مدقق 

، �ما والبیانات الحسابیة الشاملة العائدة الى �ل من المرشحین والتي تقّدم الى ٨ا�اتالحس
الهیئة خالل مهلة ثالثین یوم من تار�خ اعالن النتائج، وتدّقق بها وتبّت �صحتها. �ما تقوم 
بتنظیم الدعا�ة واالعالم االنتخابیین، وتراقب التوازن في الظهور االعالمي وعملیات استطالع 

 . رأي وااللتزام �فترة الصمت االنتخابيال
الهیئة ببعض الصالحیات ذات الصفة الرادعة �حیث �حق لها اتخاذ �عض تتمتع 

القرارات القمعیة �شأن االعالن االنتخابي �ما و�حق وسائل االعالم ومؤسسات استطالع 
بیین قبین االنتخادائرة رقابتها لتشمل المرا ٤٤/٢٠١٧الرأي. وقد وسع القانون االنتخابي رقم 

تعز�ز و المحلیین والدولیین. �ما أو�لت الیها مهام نشر الثقافة االنتخابیة و�رشاد الناخبین  –
راف الممارسة الد�مقراطیة �الوسائل المتاحة �افة. وسوف نتناول في ما یلي نشأة أول هیئة اش

و�ات التي واجهتها ، والصع٢٥/٢٠٠٨ على الحملة االنتخابیة في ظل القانون االنتخابي رقم
ها (أ)، �ما والتعدیالت التي طالت ٢٠٠٩في تأد�ة مهامها في دورة االنتخا�ات النیابیة عام 

ا (ب)، ومن ثم القیود التي تحّد من فاعلیته ٤٤/٢٠١٧�موجب القانون االنتخابي الجدید رقم 
 . واستقاللیتها (ث)

 
 ٢٥/٢٠٠٨قانون االنتخاب رقم نشأة هیئة االشراف على الحملة االنتخابیة في ظل أ. 

على الحملة االنتخابیة ألول مّرة  �اإلشرافتم إنشاء هیئة تقوم : والصعو�ات التي واجهتها

                                                           
قرارات لجان القید العائدة لتصحیح القوائم االنتخابیة، ولم یلحظ المشترع هذا االختصاص �النسبة الى نتائج 

 االنتخا�ات النیابیة."
على مدقق الحسا�ات المعتمد لكل من المرشحین واللوائح أن یرفع : " ٤٤/٢٠١٧من القانون رقم  ٦٣المادة . ٨

إلى الهیئة دور�ًا و�مهلة أسبوع من انقضاء �ل شهر من أشهر فترة الحملة االنتخابیة بیانًا حسابیًا شهر�ًا یبّین فیه 
العائد للحملة المقبوضات والمدفوعات وااللتزامات المالیة للشهر المنصرم و�رفق �ه �شفًا �الحساب المصرفي 

االنتخابیة صادرًا عن المصرف المعتمد، �ما علیه أن �قدم لدى انتهاء مهمته �شفًا حسابیًا وتقر�رًا �أعمال إدارته 
 إلى المرشح.
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(و�انت تحمل تسمیة "هیئة االشراف على  ٢٥/٢٠٠٨ �موجب قانون االنتخا�ات النیابیة رقم
جر�ئة مرّحبًا بها، اذ  الحملة اإلنتخابیة" في ظل ذلك القانون). واعتبر انشاؤها آنذاك خطوةً 

�عزز استحداثها الشفافیة في حقبة هامة من االنتخا�ات النیابیة، من خالل تنظیمها للحملة 
االنتخابیة والرقا�ة التي تمارسها على االنفاق االنتخابي واالعالم واالعالن االنتخابیین في تلك 

�مناسبة االنتخا�ات النیابیة عام  المرحلة الحساسة. وقد مارست الهیئة فعلیًا مهامها مرة واحدة
. و�انت آنذاك مؤقتة تنشأ �مرسوم متخذ في مجلس الوزراء ألغراض دورة انتخابیة ٢٠٠٩

واحدة معینة وتنتهي مهامها �عد مضي ستة أشهر على إتمام االنتخا�ات النیابیة العامة. اال 
رعى انشاء هیئة مماثلة لم �كن یلحظ آلیة وال مهال ت ٢٥/٢٠٠٨ أن القانون االنتخابي رقم

للدورات التالیة، مما خلق التباسًا حول الزامیة استحداثها في الدورات االنتخابیة التالیة، على 
 . ضوء أحكام القانون االنتخابي السابق

ومن الالفت أنه لم یتم تعیین هیئة اشراف على الحملة االنتخابیة لمواكبة دورتي 
، (وال حتى لالنتخا�ات الفرعیة التي ٢٠١٦و ٢٠١٠االنتخا�ات البلد�ة واالختیار�ة لعامي 

)، مما أدى عملیًا الى عدم تطبیق �عض من أحكام ٢٣/٥/٢٠١٦حصلت في جز�ن في 
واالعالن االنتخابیین  �اإلعالمالمتعلقة  ٢٥/٢٠٠٨�ات رقم الفصل السادس من قانون االنتخا

في تلك الدورات. و�ان القانون االنتخابي أولى الهیئة مهامًا تنظیمیة وصالحیة اتخاذ �عض 
القرارات الرادعة من أجل تنظیم الحملة االنتخابیة ومراقبتها. اال انه من الناحیة العملیة، �قي 

محدودًا جدًا في مجالي االنفاق االنتخابي ومراقبة  ٢٠٠٩ة لدورة دورها في االنتخا�ات النیا�
االعالم واالعالن االنتخابیین، على الرغم من االنجازات العدیدة التي حققتها، �ما یتّبین من 

 . ٩التقر�ر التي وضعته هذه الهیئة �الذات تبعًا لهذه االنتخا�ات
 

واضفاء طا�ع الد�مومة علیها  تعز�ز صالحیات هیئة االشراف على االنتخا�اتب. 
من أهم التعدیالت التي أدخلها قانون االنتخا�ات الجدید  :٤٤/٢٠١٧ �موجب القانون رقم

، عالوة على اعتماد النظام االنتخابي النسبي، اضفاء طا�ع الد�مومة على ٤٤/٢٠١٧ رقم
هیئة االشراف وتعز�ز صالحیاتها. وقد تم استحداث جهاز إداري دائم لها الستمرار�ة ومراكمة 

                                                           
 .٢٠٠٩االنتخا�ات النیابیة لدورة  -تقر�ر هیئة االشراف على الحملة االنتخابیة. ٩
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. �ما تم تعدیل طر�قة تعیین ١٠باب الموجبة للقانون العمل والخبرات لدیها، حسبما ورد في االس
اعضائها من بین ثالثة مرشحین تعینهم مختلف الهیئات والنقا�ات التي ینتمي الیها �ل من 
االعضاء، �شكل یؤمن تمثیال لتلك الهیئات و�حد من استنسابیة السلطة االجرائیة في تعیینهم. 

التمثیل الجندري بین الجنسین، على غرار  اضافة الى ذلك، نص القانون على وجوب مراعاة
 ٦٢ما فعله المشترع �النسبة الى الهیئة الوطنیة لحقوق االنسان المستحدثة �موجب القانون رقم 

أعضاء اول هیئة اشراف  ٢٠١٧أیلول  ١٤. وقد عّینت الحكومة بتار�خ ٢٧/١٠/٢٠١٦تار�خ 
. وقد وسع هذا ٤٤/٢٠١٧١١رقم  على االنتخا�ات في ظل أحكام القانون االنتخابي الجدید

المحلیین والدولیین. �ما أو�لت الیها مهام  –القانون دائرة رقابتها لتشمل المراقبین االنتخابیین 
نشر الثقافة االنتخابیة و�رشاد الناخبین وتعز�ز الممارسة الد�مقراطیة �الوسائل المتاحة �افة. 

ب بها، ال تؤمن سوى استقاللیة نسبیة اال ان جمیع هذه التعدیالت، وان �انت حمیدة ومرح
 . للهیئة، �ما انها ال تكفي وحدها لمواجهة التحد�ات التي تعترض عملها

 
لحظ التقر�ر الذي وضعته هیئة  :القیود التي تحد من فاعلیة الهیئة واستقاللیتهات. 

عدیدة التي العوائق والثغرات ال ٢٠٠٩االشراف على الحملة االنتخابیة نتیجة لدورة انتخا�ات 
. فمن الناحیة التنظیمیة أوًال، لقد واجهت الهیئة ١٢اعترضت ممارسة مهامها �شكل فاعل وفعال

�مهامها، والتي لم  صعو�ات عدة �سبب ضیق الفترة الزمنیة التي �انت متاحة أمامها للمباشرة
الفاصلة بین تار�خ تعیینها وتار�خ اجراء االنتخا�ات. و�ان على  أشهرتكن تتعدى الثالثة 

الهیئة ان تؤمن خالل تلك الفترة الوجیزة التحضیرات االدار�ة والقانونیة والتنظیمیة الضرور�ة 
اقرار هیكلیتها التنظیمیة واالدار�ة وتشكیل مختلف اللجان،  لمباشرة عملها (تأمین مقر للهیئة،

وضع  در�بهم، االستعانة �خبراء في مختلف المجاالت، وضع قواعد العمل،تأمین الموظفین وت

                                                           
انه قد " أنشأت "هیئة اإلشراف على  ٤٤/٢٠١٧الجدید رقم ورد في االسباب الموجبة للقانون االنتخابي . ١٠

االنتخا�ات" وعّززت صالحیاتها لتمارس اإلشراف �صورة مستقلة مع وز�ر الداخلیة والبلد�ات. وقد تمَّ إضافة 
ممثل عن هیئات المجتمع المدني إلى أعضاء هذه الهیئة. �ما استحدث لها جهاز إداري دائم الستمرار�ة ومراكمة 

 مل والخبرات".الع
علمًا ان الهیئة الحالیة تضم ثالث نساء من أصل أحد عشر عضو هّن: �ار�ن جعجع، سیلفانا اللقیس وواردة . ١١

 أكمرجي.
 (المذ�ور آنفًا).  ٢٠٠٩انتخا�ات  -تقر�ر لجنة االشراف على الحملة االنتخابیة. ١٢
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تأمین التجهیزات الفنیة والمكتبیة واللوجستیة، تحدید شروط  االنظمة االدار�ة والمالیة والداخلیة،
القیام �عملیات استطالع الرأي وأصولها ونشرها، تكو�ن قاعدة بیانات لوسائل االعالم 

 . وللمرشحین...)
 
احیة ضبط نفقات الحملة االنتخابیة، واجهت الهیئة عقبات عدیدة بدءًا من تحدید لن

لجمیع المرشحین نظرًا لغموض  �النسبةوعدم توحید هذه الفترة  ةاالنتخابیتار�خ بدا�ة الحملة 
. فضًال عن أن تحدید فترة وجیزة للحملة، وان �انت موحدة بین ١٣النص في هذا الخصوص

ال تفي �الغا�ة المرجوة �حیث قد تخرج أعمال رشوة وشراء أصوات جار�ة جمیع المرشحین، قد 
. و�بدو ان أحكام القانون االنتخابي الجدید ال ١٤قبیل تلك الفترة �قلیل عن دائرة رقا�ة الهیئة

في هذا الخصوص، �ما بیناه آنفًا. �ما أن  ٢٥/٢٠٠٨ تقل غموضًا عن أحكام القانون رقم
تزموا �أحكام القانون، �حیث لم �قدموا البیان الحسابي الشامل ضمن عددًا من المرشحین لم یل

مهلة الشهر القانونیة التي تلي اجراء االنتخا�ات، فضًال عن أن �عضهم امتنعوا عن تقد�مه 
قد عالج هذه الثغرة األخیرة �أن رتب نتائج عقابیة خاصة  ٤٤/٢١٠٧ بتاتًا. اال أن القانون رقم
، �فرض غرامات ١٥منه ٦٥عقو�ة العامة المنصوص علیها في المادة على هذا التخلف غیر ال

                                                           
�انت تحدد فترة الحملة  ٦/١/٢٠٠٠ تار�خ ١٧١/٢٠٠٠من قانون االنتخاب رقم  ٦٨علمًا ان المادة . ١٣

 االنتخابیة بدءًا من تار�خ دعوة الهیئات االنتخابیة حتى اجراء االنتخا�ات واعالن النتائج النهائیة.
(غسان الرحباني/میشال المر)، والذي اعتبر   ٢٥/٢٠٠٩یراجع بهذا الخصوص قرار المجلس الدستوري رقم . ١٤

�موجبه "أن المبلغ الذي دفعه المستدعى ضده للمطران جورج صلیبا ال �مكن احتسا�ه من ضمن مصار�ف 
الحملة االنتخابیة التي نّص علیها قانون االنتخاب في الفصل الخامس منه، �ون احتساب المصار�ف یبدأ، وفق 

ور، من تار�خ تقد�م الترشیح. وقد دفع المبلغ المذ�ور في الثامن عشر من شهر من القانون المذ� ٥٤المادة 
 ، أي قبل بدء احتساب مصار�ف الحملة االنتخابیة �حوالي الشهر والنصف". ٢٠٠٩شباط 

 "في الشكاوى والمالحقة الجزائیة" على ما یلي: المعنونة ٤٤/٢٠١٧من القانون رقم  ٦٥تنص المادة  ١٥
طبق علیها مخالفة أحكام هذا الفصل إلى النیا�ة العامة المختصة إذا تبین لها أن هذه المخالفة ینتحیل الهیئة  -١

 وصف الجرم الجزائي.
شهر أ�عاَقب �ل من �قدم عن قصد على ارتكاب مخالفة وفقًا ألحكام الفقرة األولى �الحبس لمدة أقصاها ستة  -٢

لك دون مائة ملیون لیرة لبنانیة أو �إحدى هاتین العقو�تین وذو�غرامة تتراوح بین خمسین ملیون لیرة لبنانیة و 
 خاصة.المساس �العقو�ات التي تتناول جرائم جزائیة منصوص علیها في قانون العقو�ات وفي القوانین الجزائیة ال

شوة الر  من هذا القانون �مثا�ة جرم ٦٢�عتبر صرف النفقات االنتخابیة المحظورة المشار إلیها في المادة  -٣
 المنصوص علیه في قانون العقو�ات.
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تأخیر على المتخلفین، وأعطى الهیئة صالحیة البت في صحة البیان الحسابي الشامل ورفضه 
في حال تجاوزه لسقف االنفاق او مخالفته للقانون. مما سوف �حد من حاالت التأخر او 

، و�ن �نا نحبذ ان یؤدي جزاء هذا االمر الى ا�طال االمتناع عن تقد�م هذه التقار�ر مستقبالً 
 . النیا�ة لفداحة هذه المخالفة

إال أن رفع سقف االنفاق االنتخابي �موجب القانون الجدید بتحدید القسم المتحرك 
، سوف �عطالن ١٦منه �خمسة آالف لیرة لبنانیة عن �ل ناخب، �ما واضافة سقف انفاق للوائح

نفاق االنتخابي. أضف الى ذلك اال�قاء على االستثناء المنصوص مفعول التشدد في ضبط اال
، من دائرة األعمال المحظورة في الفقرة االولى من تلك ٦٢) من المادة ٢علیه في الفقرة (

المادة، والتي سوف تحرم �ل من هیئة االشراف والمجلس الدستوري من امكانیة رقا�ة عدد من 
مرشحین او مؤسسات �ملكها مرشحون او أحزاب قد تشكل  التقد�مات والمساعدات المقدمة من

شراء ألصوات الناخبین او أعمال رشوة خطیرة. �ما أن عدم رفع السر�ة المصرفیة عن حسا�ات 
المرشحین �افة، وعن تلك العائدة ألزواجهم، أصولهم وفروعهم، �قف عائقًا أمام الهیئة �شكل 

حساب الحملة االنتخابیة" العائد لكل من على " رئیسي، �حیث لن یتسنى للهیئة اال االطالع
 ٢٠٠٩. علماً أنه قد جرى االنفاق االنتخابي في دورة المرشحین واللوائح دون الحسا�ات االخرى 

                                                           
ون من قان ٢١٠تطبق العقو�ات المنصوص علیها في الفقرة الثانیة أعاله على الشخص المعنوي وفقًا للمادة  -٤

 العقو�ات.
نیة أعاله تسقط �مرور الزمن الدعوى العامة والدعوى المدنیة المتعلقة �الجرائم المنصوص علیها في الفقرة الثا -٥

 ستة أشهر من تار�خ إعالن نتائج االنتخا�ات. �مهلة
م العدلیة إن قرارات المجلس الدستوري الصادرة �الطعون االنتخابیة تتمتع �قوة القضیة المحكمة الملزمة للمحاك -٦

 ".واإلدار�ة �افة ولجمیع إدارات الدولة �حیث یتقرر مصیر الشكوى والمالحقة الجزائیة على القرار المذ�ور
 المعنونة "في سقف االنفاق": ٤٤/٢٠١٧من القانون  ٦١لمادة .  ١٦

 "�حدد سقف المبلغ األقصى الذي �جوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة االنتخابیة وفقًا لما �أتي:
دائرة قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون ملیون لیرة لبنانیة، �ضاف إلیه قسم متحرك مرتبط �عدد الناخبین في ال

ي قوائم تخابیة الكبرى التي ینتخب فیها وقدره خمسة آالف لیرة لبنانیة عن �ل ناخب من الناخبین المسجلین فاالن
 الناخبین في الدائرة االنتخابیة الكبرى.

شح أما سقف االنفاق االنتخابي لالئحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون ملیون لیرة لبنانیة عن �ل مر 
 فیها.

ب لنظر بهذا السقف لدى افتتاح فترة الحملة االنتخابیة في ضوء الظروف االقتصاد�ة وذلك �موج�مكن إعادة ا
 مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناًء على اقتراح وز�ر الداخلیة والبلد�ات و�عد استطالع رأي الهیئة."
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�أغلبیته خارج اطار الرقا�ة الفعلیة للهیئة �ما ورد في تقر�رها النهائي. وأخیرًا، ان غیاب قانون 
عائقًا هامًا أمام الهیئة في ضبط المقدمات النقد�ة والعینیة ینظم مالیة األحزاب السیاسیة شكل 

المقدمة من تلك األحزاب والتكتالت السیاسیة التي تولت �لیًا او جزئیًا عملیة االنفاق عن 
 .  المرشحین

وعلى الرغم من الجهود التي أما �النسبة الى مراقبة االعالن واالعالم االنتخابیین، 
بذلتها الهیئة في هذا الخصوص، فان غالبیة وسائل االعالم لم تتقید �أحكام القانون و�قراراتها 

، حسبما ورد في تقر�ر هیئة ٢٠٠٩وتعامیمها اال جزئیًا خالل دورة االنتخا�ات النیابیة لعام 
المیة إخفاء المعلومات والبیانات الى ذلك، فقد تعّمدت معظم الوسائل االع �اإلضافةاالشراف. 

والجداول االحصائیة التي طلبت منها، والتي �جب ان تظهر فیها مجال االعالنات والدعا�ات 
 .١٧االنتخابیة التي تم بثها او نشرها والجهات السیاسیة التي استفادت منها ومّولتها

الفضائیة  في صعو�ة االمر الفلتان االعالمي المتمثل �ممارسات وسائل االعالم
خابي وسائر وسائل االعالم غیر السیاسیة، المناطقیة منها والمذهبیة ومشار�تها �النشاط االنت

 .غیر المشروع من دون ان �كون للهیئة القدرة على الحد من هذه النشاطات او منعها
الجدید أدخل �عض التعدیالت على صالحیات  ٤٤/٢٠١٧أن القانون رقم  اعلمً 

ه الجهة. فقد وّحد مفهوم وسائل االعالم واالعالن الخاضعة لرقابتها، والتي هیئة االشراف لهذ
أصبحت تشمل الوسائل االلكترونیة مهما اختلفت تقنیتها. �ما فرض عقو�ات إضافیة على 

نشك في أن تكون تلك  و�ننامنه المتعلقة �استطالعات الرأي.  ٧٩انتهاك أحكام المادة 
لهیئة على وسائل االعالم واالعالن �شكل أكثر فعالیة عما �انت التعدیالت �افیة لبسط رقا�ة ا

في الدورة السا�قة. �ما أن محكمة المطبوعات لم تردع المخالفات التي أحیلت الیها �شكل 
كاف واكتفت �فرض الغرامات المالیة �حدها االدنى على وسائل االعالم المخالفة في حین 

المخالفة عن العمل جزئیاً مدة ال تتعدى ثالثة أ�ام، �حیث وقیف وسیلة االعالم �خولها القانون ت
�شمل هذا الوقف جمیع البرامج والنشرات والمقابالت والندوات السیاسیة واالخبار�ة. وفي حال 

                                                           
خابیین"، عطا هللا غشــــــــــــام، "تجر�ة هیئة االشــــــــــــراف على الحملة االنتخابیة في مراقبة االعالم واالعالن االنت ١٧

ـــــــــــــــــــــــــوز:١١/٥/٢٠١٦ ـــــــــــــــــــــــــی ـــــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــارات ن -http://maharat ، مـــــــــــــــــــــــــوق
news.com/News/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA/136584/%D8%A

F%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A7-
%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84-

%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87%D8%A7  
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تكرار المخالفة �مكنها وقف وسیلة االعالم المخالفة عن العمل �لیًا و�قفال جمیع برامجها إقفاًال 
مما �طرح السؤال عن مدى تناسب هذه العقو�ات مع األفعال  أ�ام. تامًا لمدة أقصاها ثالثة

المشكو منها، علمًا ان مبدأ تناسب العقو�ة مع المخالفة المشكو منها في النزاعات االنتخابیة 
 . یندرج في خانة الممارسات الدولیة الفضلى التي سنتناولها في الفصل الخامس من هذه الدراسة

المجلس الدستوري حیال هذه التجاوزات لدى نظره في الطعون  أخیرًا، نأمل أن یتشدد
االنتخابیة في الدورات المقبلة، لحث وسائل االعالم وسائر األطراف المعنیة �االنتخا�ات على 
التقّید �أحكام القانون وقرارات هیئة االشراف على االنتخا�ات وتعامیمها، تماشیاً مع نیة المشترع 

من قانون االنتخا�ات النیابیة لضبط التجاوزات االعالمیة الجار�ة  الذي خصص فصًال �امالً 
 .خالل فترة الحملة االنتخابیة

 
یتداخل دور القضاء الجزائي في �ل مرحلة  دور القضاء الجزائي في االنتخا�ات:

من مراحل العملیة االنتخابیة مع دور المراجع األخرى المختصة ببت النزاعات االنتخابیة، وهو 
أساسي یهدف الى معاقبة مقترفي الجرائم المتعلقة �االنتخا�ات، وتلك المرتكبة في معرضها دور 

او أثنائها. فإضافة الى الطعون التي ترمي الى ا�طال أعمال او إجراءات إدار�ة او تصحیح 
أخطاء أو شوائب تتعلق �االنتخا�ات أمام المراجع التي ذ�رناها آنفًا، من الممكن رفع الشكاوى 

جزائیة �حق مرتكبي الجرائم االنتخابیة، الى �ل من القاضي المنفرد الجزائي او محكمة ال
المطبوعات، �لٌّ �حسب نطاق اختصاصه. لذا، لحظ القانون عقو�ات جزائیة لمقترفي الجرائم 
االنتخابیة التي قد ترد في سیاق المرحلة التمهید�ة لالنتخا�ات وفي یوم االنتخاب، �الرشوة 

وشراء االصوات، الخ. �ما تخضع المؤسسات العامة المناطة �مهام إدارة وتنظیم  والتزو�ر
االنتخا�ات، �ما فیها أعضاؤها وموظفوها، للمالحقة القضائیة في حال انتهاك القانون، في �ل 

 .من مراحل العملیة االنتخابیة
حصن القانون أعضاء هیئة االشراف على االنتخا�ات �أن منحهم مناعة ضد 

 ١٧الحقات الجزائیة التي قد تطالهم وذلك صونًا الستقاللیة الهیئة وأعضائها. نصت المادة الم
على أنه ال �جوز اقامة دعوى جزائیة على أحد أعضاء الهیئة، او  ٤٤/٢٠١٧ من القانون رقم

تتعلق �عمله في الهیئة،  ألفعالاتخاذ اي اجراء جزائي �حقه، او القبض علیه طوال مدة والیته 
ن اذن مسبق من الهیئة ذاتها. �ما ال �جوز اتخاذ أي قرار �التوقیف االحتیاطي �حق بدو 

 أعضاء الهیئة ألفعال ال تتعلق �عملهم في الهیئة، ما خال الجرم المشهود.
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صالحیة القضاء الجزائي أما �موجب قانون االنتخاب �عینه الذي نص في تنعقد 
وجب أحكام قانون العقو�ات او قانون �عض من أحكامه على عقو�ات جزائیة، و�ما �م

 .المطبوعات. وهذا ما سنتوسع في شرحه في الفصل الرا�ع من هذه الدراسة
 

--< 
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 الفصل الثاني
 النزاعات االنتخابیة خالل المرحلة التمهید�ة لالنتخا�ات 

 وفي یوم االقتراع
 

  اآلتیة:تمتد العملیة االنتخابیة على ثالث مراحل أساسیة هي 
المرحلة التمهید�ة، والتي تشمل األعمال االدار�ة التحضیر�ة لالنتخا�ات (كتحضیر  )أ

القوائم االنتخابیة وتسجیل الناخبین ودعوة الهیئات الناخبة وتقد�م طلبات الترشیح) 
 والحملة االنتخابیة، 

رز یوم االقتراع، والذي �قسم بدوره الى مرحلتین: مرحلة االقتراع أوًال، ومرحلة أعمال ف )ب
 األصوات وجمعها والتي تلي اقفال صنادیق االقتراع ثانیا. 

 والمرحلة التي تلي االقتراع واعالن النتائج.  )ج

 
في �ل من هذه المراحل المبینة أعاله أخطاء و�شكالیات تتطلب معالجة او ترد 

تصحیحًا ما. فیضطر الناخب او المرشح الى مراجعة االدارة المعنیة او الهیئة القضائیة 
مثًال  اسمه المختصة بهدف تصحیح خطأ مادي ورد في القوائم االنتخابیة، �الخطأ في �تا�ة

للقانون، أو على العكس إضافة اسم أغفل  خالفاً  القائمة في قیده جرى  شخص اسم او شطب
قیده. �ما قد �ضطر المرشح الى تقد�م اعتراض ضد قرار رفض ترشیحه مثًال او ضد قرار 
قبول ترشیح منافسه، ام شكوى ضد وسیلة اعالم لعدم مراعاتها المساواة في الظهور االعالمي 

ق للمرشح الخاسر ان �طعن في او عدم التزامها �فترة الصمت قبیل یوم االقتراع. وأخیرًا �ح
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وسوف نعرض في ما یلي مختلف النزاعات االنتخابیة  صّحة نیا�ة نائب فائز �عد إعالن النتائج.
التي ترد في المرحلة التمهید�ة لالنتخا�ات وتلك التي تعترض سیر العملیة االنتخابیة یوم 

 الثالثعلى حدة في الفصل  االقتراع، على ان نتناول تلك المتعلقة �الطعن بنتیجة االنتخاب
 . من هذه الدراسة، ثم الجرائم االنتخابیة في الفصل الرا�ع منها

 

 تصحیح القوائم االنتخابیة أمام لجان القید. ١
 

أوجب القانون على �ل ناخب أن �كون مقیدًا في قائمة الناخبین �شكل الزامي (المادة 
من القانون عینه على من  ٧المادة ). �ما اشترطت ٤٤/٢٠١٧ من قانون االنتخاب رقم ٢٤

یرغب الترشح على عضو�ة المجلس النیابي ان �كون مقّیدًا في قائمة الناخبین. عالوًة على 
الحق لكل لبناني غیر مقیم على  ٤٤/٢٠١٧من القانون رقم  ١١١ذلك، لقد أقرت المادة 

ارات أو القنصلیات أو األراضي اللبنانیة أن �مارس حق االقتراع في مراكز انتخابیة في السف
في أماكن أخرى تحددها وزارة الداخلیة و�التنسیق مع وزارة الخارجیة والمغتر�ین، شرط أن �كون 
اسمه واردًا في سجالت األحوال الشخصیة وأن ال �كون ثمة مانع قانوني �حول دون حقه في 

من القانون على �یفیة  ١١٤االقتراع عمًال �أحكام المادة الرا�عة من القانون. وقد نصت المادة 
تنظیم القوائم االنتخابیة المستقلة المتعلقة �غیر المقیمین، �حیث تقوم الدوائر المختصة في 
المدیر�ة العامة لألحوال الشخصیة �التثبت من ورود االسم في السجل وتنظم قوائم انتخابیة 

قانونیة ، �عد انتهاء المهلة مستقلة لكل سفارة أو قنصلیة �أسماء الذین ستتوافر فیهم الشروط ال
المعطاة للتسجیل (قبل العشر�ن من شهر تشر�ن الثاني من السنة التي تسبق موعد االنتخا�ات 
النیابیة، �سقط �عدها حق االقتراع في الخارج)، على أن ال �قل عدد المسجلین في المر�ز 

قتراع في محل إقامتهم ناخبًا، وتضع إشارة تحول دون إمكانهم اال ٢٠٠االنتخابي الواحد عن 
 . األصلي إضافًة إلى ذ�ر مكان التسجیل في الخارج

لذلك، فانه ال بد أن تبدأ الرقا�ة على األعمال التمهید�ة لالنتخا�ات، برقا�ة جد�ة 
وفعالة على عملیة تحضیر القوائم االنتخابیة، �حیث �شّكل أي خطأ او إهمال في هذه القوائم 

مبدأي الترشح واالنتخاب، وهما حقان أساسیان مكرسان في القانون أو تزو�ر لها انتهاكًا ل
الدولي، أضفى المجلس الدستوري على �ل منهما القیمة الدستور�ة.  �ما اّن أي خطأ أو عمل 
غش أو تزو�ر �طال تلك القوائم قد یؤثر سلبًا على صحة وسالمة االنتخا�ات. لذا، فقد نّص 



 میراي نجم شكرهللا      ٤٦

 
 

تنقیحها �شكل دوري (سنو�ًا). وأحاط المشترع عملیة تحضیر القانون على إعادة النظر فیها و 
 . القوائم االنتخابیة �الشفافیة الكاملة، فأوجب دعوة الناخبین لالطالع علیها على مرحلتین

ترسل المدیر�ة العامة لألحوال الشخصیة قبل األول من شباط نسخًا ، اولىفي مرحلة 
تار�ن ومراكز المحافظات واألقضیة بهدف نشرها عن القوائم االنتخابیة الى البلد�ات والمخ
وفي مرحلة ثانیة، . )٤٤/٢٠١٧من القانون رقم  ٣٢وتعمیمها، تسهیًال للتنقیح النهائي (المادة 

آذار عن جهوز  ١٠تعلن وزارة الداخلیة والبلد�ات عبر وسائل االعالم، بین األول من شباط و
طالع علیها. ولهذه الغا�ة، �صار الى نشرها على القوائم االنتخابیة، وتدعو الناخبین الى اال

صفحات �ل من وزارة الداخلیة والبلد�ات ووزارة الخارجیة والمغتر�ین على شبكتهما االلكترونیة 
)Website(وقد أوجد القانون سبالً لتصحیح االخطاء والشوائب التي قد تعتري تلك القوائم، ١٨ .

یرمي إلى تصحیح أي خلل یتعلق �ه في القوائم الحق لكل ذي مصلحة �التقدم �طلب  فأعطى
االنتخابیة أمام لجان القید. �ما �حق لكل ناخب مقید في إحدى القوائم االنتخابیة أن �طلب 
من لجنة القید المختصة شطب أو إضافة اسم أي شخص جرى قیده أو أغفل قیده في القائمة 

اللبناني العقو�ات المناسبة �حق مقترفي  ذاتها خالفًا للقانون. عالوًة على ذلك، أوقع المشترع
  .أعمال الغش والتزو�ر في هذه المرحلة التمهید�ة (نعرضها في الفصل الرا�ع من الدراسة)

 وسوف نفصل فیما �عد مراحل إعداد وتصحیح القوائم االنتخابیة:
 
العامة المدیر�ة  –تعلن وزارة الداخلیة  االعالن عن جهوز�ة القوائم االنتخابیة:. ١

بواسطة وسائل اإلعالم المرئیة والمسموعة والمقروءة، ابتداًء من األول  – لالحوال الشخصیة
من شباط من �ل سنة ولغا�ة العاشر من شهر آذار، عن جهوز القوائم االنتخابیة، وتدعو 

قوائم الناخبین إلى االطالع علیها أو نسخها. ولهذه الغا�ة أ�ضًا، یتوجب على الوزارة أن تنشر ال

                                                           
رة الداخلیة والبلد�ات بواسطة وسائل اإلعالم المرئیة والمسموعة تعلن وزا -٤٤/٢٠١٧من القانون  ٣٣المادة . ١٨

والمقروءة، بین األول من شباط والعاشر من آذار، عن جهوز القوائم االنتخابیة، وتدعو الناخبین إلى االطالع 
لمهلة ذاتها، علیها أو نسخها. ولهذه الغا�ة أ�ضا، یتوجب على الوزارة أن تنشر القوائم االنتخابیة األولیة، ضمن ا

) وتصدر أقراصا مدمجة تتضمنها. و�حق ألي شخص أن Websiteعلى صفحتها على الشبكة االلكترونیة (
�ستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الوزارة. وعلى وزارة الخارجیة والمغتر�ین أن تنشر القوائم االنتخابیة 

)، وتصدر أقراصا مدمجة Websiteكترونیة (األولیة، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة االل
 تتضمنها.
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) Websiteاالنتخابیة األولیة، ضمن المهلة عینها، على صفحتها على الشبكة االلكترونیة (
وتصدر أقراصًا مدمجة تتضمنها. و�حق ألي شخص أن �ستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن 

على وزارة  ٤٤/٢٠١٧من القانون  ٣٣تحدده الوزارة. �ما أوجبت الفقرة الثانیة من المادة 
مغتر�ین، �ما سبق وذ�رنا، ان تنشر القوائم االنتخابیة األولیة على صفحتها على الخارجیة وال

 .الشبكة االلكترونیة، وان تصدر أقراصًا مدمجة تتضمنها أ�ضاً 
 
�حق لكل ذي مصلحة  :قد�م طلب تصحیح القوائم الى لجان القید االبتدائیة. ت٢

من �ل سنة، تصحیح أي خلل یتعلق �ه في القوائم  من األول من شباطأن �طلب، اعتبارا 
االنتخابیة، �أن �كون سقط قیده أو وقع غلط في اسمه �سبب اإلهمال أو الخطأ المادي أو 

في ضمن مهلة تنتهي  ١٩�قدم استدعاء التصحیح إلى لجنة القید المختصة .أي سبب آخر
ات واألدلة التي تؤ�د صحة طلبه. من السنة ذاتها على أن �كون مرفقا �المستند األول من آذار

أسماء سقط قیدها، سجًال عدلیًا ال یتجاوز تار�خه  �إضافةو�رفق �طلبات التصحیح المتعلقة 
شهرًا واحدًا. و�كون الطلب معفیًا من أي رسم، وال ضرورة لالستعانة �محام لتقد�مه. ونالحظ 

األول من آذار یتعارض مع تار�خ هنا ان تار�خ انتهاء المهلة لتقد�م طلب التصحیح والمحدد �
عن جهوز�ة القوائم االنتخابیة والمحدد �العاشر من آذار،  لإلعالنانتهاء المهلة المعطاة للوزارة 

 .و�ان من المنطقي أن �عكس هذان التار�خان مثالً 
كما �حق لكل ناخب مقید في إحدى القوائم االنتخابیة أن �طلب من لجنة القید 

شخص جرى قیده أو إضافة اسم أغفل قیده في القائمة عینها خالفًا المختصة شطب أي 
للقانون. ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص أن �مارس هذا الحق، وذلك ضمن 

 .مدة الشهر التي تنتهي في األول من آذار من �ل سنة
اللبنانیة الحق للناخبین غیر المقیمین على األراضي  ٤٤/٢٠١٧ كما منح القانون رقم

منه، وذلك لدى  ٣٤من المادة  ٢و ١أن یتقدموا �الطلبات ذاتها المنصوص علیها في البندین 
السفارات والقنصلیات اللبنانیة في الخارج. تقوم السفارة أو القنصلیة �التدقیق بها و�رسالها إلى 

ق للناخبین غیر الوزارة عبر وزارة الخارجیة والمغتر�ین قبل العشر�ن من شباط من �ل سنة. �ح
و  ١المقیمین على األراضي اللبنانیة أن یتقدموا �الطلبات ذاتها المنصوص علیها في البندین 

من هذه المادة وذلك لدى السفارات والقنصلیات اللبنانیة في الخارج التي تحیلها فورًا إلى  ٢

                                                           
 وقد درج أن �قدم الطلب بواسطة المختار او مأمور النفوس.. ١٩
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قوم المدیر�ة العامة المدیر�ة العامة لألحوال الشخصیة بواسطة وزارة الخارجیة والمغتر�ین. وت
لألحوال الشخصیة بدورها �إحالة هذه الطلبات إلى لجان القید المختصة إلجراء المقتضى. 
وتطّبق على عملیات تنقیح القوائم وتصحیح القیود وشطبها األصول واإلجراءات المنصوص 

 .٤٤/٢٠١٧علیها في الفصل الرا�ع من القانون رقم 
 

تصدر القرارات عن لجان  :یا ومجلس شورى الدولةالطعن أمام لجنة القید العل. ٣
القید االبتدائیة �شأن تصحیح القوائم االنتخابیة خالل ثالثة أ�ام عمل من تار�خ تقد�م طلب 
التصحیح، وتبلع إلى أصحاب العالقة و�لى المدیر�ة العامة لألحوال الشخصیة. تكون قرارات 

لًة لالستئناف أمام لجنة القید العلیا �موجب استدعاء لجان القید المتعلقة �القوائم االنتخابیة قاب
تبلیغها. �عفى االستئناف أ�ضًا من أي رسم �ما �ستغنى  تار�خ من أ�ام ثالثة �سیط �قدم خالل

خالل ثالثة أ�ام عمل  اإلستئناف �طلبات العلیا القید لجان عن تو�یل محام عند تقد�مه. تبت
القرار الصادر عن لجنة القید العلیا أمام مجلس شورى  من تار�خ ورودها الیها. و�مكن تمییز

من نظام مجلس شورى  117عمًال �أحكام المادة  الدولة، ضمن مهلة شهر�ن من تبلغ القرار،
 .الدولة

 

 الطعن في األعمال االدار�ة التحضیر�ة . ٢
 أمام مجلس شورى الدولة 

 
إضافة الى تجهیز القوائم االنتخابیة وتصحیحها، تتطلب العملیة االنتخابیة أعماًال 
إدار�ة عدیدة تمهیدًا لالنتخا�ات، �دعوة الهیئات الناخبة، وفتح �اب الترشیح، وتنظیم الحملة 
االنتخابیة، الخ. فیلعب مجلس شورى الدولة دورًا هامًا في تلك المرحلة التحضیر�ة، �حیث 

مرجع الصالح للطعن في األعمال والقرارات االدار�ة الممهدة لالنتخا�ات والتي منحه �شكل ال
القانون صراحة اختصاص البت بها، �قرارات رفض طلبات الترشیح وطلبات تسجیل اللوائح 
(الى جانب �ونه مرجعًا تمییز�ًا للقرارات الصادرة عن لجنة القید العلیا، والمرجع الصالح للطعن 

یئة االشراف على االنتخا�ات �ما سبق وذ�رناه). �ما أعلن مجلس شورى الدولة عبر �قرارات ه
اجتهاده عن اختصاصه للنظر في االعمال التحضیر�ة األخرى التي �عتبرها منفصلة عن 
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العملیة االنتخابیة، والتي ال تدخل في اختصاص المجلس الدستوري، ومن ضمنها طلبات 
 .النتخابیة ومرسوم دعوة الهیئات الناخبةالتعو�ض الناشئة عن العملیة ا

 
 ٤٤/٢٠١٧رقم من القانون  ٤٤نصت المادة  الطعن �قرار رفض طلبات الترشیح:. ١

على اّنه "�جوز لمن توافرت فیه الشروط لیكون عضوًا في مجلس النواب، أن یرشح نفسه عن 
ة انتخابیة واحدة في آن أي دائرة انتخابیة، غیر أنه ال �جوز ألحد أن یرشح نفسه في غیر دائر 

 -واحد". تبعًا لذلك، على المرشح ان �قّدم تصر�حًا بترشیحه إلى وزارة الداخلیة والبلد�ات
المدیر�ة العامة للشؤون السیاسیة والالجئین، بتار�خ أقصاه یوم إقفال �اب الترشیح، أي قبل 

عًا منه شخصیًا ومصادقًا الموعد المحدد لالنتخا�ات �ستین یومًا. و�جب أن �كون التصر�ح موق
على توقیعه لدى الكاتب العدل وفقًا ألنموذج یتضمن اسم المرشح الثالثي وتعیین المقعد 

) والتي یرغب ٢٠والدائرة (اما الدائرة الصغرى او الدائرة الموحدة التي ال تتألف من دوائر صغرى 
قانون االنتخا�ات رقم من  ٤٥بترشیح نفسه عنهما، و�رفق �ه المستندات المعددة في المادة 

٤٤/٢٠١٧٢١ . 
تعطي وزارة الداخلیة والبلد�ات ا�صاًال مؤقتًا للمرشح الترشیح:  البّت �طلب �یفیةأ. 

 خمسة أ�امإشعارًا منها �استالم التصر�ح ومستنداته، ثم تبّت في تصار�ح الترشیح ضمن مهلة 
. و�ترتب على الوزارة، في حال قبول الترشیح، تسلیم المرشح إ�صاًال نهائیًا من تار�خ ورودها

بتسجیل تصر�ح ترشیحه، �ما یترتب علیها، في حال رفض الترشیح، تعلیل قرارها �إعالم 
المرشح �أسباب هذا الرفض. و�عتبر عدم صدور قرار من الوزارة �عد انقضاء خمسة أ�ام على 

                                                           
 �دوائر البقاع الثالث ودائرتي جبل لبنان الثانیة والثالثة ودائرة الشمال االولى.. ٢٠
، یرفق ر�طًا �التصر�ح المستندات التالیة: اخراج قید افرادي ٤٤/٢٠١٧من القانون  ٤٥عمًال �أحكام المادة . ٢١

وسجل عدلي ال یتجاوز تار�خهما شهرًا واحدًا، صورتان شمسیتان مصدقتان من المختار، إ�صال مالي من 
لبنانیة، شهادة مصرفیة تثبت فتح حساب صندوق المالیة یثبت إیداعه رسم الترشیح المحدد بثمانیة مالیین لیرة 

الحملة االنتخابیة تتضمن اسم المفوض بتحر�ك الحساب المعتمد من قبل المرشح، نسخة عن قائمة الناخبین 
المعني النهائیة تثبت قید المرشح فیها موقعة من موظف األحوال الشخصیة مقرر لجنة القید االبتدائیة في الدائرة 

لدى الكاتب العدل یتضمن اسم مدقق الحسا�ات على أن یودع نسخة مصدقة عنه  من المرشح منظم تصر�ح
لدى هیئة االشراف على االنتخا�ات النیابیة، وأخیرًا �تاب منظم لدى الكاتب العدل �عطي الهیئة اإلذن �االطالع 

 والكشف على الحساب المصرفي المتعلق �الحملة االنتخابیة الخاصة �المرشح.
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ا �مثا�ة قبول له. و�قتضي في هذه الحالة على الوزارة الزامیًا تسلیم تسجیل تصر�ح الترشیح لدیه
 .المرشح اإل�صال النهائي بتسجیل ترشیحه

وتجدر االشارة الى أن مجلس شورى الدولة اعتبر أن قرار قبول الترشیح وتسلیم 
اإلدار�ة  المرشح ا�صاًال �ه، ال �عتبر من القرارات المنشئة لحقوق مكتسبة، بل من نوع القرارات

أو اإلعالنیة التي تعلن الحق في الترشیح  actes administratifs récognitifsاإلعترافیة 
الرجوع عنها. و�التالي، ال تنشئ هذه القرارات ا�ة حقوق مكتسبة  لإلدارةوال تنشئه والتي �جوز 

قدان أحد و�إمكان اإلدارة الرجوع عنها دون التقید �أ�ة مهلة في حال حصول خطأ أو ثبوت ف
الشروط المطلو�ة لصدورها. و�نطبق ذلك على الحالة التي یتبین فیها لإلدارة أن المرشح فاقٌد 

العام و�توجب  �االنتظامألهلیة الترشیح، على اعتبار أن مسألة عدم توافر األهلیة للترشیح تتعلق 
 االنتخا�اتعد وقبل إجراء على اإلدارة أن تقرر إلغاء القرار �قبول الترشیح إذا َثُبَت لها في ما �

أن المرشح فاقٌد لألهلیة. ومن الالفت انه في اطار االنتخا�ات البلد�ة، سار اجتهاد مجلس 
المرشح فاقد األهلیة ُمقاًال حكمًا من  اعتبارشورى الدولة على اعتبار انه یتوجب على االدارة 

 .٢٢عضو�ة البلد�ة في حال فوزه
 

رفض طلب الترشیح اذا لم تتوفر  لإلدارة�حق  الترشیح:یفیة الطعن �قرار رفض ب. �
، ال سیما تلك ٤٤/٢٠١٧ فیه او �مقدم الطلب الشروط المنصوص علیها في القانون رقم

المتعلقة �المهلة لتقد�م الطلب او المستندات المرفقة �ه، او �أهلیة المرشح للترشیح (الحاالت 
من الشروط القانونیة. وفي حال رفضت الوزارة منه)، او غیرها  ٨المنصوص علیها في المادة 

ثالثة أ�ام من تار�خ تبلغه قرار الرفض قبول تصر�ح الترشیح، لمقدم الطلب الحق ضمن مهلة 
، أن یراجع مجلس شورى الدولة �استدعاء �سیط غیر خاضع للرسم. علمًا ان حق الصر�ح

                                                           
إن  : "، صبراوي/ الدولة، غیر منشور، حیث ورد٢٦/٥/٢٠١٠تار�خ  ٥١٣شورى الدولة، رقم قرار مجلس . ٢٢

 actes administratifsیدخل في فئة القرارات اإلدار�ة اإلعترافیة  لالنتخا�اتالقرار القاضي �قبول الترشیح 
récognitifs ر على التثبت من توافر أو اإلعالنیة التي تعلن الحق في الترشیح وال تنشئه، ألن أثرها �قتص

 األهلیة للترشیح لدى المرشح ومن استیفاء طلبه الشروط المفروضة قانونًا".
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تخضع المراجعة ألصول . �ما ٢٣االعتراض على قرار رفض التصر�ح محصور �المرشح وحده
موجزة ومبسطة �حیث �عفى مقّدم الطلب من تعیین محام و�فصل المجلس �اعتراضه في غرفة 
المذاكرة خالل ثالثة أ�ام من وروده، من دون وجوب نشر التقر�ر والمطالعة أو إبالغهما من 

جعة. مع االشارة . و�كون قراره في هذه الحالة نهائیًا ال �قبل أي طر�ق من طرق المرا٢٤الفرقاء 
الى ان مهلة الثالثة أ�ام المحددة لمجلس شورى الدولة للبت �االعتراض هي مهلة حث ولیست 

 . ٢٥مهلة اسقاط
وهنا نتساءل عما سیكون موقف الوزارة من طلبات الترشیح التي قد ترد عن مواطنین 
ومواطنات اختاروا أن �شطبوا قیدهم المذهبي عن سجالت قید نفوسهم. وفي حال رفضت 
تصار�ح ترشیحهم إدار�ًا، ماذا �كون موقف مجلس شورى الدولة من قرارات الرفض في حال 

ق الترشیح هو حق دستوري أساسي لكل مواطن لبناني ال �جوز الطعن بها أمامه، علمًا أن ح
حرمانه منه �أ�ة ذر�عة ما، وان رقا�ة مجلس شورى الدولة في ما �ختص �الحر�ات والحقوق 

 . ٢٦األساسیة المكرسة في الدستور هي مطلقة وشاملة 
 لم یلحظ آلیة للطعن �قرار قبول ٤٤/٢٠١٧ كما تجدر االشارة الى ان القانون رقم

الترشیح، على غرار القوانین االنتخابیة السا�قة، اذ قد �ضطر المرشح المنافس او الناخب او 
حتى الالئحة االنتخابیة المنافسة (�شخص مفوضها) في ظل القانون االنتخابي الجدید، الى 
االعتراض على ترشیح شخص ما الى عضو�ة المجلس النیابي قد ال تتوفر فیه الشروط 

                                                           
، غطیمي/الدولة، المجموعة ٢٠/٤/١٩٦٤تار�خ  ٥١٩الشأن: قرار مجلس شورى الدولة رقم  بهذایراجع . ٢٣

طعن في قرار رفض ، حیث اعتبر مجلس شورى الدولة أنه �حق للمرشح وحده أن �٩٥ص.  ١٩٦٣اإلدار�ة ،
 ترشیحه الصادر عن وزارة الداخلیة دون الغیر من المرشحین اآلخر�ن أو الناخبین.

یراجع في هذا الخصوص مداخلة القاضي یوسف الجمّیل حول موضوع "النزاعات االنتخابیة خالل المرحلة . ٢٤
لمتخصصة في موضوع التحضیر�ة وفي یوم االقتراع (دور مجلس شورى الدولة)" في معرض ورشة العمل ا

 . ٢٠١٧حز�ران  ١٥"النزاعات والطعون االنتخابیة النیابیة: من منظور مقارن واستشراف"، البرلمان، 
یراجع بهذا الخصوص "دلیل قضاة مجلس شورى الدولة في االنتخا�ات النیابیة"، القاضیان ز�اد أیوب و�ارل . ٢٥

ام المذ�ورة هي مهلة حّث ولیست مهلة إسقاط وهي "إن مهلة الثالثة أ� ، حیث جاء:١٢، ص.٢٠١٣عیراني، 
و�ّته �سرعة في مهلة مختصرة من تار�خ ورود  االعتراضبذلك تدل على نّیة المشترع �حّث المجلس على درس 

إلیه. و�ن عدم احترام هذه المهلة ال �جعل القرار القضائي مشوب �أي عیب، وال ینزع صالحیة المجلس  االعتراض
عند تجاوز المهلة، و�التالي، ال یرفع یده عن النزاع المعروض علیه، وذلك لعدم وجود نص  االعتراضلبّت 

 صر�ح �شیر إلى عكس ذلك، أي برفع یّد المجلس أو إلى مخالفة جوهر�ة تشوب قراره".
 .٤٩، ص.١٩٦٨، المجلة االدار�ة، ١٩/٣/١٩٦٨تار�خ  ٣٦٨قرار مجلس شورى الدولة، رقم . ٢٦
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فروضة. وقد سار اجتهاد مجلس شورى الدولة الى رد المراجعة المقدمة من المرشح القانونیة الم
المنافس طعنًا في قرار قبول طلب الترشیح (أي في تصر�ح الترشیح المعطى ألحد المرشحین) 
العتباره انها من االعمال غیر المنفصلة عن العملیة االنتخابیة، و�التالي ال �قبل الطعن عن 

. مما �شكل ثغرة في ٢٧تجاوز حد السلطة �االنفصال عن نتیجة االنتخا�اتطر�ق اال�طال ل
نظام تسو�ة النزاعات االنتخابیة في لبنان. اال ان المجلس الدستوري أعلن عن اختصاصه 

، �معرض نظره )par voie d'exception(للنظر في أهلیة الترشیح، وذلك عن طر�ق الدفع 
 . ٢٨ح فائز والتي تقدم الیه �عد اعالن النتائجفي مراجعة الطعن في صحة انتخاب مرش

 
من أهم التعدیالت التي أقّرها  الطعن �قرار رفض تسجیل الالئحة االنتخابیة:. ٢
، هو االنتقال من النظام األكثري الى النظام النسبي ألول مرة في تار�خ ٤٤/٢٠١٧ القانون رقم

ائح انتخابیة تخضع لشروط معینة لبنان الحدیث، مع اعتماد ضرورة تكتل المرشحین ضمن لو 
. لذا، سوف �شكل تسجیل الالئحة االنتخابیة مصدرًا احتمالیًا لمراجعة مجلس ٢٩حددها القانون 

شورى الدولة من قبل المتضرر�ن من القرارات الصادرة عن االدارة بهذا الشأن. اال أن المشترع 
غرار ما فعله �شأن قرارات رفض لم یلحظ اال حالة الطعن �قرار رفض تسجیل الالئحة، على 

الترشیح الفردي، غافالً أ�ضاً حاالت الطعن �قبول تسجیل الالئحة من قبل المرشحین او اللوائح 
 . المنافسة، في حال لم تكن مستوفیة الشروط القانونیة �افة

، على ٤٤/٢٠١٧ من القانون رقم ٥٥عمًال �أحكام المادة  تسجیل الالئحة: -أ
تظموا ضمن لوائح انتخابیة وأن �فوضوا أحدهم �موجب تو�یل موقع منهم المرشحین أن ین

جمیعًا لدى الكاتب العدل لكي �قوم بتسجیل هذه الالئحة لدى وزارة الداخلیة والبلد�ات وذلك 
، وال �قبل �عد هذا التار�خ تسجیل أر�عون یوماً قبل الموعد المحدد لالنتخا�اتفي مهلة أقصاها 
ل في تشكیلها. وعلى مفوض الالئحة أن یرفق الزامیًا �طلب التسجیل عددًا اللوائح أو التعدی

                                                           
، سمیر الشو�ري/ میرنا المر، مجلة القضاء ٢٩/٥/٢٠٠٢تار�خ  ٥٣٥شورى الدولة رقم  یراجع قرار مجلس. ٢٧

، یونس/الدولة، مجلة ٢٩/٤/٢٠٠٤تار�خ  ٥٦٩، وأ�ضًا القرار رقم ٨٥٢، ص.١٧االداري في لبنان، العدد 
مجلة أو شاهین/بو شاهین،  ٣٠/٤/٢٠٠٤تار�خ  ٥٧٠، والقرار رقم ٢٠، ص.٢٠٠٦القضاء االداري في لبنان، 
 ).٢١، ص. ٢٠٠٦القضاء االداري في لبنان 

 .١٩/٢٠٠٩قرار المجلس الدستوري رقم . ٢٨
 .٤٤/٢٠١٧من القانون رقم  ٥٥الى  ٥٢المواد . ٢٩
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ساعة  ٢٤. تعطي الوزارة إ�صاًال �قبول تسجیل الالئحة خالل ٣٠من المعلومات والمستندات
إذا �ان الطلب مستوفیًا جمیع الشروط القانونیة. أما في حال لم �كن هذا الطلب مستوفیًا جمیع 

ساعة  ٢٤فتعطي الوزارة ألعضاء الالئحة المطلوب تسجیلها مهلة  تلك الشروط أو �عضها،
ألجل تصحیح طلب التسجیل تحت طائلة رفضه. تسري هذه المهلة اعتبارًا من تار�خ إبالغ 

انتظام المرشحین ضمن  ٤٤/٢٠١٧ مفوض الالئحة المشار إلیه أعاله. وقد أخضع القانون رقم
ابیة خنتائج قاسیة على عدم االنضمام الى الئحة انت. �ما رتب ٣١لوائح انتخابیة لشروط صارمة

�حیث تلغى طلبات الترشیح الفرد�ة العائدة للمرشحین في حال امتنعوا عن االنضمام الى 
الئحة. وهذا ما یرجح تزاید عدد النزاعات التي قد تنتج عن هذه االحكام الجدیدة التي أدخلت 

الغاء الترشیح �سبب عدم االنضواء تحت لواء  على القانون االنتخابي الجدید، سیما في حالة
الئحة، مما قد �عتبر مساسًا في حق الترشیح الذي یتمتع �القیمة الدستور�ة. �ما أن القانون لم 
یلحظ حلوًال لبعض الحاالت، �انسحاب مرشح من أ�ة الئحة او وفاته او فقدانه ألي من شروط 

 .فقدان الالئحة �كاملها الشروط القانونیة التي تؤهله للترشیح، االمر الذي قد یؤدي الى

                                                           
، �قتضي تضمین طلب تسجیل الالئحة المعلومات ٤٤/٢٠١٧من القانون القم  ٥٥عمًال �أحكام المادة . ٣٠

عضائها، إ�صاالت قبول ترشیح األعضاء، الترتیب التسلسلي لهم حسب والمستندات التالیة: االسم الثالثي لجمیع أ 
الدائرة الصغرى لالئحة، تعیین الدائرة التي تترشح فیها الالئحة، اسم الالئحة ولونها، صورة شمسیة ملونة لكل 

تثبت فتح  مرشح، تصر�ح بتعیین مدقق الحسا�ات وفقًا ألحكام القانون وموافقته على هذا التعیین، شهادة مصرفیة
 حساب لالئحة �اسم مفوض الالئحة.

في لوائح المرشحین: یتوجب على المرشحین أن ینتظموا في لوائح قبل أر�عین یومًا �حٍد أقصى  : "٥٢المادة . ٣١
(أر�عین �المائة) من عدد المقاعد في الدائرة  %٤٠من موعد االنتخا�ات، على أن تضم �ل الئحة �حٍد أدنى 

�قل عن ثالثة مقاعد وعلى أن تتضمن مقعدًا واحدًا على األقل من �ل دائرة صغرى في الدوائر  االنتخابیة �ما ال
المؤلفة من أكثر من دائرة صغرى. و�عتمد الكسر األكبر في احتساب الحد األدنى في الدوائر ذات المقاعد 

 المفردة.
وات ه و�حّول المقعد لصاحب أعلى األصتتحمل الالئحة مسؤولیة عدم استیفاء مقعد �عود لها ولم ترشح أحدًا عن

 التفضیلیة في اللوائح األخرى في الدائرة الصغرى ومن الطائفة التي نقص فیها العدد.
لدوائر اعلى الوزارة أن تحترم الترتیب التسلسلي لألسماء الواردة في اللوائح التي �موجبها انتظم المرشحون في 

رقة و لالئحة �عد تسجیلها، �ما علیها أن تتقید بترتیب اللوائح على الصغرى، وال ُ�عتد �انسحاب أي مرشح من ا
 االقتراع وفقًا لتار�خ تسجیلها.

 تلغى طلبات المرشحین الذین لم ینتظموا في لوائح وفقًا لنص هذه المادة".
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�كون القرار الصادر عن الوزارة برفض  �یفیة الطعن �قرار رفض التسجیل:ب. 
ساعة من  ٢٤خالل مهلة تسجیل الالئحة االنتخابیة قابًال للطعن أمام مجلس شورى الدولة 

على أن یبت مجلس شورى الدولة �الطعن خالل مهلة مماثلة.  تار�خ إبالغ مفوض الالئحة،
و�كون قراره في هذه الحالة نهائیًا ال �قبل أي طر�ق من طرق المراجعة العاد�ة وغیر العاد�ة. 
اال أن القانون لم �حدد الجهة التي �حق لها الطعن في قرار رفض تسجیل الالئحة، على غرار 

الترشیح الفردي حیث حصر حق االعتراض �المرشح ما فعله �خصوص الطعن �قرار رفض 
وحده، مما �فتح المجال أمام �ل ذي صفة ومصلحة متضرر من هذا الرفض ألن �طعن فیه، 
وفي طلیعة هؤالء المتضرر�ن المحتملین تأتي الالئحة المرفوض تسجیلها �شخص مفوضها او 

اجعة الطعن من الرسوم ومن أي مرشح ینتمي الى تلك الالئحة. �ما أغفل المشترع اعفاء مر 
 .تو�یل محام

 
تتخلل العملیة االنتخابیة أعمال ادار�ة : األعمال االدار�ة الممهدة لالنتخابسائر . ٣

تمهید�ة لم یلحظ المشترع �شكل صر�ح طر�قة خاصة للطعن بها. وقد ذهب اجتهاد مجلس 
عتبار أن االعمال شورى الدولة، على غرار اجتهاد نظیره مجلس الدولة الفرنسي، على ا 

التحضیر�ة المنفصلة عن العملیة االنتخابیة تدخل ضمن نطاق اختصاصه عن طر�ق مراجعة 
أي المجلس الدستوري. وتدخل  االنتخابياال�طال، وتخرج �التالي عن اختصاص القاضي 

ومرسوم دعوة  االنتخابیةضمن هذه األعمال المنفصلة طلبات التعو�ض الناشئة عن العملیة 
الهیئات الناخبة الى االنتخا�ات النیابیة، تبعًا لتطور اجتهاد مجلس شورى الدولة بهذا 
الخصوص. وعلى العكس، فقد اعتبر مجلس الشورى ان قرارات قبول تصار�ح الترشیح (كما 

االنتخابیة فوز المرشحین �التز�یة تشكل اعماالً متصلة �العملیة  �إعالنبیناه آنفًا) وتلك المتعلقة 
)actes rattachablesو�التالي أعلن عن عدم اختصاصه للنظر بها (. 

ف عرّ  التحضــــــــــیر�ة: �األعمالتطور اجتهاد مجلس شــــــــــورى الدولة فیما �ختص  -أ
عمال واالجراءات الممهدة للعملیة مجلس شــــــــــــــورى الدولة مرحلتین في ما �ختص �األ اجتهاد

، ذهـــب اجتهـــاد المجلس الى اعالن عـــدم ١٩٩٤ االنتخـــابیـــة. ففي مرحلـــة اولى، ومنـــذ العـــام
عمال التحضــــــیر�ة غیر المنفصــــــلة عن العملیة االنتخابیة، اال في اختصــــــاصــــــه للنظر في األ

حال وجود نص قانوني صــر�ح یولیه صــالحیة النظر في عمل تمهیدي معّین. وقد ارتكز في 
ر �اّن ا) bloc de compétenceذلك على نظر�ة شـــمولیة او توحید الصـــالحیات ( لتي تفســـّ
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ـــــــة ـــــــة االنــتــخـــــــابــی ــی ـــــــة عــن الــعــمــل ـــــــة غــیــر الــمــنــفصــــــــــــــــل ـــــــد� ــتــمــهــی  االعــمـــــــال واالجــراءات ال
)actes non détachables de l'opération électorale (خیرة وحدة تشــــــكل مع هذه األ

ال تتجزأ. فاعتبر نفســــــــــه �موجب هذه النظر�ة غیر مختص للنظر في مرســــــــــوم دعوة الهیئات 
س النواب، وفي قرار قبول الترشــــــــــــیح وفي طلبات اعالن فوز الناخبة النتخاب أعضــــــــــــاء مجل

. ورمى �الكرة لناحیة الصـــالحیة في ملعب المجلس الدســـتوري، معّلًال عدم ٣٢المرشـــح �التز�یة
تكون صاحبة االختصاص للبتِّ  -ي الدستور المجلس  -اختصاصه بوجود هیئة قضائیة أخرى 

بیة. اال أّن مجلس شـــــــــورى الدولة عاد عام في صـــــــــّحة دعوة الهیئات الناخبة لالنتخا�ات النیا
عن موقفه الســـــــــــلبي تجاه مرســـــــــــوم دعوة الهیئة الناخبة، �حیث اعتبر في قرار حدیث  ٢٠١٣

اختصاصه للنظر في �طالن  إلعالنأنه صالح للنظر �قانونیة هذا المرسوم. وقد ارتكز  ٣٣له
على اعتبار ان هذا  المرســــــــــــوم المطعون فیه، بوصــــــــــــفه المحكمة العاد�ة للقضــــــــــــا�ا اإلدار�ة،

المرســــــوم من األعمال المنفصــــــلة عن األعمال االنتخابیة التي تخرج عن صــــــالحیة المجلس 
 . الدستوري بوصفه قاضي االنتخا�ات النیابیة

صــالحیته للنظر في  �إعالنمجلس شــورى الدولة في قراره المذ�ور آنفًا موقفه علل 
قانونیة مرســـــوم دعوة الهیئات الناخبة، �أن اجتهاد المجلس الدســـــتوري في لبنان مســـــتقٌر على 

ال �مكن أن القول �صـــــالحیته االســـــتثنائیة في التنازع االنتخابي، �معنى أن صـــــالحیته هذه " 
مطعون �صــــــــحة برمتها بل فقط إلغاء النتیجة �النســــــــبة إلى المرشــــــــح ال انتخابیةتتناول عملیًة 

نیابته و�التالي تصـــــــــــحیح هذه النتیجة و�عالن فوز المرشـــــــــــح الحائز على األغلبیة، أو إ�طال 
نیا�ة المطعون �صــــــــحة نیابته وفرض إعادة االنتخاب على المقعد الذي خال نتیجة اإل�طال " 

المشــــــار إلیه). وأن اختصــــــاصــــــه للنظر في النزاعات والطعون  ٥/٢٠٠٢(م.د.ل: القرار رقم 

                                                           
ونیة ،  النسخة االلكتر دلیل قضاة مجلس شورى الدولة في االنتخا�ات النیابیةز�اد أیوب و�ارل عیراني، . ٣٢

، حیث ورد: " �التالي ینبني على ما تقدم، أن إعالن فوز مرشٍح في االنتخا�ات ٧٦-٧٤(المعّدلة) للدلیل، ص.
وال �مكن فصله عنها. و�عود أمر النظر في صحة النتائج التي تتمّخض عنها  االنتخابیةیدخل في صمیم العملیة 

لة من الدستور والمادة  ١٩مادة هذه العملیة إلى المرجع المخّول قانونًا بذلك �موجب ال المعّدلة من  ٢٤المعدَّ
(إنشاء المجلس الدستوري) اللتین تولیان المجلس الدستوري صالحیة  ١٤/٧/١٩٩٣تار�خ  ٢٥٠القانون رقم 

الفصل في صحة نیا�ة نائب منتَخب والنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن انتخا�ات أعضاء مجلس النواب، 
مرشح الخاسر. و�ما أن مجلس شورى الدولة �كون والحالة هذه، غیر صالٍح للنظر في المسألة وذلك من قبل ال

 المتعلقة �إعالن فوز المستدعیة �التز�یة في االنتخا�ات النیابیة".
 مراد/الدولة اللبنانیة (غیر منشور). ،٧/٨/٢٠١٣تار�خ  ٧١٨قرار مجلس شورى الدولة رقم . ٣٣
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اشــئة عن االنتخا�ات النیابیة �قتصــر على مراقبة صــحة االنتخاب وصــدقیته، وهو في ذلك الن
بین مرشـــــــــــــٍح طاعن ونائب مطعون في نیابته (م.د.ل: القرار رقم  ناشـــــــــــــئ�فصـــــــــــــل في نزاٍع 

 .٣٤" �ما ورد حرفیًا في هذا القرارالمذ�ور أعاله) ١٠/٢٠٠٠
ال أنه �النســـــبة الى طلبات الفوز �التز�یة، فقد أعلن مجلس شـــــورى الدولة عن عدم إ

اختصاصه للنظر فیها، اذ اعتبر إن القرارات المتضمنة إعالن الفوز �التز�یة أو رفضه تشكل 
كونها تتعلق بتكو�ن المجلس )، actes rattachables( االنتخابیةأعماًال متصــــــــــــــلًة �العملیة 

على صـــــــدورها مفاعیل تؤثر على نتیجة االنتخا�ات، �اعتبار أن إعالن الفوز النیابي و�ترتب 
 .٣٥�التز�یة یؤدي إلى عدم إجراء االنتخا�ات �النسبة للمقعد النیابي المعني

 
تحدید مفهوم األعمال التمهید�ة المنفصــــــــــــــلة عن العملیة االنتخابیة وتلك غیر  -ب

المذ�ور آنفًا تحدیدًا  ٧١٨/٢٠١٣ره رقم أعطى مجلس شــــورى الدولة في قرا المنفصــــلة عنها:
ي ف، والتي تدخل �التالي االنتخابیةعامًا وواســـــــــــــعًا لألعمال االدار�ة المنفصـــــــــــــلة عن العملیة 

 actes règlementaires(نطاق اختصاصه، فعّرفها �أنها تشمل "األعمال التنظیمیة الدائمة 

permanents( وأ�ضــــــــــــًا األعمال االنتخابیةیة التي تبقى ســــــــــــار�ة المفعول �عد إجراء العمل ،
�ن سبب و المتعلقة �السیر الجماعي لالنتخا�ات وأخیرًا تلك المتعلقة بدعوة الهیئات االنتخابیة. 

ــــة نتیجة عیب و  انتخابیةاعتبار تلك األعمال منفصلًة هو تدارك إجراء عملیات  قع غیر قانونیـ
خا�ات، ل لم ُ�طعن فیها قبل إجراء االنتأثناء المرحلة التمهید�ة لالنتخا�ات، علمًا أنه في حا

(اي المجلس الدســـــــتوري) أن ینوب عن قاضـــــــي اإل�طال (اي  االنتخاب�اســـــــتطاعة قاضـــــــي 
ــــــدفع ــــــك القرارات عن طر�ق ال ــــــة تل ــــــه عــــــدم شــــــــــــــرعی ــــــإعالن ــــــة) � ــــــدول  مجلس شــــــــــــــورى ال

)par voie d’exception( . 
وعلیه، �كون مجلس شـــورى الدولة قد رســـم اطارًا شـــامًال ومبدئیًا لنطاق اختصـــاصــه 

، ٧١٨/٢٠١٣للنظر في صحة االعمال التحضیر�ة لالنتخا�ات، و�كون من خالل القرار رقم 

                                                           
ما یلي: "و�ما أن طلب إ�طال المرسوم رقم  ٧١٨/٢٠١٣شورى الدولة رقم وقد جاء في قرار مجلس . ٣٤

موضوع المراجعة الحاضرة �كون، والحالة ما تقدم، من صالحیة مجلس شورى الدولة بوصفه  ١٠٢٢٧/٢٠١٣
ابیة المحكمة العاد�ة للقضا�ا اإلدار�ة، ألن المرسوم المطعون فیه ُ�عتبر من األعمال المنفصلة عن األعمال االنتخ

 و�خرج �التالي عن صالحیة المجلس الدستوري بوصفه قاضي االنتخا�ات النیابیة، وفق ما سبق بیانه أعاله."
 ، �عجور/الدولة  اللبنانیة (غیر منشور).١٣/٦/٢٠١٣تار�خ  ٦٥٣قرار مجلس شورى الدولة رقم . ٣٥
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قد مهد الطر�ق لتوســــیع نطاق اختصــــاصــــه في هذا المجال. مما یرجح أن �علن اختصــــاصــــه 
أخرى لم یلحظ المشـــترع طر�ق للطعن بها �شـــكل صـــر�ح،  مســـتقبًال للنظر في أعمال تمهید�ة

كقرارات قبول الترشـــــــــیح وقبول تســـــــــجیل الالئحة االنتخابیة وفي طلبات اعالن فوز المرشـــــــــح 
�التز�یة. مع االشـــــــارة الى أنه ال یوجد مرجع للطعن بتلك القرارات نتیجة التضـــــــارب الســـــــلبي 

�شـــكل ثغرة في نظام تســـو�ة  ي، مماالدســـتور للصـــالحیات بین مجلس شـــورى الدولة والمجلس 
النزاعات االنتخابیة في لبنان لعدم امكانیة االحتكام للقضــــــــــاء �شــــــــــأن تلك األعمال. علمًا انه 

من القانون  ٤٨اعالن المرشــــــح المعلن فوزه �التز�یة، قد فرضــــــت المادة  الى قرارات�النســــــبة 
ت ان توجه �تا�ًا الى رئاســـــــــــــــة على وزارة الداخلیة والبلد�ا ٤٤/٢٠١٧االنتخابي الجدید رقم 

المجلس الدســـــتوري بهذا الشـــــأن، إضـــــافة الى رئاســـــة مجلس النواب. اال ان القانون الجدید لم 
ــــب  ــــالتز�یــــة في أي من مواده، او رفض طل �ــــأت على ذ�ر البــــت في قرار اعالن الفوز �

لســـابق االعالن، ان من قبل المجلس الدســـتوري ام مجلس شـــورى الدولة، على غرار القانون ا
 . ٢٥/٢٠٠٨رقم 

 
تدعى الهیئات الناخبة �مرسوم  مرسوم دعوة الهیئات الناخبة وطر�قة الطعن �ه: -ت

یتخذه وز�ر الداخلیة والبلد�ات، و�وقعه �ل من رئیس الوزراء ووز�ر المالیة و�صدر عن رئیس 
تسعین یوم الجمهور�ة. وتكون المهلة بین تار�خ نشر هذا المرسوم واجتماع الهیئات الناخبة 

). و�مكن لكل صاحب صفة ومصلحة ان ٤٤/٢٠١٧ من القانون رقم ٤٢(المادة  على األقل
�طعن �صحة هذا المرسوم عمًال �القواعد المعمول بها ال�طال االعمال االدار�ة لتجاوزها حد 
السلطة. و�قدم طلب اال�طال الى مجلس شورى الدولة في مهلة الشهر�ن التي تلي نشر المرسوم 

من نظام مجلس شورى الدولة). اال أنه �ان من  ٦٥الجر�دة الرسمیة (تراجع المادة  في
المستحسن ان ُ�خضع المشترع هذا الطعن ألصول مبسطة ومهل موجزة �ما فعله �النسبة الى 
الطعن �قرارات هیئة االشراف على االنتخا�ات، لما �عتري هذا المرسوم من أهمیة في المرحلة 

 .�ات، و�ستوجب �التالي سرعة البت �ه �سائر األعمال التمهید�ة لالنتخا�اتالسا�قة لالنتخا
أعلن المجلس الدستوري عن  طلبات التعو�ض الناشئة عن العملیة اإلنتخابیة: -ث

عدم اختصاصه للنظر في الطلبات اآلیلة الى التعو�ض عن خسارة ماد�ة او معنو�ة ناشئة 
رًا لموقفه هذا ان ثنائیة المراجعة االنتخابیة ال تعني اّنها عن العملیة االنتخابیة.  فاعتبر تبر�

دعوى عاد�ة تهدف الى حما�ة حقوق شخصیة بین متخاصمین، بل ترمي الى الحما�ة القضائیة 
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. وفي ٣٦للوضع القانوني بذاته �صرف النظر عما قد ینشأ عنها من آثار ومفاعیل شخصیة
لك الطلبات تدخل ضمن نطاق اختصاصه، عمًال المقابل، لقد اعتبر مجلس شورى الدولة ان ت

�القواعد العامة التي تجعل منه المرجع الصالح للنظر في طلبات التعو�ض عن األضرار التي 
تسببها القرارات المتخذة من قبل السلطات العامة في معرض العملیة اإلنتخابیة النیابیة، تطبیقًا 

ي هذا اإلطار، اعتبر مجلس شورى الدولة أن وف فقرتها األولى من نظام المجلس. ٦١للمادة 
المراجعة التي ترمي إلى مطالبة السید �بر�ال المر �التعو�ض عن األضرار الناشئة عن قرار 
قبول الترشیح من قبل وزارة الداخلیة لإلنتخا�ات النیابیة، والذي أدى �ه الى الطعن �صفته 

  .٣٧ء الشامل لمجلس شورى الدولة مرشح خاسر بنتیجة اإلنتخا�ات، هي من صالحیة القضا
تخضـــــــــع طلبات التعو�ض الناشـــــــــئة عن العملیة اإلنتخابیة النیابیة للشـــــــــروط عینها التي 
تخضــــــــع لها مراجعات القضــــــــاء الشــــــــامل، ال ســــــــیما لجهة وجوب ر�ط النزاع وســــــــر�ان مهلة 

 .٣٨الطعن
--< 

 
 
 

                                                           
(�طرس الدو�هي/قیصر معوض)  ٨/١٢/٠٠٢٠تار�خ  ٦القرار رقم یراجع بهذا الصدد قرار المجلس الدستوري . ٣٦

، (منعم عازار/انطوان حداد) الذي قضى برد طلب ١٧/٥/١٩٩٧تار�خ  ٩وأ�ضًا في المعنى عینه: القرار رقم 
 استرجاع التأمین المالي.

