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مقاربة دستورية للتعطيل الرئاسي

شبلي مالّط
بغض النظر عن اجلدل الرائسي القائم قد يكون مفيداً العودة اىل بعض النصوص الدستورية يف تفسري رّنري
ّ
وعلمي معاجلةً للتعطيل املستشري يف الرائسة .وهذه الدراسة جزء من خواطر رائسية يف ما آلت اليه
مجهوريتنا من شذوذ دستوري ،ومسؤولية املواطن يف القيام بدوره نقاشاً وعمالً لتخطّيها.
هل للمواطن ،أو املرشح ،أو حلزب أو هيئة يف اجملتمع املدين ،أو كتلة نيابية ،أن ختترب القضاء اللبناين،
أصر اجمللس الدستوري بدور القضاء يف إهناء مفعوله
واجمللس الدستوري ابلتحديد ،يف ظل التعطيل الذي ّ
املدمر للجمهورية؟
ّ

)(1النصوص الدستورية املانعة للتعطيل
تقضي املادة  49من الدستور اللبناين أبن ينتخب رئيس اجلمهورية "ابإلقرتاع السري بغالبية الثلثني من
جملس النواب يف الدورة األوىل ،ويكتفى ابلغالبية املطلقة يف دورات اإلقرتاع اليت تلي".
ّأما النصاب القانوين جللسة جملس النواب ،فهو حم ّدد يف املادة " :34ال يكون اجتماع اجمللس قانونياً ما
مل حتضره األكثرية من األعضاء ،وتتخذ القرارات بغالبية األصوات" .النصاب إذاً الجتماع جملس النواب
نصف أعضائه.
ُ
ر
ترجح أمهيَّة
يف موضوع الرائسة ،ال َّ
نص خمالفاً لذلك ،بل النصوص اخلاصة ابلرائسة يف حال فراغ أايً كان ّ

اإلنتخاب الرائسي وأولويَّتها على أي شأن آخر ،درءاً لتعطيل اجلمهورية حبرماهنا من "رئيس الدولة ورمز
وحدة الوطن" كما جاء يف مطلع الفصل الرابع عن رئيس اجلمهورية (م  49ف.)1
ر
فصل خاص هو الباب الثالث من الدستور ،تسطّر فيه ثالث
ويثبّت هذه األولوية ملنع الفراغ الرائسي ٌ
مواد كيفيّة استمرار اهليكل الدستوري املكتمل ابلرائسة .ميكن إدراج هذه التدابري الكفيلة مبنع التعطيل يف
هذا الباب حتت عناوين ثالثة :ضرورة التئام اجمللس ،إلتئامه الفوري النتخاب الرئيس ،وحصرية عمله يف
هذا اإلنتخاب.
يؤكد الدستور ضرورة التئام اجمللس النتخاب الرئيس قبل أي فراغ – أي عموماً قبل هناية والية الرئيس:
"قبل موعد انتهاء والية رئيس اجلمهورية مبدة شهر على األقل أو شهرين على األكثر يلتئم اجمللس بناء
على دعوة من رئيسه النتخاب الرئيس اجلديد وإذا مل يدع اجمللس هلذا الغرض فإنه جيتمع حكماً يف اليوم
العاشر الذي يسبق أجل انتهاء والية الرئيس" (مادة .)73
وتؤكد املادة  74ضرورة إلتئام اجمللس"فوراً" لس ّد ابب التعطيل احلاصل يف حالة فراغ انجتة عن وفاة
الرئيس أو استقالته" :إذا خلت س ّدة الرائسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فألجل
انتخاب اخلَلَف جيتمع اجمللس فوراً حبكم القانون وإذا اتفق حصول خالء الرائسة حال وجود جملس
النواب منحالً تدعى اهليئات اإلنتخابية دون إبطاء وجيتمع اجمللس حبكم القانون حال الفراغ من األعمال
اإلنتخابية".
التعرض ألي
أما املادة  ،75فهي حتفظ حصرية اإلنتخاب يف اجللسة ابلرتكيز على امتناع النواب عن ّ

موضوع عدا انتخاب الرئيس".إن اجمللس امللتئم النتخاب رئيس اجلمهورية يعترب هيئة انتخابية ال هيئة
اشرتاعية ويرتتب عليه الشروع حاالً يف انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر".
) (2يف فسي ر الدستور املان للتعطيل

