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ً
علمــا بأنــه
يهــم الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة االنتخابــات إحاطــة القــراء
ّ
تتعلــق بصياغــة وكتابــة النــص ،اضافــة الــى عــدم مرونــة اللغــة بيــن التذكيــر
ولضــرورات
والتأنيــث ،ولوجــود صعوبــة لــدى البعــض فــي القــراءة عنــد اســتخدام اللغــة الجندريــة،
لــم تقــم الجمعيــة باســتخدام التأنيــث فــي النــص التالــي غيــر أنهــا تؤكــد علــى إيمانهــا
المطلــق والداعــم للمســاواة الجندريــة فــي نصوصهــا وتقاريرهــا المنتجــة كافــة وفــي
مضمــون مطالبهــا والقضايــا التــي تدافــع عنهــا.
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 .1المقدمة
تراقــب الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة
ـدءا مــن
االنتخابــات “الدي” جميــع المراحــل االنتخابيــة بـ ً
المصادقــة علــى القانــون االنتخابــي وحتــى االنتهــاء مــن
تقديــم الطعــون إلــى المجلــس الدســتوري فــي الفتــرة
الالحقــة لالنتخابــات ،ومتابعتهــا حتــى إصــدار تقريــر
المجلــس الدســتوري األخيــر الــذي ُي َعـ ّـد خاتمــة للعمليــة
االنتخابيــة التــي شــهدها لبنــان فــي  6أيــار .2018
ومــع ذلــك ،فــإن النزاعــات االنتخابيــة والطعــون التــي
يتقــدم بهــا مختلــف المرشــحين و/أو الناخبيــن الــى
المجالــس القضائيــة المختصــة ،تبــدأ منــذ لحظــة إعــان
دعــوة الهيئــات الناخبــة.
علــى الرغــم مــن أن الجمعيــة تراقــب عمليــة الطعــون
االنتخابيــة كجــزء ال يتجــزأ مــن االنتخابــات ،إال أنهــا لــم
تتطــرق فــي تقاريرهــا لمراقبــة االنتخابــات إلــى اإلطــار
القانونــي الــذي يحكــم عمليــة الطعــون االنتخابيــة،
إضافـ ًـة إلــى المهــل القانونيــة فــي هــذا إلطــار .لــذا قــررت
الجمعيــة القيــام بهــذه الورقــة البحثيــة نظــرا الهميــة
متابعــة النزاعــات االنتخابيــة واالطــر القانونيــة التــي
تحكمهــا وتأثيــر ذلــك علــى مجريــات العمليــة االنتخابيــة
ككل .وال تقتصــر هــذه المتابعــة علــى الطعــون مــا بعــد
االنتخابــات بــل تتضمــن جوانــب عديــدة :فتــرة الحمــات
االنتخابيــة ويــوم االقتــراع لثبــوت المخالفــة وإمكانيــة
الطعــن بهــا ،متطلبــات الطعــون ،وتعريــف األطــراف
المؤهلــة لتقديــم الطعــون االنتخابيــة.
وقــد بــرزت الحاجــة الــى هــذه المتابعــة خاصــة خــال
العاميــن  2013و 2014عندمــا طرحــت مســألة امتنــاع
وزارة الداخليــة والبلديــات عــن دعــوة الهيئــات الناخبــة وبرز
النقــاش القانونــي وقتهــا فــي مــا يجــب ان يكــون دور
مجلــس الشــورى فــي هــذا االطــار.
تقــوم الجمعيــة مــن خالل هــذه الورقة البحثيــة بالوقوف
علــى تجربــة فرنســا فــي نزاعاتهــا االنتخابيــة ،التــي يتشــابه
قانونهــا إلــى حــد بعيــد مــع القانــون اللبنانــي فــي هــذا
بنــاء عليــه ،تســتند الجمعيــة فــي بحثهــا علــى
اإلطــار.
ً
الممارســات النموذجيــة فــي فرنســا لطرحهــا كتوصيات،
بمــا يتناســب والواقــع اللبنانــي ،علــى األجنــدة السياســية
لصانعــي القــرار لمناقشــتها واألخــذ بهــا ،إن أمكــن .كمــا
تطرحهــا كورقــة بحثيــة لــكل شــخص يــود أن يتطلــع الــى
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األطــر القانونيــة التــي تســلكها الطعــون االنتخابيــة فــي
لبنــان.
اعتمــدت الجمعيــة فــي ورقتهــا البحثيــة علــى اســتيفاء
معلوماتهــا مــن خــال الرجــوع فــي معظــم األحيــان
ألدوات نوعيــة محــددة ،وتتلخــص بالتالــي:
بالمراجعــة المكتبيــة للمقــاالت الخاصــة بالنزاعــات
االنتخابيــة ،إضافـ ًـة إلــى األبحــاث القانونيــة كمــا القانــون
االنتخابــي ومتفرقاتــه مــن أنظمــة وقوانيــن خاصــة
باإلعــان واالعــام االنتخابييــن ،واألنظمــة الداخليــة
للقضــاء المختــص فــي النزاعــات االنتخابيــة (مجلــس
شــورى الدولــة ،المجلــس الدســتوري) ،وأصــول
المحاكمــات الجزائيــة فــي لبنــان وقانــون العقوبــات
وتحليــل مضمونهمــا.
تمتــد العمليــة االنتخابيــة علــى ثــاث مراحــل أساســية
هــي اآلتيــة:
• المرحلــة التمهيديــة ،والتــي تشــمل األعمــال
اإلداريــة التحضيريــة لالنتخابــات (إعــداد القوائــم
االنتخابيــة وتنقيحهــا ،ودعــوة الناخبيــن ،وتقديــم
طلبــات الترشــيح) والحملــة االنتخابيــة.
• مرحلــة االقتــراع بحــد ذاتــه ،وتشــمل :اقتــراع
الناخبيــن.
• مرحلــة إعــان النتائــج :عمليــة فــرز األصــوات
واحتســابها بعــد إقفــال صناديــق االقتــراع.
تنتــج عــن العمليــة االنتخابيــة مجموعــة مــن النزاعــات
االنتخابيــة لالعتــراض علــى أخطــاء أو مخالفــات قــد
تحصــل فــي أي مرحلــة مــن هــذه المراحــل ،وتتطلــب
معالجــة أو تصحيحـ ًـا ،وقــد تــؤدي إلــى فــرض عقوبــات
فــي حــال حصــول مــا يعــرف بالجرائــم االنتخابيــة .فعنــد
حصــول خطــأ مــادي فــي القوائــم االنتخابيــة ،كالخطــأ
فــي كتابــة االســم أو إغفــال قيــد اســم أو قيــد اســم
خالفــا للقانــون ،يضطــر الناخــب
شــخص فــي القائمــة
ً
أو المرشــح إلــى مراجعــة دوائــر النفــوس أو لجــان القيــد
المختصــة .كذلــك فــي حــال رفــض ترشــيح شــخص أو
قبــول ترشــيح منافســه ،أو عــدم مراعــاة وســيلة إعــام
لمبــدأ المســاواة فــي الظهــور اإلعالمــي أو عــدم التزامهــا
بفتــرة الصمــت قبيــل يــوم االقتــراع ،أو تخطــي ســقف
اإلنفــاق االنتخابــي ،قــد يضطــر المرشــح إلــى مراجعــة
القضــاء .كمــا يحــق للمرشــح الخاســر أن يطعــن فــي
صحــة نيابــة نائــب فائــز بعــد إعــان النتائــج.