(كبر�ـال المر/الدولة)،  ١٣/٦/٢٠٠٥تار�خ  ٥٤٩یراجع في هذا الصدد: قرار مجلس شورى الدولة، رقم . ٣٧
 .١٠٣٣، ص ٢٠٠٩اري في لبنان، مجلة القضاء اإلد

، النسخة االلكترونیة دلیل قضاة مجلس شورى الدولة في االنتخا�ات النیابیةز�اد ایوب و�ارل عیراني،  .٣٨
 .٦٠(المعدلة) للدلیل، ص. 
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مراقبة الحملة االنتخابیة وتنظیمها. ٣  
االنتخا�اتهیئة االشراف على   

 
تلعب هیئة اإلشراف على اإلنتخا�ات دورًا هامًا في المرحلة السا�قة لإلنتخا�ات، 

اللوائح  بتنظیم الحملة االنتخابیة ومراقبتها وضبطها. وتقوم �مراقبة تقید يتقوم �شكل رئیس ث�حی
ة لمنافسوالمرشحین ووسائل االعالن واإلعالم على اختالفها �القوانین واألنظمة التي ترعى ا

ت هیئا ٤٤/٢٠١٧ االنتخابیة وفقًا ألحكام القانون االنتخابي. �ما وضع القانون الجدید رقم
انت واشرافها، �عدما � المجتمع المدني التي تتولى دور مراقبة االنتخا�ات تحت رقا�ة الهیئة

تخضع لرقا�ة واشراف وزارة الداخلیة والبلد�ات في ظل القانون االنتخابي السابق 
اد . اضافة الى ذلك، أوالها القانون الجدید مهمة نشر الثقافة االنتخابیة و�رش٢٥/٢٠٠٨ رقم

اعًا الناخبین وتعز�ز الممارسة الد�مقراطیة �الوسائل المتاحة �افة. وسوف نعرض في ما یلي تب
 راتها)، وأخیرًا، قرا٢)، ومن ثم مهامها وصالحیاتها (١كیفیة تألیف الهیئة وطبیعتها الخاصة (

 . )٣و�یفیة الطعن بها (
 
 سوف نتناول فیما تألیف هیئة االشراف، نظامها الداخلي وطبیعتها الخاصة:. ١

ن ا�عد تألیف هیئة االشراف على االنتخا�ات، من حیث طر�قة تعیینها و�یفیة تكو�نها، علمًا 
نتطرق  قد أدخل �عض التعدیالت لناحیة تعیین أعضائها وتكو�نها، ثم ٤٤/٢٠١٧ القانون رقم

 .الى نظامها الداخلي وطبیعتها الخاصة
 
تنشأ هیئة اإلشراف على االنتخا�ات لغرض مراقبة االنتخا�ات  :تعیینها وتكو�نها -أ

النیابیة، وتحدیدًا الحملة االنتخابیة. ُ�عین أعضاؤها �مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناًء على 
والیتهم من تار�خ صدور مرسوم تعیینهم وتنتهي اقتراح وز�ر الداخلیة والبلد�ات، �حیث تبدأ 

�عد ستة أشهر من تار�خ إتمام االنتخا�ات النیابیة العامة. وعلى مجلس الوزراء تعیین أعضاء 
الهیئة التالیة قبل شهر من انتهاء وال�ة الهیئة القائمة، على أن تستمر الهیئة �متا�عة مهامها 

ك هیئة االشراف تتمتع �طا�ع الد�مومة، �عد ان . وقد أصبحت بذل٣٩لحین تعیین هیئة جدیدة
                                                           

، ضمن مهلة ٤٤/٢٠١٧على أن یتم تعیین الهیئة التي ستشرف على انتخا�ات اول دورة تلي صدور القانون . ٣٩
 .١٧/٩/٢٠١٧ة أشهر من تار�خ نشره، اي قبل أقصاها ثالث



 میراي نجم شكرهللا      ٦٠

 
 

، والذي تم �موجبه انشاء "هیئة ٢٥/٢٠٠٨ كانت مؤقتة في ظل قانون االنتخا�ات السابق رقم
االشراف على الحملة االنتخابیة" ألول مرة، بتسمیتها السا�قة. �ما أنه على رئیس الهیئة أن 

عن أي عمل آخر خالل هذه الفترة، و�تقاضى  یتفرغ لعمله فیها طیلة مدة والیته، �حیث ینقطع
تعو�ضًا شهر�ًا �حدد �مرسوم تشكیل الهیئة. أما �النسبة الى سائر األعضاء، فینقطعون عن 
أي عمل آخر خالل فترة العملیة االنتخابیة فقط، و�تقاضون بدًال مقطوعًا �المقابل �حدد 

 .)٤٤/٢٠١٧من القانون رقم  ١٨�الطر�قة عینها (المادة 
أما لناحیة تكو�نها، فأصبحت هیئة االشراف على االنتخا�ات مؤلفة من أحد عشر 

، عضو �مثل ٤٤/٢٠١٧٤٠من القانون رقم  ١٠عضوًا، �عد أن أضیف الیها، �موجب المادة 
من القانون عینه. �ما قد عزز  ٢٠هیئات المجتمع المدني التي تتوفر فیها شروط المادة 

ائها، �حیث أوجب اختیار هؤالء من بین ثالثة أسماء ترشحها القانون الصفة التمثیلیة ألعض
كل من النقا�ات او الهیئات المنبثق منها أعضاء هیئة االشراف. وعلى الجهات المعنیة تسمیة 
المرشحین من قبلها ضمن مهلة شهر من تار�خ تبلغها طلب رفع األسماء. و�ذا تعذرت أو 

س الوزراء �اقتراح من الوز�ر بدیًال عنه من الفئة تأخرت تسمیة مرشح من فئة معینة �عین مجل
 . المذ�ورة

 من االشارة الى نقطتین قد تثیران جدًال في مسألة تعیین أعضاء الهیئة. فمن بد ال
ناحیة اولى، یرى البعض ان هنالك تضارب في المصالح لناحیة اختیار عضو من قبل نقا�ة 

المرئي والمسموع، اذ ان احدى مهام الهیئة  الصحافة وآخر من قبل المجلس الوطني لالعالم
 الرئیسیة هي االشراف على وسائل االعالم على اختالفها واجراء الرقا�ة علیها. ومن ناحیة
أخرى، قد �صعب تعیین ثالثة ممثلین عن هیئات المجتمع المدني في حال زاد مستقبًال عدد 

 .  الثةتلك الهیئات التي تتوفر فیها الشروط القانونیة عن الث
یترأس الهیئة القاضي األعلى درجًة بین القاضیین العدلي واإلداري وعند التساوي في 
الدرجة فاألكبر سنًا، و�كون أحد نقیبّي المحامین األكبر سنًا حكمًا نائبًا للرئیس. وقد أوجب 

                                                           
قاٍض مالي متقاعد، نقیبي  على تألیف الهیئة من قاٍض عدلي متقاعد، قاٍض إداري متقاعد، ١٠تنص المادة . ٤٠

ممثل عن نقا�ة الصحافة �ختار من بین ثالثة یرشحهم مجلس النقا�ة، خبیر في شؤون اإلعالم  سا�قین للمحامین،
سابق لنقا�ة خبراء المحاسبة الُمجاز�ن، عضوان من أصحاب الخبرة الواسعة في اختصاصات واإلعالن، نقیب 

أسماء یرشحهم الوز�ر، ممثل  ٦مرتبطة �االنتخا�ات (�ما فیه إدارتها أو تمو�لها أو الدعا�ة المرتبطة بها) من بین 
 من هذا القانون. ٢٠ادة عن هیئات المجتمع المدني، التي تتوافر فیها الشروط المنصوص علیها في الم
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فعله  القانون الجدید مراعاة تمثیل الجنسین في اختیار المرشحین لعضو�ة الهیئة، على غرار ما
 .٤١المشترع �النسبة الى الهیئة الوطنیة لحقوق االنسان

ُتعّد الهیئة نظامها الداخلي الذي یتضمن القواعد واألصول التي  :نظامها الداخلي -ب
 ، �ما �عود لها صالحیة تعدیل٤٤/٢٠١٧ ترعى سیر العمل لدیها تنفیذًا ألحكام القانون رقم

 هذا النظام. و�تم التصدیق على النظام وتعدیالته �قرار یتخذ في مجلس الوزراء خالل مهلة
من ١٤ألمانة العامة لمجلس الوزراء. ونالحظ أن المادة خمسة عشر یوم من تار�خ إیداعه ا

ئة لم تحدد مهلة معینة للهیئة العداد نظامها الداخلي (بینما �انت هی ٤٤/٢٠١٧ القانون رقم
 االشراف على الحملة االنتخابیة ملزمة بوضعه �مهلة خمسة عشر یوم من تار�خ إنشائها عمالً 

ت على مجلس الوزراء التصدیق علیه �قرار یتخذ )، بل أوجب٢٥/٢٠٠٨القانون رقم  �أحكام
 إذا یوم من تار�خ ایداعه لدى امانته العامة. �ما أنه ال �فهم من هذه المادة ما ١٥في مهلة 

ام الذي �ان النظ إذاكان على الهیئة أن تضع نظامًا داخلیًا جدیدًا في �ل مّرة یتم تعیینها، أم 
 .، سار على الهیئات التالیةتضعه الهیئة االولى، والقابل للتعدیل

، �ونها sui generisتتمّیز هذه الهیئة �طا�ع دائم وخاص  :طبیعتها الخاصة -ت
، والمرصد االنتخابي األساسي في هذه المرحلة. تقوم الهیئة بدور ٤٢"وحدة ذات طا�ع اداري"

مع وز�ر  تنظیمي ورقابي على الحملة االنتخابیة، وتمارس مهامها "�صورة مستقلة و�التنسیق
. فترتبط إدار�ًا ٤٤/٢٠١٧ من القانون رقم ٩الداخلیة والبلد�ات"، �ما ورد حرفیًا في المادة 

بوز�ر الداخلیة والبلد�ات الذي �شرف على أعمالها، و�حدد مقّرها، و�عود له أن �حضر 
اجتماعاتها متى �شاء، فیترأس هذه االجتماعات بدون أن �شارك في التصو�ت. مع االشارة 

لى أن إشراف الوز�ر على أعمال الهیئة یتعلق �شكل رئیسي بتدابیر إدار�ة ال عالقة لها ا
من قانون االنتخا�ات. لذا تتمتع الهیئة �قدر واسع من  ١٩�المهام المناطة بها �موجب المادة 

االستقاللیة �النسبة الى هذا االخیر لجهة أداء أعمالها، اذ أن القانون أوالها صالحیات 
. فهي من تعد نظامها )elle a la compétence de sa compétenceاتها (صالحی

الداخلي، �ما ان قراراتها نافذة وملزمة �مجرد صدورها، دون الحاجة الى موافقة او تصدیق أي 
مرجع إداري او مشار�ة أحد فیها (ما عدا النظام الداخلي الذي �حتاج الى تصدیق الوز�ر)، 

                                                           
(انشاء الهیئة الوطنیة لحقوق اإلنسان  ٢٧/١٠/٢٠١٦تار�خ  ٦٢التي تم انشاؤها �موجب القانون رقم . ٤١

 المتضمنة لجنة الوقا�ة من التعذیب).
 .٢٥، ص.٢٠٠٩�ما تم تصنیفها في تقر�ر "هیئة االشراف على الحملة االنتخابیة" لدورة . ٤٢
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سلطة وصا�ة تسلسلیة او ألي تنظیم وظائفي. وقد خولها القانون فضًال عن انها ال تخضع ل
ت والتدابیر ذات غا�ة اصالحیة اتخاذ قرارات وتعامیم تنظیمیة لهذه الغا�ة، �ما و�عض القرار 

 قمعیة او عقابیة لضبط المخالفات والتجاوزات التي قد ترافق الحملة االنتخابیة. 
یث أصبحت تتخذ اجراء ذو صفة صالحیاتها �ح ٤٤/٢٠١٧ عزز القانون رقم

قضائیة عندما تنظر في صحة البیان الحسابي الشامل المقدم من المرشحین �عد اجراء 
ذ�ة، االنتخا�ات. �ما ضیق القانون الجدید إمكانیة تعیین اعضاء الهیئة من قبل السلطة التنفی

عضاء �ما سبق من بین ثالثة مرشحین تسمیهم �ل من الجهات التي ینتمي الیها مختلف األ
ص، ذ�ره. إضافة الى ذلك، لحظ القانون الجدید ان الهیئة تقوم �اعداد مشروع موازنتها وتخصی

ت (الفقرة بناًء على اقتراح الوز�ر، اعتمادات خاصة لموازنتها في موازنة وزارة الداخلیة والبلد�ا
 . )٤٤/٢٠١٧من القانون رقم  ٢٣(ج) من المادة 

لتي أدخلها القانون الجدید تمثل خطوة حمیدة �اتجاه في ان التعدیالت اال شك 
استقاللیة الهیئة، اال انها ال تزال غیر �افیة لضمان االستقاللیة التامة لها. فمن جهة اولى، 
لم �منح القانون رئیسها صالحیة الوز�ر فیما �ختص �صرف االعتمادات، وقد �قیت هذه 

ن جهة ثانیة، یبقى للسلطة االجرائیة الكلمة . وم٤٣الصالحیة بید وز�ر الداخلیة والبلد�ات
األخیرة في التعیینات من بین األسماء التي ترفع الیها، �ما �عود لها التصدیق على النظام 
الداخلي التي تضعه الهیئة. �ما ان القانون لم ینص على عدم جواز إقالة أعضاء الهیئة طیلة 

بر من الضمانات الجوهر�ة الستقاللیتهم. أما والیتهم، علمًا أن مبدأ عدم اقالة األعضاء �عت
لناحیة الصالحیات، فقد وسع القانون الجدید نطاق اختصاص الهیئة �أن أخضع المراقبین 
االنتخابیین لرقابتها واشرافها. اال أنه لم �منحها الشخصیة المعنو�ة، �ما انه لم یولیها صالحیة 

رار ما هي الحال في فلسطین واالردن وتونس ادارة وتنظیم �امل العملیة االنتخابیة، على غ
والعدید من بلدان أمیر�ا الالتینیة، حیث تتولى هیئات مستقلة تتمتع �الشخصیة المعنو�ة ادارة 

 . العملیة االنتخابیة برمتها �منأى عن السلطة االجرائیة
المناطة  عمالفما زال تنظیم العملیة االنتخابیة و�دارتها، في ما عدا األفي لبنان، أما 

رقابتها صراحة بهیئة االشراف على االنتخا�ات، في عهدة وزارة الداخلیة. و�ان من المحّبذ ان 
تعطى الهیئة �امل الصالحیات التي تخولها إدارة العملیة االنتخابیة في مرحلتیها التحضیر�ة 

                                                           
تعد الهیئة مشروع موازنتها وُ�خصص بناًء على اقتراح الوز�ر  على انه " ٢٣مادة نصت الفقرة (ج) من ال. ٤٣

 اعتمادات خاصة لموازنة الهیئة في موازنة وزارة الداخلیة والبلد�ات". 
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دأ عدم جواز وفي یوم االنتخاب. �ما �ان �ستحسن منح الهیئة استقاللیة مالیة تامة واقرار مب
إقالة أعضائها مدى والیتهم، اال �حاالت استثنائیة تخضع لشروط صارمة، �غا�ة تحر�ر هؤالء 
األعضاء �شكل تام من قبضة السلطة االجرائیة لهذه الناحیة، على غرار ما هي الحال �النسبة 

 .الى أعضاء المجلس الدستوري مثالً 
 

مهام هیئة االشراف على االنتخا�ات تتر�ز  :مهام هیئة االشراف وصالحیاتها. ٢
�شكل رئیسي على الرقا�ة التي تجر�ها على االنفاق االنتخابي وتلك التي تمارسها على وسائل 

على مهامها  ٤٤/٢٠١٧ وقد أضاف القانون رقم. ٤٤االعالم واالعالن في النطاق االنتخابي
                                                           

، المهام والصالحیات ٤٤/٢٠١٧من قانون االنتخا�ات النیابیة رقم  ١٩تتولى الهیئة، عمًال �أحكام المادة . ٤٤
 :اآلتیة

 القرارات والتعامیم التي تدخل ضمن مهامها ورفع االقتراحات التي تراها مناسبة إلى وز�رإصدار  -١
 .الداخلیة والبلد�ات

غطیة تلقي طلبات وسائل االعالم المرئیة والمسموعة والمقروءة وااللكترونیة الراغبة �المشار�ة في ت -٢
 .واعد سلوك للتغطیة اإلعالمیةعملیة االقتراع والفرز وتسلیمها التصار�ح الالزمة لذلك، ووضع ق

ن تلقي طلبات وسائل االعالم الخاصة المقروءة والمرئیة والمسموعة الراغبة في المشار�ة في اإلعال -٣
 .االنتخابي المدفوع األجر وفقًا ألحكام هذا القانون 

منافسة ال مراقبة تقید اللوائح والمرشحین ووسائل اإلعالم على اختالفها �القوانین واألنظمة التي ترعى -٤
 .االنتخابیة وفقًا ألحكام هذا القانون 

ملة تحدید شروط وأصول القیام �عملیات استطالع الرأي و�ذلك نشر أو بث أو توز�ع النتائج أثناء الح -٥
 .االنتخابیة ومراقبة التقید �فترة الصمت االنتخابي

جراء إل مهلة شهر من تار�خ استالم الكشوفات المالیة العائدة للحمالت االنتخابیة والتدقیق فیها خال -٦
 .االنتخا�ات

 .تلقي طلبات تسجیل المفوضین المالیین عن الحملة االنتخابیة لكل مرشح وتسلیمه إ�صاًال بذلك -٧
 .ممارسة الرقا�ة على االنفاق االنتخابي وفقًا ألحكام هذا القانون  -٨
 ار�ح ووضع قواعد سلوكقبول ودرس طلبات المراقبین االنتخابیین المحلیین والدولیین ومنحهم التص -٩

 .لهم
 .نشر الثقافة االنتخابیة و�رشاد الناخبین وتعز�ز الممارسة الد�مقراطیة �الوسائل المتاحة �افة -١٠
من  تلقي الشكاوى في القضا�ا المتعلقة �مهامها والفصل بها، و�عود لها أن تتحرك عفوًا عند تثبتها -١١

 .أ�ة مخالفة و�جراء المقتضى �شأنها
تستعین عند الضرورة �أصحاب الخبرة المشهودة في االختصاصات المرتبطة  �مكن للهیئة أن -١٢

 �االنتخا�ات وشؤونها.
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 –المحلیة والدولیة  –دني التنظیمیة والرقابیة هذه، مهمة االشراف على هیئات المجتمع الم
�ما أوالها القانون مهمة نشر . ٤٥التي تقوم بدور مواكبة االنتخا�ات ومراقبتها، وتنظیم عملها

 . الثقافة االنتخابیة و�رشاد الناخبین وتعز�ز الممارسة الد�موقراطیة �الوسائل المتاحة �افة
ى فترة الحملة االنتخابیة، تمتد الرقا�ة التي تمارسها هیئة االشراف على االنتخا�ات عل

�أنها تبدأ من تار�خ فتح �اب الترشیح،  ٤٤/٢٠١٧ من القانون رقم ٥٦والتي حّددتها المادة 
، ٤٦وتنتهي لدى اقفال صنادیق االقتراع . علماً ان القانون أغفل ان �حدد تار�خ فتح �اب الترشیح

لقانون التي حددت بدء من ا ٧٠كما یالحظ أ�ضًا تناقض بهذا الخصوص مع أحكام المادة 
صنادیق االقتراع �النسبة لألحكام المتعلقة  �إقفالهذه الفترة بتار�خ تقد�م الترشیح وانتهائها 

�االعالم واالعالن االنتخابیین (الفصل السادس من القانون). غیر ان مهام الهیئة ال تنحصر 
�فترة الحملة االنتخابیة، بل تمتد الى ما �عد اجراء االنتخا�ات، اذ انه �عود لها دراسة البیانات 

ن خالل فترة الثالثین یوم التي تلي إعالن النتائج الحسابیة الشاملة التي �قدمها المرشحو 
الرسمیة، وتقوم بتدقیقها وتفصل �صحتها خالل مهلة ثالثین یوم تلي تقد�مها، وتحیل قراراتها 

 . �شأنها الى المجلس الدستوري 
 وتبعًا لكون الهیئة تتمتع �طا�ع الد�مومة، فقد أصبح مبدئیًا من الممكن ان تمارس

یة طیلة ى نشر الثقافة االنتخابیة و�رشاد الناخبین وتعز�ز الممارسة الد�مقراطمهامها اآلیلة ال
الیته و مدة وال�ة أعضائها. مع االشارة الى ان رئیس الهیئة وحده یتفرغ لعمله ضمنها طیلة فترة 

و�تقاضى تعو�ضًا شهر�ًا لقاء ذلك، على عكس سائر أعضاء الهیئة الذین یتفرغون ألداء 
 .ذلك االشراف حصرًا أثناء العملیة االنتخابیة، و�تقاضون بدًال مقطوعًا لقاء مهامهم في هیئة

نظم القانون االنتخابي الجدید �یفیة تواصل الهیئة مع الجهات الرسمیة األخرى 
المعنیة �االنتخا�ات. فأوجب على الهیئة ان تقدم تقر�رًا �أعمالها عند انتهاء والیتها وتحیله إلى 

هور�ة، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ووز�ر الداخلیة والبلد�ات كل من رئاسة الجم
). �ما تودع ٤٤/٢٠١٧من القانون  ١٩ورئاسة المجلس الدستوري (الفقرة األخیرة من المادة 

الهیئة المجلس الدستوري قراراتها اآلیلة الى الفصل في صحة البیانات الحسابیة الشاملة معّللة 
)، �ما تحیل �شكل خاص ٦٤) من المادة ٦الحسابي الشامل للمرشح (الفقرة (ومرفقة �البیان 

                                                           
 .٤٤/٢٠١٧من القانون االنتخابي رقم  ٢٠والمادة  ١٩) من المادة ٩الفقرة (. ٤٥
 حددت تار�خ اقفال �اب الترشیح �ستین یومًا قبل الموعد ٤٤/٢٠١٧من القانون  ٤٦) من المادة ١الفقرة (. ٤٦

 المحدد لالنتخا�ات.
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) ٢ملفات المرشحین الذین تجاوزوا سقف االنفاق االنتخابي الى هذا المجلس أ�ضًا (الفقرة (
). وقد أوجب القانون الجدید على لجان القید العلیا التواصل مع هیئة االشراف، ٦٦من المادة 

الهیئة نتائج أعمالها، سواًء تلك المتعلقة �قرارات تصحیح  �إبالغید علیا �حیث تقوم �ل لجنة ق
. ٤٧القوائم االنتخابیة، او تلك العائدة الى نتائج االنتخا�ات التي تتلقاها من اللجان االبتدائیة

كما لحظ القانون الجدید وجوب نشر تقر�ر الهیئة النهائي في الجر�دة الرسمیة، مما �عزز 
نه لم �حدد مهلة معینة لنشر هذا أال إخالل اتاحة االطالع على أعمالها للعامة. الشفافیة من 

 .التقر�ر و�ان ینبغي ان ال تبقى هذه المهلة مفتوحة بهذا الخصوص
ي، التي تجر�ها على االنفاق االنتخاب �الرقا�ةسوف نعرض مهام هیئة االشراف، فنبدأ 

االعالم  وتحدیدًا مهامها المتعلقة بتلقي البیانات الحسابیة والفصل بها، وتلك التي تمارسها على
یرًا مهمة وأخ االنتخابیین المراقبینواالعالن االنتخابیین، ونتناول فیما �عد مهمة االشراف على 

 .نشر الثقافة االنتخابیة واالرشاد
حین تتولى هیئة االشراف مراقبة تقید المرشاقبة التمو�ل واالنفاق االنتخابیین: مر  -أ

اإلنفاق و واللوائح �األحكام المتعلقة �فتح حساب الحملة االنتخابیة و�تمو�ل الحمالت االنتخابیة 
 فصل �صحةأثناء هذه الفترة. فتتلقى البیانات الحسابیة الدور�ة والنهائیة الشاملة، وتدقق بها وت

 . البیانات الشاملة
 
القانون  ٦٣أوجبت المادة  :تلقي البیانات الحسابیة الدور�ة والنهائیة الشاملة -

على مدقق الحسا�ات المعتمد لكل من المرشحین واللوائح أن یرفع إلى الهیئة  ٤٤/٢٠١٧ رقم
حسابیًا شهر�ًا دور�ًا و�مهلة أسبوع من انقضاء �ل شهر من أشهر فترة الحملة االنتخابیة بیانًا 

یبّین فیه المقبوضات والمدفوعات وااللتزامات المالیة للشهر المنصرم و�رفق �ه �شفًا �الحساب 
المصرفي العائد للحملة االنتخابیة صادراً عن المصرف المعتمد، �ما علیه أن �قدم لدى انتهاء 

ذلك، تتلقى هیئة االشراف مهمته، �شفًا حسابیًا وتقر�رًا �أعمال إدارته إلى المرشح. إضافة الى 
بیانات الحسا�ات الشاملة المقدمة الیها من المرشحین ومن اللوائح، خالل ثالثین یوم من 

                                                           
 .٤٤/٢٠١٧من القانون رقم  ٣٩) من المادة ٣الفقرة (. ٤٧
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من  ٦٤تار�خ إعالن النتائج الرسمیة لالنتخا�ات، وفق الشروط المنصوص علیها في المادة 
 . ٤٤/٢٠١٧٤۸القانون 

ل ف بدراسة البیان الحسابي لكشراتقوم هیئة اإل :التدقیق �البیان الحسابي الشامل -
مرشح وتدقق �ه وتجري التحقیقات المتعلقة �صحته أو �صحة �عض عناصره. ولها االستعانة 

عد ومن ضمنهم أفراد الضا�طة العدلیة، � –لهذا الغرض �َمن تراه مناسبًا من الخبراء وغیرهم
صّرح عنها فقات االنتخابیة المموافقة النیا�ة العامة المختصة. و�ذا تبیَّن لها أن قیمة إحدى الن

، تقوم في البیان الحسابي ومرفقاته هي أقل من القیمة الرائجة والمعتمدة عادة لمثل تلك النفقة
، الهیئة، �عد مراعاة مبدأ الوجاهیة وحق الدفاع، بتخمین الفرق �المقارنة مع مصادر عدیدة

االنفاق المنصوص علیه في  و�قیده حكمًا ضمن النفقات. و�عتبر هذا الفرق خاضعًا لسقف
تطبق هذه األحكام على و  ).٤٤/٢٠١٧من القانون رقم  ٦٣من المادة  ٨هذا القانون (الفقرة 

 .المرشح المنافع المباشرة أو غیر المباشرة وجمیع التقد�مات العینیة والخدمات التي استفاد منها
هیئة االشراف أولى القانون الجدید  :الفصل في صحة البیان الحسابي الشامل -

صالحیة الفصل في صحة البیان الحسابي الشامل، والتي لم تكن تتمتع بها هیئة االشراف 
. فتفصل في صحة البیان خالل ٢٥/٢٠٠٨على الحملة االنتخابیة في ظل أحكام القانون رقم 

مبدأ ة مهلة ثالثین یومًا من تار�خ تقد�مه، وتقرر بنتیجته إما الموافقة علیه و�ما، �عد مراعا
ودع تالوجاهیة وحق الدفاع، عدم الموافقة علیه، ام تطلب تعدیله أو تصحیحه �لیًا أو جزئیًا. 

دة الثالثین علماً ان م .الهیئة قرارها بهذا الشأن معلالً ومرفقاً �البیان الحسابي المجلس الدستوري 
یوم المعطاة للهیئة للفصل �البیان الحسابي هي مهلة اسقاط، ولیست مهلة حث، اذ یترتب 

قم ر من القانون  ٦٤) من المادة ٦على انقضائها اعتبار البیان موافقًا علیه حكمًا (الفقرة (
٤٤/٢٠١٧( . 

                                                           
�صادق على البیان الحسابي الشامل من قبل مدقق الحسا�ات المعتمد و�تضمن �التفصیل مجموع الواردات  .٤٨

�حسب المقبوضة والمساهمات العینیة، �حسب مصادرها وتوار�خها، ومجموع النفقات، المدفوعة أو المترتبة 
طبیعتها وتوار�خها، منذ بدء الحملة االنتخابیة. �ما یرفق �ه الوثائق الثبوتیة العائدة لجمیع بنود الحساب مثل 
اال�صاالت وسندات الصرف وسواها و�شف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة بین جمیع العملیات التي تمت 

یان. و�رفق �ه أ�ضًا تصر�ح موقع من المرشح مصدق على هذا الحساب من تار�خ فتحه حتى تار�خ تقد�م هذا الب
لدى الكاتب العدل، �قرُّ المرشح �موجبه وعلى مسؤولیته أن الحساب المرفق صحیح وشامل و�تضمن �امل 
الواردات المحصلة والنفقات المدفوعة أو المترتبة ألجل الحملة االنتخابیة، �ما �قر صراحة �أنه ال توجد أ�ة نفقات 

 أو عینیة أو أموال جرى دفعها نقدًا أو من حسا�ات مصرفیة أخرى أو بواسطة أشخاص ثالثین. أخرى نقد�ة
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البیان الحسابي إذا  تقرر الهیئة رفض :الطعن �قرار رفض البیان الحسابي الشامل -
تبّین لها أنه غیر صحیح أو أنه یتضمن، �عد تصحیحه أو تعدیله، تجاوزًا لسقف االنفاق، 

توري على أنه في هاتین الحالتین تعلم الهیئة �الً من رئاسة مجلس النواب ورئاسة المجلس الدس
لمادة وفقًا ألحكام ابهذا األمر. و�كون قرار الرفض قابًال لالستئناف أمام مجلس شورى الدولة 

. و�ان من المستحسن ان یلحظ أ�ضًا القانون الجدید وجوب ٤٤/٢٠١٧من القانون رقم  ٢١
 احالة قرار مجلس شورى الدولة �شأن استئناف قرار هیئة االشراف المتعلق �البیان الحسابي

اب الشامل، الى المجلس الدستوري، �ي �أخذ بنتیجته أ�ضًا في حال الطعن في صحة انتخ
 .المرشح الفائر المعني

الغرامات المالیة الناتجة عن التمنع عن تقد�م البیان او عن تجاوز السقف  -
عالوة على العقو�ات الجزائیة العامة المترتبة على مخالفة أحكام الفصل الخامس  :االنتخابي

ن القانون م ٦٠، والمنصوص علیها في المادة ٤٩(المعنون "في التمو�ل واالنفاق االنتخابیین")
من القانون عینه غرامات مالیة على المرشحین  ٦٧و ٦٦، فرضت المادتان ٤٤/٢٠١٧رقم 

م البیان الذین خالفوا االحكام المتعلقة �البیان الحسابي الشامل. فیعاقب المرشح الذي لم �قدّ 
على  �ان ام خاسراً  من هذا القانون، فائزاً  ٦٤الحسابي الشامل المنصوص علیه في المادة 

حد سواء، �غرامة مالیة قدرها ملیون لیرة لبنانیة عن �ل یوم تأخیر، على ان تفرض هذه 
أما �النسبة الى المرشح الذي تجاوز سقف  .الغرامة من قبل الوزارة بناًء على طلب الهیئة

اإلنفاق االنتخابي، فیعاقب �غرامة توازي ثالثة أضعاف قیمة التجاوز لصالح الخز�نة. وُ�حال 
 ف المرشح الفائز من قبل الهیئة إلى المجلس الدستوري في هذه الحالة األخیرة. مل

 
--< 

 
  

                                                           
 مراجعة الفصل الرا�ع من هذه الدراسة المتعلقة بدور القضاء الجزائي في مواكبة العملیة االنتخابیة.. ٤٩
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 تنظیم التمو�ل واالنفاق االنتخابیین
 :مفهوم النفقات االنتخابیة

، ٤٤/٢٠١٧من القانون رقم  ٥٨حدد المشترع مفهوم النفقات االنتخابیة في المادة 
الالئحة أو المرشح و�ذلك النفقات المدفوعة لحساب �أنها "مجموع النفقات المدفوعة من قبل 

أو مصلحة أي منهما برضاهما الصر�ح أو الضمني من قبل األشخاص الطبیعیین أو 
المعنو�ین أو األحزاب أو الجمعیات أو أي جهة أخرى، شرط أن تتعلق مباشرة �الحملة 

  حة أو المرشح والناخب".االنتخابیة و�عملیة االقتراع و�تحقیق االتصال المشروع بین الالئ
ذ�ر على سبیل المثال ال الحصر عددًا معینًا من االعمال التي تعتبر نفقات 

 .انتخابیة في الفقرة الثانیة من هذه المادة
 

 فتح الحساب المصرفي وتنظیمه:
أوجب القانون على �ل الئحة ومرشح فتح حساب في مصرف عامل في لبنان 

االنتخابیة"، ال �خضع للسر�ة المصرفیة. و�عتبر المرشح والالئحة �سمى "حساب الحملة 
متنازلین حكمًا عن السر�ة المصرفیة لهذا الحساب �مجرد فتحه. و�تم استالم جمیع 
المساهمات ودفع جمیع النفقات االنتخابیة عن طر�ق هذا الحساب حصراً وذلك خالل �امل 

ت التي تدخل في الحساب المصرفي تلك المالیة فترة الحملة االنتخابیة. و�فهم من المساهما
كل هبة أو تبرع أو هد�ة  المساهمة �شكل أوسع على أنها " ٥٦منها، اذ قد عرفت المادة 

نقد�ة أو عینیة أو قرض أو سلفة أو دفعة مالیة أو أي شيء له قیمة ماد�ة تقدم لالئحة أو 
االجراءات المعتمدة لد�ه/ها الستالم �ما �قتضي على �ل الئحة ومرشح تنظیم ". للمرشح

األموال والمساهمات المخصصة لتمو�ل الحملة االنتخابیة وصالحیة دفع النفقات االنتخابیة، 
على انه ال �جوز قبض أو دفع أي مبلغ �فوق الملیون  .مع مراعاة أحكام القانون االنتخابي

رفي، في حال تعذر فتحه للحساب المص لیرة إال �موجب شك. وقد أوجد المشترع بدیالً 
وتحر�كه ألي مرشح أو الئحة ألسباب خارجة عن إرادة أي منهما، �حیث تودع األموال 
المخصصة للحملة االنتخابیة للمرشح أو الالئحة في صندوق عام ینشأ لدى وزارة المالیة 

 .)٥٨من المادة  ٦والذي �حل محل الحساب المصرفي في �ل مندرجاته (الفقرة 
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 نفاق االنتخابي:سقف اإل 

على انه تخضع جمیع النفقات التي  ٤٤/٢٠١٧من القانون رقم  ٦٠نصت المادة 
�عقدها أو یدفعها المرشح من ماله الخاص ألجل حملته االنتخابیة إلى سقف االنفاق. �ما 

عینها، على انه ال �جوز أن تتجاوز مجموع المساهمات  ٦٠) من المادة ٦نصت الفقرة (
أي مرشح سقف االنفاق االنتخابي، �ما ال �جوز قبول مساهمات عن طر�ق التي یتلقاها 

سقف االنفاق �أنه المبلغ األقصى الذي �جوز لكل مرشح  ٦١وسیط. وقد حددت المادة 
إنفاقه أثناء فترة الحملة االنتخابیة وفقًا لما �أتي: قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون ملیون 

متحرك مرتبط �عدد الناخبین في الدائرة االنتخابیة الكبرى التي لیرة لبنانیة، �ضاف إلیه قسم 
ینتخب فیها وقدره خمسة آالف لیرة لبنانیة عن �ل ناخب من الناخبین المسجلین في قوائم 

 .الناخبین في الدائرة االنتخابیة الكبرى 
أما سقف االنفاق االنتخابي لالئحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون ملیون 

 یرة لبنانیة عن �ل مرشح فیها.ل
�مكن إعادة النظر بهذا السقف لدى افتتاح فترة الحملة االنتخابیة في ضوء الظروف 
االقتصاد�ة وذلك �موجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناًء على اقتراح وز�ر الداخلیة 

 والبلد�ات و�عد استطالع رأي هیئة االشراف.
 

 األعمال الجائزة:
أن ینفق من أجل حملته االنتخابیة مبالغ من أمواله الخاصة. و�عتبر �جوز للمرشح 

مال الزوج أو أي من األصول أو الفروع �مثا�ة المال الخاص للمرشح. وال �جوز تقد�م أ�ة 
مساهمة في الحملة االنتخابیة لمرشح أو لالئحة إال من قبل األشخاص الطبیعیین أو 

وز أن تتجاوز المساهمة المقدمة من قبل شخص لبناني على انه ال �ج .المعنو�ین اللبنانیین
من  %٥٠طبیعي أو معنوي واحد ألجل تمو�ل الحملة االنتخابیة لمرشح أو لالئحة، مبلغ 

من القانون. و�جب أن تكون دومًا �موجب  ٦١سقف االنفاق االنتخابي المحدد في المادة 
عاة أحكام الفقرة الرا�عة من المادة عملیة مصرفیة (حوالة شیك، �طاقة ائتمانیة ...) مع مرا 

من القانون. �ما ال تعتبر مساهمة �معنى هذا القانون خدمات األفراد الذین تطوعوا من  ٥٩
 .دون مقابل
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إذا  ٦٢ال تعتبر محظورة التقد�مات والمساعدات المذ�ورة في الفقرة االولى من المادة 
مرشحون أو أحزاب درجوا على  مقدمة من مرشحین أو مؤسسات �ملكها أو یدیرهاكانت 

تقد�مها، بذات الحجم والكمیة �صورة اعتیاد�ة ومنتظمة، منذ ما ال �قل عن ثالث سنوات 
وفي هذه الحالة ال تعتبر المدفوعات والمساعدات المقدمة  قبل بدء فترة الحملة االنتخابیة،

 أعاله. ٦١مادة أثناء الحملة االنتخابیة خاضعة للسقف االنتخابي المنصوص علیه في ال
 

 األعمال المحظورة:
�منع منعًا �اتًا على المرشح أو الالئحة قبول أو استالم مساهمات أو مساعدات 
صادرة عن دولة أجنبیة أو عن شخص غیر لبناني، طبیعي أو معنوي، وذلك �صورة مباشرة 

الحملة  ) . �ما تعتبر محظورة أثناء فترة٦٠من المادة  ٣و ٢أو غیر مباشرة (الفقرتان 
االنتخابیة االلتزامات والنفقات التي تتضمن تقد�م خدمات أو دفع مبالغ للناخبین، ومنها 

التقد�مات والمساعدات العینیة والنقد�ة إلى األفراد والجمعیات  :على سبیل البیان ال الحصر
یة وجمیع الخیر�ة واالجتماعیة والثقافیة أو العائلیة أو الدینیة أو سواها أو النوادي الر�اض

من المادة  ٢المؤسسات الرسمیة (مع استثناء التقد�مات والمساعدات المذ�ورة في الفقرة 
 والواردة مع األعمال الجائزة أعاله) . ٦٢

 
تقوم الهیئة بتنظیم الدعا�ة واإلعالن  مراقبة االعالم واالعالن االنتخابیین: -ب

لبنان، على اختالفها، �القوانین واألنظمة التي االنتخابیین وتتحقق من تقید وسائل اإلعالم في 
ترعى المنافسة االنتخابیة وفقًا ألحكام القانون. وقد وّحد القانون الجدید مفهوم وسائل االعالم 

كل وسیلة إعالمیة، رسمیة أو خاصة، مرئیة أو مسموعة أو مطبوعة أو  معرفًا عنها �أنها "
، �حیث امتدت رقا�ة الهیئة الى الوسائل االعالمیة مقروءة أو إلكترونیة مهما �انت تقنیتها"

). �ما ٤٤/٢٠١٧من القانون  ٦٨كافة �ما فیها االلكترونیة على اختالف تقنیاتها (المادة 
تتولى الهیئة التحقیق الفوري في أ�ة شكوى تقدم من قبل الالئحة المتضررة أو المرشح المتضرر 

بیه، الزامها ببت اعتذار، الزامها بتمكین المرشح وتتخذ قرارها �شأن إما مباشرة (بتوجیه تن
المتضرر ممن ممارسة حق الرد)، و�ما عبر إحالة الوسیلة المخالفة الى محكمة المطبوعات 

 . )٤٤/٢٠١٧من القانون رقم  ٨١) من المادة ١(الفقرة (
من من الناحیة التنظیمیة، تتلقى الهیئة التصار�ح  :تلقي الطلبات وتسلیم التصار�ح -
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مختلف وسائل االعالم الخاصة الراغبة �المشار�ة في االعالن االنتخابي المدفوع األجر، �ما 
تقدم الیها تلك الوسائل تقار�رًا أسبوعیة الحقة تتضمن بیانًا �الدعا�ات واإلعالنات االنتخابیة 

(المادة  التي تّم بثها خالل األسبوع المنصرم مع مواقیت بّث �ل منها والبدل المستوفى عنها
). وتتلقى الهیئة طلبات وسائل االعالم المرئیة ٤٤/٢٠١٧ ) من القانون رقم٧الفقرة ( -٧١

والمسموعة والمطبوعة والمقروءة وااللكترونیة الراغبة �المشار�ة في تغطیة عملیات االقتراع 
 .والفرز وتسلمها التصار�ح الخطیة الالزمة لذلك، وتضع قواعد سلوك للتغطیة االعالمیة

السهر على احترام حر�ة التعبیر وتنظیم التوازن في الظهور االعالمي وتعیین  -
تسهر الهیئة على احترام حر�ة التعبیر عن مختلف  :األماكن المخصصة لالعالنات االنتخابیة

اآلراء والتیارات الفكر�ة في برامج وسائل االعالم أثناء فترة الحملة االنتخابیة، وذلك عن طر�ق 
صیات ملزمة إلى هذه الوسائل، �ما �ضمن تأمین العدالة والتوازن والحیاد في المعاملة إصدار تو 

). مع االشارة الى ٤٤/٢٠١٧) من القانون ٢الفقرة ( -٧٢بین المرشحین و�ین اللوائح (المادة 
ان القانون لم یرتب أ�ة نتیجة على خرق تلك التوصیات التي تتمتع �الطا�ع االلزامي. �ما انها 

ن التوازن في الظهور اإلعالمي خالل فترة الحملة االنتخابیة بین المتنافسین من لوائح تؤمّ 
ومرشحین فتلزم وسیلة اإلعالم، لدى استضافتها لممثل الئحة أو لمرشح، �أن تؤّمن في المقابل 

من  ٤فقرة  -٧٢استضافة منافسیه �شروط مماثلة لجهة التوقیت والمدة ونوع البرنامج (المادة 
  .)٤٤/٢٠١٧انون الق

الهیئة لدى تحدیدها المساحات االعالمیة القصوى وتوز�عها بین وسائل االعالم 
واالعالن مقتضیات اإلنصاف وحق المرشحین في المساواة في الظهور اإلعالمي ضمن حدود 

) ٢الفقرتان ( -٧٢الفقرة (ج) والمادة  – ٧١القانون والمنافسة االنتخابیة المشروعة (المادة 
). �ما تشرف �التعاون مع السلطات المحلیة والشر�ات ٤٤/٢٠١٧) من القانون ٥) و(٤و(

من قانون  ٧٥المستثمرة لألماكن المخصصة لإلعالنات على حسن تنفیذ أحكام المادة 
االنتخاب المتعلقة األماكن المخصصة لتعلیق ولصق اإلعالنات والصور االنتخابیة طیلة فترة 

 . الحملة االنتخابیة
تسهر الهیئة على التقید �فترة الصمت  :فترة الصمت االنتخابي واستطالعات الرأي-

من القانون االنتخابي.  �ما تحدد شروط القیام �عملیات  ٧٨االنتخابي المحددة في المادة 
استطالع الرأي أثناء الحملة االنتخابیة، واألصول الواجب اتباعها لتأمین صدقیة عملیة 

وقد أضیفت  ).٤٤/٢٠١٧من القانون رقم  ٧٩ا وطا�عها الحیادي (المادة االستطالع ونزاهته
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، حق اتخاذ الهیئة ٤٤/٢٠١٧من القانون  ٨١الى صالحیاتها الرادعة المعددة في المادة 
من  ٧٩اجراءات �حق مؤسسات استطالعات الرأي او اي شخص آخر �خالف أحكام المادة 

اعتذار أو تصحیح عبر وسائل اإلعالم، غرامة مالیة  القانون عینه (توجیه تنبیه، االلتزام ببث
تتراوح بین عشرة مالیین وخمسة وعشر�ن ملیون لیرة لبنانیة تفرض �موجب أمر تحصیل �صدر 
عن وزارة الداخلیة والبلد�ات بناًء على طلب الهیئة). وتضاعف هذه الغرامة في حال وقوع 

 .المخالفة خالل فترة الصمت االنتخابي
 

الهیئة مهمة  ٤٤/٢٠١٧أولى القانون رقم  :االشراف على المراقبین االنتخابیین -ت
التي تقوم بدور مواكبة االنتخا�ات  -المحلیة والدولیة –االشراف على هیئات المجتمع المدني 

ومراقبتها، وتنظیم عملها. و�انت هذه المهام مولجة سا�قًا بوزارة الداخلیة والبلد�ات في ظل 
من القانون الجدید على أه �حق لهیئات المجتمع  ٢٠. وقد نصت المادة ٢٥/٢٠٠٨ القانون رقم

المدني ذات االختصاص، تحت اشراف الهیئة، مواكبة االنتخا�ات ومراقبة مجر�اتها على أن 
فتقوم هیئة االشراف بتنظیم عمل تلك . ٥٠تتوافر فیها الشروط المحددة في تلك المادة مجتمعة

وآلیات مواكبة االنتخا�ات ومراقبة مجر�اتها �قرارات تصدر عنها قبل  الهیئات، وتحدد أصول
�ما تدرس الهیئة طلبات الهیئات األجنبیة المعنیة  .موعد االنتخا�ات �شهر على األقل

                                                           
في المراقبین  ةععلى وجوب توفر الشروط التالیة مجتم ٤٤/٢٠١٧من القانون رقم  ٢٠نصت المادة . ٥٠

 المحلیین:
قد�م تأن تكون الجمعیة لبنانیة غیر سیاسیة، حائزة على بیان العلم والخبر قبل سنتین على األقل من موعد  -

 الطلب إلى الهیئة.
أن تكون غیر مرتبطة �أي جهة أو طرف سیاسي، وأن ال تضم في هیئتها العامة واإلدار�ة أي مرشح - 

 لالنتخا�ات.
 نظامها األساسي، قبل سنتین على األقل، على أهداف ترتبط �الد�مقراطیة أو �حقوق اإلنسان أوأن ینص - 

 �االنتخا�ات أو �الشفافیة أو �التدر�ب على تلك الموضوعات.
 أن تبّین للهیئة مصادر تمو�لها. -
ة شهر االنتخابیة �مهلأن تودع الهیئة قطع حسابها الخاص بنشاط مراقبتها االنتخا�ات �عد انتهاء العملیة  -

 على األكثر.
اص مئة أن یبلغ عدد المنتسبین إلى الجمعیة وفقًا للوائح المودعة أصوًال لدى المراجع الرسمیة ذات االختص -

 منتسب على األقل بتار�خ تقد�م الطلب.
 أن تلتزم هیئتها اإلدار�ة میثاق شرف تضعه الهیئة.  -
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�االنتخا�ات الرامیة إلى المشار�ة في مواكبة العملیة االنتخابیة وفقًا لشروط وأصول تضعها 
فتدرس طلبات االعتماد الواردة إلیها وتدقق في تحقق  .لى األقلقبل موعد االنتخا�ات �شهر ع

الشروط القانونیة في تلك الهیئات، و�عود لها أن تقبل الطلب أو أن ترفضه. �ما �حق للهیئة 
إلغاء اعتماد أي جهة أو أحد المنتسبین لهذه الجهة �كون مخّوًال مواكبة العملیة االنتخابیة، في 

لمحددة في القوانین واألنظمة. وتكون قرارات الهیئة في هذا الخصوص، حال اإلخالل �الشروط ا
على غرار جمیع قراراتها التنظیمیة، قابلة لالستئناف أمام مجلس شورى الدولة عمًال �أحكام 

 .٤٤/٢٠١٧من القانون رقم  ٢١المادة 
 

الى  ٤٤/٢٠١٧ أضاف القانون رقم رشاد الناخبین:و�نشر الثقافة االنتخابیة  -ث
مهام هیئة االشراف وجوب نشر الثقافة االنتخابیة و�رشاد الناخبین وتعز�ز الممارسة الد�مقراطیة 

. اال أن القانون لم �حدد أ�ة آلیة لهذه المهام، وال إطار زمني ٥١�الوسائل المتاحة �افة
حسن لممارستها. لذا، قد یبقى أمر تحدید دقائق تلك المهام مترو�ًا الستنساب الهیئة. �ما �ست

أن تقوم الهیئة بهذه المهمة �شكل مستمر، طیلة وال�ة أعضائها، ولیس حصرًا في فترة الحملة 
االنتخابیة، األمر الذي أصبح متاحًا �فعل انها أصبحت هیئة دائمة �موجب القانون 

 . ٤٤/٢٠١٧ رقم
قد نصت على واجب وسائل  ٤٤/٢٠١٧من القانون  ٧٥هذا مع العلم ان المادة 

مرئي والمسموع أن تخصص خالل فترة الحملة االنتخابیة، ثالث ساعات أسبوعیًا االعالم ال
ت �التنسیق برامج تثقیفیة انتخابیة تنتجها وزارتا االعالم والداخلیة والبلد�ا على األقل ألجل بثّ 

مع وسائل االعالم المعنیة، بدون ان تأتي هذه المادة على ذ�ر دور هیئة االشراف بهذا 
 . أن التثقیف االنتخابي وارشاد الناخبین یدخالن ضمن اختصاصهاالخصوص، علماً 

 
تتخذ الهیئة قرارات شتى �حق المعنیین قرارات هیئة االشراف و�یفیة الطعن بها:  . ٣

�الحملة االنتخابیة، تتعلق �االنفاق االنتخابي واالعالن واالعالم االنتخابیین، والمراقبین 
قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة. إضافة الى ذلك، تتحقق االنتخابیین، وتكون قراراتها 

الهیئة من التزام وسائل االعالم واالعالن �األحكام المتعلقة �الدعا�ة االنتخابیة، وتتلقى الشكاوى 
وتتخذ القرارات �شأن إحالتها الى محكمة المطبوعات، �ما لها الحق بتنبیه وسائل االعالم الى 

                                                           
 .٤٤/٢٠١٧نون من القا ١٩) من المادة ١٠الفقرة (. ٥١
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 ٤٤/٢٠١٧ التدابیر العقابیة �حقها. وقد وّسع القانون االنتخابي رقم الخروقات واتخاذ �عض
إطار اختصاصها �حیث منحها صالحیات قضائیة إضافیة تمكنها من القیام بدوٍر، ولو محدود، 
في تسو�ة النزاعات التي تدخل في إطار رقابتها، �الفصل في صحة البیان الحسابي الشامل 

 . النتائج الرسمیة لالنتخا�ات المقدم من المرشحین �عد إعالن
 
تعتبر معظم القرارات التي تصدر عن هیئة االشراف  :في طبیعة قرارات الهیئة -أ

صفتها على الحملة االنتخابیة من نوع القرارات االدار�ة التنظیمیة، ما عدا �عض منها، والتي و 
اصة ت الخاالقرار  نوع " ، �أنها من٢٠٠٩الهیئة في تقر�رها النهائي لالنتخا�ات النیابیة عام 

"، والتي تشمل صالحیات التحقیق في �عض الشكاوى مع حق  المتخذة وفق صالحیات خارقة
االحالة الى محكمة المطبوعات، واتخاذ �عض التدابیر القمعیة �حق وسائل االعالم. عالوة 

 الهیئة حق البت في صحة البیان الحسابي ٤٤/٢٠١٧على ذلك، لقد أعطى القانون رقم 
ذات  الشامل المقدم الیها من المرشحین �عد اعالن النتائج الرسمیة، والذي �عتبر من القرارات

ر الصفة القضائیة التي تخضع لمبدأ الوجاهیة. وال تكون اجتماعات الهیئة قانونیة اال �حضو 
سبعة من األعضاء الذین یؤلفونها، وتتخذ قراراتها �األكثر�ة المطلقة من األعضاء الذین 

المذ�ور،  لفونها قانونًا. وتتوزع القرارات االدار�ة الصادرة عن الهیئة، حسبما ورد في التقر�ریؤ 
 : على ثالثة أنواع من القرارات

 
) ٤٤/٢٠١٧من القانون رقم  ١٤قرارات داخلیة خاصة �الهیئة، �وضع النظام الداخلي للهیئة (المادة  -

ذه ). وتكون ه٤٤/٢٠١٧من القانون  ٢٢مهاماً معینة (المادة  وتعیین اللجان وتفو�ضها او تفو�ض أحد أعضائها
 القرارات غیر قابلة للطعن، �ونها تدابیر داخلیة غیر نافذة.

القرارات االدار�ة المتعلقة �الغیر، والتي �مكن ان تكون فرد�ة ام جماعیة. وهي تتعلق �مسائل  -
معطوفة  ٧٩)، استطالع الرأي (المادة ٧٢و ٧١تان موزعة على عدة مواد: التوازن في الظهور االعالمي (الماد

). وقد اضیفت الى هذه الصالحیات، صالحیة ذات ٧٤))، والتزام وسائل االعالم �القانون (المادة ٢( -٨١على 
طا�ع قضائي، �منح الهیئة حق الفصل في صحة البیان الحسابي الشامل المقدم �عد اعالن النتائج الرسمیة 
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))، والذي �حال �موجبه القرار المتخذ �شأنه، معلًال ومرفقًا �البیان الحسابي، الى المجلس ٦( الفقرة -٦٤(المادة 
 ٥٢ الدستوري.

ت الخاصة المتخذة وفق صالحیات خارقة. وتدخل في عداد هذه القرارات تلك التي نصت االقرار  -
 تي:. وتتوزع تلك الصالحیات �اآل٤٤/٢٠١٧من القانون رقم  ٨١و ٧٢علیها المادتین 
ر، فیما �ختص �الشكاوى الواردة الیها من قبل الالئحة المتضررة او المرشح المتضر  التحقیقسلطة  -

 المادة(المتعلقة �الدعا�ة االنتخابیة  �األحكامفي ما �ختص �التزام وسائل االعالم المرئي والمسموع والمكتوب 
 ) من القانون)،٦الفقرة ( -٧٢

ا لزامهإ، ٤٤/٢٠١٧الى وسائل االعالم المخالفة ألحكام الفصل السادس من القانون  التنبیهتوجیه  -
 التنبیه ))، وتوجیه١الفقرة ( -٨١(المادة  حق الردتمكین المرشح المتضرر من ممارسة  الزامهااو  ببث االعتذار

عبر  ار او تصحیحببث االعتذ، والزامها ٧٩الى مؤسسات استطالع الرأي او اي شخص �خالف أحكام المادة 
 وسائل االعالم.
 على مؤسسات استطالع الرأي المخالفة. غرامة مالیةفرض  -
خاصة نصت علیها �ل من  ألصولالى محكمة المطبوعات المختصة وفقًا حالة وسیلة االعالم إ -

هذه  (نفصلها في الفصل الرا�ع من ٤٤/٢٠١٧) من القانون رقم ١الفقرة ( -٨١) و٦الفقرة ( -٧٢المادتین 
، تكون ٥٣الدراسة). هنا تجدر االشارة الى انه، �حسب اجتهاد مجلس شورى الدولة المستقر بهذا الخصوص

قرارات االحالة الى محكمة المطبوعات غیر قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة ألي سبب لتعلقها �سیر 
 .٥٤القضاء العدلي، وهي تخرج �التالي عن صالحیة القضاء اإلداري 

 
تخضع قرارات هیئة االشراف، التي تتمتع  :لطعن في قرارات هیئة االشرافاب. 

�طا�ع القرار االداري النافذ، لالستئناف أمام مجلس شورى الدولة في مهلة ثالثة أ�ام من تار�خ 
إبالغها أو نشرها، على أن یبت بها مجلس شورى الدولة في مهلة ثالثة أ�ام من تار�خ تقد�م 

). هذه المراجعة، �حسب ما وصفتها ٤٤/٢٠١٧من قانون االنتخا�ات رقم  ٢١المراجعة (المادة 
 –ولیس القضاء الشامل –، تدخل ضمن قضاء اال�طال ٢٠٠٩هیئة االشراف في تقر�رها لعام 

من نظام مجلس شورى الدولة. و�فترض �القرار المطعون فیه ان  ١٠٨وتخضع لشروط المادة 
                                                           

من قانون  ٢١�صف القاضیان ز�اد أیوب و�ارل عیراني مهلة الثالثة أ�ام المنصوص علیها في المادة . ٥٢
 لیصدر المجلس قراره، �أنها مهلة حث وتمني ولیست مهلة اسقاط ٢٥/٢٠٠٨االنتخاب رقم 

"délai de forclusion ٤٩، ص.نیابیةدلیل قضاة مجلس شورى الدولة في االنتخا�ات ال"، یراجع. 
، (�مرسوم ٥٠ص  ١٩٦٩ المجموعة اإلدار�ة، طاومجیان، ٣١/١/١٩٦٩قرار مجلس شورى الدولة، تار�خ . ٥٣

 إحالة قضیة إلى المجلس العدلي)
، المرجع المذ�ور آنفًا، دلیل قضاة مجلس شورى الدولة في االنتخا�ات النیابیةز�اد أیوب و�ارل عیراني، . ٥٤

 .٥٠ص.



 میراي نجم شكرهللا      ٧٦

 
 

شورى الدولة القرار االداري النافذ القابل للطعن، �أنه  �كون نافذًا وضارًا. وقد عرف مجلس
القرار الذي یؤدي اما الى انشاء أوضاع قانونیة جدیدة واما الى تعدیل اوضاع قانونیة سا�قة، 
وهو القرار النهائي والنافذ والصادر عن السلطة االدار�ة المختصة والذي یلحق ضررا 

، جمعیة الصداقة الهند�ة/الدولة، ١٣/٧/١٩٩٨خ تار�قرار مجلس شورى الدولة �المستدعي (
. تم الطعن �قرار االحالة مرة واحدة خالل ٥٥ )٦٣١، ص.مجلة القضاء االداري في لبنان

، وجاءت النتیجة تصد�قًا لقرار الهیئة واعترافًا �سلطتها في فرض ٢٠٠٩الحملة االنتخابیة لعام 
�ما �قبل القرار الصادر عن  .لإلعالنات العقو�ات واالحاالت وفي تقییم المضمون االنتخابي

هیئة االشراف اآلیل الى رفض البیان الحسابي الشامل المقدم الیها من المرشحین �عد اعالن 
من القانون رقم  ٢١النتائج االستئناف أمام مجلس شورى الدولة عمًال �أحكام المادة 

٤٤/٢٠١٧  . 
 

 االقتراعالرقا�ة على العملیة االنتخابیة في یوم . ٤
 

تبدأ عملیات االقتراع في  على أنه " ٤٤/٢٠١٧ من القانون رقم ٨٧نصت المادة 
، كل لبنان في الساعة السا�عة صباحًا وتنتهي في الساعة التاسعة عشرة وتستمر یومًا واحداً 

حلة فرز . و�مكننا تقسیم یوم االقتراع على مرحلتین: مرحلة االقتراع ومر �كون دائمًا یوم األحد"
االصوات وجمعها. وقد یتخلل �ل من هاتین المرحلتین شوائب ومخالفات شتى قد تؤثر في 

ق لضمانة نتیجة االنتخا�ات، لذا أحاطت القوانین العملیة االنتخابیة في یوم االقتراع بتنظیم دقی
ي �ل حر�ة االقتراع وسر�ته وسالمته. وألقى القانون مسؤولیة واسعة على االدارة االنتخابیة ف
ناحیة من هاتین المرحلتین، فأولى وزارة الداخلیة ورئیس قلم االقتراع وهیئته صالحیات واسعة ل

، تنظیم عملیة االقتراع وضبط المخالفات الواردة �مناسبتها. وقد أولى المشترع لجان القید
على  یةاالبتدائیة والعلیا، دورًا هامًا في عملیات فرز االصوات وجمعها. �ما رّتب عقو�ات جزائ

عدد �بیر من االنتهاكات الحاصلة في ذلك الیوم. اال أن دور لجان القید على درجتیها، 
 . مرحلةاالبتدائیة والعلیا، یبقى محدودًا نسبیًا لجهة البت في النزاعات االنتخابیة في تلك ال

                                                           
، المرجع المذ�ور آنفًا، دلیل قضاة مجلس شورى الدولة في االنتخا�ات النیابیةرل عیراني، ز�اد أیوب و�ا. ٥٥

 .٤٤ ص
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لحظ قانون االنتخاب  مراقبة عملیة االقتراع وأعمال الفرز في یوم االقتراع:. ١
مراقبة مجر�ات عملیة االقتراع وعملیة الفرز لدى اقالم االقتراع ولجان القید من قبل  امكانیة

المرشحین أو مندو�یهم والمراقبین المعتمدین. فیعود لكل مرشح ضمن الئحة أن ینتدب عنه 
ناخبین من الدائرة االنتخابیة لدخول قلم االقتراع �معدل مندوب ثابت على األكثر لكل قلم 

ا �حق له أن �ختار مندو�ین متجولین لدخول جمیع األقالم في الدائرة من بین اقتراع. �م
الناخبین فیها وذلك �معدل مندوب واحد لكل قلمین من أقالم االقتراع في القرى ومندوب واحد 

 . )٤٤/٢٠١٧ من القانون رقم ٩٠لكل ثالث أقالم اقتراع في المدن (المادة 
األحوال أن �منع المرشحین أو مندو�یهم �حق لرئیس القلم في أي حال من ال 

والمراقبین المعتمدین من ممارسة حق الرقا�ة على األعمال االنتخابیة، وال أن �طرد أي مندوب 
لمرشح أو الئحة اال إذا أقدم على اإلخالل �النظام �الرغم من تنبیهه وتدو�ن هذا التنبیه في 

تدبیر أن ینظم محضرًا بذلك یذ�ر فیه  المحضر. وعلى رئیس القلم، في حال اتخذ مثل هكذا
الوقائع واألسباب التي أوجبت اتخاذ هذا االجراء ووقت حصوله و�وقع علیه معه سائر المندو�ین 

). �ما نصت ٨٦من المادة  ٦و ٥الحاضر�ن و�رفع فورًا إلى لجنة القید المختصة (الفقرتان 
ب تجهیز أقالم االقتراع �كامیرات على وجو  ٤٤/٢٠١٧ من القانون االنتخابي رقم ١٠١المادة 

خاصة وأجهزة تلفز�ونیة �حیث یتم تسلیط جهاز الكامیرا على ورقة االقتراع �شكل �سمح �ظهور 
مضمونها على شاشة التلفز�ون، مما یتیح ألعضاء هیئة قلم االقتراع ومندو�ي المرشحین 

فیها أثناء عملیة فرز والمراقبین المعتمدین، من االطالع �سهولة على األسماء الواردة 
األصوات. �ما �مكن الي مواطن االتصال �غرفة العملیات في وزارة الداخلیة والبلد�ات على 
الخط الساخن لالستعالم والتبلیغ عن أ�ة مخالفة تحصل داخل مر�ز االقتراع او في محیطه 

 .لكي یتم اتخاذ االجراء المناسب �حّقها
 
�مكن لكل ناخب،  التحفظات �شأن المخالفات:تدو�ن المالحظات واالعتراضات و  -أ

مرشحًا �ان ام مندو�ًا، الطلب الى رئیس قلم االقتراع تدو�ن اعتراض او مالحظة او تحفط في 
محضر القلم، عند حصول اي مخالفة داخل قلم االقتراع. وقد اعتبر المجلس الدستوري في 

المرجع الصالح �قضي بتسجیله هذا الخصوص، أنه في حال استحصل الناخب على قرار من 
على قائمة الناخبین ولم �حصل ذلك، فاّن قانون االنتخاب �جیز له التقدم من صندوق االقتراع 
�االستناد لهذا القرار. فاذا رفض طلبه اقتضى تسجیل ذلك في محضر االقتراع، عندها ینظر 
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لنتیجة النهائیة المعلنة فیتخذ المجلس الدستوري فیما اذا �ان من شأن هذه المخالفة التأثیر في ا
وقد أشرنا في محالت عدة من هذه الدراسة الى مدى أهمیة تدو�ن . ٥٦القرار المناسب �شأنها

المالحظات والتحفظات في محاضر أقالم االقتراع ولجان القید في یوم االقتراع، و�شكل عام 
یع مراحل العملیة االنتخابیة، اتخاذ االجراءات والتقدم �الشكاوى المسبقة �شأن المخالفات في جم

مما یؤدي الى اضفاء طا�ع الجد�ة على تلك االفعال والمخالفات المشكو منها في حال تم 
االدالء بها أمام المجلس الدستوري الحقًا، في معرض النظر في الطعون االنتخابیة.  وهذا 

�المخالفات او مرده الى ان اجتهاد المجلس الدستوري سار �شكل عمومي على عدم األخذ 
االفعال المشكو منها في حال لم �كن الطاعن قد اتخذ اجراءات قانونیة مسبقة �شأنها أمام 

 .٥٧المراجع القضائیة او االدار�ة المختصة
 

أولى القانون لجان القید، االبتدائیة والعلیا،  رقا�ة لجان القید على أعمال الفرز: -ب
القوائم االنتخابیة في المرحلة السا�قة  إضافة الى صالحیة النظر في طلبات تصحیح

لالنتخا�ات، مهامًا ال تقل أهمیة عن االولى في یوم االنتخاب. وقد اعتمد القانون الجدید وسائل 
التصو�ت والعد والفرز واحتساب األصوات إلكترونیًا لتسهیل عملیة التصو�ت ولتسر�ع مهمات 

). فتتلقى ٤٤/٢٠١٧االسباب الموجبة للقانون  لجان القید لجهة في إعالن النتائج (كما ورد في
لجان القید االبتدائیة نتائج االنتخا�ات �عد إقفال صنادیق االقتراع ودرس المحاضر والمستندات 
واتخاذ القرارات المناسبة �شأنها. ثم تقوم تلك اللجان �عملیة جمع األصوات وتنظیم الجدول 

 ١٠٦إلى رؤساء لجان القید العلیا المختصة (المادة  العام �النتیجة التي نالها �ل مرشح ورفعها
). �ما أولى القانون لجان القید العلیا في المحافظات مهام تلّقي ٤٤/٢٠١٧ من القانون رقم

النتائج المرفوعة إلیها من لجان القید في الدائرة االنتخابیة مع المستندات العائدة لها وجداول 
القید العلیا �التدقیق في هذه المستندات، �ما �عود لها تصحیح النتائج الملحقة بها. فتقوم لجان 

األخطاء الماد�ة والحسابیة فقط في حال وجودها وتصحیح النتائج على ضوء ذلك. ثم تتولى 

                                                           
 ١٥، (ر�اض رّحال/كر�م الراسي)، وأ�ضًا قرار رقم ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ١٣قرار المجلس الدستوري رقم . ٥٦

 ، (قاسم عبد العز�ز/جهاد الصمد).٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ 
تار�خ  ١٩، (ناظم الخوري/امیل نوفل)، وأ�ضًا القرار رقم ١٧/٥/١٩٩٧تار�خ  ٣رقم قرار المجلس الدستوري . ٥٧

، (قاسم عبد العز�ز/جهاد الصمد)، ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ١٥، (رو�یر غانم/هنري شدید)، القرار رقم ١٧/٥/١٩٩٧
 ، (ولید شو�ري/ الیاس السكاف ونقوال فتوش).٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ١٨والقرار رقم 
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جمع األصوات الواردة من لجان القید االبتدائیة بواسطة الحاسوب اآللي المبرمج لهذه الغا�ة 
ئرة االنتخابیة على الجدول النهائي �األرقام واألحرف مع تفقیطها، وتدون النتیجة النهائیة في الدا

وتوقع على المحضر وعلى الجدول العام النهائي �كامل أعضائها. وتعلن عندئٍذ، أمام المرشحین 
أو مندو�یهم، النتائج النهائیة �عدد المقاعد التي نالتها �ل الئحة وأسماء المرشحین الفائز�ن. 

العلیا بنتیجة عملیة جمع األصوات، للمحافظ أو القائمقام �ل فیما خصه، وتسلم لجنة القید 
المحضر النهائي والجدول العام للنتائج وتنظم محضرًا �التسلم والتسلیم یوقعه المحافظ أو 
القائمقام وأحد أعضاء لجنة القید العلیا الذي �سمیه رئیس اللجنة. �ما ترسل النتائج مع المحضر 

العام الملحق �ه فورًا إلى وزارة الداخلیة والبلد�ات التي تتولى إعالن النتائج  النهائي والجدول
النهائیة الرسمیة وأسماء المرشحین الفائز�ن، و�بلغ الوز�ر هذه النتیجة فورًا إلى �ل من رئیس 

 .)٤٤/٢٠١٧ من القانون رقم ١٠٧مجلس النواب ورئیس المجلس الدستوري (المادة 
 

جان لیبدو دور  المحدود في تسو�ة النزاعات في یوم االقتراع:دور لجان القید . ٢
تخاب. فمن القید محدودًا نسبیًا، ابتدائیًة �انت ام علیا، في تسو�ة النزاعات التي تنشأ یوم االن

ملیة جهة اولى، ال �مكن للجان القید البت في صحة القوائم االنتخابیة في هذه المرحلة من الع
، �عد تار�خ ه ال �جوز مثًال اضافة اسم سقط قیده سهوًا في القوائم االنتخابیةاالنتخابیة. لذا، فان

من قانون االنتخاب  ٣٧آذار من �ل عام، عمًال �أحكام المادة  ٣٠تجمیدها الواقع في 
من القانون  ٨١. مما قد �حرم شخصا من حق االنتخاب، اذ فرضت المادة ٤٤/٢٠١٧ رقم

للقلم،  من �قترع أن �كون "اسمه مقیدًا في الئحة الشطب العائدة المذ�ور في فقرتها الثالثة على
أو إذا �ان قد استحصل من لجنة القید المختصة على قرار �قید اسمه قبل الخامس والعشر�ن 

 . من شهر آذار �عد مراجعة الوزارة"
 الفقه واالجتهاد على اعتبار مهلة التصحیح من نوع المهل الصارمة ستقرا

"délais de rigueur معنى أن انقضاءها یؤدي إلى تجمید اللوائح وعدم جواز تصحیحها� ،"
. وقد اعتبر المجلس الدستوري في هذا الخصوص، �ما بیناه آنفًا، أن األمر ٥٨خارج المهلة
�ان الناخب قد استحصل على قرار من المرجع الصالح �قضي بتسجیله على  إذا�ختلف فیما 

                                                           
اضي یوسف الجمّیل حول موضوع "النزاعات االنتخابیة خالل المرحلة التحضیر�ة وفي یوم االقتراع مداخلة الق. ٥٨

(دور مجلس شورى الدولة)" في معرض ورشة العمل المتخصصة في موضوع "النزاعات والطعون االنتخابیة 
 .٢٠١٧حز�ران  ١٥النیابیة: من منظور مقارن واستشراف"، مجلس النواب، 



 میراي نجم شكرهللا      ٨٠

 
 

لقانونیة ولم �حصل ذلك، حینها �جوز له التقدم من صندوق قائمة الناخبین ضمن المهلة ا
االقتراع �االستناد لهذا القرار. فاذا رفض طلبه اقتضى تسجیل ذلك في محضر االقتراع، و�نظر 
عندها المجلس الدستوري فیما اذا �ان من شأن هذه المخالفة التأثیر في النتیجة النهائیة المعلنة 

 . ٥٩افیتخذ القرار المناسب �شأنه
أن دور لجان القید �كون في یوم  ٥/٢٠٠٢أقر المجلس الدستوري في القرار رقم 

االنتخاب محصورًا في عملیات الفرز، و�التالي اعتبر ان لجنة القید العلیا تجاوزت حدود 
لقانون النظر في القرار المتخذ من لجنة القید البدائیة، اذ ان ا �إعادةصالحیاتها عندما قامت 

رات، على لم �خولها اتخاذ القرارات بهذا الشأن، �ما لم �جعل منها مرجعًا استئنافیًا لهذه القرا
وائم غرار ما فعله صراحة �النسبة الى القرارات الصادرة عن لجان القید والمتعلقة بتصحیح الق

العلیا في  حدد المجلس مهام لجان القید االبتدائیة، وتلك العائدة الى لجان القیداالنتخابیة. وقد 
 :هذه المرحلة �ما یلي

راع ن لجان القید العاد�ة هي التي تتلقى نتائج االنتخا�ات �عد اقفال اقالم االقتإ -
ا �ل وتدرس المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات الالزمة �شأنها وتفرز االصوات التي ناله

مرشح وتجمعها نتیجة جمع االصوات �موجب محضر وجدول �النتیجة ملحق �ه موقعین من 
 .جمیع اعضاء �ل لجنة معنیة، الى اللجان العلیا في الدوائر االنتخابیة

لها اعادة  لجنة القید العلیا لیست مرجعًا استئنافیًا للجان القید العاد�ة اذ ال �عودن إ -
ن ان بل ان مهمتها المحددة في قانون االنتخاب تقتصر على التحقق مالنظر �قرارات هذه اللج

رة االنتخابیة جمع النتائج �ما ورد الیها من لجان القید العاد�ة ثم تدو�ن النتیجة النهائیة في الدائ
وتوقیعه �ما وتوقیع  Procès-verbal de constatعلى الجدول النهائي وتنظیم محضر بذلك 

لنتیجة ئج المرفق �ه من قبل �امل اعضاء لجنة القید العلیا، ومن ثم اعالن االجدول العام للنتا
ئي النهائیة التي نالها �ل مرشح أمام المرشحین او مندو�یهم، وتسلیم المحافظ المحضر النها

 .والجدول العام للنتائج لیتمكن هذا االخیر من رفعها فورا الى وزارة الداخلیة والبلد�ات
 ٦٠لجنة القید العلیا لم تطبق المادة ستوري بنتیجة هذا القرار ان "المجلس الد اعتبر
تطبیقا سلیما �مضمونها المحدد اعاله، بل تجاوزت اختصاصها  ١٧١/٢٠٠٠من القانون رقم 

وخالفت المادة المذ�ورة، سواء حین اتخذت موقفًا مغایرًا للقرار الذي اتخذته لجنة القید الرا�عة 
                                                           

، ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ١٥، (ر�اض رّحال/ �ر�م الراسي)، وأ�ضًا قرار رقم ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ٣١قرار رقم . ٥٩
 (قاسم عبد العز�ز/ جهاد الصمد).
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حمال�ا �أن ادخل رئیس لجنة القید العلیا تعدیًال خطیًا  ٣٠٣القلم رقم �موضوع الغاء نتیجة 
تحت تسمیة "قرار" على المحضر ذاته المنظم من قبل اللجنة المذ�ورة، او �الموافقة على ضم 
مستندات الى ملفات الفرز �عد فتحها والتحقق من محتو�اتها في لجان القید العاد�ة، �ما جرى 

حمال�ا المذ�ور الذي لم تجده لجنة  ٣٠٣ضر االنتخاب العائد للقلم رقم ا�ضا �النسبة الى مح
القید الرا�عة في الظرف المتعلق بهذا القلم عند فضه، علمًا �أن المستند الذي ابرز لیحل محل 

حمال�ا، أضیفت علیه نتائج على أساس انها  ٣٠٤هذا المحضر هو اعالن عائد للقلم رقم 
حمال�ا، �ما تجاوزت لجنة القید العلیا اختصاصها ا�ضًا حین نظم  ٣٠٣عائدة الى القلم رقم 

رئیسها محضرًا موجهًا الى وز�ر الداخلیة والبلد�ات رفع �موجبه الیه نتائج االنتخا�ات المحتسبة 
حمال�ا الذي الغته لجنة القید  ٣٠٣وفقًا لجداول لجان القید، تار�ًا لخیاره اعتماد نتائج القلم رقم 

عدم اعتمادها، و�التالي اعالن النتیجة التي یراها مناسبة، ومن ثم تنظیم قرار آخر  الرا�عة او
الحق لهذا المحضر بناء على �تاب وز�ر الداخلیة والبلد�ات یدعو فیها لجنة القید العلیا الى 

من قانون االنتخاب، �ي  ٦٠تحدید النتیجة النهائیة التي �جب اعتمادها وفقا لمنطوق المادة 
من اعالنها وفقا لالصول، ومن ثم استمرار رئیس لجنة القید العلیا في دعوة اعضائها  یتمكن

 ،عالهأ  الى االجتماع �عد استنفاد مهمتها، وان �ان على الوجه المغلوط الموصوف
ن المجلس، مع علمه �أن هذه المخالفات انما تقع في مفصل اساسي من أو�ما 

ال  نهاأل�سعه التأسیس علیها ال�طال النیا�ة المطعون فیها اعالن نتائج العملیة االنتخابیة، ال 
تمس �صورة مباشرة �صحة االنتخاب وصدقیته، �حیث �كون السبب المبني علیها مردودا في 

 ."االساس
 

قدام لجنة القید إن أ� ٣١/٢٠٠٩٦٠في قراره رقم  قرّ أال أن المجلس الدستوري عاد و إ  
، والذي �ان سبق للجنة القید ١٦٦جراء التصحیح واحتساب نتائج قلم سعدنایل إالعلیا على 

نما "حسنًا إ�طلتها �سبب وصوله الیها غیر مشّمع و�دون لوائح الشطب، أن أاالبتدائیة الثامنة 
 ن تحققت �أن عملیة الفرز جرت �شكل سلیم. أفعلت" عندما احتسبت هذه النتائج �عد 

 

                                                           
 (كمیل معلوف/ جوزف صعب المعلوف). ٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ٣١قرار المجلس الدستوري رقم . ٦٠



 میراي نجم شكرهللا      ٨٢

 
 

 الفصل الثالث
 النزاعات االنتخابیة �عد اعالن النتائج

 
من الدستور المجلس الدستوري أمر النظر في النزاعات والطعون  ١٩أولت المادة 

ونظامه  ٦٢حدد قانون إنشاء المجلس الدستوري وقد . ٦١الناشئة عن االنتخا�ات الرئاسیة والنیابیة
عرض تباعًا ست. وسوف ناالنتخابیةالشروط اإلجرائیة التي ترعى موضوع الطعون  ٦٣الداخلي

)، ومن Iالمجلس الدستوري في الطعون االنتخابیة النیابیة ( ختصاصافي هذا الفصل نطاق 
 جتهادها) والمبادئ والمعاییر العامة المعتمدة في IIثّم األصول المتبعة لتقد�م مراجعة الطعن (

)IIIة (تقل أخیرًا الى مقار�ته لبعض المسائل االنتخابین)، لنIV.( 
 

 نطاق اختصاص المجلس الدستوري في النزاعات النیابیة. ١
 
شامًال في النزاعات والطعون الناشئة عن ، الدستوري  عتبر اختصاص المجلس�ُ 

الحیاته صاالنتخا�ات النیابیة، اذ أولى الدستور هذه الهیئة أمر النظر فیها بدون قید او حّد من 
عالن ا ال �عد إنه یبقى اختصاصه استثنائیًا من الناحیة العملیة، �حیث ال ینعقد أألي جهة. اال 

لو و  –و�التالي، ینتفي له اي دور  .rationae temporisالنتائج، فیكون بذلك محدودًا زمنیًا 
صه في الفترة التمهید�ة لالنتخا�ات وفي یوم االنتخاب. �ما ینحصر اختصا –رقابي او استشاري 

 �النظر في صحة انتخاب النائب المطعون بنیابته دون سواها من النزاعات، مما �جعله أ�ضاً 
  .rationae materiaeمحصورًا نوعیًا 

من خالل قرارات عدیدة واجتهاد مستمر نطاق اختصاصه رسم المجلس الدستوري 
النوعي في الطعون االنتخابیة، �حیث جعل رقابته على االنتخاب المطعون �صحته محصورًة 
وواقعیًة. فحددها في الرقا�ة على صحة وصدقیة انتخاب النائب الفائز المطعون في نیابیته، 

                                                           
انین والبت في النزاعات والطعون الناشئة من الدستور: "ینشأ مجلس دستوري لمراقبة دستور�ة القو  ١٩المادة  .٦١

 عن االنتخا�ات الرئاسیة والنیابیة".
 .١٥٠/١٩٩٩المعّدل �القانون  ٢٥٠/١٩٩٣القانون رقم القانون  .٦٢
 .٢٤٣/٢٠٠٠القانون رقم  .٦٣
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نتخابیة. فالمراجعة االنتخابیة ال تهدف الى من دون أن تمتد الى النظر في �امل العملیة اال
النظر في المخالفات التي طالت العملیة االنتخابیة �حّد ذاتها، بل تقتصر على النظر في 
صحة وصدقیة االنتخاب المطعون �ه. إضافة الى ذلك، لقد أعلن المجلس عن اختصاصه 

عرض نظره في الطعون للنظر في عدد من المسائل االنتخابیة على وجه االستثناء، في م
االنتخابیة المقدمة الیه. فینظر في أهلیة المرشح للنیا�ة والشروط القانونیة الواجب توافرها فیه، 

ن عدداً من المسائل أالمجلس الدستوري  عتبرا وفي المقابل، . ٦٤عند االدالء بها على وجه الدفع
 .ال تدخل ضمن اختصاصه �قضاء انتخابي، سوف نفصلها فیما �عد

المجلس  اعتمد المجلس الدستوري: ختصاصاالمسائل التي تدخل ضمن . ١
الدستوري �شكل عام مبدأ الحصر�ة لصالحیته في الطعون االنتخابیة، وأّكد على خصوصیة 

�النزاع القائم  ختصاصهاالمراجعة وثنائیتها بین الطاعن والمطعون في صحة نیابته. فحصر 
ّنه بین المرشح الخاسر ومنافسه النائب الفائز المطعون في صحة انتخا�ه. لذا اعتبر المجلس ا

�قتضي التر�یز على خصوصیة �ل قضیة وظروفها ولیس الحكم على العملیة االنتخابیة 
 .برّمتها. �ما ینظر المجلس في أهلیة النائب المطعون في صحة انتخا�ه على وجه الدفع

 االختصاص للنظر في صحة االنتخاب وصدقیته ومبدأ ثنائیة المراجعة:أ. 
�النظر في صحة انتخاب النائب الفائز وصدقیة  نتخاباحدد المجلس الدستوري دوره �قاضي 

�ما اعتمد المجلس التفسیر الحصري لصالحیته لناحیة عدم تجاوز  ٦٥هذا االنتخاب �الذات.
النزاع، حتى ولو تبین له من جراء التحقیقات انها قد تؤدي  مفاعیل قرار ا�طال النیا�ة أطراف

الى ا�طال نیا�ة نائب غیر مطعون �صحة انتخا�ه، او الى ا�طال االنتخا�ات في الدائرة 
برمتها. وهو في ذلك �فصل في نزاع ناشئ بین مرّشح طاعن ونائب مطعون في نیابته �االستناد 

ئق ومستندات مرفقة بها، �حیث تكون لكل منازعة الى أسباب طعن واردة في المراجعة ووثا
خصوصیتها وظروفها. وهذا ما یترجم �مبدأ ثنائیة المراجعة الذي �شكل مبدًأ من المبادئ 

وحصر المجلس الدستوري  ٦٦.والقواعد األساسیة التي �رسها اجتهاد المجلس الدستوري 

                                                           
 ، (عجاج حداد/عصام صوا�ا).١٩/٢٠٠٩قرار المجلس الدستوري رقم .  ٦٤
 ، (مخایل ضاهر/فوزي حبیش).٢٥/١١/٢٠٠٩ تار�خ ١٣قرار المجلس الدستوري رقم . ٦٥
، (نزار یونس/ساید عقل و�طرس حرب)، وقرار رقم ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ١٠قرار المجلس الدستوري رقم  .٦٦

، (خالد ضاهر/جمال ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ٨، (قضیة الضاهر/حبیش)، وقرار رقم ١٧/٥/١٩٩٧تار�خ  ١٢
 اسماعیل �محمد �حیى).



 میراي نجم شكرهللا      ٨٤

 
 

سباب ون سواها �استثناء األصالحیته �النظر في االسباب القانونیة المقّدمة من الطاعن د
 المتعلقة �االنتظام العام.

تجدر االشارة الى اّن مبدأ الثنائیة ال یتعارض مع احتمال فوز مرشح لم �كن أصًال 
�ان البطالن ال �طال سوى نیا�ة النائب  إذاطرفًا في النزاع نتیجة لقرار اال�طال. �الفعل، 

للمجلس، في ظل القوانین االنتخابیة السا�قة، أن المطعون في صحة نیابته، اال اّنه �ان �عود 
�ختار نتیجة لقرار اال�طال هذا، اما اعادة االنتخاب في الدائرة عینها واما اعالن فوز أحد 
المرشحین اآلخر�ن. مما قد یؤدي في الحالتین الى فوز مرّشح غیر مقدم الطعن، أي فوز 

مثًال في قضیة میرنا المر/ �بر�ال المر، شخص ثالث لم �كن طرفًا في النزاع. وهذا ما حصل 
 . ٦٧�عد أن انتهى الى ا�طال نیا�ة �بر�ال المر مخیبرعندما أعلن المجلس فوز المرشح غسان 

ن اعتماد نظام النسبیة في القانون االنتخابي الجدید، مع ضرورة انتظام أغیر 
 المرشحین ضمن لوائح انتخابیة �شكل الزامي، قد یرتب مفاعیل غیر مرتقبة على ا�طال نیا�ة
ضمن الئحة معینة، قد تنعكس سلبًا على نیا�ة مرشحین آخر�ن من مذاهب أخرى في سائر 

على أنه "إذا شغر أي مقعد من مقاعد  ٤٣الولى من المادة اللوائح. لذا فقد نصت الفقرة ا
�ات مجلس النواب �سبب الوفاة أو االستقالة أو إ�طال النیا�ة أو ألي سبب آخر، تجري االنتخا

ي لملء المقعد الشاغر خالل شهر�ن من تار�خ الشغور، أو من تار�خ نشر قرار المجلس الدستور 
من  ٤٣الرسمیة". مما �طرح السؤال عما اذا �انت المادة  القاضي �إ�طال النیا�ة، في الجر�دة

تحّتم على المجلس الدستوري إعادة االنتخاب للمقعد الشاغر بنتیجة  ٤٤/٢٠١٧ القانون رقم
ار اآلخر، النیا�ة، وفقًا للقواعد المتبعة في االنتخا�ات الفرعیة، مع استبعاد الخی �إ�طالقراره 

یبقى للمجلس الدستوري، وهو صاحب القضاء الشامل في  أي اعالن فوز مرشح آخر. أو أنه
 ؟النزاعات النیابیة، أن �كّیف خیاراته وفقاً لخصوصیة �ل قضیة تعرض علیه وظروفها الخاصة

المجلس الدستوري في قراره  اعتبر االختصاص للنظر في أهلیة المرشح للنیا�ة:ب. 
ن النظر في توفر شروط الترشیح التي تؤهل النائب المنتخب الى النیا�ة أ ١٩/٢٠٠٩رقم 

تدخل ضمن اختصاصه �قاضي انتخابي. وجاء هذا القرار في معرض النظر في مراجعة 
طعن ترتكز �شكل رئیسي على عدم أهلیة نائب منتخب للترشح الرتكا�ه جنحة شائنة (شهادة 

ه على الطعن، �ان الترشح لالنتخا�ات النیابیة هو كاذ�ة). و�ان أدلى هذا النائب، �معرض رد

                                                           
 ، (میرنا المّر/كبر�ال المّر).٤/١١/٢٠٠٢تار�خ  ٥رقم  قرار المجلس الدستوري . ٦٧
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من االعمال التمهید�ة التي �عود الفصل فیها الى القضاء االداري، وتخرج �التالي من نطاق 
ن المجلس لم �أخذ بهذا الدفع، بل اعتبر انه �قتضي علیه أصالحیة المجلس الدستوري. اال 

الشروط القانونیة فیه، اذ انه �عود له، �صفته  ان یبحث في أهلیة المرشح للنیا�ة، ومدى توافر
 . ٦٨قاضي انتخاب، النظر في قانونیة العملیة االنتخابیة والنتائج المترتبة علیها

ي صالحیة المجلس للنظر في أهلیة الترشیح، والشروط القانونیة الواجب توافرها فّن إ
شكل ��اب الترشیحات، بل تنعقد  المرشح، ال تنعقد في المرحلة التمهید�ة لالنتخا�ات، �عد فتح

استثنائي وعلى سبیل الدفع، �معرض النظر في صحة انتخاب نائب فائز. مع العلم ان مجلس 
ت شورى الدولة �ختص في النظر في قرارات رفض الترشیح الصادرة عن وزارة الداخلیة والبلد�ا

اختصاصه للنظر في والذي خوله القانون صراحة صالحیة البت بها. اال أنه أعلن عن عدم 
ج �التالي قرارات قبول الترشیح معتبرًا ا�اها من االعمال المتصلة �العملیة االنتخابیة والتي تخر 

) من الفصل الثاني من هذه IIعن نطاق اختصاصه �قاضي ا�طال (یراجع بهذا الشأن القسم (
 .الدراسة)

 
أقّر المجلس  المجلس الدستوري: ختصاصاالمسائل التي تخرج عن نطاق . ٢

عدیدة مبدأ عدم اختصاصه للنظر في األعمال التمهید�ة  اجتهاداتالدستوري من خالل 
�ر بنتیجة أعمال تزو  لالنتخا�ات، اال في حال �انت االخطاء والمخالفات المشكو منها مقصودة

او غش ومن شأنها التأثیر على نزاهة االنتخا�ات. �ما أعلن المجلس عن عدم اختصاصه، 
كقضاء انتخابي، للنظر في دستور�ة القانون االنتخابي في معرض البت في صحة نیا�ة ما. 

