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  ٢٠١٩/ ١٢قرار رقم: 

 ٢٠١٩/ ٢/  ٢١تار�خ  : 

     ٥/2018رقم المراجعة: 

 

ناصیف الیاس التیني، المرشح الخاسر عن المقعد األرثوذ�سي في دائرة البقاع األولى (زحلة)، في : يالمستدع
 النتخاب مجلس النواب. ٢٠١٨دورة العام 

، و�دي بوغوص المقعد األرثوذ�سي في الدائرة المذ�ورةقیصر المعلوف، المعلن فوزه عن  المستدعى ضده:
 دمرجیان المعلن فوزه عن مقعد األرمن أرثوذ�س في الدائرة نفسها.

 .االمستدعى ضدهم�ل من نیا�ة انتخاب و الطعن في الموضوع: 

 ،إن المجلس الدستوري 

ب الرئیس طارق وحضور نائ ،برئاسة رئیسه عصام سلیمان ٢٠١٩/ ٢ /٢١الملتئم في مقره بتار�خ  
ز�اده واألعضاء: أحمد تقي الدین، أنطوان مسره، أنطوان خیر، زغلول عطیة، توفیق سو�ره، سهیل عبد الصمد، 

 صالح مخیبر �محمد �سام مرتضى،

وعلى تقر�ر هیئة اإلشراف على  ،و�عد االطالع على ملف المراجعة وتقر�ر العضو�ن المقرر�ن
 االنتخا�ات،

�مراجعة الى رئاسة  ٢٠١٨أ�ار  ٣٠المحامي ناصیف الیاس التیني تقدم بتار�خ و�ما ان المستدعي  
، �طلب �موجبها قبول الطعن شكًال، وفي األساس ٥/٢٠١٨المجلس الدستوري سجلت في القلم تحت الرقم 

ز المستدعي ناصیف إ�طال نیا�ة المستدعى ضده األول قیصر نعیم معلوف من الئحة "زحلة قضیتنا" و�عالن فو 
الیاس التیني من الئحة "زحلة الخیار والقرار" �المقعد األرثوذ�سي في دائرة البقاع األولى (زحلة)، وا�طال نیا�ة 
المستدعى ضده الثاني إدي بوغوص دمرجیان من الئحة "زحلة الخیار والقرار"، و�عالن فوز المرشح بوغوص 

 األرمن أرثوذ�س. كورد�ان من الئحة "زحلة قضیتنا" عن مقعد

 و�دلي المستدعي �األسباب التي بنى علیها طعنه بنیا�ة اإلثنین المستدعى ضدهما، وتتلخص �اآلتي: 
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�عد تحدید الحاصل االنتخابي النهائي، جرى قسمة عدد الناخبین لكل من اللوائح الثالث التي تخطت  
جرى قسمة الناخبین  یار والقرار" و"زحلة قضیتنا"الحاصل االنتخابي األولي، وهي الئحة "زحلة للكل" و"زحلة الخ

 الذین حصلت علیهم �ل من هذه اللوائح �الحاصل االنتخابي النهائي، وجاءت النتیجة �ما یلي:

   ٣,٢١٧ = ١١,٣١٢ ÷ ٣٦,٣٩١"زحلة للكل"  

 ٢,٠٨٢=  ١١,٣١٢ ÷ ٢٣,٣٩١ "زحلة الخیار والقرار"  

  ١,٦٥٣=  ١١,٣١٢ ÷ ١٨,٧٠٢"زحلة قضیتنا"  

 و�رى المستدعي ان اإلعالن عن أسماء الفائز�ن �مّر بثالث خطوات، 

 الخطوة األولى

  مقاعد ٣: زحلة للكل

 مقعدان ٢: زحلة الخیار والقرار

  مقعد واحد ١: زحلة قضیتنا

 الخطوة الثانیة

  ٠,٢١٧زحلة للكل الكسر 

 ٠,٠٨٢زحلة الخیار والقرار الكسر 

  ٠,٦٥٣زحلة قضیتنا الكسر 

 

 الخطوة الثالثة

  مقاعد ٣: زحلة للكل

 مقعدان ٢: زحلة الخیار والقرار

 مقعدان ٢: زحلة قضیتنا
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یتبین مما تقّدم انه تم تلقین برنامج الحاسوب معلومات حقیقیة تعبر عن أرقام واقعیة حصلت  و�قول 
علیها اللوائح المتنافسة، ولكن �ما ان هذه اللوائح لم تستطع تأمین حواصل �عدد المقاعد المخصصة لهذه 

ر�قة وهمیة هدفت الى تبسیط كبر مساو�ًا للحاصل وهذه مجرد طالدائرة، لذلك تم اللجوء الى اعتبار الكسر األ
الحساب التلقائي المبرمج على الحاسوب لبلوغ المقعد السا�ع لیس أكثر. ولكن لألسف تخطت هذه  عملیة

عندما تم حرق المراحل  ٤٤/٢٠١٧من القانون  ٩٩الطر�قة الوهمیة حدودها المرسومة في نص وروح المادة 
مباشرة، وتمت مساواة الئحة "زحلة قضیتنا" بالئحة "زحلة الخیار وجرى تطبیق الخطوة الثالثة من المرحلة الرا�عة 

والقرار" من حیث احتساب النتیجة واعتماد مجموع المقاعد أساسًا للتوز�ع الذي حصل �شكل تلقائي، ودون 
األخذ �عین االعتبار ضرورة تفضیل المجموع الحقیقي الذي حصلت علیه الئحة "زحلة الخیار والقرار" عن 

 الوهمي الذي حصلت علیه "الئحة زحلة قضیتنا". المجموع

وتبین من النتیجة المعلنة �أن المقعد األرثوذ�سي الذي ناله المستدعى ضده قیصر المعلوف �أتي  
تسلسًال �المرتبة السادسة للفائز�ن بینما نالت الئحة المستدعي حصتها في المقعد الثاني المكتمل الحاصل في 

وفي ذلك مخالفة ألحكام  أي آخر المقاعد، �شخص المستدعى ضده إدي دمرجیان �نالمرتبة السا�عة للفائز 
القانون وللنتیجة المعلنة من قبل الوزارة على ما بیناه في المرحلة الرا�عة من الفرز �حیث حرمت الئحة "زحلة 
الخیار والقرار" من مقعدها الثاني في التوز�ع األول المستند الى حاصل �امل �حیث �ان �قتضي ان �حل فیه 

ئز�ن لحلول دوره تراتبیاً في الئحته، وتأهله للفوز �المقعد السادس ذي الحاصل المستدعي في المرتبة السادسة للفا
الكامل ال ان یتم منح المقعد الثاني لالئحة "زحلة قضیتنا" الناتج عن �سر الحاصل قبل ان تستوفي الئحة 

 المستدعي حصتها من المقاعد تبعًا لنیلها حاصلین �املین.

لمستدعي ضده المعلوف �أن الئحته استوفت حصتها في الحاصل و�ان �قتضي ان �شار مقابل اسم ا 
الكامل، وان یتم تجاوزه الى حین ا�فاء الئحة المستدعي حصتها في المقعد الثاني وعندها �كون المقعد من 
نصیب المستدعي الذي جاء دوره تراتبیًا في الئحته. وعلى الئحة المستدعى ضده ان تنتظر منح المقاعد للوائح 

 الحواصل الكاملة لكي �حین دورها �استیفاء "المقعد المتبقي" �مفعول الكسر األكبر. أصحاب

واحد  و�ما ان مجموع الحواصل الكاملة هي ستة حواصل صحیحة لسبعة مقاعد، فیكون قد �قي مقعدٌ  
لى اللوائح فارغ، تم منحه مباشرة لالئحة صاحبة الكسر األعلى وذلك قبل توز�ع المقاعد الستة المشار الیها ع

، و�ذلك ٤٤/٢٠١٧�حسب الحواصل المكتملة التي نالتها �ل منها، وفي ذلك مخالفة لنص وروح القانون رقم 
 مخالفة ألصول الحساب والمنطق.
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و�توز�ع هذه المقاعد بهذه الطر�قة الخاطئة التي اعتمدت من قبل لجنة القید العلیا، حجب المقعد  
لمصلحة المستدعى ضده األول، ومن ثم أعید منح المقعد السا�ع المتبقي لالئحة رثوذ�سي عن المستدعي األ

 .٤٤/٢٠١٧من القانون رقم  ٩٩المستدعى ضده الثاني، و�ل ذلك خالفًا لنص وروح المادة 

وهذا �ستدعي ا�طال نیا�ة المستدعى ضده األول وتالیًا إ�طال نیا�ة المستدعى بوجهه الثاني، و�عطاء  
حصة الئحة "زحلة الخیار والقرار" �مقعدها الثاني للمستدعي، و�عطاء المقعد المتبقي لالئحة "زحلة قضیتنا" 

اعالن فوز المستدعي ناصیف التیني  �فعل الكسر األكبر للمرشح األرمني السید بوغوص �ورد�ان، و�النتیجة
 األرثوذ�سي في دائرة زحلة. �المقعد

منكرًا  ٢٠١٨تموز  ١٦و�ما ان المستدعى ضده النائب السید قیصر نعیم رزق المعلوف أجاب بتار�خ   
على المجلس الدستوري إمكانیة النظر �قانون االنتخاب في معرض �حثه �صحة االنتخاب، و�ضیف �أن 

لس یتعلق فقط �صحة العملیة االنتخابیة، وأنه �ان على المستدعي أن یتقدم �طعنه من وزارة اختصاص المج
الداخلیة لزعمه �أنها لم تحسن تطبیق القانون. وخلص الى القول �أن المستدعي �فّسر قانون االنتخاب السیما 

اعد الست، من أصل سبعة مقاعد منه تفسیرًا خاطئًا، إذ ال مجال قطعًا للقول �أن توزع أوًال المق ٩٩المادة 
المقعد المتبقي من التوز�ع األول ضمن دائرة زحلة على اللوائح ذات الحواصل الكاملة، لیعطى، من �عد ذلك، 

الى الالئحة الحاصلة على المقعد الثاني من خالل نیلها الكسر األكبر، �ما �حاول المستدعي عبثًا إثارته، مع 
لمذ�ورة جاءت واضحة وال تقبل التأوو�ل او التغییر ألنها صر�حة لهذه الناحیة، ا ٩٩العلم �أن أحكام المادة 

 .و�قتضي �التالي رد أسباب ا�طال االنتخاب المدلى بها من قبله

 ٢٠١٨حز�ران  ٢٩أجاب بتار�خ  و�ما ان المستدعى ضده الثاني النائب الد�تور إدي بوغوص دمرجیان 
طالبًا رد الطعن شكًال لعدم توجیهه ضد لجنة القید العلیا ووزارة الداخلیة والبلد�ات المسؤولین عن العملیة 

من قانون االنتخاب النبرام قرار  ١٠٧الحسابیة المزعوم عدم صحتها، و�ذلك رده لعدم االختصاص وفقًا للمادة 
من قانون إنشاء المجلس  ٢٤�القضیة المحكمة. ورده أ�ضًا عمًال �أحكام المادة لجنة القید وتمتعه �التالي 

الدستوري. وحّلل من ثم طر�قة احتساب الحواصل والكسور والكیفیة التي یتم فیها توز�ع المقاعد سندًا للمادة 
بیة جاءت طالبًا في األساس رد أسباب الطعن �ون العملیة الحسا ٤٤/٢٠١٧من قانون االنتخاب رقم  ٩٩

صحیحة، ومطا�قة للواقع والقانون عبر منح الالئحة التي نالت الكسر األكبر المقعد المتبقي، ولكون التوز�ع 
من قانون االنتخاب المذ�ور، وأن المستدعي  ٩٩من المادة  ٧و ٦الطائفي للفائز�ن جاء مطا�قًا ألحكام الفقرة 

ّسر البند الرا�ع منها �شكل خاطئ معتبرًا أن عبارة منح المذ�ورة، وف ٩٩بنى طعنه على تفسیر خاطئ للمادة 
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المقاعد المتبقیة تعني هنا أن المقعد المتبقي ُ�منح �عد توز�ع الحواصل الكاملة، و�منح المقعد المتبقي لالئحة 
 .ذات الكسر األكبر

 بنـــــــــــــاًء علیــــــــــه

 :في الشكل-أوالً 

 المهلة المنصوص علیها قانونًا،الطعن مقّدم ضمن  �ما ان 

 اعتمد النظام النسبي والصوت التفضیلي في الوقت نفسه، ٤٤/٢٠١٧و�ما ان قانون االنتخاب رقم  

و�ما ان نظام االنتخاب الجدید جعل المنافسة بین اللوائح و�ین المرشحین علیها حتى داخل الالئحة  
 نفسها، �غض النظر عن توز�ع المقاعد على الطوائف،

 و�ما ان للمرشح الخاسر حق الطعن �النائب الفائز عن أي مقعد وألي الئحة انتمى،  

 لذلك قبل الطعن شكًال. 

 :في الصالحیة-ثانیاً 

للمجلس الدستوري صالحیة النظر في صحة االنتخا�ات، وصحة نتائجها، والبت في الطعون �ما ان  
 تمتد الى العملیة االنتخابیة برمتها،والنزاعات الناشئة عنها، مما �عني ان صالحیته هذه 

و�ما ان قرارات لجان القید االبتدائیة والعلیا خاضعة لرقا�ة المجلس الدستوري، ولیس لها قوة القضیة  
 المحكمة، وللمجلس الدستوري عند النظر في الطعن، ان یتخذ القرار المناسب �شأنها، 

 لطعن.لذلك تشمل صالحیات المجلس الدستوري ما جاء في ا 

 :في األساس-ثالثاً 

 �ما ان قانون االنتخاب اعتمد النظام النسبي الذي �قضي بتوز�ع المقاعد النیابیة على اللوائح، 

و�ما ان هذا التوز�ع �جري على أساس تحدید الحاصل االنتخابي األولي، ومن ثم الحاصل االنتخابي  
علیه، �عد حسم األصوات التي نالتها اللوائح التي لم تنل ل النهائي، الناتج عن قسمة عدد الناخبین المعوّ 

 الحاصل االنتخابي األولي، على عدد المقاعد في الدائرة االنتخابیة الكبرى،



6 
 

و�ما ان عدد المقاعد الذي تفوز �ه �ل من اللوائح المؤهلة، یتحدد نتیجة قسمة األصوات التي نالتها  
 الالئحة على الحاصل االنتخابي النهائي،

و�ما انه نتیجة هذه العملیة الحسابیة قد �حتوي العدد الناتج عنها على �سور، وال �كون عددًا �امًال  
nombre entier، 

 نصت على ما یلي: ٤٤/٢٠١٧من القانون رقم  ٩٩و�ما ان الفقرة الرا�عة من المادة  

األصوات المتبقیة من القسمة األولى "تمنح المقاعد المتبقیة للوائح المؤهلة التي نالت الكسر األكبر من  
 �التراتبیة على ان تتكرر هذه العملیة �الطر�قة عینها حتى توز�ع المقاعد المتبقیة �افة"،

و�ما ان تحدید أسماء الفائز�ن من �ل الئحة مؤهلة وفق الطر�قة التي نص علیها قانون االنتخاب، أي  
صوات التفضیلیة التي نالها �ل مرشح، ال �جوز العمل �ه وفق تصنیفهم تراتبیًا تبعًا للنسبة المئو�ة لأل فقو 

نص قانون االنتخاب وروحه ومنطقه إال �عد تحدید المقاعد التي فازت بها �ل الئحة �ما فیها المقاعد الناتجة 
 عن الكسر األكبر،

ب المقعد الناتج و�ما ان تحدید المقاعد التي فازت بها �ل الئحة مؤهلة تبعًا للعدد الكامل، دون احتسا 
ومن ثم العودة الى المقعد الناجم عن الكسر األكبر  عن الكسر األكبر، وتحدید الفائز�ن من �ل الئحة مؤهلة،

من  ٩٩لتحدید من هو الفائز �ه من الالئحة التي نالت هذا الكسر، یتعارض مع المنطق ومع نص المادة 
د أسماء الفائز�ن في مرحلتین في الوقت الذي �جري فیه، قانون االنتخاب �مختلف بنودها، و�التالي �جعل تحدی

 في مرحلة واحدة تلي تحدید عدد المقاعد التي فازت بها �ل الئحة مؤهلة، ،وفق قانون االنتخاب

ضدهما غیر صحیحة بینما قرار  ىالطر�قة التي اعتمدها المستدعي ال�طال نیا�ة المستدعتكون لذلك  
 لجنة القید العلیا �إعالن النتائج جاء وفق ما نص علیه قانون االنتخاب.

 

 لهـــــــذه األســـــــــــباب

 

 و�عد المداولة، 

 �قرر المجلس الدستوري �اإلجماع 
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 :في الشكل-أوالً 

 الشروط القانونیة.قبول الطعن لوروده ضمن المهلة القانونیة، مستوفیًا �افة  

  :في الصالحیة-ثانیاً 

 تمتد صالحیة المجلس الدستوري الى العملیات االنتخابیة النیابیة برمتها. 

  :في األساس -ثالثاً 

رد الطعن المقّدم من ناصیف التیني، المرشح الخاسر عن المقعد األرثوذ�سي في دائرة البقاع األول  
 النتخاب مجلس النواب. ٢٠١٨(زحلة) في دورة العام 

 إبالغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعي. -را�عاً 

 نشر هذا القرار في الجر�دة الرسمیة. -خامساً 

 ٢٠١٩/ ٢/  ٢١صدر في   اً قرار                                                   

 

 األعضـاء

 

 محمد �سام مرتضى       صالح مخیبر           سهیل عبد الصمد               توفیق سو�ره

 

 زغلول عطیه           أنطوان خیر                  أنطوان مسرة               أحمد تقي الدین

                                              

 الرئیس                                                        نائب الرئیس       

 عصـام سلیمان                                                 طارق ز�اده    
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  ٢٠١٩/ ١٣قرار رقم:

 ٢٠١٩/ ٢/  ٢١تار�خ  : 

     ٦/2018رقم المراجعة: 

 

-بوغوص هرابت �ورد�ان المرشح الخاسر عن مقعد األرمن األرثوذ�سي في دائرة البقاع األولىالمستدعي: 
 زحلة.

المعلن فوزه عن مقعد األرمن األرثوذ�سي في دائرة البقاع  ایدي بوغوص دمرجیان :األول المستدعى ضده
 زحلة.-األولى

 زحلة.-قیصر المعلوف المعلن فوزه عن المقعد األرثوذ�سي في دائرة البقاع األولى :الثاني المستدعى ضده

 المستدعى ضدهما.اعالن فوز �ل من الطعن في الموضوع: 

 ،إن المجلس الدستوري 

برئاسة رئیسه عصام سلیمان، وحضور نائب الرئیس طارق  ٢٠١٩/ ٢/  ٢١ الملتئم في مقره بتار�خ
ز�اده واألعضاء: أحمد تقي الدین، أنطوان مسره، أنطوان خیر، زغلول عطیة، توفیق سو�ره، سهیل عبد الصمد، 

 صالح مخیبر �محمد �سام مرتضى،

وعلى تقر�ر هیئة اإلشراف على تقر�ر العضو�ن المقرر�ن، على و�عد االطالع على ملف المراجعة و 
 االنتخا�ات.

�مراجعة الى رئاسة المجلس  ٢٠١٨ /١/٦تقدم بتار�خ  بوغوص هیرابت �ورد�انو�ما ان المستدعي  
اعالن عدم ، �طلب �موجبها قبول الطعن شكًال، وفي األساس ٦/٢٠١٨دستوري سجلت في القلم تحت الرقم ال

األرثوذ�سي في دائرة األرمن مقعد عن  هفوز  المعلنإدي بوغوص دمرجیان ستدعى ضده األول نیا�ة المصحة 
و�عالن فوز المستدعي عن المقعد نفسه، وذلك �عد ا�طال نیا�ة المستدعى ضده الثاني زحلة، -البقاع األولى 

 قیصر المعلوف لكونه حل خطًأ بین الفائز�ن في الدائرة نفسها.
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المستدعي في طعنه الى ان العملیة االنتخابیة التي أجر�ت في زحلة وفقًا ألحكام القانون و�شیر  
نالت �مقتضى نتیجة الفرز ثالث لوائح الحاصل االنتخابي الذي على أساسه بدأت عملیة توز�ع  ٤٤/٢٠١٧

حة زحلة من الحاصل، والئ ٠,٢٣٩حواصل و  ةالمقاعد، مما أدى الى حصول الئحة زحلة للكل على ثالث
من الحاصل  ٠,٦٥٣من الحاصل، وزحلة قضیتنا على حاصل واحد و  ٠,٠٩٥الخیار والقرار على حاصلین و

 فكان مجموع الحواصل الكامل ستة من أصل سبعة مقاعد تعود لدائرة زحلة.

و�ضیف المستدعي الى وقوع خطأ، �حسب زعمه، في منح المقعد المتبقي لالئحة صاحبة الكسر  
استكمال توز�ع المقاعد العائدة للوائح ذات الحواصل المكتملة، وذلك خالفًا ألحكام الفقرتین األولى األكبر قبل 

، ألن ذلك ال �مكن وال �جب ان یتم اال �عد استیفاء اللوائح ٤٤/٢٠١٧من القانون رقم  ٩٩والرا�عةمن المادة 
یا منحت المقعد المتبقي لالئحة صاحبة ذات الحواصل المكتملة لحقها في المقاعد، �حیث ان لجنة القید العل

منذ بدا�ة توز�ع واقتسام المقاعد، �عد وضع المرشحین الفائز�ن تراتبیًا وفقًا لما نال �ل منهم من  الكسر األكبر
أصوات تفضیلیة دون إعطاء األولو�ة لالئحة صاحبة الحاصل الكامل أي الئحة زحلة الخیار والقرار. وهكذا 

لة قضیتنا قد حصلت على مقعدین بینما في الحقیقة وواقع األرقام، فانها حصلت على تم اعتبار الئحة زح
كبر الى مقعد ثاٍن، وهو المقعد المتبقي، وهنا وقع الخطأ حاصل واحد و�سر أكبر منحها قوة تحو�ل �سرها األ

ة عند توز�ع المقاعد، �مساواتها �اللوائح الباقی الجوهري �منح الالئحة صاحبة الكسر األكبر قوة أخرى إضافیة
ولقواعد الحساب  ٩٩معتبرة أن �سر الحاصل معادًال للحاصل ومساواته �الحاصل خالفًا لنص وروح المادة 

 والمنطق.

 ٤٤/٢٠١٧قواعد النسبیة ولقواعد األكثر�ة المعتمدة في القانون لأضف الى ذلك عدم التطبیق المتماثل  
صوات قوائم نالت حواصل �املة حقوقا تفوق الحقوق المعطاة لحائزي األالذي أعطى المرشحین المنتظمین في 

التفضیلیة األعلى التي لم تتأهل لوائحهم �حواصل �افیة، وتم اقصاؤهم وان األمر نفسه ینسحب على الالئحة 
ل المكتملة التي نالت �سر الحاصل التي لها أن تنال مقعدها المتبقي استثنائیًا �عد استیفاء اللوائح ذات الحواص

لحقوقها ال قبلها وال تزامنا معها، �حیث �كون �ل مرشح في أي الئحة شر�كًا �امًال تامًا في األصوات التي 
نالتها هذه الالئحة او تلك، األمر الذي یرتب نتائج ال تستطیع لجان القید وال وزارة الداخلیة تجاهلها عند تطبیق 

�طال النتیجة التي توصلت الیها لجنة القید العلیا خطًأ استنادًا الى أحكام القانون االنتخابي وعلیه، �قتضي إ
برنامج الحاسوب اآللي ال الى أحكام القانون االنتخابي النسبي، و�التالي �قتضي تطبیق أحكام هذا القانون، 

�طال و�النتیجة اتخاذ القرار �إعالن عدم صحة نیا�ة المستدعى بوجهه الثاني قیصر نعیم رزق المعلوف وا
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نیابته وتبعًا لذلك ا�طال نیا�ة المستدعى بوجهه األول السید إدي بوغوص دمرجیان، و�عالن فوز المستدعي 
 زحلة.-رمن األرثوذ�س في دائرة البقاع األولىبوغوص هرابت �ورد�ان �مقعد األ

 ٢٠١٨ حز�ران ٢٩و�ما ان المستدعى ضده األول النائب الد�تور إدي بوغوص دمرجیان أجاب بتار�خ  
طالبًا رد الطعن شكًال لعدم توجیهه ضد لجنة القید العلیا ووزارة الداخلیة والبلد�ات المسؤولین عن العملیة 

من قانون االنتخاب النبرام قرار  ١٠٧الحسابیة المزعوم عدم صحتها، و�ذلك رده لعدم االختصاص وفقًا للمادة 
من قانون انشاء المجلس  ٢٤أ�ضًا عمال �أحكام المادة لجنة القید وتمتعه �التالي �القضیة المحكمة. ورده 

فیها توز�ع المقاعد سندًا للمادة تم یالدستوري. وحّلل من ثم طر�قة احتساب الحواصل والكسور والكیفیة التي 
طالبًا في األساس رد أسباب الطعن �ون العملیة الحسابیة جاءت  ٤٤/٢٠١٧من قانون االنتخاب رقم  ٩٩

للواقع والقانون عبر منح الالئحة التي نالت الكسر األكبر المقعد المتبقي، ولكون التوز�ع  صحیحة، ومطا�قة
من قانون االنتخاب المذ�ور، وان المستدعي  ٩٩من المادة  ٧و ٦الطائفي للفائز�ن جاء مطا�قًا ألحكام الفقرة 

كل خاطئ معتبرًا أن عبارة منح المذ�ورة، وفسر البند الرا�ع منها �ش ٩٩بنى طعنه على تفسیر خاطئ للمادة 
المقاعد المتبقیة تعني هنا أن المقعد المتبقي �منح �عد توز�ع الحواصل الكاملة، و�منح المقعد المتبقي لالئحة 

 ذات الكسر األكبر.

منكرًا  ٢٠١٨تموز  ١٦و�ما ان المستدعى ضده النائب السید قیصر نعیم رزق المعلوف أجاب بتار�خ  
على المجلس الدستوري إمكانیة النظر �قانون االنتخاب في معرض �حثه �صحة االنتخاب، و�ضیف �أن 

�طعنه من وزارة  اختصاص المجلس یتعلق فقط �صحة العملیة االنتخابیة، وانه �ان على المستدعي ان یتقّدم
الى القول �أن المستدعي �فسر قانون االنتخاب السیما الداخلیة لزعمه �أنها لم تحسن تطبیق القانون. وخلص 

منه تفسیرًا خاطئًا، إذ ال مجال قطعًا للقول �أن توزع أوًال المقاعد الست، من أصل سبعة مقاعد  ٩٩المادة 
لكاملة، لیعطى، من �عد ذلك، المقعد المتبقي من التوز�ع األول ضمن دائرة زحلة، على اللوائح ذات الحواصل ا

الى الالئحة الحاصلة على المقعد الثاني من خالل نیلها الكسر األكبر، �ما �حاول المستدعي عبثًا إثارته، مع 
ناحیة، المذ�ورة جاءت واضحة وال تقبل التأو�ل أو التفسیر، وألنها صر�حة لهذه ال ٩٩العلم �أن أحكام المادة 

 و�قتضي �التالي رد أسباب ا�طال االنتخاب المدلى �ه من قبله

 

 بنـــــــــــــــــاًء علیـــــــــه
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 :في الشكل-أوالً 

سائر الشروط الشكلیة، فهو مقبول  ومستوفیاً �ما ان الطعن مقدم ضمن المهلة المنصوص علیها قانونًا  
 شكًال.

 :في الصالحیة-ثانیاً 

صحة االنتخا�ات النیابیة والبت في الطعون في �ما انه �عود للمجلس الدستوري صالحیة الفصل  
هذه تمتد الى العملیة االنتخابیة برمتها، وتشمل �التالي �ل  تهوالنزاعات الناشئة عنها، مما �عني ان صالحی

 تفاصیلها، �ما في ذلك ما جاء في الطعن 

 :في األساس-ثالثاً 

اقتصر على خطأ في تطبیق  �عیبه مستدعي الطعن على نتیجة االنتخاب التي لم ُتعلن فوزهو�ما انه ما  
، �حسب زعمه، لجهة احتساب الحواصل والكسور وتوز�ع ٤٤/٢٠١٧من قانون االنتخاب رقم  ٩٩المادة 

ال �مكن اشراكه انه  معالمقاعد، �حیث دورت لجنة القید العلیا الكسر األكبر واعتبرته مساو�ًا للحاصل الكامل، 
 اال �عد توز�ع المقاعد على اللوائح ذات الحواصل المكتملة.

و�ما ان قانون االنتخاب المذ�ور اعتمد النظام النسبي والصوت التفضیلي وألزم المرشحین �االنضمام  
 ،الى لوائح انتخابیة لكي �عتد بترشیحهم

األرثوذ�س في دائرة البقاع األولى (زحلة)، وفي األرمن و�ما ان مستدعي الطعن هو مرشح عن مقعد  
، ٤٤/٢٠١٧دائرة انتخابیة �برى، المحدد عدد مقاعدها �سبعة مقاعد وفقًا للجدول المرفق �قانون االنتخاب رقم 

 ،ومنضم الى الئحة انتخابیة

من قانون االنتخاب المذ�ور، فان التنافس في الدائرة  ٩٩ة و�ما انه، ووفقًا لما تضمنته أحكام الماد 
الجار ذ�رها أعاله، �قع بدا�ة بین اللوائح االنتخابیة للحصول على الحاصل االنتخابي، الذي �جري االنتخابیة 

اصل تحدیده �قسمة عدد المقترعین في هذه الدائرة على عدد المقاعد فیها، �حیث تؤهل اللوائح التي تنال هذا الح
وتخرج من المنافسة اللوائح التي لم تنله. ثم �عاد مجددًا تحدید هذا الحاصل االنتخابي �عد حسم األصوات التي 

 ،نالتها اللوائح الملغاة
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و�ما انه �عد معرفة اللوائح التي تأهلت، �عتمد الحاصل االنتخابي الجدید في تحدید عدد المقاعد النیابیة  
هذه اللوائح المؤهلة، وذلك �قسمة عدد المقترعین فیها على الحاصل االنتخابي، فاذا التي ستنالها �ل الئحة من 

تبین، بنتیجة القسمة، ان مجموع ما حصلت علیه اللوائح المؤهلة من مقاعد هي أقل من عدد المقاعد المخصصة 
قاعد المتبقیة للوائح للدائرة االنتخابیة، یلجأ الى استعمال �سور الحواصل الناشئة عن هذه القسمة لمنح الم

 ،المؤهلة �التراتبیة بدءًا من الالئحة التي نالت الكسر األكبر من األصوات المتبقیة من القسمة األولى

و�ما أنه �عد اكتمال عدد مقاعد الدائرة االنتخابیة �الشكل الذي ذ�ر، �صار الى تحدید من فاز من  
وفق األصوات المرشحین �مقعد نیابي عن �ل الئحة من اللوائح المؤهلة، وهذا یتوقف على تصنیف المرشحین 

المرشح، �الرغم من ان المقاعد  التفضیلیة التي نالها �ل منهم، دون األخذ �االعتبار المقعد الذي ترشح عنه
موزعة على الطوائف، على اعتبار ان صحة نیا�ة نائب مرتبطة، أوًال �صحة عدد المقاعد التي نالتها الالئحة 
بنتیجة الحاصل االنتخابي على النحو المبین أعاله، وهي مرتبطة �ذلك، بتوزع األصوات التفضیلیة بین 

 ،الكبرى  المرشحین في هذه الدائرة االنتخابیة

أسماء جمیع مرشحي اللوائح المؤهلة في قائمة واحدة من األعلى الى األدنى وفقًا  ه یتم ترتیبو�ما ان 
النسبة المئو�ة لألصوات التفضیلیة. ثم توزع المقاعد على �ل من المرشحین الفائز�ن لما ناله �ل منهم من 

رط في هذا التوز�ع ان �كون المقعد شاغرًا وفقًا على التوالي ألي الئحة انتمى بدءًا من رأس القائمة. و�شت
 للتوز�ع الطائفي للمقاعد، وان ال تكون الالئحة قد استوفت نصیبها المحدد من المقاعد.

 ٩٩أحكام المادة  یتبین �أن لجنة القید العلیا قد أحسنت تتطبیق و�ما انه �االستناد الى ما تقدم بیانه،  
من قانون االنتخاب على ما �ظهر ذلك جلیًا من النتائج التي أعلنتها، و�قتضي �التالي رد الطعن أساسًا لعدم 

 .صحته وعدم قانونیته

 لهــــــــذه األســــــــــــباب

 

 و�عد المداولة، 

 �قرر المجلس الدستوري �االجماع:
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 :في الشكل-أوالً 

 لوروده ضمن المهلة مستوفیًا �افة الشروط القانونیة.قبول الطعن  

 :الصالحیةفي -ثانیاً 

  اعالن صالحیة المجلس الدستوري للنظر في الطعن في صحة االنتخا�ات النیابیة في جمیع مراحلها. 

 :في األساس-ثالثاً  

�ورد�ان المرشح الخاسر عن مقعد األرمن األرثوذ�س في دائرة البقاع  رد الطعن المقّدم من بوغوص 
 النتخاب مجلس النواب. ٢٠١٨زحلة في دورة العام -األولى

 إبالغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعي. -را�عاً 

 نشر هذا القرار في الجر�دة الرسمیة. -خامساً 

 ٢٠١٩/ ٢/  ٢١صدر في  اً قرار                                                                      

 

 األعضـاء

 محمد �سام مرتضى       صالح مخیبر           سهیل عبد الصمد               توفیق سو�ره

 

 أنطوان خیر                  أنطوان مسرة               أحمد تقي الدین           زغلول عطیه

                                              

 الرئیس                                                        نائب الرئیس       

 عصـام سلیمان                                                 طارق ز�اده    
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 ١٧/٢٠١٩رقم القرار:

  ٢١/٢/٢٠١٩تار�خ القرار: 

 ٧/٢٠١٨رقم المراجعة: 

 

  المستدعون:

-المرشح الخاسر عن المقعد المخصص للنواب السنة في دائرة الشمال الثانیة أشرف أحمد ر�في

 .٦/٥/٢٠١٨طرابلس في االنتخا�ات النیابیة العامة التي جرت في 

 المقعد المخصص للسنة في الدائرة عینها.المرشح الخاسر عن  خالد عمر تدمري 

 المرشح الخاسر عن المقعد المخصص للسنة في الدائرة عینها. محمد ولید عبدالقادر قمرالدین

 المرشح الخاسر عن المقعد المخصص للسنة في الدائرة عینها. علي عبد الحلیم االیو�ي

 ي الدائرة عینها.ف للموارنةالمرشح الخاسر عن المقعد المخصص  حلیم نعیم زعني

 في الدائرة عینها. لألرثوذ�سالمرشح الخاسر عن المقعد المخصص  جورج نقوال جالد

 المرشح الخاسر عن المقعد المخصص للعلو�ین في الدائرة عینها. بدر حسین عید

 المرشح الخاسر عن المقعد المخصص للسنة في الدائرة عینها(الضنیة) راغب محمد فیصل رعد

 المرشح الخاسر عن المقعد المخصص للسنة في الدائرة عینها(الضنیة) مون أسامة ند�م أ

 المرشح الخاسر عن المقعد المخصص للسنة في الدائرة عینها(المنیة) ولید محمد المصري 

 المستدعى بوجههم:

 وزارة الداخلیة والبلد�ات ممثلة بواسطة رئیس هیئة القضا�ا في وزارة العدل.-الدولة اللبنانیة-١

 النائب المنتخب عن مقعد السنة  حمد نجیب عزمي میقاتيم-٢

 النائب المنتخب عن مقعد السنة  محمد عبد اللطیف �باره-٣
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 النائب المنتخب عن مقعد السنة  سمیر عدنان الجسر-٤

 النائب المنتخب عن مقعد السنة  د�ما محمد رشید الجمالي-٥

 السنةالنائب المنتخب عن مقعد   فیصل عمر �رامي-٦

 النائب المنتخب عن مقعد الموارنة  جان بدوي عبید-٧

 النائب المنتخب عن مقعد األرثوذ�س  نقوال �میل نحاس-٨

 النائب المنتخب عن مقعد العلو�ین  على أحمد درو�ش-٩

 النائب المنتخب عن مقعد السنة  عثمان محمد علم الدین-١٠

 مقعد السنةالنائب المنتخب عن   سامي أحمد شوقي فتفت-١١

 النائب المنتخب عن مقعد السنة  جهاد مرشد الصمد-١٢

 الطعن في صحة نیا�ة المستدعى ضدهم الموضوع:

 ،إن المجلس الدستوري 

برئاسة رئیسه عصام سلیمان، وحضور نائب الرئیس طارق  ٢٠١٩/ ٢/  ٢١الملتئم في مقره بتار�خ 

ان خیر، زغلول عطیة، توفیق سو�ره، سهیل عبد الصمد، ز�اده واألعضاء: أحمد تقي الدین، أنطوان مسره، أنطو 

 صالح مخیبر �محمد �سام مرتضى،

وعلى  والتحقیق المجرى من قبلهما، و�عد االطالع على ملف المراجعة وعلى تقر�ر العضو�ن المقرر�ن،

لى بها توصال ، و�عد التدقیق في �امل الملف واألسباب المثارة فیه المدتقر�ر هیئة اإلشراف على االنتخا�ات

الى ا�طال نیا�ة المستدعى ضدهم، �ما في ذلك محاضر الفرز، واالستماع الى الشهود والى الطاعن اللواء 

 أشرف ر�في،

 تبین:

 في الغا�ة من الطعن أوًال:
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ساس اجراء التحقیق �استماع �طلب المستدعون قبول مراجعتهم في الشكل، من ثم في األ 

االستدعاء، والكشف على األوراق المحسو�ة ملغاة وفي النتیجة تقر�ر ا�طال نتیجة في الشهود الواردة أسماؤهم 

في دائرة الشمال الثانیة، �صورة خاصة، وا�طال نتائج  ٦/٥/٢٠١٨االنتخا�ات النیابیة العامة التي جرت في 

إعادة امة، نتیجة تزاحم المخالفات �ما ورد في استدعاء الطعن، وتقر�ر االنتخا�ات في �ل لبنان، �صورة ع

اجراء االنتخا�ات وفقا لألسس والتدابیر القانونیة الصحیحة، وفق ما جاء في استدعاء الطعن، وذلك لألسباب 

 التالیة:

 .في األسباب المبني علیها الطعن ثانیًا:

 في الوقائع-١ 

�العمومیة ناسبین الى وز�ر الداخلیة �الما تهدید�ا  تحت هذا العنوان، �أقوال تتصفیدلي المستدعون،  

الى اللواء ر�في، وان األجهزة األمنیة والمخابراتیة العاملة على األرض استعملت �ل امكانیاتها ونفوذها لمحار�ة 

 الالئحة التي تضم المستدعین.

قوة الضار�ة في شعبة المعلومات و�ان یتصّرف و�أنه اآلمر الناهي و�شیرون الى وجود ضا�ط من ال 

 في االشراف على العملیة االنتخابیة و�تكلیف من وز�ر الداخلیة شخصیًا.

 في السبب األول:-٢ 

وعنوان هذا السبب هو استخدام �ل مقومات ومقدرات الدولة واستغالل نفوذ السلطة ضد المستدعین  

 ستقبل،لمصلحة الئحة تیار الم

و�شیرون في هذا المجال الى استخدام رئیس الحكومة طوافة عسكر�ة توصله الى المهرجانات االنتخابیة  

 فضال عن الظهور األمني المخیف الذي �ان یواكب مرشحي تیار المستقبل.

 في السبب الثاني:-٣ 

 المستدعینیدلي المستدعون �حصول ضغوطات أمنیة مورست على المرشحین في الئحة  

ومن هذه الضغوطات تلك التي مورست على المرشح علي عبد الحلیم االیو�ي للتراجع عن قراره  

 �الترشح، وذلك بواسطة وسائل الترهیب المتاحة، �ما ورد في استدعاء الطعن.
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 وان األمر عینه قد حصل مع مرشحین آخر�ن. 

 في السبب الثالث: في الرشاوى االنتخابیة-٤ 

ستدعون الرشاوى االنتخابیة الى قسمین، أولهما دفع مبالغ نقد�ة، اما الثاني فهو تقد�م رشاوى �قّسم الم 

عینیة تمثلت �القیام بتزفیت مواقع من قبل هیئة اإلغاثة العلیا، و�عطاء رخص لحفر اآل�ار وأذونات للقیام 

 �أعمال بناء �شكل مخالف للقانون.

ل.ل. /٥٠,٠٠٠عون صورة شخص/�عطي شبانا وفتیانا مبلغ/و�النسبة للرشاوى النقد�ة أبرز المستد 

 لكل منهم.

 السبب الرا�ع:-٥ 

 یدلي المستدعون ان وجود عدد �بیر من األوراق الملغاة وتلك البیضاء هو أمر مثیر للر�بة والشك. 

قة لم وان هذا األمر، وفق آراء المحللین االنتخابیین، أي النسبة المرتفعة من هذه األوراق، فهو سا� 

 تحصل في تار�خ االنتخا�ات في لبنان، وتطرح عالمات استفهام �بیرة حول تلك األعداد وسببها.

 وقد أورد المستدعون أمثلة على ذلك في �عض األقالم وهي: 

 ٣٧ -٣٩ -٢٩ – ٢١٠األقالم:  

 السبب الخامس ومضمونه مخالفات داخل مراكز أقالم االقتراع-٦ 

 المخالفات �شیر المستدعون الى:من هذه  

 منیة حتى الساعة السا�عة تأخیر دخول مندو�ي الئحة المستدعین الى مر�ز االقتراع من قبل القوى األ-أ 

 صباحًا،

 السماح لمندو�ي الئحة تیار المستقبل �التكلم مع الناخبین وراء المعزل-ب 

 قیام رئیس القلم �مساعدة الناخب األمي وراء المعزل-ج 

 كما �شیر المستدعون الى وجود فوضى في تسلیم ملفات االقتراع لغیر المقیمین والتأخر في ا�صالها -د 
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 الى لجان القید االبتدائیة.

 تشیر الى أعمال فوضى ومنها ما هو وارد في البنود أعاله، ومنها  LADEان تقار�ر مراقبي جمعیة -هـ 

 أ�ضًا خرق فاضح لمبدأ الصمت االنتخابي.

 السبب السادس:-٧

قع تحت هذا السبب القول بوجود مخالفات في طر�قة نقل الصنادیق من أقالم االقتراع الى لجان �و 

ستدعون اسمي شاهدین هما: المحامي عدنان القید، ووجود مظار�ف مفتوحة. وفي هذا الموضوع أعطى الم

 ذوق والسید فادي الشامي،

كما طلب المستدعون االستماع الى المحامي األستاذ محمد مصقلة الستیضاحه عن �یفیة التالعب 

 �النتائج من قبل مدخلي المعلومات على أجهزة الكومبیوتر.

ع یدلي المستدعون تحت هذا السبب السبب السا�ع: وموضوعه التزو�ر الحاصل في عملیة االقترا -٨

ان هناك من اقترع عن المدعو سام ر�في الذي نشر على موقع فا�سبوك انه �ان موجودًا في استرالیا ولم �قترع 

 في لبنان، األمر الذي �شكل تزو�رًا في عملیة االقتراع.

ستیفاني جرجس عنوانه "فضیحة تهز الشمال...سور�ون بهو�ات لبنانیین  و�شیرون الى مقال لالعالمیة

 متوفین"

كما �شیرون الى وقائع وأمور یدعون حصولها في دائرة بیروت الثانیة تؤ�د وجود تزو�ر في عملیات 

 االقتراع.

 السبب الثامن:-٩

شطب والمسجلین على هذا السبب �الفارق الحاصل بین عدد الناخبین المسجلین على لوائح الیتعلق 

 لوائح النتائج التفصیلیة.

في حین بلغ عدد الناخبین  /٣٥٠,١٤٤و�قول المستدعون ان عدد الناخبین في دائرة الشمال الثانیة هو /

 ناخبًا./٦٥,٩٣٤أي �فارق / /٤١٦,٠٧٨في جداول النتائج /

 هذا االمر �شكل دلیال على عدم الثقة �النتائج و�سالمة االنتخا�ات.وان 
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 السبب التاسع:-١٠

قلما منها أدخلت  ٤٧٩السبب التأخر في وصول أقالم اقتراع لغیر المقیمین، وانه یوجد  یتناول هذا

 نتائجها في الكومبیوتر على انها أصفارا، وذلك بتعلیمات من وزارة الداخلیة.

 وتبین ان المستدعى ضدهم قد تقدموا �مذ�رات توضیحیة هي التالیة:

امي طلب رد الطعن لعدم نسبة أي مخالفة الیه وألن مضمونه �قي مجرد أقوال تتسم النائب فیصل �ر -أ

 �العمومیات.

النائب سمیر الجسر رد �أن الطعن غیر مجٍد و�نبغي رده شكال لتوجیهه الى المجلس الدستوري -ب

المخالفات المدعى حصولها ولیس الى رئیس المجلس، ورده في األساس لعدم ثبوت أقوال المستدعین، �ما ان 

 ال تؤثر في النتیجة �سبب الفارق الكبیر في األصوات.

 النائب نقوال نحاس طلب رد الطعن لعدم نسبة أي مخالفة له او الى الالئحة التي ینتمي الیها-ج

وأ�ضًا ردود �اقي المطعون بنیابتهم فانها اتسمت �المعنى عینه ألقوال النائب سمیر الجسر والنائب -د

 نقوال نحاس والنائب فیصل �رامي،

 كما تضمنت وجوب رد الطعن لعدم صفة المستدعین ال�طال العملیة االنتخابیة في �ل لبنان.

 بنـــــــــــــاًء علــى مـا تقــــّدم

 :في الشــــــــكل

، وقد أعلنت نتائجها في تار�خ ٦/٥/٢٠١٨�ما ان االنتخا�ات النیابیة العامة جرت في تار�خ  

٧/٥/٢٠١٨، 

، أي ضمن المهلة ٦/٦/٢٠١٨و�ما ان هذه المراجعة قد قدمت الى المجلس الدستوري في تار�خ  

 المحددة قانونا، ومستوفیة لكل الشروط الشكلیة،

و�ما ان تقد�مها الى المجلس الدستوري ولیس الى رئیس المجلس ال �عیبها و�وجب ردها، ذلك ان  

تقد�م الى رئیس المجلس �مثل المجلس صاحب السلطة في بت المراجعة فیكون تقد�مها الى الرئیس �مثا�ة 

 المجلس،
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 فعلیـــــــه، 

 ینبغي قبول المراجعة في الشكل. 

 في األســـــــــاس:

 .في الوقائع-١ 

 �ما ان ما ورد تحت هذا العنوان یتصف �العمومیة دون أي اثبات. 

و�ما ان االدعاء ان ضا�طا أدنى رتبة من الضباط المسؤولین في طرابلس، �ان یتصرف و�أنه اآلمر  

�األمر من قبل الناهي، وهو المالزم األول محمد عبد العز�ز، من القوة الضار�ة في شعبة المعلومات، والمكلف 

 وز�ر الداخلیة شخصیًا، فانه أمر لم یتم اثباته،

الضا�ط المذ�ور أفاد انه انتدب الى طرابلس لإلشراف أمنیا على مداخل قصر  استماعو�ما انه لدى  

 العدل وحما�ة أجهزة الكومبیوتر في الداخل، وانه �ان �قوم بواجبه حسب األصول،

ض ألحد ولم �حصل أي اشكال معه وانه �ان یتلقى التعلیمات من و�ما انه أضاف أ�ضًا أنه لم یتعر  

 رئیسه المباشر النقیب ز�اد داغر عمًال �التراتبیة في السلك،

و�ما ان المستدعین لم �قدموا أي شاهد یثبت عكس ما أدلى �ه المالزم أول محمد عبد العز�ز، و�ؤ�د  

 ى غیر ثابت.أقوالهم، فان تدخله لمصلحة الئحة تیار المستقبل یبق

 .في السبب األول-٢ 

�ما ان ما ینسبه المستدعون الى المستدعى ضدهم لجهة استخدام مقدرات الدولة واستغالل نفوذ السلطة  

 جاء خالیا من �ل واي اثبات، 

و�ما ان هذا القول �حمل في طیاته بذور رفضه، ذلك ان المستدعى ضدهم ینتمون الى لوائح ثالث  

 نها الئحة السلطة،متنافسة من بینها الئحتان تنافسان الالئحة المدعي ا

و�ما انه لو تم وصح القول �استغالل السلطة والنفوذ لمصلحة تیار المستقبل، فان من شأن هذا األمر  

ان �ضر بالئحة العزم والئحة الكرامة الوطنیة اللتین فاز منهما مرشحون مطعون بنیابتهم في الطعن الحالي، 

 وهذا قول �حمل تناقضا في المنطق والواقع،
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انه من ناحیة أخرى فان استخدام رئیس الحكومة طوافة عسكر�ة في تنقالته فضًال عن الظهور و�ما  

األمني المرافق له، فانه مبرر �سبب الظروف األمنیة الخاصة التي تحیط برئیس الحكومة و�النظر الى سا�قة 

یس الحكومة یبقى في اغتیال والده رئیس الحكومة األسبق رفیق الحر�ري، والمعروف في هذا المجال ان رئ

 خطر التعرض ألمنه وسالمته،

و�ما ان هذا االنتقال �الطوافة والمرافقة األمنیة لیس من شأنها ان تؤثر في العملیة االنتخابیة �ما یؤدي  

 /٥١٩٣٧الى الفارق الكبیر في األصوات بین الئحة تیار المستقبل و�ین الئحة المستدعین اذ نالت األولى /

 صوتًا فقط. /٩٦٥٦نالت الثانیة /صوتًا في حین 

 .في السبب الثاني-٣ 

 أي الضغوطات على المرشحین في الئحة المستدعین لسحب ترشیحهم. 

ففي هذا المجال �شیر المستدعون الى ضغط مورس على المرشح علي عبد الحلیم االیو�ي بواسطة  

ه من قبل المقرر�ن، أفاد �ما نّصه وسائل الترهیب لسحب ترشیحه، اال ان المرشح المذ�ور، ولدى استماع

حرفیًا:"كال لم �حصل أي ضغط علي ولكن طلب مني ان أنسحب من الترشیح وأفاد ان الذي طلب منه 

 االنسحاب هو السید نادر الحر�ري انطالقًا من عالقة ومن سبیل التمني..."

 ثم أضاف: 

 توري"قبلي الى المجلس الدسمن "اني أطلب التراجع عن طعني المقّدم  

 و�ما انه من الطبیعي جدا والمقبول ان �حاول حزب سیاسي اقناع أحد منافسیه �عدم الترشح ضده، 

 و�ما ان الضغوط على غیر المرشح األیو�ي �قیت في اطار العمومیات دون أي اثبات. 

 في السبب الثالث.-٤ 

 جردًا عن االثبات او الدلیلأي في الرشاوى االنتخابیة، وفي هذا �قي االدعاء بوجود رشاوي عینیة م 

أما في موضوع الرشاوى النقد�ة والصورة التي تظهر المدعو أبو عشیر االفیوني یوزع مبالغ على شبان  

وفتیان قیمة �ل منها خمسون الف لیرة لبنانیة، فال �مكن ان تشكل رشوة �ما تعنیه الرشوة من تحدید قانوني 
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ر من قام �ه انه �ان على سبیل إعطاء الشبان ثمن طعام لهم وهم �انوا لها، ذلك ان هذا المبلغ الضئیل انما أق

 �عملون معه في االنتخا�ات،

و�ما ان المبلغ المدفوع والقیام بدفعه �صورة علنیة، ودون اثبات الغا�ة منه عكس ما �قول دافعه، انما  

 ینفیان اعتباره �مثا�ة رشوة،

 یتكرر، و�التالي ال یؤثر في صحة االنتخاب ونتائجهو�ما انه �كل حال یبقى عمًال منفردًا لم  

 .في السبب الرا�ع-٥ 

 ان االدعاء بوجود عدد �بیر من األوراق الملغاة یثیر الر�بة والشك في صحة االنتخا�ات. 

 الثبات ما یدعون. ٣٣- ٣٧ -٣٩ -٢٩ -٢١٠ر المستدعون الى األقالم یوتحت هذا السبب �ش 

 لتدقیق في األمر تبین:لكن لدى قیام المقرر�ن �ا 

أوراق ملغاة، منها واحدة فقط تعطي الصوت التفضیلي للمستدعي  /١٠وجدت / ٣٣أنه في القلم -أ 

 اللواء أشرف ر�في وقد ألغیت لوجود عالمتین في الالئحة عینها.

وجدت ست أوراق ملغاة، لیس بینها أي ورقة تعطي الصوت التفضیلي للمرشح اللواء  ٣٧وفي القلم -ب 

 أشرف ر�في.

ورقة ملغاة لسبب ان منها على سبیل المثال ورقة تحمل عالمة تفضیلیة  ٢٤وجدت  ٣٩في القلم -ج 

 لمرشحین، وأخرى تحمل العالمة عینها ألر�عة مرشحین.

 ورقة ملغاة ولألسباب عینها المعددة في الفقرات السا�قة. ٢٢وجدت  ٢١٠في القلم -د 

عدم وجود تحیز ضد المستدعین، انما یدل على عدم معرفة أصول و�یفیة و�ما ان هذا األمر یدل على  

االقتراع وفق النظام الجدید النسبي والصوت التفضیلي، ونظرا لوجود عدد �بیر من المواطنین في الدائرة ال 

 �حسنون القراءة والكتا�ة،

 :في السبب الخامس-٦ 

 وموضوعه وجود مخالفات داخل مراكز االقتراع، 
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ت دخول مندو�ي المستدعین الى مر�ز االقتراع قبل منعذه المخالفات االدعاء ان القوى األمنیة ومن ه 

 الساعة السا�عة،

 و�ما ان هذا القول �فید ان المندو�ین دخلوا عند الساعة السا�عة،  

ه التأثیر و�ما ان العملیات االنتخابیة ال تبدأ �صورة فعلیة مثل هذه الساعة، فان هذا األمر لیس من شأن 

 في االنتخا�ات،

 و�ما ان �اقي المخالفات المدعى حصولها �قیت في اطار العمومیات ودون اثبات، 

 .السبب السادس-٧ 

وهو االدعاء بوجود مخالفات في نقل الصنادیق من أقالم االقتراع الى لجان القید، فهو أمر أ�ضا لم  

 یثبت حصوله �شكل مؤثر في نتائج االنتخاب،

أحد الشاهدین المستمعین من قبل المقرر�ن بناء على طلب المستدعین، وهو السید فادي  و�ما ان 

الشامي، فقد أفاد انه منع من الدخول ألنه یوجد مندوب عن الالئحة في الداخل، مما �فید ان منع مندو�ي 

 ، انما تم منع أحدهم لوجود مندوب آخر في مقر لجنة القید،اً المستدعین لم �كن مطلق

ما ان الشاهد اآلخر المحامي عدنان ذوق لم �حضر أمام المقرر�ن لالستماع الى افادته رغم دعوته و� 

 أكثر من مرة، وذلك �حجة وجوده خارج البالد،

و�ما ان الشاهد المحامي محمد مصقلة أفاد انه الحظ ان �عض المغلفات �انت تأتي الى لجنة القید  

ة لجنة القید التي أجابت "أن القاضیة المكلفة �االستالم �انت تفتح مفتوحة ولذا فأنه عرض األمر على رئیس

 المغلفات وتوقع اشعارا بذلك"

و�ما ان الشاهد ذاته ولدى سؤاله عن وجود تالعب �النتائج من قبل مدخلي المعلومات على أجهزة  

ن "انه لیس لد�ه أي علم وقد �ان مندو�ا من قبل اللواء أشرف ر�في، أجاب على استیضاح المقرر� الكومبیوتر،

 بهذا الموضوع"،

 و�ما انه والحالة هذه تكون ادعاءات المستدعین غیر ثابتة. 
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 .في السبب السا�ع-٨ 

و�ندرج تحت هذا السبب االدعاء �التزو�ر المبني على قول المدعو سام ر�في ان هناك من اقترع �اسمه  

 ، ١٧٠القتراع �اسمه حصل في القلم رقم في لبنان في حین انه �ان موجود في استرالیا، وان ا

 لم �عثر على مقترع �اسم سام ر�في، ١٧٠و�ما انه لدى التدقیق في ملف القلم  

 و�ما ان هذا التزو�ر المدعى �ه یبقى غیر ثابت، 

 و�ما انه على فرض حصوله، فانه یبقى حالة منعزلة ال تقدم وال تؤخر في العملیة االنتخابیة، 

شهاد �أمور یدعون حصولها في دائرة بیروت الثانیة �كون خارج الموضوع وال عالقة له و�ما ان االست 

 �ما حصل او قد �حصل في دائرة أخرى.

 .في السبب الثامن-٩ 

وهو السبب المتعلق �فارق عدد الناخبین بین لوائح الشطب و�ین المسجلین على لوائح النتائج اذ یوجد  

 اخبًا،ن /٦٥٩٣٤بین االثنین فارق بلغ /

و�ما انه لدى االطالع على محاضر لجان القید تبین انه ورد في محضر لجنة القید االبتدائیة األولى  

 /٦٢٥٨١) هو /٥الحدید مدرسة التدر�ب التر�وي، غرفة رقم ( ١٧٧في طرابلس ان عدد الناخبین في القلم 

 ،٢٢٣القلم هو وهذا رقم غیر معقول، في حین ورد ان عدد المقترعین في هذا 

و�ما انه لدى االطالع على محضر القلم المشار الیه، والمعد من قبل الهیئة االنتخابیة تبین ان عدد  

 أي �ما ورد في محضر لجنة القید،  ٢٢٣، وان عدد المقترعین هو ٦٢٥٨١ولیس  ٦٢٥الناخبین هو فقط 

كون مرده خطأ طباعي، األمر الذي �فسر و�ما انه ثابت ان هذا التفاوت في العدد وهذا الفارق الكبیر � 

 وجود هذا الفارق، و�نفي وجود أي شك في صحة األرقام.

 .في السبب التاسع-١٠ 

لغیر المقیمین على  اً قلم ٤٧٩یدلي المستدعون انه بناء لتعلیمات وزارة الداخلیة فقد تم ادخال نتائج  

 انها أصفار، األمر الذي أثر في صحة االنتخا�ات،
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 و�ما ان المستدعین لم �حددوا او یبینوا الى أي دائرة تعود هذه األقالم، 

و�ما انه من ناحیة أخرى تبین لدى التحقیق في األمر ان أقالما لغیر المقیمین أدخلت نتائجها على  

قة الى عدم وجود مقترعین في هذه األقالم، األمر الذي حدث في بلدان االنتشار أنها أصفار انما �عود في الحقی

 نظرا لبعد مراكز االقتراع عن محل إقامة المقترعین،

 

 

 لهـــــــذه األســـــــــــباب

 

 و�عد المداولة، 

 �قرر المجلس الدستوري �اإلجماع 

 

 :في الشكل-أوالً 

 القانونیة، مستوفیًا �افة الشروط القانونیة.قبول الطعن لوروده ضمن المهلة  

  :اســفي األس -اً نیثا

 في األساس.رد الطعن  

 

 .نإبالغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعی -اً ثالث
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 نشر هذا القرار في الجر�دة الرسمیة. -را�عاً 

 ٢٠١٩/ ٢/  ٢١قرارًا صدر في                                                    

 

 األعضـاء

 

 محمد �سام مرتضى       صالح مخیبر           سهیل عبد الصمد               توفیق سو�ره

 

 

 أنطوان خیر                  أنطوان مسرة               أحمد تقي الدین           زغلول عطیه

                                              

 الرئیس                                                        نائب الرئیس       

  عصـام سلیمان                                                 طارق ز�اده    
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  ٢٠١٩/ ١١قرار رقم: 

 ٢/٢٠١٩/  ٢١تار�خ  : 

     ٨/2018رقم المراجعة: 

 

رجا رفیق الزهیري، خلود موفق الوتار، الد�تور ولید شفیق شاتیال، هاني رامز فیاض، فاتن فیصل : ون المستدع

ز�ن، حنان أحمد عثمان، وسام سعید عكوش، لیون سور�ن سیوفي، حنان عدنان الشعار، نعمت هاشم بدر 

عبد الرحمن الدین، محمد خیر صالح القاضي، نبیل ر�اض السبعلي، عبد الرحمن خضر الغالییني، فراس 

خلیل امیل  لینا محمد علي حمدان، ز�نة منصور شوقي، خالد محمود حمود،منیمنة، �شارة نعیم خیر هللا، 

 برمانة، عامر احمد اسكندراني ورلى توفیق الحوري.

أمین محمد ّشري، سعدالدین رفیق الحر�ري، عدنان خضر طرابلسي، فؤاد مصطفى  :مالمستدعى ضده

سالم، محمد مصطفى خواجه، روال نزار الطبش، نهاد صالح المشنوق، نز�ه نقوال  مخزومي، تمام صائب �ك

، المعلن فوزهم في دائرة بیروت الثانیة، في دورة العام نجم، إد�ار جوزف طرابلسي وفیصل عفیف الصا�غ

 النتخاب مجلس النواب. ٢٠١٨

 .مالطعن في انتخاب ونیا�ة المستدعى ضدهالموضوع: 

 ،الدستوري إن المجلس 

برئاسة رئیسه عصام سلیمان وحضور نائب الرئیس طارق  ٢٠١٩/ ٢ /٢١الملتئم في مقره بتار�خ  

ز�اده واألعضاء: أحمد تقي الدین، أنطوان مسره، أنطوان خیر، زغلول عطیة، توفیق سو�ره، سهیل عبد الصمد، 

 صالح مخیبر �محمد �سام مرتضى،

وعلى تقر�ر هیئة االشراف على  تقر�ر العضو�ن المقرر�ن،و�عد االطالع على ملف المراجعة وعلى 

 االنتخا�ات،
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ستوري سجلت ، �مراجعة الى رئاسة المجلس الد٢٠١٨حز�ران  ٤بتار�خ  وا قد تقّدم نیو�ما ان المستدع

اصدار القرار �عدم صحة �موجبها قبول الطعن شكًال، وفي األساس،  ون ، �طلب٨/٢٠١٨في القلم تحت الرقم 

  ،المطعون ضدهم وا�طال نیابتهم و�عادة االنتخابنیا�ة 

على هذا الشكل،  المطعون ضدهم بهذه المراجعة،انهم تقدموا ضد لجهة الشكل �ما ان الطاعنین یدلون 

طعن �قّدم من أي طاعن �االنفراد سیؤثر حكمًا على �اقي عمًال �مبدأ التالزم �ون النتیجة التي سیؤول الیها أي 

الطعون ذات الموضوع والسبب الواحد والمقدمة من طاعنین آخر�ن، مما �قتضي معه قبول المراجعة شكًال 

 كونها مقدمة من عدة طاعنین بهدف حما�ة االنتخاب.

�شرح األوضاع االنتخابیة والسیاسیة في الدائرة الثانیة لبیروت  لجهة األساسو�ما ان الطاعنین یدلون 

والخطة التي وضعتها السلطة دعمًا لتیار المستقبل وتعو�مًا له، إذ ان وز�ر الداخلیة مرشح لالنتخا�ات مما أفقد 

 العملیة الحیاد، وهو یتحدث �صفتین وقوى األمن تحت سلطته، و�ذلك حال رئیس الحكومة المرشح والذي

تواكبه المواكب والطوافات والوعود وتأیید سماحة المفتي له، مع غیاب هیئة االشراف على االنتخا�ات وتعطیل 

إمكاناتها واستقالة أحد أعضائها، مما تمكنت معه السلطة من تأمین �افة مستلزمات الفوز لالئحة المستقبل 

 ونجاحها.

ت على اآعتدو�ما ان الطاعنین عرضوا للمخالفات والعیوب التي سبقت یوم االنتخاب وحصول اإل

مما حملهم على تقد�م شكوى لهیئة االشراف على االنتخا�ات دون جدوى، ییق علیهم، ض�عضهم والتهدیدات والت

 الناخبین وتخو�ف المنافسین. عمع ترو�

ئب التي رافقت یوم االنتخاب ومنها إصدار المحافظ قرارًا و�ما ان الطاعنین عرضوا للمخالفات والشوا

قضى �منع مندو�یهم من دخول األقالم فیما �ان مندو�و الئحة السلطة �صولون و�جولون �حر�ة، إضافة الى 

استبدال �عض مواقع االقتراع فجر یوم االنتخاب، وتعمدت وزارة الداخلیة إعتماد صنادیق متوسطة حتى اذا 

 نقلها الى خارج القلم و�حضار بدیل عنها.امتألت جرى 

و�ما ان الطاعنین عرضوا للمخالفات والشوائب التي رافقت أعمال الفرز الیدوي، إذ �ان  

الصندوق الذي �ختفي تستبدل أوراقه �أخرى وهذا ما أفاد �ه الطاعن خالد حمود والمرشح الد�تور القاضي 

مدرسة علي بن أبي طالب، وأفاد  /١٤المزرعة و/ /٦ن أفادا �أنهما ناال صفرًا في مر�زي اقتراعهما رقم /االلذ

وهذا ما حصل مع طاعنین آخر�ن، و�ذا �ان أمر بذلك أ�ضًا أقارب الد�تور القاضي والمختار یوسف عیتاني، 
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المحاضر �انت  ان ستثناء، عدا عنتحدید حجم التزو�ر مستحیًال لكونه شمل �افة األقالم والمراكز دون ا

 تتضمن �امل أعضاء اللوائح بل �عضها. تصل غیر مقفلة وغیر مغلقة وغیر موثقة �أرقام أقالم االقتراع وال

و�ما ان الطاعنین عرضوا أ�ضًا للمخالفات والشوائب التي اعترت أعمال الفرز النهائي أمام لجان القید 

نادیق بدون مواكبة أمنیة ودون محاضر وغیر مختومة �الشمع األحمر، االبتدائیة والعلیا، ووصلت �عض الص

كما وأقدمت أجهزة السلطة على االستعانة �مغلفات ورقیة بدیلة أدخلتها خلسة في عملیة الفرز، �ضاف الى 

وأخرج المندو�ون واستعملت أوراق بیضاء  ٧/٥/٢٠١٨ذلك ان نظام الفرز قد تعطل حوالي الساعتین فجر 

 السیستام، مما أّثر تأثیرًا حاسمًا على النتائج.لتسییر 

و�ما ان الطاعنین عرضوا أ�ضًا وأ�ضًا لتقار�ر اللجان والهیئات الرقابیة والدولیة، حتى ان الصحافة 

أكدت ان انتخا�ات الدائرة الثانیة شابتها الشوائب، وهناك أسئلة حول أقالم اقتراع المغتر�ین، وترافق ذلك مع 

 تبني أي استطالع قبل و�عد یوم االنتخاب. وتجنب خبراء االستطالع تقییم إعالمي

و�ما ان الطاعنین أدلوا لجهة القانون �اجتهادات المجلس الدستوري وفي ضوئها بینوا ان المخالفات 

 الجمة أثرت تأثیرًا حاسمًا في النتیجة.

تقّدم �جواب في و�ما ان المطعون ضده النائب نز�ه نجم بو�الة المحامي محمد علي التل 

، طالبًا رد الطعن شكًال إذا لم �كن مستوفیًا الشروط القانونیة و�ال رده أساسًا لعدم صحة األسباب ٢١/٦/٢٠١٨

ال ولعدم تأثیر المخالفات في حال حصولها وثبوتها �شكل خطیر وحاسم في نتیجة عالمدلى بها ولعدم ثبوت األف

االنتخا�ات، وقد أدلى تأییدًا لمطالبه �عدم توفر المصلحة والصفة ألن الطعن �جب ان یوجه من مرشح من 

ضد ذات المذهب ضد مرشح آخر ینتسب الیه أ�ضًا، وال تالزم حتى یتقّدم مرشحون عدیدون من مذاهب شتى 

فائز�ن من مذاهب عدیدة وألنه في األساس ال جد�ة للتعرض ألعمال لجنة االشراف على االنتخا�ات، وانه في 

ت التي سبقت یوم االنتخاب فانه ال عالقة له بها، وانه �شأن المخالفات المدلى بها التي رافقت ءاااالعتدشأن 

ذلك األعمال التي رافقت الفرز الیدوي والفرز النهائي یوم االنتخاب والمتعلقة خاصة �الصنادیق فال حقیقة لها و�

و�لها مزاعم وانه �شأن تقار�ر لجنة المراقبة على االنتخا�ات فهي مزاعم یرد علیها فارق األصوات بین ما ناله 

وانه غیر مسؤول عن مخالفات مسنده الى سواه وخاصة في لوائح  نفسه وحصل علیه منافسوه من المذهب

 أخرى.



4 
 

على  ٢٥/٦/٢٠١٨المطعون ضده النائب فؤاد مخزومي بو�الة األستاذة غالد�س �رم رد في  و�ما ان

الطعن طالبًا عدم سماعه ورده شكًال واستطرادًا رده �لیًا في األساس مع تحفظه لجهة بینة العكس مدلیًا �أنه 

ة على حصول مخالفات او فر ادلة قاطعة وجازماال �مكن ا�طال العملیة االنتخابیة برمتها وانه �جب ان تتو 

 تجاوزات وخاصة �النسبة الیه.

و�ما ان المطعون ضده النائب اد�ار جوزف طرابلسي بو�الة المحامي جورج نخلة فقد تقدم �جواب في 

، طلب فیه رد الطعن شكًال ألن الطاعنة ز�نة منصور شوقي لیست مرشحة لالنتخا�ات ولمخالفة ٢٦/٦/٢٠١٨

لعدم تحدید الطلبات بوضوح ولعدم وجود تالزم، وفي األساس رد المراجعة لعدم الجد�ة مبدأ الثنائیة في الطعن و 

والثبوت والنتفاء المخالفات یوم االنتخا�ات أو في الفرز الیدوي والنهائي ولعدم تقد�م الدلیل على المزاعم واألقوال 

الطعن و�التالي  شروح ذ�ر اسمه في بینها و�ین النتیجة ولعدمالتي اتسمت �العمومیة والنتفاء الصلة السببیة 

على أصوات ضئیلة ولعدم اتخاذهم أي إجراءات قانونیة أمام  ینانتفاء مسؤولیته الشخصیة ولحصول الطاعن

 المراجع القضائیة المختصة 

و�ما ان المطعون بنیابته السید محمد الخواجه بو�الة الد�تور وسیم منصوري رد على الطعن في 

وفر شرطي المصلحة والصفة لدى الطاعنین ولعدم االستناد الى أسباب واقعیة تبرره، عدم ت�، ٢٩/٦/٢٠١٨

ولعدم وضوح المطالب وتحدید الفائز الذي ارتكب المخالفات المزعومة ولعدم اثباتها ولعدم تبیان تأثیرها على 

ط الطعن �الالئحة ولعدم النتیجة وألن ما ورد في الطعن ال �مت الیه والى فر�قه السیاسي وألنه ال �جوز ارتبا

من القانون الداخلي  ٣٨و�ذلك مادة  من قانون انشاء المجلس الدستوري  ٢٥توفر الصفة والمصلحة وفقًا للمادة 

فائزًا دون توضیح الصفة والمصلحة والمطالب، علمًا ان  ١١طاعنًا بوجه  ٢١لذات المجلس خالفًا لتقّدم 

شخصي، وألن المخالفات عامة وغیر دقیقة وألنه من غیر تیار  المجلس الدستوري ینظر في الطعن من منظور

المستقبل وألن ال عالقة له �المخالفات المدعاة قبل یوم االنتخاب و�عده وفي الفرز الیدوي والنهائي وان القول 

ن �استبدال الصنادیق اتهام غیر صحیح، وانه ال �مكن االستناد الى أقوال الصحف والبرامج التلفز�ونیة وأل

�صفة التعمیم واالبهام، ورداً على األسباب القانونیة التي أدلى بها الطاعنون  اردةو تقار�ر لجان مراقبة االنتخا�ات 

فر الصفة والمصلحة، وألن البینة على من ادعى وألنه یتوجب ان �كون افإنه �قتضي رد المراجعة شكًال لعدم تو 

مما �ستدعي رد  للمخالفات تأثیر في نتیجة االقتراع ولوجود فارق �بیر في الصوات بین الطاعنین والئحته

 الطعن
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، على ٣/٧/٢٠١٨و�ما ان المطعون ضده النائب أمین شّري بو�الة الد�تور وسیم منصوري رد في 

الطعن طالبًا عدم األخذ �ه لعدم توفر شرطي الصفة والمصلحة لدى الطاعنین ولعدم استناده الى أسباب واقعیة 

إ�طال نیابته من جراء مخالفات ارتكبها ولعدم اثبات تبرره ولعدم تضمینه مطالب واضحة بوجه الفائز المطلوب 

ولعدم تبیان تأثیرها على النتیجة وألن ما ورد في المراجعة ال �مت �صلة الیه والى فر�قه السیاسي،  االدعاآت

 وقد أدلى تاییدًا لمطالبة بذات األسباب التي وردت في جواب المطعون ضده النائب محمد خواجه.

على الطعن طالبًا في الشكل رده  أجابل الصا�غ بو�الة المحامي نشأت حسنیة و�ما ان النائب فیص

لعدم الصفة و�ذلك اذا لم تتوفر الشروط القانونیة. وفي األساس رده لعدم الصحة ولعدم الجد�ة ولعدم قانونیة 

م نظامیة العملیة األسباب، مدلیًا �أن الطاعنین لم �حصلوا على الحاصل االنتخابي وألنه ال �جوز الطعن في عد

مة ولم االنتخابیة �كل، وألنه �شأن المخالفات المدلى بها فانها غیر مسنده الى وقائع صحیحة بل الى أقوال عا

 ترتِد طا�ع الخطورة التي تؤثر على النتیجة وعلى الفارق الكبیر في األصوات.

بش ونهاد صالح المشنوق و�ما ان المطعون ضدهم النواب سعد الدین رفیق الحر�ري وروال نزار الط

�جواب طلبوا فیه رد الطعن شكًال لعدم  ١٩/٧/٢٠١٨ین ولید النقیب وحسن حلواني، تقدموا في یبو�الة المحام

جواز تقد�م استدعاء مشترك من مستدعین شخصیین ینتمون الى لوائح متعددة متنافسة ولیست لهم مصلحة 

�الصفة لطلب إ�طال نتیجة االنتخا�ات التي أسفرت عن فوز مشتر�ة ولعدم تمتع الطاعن خلیل برمانة منفردًا 

أحد أعضاء الالئحة التي �ان ینتمي الیها ولعدم توافر شروط التالزم المنصوص عنها في قانون أصول 

 المحاكمات و�التالي لعدم توفر شرط الصفة

اس الواقعي والقانوني ساس رد الطعن الفتقاره الى األسطلبوا إستطرادًا في األو�ما ان المطعون ضدهم 

ولعدم تقد�م الدلیل، ولعدم اتخاذ الطاعنین أي إجراء قضائي بوجه من تالعب �الفرز وزّور االنتخاب، ولم 

ولوجود یتقدموا �أي اعتراض، وألنهم لم یثبتوا الصلة السببیة بین المخالفات والفوز، ولم یبینوا أثرها على النتیجة، 

 دهم والطاعنین،فرق شاسع بین أصوات المطعون ض

و�ما ان المطعون ضده النائب تمام صائب �ك سالم بو�الة المحامي عمر خالد اسكندراني تقّدم �جواب 

رده إذا لم تتوفر شروطه القانونیة ورده من جمیع الطاعنین  في الشكلبوجه الطاعنین، طالبًا  ٣/٨/٢٠١٨في 

فة والمصلحة، ولعلة انعدام الخاسر�ن الذین ترشحوا عن المقاعد المخصصة للطائفة السنیة النعدام الص

رّد  وفي األساسالمصلحة لوجود فارق �بیر في األصوات التي نالها الطاعنون واألصوات التي حصل علیها، 
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الطعن یرمته لعدم الصحة ولعدم القانونیة ولعدم توفر الشروط القانونیة للطعن �صحة االنتخا�ات ولتعارضه 

ته الئحة ضع�أن ما و س الدستوري ولعدم الثبوت، ومع التحفظ، مدلیًا مع المبادئ األساسیة التي أقّرها المجل

السلطة من خطة ال دلیل علیها، وان المخالفات التي سبقت یوم االنتخاب غیر ثابتة بداللة حصول النائب 

صوتًا، /٤٧٥٨٧صوتًا والالئحة التي ینتمي الیها على //١٣٠١٨/ على المعتدى علیه السید عدنان طرابلسي

ت وال صحة لشوائب رافقت یوم االنتخاب والفرز الیدوي ءا�ل ال عالقة للمطعون ضده بهذه االعتدا وعلى

 والنهائي وال عالقة له بها، وان اجتهادات المجلس الدستوري المستقرة تؤ�د ما أدلى �ه.

 و�ما ان المقرر�ن استمعا في جلسات عدیدة الى عدد وافر من الطاعنین

 جلستین للقائمین على نظام الكمبیوترللمجلس الدستوري استمعت في  و�ما ان الهیئة العامة

واطلعت هیئة المجلس الدستوري  ٨/١/٢٠١٩في و�ما ان تقر�ر هیئة االشراف على االنتخا�ات قد ورد 

 علیه

 بنـــــــــــاًء علیــــــــه

 :في الشكل

، اعتمد قواعد جدیدة خالفاً للقانون ٦/٧/٢٠١٧الصادر بتار�خ  /٤٤�ما ان قانون االنتخاب الجدید رقم / 

السابق الذي �ان �أخذ �قاعدة األكثر�ة، إذ أقّر مبادئ جدیدة هي النسبیة والحاصل االنتخابي والصوت التفضیلي 

، بت الطعون االنتخابیة النیابیةبحكام المتعلقة �عدل قانون المجلس الدستوري لجهة األوالالئحة االنتخابیة ولم 

 التذرع �فقدان النص وغموضه. �جوز�ل ما �قع من إشكاالت اذ ال  في و�ات على هذا المجلس ان �جتهد

و�ما انه ال مانع من ان �طعن مرشح خاسر لم �حصل على الحاصل االنتخابي في نتیجة االنتخاب  

سالمة االنتخاب وصحته، وعلیه �كون له مصلحة في الطعن، وال یؤخذ بهدف تعدیل النتیجة حرصًا على 

 �الدفع الرامي الى رد الطعن شكًال لهذا السبب.

و�ما ان قانون االنتخاب الجدید أفسح المجال واسعًا للتنافس بین اللوائح على المقاعد المخصصة  

لالئحة نفسها، على األصوات التفضیلیة للدائرة االنتخابیة و�ین المرشحین من مختلف اللوائح، وحتى من ا

 لتحدید الفائز�ن عن المقاعد التي حصلت علیها الالئحة،
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 نتیجة وانتخاب و�ما ان قانون انشاء المجلس الدستوري أعطى الحق للمرشح الخاسر �الطعن في 

 المرشح الفائز في الدائرة نفسها، وال �جوز تقیید هذا الحق �أي شكل من األشكال،

ن الهدف من الطعون االنتخابیة النظر والتدقیق في صحة االنتخاب ونزاهته، انفاذًا الرادة أو�ما  

الناخبین، وعلیه فان التوسع في قبول الطعون �حقق هذا الهدف، ولورود الطعن من مرشحین متعددین ینتمون 

ات الدائرة االنتخابیة، دون الى لوائح متعددة ضد مرشحین متعددین فائز�ن ینتمون أ�ضًا الى لوائح مختلفة في ذ

 األخذ �االعتبار انتماء الطرفین الى مذاهب متعددة،

 ،و�ما ان الطعن قدم ضمن المهلة مستوفیًا جمیع شروطه القانونیة

فرتین في هذا الطعن وسائر الشروط القانونیة، و�توجب �التالي قبول اذلك تكون الصفة والمصلحة متو ل 

 الطعن شكًال.

 :األساسفي 

ساسیة التي استقّر علیها اجتهاد المجلس الدستوري وجوب االثبات او اقتران �ما انه من المبادئ األ 

الطعن �البینة او بدء البینة، و�كون عبء االثبات مبدئیًا على عاتق الطاعن، وال �أخذ هذا المجلس �األمور 

االستناد الى أقوال ومقاالت وتقار�ر تنشر في الصحف وسائر العمومیة او �األقاو�ل غیر الدقیقة او المبهمة، أو 

فر العالقة السببیة بین المخالفات واألفعال المشكو منها والنتیجة التي نالها المطعون ا، و�نبغي تو وسائل االعالم

ن وعلى ضرورة تقد�م االثبات على ان للمخالفات المشكو منها تأثیرًا على نتیجة االنتخاب، �ما وا، مضده

وال یر�ن المجلس الى  ،اجتهاد المجلس استقر على ان یؤخذ �فارق األصوات بین الطاعن والمطعون بنیابته

االعالم اذا �انت ال تؤدي الى التأثیر على إرادة الناخب �شكل  المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل وسائل

 أكید.

ترشح وزراء في الحكومة او رئیسهم  االنتخاب �حول دون  دستور او قانون ال فيو�ما انه ال مانع  

 .ألغراض انتخابیةلسلطة الالنتخا�ات النیابیة، شر�طة عدم استغالل 

�توجب على الطاعنین إقامة الدلیل على حصوله و�التالي و ، ان هذا األمر لم �قم علیه الدلیلو�ما  

 تأثیره على نتائج االقتراع.
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في التقر�ر المقّدم من  تجِر اإلشارة الیهالشكاوي الى هیئة االشراف على االنتخا�ات لم و�ما ان تقد�م  

 تأثیرها على نتیجة االقتراع.لتقدیر مدى تلك الهیئة 

و�ما انه �شأن المخالفات والعیوب المدلى بها والتي سبقت یوم االنتخا�ات فإنها من صالحیة النیا�ات  

شيء في الطعن یدل على تقد�م شكاوى أو دعاوى الیها وانها اقترنت بنتائج إ�جابیة.  العامة والمحاكم الجزائیة وال

 على نتیجة االقتراع. �مكن معرفة مدى تأثیرهاو�قیت �التالي تلك المخالفات والعیوب مجرد أقوال عامة ال 

اللوائح "المعارضة"  یبینوا ما اذا �ان محافظ بیروت في قراره الثاني قد منع مندو�ي لم و�ما ان الطاعنین 

جمیع المندو�ین، وعلى �ل فإن المندو�ین الثابتین هم  طال منعأن المن دخول مختلف األقالم أم فقط الثابتین 

 ألقالم محددة ومعینة ولیس لجمیع األقالم.

و�ما انه لم یتبین ان تبدیل مواقع �عض مراكز االقتراع أثر على النتیجة أم ان االقتراع جرى �شكل  

 ولم تحدد في مراجعة الطعن األقالم التي جرى نقلها، دي االمر الذي تدل علیه أرقام المقترعین فعلیًا.عا

و�ما ان الطاعنین یدعون �أن الصندوق في قلم االقتراع �عد ان �متلئ �األوراق �ان ینقل الى الخارج،  

 و�شككون �إبدال أوراق االقتراع فیه �أوراق اقتراع أخرى،

تحقیق مع �بار المسؤولین، القیمین على العملیات االنتخابیة في وزارة الداخلیة والبلد�ات، و�ما ان ال 

 صول،نفوا حدوث ذلك، وأكدو أن الصنادیق الممتلئة �انت تحفظ في مراكز االقتراع لیصار الى فرزها وفق األ

سجلها مندو�و المرشحین و�ما ان محاضر األقالم لم تتضمن اإلشارة الى مخالفات من هذا النوع  

 الطاعنین،

و�ما ان مراجعة الطعن لم تحدد األقالم التي جرى إبدال الصنادیق فیها أو ابدال محتو�اتها، لیتمكن  

 المجلس الدستوري من اجراء التحقیقات الالزمة للوقوف على الحقیقة،

 لذلك یرد هذا االدعاء. 

ها هم وأقر�اؤهم فیوا أصفارًا في األقالم التي اقترعوا و�ما ان ما أدلى �ه �عض الطاعنین من أنهم نال 

في األقالم التي  وجود أصوات مقترعة لصالحهم له غیر صحیح بدلیل الفرز الذي قام �ه المجلس، وتبین

 .اقترعوا فیها
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"أمر تحدید حجم  و�ما ان الطاعنین ذاتهم أوردوا حرفیًا في الصفحة الخامسة عشرة من طعنهم ان: 

 التزو�ر مستحیًال �ونه قد شمل �افة األقالم دون استثناء"، وهذه االستحالة المدلى بها تدل على عدم صحتها.

أمام المجلس الدستوري   Arabia GISالمسؤولین في شر�ة �شهادة  لم یتوقف و�ما ان نظام الكمبیوتر 

العام، وان إخراج المندو�ین حصل �كامل هیئته، ألنه حاصل على نظام تشغیل مستقل عن التیار الكهر�ائي 

�سبب الضجة وعدم االنضباط لوقت محدد، وتم الفرز �حضورهم، وانه لم �جر وضع أوراق بیضاء لتشغیل 

وقد تبین من التدقیق في عدد من أقالم االقتراع، من المقارنة بین  (الكمبیوتر) ألنه لم یتعطل أصًال،السیستام

 الشطب، وعدد أوراق االقتراع في هذه الصنادیق، ان ال ز�ادة ألوراق بیضاء، عدد المقترعین الموقعین على لوائح

 و�ما ان التدقیق، المشار الیه أعاله، لم یبّین ان هناك �ثافة في الوراق البیضاء داخل هذه األقالم، 

 لذلك یرد هذا االدعاء أ�ضًا لعدم ثبوته. 

یلبسون ثیا�ًا مدنیة لم �قم علیه الدلیل ولم یتبین أصًال و�ما ان وصول مغلف �سیارة خاصة مع رجال  

 ،تأثیر ذلك ان حصل على النتیجة، علمًا �أن الفارق في أصوات المقترعین �ان �بیرًا بین الفائز�ن والطاعنین

  

 لهــــــــذه األســــــــــــباب

 

 و�عد المداولة، 

 �االجماع:�قرر المجلس الدستوري 

 :الشكلفي -أوالً 

 قبول الطعن شًال لوروده ضمن المهلة مستوفیًا جمیع شروطه القانونیة. 

 : في األساس-ثانیاً 

 رد الطعن. 
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 .نإبالغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعی-ثالثاً 

 نشر هذا القرار في الجر�دة الرسمیة.-را�عاً 

 ٢٠١٩/ ٢ /٢١صدر في  ًا قرار                                                              

 

 األعضـاء

 

 محمد �سام مرتضى       صالح مخیبر           سهیل عبد الصمد               توفیق سو�ره

 

 

 أنطوان خیر                  أنطوان مسرة               أحمد تقي الدین           زغلول عطیه

 

                                              

 الرئیس                                                        نائب الرئیس       

 عصـام سلیمان                                                 طارق ز�اده    
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  ٢٠١٩/ ١٠قرار رقم: 

 ٢/٢٠١٩/  ٢١تار�خ  : 

     ٩/2018رقم المراجعة: 

 

 ٢٠١٨الشمال الثانیة في دورة العام دائرة  مقعد سني في المرشح الخاسر عن طه عطفت ناجيالمستدعي: 
 النتخاب مجلس النواب.

سمیر الجسر، د�ما الجمالي، محمد المرشحون الفائزون �النیا�ة في الدائرة المذ�ورة أعاله:  المستدعى ضدهم:
عبد اللطیف �باره، سامي أحمد فتفت، عثمان محمد علم الدین، جان عبید، محمد نجیب میقاتي، نقوال نحاس 

 وعلي درو�ش.

�النتائج المعلنة من قبل وزارة الداخلیة في انتخا�ات دائرة الشمال الثانیة التي جرت في الطعن الموضوع: 
٦/٥/٢٠١٨.. 

 ،المجلس الدستوري إن 

برئاسة رئیسه عصام سلیمان، وحضور نائب الرئیس طارق  ٢/٢٠١٩/  ٢١الملتئم في مقره بتار�خ 
ز�اده واألعضاء: أحمد تقي الدین، أنطوان مسره، أنطوان خیر، زغلول عطیة، توفیق سو�ره، سهیل عبد الصمد، 

 صالح مخیبر �محمد �سام مرتضى،

ة وعلى تقر�ر العضو�ن المقرر�ن، وعلى تقر�ر هیئة اإلشراف على و�عد االطالع على ملف المراجع
 االنتخا�ات.

الى رئاسة المجلس  طعن ، �مراجعة٢٠١٨ حز�ران ٥م بتار�خ تقدّ طه ناجي قد و�ما ان المستدعي  
�طالن ، �طلب �موجبها قبول الطعن شكًال، وفي األساس اعالن ٩/٢٠١٨الدستوري سجلت في القلم تحت الرقم 

المرشحین المعلن فوزهم �النیا�ة: سمیر الجسر، د�ما الجمالي، محمد �باره، سامي فتفت،  انتخابصحة  عدمو 
 عثمان علم الدین، جان عبید، محمد نجیب میقاتي، نقوال نحاس وعلي درو�ش، و�عالن فوز المستدعي.

 و�دلي المستدعي �األسباب التي بنى علیها طعنه وتتلخص �اآلتي: 
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أخطاء �بیرة ومخالفات قانونیة �ثیرة في أعمال الفرز و�عالن النتائج أدت الى تغییر هام في وقعت  
هذه النتائج، فبدًال من ان تنال الئحة الكرامة الوطنیة ثالثة مقاعد و�كون مقّدم الطعن من بین الفائز�ن عنها، 

الئحة المستقبل للشمال خمسة مقاعد  أدت النتائج غیر الصحیحة المعلنة الى إعطائها مقعدین فقط بینما أعطت
في حین �ان �حق لها �أر�عة مقاعد فقط. أما الئحة العزم فقد نالت أر�عة مقاعد، وهذا الرقم قد ال یتأثر �إعادة 
الفرز مجددًا. و�التالي فان هذه األخطاء والمخالفات القانونیة قد أدت الى اعالن فوز السیدة د�ما محمد رشید 

حة المستقبل للشمال بدًال من المستدعي الد�تور طه عطفت ناجي من الئحة الكرامة الوطنیة، الجمالي من الئ
الذي �جب ان �علن فوزه لو �انت عملیة الفرز صحیحة وقانونیة ولو لم �كن قد اعترى العملیة االنتخابیة 

 مخالفات عدیدة في �افة مراحلها.

عملیة الفرز و�عالن النتائج تؤدي الى ا�طال نتیجة  ولما �انت هذه المخالفات القانونیة الجسیمة في 
، رو�یر غانم/هنري ١٩/٩٧وهذا ما استمر علیه اجتهاد المجلس الدستوري (القرار رقم األقالم التي حدثت فیها، 

 ، نزار یونس/ساید عقل و�طرس حرب).١٠/٢٠٠٠شدید) والقرار رقم 

ت القانونیة التي اعترتها، وهي قلم قرصیتا رقم و�قول المستدعي بوجوب ا�طال ثالثة أقالم للمخالفا 
 المیناء (طرابلس). ٣٣٠�اب التبانة (طرابلس) والقلم  ٥٦(الضنیة)، والقلم رقم  ٥٤٦

قد وصلت الى لجنة القید االبتدائیة  ٥٤٦و�تا�ع �أنه تبین للجنة القید االبتدائیة ان نتائج قلم قرصیتا  
 المخالفات التالیة:برئاسة القاضیة ما�ا عو�دات مشو�ة �

من قانون االنتخاب والتي  ٩٥من المادة  ٥عدم وجود لوائح الشطب الموقعة من الناخبین، وذلك خالفًا للفقرة -
 جاء فیها ما حرفیته:"یثبت اقتراع الناخب بتوقیعه على لوائح الشطب...".

 من قانون االنتخاب. ١٠٥المادة عدم وجود محضر �أعمال الفرز وذلك خالفًا ألحكام الفقرة األولى من -

 من قانون االنتخاب. ١٠٥عدم وجود ورقة فرز األصوات العائدة لهذا القلم، خالفًا ألحكام المادة -

أمام هذا الواقع رفضت لجنة القید االبتدائیة استالم هذا القلم، ولكن لجنة القید العلیا، و�حجة ان جهاز  
ائج هذا القلم، قامت �البحث عنه وعندما وجدته قامت �افرازه وضمت الكومبیوتر لم �عمل �سبب عدم وجود نت

 نتائجه الى نتائج سائر األقالم، رغم الحالة المذر�ة التي وجد فیها هذا القلم، والمخالفات الجسیمة التي اعترته.

 وعلیه،
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عمال تفرض على رئیس القلم تنظیم "محضر �األ ٤٤/٢٠١٧من القانون رقم  ١٠٥ولما �انت المادة  
على نسختین" موقع على جمیع صفحاته من أعضاء هیئة القلم. �ما تفرض "على رئیس القلم ان �ضع في 

االقتراع، ومحضر األعمال المذ�ور سا�قًا، ملف خاص لوائح الشطب التي وقع علیها الناخبون، وجمیع أوراق 
هذا الظرف �الشمع األحمر لیسلم وورقة فرز أصوات اللوائح والمرشحین"، �ما فرضت على رئیس القلم ختم 

 مع �امل محتو�اته الى رئیس لجنة القید.

من قانون االنتخاب أو  ٩٥من المادة  ٥ولما �انت هذه اإلجراءات سواء تلك التي نصت علیها الفقرة  
وقانونیة من هذا القانون هي إجراءات إلزامیة من شأنها ان تضمن صحة  ١٠٥تلك التي نصت علیها المادة 

 العملیة االنتخابیة أوًال ومن ثم صحة وقانونیة ونزاهة عملیة الفرز ثانیًا.

ولما �ان عدم االلتزام �ما نصت علیه هاتین المادتین �سهل عملیة التالعب �العملیتین و�ؤدي الى  
 تشو�ه إرادة الناخب و�حول دون إ�صال صوته وفقًا الرادته في ممارسة حقه �مصدر للسلطات.

موضوع الطعن و�طلب ا�طالها  ٥٤٦و�ورد في مراجعة الطعن النتیجة المعلنة رسمیا لقلم قرصیتا  
و�قول ان هذا �اٍف لتحصل الئحة الكرامة الوطنیة التي ینتمي الیها مقدم الطعن على ثالثة  وتصحیح النتیجة،

نتیجة وفق ما یدعى یؤدي مقاعد وفقًا لجدول تتضمنه مراجعة الطعن. و�خلص الى االستنتاج أن تصحیح ال
الى فوز الئحة المستقبل للشمال �أر�عة مقاعد بدل خمسة مقاعد، وفوز الئحة الكرامة الوطنیة بثالثة مقاعد 

 بدل مقعدین، و�التالي ا�طال نیا�ة د�ما الجمالي و�عالن فوز المستدعي طه ناجي.

المیناء (طرابلس)، فسببه، وفق  ٣٣٠�اب التبانة (طرابلس) والقلم  ٥٦اما وجوب ا�طال نتائج القلم  
�اب التبانة لم توقع المحضر، وقد سّجل مندو�و لوائح الكرامة الوطنیة،  ٥٦المستدعي، ان هیئة القلم رقم 

 والعزم، والمجتمع المدني، و�ذلك المرشح جهاد الصمد اعتراضهم على احتساب نتیجة هذا القلم.

 �عتبرها غیر قانونیة لهذا القلم، و�طلب إ�طالها.و�ورد الطاعن النتیجة التي  

المیناء فیدعي ان القاضي رئیس لجنة القید أعلن ان محضر هذا القلم  ٣٣٠الى القلم رقم أما �النسبة  
ال �حمل أي توقیع ال من رئیس القلم وال من الكاتب وال من هیئة القلم. وقد اعترض مندوب الئحة الكرامة 

 ه، ورغم ذلك فقد تم احتسا�ه ضمن النتائج.الوطنیة على احتسا�

و�عرض الطاعن نتیجة هذا القلم و�طلب إ�طالها، وذلك عمًال �قانون االنتخاب الذي ینص في المادة  
 منه على وجوب توقیع هیئة القلم على جمیع صفحات المحضر. ١٠٥
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ما، و�صل الى نتیجة ومن ثم �عید احتساب األصوات، �عد الغاء نتائج القلمین المطعون في صحته 
بینما الكسر العائد لالئحة الكرامة الوطنیة هو  ٠,٥٥٧٠مفادها ان الكسر العائد لالئحة المستقبل للشمال هو 

 فتكون هذه األخیرة هي الفائزة �المقعد.أي األكبر  ٠,٥٥٧٣

لطعن، یوجد إضافة الى ذلك، یدعي الطاعن �أن عددًا من أقالم االقتراع، �حدد أرقامها في مراجعة ا 
أخطاء في احتساب األصوات التي نالتها �ل الئحة، و�نبغي إعادة تصحیح األرقام النهائیة التي نالتها �ل من 
هذه اللوائح، �سبب وجود فروقات في �عض األقالم بین األرقام التي أعلنتها وزارة الداخلیة واألرقام الواردة في 

ومن  حتساب انطالقًا من تصحیح هذه األخطاء. االإعادة محاضر الفرز الموقعة حسب األصول، ما یوجب 
 ٨صوتًا لالئحة المستقبل للشمال، �ما تم حذف  ٤٩إعادة االحتساب یتبین، وفق الطاعن، أنه تمت إضافة 

ورقة  ٤٣وحذف صوتًا من الئحة العزم،  ٢٥أصوات من مجموع أصوات الئحة الكرامة الوطنیة، وحذف 
الئحة المستقبل  صوتًا من مجموع أصوات ٤٩بیضاء. و�قتضي �التالي من اجل تصحیح النتیجة حذف 

صوتًا لالئحة العزم،  ٢٥أصوات الى مجموع أصوات الئحة الكرامة الوطنیة، و�ضافة  ٨للشمال، واضافة 
 ورقة بیضاء و�عادة احتساب النتیجة. ٤٣واضافة 

صوتًا تفضیلیًا من مجموع األصوات التفضیلیة التي نالها في  ١٤كما یدعي الطاعن �أنه تم حذف  
قلم اقتراع، زاد فیها عدد  ٣٧بوجود أخطاء في في مراجعة الطعن أرقامها. و�دعي أ�ضًا  ثالثة أقالم یورد

صوتًا،  ١٢٩المقترعین وفقًا لنتائج وزارة الداخلیة على عدد المقترعین وفقًا للمحاضر، وقد بلغ مجموع الز�ادة 
ها عدد المقترعین وفقًا للنتیجة قلمًا نقص فی ٢٧كما یتبین من الجدول الموضوع في مراجعة الطعن، بینما هناك 

صوتًا عن عدد المقترعین وفقًا للمحاضر �ما یتبین من الجدول الذي تضمنته  ٦٩المعلنة من قبل وزارة الداخلیة 
 مراجعة الطعن.

نهائیة على ضوء تصحیح �افة األخطاء المرتكبة، و�خلص الطاعن الى القول بوجوب تصحیح النتیجة ال 
الئحة الكرامة الوطنیة بثالثة مقاعد، والعزم �أر�عة مقاعد، والئحة المستقبل للشمال �أر�عة مقاعد، و�عالن فوز 

و�التالي إعالن فوز الطاعن الد�تور طه عطفت ناجي في الئحة الكرامة الوطنیة عن دائرة طرابلس وحلوله 
 محل السیدة د�ما رشید الجمالي المرشحة عن الئحة المستقبل للشمال.

 و�طلب المستدعي: 

 ي الشكل:ف-أوالً 
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 قبول مراجعة الطعن شكًال. 

 في األساس:-ثانیاً 

 إ�طال النتیجة المعلنة من قبل وزارة الداخلیة.-١ 

 المیناء ٣٣٠�اب التبانة و ٥٦قرصیتا و ٥٤٦إلغاء نتائج األقالم -٢ 

 تصحیح �افة األخطاء التي حصلت في عملیة فرز األصوات.-٣ 

 ة الرسمیة لجهة عدد األصوات التي نالتها �ل من اللوائح المتنافسة، وتصحیح عدد تصحیح النتیج-٤ 

 المقاعد التي نالتها �ل الئحة.

 تصحیح مجموع عدد األصوات التي نالها المستدعي طه ناجي.-٥ 

 إعالن فوز الئحة المستقبل للشمال �أر�عة مقاعد فقط ولیس �خمسة، و�عالن فوز الئحة الكرامة -٦ 

نیة بثالثة مقاعد ولیس اثنان فقط، و�عالن فوز الطاعن طه ناجي من الئحة الكرامة الوطنیة الوط
 �المقعد الثالث التي فازت �ه الالئحة المذ�ورة �عد تصحیح النتائج.