 .2لمحة تاريخية
المقدمة ،الطعون
تاريخ الطعون في لبنان :الطعون
ّ
ً
وأساسا ،كم طعن قدم؟ كم طعن قبل؟
شكال
المقبولة
ً
دعوة الهيئات الناخبة
رقابة مجلس شورى الدولة
لــم يتســن لمجلــس شــورى الدولــة منــذ إنشــائه النظــر
بالقــرارات التمهيديــة لالنتخابــات النيابيــة ،وذلــك
لعامليــن أساســيين:
األول موقفــه الرافــض النظــر فيهــا ألن هذا التنازع أوكل
بموجب الدســتور والقانون إلى المجلس الدســتوري.
وثانيهمــا وهــو األهــم أنــه لــم تســجل أي مراجعــة أمــام
مجلــس الشــورى فــي دعــوة الناخبيــن حتــى العــام
 ،2007حيــث أنــه لــم تقــدم مراجعــات عندمــا امتنعــت
الســلطة فــي لبنــان عــن الدعــوة لالنتخابــات النيابيــة
مــرات عــدة :اغتيــال النائــب والوزيــر بيــار الجميــل فــي
 ،21/11/2006اســتقالة النائــب الســابق روبيــر فاضــل
فــي  ،22/6/2016وفــاة النائــب ميشــال الحلــو فــي
ً
رئيســا
 ،27/6/2014انتخــاب العمــاد ميشــال عــون
للجمهوريــة فــي  ،31/10/2016مــن دون انتخــاب خلــف
لــه.
أمــا الحالتيــن التــي ُق ّدمــت فيهمــا طعــون بدعــوة
الهيئــات الناخبــة ،فهمــا:
الطعــن األول العــام  :2007عندمــا ُ
طعــن أمــام مجلــس
شــورى الدولــة بقــرار الدعــوة لالنتخابــات النيابيــة
الفرعيــة فــي بيــروت والمتــن ،وقــرر حينهــا باألكثريــة
عــدم صالحيتــه للنظــر بهــذا القــرار كونــه مــن اختصــاص
المجلــس الدســتوري ،مــع مخالفــة رئيــس مجلــس
شــورى الدولــة القاضــي ألبــرت ســرحال للقــرار ،معتبـ ً
ـرا
أن مجلــس الشــورى هــو الصالــح للنظــر بقــرار الدعــوة
لالنتخابــات كونــه قــرار إداري صــادر عــن ســلطة عامــة
تمــارس وظيفــة إداريــة .وقــد بــرر مجلــس الشــورى قــراره
بالحجــج التاليــة:
( )1توافــق المادتيــن  59مــن الدســتور الفرنســي
(النظــر فــي صحــة االنتخابــات) و 19مــن الدســتور
اللبنانــي (النزاعــات الناشــئة عــن االنتخابــات) علــى
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صالحيــة المجلــس الدســتوري مــع الفــارق فــي
الــدالالت الدســتورية والقانونيــة بينهمــا.
( )2العبــرة هــي لطبيعــة القــرار مــن زاويــة اتصالــه
بالعمليــة االنتخابيــة أو انفصالــه عنهــا ،وموقــف
مجلــس الشــورى المســتقر علــى أن األعمــال
كمقدمــات للعمليــة االنتخابيــة ،كدعــوة
المعتبــرة
ّ
ّ
أعمــاال منفصلــة.
الناخبيــن ،ال تؤلــف
ً
( )3ال محـ ّـل للــكالم عــن فــراغ قانونــي أو عــن امتنــاع
عــن إحقــاق الحــق عندمــا يكــون مرجــع آخــر (المجلــس
الدســتوري) صالحـ ًـا للنظــر فــي الطعــن المقـ ّـدم.
ّ
تقــل
( )4الخشــية مــن تعــارض األحــكام وهــي ال
ً
وخطــرا عــن مبــدأي الفــراغ واالمتنــاع عــن
أهميــة
إحقــاق الحــق.
الطعــن الثانــي العــام  :2013عندمــا طعــن أمامــه بقــرار
الدعــوة لالنتخابــات النيابيــة العامــة التــي لــم تتــم ،فخــرج
المســتقر
مجلــس شــورى الدولــة عــن رأيــه الســابق
ّ
طــوال عقــود وأعلــن صالحيتــه للنظــر بالقــرار ،حيــث
رأى أنــه بوصفــه المحكمــة العاديــة للقضايــا اإلداريــة،
يختــص بالنظــر باألعمــال التحضيريــة لالنتخابــات
النيابيــة ،فســجل تقدمـ ًـا جيـ ً
ـدا للحفــاظ علــى صالحيتــه
األساســية فــي رقابــة شــرعية القــرارات اإلداريــة والبــت
بمراجعــات الطعــن لتجــاوز حــد الســلطة ضــد هــذه
القــرارات ،فأعطــى األولويــة للمبــدأ العــام علــى النــص
القانونــي .ولكنــه رد المراجعــة فــي األســاس.
رقابة المجلس الدستوري
بحســب الدســتور اللبنانــي ،كان الجســم الرقابــي الوحيــد
المخــول فــي النظــر فــي صحــة نتائــج االنتخابــات النيابيــة
هــو مجلــس النــواب نفســه .وبقــي الوضــع كذلــك حتــى
حصلــت تعديــات فــي الدســتور اللبنانــي بعــد اتفــاق
الطائــف العــام  1989التــي نصــت مــادة منــه على إنشــاء
المجلــس الدســتوري وإيالئــه هــذه الصالحيــة .ومــع أن
المجلــس الدســتوري اللبنانــي أنشــئ العــام  ،1990إال
أنــه بــدأ بممارســة مهامــه العــام  .1994وأول طعــن
انتخابــي قــدم لــه كان فــي انتخابــات العــام  ،1996وكان