لقة عدم صالحیته للنظر في النزاعات المتع �إقرارهوقد حّد المجلس الدستوري من صالحیاته 
 �االنتخا�ات النیابیة اذا لم تقترن �طلب یرمي الى الطعن في صحة انتخاب نائب فائز، �ما

التأمین المالي والحقوق الشخصیة المتفرعة عن  سترجاعاأقر عدم اختصاصه للنظر في طلب 
 .ا�طال االنتخاب

                                                           
، (عجاج حداد/عصام صوا�ا) حیث جاء: "و�ما انه �قتضي التوقف ٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ١٩قرار رقم ال. ٦٨

المرشح للنیا�ة،  �أهلیةعند ادالء المستدعي، للتأكد من مدى صحته، ألن من شأن ذلك، وفي حال ثبوته، المس 
و�الشروط القانونیة الواجب توافرها في المرشح، مما یوجب على المجلس الدستوري في هذه الحالة، �صفته قاضي 
انتخاب، ان ینظر في قانونیة العملیة االنتخابیة والنتائج المترتبة علیها، وان �علن عدم صحة نیا�ة النائب 

 المنتخب، و�التالي ان یبطل نیابته."



 میراي نجم شكرهللا      ٨٦

 
 

ل األعمال تشكّ  ال �شكل استثنائي:إ عدم النظر في االعمال التمهید�ة لالنتخا�ات -أ
التمهید�ة للعملیة االنتخابیة، والتي تشمل األعمال المتعلقة �المرحلة السا�قة لالنتخا�ات، مسألة 
مثیرة للجدل اذ تضار�ت المواقف حول االختصاص للنظر فیها بین اجتهاد المجلس الدستوري 

 ألعمال�اومجلس شورى الدولة. وقد عرف اجتهاد مجلس شورى الدولة مرحلتین في ما �ختص 
عمال واالجراءات التمهید�ة للعملیة االنتخابیة، تم تفصیلها في الفصل الثاني المتعلق �األ

 .٦٩التمهید�ة
لجهة المجلس الدستوري، فجاء موقفه متحفظًا �عض الشيء حیال األعمال ّما أ

النظر ذ اّنه أعلن مبدأ عدم اختصاصه للنظر فیها. فاعتبر ان إالتمهید�ة للعملیة االنتخابیة، 
في تلك االعمال �خرج مبدئیًا عن نطاق اختصاص المجلس الدستوري �قضاء انتخاب، اال 
في حال �انت األخطاء والثغرات التي شابتها مقصودة بنتیجة أعمال تزو�ر او غّش من شأنها 
التأثیر في نزاهة االنتخاب. وفي هذه الحالة األخیرة فقط، ینظر المجلس في تلك األعمال 

ة و�دقق بها و�بت في مدى تأثیرها على العملیة االنتخابیة و�بني علیها النتائج المناسبة التمهید�
�شرط ان یثبت المستدعي حصول الغش او التزو�ر. وقد اعتبر المجلس على سبیل المثال 
في ما یتعلق �مخالفات شابت القوائم االنتخابیة، �أن صالحیة المجلس الدستوري محصورة 

ابیة دون االجراءات االدار�ة الممهدة لها، ومن بینها وضع وتنقیح وتصحیح �األعمال االنتخ
القوائم االنتخابیة، اال اذا حصلت تلك االجراءات الخاصة �القوائم �طر�قة الغش المفسد للعملیة 

ومهما �كن من امر فان عدم تنقیح او عدم تصحیح القوائم االنتخابیة. وقد قضى �اّنه "
ر من قبیل أعمال التزو�ر او الغش المفسدة لصدقیة االنتخاب، علمًا �أّنه ال االنتخابیة ال �عتب

�مكن التكهن مسبقًا �اتجاه اصوات الناخبین �النسبة الى اللوائح االنتخابیة المختلفة او �النسبة 
 ٧٠..."الى �ل مرشح شخصیاً 

 

                                                           
 (المذ�ور آنفًا). ٧/٨/٢٠١٣تار�خ  ٧١٨قرار مجلس شورى الدولة رقم . ٦٩
 ٢١ ، (نزار یونس/ �طرس حرب وساید عقل)، وفي المعنى عینه القرار رقم٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ١٠قرار رقم . ٧٠

(�طرس سكر/قبالن  ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ١١، (عدنان عرقجي/ نهاد المشنوق) والقرار رقم ٢٥/١٢/٢٠٠٩تار�خ 
(طالل المرعبي/محّمد �حیى)، والقرار رقم  ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ١٢لخوري وجبران طوق)، والقرار رقم عیسى ا

الیاس سكاف/ (، ٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ٢٨والقرار رقم  ، (ر�اض رّحال/كر�م الراسي)،٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ١٣
 ، (فؤاد الترك/ طوني ابو خاطر).٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ٢٧نقوال فتوش)، والقرار رقم 
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 ّنه یتلّقىأهذا الموقف الحذر للمجلس الدستوري تجاه االعمال التمهید�ة مرّده الى 
یها. فعالن النتائج، مما �ضّیق حكمًا صالحیاته للنظر � جرائها و إالطعون �شأن االنتخا�ات �عد 

ائها، ال بتار�خ الحق الجر إن ینظر في االعمال التمهید�ة لالنتخا�ات ألذا، ال �ستطیع المجلس 
و�الرغم ّنه أغیر عن طر�ق الدفع، وفي معرض النظر في طعن مقدم �صحة انتخاب نائب. 

 من هذا القید لجهة صالحیاته، لم یتردد المجلس في التوسع في التحقیق في ادعاءات متعلقة
�ات �شوائب ومخالفات تطال القوائم االنتخابیة او تتعلق بنقل النفوس، خاصة في دورة االنتخا

  . ، وذلك على وجه االستثناء في معرض البّت في الطعون االنتخابیة٢٠٠٩النیابیة لعام 
 

عدم االختصاص للنظر في دستور�ة القانون االنتخابي في معرض البت في  -ب
أّكد المجلس الدستوري عدم اختصاصه للنظر في دستور�ة القانون االنتخابي  صحة انتخاب:

في معرض بّته في طعن انتخابي، عن طر�ق الدفع �مسألة اعتراضیة، فاصًال بین دور�ه 
كقاضي انتخاب و�مراقب لدستور�ة القوانین. فاعتبر ان الطعن �عدم دستور�ة القوانین �خضع 

المعّدل  ٢٥٠/١٩٩٣رقم وما یلیها من القانون  ١٨المواد ترعاه، منصوص علیها في  ألصول
، والتي تختلف عن ٢٤٣/٢٠٠٠وما یلیها من القانون  ٣٠والمواد  ١٥٠/١٩٩٩�القانون 

االصول المتبعة في الطعون والنزاعات الناشئة عن االنتخا�ات النیابیة، والتي ال �مكن معها 
ذا الخصوص. �ما ارتكز أ�ضًا على نظر�ة سلوك أ�ة رقا�ة غیر مباشرة به �إمكانیةالقول 

، التي تقضي �اعتبار القوانین السار�ة المفعول محصنة ضد )Loi écran(حصانة القانون 
أي طعن، حتى ولو �انت مخالفة للدستور، اذا لم �جر الطعن بها أمام المجلس الدستوري وفقًا 

 .٧١وضمن المهل القانونیة المعینة لذلك لألصول
  

جتهاد المجلس الى إذهب  عادة التأمین والتعو�ض:إ عدم النظر في طلبات ت. 
اعالن عدم اختصاصه للنظر في طلبات اعادة التأمین وفي الطلبات اآلیلة الى التعو�ض عن 
خسارة ماد�ة او معنو�ة. وقد اعتبر تبر�رًا لموقفه هذا ان ثنائیة المراجعة االنتخابیة ال تعني 

ف الى حما�ة حقوق شخصیة بین متخاصمین، بل ترمي الى الحما�ة اّنها دعوى عاد�ة تهد

                                                           
تار�خ  ١٧(سمیر فرنجیه/جان عبید)، قرار رقم  ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ١٦قرار المجلس الدستوري رقم . ٧١
(رشید الضاهر/هادي  ٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ١٧قرار رقم  (مخایل الد�س/یوسف المعلوف)، ٨/١٢/٢٠٠٠

 (عدنان عرقجي/ نهاد المشنوق). ٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ٢١حبیش)، والقرار رقم 



 میراي نجم شكرهللا      ٨٨

 
 

القضائیة للوضع القانوني بذاته �صرف النظر عما قد ینشأ عنها من آثار ومفاعیل 
.علمًا أن مجلس شورى الدولة قد أعلن عن اختصاصه للنظر في طلبات التعو�ض ٧٢شخصیة

 . في الفصل الثاني من هذه الدراسة ، �ما بیناه٧٣الناشئة عن العملیة االنتخابیة النیابیة
 

عدم النظر في النزاعات المتعلقة �االنتخا�ات النیابیة اذا لم تقترن �طلب یرمي ث. 
في النظر في  اختصاصهحصر المجلس الدستوري  الى الطعن في صحة انتخاب نائب:

الطعون اآلیلة الى ا�طال انتخاب نائب فائز، من قبل مرشح خاسر عن المقعد عینه وفي 
الدائرة ذاتها. و�التالي، �قرر المجلس الدستوري رّد المراجعة الرامیة الى إعادة جمع االصوات 

ة نیا�ة وتصحیح النتیجة التي نالها المستدعي في حال لم تقترن تلك المراجعة �الطعن في صح
 ٧٤.منافسه الفائز

 

 األصول الشكلیة لتقد�م مراجعة الطعن . ٢
 أمام المجلس الدستوري 

 
تتمتع مراجعة الطعن في صحة االنتخا�ات النیابیة �خصوصیة تمّیزها عن الدعوى 
القضائیة، ولو �انت نزاعیة في �عٍض من أوجهها وتستمد من القضائین العدلي واالداري �عضًا 

خاصة لناحیة االجراءات واألصول المتبعة فیها. فهي �طبیعتها مجانیة معفاة من قواعدهما، 
من الرسوم تتبع اجراءات مبسّطة وسهلة. �ما �طغى علیها طا�ع العجلة والتقّید الملزم �المهل 
القصیرة، إن �ان في مرحلة التحقیق أم لناحیة اصدار القرار النهائي. وتعتبر هذه المیزات، 

ساطة االجراءات والعجلة، من قبیل الممارسات الفضلى المعتمدة دولیًا في أي المجانیة و�
. �ما یتبع المجلس الدستوري حین �مارس مهامه �قضاء انتخابي مبدأ ٧٥النزاعات االنتخابیة

الوجاهیة �حیث یبلغ اللوائح والمستندات المقدمة الى �ل من طرفي النزاع اللذین �مكنهما 
                                                           

 .٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ٦الدستوري رقم  قرار المجلس  ٧٢
(كبر�ـال المر/الدولة)، مجلة القضاء اإلداري في  ١٣/٦/٢٠٠٥تار�خ  ٥٤٩قرار مجلس شورى الدولة، رقم  ٧٣

 . ١٠٣٣، ص ٢٠٠٩لبنان، 
 (طارق شهاب/ال أحد). ١٧/٥/١٩٩٧تار�خ  ١٧قرار المجلس الدستوري رقم . ٧٤
 ت الفضلى".الفصل الخامس من هذا البحت: "الممارسا. ٧٥



89      نزاعات االنتخابیةال
 

 

، و�ستمع الى طرفي النزاع والى الشهود حین یتوسع في التحقیق. و�تمتع ٧٦االستعانة �محام
ستقصائیة واسعة تمكّنه من التوسع في التحقیق �شروط معّینة سوف نفصلها في إ�صالحیات 

 .٧٧ما �عد
حدد قانون إنشاء المجلس الدستوري رقم  �یفیة تقد�م مراجعة الطعن:. ١

، الشروط الشكلیة التي ترعى تقد�م الطعن في الى نظامه الداخلي �اإلضافة، ٢٥٠/١٩٩٣
المجلس الدستوري الى تبسیط الشروط الشكلیة الواجب  جتهاداصحة انتخاب نائب. وقد اتجه 

 توافرها لقبول مراجعة الطعن في الشكل، في ما عدا شروط التنازل عن مراجعة الطعن، والتي
یث ح�قي فیها صارمًا نظرًا لخطورتها. وهذا ما یندرج في خانة الممارسات الدولیة الفضلى من 

 .الدستوري سّهل بذلك امكانیة االحتكام الى القضاء 
 

�قدم الطعن في صحة النیا�ة الى رئاسة المجلس الدستوري  المرجع المختص:أ. 
تلي تار�خ  ایومً  ٣٠�موجب استدعاء �سجل في قلم المجلس الدستوري، في مهلة أقصاها 

 �ذ�رو  أصوًال في دائرة المرشح الخاسر تحت طائلة رّد الطلب شكًال. االنتخابإعالن نتائج 
 اسم المعترض وصفته والدائرة االنتخابیة التي ترشح فیها واسم المعترض علىفي االستدعاء 

 صحة انتخا�ه واألسباب التي تؤدي إلى إ�طال االنتخاب. وترفق �الطعن الوثائق والمستندات
من قانون إنشاء المجلس الدستوري معطوفتان  ٢٥و ٢٤التي تؤ�د صحة الطعن (المادتان 

 اخلي). وتعفى المراجعات المقدمة الى المجلس الدستوري وسائرمن نظامه الد ٤٦على المادة 
 .)٢٥٠/٩٣من القانون  ١٦االستدعاءات والمستندات المتعلقة بها من الرسوم (المادة 

                                                           
: "یبلغ االعتراض �الطرق اإلدار�ة إلى رئیس المجلس النیابي ووزارة ٢٥٠/١٩٩٣من قانون  ٢٧المادة . ٧٦

الداخلیة �ما یبلغ االعتراض مع نسخ عن مستنداته إلى المطعون �صحة نیابته الذي له، خالل مهلة خمسة عشر 
لكل من الطاعن والمطعون  .ستندات التي في حوزتهیومًا من تار�خ تبلیغه، أن �قدم مالحظاته ودفاعه مع الم

 بنیابته أن �ستعین �محام واحد أمام المجلس الدستوري".
من قانون انشاء المجلس الدستوري: "�كلف رئیس المجلس الدستوري أحد أعضائه إعداد  ٢٩نصت المادة . ٧٧

العضو المقرر �أوسع الصالحیات وله تقر�ر عن الطعن المقدم و�فوض إلیه إجراء التحقیقات الالزمة، و�تمتع 
بنوع خاص طلب المستندات الرسمیة وغیرها واستماع الشهود واستدعاء من یراه مناسبًا الستجوا�ه حول ظروف 

منه: "عندما �مارس المجلس الدستوري صالحیاته للبت �الطعن في صحة االنتخا�ات  ٣٢الطعن"، والمادة 
اسطة العضو الذي ینتد�ه، �سلطة قاضي التحقیق �استثناء إصدار مذ�رات النیابیة، یتمتع، إما مجتمعًا أو بو 

 التوقیف."



 میراي نجم شكرهللا      ٩٠

 
 

مستقر نهجًا  اجتهادالمجلس الدستوري في  اتبع الشروط الشكلیة لقبول المراجعة:ب. 
في طلب المراجعة �ما والتساهل في شكلیات یرمي الى تبسیط الشروط الشكلیة الواجب توافرها 

المستندات المرفقة �ه. فاعتبر انه من غیر الضروري ارفاق إعالن النتائج الصادر عن وزارة 
الداخلیة �مراجعة الطعن، ألن الطعن ال یوّجه ضد هذا القرار، بل یرمي الى النظر في صحة 

�استدعاء الطعن من اجل اثبات صفة  . �ما أّنه ال یتوجب ارفاق التصر�ح �الترشح٧٨االنتخاب
نه ال أثر لتقد�م الطعن أمام المجلس ولیس الى أاعتبر المجلس في قرارات عّدة و . ٧٩المستدعي

 ٢٥٠/٩٣,٨٠من القانون  ٢٤رئیس المجلس �ما توجبه المادة 
في السیاق عینه اآلیل الى التساهل في شكلیات المراجعة المقدمة في الطعون 

حد االفرقاء تكون معفیة من الرسوم أن و�الة المحامي الماثل عن أاالنتخابیة، اعتبر المجلس 
ن المجلس لم یتوقف عند النص الحرفي أ. �ما ٨١كسائر المستندات المرفقة �مراجعة الطعن

 .٨٢�االرادة الحقیقیة للمو�ل في ضوء ظرف التو�یل لقبولها خذللو�الة، بل قرر األ
المجلس اّن عدم حصول المحامي على الترخیص من قبل نقیب المحامین عتبر إ 

ن �ان یؤلف مخالفة مسلكیة تخل �قواعد �قبل قبوله الو�الة لتقد�م الطعن ضد زمیل له، و 
قة لهذه المخالفة �األصول االجرائیة نما ال عالإالسلوك المهني یترتب علیها اجراءات تأدیبیة، 

 .٨٣أمام المجلس وال تفضي �التالي الى �طالن الطعن
وفي المقابل، تشدد المجلس في الشروط التي �جب توفّرها في التنازل عن حق الطعن 

ن �صدر �شكل أنه �فترض �التنازل أن �كون صر�حًا وأكیدًا ال لبس فیه و أفي االنتخاب، معتبرًا 
 . ٨٤احب الحق المتنازل عنهمباشر عن ص

 

                                                           
 خالد ضاهر). (محمد �حیى وجمال اسماعیل/ ١٧/٥/١٩٩٧تار�خ  ١٠قرار رقم . ٧٨
 ، (رشید الضاهر/هادي حبیش).٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ١٧قرار رقم . ٧٩
، بیار ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ٧لي، قرار رقم انطوان غنطوس/ایلي الفرز  ١٧/٥/١٩٩٧تار�خ  ١٨. قرار رقم ٨٠

 ، ولید شو�ري/ الیاس السكاف ونقوال فتوش.٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ١٨د�اش/عبدهللا فرحات، قرار رقم 
 ، (فؤاد الترك/ طوني ابو خاطر).٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ٢٧. قرار رقم ٨١
 (المذ�ور آنفًا). ٢٧/٢٠٠٩قرار رقم . ٨٢
تار�خ  ٢٢لید شو�ري/ الیاس السكاف ونقوال فتوش)، والقرار رقم (و  ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ١٨. قرار رقم ٨٣

 (غسان االشقر/سامي الجمّیل). ٢٥/١١/٢٠٠٩
 (میرنا المّر/ �بر�ال المّر). ٤/١١/٢٠٠٢تار�خ  ٥قرار رقم  .٨٤
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ري �ستتبع مبدأ ثنائیة المراجعة، والذي أكد علیه المجلس الدستو  طراف النزاع:. أ٢
 ن تكون مراجعة الطعن محصورة بین المرشح الخاسر والنائب الفائز.أفي أكثر من قرار، على 

الدستوري في جتهاد المجلس إال ان هناك شروطًا حددها القانون لقبول المراجعة، وطورها إ
 عدد من قراراته �النسبة الى طرفي النزاع االنتخابي.

 
حصر القانون حق الطعن �المرشح  مقدم الطعن: المرشح الخاسر ا�اً �انت مرتبته:أ. 

ین الخاسر المنافس فقط دون غیره من المرشحین، مستبعدًا بذلك األحزاب السیاسیة، او الناخب
لمقعد أن �كون مرشحًا في الدائرة االنتخابیة عینها، وعن ا أو المواطنین. و�شترط �مقدم الطعن

 .النیابي عینه (أي عن المقعد العائد الى الطائفة نفسها)
المجلس الدستوري أن المرشح الخاسر �مكنه الطعن بنتیجة االنتخاب، اّ�ًا عتبر إ 

 /٢٤المادة /كانت مرتبته في ترتیب مجموع األصوات التي نالها المرشحون، مرتكزًا على نص 
تحدثت عن تقد�م الطعن من المرشح من قانون انشاء المجلس الدستوري، ومفسرًا ا�اها �أنها "

الخاسر بدون تحدید مرتبته في مجموع االصوات التي نالها �ل من المرشحین في الدائرة 
لترشیح هلیة لّن فقدان األأ. �ما قرر المجلس في قضیة میرنا المر/ �بر�ال المر، ٨٥"االنتخابیة

. ٨٦لدى المرشح الخاسر ال �فقده الصفة والمصلحة للطعن في صحة نیا�ة النائب الفائز المنافس
واعتبر المجلس اّن استرداد التأمین ال �عتبر رضوخًا للنتائج والتسلیم بها، ینتج عنه فقدان 

 .٨٧الصفة والمصلحة للطعن
 وللمقعد المذهبي عینه: المطعون �صحة نیابته: المرشح الفائز في الدائرة عینهاب. 

�قدم الطعن �صحة نیا�ة المرشح المعلن فوزه من قبل مرشح منافس للمقعد المذهبي عینه. وقد 
قرر المجلس اّنه �جوز الطعن في صحة انتخاب نائبین فائز�ن متنافسین في عدد من قراراته 

انما یتالقى ومقتضیات ن قبول مراجعة الطعن بوجه نائبین فائز�ن أاعتبر في تلك القرارات و . ٨٨

                                                           
 .١٩٩٧-٥-١٧تار�خ  ٦/٩٧. المجلس الدستوري، قرار رقم ٨٥
 المّر/كبر�ال المّر).(میرنا  ٤/١١/٢٠٠٢تار�خ  ٥قرار رقم . ٨٦
 (ولید شو�ري/ الیاس السكاف ونقوال فتوش). ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ١٨قرار رقم . ٨٧
(خالد ضاهر/جمال اسماعیل �محمد �حیى) وفي المعنى عینه قرار رقم  ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ٨قرار رقم . ٨٨

(�طرس  ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ١١(نزار یونس/ �طرس حرب وساید عقل)، القرار رقم  ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ١٠
(نزار یونس/ �طرس حرب وساید  ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ١٠سكر/قبالن عیسى الخوري وجبران طوق)، القرار رقم 

 (ولید شو�ري/ الیاس السكاف ونقوال فتوش). ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ١٨عقل)، القرار رقم 



 میراي نجم شكرهللا      ٩٢

 
 

النه قد �حصل تقارب قوي في عدد االصوات بین المرشح الخاسر مقدم االنصاف والعدالة "
الطعن من جهة ونائبین منتخبین من جهة ثانیة، االمر الذي یوجب الرجوع الى المحاضر 

كال لسبب الرسمیة الموجودة لدى وزارة الداخلیة والتي قد �جهلها الطاعن، فال �عقل رد طعنه ش
خارج عن ارادته او مجهول منه، وال سیما اذا تبین من مراجعة المحاضر الرسمیة والوقوف 
على ارقامها الصحیحة ان الخاسر الحقیقي الحائز على عدد اصوات دون عدد اصوات 
الطاعن لیس هو المنافس المباشر الذي تناوله الطعن بل المنافس الذي سبقه مسجال نسبة 

 ات."اعلى من االصو 
وعلى العكس، قرر المجلس اّن مراجعة الطعن ال �جوز تقد�مها من مرشح خاسر 

نها تقّدم فقط بوجه النائب المعلن فوزه، مرتكزًا أدخاله المرشح الخاسر، اذ إبوجه المطلوب 
 .٨٩بذلك على خصوصیة �ل مراجعة وثنائیتها بین الطاعن والمطعون ضده

 
 جرائیة وجیزة في �ل منإأحاط القانون مراجعة الطعن �مهل  المهل االجرائیة:. ٣

بل عالن النتائج)، ام لجهة وضع التقر�ر من قإ یوم من  ٣٠مراحلها، ان لناحیة تقد�م الطعن (
أشهر). �ما فرض على المجلس البت فورا  ٣العضو المقرر المكلف من رئیس المجلس (

من قانون  ٢٩البت الشهر الواحد (المادة  �الطعن �عد ورود التقر�ر، على اال تتعدى مهلة
مع االشارة الى أن هذه المهل ال تشكل مهل إسقاط إنما هي من نوع مهل انشاء المجلس). 

 الحّث، �ما أن الطعن ال یوقف نتیجة االنتخاب، فیعتبر المنتخب نائبًا و�مارس جمیع حقوق 
 . انشاء المجلس الدستوري) من قانون  ٢٦النیا�ة منذ إعالن نتیجة االنتخا�ات (المادة 

 
یوماً  القانونیة مهلة الثالثین  تسري  في شروط احتساب المهلة وتار�خ بدء سر�انها:أ. 

. اعتمد المجلس االنتخابمن أجل الطعن في صحة انتخاب نائب فائز من تار�خ إعالن نتائج 
الدستوري قواعد القانون العام التي ترعى عملیة سر�ان المهل والتي تستوجب عدم ادخال الیوم 

 .٩٠المهلة حتساباالذي تعلن فیه نتائج االنتخاب في 

                                                           
 ٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ٠٣(ماجد ابي اللمع/ سلیم سلهب) والقرار رقم  ٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ١٣قرار رقم . ٨٩

 (امیل �نعان/ ابراهیم �نعان ونبیل نقوال وسلیم سلهب).
  (هنري صفیر/ �میل ز�اده). ١٧/٥/١٩٩٧تار�خ  ٧قرار رقم . ٩٠
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الصادر في الطعن في صحة انتخاب  ٥/٢٠٠٢أّكد المجلس الدستوري في قراره رقم 
النتیجة الرسمیة لالنتخاب  إلعالنلیة هي المرجع الصالح النائب �ابر�ال المّر، ان وزارة الداخ

عمًال �أحكام قانون االنتخاب الساري المفعول. �ما حدد الشروط التي �جب ان �قترن بها هذا 
االعالن من اجل االعتداد �ه، �حیث �قتضي ان �كون "مكتمًال وصحیحًا وغیر مشوب �أي 

من القانون  ١٠٧. مع االشارة الى أن المادة ٩١و�ل"لبس ومتسمًا �الدقة والوضوح النافیین للتأ
ن وزارة الداخلیة والبلد�ات هي الجهة التي تتولى أحددت في فقرتها األخیرة  ٤٤/٢٠١٧رقم 

إعالن النتائج النهائیة الرسمیة وأسماء المرشحین الفائز�ن، و�بلغ الوز�ر هذه النتیجة فورًا إلى 
 الدستوري.رئیس مجلس النواب و�لى رئیس المجلس 

 ذا تعلق �االنتظام العام:إعدم قبول السبب الجدید �عد انقضاء مهلة الطعن اال ب. 
�قدم الطعن في صحة النیا�ة  من قانون انشاء المجلس الدستوري على أنه " ٢٥نصت المادة 

المعترض وصفته والدائرة  سماذ�ر فیه سلم في قلم المجلس الدستوري، یُ ستدعاء �ُ إ�موجب 
المعترض على صحة انتخا�ه واألسباب التي تؤدي إلى إ�طال  سماو بیة التي ترشح فیها االنتخا

االنتخاب وترفق �الطعن الوثائق والمستندات التي تؤ�د صحة الطعن". حصر المجلس النظر 
في االسباب القانونیة المقّدمة من الطاعن دون سواها �استثناء االسباب المتعلقة �االنتظام 

جدید المقدم من المستدعي �عد انقضاء مهلة الطعن اال العام. �ما انه قرر عدم قبول السبب ال
اذا �ان متعلقًا �االنتظام العام او اذا قصد من ورائه ا�ضاح سبب سبق للمستدعي ان ادلى �ه 

 . ٩٢في مراجعة طعنه المقدمة أساساً 
�قرر المجلس الدستوري عدم جواز التدخل او طلب االدخال �عد انصرام المهلة: ت. 
ي مرجع آخر في أو أدخال وز�ر الداخلیة إرد من قبل الطاعن والرامي الى رد الطلب الوا

نه �عود له وحده حق أ. �ما �عتبر ٩٣الطعن، معتبرًا ان القانون لم ینص على وجوب ذلك
ذا استدعت وجهة الحق هذا التدبیر، مع مراعاة أحكام إاالدخال �عد انصرام مهل المراجعة 

 .٢٥٠/٩٣٩٤من قانون  ٢٧المادة 

                                                           
 (میرنا المّر/ �بر�ال المّر). ٤/١١/٢٠٠٢تار�خ  ٥قرار رقم . ٩١
 (نزار یونس/ �طرس حرب وساید عقل). ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ١٠قرار رقم . ٩٢
 (�طرس الدو�هي/ قیصر معّوض). ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ٦القرار رقم   ٩٣
 (سعد وشحاده/ دده �ان). ١٧/٥/١٩٩٧تار�خ  ١٤قرار رقم   ٩٤



 میراي نجم شكرهللا      ٩٤

 
 

�عد أن عرضنا األصول الشكلیة التي ترعى �یفیة تقد�م مراجعة الطعن، وأطراف 
مبادئ المعاییر وال الثالثالنزاع والمهل االجرائیة المحددة في هذا الخصوص، نتناول في القسم 

 أمام المجلس الدستوري واجراءات التحقیق المتبعة لد�ه.   �اإلثباتالمتعلقة 
 

 �اإلثباتتعلقة المبادئ والمعاییر الم. ٣
 واجراءات التحقیق أمام المجلس الدستوري 

 
ستقصائیة تولیه سلطة واسعة في التحقیق، إیتمتع المجلس الدستوري �صالحیات 

�حیث أواله القانون، إما مجتمعًا أو بواسطة العضو المقرر، سلطة قاضي التحقیق �استثناء 
ال أّن المجلس ال ینطلق في ممارسة هذه الصالحیات اال اذا إ. ٩٥ إصدار مذ�رات التوقیف

المستدعي �الدقة والجد�ة، إذ على هذا االخیر أن یثبت أقواله و�دعاءاته أو  ادعاءاتاتصفت 
على األقل ان یؤ�دها �البینة او بدء البینة، وفقًا للقواعد العامة المعتمدة في اإلثبات. �ما أن 

مبدأ المسؤولیة الشخصیة للمرشح المطعون في صحة نیابته و�ثبات الصلة  اعتمدالمجلس 
السببیة المباشرة بین الفعل المشكو منه وفوز المستدعى ضده. واتّجه الى القاء عبء االثبات 
�شكل أوسع على المستدعي عندما �كون فارق األصوات �بیرًا، فأوجب على هذا األخیر أن 

النتیجة، بینما قد یتوسع أكثر في التحقیق عندما �كون فارق  یثبت ان المخالفة أثرت على
األصوات قلیًال. وسنتناول تباعًا المعاییر والقواعد التي استقر علیها اجتهاد المجلس الدستوري 

 :والتحقیق �اإلثباتفي ما �ختص 
 

اجتهاد المجلس  استقر: الطعن �البینة او بدء البینة قتراناوجوب االثبات او . ١
الدستوري في عدد وفیر من قراراته على اعتبار أن عبء االثبات �قع على الطاعن فیما یّدعیه، 
أو على األقل وجوب اقتران الطعن �البینة او بدء البینة، �ي یتسم الطعن �الجد�ة. وقد أوجب 

                                                           
 من قانون انشاء المجلس الدستوري. ٣٢المادة . ٩٥
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ه في التحقیق على الطاعن ان �قدم هكذا إثبات لتمكین المجلس من االنطالق في ممارسة حقّ 
 . ٩٦للتأكد من هذه الوقائع والتثبت منها، �حیث ال �قوم �التحقیق �مجرد تقد�م الطعن

وقد تشدد لناحیة تقد�م البّینة، ور�طها في عدید من القرارات بوجوب التقدم �اعتراض 
یئة أو شكوى مسبقة على المخالفات المدلى بها الى رئاسة قلم االقتراع، او الى لجنة القید او ه

االشراف على الحملة االنتخابیة (والتي حّلت محّلها "هیئة االشراف على االنتخا�ات" في ظل 
). �ما ذهب اجتهاد المجلس الى عدم االعتداد �االدعاءات واالقوال ٤٤/٢٠١٧القانون رقم 

التي یدلي بها المتنازعون في حال لم تتصف �الدقة الكافیة، فال یتوقف عند االتهامات ذات 
غیر المتصفة �الدقة او المكتنفة �الغموض واالبهام او تلك غیر  �األقوالطا�ع العام وال �أخذ ال

فال �عتّد مثال �العمومیات التي تتسم �التحلیل السیاسي والشائعات   ٩٧.المؤ�دة ببینة او بدء بینة
األهمیة واالخبار المتناقلة عبر الصحف. �ما یالحظ أن المجلس ال �عیر الشهادات الخطیة 

ت الصادرة في النزاعات االنتخابیة التي او�هملها �شكل عام. وهذا ما یتجّلى من مجمل القرار 
، حیث یتبین أن المجلس تشدد في القاء عبء ٢٠٠٩نظر فیها وآخرها تلك العائدة الى دورة 

االثبات على عاتق المستدعي في مجاالت واسعة ومختلفة، �الرشوة وشراء األصوات وخرق 
 �إسهاب ٢٥/٢٠٠٨ االنفاق االنتخابي، هذه الخروقات التي تناولها قانون االنتخاب رقم سقف

الذي تاله). فضًال عن أن  ٤٤/٢٠١٧ورّتب علیها عقو�ات جّمة (كما فعل أ�ضًا القانون رقم 
تقع تحت طائلة قانون العقو�ات. وقد أوجب المجلس الدستوري  االنتخابیة�عض هذه المخالفات 

سباب الطعن الواردة في المراجعة �الدقة والجد�ة، وأن ترتكز على مستندات ووثائق ان تتصف أ
. ٩٨"الطاعن ادعاءمرفقة بها والى ادّلة و�یانات "من شأنها إضفاء المنطق والجد�ة والدقة على 

كما أن المجلس لم �أخذ بتقر�ر الجمعیة اللبنانیة من أجل د�موقراطیة االنتخا�ات العتباره أن 
ر �هذه غیر رسمیة ال �مكن االعتداد بها خصوصاً عندما تكون مجردة من االثبات الدقیق تقار�

                                                           
 ١٢(علي عّمار/صالح الحر�ة)، وا�ضًا القرار رقم  ١٧/٥/١٩٩٧تار�خ  ٤." قرار المجلس الدستوري رقم ٩٦

(حسن �عقوب/ عقاب  ٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ١٦قرار رقم (طالل المرعبي/محّمد �حیى)، وال ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ 
 (�طرس الدو�هي/قیصر معّوض). ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ٦والقرار رقم  صقر)،

، ١٧/٥/١٩٩٧تار�خ  ١٩(ناظم الخوري/امیل نوفل)، وأ�ضًا القرار رقم  ١٧/٥/١٩٩٧تار�خ  ٣قرار رقم . ٩٧
 ١٨(قاسم عبد العز�ز/جهاد الصمد)، والقرار رقم  ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ١٥ي شدید)، القرار رقم (رو�یر غانم/هنر 

 (ولید شو�ري/ الیاس السكاف ونقوال فتوش) ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ 
 (رشید الضاهر/ هادي حبیش). ٢٥/١٢/٢٠٠٩تار�خ  ١٧قرار رقم . ٩٨



 میراي نجم شكرهللا      ٩٦

 
 

 ٩٩.الذي �صلح أمام القضاء، أو عندما تكون ذات طا�ع عام وواردة �صیغة التعمیم واالبهام
ال أن المجلس قد �ستأنس �التقار�ر الصادرة عن المراقبین االنتخابیین إذا اتسمت �الجد�ة، إ

 .ستمع إلیهم �شهود على المخالفات التي أدلى بها الفرقاءكما قد �
 

سار اجتهاد المجلس : زاء المخالفاتإأهمیة اتخاذ إجراءات قانونیة مسبقة . ٢
الدستوري �شكل عام على عدم األخذ �المخالفات او األفعال المشكو منها في حال لم �كن 
الطاعن اتخذ إجراءات قانونیة مسبقة �شأنها أمام المراجع القضائیة او اإلدار�ة المختصة. وقد 

الطاعن المجلس أن القیام �إجراءات مسبقة �شأن المخالفات �ضفي على ادعاءات  اعتبر
المنطق والجد�ة والدقة، �أن یثبت الطاعن مثًال "�أّنه تقدم من رئاسة قلم االقتراع أو من لجنة 
القید �اعتراض على المخالفات التي ینسبها الى العملیة االنتخابیة داخل قلم االقتراع او خارجه، 

القدح والذم او ما  او أنه تقدم من المراجع القضائیة المختصة �شكوى جزائیة �مواد الرشوة أو
 . ١٠٠"شا�ه مما یدعیه من ضغوط على الضمائر واإلرادات والمرشحین...

المجلس انه في حال استحصل الناخب على قرار من المرجع الصالح �قضي  اعتبر
بتسجیله على قائمة الناخبین ولم �حصل ذلك، فاّن قانون االنتخاب �جیز له التقدم من صندوق 
االقتراع �االستناد لهذا القرار. فاذا رفض طلبه اقتضى تسجیل ذلك في محضر االقتراع، عندها 

فیما اذا �ان من شأن هذه المخالفة التأثیر في النتیجة النهائیة المعلنة ینظر المجلس الدستوري 
ن عدم قیام الطاعن �التقدم �أي شكوى ضد أ. واعتبر المجلس ١٠١فیتخذ القرار المناسب �شأنها

و تحفظ على اقالم االقتراع او لدى أراٍش او مرتٍش أمام القضاء الجزائي، وعدم تقد�م اعتراض 
مراجعته من الجد�ة والدقة والدلیل و�جعلها غیر مقبولة، �حیث �صبح المجلس  لجان القید، �جردّ 

ن أ. �ما اعتبر ١٠٢غیر ملزم �القیام �التحقیقات على اساس أقوال مجردة ووقائع غیر جد�ة

                                                           
 .(قاسم عبد العز�ز/جهاد الصمد) ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ١٥قرار رقم . ٩٩

  (نزار یونس/ �طرس حرب وساید عقل). ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ١٠قرار رقم . ١٠٠
، ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ١٥(ر�اض رّحال/كر�م الراسي)، وأ�ضًا: قرار رقم  ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ١٣قرار رقم . ١٠١

 (قاسم عبد العز�ز/جهاد الصمد)
 (مخایل ضاهر/فوزي حبیش). ٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ٣١قرار رقم ال  ١٠٢
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عدم التقدم �شكوى لدى هیئة االشراف على الحملة االنتخابیة �شأن المخالفات المدلى بها والتي 
 .١٠٣اصها، �جرد أقوال الطاعن من الجد�ةتدخل في نطاق اختص

كما أن المجلس ال �أخذ �ادعاءات الطاعن �خصوص التحر�ض الطائفي والتخو�ن 
والتخو�ف والتشهیر والتجر�ح واختالق الوقائع اذا لم یرد علیها الطاعن ولم یدحض مضمونها 

سائل عبر وسائل االعالم المتاحة و�ان له متسع من الوقت للتصدي له عن طر�ق و 
 ١٠٤.االعالم

 
: المباشرة مبدأ المسؤولیة الشخصیة للمرشح المطعون بنیابته والصلة السببیة. ٣

المجلس في قراراته مبدأ المسؤولیة الشخصیة وفرض توافر العالقة السببیة بین المخالفات  عتمدا 
واالفعال المشكو منها من جهة والنتیجة التي نالها الطاعن الخاسر من جهة أخرى. تشدد 

ى النتیجة. المجلس في تطبیق هذه الشروط، خاصة لناحیة الصلة السببیة والتأثیر المباشر عل
المرشح الى الئحة نیابیة ال �حمله مسؤولیة عن تصرفات او  نتماءامجرد ن أًال اعتبر مثف

تجاوزات او مخالفات صادرة عن زمالئه في الالئحة، اذا لم تكن هناك عالقة سببیة مباشرة 
. �ما أوجب المجلس في قضیة غسان ١٠٥بینه و�ین تلك التصرفات او التجاوزات او المخالفات

ن یبّین الطاعن عالقة المطعون ضده سامي الجمیل �قضیة األب أ، ١٠٦سامي الجمیل األشقر/
عكاري (الذي �ان تم االعتداء علیه عشیة االنتخاب فتقدم �شكوى بهذا الخصوص على النائب 

خصوصیة �ل مراجعة تحول میشال المّر الذي �ان ینتمي الى الالئحة عینها)، معتبرًا ان "
مالء للمطعون �صحة نیابته في الالئحة االنتخابیة دون دون االستناد الى وقائع معزوة الى ز 

مساهمة منه، و�ذلك وجوب أن �كون لتلك الوقائع أثر مباشر حاسم على نجاح المطعون ضّده 
 "]...[ االمر الذي لم یبّینه الطاعن،

 
خرق وسائل االعالم "ن أمیشال المر  قرر المجلس في قضیة غسان الرحباني/

من قانون االنتخاب، و�ث عظة غبطة البطر�رك مار  /٧٣مضمون المادة /المرئي والمسموع 
                                                           

 (رشید الضاهر/ هادي حبیش). ٢٥/١٢/٢٠٠٩تار�خ  ١٧القرار رقم   ١٠٣
تار�خ  ٢٨(حسن �عقوب/ عقاب صقر)، و�ذات المعنى: قرار رقم  ٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ١٦قرار رقم ال  ١٠٤
 (الیاس سكاف/نقوال فتوش). ٢٤/١١/٢٠٠٩
 (الیاس مخیبر/غسان مخیبر). ٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ٢٠قرار رقم ال  ١٠٥
 (غسان االشقر/سامي الجمّیل). ٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ٢٢قرار رقم ال  ١٠٦



 میراي نجم شكرهللا      ٩٨

 
 

نصر هللا �طرس صفیر، في الفترة التي �حظر فیها القانون على هذه الوسائل االعالمیة بث 
أي اعالم او دعا�ة او نداء انتخابي مباشر، عمل ال �سأل عنه المستدعى ضّده، وال �مكن 

لدلیل الحسي على ذلك، مع العلم أن االنقسام السیاسي الحاد بین الجزم �انه قد أفاده ولم �قدم ا
 ١٠٧."الفر�قین حمل معظم الناخبین على حسم خیاراتهم مسبقًا في ضوء االنقسام

جان عبید انه ال �مكن األخذ �ما ورد عن  وقرر المجلس في قضیة سمیر فرنجیه/
تي نشرت ضده في �عض أحیاء الطاعن لجهة الحملة االعالمیة التي استهدفته والمناشیر ال

 ١٠٨طرابلس متهمة ا�اه �الطائفیة و�التقلب في مواقفه.
عقاب صقر ان االفعال المشكو منها  كما اعتبر المجلس في قضیة حسن �عقوب/

ال �سأل عنها المطعون بنیابته "لعدم صدورها عنه، ولعجزه عن منع صدورها ولعدم امكانیة 
 ١٠٩منها انتخابیًا."الجزم �استفادته او عدم استفادته 

 
--< 

 
  

                                                           
 (غسان الرحباني/میشال المّر). ٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ٢٥قرار رقم . ١٠٧
(سمیر فرنجیه/جان عبید)، حیث ورد: "ألن ما یرافق الحملة االنتخابیة  ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ١٦قرار رقم . ١٠٨

ا تدخل في اطار الحمالت االنتخابیة، واذ �امكان من مواقف قد �ظهرها مؤ�دون او مناهضون لمرشح معین انم
المرشح ان یرّد على الحملة التي تستهدفه �حملة مضادة وان �ستعمل الطرق القانونیة في سبیل ذلك، خصوصًا 
ولم یتوافر الدلیل على اّن خطبة معینة او منشورًا معینًا قد اّلف او هو یؤلف ضغطًا على ارادة الناخبین و�فسد 

، علمًا �ان االتجاهات المختلفة تتعدد في المجتمعات السیاسیة، واّن ا�ة معلومة قد تفقد المرشح تأیید فئة ارادتهم
معّینة من شأنها ان تكسبه ر�ما تأیید فئات مناهضة، �حیث یتعذر في حال �هذه على المجلس الدستوري �قاضي 

ما قد تكون تر�ته من أثر في العملیة االنتخابیة انتخاب التحقق من وجود صلة سببیة بین االفعال المشكو منها و 
 ونتائجها."

 ، (حسن �عقوب/ عقاب صقر).٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ١٦. قرار رقم ١٠٩
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 االحزاب التي ینتمي الیها المرشحالمخالفات الصادرة عن اللوائح االنتخابیة و 
المجلس الدستوري مسؤولیة األحزاب السیاسیة واللوائح االنتخابیة لدى نظره  ستبعدا

السا�قة، في األفعال المشكو منها من قبل مقّدم الطعن على ضوء قوانین االنتخا�ات النیابیة 
وما اذا �انت تؤدي الى ا�طال االنتخاب المطعون فیه. وقد اعتبر من خالل اجتهاد مستقر 
اّن المخالفات الواردة عن األحزاب او التكتالت السیاسیة التي ینتمي الیها النائب المطعون في 

�ه، صحة انتخا�ه، او تلك الصادرة عن زمالئه في الالئحة عینها، ال تؤثر على صحة انتخا
طالما لم یثبت مقّدم الطعن ان للنائب المطعون �صحة انتخا�ه مساهمة شخصیة في الفعل 

 .المشكو منه
، ٤٤/٢٠١٧ أنه قد تختلف الحال في ظل أحكام القانون االنتخابي الجدید رقمإال 

والذي رتب على اللوائح االنتخابیة نتائج قانونیة شتى. وقد أوجب على المرشحین االنتظام 
وائح �شكل الزامي قبل أر�عین یوم �حد أقصى من موعد االنتخا�ات، �الشروط ضمن ل

المفروضة على اللوائح، تحت طائلة الغاء طلبات ترشیح المرشحین الذین لم ینضووا في لوائح 
من هذا القانون. �ما أوجب على المرشحین المنتمین الى الئحة ان  ٥٢المادة  �أحكامعمًال 

و�یل موقع منهم جمیعًا لدى الكاتب العدل لكي �قوم بتسجیلها لدى �فوضوا أحدهم �موجب ت
وزارة الداخلیة.  وفرض على اللوائح فتح حساب مصرفي خاص بها، مستقل عن حسا�ات 
المرشحین، وحدد سقفًا انتخابیًا لها، وأخضعها ألحكام التمو�ل واالنفاق االنتخابي، وأوجب 

 . ترعى االعالم واالعالن االنتخابیین والقرارات التي �األحكامعلیها التقید 
حمل القانون الجدید الالئحة مسؤولیة عدم استیفاء مقعد �عود لها ولم ترشح أحدًا 
عنه، �حیث �حّول المقعد لصاحب أعلى األصوات التفضیلیة في اللوائح االخرى في الدائرة 

. لذا، ونظرًا الى األهمیة )٥٢من المادة  ٢الصغرى ومن الطائفة التي نقص فیها العدد (الفقرة 
، ٤٤/٢٠١٧ التي اتخذتها الالئحة في ظل النظام النسبي الجدید المعتمد �موجب القانون رقم

فانه یتوقع ان �أخذ المجلس الدستوري في الطعون الواردة الیه في ظل هذا القانون بهذه 
أكبر تجاه منافسیهم عضاء الالئحة الواحدة مسؤولیة تضامنیة أمحمًال ، المعطیات الجدیدة

 أنه ال بد أن تبقى في نها�ة األمر المسؤولیة فرد�ة خاصة في حال تنازع إال. في لوائح أخرى 
متنافسین من الئحة واحدة، اذ ال شيء �منع من ان �طعن مرشح خاسر في نیا�ة منافسه 

 .الفائز في الالئحة االنتخابیة عینها، عن الدائرة ذاتها وعن مقعد المذهب عینه
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د ن القانون لم �منح الالئحة الشخصیة المعنو�ة �حیث ال �عو أكما تجدر االشارة الى 
 لها حق المقاضاة.

 
أوجب المجلس  وجوب تقد�م االثبات على تأثیر المخالفة على نتیجة االنتخاب: . ٤

على المستدعي إثبات ان للمخالفة او الفعل المشكو منه تأثیر مباشر على النتیجة، �حیث ال 
�صار الى االعتداد �المخالفات اذا تبّین اّن الطاعن لم یتقّدم �أي إثبات قانوني یؤدي الى 

لم �أخذ المجلس �المخالفات في طعون عدیدة تقدمت . �التالي، ١١٠تبدیل في النتائج المعلنة
إلیه، خاصة حین �كون فیها فارق االصوات �بیرًا بین الطاعن والمطعون بنیابته، �سبب عدم 

ها �شكل جوهري في نتیجة االنتخاب او في تبدیلها، و�شكل أخص في حال لم تقترن تلك تأثیر 
المجلس في قضیة قاسم عبد  اعتبر ١١١.المخالفات �الدلیل الكافي في مراجعة الطعن

وعلى فرض اقدام مرّشح على التبرع �مال منقول او غیر منقول جهاد الصمد أّنه " العز�ز/
یث المبدأ شراء لضمیر المقترعین طالما لم �قّدم أي دلیل على على سبیل ما، ال یؤلف من ح

و�ستنتج   ١١٢".ارادة المقترعین إلفسادأّن عملیة التبرع قد أّدت الى االقتراع لمصلحته نتیجة 
ن التبرع �مال ما للناخبین هو �مثا�ة شراء األصوات الذي أمن هذا القرار أّن المجلس ال �عتبر 

یؤدي الى ا�طال االنتخاب، طالما لم �قم الدلیل على ان هذا التبرع أدى الى االقتراع لصالح 
ارادة المقترع. وهذا شرط تعجیزي، اذ انه ال �كفي ان یثبت  إلفسادالمرشح المرتشي نتیجة 

، بل -وهذا �حد ذاته أمر غیر مستهان �ه -التبرع، الطاعن فعل شراء االصوات المتمثل �
!  علیه أ�ضاً أن یثبت نتیجة هذا الفعل، أي ان دفع المال الى الناخب أدى الى االقتراع لصالحه

وهذا ما قد �ستحیل بیانه �فعل انه متعلق �عوامل ذاتیة من جهة، وألن سر�ة االقتراع تمنع على 
 !اقترعوا لصالح منافسه من جهة أخرى  الطاعن معرفة أسماء االشخاص الذین

 
 

                                                           
 (قضیة رعد/السبع). ١٧/٥/١٩٩٧تار�خ  ٦قرار رقم . ١١٠
(جورج سعاده/ساید عقل)، وا�ضًا في المنحى عینه  ١٧/٥/١٩٩٧تار�خ  ١٣قرار المجلس الدستوري رقم . ١١١
 (خالد ضاهر/جمال اسماعیل �محمد �حیى). ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ٨ر رقم قرا

 (قاسم عبد العز�ز/جهاد الصمد). ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ١٥قرار رقم . ١١٢
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أخذ المجلس الدستوري، في ظل : شراف على االنتخا�اتر�ر هیئة اإلقیمة تق. ٥

، بتقر�ر لجنة المدققین التا�عة لهیئة االشراف على ٢٥/٢٠٠٩ أحكام القانون االنتخابي رقم

المرشح المطعون في صحة والمتعلق �البیان الحسابي الشامل المقدم من  ١١٣ الحملة االنتخابیة

انتخا�ه، مع العلم أن فترة الحملة مع االشارة الى أن التقر�ر ال یتمتع �قیمة ثبوتیة �بیرة إذ أن 

الحساب �ما والبیانات والمستندات المرفقة �ه تأتي مقترنًة �عبارة "على مسؤولیته" (أي على 

من النواقص واألخطاء �ما ورد في  مسؤولیة المرشح مقدم البیان)، مع العلم أنه �شو�ها العدید

هیئة االشراف �الذات، لقد واجهت هذه االخیرة  و�إقرارعلمًا أنه، . ١١٤تقر�ر الهیئة �الذات

صعو�ات عدیدة في ضبط اإلنفاق االنتخابي خالل فترة الحملة االنتخابیة، �ما في التدقیق في 

یتعذر علیها التدقیق �ما انفق من "صحة هذه البیانات، �فعل ان رقابتها محدودة قانونًا و�أنه 
" مبالغ خارج اطار ما صرح �ه المرشحون، ال بل خارج اطار القوانین، ال سیما قانون العقو�ات

  ١١٥.كما ورد حرفیًا في تقر�رها النهائي

أعابت الهیئة على قانون االنتخاب عدم شمولیة التدقیق لحسا�ات المرشحین 
. �ما القت الهیئة صعو�ة في ضبط االنفاق االنتخابي الشخصیة وال حسا�ات أفراد عائلتهم

�سبب عدم وجود تار�خ موحد لبدء الحملة االنتخابیة �النسبة الى المرشحین، فضًال عن عدم 
وجود نص قانوني واضح لكیفیة اعتماد المساهمات العینیة المقدمة من االحزاب والتكتالت 

الى الحزب او التكتل. علمًا انه، و�حسب ما السیاسیة و�یفیة توز�عها على المرشح المنتمي 
ان الجزء األهم من انفاق المرشحین ، "٢٠٠٩جاء في تقر�ر هیئة االشراف النهائي لعام 

 .١١٦لالنتخا�ات النیابیة تم من خالل األحزاب والتكتالت السیاسیة التي ینتمي الیها المرشحون"
المستندات التي تحیلها الهیئة الى المجلس ان وفي المقابل، اعتبرت هیئة االشراف في تقر�رها "

الدستوري لها صفة االثبات وهي غیر قابلة للدحض، وال تقبل الحجة المعاكسة ألن جدیتها 

                                                           
 .٤٤/٢٠١٧والمسماة "هیئة االشراف على االنتخا�ات" في ظل القانون . ١١٣
 ٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ٢٨(حسن �عقوب/ عقاب صقر)، والقرار رقم  ٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ١٦. قرار رقم ١١٤

(فؤاد الترك/طوني ابو خاطر)، والقرار رقم  ٢٧/١١/٢٠٠٩تار�خ  ٢٧رقم  )، والقرار(الیاس سكاف/ نقوال فتوش
 (غسان الرحباني/میشال المر) ٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ٢٥
 .٥٥الهیئة"، ص. تقر�ر هیئة االشراف المذ�ور آنفًا، القسم التاسع المعنون "في االنفاق خارج دائرة رقا�ة . ١١٥
 .٢٠٠٩من تقر�ر هیئة االشراف النهائي لعام  ٥٠الصفحة . ١١٦
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�ما . ١١٧ " force probante irrefragable تحمیها القر�نة الحاسمة والقاطعة والمطلقة
�ما ال �سمع االدعاء �انها  ال �جوز مخالفة مضمونها وتحو�رهجاء في التقر�ر عینه، أنه " 

االنفاق) او �الغش. وهي موثقة من المرجع  -مشو�ة �التزو�ر او االحتیال (البیان المصرفي
) وان ما سطر فیها ثابت ال �حتاج الى تحقیق او برهان او ١١الصالح عینه القانون (المادة 

یل الى اضفاء القوة الثبوتیة ال نوافق الهیئة في رأیها هذا اآل و�ننا". مصادقة من اي مرجع آخر
الهیئة �الذات، �صعب  و�إقرارالقاطعة على البیان الحسابي والمستندات المرفقة �ه، خاصة اّنه، 

علیها ضبط االنفاق االنتخابي والتدقیق �البیان الحسابي المقّدم من المرشح على مسؤولیته. 
في مجمل االحوال، ولو اعتبرنا فرضًا هذا مع العلم أن الهیئة ال تتمتع �الصفة القضائیة، وانه 

انها هیئة مستقلة تمامًا تتمتع بتلك الصفة، فان قرارها برفض البیان الحسابي قابل لالستئناف 
أمام مجلس شورى الدولة. فضًال عن أنه ال �مكن أن �حجب عن المجلس الدستوري صالحیة 

تها، خاصة وأن القانون أعطاه إعادة النظر �البینات والمستندات الواردة الیه وتقدیر قیم
شامًال فیما �ختص �النزاعات االنتخابیة النیابیة، �ما أواله صالحیات استقصائیة  ااختصاًص 

 . واسعة للتحقیق في الطعون الواردة الیه
شارة الى ان هذا االتجاه المتبع لدى المجلس الدستوري اللبناني یذهب ال بد من اإل

 -الفرنسي في هذا الخصوص. فالمجلس الدستوري الفرنسي،�اتجاه معاكس الجتهاد نظیره 
في ما �ختص  وهو الجهة المختصة للطعن في قرارات اللجنة الوطنیة حول حسا�ات الحملة

ال یتردد في اعادة النظر في تقر�ر تلك اللجنة العائد للمرشح (مع العلم  -�االنتخا�ات الرئاسیة
الحسا�ات وتتمتع �ضمانات أوسع لناحیة استقاللیتها  �أن هذه األخیرة تجري تدقیقًا مفصًال في

). وقد أجرى المجلس مثًال تصحیحات على تقر�ر اللبنانیةمن تلك المعطاة لهیئة االشراف 
اللجنة المتعلق �حسا�ات المرشح في قضیة رئیس الجمهور�ة السابق نیكوال سار�وزي االنتخابیة 

انتخابیین أجراهما الحزب الذي ینتمي الیه  ، فأدخل مصار�ف احصائین٢٠١٢الرئاسیة لعام 
هذا المرشح في عداد المصار�ف االنتخابیة لهذا المرشح، معتبرًا ان تقر�ر اللجنة "ال �شكل 

من الدستور  ٥٩حكما مسبقًا لقرار المجلس، الذي هو قاضي صحة االنتخاب �موجب المادة 
 ١١٨".الفرنسي

                                                           
 .٢٠٠٩من تقر�ر هیئة االشراف النهائي لعام  ٣٧الصفحة . ١١٧

118. C.C. 91-1141, 31 juillet 1991, AN Paris 13ème, R. p.114. 
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 المناطة �المجلس الدستوري الفرنسي لمراقبة الحملةوهنا تجدر االشارة الى ان الصالحیات 
ذ اّن ااالنتخابیة �ما فیها تكالیفها هي أوسع من تلك المعطاة الى المجلس الدستوري اللبناني، 
ه لیس األول یواكب الحملة االنتخابیة في فرنسا و�راقبها قبل اجراء االنتخا�ات. فضًال عن انّ 

حساب  مكانیات الكافیة للتدقیق في تقار�ر لجان المدققین فيلدى المجلس الدستوري اللبناني اال
 الحملة االنتخابیة، خاصة وان عمله یبدأ �عد اجراء االنتخا�ات في معرض النظر في الطعون 

ئة المشرفة االنتخابیة، فال �مكنه عملیاً ان �حّقق في صحة ارقام االنفاق اال بناء على تقر�ر الهی
راقبة ّنه ینبغي أ�ضًا ان �كون لهیئة االشراف االمكانیات الكافیة لمعلى االنتخا�ات. علمًا ا

وذ�رناه  الحملة االنتخابیة والتدقیق في صحة االرقام الواردة في التقار�ر �شأن االنفاق �ما سبق
 في القسم المتعلق بهذه الهیئة، وذلك ضمن إطار قانوني أوسع �خولها �سط رقابتها وممارسة

 . عائقصالحیاتها من دون 
 

�عتمد المجلس الدستوري  ترجیح محاضر االقالم على محاضر لجان القید:. ٦
محاضر أقالم االقتراع في حال وجود تباین بینها و�ین محاضر لجان القید، و�قرر ترجیح 
االولى على الثانیة. وعلى هذا األساس قرر المجلس عدم األخذ �الز�ادة الواردة في محاضر 

م تلحظها محاضر األقالم، معتبرًا ان هذه الز�ادة ال تؤثر في صحة محاضر لجان القید والتي ل
 ١١٩.االقالم التي تبقى وحدها معتمدة

لى اثبات المخالفات المؤد�ة إذن مما تقدم أن المجلس الدستوري یتشدد لناحیة إیتبّین 
ات في النزاع�طال االنتخاب و�عتمد معاییرًا صارمة بهذا الخصوص، فیتسم النهج المتبع لد�ه إ

 االنتخابیة �الواقعیة والتحفظ فیما یتعلق بتقدیر المخالفات.
 

                                                           
 (محمد �حیه وجمال اسماعیل/ خالد ضاهر). ١٧/٥/١٩٩٧تار�خ  ١٠قرار رقم . ١١٩
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النهج الواقعي والمتحفظ للمجلس الدستوري . ٤  
 في النزاعات االنتخابیة 

 
یتبع المجلس الدستوري نهجًا واقعیًا ومتحفظًا في الطعون االنتخابیة، حیث �عتمد 

ال المشكو منها، وما اذا �انت تشكل مخالفات تؤدي معاییرًا عملیة و�راغماتیة في تقدیر االفع
أرسى المجلس الدستوري عبر اجتهاده في النزاعات االنتخابیة وقد النیا�ة او العكس.  �طالإالى 

عددًا وفیرًا من المبادئ والمعاییر العامة المتعلقة �األساس �حیث حددها في ثالثة قرارات 
 ورد فیها ما یلي: ١٢٠مبدئیة

ان المجلس وان �ان ضمن صالحیته التحقیق في الطعون االنتخابیة و�انت  -أوالً "
 االجراءات التي یتبعها تتصف �الصفة االستقصائیة، فان ذلك ال �مس �القاعدة العامة التي

 ةجد�ّ توجب على الطاعن اثبات ما یدلي �ه من قواعد وأقوال او على االقل ان �قّدم بدء بّینة 
 ن االنطالق في التحقیق �ما ورد في استدعاء الطعن من وقائع واسباب.تمّكن المجلس م

 ال �كفي االدالء �حصول مخالفات معّینة في العملیة االنتخابیة حتى یترتب -ثانیاً 
وان  المخالفات خطیرة ومتكررة ومنّظمةعلى المجلس النظر فیها، بل �جب ان تكون هذه 

 ى ضده فكان فوزه نتیجة لهذه المخالفات او علىالمستدع األثر على صحة انتخاب�كون لها 
 االقّل ساهمت الى حّد �عید في تحقیق الفوز له.

ةال بد ان یؤخذ في االعتبار  -ثالثاً  شمئ بین ما ناله المستدعي  ئكفئذف غى ئإل
�ان الفارق �بیرًا ولم �كن من شأن المخالفات، على فرض  إذاوالمستدعى ضده �حیث 

 حصولها، ان تغیر هذا الفارق، فال یتوقف المجلس عندها لعدم تأثیرها في النتیجة".
 ستدّل مما تقدم اّن المجلس �عتمد المعاییر التالیة في ما یتعلق �المخالفات: �
ل ال تأثیر للمخالفات، في حا�ان الفارق �بیرًا و  إذامعیار فارق األصوات، �حیث . ١

 وجودها، على نتیجة االنتخا�ات، ال تؤدي الى ا�طال االنتخاب المطعون �صحته.
اتسام المخالفات المدلى بها �الخطورة والتكرار أضافة الى �ونها منظمة . ٢
 ومقصودة.

                                                           
 .٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ١٣و ١٢و ١١القرارات ذات األرقام . ١٢٠
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ة الطعن التي معاییر جد�ّ  آنفاً  �اإلثباتالباب المتعلق  في �إسهابوقد استعرضنا 
ولنا �عتد بها المجلس للنظر في الطعون االنتخابیة، �ما قد یؤدي الى ا�طال النیا�ة. �ما تنا

الرا�طة السببیة بین المخالفة وصحة انتخاب المطعون بنیابته. لذا سوف نعرض في ما یلي 
لواجب الشروط اعامل التأثیر على النتیجة المرتبط ارتباطًا وثیقًا �معیار فارق االصوات، �ما و 

 توافرها في المخالفات �ي �أخذ بها المجلس.  
 

قاعدة التأثیر الحاسم للمخالفات على نتیجة االنتخاب، المرتبطة �معیار فارق . ١
المجلس الدستوري على اعتبار اّن أهمیة المخالفات لیس من شأنها  اجتهاد استقرّ األصوات: 

ان تؤدي الى ا�طال االنتخاب اذا �ان الفارق في االصوات الذي �فصل المرشح المنتخب 
المجلس الدستوري اعتمد و . ١٢١ومنافسه �بیرًا، او اذا لم �كن للمخالفات تأثیر حاسم في النتیجة

عینها التي سار علیها اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي في هذا اللبناني المقار�ة البراغماتیة 
الشأن، آخذًا �عین االعتبار فارق االصوات �عنصر هام في تقر�ر ا�طال او عدم ا�طال 

�ان الفارق في  إذااالنتخاب، �حیث ال تؤدي هذه المخالفات، على اهمیتها، الى اال�طال 
 . رًا، �ون هذا الفارق الكبیر �عّبر عن ارادة الناخبیناالصوات بین المرشح المنتخب ومنافسه �بی

�شترط، ال�طال انتخاب مطعون في صّحته، "أّنه " عتبارا على  جتهادهااستقر وقد 
عند وجود فارق مهم في االصوات، ثبوت مخالفات وتجاوزات فادحة، وعلى درجة من الخطورة 

عتبر المجلس في قضیة وا . ١٢٢"االنتخابواالتساع، ومؤد�ة الى تأثیر حاسم في نتیجة ذلك 
صوتًا، والمستدعى  ١٨٬٩٥٦كان فیها المستدعي المنافس الخاسر، السّید عارف االعور، نال 

صوتًا، وفقًا للنتائج الرسمیة المعلنة، إّن  ٢١٬٦٩٧ضّده المعلن فوزه، السید أ�من شقیر، نال 
في تقر�ر العضو�ین المقرر�ن، ان ادى  الغاء نتائج االقالم التي شابتها العیوب المشار الیها"

الى تغییر في عدد االصوات المحتسبة لكل من المرشحین المتنافسین المذ�ور�ن، اال أّنه لم 

                                                           
 ، (ولید شو�ري/ الیاس السكاف ونقوال فتوش).٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ١٨قرار رقم . ١٢١
، ١٧/٥/١٩٩٧تار�خ  ١٤، (علي عّمر/صالح الحر�ة)، وأ�ضا: القرار رقم ١٧/٥/١٩٩٧تار�خ  ٤قرار رقم . ١٢٢

 ، (ر�اض رعد/�اسل السبع).١٧/٥/١٩٩٧تار�خ  ٦والقرار رقم  (انطونیوس سعد وامیل شحادة/ابراهام دده �ان)
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یؤد الى تغییر في وضع اّي منهما، اذ یبقى النائب المعلن فوزه، السید ا�من شقیر، متقدمًا، 
 ١٢٣". �عد اجراء التصحیح، على منافسه السید عارف االعور

وعلى العكس، قد �قرر المجلس ا�طال االنتخاب في حال �ان الفارق في االصوات 
ضئیًال، في حال رافقت العملیة االنتخابیة مخالفات جسیمة، �ما فعل في قضیة ناظم 

في  أمیل نوفل التي آلت الى ا�طال نیا�ة هذا االخیر، و�التالي الى إ�طال االنتخاب الخوري/
 :االنتخابیة عن المقعد الماروني و�عادة اجرائه، وجاء في هذا القراردائرة قضاء جبیل 

 
وحیث أّنه، عندما تتضافر عدة عوامل وعناصر في المراجعة الواحدة، او عندما " 

تتزاحم المخالفات وتتعدد وتكون على جانب من الجسامة، مع وجود فارق ضئیل في 
�ما له من سلطة واسعة في  االصوات، �ما في المراجعة الحاضرة، فان المجلس،

التقدیر، وفي ضوء العناصر الخاصة �القضیة والتي في ظروفها تختلف عن غیرها، 
 ١٢٤".�قرر ا�طال االنتخا�ات في دائرة جبیل

 
كما قد �قرر المجلس، في �عض الحاالت، إ�طال االنتخاب حتى ولو �ان الفارق 

منظمة في الوقت نفسه، �معنى ان تكون كبیرًا اذا شابت االنتخا�ات مخالفات خطیرة وعدیدة و 
 ١٢٥.مقصودة ومخطط لها �ما سنبینه الحقاً 

 
لحاسم فضًال عن تأثیرها ا: مخالفات لالعتداد بهاالشروط الواجب توافرها في ال. ٢

ض �طال االنتخاب �عإن تتوفر في المخالفات اآلیلة الى أفي نتیجة االنتخاب، �شترط المجلس 
ن، آخذًا �المخالفات المتبادلة والمتساو�ة من قبل الجانبین المتنافسی عتدّ نه ال �أال إالشروط. 

 بنظر�ة توازي الضرر.

                                                           
، (عارف االعور/ا�من شقیر)، وفي المعنى عینه: قرار ١٧/٥/١٩٩٧تار�خ  ٨قرار المجلس الدستوري رقم . ١٢٣
صوتًا بین المتنافسین،  ٤٠٦١(البیر مخیبر/صالح ابو حیدر)، حیث �ان الفرق  ١٧/٥/١٩٩٧تار�خ  ٥رقم 

 (خالد ضاهر/جمال اسماعیل �محمد �حیى). ٨/١٢/٢٠٠٠ار�خ ت ٨والقرار رقم 
 (ناظم الخوري/امیل نوفل). ١٧/٥/١٩٩٧تار�خ  ٣قرار رقم . ١٢٤
 (مخایل ضاهر/فوزي حبیش). ١٧/٥/١٩٩٧تار�خ  ١٢قرار رقم . ١٢٥
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�شترط المجلس الدستوري :  خطیرة وعدیدة ومخططًا لها، ومقصودة مخالفاتأ. 
ن تكون المخالفات في أ -خاصة في حال وجود فارق �بیر في االصوات –ال�طال االنتخاب 

، اي أن تجمع بین معاییر ثالثة: الكمیة "ومقصودة، ومخططًا لها وعدیدة خطیرةالوقت نفسه "
عتداء على حر�ة إ . فتدخل في عداد هذه المخالفات تلك التي تشكل ١٢٦والنوعیة والنیة

�طال نتائج إ. فال یتوانى المجلس عن ١٢٨الناخبین إلرادةاو تشو�هًا  ١٢٧االنتخا�ات ونزاهتها
في اقالم االقتراع عندما تؤدي المخالفات فیها الى عدم االنتخاب او عدم احتساب االصوات 

تمكینه من ممارسة رقابته، او عندما تكشف هذه المخالفات عن وجود تالعب في محاضر 
االنتخاب، او عندما تكون ناشئة عن االهمال في ضبط هذه المحاضر. وقد جاء في هذا 

 الصدد، في قضیة الخوري/ نوفل المذ�ورة آنفًا:
 

اّن المجلس، �ما له من حق التقدیر، �عتبر هذه المخالفات، من جهة، وحیث " 
من قانون االنتخاب، وتجعله  ٤٨و ٥٤مخالفات خطیرة للقانون، ال سیما المادتین 

غیر مطمئن، من جهة ثانیة، الى سالمة ونزاهة عملیات االقتراع التي جرت في 
 نتخاب.�عض االقالم والتي تؤثر تأثیرًا حاسمًا في نتیجة اال

وحیث أّنه، عندما تتضافر عدة عوامل وعناصر في المراجعة الواحدة، او عندما 
لظ هجمخ غئذف صٮنف  بˇ  ل تحئ لك ئك و جئمن  م عك م � ة هةئعتخ هة ةئذئحظ ئكصجئكفئ

ة شمئ ، �ما في المراجعة الحاضرة، فان المجلس، �ما من سلطة واسعة في غى ئإل
والتي في ظروفها تختلف عن غیرها،  التقدیر، وفي ضوء العناصر الخاصة �القضیة

 "�قرر ا�طال االنتخا�ات في دائرة جبیل.
 

 جاء أ�ضًا في هذا الخصوص:
و�ما أّن المجلس �عتبر اّن المخالفات الخطیرة التي تحصل في محاضر االنتخاب "

او لوائح الشطب هي التي ال تمّكن المجلس الدستوري من ممارسة رقابته على نزاهة 

                                                           
 المذ�ور آنفًا. ١٢/١٩٩٧(كمیل معلوف/جوزف المعلوف)، والقرار  ٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ٣١قرار رقم . ١٢٦
 (رشید الضاهر/ هادي حبیش). ٢٥/١٢/٢٠٠٩تار�خ  ١٧رار رقم ق. ١٢٧
تار�خ  ١٩(ناظم الخوري/امیل نوفل)، و�ذات المعنى: قرار رقم ١٧/٥/١٩٩٧تار�خ  ٣قرار رقم . ١٢٨
 ، (رو�یر غانم/هنري شدید).١٧/٥/١٩٩٧



 میراي نجم شكرهللا      ١٠٨

 
 

امًا، �ما هو الحال عند فقدان هذه المحاضر او اللوائح مما یوجب ا�طال االنتخاب تم
 نتائج االنتخاب في االقالم المعنیة:

Louis Favoreu et Loïc Philip, Les Grandes décisions du Conseil 
constitutionnel, 1995, 8e éd. 

الى ا�طال هذه  و�ما اّنه اذا أمكن تحدید عدد االصوات المشو�ة �عیوب فاّنه �صار
 ،]...[االصوات فقط دون غیرها

و�ما أّن االجتهاد مستقر على اّنه اذا �ان ال �مكن معرفة من هو المستفید من 
االصوات الباطلة �صار الى حسمها من مجموع االصوات التي �كون قد نالها الفائز 

 ١٢٩."الحائز على االكثر�ة
 

 عتبرا في عداد المخالفات الجوهر�ة المؤد�ة الى ا�طال نتائج قلم االقتراع �كاملها، 
اّن فتح صندوق االقتراع والمباشرة �عّد مظار�فه ثم اقفاله مجددًا واستئناف عملیة المجلس "

االقتراع تمّثل مخالفة جوهر�ة لنظام االقتراع والفرز، ومساسًا �صدقیة عملیة االقتراع الحاصل 
القلم، مما یؤدي الى ا�طال نتیجة قلم االقتراع هذا، واسقاط ما ناله �ل من الطاعن  في

والمطعون �صحة نیابته منه، من أصل االصوات التي حصال علیها في مجمل الدائرة 
وعلى العكس، لقد ذهب اجتهاد المجلس، وفي القرار عینه، الى اعتبار ان  ١٣٠."االنتخابیة

ال سیما في �عض المخالفات االدار�ة في تنظیم المحاضر لیست من المخالفات الجوهر�ة "
غیاب اي اعتراض مسّجل من قبل المدعي او من قبل واحد من مندو�یه، ان في أقالم االقتراع 

 ١٣١."]...[، خالفة من المخالفات المدعى بهاام لدى لجان القید، على اي م
 

ال �عتد المجلس : توازي الضررتساوي المرشحین في المخالفات المؤد�ة الى ب. 
الدستوري �المخالفات المتبادلة والمتساو�ة من قبل الجانبین المتنافسین، آخذًا بنظر�ة توازي 

ضاهر/ فوزي حبیش، إن الضرر، على غرار نظیره الفرنسي. وقد اعتبر في قضیة مخایل 
من الجانبین  ٢٥/٢٠٠٨من قانون االنتخاب رقم  /٦٨حكام المادة /صدور مخالفات أل

                                                           
 (بیار د�اش/عبدهللا فرحات). ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ٧قرار رقم . ١٢٩
 (كمیل ز�اده/فارس بو�ز). ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ٩رار رقم . ق١٣٠
 (كمیل ز�اده/فارس بو�ز). ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ٩قرار رقم . ١٣١
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یؤدي الى توازي الضرر واندثار نتائجه، ال �عني قطعًا غض المجلس الدستوري المتنافسین، "
على ارتكاب  الطرف عن االساءات المتبادلة والمخالفات المتقابلة، وال �عني أبداً تشجیع الفر�قین

المخالفات، انما المعنى بهذا الموقف �كمن في أن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، في االعالم 
واالعالن واالنفاق مثًال للرد على المخالفات في الوقت الكافي لذلك، وللدفاع عن النفس قبلها، 

 ۱۳۲."�ضعف فعالیتها و�قلل من أهمیتها ومن الرغبة للتأثر فیها
 

 المجلس الدستوري لمسائل انتخابیة معّینةمقار�ة . ٥
 

أتى اجتهاد المجلس �شكل إجمالي متحفظًا حیال شراء األصوات والرشوة وتجاوز 
م السقف االنتخابي، �ما بدا متساهًال �عض الشيء إزاء المخالفات المرتكبة من وسائل االعال

ما �ال أن الثغرات العدیدة في قانون االنتخاب إوالتجاوزات في السیاق االعالمي واالعالني. 
. المخالفاتتلك والسر�ة المصرفیة وقفت عائقًا في أغلب األحیان أمام المجلس لناحیة إثبات 

االعالن كما أن هیئة اإلشراف على الحملة االنتخابیة لم �كن لها دوراً فاعالً في ضبط اإلعالم و 
.  وصفي هذا الخصالتي بذلتها  دة، على الرغم من الجهو االنتخابیین في مرحلة الحملة االنتخابی

من �عض  هلتلك المسائل في ما یلي �ما نبّین موقف ة المجلس الدستوري وسوف نستعرض مقار�
 : المسائل االنتخابیة األخرى 

 
مارس المجلس رقا�ة  شراء األصوات والرشوة:ل حذرةمقار�ة المجلس الدستوري ال. ١

میشال المّر  تجاه مسألة شراء األصوات. ففي قضیة غسان الرحباني/ الحذر الشدیدتتصف �
، �ان ثبت للمجلس ان المطعون في صحة نیابته، النائب میشال المّر، دفع الى ١٣٣مثالً 

المطران جورج صلیبا مبلغًا قدره مئتا ألف دوالر أمیر�ي �موجب شیك، أودعه هذا االخیر في 
، اي قبل أقل من أر�عة أشهر ٢٠٠٩شباط  ١٨تار�خ حسا�ه في مصرف االعتماد اللبناني ب

من موعد االنتخا�ات. والالفت في هذا القرار ان المجلس لم یرّتب ا�ة نتیجة على الفعل المشكو 
قانون االنتخاب �شرعن التقد�مات والمساعدات  أنّ علماً منه، �الرغم من خطورته وثبوت وقوعه، 

                                                           
 ٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ١٦قرار رقم (مخایل ضاهر/فوزي حبیش)، وال ٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ٣١قرار رقم . ١٣٢

 (حسن �عقوب/ عقاب صقر).
 المذ�ور آنفًا. ٢٥/٢٠٠٩القرار رقم . ١٣٣



 میراي نجم شكرهللا      ١١٠

 
 

على تقد�مها منذ ال �قل عن ثالثة سنوات.  و�ان اذا درج المرشحون أو مؤسسات �ملكونها 
المستدعى ضده بّین انه اعتاد على تقد�م المساعدات المالیة للمطران ولجمعیات السر�ان 

 : االرثوذ�س، وأن الشیك لم �صرف وما زال في حساب المطران. وقد جاء في هذا القرار
 
با قبل أقل من أر�عة ان المبلغ الذي دفعه المستدعى ضده للمطران جورج صلی""

أشهر من موعد االنتخا�ات، ال �مكن الجزم �اعتباره مساعدًة او قرضًا، مبرأین من �ل عالقة 
�االنتخاب، و�كسب أصوات المقترعین من طائفة السر�ان االرثوذ�س، اال أن المستدعى ضّده 

االرثوذ�س في كان دأب على تقد�م المساعدات المالیة للمطران المذ�ور ولجمعیات السر�ان 
دائرة المتن الشمالي، وقد ثبت من التحقیقات ان المبلغ المذ�ور أعاله ال یزال في حساب 

 ."المطران ولم �صرف
الدستوري في قراره اآلنف الذ�ر �ان  أّن المجلسال أّنه ال بد لنا من االشارة الى إ

أ�ضًا متأثرًا �فارق االصوات، �عد أن أجرى المجلس تحقیقات وحسا�ات دقیقة في عدد 
 :االصوات، وهذا منحى جدید یتبعه المجلس لناحیة التحقیق المعمق في األصوات

 
ستدعى و�ما أّن المبلغ المذ�ور أعاله، على فرض أّنه أثر في االنتخا�ات لصالح الم"

على المستدعي، وذلك �عد تصحیح النتیجة  �األصواتضده، یبقى هذا األخیر متقدماً 
، ألن جمیع المقترعین في دائرة المتن الشمالي من ٥٢�احتساب االصوات في القلم 

مقترعًا، بینما الفارق بین المستدعي والمستدعى  /١٨١٤بلغ / األرثوذ�سالسر�ان 
اني، مما �عني اّنه لو حذف عدد جمیع المقترعین صوتًا لصالح الث ٢٣٥٢ضده هو 

من السر�ان االرثوذ�س من مجموع االصوات التي نالها المستدعى ضده، �عد 
صوتًا، مع العلم  /٥٣٨تصحیح النتیجة، یبقى هذا األخیر متقدمًا على المستدعي بـ/

جمیعها اّن التحقیقات بّینت ان أصوات المقترعین من السر�ان االرثوذ�س لم تذهب 
 ".]…[الى المستدعى ضده، 

 
أما �النسبة الى المسائل المتصلة �الرشوة، فقد مارس المجلس رقابته علیها "بدقة 

�ما ولجهة تأثیرها متناهیة وحذر شدید" �ما ورد حرفیًا في قراراته، وتشدد لجهة اثبات الرشوة 
مقدم الطعن، وذلك عمًال . فألقى عبء اثبات حصول الرشوة على عاتق الحاسم على النتیجة
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وقد بّرر . ١٣٤�القاعدة العامة، واعتبر أنه ال یر�ن الى المتداول وال الى الشائع �دلیل علیها
اظهار الحقیقة عقاب صقر �اّنه یهدف الى  المجلس موقفه الحذر هذا في قضیة حسن �عقوب/

 ١٣٥".وع شبهوصونًا لحقوق من اقترع �صورة سلیمة تجاه من رشى او ارتشى او �ان موض"
�النسبة الى ما یوسف المعلوف اّنه " في قضیة مخایل الد�س/المجلس كما قرر 

یدعیه المستدعي لجهة التهدید �القتل والرشوة التي رافقت عملیة االقتراع والتي قدم المستدعي 
تأییدًا لها �عض االفادات الخطیة، فاّنه من الصعب الر�ون الیها ألنها على افتراض صحتها 

ها ال تخرج عن �ونها حوادث افراد�ة متفرقة لم یثبت أّنه �ان لها تأثیر حاسم على النتیجة، فانّ 
او في االقل على ان ثمة صلة سببیة مباشرة بینها و�ین تلك النتیجة، خصوصًا بوجود الفارق 

 ١٣٦."صوتا لصالح المستدعى ضده /٥٨٧٧المر�ح في االصوات والذي بلغ /
 

 : لتجاوز سقف االنفاق االنتخابي ةفظالدستوري المتحمقار�ة المجلس . ٢
یتبین من خالل القرارات االخیرة التي صدرت في ظل أحكام قانون االنتخا�ات االخیر 

ًا �عض متحفظن موقف المجلس الدستوري أتى أ، ٢٠٠٩ نتخا�اتا، نتیجة لدورة ٢٥/٢٠٠٨
فجرى بي والخروقات لسقف هذا االنفاق. االنتخا �اإلنفاقالشيء حیال المخالفات المتعلقة 

قبل  االعتداد بتقر�ر لجنة المدققین في البیان الحسابي الشامل المقّدم الى هیئة االشراف من
التوسع في  منالمستدعى ضده، على مسؤولیة هذا األخیر، من دون أن یتمّكن المجلس 

 . التحقیق بهذا الخصوص و�عادة التدقیق �ه
اه موضوع االنفاق یرّده البعض الى قّلة اإلمكانیات الماد�ة و�ن موقف المجلس تج

ى والبشر�ة المتوفرة لدى المجلس، �ما والى ثغرات في قانون االنتخاب لجهة ضبط االنفاق عل
مًا تما –الحملة االنتخابیة وقانون السر�ة المصرفیة الذي �قف عائقًا أمام المجلس الدستوري 

للتوسع في التحقیقات اآلیلة الى �شف حقیقة  –نتخا�اتكما بوجه هیئة االشراف على اال
 االنفاق على الحملة االنتخابیة.