 

 بنـــــــــــــــــاًء  علیــــــــــه

 :في الشكل-أوالً 

، وأعلنت نتائجها رسمیًا في ٦/٥/٢٠١٨الدوائر في �ما ان االنتخا�ات النیابیة جرت في مختلف  
٧/٥/٢٠١٨، 

و�ما أن المستدعي طه عطفت ناجي المرشح الخاسر عن مقعد سني في طرابلس في دائرة الشمال  
، أي ٥/٦/٢٠١٨، بتار�خ ٩/٢٠١٨الثانیة، تقّدم �مراجعة طعن، سجلت في قلم المجلس الدستوري تحت الرقم 

 ستوفیًة شروطها القانونیة، فهي مقبولة شكًال.ضمن المهلة القانونیة، م

 

 :في األساس-ثانیاً 
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 .�اب التبانة ٥٦في نتائج القلم رقم -١

�اب التبانة لم توقع على المحضر العائد له،  ٥٦�ما انه جاء في مراجعة الطعن ان هیئة القلم رقم  
 وقد سجل مندو�و اللوائح اعتراضهم على احتساب نتیجته، 

و�ما انه تبین من التدقیق في محضر هذا القلم انه موقع من رئیس القلم شادي عبده مرعي ومن الكاتب  
وان رئیسة لجنة القید القاضي استیفاني الراسي قد قبلت هذا المحضر ووقعته وردت  ز�نب سلیمان إبراهیم،

مستندة في ردها  موقعین على المحضر، اعتراض المندو�ین ومضمونه انه ال یوجد مندو�ین عن الناخبین
 منه، ٨٦من قانون االنتخاب معطوفة على المادة  ١٠٥االعتراض على أحكام المادة 

 أنه یترك األمر للمجلس الدستوري، قال رض المحضر على المستدعيو�ما انه لدى ع 

 �اب التبانة. ٥٦لذلك ال مبرر إل�طال نتیجة القلم  

 

 .المیناء ٣٣٠في نتائج القلم -٢

�ما ان المستدعي یدلي في مراجعة الطعن ان القاضي رئیس لجنة القید االبتدائیة أعلن ان محضر  
أي توقیع ال من رئیس القلم وال من الكاتب وال من هیئة القلم، وقد اعترض  المیناء ال �حمل ٣٣٠القلم رقم 

 مندوب الئحة الكرامة الوطنیة على احتسا�ه، ورغم ذلك تم احتسا�ه ضمن النتائج،

المیناء تبّین انه موقع من رئیس القلم میرنا الخوري  ٣٣٠و�ما انه لدى االطالع على محضر القلم  
ن �ماري لو�ز جورج ضو، ومن والء المعصراني ولیلى أبو النصر الیافي عضو  الیاس صعب، ومن الكاتب

 ن، ما یدحض ما أدلى �ه المستدعي، یمعاون

 و�ما ان رئیس لجنة القید القاضي شادي الحجل دّون قرارًا على المحضر صحح �موجبه عدد األصوات، 

 �أي تعلیق، ر�ن لم یدلِ و�ما ان المستدعي عند مواجهته بهذه الحقائق من العضو�ن المقر  

 المیناء. ٣٣٠لذلك یرد طلبه �ا�طال القلم  
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 .في وجوب تصحیح الفارق في عدد المقترعین الفعلي-٣

�ما ان المستدعي �طلب تصحیح الفارق بین عدد المقترعین الفعلي وفقًا لمحاضر أقالم االقتراع، والعدد  
 قلم اقتراع، و�عادة االحتساب، ٦٤المعلن عنه من قبل وزارة الداخلیة، وذلك في 

 لمحاضر هذه األقالم،  اً و�ما انه قّدم مع مراجعة الطعن صور  

و�ما انه تبین من التدقیق فیها ومقارنتها �الجدول الوارد لهذه األقالم في مراجعة الطعن، ان هناك  
 أخطاء وفروقات في األرقام،

الجدول مع نتائج األقالم نفسها في محاضر لجان و�ما انه تبین، من مقارنة األرقام الواردة في هذا  
 القید، ان ما ورد في هذا الجدول غیر صحیح،

 ها في الطعن.أوردلذلك ُیرد طلب المستدعي لجهة تصحیح النتیجة وفق األرقام التي  

 

 .(المدرسة الرسمیة) ٥غرفة رقم  ٥٤٦في إ�طال نتیجة قلم قرصیتا رقم -٤ 

 على ما یلي: ١٠٥نّص في المادة  ٤٤/٢٠١٧االنتخاب �ما ان قانون  

"على رئیس القلم أن �ضع في ملف خاص لوائح الشطب التي وّقع علیها الناخبون، وجمیع أوراق  
 وورقة فرز أصوات اللوائح والمرشحین"،االقتراع، ومحضر األعمال المذ�ور سا�قاً (محضر فرز أوراق االقتراع)، 

و�ما ان المادة نفسها نصت على انه "ُ�ختم هذا المغلف �الشمع األحمر و�نقله رئیس القلم ومساعده  
الى مر�ز لجنة القید �مواكبة أمنیة حیث �صار الى تسلیمه مع المستندات التي یتضمنها الى رئیس لجنة القید 

رئیس القلم والكاتب مسؤولین اذا وصل أو من ینتد�ه، فتتولى فتحه فیما �عد �حضور ممثلي المرشحین، وُ�عتبر 
 المغلف مفتوحًا أو غیر مطابق لإلعالن"،

ولكي تتمكن لجان  و�ما انه نظرًا ألهمیة هذه اإلجراءات في سالمة العملیات االنتخابیة وصحة نتائجها 
من قانون  ١٠٦نصت المادة  ومراقبتها، فقد اتالقید ومن �عدها المراجع الدستور�ة من معاینة صدقیة االنتخا�

االنتخاب على وجوب تسلیم رئیس القلم ومساعده المغلف، المختوم �الشمع األحمر والمتضمن �افة المستندات 
العائدة لقلم االقتراع، الى رئیس لجنة القید المختصة �موجب محضر یوضع لهذه الغا�ة، وجرى في قانون 

 لمغلف مفتوحًا او غیر مطابق لإلعالن.االنتخاب تحمیل رئیس القلم والكاتب المسؤولیة اذا وصل ا
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إضافة الى نتائج األصوات التي نالتها �ل من اللوائح،  �جب ان یتضمن و�ما ان محضر قلم االقتراع 
في القلم وفق الئحة الشطب، وأسماء  یندد الناخبین المسجلتفضیلیة لكل من المرشحین، عواألصوات ال

وتحدید وأوراق االقتراع البیضاء وتلك الملغاة، واعتراض المندو�ین علیها المقترعین وتواقیعهم أمام هذه األسماء، 
أثناء عملیات االقتراع في القلم، وهذه أمور لها أهمیتها لناحیة صحة االنتخاب  في حال حدوثهاالمخالفات 

 ونزاهته،

على ما یلي:" تقوم لجان القید بدراسة  ١٠٦من المادة  ٢و�ما ان قانون االنتخاب نص في الفقرة  
 المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات الالزمة �شأنها"،

مع �عضها البعض،  انما تتكامل جمیعها ،نص علیها قانون االنتخابو�ما ان األمور اإلجرائیة، التي  
عدم التقید بها، �فسح المجال واسعًا أمام التالعب بنتائج أن بهدف ضمان صحة العملیات االنتخابیة، و وذلك 

 االنتخاب، والعبث �إرادة الناخبین.

 ٥غرفة رقم  المدرسة الرسمیة ٥٤٦من التدقیق في قلم قرصیتا رقم  تبین للمجلس الدستوري و�ما أنه  
ان رئیسة لجنة القید الثانیة في الضنیة القاضي روى ، من وزارة الداخلیة أن طلبه�عد المطعون في صحته، 

حسن الشدید هي التي تسلمته ولیس القاضي ما�ا عو�دات، �ما ورد في مراجعة الطعن، وقد تأكد ذلك �عد ان 
 استمع الیهما العضوان المقرران،

�عد  ٥٤٦و�ما ان رئیسة لجنة القید االبتدائیة الثانیة في الضنیة سجلت على مغلف قلم قرصیتا رقم  
ان تسلمته المالحظة التالیة:" وصل هذا المغلف فارغًا في نها�ة عملیة الفرز الى لجنة القید االبتدائیة الثانیة، 

خل هذا المغلف موقعة من الرئیسة روى فتم الفرز �إشراف رئیسها وموافقة المندو�ین ووضعت المحاضر دا
 على هذه المالحظة المدونة على المغلف،هذه األخیرة حسن الشدید" وقد وقعت 

، سجلت على المغلف نفسه المالحظة التالیة: "إستلمت و�ما ان سمر ندور، الموظفة في إدارة السیر 
 قاضي الشدید،تضمنت تأكیدًا لمالحظة ال وقد المغلف دون محضر وتم إعادة فرزه"،

: "تم المالحظة التالیة و�ما ان موظفة األحوال الشخصیة انفال الدهبي دونت على محضر إعادة الفرز 
الفرز من قبل لجنة القید الثانیة في دائرة الضنیة �موافقة المندو�ین على محتو�ات المغلف ألن المحضر غیر 

 موجود والمغلف المخصص له فارغ".
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لجنة القید التي تولت إعادة فرز القلم المذ�ور أعاله، لم تذ�ر في المالحظة التي دونتها و�ما ان رئیسة  
الفرز �االستناد الى الئحة الشطب التي وقع  تعلى المغلف العائد له وال على محضر إعادة الفرز، انها أعاد

ان یدًا ما قد امتدت الى مما یوحى �أن هذه الالئحة لم تكن في المغلف عند استالمه، و  علیها المقترعون،
 محتو�ات المغلف وعبثت بها،

من قبل العضو�ن المقرر�ن �أن الئحة الشطب صرحت لدى استماعها و�ما ان رئیسة لجنة القید الثانیة  
 كانت موجودة في المغلف الذي دونت علیه انه وصل فارغًا،

الئحة  لىالمجلس الدستوري، ع لدى التدقیق فیه فيو�ما نه لم ُ�عثر في المغلف المذ�ور أعاله،  
والتي ذ�رت رئیسة لجنة القید أثناء  ،٥٤٦الشطب الموقع علیها من قبل المقترعین، والعائدة لقلم قرصیتا رقم 
 التحقیق معها �أنها �انت موجودة ما یثیر الشك في صحة أقوالها،

 �موجب محضر إعادة الفرز، �ما یلي: ٥٤٦جاءت نتیجة قلم قرصیتا نه و�ما أ 

 صوتاً  ١٧٨   الئحة المستقبل للشمال -
 صفر    الئحة قرار الشعب -
 صوتاً  ٣٣    الئحة القرار المستقل -
 أصوات ٤     الئحة العزم -
 صوتاً  ١٨    الئحة لبنان السیادة -
 صوتًا واحداً    الئحة المجتمع المدني -
 صوتاً  ٨٠   مة الوطنیةالئحة الكرا -
 صوتین    الئحة �لنا وطني -

و�ما انه تبین للمجلس الدستوري، �عد التدقیق في أوراق االقتراع الموجودة في المغلف العائد لقلم قرصیتا 
، �ما ورد الیه من وزارة الداخلیة، ان نتیجة إعادة فرزه من قبل لجنة القید الثانیة في الضنیة غیر مطا�قة ٥٤٦
 ٢٠٤فرزه في المجلس الدستوري، فقد تبین للمجلس الدستوري ان ما نالته الئحة المستقبل للشمال هو  لنتیجة

صوتًا، وما نالته الئحة العزم هو ثمانیة أصوات ولیس أر�عة، وما نالته الئحة الكرامة  ١٧٨أصوات ولیس 
 صوتًا، ٨٠صوتًا ولیس  ٥٢الوطنیة هو 
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الفرز في المجلس الدستوري مع نتیجة الفرز من قبل لجنة القید الثانیة في و�ما ان عدم تطابق نتیجة 
الضنیة، یؤ�د أن أوراق االقتراع الموجودة في المغلف العائد لهذا القلم قد تم العبث بها �ما تم العبث �مستنداته 

 التي لم �عثر علیها.

على الئحة  مقترعین الموقعین�جب ان تتساوى مع عدد العند فرزها أوراق االقتراع  عددو�ما ان 
 الشطب،

من قانون االنتخاب هي  ١٠٦من المادة  ٢الفقرة  هاحددت �ما و�ما ان صالحیات لجنة القید االبتدائیة
 نها،دراسة المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات الالزمة �شأ

تم  على أوراق اقتراعو�ما ان القلم موضوع الطعن تأكد �أنه وصل دون مستندات، وال �حتوي سوى 
وانه �ان ینبغي على لجنة القید استبعاد  ، ما �عني ان لجنة القید لیس لدیها مستندات لتدقق فیها،العبث بها

 نتیجة ذلك القلم واهمالها، ولیس إعادة فرز األوراق بدون المستندات المرفقة بها،

فقة او عدم موافقة المندو�ین والمرشحین و�ما ان صحة العملیات االنتخابیة ونتائجها ال عالقة لها �موا
 على إجراءات مخالفة لقانون االنتخاب، وال �جوز لهم الموافقة على عدم التقید بهذه اإلجراءات،

قلم الى لجنة القید االبتدائیة مختومًا �الشمع األحمر، اجراء اعتمد كل و�ما ان وصول المغلف العائد ل
نص قانون االنتخاب على ان �سلم رئیس القلم ومساعده المغلف المختوم لكي ال یتم العبث �محتو�اته، لذلك 

الى رئیس لجنة القید االبتدائیة �موجب محضر، وال یتولى رئیس لجنة  �الشمع األحمر والمنقول �مواكبة أمنیة
 القید او من ینتد�ه فتحه اال �حضور ممثلي المرشحین،

، و�نبغي �التالي ٥المدرسة الرسمیة غرفة رقم  ٥٤٦رقم  ولهذه األسباب جمیعها تلغى نتائج قلم قرصیتا
  من حصیلة األرقام المعول علیها وتصحیح نتیجة االقتراع تبعًا لذلك، نتیجتهاخراج 

  

 .تصحیح النتائج-٥  

، تصحح النتائج في دائرة ٥المدرسة الرسمیة غرفة رقم  ٥٤٦�ما انه تم ا�طال نتیجة قلم قرصیتا رقم  
 الثانیة وفق اآلتي:الشمال 
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 .النتائج الرسمیة-أ 

  ١٤٦٤١٩العدد المعول علیه مع األوراق البیضاء  

 ١١    عدد المقاعد 

  ١٣٣١٠,٨١٨٢= ١١÷  ١٤٦٤١٩الحاصل االنتخابي األولي  

  ١٢٥٣٢٩ اخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل االنتخابي العدد المعول علیه �عد 

  ١١٣٩٣,٥٤٥٥=  ١١÷  ١٢٥٣٢٩الحاصل االنتخابي النهائي  

 اللوائح التي حصلت على مقاعد نیابیة هي الئحة المستقبل للشمال والئحة العزم والئحة الكرامة الوطنیة 

 .٥٤٦ا�طال نتیجة قلم فرصیتا النتائج الجدیدة �عد -ب 

تحسم منها األصوات التي  ١٢٥٣٢٩المعلنة هو صوات المعول علیها في النتیجة الرسمیة عدد األ 
أصوات والئحة  ٨صوتًا والئحة العزم وهي  ١٧٨الئحة المستقبل للشمال وهي  ٥٤٦نالتها في قلم قرصیتا 
 صوتًا، فیصبح عدد األصوات المعول علیه التالي: ٨٠الكرامة الوطنیة وهي 

 ١٢٥٠٦٣=  ٢٦٦ – ١٢٥٣٢٩) = ٨٠+  ٨+  ١٧٨( – ١٢٥٣٢٩ 

 ل االنتخابي الجدیدالحاص

 ١١٣٦٩,٣٦٣٦=  ١١÷  ١٢٥٠٦٣  

هي األصوات المعلنة في  ٥٤٦األصوات التي نالتها الئحة المستقبل للشمال �عد إ�طال قلم قرصیتا رقم -
 النتیجة الرسمیة محسوم منها األصوات التي نالتها في القلم الملغى أي:

 ٥١٧٥٩=  ١٧٨ – ٥١٩٣٧ 

 ئحة المستقبل للشمال �عد التصحیحعدد المقاعد التي فازت بها ال 

 ٤,٥٥٢٤٩=  ١١٣٦٩,٣٦٣٦÷  ٥١٧٥٩  

 ٠,٥٥٢٤٩أي أر�عة مقاعد و�بقى �سر  
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هي األصوات المعلنة في النتیجة الرسمیة  ٥٤٦األصوات التي نالتها الئحة العزم �عد إ�طال قلم قرصیتا رقم -
 محسوم منها األصوات التي نالتها في القلم الملغى أي:

 ٤٢٠١١=  ٠٨- ٤٢٠١٩  

 عدد المقاعد التي فازت بها الئحة العزم �عد التصحیح 

 ٣,٦٩٥١=  ١١٣٦٩,٣٦٣٦÷  ٤٢٠١١  

 ٠,٦٩٥١أي ثالثة مقاعد و�بقى �سر  

هي األصوات المعلنة في النتیجة  ٥٤٦األصوات التي نالتها الئحة الكرامة الوطنیة �عد إ�طال قلم قرصیتا رقم -
 صوات التي نالتها في القلم الملغى أي:الرسمیة محسوم منها األ

 ٢٩٠٢١=  ٨٠ – ٢٩١٠١  

 عدد المقاعد التي فازت بها الئحة الكرامة الوطنیة �عد التصحیح 

 ٢,٥٥٢٥٦=  ١١٣٦٩,٣٦٣٦÷  ٢٩٠٢١  

  ٠,٥٥٢٥٦أي مقعدان و�بقى �سر  

�ما �انت في النتائج  تهالذلك تفوز �مقعد را�ع وتبقى نتیج ٠,٦٩٥١الئحة العزم نالت الكسر األكبر  
 المعلنة رسمیًا.

والكسر المتبقي لالئحة المستقبل للشمال  ٠,٥٥٢٥٦الفارق بین الكسر المتبقي لالئحة الكرامة الوطنیة  
 هو اآلتي: ٠,٥٥٢٤٩

 ٠,٠٠٠٠٧=  ٠,٥٥٢٤٩ – ٠,٥٥٢٥٦  

 من مئة ألف ٧أي  

 �مثا�ة صفر،أي �كاد �كون  epsilonو�ما ان هذا الفارق �كاد �كون معدومًا  
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و�ما انه تبین للمجلس الدستوري، من خالل التدقیق في �عض محاضر األقالم وفي محاضر لجان  
القید ومقارنة نتائج أقالم في محاضر لجان القید بنتائج األقالم نفسها في محاضر األقالم، وجود فوارق تتراوح 

 مختلف الدوائر المطعون �االنتخا�ات فیها، ما بین واحد وخمسة أصوات، وذلك في دائرة الشمال الثانیة وفي

في  لذلك ال �مكن ان �عول على هذا الفارق في الكسر لُیعلن بناًء علیه فوز مرشح عن المقعد المتبقي 
 ،الخامس في طرابلس سنيالمقعد الوهو  دائرة الشمال الثانیة

 

 لهــــــــذه األســــــــــــباب

 

 و�عد المداولة، 

 :األكثر�ةالمجلس الدستوري ��قرر 

 :في الشكل-أوالً 

 ،القانونیة اجمیع شروطه ةمستوفی ، ضمن المهلة الورودهالمراجعة قبول  

 : في األساس-ثانیاً 

 إ�طال انتخاب المرشحة د�ما رشید الجمالي المعلن فوزها في االنتخا�ات النیابیة التي جرت في -١ 

 في دائرة الشمال الثانیة. المقعد السني الخامس عن طرابلس، عن ٦/٥/٢٠١٨

إعالن المقعد السني الخامس في طرابلس شاغرًا، على أن تجرى االنتخا�ات لملئه خالل شهر�ن -٢
من قانون  ٤٣من المادة  ٤لفقرة ل اً من الدستور ووفق ٤١تار�خ إعالن هذا القرار عمًال �المادة من 

  .٤٤/٢٠١٧االنتخاب رقم 

 

 إبالغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعي.-ثالثاً 

 



14 
 

 نشر هذا القرار في الجر�دة الرسمیة.-را�عاً 

 ٢٠١٩/ ٢ /٢١قرارًا  صدر في                                                              

 

 األعضـاء

 

 محمد �سام مرتضى       صالح مخیبر           سهیل عبد الصمد               توفیق سو�ره

 

 

 أحمد تقي الدین    زغلول عطیه           أنطوان خیر                  أنطوان مسرة           

 

                                              

 الرئیس                                                        نائب الرئیس       

 عصـام سلیمان                                                 طارق ز�اده    
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  ٢٠١٩/ ٥قرار رقم: 

 ٢٠١٩/ ٢/ ٢١تار�خ  : 

    ١٠/٢٠١٨رقم المراجعة: 

 

 االنتخا�ات النیابیة في ، فيالمتندائرة  في ماروني المرشح الخاسر عن مقعد ،سر�یس سر�یسالمستدعي: 

 .٢٠١٨ دورة العام

 .المذ�ورةفي الدائرة  مارونيمقعد عن  المعلن فوزه الیاس حنكش المستدعى ضده:

نائب آخر معلن فوزه في دائرة المتن یرتأي المجلس الدستوري ا�طال نیا�ة المستدعى ضده واي الموضوع: 

 .ا�طالها و�عالن فوز المستدعي �النیا�ة أو إعادة االنتخاب

 ،إن المجلس الدستوري 

برئاسة رئیسه عصام سلیمان وحضور نائب الرئیس طارق  ٢/٢٠١٩/  ٢١الملتئم في مقره بتار�خ 

ز�اده واألعضاء: أحمد تقي الدین، أنطوان مسره، أنطوان خیر، زغلول عطیة، توفیق سو�ره، سهیل عبد الصمد، 

 صالح مخیبر �محمد �سام مرتضى،

االشراف على المقرر�ن، وعلى تقر�ر هیئة  العضو�ن و�عد االطالع على ملف المراجعة وعلى تقر�ر

 االنتخا�ات،

 بواسطة و�یله المحامي �مراجعة ٥/٦/٢٠١٨بتار�خ  تقدمقد ، سر�یس سر�یسالسید و�ما ان المستدعي 

ا�طال نیا�ة طلب �موجبها �، ١٠/٢٠١٨الى رئاسة المجلس الدستوري سجلت في القلم تحت الرقم  لؤي غندور،

 واي نائب معلن فوزه في دائرة المتن اذا ارتأى المجلس الدستوري ذلك، و�عالن فوز المستدعي. الیاس حنكش

 و�دلي المستدعي �األسباب التي بنى علیها طعنه وتتلخص �اآلتي:

 أوًال: في الوقائع:
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ورئیسها �عد ان تقّدم �طلب ترشیحه حسب األصول وانتسب الى الئحة لبنان القوي دأبت جر�دة الد�ار 

وتعمیم وترو�ج المقاالت الصحفیة التي تطعن �كفاءته ونزاهته و�یفیة  ةومالكها السید شارل أیوب على �تا�

وسائل  تحصیله لثروته ناسبًة الیه القیام �أعمال غیر قانونیة، وان السید شارل أیوب تا�ع شن حملته �ذلك عبر

االنتخا�ات، ثم عمد الى ترو�ج المقاالت الملفقة التي تعلن التواصل االلكترونیة حتى الساعات األخیرة لما قبل 

عزوف المستدعي عن الترشیح واالنسحاب من المعر�ة حتى توصل �ه األمر الن یوزع صحیفته مجانًا على 

 ناخبي منطقة المتن معلنًا تأییده الصر�ح لمرشحي حزب الكتائب.

حقه ان عددًا من ناخبي منطقة المتن قد �وأضاف الطاعن انه �ان من نتائج تلك الحملة الظالمة 

تأثروا بها وعزفوا عن انتخا�ه مما قّلل من حظوظه �الفوز وأّدى الى انخفاض عدد األصوات التفضیلیة لد�ه، 

وان السید أیوب لم یرتدع عن متا�عة حمالته تلك رغم الشكاوى العدیدة التي تقدم الطاعن بها لدى المراجع 

شراف على االنتخا�ات �سبب خرقه، هذا األخیر، لموجب الصمت االنتخابي، اال ان القضائیة ولدى هیئة اال

 شكاو�ه �قیت بدون نتیجة.

وأضاف الطاعن ان �اقي المرشحین المنافسین في الدائرة قد استفادوا �شكل واضح من هذه الحملة 

 ٤٣٣٧فضیلیًا مقابل صوتًا ت ٢٥٨٣الظالمة ضده �حیث تمكن المرشح الیاس حنكش من الفوز �ما مجموعه 

 صوتًا تفضیلیًا نالها المستدعي الطاعن.

وطلب الطاعن �النتیجة قبول الطعن المقدم منه في الشكل وفي األساس قبوله و�عالن عدم صحة 

انتخاب المطعون بنیابته المرشح الفائز عن المقعد الماروني في المتن السید الیاس رئیف حنكش او أي مرشح 

لمجلس او �قتضي القانون ا�طال نیابته و�التالي اعالن فوزه هو عن هذا المقعد واال إعادة فائز آخر یرتأ�ه ا

 من قانون االنتخاب. ٣٤االنتخا�ات واجراء انتخا�ات فرعیة وفقًا لآللیة المحددة في المادة 

سمیر وتبین ان المطعون بنیابته النائب الفائز السید الیاس حنكش قد تقّدم بواسطة و�یله المحامي 

 خلف بالئحة دفاع جاء فیها ما ملخصه:

 أوًال: طلب رد الطعن شكًال في حال تبین انه مقّدم خارج المهلة القانونیة،

من قانون المجلس  ٤٦وثانیًا: رد الطعن لعدم توفر الصفة لدى المستدعي مقدم الطعن الن المادة 

وّجه من مرشح خاسر ضد مرشح فائز الدستوري تنص على ان الطعن في صحة انتخاب نائب منتخب انما ی

 منافس له في دائرة االنتخابیة.
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قد نص على ان ینضوي المرشحون  ١٧/٦/٢٠١٧الصادر في  ٤٤وانه لما �ان قانون االنتخا�ات رقم 

اللوائح المنافسة، وان �قترع �اعطاء صوت تفضیلي ألحد أعضاء  ىضمن لوائح، وان للناخب ان �ختار أحد

 عدد المقاعد التي تنالها الالئحة �جري تحدیده �عدد الحواصل االنتخابیة التي نالتها.الالئحة فقط، وان 

وانه بنتیجة االنتخا�ات التي جرت فازت الالئحة التي انتمى الیها الطاعن �أر�عة مقاعد نیابیة فقط 

صوات كانت من نصیب األر�عة األوائل من المرشحین عن الئحته الذین حصلوا على أعلى نسبة من األ

حدهما من نصیبه. التفضیلیة فیها وان الالئحة التي انتسب الیها هو المطعون بنیابته، فازت �مقعدین �ان أ

وانه لما �انت المنافسة حسب القانون االنتخابي الجدید هي بین اللوائح ولیست بین االفراد، و�التالي فان قانون 

المجلس الدستوري وقانون نظامه الداخلي أصبحا متناقضین مع أحكام قانون االنتخا�ات الجدید التي إنشاء 

منه جمیع النصوص القانونیة المخالفة الحكامه ومنها تلك الواردة في قانون انشاء المجلس  ١٢٥ألغت المادة 

الطعن �قّدم من مرشح خاسر  والتي �انت تنص على ان ٢٤٣وقانون نظامه الداخلي رقم  ٢٥٠الدستوري رقم 

 ضد مرشح فائز حصرًا.

من نظام المجلس الداخلي لم  ٤٦ط المنافسة والطعن المنصوص عنها في المادة و�التالي فإن شرو 

 تعد ممكنة التحقیق.

 �قتضي تبعًا لذلك رد الطعن شكًال لعدم توفر صفة الفر�قین فیه.

 ثالثًا واستطرادًا،

أضاف المطعون بنیابته �صورة استطراد�ة ان الطعن مستوجب الرد ألنه لم یتضمن أ�ة مخالفة منسو�ة 

بهذا الخصوص، وانه ال عالقة له �الخالف الواقع بین الطاعن و�ین السید شارل الیه أّدت الى خسارة الطاعن 

أیوب ال بل انه تفصل بینهما  أیوب و�ذلك ال عالقة لحزب الكتائب الذي ینتمي الیه النائب �السید شارل

 خالفات عقائد�ة قد�مة معروفة من الجمیع.

را�عًا: ان المستدعي ضده ال سلطة له على وسائل االعالم وال على جر�دة الد�ار ولیس مسؤوًال عما 

 اذا �انت تلك الصحفیة قد خرقت موجب الصمت االنتخابي أم ال .
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شمل �قراره افراداً آخر�ن غیر مطعون بنیابتهم الن المراجعة خامسًا: انه ال �جوز للمجلس الدستوري ان �

أمام المجلس الدستوري هي مراجعة شخصیة �ما وان حصة الئحة المتن القوي قد اكتملت �المقاعد األر�عة 

 التي حصدت علیها وفقًا للحاصل االنتخابي الذي حققته وال مكان لمرشح آخر فائز على تلك الالئحة.

نیابته رد الطعن شكًال لألسباب التي أوردها ورده أساسًا لعدم صحته وعدم جدیته وطلب المطعون ب

 وعدم قانونیته.

 بنـــــــــــــــاًء  علیـــــــــه

 في الشـــــــكل:-أوالً 

�ما ان مراجعة الطعن قدمت ضمن المهلة القانونیة ومستوفیة جمیع شروطها القانونیة فهي مقبولة  

 شكًال.

 :في الصالحیة-ثانیاً 

�ما ان المطعون بنیابته النائب الفائز السید الیاس رئیف حنكش یدلي في سیاق رّده على الطعن المقّدم  

ضده �أن النصوص القانونیة التي �انت تخول المجلس الدستوري النظر �الطعون االنتخابیة المقدمة لد�ه وفي 

كثري، والتي �انت تنص على ان الطعن �قدم من مرشح خاسر صحة االنتخا�ات القائمة على أساس النظام األ

 ١٧/٦/٢٠١٧ضد مرشح فائز وعن مقعد نیابي محدد قد الغیت �موجب قانون االنتخا�ات الجدید الصادر بتار�خ 

 القائم على النظام النسبي للوائح.

الشاغر تار�خ  ٢٥٠رقم  من القانون  ٢٤و�ما ان هذا الدفع ال �ستقیم قانونًا ألنه �مقتضى أحكام المواد  

صالحیة المجلس للفصل في صحة االنتخا�ات النیابیة �مجملها و�ت الطعون والنزاعات الناشئة عنها �موجب 

طعن �قّدم في صحة نیا�ة نائب منتخب من قبل مرشح منافس خاسر في دائرته االنتخابیة تبقى قائمة �معزل 

�مكن عتمدها القانون االنتخابي، سواء أكان الترشح لالنتخا�ات عن طبیعة األصول واإلجراءات االنتخابیة التي �

 ان یتم على أساس فردي أو على أساس اللوائح.

هذا مع اإلشارة الى ان تقد�م الطعون على أساس القانون األكثري ما زال محتمل الحدوث وذلك في  

االنتخا�ات الجدید على ان االنتخا�ات الفرعیة لملء من قانون  ٤٣حالة االنتخا�ات الفرعیة حیث نصت المادة 

 المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الصغرى تجرى وفقًا للنظام االكثري على دورة واحدة...
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و�ما ان هذه الصالحیة تبقى قائمة �ذلك، وال ترتبط �النتائج التي قد تنتهي الیها الطعون المقدمة في  

التي �مكن ان تتناول �مفاعیلها، وعند تبدل الحواصل االنتخابیة، النتائج المعلنة و ظل القانون االنتخابي الجدید 

�حیث �مكن ان تطال مرشحین آخر�ن غیر مطعون بنیابتهم، فال �صح �التالي القول �ان االحكام التي أعطت 

 المجلس الدستوري صالحیة البت �الطعون االنتخابیة قد الغیت �مقتضى القانون الجدید.

و�ما ان الطعن الحالي مقّدم من مرشح خاسر ضد مرشح فائز وضمن المهلة القانونیة لتقد�مه فانه  

یبقى للطاعن وفق قانون االنتخا�ات الجدید الصفة والمصلحة في تقد�مه أمام المجلس الدستوري وتكون أقوال 

 المطعون ضده مستوجبة الرد لهذه الناحیة.

 في األســـاس: -ثالثاً 

لطعن المقّدم من الطاعن السید سر�یس سر�یس قد انصّب في مجمله على االحتجاج والشكوى �ما ان ا 

من الحملة الدعائیة التي شّنها ضده صاحب جر�دة الد�ار األستاذ شارل أیوب والتي أّدت حسب قوله الى 

ن شأنها عزوف �عض الناخبین عن التصو�ت له والى خسارته العدید من األصوات التفضیلیة التي �ان م

 تأمین فوزه في االنتخا�ات.

و�ما ان الطاعن المستدعي قد صّرح لدى االستماع الى أقواله انه ال ینسب الى العملیة االنتخابیة التي  

 جرت في منطقته أ�ة أخطاء ان من حیث إجراءات التصو�ت او الفرز او احتساب األصوات.

رغم حصوله على مجموع من األصوات و�ما انه ینبغي اإلشارة الى ان خسارة الطاعن لالنتخا�ات  

التفضیلیة �فوق المجموع الذي حازه المرشح الفائز، لم �كن مرده �ما هو واضح الى ا�ة مخالفات شابت العملیة 

مرشحون صل انتخابیة شغلها الاالنتخابیة وانما �ان سببها حصول الالئحة التي ینتمي الیها على أر�عة حوا

األر�عة األوائل في الئحته بینما الالئحة التي انتمى الیها النائب الفائز المطعون بنیابته قد حصلت على مقعدین 

 كان أحدهما من نصیبه.

و�ما ان شكوى المستدعي الطاعن ال تنصب على صحة العملیة االنتخابیة التي ال ینسب الیها أي  

مما ینسبه الى السید شارل أیوب وصحیفته انما �عود النظر فیه الى هیئات قضائیة أخرى، فان التظلم  خطأ

هذا مع اإلشارة الى انه لیس �اإلمكان تحدید مدى تأثیر تلك الحمالت على توجهات الناخبین في المنطقة التي 

 ینتمي الیها الطاعن والمطعون بنیابته.
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 لهــــــــذه األســــــــــــباب

 المداولة، و�عد 

 �قرر المجلس الدستوري �االجماع:

 :في الشكل-أوالً 

 قبول الطعن لوروده ضمن المهلة مستوفیًا �افة الشروط القانونیة. 

 :في الصالحیة-ثانیاً 

  تأكید صالحیة المجلس الدستوري للنظر في الطعن. 

 :في األساس-ثالثاً  

 لمقعد الماروني في دائرة المتن.رد الطعن المقدم من سر�یس سر�یس المرشح الخاسر عن ا 

 إبالغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعي. -را�عاً 

 نشر هذا القرار في الجر�دة الرسمیة. -خامساً 

 ٢٠١٩/ ٢/  ٢١قرارًا صدر في                                                                      

 األعضـاء

 محمد �سام مرتضى       صالح مخیبر           سهیل عبد الصمد               توفیق سو�ره

 

 زغلول عطیه           أنطوان خیر                  أنطوان مسرة               أحمد تقي الدین

                                              

 الرئیس                                                        نائب الرئیس       

  عصـام سلیمان                                                 طارق ز�اده    
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  ٢٠١٩/ ٩قرار رقم: 

 ٢٠١٩/ ٢/  ٢١تار�خ  : 

     ١١/2018رقم المراجعة: 

 

في دائرة بیروت الثانیة في االنتخا�ات  عن المقعد الدرزي  ةالمرشح ز�نة �مال منذر المحامیة :یةالمستدع
 .٦/٥/٢٠١٨النیابیة العامة التي جرت في 

نهاد المشنوق، المرشح  النائباألستاذ فیصل الصا�غ، النائب المنتخب عن المقعد الدرزي، و  :االمستدعى ضدهم
 ٢٠١٨بیة للعام والمنتخب عن المقعد السني في دائرة بیروت الثانیة، والمعلن فوزهما �االنتخا�ات النیا

 .االطعن في صحة نیا�ة المستدعى ضدهمالموضوع: 

 ،إن المجلس الدستوري 

برئاسة رئیسه عصام سلیمان وحضور نائب الرئیس طارق  ٢٠١٩/ ٢/  ٢١الملتئم في مقره بتار�خ 
ز�اده واألعضاء: أحمد تقي الدین، أنطوان مسره، أنطوان خیر، زغلول عطیة، توفیق سو�ره، سهیل عبد الصمد، 

 صالح مخیبر �محمد �سام مرتضى،

شراف على ، وعلى تقر�ر هیئة االلمراجعة وتقر�ر العضو�ن المقرر�نو�عد االطالع على ملف ا
 االنتخا�ات،

 المحامیة ز�نة �مال منذر المرشحة عن المقعد الدرزي في دائرة بیروت الثانیة ةو�ما ان المستدعی
، ٦/٢٠١٨�مراجعة الى رئاسة المجلس الدستوري سجلت في القلم تحت الرقم  ٢٠١٨ /٥/٦بتار�خ  تتقدم

بوجه المستدعى ضدهما النائب فیصل الصا�غ الفائز عن المقعد الدرزي، والنائب نهاد المشنوق المنتخب عن 
المقعد السني في ذات الدائرة والمطلوب إبالغهما رئیس مجلس النواب ووزارة الداخلیة والبلد�ات، والذي تطلب 

للكشف على الحاسوب والتحقق من األعطال  �موجبه قبول الطعن شكالً وفي األساس تعیین لجنة خبراء أو خبیر
صوات القید وتصو�ب احتساب األة المعلنة من لجنتمهیدًا إلدخال معلومات أو أرقام ومقارنتها مع النتائج، 

تمهیدًا لتصحیح الحواصل، وتبعًا لذلك إعالن �طالن نیا�ة السید الصا�غ و�عالن فوزها و�ال إ�طال العملیة 
مقعد الدرزي و�عادة االنتخاب �سبب التالعب والغش والتزو�ر، و�ال إعالن �طالن االنتخاب االنتخابیة أقله عن ال
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لذات األسباب، واستطرادًا، إعالن  في دائرة بیروت الثانیة عن المقعدین الدرزي والسني و�عادة إجراء االنتخاب
المقعد الدرزي �سبب المخالفات  نع�طالن نیا�ة السید الصا�غ و�عالن فوزها، و�ال إ�طال العملیة االنتخابیة 

ما ما والتي أثرت تأثیرًا جسیمًا مباشرًا على النتائج لجهة الحواصل هالعدیدة والجسیمة في داخل األقالم وخارج
 استتبع خسارتها دون وجه حق.

 �ما ان الطاعنة تدلي تأییدًا لطعنها:

 : أوالً 

 ضرورة تصو�ب احتساب األصوات التي نالها المرشح المشنوق �شكل وهمي من مصادر غیر معروفة 

وألن المخالفات المرتكبة هي جسیمة مما �ستدعي التدقیق في المحضر والوثائق واللوائح وفرز األصوات 
م، سبب إشكال في نظام الحاسوب اآللي مما �ستدعي التحقیق في صحة األعطال في ذلك النظا�

 صوات في الحاصل االنتخابي بین الئحتها والئحة المستدعى ضدهما لیس �بیرًا.وخاصة وان فرق األ

 : ثانیاً 

 من قانون  /١٠٥و ٩٥حصول مخالفات جسیمة داخل وخارج مراكز االقتراع ومنها مخالفة المواد /-أ

 االنتخاب المتعلقة �ختم المغلف �الشمع األحمر ونقله الى مر�ز لجنة القید من قبل رئیس القلم ومساعده 

 �مواكبة أمنیة، عدا عن ان �ثیر�ن من الناخبین لم �ختلوا �أنفسهم في المعزل، وجرى نقل صندوق 

 لفات إقتراع في سیارة خصوصیة، ووصول صنادیق دون محاضر، وحصول فوضى عارمة في مغ

 ومقال الصحافي �مال  LADEومنها تقر�ر جمعیة  إقتراع المغتر�ین، وانها تؤ�د ذلك �المستندات المبرزة

الفغالي في جر�دة األخبار عن الفرق بین عدد الناخبین المسجلین في لوائح الشطب وعدد المقترعین 
 مما یؤ�د حصول تالعب وتزو�ر.

اق الوعود وتقد�م الخدمات للناخبین والترو�ج دإغإستغالل السلطة وصرف النفوذ من خالل -ب
 االنتخابي، وقیام سماحة المفتي بدعوة رجال الدین الى حث الناس على انتخاب الئحة المستقبل.

 إثارة النعرات الطائفیة والمذهبیة.-ج
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مخزومي التشهیر والتخو�ن والذم برئیس الئحة "لبنان حرزان" بهدف جذب مناصر�ه ومنها ان السید -د
 تاجر سالح.

مخالفة قانون االنتخاب لجهة االعالم السیاسي �حیث أصبح إعالنًا �ما هو تلفز�ون المستقبل مع -ه
 الالئحة المسماة "المستقبل لبیروت"، وحرمان السید المخزومي من حقه في الرد.

والدوائر والمؤسسات  من قانون االنتخاب، التي ال تجیز إستخدام المرافق العامة /٧٧مخالفة المادة /-و
العامة والجامعات والمدارس الرسمیة والخاصة ودور العبادة ألجل إقامة المهرجانات االنتخابیة، �ما 

 ١٢/٤/٢٠١٨الذي أشار في  وفي الملعب البلدي وفي موقع وزارة الداخلیة AULحصل في جامعة 
ا �طیح بتكافؤ الفرص وأدى الى عشرة أخبار من أصل عشر�ن تغطي أنشطة الوز�ر بوصفه مرشحًا مم

الى المساهمة �شكل مباشر في رفع الحاصل االنتخابي �الالئحة التي ینتمي الیها والتي استفاد منها 
 المطعون ضده السید الصا�غ �أثر فعال مما جعله المستفید األوحد من تلك التجاوزات والمخالفات.

 ٩/٧/٢٠١٨و�یله المحامي نشأت الحسنیة رّد في و�ما ان المطعون ضده السید فیصل الصا�غ بواسطة 
فر الشروط الشكلیة، وفي األساس اعلى الطعن طالبًا رده شكًال لعدم صفة المستدعیة و�ال رده شكًال إذا لم تتو 

 أثرت على النتیجة. رده لعدم الصحة ولعدم القانونیة ولعدم الثبوت بوجود أي مخالفة جوهر�ة

و�ما ان المطعون ضده یدلي تأییدًا لمطالبه في الشكل �أن الطاعنة لم تبلغ مرحلة الحاصل االنتخابي 
 �مرشحة إال أنها تفتقد الصفة. و�قیت خارج المنافسة الفعلیة، و�نها وان �انت لها مصلحة

دلي أساسًا �أن لجنة القید العلیا هي المعول علیها في النتیجة التي تعلن وهي النتیجة الرسمیة یو�ما انه 
دون سواها، وانه ال وقائع صحیحة حول انتفاء حیاد وز�ر الداخلیة وال �عول على اآلراء الصحفیة أو اآلراء 

ینة او بدء بینة ألن عبء االثبات التي �سوقها أصحاب العالقة الخاسرون، وعلى �ل فإن على الطاعنة تقد�م ب
مبدئیًا علیها، �ما انها ومندو�یها لم �قدموا أي اعتراض و�ذلك مندو�ي الئحتها، �ما وانه لم یتم تحدید صنادیق 

�ما وأنه �جوز لذوي الحاجات الخاصة االستعانة بناخبین  االقتراع التي نقلت الى مر�ز الفرز دون مواكبة أمنیة،
راعهم قانونیًا لعدم وجود عیب مفسد، وانه لم یثبت إستغالل السلطة و�ثارة النعرات الطائفیة آخر�ن و�بقى إقت

والتشهیر والقدح والذم برئیس الالئحة التي تنتسب الیها الطاعنة، ولم �قم الدلیل على ذلك، �ما و�ان �إمكان 
 الطاعنة التقدم الى هیئة االشراف والى المراجع القضائیة �شكواها.
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ان المطعون ضده النائب نهاد المشنوق بو�الة االستاذین ولید النقیب وحسن حلواني، رّد في  و�ما
على الطعن طالبًا رده شكًال النتفاء صفة الطاعنة ألنه �موجب قانون االنتخاب فان الالئحة  ١٨/٧/٢٠١٨

 یتمتع �الصفة للطعن وحدها تتمتع �الصفة للطعن بدًال من المرشح الخاسر، والن أي مرشح عضو في الئحة ال
�ان ال �ستوفي �إرادته المنفردة والسیما ان الطعن قد یلحق الضرر �مصلحة الالئحة، واستطرادًا، رده شكًال إذا 

الشروط القانونیة، واستطرادًا، في األساس رده ألن الطلبات المتعلقة �التحقیق لم تراع القواعد المختصة �االثبات 
نها لم تقدم األدلة التي تثبت حصول المخالفات، وان ادعاء استغالل السلطة �قي وألأمام المجلس الدستوري، 

مر �النسبة للزعم حول و�ذلك األمفتقرًا لإلثبات وللصلة السببیة بین الضغوط المزعومة وفوز المطعون ضده، 
فتقر الى االثبات والى عدم االعتراض تالضغوط األمنیة، �ما وان المخالفات المدعى ارتكابها داخل األقالم 

وتدو�نه في المحاضر، و�ذلك ما یتعلق بنقل الصنادیق فانه �قي مفتقرًا ألي إثبات أو أساس واقعي أو قانوني 
العتراضات اذا قّدمت، وانه لم �قم الدلیل على غموض حاصل في فارق والسیما ان لجان القید هي التي تبت �ا

األصوات بین المسجلین على لوائح الشطب والناخبین، وان سبب الطعن المتعلق �التزو�ر الحاصل في عملیة 
في االقتراع مستوجب الرد الفتقاره الى الحد األدنى من الجد�ة أو ألي إثبات أو أساس واقعي او قانوني، وانه 

 كل حال فان المخالفات المدعاة لم تكن خطیرة ومتكررة ومنظمة،

 و�ما ان المقرر�ن استجو�ا الطاعنة أصوالً 

م المحضران بذلك و�ما ان المجلس الدستوري استمع مرتین الى المشرفین على عمل الحاسوب وُض 
 الى الملف

 تقر�ر لجنة االشراف على االنتخا�ات  ه تم االطالع علىو�ما ان

 ـــــــــــــــاًء علیـــــــــهبن

 :في الشكل

وال عالقة للحاصل االنتخابي بذلك، مع فر للطاعنة الصفة بتقد�م استدعاء الطعن ا�ما انه تتو -١
العلم ان الالئحة التي تنتمي الیها (لبنان حرزان) نالت الحاصل االنتخابي وفاز منها النائب فؤاد 

 مخزومي،
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ألن قانون و�ما انه ال �شترط ان �قدم الطعن من الالئحة �أسرها، �عد صدور القانون الجدید، -٢ 
انشاء المجلس الدستوري أعطى المرشح الخاسر حق تقد�م طعن �صحة االنتخا�ات وال �جوز تقیید هذا 

 الحق،

ومصلحتها وسائر الشروط القانونیة فر صفة الطاعنة او�ما انه �قتضي �التالي قبول الطعن شكًال لتو  
 المطلو�ة.

 :في األساس

األساسیة التي استقّر علیها اجتهاد المجلس الدستوري وجوب االثبات او اقتران �ما انه من المبادئ  
العمومیة الطعن �البینة او بدء البینة، وعبء االثبات مبدئیًا على عاتق الطاعن، وال �أخذ هذا المجلس �األمور 

المجلس الدستوري مراجعة الطعن �أخذ  او �األقاو�ل غیر الدقیقة او المبهمة او االستناد الى أقوال االعالم، وال
ل تقدمه مثعلى محمل الجد اذا لم یتخذ الطاعن اإلجراءات القانونیة المسبقة أمام المراجع المختصة، من 

المخالفات واالفعال المشكو منها والنتیجة  نالقة السببیة بیفر العابتحفظات او شكاوى او اعتراضات، و�نبغي تو 
، �ما على نتیجة االنتخا�ات ها تأثیرٌ للمخالفات المشكو من ان �كون التي نالها المطعون ضده، وعلى ضرورة 

، وال یر�ن إل�طال النتیجةوان االجتهاد إستقر على ان یؤخذ �فارق األصوات بین الطاعن والمطعون بنیابته 
اذا �انت تؤدي الى التأثیر على إرادة إال جلس الى المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل وسائل االعالم الم

 .ملحوظالناخب �شكل 

یرسل الجدول  ٦/٧/٢٠١٧تار�خ  /٤٤من قانون االنتخاب األخیر رقم / /١٠٧و�ما انه �موجب المادة / 
العلیا فورًا الى وزارة الداخلیة التي تتولى إعالن النتائج النهائیة العام للنتائج والمحضر من قبل لجنة القید 

 الرسمیة وأسماء المرشحین الفائز�ن.

و�ما انه في ضوء �ل ما سبق فان ما أدلت �ه الطاعنة لجهة النتیجة التي أعلنت وانها جاءت غیر  
ز�ر الداخلیة خاصة وانه لم ترد مطا�قة للمبادئ وللنص القانوني، ولم �قم الدلیل الثابت على عدم حیاد و 

 اعتراضات من قبل الطاعنة او مندو�یها على محاضر النتائج، 

ان المطعون ضدهما اثارا النعرات الطائفیة في تقر�ر هیئة االشراف على االنتخا�ات و�ما انه لم یثبت  
ع العلم ان هذا األخیر فاز م قاما بتوجیه قنوات إعالمیة ضده،او انهما شهرا برئیس الئحة الطاعنة او انهما 

 في االنتخا�ات �عدد �بیر من األصوات،



6 
 

 ،و�ما انه لم �ُقم الدلیل الوافي والكافي على استغالل السلطة من قبل المطعون ضدهما 

و�ما انه �النسبة لنقل المغلفات او �عضها �مواكبة خاصة لم تحدد أرقامها وال أقالمها، والمخالفات  
لجهة خرق حرمة المعزل او الفرق بین عدد أصوات الناخبین وأصوات المقترعین، ال  الحاصلة ضمن األقالم

 �عول علیها �األقوال العمومیة المجردة عن االثبات وال �مقاالت صحفیة، 

و�ما انه �النسبة الستغالل المرافق العامة و�قامة المهرجانات االنتخابیة، ولموقف سماحة المفتي ودعوته  
الئحة المستقبل، فانه لم یثبت قیام صلة سببیة بینها و�ین نتیجة االنتخاب ور�ما أدت عند قسم من لتأیید 

الناخبین الى موقف مغایر، ولیس من المؤ�د ان هناك جمهورًا من غیر مؤ�دي الئحة المستقبل تأثر أو غّیر 
ة الثانیة في بیروت بداللة نجاح �سبب حمالت تلفز�ون المستقبل التي ال �ستمع الیها �ل ناخبي الدائر  رأ�ه

، و�قي هذا األمر الالئحة التي انضوت تحتها المستدعیةمرشحین من ثالث لوائح بینهم السید مخزومي رئیس 
 مجردًا عن االثبات، 

في محاضر أقالم االقتراع ألعدادهم في محاضر و�ما ان المعول علیه هو مطا�قة أعداد المقترعین  
 .لجان القید،

في نه لم یثبت توقف عمل الحاسوب الذي �ان �شغل �طر�قة مستقلة، وأفاد المشرفان على عمله و�ما ا 
 ان الحاسوب لم یتوقف عن العمل، ،مرتینالمجلس الدستوري  الیهمان استمع االلذو  Arabia GISشر�ة 

وأعدادهم في محاضر الفرز  الواردو�ما ان العبرة هي للتطابق الحاصل بین أعداد أصوات المقترعین  
 ،في محاضر لجان القید اإلبتدائیة ولجنة القید العلیا التي تحدد نتائج االنتخا�ات نهائیًا قبل إعالنها

أو  الم �سّجل مندو�وهو�ما ان الطاعنة لم تحدد أي مظار�ف وصلت مفتوحة و�دون مرافقة أمنیة، و  
لكي یتمكن المجلس الدستوري من اجراء التحقیقات والتدقیق في  مندو�و الئحتها أي اعتراض بهذا الشأن
 المستندات التي احتوتها هذه المظار�ف،

 

 لهــــــــذه األســــــــــــباب

 

 و�عد المداولة، 
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 �قرر المجلس الدستوري �االجماع:

 :في الشكل-أوالً 

 قبول الطعن لوروده ضمن المهلة مستوفیًا �افة الشروط القانونیة. 

 :في األساس-ثانیاً 

 رد الطعن المقّدم من المستدعیة. 

 .ةإبالغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعی -اً ثالث

 نشر هذا القرار في الجر�دة الرسمیة. -اً را�ع

 ٢٠١٩/ ٢/  ٢١قرارًا صدر في                                                                       

 

 

 األعضـاء

 محمد �سام مرتضى       صالح مخیبر           سهیل عبد الصمد               توفیق سو�ره

 

 أنطوان خیر                  أنطوان مسرة               أحمد تقي الدین           زغلول عطیه

                                              

 الرئیس                                                        نائب الرئیس       

  عصـام سلیمان                                                 طارق ز�اده    

 

 



1 
 

  ٢٠١٩/ ١٤قرار رقم: 
 ٢٠١٩/ ٢ /٢١تار�خ  : 

  ١٢/٢٠١٨رقم المراجعة: 
    

 :المستدعون 
 . �حیى محمد شمص: المرشح عن المقعد الشیعي في دائرة البقاع الثالثة.١ 
 عد الروم الكاثولیك في دائرة البقاع الثالثة.ق. سلیم میشال �الس: المرشح عن الم٢ 
 المرشح عن المقعد الشیعي في دائرة البقاع الثالثة.�اغي:  . غالب عباس٣ 
 عد الشیعي في دائرة البقاع الثالثة.ق. رفعت نا�ف المصري: المرشح عن الم٤ 
 عد السني في دائرة البقاع الثالثة.ق. حسین محمد صلح: المرشح عن الم٥ 
 

 :المستدعى ضدهم
 ي في دائرة البقاع الثالثة.. جمیل محمد أمین أمین السید: الفائز عن المقعد الشیع١ 
 الشیعي في دائرة البقاع الثالثة. عدق. إیهاب مروه حماده: الفائز عن الم٢ 
 . غازي محمد زعیتر الفائز عن المقعد الشیعي في دائرة البقاع الثالثة.٣ 
 الشیعي في دائرة البقاع الثالثة. المقعدالمقداد: الفائز عن  �شیر. علي محمد سلمان ٤ 
 . إبراهیم علي الموسوي: الفائز عن المقعد الشیعي في دائرة البقاع الثالثة.٥ 
 . حسین علي الحاج حسن: الفائز عن المقعد الشیعي في دائرة البقاع الثالثة.٦ 
 . أنطوان البدوي حبشي: الفائز على المقعد الماروني في دائرة البقاع الثالثة.٧ 
 د السني في دائرة البقاع الثالثة.ع. الولید محمد سكر�ة: الفائز عن المق٨ 
 د السني في دائرة البقاع الثالثة.ع. �كر محمود الحجیري: الفائز عن المق٩ 
 د الروم الكاثولیك في دائرة البقاع الثالثة.ع. البیر سامي منصور: الفائز عن مق١٠ 
 
، وطلب اعالن �طالن نیابتهم، تدعى ضدهمالمس: الطعن في صحة انتخاب موضوعال 

 و�عادة االنتخاب مجدًدا للمقاعد التي أُعلن فوزهم عنها. 
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 ،إن المجلس الدستوري  
برئاسة رئیسه عصام سلیمان وحضور نائب الرئیس  ٢١/٢/٢٠١٩ الملتئم في مقّره بتار�خ 

السید طارق ز�اده واألعضاء: أحمد تقي الدین، أنطوان مسره، أنطوان خیر، زغلول عطیة، توفیق 
 سو�ره، سهیل عبد الصمد، صالح مخیبر �محمد �سام مرتضى. 

العضو�ن ها وعلى تقر�ر و�عد االطالع على ملف المراجعة و�افة المستندات المرفقة ب 
  المقرر�ن وعلى تقر�ر هیئة اإلشراف على االنتخا�ات،

�مراجعة تسجلت �الرقم  ٥/٦/٢٠١٨و�ما ان طالبي الطعن تقدموا من هذا المجلس بتار�خ  
 �عرضون �موجبها ما ملخصه:  ،١٢/٢٠١٨

 
 I .عرض الطاعنون المخالفات والتجاوزات الخطیرة واستباحة المحرمات، في المقدمة� ،

ة القوانین وتزو�ر الحقائق، والتي أثرت �شكل حاسم على سیر العملیة االنتخابیة وفي النتائج و�طاح
" validité et sincérité du scrutinالمعلنة، ما أفقد العملیة االنتخابیة صدقیتها وصحتها "

ابها الى نصاالمر الذي دفع بهم الى التوجه نحو المجلس الدستوري اللتماس الحق و�عادة األمور 
 و��طال نیا�ة المطعون بنیابتهم. 

 II .جعة مقدمة ضمن المهلة القانونیة. ا: یدلي الطاعنون من نحو اول �أن المر لجهة الشكل
من القانون  ٤٦والمادة  ٢٥٠/٩٣من القانون رقم  ٢٤وفًقا لألصول المنصوص عنها في المادة 

 ومستوفیة �افة شروطها الشكلیة ما �قتضي معه قبولها شكًال.  ٢٤٣/٢٠٠٠رقم 
ومن نحو ثاٍن �عرض الطاعنون الجتهاد المجلس الدستوري �قبول الطعن المقدم من  

من قانون انشاء المجلس  ٢٤المرشح الخاسر مهما �انت مرتبته، �ما �عرضون ألحكام المادة 
لناشئة عن اتوري التي تنص على صالحیة المجلس الدستوري للنظر في النزاعات والطعون الدس

 من النظام الداخلي.  ٤٦و ٤٥انتخا�ات أعضاء مجلس النواب و�ذلك ألحكام المادتین 
ومن نحو ثالث �شیر الطاعنون الى اجتهاد هذا المجلس لجهة اعتباره المراجعة أمامه  

 �ونها ترمي الى الحما�ة القضائیة للنیا�ة او لعضو�ة مجلس النواب. تختلف عن الدعوى العاد�ة 
ز لعدة طاعنین التقدم یالزم الذي �جتعمال مبدأ الإ ومن نحو را�ع یؤ�د الطاعنون على  

 �مراجعة واحدة و�نتهون الى طلب قبول المراجعة في الشكل. 
 
 III .ض الطاعنون للمخالفات والعیوب التي شابت العملیة االنتخابیة : َ�ْعر في األساس

ة قبل تار�خ فالثالثة. و�رتكزون على مخالفات وعیوب مقتر برمتها بوجه عام في دائرة البقاع 
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ومخالفات وعیوب مقترفة عشیة یوم االنتخاب وعیوب ومخالفات مقترفة  االنتخاب من قبل السلطة،
والعیوب التي اعترت نقل الصنادیق  –ترفة أثناء الفرز في األقالم في الیوم االنتخابي وأخرى مق

وتلك التي شابت أعمال الفرز في لجان القید االبتدائیة وقصر العدل و�خصص الطاعنون اخیًرا 
 فقرة سمیت الخالصة: ثم فقرة القانون. 

 
حت هذا ، تلجهة المخالفات والعیوب المقترفة من قبل السلطة قبل تار�خ االنتخاب. ١ 

وفاعلیة الئحة "الكرامة  قدرةالعنوان یثیر الطاعنون إدراك وخشیة الئحة "االمل والوفاء" من مدى 
قدت العزم على عة التي یتمتع بها السید �حیى شمص، فثییللحواالنماء" على الخرق لقوة تحالفاتها و 

ر الداخلیة وماكینة حزب مواجهتها �كافة الطرق والوسائل الملتو�ة منها التنسیق المشبوه بین وز�
 عتماد طرق التزو�ر والتحر�ف واالطاحة �القوانین وخرق الحرمات ومنها:ا هللا وحر�ة أمل ومنها 

 
ة والمؤ�دة عا�ة شعواء من قبل وسائل االعالم التأ. تعرض الئحة "الكرامة واالنماء" لحمل 

والمناصرة لالئحة "االمل والوفاء" �عیًدا عن رقا�ة هیئة االشراف على االنتخا�ات. �ما تعرضت 
ار ملفقة عن دعم مالي من جهات خارجیة بصف من قبل قوى سیاسیة داعمة للخصوم وألخلق

 مذهبي واستغالل مشاعر دینیة.وحمالت تحر�ض طائفي و 
المؤسسات الرسمیة ال سیما وزارة الداخلیة التي علیها إ�جاد الوسائل لسلطة ا ب. تسخیر 

ختیار رؤساء األقالم والكتبة بناء ا"الكرامة واالنماء" ومن الوسائل اق على الئحة بوالطرق لإلط
اء وأبرزوا �عض مسوأدرج الطاعنون �عض األ -للطلب ومن نفس القضاء و�توجه سیاسي واحد

 المستندات.
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 المخالفات والعیوب المقترفة عشیة الیوم االنتخابيفي . ٢ 
كز االقتراع ااستبقت الئحة االمل والوفاء الیوم االنتخابي فعمدت الى احتالل محیط مر  

وصوًال الى داخل حرم �عضها وتجهیزها �مكبرات الصوت و�ث األناشید واالهاز�ج والتحر�ض 
لوفاء وال سیما من حزب هللا وحر�ة أمل الى التعبوي المذهبي. �ما أقدم أنصار الئحة األمل وا

االتصال �مندو�ي الالئحة المنافسة واستعملوا معهم الترغیب والترهیب �حیث تغیب عدد �بیر منهم 
 وتصاعدت حمالت التحر�ض على وسائل التواصل االجتماعي.

 
 .المخالفات والعیوب المقترفة في الیوم االنتخابي. ٣ 
 لطاعنون و�دلون �عدة مخالفات حصلت في الیوم االنتخابي: منها: تحت هذا العنوان یثیر ا 
أ. تا�عت القوى الداعمة لالئحة "األمل والوفاء" تسییر مواكب سیارة مزودة �مكبرات الصوت  

رغم فترة الصمت االنتخابي واجتاحت المراكز االنتخابیة �أناشید حز�یة ودینیة مسموعة داخل الحرم 
عبدهللا دون أي اعتراض من القوى األمنیة، �الرغم من إحتجاج المندوب  (ثانو�ة شمسطار) من –

 لدى النقیب. أسعد سلمان
ب. إقامة حواجز تا�عة لمناصري الئحة "األمل والوفاء" على الطرقات (مقنة، اللبوة،  

الهرمل وغیرها) �حجة حواجز محبة، بینما القصد عرقلة وصول السیارات الناقلة لناخبي الئحة 
 اعنین وتسهیل وصول مناصري الالئحة األخرى. الط

ج. استباحة المراكز وأقالم االقتراع لعرقلة التصو�ت وللتأثیر على قرار الناخبین، و�ان  
مناصرو حزب هللا ینتخبون �صوت مرتفع...و�ان �حصل ترهیب من حضر من مندو�ي الئحة 

من دخول األقالم وتجاهل رؤساء األقالم وقوى األمن ذلك. �ما تعرضت  أحیاًنام عهالطاعنین ومن
القلعة لإلهانة وتعرض المرشح �حي شمص للشتم. �ما  ٤٠٥في القلم  باسالمندو�ة فاطمة فواز ع

حصل تواجد �ثیف ألفراد من حزب هللا بلباس عسكري مع إشارات حز�یة و�ذلك تعرض حسن 
وفي  ٢٠٣٧/٢٠١٨�شكوى لدى النیا�ة العامة في �علبك برقم  سیف الدین للضرب وتقدم المعنیون 

للضرب وتقدمتا �شكوى لدى مخفر الكواخ. وارفق  وعد الهق وحنان الهقمنطقة القصر تعرضت 
 ة من قبل المندو�ین وسواهم.دّونالطاعنون االستدعاء �عدد من االفادات الم

دو�و الئحة األمل والوفاء داخل تكون مزورة یزودهم بها من قدد. تصو�ت ناخبین بهو�ات  
 ٤٠٤) ومرافقة مقترعین وراء العازل (قلم ٥١) (مستند C.Dقلم االقتراع وعلى مرأى من الجمیع (

و�ي الئحة "االمل والوفاء" دخول أكثر من عشر�ن ناخًبا مع مند –فالوي) �التواطؤ مع رئیس القلم 
مندو�ین. �ما امتنعت رئیسة القلم في القلم خلف العازل في عدة أقالم ذ�رها الطاعنون مع إفادات 
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السیدة طلیس عن وقف المخالفات وتسجیل االعتراض. و�ذلك  –غر�ي �علبك ر�ش إناث  ٥٥
ون الطاعنون أقدام مندو�ي الئحة "االمل والوفاء" على الهیمنة على سیر عملیة االقتراع وحلولهم  یدِّ

مداخل أقالم االقتراع، وأحیاًنا أخرى مكان �تبة األقالم. في �ثیر من األحیان مكان قوى االمن على 
وعة �العدید من إفادات ق بهذه المخالفات في أقالم عدة مشفو�تا�ع الطاعنون سرد وقائع تتعل

 المندو�ین. 
و. �شتكي الطاعنون من اقتراع �عض المتوفین والعسكر�ین والمسافر�ن خاصة في بلدة  

سماء و�عض األقالم وسجلوا �عض أعمال الرشاوى للناخبین وذ�روا الشواغیر، وقد سجلوا �عض األ
 �عیددخول ُحشود غفیرة من الناخبین  أسم شخص من آل الصاروط دون �امل هو�ته �ما ذ�روا

الشرقي والغر�ي والشمیس). واشتكو  شالر�الساعة السا�عة مساًء في مراكز االقتراع في �علبك (
وتلك بینما ترد على اللوائح الرسمیة  لشطب لدى رؤساء األقالممن عدم ورود أسماء على لوائح ا

ا ان جمعیة رو �ذاألسماء من ناخبي لوائح الطاعنین وقد ذ�ر الطاعنون �عض أرقام السجالت و 
LADE .سجلت العدید من المخالفات 

 
 .. المخالفات والعیوب التي اقترفت أثناء الفرز في األقالم٤ 
ة التي شابت عملیات الفرز من التزو�ر دعدیالطاعنون الخروقات العنوان یذ�ر تحت هذا ال 

والتالعب �الصنادیق و�محتو�اتها  والتالعب �األصوات و�لغاء أصوات وتزو�ر محاضر او فقدانها
وامتناع العدید من رؤساء األقالم من استخدام الكامیرا أثناء الفرز رغم احتجاج المندو�ین، وتفرد 

 ل والوفاء" �األقالم وتالعبوا �الفرز.مندو�و الئحة "االم
عدم القیام �إحصاء أوراق االقتراع المتبقیة �عد اإلقفال و�عادتها مما أتاح �التواطؤ مع  

�عض رؤساء األقالم والكتبة إلضافة عدد �بیر من األصوات أو استبدالها. ووصول عدد �بیر 
وقد ة �عد �سر أختام الشمع األحمر مفتوح مظار�فمن المحاضر الى لجان القید االبتدائیة في 

 أورد الطاعنون �عض األقالم والمخالفات الحاصلة فیها و�فادات المندو�ین. 
 
 .العیوب التي اعترت نقل الصنادیق. ٥ 
�شكو الطاعنون أنه تمَّ نقل الصنادیق عموًما بال مواكبة أمنیة و�ان معظمها مفتوًحا  - 

أو غیر محكم اإلغالق، مما أتاح التالعب �محتو�اتها وخاصة حیث ُزعم فقدان المحاضر (صنادیق 
بدنایل والنبي شیت) وأحد صنادیق بدنایل وصل مفتوًحا ومن دون توقیع رئیس القلم ومع ذلك تمَّ 

 احتساب األصوات و�دخالها الى الحاسوب وقد إحتج مندوب المرشح أنطوان حبشي. 



6 
 

 �علبك وحر�تا والتوفیقیة و�ر�تالتمَّ استبدال محتو�ات صنادیق من تجمع المدارس في  - 
�عد توقفها في مكان مجهول قبل وصولها الى قصر العدل، �ما تأخر وصول صنادیق مر�ز 

یاعها لفترة علًما �أن هذا المر�ز ال یبعد عن قصر العدل أكثر من �حجة ض�علبك  –عام النبي ن
 محتو�اتها.مع أنه تمَّ التعامل  و�رجحخمس دقائق سیًرا على األقدام، 

بنقل صندوق اقتراع من  –وهو مسؤول في حزب هللا  –قام السید حسین علي صادق  - 
نقلت السیدة هناء قاسم سبعة صنادیق  �ما ٣٠٠تحاد البلد�ات �سیارته المرسیدس االى  وادي الز�ن

 اقتراع الى مكان مجهول و�عادتها الى قصر العدل.
 
 العیوب التي شابت أعمال الفرز في لجان القید االبتدائیة في قصر العدل.. ٦ 
�ستعید الطاعنون في هذا القسم، الشكوى من الفوضى العارمة في قصر العدل غیر  

المجهز �كامیرات مراقبة، ومن حر�ة حر�ة العدد الكبیر من مندو�ي الالئحة المنافسة ومن منع 
دخول مندو�یهم. وصرحت المندو�ة بتول ناظر ناصیف بوجود ستة عشر صندوًقا متلفة في 

وأشاروا الى وصول ظروف غیر مختومة �الشمع  –لى نظام الحاسوب النفا�ات وغیر مدخلة ع
األصوات  داألحمر، وظروف ال تحتوي على محاضر وظروف عدد أوراق الناخبین فیها أقل من عد

الواردة في محاضرها، ووصول صنادیق متأخرة �سبب نقلها من قبل ماكینة "االمل والوفاء" عوًضا 
 عن القوى األمنیة.

المنظم من رجال درك مخفر �علبك  ٢١٠٩اعنون أنه ورد في المحضر رقم و�تا�ع الط 
مع إشارة القاضي السید �اسر مصطفى، فقدان جهازي حاسوب للشر�ة المسؤولة عن تقنیات 

 عملیات الفرز.
وفي قسم الخالصة، �ستعید الطاعنون الوقائع والمخالفات والعیوب المشكو منها، غیر  - 

تواطؤ وزارة الداخلیة والبلد�ات في حصول عملیات تزو�ر نتائج العدید  أنهم �عزون حصولها الى
نوا جداول ستة أقالم تظهر إضافات في األصوات لمصلحة الئحة المطعون  من الصنادیق، ودوَّ

 في صحة نیابتهم. 
وفي قسم القانون یر�ز الطاعنون على اختصاص المجلس الدستوري وعلى الحاالت  - 

 فیها نتائج االنتخا�ات مستندین الى العدید من االجتهاد.التي ُیبطل 
و�نتهون الى طلب قبول الطعن شكًال وأساًسا و�صدار القرار النهائي �إعالن عدم صحة  

نیا�ة المطعون ضدهم و��طال نیابتهم و�عادة االنتخاب للمقاعد التي أعلن فوزهم عنها و�بالغ القرار 
 لجر�دة الرسمیة.الى المراجع المعنیة ونشره في ا
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النائب غازي زعیتر، بواسطة و�یله، أجاب على الطعن  –و�ما ان المقدم الطعن بوجهه  
 طالًبا رده لألسباب التالیة:  ٣/٧/٢٠١٨بتار�خ 

 عدم توافر شرطي الصفة والمصلحة لمقدمي الطعن - 
 الى أسباب واقعیة تبرره عدم استناده - 
لجهة تحدید المرشح الفائز الذي �طلبون إ�طال  عدم تضمینه مطالب واضحة ال سیما - 

 متا�عته �نتیجة الرتكا�ه المخالفات المزعومة الواردة في مراجعة الطعن. 
 عدم إثباتهم أً�ا من مزاعمهم. - 
عدم تبیانهم �یف أن المخالفات المذ�ورة في الطعن �مكن أن تؤدي الى تغییر في  - 

 نتیجة الطعن (االنتخاب...).
 دى، في رده على ما جاء في الطعن، وفق التسلسل اآلتي:وهو یتص 
 
 ٤٤/٢٠١٧أوًال: في صحة الطعن وخصوصیته في ظل القانون الرقم  
فبعد أن یالحظ المقدم الطعن بوجهه، أن القوانین التي ترعى إنشاء المجلس الدستوري  

�ات األخیرة، �عتبران ونظامه الداخلي ال تأتلف مع طبیعة القانون الذي جرت على أساسه االنتخا
 تطبیق هذا القانون األخیر والطعون المتعلقة �ه، �طرح اشكالیتین: 

 ٤٤/٢٠١٧عدم جواز ارتباط الطعن �الالئحة، �حیث ان القانون الرقم اإلشكالیة األولى:  - 
الذي نص على مجموعة أمور تتعلق �الالئحة االنتخابیة إال أنه لم �عِط الالئحة الشخصیة المعنو�ة 

اآللیة المعتمدة من المجلس  تبقىالتي تجیز لها، �االنفصال عن المرشحین، التقدم �طعن �حیث 
أخرى و�حیث ال �جوز القول بوجود عن بوجه طاعن آخر ولیس بالئحة بوجه الدستوري هي من طا

عام �عتري العملیة االنتخابیة، بل على الطاعن أن یبین بوضوح أسباب طعنه والخلل الكائن  لخل
لتسبب �ه والنتیجة التي یرتقبها و�ال �كون الطعن فاقًدا الدى الفر�ق اآلخر وتوضیح مكامن الخلل و 

مقدم من الئحة  و�أنه، وهذا لم �حصل في الطعن الحاضر الذي جاء عاًما وشامًال ألسباب قبوله
 ضد أخرى.
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 : وهي تتعلق �الصفة والمصلحة.اإلشكالیة الثانیة - 
من قانون انشاء المجلس الدستوري  ٢٥و�ذ�ر المطعون �صحة نیابته أحكام المادتین  
قدم الطعن من المرشح الخاسر في الدائرة من قانون نظامه الداخلي لیخلص الى وجوب أن � ٣٨و

االنتخابیة التي ترشح فیها وان �خضع هذا الطعن للقوانین العامة لجهة الصفة والمصلحة وان تبقى 
صاحب  –تقدم من المرشح الخاسر  –المراجعة فرد�ة ومقدمة من ذي صفة ومن صاحب مصلحة 

  -المصلحةتوافر  –مطعون بنیابته وتؤدي الى حلول المرشح الطاعن محل النائب ال –الصفة 
: النقطة الثانیة وفیها رد على ما ورد في مقدمة المراجعة، التي �قتضي ردها نظًرا ثانًیا 

اعتماده ولكونها ال تشكل أساًسا �مكن البناء قارها ألي دلیل حسي �سمح للقاضي لعمومیتها وافت
 ما �قتضي معه رد ما ورد في المقدمة. –للقول بوجود مخالفات  هعلی

: �ما أن المطعون �صحة نیابته یتناول في هذه النقطة ما ورد تحت ما �سمى "الشكل" ثالًثا 
الصفة والمصلحة �ون  شكًال النتفاء المراجعةاعنین �ستوجب رد و�عتبر أن الوارد في مطالب الط
للبت �صحة عملیة انتخابیة �كاملها، وألنه لو تبین أن االنتخا�ات المجلس الدستوري لیس مرجًعا 

شابتها عیوب قد �ستفید منها عدة أشخاص مرشحین خاسر�ن، فأن المستفید من قرار المجلس 
الدستوري هو فقط مقدم الطعن دون غیره، و�نه �عتبر أن المجلس الدستوري یدرس الطعن �صورة 

الفات ولكن من منظور شخصي أي مدى تأثیر المخالفات واسعة و�تطرق لمختلف أشكال المخ
 على نتیجة االنتخا�ات من منظور مقدم الطعن ولمصلحته من دون غیره.

ولجهة القول بوجود تالزم ما بین الطاعنین، �عتبر المطعون �صحة نیابته أن الكالم  -
عن التالزم �شكل إعتراًفا من الطاعنین أنه �ان �فترض تقد�م الطعن �شكل منفرد ومن �ل طاعن 
بوجه مرشح محدد أو أكثر، �ما �عتبر أن التالزم �كون ما بین دعاوى مختلفة مقدمة من عدة 

النتفاء الصفة والمصلحة و�نتهي الى طلب  طالبم. وعلیه �قتضي رد الللتالزمیتم ضمها أطراف، ف
واستطراًدا ردها عن النائب  المصلحة ولعدم تضمنها مطالب واضحة،و النتفاء الصفة رد المراجعة 

   غازي زعیتر لعدم نسبة أ�ة مخالفة �انت ارتكبها. 
 

 را�ًعا: في األساس 
�ما أن المطعون �صحة نیابته یرد على النقاط المثارة من الطاعنین وفق التسلسل المتبع  

 منهم، وعلیه: 
 ب.عن المسمى "المخالفات والعیوب من قبل السلطة قبل تار�خ االنتخا. ١ 



9 
 

�طلب المطعون �صحة نیابته في البدء، إلزام مقدمي الطعن شطب إشارات االنتماء  
الطائفي للموظفین لما في ذلك من إهانة للدولة وللموظفین وتالًیا إن الوارد في هذه الفقرة ال �ستأهل 

 وغیر واضحة األسباب والمكامن وتفتقر الى الدلیل الرد ألنه �نا�ة عن افتراضات غیر صحیحة
 مستنًدا الى �عض اجتهاد المجلس. –الواضح واألكید 

طعون �صحة مة الیوم االنتخابي، فیعتبر الة عشیّ ف. أما عن المخالفات والعیوب المقتر ٢ 
" Whatsappاد الى صورة فوتوغرافیة فیها علم حز�ي والى محادثة واحدة عبر "ننیابته أن االست

 المسمى مردوًدا لعدم جدیته وثو�ته وصحته.لیس فیها تهدید تجعل ما ورد تحت هذا 
طعون �صحة مسمى "المخالفات" المقترفة في الیوم االنتخابي إن ال. أما �النسبة الى ما �ُ ٣ 

 نیابته رد �التفصیل على النقاط المثارة وأكد على األمور والثوابت التالیة: 
�المرشحین الذین إن الصمت االنتخابي یتعلق بوسائل االعالم ولیس �األحزاب و  - 

) فبالرغم من صدور ١٦و ١٥و ١٤�ستمرون في ز�اراتهم االنتخابیة. �ما أن مضمون المستندات (
ال تتضمن أ�ة إشارة أو إساءة للعملیة االنتخابیة  –�عضها عن شخص ال یتمتع �الحیاد�ة لقبولها 

بدء الفرز ال یؤثر في كون األصوات موجودة خارج مراكز االقتراع، و�ن عدم وجود قوة أمنیة لدى 
 احتساب األصوات مع وجود رئیس وهیئة القلم ومندو�ین عن �ل اللوائح.

إن وجود أشخاص في أماكن عامة وخارج أماكن االقتراع وحصول تحر�ات شعبیة  - 
 عفو�ة لیس من شأنها التأثیر على االقتراع وعلى حر�ة المقترعین. 

كز واألقالم لعرقلة تصو�ت من ال یناصر الئحة "االمل والوفاء" اإن القول �استباحة المر  - 
والتأثیر على قرار الناخب وتوجیه اختیاره في �احة المر�ز وأمام غرف االقتراع (إفادة مر�انة جمال 

أقوال  –وأمل عبد المولى ناصیف) ومناصري حزب هللا ینتخبون �صوت مرتفع لجمیل السید  عمر
على الطاعنین إدخال عدد من  ئحة الحق �عدد من المندو�ین و�انل المرفوضة ومردودة ألن لك

معطاة من مندو�یهم �حیث �قتضي إهمال اإلفادة الفتقارها مندو�یهم وهذا ما حصل ألن اإلفادة 
الى الموضوعیة وللصدقیة �باقي اإلفادات المقدمة في هذه المراجعة، ألن التصو�ت �حصل 

ولعلة اعتراف الطاعنین �إتمام العملیة االنتخابیة �حر�ة و�ممارسة �اختالء المقترع وراء العازل 
 الناخبین والمقترعین لكامل حقوقهم، ما �جعل مضمون المراجعة محض افتراء. 

أثیر عن اعتداء �الضرب على مناصري الئحة الطاعنین وتقد�م شكوى للنیا�ة  ما أما - 
المطعون بنیابتهم �أن ال عالقة لإلشكاالت  العامة في مر�ز النبي عثمان ومنطقة القصر، فیرد

 الفرد�ة �العملیة االنتخابیة سیما و�نه تسنى لكل متضرر اللجوء الى القضاء، وال تؤثر في النتیجة. 
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الناخبین بهو�ات قد تكون مزورة یزودهم بها مندو�و الئحة "االمل الزعم بتصو�ت  - 
ض افترائي، �ستوجب مراجعة القضاء الجزائي والوفاء" داخل قلم االقتراع، هو زعم مرفوض ومح

 تؤ�د انتفاء الجد�ة.  كلمة قد"�شأنه، عدا عن ان "
أما الزعم �أن مندو�ي الئحة "االمل والوفاء" یرافقون المقترعین وراء العازل، فهو �اطل  

ألن رئیس القلم والمندو�ین یراقبون وألن االفادات المعطاة، مقدمة من أشخاص غیر حیادیین وال 
مصداقیة لهم. أما �اقي االتهامات فهي تعداد لمخالفات مزعومة وهي فرد�ة و�كل حال ال تؤثر 
على العملیة االنتخابیة، وال تشكل �ما یر�ده الطاعنون، فوضى عامة. والحال هي إ�اها في ما 

محدود وال یؤثر في نتیجة  –في حال حصوله  –یتعلق �اقتراع المسافر�ن والمتوفین و�ن عددهم 
 االنتخاب، وفي �ل األحوال �عود للمجلس الدستوري التأكد من صحة ذلك. 

شاوى، ینفي المطعون �صحة نیابته حصول ذلك و�خاصة أن وضع و�النسبة لوجود ر  - 
 ال �ستوجب القیام برشوة الناخبین.  تهالئح

و�ما أنه للقول �أن العدید من األسماء غیر واردة في لوائح الشطب لدى رؤساء األقالم  - 
عرف بینما ترد على لوائح شطب الرسمیة. هذه واقعة غیر ثابتة من جهة ومن جهة ثانیة �یف 

 الطاعنون أن هؤالء هم من ناخبیهم؟ ما �قتضي معه رد المراجعة لهذه الجهة. 
: إن االتهامات المساقة عن المسمى "المخالفات" والعیوب المقترفة أثناء فرز األقالم - 

لجهة الخروقات العدیدة: �التزو�ر والتالعب �األصوات و�لغاء أصوات وتزو�ر محاضر أو فقدانها، 
�لها تتصف �العمومیة وتفتقر إلى الجد�ة �القول �امتناع  –لصنادیق ومحتو�اتها والتالعب �ا

الكامیرات أثناء الفرز و�ن �ل ما سیق من اتهامات خالل عملیات رؤساء األقالم عن استخدام 
الفرز غیر صحیحة عدا عن أن االفادات صادرة عن أشخاص غیر حیادیین ومعنیین مباشرة 

د�ة، إذ �یف �مكن ز�ادة أصوات، فهذا ال �حصل ال نظرً�ا وال عملًیا، �الطعن، وال تتصف �الج
 خارج األقالم؟ أ�قواو�یف یتیقن المندو�ون من حصول ذلك �عدما زعموا أنهم 

 عن المسمى العیوب التي اعترت نقل الصنادیق - 
�عرف أن ما إن من �عرف آلیة االنتخاب و�یفیة نقل الصنادیق ومواكبة القوة األمنیة لها،  

نتائج الفرز حصلت  ادیق وألننأثاره الطاعنون ال �مت للواقع �صلة �ما ال �مكن التالعب �الص
 بوجود مندو�ي �افة اللوائح ومنها طالبوا الطعن ولدیهم األرقام. 

  عن المسمى العیوب التي شابت أعمال افرز في لجان القید االبتدائیة في قصر العدل. -
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�عتبر الطاعنون أن الجمیع ضدهم من قضاة وموظفین ودرك وشعب، وهذا ما سبب  
أن الفرز في األقالم حصل بوجود المندو�ین واحتساب األرقام النهائیة حصل تحت  غیرخسارتهم، 

 رقا�ة القضاة و�شفافیة. 
 : یتا�ع المطعون �صحة نیابتهم: �ما أن الطاعنیناما في القسم المسمى "القانون" - 

�عدما حصروا دفاعهم �اختصاص المجلس الدستوري عجزوا عن تقد�م الدلیل على المخالفات إذ 
إن هذا االمر �قع على عاتقهم، �ما لم یبینوا �یف أن هذه المخالفات تؤدي الى تغییر في نتیجة 
االنتخاب، ولم �كلفوا أنفسهم عناء نسبة المخالفات المزعومة لمرشح محدد، ما �قتضي معه رد 
المراجعة. و�ضیف المطعون �صحة نیابته، �أن �افة قرارات المجلس الدستوري �انت حاسمة في 
مسألة أن المخالفات مهما بلغت جسامتها ال �عتد بها إذا �ان الفارق في األصوات �بیًرا لدرجة 

 هالفرنسي وعلیسار االجتهاد ت على نتیجة االنتخاب، وعلى هذا أنه ال �مكن أن تؤثر المخالفا
 �طلب رد الطعن.

 تقدم المطعون �صحة نیابته النائب حسین الحاج حسن، ٤/٧/٢٠١٨و�ما انه بتار�خ  
طالب الواردة في الجواب المقدم من ملوا واالسناد اد فیها الوقائعبواسطة و�یله، بالئحة جوابیة استع

الصفة والمصلحة، ولعدم  النائب غازي زعیتر وطلب في خاتمتها، رد الطعن لعدم توافر شرطي
المرشح الفائز  مطالب واضحة ال سیما لجهة تحدیداستناده الى أسباب واقعیة تبرره ولعدم تضمینه 

الذي �طلب إ�طال متا�عته �نتیجة الرتكا�ه المخالفات المزعومة الواردة في مراجعة الطعن ولعدم 
رة في الطعن �مكن أن تؤدي لتغییر إثبات أي من المزاعم ولعدم تبیان �یف أن المخالفات المذ�و 

 في نتیجة الطعن. 
و�ما أن المقدم الطعن بوجههم النواب السادة: الولید محمد سكر�ة وعلي محمد سلمان  

سامي منصور بواسطة و�یلهم، تقدم �ل منهم بتار�خ  �شیر المقداد و�براهیم علي الموسوي، والبیر
بنى مضمون الالئحة الجوابیة المقدمة من النائب �جواب على الطعن أعلن فیه أنه یت ١٩/٧/٢٠١٨

ورفاقه، طالًبا اعتماد غازي زعیتر رًدا على الطعن المقدم من المرشح الخاسر �حیى محمد شمص 
مضمونها واعتباره �مثا�ة جواب على الطعن المقدم من الجهة طالبة الطعن ومؤ�ًدا طلب رد الطعن 

 ازي زعیتر.لألسباب عینها الواردة في طعن النائب غ
و�ما أن الطعون �صحة نیابته النائب أنطوان البدوي حبشي بواسطة و�یلته، تقدم بتار�خ  

 بالئحة دفاع ومالحظات عرض فیها ما ملخصه:  ٢٠١٨آب  ١٤
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 . في الشكل.١ 
: �قتضي قبول الالئحة شكًال لورودها ضمن المهلة القانونیة، والستیفائها لكافة الشروط اوالً  

 الشكلیة. 
من قانون إنشاء المجلس  ٢٤وجوب رد الطعن شكًال لمخالفته أحكام المادة  -أ-: ثانًیا 

من نظامه الداخلي التي تنص على وجوب تقد�م الطعن من  ٤٦الدستوري معطوفة على المادة 
شح الخاسر في الدائرة االنتخابیة نفسها بوجه النائب المنتخب عن نفس المقعد و�التالي عن المر 

نفس الطائفة �ما أكدته الجهة الطاعنة في الئحتها الصفحة الثالثة و�ما أكدته اجتهادات المجلس 
ا عن االمر غیر الحاصل في القضیة الراهنة �ون مقدم الالئحة نائًبا وحیًدا منتخبً  –الدستوري 

ل الطعن عالمقعد الماروني في دائرة البقاع الثالثة، و�ان مرشًحا في نفس الالئحة الطاعنة ما �ح
 قًعا في غیر موقعه القانوني ومفتقًرا لشروط قبوله في الشكل. او 
�ون  –نتفاء صفة الجهة الطاعنة ومصلحتها في تقد�مه وجوب رد الطعن شكًال ال -ب- 

رشًحا خاسًرا عن المقعد الماروني، ما �فقدها الصفة �ما �فقدها الجهة الطاعنة ال تتضمن م
المصلحة في اعالن �طالن نیا�ة النائب الفائز عن المقعد الماروني الوحید والمرشح على الئحتها 

 الخاسر�ن للحلول مكانه عن المقعد الماروني. والستحالة اعالن فوز أحد الطاعنین 
 
 . في األساس ٢ 
جاء في أسباب الطعن لجهة المخالفات والعیوب التي شابت العملیة وجوب رد ما  - 

االنتخابیة برمتها بوجه عام في دائرة البقاع الثالثة. �ون أسباب الطعن المقدمة جاءت موجهة 
ودون أن تأتي  –�طر�قة شاملة وعامة الى الئحة "االمل والوفاء" خالًفا الجتهاد المجلس الدستوري 

للدقة والجد�ة والمنطق وأل�سط  مفتقًرابته الذي جاء على سبیل الحشو ن بنیاعلى ذ�ر اسم المطعو 
قواعد االثبات والنعدام توافر الصلة السببیة بین مخالفات الئحة "االمل والوفاء" المزعومة وفوز 

ي، ما �قتضي معه رد المزاعم، �ما �قتضي رد ما جاء في أسباب الطعن شالنائب أنطوان حب
طاء عملیة االنتخاب �النسبة الى المطعون �صحة نیابته �ونها موجهة الى الالئحة في أخ المتمثلة

المنافسة له ولم تتناوله شخًصا، �اإلضافة الى ان األسباب المثارة في استدعاء الطعن �قیت عامة 
ة شاملة دون أي تفصیل او دلیل، مما ینفي وقوع یغ�ص تومجرد مزاعم فارغة وغیر منطقیة وجاء

 مستنًدا المطعون �صحة نیابته الى �عض االجتهاد، –فعال على الوجه المطلق هذه األ
و�نتهي الى طلب قبول الالئحة شكًال لورودها ضمن المهلة القانونیة مستوفیة سائر  

وال مصلحة للجهة الطاعنة في تقد�مه وألنه غیر ال صفة  ألنهالشروط الشكلیة ورد الطعن شكًال 
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من قانون إنشاء المجلس الدستوري، وفي  ٢٤مستوٍف الشروط الشكلیة المنصوص عنها في المادة 
األساس رد الطعن لعدم جدیته وعدم قانونیته ولمخالفته مبدأ خصوصیة المراجعة وثنائیتها بین 

 الطاعن والمطعون �صحة نیابته. 
یهاب عروة حماده، بواسطة و�یله، تقدم إدم الطعن بوجهه النائب المنتخب قو�ما ان الم 

ا مضمون الالئحة المقدمة من النائب غازي زعیتر طالًبا هبالئحة تبنى فی ٢٤/٩/٢٠١٨بتار�خ 
اعتماد مضمونها واعتبارها �مثا�ة جواب على الطعن المقدم من الجهة طالبة الطعن مؤ�ًدا رد 

یة: عدم توافر شرطي الصفة والمصلحة لمقدمي الطعن ولعدم استناده الى الطعن لألسباب التال
أسباب واقعیة تبرره ولعدم تضمن الالئحة مطالب واضحة ال سیما لجهة تحدید المرشح الفائز الذي 
تطلب ا�طال متا�عته �نتیجة الرتكا�ه المخالفات المزعومة الواردة في مراجعة الطعن ولعدم اثباتها 

المذ�ورة في الطعن �مكن ان تؤدي الى تغییر ها ولعدم تبیانها �یف ان المخالفات أي من مزاعم
 في نتیجة الطعن.

الى إفادة الطاعن السید �حیى محمد  ١٨/٩/٢٠١٨و�ما ان المقرر�ن استمعا بتار�خ  
الى إفادة الطاعن السید حسین محمد صلح، و�تار�خ  ١٩/٩/٢٠١٨شمص واستمعا بتار�خ 

 لطاعن العمید المتقاعد میشال �الس.الى ا ٨/١٠/٢٠١٨
الى المطعون بنیابته الد�تور البیر سامي  ٢١/٩/٢٠١٨و�ما ان المقرر�ن استمعا بتار�خ  

استمعا الى افادة المطعون بنیابته الد�تور أنطوان البدوي حبشي  ٣/١٠/٢٠١٨منصور و�تار�خ 
ل الى بت الطعن، ومن جهة ثانیة واكتفیا بهذه االفادات من جهة ألنها تفي �الغرض وتمهد السبی

 المبلغین عن الحضور. إلحجامتعذر التبلیغات واما لاما 
 الى إفادات العدید من الشهود:  استمعا و�ما أن المقرر�ن 
وفاطمة العرب وفي  الشهود: نصري سعید عثمان، وطوني نصرهللا ٨/١٠/٢٠١٨في  

الى �ل من: لین حسن  ١٦/١٠/٢٠١٨: الشاهد: هاشم یوسف عثمان، و�تار�خ ١١/١٠/٢٠١٨
ناصیف وعلي ناظر ناصیف ولیزا عبد الكر�م حلیحل وقاسم محمد الفوعاني. و�تار�خ 

 استمعا الى إفادة الشاهدة ا�مان محمد نسیم �سر.  ١٧/١٠/٢٠١٨
المقرران من حضرة رئیس المجلس الدستوري اال�عاز طلب  ١٣/٩/٢٠١٨و�ما أنه بتار�خ  

 لمن یلزم إلیداعهما األقالم التالیة لإلطالع ومطا�قة محاضر الفرز فیها: 
 
 .٣و ٢الغرفتان رقم  –مدرسة دورس الرسمیة  –. دورس حي البیر ٢-١ 
 .٥غرفة رقم  –. غفرة، مدرسة النور ٣ 
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 .٢غرفة رقم  – �ةر . بوداي، حسینیة الزعرو ٤ 
 .٩المختلطة غرفة رقم  –مدرسة �علبك المتوسطة  –. الر�ش، حي الغر�ي ٥ 
 .١غرفة رقم  –. یونین الشرقي، حسینیة آل األطرش ٦ 
 
رر�ن أجر�ا التحقیقات الالزمة من �شف وتدقیق في الملفات والوثائق ومراجعة و�ما أن المق 

القضائیة واعادا فرز  دالمدونة في سجالت لجان القیج مطا�قة نتائجها مع النتائو محاضر االقتراع 
�عض األصوات في �عض األقالم والمحاضر وقاما �كل من شأنه تكو�ن قناعتهما ونظما محضًرا 

الستة المذ�ورة في المراجعة والتي �شكو الطاعنون  �الفرز واحتساب أصوات المقترعین في األقالم
قها وصوًال إلصدار نتائج نهائیة فیها ال تنطبق مع حصول تالعب �محاضرها و�محتو�ات صناد�

 محاضر فرزها. 
رقم  ٣و ٢أن قلمي دورس حي البیر مدرسة دورس الرسمیة رقم الغرفتین و�ما أنه یتبین  

�انا مكرر�ن و�حمالن نفس األرقام وذات النتیجة تماًما، فجرى التصحیح  ٢٦٨و ٢٦٧القلمین: 
وما ناله �ل مرشح ونظم محضر في �ل  ٣في قلم دورس  الكرامة واالنماءواضافة ما نالته الئحة 

ما  ئیة �إضافة ما ناله �ل مرشح وحسمالنها التنجیةاالعمال المجراة، على ان �صار الى تصحیح 
ناله االخر دون وجه حق الى النتیجة التي حصل علیها، وعلى ان �عتبر المحضر جزًءا ال یتجزأ 

 . القرارمن هذا 
 ١٦/١٠/٢٠١٨ى من المقرر�ن حضر الى مقر المجلس الدستوري بتار�خ مسع�أنه، و ما و� 

 ٢١٠٩/٣٠٢ا صورة طبق األصل عن المحضر عدد مهسلمالمحامي العام االستئنافي في �علبك و 
في قصر العدل في �علبك، والمنظم  هالمتعلق �سرقة جهازي حاسوب من مكتب ١٠/٥/٢٠١٨تار�خ 

من قبل رجال درك مخفر �علبك بناء على اشارته وعلى الشكوى مع اتخاذ صفة االدعاء الشخصي 
تكنولوجي" وهي  تالموظف في شر�ة "سای –وم �حق مجهول المقدمة من السید شادي جرجي القدّ 

 ١٥/٥/٢٠١٨" و�تار�خ ARABIA GISغیر الشر�ة المكلفة رسمًیا إدارة عملیة الفرز: شر�ة "
 تراجع المدعي عن دعواه وتنازل عن الشكوى.

 
 :بناء علیه

 
 :في الشكلاوًال: 

  . في ما یتعلق �مهلة تقد�م الطعن١ 
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-�ما أن العملیة االنتخابیة جرت في �ل لبنان و�التالي في دائرة البقاع الثالثة �علبك 
، وأعلنت نتائجها �صورة رسمیة في الیوم التالي، االثنین ٦/٥/٢٠١٨فیه  الهرمل، یوم األحد الواقع

٧/٥/٢٠١٨. 
تحت رقم  ٥/٦/٢٠١٨لت بتار�خ و�ما أن المراجعة قدمت الى المجلس الدستوري وسجّ  

 من قبل المرشحین الخاسر�ن في دائرة البقاع الثالثة، السادة:  – ١٢/٢٠١٨الورود: 
 شیعي�حیى محمد شمص: عن المقعد ال 
 سلیم میشال �الس: عن مقعد الروم الكاثولیك 
  غالب عباس �اغي: عن المقعد الشیعي 

 نعمت نا�ف المصري: عن المقعد الشیعي
 حسین محمد صلح: عن المقعد السني. 
 
من قانون انشاء  ٢٤توفیة الشروط، المفروضة في المادة سوهي موقعة من و�یلهم وم 

من قانون النظام الداخلي للمجلس الرقم  ٤٦، وفي المادة ٢٥٠/٩٣ هالمجلس الدستوري رقم
 ، فتكون مقبولة في الشكل لهذه الجهة. ٢٤٣/٢٠٠٠

 . في ما یتعلق �شروط قبولها٢ 
�ما أن المطعون �صحة نیابتهم السادة: غازي محمد زعیتر، وحسین الحاج حسن، والولید  

ن �شیر المقداد، والبیر سامي منصور، محمد سكر�ة، و�براهیم علي الموسوي وعلي محمد سلما
و�یلهم الد�تور وسیم منصوري �طلبون رد المراجعة في الشكل لألسباب  –وایهاب عروة حماده 

التالیة: انطالًقا من عدم ائتالف القوانین التي ترعى انشاء المجلس الدستوري وقانونه الداخلي مع 
 القانون الذي جرت االنتخا�ات في ظله: 

 
رد الطعن في الشكل لوروده من الئحة ضد الئحة لعلة انتفاء الشخصیة المعنو�ة �جب أ.  

مع  –لالئحة ولعدم وجود مطالب واضحة عائدة لكل من أفراد الالئحة او مجموعة من أفرادها 
ان المجلس الدستوري یدرس الطعن �صورة واسعة انما من  –الطاعنون  أثارهالتأكید وخالًفا لما 

 دون غیره.ث �ستفید من قراره فقط من تقدم �الطعن منفرًدا منظور شخصي �حی
 ٣٨عن قانون انشاء المجلس الدستوري و ٢٥ب. رده في الشكل لمخالفته أحكام المادتین  

من قانونه الداخلي اللتین تفرضان تقد�م الطعن من المرشح الخاسر ضد النائب المنتخب و�التالي 
ر�ر رة الى ان البناء على التالزم لتبدى الطاعنین مع اإلشا�فتقر الطعن لشرطي الصفة والمصلحة ل
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تقد�م الطعن من مجموعة من المرشحین مرفوض قانوًنا �ون التالزم �كون بین دعاوى، وان الكالم 
عن التالزم �شكل اعتراًفا من الجهة الطاعنة �أنه �ان من المفروض تقد�م الطعن �شكل منفرد من 

 كل طاعن.
�طلب رد الطعن شكًال طعون �صحة نیابته السید أنطوان البدوي حبشي م. �ما أن ال٣ 

من قانون نظامه الداخلي،  ٤٦من قانون انشاء المجلس الدستوري و ٢٤لمخالفته احكام المادتین 
اللتین تفرضان تقد�م الطعن من المرشح الخاسر المنافس بوجه النائب المنتخب عن الطائفة ذاتها 

طائفة المطعون  –ا �أن لیس بین الطاعنین من ینتمي الى الطائفة المارونیة وفي نفس الدائرة، علمً 
اعنة ومصلحتها �ون هذا الطعن صفة الجهة الط إلنتفاءبنیابته، �ما �طلب رد الطعن في الشكل 

ا ضد النائب الناجح عن المقعد الماروني في الئحة الطاعنین التي أضحت من دون طاعن هً موج
 ماروني. 