الطعــن يحمــل رقــم قــرار  ،1997/3حيــث أن المرشــح
ناظــم الخــوري طعــن فــي فــوز المرشــح إميــل نوفــل،
وكانــت نتيجــة القــرار إعــان عــدم صحــة نيابــة النائــب
إميــل نوفــل وإبطــال االنتخــاب وإعــادة إجرائــه.
تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه منــذ تاريــخ إنشــاء المجلــس
الدســتوري وحتــى تاريــخ نشــر هــذا التقريــرُ ،قــدم

ً1
ً
ــدم فــي
للمجلــس 80
طعنــا
انتخابيــا  ،آخرهــا ُق ّ
االنتخابــات النيابيــة األخيــرة للعــام  .2018مــن هــذه
ً
طعنــا قيــد الــدرس فــي المجلــس
الطعــون يوجــد 17
الدســتوري .2أمــا بالنســبة لباقــي الطعــون المقدمــة،
فقــد قبــل منهــا فــي الشــكل  59طعنـ ًـا ورفــض ثالثــة،
شــكال قبــل باألســاس
ومــن هــذه الطعــون المقبولــة
ً
ً3
ورد  54طعنــا .
خمســة طعــون َّ

 .3المنازعات االنتخابية خالل المرحلة التي تسبق نهار
االنتخاب
أ .األعمال التحضيرية:
مرسوم دعوة الهيئات الناخبة
ُي َعــد قــرار دعــوة الهيئــات الناخبــة مفتــاح كل اســتحقاق
انتخابــي ،فــا یمكــن إجــراء انتخابــات مــن دون مســتند
أو وســيلة قانونيــة .وتكمــن أهميــة هــذا القــرار فــي أن
عــدم صحتــه ينجــم عنــه إخــال بصحــة مســار االنتخابات،
لذلــك مــن المهــم أن يتــم النظــر فيــه قبــل إجــراء االقتراع
ـا
لتجنــب أي حالــة أمــر واقــع مــن الممكــن أن تــؤدي مثـ ً
برمتهــا جـ ّـراء عــدم الدعوة
إلــى الطعــن بصحــة االنتخابــات ّ
أو التأخيــر فــي دعــوة الهيئــات الناخبــة.
فــي لبنــان ،وبحســب المــادة  42مــن قانــون االنتخابــات
 44/2017يصــدر مرســوم اســتدعاء الهيئــات الناخبــة
يوما على األقل ،ليتســنى
قبــل الموعــد االنتخابــي بـــ ً 90
لــإدارة والمرشــحين والناخبيــن الوقــت الكافــي للتحضير
لالنتخابــات .يوقــع المرســوم كل مــن رئيــس الجمهوريــة
ورئيــس الحكومــة ووزيــر الداخليــة طبقـ ًـا لقاعــدة التوقيــع
المجــاور ،وينشــر فــي الجريــدة الرســمية.
فــي فرنســا يصــدر مرســوم دعــوة الناخبيــن عــن رئيــس
یومــا مــن موعــد االنتخابــات.
الــوزراء قبــل ً 45

يعتبــر قــرار دعــوة الناخبيــن مــن القــرارات ذات الطبيعــة
ً
آثــارا قانونيــة فــي
اإلداريــة التــي مــن شــأنها أن ترتــب
ً
مركبــا ال یصــدر
إداریــا
قــرارا
ــد
ً
ً
مواجهــة الغيــر ،وهــو ُی َع ّ
ومســتقل عــن أعمــال قانونيــة وإداريــة
قائمــا بذاتــه
ً
ً
ـابقا أو معاصـ ًـرا أو الحقـ ًـا
أخــرى ،فقــد يأتــي هــذا القــرار سـ ً
لعمــل إداري قانونــي آخــر مرتبــط بــه ،وهــذا مــا ينطبــق
علــى العمليــة االنتخابيــة.
عمــا
فــي مــا يتعلــق بتحديــد طبيعــة القــرار ،إذا كان
ً
تطابــق
منفصــا أم غيــر منفصــل عــن االنتخابــات:
ً
َ
موقــف االجتهــاد اإلداري اللبنانــي والفرنســي علــى
التفريــق بيــن األعمــال المنفصلــة واألعمــال غيــر
المنفصلــة عــن العمليــات االنتخابيــة ،فاألعمــال غيــر
المنفصلــة تدخــل ضمــن صالحية المجلس الدســتوري،
بينمــا تكــون األعمــال المنفصلــة موضــوع مراجعــة أمام
القاضــي اإلداري (مجلــس شــورى الدولــة) ،وال يســتثنى
منهــا إال بنــص قانونــي صريــح.
اعتبــر مجلــس شــورى الدولــة أن األعمــال اإلداريــة
المتعلقــة بدعــوة الهيئــات الناخبــة مــن األعمــال
المنفصلــة لتــدارك إجــراء عمليــات انتخابيــة غیــر قانونيــة
نتيجــة عیــب وقــع أثنــاء المرحلــة التمهيديــة لالنتخابــات،
علمــا أنــه فــي حــال لــم يطعن فیهــا قبل إجــراء االنتخابات
ً
باســتطاعة قاضــي االنتخــاب (أي المجلــس الدســتوري)