المذ�ور آنفاً أن المستدعى علیه، الذي  ٢٥/٢٠٠٩ كما اعتبر المجلس في القرار رقم
كان دفع الى األب الیاس عكاري مبلغًا قدره خمسة وعشرون ألف دوالر أمیر�ي، لم یتخط 

                                                           
 (الیاس سكاف/ نقوال فتوش). ٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ٢٨. قرار رقم ١٣٤
 (حسن �عقوب/ عقاب صقر). ٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ١٦. قرار رقم ١٣٥
 (مخایل الد�س/یوسف المعلوف). ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ١٧قرار رقم . ١٣٦
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، أي قبل بدء المدة ٢٠٠٩سقف االنفاق االنتخابي اذ ان هذا الدفع جرى في شهر شباط 
ب االنفاق االنتخابي، لذا ال �مكن احتساب هذا المبلغ ضمن مصار�ف القانونیة المعینة الحتسا

الحملة. �ما أنه لم یرتب أ�ة نتیجة على هذا الفعل اذ اّنه ثبت له أن األب عكاري لعب دورًا 
مزدوجًا، مما لم یؤثر سلبًا على الطاعن لجهة االصوات التي نالها. وهذا ما �عیدنا الى النقص 

منه فترة الحملة االنتخابیة �أنها  ٥٦، والذي حدد في المادة ٤٤/٢٠١٧ قمالوارد في القانون ر 
تبدأ من تار�خ فتح �اب الترشیح، وتنتهي لدى اقفال صنادیق االقتراع، من دون أن �حدد تار�خ 
فتح �اب الترشیح هذا. مع التذ�یر �الثغرة التي �انت موجودة أ�ضًا في قانون االنتخاب السابق 

حیث لم �كن یوجد تار�خ موحد لبدء الحملة االنتخابیة �النسبة الى جمیع ، �٢٥/٢٠٠٨رقم 
 ٦٥المادة  �أحكامالمرشحین اذ �ان �عتمد تار�خ تقد�م الترشیح لكل مرشح على حده (عمًال 

 . ١٣٧منه) و�التالي �ان �صعب ضبط عملیة االنفاق نظرًا لتباین هذه التوار�خ بین مرشح وآخر
ملیار لیرة لبنانیة من المصرف المر�زي الى  /٢٤٠وحیال االدعاء بتحو�ل مبلغ /

، غداة االنتخا�ات، ٢٠٠٩ /٥/٦فرع شتورة او زحله نهار الجمعة في  -بنك البحر المتوسط 
الطاعنین، لم یتوسع المجلس في التحقیق اذ أن المستدعین لم یدلوا  عدد منكما ورد في لوائح 
تحقیق حول هذا المبلغ أو حول مصدر معلوماتهم، �حیث اعتبر المجلس �معلومات خالل ال

أّنه ال �جوز الر�ون لالدعاءات غیر المبنیة على وقائع ثابتة. و�التالي قرر المجلس �النتیجة 
أنه ال �سعه الشروع  في التحقیق حول واقعة تحو�ل المبلغ المالي اذ أنه �قي مجردًا من أي 

  ١٣٨.دلیل او بدء دلیل
ن المشكلة في تجاوز السقف االنفاقي وشراء االصوات والرشوة تكمن في جزء �بیر أعلمًا 

منها في الثغرات في قانون االنتخاب �ما بیناه آنفًا، وغیاب قانون ضبط مالیة االحزاب 
واالحتماء �قانون سر�ة المصارف، مما یؤدي الى "فوضى المال" في الفترة السا�قة لالنتخا�ات. 

�شكل عائقًا أمام �ل من  ١٩٥٦ل المثال، ان قانون سر�ة المصارف الصادر عام فعلى سبی
هیئة االشراف على االنتخا�ات والمجلس الدستوري اللذان ال �مكنهما الكشف على حسا�ات 

االنتخابي. �ما أن  لإلنفاقمصرفیة عائدة للمرشحین، او ألفراد عائلتهم، غیر تلك المخصصة 

                                                           
 المذ�ور آنفًا. ٢٥/٢٠٠٩قرار مجلس الدستوري رقم . ١٣٧
 ٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ٢٤خاطر)، والقرار رقم (فؤاد الترك/ طوني ابو  ٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ٢٧قرار رقم . ١٣٨

 (عدنان عرقجي/ نهاد المشنوق). ٢٥/١٢/٢٠٠٩تار�خ  ٢١قرار رقم (سلیم عون/ ایلي ماروني)، وال
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شّكل ثغرة في مجال الحد من تُ  ٤٤/٢٠١٧١٣٩قانون االنتخاب رقم  ) من٢(فقرة  ٦٢المادة 
تستثني من عداد المحظورات التقد�مات عملیة شراء االصوات، بل تشرعنه نوعًا ما، اذ اّنها 

والمساعدات "إذا �انت مقدمة من مرشحین أو مؤسسات �ملكها أو یدیرها مرشحون درجوا 
ما ال �قل عن ثالث سنوات قبل بدء فترة الحملة  على تقد�مها �صورة اعتیاد�ة ومنتظمة منذ

مما �فتح المجال واسعًا امام المرشحین لشراء االصوات وتجاوز السقف االنفاق "، االنتخابیة
االنتخابي عبر مؤسسات ذات طا�ع "خیري" تقدم �شكل منتظم تبرعات نقد�ة وعینیة الى االفراد 

خاب �شكل �ضع ضوا�ط صارمة لالنفاق والجمعیات. وعلیه، ینبغي تعدیل قانون االنت
االنتخابي، و�حدد فترة الحملة االنتخابیة �شكل موحد ودقیق لجمیع المرشحین، و�نص على 
آلیات تمكن هیئة االشراف من ممارسة رقابتها �فاعلیة. إضافة الى ذلك، �قتضي رفع السر�ة 

ع قانون �شأن الشفافیة في المصرفیة عن �افة الحسا�ات العائدة للمرشح وألفراد عائلته ووض
تمو�ل العمل السیاسي، و�خاصة قانون �ضبط مالیة االحزاب �ما هو الحال في فرنسا مثًال، 

 . حیث یتم مراقبة اإلنفاق �شكل صارم من قبل مراقبین تا�عین لهیئة اإلشراف الفرنسیة
 

حدد : واالعالنيات في السیاق االعالمي للتجاوز  واقعیةمقار�ة المجلس الدستوري ال. ٣
، المعاییر ٢٥/٢٠٠٨ من قانون االنتخاب رقم ٦٨المجلس الدستوري، على ضوء أحكام المادة 

 ن تندرج ضمنها الحملة االنتخابیة �ي تعتبر سلیمة �ما یلي:أواألطر التي �جب 
من قانون االنتخاب التمییز الواضح  ٦٨و�ما اّنه �فترض في تطبیق احكام المادة "

االنتخابیة التي تندرج ضمن طبیعة التنافس االنتخابي المشروع الذي بین الحمالت 
هو نزاعي وتنافسي و�تیح للناخبین امكانیة محاسبة المرشحین على أقوالهم ومواقفهم 
و�رامجهم و�ین التشهیر والقدح والذم والتجر�ح واثارة النعرات الطائفیة والمذهبیة 

 ١٤٠."]...[ والعرقیة وتحر�ف المعلومات او تز�یفها،
 

ال أّن المجلس لم یتوقف على مجّرد حصول المخالفات والتجاوزات، بل حّدد شروطًا إ
صارمة لترتیب نتائج قانونیة علیها. فجاءت مقار�ته واقعیة وعملیة آخذًا �عین االعتبار تأثیر 

د المخالفات على نتیجة االنتخاب والصلة السببیة بین المخالفة االعالمیة ومقدم الطعن. وق

                                                           
 .٢٥/٢٠٠٨) من قانون االنتخاب رقم ٢(فقرة  ٥٩والتي حلت محل المادة . ١٣٩
 (سر�یس سر�یس/نبیل نقوال). ٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ١٥قرار رقم . ١٤٠
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على إرادة  التأثیرذهب اجتهاده الى عدم االعتداد �الحمالت المغرضة اذا �انت ال تؤدي الى 
�انت متبادلة ومتساو�ة من قبل الجانبین  إذاالناخب. و�التالي ال �أخذ المجلس بهذه الحمالت 

المتنافسین، آخذًا بنظر�ة توازي الضرر، خاصة في حال �ان ممكنًا الرد علیها ضمن متسع 
ن الوقت، اذ انه لیس من شأنها ان تؤثر في نتیجة االنتخا�ات. �ما فرض أن �كون الطاعن م

تقدم مسبقًا �شكوى �شأن هذه المخالفات لدى الهیئة المشرفة على االنتخا�ات �شرط لالعتداد 
أّن المجلس الدستوري لم �كتف �شرط التقدم المسبق �شكوى لدى هیئة االشراف،  كما ١٤١.بها

ثبات أن المخالفة االعالمیة طالته شخصیًا، معتمدًا بذلك معیار إبل فرض أ�ضًا على الطاعن 
 ١٤٢الصلة السببیة بین المخالفة والنتیجة التي آلت الیها االنتخا�ات.

الناتجة عن مخالفة االحكام القانونیة  المسؤولیةحصر المجلس في هذا اإلطار، 
المتعلقة �الحملة االنتخابیة بوسائل االعالم دون المرجع السیاسي الذي قد �كون وراء هذا 
الخرق، مرتكزًا على أحكام قانون االنتخاب، و�التالي لم یرتب علیها ا�ة نتیجة اذا لم یثبت له 

دار�ة على تلك الوسائل او مجّرد سلطة ان للمطعون �صحة نیابته عالقة مسلكیة او رقا�ة ا
 .١٤٣توجیه
 

 ورد بهذا الخصوص:
 
و�ما أّنه فضًال عما تقدم فان قانون االنتخاب في ما یتعلق �الحملة االعالمیة رتب جزءًا "

على وسائل االعالم نتیجة المخالفات المرتكبة ولم یرتب جزءأ من المسؤولیة  المسؤولیةمن 
 ١٤٤"]...[، على المرجع السیاسي او غیره

 

                                                           
 (سر�یس سر�یس/ نبیل نقوال). ٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ١٥قرار رقم . ١٤١
 (حسن �عقوب/ عقاب صقر). ٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ١٦قرار رقم . ١٤٢
تار�خ  ١٥وأ�ضًا قرار رقم  غسان االشقر/ سامي الجمّیل).( ٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ٢٢قرار رقم . ١٤٣
، (سر�یس سر�یس/نبیل نقوال)، حیث جاء: "و�ما أّنه فضًال عما تقدم فان قانون االنتخاب في ٢٥/١١/٢٠٠٩

ب على وسائل االعالم نتیجة المخالفات المرتكبة ولم یرت المسؤولیةما یتعلق �الحملة االعالمیة رتب جزءًا من 
 ..."اسي او غیرهلیة على المرجع السیمن المسؤو  اجزءً 
 (سر�یس سر�یس/ نبیل نقوال). ٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ١٥قرار رقم . ١٤٤
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نورد في ما یلي : موقف المجلس عمومًا من �عض المسائل االنتخابیة المتفرقة. ٤
 موقف المجلس الدستوري من �عض المسائل االنتخابیة التي تناولها في معرض نظره في

عبر  الطعون االنتخابیة، �عالمة التعر�ف، والتوز�ع الطائفي للمقاعد، ونقل القیود، والتصو�ت
 .المعزل، واستقالة الموظف، والتأخر في اعالن النتیجة

 
المجلس الدستوري عالمة التعر�ف المبطلة  عالمة التعر�ف (أو العالمة الفارقة): -أ

بت اللجوء الیها �شكل منظم في سبیل خرق مبدأ ، �أنها تلك التي یث١٥/٢٠٠٩في قراره رقم 
سر�ة االقتراع. �ما اعتبر �اطلة األوراق المحّضرة والمقّدمة للناخبین �شكل �خرج عن التشكیلة 

�انوا قد اقترعوا لصالح  إذاالعاد�ة ألسماء المرشحین و�سمح �التالي معرفة هؤالء الناخبین وما 
، فصحح في ٢٥/٢٠٠٩مرشح دون آخر. وقد اعتمد مصطلح "العالمة الفارقة" في قراره 

نتائج دائرة المتن �سبب خطأ ارتكبته لجنة القید لجهة التذرع �العالمة الفارقة،  ٢٠٠٩انتخا�ات 
ال �شكل  االقتراعأوراق العتباره اّن اضافة اسم النائب �قرادونیان، والفائز �التز�یة، على �عض 
 . ١٤٥�حد ذاته عالمة تعر�ف مبطلة  �ونه مرشحًا في دائرة المتن الشمالي

سوف  ٤٤/٢٠١٧أوراق االقتراع المطبوعة سلفًا �موجب القانون  اعتمادعلمًا ان 
د �ضّیق احتمال تضمن البطاقات لعالمات فارقة، نتیجة ا�طال �ل ورقة اقتراع غیر رسمیة. وق

من هذا القانون على أنه تبطل �ل ورقة تشتمل على ا�ة عالمة إضافیة  ١٠٢نصت المادة 
 . غیر تلك الواردة في أحكام القانون 

 
الدستوري في المجلس  عتبرا  مبدأ توز�ع المقاعد النیابیة على أساس طائفي: -ب

طوائف  ّن توز�ع المقاعد النیابیة یتم "على اساس انتماء اللبنانیین الىأ، ١٤/١٩٩٧قراره رقم 
یتشّكل منها المجتمع اللبناني، ولیس على أساس آخر، وذلك الى حین تجاوز جمیع األوضاع 

و�ان الطاعنان أدلیا في مراجعتیهما �أن النائب الفائز أبراهام دده �ان هو  ۱٤٦الطائفیة الراهنة".
                                                           

 في األوراق الباطلة: -٤٤/٢٠١٧من القانون رقم  ١٠٢المادة . ١٤٥
�ل  تعد �اطلة �ل ورقة تشتمل على أ�ة عالمة إضافیة غیر تلك الواردة في أحكام هذا القانون، �ما تعد �اطلة

 ورقة اقتراع غیر رسمیة.
لداعیة على رئیس القلم ضم األوراق الباطلة إلى المحضر �عد أن توقعها هیئة قلم االقتراع وتذ�ر فیه األسباب ا

 للضم على أن �حسم عددها من مجموع عدد المقترعین.
 (انطونیوس سعد وامیل شحادة/ ابراهام دده �ان). ١٧/٥/١٩٩٧تار�خ  ١٤قرار المجلس الدستوري رقم . ١٤٦



 میراي نجم شكرهللا      ١١٦

 
 

ح عن أرمني انجیلي و�التالي ال �مكنه الترشح عن المقعد االنجیلي، بل �ان علیه ان یترش
مقعد االقلیات. وقد رّد المجلس هذا االدعاء رافضًا األعتداد �غیر معیار الطوائف المعترف بها 

. و�التالي، قرر انه ال ٢/٤/١٩٥١ل.ر. والقانون الصادر في  /٦٠قانونًا �موجب القرار رقم /
نتمون الى �مكن اعتبار األرمن االنجیلیین من األقلیات �مفهوم قانون االنتخاب طالما أّنهم ی

 .طائفة معترف بها رسمیًا، هي الطائفة االنجیلیة
 

جراء إعمد المجلس الدستوري الى  نقل القیود والتأثیر على نتیجة االنتخاب: -ت
، و�خاصة في زحله حیث تبّین له أن عدد ٢٠٠٩تحقیق دقیق في عملیة نقل النفوس في العام 
 ١٥٬٩١٨شخصًا من مذاهب مختلفة ولیس  ٦٩٤المنقول قید نفوسهم جرى وفق القانون و�لغ 

نقل القیود من دائرة انتخابیة  عتبارا وقد ذهب اجتهاده الى عدم  ١٤٧.كما �ان ادعى الطاعن
ال اذا �ان لذلك النقل إفتراضیًا �شكل غیر قانوني، إحتى ولو جرت للقانون،  الى أخرى مخالفاً 

 : تأثیرًا على نتیجة االنتخاب النهائیة
 
فرض �انت الز�ادة هذه جاءت �لها نتیجة نقل قیود �صورة غیر  و�ما أنه على"

قانونیة، وذلك مجرد افتراض، وتّم حسم هذه الز�ادة من النتیجة، فال �كون من تأثیر 
لها في نتیجة االنتخاب النهائیة ذلك ان الفارق في االصوات بین الفائز والخاسر بلغ 

 ١٤٨."صوتاً  ٣٠١٢
 

 وأ�ضًا في المعنى عینه: 
مما یدّل ان الناخبین المضافین على اللوائح والبالغ عددهم الفًا وخمسة ناخب ال "

 تأثیر لهم في حسم النتیجة لمصلحة المطعون ضده على افتراض اقتراعهم لمصلحته،
]...["١٤٩ 

 

                                                           
 (حسن �عقوب/عقاب صقر). ٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ١٦الدستوري رقم  . قرار المجلس١٤٧
 (نقوال صحناوي/ میشال فرعون). ٢٥/١١/٢٠٠٩تار�خ  ١٤. قرار رقم ١٤٨
 (عدنان عرقجي/ نهاد المشنوق). ٢٥/١٢/٢٠٠٩تار�خ  ٢١قرار رقم . ١٤٩
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، ١٩٩٧المجلس الدستوري في قرارات صادرة عام  عتبرا  التصو�ت عبر المعزل: -ث
االنتخاب، طالما ان  أل�طالاّن التصو�ت عبر المعزل لیس الزامیًا، وال �شكل مخالفة �عتّد بها 

ي اكراه او ّنه لم �خضع أل�رادته عدم العبور �المعزل للتصو�ت، و إالمقترع اختار �ملء 
 ١٥٠ضغط.

الفقرة  -٩٥ال أن هذا االجتهاد لم �عد ینطبق في رأینا في ظل صراحة أحكام المادة إ
التي أوجبت على رئیس القلم ان یتأكد من أن الناخب  ٤٤/٢٠١٧ ) من قانون االنتخاب رقم٤(

 -٩٢الى أحكام المادة  �اإلضافةقد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة منعه من االقتراع.  
القانون عینه التي نصت أ�ضًا على الزامیة وجود المعزل تحت طائلة �طالن  ) من٤الفقرة (

العملیة االنتخابیة في القلم المعني. وهذا ما یتماشى مع مبدأ سر�ة االقتراع، الذي أقرته المادة 
فضًال عن أنه،  االولى من قانون االنتخاب والتي نصت على أن �كون "االقتراع عامًا وسر�ًا". 

الى الجو السائد في مراكز االقتراع في لبنان حیث وسائل الضغط على الناخبین و�النظر 
وعملیة شراء االصوات منتشرة وغالبًا ما تكون مشروطة �عدم لجوء المقترع الى المعزل، لذا 

                                                           
توري موقفه هذا (البیر مخیبر/راجي ابو حیدر)، حیت برر المجلس الدس ١٧/٥/١٩٩٧تار�خ  ٥قرار رقم . ١٥٠

حیال عدم الزامیة التصو�ت عبر المعزل �ما یلي: "وحیث اّن المشترع وضع في قانون االنتخاب وسائل متعددة 
تلك الوسائل ا�جاد  أبرزحرّ�ته في اختیار ممثلیه من المرشحین �السر�ة التامة، وان  إلحاطةفي متناول الناخب 

ارسة حر�ة االختیار في منأى عن اي عامل من عوامل التأثیر معزل في �ل قلم اقتراع حیث یتاح للناخب مم
 الخارجي.

ادة من وحیث ان المعزل قد اقیم في �ل قلم حفاظًا على السر�ة، اال اّن هذه السر�ة انما هي لضمانة سالمة االر 
 االنحراف عن جادة االختیار الحر من جراء عوامل الضغط واالكراه، وان هذه الحر�ة تتعلق �األصل �العامل

ضغط لد�ه المناعة الكافیة والكفیلة �مقاومة الالشخصي وتتسم �الطا�ع الذاتي للناخب. وسندًا لذلك من �انت 
ه الذاتیة واالكراه وعدم الرضوخ لهما، و�متلك �التالي القدرة على ممارسة اختیاره �ملء حر�ته انطالقًا من قناعت

 فال �كون اقتراعه مشو�ًا �أي عیب ان هو عزف طوعًا عن دخول المعزل وادلى �صوته في صندوق االقتراع وفق
 متبعة لهذه الناحیة. االصول ال

ن وحیث اّنه قد یروق لفر�ق من الناخبین او ألحدهم اال �خفي میله الى مرشح معین فال عیب �شوب اقتراعه ا
 هو لم �خف هذا المیل، فیدلي �صوته جهارًا دون الدخول عبر المعزل.

ب على المانع الذي حمل الناخ وحیث اّنه، لكي �كون االقتراع مشو�ًا �عیب مفسد لعملیة االختیار، �جب ان �كون 
سه عدم الدخول الى المعزل ولید ضغط واكراه، مما �حمله على انتخاب من ال یر�د انتخاب فیما لو خال الى نف
 ١٥ في المعزل وتحصن �السر�ة فیه، االمر الذي لم �قم علیه اي دلیل او قر�نة." وفي المعنى عینه: قرار رقم

 ز�ز/جهاد الصمد).(قاسم عبد الع ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ 



 میراي نجم شكرهللا      ١١٨

 
 

�قتضي التشدد في هذا الموضوع وفرض الزامیة االقتراع وراء المعزل �ي یتسنى للمقترع اختیار 
 .امة ومن دون مراقبممثلیه �حر�ة ت

 
ستقالته لدیها واختصاص �ل من سلطة التعیین إالجهة الصالحة لتقد�م الموظف  -ج

�عتبر المجلس الدستوري أن �ل من سلطة التعیین وسلطة الوصا�ة �النسبة  وسلطة الوصا�ة:
الى المؤسسات العامة واالدارة التي ینتسب الیها الموظف او صاحب الحق في الترشیح هي 
جهة مختصة �صح تقد�م االستقالة الیها. وقد تساهل المجلس بذلك لجهة شكلیة تقد�م الموظف 
الستقالته بهدف صون حق الترشیح، اذ اعتبر ان االستقالة هي التعبیر عن النیة واالرادة 
لممارسة هذا الحق. و�كفي ان تقدم االستقالة الى أي من المراجع المذ�ورة أعاله لكي تتحقق 

منها، وان �ان �قتضي في الحاالت العاد�ة تقد�مها الى االدارة المختصة التي �عمل  الغا�ة
وهذا المنحى في االجتهاد یتماشى مع المعاییر الدولیة لناحیة صون  ١٥١.فیها صاحب الشأن

 .٤/٩٦حق الترشیح، والذي �عتبر حقًا مدنیا دستور�ًا، �ما أقره المجلس الدستوري في قراره رقم 
 
المجلس الدستوري  اعتبر عتبار التأخیر في اعالن النتائج أمرًا غیر عاد�ًا:عدم ا  -ح

 ١٧الى  ١٥/٩/١٩٩٦أن التأخیر في اعالن نتائج االنتخا�ات من  ١٩/١٩٩٧في قراره رقم 
منه ال �عتبر أمرًا غیر عادي من شأنه ا�طال هذه النتائج، وذلك �النظر الى الصعو�ات التي 

م یثبت ان ، وطالما أنه لالیدو�ةترافق عادة عملیات فرز األصوات وجمعها التي تتم �الطر�قة 
 ١٥٢.هذا التأخیر �ان مقصودًا �غرض التالعب بنتائج االنتخاب

ختامًا، ال شك في أن المجلس الدستوري ساهم من خالل الطعون التي قدمت الیه 
. ١٩٩٠في الحد من التجاوزات وضبط الفوضى التي �انت تسود على االنتخا�ات النیابیة قبل 

�ن سنة، طالت عدد من دورات انتخابیة نیابیة اال أن تجر�ته �قاضي انتخاب على مدى عشر 
وانتخا�ات فرعیة، أظهرت عددًا من القیود والثغرات التي حّدت من رقابته وفاعلیته. �ما أن 
تشدده ازاء اثبات المخالفات المشكو منها، وموقفه المتساهل ازاء �عض التجاوزات، على الرغم 

                                                           
 ١٧/٥/١٩٩٧تار�خ  ١٦(عصام نعمان/خالد صعب)، وأ�ضًا قرار رقم  ١٧/٥/١٩٩٧تار�خ  ١٥قرار رقم . ١٥١

 (محمد صادق/عي الخلیل).
 ٨/١٢/٢٠٠٠تار�خ  ٩م/هنري شدید)، وا�ضًا قرار رقم ان(رو�یر غ ١٧/٥/١٩٩٧تار�خ  ١٩قرار رقم . ١٥٢

 (كمیل ز�اده/ فارس بو�ز).
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عض الحاالت مبالغًا فیه وفسره البعض من من تمتعه �صالحیات تحقیقیة واسعة، اعتبر في �
الذي  ٢٥/٢٠٠٨ قبیل التسامح الذي یؤدي الى تعطیل مفاعیل احكام قانون االنتخا�ات رقم

على ضوئه، خاصة لجهة ضبط االنفاق االنتخابي والمخالفات المتعلقة  ٢٠٠٩جرت انتخا�ات 
قد اعتمد  ٤٤/٢٠١٧ الجدید رقمواالعالن االنتخابیین. علمًا ان القانون االنتخابي  �اإلعالم

االنتخابي ورقا�ة االعالم واالعالن االنتخابیین، وطورها في  �اإلنفاقتلك االحكام المتعلقة 
 .�عض من موادها �ما أشرنا الیه آنفاً 

 
--< 

 
  



 میراي نجم شكرهللا      ١٢٠

 
 

 المبادئ االنتخابیة المكرسة في االجتهاد الدستوري 
 

 مبدأ دور�ة االنتخا�ات والظروف االستثنائیة
نبثاق المجلس الدستوري من خالل قرارته دستور�ة مبدأ دور�ة االنتخا�ات "الرتباطه �مبدأ اكرس 

. ٧/٢٠١٤السلطة من الشعب وخضوعها للمحاسبة في االنتخا�ات" �ما جاء في قراره  رقم 
نز�هة اّن أساس شرعیة مجلس النواب هو االنتخا�ات الحّرة والوقد اعتبر المجلس في قراره هذا "

جري في مواعیدها، و�عّبر الشعب من خاللها عن إرادته، و�حاسب من مّثله في مجلس التي ت
 ". لة النیابیةالنواب، و�حدد خیاراته، ما یتطلب االلتزام الصارم بدور�ة االنتخاب والتقید �مدة الو�ا

 كما أّنه عّرف عن مبدأ دور�ة االنتخا�ات �اآلتي:
، هو متفق علیه، علمًا واجتهادًا، مبدأ دستوري آخرو�ما أنه ینطوي عن حق االقتراع، �ما "

هو مبدأ الدور�ة في ممارسة الناخبین لحقهم في االقتراع، والذي ینطوي على وجوب دعوة 
 الناخبین لممارسة حقهم في االنتخاب �صورة دور�ة وضمن مدة معقولة. وقد �رست هذا المبدأ

ة عن دولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر من االتفاقیة ال ٢٥أ�ضًا الفقرة "ب" من المادة 
 .١٩٧٢والتي انضم الیها لبنان سنة  ١٦/١٢/١٩٩٦االمم المتحدة بتار�خ 

و�ما أّنه اذا �ان للمشترع أن �حدد مدة الو�الة االنتخابیة، ألن وضع االنظمة االنتخابیة النیابیة 
الو�الة الجار�ة اال ألسباب والمحلیة یدخل في اختصاصه، فهو ال �ستطیع ان �عدل في مدة 

مستمدة من ضرورات قصوى وفي حدود المدة التي تستدعیها هذه الضرورات، اي في حال 
 ١٥٣."وجود ظروف استثنائیة

 
 مبدأ المساواة بین المرشحین

، مرتكزًا على مبدأ  ٤/٩٦أقر المجلس الدستوري مبدأ المساواة بین المرشحین �موجب قراره رقم 
أمام القانون، �حیث اعتبر أّن االنتخاب هو التعبیر الد�مقراطي الصحیح  مساواة المواطنین

                                                           
، الذي قضى �إ�طال القانون المتعلق بتمدید وال�ة المجالس البلد�ة ١٩٩٧ایلول  ١٢تار�خ  ١/٩٧قرار رقم . ١٥٣

، الذي قضى �إ�طال ١٩٩٧ایلول  ١٢تار�خ  ٢/٩٧واللجان القائمة �أعمال المجالس البلد�ة، وأ�ًضا قرار رقم 
 القانون المتعلق بتمدید وال�ة المخاتیر والمجالس االختیار�ة.
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والسلیم عن السیادة الشعبیة، وهو ال �كون �ذلك اال اذا تأّمنت من خالله المبادئ العامة 
 ١٥٤وال سیما مبدأ مساواة المواطنین أمام القانون.–الدستور�ة التي ترعى االنتخاب 

 
 ري حق الترشیح هو حق مدني ودستو 

أضفى المجلس الدستوري على حق الترشیح الصفة الدستور�ة، �حیث وصفه �انه "حق مدني 
ودستوري"، معتبرًا ان �ل قید �أتي من قبل المشترع على ممارسة هذا الحق ال �مكن تفسیره 

عتبر في هذا السیاق أنه، إذا �ان للمشترع أن �ضع موانع وقیودًا على وا  ١٥٥ال �صورة ضیقة.إ
الترشیح لالنتخا�ات وأن �حدد طبیعتها ومداها �النسبة الى من �شغلون �عض  ممارسة حق

الوظائف العامة، منعًا من استغاللها ألغراض انتخابیة، وتحقیقًا لتكافؤ الفرص بین المرشحین، 
ن �حدد فئات الموظفین الذین �جب أن أفإنه ال �جوز أن �أتي المنع مطلقًا وعامًا، بل علیه 

 ن �كون المنع متوافقًا مع الهدف الذي یتوخاه المشترع.أو  �شملهم المنع،
�اعتبارها  ١٥٦الجدیدة من القانون المطعون فیه ٣٠وقد أ�طل على هذا األساس نص المادة 

من الدستور لحرمانها الموّظف المستقیل من العودة الى وظیفته،  ١٢وللمادة  ٧مخالفة للمادة 
ن هذه العودة لیست حكمیة وال ملزمة أوعلى الرغم من  ولو توافرت فیه شروط التعیین للوظیفة،

 نما تخضع لمطلق سلطتها االستنسابیة.�للسلطة التنفیذ�ة، و 
 

 مبدأ التنافس في االنتخا�ات
 ١/٢٠١٣أضفى المجلس القیمة الدستور�ة على مبدأ التنافس في االنتخا�ات في قرار�ه رقم 

والقاعدة في االنظمة الد�مقراطیة". بّرر موقفه هذا �اعتباره ، معتبراً اّ�اه "األساس ٧/٢٠١٤ورقم 
"أّن مبدأ المنافسة الد�مقراطیة �فرض فوز النائب بثقة الناخبین وأصواتهم ال �االستناد فقط الى 

  ١٥٧مادة في القانون".
 

 خابیةتالمعیار الواحد في تقسیم الدوائر االن
                                                           

والمتعلق بتعدیل أحكام  ١٩٩٦تموز  ١١تار�خ  ٥٣٠/٩٦، قانون رقم ١٩٩٦آب  ٧تار�خ  ٤/٩٦قرار رقم . ١٥٤
 قانون االنتخاب.

 .١٩٩٦آب  ٧تار�خ  ٤/٩٦قرار رقم . ١٥٥
 .٥٣٠/٩٦الجدیدة من المادة الثالثة من القانون رقم  ٣٠المادة . ١٥٦
 .١٣/٥/٢٠١٣تار�خ  ١/٢٠١٣قرار رقم . ١٥٧



 میراي نجم شكرهللا      ١٢٢

 
 

اعتماد قانون االنتخاب معیارًا واحدًا في تقسیم أقّر المجلس الدستوري في اجتهاده مبدأ وجوب 
في قراره رقم ارتكز  ١٥٨الدوائر االنتخابیة �طبق في سائر المناطق اللبنانیة على قدم المساواة.

في الحقوق والواجبات المكرس في المادة السا�عة من  ناللبنانییعلى المبدأ مساواة  ٤/٩٦
الدستور، �ما وفي الفقرة (ج) من مقدمته، معتبرًا  أن القانون �جب ان �كون واحدًا لجمیع 
المواطنین، انطالقًا من مبدأ إعطاء �ل صوت القیمة االقتراعیة ذاتها في مختلف الدوائر 

 .نون االنتخاب �النسبة إلى تقسیم هذه الدوائراالنتخابیة، ومن خالل المساواة في محتوى قا
كما اعتبر أن صدقیة النظام التمثیلي ال تتوقف فقط على المساواة في حق التصو�ت، بل 
ترتكز أ�ضًا على قاعدة تقسیم الدوائر االنتخابیة �حیث تكون ضامنة للمساواة في التمثیل 

مخالفًا لهذا المبدأ الدستوري  ٤٤/٢٠١٧ رقم لالنتخا�اتالسیاسي. وعلیه �عتبر القانون الجدید 
 .الختالف حجم الدوائر وعدد المرشحین بین دائرة وأخرى 

 
 الممارسة المحلّیة للد�مقراطیة

أضفى المجلس الدستوري القیمة الدستور�ة على حق االقتراع، والذي یتمثل �حق المواطن في 
في  ، معتبرًا ان له القیمة نفسهاأن �كون ناخبًا ومنتخبًا، في �ل من وجهیه المحلي والوطني

 . حال ممارسته على صعید االنتخا�ات النیابیة او على مستوى االنتخا�ات المحلیة
 ما یلي: ٤/٩٦اء في قراره رقم ج
ؤون و�ما ان قوام الد�مقراطیة �كون في مشار�ة الشعب في سیر الحیاة العامة وفي ادارة الش" 

و والحر�ات العامة و�نسحب ذلك على المستوى المحلي �ما هالعامة وا�ضًا في احترام الحقوق 
 على المستوى الوطني.

دته و�ما ان مبدأ االنتخاب هو التعبیر االمثل عن الد�مقراطیة و�ه تتحقق ممارسة الشعب لسیا
من خالل ممثلیه، �اعتباره مصدر السلطات جمیعًا، ومنه تستمد مؤسسات الدولة شرعیتها 

 الدستور�ة.
مثلیه الد�مقراطیة ال تأخذ فقط وجهًا سیاسیًا �قوم على مشار�ة الشعب في الحكم عبر م و�ما ان

المحلیة  وفي ادارة الشؤون الوطنیة، ولكنها تأخذ ا�ضاً وجهاً ادار�اً �قوم على مشار�ة الجماعات
 في ادارة شؤونها الذاتیة من خالل مجالس منتخبة تتولى هذه الشؤون. (...)

                                                           
 .١٩٩٦آب  ٧تار�خ  ٤/٩٦قرار رقم . ١٥٨
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تراع، و�التالي، حق المواطن في ان �كون ناخبًا ومنتخبًا، هو من الحقوق و�ما أن حق االق
الدستور�ة، الذي �جسد المبدأ الد�مقراطي الذي یرتكز علیه النظام الدستوري في لبنان، وله 
القیمة نفسها في حال ممارسته على مستوى االنتخا�ات النیابیة او على المستوى االنتخا�ات 

 ١٥٩."المحلیة
 

 الفوز �التز�یة الى مرتبة المبدأ ذي القیمة الدستور�ة عدم رقي
لم یدخل المجلس الدستوري الفوز عن طر�ق التز�یة في عداد المبادئ ذات القیمة الدستور�ة، 
معتبرًا أن مبدأ التنافس في االنتخا�ات هو األساس والقاعدة في األنظمة الد�مقراطیة وهو مبدأ 

التز�یة تبقى االستثناء. مما �ستتبع أن �فوز النائب بثقة الناخبین ذو قیمة دستور�ة، بینما أن 
. �ما أّن الدستور لم �أِت على ذ�ر التز�یة، ١٦٠وأصواتهم ال �االستناد فقط الى مادة في القانون 

فضًال عن أن االجتهاد الدستوري المقارن لم یرفعها الى مرتبة المبدأ ذي القیمة الدستور�ة.  
موقفه هذا على االعالن العالمي لحقوق االنسان والمواثیق الدولیة التي لم  كما ارتكز لتدعیم

 . تعتبر التز�یة مبدأ من مبادئ العملیات االنتخابیة

  

                                                           
، الذي قضى �إ�طال القانون المتعلق بتمدید وال�ة المجالس البلد�ة ١٩٩٧ایلول  ١٢تار�خ  ١/٩٧قرار رقم . ١٥٩

، الذي قضى �إ�طال ١٩٩٧ایلول  ١٢تار�خ  ٢/٩٧واللجان القائمة �أعمال المجالس البلد�ة، وأ�ضًا: القرار رقم 
 ختیار�ة.القانون المتعلق بتمدید وال�ة المخاتیر والمجالس اال

 .١٣/٥/٢٠١٣تار�خ  ١قرار رقم . ١٦٠



 میراي نجم شكرهللا      ١٢٤

 
 

 الفصل الرا�ع
 الجرائم الجنائیة المتعلقة �االنتخا�ات  

 
شتى تقع تحت توصیف الجرائم الجنائیة، یرتب  انتهاكاتقد یتخلل العملیة االنتخابیة 

علیها القانون عقو�ات �حق مقترفیها تتراوح بین الغرامة المالیة والحبس، مرورًا �التجر�د من 
الحقوق المدنیة. وقد تصدر هكذا جرائم عن مختلف األطراف المعنیة �العملیة االنتخابیة، 

ووسائل االعالم، وموظفي االدارة العامة  كالمرشحین، واألحزاب السیاسیة المنتمین الیها،
والناخبین. فیتوزع االختصاص للنظر في تلك الجرائم بین القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة 
المطبوعات �حسب نوع الجرم او هو�ة مقترف الجر�مة. ومن الهام االشارة الى الزامیة قرارات 

الى القضاء الجزائي، والتي تتمتع �قوة  المجلس الدستوري الصادرة �الطعون االنتخابیة �النسبة
القضیة المحكمة الملزمة، �حیث یتقرر مصیر الشكوى والمالحقة الجزائیة على القرار المذ�ور، 

وقد ألغت . ٤٤/٢٠١٧١٦١ من القانون االنتخابي رقم ٦٥) من المادة ٦عمًال �أحكام الفقرة (
العقو�ات والتي تفصل بین نتیجة من قانون  ٣٣٤) المذ�ورة مفعول المادة ٦بذلك الفقرة (

 . ١٦٢ الطعن في صحة االنتخاب والمسؤولیة الجنائیة المترتبة على مرتكب الجرم االنتخابي
و�التالي، �كون نطاق التفاعل بین قضاء االنتخاب والقضاء الجزائي أصبح أوسع 

م الشكوى الجزائیة مما �ان علیه في ظل القوانین االنتخابیة السا�قة. وفي المقابل، قد یؤثر تقد�
بهذه المخالفات على اضفاء طا�ع من الجد�ة علیها في حال الطعن في صحة االنتخاب أمام 

�شرط  -المجلس الدستوري. و�الفعل، قد فرض اجتهاد القضاء الدستوري على مقدم الطعن، 
ع مسبقة أمام المراج �إجراءاتقیام هذا األخیر  -مسبق للنظر في المخالفات المشكو منها

او اعتراض او طعن �المخالفة أمام المراجع المختصة �ما  ١٦٣المختصة �تقد�م شكوى جزائیة

                                                           
 : ٤٤/٢٠١٧من القانون االنتخابي رقم  ٦٥) من المادة ٦الفقرة (. ١٦١

لعدلیة ا"ان قرارات المجلس الدستوري الصادرة �الطعون االنتخابیة تتمتع �قوة القضیة المحكمة الملزمة للمحاكم 
 ".ر الشكوى والمالحقة الجزائیة على القرار المذ�ورواإلدار�ة �افة ولجمیع إدارات الدولة �حیث یتقرر مصی

ال شأن أل�طال االنتخاب في الجرائم التي تقترف في  من قانون العقو�ات على انه " ٣٣٤تنص المادة . ١٦٢
 أثنائه أو �سببه". 

(الیاس �رامي/ ادغار معلوف)، حیث رّد  ٢٣/٢٠٠٩یراجع على سبیل المثال قرار المجلس الدستوري رقم  ١٦٣
المجلس االدعاءات المتعلقة �الرشاوى وشراء األصوات والد�اكین المنظمة لشراء األصوات، ألنه �قي "كالمًا 
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سبق وذ�رنا آنفًا. و�التالي، اعتبر المجلس الدستوري في حاالت عدیدة انه ال �قتضي األخذ 
 . بهذه المخالفات �حیث ال �جب الشروع �التحقیق بها اذا تبین له انها لم تقترن �اجراء سابق
قم سوف نتناول فیما یلي الجرائم االنتخابیة الخاصة المنصوص علیها في القانون االنتخابي ر 

قو�ات )، والجرائم العامة المتعلقة �االنتخا�ات وفقًا ألحكام قانون العاألول(القسم  ٤٤/٢٠١٧
 ).الثانيوقانون المطبوعات (القسم 

 

 الجرائم االنتخابیة الخاصة . ١
 ٤٤/٢٠١٧القانون االنتخابي رقم المنصوص علیها في 

 
على عقو�ات جزائیة �حق مقترفي �عض المخالفات  ٤٤/٢٠١٧ القانون رقم نّص 

�عود االختصاص للنظر بها للقاضي المنفرد الجزائي، �تلك المرتكبة من الموظفین العامین 
قو�ات ا رتب عالقیمین على العملیة االنتخابیة او المتعلقة �التمو�ل واالنفاق االنتخابیین. �م

 جزائیة �حق وسائل االعالم، المرئیة والمسموعة والمكتو�ة، تختص محكمة المطبوعات �النظر
 .فیها

 
القاضي المنفرد  ختصاصا. الجرائم االنتخابیة الخاصة التي تدخل ضمن ١

�ختص القاضي المنفرد الجزائي �النظر في �عض الخروقات الواردة في قانون : الجزائي
من القانون  ٦٥والمعاقب علیها جزائیًا �الغرامة او �الحبس. وقد نصت المادة االنتخاب، 

على األصول المتبعة في الشكاوى والمالحقات الجزائیة في الجرائم الناتجة  ٤٤/٢٠١٧ رقم
عن مخالفة أحكام الفصل الخامس من هذا القانون، التي ترعى التمو�ل واالنفاق االنتخابیین. 

ة هیئة االشراف على االنتخا�ات حق إحالة ا�ة مخالفة ألحكام هذا الفصل وقد أولت هذه الماد
إلى النیا�ة العامة المختصة إذا تبین لها أنه ینطبق علیها وصف الجرم الجزائي. و�عاَقب �ل 

المذ�ورة  ٦٥من �قدم عن قصد على ارتكاب مخالفة وفقًا ألحكام الفقرة األولى من المادة 
ة أشهر و�غرامة تتراوح بین خمسین ومئة ملیون لیرة لبنانیة أو �إحدى �الحبس لمدة أقصاها ست

                                                           
�أي شكوى جزائیة بهذا الخصوص �ما انه مجردًا وعامًا وخالیًا من اي إثبات فضًال عن أنه (الطاعن) لم یتقدم 

 لم یثبت في أي حال �أن خسارته أمام منافسه �ان من جراء هذه الرشوة المتذرع �حصولها" .



 میراي نجم شكرهللا      ١٢٦

 
 

هاتین العقو�تین، وذلك دون المساس �العقو�ات التي تتناول جرائم جزائیة منصوص علیها في 
 . قانون العقو�ات وفي القوانین الجزائیة الخاصة

من هذا  ٦٢و�عتبر صرف النفقات االنتخابیة المحظورة المشار إلیها في المادة 
القانون �مثا�ة جرم الرشوة المنصوص علیه في قانون العقو�ات. �ما تطبق العقو�ات 

امة المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من تلك المادة (أي الحبس لمدة أقصاها ستة أشهر والغر 
 وي التي تتراوح بین خمسین ملیون لیرة لبنانیة ومائة ملیون لیرة لبنانیة) على الشخص المعن

ة من قانون العقو�ات. وتسقط �مرور الزمن الدعوى العامة والدعوى المدنی ٢١٠وفقًا للمادة 
 .المتعلقة بهذه الجرائم �مهلة ستة أشهر من تار�خ إعالن نتائج االنتخا�ات

على معاقبة الموظف  ٤٤/٢٠١٧) من القانون ٧فقرة ( -٨٦كما نصت المادة 
تبًا، اع بدون عذر مشروع، والذي عّین فیه رئیسًا او �االمتخلف عن االلتحاق �مر�ز قلم االقتر 

ر�ر �الحبس مدة شهر واحد او �غرامة قدرها ملیون لیرة لبنانیة. وفي هذه الحالة تعتمد التقا
ى ) من المادة عینها عل٨الطبیة المقدمة من اللجنة الطبیة الرسمیة فقط. �ما نصت الفقرة (

تبع یأو �اتبه، إذا أخلَّ �الموجبات المفروضة علیه ولم أنه �عاقب �ل من رئیس قلم االقتراع 
ن األصول المحددة له في هذا القانون �الحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات أو �الغرامة م

انون من ق ٦١ملیون إلى ثالثة مالیین لیرة لبنانیة. وفي هذه الحالة، وخالفًا ألحكام المادة 
، تتحرك دعوى ١٢/٦/١٩٥٩تار�خ  ١١٢/٥٩عي رقم الموظفین الصادر �المرسوم االشترا 

لى عالنیا�ة العامة أو بناًء  الدعاءالحق العام �االدعاء الشخصي من قبل المرشح، أو بناًء 
لیها طلب من رئیس لجنة القید المختصة، وال تحتاج المالحقة إلى موافقة اإلدارة التي ینتمي إ

 .الجزائیة هذا الموظف. وهذا ما �سهل اجراءات المالحقة
 
: اختصاص محكمة المطبوعات ضمن. الجرائم االنتخابیة الخاصة التي تدخل ٢

من الدرجة  ستثنائیةاینحصر مبدئیًا اختصاص محكمة المطبوعات، وهي محكمة جزائیة 
، ٤٤/٢٠١٧ن قانون االنتخاب األخیر رقم أال إ. ١٦٤االستئنافیة، �الجرائم المتعلقة �المطبوعات

، وّسع اختصاصها لتشمل الجرائم المتعلقة بوسائل ٢٥/٢٠٠٨القانون رقم على غرار سلفه 
االعالم المرئیة والمسموعة والمكتو�ة في ما �ختص �العقو�ات التي نص علیها هذا القانون. 

                                                           
، المتعلق بتعدیل �عض أحكام قانون المطبوعات ١٠٤/١٩٧٧من الوسوم االشتراعي رقم  ٢٨وفقًا للمادة . ١٦٤

 .١٤/٩/١٩٦٢الصادر بتار�خ 
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وقد منح قانون االنتخاب حق إحالة الشكوى التي تقدم الى هیئة االشراف �خصوص الدعا�ة 
علقة �االعالم واالعالن االنتخابیین، الى محكمة المطبوعات. االنتخابیة، والمخالفات المت

المخالفة ألحكام واالعالن االعالم  وسائل 81و�التالي، تحیل هیئة االشراف، �موجب المادة
الفصل السادس من هذا القانون والمتعلقة �االعالم واالعالن االنتخابیین، إلى محكمة 

(مع مراعاة أحكام قانون العقو�ات وقانون المطبوعات وقانون اإلعالم  المطبوعات المختصة
یز. وتتبع في ی. َتقبل قرارات محكمة المطبوعات النقض أمام محكمة التمالمرئي والمسموع)

من قانون  ٨١هذه الحال األصول الخاصة المنصوص علیها في الفقرة (ب) من المادة 
 :المختصة اتخاذ ما تراه مناسبًا من التدابیر اآلتیةمحكمة المطبوعات االنتخا�ات. فیعود ل

فرض غرامة مالیة على وسیلة اإلعالم المخالفة تتراوح قیمتها بین خمسین ومئة  -
 ملیون لیرة لبنانیة.

مدة ال تتعدى ثالثة أ�ام، �حیث  وقف وسیلة اإلعالم المخالفة عن العمل جزئیاً  -
 والمقابالت والندوات السیاسیة واإلخبار�ة.�شمل هذا الوقف جمیع البرامج والنشرات 

و�قفال جمیع  في حال تكرار المخالفة وقف وسیلة اإلعالم المخالفة عن العمل �لیاً  -
 لمدة أقصاها ثالثة أ�ام. تاماً  برامجها إقفاالً 

 
ّن محكمة المطبوعات قد ردت الشكاوى المحالة الیها من هیئة االشراف في أیتبین 
) ٤المسیرة على أساس الفقرتین (-�حق صحیفتي الد�ار والنجوى  ٢٠٠٩لعام دورة االنتخا�ات 

، �اعتبار ان هاتین الفقرتین عددتا ٢٥/٢٠٠٨من قانون االنتخاب رقم  ٦٨) من المادة ٥و(
�شكل حصري وسائل االعالم المفترض بها التقید �الموجبات المشار الیها في متنهما، ولم 

من القانون  ٧٦المكتو�ة"، وذلك على الرغم من شمولیة المادة  تأتیا على ذ�ر "وسیلة االعالم
 . عینه لوسائل االعالم المكتو�ة �شكل صر�ح

أحالت المحكمة بدورها هذه الشكاوى الى النیا�ة العامة االستئنافیة لتنظر بها وفقًا 
ئل عالج هذا الموضوع �أن وحد تعر�ف وسا ٤٤/٢٠١٧لألصول العاد�ة. اال ان القانون رقم 

منه المعنونة "في المصطلحات" تحدیدًا،  ٦٨االعالم في مطلع الفصل السادس منه، في المادة 
�حیث �شمل تعبیر "وسائل االعالم" في �ل ما یتعلق بتطبیق هذا القانون "كل وسیلة اعالمیة 
رسمیة او خاصة مرئیة او مسموعة او مطبوعة او مقروءة او الكترونیة مهما �انت تقنیتها". 



 میراي نجم شكرهللا      ١٢٨

 
 

ا، فقد تبدد اي لغط بهذا الخصوص لناحیة اخضاع وسائل االعالم المكتو�ة ألحكام المادة لذ
 . من القانون الجدید ٨١

ن هیئة االشراف قد فسرت صالحیاتها �موضوع االحالة الى محكمة المطبوعات أكما 
یة �شكل ضیق ومحصور. فاعتبرت في التقر�ر النهائي التي وضعته بنتیجة االنتخا�ات النیاب

القضاء �الشكوى التي تم التحقیق فیها، ذلك ألن  �أخبار، أن صالحیتها تنحصر "٢٠٠٩لعام 
. �ما ان ١٦٥الهیئة تفتقد الى صالحیة التقر�ر وتقدیر مالئمة العقو�ة ولیست طرفًا في النزاع"

اجتهاد محكمة التمییز ذهب في االتجاه عینه حین قلص من صالحیات هیئة االشراف، 
اعتباره ان هذه الهیئة ال تتمتع �الشخصیة المعنو�ة المستقلة. وقد اعتبرت محكمة  انطالقًا من

، أن حق الهیئة ٢٥/٢٠٠٨ من القانون االنتخابي رقم ٧٦التمییز، و�تفسیر ضیق لنص المادة 
الى محكمة المطبوعات من دون اعطائها الحق �االدعاء �معزل عن النیا�ة  �اإلحالةینحصر 

كون تفسیر الهیئة لصالحیاتها، �ما وتفسیر محكمة التمییز لتلك الصالحیة، العامة. و�ذلك، �
 .١٦٦قد نحیا �اتجاه تعطیل مفاعیل االحالة وجعلها رهینة �موقف النیا�ة العامة

وهنا تجدر االشارة الى ان هذا التفسیر الضیق لصالحیة الهیئة ناتج �األساس عن 
تي �حیث لم تعط، عند انشائها، االستقاللیة التامة او الضمانات الكافیة ال طبیعتها الخاصة

تخولها ممارسة صالحیات قضائیة، وذلك �الرغم من تمتعها ببعض الصالحیات الخارقة. اال 
الحق  الحق �الشروع �التحقیق وتحدید ماهیة المخالفة وطبیعتها، �ما أعطاها أوالها القانون ان 

 احةو�إتات الرادعة، من بینها تنبیه وسائل االعالم، والزامها �االعتذار �اتخاذ �عض االجراء
 . حق الرد

وعلیه أصبح هناك نوع من التناقض بین طبیعة هذه الهیئة االدار�ة، وحقوقها في 
قد وسع من هذه  ٤٤/٢٠١٧ممارسة صالحیات خارقة، خاصة وان القانون الجدید رقم 

قر�ر النهائي المقدم من المرشحین �عد اعالن النتائج. الصالحیات ومنحها حق الفصل في الت
وعلیه، نرى اّنه من المستحسن اعطاؤها االستقاللیة التامة والضمانات الكافیة لتمكینها من 
ممارسة دور فعال في التحقیق واالحالة واالدعاء دون ضرورة المرور �النیا�ة العامة، وتمكینها 

                                                           
 .٢٦لمذ�ور آنفًا، ص. مراجعة المرجع ا. ١٦٥
مطبوعات، تمییز جزائي، غرفة تاسعة، الرئیس نعمة لحود،  ٢١/١٢/٢٠١٠، تار�خ ٣٠/٢٠١٠قرار رقم . ١٦٦

 .٢٠١٠المستشاران جان مارك عو�س ووفاء مطر، مجموعة �ساندر، 
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ناف أحكام محكمة المطبوعات أمام محكمة التمییز تفعیًال من الطلب الى النیا�ة العامة استئ
 .تصبح االحالة ذي جدوى  االنتخا�ات، لكيمن قانون  ٧٦و ٧٥لنص المادتین 

إضافة الى االحالة التي قد تصدر تلقائیًا عن هیئة االشراف، منح المشترع الحق 
مة یة المخالفة أمام محكعینها، �مالحقة الوسیلة االعالم ٨١للنیا�ة العامة، �موجب المادة 

دم المطبوعات، تلقائیا أو بناء على طلب المتضرر. و�بقى لوسیلة اإلعالم المشكو منها أن تق
ساعة من وقت تبلیغها. وعلى محكمة المطبوعات  ٢٤إلى محكمة المطبوعات مذ�رة في مهلة 

ن محكوم علیها أساعة على األكثر. ولكل من النیا�ة العامة وال ٢٤أن تصدر قرارها في مهلة 
ت ساعة تبدأ �النسبة للنیا�ة العامة من وق ٢٤تستأنف القرار أمام محكمة التمییز في مهلة 

 . علیها من وقت تبلیغه الحكم وللمحكومصدور 
تنفیذه  علمًا ان االستئناف ال یوقف تنفیذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمییز قرارًا بوقف

غیر  ان النصلطعن أمامها. وهنا تجدر االشارة الى ساعة، من وقت تقد�م ا ٢٤في مهلة 
ما �ان �عود للمتضرر الحق �االدعاء المباشر أمام محكمة المطبوعات من  إذاواضح لناحیة 

من قانون  ٨١دون المرور �النیا�ة العامة، �خصوص المخالفات المنصوص علیها في المادة 
من القانون االنتخابي الجدید أعطت الحق ألي متضرر من  ٨٢االنتخا�ات. اال ان المادة 

منه في المطالبة بتعو�ضات عن االضرار الالحقة  ٨١ادة احدى المخالفات المعددة في الم
 .�ه

من تجر�ة هیئة االشراف على الحملة االنتخابیة في دورة االنتخا�ات النیابیة لعام 
أنها قد أحالت عددًا من وسائل االعالم الى محكمة المطبوعات �سبب ارتكابها جرائم  ٢٠٠٩

االت غرامات مالیة �حدها األدنى (اي معاقب علیها جزائیًا، والتي فرضت في �عض الح
 ٧٦خمسین ملیون لیرة لبنانیة) على تلك الوسائل المخالفة عمًال �أحكام الفقرة (ب) من المادة 

 .٢٥/٢٠٠٨١٦٧من القانون رقم 
 
 

 

  

                                                           
 .٣٦-٣٣، ص. ٢٠٠٩تقر�ر هیئة االشراف على االنتخا�ات لعام . ١٦٧



 میراي نجم شكرهللا      ١٣٠

 
 

 لجرائم العامة المتعلقة �االنتخا�ات . ا٢
 وفقًا ألحكام قانون العقو�ات وقانون المطبوعات

 
 لى المواد القانونیة الخاصة الواردة في قانون االنتخا�ات، والتي عقدتإ �اإلضافة

صالحیة �ل من القضاء الجزائي المنفرد ومحكمة المطبوعات للنظر في �عض الجرائم 
االنتخابیة، �مكن مراجعة القضاء الجزائي في ما �ختص �الجرائم العامة التي ترتكب في 

ون و في قانأبها، والمعاقب علیها في قانون العقو�ات  معرض العملیة االنتخابیة والتي ترتبط
 . المطبوعات

 
�مكن : القاضي المنفرد الجزائي اختصاصن جرائم العامة التي تدخل ضم. ال١

في  و التي ترتكبأمراجعة القاضي المنفرد الجزائي في الجرائم العامة المتعلقة �االنتخا�ات 
من أبرز تلك الجرائم، االفعال ت حظر قانون العقو�ات اللبناني. معرضها، والتي تقع تح

 ٣٣٤الى  ٣٢٩الجرمیة الواردة تحت �اب "التعدي على الحقوق والواجبات المدنیة" (المواد 
المدنیة  تشمل هذه المواد الجرائم التالیة: اعاقة ممارسة الحقوق والواجباتمن قانون العقو�ات). 

م ثیر في اقتراع أحد اللبنانیین �قصد إفساد نتیجة االنتخاب العا)، محاولة التأ٣٣٠و ٣٢٩(
 )،٣٣٢)، مالحقة موظفي الدولة الستخدام النفوذ للتأثیر على الناخب (المادة ٣٣١(المادة 

 ). ٣٣٣تغییر نتیجة االنتخاب �الغش (المادة 
من  وما یلیها ٣٨٥كما �مكن مالحقة مرتكبي القدح والذم على أساس أحكام المادة 

ن م ٢١الى  ١٧قانون العقو�ات. مع االشارة الى أنه غالبًا ما تعطف هذه المادة على المواد 
(والتي حلت  ٢٥/٢٠٠٨ من قانون االنتخا�ات رقم ٦٨قانون المطبوعات، و/او على المادة 

اف )، عند احالة وسیلة االعالم من قبل هیئة االشر ٤٤/٢٠١٧من القانون رقم  ٧٤محلها المادة 
ي من القانون عینه (والت ٧٦حكام المادة أمحكمة المطبوعات �جرم القدح والذم، عمًال � الى

 . )٤٤/٢٠١٧من القانون رقم  ٨١حلت محلها المادة 
تجدر االشارة الى أن محكمة التمییز اعتبرت ان الجرائم الواقعة على مواقع التواصل 

كمة المطبوعات وال تخضع ، لیست من اختصاص مح“الفا�سبوك”االجتماعي، ومن ضمنها 
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لقانون المطبوعات بل لقانون العقو�ات وللمحاكم العاد�ة ألن النشر یتم على حساب خاص 
 ١٦٨.من دون ضوا�ط وال تخضع لشروط قانون المطبوعات

فعال الجرمیة إما أمام : �مكن التقدم �الشكوى �خصوص هذه األصول المتبعةاأل
م الصادرة حكارة أمام القاضي المنفرد الجزائي. �ما تقبل األالنیا�ة العامة اإلستئنافیة و�ما مباش

 الطعن �الطرق العاد�ة. �خصوصها
 نصوص قانون العقو�ات

 
�ل فعل من شأنه أن �عوق اللبناني عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنیة  -٣٢٩المادة  

�عاقب علیه �الحبس من شهر إلى سنة، إذا اقترف �التهدید والشدة أو �أي وسیلة أخرى من 
 وسائل اإلكراه الجسدي أو المعنوي.

العقو�ة �الحبس من أكثر �انت إذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثالثة أشخاص أو 
 ستة أشهر إلى ثالث سنوات و�ذا وقع الجرم بال سالح فالعقو�ة الحبس من شهر�ن إلى

 سنتین.
 

نفیذها تإذا اقترف أحد األفعال المعینة في المادة السا�قة عمًال لخطة مدبرة یراد  -٣٣٠المادة 
�االعتقال المؤقت في أرض الدولة �لها او في محلة أو محالت منها عوقب �ل من المجرمین 

 أو �اإل�عاد.
 

تار�خ  ٢٣٩والقانون  ١٦/٩/١٩٨٣تار�خ  ١١٢معدلة وفقا للمرسوم االشتراعي  -٣٣١المادة 
٢٧/٥/١٩٩٣ 

 من حاول التأثیر في اقتراع أحد اللبنانیین �قصد إفساد نتیجة االنتخاب العام:

                                                           
وحیث ان مواقع التواصل االجتماعي ومنها موقع لغرفة التاسعة، حیث جاء: "یراجع قرار محكمة التمییز، ا. ١٦٨

تتیح للمنتسبین الیها نشر اخبارهم وصورهم ضمن حسا�اتهم الخاصة سواء أكانت حسا�ات مفتوحة ” الفا�سبوك“
روف للجمیع او محصورة �أصدقائهم المختار�ن فقط. وحیث ان هذا النشر على الحسا�ات الخاصة و�ن تم �الح

واالشكال والكلمات والصور، اال انه نشر خاص لیس معدا للتوز�ع �استمرار و�اسم معین و�أجزاء متتا�عة، وهو 
الى ذلك، غیر خاضع للضوا�ط المتعلقة �المطبوعة الصحافیة المنصوص علیها في القانون المشار  �اإلضافة

تكون �التالي ” الفا�سبوك“�المستأنف في موقع الیه. وحیث االحوال المشكو منها الواردة على الصفحة الخاصة 
 خاضعة لقانون العقو�ات و�عود امر النظر فیها الى المحاكم العاد�ة".



 میراي نجم شكرهللا      ١٣٢

 
 

 إما �إخافته من ضرر یلحق �شخصه أو عیلته أو مر�زه أو ماله.
 العروض أو العطا�ا أو الوعود.أو �

 أو بوعد شخص معنوي أو جماعة من الناس �منح إدار�ة.
 �عاقب �الحبس من شهر إلى سنة و�الغرامة من مئة ألف لیرة إلى ملیون لیرة.

 و�ستحق العقو�ة نفسها من قبل مثل هذه العطا�ا أو الوعود أو التمسها.
في الدولة استخدم سلطته للتأثیر في اقتراع �ل موظف عام أو عامل أو مستخدم  -٣٣٢المادة 

 أحد اللبنانیین عوقب �التجر�د المدني.
 

�ل شخص غیر أو حاول أن �غیر �الغش  نتیجة انتخاب عوقب �الحبس من  -٣٣٣المادة 
 شهر�ن إلى سنتین.

ل إذا �ان المجرم مكلفًا جمع األصوات أو أوراق االقتراع أو حفظها أو فرزها أو القیام �أي عم
 آخر متعلق �انتخاب عام عوقب �الحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات.

 
 ال شأن أل�طال االنتخاب في الجرائم التي تقترف في أثنائه أو �سببه. -٣٣٤المادة 

 
 اثارة النعرات الطائفیة:

 ٢٧/٥/١٩٩٣تار�خ  ٢٣٩والقانون  ١/١٢/١٩٥٤تار�خ معدلة وفقا للقانون  -٣١٧المادة 
كل عمل و�ل �تا�ة و�ل خطاب �قصد منها أو ینتج عنها إثارة النعرات المذهبیة أو العنصر�ة 
أو الحض على النزاع بین الطوائف ومختلف عناصر األمة �عاقب علیه �الحبس من سنة إلى 
ثالث سنوات و�الغرامة من مئة إلى ثمانمائة ألف لیرة و�ذلك �المنع من ممارسة الحقوق 

 و�مكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم. ٦٥المادة لفقرتین الثانیة والرا�عة من المذ�ورة في ا
 

 مالقدح والذ
الذم هو نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك أو االستفهام ینال من  -٣٨٥المادة 

 شرفه أو �رامته.
على و�ل لفظة ازدراء أو سباب و�ل تعبیر أو رسم �شفان عن التحقیر �عد قدحًا إذا لم ینطو 

 نسبة أمر ما.
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 التي تتضمن تعر�ف التحقیر. ٣٨٣وذلك دون التعرض ألحكام المادة  
 

 ٢٧/٥/١٩٩٣تار�خ  ٢٣٩معدلة وفقا للقانون  -٣٨٦المادة 
 �عاقب علیه: ٢٠٩المادة الذم �إحدى الوسائل المعینة في 

 �الحبس من شهر�ن إلى سنتین إذا وقع على رئیس الدولة.
إذا وجه إلى المحاكم أو الهیئات المنظمة أو الجیش أو اإلدارات �الحبس سنة على األكثر 

 العامة، أو وجه إلى موظف ممن �مارسون السلطة العامة من أجل وظیفته أو صفته.
�الحبس ثالثة أشهر على األكثر أو �غرامة من عشر�ن ألف إلى مائتي ألف لیرة إذا وقع على 

 أي موظف آخر �سبب وظیفته أو صفته.
 

ما خال الذم الواقع على رئیس الدولة یبرأ الظنین إذا �ان موضوع الذم عمًال  في  -٣٨٧ المادة
 ذا عالقة �الوظیفة وثبتت صحته.

 
 ٢٧/٥/١٩٩٣تار�خ  ٢٣٩معدلة وفقا للقانون  -٣٨٨المادة 

 �عاقب علیه. ٢٠٩القدح �إحدى الوسائل المبینة في المادة 
 الدولة. �الحبس من شهر إلى سنة إذا وقع على رئیس

�الحبس ستة أشهر على األكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهیئات المنظمة أو الجیش أو اإلدارات 
 العامة أو وجه إلى موظف ممن �مارسون السلطة العامة من أجل وظیفته أو صفته.

�الغرامة من عشر�ن ألف إلى مئة ألف لیرة أو �التوقیف التكدیري إذا وقع على أي موظف 
 جل وظیفته أو صفته.آخر من أ

 
 تعد وسائل نشر: -٢٠٩المادة 

األعمال والحر�ات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض لألنظار  -١
 أو شاهدها �سبب خطأ الفاعل من ال دخل له �الفعل.

الكالم أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقال �الوسائل اآللیة �حیث �سمعها في �ال الحالین  -٢
 من ال دخل له �الفعل.



 میراي نجم شكرهللا      ١٣٤

 
 

ا اذا الكتا�ة والرسوم والصور الیدو�ة والشمسیة واألفالم والشارات والتصاو�ر على اختالفه -٣
عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض لألنظار أو بیعت أو عرضت للبیع 

 أو وزعت على شخص أو أكثر.
 

 

قانون المطبوعات معطوفة على حكام عمًال �أالقدح والذم عبر وسائل النشر، . ٢
ضافــة الــى مــا بیناه آنفًا مــن أصــول موجــزة �اإل: وما یلیها من قانون العقو�ات ٣٨٥المواد 

تضمــن وقــف المخالفــات ومعالجتهــا ضمــن مهــل ســر�عة تأخــذ �عیــن االعتبــار الرزنامــة 
، �مكن ألي شخص، ٤٤/٢٠١٧من قانون االنتخاب رقم  ٨١المادة  �أحكاماالنتخابیــة عمًال 

و�خاصة المرشحین لالنتخا�ات النیابیة، ان یالحقوا مرتكبي جرائم والقدح والذم عمًال �أحكام 
وما یلیها من قانون  ٣٨٥من قانون المطبوعات، معطوفة على المواد  ٢١الى  ١٧المواد 

ن المطبوعات تؤخذ �مفهومها الواسع اذ تشمل وسائل العقو�ات العام. وتجدر االشارة الى ا
االعالم المرئیة والمسموعة، وقد استقر اجتهــاد محكمــة المطبوعــات علــى اعتبــار المواقــع 
االلكترونیــة �مثابــة وسائل االعالم. اما �النسبة الى الجرائم الواقعة على مواقع التواصل 

نها إ، ١٦٩، فاعتبرت محكمة التمییز في قرار حدیث لها“كالفا�سبو ”االجتماعي، ومن ضمنها 
ال تخضع لقانون المطبوعات بل لقانون العقو�ات و�التالي �عود اختصاص النظر بها الى 
المحاكم العاد�ة ألن النشر یتم على حساب خاص من دون ضوا�ط وال تخضع لشروط قانون 

 .المطبوعات
س هر إلى سنة و/أو �الغرامة والقدح �الحب: �عاقب الذم �الحبس من ثالثة أشالعقو�ات

 من شهر إلى ستة أشهر و/أو �الغرامة المالیة.
 : جنحة.نوع الجرم

: محكمة المطبوعات إما مباشرة أو �عد أن ینهي قاضي التحقیق المحكمة المختصة
 تحقیقاته.

 .واالعتراض استئنافي: التمییز �مرجع طرق الطعن
 

                                                           
 قرار محكمة التمییز المشار الیه آنفًا.. ١٦٩
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 نصوص قانون المطبوعات

في �ل ما لم یرد علیه نص في هذا القانون �شأن قضا�ا الذم والقدح والتحقیر  -١٧المادة 
تطبق علیه أحكام قانون العقو�ات العام، على أن تحدد مدة اإلسقاط لقبول الشكاوى الناشئة 
عنها أو عن أ�ة قضیة أخرى من جرائم المطبوعات بثالثة أشهر من تار�خ نشر الخبر موضوع 

 .في داخل لبنان وستة أشهر للمقیمین في خارجهالشكوى للمقیمین 
 

إذا �ان الجرم واقعًا على األشخاص الطبیعیین تقام دعوى القدح والذم بناء على  -١٨المادة 
 .شكوى الشخص الطبیعي المتضرر

 
إذا �ان الجرم واقعًا على األشخاص المعنو�ین تقام دعوى القدح والذم بناء على  -١٩المادة 

 .المعنوي المتضررشكوى الشخص 
 

�عاقب على الذم المقترف بواسطة المطبوعات �الحبس من ثالثة أشهر إلى سنة  -٢٠المادة 
والغرامة من ثالثة آالف إلى خمسة آالف لیرة لبنانیة أو �إحدى هاتین العقو�تین، وفي حالة 

 التكرار ال �مكن أن تقل أي من العقو�تین عن حدها األدنى.
 

على القدح المقترف بواسطة المطبوعات �الحبس من شهر إلى ستة أشهر �عاقب  -٢١المادة 
و�الغرامة من ألف إلى ثالثة آالف لیرة لبنانیة أو �إحدى هاتین العقو�تین، وفي حالة التكرار 

 ال �مكن أن تقل أي من العقو�تین عن حدها األدنى.
 

حاكمات أصول الم ٣٠/٦/١٩٧٧الصادر في  ١٠٤رقم  االشتراعينظم المرسوم 
المتبعة لدى محكمة المطبوعات والتي تختلف عن تلك المتبعة في جرائم القدح والذم المنصوص 
علیها في قانون العقو�ات. على أّنه تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائیة لدى محكمة 
المطبوعات في جمیع نصوصه التي ال تتعارض مع هذا المرسوم االشتراعي أو قانون 

 من المرسوم االشتراعي رقم  ٣١(المادة  ١٩٦٢أیلول  ١٤ات الصادر بتار�خ المطبوع
 



 میراي نجم شكرهللا      ١٣٦

 
 

تنظر على أنه " ١٠٤/١٩٧٧ من المرسوم االشتراعي رقم ٢٨). وقد نصت المادة ١٠٤/١٩٧٧
محكمة االستئناف �الدرجة األولى في جمیع القضا�ا المتعلقة �جرائم المطبوعات وتخضع 

". �ما نصت على انه ان ال مییز �صفتها مرجعًا استئنافیاً أحكامها للمراجعة أمام محكمة الت
�جوز التوقیف االحتیاطي في جمیع جرائم المطبوعات. و�ذا اقتضت الدعوى تحقیقًا قضائیًا 
فعلى قاضي التحقیق أن �قوم �ه وأن �حیل القضیة على المحكمة في مهلة ال تتجاوز خمسة 

تخضع المحاكمة أمام محكمة المطبوعات لمهل  من قانون المطبوعات). �ما ٢٩أ�ام (المادة 
 :�ما یلي ١٠٤/١٩٧٧من المرسوم االشتراعي قم  ٣٠وجیزة حددتها المادة 

 
على المحكمة عندما تحال القضیة علیها مباشرة أو �قرار من المحقق أن تبدأ المحاكمة في "

م من تار�خ بدء مهلة خمسة أ�ام على األكثر وأن تصدر قرارها في مهلة ٌأقصاها عشرة أ�ا
�ئل كإلعئدئص ،المحاكمة ب آ �ئل ككئصننذ هخصح ة عخدب آ ب ئكصدئجعئ لهك م  م � وعلى محكمة  ة

التمییز أن تبدأ �المحاكمة في مهلة خمسة أ�ام على األكثر وأن تصدر قرارها في مهلة أقصاها 
 عشرة أ�ام من تار�خ تقد�م طلب التمییز.

 ة عن األحكام المبرمة."على المحكمة أن تودع وزارة اإلعالم خالص
 

--< 
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 الفصل الخامس
 تقییم نظام تسو�ة النزاعات االنتخابیة في لبنان 

 على ضوء الممارسات الدولیة الفضلى
 Good International Practices in EDR 

 
معنیة �الد�مقراطیة واالنتخا�ات، بوضع  �ادرت منظّمات ومؤسسات اقلیمیة ودولیة

ها أفضل الممارسات المستوحاة من تتعّلق �النزاعات االنتخابیة، جمعت ضمنَ دراسات وتقار�ر 
). وترتدي هذه Good International Practicesالتجارب الُدولیة المقاَرنة في هذا المجال (

الممارسات الُدولیة الفضلى، التي تطال �معظمها الضمانات االجرائیة ألنظمة تسو�ة النزاعات 
 �الغة اذ من شأنها أن تضمَن قانونیَة االنتخا�ات وانتظاَمها وفقًا للمبادئ االنتخابیة، أهمیةً 

 . من خالل تأمین محاكمة فعلیة وفّعالة وشاملة، تكون �متناول الجمیع، ١٧٠وااللتزامات الُدولیة
ینات ساهمت التجارب االنتخابیة المقاَرَنة التي عرفتها دوُل اورو�ا الشرقیة في التسع

لفضلى" من الشیوعیة وتحّوِلها الى الد�مقراطیة في جمع هذه "الممارسات الدولیة اإثَر تحّررها 
ائنة �وتدو�نها. �ما أّدت تجارٌب عالمیة أخرى ناجحة في العدید من دول تمّر �مراحل انتقالیة 
ا في في �ل من آسیا وافر�قیا وامیر�ا الالتینیة الى إثراء هذه المجموعة. لذا، و�عد أن عرضن

أم  ل السا�قة نظام تسو�ة النزاعات االنتخابیة تتم عبر هیئات مختلفة، قد تكون قضائیةالفصو 
إدار�ة ذات صفة قضائیة او رقابیة، سوف نقوم في ما یلي بتقییم هذا النظام على ضوء 

 .الممارسات الفضلى المعتمدة دولیاً 
 

 ا�جابیات النظام المختلط . ١
 ة في لبنانلتسو�ة النزاعات االنتخابیة النیابی

 
ع میتحلى نظام العدالة االنتخابیة في لبنان �العدید من المیزات التي تجعله یتماشى 

وفعال،  الممارسات الفضلى المعتمدة دولیًا، إن لناحیة إمكانیة االحتكام الى العدالة �شكل شامل
 تلك النزاعات.لأم لجهة الضمانات اإلجرائیة الراعیة 

                                                           
ولیة مّكرسًة في الدساتیر والقوانین الوطنیة.. ١٧٠  وغالبًا ما تكون هذه االلتزامات الدُّ



 میراي نجم شكرهللا      ١٣٨

 
 

لى مكانیة االحتكام اإتستوجب : العدالة �شكل شامل وفعالم الى مكانیة االحتكاإ. ١
�شمل مختلف مراحل العملیة االنتخابیة (أ)،  نتخابیةا عدالة نظام العدالة �شكل شامل وفعال

طراف ن �شمل جمیع األأاقب مقترفیها (ب). �ما �فترض �ه �طال المخالفات على أنواعها و�ع
جراءات تتسم إالمعنیة �االنتخا�ات (ت) و�ؤمن عدالة تكون �متناول الجمیع، تكون مجانیة مع 

 �الوضوح والبساطة (ث).
 

وفقًا للممارسات : أ. نظام عدالة انتخابیة �شمل مختلف مراحل العملیة االنتخابیة
�انت طبیعُته، أن یوّفر  الفضلى المتعارف علیها ُدولیًا، �فترض بنظام العدالة االنتخابیة، مهما

حما�ة شاملة في جمیع مراحل العملیة االنتخابیة، بهدف الحد من المخالفات والجرائم االنتخابیة. 
و�العودة الى لبنان، نرى أن الحما�ة تشمل مختلف مراحل العملیة االنتخابیة، المرحلة التمهید�ة 

لمراجع التي عددناها في ما سبق. غیر لالنتخا�ات، و�وم اإلقتراع، وما �عد االنتخا�ات، عبر ا
أنه �خیم �عض الغموض على الصالحیات القضائیة للجان القید العلیا في یوم اإلنتخاب، اذ 
ال یتضح من األحكام التي ترعاها أنها مرجع استئنافي للجان القید العاد�ة في ما �ختص 

صالحیة إعادة النظر �قرارات اللجان �األعمال المتعلقة بنتائج االنتخا�ات، فال �عود لها مبدئیًا 
 . االبتدائیة �ما بیناه آنفاً 

�فترض �اإلطار القانوني : نظام �طال المخالفات على أنواعها، و�عاقب مقترفیهاب. 
الذي یرعى النزاعات االنتخابیة أن یوفر الوسائل واآللیات المناسبة من أجل معالجة المخالفات 

االنتخابیة على أنواعها، ومعاقبة مقترفیها. و�تبین أن اإلطار واالنتهاكات التي تطال الحقوق 
القانوني اللبناني یوفر إمكانیة اإلحتكام الى العدالة اإلنتخابیة لتصحیح اللوائح االنتخابیة 

، �قرار رفض االنتخابیةوتنقیحها، والطعن �أغلبیة األعمال والقرارات التحضیر�ة للعملیة 
الترشیح ومرسوم دعوة الهیئات الناخبة وقرارات هیئة االشراف.  �ما یتیح للمرَشح الخاسر 

خصمه الفائز. و�لعب القضاء الجزائي دورًا هامًا في معاقبة  انتخابامكانیة الطعن �صحة 
 . مقترفي الجرائم التي قد ترافق العملیة اإلنتخابیة

إن األعمال التصحیحیة للقیود �االنتخا�ات: نظام �شمل جمیع االطراف المعنیة ت. 
االنتخابیة متاحٌة لكل ناخب لبناني، ولكل ذي مصلحة. وأعطي للمرشح حق الطعن في قرار 

، المحدد �مهل وجیزة االنتخا�اترفض ترشیحه. �ما أن الطعن �قرارات هیئة اإلشراف على 
. ومنح الناخب الخاسر، مهما �انت رتبته، امكانیة الطعن �صحة جدًا متاح للمتضرر�ن منها



139      نزاعات االنتخابیةال
 

 

أوجب على المرشحین للمرة  ٤٤/٢٠١٧ إنتخاب منافسه. ومن الالفت أن قانون االنتخاب رقم
االولى االنتظام ضمن لوائح انتخابیة، وقد رتب على ذلك نتائج قانونیة عدیدة. إال أنه لم �منح 

تخولها حق المقاضاة، �ما أنه لم �منح األحزاب او التكتالت  الالئحة الشخصیة المعنو�ة التي
السیاسیة الحق في الطعن في االنتخا�ات (في فرنسا مثال، منح القانون الناخب حق الطعن 
�االنتخا�ات، و�ذلك األحزاب). أما الطعن بدستور�ة قانون اإلنتخاب فیبقى محصورًا �الجهات 

محددًا �مهلة خمسة عشر یومًا تلي نشر القانون، �حیث من الدستور)، و  ١٩الرسمیة (المادة 
�عد انقضاء المهلة. تماشیًا مع ذلك، أّكد  -اي غیر قابل للطعن -�صبح القانون محصنًا 
للنظر في دستور�ة القانون اإلنتخابي في معرض بّته في  اختصاصهالمجلس الدستوري عدم 

 . قاضي انتخاب و�مراقب لدستور�ة القوانینطعن انتخابي، عن طر�ق الدفع، فاصالً بین دور�ه �
ع اجراءات تتسم �الوضوح ظام یؤمن عدالة تكون �متناول الجمیع، مجانیة مث. ن

او الزمان، او  على العدالة االنتخابیة أن تكون �متناَوِل الجمیع، إن لناحیة المسافة: والبساطة
المشترع اللبناني اتبع هذا المنحى كلفة المحاكمة، (التي ُ�ستحسن ان تكون مجانیة). ونرى أن 

حین جعل تقد�م طلبات تصحیح القیود والطعن بها أمام لجان القید مجانیة، �ما جعل الطعن 
�قرار رفض الترشیح ُمعفى من الرسوم و�مكن تقد�مه من دون االستعانة �محام. فضًال عن أن 

ت تستلزم محام. إنما تبقى مراجعة الطعن أمام المجلس الدستوري معفیة من الرسوم، و�ن �ان
الطعون �قرارات هیئة االشراف على االنتخا�ات أمام مجلس الشورى، �ما والطعون المتعلقة 
�األعمال التحضیر�ة لالنتخا�ات التي اعتبرها مجلس شورى الدولة منفصلة عن العملیة 

 .محام االنتخابیة والتي  تخضع لشروط مراجعات اال�طال، خاضعة للرسم وتستلزم تو�یل
و�ستحسن أن تكون اجراءات تقد�م الطعون والشكاوى �سیطة وسهلة، واال تقف شروط 
قبول المراجعة عائقًا �حول دون النظر �مطالب قد تكون محّقة في االساس. وهنا تجدر االشارة 
الى أن اتجاه المجلس الدستوري الرامي الى تبسیط الشروط الشكلیة لقبول مراجعة الطعن لد�ه 

 .في خانة الممارسات الفضلى تندرج
تستلزم تسو�ة النزاعات االنتخابیة أصوًال إجرائیة خاصة  الضمانات االجرائیة:. ٢

تضمن سرعة البت بها ضمن الجدول الزمني لالنتخا�ات، وتؤمن مقتضیات المحاكمة العادلة 
األحكام والقرارات ت الصادرة عن الهیئات االدار�ة، وتنفیذ امع إمكانیة الطعن قضائیًا �القرار 

 .�شكل �امل وفّعال و�السرعة الالزمة



 میراي نجم شكرهللا      ١٤٠

 
 

�قتضي السیر في إجراءات المحاكمة �شكل عاجل  مهل قصیرة وتسو�ة سر�عة:أ. 
ضمن الجدول الزمني لالنتخا�ات. فینبغي �التالي تحدید مهل قصیرة لتقد�م الطعون 

ر القرار في الوقت واالعتراضات والشكاوى االنتخابیة. �ما �قتضي سرعة الفصل و�صدا
صدر قرار من شأنه أن �عالج مخالفة ما أو  إذاالمناسب. فتضحى المحاكمة من دون جدوى 

�حّد من انتهاك للحقوق االنتخابیة في وقت متأخر، خارج إطار الجدول الزمني المحدد لكل 
 . مرحلة من مراحل االنتخا�ات

ال اّنه قد تتطلب هذه المسألة التوفیق بین ضرورة العجلة ومقتضیات المحاكمة إ
العادلة. وقد حدد المشترع اللبناني مهًال قصیرة تتراوح بین ثالثة وخمسة أ�ام اجماًال للتقدم 
�الطعون والبت بها في المرحلة التمهید�ة، وهذا ما یدخل في سیاق الممارسات الفضلى. �ما 

نصوص علیها لتقد�م الطعن أمام المجلس الدستوري وللبت �ه، وااللتزام بهذه أن المهل الم
. على عكس الكو�ت مثًال، حیث ال �حدد القانون مهلًة الممارسة ا�ضاً المهل، �عتبر من حسن 

للفصل �الطعن في نتیجة االنتخا�ات من قبل المحكمة الدستور�ة، وقد �صدر قرار إ�طال 
 . �ل على ممارسة المطعون بوجهه لمهامه النیابیةالنیا�ة �عد مرور وقت طو 

یتبین أن الهیئات  مكانیة الطعن قضائیًا:إمقتضیات المحاكمة العادلة مع  امحتر اب. 
المختصة في تسو�ة النزاعات االنتخابیة في لبنان تلتزم إجماًال �األصول اإلجرائیة والمبادئ 

الدفاع وأصول التحقیق. مما �ستدعي أن األساسیة التي ترعاها، �وجاهیة المحاكمة وحق 
تستمَع الهیئة الحاكمة الى حجج مختلف أطراف النزاع ودراستها. �ما �قتضي بنظام تسو�ة 

 . النزاعات أن یرسم إطارًا قانونیًا یرعى االدّلة التي ُتسِند الیها األطراف مطالبها
طراف المعنیة والهیئة كما ُ�عتبر من حسن الممارسة تعاون اإلدارة اإلنتخابیة مع اال

الناظرة في النزاع االنتخابي، �حیث علیها توفیر جمیع المعلومات الالزمة �سرعة قصوى من 
أن تلتزم �القرارات القضائیة التزامًا تامًا عندما  �اإلدارةأجل استكمال ملف القضیة. و�قتضي 

ت بوجه الغیر.  وهنا نسجل تكون طرفًا في النزاع وأن تتعاون مع القضاء من أجل تنفیذ القرارا
�أن االدارة في لبنان تبدو متعاونة مع الهیئات القضائیة واالستنا�ات الصادرة عنها �حیث تلبي 

 ٤٤/٢٠١٧ �السرعة الالزمة مطالب هذه الهیئات وتنفذ قراراتها. �ما أن القانون االنتخابي رقم
خا�ات بین �عضها البعض. وقد نظم في العدید من مواده أمر تعاون الهیئات المعنیة �االنت

منه على "إن قرارات المجلس الدستوري الصادرة  ٦٥من المادة  ٦نص �شكل خاص في الفقرة 
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�الطعون االنتخابیة تتمتع �قوة القضیة المحكمة الملزمة للمحاكم العدلیة واإلدار�ة �افة ولجمیع 
 ".ى القرار المذ�ورإدارات الدولة �حیث یتقرر مصیر الشكوى والمالحقة الجزائیة عل

لقانونیة االهیئة الحاكمة ان تعّلَل قرارها وفقًا لمعاییر قانونیة مع االشارة الى المواد 
سیاق التي ترتكز علیها، �كل موضوعیة و�عیدًا عن االنحیاز. وهنا ال بد من االشارة في هذا ال

لیة الفضلى، اذ تندرج في إطار الممارسات الدو  ٤٤/٢٠١٧من القانون  ٦٤الى أن المادة 
هیئة االشراف على االنتخا�ات، لدى فصلها في صحة البیان  ى) عل٦أوجبت في فقرتها (

ومرفقًا  الحسابي العائد للمرشحین، أن تراعي مبدأ الوجاهیة وحق الدفاع، وأن تودع قرارها معلالً 
طر�قة �البیان الحسابي المجلس الدستوري. �ما یتعّین على االصول االجرائیة أن تضمن 

رر سر�عة البالغ االطراف المعنیة �القرار الصادر، من أجل األخذ �محتواه، و�ي یتسنى للمتض
 الطعن فیه من دون تأخیر عندما �كون القرار قابًال لالستئناف. و�تبین من تجر�ة الهیئات

 .ةالجهجمال لهذه لبنان أّن الممارسة حسنة في اإل االنتخابیة فيالمولجة البت في النزاعات 
تحتّل مسألة تنفیذ تنفیذ األحكام والقرارات �شكل �امل وفّعال و�السرعة الالزمة: ت. 