و�غض النظر عن صحة او  –مًعا في الشكل  المثار�نه في ما یتعلق �السببین و�ما أن 
عدم صحة ما یثار من قبل المطعون بنیابتهم، و�خاصة لجهة تمتع الالئحة �الشخصیة المعنو�ة 

من الئحة الكرامة  ُ�قدمانه من الواضح ان الطعن لم  –و�لزامیة تقد�م الطعن من شخص �االنفراد 
�عض أعضائها بوجه أعضاء الئحة االمل والوفاء، �اإلضافة الى النائبین المنتخبین  واالنماء بل من

وقد ورد: "إن الطعن مقدم  –على الئحة الجهة الطاعنة السیدین أنطوان حبشي و�كر الحجیري 
ؤول الیها أي طعن �قدم من أي طاعن ی�ون النتیجة التي س من عدة طاعنین عمًال �مبدأ التالزم

 سیؤثر على �اقي الطعون المقدمة بذات الموضوع ولذات السبب من طاعنین آخر�ن". �االنفراد،
ؤ�د یو�ما أنه یتضح مما تقدم ومما ورد في الملف، أن الفر�ق الطاعن توسل مبدأ التالزم ل

تجنًبا لتقد�م عدة طعون  على أن الطعن مقدم من أفراده مًعا من عدة طاعنین عمًال �مبدأ التالزم،
ًقا الى طلب وتقر�ر ضمها، علًما، أن التالزم المقصود في الطعن هو �عملیة ضم �صار الح

طلبات من عدة اشخاص لذات الموضوع وذات السبب، ترمي الى النتیجة الواحدة وهي إ�طال 
من قانون أصول  ٥٥العملیة االنتخابیة في الدائرة وهو بذلك �ختلف عن التالزم الوارد في المادة 

 نیة. المحاكمات المد
�ما أنه من جهة ثانیة، یتضح، من مطالب الطاعنین، ان الطعن ال یرمي الى إ�طال نیا�ة  

 نائب فرد بل الى إ�طال العملیة االنتخابیة برمتها في دائرة البقاع الثالثة...
 �قتضي تأسیًسا على ما تقدم قبول الطعن في الشكل لهذه الجهة ا�ًضا. هو�ما أن 
 

 .القانون الواجب التطبیقفي ثانًیا: 



17 
 

لجهة القانون الواجب التطبیق و�عدما أثیر حول االختالف أو عدم االنسجام بین �ما أنه و  
المعدل �القانون رقم  ٢٥٠/٩٣إنشاء المجلس الدستوري الرقم  �عض النصوص الواردة في قانوني

والتي صیغت على  ٢٤٣/٢٠٠٠، والنظام الداخلي للمجلس الرقم ٣٠/١٠/١٩٩٩تار�خ  /١٥٠/
بین االحكام الواردة في من جهة أساس واعتماد نظام االقتراع األكثري في االنتخا�ات النیابیة 

، ما أدى الى التباین ال من جهة أخرى  ام االقتراع النسبي، التي ترعى نظ٤٤/٢٠١٧القانون الرقم 
بل الى االختالف في طر�قة المنافسة بین المرشحین وآلیة احتساب النتائج، إذ أصبح التنافس 

اللوائح في الحاصل االنتخابي و�ین المرشحین في الصوت القانون االنتخابي الجدید بین  حسب
طعون النیابیة في أشخاص الطاعنین والمطعون بنیابتهم، التفضیلي، و�الطبع تبدلت معاییر ال

 واألسناد القانوني واآلثار الناتجة عن الطعون. 
فان المجلس الدستوري، في ضوء تلك القوانین وما اعتراها من تبدیل، وعدم إنسجام أحیانًا  

اللذین لم یر�طا  لن یتوانى عن النظر في الطعون و�تها مستندًا الى قانوني إنشائه ونظامه الداخلي
إختصاصه ولم یرهناه �اعتماد أي نظام إنتخابي وحید فهو سوف �سعى الى المواءمة والمالءمة 

 ٤٤/٢٠١٧بین أحكامها و�ین قانون االنتخا�ات النیابیة الرقم 
و�ما أنه مع حفظ إختصاص المجلس الدستوري، على ما هو مبین أعاله، تبقى الطعون  

 طاعنین الصفة والمصلحة في تقد�مها.المقدمة مقبولة و�بقى لل
 و�ما انه �قتضي تأسیسًا على �ل ما تقّدم قبول الطعن في الشكل لهذه الجهة أ�ضاً  

 .في األساس-ثالثاً 
الى قبول الطعن و�عالن  –�حسب رأیهم  –و�ما أن الطاعنین یدلون �عدة أسباب تؤدي  

عدم صحة نیا�ة المطعون ضدهم، و��طال نیابتهم و�عادة االنتخاب للمقاعد التي أعلن فوزهم عنها 
�النظر الى تعدد األسباب وترا�طها �عضها ببعض وتكاملها وتالزمها جمعها في  المجلسیرى  –

 ثة: أسباب ثال
 
. المخالفات والعیوب المقترفة من قبل السلطة قبل تار�خ االنتخاب وتلك المقترفة عشیة ١ 

 الیوم االنتخابي.
 . المخالفات والعیوب المقترفة في الیوم االنتخابي٢
. المخالفات والعیوب التي اقترفت أثناء الفرز في األقالم والتي شابت أعمال الفرز في لجان ٣

 ئیة وقصر العدل، ونقل الصنادیق.القید االبتدا
 و�ما أنه �قتضي بت هذه األسباب وتفاصیلها تباًعا. 
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. في المخالفات والعیوب المقترفة من قبل السلطة قبل تار�خ االنتخاب وتلك المقترفة عشیة ١

 یوم االنتخاب.
�ما أن الطاعنین �عیبون على العملیة االنتخابیة و�أخذون على الجو الذي ساد االنتخا�ات  

�أنه  ٦/٥/٢٠١٨الهرمل، بتار�خ  –دائرة �علبك  –النیابیة العامة التي جرت في دائرة البقاع الثالثة 
ومأجورة  كان مشحوًنا �األخبار الملفقة، ضد الئحة الطاعنین، عن الدعم المالي من جهات خارجیة

وعن تصنیف المقترعین لهم �الخونة والعمالء، واتهامات ال تمت الى الحقیقة �صلة، و�حمالت 
والتعرض لحملة شعواء من  –التحر�ض الطائفي والمذهبي و�استغالل المشاعر والشعائر الدینیة 

جهة الئحة وسائل االعالم التا�عة والمؤ�دة والمناصرة لالئحة األمل والوفاء التي سعت الى موا
�كافة الطرق والوسائل الملتو�ة �ما فیها التزو�ر  –للحد من قدرتها وفعالیتها  –"الكرامة واإلنماء" 

والتنسیق المشبوه بین وز�ر الداخلیة وماكینة حزب  الحرماتوالتحر�ف واالطاحة �القوانین وخرق 
ل دعمه لهم في دائرة �علبك هللا وحر�ة أمل �أن مقا�ضة تمت لدعمه في دائرة بیروت الثانیة مقاب

تیار رؤساء األقالم والكتبة بناًء للطب ومن نفس القضاء خفعمدت �مؤسساتها على ا –الهرمل 
و�توجه سیاسي واحد. �ما لجأ أنصار الئحة األمل والوفاء إلى االتصال �مندو�ي الطاعنین 

 وترهیبهم وترغیبهم مما أدى الى تغیب عدد �بیر منهم.
الدستوري یتمسك الى أقصى حد �موجب التقید �أصول التخاطب وآداب  �ما أن المجلس 

التوجه �ل فر�ق تجاه اآلخر، و�رفض رفضًا قاطعًا التذرع �ما یثیر النعرات الطائفیة او المذهبیة 
 و�ر�أ �الجمیع االنحدار الى التهم الباطلة، المؤذ�ة حتى لمطلقها.

لفر�قان المتنافسان وما رافقها من خطب وتصار�ح و�ما أن الحملة االنتخابیة التي قام بها ا 
من زعماء ورؤساء روحیین وقادة من  مؤ�دوهماوما رّوج له وسائل اعالمهما  بثتهاومنشورات وما 

من تهم ومن اختالق وقائع تجاوزت المألوف وتمّیزت �الحدة أحیاًنا و�الخروج الداخل والخارج 
�ل ذلك ال یرقى  –أحیاًنا آخر عن المناخ الهادئ السلیم الذي �جب أن �سود الحمالت االنتخابیة 

معها نیا�ة نائب منتخب من شعب تحترم ارادته خاصة وان التصار�ح والتصار�ح  طلبتُ الى جسامة 
وسائل االعالم ال یؤثر عمیًقا في  بثتهن ما �و  –كل مخالفة مشتر�ة من المتنافسین المضادة تش

نفوس الناخبین وتوجههم ألن لكل وسیلة إعالمیة مشاهدیها الحصر�ین أو شبه الحصر�ین، ولكل 
ا الراسخین مهما �ثرت الخطب وعلت نبراتها، ما من شأنه الحد من مهة سیاسیة مؤ�دوهجِ مرشح وَ 

لیهم وعلى الرأي العام، و�ذلك ال تقبل الشكوى من استفادة مرشحین معنیین لوحدهم مما التأثیر ع
 وسائل االعالم. ستبثه
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و�ما أنه تجدر اإلشارة أ�ًضا الى أنه إذا �ان اجتهاد المجلس الدستوري �عتبر صدور  
حیان هذا �عض المخالفات لقانون االنتخاب من الجانبین المتنافسین وتقاسمهما في �ثیر من األ

 عنالطرف قطًعا  ضُّ غال �الدور، یؤدي الى توازي الضرر أو اندثار نتائجه، غیر أن المجلس 
االساءات المتبادلة والمخالفات المتقابلة و�رفض معاودة ارتكابها، علًما �أن المبنى لهذا الموقف 

على  للردنتخابیة، �كمن في أن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في االعالم واالعالن والحمالت اال
�ضعف فعالیتها و�قلل من أهمیتها  –المخالفات في الوقت الكافي لذلك للدفاع عن النفس حیالها 

 ومن التأثر بها,
أحكام قانون  �عضفي سیاق معرض �حث نقطة مخالفة  –و�ما أن المجلس الدستوري  

االنتخاب وارتكاب تجاوزات في السیاق اإلعالمي واالعالني أثرت سلًبا في إرادة الناخبین و�التالي 
لوسیلة اإلعالمیة الخاصة على اعلى صحة االنتخاب وصدقیته قضى: "�أن العبرة تكمن في تأثیر 

و�ن  ”abus de position dominante“الناخبین عن طر�ق التعسف في استغالل مكمن القوة 
هذا التأثیر ال �أخذ حجمه الطبیعي أو العادي أو المشروع إال من خالل الموضوعیة والتعدد�ة 
وحر�ة إبداء الرأي �شكل متساٍو بین جمیع المرشحین دون تمایز أو تفضیل... وألن األمر �المبدأ، 

�شكل ینال من صدقیة  یتجاوز النص الى التثبت من تأثیر اإلعالم أو االعالن على إرادة الناخب
  االنتخاب ونزاهته.

هي متعددة  –و�خاصة المرئیة منها  –و�ما أن من المعلوم أن وسائل اإلعالم في لبنان  
وتملكها جهات سیاسیة وحز�یة مختلفة، وأغلبها لها مشاهدوها المتعاطفون والمؤ�دون، وهي تهتم 

بلهم وتدعوهم الى برامج سیاسیة انتخابیة �الشأن االنتخابي وتناصر وتحالف مرشحین ولوائح وتستق
�حیث لیس �إمكان أحد أن یدعي أن وجهة نظره �قیت مكتومة وَنِعَم منافسوه وحدهم �جنة االعالم، 
غیر أنه من الطبیعي أن �عض وسائل االعالم تعاطفت �شكل أوفر مع مرشحین مقر�ین ومع 

عالم ومحطات تلفزة ال إ ین �ملكون وسائل تیارات معینة، مع اإلشارة فوًرا الى أن حلفاء الطاعن
 �ستهان بها.

و�ما أنه من جهة ثانیة إن الجهة الطاعنة أوصلت وجهة نظرها عبر وسائل اإلعالم  
المرئیة، �ما انها تنتمي وتحالف جهات تملك محطات تلفزة خاصة بها وتضع في تصرفها مساحات 

 واسعة من اإلعالن واالعالم. 
ید �حیى محمد شمص أفاد لدى استماعه من قبل المقرَر�ن �أنه و�ما أن الطاعن الس 

استعمل حق الرد بواسطة التلفز�ون أر�ع مرات إنما مدفوعة! �ما أفاد الطاعن المستَمع من المقرَر�ن 
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 وأوضحناالسید حسین محمد صلح �أنه: " ورد رّد من قبلنا في المهرجانات والوسائل اإلعالمیة... 
 بیة د�مقراطیة...".أن المعر�ة االنتخا

رت المؤسسات الرسمیة وال سیما وزارة �الطاعنین  ادعاءو�ما أنه لجهة   أن السلطة سخَّ
الداخلیة والبلد�ات، بوسائلها لإلطباق على الئحة "الكرامة واإلنماء"... ومنها انتقاء رؤساء األقالم 

�قیت المدّونة  االدعاءاتومذهب معین، فان هذه  ،والكتبة من نفس القضاء و�توجه سیاسي واحد
لدى  حصرّ  –رئیس الالئحة –السید �حیى شمص ف ،، ولم تبلغ درجة الصدقیة والواقعیةدون إثبات

، �ما أن المادة أنه لیس لد�ه فكرة واضحة عن التنسیق مع وز�ر الداخلیة"سماعه من المقرَر�ن: 
�عینهم المحافظون والقائمقامون �ل  والكتبة من قانون االنتخاب تنص على ان رؤساء األقالم ٨٦

، �ما �عاون رئیس القلم معاونان ولم �شترط القانون تعینهم من خارج الدائرة االنتخابیة في نطاقه
، وذلك من أجل تأمین �ختار هو أحدهم من الناخبین الحاضر�ن، و�ختار الناخبون المعاون الثاني

  اخل قلم االقتراع.الحیاد في إدارة العملیة االنتخابیة د
و�ما أنه لجهة مندو�ي الئحة الكرامة واالنماء، والشكوى من االتصال بهم وترهیبهم  

، فالسید وقائع �قیت مجردة من الدلیل –وب وترغیبهم ومن تدني عددهم من ثمانما�ة الى مئتي مند
�حیى شمس صرح أمام المقرَر�ن، أنه �قي له مندو�ان في �ل قلم وهذا �اٍف في المجرى الطبیعي 

من قانون االنتخاب، علًما �أن المحافظ والقائمقام �عطیان  ٩٠للعملیة االنتخابیة و�حسب المادة 
كل طلب ولم یبدو أن المذ�ورة، وانفاًذا ل ٩٠تصار�ح خاصة للمندو�ین وفًقا ألصول تحددها المادة 

 لطاعنین تقدموا �شكوى أو مراجعة أو اعتراض بهذا الشأن.ا
و�ما أن الطاعنین عجزوا عن ر�ط السبب بین المخالفات غیر الثابتة أصًال وغیر المؤثرة  

 ما �قتضي معه رد هذا السبب. –و�ین فوز المستدعى ضدهم 
 
 ابي. في المخالفات والعیوب المقترفة في الیوم االنتخ٢
من المخالفات المرتد�ة الطا�ع العام  �بیًراا طاعنین یثیرون تحت هذا القسم، �م�ما أن ال 

عوزها وسائل اإلثبات التي اقتصرت لدیهم على نفها الغموض وعدم الدقة وأغلبها تومنها ما �كت
 سیل من إفادات الشهود المدّونة في أكثر من أر�عین إفادة.

المجلس الدستوري یتمتع �صالحیات استقصائیة تولیه سلطة واسعة في و�ما أنه معلوم أن  
ق في ممارسة هذه الصالحیات إال إذا اتصفت ادعاءات المستدعین �الدقة لالتحقیق، وال ینط

 و�دء، إذ ان على هؤالء أن یثبتوا أقوالهم وادعاءاتهم أو على األقل أن یؤ�دوها �البینة �ةوالجدّ 
�العمومیات و�الشائعات واألخبار المتناقلة عبر الصحف وال یتوقف عند  عتد�ُ البینة. فالمجلس ال 



21 
 

االتهامات ذات الطا�ع العام بل �جب أن ترتكز أسباب الطعن على مستندات ووثائق مرفقة بها 
المجلس  روالجدّ�ة والدّقة على االدعاء. و�ذلك ال �عی المنطق�لى أدلة و�ینات من شأنها إضفاء و 

ادات الخطّیة �بیر أهمیة و�لجأ إلى استماع الشهود �عد تحلیفهم الیمین القانونیة الدستوري الشه
لالستئناس �إفاداتهم ولتأكید حصول الواقعة المدلى بها، و�عتمد المسؤولیة الشخصیة للمرشح 
المطعون �صحة نیابته و�ثبات الصلة السببیة المباشرة بین األفعال المشكو منها و�ین المستدعى 

وسار اجتهاد المجلس على عدم األخذ �المخالفات  ،مدى تأثیر المخالفات على النتیجةضدهم و 
لطاعن إجراءات قانونیة مسبقة �شأنها أمام اأو األفعال المشكو من حصولها، في حال عدم اتخاذ 

 عتراض.إ المراجع القضائیة أو اإلدار�ة المختصة �أن یتقدم مثًال �شكوى أو تحّفظ أو تدو�ن 
تسییر مواكب سیارة مزودة بن المخالفات والتجاوزات المشكو من حصولها تنحصر: و�ما أ 

�مكبرات الصوت رغم الصمت االنتخابي، واجتیاح المراكز االنتخابیة، وتواجد حشود المناصر�ن 
في �احات المر�ز، و�قامة حواجز على الطرقات، وترهیب المندو�ین، وتواجد �ثیف ألفراد من 

سكري مع إشارات حز�یة، وتواجد را�ات حز�یة داخل أقالم االقتراع واعتداء حزب هللا بلباس ع
وتصو�ت ناخبین بهو�ات  –�الضرب على ثالثة مناصر�ن (حسن سیف الدین ووعد وحنان الهق) 

تكون مزورة ومرافقة المقترعین خلف العازل وقیام مندو�ي الئحة "األمل والوفاء" �أعمال الكاتب  قد
لقلم، وتصو�ت المتوفین والعسكر�ین والمسافر�ن وقد ذ�روا اثني عشر منهم... المساعد لرئیس ا

وحصول عملیات رشوة من قبل أحد المسؤولین في حزب هللا من آلـ الصاروط ودخول حشود غفیرة 
من الناخبین ُ�عید الساعة السا�عة الى مراكز االقتراع في �علبك (الر�ف الشرقي والغر�ي والشمیس) 

لى الضغط النفسي وطرد المندو�ین وغیاب القوى األمنیة وورود أسماء على لوائح �اإلضافة ا
الشطب الرسمیة الصادرة عن الوزارة وعدم ورودها على لوائح الشطب لدى رؤساء األقالم (الغرفة 

 �علبك). –ر�ف شرقي  ٦رقم 
موضعه  لوضع ما یثیره الطاعنون فيو و�ما أن المقرَر�ن وسعًیا منهما لكشف الحقیقة  

إجراء التحقیقات الوافیة، فاستمعا إلى عدد من الطاعنین والمطعون �صحة نیابتهم  الىالسلیم، عمدا 
و�لى عدد من الشهود واطلعا على العدید من المستندات والوثائق وأجر�ا اتصاًال �النیا�ة العامة 

بواسطة حضرة المحامي محضًرا طبق األصل االستئنافیة في �علبك التي أرسلت الى المجلس 
یتعلق �سرقة جهازي �مبیوتر ضم الى الملف مع محضر التحقیق في  د �اسر مصطفىالعام السی

سر�ة  –عد وحنان الهق أمام مخفر درك القصر في فصیلة الهرمل و الشكوى الجزائیة المقدمة من 
 �علبك.
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لجهة المواكب السیارة المزّودة �مكبرات الصوت لبث األناشید  –ما یثیره الطاعنون  و�ما أن 
مناصر�ن في �احات مراكز االقتراع، و�قامة الحواجز والتواجد الكثیف ألفراد من حزب هللا وحشد ال

ال �مكن تقدیر مدى تأثیرها على نتائج  �اللباس العسكري وسوى ذلك من أشكال المهرجانات 
و�ن �انت تعكر صفاء الجو االنتخابي، والهدوء والطمأنینة التي ینشدها المقترع، وتحتم االنتخاب 

لى القیمین على حسن سیر العملیة االنتخابیة، الّتنبه الى هذه اإلشكاالت واألخطاء والسعي ع
 المخلص الى التخلص منها وعدم معاودتها الحقًا.

وهو رئیس الئحة "الكرامة واالنماء" أمام المقرَر�ن:  –وقد أفاد الطاعن السید �حیى شمص  
ز االقتراع والمندو�ون �اللباس األصفر �انوا �أن الوسائل غیر المشروعة استعملت خارج مراك

ن اعتراًضا. وأفادت الشاهدة لین حسن ناصیف �عد  –یتواجدون في الممرات واألقالم  ولم یدوِّ
تحلیفها الیمین القانونیة: "إن الذین �انوا یرتدون لباًسا حز�ًیا �انوا خارج الدائرة و�ن جماعة األحزاب 

ن اعتراًضا.كانت معاملتهم حسنة حتى صباح   االثنین، ولم تدوِّ
وأفاد الشاهد علي ناظر ناصیف �عد تحلیفه الیمین �أنه �ان یتواجد أر�عة وعشرون مندوً�ا  

أخذها بواسطة جهازه  –لالئحة األمل والوفاء في القلم ومندو�ان لالئحتهم هم وأبرز أر�عة رسوًما 
�عتمر قبعة صفراء و�رتدي ثیاً�ا مدنیة  –ب قال إنه للحز  –�ظهر في اثنین منها مندوً�ا  –الخلیوي 

لما ُسئل لماذا لم �ظهر في الرسم حشُد المندو�ین أجاب ألنه �عتبر و و�قف وراء صندوق االقتراع، 
  .نفسیةأن لكل مرشح مندو�ین، وأقّر �أنه لم تحصل ضغوطات ماد�ة إنما 

من قانون االنتخاب: "�ساعد رئیس القلم  ٨٦و�ما أنه جاء في الفقرة الثانیة من المادة  
معاونان إثنان، �ختار أحدهما من الناخبین الحاضر�ن و�ختار الناخبون اآلخرون المعاون الثاني 

عاون و�قتصر دوره ممن بینهم." ما �عني أن الذي �ان واقًفا وراء صندوق االقتراع الشفاف هو 
 لى مراقبة صحة إدخال أوراق االقتراع في الصندوق لیس إّال.ع
أما الشاهد قاسم محمد الفوعاني فأفادا �عد الیمین أنه �ان �حمل تصر�ًحا �الدخول إلى  

ر�ف شرقي �علبك، ولما لم �كن یوجد تصر�ح لهذا القلم �قي خارج العملیة  ١٧قلم االقتراع رقم 
ما یؤ�د عدم عالقة مناصري الئحة "األمل  ٦غرفة  ٤٠قم حتى ُسمح له �الدخول إلى القلم ر 

ن مالحظة أو  والوفاء" �األمر، وأفاد �أنه �ان یوجد َعجزة �حاجة إلى مساعدة لالقتراع، ولم یدوِّ
 اعتراض.

و�ما أنه جاء في افادة السیدة فاطمة مصطفى العرب �عد تحلیفها الیمین، وخالًفا الدالءات   
ى شمص أمام المقرَر�ن، �حصول مشادة عنیفة بینها و�ین القاضي السید الطاعنین، والسید �حی
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حسین الحسیني، "إنه لم تحصل أ�ة مشادة بینها و�ین القاضي المذ�ور إنما اعترضت على استالمه 
 ومعلوم أن هذا األمر �حصل دائًما...". –ا منه الشمع األحمر ًص ظرًفا واحًدا مفضو 

یض من فیض ما سرد من وقائع عدیدة ال تمّت الى الحقیقة غما �سط أعاله هو  و�ما أن 
، لیست حاسمة في نتیجة االقتراع التي حدثت�صلة و�لى الواقع �عالقة، و�نما التجاوزات والمخالفات 

 وتبقى من دون تأثیر فیها.
عة قتالیة، و�ما أن الطاعنین �حاولون إثارة واقعة تعرض ثالثة أشخاص للضرب �شكل موق 

لیصوروا الضغوط الكبیرة التي مورست، بینما الحقیقة أن أشخاًصا من آلـ الهق تعدوا �الضرب 
وعد وحنان الهق اللتین تقدمتا �شكوى جزائیة أمام مخفر  همیقر�بتالذي لم �فِض الى تعطیل، على 

طالع على درك القصر، ثم عادتا فاسقطتا حقوقهما الشخصیة، وقد ثبت من التحقیق ومن اال
محضر التحقیق األولي أن المسألة فرد�ة جًدا بین أقر�اء ألسباب انتخابیة، مع المالحظة أن 

الهرمل وفیها مئة وسبعة وثمانون ألف ناخب أو مقترع لم  –المعر�ة االنتخابیة في دائرة �علبك 
 تسجل سوى هذه الشكوى. 

مة اقتصرت على شخص من " آلـ و�ما أنه في ما یتعلق �الرشوة، تجدر المالحظة أن الته 
تبیان محل اقامته أو  عنالصاروط" �أنه مجهول �اقي الهو�ة لعدم تحدید �امل هو�ته والعجز 

الطعن بها ألخذ المجلس دوره في االستقصاء،  دون اثبات لتقد�مسكنه على األقل، و�قیت التهمة 
معرفتهما بهذه التهم والملفت أن السیدین �حیى شمص �محمد صلح، الطاعنین صرحا �عدم 

 و�المتهم.
و�ما أنه معلوم أن عبء اإلثبات �قع على عاتق الطاعن إلظهار الراشي والمرتشي والمبالغ  

المدفوعة �جد�ة ودقة إلى جانب ممارسة المجلس الدستوري لسلطته الواسعة في التحقیق �ون 
إظهاًرا للحقیقة وصوًنا لحقوق من اقترع المجلس �قارب مسألة الرشوة بدقة متناهیة و�حذر شدید 

 ،ي والمرتشي أو من �ان موضوع شبهة�صورة سلیمة، تجاه الراش
 وفي القضیة الحاضرة جاء هذا السبب مبنًیا على اتهامات عشوائیة. 
تكون  قدأما �النسبة للتزو�ر، فقد ورد في الطعن ما حرفیته: "تصو�ت ناخبین بهو�ات  

 �و الئحة "األمل والوفاء" داخل قلم االقتراع على مرأى من الجمیع...".مزورة یزودهم بها مندو 
فبالرغم من هذا الوصف، والتهمة القائمة على فرضیة "قد" لم یدّون أحد من المندو�ین أو  

المرشحین أو المقترعین اعتراًضا ولم یتقدموا �شكوى أو إخبار؛ فالسید �حیى شمص، صاحب 
المقرَر�ن �أنه علم �أمر التزو�ر من الناخب الذي �كون غیر الشخص  المصلحة األول، صرَّح أمام



24 
 

المقصود، و�عد هذا الجواب العام والغامض نفى معرفته �عدد الهو�ات المزورة وأضاف �أنها �انت 
 تسلم لهؤالء في منازلهم ولم ینَس أن یذ�ر عدم التجرؤ على االعتراض.

سؤال المقرَر�ن له، إنه عرف �الهو�ات  أما المرشح السید حسین محمد صلح فأجاب عن 
ن أ�ة شكوى. نالمزورة من الناس الذی  تعذر وصولهم من سور�ا فاقترعوا عنهم، و�الطبع لم یدوِّ

ا عددهم �اثني عشر، و أما ما یثیرونه عن اقتراع العسكر�ین والمتوفین والمسافر�ن، وحدد 
فید، والذي �ستغرق الجهد الكبیر والوقت عدم ولوج �اب التحقیق غیر المجدي والم انفرأى المقرر 

الطو�ل، والتفتیش الدقیق في مستندات عدة وأقالم اقتراع عدیدة، في حین أن هذا العدد الضئیل لن 
 یؤثر في النتیجة مع الفارق الكبیر جًدا في األصوات الذي ناهز المئة واألر�عین ألف صوًتا.

ضرورة االتاحة ها الدقة والواقعیة وتفتقر الى أما ما أثیر من أسباب إضافیة، قلیلة، فتعوز  
للمجلس الدستوري لیبدأ تحقیقه الواسع واستقصاءه المنتج قبل الوقائع واالخطاء واالشكالیة الحاصلة 

 او المشكو منها:
فمرافقة �عض المندو�ین، للمقترعین المحتاجین للمساعدة و�عض غیر المحتاجین، قد تكون  

-حصلت إنما �صعب جداً التحقق من الفاعلین والمستفیدین سیما و�ن الفر�قین لجآ الى هذه الوسیلة
لصعو�ة تطبیق قانون  -المرفوضة من قبل المجلس الدستوري لجهة الدخول مع غیر المحتاجین

اب الجدید وقد أكد ذلك الطاعن السید حسین الصلح وأفاد بهذا األمر الشاهدان علي ناظر االنتخ
 ناصیف وقاسم محمد الفوعاني.

من �ل ما تقدم وما توافر في الملف من أدلة وعناصر تقدیر، أن  یتحصلو�ما أنه  
، �قیت مجردة ، وما �شتكي منه الطاعنون في هذا القسمب المثارة والمخالفات والتجاوزاتاألسبا

من �ل دلیل وال تأتلف حتى مع إفادات شهود الطاعنین، ولم تُبَن على اعتراض أو مالحظة أو 
إلیها أعاله في واقعة ضرب فرد�ة بین أقر�اء، حاول الطاعنون  الموماشكوى سوى الشكوى الجزائیة 

 استغاللها خالًفا للواقع والحقیقة، وقد أسقطت الشاكیتان حقوقهما الشخصیة.
و�ما أنه �قتضي تأسیًسا على �ل ما تقدم، رد هذه األسباب أ�ًضا لعدم استنادها الى أساس  

 قانوني وواقعي سلیم.
 
التي شابت أعمال الفرز في و . في المخالفات والعیوب التي اقترفت أثناء الفرز في األقالم ٣

 لجان القید االبتدائیة وقصر العدل ونقل الصنادیق
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تحت تسمیة "عیوب اعترت نقل  –�ما أن الطاعنین في هذه الفقرة، یوردون شكاوى عدیدة  
الصنادیق" و�سجلون وقائع وأقواًال، �عیدة �ل الُبعد عن الحقیقة والواقع وتجافي النصوص القانونیة، 

هم المهیمن علیه حزب هللا على حد قول –كالشكوى من إیداع الصنادیق مبنى إتحاد بلد�ات �علبك 
وذلك قبل یوم االقتراع، ثم نقلها من األقالم، �عد االقتراع والفرز والى المبنى ذاته قبل حملها إلى  –

 لجان القید و�بدال محتو�اتها لمصلحة الئحة "األمل والوفاء".
وما یلیها من قانون االنتخاب  ١٠٠حكام المادة أل خالفاً ما یثیره الطاعنون  إزاء هو�ما أن 

حول حقیقة ما �جري �عد ختام عملیة  هم، ومن أجل إزالة �ل شك أو التباس �ساور ٤٤/٢٠١٧رقم 
 غیر قلیل من الشهود، سماع �عض الطاعنین وعددٍ التوّسع في التحقیق و  جرى  –االقتراع 

تبین بوضوح �یفیة إجراء عملیة الفرز في  ٤٤/٢٠١٧من القانون  ١٠٠و�ما أن المادة  
داألقالم،  ذین �مكن تواجدهم في القلم �عد إقفال �اب االقتراع، وتبدأ العملیة �فتح األشخاص ال وتعدِّ

ها وقراَءتها �صوت مرتفع تحت رقا�ة الموجودین  الصندوق و�فراغه من أوراق االقتراع، وعدِّ
والكامیرات وأجهزة التلفزة المسّلطة على �ل ورقة... �عد االنتهاء من فرز أوراق االقتراع، �علن 

لنتیجة و�وّقع علیها و�لصق فوًرا اإلعالن الذي یتضمن هذه النتیجة على �اب القلم رئیس القلم ا
) أما ١٠٤و�عطي �ال من المرشحین أو مندو�یهم صورة طبق األصل عن هذا اإلعالن (المادة 

فتنص على أن رئیس القلم �ضع في ملف خاص لوائح الشطب التي وّقع علیها  ١٠٥المادة 
االقتراع ومحضر األعمال المذ�ور سا�ًقا وورقة فرز أصوات اللوائح الناخبون وجمیع أوراق 

والمرشحین، و�ختم هذا المغلف �الشمع األحمر و�نقله رئیس القلم ومساعده �مواكبة أمنیة الى 
مر�ز لجان القید حیث �صار إلى تسلیمه مع المستندات التي یتضمنها الى رئیس لجنة القید أو 

 من ینتد�ه.
ضح مما تقدم، وخالًفا لما أثیر في الطعن من إدالءات وأخطاء واتهامات و�ما أنه یت 

تجافي الحقیقة والواقع، وما صّرح �ه الطاعنون المستمع إلیهم من قبل المقرَر�ن، أن حمل صنادیق 
دال مضامینها، �ان من نسج االقتراع �عد الفرز في األقالم، إلى مبنى اتحاد بلد�ات �علبك، واستب

المظار�ف والمغلفات التي  تضمنتهان الصنادیق عندها تكون فارغة، و�ن محتو�اتها ، ألالخیال
 أصبحت في قصر العدل مع لجان القید.

و�ما أن المقرَر�ن، �الرغم من معرفتهما الكاملة �سیر العملیة االنتخابیة حتى الفرز و�عالن  
فادة رئیس اتحاد بلد�ات �علبك استدعیا الشهود ور�زا في التحقیق على سماع ا ،النتائج الرسمیة

السید نصر عثمان والى المسؤول عن استالم الصنادیق السید هاشم عثمان �عد تحلیفهما الیمین 
القانونیة فأكدا تقد�م الطابق األرضي من مبنى االتحاد لوضع الصنادیق قبل بدء االنتخاب �عشرة 
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لى األقالم فارغة قبل بدء عملیة االقتراع بناًء على طلب محافظ �علبك، و�ن الصنادیق نقلت ا –أ�ام 
 �أر�عة أ�ام وأعیدت فارغة �عد اعالن النتائج في األقالم.

و�ما أن القول �خالف ما تقدم �كون من �اب التجني على الحقیقة والواقع. أما إذا �ان  
ألن محتواها من  لیس سهالً المقصود �كلمة صنادیق "المغلفات والمظار�ف" فالتالعب بها 

المستندات واللوائح والمحاضر و�عالن النتائج، موقع علیها من هیئة القلم واالعالن ُ�علق على �اب 
�عرضها  –وطبًعا بدون توقیع  –القلم و�ستلم المندو�ون صورة طبق األصل عنه فاستبدالها �سواها 

 لإل�طال.
�حاء �إتالفها تحت الدرج لإل –أما القول �أن الملفات �انت ملقاة ومبعثرة على األرض  

فهو قول �قصد �ه التستر على الحقیقة التي �عرفها جیًدا �ل أصحاب الخبرة،  –واضاعة محتو�اتها 
وهي عند وصول رؤساء األقالم مًعا �أعداد �بیرة مع ملفاتهم، و�عجز المسؤولون عن استالمها 

 مستحقاتهماال�صال ببدل القلم  كلها فوًرا ومًعا لنقلها الى لجان القید �عد تسدید القیود وتسلیم هیئة
توضع في مكان معین فوق �عضها البعض، لحین التمّكن من نقلها الى الطابق األعلى �ما  –

أكدت ذلك الشاهدة لین ناصیف �عد الیمین، بردها عن سؤال المقرَر�ن: "ماذا تقصدین �أن الملفات 
وضعت على األرض في الطابق األرضي؟" "نحن �نا في الطابق الثاني وشاهدت ملفات على 

�ان ینقص سبعة عشر الى فوق...". وتا�عت أنه  هاالطابق األرضي و�انوا �حملون األرض في
ا الى ا�جادها وتلقیم الكومبیوتر بها �حسب النظام و�ذلك دخلت �ل األقالم صندوًقا واضطرو 

 الكومبیوتر."
 على ما تقدم أن الطاعنین لم �كونوا دقیقین في توز�ع التهم واختلقوا وقائع ینبنيو�ما أنه  

وأفعاًال غیر صحیحة واكتفوا في ما یدعونه في ناحیة أخرى، �العمومیات من دون تقد�م أدلة على 
، ما �قتضي معه رد هذا السبب أ�ًضا لتدحضهاثبوت مخالفات وجاءت التحقیقات وأحكام القانون 

 ده الى أسباب قانونیة وواقعیة صحیحة وسلیمة.نالعدم است
العیوب التي اقترفت أثناء الفرز في األقالم، و �المخالفات �ما أن الطعن في شقه المتعلق  
یشكو من التزو�ر، والتالعب �األصوات و�لغائها، وتزو�ر محاضر أو فقدانها، والتالعب ف

�الصنادیق ومحتو�اتها، و�سترسل الطاعنون في شكواهم من عدم استعمال الكامیرا أثناء الفرز في 
ن حكا�ة و�كررو ار�ف مفتوحة أختامها �الشمع األحمر، �عض األقالم... وفقدان صنادیق، ومظ

 المندو�ین ومنعهم من الدخول إلى األقالم التي تعج �مندو�ي الئحة األمل والوفاء...
�العمومیة و�عوزه الدلیل و�فتقر إلى الدقة  یتسمو�ما أن ما یثیره الطاعنون �مجمله،  

رد الوقائع غیر الصحیحة ولم یتخطها الى والصدقیة و�قى االتهام فیه على عتبة االدالءات وس
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و�الطبع  –أحیاًنا اعتمد وقائع تجافي الحقیقةو األكید والثابت، واعتمد الشائع والمتداول من دون دلیل 
 المرشحون ومندو�وهم الى تدو�ن شكوى أو اعتراض أو مراجعة ما. –الطاعنون  �ْسعَ لم 
مر من عدد مندو�ي الئحة " األمل والتذ -على فرض حصوله–فعدم استعمال الكامیرا  

المفضوضة والوفاء، ومنع مندو�ي الئحة "الكرامة واإلنماء" من الدخول...ووصول �عض المظار�ف 
مرفوضة وتشكل خلًال في جسم العملیة  أفعالفبالرغم من أنها -الشمع األحمر الى لجان القید

غیر انها ال تبلغ حدًا جسیمًا �مس �النتیجة المعلنة، من نحٍو أول أن عدد المندو�ین  -االنتخابیة
�قاس �عدد المرشحین وحجم األقالم، �حیث �كون عادًة �بیرًا، أما �عض المخالفات والهفوات 

یس من شأنها ان ترتقي الى درجة المخالفات اإلدار�ة والقلمیة �التي �شكو الطاعنون منها فل
وللمجلس واالخطاء الجوهر�ة التي تمس صدقیة العملیة االنتخابیة ونزاهتها أو تؤثر في نتیجتها 

وجود المستندات والوثائق التي �مكن الرجوع الیها ومع مع في الرقا�ة السیما  الدستوري سلطة
 مر�ح في األصوات. وجود فارق 

و�ما أنه و�الرغم مما هو وارد أعاله، وتوخیًا للحقیقة في �ل التفاصیل، و�عد التحقیق  
صه: الشاهدة لخجاء في إفادات شهود الطاعنین المستمعین �عد تحلیفهم الیمین ما م واالستقصاء، 

 في حاللین ناصیف أفادت �أن الفرق في األصوات واألصوات المضافة لالئحة األمل والوفاء (
افادتها) �انت عشرة أو عشر�ن صوًتا وحجتها أن الكومبیوتر ال �قبل النتیجة إال إذا �انت صحة 

األوراق متطا�قة. والشاهد علي ناصیف الذي أبرز أر�عة رسوم أخذها في القلم �جهازه الخلیوي، 
أجاب عن سؤال: "لماذا لم �ظهر حشد مندو�ي األمل والوفاء �ما تذ�ر في الرسوم، أجاب ألنه 

عتبر أن لكل مرشح مندو�ین"، ما �عني عدم ارتكاب تجاوزات، ثم أضاف وان �عض األصوات ا 
كانت تحتسب �الرغم من األخطاء الطفیفة وعددها �العشرات ال أكثر." والشاهدة لیز حلیحل، أفادت 
أن ظرفین عائدین لعرسال وتمنین �انا خالیین من المحاضر، إنما �شتمالن على أوراق االقتراع 

م ُیذ�ر أنهما أ�طال؛ والشاهد قاسم الفوعاني أفاد عن عدد المندو�ین ومساعدتهم المحتاجین وغیر ول
 المحتاجین.

السید طوني نصرهللا للمندو�ة ا�مان �سر،  ٤٠٠ غفرةمعاملة رئیس قلم  ما ورد لجهةأما  
ك فمنعها من حضور الفرز ورفض تسلیمها نسخة عن المحضر ومنعها من تصو�ره وخالف ذل

من الوقائع التي لم تؤ�دها افادة الشخصین أمامنا، فالسید طوني نصرهللا لم یتذ�ر أنه أخرج مندو�ة 
�عدم توقیع المحضر بناًء لطلب السیدة �سر  أقرمن القلم و�ال لكان نظم محضًرا �الوقائع لكنه 

قة هي لها ألنه خاص بها وهي ورقة شخصیة، وأكدت هذه األخیرة �عد تحلیفها الیمین أن الور 
 حصول أي تزو�ر". ونفترئیس القلم �ان لینا ومهذً�ا ولم �قع اشكال معه و شخصًیا "و 



28 
 

و�ما أنه لم یثبت فقدان أ�ة صنادیق و�ذا �ان الطاعنون �قصدون فقدان ملفات فنتائج  
 العملیة االنتخابیة ونظام الفرز في الكومبیوتر یؤ�دان عدم فقدان ملفات أو نتائج أقالم،

و�ما أن ما �شكو منه الطاعنون لهذه الجهة ال ُ�سأل عنه المطعون بنیابتهم وال یؤثر في  
حصولها الى إ�طال  فضي�ُ مخالفات �سیطة ال  و�ونه ال �عدالرسمیة النهائیة،  اتنتیجة االنتخا�

الفتقاره نیا�ة نائب او تطال صحة االنتخا�ات في �ل دائرة �حیث �قتضي رد هذا السبب أ�ضًا 
 لى السند القانوني والواقعي السلیم.ا
 ،أما في ما یتعلق �ما عنوانه العیوب التي شابت أعمال الفرز في لجان القید وقصر العدل 

المندو�ین وشل  شكوى ا و استعاد الطاعنون الشكاوى والمخالفات الواردة في الفقرة السا�قة و�رر 
قضیة الملفات المرمیة في الطابق حر�تهم مقابل السماح لمندو�ي األخصام �حر�ة التحرك، و 

األرضي من قصر العدل في �علبك و�عض الظروف المفضوض الشمع األحمر ووقائع ال دلیل 
بنفس الشهود المذ�ور�ن في فقرات سا�قة والمستمع إلى عدد منهم  و�ستعانواعلیها وال إثبات فیها، 

 من قبل المقرَر�ن.
نتخا�ات، أدلوا �فقدان جهازي حاسوب للشر�ة فوضى وللمس �صدقیة االال إنتشارولتأكید  

ة عن تقنیات عملیات الفرز، المخولة من قبل وزارة الداخلیة، وأشاروا إلى المحضر المفتوح المسؤول
 من قبل مخفر درك �علبك مع إشارة القاضي �اسر مصطفى، ٢١٠٩رقم 

هو المحامي العام و  –وألجل جالء الحقیقة تّم التواصل بین المقرَر�ن والقاضي المذ�ور  
ضر الى الذي شرح وقائع القضیة البسیطة جًدا ثم ح –ولیس قاضي التحقیق �ما جاء في الطعن 

 ١٠/٥/٢٠١٨نسخة طبق األصل عن المحضر المذ�ور أعاله تار�خ  ممقر المجلس الدستوري وسلّ 
في قصر العدل في �علبك والمنظم من رجال درك مخفر  هالمتعلق �سرقة جهازي حاسوب من مكتب

�علبك بناًء على إشارته و�عد الشكوى المقدمة من السید شادي جرجي القدوم الموظف في شر�ة 
وقد  Arabia Gis“المكلفة رسمًیا إدارة عملیات الفرز" وهي غیر الشر�ة  –ت تكونولوجیا ی"سا
فارغان  والحاسو�انعلًما �أن السرقة حصلت �عد انتهاء أعمال الفرز،  –م المحضر الى الملف ُض 

 حضر المدعي السید شادي القدوم وتراجع عن الدعوى. ١٥/٥/٢٠١٨�الطبع، و�تار�خ 
نة تسوق وقائع غیر دقیقة و�عضها غیر و�ما أنه یبدو جلًیا مما تقدم، أن الجهة الطاع 

صحیح وتبالغ في خطورتها وتأثیرها في االنتخاب والجو السائد، وتفرط في التهم الموزعة على �ل 
حدب وصوب و�لها �عوزها الدلیل والدقة والجد�ة ظًنا منها أن في المبالغة وتحمیل الوقائع أكثر 

 تغى.الى المب اً كثیر وسیلة اقناع وطر�ق�من محملها 
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و�ما أنه في فقرة الخالصة تستعید الجهة الطاعنة �افة أقوالها واالدعاءات والوقائع، وتذ�ر  
الفوضى المقصودة ومن خاللها حددت تالعًبا مفضوًحا وتزو�ًرا هائًال �المحاضر ومحتو�ات 

من  لتةمتفالصنادیق وصوًال إلى نتائج نهائیة ألقالم ال تتطابق مع محاضر فرزها، �لها اتهامات 
وأكد العمل المتواصل  –كل ضا�ط وحّد ودلیل، وترسو هذه التهم على ستة أقالم ذ�رناها سا�ًقا 

في األقالم المذ�ورة ومحاضرها ومستنداتها، أن قلًما واحًدا جاءت نتائجه متفقة وأقوال الطاعنین، 
 وقد ورد في هذا التقر�ر فقرة مفصلة عن هذه الواقعة.

انون، �سند الطاعنون، طعنهم و�بنون شكواهم والمخالفات والتجاوزات و�ما أنه في �اب الق 
 على قواعد وأحكام ومواد قانونیة و�رتكزون �خاصة على اجتهاد المجلس الدستوري.

و�ما أنه في النها�ة، یتعین القول �جزم، أن الطعن الحاضر یبقى عاجًزا عن بلوغ مرماه  
وقف االجتهاد الدستوري في شأن الطعون النیابیة، هو ومقاصده ألن المبدأ األساس الذي �سود م

عدم إ�طال االنتخا�ات إال إذا �انت المخالفات المدلى بها خطیرة وتشكل اعتداء على حر�ة 
االنتخا�ات وصدقیتها ونزاهتها و�ذا �ان لهذه المخالفات تأثیر حاسم في نتائجها، و�ؤخذ عنصر 

 إ�طال أو عدم إ�طال االنتخا�ات.الفارق في األصوات �عنصر هام في تقر�ر 
و�ما أن ما ساقه الطاعنون في غالبیته الكبرى، جاء مفتقًرا الى الحجة والجدّ�ة والدّقة  

، ال تتسم �عض المخالفات القائمة والحاصلة ومجرًدا عن اإلثبات القاطع والدلیل الجازم، و�ن �ان
 �عضها الغموض واالبهام. و�كتنف�أ�ة خطورة قد تؤثر في نتیجة االنتخا�ات 

و�ما أنه �قتضي أخیًرا تصحیح النتیجة النهائیة وفق المحضر المنظم والمضموم الى هذا  
والذي یتبین منه �التفصیل أن نتائج �افة األقالم جاءت صحیحة وسلیمة ومتطا�قة تماًما  القرار

المشغولة من  –مدرسة دورس الرسمیة  –حي البیر  –مع محاضر فرزها �استثناء قلم دورس 
وفي هذا القلم صحَّ ما  ٢٦٨قلم رقم  ٣غرفة رقم  –الفرع الرا�ع  –�لیة العلوم  –الجامعة اللبنانیة 

؛ ما یدعو للعجب ٢٦٧قلم رقم  ٢كا منه الطاعنون أن نتیجة االقتراع مكررة مع قلم دورس غرفة ش
 وما دعا إلى إعادة الفرز والتدقیق والحساب حیث تبین ما یلي (المحضر الصفحة األولى والثالثة).

ثبت �عد  – ٢٦٧قلم رقم  - ٢غرفة رقم  –: مدرسة دورس الرسمیة . دورس حي البیر١ 
هناك تطابق بین نتیجة القلم (اإلعالن)  –أن النتائج الواردة في القلم واللجان صحیحة  الفرز

 ولم ترد أو تسجل أ�ة مالحظات. –الموقع من هیئة القلم حسب األصول و�ین محضر لجنة القید 
األوراق  – ٤صوًتا، األوراق الباطلة:  ٣٥٦عدد المقترعین:  –صوًتا  ٥٤٥عدد الناخبین:  

الئحة األمل  –صوًتا  ٤٢صوًتا. الئحة الكرامة واالنماء:  ٣٥٢ل علیه: المعوَّ  – ٢ البیضاء:
 صوًتا. ٢٩٦والوفاء: 
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المشغولة من الجامعة اللبنانیة �لیة العلوم  –: مدرسة دورس الرسمیة . دورس حي البیر٢ 
 .٢٦٨قلم رقم  ٣غرفة رقم  –شعبة �علبك  –الفرع الرا�ع  –
عنون لجهة تكرار نتیجتي االقتراع وتطا�قهما في هاتین الغرفتین، لقد صح ما أثاره الطا 

  األمر الذي استوجب إعادة الفرز والتدقیق والحساب للوصول الى النتیجة التالیة:
 صوًتا. ٣٢٤عدد المقترعین  –صوًتا  ٥٦٦عدد الناخبین  - 
 صوًتا تفضیلًیا. ٤٧ –صوًتا الئحة  ٥٥الئحة األمل والوفاء:  - 
 صوًتا تفضیلًیا. ٢٠١صوًتا الئحة  ٢١٦حة الكرامة واالنماء: الئ - 
 
 األصوات التفضیلیة لألولى موزعة: 
 صوًتا ٣٩إمیل رحمه  – ١جمیل السید  – ٣حسین الحاج حسن  - 
 ١البیر منصور:  – ٣یونس الرفاعي  - 
 صوًتا. ٢٤١خفض أصوات الئحة األمل والوفاء في هذا القلم ما مقداره تنتیجة الفي  - 
وفق المقدار  ألعضائها المذ�ورة أسماؤهم أدناهوتخفض وتزاد األصوات التفضیلیة  - 

 التالي:
 حسین الحاج حسن: یزاد ثالثة أصوات (كان صفر) - 
 )٢٤١صوًتا (كان  ٢٠٢إمیل رحمه: �خفض  - 
 (كان صوًتا واحًدا) ٢یونس الرفاعي: یزاد صوتین  - 
 )٤�ان  – ٣ات (صور: �خفض ثالثة أصو نالبیر م - 
 )٣٠صوًتا (كان  ٢٩جمیل السید: �خفض  - 
 األصوات التفضیلیة لالئحة الثانیة: موزعة... - 
 صوًتا. ١٦٨حسین صلح:  – ١أنطوان حبشي:  – ٨�حیى شمص:  - 
 ٢محمد سلیمان: صوتان  – ٥�كر الحجیري:  – ١٤رفعت المصري:  - 
 ٢صوتان، سلیم �الس:  –خضر طلیس: صوت واحد  - 
  

 وفق ما یلي: المذ�ورة أسماؤهم أدناهتخفض وتزاد األصوات التفضیلیة للسادة 
 )١١أصوات (كان  ٣�حیى شمص: �خفض  - 
 أنطوان حبشي: یزاد صوًتا واحًدا (كان صفر) - 
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 صوًتا) ٢٧صوًتا (كان  ١٤١حسین صلح: یزاد  - 
 صوًتا (كان صوت واحد) ١٣رفعت المصري: یزاد  - 
 أصوات (كان صوت واحد) ٤�كر الحجیري: یزاد  - 
 صوت واحد (كان صفر) – ١خضر طلیس: یزاد  - 
 صوتان (كان صفر) ٢سلیم �الس: یزاد  - 
 صوتان (كان صفر) ٢محمد حسن الحاج سلیمان: یزاد  - 
 
و�ما أنه �قتضي تبًعا لذلك تصحیح النتیجة النهائیة وضم األصوات التي نالها �ٌل من  

 ن، وحسم األصوات التي نالها �ل منهم خالًفا للفرز �حیث تصبح النتیجة النهائیة:الفر�قی
 
 صوًتا ١٥٦٦٥=  ٣+  ١٥٦٦٢حسین الحاج حسن:  - 
 صوًتا ٣٣١٩٤=  ٢٩ – ٣٣٢٢٣جمیل السید :  - 
 صوًتا ٣٦٥٩=  ٢٠٢ – ٣٨٦١إمیل رحمه:  - 
 صوًتا ١٥٩١=  ٢+  ١٥٨٩یونس الرفاعي:  - 
 صوًتا ٥٨٧٨=  ٣ – ٥٨٨١البیر منصور:  - 
 صوًتا ٦٦٥٥=  ٣ – ٦٦٥٨�حیى محمد شمص:  - 
 صوًتا ١٤٨٥٩=  ١+  ١٤٨٥٨أنطوان حبشي:  - 
 صوًتا ٥١١٥=  ١٤١+  ٤٩٧٤حسین صلح:  - 
 صوًتا ٥١٧=  ١٣+  ٥٠٤رفعت المصري:  - 
 صوًتا ٥٩٩٨=  ٤+  ٥٩٩٤�كر الحجیري:  - 
 صوًتا ٦١٣=  ١+  ٦١٢خضر طلیس:  - 
 صوًتا ٦٨٧=  ٢+  ٦٨٥�الس: سلیم  - 
 صوًتا ٢٦٤=  ٢+  ٢٦٢محمد حسن الحاج سلمان:  - 
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و�ما أنه یتبین مما توافر في الملف ومن مجمل العناصر القانونیة والواقعیة، أنه ال �مكن 
للقول بتأثیرها على  –وهي غیر ثابتة  –االستناد الى األسباب والعناصر المدلى بها من الطاعنین 

 النتخاب و�قتضي تبًعا لذلك رد الطعن في األساس.نتیجة ا
و�ما أنه لم �عد �التالي من ضرورة الستفاضة في تحقیق أو إجراء أو لبحث أي سبب  

 مدلى �ه �صورة ثانو�ة وعارضة، لعدم الجدوى،
 

 

 لهذه األسباب
 

 ،و�عد المداولة 
 �قرر المجلس الدستوري �االجماع: 

 :في الشكلأوًال: 
 
 الطعن لوروده ضمن المهلة القانونیة مستوفًیا �افة شروطه القانونیة.قبول  
 

 :في األساسثانًیا: 
. تصحیح النتیجة النهائیة وضم األصوات التي نالها �ل من الفر�قین، وحسم األصوات ١

 التي نالها �ل منهم أو �عضهم خالًفا للفرز، �حیث تصبح النتیجة النهائیة:
 صوًتا ٣٣١٩٤جمیل السید:  –صوًتا  ١٥٦٦٥حسین الحاج حسن:  
 صوًتا ١٥٩١یونس الرفاعي:  –صوًتا  ٣٦٩٥امیل رحمه:  
 صوًتا ٥٨٧٨البیر منصور:  
 صوًتا ١٤٨٥٩أنطوان حبشي:  –صوًتا  ٦٦٥٥�حیى محمد شمص:  
 صوًتا ٥١٧رفعت المصري:  –صوًتا  ٥١١٥حسین صلح:  
 صوًتا ٦١٣خضر طلیس:  –صوًتا  ٥٩٩٨�كر الحجیري:  
 صوًتا ٢٦٤محمد حسن الحاج سلیمان:  –صوًتا  ٦٨٧سلیم �الس:  
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. رد الطعن المقدم من السادة: �حیى شمص وسلیم میشال �الس وغالب عباس �اغي، ٢ 
الخاسر�ن في دائرة البقاع الثالثة  المنافسینن محمد صلح، المرشحین یورفعت نا�ف المصري، وحس

 الهرمل.-�علبك –
 

 حسب األصول.والى الطاعنین المراجع المختصة الى القرار هذا إبالغ  ثالثًا:
 نشر هذا القرار في الجر�دة الرسمیة. را�عًا:

 
 ٢١/٢/٢٠١٩قرارًا صدر في                                                            

 

 األعضـاء

 

 محمد �سام مرتضى       صالح مخیبر        سهیل عبد الصمد       توفیق سو�ره

 

 أحمد تقي الدین      أنطوان مسرة              زغلول عطیه           أنطوان خیر    

                                                   

 الرئیس                                             نائب الرئیس       

 عصـام سلیمان                                        طارق ز�اده    
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  ٢٠١٩/ ٤قرار رقم:  

 ٢٠١٩/ ٢/  ٢١تار�خ  : 

     ١٣/2018رقم المراجعة: 

 

ند�م قزحیا قسطه، المرشح الخاسر عن المقعد اإلنجیلي في دائرة بیروت الثانیة، في دورة العام المستدعي: 

 النتخاب مجلس النواب. ٢٠١٨

 القسیس إد�ار جوزف طرابلسي، المعلن فوزه عن المقعد اإلنجیلي في الدائرة المذ�ورة. ضده: ىالمستدع

 الطعن في انتخاب ونیا�ة المستدعى ضده.الموضوع: 

 ،إن المجلس الدستوري 

برئاسة رئیسه عصام سلیمان وحضور نائب الرئیس طارق  ٢٠١٩/ ٢/  ٢١الملتئم في مقره بتار�خ 

لدین، أنطوان مسره، أنطوان خیر، زغلول عطیة، توفیق سو�ره، سهیل عبد الصمد، ز�اده واألعضاء: أحمد تقي ا

 صالح مخیبر �محمد �سام مرتضى،

وعلى تقر�ر هیئة اإلشراف على  و�عد االطالع على ملف المراجعة وعلى تقر�ر العضو�ن المقرر�ن،

 االنتخا�ات.

، �مراجعة الى رئاسة ٢٠١٨حز�ران  ٦بتار�خ و�ما ان المستدعي السید ند�م قزحیا قسطه قد تقّدم 

، �طلب �موجبها قبول الطعن شكًال، وفي األساس، ١٣/٢٠١٨المجلس الدستوري سجلت في القلم تحت الرقم 

اعالن �طالن وعدم صحة انتخاب ونیا�ة المرشح المعلن فوزه القسیس إد�ار جوزف طرابلسي عن المقعد 

�عالن فوز المستدعي، و�ال، إ�طال نیا�ة المستدعي ضده و�عالن �طالن اإلنجیلي في دائرة بیروت الثانیة، و 

العملیة االنتخابیة في دائرة بیروت الثانیة عن المقعد اإلنجیلي، و�عادة إجراء عملیة انتخابیة في الدائرة المذ�ورة 

 عن المقعد المذ�ور،

 

 ه وتتلخص �اآلتي:و�دلي المستدعي �األسباب التي بنى علیها طعنه بنیا�ة المستدعى ضد
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 افتقار العملیة االنتخابیة للحد األدنى من الشفافیة والحیاد والمصداقیة �سبب ترشح أكثر -

من نصف أعضاء الحكومة المشرفة على العملیة االنتخابیة، واستغاللهم نفوذهم وتسخیر طاقات الدولة 

 ومواردها من أجل تأمین نجاحهم في االنتخا�ات،

من الناخبین في اإلقتراع �عد الموعد المحدد في قانون االنتخاب القفال صنادیق مشار�ة عدد �بیر -

االقتراع، وذلك �سبب تعمیم حدد فیه وز�ر الداخلیة مفهوم نطاق �احة مر�ز االقتراع خالفًا لما رمى 

 الیه القانون المذ�ور،

 االنتخاب ومنها:حدوث مخالفات جسیمة وفاضحة أثرت �شكل جذري على نتائج -

 *نقل صنادیق اقتراع من دون مواكبة أمنیة، 

 *وجود مظار�ف ومغلفات أوراق إقتراع نزع عنها الشمع األحمر وهي مفتوحة، 

 *نقل صندوق اقتراع في سیارة خاصة، وهو مفتوح، 

 *مرافقة ناخبین الى وراء العازل، 

 *فوضى عارمة في مسألة مغلفات االقتراع الخاصة �المغتر�ین لدى لجنة القید  

العلیا في بیروت، حیث تأخر وصول صنادیق الى لجان القید االبتدائیة، وعدم وصول عدد 

 من الصنادیق، ووصول صنادیق من دون محاضر،

  مجمدة بتار�خ*الز�ادة في عدد الناخبین عن العدد المعلن عنه في قوائم الناخبین ال 

 ، ٢٠١٨آذار  ٣٠  

 *تالعب في النتیجة المعلنة من قبل وز�ر الداخلیة للمقعد اإلنجیلي في دائرة بیروت 

الموقع االلكتروني لحزب القوات اللبنانیة عند الساعة السادسة من یوم  أثبتهوهذا ما  الثانیة،

 صوتًا،/١٦٤٠حیث تبین ان المستدعي حصل على / ٦/٥/٢٠١٨االنتخاب أي 
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*و�دلیل على عدم صحة نتیجة المستدعي الصادرة عن وزارة الداخلیة یبرز المستدعي عر�ضة 

 الصوت التفضیلي لمصلحته،مقترع یؤ�د المستدعي انهم اقترعوا � ٣٥٩�أسماء 

، �طلب الى رئیس المجلس الدستوري، ٢٠١٨تموز  ١٠هذا وقد تقدم المستدعي، بتار�خ 

(هذا  ٢٠١٨أ�ار  ٦موضوعه: تنازل عن الطعون المقدمة بنتائج االنتخا�ات النیابیة التي جرت یوم 

 ما ورد حرفیًا في الطلب)،

 بنـــــــــــــاًء علیــــــــه

 .الشكلفي -أوالً 

، ٦/٥/٢٠١٨�ما ان العملیة االنتخابیة جرت في �ل لبنان و�التالي في دائرة بیروت الثانیة بتار�خ  

، فیكون الطعن الوارد والمسجل في قلم المجلس ٧/٥/٢٠١٨وأعلنت نتائجها رسمیًا في الیوم التالي بتار�خ 

بو�الته عن المستدعي ند�م قزحیا قسطه، ، والموقع من المحامي ند�م عبود ٦/٦/٢٠١٨الدستوري بتار�خ 

من قانون انشاء المجلس الدستوري الرقم  /٢٤مستوفیًا سائر شروطه المنصوص علیها في المادة /

 ، و�التالي مقبول شكًال.٢٤٣/٢٠٠٠من قانون النظام الداخلي للمجلس الرقم  /٤٦، والمادة /٢٥٠/١٩٩٣

 .في طلب التنازل عن الطعن -ثانیاً 

و�عد ان تقدم �مراجعة طعن في انتخاب النائب اد�ار طرابلسي  أن المستدعي ند�م قزحیا قسطه�ما  

 بواسطة و�یله، عاد وتقّدم �طلب الى رئیس المجلس الدستوري �علن فیه تنازله عن الطعن المقّدم،

دستوري عن و�ما انه ینبغي النظر في مفعول هذا التنازل وما اذا �ان من شأنه ان یرفع ید المجلس ال 

متا�عة النظر في الطعن أم ان له �موجب صالحیاته أن یواصل النظر في الطعن على الرغم من التنازل المقدم 

 الیه من الطاعن.

ان الطعن �قدم في صحة النیا�ة، وجاء في القانون رقم  ٢٥٠/١٩٩٣و�ما انه جاء في القانون رقم  

حة االنتخا�ات النیابیة، والبت في النزاعات والطعون ان المجلس الدستوري یتولى الفصل في ص ٢٤٣/٢٠٠٠

 الناشئة عنها،

�ما ان الطعن في االنتخا�ات النیابیة أمام المجلس الدستوري هو طعن في صحة االنتخا�ات ونزاهتها  

 نیابته،في وصدقیتها، ولیس له صفة النزاع �شأن حقوق شخصیة بین الطاعن والمطعون 
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نیابته، منح في و�ما انه لیس للطعن في االنتخا�ات صفة النزاع الشخصي بین الطاعن والمطعون  

قانون انشاء المجلس الدستوري وقانون نظامه الداخلي حق الطعن للمرشح الخاسر �غض النظر عن األصوات 

 ابته،نیفي الطاعن والمطعون  ومهما �ان الفارق في األصوات التي نالها �ل من نالها التي

من مرشح خاسر صفة النزاع الشخصي فان �عض مرشح معلن فوزه نتخاب و�ما انه لیس للطعن في ا 

حق  ،ولو لم �كن مرشحًا هو نفسهألي ناخب، مسجل في الدائرة االنتخابیة، قد أعطت ، ومنها فرنسا، الدول

 الطعن في نیا�ة مرشح فائز عنها، 

ها في الدستور �موجب و�الة نیابیة نممارسة مهامه المنصوص عو�ما أن النائب المنتخب یتولى  

، وهي تقضي المنصوص عنها في القوانین المدنیةتختلف في طبیعتها عن الو�الة وهي  أساسها االنتخا�ات،

وال �مكن سحب هذا التفو�ض  محددة، ولوال�ة�أن تفوض األمة الى ممثلین تختارهم ممارسة السلطة نیا�ة عنها، 

الشخصیة تبقى رهن مشیئة المو�ل التي یبقى له حق الرجوع عنها  ، بینما الو�الةبل انتهاء هذه الوال�ةمنهم ق

 متى �شاء،

أساس شرعیة السلطة و  و�ما أن صحة االنتخاب ونزاهته وصدقیته هي أساس صحة الو�الة النیابیة، 

 المنبثقة من االنتخاب،

الشعب مصدر السلطات وصاحب السیادة �مارسها عبر و�ما أن الدستور نص في مقدمته على ان  

 المؤسسات الدستور�ة،

 و�ما ان االنتخاب هو الوسیلة الوحیدة التي تنبثق بواسطتها السلطة من الشعب وفق الدستور، 

 و�ما أن الدستور نص في مقدمته أ�ضًا على أن لبنان جمهور�ة د�مقراطیة برلمانیة، 

االنتخاب الذي �عبر بواسطته الشعب �حر�ة عن ارادته في اختیار من  و�ما أن أساس الد�مقراطیة هو 

 �مثله في السلطة،

من قبل  في نیا�ة نائب وصدقیتها قیمة دستور�ة، وسحب الطعن لذلك لصحة االنتخا�ات ونزاهتها 

 رفع ید المجلس الدستوري �قاضي انتخاب عن الطعن.الطاعن ال یؤدي الى 
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 .في األساس-ثالثاً 

 .حد األدنى من الشفافیة والحیادللافتقار العملیة االنتخابیة � االدعاء-١

�ما ان الطاعن یدعي �أن رئیس الحكومة ووزراء في الحكومة بینهم وز�ر الداخلیة ترشحوا على  

 االنتخا�ات، وسّخروا طاقات الدولة ومواردها من أجل تأمین نجاحهم،

 المنافسة لّالئحة على الالئحة �ان مرشحاً نیابته، القسیس إد�ار طرابلسي، في و�ما ان المطعون  

 ضّمتالتي و ، �ون منافسه األساسي �ان على الالئحة التي ترأسها رئیس الحكومة، المعطاة الصفة الرسمیة

 فال �مكن الزعم �انه قد استفاد من صرف النفوذ �اي شكل من األشكال. وز�ر الداخلیة،

 ،ز األخذ بهذا االدعاءلذلك ال �جو  

النتخا�ات في دائرة بیروت الثانیة، لو�ما ان المجلس الدستوري استحصل على جمیع المستندات العائدة  

�ما فیها محاضر لجان القید، ودقق فیها �ما دقق في نتائج �عض أقالم االقتراع، وأجرى التحقیقات الضرور�ة 

 ، ومع رؤساء لجان قید، وتكشفت له الحقائق،في وزارة الداخلیة عن االنتخا�ات مع �بار المسؤولین 

 لذلك ال �جوز االدعاء �عدم الشفافیة، 

 .الخالف حول تحدید نطاق �احة مر�ز االقتراع-٢

�ما ان الخالف حول تحدید نطاق �احة مر�ز االقتراع، ومشار�ة عدد �بیر من الناخبین، �عد الموعد  

انون االنتخاب إلقفال صنادیق اإلقتراع، �سبب توسیع نطاق �احة مر�ز االقتراع، أفسح في المجال المحدد في ق

 ناخبین من �ل االتجاهات للمشار�ة في االنتخا�ات،أمام 

ینتمون الى جهة دون  ،و�ما أنه ال �مكن الجزم �أن المشار�ین في االنتخا�ات، �سبب هذا االجراء 

 غیرها،

لصالح مرشحین  و�ما أنه ال �مكن تقدیر ما اذا �انت هذه المشار�ة قد أثرت على نتیجة االنتخا�ات 

 ،محددین

 و�ما ان المجلس الدستوري �قدر مدى تأثیر المخالفات، اذا ما حدثت، على نتیجة االنتخا�ات، 
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تحدید نطاق �احة مر�ز االقتراع، ومشار�ة ناخبین لذلك ال �مكن األخذ �االدعاء �أن الخالف حول  

 ، قد جاء لصالح المطعون في نیابته،�سبب التوسع في تحدید هذا النطاقفي االقتراع 

 .نقل صنادیق اقتراع من دون مواكبة أمنیة-٣

د �ما ان قانون االنتخاب نص على نقل صنادیق االقتراع من أماكن وجود أقالم اإلقتراع الى لجان القی 

 �مواكبة أمنیة،

و�ما ان الطاعن لم �حدد أ�ة أقالم اقتراع نقلت صناد�قها دون هذه المواكبة، لكي یتمكن المجلس  

 الدستوري من إجراء التحقیق ومعرفة حقیقة ما جرى،

 و�ما أن االدعاء �قي في إطار العمومیات غیر المدعومة �الوقائع الحسیة،  

 االدعاء،لذلك ال �مكن األخذ بهذا 

 

 .وجود مظار�ف ومغلفات نزع عنها الشمع األحمر وهي مفتوحة-٤

�ما أن وجود مظار�ف ومغلفات نزع عنها الشمع األحمر ومفتوحة، هو مخالف لقانون االنتخا�ات،  

 و�ثیر الشكوك حول صحة نتائج أقالم االقتراع المنزوع الشمع األحمر عن المظار�ف العائدة لها،

من واجب لجان القید اإلشارة في محاضرها الى المخالفات التي حدثت ومن ضمنها وصول  هو�ما ان 

 مظار�ف مفتوحة ومنزوع عنها الشمع األحمر،

و�ما أن لجان القید في دائرة بیروت الثانیة لم تشر في محاضرها الى ان مظار�ف وصلت الیها مفتوحة  

 ومنزوع عنها الشمع األحمر،

 مندو�ي الطاعن لم �سجلوا مالحظاتهم في هذه الخصوص على المحاضر،و�ما ان  

 لذلك ال �مكن األخذ بهذا االدعاء. 

 .مرافقة الناخبین وراء العازل-٥

 �ما ان مرافقة الناخبین وراء العازل، �شكل انتهاكًا لسر�ة االنتخاب، 
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 ه،و�ما ان سر�ة االنتخاب ر�ن أساسي في صحة االنتخاب ونزاهته وصدقیت 

و�ما انه قد �كون حدث انتهاك لسر�ة االنتخاب في �عض أقالم االقتراع، و�ان �جب ان �سجل مندو�و  

 المرشحین، ومن بینهم مندو�ي الطاعن، هذه المخالفات، في محاضر أقالم اقتراع،

عتد م االقتراع، لذلك ال �مكن أن �و�ما أن مندو�ي الطاعن لم یدونوا هذه المخالفات في محاضر أقال 

 بها،

 .فوضى عارمة في أقالم اقتراع المغتر�ین-٦

هذا االدعاء  �ما انه ال �جوز الر�ون الى الكالم عن فوضى عارمة، دون تحدید، ودون اإلشارة الى  أثر 

 .ألنه �قي في اطار العمومیات على نتائج االنتخا�ات، لذلك ال �مكن األخذ بهذا االدعاء

 .٢٠١٨آذار  ٣٠ز�ادة عدد الناخبین عن عدد الناخبین في اللوائح المجمدة بتار�خ -٧

لجان القید، �ما ان عدد الناخبین في دائرة بیروت الثانیة، وفي جمیع الدوائر االنتخابیة، وفق محاضر  

 ،٢٠١٨آذار  ٣٠زاد فعًال عن عدد الناخبین المسّجل في لوائح الناخبین المجمدة بتار�خ 

و�ما ان المجلس الدستوري أجرى التحقیقات في هذا الشأن مع المسؤولین عن وضع لوائح الناخبین،  

 ودقق في محاضر لجان القید،

الموزعة على أقالم االقتراع تضمنت أسماء الناخبین  و�ما انه تبین للمجلس الدستوري ان لوائح الناخبین 

ئهم أنهم �قترعون في الخارج، ومن ثم المقیمین والناخبین المسجلین في الخارج، مع وضع إشارة أمام أسما

 أرسلت قوائم الناخبین المسجلین لالقتراع في الخارج الى سفارات لبنان في الدول التي سیقترعون فیها،

قید تسلمت لوائح الناخبین مقیمین ومسجلین في الخارج إضافة الى لوائح الناخبین و�ما ان لجان ال 

المسجلین في الخارج، وتمت إضافة أعداد الناخبین في هذه األخیرة الى أعداد الناخبین في لوائح الناخبین في 

األعداد المحددة في  لبنان، ونتیجة لذلك تم احتساب الناخبین في الخارج مرتین، مما زاد أعداد الناخبین عن

 ،٢٠١٨آذار  ٣٠لوائح الناخبین المسجلین في اللوائح المجمدة في 
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�عد اكتشاف هذا األمر، فارق في عدد الناخبین، تبین للمجلس الدستوري من التدقیق  ،و�ما انه �قي 

في محاضر لجان القید، انه ناجم عن أخطاء ماد�ة تجاوزت في �عض الدوائر عشرات اآلالف، لم �جر 

 تصحیحها من قبل لجان القید،

 للمجلس الدستوري.لذلك ال �جوز األخذ بهذا االدعاء �عد ان تكشفت الحقائق  

 .التالعب في النتیجة-٨

�ما ان الطاعن اعتمد على الموقع االلكتروني لبعض األحزاب لإلدعاء �التالعب بنتیجة األصوات  

 التي حصل علیها،

 و�ما ان الموقع االلكتروني المشار الیه لیس له صفة تؤ�د صدقیته، 

قع المذ�ور عند الساعة السادسة من یوم و�ما ان الطاعن یدعي انه حصل على المعلومات من المو  

 صوتًا، /١٦٤٠، حیث تبین له أنه حصل على /٦/٥/٢٠١٨االنتخاب أي 

و�ما انه في التوقیت المشار الیه، �انت أقالم االقتراع ال تزال مفتوحة، ولم �كن قد بدء �فرز أوراق  

 االقتراع،

 لذلك ما یدعیه الطاعن ال أساس له من الصحة. 

 لهــــــذه األســــــــباب

 و�عد المداولة،

 �األكثر�ة�قرر المجلس الدستوري 

 

 :في الشكل-أوالً 

النظر  ومتا�عة المجلس الدستوري قبول الطعن في الشكل بوجه المطعون ضده القسیس إدغار طرابلسي  

 التنازل المقّدم من الطاعن. على الرغم منفي األساس 

  :في األساس-ثانیاً 
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 الطعن المقّدم من السید ند�م قزحیا قسطه.رد 

 

 إبالغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعي.-اً ثالث

 نشر هذا القرار في الجر�دة الرسمیة.-را�عاً 

 ٢٠١٩/ ٢/  ٢١صدر في   ًا قرار                                                                      

 

 األعضـاء

 

 توفیق سو�ره          سهیل عبد الصمد          محمد �سام مرتضى       صالح مخیبر      

 

 

 أحمد تقي الدین       أنطوان مسرة                   زغلول عطیه           أنطوان خیر       

 

                                              

 الرئیس                                                        نائب الرئیس       

 عصـام سلیمان                                                 طارق ز�اده    



1 
 

 ٢٠١٩/ ٢/  ٢١تار�خ  : 

     ١٣/2018رقم المراجعة: 

 مخــــــالفــــــة

 

ند�م قزحیا قسطه، المرشح الخاسر عن المقعد اإلنجیلي في دائرة بیروت الثانیة، في دورة العام : المستدعي

 النتخاب مجلس النواب. ٢٠١٨

 القسیس إد�ار جوزف طرابلسي، المعلن فوزه عن المقعد اإلنجیلي في الدائرة المذ�ورة. :المستدعى ضده

 الطعن في انتخاب ونیا�ة المستدعى ضده.: الموضوع

ة مقدم یإننا نختلف مع األكثر�ة، ونخالف القرار الصادر عنها في هذا التار�خ، والمتعلق �عدم إمكان 

عنه وواجب المجلس الدستوري قبول الرجوع وتدو�نه ورفع یده عن الطعن �صحة نیا�ة نائب منتخب، الرجوع 
 المنازعة.

 وذلك وفقًا للمخالفة ولألسباب التالیة: 

 الرد علیه في سیاق المخالفة:ن دوّ نفي المستهل، نطرح السؤال التالي، و 

" و�التالي se désister"هل �مكن للمرشح الذي تقّدم �مراجعة طعن أمام المجلس الدستوري أن �عود عنها ؟ -
 على المجلس الدستوري رفع یده عن المراجعة ؟؟

وتالیًا: �سجل المخالفون تأییدهم الكامل للمبادئ الواردة في الصفحة الرا�عة من القرار موضوع المخالفة وال 
 ض ما بینها و�ین حق الرجوع عن الطعن.�جدون أي تعار 

�ما انه من المفید، و�عجالة، إجراء مقارنة بین المراجعة �عدم دستور�ة قانون و�ین الطعن في صحة  

 نیا�ة نائب منتخب حتى نخلص الى التأكید على انه ال �مكن الرجوع عن األولى و�مكن الرجوع عن الثاني.

ستوري طعناً �عدم دستور�ة قانون تتعلق �ممارسة حق دستوري یرتكز و�ما ان المراجعة أمام المجلس الد 
 .�صورة نهائیةمن الدستور، مما �جعل المجلس الدستوري واضعًا یده على المراجعة  /١٩على أحكام المادة /
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طا�ع الخصومة الشخصیة ألن المداعاة �شأنها ناشئة عن تكلیف -فمثل هذه المراجعة لیس لها الطا�ع الشخصي
 دستوري و�التالي فانها غیر قابلة للرجوع عنها �عد تسجیلها لدى قلم المجلس الدستوري.

الرجوع  ، لم �أخذ المجلس الدستوري �طلب٢/٩٥تحت الرقم  ٢٥/٢/١٩٩٥وفي قراره الصادر بتار�خ  

عن الطعن بدستور�ة القانون واعتبر ان لیس له أثر قانوني في المراجعة، �ما اعتبر ان األشخاص المذ�ور�ن 
من الدستور، عندما یتقدمون �المراجعة إل�طال أحد القوانین �سبب عدم دستور�ته، إنما �قومون  /١٩في المادة /

بین نصین:  ةمواجه، وهي رجائیةالمنازعة بل هي  �ممارسة حق دستوري، ولیس للمراجعة طا�ع الخصومة او
 و�عد تسجیلها ال �مكن ا�قافها، والقرار الصادر فیها هو قرار رجائي.الدستور والقانون المطعون بدستور�ته، 

و�ما ان الوضع �ختلف تمامًا �النسبة لمراجعة الطعن في صحة نیا�ة نائب منتخب، فهذه المراجعة  

"، بین خصمین أو أكثر، و�تم فیها تبادل لوائح بین أطراف النزاع، Contradictoire" شخصیة ووجاهیةهي 
بت المجلس الدستوري في ومن خالل هذا النزاع الشخصي ی-وتقد�م أدلة ومستندات، وتقد�م دفوع وأوجه دفاع 

صحة االنتخا�ات في الدائرة االنتخابیة، وعلى المقعد النیابي موضوع الطعن، و�التأكید لیس النزاع �شأن حقوق 

قرار والقرار الذي �صدر عن المجلس الدستوري في الطعون االنتخابیة هو  -شخصیة �ما جاء في القرار
ها �صار استیضاح األفرقاء وسماع شهود والقیام خالل –�ونه �صدر في منازعة بین خصوم  قضائي

 �االستقصاءات الالزمة.

 ١٤/٧/١٩٩٣الصادر في  /٢٥٠من قانون انشاء المجلس الدستوري الرقم / /٢٧و�ما ان المادة / 
وهذه المراجعة  مبدأ الوجاهیة ومبدأ المناقشة، تراعي مبدأین: ٣٠/١٠/١٩٩تار�خ  /١٥٠المعدل �القانون رقم /

tère caracبین شخصین أو أكثر. وللطعن طا�ع قضائي " نزاعیةو�التالي  ذات طا�ع شخصي
juridictionnel " إذ أن قاضي هذه الهیئة �عتبر قاضي تطبیق القانون ، �النسبة الى وظیفة المجلس الدستوري :

"juge de la norme "وقاضي النزاع الشامل "Plein Contentieux یراجع مجلد المجلس الدستوري) "

 ) وأ�ضًا:٤٩٨الصفحة  ٢٠١٠-٢٠٠٩

« En matière de Contentieux électoral la procédure devant le conseil constitutionnel 
est écrite et Contradictoire » 

« Le C.C exerce là une fonction clairement juridictionnelle(طا�ع قضائي) dont le 
régime se distingue de celui du contrôle de la constitutionnalité des lois. Cette 
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différence d’attitude apparemment surprenante se comprend par la différence de 
situation du C.C. lors qu’il statue comme juge de l’élection : Il n’est plus juge de 

la constitutionnalité de la loi mais juge de l’application de la loi. Il se trouve donc 
dans la même situation que les juges ordinaires, administratifs et judiciaires ». 

(Dominique Rousseau, Droit du Contentieux constitutionnel, Edition Delta 
Montchrestien :2006 p.397 et s.) 

(et 7ème ,8ème Edition. Et p. 299-3ème Ed.) 

القضائیة، المجلس الدستوري ملزم �قبول الرجوع عن الطعن و�رفع یده عن و�ما انه بهذه الصفة  
 ،المراجعة

، الطا�ع الشخصيو�ما انه في النتیجة یتعین التأكید على ان الطعن �صحة نیا�ة نائب منتخب له  

على خالف الطعن بدستور�ة قانون، وهو لصیق �إرادة الطاعن و�سبغ الخصومة �صبغة شخصیة، �ذلك 
و�جوز حتمًا ان فتحر�كه یتم برغبة صر�حة و��جابیة من الطاعن، وال شيء یتعلق �االنتظام العام، عة، المراج

م.م) �اإلضافة الى ان قاضي االنتخاب ال �مكنه ان �خرج عن األسباب  ٥١٨یتنازل عن المحاكمة (المادة 
نون انشاء المجلس الدستوري ) من قا٢٧و ٢٥و ٢٤تبین من المواد (یوالمطالب المدلى بها في الطعن، �ما 

 ) من قانون نظامه الداخلي،٥٠و ٤٦ومن المادتین (

وقضاء االنتخاب: ففي األولى للمجلس ان �خرج عن -وهذا یؤ�د االختالف بین الرقا�ة الدستور�ة 
 أسباب الطعن وفي الثاني ال خروج إذ ان إطار الدعوى تتحدد �مطالب األفرقاء:

« La procédure contentieuse peut être à tout moment arrêtée si le réquérant 
renonce à son action, il lui est alors donné acte de son désistement. 

Le Conseil constitutionnel vérifie cependant que rien ne s’y oppose, formule qui 

n’induit pas la possibilité pour lui de refuser une demande de désistement, mais 
seulement de s’assurer de la clarté de l’intention du requérant » 
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(Dominique Rousseau, D rt du contentieux constitutionnel Montchristien -3ème 
Ed.p.298) 

(c.c. 88-1108 20 juillet 1988 A.N. vosges, 3ème R.P.126 et 27/1/1972 Rcc. Des 

décisions du c.c.p.41) 

(Louis Favoreu et Loïc philip : Les grandes décisions du C.C. Editions Dalloz 
1975 p.27 14ème Edition 2007 p.28) 

 و�ما انه على صعید الفقه واالجتهاد المقارن: 

انه �حق للطاعن في صحة انتخا�ات نائب ما، ان �عود  اعتبر المجلس الدستوري في فرنسا، منذ انشائه،-١
" و�سبب هذه الصفة هو ملزم �قبول caractère juridictionnelألن للمجلس الصفة القضائیة "عن الطعن 

وعندما �قبل طلب الرجوع ترفع ید  -" فضًال انه مقید �طلبات مقّدم الطعنdésistementالرجوع عن الطعن "

 المجلس عن المراجعة.

(D.Rousseau, D rt du contentieux Ed. Mont Chrestien 9ème Ed. 2010) 

و�ما انه في لبنان وان �ان لم �حصل ان تراجع طاعن عن طعنه بنیا�ة نائب منتخب، غیر ان المجلس -٢
قانون، اعتبر ان الطاعن �قوم �ممارسة حق  ةالدستوري في معرض رفضه الرجوع عن الطعن �عدم دستور�

 .٢٥/٢/١٩٩٥تار�خ  ٢/٩٥دستوري، واعتبر ان هذه المراجعة لیس لها طبیعة الخصومة الشخصیة "قرار رقم 

 ١٧/٥/١٩٩٧في هذا الصدد الصادر في  فتو�ما ان المجلس الدستوري في لبنان، في قراره المل 
 رد في الشكل المراجعة التي لیس فیها خصومة (المطالبة بتصحیح مجموع أصوات المستدعي) /١٧�الرقم/

و�ما انه یتضح ان المجلس الدستوري �ان �شیر و�الحظ ان الرجوع ممكن في حالة الخصومة  

 الشخصیة

و�ما ان للفقه في لبنان مواقف واضحة وثابتة، أكد فیها انه �حق لمقّدم مراجعة الطعن في صحة نیا�ة  
على غرار ما قضى �ه المجلس الدستوري الفرنسي ألنه �كون قد تراجع عن حق –نائب منتخب، الرجوع عنها 
 شخصي منحه إ�اه القانون.

 )٢٠٢و ٢٠١الصفحة  ٢٠١٥المجلس الدستوري لسنة  منشورة في مجلد–(یراجع دراسة الد�تور ولید عبال 
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 )١٧/٩/٢٠١٨جر�دة النهار تار�خ -(رأي قانوني للد�تور أمین عاطف صلیبا

عتبر انه �ان على المجلس الدستوري تدو�ن التنازل عن الطعن المقدم نوعلیه نسجل هذه المخالفة و  
 مراجعة.من المرشح الخاسر ند�م قزحیا قسطة، و�التالي رفع یده عن ال

 

 ز�ادهطارق مخالف/ نائب الرئیسعبد الصمد        سهیل عضو مخالف/ مخیبرصالح عضو مخالف/
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  ٢٠١٩/ ٦قرار رقم: 

 ٢٠١٩/ ٢ /٢١تار�خ  :  

     14/2018رقم المراجعة: 

 

 ٢٠١٨في دورة العام  إبراهیم الحلبي المرشح الخاسر عن دائرة بیروت الثانیة عن المقعد السنيالمستدعي: 
 النتخاب مجلس النواب.

الطبش، فؤاد المخزومي وعدنان طرابلسي سعد الحر�ري، نهاد المشنوق، تمام سالم، روال  :مالمستدعى ضده
 .نفسها في الدائرة ةد السنیاعالفائزون عن المق

 الطعن في اعالن فوز �ل من المستدعى ضدهم.الموضوع: 

 ،إن المجلس الدستوري 

برئاسة رئیسه عصام سلیمان، وحضور نائب الرئیس طارق  ٢٠١٩/ ٢/ ٢١الملتئم في مقره بتار�خ 
قي الدین، أنطوان مسره، أنطوان خیر، زغلول عطیة، توفیق سو�ره، سهیل عبد الصمد، ز�اده واألعضاء: أحمد ت

 صالح مخیبر �محمد �سام مرتضى،

و�عد االطالع على ملف المراجعة وعلى تقر�ر العضو�ن المقرر�ن، وعلى تقر�ر هیئة اإلشراف على 
 االنتخا�ات.

 ، بواسطة و�یلته األستاذة دونا جعلوك،٢٠١٨ /١/٦تقدم بتار�خ  إبراهیم الحلبيو�ما ان المستدعي  
، �طلب �موجبها قبول الطعن ١٤/٢٠١٨�مراجعة الى رئاسة المجلس الدستوري سجلت في القلم تحت الرقم 

المعلن فوزهم في دائرة بیروت الثانیة عن المقاعد  مشكًال، وفي األساس اعالن عدم صحة نیا�ة المستدعى ضده
 سباب التالیة:وقد أدلى �األ، السنیة

 مخالفة قانون االنتخاب الجدید للدستور و�ل ما نتج عنه من مخالفات،-١

 مخالفة صیغة العیش المشترك في تقسیم الدوائر االنتخابیة وخاصًة في بیروت،-٢
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التزو�ر الذي تعرضت له العملیة االنتخابیة، وادلى تحت هذا السبب �ان رئیس هیئة االشراف على  -٣
، ان الهیئة تسلمت عددًا من محاضر لجان القید العلیا وهي �انتظار ٢٥/٥/٢٠١٨رح بتار�خ االنتخا�ات ص

ة محددة لتسلیم المحاضر، مما �طرح التساؤل لم �اقي المحاضر وانه ال یوجد نص یلزم وزارة الداخلیة �مهلتس
 عن الغموض حول تقار�ر لجان القید ومكان وجودها وعدم إعالنها،

التي عزت  سهیئة االشراف على االنتخا�ات المثبتة �استقالة عضو الهیئة سیلفانا اللقیتعطیل صالحیات -٤
أسباب استقالتها الى عدم توفیر الموارد الضرور�ة لتمكین الهیئة من القیام �مهامها والمس �استقاللیة الهیئة 

 بداعي التنسیق مع وزارة الداخلیة وتقلیص صالحیاتها،

ساءل عن إمكانیة هیئة االشراف على االنتخا�ات من تحدیده وقد تخطى معظم االنفاق االنتخابي، وت-٥
المرشحین أضعاف ما هو مسموح �ه، وأدلى �أن المرشح سر�یس سر�یس صرح �أنه دفع لرئیس الئحة عشرات 

رئیس مالیین الدوالرات واشترى األصوات �مبالغ مماثلة، �ما ذ�ر أحد مرشحي دائرة بیروت الثانیة انه دفع الى 
سماحة الالئحة مبلغ خمسة مالیین دوالر وذ�ر في هذا السیاق االجتماع الذي حصل في دار الفتوى برئاسة 

المفتي قبل االنتخا�ات بیومین و�صدار تعمیم �مثا�ة الفتوى دعمًا للمرشح رئیس الحكومة وارسال رسالة الى 
اول في الشؤون اإلسالمیة والوطنیة التي للتد تهخطباء المساجد لدعوتهم الى اجتماع عاجل ومهم مع سماح

 من قانون االنتخاب،  ٧٧یدًا معنو�ًا للناخبین ومخالفة لنص المادة د�مر بها لبنان، مما �عتبر ته

 ل رئیس الحكومة طائرة في جوالته االنتخابیة،عماكما أدلى �است 

 فضیحة األرقام بین أصوات الناخبین وأصوات المقترعین،-٦

 ،١٧/٥/٢٠١٨هذا الصدد الى مقال الصحافي �مال فغالي في جر�دة االخبار بتار�خ وأشار في  

 قالم ولجان القید،المخالفات في تراخیص المندو�ین ومخالفات رؤساء األ-٧

 إشكالیات اقتراع اللبنانیین المغتر�ین،-٨

 غیاب أي آلیة للطعن في قانون االنتخاب،-٩

واستطرادًا، اعالن �طالنها  الن انتخا�ات النیابیة في �ل لبنان،وقد طلب المستدعي �النتیجة اعالن �ط 
 في دائرة بیروت الثانیة،
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�س �رم، أجاب بالئحته وتبین ان المطعون ضده السید فؤاد مخزومي ممثًال بو�یلته األستاذة غالد 
لقانون رقم من ا ٤٦والمادة  ٢٥٠/٩٣من القانون رقم  ٢٤، انه وفقا للمادة ٢٥/٦/٢٠١٨المقدمة بتار�خ 

، یتم تقد�م الطعن في صحة النیا�ة من مرشح منافس خاسر في دائرته االنتخابیة ضد نائب ٢٤٣/٢٠٠٠
منتخب في هذه الدائرة، فیكون الطعن ضد مجموعة من النواب المنتخبین عن دائرة انتخابیة واحدة غیر مسموح 

 الرد شكًال، اً ومستوجب

وانه ثابت قانونًا وفقهًا واجتهادًا ان الطعن في صحة النیا�ة ال یتناول القانون الذي تمت على أساسه  
 االنتخا�ات النیابیة، 

وان صالحیة المجلس الدستوري تنحصر في تصحیح النتیجة أو �إ�طال االنتخا�ات بین مرشحین  
 متنافسین وال تتناول إ�طال العملیة االنتخابیة برمتها،

ان الطعن ال یتناول المطعون بوجهه وال الالئحة التي �ان یرأسها بل رّ�ز على لوائح أخرى ومرشحین و  
 آخر�ن،

 وان الطاعن لم یدل �مخالفات صدرت عن السید مخزومي،  

 وخلص الى طلب رد الطعن شكًال و�ال أساسًا، 

، ٢٧/٦/٢٠١٨بتار�خ وتبین ان المطعون ضده الد�تور عدنان طرابلسي أجاب في الئحة قدمها  
 بواسطة و�یله األستاذ فادي غزاوي، �ما ملخصه:

أوًال: وجوب رد الطعن لعدم االختصاص لجهة التطرق لدستور�ة قانون االنتخاب وأورد ان المستدعي طلب 
ا�طال االنتخا�ات التي جرت في دائرة بیروت الثانیة الن القانون الذي تمت في ظله مخالف للدستور وال یراعي 

 صیغة العیش المشترك في تقسیم الدائر االنتخابیة وخاصة في بیروت،

�قاضي انتخاب التطرق لدستور�ة اال انه من المسّلم �ه انه ال یدخل في اختصاص المجلس الدستوري  
" وان الطعن �عدم دستور�ة القانون �خضع Loi Ecranقانون االنتخاب �اعتباره قد أصبح قانونًا محصنًا "

من قانون انشاء المجلس الدستوري  ٢١اه منصوص عنها في قانون المجلس الدستوري وان المادة ألصول ترع
نصت على اعتبار النص التشر�عي مقبوًال حتى في حال لم �صدر المجلس قراره �شأن دستور�ته ضمن المهلة 

 المحددة في الفقرة األولى منه،
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الفرقاء الماثلین فیها وان اختصاص المجلس وان أثر الخصومة في المجلس الدستوري ال �شمل اال  
 كقاضي انتخاب ال �متد الى ا�طال عملیة انتخابیة برمتها،

ثانیًا: وجوب رد أقوال الطاعن �النسبة لما تعرضت له العملیة االنتخابیة من تزو�ر ومن تعطیل صالحیة هیئة 
 االشراف على االنتخا�ات ولجهة االنفاق االنتخابي،

اعن اكتفى �العمومیات لجهة التزو�ر دون تقد�م أي دلیل على التزو�ر او المخالفات وأدلى �أن الط 
ان أقواله تفتقر الى الدقة والتحدید، وان اجتهاد المجلس الدستوري مستقّر على ان على الطاعن تقد�م االثبات و 

القیام �التحقیق �مجرد اءات الالزمة وال �عود له ر لجهة صحة ما یدعیه �ي یتمكن المجلس من اتخاذ االج
 حصول الطعن،

لم تؤثر على عمل الهیئة او توقفها  سوان استقالة عضو هیئة االشراف على االنتخا�ات سیلفانا اللقی 
 حیث قامت �عملها على أكمل وجه،

وان المطعون ضده تقّید �القانون لجهة االنفاق االنتخابي وان الوقائع المذ�ورة في الطعن ال عالقة له  
و�ذلك �النسبة الجتماع دار الفتوى وانه لم ا سیما انه �ان منافسًا لالئحة تیار المستقبل ولم �كن في عدادها به

 �ستفد من هذا االجتماع وال من األوضاع السیاسیة التي تناولها الطعن، 

وأصوات المقترعین ولجهة ثالثًا: وجوب رد أقوال الطاعن لجهة ما أسماه �فضیحة األرقام بین أصوات الناخبین 
 و�ین ومخالفات رؤساء األقالم ولجان القید وأقالم المغتر�ین،دتراخیص المن

وأدلى في هذا الصدد أن الطاعن قد استند لهذه الجهة الى ما ورد في جر�دة االخبار وتحدیدًا الى مقال  
دالءات إ�مقتطفات الصحف أو للد�تور �مال فغالي، وان اجتهاد المجلس استقّر على عدم جواز االعتداد 

األطراف المجردة من الدلیل او ذات الطا�ع العام، وان ادالءات الطاعن �قیت مجردة من أي دلیل، ولم ُتسجل 
ا�ة مخالفة او اعتراض في أقالم االقتراع أمام لجان الفرز، وان تقر�ر جمعیة "الالدي" ذو طا�ع عام وخاٍل من 

 األدلة الدقیقة،

 في القانون �ما یلي: وتا�ع مدلیاً  

 صوتًا فقط  ١٩٥صوتًا في حین ان الطاعن نال  ١٣,١٠٨انه نال �النتیجة -١
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ن �ان صالحًا للتحقیق في الطعون االنتخابیة و�انت اإلجراءات التي یتبعها ئان المجلس الدستوري ول-٢
اال ان ذلك ال �مس القاعدة العامة التي توجب علیه اثبات ما یدلي �ه �البینة او ببدء بینة جد�ة  ةاستقصائی

 تمكن المجلس من االنطالق في التحقیق،

وانه ال �كفي االدالء �حصول مخالفات معینة بل �جب ان تكون هذه المخالفات خطیرة ومتكررة ومنظمة -٣
 االنتخاب،وان �كون لها األثر المباشر على صحة 

صوات في تقییم أثر المخالفات على النتیجة، وطلب �النتیجة رد مراجعة وان یؤخذ في االعتبار الفارق في األ-٤
 الطعن.

وتبین ان المستدعى ضدهم الساده: سعد الحر�ري ونهاد المشنوق وروال الطبش، و�یالهم االستاذان  
بالئحة أدلوا فیها �انتفاء صفة المستدعي لتقد�م  ،١٩/٧/٢٠١٨تقدموا بتار�خ ولید النقیب وحسن حلواني، 
 الطعن �االستناد الى ما یلي:

 عمًال �قانون االنتخاب، ال �جوز لمرشح منفرد خوض انتخا�ات النیابیة-أ

 ان التنافس في االنتخا�ات النیابیة یتم بین لوائح،-ب

 من اللوائح المتنافسة،�حتسب الحاصل االنتخابي على أساس األصوات التي نالتها �ل الئحة -ج

صوات التي نالها بل �شترط استحصال الالئحة التي ینتمي الیها على ال �عتبر المرشح فائزًا �فضل األ-د
 حاصل انتخابي او أكثر یؤهله للفوز،

ّ�ًا �ان عدد األصوات التفضیلیة التي نالها أئحة الصوات التي نالتها الان الفوز �االنتخا�ات مرتبط �عدد األ-ه
 المرشحون الذین تتألف منهم.

، صدرا ٢٤٣/٢٠٠٠، وقانون نظامه الداخلي رقم ٢٥٠/٩٣وان قانون انشاء المجلس الدستوري رقم  
في مرحلة �انت االنتخا�ات النیابیة تجري وفقًا للنظام األكثري وعلى أساس ترشیحات فرد�ة وانه �قتضي للنظر 

النسبي تفسیر ما ورد في القانونین المشار الیهما في ضوء قانون في الطعون االنتخابیة على أساس النظام 
 ، الذي �عتمد النظام النسبي، مما یؤدي الى:٤٤/٢٠١٧االنتخاب رقم 

 اعتبار المرشح الخاسر المنافس تعني اللوائح التي خاضت االنتخا�ات النیابیة،-١
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السیما طلب إعادة احتساب الحاصل ان الالئحة وحدها تتمتع �الصفة للطعن في نتائج االنتخا�ات و -٢
 االنتخابي،

في الئحة، �الصفة للطعن �إرادته المنفردة، بنتائج االنتخا�ات والسیما انه �مكن  ال یتمتع أي مرشح، عضوٌ -٣
 ان یترتب على الطعن إلحاق الضرر �المصلحة العائدة لالئحة.