 1النزاعات والطعون االنتخابية النيابية في لبنان من منظور مقارن واستشراف ،ص31 – 30 .
وموقع  Sputnik 06.06.2018,”17طلب طعن على نتائج االنتخابات البرلمانية في لبنان”
 2موقع  Sputnik 06.06.2018,”17طلب طعن على نتائج االنتخابات البرلمانية في لبنان”
 3مجموعة قرارات المجلس الدستوري ( 2014 – 1994الجزء الثاني) ،المجلس الدستوري
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أن ينــوب عــن قاضــي اإلبطــال (أي مجلــس شــورى
الدولــة) بإعالنــه عــدم شــرعية تلــك القــرارات عــن طريــق
الدفــع (.)par voie d’exception
إمكانية الطعن بقرار دعوة الهيئات الناخبة
فــي حــال إصــدار مرســوم الدعــوة علــى نحــو مخالــف
للقانــون أو ألحــد المبــادئ القانونيــة كالمســاواة بيــن
المرشــحين أو تجــاوز الســلطات المحــددة لــه أو االمتنــاع
عــن إصــدار القــرار ،فمــا هــي التبعــات القانونيــة لذلــك؟
هــذا األمــر يدفــع للبحــث فــي مــدى خضــوع الســلطات
المكلفــة بذلــك لرقابــة القضــاء ،ومــن هــي الجهــة
الصالحــة للنظــر بالطعــن بهــذا القــرار.
إن النهــج المتطــور فــي االجتهــاد اإلداري هــو اعتبــار
متضــررا ،وبالتالــي
كل ناخــب فــي الدائــرة االنتخابيــة
ً
صاحــب صفــة ومصلحــة لتقديــم مراجعــة إبطــال القــرار
خالفــا للدســتور والقانــون.
المطعــون فيــه ،عنــد إصــداره
ً
ويقــدم طلــب اإلبطــال إلــى مجلــس شــورى الدولــة فــي
مهلــة الشــهرين التــي تلــي نشــر المرســوم.
بعــد إجــراء االنتخابــات يمكــن تقديــم طعــن بدعــوة
الناخبيــن إلــى االنتخابــات النيابيــة أمــام المجلــس
الدســتوري عــن طريــق الدفــع مــع الطعــن بصحــة نتائــج
االنتخابــات.
أمــا فــي فرنســا فيحــق لــكل ناخــب فــي الدائــرة االنتخابية
أن يتقــدم بطعــن بمرســوم دعــوة الهيئــة الناخبــة أمــام
مجلــس شــورى الدولــة خــال شــهرين مــن صــدور
مرســوم الدعــوة أو أمــام المجلــس الدســتوري (قــرار
 DELMAS 11/6/1981والمــادة  59مــن الدســتور
الفرنســي) خــال  10أيــام مــن صــدور مرســوم الدعــوة،
شــرط أن يتمتــع باألهليــة الالزمــة للتقاضــي أمــام
القضــاء.
إشكاليات صدور قرار دعوة الهيئات الناخبة
تحكــم اســتدعاء الهيئــات الناخبــة قاعدتــان أساســيتان
منصــوص عليهمــا فــي قوانيــن االنتخــاب .تتمثــل
القاعــدة األولــى بوجــوب احتــرام الفتــرة التــي يتعيــن
خاللهــا تنظيــم انتخابــات جديــدة ،وتتعلق القاعــدة الثانية
بمراعــاة المــدة القانونيــة التــي يجــب أن تفصــل اســتدعاء
الهيئــة الناخبــة عــن تاريــخ إجــراء عمليــات االقتــراع.
يمكــن الطعــن فــي صحــة قــرارات اســتدعاء الهيئــات
الناخبــة المختصــة ،باالســتناد إلــى األســباب التاليــة:
• اســتدعاء الهيئــات الناخبــة لالقتــراع قبــل األوان
والمقصــود هنــا ليــس تاريــخ صــدور الدعــوة انمــا
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موعــد اجــراء االنتخابــات نفســها (انتخابــات مبكــرة
مثــا).
• امتنــاع الســلطة صاحبــة الصالحيــة ،فــي بعــض
الحــاالت ،عــن اســتدعاء الهيئــة الناخبــة المختصــة
كمــا يأمــر القانــون.
• تأخــر الســلطات المختصــة فــي اســتدعاء الهيئــات
الناخبــة عــن الوقــت المحــدد لذلــك فــي القانــون.
• صــدور قــرار دعــوة الهيئــات الناخبــة عــن ســلطة
أخــرى غيــر الســلطة المكلفــة بإصــداره.
إن اســتدعاء الهيئــات الناخبــة قبــل األوان المحــدد
ً
ً
غالبــا ألســباب سياســية ،مثــل االنتخابــات
قانونــا يتــم
المبكــرة أو أزمــات حكوميــة وسياســية ،فتنطبــق علــى
قــرار الدعــوة فــي هــذه الحالــة صفــة األعمــال الحكوميــة
الخارجــة عــن المســاءلة القضائيــة .أمــا االمتنــاع عــن
اســتدعاء الهيئــات الناخبــة أو التأخــر فــي اســتدعائها
فيخضــع للرقابــة القضائيــة ،وكذلــك اســتدعاء الهيئــات
الناخبــة مــن ســلطة أخــرى ،كونهــا مــن القــرارات الصــادرة
عــن أهــم ســلطة مركزيــة فــي الدولــة.
إن عــدم الدعــوة لالنتخابــات النيابيــة يتحمــل مســؤوليته
كل مــن رئيســي الجمهوريــة والحكومــة ووزيــر الداخليــة
والبلديــات ،وإن امتنــاع أي منهــم عــن التوقيــع علــى
عتبــر تخلفـ ًـا
هــذا المرســوم أو إصــداره خالفـ ًـا للقانــونُ ،ي َ
نظــرا
وخرقــا للدســتور،
عــن أداء المهــام الدســتورية
ً
ً
إلــى انعكاســاته الكبيــرة علــى الحيــاة الديمقراطيــة،
وحــق الشــعب فــي ممارســته الســيادة عبــر مؤسســاته
الدســتورية.
إن إثــارة مســؤولية الســلطات المذكــورة أعــاه بســيطة
نظريــا ،إال أن تطبيقهــا يصطــدم بعقبــات كثيــرة،
ً
أولهــا عــدم صــدور قانــون ينظــم آليــة المســاءلة ،حيــث
يشــترط موافقــة األغلبيــة المطلقــة ألعضــاء مجلــس
النــواب علــى االتهــام .واألهــم مــن ذلــك عــدم تأليــف
المجلــس األعلــى لمحاكمــة الرؤســاء والــوزراء وعــدم
صــدور القانــون الخــاص بتحديــد أصــول المحاكمــات
لديــه والــذي تدعــو الجمعيــة الــى االســراع فــي اصــداره.
صدور قرار دعوة الهيئات الناخبة عن الحكومة
رأت هيئــة التشــريع والقضايــا فــي وزارة العــدل أنــه ال
ً
قــرارا بدعــوة الناخبيــن
يصــح أن يتخــذ مجلــس الــوزراء
إلجــراء االنتخابــات الفرعيــة ،فــي حــال عــدم صــدور
مرســوم الدعــوة مــن المرجــع المختــص .أمــا المجلــس
ً
دســتوريا يمنــع
الدســتوري فقــد اعتبــر أن “ال حائــل
اتخــاذه فــي مجلــس الــوزراء باعتبــار أن هــذا األخيــر ،الــذي
ً
أيضــا األقــل”.
يســتطيع األكثــر ،إنمــا يســتطيع