القرارات الصادرة عن الهیئات المختصة أهمّیًة �الغة في تسو�ة النزاعات االنتخابیة. فیبقى 
لم �قترن �التنفیذ الكامل والفعال  إذاالقرار الصادر في هذا الخصوص من دون أي مفعول 

نه تتعهد �ل أعلى  ١٧١لعاجل. وقد نّص العهد الُدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیةوا
�أن تكفل قیام السلطات المختصة �إنفاذ األحكام الصادرة لمصالح دولة طرف في هذا العهد "

القانوني ان ینّظم القواعد المتعلقة بتنفیذ األحكام والقرارات  اإلطارلذا، �فترض على  المتظلمین".
 �إلزام�شكل دقیق، وأن �حّدد األطر الزمنیة للتنفیذ �ما والعقو�ات المتأتیة عن عدم التنفیذ، 

الطرف المتقاعس مثًال �غرامة إكراهیة عن �ل یوم تأخیر. �ما اّنه على االدارة ان تلتزم بهذه 
تنفیذ القرارات  القرارات التزامًا تامًا عندما تكوُن طرفًا في النزاع وأن تتعاون مع القضاء من أجل

 . بوجه الغیر
 

الفضلى المذ�ورة  جمیع الممارساتتبقى : الهیئات الناظرة في النزاعات ستقاللیةا
هیئًة  -لم تتوفر سمات جوهر�ة لدى المراجع المختصة لتسو�ة النزاعات إذاغیر �افیًة، 

وهي االستقاللیة والحیاد�ة والنزاهة، �اإلضافة الى المهنیة والكفاءة. هذا ما أقّرته  -وأعضاءً 
من العهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة، والتي تنّص على حق الفرد  ١٤المادة 

                                                           
 الثانیة من العهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة.الفقرة (ج) من المادة . ١٧١
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وحیاد�ة. وُ�عتبر شرط اختصاِص الهیئة  مستقّلة نیة أمام هیئة قضائیةبـمحاكمة عادلة وعل
لذا �جب على الدستور . ١٧٢"القضائیة واستقالِلها وحیاِدها "حقًا مطلقًا ال �خضع ألي استثناء

أن �ضمن مبدأ فصل السلطات واستقاللیة القضاء عن السلطتین التشر�عیة والتنفیذ�ة، �ما 
�ستحسن ان �ضمن الدستور مبدأ عدم جواز عزل القاضي ونقله. و�قتضي �القوانین أن تضمن 

ُ�فترض أ�ضًا  القضاء من خالل إجراءات تعیین القضاة ونقلهم وترقیتهم واقالتهم. �ما استقاللیة
�الهیئة االدار�ة ذات الصالحیات القضائیة الناظرة في النزاعات االنتخابیة أن تتمتع �إستقاللیة 
تاّمة نظرًا لطبیعة النزاعات التي تتولى الفصل بها والتي تتداخل وتدخل فیها السیاسة. وعلى 

وا �الكفاءة والحیاد�ة القاضي وأعضاء الهیئات المخوّلة تسو�ة النزاعات االنتخابیة أن یتحل
والنزاهة، �حیث علیهم ان یتمّتعوا �مؤهالت علمیة وقانونیة تمّكنهم من الحكم �شكل موضوعي 
وفقًا ألحكام القانون، من دون أي تأثیر �مفاهیم وآراء مسبقة أو �ضغوطات إجتماعیة او میول 

دار�ة المختصة على سیاسیة أو غیرها. ومن هنا ضرورة تدر�ب أعضاء الهیئات القضائیة واإل
المسائل اإلنتخابیة وتقنیات القانون االنتخابي وتفاصیله. وسوف نتناول استقاللیة الهیئتین 
اللتان تواكبان أدق المراحل االنتخابیة، وهما هیئة اإلشراف على اإلنتخا�ات في مرحلة الحملة 

 . االنتخابیة والمجلس الدستوري في مرحلة إعالن النتائج
 ٤٤/٢٠١٧عّزز القانون رقم ، لیة النسبیة لهیئة االشراف على االنتخا�اتاالستقالأ. 

صالحیات هیئة االشراف على االنتخا�ات وجعلها تتسم �الد�مومة �عدما �انت مؤقتة في ظل 
یة �غا�ة مهامًا رقاب الهیئة تتولى. إال أنه، وألن ٢٥/٢٠١٧أحكام القانون االنتخابي السابق رقم 

یتها حساسة من االنتخا�ات هي الحملة االنتخابیة، لذا �قتضي تعز�ز استقالل األهمیة في مرحلة
لمالیة، وفصلها تمامًا عن وزارة الداخلیة والبلد�ات. �ما �قتضي تعز�ر استقاللیتها االدار�ة وا
منحها لضمانة حیادیتها ونزاهتها، مع إقرار مبدأ عدم جواز عزل اعضائها قبل انتهاء والیتهم، و 

لقضائیة، وهذا ما سوف �سمح بتخو�لها صالحیات قضائیة أوسع، �اعتبارها هیئة الصفة ا
كثر أمستقلة، تمكنها من تفعیل دورها الضا�ط لالنفاق االنتخابي ومراقبة وسائل االعالم �شكل 
نظیم فعالیة. هذا إذا لم نغاِل �القول �أنه �جب أن نتجه الى هیئة مستقلة تناط بها صالحیة ت

المتطور  نتخابیة �كاملها �معزل عن السلطة التنفیذ�ة �ما تنحو العدید من دول العالمالعملیة اال
 . وهذا ما یندرج ضمن الممارسات الفضلى المعمول بها دولیاً 

                                                           
من العهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة، �ما جاء في  ١٤من المادة  ١وفقًا لمدلول الفقرة . ١٧٢

 الصادر عن لجنة االمم المتحدة المعنیة �حقوق االنسان. ٣٢التعلیق 
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إن المجلس الدستوري، : المجلس الدستوري، مع ضرورة تعز�ز إمكاناته استقاللیةب. 
من الدستور، هیئة دستور�ة تختص "�البت في النزاعات والطعون الناشئة  ١٩وفق نص المادة 

عن االنتخا�ات الرئاسیة والنیابیة". وهو یتمتع �االستقاللیة التامة على ما نصت علیه القوانین 
ًا ال یتمتع �الصالحیات التي ترعاه، وال �مكن عزل أعضائه قبل انتهاء والیتهم. اال أنه عملی

الكافیة التي تمكنه من �سط رقابته على �افة مراحل العملیة االنتخابیة، اذ ینعقد اختصاصه 
الماد�ة والبشر�ة الكافیة التي تخوله  �اإلمكانیات�عد إعالن النتائج الرسمیة. �ما أنه ال یتمتع 

ة في حال �ثرت الطعون من ممارسة صالحیات التحقیق واالستقصاء �الشكل المناسب، خاص
االنتخابیة والتي علیه التحقیق بها و�تها �مهل معّینة ومن دون تأخیر. لذا �قتضي توسیع 
صالحیاِته أقّله عن طر�ق االشراف واالستشارة في المرحلة التمهید�ة، وتعز�ز امكانیاته البشر�ة 

ات في �ل مراحل العملیة والماد�ة.  �ما �قتضي تعز�ز تفاعله مع هیئة االشراف على االنتخا�
 .  االنتخابیة

إذن رأینا أن نظام العدالة االنتخابیة في لبنان یتحلى �العدید من المیزات التي تجعله 
یتماشى مع الممارسات الفضلى المعتمدة دولیًا. إال أنه ما تزال تعترضه �عض الثغرات والشوائب 

 .وما یزال یواجه �عض التحد�ات
 

 والتحد�ات التي تواجهالسلبیات . ٢
 نظام تسو�ة النزاعات االنتخابیة النیابیة في لبنان 

 
سوف نستعرض أبرز السلبیات المتأتیة عن نظام تسو�ة النزاعات النیابیة في لبنان، 
والتحد�ات التي تعترضها، وهي تتمحور برأینا حول ثالثة نقاط رئیسیة: عدم إمكانیة الطعن 

عدم ضبط االنفاق االنتخابي والتجاوزات االعالمیة واالعالنیة ببعض األعمال التحضیر�ة، 
 :�شكل �اف، وأخیرًا المغاالة �التحفظ من قبل المجلس الدستوري إزاء المخالفات المشكو منها

على الرغم من �ون إمكانیة  عدم امكانیة الطعن ببعض األعمال التحضیر�ة:. ١
ختلف مراحل العملیة اإلنتخابیة �ما استعرضناه االحتكام الى العدالة االنتخابیة متاحة في م

وقد  سا�قًا، اال أنه یبقى هناك فراغ قانوني لناحیة الطعن ببعض القرارات واألعمال التحضیر�ة.
عرضنا فیما سبق موقف �ل من مجلس شورى الدولة والمجلس الدستوري السلبي من تلك 

للنظر فیها بین اجتهاد المجلس الدستوري  االختصاصاالعمال، �حیث تضار�ت المواقف حول 
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ومجلس شورى الدولة. فمن ناحیة أولى، �علن مجلس شورى الدولة عدم اختصاصه للنظر في 
االعمال التمهید�ة غیر المنفصلة عن العملیة االنتخابیة، اال في حال وجود نص قانوني صر�ح 

لك على نظر�ة شمولیة او یولیه صالحیة النظر في عمل تمهیدي معّین. وقد ارتكز في ذ
التي تفّسر �اّن االعمال واالجراءات التمهید�ة  bloc de compétenceتوحید الصالحیات 

غیر المنفصلة عن العملیة االنتخابیة تشكل مع هذه االخیرة وحدة ال تتجزأ. فاعتبر نفسه 
عضاء النتخاب أ  �موجب هذه النظر�ة غیر مختص للنظر في مرسوم دعوة الهیئة الناخبة

، وفي قرار قبول الترشیح وفي طلبات اعالن فوز المرشح �التز�یة. ورمى �الكرة مجلس النواب
لناحیة االختصاص في ملعب المجلس الدستوري. إال أّن مجلس شورى الدولة عاد عن موقفه 

  ٢٠١٣في قرار حدیث له عام اعتبر ، �حیث دعوة الهیئة الناخبةالسلبي تجاه مرسوم 
اختصاصه للنظر في  إلعالنوقد ارتكز  أنه صالح للنظر �قانونیة هذا المرسوم.) (مراد/الدولة

�طالن المرسوم المطعون فیه، بوصفه المحكمة العاد�ة للقضا�ا اإلدار�ة، على اعتباره من 
األعمال المنفصلة عن األعمال االنتخابیة التي تخرج عن صالحیة المجلس الدستوري بوصفه 

 .  ١٧٣ابیةقاضي االنتخا�ات النی
فجاء موقُفه متحفظًا �عض الشيء حیال األعمال ّما لجهة المجلس الدستوري، أ

بر ان التمهید�ة للعملیة االنتخابیة، اذ اّنه أعلن بدوره مبدأ عدم اختصاصه للنظر فیها. فاعت
النظر في تلك االعمال �خرج مبدئیًا عن اختصاص القضاء الدستوري �قضاء انتخاب، إال 

 األخطاء والثغرات التي شابتها مقصودة بنتیجة أعمال تزو�ر او غّش من شأنها في حال �انت
ذه هالتأثیر في نزاهة االنتخاب. وفي هذه الحالة األخیرة فقط، قد ینظر المجلس الدستوري في 

النتائج  االعمال التمهید�ة و�دقق بها و�بت في مدى تأثیرها على العملیة االنتخابیة و�بني علیها
 ة �شرط ان یثبت المستدعي حصول الغش أو التزو�ر. و�النتیجة، و�النسبة الى مرسومالمناسب

ممكنا الطعن �ه أمام مجلس شورى الدولة، الذي  ٢٠١٣دعوة الهیئات الناخبة، أصبح منذ 
ینظر �ه �قاضي ا�طال، وفق االصول العاد�ة. وهذا ما یتماشى مع الممارسات الدولیة 

سن ان �خضع هذا الطعن لمهل موجزة �الطعن �قرارات هیئة الفضلى. إال انه �ان �ستح
 . االشراف

                                                           
 غیر منشور. -، مراد/الدولة ٧/٨/٢٠١٣ تار�خ ٧١٨قرار مجلس شورى الدولة رقم . ١٧٣
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أما �النسبة الى قرار قبول الترشیح، فال یوجد آلیة للطعن �ه، مما �شكل ثغرة في 
نظام تسو�ة النزاعات االنتخابیة في لبنان. إال أن المجلس الدستوري أعلن عن اختصاصه 

)، لدى نظره في par voie d'exceptionالدفع (للنظر في أهلیة الترشیح، وذلك عن طر�ق 
مراجعة الطعن في صحة انتخاب مرشح فائز والتي ترد الیه �عد اعالن النتائج .  �ما أن 
مجلس شورى الدولة اعلن عن اختصاصه للنظر في طلبات التعو�ض عن الضرر الالحق 

الى طلبات الفوز �التز�یة، �المرشح الخاسر والناتج عن قرار قبول الترشیح. �ما أنه و�النسبة 
فقد أعلن مجلس شورى الدولة عن عدم اختصاصه للنظر فیها، إذ اعتبر إن القرارات المتضمنة 

 Actesإعالن الفوز �التز�یة أو رفضه تشكل أعماًال متصلًة �العملیة اإلنتخابیة (
rattachablesیل تؤثر )، �ونها تتعلق بتكو�ن المجلس النیابي و�ترتب على صدورها مفاع

على نتیجة االنتخا�ات، �اعتبار أن إعالن الفوز �التز�یة یؤدي إلى عدم إجراء االنتخا�ات 
من قانون االنتخاب قد الغیت �القانون رقم  ٥٠�النسبة للمقعد النیابي المعني. علمًا أن المادة 

 .١٢/٤/٢٠١٣تار�خ  ٢٤٥
 

  عالنیة �شكل �اف:إلعالمیة واعدم ضبط االنفاق االنتخابي والتجاوزات اإل. ٢
لناحیة ضبط نفقات الحملة االنتخابیة،  عدم ضبط االنفاق االنتخابي �شكل �اٍف:أ. 

رأینا في القسم المتعلق بهیئة االشراف على االنتخا�ات �أن تلك الهیئة تواجه عقبات عدیدة 
الخصوص، فضًال یة نظرًا لغموض النص في هذا ببدءًا من تحدید تار�خ بدا�ة الحملة االنتخا

عن ان تحدید فترة وجیزة للحملة، وان �انت موحدة بین جمیع المرشحین، قد ال تفي �الغا�ة 
المبتغاة.  �ما أن عددًا من المرشحین لم یلتزموا �أحكام القانون في دورة االنتخا�ات النیابیة 

نیة التي تلي ، �حیث أن �عضهم لم �قدم البیان الحسابي ضمن مهلة الشهر القانو ٢٠٠٩لعام 
إجراء االنتخا�ات، فضًال عن ان �عضهم تمنعوا تمامًا عن تقد�مه. وهنا نشیر الى التعدیالت 

للحد من هذه التجاوزات، �حیث رتب نتائج قانونیة وعقابیة  ٤٤/٢٠١٧ التي أدخلها القانون رقم
فاعیلها. �ما على عدم االلتزام �القانون لهذه الجهة. ونأمل أن تنتج تلك التعدیالت �امل م

وقفت السر�ة المصرفیة عائقًا أمام الهیئة �شكل رئیسي، �حیث لم یتسَن للهیئة إال االطالع 
على "حساب الحملة االنتخابیة" العائد لكل من المرشحین دون الحسا�ات االخرى. وقد جرى 

�الذات في تقر�رها اإلنفاق اإلنتخابي، �أغلبیته، خارج إطار الرقا�ة الفعلیة للهیئة، �إقرار الهیئة 
. وأخیرًا، إن غیاب قانون ینظم مالیة األحزاب السیاسیة شّكل عائقًا ٢٠٠٩النهائي النتخا�ات 
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هامًا أمام الهیئة في ضبط المقدمات النقد�ة والعینیة المقدمة من تلك األحزاب والتكتالت 
 .رشحینمالسیاسیة التي تولت �لیًا او جزئیًا عملیة االنفاق عن ال

المجلس الدستوري الصعو�ات ذاتها التي تواجهها هیئة االشراف على  یواجه
االنتخا�ات لناحیة صعو�ة ضبط االنفاق االنتخابي. وهو یرتكز �شكل رئیسي على تقر�ر لجنة 
المدققین المرتبط �البیان الحسابي الشامل المقدم من المرشحین الى هیئة االشراف (وهو بیان 

لمرشح نفسه)، من دون أن یتیسر له إعادة النظر بها والتدقیق مقدم �األصل على مسؤولیة ا
فیه جدید في الحسا�ات والمستندات المرفقة �ه �سبب اإلستحلة الماد�ة. �ما یلقي ثقل اثبات 

�ان فارق األصوات  إذاالتجاوزات على مقدم الطعن وفقًا للقاعدة العامة في اإلثبات، خاصة 
كبیرًا. مع العلم أنه �صعب على الطاعن اثبات المخالفات المتعلقة �االنفاق خاصة وأنه، 
و�اعتراف هیئة االشراف �الذات، یتم االنفاق االنتخابي الفعلي من خارج "حساب دائرة رقا�ة 

الحملة الهیئة" . فضًال عن أنه �صعب على الهیئة ضبط اإلنفاق االنتخابي خالل فترة 
االنتخابیة نظرًا للثغرات العدیدة التي تتخلل قانون االنتخاب. فضًال عن أّن هناك عقبات تحول 
دون التوسع في التحقیق منها السر�ة المصرفیة وقانون االنتخاب نفسه في �عض من مواده. 

من  ٥٩، وجود المادة ٢٠٠٩وقد زاد من الفلتان المالي خالل الدورة االنتخابیة السا�قة عام 
والتي عطلت مفعول الحظر الوارد في الفقرة االولى منها (والتي تقابلها  ٢٥/٢٠٠٨القانون رقم 

)، �موجب فقرتها الثانیة التي اجازت التقد�مات ٤٤/٢٠١٧من القانون االنتخابي رقم  ٦٢المادة 
على والمساعدات إذا �انت مقدمة من مرشحین أو مؤسسات �ملكها أو یدیرها مرشحون درجوا 

تقد�مها �صورة اعتیاد�ة ومنتظمة منذ ما ال �قل عن ثالث سنوات قبل بدء فترة الحملة 
 . االنتخابیة

من صعو�ة ضبط االنفاق عدم رفع السر�ة المصرفیة عن �اقي حسا�ات المرشح زاد 
وهنا ال بد لنا  األحزاب.والحسا�ات العائدة الى أفراد عائلته، �ما وغیاب قانون ینظم مالیة 

نتفاء إضافة الى إمكانات المجلس الدستوري الماد�ة والبشر�ة إضًا من االشارة الى محدود�ة أ�
مكانیة ممارسة إدوره الرقابي خالل فترة الحملة االنتخابیة، التي سبق وأشرنا الیها، مما �حد من 

ددة آنفًا، ال أّنه، وعلى الرغم من جمیع الصعو�ات المعإرقابته التقنیة على االنفاق االنتخابي. 
قد �كون من المستحسن أحیانًا التشدد حیال مخالفات فادحة مما قد �ساهم في نزاهة االنتخا�ات 

إضفاء المصداقیة علیها، �ما وفي تخلیق العملیة االنتخابیة والى الحد من هذه التجاوزات �
 .مستقبالً 
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االعالن واالعالم أما �النسبة الى مراقبة ال جزئیًا: إعدم تقید وسائل االعالم ب. 

االنتخابیین، وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الهیئة في هذا الخصوص، فإن غالبیة وسائل 
االعالم لم تتقید �أحكام القانون و�قراراتها وتعامیمها اال جزئیا خالل دورة االنتخا�ات النیابیة 

 .بیة، حسبما ورد في تقر�ر هیئة االشراف على الحملة االنتخا٢٠٠٩لعام 
تعمدت معظم الوسائل اإلعالمیة إخفاء المعلومات والبیانات والجداول االحصائیة 
التي طلبت منها، والتي �جب أن تظهر فیها مجال االعالنات والدعا�ات االنتخابیة التي تم 

وزاد في صعو�ة االمر الفلتان  ومولتها.بثها او نشرها والجهات السیاسیة التي استفادت منها 
المتمثل �ممارسات وسائل االعالم الفضائیة وسائر وسائل االعالم غیر السیاسیة،  االعالمي

المناطقیة منها والمذهبیة ومشار�تها �النشاط االنتخابي غیر المشروع من دون ان �كون للهیئة 
القدرة على الحد من هذه النشاطات او منعها.  �ما أن محكمة المطبوعات لم تردع المخالفات 

الیها �شكل �اف واكتفت �فرض غرامات مالیة �حدها األدنى على وسائل االعالم  التي احیلت
المخالفة. وأخیرًا، ان موقف المجلس الدستوري المتسامح حیال هذه التجاوزات �ان أ�ضًا محل 

، الذي خصص فصوًال لضبط التجاوزات ٢٠٠٨انتقاد �ونه لم یتماش مع نیة مشترع عام 
االنتخابیة، ومنها التجاوزات االعالمیة. علمًا أّن القانون اإلنتخابي  الجار�ة خالل فترة الحملة

 .أ�قى على أحكام القانون السابق وطّورها في �عض المحالت ٤٤/٢٠١٧الجدید رقم 
 

�مارس : الدستوري المتحفظ إزاء المخالفات المشكو منها موقف المجلس. ٣
المجلس الدستوري رقابَته، �صفته قضاء انتخابي، �حذر ودرا�ة خشیة من أن �مّس القرار 

الناخبین عندما ینظر في الطعون االنتخابیة. وقد رأینا فیما سبق ان المجلس  �إرادةالدستوري 
جردة، یتبع في اجتهاداته نهجًا واقعیًا متحفظًا، �حیث ینظر الى المخالفات المشكو منها �عین م

و�ـ"دقة متناهیة وحذر شدید" �ما ورد عنه حرفیًا لدى �حثه في مسائل متعلقة �الرشوة. وهذا 
مرده الى ان القاضي االنتخابي �قّیم االفعال المشكو منها والمخالفات المدلى بها و�كّیفها قیاسًا 

خالل الظروف على جسامتها وخطورتها وعلى مدى تأثیرها في ارادة الناخبین، و�نظر الیها من 
 . التي واكبت �ل انتخاب �انفراد

فیعتمد معاییرًا عملیة و�راغماتیة لالنتهاء الى ا�طال نیا�ة ما او على العكس، الى 
رّد مراجعة الطعن. و�عتمد على فارق االصوات �معیار حاسم �حیث �قرر عدم التوسع في 
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للمخالفات واالفعال المشكو  التحقیق في حال وجود فارق �بیر في االصوات. و�شترط ان �كون 
منها تأثیرًا حاسمًا على نتائج االنتخا�ات، أو أن تكون على درجة من الخطورة واالتساع 

الناخبین. علمًا ان هذا التحفظ الشدید حیال طلب إ�طال  إلرادةوالجسامة �حیث تشكل تشو�ها 
تمكن المجلس الدستوري عدیدة. �ما أن عدم  انتقاداتالنیا�ات المطعون في صحتها �ان محّل 

للبت �مراجعة الطعن في قانون تمدید المجلس النیابي وّلد  ٢٠١٣من االلتئام المجلس عام 
شعورًا لدى العامة بتأثیر السیاسیین على عمل المجلس، أو أقله على البعض من إعضائه 

مرجع المقاطعین، وهذا االنطباع �جب أن �محى من ذهن العامة �حیث �جب أن یبقى هذا ال
الحیاة  إل�قاعالدستوري �عیدًا عن تأثیر السیاسیین وخارج إطار التشكیك �ضامن وضا�ط 

اآلیل الى إ�طال القانون الضر�بي  ٥/٢٠١٧العامة. وقد برهن المجلس في قراره األخیر رقم 
 ١٧٤على أنه قادر على لعب هذا الدور المحوري. ٤٥/٢٠١٧رقم 

ل �لو�ة ارادة الناخب �جب ان تبقى دائمًا فوق وهنا تطرح االسئلة التالیة: هل ان او 
اعتبار؟ والى اي مدى �جب ان �طغى اعتبار فارق االصوات والتأثیر الحاسم على النتیجة 

 في سلم االولو�ات على ما عداه من اعتبارات؟ والیس لخلقیات العملیة متفوًقااالنتخابیة 
بارًا عتا  (moralization de la vie politique) اهتها، وتخلیق الحیاة السیاسیةاالنتخابیة ونز 

باشر وازنًا في العملیة االنتخابیة �ضاهي االرادة الشعبیة التي قد تتأثر �شكل مباشر وغیر م
 �مجمل الخرقات؟ 

سنة الممارسات الح �اإلجمالختامًا، نرى أن نظام العدالة االنتخابیة في لبنان یراعي 
ه یتخلله عدالة االنتخابیة، والضمانات االجرائیة االخرى. اال انالى ال االحتكاملناحیة إمكانیة 

�عض الثغرات والنواقص التي �جب معالجتها، خاصة لجهة ضبط فوضى المال التي تسود 
نظام االنتخا�ات النیابیة، وضبط االعالم واالعالن االنتخابیین �شكل أفعل. لذا �جب تنقیة ال

راف الشوائب التي بیناها، �ما وتوسیع صالحیات هیئة االشاالنتخابي وهیئات الرقا�ة من �افة 
ك على االنتخا�ات وتعز�ز استقاللیتها على �افة االصعدة وتفعیل دور المجلس الدستوري، وذل

 بهدف تحقیق عدالة انتخابیة تحظى بثقة المواطنین وترعى انبثاق سلطة تشر�عیة وفق معاییر
 .د�مقراطیة أكثر شفافیة ونزاهة

  

                                                           
 ٢٢/٩/٢٠١٧تار�خ  ٥/٢٠١٧قرار المجلس الدستوري رقم   ١٧٤
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 الفصل السادس
 �عض المقترحات

 
على الرغم من أن القانون االنتخابي الجدید رقم  :هیئة االشراف على االنتخا�ات. ١

من �اب التقدم لجهة ز�ادة الضمانات  اعتبارهاقد لحظ �عض التعدیالت التي �مكن  ٤٤/٢٠١٧
المعطاة لهیئة االشراف على االنتخا�ات وتعز�ز دورها وتوسیع دائرة اختصاصها، اال أن هذه 

تعز�ز استقاللیة االستقاللیة التامة المرجوة للهیئة. لذا، �قتضي  إلضفاءالتعدیالت ال تكفي 
، �ونها تتولى مهاما رقابیة �غا�ة األهمیة في والبلد�اتالهیئة وفصلها تمامًا عن وزارة الداخلیة 

مرحلة حساسة من االنتخا�ات هي مرحلة الحملة االنتخابیة. �ما وتعز�ر استقاللیتها اإلدار�ة 
والمالیة، مع نقل الصالحیات المعطاة للوز�ر الى رئیس الهیئة فیما �ختص �مالیة الهیئة، 

جواز عزل أعضائها قبل انتهاء والیتهم. �ما  لضمانة حیادیتها ونزاهتها، مع إقرار مبدأ عدم
قضائیة �قرار  لها طا�عأنه �قتضي منحها الصفة القضائیة التي تخولها من إصدار قرارات 

النظر في صحة البیان الحسابي الشامل، والتي دخل ضمن إطار صالحیاتها �موجب القانون 
استقاللیتها وأصول  ، مع ما �ستتبع ذلك من ضمانات لجهة٤٤/٢٠١٧رقم  االنتخابي

المحاكمات المتبعة لدیها.  وهذا ما یندرج ضمن الممارسات الفضلى المعمول بها دولیًا.  وهذا 
دورها الضا�ط لإلنفاق االنتخابي ومراقبة وسائل اإلعالم �شكل أكثر  �سمح بتفعیلما سوف 

 . فعالیة
تشمل مهامها �ما �قتضي توسیع صالحیات هیئة االشراف على االنتخا�ات �حیث  -

 .  االنتخابیةالرقا�ة على مالیة األحزاب أقله في مرحلة الحملة 
تحدید فترة الحملة االنتخابیة �شكل واضح وموحد بین جمیع المرشحین، مع  -

احتساب االنفاق االنتخابي على فترة أطول (او اقله تحدید فترة شبهة تسبق انطالق الحملة 
 مراقبة انفاق المرشح في تلك الفترة). االنتخابیة واعطاء الهیئة صالحیة

فیما �ختص �التقد�مات  ٤٤/٢٠١٧من القانون رقم  ٦٢) من المادة ٢تعدیل الفقرة ( -
من قانون العقو�ات،  ٣٣١والمساعدات المستثناة من المحظورات، والتي تعطل مفعول المادة 

�قصد إفساد نتیجة االنتخاب  والتي تنص على معاقبة من حاول التأثیر في اقتراع أحد اللبنانیین
العام �العروض أو العطا�ا أو الوعود، �الحبس من شهر إلى سنة و�الغرامة من مئة ألف لیرة 

 إلى ملیون لیرة.
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توسیع مراقبة الهیئة على المرشحین وعدم اقتصارها على وسائل االعالم فیما  -
المتعلق  ٤٤/٢٠١٧رقم �ختص �المخالفات المرتكبة تحت �اب الفصل السادس من القانون 

منه اعطت الهیئة صالحیة محددة �مكن  81اذ أن المادة ، �االعالم واالعالن االنتخابیین
 ممارستها ضد وسائل االعالم فقط في حال مخالفتها ألحكام هذا الفصل.

�قتضي تعز�ر إمكانیاته البشر�ة والماد�ة من : �النسبة الى المجلس الدستوري . ٢
أجل قیامه بدوره أو أقله اعطاءه الحق �استنا�ة �عض المراجع القضائیة او األمنیة من رجال 

�عض التحقیقات التقنیة تحت اشراف من ینتد�ه من  إلجراءضا�طة عدلیة وخبراء محاسبة 
ال التمهید�ة لإلنتخا�ات، وأعمال اعضائه. على ان یتم تزو�ده �مراقبین �شرفون على االعم

االشراف على الحملة االنتخابیة، وعلى عملیة االقتراع والفرز یوم االنتخاب، لمواكبة �افة 
. �ما �قتضي تزو�د المجلس observationمراحل العملیة اإلنتخابیة، ولو على سبیل المراقبة 

قین �خضعون لسلطة المقرر �مستشار�ن قانونیین �عاونونه في األ�حاث القانونیة، و�محق
 .و�ؤازرونه في مهامه التحقیقیة

 توسیع دائرة الطعن �االنتخا�ات النیابیة الى جمیع المنتخبین في الدائرة عینها. .٣
تعز�ز شفافیة االنفاق االنتخابي من خالل رفع السر�ة المصرفیة عن المرشحین . ٤

حزاب، و�لزام المرشحین واالحزاب بتقد�م وأفراد عائلتهم، و�قرار قانون �عني تنظیم مالیة اال
الى البیان النهائي،  �اإلضافةبیانات وحسا�ات متعلقة �االنفاق االنتخابي في �ل مراحل الحملة، 

وجعل تلك البیانات متاحة للمرشحین المنافسین وللعامة، من أجل تعز�ز عملیة االنفاق 
 .وضبطها �شكل فعال

ة المراقبة لالنتخا�ات، مع إعطائها الحق بتدو�ن توسیع صالحیات الهیئات المدنی. ٥
المالحظات والمخالفات على محاضر أقالم االقتراع ولجان القید، �ما إضفاء قیمة ثبوتیة على 

 .تقار�رها
سد الثغرات لناحیة مراجعة القضاء في مسائل النظر في االعمال التمهید�ة . ٦

الهیئات الناخبة، االعتراض على قرار قبول لالنتخا�ات، �النظر في قانونیة مرسوم دعوة 
الترشیح، والبت في طلبات الفوز �التز�یة، مع تحدید اصول خاصة تؤمن مجانیة المراجعة، 
ومهال قصیرة للتقدم �المراجعة والبت بها. �ما و�عفاء مراجعة الطعن �قرار رفض تسجیل 

 ٤٤/٢٠١٧غفل القانون رقم الالئحة االنتخابیة من الرسوم ومن وجوب تو�یل محام، وقد أ 
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تحدید ذلك اإلعفاء عكس ما هي الحال �النسبة الى مراجعة الطعن في قرارات قبول الترشیح 
 .الفرد�ة

إشراك األحزاب والتكتالت السیاسیة �النزاعات اإلنتخابیة �طرف معني �العملیة . ٧
تجة عن المخالفات االنتخابیة، من خالل إعطائهم الحق �التقاضي وتحمیلهم المسؤولیة النا

المرتكبة من قبلها او من قبل أعضائها. �ما واقرار قانون لتنظیم مالیة األحزاب مما �ساهم 
�ضبط عملیة االنفاق االنتخابي �شكل سلیم. وقد جاء على ذ�ر األحزاب �شكل عرضي مرة 

 منه حیث حظر األعالم الحز�یة في محیط مر�ز قلم االقتراع یوم ٨٤واحدة في المادة 
 ٧تار�خ  -�عثة مراقبة االنتخا�ات –و�ي ن التقر�ر النهائي لإلتحاد االور . علمًا �ااالنتخاب
. �ما ندعو ١٧٥�جعل من الحزب العامل والفاعل األهم خالل الحملة االنتخابیة ٢٠٠٩حز�ران 

الى تحمیل �افة أعضاء الالئحة االنتخابیة مسؤولیة عن المخالفات الواردة �حق مرشح منافس، 
 . نظام النسبیة الذي �عتمد الالئحة أساسًا له ٤٤/٢٠١٧صة �عد أن أقر القانون رقم خا

تاحة اطالع المرشحین على حسا�ات المرشحین إتعز�ز الشفافیة من خالل . ٨
المنافسین، وامكانیة المرشحین الوصول الى المعلومات وتزو�دهم �محاضر أقالم االقتراع 

 .١٧٦نفقتهم الخاصة ولجان القید في مهلة وجیزة، على
ة تحدید مهلة معینة لنشر تقر�ر هیئة االشراف على االنتخا�ات النهائي في الجر�د. ٩

طعن الرسمیة، ال بل �ان من المستحسن ان تلزم الهیئة بنشر تقر�رها في مهلة مماثلة لمهلة ال
نیة لكي ال تبقى هذه المهلة مفتوحة بهذا الخصوص، وذلك لكي یتاح لمقدمي الطعون امكا

 .الستناد الیه عند تقد�م الطعون االطالع على أعمال الهیئة وتقر�رها وا
من المستحسن أن یوجب القانون إحالة قرار مجلس شورى الدولة �شأن استئناف . ١٠

یجته قرار هیئة االشراف المتعلق �البیان الحسابي الشامل، الى المجلس الدستوري، �ي �أخذ بنت
 .انتخاب المرشح الفائر المعني أ�ضًا في حال الطعن في صحة

تضمین مهام هیئة االشراف على االنتخا�ات، أو المجلس الدستوري، صالحیة . ١١
إعداد مدونة قواعد سلوك یتقید بها طوعیًا مختلف أطراف العملیة االنتخابیة، و�خاصة األحزاب 

                                                           
، ص.  VII ، الجزء٢٠٠٩حز�ران  ٧�عثة مراقبة االنتخا�ات، تار�خ  –التقر�ر النهائي لالتحاد األورو�ي   ١٧٥
٣٤-٣٣-٢٣-٢٠. 
. علمًا �ان قانون الحق �الوصول الى المعلومات ال �في بهذه الغا�ة، �سبب عدم تضمنه أحكام خاصة ١٧٦

 تحدد مهل وجیزة لتزو�د المرشح بتلك المعلومات والمحاضر. االنتخابیة�العملیة 



 میراي نجم شكرهللا      ١٥٢

 
 

النزاعات تعزز الحوار السیاسیة والمرشحین، وغیرهم من المتنافسین، مع آلیة خاصة لتسو�ة 
 . والوساطة بین االطراف المتنازعة

منع الوزراء المرشحین الى االنتخا�ات النیابیة طیلة مدة الحملة االنتخابیة من . ١٢
ممارسة عملهم الوزاري وحصر مهامهم الوزار�ة �حضور جلسات مجلس الوزراء وتصر�ف 

 .لااالعم
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 الباب الثاني
 النزاعات االنتخابیة

 خالل المرحلة التحضیر�ة
 وفي یوم االقتراع





۱٥۷ 
  

١ 
 دور مجلس شورى الدولة

 في المرحلة التحضیرّ�ة لالنتخا�ات النیابّیة
 القاضي الد�تور غالب غانم   

 الرئیس األّول لمحكمة التمییز شرفاً 
 رئیس مجلس شورى الدولة سا�قاً  
 
 
 

العملي من خالل ضبطها ألبرز تنحو هذه المداخلة منحى �غلب علیه الطا�ع . ١
 المواقف االجتهاد�ة الصادرة عن مجلس شورى الدولة في هذا المیدان.

من الالفت أّن اجتهاد مجلس شورى الدولة اللبناني المتعّلق �المرحلة التحضیرّ�ة . ٢
لالنتخا�ات النیابّیة هو موسمي أو دوري، وذلك طبیعي ألّن المسائل الواجب فصلها تنبع من 

أو ینبغي أن –ت خاصة ُتطرح �مناسبة اجراء االنتخا�ات النیابیة التي تحصل في العادة حاال
�ّل أر�ع سنوات، أو تلك التي تحصل استثنائیًا في مواعید متفّرقة �عد شغور مر�ز  -تحصل

 أو أكثر من مراكز عضو�ة مجلس النّواب.
الدولة في هذا على سبیل التذ�یر فقط، ُنشیر إلى أّن اختصاص مجلس شورى . ٣

المجال نا�ع من �ونه قاضیًا إدار�ًا ال قاضیًا انتخابیًا �ما هي حاله في انتخا�ات المجالس 
من  ٦٣البلد�ة �فعل النّص الخاص الذي أواله هذه الصالحّیة األخیرة، حیث جاء في المادة 

 نظام مجلس شورى الدولة:
لوضع القانوني الراهن) في النزاعات المتعّلقة "تنظر المحاكم اإلدارّ�ة (أي مجلس شورى الدولة في ا

 �قانونیة انتخا�ات المجالس اإلدار�ة �المجالس البلد�ة والهیئات االختیار�ة وسواها".

–إّن اختصاص مجلس شورى الدولة في المرحلة التحضیرّ�ة لالنتخا�ات النیابیة . ٤
 jugeلس قاضیًا إدار�ًا مستمّد إّما من �ون المج -حیث �كون هذا االختصاص معقودًا له

administratif   ما سبق البیان، و�ّما من أّي نّص خاص ذي عالقة �الموضوع، على غرار�



 غالب غانم      ١٥٨

 
 

(انتخا�ات أعضاء مجلس  ٨/١٠/٢٠٠٨تار�خ  ٢٥من القانون رقم  ٤٩ما جاء في المادة 
الترشیح،  النّواب) التي تنّظم مسألة الترشیح �ما یتخّللها من تصر�ح صاحب العالقة برغبته في

یلي ذلك إعطاؤه إ�صاًال موقتًا من قبل وزارة الداخلیة، إلى إعطائه إ�صاًال نهائیًا أو شرحًا 
لألسباب في حال رفض الترشیح، فإلى اعتبار الترشیح مقبوًال �عد مرور خمسة أ�ام من إیداعه 

 من المادة، حیث جاء: ٦دونما قرار من الوزارة... وصوًال إلى البند 
 

ضت الوزارة قبول تصر�ح الترشیح للمرشح الحق ضمن مهلة خمسة أ�ام من تار�خ تبلغه قرار "إذا رف
الرفض الصر�ح، ان یراجع مجلس شورى الدولة �استدعاء �سیط غیر خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس ان 

ئیًا ال �قبل أي �فصل �اعتراضه في غرفة المذاكرة خالل ثالثة أ�ام من وروده. و�كون قراره في هذا الحالة نها
 طر�ق من طرقه المراجعة."

 
١ 

 موقف مجلس شورى الدولة: المبنى القانوني و�عض القرارات
 
 المبنى القانوني-أ

مجلس شورى الدولة في قراراته ذات العالقة �الموضوع المعالج من وجوب ینطلق . ٥
استنادًا إلى المادة  خلّو العمل اإلداري من العیوب و�ّال صار إ�طاله �سبب تجاوز حّد السلطة

 من نظام المجلس التي نّصت على اآلتي: ١٠٨
 

"على مجلس شورى الدولة أن یبطل األعمال اإلدار�ة المشو�ة �عیب من العیوب المذ�ورة    
 أدناه:

 حة.لإذا �انت صادرة عن سلطة غیر صا. ١
 واألنظمة.إذا اتخذت خالفًا للمعامالت الجوهر�ة المنصوص عنها في القوانین . ٢
 إذا اتخذت خالفًا للقانون أو األنظمة أو خالفًا للقضّیة المحكمة. .٣
 إذا اتخذت لغا�ة غیر الغا�ة التي من أجلها خّول القانون السلطة المختّصة حّق اتخاذها.". ٤

في غالب الحاالت ُتبنى المراجعات الرامیة إلى إ�طال األعمال اإلدار�ة المتعّلقة 
 نتخا�ات النیابیة على البندین والثالث والرا�ع من بنود هذه المادة.�مرحلة ما قبل اال
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فضًال عن هذا النص العام، �ستطیع مجلس شورى الدولة بناء قراراته على ما استقّر 
 في اجتهاده الراسخ، أو على أّي نّص خاص ذي عالقة.

 
 �عض قرارات المجلس الصادرة في المسألة المطروحة-ب  

هذه المداخلة العجلى أّننا نقوم �مسح شامل لقرارات المجلس الصادرة ال نّدعي في . ٦
في الموضوع، ألّن ما اخترناه لیس غیر نماذج داّلة على موقفه خصوصًا في المرحلة المتأّخرة 

 وصاعدًا). ٢٠٠٢(العام 
رّد مجلس شورى الدولة الطعن المقّدم من أحد  من هذه القرارات، ما خالصُتُه:. ٧
غیر مرّشح لالنتخا�ات عن المقعد ذاته) ضّد ترشیح سیدة عن المقعد األورثوذ�سي األشخاص (

 في المتن الشمالي لعدم الصفة، معّلًال ذلك �اآلتي:
 

مستقّر على اعتبار أّن االعتراض على الترشیح یتّم في حال الرفض  ةإّن اجتهاد مجلس شورى الدول"
على قبوله ومن قبل مقّدمه، أّما قبول الترشیح فال �عتبر �حّد ذاته قابًال للطعن من قبل الغیر �شكل مستقّل عن 

، ٢٠٠٥ر ، العدد السا�ع عشمجّلة القضاء اإلداري ، ٢٩/٥/٢٠٠٢تار�خ  ٥٣٥القرار رقم ( عملیة االنتخاب..."
 ).٨٥٢المجّلد الثاني، ص 

 
من  ٦هذا الموقف عن اجتهاد المجلس المستقّر وحسب، بل هو �طّبق البند ال �عّبر 

من قانون االنتخاب (السابق) تطبیقًا صحیحًا �حول دون الخروج عن إرادة المشترع  ٤٩المادة 
ض فیها إعطاء المرّشح الذي شاء أن ُتحصر المراجعة المتعّلقة �الترشیح �الحالة التي ُیرف

تصر�حًا نهائیًا �قبول ترشیحه، مّما �جعل القرار مّتسمًا �صفة الضرر الواقع علیه، وهي صفة 
 من نظام المجلس). ١٠٥الزمة لقبول الطعن �القرارات اإلدار�ة (المادة 

 
أ�طل مجلس شورى الدولة قرارًا قضى �إلغاء  ومن هذه القرارات، ما خالصته:. ٧
زحلة، -ح أحد األشخاص عن مقعد مخصص للطائفة السّنیة في دائرة البقاع الثانیةقبول ترشی

علمًا �أّن هذا المرّشح �ان قد حصل على التصر�ح قبل إ�طاله ولكّنه ألغي �عدما تبّین أّنه 
 ٢٨/٤/٢٠٠٥تار�خ  ٦٧٦رئیس بلد�ة لم �ستقل قبل مرور سنتین. ُ�شار هنا إلى أّن القانون رقم 

نائیة تتعّلق �قانون االنتخاب) نّص على تقصیر مدة استقالة الموظفین قبل بدء (أحكام استث
 تار�خ البدء �االنتخا�ات الى خمسة عشر یومًا فقط.



 غالب غانم      ١٦٠

 
 

�قتضي أن ُتفّسر  الموظفینرأى المجلس، �خالف اإلدارة التي أ�طل قرارها، أّن عبارة 
دون األخذ �مدلولها الشكلي ب) terme générique�مفهومها العام والشامل �تعبیر نوعي (

 مجّلة، ٦/٦/٢٠٠٥تار�خ  ٥٣٠(مجلس شورى الدولة، القرار رقم  المبّین في قانون الموظفین
 ).٩٩٧المجّلد الثاني، ص، ٢١/٢٠٠٩، العدد القضاء اإلداري 

قرار المجلس هذا نموذجًا من نماذج القرارات ذات األفق المتحّرر من ضیق �شّكل 
 توّصًال إلى فهم القاعدة القانونیة �شمولها وغایتها األصلیة.النصوص وضیق النفوس 

وفي خّط النظرة ذاتها، والنزوع إلى االنعتاق من وطأة الشكل إذا �انت غیر . ٩
تّم إ�طال القرار الّصادر عن  مجد�ة، أصدر المجلس قرارًا �مكن تلخیصه على الشكل الالحق:

، ٣/٦/٢٠٠٥ارة الداخلیة والبلدّ�ات بتار�خ مدیر عام الشؤون السیاسیة والالجئین في وز 
النیابیة عن المقعد المخّصص للطائفة  لالنتخا�اتالمتضّمن رفض ترشیح إحدى السّیدات 

العلوّ�ة في دائرة الشمال الثانیة لعدم تحدید المذهب في المستندات المبرزة مع طلب الترّشح 
 �كلمة "مسلم" دون ذ�ر المذهب. ولالكتفاء

لس أّنه �كفي التثّبت من انتسابها إلى الّطائفة التي تترّشح عنها، �أي جماعتبر ال
 وسیلة (إفادة مقّرر لجنة القید...)

، ٢٠٠٩ ٢١، العدد مجّلة القضاء اإلداري ، ٧/٦/٢٠٠٥تار�خ  ٥٣١(القرار رقم 
 ).١٠٠١المجّلد الثاني، ص 

ع االختصاص من القرارات الفاصلة في موضوع تخّللته مناقشات تناولت تناز . ١٠
اعتبر مجلس  ما بین مجلس شورى الدولة والمجلس الدستوري، قرار نلّخصه على الوجه اآلتي:

شورى الدولة أّنه مختّص للنظر في طلب نائب أ�طلت نیابته أمام المجلس الدستوري، وهو 
یرمي فیه إلى إلزام الدولة بتعو�ضه عن األضرار التي سّببتها له �قبولها ترّشح شخص آخر 
خالفًا للقانون مّما أّدى إلى وضع المجلس الدستوري یده على الطعن �العملیة االنتخابیة المقّدم 

 من ذلك الشخص، وتبعًا لذلك إلى إ�طال نیابته.
كانت الدولة قد رّدت على الطعن مدلیًة �أّن موضوع الطلب هو من اختصاص 

لنیابي. خالفًا لما أدلت �ه المجلس الدستوري لكونه ناشئًا عن انتخاب عضو في المجلس ا
الدولة، رأى المجلس أّن اختصاص المجلس الدستوري محصور �ما ُحّدد له، وأّن الدعاوى التي 
قد یرفعها من ُأ�طلت نیابته خارج إطار اختصاص المجلس الدستوري تكون من صالحّیة 

یة االنتخابیة مجلس شورى الدولة و�ن �انت مرتكزة إلى أسباب مستمّدة أو منبثقة من العمل
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التي طعن بنتیجتها، �مثل إعطاء الوصل �الترشیح لمن نافس الشخص الذي أ�طلت نیابته.  
  هذا وقد رّد المجلس المراجعة في األساس ألسباب ال جدوى من ذ�رها في هذا المقام.

 ، المجّلد الثاني،٢٠٠٩ ،مجّلة االجتهاد اإلداري ، ١٣/٦/٢٠٠٥تار�خ  ٥٤٩(القرار رقم 
 ).١٠٣٣ ص

إّن ما انتهى الیه مجلس شورى الدولة هو في محّله القانوني الصحیح إذ ال مجال 
 إلیالء المجلس الدستوري صالحیات غیر محّددة حصراً في قانون إنشائه وفي نظامه الداخلي.

 
٢ 

 بین مجلس شورى الدولة والمجلس الدستوري 
 

، و�مناسبة الدعوة إلى انتخا�ات فرعیة لملء مر�ز نیابي ٢٠٠٧ في صیف. ١١
شاغر في دائرة المتن الشمالي، عرضت على مجلس شورى الدولة ثالث مراجعات تّم الطعن 

بتار�خ  الجر�دة الرسمیةالمنشور في  ٣/٧/٢٠٠٧تار�خ  ٤٩٣عبرها �المرسوم رقم 
 (الدعوة إلى االنتخا�ات) وانتهت إلى طلب إ�طال هذا المرسوم. ٣/٧/٢٠٠٧

أحیلت المراجعات إلى مجلس القضا�ا، أعلى هیئة في القضاء اإلداري، فأصدر تباعًا 
 ٧٠٨والقرار رقم  ٢٦/٧/٢٠٠٧تار�خ  ٧٠٢والقرار رقم  ١٨/٧/٢٠٠٧تار�خ  ٧٠١القرار رقم 

جعة الثانیة لعدم الصفة والمراجعتین األولى والثانیة لعدم ، ورّد المرا١/٨/٢٠٠٧تار�خ 
 الصالحیة.

�ان مجلس القضا�ا آنذاك (وهو أصًال �ضّم ثمانیة قضاة) مؤّلفًا من القضاة: . 12
رئیسًا، ورئیسي غرفة هما القاضیان اندره صادر وألبرت -غالب غانم رئیس مجلس شورى الدولة
 خلیل أبو رجیلي و�وسف نصر وفاطمة الصا�غ عو�دات. سرحان، وثالثة مستشار�ن هم القضاة

صدر القرار الثاني (عدم الصفة) �اإلجماع، والقراران األّول والثالث (عدم الصالحیة) 
 �األكثر�ة، مع مخالفة للقاضي ألبرت سرحان.

، الذي رّد ١/٨/٢٠٠٧إّن المالحظات الالحقة تنطلق من القرار الصادر بتار�خ 
 صالحیة.المراجعة لعدم ال

عاد المجلس، في سیاق التعلیل، إلى األوضاع المماثلة في فرنسا فتبّین له أّنها . ١٣
 �شأن تنازع الصالحیة ما بین مجلس شورى الدولة والمجلس الدستوري، مّرت �مراحل أر�ع:



 غالب غانم      ١٦٢

 
 

(التي تشمل الجمهور�تین الثالثة والرا�عة) �ان مجلس الدولة  األولىفي المرحلة 
Conseil d’Etat  یرى نفسه غیر صالح استناداً إلى مبدأ فصل السلطات ألّن صالحیة تقدیر

تعود إلى مجلس  -ومن بینها مرسوم دعوة الناخبین–مشروعّیة انتخاب أعضاء مجلس النّواب 
 النّواب ذاته.

الذي أنشأ المجلس  ١٩٥٨َتوافق ظهورها مع صدور دستور  ثانیةفي مرحلة 
المراجعات المتعّلقة �األعمال التمهید�ة لالنتخاب معتبرًا أّن  الدستوري �ان مجلس الدولة یردّ 
تشّكل عمًال غیر  -ومن بینها مرسوم دعوة الهیئات الناخبة–األعمال التمهیدّ�ة على العموم 

منفصل. و�ان المجلس الدستوري، في هذه المرحلة، ینظر في األعمال التمهید�ة �عد إجراء 
 �عض الحاالت �عدها. االنتخا�ات عن طر�ق الدفع، وفي

رجع مجلس الدولة عن موقفه السابق وصار  ١٩٩٣بدأت مع العام  ثالثةفي مرحلة 
�عتبر القرارات التمهید�ة السا�قة لالنتخاب أعماًال منفصلة عن العملیة االنتخابیة، ما �جیز 

 النظر فیها من قبل مجلس الدولة.
في إطار توضیح –توافق المجلسان  ٢٠٠٠التي تجّلت منذ  الرا�عةفي المرحلة 

على أّن هناك �عض األعمال التمهیدّ�ة الخارجة عن الصالحیة االستثنائیة  -صالحیاتهما
للمجلس الدستوري والداخلة ضمن صالحیة مجلس الدولة، ومن ذلك األعمال ذات الطا�ع 

االنتخا�ات الفرعیة ومن محّطاتها مرسوم الدائم، واألعمال الفرعیة أو ذات الطا�ع الثانوي، و 
دعوة الناخبین (حول القرارات االجتهاد�ة والمراجع المؤّ�دة لما نذهب إلیه في هذا الصدد: 

 یراجع قرار مجلس شورى الدولة الذي انطلقنا منه).
�ستدل من هذا التسلسل في المواقف، وأحیانًا التضارب، أّنه ال محّل لمعالجة . ١٤

 �الجّد�ة والعمق الالزمین، وال محّل تالیًا لتقر�ر صالحیة مجلس شورى الدولة في المسألة إّال 
الموضوع المطروح ال لشيء إّال ألّنه ُطرح یوم �ان المجلس الدستوري في وضع ال �مّكنه من 

 االنعقاد.
أبرز الحجج التي استند إلیها مجلس شورى الدولة اللبناني للتوّصل إلى رّد . ١٥

من الدستور اللبناني  ١٩من الدستور الفرنسي و  ٥٩توافق المادتین  لعدم الصالحیة:المراجعة 
 حول إیالء المجلس الدستوري صالحیة البت �قضا�ا التنازع االنتخابي.

العبرة هي لطبیعة العمل المشكو منه من زاو�ة اّتصاله �العملیة االنتخابیة أو انفصاله 
 عنها.
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المستقّر اآلیل إلى أّن األعمال المعتبرة �مثا�ة مقّدمات موقف مجلس شورى الدولة 
 ال تؤّلف أعماًال منفصلة. -�دعوة الهیئات الناخبة –للعملیة االنتخابیة 

ال محّل للكالم على فراغ قانوني أو على امتناع عن إحقاق الحق عندما �كون مرجع 
 آخر صالحًا للنظر في الطعن المقّدم.
م ال تقّل أهمیة وخطرًا عن مبدأي الفراغ واالمتناع الخشیة من تعارض األحكا

 المذ�ور�ن آنفًا.
إذا �ان المرجع الصالح (المجلس الدستوري) في وضع ال �مّكنه من االلتئام لممارسة 

 صالحّیته فذلك ال یبّرر انتقال الصالحیة إلى مرجع آخر.
ز إیالء الصالحیة العملیة االنتخابیة �مجملها هي عملّیة سیاسّیة، وفي ذلك ما �عزّ 

 للمجلس الدستوري.
ال نرى ضیرًا في وجود مخالفة لقرار األكثر�ة، ألّن ما انطوت علیه المخالفة . ١٦

 من حجج �عكس العافیة في عمل مجلس شورى الدولة، و�كّرس حرّ�ة إبداء الرأي.
خرج مجلس شورى الدولة عن رأ�ه السابق المستقّر طوال  ٢٠١٣في العام . ١٧

وذلك �قرار صادر عن غرفة من غرفه حیث رأى نفسه صالحاً للبت �المسألة المعروضة عقود، 
 التي انتقل إلى بّتها مباشرة دون البحث في صالحّیته �التفصیل.

و�بقى أّن ما نقبله، وما نشّجع علیه في هذا الصدد، هو �ّل موقف علمي ُ�غني . ١٨
شر�طة أن �كون �عیدًا من هوى النفس، ومن تراثنا القانوني واجتهادنا اإلداري والدستوري، 

التأثیر المرحلي أو السیاسي، وأن �كون صادرًا عن العارفین ال عن الطارئین على میدان الفقه 
 الدستوري واإلداري.

 





۱٦٥ 
  

٢ 
 نزاعات االنتخابیة خالل المرحلة التحضیر�ة وفي یوم االقتراع ال

 القاضي یوسف الجمّیل
 مجلس شورى الدولة

 
 

ُ�قصـــــــــــد �عبارة " التنازع اإلنتخابي " مجموع القواعد التي تنظم أصـــــــــــول المحاكمات 
المتعلقة �الهیئات  و�االنتخا�اتالنیابیة  �االنتخا�اتالمتعلقة �صالحیات القاضي في ما یتعلق 

 . االختیار�ةاإلدار�ة الالمر�ز�ة �البلد�ات والهیئات 
في األنظمة البرلمانیة عملیًا على انتخاب ممثلي األمة الذین  االنتخا�اتال تقتصـــر 

أعضـــاء ورؤســـاء المجالس  انتخاب�شـــار�ون في ممارســـة الســـیادة الوطنیة، إنما تشـــمل أ�ضـــًا 
 . االختیار�ةوالهیئات اإلدار�ة المحلیة، �المجالس البلد�ة والهیئات 

في هذا اإلطار اإلشـــــــــــارة إلى أن التنظیم اإلداري في لبنان �جمع ما بین �قتضـــــــــــي 
المر�ز�ة والالمر�ز�ة في آن، فإلى جانب اإلدارة المر�ز�ة في العاصــــمة أو الســــلطة المر�ز�ة، 

ترع الالحصر�ة اإلدار�ة المتمثلة في السلطات أو الهیئات اإلقلیمیة التا�عة للسلطة المش اعتمد
المر�ز�ة والتي تتولى شـــــــؤون اإلدارات اإلقلیمیة في المحافظات واألقضـــــــیة. هذا فضـــــــًال عن 

 اعتماده أ�ضًا الالمر�ز�ة اإلدار�ة المحلیة المتمثلة �البلد�ات.
ي اإلنتخــا�ــات المتعلقــة بتكو�ن هــذه الهیئــات، نطــاق تطبیق التنــازع اإلنتخــابیتنــاول 

وذلك ســـــــــــــواٌء في المرحلة التي تســـــــــــــبق تلك اإلنتخا�ات أو في المرحلة الالحقة وهي المرحلة 
 األبرز لجهة غزارة المراجعات القضائیة التي تنشأ عنها والمسائل القانونیة التي تثیرها. 

یوم االقتراع ســــــــــتشــــــــــكل مدارًا إن النزاعات االنتخابیة في المرحلة التحضــــــــــیر�ة وفي 
ــة النزاعــات المتعلقــة �ــالطعن في القرارات المتعلقــة برفض  للبحــث، حیــث تتنــاول هــذه المرحل
طلبات الترشــــــــــــــیح لإلنتخا�ات ســــــــــــــواء النیابیة أو اإلدار�ة، وتلك المتعلقة �قرارات الدعوة إلى 

منفصــــــــــــــلة في التنازع اإلنتخا�ات أي الطعن �األعمال التنظیمیة العامة التي تشــــــــــــــكل أعماًال 
كما �قتضـــــــــــي البحث في أعمال هیئة اإلشـــــــــــراف على الحملة اإلنتخابیة والمرجع  اإلنتخابي.



 یوسف الجمّیل      ١٦٦

 
 

الصــــــالح للبت في قراراتها، والمرجع الصــــــالح أ�ضــــــًا للبت في المشــــــاكل التي تعترض ســــــیر 
 یوم االنتخاب. االنتخابیةالعملیة 

١ 
 النیابیة لالنتخا�اتالطعن �قرارات رفض الترشیح 

 
على  ٨/١٠/٢٠٠٨تار�خ  ٢٥النیابیة رقم  االنتخا�اتمن قانون  ٤٩تنص المادة 

 ما یلي:
 .اُ�قفل �اب الترشیح قبل الموعد المحدد لالنتخا�ات �ستین یومً  -١" 
على المرشــــح أن یودع الوزارة تصــــر�ح ترشــــیحه مرفقًا �كامل المســــتندات المطلو�ة وذلك بتار�ٍخ  -٢

 .الترشیحأقصاه یوم إقفال �اب 
 .تعطي الوزارة للمرشح إ�صاًال مؤقتًا إشعارًا �استالم التصر�ح ومستنداته -٣
تبت الوزارة في تصــار�ح الترشــیح ضــمن مهلة خمســة أ�ام من تار�خ ورودها، و�ترتب علیها، في  -٤

حال رفض حال قبول الترشــیح، تســلیم المرشــح إ�صــاًال نهائیًا بتســجیل تصــر�ح ترشــیحه، �ما یترتب علیها، في 
 تصر�ح الترشیح إعالم المرشح �أسباب هذا الرفض.

ُ�عتبر عدم صــدور قرار من الوزارة �عد انقضــاء خمســة أ�ام على تســجیل تصــر�ح الترشــیح لدیها  -٥
 �مثا�ة قبوٍل له. و�ترتب على الوزارة تسلیم المرشح اإل�صال النهائي بتسجیل ترشیحه."

 
 منها أنه  ٦وتضیف في البند 

 
فضـــت الوزارة قبول تصـــر�ح الترشـــیح، للمرشـــح الحق ضـــمن مهلة خمســـة أ�ام من تار�خ تبلغه " إذا ر 

قرار الرفض الصـر�ح، أن یراجع مجلس شـورى الدولة �اسـتدعاء �سـیط غیر خاضـع للرسـم. وعلى هذا المجلس 
هائیًا ال �قبل و�كون قراره في هذه الحالة ن أن �فصـــل �اعتراضـــه في غرفة المذاكرة خالل ثالثة أ�ام من وروده.

 ".أي طر�ق من طرق المراجعة

 
یتبین من نص هذه المادة أن الطعن في قرارات رفض الترشـــــــیح �خضـــــــع ألصـــــــوٍل 
خاصــــة تتمثل في �ون اإلســــتدعاء "�ســــیطًا " أي معفى من موجب تعیین المحامي، �ما أنه 
 غیر خاضــع ألي رســم. هذا فضــًال عن أن األصــول المطبقة هي أصــول موجزة ومختصــرة،

دون وجوب نشــــــــــر التقر�ر �إذ إن مجلس شــــــــــورى الدولة یبت اإلعتراض في غرفة المذاكرة و 
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والمطالعة أو إبالغهما من الفرقاء، �ما وأن القرار الصـــــادر في النزاع ال �قبل أي طر�ق من 
 طرق المراجعة.

أن مهلـة الثالثـة أ�ـام المعطـاة للمجلس للبـت في النزاع هي من مهـل الحـّث، طـالمـا 
شـــترع لم یرتب أ�ة مفاعیل قانونیة على انقضـــائها �ما فعل �النســـبة لإلنتخا�ات البلد�ة أن الم

منها على أنه یتوجب على  ٤في البند  ٦٦٥/٩٧من القانون رقم  ٢٥حیث نصــــــــــــــت المادة 
مجلس شورى الدولة أن یبت �اإلعتراض نهائیًا خالل مهلة خمسة أ�ام من تار�خ تسجیله في 

 ر الترشیح مقبوًال حكمًا.قلم المجلس و�ال اعُتب
في ما یتعلق �الطعن في قرارات رفض الترشـــیح لإلنتخا�ات البلد�ة واإلختیار�ة، فإن 

تحددان أصــــــــول الطعن في  ٢٩/١٢/١٩٩٧تار�خ  ٦٦٥من القانون رقم  ٣٣و ٢٥المادتین 
قرارات رفض الترشــیح لهذه اإلنتخا�ات. علمًا �أن هذه األصــول هي ذاتها المنصــوص علیها 

من قانون اإلنتخا�ات النیابیة، حیث جاء النص فیهما على أنه �حق للمرشـــــح  ٤٩ي المادة ف
�خالل مدة أســـبوع من تار�خ صـــدور القرار القاضـــي برفض ترشـــیحه، مراجعة مجلس شـــورى 
الدولة �اســـــــــــتدعاٍء غیر خاضـــــــــــع للرســـــــــــم أو أ�ة معاملة أخرى. وعلى المجلس أن �فصـــــــــــل 

و�ال اعُتبر ة أ�ام من تار�خ تســــــــــــــجیله في قلم المجلس اإلعتراض نهائیًا خالل مهلة خمســــــــــــــ
 ترشیحه مقبوًال.

لعل من أبرز النقاط التي ُأثیرت أمام مجلس شـــــــــــــورى الدولة في موضـــــــــــــوع الطعن 
�قرارات رفض إعطاء إ�صــــاالت الترشــــیح لإلنتخا�ات، هي تلك المتعلقة �إلغاء الترشــــیح �عد 
قبوله من قبل اإلدارة وذلك في حال تبین لها أن المرشح ال �ستجمع الشروط المطلو�ة قانونًا 

ل فقدانه هذه الشـــروط قبل موعد اإلنتخا�ات، حیث قضـــى المجلس لقبول ترشـــیحه أو في حا
 �ما یلي: 
 

 actes" إن القرار القاضـــــــي �قبول الترشـــــــیح لإلنتخا�ات یدخل في فئة القرارات اإلدار�ة اإلعترافیة 
administratifs récognitifs  أو اإلعالنیة التي تعلن الحق في الترشـــیح وال تنشـــئه، ألن أثرها �قتصـــر على

 لتثبت من توافر األهلیة للترشیح لدى المرشح ومن استیفاء طلبه الشروط المفروضة قانونًا."ا
و�ن " هذه القرارات ال ُتعتبر منشــئة أل�ة حقوق مكتســبة و�إمكان اإلدارة الرجوع عنها دون التقید �أي 

لیه إذا تبین مهلة في حال حصـــــــــول خطأ وثبوت فقدان أحد الشـــــــــروط المطلو�ة لصـــــــــدورها، �ما هي الحال ع
لإلدارة أن المرشــــــح فاقٌد ألهلیة الترشــــــیح، على اعتبار أن مســــــألة عدم توافر األهلیة للترشــــــیح تتعلق �اإلنتظام 
العام و�توجب على اإلدارة أن تقرر إلغاء القرار �قبول الترشـــــــیح إذا َثُبَت لها في ما �عد وقبل إجراء اإلنتخا�ات 
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  علیهـا أن تعتبره ُمقـاًال حكمـًا من عضــــــــــــــو�ـة البلـد�ـة في حـال فوزه."  أن المرشــــــــــــــح فـاقـٌد لألهلیـة، �مـا یتوجـب
 .)، صبراوي/ الدولة، غیر منشور٢٦/٥/٢٠١٠تار�خ  ٥١٣ش.ل: القرار رقم (

 

 سباب رفض إعطاء التصر�ح �الترشیحأوًال: أ
 

إن عدم إعطاء التصــر�ح �الترشــیح �مكن أن ینشــأ فقط عن مخالفة الترشــیح ألحكام 
قانون اإلنتخاب لجهة شروط الترشیح أو لجهة عدم األهلیة اإلنتخابیة، �حیث  من ٤٩المادة 

 .ُتعتبر �اطلة تصار�ح الترشیح المخالفة ألحكام قانون اإلنتخاب
إذا امتنعت الســـــــلطة المختصـــــــة عن إعطاء المرشـــــــح لإلنتخا�ات النیابیة اإل�صـــــــال 

نتخا�ات النیابیة، أمكنه مراجعة من قانون اإل ٤٩�الترشــــیح لغیر األســــباب المبینة في المادة 
غطیمي/الدولة، م.إ.  ٢٠/٤/١٩٦٤تار�خ  ٥١٩مجلس شــــورى الدولة بهذا الشــــأن (قرار رقم 

  ).٩٥، ص ١٩٦٣
 
 شروط الترشیح القانونیة: .١

من قانون  ٥١و ٤٦تطبیقًا للمادتین  شــــــــروط الترشــــــــیح في الدائرة اإلنتخابیة: .أ
�جوز لمن توافرت فیه الشروط لیكون عضوًا في المجلس ، ٢٥/٢٠٠٨اإلنتخا�ات النیابیة رقم 

النیابي، أن یرشح نفسه عن أي دائرة �انت، غیر أنه ال �جوز ألحد أن یرشح نفسه في غیر 
دائرة إنتخابیة واحدة في آٍن واحد. وتعتبر �اطلة تصــــــار�ح الترشــــــیح المقدمة بتار�ٍخ واحد، من 

نت هذه التصار�ح مقدمة بتوار�خ مختلفة، فال �عتد مرشح واحد، في أكثر من دائرة. أما إذا �ا
 .إال �األخیر منها وتعتبر التصار�ح السا�قة �اطلة

 
�جوز لمن توافرت فیه الشـــــروط لیكون عضـــــوًا في المجلس  األهلیة اإلنتخابیة: .ب

ومن هذه الشـــــروط اإلنتخابیة التي على اإلدارة  .النیابي، أن یرشـــــح نفســـــه لإلنتخا�ات النیابیة
التحقق من توافرها في �ل من یتقدم بتصــر�ح ترشــیحه تحت طائلة رفضــه، األهلیة اإلنتخابیة 

 .للترشیح
إن حالة عدم األهلیة للترشـــــــــیح في التنازع المتعلق �طلبات الترشـــــــــیح تقّدر بتار�خ و

شـــــــــــــیح، وهي تحول دون إمكانیة تصـــــــــــــحیحها العملیة اإلنتخابیة ولیس بتار�خ تقد�م طلب التر 
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الحقًا، فإذا تبین للقاضــــــــــــــي أن حالة عدم األهلیة قد تزول �عد تار�خ إجراء العملیة اإلنتخابیة 
 .فال �سعه األخذ بهذا التصحیح الالحق

 
من القانون  ١٠و ٩و ٨و ٧و ٤بّین المشــــــــــــترع في المواد  :حاالت عدم األهلیة .ج

تعلق �قانون اإلنتخا�ات النیابیة والمعدل �موجب القانون رقم الم ٨/١٠/٢٠٠٨تار�خ  ٢٥رقم 
 .، حاالت عدم األهلیة٢٧/١٢/٢٠٠٨تار�خ  ٥٩

و�ســتفاد من أحكام المواد المذ�ورة أعاله أنه یوجد حاالت عدم أهلیة مطلقة للترشــیح 
 وحاالت عدم أهلیة نسبیة.

لس النیابي إال لمن أتم �النسبة لحاالت عدم األهلیة المطلقة، ال �جوز الترشیح للمج
الخامســة والعشــر�ن من عمره و�ان لبنانیًا منذ الوالدة أو مجنســًا منذ عشــر ســنوات على األقل 
ومتعلمًا ومقیدًا على اللوائح اإلنتخابیة. �ما ال �جوز الترشــــــــــــیح لألشــــــــــــخاص المحرومین من 

دي الحكم إلى حقوقهم اإلنتخابیة �موجب قرار قضـــــائي واألشـــــخاص المحكوم علیهم عندما یؤ 
 .حرمانهم �صورة نهائیة من قیدهم على الالئحة اإلنتخابیة

أما �النســـبة لحاالت عدم األهلیة النســـبیة، فهي تلك المتعلقة �العســـكر�ین والموظفین 
والقضــــاة ورؤســــاء وأعضــــاء مجالس اإلدارة المتفرغین في المؤســــســــات العامة والهیئات العامة 

ات ذات الرأســمال العام ومؤســســات الحق العام ومدیروها وشــر�ات اإلقتصــاد المختلط والشــر�
العامون ورؤساء ونواب رؤساء المجالس البلد�ة والمحكومون �الحرمان من الحقوق المدنیة أو 
التجر�د المدني والمحكومون من أجل جنا�ات أو جنح شـــــــــــائنة والمفلســـــــــــون والمحجور علیهم 

ت المدنیة، وذلك ضمن شروط وحدود معینة والمحكومون �جرائم التعدي على الحقوق والواجبا
 .في القانون تحّد من حقهم في الترشیح �صورة نسبیة ولیس مطلقة

 

 ثانیًا: شروط قبول المراجعة 
 أمام مجلس شورى الدولة و�جراءات المحاكمة:

 
یتوقف قبول المراجعة أمام  صــدور قراٍر صــر�ح برفض قبول تصــر�ح الترشــیح: .١

صــــــــدور قراٍر صــــــــر�ح عن وزارة الداخلیة برفض قبول تصــــــــر�ح  مجلس شــــــــورى الدولة على
الترشــــــــــیح خالل مهلة خمســــــــــة أ�ام من تار�خ وروده إلیها، لقاء اإل�صــــــــــال المؤقت المعطى 
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إشــــــــــعارًا �اســــــــــتالمها التصــــــــــر�ح ومســــــــــتنداته. ذلك أنه یتوجب على الوزارة أن تبت في هذه 
ئلة إعتبار عدم صـــدور قرار التصـــار�ح ضـــمن مهلة خمســـة أ�ام من تار�خ ورودها، تحت طا

 �شأنها �عد انقضاء خمسة أ�ام على تسجیلها �مثا�ة قبوٍل لها.
ال ُتقبل المراجعة طعنًا في  تمتُّع مقدم المراجعة �الصــــــفة والمصــــــلحة للطعن: .٢

عنیًا مباشرًة �قرار الرفض. قرار رفض إعطاء التصر�ح إال إذا ُقدمت من قبل المرشح، �ونه م
ى الدولة أنه �حق للمرشح وحده أن �طعن في قرار رفض ترشیحه الصادر عتبر مجلس شور ا 

عن وزارة الداخلیة دون الغیر من المرشــــــــحین اآلخر�ن أو الناخبین، �ما ُترد النتفاء الصـــــــفة 
لإلدعاء، المراجعة المقدمة من المرشح المنافس طعنًا في قرار قبول طلب الترشیح أي طعنًا 

 حد المرشحین.في تصر�ح الترشیح المعطى أل
ومن أبرز القرارات الصــــادرة عن مجلس شــــورى الدولة والمتعلقة �مســــألة الطعن في 
قرارات الترشــیح لإلنتخا�ات النیابیة، القرار الصــادر في المراجعة المقدمة من ســمیر الشــو�ري 

، م.ق.إ. العدد ٢٩/٥/٢٠٠٢تار�خ  ٥٣٥ضد المرشحة میرنا المر والدولة (ش.ل: القرار رقم 
) حیث جاء في هذا القرار أن اإلعتراض على الترشـــــــــــــیح لإلنتخا�ات إنما یتم ٨٥٢ص  ،١٧

في حال الرفض من قبل المرشــــــح الذي ُرفض طلبه. أما القرار القاضــــــي �قبول الترشــــــیح فال 
 ُ�عتبر �حد ذاته قابًال للطعن من قبل الغیر �شكٍل مستقل عن العملیة اإلنتخابیة.

یة: وجوب تقد�م المراجعة ضـــــــــمن .٣ قانون إن مهلــة الطعن في القرار  المهلة ال
المتضـــــمن رفض الترشـــــیح تســـــري �حق المرشـــــح من تار�خ تبلغه قرار الرفض الصـــــر�ح، فترد 

 ١١/٦/١٩٩٨تار�خ  ٦٣٠المراجعة شــــــــــــــكًال إذا تبین أنها مقدمة خارج تلك المهلة (قرار رقم 
 ).٣٢ص ،اصالعدد الخ ،١٩٩٨ ،مجلة القضاء اإلداري في لبنانجبر/الدولة، 
یتوجب على مجلس شورى الدولة أن �فصل  بّت الطعن خالل المهلة القانونیة: .٤

�اإلعتراض المقدم من المرشــــــح الذي ُرفض تصــــــر�ح ترشــــــیحه في غرفة المذاكرة خالل ثالثة 
أ�ــام من وروده. و�كون قراره في هــذه الحــالــة نهــائیــًا ال �قبــل أي طر�ق من طرق المراجعــة 

 .العاد�ة �ما في ذلك إعادة المحاكمةالعاد�ة أو غیر 
عند تطبیق األصول الموجزة، �عفى خضوع المراجعة ألصوٍل موجزة مختصرة:  .٥

عنتر/الدولة، مجلة القضاء  ٢٨/١٠/٢٠٠٤تار�خ  ٧٣اإلستدعاء من تعیین محاٍم (قرار رقم 
محاٍم ) وال شيء �منع صاحب العالقة من اختیار تعیین ٥٩٤ص  ٢٠٠٦اإلداري في لبنان 
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وتقد�م طعنه أمام المجلس بواسطته. �ما أنه عند تطبیق هذه األصول �جري التخفیف من 
 مبدأ الوجاهیة وحقوق الدفاع.

 
٢ 

 االنتخابیةة اإلشراف على الحملة أعمال هیئ
 

عضــــــــــــو�ة هذه الهیئة ومدة  ٢٥/٢٠٠٨وما یلیها من القانون رقم  ١٢نظمت المواد 
) وموجبــات ١٥) وحــاالت التمــانع (المــادة ١٤المــادة (لــداخلي ) ونظــامهــا ا١٣والیتهــا (المــادة 

فقد  ١٩أما المادة  .) ١٨وتعو�ضاتهم (المادة ) ١٧) وحصانتهم (المادة ١٦أعضائها (المادة 
 حددت الصالحیات التي تتوالها الهیئة.

من القانون المذ�ور ُتخضــــــــــــــع قرارات الهیئة للطعن أمام مجلس  ٢١كما أن المادة 
ة، حیث نصـــــــت على أن " ُتتخذ قرارات الهیئة �األكثر�ة المطلقة من األعضـــــــاء شـــــــورى الدول

الذین یؤلفونها قانونًا وتخضـــــــــع قراراتها للطعن أمام مجلس شـــــــــورى الدولة في مهلة ثالثة أ�ام 
من تار�خ إبالغها أو نشــــــرها، على أن یبت بها مجلس شــــــورى الدولة في مهلة ثالثة أ�ام من 

 "تار�خ تقد�م المراجعة.
إن هیئة اإلشــــــــــراف و�صــــــــــفتها هیئة إدار�ة ورقابیة على األعمال اإلنتخابیة النیابیة 
تصــــــــدر قرارات إدار�ة أخضــــــــعها القانون لرقا�ة مجلس شــــــــورى الدولة، تكون قراراتها في هذا 
الصـــــــــــدد التي لها صـــــــــــفة النفاذ، قابلة للطعن مباشـــــــــــرًة أمام هذا المجلس عن طر�ق مراجعة 

 .من نظامه ١٠٨لسلطة لألسباب المنصوص علیها في المادة اإل�طال لتجاوز حّد ا
ن أن الهیئة تصــــــــــــــدر في الواقع نوعین من من مراجعة مختلف المواد القانونیة یتبیّ 

القرارات اإلدار�ة: قرارات إدار�ة غیر نافذة ال تقبل الطعن أمام هذا المجلس، وقرارات إدار�ة 
من نظـام مجلس شــــــــــــــورى الـدولـة التي  ١٠٥�ـالمـادة نـافـذة تقبـل الطعن أمـام المجلس، عمًال 

اشـــترطت لتقد�م طلب اإل�طال �ســـبب تجاوز حد الســـلطة أن تكون القرارات االدار�ة المطعون 
 فیها لها قوة التنفیذ ومن شأنها إلحاق الضرر.