الطعن �صفة مستقلة عن الالئحة التي �ان ینتمي الیها وانه ال یتمتع منفردًا  تقدموان المستدعي  
 �الصفة لتقد�م هذا الطعن،

 وتا�ع المستدعى ضدهم، استطرادًا في األساس، مدلین �ما ملخصه: 

أوًال: مخالفة القواعد التي ترعى أحكام االثبات أمام المجلس الدستوري الذي یتمتع �سلطة قاضي التحقیق 
من قانون أصول المحاكمات  ١٣٢التحري والتقصي شرط مراعاة القاعدة العامة المنصوص عنها في المادة �

 المدنیة ومؤداها ان عبء االثبات �قع على عاتق من یدعي الواقعة او العمل،

ثانیًا: رد السبب المتعلق �الغموض الحاصل في الفارق بین عدد الناخبین المسجلین على لوائح الشطب 
 ضیلیة لعدم صحته وعدم ثبوت مدى تأثیره على نتیجة االنتخا�ات،لمسجلین على لوائح النتائج التفوا

 وجوب رد السبب المتعلق �استخدام مقدرات الدولة واستغالل نفوذ السلطة، ثالثًا:

وأدلوا لهذه الجهة �ان الطاعن نسب الیهم ارتكاب مخالفات قانونیة تتمثل �استغالل النفوذ �االجتماع  
لمرشح نز�ه نجم لرئیس أالذي حصل في دار الفتوى و�كالم حول مبلغ خمسة مالیین دوالر أمیر�ي دفعها 

لداخلیة، وانه �قتضي، وفقًا الئحة المستقبل و�جوالت رئیس الحكومة �الطوافات إضافة الى مواكبه ووز�ر ا
الجتهاد هذا المجلس، اثبات تأثیر المخالفات المدعى بها على نتیجة االنتخاب ووجود صلة سببیة بینها و�ین 
النتیجة وان المطعون ضده قد استفاد منها، وان المجلس قد اعتبر �ذلك انه �قتضي ثبوت �ون المخالفات على 

حاسم في صحة االنتخاب، وان یتمیز �الجسامة والخطورة والكثرة والقصد،  درجة من الخطورة توّلد عنها تأثیر
 األمر غیر المتوفر،

را�عًا: وجوب رد السبب المتعلق �قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب لعدم اختصاص المجلس الدستوري 
 الناظر في الطعون االنتخابیة،
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الصفة واال في حال وروده خارج المهلة وطلب المطعون ضدهم �النتیجة رد الطعن شكًال النتفاء  
 القانونیة، واستطرادًا، في األساس، رده لألسباب المدلى بها،

السّید تّمام سالم، و�یله األستاذ عمر اسكندراني، قّدم جوا�ًا بتار�خ وتبین ان المطعون ضده  
القانونیة أو عدم استیفائه انه �جب رد الطعن شكًال في حال تبین وروده خارج المهلة ، أجاب فیها ٣/٨/٢٠١٨

نظرًا لوجود فارق �بیر جدًا بین األصوات التي نالها الطاعن ألي من شروطه القانونیة، والنعدام المصلحة 
 ١٩٥صوتًا في حین بلغت األصوات التي نالها الطاعن  ٩٥٩٩وتلك التي نالها المطعون بوجهه والتي بلغت 
 ال نیا�ة المطعون ضده،صوتًا، ولعدم تضمن فقرة المطالب طلب ا�ط

وأجاب، استطرادًا في األساس، ان ادعاءات المستدعي مجردة من االثبات وان التصار�ح الصادرة عن  
المرشحین والمقاالت الصحفیة ال تشكل الدلیل العلمي الحاسم، و�كل حال، ال عالقة لما ذ�ره المستدعي لجهة 

 ن المخالفات الجسیمة التي تؤثر على إرادة الناخبین،المخالفات �المستدعى ضده فضًال عن �ونها لیست م

وان ما أدلى �ه الطاعن لجهة إجراء االنتخا�ات �االستناد الى قانون انتخاب مخالف للدستور خارج  
عن اختصاص المجلس الدستوري �قاضي انتخاب، وان طلب اعالن �طالن االنتخا�ات النیابیة في �ل لبنان 

 یة �كل في غیر محله ومخالف للقانون،او في دائرة بیروت الثان

وانه ال عالقة للمطعون ضده �أي مخالفة أو �أي تجاوز مما أدلي �ه وان المستدعي لم یثبت �ون  
 المخالفات المدلى بها خطیرة وذات تأثیر حاسم في نتیجة االنتخا�ات، 

وان ما أدلي �ه لجهة الدعوة التي وجهها سماحة مفتي الجمهور�ة لعلماء الدین لالجتماع في دار الفتوى  
وانعقاد هذا االجتماع �حضور رئیس الحكومة �عتبر شأنًا خاصًا �علماء الدین و�نضوي تحت اطار حر�ة الرأي 

 جهه، ولم �كن �إمكانه الحؤول دونه،التأثیر على حر�ة الناخبین ولم �ستفد منه المطعون بو ولیس من شأنه 

وخلص الى طلب رد الطعن شكًال في حال تبین وروده خارج المهلة القانونیة او عدم استیفائه ألي من  
استطرادًا -شروطه المفروضة قانونًا والنعدام المصلحة ولعدم طلب ا�طال نیا�ة المستدعى ضده، ورده أساساً 

 والثبوت، لعدم الصحة والقانونیة -في األساس

الى المستدعي �حضور و�یلته فأوضح انه �ان ینتمي  ١٣/٩/٢٠١٨وتبین ان المقرر�ن استمعا بتار�خ  
صوتًا  ١٧٠٠" التي تضم عشرة مرشحین في االنتخا�ات النیابیة والتي نالت حوالي صوت الناسالى الئحة "

 في استدعاء الطعن،صوتًا تفضیلیًا، و�رر سائر أقوال المدلى بها  ١٩٧وانه نال شخصیًا 
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و�ما ان المجلس الدستوري، استمع في جلستین للمسؤولین عن إدارة الحاسوب وتم وضع محضر�ن  
 بذلك،

 ومدیرة الشؤون السیاسیة والالجئین،األحوال الشخصیة  عام و�ما ان المجلس استمع الى مدیر 

 الملفو�ما ان تقر�ر هیئة االشراف على االنتخا�ات ورد وضم الى  

 بنــــــــــــــــــــاًء علیـــــــــه

 :في الشكل أوًال:

المرشح المنافس له في الدائرة االنتخابیة نفسها  صحة انتخاب �حق للمرشح الخاسر الطعن فيأنه �ما  
 صوات التي نالها، �ون الطعن جاء في صحة االنتخاب،والمعلن فوزه في االنتخا�ات، �غض النظر عن األ

، اعتمد النظام النسبي /٤٤، تحت رقم /١٧/٦/٢٠١٧و�ما ان قانون االنتخاب األخیر الصادر بتار�خ  
 مع الصوت التفضیلي،

هذا القانون، ومن خالل التصو�ت التفضیلي لكل من المرشحین أدى الى تنافس بین المرشحین  و�ما ان 
المنتمین لعدة لوائح متنافسة، و�ین المرشحین على الالئحة نفسها التي ینتمي الیها المرشح، و�غض النظر عن 

 المقاعد التي ترشحوا عنها،

، لذا أصبح من حق نفسها ح و�ل المرشحین في الدائرةو�ما انه �التالي أصبح التنافس شامًال �ل اللوائ 
 �أخرى، ومن حق المرشحین الخاسر�ن الطعن بنتائج �ل من الفائز�ن منها، �مرشحین الئحة، الطعنأعضاء 

و�ما ان قانون إنشاء المجلس الدستوري وقانون نظامه الداخلي أعطیا المرشح الخاسر حق الطعن في  
 یا�ة،انتخاب المرشح الفائز �الن

و�ما انه ال �جوز تقیید هذا الحق �شرط حصول الالئحة التي ینتمي الیها الطاعن على الحاصل  
 االنتخابي، �ما وال �جوز تقیید هذا الحق �موافقة الئحته على تقد�م الطعن،

یه ، وأعلنت نتائجها الرسمیة في الیوم التالي الواقع ف٦/٥/٢٠١٨و�ما ان االنتخا�ات النیابیة جرت في  
٧/٥/٢٠١٨، 
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من محامیه وهو مسجل في قلم و�ما ان الطعن مقّدم من المستدعي ضمن المهلة القانونیة وهو موقع  
 ، وعلیه �قتضي قبوله شكالً ١٤/٢٠١٨المجلس الدستوري تحت رقم 

 :في األساسثانیًا: 

�ما انه لم �طعن بدستور�ة قانون االنتخاب األخیر، وال �عود �التالي الحق للطاعن االدالء �مخالفته  
للدستور وصیغة العیش المشترك قي تقسیم الدوائر وخاصة في بیروت، �ما وال �عود له قانونا ان �طعن �العملیة 

 االنتخابیة في �ل لبنان،

االنتخابیة، مستندًا الى تصر�ح لرئیس هیئة االشراف على و�ما ان إدالء الطاعن بتزو�ر العملیة  
االنتخا�ات �أنها لم تتسلم إال عددًا من محاضر لجان القید العلیا وهي �انتظار تسلم �اقي المحاضر، مما �طرح 

له ألن  اً التساؤل عن الغموض حول تقار�ر لجان القید العلیا ومكان وجودها وعدم إعالنها، ال سند قانونی
حاضر المذ�ورة أودعت وزارة الداخلیة أصوًال، واستحصل المجلس الدستوري على المحاضر التي طلبها من الم

الوزارة المذ�ورة �شأن الطعون المقدمة، مما یدل بوضوح على عدم الغموض بهذا الشأن، ومما �ستدعي رد هذا 
 االدالء لعدم قانونیته،

المجلس الدستوري تقر�رها المفّصل واستقالة أحد  و�ما ان هیئة االشراف على االنتخا�ات أودعت 
 أعضائها لم �كن من شأنه تعطیل عملها،

االنتخابي، و�قي ما أدلى �ه  لالنفاقو�ما أنه لم یتبین من التقر�ر المذ�ور تجاوز المطعون ضدهم  
الطاعن من ان أحد المطعون بنیابتهم دفع لرئیس الئحته خمسة مالیین دوالر الدخاله فیها، مجردًا عن أي 

، من انه دفع لرئیس الئحته عشرات المتن الشماليدلیل، �ما وان تصر�ح أحد المرشحین الخاسر�ن في دائرة 
هذا التصر�ح، ال تأثیر له على نتیجة االنتخاب  صدوروات، على فرض مالیین الدوالرات ودفع مثلها لشراء أص

 في دائرة بیروت الثانیة،

و�ما انه لم یثبت �قینًا ان استعمال رئیس الحكومة للمروحیة ومواكب وز�ر الداخلیة قد أثرت تأثیرًا فعاًال  
 الدائرة،ومنتجًا على نتیجة االنتخاب بداللة فوز مرشحین من لوائح متنافسة في 

�عتبر تهدیدًا معنو�ًا للناخبین بداللة ال و�ما ان االجتماع الذي دعا الیه سماحة المفتي في دار الفتوى،  
ان مرشحین من ثالث لوائح متنافسة فازوا �االنتخا�ات، وان رئیس احدى اللوائح نال أصواتًا أكثر من التي 

 ،الئحة السلطة"نالها رئیس الالئحة الموسومة �انها 
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و�ما انه تبین للمجلس الدستوري من التحقیقات التي أجراها ومن التدقیق في لوائح الناخبین، أن عدد  
، �سبب ٣١/٣/٢٠١٨الناخبین في محاضر لجان القید زاد عن عدد الناخبین في لوائح الناخبین المجمدة في 

صوتًا في قلم  ٣١٥٠٠٠ادة منها ز�احتساب الناخبین غیر المقیمین مرتین و�سبب أخطاء ماد�ة تم اكتشافها، و 
 صوتًا في قلم في طرابلس، إضافة الى أخطاء ماد�ة أخرى، ٦٢٠٠٠في المعلقة في زحلة و

حول هذا  و�ما ان الطاعن لم �حدد أسماء المندو�ین الذین منعوا من دخول األقالم واكتفى �العمومیات 
 األمر،

المخالفات التي ارتكبها رؤساء اللجان العلیا ورؤساء األقالم، و�قي و�ما ان الطاعن لم یبین ما هي  
كالمه بهذا الشأن عمومیًا ولم �ستند الى أي بینة أو بدء بینة تمّكن هذا المجلس من االستقصاء والتحقیق في 

 األمر،

 و�ما ان ورود �عض أقالم اقتراع غیر المقیمین مصفرة تدل على عدم التصو�ت فیها، وخاصة ان 
�ما یتبین من التحقیقات التي  مراكز تلك األقالم �انت في أحیان �ثیرة �عیدة عن مكان إقامة أولئك المغتر�ین،

 أجراها المجلس الدستوري،

، مع ان قانون المجلس الدستوري وقانون اتاالنتخا��و�ما ان الطاعن یدلي �غیاب أي آلیة للطعن  
 حددا هذه اآللیة. نظامه الداخلي،

  

 ـــــذه األســــــــــــبابلهـــ

 

 و�عد المداولة، 

 �قرر المجلس الدستوري �االجماع:

 :في الشكل-أوالً 

 قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة، مستوفیة جمیع الشروط القانونیة. 
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 : في األساس-ثانیاً 

 رد الطعن. 

 إبالغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعي.-ثالثاً 

 نشر هذا القرار في الجر�دة الرسمیة.-را�عاً 

 ٢٠١٩/ ٢ /٢١قرارًا  صدر في                                                                  

 

 األعضـاء

 

 محمد �سام مرتضى       صالح مخیبر           سهیل عبد الصمد               توفیق سو�ره

 

 زغلول عطیه           أنطوان خیر                  أنطوان مسرة               أحمد تقي الدین

                                              

 الرئیس                                                        نائب الرئیس       

 عصـام سلیمان                                                 طارق ز�اده    
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  ٢٠١٩/ ٧قرار رقم: 

 ٢/٢٠١٩/ ٢١تار�خ  : 

     ١٥/2018رقم المراجعة: 

 

في دائرة بیروت الثانیة في االنتخا�ات  الروم االرثوذ�سالمرشح الخاسر عن مقعد  عمر نجاح واكیمالمستدعي: 
 .٦/٥/٢٠١٨النیابیة العامة التي جرت في 

، في دائرة بیروت الثانیة، والمعلن مقعد الروم االرثوذ�س، النائب المنتخب عن نز�ه نقوال نجم المستدعى ضده:
 ٢٠١٨فوزه �االنتخا�ات النیابیة للعام 

 المستدعى ضده.الطعن في صحة نیا�ة الموضوع: 

 ،إن المجلس الدستوري 

برئاسة رئیسه عصام سلیمان وحضور نائب الرئیس طارق  ٢٠١٩/ ٢/  ٢١الملتئم في مقره بتار�خ 
ز�اده واألعضاء: أحمد تقي الدین، أنطوان مسره، أنطوان خیر، زغلول عطیة، توفیق سو�ره، سهیل عبد الصمد، 

 صالح مخیبر �محمد �سام مرتضى،

، وعلى تقر�ر هیئة االشراف على لمراجعة وتقر�ر العضو�ن المقرر�نع على ملف او�عد االطال
 االنتخا�ات،

و�ما ان المستدعي عمر نجاح واكیم المرشح عن مقعد الروم األرثوذ�س في دائرة بیروت الثانیة، تقّدم 
�مراجعة الى رئاسة المجلس الدستوري سّجلت في  بواسطة و�یلته المحامیة فداء عبد الفتاح ٦/٦/٢٠١٨بتار�خ 

، بوجه المستدعى ضده النائب نز�ه نقوال نجم الفائز عن مقعد الروم األرثوذ�س، ١٥/٢٠١٨القلم تحت الرقم 
طالباً �طالن االنتخا�ات النیابیة في �ل لبنان لما تضمنته من مخالفات وانتهاك الرادة الشعب ، نفسها في الدائرة
 لك الدستور نصًا وروحًا، واستطرادًا، إعالن �طالنها في دائرة بیروت الثانیة.مخالفة بذ

 �ما ان الطاعن أدلى تأییدًا لطعنه �االسباب التالیة:

 أوًال: قانون االنتخا�ات الجدید المخالف للدستور و�ل ما نتج عنه من ممارسات.
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عیش المشترك في تقسیم الدوائر االنتخابیة ثانیًا: مخالفة القانون الجدید للدستور لعدم مراعاة صیغة ال
 وخاصة في بیروت.

ثالثًا: ما تعرضت له العملیة االنتخابیة من تزو�ر وطالما ان النتائج الرسمیة النهائیة صدرت فلماذا 
 هذا الغموض حول تقار�ر لجان القید وأین هي ولماذا لم تعلن ؟

 ات.را�عًا: تعطیل صالحیات هیئة االشراف على االنتخا�

خامسًا: االنفاق االنتخابي الذي تخطى أضعاف ما هو مسموح �ه، ولماذا ال �ستدعى القیمون على 
التلفز�ونات ومساءلتهم و�ن هناك إجماعا حول �الم اعالن المطعون ضده دفع خمسة مالیین دوالر لرئیس 

االجتماع، وخاصة انه ال  قائمته، �ما وان سماحة المفتي دعا الى اجتماع لتأیید رئیس الحكومة الذي حضر
�جوز استخدام المرافق العامة ودور العبادة القامة المهرجانات االنتخابیة، �ما وان رئیس الحكومة استخدم 
 طائرة في جوالته االنتخابیة واستغل المؤسسات الحكومیة في مواكبه و�ذلك فعل وز�ر الداخلیة ووز�ر الخارجیة.

الفرق بین أصوات الناخبین وأصوات المقترعین، �ما تبین من مقال في سادسًا: حصول فضیحة في 
 جر�دة األخبار.

حصول مخالفات في تراخیص المندو�ین ومخالفات من قبل رؤساء األقالم ولجان القید العلیا سا�عًا: 
على عدم فهم  ومنع دخول المندو�ین اال من ینتخب في ذات الدائرة، وان مقاًال آخر لألستاذ �مال الفغالي یدل

 اللجان للصیغة المعتمدة في القانون الجدید.

 ثامنًا: حصول إشكاالت في اقتراع المغتر�ین وظهور الفوضى في توز�ع المغلفات التا�عة لكل دائرة.

تاسعًا: غیاب أي آلیة للطعن في قانون االنتخاب، مما �ستدعي االجتهاد في قبول الطعون شكًال في 
كان مرشح خاسر الطعن في وجه مرشح آخر را�ح لتوفر المصلحة، ام �اإلمكان تقد�م مسألة ما اذا �ان �إم

الطعن من قبل الئحة �أكملها بوجه �ل الرا�حین في الدائرة المقدم فیها الطعن، وهل �اإلمكان الطعن �العملیة 
تجاوزات ومخالفات  االنتخابیة �كل ومن هي الجهة المخولة �الطعن في �ل العملیة االنتخابیة لما شابها من

وأ�ضًا هل �مكن اعتبار المؤتمر الصحفي لوز�ر الداخلیة ونشر النتائج على موقع الوزارة االلكتروني وهي غیر 
مكتملة نشرًا رسمیًا قانونیًا للنتائج، والسیما ان وزارة الداخلیة لم تجب على الطلبات بتسلیم المستندات مما �جعل 

�ة ال تكافؤ فیها مع ان الهیئات التي راقبت العملیة االنتخابیة أظهرت حجم هذه توثیق التزو�ر والمخالفات معر 
 المخالفات وعددتها.
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و�ما ان المطعون ضده المرشح الفائز النائب نز�ه نقوال نجم رد على الطعن بواسطة و�یله المحامي 
 للشروط القانونیة، و�ال رده أساسًا محمد علي التل طالبًا اتخاذ القرار برد الطعن شكًال اذا تبین انه غیر مستوفٍ 

لعدم صحة األسباب المدلى بها ولعدم ثبوت األفعال المشار الیها فیه ولعدم تأثیر المخالفات في حال حصولها، 
 �شكل خطیر وحاسم في نتیجة االنتخا�ات،

بوجوب قبول مذ�رته الجوابیة شكًال لورودها ضمن  أوالً و�ما ان المطعون ضده النائب نز�ه نجم أدلى 
من قانون  /٤٤٥بوجوب رد الطعن شكًال لعدم توقیعه من محام وفقًا ألحكام المادة / وثانیاً المهلة القانونیة 

رد الطعن أساسًا لعدم اختصاص المجلس الدستوري للنظر بدستور�ة  ثالثاً أصول المحاكمات المدنیة، واال 
 القانون.

ن المطعون ضده یدلي �ان الطاعن لم �قّدم الدلیل على حصول التزو�ر وال�مكن االستناد الى و�ما ا
األقاو�ل والمزاعم المجردة، وانه لم �قم الدلیل على تعطیل صالحیات هیئة االشراف على االنتخا�ات، ولم �قم 

دفع مبلغ لرئیس القائمة و�قي ما  الدلیل على تجاوز االنفاق االنتخابي والطاعن ذاته �قول �أن هناك �المًا عن
 أدلى �ه لهذه الجهة مجردًا عن االثبات.

و�ما ان المطعون ضده رّد على ما ورد في الطعن من حصول تباین بین أرقام أصوات الناخبین 
وأصوات المقترعین فانه استند الى مقال في احدى الصحف ال یرقى الى مستوى الجد�ة للتحقق من صحته. 

لمطعون ضده على مسألة المخالفات في تراخیص المندو�ین ومخالفات رؤساء األقالم ولجان القید و�ذلك رّد ا
ة میالعلیا �أن صالحیة المجلس الدستوري محصورة �إعالن صحة او عدم صحة النیا�ة وال تمتد الى عدم نظا

ى تأثیر المخالفات المزعومة العملیة االنتخابیة عدا عن ان الطاعن لم یثبت مدعاه ولو ببدء بینة ولم یبین مد
 مما �قتضي معه إهمال مزاعمه لعدم جدیتها وقانونیتها وثبوتها.

ضده أدلى لجهة إشكاالت إقتراع اللبنانیین المغتر�ین �البیان التوضیحي لوزارة  المستدعىو�ما ان 
ات الدقیق او عندما تكون الداخلیة وال یؤخذ ببیانات هیئات المراقبة على االنتخا�ات اذا �انت مجردة من االثب

 ذات طا�ع عام وواردة �صیغة االبهام والتعمیم.

 و�ما ان المقرر�ن استمعا الى الطاعن �حضور و�یلته واستجو�اه �محضر على حده

االلكتروني في  الحاسوبو�ما ان الهیئة العامة للمجلس الدستوري استمعت الى المسؤولین عن نظام 
 جلستین ونظمت محضر�ن بذلك
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 و�ما ان هیئة االشراف على االنتخا�ات أودعت المجلس الدستوري تقر�رها.

 بنــــــــــــــاًء علیـــــــــه

 :في الشكل

 �ما انه تبین ان و�یلة الطاعن قد وقعت أصوًال على الطعن المقّدم الى المجلس الدستوري  

، ٦/٦/١٩٩٦تار�خ  /٥١٦من قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري رقم / /٣٨/و�ما ان المادة  
توجب ان یوقع الطعن من الطاعن شخصیًا او من أحد المحامین مرفقًا بو�الة عن الطاعن الى محامیه �الشكل 

 القانوني،

 الناجمة عنها،و�ما انه من صالحیة المجلس الدستوري النظر في صحة االنتخا�ات والنزاعات  

المنافس الفائز في النیا�ة في الدائرة �صحة نیا�ة و�ما أنه �حق للمرشح الخاسر الطعن �المرشح  
 االنتخابیة نفسها،

، المنصوص علیه، اعتمد النظام النسبي مع الصوت ٤٤/٢٠١٧و�ما ان قانون االنتخاب رقم  
رة االنتخابیة بین اللوائح و�ین المرشحین علیها، التفضیلي، ما جعل المنافسة مفتوحة على مصراعیها في الدائ

حتى داخل الالئحة الواحدة، �غض النظر عن المقاعد التي ترشحوا علیها والمخصصة لطوائفهم، ما جعل حق 
 الطعن متاحًا لجمیع المرشحین الخاسر�ن في الدائرة ضد أي مرشح فائز �النیا�ة في الدائرة نفسها،

 ة من المستدعي ضمن المهلة، مستوفیة جمیع شروطها القانونیة، و�ما ان المراجعة المقدم 

 فهي مقبولة شكًال.

 :في األساس 

اعالن �طالن االنتخا�ات  :الدستور وطلبمخالفة قانون االنتخاب الجدید �ما ان الطاعن أورد في  
النیابیة في �ل لبنان لما تضمنته من مخالفات وانتهاك الرادة الشعب مخالفة بذلك الدستور نّصًا وروحًا 

 واستطرادًا إعالن �طالنها في دائرة بیروت الثانیة.

تلي  و�ما انه لم �جِر الطعن بدستور�ة قانون االنتخاب ضمن المهلة القانونیة وهي خمسة عشر یوماً  
 نشر القانون في الجر�دة الرسمیة،
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و�ما ان المجلس الدستوري ال �حق له النظر في دستور�ة قانون أثناء النظر في الطعون النیابیة، ألن  
 مهلة تقد�م الطعن بدستور�ة القانون انقضت دون ان یتلقى أي طعن بهذه الخصوص،

خاسر في دائرة انتخابیة محددة ضد المرشح و�ما ان الطعن في صحة االنتخا�ات، ُ�قدم من مرشح  
المنافس الفائز في النیا�ة عن الدائرة نفسها، و�التالي ال �جوز للمجلس الدستوري، ومن خالل طعن في صحة 
االنتخا�ات في دائرة معینة، أن ینظر في صحة االنتخا�ات في الدوائر التي لم �جِر الطعن في صحة االنتخا�ات 

 حة االنتخا�ات في �ل لبنان،فیها و�التالي في ص

 لذلك ترد طلبات المستدعي لهذه الناحیة. 

 و�ما ان المستدعي یتناول في مراجعة الطعن قضیة الغموض في محاضر لجان القید،  

و�ما ان المجلس الدستوري طلب من وزارة الداخلیة والبلد�ات جمیع محاضر لجان القید للدوائر المطعون  
 ها، �ما فیها دائرة بیروت الثانیة،في صحة االنتخا�ات فی

و�ما ان المجلس الدستوري دقق في هذه المحاضر، واجرى التحقیقات مع المعنیین بها و�بار المسؤولین  
عن  Arabia GISعن االنتخا�ات في وزارة الداخلیة والبلد�ات، ورؤساء لجان قید، والمسؤولین في شر�ة 

 تائج،برمجة الحواسیب المعتمدة في اعالن الن

 و�ما انه تبین للمجلس الدستوري حدوث �عض األخطاء وجرى تصحیحها وقد تم التأكد من ذلك، 

و�ما ان المستدعي �شیر في مراجعته الى ز�ادة عدد الناخبین وفق محاضر لجان القید عن عدد  
لي خمسما�ة الف ، وان هذه الز�ادة في �ل لبنان بلغت حوا٣١/٣/٢٠١٨الناخبین في اللوائح المجمدة بتار�خ 

 ناخب،

و�ما ان المجلس الدستوري اجرى التحقیقات مع المسؤولین عن وضع لوائح الناخبین، وعن توز�عهم  
على أقالم االقتراع في مختلف الدوائر، وتبین له ان لوائح الناخبین التي وزعت على أقالم االقتراع تضمنت 

هم في السفارات والقنصلیات وضمت ءالذین سجلوا أسما أسماء الناخبین مقیمین وغیر مقیمین، والغیر مقیمین
على أسمائهم ما �شیر الى ذلك، ومن ثم وضعت لوائح الناخبین التي تضمنت أسماء الناخبین المسجلین 
لالقتراع في الخارج، وأرسلت الى السفارات والقنصلیات، وتبین من التدقیق في محاضر لجان القید ان هذه 

الناخبین �ما ورد في اللوائح الموزعة على أقالم االقتراع في لبنان مع عدد الناخبین في اللجان جمعت عدد 
 أقالم االقتراع في الخارج، و�ذلك تم جمع المسجلین لالقتراع في الخارج مرتین،
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و�ما أنه تبین للمجلس الدستوري من التدقیق في محاضر لجان القید أخطاء ماد�ة في عدد الناخبین  
سبیل المثال ُسجل عدد الناخبین في قلم اقتراع في المعلقة زحلة في محضر لجنة القید االبتدائیة الخامسة فعلى 

، وتم اكتشاف خطأ مماثل في قلم في طرابلس زاد عدد الناخبین فیه �حدود ٦١٧وهو في الواقع  ٣١٥,٦١٧
 ناخب. ٦٢٠٠٠

خبین المسجلین في الخارج مرتین وعن أخطاء لذلك ز�ادة الناخبین المشار الیها ناتجة عن احتساب النا 
 ماد�ة لم �جِر التنبه لها من قبل لجان القید،

في مراجعة الطعن ان المستدعى ضده استخدم المال من أجل الوصول الى و�ما ان المستدعي �شیر  
 النیا�ة،

هو سقف عاٍل و�ما ان قانون االنتخاب حدد سقف االنفاق على االنتخا�ات لكل مرشح ولكل الئحة، و  
 ، دون االلتزام �مبدأ تكافؤ الفرص بین المرشحین و�ین اللوائح،جداً 

 و�ما ان قانون االنتخاب أناط بهیئة اإلشراف على االنتخا�ات مراقبة االنفاق االنتخابي، 

و�ما ان هیئة اإلشراف على االنتخا�ات وافقت على البیانات التي تقدم بها المرشحون واللوائح �ما  
 جاءت منهم،

و�ما انه جاء في تقر�ر هیئة االشراف على االنتخا�ات أن المستدعى ضده التزم �سقف االنفاق �ما  
 التزمت الالئحة التي ینتمي الیها �سقف االنفاق أ�ضًا،

 و�ما انه وفق هذا التقر�ر �قي ما أنفقه المستدعي ضده دون سقف االنفاق،  

أو بدء بینة على تجاوز االنفاق السقف المسموح �ه واستخدام  و�ما ان المستدعي لم �قدم أي بینة 
 الرشوة للفوز �النیا�ة،

 لذلك ال �جوز اإلعتداد بهذا االدعاء. 

و�ما ان المستدعي �شیر في مراجعة الطعن الى ان رئیس الحكومة ووز�ر الداخلیة استغال نفوذهما في  
 التي یرأسها رئیس الحكومة، السلطة ألغراض انتخابیة لمصلحتهما ومصلحة الالئحة
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و�ما ان قانون االنتخاب لم �منع رئیس وأعضاء الحكومة، التي ُتجري االنتخا�ات، من الترشح للنیا�ة،  
إنما منع موظفي الفئة الولى والقضاة ورؤساء البلد�ات من الترشح، واشترط تقد�م استقاالتهم قبل مدة زمنیة 

 ترشیحهم، وذلك منعًا لصرف النفوذ،طو�لة من موعد االنتخاب �شرط لقبول 

�بیراً في مراقبة االنتخا�ات من قبل هیئة االشراف على االنتخا�ات، و�ما ان صرف النفوذ یتطلب جهداً  
 وهي تشیر في تقر�رها الى الصعو�ات التي واجهتها وعدم تمكنها من القیام �المهام المو�ولة لها �ما ینبغي،

�قدم الدلیل الحسي على صرف النفوذ، لذلك یبقى صرف النفوذ تهمة غیر مثبتة و�ما ان المستدعي لم  
 �الوقائع الحسیة.

و�ما ان المستدعي �قول في مراجعة الطعن ان االنتخا�ات شابتها مخالفات دون ان �شیر �التحدید الى  
اجراء التحقیقات لیتثبت هذه المخالفات، واألمكنة والتوقیت الذي حدثت فیه لكي یتمكن المجلس الدستوري من 

 من حدوثها ومدى تأثیرها على نتائج االنتخا�ات،

 لذلك تبقى هذه المخالفات دون إثبات. 

 

 لهـــــــذه األســـــــــــباب

 

 و�عد المداولة، 

 �قرر المجلس الدستوري �اإلجماع 

 :في الشكل-أوالً 

 مستوفیًا �افة الشروط القانونیة.قبول الطعن لوروده ضمن المهلة القانونیة،  

 : األساسفي -ثانیاً 

 رد الطعن المقّدم من المستدعي. 

 إبالغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعي. -اً ثالث
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 نشر هذا القرار في الجر�دة الرسمیة. -اً را�ع

 ٢٠١٩/ ٢  /٢١قرارًا صدر في                                                   

 

 األعضـاء

 

 محمد �سام مرتضى       صالح مخیبر           سهیل عبد الصمد               توفیق سو�ره

 

 زغلول عطیه           أنطوان خیر                  أنطوان مسرة               أحمد تقي الدین

                                              

 الرئیس                                                        سنائب الرئی       

 عصـام سلیمان                                                 طارق ز�اده    
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  ٢٠١٩/ ٨قرار رقم: 

 ٢/٢٠١٩ /٢١تار�خ  :  

     ١٦/2018رقم المراجعة: 

 

المرشحون الخاسرون في دائرة بیروت الثانیة في االنتخا�ات النیابیة العامة التي جرت في المستدعون: 
قوتلي، السادة والسیدات: صالح الدین سالم، مصطفى �شیر بنبوك، سعد الدین الوزان، �شار  ٦/٥/٢٠١٨

إبراهیم شمس الدین، سلوى خلیل، سعید الحلبي، دالل الرحباني، محمد نبیل عثمان بدر، عماد الحوت وجورج 
 غسان شقیر.

أمین ّشري، سعدالدین الحر�ري، عدنان طرابلسي، فؤاد مخزومي، تمام سالم، محمد خواجه،  المستدعى ضدهم:
 .سي وفیصل الصا�غروال الطبش، نهاد المشنوق، نز�ه نجم، إد�ار طرابل

 نیا�ة المستدعى ضدهم.صحة الطعن في الموضوع: 

 ،إن المجلس الدستوري 

برئاسة رئیسه عصام سلیمان وحضور نائب الرئیس طارق  ٢/٢٠١٩ /٢١الملتئم في مقره بتار�خ  
ز�اده واألعضاء: أحمد تقي الدین، أنطوان مسره، أنطوان خیر، زغلول عطیة، توفیق سو�ره، سهیل عبد الصمد، 

 صالح مخیبر �محمد �سام مرتضى،

وعلى تقر�ر  لهما،والتحقیق المجرى من قب و�عد االطالع على ملف المراجعة وتقر�ر العضو�ن المقرر�ن
 هیئة االشراف على االنتخا�ات،

و�ما ان المستدعین الواردة أسماؤهم أعاله، وهم مرشحون خاسرون في دائرة بیروت الثانیة، قد تقدموا  
، �طعنون �موجبها في صحة نیا�ة المستدعى ٦/٦/٢٠١٨�مراجعة سجلت في قلم المجلس الدستوري بتار�خ 

ه، والفائز�ن في االنتخا�ات النیابیة، طالبین قبول المراجعة شكًال، وفي األساس ضدهم والمذ�ورة أسماؤهم أعال
 اعالن عدم صحة نیا�ة المطعون ضدهم، وا�طال نیابتهم، و�عادة االنتخاب للمقاعد التي أعلن فوزهم عنها.

 وقد أدلوا �ما یلي: 
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�أن مخالفات وعیو�ًا سبقت یوم االنتخاب واقترنت بتعد�ات ومضا�قات طالت أعضاء اللوائح المنافسة  
 الئحة "تیار المستقبل"، ذ�روا �عضًا منها، وذلك بهدف ترو�ع الناخبین لمنعهم من اإلقتراع للوائح المعارضة.ل

 و�أن مخالفات رافقت یوم االنتخاب تمثلت: 

یل فتح أقالم االقتراع تصار�ح للمندو�ین الثابتین بدخول األقالم ثم إصداره �إصدار محافظ بیروت قب 
�عد ذلك قرارًا �منع مندو�ي اللوائح المعارضة من دخولها، و�استبدال مواقع األقالم فجر یوم االنتخاب، و�اعتماد 

لدى امتالئها الى صنادیق اقتراع متوسطة الحجم ولوائح جامعة ومغلفات فضفاضة فیصار الى نقل الصنادیق 
 الخارج واحضار بدیل عنها �عیدًا عن رقا�ة المرشحین ومندو�یهم،

و�ما ان مخالفات رافقت اعمال الفرز الیدو�ة �استبدال أصوات �أخرى معّلبة سا�قًا، و�ان تزو�رًا حصل  
 وشمل �افة أقالم االقتراع مما �جعل أمر تحدید حجمه مستحیًال،

وانه تم ادخال صنادیق اقتراع غیر تلك الموجودة أمام لجان القید من مداخل خلفیة لمر�ز الفرز في  
 "الفوروم دو بیروت"،

وانه تم توقیف الفرز لحوالي ساعتین �حجة ان نظام البرمجة قد تعطل �ي یتسنى للجان القید ادخال 
 ها، ما ترغب من معلومات الى النظام قلبًا للنتائج وتحر�فًا ل

وانه جرى التالعب بنظام الفرز و�دخال العدید من األوراق البیضاء مما رفع الحاصل االنتخابي وأ�عد 
 العدید من اللوائح من دائرة المنافسة دون وجه حق،

وان تقار�ر اللجان والهیئات الرقابیة المحلیة والدولیة أشارت الى التالعب والتزو�ر في النتائج المعلنة، 
 والتقر�ر الصادر عن قناة "ستار لیبانون" وو�الة أخبار لبنان وسور�ا االلكترونیة،  LADEى تقر�ر لجنة وأشاروا ال

وأشاروا الى  LADEوان اقتراع المغتر�ین موضع تساؤل وتشكیك وفقًا للبیان الصادر عن جمعیة 
 اجتهادات المجلس الدستوري �النسبة للشوائب التي تعتري العملیة االنتخابیة

وأدلوا �ان انتخا�ات بیروت الثانیة شهدت مخالفات جمة وعلى درجة �بیرة من الخطورة فشوهت إرادة 
 الناخبین وأثرت تأثیرًا حاسمًا في النتیجة

و�صدار القرار �إعالن عدم صحة نیا�ة المطعون ضدهم وطلبوا �النتیجة قبول الطعن شكًال وأساسًا 
 وا�طال نیابتهم و�عادة االنتخاب للمقاعد التي أعلن فوزهم عنها،
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وتبین ان المستدعى ضده النائب نز�ه نجم، و�یله األستاذ محمد علي التل، تقدم �مذ�رة في 
لطعن مستوجب الرد شكًال النتفاء أدلى فیها �أن مذ�رته مقدمة ضمن المهلة القانونیة، وان ا ٢١/٦/٢٠١٨

التالزم بین الطعون المقدمة من عدة مستدعین �اعتبار ان لكل مراجعة خصوصیتها وظروفها التي تختلف عن 
 غیرها،

وأدلى في األساس �ما ملخصه انه ال یوجد نص او اجتهاد �منع رئیس الحكومة، ووز�ر الداخلیة من 
ا االستقالة قبل الترشح، وانه ال صحة لما ذ�رته الجهة الطاعنة مرض علیهالترشح في االنتخا�ات النیابیة او �ف

والمتعلق �التطبیق الشرعي الصادر عن المفتي، وان هیئة االشراف على االنتخا�ات مارست مهامها على أكمل 
 ،ونتائجها �اتوجه وان استقالة السیدة سیلفانا اللقیس ناتجة عن ارادتها المنفردة وال تؤثر على مجر�ات االنتخا

وان ما أثارته الجهة الطاعنة لجهة المخالفات والعیوب التي سبقت یوم االنتخاب �قي مجرداً من الثبوت 
 وهو غیر مؤثر في النتیجة، و�ذلك �النسبة للمخالفات والعیوب التي رافقت أعمال الفرز الیدوي والفرز النهائي،

األطراف عندما تكون مجردة من وانه ال �مكن االعتداد �مقتطفات الصحف او الحجج التي یدلي بها 
 الدلیل او ذات طا�ع عام،

وانه �النسبة ألصوات المغتر�ین فقد أصدرت وزارة الداخلیة على موقعها الرسمي توضیحًا انه لیس 
ممن لم یدونوا في محاضر أقالمهم �ختام هناك من أصوات ضائعة بل خطأ �عض رؤساء األقالم في الخارج 

عملیة االنتخاب عدم اقتراع لبنانیین في �عض الدوائر التي �انوا قد سجلوا أسماءهم فیها، فظهر لغط لجهة 
 اعتبار أصواتهم غیر محتسبة في حین انهم لم �قترعوا،

ًال عن الفارق الكبیر غیر ثابت وال یؤثر في النتیجة فض�ه من الجهة الطاعنة  يوأضاف ان �ل ما أدل
، وطلب �النتیجة رد الطعن شكًال فیما لو تبین انه غیر مستوٍف أي من الشروط الشكلیة واال رده في األصوات

أساسًا لعدم صحة األسباب المدلى بها ولعدم الثبوت وعدم تأثیر المخالفات على فرض حصولها وثبوتها على 
 نتیجة االنتخا�ات،

النائب اد�ار طرابلسي، و�یله األستاذ جورج نخله، قدم الئحة بتار�خ وتبین ان المستدعى ضده 
" بل على المستقبل لبیروت"الحظ فیها انه لم �كن مرشحًا ضمن دائرة بیروت الثانیة على الئحة  ٢٦/٦/٢٠١٨

رة المطالب األسباب الموجبة للطعن ودون تحدید قالئحة وحدة بیروت وان مراجعة الطعن لم تتضمن في ف
طالب �شكل واضح بل جاءت مبهمة ومتعارضة مع مبدأ الثنائیة في حصر النزاع بین المرشح الطاعن الم
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والنائب المطعون في نیابته، مما �خالف مبدأ الثنائیة في تقد�م المراجعات أمام المجلس الدستوري، وانه ال 
طاعنین خاسر�ن بوجه المطعون  �جوز إعمال مبدأ التالزم من قبل الجهة الطاعنة في تقد�م المراجعة من عدة

بوجههم الفائز�ن النه �عود للمجلس الدستوري وحده اتخاذ القرار �ضم مراجعتي طعن أو أكثر للتالزم الن لكل 
 مراجعة خصوصیتها، مما �قتضي رد المراجعة شكًال،

 وأدلى في األساس �ان المراجعة مردودة لألسباب اآلتیة:

شابت االنتخا�ات في "بیروت الثانیة"، وان ما تذرعت الجهة الطاعنة عدم وجود مخالفات وعیوب -١
خلیة المعنیة عملتا على مستوى البلد �كل ولیس على ا�ه لهذه الجهة في غیر محله الن الحكومة ووزارة الد

ت المستدعیة في هذا الصدد �قي مجردًا من أي اثبا الجهة وان ما ذ�رتهنطاق محصور بدائرة بیروت الثانیة، 
وانه لیس من نص �منع وز�ر الداخلیة من الترشح لالنتخا�ات النیابیة او من الظهور عبر وسائل االعالم 
للتحدث �شؤون وزارته، وان ممارسة رئیس الحكومة ألعماله وواجباته الیومیة ال �شكل مخالفة انتخابیة، وان 

النه یدخل ضمن نطاق حر�ة الرأي، �ما االدالء �ما صدر عن مفتي الجمهور�ة من عقد اللقاءات ال �ستقیم 
�ه لجهة �تاب استقالة عضو هیئة االشراف على االنتخا�ات السیدة سیلفانا اللقیس ال یتصف �الدقة  يان ما ادل

وهو ال یتعدى �ونه مقال منشور على أحد المواقع االلكترونیة اإلخبار�ة وال �مكن األخذ �ه، وان �افة المرشحین 
 �افة القوانین واإلجراءات التنظیمیة،كانوا سواء أمام 

عدم وجود مخالفات وعیوب سبقت یوم االنتخا�ات، وان الجهة الطاعنة صّو�ت ادالءاتها على -٢
الئحة "تیار المستقبل" في دائرة بیروت الثانیة دون ان تشیر الى النائب الفائز عن المقعد اإلنجیلي في هذه 

ئحة "تیار المستقبل" مسؤولیة خسارتها األمر الذي یناقض فوز خمسة الدائرة، اد�ار طرابلسي، �ما حّملت ال
�ه لجهة  يمرشحین من لوائح معارضة لتیار المستقبل من أصل أحد عشر فائزًا عن تلك الدائرة، وان ما أدل

 الحوادث األمنیة �قي غیر ثابت وال مؤثر،

 انتفاء المخالفات والشوائب في یوم االنتخا�ات،-٣

اقوال الجهة الطاعنة لهذه الجهة غیر ثابتة وان الفوز قد حالف عدة فرقاء متنافسین ینتمون لثالث ان 
 لوائح �انت األقوى في االنتخا�ات،

وانه لجهة سحب تصار�ح الدخول الى األقالم فقد سرى هذا التدبیر على �افة المرشحین وانه تم 
 مندو�ون �قومون �مهامهم المعتادة �حر�ة،استدراك هذا الخطأ غیر المقصود �سرعة حیث �ان ال
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وانه لم یتم التالعب �صنادیق االقتراع نظرًا لعدم فوز الئحة السلطة �كامل أعضائها بل لخسارتها ما 
 �قارب نصف المقاعد في دائرة بیروت الثانیة،

 انتفاء المخالفات والشوائب التي رافقت أعمال الفرز الیدوي،-٤

مستبعدة وان المشرفین على صحة العملیة االنتخابیة قاموا بتنظیمها، وانه  فواقعة اختفاء الصنادیق
�النسبة للمرشحین الذین نالوا صفرًا في �عض الصنادیق، فأنهم قد نالوا عددًا متواضعًا جدًا من أصوات 

لم  المقترعین فذ�رت �عض الجهات ان ما تم هدف الى احراج وزارة الداخلیة واالدالء �أن �عض المرشحین
 �جدوا أصواتهم في الصنادیق �ذر�عة التهام الجهات المعنیة �التالعب بنتیجة االنتخا�ات،

 انتفاء المخالفات والشوائب في أعمال الفرز النهائي،-٥

�ه لهذه الجهة �فتقر الى الدلیل وان النتائج تدحض بذاتها تلك المزاعم اذ ان "الئحة  يدلأان ما 
 مقاعد في دائرة بیروت الثانیة من أصل أحد عشر مقعدًا،المستقبل" لم تفز سوى �ستة 

 في تقار�ر اللجان والهیئات الرقابیة المحلیة والدولیة،-٦

ان ما ذ�رته الجهة الطاعنة حول ما ورد في تلك التقار�ر عار عن الصحة ولم یرد فیها أّي مما تزعمه 
ة االنتخا�ات ال �شكل دلیًال �افیًا مقبوًال النه غیر طالبة الطعن، وان تقر�ر الجمعیة اللبنانیة من اجل د�مقراطی
 رسمي وغیر ثابت وهو عبارة عن معلومات ذات طا�ع عام،

 وطلب �النتیجة رد مراجعة الطعن شكًال، واستطرادًا، ردها في األساس، 

 وتبین ان المستدعى ضده السید فؤاد مخزومي، و�یلته األستاذة غالد�س �رم، أجاب في الئحة قدمها
  ٢٤٣/٢٠٠٠من القانون رقم  ٤٦والمادة  ٢٥٠/٩٣من القانون رقم  ٤٢، انه عمالً �المادة ٢٥/٦/٢٠١٨بتار�خ 

�جب تقد�م الطعن في صحة النیا�ة من مرشح خاسر في دائرته االنتخابیة ضد نائب منتخب عن هذه الدائرة، 
ة ضد مجموعة من النواب المنتخبین مما �جعل الطعن المقّدم من مجموعة مرشحین خاسر�ن في دائرة انتخابی

 عن الدائرة ذاتها غیر مسموع،

وان ما ورد في طلب الطعن ال یتناول ما یرتبط �المطعون بوجهه او �الالئحة التي �ان یرأس بل ان 
 التر�یز فیها �ان على لوائح أخرى وعلى مرشحین آخر�ن،
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�طالن النیا�ة توافر أدلة جازمة على حصول مخالفات او تجاوزات على درجة  وانه �قتضي العالن
غیر المتوافر فیما �خص المطعون بوجهه، وخلص الى طلب رد الطعن الجسامة تؤثر في النتیجة، األمر من 

 في الشكل واستطرادًا رده في األساس �لیًا واال �ما �خص المطعون بوجهه،

بواسطة  ٢٧/٦/٢٠١٨الد�تور عدنان طرابلسي أجاب في الئحته المقدمة بتار�خ وتبین المطعون ضده 
وضاع االنتخابیة والسیاسیة في بیروت الثانیة و�یله األستاذ فادي غزاوي �انعدام العالقة السببیة بینه و�ین األ

الة عضو الهیئة وال عالقة له بها ولم �ستفد منها وهو �ان على خصومة وتنافس مع تیار المستقبل وان استق
 (هیئة االشراف على االنتخا�ات) لم تؤثر على عمل هذه الهیئة،

الجهة الطاعنة لجهة ما سمته تعد�ات وتجاوزات تعرضت لها اللوائح المنافسة لالئحة  وان ما أوردته
 تیار المستقبل ال عالقة له بها ولم �فتعلها أنصاره وهو �كل حال لم �ستفد منها،

ة المخالفات والشوائب التي رافقت یوم االنتخاب غیر ثابت، و�ذلك �النسبة للمخالفات وان ما ذ�رته لجه
والعیوب التي رافقت اعمال الفرز واختفاء الصنادیق �عد امتالئها �االوراق و��قاء المحاضر غیر مقفلة تمهیدًا 

 للتالعب فیها،

فرز النهائي أمام لجان القید مفتقر وان ما ادلي �ه من جهة المخالفات والشوائب التي اعترت أعمال ال
الى الدلیل بل ان الجهة الطاعنة اكتفت �العمومیات ولم تتوّخ التحدید والدقة إضافة الى عدم توافر الصلة 
السببیة بین ما ابرزته الجهة الطاعنة من مستندات و�ین النتیجة التي حصل علیها المطعون بوجهه، �ما ان 

 مخالفة او اعتراض في أقالم االقتراع او امام لجنة الفرز،الجهة الطاعنة لم تسجل ا�ة 

انه ال �مكن، وفقًا الجتهاد هذا المجلس، االعتداد �مقتطفات الصحف او الحجج التي یدلى �ه عندما 
تكون مجردة من الدلیل وذات طا�ع عام، وان تقار�ر اللجان والهیئات الرقابیة المدلى بها ذات طا�ع عام وخالیة 

وتلك التي نالها �ل من  -عدنان طرابلسي–وان الفارق في األصوات التي نالها المطعون بوجهه لة، من األد
 الطاعنین �بیر،

 وطلب �النتیجة رد هذه المراجعة،

، و�یله األستاذ وسیم منصوري، تقّدم بالئحة بتار�خ وتبین ان المطعون بوجهه النائب محمد خواجه
عرض فیها األصول الشكلیة الواجب توافرها في الطعن القاضیة �عدم ارتباطه �الالئحة و�وجوب  ٢٩/٦/٢٠١٨
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على األسباب و�یان الطرف المعني �المخالفة المدلى بها والنتیجة التي ُ�طلب من المجلس الدستوري  اشتماله
 الوصول الیها،

ة ضد أخرى، وهذا وان الطعن جاء عامًا وشامًال وقدم من مجموعة مرشحین و�أنه مقّدم من الئح
األمر ال �ستوي لعدم وجود شخصیة معنو�ة لالئحة، وجاء خالیًا من مطالب واضحة من مقدمیه النهم لم یبینوا 

لمطعون ضدها، وانه �قتضي رد بوضوح مطالبهم الفرد�ة وال المخالفات الفرد�ة المرتكبة من أعضاء الالئحة ا
 المراجعة النتفاء الصفة والمصلحة ولعدم تضمنها مطالب واضحة واال ردها عنه لعدم نسبة ا�ة مخالفة الیه،

وان ما ورد في الطعن تحت مسمى األوضاع االنتخابیة والسیاسیة في بیروت الثانیة والخطة التي 
علیه النه لیس عضوًا في هذا التیار والن المخالفات المذ�ورة وضعتها السلطة دعمًا لتیار المستقبل ال ینطبق 

 أتت عامة وغیر دقیقة وال �مكن االستناد الیها لتقدیر ما اذا �انت مؤثرة في نتیجة االنتخا�ات،

وان ما أوردته الجهة الطاعنة لجهة المخالفات التي سبقت یوم االنتخاب ال یبین أثرها في النتیجة وهي 
�المخالفات المزعومة، �ما  -استطراداً –التي تتهمها �القیام بها، وانه ال عالقة للمطعون بوجهه  لم تذ�ر الجهة

ان ما ذ�رته لجهة المخالفات والشوائب التي رافقت عملیة االنتخاب ولجهة أعمال الفرز النهائي مجرد من 
 الثبوت،

تهام وال �مكن االستناد الیها وجه االیوان ادالءات الجهة المعترضة جاءت عامة ولم تبین الى من 
"�فضیحة األوراق البیضاء"، فهي �اعترافها، لم تؤثر في النتیجة بل �انت وسیلة  هوانه، و�ما یتعلق �ما سمت

 لتسهل عمل جهاز المعلوماتیة،

�المخالفات المدلى بها وال �ستفید منها وال  واستطرادًا، ال عالقة للمطعون ضده النائب محمد خواجه
 تتعلق �ه،

وانه ال صحة لما ادلي �ه لجهة "المخالفات والشوائب التي رافقت أعمال الفرز الیدوي"، وان الدلیل 
المقدم �ستند الى إفادات من خمسة أفراد: اثنان من المرشحین وثالثة من عائلتهم، وال �مكن �التالي االعتداد 

 االتهام،�مثل هذا 

یتعلق �مخالفات  وان ما ورد في استدعاء الطعن لجهة تقار�ر اللجان والهیئات الرقابیة مستوجب الرد النه
وال یتناول االنتخا�ات برمتها، وان �ل عملیة انتخابیة تشو�ها �عض المخالفات وهي ال تؤدي الى ا�طال العملیة 
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اال اذا أثرت �شكل واضح وأكید فیها، وان التقار�ر المدلى بها غیر رسمیة وال �مكن االستناد الیها، واستطرادًا، 
 ب محمد خواجه،فهي ال تتعلق �المطعون ضده النائ

 وطلب �النتیجة رد الطعن لألسباب التي ذ�رها،

وتبین ان المطعون بوجهه النائب أمین شّري، و�یله األستاذ وسیم منصوري، قدم الئحة جوابیة بتار�خ 
 أدلى فیها: ٣/٧/٢٠١٨

الئحة نص على مجموعة أمور تتعلق �الالئحة االنتخابیة اال انه لم ُ�عط لهذه ال ٤٤/٢٠١٧ان القانون 
وانه �جب تقد�م الطعن من طاعن الشخصیة المعنو�ة التي تجیز لها �االنفصال عن المرشحین التقدم �الطعن، 

 بوجه آخر ولیس من الئحة بوجه أخرى، 

وان الطعن الحالي اتى عامًا وشامًال وُقدم من مجموعة مرشحین و�أنه مقدم من الئحته ضد أخرى 
ئحة �الشخصیة المعنو�ة ولعدم وجود مطالب واضحة من مقدمي الطعن مر غیر المقبول لعدم تمتع الالاأل

 الذین لم یبینوا �شكل واضح مطالبهم الفرد�ة وال المخالفات الفرد�ة المرتكبة من أعضاء الالئحة المطعون فیها،

المراجعة ال �غیر طبیعة  ٤٤/٢٠١٧وان التغییر الذي طرأ على آلیة االنتخاب والتي أقرها القانون رقم 
 أمام المجلس الدستوري فهي تبقى مراجعة فرد�ة لها خصوصیتها،

وان ما ورد في مقدمة الطعن مردود لعمومیته وافتقاره ألي دلیل و�فتقر الى الدقة، واال، فلعدم عالقة 
 المطعون ضده النائب أمین شّري �كل ما ورد فیها،

ائر ما أدلت �ه الجهة الطاعنة مردود لعدم وان الجهة الطاعنة ال تتمتع �الصفة والمصلحة، وان س
صحته وعدم ثبوته وعدم تأثیره على نتیجة االقتراع �النظر للفارق في األصوات ما بین مقدمي الطعن والالئحة 
المطعون في نیابتها، وطلب �النتیجة رد الطعن لعدم توافر الصفة والمصلحة وعدم استناده الى أسباب واقعیة 

مطالب واضحة وعدم الثبوت وعدم بیان �یف ان المخالفات المدلى بها �مكن ان تؤثر في تبرره وعدم تضمنه 
 النتیجة، واستطرادًا، رده الن ما ادلي �ه ال �مت �صلة الى المطعون ضده النائب شّري وال الى فر�قه السیاسي،

 ا �ما ملخصه:أدلى فیه ٩/٧/٢٠١٨وتبین ان المطعون ضده النائب فیصل الصا�غ قّدم الئحة بتار�خ 

ان الطعن مردود النتفاء الصفة الن مقدمیه لم ینالوا الحاصل االنتخابي، وان األسباب المدلى غیر 
 ثابتة وال مؤثرة في النتیجة،
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وطلب �النتیجة رده شكًال لعدم الصفة او اذا �ان غیر مستوٍف ألي من شروطه الشكلیة، ورده أساسًا 
 أسبا�ه،  لعدم صحته وعدم جدیته وعدم قانونیة

وتبین ان المطعون ضدهم السادة: سعد الدین الحر�ري وروال الطبش ونهاد المشنوق، و�یالهم األستاذان 
 ادلوا �ما ملخصه: ١٩/٧/٢٠١٨ولید النقیب وحسن حلواني تقدموا بالئحة بتار�خ 

لس الدستوري انتفاء الصفة، ومخالفة �افة األسباب المدلى بها القواعد التي ترعى االثبات امام المج
سیما اثبات تأثیر المخالفات المتذرع بها في إرادة الناخبین فضًال عن ان هذه المخالفات ال تبرر الفارق الكبیر 

 في األصوات بین الجهة الطاعنة و�ین المطعون بوجههم،

 ألي وقد طلبوا �النتیجة رد الطعن شكًال في حال وروده خارج المهلة القانونیة او اذا �ان غیر مستوفٍ 
 من شروطه الشكلیة، واستطرادًا، رده أساسًا،

وتبین ان المطعون ضده النائب تمام سالم، و�یله األستاذ عمر خالد اسكندراني، تقدم بالئحة بتار�خ 
 أدلى فیها: ٣/٨/٢٠١٨

بوجوب رد الطعن شكًال في حال تبین وروده خارج المهلة القانونیة او عدم استیفائه ألي من شروط -
 ولعدم تضمن سند التو�یل صالحیة تمثیل الطاعنین �صفتهم الشخصیة، ولعدم الصفة وعدم المصلحة، قبوله،

و�وجوب رده أساسًا لعدم صحة ما ادلي وعدم ثبوته وعدم تأثیره في النتیجة نظرًا للفارق الكبیر في -
 األصوات التي نالها المطعون بوجهه وتلك التي نالها المرشحون الخاسرون،

 وطلب رد الطعن شكًال، واستطرادًا، رده في األساس،

 ،٢٧/٨/٢٠١٨وتبین ان الطاعن السید صالح سالم رجع عن طعنه �موجب استدعاء مقدم منه بتار�خ 

، الى الطاعن السید عماد الحوت �حضور و�یله ٢٧/٨/٢٠١٨وتبین ان المقرر�ن استمعا بتار�خ 
الى الطاعنة السیدة سلوى خلیل �حضور و�یلها األستاذ  ١٣/٩/٢٠١٨األستاذ سعید مالك، �ما استمعا بتار�خ 

، و�انا قد استمعا الى سعید مالك، والى الطاعن السید إبراهیم محمد مهدي شمس الدین �حضور و�یله المذ�ور
 ،٢٧/٨/٢٠١٨الطاعن المتنازل عن طعنه السید سالم �حضور و�یله اآلنف الذ�ر بتار�خ 
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 بنـــــــــــــــاًء علیـــــــــــه

 :في الشكل -أوالً 

المرشح المنافس له في الدائرة االنتخابیة نفسها صحة نیا�ة �ما انه �حق للمرشح الخاسر الطعن في  
 والمعلن فوزه في االنتخا�ات، �غض النظر عن األصوات التي نالها، �ون الطعن هو في صحة االنتخاب، 

، اعتمد النظام النسبي مع الصوت ١٧/٦/٢٠١٧الصادر بتار�خ  ٤٤و�ما أن قانون االنتخاب رقم  
 التفضیلي،

في اطار النظام النسبي، بین لوائح المرشحین على الجدید أدى الى تنافس، و�ما أن نظام االنتخاب  
المقاعد النیابیة في الدائرة االنتخابیة، �غیة تحدید عدد المقاعد التي فازت بها �ل من اللوائح التي نالت الحاصل 

 االنتخابي، 

مرشحین، أدى الى تنافس و�ما ان النظام االنتخاب الجدید، ومن خالل التصو�ت التفضیلي لكل من ال 
بین المرشحین المنتمین للوائح متنافسة، و�ین المرشحین على الالئحة نفسها أ�ضًا، �غض النظر عن المقاعد 

 المرشحین عنها،

و�ما ان التنافس أصبح شامًال اللوائح وجمیع المرشحین في الدائرة االنتخابیة، لذلك أصبح من حق  
أخرى، ومن حق المرشحین الخاسر�ن الطعن بنتائج �ل من اللوائح ونتائج الئحة أعضاء الئحة الطعن �أعضاء

 كل من الفائز�ن منها أ�ضًا،

و�ما ان الترشیح على الالئحة شرط أساسي لالعتداد �ه، وقد فرضته اآللیة المعتمدة في النظام النسبي  
 نتخابي النهائي،ألن المقاعد توزع في المرحلة األولى على اللوائح المؤهلة ووفق الحاصل اال

و�ما ان قانون إنشاء المجلس الدستوري وقانون نظامه الداخلي أعطیا المرشح الخاسر حق الطعن في  
 انتخاب المرشح الفائز �النیا�ة،

و�ما انه ال �جوز أن ُ�قید هذا الحق �شرط موافقة الالئحة على تقد�م الطعن، و�بقى للمرشح الخاسر  
 غیره على مراجعة الطعن،حق الطعن دون موافقة 

وأعلنت نتائجها رسمیًا في الیوم التالي أي في  ٦/٥/٢٠١٨و�ما أن االنتخا�ات النیابیة جرت في  
٧/٥/٢٠١٨، 
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و�ما ان الطعن قدمه المحامي و�یل المستدعین �موجب سند تو�یل وسّجل في قلم المجلس الدستوري  
 ،٦/٦/٢٠١٨بتار�خ 

 شكًال، همستوفیًا شروط قبوللذلك �كون الطعن  

 :في األساس-ثانیاً 

�ما أنه ورد في الطعن المقّدم من المستدعین، مخالفات ال عالقة لها بهم �مرشحین وال �الالئحة التي  
بلوائح ومرشحین آخر�ن في دائرة بیروت الثانیة، تقدموا  تتعلق ترشحوا علیها وهي الئحة "بیروت الوطن" إنما

 �طعون في االنتخا�ات أمام المجلس الدستوري، �جري إصدار قرارات �شأنها،

 لذلك �قتصر البحث في األساس على المخالفات التي یدعي المستدعون أنها أثرت على نتائجهم. 

 .ن وتبدیل أماكن أقالم االقتراعو المندو�-١

�ما ان المستدعین یدعون �أن محافظ بیروت أصدر قرارًا، قبیل فتح أقالم االقتراع، �إعطاء تصار�ح  
 للمندو�ین الثابتین بدخول أقالم االقتراع، ثم أصدر قرارًا �منع مندو�ي اللوائح المعارضة من دخولها، 

 الم فجر یوم االنتخاب،�موجبه استبدال مواقع األق مّ تو�ما ان المستدعین یدعون �أنه صدر قرار  

و�ما أنهم لم �سّجلوا اعتراضًا على هذه اإلجراءات أمام المراجع الرسمیة المختصة، ولم �حددوا األقالم  
 غیر المثبتة، اتالتي جرى تبدیل مواقعها یوم االنتخاب، و�قیت هذه المعلومات في إطار العمومی

 .ثبت حدوثهلذلك ال �مكن اعتبار ما أثاره الطاعنون لهذه الناحیة قد  

 .ابدال صنادیق االقتراع-٢

�ما ان المستدعین یدعون �اعتماد صنادیق اقتراع متوسطة الحجم ولوائح جامعة ومغلفات اقتراع  
ا�ة المرشحین فضفاضة، و�نقل الصنادیق، لدى امتالئها، الى الخارج و�حضار بدیل عنها، �عیدًا عن رق

 ومندو�یهم،

و�ما ان المستدعین لم �حددوا مراكز االقتراع التي تم فیها احضار صنادیق اقتراع إضافیة خارج رقا�ة  
 المرشحین ومندو�یهم،
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و�ما انه جرى التحقیق في هذا الموضوع مع مدیر عام األحوال الشخصیة، والمدیرة العامة للشؤون  
 مور اإلجرائیة في العملیات االنتخابیة،الداخلیة، وقد �انا مسؤولین عن األفي وزارة والالجئین السیاسیة 

و�ما أنهما أقّرا �أن صنادیق االقتراع ضاقت �المغلفات التي وضعت فیها أوراق االقتراع في دائرة بیروت  
 استوجب ز�ادة حجم أوراق االقتراع، ما الثانیة نظرًا لكثرة المرشحین في هذه الدائرة،

�ان �جري  ئو�ما أنهما أكدا انه في �ل مرة �ان یتم إحضار صندوق جدید مكان الصندوق الممتل 
ذلك �إشراف رئیس القلم وهیئته ومندو�ي المرشحین، وقد جرى االحتفاظ �الصنادیق الممتلئة في مر�ز االقتراع 

 ولم تنقل الى خارجه،

دعاء �قي في إطار العمومیات، ولم �قترن �أدلة، ولم �جِر تحدید األقالم التي تم تبدیل و�ما ان هذا اال 
 تمكن المجلس الدستوري من التوسع في التحقیق،یالصنادیق فیها ل

 لذلك هو مردود. 

 .مخالفات رافقت أعمال الفرز-٣

 تزو�رًا شمل �افة أقالم االقتراع،و�ما أن المستدعین یدعون �استبدال أصوات �أخرى معلبه سا�قًا، و�أن  

و�ما أنهم یدعون �أنه تم إدخال صنادیق اقتراع غیر تلك الموجودة أمام لجان القید من مداخل خلفیة  
 لمر�ز الفرز في "الفوروم دو بیروت"،

و�ما أنهم یدعون أنه تم توقیف الفرز لحوالي ساعتین �حجة أن نظام البرمجة قد تعطل �ي تتمكن  
 قید من إدخال ما ترغب من معلومات الى النظام قلبًا للنتائج وتحر�فًا لها،لجان ال

ن المجلس الدستوري من السیر في التحقیق ، ُ�مكّ بینةأو بدا�ة  بینةو�ما ان هذه االدعاءات �قیت دون  
 �غیة معرفة الحقیقة،

، وهي المسؤولة Arabia GISو�ما انه تبین للمجلس الدستوري من التحقیق مع المسؤولین في شر�ة  
عن عمل نظام البرمجة في االنتخا�ات النیابیة، ان نظام الكومبیوتر في دائرة بیروت الثانیة لم یتوقف عن 

دخال أقالم لجنة القید الرا�عة مع أقالم لجنة القید الثانیة في نظام الكومبیوتر، وهذا حدث خطأ �إ ماالعمل، ان
 �عة في المحضر الذي وضعته،ما أشارت الیه رئیسة لجنة القید الرا
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و�ما ان التحقیقات التي أجراها المجلس الدستوري، والتدقیق في نتائج أقالم لجنة القید الثانیة ولجنة  
القید الرا�عة، بینت انه تم تصحیح الخطأ، وان نتائج األقالم لدى لجنتي القید هي تمامًا �ما وردت لهما من 

 أقالم االقتراع، 

 لذلك یرد هذا االدعاء. 

 انتخابیة. صرف النفوذ ألغراض-٤

ن ا�ما ان المستدعین أثاروا قضیة صرف النفوذ واستخدام رئیس الحكومة ووز�ر الداخلیة وهما مرشح 
على الئحة "المستقبل لبیروت"، نفوذهما �مسؤولین في الحكومة انتخابیًا وخدمًة للمرشحین معهم على هذه 

 الالئحة،

فرض جو من اإلرهاب على الناخبین، من أجل و�ما ان المستدعین أثاروا قضیة القیام �أعمال شغب و  
 التأثیر على نتائج االنتخاب، وتأمین فوز الئحة السلطة،

على نتیجة االنتخاب، و�خاصة على  ارهیال �مكن تقدیر مدى تأث هذه األمور في حال حدوثهاو�ما ان  
جدًا بین األصوات التي حصلوا علیها واألصوات  اً �بیر  اً نتائج المتقدمین بهذا الطعن مع العلم ان هناك فارق

 التي نالها الفائزون.

حوالي نصف المقاعد  و�ما انه رغم �ل ذلك نال المنافسون لالئحة السلطة أي الئحة "المستقبل لبیروت" 
 في دائرة بیروت الثانیة، النیابیة

 ٧,٤٧٥و�ما ان الئحة "بیروت الوطن"، التي ترشح علیها الطاعنون، لم تنل الحاصل االنتخابي، فنالت  
صوتًا، ما �عني انه �ان  ١١,٤٣٩صوتًا فقط بینما الحاصل االنتخابي النهائي في دائرة بیروت الثانیة بلغ 

 عد نیابي واحد،یلزمها عدد �بیر من األصوات للحصول على مق

 أدى الى خسارة الطاعنین.على فرض حصوله قد لذلك ال �مكن الجزم �أن صرف النفوذ  

 .اختفاء أصوات �عض المرشحین-٥

�ما ان المستدعین یدعون �ان المرشح خالد حمود والمرشح الد�تور محمد خیر القاضي، قد اقترع  
قصقص -في مدرسة الطر�ق الجدیدة المتوسطة الرسمیة الثانیة للبنات ٦غرفة رقم  ٢٤٢األول في القلم رقم 
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لنتیجة لكل منهما عند �مدرسة علي بن ابي طالب، وجاءت ا ١٤غرفة رقم  ٤٩٧الحرج، والثاني في القلم رقم 
 ، في نتائج أقالم االقتراع، اً إعالنها رسمیا صفر 

و�ما ان المجلس الدستوري، وعند النظر في الطعن المقّدم من المرشحین القاضي خالد حمود والد�تور  
یق في محمد خیر القاضي، طلب من و�یلهما تزو�ده �أرقام وأمكنة أقالم االقتراع التي اقترعا فیها، و�عد التدق

نتائج هذه األقالم تبین ان المرشح خالد حمود نال في القلم الذي اقترع فیه ستة أصوات، وان المرشح محمد 
 خیر القاضي نال في القلم الذي اقترع فیه خمسة أصوات.

 لذلك االدعاء �اختفاء أصوات المرشحین غیر صحیح وهو مردود. 

 .التالعب �النتائج �إدخال أوراق بیضاء-٦

�ما انه جرى االدعاء �التالعب �النتائج من خالل إضافة أوراق بیضاء لرفع الحاصل االنتخابي،  
 واستبعاد لوائح من دائرة المنافسة،

التحقیق معهم أكدوا انه لم یتم إضافة أوراق بیضاء  عند Arabia GISو�ما ان المسؤولین في شر�ة  
 قتراع و�إشراف لجان القید،انما أدخلت النتائج �ما جاءت في محاضر أقالم اال

و�ما انه نتیجة التدقیق في محاضر أقالم االقتراع تبین أنها لم تتضمن أي مالحظات من قبل المندو�ین  
 �شأن إضافة أوراق بیضاء،

ن أن عدد األوراق البیضاء فیها لیس �بیرًا وال �فسح في المجال و�ما أن التدقیق في أقالم االقتراع بیّ  
 �إضافة أوراق بیضاء الى األوراق البیضاء التي اقترع بها الناخبون،للشك 

 لذلك ال �مكن االعتداد بهذا االدعاء. 

 لهـــــــذه األســـــــــــباب

 

 و�عد المداولة، 

 �قرر المجلس الدستوري �اإلجماع 
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 :في الشكل-أوالً 

مستوفیًا �افة و  ضمن المهلة القانونیة الطعن لورودفي الشكل لتوافر الصفة والمصلحة و  قبول الطعن 
 .عن طعنه وتدو�ن رجوع صالح الدین سالم القانونیة. هشروط

 : في األساس-ثانیاً 

 رد الطعن المقدم من المستدعین 

 .نإبالغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعی-ثالثاً 

 هذا القرار في الجر�دة الرسمیة.نشر  -را�عاً 

 ٢٠١٩/ ٢ /٢١قرارًا صدر في                                                   

 

 األعضـاء

 

 محمد �سام مرتضى       صالح مخیبر           سهیل عبد الصمد               توفیق سو�ره

 

 زغلول عطیه           أنطوان خیر                  أنطوان مسرة               أحمد تقي الدین

                                              

 الرئیس                                                        نائب الرئیس       

 عصـام سلیمان                                                 طارق ز�اده    
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  ٢/٢٠١٩قرار رقم: 

 ٢/٢٠١٩/  ٢١تار�خ  : 

    ١٧/٢٠١٨رقم المراجعة: 

 

عن مقعد األقلیات في دائرة بیروت األولى، في دورة  ةالخاسر  ةالسیدة جمانة عطاهلل سلوم، المرشحالمستدعي: 

 النتخاب مجلس النواب. ٢٠١٨العام 

 السید أنطوان �انو المعلن فوزه عن مقعد األقلیات في الدائرة المذ�ورة. المستدعى ضده:

 و�عالن فوز المستدعیة.وا�طالها المستدعى ضده  الطعن في انتخاب ونیا�ةالموضوع: 

 ،الدستوري إن المجلس 

برئاسة رئیسه عصام سلیمان وحضور نائب الرئیس طارق  ٢٠١٩/ ٢ /٢١الملتئم في مقره بتار�خ 

ز�اده واألعضاء: أحمد تقي الدین، أنطوان مسره، أنطوان خیر، زغلول عطیة، توفیق سو�ره، سهیل عبد الصمد، 

 صالح مخیبر �محمد �سام مرتضى،

 وعلى تقر�ر هیئة االشراف على االنتخا�ات، ،المقرر�نقر�ر وعلى تو�عد االطالع على ملف المراجعة 

ملحم ، بواسطة و�یلها المحامي ٦/٦/٢٠١٨تقدمت بتار�خ  جمانة عطاهلل سلومو�ما ان المستدعیة 

قبول ، تطلب �موجبها ١٧/٢٠١٨سجلت في القلم تحت الرقم الى رئاسة المجلس الدستوري ، �مراجعة خلف

�طال نیا�ة المطعون في نیابته أنطوان �انو، او ا�طال العملیة االنتخابیة في دائرة الطعن شكًال، وفي األساس ا

 بیروت األولى، و�عادة االنتخاب فیها.

و�بالغ �ل المراجعة شكًال لتقد�مها ضمن المهلة القانونیة ولتوفر الشروط الشكلیة فیها �افة اوًال: قبول 

 ضده نسخة عن هذه المراجعة. ىمن مجلس النواب ووزارة الداخلیة والمستدع

وزارة الداخلیة بتزو�د المجلس �جمیع إعالنات نتائج فرز  ثانیًا: اتخاذ القرار في غرفة المذاكرة �الزام

ما فیها أقالم اقتراع المغتر�ین والموظفین و�محاضر أوراق االقتراع في جمیع أقالم اقتراع دائرة بیروت األولى �
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والجدول  لجان القید االبتدائیة �جمیع غرفها و�المحضر النهائي للجنة القید العلیا مع �افة التقار�ر المرفقة �ه

 العام الملحق �ه والزام مصرف لبنان بتزو�د المجلس �جمیع أوراق المقترعین في دائرة بیروت األولى.

ثالثًا: في األساس، واستنادًا الى أسباب الطعن المبینة في مقدمة المراجعة ا�طال نیا�ة المطعون في 

 ولى و�عادة االنتخاب فیها على هذا األساس.واال ا�طال العملیة االنتخابیة فیما خص دائرة بیروت األنیابته، 

را�عًا: واستطرادًا إعادة فرز األوراق لجمیع المقترعین في دائرة بیروت األولى واعادة احتساب الحواصل 

وتوز�ع المقاعد عن أساس إعادة الفرز و�النتیجة الحكم �فوز المستدعیة عن مقعد األقلیات في دائرة بیروت 

 األولى.

 ین المطعون بنیابته الرسوم والمصار�ف �افة وحفظ حقوق المستدعیة الي جهة �انت.خامسًا: تضم

وقد اشتمل الطعن على قسمین، القسم األول ینطوي على األسباب التي من شأنها ان تؤدي الى ا�طال 

لتي تؤدي بدورها العملیة االنتخابیة برمتها، والقسم الثاني ینطوي على المخالفات التي شابت العملیة االنتخابیة وا

 �الذات. الى ا�طال نیا�ة المطعون بنیابته

 :األول أوردت الطاعنة األسباب التالیةفي القسم 

وجوب ا�طال العملیة االنتخابیة �مجملها النتفاء أي أساس قانوني �جیز للبنانیین غیر المقیمین في لبنان -أ

 االقتراع.

استطرادًا وجوب ا�طال العملیة االنتخابیة �مجملها �ون اقتراع اللبنانیین غیر المقیمین في لبنان جرى خالفًا -ب

 من قانون االنتخا�ات. ١١٨والسیما لمخالفة أحكام المادة  ٢٢١٩/٢٠١٨الحكام المرسوم رقم 

ب اللبنانیین غیر المقیمین في لبنان ا�طال العملیة االنتخابیة �مجملها لمخالفات خطیرة ومتنوعة طالت انتخا-ج

من قانون االنتخاب المتعلقة �أصول تسجیل أسماء  ١١٤معطوفة على المادة  ٢٤السیما مخالفة احكام المادة 

الناخبین غیر المقیمین في لوائح الشطب في موعد ال تتجاوز المهلة المعطاة للتسجیل العشر�ن من شهر تشر�ن 

هؤالء وتوز�عها على موعد االنتخا�ات النیابیة، واصول اعداد لوائح الشطب العائدة ل الثاني من السنة التي تسبق

 األقالم في الخارج.
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 :في القسم الثاني من أسباب البطالن أوردت الطاعنة األسباب التالیة

علنیة وغیر سر�ة تسمح لها �اظهار المخالفات حرمان المستدعیة من الحصول على مستندات رسمیة و -أ

 والتجاوزات مما �شكل قر�نة على عدم صحة العملیة االنتخابیة وعدم صدقیتها.

 مخالفات عدیدة جرت أثناء العملیة االنتخابیة وهي:-ب

من قانون االنتخاب، �ما یتعلق �اصول وتار�خ تجمید لوائح الشطب االنتخابیة  ٣٥مخالفة احكام المادة -

 واضافة اعداد من الناخبین �عد هذا التار�خ.

من قانون االنتخاب، �ما یتعلق �اصول اعالن النتائج المؤقتة لالقتراع، ونقل  ١٠٥مخالفة أحكام المادة -

 ى مراكز لجان القید االبتدائیة.المغلفات العائدة لها ال

شكیل هیئات أقالم االقتراع وطر�ق من قانون االنتخا�ات، �ما یتعلق �أصول ت ٥فقرة  ٨٦مخالفة أحكام المادة -

 عملها.

الى األوراق الموجودة في الصنادیق لمعادلة التالعب �أوراق الناخبین، وذلك �إضافة أوراق انتخاب بیضاء -

ناخبین الموقعین على لوائح الشطب او الغاء �عض هذه األوراق او األصوات التفضیلیة اعدادها مع اعداد ال

 في حال الز�ادة.

 الخّفة التي رافقت العملیة االنتخابیة.-

 من قانون االنتخاب وخرقه فترة الصمت االنتخابي. ٧٨المادة  مخالفة المطعون بنیابته الحكام-

مخالفة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بین المرشحین وذلك �اإلعالن ان الئحة بیروت األولى القو�ة هي الئحة -

 العهد.

بیة للمرشحة النتیجة االنتخاوجمیع هذه المخالفات أدت الى التأثیر على نتائج الئحة (كلنا وطني) و�التالي على 

 الطاعنة في دائرة بیروت األولى.

هذا وقد أجاب النائب المنتخب السید أنطوان �انو المطعون بنیابته طالبًا رد الطعن شكًال واال أساسًا لألسباب 

 :التالیة خالصتها
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المحاضر العائدة :ان وزارة الداخلیة لم تخالف القانون �عدم استجابتها لطلب الطاعنة تزو�دها �كافة الوثائق و أوالً 

 للعملیة االنتخابیة في دائرة بیروت األولى.

: ان طلب الطاعنة اعالن عدم صحة االنتخا�ات لعدم جواز اقتراع الناخبین المقیمین خارج لبنان لیس جد�ًا ثانیاً 

موع المقترعین لن یؤثر على النتیجة االنتخابیة حتى لو تم طرح هذه االعداد من مج الن مجموع اعداد هؤالء

 مقترعي الدائرة.

ما أثارته الطاعنة من إضافة وزارة الداخلیة اعدادًا من الناخبین الى لوائح الشطب �عد ان تم تثبیتها في  :انثالثاً 

عد تالعبًا بنتائج االنتخا�ات فضًال عن ان هذه الز�ادات في أعداد الناخبین قد حصلت في ال � ٣١/٣/٢٠١٨

 جمیع الدوائر االنتخابیة في �ل لبنان.

ة �فقد احد الملفات العائدة ألحد األقالم هو ادعاء غیر صحیح ألنه قد وقع خطأ في :ان ادعاء الطاعنرا�عاً 

أدراج نتائج األقالم في حاسوب احدى لجان القید االبتدائیة ولما تبین للجنة القید العلیا مكمن الخطأ قامت 

 بتصحیحه وانقضى األمر.

و اآلخر�ن في متا�عة أعمال اإلعالن عن الحملة :ان المطعون بنیابته ال ُ�سأل عن تصرفات المسؤولین اخامساً 

االنتخابیة في دائرته وال �شكل اعالن الئحته �ونها محسو�ة على فخامة رئیس الجمهور�ة اخالًال �مجر�ات 

 العملیة االنتخابیة او تز�یفًا لها.

 المجلس النیابي.وطلب المطعون بنیابته رد الطعن وتصدیق نتیجة فوزه عن المقعد الذي �شغله في 

 بنـــــــــــــــاًء  علیـــــــــــه

و�عد االطالع على مندرجات الطعن وجواب المطعون بنیابته وعلى المستندات المرفقة مع لوائح  

من وزارة الداخلیة وعلى أقوال الطاعنة  طلبهاالفر�قین وعلى المستندات والوثائق العائدة للعملیة االنتخابیة �عد 

والمطعون بنیابته الشفهیة، وعلى محاضر جمیع لجان القید االبتدائیة العشر العائدة لدائرة بیروت األولى وعلى 

محضر لجنة القید العلیا لهذه الدائرة، وعلى األقراص المدمجة العائدة ألعداد ناخبین عن هذه الدائرة �ما أقرتها 

 ،٣١/٣/٢٠١٨، والحقًا (النهائیة) في ٢٨/٢/٢٠١٨اخلیة (األولیة) في وزارة الد
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و�عد االستماع الى القضاة والموظفین أعضاء لجان القید العلیا األساسیة واالضافیة، والى أقوال �عض  

الموظفین الملحقین بهذه اللجان حول �عض الوقائع والتفاصیل التي وردت في لوائح الفر�قین او تلك التي 

 رت للمقرر�ن عفوًا من خالل اطالعهما على هذه الوقائع والمستندات.ظه

مكلفین من  و�عد االستماع الى أقوال �عض األفراد الذین واكبوا العملیة االنتخابیة �مندو�ین حیادیین 

ها واستیضاحهم حول المخالفات التي ذ�روا حصول LADEجانب الجمعیة اللبنانیة لمراقبة د�مقراطیة االنتخابیة 

 خالل العملیة االنتخابیة في تقار�رهم.

المكلفة اعداد برامج الحواسیب المستعملة في  Arabia GISو�عد االستماع الى أقوال مسؤولي الشر�ة  

العملیات االنتخابیة وتنظیمها والتقر�ر الموجه الى المجلس من جانبهم حول مواقیت ادخال نتائج أقالم االقتراع 

 .في حواسیب لجان القید

عن المؤسسة المكلفة طبع لوائح الشطب وتوز�ع لینا عو�دات المسؤولة و�عد االستماع الى السیدة  

والتي أعدتها  ٣١/٣/٢٠١٨أسماء الناخبین على أقالم االقتراع نقًال عن لوائح القید النهائیة المجمدة بتار�خ 

 ٨/١/٢٠١٩المقّدم الى المجلس الدستوري في  ، وعلى تقر�ر اللجنة العلیا لالشراف على االنتخا�اتوزارة الداخلیة

 تبین ما یلي:

 :في الشكلأوًال:

 لما �ان الطعن مقدمًا ضمن المهلة القانونیة ومستوفیًا شروطه الشكلیة فهو مستوجب القبول شكًال. 

 ثانیًا: في األساس:

تزو�دها نسخًا عن المستندات طلب الطاعنة ا�طال نتیجة االنتخاب المتناع وزارة الداخلیة عن -١ 

 .والوثائق وأوراق االقتراع لالطالع علیها وتمكینها من اثبات المخالفات التي تدعیها

من قانون االنتخاب نصت على حق المرشحین او مندو�یهم �الحصول على صورة  ١٠٤�ما ان المادة  

حاصلة في �ل قلم من أقالم االقتراع طبق األصل، و�ناء لطلبهم، عن اإلعالن المتضمن نتیجة االنتخا�ات ال

 ینظمه و�وقعه رئیس القلم، 
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و�ما ان القانون لم �شر في سائر مواده الى حق أي من المرشحین �االستحصال على نسخ او صور  

عن محاضر لجان القید العلیا واالبتدائیة او أوراق االقتراع او سوى ذلك من المستندات المتعلقة �عملیات 

ا ان طلب المستدعیة هذا ال عالقة له �صحة االنتخا�ات النیابیة فیكون واقعًا غیر محله القانوني االقتراع، �م

 ومستوجبًا الرد.

طلبها االستطرادي �أن و�ما انه ال �مكن للطاعنة ان تتذرع �ما ال حق لها �ه بهذا الخصوص، علمًا  

ستوري هو طلب نافل وال محل له النه �عود للمجلس �الزام وزارة الداخلیة �إحالة هذه المستندات الى المجلس الد

الدستوري �مقتضى سلطاته القانونیة والدستور�ة ال بل من واجبه ان �ستحضر من جمیع المراجع الرسمیة �ما 

فیها وزارة الداخلیة ما �جده مناسبًا والزمًا النجاز مهماته في التدقیق �الطعون وفي صحة العملیات االنتخابیة 

 هة الطاعنة ان تملي على وزارة الداخلیة او المجلس الدستوري أي طلب بهذا الخصوص، ولیس للج

في طلب الطاعنة ا�طال العملیة االنتخابیة برمتها الن اقتراع الناخبین اللبنانیین المقیمین خارج -٢ 

الناخبین للمشار�ة في العملیة لبنان لم �كن جائزًا �مقتضى قانون االنتخا�ات و�ذلك لبطالن مرسوم دعوة هؤالء 

 .االنتخابیة

، جزمت ١٧/٦/٢٠١٧من الفصل الحادي عشر من قانون االنتخا�ات الصادر في  ١١١�ما ان المادة  

�أنه "�حق لكل لبناني غیر مقیم على األراضي اللبنانیة ان �مارس حق االقتراع في مراكز انتخابیة في السفارات 

وقد اجازت ونظمت عملیة مشار�ة الناخبین اللبنانیین المقیمین  حكام هذا القانون "،او القنصلیات أو ... وفقًا أل

خارج األراضي اللبنانیة ومواد هذا الفصل قد أصبحت نافذة �مجرد ان أصبح القانون نفسه مستوجب النفاذ فور 

 نشره في الجر�دة الرسمیة.

اللبنانیین المقیمین في الخارج في االقتراع وقضى بتنظیم هذه و�ما ان هذا القانون الذي أجاز مشار�ة  

منه حالة مستقبلیة �جري تطبیقها  ١٢٢العملیة �االشتراك بین وزارتي الخارجیة والداخلیة قد أضاف في المادة 

وهي تقضي في المرحلة األولى  ٦/٥/٢٠١٨في الدورات االنتخابیة الالحقة للدورة التي �انت ستجري في 

نائبًا وتخصص هذه  ١٣٤ة ستة مقاعد نیابیة إضافیة الى عدد مجلس النواب الحالي فیصبح عدده �إضاف

المقاعد حصرًا للبنانیین المغتر�ین المقیمین خارج لبنان وفي الدورة االنتخابیة التي تلي تلك الدورة �خفض عدد 

نائبًا �ما هو  ١٢٨د العدد الى نواب المجلس ستة مقاعد من نفس الطوائف التي أعطیت لغیر المقیمین فیعو 

 حالیًا.



7 
 

و�ما انه �ستفاد من هذه النصوص ان إجراءات دعوة الناخبین اللبنانیین المقیمین خارج لبنان والمرسوم  

القاضي بدعوتهم �ما إجراءات مشار�تهم في االنتخا�ات التي جرت لم تكن مخالفة للقانون بل �انت واقعة في 

 أوردته الطاعنة مستوجبًا الرد لهذه الناحیة.محلها القانوني و�كون ما 

 .في أسباب الطعن �العملیات االنتخابیة في دائرة بیروت األولى �ما أوردتها الجهة الطاعنة-٣ 

و�ما انه �قتضي اإلشارة الى ان االنطباع العام الذي ساد لدى الطاعنة ومحاز�یها في الئحة "كلنا  

د حققت فوزًا مدو�ًا في االنتخا�ات او انها �انت على مشارف الفوز وذلك وطني" التي انتسبت الیها هو انها ق

 �االستناد الى ما رددته �عض وسائل االعالم او المندو�ین.

�ان مردها معاینة �عض التصرفات او ظهور �عض المصاعب في مجر�ات  االنطباعاتو�ما ان هذه  

بیة العلیا في اعالن نتائج الفرز النهائیة في الدائرة �عد انجاز العملیة االنتخابیة، ومنها تأخر لجنة القید االنتخا

كافة اعمال لجان القید االبتدائیة ألعمالها، ومنها معاینة رجال االمن ُیدخلون الى مر�ز هذه الهیئة مغلفات ، 

غرفة لد�ه ومنها األوامر الذي أصدرها رئیس هذه الهیئة �إخراج �افة المندو�ین والصحفیین المتواجدین في ال

منها قبیل اعالن النتائج، وهذه التصرفات قد اوحت للطاعنة �ان هذه األمور قد جرى تدبیرها خصیصًا لسلبها 

 حقها في الفوز و�عالن فوز النائب المطعون بنیابته بدیًال منها.

مّثل و�ما ان المجلس الدستوري �ان لزامًا علیه �مقتضى الموجب القانوني الملقى على عاتقه والمت 

�التحقق من صحة االنتخا�ات النیابیة �مجملها وذلك لتعلق هذا األمر �مقتضیات مبدأ االنتظام العام للمؤسسات 

للدولة ذي القیمة الدستور�ة الكبرى، إضافة الى واجبه في إعطاء �ل ذي حق حقه من المرشحین  الدستور�ة

عدم حصول ا�ة مخالفات في العملیة االنتخابیة المشتر�ین في االنتخا�ات والمتقدمین �الطعون والتأكد من 

تجعل منها عملیة فارغة المضمون من حیث األساس وذلك بتز�یف إرادة الناخبین، او بوضع العراقیل لمنعهم 

 من ممارسة حقهم �التعبیر عن آرائهم واختیار ممثلیهم الشرعیین في المجلس النیابي �حر�ة.

و�ما ان المجلس، �غیة انجاز هذه المهمة، لم �أُل جهدًا في البحث والتنقیب عن مجر�ات العملیة  

االنتخابیة في هذه الدائرة وهو فضًال عن االستماع الى اقوال الطاعن والمطعون بنیابته، استمع الى مدیر عام 

ومسؤولي المؤسسة التي أنجزت طبع  األحوال الشخصیة والمدیرة العامة للشؤون السیاسیة في وزارة الداخلیة

التي اعدت  Arabia GISلوائح شطب الناخبین وتوز�عها على األقالم في لبنان والخارج، �ذلك مسؤولي شر�ة 

 رؤساء لجان القید االبتدائیة والعلیاالبرامج االلكترونیة للحواسیب في االنتخا�ات إضافة الى �عض القضاة و 
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فضًال عن مراجعة الملفات العائدة لالقالم االنتخابیة في داخل لبنان وخارجه و�عض أعضاء هذه اللجان، هذا 

مما مكنه من تكو�ن قناعته حول حقیقة ما جرى من اعمال انتخابیة في الدائرة سواء منها ما اشارت الیه 

لتي انتهى الطاعنة في طعنها او تلك التي تكشفت للمجلس عفوًا والى التأكد �كل حر�ة ضمیر من ان النتیجة ا

 الیها في قراره هي النتیجة الصحیحة �التأكید.

و�ما انه ینبغي �عد هذه المقدمة الولوج الى تفاصیل ما حصل من تصرفات و�جراءات أثناء العملیة  

 االنتخابیة للتدقیق وفي ما نسبته الطاعنة الیها من مخالفات.

 .قانون االنتخا�ات من ١٠٥في أسباب الطعن المتعلقة �مخالفة أحكام المادة -٤ 

موضوع تنظیم أقالم االقتراع و�عالن النتائج المؤقتة ونقل المغلفات والمستندات المتعلقة بها الى مراكز  

فقرة المتعلقة �أصول تشكیل هیئات أقالم االقتراع وطر�قة ال ٨٦لجان القید االبتدائیة ومخالفة أحكام المادة 

الناخبین أثناء عملیات الفرز في األقالم او لدى لجان القید والخفة التي رافقت وموضوع التالعب �أوراق  عملها.

ادخال مغلفات تحتوي اوراقًا انتخابیة �صورة و التأخر في اعالن النتائج، اضافة أوراق بیضاء،  :تلك العملیات

 مر�بة في أوقات متأخرة.

لفات غخا�ات قد عاینوا وصول �عض الم�ما ان الطاعنة تدلي �ان المندو�ین المراقبین ألعمال االنت 

التي تتضمن المستندات والمحاضر وأوراق االقتراع العائدة لبعض األقالم الى مراكز لجان القید االبتدائیة وقد 

 فّضت أختامها مما یوحي �حصول تالعب في محتو�ات هذه المغلفات.

نتیجة الموقتة لالقتراع في القلم ینظم من قانون االنتخا�ات تنص انه عند اعالن ال ١٠٥و�ما ان المادة  

رئیس القلم محضرًا �االعمال على نسختین یوقع أعضاء هیئة القلم جمیع صفحاته و�ضع في ملف خاص لوائح 

الشطب التي وقع علیها الناخبون والمحضر الذي نظمه سا�قًا وورقة فرز أصوات اللوائح والمرشحین و�ختم 

مساعده الى مر�ز لجنة القید �مواكبة امنیة حیث �صار الى تسلیمها الى  المغلف �الشمع األحمر و�نقله مع

رئیس لجنة القید او من ینتد�ه فتتولى فتحها فیما �عد �حضور ممثلي المرشحین و�عتبر رئیس القلم والكاتب 

 مسؤولین في حال وصل المغلف مفتوحًا او غیر مطابق لإلعالن.

 الذین رافقوا LADEستمع الى أقوال �عض مندو�ي جمعیة و�ما ان المجلس تحرى هذه الشكاوى وا 



9 
 

�ه فتبین له ان الشهادات الخطیة لهؤالء �انت غیر  العملیات االنتخابیة وعاینوها للتأكد من صحة ما ادلي 

 محددة وعامة وال تتعلق �مغلف �عود الى قلم معین حتى �مكن التأكد من صحة نتیجته. 

و�ما ان فض االختام عن المغلفات المنقولة الى لجان القید انما یتم لدى اللجان نفسها و�حضور  

المندو�ین وان ا�ة مخالفة له تعّرض رئیس القلم و�اتبه للمساءلة ولم یتبین للمجلس ان لجنة ما من لجان القید 

من  ١٠٦رها (كما نصت المادة قد دونت في محاضفي دائرة بیروت األولى االبتدائیة التي یرأسها قضاة 

 القانون) تحفظًا �شیر الى حصول هذه المخالفات.

و�ما ان عملیة التسلم والتسلیم لدى لجان القید االبتدائیة انما تستوجب فض المغلفات فور وصولها  

ن لوجود التي فرضها القانون، وعلیه فان معاینة المراقبیوتسلیمها للتأكد من احتوائها على جمیع المستندات 

مغلفات مفتوحة لدى لجان القید ال یدل على حصول عبث في محتو�اتها وال �جب ان �كون سبباً للقول �حصول 

تالعب فیها و�ذلك فان مواكبة رجال االمن لها أثناء مراحل النقل والتسلیم هي إجراءات الزمة وضرور�ة لحفظ 

 وصولها سالمة الى أهدافها.

 لطعن لهذه الناحیة.لذلك �قتضي رد ما جاء في ا 

و�ما ان الطاعنة تدلي، �االستناد الى شهادات �عض المندو�ین، �حصول مخالفات لدى عملیات االقتراع  

وفرز األوراق تمثلت في اقدام �عض رؤساء األقالم عند ظهور تباین بین اعداد المقترعین واوراق االنتخا�ات 

اق بیضاء الى األوراق االنتخابیة لمطا�قة اعدادها في حالة الموجودة في صنادیق االقتراع اما الى إضافة أور 

 النقص أو اللغاء �عض األوراق االنتخابیة في حال زادت اعدادها في الصندوق عن اعداد المقترعین الفعلیین.

قد تبین للمجلس، �عد استماعه الى أقوال �عض المندو�ین، ان مالحظات هؤالء والتي تم �تا�ة و�ما انه  

�عد حصول االنتخا�ات �أ�ام لم تكن تشیر الى قلم معین �الذات حتى �صار الى التأكد من صحتها، �عضها 

هذا فضًال عن استحالة حدوث مثل هذه المخالفات بوجود مندو�ین ممثلین لكل المرشحین لدى األقالم الن أي 

االنتخابیة وهذا امر خطیر ال تبدیل في اعداد أوراق المقترعین من شأنه ان یؤثر في اعداد وأرقام الحواصل 

 ان �سجل اعتراضاً  مندوب المرشحة الطاعنة على�مكن الحد التساهل �حدوثه، وفي حال حصوله �ان �جب 

 على المحضر الذي نظمه رئیس القلم.

ال  في احدى الشهادات، و�ما ان الغاء أوراق انتخابیة صحیحة او شطب أصوات تفضیلیة �ما جاء 

�مكن حصوله �حضور مندو�ي المرشحین وال �مكن لمثل هذه المخالفات ان تعبر دون ان �شار الیها في 
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المحاضر المنظمة �عد عملیة االقتراع، والمجلس لم یلحظ وجود ا�ة إشارة في هذه المحاضر الى حصول مثل 

 الثبوت. هذه المخالفات فیكون ما جاء في الطعن مستوجبًا الرد لهذه الناحیة لعدم

من قانون االنتخا�ات وذلك عندما قضى  ٨٦و�ما ان الطاعنة تدلي �انه حصلت مخالفة الحكام المادة  

رئیس لجنة القید العلیا أثناء قیامه �عملیات فرز وجمع األصوات االنتخابیة صبیحة الیوم الثاني �عد االنتخا�ات 

القاعة، وان هذا االمر �شكل مخالفة تثیر الر�بة  �إخراج جمیع مندو�ي المرشحین والمتواجدین في غرفته من

في صدقیة عملیات الفرز التي قامت بها تلك اللجنة، �ما تمت معاینة �عض رجال األمن یدخلون الى غرفة 

هذه اللجنة، عند الساعة العاشرة من یوم االثنین، مغلفًا منفردًا �حتوي على أوراق انتخابیة مما أوحى لها بوجود 

 نتائج.تالعب �ال

من القانون تتولى التدقیق في الجداول  ١٠٧و�ما ان اللجنة العلیا لالنتخاب و�مقتضى احكام المادة  

والحسابیة فقط في حال والمحاضر المرفوعة الیها من لجان القید االبتدائیة، و�عود لها تصحیح األخطاء الماد�ة 

قید بواسطة الحاسوب اآللي المبرمج لهذه الغا�ة وجودها، وتتولى �عد ذلك جمع األصوات الواردة من لجان ال

وتدون النتیجة النهائیة على الجدول النهائي �األرقام واالحرف مع تفقیطها وتوقع على المحضر وعلى الجدول 

العام النهائي �كامل أعضائها، وعندئذ تعلن النتیجة أمام المرشحین او مندو�یهم �عدد المقاعد التي نالتها �ل 

 ماء المرشحین الفائز�ن.الئحة وأس

و�ما انه و�صرف النظر عما �انت هذه المادة تجیز لمندو�ي المرشحین مواكبة عمل لجنة القید العلیا  

ومعاینتها أثناء قیامها �مهامها ام ان لهذه اللجنة ان تقوم �أعمالها �صورة مستقلة �غیاب هؤالء المندو�ین فان 

ان جمعًا غفیرًا من الناس تواجد في الغرفة التي عملت فیها لجنة القید  الوقائع المثبتة لدى المجلس تشیر الى

العلیا لدائرة بیروت األولى اثناء قیامها �مهامها �من فیهم الصحفیین واإلعالمیین والمندو�ین وانه في مرحلة ما 

اني جمیع المتواجدین من صبیحة یوم االثنین التالي لیوم االنتخاب أمر رئیس الهیئة العلیا القاضي رفول البست

�مغادرة القاعة وذلك لكي یتمكن من حل اشكال �ان �حول دون تمكن غیر المكلفین رسمیًا �مساعدة اللجنة 

 اللجنة العلیا من اعالن النتیجة النهائیة لالنتخاب في تلك الدائرة.

ا عند الساعة العاشرة من كما اثبتت هذه الوقائع ورود مغلف �حتوي أوراقًا انتخابیة الى لجنة القید العلی 

 یوم االثنین التالي لیوم االنتخا�ات محموًال الیه من وزارة الداخلیة بواسطة أحد رجال االمن.
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و�ما ان المجلس الدستوري قد تحّرى حقیقة ما جرى من أحداث في تلك الواقعة وتبّین له ان الملف  

د العلیا، انما �ان �عود لدائرة بیروت االنتخابیة الذي أدخل متأخرًا بواسطة رجل أمن حیث تتواجد لجنة القی

، وان مغلفًا آخر �ان الثانیة �ما أفادت السیدة فاتن یونس المدیر العام للشؤون السیاسیة في وزارة الداخلیة

، أدخل في �حتوي على نتائج قلم �عود للجنة القید العاشرة �ان قد تعذر إدخاله في الحاسوب العائد لتلك اللجنة

 متأخر أ�ضًا، �ما سنفصل فیما �عد. وقت

كان قد نقلته �طر�ق الخطأ وخالل إتمام عملیة الفرز لدى لجنة القید العلیا ف أما �النسبة للمغلف األول 

من مر�ز الهیئة العلیا لدائرة بیروت الثانیة، احدى موظفات وزارة الداخلیة الیداعه في المكان المخصص لهذه 

قد تمت عملیة فرزه، وانه لدى اكتشاف الخطأ قامت السیدة یونس بنفسها �استعادته  المستندات ظنًا منها انه

و�ان ال یزال مختومًا �الشمع األحمر ووضعته في مغلف آخر فضي اللون وأعادت ارساله الى لجنة القید العلیا 

الدائرة وانه لم �حصل أي تالعب أصوال في نتائج تلك  تهفي دائرة بیروت الثانیة التي قامت �فرزه و�دخال نتیج

 في مستندات ذلك المغلف قبل وخالل عملیة فقده واستعادته.