مــن هــذا المنطلــق ،يجــوز لمجلــس الــوزراء إصــدار
مرســوم دعــوة الهيئــات الناخبــة ألن هــذا العمــل اإلداري
اإلجرائــي ال يرتــب التزامــات جديــدة ،انمــا يتــم اتخــاذه
ً
ً
واحترامــا لحقــوق المواطنيــن.
تنفيــذا ألحــكام قانونيــة
وهــو مــا يجــوز للحكومــات ،بــل مــن واجبهــا البــت فيــه.
الدولة من يدعو الهيئة الناخبة
في االنتخابات النيابية؟

إلى من يقدم
الطعن؟

كمــا أن المبــادئ القانونيــة العامــة أجــازت للســلطة
اإلجرائيــة إمكانيــة اتخــاذ بعــض القــرارات الضروريــة التــي
يفرضهــا واقــع األمــر لتحقيــق المصلحــة العامــة ،حتــى
ولــو كانــت ال تتوافــق مــع بعــض التشــريعات النافــذة.

من يقدم الطعن؟ مهلة تقديم مهلة الرد على الطعن
الطعن

مرسوم يوقع عليه
كل من وزير الداخلية
والبلديات ،رئيس
مجلس الوزراء ،ورئيس
الجمهورية

مجلس شورى كل ناخب يتمتع
باألهلية الالزمة
الدولة
للتقاضي أمام
القضاء

شهران

عندما تصل الشكوى الى
المقرر في مجلس شورى
الدولة يعطى مهلة ثالثة
أشهر ،إنما هذه المهلة
عتبر مهلة حث وليست
تُ َ
مهلة إسقاط

فرنسا مرسوم موقع من وزير
الداخلية ووزير الخارجية
ورئيس مجلس الوزراء
4
ورئيس الجمهورية