 
  



 یوسف الجمّیل      ١٧٢

 
 

 أوًال: القرارات القابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة
 

رات التي تصــــــــدرها، یالحظ أن للهیئة أن تتخذ إنطالقًا من صــــــــالحیات الهیئة والقرا
مختلف التدابیر التي تشــــــكل قرارات إدار�ة نافذة ومن شــــــأنها إلحاق الضــــــرر في إطار إجراء 
الرقــا�ــة على الحملــة االنتخــابیــة وعلى اإلعالم واإلعالن والمنــافســــــــــــــــة واإلنفــاق في المجــال 

 .االنتخابي
اإلنتخا�ات النیابیة، " أن تؤمن التوازن من قانون  ٦٨یترتب على الهیئة وفقًا للمادة 

في الظهور اإلعالمي خالل فترة الحملة اإلنتخابیة بین المتنافســـین من لوائح ومرشـــحین فتلزم 
وســـــیلة اإلعالم لدى إســـــتضـــــافتها لممثل الئحة أو لمرشـــــح، أن تؤمن في المقابل إســـــتضـــــافة 

" ولتأمین هذا التوازن، على الهیئة منافسیه �شروط مماثلة لجهة التوقیت والمدة ونوع البرنامج.
أن تتخذ قرارات إدار�ة نافذة قد تكون ملحقة للضـــــــــرر وعلى هذا األســـــــــاس تكون قابلة للطعن 

 أمام مجلس شورى الدولة. 
في الواقع، لیس في جعبة إجتهاد مجلس شـــــورى الدولة في لبنان، ســـــوى قراٍر وحید 

، الــذي تتلخص وقــائعــه �ــأن قــام ٢٧/٥/٢٠٠٩تــار�خ  ٢٠٠٩ - ٤٣٣/٢٠٠٨هو القرار رقم 
إصدار  Quantumآذار" بتكلیف شر�ة  ١٤ائتالف األحزاب والشخصیات المعروف �اسم " 

إعالنات إنتخابیة مصــــــــورة لیصــــــــار إلى بثها عبر وســــــــائل اإلعالم المرئي والمســــــــموع، ومن 
عدم  ١٥/٥/٢٠٠٩ضــــــــــــــمنها اإلعالن " �لنا للوطن". إال أن هیئة اإلشــــــــــــــراف قررت بتار�خ 

لموافقة على اإلعالن المذ�ور وطلبت من الشـــــر�ة اإلمتناع عن بثه أو نشـــــره، �ون الشـــــر�ط ا
�شكل تخو�فًا، �ما �حتوي على مظهر من مظاهر العنف والشغب واإلرهاب المحظرة �موجب 

على أثر ذلــك، تقــدم الــد�تور فــارس  .من قــانون اإلنتخــا�ــات النیــابیــة ٦٨من المــادة  ٤الفقرة 
وزارة الداخلیة  –�مراجعة لدى مجلس شـــــــورى الدولة بوجه الدولة ٢١/٥/٢٠٠٩ســـــــعید بتار�خ 

ه /١٢٦وطلب �موجبها إ�طال القرار رقم  –هیئة اإلشـــراف على الحملة اإلنتخابیة –والبلد�ات
الصــادر عن هیئة اإلشــراف وذلك لتجاوزه حد الســلطة والفتقاره ألي أســاٍس قانوني أو واقعي. 

المذ�ور أعاله والذي حدد �موجبه مدى صــالحیة  ٤٣٣ه رقم أصــدر مجلس شــورى الدولة قرار 
الهیئــة ونوع هــذه الصــــــــــــــالحیــة ومــدى رقــا�ــة هــذا المجلس علیهــا؛ ونظرًا ألهمیــة هــذا القرار 

 :وأحادیته، نورد في ما یلي حیثیاته األساسیة
 



173       نزاعات االنتخابیةال
 

 
 

ه الصــادر عن رئیس هیئة االشــراف /١٤٢" �ما أنه یتبین من القرار المطعون فیه ومن الكتاب رقم 
، أن الهیئة المذ�ورة قررت " عدم الموافقة على االعالن �صــــــــــــیغته ٢٣/٥/٢٠٠٩على الحملة االنتخابیة بتار�خ 

عالن �صـــــور أوالدًا یلعبون االمتناع عن بثه أو نشـــــره ألن اال Quantumالحالیة " وطلبت �النتیجة من شـــــر�ة 
�الكرة التي تتحول في احدى مراحل الشــــــر�ط الى قنبلة، معتبرة ان " في ذلك من الرمز�ة ما �شــــــكل تخو�فًا، �ما 

فقرتها الرا�عة من قانون  ٦٨�حتوي على مظهر من مظاهر العنف والشــــــــــــــغب واالرهاب الملحوظة في المادة 
 " .االنتخاب

 
 ر أنه كما جاء في القرار المذ�و 

 
" �عود للهیئة المذ�ورة أن تتخذ التدابیر التي تراها مالئمة لتأمین صــــــــــــــدقیة الحملة االنتخابیة ومدى 
تقید وســــــائل اإلعالم المرئي والمســــــموع والمكتوب �األحكام المتعلقة �الدعا�ة االنتخابیة، �حیث �عود لها في هذا 

من قانون االنتخاب، �ما هي الحال  ٦٨احكام المادة السیاق أن تمنع وسائل االعالم من بث �ل اعالن �خالف 
وأن الهیئة المذ�ورة تتمتع في هذا االطار �ســـلطٍة  .علیه في المراجعة الحاضـــرة �النســـبة لالعالن موضـــوع النزاع

إســـــــتنســـــــابیة لتقدیر ما اذا �ان االعالن المشـــــــكو منه �خالف احكام القانون واالنتظام العام أو اآلداب العامة أو 
 ".ر النعرات الطائفیة أو �حرض على العنف أو الشغبیثی

 
 كما قضى القرار �أن 

 
" رقا�ة القاضي على ممارسة االدارة لسلطتها االستنسابیة، وال سیما في ما یتعلق �الحر�ات العامة، 

 ".هي رقا�ة حصر�ة تقتصر على تحققه من ماد�ة أو صحة الوقائع وعلى الخطأ القانوني وعلى تحو�ر السلطة

 
 حیث خُلص القرار إلى أنه 

 

" یتبین من أوراق الملف في المراجعة الراهنة، أن الوقائع التي اســــــــــــــتندت الیها الهیئة التخاذ القرار 
المطعون فیه ثابتة وصحیحة، وهي مسجلة على قرٍص مدمج، �ما ان التدبیر متخذ في اطار القوانین واالنظمة 

لتالي القرار المطعون فیه متوافقًا واحكام القانون، ال ســــــــــــیما في ظل عدم وفقًا لما ســــــــــــبق تبیانه اعاله، فیكون �ا
 ثبوت تحو�ر السلطة أو اتخاذ القرار لغیر الغا�ة التي حددها القانون للهیئة".

 

  



 یوسف الجمّیل      ١٧٤

 
 

 غیر النافذة وغیر القابلة للطعن: قرارات الهیئة اثانیً 
 

اإلشـــراف على الحملة إلى جانب القرارات اإلدار�ة النافذة والضـــارة، قد تصـــدر هیئة 
اإلنتخابیة في معرض ممارســــــــــــــة مهامها، عددًا من األعمال غیر النافذة و�التالي غیر القابلة 
للطعن أمام مجلس شــــــــــــــورى الدولة، إما لكونها تدابیر داخلیة و�ما لكونها مجرد إحاالت غیر 

لس شـــورى نافذة �حد ذاتها أو تتعلق �ســـیر القضـــاء العدلي، و�التالي تخرج عن صـــالحیة مج
 .الدولة

على أنه في حال  ٢٥/٢٠٠٨من القانون رقم  ١٣على ســــبیل المثال نصــــت المادة 
شــغور مر�ز أحد األعضــاء ألي ســبب تعلن الهیئة حصــول الشــغور و�بلغ رئیس الهیئة األمر 

 .خالل أسبوع إلى " الوز�ر" ألخذ العلم واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعیین البدیل
قرار الهیئة �إعالن الشــــــــــغور قرارًا غیر نافذ، وهو مجرد تدبیر  في هذه الحالة �كون 

المتعلقة  ١٤داخلي ال �قبل الطعن أمام المجلس، وتلك هي الحالة أ�ضـــــًا في ما خص المادة 
�إعداد النظام الداخلي من قبل هذه الهیئة، فمثل هذه التدابیر ال تعتبر قرارات نافذة ألنها ال 

أي المنظومة القانونیة، وهي على هذا األســــاس تكون غیر قابلة تؤثر على الوضــــع القانوني، 
 .للطعن

في السیاق عینه، وفي ما خّص قرارات اإلحالة أمام محكمة المطبوعات، نشیر إلى 
إلى محكمــة المطبوعــات  اللواءإحــالــة جر�ــدة  ٥/٦/٢٠٠٩أن الهیئــة المــذ�ورة قررت بتــار�خ 
نون اإلنتخا�ات النیابیة، وذلك لنشــــــــــرها توقعات من قا ٧٦ســــــــــندًا ألحكام الفقرة ب من المادة 

وترجیحات لنتائج اإلنتخا�ات النیابیة والتي ُتعتبر إســـــــــتطالعًا للرأي �صـــــــــورة ضـــــــــمنیة خالل 
إلى محكمة   New TV إحالة تلفز�ون الجدید ٥/٦/٢٠٠٩الحظر. �ما قررت الهیئة بتار�خ 

 .المطبوعات لذات السبب
إلى محكمة المطبوعات لم �كن من الممكن الطعن إن جمیع هذه القرارات �اإلحالة 

بها أمام مجلس شورى الدولة ألي سبب، ذلك أن هذه اإلحاالت تتعلق �سیر القضاء العدلي، 
وهي تخرج �التالي عن صــــالحیة القضــــاء اإلداري، و�ن اجتهاد مجلس شــــورى الدولة في هذا 

، وهو ٥٠، ص ١٩٦٩. طاومجیان، م.إ ٣١/١/١٩٦٩المجال قد�م ومســــــــــــــتقر (قرار تار�خ 
 یتعلق �مرسوم إحالة قضیة إلى المجلس العدلي).
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٣ 
 ل المنفصلة في التنازع اإلنتخابيالطعن في األعما

 
إلى جانب األعمال التي أخضعها المشترع صراحًة لصالحیة القضاء اإلداري، �ما 

اإلنتخابیة،  هي حال قرارات رفض الترشــیح والقرارات التي تتخذها هیئة اإلشــراف على الحملة
قد ُتصــــــدر الســــــلطات العامة قرارات إدار�ة تتعلق �اإلنتخا�ات النیابیة، إال أنه نظرًا لطبیعتها، 
�عتبرها اإلجتهاد قرارات منفصـــــــــــلة، �مكن الطعن فیها أمام مجلس شـــــــــــورى الدولة عن طر�ق 

صـالحیة مراجعة اإل�طال، وتكون على هذا األسـاس قابلة للطعن مباشـرًة، و�التالي تخرج عن 
القاضـــي اإلنتخابي أي المجلس الدســـتوري. تلك هي الحالة �النســـبة للقرارات التنظیمیة الدائمة 

 .كتلك المتعلقة بتحدید أقالم االقتراع ولمرسوم دعوة الناخبین النتخاب المجلس النیابي
 

 ًال: مرسوم دعوة الهیئات الناخبةأو 
 

إن مســــــألة تحدید المرجع القضــــــائي المختص للنظر �قانونیة مرســــــوم دعوة الهیئات 
الناخبة في اإلنتخا�ات النیابیة، قد مّرت في فرنســـــــــا �مراحل مختلفة الى ان اســـــــــتقر اإلجتهاد 

 نهائیًا حولها. 
، أي عندما �ان المجلس ١٩٥٨إن القضــــاء اإلداري في فرنســــا وقبل دســــتور العام 

ه أمر النظر �قانونیة العملیة اإلنتخابیة واألعمال اإلدار�ة التحضـــر�ة لها �غیاب النیابي �عود ل
المجلس الدســــــــــتوري، �ان �علن عدم صــــــــــالحیته في هذا المجال، على اعتبار أن هذا العمل 

 ٨/٦/١٩٥١اإلداري �شــــــكل عمًال حكومیًا غیر خاضــــــع للرقا�ة القضــــــائیة (شــــــورى فرنســــــي 
Hirschowitz ٣٢٠ ص ،، مجموعة لیبون .( 

 
 ٧٠٨لعــل أبرز مــا �طــالعنــا في لبنــان من إجتهــاٍد في هــذا اإلطــار هو القرار رقم 

في المراجعة  ١/٨/٢٠٠٧الصـــــــادر عن مجلس شـــــــورى الدولة بهیئة مجلس القضـــــــا�ا بتار�خ 
المقدمة من المســــــــــــــتدعي �میل خوري/الدولة، والمتعلقة �الطعن في مرســــــــــــــوم دعوة الهیئات 

بیة الفرعیة في جبل لبنان، حیث قضــــــــــــــى المجلس برد المراجعة لعدم الناخبة لإلنتخا�ات النیا
الصــالحیة �اعتبار مرســوم الدعوة عمًال غیر منفصــل عن العملیة اإلنتخابیة ألنه یوجد مرجٌع 
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آخر صــالٌح للنظر في صــحته وهو المجلس الدســتوري، وذلك عمًال بنظر�ة توحید الصــالحیة 
Théorie du bloc de compétence ًا لطبیعة الموضـــــــوع المعاَلج (التنازع الناتج ، ونظر

عن اإلنتخــا�ــات النیــابیــة)، وألن األمر ال یتعلق �موقف القضــــــــــــــــاء اإلداري وحــده بــل �ــذلــك 
 �الموقف الذي یتخذه قاضي اإلنتخاب أي المجلس الدستوري في هذه الحالة.

مخالفته علمًا �أن القرار المذ�ور صــــدر �األكثر�ة حیث دّون الرئیس ألبرت ســــرحان 
للقرار المذ�ور، معتبرًا أن " صــــــــــالحیة مجلس شــــــــــورى الدولة بوصــــــــــفه المحكمة العاد�ة في 
القضـــــــا�ا اإلدار�ة هي صـــــــالحیة أســـــــاســـــــیة، و�ن المراجعة أمامه، و�التحدید مراجعة اإل�طال 

 لتجاوز حد السلطة، ال �مكن إستبعادها أو حظرها إال بنٍص قانوني صر�ح... "
اص المجلس الدســتوري للنظر في النزاعات والطعون الناشــئة كما اعتبر أن " اختصــ

 validité etعن اإلنتخا�ات النیابیة إنما �قتصــــــــر على رقا�ة صــــــــحة اإلنتخاب وصــــــــدقیته 
sincérité du scrutin دون اإلجراءات اإلدار�ة الممهدة لها ومن بینها وضــع وتنقیح أو ...

اإلجراءات الخاصــــــــة �القوائم �طر�قة الغش تصــــــــحیح القوائم اإلنتخابیة، إال إذا حصــــــــلت تلك 
 المفسد للعملیة اإلنتخابیة ...".

عاد مجلس شـــــورى الدولة عن اجتهاده �حیث قبَل الطعن المقدم طعنًا في المرســـــوم 
المتضــــــمن دعوة الهیئات االنتخابیة النتخاب أعضــــــاء مجلس  ٤/٣/٢٠١٣تار�خ  ٩٩٦٨رقم 

لوقوع المرســـــــــوم المذ�ور في محله القانوني، وذلك النواب، إال أنه رّد المراجعة في األســـــــــاس 
المقـــدمـــة من المحـــامي جهـــاد  ١٨٦٣٤/٢٠١٣�موجـــب قراره الصـــــــــــــــــادر في المراجعـــة رقم 

 ذبیان/الدولة.
 

 نیًا: األعمال التنظیمیة الدائمةثا
 

 Actes détachables dans leوُتعتبر أعماًال منفصـــــــلة في التنازع اإلنتخابي 
contentieux électoral األعمال التي �مكن فصــــــــــــــلها عن العملیة اإلنتخابیة �األعمال ،

، التي تبقى ســـــــــــــار�ة المفعول Actes réglementaires permanentsالتنظیمیة الدائمة 
�عد إجراء العملیة اإلنتخابیة، �القرارات المتعلقة �الســــــــــــــیر الجماعي لإلنتخا�ات وتحدید عدد 

ة أو بتقســــــــــــــیم وتحدید أقالم اإلقتراع في الدوائر األعضــــــــــــــاء الواجب انتخابهم للهیئات المحلی
 اإلنتخابیة المعنیة.
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و�ن اإلجتهاد اعتمد نظر�ة األعمال المنفصـــــــــــلة لتدارك إجراء عملیات إنتخابیة غیر 
قانونیة، وفي حال عدم الطعن �األعمال المذ�ورة قبل إجراء اإلنتخا�ات فإنه �عود لقاضــــــــــــــي 

�إعالن عدم مشـــــــــــروعیة تلك األعمال عن طر�ق  اإلنتخا�ات أن ینوب عن قاضـــــــــــي اإل�طال
، جورج ٩/١٢/٢٠٠٤تـــــار�خ  ١٦٧ش.ل: القرار رقم ( Par voie d’exceptionالـــــدفع 

 .)٧١٧ص  -١٨�طرس/الدولة ورفاقها، م.ق.إ. العدد 
َل الطعن المقــدم في التعمیم رقم  ــِ ــة َقب ــدول في هــذا اإلطــار، فــإن مجلس شــــــــــــــورى ال

(وهو تعمیٌم موجه  ٢/٦/٢٠٠٩داخلیة والبلد�ات بتار�خ الصـــــــادر عن وز�ر ال ٢٠٠٩أ.م//٤٣
الى رؤســـــــــــــــاء األقالم والَكَتبــة خالل العملیــات االنتخــابیــة، و�تعلق بتطبیق �عض مواد قــانون 

من البند تاســــــــــعًا منه  ٧) حیث قضــــــــــى �إ�طال الفقرة ٨/١٠/٢٠٠٨تار�خ  ٢٥االنتخاب رقم 
االنتخـــاب، والتي (أي الفقرة المـــذ�ورة) من قـــانون  ٩٦المتعلق �كیفیـــة تطبیق أحكـــام المـــادة 

 نصت في ما �خص األسماء المتشابهة على ما یلي: 
 

" في حال وجود مرشـــــــَحین، في ذات الدائرة، �حمالن ذات اإلســـــــم وذات الشـــــــهرة، فإنه �صـــــــار إلى 
نعًا م (le candidat notoire)احتســـاب الصـــوت المدلى �ه إســـمًا وشـــهرًة فقط، لصـــالح المرشـــح األكثر شـــهرًة 

لاللتباس المقصـــود الرامي إلى خلق ار�اك لدى هذا االخیر على مســـتوى احتســـاب االصـــوات، وفي حال تســـاوي 
 ، فإنه ُ�عتد �االسم الثالثي �غرض التمییز بینهما".(notoriété publique)مرشحین في الشهرة العامة 

 
ر�خ تـــا ٢٠١٠-٢٩٥/٢٠٠٩المـــذ�ورة �موجـــب القرار رقم  ٧أ�طـــل المجلس الفقرة 

، الصـــــادر في المراجعة المقدمة من المســـــتدعي جبران إســـــطفان �اســـــیل ضـــــد ١٨/٢/٢٠١٠
ُتعتبر  ٢٠٠٩ أ.م./٤٣من البند تاســـــــــعًا من التعمیم رقم  ٧الدولة، حیث قضـــــــــى �أن " الفقرة 

مخالفًة ألحكام قانون االنتخاب ولمبدأ تســـــــــــلســـــــــــل القواعد أو تراتبیة النصـــــــــــوص التشـــــــــــر�عیة 
، طالما أن " المشــــــــترع لم �عِط  principe de la hiérarchie des normesوالتنظیمیة 

هیئة قلم االقتراع ا�ة صـــــالحیة في حال التشـــــا�ه أو التطابق في االســـــم والشـــــهرة، الحتســـــاب 
 الصوت الوارد في ورقة االقتراع لمصلحة أي من المرشحین ذوي االسماء المتشابهة."
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 كما قضى �أن هذه الفقرة 
 

المساواة بین المرشحین وذلك �ما قضت �ه �النسبة الحتساب الصوت المدلى �ه إسمًا " تخالف مبدأ 

وشهرًة فقط، لصالح المرشح األكثر شهرًة، طالما انه ال �مكن التمییز بین اإلسمین المتشابهین وتحدید إلى أٍي 

لى اعتبار ان مبدأ المساواة منهما انصرفت إرادة الناخب، فتكون �التالي مستوجبًة اإل�طال لهذا السبب ا�ضًا، ع

امام القانون هو من المبادئ الدستور�ة العامة التي نص علیها الدستور في مقدمته وفي المادة السا�عة منه، 

والذي أقّره �ٌل من العلم واالجتهاد الدستوري واعترف له �القیمة الدستور�ة �معزل عن أي نص صر�ح في متن 

 )."٣/٢٠٠٠في المراجعة رقم  ١٥/٦/٢٠٠٠لصادر بتار�خ الدستور (مجلس دستوري: القرار ا

 
ذي یتعلق بتحـــدیـــد مهلـــة تقـــد�م  ٢٠١٣إ م//١٤في المقـــابـــل، اعُتبر التعمیم رقم  الـــّ

تصار�ح الترشیح لإلنتخا�ات النیابیة ومهلة تقد�م تصار�ح الرجوع عن الترشیح، داخًال في فئة 
ـــة  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ التي �عود لوز�ر الداخلیة والبلد�ات  (circulaires interprétatives)التعامیم التفسیر�ـ

أن یتخذها ضمن الصالحیات المعطاة له �غیة تأمین تطبیق القوانین واألنظمة، طالما أن هذا 
 ٩٩٦٨/٢٠١٣والمرســــــوَمین رقم  ٢٥/٢٠٠٨التعمیم �قتصــــــر على تطبیق أحكام القانون رقم 

علیه القانون المذ�ور والمرســــــــوَمان دون أن یتجاوز حدود ما نص ب، وذلك ١٠٢٢٧/٢٠١٣و
المشــار إلیهما. و�التالي اعتبر مجلس شــورى الدولة أن هذا التعمیم ال �ســتجمع تبعًا لما تقدم، 

من قانون تنظیمه، وال  ١٠٥و ٦٧عناصـــــــــــر القرار اإلداري النافذ والضـــــــــــار �مفهوم المادتین 
 ٦٨٤ش.ل: القرار رقم ( الســـلطة لتجاوز حد �كون �التالي قابًال للطعن أمامه �طر�ق اإل�طال

موســــــــــــــى/الدولة،  ٢٣/٧/٢٠١٣تار�خ  ٧٠٨ذبیان/الدولة، والقرار رقم  ٢٧/٦/٢٠١٣تار�خ 
 . )الكّالب/الدولة ٧/٨/٢٠١٣تار�خ  ٧١٤والقرار رقم 

 

 ثالثًا: مراسیم إصدار القوانین
 

الدولة أن ة �إصدار القوانین، فقد اعتبر مجلس شورى المتعلقأما �النسبة للمراسیم 
(الرامي إلى تعلیق مهل  ١٢/٤/٢٠١٣تار�خ  ٢٤٥�إصدار القانون رقم  المرسوم المتعلق

) یدخل في فئة األعمال الحكومیة غیر القابلة للطعن أمامه �ونه �جّسد ٢٥/٢٠٠٨القانون رقم 
هذه  العالقة القائمة بین السلطتین التشر�عیة والتنفیذ�ة، إذ إن العلم واإلجتهاد مستقران حول
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المسألة على اعتبار األعمال الصادرة عن رئیس الجمهور�ة أو رئیس مجلس الوزراء أو الوزراء 
في عالقاتهم المتبادلة أو التي تختص �عالقة الحكومة �المجلس النیابي، �المراسیم التي ُتنشر 

كومیة �موجبها القوانین، غیر داخلٍة في اختصاص القضاء اإلداري �اعتبارها من األعمال الح
التي ال تخضع لرقا�ة القضاء اإلداري، ألنها تتعلق �النشاط السیاسي للحكومة وال ُتعتبر قراراٍت 

المقدمة من المحامي جهاد  ١٨٦٨٢/٢٠١٣إدار�ة (ش.ل: القرار الصادر في المراجعة رقم 
 ذبیان/الدولة).

 
٤ 

 فصلة: إعالن فوز المرشح �التز�یةاألعمال غیر المن
 

من قـانون اإلنتخـا�ـات النیـابیـة قبـل إلغـاء أحكـامهـا �ـالقـانون رقم  ٥٠�موجـب المـادة 
، إذا انقضت مهلة الترشیح ولم یتقدم لمقعٍد معین إال مرشح واحد، ١٢/٤/٢٠١٣تار�خ  ٢٤٥

 ة فورًا �تا�ًا بذلك الى رئیس مجلس النواب.ر �عتبر هذا المرشح فائزًا �التز�یة وتوجه الوزا
النزاعات المتعلقة �إعالن فوز المرشـــــــــحین �التز�یة  اعتبر مجلس شـــــــــورى الدولة أن

ترتبط �اإلنتخا�ات النیابیة، و�ن القرارات المتضــــــــمنة إعالن الفوز �التز�یة أو رفضــــــــه تشــــــــكل 
)، �ونها تتعلق بتكو�ن المجلس actes rattachablesأعماًال متصــــــــــلًة �العملیة اإلنتخابیة (

نتیجة االنتخا�ات، �اعتبار أن إعالن الفوز  النیابي و�ترتب على صـــــــدورها مفاعیل تؤثر على
 �التز�یة یؤدي إلى عدم إجراء االنتخا�ات �النسبة للمقعد النیابي المعني. 

 اعتبر مجلس شورى الدولة أن فوز المرشح �اإلنتخا�ات �حصل في حالتین:
 األولى: �التز�یة في حال لم یتقدم للمقعد المعین إال مرشح واحد. -
حصول المرشح على أكثر�ة األصوات المطلو�ة بنتیجة إتمام العملیة  الثانیة: عند -

 اإلنتخابیة، أي �عد حصول عملیة اإلقتراع.
ن إعالن فوز المرشــح في �لتا الحالتین �شــكل مرحلًة من مراحل العملیة اإلنتخابیة ا

وجزًءا ال یتجزأ منهـا و�ـالتـالي ُ�عتبر �نتیجـٍة لهـا، وذلـك ســــــــــــــواء حصــــــــــــــلـت عملیـات اإلقتراع 
 Ēlection d’officeوالتصو�ت أم لم تحصل، وهو ما تؤ�ده التسمیة الفرنسیة للفوز �التز�یة 

غیر  -، �عجور/الدولة ١٣/٦/٢٠١٣تار�خ  ٦٥٣تخاب الحكمي"( القرار رقم التي تعني "اإلن
 منشور).
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و�التالي ینبني على ما تقدم، أن إعالن فوز مرشــٍح في االنتخا�ات یدخل في صــمیم 
العملیة اإلنتخابیة وال �مكن فصــــــله عنها. و�عود أمر النظر في صــــــحة النتائج التي تتمّخض 

لة من الدســــــــــــــتور  ١٩المخّول قانونًا بذلك �موجب المادة  عنها هذه العملیة إلى المرجع المعدَّ
(إنشـــــــاء المجلس الدســـــــتوري)  ١٤/٧/١٩٩٣تار�خ  ٢٥٠المعّدلة من القانون رقم  ٢٤والمادة 

اللتین تولیان المجلس الدســــتوري صــــالحیة الفصــــل في صــــحة نیا�ة نائب منتَخب والنظر في 
اء مجلس النواب، وذلك من قبل المرشـــــــــــح النزاعات والطعون الناشـــــــــــئة عن انتخا�ات أعضـــــــــــ

 الخاسر.
ن مجلس شــورى الدولة �كون والحالة هذه، غیر صــالٍح للنظر في المســألة المتعلقة ا

 �إعالن فوز المستدعي مقدم المراجعة �التز�یة في االنتخا�ات النیابیة. 
اإلدار�ة ال ُیرّد على ذلك �أّن مجلس شــــــــــورى الدولة هو المحكمة العاد�ة للقضــــــــــا�ا 

من نظامه و�أن صــــــــــالحیته ال �مكن أن ُتســــــــــتبعد إال بنٍص صــــــــــر�ح مّما  ٦٠�موجب المادة 
�جعله صالحًا في مثل المسألة المعاَلجة، ذلك أّن الصالحّیة مرتبطٌة بوصف العمل المطعون 
فیه و�طبیعة النزاع المطروح أمام هذا المجلس، وقد تبّین من ســــــــــــــیاق التعلیل أّن ثّمة مرجعًا 

خر صالحًا للنظر في النزاعات المتعلقة �صحة نتائج االنتخا�ات النیابیة، وفق ما سبق بیانه آ
 لس شــــورى الدولةة لعدم صــــالحیة مجأعاله، األمر الذي یوجب رّد طلب إعالن الفوز �التز�ی

تـــــار�خ  ٦٨٥�عجور/الـــــدولـــــة، والقرار رقم  ١٣/٦/٢٠١٣تـــــار�خ  ٦٥٣ش.ل: القرار رقم (
 . )الدولةذبیان/ ٢٧/٦/٢٠١٣

 
٥ 

 المرجع الصالح للبت في المشاكل 
 العملیة االنتخابیة یوم االنتخابالتي تعترض سیر 

 
من أبرز هذه المشاكل تلك التي تتعلق بتصحیح قیود القوائم االنتخابیة لجهة تدو�ن 

 أسماء الناخبین التي سقطت سهوًا على لوائح الشطب.
من قانون االنتخاب على تجمید القوائم االنتخابیة  ٣٧في هذا اإلطار نصـــت المادة 

منها  ٣من القانون المذ�ور تنص في الفقرة  ٨١ أن المادةآذار من �ل عام. �ما  ٣٠بتار�خ 
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على أنه " ال �جوز ألحد أن �قترع إال إذا �ان إسمه مقیدًا في الئحة الشطب العائدة للقلم، أو 
 د استحصل من لجنة القید المختصة على قراٍر �قید اسمه."إذا �ان ق

دون ب�قتضي تفسیر النصوص القانونیة �الشكل الذي �جعلها منسجمة في ما بینها 
تعطیل مفعولها بتفســـــیر نٍص خالفًا إلرادة المشـــــترع، �حیث ینبغي �التالي تفســـــیر نص المادة 

وما یلیها من قانون  ٣٥المادة المذ�ورة �الشــــــــــــــكل الذي �جعلها منســــــــــــــجمة مع أحكام  ٨١
اآلنفة الذ�ر  ٨١االنتخاب. �معنى أن تصـــحیح القوائم االنتخابیة المنصـــوص علیه في المادة 

من القانون ذاته، أي قبل تار�خ تجمید القوائم  ٣٧و ٣٦و ٣٥�قتضــي أن یتم في إطار المواد 
 االنتخابیة في الثالثین من آذار من �ل سنة.

هاد مســــتقران حول هذه المســــألة على اعتبار أن مهلة التصــــحیح �ما أن العلم واالجت
، �معنى أن انقضـــــــــــاءها یؤدي إلى تجمید délais de rigueur  هي من المهل الصـــــــــــارمة

 اللوائح وعدم جواز تصحیحها خارج المهلة. 
Ph Dufresnoy, Guide du contentieux électoral, 1991, p.27, 
N: 58: Les délais concernant la révision des listes sont des délais de 
rigueur… 

 
في غیاب أي نص تشـــر�عي �جیز التصـــحیح �عد تجمید القوائم االنتخابیة، �ما هي 
الحـال علیـه في فرنســـــــــــــــا، فإنه ال �عود للجـان القیـد إجراء التصــــــــــــــحیح المـذ�ور خالل الیوم 
االنتخابي. و�ن ما یؤ�د هذا المنحى في التفســـــــیر أن قانون االنتخاب الفرنســـــــي حدد حصـــــــرًا 

لحاالت التي �جوز فیها تصــــــــــــــحیح القوائم االنتخابیة �عد و�موجب نٍص قانوني صــــــــــــــر�ح، ا
من قانون االنتخاب)، حیث  -articles L.30 et L.34-  ٣٤و ٣٠تجمیدها ( المادتان 

اعتبر االجتهاد أنه ال �جوز للناخب أن �طلب التصـــــــــــــحیح خارج الحاالت المذ�ورة التي جاء 
 لها من الحاالت.قانون االنتخاب اللبناني خلوًا من النص على ما �ماث

Dufresnoy, idem., op.cit., p.24-n: 37 et p.33 n:76 
N:37: Ces cas ne peuvent constituer une procédure de rattrapage pour 
un électeur distrait ( civ 2e,16 avril 1981). 

 
أن الحكومة في صــــــــدد إعداد ورشــــــــة إصــــــــالحات تتناول تفعیل الالمر�ز�ة اإلدار�ة 
و�صـــــــــالح قانون البلد�ات وقانون اإلنتخاب، وعلى األخص لجهة اعتماد نظام اإلقتراع المبني 

  .على النسبیة والذي یؤمن التمثیل الصحیح إلرادة الناخبین



 یوسف الجمّیل      ١٨٢
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۱۸۳ 
  

٣ 
 إجراءات ومراحل العملیة االنتخابیة

 وخبرة هیئة االشراف على االنتخا�ات
 عطاهللا غشام

 مدیر عام وزارة الداخلیة سا�ًقا
 عضو هیئة االشراف على الحملة االنتخابیة سا�ًقا

 
 
�عد االطالع على برنامج ورشة العمل وعلى مواضیع اال�حاث الموزعة على  

الجلسات، رأیت �عد التشاور مع المسؤولین عن هذه الورشة، ان اذهب في مداخلتي الى ا�عد 
مما مقرر لها، �ما یؤدي الى استكمال اال�حاث واغناءها و�خدم الغا�ة الموضوعة لها في نفس 

از األهمیة التي �جب اعطاءها لعملیة تطو�ر وتحدیث ومكننة �افة الوقت، وذلك من خالل ابر 
االجراءات والمراحل العائدة للعملیة االنتخابیة وتأثیر ذلك على المنازعات والمراجعات 

 االنتخابیة. 
ثم من خالل االضاءة على تجر�ة هیئة االشراف على الحملة االنتخابیة واهمیة دور 

 االنتخابي المنشود الى جانب االصالحات  االخرى المطلو�ة. هذه الهیئة في ورشة االصالح
 

١ 
 المفهوم المتكامل لقانون االنتخاب

 
كانت اال�حاث والدراسات واالقتراحات التي تدور حول قانون االنتخاب تعني في  

نظر معظم الجهات المعنیة اقتصارها �صورة اساسیة على نوع النظام االنتخابي المطلوب 
بین مختلف االنظمة االنتخابیة المطروحة في التداول على مدى السنوات المنصرمة اعتماده من 

 وصوًال الى تقسیم الدوائر وما ینبثق عن ذلك من تفاصیل.



 عطاهللا غشام      ١٨٤

 
 

�صرف النظر عن النظام االنتخابي الذي سیتم التوصل الیه، والذي نتمنى ان �كون 
 والموضوعیة الموحدة. تحت عنوان واضح �اعتماد المعاییر والقواعد واالسس العلمیة

�انتظار ذلك فان هناك جوانب اخرى اساسیة عدیدة تم اغفالها اثناء البحث في " 
القانون االنتخابي" والتي �ان من الواجب معالجتها �شكل مواز، وذلك من خالل اعادة قراءة 

 یل یذ�ر.شاملة ومعمقة لنظامنا االنتخابي المعمول �ه منذ ا�ام االنتداب الفرنسي دون اي تعد
لهذه الغا�ة سأحاول االستفادة من المخزون االختباري الناتج عما احرزته التجارب 
االنتخابیة السا�قة والتي �جب ان تقودنا الى اصالح جذري لهذا النظام ضمن حلقة متكاملة 
تتناول �افة جوانبة السیاسیة والقانونیة والتقنیة. والمدخل االساسي لكل ذلك هو تطبیق مشروع 

 المكننة الشامل.
بدراسة شاملة تتناول الجوانب  –بناء لطلبها  –سبق لي ان زودت لجنة االدارة والعدل 

واالسس والقواعد الواجب اتباعها لتحقیق هذه الغا�ة، مع ابداء �عض المالحظات حول 
 الطروحات التي تضمنتها �عض المشار�ع المقدمة من هذا الشأن.

من مناسبة �مشروع متكامل لمكننه �افة مراحل  ما سبق لي ان تقدمت في اكثرك
العملیة االنتخابیة والتي شرحتها �اسهاب في �تابي " قوانین االنتخاب بین التشر�ع والفقه 
واالجتهاد سبل تطو�ر وتحدیث العملیة االنتخابیة" لكن �ل هذه المحاوالت لم تلق التجاوب 

وصل الى اي مشروع اصالحي حقیقي في المطلوب لالسباب نفسها التي تقف حائًال دون الت
 الشأن االنتخابي.

مع التأكید منذ البدا�ة �ان مشروع المكننة الحقیقي الذي نتحدث عنه �جب ان �كون 
 شامًال لكافة المراحل وغیر قابل للتجزأة.

 
٢ 

 لنظام االنتخابي عن طر�ق المكننةتحدیث ا
 

المكننة �صورة جزئیة وحصرها �اعمال جرت في السابق محاوالت عدیدة العتماد طر�ق 
الفرز االلكتروني لدى لجان القید او داخل مراكز االقتراع ولم �كتب الي منها النجاح نذ�ر 

 منها:
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حیث تم تأمین عشرات اجهزة  ٢٠٠٠المحاولة التي جرت في انتخا�ات العام آ. 
ز االصوات، وقد ادت الكمبیوتر التي وضعت بتصرف لجان القید لالستعانة بها في عملیة فر 

هذه المحاولة الى اعاقة وار�اك في عملیات فرز االصوات نظرًا لعدم وجود قاعدة بیانات 
 ممكننة للمعطیات المتعلقة �العملیة االنتخابیة.

االقتراح الوارد من الهیئة الوطنیة الخاصة �قانون االنتخا�ات النیابیة، والذي ب. 
راق خاصة تضعها الهیئة المستقله لالنتخا�ات على ان �قضي �ان �جري االقتراع بواسطة او 

یتم اجراء الفرز األولي لالصوات امام لجنة القید المختصة �عد ان تتوفر لهذه اللجنة آلة لعد 
االصوات، تر�ط �حاسوب مبرمج وشاشة �بیرة لعرض النتائج ولم �كتب النجاح لهذه اآللیة 

 التي سنفصلها الحقًا. لألسبابامام اللجان النیابیة المختصة 
على  ٢٠٠٨نص مشروع القانون الذي اعدته وزارة الداخلیة والبلد�ات خالل العام ج. 

اجراء عملیة الفرز االولي داخل مراكز االقتراع �عد تجمیع االقالم العائدة لكل مر�ز في مكان 
 تر�ط �حاسوب مبرمج، یتم �عد ذلك Scanning machineواحد بواسطة عد االصوات 

وامام التعقیدات التي  مر�وطة �الحاسوب المذ�ور. Printerسحب النتیجة بواسطة آلة طا�عة 
ظهرت اثناء شرح العملیة المذ�ورة، طلبت لجنة االدارة والعدل من الوزارة اجراء عملیة تجر�ة 

 للتثبت من امكانیة تنفیذ هذه الطر�قة �فعالیة ونجاح.
ة رغم تكرار المحاولة من قبل مجموعة من غیر انه لم �كتب النجاح لهذه العملی

الخبراء واالختصاصیین الذین استقدموا لهذه الغا�ة، ونتیجة لذلك تم صرف النظر عن السیر 
االنتخاب والفرز على النحو المذ�ور، �ما تم صرف النظر نتیجة لذلك عن اعتماد  �أعمال

لى الطر�قة الیدو�ة في فرز االصوات اوراق االقتراع الخاصة المعدة من قبل الوزارة، واال�قاء ع
 سواء داخل اقالم االقتراع او لدى لجان القید.

تبقى اشارة اخیرًا في هذا المجال الى ان مشروع القانون الذي تقدم �ه الوز�ر د. 
مروان شر�ل والذي اقترن �موافقة الحكومة التي �ان یرأسها الرئیس نجیب میقاتي قد اعتمد 

مشروع الهیئة الوطنیة الخاصة �قانون االنتخا�ات النیابیة �طر�قة للفرز  نفس الطرح المبین في
 وتعداد االصوات بواسطة الحاسوب المبرمج والنتیجة ستكون واحدة.

و�الخالصة فان الطرق المقترحة ألعمال الفرز على النحو المشار إلیه، تبقى �مجملها 
االنتخاب والفرز واعالن النتائج، بل انها  یدو�ة وال تلبي الحاجة الفعلیة لتطو�ر ومكننة أعمال
قاعدة ألعمال واعاقتها في ظل عدم وجود تنطوي على محاذیر ومخاطر من شأنها عرقلة ا



 عطاهللا غشام      ١٨٦

 
 

بیانات ممكننة، ألن عملیة المكننة ال تبدأ �فرز األصوات داخل أقالم االقتراع أو لدى لجان 
 القید بل �جب ان تنتهي عندها وفق منظومة متكاملة.

 
٣ 

 مكننة سجالت النفوس
 

تبعًا لذلك فان القاعدة األساسیة النطالق أعمال المكننة الشاملة �جب ان تبدأ من 
 مكننة سجالت النفوس لجمیع اللبنانیین في مختلف المناطق ووضع برامج خاصة لهذه الغا�ة.

استنادًا إلى هذه السجالت الممكننة التي �جب ر�طها الكترونیًا بوزارة الداخلیة  
والبلد�ات، نستطیع ان نحصل �صورة فور�ة على قوائم الناخبین ولوائح الشطب خالیة من 

 األخطاء والتناقضات والشوائب المعهودة.
بذلك یتم اضافة أسماء األشخاص الذین بلغوا السن القانونیة إلى هذه القوائم وشطب  

نقل القیود من منطقة أسماء األشخاص المتوفین أو الذین فقدوا شروط األهلیة وضبط حر�ة 
إلى أخرى �سبب الزواج أو تغییر محل اإلقامة إلى غیر ذلك من المعطیات التي �مكن 
الحصول علیها �كبسة زر واحدة و�ذلك یتم االستغناء عن الطر�قة الیدو�ة العقیمة المتبعة من 

المخاتیر أو  تنقیح وتصحیح قوائم الناخبین والتي لم تتمكن معها اإلدارة وال لجان القید وال
البلد�ات من تحقیقها على الوجه المطلوب رغم المحاوالت والجهود التي قامت بها، هذا الهدف 
�جب تحقیقه والوصول إلیه مستفیدین بذلك من التطور الهائل في عالم التكنولوجیا واالتصاالت 

ة واإلجتماعیة والذي أصبح �شكل القاعدة األساسیة في التعامل مع النشاطات اإلدار�ة والمالی
من جمیع القطاعات اإلنتاجیة في القطاع الخاص والذي استفادت منه معظم االدارات 
والمؤسسات العامة التي حققت انجازات متقدمة في هذا المضمار مثل (مكننة مصلحة تسجیل 

 مكننة سجالت الالجئین الفلسطینیین ) وغیرها. -مكننة الدوائر العقار�ة  -السیارات واآللیات 
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٤ 
 نة عملیات االنتخاب وأعمال الفرزمكن

 
ان مكننة سجالت النفوس على النحو المشار الیه �عتبر الحلقة األساسیة ونقطة 
االنطالق نحو تطبیق المكننة الشاملة في �اقي المراحل االنتخابیة والتي �مكن اختصارها على 

 النحو التالي:
 

استنادًا إلى قوائم الناخبین الممكننة یتم ادخال أسماء الناخبین إلى جهاز �مبیوتر آ. 
(CD)  في �ل قلم اقتراع قبل البدء �العملیة االنتخابیة و�تم االنتخاب بواسطة �طاقة انتخابیة

ممغنطة یزود بها �ل ناخب �صورة الزامیة وآلیة لدى االنتهاء من وضع قوائم الناخبین و�جري 
الموجودة في نفس القلم حیث یتم  Reader machineتراع بواسطتها فقط عبر جهاز االق

 .لقلم فور ادخالها الجهاز المذ�ورالتأكد من حق صاحب البطاقة �االقتراع في ا
أما أوراق االقتراع المستعملة في االنتخاب فیجب أن تكون أوراقًا ممغنطة �ذلك، ب. 

لد�ات وتدرج فیها أسماء جمیع المرشحین في الدائرة االنتخابیة تتولى طباعتها وزارة الداخلیة والب
�التسلسل وفقًا لتار�خ تقد�م طلب الترشیح مع وجود مر�ع إلى جانب �ل أسم، أو من تار�خ 
تسجیل الالئحة في حال اعتماد اللوائح، على ان تتم مالءمة التفاصیل المعتمدة وفقًا للنظام 

 االنتخابي المعتمد.
 

إلى جانب المرشح أو الالئحة التي یر�د × تولى �ل ناحب وضع إشارة �عد ذلك ی
اختیارها في المر�ع المقابل له ثم یتم إدخال الورقة الممغنطة في جهاز الكومبیوتر �عد تمر�رها 

التي تقوم �ادخال المعلومات إلى قاعدة البیانات حیث تتم  Scanning systemعلى آلة 
وني مباشرة داخل �ل قلم اقتراع و�صورة فور�ة على أن یتم ر�ط عملیة الفرز اآللي وااللكتر 

أو إرسال النتیجة على  LANمر�ز اإلقتراع بلجان القید بواسطة شبكة إتصاالت خاصة 
Floppy  إلى المر�ز الرئیسي إلصدار النتیجة النهائیة بواسطة الـserver .الموجود لدیها 

النحو المذ�ور والذي �جب أن یترافق مع  ومن الواضح ان استكمال عملیة المكننة على
تحدید رقم انتخابي یرافق الناخب �صرف النظر عن مكان إقامته و�سهل عملیة إقتراع المغتر�ین 
والمقیمین في المراكز التي �ختارونها سواء في أماكن قیدهم أو أماكن سكنهم وفق آلیة متطورة. 
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یرة أمام إعالن نتائج إقتراع المغتر�ین، وتأمین فضًال عن أن النظام المذ�ور یذلل العقبات الكب
تجمیعها �صورة فور�ة في المراكز المحددة، وصوًال إلى المر�ز اإلنتخابي المر�زي في لبنان. 
ألنه من المستحیل اعتماد الطر�قة الیدو�ة المعتمدة في اقتراع المقیمین على تعقیداتها على 

 باعدة. اقتراع المغتر�ین في أماكن تواجدهم المت
إن هذه اآللیة تستدعي �الضرورة إعادة النظر �كامل اإلجراءات الیدو�ة المعمول بها حالیًا، 
ووضع النصوص الالزمة التي تتالءم مع مشروع المكننة المنشود. من جمیع جوانبه والذي 

 تتالشى أمامه جمیع العراقیل والعوائق والصعو�ات التي تعترض تحدیث العملیة االنتخابیة.
 

٥ 
 تجر�ة هیئة االشراف على الحملة االنتخابیة واثرها في االصالح االنتخابي

 
لم اقصد من التر�یز على تنفیذ مشروع المكننة الشاملة، آ. أهمیة دور الهیئة:  

اغفال الجوانب االخرى التي حصلت او التي �جري �حثها، في مسیرة التطو�ر والتحدیث في 
من اهمیتها ، وفي مقدمة ذلك تجر�ة هیئة االشراف على الحملة قانون  االنتخاب وال التقلیل 

االنتخابیة خالل االنتخا�ات االخیرة ، الن هذه التجر�ة  تعتبر تتو�جا ولو جزئیا للجهود المبذولة 
 في عملیة االصالح المنشودة .

هیئة مستقلة تماما  �إنشاءو�صرف النظر عن تباین اآلراء والمواقف بین من �طالب 
االنتخابیة �كافة مراحلها تحضیرا وتنفیذا واشرافا وانشاء االجهزة  ادارة االعمالنتخا�ات تتولى لال

الحالي شرط تطو�ر انظمتها  الهیئة بوضعهاو�ین من یرى اال�قاء على تجر�ة  الالزمة لدیها
 وتوسیع صالحیاتها.

نظر من ال (�صرفالدور المر�زي الذي �جب ان تضطلع �ه الهیئة  ا ألهمیةونظرً 
االنتخابیة اصبحت واقعا  واالعالم والدعا�ةفان مراقبة االنفاق  الواجب اعتمادها)التسمیة 

 ال �مكن تجاوزها او القفز فوقها. وضرورة ملحة
لقیود والعقبات التي حدت من رقا�ة الهیئة والصعو�ات التي واجهت انطالقة ب. ا

حاولت الهیئة المباشرة �ممارسة المهام المنوطة بها ضمن الحدود المبینة في القانون  :عملها
�كل تصمیم وجد�ة، اال ان ظروفا" صعبة وعراقیل عدیدة اعترضت انطالقتها واهمها ضیق 
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الفترة الزمنیة التي �انت متاحة امامها للمباشرة بتنفیذ هذه المهام والتي لم تكن تتعدى االشهر 
 االنتخا�ات. وتار�خ اجراءالتي �انت تفصل بین تار�خ تعیینها  الثالثة

هذه الفترة القصیرة مستلزمات العمل التحضیر�ة الضرور�ة  تؤمن خاللفقد �ان على الهیئة ان 
   ذلك:لخلق ادارة جدیدة �كل ما للكلمة من معنى ومن 

 .مین مقر للهیئة لمباشرة اعمالهاأت
 والمكتبیة.فنیة ات االدار�ة والتأمین التجهیز 

  .راء في مختلف المجاالت وتدر�بهما�جاد ادارة تنفیذ�ة مساعدة من موظفین وخب
  .الهیئة ألعمالوضع االنظمة االدار�ة والداخلیة 

 واإلعالمیة. المراقبة المالیة ألعمالضع القواعد الالزمة و 
  .تكو�ن قاعدة بیانات لوسائل االعالم والمرشحین

 
على الهیئة ان تبدأ من  الدنیا و�انكل هذه المعطیات لم تكن متوفرة ولو في الحدود 

 .رنقطة الصف
 ج. مراقبة االعالم واالعالن االنتخابیین

لقد حرصت الهیئة منذ البدا�ة على مشار�ة : الجهود المبذولة في اعمال المراقبة
وذلك من خالل  الذاتیة،وسائل االعالم المختلفة في تحمل مسؤولیاتها في اعمال المراقبة 

والتي �ان الهدف منها  االعالم،واالجتماعات العدیدة التي عقدتها مع ممثلي وسائل  اللقاءات
عبر وضع اطر عر�ضة وتفصیلیة تجر�ة الرقا�ة، وذلك  إلنجاحخلق شراكة حقیقیة معها 

الى حدود استخدام  �اإلضافةالقانونیة المرعیة االجراء  �األحكاملحدود التزام وسائل االعالم 
 المرشحین لوسائل االعالم  اثناء حمالتهم االنتخابیة.

رغم �ل الجهود المبذولة فقد اصطدمت الهیئة بتصرفات معظم وسائل االعالم التي 
ها السیاسیة والحز�یة والطائفیة وتفلتت من مشار�ة الهیئة في ضبط المسار استسلمت النتماءات

االعالمي ولم تتجاوب مع متطلبات الرقا�ة المطلو�ة ز�ادة على ذلك فقد تعمدت معظم هذه 
اخفاء المعلومات والبیانات والجداول االحصائیة التي طلبت منها والتي �جب ان تظهر  الوسائل

والدعا�ات االنتخابیة، التي یتم بثها او نشرها والجهات التي استفادت فیها مجمل االعالنات 
 منها ومولتها و�لفة هذا التمو�ل. 
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مع ذلك تعاملت الهیئة مع المخالفات المرتكبة ضمن الحدود التي یتیحها لها القانون والتي و 
ة االعالم المخالفة تقتصر على توجیه تنبیه الى الوسیلة االعالمیة المخالفة ... الخ واحالة وسیل

 الى محكمة المطبوعات. 
تنفیذاً لهذا النص تم توجیه عدد �بیر من التنبیهات واالنذارات والتحذیرات الى الوسائل 
المخالفة واحالة البعض منها الى المحكمة المذ�ورة التي أصدرت احكامًا لم تتعدى فرض 

 سعة في هذا المجال.اعطتها صالحیات وا ٧٦الغرامات المالیة، رغم ان المادة 
لكن �ل هذه التدابیر لم تؤدي الى �بح جماح الوسائل االعالمیة وال ارغامها على 

 االلتزام �النصوص القانونیة.
زاد في صعو�ة االمر الفلتان االعالمي المتمثل بوسائل االعالم الفضائیة وسائر 

والطائفیة ومشار�تها �النشاط وسائل االعالم غیر السیاسیة، سواء منها المناطقیة او المذهبیة 
االنتخابي �صورة غیر مشروعة، دون ان �كون للهیئة القدرة على الحد من هذه النشاطات او 

 منعها.
حاولت الهیئة تخطي الصعو�ات المتعلقة �عدم وضوح النصوص القانونیة او �عدم 
كفا�ة الصالحیات الممنوحة لها في مجال المراقبة �اعتماد طر�قة الشرح والتفسیر وتبسیط 
االجراءات التنفیذ�ة والعملیة والرد على المراجعات واالستفسارات العدیدة التي �انت تردها من 

 لمعنیة �الشأن االنتخابي. مختلف الجهات ا
كما أصدرت عددًا �بیرًا من االعالنات والبیانات والقرارات في المجاالت المطروحة 
وجمعتها، تعمیمًا للفائدة في �تیب خاص، تم توز�عه على نطاق واسع. لم تكتف الهیئة بذلك 

نع نشر �عض بل ذهبت الى ممارسة حق االجتهاد عندما اتخذت عددا من القرارات الجر�ئة �م
االعالنات التي تضمنت اثارة للنعرات الطائفیة والمذهبیة او تحر�ضًا على العنف والسلم 

 االنتخابي والوطني رغم ان القانون لم �عطها صراحة صالحیة اصدار مثل هذه القرارات.
و�ان على الهیئة ان تقوم بذلك انطالقًا من قناعتها �أن قراراتها �جب ان تكون 

روحیة عملها ومن الدور االستثنائي المنوط بها والذي �جب ان یتخطى االطر مستمدة من 
 والصالحیات المعطاة لباقي االجهزة في الحاالت العاد�ة.

اید مجلس شورى الدولة هذا التوجه من عمل الهیئة في معرض رده للطعون 
 والمراجعات المقدمة امامه ضد هذه القرارات.
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افیة من التغطیة القانونیة التي وفرها لها هذا المجلس لكن الهیئة لم تستفد �صورة �
ولم تتمكن من متا�عة توسیع دائرة صالحیاتها في الممارسة واالجتهاد نظرًا لالطار البیرقراطي 
الذي أحاط �أعمالها وأدى الى عكس النتیجة التي �ان �جب ان تنبثق من تعدد اختصاصات 

 ومؤهالت ومواقع أعضائها.
الجراءات المذ�ورة لم تكن �افیة فقد تقدمت الهیئة �مجموعة من �ما أن جمیع ا

االقتراحات واالفكار الضرور�ة الالزمة لتوسیع صالحیاتها وتوسیع النطاق المحدد لمفهوم 
 االعالن واالعالم من خالل التقر�ر النهائي الذي اعدته. 

 
التوسع في اخضاع عدد و  واالعالن االنتخابیین �اإلعالمعدم �فا�ة النصوص المتعلقة 

أن اعمال المراقبة المنصوص علیها في القانون الحالي تكاد  من وسائل االعالم للمراقبة:
تقتصر على وسائل االعالم التقلید�ة متجاهلة التطور الهائل في هذا الشأن ولذلك أوصت 

یة المستثمرة الهیئة �اعتبار االعالنات الموضوعة على اللوحات االعالنیة العاد�ة وااللكترون
من قبل الشر�ات والمؤسسات على نطاق واسع من ضمن وسائل االعالم المقروءة او المكتو�ة 

 واخضاعها لموجب التصر�ح المفروض على �اقي وسائل االعالم.
كما أوصت الهیئة بتطبیق نفس االجراءات على  مراقبة االعالم واالعالن الرقمیین:

االلكترونیة ومواقع التواصل االجتماعي واالتصاالت الرقمیة االعالنات والدعا�ات على المواقع 
SMS  والنشر الرقمي الى غیر ذلك من وسائل االتصال والتواصل المتطورة، نظرًا العتمادها

�شكل واسع للدعا�ة والترو�ج االنتخابي �سبب امتالكها امكانات وتأثیرات تتعدى تلك المتوفرة 
او  serollك الرسائل المتحر�ة في أسفل شاشات التلفزة لدى االعالم التقلیدي، �ما في ذل

 اخضاع مثل هذه االعالنات للموجبات القانونیة االخرى.
وفي هذا المجال أوصت الهیئة  تعز�ز وتوسیع صالحیات الهیئة في مجال المراقبة:

وقف  �اشتراط موافقتها المسبقة على نشر او بث الدعا�ات واالعالنات االنتخابیة واعطائها حق
المخالف منها �صورة صر�حة وواضحة تحت طائلة فرض عقو�ات مباشرة في حدود معینة 

 مثل:
اعطاء الهیئة صالحیة فور�ة في وقف اي برنامج انتخابي خالل الحملة االنتخابیة  -

وخاصة في مرحلة الصمت االنتخابي اذا تضمن هذا البرنامج ما یثیر النعرات الطائفیة 
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ًا على العنف مما یهدد االمن السیاسي واالنتخابي وفرض عقو�ات في والمذهبیة او تحر�ض
 حال عدم االلتزام. 

اعطاء الهیئة حق تعلیق مشار�ة الوسیلة االعالمیة �ممارسة حق االعالن والدعا�ة  -
 االنتخابیة لمدة محددة في حال عدم التقید بتعلیمات وقرارات الهیئة.

یلة االعالمیة �صورة نهائیة �سبب استمرار الحق �إلغاء الترخیص المعطى للوس -
 .خالفات رغم توجیه انذار الیهاالم
 

ان التدابیر المنصوص  عدم اقتصار المراقبة على وسائل االعالم دون المرشحین:
من القانون الحالي تعطي الهیئة صالحیات محددة �حق وسائل االعالم  ٧٦علیها من المادة 

تصر�حات المرشحین المخالفة �حد ذاتها، دون التطرق الى المخالفة التي تنشر او تبث 
المسؤولیة المترتبة على أصحاب هذه التصار�ح مما �قتضي معالجة هذا االمر �صورة قانونیة 
واعطاء الهیئة حق ادراج مثل هذه المخالفات في تقر�رها النهائي واحاطة المجلس الدستوري 

 ،بها �صورة رسمیة لیبنى على الشيء مقتضاه
  

لصالحیات الممنوحة للهیئة في مجال وا مراقبة التمو�ل واالنفاق االنتخابیین د.
والتمو�ل  الحیات الهیئة في مراقبة االنفاقص ١٩من المادة  ٣حددت الفقرة  : المراقبة

 االنتخابیین وفقا لما یلي : 
التفاصیل تتولى الهیئة ممارسة الرقا�ة على االنفاق االنتخابي دون الدخول في  -

 الواجب ادراجها لتمكین الهیئة من ممارسة هذه الرقا�ة.
تعیین لجنة او اكثر تتولى �االستقالل عن اي مرجع مراقبة تقید المرشحین �االحكام  -

المتعلقة �فتح حساب الحملة االنتخابیة والمساعدات والمساهمات و�االنفاق خالل فترة الحملة 
 ارسة عملها.االنتخابیة دون تحدید لكیفیة مم

 .لعائد لكل مرشح وطلب ا�ة معلوماتاالطالع على حساب الحملة االنتخابیة ا -
من هذا القانون على �ل مرشح �عد انتهاء االنتخا�ات  ٦١�ما اوجبت المادة  -

تنظیم بیان حسابي شامل ... وتقد�م هذا البیان الى الهیئة خالل مهلة شهر تلي تار�خ اجراء 
 االنتخا�ات.
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�ادراج نص عام یتعلق �فرض عقو�ات على �ل من �قدم عن  ٦٢فت المادة اكت -
قصد على مخالفة اي من االحكام المتعلقة �التمو�ل واالنفاق مثل الحبس لمدة ستة اشهر 

 هاتین العقو�تین. �إحدىو�غرامة تترواح بین خمسین ومئة ملیون لیرة او 
هذه العقو�ة ولم تحدد الجهة غیر ان هذه المادة لم تعط الهیئة اي دور في فرض 

التي یتوجب علیها احالة الجهة المخالفة الیها وال المرجع القضائي المختص اسوة �ما هو 
 منصوص علیه ولو في الحدود الدنیا في مجال الرقا�ة على االعالم واالعالن االنتخابیین.

نكون امام ز بین المرشحین اذ انه �عد اعالن النتائج كما ان هذه المادة لم تمیّ 
مرشحین فائز�ن وهؤالء �صبحون نوا�ا یتمتعون �الحصانة النیابیة فیما �اقي المرشحین 

 �خضعون لالحكام العاد�ة المذ�ورة.
یتبین مما تقدم ان القانون اوجب على المرشح تقد�م البیان الحسابي والمستندات 

نتخا�ات واعالن النتائج مما �عني االنتخابي �عد االنتهاء من اجراء اال إلنفاقهوالوثائق الثبوتیة 
ان الرقا�ة على االنفاق االنتخابي تكاد ان تكون رقا�ة مؤخرة من الناحیة العملیة والتطبیقیة 
ومن ابرز مفاعیلها احالة تقر�ر الهیئة والبیان الحسابي الشامل للمرشح المطعون بنیابته  الى 

 المجلس الدستوري.
ین لم یتم تقد�م طعون �صحة انتخابهم فیكتفي �ضم اما �النسبة لباقي المرشحین الذ

 التقر�ر والمستندات المشار الیها الى ملف الترشیح.
في الحالتین لم تعط الهیئة ا�ة صالحیة في مجال ردع المخالفات او منع حصولها 

 او الحد منها على االقل.
ئن في هذه في هذا المجال �نت ارى انه �ان �مكن للهیئة التغلب على الغموض الكا

النصوص، وتعز�ز دورها الرقابي االستثنائي المعطى لها �ان تعمد الى تحو�ل الدعوى العامة 
�شأن المخالفات المالیة واحالة هذه المخالفات امام المراجع المختصة، خاصة ان قرارات الهیئة 

لذي خاضعة للطعن امام مجلس شورى الدولة، وان تكمل ما بدأته في فتح �اب االجتهاد ا
 مارسته في الرقا�ة على االعالم ولو في حده االدنى.

 
 :لتعز�ز دور الرقا�ة على االنفاق االقتراحات المقدمة

عتبار جمیع الخدمات المقدمة للمرشحین من النفقات االنتخابیة، و�جب ا  -
 التصر�ح عنها �خدمات مأجورة مهما �ان العنوان الذي تندرج تحته.



 عطاهللا غشام      ١٩٤

 
 

الناخبین والعاملین في الحملة االنتخابیة من النفقات االنتخابیة اعتبار نقل وانتقال  -
�صورة صر�حة سواء �ان النقل داخل االراضي اللبنانیة او النقل من الخارج مما �قتضي 
التصر�ح عنها �صورة صر�حة. على ان تعطى الهیئة صالحیة مطلقة للتحقق من صحة 

 المختصة. البیانات الواردة �التعاون مع الجهات الرسمیة
  

 اضافة �عض النصوص التي تعزز الرقا�ة على االنفاق االنتخابي 
تحتسب المبالغ المدفوعة �بدل لبث او نشر اعالنات والدعا�ات االنتخابیة من  -

قبل جهات سیاسیة او حز�یة او لوائح انتخابیة من ضمن االنفاق االنتخابي للمرشح الذي 
 ولو لم یتم االعالن عن ذلك بتار�خ الترشح.ینتمي الحقا الى اي من هذه الجهات 

�حتسب من االنفاق االنتخابي للمرشح �ل نفقة اعالن محصورة فیه �ظهره �الصورة  -
 او النص او �الصورة والنص معا.

�حتسب من االنقاق االنتخابي لكل عضو من اعضاء الالئحة االنتخابیة المعلنة  -
سم الالئحة في اي مكان في لبنان ولو لم یرد فیها نفقة الدعا�ة واالعالن التي یرد فیها ا

 االسماء او الصور العائدة لهم او ظهر فیها.
�حتسب من االنفاق االنتخابي لجمیع المرشحین المعلنین المنتمین لحزب سیاسي  -

كل اعالن للحزب في اي مكان من لبنان عبر استعمال اسم او شعار او لون او رمز من 
  رموز الحزب.
�حتسب من االنفاق االنتخابي لكل من المرشحین المعلنین المنتمین الى اي توجه  -

 او ائتالف احزاب او تیارات سیاسیة �ل اعالن في اي مكان في لبنان لهذه الجهات.
تحتسب المنشورات الدعائیة او الصور او الملصقات او البیانات التي لها عالقة  -

او اي مرشح او التي یتم توز�عها �مرفقات مع المطبوعة  جهة سیاسیة ألي�الحملة االنتخابیة 
المرخص لها المشار�ة في الدعا�ة واالعالن االنتخابیین من ضمن المساحة المصرح عنها 

 من قبل المطبوعة و�توجب علیها التصر�ح عن المواد الموزعة على الشكل المذ�ور.
مشار�ة في الدعا�ة و�منع على �اقي المؤسسات االعالمیة غیر المرخص لها ال

 واالعالن االنتخابي توز�ع مثل هذه المواد االعالنیة مع المطبوعات الصادرة عنها.
المتعلقة �استئجار المكاتب  ٥٨من المادة  -١-اضافة النص التالي الى الفقرة  

 االنتخابیة : 
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تعتبر المكاتب االنتخابیة الموضوعة بتصرف اي جهة انتخابیة بدون بدل �مساهمات 
مقدمة من قبل اشخاص اخر�ن من اجل تمو�ل الحملة االنتخابیة و�جب التصر�ح عنها 

 واحتسابها من ضمن االنفاق االنتخابي.
تم اشتراط الرضى الصر�ح من قبل المرشح العتبار النفقات  :٥٨في مقدمة المادة 

 المترتبة عن النشاط االعالمي من النفقات االنتخابیة.
من معظم المرشحین لعالقتهم �مثل هذه  عدیدة ونفیااثار هذا النص اشكاالت 

االعالنات وعدم اقترانها برضاهم الصر�ح مما �عتبر تهر�ا من احتسابها من ضمن نفقاتهم 
 االنتخابیة.

لمعالجة هذه القضیة �قتضي اعطاء الهیئة صالحیة صر�حة واستثنائیة تجیز لها 
لالزمة للتثبت من صحة وحقیقة هذه التحقیقات واالستقصاءات ا �إجراءتكلیف من یلزم 

 االعالنات وتحدید الجهة الصادرة عنها والمستفیدة منها.
�عاقب المرشح او الالئحة التي تجاوزت سقف االنفاق االنتخابي المحدد لها �غرامة 
نقد�ة لصالح الخز�نة توازي عشرة اضعاف قیمة التجاوز و�طبق ذلك على المرشح الخاسر 

 الى ما یراه المجلس الدستوري في هذا المجال. �اإلضافةاء والفائز على حد سو 
في الخالصة تبرز الحاجة الماسة الى النظر �موضوعیة الى تجر�ة هیئة االشراف 
االولى واالضاءة بوضوح على مواقع النجاح ومواقع االخفاق فیها حتى نتمكن من التغلب على 

لى وضع قواعد سلیمة وواضحة في الصعو�ات وسد الثغرات وتعز�ز اال�جابیات وصوال ا
 الهیئة المقبلة.  ألعمالالمستقبل 
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 *للمجلس الدستوري توفیر المعطیات 

 المحامي ز�اد �ارود
 وز�ر الداخلیة سا�ًقا

 
 
 

" ولها عالقة ا�ضًا �مشروع االنتخا�اتحول "هیئة االشراف على  االولىمالحظتان، 
لس االنتخا�ات الجدید الذي لم یوّزع ولم ینشر، حیث اطلع علیه الوزراء قبیل دخولهم الى مج

 الوزراء فقط، و�التالي انا ال اعرف اذا تم توسیع مهام هیئة االشراف أم ال.
ة لقانون �أهمیة قانون االنتخا�ات، هناك مشكلة على مستوى آلیة التشر�ع �النسب

حیث تم التوصل الیه في مطبخ سیاسي �معزل عن اي مؤسسات دستور�ة. َمن "طبخ" القانون 
لد�ه تمثیل �مجلَسي النواب والوزراء، لكنهم لم �طلعوا احد علیه، ولم �كن هناك تشارك 

القانون، إّال اذا  للمؤسسات والجمعیات واالشخاص المتخصصة التي �انت قادرة على تحسین
 كان هذا القانون من "اسرار الدولة"!

ف �جب ان تكون هیئة االشراف مستقلة �الكامل وأن تتولى العملیة االنتخابیة واالشرا
ي علیها من دون االنتقاص من دور وزارة الداخلیة والبلد�ات، وهذا النمط عالمي ولیس فقط ف

ال عالقة لها �المرشحین ال من قر�ب وال من لبنان، ومن االفضل ان �كون في لبنان هیئة 
 �عید.

ن المقدمة في والطعو  ٢٠٠٩، وانطالقًا من دور الهیئة عام الثانیةأّما المالحظة 
ن �ل سبة النتخا�ات زحلة، مثال. في وقتها، �ان لهیئة االشراف، �الرغم منوقتها وتحدیدًا �ال

ي ا فاساسي جدً  لهیئة، �ان دورها االخیري منها االظروف في وقتها والمشاكل التي �انت تعان
 التوثیق وهي قدمت �ل المعلومات والمعطیات للمجلس الدستوري.

                                                           
 النص هو موجز مداخلة شفو�ة ونقًال عن آلة تسجیل.  *



 ز�اد �ارود      ١٩٨

 
 

طعن زحلة �التحدید تحدث عن مخالفات لها عالقة بنقل النفوس وتصدرت هذه 
ولیس قبل  ٢٠٠٥االخبار االعالم في وقتها، وللمعلومات، �ان نقل النفوس حصل عام 

وقتها طلب المجلس الدستوري، �كتاب رسمي، معلومات عن الموضوع، . وفي ٢٠٠٩انتخا�ات 
االحوال الشخصیة لدیها استعداد للحضور امام �ة وتم الرد على هذا الطلب �التأكید ان مدیر 

 ، وهو ما حصل.المجلس الدستوري من أجل االستماع
�حاجة هذه المالحظات التي �نت ار�د التطرق لها، للقول ان المجلس الدستوري 

لـ"عدة شغل"، هو �حاجة لجهة تزوده �ما �كفي من المعلومات لكي �عمل �شكل جید، وهیئة 
 اإلشراف قادرة على ذلك.

*** 
النزاعات االنتخابیة خالل المرحلة التحضیر�ة وفي یوم االقتراع، و�هذا المحور حول 

جان القید، هیئة االشراف اول دور وزارة الداخلیة والبلد�ات، دور مجلس شورى الدولة، دور لنسنت
 على االنتخا�ات ودور الهیئات ومنظمات المجتمع المدني.

هناك دور في المرحلة التحضیر�ة لهیئة االشراف على الحملة االنتخابیة ومجلس شورى الدولة 
وسواه للطعن امامهما ببعض االعمال التي تسبق العملیة االنتخابیة على مستوى الترشیح مثال 

 .للمجتمع المدني في مراقبة االنتخا�ات واعمالها التحضیر�ة �ما هناك دور اساسي من المسائل،
عندما خصصنا مكتبًا في وزارة الداخلیة لـ"الحملة المدنیة  ٢٠٠٩-٢٠٠٨هنا اتذ�ر عام 

اذ�ر ان البعض من ضمن الحملة ومن خارجها اعترض على وجودها . لالصالح االنتخابي"
ن عملها �كمن في انتقاد عمل هذه االخیرة. یومها، قلت إنه علینا داخل وزارة الداخلیة في حی

تسجیل سا�قة �ان �كون لهذه الهیئات دور في االنتخا�ات وان تكون المراقبة غیر مقتصرة على 
 االعمال االنتخابیة بل أن تشمل االعمال التحضیر�ة ا�ضًا.

السنوات الكثیرة في سنتشارك حول هذه المسائل مع اشخاص لدیهم الخبرة العلمیة و 
 موضوع االنتخا�ات.

*** 
هناك اكثر من مالحظة ار�د التطرق لها هنا، اوًال في موضوع الرقا�ة على اإلعالم، 

، وقد دخلنا عالمًا جدیدًا وهنا صعو�ة �بیرة �الرقا�ة ٢٠١٧و ٢٠٠٨هناك فرق �بیر ما بین 
وهذا الموضوع �حمل النقاش على وسائل االعالم في ظل وجود وسائل التواصل االجتماعي، 

 �كل تأكید.
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في االنفاق المالي، من دون رفع السر�ة المصرفیة عن �ل المرشحین ال �مكننا 
الحدیث عن االنفاق المالي. في موضوع الطعون االنتخابیة امام المجلس الدستوري، ار�د ان 

م شراؤها من خارج اسأل هنا عن االثبات عن �ل تهمة؟ حتى أن �طاقات السفر، مثًال، �ان یت
ثبات عن شوائب في عملیة الصرف، و�التالي اكرر ان اي �الم عن إلبنان و�التالي ال یوجد 

 عن المرشحین یبقى غیر �اف. السر�ة المصرفیةاالنفاق المالي من دون رفع 
 





۲۰۱ 
  

 
 
 
 
 الثالث الباب

 النزاعات االنتخابیة
 �عد اعالن النتائج
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 *المجلس الدستوري �صفته قاضًیا دستورً�ا

 النائب نوار الساحلي
 مقرر لجنة اإلدارة والعدل النیابیة

 
 
النیــابیــة أمــام المجلس  �ــاالنتخــا�ــاتالطعون والمراجعــات �شــــــــــــــــأن النتــائج المتعلقــة  

 الدســتوري موضــوع أســاســي النتظام الحیاة الد�مقراطیة ودولة حكم القانون. المجلس الدســتوري 
�صـــــفته قاضـــــًیا انتخابًیا حر�ص على عدم االخالل �العملیة االنتخابیة و�التالي تصـــــو�ب أي 

اء المجلس خلل وجد من خالل آلیة دســــتور�ة وقانونیة معّینة منصــــوص علیها في قانون إنشــــ
 الدستوري.

سنبحث ضمن أعمال من هذه الورشة على "النزاعات االنتخابیة �عد إعالن النتائج"،  
التي ســیتم خاللها نقاش موضــوع المراجعات التي تقدم أمام المجلس الدســتوري �صــفته قاضــًیا 

عات انتخابًیا، وماهیة وصـــــــــــــالحیة المجلس الدســـــــــــــتوري فیما یتعلق بنتائج االنتخا�ات والمراج
المقدمة أمامه، و�التالي دراســــــــــــــة الثغرات الواجب إ�جاد حل لها فیما �خص رقا�ة المجلس. 
المجلس الدستوري هو سلطة دستور�ة قضائیة وهو من احدى إنجازات اتفاق الطائف، لكن ال 

 ُبّد من ورشة لتطو�ره والنظر في اآللیات والصالحیات و�یفیة الوصول الیها.
ر هیئة االشــــراف على االنتخا�ات والتقار�ر الصــــادرة عن هیئات ثم التطّرق الى تقر� 

 المجتمع المدني وأهمیة هذه التقار�ر والزامیتها.
ات، في اللجنة الفرعیة من لجنة اإلدارة والعدل والتي أترأســــها لدراســــة قانون االنتخا� 

ة االشـــــراف، تلقینا �عض التعدیالت وادخلنا على القانون �عض التحســـــینات في ما یتعلق بهیئ
وقد أصـــبحت أكثر اســـتقاللیة ولدیها �عض الصـــالحیات، وتبّین ان القانون الجدید اخذ �أمور 

 كثیرة تم �حثها في اللجنة الفرعیة.
  

                                                           
 النص هو موجز مداخلة شفو�ة ونقًال عن آلة تسجیل.   *



 نوار الساحلي      ٢٠٤

 
 

 هقلیل من النواب علیا�ات واالنتقادات حول اطالع عدد في ما خص قانون االنتخ 
انه حتى ولو اقر هذا القانون �مادة قبل احالته الى مجلس النواب القراره، وأر�د أن اذ�ر هنا 

وحیدة، فهذا ال �عني انه ال ُ�مكن تعدیل أي مادة فیه و�دخال اإلصـــــــــــــالحات أو التصـــــــــــــحیح 
 الالزم لحسن تطبیقه.



۲۰٥ 
  

2 
 أمام المجلس الدستوري النزاعات االنتخابیة النیابیة 

 الد�تور عصام سلیمان
 رئیس المجلس الدستوري 

 
 
 
للفصل في النزاعات االنتخابیة دور أساسي في إزالة الشبهات التي تحوم حول شرعیة  

نبثقة من الشعب عبر االنتخا�ات، و�بقى لقانون االنتخاب دور أساسي أ�ضًا في السلطة، المُ 
تحقیق التمثیل الصحیح والعادل، و�خاصة ان الفصل في النزاعات االنتخابیة یرتكز على هذا 

 القانون.
ـتقتصر مداخلتي على تحدید طبیعة المراجعات أمام المجلس الدستوري �شأن 
النزاعات الناجمة عن االنتخا�ات النیابیة، واألصول المتبعة في تقد�م هذه المراجعات، 

ذة من قبل المجلس الدستوري للنظر في صحة االنتخاب، والمبادىء المعتمدة واالجراءات المتخ
في بت الطعون االنتخابیة، والمالحظات �شأن المراجعات المقدمة، والثغرات القانونیة التي 

 تعیق بتها.
 

١ 
 طبیعة المراجعات أمام المجلس الدستوري 

 �شأن النزاعات الناجمة عن االنتخا�ات النیابیة
 

للمراجعة أمام المجلس الدستوري، �شأن النزاعات الناجمة عن االنتخا�ات لیس  
النیابیة، صفة النزاع الشخصي حول حق، یدعي الطاعن ان المطعون في نیابته قد سلبه منه، 
إنما هي مراجعة تتعلق �صحة االنتخاب ونزاهته �ون االنتخاب هو الوسیلة الوحیدة التي تنبثق 
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شعب، في نظام د�مقراطي، وذلك �غض النظر عما ینجم عن البت بواسطتها السلطة من ال
 �المراجعة من آثار ومفاعیل شخصیة.

إن قرار المجلس الدستوري في هذا المجال ال یتضمن االعتراف �حقوق شخصیة أو  
عطٍل وضرٍر أو تعو�ض، أو أ�ة عقو�ات جزائیة، ألن هذه األمور ال تدخل في صالحیاته 

 كن مراجعة القضاء المختص �شأنها.كقاٍض انتخابي، و�م
، �شأن ٨/٧/٢٠٠٩، تار�خ ١٢الى الرقم  ١إن قرارات المجلس الدستوري من الرقم  

، أي تلك التي سبقت اكتمال تألیف ٢٠٠٧و  ٢٠٠٥الطعون االنتخابیة المقدمة ما بین 
مراجعة المجلس الدستوري ولم یبت بها، أشارت الى طبیعة المراجعات هذه، فنصت على أن "ال

أمام المجلس الدستوري لیست دعوى عاد�ة ترمي الى فض نزاع بین متخاصمین حول حقوق 
شخصیة یدعونها، إنما هي مراجعة ترمي الى الحما�ة القضائیة للوضع القانوني بذاته، �صرف 
النظر عما ینشأ عن هذه الحما�ة �صورة غیر مباشرة من آثار ومفاعیل شخصیة، والتي ال 

ق نظر هذا المجلس. وان الوضع القانوني في الطعن هو النیا�ة أو عضو�ة تدخل في نطا
 مجلس النواب".

�ما ان مراجعة الطعن في االنتخاب لیس لها صفة النزاع الشخصي بین المرشح  
الخاسر والمرشح الفائز �النیا�ة، أعطت قوانین �عض الدول، ومنها فرنسا، حق الطعن ألي 

بین في الدائرة التي فاز فیها النائب المطعون في نیابته، ولم ناخب مسجل على لوائح الناخ
 تحصر هذا الحق �المرشح المنافس له.

 
٢ 

 تقد�م المراجعة أمام المجلس الدستوري في صحة االنتخاب
 

(قانون انشاء المجلس الدستوري) والقانون رقم  ٢٥٠/١٩٩٣نص القانون رقم  
ي) على االجراءات الواجب اتباعها في تقد�م (النظام الداخلي للمجلس الدستور  ٢٤٣/٢٠٠٠

 المراجعة في صحة االنتخاب، فجاء فیهما ما یلي:
 

یتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة نیا�ة نائب منتخب والنظر في النزاعات والطعون الناشئة  
االنتخابیة نفسها، الى عن انتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك �موجب طلب �قدمه المرشح الخاسر في الدائرة 

رئاسة المجلس الدستوري في مهلة أقصاها ثالثون یومًا تلي تار�خ اعالن نتائج االنتخاب أصوًال في دائرته تحت 
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طائلة رد الطلب شكًال. یوقع طلب المرشح شخصیًا أو من محام �االستئناف مفوض صراحة بتقد�م الطعن، 
 .�موجب و�الة مرفقة منظمة لدى الكاتب العدل

�قدم الطعن في صحة النیا�ة �موجب استدعاء �سجل في قلم المجلس الدستوري، یذ�ر فیه إسم  
المعترض وصفته والدائرة االنتخابیة التي ترشح فیها، واسم المعترض على صحة انتخا�ه واألسباب التي تؤدي 

 الى إ�طال االنتخاب، وترفق �الطعن الوثائق والمستندات التي تؤ�د صحة الطعن.
ال یوقف الطعن نتیجة االنتخاب، و�عتبر المنتخب المطعون في نیابته نائبًا و�مارس جمیع حقوق  

 النیا�ة منذ اعالن نتیجة االنتخا�ات.

 
٣ 

 الجراءات المتخذة من قبل المجلس الدستوري ا
 
د الطعن �عین رئیس المجلس الدستوري مقررًا أو أكثر عند االقتضاء، من و فور ور  

لوضع تقر�ر في الطعن، وقد جرت العادة على تعیین مقرر�ن لكل طعن ولیس بین األعضاء، 
مقررًا واحدًا. و�بّلغ رئیس المجلس الدستوري �الطرق االدار�ة االعتراض على نیا�ة المطعون 
في نیابته الى رئیس مجلس النواب ووز�ر الداخلیة، �ما یبّلغ االعتراض مع نسخ من مستنداته 

ابته الذي له، خالل مهلة خمسة عشر یومًا من تار�خ تبلیغه، ان �قدم الى المطعون �صحة نی
 مالحظاته ودفاعه مع المستندات التي في حوزته.