و�ما ان المجلس وحرصًا منه على التأكد من صحة هذه المعلومات التي أدلي بها أمامه بهذا الشأن،  

�ات دائرة بیروت األولى، و�ما لهذه الحادثة �الذات من وقع وتأثیر في االنطباع العام الذي نشأ حول نتیجة انتخا

المسؤولة عن وضع برامج الكمبیوتر التي اعُتمدت في االنتخا�ات تزو�ده  Arabia GISفقد طلب الى شر�ة 

�جدول مفّصل عن المواعید الدقیقة الدخال نتائج �ل قلم من أقالم االقتراع العائدة لدائرة بیروت األولى سواء 

ر المقیمین في لبنان في ذاكرة الكمبیوتر العائد للجان القید وذلك للتأكد من منها العائدة للناخبین المقیمین اوغی

بیتها �شكل نهائي التوقیت الذي تم فیه ادخال نتائج �ل قلم من األقالم في الدائرة في الحاسوب ومواعید تث

 ومبرم.

و�ما ان برامج الحواسیب المستخدمة لدى لجان القید االبتدائیة والعلیا ال تسمح �احداث أي تغییر او  

تبدیل في المعلومات التي أدخلت الیها اال �معرفة رؤساء لجان القید و�عد االستعانة �كلمات السّر الخاصة 

 المعطاة لهم وحدهم حصرًا.

ة لجنة من لجان القید االبتدائیة و�ذلك نتیجة اعمال لجنة القید و�ما انه ال �مكن اعالن نتیجة اعمال ا� 

العلیا اال �عد ادخال نتائج جمیع األقالم التي تولت تلك الهیئات فرزها وجمعها في ذاكرة الحواسیب العاملة 

 لدیها.
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ن آخر و�ما ان التقر�ر الذي تقدمت �ه الشر�ة المذ�ورة الى المجلس حول هذه المسألة قد أشار الى ا 

قلم قد تم توثیق استالمه، و�دخال نتیجته في حاسوب لجنة القید االبتدائیة الثانیة لبیروت األولى إنما �ان قلم 

  ١رقم الغرفة  Omni shoreham Hotelواشنطن العاصمة 

 ٨:٢٨:٤٦وتم ادخال البیانات عند الساعة  AM ٨:٢٨:٢٤و�ما انه قد تم توثیق االستالم عند الساعة  

AM  نتائج واعداد جمیع أقالم دائرة بیروت األولى في الحاسوب العائد للجان القید و�هذا االدخال اكتمل ادخال

 .٧/٥/٢٠١٨لیوم االثنین الواقع في 

و�ما انه و�ناء على المعلومات التي تم بیانها فقد أصبح من المؤ�د انه لم �جر ادخال ا�ة نتائج ألي  

لى �عد الساعة الثامنة والدقیقة الثامنة والعشر�ن والثانیة السادسة واألر�عین في قلم من أقالم دائرة بیروت األو 

الحاسوب وان المغلف الذي شوهد محموًال الى مراكز لجان القید العلیا عند الساعة العاشرة من صباح یوم 

 إنما لدائرة بیروت الثانیة. ال �عود لدائرة بیروت األولى ٧/٥/٢٠١٨االثنین في 

نه �ما یتعلق �اللغط الذي نشأ �سبب التأخر الحاصل في اعالن نتیجة االنتخا�ات في الدائرة و�ما ا 

وعن سبب قرار رئیس لجنة القید العلیا �إخراج المتواجدین في غرفته من مندو�ین وسواهم عند قیامه �إنجاز 

 �سبب ذلك التأخیر انما �انعملیة جمع نتائج األقالم فقد تبین للمجلس �عد البحث والتدقیق واالستفسار ان 

الخطأ غیر المقصود الذي وقع فیه أحد العاملین في ادخال بیانات نتائج األقالم لدى لجان القید االبتدائیة 

 ، وهذا األمر یتعلق �المغلف الثاني الذي أدخل الى غرفة لجنة القید العلیا والذي أشرنا الیه سا�قًا.العائدة للدائرة

دثة فاننا سوف نورد النص الحرفي للمحضر الذي نظمته لجنة القید العلیا بهذا وتوضیحًا لهذه الحا 

الشأن إضافة الى الكتاب الذي وجهته القاضیتان العاملتان لدى هذه اللجنة السیدتان نبال محیو وتیر�ز عالوي 

 الى حضرة رئیس مجلس القضاء تشرحان فیه ظروف ومال�سات ما أثیر من لغط حول هذه القضیة.

 و�ما ان محضر لجنة القید العلیا لدائرة بیروت األولى جاء فیه ما حرفیته: 

في بیروت األولى وعددها عشر لجان، ان نظام "تبین لدى وصول �افة محاضر لجان القید االبتدائیة  

 من مدرسة زهرة االحسان في االشرفیة. ١٢من الغرفة رقم  ٢٠الحاسوب لم یتقبل نتیجة القلم رقم 

) تبین ان هناك خطأ ماد�ًا قد وقع ITتدقیق واستدعاء االختصاصیین من قبل اللجنة العلمیة (و�عد ال 

من مدرسة زهرة االحسان في االشرفیة وذلك قد تم  ٤الكائن في الغرفة رقم  ١٢خالل ادخال نتائج القلم رقم 
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في  ١٢رقم الغرفة هو رقم عن طر�ق ادخال (العامل المكلف) رقم القلم بدًال من رقم الغرفة �حیث دّون ان 

فتم استعمال الرقم السّري العائد لرئیس اللجنة �غیة  ١٢وان رقم القلم هو  ٤حین ان رقم الغرفة الصحیح هو 

جرى االستماع الذي ، Arabia GISفي شر�ة  عزام المسؤولرواد ولید تصحیح هذا الخطأ المادي، من قبل 

(الذي �ان قد تعذر  ١٢غرفة رقم  ٢٠ذلك ادخال نتائج القلم رقم الیه من قبل المجلس الدستوري، وتم �عد 

 إدخاله سا�قًا) �عد ان تقبلها الحاسوب �عد اجراء تصحیح الخطأ المادي.

و�ما ان تصحیح الخطأ، و�دخال المعلومات الصحیحة في الحاسوب، وفق البیان المقدم من شر�ة  

Arabia GIS  اسوب، الى المجلس الدستوري، تم یوم االثنین بتار�خ في الحنتائج األقالم  إدخال�مواقیت

 البیان التالي: قوف ٧/٥/٢٠١٨

 ٠٧/٠٥/١٨ AM 10:08:31      ١٢الغاء القفل "مدرسة زهرة االحسان غرفة رقم   لجنة القید العلیا

 ٠٥/١٨/ ٠٧  AM 10:16:40  ١٢تعدیل نتیجة مدرسة زهرة االحسان غرفة رقم   لجنة القید العلیا

 ١٧١عدد المقترعین       ٥٥٧عدد الناخبین                

 ٠٧/٠٥/١٨  AM 10:16:49   ١٢تأكید نتیجة مدرسة زهرة االحسان غرفة رقم   لجنة القید العلیا

  ١٧١عدد المقترعین      ٥٥٧عدد الناخبین     

 ٠٧/٠٥/١٨  AM 10:21:00   ٤لجنة القید االبتدائیة الثانیة االشرفیة زهرة االحسان غرفة رقم 

  ٢٦٣عدد المقترعین     ٥٦٠عدد الناخبین                        

و�ناء على ذلك تم تصحیح وتثبیت المحضر الخاص �اللجنة االبتدائیة الثانیة حیث وقع الخطأ المشار  

، ٤غرفة رقم  ١٢، مكان قلم زهرة اإلحسان رقم ١٢غرفة رقم  ٢٠فُأدخل قلم مدرسة زهرة االحسان رقم  الیه

وحمل األسماء والتواقیع  .١٢بدل الغرفة رقم  ٤وأدخل هذا األخیر في مكانه في الحاسوب أي في الغرفة رقم 

 التالیة:

 رئیس لجنة القید العلیا: القاضي رفول البستاني 

 عضو لجنة القید العلیا: القاضي نبال محیو 

 رئیس لجنة القید العلیا اإلضافیة: القاضي تیر�ز عالوي  
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 عضو لجنة القید اإلضافیة: القاضي نضال الشاعر 

 عضو لجنة القید العلیا: احمد الحجار 

 مقرر لجنة القید العلیا: بیار �ساب 

 لینا المر عضو لجنة القید العلیا اإلضافیة:  

 رر لجنة القید العلیا اإلضافیة: هیام خلیفةمق 

 إضافة الى تواقیع: فادي صالح، آمنة ضاهر، عماد فرشوخ، وآخر�ن من الموظفین العاملین على الحواسیب.

و�ما انه وز�ادة في التدقیق والحرص على التأكد من صحة العملیة االنتخابیة وشفافیتها، فلقد اودعت  

عضو لجنة القید العلیا لدائرة بیروت األولى القاضي السیدة نبال محیو المجلس الدستوري صورة الكتاب الذي 

 ١٠/٥/٢٠١٨األعلى بتار�خ  كانت قد وجهته مع زمیلتها القاضي تیر�ز عالوي الى جانب مجلس القضاء

وذلك توضیحًا لما جرى من وقائع خالل قیامهما �مهامهما (كأعضاء في اللجنة من جهة، وتصو�بًا لما یتم 

 تداوله في وسائل االعالم �طر�قة مضللة وعار�ة عن الصحة حسبما جاء في الكتاب).

 و�ما ان هذا الكتاب تضمن النص التالي حرفیًا: 

(أي عند مباشرة أعمال الفرز وجمع النتائج لدى اللجنة العلیا) تبین لدى  ٧/٥/٢٠١٨"انه بتار�خ  

استالم محاضر لجان القید االبتدائیة، ان هناك قلم في لجنة القید العاشرة االبتدائیة لم یتم إدخاله (أي ادخال 

 نتائجه في الحاسوب) فنظم محضر بذلك.

االبتدائیة ان هناك عطل تقني طرأ على النظام  كما تبین �عد استالم جمیع محاضر لجان القید 

االلكتروني الخاص �البرنامج �حیث لم تصدق جمیع النتائج من قبل اللجان االبتدائیة فلم �فتح البرنامج الخاص 

 بلجان القید العلیا.

من لتصلیح هذا العطل التقني، الذي استمر ردحًا من الز  ITوتبین �عد استدعاء التقنیین ومهندسي ال  

حوالي خمس الى ست ساعات (وذلك �سبب عدم حضور أشخاص متخصصین ومهیئین لمثل هكذا أعطال) 

ان سبب ذلك العطل �عود الى ان لجنة القید االبتدائیة التاسعة، أدخلت عن طر�ق الخطأ رقم القلم (العائد ألحد 

 ١٢في حین ان رقم الغرفة  ٤غرفة بدًال من رقم ال ١٢األقالم) بدًال من رقم الغرفة �حیث وضعت رقم الغرفة 
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(وذلك في مدرسة زهرة االحسان في االشرفیة) مما حال دون إمكانیة لجنة القید االبتدائیة  ٢٠انما �عود للقلم رقم 

 ٢٠العاشرة (التي تولت فرز هذا القلم وتحقیق نتیجته) ادخال هذه النتیجة في المكان المخصص للقلم رقم 

 المخصص لها). (من الحاسوب ١٢غرفة رقم 

 و�ضیف التقر�ر، 

"وتبین ان المغلف العائد لهذا القلم قد تم تسلیمه (�عد فرزه أصوًال الى وزارة الداخلیة، فطلبت لجنة القید  

العلیا من وزارة الداخلیة إعادة تسلیمها الملف للتأكد من ان هذا القلم هو فعًال موضوع الخطأ وقد جرى هذا 

لي، وتمت إعادة استالم الملف �مؤازرة أمنیة وسلم مختومًا �الشمع األحمر على التسلیم �موجب محضر اصو 

 مرأى من جمیع المندو�ین والمرشحین والمراقبین الحاضر�ن.

وتبین انه �عد استعمال الرقم السري العائد لرئیس لجنة القید العلیا انه تم الغاء نتیجة القلم التي ُأدخلت  

تحیل تقنیًا الغاء رقم القلم على حدة (أي ابدال النتیجة فقط) النه لو �ان ذلك �طر�قة خاطئة برمته النه �س

 ممكنًا لما حصل �ل هذا الغلط.

 و�ضیف التقر�ر، 

"وتبین انه تم قید النتائج �ما وردت من قبل لجان القید االبتدائیة التي فرزتها �حضور مندو�ي اللوائح  

 یل لجهة األصوات سواء للمرشحین او اللوائح".ومندو�ي المرشحین وذلك دون اجراء أي تعد

و�عود ذلك الى انه �سبب قانون االنتخاب ال �مكن للجنة القید العلیا إعادة الفرز انما �مكنها فقط  

تصحیح أي خطأ مادي و�عادة ادخال النتائج �ما وردت من لجان القید االبتدائیة عمًال �صراحة النص و�حكم 

 االلكتروني.البرنامج 

، (مدرسة زهرة االحسان) تم ١٢و ٢٠وتبین انه �النظر لحصول هذا االشكال المتعلق �القلمین رقم  

تسلیم المحاضر المتعلقة بهذین القلمین، �ما انه تم تسلیم المغلفات التي تحتوي على األصوات (�عد اجراء 

 نتائج.التصحیح) الى محافظ مدینة بیروت وذلك �التزامن مع تسلیمه ال

یهم هذه اللجنة ان توضح �انه خالل الفترة التي استغرقت تصلیح الحاسوب والعطل التقني تم  ناوه 

اخراج المندو�ین والمراقبین من الغرفة نظرًا لضیق مساحتها، علمًا انه تم استدعاء حوالي ستة او سبعة تقنیین 
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واالضافیة، وتم ذلك �عد وضع جمیع الموجودین ة (الصالح الوضع) �اإلضافة الى تواجد أعضاء اللجنة األساسی

 �الصورة الحقیقیة.

 و�ضیف هذا التقر�ر، 

من قانون االنتخاب، تبین انها فرضت اعالن النتائج �حضور  /١٠٧"علمًا انه �العودة الى المادة / 

القانون �حرفیته المرشحین او مندو�یهم ولم تفرض تواجدهم �استمرار خالل فترة ما قبل اإلعالن وقد تم تطبیق 

 �حیث حضر المرشحون او مندو�یهم خالل اعالن النتائج (وذلك موثق �الصور).

وأخیرًا (أضاف التقر�ر) نحیطكم علمًا �انه قد تم أخذ صور وأفالم صور وأفالم فیدیو للقضاة خالل  

زائها �حیث استعملت ممارستهم لعملهم (دون علمهم او موافقتهم) وقد جرى تحر�فها واقتطاع أقسام منها واجت

 في غیر االطار الذي وردت فیه،

في النشرة المسائیة لیوم الخمیس الواقع في  MTV الكما انه تم تنظیم تقار�ر (نذ�ر منها تقر�ر  

 " (انتهى �تاب القاضیین)١٠/٥/٢٠١٨

 و�لي ذلك توقیع �ل من القاضیین نبال محیو وتیر�ز عالوي  

أثبتناهما �حرفیتهما یدل و�ثبت �ما ال �قبل الشك ان سبب  نذیلقر�ر الو�ما ان ما جاء في المحضر والت 

التأخیر الحاصل في اعالن النتائج االنتخابیة لدائرة بیروت األولى لم �كن سببًا قد تعمدته ا�ة جهة ألجل 

د تم ادخال مغلف ال صحة �أنه قالتالعب بنتائج االنتخاب او في األرقام التي أثبتتها اللجان االبتدائیة، �ما انه 

�حمل نتائج معینة في ساعة متأخرة الى لجنة القید العلیا وان المغلف الوحید الذي تم إدخاله �معرفة جمیع 

(في مدرسة زهرة االحسان  ١٢الغرفة  ٢٠المرشحین الحاضر�ن او مندو�یهم هو المغلف العائد للقلم رقم 

والتي اعید تثبیتها �شكل صحیح في المحضر العائد للجنة  االشرفیة) وذلك للتأكد من صحة النتیجة المعلنة عنه

 �صورة مشروعة".القید االبتدائیة الثانیة والحاقه �النتیجة العامة للدائرة 

و�ما ان المجلس وفي معرض سعیه لجالء الموضوع اآلنف الذ�ر، ولدى مراجعة جمیع المحاضر  

التي نظمتها لجان القید االبتدائیة في الدائرة وعددها عشر لجان، إضافة الى المحضر المنظم من جانب لجنة 

القاضي السیدة مر�ام شمس  رأسهاالتي یالقید العلیا، قد لفته ان المحضر العائد للجنة القید االبتدائیة الثانیة 
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قد استعیض عنه �محضر نظمته لجنة القید العلیا و�حمل تواقیع أعضائها وتواقیع أعضاء لجنة القید الدین 

 العلیا اإلضافیة.

و�ما انه �ان البد للمجلس من ان �سعى لجالء الحقیقة حول هذه الواقعة والتحري عن سبب حصولها  

 یة العملیة االنتخابیة برمتها.صدق علىلما لها من تأثیر 

و�ما ان المجلس استمع عن طر�ق المقرر�ن المكلفین بوضع التقر�ر عن الطعن الى القاضي السیدة  

 لجنة القید االبتدائیة الثانیة الى ما عاینته من وقائع خالل عملها. ةمر�ام شمس الدین رئیس

أقوالها، لم تكن على اطالع على واقعة شمس الدین، و�ما بدا من خالل السیدة القاضي و�ما ان  

المحضر الذي �انت قد نظمته بنتیجة اعمال الفرز لألقالم التي عهد بها الیها، فكان ال بد  االستعاضة عن

 من متا�عة التحقیق وتكثیفه لجالء حقیقة هذا األمر.

مر�ز لجان القید ن السیدة شمس الدین قد أوردت في افادتها انها �عد ان تسلمت مهامها في و�ما ا 

الكائنة في مرآب عائد لبلد�ة بیروت تم تجهیزه لهذا الغرض، واستلمت �لمة المرور السر�ة للحاسوب الذي �ان 

في عهدتها وذلك في حال اضطرت الى فتح الحاسوب العادة قید او تسجیل �عض النتائج التي سبق إدخالها 

ة، بدأت المغلفات المقفلة �الشمع األحمر تصل الیها فیه، وهي لم تضطر الستعمالها خالل عملها في اللجن

تباعًا، وانها في حال وجود أي مالحظة �شأن المخالفات �انت تدون مالحظتها، �ما انها في حال حصول ا�ة 

 إشكاالت فانها ما �انت تحلها اال �عد عرض الوضع على مندو�ي المرشحین وتدو�ن مالحظاتهم او تحفظاتهم.

و�ما ان السیدة شمس الدین و�عد ان شرحت طر�قة عملها في اللجنة استطردت �القول ان جمیع  

محاضر األقالم التي وصلتها �انت منظمة حسب األصول وفي حال وردت ا�ة اعتراضات �ان �جري تدو�نها 

وجود ا�ة أخطاء او على المحضر العائد للجنة، �ما �انت تقوم مع لجنتها �فرز نتائج األقالم یدو�ًا في حال 

 و�عد التأكد من صحة نتائج األقالم �ان �جري إدخالها الى الحاسوب.اعتراضات على النتائج المعلنة فیها، 

من صباح یوم االثنین والنصف قامت عند الساعة السا�عة و�ما ان السیدة شمس الدین قد أفادت �أنها  

عملها، وتسلیم رئیس لجنة القید العلیا الجدول العام �النتیجة و�افة المستندات المتعلقة  �انهاء ٧/٥/٢٠١٨في 

 وانصرفت.
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و�ما ان السیدة شمس الدین، و�عد ان �انت قد غادرت مبنى المجلس الدستوري عقب االستماع الیها  

ذ�ر واقعة حصلت معها من جانب المقرر�ن المكلفین، عادت الى مبنى المجلس مستدر�ة انها قد نسیت ان ت

عندما �انت تقوم �مهامها، وهي ان رئیس لجنة القید العلیا �ان قد دخل الى غرفتها قبل ان تنهي أعمالها 

لیطلب الیها عدم اقفال نظام الحاسوب العامل لدیها وان تبقیه مفتوحا، وانه �عد ذلك �فترة قصیرة دخل علیها 

نة العلیا لیطلب الیها نفس الطلب األول وانها لم تدرك ساعتئذ سبب الموظف السید عماد فرشوخ العامل مع اللج

هذا الطلب الذي أو�لت أمر تنفیذه الى العامل الذي �ان یدیر عملیات الكمبیوتر وال �مكنها �ذلك ان تجزم �ان 

 ذلك العامل قد نّفذ تعلیماتها ام ال.

ال ومراجعة لألحداث المتعلقة �الخطأ الذي و�ما ان المجلس الدستوري �عد ان أجرى تقو�مًا لهذه األقو  

حصل لدى احدى لجان القید عند ادخال نتائج أحد األقالم والوقت الذي استغرقه في تصحیح هذا الخطأ توصل 

الى قناعة مفادها ان ذلك التصحیح �ان ال بد منه، �عد اكتشافه وتثبیت نتیجة القلم المتعلقة �ه في محضر 

 دائیة قبل نقل النتیجة النهائیة لهذه اللجنة الى حاسوب لجنة القید العلیا واثباتها فیه.�عود ألحد اللجان االبت

الحواسیب العائدة لها في حین ان وانه لما �ان معظم أعمال لجان القید االبتدائیة قد انتهت وأقفلت  

الحاسوب العامل لدى لجنة القید الثانیة التي تترأسها القاضي میر�ام شمس الدین �ان الیزال عامًال فقد ارتؤي 

نا الیه سا�قًا والذي حصل في ا�قاءه مفتوحًا بنیة استخدامه، في تثبیت النتیجة �عد اصالح الخطأ الذي أشر 

جنة الثانیة وأعضاء اللجنة قد غادروا المكان ولم �عد �اإلمكان تكلیفهم استصدار ئیس اللوقت متأخر �انت ر 

محضر بدیل لألعمال التي أنجزوها، فتمت االستعاضة عن المحضر الذي �انت هذه اللجنة قد أنجزته �محضر 

تصحیح جة الآخر نظمته لجنة القید العلیا احتوى على جمیع نتائج المحضر السابق �حذافیرها إضافة الى نتی

وهذا ما �ظهره المحضر الذي أعدته اللجنة العلیا نیا�ة عن اللجنة االبتدائیة الثانیة ووقعته أنجزت الحقًا التي 

 �جمیع أعضائها مع أعضاء لجنة القید العلیا اإلضافیة.

رتاها و�ما ان هذه الوقائع تتطابق مع المعلومات التي �انت القاضیان نبال محیو وتیر�ز عالوي قد ذ� 

 في الكتاب الذي وجهتاه الى مجلس القضاء األعلى والذي أدرجنا نّصه آنفًا.

و�ما ان المجلس قد تكشفت له واقعة أخرى �انت سببًا في قیام اللجنة العلیا �اعداد المحضر البدیل  

التي تحتوي  الذي نوهنا عنه وهذا السبب هو انه قد ورد الیها عن طر�ق وزارة الداخلیة مجموعة من المغلفات

 ٧/٥/٢٠١٨حة یوم االثنین في یعلى أقالم اقتراع تعود لغیر المقیمین بلغت حوالي احد عشر مغلفًا، وذلك صب
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�عد انصراف جمیع أعضاء لجان القید االبتدائیة، فقامت اللجنة العلیا �فرزها وتدو�ن نتائجها في المحضر 

 ئیة الثانیة.البدیل الذي �انت قد أعدته �اسم لجنة القید االبتدا

و�ما ان المجلس تأكد من ان أرقام نتائج هذا المحضر مطا�قة تماماً للنتائج التي �انت اللجنة االبتدائیة  

دة في الثانیة قد أثبتتها وذلك �عد ان جلب الى مقر المجلس الدستوري جمیع المستندات العائدة لألقالم الوار 

محضر لجنة القید االبتدائیة الثانیة الموقع من رئیس وأعضاء لجنة القید العلیا ورئیس وأعضاء لجنة القید العلیا 

 و�عد التدقیق فیها تبین ان جمیع األرقام الواردة في المحضر المذ�ور أعاله صحیحة، ٤٦ وعددها ،اإلضافیة

�ل من  �فادةلقید العلیا السیدة نبال محیو، و عضو لجنة او�ما جاء في الشهادة الخطیة التي دونتها القاضي 

عضو لجنة القید العلیا السید أحمد الحجار والسیدة لینا المر ومقرر لجنة القید العلیا السید بیار �ساب، فانه ال 

�جد في هذه الخطوة ما من شأنه ان یثیر الشبهات حول صحة البیانات التي أثبتتها لجنة القید العلیا في 

 المحضر الذي أعدته و�التالي ال مجال للتشكیك في صحة النتائج المعلنة �مقتضاها.

و�ما ان المجلس یرى �االستناد الى �ل ما تقّدم، ان التدبیر الذي اتخذته لجنة القید العلیا وذلك اعداد  

ا قبل انصراف رئیستها محضر بدیل عن المحضر الذي �انت لجنة القید االبتدائیة الثانیة قد أعدته واودعته لدیه

، انما �ان عمًال مبررًا ومشروعاً و�دخل ضمن ٧/٥/٢٠١٨في الساعة السا�عة والنصف صباح یوم االثنین في 

صالحیات هذه الهیئة وموجباتها في تصحیح األخطاء الماد�ة الحاصلة في نتائج االنتخا�ات، �ما حققتها 

 ظر عن ا�ة اعتراضات قد تتناول هذا الموضوع.اللجان االبتدائیة و�التالي فانه ینبغي صرف الن

و�ما ان المجلس الدستوري، ومن �اب التأكد من عدم وجود تالعب في النتائج، دقق في جمیع نتائج  

أقالم االقتراع من خالل محاضر لجان القید االبتدائیة، وتبین له أن األصوات التي نالها في �ل من هذه األقالم 

صوتًا، ما �عني انه لم �حدث تالعب في النتیجة التي حصل  ١٨اوحت بین صفر والنائب أنطوان �انو تر 

علیها ألن التالعب یتم عادة من خالل عدد قلیل من أقالم االقتراع تزاد علیها أوراق اقتراع �شكل ملحوظ لصالح 

 من �جري التالعب لمصلحته.

الطعن من اعتراضات حول  جاء فيتقدم فان المجلس یرى ان جمیع ما و�ما انه، و�االستناد لكل ما  

 هذه المواضیع لم �كن صحیحًا و�قتضي �التالي صرف النظر عنها.

 من القانون االنتخابي. ٣٥في أسباب الطعن المتعلقة �مخالفة أحكام المادة -٥ 



20 
 

من قانون االنتخاب نصت  ٣٥�ما ان الطاعنة أوردت في طعنها تحت هذا السبب ما مفاده ان المادة  

حتى الثالثین الثالثین من شهر آذار من �ل سنة وتبقى نافذة الواحد و على وجوب تجمید القوائم االنتخابیة في 

من شهر آذار من السنة التي تلیها، مما �عني انه ال �مكن ادخال ا�ة أسماء الیها او قیود طوال العام �عد هذا 

 التار�خ.

من القانون تنص على انه ال �جوز ألحد ان �قترع اال اذا �ان اسمه  ٨٩من المادة  وان الفقرة الثالثة 

 مقیدًا في لوائح الشطب العائدة للقلم، او اذا �ان استحصل على قرار �قید اسمه من لجنة القید المختصة.

ة الداخلیة وأضافت الطاعنة ان عدد ناخبي دائرة بیروت األولى �ما تم تثبیته واعالنه على موقع وزار  

ناخبًا من غیر المقیمین الذین سجلوا  ٣٣٩١ناخبًا منهم  ١٣٤٧٣٦هو  ٣١/٣/٢٠١٨�عد تجمیده بتار�خ 

 أسماءهم ضمن المهلة القانونیة الممنوحة لهم.

أعداد الناخبین في دائرة و�ما ان الطاعنة تدلي انه قد تبین �عد إتمام العملیات االنتخابیة واحصاء  

بیروت األولى �ما أثبتتها محاضر لجان القید االبتدائیة وتم توثیقها من جانب لجنة القید العلیا قد بلغت 

ة الداخلیة، مما �عني ان هذا العدد من ناخبًا عما هو معلن من وزار  ٢٩٩٧ناخبًا أي بز�ادة مقدارها  ١٣٧٧٣٣

الناخبین قد أدخلت أسماؤهم الى لوائح الشطب �عد تار�خ تجمید هذه اللوائح مما �شكل مخالفة فاضحة ألحكام 

قانون االنتخاب ومما یؤدي الى تعطیل النتیجة برمتها والن ز�ادة هذا العدد من الناخبین بدون اطالع المرشحین 

رفة أشخاصهم من شأنها التأثیر على نتیجة التصو�ت خصوصًا وان الفرق في عدد على أسمائهم أو مع

 فقط. أصوات ١٠٨األصوات التفضیلیة بینها و�ین المطعون بنیابته هو 

اب اللبنانیین غیر المقیمین غیر جائز في األصل و�ما ان الطاعنة استطردت �القول انه لما �ان انتخ 

) ناخبًا فانه ٢٩٩٧وان عدد الناخبین المسجلین ز�ادة عما هو مقرر هو ( ناخباً  ٣٣٩١وقد بلغ عدد هؤالء 

األرقام عداد الناخبین مما یؤدي الى إعادة احتساب الحواصل االنتخابیة الن حسم مجموع هؤالء من أ �قتضي 

 المعلنة هي غیر صحیحة.

غیر المقیمین انما �انت جائزة  و�ما انه قد تقرر آنفا في متن هذا القرار ان مشار�ة الناخبین اللبنانیین 

 ومشروعة فانه �قتضي رد الطلب الرامي الى حسم أعداد هؤالء من مجموع أعداد الناخبین.

، انما هو و�ما ان الموضوع الذي یتعین البحث حوله والتأكد من سبب حصوله، اذا �ان حاصًال فعالً  

عند رقم معین أعلنت عنه وزارة  ٣١/٣/٢٠١٨بتار�خ  الز�ادة الطارئة في اعداد الناخبین �عد تجمید هذه االعداد
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الداخلیة النه ال مراء في ان هذه المخالفة في حال ثبوت حصولها من شأنها ان تجعل نتائج االنتخا�ات 

هم سماؤ الحاصلة في الدائرة موضوع شك �بیر قد یؤدي الى ا�طالها، وذلك لعدم جواز مشار�ة ناخبین لم تسجل أ

 من قانون االنتخا�ات. ٨٩الوقت المحدد على ما قضت �ه الفقرة الثالثة من المادة أصوًال في 

و�ما انه و�عد استجالء حقیقة ما تم �النسبة لمحضر اللجنة االبتدائیة الثانیة، تا�ع المجلس مسعاه  

 لمعرفة مكمن الخطأ في ذ�ر أعداد الناخبین �ما سبق...

یانات المعلنة من وزارة الداخلیة فان أعداد ناخبي دائرة بیروت األولى و�ما انه قد تبین من العودة الى الب 

ناخبًا من اللبنانیین المقیمین  )١٣٤٧٣٦بلغت ( ٣١/٣/٢٠١٨المقیدین في لوائح الشطب والمجمدة بتار�خ 

 داخل لبنان وخارجه موزعین على دوائر المنطقة األر�عة على النحو التالي:

 ناخباً  ٥٥١٩٩عدد الناخبین فیها  قلمًا  ٩٧ا منطقة االشرفیة وعدد أقالمه

 ناخباً  ٢٨٨٤٨عدد الناخبین فیها  قلمًا  ٥٢منطقة الرمیل وعدد أقالمها 

 ناخباً  ٠٩٢٤٥عدد الناخبین فیها  قلمًا    ١٨منطقة الصیفي وعدد أقالمها 

 ناخباً  ٤١٤٤٤عدد الناخبین فیها  قلماً  ٧٩منطقة المدور وعدد أقالمها 

 ناخباً  ١٣٤٧٣٦   قلماً  ٢٤٦  ع�كون المجمو 

ناخبًا،  ٣,٣٩١وانه لما �ان عدد الناخبین غیر المقیمین الذین وردت أسماؤهم في هذه اللوائح یبلغ  

 ناخبًا. ١٣١٣٤٥فیكون العدد الصافي للناخبین المقیمین في لبنان: 

 دائیة العشر في و�ما انه ومن جهة أخرى فقد تبّین للمجلس من مراجعة محاضر لجان القید االبت 

هذه الدائرة ومن محضر لجنة القید العلیا المثبت لها ان اعداد الناخبین المدونة في هذه المحاضر  

 ناخبًا مفصلة على الوجه التالي: ١٣٧٧٣٣والمشتملة على أعداد الناخبین المقیمین وغیر المقیمین قد بلغت 

 ناخباً  ١٥١١٠   األولىعدد الناخبین لدى لجنة القید االبتدائیة  

 ناخباً  ١٣٥٤٦   عدد الناخبین لدى لجنة القید االبتدائیة الثانیة 

 ناخباً  ١١٩٥٦   عدد الناخبین لدى لجنة القید االبتدائیة الثالثة 
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 ناخباً  ١٦٤٦٤   عدد الناخبین لدى لجنة القید االبتدائیة الرا�عة 

 ناخباً  ١٣٤٠٣   االبتدائیة الخامسةعدد الناخبین لدى لجنة القید  

 ناخباً  ١٣٤٣٦   عدد الناخبین لدى لجنة القید االبتدائیة السادسة 

 ناخباً  ١٦٦٦٣   عدد الناخبین لدى لجنة القید االبتدائیة السا�عة 

 ناخباً  ١٣٠٢٣   عدد الناخبین لدى لجنة القید االبتدائیة الثامنة 

 ناخباً  ١١٤٢٠   تدائیة التاسعةعدد الناخبین لدى لجنة القید االب 

 ناخباً  ١٢٧١٢   عدد الناخبین لدى لجنة القید االبتدائیة العاشرة 

 ناخباً  ١٣٧٧٣٣                            المجموع �كون                                     

 و�التالي فان ز�ادة الناخبین عن العدد المعلن من وزارة الداخلیة تكون: 

 ناخبًا. ٢٩٩٧=  ١٣٤٧٣٦ -١٣٧٧٣٣

و�ما ان سبب هذه الز�ادة �ما ظهر للمجلس، �عد السعي الحثیث لكشف المال�سات، هو ان المؤسسة  

التي �لفتها وزارة الداخلیة �استصدار لوائح الشطب وطبعها، ومن ثم توز�ع اعداد الناخبین فیها على أقالم 

العدد الكامل لهذه األسماء االقتراع المخصصة لهم �حسب طوائفهم وسجالت أحوالهم الشخصیة، قامت بتوز�ع 

ناخبًا على أقالم االقتراع في دائرة بیروت األولى بدون ان تخرج من تلك اللوائح أسماء  ١٣٤٧٣٦والبالغ 

من القانون، �إصدار  ١١٤الناخبین غیر المقیمین وأعدادهم من تلك اللوائح، ثم قامت وعمال �أحكام المادة 

 قنصلیة �أسماء الذین تتوفر فیهم الشروط القانونیة لالنتخاب في الخارج قوائم انتخابیة مستقلة لكل سفارة او 

و�ما انه �مقتضى هذا التدبیر �قیت أعداد الناخبین اإلجمالي للمقیمین وغیر المقیمین مذ�ورة ومدرجة  

ن، في لوائح الشطب األساسیة مع اإلشارة الى أماكن تسجیلهم في الخارج حتى ال یتمكنوا من التصو�ت مرتی

اال انه وعند ورود نتائج اقتراع هؤالء الناخبین الى لبنان، حملت المحاضر التا�عة لألقالم التي صوتوا فیها ذ�ر 

جدیدة وتم احتسابها مجددا  اً اعدادهم مرة أخرى فأعید تدو�نها في محاضر لجان القید االبتدائیة و�أنها أعداد

ى ان أسماء هؤالء الناخبین انما �انت مدونة ومحتسبة ضمن ال توضمها الى مجموع ناخبي الدائرة دون االلتفا

التعداد اإلجمالي للناخبین، ما �عني ان اعداد الناخبین غیر المقیمین تم احتسابها مرتین من قبل لجان القید 
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مدة االبتدائیة. وهذا ما أدى الى ز�ادة أعداد الناخبین في محاضر لجان القید عن عدد الناخبین في اللوائح المج

 في جمیع الدوائر االنتخابیة. ٣١/٣/٢٠١٨بتار�خ 

ن أعدادًا جدیدة من الناخبین قد جرى إدخالها �عد تجمید االعداد واالسماء في الوقت القانوني أفبدا و� 

المحدد مما خلق انطباعًا �أن ثمة عملیة مخالفة للقانون قد تم ارتكابها وأسهمت �االخالل في صحة العملیة 

 وصحة النتائج المعلنة في خاتمتها.االنتخابیة 

و�ما انه و�االستناد الى ما تقدم بیانه و�عد ان ثبت لدى المجلس انه لم تجر إضافة أعداد ناخبین جدد  

�ه لهذه الناحیة من أسباب  يفي الدائرة وان سبب الز�ادة الرقمیة الكبیرة انما �ان ما أوردنا أعاله فان ما أدل

 رد لعدم صحته.الطعن �كون مستوجبًا ال

و�ما ان المجلس قد تبین له واقعة أخرى في هذا المجال رأى ان من واجبه التحقیق في مجر�اتها ومدى  

 تأثیرها على النتائج التي أعلن عنها في الدائرة.

ذلك ان المجلس في معرض قیامه �إحصاء و�مراجعة أعداد وأسماء الناخبین غیر المقیمین الذین أعلنت  

اال انه ناخبًا مسجًال حسب األصول  ٣٣٩١یبلغ الداخلیة في لوائح الشطب وجد ان عدد هؤالء  عنهم وزارة

وعند قیامه �احتساب أعداد الناخبین �ما تم تدو�نها في محاضر لجان القید االبتدائیة في الدائرة و�االستناد الى 

 ٣٣٩ناخبًا أي بز�ادة مقدارها  ٣٧٣٠الناخبین بلغ المحاضر الواردة لنتائج األقالم في الخارج تبّین له ان عدد 

ناخبًا عن العدد األساسي للناخبین غیر المقیمین الذي �انت وزارة الداخلیة أعلنت عنهم ودونت أسماؤهم في 

 ناخبًا. ١٦٩٦لوائح الشطب، اقترع منهم 

)٣٣٩=  ٣٣٩١-٣٧٣٠( 

 من مجمل ناخبي الدائرة. %٠,٢٤ وهذه الز�ادة في أرقام الناخبین انما تشكل ز�ادة مقدارها 

 )٠,٢٤= ١٣٤٧٣٦) ÷ ١٠٠×  ٣٣٩% 

في أعداد الناخبین ولیس المقترعین، ومن المحتمل ان تكون ناتجة عن أخطاء ماد�ة، هي وهذه ز�ادة  

وعلى سبیل المثال، �عد التدقیق،  خاصة وانه تبین للمجلس الدستوري ممكنة الحصول عند تدو�ن �عض األرقام 

ناخبًا، وفي قلم في طرابلس ورد خطأ  ١١٥٠٠٠في زحلة ورد خطأ مادي ب أحد أقالم بلدة المعلقةانه في 

 ، إضافة الى أخطاء ماد�ة في عدد الناخبین في العدید من الدوائر.ناخباً  ٦٢٠٠٠مادي ب
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التأثیر في نتائج الحواصل االنتخابیة و�ما ان المجلس یرى ان هذه الز�ادة الضئیلة لیس من شأنها  

و�خاصة ان الفارق في الكسر ما بین الئحة بیروت  المعلنة و�التالي في نتائج العملیة االنتخابیة �مجملها،

 صوتاً  ١٠٣٣وهو ما بوازي  ٠,١٩٧األولى القو�ة والئحة �لنا وطني هو 

 .في إضافة أوراق بیضاء للتالعب �النتائج-٦ 

 الدستوري دقق في عدد األوراق البیضاء التي تضمنتها محاضر أقالم االقتراع،�ما ان المجلس  

دد األوراق ع توازي نسباألوراق البیضاء في دائرة بیروت األولى نسبة عدد و�ما انه تبین له ان  

 البیضاء في الدوائر األخرى،

بیضاء  اقتراع ز�ادة أوراق لي�التا و�ما ان المقترعین وقعوا أمام أسمائهم على لوائح الشطب وال �مكن 

 یؤدي الى الغاء نتیجة قلم االقتراع، مماعدد أوراق االقتراع أكبر من عدد المقترعین، یصبح ف

 و�ما ان االدعاء بز�ادة األوراق البیضاء ال یرتكز الى أي سند، یبقى مجرد ادعاء غیر مثبت �الوقائع. 

 .والئحة بیروت األولى القو�ة المعلن عنها انها الئحة العهدعدم تكافؤ الفرص بین الئحة �لنا وطني -٧ 

 �ما ان تكافؤ الفرص عنصر أساسي في التنافس بین المرشحین، 

عدیدة  هو أمر صعب یرتبط �عناصرتكافؤ الفرص بین المرشحین في االنتخا�ات  توافر و�ما ان 

 ا ما هو عام وشامل.�عضها ما هو شخصي یتعلق �المرشحین أنفسهم و�عضهشعبة ومعقدة تم

و�ما ان الناخبین یتوزعون بین مناصر�ن لالتجاهات السیاسیة التي ینتمي الیها المرشحون، و�تشبثون  

 �االقتراع لها،

 و�ما ان االنقسامات السیاسیة الحادة تجعل �ل فر�ق �قف وراء المرشح الذي �مثله، 

العهد" على نتائج االنتخا�ات وتحدیدًا على نتیجة و�ما انه ال �مكن تحدید مدى تأثیر انتماء الئحة الى " 

 المطعون بنیابته،

و�ما ان الالئحتین المتنافستین مع الالئحة المحسو�ة على "العهد"، قد فازتا �مقاعد نیابیة في دائرة  

 بیروت األولى،
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 ،إستنادًا الیه في دائرة بیروت األولى لذلك ال �مكن القبول بهذا االدعاء وا�طال نتیجة االنتخاب 

 

وال �مكن ا�طال نتائج االنتخا�ات �االستناد الى شكوك، و�خاصة ان حقیقة ما أثیر في مراجعة الطعن  

 توضح من التحقیقات التي أجراها المجلس الدستوري ومن التدقیق في المستندات جمیعها.

 

 

 لهــــــــذه األســــــــــــباب

 و�عد المداولة، 

 �األكثر�ة�قرر المجلس الدستوري 

 

 :في الشكل-أوالً 

 مستوفیًا �افة الشروط القانونیة. ،قبول الطعن في الشكل لوروده ضمن المهلة القانونیة 

 

 : في األساس-ثانیاً 

 

األقلیات في دائرة بیروت األولى عن مقعد  ةالخاسر  ة، المرشحجمانة عطاهلل سلومرد الطعن المقدم من  

 النتخاب مجلس النواب. ٢٠١٨العام في دورة 

 

 إبالغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعیة.-ثالثاً 
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 نشر هذا القرار في الجر�دة الرسمیة.-را�عاً 

 ٢٠١٩/  ٢/   ٢١قرارًا  صدر في                                                                  

 

  األعضـاء

 

 محمد �سام مرتضى       صالح مخیبر           سهیل عبد الصمد               توفیق سو�ره

 

 زغلول عطیه           أنطوان خیر                  أنطوان مسرة               أحمد تقي الدین

                                              

 الرئیس                                                        نائب الرئیس       

 عصـام سلیمان                                                 طارق ز�اده    



 مخالفة

 كثریة لألسباب التالیة:ألأني اخالف القرار في ما ذھبت الیھ ا 

تبین لدى االطالع على محاضر لجان القید االبتدائیة في بیروت األولى، وعددھا عشر لجان، ان محضر : أوال
القید العلیا، األساسیة لجنة القید االبتدائیة الثانیة ال یحمل تواقیع ھیئة اللجنة، بل ھو موقع من ھیئتي لجنة 

 واالضافیة.

نتیجة خطأ مادي مفاده ان نظام الحاسوب لم یتقبل ادخال  ھوقد الحق بھذا المحضر آخر بخط الید ان 
عن  ٤غرفة رقم  ۱۲في مدرسة زھرة االحسان، اذ أدخلت نتائج القلم رقم  ۱۲غرفة رقم  ۲۰نتائج القلم رقم 

 .٤ورقم الغرفة رقم  ۱۲رقم القلم ھو في حین ان  ۱۲طریق ادخال رقم الغرفة 

وانھ بعد اجراء التصحیح تمت إعادة طبع المحضر الخاص باللجنة ویلي ذلك تواقیع أعضاء الھیئتین  
ثة أشخاص لم ترد أسماؤھم في عداد في لجنة القید العلیا، أي األساسیة واالضافیة، باإلضافة الى تواقیع ثال

 اللجنتین.

استماع رئیسة لجنة القید االبتدائیة الثانیة أفادت بأنھا بعد أن أدخلت جمیع النتائج في الحاسوب لدى ثانیاً: 
تھ الى لجنة القید العلیا، وانھا عند الساعة السابعة صباحاً عندما عأصدرت محضراً رسمیاً بالنتیجة النھائیة ورف

 سلمت لجنة القید العلیا الجدول العام بالنتیجة انصرفت.

أفادت انھا لیست  ما عرض علیھا المحضر العائد الى لجنتھا، أي الموقع من لجنة القید العلیا،وعند 
صورة المحضر الذي نظمتھ ھي وأعضاء اللجنة التابعة وانھا سلمت المحضر الذي أعدتھ على نسختین مع 

 كل المستندات الى رئیس لجنة القید العلیا شخصیاً.

طأ الحاصل في أحد األقالم والمنظم بھ محضر صار اطالعھا علیھ، أكثر من ذلك لدى سؤالھا عن الخ 
أدلت انھ لم یحصل في األقالم التي تولت احصاءھا، وان القلم المحكي عنھ ال یعود الى لجنتھا، أي اللجنة 

 الثانیة.

ً استدركت رئیسة لجنة القید الثانیة وقالت ان رئیس لجنة القید العلیا طلب الیھا  ال عدم اقف الحقا
الحاسوب التابع لغرفتھا وان تبقیھ مفتوحا لسبب ال تعلمھ، وقد حصل ھذا في حوالي الساعة الرابعة صباحاً. 

 كما دخل الحقاً الموظف عماد فرشوخ ووجھ الیھا الطلب عینھ.

 یتبین من القرار موضوع ھذه المخالفة ان حاسوب اللجنة الثانیة ابقي مفتوحا بناء لطلب رئیس لجنة ثالثاً:
 القید العلیا من أجل تصحیح خطأ مادي.

ھذا في حین ان رئیس لجنة القید العلیا لدیھ في حوزتھ كلمة مرور تتیح لھ الدخول الى الحاسوب  
 الجراء أي تصحیح مادي.

من القرار)، قد  ۱۳وبالفعل، فان لجنة القید العلیا (كما ورد في القرار موضوع ھذه المخالفة صفحة  
وأجرت التصحیح، وبالتالي كان بإمكانھا ان تفعل  ۱۲فل مدرسة زھرة االحسان غرفة رقم قامت بإلغاء الق

األمر عینھ بالنسبة الى لجنة القید الثانیة، اال انھا أبقتھ مفتوحا دون ان تعلم رئیسة لجنة القید المعنیة بسبب 
 طلبھا والغایة منھ.



د الثانیة بالصورة النھائیة وسلمتھ الى رئیس لجنة القید ان المحضر الرسمي الذي أعدتھ رئیسة لجنة القیرابعاً: 
 العلیا یفید انھ كان قد تم تصحیح الخطأ المدعى بھ، واال لما كان الحاسوب أعطى نتیجة نھائیة.

ورد فیھ انھ ال یمكن اعالن نتیجة أعمال أي لجنة من لجان  اذ وھذا ما یقولھ القرار موضوع المخالفة، 
 القید االبتدائیة اال بعد ادخال نتائج جمیع األقالم.

وھذا یفید انھ عند قیام رئیسة لجنة القید االبتدائیة الثانیة بتسلیم المحضر الى رئیس لجنة القید العلیا،  
 بقاء حاسوب ھذه اللجنة مفتوحا,فان الخطأ یكون قد تم إصالحھ، وبالتالي ال مبرر ال

 خطاء المادیة.ان صالحیة لجنة القید العلیا محصورة بتصحیح األ خامساً:

 ھذا في حین یتبین: 

 ، فُقد لسبب غیر معروف أو مبرر.مستندا رسمیا ھو محضر لجنة القید االبتدائیة الثانیة ان-۱ 

الموقع من رئیسة وھیئة لجنة القید الثانیة،  كان على لجنة القید العلیا ان تبقي المحضر األساسي وقد 
 وان تدون في محضر ملحق التصحیح الذي أجرتھ وبیان سببھ، اال انھا لم تفعل.

انھا طلبت الى رئیسة لجنة القید االبتدائیة الثانیة إبقاء الحاسوب مفتوحا بعد مغادرة رئیسة اللجنة، -۲ 
ً من  توجیھ مثل ھذا  الناحیة القانونیة، ویخرج عن اختصاص لجنة القید العلیااألمر الذي ال یجوز اطالقا

 الطلب.

ان بقاء الحاسوب مفتوحا منذ السابعة صباحاً وحتى بعید العاشرة، دون رقابة، وبتصرف مدخل -۳ 
 المعلومات وحده، على ما حصل، ھو أمر مخالف للقانون.

بسالمة عملیة الفرز وإدخال النتائج في الحاسوب فاني وبما ان األمور المذكورة أعاله ال توفر قناعة  
 أخالف األكثریة في ما ذھبت الیھ. 

 

 العضو المخالف                                                                          

 ةزغلول عطی                                                                           
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M211/18c-2 
۱۹/۲/۲۰۱۹  

 

 مخالفة
  ١٧/٢٠١٨المراجعة 

 -دائرة بیروت األولىفي و  ٢٠١٨أ�ار  ٦شرعیة مجمل انتخا�ات 
 مقعد األقلیات

 

مقعد األقلیات حیث ترد  -دائرة بیروت األولى وفي ٢٠١٨أ�ار  ٦مخالفة حول مجمل انتخا�ات  أسجل 
 مقعد األقلیات. -�التفصیل شؤون عامة متعلقة �مجمل االنتخا�ات وحول دائرة بیروت األولى

 رةوالمكرّ  ١٤/٧/١٩٩٣تار�خ  ٢٥٠من قانون المجلس الدستوري رقم  ١٢المادة  إطارتندرج المخالفة في  
: "�سجل العضو او األعضاء المخالفون مخالفتهم في ذیل القرار ٢٤٣ون رقم قانمن النظام الداخلي في  ٣٦في المادة 

 بلغ معه".و�وقعون علیها وتعتبر المخالفة جزًءا ال یتجزأ منه وتنشر وتُ 
*** 

مشكوك �صحتها، اال في �عض النتائج التي تحتاج الى  ٢٠١٨أ�ار  ٦في  نتخا�ات النیابیة �كاملهاال ان ا
 حول مدى تعبیرها عن إرادة شعبیة.تحقق 

ین وغیر متوفر�ن لصحة مالزمعلى األقل الى سببین جوهر�ن  ٢٠١٨�عود التشكیك �صحة مجمل انتخا�ات  
(كانون الثاني  ٢٠١٨ا�ات انتخ–تقر�ر هیئة االشراف على االنتخا�ات واردین بوضوح ودقة وتفصیل في:  االنتخا�ات

 ): ١٨/١/٢٠١٩، ٣، ملحق العدد والجر�دة الرسمیةص،  ٣٦٠، ٢٠١٩
ان تشكیل هیئة  .ولیس عملًیا، أي بدون توفیر اإلمكانات المالیة واإلدار�ة واللوجستیة ،: انشاء الهیئة قانوًنااوالً  

، بدون توفیر اإلمكانات المالیة واإلدار�ة واللوجستیة لعملها ١٤/٩/٢٠١٧تار�خ  ١٣٨٥االشراف على االنتخا�ات �المرسوم 
 اصداراحد أعضائها، هو مجرد  واستقالةمن قبل سلطة صالحیتها تنفیذ�ة، �ما هو ثابت في التقر�ر الختامي للهیئة 

، وهو �التالي تحایل على مفهوم القانون الهادف في جوهره الى التنظیم واالنتظام هیئة ناظمةرسوم ولیس إنشاء م
 والفعالیة. 

 للمساواة وتكافئ الفرص بین المرشحین.  ضماًنا االنتخابي : انتفاء مراقبة االنفاقثانًیا 
ة الواردة في تقر�ر هیئة االشراف على االنتخا�ات غالبیة الوقائع حول فقدان المعاییر في شؤون انتخابیة جوهر� 

ص)  ١٧٤، ٢٠١٨بیروت، ( LADEالجمعیة اللبنانیة من اجل د�مقراطیة االنتخا�ات  تقر�ر :واردة ا�ًضا فيهي 
 قدمة الى المجلس الدستوري.، و�ذلك في عدة طعون مُ ٢٧/١١/٢٠١٨ومؤتمرها الصحفي في 

حیث ترد د األقلیات عقم دائرة بیروت األولىعلى  ،في بند ثامن ،مع التر�یز سبعة أسباب،نورد في ما یلي  
 اكثر المخالفات.
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١ 
 شرعیة اقتراع اللبنانیین غیر المقیمین

 

 اوًال: وضوح األسباب الموجبة

تلغي �ل التباس او  ٦/٧/٢٠١٧تار�خ  ٤٤األسباب الموجبة الواردة بوضوح في قانون االنتخاب رقم ان  �ما. ١ 
 ٢٠١٨االنتخا�ات الالحقة لدورة اقتراع غیر المقیمین المفترض ان �حصل في شرعیة تأو�ل حول تفسیر القانون �شأن 

 في األسباب الموجبة بوضوح:  یرد ، اذولیس في هذه الدورة

حدد �التساوي بین المسیحیین والمسلمین تتم اضافتها الى عدد تُ  خّصصة لغیر المقیمینمُ في مجلس النواب  ستة مقاعدعتماد "كما تم ا  
، التي ستجري �عد إقرار االنتخابیة األولى التي سوف تلي الدورةعضًوا وذلك في الدورة االنتخابیة  ١٣٤مقاعد أعضاء مجلس النواب لیصبح 

من نفس المذاهب التي  ١٢٨ن عدد أعضاء المجلس الى مشروع القانون المعجل على ان �خفض في الدورة االنتخابیة الالحقة ستة مقاعد م
 ، وقد وضعت آلیة مفصلة لالقتراع في الخارج".خصصت لغیر المقیمین

 
 على أسس أخرى. و  ٢٠١٨حول انتخاب غیر المقیمین في دورة  ،وحتى موجزة ،إشارةا�ة . و�ما انه ال ترد ٢ 

 

: في مضمون القانون وتطبیقه في ما یتعلق �اقتراع غیر المقیمینثانًیا  
 

لدى المجلس الدستوري،  الطعون �عض في  عتراضات� حصل من التباس وتناقض واشكاالت و  و�ما ان ما. ٣ 
األهمیة المعیار�ة لما ورد ثبت، لبنانًیا وعلى المستوى العالمي والمقارن، یُ  ،واً�ا �انت جّد�ة تنظیم االقتراع لغیر المقیمین

) ولیس ١٢٢" (المادة المقاعد الستة لغیر المقیمینفي قانون االنتخاب في لبنان على أساس اقتراع غیر المقیمین في "
 توز�عهم مناطقًیا على مختلف الدوائر االنتخابیة في لبنان.

"القتراع اللبنانیین غیر  في مستهل الفصل الحادي عشر من القانون المخصص ،١١١. و�ما ان المادة ٤ 
بدون ذ�ر ال تار�خیة المباشرة �ممارسة هذا الحق وال تفاصیل  ،تنص على "حق غیر المقیم �االقتراع" �شكل عام ،المقیمین"

 الدوائر االنتخابیة وهذا ما یرد في المواد التالیة في هذا الفصل.
، لیس حًقا مواطنًیا جوهرً�ا ٣. و�ما ان حق االقتراع لغیر المقیمین، �ما هو وارد �شكل عام في المادة ٥ 

 بل حق مرتبط بتنظیم لممارسته:  droit fondamentalومطلًقا 
 

 في حق االقتراع -٣المادة 
على األراضي اللبنانیة، ومتمتًعا �حقوقه المدنیة  غیر مقیمسواء أكان مقیًما ام لكل لبناني او لبنانیة اكمل السن المحددة في الدستور  

 والسیاسیة وغیر موجود في احدى حاالت عدم االهلیة المنصوص علیها في هذا القانون، ان �مارس حقه في االقتراع.

 
الشغور "". وورد حول الواحدة �النسبة لغیر المقیمین الدائرة: "١٢١ورد صراحة في عنوان المادة  . و�ما انه٦ 

دائرة اللبنانیین المقیمین في ر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب في غش إذااالحتمالیة التالیة: " في دائرة اللبنانیین المقیمین في الخارج"
 ..."الخارج

�ل فال �جوز توز�ع المقاعد على  ٢٠١٨قتراع غیر المقیمین جائز في دورة اان  افتراضعلى و�ما انه . ٧ 
 .١٢٢، و١٢١، ١١٨، ١١٢" تكراًرا في المواد ستة مقاعد" "ودائرة انتخابیة واحدةعبارة " تالدوائر حیث ورد
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 : ٢٠١٨اقتراع غیر المقیمین في الدورة االنتخابیة لسنة تستثني  ١٢٢المادة . و�ما ان ٨ 
 

الدورة االنتخابیة التي عضًوا في  ١٣٤"�ضاف ستة مقاعد لغیر المقیمین الى عدد أعضاء مجلس النواب لیصبح  - ١٢٢المادة  
 ،ولى التي ستجري وفق هذا القانون سوف تلي الدورة االنتخابیة األ 

 

 .الدورة االنتخابیة األولى في اقتراع غیر المقیمین استثناءما �عني 
قیمین ومن حول دعوة الهیئات االنتخابیة النیابیة من مُ  ٢٢/١/٢٠١٨تار�خ  ٢٢١٩ان المرسوم رقم و�ما . ٩ 

�ستند في  ١٧/٦/٢٠١٧تار�خ  ٤٤القانون رقم  دة �موجبفي جمیع الدوائر االنتخابیة المحدّ  ومن غیر مقیمینموظفین 
جدوى فال  ما یتعلق �اقتراع غیر المقیمین، في inopéranteمواد غیر نافذة تناوله اقتراع اللبنانیین غیر المقیمین الى 

 تأكیدوال جدوى من  ،عتبار المرسوم من االعمال التمهید�ة وغیر المنفصلة عن العملیة االنتخابیةإ على هذا األساس من 
اإلدار�ة  �األعمالمرجع الصالح للبت سیاق �صفته قاضي االنتخاب وصفته الهذا الصالحیة المجلس الدستوري في 

 التمهید�ة طالما ان المرسوم، في ما یتعلق �اقتراع غیر المقیمین، �ستند الى مواد قانونیة غیر نافذة.
 ١١١مادة ( ١٣ و�تضمنخصص القتراع غیر المقیمین الحادي عشر في القانون مُ  الفصل�امل  . و�ما ان١٠ 

 : سوف تلي الدورة االنتخابیة األولىترا�طة وغیر قابلة للتنفیذ اال في الدورة االنتخابیة التي ) وهي مواد مُ ١٢٣الى 
 

سوف تلي عضًوا في الدورة االنتخابیة التي  ١٣٤: �ضاف ستة مقاعد لغیر المقیمین الى عدد مجلس النواب لیصبح ١٢٢المادة  
 ،ولى التي ستجري وفق هذا القانون الدورة االنتخابیة األ 

 

 : ١١٢وتأكیًدا على ذلك نعود الى المادة  ٢٠١٨و�التالي فان احكام هذا النص غیر نافذة لدورة 
 
حدد �التساوي ما بین المسیحیین والمسلمین موزعین صة في مجلس النواب لغیر المقیمین هي ستة، تُ : ان المقاعد المخّص ١١٢المادة  

 وي بین القارات الست. اسو�الت -درزي  –شیعي  –سني  –�اثولیكي  –اورثوذ�سي  -ماروني كاالتي:
 

 : ١١٨من المادة  ١تنص الفقرة اذ  ٢٠١٨ان احكام الفصل الحادي عشر غیر نافذة لدورة  . و�ما١١ 
 

یوًما على األكثر من الموعد  ١٥ودائرة انتخابیة واحدة قبل : �جري االقتراع في الخارج على أساس النظام النسبي ١فقرة  ١١٨المادة  
 (...)،ن لالنتخا�ات في لبنان المعی

 

 شكل الدائرة ولیس عبر الدوائر الخمسة عشر المقررة للمقیمین. لما �عني تحدیًدا 
 

من قانون االنتخاب:  ١٢٣العنوان التالي للمادة  یرد ترا�طة اذتناسقة ومُ مُ  ١٢٣الى  ١١١المواد  . و�ما ان١٢ 
�كامل مواده وال �مكن للسلطة التنفیذ�ة االستناد  ومترا�طقائم بذاته  ا الفصلذ، ما �عني ان هتطبیق احكام هذا الفصل" في"

 . ٢٠١٨لي دورة تالى أي من هذه المواد قبل ان تصبح نافذة �كلیتها في الدورة االنتخابیة التي 
 شرعیة السلطة.لمخالفة جسیمة شكل تُ الى االقتراع دعوة اللبنانیین غیر المقیمین  . و�ما ان١٣ 
في دائرة اقتراع اللبنانیین غیر المقیمین  یوجب ،المرسوم غیر القانوني، في ما لو �ان صحیًحاو�ما ان . ١٤ 

، من قانون االنتخاب ١١٨ده المرسوم المستند الى المادة تختلف عن الدوائر الخمسة عشر وفق ما حدّ انتخابیة واحدة 
�طالن العملیة  إلعالندائرة انتخابیة �كفي �حد ذاته لغیر المقیمین على أساس خمسة عشر  اجراء االنتخا�ات و�التالي فان
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ضمن  ٢/٤/٢٠١٨واألحد  ٢٧/٤/٢٠١٨لبنانیین غیر المقیمین جرت الجمعة الاالنتخابیة برمتها حیث ان عملیة اقتراع 
 عشر دائرة انتخابیة. خمسة 

ل شكّ تُ دائرة انتخابیة  ١٥وعلى أساس  ٢٠١٨دعوة اللبنانیین غیر المقیمین لالنتخاب في دورة و�ما ان . ١٥ 
تعّرض العملیة االنتخابیة �مجملها الى اال�طال �ون السلطة التنفیذ�ة لم تحترم ال القانون وال المرسوم  جوهر�ةخالفة مُ 

 المخالف للقانون.
 رت علیها هذه الممارسات. ثحسابًیا لعدد األصوات التي االتحدید �ستحیل و�ما انه . ١٦ 
اجماًعا ذات صفة شرعیة �مكن القبول �ه الن الشرعیة االم  شكلال �ُ  عن هذه المخالفة. و�ما ان التغاضي ١٧ 

 ممارسات وسجاالت ومصالح. �ستند الىالمجلس النیابي والقانون الذي �صدره المجلس ولیس أي واقع  هي
 مشو�ة �الشكوك في شرعیتها وصحتها وصدقیتها.  ٢٠١٨انتخا�ات  تجعلالمخالفة ن و�ما ا. ١٨ 

 

 ثالًثا: في مخالفات اجرائیة
 

لیرة �قرار خالًفا  �ألفرسم جواز السفر في الخارج  تحدیدأخرى:  مخالفة. و�ما ان المخالفة ترافقت مع ١٩ 
 ل.ل. ٦٠,٠٠٠ده بـ قانون الموازنة الذي حدّ  ألحكام

 لجان القید االبتدائیةعن وز�ر الداخلیة حول فرز أصوات المغتر�ین في  ٦٦٨رقم في ما یتعلق �القرار اما  
 من قانون االنتخا�ات النیابیة: ١٢٠المادة  ألحكامخالًفا 

 

رسل المغلفات المذ�ورة مع �اقي االنتخا�ات النیابیة في لبنان، تُ  إلجراءد : (...) في نها�ة عملیة االقتراع یوم االحد المحدّ ١٢٠المادة  
لفرزها من قبلها وتوثیق نتائجها، وتراعي في هذه العملیة القواعد المنصوص علیها في هذا  لجنة القید العلیا في بیروتالمستندات االنتخابیة الى 

 القانون �خصوص سالمة النقل ومراقبة الفرز.
 

زارة الداخلیة انه تم اعتماد الفرز من قبل لجان و مع المسؤولین في  ٩/٨/٢٠١٨لمجلس الدستوري في فتبین من تحقیق ا
نظًرا لحجمه في مدة زمنیة معقولة واتخذ القرار استناًدا الى تدائیة �سبب استحالة إتمام الفرز، مادً�ا وزمنًیا، القید االب

 استشارة هیئة التشر�ع واالستشارات في وزارة العدل.
اجراء االنتخا�ات في الخارج �النسبة لغیر المقیمین على أساس تقسیمات الدوائر المعتمدة في لبنان  و�ما ان. ٢٠ 

سلًبا  ذلك �جعل الحملة االنتخابیة في �ل انحاء العالم مستحیلة، مادً�ا ومالًیا واعالمًیا، �النسبة ألي مرشح في لبنان و�ؤثر
وفي حال  .او �قدرات مالیة ضخمة ذ �فید غالًبا من یتمتع �موقع نفوذ في بنیة السلطةعلى مبدأ المساواة بین المرشحین ا

�عقل تجنید �ل سفارات لبنان في �ل القارات للمشار�ة في االقتراع الذي یتوجب اساًسا ال نیابي في دائرة  مقعدشغور 
 تحدیده اجرائًیا لغیر المقیمین في دائرة خاصة.

و�ما ان االدعاء بتوفر تفاصیل القوائم االنتخابیة للناخبین غیر المقیمین على موقع وزارتي الداخلیة  .٢١ 
مكن للجمیع االطالع علیها ال یدحض بذاته الشكوك حول توفر المعلومات المتعلقة �الناخبین وانه �والخارجیة االلكترونیة 

وزارة الخارجیة، �خاصة اذا �ان الوز�ر و�عض المرشحین المنتمین الى المغتر�ین وهواتفهم او عبر عناو�نهم االلكترونیة ب
 هم مرشحین في االنتخا�ات. فر�قه

. و�ما انه تتوفر بّینات حول حصر�ة توفر معلومات شخصیة عن غیر المقیمین تم االتصال بهم بواسطة ٢٢ 
 البر�د االلكتروني من قبل فر�ق من المرشحین دون غیرهم.
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 : في وضوح تار�خیة اقتراع غیر المقیمین را�ًعا
  ١٦/٦/٢٠١٨في مناقشة المجلس النیابي في 

 

في و�ما انه وردت في مداخالت للنواب في محاضر المجلس النیابي خالل مناقشة مشروع القانون . ٢٣ 
 في نص القانون:  تحدیًدا ص) مقار�ة للقانون على أساس تمثیل االغتراب �الصیغة الواردة ١٢٤( ١٦/٦/٢٠١٧

 

نواب على المقاعد الحالیة  ٦. ومن ثم إضافة ١٢٨العدد  أصل: خامًسا: نحن مع تمثیل االغتراب �ستة نواب من وان فارسمر 
 ).٤٦، ص المحاضر(
منح المغتر�ین الحق في انتخاب عدد من النواب في الدورة المقبلة وما یلیها �جب ان نالحظ انه في  ١١٢: في المادة أنطوان زهرا 

 ).٥٠، ص المحاضر( ٢٠٢٢اعطیناهم إ�اه للدورة المقبلة في العام ، بینما �نا في هذه الدورة ١٢٨اخذنا منهم حقهم �االقتراع للـ الخارج. 
 

حول اقتراع غیر المقیمین، اقتصرت  احمد فتفتحرفًیا من قبل النائب  ١٢٢و�ما انه لدى قراءة المادة . ٢٤ 
ولیس على انتخاب  تخذ في مجلس الوزراءیُ  تخصیص المقاعد في الدورة الالحقة �مرسوم شرعیةالمناقشة على مدى 

 ).٦١، ص المحاضر( ٢٠١٨غیر المقیمین في الدورة الالحقة لدورة 
 ،عددهم ،تمثیل غیر المقیمین األمور التالیة:من هذه المحاضر توقف �عض النواب على یتبّین و�ما انه . ٢٥ 

وائل أبو ( ٢٠١٨في الدورة الالحقة لدورة تار�خیة اقتراعهم مشار�تهم في الحیاة السیاسیة...، ولیس على  ،طوائفهم
، ص واغوب �قرادونیان، ٦٧، ص وسامي الجمیل، ٦٣ص  و�طرس حرب،، وجبران �اسیل، ٦٢ص  المحاضر، فاعور

 ).٧١-٧٠، ص وأنور الخلیل، ٧٠، ص والوز�ر معین المرعبي، ٦٩
و�ما انه �عد هذه المناقشات یرد في محاضر مجلس النواب إقرار واضح �حق غیر المقیمین في االقتراع . ٢٦ 

 : ٢٠١٨في الدورة التالیة لدورة 

 دولة الرئیس، حق المغتر�ین من االنتخاب للمجلس �له سقط.أنطوان زهرا:  
 غسان مخیبر: النص ما زال وارًدا، ینتخبون في الدورة المقبلة. 
 ).٧٤، ص أنطوان زهرا: في الدورة المقبلة ینتخبون نوابهم في الخارج (المحاضر 
 

 : مخالفة قواعد الصیاغة التشر�عیةخامًسا

. و�ما أنه �مجرد طرح الموضوع والتداول والنقاش والخالف حول التفسیر وتخصیص وقت لذلك خارج ٢٧ 
على  و�وجب الحث للخلل في الصیاغة التشر�عیةالمجلس الدستوري وفي المجلس الدستوري هو بذاته الدلیل القاطع 

 الزامیة الوضوح والمفهومیة والبلوغیة في الصیاغة التشر�عیة.
فان القانون واسبا�ه الموجبة  ٢٠١٨على افتراض شرعیة اقتراع غیر المقیمین في دورة  ،استطراًدا ،ا انه. و�م٢٨ 

في الصیاغة التشر�عیة في مسألة  clarté, intelligibilité et accessibilitéمخالفة لقواعد الوضوح والمفهومیة والبلوغیة 
أساسیة وتأسیسیة للشرعیة الدستور�ة وهي قواعد �قتضي التقید بها دستورً�ا حرًصا على حسن تطبیق القانون وتجنب تعدد 

الن الدستور هو الذي �ضفي على القانون شرعیته، و�خاصة ان المجلس النیابي في لبنان نّظم  ،تأو�الته وعدم انحرافه
مجلس  ،(الجمهور�ة اللبنانیة حول الموضوع ٢٠١٨واصدر دلیًال سنة  légistique التشر�عیةحول الصیاغة برنامًجا 
 .)ص ١٠٢، ٢٠١٧، تقد�م ا. نبیه بري، �التعاون مع االتحاد األورو�ي، دلیل مبادئ الصیاغة القانونیةالنواب، 
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 رئیس المجلس النیابي الى: ا، دعو ١٥/٤/٢٠١٨. و�ما ان �عض النواب، �خاصة في ٢٩ 

ؤ�د حق المغتر�ین �االنتخاب تفادً�ا للطعن (...) وهذا القانون تُ  إضافة مادة"عقد جلسة طارئة للبت في موضوع اقتراع المغتر�ین عبر  
على المرشح التواصل مع  ما �ستوجبمرشح من خالل عملیة اقتراع المغتر�ین،  أليحّول العالم �له �قاراته الخمس الى دائرة انتخابیة واحدة 

قاعدة انتخابیة د�مقراطیة، ال بل  ألي، مما �شكل مخالفة ببرنامجه االنتخابي والتصو�ت له إلقناعهمجمیع اللبنانیین المنتشر�ن في العالم اجمع 
ئیس ان هذا االمر غیر موجود في أي دولة في العالم، اال في ما یتعلق �االنتخا�ات الرئاسیة حیث �شارك المنتشرون من دولة معنیة �انتخاب ر 

هؤالء ممثلین النواب تتم من خالل انتخاب بالدهم. اال ان انتخا�ات المواطنین المنتشر�ن حول العالم في الدول التي تمنح المنتشر�ن حق انتخاب 
في المجلس النیابي �اسمهم. �یف لي �مرشح (...) ان اطال ناخبین في استرالیا وفنزو�ال واألرجنتین و�ندا وأورو�ا  شار�ون �ُ عنهم في االغتراب 

ین هم في السلطة (...) فرصة استعمال األموال ان اقتراع المغتر�ین على هذا الشكل قد منح المرشحین الذوالعالم العر�ي؟ هذا امر مستحیل. 
بب (...) وقد یتسّ  جوالت االنتخابیة تحت شعار مؤتمرات الطاقة االغترابیة، وهو ما �ضرب مبدأ التنافس والمساواة بین المرشحین إلجراءالعامة 

الن ال مادة في القانون الحالي تتحدث عن اقتراع المغتر�ین في الدورة الحالیة  إمكانیة الطعن بها،اقتراع المغتر�ین في تطییر االنتخا�ات نتیجة 
ب المغتر�ین أي الدورة المقبلة و�تحدث عن انتخا ٢٠٢٢القانون الحالي یتطرق الى آلیة انتخاب المغتر�ین في العام  .(...)ووفق آلیة محددة 

 ن عنهم من الخارج ولیس من لبنان" (النائب �طرس حرب).ممثلی

نون السابق الغى �ل احكام القا ٤٤/٢٠١٧رقم  ذاته القانون ثبت ضرورة التوضیح هو ان و�ما ان ما یُ . ٣٠ 
حق االشتراك في انتخاب أعضاء  غیر المقیمین والتي �انت تنص على منح اللبنانیین ١٢٥لالنتخا�ات النیابیة في مادته 

وفق النظام االنتخابي المعتمد في  في لبناندة وضمن الدوائر االنتخابیة المحدّ في لبنان مجلس النواب من المرشحین 
) وعلى "ان �جري ١١٢لمسلمین (المادة حدد �التساوي بین المسیحیین واتُ  انتخاب ستة نوابلبنان، واستبدله �منحهم حق 

) ولیس على أساس خمسة عشر دائرة وفي ١١٨االقتراع في الخارج على أساس النسبي ودائرة انتخابیة واحدة..." (المادة 
 ،٢٠١٨ة االنتخابیة التي تلي دورة الدور 

�عّبر عن إرادة واضحة من المشّرع في العدول عن هذا السیاق في انتخاب غیر المقیمین في �ل الدوائر االنتخابیة  ما
 ،في لبنان

انتخاب اللبنانیین غیر المقیمین في  ١٢٥الوارد في المادة  االستثناءما �عني الضرورة في الصیاغة التشر�عیة ان �شمل و 
 ذلك:المشّرع  توخىفي حال  ٢٠١٨دورة 

تار�خ  ٢٥تلغى جمیع النصوص المخالفة ألحكام هذا القانون، ال سیما القانون رقم  :في الغاء النصوص المخالفة -١٢٥المادة  
طبق فیها نظام االنتخاب االكثري احكام المواد المتعلقة �االنتخا�ات النیابیة الفرعیة في ما �خص الحاالت التي �ُ  �استثناء، ٨/١٠/٢٠٠٨

 واالنتخا�ات البلد�ة واالختیار�ة.
 

٢ 
 طعن �هقانون االنتخابي الذي لم �ُ الدستور�ة 

 

توري خرًقا طعن �ه امام المجلس الدسوالذي لم �ُ  ٦/٧/٢٠١٧تار�خ  ٤٤یتضمن القانون االنتخابي رقم . ٣١
و�ین  امام المجلس الدستوري أي قانون لم یتم الطعن �ه  نفاذلمبادئ دستور�ة عدیدة، مع االعتبار انه یتوجب التمییز بین 

في حال تقد�م الطعن  مراقبة دستور�ة القوانینصالحیة المجلس الدستوري وموقعه على المستوى الوطني والقضائي في 
 خاذ أي قرار مرتبط �قوانین نافذة. فال �قرر المجلس وقف العمل بهذه القوانین النافذةتإفي هذه القوانین او في معرض 

loi écran ُوجه و�ستشرف ضرورات انسجام المنظومة التشر�عیة مع المبادئ الدستور�ة.رشد و�ُ نّبه و�ُ ، بل ی 
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الذي هو من  collège électoral uniqueشكل خرًقا لمبدأ الهیئة االنتخابیة الموحدة . �ما ان القانون �ُ ٣٢ 
یرد �استمرار في �ل التشر�عات  ١٩٢٠الثوابت اللبنانیة تطبیًقا "لمیثاق العیش المشترك" في مقدمة الدستور اللبناني، اذ منذ 

 ب من القانون الجدید: ٢االنتخابیة وفي المادة 
 

 �قترع جمیع الناخبین في الدائرة االنتخابیة على اختالف طوائفهم للمرشحین عن تلك الدائرة. ب: -٢المادة  
 

ن من طوائف مرشحی . �ما انه �موجب مبدأ الهیئة االنتخابیة الموحدة ینتخب اللبنانیون من مختلف الطوائف٣٣ 
 رز طائفي لبیروت.متعددة، خالًفا لما حصل على سبیل المثال في تقسیم بیروت االنتخابي مع ف

ثیر تقسیم القانون للدوائر مشكلتین رئیسیتین: �و  في تقسیم الدوائر االنتخابیة معاییر موحدةعتمد . و�ما انه لم ت٣٤ 
) عدم المساواة في عدد المقاعد و�التالي في قوة الصوت ٢تقسیم الدوائر و في معاییرالوحدة القانون الى  فقدان) ١

في �عض الحاالت تم تقسیم الدوائر االنتخابیة الى دوائر صغرى وفي �عض الحاالت لم یتم هذا  .مواطناالنتخابي لكل 
�عبدا اذ تشكل الوحدة التي فیها "القضاء" فإنه لیس مفهوًما في  -زحله-مفهوًما في دوائر �أقضیة المتن األمرفإذا �ان 

ائین او في دائرة راشیا والبقاع الغر�ي او دائرة حاصبیا ونة من قضالهرمل المكّ  –حاالت أخرى �ما في دائرة �علبك 
مما یدل على  ،الثانیة و�یروتومرجعیون. وهناك المحافظة التي قسمت الى دائرتین انتخابیین �ما في بیروت األولى 

  غیاب المعاییر في تقسیم الدوائر.
عد في �ل دائرة لیس متساوً�ا او حتى عدد المقا :ت �ل مواطن �النسبة لعدد المقاعدفي قیمة صو  معضلةهناك  

من أصوات المقترعین لتفوز �معقد، فیما على  %٧، ٩٦عالیه ان تحصل على  -�كفي الالئحة في الشوف .متقارً�ا
 من أصوات المقترعین.  %٢٠جز�ن الحصول على  -ي صیداالالئحة المرشحة ف

�شوب القانون عدد من البنود تساهم في ترسیخ النظام االكثري عوًضا عن النسبي إضافة الى حصر المنافسة و  
. تتحّول �التالي تحالفات انتخابیة واقتراعیة ظرفیة ولیس تحالفات سیاسیةاالنتخابیة بین األحزاب السیاسیة األقوى وانشاء 

عن معر�ة على البرنامج االنتخابي للوائح المتنافسة وتعطي األولو�ة  االنتخا�ات الى معارك فرد�ة بین المرشحین عوًضا
 للمرشح على حساب الئحته.

 ،التحدید والسقف و�سيء �التالي الى مبدأ المساواة بین المواطنین ي�علو على مفهوم سقف االنفاق. و�ما ان ٣٥ 
�شمل سقًفا ثابًتا لكل مرشح و االنتخابي قد �صل الى مالیین الدوالرات في �عض األحیان  مرتفع لالنفاق تحدید سقفف
لالئحة  اثابتً  ال.ل. عن �ل ناخب ضمن الدائرة الكبرى) وسقفً  ٥,٠٠٠لكل مرشح ( امتحر�ً  املیون ل.ل) وسقفً  ١٥٠(
ؤثر على تكافئ �ونه مرتفع جًدا و ملیون ل.ل) عن �ل مرشح ضمن الالئحة. لیس هذا السقف �الواقع سقًفا لك ١٥٠(

 الفرص بین المرشحین. 
الذي یؤثر في عدد و  لحظر اقتراع العسكر�ینیتوجب اجراء مناقشات حول شرعیة التبر�رات المعطاة و�ما . ٣٦ 

 ال �ستهان �ه من األشخاص.
الطوائف ونسبیة على أساس حجم : نسبیة على أساس نسبیتاننسبًیا هو واقًعا  الُمسمى. و�ما ان القانون ٣٧ 

األصوات ما ینتج عنه خمس إشكالیات حسابیة ومبدئیة: اعتماد صوت تفضیلي، خرق لمفهوم الالئحة االنتخابیة وتضامنها، 
ر�ة واقلیة في المجلس النیابي، نشوء تحالفات اقتراعیة ظرفیة ولیس تحالفات تتمتع �التضامن واالستمرار�ة تمهیًدا لتشكیل أكث

لیس  analphabétisme électoralتعمیم أمّیة انتخابیة  ،ضمن الالئحة االنتخابیة الواحدة یة مصغّرةعال حرب أهلفتا
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الخبرة �النسبة الى االقتراع الذي یبدو سهًال ألي ناخب، بل �سبب صعو�ة حساب النتائج من قبل الناخب وحصر 
 . gerrymanderingونتائجها �اختصاصیین في العملیة االنتخابیة واستباقهم تحالفاتها 

 

٣ 
 فاعلة اشراف هیئة انتخا�ات بدون 

 واالعالن ومراقبة االنفاق واالعالم
 

�عنوان: "في االشراف  ٢٣الى  ٩خّصص فصالً ثالًثا وفي المواد  ٦/٧/٢٠١٧تار�خ  ٤٤�ما ان القانون رقم . ٣٨ 
ومع التشدید �النسبة لعضو�ة  ،لصحة االنتخا�ات ومراقبتها condition substantielleعلى االنتخا�ات" �شرط أساسي 

لدعا�ة المرتبطة بها، المادة او  وتمو�لها(�ما فیه ادارتها  �االنتخا�ات" "الخبرة الواسعة في اختصاصات مرتبطة بالهیئة 
 ي).– ١٠ط) "وذوي الخبرة في االنتخا�ات" (المادة -١٠

وحّدد مهلة إلنشاء الهیئة قبل  ،)٣-١٠القانون أي فراغ (المادة  ى. و�ما انه اثباًتا للدور األساسي للهیئة تفاد٣٩ 
 ،)١١ولحظ "استمرار�ة الهیئة القائمة �متا�عة مهامها لحین تعیین هیئة جدیدة" (المادة  ،)١١اجراء االنتخا�ات (المادة 

 : ١٢و�تفادى القانون "الشغور" في المادة 
 

حصول الشغور و�بلغ رئیس الهیئة االمر خالل  علن الهیئة: في حال شغور مر�ز أحد األعضاء ألي سبب، تُ في الشغور -١٢المادة  
 واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعیین البدیل.ألخذ العلم  الوز�رأسبوع الى 

عین العضو البدیل خالل مدة أقصاها خمسة عشر یوًما من تار�خ اخذ العلم، �الطر�قة ذاتها التي جرى فیها تعیین العضو األصیل �ُ  
 والیته.وللمدة المتبقیة من 

 

�ما ان وجود هیئة اشراف على االنتخا�ات، لیس قانوًنا، بل ا�ًضا عملًیا، ومراقبة االنفاق االنتخابي هما و . ٤٠ 
تكافئ الفرص والمساواة بین المرشحین وشرطان �افیان، في حال لشرطان اساسیان لصحة االنتخا�ات ونزاهتها وضمان 

 ملغاة. ٢٠١٨عدم توفرهما، العتبار مجمل انتخا�ات 
انتخا�ات  �كونا متوفر�ن في ان هذین الشرطین الجوهر�ین لم .ودقة في التفاصیل ،یرد بوضوح هو�ما ان. ٤١ 

لرسمیة، ملحق والجر�دة ا ،ص ٣٦٠( ٢٠١٨انتخا�ات –تقر�ر هیئة االشراف على االنتخا�ات اذ ُ�ستخلص من  ،٢٠١٨
ولم تنشأ  ،الن وجودها شرط جوهري لصحة االنتخا�ات قانوًناأنشأت ان الهیئة ) ص ٣٤٢، ١٨/١/٢٠١٩، ٣العدد 
 مع توفیر الشروط اإلدار�ة والمالیة لفعالیتها �ما یرد في مقدمة رئیسها ند�م عبدالملك:  عملًیا

 

 (المقدمة): "...نسیق مع وز�ر الداخلیة والبلد�ات"واجهت الهیئة عراقیل مالیة و�دار�ة و�شر�ة ولوجستیة وصعو�ة في الت 
"انشغلت الهیئة لفترة طو�لة �أعمال لوجستیة والى استنفاد طاقاتها �سبب عدم توفر الجهاز اإلداري والفني المؤهل للقیام �مثل هذه 

 ).١٨االعمال" (ص 
 )٢٥"ان الهیئة لیست مستقلة �المفهوم المالي وحتى اإلداري..." (ص 

ج اإلدارة الذین تنقصهم الخبرة والمعرفة والمراس في العمل اإلداري والمكتبي اضطرت الهیئة الى "االستعانة �أشخاص من خار "
 " المطلو�ین (...)

 )٢٧"رأت الهیئة نفسها محرجة تجاه مطالبهم المستمرة بدفع المستحقات لهم مع تهدید �عضهم بترك العمل" (ص 
والمالي في الدولة ولكن �عد مرور سبعة اشهر �التمام على "انتهت مرحلة من اكثر المراحل تعقیًدا وغرا�ة في مسار العمل اإلداري 

 ).٣١تعیین الهیئة" (ص 



9 
 

"استحالة القیام �مهمتها  في �تاب استقالتها: ٢٠/٤/٢٠١٨في  ، عضو الهیئة،عرضت السیدة سیلفانا لقیس. ٤٢

عجز الهیئة عن أداء مهامها دته یوم تعیینها و�ي ال تكون شاهد زور على ألتأمین حر�ة ونزاهة وشفافیة االنتخا�ات وفق ما �قتضیه القسم الذي 
(...)  لهیئة من القیام �مهامهاالمالیة والبشر�ة الضرورة ومماطلة الجهات الرسمیة في هذا الشأن لعدم تمكین اعدم توفیر الموارد وذلك �سبب 
راد منه اإل�حاء ان األمور منتظمة وان السلطات العامة وضعت اطاًرا ضامًنا لعدالة االنتخا�ات ونزاهتها" یُ  جزًءا من د�كور ن ان تكو  وانها لم ترَض 

 )٤٠-٣٩(ص 
 

یرد في  استمرار�تها.) �ان سبًبا في ٤٠جراء االنتخا�ات في موعدها..." (ص إلكن "حرص الهیئة على . ٤٣
 التقر�ر:

 
في الدولة وان الخلل �كمن في طبیعة التعاطي  جزًء من المشكلة التي تعترض جمیع مؤسسات الرقا�ة وأعم"(انه) �صورة اشمل 

 )٤١مع هذه المؤسسات ومنها هیئة االشراف على االنتخا�ات" (ص 
 

) "وفقدان ٧٧الهیئة "اإلعالنات االنتخابیة المستترة" (ص اما في شأن االعالم واالعالن في االنتخا�ات تورد . ٤٤
من نسبة التغطیة التلفز�ونیة"  %٦٣) وان "ار�ع عشر الئحة حازت مجتمعة نحو ٨٣التوازن في الظهور اإلعالمي" (ص 

 یرد في التقر�ر: .)٨٩(ص 
 

لتلفز�ونیة واالذاعیة. وال �مكن استغراب ذلك مع "طغت األحزاب والتیارات السیاسیة المعروفة �حصولها على مجمل ساعات التغطیة ا
وفي المجلس النیابي. �ما �شار الى ان غالبیة وسائل االعالم المرئي والمسموع یتبع الى هذه األحزاب  الحالیةفي الحكومة تواجد هذه األحزاب 

 )٩٩" (ص والتیارات �الملكیة واإلدارة او یدور في فلكها السیاسي
 

 :)١٣٧مخالفة ارتكبتها وسائل االعالم (ص  ٩٠٠الهیئة ورصدت . ٤٥
 

  �مجموعة المخالفات... ٥/٥/٢٠١٨ي "افتتحت غالبیة وسائل االعالم المرئیة والمسموعة فترة الصمت صبیحة یوم السبت ف
تشیر النتائج  .لفة (...)مخا ١٣١مع فترة الصمت  المتزامن ٥/٥/٢٠١٨). و�لغ مجموع المخالفات المرصودة بدًءا من منتصف یوم ١٦٦(ص 

 .)١٦٨" (ص الصمت وموجباتها ار�ة في االنتخا�ات احكام فترةعدم احترام وسائل االعالم المشلى المستعرضة بوضوح ا
  .)١٧٥" (ص تصرفت وسائل االعالم ا�ان فترة الصمت في غالبیتها و�أنها مازالت في خضم الحملة االنتخابیة" (...) 

ما هو عائد ) "وتشعب حسا�ات االنفاق والتمو�ل بین ١٨٥تورد الهیئة العجز في مراقبة االنفاق �خاصة من خالل المصارف (ص 
 وما �ان متوفًرا للهیئة السا�قة من تسهیالت و�مكانات �شر�ة وفنیة فاقت �كثیر ما توفر منها للهیئة الحالیة..." للمرشح وللحزب والالئحة 

 .)١٨٧(ص 
 

الهیئة مع الرأي العام في سبیل  لم تتواصل�الرغم من �ل هذه العوائق والجهود في أوضاع شبه مستحیلة، . ٤٦
اعتمدت الهیئة عدم مخاطبة الرأي العام اللبناني التوعیة والحث على الممارسة المواطنیة الواعیة والتعبیر عن معاناتها. 

إضافة الى اشتباكها مع  ،المشاكل المالیة واإلدار�ة التي عانت منها علم عن اإلجراءات التي قامت بها وتكتمت حیالولم تُ 
وزارة الداخلیة والبلد�ات سواء عبر تأخیر المیزانیة وعبر عدم تسهیل فرز موظفین عامین للعمل لمصلحة الهیئة �حسب 

التثقیف االنتخابي حیث  اأبرزهالقانون، او عبر االنقضاض على �عض المهام التي منحها القانون للهیئة ومن  هیتیحما 
 عمدت وزارة الداخلیة الى الحصول على التمو�ل للقیام �حملة إعالمیة تثقیفیة �ان �جب ان تو�ل الى الهیئة.
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 ١٧٤، ٢٠١٨(بیروت،  LADE تقر�ر الجمعیة اللبنانیة من اجل د�مقراطیة االنتخا�اتو�ما انه یرد في . ٤٧
 ن المعاییر في شؤون انتخابیة جوهر�ة.فقدا ٢٧/١١/٢٠١٨ص) ومؤتمرها الصحفي في 

) لتحدید وضبط ومراقبة االنفاق االنتخابي في حین ٦٧الى  ٥٦صص الفصل الخامس (المواد �ما انه خُ و . ٤٨ 
لصحة  substantielles�لها شروط أساسیة  وهين من مجمل العملیة االنتخابیة غیاب التحدید والضبط والمراقبة یتبیّ 

مراقبة االنفاق تتعلق ض أي انتخاب، استناًدا الى اجتهادات دستور�ة مقارنة ومستقرة، الى اال�طال الن االنتخا�ات وتعرّ 
 �مبدأ المساواة بین المرشحین. 

ت في الباب السادس �عنوان: "في االعالم واالعالن االنتخابیین" مواد عدیدة لمراقبة وضبط �ما انه خصّص و . ٤٩ 
 احترام فترة الصمت االنتخابي.�خاصة  )٨٣الى  ٦٨االعالم واالعالن االنتخابیین (المواد 

ولم یتم  بین التغطیة اإلعالمیة المجانیة للمرشحین و�ین الدعا�ة االنتخابیة مّیز قانون االنتخاب. و�ما ان ٥٠ 
 التغطیة والدعا�ة االنتخابیة.التقید �التمییز بین 

لداخلیة والبلد�ات وضعت یدها على حملة التثقیف االنتخابي للمواطنین ولم تقم بهذه الحملة . و�ما ان وزارة ا٥١
�شكل واسع مما جعل المواطنین والمواطنات رهینة الماكینات االنتخابیة التي أصبحت العنصر األول للمعلومات �النسبة 

 للناخبین والناخبات.
انتخا�ات جدید یتضمن العدید من التغیرات برز غیاب لحملة تثقیف انتخابي . و�ما انه مع اصدار قانون ٥٢ 

 واسعة تقوم بها المؤسسات العامة ور�ما عن قصد لترك المواطنین والمواطنات رهینة الماكینات االنتخابیة.
الى  ٢٠١٨. و�ما انه من نتائج النقص في التثقیف االنتخابي وصول عدد األوراق الملغاة في انتخا�ات ٥٣ 

ورقة بیضاء (تقر�ر الجمعیة  ١٢,٥٩٢و ٢٠٠٩ورقة الغیت العام  ١١،٣٩٠ورقة بیضاء مقابل  ١٥٠٢٩و ٣٨،٩٠٩
 ٢٠١٨). ان نسبة األوراق الملغاة مقارنة �عدد المقترعین في انتخا�ات ٨د�مقراطیة االنتخا�ات، ص  أصلاللبنانیة من 

تفعة اذ توازي قیمتها اكثر من مقعدین نیابیین. انها تضيء من األصوات الغیت وهي نسبة مر  %٢ان ما �قارب  تظهر
الى أهمیة التثقیف االنتخابي والدور الذي لم یتم اداءه والذي أدى الى هدر عدد �بیر من األصوات والى وضع عدد �بیر 

 ).٨-٧، ص LADEمن المواطنین والمواطنات تحت رحمة الماكینات االنتخابیة (تقر�ر 
   

٤ 
 الحكومة المشرفة على االنتخا�ات

 

حاالت عدم االشتراك في االقتراع وحاالت عدم  ،٨و ٦في المادتین  ،�ما انه یرد في القانون �التفصیلو . ٥٤ 
دة حرًصا، �ما یرد في تعلیل سائد، على عدم استغالل الوظیفة العامة االهلیة للترشح واشتراط االستقالة قبل مدة محدّ 

وز�ًرا مرشًحا �من فیهم وز�ر الداخلیة،  ١٦وعلى حیاد�ة السلطة، في حین تضم الحكومة التي أشرفت على االنتخا�ات 
نین الذین یتمتعون �خبرة الترشح لفئات واسعة من المواط منواقصاء  النص التشر�عي الواحد�ما ُ�شكل في آن تناقًضا في 

 في إدارة الشأن العام.
قد ینسحب على موظفین ألنه  اوالً �ه:  ُ�عتد. و�ما ان اعالن الوزراء المرشحین عن حیادهم في االنتخا�ات ال ٥٥ 

 ألنه من واجب الحكم الرشید تجنب وثانًیاسبقة �عدم حیادهم، آخر�ن ورؤساء بلد�ات تم اقصاؤهم على أساس فرضیة مُ 
 الشرعیة.ما یثیر الثقة لدى المواطنین التي هي أساس  �ل واعتماد الشكوكما یثیر  لك
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بین حملتهم االنتخابیة ودورهم �وزراء و�ین موارد وصفحات الوزارة والحملة  خلطوا �عض الوزراء . و�ما ان٥٦ 
لفین �إدارة الشأن �وزراء مكّ  لم تكن ممارسة الوزراء توحي �أنهم �فصلون بین مهامهم وصالحیاتهم ومواردهمو  االنتخابیة.

هامهم الوزار�ة ودورهم في إدارة م ر�ط �عض الوزراءو  ن و�ین �ونهم مرشحین لالنتخا�ات.العام لصالح �ل المواطنی
ز �عض الوزراء على وسائل التواصل بین تسو�قه ولم �میّ  .االنتخا�ات وتصو�ر هذا الدور �الناجح و�ین حملتهم االنتخابیة

 . مع تصو�ر إنجازات االنتخا�ات و�أنها إنجازات شخصیة لنفسه �مرشح و�ین دوره �وز�ر یدیر االنتخا�ات
 .سؤول في الحكم نفسه فوق المحاسبةفساد ان �ضع أي مقمة ال. و�ما ان ٥٧ 
 

٥ 
 معزل غیر عازل تماًما

 

للدورات االنتخابیة السا�قة، هو في شكله خالًفا و  ،مد الضامن المادي لسر�ة االقتراع�ما ان المعزل المعتو . ٥٨ 
 ،�سبب ضخامة ورقة االقتراع وحر�ة الید الى اعلى او أسفل في تسجیل الصوت التفضیلي ،غیر عازل تماًما اذ یترك مجاالً 

 في استكشاف اقتراع �عض الناخبین.
الفقرة األولى (اقتراع  ٩٦الفقرة الرا�عة (سر�ة االقتراع) والمادة  ٩٥خرق واسع للمادة . و�ما انه تم حصول ٥٩ 

لعدد �بیر من الناخبین الى خلف ناطق اللبنانیة مرافقة مندو�ي اللوائح جل في �ل المسُ  اذ ذوي االحتیاجات الخاصة)
 ، ماالعازل �حجة االمیة واالعاقة من دون التحقق من الحاجة الى المرافقة ومن دون تسجیل هذه الواقعة في المحاضر

 �مثل خرًقا �سر�ة االقتراع وضغًطا على الناخبین داخل األقالم وخلف العازل.
 

٦ 
 �المرشح المنافس او �الالئحة حصًرا الطعن

 

من قانون المجلس  ٣٢�ما ان صالحیة المجلس الدستوري تشمل "صحة االنتخا�ات النیابیة" (المادة و . ٦٠ 
اكثرً�ا ام نسبًیا، اذ ورد في القانون رقم  ،�معزل عن طبیعة أي قانون انتخابي ،)١٤/٧/١٩٩٣تار�خ  ٥٠الدستوري رقم 

 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري):  ٤٥لمادة افي  ٢٤٣
 

 ، والبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها. صحة االنتخا�ات النیابیة: یتولى المجلس الدستوري الفصل في ٤٥المادة  

 تحصر الطعن �المرشح المنافس الخاسر:  ٣٦. و�ما ان المادة ٦١ 

 : �قدم الطعن في صحة نیا�ة نائب منتخب من أي مرشح منافس خاسر في دائرته االنتخابیة (...)٤٦المادة  

ومع  ،المعتمد سا�ًقا األكثري  بي عن القانون االنتخابالنس اإلقرار �اختالف قانون االنتخاب مع ،. و�ما انه٦٢ 
فان حصر الطعن �المرشح المنافس، ولیس �الالئحة،  ،اإلقرار �شمولیة صالحیة المجلس الدستوري حول صحة االنتخاب

مبدأ الهیئة �المتكررة منه في �ل القوانین االنتخابیة والمتعلقة  ٢�عود الى أبرز ر�ائز النظام االنتخابي اللبناني والمادة 
المبدأ حیث من ف .ي "المشروع االورثوذ�سي"مّ نقیًضا القتراح ما سُ أي  collège électoral uniqueاالنتخابیة الموحدة 

، حرًصا على "میثاق العیش المشترك" في مقدمة الدستور ائف ینتخبون مرشحین من عدة طوائفناخبون من عدة طو 
ولیس بین  intraconfessionnel داخل الطوائفهو التنافس االنتخابي  و�التالي الطوائف،اللبناني وعلى التعاون بین 
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قاعدة  إطارمرشح الماروني ال ینافسه مرشح سني بل مرشح ماروني آخر في فال interconfessionnelالطوائف 
 التخصیص او التمییز اإل�جابي. 

فأن تحو�ل المنافسة  ،المرشح المنافس والالئحة�مع اإلقرار في القانون النسبي �شمولیة الطعن  ،. و�ما انه٦٣ 
ُ�شكل انحراًفا عن روحیة النظام االنتخابي اللبناني ومبادئه التأسیسیة  interconfessionnelleالى منافسة بین الطوائف 

  في الدستور اللبناني. الواردوخرًقا لهدف "تخطي الطائفیة" 
. و�ما انه استناًدا الى مبدأ الهیئة االنتخابیة الموحدة قد یناقض الصوت التفضیلي الوحید هذا مبدأ في حمله ٦٤ 

 الناخب على التصو�ت التفضیلي لمن هو حصًرا من طائفته ما یتنافى مع هدف تجاوز الطائفیة في الدستور اللبناني.
  

٧ 
 لنفسيالضغط ا

تبعیة منظمة لصالح مرشحین یتمتعون بنفوذ سیاسي  انتجت التقد�مات المبررة في قانون االنتخاب . و�ما ان٦٥ 
 جامعیةو مدرسیة ستتبعة في معیشتها الیومیة من خالل أقساط ناخبین الى �تل اقتراعیة مُ  منومالي فیتحول المواطنون 

 ودفع فحوصات طبیة متنوعة، ومساعدة نواد ر�اضیة ووعود بتأمین وظائف.
النا�ع من  والضغط النفسي(قوة، ترهیب، منع، اكراه...)  الضغط الماديو�ما انه یتوجب التمییز بین . ٦٦ 

اساًسا مصادر عدیدة أبرزها استتباع من خالل سیاسات توظیف فئو�ة، واستیالء على خدمات عامة �جب ان توفرها 
 اإلدارات العامة لصالح المواطنین �افة.