التفسريات املعطّلة للمبادىء القانونية كثرية يف تراث اإلنسانية ،أكانت بتجاهل نص وتقدمي اخآخر عليه،
أو يف علوم الناسخ واملنسوخ ،أو يف تفسري مغاير للمعىن الواضح والفائدة اجللية ،وهذا كله يندرج يف
أدبيات عامليَّة ال حتصى.
ويدخل يف التأويل الدستوري عوامل كثرية ،منها العرف وما آل اليه ،ومنها اتريخ النص وآراء واضعيه،
لكن النفاذ يف املعىن الدستوري يرتبط عموماً ابلسلطات السياسية اليت من واجبها أن تطبقه بداهة .وإذا
كل مواطن يف املبدأ يتحرك حتت سقف القانون ،فإن املسؤول يف السلطة أ َْوىل ابحرتام هذا
كان ّ
قمته النص الدستوري .مجيع املواطنني ،كما مجيع املسؤولني ،مؤمتنون على احرتام الدستور
السقف ،ويف ّ
بداهةً واإللتزام به عفواً.
يتم
وألن املسؤول يكون عادة عرضة لتجاذب ومصاحل سياسية ،فالتفسري الدستوري يف املطاف اخآخري ّ
البت يف "النزاعات والطعون
بتحكيم القضاء عليه ،وهذا ما انتهى اليه لبنان ،أسوة بدول كثرية ،إبانطة ّ
الناشئة عن اإلنتخاابت الرائسية" ابجمللس الدستوري يف املادة  19من الدستور كما مت تعديله عام
.1990
ويف قراره األخري ،أعلن اجمللس الدستوري موقفه من التعطيل املستمر للدستور بغياب الرئيس:
يف تعطيل املؤسسات الدستورية:
مبا ان انتظام أداء املؤسسات الدستورية هو اساس االنتظام العام يف الدولة ،ومبا ان انتظام اداء
املؤسسات الدستورية يقتضي قيام كل مؤسسة دستورية ،ودون ابطاء ،ابملهام املناطة هبا ،ضمن
الصالحيات املعطاة هلا ،ويف اطار القواعد واملبادىء اليت نص عليها الدستور،
ومبا ان الظروف االستثنائية تقتضي قيام املؤسسات الدستورية بواجبها ومضاعفة نشاطها ملواجهة
الظروف االستثنائية واحلفاظ على كيان الدولة ومصاحلها العليا،
ومبا ان شغور سدة رائسة اجلمهورية واانطة صالحيات رئيس اجلمهورية وكالة مبجلس الوزراء ترك
انعكاسات سلبية وابلغة اخلطورة على اداء السلطة االجرائية ،وابلتايل على مؤسسات الدولة كافة.

)(3يف النظام الدستوري واإلختصاص
صح إذاً أن "الفراغ يف املؤسسات الدستورية يتعارض والغاية اليت وجد من أجلها الدستور ،ويهدد
إذا َّ
النظام ابلسقوط ويضع البالد يف اجملهول" وأ ّن "الشغور يف مؤسسة من املؤسسات الدستورية ،وخباصة
رائسة اجلمهورية ،يؤدي اىل خلل يف انتظام املؤسسات الدستورية مجيعها ،وابلتايل اىل خلل يف االنتظام
العام" ،هل حيق للمجلس الدستوري أن يصحح الوضع املستشري فراغاً يف الرائسة إذا أتخرت السلطات
األخرى عن ذلك ،وال سيّما يف التفسري املغلوط لنصاب معطّل للعملية اإلنتخابية بسماحه ألقلية نيابية
من منع اإلنتخاب الرائسي"فوراً".

عندي أن الوعي الدستوري يف بالدان تقدَّم بشكل ملحوظ لدى اللبنانيني ،وأن اللجوء اىل الدستور يف
قمة اهلرم القانونية قد زاد يف حديث املواطن السليم كما يف اللوائح القانونية املعروضة على القضاء هبيئاته
ُّم هذا الوعي تل ّقفه القضاء مراراً ،ال سيما قضاء جملس الشورى ،يف ظاهرة صحيّة
املختلفة .بل إ ّن تقد َ
ترفع حق املواطن الدستوري اىل املستوى املطلوب يف اهلرمية القانونية ،أي يف املدار القضائي الذي يعطيه
مداه التطبيقي الطبيعي يف احلياة اليومية.
هذا يعين أننا حباجة اىل دراية القضاء ملصلحة املواطن يف استمرار املرافق العامة – أكان يف إزالة النفاايت
من الطرق أو يف استحداث الرئيس املنتخب ،-إال أ ّن املواطن ممنوع من التظلّم أمام اجمللس الدستوري يف
نقص مبني أشرت اليه منذ أكثر من عشرين عاماً ("اجمللس
موضوع خمالفة القانون للدستور ،وهذا ٌ
الدستوري اللبناين :من أجل دراسة نقدية مقارنةً"" ،احلياة" 12 ،آب .)1993
لكن السؤال خيتلف يف إختصاص اجمللس الدستوري يف موضوع "النزاعات الناشئة عن اإلنتخاابت
ّ

الرائسية" - ،والنزاعات ختتلف عن الطعون -وقد أانطها الدستور يف املادة  19ابجمللس الدستوري
حتديداً ،ومل يعد يتطرق اليها أي قانون أو ترتيب الحق يف ٍ
جمال أظهرته املمارسة السياسية موطئاً يف غاية
احلساسية ابلنسبة ألمن احلياة الدستورية واستمراريتها.
امللح عن إمكانية تفعيله من قبل املواطن احلريص على رئيس للجمهورية وهو رمز للوطن ،ال
وهنا السؤال ّ
تكتمل املؤسسات من دونه .فهل للمواطن أن يتطلع اىل اجمللس الدستوري يف املوضوع الرائسي ألن ح ّقه
ابستمرارية املرفق العام املمثّل ابلرائسة قد متّ تعطيلُه؟
يف ضوء النتائج الثالث اليت تنتهي اليها هذه الدراسة ،أوهلا النصوص اليت ُّ
تسد ذريعة الفراغ بضرورة إلتئام

اجمللس فوراً واملضي ابإلنتخاب بغالبية ال تعطّله ،ونانيها قرار اجمللس الدستوري بدوره اوحموري يف إزالة
التعطيل الرائسي ،والثالث يف مصلحة املواطنني يف اكتمال اهليكل الدستوري يف رئيس هو رمز الوطن –
حق املواطن
حق كتلة نيابية أو هيئة من اجملتمع املدين ،أو مرشح رائسي ،بل اختبار ّ
ال أبس من اختبار ّ
ضْيم التعطيل وضرره على اكتمال
األعزل املتضرر من الفراغ املستشري ،يف التظلّم اىل اجمللس إلهناء َ
اجلمهورية.
حمام وابحث يف القانون