 لكل من الطاعن والمطعون بنیابته أن �ستعین �محام واحد أمام المجلس الدستوري. 
وهو  �قوم العضو المقرر بدراسة األوراق، و�جري التحقیقات الالزمة لجالء الحقیقة، 

یتمتع في ذلك �صالحیات قاضي التحقیق �افة �استثناء إصدار مذ�رات التوقیف، وله 
صالحیات طلب المستندات الرسمیة وغیرها واستماع الشهود واستدعاء من یراه مناسبًا 
إلستجوا�ه حول ظروف الطعن، وعلى وزارة الداخلیة تزو�د المجلس الدستوري �جمیع المحاضر 

 ومات المتوافرة لدیها لتمكینه من اجراء التحقیقات الالزمة.والمستندات والمعل
على ما یلي:"على العضو المقرر ان �ضع تقر�ره  ٢٥٠/١٩٩٣نص القانون رقم  

 خالل مهلة ثالثة أشهر على األكثر من تكلیفه و�حیله الى رئاسة المجلس الدستوري".
لمذاكرة في الطعن، و�صدر �عد ورود التقر�ر، �جتمع المجلس فورًا بدعوة من رئیسه ل 

قراره في شأنه خالل مهلة شهر على األكثر من تار�خ ورود التقر�ر، و�بّلغ هذا القرار �الطرق 
 االدار�ة الى �ل من رئیس الجمهور�ة ورئیس مجلس النواب ووز�ر الداخلیة والمستدعي.
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�ات النیابیة تتخذ قرارات المجلس الدستوري في النزاعات والطعون الناشئة عن االنتخا 
�أكثر�ة سبعة أعضاء على األقل، وال �عتبر المجلس منعقدًا �صورة أصولیة إال �حضور ثمانیة 

 أعضاء على األقل.
إن المهل المنصوص علیها في القانون لجهة تقد�م التقر�ر الى رئاسة المجلس  

فالتحقیقات والبت الدستوري، ولجهة البت في الطعن، لیست مهل إسقاط انما هي مهل حث. 
في الطعن قد تتطلب مهلة أكبر من تلك المنصوص علیها في القانون، ولكن ال �جوز أن 

 تطول هذه المهل أكثر مما هو معقول.
 جرى البت في الطعون االنتخابیة من قبل المجلس الدستوري ضمن المهل التالیة: 
تت خالل تسعة أشهر طعنًا، ب١٧: عدد الطعون المقدمة بلغ ١٩٩٦انتخا�ات العام  

 تقر�بًا.
 طعنًا بتت خالل أقل من ثالثة أشهر. ١٣: عدد الطعون ٢٠٠٠انتخا�ات العام  
الفرعیة في دائرة المتن الشمالي: عدد الطعون واحد، بت  ٢٠٠٢انتخا�ات العام  

 خالل أر�عة أشهر تقر�بًا.
عدد الطعون ، ٢٠٠٧واالنتخا�ات الفرعیة في بیروت العام  ٢٠٠٥انتخا�ات العام 

 ، قبل أ�ام من انتهاء وال�ة المطعون بنیابتهم.٨/٧/٢٠٠٩تأخر البت بها حتى  ١٢
 ، بتت خالل أر�عة أشهر ونصف.١٩، بلغ عدد الطعون ٢٠٠٩انتخا�ات العام 

تشمل التحقیقات التي �جر�ها المقررون، الطاعن والمطعون بنیابتهم، و�ل من �ظهره 
 الطعن، �غیة جالء الحقیقة. التحقیق على عالقة �ما ورد في 

 
٤ 

 المبادئ المعتمدة في بت الطعون االنتخابیة
 
ینظر المجلس الدستوري في صحة انتخاب المطعون في نیابته حصرًا وال ینظر في  

 صحة االنتخا�ات �مجملها.
ینظر المجلس الدستوري في المخالفات والتجاوزات المنصوص عنها في الطعن دون  

 تلك المتعلقة �االنتظام العام.سواها �استثناء 
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ال ینظر المجلس الدستوري في دستور�ة قانون االنتخاب في معرض النظر في  
 الطعون االنتخابیة.

ینظر المجلس الدستوري في األعمال التمهید�ة التي تسبق اجراء االنتخا�ات، شرط  
غش من شأنها أن تكون المخالفات الناجمة عنها مقصودة وتنطوي على أعمال تزو�ر أو 

التأثیر في صحة االنتخا�ات ونزاهتها. �ما ینظر في توافر شروط الترشح للنیا�ة في النائب 
 المطعون في نیابته.

ال ینظر المجلس الدستوري في اعالن الفوز �التز�یة اال في معرض النظر في طعن  
 �الفائز �عد اجراء االنتخا�ات ولیس قبلها.

ات والمخالفات في ضوء ما نص علیه القانون وحسب، ال �قتصر النظر في التجاوز  
 انما �مكن ان یتم الحكم على صحة النیا�ة في ضوء معطیات لم ینص علیها القانون.

ال �حكم المجلس الدستوري بتعو�ض أو �عطٍل وضرر للطاعن اذا أ�طلت نیا�ة  
 المطعون في صحة انتخا�ه.

قل بدا�ة البینة، و�جري التحقیق في �قع على عاتق الطاعن تقد�م البینة وعلى األ 
صحة المعلومات الواردة في الطعن، وتحدید طبیعة المخالفات، ومن ثم مدى تأثیرها على 
نتیجة االنتخاب، وتقدیر ما اذا �ان لها تأثیر أكید على النتیجة المعلنة، وما اذا �ان هذا 

العتبار الفارق في أصوات التأثیر قد غّیر النتیجة لصالح المطعون في نیابته. و�ؤخذ �ا
 المقترعین بین المرشحین المتنافسین على المقعد نفسه.

عندما �كون الفارق �بیرًا �صبح احتمال تأثیر التجاوزات والمخالفات ضئیًال وأحیانًا  
معدومًا، بینما عندما �كون فارق أصوات المقترعین ضئیًال �صبح التأثیر �بیرًا على النتیجة 

�عود التقدیر الى المجلس الدستوري، و�صبح احتمال ا�طال النیا�ة �بیرًا �لما المعلنة، وهنا 
 تضاءل الفارق بین المعلن فوزه ومنافسه.

ال �جوز ا�طال نیا�ة المطعون في نیابته اال اذا �ان هناك أسباب وجیهة تستدعي  
الحرص على صحة اال�طال، ألنه ینبغي احترام ارادة الناخبین وخیاراتهم، وفي الوقت نفسه 

 االنتخا�ات ونزاهتها، �ونها األساس في شرعیة السلطة المنبثقة من االنتخا�ات.
یبطل المجلس الدستوري نیا�ة المطعون بنیابته اذا تبین له ان المخالفات والتجاوزات،  

التي تثبت من حدوثها، قد أثرت على النتیجة ولوالها لما �ان فاز المطعون بنیابته. غیر أنه 
 �علن فوز الطاعن أو منافس آخر، اال اذا ثبت له أنه لوال هذه المخالفات والتجاوزات، لكان ال
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هو الفائز. أما اذا �انت هذه االخیرة قد أثرت على نتیجة االنتخاب، ومن غیر المرجح لوالها 
 فوز المرشح المنافس، �صدر المجلس الدستوري قرارًا �إ�طال انتخاب المطعون في نیابته دون 
اعالن فوز المرشح المنافس، فیصبح المقعد النیابي شاغرًا، عندئٍذ تعمد وزارة الداخلیة الى 

 اجراء انتخا�ات فرعیة لملئه ضمن المهلة التي حددها الدستور وهي شهر�ن. 
في �عض الحاالت، تبین التحقیقات ان هناك أخطاء في فرز األصوات و�لغاء أقالم  

مجلس الدستوري الى تصحیح النتیجة، �ما جرى في انتخا�ات إقتراع دون وجه حق، �عمد ال
في دائرة المتن. ولیس �الضرورة ان یؤدي تصحیح النتیجة الى إ�طال نیا�ة  ٢٠٠٩العام 

المطعون بنیابته، وقد یؤدي الى اعالن فوز المرشح المنافس اذا �ان فارق األصوات ضئیًال. 
 هنا تصبح القضیة حسابیة.

 
٥ 

 ن المراجعات في ضوء التجر�ةالمالحظات �شأ
 

ة، إنما على غالبًا ما تقّدم مراجعات في الطعون االنتخابیة ال ترتكز على دالئل حسیّ  
شائعات وعمومیات تفتقر للدقة، وال تشكل بدا�ة بینة �مكن االنطالق منها للتوسع في التحقیق، 

و�جري استدعاء �ل من وعلى الرغم من ذلك �جري التحقیق في األمور التي ترد في الطعن، 
�مكن االستماع الیه إلجالء الحقیقة، وسبق ان جرى التحقیق مع موظفین من مختلف الفئات 
معنیین �العملیة االنتخابیة ورؤساء بلد�ات ومخاتیر ورجال دین. ومن األمور التي جرى 
ا التحقیق فیها من قبل المجلس الدستوري عملیات نقل تسجیل النفوس، وثبت عدم صحة م

ورد في �عض الطعون �شأنها. �ما جرى التحقیق في التجاوزات في عملیة االقتراع، واألخطاء 
المرتكبة من قبل لجان القید، والتدخالت من قبل نافذین للضغط على الناخبین وحملهم على 

 التصو�ت خالفًا إلرادتهم.
 ٢٠٠٩العام إن التقر�ر الذي وضعته "هیئة اإلشراف على الحملة االنتخابیة"، في  

أفاد التحقیقات التي أجراها المجلس الدستوري على نطاق ضیق. فقد تناول أمورًا �مكن أن 
ُ�عّول علیها �شأن االعالم واالعالن االنتخابیین، والتجاوزات التي حدثت في هذا المجال، وقد 

قات الحملة أخذت �االعتبار في التحقیقات التي أجراها المجلس الدستوري. أما �شأن احتساب نف
االنتخابیة، فإن البیانات الحسابیة التي قدمها المرشحون، لم �جر التدقیق �صحة المعلومات 
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الواردة فیها، وقبلت على مسؤولیة أصحابها، لذلك لم �كن لها أ�ة فائدة في مجال البت في 
 الطعون االنتخابیة.

االنتخا�ات في العام أما التقار�ر التي وضعتها هیئات المجتمع المدني التي واكبت  
فمعظمها اقتصر على العمومیات، و�ان ینبغي ان تتناول وقائع �مكن ان �عول علیها  ٢٠٠٩

 أكثر في التحقیقات.
 

٦ 
 الثغرات القانونیة التي تعیق عملیة الفصل في صحة االنتخاب

 
أهم الثغرات القانونیة التي تعیق عملیة الفصل في صحة االنتخاب تعود الى عدم  

د ضوا�ط في قانون االنتخاب، تلزم المرشح �التقید �االنفاق على الحملة االنتخابیة ضمن وجو 
السقف المحدد. لقد ُأفسح المجال أمام التمادي في االنفاق من خالل المساعدات التي شرعنها 

 القانون، والتي تشكل في الواقع رشوة مقنعة.
ب والقوى السیاسیة، وهیئة فاعلة من ناحیة أخرى، في غیاب قانون ینظم مالیة األحزا 

تراقب هذا االنفاق وتحاسب، �صبح من الصعب ضبط االنفاق على الحملة االنتخابیة، 
و�خاصة في ظل قانون السر�ة المصرفیة، التي رفعت فقط، عن الحساب المخصص للحملة 

ون وضع ، وهو قان٢٠٠٩االنتخابیة، في القانون التي جرت على أساسه االنتخا�ات في العام 
 سقفًا لإلنفاق على الحملة االنتخابیة وشرعن في الوقت نفسه تجاوز هذا السقف.

أما االعالم واالعالن االنتخابیین، فلهما أهمیة �برى في التأثیر على خیارات  
الناخبین. وقد نص القانون على تنظیمهما، وأو�ل الى هیئة االشراف على الحملة االنتخابیة 

نظیم وممارسة رقا�ة على أجهزة االعالم التي تتعاطى الشأن االنتخابي، مهمة رعا�ة هذا الت
وعلى االعالنات االنتخابیة، غیر ان االعالم واالعالن االنتخابیین یرتبطان الى حٍد �بیر 
�االنفاق المالي على الحملة االنتخابیة، و�االنتماء السیاسي لوسائل االعالم. ووسائل االعالم 

والتي هي أشد تأثیرًا �الناخبین من االعالم المكتوب، تا�عة ألحزاب وقوى المرئي والمسموع، 
سیاسیة وشخصیات منخرطة في العملیات االنتخابیة، وال تتورع عن اثارة العصبیات الطائفیة 
والمذهبیة التي تلعب دوراً �بیراً في تحدید خیارات الناخبین. ولیس للمجلس الدستوري أن یتدخل 

بین. ولكن اثارة العصبیات یؤدي الى تعطیل دور العقل، و�قضي على في خیارات الناخ



 عصام سلیمان      ٢١٢

 
 

االنتخا�ات �وسیلة لتحقیق الد�مقراطیة. لذلك ینبغي التشدد في مراقبة االعالم واالعالن 
االنتخابیین، واحالة األجهزة المخالفة للقضاء واتخاذ العقو�ات الرادعة �حقها. و�خاصة أن 

الت المتبادلة، من قبل المرشحین المتنافسین، تشكل صعو�ات فوضى االعالم واالعالن والحم
 أمام المجلس الدستوري في تقدیر مدى تأثیر هذه الحمالت لصالح مرشح محدد.

أما االنفاق المالي على الحملة االنتخابیة فینبغي التشدد في ضبطه، من خالل انشاء  
مراقبة انفاق �ل مرشح والئحة على  لجان تا�عة لهیئة اإلشراف على الحملة االنتخابیة، تتولى

كٍل من نشاطاتها أثناء الحملة االنتخابیة، وتقدیر تكالیفها، ورفع تقر�ر بهذا الشأن الى هیئة 
اإلشراف لكي تعمد الى التدقیق في بیانات اإلنفاق، المقدمة من المرشحین، في ضوء تقار�ر 

ر�ة المصرفیة عن جمیع حسا�ات اللجان التي تا�عت عملیات االنفاق. �ما ینبغي رفع الس
المرشح وزوجته وأوالده وأشقائه، واعطاء المجلس الدستوري صالحیة رفع السر�ة المصرفیة 
عن �ل من تحوم حوله الشبهات بتمو�ل الحمالت االنتخابیة �شكل غیر مشروع، والزام الجهات 

اس ان التمو�ل غیر المعنیة �السر�ة المصرفیة �االستجا�ة لطلب المجلس الدستوري، على أس
 المشروع للحمالت االنتخابیة یؤدي الى االخالل �االنتظام العام.
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 *مجاالت التطو�ر

 النائب غسان مخیبر
 لجنة حقوق االنسان النیابیةمقرر 

 
 
 

دت أ تخا�ات وعدم شفافیة اآللیة التي�النسبة للسرعة التي تم خاللها �تا�ة قانون االن
، انه �ان ٢٠١٦سنة لطالما �ررته  �أمرالى توافق حول آلیات سیاسیة عامة، ار�د ان اذّ�ر 

وهناك  ،وسائل االعالمهناك لجنة فرعیة تعمل على صیاغة عدة مواد من القانون في غیاب 
سیاسیون �ظهرون الحرص على القانون، وعلیه اقول ان هذا الجهد ممكن ان �كون امام 

من  �أكثرالجمیع خصوصًا وان المشروع الذي عملنا علیه موجود، حتى اللجنة الفرعیة التقت 
الكوتا خابیة و مرة �محاور رئیسیة �معنیین بهذا المحور مثًال الهیئة المشرفة على العملیة االنت

 النسائیة والهیئة االعالمیة وضبط التمو�ل والدعا�ة.
 ،أكبركل هذه الجهود لم ُتستكمل، حتى اللجنة الفرعیة �انت قادرة على القیام �جهد 

لثانیة ا �األمورو عدد الدوائر والنظام االنتخابي واالهتمام حإّال ان �ل االهتمام �ان متجهًا ن
 كان منعدمًا تقر�بًا.

*** 
انا من االشخاص الذین یؤمنون �شراكة بین مجلس النواب �العمل التشر�عي وخبراء 

�عقول  تخصصین، وانعقاد هذه الندوة هو تكر�س لهذه الفكرة. فكرة هذه الشراكة لم تدخل �ثیراً مُ 
 الناس، وما یز�دها سوءًا نظام السر�ة الذي یرافق عمل اللجان.

الجلسة تخلص الى �عض المقترحات العملیة،  في منطق هذه الشراكة اتأمل ان هذه
هل فات االوان علیها؟ �ال، لم �فت االوان، وحتى في تفاصیل قانون االنتخا�ات قد �كون 

 هناك �عض الثغرات وعلى مجلس النواب ان �سد هذه الثغرات قبل موعد االنتخا�ات.

                                                           
 النص هو موجز مداخلة شفو�ة ونقًال عن آلة تسجیل.   *



 غسان مخیبر      ٢١٤

 
 

م تعدیلها في اللجنة اللجنة الفرعیة اتت عملیا �ما ت وضعتهااقول هنا ان المواد التي 
 الفرعیة، و�التالي احترموا الجهد الذي قمنا �ه.

على سبیل المثال في موضوع "االنفاق االنتخابي" وعدم تمكن الهیئة في التدخل في 
الوقت المناسب لضبط الحسا�ات، وفي القانون الجدید هناك مواكبة للهیئة وصالحیات واسعة 

قق الحسا�ات في الحملة تقد�م تقار�ر دور�ة حسابیة ولیس دواجبًا على مُ  أصبحفي هذا الشأن. 
مع انتهاء العملیة االنتخابیة، و�ات من صالحیة الهیئة تعیین مدقق محاسبة وان تستعین �من 
تشاء من الخبراء �ما فیها الضا�طة العدلیة للتأكد من التقار�ر المقدمة لها خالل الحملة 

 االنتخابیة.
لتفاصیل لكن الكالم الذي �ّنا نرفعه في اللجنة الفرعیة ال ار�د الدخول في �ل ا

االخرى قد �كون �أهمیة اصالح النظام االنتخابي، تواز�ها  �اإلصالحاتوغیرها، عن ما �سمى 
ان تتحول  آملوالدعا�ة واالنفاق، �التالي  �اإلعالم�ل الضوا�ط االخرى المرتبطة  �األهمیة

 للتطبیق.االفكار المطروحة الى سیاسات قابلة 
*** 

خارج جدول البحث، لكن للفت النظر عن دور هیئة اإلشراف على  قد �كون ما قلته 
 ٦٤مما �ان في السابق، ومادة صالحیة الهیئة رقم  أكبرلها مسؤولیة  أصبح ألنهاالنتخا�ات 

ال تقتصر على المواد الواردة في الجزء الخاص فیها في القانون، حیث هناك تعداد لصالحیات 
 أصبحعامة، اما الصالحیات التفصیلیة للدعا�ة والصرف واردة في تلك المواد �التفصیل، �ما 

هذه الهیئة، حیث لحظ النص  ألعضاءالوال�ة  لهذه الهیئة استمرار�ة لكي ال �حصل فراغ في
 الجدید تعیین اعضاء جدد قبل انتهاء وال�ة االعضاء السا�قین.

اتوقع ان یبقى هناك العدید من الثغرات في القانون الجدید لكن سّده ممكن و�حتاج 
 لمراجعات طو�لة.

*** 
 إلصالح في الشق االخیر من مداخلتي، ار�د ان اثیر �عض المواضیع الضرور�ة

�قرار من المجلس الدستوري لكن ار�د ان  ٢٠٠٢اعلنت نیابتي عام . عملیة الطعون االنتخابیة
عن عّمي النائب الراحل  ١٩٩٦اذ�ر ا�ضًا انني المحامي الذي قّدم طعنه االول في انتخا�ات 

ُینظر  دائمًا ما ألنهالبیر مخیبر في وجه النائب میشال المّر، وهذا الطعن مفید للنظر الیه 
 من الوال�ات الالحقة. أفضلعلى ان وال�ة المجلس الدستوري االولى �انت 
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مالحظات في شقین  أقدمهناك مجال للتطو�ر في موضوع الطعون االنتخابیة، وهنا 
منها. الشق االول بتساؤل حول ماهیة الطعون التي سوف تقدم بوجه اللوائح االنتخابیة. نظام 

دي، انما ال �مكن ان �ستمر في خوض العملیة االنتخابیة من دون النسبیة قائم على ترشیح فر 
 االنضمام الى الئحة، ما �خلق تغیرًا �بیرًا في الثقافة االنتخابیة.

وما یدخل في موضوعنا هنا الفارق الممكن ما بین المخالفات التي تنسب الى الفرد 
تكتسب الالئحة شخصیة  التساؤل �ان عند تشكیل الالئحة، هل .والتي تنسب الى الالئحة

االنتخا�ات او ال؟ او هي مثل الشخصیة الواقعیة؟ وهنا لدیها شخصیة معنو�ة  ألغراضمعنو�ة 
 أعلنالمرشحین الذي  أحدتقوم �عقود، وهل هناك تضامن في الخطأ او ال؟ وهل یتحمل  ألنها

 فوزه الخطأ الذي ارتكبته الالئحة مثًال؟
 في واقع جدید لالئحة ومرشحین. أصبحنا ألنه�جب ان تنطرح  المسائلهذه 

هي المنافسة داخل الالئحة، الن الصوت التفضیلي سیخلق منافسة  الثانیةالمالحظة 
وانا اطرحها هنا من منطق التأثیر على الطعون االنتخابیة امام المجلس ، واحدةضمن الالئحة ال

 الدستوري.
�عطي �عض المهام لالئحة ال یوجد نص �عطي الشخصیة المعنو�ة لالئحة، إنما 

 �ما فیها �ضع لها سقف على االنفاق االنتخابي، سقف على الالئحة ولیس فقط على المرشحین.
المحاكمات المتبعة في المجلس الدستوري، دائمًا ما �ان یلفتني  ألصولاما �النسبة 

المرافعة هو  برأي ان حق .مرافعاتان في دراسة الطعون االنتخابیة ال یوجد  أبرزهاعدة امور 
جزء من المبادئ العامة للمحاكمات، وادخال المرافعات �جب ان تدخل ضمن اصالحات على 

 مجلس شورى الدولة والمجلس الدستوري.
هنا �مكن النظر الى القانون الفرنسي الذي بدأ یلحظ أن حق المرافعة هو جزء من 

كلیزي المرافعات امر بدیهي بل االن –المبادئ العامة للمحاكمات، حتى في القانون االمیر�ي 
 حتى الخصومة بدیهیة.

هذه ثغرة �جب التفكیر بها واصالحها، الن اآلن القرار ُیتخذ في "علبة مقفلة" مؤلفة 
من عشرة اعضاء، وال �مكننا معرفة شيء قبل صدور القرار. نحن �حاجة الى صوت مدافع 

 عندما ُطعن في وجهي. عن المطعون �ه للدفاع عن نفسه، وهذا ما واجهته فعلیاً 
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 ثقافة المحاسبة في لبنان

 *٢٠٠٩من خالل مراجعات الطعون االنتخابیة سنة 
 أنطوان مسّرهالد�تور 

 عضو المجلس الدستوري 
 
، �المعنى المعترف النقدبین  ٢٠١٨هل ُ�میز المرشحون والمواطنون في انتخا�ات  

ولة �ه في القوامیس والمنهجیة العلمیة، حول أفعال وأقوال وأعمال وأحداث ووقائع وشؤون متدا
قوامیس في النقاش العام، و�ین القدح والذم والتحقیر والتشهیر و�ثارة الفتنة...، حسب تحدید ال

في نشر  دات الحقوقیة، في سبیل تنمیة ثقافة المحاسبة في لبنان ولبنانًیا، ام ُ�ساهمون واالجتها
 وتعمیم مستنقع الغموض وااللتباس واالتهام والسجال؟

التي ُقدمت من  ١٩�ظهر من خالل نصوص مراجعات الطعون االنتخابیة الـ  
ظ لمحاسبة في لبنان. ُیالححالة ثقافة ا ٢٠٠٩المرشحین الى المجلس الدستوري حول انتخا�ات 

 تلوث في المصطلحات: قدح، ذم، تخو�ن، تشهیر، إثارة النعرات الطائفیة...، ما یدل غالًبا
ي على نقص في ثقافة المساءلة والمحاسبة التي غالًبا ما نتغنى بها وال نعمل �شكل ُمعمق ف

النقد، حیث ان من تحدید مصطلحاتها وشروطها. ما الفرق بین االتهامات المتداولة ومجرد 
ق یترشح لالنتخا�ات علیه القبول �مساءلة الناس �شأن وقائع ومعطیات وأحداث وعلیه، في سیا

 اإلعالم االنتخابي، اإلجا�ة عن التساؤالت الوضعیة للناخبین ولناخبیه.
العقو�ات  قانون حسب تحدید  األفراد�قتضي التمییز بین التشهیر في العالقات بین 

دون المس �الكرامة الشخصیة، وتالًیا بو�ین موجبات المحاسبة والشفافیة في الحیاة العامة 
متداولة في الحیاة العامة.  وآراءمواجهة �ل من �عمل في المجال السیاسي بوقائع حصلت 

نسب الیه أو توضیحه أو تفسیره. لیس تشهیًرا مواجهة مرشح یتوجب على المرشح دحض ما یُ 
السیاسیة التي قد  اولة �شأن ممارسةنافسه في االنتخا�ات بوقائع حصلت وتأو�الت متدلم

                                                           
 النص هو موجز ثالث مداخالت شفو�ة ونقًال عن آلة تسجیل. * 
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�كتنفها غموض والتباس وُ�ستغل غموضها في التعبئة النزاعیة وتؤدي الى تلوث في النقاش 
 العام. 

المرشح الذي یدعي تعرضه للتشهیر و�قّدم شكوى امام الهیئة المشرفة على  
نسب ثبت عدم صوابیة ما یُ ساهم تجاه ناخبیه في عرض وقائع وشواهد تُ دون ان �ُ باالنتخا�ات، 
من قانون  ٦٨ساهم في تبادل االتهامات في العملیة االنتخابیة و�خالف المادة الیه، هو مُ 
التي تهدف الى تنقیة الخطاب االنتخابي والسعي الى تكّون االرادة النّیرة لدى  **االنتخا�ات
 الناخبین.

 غالًبا وه ...ب االتهامات والتهجمات واالفتراءات والمناورات الغشاشةفي �اما یرد 
وقائع حصلت فعًال وقضا�ا متداولة في الحیاة العامة وهي وقائع تحتاج في سیاق المحاسبة 

قد �عبر هذا  لى مجرد طرحها من المرشح المنافس.ولیس اعتراض الطاعن ع ،التوضیح الى
سة واجب انتخابي في االعالم والتثقیف والتوضیح المنحى عن تقاعس المرشح في ممار 

�ظهر من مجموعة التصار�ح والمواقف ة تجاه الناخبین والمواطنین عامة. ومواجهة المحاسب
سبة في العملیة االنتخابیة في حین ان مستوى ثقافة المحافي لبنان ان تعدد�ة اآلراء متوفرة 

 تشكو من نقص.
لتصر�ح أو ممارسة  نقدمن قانون االنتخاب لیس �ل  ٦٨في إطار تطبیق المادة  

ل هجوم على ولیس � تحر�ًضا طائفًیا، �الطوائفتشهیًرا، ولیس �ل طرح لموضوع متعلق 
لمطلقة غا�ة العملیة االنتخابیة ودور�تها ممارسة المساءلة المفتوحة وا منافس تحقیًرا شخصًیا.

نسب إلیهم وتنو�ر ناخبیهم حول ما �كتنف المرشحین توضیح ما یُ  تجاه المرشحین، وواجب
وذلك من خالل طرح  ،في الحیاة العامة من التباس وغموض وسوء تأو�ل والمواقفالوقائع 

المرشحون  أخرى أو مناقضة أو أكثر دقة. ومعطیاتالمرشحین الذین یتعرضون للنقد وقائع 
 لنزاعي في الحیاة العامة إذا تقاعسوا عن توفیرهم مشار�ون في تعمیم االلتباس والخطاب ا

 سمونه افتراء وقدًحا وذًما وتشهیًرا.الجواب الواضح لناخبیهم تجاه ما �ُ 
وقائع حصلت  ...في �اب االتهامات والتهجمات واالفتراءات والمناورات الغشاشة ترد

 ،التوضیح الىحاسبة تداولة في الحیاة العامة وهي وقائع تحتاج في سیاق المفعًال وقضا�ا مُ 
عبر هذا المنحى عن تقاعس ولیس اعتراض الطاعن على مجرد طرحها من المرشح المنافس. �ُ 
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والتوضیح ومواجهة المرشح الطاعن في ممارسة واجب انتخابي في االعالم والتشقیف 
ولة ألنها وقائع حصلت ومتدا "المناورة الغشاشة"أكثر هذه االقوال في �اب  المحاسبة. ال تندرج

 في الحیاة العامة وتحتاج الى توضیح.
 �اذ�ة" بدون ان یورد وقائع تثبت عدم الصدقیة. اتهامات�عترض طاعن مثًال على " 

غشاشة" "وایهام" ال تنطبق علیها صفة "االیهام" وال المناورات. االیهام هو  و�تكلم عن "مناورات
لتصو�ب. ال یرد شیًئا لمر لم �حدث فعًال. ال �ظهر الطاعن انه فعل شیًئا أتصو�ر حدث او 

 تتوفر له الوسائل االعالمیة والوقت المناسب.  في حین من مرشح طاعن في سعیه للتصو�ب
�تم الخلط بین المحاسبة واالتهام؟ و  ما معنى "زرع الشك والر�بة"؟ وما معنى "ضغوط"؟

ذ�ر �عض معاناة اللبنانیین خالل  ،المشتر�ة اللبنانیة كرةفي سبیل الذا ،الیس من الواجب
موضوع "رفض  یندرجهل وافتراء ام وقائع �جوز التذ�یر بها؟ هل ما یذ�ر هو تشهیر  الحروب؟

مواقف وتصار�ح ترد و  تحو�ل المسیحیین الى اهل ذمة" والتذ�یر "�سبعة أ�ار" في �اب التشهیر؟
على سبیل المثال، ینسب الطاعن موقًفا  وصف قانوني مختلف. في في �ل مرةو مراًرا وتكراًرا 

التزو�ر سیاسًیا الحد االشخاص في فقرة التشهیر واالفتراء لیعود الى ذ�ر الموقف عینه في فقرة 
التي  هشاشة االوصاف القانونیة. هذه االزدواجیة والتكرار والتضارب انما تعكس والتحر�ف

لوصف االشخاص  المعتمدةوما هي االسس والمعاییر  ئع.اعطاها الطاعن لما وصفه �أنه وقا
 ة.الدقة والجد�ّ الى قوال الا ههذ تفتقربـ "المناوئین" له؟ 

توصف "المناورات" في أحد الطعون �أنها "غشاشة"  .یتوجب التمییز بین القدح والذم 
ن: وترد في �عض مراجعات الطعو  في ارتكازها على الغش وتوصف ا�ًضا �أنها "كاذ�ة".

روح "، "اثارة الشعور الطائفي والمذهبي"، "التجییش الطائفي"، "استحضار الشعور الطائفي"
شعارات "، "إطالق االتهامات"، "استنفار الغرائز"ات المذهبیة والطائفیة"، اثارة النعر "، "الفتنة

والنعرات المذهبیة ، "اثارة الغرائز "تضلیل الشعب اللبناني"، "االفتراءات واالشاعات"، "استفزاز�ة
، "نعود الى القومیة العر�یة"، احیاء الفكر القومي العر�ي"الطائفیة والتمییز العنصري"، "و 
األبر�اء القتلى في شوارع بیروت"، "فراغ دستوري"، "السالح غیر الشرعي"، "المثالثة"، "

الخطا�ات  ومتى �انت.. ما الفرق بین هذه التعابیر وهل هي �لها إتهامات؟ "المناصفة".
ًطا أو اكراًها على ارادة الناخب؟ وهذه الوسائل لم تتلق غالًبا ضغ بذاتها شكلوالتصر�حات تُ 

من قانون المرئي والمسموع.  ٧٧أي رد من المرشح الطاعن لبثه او نشره وفًقا ألحكام المادة 
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تصار�ح و�عض التصار�ح ال تطال الطاعن شخصًیا ولم یرد اسمه فیها، فكیف �مكن اعتبارها 
 طالته �ما ُ�سمى �التخو�ن والتحر�ف؟
التمییز الواضح بین الحمالت االنتخابیة التي تندرج  ٦٨�فترض حسن تطبیق المادة 

الذي هو نزاعي وصراعي ومجال لممارسة الناخبین  ،التنافس االنتخابي المشروع طبیعةفي 
متداولة في الحیاة العامة،  ن اقوال ومواقف وافعال ووقائع وآراءواجب محاسبة المرشحین ع

، و�ین التشهیر والقدح والذم والتجر�ح منافسوهمحالًیا أو في مراحل سا�قة، �طرحونها هم أو 
واثارة النعرات الطائفیة والمذهبیة والعرقیة وتحر�ف المعلومات وحجبها وتز�یفها واساءة 

 هذه المفاهیم لها مدلوالتها في القانون واالجتهاد.... عرضها
 

١ 
 الخلقیة اإلعالمیة وقواعدها

 
صمم وتكراري هو مخالف لثالث قواعد حقوقیة و�شكل مُ  مثالً ان بث شر�ط مر�ب  

 ومهنیة: 
 

قاعدة االمانة في نقل االخبار والتعلیقات، �خاصة ان الشر�ط المر�ب ال یدخل  :أوالً 
 م العاد�ة.في األ�ا عرض على الشاشات والمسارحفي سیاق البرامج الفكاهیة أو النقد�ة التي تُ 

التي  collège électoral uniqueلمبدأ الهیئة االنتخابیة الموحدة  مخالفة :ثانًیا
ترعى االنتخا�ات النیابیة في لبنان �شكل ثابت والواردة في مختلف االنظمة االنتخابیة و�خاصة 

فقرة ب: "�قترع جمیع الناخبین في الدائرة االنتخابیة على اختالف طوائفهم  ٢في المادة 
 للمرشحین عن تلك الدائرة". 

دائرة الفي حین ان حصًرا،  لطائفة محددةالناخبین  �عض یتوجه شر�ط مر�ب الى
تعددة ُینتخبون من ناخبین من طوائف في لوائحها االنتخابیة تضم مرشحین من طوائف مُ 

دون تطییف بمتعددة. یبتغي التمثیل النیابي في لبنان تحقیق تمثیل متوازن وعادل للطوائف، 
. �عني هنا ر�زنفصل ومُ حدد ومُ الحملة االنتخابیة �التوجه الى �تلة انتخابیة طائفیة �شكل مُ 

طلقة االنسجام، وحث هذه التطییف التوجه الى ناخبین �صفتهم منتمین الى �تلة طائفیة مُ 
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دون إدراك العملیة االنتخابیة في شمولیتها، بالكتلة على التصو�ت العتبارات طائفیة صرف 
 شر�حة من الناخبین.�ثارة مكبوتات تار�خیة لدى و 

اذ یبدأ الشر�ط و�أنه وثائقي تحلیلي متوجًها الى  إعالمیة،قاعدة مهنیة  مخالفة :ثالًثا
في الدائرة والمسیحیین عامة، ثم یتحول الشر�ط الى منهجیة أخرى في العرض  وطائفةحزب 

 من خالل تر�یب صورة وصوت.
استحضار الماضي والنیا�ة  :تعتبر تهجًما شخصًیا األمور التالیة على سبیل المثال 

قتل أو �التعاون مع القتلة، نعت مرشحین �أوصاف حیوانیة في عن القضاء في توجیه تهم �ال
 حین ان الحیوان أ�ًضا هو جزء من الخلیقة وال �جوز نعته �أوصاف دونیة.

قد تسيء الى أحد المرشحین  ٥/٦/٢٠٠٩ان بث مقابلة قبل منتصف لیل الجمعة  
شاهدین المعنیین مباشرة ث المقابلة تنبیه المتفترض من الجهة االعالمیة التي تبّ و المنافسین 

شكل استغالل الدقائق االخیرة تحایًال الى شروط حق الرد وتوفیر مستلزمات هذا الحق واال �ُ 
من القانون. یتطلب حسن تطبیق هذه المادة توفیر الوسیلة االعالمیة الشروط  ٦٨على المادة 

لي فإن اقفال خط الهاتف المعقولة الستقبال الردود في حاالت البث في اللحظات االخیرة. �التا
عادة اقفاله ثم االتصال ومعاودة إ تحو�ل الخط ثم و مرتین و�عد االتصال �مكان بث المقابلة 

  من القانون. ٦٨مخالفة للمادة  قد تكون  االقفال هي ممارسات
شار�ین في ساهمین في المحطة التلفز�ونیة وغیر مُ عضاء الالئحة غیر مُ أ �ون  هل

�ستفیدون من هذا  عضاء في الالئحةأ ه ینفي مسؤولیتهم المشتر�ة �صفتهم تخطیط البرنامج و�ثّ 
یتوخون عدم تحمل تبعاته وال �صرحون خالل الحملة االنتخابیة عن رفضهم  العمل اإلعالمي؟

على التبرؤ الجازم والمطلق للمطعون بنیابتهم،  لهذا النوع من الممارسة حفاًظا على التحالف.
وتقد�م شكوى قضائیة في هذا الشأن، هو دلیل على  تلفز�وني ر�طالعرض التكراري لش أثر

 من قانون االنتخاب. ٦٨رفض لممارسة اعالمیة مخالفة للمادة 
في االنتخا�ات حرًصا على  والدعا�ة واالعالن االعالممّیز قانون االنتخاب بین 

ل االرادة النّیرة كّ ش�رامج المرشحین وتوفیر مستلزمات تتأمین شروط االمانة في نقل االخبار و 
طا�عه  .رض على الشاشةفیلم عُ  �شكو أحد الطاعنین منوالحرة للناخبین وتجنًبا للتضلیل. 

وثائقي �جمع مقتطفات في مراحل تار�خیة مختلفة تتعلق ببعض المرشحین المنافسین فیبدو 
الواقعة ، تم تتداخله تأو�الت من مقدم البرنامج فیحصل خلط بین الفیلم �أنه عرض تار�خي

والتأو�ل و�فقد الفیلم طا�عه الوثائقي الصرف لیتحول الى تأو�الت وتهم على مرشحین منافسین 
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من قانون االنتخاب في خلطه  ٦٨الفیلم مخالف للمادة قد �كون هي من اختصاص القضاء. 
 دون تمییز بین الواقعة والرأي مما ال �ساهم في التثقیف االعالمي للناخبین. �المتعمد و 

تطلب منهجیة الفیلم الوثائقي في �ل انواعه درجة عالیة من المنهجیة التار�خیة ت
لل دون تر�یب مقتطفات من هنا وهناك تتداخلها تأو�الت تّض بواالمانة في عرض الوقائع 

المشاهد الناقد وتجعله في حیرة حول مدى صدقیة ما ُینقل الیه. اما المقابالت المتلفزة مع 
الًما او اعالًنا او دعا�ة انتخابیة، فهي وسیلة اخرى مباشرة وصر�حة مرشحین، ان �انت اع

دون ارادة مسبقة خلف �امیرا تتوجه بدون موار�ة في نقل مواقف واراء وتعلیقات وانتقادات �و 
راد استدراجها الى اعتماد الى مشاهدین من مصدر غیر معروف و�أنهم سلعة استهالكیة یُ 

 دة وتحلیل وقناعة.موقف غیر مبني على وقائع مجر 
وما یلیها من قانون االنتخا�ات على تحدید معاني  ٦٣حرص المشترع في المادة  

�عض برامج االعالم االنتخابي  ٦٨العبارات ممیًزا بین االعالم والدعا�ة واالعالن. تذ�ر المادة 
والبرامج االخبار�ة السیاسیة والعامة، و�ینها نشرات االخبار و�رامج المناقشات السیاسیة 

والتحقیقات واللقاءات والحوارات والطاوالت المستدیرة والنقل المباشر للمهرجانات والمقابالت 
االنتخابیة. في هذا السیاق االفالم الوثائقیة شكًال ال تسمح �التمییز الواضح بین الوقائع 

قد . ٦٨من المادة  ٣والحقائق من جهة و�ین اآلراء والتعلیقات من جهة اخرى، حسب الفقرة 
لنوع من االنتاج االعالمي لناحیة الخلقیة االعالمیة "اساءة في عرض المعلومات"، شكل هذا ا�ُ 

 .٦٨من المادة  ٤حسب الفقرة 
واجب تعامل الوسیلة االعالمیة مع المعلومة  ٦٨ستخلص من مضمون المادة �ُ  

ا االنتخابیة، ان �انت اعالًما او اعالًنا او دعا�ة، �أمانة ودقة �حیث تتضمن الرسالة وضوحً 
في المكان والزمان والمصدر والمتكلم. �التالي �ل تر�یب في المعلومات مع موار�ة في نقلها 

ضلل للناخب الذي �قتضي التعامل معه �صفته دون استیفاء شروط الدقة والوضوح هو مُ �و 
راشًدا وناقًدا الن هدف االعالم االنتخابي مساعدته على تكو�ن خیار حر ونّیر ولیس النیا�ة 

 سبقة وموجهة. في خیارات مُ عنه 
موجًبا على وسائل االعالم المرئي والمسموع بتخصیص ثالث  ٦٩اردفت المادة 

بث برامج تثقیفیة تنتجها وزارتا لساعات اسبوعًیا على االقل خالل فترة الحملة االنتخابیة 
افة انتخابیة االعالم والداخلیة والبلد�ات �التنسیق مع وسائل االعالم المعنیة، بهدف تعمیم ثق

على االعالم المرئي والمسموع أكثر من  ٦٨و�ذا ر�زت المادة  أكثر مناعة تجاه التضلیل.
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نتشار االعالم المرئي والمسموع فحسب، بل إالتر�یز على االعالم المكتوب فلیس �سبب مدى 
نة �شكل �فتقر الى االما �سبب تأثیر الصوت والصورة �الذات واحتمالیة التالعب في نقلهما

إذا ارادت الوسیلة االعالمیة المرئیة او المسموعة نقل معلومات انتخابیة، اعالًما  والوضوح.
او اعالًنا او دعا�ة، فتقدم في برامجها الشخص المعني ذاته، حلیًفا في الئحة او منافًسا، 

ن لیطرح هو مباشرة مواقفه وسیاساته او تنقل الوسیلة االعالمیة الى المشاهدین والمستمعی
قدم البرنامج خلف الكامیرا لطرح احكام وقائع واضحة المصادر والمضمون فال �كون فیها مُ 

جزاء من إوألهداف اعالمیة اقتطاع  montageوتأو�الت. تحتمل االفالم االنتخابیة المر�بة 
 كل وعدم موضعة الحدث في زمانه ومكانه ومناسبته و�التالي مخاطر في التضلیل.

 
٢ 
 ر والتضلیلالرشوة والتأثی

 
�قتضي التمییز بین حالتین من الرشوة تؤثران بدرجات متفاوتة على ارادة الناخبین 

 تین مختلفتین في التحقیق �شأنها.وتتطلبان �التالي مقار�
 

هي شراء اصوات مشروط �التزام الناخب �االقتراع للمرشح الذي تلقى  االولىالحالة  
التالعب في مات تعر�ف او حجز تذاكر هو�ة او قد یترافق هذا الشراء غالًبا �عال .منه البدل

 الدخول الى الغرفة العازلة للتأكد من التزام الناخب �العقد الضمني في البیع والشراء.
هي تبادل خدمات بین المرشح والناخب الذي �ستفید من حما�ة المرشح  الثانیةالحالة  

غالل نفوذ ومواقع، غالًبا في اوضاع حیث االدارات المر�ز�ة والمحلیة وتقد�ماته في سیاق است
ال تؤمن المعامالت والحقوق االقتصاد�ة االجتماعیة للمواطنین بوسائل مشروعة ومنتظمة 

صوتون للمرشح العتبارات �ُ  مقترعینمتدة ومتماد�ة من تبعیة فیخلق هذا التبادل حاالت مُ 
 المساءلة والمحاسبة للصالح العام.تضعف حظوظ  وتبعیةمصلحیة خاصة 

هیئة رقا�ة ادراج هذه الخدمات في �اب الرشوة التي ُتخضع ارادة  على�صعب  
الناخب، وذلك �الرغم من تداعیاتها السلبیة على صدقیة االنتخا�ات ونزاهتها و�الرغم من امتداد 

حیاتیة والیومیة متراصة ومناطقیة تتصف �التبعیة ال اقتراعیةمنظومة خدمات تؤسس لكتل 
لمرشحین على حساب الخیر العام وعلى حساب سلوك المواطن �ناخب حر ولیس مجرد 
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مقترع. تكمن معالجة شبكات الخدمات في عصرنة العالقة بین المواطنین واالدارات و�ناء 
 حرر الناخب من تبعیته وتنمي ثقافة المحاسبة.سیاسات عامة اقتصاد�ة واجتماعیة تُ 

ت والمساعدات التي یوفرها مرشحون أو مؤسسات �ملكها أو یدیرها اما التقد�ما 
مرشحون درجوا على تقد�مها �صورة اعتیاد�ة ومنتظمة منذ ال �قل عن ثالث سنوات قبل بدء 

، ٥٩في �اب الرشوة وقد أدرجها قانون االنتخاب في المادة قانوًنا الحملة االنتخابیة فال تدخل 
مات لها صفة الهبات التي تحمل نّیة التبرع وتندرج تالًیا في �خاصة إذا ثبت ان هذه التقد�

 سیاق التضامن االجتماعي وقد اخرجها القانون عن نطاق تشو�ه ارادة الناخبین. 
تكمن د�مقراطیة االنتخا�ات في بناء عالقة دور�ة تواصلیة ومتبادلة في تأثیراتها بین  

�ه اصطفافات ثابتة ال تتأثر �متغیرات وال مرشحین وناخبین في سبیل تكو�ن رأي عام ال تعتر 
�سيء الى صدقیة  ال �حمل �ل تأثیر على الناخبین طا�ًعا سلبًیا. تؤثر على حصول متغیرات

ییز بین ثالثة تحقیقات التمالاالنتخا�ات التي تعني تعبیر الناخبین عن ارادتهم، اذ �قتضي في 
 اشكال من التأثیر.

وحث الناخبین على ممارسة فكر نقدي �موضوعیة وتوعیتهم  توعیةهي  االولىالحالة  
 والتزامهم حول واجبات وحقوق ومعطیات استناًدا الى مبادئ ومعاییر ناظمة في الحیاة العامة.

 ٦٨والتشو�ه في الحملة االنتخابیة خارج موجبات المادة  التزو�رهي  الثانیةالحالة  
 في االنتخا�ات. من القانون في االعالم والدعا�ة واالعالن

المادي أو المعنوي من خالل ترهیب الناخبین وسوقهم الى  الضغطهي  الثالثةالحالة  
صنادیق االقتراع أو حملهم على العزوف عن التقدم الى هذه الصنادیق أو منعهم من الدخول 

 غیرها من وسائل الضغط. الى اقالم االقتراع لممارسة حقهم �التصو�ت أو
نظر و�ُ  .في آن في الحملة االنتخابیة مؤثًرا ومتأثًرا�فترض تالًیا احترام الناخب اعتباره  

في صحة االنتخا�ات وصدقیتها استناًدا الى معاییر حول مختلف اشكال التأثیر، اذ �ستحیل 
 رادة الناخب وحر�ته.إالغوص في ذاتیة 

--< 
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٣ 
 والمواقفالمرجعیات الدینیة: التمییز بین المبادئ 

 
 : ٦/٦/٢٠٠٩جاء في خطاب مرجعیة دینیة مسیحیة علیا في 

 
"استعدنا استقاللنا الوطني و�ذا بنا الیوم امام تهدید للكیان اللبناني ولهو�ته العر�یة. 

بر لنا من وهذا خطر �جب التنّبه له. لهذا ان الواجب �قضي علینا �أن نكون واعین لما یدّ 
ثة التي ستغیر، إذا نجحت، وجه لبنان. لذا انا ادعو الجمیع الى خبط المساعي الحثیتمكاید، و 

التنّبه لهذه األخطار والى اتخاذ المواقف الجر�ئة التي تثبت الهو�ة اللبنانیة، لیبقى لبنان وطن 
  ".الحر�ة والقیم االخالقیة والسیادة التامة واالستقالل الناجز

 
دون بموجهة لجمیع المواطنین  �العمومیة و�شتمل على توصیة هذا الخطاب یتصف

وضد  مرشح الخطاب موجًها ضد اعتبارذ�ر جهة او مرشح او حزب، و�التالي من المستغرب 
بدون تحدید الفرقاء خطه لكون التوصیة موجهة لكل الشعب �االنتخاب لمصلحة الخط الوطني 

 في هذا الخط.
روف الصعبة ومنها المؤسسات الدینیة، �خاصة في الظ ،دور مؤسسات المجتمع

ره خبرات تار�خیة هوفي الد�مقراطیة غیر الراسخة أو المهددة أو قید التحول الد�مقراطي، �ما تظ
عالمیة، توعیة المواطنین حول واجباتهم والدفاع عن القیم الناظمة للحیاة العامة ومقاومة 

ر�ي، هي مجرد االستهتار �المسلمات، �خاصة إذا �انت هذه المسلمات، ومنها انتماء لبنان الع
 ومیثاقي.تكرار وتأكید لمبدأ دستوري 

�المقابل من واجب المرشحین في االنتخا�ات، في سیاق تنمیة ثقافة المحاسبة، التمییز  
واالدراكات وردات الفعل التي قد تتنافى مع  مضمون الخطاب و�ین التأو�ل المتداولبین 

 الناخبین. وضیحات التي تنیر سلوكالمضمون ومواجهة الخطاب �الت
الواجبات في شقها الزمني المترتبة على المرشحین ووسائل االعالم وفي ما یتعلق  

كون دائمة الیقظة �اإلعالم والدعا�ة ال تسري على المؤسسات �افة في المجتمع التي �جب ان ت
، هو مؤشر تدهور سلم القیم في المجتمع والحضور، وصمتها الذي تطرحه �عض المراجعات

من قانون االنتخاب قواعد ال �ستقیم  ٦٨تطرح المادة الدراك �المسؤولیة وااللتزام. جع اوترا



 أنطوان مسّره      ٢٢٦

 
 

الذي  الموقف السیاسيالذي هو عام، و�ین  المبدأتطبیقها اال من خالل التمییز الواضح بین 
 .�خص حزب او الئحة

، في حین ان هذا الموقفان ادراج خطاب رئیس طائفة �برى في لبنان في خانة  
لرفع درجة الوعي في ممارسة حق االنتخاب و�طرح ثوابت في الحیاة  مبادئ�طرح  الخطاب

، وعن تقاعس القیمعبر هذا االدراج في خانة تدهور في میثاقًیا ودستورً�ا، �ُ  ،العامة اللبنانیة
في ممارسة واجب التعامل مع الناخبین بوضوح في الشؤون العامة، وعن التباس حول مواقف 

 ات تحالفاتهم.مرشحین ومدى ثب
ثر ردة فعل تجاه هذا أان ا�عاز وز�ر داخلیة �عدم تعمیم خطاب المرجع الدیني على  

الخطاب، ال ُ�عتد �ه و�أنه ادانة لمضمون الخطاب، بل مجرد معالجة لوضع سیاسي اثاره 
دون ان �كون لهذا الرد ولقرار وز�ر الداخلیة عالقة مباشرة �المضمون ومدى بالخطاب، 

 من قانون االنتخاب. ٦٨م او عدم انسجام المضمون مع المادة االنسجا
من قانون االنتخا�ات وسائل االعالم المرئي والمسموع في شأن  ٦٨حددت المادة  

عدم جواز اعالن التأیید او الترو�ج ألي مرشح او الئحة انتخابیة مع مراعاة مبدأ االستقاللیة 
سناد �أي من اللوائح او من المرشحین. إاو الذم وعن التجر�ح  حواالمتناع عن التشهیر والقد

ر�خي طو�ل وتشكیك �عد سجال تا ،الخطاب الى عرو�ة لبنان من قبل مرجعیة علیا مسیحیة
حدى المسلمات االساسیة ثیر هذا االسناد التأیید على ا، من المفترض ان یُ حول هذا التوجه

 اللبنانیة.
دون الولوج في مضمونه، هو مشارك في بالخطاب من یتوقف على مجرد مناسبة  

المناسبة �الذات لطرح سجاالت جانبیة حول  المضمون تلوث الخطاب السیاسي �التهرب من 
فیشكل ذلك تقاعًسا من العامل في الحیاة العامة، موال او معارض، عن  والظرف والتأثیر

واستناًدا  وح ودقة وصراحةكمواطنین راشدین �ستحقون مخاطبتهم بوضالتعامل مع الناخبین 
من واجب  الطائف.-موجب وثیقة الوفاق الوطنيالى القیم الواردة في متن الدستور اللبناني �

ن عن المؤسسات الدینیة، اعادة االعتبار بدون استثناء، ومنها المسؤولیكل هیئات المجتمع 
 ى المبادئ الناظمة للحیاة العامة.ال
ان التقاعس عن تفسیر مضمون الخطاب للناخبین وتوضیحه، ور�ما مجرد التمییز  

، هو مشار�ة في افساد الجو العام في المساءلة االنتخابیة المضمون والتأو�لتجاه الناخبین بین 
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ضمان من قانون االنتخاب التي تتوخى تأمین الوضوح والصدقیة و  ٦٨وحسن تطبیق المادة 
 لمخالف.حر�ة الرأي والرأي ا

ان تعدد�ة الجهات التي تتكلم الیوم �اسم الدین والطوائف هي تعبیر عن امتداد حر�ة 
هذه التعدد�ة �حاجة الى ضوا�ط في الحیاة العامة یرسیها المجتمع والمسؤولون عن  .التعبیر

المؤسسات الدینیة ومؤسسات الطوائف المعترف بها دستورً�ا في لبنان ألنهم یتمتعون �شرعیة 
 ساهم في الحد من تشتت المعاییر ومن استغالل الدین في التنافس السیاسي.تماعیة قد تُ اج
جمع اال�حاث في التار�خ الدستوري المقارن، �خاصة في بولونیا واالتحاد السوفیاتي تُ  

السابق وامیر�ا الالتینیة، على تأكید دور المؤسسات الدینیة المعّبرة عن اصالة التراث الوطني 
اع عن الحر�ات واستعادة القیم التأسیسیة المهددة من تیارات تتكلم هي ا�ًضا �اسم في الدف
فضل اسكات اصوات الحكمة والحر�ة ان �انت نا�عة من مؤسسات المجتمع االهلي الدین وتُ 

 اصالة وتجذًرا. یة أكثرناو من مؤسسات دی
رورة عن توجهات للمتكلم من المرجعیات الدینیة ال �عّبر �الض الموقع الجغرافيان 

تتبناها او تناقضها المناطق االنتخابیة حیث �صدر �المه. ان تصنیف المواقف حسب المكان 
في حین قد �كون هذا الموقف  ،همال المضمون هو تطییف، اي صبغ الموقف طائفًیاإ مع 

 بدون تمایز مناطقي او مذهبي.موجها الى جمیع اللبنانیین 
خطب رجال الدین لیس مجرد الرفض والتوقف حول یتطلب التحذیر الوارد في �عض  

، بل جواً�ا صر�ًحا وواضًحا موجًها الى الناخبین الظرف والمناسبة والتأثیرشؤون جانبیة في 
وناخبیهم حول مدى انسجام المواقف او عدم انسجام المرشح مع مضمون التحذیر. إذا �ان 

الدستور اللبناني والتهدید الذي تواجهه،  شاطر موضوع "الهو�ة العر�یة" الوارد فيالمرشح ال �ُ 
�خاصة إذا اعتبر نفسه مستهدًفا  ،ُ�فسر و�طمئنفمن واجباته تجاه ناخبیه توفیر الجواب الذي 

 التأو�التال ُ�صنف االفراد في انتماءاتهم السیاسیة حسب . شخصًیا او في عضو�ته في الئحة
ف بل حسب المضمون الفعلي لهذه المواق ،المتداولة لمواقفهم وتصر�حاتهم وافعالهم

 والتصر�حات واالفعال:
 

 « En raison de ses liens historiques avec une nation, une 
communauté religieuse peut recevoir une reconnaissance spéciale de la 
part de l’Etat : cette reconnaissance ne doit en aucune façon engendrer 
une discrimination d’ordre civil ou social pour d’autres groupes 
religieux. »  
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 Catéchisme de l’Eglise catholique, 2007. 
 
 « La vision des rapports entre les Etats et les organisations 
religieuses, développée par le Concile Vatican II, correspond aux 
exigences de l’Etat de droit et aux normes du droit international. » 

Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix, 
1999. 
 
 « L’autonomie réciproque de l’Eglise et de la communauté 
politique ne comporte pas de séparation excluant leur collaboration. » 
 Concile œcuménique Vatican II, Const. Past., Gaudium et spes. 

 
« La vérité ne s’impose que par la force de la vérité elle-

même. »  
 

Concile œcuménique Vatican II, Déclaration Dignitatis 
humanae, 1 : AAS 58, 1966, 929. 

 
بدائرة او دوائر محددة. خطب مرجعیات دینیة علیا مسیحیة واسالمیة  ال تتعلق غالًبا 
ف بـ "استغالل النفوذ" الخطاب الصادر عن مرجعیة اسالمیة علیا یندرج في سیاق ما وُص  ال

حیث وردت دعوة للمواطنین عامة "الى ممارسة واجبهم الوطني في المشار�ة �كثافة في 
فاء للرئیس الشهید رفیق یة في عملیة االقتراع في لبنان و االنتخا�ات النیابیة وتحقیق نسبة عال

 الحر�ري".
هدد ما ورد من تصار�ح تدعو الى الحفاظ على الهو�ة اللبنانیة والكیان من مخاطر تُ  

الن من �عنیه التحذیر هو العامل في السیاسة الذي ال  ،طاعنأي مكن ان �عنى لبنان ال �ُ 
 ؤمن �الكیان والهو�ة اللبنانیین.�حترم النظام المكّرس في الدستور وال ی

 غالًبا یرتبط ...رد في �اب االتهامات والتهجمات واالفتراءات والمناورات الغشاشةیما 
وقائع تحتاج في سیاق المحاسبة وهي بوقائع حصلت فعًال وقضا�ا متداولة في الحیاة العامة 

قد �عبر  لى مجرد طرحها من المرشح المنافس.عتراض عالالتوضیح ولیس ا الى االنتخابیة
هذا المنحى عن تقاعس المرشح في ممارسة واجب انتخابي في االعالم والتثقیف والتوضیح 

 ة تجاه الناخبین والمواطنین عامة. ومواجهة المحاسب
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ستوري" و"السالح غیر الشرعي" و"المثالثة"، و"المناصفة"... هي غ الدا ان قضا�ا "الفر 
یه یتوجب على المرشح االجا�ة بوضوح وتجاه ناخب .وقائع ومواضیع مطروحة في الحیاة العامة

ال تندرج في إطار "الضغوط الدینیة" تصر�حات وخطب ذات على ما �عتبره اتهامات وتشهیر. و 
 ال .افة وال تخرج عن القواعد الدستور�ة والمیثاقیة اللبنانیةطا�ع عام وموجهة الى اللبنانیین �

اط دبلوماسیة عر�یة تجاوز لقواعد التنافس السیاسي في طرح مخاطر متداولة في أوس�حصل 
تداول هو سائد في اوساط دبلوماسیة واقلیمیة ومُ  إقلیمي"تحالف "الكالم عن ودولیة في آن. 

ا الى تار�خه ستنادً اان محاسبة المرشح مرشحین. شهیًرا على في العملیة االنتخابیة وال �شّكل ت
وتحالفه ووقائع حصلت هو جوهر العملیة االنتخابیة وثقافة المحاسبة وال �جوز للمرشح التملص 

  من تعلیقات واعتراضات وانتقادات. مما تثیره التزامات تحالفه
"دولة المؤسسات ودولة عن "شهداء االغتیاالت" والتمییز بین مثًال ان الكالم  

المیلیشیات" ورفض ان تعلو أي اصوات "على صوت الدولة واالستقواء علیها"... لیس 
�قتضي على المرشح  .تحر�ًضا، والتمییز بین "قوى األمر الواقع وقوى الشرعیة" لیس تحر�ًضا

د�م ستذ�ار "تعطیل المؤسسات" والخشیة من "تهإان  .دحض االنتقادات أو تصو�ب مفاهیمها
المؤسسات" لیس تحر�ًضا، بل یتطلب هذا النقد من المرشح دحضه تجاه ناخبیه أو تصو�ب 

ان مواضیع "الثلث المعطل" والتحذیر شهداء لیس استغالًال وال تشهیًرا. ان استذ�ار ال. تأو�له
من  .عبر عن وقائعالعام وتُ  المجالا�ار جدید" واستذ�ار اغتیاالت... هي متداولة في  ٧من "

 نتقادات أو تصحیح ادراكها �شأنه.اجب الطاعن دحض االو 
ان نقل حادثة اعتداء على أحد المرشحین من قبل ثالثة اشخاص مذ�ورة اسماؤهم  

 دحض الحدث أو تفسیر وقائعه.هو من واجبات العمل االعالمي و�قتضي 
إطار ان القول "�إرادة أحد السیاسیین �الوصول الى الرئاسة االولى" ال یندرج في  

 اجب المرشح دحضه او تصو�ب تفسیره.، بل و التشهیر
دخول السالح غیر الشرعي" في البیانات "ال یندرج في إطار التحر�ض انتقاد 

 ،االعالن "�الوقوف الى جانب رئاسة الجمهور�ة والى جانب جیشنا القوي" االنتخابیة و�ذلك
ة الفقیه" و"الفتنة السنیة الشیعیة" ان مواضیع "وال�عبارة "مرشح المقاومة المسیحیة". و�ذلك 

 الى عنصر في الدعا�ة االنتخابیة. وغیرها ادخلت في النقاش العام وتحولت في �عض الحاالت
ان من واجبات المرشحین تجاه ناخبیهم. ان توضیح ما تكتنفه هذه األقوال من التباس هو 

ًیا واقلیمًیا ومن واجبات المرشحین موضوع "الفتنة السنیة الشیعیة" متداول في النقاش العام لبنان
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ن تحالف مرشح مع جهة . افي حال طرح الموضوع توضیح المسار والمفاهیم والمخاطر
واال �ان هذا التحالف مجرد  ،سیاسیة �فترض التزامه في توجه ومسار في السیاسات العامة

ان استذ�ار الشهداء و  بدون تداعیات مستقبلیة.انتهاز�ة لكسب اصوات خالل العملیة االنتخابیة 
 یًرا.لیس استغالًال وال تشه

ان  ،في �تاب موّجه الى الهیئة العامة لإلشراف على االنتخا�ات ،ال �كفي القول
الوقائع عدم صحة الخبر أو حادث اعتداء "ال �مت الى الحقیقة �صلة"، بل �جب االثبات �

 تحر�فه.
واالجرام" و"استهداف اتفاق الطائف ان الكالم االنتخابي عن وقف "مسلسل القتل 

للبناني عن طر�ق البقاع الشمالي" تحتاج والدولة اللبنانیة" واثارة "فرار معتدین على الجیش ا
 الى توضیح من قبل المرشح.

النتخابیة ولیس ان الكالم عن ممارسة بلد�ة هو في صلب المحاسبة في العملیة ا
 ر�ة الثالثة" ووصف هذا الطرح "�الطرح االنقالبي"اثارة موضوع "الجمهو . و ٦٨مخالفة للمادة 

 بر�ره لناخبیه.هما في صلب النقاش السیاسي و�توجب على المرشح ت
ان الرجوع في بیانات المرشحین الى وقائع حصلت في الحیاة السیاسیة في لبنان في 

من اصول  تنة.شّكل �حد ذاته تحر�ًضا أو تشهیًرا أو اثارة للفاألشهر والسنوات االخیرة ال �ُ 
التنافس السیاسي الحر عمل المرشح على تبرئة ذاته من الوقائع المنسو�ة الیه وتحدید مدى 

بتوجهاته ورفع  واستعادة ثقة الناخبینارتباطه أو عدم ارتباطه بها في مجر�اتها وتحالفاتها 
عالم ولیس مجرد المطالبة بتجاهل هذه الوقائع في االااللتباس الذي قد �كون ضحیة له، 

 االنتخابي.
عتبر تحر�ًضا واثارة للنعرات الطائفیة ما یتنافى مع واجب "احترام االد�ان و�رامتها"، �ُ 

واحترام المعتقدات الدینیة لألفراد والجماعات واحترام التنّوع الدیني، واحترام مبدأ المساواة بین 
لطائفیة التعبئة المخططة تجاه عتبر اثارة للنعرات اأً�ا �انت انتماءاتهم الدینیة. ت المواطنین

العنف بین  طائفة والتحر�ض تجاه هذه الطائفة والحث المباشر أو غیر المباشر على اعتماد
 الطوائف وتجاه �عضها.

ال �عتبر اثارة للنعرات الطائفیة في الحملة االنتخابیة تداول طروحات ومفاهیم 
ومبدأ المناصفة في التمثیل، وموقع ومشار�ع �وال�ة الفقیه، وتوز�ع السلطة بین الطوائف، 

الطوائف في النظام اللبناني، وانتظام الحكم في سیاق التقر�ر السیاسي، ومخاطر اعتماد شر�عة 
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عتبر على العكس �ُ  لقضا�ا المطروحة في المجال العام.دینیة �أساس في الحكم، وغیرها من ا
من قانون االنتخا�ات،  ٦٨لمادة صیانة للسلم االهلي الثابت عمل المرشحین، انسجاًما مع ا

بوتة أو ولد ضغائن ونزاعات مكیس یُ هذه الشؤون من تلوث والتباس وتسیعلى نزع ما تكتنفه 
 معلنة وقد تكون منبع عنف.

كل مسعى في الحث على �شف المكبوتات واالعالن عنها واالعالن الصر�ح 
و�ل مسعى في  .ات الطائفیةوالواضح عن المواقف هو نقیض التحر�ض الطائفي واثارة النعر 

في الثقافة المدنیة هو  واضحة وثابتةاالنتقال من خلفیات في الفكر والخطاب الى مفاهیم 
 التحر�ض واثارة النعرات الطائفیة.نقیض 

 
٤ 

 وضوح في المفاهیم والمواقفالصراحة وال
 

ان تحر�ر المفاهیم والمواقف من الغموض وااللتباس والتناقضات ونحو مز�د من 
الوضوح والصراحة و�شف ما تخفیه نصوص البرامج االنتخابیة المعلنة هو نقیض التحر�ض 

نتشار تیارات ارهاب إالطائفي، وهو شرط من شروط المحاسبة الواعیة، �خاصة في زمن 
 عمومیات اخفاء ما �جري واقًعا في الممارسات. وتعّصب تعتمد من خالل خطاب في ال

سم الشخص والتحو�ر فیه والتالعب �التسمیة والصاق اوصاف إان السخر�ة من  
 ص... ُتشكل مًسا �الكرامة الشخصیة.حیوانیة �األشخا

ان التالعب �عبارة "اغتصاب" في مناشیر انتخابیة وتوجیهها ضد �عض المرشحین  
رجل"... من ابناء مكبات النفا�ات" والتهدید "�كسر ال واللوائح هحدى إصوت ضد ووصف من �ُ 

 هي مس �الكرامة الشخصیة.
ان مواجهة النقمة الشعبیة وضخامتها تندرج في إطار التنافس االنتخابي وثقافة  
واجب المرشحین �افة العمل على توضیح ما �كتنف  لمحاسبة وهدفیة دور�ة االنتخا�ات.ا

 إدراك.واالنتقادات من تحر�ف او سوء تأو�ل او السجاالت والشعارات 
ان البحث في التباین حول مفهوم الدولة بین القوى المتنافسة هو في صلب عملیة 

�ًضا، بل حًثا على القول ان "مفهوم الدولة �ختلف بیننا" لیس تحر عالم االنتخابي. التنافس واال
 توضیح المواقف.



 أنطوان مسّره      ٢٣٢

 
 

من الدستور اللبناني على واجب "احترام األد�ان و�رامتها" فال �جوز  ٩تنص المادة 
نسجام مع إوالتعّرض لها، �خاصة إذا �انت المبادئ المطروحة في دینیة االساءة الى مقامات 

او عدم تأثیر مرجعیات دینیة علیا تأثیر ال یتعلق �مدى  ما ُ�طرح المیثاقیة والدستور�ة.الثوابت 
رؤساء هذه المرجعیات العلیا �صفتهم مواطنین ومسؤولین عن طوائف �حق ، بل ا�ًضا فحسب

أن سجام مع ثوابت دستور�ة ومیثاقیة. معترف بها �الدستور اللبناني �طرح مبادئ عامة في ان
الطائف التي صدقها -الوارد في وثیقة الوفاق الوطني ،""تأمین مبدأ االنسجام بین الدین والدولة

�فترض ترسیًما واضًحا للعالقة  ،٥/١١/١٩٨٩واب في جلسته في القلیعات في مجلس الن
یاسة وادارة الحكم وحدودها بین الطوائف المعترف بها في الدستور اللبناني والعاملین في الس

من  ٩(المادة "حر�ة االعتقاد"  إطالقیةاحترام جمیع االد�ان و�رامتها" ومبدأ " وتقیًدا �مبدأ
ان مبدأ "االنسجام" هذا هو ما تسعى الیه التشر�عات واالجتهادات القضائیة ني)، الدستور اللبنا

 المعاصرة وتوجهات الهیئات الرسمیة لألد�ان والمذاهب:
 

 “Si, en raison des circonstances particulières dans lesquelles se 
trouvent des peuples, une reconnaissance civile spéciale est accordée 
dans l’ordre juridique de la cité à une société religieuse donnée, il est 
nécessaire qu’en même temps, pour tous les citoyens et toutes les 
communautés religieuses, le droit à la liberté en matière religieuse soit 
reconnu et respecté. » 
 Catéchisme de l’Eglise catholique, Libreria Editrice Vaticana, 
Citta del Vaticano, 1992, Edition FMA, Beyrouth, 1994, 698 p., p. 456, 
no 2107 et Encyclique Dignitatis humanae, no 6. 

« La vision des rapports entre les Etats et les organisations 
religieuses, développée par le Concile Vatican II, correspond aux 
exigences de l’Etat de droit et aux normes du droit international. » 

Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 
1999, 5 : AAS 91 (1999) 380-381. 

« L’autonomie réciproque de l’Eglise et de la communauté 
politique ne comporte pas de séparation excluant leur collaboration. » 
 Concile œcuménique Vatican II, Const. Past., Gaudium et spes, 
76 : AAS 58 (1966) 1099. 

 في ذات السیاق: 
 Coll., Droit des religions en France et en Europe. Recueil de 
textes, Bruxelles, Bruylant, 2008, 1194 p. 
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كل مسعى في الحث على �شف المكبوتات واالعالن عنها واالعالن الصر�ح  
و�ل مسعى في االنتقال من خلفیات  .التحر�ض واثارة النعراتوالواضح عن المواقف هو نقیض 

التحر�ض واثارة في الفكر والخطاب الى مفاهیم واضحة وثابتة في الثقافة المدنیة هو نقیض 
ان تحر�ر المفاهیم والمواقف من الغموض وااللتباس والتناقضات ونحو مز�د من النعرات. 

، نتخابیة المعلنة هو نقیض التحر�ضرامج االالوضوح والصراحة و�شف ما تخفیه نصوص الب
نتشار تیارات ارهاب وتعّصب إ، �خاصة في زمن المحاسبة الواعیةوهو شرط من شروط 

 سات.خفاء ما �جري واقًعا في الممار إتعتمد من خالل خطاب في العمومیات 
*** 

یتوجب طبًعا، إكماًال لهذا العرض، حول �عض ما ورد في مراجعات الطعون  
، إعداد قاموس تطبیقي حول معنى تعابیر متداولة في الحملة االنتخابیة: ٢٠٠٩سنة  ةاالنتخابی

 قدح، ذم، تحقیر، تشهیر، تهجم، اتهام، اثارة الفتنة...، حسب القوانین واالجتهادات الحقوقیة.
 
 
 





۲۳٥ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاتمة





۲۳۷ 
  

 ورشة العملخالصة 
من منظور مقارن  في لبنان  "النزاعات والطعون االنتخابیة النیابیة

 واستشراف"
 الهیئات الناظمة لالنتخا�ات النیابیة وتفعیلها

 أنطوان مسّرهالد�تور 
 الدستوري عضو المجلس 

 
ُتشكل ورشة العمل التي عقدتها لجنة اإلدارة والعدل النیابیة برعا�ة رئیس مجلس 
النواب األستاذ نبیه بري وتنظیم المؤسسة اللبنانیة للسلم األهلي الدائم، �التعاون مع مؤسسة 

، حول موضوع: "النزاعات ١٥/٦/٢٠١٧كونراد ادیناور، في قاعة محاضرات مجلس النواب في 
عون االنتخابیة النیابیة من منظور مقارن واستشراف"، مدخًال �حثًیا وتطبیقًیا حول أصول والط

 رقا�ة االنتخا�ات النیابیة في مختلف مراحلها وشروط تفعیل هذه الرقا�ة.
شارك في الورشة أكثر من سبعین من النواب والوزراء والحقوقیین والفاعلین في 

حامي ر�یع قیس منسق البرامج في المؤسسة اللبنانیة للسلم المجتمع المدني. وتولى تنظیمها الم
األهلي الدائم. تمحورت المداخالت والمناقشات حول تنظیم الرقا�ة السا�قة والالحقة واجتهاداتها 

 واالقتراحات التطبیقیة في سبیل التطو�ر. 
 

١ 
 تنظیم الرقا�ة السا�قة والالحقة

 
الثقة الشعبیة هي أساس الد�مقراطیة ومن في تقد�م للورشة تّم التر�یز على أن " 

هناء ناصر، مكّوناتها توسیع المشار�ة �خاصة لصالح النساء والشباب وتوعیة المواطنین" (
). وُعرضت دراسة توثیقیة وتحلیلیة للمحامیة میراي نجم شكرهللا �عنوان: مؤسسة �ونراد ادیناور

الممارسات الدولیة الفضلى" ستنشر مع وقائع  "النزاعات االنتخابیة النیابیة في لبنان مقارنة مع
. یتضح من الدراسة أن القرارات المتعلقة �االنتخا�ات ُتنّفذ ٢٠١٧الورشة في �تاب في أواخر 



 مسّرهأنطوان       ٢٣٨

 
 

�سرعة اجماًال ومهلها قصیرة والقرارات ُملزمة. وُ�ستخلص من قرارات المجلس الدستوري مبدأ 
ق االنتخابي عوائق �خاصة �سبب غیاب تنظیم أولو�ة إرادة الناخب. تواجه رقا�ة سقف االنفا

لمالیة األحزاب واشكالیات التدقیق التفصیلي في حساب الحملة االنتخابیة. ووزع على 
حول الطعون  ٢٠١٦-٢٠٠٩المشار�ین الئحة مراجع عن المجلس الدستوري في السنوات 

 االنتخابیة.
ألعمال التحضیر�ة تر�زت المداخالت والمناقشات حول أر�عة محاور متعلقة �ا 

 والرقابیة على االنتخا�ات.
: �یف وُضع القانون الجدید انتخا�ات وما هي اآللیة لوضع القوانین؟ القانون . ١ 
). ترّ�ز االهتمام في وضع قانون االنتخاب الجدید على الدوائر بدون الیزابیت ز�ر�ا سیوفي(

. وأثار موضوع الفرز االلكتروني )النائب غسان مخیبراالهتمام �قضا�ا أخرى ال تقل أهمیة (
في القانون الجدید والبطاقة الموحدة نقاًشا تطبیقًیا اذ یتطلب هذا السیاق مكننة لكامل سجالت 

سنة. ولكن مهما �انت المالحظات على  ٢١النفوس �عد التدقیق في السجالت حول من عمره 
 ). النائب غسان مخیبرالقانون الجدید فاننا "صرنا في واقع جدید ولم �فت األوان" (

وردت مالحظات حول الصوت التفضیلي الذي قد �خلق خالًفا ضمن الالئحة، ور�ما  
تفاوًتا �بیًرا في حجم األصوات بین النائب الذي ینجح تفضیلًیا ومن إكتسب اعداًدا �بیرة من 

تفاصیل األصوات ضمن الالئحة �كل. وما هو واقع المرشح الفرد؟ وهل تقع مسؤولیة االنفاق و 
الحملة االنتخابیة على �امل الالئحة �صفتها شخًصا معنوً�ا أم على الشخص الفرد المطعون 

 بنیابته؟
ز�اد : أصبحت هذه الهیئة دائمة ومستقلة تماًما (. الهیئة الناظمة لالنتخا�ات٢ 

 لم تكن هذه الهیئة عملًیا خاضعة أل�ة سلطة تسلسلیة أو وصا�ة ٢٠٠٩). في انتخا�ات �ارود
). ولم یتدخل الوز�ر النائب غسان مخیبرو�انت حسب طبیعة األمور ُتنسق مع وز�ر الداخلیة (

أعطت معطیات �افیة. و�تبّین من االستقصاء أنه  ٢٠٠٩في أعمال الهیئة. في تقر�رها سنة 
لكن ما العمل في سبیل تدقیق  ز�اد �ارود).( ٢٠٠٩لم �حصل تالعب في نقل النفوس سنة 

أفضل حول سقف األنفاق؟ هل یتم إحصاء عدد المندو�ین لكل مرشح أو هؤالء هم فعًال 
). وهل ُتعّین هیئة االشراف مدققي محاسبة؟ وُتطرح أ�ًضا یوسف الجمیلوجمیعهم متطوعون؟ (

الصمت  معضلة وسائل التواصل االجتماعي التي هي خارجة عن الرقا�ة وا�ًضا اشكالیة
 االنتخابي. 



 ٢٣٩     خاتمة
 

۲۳۹ 
 

: اجتهادات مجلس شورى الدولة صاحب الصالحیة في . مجلس شورى الدولة٣ 
المراجعات االنتخابیة التي تسبق العملیة االنتخابیة قلیلة وموسمیة اذ تتم �ل أر�ع سنوات. لم 
یتوقف مجلس شورى الدولة على �عض الشكلیات، مثل عدم ذ�ر الطائفة تحدیًدا �سبب لرفض 

شورى الدولة ان عبارة موظفین هي عبارة طلب الترشیح من وزارة الداخلیة. واعتبر مجلس 
وال تقتصر تالًیا على موظفي اإلدارات العامة. مهل المراجعة واتخاذ  génériqueمصدر�ة 

 ٢٠٠٢القرار قصیرة. لكن المراجعات ال تخلو من �عض التعقیدات، �خاصة خالل مراجعات 
). ندرة المراجعات هي (مراجعات النائب غبر�ال المر والمراجعة ضد میرنا المر... ٢٠٠٥و

 ).غالب غانمدلیل عافیة (
والذي اتخذ �اإلجماع (رقم المراجعة  ٨/٥/٢٠١٧تار�خ  ٦٠٥ورد في القرار رقم  

 قدمها حبیب نقوال مدور معتبًرا نفسه فائًزا �التذ�یة نیابًیا): ٢١٨٤٥/٢٠١٧
 

�اعتبار  ستوجبة الرد لعدم صالحیة مجلس شورى الدولة للنظر بها،"ان المراجعة مُ 
ان أً�ا من المرسوم والتعمیم المطعون فیهما ال ُ�شكل عمًال منفصًال عن العملیة االنتخابیة، 

میراي داود ذلك �أن المراجعة الحاضرة تدخل في اختصاص المجلس الدستوري" (القضاة 
دلیل قضاة ). و�راجع: ز�اد أیوب و�ارل عیراني (اعداد)، و�وسف الجمیل والبرت سرحان

 UNDP، بیروت، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي شورى الدولة في االنتخا�ات النیابیةمجلس 
 ص. ٦٤، ٢٠١٣ومجلس شورى الدولة، اذار 

 
ورد في مداخلة رئیس المجلس الدستوري الد�تور عصام  ٦٠٥جواً�ا على القرار رقم  

من قانون  ١٩سلیمان ان اعتبار المراجعة من اختصاص المجلس الدستوري مخالف للمادة 
المجلس الدستوري الذي ینظر في صحة االنتخا�ات �عد اإلعالن عنها رسمًیا من وزارة 
الداخلیة. وُطرحت احتمالیة رجوع اإلدارة عن قبول ترشح على أساس أن اإلدارة تعلن الحق 

 ).یوسف الجمیلفي الترشح وال ُتنشئه (
ین القضاء الدستوري : جواً�ا على سؤال حول العالقة بالمجلس الدستوري . ٤ 

)، ورد رد صر�ح �ان ال خالف بین نزار صاغیهوالقضاء اإلداري في العملیة االنتخابیة (
مجلس الشورى والمجلس الدستوري ألن صالحیة المجلس الدستوري تبدأ �عد اعالن النتائج 

الدستوري من نظام المجلس الدستوري. لكن المجلس  ١٩رسمًیا من وزارة الداخلیة حسب المادة 



 مسّرهأنطوان       ٢٤٠

 
 

في حال تقد�م أي طعن قد یتحقق من دستور�ة مرسوم دعوة الهیئات االنتخابیة ومن �ل 
 ).عصام سلیماناألعمال التمهید�ة في سیاق اتخاذه القرار �أي طعن انتخابي (

في مداخلة إفتتاحیة تم التر�یز على الدرجة القصوى من الحكمة والنزاهة التي تتطلبها  
وري الذي "�ضمن سیادة الشعب و�حمي اإلرادة الشعبیة أو على العكس عضو�ة المجلس الدست

). النائب رو�یر غانمقد یبطلها، حیث ان هذه اإلرادة هي أساس الد�مقراطیة وشرعیة الحكم" (
في  ١٩٩٦وردت حاالت سا�قة لتكو�ن المجلس الدستوري الحالي في ما یتعلق �انتخا�ات 

دة في �عض المحاضر مع تواقیع على بیاض و�دون البقاع حیث وجدت أخطاء جسیمة وعدی
 ).النائب رو�یر غانمذ�ر أسماء الموقعین و�دون ذ�ر �امل المرشحین (

ُطرحت تساؤالت حول أصول المراجعات أمام المجلس الدستوري وجدوى اعتماد  
)، مما قد ُ�ساهم في النائب غسان مخیبرأصول المحاكمات �ما في المحاكمات العاد�ة (

). �ان الجواب أن "أهمیة قرارات النائب غسان مخیبریق "مستوى أعلى من الشفافیة" (تحق
انها �انت مقفلة". وتمت االشارة ان الطعن ُیبّلغ الى  ٢٠٠٩المجلس الدستوري في انتخا�ات 
یوًما. و�تحقق المجلس الدستوري حول الوقائع والحجج  ١٥المطعون بنیابته للرد في مهلة 

عن و�ستدعي من �شاء ولیس للطعن الدستوري طا�ع النزاع الشخصي. أما الواردة في الط
المرافعات �ما في الدعاوي العاد�ة فقد تؤدي الى مماحكات ودفاعات غیر مفیدة. ووردت 
المالحظة التالیة: "ألن المجلس الدستوري الحالي أصبح ُمحصًنا تمت مقاطعة �عض الجلسات 

 ). عصام سلیمان" (٢٠١٣سنة 
وى التدخل المباشر للمجلس الدستوري في المراحل السا�قة العالن النتائج حول جد

وردت اإلجا�ة ان هذا التدخل قد یزج المجلس في خالفات هامشیة. لكن المجلس، في معرض 
)، �ما فیها توفر عصام سلیماندراسته أي طعن انتخابي، یتحقق من مجمل العملیة االنتخابیة (

عوة الهیئات الناخبة. وعمد المجلس الدستوري الحالي في الطعون شروط الترشح أو دستور�ة د
الى تعیین مقرر�ن لكل طعن في سبیل مز�د من التحقق. وال ینظر  ٢٠٠٩االنتخابیة سنة 

المجلس في دستور�ة القوانین االنتخابیة في معرض أي طعن. ووردت مالحظة حول ضرورة 
المنافس ألنه لیس للنزاع طا�ع شخصي.  توسیع حق الطعن ألي ناخب ولیس حصًرا �المرشح
 ٢٠٠٧واالنتخا�ات الفرعیة سنة  ٢٠٠٥أما عدم بت المجلس الدستوري السابق في طعون 

 فیعود الى تقاعس مخالف للدستور.
 