 من قانون االنتخاب: ٢فقرة  ٦٢و�ما ان المادة . ٦٧ 
 

�انت ُمقدمة من مرشحین او مؤسسات �ملكها مرشحون  ال تعتبر محظورة التقد�مات والمساعدات المذ�ورة أعاله اذا :٢فقرة  ٦٢المادة  
 یة.او أحزاب درجوا على تقد�مها بذات الحجم والكمیة �صورة اعتیاد�ة وُمنظمة منذ ما ال �قل عن ثالث سنوات قبل بدء فترة الحملة االنتخاب

 

ات العامة، وخالًفا للسلوك المواطني شكل هذه المادة، خالًفا للمبادئ الدستور�ة ولدور اإلدارات العامة في تأمین الخدمتُ 
الحر، تنظیًما لسیاسات االستتباع والز�ائنیة على حساب عصرنة اإلدارة اللبنانیة العامة في لبنان وخدماتها و�التالي مصدًرا 

 للضغط النفسي على �تل اقتراعیة ولیس انتخابیة.
تمرار�تها وانتظامها طیلة ثالث سنوات هو و�ما ان اشتراط قانون االنتخاب حول د�مومة "الخدمات" واس. ٦٨ 

 تنظیم ُممنهج للتبعیة على حساب حر�ة الناخبین �فضل عصرنة اإلدارة وخدماتها �افة.
التي تستهدف تنمیة التراث  mécenatو�ما انه یتوجب التمییز في أي قانون انتخابي بین اعمال الرعا�ة . ٦٩ 

شترك و�ین "التقد�مات والمساعدات" التي تستهدف افراد وجماعات وهي اساًسا واالداب والفنون والشأن العام الجامع والم
 من صالحیة اإلدارات العامة والسیاسات العامة التر�و�ة واالجتماعیة واالقتصاد�ة.

 

 لكل هذه األسباب:  
، واستطراًدا وفي مطلق اإلرادة الشعبیة�سيء اال�طال الشامل الى النواب المنتخبین �فضل اإلرادة الشعبیة: . ١ 

 مراجعة حسا�ات األصوات في �ل الدوائر االنتخابیة. وزمنًیا �ستحیل على المجلس الدستوري اجرائًیا األحوال
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ضطراب شامل في �ل النتائج إحداث إ، استقرار المؤسساتال �جوز، حرًصا على  :استقرار المؤسسات .٢ 
 الرسمیة والدوائر �افة حتى تلك التي لم یتقدم �شأنها أي طعن.

 sécuritéوالذي �ستند الى الثقة المشروعة  األمان التشر�عيان مبدأ : والثقة المشروعة األمان التشر�عي. ٣ 
juridique et confiance légitime  ینطبق �الكامل على الحالة الراهنة لجهة المواطنین المقترعین وغیر المقترعین

وهو �علو على القانونیة الوضعیة. لكنه �قتضي ان ینبع، لجهة الحكام، من تطبیقهم للقانون المصدر األساسي للثقة 
یك ذو تأثیر سلبي على صدقیة ، هو مصدر تشك٢٠١٨�الحكام والمؤسسات والدولة. وعدم التقید �القانون في انتخا�ات 

 االنتخا�ات.
ان العودة الى انتظام دور�ة االنتخا�ات، �عد تأخیر في إقرار قانون انتخابي جدید، و�عد : دور�ة االنتخا�ات. ٤ 

 ثالث مرات، ُتشكل هذه العودة أولو�ة دستور�ة تحول:  ٢٠٠٩التمدید غیر الشرعي للمجلس النیابي المنتخب سنة 
 ، جوهر�ةبرمتها �سبب مخالفات  ٢٠١٨الغاء انتخا�ات دون  :اوالً 

القرار سا�قة  ، ولكن شرط عدم إعتبارالحقحرًصا على استمرار�ة المؤسسات وعلى الدولة في دولة  :وثانًیا
 ُ�عتد بها في أي مخالفة او مخالفات انتخابیة في المستقبل وعلى العكس اعتباره حًثا على تجنب المخالفة.

في �عض  االنتخابال �حول هذا القرار حول المخالفات العامة دون ا�طال اال�طال في �عض الدوائر: . ٥
 .٨لفتنا في البند �ما هو وارد في مخا الدوائر ألسباب خاصة بتلك الدوائر

 

8 
 مقعد األقلیات  -دائرة بیروت األولى

 

 مقعد األقلیات. –في انتخا�ات بیروت األولى التالیة األر�عة أسجل مخالفة على القرار لألسباب  
 

 أوًال: موجب الشفافیة 
للقانون، في حین ان قانون  مجتزأة  بتفسیرات راجعة الطعن غیاب الشفافیة تحجًجا. �ما أنه �ظهر من م١ 

الواردة في  العدیدة الممارساتقیًفا، و ومالًیا واعالمًیا وتث ف، في �ل بنوده، �إرادة تحقیق الشفافیة، مراقبةاالنتخا�ات یتّص 
 .ً�ا من موجبات القانون تجزئة التفسیر تهر بف مراجعة الطعن تتّص 

حول "ابالغ وز�ر الداخلیة والبلد�ات النتائج النهائیة الرسمیة  ١٠٧. و�ما ان موجب الفقرة األخیرة من المادة ٢ 
�سعون الى المجلس الدستوري والى رئیس المجلس النیابي" ال �عني حظًرا على االستجا�ة لطلبات محّقة من قبل مرشحین 

 لتأكد من معلومات غیر موثوقة. ل
حول و التحقیق حول نتائج فرز �عض األقالم في دائرة بیروت األولى  قة تفاصیلبدمع االقرار  . و�ما أنه،٣ 
رد في یة ما فان هذه الحاالت �الذات تبّین صحّ  في االدخال دخال نتائج �عض األقالم على الحاسوب والتوقیت التفصیليا

تحتاج في دائرة بیروت األولى و  – اوثابتً  امتعّمدً  اتزو�رً  �الضرورة وال نقول –مراجعة الطعن من شكوك حول وقائع أخرى 
 ن شبه مستحیلة �سبب �ثافتها.ولكالى تحقیقات تفصیلیة 

بین المواطنین  استعالئیة. و�ما ان مراجعة الطعن حول انتخا�ات دائرة بیروت األولى تبّین عالقة سلطو�ة ٤ 
رة للجهة الطاعنة لدى وزارة الداخلیة للحصول على معلومات موثوقة حول واإلدارة العامة من خالل المراجعات المتكرّ 
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برر تشكیًكا جدً�ا في صحة لدى المواطنین و�ُ  الثقة وضعف مشروعیة المؤسسات مجرى االنتخا�ات، مما یبّین منبع انعدام
 مقعد األقلیات. –في دائرة بیروت األولى واالنتخاب  ٢٠١٨ نتخا�اتمجمل ا

ل الوصول الى المعلومات؟ ولماذا طرح التساؤالت التالیة: لماذا اصدار قانون حو جب المعلومات �ح. و�ما ان ٥ 
هیئة اشراف على االنتخا�ات؟ ومراقبة االعالم االنتخابي؟ والتثقیف االنتخابي؟ وحق المراقبة من قبل هیئات المجتمع...؟، 

 واالستخفاف العوائق�ه عملًیا تواجَ  المطالبةلذات، اذا �انت و�لها شروط واردة في التشر�ع اللبناني وقانون االنتخاب �ا
 والرفض.

 اؤثر سلبً داتي للقانون ورفض مراجعات المرشحین... تُ الستغالل اآل. و�ما ان غیاب الشفافیة في االنتخا�ات وا٦ 
 على الثقة والمشروعیة.

رة لوزارة الداخلیة في سبیل االطالع والحصول على مت �مراجعات عدیدة ومتكرّ . و�ما أن الجهة الطاعنة تقدّ ٧ 
وال  في اللجوء الى القضاء ولم تحصل على استقبال الئق الحًقا ة وتجنًبا للتعسفتعبیًرا عن حسن نیّ موثوقة معلومات 

 لى مجرد مساعدة.على أجو�ة وال ع
آن هدًرا للوقت ومعاناة للمواطنین  شكل في. و�ما أن �ل المراجعات الواردة في الطعن تجاه وزارة الداخلیة تُ ٨ 

س ان اإلدارة تسعى الى إخفاء شيء ما وتؤسّ  لقّیمین على الشأن العام وتوفر بّینةول السلیم و�ساءة الى المسار القضائي
الشخصي ف بتاًتا �طا�ع السرّ�ة في ما یتعلق �األمن القومي أو �الطا�ع مشروعیة في مسألة ال تتّص ثقة و لحالة انعدام 

�اتب العدید من األشخاص: فینتج عن تقاعس اإلدارة في توفیر معلومات ذات طا�ع عام وغیر سرّ�ة هدًرا لوقت  ،صرفال
وزارة الداخلیة، هیئة االشراف على االنتخا�ات، القضاء العدلي، القضاء  ل، المباشر، صاحب العالقة، موظفوالعد

 اإلداري...
 مراجعات بدون جدوى:  ثماني. و�ما أن الجهة الطاعنة تورد أكثر من ٩ 
 طلبت الجهة الطاعنة من وزارة الداخلیة الحصول على مستندات. ٩/٥/٢٠١٨بتار�خ  - 
الطاعنة بواسطة المباشر المساعد القضائي �تاً�ا الى وزارة الداخلیة هت الجهة وجّ  ١٠/٥/٢٠١٨بتار�خ  - 

 فض التبلیغ وتم "طرد المباشر ومواكبته خارج الوزارة ومنعه من ترك األوراق".ورُ 
بلغت الوزارة الكتاب وفیه تحر�ف تو  ١١/٥/٢٠١٨بتار�خ  تقدمت الجهة الطاعنة �طلب الى قاضي العجلة - 

 النتخاب:من قانون ا ١٠٤للمادة 
 

وقع علیها و�لصق فوًرا اإلعالن الذي یتضمن علن الرئیس على اثر فرز أوراق االقتراع الرسمیة النتیجة المؤقتة و�ُ . �ُ ١ :١٠٤المادة 
 .صورة طبق األصل عن هذا اإلعالن بناًء لطلبهم و�عطي �ًال من المرشحین أو مندو�یهمالنتیجة هذه على قلم االقتراع، 

 . یتضمن اإلعالن عدد األصوات التي نالتها �ل الئحة وعدد األصوات التفضیلیة التي نالها �ل مرشح.٢ 
 

 :١٨/٢٠١٧ونصت المادة األولى من القانون رقم  
 
 الوصول الى المعلومات والمستندات الموجودة لدى اإلدارة واالطالع علیها.... ي �حق لكل شخص طبیعي أو معنو  - ١المادة  
 
وزارة الداخلیة  –قراًرا �إبالغ الدولة اللبنانیة  تقدمت المستدعیة �طلب أمام رئیس مجلس شورى الدولة الذي اتخذ ٢٤/٥/٢٠١٨تار�خ ب - 
 الطلب والزامها �أن تقدم مالحظاتها في فترة أسبوع من تار�خ تبلغها الطلب. –
 .رت الوزارة رد الطلب�رّ  ٥/٦/٢٠١٨بتار�خ  - 
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(كتاب رقم  ٢٨/٥/٢٠١٨وأجابت الهیئة في  ٢٤/٥/٢٠١٨�طلب لدى هیئة االشراف على االنتخا�ات في الجهة الطاعنة تقدمت  - 
 ،فیه أن الهیئة لیس لدیها أي من المستندات المطلو�ة وأحالت الطلب الى وزارة الداخلیة �ونها هي صاحبة الصالحیة والتي حهـ) توض ٥٣٩

�تاب رئیس هیئة االشراف  یبّین) و�التالي ١٢"لم تر ضرورة لإلجا�ة علیه وال الى مراجعتنا بهذا الخصوص" (ص  ،حسبما ورد في مراجعة الطعن
 على أمر�ن أساسیین:على االنتخا�ات 

 من القانون. ٣٩من المادة  ٣رضه الفقرة لى �إبالغ نتائج االنتخا�ات �ما تفالعلیا في دائرة بیروت األو  دیعدم قیام لجنة الق - 
یس اعالن هیئة االشراف على االنتخا�ات ان وزارة الداخلیة هي الجهة المسؤولة عن تأمین هذه المستندات ولوال ذلك لما أحال رئ - 

 الهیئة الطلب مجدًدا على الوزارة.
 راجعت الجهة الطاعنة مجدًدا وزارة الداخلیة حول هذا الكتاب األخیر ولم تتلق جواً�ا. ١/٦/٢٠١٨في  -

 

لجأت وزارة الداخلیة الى  ،من قانون االنتخا�ات الصر�حة ١٠٤بدًال من تطبیق أحكام المادة  ،. و�ما أنه١٠ 
من نفس القانون لتتكلم عن مهام وز�ر الداخلیة �إبالغ النتائج النهائیة والرسمیة الى المجلس الدستوري  ١٠٧أحكام المادة 

قواعد التفسیر القانوني المتكامل بدًال من القراءة الحصر�ة والمجلس النیابي، األمر المغایر لطلب المستدعیة والمغایر ل
من قانون االنتخا�ات والمادة األولى وما  ١٠٤استناًدا الى المادة و واالستنسابیة للقانون في سبیل التبر�ر ولیس المعیار�ة 
 .٢٨/٢٠١٧یلیها من قانون الحق في الوصول الى المعلومات رقم 

وفي قانون الوصول الى المعلومات وتشر�عات أخرى  ،في مجمل قانون االنتخاب . و�ما أن موجب الشفافیة١١ 
) و" شرعة ٢٠٠٠-١٩٩٨أبرزها برامج "عالقة المواطن �اإلدارة" ( ،حدیثة لمكافحة الفساد هي ثمرة جهود عدیدة سا�قة

لدولة لشؤون التنمیة اإلدار�ة) (وزارة ا ١٥/١١/٢٠٠١المواطن في عالقته �اإلدارة العامة" التي أقرها مجلس الوزراء في 
 ة الواردة في مراجعة الطعن.�دار ممارسات االالوانشاء لجنة برلمانیة لمتا�عة تطبیق القوانین... تناقض تماًما 

 

 ثانًیا: القوائم االنتخابیة
و�ز�د عددها  ٣١/٣/٢٠١٨. و�ما ان ما تم اعتماده �قوائم انتخابیة لیوم االنتخاب مغایر للقوائم المجّمدة في ١٢ 

علًما أن ال إمكانیة لز�ادة أي  – حسبما ورد في الرد على الطعنصوًتا  ٢٩٩٧أو  –اسًما  ٣٣٧٨دة بـ عن القوائم المجمّ 
نة ومع اإلشارة ان العملیة االنتخابیة ممكنَ  ،من قانون االنتخاب ٣٥اسم على هذه القوائم طوال فترة سنة �ما تفرضه المادة 

حصر�ة واذا  حاالت ) ففي٣٧واذا جاز استثناء التصحیح (المادة  ،أي فرق وال تسمح �أن �كون هناك من فرق وال تقبل 
 كانت لوائح الشطب تحمل هذا الحجم الكبیر من النقص فهذا سبب �اٍف للتشكیك في صدقیتها.

ت وشرعیة مراقبة المجتمع . و�ما أنه �عد انشاء رقا�ة على دستور�ة االنتخا�ات وهیئة اشراف على االنتخا�ا١٣ 
جسیمة والظاهرة وتمتد مخالفات في مجاالت أخرى خفّیة �قتضي في الماضي اللالنتخا�ات تنتفي المخالفات المسماة 

�ل �صدقیة لوائح الشطب وضرورة ورود الئحة الشطب في هذه المخالفات یتعلق  ، وأبرزالتحقیق واالستقصاء �شأنها
 عملیة فرز وعدم اختفاء أي الئحة شطب من أي قلم أو ملف في عملیات الفرز. 

 رتبط �صحة القوائم االنتخابیة لكل دائرة.. و�ما ان سالمة العملیة االنتخابیة مُ ١٤ 
ناخًبا موزعین على الشكل  ١٣٤٣٥٥شیر برنامج الحاسوب الى: ا أنه في انتخا�ات بیروت األولى �. و�م١٥ 

 التالي:
 ١٣٠٩٦٤ناخبین محلیین:  
 ٣٣٩١وناخبین في الخارج:  
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ظهر ان عدد الناخبین المسجلین تبیروت األولى فدائرة أما القوائم االنتخابیة التي على أساسها جرت انتخا�ات  
في ناخًبا، مما �عني ان القوائم االنتخابیة المجّمدة  ٣٣٧٨ناخًبا أي �فارق  ١٣٧٧٣٣ضمن بیروت األولى هو: 

اسم ناخب جدید وهذه األسماء لم تخضع ال للتصحیح وال للتنقیح وال لالعالم المسبق،  ٣٣٧٨أدخل الیها:  ٣٠/٣/٢٠١٨
 ٣٠/٣/٢٠١٨أي اسم جدید على القوائم المجّمدة طوال فترة سنة تمتد ما بین  إلضافةنة علًما أن ال إمكانیة تقنیة مع المكنَ 

 �شأنها. الجديّ  التشكیكما لم �كن أحد قد أدخل هذه المعلومات الجدیدة أو أضافها لغا�ة �جوز  ٣٠/٩/٢٠١٩و 
 الموضوع. یؤ�د الشبهات حول  ٢٩٩٧یبلغ  مالحظة الواردة في رد المطعون �ه تورد فارًقا. و�ما أن ال١٦ 
شكل مخالفة إذ أن هناك إمكانیة لهذا العدد اسم جدید على القوائم االنتخابیة النهائیة �ُ  ٣٣٧٨. و�ما ان قید ١٧ 

مكن معرفة إذا لوا في النتائج، وال �ُ من األشخاص والذین لم �كن لدیهم الحق في ممارسة االقتراع لهذه االنتخا�ات أن �حوّ 
القوائم االنتخابیة في بیروت األولى خطأ �طال تحمل ورة قانونیة أو غیر قانونیة و�التالي كان هذا الناخب قد انتخب �ص

 من أصوات الناخبین والذین أضیفوا على الالئحة. %٢،٤٥نسبة 
. و�ما أنه یرد في مراجعة الطعن أنه "حین حاولت الجهة الطاعنة استخراج اللوائح من موقع وزارة الداخلیة ١٨ 

 صوًتا  ٤٧٨مع العلم أن الفرق الذي حّول الفوز الى المطعون بنیابته هو و ذه اللوائح من موقعها"، عاجلت وسحبت ه
"قد تكون هذه األصوات من هؤالء الناخبین غیر المسجلین أصوًال والذین انتخبوا �صورة غیر قانونیة و�شكل موجه و

 ومبرمج ومخطط له"، �ما ورد في مراجعة الطعن.
نة التي األمر لوحده �كفي ال�طال العملیة االنتخابیة �مجملها اذ ان القوائم االنتخابیة الممكنَ . و�ما ان هذا ١٩ 

 .٣٥جرى على أساسها االقتراع مخالفة ألحكام الفصل الرا�ع من قانون االنتخاب وتحدیًدا المادة 
�ر وانتحال الشخصیة في . و�ما ان لوائح الشطب هي القاعدة االسمیة التي على أساسها تتم مراقبة التزو ٢٠ 

 مكن القاء المسؤولیة على عاتق المرشحین ذوي اإلمكانیات المحدودة للقیام بهذه المهمة. االنتخا�ات وال �ُ 
من ال �حق لهم االنتخاب علًما أن  اقتراعدون تأمین الضوا�ط التي تحول  عدم ثبتو�ما ان هذه المخالفة تُ . ٢١ 

القوائم االنتخابیة في دائرة بیروت األولى تبّین ان عدد الناخبین في دائرة بیروت األولى وفق القوائم االنتخابیة المفترض 
فیما تظهر الوزارة وتبًعا  ،ناخًبا ١٣٤٣٣٥ووفق مستنداتها هو:  ٣٠/٣/٢٠١٨أن تكون قد جمدتها وزارة الداخلیة في 

ستنداتها أ�ًضا ان عدد الناخبین في دائرة بیروت األولى حسب القوائم االنتخابیة التي اعتمدتها أ�ام االنتخا�ات هو لم
 ناخًبا. ٣٣٧٨أي �فارق  ١٣٧٧٣٣

العائدة لدائرة  ٣١/٣/٢٠١٨ة المجّمدة في نكنَ عدد الناخبین وفق القوائم االنتخابیة النهائیة الممّ  . و�ما أن٢٢
 ناخًبا. ١٣٤٣٥٥والمدرجة على الموقع االلكتروني لوزارة الداخلیة والبلد�ات هو بیروت األولى 
نة والقوائم التي اعتمدت في االنتخا�ات دة والممكنَ . و�ما أن الفرق ما بین القوائم االنتخابیة النهائیة المجمّ ٢٣

 تي تّم اعتمادها في بیروت األولى غیر قانونیة.فتكون القوائم االنتخابیة ال اناخبً  ٣٣٧٨النیابیة في دائرة بیروت األولى هو 
 االقتراعناخب فیما أن قیدهم ال �سمح لهم من ممارسة  إسم ٣٣٧٨. و�ما ان القوائم االنتخابیة تتضمن قید ٢٤ 

 .من قانون االنتخاب ٣٥�ما تفرضه المادة  ٣١/٣/٢٠١٨إذ لم یتم إدخالهم قبل 
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 ثالًثا: مخالفات أو شكوك جدّ�ة عدیدة
 

من قانون االنتخاب على رئیس القلم وهیئة القلم تهدف الى  ١٠٥. �ما أن األصول التي فرضتها المادة ٢٥
ملف هي أساسیة وجوهر�ة �ل ها الى و�التالي فالمستندات الواجب ضمّ  ،تأمین سالمة االنتخا�ات وصحتها وصدقیتها

عدم نقل الملف ، اقفال الملف �عد ضم المستندات الیه، فرض الشمع األحمر �تدبیر حازم �فترض تطبیقها �حزم وأبرزها:
 ..مع المستندات إال بواسطة رئیس القلم ومساعده �مواكبة أمنیة.

تشو�ها شكوك جدّ�ة في ما  �مقعد األقلیات�خاصة في ما یتعلق  بیروت األولى . و�ما ان انتخا�ات دائرة٢٦
معّمقة من المجلس الدستوري: فرز األصوات، األوراق البیضاء، تحقیقات یتعلق �الشؤون الواردة في الطعن واستوجبت 

 األقالم...تساؤل حول مصیر أحد غیر مختومة �الشمع األحمر، نقل صنادیق، حذف صوت تفضیلي، مغلفات 
نتخاب بدون النظر الى عدد األصوات عدیدة وجدّ�ة �جوز اعالن �طالن ا. و�ما أنه عندما تكون الشكوك ٢٧

وصباح االثنین  ٦/٥/٢٠١٨دل ما بین لیل األحد التي �مكن أن �كون قد طالها تأثیر المخالفات، علًما �أن ما تبّ 
 لى القو�ة" ما سمح لها من اعالن فوز المطعون بنیابته.صوًتا لالئحة "بیروت األو  ٤٧٨هو احتساب  ٧/٥/٢٠١٨

واقعة ارسال نتائج األقالم الى وزارة الداخلیة في حین   LADE. و�ما أنه یرد في افادة أحد مراقبي جمعیة ٢٨
حول أي ظرف الى وزارة الداخلیة قبل االنتهاء من الفرز وأرفقت الجهة الطاعنة مستندات  �إرسالأن القانون ال �سمح 

 ذلك.
حول اخراج �عض مندو�ي الئحة "كلنا وطني" من داخل لجنة القید المشرفة  ة. و�ما أنه تحوم شكوك جد�ّ ٢٩

 على احتساب أصوات المقترعین في دائرة بیروت األولى ومن غرفة ادخال النتائج في لجنة القید العلیا.
 :Forum de Beyrouth ٥ین في الغرفة ب. و�ما أنه ورد في شهادة أحد المراق٣٠

 
"لوحظت فروقات بین عدد األصوات / األوراق وعدد الناخبین واتفق المندو�ون وأعضاء لجنة القید على إضافة أوراق بیضاء حتى 

 تتساوى األرقام. وفي حالة أخرى قاموا �شطب صوت تفضیلي من الئحة أخرى حتى تتساوى األرقام".
 

االلتزام �فترة الصمت االنتخابي في مجمل االنتخا�ات وفي دائرة بیروت األولى �خاصة في  لم یتم ه. و�ما أن٣١
مع العلم ان خرق الصمت  ،في حین التزمت الجهة الطاعنة �الصمت االنتخابي ٦/٥/٢٠١٨یوم االنتخاب �الذات في 

 ،١٧/٥/١٩٩٧تار�خ  ١٢لس الدستوري رقم و�خاصة قرار المج ،استناًدا الى اجتهادات دستور�ة مقارنة ومستقرة ،االنتخابي
 هو شرط �اٍف اللغاء االنتخاب.

 خطیرة وعدیدة وتجمع بین معاییر ثالثة: النوعیة والكمیة والنّیة.أو الشكوك . و�ما ان المخالفات ٣٢
أثرت دید حسابًیا لعدد األصوات التي ضرة ال �مكن للمجلس الدستوري التح. و�ما أنه في ظروف القضیة الحا٣٣

ا�طال  ررّ ، �قأو الشكوك الجدّ�ة المخالفات وحجمها وجسامتها علیها هذه الممارسات مما �جعله، �النظر الى نوعیة
 االنتخاب.

 ٢٠١٨. و�ما أنه، �اإلضافة الى األسباب العامة المذ�ورة سا�ًقا في سبعة بنود حول شرعیة مجمل انتخا�ات ٣٤
المرفقة �مراجعة الطعن، فان عدم شرعیة اقتراع غیر المقیمین یؤثر سلًبا على الجهة  ٣٢المستندات وعددها و�اإلضافة الى 

 الطاعنة:
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ن في لبنان والبالغ عددهم وفق القوائم االنتخابیة المعطاة من قبل وزارة عدد الناخبین اللبنانیین غیر المقیمی -
 .٣٣٩١: والداخلیة والمستوجب حسم عددهم نظًرا النتفاء األساس القانوني لها ه

والمستوجب حسمهم �ونهم سجلوا خالًفا ألحكام المادة  ٣١/٣/٢٠١٨عدد الناخبین اللبنانیین المسجلین �عد  -
 .٣٣٧٨تخاب هو: من قانون االن ٣٥

أي أن أثر المخالفتین ، ناخًبا ٦٧٦٩=  ٣٣٧٨+  ٣٣٩١فیكون مجموع ما ُ�فترض أن �حسم من أعداد الناخبین: 
هذه األرقام المستوجب  تؤديف ناخًبا من العملیة االنتخابیة. ٦٧٦٩األساسیتین من دون ذ�ر �قیة المخالفات ُیلزم �حسم 

شكلون ما یز�د عن خمسة �الما�ة �ُ  اناخبً  ٦٧٦٩حسمها الى تعدیل في نتائج دائرة بیروت األولى �مجملها وخاصة أن 
شكل "عدد حاصل �كامله" و�فوق عشرة أضعاف الفرق ما بین الئحة "كلنا وطني" والئحة ) من نسبة الناخبین وهو �ُ %٥(

صوًتا، األمر الذي یدعم الشكوك الجّد�ة والعدیدة  على نتائج دائرة بیروت  ٤٧٨لذي لم یتخطى او "بیروت األولى القو�ة" 
مقعد األقلیات والذي  – ضمن دائرة بیروت األولىاألولى والذي �قتضي معه إ�طال العملیة االنتخابیة �كاملها و�ال إ�طالها 

 أعلن فیه فوز السید أنطوان قسطنطین �انو.
واقًعا وموقًعا  ،في قضا�ا االنتخاب لكل مراجعة خصوصیتها وظروفها التي تختلف عن غیرها. و�ما أنه ٣٥

 حب �الضرورة بنتائجها على األخرى.مكن أن تنس�حیث ال �ُ  ،وتأثیًرا
ر برّ �ما ورد في الرد على الجهة الطاعنة، ال یُ  ،. و�ما أن التر�یز على "النتیجة"، والفارق في األصوات٣٦
 �ة حول القواعد العامة الناظمة لالنتخا�ات.جدّ عدیدة و خاب في حال حصول مخالفات جوهر�ة أو شكوك شرعیة االنت

. و�ما ان االلتباس شدید بین ما اذا �انت �عض البیانات المشكوك فیها صحیحة في منبعها واعدادها ٣٧
أخطاء  تصحیحفهل ما �سمى هو اتها. إلخفاء مخالف فتعل و�فعل تدخل مشبوهصّححة الحًقا �شكل مُ ومراقبتها او هي مُ 

 ام مفتعل؟  ماد�ة
. و�ما ان ما یرد في دائرة بیروت األولى من عبارات: "غیاب محضر، ادخال خطأ، محضر بدیل، اتالف ٣٨

ال یتّصف �الوضوح والتقید اساًسا �األصول  االنتخابي ن ان المسار، محضر جدید، حصل التصحیح..." ُیبیمحضر
 شكوً�ا عدیدة وجّد�ة ومشروعة.  �التالي االنتخابیة وُ�برر

 
 را�ًعا: البرنامج االلكتروني

على برنامج الحاسوب الحد األقالم في دائرة بیروت األولى،  البیاناتادخال  توقیت. و�ما ان التدقیق في ٣٩
 منظومةكما ورد للمجلس الدستوري من الشر�ة المولجة �البرنامج، ال یتّصف �صدقیة مطلقة اال في حال التحقق من توفر 

 للبرمجة االلكترونیة �ما تتوفر أصول مراقبة في �ل قلم.  auditمراقبة 
الشكوك في حساب األصوات واشكالیة  ،في عدة مراجعات طعون  ،جعتها وتصحیحهااألخطاء التي تم مرا ُتبرر

مكن التحكم من المصدر في �ُ  ، اذتوفر مراقبة اساًسا في مشروع البرمجة االلكترونیةمسألة تنظیم البرمجة االلكترونیة و 
 ،ال ترد في التقر�رو ي البرنامج. من قبل مسؤولین مباشر�ن او من قبل �عض العاملین ف �التوقیتفي ما یتعلق  البرمجة

 ،٢٠١٨إشارة حول توفر منظومة مراقبة، ما �عني ان مجمل انتخا�ات  ،الذي تقدمت �ه الشر�ة الى المجلس الدستوري 
 افتقرت الى مراقبة شفافة وفاعلة وموثوقة.  ،وفي دائرة بیروت األولى

 التساؤالت التالیة:  البرمجة الالكترونیة تالًیا تطرح 
 حتملة؟ التي امتحنت البرنامج وأكدت صحته و�دون أخطاء مُ  الجهة الرقابیة. من هي ١ 
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 قبل المباشرة �االنتخا�ات؟  لم یتم تعدیله. هل الجهة الرقابیة تأكدت ان البرنامج ٢ 
و مادً�ا، یوم االنتخاب؟ . من هم األشخاص الذین لهم الحق في الشر�ة في الدخول الى البرنامج، عن �عد ا٣ 

�یف �انت آلیة االنتقاء؟ ما هي األصول التي تحول دون التالعب �النتائج:  والحیاد؟ األخالقیة المهنیةق من من تحقّ 
افراد، مراقبین حیادیین دخول مراقبة االنسجام بینها، األصول التي تحول دون  ،�عدة نسخ ُمدخلةدخول محصور، معلومات 

auditeurs ة الرقا�ة...، أجهز 
، ما �عني انه یتوجب للدخول paliers de sécuritéب المنظومة االلكترونیة مستو�ات عدة من األمان . تتطلّ ٤ 

من عدة اشخاص و�شكل ال �ستطیع أي  codesقاعدة المعلومات والى الرا�ط استعمال عدة مفاتیح  والى الى البرنامج
 . فهل هذا هو الواقع؟یادیینبین حبدون علم آخر�ن ومن بینهم مراق شخص ان یتدخل

: من الذي دخل الى الرا�ط Log history سجل میكانیكًیا هذا النمط من المنظومة �ل االدخاالت. �جب ان �ُ ٥ 
 ؟موثوقة ها�حد ذات وهل �مكن الیقین ان تار�خیة الدخولما هي التعدیالت الحاصلة؟  ،في أي وقت ،وقاعدة المعلومات

ف مؤشر �أن البرنامج ال یتّص  �الخالصة مجرد حصول خالف بین الحساب الیدوي والحساب الالكتروني هو. ٦ 
بیان �مكن جرد هل �ان البرنامج االلكتروني عنصر دقة وتدقیق ام مُ  .التغذ�ةفي ما یتعلق �البرمجة وفي  ُمطلقةقیة �صد

 یره یدوً�ا؟یتعدیله أو تغ
*** 

  .مقعد األقلیات -بیروت األولى بخالفة للقرار المتعلق أسجل مُ  األسبابلكل هذه 
_________________________ 

 
 

 العضو المخالف /أنطوان مسرة
 

 



 مخالفة

 كثریة لألسباب التالیة:ألأني اخالف القرار في ما ذھبت الیھ ا 

تبین لدى االطالع على محاضر لجان القید االبتدائیة في بیروت األولى، وعددھا عشر لجان، ان محضر : أوال
القید العلیا، األساسیة لجنة القید االبتدائیة الثانیة ال یحمل تواقیع ھیئة اللجنة، بل ھو موقع من ھیئتي لجنة 

 واالضافیة.

نتیجة خطأ مادي مفاده ان نظام الحاسوب لم یتقبل ادخال  ھوقد الحق بھذا المحضر آخر بخط الید ان 
عن  ٤غرفة رقم  ۱۲في مدرسة زھرة االحسان، اذ أدخلت نتائج القلم رقم  ۱۲غرفة رقم  ۲۰نتائج القلم رقم 

 .٤ورقم الغرفة رقم  ۱۲رقم القلم ھو في حین ان  ۱۲طریق ادخال رقم الغرفة 

وانھ بعد اجراء التصحیح تمت إعادة طبع المحضر الخاص باللجنة ویلي ذلك تواقیع أعضاء الھیئتین  
ثة أشخاص لم ترد أسماؤھم في عداد في لجنة القید العلیا، أي األساسیة واالضافیة، باإلضافة الى تواقیع ثال

 اللجنتین.

استماع رئیسة لجنة القید االبتدائیة الثانیة أفادت بأنھا بعد أن أدخلت جمیع النتائج في الحاسوب لدى ثانیاً: 
تھ الى لجنة القید العلیا، وانھا عند الساعة السابعة صباحاً عندما عأصدرت محضراً رسمیاً بالنتیجة النھائیة ورف

 سلمت لجنة القید العلیا الجدول العام بالنتیجة انصرفت.

أفادت انھا لیست  ما عرض علیھا المحضر العائد الى لجنتھا، أي الموقع من لجنة القید العلیا،وعند 
صورة المحضر الذي نظمتھ ھي وأعضاء اللجنة التابعة وانھا سلمت المحضر الذي أعدتھ على نسختین مع 

 كل المستندات الى رئیس لجنة القید العلیا شخصیاً.

طأ الحاصل في أحد األقالم والمنظم بھ محضر صار اطالعھا علیھ، أكثر من ذلك لدى سؤالھا عن الخ 
أدلت انھ لم یحصل في األقالم التي تولت احصاءھا، وان القلم المحكي عنھ ال یعود الى لجنتھا، أي اللجنة 

 الثانیة.

ً استدركت رئیسة لجنة القید الثانیة وقالت ان رئیس لجنة القید العلیا طلب الیھا  ال عدم اقف الحقا
الحاسوب التابع لغرفتھا وان تبقیھ مفتوحا لسبب ال تعلمھ، وقد حصل ھذا في حوالي الساعة الرابعة صباحاً. 

 كما دخل الحقاً الموظف عماد فرشوخ ووجھ الیھا الطلب عینھ.

 یتبین من القرار موضوع ھذه المخالفة ان حاسوب اللجنة الثانیة ابقي مفتوحا بناء لطلب رئیس لجنة ثالثاً:
 القید العلیا من أجل تصحیح خطأ مادي.

ھذا في حین ان رئیس لجنة القید العلیا لدیھ في حوزتھ كلمة مرور تتیح لھ الدخول الى الحاسوب  
 الجراء أي تصحیح مادي.

من القرار)، قد  ۱۳وبالفعل، فان لجنة القید العلیا (كما ورد في القرار موضوع ھذه المخالفة صفحة  
وأجرت التصحیح، وبالتالي كان بإمكانھا ان تفعل  ۱۲فل مدرسة زھرة االحسان غرفة رقم قامت بإلغاء الق

األمر عینھ بالنسبة الى لجنة القید الثانیة، اال انھا أبقتھ مفتوحا دون ان تعلم رئیسة لجنة القید المعنیة بسبب 
 طلبھا والغایة منھ.



د الثانیة بالصورة النھائیة وسلمتھ الى رئیس لجنة القید ان المحضر الرسمي الذي أعدتھ رئیسة لجنة القیرابعاً: 
 العلیا یفید انھ كان قد تم تصحیح الخطأ المدعى بھ، واال لما كان الحاسوب أعطى نتیجة نھائیة.

ورد فیھ انھ ال یمكن اعالن نتیجة أعمال أي لجنة من لجان  اذ وھذا ما یقولھ القرار موضوع المخالفة، 
 القید االبتدائیة اال بعد ادخال نتائج جمیع األقالم.

وھذا یفید انھ عند قیام رئیسة لجنة القید االبتدائیة الثانیة بتسلیم المحضر الى رئیس لجنة القید العلیا،  
 بقاء حاسوب ھذه اللجنة مفتوحا,فان الخطأ یكون قد تم إصالحھ، وبالتالي ال مبرر ال

 خطاء المادیة.ان صالحیة لجنة القید العلیا محصورة بتصحیح األ خامساً:

 ھذا في حین یتبین: 

 ، فُقد لسبب غیر معروف أو مبرر.مستندا رسمیا ھو محضر لجنة القید االبتدائیة الثانیة ان-۱ 

الموقع من رئیسة وھیئة لجنة القید الثانیة،  كان على لجنة القید العلیا ان تبقي المحضر األساسي وقد 
 وان تدون في محضر ملحق التصحیح الذي أجرتھ وبیان سببھ، اال انھا لم تفعل.

انھا طلبت الى رئیسة لجنة القید االبتدائیة الثانیة إبقاء الحاسوب مفتوحا بعد مغادرة رئیسة اللجنة، -۲ 
ً من  توجیھ مثل ھذا  الناحیة القانونیة، ویخرج عن اختصاص لجنة القید العلیااألمر الذي ال یجوز اطالقا

 الطلب.

ان بقاء الحاسوب مفتوحا منذ السابعة صباحاً وحتى بعید العاشرة، دون رقابة، وبتصرف مدخل -۳ 
 المعلومات وحده، على ما حصل، ھو أمر مخالف للقانون.

بسالمة عملیة الفرز وإدخال النتائج في الحاسوب فاني وبما ان األمور المذكورة أعاله ال توفر قناعة  
 أخالف األكثریة في ما ذھبت الیھ. 

 

 العضو المخالف                                                                          

 ةزغلول عطی                                                                           

  



1 
 

M211/18c-2 
۱۹/۲/۲۰۱۹  

 

 مخالفة
  ١٧/٢٠١٨المراجعة 

 -دائرة بیروت األولىفي و  ٢٠١٨أ�ار  ٦شرعیة مجمل انتخا�ات 
 مقعد األقلیات

 

مقعد األقلیات حیث ترد  -دائرة بیروت األولى وفي ٢٠١٨أ�ار  ٦مخالفة حول مجمل انتخا�ات  أسجل 
 مقعد األقلیات. -�التفصیل شؤون عامة متعلقة �مجمل االنتخا�ات وحول دائرة بیروت األولى

 رةوالمكرّ  ١٤/٧/١٩٩٣تار�خ  ٢٥٠من قانون المجلس الدستوري رقم  ١٢المادة  إطارتندرج المخالفة في  
: "�سجل العضو او األعضاء المخالفون مخالفتهم في ذیل القرار ٢٤٣ون رقم قانمن النظام الداخلي في  ٣٦في المادة 

 بلغ معه".و�وقعون علیها وتعتبر المخالفة جزًءا ال یتجزأ منه وتنشر وتُ 
*** 

مشكوك �صحتها، اال في �عض النتائج التي تحتاج الى  ٢٠١٨أ�ار  ٦في  نتخا�ات النیابیة �كاملهاال ان ا
 حول مدى تعبیرها عن إرادة شعبیة.تحقق 

ین وغیر متوفر�ن لصحة مالزمعلى األقل الى سببین جوهر�ن  ٢٠١٨�عود التشكیك �صحة مجمل انتخا�ات  
(كانون الثاني  ٢٠١٨ا�ات انتخ–تقر�ر هیئة االشراف على االنتخا�ات واردین بوضوح ودقة وتفصیل في:  االنتخا�ات

 ): ١٨/١/٢٠١٩، ٣، ملحق العدد والجر�دة الرسمیةص،  ٣٦٠، ٢٠١٩
ان تشكیل هیئة  .ولیس عملًیا، أي بدون توفیر اإلمكانات المالیة واإلدار�ة واللوجستیة ،: انشاء الهیئة قانوًنااوالً  

، بدون توفیر اإلمكانات المالیة واإلدار�ة واللوجستیة لعملها ١٤/٩/٢٠١٧تار�خ  ١٣٨٥االشراف على االنتخا�ات �المرسوم 
 اصداراحد أعضائها، هو مجرد  واستقالةمن قبل سلطة صالحیتها تنفیذ�ة، �ما هو ثابت في التقر�ر الختامي للهیئة 

، وهو �التالي تحایل على مفهوم القانون الهادف في جوهره الى التنظیم واالنتظام هیئة ناظمةرسوم ولیس إنشاء م
 والفعالیة. 

 للمساواة وتكافئ الفرص بین المرشحین.  ضماًنا االنتخابي : انتفاء مراقبة االنفاقثانًیا 
ة الواردة في تقر�ر هیئة االشراف على االنتخا�ات غالبیة الوقائع حول فقدان المعاییر في شؤون انتخابیة جوهر� 

ص)  ١٧٤، ٢٠١٨بیروت، ( LADEالجمعیة اللبنانیة من اجل د�مقراطیة االنتخا�ات  تقر�ر :واردة ا�ًضا فيهي 
 قدمة الى المجلس الدستوري.، و�ذلك في عدة طعون مُ ٢٧/١١/٢٠١٨ومؤتمرها الصحفي في 

حیث ترد د األقلیات عقم دائرة بیروت األولىعلى  ،في بند ثامن ،مع التر�یز سبعة أسباب،نورد في ما یلي  
 اكثر المخالفات.
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١ 
 شرعیة اقتراع اللبنانیین غیر المقیمین

 

 اوًال: وضوح األسباب الموجبة

تلغي �ل التباس او  ٦/٧/٢٠١٧تار�خ  ٤٤األسباب الموجبة الواردة بوضوح في قانون االنتخاب رقم ان  �ما. ١ 
 ٢٠١٨االنتخا�ات الالحقة لدورة اقتراع غیر المقیمین المفترض ان �حصل في شرعیة تأو�ل حول تفسیر القانون �شأن 

 في األسباب الموجبة بوضوح:  یرد ، اذولیس في هذه الدورة

حدد �التساوي بین المسیحیین والمسلمین تتم اضافتها الى عدد تُ  خّصصة لغیر المقیمینمُ في مجلس النواب  ستة مقاعدعتماد "كما تم ا  
، التي ستجري �عد إقرار االنتخابیة األولى التي سوف تلي الدورةعضًوا وذلك في الدورة االنتخابیة  ١٣٤مقاعد أعضاء مجلس النواب لیصبح 

من نفس المذاهب التي  ١٢٨ن عدد أعضاء المجلس الى مشروع القانون المعجل على ان �خفض في الدورة االنتخابیة الالحقة ستة مقاعد م
 ، وقد وضعت آلیة مفصلة لالقتراع في الخارج".خصصت لغیر المقیمین

 
 على أسس أخرى. و  ٢٠١٨حول انتخاب غیر المقیمین في دورة  ،وحتى موجزة ،إشارةا�ة . و�ما انه ال ترد ٢ 

 

: في مضمون القانون وتطبیقه في ما یتعلق �اقتراع غیر المقیمینثانًیا  
 

لدى المجلس الدستوري،  الطعون �عض في  عتراضات� حصل من التباس وتناقض واشكاالت و  و�ما ان ما. ٣ 
األهمیة المعیار�ة لما ورد ثبت، لبنانًیا وعلى المستوى العالمي والمقارن، یُ  ،واً�ا �انت جّد�ة تنظیم االقتراع لغیر المقیمین

) ولیس ١٢٢" (المادة المقاعد الستة لغیر المقیمینفي قانون االنتخاب في لبنان على أساس اقتراع غیر المقیمین في "
 توز�عهم مناطقًیا على مختلف الدوائر االنتخابیة في لبنان.

"القتراع اللبنانیین غیر  في مستهل الفصل الحادي عشر من القانون المخصص ،١١١. و�ما ان المادة ٤ 
بدون ذ�ر ال تار�خیة المباشرة �ممارسة هذا الحق وال تفاصیل  ،تنص على "حق غیر المقیم �االقتراع" �شكل عام ،المقیمین"

 الدوائر االنتخابیة وهذا ما یرد في المواد التالیة في هذا الفصل.
، لیس حًقا مواطنًیا جوهرً�ا ٣. و�ما ان حق االقتراع لغیر المقیمین، �ما هو وارد �شكل عام في المادة ٥ 

 بل حق مرتبط بتنظیم لممارسته:  droit fondamentalومطلًقا 
 

 في حق االقتراع -٣المادة 
على األراضي اللبنانیة، ومتمتًعا �حقوقه المدنیة  غیر مقیمسواء أكان مقیًما ام لكل لبناني او لبنانیة اكمل السن المحددة في الدستور  

 والسیاسیة وغیر موجود في احدى حاالت عدم االهلیة المنصوص علیها في هذا القانون، ان �مارس حقه في االقتراع.

 
الشغور "". وورد حول الواحدة �النسبة لغیر المقیمین الدائرة: "١٢١ورد صراحة في عنوان المادة  . و�ما انه٦ 

دائرة اللبنانیین المقیمین في ر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب في غش إذااالحتمالیة التالیة: " في دائرة اللبنانیین المقیمین في الخارج"
 ..."الخارج

�ل فال �جوز توز�ع المقاعد على  ٢٠١٨قتراع غیر المقیمین جائز في دورة اان  افتراضعلى و�ما انه . ٧ 
 .١٢٢، و١٢١، ١١٨، ١١٢" تكراًرا في المواد ستة مقاعد" "ودائرة انتخابیة واحدةعبارة " تالدوائر حیث ورد
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 : ٢٠١٨اقتراع غیر المقیمین في الدورة االنتخابیة لسنة تستثني  ١٢٢المادة . و�ما ان ٨ 
 

الدورة االنتخابیة التي عضًوا في  ١٣٤"�ضاف ستة مقاعد لغیر المقیمین الى عدد أعضاء مجلس النواب لیصبح  - ١٢٢المادة  
 ،ولى التي ستجري وفق هذا القانون سوف تلي الدورة االنتخابیة األ 

 

 .الدورة االنتخابیة األولى في اقتراع غیر المقیمین استثناءما �عني 
قیمین ومن حول دعوة الهیئات االنتخابیة النیابیة من مُ  ٢٢/١/٢٠١٨تار�خ  ٢٢١٩ان المرسوم رقم و�ما . ٩ 

�ستند في  ١٧/٦/٢٠١٧تار�خ  ٤٤القانون رقم  دة �موجبفي جمیع الدوائر االنتخابیة المحدّ  ومن غیر مقیمینموظفین 
جدوى فال  ما یتعلق �اقتراع غیر المقیمین، في inopéranteمواد غیر نافذة تناوله اقتراع اللبنانیین غیر المقیمین الى 

 تأكیدوال جدوى من  ،عتبار المرسوم من االعمال التمهید�ة وغیر المنفصلة عن العملیة االنتخابیةإ على هذا األساس من 
اإلدار�ة  �األعمالمرجع الصالح للبت سیاق �صفته قاضي االنتخاب وصفته الهذا الصالحیة المجلس الدستوري في 

 التمهید�ة طالما ان المرسوم، في ما یتعلق �اقتراع غیر المقیمین، �ستند الى مواد قانونیة غیر نافذة.
 ١١١مادة ( ١٣ و�تضمنخصص القتراع غیر المقیمین الحادي عشر في القانون مُ  الفصل�امل  . و�ما ان١٠ 

 : سوف تلي الدورة االنتخابیة األولىترا�طة وغیر قابلة للتنفیذ اال في الدورة االنتخابیة التي ) وهي مواد مُ ١٢٣الى 
 

سوف تلي عضًوا في الدورة االنتخابیة التي  ١٣٤: �ضاف ستة مقاعد لغیر المقیمین الى عدد مجلس النواب لیصبح ١٢٢المادة  
 ،ولى التي ستجري وفق هذا القانون الدورة االنتخابیة األ 

 

 : ١١٢وتأكیًدا على ذلك نعود الى المادة  ٢٠١٨و�التالي فان احكام هذا النص غیر نافذة لدورة 
 
حدد �التساوي ما بین المسیحیین والمسلمین موزعین صة في مجلس النواب لغیر المقیمین هي ستة، تُ : ان المقاعد المخّص ١١٢المادة  

 وي بین القارات الست. اسو�الت -درزي  –شیعي  –سني  –�اثولیكي  –اورثوذ�سي  -ماروني كاالتي:
 

 : ١١٨من المادة  ١تنص الفقرة اذ  ٢٠١٨ان احكام الفصل الحادي عشر غیر نافذة لدورة  . و�ما١١ 
 

یوًما على األكثر من الموعد  ١٥ودائرة انتخابیة واحدة قبل : �جري االقتراع في الخارج على أساس النظام النسبي ١فقرة  ١١٨المادة  
 (...)،ن لالنتخا�ات في لبنان المعی

 

 شكل الدائرة ولیس عبر الدوائر الخمسة عشر المقررة للمقیمین. لما �عني تحدیًدا 
 

من قانون االنتخاب:  ١٢٣العنوان التالي للمادة  یرد ترا�طة اذتناسقة ومُ مُ  ١٢٣الى  ١١١المواد  . و�ما ان١٢ 
�كامل مواده وال �مكن للسلطة التنفیذ�ة االستناد  ومترا�طقائم بذاته  ا الفصلذ، ما �عني ان هتطبیق احكام هذا الفصل" في"

 . ٢٠١٨لي دورة تالى أي من هذه المواد قبل ان تصبح نافذة �كلیتها في الدورة االنتخابیة التي 
 شرعیة السلطة.لمخالفة جسیمة شكل تُ الى االقتراع دعوة اللبنانیین غیر المقیمین  . و�ما ان١٣ 
في دائرة اقتراع اللبنانیین غیر المقیمین  یوجب ،المرسوم غیر القانوني، في ما لو �ان صحیًحاو�ما ان . ١٤ 

، من قانون االنتخاب ١١٨ده المرسوم المستند الى المادة تختلف عن الدوائر الخمسة عشر وفق ما حدّ انتخابیة واحدة 
�طالن العملیة  إلعالندائرة انتخابیة �كفي �حد ذاته لغیر المقیمین على أساس خمسة عشر  اجراء االنتخا�ات و�التالي فان
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ضمن  ٢/٤/٢٠١٨واألحد  ٢٧/٤/٢٠١٨لبنانیین غیر المقیمین جرت الجمعة الاالنتخابیة برمتها حیث ان عملیة اقتراع 
 عشر دائرة انتخابیة. خمسة 

ل شكّ تُ دائرة انتخابیة  ١٥وعلى أساس  ٢٠١٨دعوة اللبنانیین غیر المقیمین لالنتخاب في دورة و�ما ان . ١٥ 
تعّرض العملیة االنتخابیة �مجملها الى اال�طال �ون السلطة التنفیذ�ة لم تحترم ال القانون وال المرسوم  جوهر�ةخالفة مُ 

 المخالف للقانون.
 رت علیها هذه الممارسات. ثحسابًیا لعدد األصوات التي االتحدید �ستحیل و�ما انه . ١٦ 
اجماًعا ذات صفة شرعیة �مكن القبول �ه الن الشرعیة االم  شكلال �ُ  عن هذه المخالفة. و�ما ان التغاضي ١٧ 

 ممارسات وسجاالت ومصالح. �ستند الىالمجلس النیابي والقانون الذي �صدره المجلس ولیس أي واقع  هي
 مشو�ة �الشكوك في شرعیتها وصحتها وصدقیتها.  ٢٠١٨انتخا�ات  تجعلالمخالفة ن و�ما ا. ١٨ 

 

 ثالًثا: في مخالفات اجرائیة
 

لیرة �قرار خالًفا  �ألفرسم جواز السفر في الخارج  تحدیدأخرى:  مخالفة. و�ما ان المخالفة ترافقت مع ١٩ 
 ل.ل. ٦٠,٠٠٠ده بـ قانون الموازنة الذي حدّ  ألحكام

 لجان القید االبتدائیةعن وز�ر الداخلیة حول فرز أصوات المغتر�ین في  ٦٦٨رقم في ما یتعلق �القرار اما  
 من قانون االنتخا�ات النیابیة: ١٢٠المادة  ألحكامخالًفا 

 

رسل المغلفات المذ�ورة مع �اقي االنتخا�ات النیابیة في لبنان، تُ  إلجراءد : (...) في نها�ة عملیة االقتراع یوم االحد المحدّ ١٢٠المادة  
لفرزها من قبلها وتوثیق نتائجها، وتراعي في هذه العملیة القواعد المنصوص علیها في هذا  لجنة القید العلیا في بیروتالمستندات االنتخابیة الى 

 القانون �خصوص سالمة النقل ومراقبة الفرز.
 

زارة الداخلیة انه تم اعتماد الفرز من قبل لجان و مع المسؤولین في  ٩/٨/٢٠١٨لمجلس الدستوري في فتبین من تحقیق ا
نظًرا لحجمه في مدة زمنیة معقولة واتخذ القرار استناًدا الى تدائیة �سبب استحالة إتمام الفرز، مادً�ا وزمنًیا، القید االب

 استشارة هیئة التشر�ع واالستشارات في وزارة العدل.
اجراء االنتخا�ات في الخارج �النسبة لغیر المقیمین على أساس تقسیمات الدوائر المعتمدة في لبنان  و�ما ان. ٢٠ 

سلًبا  ذلك �جعل الحملة االنتخابیة في �ل انحاء العالم مستحیلة، مادً�ا ومالًیا واعالمًیا، �النسبة ألي مرشح في لبنان و�ؤثر
وفي حال  .او �قدرات مالیة ضخمة ذ �فید غالًبا من یتمتع �موقع نفوذ في بنیة السلطةعلى مبدأ المساواة بین المرشحین ا

�عقل تجنید �ل سفارات لبنان في �ل القارات للمشار�ة في االقتراع الذي یتوجب اساًسا ال نیابي في دائرة  مقعدشغور 
 تحدیده اجرائًیا لغیر المقیمین في دائرة خاصة.

و�ما ان االدعاء بتوفر تفاصیل القوائم االنتخابیة للناخبین غیر المقیمین على موقع وزارتي الداخلیة  .٢١ 
مكن للجمیع االطالع علیها ال یدحض بذاته الشكوك حول توفر المعلومات المتعلقة �الناخبین وانه �والخارجیة االلكترونیة 

وزارة الخارجیة، �خاصة اذا �ان الوز�ر و�عض المرشحین المنتمین الى المغتر�ین وهواتفهم او عبر عناو�نهم االلكترونیة ب
 هم مرشحین في االنتخا�ات. فر�قه

. و�ما انه تتوفر بّینات حول حصر�ة توفر معلومات شخصیة عن غیر المقیمین تم االتصال بهم بواسطة ٢٢ 
 البر�د االلكتروني من قبل فر�ق من المرشحین دون غیرهم.
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 : في وضوح تار�خیة اقتراع غیر المقیمین را�ًعا
  ١٦/٦/٢٠١٨في مناقشة المجلس النیابي في 

 

في و�ما انه وردت في مداخالت للنواب في محاضر المجلس النیابي خالل مناقشة مشروع القانون . ٢٣ 
 في نص القانون:  تحدیًدا ص) مقار�ة للقانون على أساس تمثیل االغتراب �الصیغة الواردة ١٢٤( ١٦/٦/٢٠١٧

 

نواب على المقاعد الحالیة  ٦. ومن ثم إضافة ١٢٨العدد  أصل: خامًسا: نحن مع تمثیل االغتراب �ستة نواب من وان فارسمر 
 ).٤٦، ص المحاضر(
منح المغتر�ین الحق في انتخاب عدد من النواب في الدورة المقبلة وما یلیها �جب ان نالحظ انه في  ١١٢: في المادة أنطوان زهرا 

 ).٥٠، ص المحاضر( ٢٠٢٢اعطیناهم إ�اه للدورة المقبلة في العام ، بینما �نا في هذه الدورة ١٢٨اخذنا منهم حقهم �االقتراع للـ الخارج. 
 

حول اقتراع غیر المقیمین، اقتصرت  احمد فتفتحرفًیا من قبل النائب  ١٢٢و�ما انه لدى قراءة المادة . ٢٤ 
ولیس على انتخاب  تخذ في مجلس الوزراءیُ  تخصیص المقاعد في الدورة الالحقة �مرسوم شرعیةالمناقشة على مدى 

 ).٦١، ص المحاضر( ٢٠١٨غیر المقیمین في الدورة الالحقة لدورة 
 ،عددهم ،تمثیل غیر المقیمین األمور التالیة:من هذه المحاضر توقف �عض النواب على یتبّین و�ما انه . ٢٥ 

وائل أبو ( ٢٠١٨في الدورة الالحقة لدورة تار�خیة اقتراعهم مشار�تهم في الحیاة السیاسیة...، ولیس على  ،طوائفهم
، ص واغوب �قرادونیان، ٦٧، ص وسامي الجمیل، ٦٣ص  و�طرس حرب،، وجبران �اسیل، ٦٢ص  المحاضر، فاعور

 ).٧١-٧٠، ص وأنور الخلیل، ٧٠، ص والوز�ر معین المرعبي، ٦٩
و�ما انه �عد هذه المناقشات یرد في محاضر مجلس النواب إقرار واضح �حق غیر المقیمین في االقتراع . ٢٦ 

 : ٢٠١٨في الدورة التالیة لدورة 

 دولة الرئیس، حق المغتر�ین من االنتخاب للمجلس �له سقط.أنطوان زهرا:  
 غسان مخیبر: النص ما زال وارًدا، ینتخبون في الدورة المقبلة. 
 ).٧٤، ص أنطوان زهرا: في الدورة المقبلة ینتخبون نوابهم في الخارج (المحاضر 
 

 : مخالفة قواعد الصیاغة التشر�عیةخامًسا

. و�ما أنه �مجرد طرح الموضوع والتداول والنقاش والخالف حول التفسیر وتخصیص وقت لذلك خارج ٢٧ 
على  و�وجب الحث للخلل في الصیاغة التشر�عیةالمجلس الدستوري وفي المجلس الدستوري هو بذاته الدلیل القاطع 

 الزامیة الوضوح والمفهومیة والبلوغیة في الصیاغة التشر�عیة.
فان القانون واسبا�ه الموجبة  ٢٠١٨على افتراض شرعیة اقتراع غیر المقیمین في دورة  ،استطراًدا ،ا انه. و�م٢٨ 

في الصیاغة التشر�عیة في مسألة  clarté, intelligibilité et accessibilitéمخالفة لقواعد الوضوح والمفهومیة والبلوغیة 
أساسیة وتأسیسیة للشرعیة الدستور�ة وهي قواعد �قتضي التقید بها دستورً�ا حرًصا على حسن تطبیق القانون وتجنب تعدد 

الن الدستور هو الذي �ضفي على القانون شرعیته، و�خاصة ان المجلس النیابي في لبنان نّظم  ،تأو�الته وعدم انحرافه
مجلس  ،(الجمهور�ة اللبنانیة حول الموضوع ٢٠١٨واصدر دلیًال سنة  légistique التشر�عیةحول الصیاغة برنامًجا 
 .)ص ١٠٢، ٢٠١٧، تقد�م ا. نبیه بري، �التعاون مع االتحاد األورو�ي، دلیل مبادئ الصیاغة القانونیةالنواب، 
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 رئیس المجلس النیابي الى: ا، دعو ١٥/٤/٢٠١٨. و�ما ان �عض النواب، �خاصة في ٢٩ 

ؤ�د حق المغتر�ین �االنتخاب تفادً�ا للطعن (...) وهذا القانون تُ  إضافة مادة"عقد جلسة طارئة للبت في موضوع اقتراع المغتر�ین عبر  
على المرشح التواصل مع  ما �ستوجبمرشح من خالل عملیة اقتراع المغتر�ین،  أليحّول العالم �له �قاراته الخمس الى دائرة انتخابیة واحدة 

قاعدة انتخابیة د�مقراطیة، ال بل  ألي، مما �شكل مخالفة ببرنامجه االنتخابي والتصو�ت له إلقناعهمجمیع اللبنانیین المنتشر�ن في العالم اجمع 
ئیس ان هذا االمر غیر موجود في أي دولة في العالم، اال في ما یتعلق �االنتخا�ات الرئاسیة حیث �شارك المنتشرون من دولة معنیة �انتخاب ر 

هؤالء ممثلین النواب تتم من خالل انتخاب بالدهم. اال ان انتخا�ات المواطنین المنتشر�ن حول العالم في الدول التي تمنح المنتشر�ن حق انتخاب 
في المجلس النیابي �اسمهم. �یف لي �مرشح (...) ان اطال ناخبین في استرالیا وفنزو�ال واألرجنتین و�ندا وأورو�ا  شار�ون �ُ عنهم في االغتراب 

ین هم في السلطة (...) فرصة استعمال األموال ان اقتراع المغتر�ین على هذا الشكل قد منح المرشحین الذوالعالم العر�ي؟ هذا امر مستحیل. 
بب (...) وقد یتسّ  جوالت االنتخابیة تحت شعار مؤتمرات الطاقة االغترابیة، وهو ما �ضرب مبدأ التنافس والمساواة بین المرشحین إلجراءالعامة 

الن ال مادة في القانون الحالي تتحدث عن اقتراع المغتر�ین في الدورة الحالیة  إمكانیة الطعن بها،اقتراع المغتر�ین في تطییر االنتخا�ات نتیجة 
ب المغتر�ین أي الدورة المقبلة و�تحدث عن انتخا ٢٠٢٢القانون الحالي یتطرق الى آلیة انتخاب المغتر�ین في العام  .(...)ووفق آلیة محددة 

 ن عنهم من الخارج ولیس من لبنان" (النائب �طرس حرب).ممثلی

نون السابق الغى �ل احكام القا ٤٤/٢٠١٧رقم  ذاته القانون ثبت ضرورة التوضیح هو ان و�ما ان ما یُ . ٣٠ 
حق االشتراك في انتخاب أعضاء  غیر المقیمین والتي �انت تنص على منح اللبنانیین ١٢٥لالنتخا�ات النیابیة في مادته 

وفق النظام االنتخابي المعتمد في  في لبناندة وضمن الدوائر االنتخابیة المحدّ في لبنان مجلس النواب من المرشحین 
) وعلى "ان �جري ١١٢لمسلمین (المادة حدد �التساوي بین المسیحیین واتُ  انتخاب ستة نوابلبنان، واستبدله �منحهم حق 

) ولیس على أساس خمسة عشر دائرة وفي ١١٨االقتراع في الخارج على أساس النسبي ودائرة انتخابیة واحدة..." (المادة 
 ،٢٠١٨ة االنتخابیة التي تلي دورة الدور 

�عّبر عن إرادة واضحة من المشّرع في العدول عن هذا السیاق في انتخاب غیر المقیمین في �ل الدوائر االنتخابیة  ما
 ،في لبنان

انتخاب اللبنانیین غیر المقیمین في  ١٢٥الوارد في المادة  االستثناءما �عني الضرورة في الصیاغة التشر�عیة ان �شمل و 
 ذلك:المشّرع  توخىفي حال  ٢٠١٨دورة 

تار�خ  ٢٥تلغى جمیع النصوص المخالفة ألحكام هذا القانون، ال سیما القانون رقم  :في الغاء النصوص المخالفة -١٢٥المادة  
طبق فیها نظام االنتخاب االكثري احكام المواد المتعلقة �االنتخا�ات النیابیة الفرعیة في ما �خص الحاالت التي �ُ  �استثناء، ٨/١٠/٢٠٠٨

 واالنتخا�ات البلد�ة واالختیار�ة.
 

٢ 
 طعن �هقانون االنتخابي الذي لم �ُ الدستور�ة 

 

توري خرًقا طعن �ه امام المجلس الدسوالذي لم �ُ  ٦/٧/٢٠١٧تار�خ  ٤٤یتضمن القانون االنتخابي رقم . ٣١
و�ین  امام المجلس الدستوري أي قانون لم یتم الطعن �ه  نفاذلمبادئ دستور�ة عدیدة، مع االعتبار انه یتوجب التمییز بین 

في حال تقد�م الطعن  مراقبة دستور�ة القوانینصالحیة المجلس الدستوري وموقعه على المستوى الوطني والقضائي في 
 خاذ أي قرار مرتبط �قوانین نافذة. فال �قرر المجلس وقف العمل بهذه القوانین النافذةتإفي هذه القوانین او في معرض 

loi écran ُوجه و�ستشرف ضرورات انسجام المنظومة التشر�عیة مع المبادئ الدستور�ة.رشد و�ُ نّبه و�ُ ، بل ی 
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الذي هو من  collège électoral uniqueشكل خرًقا لمبدأ الهیئة االنتخابیة الموحدة . �ما ان القانون �ُ ٣٢ 
یرد �استمرار في �ل التشر�عات  ١٩٢٠الثوابت اللبنانیة تطبیًقا "لمیثاق العیش المشترك" في مقدمة الدستور اللبناني، اذ منذ 

 ب من القانون الجدید: ٢االنتخابیة وفي المادة 
 

 �قترع جمیع الناخبین في الدائرة االنتخابیة على اختالف طوائفهم للمرشحین عن تلك الدائرة. ب: -٢المادة  
 

ن من طوائف مرشحی . �ما انه �موجب مبدأ الهیئة االنتخابیة الموحدة ینتخب اللبنانیون من مختلف الطوائف٣٣ 
 رز طائفي لبیروت.متعددة، خالًفا لما حصل على سبیل المثال في تقسیم بیروت االنتخابي مع ف

ثیر تقسیم القانون للدوائر مشكلتین رئیسیتین: �و  في تقسیم الدوائر االنتخابیة معاییر موحدةعتمد . و�ما انه لم ت٣٤ 
) عدم المساواة في عدد المقاعد و�التالي في قوة الصوت ٢تقسیم الدوائر و في معاییرالوحدة القانون الى  فقدان) ١

في �عض الحاالت تم تقسیم الدوائر االنتخابیة الى دوائر صغرى وفي �عض الحاالت لم یتم هذا  .مواطناالنتخابي لكل 
�عبدا اذ تشكل الوحدة التي فیها "القضاء" فإنه لیس مفهوًما في  -زحله-مفهوًما في دوائر �أقضیة المتن األمرفإذا �ان 

ائین او في دائرة راشیا والبقاع الغر�ي او دائرة حاصبیا ونة من قضالهرمل المكّ  –حاالت أخرى �ما في دائرة �علبك 
مما یدل على  ،الثانیة و�یروتومرجعیون. وهناك المحافظة التي قسمت الى دائرتین انتخابیین �ما في بیروت األولى 

  غیاب المعاییر في تقسیم الدوائر.
عد في �ل دائرة لیس متساوً�ا او حتى عدد المقا :ت �ل مواطن �النسبة لعدد المقاعدفي قیمة صو  معضلةهناك  

من أصوات المقترعین لتفوز �معقد، فیما على  %٧، ٩٦عالیه ان تحصل على  -�كفي الالئحة في الشوف .متقارً�ا
 من أصوات المقترعین.  %٢٠جز�ن الحصول على  -ي صیداالالئحة المرشحة ف

�شوب القانون عدد من البنود تساهم في ترسیخ النظام االكثري عوًضا عن النسبي إضافة الى حصر المنافسة و  
. تتحّول �التالي تحالفات انتخابیة واقتراعیة ظرفیة ولیس تحالفات سیاسیةاالنتخابیة بین األحزاب السیاسیة األقوى وانشاء 

عن معر�ة على البرنامج االنتخابي للوائح المتنافسة وتعطي األولو�ة  االنتخا�ات الى معارك فرد�ة بین المرشحین عوًضا
 للمرشح على حساب الئحته.

 ،التحدید والسقف و�سيء �التالي الى مبدأ المساواة بین المواطنین ي�علو على مفهوم سقف االنفاق. و�ما ان ٣٥ 
�شمل سقًفا ثابًتا لكل مرشح و االنتخابي قد �صل الى مالیین الدوالرات في �عض األحیان  مرتفع لالنفاق تحدید سقفف
لالئحة  اثابتً  ال.ل. عن �ل ناخب ضمن الدائرة الكبرى) وسقفً  ٥,٠٠٠لكل مرشح ( امتحر�ً  املیون ل.ل) وسقفً  ١٥٠(
ؤثر على تكافئ �ونه مرتفع جًدا و ملیون ل.ل) عن �ل مرشح ضمن الالئحة. لیس هذا السقف �الواقع سقًفا لك ١٥٠(

 الفرص بین المرشحین. 
الذي یؤثر في عدد و  لحظر اقتراع العسكر�ینیتوجب اجراء مناقشات حول شرعیة التبر�رات المعطاة و�ما . ٣٦ 

 ال �ستهان �ه من األشخاص.
الطوائف ونسبیة على أساس حجم : نسبیة على أساس نسبیتاننسبًیا هو واقًعا  الُمسمى. و�ما ان القانون ٣٧ 

األصوات ما ینتج عنه خمس إشكالیات حسابیة ومبدئیة: اعتماد صوت تفضیلي، خرق لمفهوم الالئحة االنتخابیة وتضامنها، 
ر�ة واقلیة في المجلس النیابي، نشوء تحالفات اقتراعیة ظرفیة ولیس تحالفات تتمتع �التضامن واالستمرار�ة تمهیًدا لتشكیل أكث

لیس  analphabétisme électoralتعمیم أمّیة انتخابیة  ،ضمن الالئحة االنتخابیة الواحدة یة مصغّرةعال حرب أهلفتا
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الخبرة �النسبة الى االقتراع الذي یبدو سهًال ألي ناخب، بل �سبب صعو�ة حساب النتائج من قبل الناخب وحصر 
 . gerrymanderingونتائجها �اختصاصیین في العملیة االنتخابیة واستباقهم تحالفاتها 

 

٣ 
 فاعلة اشراف هیئة انتخا�ات بدون 

 واالعالن ومراقبة االنفاق واالعالم
 

�عنوان: "في االشراف  ٢٣الى  ٩خّصص فصالً ثالًثا وفي المواد  ٦/٧/٢٠١٧تار�خ  ٤٤�ما ان القانون رقم . ٣٨ 
ومع التشدید �النسبة لعضو�ة  ،لصحة االنتخا�ات ومراقبتها condition substantielleعلى االنتخا�ات" �شرط أساسي 

لدعا�ة المرتبطة بها، المادة او  وتمو�لها(�ما فیه ادارتها  �االنتخا�ات" "الخبرة الواسعة في اختصاصات مرتبطة بالهیئة 
 ي).– ١٠ط) "وذوي الخبرة في االنتخا�ات" (المادة -١٠

وحّدد مهلة إلنشاء الهیئة قبل  ،)٣-١٠القانون أي فراغ (المادة  ى. و�ما انه اثباًتا للدور األساسي للهیئة تفاد٣٩ 
 ،)١١ولحظ "استمرار�ة الهیئة القائمة �متا�عة مهامها لحین تعیین هیئة جدیدة" (المادة  ،)١١اجراء االنتخا�ات (المادة 

 : ١٢و�تفادى القانون "الشغور" في المادة 
 

حصول الشغور و�بلغ رئیس الهیئة االمر خالل  علن الهیئة: في حال شغور مر�ز أحد األعضاء ألي سبب، تُ في الشغور -١٢المادة  
 واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعیین البدیل.ألخذ العلم  الوز�رأسبوع الى 

عین العضو البدیل خالل مدة أقصاها خمسة عشر یوًما من تار�خ اخذ العلم، �الطر�قة ذاتها التي جرى فیها تعیین العضو األصیل �ُ  
 والیته.وللمدة المتبقیة من 

 

�ما ان وجود هیئة اشراف على االنتخا�ات، لیس قانوًنا، بل ا�ًضا عملًیا، ومراقبة االنفاق االنتخابي هما و . ٤٠ 
تكافئ الفرص والمساواة بین المرشحین وشرطان �افیان، في حال لشرطان اساسیان لصحة االنتخا�ات ونزاهتها وضمان 

 ملغاة. ٢٠١٨عدم توفرهما، العتبار مجمل انتخا�ات 
انتخا�ات  �كونا متوفر�ن في ان هذین الشرطین الجوهر�ین لم .ودقة في التفاصیل ،یرد بوضوح هو�ما ان. ٤١ 

لرسمیة، ملحق والجر�دة ا ،ص ٣٦٠( ٢٠١٨انتخا�ات –تقر�ر هیئة االشراف على االنتخا�ات اذ ُ�ستخلص من  ،٢٠١٨
ولم تنشأ  ،الن وجودها شرط جوهري لصحة االنتخا�ات قانوًناأنشأت ان الهیئة ) ص ٣٤٢، ١٨/١/٢٠١٩، ٣العدد 
 مع توفیر الشروط اإلدار�ة والمالیة لفعالیتها �ما یرد في مقدمة رئیسها ند�م عبدالملك:  عملًیا

 

 (المقدمة): "...نسیق مع وز�ر الداخلیة والبلد�ات"واجهت الهیئة عراقیل مالیة و�دار�ة و�شر�ة ولوجستیة وصعو�ة في الت 
"انشغلت الهیئة لفترة طو�لة �أعمال لوجستیة والى استنفاد طاقاتها �سبب عدم توفر الجهاز اإلداري والفني المؤهل للقیام �مثل هذه 

 ).١٨االعمال" (ص 
 )٢٥"ان الهیئة لیست مستقلة �المفهوم المالي وحتى اإلداري..." (ص 

ج اإلدارة الذین تنقصهم الخبرة والمعرفة والمراس في العمل اإلداري والمكتبي اضطرت الهیئة الى "االستعانة �أشخاص من خار "
 " المطلو�ین (...)

 )٢٧"رأت الهیئة نفسها محرجة تجاه مطالبهم المستمرة بدفع المستحقات لهم مع تهدید �عضهم بترك العمل" (ص 
والمالي في الدولة ولكن �عد مرور سبعة اشهر �التمام على "انتهت مرحلة من اكثر المراحل تعقیًدا وغرا�ة في مسار العمل اإلداري 

 ).٣١تعیین الهیئة" (ص 
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"استحالة القیام �مهمتها  في �تاب استقالتها: ٢٠/٤/٢٠١٨في  ، عضو الهیئة،عرضت السیدة سیلفانا لقیس. ٤٢

عجز الهیئة عن أداء مهامها دته یوم تعیینها و�ي ال تكون شاهد زور على ألتأمین حر�ة ونزاهة وشفافیة االنتخا�ات وفق ما �قتضیه القسم الذي 
(...)  لهیئة من القیام �مهامهاالمالیة والبشر�ة الضرورة ومماطلة الجهات الرسمیة في هذا الشأن لعدم تمكین اعدم توفیر الموارد وذلك �سبب 
راد منه اإل�حاء ان األمور منتظمة وان السلطات العامة وضعت اطاًرا ضامًنا لعدالة االنتخا�ات ونزاهتها" یُ  جزًءا من د�كور ن ان تكو  وانها لم ترَض 

 )٤٠-٣٩(ص 
 

یرد في  استمرار�تها.) �ان سبًبا في ٤٠جراء االنتخا�ات في موعدها..." (ص إلكن "حرص الهیئة على . ٤٣
 التقر�ر:

 
في الدولة وان الخلل �كمن في طبیعة التعاطي  جزًء من المشكلة التي تعترض جمیع مؤسسات الرقا�ة وأعم"(انه) �صورة اشمل 

 )٤١مع هذه المؤسسات ومنها هیئة االشراف على االنتخا�ات" (ص 
 

) "وفقدان ٧٧الهیئة "اإلعالنات االنتخابیة المستترة" (ص اما في شأن االعالم واالعالن في االنتخا�ات تورد . ٤٤
من نسبة التغطیة التلفز�ونیة"  %٦٣) وان "ار�ع عشر الئحة حازت مجتمعة نحو ٨٣التوازن في الظهور اإلعالمي" (ص 

 یرد في التقر�ر: .)٨٩(ص 
 

لتلفز�ونیة واالذاعیة. وال �مكن استغراب ذلك مع "طغت األحزاب والتیارات السیاسیة المعروفة �حصولها على مجمل ساعات التغطیة ا
وفي المجلس النیابي. �ما �شار الى ان غالبیة وسائل االعالم المرئي والمسموع یتبع الى هذه األحزاب  الحالیةفي الحكومة تواجد هذه األحزاب 

 )٩٩" (ص والتیارات �الملكیة واإلدارة او یدور في فلكها السیاسي
 

 :)١٣٧مخالفة ارتكبتها وسائل االعالم (ص  ٩٠٠الهیئة ورصدت . ٤٥
 

  �مجموعة المخالفات... ٥/٥/٢٠١٨ي "افتتحت غالبیة وسائل االعالم المرئیة والمسموعة فترة الصمت صبیحة یوم السبت ف
تشیر النتائج  .لفة (...)مخا ١٣١مع فترة الصمت  المتزامن ٥/٥/٢٠١٨). و�لغ مجموع المخالفات المرصودة بدًءا من منتصف یوم ١٦٦(ص 

 .)١٦٨" (ص الصمت وموجباتها ار�ة في االنتخا�ات احكام فترةعدم احترام وسائل االعالم المشلى المستعرضة بوضوح ا
  .)١٧٥" (ص تصرفت وسائل االعالم ا�ان فترة الصمت في غالبیتها و�أنها مازالت في خضم الحملة االنتخابیة" (...) 

ما هو عائد ) "وتشعب حسا�ات االنفاق والتمو�ل بین ١٨٥تورد الهیئة العجز في مراقبة االنفاق �خاصة من خالل المصارف (ص 
 وما �ان متوفًرا للهیئة السا�قة من تسهیالت و�مكانات �شر�ة وفنیة فاقت �كثیر ما توفر منها للهیئة الحالیة..." للمرشح وللحزب والالئحة 

 .)١٨٧(ص 
 

الهیئة مع الرأي العام في سبیل  لم تتواصل�الرغم من �ل هذه العوائق والجهود في أوضاع شبه مستحیلة، . ٤٦
اعتمدت الهیئة عدم مخاطبة الرأي العام اللبناني التوعیة والحث على الممارسة المواطنیة الواعیة والتعبیر عن معاناتها. 

إضافة الى اشتباكها مع  ،المشاكل المالیة واإلدار�ة التي عانت منها علم عن اإلجراءات التي قامت بها وتكتمت حیالولم تُ 
وزارة الداخلیة والبلد�ات سواء عبر تأخیر المیزانیة وعبر عدم تسهیل فرز موظفین عامین للعمل لمصلحة الهیئة �حسب 

التثقیف االنتخابي حیث  اأبرزهالقانون، او عبر االنقضاض على �عض المهام التي منحها القانون للهیئة ومن  هیتیحما 
 عمدت وزارة الداخلیة الى الحصول على التمو�ل للقیام �حملة إعالمیة تثقیفیة �ان �جب ان تو�ل الى الهیئة.
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 ١٧٤، ٢٠١٨(بیروت،  LADE تقر�ر الجمعیة اللبنانیة من اجل د�مقراطیة االنتخا�اتو�ما انه یرد في . ٤٧
 ن المعاییر في شؤون انتخابیة جوهر�ة.فقدا ٢٧/١١/٢٠١٨ص) ومؤتمرها الصحفي في 

) لتحدید وضبط ومراقبة االنفاق االنتخابي في حین ٦٧الى  ٥٦صص الفصل الخامس (المواد �ما انه خُ و . ٤٨ 
لصحة  substantielles�لها شروط أساسیة  وهين من مجمل العملیة االنتخابیة غیاب التحدید والضبط والمراقبة یتبیّ 

مراقبة االنفاق تتعلق ض أي انتخاب، استناًدا الى اجتهادات دستور�ة مقارنة ومستقرة، الى اال�طال الن االنتخا�ات وتعرّ 
 �مبدأ المساواة بین المرشحین. 

ت في الباب السادس �عنوان: "في االعالم واالعالن االنتخابیین" مواد عدیدة لمراقبة وضبط �ما انه خصّص و . ٤٩ 
 احترام فترة الصمت االنتخابي.�خاصة  )٨٣الى  ٦٨االعالم واالعالن االنتخابیین (المواد 

ولم یتم  بین التغطیة اإلعالمیة المجانیة للمرشحین و�ین الدعا�ة االنتخابیة مّیز قانون االنتخاب. و�ما ان ٥٠ 
 التغطیة والدعا�ة االنتخابیة.التقید �التمییز بین 

لداخلیة والبلد�ات وضعت یدها على حملة التثقیف االنتخابي للمواطنین ولم تقم بهذه الحملة . و�ما ان وزارة ا٥١
�شكل واسع مما جعل المواطنین والمواطنات رهینة الماكینات االنتخابیة التي أصبحت العنصر األول للمعلومات �النسبة 

 للناخبین والناخبات.
انتخا�ات جدید یتضمن العدید من التغیرات برز غیاب لحملة تثقیف انتخابي . و�ما انه مع اصدار قانون ٥٢ 

 واسعة تقوم بها المؤسسات العامة ور�ما عن قصد لترك المواطنین والمواطنات رهینة الماكینات االنتخابیة.
الى  ٢٠١٨. و�ما انه من نتائج النقص في التثقیف االنتخابي وصول عدد األوراق الملغاة في انتخا�ات ٥٣ 

ورقة بیضاء (تقر�ر الجمعیة  ١٢,٥٩٢و ٢٠٠٩ورقة الغیت العام  ١١،٣٩٠ورقة بیضاء مقابل  ١٥٠٢٩و ٣٨،٩٠٩
 ٢٠١٨). ان نسبة األوراق الملغاة مقارنة �عدد المقترعین في انتخا�ات ٨د�مقراطیة االنتخا�ات، ص  أصلاللبنانیة من 

تفعة اذ توازي قیمتها اكثر من مقعدین نیابیین. انها تضيء من األصوات الغیت وهي نسبة مر  %٢ان ما �قارب  تظهر
الى أهمیة التثقیف االنتخابي والدور الذي لم یتم اداءه والذي أدى الى هدر عدد �بیر من األصوات والى وضع عدد �بیر 

 ).٨-٧، ص LADEمن المواطنین والمواطنات تحت رحمة الماكینات االنتخابیة (تقر�ر 
   

٤ 
 الحكومة المشرفة على االنتخا�ات

 

حاالت عدم االشتراك في االقتراع وحاالت عدم  ،٨و ٦في المادتین  ،�ما انه یرد في القانون �التفصیلو . ٥٤ 
دة حرًصا، �ما یرد في تعلیل سائد، على عدم استغالل الوظیفة العامة االهلیة للترشح واشتراط االستقالة قبل مدة محدّ 

وز�ًرا مرشًحا �من فیهم وز�ر الداخلیة،  ١٦وعلى حیاد�ة السلطة، في حین تضم الحكومة التي أشرفت على االنتخا�ات 
نین الذین یتمتعون �خبرة الترشح لفئات واسعة من المواط منواقصاء  النص التشر�عي الواحد�ما ُ�شكل في آن تناقًضا في 

 في إدارة الشأن العام.
قد ینسحب على موظفین ألنه  اوالً �ه:  ُ�عتد. و�ما ان اعالن الوزراء المرشحین عن حیادهم في االنتخا�ات ال ٥٥ 

 ألنه من واجب الحكم الرشید تجنب وثانًیاسبقة �عدم حیادهم، آخر�ن ورؤساء بلد�ات تم اقصاؤهم على أساس فرضیة مُ 
 الشرعیة.ما یثیر الثقة لدى المواطنین التي هي أساس  �ل واعتماد الشكوكما یثیر  لك
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بین حملتهم االنتخابیة ودورهم �وزراء و�ین موارد وصفحات الوزارة والحملة  خلطوا �عض الوزراء . و�ما ان٥٦ 
لفین �إدارة الشأن �وزراء مكّ  لم تكن ممارسة الوزراء توحي �أنهم �فصلون بین مهامهم وصالحیاتهم ومواردهمو  االنتخابیة.

هامهم الوزار�ة ودورهم في إدارة م ر�ط �عض الوزراءو  ن و�ین �ونهم مرشحین لالنتخا�ات.العام لصالح �ل المواطنی
ز �عض الوزراء على وسائل التواصل بین تسو�قه ولم �میّ  .االنتخا�ات وتصو�ر هذا الدور �الناجح و�ین حملتهم االنتخابیة

 . مع تصو�ر إنجازات االنتخا�ات و�أنها إنجازات شخصیة لنفسه �مرشح و�ین دوره �وز�ر یدیر االنتخا�ات
 .سؤول في الحكم نفسه فوق المحاسبةفساد ان �ضع أي مقمة ال. و�ما ان ٥٧ 
 

٥ 
 معزل غیر عازل تماًما

 

للدورات االنتخابیة السا�قة، هو في شكله خالًفا و  ،مد الضامن المادي لسر�ة االقتراع�ما ان المعزل المعتو . ٥٨ 
 ،�سبب ضخامة ورقة االقتراع وحر�ة الید الى اعلى او أسفل في تسجیل الصوت التفضیلي ،غیر عازل تماًما اذ یترك مجاالً 

 في استكشاف اقتراع �عض الناخبین.
الفقرة األولى (اقتراع  ٩٦الفقرة الرا�عة (سر�ة االقتراع) والمادة  ٩٥خرق واسع للمادة . و�ما انه تم حصول ٥٩ 

لعدد �بیر من الناخبین الى خلف ناطق اللبنانیة مرافقة مندو�ي اللوائح جل في �ل المسُ  اذ ذوي االحتیاجات الخاصة)
 ، ماالعازل �حجة االمیة واالعاقة من دون التحقق من الحاجة الى المرافقة ومن دون تسجیل هذه الواقعة في المحاضر

 �مثل خرًقا �سر�ة االقتراع وضغًطا على الناخبین داخل األقالم وخلف العازل.
 

٦ 
 �المرشح المنافس او �الالئحة حصًرا الطعن

 

من قانون المجلس  ٣٢�ما ان صالحیة المجلس الدستوري تشمل "صحة االنتخا�ات النیابیة" (المادة و . ٦٠ 
اكثرً�ا ام نسبًیا، اذ ورد في القانون رقم  ،�معزل عن طبیعة أي قانون انتخابي ،)١٤/٧/١٩٩٣تار�خ  ٥٠الدستوري رقم 

 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري):  ٤٥لمادة افي  ٢٤٣
 

 ، والبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها. صحة االنتخا�ات النیابیة: یتولى المجلس الدستوري الفصل في ٤٥المادة  

 تحصر الطعن �المرشح المنافس الخاسر:  ٣٦. و�ما ان المادة ٦١ 

 : �قدم الطعن في صحة نیا�ة نائب منتخب من أي مرشح منافس خاسر في دائرته االنتخابیة (...)٤٦المادة  

ومع  ،المعتمد سا�ًقا األكثري  بي عن القانون االنتخابالنس اإلقرار �اختالف قانون االنتخاب مع ،. و�ما انه٦٢ 
فان حصر الطعن �المرشح المنافس، ولیس �الالئحة،  ،اإلقرار �شمولیة صالحیة المجلس الدستوري حول صحة االنتخاب

مبدأ الهیئة �المتكررة منه في �ل القوانین االنتخابیة والمتعلقة  ٢�عود الى أبرز ر�ائز النظام االنتخابي اللبناني والمادة 
المبدأ حیث من ف .ي "المشروع االورثوذ�سي"مّ نقیًضا القتراح ما سُ أي  collège électoral uniqueاالنتخابیة الموحدة 

، حرًصا على "میثاق العیش المشترك" في مقدمة الدستور ائف ینتخبون مرشحین من عدة طوائفناخبون من عدة طو 
ولیس بین  intraconfessionnel داخل الطوائفهو التنافس االنتخابي  و�التالي الطوائف،اللبناني وعلى التعاون بین 
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قاعدة  إطارمرشح الماروني ال ینافسه مرشح سني بل مرشح ماروني آخر في فال interconfessionnelالطوائف 
 التخصیص او التمییز اإل�جابي. 

فأن تحو�ل المنافسة  ،المرشح المنافس والالئحة�مع اإلقرار في القانون النسبي �شمولیة الطعن  ،. و�ما انه٦٣ 
ُ�شكل انحراًفا عن روحیة النظام االنتخابي اللبناني ومبادئه التأسیسیة  interconfessionnelleالى منافسة بین الطوائف 

  في الدستور اللبناني. الواردوخرًقا لهدف "تخطي الطائفیة" 
. و�ما انه استناًدا الى مبدأ الهیئة االنتخابیة الموحدة قد یناقض الصوت التفضیلي الوحید هذا مبدأ في حمله ٦٤ 

 الناخب على التصو�ت التفضیلي لمن هو حصًرا من طائفته ما یتنافى مع هدف تجاوز الطائفیة في الدستور اللبناني.
  

٧ 
 لنفسيالضغط ا

تبعیة منظمة لصالح مرشحین یتمتعون بنفوذ سیاسي  انتجت التقد�مات المبررة في قانون االنتخاب . و�ما ان٦٥ 
 جامعیةو مدرسیة ستتبعة في معیشتها الیومیة من خالل أقساط ناخبین الى �تل اقتراعیة مُ  منومالي فیتحول المواطنون 

 ودفع فحوصات طبیة متنوعة، ومساعدة نواد ر�اضیة ووعود بتأمین وظائف.
النا�ع من  والضغط النفسي(قوة، ترهیب، منع، اكراه...)  الضغط الماديو�ما انه یتوجب التمییز بین . ٦٦ 

اساًسا مصادر عدیدة أبرزها استتباع من خالل سیاسات توظیف فئو�ة، واستیالء على خدمات عامة �جب ان توفرها 
 اإلدارات العامة لصالح المواطنین �افة.

 من قانون االنتخاب: ٢فقرة  ٦٢و�ما ان المادة . ٦٧ 
 

�انت ُمقدمة من مرشحین او مؤسسات �ملكها مرشحون  ال تعتبر محظورة التقد�مات والمساعدات المذ�ورة أعاله اذا :٢فقرة  ٦٢المادة  
 یة.او أحزاب درجوا على تقد�مها بذات الحجم والكمیة �صورة اعتیاد�ة وُمنظمة منذ ما ال �قل عن ثالث سنوات قبل بدء فترة الحملة االنتخاب

 

ات العامة، وخالًفا للسلوك المواطني شكل هذه المادة، خالًفا للمبادئ الدستور�ة ولدور اإلدارات العامة في تأمین الخدمتُ 
الحر، تنظیًما لسیاسات االستتباع والز�ائنیة على حساب عصرنة اإلدارة اللبنانیة العامة في لبنان وخدماتها و�التالي مصدًرا 

 للضغط النفسي على �تل اقتراعیة ولیس انتخابیة.
تمرار�تها وانتظامها طیلة ثالث سنوات هو و�ما ان اشتراط قانون االنتخاب حول د�مومة "الخدمات" واس. ٦٨ 

 تنظیم ُممنهج للتبعیة على حساب حر�ة الناخبین �فضل عصرنة اإلدارة وخدماتها �افة.
التي تستهدف تنمیة التراث  mécenatو�ما انه یتوجب التمییز في أي قانون انتخابي بین اعمال الرعا�ة . ٦٩ 

شترك و�ین "التقد�مات والمساعدات" التي تستهدف افراد وجماعات وهي اساًسا واالداب والفنون والشأن العام الجامع والم
 من صالحیة اإلدارات العامة والسیاسات العامة التر�و�ة واالجتماعیة واالقتصاد�ة.

 

 لكل هذه األسباب:  
، واستطراًدا وفي مطلق اإلرادة الشعبیة�سيء اال�طال الشامل الى النواب المنتخبین �فضل اإلرادة الشعبیة: . ١ 

 مراجعة حسا�ات األصوات في �ل الدوائر االنتخابیة. وزمنًیا �ستحیل على المجلس الدستوري اجرائًیا األحوال
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ضطراب شامل في �ل النتائج إحداث إ، استقرار المؤسساتال �جوز، حرًصا على  :استقرار المؤسسات .٢ 
 الرسمیة والدوائر �افة حتى تلك التي لم یتقدم �شأنها أي طعن.

 sécuritéوالذي �ستند الى الثقة المشروعة  األمان التشر�عيان مبدأ : والثقة المشروعة األمان التشر�عي. ٣ 
juridique et confiance légitime  ینطبق �الكامل على الحالة الراهنة لجهة المواطنین المقترعین وغیر المقترعین

وهو �علو على القانونیة الوضعیة. لكنه �قتضي ان ینبع، لجهة الحكام، من تطبیقهم للقانون المصدر األساسي للثقة 
یك ذو تأثیر سلبي على صدقیة ، هو مصدر تشك٢٠١٨�الحكام والمؤسسات والدولة. وعدم التقید �القانون في انتخا�ات 

 االنتخا�ات.
ان العودة الى انتظام دور�ة االنتخا�ات، �عد تأخیر في إقرار قانون انتخابي جدید، و�عد : دور�ة االنتخا�ات. ٤ 

 ثالث مرات، ُتشكل هذه العودة أولو�ة دستور�ة تحول:  ٢٠٠٩التمدید غیر الشرعي للمجلس النیابي المنتخب سنة 
 ، جوهر�ةبرمتها �سبب مخالفات  ٢٠١٨الغاء انتخا�ات دون  :اوالً 

القرار سا�قة  ، ولكن شرط عدم إعتبارالحقحرًصا على استمرار�ة المؤسسات وعلى الدولة في دولة  :وثانًیا
 ُ�عتد بها في أي مخالفة او مخالفات انتخابیة في المستقبل وعلى العكس اعتباره حًثا على تجنب المخالفة.

في �عض  االنتخابال �حول هذا القرار حول المخالفات العامة دون ا�طال اال�طال في �عض الدوائر: . ٥
 .٨لفتنا في البند �ما هو وارد في مخا الدوائر ألسباب خاصة بتلك الدوائر

 

8 
 مقعد األقلیات  -دائرة بیروت األولى

 

 مقعد األقلیات. –في انتخا�ات بیروت األولى التالیة األر�عة أسجل مخالفة على القرار لألسباب  
 

 أوًال: موجب الشفافیة 
للقانون، في حین ان قانون  مجتزأة  بتفسیرات راجعة الطعن غیاب الشفافیة تحجًجا. �ما أنه �ظهر من م١ 

الواردة في  العدیدة الممارساتقیًفا، و ومالًیا واعالمًیا وتث ف، في �ل بنوده، �إرادة تحقیق الشفافیة، مراقبةاالنتخا�ات یتّص 
 .ً�ا من موجبات القانون تجزئة التفسیر تهر بف مراجعة الطعن تتّص 

حول "ابالغ وز�ر الداخلیة والبلد�ات النتائج النهائیة الرسمیة  ١٠٧. و�ما ان موجب الفقرة األخیرة من المادة ٢ 
�سعون الى المجلس الدستوري والى رئیس المجلس النیابي" ال �عني حظًرا على االستجا�ة لطلبات محّقة من قبل مرشحین 

 لتأكد من معلومات غیر موثوقة. ل
حول و التحقیق حول نتائج فرز �عض األقالم في دائرة بیروت األولى  قة تفاصیلبدمع االقرار  . و�ما أنه،٣ 
رد في یة ما فان هذه الحاالت �الذات تبّین صحّ  في االدخال دخال نتائج �عض األقالم على الحاسوب والتوقیت التفصیليا

تحتاج في دائرة بیروت األولى و  – اوثابتً  امتعّمدً  اتزو�رً  �الضرورة وال نقول –مراجعة الطعن من شكوك حول وقائع أخرى 
 ن شبه مستحیلة �سبب �ثافتها.ولكالى تحقیقات تفصیلیة 

بین المواطنین  استعالئیة. و�ما ان مراجعة الطعن حول انتخا�ات دائرة بیروت األولى تبّین عالقة سلطو�ة ٤ 
رة للجهة الطاعنة لدى وزارة الداخلیة للحصول على معلومات موثوقة حول واإلدارة العامة من خالل المراجعات المتكرّ 
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برر تشكیًكا جدً�ا في صحة لدى المواطنین و�ُ  الثقة وضعف مشروعیة المؤسسات مجرى االنتخا�ات، مما یبّین منبع انعدام
 مقعد األقلیات. –في دائرة بیروت األولى واالنتخاب  ٢٠١٨ نتخا�اتمجمل ا

ل الوصول الى المعلومات؟ ولماذا طرح التساؤالت التالیة: لماذا اصدار قانون حو جب المعلومات �ح. و�ما ان ٥ 
هیئة اشراف على االنتخا�ات؟ ومراقبة االعالم االنتخابي؟ والتثقیف االنتخابي؟ وحق المراقبة من قبل هیئات المجتمع...؟، 

 واالستخفاف العوائق�ه عملًیا تواجَ  المطالبةلذات، اذا �انت و�لها شروط واردة في التشر�ع اللبناني وقانون االنتخاب �ا
 والرفض.

 اؤثر سلبً داتي للقانون ورفض مراجعات المرشحین... تُ الستغالل اآل. و�ما ان غیاب الشفافیة في االنتخا�ات وا٦ 
 على الثقة والمشروعیة.