مجلس شورى كل ناخب يتمتع
باألهلية الالزمة
الدولة
للتقاضي أمام
القضاء

شهران

ال يوجد

كل ناخب يتمتع
باألهلية الالزمة
للتقاضي أمام
القضاء

 10أيام

ال يوجد

لبنان

المجلس
الدستوري

القوائم االنتخابية:
أوجــب القانــون رقــم  44/2017علــى كل ناخــب وكل
مرشــح أن يكــون مقيـ ً
ـدا فــي القوائــم االنتخابيــة بشــكل
ً
شــرطا
ــد
إلزامــي ،فالقيــد فــي الجــداول االنتخابيــة ُي َع ّ
أساســيا للتصويــت والترشــح والجديــر ذكــره انــه علــى
ً
عكــس الكثيــر مــن البلــدان التــي يطلــب مــن الناخــب
فيهــا تســجيل نفســه فــي القوائــم االنتخابيــة اال انــه
فــي لبنــان يتــم تســجيل الناخبيــن بشــكل تلقائــي عندمــا
يبلغــون الســن القانونيــة لالقتــراع.
القوائــم االنتخابيــة هــي إذً ا الســجل الــذي يحتــوي علــى
أســماء المواطنيــن الذيــن لهــم حــق ممارســة التصويــت
فــي االنتخابــات ممــن توافــرت فيهــم شــروط معينــة .إن
التســجيل علــى هــذه القوائــم هــو شــرط لممارســة الحــق
فــي االنتخــاب

ً
شــرطا الكتســابه ،فهــو مقــرر وكاشــف لحــق
وليــس
االنتخــاب والترشــح ودليــل علــى التمتــع بهمــا ،ولكنــه
ال ينشــئ الحــق ذاتــه بــل هــو الشــرط لممارســته ودليــل
علــى وجــوده ،كــون هــذا الحــق ينشــأ متــى توافــرت
الشــروط الموضوعيــة الخاصــة بــه.
تقــوم المديريــة العامــة لألحــوال الشــخصية بإعــداد
قوائــم انتخابيــة ممكننــة بأســماء الناخبيــن لــكل دائــرة
ً
وفقــا لســجالت األحــوال الشــخصية .كمــا
انتخابيــة
تقــوم بتنظيــم قوائــم انتخابيــة مســتقلة لــكل ســفارة
أو قنصليــة بأســماء اللبنانييــن المقيميــن فــي الخــارج
الذيــن تتوافــر فيهــم الشــروط القانونيــة ،وأقدمــوا علــى
تســجيل أســمائهم لالقتــراع فــي الخــارج قبــل العشــرين
مــن شــهر تشــرين الثانــي مــن الســنة التــي تســبق موعــد
االنتخابــات النيابيــة.