 ٢٤١     خاتمة
 

۲٤۱ 
 

٢ 
 اقتراحات تطبیقیة واستشراف

 
ما هي االقتراحات العملیة في سبیل تحسین الرقا�ة االنتخابیة المقبلة؟ تتمحور  

 ت والمناقشات حول سبع قضا�ا جوهر�ة. المداخال
: "في العجلة ثغرات ولم تشمل الفاعلیة في إقرار القانون القانون االنتخابي الجدید. ١ 

النائب االنتخابي الجدید �ل المواضیع ولكن ال نقول أنه فات األوان وللمجتمع دور جدید" (
دة وحیدة فهذا ال �عني أنه غیر ). وجاء في مداخلة أخرى: "اذا أقر القانون �ماغسان مخیبر

 ).النائب نوار الساحليقابل للتعدیل" (
: الحاجة الى استمرار�ة التعامل مع المجلس الدستوري �أقصى المجلس الدستوري . ٢ 

درجات الجّد�ة حیث ان "المجلس �حّصن اإلرادة الشعبیة أو على العكس �عطلها". وأورد رئیس 
: "ال �شعر Bergsonیر غانم القول التالي للفیلسوف برغسون لجنة اإلدارة والعدل النائب رو�

المرأ بنداء الواجب إال اذا �ان حًرا". و�قتضي التوضیح ان مضمون الطعن االنتخابي حقوقي 
 ومفاعیله سیاسیة.

: من الضروري ان تكون الهیئة مستقلة تماًما مع . هیئة االشراف على االنتخا�ات٣ 
). هل سوف تأخذ الهیئة قرارات تنفیذ�ة ز�اد �ارودعضو فیها ( التر�یز على استقاللیة �ل

 ).نزار صاغیهوتوقف �عض البرامج؟ (
: یهدف تحدید سقف االنفاق الى ضمان المساواة بین المرشحین . سقف االنفاق٤ 

وتقلیص دور المال في الحمالت االنتخابیة. لكن الرقا�ة الفعلیة على االنفاق تصطدم بثالثة 
السر�ة المصرفیة، عدم وجود قانون حول مالیة األحزاب، وشرعنة تقد�مات المرشحین عوائق: 

في قانون االنتخاب والتي درجوا على تقد�مها منذ ثالث سنوات. ووردت مداخلة حول "تسلیم 
مال �الكیس في حملة انتخابیة" ولیس �موجب شك مصرفي. وحول ضرورة تقد�م بیان �النفقات 

حظة حول ضرورة إ�طال النیا�ة في حال عدم تقد�م المرشح المطعون االنتخابیة وردت مال
ببیان حول  ٢٠٠٩بنیابته جردة حول سقف االنفاق. �عض المرشحین الخاسر�ن لم یتقدموا سنة 

 سقف االنفاق.
: للمكننة قواعد علمیة وشاملة. القوائم االنتخابیة هي حالًیا . البطاقة االلكترونیة٥ 

ة المكننة والفرز االلكتروني یتطلبان مشروًعا متكامًال. نجحت تجر�ة ُممكننة، لكن شمولی



 مسّرهأنطوان       ٢٤٢

 
 

مصلحة تسجیل السیارات في المكننة و�ذلك تجر�ة المكننة العقار�ة. تصدر البطاقة االلكترونیة 
 .عطاهللا غشام)آلًیا (

: ما موقف القضاء الدستوري �شأن مخالفات الأخالقیة؟ . المخالفات الالأخالقیة٦ 
)؟ وهل الفارق الكبیر في األصوات مع مخالفات الأخالقیة واللجوء الى أسالیب اغیةنزار ص(

تسيء الى إرادة الناخبین ُتبرر �الضرورة القبول �النیا�ة؟ �یف نؤسس ألخالقیات قضائیة 
 ).لینا علم الدینونقاوم التضارب في المواقف واآلراء والمعاییر؟ (

السؤال: "كمواطنین شو فینا نعمل؟" �ظهر : طرح . ثقافة المحاسبة وتطبیقاتها٧ 
ضبابیة في الثقافة السائدة حول مفهوم المحاسبة  ٢٠٠٩من خالل الطعون االنتخابیة سنة 

وممارساتها. ومع االعتماد على شائعات. هل نقد مرشح حول واقعة سیاسیة منسو�ة الیه هو 
ناء �نسیة من قبل مرشح ذم وتحقیر وتشهیر واثارة فتنة طائفیة وتحر�ض...؟ وهل مجرد ب

ُمتمول وعلى سبیل العمل الخیري یندرج �الضرورة في �اب "الرشوة"؟ وما هو تحدید الرشوة 
"والتأثیر على إرادة الناخبین؟" تتطلب هذه القضا�ا مز�ًدا من التوضیح في الثقافة الحقوقیة 

 االنتخابیة والمواطنیة.



۲٤۳ 
  

 صدر في منشورات المؤسسة اللبنانیة للسلم األهلي الدائم
  UNDPجائزة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (

 )١٩٩٧ومؤسسة جوزف ولور مغیزل "للسلم األهلي وحقوق االنسان"، 
 إشراف انطوان مسّره

 
 ص. ٢٦٠، ١٩٨٨، �التعاون مع مر�ز المؤتمرات في ا�انا�ا (قبرص)، الحق في الذاكرة. ١
(من المعاناة الى المواطنیة)، �التعاون مع مر�ز المؤتمرات في ا�انا�ا (قبرص)،  العبور الى الدولة. ٢

 ص. ٢٨٠، ١٩٩٢بیروت، 
 �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور، الحرب)االشكالیة والتخطیط للبنان ما �عد البناء الد�مقراطي (. ٣

Konrad Adenauer Stiftung- KAS ،ص.  ٢٤٠ ،١٩٩٤ 
 (نماذج في الثقافة المدنیة)، الجزء االول، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�موقراطیة مواطن الغد. ٤

National Endowment for Democracy-NED ،ص. ١٩٩٥،٤٩٦ 
(االشكالیة والتخطیط)، �التعاون مع مر�ز البحوث لالنماء بناء السیاسات االجتماعیة في لبنان . ٥

 ص. ٣١٢،  ١٩٩٥اوتاوا (كندا)،  ،CRDI الدولي
(التزام واستراتیجیة سالم ود�موقراطیة للمستقبل)، الجزء األول، االحزاب والقوى السیاسیة في لبنان . ٦

         ص. ٥٩٢، ١٩٩٦،  KAS اورادین �التعاون مع مؤسسة �ونراد
 ، الجزء الثاني، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�موقراطیةمواطن الغد: الحر�ات وحقوق االنسان. ٧

NED، ص ٣٦٨ ،١٩٩٨. 
 الجزء الثاني، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناوراالحزاب والقوى السیاسیة في لبنان: تجدد والتزام، . ٨

KAS  ،ص. ٢٨٨ ،١٩٩٧ 
(نماذج في المعامالت واالعالم االداري)، الجزء األول، �التعاون مع المؤسسة عالقة المواطن �االدارة . ٩

 ص. ٣٨٨، ١٩٩٨، NED الوطنیة للد�مقراطیة
، ١٩٩٨،  KAS ، �التعاون مع مؤسسة �ونراد أدیناوراقتصاد في سبیل العدالة االجتماعیة. ١٠

 ص. ٢٩٦
 الجزء الثالث، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�موقراطیة في مجتمع،مواطن الغد: نعیش مًعا . ١١

NED ،ص. ٣٦٨ ،١٩٩٧ 
(استراتیجیة مشار�ة ود�موقراطیة اجتماعیة)، �التعاون مع  النقا�ات والهیئات المهنیة في لبنان. ١٢

 ص. ٢٥٦، ١٩٩٩،  KAS مؤسسة �ونراد أدیناور
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عامالت واالعالم االداري)، الجزء الثاني، �التعاون مع (نماذج في الم عالقة المواطن �االدارة. ١٣
 ص.  ٣٨٤، ١٩٩٩ ،NED المؤسسة الوطنیة للد�موقراطیة

 Mercy (منظومة قیم ومبادرة وتواصل وتدر�ب)، �التعاون مع  تنمیة المجتمع المدني في لبنان. ١٤
Corps International ،ص. ٧٥٢، ٢٠٠٠ 

،  KAS ، الجزء الثاني، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناورلبنانالنقا�ات والهیئات المهنیة في . ١٥
 ص. ٢٥٦ ،٢٠٠٠

)، �التعاون مع المؤسسة في لبنان(مبادرة ومشار�ة ومواطنیة في المجال المحلي  الحكمیة المحلیة. ١٦
 ص ٥٧٦، ٢٠٠٢الجزء االول ،  ،NEDالوطنیة للد�مقراطیة 

، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور التمثیل الد�مقراطي الجغرافیة االنتخابیة في لبنان: شروط. ١٧
KAS  ،ص. ٣٧٦، ٢٠٠٢،  الجزء االول 

، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة الحكمیة المحلیة: النقاش المحلي في القضا�ا المشتر�ة .١٨
 ص. ٤٧٢، ٢٠٠٣، الجزء الثاني، NEDللد�مقراطیة 

، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ة القضاء وتقسیم الدوائرالجغرافیة االنتخابیة في لبنان: تار�خی. ١٩
 ص, ٦٢٤، ٢٠٠٤الثاني،  ، الجزء KASادیناور 

ومؤسسة  ، �التعاون مع مر�ز المؤتمرات في ا�انا�ا قبرصمرصد السلم االهلي والذاكرة في لبنان. ٢٠
 ص. ٢٠٠٤،٦٥٦، ٢٠٠٤، KASكونراد ادیناور

مقراطي البلدي في لبنان)، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة (قواعد العمل الد�الحكمیة المحلیة . ٢١
 ص. ٥٩٢، ٢٠٠٤، ٣، جزء NEDللد�مقراطیة 

(سیرة ذاتیة في العمل السیاسي والمقاومة المدنیة أو �یف  مقاومة المافیا. لیولو�ا اورلندو، ٢٢
 Sicilianاستعادت صقلیة هو�تها المسلو�ة)، تعر�ب افلین ابو متري مسّره، �التعاون مع

Renaissance Institute ص. ٢٤٨، ٢٠٠٥لبنان، -و"برنامج الثقافة الحقوقیة" وامیدست 
(التواصل بین التشر�ع والمجتمع)، الجزء االول، �التعاون مع المؤسسة  مرصد التشر�ع في لبنان. ٢٣

 ص. ٥٥٢، ٢٠٠٥، NEDالوطنیة للد�مقراطیة 
(القواعد الحقوقیة في الصیاغة والسیاسات التشر�عیة)، �التعاون مع  مرصد التشر�ع في لبنان. ٢٤

 ص. ٦٤٠، ٢٠٠٦، الجزء الثاني، NEDالمؤسسة الوطنیة للد�مقراطیة 
(بناء ثقافة المناعة في المجتمع اللبناني:  نزاعات الداخل وحروب الخارج ، طوني جورج عطاهللا. ٢٥

 ص.  ٦٢٤، ٢٠٠٧)، ٢٠٠٧-١٩٧٥
(اشكالیة ومنهجیة وتطبیق)، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�مقراطیة  التشر�ع في لبنانمرصد . ٢٦

NED ،ص. ٣٤٠، ٢٠٠٧، الجزء الثالث 
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(اعالم و�لوغیة وتمكین في سبیل د�مقراطیة قر�بة من  مرصد الحقوق االقتصاد�ة االجتماعیة. ٢٧
 ص ٥٠٤، ٢٠٠٨، NEDالناس)، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�مقراطیة 

(تضامن ومشار�ة ومواطنیة في المجال المحلي)،  دعم المجتمع األهلي للعمل البلدي في لبنان. ٢٨
 Westminwster Foundation for�التعاون مع مؤسسة وستمنستر للد�مقراطیة 

Democracy ،ص. ٢٥٦، ٢٠٠٩ 
ة)، �التعاون مع المؤسسة (بناء ثقافة المواثیق في لبنان من أجل مواطنیة فاعل اتفاق الدوحة. ٢٩

  ص. ٣٧٧، ٢٠٠٩العر�یة للد�مقراطیة، بیروت، 
(رؤ�ة اخالقیة تغیر الشعوب  المصالحة القائمة على اإل�مان، Brian Cox. بر�ان �و�س ٣٠

 ص. ٢٠٨، ٢٠١٢والمجتمعات)، تعر�ب افلین ابو متري مسّره، 
(مبادرة  اة الیومیة المحلیة في لبنانالشأن العام في الحی. انطوان مسّره ور�یع قیس (ادارة)، ٣١

 Foundation for theومشار�ة ومواطنیة دعًما للعمل البلدي)، �التعاون مع مؤسسة المستقبل 
Future ،ص. ٥٣٢، ٢٠١٣ 

 ص. ١٤+  ٩٤، ٢٠١٣(تشر�ع وحقوق وتوصیات)،  السجون في لبنان. ر�یع قیس، ٣٢
(إطار إ�ماني لصنع السالم وحل ى اإل�مان المصالحة القائمة عل، Brian Cox. بر�ان �و�س ٣٣

 ص. ١٣٢، ٢٠١٤النزاعات)، تعر�ب افلین ابو متري مسّره، 
(الخبرات العر�یة  صیاغة الدساتیر في التحّوالت العر�یة. انطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٣٤

 ص. ٤٣٢، ٢٠١٤، KASوالدولیة من منظور مقارن)، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور 
مرصد السلم االهلي والذاكرة في لبنان: استعادة سلطة . انطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٣٥

 ص. ٦١٢، ٢٠١٥، RYACOجمعیة رمزي یوسف عساف الخیر�ة �التعاون مع  المعاییر،
(برامج  تعلیم وثقافة حقوق االنسان في الجامعات العر�یة. انطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٣٦

 ص. ٣٣٦، ٢٠١٥، KASوخبرات)، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور 
، �التعاون مع الكشاف الحز�ي في لبنان من منظور جندري منار زعیتر ومصطفى عاصي،   .٣٧

 ص. ٦٤، ٢٠١٥، KASمؤسسة �ونراد ادیناور 
ساسیة والتشر�عات التزامات لبنان �حقوق االنسان بین المواثیق الدولیة األ. میر�ام یونس، ٣٨

 ص. ٦٤، ٢٠١٥، KAS�التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور الوطنیة، 
(آلیات فاعلیة االتفاقیات الدولیة أمام المحاكم الوطنیة . أنطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٣٩

ومعهد حقوق  KASالحما�ة وفعالیتها)، وقائع ورشات عمل �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور 
 .٢٠١٦ن في نقا�ة المحامین في بیروت ومعهد الدروس القضائیة، االنسا

، �التعاون مع تعز�ز القیم الد�مقراطیة لدى الشباب الرائدین. انطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٤٠
 .٢٠١٦وجمعیة التعلیم الجل لبنان،  MEPIمبادرة الشراكة األمیر�یة الشرق أوسطیة 
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41. Lamia Hitti, La pédagogie de la mémoire au Liban (Guerres des années 
1975-1990 : problémtatique mémorielle et expérience éducative), Préface 
de Antoine Messarra, 2017, 230 p. 

(اقتراحات ومشار�ع  آلیات التشر�ع في النظام اللبناني. أنطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٤٢
، ٢٠١٧، KASالقوانین واالتفاقیات الدولیة ودور القضاء)، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور 

 ص. ١٨٤
النزاعات والطعون االنتخابیة النیابیة في لبنان من منظور أنطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، . ٤٣

 ص. ٢٥٦، ٢٠١٨، KAS، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور مقارن واستشراف
 
 

 Documentsصدر في سلسلة "وثائق" 
سلسلة "وثائق" محدودة اإلصدار �عضها متوفر في المكتبة الشرقیة، وفي مكتبة �لیة 

 الحقوق والعلوم السیاسیة واإلدار�ة 
، وغیرها في مكتبة  الجامعة األمیر�یة في بیروت USJفي جامعة القد�س یوسف 

AUB.ومكتبات جامعیة ، 
 توفیرها �االتصال �المؤسسة اللبنانیة للسلم األهلي الدائم.�مكن 

1. Irène Lorfing, Antoine Messarra, Abdo Kahi (dir.), Linking Civil Society to 
Sustainable Development (A training Manual for Institutional 
Strengthening), in cooperation with Mercy Corps International, 1999, 120 p. 

، ١٩٩٩،  KAS�التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور ، فاعلون في السیاسات االجتماعیة في لبنان. ٢
 ص. ٣٠٠، ٢٠٠٧طبعة جدیدة مضافة، 

(نماذج أحكام قضائیة مختارة)،  . مرصد القضاء: دفاًعا عن العدالة واإلنصاف والحر�ات في لبنان٣
 ص. ١٦٨، ٢٠٠٦، MEPI�التعاون مع مبادرة الشراكة األمیر�یة الشرق أوسطیة 

) ٥/١١/١٩٨٩و ٢٢/١٠/١٩٨٩( الطائف –جذور وثیقة الوفاق الوطني اللبناني  انطوان مسّره،. ٤
 ص. ٥٢٠، ٢٠١٥)، طبعة را�عة مضافة، ٢١/٩/١٩٩٠( والتعدیل الدستوري 

 ص. ٢٥٠ ،٢٠١٢)، ١٩٨٢-١٩٧٥( الفدرالیة الجغرافیة والفدرالیة الشخصیة: ٤/٢رقم ، ٢وجزء    
 ١٢٠ ،٢٠٠٦عولمة السالم من خالل الد�مقراطیة،  الحر�ة العالمیة للد�مقراطیة:. انطوان مسّره، ٥

 ص.
وندوة اللجنة الوطنیة  ٢٠٠١-١٩٩٩نهار الشباب سیاسات شبابیة، . انطوان مسّره (جمع وتنسیق)، ٦

 ص. ٢٠٠، ٢٠٠٦، ٢٧/١١/١٩٩٩الیونسكو في  –للتر�یة والعلم والثقافة 
، اعداد انطوان مسّره و�ول مرقص، �التعاون مرصد القضاء في لبنان: نماذج احكام قضائیة مختارة. ٧

 ص. ٢٧٢ ،٢، جزء ٢٠٠٧، MEPIمع مبادرة الشراكة االمیر�یة الشرق اوسطیة 
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المواطنیة الطالبیة: مندو�و الصف في المدارس وممثلوا الطالب في الجامعات او التر�یة على . ٨
  ص. ١٤٢، ٢٠٠٦،  KAS�التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور الشأن العام، 

ن (مضامینها وسیاقها التطبیقي والخبرات للبنان ومن لبنان)، �التعاو  التر�یة على القاعدة الحقوقیة. ٩
 ص. ٢٣٠، ٢٠٠٦، KASمع مؤسسة �ونراد ادیناور 

وانعكاساتها على المجتمع اللبناني  ٢٠٠٦تموز  ١٢تأثیرات حرب . طوني عطاهلل (اعداد)، ١٠
 ص. ١٥٣، ٢٠٠٦، مرصد السلم االهلي والذاكرة في لبنان، وحقوق االنسان

التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور ، �المواطنیة الطالبیة: نماذج في التنظیم والثقافة الد�مقراطیة. ١١
KAS  ،ص. ١٩٤ ،٢٠٠٦ 

(دراسات ومقاالت ومداخالت في مؤتمرات،  االعالم في لبنان: قانون وخلقیة. انطوان مسّره، ١٢
 ص. ٧٥٦، ٢٠٠٦)، ٢٠٠٦-١٩٦٤

13. Antoine Messarra (documentation fondamentale classée et colligée par), 
Les systèmes consensuels de gouvernement : Documentation fondamentale- 
Consensual model of Democracy : Fundamental Documentation, 3 vol., 
2007, 594, 370 et 712 p. 

، اعداد طالب الدراسات الطائف �ما نرو�ها الوالدنا-وثیقة الوفاق الوطني. انطوان مسّره (اشراف)، ١٤
 ص. ١٩٠، ٢٠٠٧، UL/Liban et CFPJ-IFP/Parisالعلیا صحافة في الجامعة اللبنانیة، 

، الشبكة العر�یة لالصالح الد�مقراطي تطو�ر ا�حاث الد�مقراطیة عر�ًیا. انطوان مسّره (اشراف)، ١٥
 ،٢٠٠٧ردن الجدید للدراسات، (اصالح) �التعاون مع المؤسسة اللبنانیة للسلم االهلي الدائم ومر�ز اال

 ص. ٣١٠
 االرشاد الرسولي: مقار�ة تطبیقیة في سبیل مرصد االرشاد الرسولي في لبنان . انطوان مسّره، ١٦

 ص. ٥٤، ٢٠٠٧(�العر�یة والفرنسیة)، 
(خالصة ا�حاث و�رامج تطبیقیة وتوجهات  هواجس وتطلعات الشباب اللبناني. انطوان مسّره، ١٧

 ص. ٢٥٨، ٢٠١٢، طبعة ثانیة مضافة، ٢٠٠٧بناء سیاسات شبابیة)، مستقبلیة: نحو 
، لماذا طرابلس؟ استغالل االوضاع االقتصاد�ة االجتماعیة في احداث االرهاب والعنف. ما العمل؟. ١٨

 ص. ٤٢، ٢٠٠٧، NED�التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�مقراطیة 
، ٢٠٠٧، NEDؤسسة الوطنیة للد�مقراطیة ، �التعاون مع المبناء رأي عام اقتصادي اجتماعي. ١٩

 ص. ٥٠
 قضا�ا اخالقیة: هدفیة الشرع المهنیة وصیاغتها وتطبیقاتها،. انطوان مسّره (اعداد وتنسیق)، ٢٠

مجموعة وثائق لبرنامج "الماستر في العالقات المسیحیة االسالمیة"، معهد العلوم الدینیة، جامعة 
 .٢٠٠٨القد�س یوسف، 
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(دراسات  مرصد السلم االهلي والذاكرة في لبنان. انطوان مسّره وطوني عطاهللا (اعداد وتنسیق)، ٢١
 Observatoire de la paix، ٢٠٠٨-٢٠٠٥وتقار�ر ومداخالت في مؤتمرات وورشات عمل)، 

civile et de la mémoire au Liban, 2005-2008/ Monitoring Civil Peace and 
Collective Memory in Lebanon, 2005-2008 ،التعاون مع مر�ز المؤتمرات في ا�انا�ا�-

ورا�طة مراكز التدر�ب والر�اضات الروحیة في  FDCDقبرص ومنتدى التنمیة والثقافة والحوار 
 ص. ٦٥٦، ٢٠٠٨، MEATRC  الشرق األوسط 

-١٩٤٧، وثائق من التار�خ: نصف قرن دفاًعا عن حقوق المرأة في لبنان. لور مغیزل، ٢٢
، اشرف على تنسیقها وتبو�بها والتقد�م لها انطوان مسّره وطوني عطاهلل، مؤسسة جوزف ١٩٩٧

، Machreq/Maghreb Gender Linking and Information Projectولور مغیزل، 
المؤسسة اللبنانیة للسلم االهلي الدائم، الجمعیة اللبنانیة للعلوم السیاسیة، منشورات المؤسسة 

 ص. ٤٥٠ص. +  ٥٠٠ص +  ٤٩٣ ،٢٠٠٨اجزاء،  ٣لسلم االهلي الدائم، اللبنانیة ل
، بیروت، : وثائق للذاكرة والثقافة المیثاقیة والمواطنیة٢١/٥/٢٠٠٨جذور اتفاق الدوحة، . ٢٣

�التعاون مع المؤسسة العر�یة للد�مقراطیة، اعداد طوني جورج عطاهللا �التعاون مع �اسكال 
 ٣٩٣، ٢٠٠٩متى، وتنسیق انطوان مسّره ور�یع قیس،  موصللي وعلي حسون ور�تا روسل

 ص.
مرصد الحقوق االقتصاد�ة االجتماعیة: اعالم و�لوغیة وتمكین في سبیل د�مقراطیة قر�بة من . ٢٤

 ص. ٤٩٢، ٢٠٠٩،  NED، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�مقراطیة الناس
*** 

ناني في سبیل ثبات السلم األهلي ودعم المسار عاًما من الحوار اللب ٢٥( ذاكرة الحوارات اللبنانیة
 الدستوري):

 ص. ٥٧٢، ٢٠٠٩، ٢٣/٣/١٩٨٤-١١ مؤتمر لوزان :١. الجزء ٢٥
، ٢٠٠٧، والحوار اللبناني في سو�سرا ١٩٨٤�حث جامعة الروح القدس الكسلیك  :٢. الجزء ٢٦

 ص. ٥٩، ٢٠٠٩ ،٢٠٠٨والفر�ق العر�ي للحوار االسالمي المسیحي 
-٢٠٠٦، واجتماعات مؤتمر الحوار الوطني ٢٠٠٧فرنسا -لقاءات سان �لو :٣. الجزء ٢٧

 ص. ٢٩٧، ٢٠٠٩، ٢٠٠٩، وتحر�ات المجتمع المدني ٢٠٠٩
 ص. ١٢٠، ٢٠٠٩، ١٩٨٤وثائق للمؤتمر المسیحي  :٤. الجزء ٢٨
ص  ٦٤+  ٨٧٠، ٢٠١٠، توثیق أنطوان مسّره، ٢٠٠٩-٢٠٠٧نزاع وتضامن في لبنان . ٢/٢٨

 �لیة الحقوق، جامعة القد�س یوسف). (متوفر في مكتبة
*** 
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اعداد وتنسیق انطوان مسّره لورشات جمعیات ومبادرات دعًما للعمل البلدي في لبنان الیوم، . ٢٩
 ص. ١١٩، ٢٠١٠، Foundation for the Futureعمل �التعاون مع 

بو متري مسّره، ، الجزء الثالث، اعداد لیلى سلوم سعد، افلین ایوسف سعد: المجموعة الكاملة. ٣٠
 .٢٠١٠انطوان مسّره، 

(الحالة البحثیة:  قیاس الد�مقراطیة واالصالح الد�مقراطي في الدول العر�یة. انطوان مسّره، ٣١
 ص. ٥٤+  ٧٠، ٢٠١٠مؤسسات، مؤشرات، حاجات، اولو�ات، منهجیات، استشراف)، 

 ٥٢، ٢٠١١، ٢٤/٥/٢٠١١عشاء -، لقاءر�ع قرن في سبیل السلم االهلي والذاكرة في لبنان. ٣٢
 ص.

، مجموعة وثائق جمعها انطوان االمام موسى الصدر في ذاكرة اللبنانیین للسلم االهلي والمیثاق. ٣٣
 ص. ٨٠، ٢٠١١مسّره �فضل مساعدة السیدة ر�اب الصدر ومؤسسات االمام موسى الصدر، 

34. Antoine Messarra, Des repères pour le dialogue interculturel (Synthèses 
de rencontres et débats à la Fondation euro-méditerranéenne Anna 
Lindh pour le dialogue entre les cultures-FAL), معاییر في سبیل الحوار الثقافي, 
2008-2011, 100 p. 2012. 

 Monitoring ٢٠١٢-٢٠٠٨، مرصد السلم االهلي الذاكرة في لبنان. انطوان نصري مسّره، ٣٥
Civil Peace and Collective Memory in Lebanon, 2005-2008 :الجزء الثالث ،

�التعاون مع  ٢/٩/٢٠١٢-٣١/٨تقار�ر ودراسات ووثائق لندوة مرصد السلم االهلي والذاكرة في 
 – Youssef Assaf Charitable Organisationجمعیة رمزي یوسف عساف الخیر�ة 

RYACO Ramzi ،فرنسیة واالنكلیز�ة).(�العر�یة وال ٢٠١٢ 
(حاالت ونماذج)، مقتطفات من منشورات المؤسسة اللبنانیة  الذاكرة المدنیة للحرب في لبنان. ٣٦

 LAUللسلم االهلي الدائم)، �التعاون مع مر�ز التراث اللبناني في الجامعة اللبنانیة األمیر�یة 
 Ramzi Youssef Assaf Charitableوجمعیة رمزي یوسف عساف الخیر�ة 

Organisation-RYACO ،ص. +  ١٦٣، ٢٠١٢ص، اعداد انطوان مسّره،  ١٩٢، ٢٠١٣
 للعرض على الشاشة. CDص و ٦٥ملحق 

 /Woman Empowermentمبادرة المرأة ومشار�تها في صنع القرار على الصعید المحلي . ٣٧
Capacitation des femmes, documents choisis et rassemblés par Sofia 
Agosta, avec le soutien de A. Messarra, dans le cadre du programme avec 

Diakonia, 2013, 368 p. 
38. Antoine Messarra, Lebanon: A Users Guide (Civil and Internal War, 

Post-Internal War, Political System and Democratic Mangement of 
Religious and Cultural Pluralism in Lebanon), Curriculum Caravan, 
Faculté des sciences religieuses et Master en relations islamo-chrétiennes, 
Université Saint-Joseph, 2013, 100 p. 
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(المجتمع والقدرة الوطنیة)، مجموعة  االستراتیجیة الوطنیة: البعد االجتماعي. انطوان مسّره، ٣٩
 ص. ١٣٣، ١٩٩٧في �لیة القیادة واألر�ان،  نصوص لمحاضرات

السلم االهلي في لبنان في برامج . انطوان مسّره (اعداد) ودانییال فیاض (توثیق وتبو�ب)، ٤٠
 ٢٠١٤Paix civile et droits de l’homme au Liban en-١٩٨٤ومشار�ع: 

programmes et projets: 1984-2014 ،ص. ١٢٦٨، ٢٠١٤ 
)، ١٩٩٤-١٩٨٠(كتا�ات متفرقة:  لنظام السیاسي اللبناني خالل االزماتا. انطوان مسّره، ٤١

 ص. ٢٢٨، ٢٠١٤
الدولة والمجال الدیني في الدساتیر والتشر�عات واالجتهادات . انطوان مسّره (اشراف)، ٤٢

-٣، مجموعة وثائق لورشة عمل ودورة تدر�بیة لمجموعة "د�ار"، عمان، الدستور�ة
 ص. ١٢٨، ٢٠١٣، ٥/٩/٢٠١٣

، ١٩٩٩-١٩٩٨التدر�ب على المناهج الجدیدة في التر�یة المدنیة، . انطوان مسّره (اشراف)، ٤٣
 ص. ٨٢

(دراسات ومقاالت في الدستور قواعد الحكم في النظام الدستوري اللبناني . انطوان مسّره، ٤٤
 ص. ٧٩٤، ٢٠١٤)، ٢٠٠٨-١٩٧٨والمواطنیة والمجتمع المدني، 

قیة في تار�خ لبنان واللبنانیین: لبنان الكبیر في ذاكرة جیل الشباب، وجوه میثا. انطوان مسّره، ٤٥
، طبعة ثانیة، Gladic(مجموعة وثائق)، �التعاون مع جمعیة تصالح   ١٩٤٣-١٩٢٠
٢٠١٥. 

46. Maé Kurkjian, Rapport de stage (1 juillet au 18 août 2013) à la Fondation 
libanaise pour la paix civile permanente, 2014, 40 p. 

(مشار�ع ومناقشات ومراجع)، مجموعة  األحوال الشخصیة االختیار�ة. انطوان مسّره (اعداد)، ٤٧
 ص. ١٠٥، ٢٠١٤وثائق، 

-٢٠٠٢مكین ومبادرات لبرامج تطبیقیة)، (اشكالیة وت كتا�ات حول حقوق المرأة. انطوان مسّره، ٤٨
 ص. ٦٤٠، ٢٠١٥، ٢٠٠٨

(تعر�ب �عض الفصول)، تعر�ب ایلیت  قلب ثائر، Ingrid Betancourt. انغر�د بتانكور ٤٩
الكسلیك، -سیمون شحاده، مذ�رة �حث للحصول على دبلوم في الترجمة، جامعة الروح القدس

 ص. ٨٥، ٢٠١٥
-٢٠٠١، في لبنان تقار�ر مرصد السلم االهلي والذاكرة ةمجموع. انطوان مسّره (اشراف)، ٥٠

 ص. ٣٧٠، ٢٠١٥، RYACO، �التعاون مع جمعیة رمزي یوسف عساف الخیر�ة ٢٠١٤
، وقائع �حث مرصد الد�مقراطیة في لبنان: المواثیق ود�مقراطیة القر�ى. انطوان مسّره (اشراف)، ٥١

�التعاون مع االتحاد االورو�ي، جماعي وار�ع ندوات عقدتها مؤسسة جوزف ولور مغیزل 
 ص. ٣٦٦، ٢٠١٥، ٢٠٠٢-١٩٩٧
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52. A. Messarra (dir.), Observatoire de la démocratie au Liban : Démocratie 
de proximité, actes d’une recherche collective et de quatre séminaires 
organisés en 2001 par la Fondation Joseph et Laure Moghaizel en 
coopération avec l’Union européenne, 2015, 130 p. 

وقائع  ،٢٠٠١مرصد الد�مقراطیة في لبنان: تحوالت واستشراف، . انطوان مسّره (اشراف)، ٥٣
�حث جماعي وأر�ع ندوات عقدتها مؤسسة جوزف ولور مغیزل �التعاون مع االتحاد االورو�ي، 

 ص. ٢٥٨، ٢٠١٥
(صدقیة الخبر  حق المواطنین في االعالم: شهادات وخبرات مهنیةاف)، . انطوان مسّره (اشر ٥٤

وخلقیة االعالم استناًدأ الى الشرعات الدولیة وفي الممارسة المهنیة الیومیة لالعالمیین من 
 ٢٠٠١الجیل الجدید)، وقائع �حث جماعي وندوات عقدتها مؤسسة جوزف ولور مغیزل سنة 

 ص. ٢٨٣، ٢٠١٥، ١/٢الجزء �التعاون مع االتحاد االورو�ي، 
(صدقیة الخبر  حق المواطنین في االعالم: شهادات وخبرات مهنیة. انطوان مسّره (اشراف)، ٥٥

وخلقیة االعالم استناًدا الى الشرعات الدولیة وفي الممارسة المهنیة الیومیة لالعالمیین من 
وزف ولور مغیزل مؤسسة ج ٢٠٠٣الجیل الجدید)، وقائع �حث جماعي وندوات عقدتها سنة 

 ص. ٣٠٨، ٢٠١٥، ٢/٢�التعاون مع االتحاد االورو�ي، الجزء 
)، ٢٠١٤-١٩٩٢( كتا�ات في الثقافة المدنیة والذاكرة المشتر�ة للمستقبل. انطوان مسّره، ٥٦

 ص. ٤٦٢، ٢٠١٥
57. A. Messarra, Le régime constitutionnel libanais en perspective comparée 

(Recueil d’études et documents), 2015, 2 vol., 756 p.    
 دعم المجتمع االهلي للعمل البلدي والنقاش العام المحلي. انطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٥٨

) Let’s Communicate: let’s solve it(المسؤولون والمواطنون سوا بیالقوا الحل 
 National، وقائع ورشات العمل �التعاون مع االنتخا�ات في مواعیدها الدستور�ةوملحق: 

Democratic Institute - NDI ،ص. ١٠٣، ٢٠١٥ 
 Promoting تمكین المرأة محلًیا في صنع القرار. انطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٥٩

Women Participation in Decision Making at Local Level Through 
Community Based Initiativesئع ورشات عمل �التعاون مع مؤسسة "د�اكونیا" ، وقا

Diakonia ،ص. ٣٥٠، ٢٠١٥، ٢٠١٤-٢٠١٢ 
60. Antoine Messarra, La sauvegarde du tissu religieux pluraliste arabe 

(Perspectives juridiques et repères pour le dialogue interculturel), 
2016, 125 p. 

(استقاللیة وتو�ة قومیة  قافة المواطنیة في لبنان: من الساحة الى الوطنبناء الث. انطوان مسّره، ٦١
 ص. ٢٦٨، ٢٠١٦، ٢٠١٥-٢٠٠٥وذاكرة للمستقبل)، مجموعة محاضرات ومقابالت، 
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(مجموعة  البناء القومي �المواثیق واألنظمة البرلمانیة التعدد�ة. افلین أبو متري مسّره (تعر�ب)، ٦٢
 .٢٠١٦نصوص)، 

63. Liban, notre mémoire, travaux des étudiants de la Faculté d’information 
et de Documentation, sect. II, Université Libanaise, 1994, dir. A. 
Messarra, 2 vol., 2016, pp. 966-1782. 

-١٩٨٦أرشیف المؤسسة اللبنانیة للسلم األهلي الدائم، . انطوان مسّره (توثیق وتبو�ب)، ٦٤
 ص. ٨٦٦، ٣و ٢ص والجزءان  ٢٧٨، الجزء األول، ٢٠١٦ثالثة اجزاء،  ،٢٠١٦

مجموعة وثائق، إعداد واشراف ، Constitution et partis politiquesالدستور واألحزاب . ٦٥
 Introduction générale par A. Messarraانطون مسّره �التعاون مع ر�تا سعادة عواد، 

 ص. ٣٦٢+  ٢٥، ٢٠١٣(متوفر في مكتبة المجلس الدستوري، بیروت)، 
(مجموعة أ�حاث ومقاالت)، المجتمع المدني والمشار�ة المواطنیة في لبنان . انطوان مسّره، ٦٦

 ص. ٥٠٠، ٢٠١٦، ٢٠١٥ -٢٠٠٢
ات (مجموعة دراسالنظام البرلماني التعددي والثقافة الدستور�ة والمواطنیة . انطوان مسّره، ٦٧

 ص. ٥٧٠، ٢٠١٦)، ٢٠١٦-١٩٧٧ومقاالت ووثائق، 
(نقًال عن مواقع  مجموعة دساتیر الدول العر�یة. انطوان مسّره �التعاون مع ر�تا سعادة عواد، ٦٨

أجزاء،  ٣) مع مقدمة انطوان مسّره، ٢٠١٦ونیسان  ٣٠/٧/٢٠١٣االنترنت ووثائق عدیدة في 
 ري، بیروت).ص (متوفر في مكتبة المجلس الدستو  ١١١٦، ٢٠١٦

٦٩. Antoine Messarra et Rita Saadé Aouad, Le citoyen et la justice 
constitutionnelle (Recueil de documents classés et colligés), 2 vol., 
2012, 882 p. (disponible à la Bibliothèque du Conseil constitutionnel). 

(لبنان اوًال واالنتقال  ١٩٧٥حصیلة الحوارات في لبنان منذ . أنطوان مسّره ور�یع قیس (اعداد)، ٧٠
-١من الساحة الى الوطن)، وقائع الندوة التي عقدتها المؤسسة في ا�انا�ا (قبرص) في 

 ص. ١٢٠، ٢٠١٧، ٢/٢ص، وجزء  ٢٥٠، ٢٠١٦، ١/٢، جزء ٤/١٠/٢٠٠٩
(مجموعة دراسات ومحاضرات  على القاعدة الحقوقیة في لبنان التر�یة. أنطوان نصري مسّره، ٧١

 ص �الفرنسیة واإلنكلیز�ة. ١٠٣ص +  ١٨٥، ٢٠١٧ومقاالت)، 
A. Messarra, L’éducation à la règle de droit au Liban (Recueil d’études, de 

conférences et d’articles), 2017, 185 p. en arabe + 103 p. en français. 
(مجموعة محاضرات ودراسات  الثقافة المواطنیة في لبنان في التطبیق. أنطوان نصري مسّره، ٧٢

 ص. ٤٦٤، ٢٠١٧ومقاالت)، جزءان، الجزء األول، 
A. Messarra, La culture citoyenne au Liban en applications (Recueil 

d’études, de conférences et d’articles), vol. 2, 234 p.  
(إشكالیة ومجاالت  التزام الهیئات الدینیة قضا�ا حقوق االنسانأنطوان نصري مسّره (توثیق)،  .٧٣

، ٢٠٠٩-٢٠٠٤البحث والتمكین)، وثائق ندوات عقدها مجلس �نائس الشرق األوسط، 
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ص �االنكلیز�ة والفرنسیة (متوفر في جامعة القد�س یوسف،  ١٠٠ص +  ٣٧٠، ٢٠١٧
 ).٨الطابق مكتبة �لیة العلوم الدینیة، 

Antoine Messarra (dir.), Défense des droits de l’homme par les instances 
religieuses (Problématique, perspective et capacitation), 2017, 370 p. 
en arabe et 100 p. en anglais et français (Disponible à la Bibliothèque 
de la Faculté des sciences religieuses, 8e étage, USJ). 

74. Antoine Messarra, La pédagogie de la mémoire au Liban (Recueil de 
conférences, d’articles et de documents),  1998-2006, 2017, 416 p. 
(disponible  à la Bibliothèque du Campus des sciences sociales, USJ). 

(الفلسفة والمضمون والتطبیق)، مجموعة مناهج التر�یة المدنیة في لبنان  . أنطوان نصري مسّره،٧٥
 ص. ١٥٤+  ٤٦٢، ٢٠١٧، ٢٠٠٦-١٩٩٨دراسات ومحاضرات ومقاالت، 

A. Messarra, Les programmes d’Education civique au Liban (Philosohie, 
contenu et application), Recueil d’études, de conférencs et d’articles, 
1998-2006, 2017, 462 + 154 p. (Disponible à la Bibliothèque du 
Campus des sciences sociales, USJ). 

76. Antoine Messarra et Rita Saadé Aouad (dir.), Constitutions et partis 
politiques (recueil documentaire), avec Introduction par A. Messarra, 
2017, 432 p. (Disponible à la Bibliothèque du Conseil constitutionnel). 

(من االرشاد الرسولي الى الواقع اللبناني)، مجموعة  من هو قر�بي؟. أنطوان نصري مسّره، ٧٧
ص (متوفر في مكتبة حرم  ٢٩٢، ٢٠١٧، ٢٠٠٦-١٩٩٥دراسات ومحاضرات ومقاالت، 

 ، جامعة القد�س یوسف).٨الدینیة، ط العلوم اإلنسانیة، مكتبة �لیة العلوم 
A. Messarra, Qui est mon prochain ? (De l’Exhortation apostolique aux 

réalités libanaises), 1995-2006, 2017, 292 p. 
78. Antoine Messarra, Le principe majoritaire et le principe de 

proportionnalité. Théorie et application : le cas du Liban, avec les 
travaux des étudiants de 3e année de Sciences politiques, USJ, 1980-
1981, 2 vol., 445 et 230 p. (Disponible à la Bibliothèque de la Faculté 
de droit, USJ). 

والثقافة محاضرات في النظام السیاسي اللبناني وخلقیة االعالم . أنطوان نصري مسّره، ٧٩
 ٤٧، ٢٠١٧، ٢٠١٤وملحق: جائزة مرصد السلم األهلي والذاكرة  ٢٠١٠-٢٠٠٦، المواطنیة

 ص. ٨٤+ 
80. Antoine Messarra, The Challange of Coexistence (Lebanon in 

Comparative Perspective), A selection of studies, articles, interviews, 
1977-2002, 2017, 400 p. 

81. Olivia Gré, Le Liban sur les chemins de la réconciliation (Penser le 
processus de réconciliation à travers les droits de l’homme et le devoir de 
mémoire), mémoire de fin d’études, dir. A. Messarra, 2006-2007, 2017, 
80 p. 
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(الثقافة الد�مقراطیة في المدرسة والجامعة.  المواطنیة الطالبیة. أنطوان نصري مسّره (اشراف)، ٨٢
-٢٠٠٦مندو�و الصف في المدارس وممثلوا الطالب في الجامعات أو التر�یة على الشأن العام)، 

 ص. ٤٥٠، ٢٠١٧، KAS، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور ٢٠٠٧
Citoyenneté étudiante (L’apprentisage démocratique à l’école et à 

l’Université), en coopération avec la Fondation Konrad Adenauer – KAS, 
2006-2007, 450 p. 

(مقار�ات ا�مانیة وحقوقیة وثقافیة في عالم الیوم)، مجموعة  سالم األد�ان. أنطوان نصري مسّره، ٨٣
 ص. ١٥٤، ٢٠١٧، ٢٠٠٤ -١٩٩٩محاضرات ومقاالت 

، ٢٠١٧، تألیف جورج اورو�ل، طبعة ثانیة، مزرعة الحیوانات. افلین أبو متري مسّره (تعر�ب)، ٨٤
 ص. ٨٦

-١١/١٢(رحلة الى ایران،  السالم عبر حوار الحضارات. أنطوان نصري مسّره (توثیق)، ٨٥
 ص. ٨٧، ٢٠١٧، ٢٢/١٢/٢٠٠١

(ما �جب أن �عرفه الموظف  بنانالضرائب والرسوم غیر المباشرة في ل. افلین أبو متري مسّره، ٨٦
والمكلف �الضر�بة. شرح قانوني وتطبیقي)، مجموعة محاضرات في المعهد المالي، وزارة المالیة، 

 ص. ٢٠٨، ٢٠١٧، ٢٠٠٢-١٩٩٩
(سیر العمل في وزارة المالیة ودراسة في تقر�ر عن وزارة المالیة . افلین أبو متري مسّره، ٨٧

 ص. ٢٠، ٢٠١٧، بیروت، ١٩٦٥دارة واالنماء، االعتراضات)، المعهد الوطني لإل
(شرعة لبنان لبناء الذاكرة والمناعة)، وثائق  الوطن ذاكرة مشتر�ة. أنطوان مسّره (اشراف)، ٨٨

، ٢٠٠٥ -١٩٩٩الندوات التي عقدتها المؤسسة اللبنانیة للسلم األهلي الدائم في ا�انا�ا (قبرص)، 
٢٠١٧. 

89. Synode des évêques pour le Liban, Vatican, 25/11 au 14/12/1995, 
Archives personnelles, Participation de Antoine Messarra en tant 
qu’attaché de presse du Vatican et sa contribution préalable à la synthèse 
pour l’élaboration de Instrumentum Laboris, notamment les Questions 27 
à 63, 6 vol., 2017. 

، وقائع ذاكرة للمستقبل. لبنان الیوم: من الساحة الى الوطن. أنطوان نصري مسّره (توثیق)، ٩٠
، وجردة لروا�ات وسیر ٢٠٠٥ندوة المؤسسة اللبنانیة للسلم األهلي الدائم في ا�انا�ا (قبرص)، 

 ص. ١١٣، ٢٠١٧ذاتیة حول الحروب في لبنان، اعداد هیا ز�اده، 
 ١٨٦٠-١٨٤٠نزاعات الداخل وحروب الخارج: ما حدث في لبنان في . مار�بل طر�یه، ٩١

(مجموعة وثائق لبرنامج: "تار�خ اللبنانیین للمستقبل" والعداد رسالة ماجستیر مار�بل طر�یه في 
 ص. ٢٠٤، ٢٠١٧العلوم السیاسیة)، 
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(محطات ونماذج تر�و�ة)،  دنارو�ه الوالتار�خ الحر�ات في لبنان �ما ن. الیزابیت ابي اللمع، ٩٢
رسالة لشهادة الماستر في العالقات اإلسالمیة المسیحیة في جامعة القد�س یوسف، اشراف ا. 

 ص. ١٣٥، ٢٠١٧، ٢٠١٠مسّره، �انون األول 
93. Que s’est-il passé au Liban: Les grands écrivains français face aux 

événements du Liban, 1975-1976, documentation classée et colligée par 
Antoine Messarra, Centre de recherche et d’activités créatives et audio-
visuelles, Saints-Cœurs, Sioufi, 2017, 66 p.  

94. La jeune poésie d’expression française au Liban en 1962, documents et 
résultats du Concours de poésie organisé par l’Amicale de l’Ecole 
supérieure des lettres en 1962, documents classés et colligés par Antoine 
Messarra (membre de l’Amicale, 1962), 2017, 124 p. 

. أهداف ومناهج "التار�خ" في المر�ز التر�وي للبحوث واإلنماء، وثائق من أرشیف أنطوان مسّره عضو ٩٥
 ص. ٣٨٤، ٢٠١٧لجنتي مناهج "التر�یة المدنیة والتار�خ"، 

(محطات ونماذج تر�و�ة)، رسالة لشهادة  تار�خ الحر�ات في لبنان �ما نرو�ه الوالدنا. الیزابیت ابي اللمع، ٩٦
الماستر في العالقات اإلسالمیة المسیحیة، جامعة القد�س یوسف، اشراف اطوان مسّره، �انون األول 

 .ص ١٣٥، ٢٠١٠
97. Micheline Aboukhater Karam, Le principe de légalité dans l’information 

quotidienne aujourd’hui au Liban (Problématique et étude de cas), Mémoire de 
Master francophone de journalisme, dir. A. Messarra, UL et CFPJ-IFP- Paris, 
sept. 2005, 66 p. + annexes. 

98. Julie Astoul, Mémoires enseignées de la guerre de 1975-1990 au Liban (Entre 
transmission et néconciliation), Ceri-Sciences-Po et CNRS, 2013-2014, 90 p. 

وقائع الدولیة واألد�ان والحضارة المعاصرة،  معنى لبنان: دراسات مقارنة في السیاسات. أنطوان مسّره (اشراف)، ٩٩
 ٧٠١، ٢٠٠٣، ١٩٩٧، ١٩٩٣، ١٩٩٢في مر�ز المؤتمرات في ا�انا�ا، قبرص، في السنوات  عقدتالندوات التي 

 ص.
وقائع الندوة التي عقدت في مر�ز المؤتمرات في ا�انا�ا، قبرص، في  الوطن ذاكرة مشتر�ة،. أنطوان مسّره (اشراف)، ١٠٠

، بیروت، ٦/٤/٢٠٠٥كومودور في -والندوة في فندق میر�د�ان ١٩/٨/٢٠٠٥-١٣والندوة في  ١/٩/٢٠٠٤-٢٦/٨
 ص + صور. ٣٧٢، ٢٠١٨

، والخبرات للبنان ومن لبنان)(مضامینها وسیاقها التطبیقي التر�یة على القاعدة الحقوقیة . أنطوان مسّره (اشراف)، ١٠١
، ومؤسسة اندفكو و�رنامج "جیل Culture of Lawfulness Projectوقائع الندوة التي عقدت �التعاون مع برنامج 

كومودور، -، فندق میر�د�انLeoluca Orlandoالنهوض" في المكتب التر�وي لراهبات القلبین األقدسین ومشار�ة 
 + صور. ٢٠١٨رنامج "مرصد التشر�ع في لبنان"، ، وملحق: وثائق لب٢٠/٣/٢٠٠٤-١٩

 ص. ٣٠٨، ٢٠١٥ -٢٠١٣(مجموعة وثائق)،  العمل البلدي والموافقة واالنتخا�ات. أنطوان مسّره (اشراف)، ١٠٢
 ص. ١٤٣، ٢٠١٥ -١٩٩٦مجموعة صور، . ١٠٣

104. A. Messarra, Les régimes parlementaires pluralistes (Documentation complémentaire 
classée et colligée par), 2018, 262 p. 
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 المؤسسة اللبنانیة للسلم األهلي الدائم
 أعضاء الهیئة التنفیذ�ة

 واصف الحر�ه
 ماري تر�ز خیر بدوي 

 ابراهیم طرابلسي
 انطوان مسّره

 عطاهللا جورج  طوني
 ر�یع قیس

 

 منسق البرامج
 ر�یع قیس

 

 التنفیذ�ة سرالامانة 
 غر�س معاصري 

 دنیز داغر
 

 �احثون 
 طوني جورج عطاهللا

 مسّره افلین بومتري 
 السا مار�ا مسّره
 خلود الخطیب

 منار زعیتر
 ارلیت سعاده ابي نادر 

 ماري بل طر�یه
 ماري تر�ز زهر

 میشلین أبو خاطر �رم
 لمیا حتي

 ر�اب الخطیب منصور
 صالح طلیس 

 فاطمة عز الدین
*** 

 اعضاء شرف
 ر�اض جرجور

 أنطوان لحام
 سامي القواس
 میرفت القواس

 لیلى مكارم
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 :المؤسسة عضو�ن مؤسسینغاب عن 
 سامي مكارم 

 القواسحسن 
*** 

التي تتضمن وقائع  والمؤلفات ٢٠١٢ سنةتقار�ر مرصد السلم األهلي والذاكرة  تصدر 
 .الخیر�ةجمعیة رمزي یوسف عساف  معالمرصد �التعاون 

 

حصیلة  :٧٠وثائق"، رقم الئحة األعضاء والمشار�ین في برامج المؤسسة في سلسلة " 
 .٤٥-٣٠ص، ص  ٢٥٠، ١، جزء ٢٠١٦، جزءان، ١٩٧٥الوطنیة في لبنان منذ  الحوارات

 





۲٥۹ 
  

 صدر في منشورات المؤسسة اللبنانیة للسلم األهلي الدائم
 KAS�التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور 

 
 Konrad�التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور ، االشكالیة والتخطیط للبنان ما �عد الحرب)( البناء الد�مقراطي. ٣

Adenauer Stiftung- KAS ،ص.  ٢٤٠ ،١٩٩٤ 
(التزام واستراتیجیة سالم ود�موقراطیة للمستقبل)، الجزء األول، �التعاون االحزاب والقوى السیاسیة في لبنان . ٦

         ص. ٥٩٢، ١٩٩٦ ، KASادیناور  مع مؤسسة �ونراد
، KASالجزء الثاني، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور االحزاب والقوى السیاسیة في لبنان: تجدد والتزام، . ٨

 ص. ٢٨٨ ،١٩٩٧
 ص. ٢٩٦، ١٩٩٨،  KAS، �التعاون مع مؤسسة �ونراد أدیناور اقتصاد في سبیل العدالة االجتماعیة. ١٠
(استراتیجیة مشار�ة ود�موقراطیة اجتماعیة)، �التعاون مع مؤسسة  المهنیة في لبنانالنقا�ات والهیئات . ١٢

 ص. ٢٥٦، ١٩٩٩،  KASكونراد أدیناور 
، ٢٠٠٠، KAS، الجزء الثاني، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور النقا�ات والهیئات المهنیة في لبنان. ١٥

 ص. ٢٥٦
، KAS، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور التمثیل الد�مقراطيالجغرافیة االنتخابیة في لبنان: شروط . ١٧

 ص. ٣٧٦، ٢٠٠٢الجزء االول، 
، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور الجغرافیة االنتخابیة في لبنان: تار�خیة القضاء وتقسیم الدوائر. ١٩

KASص. ٦٢٤، ٢٠٠٤الثاني،  ، الجزء 
ومؤسسة �ونراد  �التعاون مع مر�ز المؤتمرات في ا�انا�ا قبرص، مرصد السلم االهلي والذاكرة في لبنان. ٢٠

 ص. ٢٠٠٤،٦٥٦، ٢٠٠٤، KASادیناور
(الخبرات العر�یة والدولیة من  صیاغة الدساتیر في التحّوالت العر�یةانطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، . ٣٤

 ص. ٤٣٢ ،٢٠١٤، KASمنظور مقارن)، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور 
(برامج وخبرات)،  تعلیم وثقافة حقوق االنسان في الجامعات العر�یةانطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)،  .٣٦

 ص. ٣٣٦، ٢٠١٥، KAS�التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور 
، �التعاون مع مؤسسة �ونراد الكشاف الحز�ي في لبنان من منظور جندري منار زعیتر ومصطفى عاصي، . ٣٧

 ص. ٦٤ ،٢٠١٥، KASادیناور 
التزامات لبنان �حقوق االنسان بین المواثیق الدولیة األساسیة والتشر�عات الوطنیة، میر�ام یونس،  .٣٨

 ص. ٦٤، ٢٠١٥، KAS�التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور 
(آلیات الحما�ة فاعلیة االتفاقیات الدولیة أمام المحاكم الوطنیة أنطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، . ٣٩

ومعهد حقوق االنسان في نقا�ة  KASیتها)، وقائع ورشات عمل �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور وفعال
 .٢٠١٦المحامین في بیروت ومعهد الدروس القضائیة، 

(اقتراحات ومشار�ع القوانین  آلیات التشر�ع في النظام اللبنانيأنطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، . ٤٢
 ص. KAS ،۲۰۱۷ ،۱۸٤واالتفاقیات الدولیة ودور القضاء)، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور 

النزاعات والطعون االنتخابیة النیابیة في لبنان من منظور مقارن أنطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، . ٤٣
 ص. ٢٥٦ ،٢٠١٨، KAS، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور واستشراف



 المنشورات     ٢٦٠

 

 

 صدر في سلسلة وثائق

 �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور
 
، ١٩٩٩،  KAS�التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور ، فاعلون في السیاسات االجتماعیة في لبنان. ٢

 ص. ٣٠٠، ٢٠٠٧طبعة جدیدة مضافة، 
لمواطنیة الطالبیة: مندو�و الصف في المدارس وممثلوا الطالب في الجامعات او التر�یة على ا. ٨

  ص. ١٤٢، ٢٠٠٦،  KAS�التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور الشأن العام، 
(مضامینها وسیاقها التطبیقي والخبرات للبنان ومن لبنان)، �التعاون  التر�یة على القاعدة الحقوقیة. ٩

 ص. ٢٣٠، ٢٠٠٦، KASمع مؤسسة �ونراد ادیناور 
، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور المواطنیة الطالبیة: نماذج في التنظیم والثقافة الد�مقراطیة. ١١

KAS ،ص. ١٩٤ ،٢٠٠٦ 
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Under the Patronage of the Speaker of the Lebanese Parliament 
Mr. Nabih Berri 

 
The Lebanese Foundation for Permanent Civil Peace and the 

Committee on Justice and Administration of the Parliament with 
cooperation of Konrad Adenauer Foundation are organizing a workshop on 
June 15, 2017 about: “Electoral Disputes Resolution in Lebanon: Current 
Situation and Future Perspective. 

The aim of the workshop to study and analyse the gaps and the good 
practices in the process of the resolution of the electoral disputes within 
the Lebanese system. During the workshop, Members of Parliament will 
discuss with jurists and other experts from Civil Society the current process 
in comparison with other international countries. This workshop will 
contribute to promote any enhancement needed at the current procedures. 
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1 
Pour une meilleure gouvernance électorale* 
Antoine Messarra 
Membre du Conseil constitutionnel 

 
 
 Un séminaire organisé par le Centre arabe pour la démocratie par le 
droit et la transparence, avec le patronage du Conseil constitutionnel, sous 
le titre : « Les normes constitutionnelles pour la loi électorale et le contrôle 
des élections », le 4/12/2012, fournit un cadre méthodologique pour les 
élections législatives et pour un partage d’expériences à propos des normes 
de légifération et de gouvernance électorale. 
 Les communications et les débats sont centrés sur les normes de 
légifération électorale et sur les résultats de l’expérience du scrutin en 
2009. Ont participé au séminaire le président, M. Issam Sleiman, et des 
membres du Conseil constitutionnel, le vice-président de la Commission 
de supervision des élections en 2009, le magistrat Alexandre Fayad, des 
spécialistes, des acteurs dans la société civile et des représentants 
d’organisations internationales. Le but du séminaire est de renforcer le 
respect de la Constitution et l’application des normes et principes 
constitutionnels et la modernisation du régime électoral et la réflexion sur 
des stratégies d’amélioration de la gestion des élections législatives.  

Les interventions portent sur quatre volets : les normes 
constitutionnelles générales de légifération électorale à la lumière des 
jurisprudences constitutionnelles, l’expérience de la Commission de 
contrôle des élections en 2009, le contrôle des dépenses électorales, et la 
stratégie d’amélioration des organismes de supervision des élections. 
 
  

                                                           
* Conférence de synthèse à la clôture du séminaire organisé sous le patronage du Conseil 
constitutionnel, 4/12/2012. 
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1 
Scrutin dans les délais 

 
 Il ressort clairement des interventions que l’opération électorale 
doit se dérouler dans les délais en conformité avec des jurisprudences 
constitutionnelles à la fois libanaises et internationales. Le Conseil 
constitutionnel au Liban a élaboré nombre de normes dans une 
jurisprudence en 1996.  En 1997, il a invalidé la loi de prorogation du 
mandat des conseils municipaux, en harmonie avec une vaste campagne de 
la société civile. Il faut ajouter que tous les Etats arabes vont aujourd’hui 
aux élections ». Dans tous les cas, toute prorogation du mandat du 
Parlement exige une loi et l’allégation de prorogation pour des 
considérations régionales ne garantit pas de meilleures conjonctures 
quelques mois plus tard ».  

Le problème du vote des émigrés est soulevé, avec la considération 
qu’il s’agit d’un problème politique et non exclusivement technique, 
surtout qu’un candidat perdant peut saisir le Conseil constitutionnel au cas 
de non-participation des émigrés au scrutin et que des Irakiens résidents au 
Liban ont exercé leur droit de vote à l’ambassade d’Irak ». On souligne 
surtout qu’il faut promulguer la loi électorale dans un délai raisonnable 
avant le scrutin. On soulève aussi le problème de l’égalité entre hommes et 
femmes dans les candidatures et l’exigence de découpage des 
circonscriptions en respectant l’égalité de poids du vote des électeurs.  
 La question est posée : Pourquoi les agents des forces de sécurité et 
de l’armée ne jouissent pas du droit de vote ? Il ressort de plusieurs 
interventions la fonction du Conseil constitutionnel en tant que référence 
suprême, avec cependant l’ambition que son contrôle soit à l’avenir plus 
étendu, surtout que le Chef de l’Etat a, pour la première fois, exercé son 
droit de saisine du Conseil en vertu de l’article 19 de la Constitution et à 
propos d’une loi de promotion d’inspecteurs à la Sûreté générale. 
 On peut distinguer entre normes internationales et normes 
nationales. Parmi les normes nationales, figure la question du découpage 
des circonscriptions en conformité avec l’esprit du Document d’entente 
nationale de Taëf qui prévoit le découpage sur la base du mohafazat, mais 
après la révision du découpage administratif. Un document fondateur peut-
il cependant trancher de façon définitive le problème du découpage ? Les 
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expériences montrent qu’il faut toujours, après quelques scrutins, apporter 
des amendements à l’organisation électorale car, après plus de trois 
scrutins, des experts dans la machine électorale réussissent aux élections, 
non nécessairement grâce à leur popularité, mais en raison de leur expertise 
dans les clés et processus électoraux.  
 On soulève les différences entre les systèmes majoritaires et 
proportionnels, en considérant dans la proportionnalité nul ne tranche de 
façon décisive dans les résultats. On soulève aussi le problème de 
l’existence impérative de la Commission de supervision des élections, en 
s’étonnant que des élections partielles au Koura ont eu lieu sans qu’il y ait 
cette Commission. 
 Dans la quête de normes, et par crainte que le Conseil 
constitutionnel ne soit pas pleinement constitué pour trancher des recours 
en invalidation, il a été précisé que la loi du Conseil garantit la continuité. 
 

2 
Gestion des élections :  

Garantie du secret et contrôle des dépenses 
 
 
 Les interventions et débats portent principalement sur l’expérience 
électorale en 2009 relativement au secret du vote et au contrôle des 
dépenses. Une synthèse est présentée, basée sur les documents 
fondamentaux en 2009, synthèse qui montre avec des tableaux ce qui peut 
être dégagé du Rapport de la Commission de supervision des élections, du 
Rapport du groupe européen composé de 100 contrôleurs de 26 pays, y 
compris des délégués de Norvège, de Suisse et du Canada. L’un des 
tableaux comporte trois volets : la loi, la gestion, le comportement des 
électeurs.  

On relève sur la nature du Rapport de la Commission libanaise de 
contrôle que son rapport ne lie pas le Conseil constitutionnel. 
On propose l’adoption de mesures immédiates par la Commission et sa 
compétence d’intervention pour arrêter le préjudice » et on souhaite 
davantage de vigilance de la part des magistrats en charge des bureaux de 
vote et leur prise de décision dans les cas où les candidats ne présentent pas 
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un bilan des dépenses de campagne, même s’il s’agit de candidats qui n’ont 
pas été élus. 
 Le problème du secret de vote fait l’objet de plusieurs 
considérations techniques et de propositions, du fait que le secret réduit les 
pressions sur l’électeur. Il faudrait en conséquence renforcer les mesures 
qui garantissent le secret et la stricte application de l’isoloir, surtout que la 
loi 25/2008 avertit le chef du bureau de vote que l’isoloir est impératif et 
que toute infraction constitue une violation grave. 
 Il ressort des interventions deux moyens pour la garantie du secret : 
l’adoption du bulletin officiel préimprimé et uniforme (et le dépouillement 
des bulletins au centre régional et non au bureau local de vote, du fait qu’il 
y a des manœuvres de la part de candidats « pour sonder les orientations de 
vote à travers des bulletins distinctifs de manière à connaître qui vote et 
pour qui : Ce genre de dépouillement ne respecte pas les normes et n’assure 
pas la garantie suffisante à la liberté de l’électeur, et il est difficile de le 
soulever dans les recours en invalidation du fait qu’il est considéré comme 
un processus administratif ». Il ressort aussi de l’expérience que « la 
procédure de dépouillement affecte essentiellement le secret du vote ». 
 Quant aux dépenses électorales et leur plafonnement, elles sont 
fortement reliées à la fois aux prestations que des candidats ont été 
accoutumés à octroyer avant la période de leur candidature et au régime du 
secret bancaire. Parmi les points positifs, on relève que les banques se sont 
parfaitement conformées aux dispositions règlementaires et procédurales. 
Toutefois le contrôle effectif des dépenses et l’observation du 
plafonnement exigent des preuves concrètes et non des rumeurs et 
allégations. Si le candidat prélève du compte de ses enfants et dépense pour 
sa campagne, cela exige des enquêtes et il appartient au candidat adverse 
de fournir la preuve. Le dilemme réside surtout dans la source étrangère de 
financement. On relève aussi que les candidats se contrôlent mutuellement.  
Quant à la source partisane des dépenses, elle n’est pas aujourd’hui sujette 
à un contrôle (et il n’y a pas de loi régissant le financement des partis et le 
contrôle des finances des partis. 
 On propose dans une intervention que le secret bancaire soit levé 
uniquement sur le candidat dont l’élection est objet de recours en 
invalidation ou même l’exception de levée du secret du fait que celui qui 
exerce une fonction publique doit souscrire à l’exigence de transparence et 
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celui qui entre dans la sphère publique doit accepter la condition de 
transparence financière. 
 A propos de 19 recours en invalidation présentés au Conseil 
constitutionnel en 2009, le Conseil a enquêté de façon approfondie dans les 
cas où des faits sont rapportés ou des présomptions, notamment dans sa 
Décision 25/2009 du 25/11/2009 (Annuaire du Conseil constitutionnel, vol. 
4, 2009-2010, pp. 185-188). 
 A propos de l’information et de la propagande, on observe une 
pollution dans les concepts : diffamation, insulte, traîtrise, dissensions 
confessionnelles…, ce qui révèle une lacune dans la culture de contrôle et 
d’accountability. Quelle différence entre la diffamation et la critique, du 
fait que celui qui pose sa candidature doit souscrire aux interrogations des 
électeurs à propos d’actes, de faits et de données et il lui appartient, dans 
sa campagne d’information, de répondre aux interrogations factuelles de 
ses électeurs et des électeurs en général. Quant aux dispositions relatives à 
l’information électorale, elles exigent une campagne d’information 
populaire, surtout à l’égard des sociétés de marketing, en sachant cependant 
que la Commission de contrôle des élections a effectué une investigation 
au jour le jour et exhaustive de l’information électorale .  
 Le vote électronique constitue-t-il une facilitation et une garantie 
de liberté et de secret ? Des expériences internationales montrent que des 
pays ont renoncé au vote électronique dans son état actuel, « mais la 
réponse serait peut-être différente après quelques mois compte tenu des 
évolutions technologiques ».  

*** 
L’effectivité de la représentation est tributaire, non seulement de la 

législation électorale, mais de trois facteurs corrélatifs : la loi certes, la 
gestion administrative, et le comportement d’électeurs qui choisissent, et 
non de simples votants. On observe à ce propos que des mentalités sectaires 
influent sur le comportement de votants qui déposent le bulletin de vote, 
non en tant qu’individus, mais en tant que groupe qui façonne les options.  

On n’observe pas, à la suite de l’amélioration de la gestion 
électorale en 2009, un changement dans le comportement des électeurs 
avec conscience et engagement. Il est utile dans cette perspective de relire 
les rapports des instances de la société civile à propos du contrôle des 
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élections pour dégager des perspectives de culture électorale dans le cas 
spécifique du Liban. 
 

Pour aller plus loin 
 
République Libanaise, ministère de l’Intérieur et des Municipalités, Taqrîr hay’at 

al-Ishrâf ‘ala al-hamla al-intikhâbiyya. al-Intikhabât al-niyâbiyya 2009 
(Rapport de la Commission de supervision des élections. Les élections 
législatives 2009), Beyrouth, 2009, 302 p. 

Union européenne, Mission d’observation électorale, Liban : Rapport final. 
Elections législatives du 7 juin 2009, Beyrouth, 2009, 37 p. également 
disponible sur internet. 

Décisions du Conseil constitutionnel à propos des 19 recours en invalidation aux 
élections 2009, Conseil constitutionnel, Annuaire 2009-2010, vol. 4, pp. 
30-264 (en arabe) et synthèse en français, pp. 19-52 : ccliban.org 

Jeanine Jalkh, « La commission de supervision de la campagne électorale : une 
instance à réformer », L’Orient-Le Jour, 18/9/2010. 

Zeina Bassile, Hay’at al-ishrâf ‘alâ mashrahat munâqashât al-‘idâ’ (La 
Commission de supervision à la loupe de la gestion électorale), an-Nahar, 
19/9/2010. 

Recommandations pour la réforme de la loi électorale au Liban, sept. 2010 : IFES, 
International Foundation for Electoral Systems, 3 p. www.lade.org.lb 

*** 
Une étude spéciale doit être consacrée au contrôle des élections par la société 

civile à travers les principaux documents suivants : 
LADE, Lebanese Association for Democratic Elections, Taqrîr hawla intikhâbât 

1996-2007 (Rapport à propos des élections 1996-2007), Beyrouth, 2008, 
662 p.  

Takrîr hawla al-intikâbât al-baladiyya wa-l-ikhtiyâriyya 2010 (Rapport à propos 
des élections municipales et des mukhtars 2010), Beyrouth, 184 p. 

Takrîr hawla al-intikâbât fî al-ahzâb al-lubnâniyya (Rapport à propos des 
élections  dans les partis politiques), vers 2010, 72 p. 

http://www.lade.org.lb/
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2 
Quelques problèmes contentieux de la nouvelle  
loi électorale* 
Mireille Najm-Checrallah 
Avocat à la Cour 
 
 
 

La nouvelle loi électorale no44/2017, votée le 17 juin 2017, fut 
accueillie par les Libanais avec un grand soulagement, après des années 
d’attente. Elle a le mérite d’introduire un changement majeur dans le 
système électoral antérieur, en adoptant pour la première fois le système de 
la proportionnelle, sur la base d’une liste ouverte à une seule voix 
préférentielle.  

Toutefois, cette loi comporte un défaut majeur, en ce qu’elle est 
fondée sur un découpage inégal des circonscriptions électorales, ce qui 
favorise les formations politiques traditionnelles, et altère l'esprit même de 
la proportionnelle. Elle porte d’ailleurs en cela atteinte au principe 
constitutionnel, qualifié de fondamental par le Conseil constitutionnel, 
selon lequel chaque voix doit avoir la même valeur électorale dans les 
différentes circonscriptions1.  

Elle prévoit en outre un seuil de représentativité assez élevé, en-
deçà duquel la liste sera éliminée, ce qui rendra l’accès au Parlement 
particulièrement difficile pour les nouveaux mouvements politiques. La 
nouvelle loi a également omis de prévoir un quota de représentativité pour 

                                                           
* Problématique empirique et résumé de l’étude publiée dans la partie en arabe de ce 
volume. 
1 Ce principe fondamental est énoncé dans la décision du Conseil constitutionnel libanais 
n° 4/1996 du 7 août 1996: 
“Considérant que la loi doit être la même pour tous les citoyens, en partant du principe 
selon lequel chaque vote doit avoir la même valeur électorale dans les différentes 
circonscriptions électorales, et cela à travers le découpage des circonscriptions, 
Considérant que la sincérité du système de représentation ne porte pas seulement sur 
l’égalité du droit de vote, mais repose également sur le découpage des circonscriptions 
électorales qui garantit l’égalité dans la représentation politique (…)”. 
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les femmes, qui aurait pu encourager la candidature féminine et l’entrée 
d’un nombre plus élevé de candidates au Parlement. Ce nouveau système 
de vote s’accompagne par ailleurs d’une panoplie de dispositions 
complexes et parfois contradictoires ou lacunaires, qui rendent non 
seulement sa compréhension difficile, mais donneront vraisemblablement 
lieu à des difficultés liées à son application lors des prochaines élections. 
Ces difficultés d’interprétation et d’application engendreront sans doute un 
riche contentieux, en premier lieu devant le Conseil d’Etat, qui est la 
juridiction compétente pour connaître d’un grand nombre de litiges dans la 
phase pré-électorale. Mais le défi majeur en la matière se présentera au 
Conseil constitutionnel, principal juge électoral des élections législatives, 
qui aura à traiter pour la première fois, sur la base de la nouvelle loi, d’un 
nombre de litiges que nous prévoyons bien plus élevé que celui des 
élections de 2009, en raison de la complexité de cette loi2. Nous énumérons 
ci-après quelques-unes de ces difficultés que le Conseil pourrait 
rencontrer : 

Sur le plan pratique, le Conseil constitutionnel qui est composé de 
dix membres ne dispose peut-être pas des ressources humaines et 
matérielles suffisantes pour mener rapidement les enquêtes et les 
recherches juridiques. En effet, pour chaque recours, deux rapporteurs sont 
désignés parmi ses membres pour préparer le dossier et remettre un rapport 
dans un délai de trois mois. Ce délai ne pourrait pas être respecté si le 
nombre de recours est élevé, car les rapporteurs ne disposent d’aucune 
assistance technique ou humaine afin de mener leur mission. Il faudra que 
les décisions soient rendues dans un bref délai. Tout en notant que la 
soumission d’un recours en invalidation d’une élection n’a pas pour effet 
de suspendre le mandat du député concerné. 

En termes de dépenses électorales, le Conseil constitutionnel, ainsi 
que la Commission de supervision des élections, qui joue un rôle 
primordial dans le contrôle de la campagne électorale, buteront sur 
plusieurs obstacles.  

En premier lieu, la nouvelle loi lève le secret bancaire sur le seul 
compte spécial de campagne, en excluant les comptes personnels des 
candidats, ceux de leurs conjoint(e)s, ascendants et descendants. Ceci 
                                                           
2 Dix-neuf recours en annulation des élections ont été soumis au Conseil constitutionnel à 
la suite des élections législatives du 7 juin 2009. 
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constitue une grave entrave à la mission de contrôle de ces deux 
institutions. De même, l’article 62 de la nouvelle loi reprend les 
dispositions de la loi précédente en excluant explicitement de la liste des 
dépenses prohibées, les subventions et aides si elles sont fournies par des 
candidats ou des institutions détenues ou gérées par des candidats de façon 
habituelle et régulière pendant au moins trois ans avant le début de la 
campagne électorale. Enfin, l’absence d’une loi sur le financement des 
partis politiques fait obstacle au contrôle des contributions faites par ceux-
ci à leurs candidats3. 

- Par ailleurs, aucune période préliminaire à la période de la 
campagne électorale n’est prise en considération pour le calcul des 
dépenses électorales. Ce qui permet aux candidats de dépenser sans 
compter avant l’ouverture officielle de la campagne électorale, tout en 
notant que la date fixant le début de la campagne n’est pas précisée dans la 
nouvelle loi4. 

Concernant les irrégularités sur lesquelles se fondent les recours 
électoraux, le Conseil constitutionnel s’appuie principalement sur les 
preuves rapportées par les plaignants. Or celles-ci doivent être 
suffisamment sérieuses et convaincantes pour que le Conseil procède à une 
enquête plus approfondie dans ce sens, sous peine du rejet du recours. 
Toutefois, les candidats battus ne disposent pas nécessairement des moyens 
suffisants pour rapporter de telles preuves. Celles-ci peuvent à titre 
d’exemple porter sur des achats de voix, ou des irrégularités commises dans 
les bureaux de vote, qui sont très difficiles à prouver. En outre, concernant 
les dépenses électorales, les candidats n’ont pas accès aux rapports qui sont 
remis régulièrement par les autres candidats à la Commission de 
supervision, ni aux rapports finaux de ceux-ci, qui ne sont pas publiés5. 

                                                           
3. Toutes ces difficultés sont notées dans le rapport final de la Commission de supervision 
qui relève que la majorité des dépenses électorales durant les élections de 2009 se sont 
produites en dehors du cadre de son contrôle effectif. 
4. C’est la date de convocation des électeurs qui sera probablement adoptée pour le début 
de la campagne électorale.   
5. Seul le rapport final de la Commission de supervision des élections est publié, sans 
aucune date limite fixée par la loi. La publication peut ainsi se faire à une date ultérieure 
au délai de 30 jours fixé pour soumettre le recours au Conseil constitutionnel, ce qui prive 
les candidats battus d’avoir accès aux informations y contenues. 



14     Mireille Najm-Checrallah 

Ils/elles ne peuvent non plus accéder aux procès-verbaux des bureaux de 
vote ni à ceux des Comités d’enregistrement. 

Des détails techniques liés au comptage et au dépouillement des 
voix entraîneront nécessairement des difficultés d’interprétation. Nous 
donnons à titre d’exemple le calcul du quotient électoral, qui est obtenu en 
divisant le nombre de vote total par le nombre de sièges dans la grande 
circonscription : faut-il y inclure les votes blancs et les votes annulés (ce 
qui élèverait le quotient) ? Et si plusieurs listes électorales sont en-deçà du 
quotient, doit-on éliminer seulement la dernière en procédant de nouveau 
aux calculs à chaque fois, ou faut-il éliminer toutes les listes qui n’ont pas 
atteint le quotient d’un seul coup, et ensuite procéder de nouveau au calcul 
en une seule fois ? Autant de questions auxquelles le Conseil aura peut-être 
à répondre.  

Le Conseil constitutionnel sera confronté à un choix difficile dans 
le cas où il décide d’annuler l’élection. En effet, celui-ci peut décider soit 
de réorganiser des élections pour le siège concerné dans la circonscription 
électorale en question, soit de déclarer vainqueur le candidat ayant obtenu 
le meilleur résultat suivant.  

Cependant, l'adoption de la proportionnelle, avec l’obligation pour 
les candidats de se regrouper au sein de listes, peut avoir des effets 
inattendus si une élection est annulée dans une liste particulière. Il pourrait 
en particulier avoir des répercussions négatives sur l’élection d’autres 
candidats appartenant à d’autres confessions, dans des listes différentes.  

Par ailleurs, le premier alinéa de l'article 43 de la loi 44/2017 
dispose que « si un siège de la Chambre des Députés se trouve vacant, à la 
suite d’une démission, de l’invalidation de l’élection, ou de toute autre 
cause, des élections sont tenues dans les deux mois suivant la vacance ou 
la publication de la décision d’annulation du Conseil constitutionnel dans 
le Journal officiel ». Cela soulève la question de savoir si, en vertu de 
l'article 43 de la loi n° 44/2017, le Conseil constitutionnel est tenu de 
décider la reprise des élections pour le siège vacant à la suite de sa décision 
d'annulation. Ou bien pourrait-il outrepasser l’article 43, en vertu de sa 
pleine juridiction en matière de contentieux parlementaire, en ajustant sa 
décision suivant la spécificité de chaque cas ? 

Nous notons également des lacunes pour la résolution de certains 
litiges électoraux, pour lesquels les deux instances compétentes, en 
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l’occurrence le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel, se sont déclarés 
tous deux incompétents pour en connaître. Cette compétence négative joue 
en particulier dans le cas de recours contre la déclaration d’un candidat élu 
d’office (tazkia).  

De même, la loi électorale ne prévoit pas de recours contre la 
décision d’approbation par le ministère de l’Intérieur de la candidature des 
individus ou des listes6. Toutefois, concernant ce dernier point, le Conseil 
constitutionnel s’est déclaré compétent pour connaître des conditions 
d’éligibilité des candidats, et ceci par voie d’exception, à l’occasion d’un 
recours en annulation d’une élection. Il pourrait étendre cette solution au 
contrôle des critères d’éligibilité des listes, et se déclarer compétent pour 
en connaître. 
Enfin, il convient de noter que l’écart des voix est un critère primordial 
dans l’appréciation de la validité de l’élection. Ainsi, le Conseil 
constitutionnel prend en compte l’écart important entre les voix obtenues 
par le candidat battu et son adversaire, de sorte qu’il n’annule l’élection de 
ce dernier qu’en cas de présence d’irrégularités graves, répétées et 
intentionnelles.  Dans le cas contraire, il rejette le recours en considérant 
que l’annulation pourrait aboutir à altérer la volonté populaire qui s’est 
clairement exprimée dans le sens de l’élection du candidat dont l’élection 
est contestée 

                                                           
6 Seuls les recours contre la décision de refus d’une candidature individuelle, ou celle du 
refus d’inscription d’une liste, sont prévus respectivement aux articles 44 et 54 de la loi 
44/2017. 