رة لوزارة الداخلیة في سبیل االطالع والحصول على مت �مراجعات عدیدة ومتكرّ . و�ما أن الجهة الطاعنة تقدّ ٧ 
وال  في اللجوء الى القضاء ولم تحصل على استقبال الئق الحًقا ة وتجنًبا للتعسفتعبیًرا عن حسن نیّ موثوقة معلومات 

 لى مجرد مساعدة.على أجو�ة وال ع
آن هدًرا للوقت ومعاناة للمواطنین  شكل في. و�ما أن �ل المراجعات الواردة في الطعن تجاه وزارة الداخلیة تُ ٨ 

س ان اإلدارة تسعى الى إخفاء شيء ما وتؤسّ  لقّیمین على الشأن العام وتوفر بّینةول السلیم و�ساءة الى المسار القضائي
الشخصي ف بتاًتا �طا�ع السرّ�ة في ما یتعلق �األمن القومي أو �الطا�ع مشروعیة في مسألة ال تتّص ثقة و لحالة انعدام 

�اتب العدید من األشخاص: فینتج عن تقاعس اإلدارة في توفیر معلومات ذات طا�ع عام وغیر سرّ�ة هدًرا لوقت  ،صرفال
وزارة الداخلیة، هیئة االشراف على االنتخا�ات، القضاء العدلي، القضاء  ل، المباشر، صاحب العالقة، موظفوالعد

 اإلداري...
 مراجعات بدون جدوى:  ثماني. و�ما أن الجهة الطاعنة تورد أكثر من ٩ 
 طلبت الجهة الطاعنة من وزارة الداخلیة الحصول على مستندات. ٩/٥/٢٠١٨بتار�خ  - 
الطاعنة بواسطة المباشر المساعد القضائي �تاً�ا الى وزارة الداخلیة هت الجهة وجّ  ١٠/٥/٢٠١٨بتار�خ  - 

 فض التبلیغ وتم "طرد المباشر ومواكبته خارج الوزارة ومنعه من ترك األوراق".ورُ 
بلغت الوزارة الكتاب وفیه تحر�ف تو  ١١/٥/٢٠١٨بتار�خ  تقدمت الجهة الطاعنة �طلب الى قاضي العجلة - 

 النتخاب:من قانون ا ١٠٤للمادة 
 

وقع علیها و�لصق فوًرا اإلعالن الذي یتضمن علن الرئیس على اثر فرز أوراق االقتراع الرسمیة النتیجة المؤقتة و�ُ . �ُ ١ :١٠٤المادة 
 .صورة طبق األصل عن هذا اإلعالن بناًء لطلبهم و�عطي �ًال من المرشحین أو مندو�یهمالنتیجة هذه على قلم االقتراع، 

 . یتضمن اإلعالن عدد األصوات التي نالتها �ل الئحة وعدد األصوات التفضیلیة التي نالها �ل مرشح.٢ 
 

 :١٨/٢٠١٧ونصت المادة األولى من القانون رقم  
 
 الوصول الى المعلومات والمستندات الموجودة لدى اإلدارة واالطالع علیها.... ي �حق لكل شخص طبیعي أو معنو  - ١المادة  
 
وزارة الداخلیة  –قراًرا �إبالغ الدولة اللبنانیة  تقدمت المستدعیة �طلب أمام رئیس مجلس شورى الدولة الذي اتخذ ٢٤/٥/٢٠١٨تار�خ ب - 
 الطلب والزامها �أن تقدم مالحظاتها في فترة أسبوع من تار�خ تبلغها الطلب. –
 .رت الوزارة رد الطلب�رّ  ٥/٦/٢٠١٨بتار�خ  - 
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(كتاب رقم  ٢٨/٥/٢٠١٨وأجابت الهیئة في  ٢٤/٥/٢٠١٨�طلب لدى هیئة االشراف على االنتخا�ات في الجهة الطاعنة تقدمت  - 
 ،فیه أن الهیئة لیس لدیها أي من المستندات المطلو�ة وأحالت الطلب الى وزارة الداخلیة �ونها هي صاحبة الصالحیة والتي حهـ) توض ٥٣٩

�تاب رئیس هیئة االشراف  یبّین) و�التالي ١٢"لم تر ضرورة لإلجا�ة علیه وال الى مراجعتنا بهذا الخصوص" (ص  ،حسبما ورد في مراجعة الطعن
 على أمر�ن أساسیین:على االنتخا�ات 

 من القانون. ٣٩من المادة  ٣رضه الفقرة لى �إبالغ نتائج االنتخا�ات �ما تفالعلیا في دائرة بیروت األو  دیعدم قیام لجنة الق - 
یس اعالن هیئة االشراف على االنتخا�ات ان وزارة الداخلیة هي الجهة المسؤولة عن تأمین هذه المستندات ولوال ذلك لما أحال رئ - 

 الهیئة الطلب مجدًدا على الوزارة.
 راجعت الجهة الطاعنة مجدًدا وزارة الداخلیة حول هذا الكتاب األخیر ولم تتلق جواً�ا. ١/٦/٢٠١٨في  -

 

لجأت وزارة الداخلیة الى  ،من قانون االنتخا�ات الصر�حة ١٠٤بدًال من تطبیق أحكام المادة  ،. و�ما أنه١٠ 
من نفس القانون لتتكلم عن مهام وز�ر الداخلیة �إبالغ النتائج النهائیة والرسمیة الى المجلس الدستوري  ١٠٧أحكام المادة 

قواعد التفسیر القانوني المتكامل بدًال من القراءة الحصر�ة والمجلس النیابي، األمر المغایر لطلب المستدعیة والمغایر ل
من قانون االنتخا�ات والمادة األولى وما  ١٠٤استناًدا الى المادة و واالستنسابیة للقانون في سبیل التبر�ر ولیس المعیار�ة 
 .٢٨/٢٠١٧یلیها من قانون الحق في الوصول الى المعلومات رقم 

وفي قانون الوصول الى المعلومات وتشر�عات أخرى  ،في مجمل قانون االنتخاب . و�ما أن موجب الشفافیة١١ 
) و" شرعة ٢٠٠٠-١٩٩٨أبرزها برامج "عالقة المواطن �اإلدارة" ( ،حدیثة لمكافحة الفساد هي ثمرة جهود عدیدة سا�قة

لدولة لشؤون التنمیة اإلدار�ة) (وزارة ا ١٥/١١/٢٠٠١المواطن في عالقته �اإلدارة العامة" التي أقرها مجلس الوزراء في 
 ة الواردة في مراجعة الطعن.�دار ممارسات االالوانشاء لجنة برلمانیة لمتا�عة تطبیق القوانین... تناقض تماًما 

 

 ثانًیا: القوائم االنتخابیة
و�ز�د عددها  ٣١/٣/٢٠١٨. و�ما ان ما تم اعتماده �قوائم انتخابیة لیوم االنتخاب مغایر للقوائم المجّمدة في ١٢ 

علًما أن ال إمكانیة لز�ادة أي  – حسبما ورد في الرد على الطعنصوًتا  ٢٩٩٧أو  –اسًما  ٣٣٧٨دة بـ عن القوائم المجمّ 
نة ومع اإلشارة ان العملیة االنتخابیة ممكنَ  ،من قانون االنتخاب ٣٥اسم على هذه القوائم طوال فترة سنة �ما تفرضه المادة 

حصر�ة واذا  حاالت ) ففي٣٧واذا جاز استثناء التصحیح (المادة  ،أي فرق وال تسمح �أن �كون هناك من فرق وال تقبل 
 كانت لوائح الشطب تحمل هذا الحجم الكبیر من النقص فهذا سبب �اٍف للتشكیك في صدقیتها.

ت وشرعیة مراقبة المجتمع . و�ما أنه �عد انشاء رقا�ة على دستور�ة االنتخا�ات وهیئة اشراف على االنتخا�ا١٣ 
جسیمة والظاهرة وتمتد مخالفات في مجاالت أخرى خفّیة �قتضي في الماضي اللالنتخا�ات تنتفي المخالفات المسماة 

�ل �صدقیة لوائح الشطب وضرورة ورود الئحة الشطب في هذه المخالفات یتعلق  ، وأبرزالتحقیق واالستقصاء �شأنها
 عملیة فرز وعدم اختفاء أي الئحة شطب من أي قلم أو ملف في عملیات الفرز. 

 رتبط �صحة القوائم االنتخابیة لكل دائرة.. و�ما ان سالمة العملیة االنتخابیة مُ ١٤ 
ناخًبا موزعین على الشكل  ١٣٤٣٥٥شیر برنامج الحاسوب الى: ا أنه في انتخا�ات بیروت األولى �. و�م١٥ 

 التالي:
 ١٣٠٩٦٤ناخبین محلیین:  
 ٣٣٩١وناخبین في الخارج:  
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ظهر ان عدد الناخبین المسجلین تبیروت األولى فدائرة أما القوائم االنتخابیة التي على أساسها جرت انتخا�ات  
في ناخًبا، مما �عني ان القوائم االنتخابیة المجّمدة  ٣٣٧٨ناخًبا أي �فارق  ١٣٧٧٣٣ضمن بیروت األولى هو: 

اسم ناخب جدید وهذه األسماء لم تخضع ال للتصحیح وال للتنقیح وال لالعالم المسبق،  ٣٣٧٨أدخل الیها:  ٣٠/٣/٢٠١٨
 ٣٠/٣/٢٠١٨أي اسم جدید على القوائم المجّمدة طوال فترة سنة تمتد ما بین  إلضافةنة علًما أن ال إمكانیة تقنیة مع المكنَ 

 �شأنها. الجديّ  التشكیكما لم �كن أحد قد أدخل هذه المعلومات الجدیدة أو أضافها لغا�ة �جوز  ٣٠/٩/٢٠١٩و 
 الموضوع. یؤ�د الشبهات حول  ٢٩٩٧یبلغ  مالحظة الواردة في رد المطعون �ه تورد فارًقا. و�ما أن ال١٦ 
شكل مخالفة إذ أن هناك إمكانیة لهذا العدد اسم جدید على القوائم االنتخابیة النهائیة �ُ  ٣٣٧٨. و�ما ان قید ١٧ 

مكن معرفة إذا لوا في النتائج، وال �ُ من األشخاص والذین لم �كن لدیهم الحق في ممارسة االقتراع لهذه االنتخا�ات أن �حوّ 
القوائم االنتخابیة في بیروت األولى خطأ �طال تحمل ورة قانونیة أو غیر قانونیة و�التالي كان هذا الناخب قد انتخب �ص

 من أصوات الناخبین والذین أضیفوا على الالئحة. %٢،٤٥نسبة 
. و�ما أنه یرد في مراجعة الطعن أنه "حین حاولت الجهة الطاعنة استخراج اللوائح من موقع وزارة الداخلیة ١٨ 

 صوًتا  ٤٧٨مع العلم أن الفرق الذي حّول الفوز الى المطعون بنیابته هو و ذه اللوائح من موقعها"، عاجلت وسحبت ه
"قد تكون هذه األصوات من هؤالء الناخبین غیر المسجلین أصوًال والذین انتخبوا �صورة غیر قانونیة و�شكل موجه و

 ومبرمج ومخطط له"، �ما ورد في مراجعة الطعن.
نة التي األمر لوحده �كفي ال�طال العملیة االنتخابیة �مجملها اذ ان القوائم االنتخابیة الممكنَ . و�ما ان هذا ١٩ 

 .٣٥جرى على أساسها االقتراع مخالفة ألحكام الفصل الرا�ع من قانون االنتخاب وتحدیًدا المادة 
�ر وانتحال الشخصیة في . و�ما ان لوائح الشطب هي القاعدة االسمیة التي على أساسها تتم مراقبة التزو ٢٠ 

 مكن القاء المسؤولیة على عاتق المرشحین ذوي اإلمكانیات المحدودة للقیام بهذه المهمة. االنتخا�ات وال �ُ 
من ال �حق لهم االنتخاب علًما أن  اقتراعدون تأمین الضوا�ط التي تحول  عدم ثبتو�ما ان هذه المخالفة تُ . ٢١ 

القوائم االنتخابیة في دائرة بیروت األولى تبّین ان عدد الناخبین في دائرة بیروت األولى وفق القوائم االنتخابیة المفترض 
فیما تظهر الوزارة وتبًعا  ،ناخًبا ١٣٤٣٣٥ووفق مستنداتها هو:  ٣٠/٣/٢٠١٨أن تكون قد جمدتها وزارة الداخلیة في 

ستنداتها أ�ًضا ان عدد الناخبین في دائرة بیروت األولى حسب القوائم االنتخابیة التي اعتمدتها أ�ام االنتخا�ات هو لم
 ناخًبا. ٣٣٧٨أي �فارق  ١٣٧٧٣٣

العائدة لدائرة  ٣١/٣/٢٠١٨ة المجّمدة في نكنَ عدد الناخبین وفق القوائم االنتخابیة النهائیة الممّ  . و�ما أن٢٢
 ناخًبا. ١٣٤٣٥٥والمدرجة على الموقع االلكتروني لوزارة الداخلیة والبلد�ات هو بیروت األولى 
نة والقوائم التي اعتمدت في االنتخا�ات دة والممكنَ . و�ما أن الفرق ما بین القوائم االنتخابیة النهائیة المجمّ ٢٣

 تي تّم اعتمادها في بیروت األولى غیر قانونیة.فتكون القوائم االنتخابیة ال اناخبً  ٣٣٧٨النیابیة في دائرة بیروت األولى هو 
 االقتراعناخب فیما أن قیدهم ال �سمح لهم من ممارسة  إسم ٣٣٧٨. و�ما ان القوائم االنتخابیة تتضمن قید ٢٤ 

 .من قانون االنتخاب ٣٥�ما تفرضه المادة  ٣١/٣/٢٠١٨إذ لم یتم إدخالهم قبل 
 

  



17 
 

 ثالًثا: مخالفات أو شكوك جدّ�ة عدیدة
 

من قانون االنتخاب على رئیس القلم وهیئة القلم تهدف الى  ١٠٥. �ما أن األصول التي فرضتها المادة ٢٥
ملف هي أساسیة وجوهر�ة �ل ها الى و�التالي فالمستندات الواجب ضمّ  ،تأمین سالمة االنتخا�ات وصحتها وصدقیتها

عدم نقل الملف ، اقفال الملف �عد ضم المستندات الیه، فرض الشمع األحمر �تدبیر حازم �فترض تطبیقها �حزم وأبرزها:
 ..مع المستندات إال بواسطة رئیس القلم ومساعده �مواكبة أمنیة.

تشو�ها شكوك جدّ�ة في ما  �مقعد األقلیات�خاصة في ما یتعلق  بیروت األولى . و�ما ان انتخا�ات دائرة٢٦
معّمقة من المجلس الدستوري: فرز األصوات، األوراق البیضاء، تحقیقات یتعلق �الشؤون الواردة في الطعن واستوجبت 

 األقالم...تساؤل حول مصیر أحد غیر مختومة �الشمع األحمر، نقل صنادیق، حذف صوت تفضیلي، مغلفات 
نتخاب بدون النظر الى عدد األصوات عدیدة وجدّ�ة �جوز اعالن �طالن ا. و�ما أنه عندما تكون الشكوك ٢٧

وصباح االثنین  ٦/٥/٢٠١٨دل ما بین لیل األحد التي �مكن أن �كون قد طالها تأثیر المخالفات، علًما �أن ما تبّ 
 لى القو�ة" ما سمح لها من اعالن فوز المطعون بنیابته.صوًتا لالئحة "بیروت األو  ٤٧٨هو احتساب  ٧/٥/٢٠١٨

واقعة ارسال نتائج األقالم الى وزارة الداخلیة في حین   LADE. و�ما أنه یرد في افادة أحد مراقبي جمعیة ٢٨
حول أي ظرف الى وزارة الداخلیة قبل االنتهاء من الفرز وأرفقت الجهة الطاعنة مستندات  �إرسالأن القانون ال �سمح 

 ذلك.
حول اخراج �عض مندو�ي الئحة "كلنا وطني" من داخل لجنة القید المشرفة  ة. و�ما أنه تحوم شكوك جد�ّ ٢٩

 على احتساب أصوات المقترعین في دائرة بیروت األولى ومن غرفة ادخال النتائج في لجنة القید العلیا.
 :Forum de Beyrouth ٥ین في الغرفة ب. و�ما أنه ورد في شهادة أحد المراق٣٠

 
"لوحظت فروقات بین عدد األصوات / األوراق وعدد الناخبین واتفق المندو�ون وأعضاء لجنة القید على إضافة أوراق بیضاء حتى 

 تتساوى األرقام. وفي حالة أخرى قاموا �شطب صوت تفضیلي من الئحة أخرى حتى تتساوى األرقام".
 

االلتزام �فترة الصمت االنتخابي في مجمل االنتخا�ات وفي دائرة بیروت األولى �خاصة في  لم یتم ه. و�ما أن٣١
مع العلم ان خرق الصمت  ،في حین التزمت الجهة الطاعنة �الصمت االنتخابي ٦/٥/٢٠١٨یوم االنتخاب �الذات في 

 ،١٧/٥/١٩٩٧تار�خ  ١٢لس الدستوري رقم و�خاصة قرار المج ،استناًدا الى اجتهادات دستور�ة مقارنة ومستقرة ،االنتخابي
 هو شرط �اٍف اللغاء االنتخاب.

 خطیرة وعدیدة وتجمع بین معاییر ثالثة: النوعیة والكمیة والنّیة.أو الشكوك . و�ما ان المخالفات ٣٢
أثرت دید حسابًیا لعدد األصوات التي ضرة ال �مكن للمجلس الدستوري التح. و�ما أنه في ظروف القضیة الحا٣٣

ا�طال  ررّ ، �قأو الشكوك الجدّ�ة المخالفات وحجمها وجسامتها علیها هذه الممارسات مما �جعله، �النظر الى نوعیة
 االنتخاب.

 ٢٠١٨. و�ما أنه، �اإلضافة الى األسباب العامة المذ�ورة سا�ًقا في سبعة بنود حول شرعیة مجمل انتخا�ات ٣٤
المرفقة �مراجعة الطعن، فان عدم شرعیة اقتراع غیر المقیمین یؤثر سلًبا على الجهة  ٣٢المستندات وعددها و�اإلضافة الى 

 الطاعنة:
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ن في لبنان والبالغ عددهم وفق القوائم االنتخابیة المعطاة من قبل وزارة عدد الناخبین اللبنانیین غیر المقیمی -
 .٣٣٩١: والداخلیة والمستوجب حسم عددهم نظًرا النتفاء األساس القانوني لها ه

والمستوجب حسمهم �ونهم سجلوا خالًفا ألحكام المادة  ٣١/٣/٢٠١٨عدد الناخبین اللبنانیین المسجلین �عد  -
 .٣٣٧٨تخاب هو: من قانون االن ٣٥

أي أن أثر المخالفتین ، ناخًبا ٦٧٦٩=  ٣٣٧٨+  ٣٣٩١فیكون مجموع ما ُ�فترض أن �حسم من أعداد الناخبین: 
هذه األرقام المستوجب  تؤديف ناخًبا من العملیة االنتخابیة. ٦٧٦٩األساسیتین من دون ذ�ر �قیة المخالفات ُیلزم �حسم 

شكلون ما یز�د عن خمسة �الما�ة �ُ  اناخبً  ٦٧٦٩حسمها الى تعدیل في نتائج دائرة بیروت األولى �مجملها وخاصة أن 
شكل "عدد حاصل �كامله" و�فوق عشرة أضعاف الفرق ما بین الئحة "كلنا وطني" والئحة ) من نسبة الناخبین وهو �ُ %٥(

صوًتا، األمر الذي یدعم الشكوك الجّد�ة والعدیدة  على نتائج دائرة بیروت  ٤٧٨لذي لم یتخطى او "بیروت األولى القو�ة" 
مقعد األقلیات والذي  – ضمن دائرة بیروت األولىاألولى والذي �قتضي معه إ�طال العملیة االنتخابیة �كاملها و�ال إ�طالها 

 أعلن فیه فوز السید أنطوان قسطنطین �انو.
واقًعا وموقًعا  ،في قضا�ا االنتخاب لكل مراجعة خصوصیتها وظروفها التي تختلف عن غیرها. و�ما أنه ٣٥

 حب �الضرورة بنتائجها على األخرى.مكن أن تنس�حیث ال �ُ  ،وتأثیًرا
ر برّ �ما ورد في الرد على الجهة الطاعنة، ال یُ  ،. و�ما أن التر�یز على "النتیجة"، والفارق في األصوات٣٦
 �ة حول القواعد العامة الناظمة لالنتخا�ات.جدّ عدیدة و خاب في حال حصول مخالفات جوهر�ة أو شكوك شرعیة االنت

. و�ما ان االلتباس شدید بین ما اذا �انت �عض البیانات المشكوك فیها صحیحة في منبعها واعدادها ٣٧
أخطاء  تصحیحفهل ما �سمى هو اتها. إلخفاء مخالف فتعل و�فعل تدخل مشبوهصّححة الحًقا �شكل مُ ومراقبتها او هي مُ 

 ام مفتعل؟  ماد�ة
. و�ما ان ما یرد في دائرة بیروت األولى من عبارات: "غیاب محضر، ادخال خطأ، محضر بدیل، اتالف ٣٨

ال یتّصف �الوضوح والتقید اساًسا �األصول  االنتخابي ن ان المسار، محضر جدید، حصل التصحیح..." ُیبیمحضر
 شكوً�ا عدیدة وجّد�ة ومشروعة.  �التالي االنتخابیة وُ�برر

 
 را�ًعا: البرنامج االلكتروني

على برنامج الحاسوب الحد األقالم في دائرة بیروت األولى،  البیاناتادخال  توقیت. و�ما ان التدقیق في ٣٩
 منظومةكما ورد للمجلس الدستوري من الشر�ة المولجة �البرنامج، ال یتّصف �صدقیة مطلقة اال في حال التحقق من توفر 

 للبرمجة االلكترونیة �ما تتوفر أصول مراقبة في �ل قلم.  auditمراقبة 
الشكوك في حساب األصوات واشكالیة  ،في عدة مراجعات طعون  ،جعتها وتصحیحهااألخطاء التي تم مرا ُتبرر

مكن التحكم من المصدر في �ُ  ، اذتوفر مراقبة اساًسا في مشروع البرمجة االلكترونیةمسألة تنظیم البرمجة االلكترونیة و 
 ،ال ترد في التقر�رو ي البرنامج. من قبل مسؤولین مباشر�ن او من قبل �عض العاملین ف �التوقیتفي ما یتعلق  البرمجة

 ،٢٠١٨إشارة حول توفر منظومة مراقبة، ما �عني ان مجمل انتخا�ات  ،الذي تقدمت �ه الشر�ة الى المجلس الدستوري 
 افتقرت الى مراقبة شفافة وفاعلة وموثوقة.  ،وفي دائرة بیروت األولى

 التساؤالت التالیة:  البرمجة الالكترونیة تالًیا تطرح 
 حتملة؟ التي امتحنت البرنامج وأكدت صحته و�دون أخطاء مُ  الجهة الرقابیة. من هي ١ 
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 قبل المباشرة �االنتخا�ات؟  لم یتم تعدیله. هل الجهة الرقابیة تأكدت ان البرنامج ٢ 
و مادً�ا، یوم االنتخاب؟ . من هم األشخاص الذین لهم الحق في الشر�ة في الدخول الى البرنامج، عن �عد ا٣ 

�یف �انت آلیة االنتقاء؟ ما هي األصول التي تحول دون التالعب �النتائج:  والحیاد؟ األخالقیة المهنیةق من من تحقّ 
افراد، مراقبین حیادیین دخول مراقبة االنسجام بینها، األصول التي تحول دون  ،�عدة نسخ ُمدخلةدخول محصور، معلومات 

auditeurs ة الرقا�ة...، أجهز 
، ما �عني انه یتوجب للدخول paliers de sécuritéب المنظومة االلكترونیة مستو�ات عدة من األمان . تتطلّ ٤ 

من عدة اشخاص و�شكل ال �ستطیع أي  codesقاعدة المعلومات والى الرا�ط استعمال عدة مفاتیح  والى الى البرنامج
 . فهل هذا هو الواقع؟یادیینبین حبدون علم آخر�ن ومن بینهم مراق شخص ان یتدخل

: من الذي دخل الى الرا�ط Log history سجل میكانیكًیا هذا النمط من المنظومة �ل االدخاالت. �جب ان �ُ ٥ 
 ؟موثوقة ها�حد ذات وهل �مكن الیقین ان تار�خیة الدخولما هي التعدیالت الحاصلة؟  ،في أي وقت ،وقاعدة المعلومات

ف مؤشر �أن البرنامج ال یتّص  �الخالصة مجرد حصول خالف بین الحساب الیدوي والحساب الالكتروني هو. ٦ 
بیان �مكن جرد هل �ان البرنامج االلكتروني عنصر دقة وتدقیق ام مُ  .التغذ�ةفي ما یتعلق �البرمجة وفي  ُمطلقةقیة �صد

 یره یدوً�ا؟یتعدیله أو تغ
*** 

  .مقعد األقلیات -بیروت األولى بخالفة للقرار المتعلق أسجل مُ  األسبابلكل هذه 
_________________________ 

 
 

 العضو المخالف /أنطوان مسرة
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  ٢٠١٩/ ١٦قرار رقم: 

 ٢٠١٩/ ٢ /٢١تار�خ  :  

    ١٨/٢٠١٨رقم المراجعة: 

 

-في دائرة الشمال الثانیة ةسنیالمخصص للطائفة المقعد ال، المرشح الخاسر عن كاظم صالح خیرالمستدعي: 
 .٦/٥/٢٠١٨االنتخا�ات النیابیة العامة التي جرت في في  المنیة،

 .مصطفى علم الدین، المرشح المعلن فوزه عن المقعد المشار الیهعثمان محمد  المستدعى ضده:

 الطعن في صحة نیا�ة المستدعى ضدهالموضوع: 

 ،إن المجلس الدستوري 

برئاسة رئیسه عصام سلیمان وحضور نائب الرئیس طارق  ٢٠١٩/ ٢/  ٢١الملتئم في مقره بتار�خ 
خیر، زغلول عطیة، توفیق سو�ره، سهیل عبد الصمد، ز�اده واألعضاء: أحمد تقي الدین، أنطوان مسره، أنطوان 

 صالح مخیبر �محمد �سام مرتضى،

و�عد االطالع على ملف المراجعة وعلى تقر�ر العضو�ن المقرر�ن، وعلى تقر�ر هیئة االشراف على 
 االنتخا�ات،

 تبین: 

 أوًال: في مضمون الطعن والغا�ة منه.

ة انتخاب المستدعى ضده طالبا في النتیجة قبول مراجعته ان المستدعي تقدم بهذه المراجعة طعنا �صح 
و�لغاء نتیجة االنتخا�ات المعلنة في الشكل، وفي األساس �طلب اعالن عدم صحة نیا�ة المستدعى ضده 

وتصحیحها، توصًال الى اعالن فوز المستدعي مقدم الطعن، واّال استطرادًا إعادة االنتخا�ات في دائرة المنیة 
 الصغرى.

 ًا: في الوقائع واألسباب المدلى بها من مقّدم الطعن.ثانی

 یدلي مقدم الطعن �أسباب أر�عة یبني علیها طعنه توصال الى ا�طال نیا�ة المستدعى ضده، وهي: 



2 
 

 السبب األول: استغالل السلطة وصرف النفوذ.

الحر�ة والنزاهة ، قد فقدت فیها ٦/٥/٢٠١٨یدلي الطاعن �قوله ان االنتخا�ات الحاصلة في تار�خ  
 وعطلت إرادة الناخبین وأفسدت نتائجها،

وان السلطة ورجالها أغدقوا الوعود وتقد�م الخدمات للناخبین، وان هناك "قوة خفیة" �ما ورد حرفیًا في  
االستدعاء تدخلت وتحكمت في العملیة االنتخابیة، ثم یذ�ر في موضع الحق ان األجهزة األمنیة في فرع 

ابرات الجیش وأمن الدولة قد استدعت مفاتیح انتخابیة وضغطت علیهم مهددة بوجوب االقتراع المعلومات ومخ
 لمصلحة الالئحة التي تضم بین أعضائها المستدعى ضده،

 وان السید أحمد الحر�ري وعد �عض الناس �حمایتهم ان هم أقاموا أبنیة في الملك العام و�دون ترخیص 

 �جوالت انتخابیة داعیا المواطنین الى االقتراع لمصلحة المستدعى ضده.وان رئیس الحكومة قام  

السبب الثاني: قیام المستدعى ضده �ارتكاب مخالفات منها "أفعال بولیصیة" �ما ورد في استدعاء الطعن ومنها 
 مخالفات إعالنیة ودفع رشوة وخرق مبدأ الصمت االنتخابي في الفترة المحددة له.

ت �عدد الطاعن تعلیق صور المستدعى ضده على أعمدة االنارة العامة، وتسییر ومن هذه المخالفا
سیارات جوالة مع مكبرات للصوت تدعو الى تأییده ودفع رشوة تمثلت بتسدید تكالیف عملیة جراحیة ألحد 

 المواطنین في الدائرة، بلغت قیمتها ثالثة مالیین لیرة لبنانیة، واطالق اشاعات مغرضة �حق الطاعن.

السبب الثالث: أعمال الغش والتزو�ر واالقتراع عن أشخاص متوفین أو مهاجر�ن والقیام �أعمال الرشوة وشراء 
 األصوات.

مسجلین لالقتراع في الخارج �ونهم من غیر المقیمین، ومن أعمال الغش �عدد الطاعن قیام مواطنین 
 ي �شكل غشًا وتزو�رًا.�االقتراع في أقالم المنیة في لبنان ولیس في الخارج األمر الذ

كما یدلي الطاعن، انه تم قطع التیار الكهر�ائي لیًال في مناطق معینة وفي أثناء ذلك قام أنصار 
الالئحة التي ینتمي الیها المستدعى ضده بتوز�ع مبالغ من المال على المنازل �مثا�ة رشوة لالقتراع لمصلحة 

 الالئحة.

أوراق أي �قیام رئیس القلم  ةیات االقتراع وذلك �اضافو�دلي أ�ضًا انه حصلت مخالفات في عمل
 �استعمال أوراق االقتراع اإلضافیة بدًال من األوراق الرسمیة غیر الممهورة �خاتم القلم.
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السبب الرا�ع: تسخیر قوى السلطة لمصلحة الئحة مستقبل الشمال وتحت هذا السبب �ستعید الطاعن ما أورده 
مع المواطنین ومع المفاتیح االنتخابیة، ترغیبًا تحت السبب األول مشیرًا الى تدخل األجهزة اإلدار�ة واألمنیة 

غاثة بتزفیت �عض الطرقات خدمة لألهالي مدلیا وتهدیدًا، �ما �شیر في موقع آخر الى قیام الهیئة العلیا لإل
 لمصلحة الالئحة المنافسة. �أعماله �قیام رئیس الهیئة اللواء محمد خیر

 وتبین: 

 لمستدعى ضده قد تقدم �مذ�رة تضمنت مالحظاته، وفیها:ان ا 

نما �جب ان انه �جب رد الطعن شكال النتفاء صفة الطاعن اذ ال �حق له التقّدم �الطعن منفردًا، ا-١ 
�قّدم الطعن من الالئحة ألن النتیجة تبنى في المرحلة األولى على نتیجة الحاصل االنتخابي و�التالي حصة 

 كل الئحة من المقاعد.

 وفي األساس �جب رد الطعن في األساس لعدم ثبوت وصحة ما یدلي �ه الطاعن.-٢ 

 وتبین: 

في وزارة  والالجئین مدیرة عام الشؤون السیاسیة ان الهیئة العامة للمجلس الدستوري قد استمعت الى 
ضم نسخة عن محضر  مّ تو الداخلیة السیدة فاتن یونس، والى مدیر عام األحوال الشخصیة العمید الیاس الخوري 

 استماعها الى هذا الطعن،

 Arabia GISكما تم استماع الهیئة الى السیدین هیثم أبو حمدان ورواد عزام المسؤولین في شر�ة  
 التي تولت وضع برامج الحاسوب الجراء قیود الفرز واحتساب النتائج،

وان المقرر�ن قد استمعا الى الشهود وأجر�ا التحقیقات الالزمة من �شف وتدقیق في محاضر الفرز  
 قتراع، �ما تم االستماع الى مقّدم الطعن والى المستدعى ضدهونتائج أقالم اال

 بنــــــــاء على مــــا تقـــــــدم

 :في الشـــــكل

 ،٧/٥/٢٠١٨�ما ان نتائج االنتخا�ات النیابیة أعلنت في  
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الدستوري في و�ما ان المستدعي قد قّدم بواسطة و�یله مراجعة الطعن الحالیة وسجلت في قلم المجلس  
 ، أي خالل المهلة المنصوصة قانونیًا مستوفیة �ل شروطها الشكلیة،٦/٦/٢٠١٨تار�خ 

من قانون انشاء المجلس الدستوري على منحه اختصاص  ٢٤و�ما انه من ناحیة أخرى نصت المادة  
 الفصل في صحة االنتخا�ات النیابیة والنظر في النزاعات الناشئة عنها،

للمجلس الدستوري تجیز لكل وأي مرشح خاسر ان یتقّدم من قانون النظام الداخلي  ٤٦و�ما ان المادة  
 �طعن في صحة مرشح معلن فوزه،

ضد الفائز األقرب  اً و�ما ان القانون لم �حصر وجوب تقد�م الطعن ضد مرشح واحد فائز، وتحدید 
 نتیجة من المرشح الخاسر،

�ات في ظله جعل المنافسة قائمة بین اللوائح من جهة و�ما ان قانون االنتخاب الذي أجر�ت االنتخا 
 أولى، ثم بین المرشحین أفرادًا من جهة ثانیة استنادا الى األصوات التفضیلیة التي نالها �ل مرشح،

و�ما انه ال �جوز تقیید حر�ة مرشح خاسر �الطعن وحده دون سائر أفراد الالئحة، ألن مثل هذا األمر  
الطعن أسیر إرادة الغیر وطالما انه یتنافس مع رفاقه في الالئحة الواحدة على المقاعد من شأنه ان �جعل حقه �

 التي تعود الى الالئحة، النیابیة 

 فعلیــــه، 

 الطعن تكون مستوفیة �ل شروطها الشكلیة، فانه ینبغي �التالي قبولها شكًال.ن مراجعة ا او�م 

 في األســـــاس:

 :عن السبب األول 

المستدعي لم یثبت او �قّدم أي بینة أو بدء بینة على تدخل "قوة خفیة" و�شكل خاص األجهزة �ما ان  
 اإلدار�ة واألمنیة في التحكم �العملیة االنتخابیة والقیام بتهدید المواطنین،

و�ما ان قیام رئیس الحكومة �الدعوة الى انتخاب الالئحة التي تضم مرشحي حز�ه هو من األسالیب  
ت المعتمدة والقائمة في أعرق الدول الد�مقراطیة في العالم. وهو أمر ال �منعه أي نص دستوري او والممارسا

 قانوني، انما یبقى ذلك مشروطا �عدم قیام المسؤول �استغالل السلطة وصرف النفوذ،
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 و�ما انه لم یثبت قیام رئیس الحكومة �استغالل سلطته او نفوذه في هذه الحال، 

هیئة العلیا لإلغاثة، ولدى االستماع الى افادته، نفى ان �كون قد قام �أي عمل خدمة و�ما ان رئیس ال 
أفاد انه �قوم بتنفیذ تعلیمات وقرارات السلطة اإلجرائیة، لمصالح المستدعى ضده او الالئحة التي ینتمي الیها، بل 

 ة،تقر�ر القیام �أعمال اإلغاثأي مجلس الوزراء، وهو السلطة الوحیدة المخولة 

و�ما انه صار اطالع رئیس الهیئة العلیا على صور فوتوغرافیة مقدمة من المستدعي تظهر آلیات  
 تقوم بتزفیت طرقات وترفع علم تیار المستقبل،

و�ما ان رئیس الهیئة العلیا نفى نفیا قاطعا ان تكون هذه اآللیات تا�عة لهیئة اإلغاثة التي ال تملك  
 مثیًال لها �ما أكد،

و�ما انه �النسبة لقول الطاعن ان السید أحمد الحر�ري وعد البعض �حمایتهم في حال اقدامهم على  
البناء في الملك العام، فان الطاعن نفسه �قول في موقع آخر من استدعاء الطعن ان فصیلة درك المنیة قامت 

من استدعاء  ٦المالیة (ص. الى النیا�ة العامةبتنظیم محاضر ضبط �المخالفین، وقد أحیلت هذه المحاضر 
 الطعن)

و�ما انه من ناحیة أخرى، فان الشاهد المسمى من قبل المستدعي، وهو السید أحمد معر�اني قد أفاد  
 ان السلطة قامت بتوقیف العمل في األبنیة المشیدة خالفا للقانون،

او وعد السید الحر�ري �حما�ة و�ما ان من شأن هذه اإلفادة و�قرار المستدعي المنوه �ه ان ینفیا تعهد  
 المخالفین،

 :عن السبب الثاني

 �ما ان المستدعي یدلي في هذا المجال �أقوال تتصف �العمومیة ودون اثبات لوقائع محددة، 

ألحد المواطنین من أجل اجراء عملیة جراحیة لم  و�ما ان واقعة إعطاء مبلغ ثالثة مالیین لیرة لبنانیة 
دعى ضده، ذلك ان الشاهد على هذه الواقعة السید مازن محمد الغمراوي أفاد لدى تثبت نسبتها الى المست

استماعه من قبل المقرر�ن انه علم ان أحد أقر�ائه قد قبض مثل هذا المبلغ من أجل إجراء عملیة جراحیة، لكنه 
 ال �علم من هو الذي دفع المبلغ،
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ضده، فإنه لیس من شأن هذا األمر ان و�ما انه على فرض صحة الواقعة ونسبتها الى المستدعى  
�شكل رشوة سواء �النسبة لظروف الواقعة �ونها منفردة وفي وضع انساني، �ما انه ال �مكن ان یؤثر في نتیجة 

 االنتخاب وهي حادثة وحیدة منفردة،

ات و�ما ان تعلیق صور المستدعى ضده على أعمدة االنارة العامة ال �مكن ان یؤثر في نتیجة االنتخا� 
 طالما ان تعلیق الصور مباح ومتاح في أمكنة أخرى،

 :عن السبب الثالث

�ما ان االدالء �أعمال غش وتزو�ر اقتصر على ذ�ر أسماء اثني عشر شخص �قول المستدعي انهم  
 قد سجلوا أسماءهم لالقتراع من خارج لبنان �ونهم من غیر المقیمین، ومن ثم تبین انهم اقترعوا في لبنان،

و�ما انه لم تثبت صحة هذا األمر، بل ان المستدعي �سند أقواله الى لوائح أعدتها ماكینته االنتخابیة  
 وال تتصف �الصفة الرسمیة،

و�ما ان تعلیمات السلطة قضت �جواز اقتراع غیر المقیمین في لبنان ان هم لم �قترعوا في الخارج  
 وعادوا الى الوطن قبل موعد االقتراع،

�كل حال فان اقتراع اثني عشر مواطنا �صورة مخالفة للقانون ال �مكن ان یؤثر في نتیجة و�ما انه  
 االنتخاب،

 :وعن السبب الرا�ع

 شكل مراجعة وتكرار لما تضمنته األسباب الثالثة األولى،��ما ان هذا السبب  

ة مجردة عن و�ما ان ما ورد فیه یتصف �العمومیات التي �قیت مجردة عن �ل اثبات، و�صورة خاص 
 او غش أو تزو�ر، اثبات حصول أعمال رشوة

 

 لهــــــــذه األســــــــــــباب

 

 و�عد المداولة، 
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 �قرر المجلس الدستوري �االجماع:

 :في الشكل-أوالً 

 قبول الطعن في الشكل لوروده ضمن المهلة القانونیة، مستوفیًا �افة الشروط القانونیة. 

 : في األساس-ثانیاً 

 أساسًا.رد الطعن  

 إبالغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعي.-ثالثاً 

 نشر هذا القرار في الجر�دة الرسمیة.-را�عاً 

 ٢٠١٩/  ٢/   ٢١قرارًا  صدر في                                                                  

 

 األعضـاء

 

 محمد �سام مرتضى       صالح مخیبر           سهیل عبد الصمد               توفیق سو�ره

 

 زغلول عطیه           أنطوان خیر                  أنطوان مسرة               أحمد تقي الدین

                                              

 الرئیس                                                        نائب الرئیس       

 عصـام سلیمان                                                 طارق ز�اده    
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  ٢٠١٩/ ١٥قرار رقم: 

 ٢٠١٩/ ٢ /٢١تار�خ  :  

    ١٩/٢٠١٨رقم المراجعة: 
 
 ،المرشح الخاسر عن المقعد الماروني في قضاء �شري  ،: ملحم جبران طوق المستدعي 

 دائرة الشمال الثالثة. 
جوزف جرجس اسحق المعلن فوزه عن المقعد الماروني في قضاء  ضده: ىالمستدع 

 دائرة الشمال الثالثة. ، �شري 
 ضده ىالموضوع: الطعن في صحة نیا�ة المستدع 
 
 إن المجلس الدستوري، 
برئاسة رئیسه عصام سلیمان وحضور نائب الرئیس  ٢١/٢/٢٠١٩ الملتئم في مقّره بتار�خ 

واألعضاء: أحمد تقي الدین، أنطوان مسره، أنطوان خیر، زغلول عطیة، توفیق السید طارق ز�اده 
 سو�ره، سهیل عبد الصمد، صالح مخیبر �محمد �سام مرتضى.

�عد اإلطالع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها وعلى تقر�ر العضو�ن  
 ،٢٧/١٢/٢٠١٨المقرر�ن المؤرخ في 

 اوًال: في الوقائع: 
جلت �مراجعة سُ  ٦/٦/٢٠١٨السید ملحم جبران طوق تقدم من هذا المجلس بتار�خ  �ما ان 

در القانون الرقم ص ١٧/٦/٢٠١٧لخصه: بتار�خ و�عرض �موجبها ما مُ  ١٩/٢٠١٨�الرقم 
المتعلق �انتخاب أعضاء مجلس النواب معتمًدا النظام النسبي لالنتخاب في دوائر  ٤٤/٢٠١٧

توسطة بلغ عددها خمس عشرة دائرة والصوت التفضیلي لمرشح واحد ضمن القضاء، والحاصل مُ 
وزع عدد یعتبر المرشح فائًزا، �اإلضافة الى الكسر األعلى، على ان یُ لاالنتخابي في الدائرة الكبرى 

خلق هذا القانون  .النیابیة على اللوائح حسب الحواصل االنتخابیة التي تنالها �ل الئحة المقاعد
ار�اًكا لدى المواطنین �النظر الى تعقیداته وغموضه و�سبب حصر حق االقتراع �اختیار مرشح 
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واحد والزامه �التصو�ت لكل أعضاء الالئحة التي �كون فیها، �ما ضرب �ل التحالفات السیاسیة 
انتخابیین �حیث حصد اللبنانیون  أخصامل القوى السیاسیة ذات التوجه السیاسي الواحد الى وحوَّ 

دون بدون حسناته و�ل سلبیات نظام الصوت التفضیلي الواحد ب االنتخابيكل مساوئ هذا النظام 
 ل المبادئ الد�مقراطیة والقانونیة لقانون االنتخاب." ما عطّ One person, one voteحسناته "

ي تنفیذ لم �قتصر هذا االمر على ذلك، بل تعداه الى مخالفات �بیرة في تفسیر القانون وف 
احكامه من قبل الحكومة و�صورة خاصة من قبل وزارة الداخلیة والبلد�ات ووزارة الخارجیة 

 والمغتر�ین. 
والمغتر�ین في اما المخالفات الكبرى واالهم فكانت في اشراك اللبنانیین غیر المقیمین  - 

االنتخا�ات، في الوقت الذي نص القانون النافذ في الفصل الحادي عشر على حق اللبنانیین غیر 
) والمقاعد ١١١المقیمین على األراضي اللبنانیة، في ممارسة حق االقتراع خارج لبنان (المادة 

 .)١١٢مادة (الحدد �التساوي بین المسلمین والمسیحیین المخصصة لهم تبلغ ستة مقاعد تُ 
ان االقتراع في الخارج �جري على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابیة واحدة (المادة  - 

) ولیس على أساس خمس عشرة دائرة مع صوت تفضیلي واحد ضمن القضاء مستشهًدا ١١٨
من القانون مؤ�ًدا على ان هذه المادة األخیرة تنص على الغاء جمیع  ١٢٥و ١٢٢�أحكام المادتین 

لنصوص المخالفة ألحكامه مع �عض االستثناءات و�مواقف �عض النواب التي تلفت الى هذه ا
 المخالفة.

مین علیها ومن و�تا�ع الطاعن انه رافقت العملیة االنتخابیة مخالفات �بیرة من قبل القیّ  - 
 ارةخسقبل المستدعي بوجهه، والحزب الذي ینتمي الیه أدت الى تعدیل نتائج االنتخا�ات والى 

المستدعي و�عالن نجاح المستدعي بوجهه وانه سیكتفي �ما أمكنه جمعه من معلومات وادلة طالًبا 
االستحصال على المعلومات  ،�ما یتمتع �ه من صالحیات واسعة للتحقیق ،من المجلس الدستوري 

ء االثبات دون اللجوء الى قاعدة عببوالوثائق والمستندات الرسمیة التي تؤ�د ما یثیره من مخالفات 
ان القید من تزو�ده �المستندات والمحاضر التي تؤ�د لجعلى من ادعى إلحجام وزارة الداخلیة و 

 صحة إدالءاته. 
 ومن هذه المخالفات الكبیرة �حسب الطاعن:  - 
التي تنص  ٤٤/٢٠١٧من القانون رقم  ١٢٠أ. مخالفة أحكام الفقرة الثانیة من المادة  

االنتخابیة ونها�ة االقتراع ترسل أوراق االقتراع الجاري في الخارج ضمن  على انه في نها�ة العملیة
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مغلفات �بیرة مع المستندات االنتخابیة الى لجنة القید العلیا في بیروت لفرزها من قبلها وتوثیق 
، تضمن ٢٠١٨أ.م.//٣برقم  ٣/٤/٢٠١٨نتائجها، غیر ان وز�ر الداخلیة أصدر تعمیًما بتار�خ 

لفات التا�عة ید االبتدائیة في الدوائر الصغرى صالحیة فرز األوراق التي تحتو�ها المغإیالء لجان الق
العلیا في  القیدت هذا الحق بلجنة ر المذ�ورة التي حص ١٢٠لدائرتها وذلك خالًفا ألحكام المادة 

انتخاب �التالعب في نتائج  �ات ولوزارة الخارجیة والمغتر�ینما سمح لوزارة الداخلیة والبلد ،بیروت
المغتر�ین و�بدال الملفات وتعدیل نتائجها تحقیًقا لمصالحها ومصالح مرشحیها، ما یؤدي الى إ�طال 

 عملیة فرز أصوات اللبنانیین المقیمین في الخارج.
ب. �عدما أعلنت وزارة الداخلیة أسماء ولوائح الذین سجلوا أسماءهم لالقتراع في الخارج،  

اعالن وزارة  في �انت المفاجأة الكبرى  ،اللبنانیین في االنتخاب في هذه األقالمو�عدما ثبت مشار�ة 
قلًما  ٢٨الداخلیة عدم تسجیل او اقتراع أي لبناني في �عض المراكز في الخارج، وأعلنت تصفیر 

في قضاء �شري، وقد سهل عملیة التزو�ر هذه رفض لجان القید االبتدائیة توقیع مندو�ي المرشحین 
 الفرز لمندو�ي المستدعي ورفض تسجیل اعتراضهم علیها وعلى ذلك. وتسلیم محاضرعلیها 

ج. ثبت للمستدعي ان عدًدا ال �ستهان �ه ممن سجلوا أسماءهم لالقتراع في الخارج،  
من القانون  ١١٤فاقترعوا في لبنان خالًفا ألحكام المادة  ، عادواوفقدوا حقهم في االقتراع في لبنان

 ثبت اقتراع عشرة اشخاص في �شري.ز ما یُ . وأبر ٤٤/٢٠١٧
 لوزارات لخدمةالمرشحون وغیر المرشحین، بتسخیر اد. المخالفات التي ارتكبها الوزراء  

توظیف انتخابي (كرشوة توظیف) وتمر�ر مخالفات  ومصالح مرشحیهم االنتخابیة، من مصالحهم
ما أقدم حزب القوات اللبنانیة وعرقلة مصالح المواطنین أصحاب التوجه االنتخابي المعاكس، �

على تسخیر اتحاد بلد�ات قضاء �شري للدعا�ة االنتخابیة و�لدیتي �قاعكفرا وحصرون �استعمالهما 
 فا�سبوك البلد�ة لنشر موقف سیاسي مؤ�د لحزب القوات اللبنانیة.

 ألسبابا�عدما عرض في �اب القانون لتوافر الشروط في الشكل، عرض ان الطاعن  و�ما 
جة قبول استدعاء الطعن في الشكل لوروده ضمن المهلة یقانونیة الثالثة المبسوطة وطلب �النتال

القانونیة، مستوفًیا سائر الشروط المفروضة، و�صدار القرار �إ�طال النتیجة المعلنة لالنتخا�ات 
�النیا�ة فوز المستدعي و�عادة ترتیب المرشحین في الدائرة الثالثة في الشمال، وتصحیحها و�عالن 

 الماروني في قضاء �شري في الدائرة الثالثة مكان المستدعي بوجهه. عن المقعد
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بوجهه، السید جوزف جرجس اسحق، بواسطة و�یلته، أجاب على الطعن  ى�ما ان المستدع 
طالًبا قبول الئحته ورد الطعن شكًال في حال تبین ان مراجعة المستدعي  ٢٨/٦/٢٠١٨بتار�خ 

من قانون انشاء المجلس الدستوري،  ٢٤غیر مستوفیة الشروط الشكلیة المنصوص عنها في المادة 
 اعن في األساس وفق اآلتي: ورده اساًسا ورد ما اثاره الط

االمر الذي  ،ر�ز الطاعن على قانون االنتخاب وشوائبهفي ما خص قانون االنتخاب، یُ أ.  
�خرج عن اختصاص المجلس الدستوري، �عدما اصبح القانون الذي جرت على أساسه االنتخا�ات 

 مستنًدا الى �عض االجتهاد. ،Loi Ecranقانوًنا محصًنا 
للعیوب المزعومة في مرحلة التحضیر لالنتخا�ات فیقتضي رد مزاعم ب. اما �النسبة  

 المستدعي لألسباب التالیة:
 
طلب المستدعي عدم احتساب أصوات  –. ان الفقرة المتعلقة �اقتراع اللبنانیین في الخارج ١ 

قانون االنتخاب مستندة الى قانون ملغى، وفي معرض  خالفتكون الحكومة لهؤالء المقترعین 
الجدید متناسًیا او تناسى ان المجلس الدستوري �فصله �صحة ه هذا عاد فتناول تفسیر القانون طلب

 نیا�ة احد النواب، ال یتناول �یفیة تفسیر الحكومة لهذا القانون.
النتخابیة، . في التأثیر على إرادة الناخبین وصرف النفوذ واستغالل الوظیفة والرشاوى ا٢ 

ل دون تقد�م أي اثبات او تقر�ر مفّص بان المستدعي ساق هذه المخالفات  بوجهه�عتبر المستدعي 
من هیئة االشراف على االنتخا�ات، �حیث �قیت مزاعمه خارجة عن الصحة، واكتفى �ما یدعیه 

دون إیراد أسباب طعن دقیقة مع مستندات ووثائق تؤ�دها �حیث یتصف الطعن �عدم ب�العمومیات 
 الدقة والجد�ة.

مخالفة مبدأ حیاد السلطة، �عیب المستدعي بوجهه على االستدعاء تناوله اموًرا عامة . ٣ 
إذ ان حزب القوات اللبنانیة لم تصله داتا وزارة ة وغیر �افیة و�عیدة عن الحقیقة ووقائع غیر دقیق

 ان اتهام الكثر في الخارج، إضافة الى ذلك الخارجیة ولیس �حاجة الیها للتواصل مع المنتسبین
 التسر�ب �جب ان یوجه الى الجهة المعنیة ولیس للنائب اسحق. 

من قانون االنتخاب: ان نشاطات الحزب والنائب اسحق، جاءت  ٧٧. مخالفة المادة ٤ 
وفق ما حددته هیئة االشراف على االنتخاب وضمن المعاییر القانونیة التي تحفظ حر�ة التعبیر 

�ة او مختار او سواهما طالما لهم حق االنتخاب وابداء من قبل أي من المقترعین، أكان رئیس بلد
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جردة عن هم ظلوا �عیًدا عن ما �سمى صرف نفوذ و�ذلك ظلت مزاعم الطاعن مُ فرأیهم �كل حر�ة، 
االثبات وعن أي دلیل على �یفیة التأثیر على نتائج االنتخاب، وظلت في صیغة عامة ومبهمة 

 �حیث �قتضي ردها.
على  یت�قصار�ف االنتخابیة المسموح بها قانوًنا: ان هذه التهمة وز سقف الم. في تجا٥ 

قدم أي بیان حسابي لتبیان تجاوز عتبة االدعاءات المجردة عن أي دلیل، �ما ان المستدعي لم �ُ 
 سقف االنفاق.

عملیة فرز  شابتج. في العیوب المزعومة في مرحلة العملیة االنتخابیة وتلك التي  
 األصوات. 

 
تضرر یفي ما خص تصفیر األقالم وغیرها من المزاعم، ان أي تصفیر ألي قلم اقتراع . ١ 

 منه حزب القوات اللبنانیة.
هذا اجراء �ساوي بین . اما ما یتعلق �جوازات السفر وز�ادة الرسم او تخفیضه او إلغائه ف٢ 

 عطل نیا�ة اسحق. المواطنین، �اإلضافة الى عدم وضوح سبب ایراد هذا االجراء �عیب انتخابي �ُ 
. في انتخاب غیر المقیمین على األراضي اللبنانیة، هناك تعمیم صدر عن وز�ر ٣ 

سجلوا لالقتراع �سمح للذین تالخارجیة والمغتر�ین �االستناد الى رأي هیئة التشر�ع واالستشارات، 
 .٦/٥/٢٠١٨في الخارج وحرموا منه، ان �قترعوا في لبنان في 

. ما خص العیوب التي شابت عملیة فرز األصوات: ُتسأل وزارة الداخلیة والبلد�ات عن ٤ 
ره، وال عالقة بذلك لصحة انتخاب نائب، علًما �أن لجان القید االبتدائیة مارست دأي تعمیم تص

اما عدم تسلیم المندو�ین نسًخا عن محاضر النتائج  اعتراض.دون أي بئر عملها في �افة الدوا
 بوجهه. ىالمؤقتة، ال ُ�سأل عنها المستدع

د ملحم جبران الى �ل من الطاعن السی ١٧/٨/٢٠١٨و�ما ان المقرر�ن استمعا في جلسة  
 السید جوزف جرجس اسحق، على حدة و�مفرده. تهبطوق، والمطعون بنیا

الى �ل من الشاهدین: ایلي حنا ملحم  ٢٠١٨آب  ٢٨و�ما ان المقرر�ن استمعا بتار�خ  
مخلوف رئیس بلد�ة �قاعكفرا وجیرار هنري سمعاني رئیس بلد�ة حصرون الذي ابرز �عض 

 مت الى الملف.المستندات ُض 
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 –، تسطیر مذ�رة الى وزارة الداخلیة والبلد�ات ٩/٨/٢٠١٨و�ما ان المقرر�ن، قررا بتار�خ  
 همعن طر�ق حضرة رئیس المجلس الدستوري إلیداع والالجئینالمدیر�ة العامة للشؤون السیاسیة 

واي  المحاضر المتعلقة �أقالم اقتراع غیر المقیمین من اللبنانیین واوراق الفرز او بیانات األصوات
دائرة الشمال الثالثة  –رة التا�عة لقضاء �شري ئج المحاضر العائدة لألقالم المصفن نتامستند یبیّ 

 نة في المذ�رة. والمبیّ 
و�ما ان األقالم المطلو�ة والمشكو من تصفیر نتائجها، وردت الى مقر المجلس الدستوري  

 �استثناء األقالم الثالثة: والالجئینمن قبل المدیر�ة العامة للشؤون السیاسیة 
 .٢مقترع:  – ٢: ناخب ٥قلم  –مبنى السفارة  –�ولومبیا  - 
 .٢: ناخب: ٩غرفة  -اتالنتا –الوال�ات المتحدة األمیر�یة  - 
 .١٤ناخب:  -١غرفة:  -براز�لیا –الجمهور�ة االتحاد�ة البراز�لیة  - 
، ومراجعة ١٨/١٠/٢٠١٨و�عد االطالع والتدقیق اجرى المقرران عملیة الفرز الخمیس  

محاضر االقتراع ومطا�قة نتائجها مع النتائج المدونة في سجالت لجان القید القضائیة، وقاما �كل 
 و�ن قناعتهما، و�ظهار الحقیقة. شأنه تكمن ما 
و�ما أنه یتبین ان �ال من الفر�قین استحصل على أصوات المقترعین في الخارج، خالًفا  

ما ناله �ل منهما، على ان �صار الى للتصفیر وجرى تنظیم محضر �الفرز ونتائجه و�احتساب 
حصل علیها، على ان �عتبر تصحیح النتیجة النهائیة �إضافة ما ناله �ل مرشح الى النتیجة التي 

 لقرار.االمحضر جزًءا متمًما لهذا 
 هــــاء علیــــــــــبن

 
 :في الشكل :اوالً 

�ما ان العملیة االنتخابیة جرت في �ل لبنان و�التالي في دائرة الشمال الثالثة، یوم االحد  
 .٧/٥/٢٠١٨االثنین  ،�صورة رسمیة ،وأعلنت نتائجها في الیوم التالي ٦/٥/٢٠١٨الموافق 

من قبل السید ملحم  ٦/٦/٢٠١٨المراجعة قدمت الى المجلس الدستوري بتار�خ �ما ان  
وموقعة  –دائرة الشمال الثالثة  جبران طوق، المرشح الخاسر عن المقعد الماروني في قضاء �شري 
من قانون انشاء المجلس  ٢٤منه �الذات ومن و�یله، ومستوفیة الشروط المفروضة في المادة 
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، ٢٤٣/٢٠٠٠من قانون النظام الداخلي للمجلس الرقم  ٤٦، وفي المادة ٢٥٠/٩٣الدستوري الرقم 
 فتكون مقبولة في الشكل.

 
 : في األساسثانًیا: 

 على ثالثة أسباب قانونیة، هي:  بنى مراجعتهقدم الطعن �ما ان مُ  
 لالنتخا�ات.. العیوب خالل عملیة التحضیر ١ 
 . العیوب التي طالت عملیات االنتخا�ات والفرز.٢ 
. في انعكاس هذه العیوب على النتائج النهائیة لالنتخا�ات في الدائرة االنتخابیة وتأثیرها ٣ 

 على عدد األصوات التي نالها المستدعي بوجهه. و�خصص الطاعن بنًدا را�ًعا لمطالبه.
 تباًعا. و�ما انه یتعین �حث هذه األسباب 
 
 في العیوب خالل عملیة التحضیر لالنتخا�ات.. ١ 
�ما ان الطاعن السید ملحم طوق أورد تحت هذا السبب مجموعة من المخالفات والتجاوزات  

في رأي الناخبین. ووجهت "تصو�تهم" وأدت الى تزو�ر نتیجة  ،�حسب قناعته ت،التي أثر 
عدم  تخابیة وصحتها، ما یؤدي الى اعالنلعملیة االناالنتخا�ات وشكلت مرتكًزا للطعن في قانونیة ا

 صحة نیا�ة المستدعي بوجهه.
رى من نحو اول، معالجة الفقرة المتعلقة �اقتراع اللبنانیین غیر المقیمین ی المجلس و�ما ان 

عالج من نحو ثاٍن وفي فقرة واحدة مجموع األسباب األخرى یوالذي �عتبره الطاعن مخالًفا للقانون، ل
 لترا�طها �عضها �البعض اآلخر، وتكاملها وتالزمها. 

 

 أ. في اقتراع اللبنانیین غیر المقیمین. 
المقیمین  غیر اللبنانیین اشراكها�ما ان الطاعن �عیب في هذه الفقرة على الحكومة اللبنانیة،  

رج لبنان �الرغم من عدم وجود أي مادة في القانون الجدید الرقم في االنتخا�ات النیابیة خا
ص ستة مقاعد من هذا القانون تخّص  ١١٢تنظم هذه االنتخا�ات، مالحًظا ان المادة  ٤٤/٢٠١٧

منه تنص على االقتراع في الخارج على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابیة  ١١٨لهم وان المادة 
وذلك على أساس النظام  ،واحدة، خالًفا لما ینص علیه القانون النتخاب اللبنانیین في الداخل
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النسبي في خمس عشرة دائرة والنتخاب مئة وثمانیة وعشر�ن نائًبا وهو �طلب إسقاط أصوات 
األصوات التي نالها المرشحون والسیما المستدعى بوجهه �ون العملیة المغتر�ین من حساب 

 االنتخابیة غیر قانونیة وفاسدة.
، التي تنص على حق غیر المقیم في االقتراع، ٤٤/٢٠١٧من القانون  ١١١و�ما ان المادة  

�شكل صر�ح ال یرقى الیه ر�ب �التساوي مع حق  ٦/٥/٢٠١٨ت هذا الحق في انتخا�ات قد �رسّ 
فالقانون ألزم المقیمین وغیر المقیمین على  –و�ن اختلف تار�خ االنتخاب ألسباب تقنیة  –لمقیمین ا

. فالعملیة االنتخابیة اإللزامقیمین أن �خرجوا عن هذا النص حد سواء و�التالي ال �مكن لغیر الم
ل، والدلیل في الخارج هي جزء من هذا الك ة، هي األم والعملیة االنتخابی٢٠١٨في لبنان لسنة 

 ) على غرار ما حصل في الداخل.٢٠١٨نیسان  ٢٩و  ٢٧حصول االنتخا�ات في الخارج (
، تنص على حق �ل لبناني ٤٤/٢٠١٧كما ان المادة الثالثة من قانون االنتخاب الرقم  

 مقیم او غیر مقیم في االقتراع...
من القانون الرقم  ١١٨و  ١١٢و�ما أن ما یثیره الطاعن لجهة مضمون المادتین  

و�خاصة �ما یتعلق �عدد النواب أو الدوائر، ال �مكن إال أن �طبق في الدورات  ٤٤/٢٠١٧
" في المرشحین عن غیر المقیمین"  وألن نص المادة معنونة  ١١٢االنتخابیة الالحقة ألن المادة 

صوص ترعى أوضاع اللبنانیین غیر المقیمین لجهة ممارسة حقهم في االنتخا�ات ورد الحًقا لن ١١٨
النیابیة وتسمیة وانتخاب مرشحیهم الستة الى مجلس النواب اللبناني في الدورة االنتخابیة القادمة... 

أن �طبق  –�حیث �فرض المجرى الطبیعي لألمور، ولممارسة الحقوق النتخاب األعضاء الستة 
یتحصل  .٢٠٢٢خاصة لجهة الدائرة االنتخابیة الواحدة في الدورة االنتخابیة لسنة  ١١٨نص المادة 

مما تقّدم ان استثناء تطبیق القانون الى الدورة االنتخابیة التالیة، محصور فقط �المقاعد الستة 
 المخصصة للمغتر�ین ولیس القتراع الناخبین المغتر�ین في الخارج.

لستة في المجلس النیابي اللبناني من قبل اللبنانیین غیر و�ما أن انتخاب األعضاء ا 
�جري حتًما وحكًما في دائرة انتخابیة واحدة إذ یتعذر بل �ستحیل إجراء هذه االنتخا�ات  نالمقیمی

سي ماغترابیة، ولذلك �ُ  –ن من بلدان مختلفة ة عندما یترشح لهذه المقاعد مرشحو وفق آلیة مختلف
ة مؤجل التطبیق للدورة االنتخابیة القادمة، و�صبح حدلجهة الدائرة االنتخابیة الوا /١١٨نص المادة /

�ما حصل �الفعل، في خمس عشرة دائرة و�التالي  –االنتخاب وآلیته لهذه السنة ولهذه الدورة الحالیة 
 ال مخالفة لقانون االنتخاب �ون االنتخا�ات حصلت في بالد االغتراب �طر�قة سلیمة وصحیحة.
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 الى أساس قانوني سلیم. استنادهو�ما أنه �قتضي رد ما أثاره الطاعن لهذه الجهة لعدم  
 
 

 سائر األسباب والمخالفات والتجاوزاتلب. 
ل وتدخّ  ،�ما أن الطاعن �شكو صرف النفوذ واستغالل الوظیفة والتوظیفات االنتخابیة

 ،ه والحزب الذي ینتمي إلیهموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلد�ات لمصلحة المستدعي ضد
وتجاوز  ،من قانون االنتخاب ٧٧ومخالفة أحكام المادة وأجهزتها، كما �شكو عدم حیاد السلطة 

 سقف اإلنفاق. 
و�ما أنه معلوم ومستقر فقًها واجتهاًدا أن المجلس الدستوري �فصل في النزاع �االستناد 

ات من مستندات ووثائق مرفقة بها والى أدلة و�ینّ الى أسباب طعن دقیقة واردة في المراجعة والى 
 المنطق والجدّ�ة والدّقة على أدعاء الطعن. إضفاءشأنها 

ر�ن وسعًیا منهما لكشف الحقیقة ولوضع ما یثیره الطاعن في موضعه السلیم، رَ و�ما أن المقَ 
أن الطاعن  تیقنالد�ات و عمدا الى اجراء التحقیقات الوافیة، فاستمعا الى فر�قي النزاع والى رؤساء الب

ال  ،اكتفى في ما یدعي �العمومیات من دون تقد�م أي دلیل على ثبوت المخالفات المشكو منها
، و�الفعل صرح في محضر استماعه: أن الجو المثارةبل جاءت نتیجة التحقیقات لتدحض المزاعم 

الضغوط النفسیة وتدخل  �ان هادًئا لكنه �ستطرد شاكًیا من ٦/٥/٢٠١٨الذي ساء االنتخا�ات یوم 
�فرا وحصرون وقنات... و�الطبع ینفي تسجیله أي طعن أو اعتراض أو  رؤساء بلد�ات �قاع

ي وجود الدلیل القاطع على تدخل وزارتي الداخلیة والبلد�ات والخارجیة والمغتر�ین فمراجعة و�ن
والجزم واإلقناع ومفتقرة  فة �عدم الجد�ةأجو�ته متّص  و�قیتوتالعبهما �الملفات والقیام بتوظیفات 

 الى الدقة والشفافیة، و�التأكید تراجع عن إتهام سعادة محافظ الشمال. 
و�ما أن المطعون �صحة نیابته السید جوزف إسحق نفى اتهامات الطاعن جملة وتفصیًال 

تدخل ونفي الترخیص �إقامة �سارات أو وجود �سارات أو فتح �اب التوظیفات أو منح مكافآت أو 
 رؤساء البلد�ات في االنتخا�ات أو التحضیر إلجرائها.

و�ما أن رئیس بلد�ة �قاعكفرا وهو أ�ًضا رئیس اتحاد بلد�ات قضاء �شري نفى ما أبداه 
الطاعن واتهمه �ه وأكد أنه لم �ستعمل مر�ز البلد�ة في فترة االنتخا�ات حتى الستقبال المستدعین 

 ،خالًفا ألقوال الطاعن ،ظفي البلد�ة واالتحاد بلباسهم وأوضح�طلبات شخصیة وأكد عدم مشار�ة مو 
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�أن المالك البلدي یتألف من موظف مدني واحد غیر حز�ي، وشرطي أصیل واحد یدور في فلك 
المرشح ملحم طوق ومن ثالثة شرطیین متعاقدین و�التالي لم تجَر أ�ة توظیفات في البلد�ة ولم 

 ٧٧أقفلت ألسباب شخصیة، و�نه لم �خالف أحكام المادة  تقفل أي طر�ق بل سعى هو لفتح طر�ق
 من قانون االنتخاب ومارس حقه االنتخابي �أي مواطن.

أما رئیس بلد�ة حصرون السید جیرار سمعان فنفى �ل مزاعم الطاعن وجزم �عدم مخالفته 
�فتقر الى  المرفق �استدعاء الطعن ٨من قانون االنتخاب. وأكد ان المستند رقم  ٧٧أحكام المادة 

�أ�ة صلة وأبرز أصل المستند وهو الرسم الكامل  ٢٠١٨الى انتخا�ات سنة  متأي تار�خ وهو ال �
و�عود لعشاء أقامته القوات اللبنانیة في نبع حصرون ونشر في مجلة  ٢٣/٩/٢٠١٧المؤرخ في 

و�التالي ال عالقة للمجلس البلدي ولرئیسه �الرسم المذ�ور. وأكد أنه  ٣٠/٩/٢٠١٧المسیرة بتار�خ 
�ا الخوري عواد ألن هذا األخیر سبق له أن �اع عقاره لم �عِط أ�ة رخصة الستثمار مرملة للسید ال

من السید شفیق نصار الذي �اشر �البناء. وأشار إلى أن موظفي البلد�ة هم: موظفان مدنیان اثنان 
 وشرطیان لكل منهم اتجاه مختلف.

على  االستحصال و�ما أن ما أثاره الطاعن لجهة مخالفة حیاد السلطة �عدم تمكینه من
 تر�ین من وزارة الخارجیة والمغتر�ین ال �حمل وزره المطعون في صحة نیابته.داتا المغ

و�ما انه سبق للمجلس الدستوري أن اعتمد في قراراته مبدأ المسؤولیة الشخصیة وفرض 
توافر العالقة السببیة بین المخالفات واألفعال المشكو منها، والنتیجة التي نالها الطاعن الخاسر 

دد في تطبیق هذه الشروط، خاصة لناحیة الصلة السببیة والتأثیر المباشر من جهة أخرى، وتش
وعلیه ان مجرد انتماء المرشح الى الئحة نیابیة أو حزب سیاسي ال �حّمله مسؤولیة  ،على النتیجة

عن تصرفات وتجاوزات أو مخالفات زمالئه أو قیادة الحزب اذا انتفت العالقة السببیة بینه و�ین 
عجزه عن منع صدورها ولعدم لوهو �التالي ال ُ�سأل عنها لعدم صدورها عنه و  تلك التصرفات

 إمكانیة الجزم �استفادته منها انتخابًیا. 
اما تجاوز سقف االنفاق واالتهام �مصار�ف هائلة وانفاقات �اهظة �قي على عتبة التهمة  

ر�ف �عشرات مالیین تحدید المصا ةالمجردة من �ل دلیل والبعیدة �ل البعد عن الحقیقة لعل
. ٢٠١٨في تقر�ر هیئة االشراف على االنتخاب لعام  ءواألهم أنه جا ثبات.إالدوالرات من دون 

 "ان األستاذ جوزف اسحق تقّید تمامًا �السقف األقصى لالنفاق أثناء الفترة االنتخابیة".
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 ه الطاعن �قیتعومة و�ل ما �شكو منو�ما ان األسباب المثارة والمخالفات والتجاوزات المز  
دون التهم  و�طالقلخطأ والتشو�ه �ة واتسمت في جوانب �ثیرة �ادّ الج وتعوزهاجردة من االثبات مُ 

 تدو�ن اعتراض او شكوى او مالحظة.
ما یتعلق �عملیات الرشوة الضخمة  و�ما ان ما �شكو منه الطاعن من ناحیة أخرى، وفي 

صعید الدائرة االنتخابیة وعلى صعید قضاء �شري التي قام بها المستدعي بوجهه وحز�ه على 
و�صورة خاصة مصار�ف انتقال االف المقترعین اللبنانیین المقیمین في الخارج واغرائهم  ،�الذات

یرهم الى لبنان على نفقة حزب القوات اللبنانیة وجمعهم �أهلهم وتأمین نفقات االنتقال والسفر فبتس
لدفعات المالیة النقد�ة، شرط االقتراع لمرشحي الحزب ولوائحه واإلقامة في الفنادق والمصار�ف وا

�قي في حدود العمومیات من دون تقد�م أي  – �اآلالفالى �شري  القادمینلینتهي الى اعتبار 
ٍش ولم �سجل أي اعتراض تاٍش او مر ر دلیل على ثبوت عملیات الرشوة ولم یتقدم �أ�ة شكوى ضد 

 لدى لجان القید.او تحفظ لدى أقالم االقتراع او 
�ما ان الطاعن �عتبر تالًیا عملیة استقدام الناخبین من الخارج �مثا�ة رشوة واكتفى في ما  

، ذلك ان الدامغةجردة عن الدقة والحجة ادعاءاته مُ بین الناس و�قیت یدعیه �العمومیات والشائع 
ما ما هو غیر ثابت حضور اللبنانیین من الخارج لممارسة حق االقتراع امر حصل وهو ثابت، ا

وغیر اكید فهو عدد القادمین وعدد الذین استقدمتهم �ل جهة، وتحدید الجهة التي دفعت نفقات 
ومقدار المبالغ المدفوعة، علًما ان هناك لبنانیین حضروا  –في حال حصول دفع  -السفر واإلقامة 
نانیین بالد االغتراب یقترعوا لصالح من یر�دون، �عدما قصد �عض القادة اللبل �ملء ارادتهم

نجحوا في مساعیهم، وقد نجح االقتراع في الخارج الى حد مقبول وتهیأ و تفاعلوا و وتواصلوا بهم  
حضر قسم الى لبنان ومارسوا حق االقتراع في الوطن االم و�الطبع ال �مكن الجزم فالجو للمستقبل، 

 لزامیة العازل.إلصالح من اقترعوا مع 
لى ما تقدم، معلوم ان عبء االثبات �قع على عاتق الطاعن الظهار و�ما انه، �اإلضافة ا 

�ة ودقة الى جانب ممارسة المجلس الدستوري لصالحیاته شي والمبالغ المدفوعة �جدّ تالراشي والمر 
االستقصائیة ولسلطته الواسعة في التحقیق �ون المجلس الدستوري �قارب مسألة الرشوة بدقة 

ا للحقیقة وصوًنا لحقوق من اقترع �صورة سلیمة تجاه من رشى او ظهارً إمتناهیة و�حذر شدید 
 ارتشى او �ان موضوع شبهة. 
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و�ما انه �قتضي تأسیًسا على ما تقدم رد هذا السبب ا�ًضا لعدم استناده الى أساس قانوني  
 وواقعي سلیم.  

 
 
 . في العیوب التي طالت العملیة االنتخابیة والفرز٢
 
�شكو في هذا البند، ما شاب عملیة اقتراع غیر المقیمین من شوائب �ما ان الطاعن  

وعیوب أساسیة أكان لجهة عدم قانونیة حصولها او لمجر�اتها وحرمان العدید من اللبنانیین غیر 
السلطة، ام لحرمان من لم ترد  ب أصبحت معروفة ولخدمة مرشحيالمقیمین من االنتخاب ألسبا

یر عدد �بیر من فلمقیمین رغم ابالغهم �صحة تسجیلهم او لتصأسماؤهم في لوائح شطب غیر ا
أقالم االقتراع في الخارج وقد بلغ العدد في قضاء �شري ثمانیة وعشر�ن قلًما او لتمییز فر�ق من 

وهو �عتبر ان هذه  جوازات سفر خالًفا للقانون. �إعطاءالمرشحین عن االخر�ن او السماح 
 ن �طالن اقتراع اللبنانیین غیر المقیمین برمتها. المخالفات جوهر�ة تؤدي الى اعال

 و�ما انه �قتضي �حث ما سمیت مخالفات جوهر�ة تباًعا:  
 
�شكو الطاعن من نحو اول، من استخدام جوازات سفر صادرة خالًفا للقانون الن  - 

�ین، بدل لیرة لبنانیة، للبنانیین المغتر  ألفت رسم االستحصال على جواز سفر �جعله الحكومة عدلّ 
بین المقیمین  میّزتلیرة لبنانیة، وتكون بذلك قد  ألفد في قانون الموازنة العامة �ستین الرسم المحدّ 

 والمغتر�ین وخالفت احكام الدستور والقانون.
وافادته على جمیع  یرهللبنانیة لهذه الجهة ینسحب تأثو�ما ان االجراء الذي اتخذته الدولة ا 

المواطنین �التساوي �ما على الطاعن والمطعون بنیابته وناخبیهم، و�التالي ال عالقة لهذا األخیر 
 في اتخاذه،  هل �االجراء الذي ال �شكل عیب ا�طال وال تترتب مسؤولیته جراء فعل ال ید

ن االنتخاب وما یلیها من قانو  ١١٢ومن نحو ثاٍن �شكو الطاعن من مخالفة المواد  - 
عشرة اشخاص من الذین تسجلوا في الخارج �غیر مقیمین، على االقتراع في  أقدمإذ غیر المقیمین 

 قضاء �شري. –لبنان 
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تعمیًما الى رؤساء  أصدرالمغتر�ین �ان قد و وز�ر الخارجیة  معالي و�ما انه یتبین ان 
لى األراضي اللبنانیة الذین لم یتمكنوا البعثات اللبنانیة في الخارج، للسماح للناخبین غیر المقیمین ع

تسلیم جواز سفر مثًال) منسو�ة الى اإلدارة (كعدم  ةلعل – ٢٩/٤/٢٠١٨و ٢٧من االقتراع یومي 
وقد استند التعمیم المذ�ور الى رأي هیئة التشر�ع  ٦/٥/٢٠١٨�أن �قترعوا في لبنان یوم 

 .٣/٥/٢٠١٨تار�خ  ٢٢٤/٢٠١٨واالستشارات في وزارة العل رقم 
سهل و�ما انه من الواضح ان التعمیم المذ�ور یندرج في خانة توفیر �ل الظروف التي تُ  

للمواطن اللبناني ممارسة حق االقتراع و�التالي ال �حمل بذور الضرر والتمییز وال یلقي على عاتق 
 المطعون بنیابته ا�ة تبعة. 

غیر المقیمین وفرز ومن نحو ثالث �شكو الطاعن من عیوب في عملیة فرز أصوات  - 
 صنادیق أصوات هؤالء.

التي  ١٢٠و�ما ان الطاعن �طلب ا�طال عملیة الفرز ونتائجها لمخالفتها احكام المادة  - 
 أصدربینما  ،تولي لجنة القید العلیا في بیروت مسؤولیة فرز أصوات غیر المقیمین وتوثیق نتائجها

أولى �موجبه لجان القید االبتدائیة في  ٢٠١٨أ.م./. ٣وز�ر الداخلیة والبلد�ات تعمیًما �حمل الرقم 
 فرز األصوات. ةالدوائر الصغرى صالحی

شرت في ملحق االبتدائیة واالضافیة صدرت ونُ و و�ما ان مراسیم انشاء لجان القید العلیا  
ما �عني ان لجان القید االبتدائیة �انت موجودة  ٦/٢/٢٠١٨تار�خ  ٥رقم  الجر�دة الرسمیةعدد 

�ما افاد المدیر  – مردهللقیام �مهامها، اما االستعانة بها لفرز األصوات للناخبین غیر المقیمین ف
الى عدم  ،العام لألحوال الشخصیة العمید الیاس الخوري امام الهیئة العامة للمجلس الدستوري 

ید العلیا في بیروت القیام �فرز جمیع صنادیق اقتراع المغتر�ین؛ وامام هذه االستحالة إمكانیة لجنة الق
ر الحًقا دالماد�ة والزمنیة تم االستحصال على رأي هیئة التشر�ع واالستشارات في وزارة العدل وص

 التعمیم المشار الیه.
�ما تمت �صورة  ،الفرز لجان القید االبتدائیة �عملیات قیامو�ما انه تجدر اإلشارة الى ان  

لجمیع لال تلحق الضرر �أي فر�ق ال بل فیها افادة  –طبیعیة ومن دون أي اعتراض من ا�ة جهة 
الطاعن �أن هذه المخالفة سمحت للحكومة ولوزارة الداخلیة والبلد�ات  لمزاعم�التساوي، وال صحة 

ال المغلفات وتعدیل نتائجها تحقیًقا ولوزارة الخارجیة والمغتر�ین، التالعب في نتائج المقترعین وابد
ذلك ان االمر لم �حصل والن تكلیف لجان القید االبتدائیة العدیدة  ،لمصالحها ومصالح مرشحیها
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بقى هذه الشكوك و�حفظ حقوق الجمیع �حیث ت ع في اعالن النتائج و�ز�ل�عملیات الفرز �سرّ 
 االتهامات �اطلة ومرفوضة.

ثمانیة وعشر�ن صندوًقا عائدة ألصوات غیر المقیمین من و�ما ان الطاعن �شكو من ان  
وظهر ذلك عند صدور النتیجة الرسمیة لالنتخا�ات عن وزارة  تصفیرهاناخبي قضاء �شري تم 

 الداخلیة والبلد�ات.
من تصفیر نتائجها وقد  المشكوو�ما ان المقرر�ن طلبا إیداع المجلس الدستوري األقالم  

 ١٨/١٠/٢٠١٨الثالثة الواردة أعاله، وتمت عملیة الفرز یوم الخمیس في اودعت �استثناء األقالم 
ا على عدد من األصوات فتم احتسابها مو�عده، وتبین �الفعل استحصال �ل من الفر�قین وسواه

 وتنظیم محضر نتیجة الفرز لیصار الحًقا الى تعدیل النتیجة. 
ان ما سمي تصفیًرا ال عالقة له �التزو�ر الذي لم �حصل، وال  و�ما انه تجدر المالحظة 

وال �التالعب �الصنادیق ومحتو�اتها  –�ما یدعي الطاعن  –بتدخل السلطة لخدمة مرشحیها 
و�األقالم، فالحقیقة استقاها المجلس الدستوري �كامل هیئته العامة من خالل االستماع الى مدیر 

في  والالجئینوالى المدیرة العامة للشؤون السیاسیة  ،لیاس الخوري عام األحوال الشخصیة العمید ا
الى السیدین هیثم غسان أبو حمدان المدیر و السیدة فاتن علي یونس وزارة الداخلیة والبلد�ات 

وتبین ان التصفیر –السید رواد ولید عزام المسؤول في الشر�ة و  ARABIAGISالتنفیذي لشر�ة 
حصل لدى �عض لجان القید بذر�عة تأخر وصول �عض نتائج األقالم،  ما  –المرفوض قطعًا 

 جّمد نظام الكمبیوتر وأّخر إعالن النتائج. 
وتجدر المالحظة، تعقیبًا على ما تقّدم، ان المجلس الدستوري �سجل رفضه المطلق لهذه  

طاء التي تالمس اإلهمال الكبیر والعمد و�لفت المسؤولین الى ضرورة تفادیها اإلشكالیات واألخ
 وعدم الوقوع فیها مستقبًال.

اما ما �شكو منه الطاعن من عدم استالمه محاضر نتائج الفرز المؤقتة، فال �سأل عنها  
التدقیق في ، �عد �ان المجلس الدستوري �سجل و�نؤثر في نتیجة االنتخاب المطعون بنیابته وال تُ 

حصول �عض المخالفات والتجاوزات واالخطاء وتقصیر السلطة  المحاضر العائدة لالنتخا�ات،
تكرارها ومن ضرورة تجاوز �ل الشوائب في العملیة االنتخابیة و�ؤ�د ان ما حصل  و�نبه من مغّبة

لیته في مسؤو في هذه الدائرة ال یبلغ درجة من الجسامة تفضي الى ا�طال نیا�ة نائب غیر ان 
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التوجیه واإلرشاد تحتم علیه لفت أنظار وتوجیه عنا�ة المسؤولین إلى ضرورة السعي إلى االرتقاء 
 .�العملیات االنتخابیة منذ بدئها حتى نهایتها إلى مستوى الكمال

مل نتائج االنتخاب ج. في انعكاس االخذ �العیوب التي شابت العملیة االنتخابیة على م٣ 
 الشمال الثالثة.في دائرة 

�ما ان الطاعن تحت هذا العنوان یهدف الى ا�طال نیا�ة المستدعي بوجهه السید جوزف  
عتبر ان طعنه قد یتسبب �انعكاسات على �ل نتائج الدائرة االنتخابیة و�ذلك �عتبر ان و�اسحق 

مطعون نتائج الطعن في ظل القانون الجدید الذي �عتمد النظام النسبي ال تنحصر في شخص ال
بنیابته والقضاء الذي ترشح عنه بل یتعداه لتطال نیا�ة آخر�ن نجحوا في اقضیة أخرى ضمن 

 الدائرة االنتخابیة.
�ما انه �غض النظر عن المرمى الذي �طمح الیه الطاعن، والى المبادئ األساسیة التي  

األساسي الذي �سود ومقاصد تلك المبادئ، الن المبدأ  هساقها، یبقى طعنه عاجًزا عن بلوغ مرما
�انت  إذاال یابیة، هو عدم ا�طال االنتخا�ات إموقف االجتهاد الدستوري في شأن الطعون الن

�ان  و�ذاوصدقیتها ونزاهتها  اتلى بها خطیرة وتشكل اعتداًء على حر�ة االنتخا�دالمخالفات الم
�عنصر هام في تقر�ر لهذه المخالفات تأثیر حاسم في نتائجها و�ؤخذ عنصر الفارق في األصوات 

ها والتعمد تصدیقمع االخذ في االعتبار جسامة األخطاء وتكرارها و  ا�طال او عدم ا�طال االنتخاب.
 في ارتكابها.

و�ما ان ما ساقه الطاعن في غالبیته الكبرى جاء مفتقًرا الى الحجة والجد�ة والدقة ومجرًدا  
لمخالفات القائمة والحاصلة ال تتسم �أ�ة خطورة ن �ان �عض ا�قاطع والدلیل الجازم، و المن االثبات 

 ف �عضها الغموض واالبهام. تنتؤثر في نتیجة االنتخا�ات و�ك
و�ما انه �قتضي اخیًرا تصحیح النتیجة النهائیة �إضافة ما ناله �ل مرشح في أقالم  

ًتا الى وعلیه �ضاف ستة وستون صو  ،شكو من تصفیرهامالمقترعین اللبنانیین غیر المقیمین وال
مجموع األصوات التي نالها الطاعن السید ملحم جبران طوق واضافة مئة وأر�عة وستین صوًتا 

سي النتیجة مالى مجموع األصوات التي نالها المطعون �صحة نیابته السید جوزف اسحق، فت
صوًتا �النسبة  ٦١٥٤=  ١٦٤+  ٥٩٩٠صوًتا �النسبة لألول و ٤٧١٥=  ٦٦+  ٤٦٤٩النهائیة: 

 ي.للثان
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ن مما توافر في الملف ومن مجمل العناصر الواقعیة والقانونیة، انه ال �مكن و�ما انه یتبیّ  
للقول بتأثیرها على  –بتة اوغیر الث –لى بها من الطاعن داالستناد الى األسباب والعناصر الم

 نتیجة االنتخاب فیقتضي تبًعا لذلك رد الطعن في األساس. 
ستفاضة في تحقیق او اجراء او �حث أي سبب ن ضرورة الانه لم �عد �التالي م و�ما 
 لى �ه �صورة ثانو�ة وعارضة لعدم الجدوى. دم
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 لهذه األسباب
 ، و�عد المداولة 
  :في الشكلاوًال:  
 توفًیا شروطه القانونیة.سم ،ضمن المهلة القانونیة قبول الطعن لوروده 
 :في األساسثانًیا:  
. تصحیح النتیجة النهائیة �إضافة األصوات التي نالها �ل من الطاعن والمطعون بنیابته ١ 

من تصفیر نتائجها �حیث �صبح مجموع أصوات  والمشكوفي أقالم المقترعین اللبنانیین في الخارج 
 صوًتا. /٦١٥٤/ا واصوات المطعون بنیابته: صوتً  /٤٧١٥/الطاعن 

ملحم جبران طوق المرشح المنافس الخاسر عن المقعد . رد الطعن المقدم من السید ٢ 
 قضاء �شري. ،الماروني في دائرة الشمال الثالثة

 .حسب األصولوالمستدعي ابالغ القرار من المراجع المختصة  ثالثًا: 
 نشر هذا القرار في الجر�دة الرسمیة را�عًا: 
 

 ٢١/٢/٢٠١٩قرارًا صدر في                                                               
 
   

 األعضـاء

 محمد �سام مرتضى       صالح مخیبر        سهیل عبد الصمد       توفیق سو�ره

 

 الدینزغلول عطیه           أنطوان خیر             أنطوان مسرة           أحمد تقي 

                                              

 الرئیس                                             نائب الرئیس       

 عصـام سلیمان                                        طارق ز�اده    
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  ٢٠١٩/ ٣قرار رقم: 

 ٢٠١٩/ ٢ /٢١تار�خ  :  

    ٢٠/٢٠١٨رقم المراجعة: 

 

جبران طوق، أرملة المرحوم الیاس سكاف، المرشحة الخاسرة عن أحد مقعدي الروم الكاثولیك  میر�مالمستدعیة: 

 .٢٠١٨زحلة ، في االنتخا�ات النیابیة في دورة العام  -في دائرة البقاع األولى 

میشال جورج ضاهر وجورج ایلي عقیص المعلن فوزهما عن المقعدین الكاثولیكیین في  المستدعى ضدهما:

 نفسها.الدائرة 

 الطعن �صحة انتخاب المطعون بنیابتهما.الموضوع: 

 ،إن المجلس الدستوري 

برئاسة رئیسه عصام سلیمان وحضور نائب الرئیس طارق  ٢٠١٩/ ٢/  ٢١الملتئم في مقره بتار�خ 

ز�اده واألعضاء: أحمد تقي الدین، أنطوان مسره، أنطوان خیر، زغلول عطیة، توفیق سو�ره، سهیل عبد الصمد، 

 الح مخیبر �محمد �سام مرتضى،ص

و�عد االطالع على ملف المراجعة وعلى تقر�ر العضو�ن المقرر�ن، وعلى تقر�ر هیئة االشراف على 

 االنتخا�ات،

بواسطة و�یلها  تقدمت میر�م جبران طوق، أرملة المرحوم الیاس سكافو�ما ان المستدعیة السیدة 

، �مراجعة الى رئاسة المجلس الدستوري سجلت في القلم تحت ٦/٦/٢٠١٨بتار�خ  رشاد عبدو مدور المحامي

، تطلب �موجبها قبول المراجعة شكًال، وفي األساس ا�طال نیا�ة �ل من المستدعى ضدهما ٢٠/٢٠١٨الرقم 

البقاع میشال جورج ضاهر وجورج ایلي عقیص المعلن فوزهما عن المقعدین النیابیین للروم الكاثولیك في دائرة 

 قضاء زحلة عن مقعدي الروم الكاثولیك. -زحلة وا�طال االنتخاب في دائرة البقاع األولى –األولى 

 وتدلي المستدعیة �األسباب التي بنت علیها طعنها بنیا�ة االثنین المستدعى ضدهما، وتتلخص �اآلتي:
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ة لسائر القوانین من قبل المطعون من قانون االنتخاب ومخالفات عدید ٧٤أحكام المادة : مخالفة السبب األول

بنیابتهما ومدى التأثیر األساسي والجوهري لهذه المخالفات على الناخبین وعلى صحة االنتخا�ات وصدقیتها 

 ونتائجها،

من قانون االنتخاب �شمل الوسیلة  ٧٤�اعتبار ان الحظر على وسائل االعالم، وعمًال بنص المادة  

 اإلعالمیة المرئیة والمسموعة والمرشح الذي استفاد من اإلعالن االنتخابي السیاسي خالل الحملة االنتخابیة.

المذ�ورة جاءت من قبل المطعون بنیابته جورج عقیص  ٧٤وقد اعتبرت المستدعیة ان مخالفة المادة  

�حیث أطلق المطعون بنیابته المذ�ور ومقدمو لك فیها الحزب الذي رشحه أسهما و والمؤسسة اإلعالمیة التي �م

لمرشحهم وحز�ه العالن االنتخابي البرامج ونشرات األخبار في المحطة التلفز�ونیة العنان ألنفسهم للترو�ج وا

ا الى استعمال الشتائم والقدح والذم وتلفیق االخبار والتهم الكاذ�ة والتشهیر �اإلضافة عمدو الشر�ك في المحطة و 

الى تنظیم المقابالت الیومیة مع السیاسیین حلفاء المرشح جورج عقیص، متناولین خط االعتدال المسیحي 

 نعرات المذهبیة والطائفیة،ومتعمدین اثارة الغرائز وال

المذ�ورة من قبل المطعون بنیابته میشال ضاهر وحلفائه والمؤسسة  ٧٤المادة مخالفة كما جاءت  

ولسائر القوانین السیما قانون االعالم المرئي والمسموع  OTV اإلعالمیة التا�عة للحزب الذي رشحه أي محطة

 للمصالح الدعائیة للمرشح المطعون بنیابته المذ�ور. العقو�ات وسواها خدمةوقانون المطبوعات وقانون 

ولم �عتمد هؤالء الموضوعیة في بث األخبار واألحداث بل تعمدوا استعمال الصور والمفردات والتعابیر  

التي من شأنها إثارة المشاهدین والمستمعین و�شاعة أجواء الهلع والخوف �غیة اظهار مرشحهم �أنه خشبة 

 من قانون العقو�ات، ٣١٧عمدوا الى اثارة النعرات الطائفیة والمذهبیة مخالفین بذلك المادة الخالص، �ما 

كما قاموا �التالعب �الغرائز والقیام �المزایدات واسترسلوا في تضلیل شر�حة من اللبنانیین (المسیحیین)  

الوطنیة الهامة مستهدفین الكاذ�ة حول عدد �بیر من القضا�ا  الروا�ات ق�األكاذیب واالفتراءات واختال

 المستدعیة من خالل تمثیلها في المعر�ة االنتخابیة لتیار االعتدال المسیحي.

من قانون االنتخاب لمضاعفة وزارة الداخلیة والبلد�ات تصار�ح مندو�ي  ٩٠مخالفة أحكام المادة : السبب الثاني

قضاء زحلة دون وجه حق ثم الرشوة االنتخابیة –ألولى المطعون بنیابتهما في �افة أقالم االقتراع في دائرة البقاع ا

 بدفع األموال للحصول على أصوات الناخبین و�التالي خرق سقف االنفاق االنتخابي المحدد قانونًا.
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 .من قانون االنتخاب ٩٠في مخالفة أحكام المادة -أ

االقتراع في الدائرة  حرمت المستدعیة والالئحة التي ترأسها من ان تمثل �مندو�ین في �افة أقالم 

االنتخابیة، �حیث أعطتها وزارة الداخلیة والبلد�ات والئحتها التصار�ح الرسمیة لعدد قلیل من المندو�ین، فیما 

أعطت الوزارة المذ�ورة تصار�ح �أعداد هائلة تتخطى العدد المحدد قانوناً للمطعون بنیابتیهما ولكل من الئحتیهما 

مضاعفة أعداد المطعون بنیابتهما ومندو�ي الئحتیهما، مع ما لذلك من تبعات دون وجه حق، وأدى ذلك الى 

 على نتیجة االنتخا�ات.

 .في الرشوة االنتخابیة بدفع األموال للحصول على أصوات الناخبین-ب

دفع المطعون بنیابتهما تحت ستار بدل أتعاب المندو�ین على األقالم المضاعف عددهم عن یوم  

طائًال من المال للحصول على مئات األصوات اإلضافیة على األقل، فیكون المبلغ المدفوع االنتخاب مبلغًا 

تحت ستار أجور مندو�ین لكنه فعلیًا رشوة انتخابیة واضحة لشراء األصوات والضمائر علمًا ان �ل ذلك �ان 

 یتم علنًا وأصبح معروفًا من قبل الجمیع،

لمراقبة االنتخا�ات قیام المطعون بنیابته میشال ضاهر  LADEت جمعیة ثقال بل أكثر من ذلك، و  

�شراء عدد �بیر من األصوات �شكل مباشر، تعدى الخمسة آالف صوت عبر وسطاء عدة، وان عملیة شراء 

أصوات الناخبین وضمائرهم في دائرة البقاع األولى االنتخابیة بلغت حدًا �بیرًا، وأصبح شراء أصوات وضمائر 

 ، وأصبح األمر شائعًا على صفحات الجرائد في لبنان،الناخبین �الجملة

المخالفات المتفرقة التي ارتكبها المطعون بنیابتهما وجمیع حلفائهما في التظاهر امام مراكز : السبب الثالث

 االقتراع یوم االنتخا�ات، والتعدي على مناصري المستدعیة �الضرب وعلى شخصها �االهانات.

زاب مؤ�دة للمرشحین المطعون بنیابتهما السیما مجموعات تا�عة لحزب مجموعات من أح قامتحیث  

القوات اللبنانیة، �التجمع أمام مراكز االقتراع حیث أكثر�ة تقلید�ة موالیة للمستدعیة وخطها السیاسي أي خط 

قالم االقتراع الكتلة الشعبیة، فكانت تطلق الشعارات المعاد�ة للمستدعیة بهدف استفزاز الناخبین الوافدین الى أ

لكي یدلوا �أصواتهم لمصلحة المطعون بنیابتهما بدال من المستدعیة او �الضغط على حر�تهم حتى �غادروا 

 صواتهم او الى افتعال المشاكل معهم اذا أصروا على الدخول واالنتخاب للمستدعیة،دون االدالء �أ
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�مهاجمة عدة مكاتب للكتلة للبنانیة ال بل أكثر من ذلك، قام �عض العناصر المنتمین الى القوات ا 

حتى انهم لم یتأخروا عن مهاجمة المستدعیة الشعبیة مما أدى الى حدوث فوضى وذعر لدى �عض المواطنین، 

لدى مرورها في حي الراسیة في زحلة وأقدموا على ضرب مرافقیها �العصي مما تسبب �كسر ذراع مرافقها السید 

رضه قو�ة في رأسه وقد أعطاه الطبیب الشرعي تقر�رًا طبیًا بتعطیله عن جورج عبدالكر�م البر�س اصابته ب

وقد أصیب �ذلك مرافقها السید ملحم العمل لمدة واحد وعشر�ن یومًا. وقد تقّدم �شكوى جزائیة بهذا الخصوص. 

 أ�ام.نقوال �فوري �ضر�ات قو�ة على رأسه و�د�ه واستحصل على تقر�ر طبي �التعطیل عن العمل عشرة 

كما أقدم هؤالء العناصر أ�ضًا على مهاجمة واقتحام منزل السید یوسف سكاف في حي مار الیاس في  

زحلة وهو من أر�ان الكتلة الشعبیة مما خلق حالة من الخوف لدى المواطنین اآلمنین ولقد تقدم �شكوى جزائیة 

س �نعان غطاس لدى وقوفه أمام بهذا الخصوص. �ذلك قدم �عض هؤالء العناصر على مهاجمة السید الیا

مر�ز االقتراع في سیدة النجاة و�ان یرتدي قمیص علیه شارة الكتلة الشعبیة وانتزعوا هو�ته، وهو�ة زوجته 

 وهو�تي ابنه وزوجته وقد تقدم السید غطاس �شكوى جزائیة بهذا الصدد.

األخطاء في عملیة فرز  حصولتغییر رئیس لجنة القید العلیا في الدائرة واستبداله �قاٍض آخر، و  :السبب الرا�ع

األصوات في األقالم، وفي المحاضر االنتخابیة وفي األرقام المدونة على الجداول وفي �عض لوائح الشطب 

 ب،التي اعتمدت خالفًا للقوانین وسواها من األخطاء التنفیذ�ة في عملیة االنتخا

زحلة، وقبل ثالثة أ�ام من اجراء العملیة االنتخابیة،  -�افة الناخبون في دائرة البقاع األولىلقد تفاجأ  

، ومن المعروف ان هذا القاضي فرنیني ن�استبدال رئیس لجنة القید العلیا القاضبة غلنار سماحة �القاضي جا

األخیر �ان ینظر �إحدى الدعاوى حیث المطعون في نیابته میشال ضاهر �مثل �مدعى علیه ولقرب القاضي 

 فرنیني من المطعون في نیابته المذ�ور أعاله تّم رده في هذه الدعوى لالرتیاب المشروع.

قته �المطعون في نیابته میشال ضاهر فكیف ُیرد القاضي فرنیني في دعوى لإلرتیاب المشروع ولعال 

و�ترأس فجأة لجنة القید العلیا في دائرة هذا الخیر وان ذلك یثیر الشكوك العدید حول ما جرى في لجنة القید 

زحلة و�جعل من عملیة الفرز برمتها أمام اللجنة المذ�ورة أمر مشكوك فیه، وهو سبب -ولىالعلیا في البقاع األ

 الطعن الحاضر و��طال نیا�ة میشال ضاهر. كاٍف �حد ذاته لقبول

ناهیك عن المخالفات األخرى التي جرت في عملیة الفرز، موردة �عض المخالفات التي تحفظ علیها  

 مندوب المستدعیة وأثارها أمام لجان القید وهي:
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ًا من هذه الظروف ض�ع: تبین لدى فتح الظروف المختومة التي استلمتها لجان القید من رؤساء األقالم �أن أوالً 

 ال یتضمن محاضر االنتخاب التي تبین عدد المقترعین وما ناله �ل مرشح من أصوات وغیرها من المالحظات.

: تبین أ�ضًا أن هناك فروقات بین عدد المقترعین و�ین مجموعة األصوات التي نالها جمیع المرشحین، ثانیاً 

 مضافًا الیها األوراق الملغاة في أقالم اقتراع.

: تبین أ�ضًا أن هناك لوائح الشطب في أقالم االقتراع لم یوقعها رئیس القلم او العضو المكلف �التثبت من ثالثاً 

 صحة االنتخاب في الخانة المخصصة لذلك.

ورقة وهي مفصلة �المحاضر االنتخابیة لألقالم، منها  /٢٠٠٠: ان مجموع األوراق الباطلة بلغ حوالي /را�عاً 

رؤساء األقالم �اطلة، مما أدى الى عدم احتساب أصوات  عالمات فارقة ومنها ما اعتبرهاما أ�طلت �سبب 

 صوتًا./١٨٤٠المستدعیة بلغ مجموعها أكثر من /

: وصول أقالم االقتراع في معظمها مفتوحة حتى �عد ساعة إقفال الصنادیق المحددة قانونًا �السا�عة خامساً 

 مساء السیما في أقالم بر الیاس

 وقد عددت في النها�ة ما جرى في �عض األقالم، وهو موثق �ما تقول في محاضر االنتخاب. 

 .رد المستدعى ضده جورج عقیص

 طالبًا: ٢٠١٨تموز  ٣و�ما ان المستدعى ضده النائب جورج ایلي عقیص أجاب بتار�خ  

انون انشاء المجلس الدستوري من ق ٢٤أوًال: في الشكل بوجوب رد الطعن الحاضر شكًال لمخالفته أحكام المادة 

من نظامه الداخلي، حیث حصر المشترع حق الطعن �المرشح الخاسر الذي �جب  ٤٦معطوفة على المادة 

أن �قدم حصراً بوجه مرشح واحد فائز وهو بنیا�ة الفائز األقرب من نتیجة المرشح الخاسر في حال فوز مرشحان 

 الدائرة االنتخابیة.من نفس الطائفة على مقعدین مختلفین في نفس 

من قانون  ٧٤وجوب رد ما جاء في سبب الطعن األول لجهة مخالفة أحكام المادة  -ثانیًا: وفي األساس: أ

المذ�ورة من قبل المطعون بنیابته النائب  ٧٤االنتخاب، حیث ان المستدعیة تزعم في طعنها �مخالفة المادة 

الحزب الذي رشحه وحلفائه أسهما، دون ان تبین لجانب جورج عقیص والمؤسسة اإلعالمیة التي �ملك فیها 

مجلسكم الكر�م أي مؤسسة إعالمیة تقصد، ولم تبین أي تقر�ر مقدم لهیئة االشراف �ظهر فیه المخالفات 

اإلعالمیة لهذه الوسیلة وللمستدعى بوجهه النائب عقیص، بل اكتفت �سرد االخبار المبهمة دون تسمیة الجهات 
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جورج عقیص �ان حر�صًا على ا وذلك دون أي اثباتات او تقار�ر، علمًا �ان المستدعى بوجهه المعنیة �أسمائه

عدم مخالفة قانون االنتخاب طیلة الفترة االنتخابیة فكان المرشح األقل ظهورًا على شاشات التلفزة وخالل 

 یة.المقابالت التلفز�ونیة، وفي حال ظهوره �ان یلتزم �المعاییر القانونیة واألخالق

و�ما ان ما تنسبه المستدعیة الى النائب عقیص ومقدمو البرامج ونشرات األخبار في المحطة من  

استعمال الشتائم والقدح والذم وتلفیق االخبار والتهم والتشهیر، �اإلضافة الى تنظیم مقابالت یومیة مع سیاسیین 

 .حلفاء عقیص، ظل دون أي دلیل او اثبات

و�بدو من جهة أولى ان المستدعیة قد تخطت خصوصیة المراجعة بین طاعن ومطعون ضده الى  

السیاسیین حلفاء المرشح جورج عقیص، على حد قولها، وتجاهلت من جهة ثانیة وأغفلت ان عبء إثبات 

الق المخالفات �قع على عاتق الطاعن، فجاء هذا السبب للطعن خاٍل من أي إثبات أو دلیل مكتفیًا �اط

 .االتهامات واالخبار الملفقة والمبهمة

من قانون االنتخاب، وفي  ٩٠وجوب رد ما جاء في سبب الطعن الثاني المتمثل في مخالفة أحكام المادة -ب

 .الزعم بدفع الرشاوى االنتخابیة

 من قانون االنتخاب ٩٠في مخالفة أحكام المادة - 

في �افة أقالم االقتراع �حیث أعطتها وزارة الداخلیة  تزعم المستدعیة حرمانها من ان تتمثل �مندو�ین 

من طعنها ان تأثیر عدم  ١٥والبلد�ات التصار�ح الرسمیة لعدد قلیل من المندو�ین، �ما تزعم في الصفحة 

 .تمكنها من إرسال مندو�یها... أدى احتیاًال الى مضاعفة قوة الماكنة االنتخابیة المطعون بنیابتهما وانتاجیتها

هذا السیاق �طرح سؤال ؟ ما صلة النائب جورج عقیص �موضوع حرمان المستدعیة والالئحة وفي  

وما عالقة وما تأثیر ذلك علیه ؟  التي ترأسها من ان تمثل �مندو�ین في �افة أقالم االقتراع ان صح ذلك ؟

قها لقانون االنتخاب حزب القوات اللبنانیة او النائب جورج عقیص بوزارة الداخلیة والبلد�ات، و�یفیة تطبی

منه ؟ علمًا �أن المستدعیة لم تبین مدى التأثیر الحاسم في نتیجة االقتراع، ولم تقدم الدلیل  ٩٠و�التحدید المادة 

على انها قد تضررت من ذلك وحدها دون سواها، �ما وأن مزاعمها في هذا السبب تر�زت على المطعون 

دلیل منسوب الى المستدعى بوجهه النائب عقیص، فبقیت في بنیابته النائب میشال ضاهر، ولم تقدم أي 

 العمومیات والمزاعم الفارغة، فیقتضي �التالي ردها لهذه الجهة لعدم قانونیتها وعدم مصداقیتها.
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 .في الرشوة االنتخابیة بدفع األموال على أصوات الناخبین- 

ان زعم المستدعیة بدفع للرشاوى االنتخابیة للحصول على أصوات الناخبین دون ان تقم بتقد�م أي  

اثبات او تقر�ر مفصل من هیئة االشراف یثبت ما تدعیه �حق النائب جورج عقیص. �ضاف الى ذلك أنها لم 

ألمنیة في زحلة محاضر تتقدم �أي بیان حسابي لتبیان التجاوزات من قبله، بل �العكس، فلقد نظمت القوى ا

الى الناخبین یوم االنتخاب. في حین ان  على أثر ضبط المستدعیة ومناصر�ها �قومون بدفع الرشاوى واألموال

حسا�ات القوات اللبنانیة قد سلمت لهیئة االشراف ولم ترى الهیئة أي شوائب او تجاوزات في المصار�ف 

الفتراءات الواهیة، و�قتضي �التالي رد هذه المزاعم �افة المذ�ورة، وأي قول خالف ذلك ال یدخل اال ضمن ا

 لعدم قانونیتها وعدم صحتها وعدم مصداقیتها.

وجوب رد ما جاء في سبب الطعن الثالث، المتمثل في المخالفات المزعومة التي ارتكبها، المطعون -ج 

 .بنیابتهما وجمیع حلفائهما

تؤ�د المرشحین المطعون بنیابتهما السیما مجموعات  إن ما تزعمه المستدعیة �أن مجموعات من أحزاب 

تا�عة لحزب القوات اللبنانیة قامت �التجمع أمام مراكز االقتراع حیث أكثر�ة تقلید�ة موالیة للمستدعیة، وأخذت 

�اطالق الشعارات االستفزاز�ة هو أمر غیر صحیح بتاتًا. فالمستدعى ضده النائب جورج عقیص الزم مكتبه 

العملیة االنتخابیة �كل رقي �عیدًا عن الجوالت االستفزاز�ة على أقالم االقتراع بینما المستدعیة قامت وتا�ع سیر 

مع عدد �بیر من المرافقین المدججین �األسلحة ناهیك عن االستفزازات التي قامت بها والكلمات التي �جوالت 

نات، علماً �أنه خالل جوالتها واستفزاز مرافقیها قالتها في جولتها، وهذا موثق لدى معظم وسائل االعالم والتلفز�و 

لشباب القوات اللبنانیة، ومن خالل فتحها لمكاتب انتخابیة مخصصة لشراء األصوات ومصادرة الهو�ات قد 

أدت الى هذا التصادم بین مرافقیها وعناصر القوات اللبنانیة، في حین ان النائب عقیص قد أصر على البقاء 

 زازات التي حصلت في یوم االنتخا�ات وما قبله وما �عده،خارج دوامة االستف

معزوة الى أشخاص آخر�ن دون مساهمة و�ما ان لكل مراجعة خصوصیة تحول دون االستناد الى وقائع  

 لذا �قتضي رد المزاعم لهذه الجهة لعدم مصداقیتها وعدم صحتها.من المطعون بنیابته، 

الرا�ع للطعن والمتمثل بتغییر رئیس لجنة القید العلیا في الدائرة واستبداله وجوب رد ما جاء في السبب -د 

 .�قاض آخر وفي الخطأ عملیة االنتخاب
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�ما أن هذا السبب برمته موجه الى النائب میشال ضاهر وعالقته �الرئیس فرنیني، ولم یوجه ضد  

في معرض هذه األقاو�ل غیر معنیین في ، لذا و النائب عقیص ولم یتناوله شخصیًا ولم یؤت على ذ�ره بتاتاً 

الرد على أي منها، وان حاولت المستدعیة نسبة مخالفات تزعم ان النائب ضاهر قد قام بها الى النائب عقیص، 

ان ال عالقة له بها وأتت فقط على سبیل التشكیك في صحة األصوات التي نالها. لذا �قتضي رد المزاعم  علماً 

 تها وعدم مصداقیتها وعدم جدیتها.كافة لهذه الجهة لعدم صح

 رد المستدعي ضده میشال ضاهر

 طالبًا، ٢٠١٨تموز  ١٠و�ما ان المستدعى ضده النائب میشال ضاهر أجاب بتار�خ  

: رد استدعاء الطعن شكًال �ونه مقدم من مرشح عال الئحة الكتلة الشعبیة دون تقد�مه من هذه في الشكل

، وهذه الالئحة وفقًا ألحكام قانون االنتخاب الذي یوجب على المرشحین ان �كونوا منضو�ن في الئحة محددة

النتخا�ات النیابیة اال �عد ان الالئحة تكون متمیزة عن �اقي اللوائح، وال �مكن �التالي ألي مرشح ان �فوز �ا

 تكون الالئحة التي انضم الیها قد حصلت على الحاصل االنتخابي الالزم لفوزها.

 .....أصلیة لألسباب التالیة:ساس : وجوب رد استدعاء الطعن برمته في األواستطرادًا في األساس

ألنه یتضح �صورة عامة ان  ٢٥٠/٩٣من القانون  ٢٥لعدم أرفاقه �أي مستند �المعنى المقصود في المادة -١

 المستندات المرفقة �االستدعاء ال تفي �المفهوم المقصود في المادة المذ�ورة من قانون انشاء المجلس الدستوري.

 النتفاء ادراج وتدو�ن أي اعتراض في محاضر االنتخاب على المخالفات المنسو�ة.-٢

تبار ان المجلس الدستوري ال �حل نفسه مكان المعترض لعدم اعفاء الطاعن من عبء إثبات ادعائه، على اع-٣

 في اثبات ادعاءاته.

 ثم أدلى السید ضاهر ردًا على أسباب الطعن �ما یلي: 

 من قانون االنتخاب، ٧٤الرد على السبب المبني على مخالفة المادة -١

بینة أو دلیل على أي ترو�ج �ما أنه وخالفًا لما تدلي �ه السیدة سكاف، لم ینهض اثبات او بینة أو بدء  

نیین للحملة االنتخابیة للمطعون بنیابته میشال ضاهر، فلم �ظهر منفردًا �المساحة اإلعالمیة او تسو�ق تلفز�و 

 المرئیة طوال فترة الحملة االنتخابیة،
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كما لم �طلق العنان العالم انتخابي مكثف ومر�ز ومتحیز �شكل �فتقر الى الموضوعیة و�نتهك مبدأ  

لمساواة، وقد استفاد الجمیع من الظهور اإلعالمي. وفي مطلق األحوال �ان هناك متسع من الوقت للطاعنة ا

لتكذیب وتوضیح مكامن أي دعا�ة مفترضة ضدها، والرد علیها، ودحض مضمونها مهما �ان �الوسائل المتاحة، 

 شروعًا لطعنها.مما �خلع عن طعون المستدعیة الدقة الكافیة، والجد�ة لكب تؤلف سببًا م

 من قانون االنتخاب، ٩٠الرد على السبب �مخالفة المادة -٢

�ما ان ما تدعیه الطاعنة حول ما أسمته مضاعفة التصار�ح المعطاة من قبل وزارة الداخلیة والبلد�ات  

ًا لمندو�ي السید ضاهر والئحته في األقالم �افة في دائرة زحلة دون وجه حق، هي أقوال غیر صحیحة اطالق

إذ ان حضرة محافظ البقاع رفض إعطاء أي مرشح دون أي استثناء أي تصر�ح إضافي ألي والشيء یثبتها، 

مندوب خالفًا لما تقوله السیدة سكاف. أما اذا �انت هذه األخیرة لم تستطع إ�جاد مندو�ین �قدر ما �حق لها، 

ر قد حصل على عدد من المندو�ین أكبر فهذا شأنها وال عالقة للنائب میشال ضاهر، وال �عني ان هذا األخی

 مما �حق له، و�قتضي رد هذا السبب برمته.

 الرد على السبب المتعلق �الرشاوى المزعومة وشراء األصوات،-٣

�ما ان الطاعنة تدعي حصول رشاوى دون ان تثبت حصولها، ودون ان �كون قد تم تدو�ن اعتراض  

ضر الرسمیة لالنتخا�ات التي تتمتع �القوة الثبوتیة، لذا فان او حتى احتجاج او مالحظة �خصوصها في المحا

ما تدلي �ه الطاعنة �النسبة للنائب میشال ضاهر هو غیر صحیح على االطالق، فهو لم یدفع أي رشوة ألي 

 كان، وقدم تصار�حه المالیة لهیئة االشراف على االنتخا�ات، �ما تفرضه النصوص القانونیة،

�ه الطاعنة یدخل ضمن اطار العمومیات، ولم �قم أي دلیل علیه وهو غیر قابل و�ما ان �ل ما أدلت  

 للتصدیق، وال جد�ة فیه، ولذا �قتضي رد هذا السبب أ�ضًا،

 الرد على السبب المتعلق بتغییر رئیس لجنة القید العلیا، -٤

ما عزته من ان استبدال رئیس لجنة القید العلیا �قاضي آخر هو من مرتكزات طعن المستدعیة، ل 

مدلیة بتأثیرها على نتیجة االقتراع علمًا �أن هذا السبب، فضًال عن انه ال یؤلف مرتكزًا مخالفات دون اثبات، 

قو�ًا لالستدعاء، لیس منسو�ا الى المطعون �ه، بل الى اإلدارة التي استعاضت عن مرسوم �مرسوم آخر ناهیك 

 لمطعون �ه والقاضي الرئیس فرنیني ال من قر�ب وال من �عید،عن عدم قیام أي عالقة أو قرا�ة أو معرفة بین ا
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كما انه من الجدیر ذ�ره ان دور رئیس لجنة القید العلیا محدود ومقید �ما یرده من قرارات صادرة عن  

لجنة القید االبتدائیة. علمًا �ان الرئیس فرنیني عین رئیسًا للجنة القید العلیا اإلضافیة ولیس األساسیة، ولم �كن 

ي أمر انتخابي، مما یؤول الى رد هذا السبب ا�ضًا له �التالي أي دور في العملیة االنتخابیة، ولم ینظر في أ

 في األساس،

هذا مع اإلشارة هنا الى ان المطعون بنیابته السید میشال ضاهر �ان قد رد �ا�جاز على ما أدلت �ه  

الطاعنة من �عض التفاصیل، معتبرًا إ�اها غیر صحیحة على االطالق، ولیس لها أي تأثیر فعلي على النتائج 

 نت صحیحة وهي غیر ذلك.حتى لو �ا

 الرد على إبداء الطاعنة استعدادها لتعز�ز طعنها �الشهود، -٥

النافل الرد على هكذا طلب �خرج عن دائرة ونطاق یدلي المستدعى ضده النائب ضاهر انه من  

الى اختصاص مقام المجلس الدستوري الموقر الذي لیس مرجعًا قضائیًا تدون أمامه التحفظات، مما �فضي 

 اهمال هذا الطلب.

 بنـــــــــــــاًء علیـــــــــــه

 :في الشكل-أوالً 

 ، ٧/٥/٢٠١٨�ما ان نتائج االنتخا�ات النیابیة أعلنت رسمیًا في  

و�ما أن المستدعیة سجلت، بواسطة و�یلها، مراجعة الطعن في قلم المجلس الدستوري بتار�خ  

 ، ضمن المهلة القانونیة،٦/٦/٢٠١٨

من قانون إنشاء المجلس الدستوري منحته صالحیة الفصل في صحة انتخاب نائب  ٢٤المادة  و�ما ان 

والنظر في النزاعات الناشئة عن انتخا�ات أعضاء مجلس النواب، وذلك �موجب طلب �قدمه المرشح الخاسر 

لي تار�خ اعالن نتائج في الدائرة االنتخابیة نفسها الى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة أقصاها ثالثون یومًا ت

 االنتخاب،

، من قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري، نصت على تقد�م الطعن من أي ٤٦و�ما ان المادة  

مرشح خاسر على ان یوقع منه شخصیًا أو من محاٍم �االستئناف مفوض صراحة بتقد�م الطعن، �موجب و�الة 

 مرفقة منظمة لدى الكاتب العدل،
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ن لم ینص على تقد�م الطعن حصرًا بوجه مرشح واحد فائز وتحدیدًا بوجه الفائز األقرب و�ما ان القانو  

 على مقعدین مخصصین للطائفة نفسها، عینها ن عن الطائفةیمن نتیجة المرشح الخاسر، في حال فوز مرشح

وهذه النزاعات قد و�ما ان مهام المجلس الدستوري البت في النزاعات الناشئة عن االنتخا�ات النیابیة  

 ال تكون محصورة بین مرشحین،

و�ما ان قانون االنتخاب اعتمد النظام النسبي مع الصوت التفضیلي ما جعل المنافسة مفتوحة على  

مصراعیها بین لوائح المرشحین و�ین المرشحین على اللوائح المختلفة، و�ین المرشحین داخل الالئحة نفسها، 

 بي الذي جرى الترشح علیه،�غض النظر عن المقعد النیا

الحق، واشتراط موافقة و�ما أنه للمرشح الخاسر حق الطعن بنیا�ة مرشح فائز وال �جوز تقیید هذا  

علیها على المقاعد النیابیة التي الالئحة التي ترشح علیها على الطعن، و�خاصة انه یتنافس مع المرشحین 

 فازت بها الالئحة،

 فیة جمیع شروطها القانونیة، فهي مقبولة شكًال.و�ما أن مراجعة الطعن مستو  

 :في األساس-ثانیاً 

 .من قانون االنتخاب ٧٤في مخالفة المادة -١

�ما ان المادة المذ�ورة أعاله جاءت تحت عنوان موجبات وسائل االعالم الخاص، فنصت على القواعد  

بها أثناء الحملة االنتخابیة، وما �جب ان تمتنع عنه، حفاظًا على حیادها  االلتزامواألصول التي ینبغي 

والحقائق  واستقاللیتها، وعدم الخلط بین اإلعالم االنتخابي واإلعالن االنتخابي، والتفر�ق الواضح بین الوقائع

 جها السیاسیة،من جهة و�ین اآلراء والتعلیقات من جهة أخرى، وذلك في مختلف نشراتها اإلخبار�ة أو برام

، و�ما ان المادة المذ�ورة أعاله حّرمت على وسائل االعالم التشهیر والقدح والذم والتجر�ح، واثارة النعرات 

والتحر�ض، وممارسة الضغط أو التخو�ف أو التخو�ن أو التكفیر أو التلو�ح �المغر�ات أو الوعد �مكاسب ماد�ة 

 أو حجبها أو تز�یفها أو حذفها الخ...،أو معنو�ة، واإلمتناع عن تحر�ف المعلومات 

 و�ما أن المادة المذ�ورة أعاله حّملت المؤسسة اإلعالمیة مسؤولیة خرق القانون،  
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و�ما ان قانون االنتخاب أنشأ هیئة اإلشراف على االنتخا�ات وأناط بها صالحیات، من بینها مراقبة  

اإلعالم واإلعالن اإلنتخابیین، وتلقي الشكاوى في القضا�ا المتعلقة �مهامها والفصل بها، و�عود لها أن تتحرك 

 عفوًا عند تثبتها من أ�ة مخالفة و�جراء المقتضى �شأنها،

منه، حدد مفاهیم مصطلحات اإلعالم االنتخابي والدعا�ة  ٦٨قانون االنتخاب، في المادة  و�ما أن 

االنتخابیة واالعالن االنتخابي والمواد االنتخابیة، وذلك من أجل مراقبة االعالم واالعالن االنتخابیین من قبل 

تأثیرهما على الناخبین و�التالي هیئة االشراف على االنتخا�ات، �شكل صارم، نظرًا ألهمیتها في االنتخا�ات و 

 على نتائج االنتخا�ات،

 و�ما ان قانون االنتخاب أفرد الفصل السادس �كامله لالعالم واالعالن االنتخابیین، وفرق تماماً بینهما، 

على منه على القواعد واألصول والوسائل التي ینبغي  ٧٢و�ما ان قانون االنتخاب نص في المادة  

االنتخا�ات ممارستها والتقید بها في رقابتها على وسائل االعالم حفاظًا على تكافؤ الفرص  هیئة اإلشراف على

 بین المرشحین،

من قانون االنتخاب، نصت على أن تتولى الهیئة التحقیق الفوري في  ٧٢من المادة  ٦و�ما ان الفقرة  

رها �شأن اإلحالة الى محكمة أ�ة شكوى تقدم من قبل الالئحة المتضررة أو المرشح المتضرر وتتخذ قرا

و�طلب من وسائل االعالم المحافظة على أرشیف  ساعة من تار�خ تقد�مها، ٢٤المطبوعات المختصة خالل 

مسجل لكل البرامج المعروضة خالل الحملة االنتخابیة لفترة ستة أشهر من تار�خ انتهاء االنتخا�ات، وهذا 

 مارسة مهامها في مراقبة اإلعالم واإلعالن اإلنتخابیین،االجراء هو من أجل تمكین هیئة االشراف من م

و�ما ان قانون االنتخاب نص على �ل هذه اإلجراءات من أجل ان تقوم هیئة االشراف على االنتخا�ات  

 هام المو�ولة الیها للحفاظ على تكافؤ الفرص بین المرشحین،م�ال

من قانون  ٧٤و�ما ان المستدعیة توجه الى المستدعى ضده النائب جورج عقیص تهمة انتهاك المادة  

 فیها. وفقًا لما تقول، ةً االنتخاب، واستخدام المحطة التلفز�ونیة، التي �ات معلومًا ان حزب القوات اللبنانیة شر�ك

 ابت في �عض البرامج والمقابالت، في حملته االنتخابیة لمدة زادت عن ثالثین یومًا، وهذا مبین وث

البرامج ونشرات األخبار في المحطة التلفز�ونیة  يان مقدم و�ما ان المستدعیة تقول، في مراجعة الطعن، 

عینها أطلقوا العنان ألنفسهم للترو�ج واالعالن االنتخابي لمرشحهم النائب جورج عقیص، ولجأو الى الشتائم 
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التهم الكاذ�ة والتشهیر، �اإلضافة الى تنظیم المقابالت الیومیة مع السیاسیین والقدح والذم وتلفیق األخبار و 

 حلفاء المرشح جورج عقیص، وموجهین االتهامات والتحر�ض على الخط السیاسي الذي تمثله المستدعیة،

من قانون االنتخاب الى المستدعى ضده الثاني  ٧٤و�ما ان المستدعیة وجهت تهمة انتهاك المادة  

 ئب میشال ضاهر أ�ضًا،النا

التا�عة للحزب الذي  OTVو�ما ان المستدعیة تتهم المطعون بنیابته میشال ضاهر ومحطة تلفز�ون  

رشحه، عدم االلتزام �الطا�ع التعددي في مجال التعبیر عن األفكار واآلراء، والترو�ج له على نطاق واسع دون 

ب، وصورت معر�ته على انها معر�ة مصیر�ة، معتمدًة إثارة من قانون االنتخا ٧٤التقید �ما نصت علیه المادة 

النعرات الطائفیة والمذهبیة، وعدم الموضوعیة، واثارة المشاهدین من خالل المفردات والتعابیر والصور، وخلق 

 جو هستیري، وممارسة عملیة غسل دماغ للناخبین،

من قانون العقو�ات  ٣١٧و�ما ان المستدعیة تتهم المطعون بنیابته میشال ضاهر �مخالفة أحكام المادة  

التي تحظر القیام �أي عمل أو �تا�ة أو خطاب �قصد منها أو بنتج عنها إثارة النعرات المذهبیة أو الحض 

طبق على البث التلفز�وني ومختلف عناصر األمة، وهذا النص، وفق ما ترى، �على النزاع بین الطوائف 

 واإلذاعي،

و�ما ان المستدعیة تقول، في مراجعة الطعن، ان المطعون بنیابتهما استخدما "القصف اإلعالمي  

الیومي المباشر ضد المستدعیة، إنطالقاً من أن األول "مرشح العهد" والثاني "مرشح القوة المسیحیة في الشارع"، 

 اخب وزعزعة ثقته �المستدعیة،وهذا ما أدى الى تقو�ض مناعة الن

و�ما ان ما تثیره المستدعیة من مخالفات لقانون العقو�ات وقدح وذم، �ستدعي المالحقة أمام القضاء  

 المختص ولیس أمام المجلس الدستوري،

و�ما ان المجلس الدستوري تنحصر مهامه في مجال االعالم واالعالن االنتخابیین بتقدیر مدى تأثیر  

 على تكافؤ الفرص بین المرشحین، في إطار ما نص علیه قانون االنتخاب،التجاوزات 

و�ما ان قانون االنتخاب أناط بهیئة اإلشراف على االنتخا�ات صالحیة الرقا�ة على وسائل االعالم  

تخالف كافًة أثناء الحملة االنتخابیة، وتلقي الشكاوى والتحقیق فیها، واتخاذ اإلجراءات �حق وسیلة االعالم التي 

 قانون االنتخاب،
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و�ما ان قانون االنتخاب ألزم هیئة اإلشراف على االنتخا�ات بوضع تقر�ر مفصل �أعمالها، یرفع الى  

رئاسة المجلس الدستوري، و�تضمن المخالفات و�حدد مدى االلتزام �ما نص علیه قانون االنتخاب في مجال 

 االعالم واالعالن االنتخابیین،

تغطیة  ١,٣و�ما ان هیئة االشراف على االنتخا�ات تناولت في تقر�رها �شأن االعالم في الجدول رقم  

وسائل االعالم المرئیة والمسموعة للوائح االنتخابیة موزعة حسب الساعات والنسب المئو�ة و�بدو في هذا 

نالت حیزًا أكبر من غیرها في  الجدول ان الئحة زحلة للكل التي ینتمي الیها المطعون بنیابته میشال ضاهر

وسائل االعالم المرئي والمسموع بینما الئحة زحلة قضیتنا التي ینتمي الیها المطعون بنیابته جورج عقیص أقل 

 في هذا االعالم ،الالئحة الشعبیة من الحیز الذي شغلته 

قبل وسائل االعالم،  و�ما ان تقر�ر هیئة االشراف على االنتخاب لم یتناول المخالفات التي حدثت من 

 و�خاصة لجهة التمییز بین االعالم االنتخابي واالعالن االنتخابي،

�ان المطعون بنیابتهما قد تجاوزا قانون االنتخاب لجهة  و�ما انه لم یتبین من التقر�ر المشار الیه ما اذا 

 استخدام االعالم واالعالن االنتخابیین،

 لذلك لیس ثمة مبرر من هذه الناحیة إل�طال نیابتهما. 

 .لجهة المندو�ین ٩٠في مخالفة المادة -٢

في �افة أقالم  �ما ان المستدعیة تدعي انها ُحرمت، والالئحة التي ترأسها، من أن تمثل �مندو�ین 

االقتراع في الدائرة االنتخابیة، بینما أعطت وزارة الداخلیة والبلد�ات تصار�ح �أعداد هائلة من المندو�ین للمطعون 

 من قانون االنتخاب، ٩٠بنیابتهما ولكل من الئحتیهما، خالفًا للمادة 

وأنها قلمًا،  ٣٢٦زحلة هو و�ما ان المستدعیة تقول، في مراجعة الطعن، أن عدد أقالم اإلقتراع في  

مندو�ًا ثابتًا  ٣٢٦والئحتها والمرشحین معها لم یتمكنوا من االستحصال على تصار�ح للمندو�ین ألكثر من 

مندو�ًا متجوًال لالئحة �املة، وان مجموع مندو�یها �ان غیر قادر على تمثیلها في �افة أقالم  ٤٤٥للمستدعیة و

 االقتراع،

بق ان عدد مندو�ي المستدعیة والئحتها �ان �افیًا لتغطیة جمیع أقالم االقتراع و�ما انه یتبین مما س 

 قلمًا، ٣٢٦البالغ 
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و�ما ان مهمة المندوب هي مراقبة العملیات االنتخابیة والتأكد من عدم حدوث مخالفات، �حاول ا�قافها  

اعتراضه في محضر القلم لكي تبت اذا ما حدثت �التفاهم مع رئیس القلم وهیئته، واذا لم یتمكن من ذلك یدون 

 بها لجنة القید االبتدائیة،

و�ما انه �كفي ان �كون في �ل قلم اقتراع مراقب واحد للقیام بهذه المهمة، وان �ثرة المراقبین، و�خاصة  

 اذا �ان عدد المرشحین واللوائح �بیرًا، �عیق العملیة االنتخابیة داخل قلم االقتراع،

للجهات التي في حال صحته ح �أعداد هائلة، �ما جاء في مراجعة الطعن، و�ما ان إعطاء تصار� 

من قانون االنتخاب، یؤدي فعًال الى ز�ادة قوة مكیناتهم  ٩٠ینتمي الیها المطعون بنیابتهما، خالفًا للمادة 

مكن تقدیر االنتخابیة، �ما جاء في مراجعة الطعن، ما یؤثر سلبًا على تكافؤ الفرص بین المرشحین، ولكن ال �

 مدى أثره على نتائج االنتخا�ات،

 لذلك ال تتسبب هذه المخالفة �ا�طال انتخاب مرشح معلن فوزه. 

 .في الرشوة وشراء أصوات الناخبین-٣

�ما ان المستدعیة تدعي ان المطعون بنیابتهما، دفعا تحت ستار بدل أتعاب للمندو�ین المضاعف  

صوات المال، �بدل أتعاب، وهي في الواقع رشوة، للحصول على األعددهم على األقالم، مبالغ طائلة من 

 اإلضافیة،

و�ما ان دفع بدل مالي للمراقبین، قد �كون رشوة مقنعة، و�خاصة اذا تجاوز عدد المندو�ین الحد  

 ال �مكن الجزم �أنها رشوة،  نالمسموح �ه في قانون االنتخاب، ولك

 الناخبین تشكل انتهاكًا فاضحًا لنزاهة االنتخا�ات وصدقیتها،و�ما ان الرشوة لشراء الضمائر وأصوات  

و�ما ان عملیة شراء األصوات، المشار الیها في مراجعة الطعن، هي رشوة أكیدة، و�نبغي تقد�م  

 االثباتات التي تؤ�د حدوثها،

ملموسة، إال و�ما انه �جري االعتقاد �حدوث رشوة من قبل مرشحین أثر�اء، ولكن یبقى ذلك دون أدلة  

 في حاالت نادرة،
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و�ما ان المستدعیة تتهم المطعون بنیابته میشال ضاهر �أنه أنفق مبالغ طائلة على شراء أصوات  

الناخبین، ووصل سعر الناخب الواحد الى خمسة آالف دوالر، وان معظم الذین �اعوا أصواتهم هم من المجنسین 

 هذه أعطته خمسة آالف صوتًا إضافیًا، الشهیر، وأن عملیة شراء األصوات ١٩٩٤�مرسوم 

و�ما ان المستدعیة لم تقدم الدلیل الحسي على حدوث رشوة، وال تشیر في مراجعة الطعن الى حاالت  

 محددة، لكي �جري التحقیق �شأنها،

و�ما ان المجلس الدستوري لدى تدقیقه فیما أدلت �ه الطاعنة من أقوال واتهامات ضد خصمیها اللذین  

نیابتهما �انهما أنفقا مبالغ مالیة ضخمة في حملتهما االنتخابیة �رشاوى مقنعة صرفت في أوجه مختلفة �طعن ب

كان منها االكثار من استخدام المندو�ین المدفوعي األجر، لم �جد ما �شیر الى أسماء معینة ووقائع محددة 

 تثبتها أدلة حاسمة تبرر للمجلس األخذ بتلك األقوال.

أجاز للمرشحین وللمؤسسات التي �ملكها أو  ٦٢االنتخاب، وفي الفقرة الثانیة من المادة  و�ما ان قانون  

فراد والجمعیات الخیر�ة یدیرها مرشحون أو أحزاب، درجوا على تقد�م المساعدات العینیة والنقد�ة الى األ

فترة الحملة االنتخابیة، واالجتماعیة و... الخ، �صورة عاد�ة ومنظمة منذ ما ال �قل عن ثالث سنوات قبل بدء 

ان �ستمرو بتقد�مها بذات الحجم والكمیة �صورة اعتیاد�ة ومنظمة، وفي هذه الحالة ال تعتبر المدفوعات 

 والمساعدات المقدمة أثناء الحملة االنتخابیة خاضعة للسقف االنتخابي،

والمساعدات، المشار  و�ما ان هذا النص في قانون االنتخاب، جعل من الصعب جدًا مراقبة التقد�مات 

 الیها أعاله، من قبل هیئة اإلشراف على االنتخا�ات، ما فتح الباب أمام الرشوة المقنعة، 

و�ما ان قانون االنتخاب اعتمد سقفًا لالنفاق مرتفعًا جدًا، دون أن �أخذ �االعتبار مبدأ التكافؤ في  

 الفرص بین المرشحین،

االشراف على االنتخا�ات، ان الئحة زحلة للكل والئحة زحلة قضیتنا تقیدا و�ما انه جاء في تقر�ر هیئة  

�سقف االنفاق على الحملة االنتخابیة و�أن المرشح میشال جورج ضاهر، المرشح في دائرة زحلة، أنفق ما 

(تقید تام)، و�أن  ل.ل ١,٠٢٨,٠٦٥,٠٠٠، أي �قي تحت السقف المسموح �ه  ل.ل ٦٥٣,٤٧٣,٨٣٩مجموعه 

 ،�ه أ�ضاً  و�قي تحت السقف المسموح ل.ل ٥١٧,٣٩٩,٦٠٥جورج عقیص أنفق ما مجموعه  المرشح

 و�ما ان هیئة اإلشراف على االنتخا�ات وافقت على البیانات الحسابیة المقدمة من المطعون بنیابتهما، 
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ة لذلك لیس ثمة اثبات على الرشوة وعلى تجاوز سقف االنفاق على االنتخا�ات �ستوجب إ�طال نیا� 

 المطعون بنیابتهما.

 .في التظاهر أمام مراكز االقتراع والتعدي على مناصري المستدعیة-٣

�ما ان المستدعیة تشیر في مراجعة الطعن الى تظاهرات قام بها مناصرون للمطعون بنیابتهما أمام  

امت بها مراكز اقتراع جرى تحدیدها في المراجعة، و�أعمال شغب وتعٍد على �عض مناصري المستدعیة ق

مجموعات تا�عة للقوات اللبنانیة، بهدف خلق جو رعب و�رهاب الناخبین المؤ�دین للمستدعیة للبقاء في منازلهم 

 وعدم الذهاب الى أقالم االقتراع للمشار�ة في االنتخا�ات،

و�ما ان التحقیقات التي أجراها المجلس الدستوري أكدت أنه حدث أعمال شغب وتعٍد �الضرب على  

 نصار المستدعیة صبیحة یوم االنتخاب وقبیل فتح أقالم االقتراع،�عض أ

و�ما ان هذه األعمال فیها إساءة الى سالمة المواطنین وأمنهم، واساءة أ�ضًا الى الجو الهادئ الواجب  

توافره، لكي یتمكن الناخبون من االقتراع �حر�ة تامة �عیدًا عن اإلرهاب والتهدید، و�خاصة ان أسلوب إرهاب 

 �عض الدول المتخلفة، الناخبین �استخدام القوة عفى علیه الزمن ولم �عد له وجود اال في

و�ما ان ما حدث لم یدم، �ما بینت التحقیقات، سوى لفترة زمنیة محدودة وقصیرة، عاد �عدها الهدوء  

 وخّیم على جمیع مراكز االقتراع، ولم �سجل فیها حوادث تذ�ر، 

 و�ما ان ما حدث قد �كون أثر سلبًا على �عض الناخبین المؤ�دین للمستدعیة، وقد �كون شد من 

 عز�متهم من ناحیة أخرى،

وهي مرتفعة نسبیًا قیاسًا على  %٥٣,٥٠و�ما ان نسبة المشار�ة في االنتخا�ات في دائرة زحلة بلغت  

 ما �عني أن أحداث الشغب هذه لم تمنع الناخبین من المشار�ة في االنتخاب،  الدوائر األخرى، 

و�ما ان الفارق �بیر بین األصوات التفضیلیة التي نالتها المستدعیة وتلك التي نالها �ل من المطعون  

 بنیابتهما،

 لذلك ال تشكل هذه األعمال سببًا إل�طال االنتخا�ات. 

 .علیافي تغییر رئیس لجنة القید ال-٤
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�ما أن المستدعیة تثیر في مراجعة الطعن قضیة استبدال رئیسة لجنة القید العلیا، قبل ثالثة أ�ام من  

 اجراء العملیة االنتخابیة، �القاضي جان فرنیني، 

تم رده  و�ما انها تعتبر أن ذلك یؤشر الى نیة للتالعب بنتائج االنتخاب لكون القاضي جان فرنیني 

ضد المطعون بنیابته میشال ضاهر، �ان ینظر القاضي فرنیني فیها، وذلك �سبب امة سا�قًا في دعوى مق

 العالقة الشخصیة التي تجمعهما واإلرتیاب المشروع،

و�ما ان المستدعیة تشیر الى ان المندوب من قبلها لدى لجان القید سجل �عض المالحظات والمخالفات  

والسیما في احتساب األوراق الملغاة وسائر المستندات التي تم درسها في لجان القید، والى ان لجان القید 

موقع علیها من قبل المقترعین  استلمت المغلفات العائدة الى �عض األقالم دون محاضر، و�عض المحاضر غیر

ورقة،  ٢٠٠٠هر فیها فروقات بین أوراق االقتراع وعدد المقترعین، �ما ان عدد األوراق الباطلة بلغ حوالي ظ

صوتًا نتیجة هذه التجاوزات، و�ان �جب  ١٨٤٠و�عضها غیر مبرر ا�طاله، وتدعي المستدعیة أنها خسرت 

 على لجان القید عدم تمر�رها،

لجنة  من رئیسعین رئیسًا للجنة القید العلیا اإلضافیة ولیس رئیسًا بدیًال القاضي  جان فرنیني و�ما ان  

 القید العلیا األساسیة،

و�ما ان التدقیق في محاضر لجان القید �ما فیها محاضر لجنة القید العلیا بّین ان إسم القاضي جان  

 فرنیني وتوقیعه ال وجود لهما على أي من هذه المحاضر،

و�ما ان محضر لجنة القید العلیا في دائرة زحلة حمل توقیع رئیسها القاضي داني شرابیه والعضو  

 القاضي سمر عبد الهادي إضافة الى أعضاء اللجنة اآلخر�ن،

 لذلك تقرر رد هذا االدعاء. 

 .في المخالفات في عملیات الفرز و�عالن النتائج-٥

ن الى عدد من أقالم االقتراع التي تعتبر �أنه حصل فیها �ما ان المستدعیة أشارت في مراجعة الطع 

 أخطاء في الفرز،

هذه األقالم ودقق في محاضر الفرز العائدة لها، وتبین له ان  طلبو�ما ان المجلس الدستوري  

المعلومات الواردة في مراجعة الطعن �شأنها غیر دقیقة، وان المحاضر العائدة لهذه األقالم �عتر�ها أخطاء 
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، الذي جاء فیه ان عدد ٢٢٩د�ة طفیفة ال تؤثر على النتائج، منها ما ورد في محضر قلم وادي العرا�ش رقم ما

وراق التي تسلمها ورقة، وهي في الواقع األ ٦٠٠وراق االنتخابیة وعدد األ ٣٥٤وعدد المقترعین  ٥٧٨الناخبین 

�عدد الناخبین، والتدقیق في النتائج الواردة في هذا رئیس القلم قبل بدء العملیات االنتخابیة، وال عالقة لها 

 المحضر تبین أنها صحیحة،

و�ما ان المجلس الدستوري دقق في محاضر لجان القید وتبین له انه حصل خطأ مادي في محضر  

عدد  ، فُسجل٦لجنة القید االبتدائیة الخامسة في عدد الناخبین في قلم مدرسة المعلقة الرسمیة للبنات غرفة رقم 

ما أدى الى ز�ادة �بیرة جدًا في عدد الناخبین تخطت مجموع عددهم ، ٦١٧وهو في الواقع  ٣١٥٦١٧الناخبین 

 ،٤٩٣٤١١ناخب، �حیث جاء في محضر لجنة القید العلیا ان عدد الناخبین هو  ٣١٥٠٠٠في دائرة زحلة بـ

قصارجي تضمن المالحظة  و�ما ان محضر لجنة القید االبتدائیة الخامسة برئاسة القاضي سینتیا 

كندا، �سبب خطأ في -القنصلیة العامة في مونتر�ال ٢٩التالیة:"�عد ان تعذر إدخال أصوات قلم اقتراع رقم 

الحاسوب وعدم وجود خانة لهذا القلم، فتم تنظیم محضر �احتساب األصوات وأرفقت النسخة األصلیة عنه مع 

 تخاذ القرار �شأنها".هذه النتیجة ورفعت الى لجنة القید العلیا ال

و�ما ان محضر لجنة القید االبتدائیة السادسة برئاسة القاضي جوزف تامر تضمن المالحظة التالیة:"�عد  

، جرى افراز القلم یدو�ًا ٨تعذر ادخال نتیجة قلم اقتراع المغتر�ین في سفارة لبنان في برلین الذي �حمل الرقم 

، وارفقت صورة عن المحضر النهائي للنتائج بهذا المحضر ألخذ وتنظیم محضر بنتائج اللوائح والمرشحین

 العلم".

، واستوضح منهم األسباب  Arabia GIS  و�ما ان المجلس الدستوري استدعى المسؤولین في شر�ة 

التي أدت الى عدم إدخال القلمین المذ�ور�ن في الحاسوب، وجرى التأكید من ان نتائجهما ُأدخلت في المحضر 

وقد تأكد المجلس الدستوري من  ته لجنة القید العلیا، و�التالي تم احتسابها قبل إعالن النتیجة النهائیة،الذي أعد

 ذلك �عد التدقیق في محضر لجنة القید العلیا.

 .اوتاوا –قلم �ندا  -٦

 St.Elias Banquetاوتاوا -�ما انه ورد في محضر لجنة القید االبتدائیة الثانیة، أن نتیجة قلم �ندا 

Center – هي صفر (عدد الناخبین صفر وعدد المقترعین صفر)  ٣رقم الغرفة 
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 و�ما ان رئیسة هذا القلم السیدة ر�م جابر أكدت في وسائل االعالم انه جرى االقتراع فیه ونتیجته لیست 

 ،١٢٩صفرًا، وان عدد المقترعین فیه هو 

و�ما ان المجلس الدستوري، وعلى الرغم من ان هذه القضیة لم تجر اإلشارة الیها في مراجعة الطعن،  

المغلف العائد الى القلم المذ�ور أعاله، وتبین له صحة ما قالته السیدة ر�م جابر، وقد جاءت نتیجة فرز  طلب

 �ما یلي: ٣غرفة رقم  Center St.Elias Banquet اوتاوا-قلم �ندا

  ١٧٥  عدد الناخبین 

  ١٢٩ عدد المقترعین 

 صوتاً  ٧٤  الئحة زحلة قضیتنا  

 صوتاً  ٦٤   جورج عقیص 

 أصوات ٠٨   قیصر المعلوف 

 صوتان ٠٢   ایلي ماروني 

 

 صوتاً  ٤٩   الئحة زحلة للكل 

 صوت ٠١   میشال سكاف 

 أصوات ٠٧   میشال ضاهر 

 صوت ٣١   سلیم عون  

 أصوات ٠٩   أسعد نكد 

 صوت ٠١   ماري �ر�كور 

 

 صوتان ٠٢ الئحة زحلة الخیار والقرار     
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 صوتان ٠٢   نقوال فتوش  

 

 أصوات ٠٤  الئحة الكتلة الشعبیة 

 صوتان ٠٢   میر�م طوق  

 صوتان ٠٢   نقوال سا�ا 

 لذلك تعدل النتیجة النهائیة لتصبح �ما یلي:

 ١٨٧٧٦=  ٧٤+  ١٨٧٠٢   قضیتنازحلة 

 ٣٦٤٤٠=  ٤٩+  ٣٦٣٩١    زحلة للكل 

  ٢٣٥٤٨=  ٠٢+  ٢٣٥٤٦  زحلة الخیار والقرار

 ١٠٨٨٩=  ٠٤+  ١٠٨٨٥   الكتلة الشعبیة

  ١١٤٢٧=  ٦٤+  ١١٣٦٣  جورج عقیص

  ٣٥٦٢=  ٠٨+  ٣٥٥٤  قیصر المعلوف

  ١٢١٥=  ٠٢+  ١٢١٣  ایلي ماروني

 ٩٨٨ = ٠١+  ٩٨٧  میشال سكاف 

 ٩٧٤٩=  ٠٧+  ٩٧٤٢  میشال ضاهر

 ٥٥٩٨=  ٣١+  ٥٥٦٧  سلیم عون 

 ٤١٤٧=  ٠٩+  ٤١٣٨  أسعد نكد

 ٣٨٥٢=  ٠١+  ٣٨٥١  ماري �ر�كور

 ٥٧٣٩=  ٠٢+  ٥٧٣٧  نقوال فتوش
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 ٦٣٥٠=  ٠٢+  ٦٣٤٨  میر�م طوق 

  ٢٧٣=  ٠٢+  ٢٧١  نقوال سا�ا

غییر النتائج المعلنة ال �النسبة لعدد المقاعد و�ما انه تبین أن تصحیح النتائج �ما سبق ال یؤدي الى ت 

 التي فازت بها �ل من اللوائح وال �النسبة للمرشحین الفائز�ن عن هذه اللوائح.

لذلك ما ورد في مراجعة الطعن �شأن النتائج المعلنة، وما أثاره المجلس الدستوري عفوًا، ال یبرر إ�طال  

 المطعون في نیابتهما.

 ـــــــــــبابلهــــــــذه األسـ

 

 و�عد المداولة، 

 �قرر المجلس الدستوري �االجماع:

 :في الشكل-أوالً 

 قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة، مستوفیة جمیع الشروط القانونیة. 

 : في األساس-ثانیاً 

والئحة  ١٨,٧٧٦تصحیح النتیجة �حیث �صبح مجموع األصوات التي نالتها الئحة زحلة قضیتنا -١ 

، وجورج عقیص ١٠,٨٨٩والئحة الكتلة الشعبیة  ٢٣,٥٤٨والئحة زحلة الخیار والقرار  ٣٦,٤٤٠زحلة للكل 

، ٩٧٤٩، ومیشال ضاهر ٩٨٨، ومیشال سكاف ١,٢١٥، وایلي ماروني ٣,٥٦٢، وقیصر معلوف ١١,٤٢٧

، ٦,٣٥٠، ومیر�م طوق ٥,٧٣٩، ونقوال فتوش ٣,٨٥٢، وماري �ر�كور ٤,١٤٧، وأسعد نكد ٥,٥٩٨وسلیم عون 

 .٢٧٣ونقوال سا�ا 

رد طلب الطعن المقدم من السیدة میر�م جبران طوق المرشحة الخاسرة عن أحد مقعدي الروم  -٢ 

 الكاثولیك في دائرة زحلة االنتخابیة.
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 .ةالى المراجع المختصة والمستدعیإبالغ هذا القرار -ثالثاً 

 نشر هذا القرار في الجر�دة الرسمیة.-را�عاً 

 ٢/٢٠١٩/  ٢١صدر في   ًا قرار                                                                  

 

 األعضـاء

 

 محمد �سام مرتضى       صالح مخیبر           سهیل عبد الصمد               توفیق سو�ره

 

 زغلول عطیه           أنطوان خیر                  أنطوان مسرة               أحمد تقي الدین

                                              

 الرئیس                                                        نائب الرئیس       
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  ٢٠١٩/ ١٩قرار رقم: 

 ٢٠١٩/ ٢/  ٢١تار�خ  : 

     ٢١/2018رقم المراجعة: 

 

-جبل لبنان الرا�عة (الشوففي دائرة  المارونيمقعد العن  ةالخاسر  ةالمرشح غادة غازي ماروني،: ةالمستدعی
 النتخاب مجلس النواب.  ٢٠١٨ العام دورةفي  عالیه)

 فوزه �النیا�ة عن المقعد الماروني في الدائرة المذ�ورة أعاله.فر�د البستاني المعلن  المستدعى ضده:

رة ئا�طال نیا�ة المستدعى ضده و�عالن فوز المستدعیة بدًال منه، أو ا�طال االنتخا�ات في الداالموضوع: 
 المذ�ورة أعاله و�عادة اجراء االنتخا�ات فیها من جدید.

 ،إن المجلس الدستوري 

برئاسة رئیسه عصام سلیمان وحضور نائب الرئیس طارق  ٢٠١٩/ ٢/  ٢١الملتئم في مقره بتار�خ 
ز�اده واألعضاء: أحمد تقي الدین، أنطوان مسره، أنطوان خیر، زغلول عطیة، توفیق سو�ره، سهیل عبد الصمد، 

 صالح مخیبر �محمد �سام مرتضى،

المقرر�ن والتحقیق المجرى من قبلهما، وعلى تقر�ر و�عد االطالع على ملف المراجعة وتقر�ر العضو�ن 
 هیئة االشراف على االنتخا�ات،

، بواسطة و�یلها المحامي جورج ٦/٦/٢٠١٨و�ما ان المستدعیة غادة غازي ماروني تقدمت بتار�خ 
 ، تطلب �موجبها ما یلي:٢١/٢٠١٨البستاني، �مراجعة سجلت في القلم تحت الرقم 

 فر �افة الشروط الشكلیة فیها،اًال لتقد�مها ضمن المهلة القانونیة لتو أوًال: قبول المراجعة شك

ة فیه وا�طال نیا�ة المطعون بنیابته و�عالن ینقبول الطعن في األساس استنادًا الى األسباب المب ثانیًا:
 فوزها بدًال منه واال ا�طال االنتخا�ات واجراء انتخا�ات جدیدة في الدائرة المعنیة.

 لطعن على األسباب والحجج القانونیة والوقائع التالیة:وقد اشتمل ا

 :مخالفة العملیة االنتخابیة التي جرت في الدائرة أحكام المادة السا�عة من قانون االنتخا�ات النیابیة-أ
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االنتخا�ات انه ال �جوز ان یترشح لعضو�ة مجلس النواب اال من لقد نّصت المادة السا�عة من قانون  
 لبنانیا أتم الخامسة والعشر�ن من العمر ومقیدًا في قائمة الناخبین ومتمتعًا �حقوقه المدنیة والسیاسیة.كان 

 وتضیف الطاعنة، 

خبرًا مفاده ان المعترض  ١٥/٥/٢٠١٨ان جر�دة الد�ار الیومیة قد أوردت في عددها الصادر بتار�خ  
�حمل الجنسیة اللبنانیة وال توجد له قیود في دائرة األحوال على صحة انتخا�ه قد قام (بتزو�ر هو�ته) وانه ال 

الشخصیة، مما �قتضي معه ان �قوم المجلس الدستوري �إعالن �طالن نیا�ة السید فر�د البستاني فیما لو �انت 
 هذه المعلومة صحیحة.

 .من قانون االنتخا�ات ٦١مخالفة المادة -ب

للمبلغ الذي �جوز لكل مرشح انفاقه ف الحد األقصى من قانون االنتخاب سق ٦١لقد حددت المادة  
أثناء فترة الحملة االنتخابیة وان ضخامة الحملة الترو�جیة االنتخابیة التي قام بها المطعون بنیابته وعدد البرامج 
التلفز�ونیة التي ظهر من خاللها تبین ان هذا األخیر قد تجاوز سقف االنفاق االنتخابي �أشواط، االمر الذي 
من شأنه ان یؤدي الى ا�طال نیابته �عد تدقیق المجلس الدستوري �البیان الحسابي الشامل الذي قدمه الى هیئة 

 االشراف على االنتخا�ات.

 .من قانون االنتخاب ٩٥مخالفة أحكام المادة -ج

المادة انه خالل سیر العملیة االنتخابیة سجلت العدید من حاالت خرق الموجبات التي تفرضها هذه  
لناحیة الحفاظ على حقوق الناخبین في التعبیر عن آرائهم �حر�ة �حیث لوحظ مرافقة مندو�ي �عض المرشحین 
الناخبین الى داخل العوازل الموضوعة في مراكز االقتراع وسكوت رؤساء األقالم عن هذه المخالفات، مما 

 یابته لال�طال.صحة انتخاب المطعون بن �عرض صحة العملیة االنتخابیة و�التالي

 .من قانون االنتخاب ١٠٥مخالفة أحكام المادة -د

لقد نظمت هذه المادة طر�ق تسجیل أوراق االنتخا�ات وحفظها مع لوائح الشطب وأوراق فرز األصوات  
االقتراع ونصت على ان رئیس القلم والكاتب �كونان مسؤولین اذا وصل المغلف الذي �حتوي  ومحاضر لجان
 مفتوحًا او غیر مطابق لإلعالن، هذه المستندات
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وانه یتبین من مجر�ات فرز األصوات، حصول تأخیر غیر مألوف لناحیة وصول صنادیق اقتراع  
المغتر�ین الى لجان القید االبتدائیة او وصول �عضها بدون محاضر االمر الذي �فسد النتیجة العملیة االنتخابیة 

 ة.نیجدیدة في الدائرة المعو�ؤدي الى وجوب ا�طالها واجراء انتخا�ات 

 .االنتخا�ات ونزاهتهامخالفة المبادئ القانونیة االنتخابیة لناحیة صدقیة -ه

ان المخالفات التي حصلت أثناء العملیة قد أدت الى ضیاع األصوات على الئحة (كلنا وطني) التي  
 تحصیلها الحاصل االنتخابي المطلوب في دائرتها.تنتمي الیها الطاعنة و�التالي الى إخراجها من المنافسة لعدم 

 وهذه المخالفات تمثلت في الحوادث التالیة: 

االعتداء من جانب مناصري الحزب التقدمي االشتراكي على مو�ب للطاعنة �ان یتنقل في منطقة : أوالً  
 �عقلین.

وقد تقدمت الطاعنة  ٦/٥/٢٠١٨: االعتداء على مو�ب المعترضة في بلدة عماطور یوم األحد في ثانیاً  
 لدى مر�ز فصیلة درك بیت الدین �شكوى بهذا الخصوص.

: إشكاالت وتجاوزات منها تكسیر أحد أقالم االقتراع في بلدة الشو�فات مما دفع �الناخبین وخصوصًا ثالثاً  
الشو�فات مر�ز البلد�ة حیث اتهم مناصرو المرشح  ٢عن االنتخاب (القلم رقم  المستقلین منهم الى العزوف

طالل أرسالن رئیس القلم �أنه لم یوقع على خمسین ورقة اقتراع تعود لمناصري هذا المرشح، علمًا �ان هذا 
 .)ناخباً  ٥٦٠القلم �ضم أسماء تعود ل 

 : ضیاع أصوات في مر�ز اقتراع �عقلینرا�عاً  

عثور في سّلة المهمالت على مظروف �حتوي ورقة اقتراع تشیر الى ان المقترع قد اقترع لالئحة لقد تم ال 
كلنا وطني ووضع عالمة الى جانب اسمي المرشحین تیمور جنبالط ومروان حماده في حین ان هذه المستندات 

 لمرشحین �الفوز.كان �جب ان تحفظ �عد انتهاء العملیة االنتخابیة من شأنه ان یؤثر على حظوظ �عض ا

: توقف العملیة االنتخابیة في بلدة جدیدة الشوف والضغط على الناخبین الذین ال ینتمون الى خامساً  
 الئحة الحزب التقدمي االشتراكي ومنعهم من االقتراع.

 سادسًا: العدد الهائل من األوراق الباطلة ووصول مغلفات مفتوحة الى لجان القید. 
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األوراق المسجل �طالنها الفان وستمائة وثالثة وثمانون صوتًا انتخابیًا، مما یثیر الشكوك لقد بلغ عدد  
حول عملیة احتساب األوراق الباطلة لمعرفة سبب ا�طال هذا الكم الكبیر من األصوات وقد طلبت المعترضة 

سبب ا�طالها اال ان الوزارة  وراق الملغات للتدقیق فيالى وزارة الداخلیة تسلیمها صورًا طبق األصل عن هذه األ
 رفضت طلبها مما عّزز الشكوك لدیها حول صحة النتائج االنتخابیة المعلنة.

و�ذلك فان وصول العدید من المغلفات التي تحمل أوراق االقتراع ومستنداته مفتوحة الى لجان القید  
 االبتدائیة یؤدي الى القول بوجود تالعب ما.

هذا �اإلضافة الى عشرات المخالفات التي أثبتتها الجمعیة اللبنانیة من أجل د�مقراطیة االنتخا�ات في  
 تقر�رها المرفق والذي أعده مندو�وها خالل تجوالهم على األقالم.

 وطلبت الطاعنة �النتیجة قبول الطعن الوارد منها شكًال، 

فر�د البستاني و�عالن فوز المعترضة بدًال منه، واال وفي األساس إ�طال نیا�ة المطعون بنیابته السید  
إ�طال االنتخا�ات و�جراء انتخا�ات جدیدة في الدائرة المعنیة وتدر�ك المعترض علیه الرسوم والنفقات 

 والمصار�ف.

هذا وقد أجاب المطعون بنیابته النائب فر�د البستاني في الئحة مقدمة من و�یله المحامي األستاذ  
خلیل طالبًا رّد الطعن شكًال وأساسًا لألسباب التالیة وملّخصها �النسبة للشكل فقد تقدم المطعون الیاس أبو 

 بنیابته �االسباب التالیة:

رّد الطعن في حال وروده خارج المهلة القانونیة التي تسري من تار�خ توقیع محضر لجان القید العلیا ولیس -١
 .من تار�خ المؤتمر الصحفي لوز�ر الداخلیة

من نظام المجلس  ٣٨المحامي وفقًا لما نصت علیه المادة رّد الطعن في حال عدم إبراز أصل و�الة -٢
 الدستوري.

من قانون انشاء  ٢٣رّد الطعن واال تصحیحه لعدم توجیهه لجانب المجلس الدستوري السیما وان المادة -٣
 اولت للمجلس مجتمعًا صالحیة البت �الطعن.  المجلس الدستوري 

 ا من جهة األساس فقد أدلى المطعون بنیابته بوجوب رّد الطعن لألسباب التالیة:أم

 هوجوب رد الطعن لعدم توفر المصلحة للطاعنة فی-أ
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ألنه في حال قبول الطعن في نیابته فان المستفید من الطعن لن تكون الطاعنة �الذات الن الالئحة  
المنافسة لعدم تحصیلها الحاصل االنتخابي والن مرشحًا آخر هو السید التي تنتمي الیها �انت قد خرجت من 

 سمیر عون سیحل محلها الن هذا األخیر قد حّصل سبعمائة وسبعین صوتًا تفضیلیًا في الئحة ضمانة الجبل.

لى بنیابته �ستوفي الشروط القانونیة لقبول ترشیحه الذي �عود أمر البت في صحته �الدرجة األو ان المطعون -ب
لمجلس شورى الدولة ولیس الى المجلس الدستوري وألنه ال �مكن االعتداد �ما تورده �عض الصحف في هذا 

 المجال النها ال تتمتع �المصداقیة الالزمة.

ان الطاعنة التي تأخذ على المطعون بنیابته �ثرة ظهوراته التلفز�ونیة �انت هي نفسها مذ�عة تلفز�ونیة -ج
 جها أثناء الحملة االنتخابیة و�انت تضمنها أخبارًا تعزز مصلحتها االنتخابیة.استمرت في تقد�م برام

واما ما أثارته الطاعنة حول مسألة تجاوزه سقف االنفاق االنتخابي �ما حدده القانون فهو مردود ألنه  
دون صدور القانونیة من تقّدم ببیانه الحسابي لدى هیئة االشراف على االنتخا�ات وقد انقضت مهلة الشهر 
 قرار عن هذه الهیئة برد البیان او االعتراض علیه مما �عني انه موافق علیه حكمًا.

ان المخالفات التي تنسبها الطاعنة للعملیة االنتخابیة ال �مكن النظر الیها على انها موجهة ضد الالئحة -ه
التي تنتمي الیها الطاعنة وحدها، بل هي موجهة الى جمیع اللوائح األخرى وان النظر في هذه المخالفات �جب 

لحواصل التي حققتها اللوائح �بیرًا، فال ان یّتصف �الحكمة، ولیس �التشدد خصوصًا متى �ان الفارق في ا
�كون اال�طال اال في حال وجود مخالفات شدیدة الخطورة تؤثر على العملیة �مجملها فضًال عن عدم تقّدم 

 الطاعنة �اثبات مزاعمها حول حصول تلك المخالفات.

واحد �معزل عن �اقي  انه في ظل القانون االنتخابي النسبي، فلیس من الجائز الطعن بنیا�ة مرشح فائز-د
أعضاء الئحته الفائز�ن معه وان مطالب الطاعنة في حال قبولها انما �قتضي معها ا�طال نیا�ة �اقي الفائز�ن 
معه الن المخالفات المزعومة تطال جمیع المرشحین فیكون الطعن الموجه تحدیدًا الى فر�د البستاني غیر 

 مسموع ومستوجبًا الرد.

وطلب المطعون بنیابته �النتیجة رّد الطعن شكًال في حال تبّین انه مخالف لألصول القانونیة ورده في  
 األساس لألسباب المشار الیها في الئحته وحفظ حقوقه تجاه الطاعنة ال�ة جهة �انت.
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 بنـــــــــــــــــــاًء علیــــــــه

 :في الشكل-أوالً 

 ضده یدلي �أن استدعاء الطعن مستوجب الرد شكًال لألسباب التالیة: ىان المستدع�ما  

رد الطعن في حال وروده خارج المهلة السیما وان انطالق المهلة �سري من تار�خ توقیع محضر -١ 
 لجان القید العلیا، ولیس من تار�خ المؤتمر الصحفي لوز�ر الداخلیة.

من نظام المجلس  ٣٨فقًا لما نصت علیه المادة رد الطعن في حال عدم ابراز أصل الو�الة و -٢ 
 الدستوري.

من  ٢٣رد الطعن واال تصحیحه لعدم توجیه االعتراض لجانب المجلس الدستوري السیما المادة -٣ 
 قانون انشاء المجلس الدستوري اولت المجلس مجتمعًا صالحیة البت �الطعن.

 :في السبب األول

توجب ان �قّدم طلب الطعن في  ٢٥٠/٩٣المجلس الدستوري رقم من قانون انشاء  ٢٤�ما ان المادة  
 مهلة أقصاها ثالثون یومًا تلي تار�خ إعالن نتائج االنتخاب أصوًال تحت طائلة رده شكًال.

تنص على ان وزارة الداخلیة  ٤٤/٢٠١٧من قانون االنتخاب رقم  ١٠٧و�ما ان الفقرة األخیرة من المادة  
اعالن النتائج النهائیة الرسمیة وأسماء المرشحین الفائز�ن، و�بلغ وز�ر الداخلیة هذه والبلد�ات هي التي تتولى 

 النتائج فورًا الى رئیس مجلس النواب ورئیس المجلس الدستوري.

و�ما ان النتائج الرسمیة قد أعلنت رسمیًا وحسب األصول من قبل وزارة الداخلیة والبلد�ات بتار�خ  
 .٦/٦/٢٠١٨بتار�خ  ، وطلب الطعن قّدم٧/٥/٢٠١٨

فیكون الطعن قد قّدم ضمن المهلة القانونیة، و�كون السبب المدلى �ه لهذه الناحیة في غیر محله  
 القانوني ومستوجب الرد.

 :وفي السبب الثاني

نصت على ان "�قدم  ٢٤٣/٢٠٠٠من قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري رقم  ٤٦�ما ان المادة  
نائب منتخب من أي مرشح منافس خاسر في دائرته االنتخابیة، الى رئاسة المجلس الطعن في صحة نیا�ة 



7 
 

في الدائرة المذ�ورة، على ان یوقع  الدستوري في مهلة أقصاها ثالثون یومًا تلي تار�خ اعالن نتائج االنتخاب
دى الكاتب منه شخصیًا او من محام �االستئناف مفوض صراحة بتقد�م الطعن، �موجب و�الة مرفقة منظمة ل

 العدل"

و�ما ان المستدعیة تقدمت �طعنها بواسطة محام �االستئناف مفوض صراحة بتقد�م الطعن عنها وذلك  
 �موجب و�الة عامة مرفقة ر�طًا منظمة لدى الكاتب العدل حسب األصول.

 و�ما ان السبب المدلى �ه لهذه الجهة لیس في محله القانوني ومستوجب الرد أ�ضًا. 

 :السبب الثالثفي 

من قانون  ٢٤�ما ان ما ادلى �ه المستدعى ضده تحت هذا السبب مستوجب الرد لكون �ل من المادة  
تفرض وجوب تقد�م  ٢٤٣/٢٠٠٠من نظامه الداخلي رقم  ٤٦والمادة  ٢٥٠/٩٣انشاء المجلس الدستوري رقم 

 طلب الطعن الى رئاسة المجلس الدستوري.

لخصوص الى ان اجتهاد المجلس الدستوري المستمر �عتبر ان الغا�ة التي هذا وتجدر اإلشارة في هذا ا 
یرمي الیها المشترع من أحكام �ال المادتین المذ�ورتین تكمن في وضع المجلس یده على موضوع الطعن ضمن 

 المهلة القانونیة سواء وجه الطعن الى رئاسة المجلس او المجلس نفسه.

الطعن �كون مقدمًا ضمن المهلة القانونیة ومستوفیًا الشروط الشكلیة  و�االستناد الى �ل ما تقّدم فان 
 و�كون مقبوًال في الشكل.

 :في األساس-ثانیاً 

لقد تبین لنا �عد مراجعة أوراق الطعن والمستندات المرفقة �ه والرد المقّدم من المطعون بنیابته والمستندات  
و�عد االستماع الشفهي ألقوال �ل من الطاعنة والمطعون بنیابته و�عد االطالع على المحاضر التي أبرزها، 

العائدة لعدد من أقالم االقتراع في دائرة الشوف عالیه والمستندات المرفقة بها وخصوصًا على المحضر 
تكسیر التي تشیر الیها منطقة الشو�فات الذي تعرض الصندوق فیه لحادثة ال ٢والمستندات المرفقة �القلم رقم 

 الطاعنة ما یلي:

 لعملیة االنتخابیة التي جرت في الدائرة الحكام المادة السا�عة من قانون االنتخابافي االدالء �مخالفة -أ
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الذي أتم من العمر  �ما ان المادة السا�عة من قانون االنتخا�ات تنص على انه ال �جوز لغیر اللبناني 
 ید في قائمة الناخبین والمتمتع �حقوقه المدنیة والسیاسیة ان یترشح لالنتخا�ات النیابیة.خمسة وعشر�ن عاماً والمق

و�ما ان ما تدلي �ه الطاعنة حول عدم حیازة النائب المنتخب على الجنسیة اللبنانیة ال دلیل له وال  
لشروط القانونیة للترشیح هذا إثبات وأن مجرد قبول ترشیحه من جانب وزارة الداخلیة �عتبر دلیًال على استیفائه ا

مع اإلشارة الى ان استناد الطاعنة الى خبر منشور في صحیفة یومیة سیاسیة للتذرع بهذا السبب للطعن لیس 
 الرد. في محله القانوني والواقعي و�كون �التالي مستوجباً 

 من قانون االنتخاب ٦١في مخالفة أحكام المادة -ب

النائب المنتخب فر�د البستاني قد تجاوز سقف االنفاق االنتخابي المحدد في �ما ان الطاعنة تدلي �ان  
قانون االنتخاب والدلیل على ذلك �ثافة الحملة االنتخابیة التي قام بها للترو�ج لنفسه والتي البد وان تكالیفها 

طالن نیابته �عد تجاوزت حدود سقف االنفاق االنتخابي �أشواط، األمر الذي من شأنه ان یؤدي الى إعالن �
 ان یتأكد المجلس الدستوري من حقیقة حصول هذه المخالفة.

و�ما ان المادة الرا�عة والستین من قانون االنتخا�ات ألزمت جمیع المرشحین الفائز�ن منهم والخاسر�ن  
االنتخابیة و�ل الئحة ان ینظموا بیانًا حسابیًا شامًال مصادقًا علیه من محاسب قانوني �جمیع تفاصیل حملتهم 

المالیة وان یتقدموا �ه من هیئة االشراف على االنتخا�ات خالل مهلة شهر من تار�خ اعالن النتائج الرسمیة 
 لالنتخا�ات.

كما نصت الفقرة السادسة من هذه المادة على وجوب ان تفصل الهیئة �صحة هذا البیان �موجب قرار  
ستوري خالل مهلة ثالثین یومًا من تقد�مه لدیها ونصت هذه معلل مرفق �البیان الحسابي یبلغ الى المجلس الد

 الفقرة على ما یلي:

"اذا انقضت مهلة شهر على تقد�م البیان الحسابي من دون صدور قرار من الهیئة �شأنه �عتبر هذا  
 البیان موافق علیه حكمًا".

) ٢٠٤لدستوري (الصفحة و�ما ان التقر�ر المرفوع من هیئة االشراف على االنتخا�ات الى المجلس ا 
 أفاد ان المرشح فر�د جورج فیلیب البستاني قد تقید تقیدًا تامًا �السقف األقصى لالنفاق أثناء الحملة االنتخابیة،
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من التقر�ر ان الالئحة التي انتمى الیها المرشح المذ�ور قدمت ما �فید  ١٩٨كما جاء في الصفحة  
خدمات أو دفع مبالغ للناخبین مقدمة من مرشحین درجوا على تقد�مها قد تّم �أن االلتزامات التي تتضمن تقد�م 

 التقّید بها.

و�ما ان المجلس یرى األخذ بنتائج هذا التقر�ر خصوصًا وانه �ان قد انقضى أكثر من شهر على تقد�م  
 قبل صدور ذلك التقر�ر.النائب المطعون بنیابته بیانه الحسابي لها، وأصبح هذا البیان موافقًا علیه حكمًا حتى 

و�ما انه �قتضي االخذ �ما جاء �ه التقر�ر بهذا الخصوص، وتكون أقوال الطاعنة مستوجبة الرد لهذه  
 الناحیة.

 .من قانون االنتخا�ات ٩٥في االدالء �مخالفة أحكام المادة -ج

من قانون االنتخا�ات تنظم عملیة االقتراع منذ دخول الناخب الى قلم االقتراع وحتى  ٩٥�ما ان المادة  
انتهائه منها وتوقیعه على الئحة الشطب مقابل اسمه الوارد فیها وتنص على الزام رئیس القلم �التأكد من ان 

 فر في غرفة �ل قلم اقتراع.الناخب قد مارس حقه �حر�ة بدون التأثر �أي �ان خلف المعزل المتو 

، ان �ستعین من القانون أجازت في حاالت اسمتها اقتراع ذوي الحاجات الخاصة ٩٦و�ما ان المادة  
هو لیعاونه على القیام بواجبه االنتخابي تحت اشراف هیئة القلم و�شار الناخب من هؤالء بناخب آخر �ختاره 

 في لوائح الشطب. الى هذه الحالة في الخانة المخصصة للمالحظات

و�ما ان الطاعنة أدلت انه قد لوحظ مرافقة مندو�ي �عض المرشحین للناخبین الى داخل العوازل  
ملیة الموضوعة في مراكز أقالم االقتراع وسكوت رؤساء األقالم عن هذه المخالفات مما �عرض صحة الع

 االنتخابیة و�التالي صحة المطعون بنیابته لال�طال.

وقد استندت الطاعنة في اعتراضها هذا الى ما جاء في االفادات الصادرة عن مراقبي هیئات المجتمع  
 حول حصول هذه المخالفات وتوثیقها. LADEالمدني ومنها جمعیة 

فتقر الى التحدید والتخصیص �معنى انها و�ما انه تبین من مراجعة ما جاء في هذه االفادات انها ت 
كانت مالحظات شبه عامة ولیست متعلقة بواقعة محددة عن حالة معینة �الذات تم تدو�ن المالحظات �شأنها 

نب اإلشارة من جاولم تجر  من جانب مندو�ي المرشحین وتم توثیقها بواسطة رئیس القلم �ما �فرض النص
وانه ال �مكن �التالي ا�طال العملیة م االقتراع على هذه التجاوزات، أقال مندو�ي المرشحین في محاضر فرز

بناًء لمالحظات عامة ووقائع غیر محددة غیر ان ثمة واقعة  االنتخابیة برمتها �ما تطلب الطاعنة وترغب
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ینة وموقعه بلد�ة الشو�فات في مد ٢معینة ینبغي اإلشارة الیها بهذا الصدد وهو ما حصل �النسبة للقلم رقم 
قیام مناصري احد المرشحین بتكسیر صندوق قلم االقتراع و وقوع بلبلة الشو�فات حیث حصل اشكال أدى الى 

 .وفوضى و�التالي الى التأخیر والعرقلة في عملیات االقتراع

المحضر العائد لذلك القلم واالطالع على ما تم تدو�نه فیه وعلى المستندات  طلبوقد قام المجلس � 
 المرفقة �ه.

فتبین �عد استقصاء الموضوع واالطالع على المحاضر واوراق االقتراع والمستندات المتعلقة بذلك القلم  
�اله عند مباشرة عملیات ، وان رئیس القلم قد سها عن ٢ومر�زه بلد�ة الشو�فات غرفة رقم  ٣٩٩انه �حمل الرقم 

 وراق االقتراع �ما �فرض القانون.االقتراع وضع توقیعه وتوقیع الكاتب المساعد له على أ

ًا قد و�عد ان بوشرت عملیات االقتراع لفترة انتبه لألمر وتبین له ان ما مجموعه تسعة وار�عون ناخب 
 عها هؤالء في صندوق االقتراع بتوقیعه.ادلوا �أصواتهم دون ان �كون قد مهر أوراق االنتخاب التي اود

ولما �ان من المستحیل استعادة األوراق غیر الممهورة من الصندوق المقفل �ما �ان من المستحیل  
 رئیس القلم استرجاع الناخبین الذین ادلوا �أصواتهم ووقعوا على لوائح الشطب لالنتخاب مجددًا و�عد ان تشاور

مع مندو�ي المرشحین اتفق الجمیع �ما اشیر في متن المحضر الذي دونه ووقعه معهم على اعتبار تلك 
 األصوات صحیحة ومتا�عة االنتخاب �أن شیئًا لم �كن.

فاق ودّون اعتراضه على المحضر ثم ما لبث تغیر ان مندوب احد المرشحین اعترض على ذلك اال 
د طالل أرسالن الى االحتجاج زاعمین ان رئیس القلم قد امتنع وعن قصد ان عمد أنصار ذلك المرشح وهو السی

مسبق عن التوقیع على أوراق االقتراع العائدة النصار مرشحهم ثم قام �عضهم �عد مشادات �المیة بتكسیر 
م األرض و�عد تدخل قوى االمن اعید الهدوء الى المكان وقام رئیس القل علىصندوق االقتراع و�عثرة أوراقه 

بلملمة األوراق االنتخابیة المبعثرة واحصائها �معرفة المندو�ین والمتواجدین وقد بلغ عدد أوراق الناخبین في 
االقتراع الجدید الذي تم استحضاره وجرت الصندوق مایتان وواحد وخمسون ورقة اقتراع اودعت في صندوق 

تسلیمها مع الصندوق والمستندات العائدة للقلم عملیة فرز األصوات وتحر�ر المحاضر القانونیة الالزمة ومن ثم 
الى لجنة القید االبتدائیة، وقد بلغ عدد األوراق غیر الموقعة تسعة وار�عون ورقة من اصل العدد الكامل الوراق 

 االنتخاب البالغ مایتان وواحدًا وخمسین ورقة.
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وقد أثیر االعتراض مجددًا امام لجنة القید االبتدائیة التي یتبع القلم المذ�ور ألعمالها و�عد التدقیق في  
�قضي �االخذ �اوراق الموضوع اتخذ حضرة القاضي رئیس لجنة القید قرارًا دّونه على المحضر العائد للقلم 

 ا واعتبارها صحیحة.االنتخاب غیر الممهورة بتوقیع رئیس القلم و�اتبه وعدم ا�طاله

غرفة رقم /٣٩٩و�ما انه و�عد االطالع على المستندات والتدقیق في أوراق االقتراع العائدة للقلم رقم / 
 من بلد�ة الشو�فات تبین اآلتي: ٢

 مقترعاً /٢٥١بلغ عدد المقترعین في القلم / 

 ورقة انتخاب. ٤٩�اتبه و�لغ عدد أوراق االنتخاب غیر الممهورة بتوقیع رئیس القلم او  

 و�عد فرز هذه األوراق تبین ان األصوات التي تشتمل علیها �انت موزعة �اآلتي: 

  )٢والمرشح هنري حلو  ٢٠منها المرشح اكرم شهیب ، ( نال صوتاً  ٢٢الئحة المصالحة  

 )نالها المرشح طالل أرسالن، (صوتاً  ١٢الئحة وحدة الجبل  

 )ا المرشح شفیق رضوانمناله( ،انصوت ٢الئحة الوحدة الوطنیة  

 .)أصوات ٣والمرشح زو�ا جر�دیني  ٧مرشح عماد القاضي المنها نال  (،أصوات ١٠الئحة �لنا وطني  

 )لمرشح مارك ضوانالها ،( الئحة مدنیة صوتان 

 )ال شيء،(الئحة القرار الحر 

 ورقة بیضاء 

 صوتاً  ٤٩المجموع  

لم تحصل على أي صوت ماروني و�ما انه �قتضي اإلشارة �ادئ ذي بدء الى ان الطاعنة السیدة غادة  
 من أصوات هذا القلم النها لیست من عداد مرشحي قضاء عالیه.

من قانون االنتخاب والتي تنظم عملیات االقتراع تقضي �انه �عد  ٩٥و�ما ان الفقرة الثانیة من المادة  
هیئة القلم من ان اسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم یزود رئیس القلم الناخب بورقة ان تتثبت 

االقتراع وذلك �عد ان یوقع مع الكاتب على الجانب الخلفي من الورقة و�ظرف ممهور �الخاتم الرسمي �عد 
 نتخابي.توقیعه علیه و�طلب الیه التوجه الزامیًا الى وراء المعزل لممارسة حقه اال
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وهذا الموجب االلزامي الذي فرضه المشرع على رئیس القلم و�اتبه �شكل ضمانة لعدم تمكین أي �ان  
وزارة الداخلیة حصرًا،  من االقتراع �اوراق قد یتم استحضارها من خارج األوراق العائدة للقلم والتي تصدرها

لقید االبتدائیة فان مهر ورقة االقتراع بتوقیعي و�التالي فانه خالفًا لما جاء في مطالعة القاضي رئیس لجنة ا
وانه اذا  رئیس القلم والكاتب لیس خیارًا �مكن االستغناء عنه حتى ولو توافق على ذلك مع مندو�ي المرشحین،

امكن التساهل �االكتفاء بتوقیع رئیس القلم �مفرده �ما تبین لنا انه قد حصل في �عض أوراق االقتراع األخرى 
 المذ�ور فانه ال �مكن صرف النظر عن ذلك االجراء �الكامل.في القلم 

و�ما انه �قتضي �االستناد الى ما تقدم اعتبار تلك األوراق غیر الموقعة من رئیس القلم وال من �اتبه  
أوراقًا �اطلة رغم ان طرح اعدادها من مجموع األصوات التي نالها المرشحون ومن مختلف اللوائح المشار�ة 

الحاصل االنتخابي وال من حیث عدد في االنتخاب ال تأثیر له على نتائج االنتخاب ال من حیث مجموع 
 األصوات التفضیلیة التي نالها �ل من المرشحین.

و�ناء على ما تقّدم فان هذه الحادثة التي تذرعت بها الطاعنة رغم أهمیتها، لم �كن لها تأثیر فعلي على  
 توجبة اإلهمال لهذه الناحیة.نتیجة االنتخاب �النسبة الیها و�النسبة لنتائج االنتخا�ات �مجملها، وتكون اقوالها مس

 من قانون االنتخا�ات. ١٠٥في مخالفة احكام المادة -د

�ما ان هذه المادة تنظم طر�قة تسجیل نتائج االنتخا�ات و�یفیة حفظ لوائح الشطب واوراق قلم االقتراع  
ها الى لجان القید والمستندات والمحاضر الملحقة �ه في مغلفات مقفلة ومختومة �الشمع األحمر ونقلها وتسلیم

 المختصة بواسطة رؤساء األقالم واشرافهم المباشر مع الكتاب المرافقین لهم.

و�ما ان الطاعنة تدلي انه لوحظ وصول عدد من المغلفات الى لجان القید مفتوحة و�شكل غیر مطابق  
صة �المغتر�ین لما �قتضیه النص �ما لوحظ حصول تأخیر في مجر�ات فرز األصوات ووصول الصنادیق الخا

 او وصول �عضها بدون محاضر االمر الذي یوجب ا�طال العملیة االنتخابیة برمتها.

و�ما ان هذه التفاصیل والمالحظات التي أشارت الیها الطاعنة �قیت في نطاق العمومیات ولم تتضمن  
ببطالن العملیة االنتخابیة تحدیدًا صر�حًا وواضحًا لقلم معین �الذات وال �مكن �التالي التعو�ل علیها للقول 

برمتها، وان من مهمات لجان القید االبتدائیة التي تتسلم الملفات ان تتأكد من صحة احتوائها على �افة 
المستندات العائدة لعملیة االقتراع و�تعین علیها �التالي ان تشیر في محاضرها الى ا�ة مخالفات وشوائب بهذا 

 في الطعن الحاضر.لم یثبت حصوله الخصوص األمر الذي 
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و�ما انه ال �مكن �التالي االخذ بدوافع الشكوك والر�بة لدى المرشحین الخاسر�ن للقول ببطالن العملیة  
 االنتخابیة �أكملها، فتكون اقوال الطاعنة مستوجبة الرد لهذه الناحیة.

 النتخا�ات ونزاهتها.في ما تزعمه الطاعنة من مخالفة المبادئ القانونیة االنتخابیة لناحیة صدقیة ا-ه

�ما ان الطاعنة تدرج تحت هذا العنوان مخالفات �ثیرة تنسبها الى العملیة االنتخابیة منها االعتداءات  
المتكررة على مواكبها االنتخابیة المتنقلة من جانب عناصر خصومها في الحزب التقدمي االشتراكي، والعثور 

لة المهمالت �شیر الى االقتراع لالئحة "كلنا وطني" التي على مظروف �حتوي على ورقة اقتراع مرمي في س
تنتمي الیها الطاعنة مع تخصیص السیدین مروان حماده وتیمور جنبالط �الصوت التفضیلي مما یؤ�د ضیاع 
األصوات العائدة لها في قلم اقتراع �عقلین وتوقف العملیة االنتخابیة لبعض الوقت في بلدة جدیدة الشوف �سبب 

 صري الحزب االشتراكي على الناخبین ومنعهم من االقتراع.ضغط منا

احتساب نتائج و�ذلك األمر �النسبة للعدد الهائل من األوراق الباطلة مما یثیر الشكوك حول صحة  
 العملیة االنتخابیة.

 كل ذلك یؤدي الى القول �عدم صحة العملیة االنتخابیة ووجوب اعالن �طالنها. 

ان هذه المخالفات واالشكاالت التي تدعي الطاعنة حصولها والتي تؤدي حسب و�ما انه تبین من  
وجهة نظرها الى وجوب ا�طال العملیة االنتخابیة في الدائرة قد حصلت خارج أقالم االقتراع وان امر النظر فیها 

 یتم امام المراجع المختصة ولیس امام المجلس الدستوري.

التصو�ت  تمّ ر على مظروف انتخابي مرمي خارج أقالم االقتراع و�ما انه، فضًال عن ذلك فان العثو  
فیه لصالح الئحة �لنا وطني ال �عد دلیًال على ضیاع األصوات على الطاعنة او على الئحتها النه یتبین من 
ا اقوالها انه �ان صوتًا انتخابیًا �اطًال اشتمل على إعطاء صوتین تفضیلین لمرشحین ال ینتمیان الى الئحة �لن

 وطني التي تنتمي الیها الطاعنة.

و�ما ان �میة األوراق االنتخابیة المعلن �طالنها ان قّل هذا العدد او �ثر ال �مكن ان �كون دلیًال على  
من رؤساء أقالم عدم صحة االنتخاب �قدر ما �مكن اعتباره دلیًال على حرص المشرفین على العملیة االنتخابیة 

 �أحكام القانون الذي یرعى مثل هذه الحاالت. اقتراع و�ّتاب على التقید
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األكثر�ة الساحقة منها انما  و�ما ان المجلس قد أعاد التدقیق في هذه األوراق فتبین له ان القرار �ا�طال 
كان في محله القانوني، هذا مع اإلشارة الى ان اال�طال انما �طال �مفاعیله جمیع اللوائح وجمیع المرشحین 

 دون استثناء وال �مكن االدعاء �انه �ان موجهًا نحو الطاعنة او نحو احد المرشحین تحدیدًا و�الذات.

 بة الرد لهذه الناحیة.وعلیه فان اقوال الطاعنة تكون مستوج 

 لهــــــــذه األســــــــــــباب 

 و�عد المداولة، 

 �االجماع:�قرر المجلس الدستوري 

 قبول الطعن في الشكل لوروده ضمن المهلة القانونیة مستوفیًا �افة الشروط القانونیة. :في الشكل-أوالً 

 : في األساس-ثانیاً 

عن المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الرا�عة  ةالخاسر  ةماروني، المرشحرد الطعن المقدم من غادة  
 عالیه).-(الشوف

 .ةإبالغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعی-ثالثاً 

 نشر هذا القرار في الجر�دة الرسمیة.-را�عاً 

 ٢٠١٩/ ٢ /٢١صدر في  ًا قرار                                                                  

 األعضـاء

 محمد �سام مرتضى       صالح مخیبر           سهیل عبد الصمد               توفیق سو�ره

 

 أنطوان خیر                  أنطوان مسرة               أحمد تقي الدین           زغلول عطیه

                                              

 الرئیس                                                        نائب الرئیس       

 عصـام سلیمان                                                 طارق ز�اده    
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  ١٨/٢٠١٩قرار رقم:  

 ٢٠١٩/ ٢ /٢١تار�خ  :  

    ٢٢/٢٠١٨رقم المراجعة: 

 

محمد مصباح عوني األحدب، المرشح الخاسر عن مقعد سني في دائرة الشمال الثانیة، في دورة المستدعي: 
 النتخاب مجلس النواب. ٢٠١٨العام 

المرشحون الفائزون �النیا�ة في الدائرة المذ�ورة أعاله: سمیر الجسر، نجیب میقاتي، محمد  المستدعى ضدهم:
 عبد اللطیف �باره، د�ما الجمالي وفیصل �رامي.

 إ�طال نتائج االنتخا�ات النیابیة في دائرة الشمال الثانیة، و�عالن فوز المستدعي �النیا�ة..الموضوع: 

 ،إن المجلس الدستوري 

برئاسة رئیسه عصام سلیمان وحضور نائب الرئیس طارق  ٢٠١٩/ ٢/  ٢١مقره بتار�خ  الملتئم في
ز�اده واألعضاء: أحمد تقي الدین، أنطوان مسره، أنطوان خیر، زغلول عطیة، توفیق سو�ره، سهیل عبد الصمد، 

 صالح مخیبر �محمد �سام مرتضى،

�ن، وعلى تقر�ر هیئة االشراف على و�عد االطالع على ملف المراجعة وعلى تقر�ر العضو�ن المقرر 
 االنتخا�ات،

، �مراجعة طعن الى رئاسة ٢٠١٨حز�ران  ٧و�ما ان المستدعي محمد مصباح األحدب قد تقدم بتار�خ 
، �طلب �موجبها قبول الطعن شكًال، وفي األساس ٢٢/٢٠١٨المجلس الدستوري سجلت في القلم تحت الرقم 

عى ضدهم سمیر الجسر، نجیب میقاتي، محمد عبد اللطیف �باره، اعالن �طالن وعدم صحة انتخاب المستد
 د�ما الجمالي وفیصل �رامي، وا�طال االنتخا�ات في دائرة الشمال الثانیة و�عالن فوز المستدعي،

 و�دلي المستدعي �األسباب التي بنى علیها طعنه وتتلخص �اآلتي:

تراع في مدینة طرابلس سیما في منطقة التالعب �عدد أصوات الناخبین في األقالم ومراكز االق-١
 الحدادین والسو�قة والقبة.
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اغفال أصوات المستدعي قصدًا عن طر�ق اهمالها وعدم احتسابها في أقالم �عددها في مراجعة -٢
 الطعن.

عیوب شملت طرد مندو�ي الئحة القرار المستقل التي یرأسها المستدعي، خارج أقالم االقتراع عند -٣
األصوات، وقیام رئیس القلم في مدرسة الزاهر�ة للصبیان �االقتراع عن ناخبین بذر�عة اعاقاتهم،  بدء عملیة فرز

وعدم توقیع المندو�ین الثابتین على لوائح الشطب ومنعهم من حضور عملیة الفرز من قبل رئیس القلم، واحتساب 
عدم نزاهة وغش اعترت أصوات لمرشحین آخر�ن على حساب أصوات المستدعي، ناهیك عن خروقات جمة و 

 عملیة االنتخاب �كاملها.

 و�طلب المستدعي قبول مراجعة الطعن شكًال والبت بها في األساس.

 بنــــــــــــــاًء علیـــــــه

 ، ٢٠١٨حز�ران  ٧�ما ان مراجعة الطعن سجلت في قلم المجلس الدستوري بتار�خ  

و�ما ان قانون المجلس الدستوري نص على تقد�م الطعن في االنتخا�ات النیابیة من المرشح الخاسر  
 في مهلة أقصاها ثالثون یومًا تلي تار�خ إعالن نتائج االنتخا�ات أصوًال،

الداخلیة والبلد�ات بلغ رئاسة المجلس الدستوري نتائج االنتخا�ات وفق األصول، وحمل و�ما ان وز�ر  
 ،٢٠١٨أ�ار  ٧التبلیغ تار�خ 

 ،٢٠١٨حز�ران  ٦و�ما ان مهلة الثالثین یومًا تنتهي وفق هذا التار�خ في  

 ة.لذلك تكون مراجعة الطعن قد سجلت في قلم المجلس الدستوري �عد انتهاء المهلة القانونی 

 

 لهــــــــذه األســــــــــــباب

 

 ،تداولو�عد ال 

 �قرر المجلس الدستوري �االجماع:
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 رد مراجعة الطعن شكًال لورودها خارج المهلة القانونیة. 

  

 ٢٠١٩/ ٢/    ٢١قرارًا صدر في                                                                      

 

 

 األعضـاء

 

 محمد �سام مرتضى       صالح مخیبر           سهیل عبد الصمد               توفیق سو�ره

 

 أحمد تقي الدین              زغلول عطیه           أنطوان خیر                  أنطوان مسرة 

                                              

 الرئیس                                                        نائب الرئیس       

 عصـام سلیمان                                                 طارق ز�اده    
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لإلعالن عن قرارات المجلس الدستوري في عصام سلیمان  مؤتمر صحفي لرئیس المجلس الدستوري 

 ٢٠١٨العائدة لدورة  الطعون االنتخابیة

قتناعاً منا بدور االعالم ، ممثلین عن وسائل االعالم المرئي والمسموع والمكتوب، اا أن نرحب �كم�سعدن 

فالشعب  ،ونقلها الى الشعبحقیقة القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري في الطعون االنتخابیة،  ،في نشر

مصدر السلطات في نظامنا الدستوري، واالنتخا�ات الحرة والنز�هة هي الوسیلة الوحیدة التي �عبر بواسطتها 

یامة له اال �إعادة الروح الیه، عن ارادته في اختیار من �مثله في السلطة في نظام د�مقراطي برلماني، ال ق

 والعودة �ه الى المسار الصحیح.

عندما التقیناكم في شهر حز�ران من العام المنصرم إثر انتهاء المهلة المحددة لتقد�م الطعون في  

االنتخا�ات النیابیة، قلنا �أننا لن نتباطء ولن نتسّرع في الوقت نفسه في البت بهذه الطعون ألننا �نا ندرك تمامًا 

 حجم الصعو�ات التي ستواجهنا.

جدید، لم �ألفه اللبنانیون من قبل، وهو على درجة �بیرة من التعقید،  صعو�ات تعود الى نظام انتخابي 

ولعله األكثر تعقیدًا بین األنظمة االنتخابیة في العالم، فتح �اب التنافس على مصراعیه بین لوائح المرشحین، 

 تخا�ات،و�ین المرشحین حتى داخل الالئحة الواحدة، ما أفسح المجال واسعًا أمام تقد�م الطعون في االن

عن  الصعو�ات التي واجهها المجلس الدستوري في الفصل في الطعون، الى إشكاالت ناجمةٍ  تعودكما  

أجروا االنتخا�ات، من رؤساء أقالم و�تبة ورؤساء وأعضاء لجان  للذینضعف في الخبرة وتدر�ب غیر �اٍف 

 لنتائج.في لبنان في اعالن ااألولى مرة للقید، وعن استعمال نظام الكومبیوتر 

كتف بتطبیق نإشكاالت دفعت المجلس الدستوري للذهاب �عیدًا في االستقصاءات لتبیان حقیقتها، فلم  

 جمیعمن ادعى، ألننا ندرك تمامًا ان الطاعن لیس �استطاعته الحصول على  علىالمبدأ القائل �أن البینة 

لمستندات ملزمة بتسلیمها الى المجلس المستندات العائدة لالنتخا�ات، بینما الجهات التي �حوزتها هذه ا

 الدستوري.

 تتجاوز  اقتراع عائدة ألقالموفي محاضر  ،عملیة التدقیق في محاضر لجان القید االبتدائیة والعلیا 

وقتًا طو�ًال نسبیًا، �سبب ما أحاطها من  المئتین، والتحقیق في المخالفات المشار الیه في الطعون إستغرق 

غموض، و�سبب ضعف الجهاز اإلداري في المجلس الدستوري وهو �ضم ستة موظفین فقط، في حین انه 

 �حق للمجلس الدستوري، �موجب القانون، �خمسة عشر موظفًا.
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إعداد لوائح عن و  ،في وزارة الداخلیة عن اجراء االنتخا�ات لقد جرى اإلستماع الى �بار المسؤولین 

الناخبین، والى عدد من القضاة رؤساء لجان القید االبتدائیة والعلیا، وضباط في قوى األمن الداخلي ورؤساء 

التي تولت البرمجة وتشغیل نظام  Arabia GISأقالم، �ما جرى االستماع في جلستین للمسؤولین في شر�ة 

ا، حیث یلزم، على بیانات بتوقیت إدخال نتیجة �ل قلم الكومبیوتر المستخدم في االنتخا�ات، واستحصلنا منه

من أقالم االقتراع في نظام الكومبیوتر، في التار�خ والساعة والدقیقة والثانیة. وقد شمل التدقیق محاضر ونتائج 

 في وسائل االعالمإشكاالت �شأنها أقالم اقتراع غیر المقیمین التي أشیر الیها في الطعون، وتلك التي ُأثیرت 

 . Ottawaكما حدث لقلم 

إن المجلس الدستوري عمل على اكتشاف المخالفات التي حدثت أثناء العملیات االنتخابیة، وقدر مدى  

تأثیرها على النتائج المعلنة، وهذا ما تطلب جهدًا �بیرًا، أما المخالفات التي ترافقت والحمالت االنتخابیة، والتي 

بین المرشحین، وهي تتعلق �اإلعالن واالعالم االنتخابیین، والتقید �سقف لها أثر �بیر على تكافؤ الفرص 

االنفاق المالي على الحملة االنتخابیة، فقد أناط قانون االنتخاب مراقبتها بهیئة اإلشراف على االنتخا�ات، وقد 

لم تجِر اإلشارة ، و ٢٠١٩تسّلم رئیس المجلس الدستوري تقر�ر هیئة اإلشراف في الثامن من شهر �انون الثاني 

من شأنها  فیه الى مخالفات في تجاوز سقف االنفاق المالي وال الى مخالفات في االعالم واالعالن االنتخابیین

وذلك �سبب الصعو�ات التي واجهتها هیئة اإلشراف وضعف  �مبدأ تكافؤ الفرص بین المرشحین. اإلخالل

 اإلمكانیات المتوافرة لها.

البت في الطعون ، االجتهادات المعتمدة في ي في قراراته التي نعلنها الیومر لقد طور المجلس الدستو  

، وجاء �اجتهادات على درجة �بیرة من األهمیة، نا�عة من واقع قانون االنتخاب الجدید ومن رؤ�ته االنتخابیة

 نأملوعلمیة �برى، و  لالنتخا�ات �ر�یزة أساسیة للد�مقراطیة البرلمانیة. ولهذه االجتهادات الجدیدة قیمة قانونیة

تدر�سها في �لیات الحقوق والعلوم السیاسیة في لبنان والخارج، لذلك سننشر هذه القرارات، �التعاون مع مشروع 

دعم االنتخا�ات اللبنانیة التا�ع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، في �تاب �صدر خالل شهر�ن، وسنعمل على 

 قرارات المجلس الدستوري.نشرها �اللغة الفرنسیة أ�ضًا �سائر 

ومن أهم اإلجتهادات التي توصلنا الیها اجتهاد أدى الى إعطاء صحة االنتخا�ات قیمة دستور�ة، وذلك  

 ال یتجزأ من الكتلة الدستور�ة في الجمهور�ة اللبنانیة. اً صحة االنتخا�ات جزء غدتاستنادًا الى مقدمة الدستور، ف
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إننا في المجلس الدستوري حر�صون أشد الحرص على احترام إرادة الناخب، وعلى عدم التفر�ط  

المخالفات و �اإلجراءات التي نص علیها قانون االنتخا�ات من أجل الحفاظ على صحتها ونزاهتها وصدقیتها. 

دامغة للتثبت منها، وال �مكن الر�ون للشائعات واألقاو�ل غیر  تتطلب اثباتاتنتخابیة التي تشوب العملیات اال

 .دلیلالمسندة ب

لقد تبین للمجلس الدستوري من التحقیقات التي أجراها واالستقصاءات والتدقیق في محاضر لجان القید  

ان لیس هناك ما �ستدعي ا�طال  ،ومحاضر أقالم االقتراع موضع الشك، والتدقیق في بیانات نظام الكومبیوتر

نیا�ات أو ا�طال انتخا�ات دائرة بیروت األولى. �ما ان الطعون المقدمة في دائرة بیروت الثانیة، ونظرًا لعدم 

تضمنها وقائع تساعد على التوسع في التحقیق، وللفارق الكبیر �األصوات بین الطاعنین والمطعون بنیابتهم، 

 قضت برد هذه الطعون. همبرر ال�طال نیا�ات فیها، فالقرارات التي صدرت عن لم �جد المجلس الدستوري ثمة

 برده. اً قرار  المجلس خذأأقوال احدى الصحف لذلك  فقد استند فقط الىأما الطعن المقدم في دائرة المتن  

الى تصحیح النتائج �سبب مخالفات ارتكبت أو أخطاء تم  تدراسة الطعون في الدوائر األخرى أد 

ودائرة زحلة (قلم الهرمل، -مقیمین، وذلك في دائرة �علبكالمقیمین وغیر الاكتشافها في محاضر أقالم اقتراع 

Ottawaعالیه، ودائرة الشمال الثالثة (�شري)، غیر ان التصحیح لم یؤِد الى إ�طال نیا�ات، -)، ودائرة الشوف

 األصوات بین الطاعنین والمطعون بنیابتهم.�الفارق الكبیر �سبب 

أما في دائرة الشمال الثانیة، فتم رد طعنین في األساس، وطعن في الشكل لوروده �عد انتهاء المهلة  

القانونیة. ونتیجة التدقیق في الطعن المقدم من المرشح الخاسر طه ناجي بنیا�ة المرشحة المعلن فوزها د�ما 

د جرى العبث �محتو�ات المغلف العائد ق ٥المدرسة الرسمیة غرفة رقم  ٥٤٦الجمالي، تبین أن قلم قرصیتا رقم 

دون مستندات، و�عد التدقیق في أوراق االقتراع الموجودة في هذا المغلف تأكد بله والذي تسلمته لجنة القید 

، لذلك قرر المجلس الدستوري ا�طال نتیجة هذا القلم وتصحیح النتیجة المعلنة رسمیًا في دائرة بها أ�ضاً العبث 

عدد المقاعد  أصبح بینما ،نتیجة التصحیح احتفظت الئحة العزم �المقاعد األر�عة العائدة لهاالشمال الثانیة، و�

، ٠,٥٥٢٤٩�سر �ساوي  يأي فازت �أر�عة مقاعد و�ق ٤,٥٥٢٤٩التي فازت بها الئحة المستقبل �عد التصحیح 

�سر �ساوي  يقعدین و�قأي فازت �م ٢,٥٥٢٥٦أصبح فعدد المقاعد التي فازت بها الئحة الكرامة الوطنیة أما 

 ، الفارق في الكسر بین الالئحتین هو التالي:٠,٥٥٢٥٦
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 epsilonمن مئة الف ما �عني ان الفارق �كاد �كون معدوماً  ٧أي  ٠,٠٠٠٠٧=  ٠,٥٥٢٤٩ – ٠,٥٥٢٥٦  

 أي �كاد �كون �مثا�ة صفر.

المقعد السني الخامس في وهذا الفارق ال �عّول علیه العالن فوز أي من الالئحتین المتنافستین على  

 و�خاصة ان االنتخا�ات شابتها عیوب، ،طرابلس بهذا المقعد

إ�طال نیا�ة السیدة د�ما الجمالي و�عالن المقعد السني الخامس  �األكثر�ة لذلك قرر المجلس الدستوري  

في طرابلس شاغرًا، على ان ُتجرى االنتخا�ات لملئه خالل شهر�ن من تار�خ اعالن هذا القرار عمًال �المادة 

، والتي جاء فیها ما یلي: ٤٤/٢٠١٧من قانون االنتخاب رقم  ٤٣من المادة  ٤من الدستور ووفقًا للفقرة  ٤١

"تجرى االنتخا�ات الفرعیة لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الصغرى العائد لها هذا المقعد، وفقًا لنظام 

االقتراع األكثري على دورة واحدة..."، أي تجري االنتخا�ات في دائرة طرابلس لوحدها ولیس في دائرة الشمال 

  الثانیة التي تضم طرابلس والضنیة والمنیة.

 ءة القرارات بتمعن قبل التعلیق علیها.نأمل قرا  

 وشــــــــــــكرًا إلصغائكم                                                            

  