 4الموقع الرسمي للقنصلية الفرنسية في عمان () https://jo.ambafrance.org/Decret-de-convocation-des-electeurs
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للقائمــة االنتخابيــة أهميــة كبيــرة ،وهــي معيــار لنزاهــة
االنتخابــات ،فكلمــا كانــت القوائــم دقيقــة وصادقــة،
ً
حقيقيــا ،إذ إن زيــادة أســماء أو
كلمــا كان تعبيــر األمــة
حذفهــا بغيــر وجــه حــق يشــوه االنتخابــات فــي أساســها.
لذلــك ،فــإن الرقابــة علــى االنتخابــات ،يجــب أن تبــدأ
برقابــة جديــة وفعالــة علــى القوائــم االنتخابيــة ،ألن أي
خطــأ او إهمــال فــي هــذه القوائــم أو عمــل غــش أو
تزويــر يعــد انتهـ ً
ـاكا لمبــدأ الترشــح واالنتخــاب ،قــد يؤثــر
ـلبا علــى صحــة وســامة االنتخابــات .لــذا ،فقــد نــص
سـ ً
القانــون علــى إعــادة النظــر فيهــا وتنقيحهــا بشــكل دوري
(سـ ً
ـنويا) ،فأوجــب دعــوة الناخبيــن لالطــاع عليهــا علــى
مرحلتيــن:
فــي مرحلــة اولــى ،ترســل المديريــة العامــة لألحــوال
الشــخصية قبــل األول مــن شــباط نسـ ًـخا عــن القوائــم
االنتخابيــة الــى البلديــات والمخاتيــر ومراكــز المحافظــات
واألقضيــة بهــدف نشــرها وتعميمهــا ،إلطــاع الناخبيــن
ـتنادا إلــى معلومات
عليهــا ،تسـ ً
ـهيل للتنقيــح النهائي اسـ ً
موثقــة.
وفــي مرحلــة ثانيــة ،تعلــن وزارة الداخليــة والبلديــات-
المديريــة العامــة لألحــوال الشــخصية عبــر وســائل
اإلعــام ،بيــن األول مــن شــباط والعاشــر مــن آذار
عــن جهوزيــة القوائــم االنتخابيــة ،وتدعــو الناخبيــن إلــى
االطــاع عليهــا أو نســخها .ولهــذه الغايــة ،يصــار إلــى
نشــرها علــى الموقعيــن اإللكترونييــن لــكل مــن وزارة
الداخليــة ووزارة الخارجيــة والمغتربيــن (.)Website
وتصــدر الــوزارة أقراصـ ًـا مدمجــة تتضمنهــا ،ويحــق ألي
شــخص أن يســتحصل علــى نســخ عنهــا لقــاء ثمــن
تحــدده الــوزارة.
تجمــد القوائــم االنتخابيــة
تجميــد القوائــم االنتخابيــةّ :
فــي الثالثيــن مــن آذار مــن كل ســنة ،وتبقــى نافــذة
حتــى الثالثيــن مــن آذار مــن الســنة التــي تليهــا .ويرســل
الوزيــر نســخة مــن القوائــم النهائيــة التــي وردتــه مــن
المديريــة العامــة لألحــوال الشــخصية إلــى المديريــة
العامــة للشــؤون السياســية والالجئيــن العتمادهــا فــي
أي انتخابــات تجــري خــال المهلــة التــي تبــدأ مــن  30آذار
ولغايــة  30آذار مــن الســنة التــي تليهــا.
 الصعوبــات التــي تعتــرض وضــع القوائــم االنتخابيــةوتنقيحهــا وتأثيــر ذلــك علــى ممارســة حــق االنتخــاب
ـنويا
القوائــم االنتخابيــة دائمــة ،إنمــا يعــاد النظــر بهــا سـ ً
عبــر اآلليــة المحــددة أعــاه ،بحيث يتم تدويــن اإلضافات
والمشــطوبات علــى هــذه القوائــم .وقــد حــرص قانــون
االنتخــاب علــى لحــظ آليــة دقيقــة لتصحيــح هــذه القوائم
9
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عبــر إشــراك الناخبيــن والهيئــات المحليــة فــي وضعهــا
والمســاهمة فــي تصحيحهــا.
نتيجــة ذلــك ،يتــم تكليــف لجــان القيد بالنظــر في طلبات
التصحيــح خــال فتــرة قبــل االنتخابــات ،ويتوجــب عليهــا
البــت بهــا خــال ثالثــة أيــام.
تصحيح القوائم االنتخابية أمام لجان القيد االبتدائية
ـبل لتصحيــح األخطــاء التــي قــد تعتــري
أوجــد القانــون سـ ً
القوائــم االنتخابيــة ،فأعطــى الحــق لــكل ذي مصلحــة
بالتقــدم بطلــب (بواســطة المختــار أو مأمــور النفــوس)
يرمــي إلــى تصحيــح أي خلــل فــي القوائــم االنتخابيــة
اعتبــارا مــن األول مــن شــباط حتــى
أمــام لجــان القيــد
ً
األول مــن آذار مــن كل ســنة .أعطــى قانــون االنتخــاب
فــي لبنــان حــق ممارســة الطعــن فــي عمليــات التســجيل
والشــطب مــن القائمــة االنتخابيــة إلــى:
• صاحب العالقة.
• كل ناخــب مقيــد فــي القائمــة االنتخابيــة فــي
الدائــرة.
• كل من المحافظ والقائمقام والمختار.
أمــا بالنســبة لفرنســا ،فقــد تشــابهت الئحــة مــن
بإمكانهــم التقــدم بالطعــن مــع تلــك اللبنانيــة ،حيــث أنــه
يحــق الطعــن لـــ:
• كل ناخــب مقيــد فــي القائمــة االنتخابيــة فــي
الدائــرة.
• الحاكم.
• رئيس البلدية.
كمــا أوقــع المشــترع اللبنانــي العقوبــات المناســبة بحــق
مقترفــي أعمــال الغــش والتزويــر فــي هــذه المرحلــة
التمهيديــة.
ً
معفيــا مــن أي رســم ،وال ضــرورة
ويكــون الطلــب
لالســتعانة بمحــام لتقديمــه.
تصــدر القــرارات عــن لجــان القيــد االبتدائيــة بشــأن
تصحيــح القوائــم االنتخابيــة خــال ثالثــة أيــام عمــل مــن
تاريــخ تقديــم طلــب التصحيــح ،وتبلــغ إلــى أصحــاب
العالقــة وإلــى المديريــة العامــة لألحــوال الشــخصية.
كمــا منــح قانــون االنتخــاب الحــق للناخبيــن المقيميــن
فــي الخــارج أن يتقدمــوا بطلبــات التصحيــح لــدى
الســفارات التــي تقــوم بالتدقيــق بهــا وإرســالها قبــل
العشــرين مــن شــباط مــن كل ســنة إلــى وزارة الداخليــة
التــي تقــوم بدورهــا بإحالتهــا إلــى لجــان القيــد المختصــة
إلجــراء المقتضــى.

أمــا بالنســبة للجهــة التــي تُ قـ َّـدم الشــكوى أمامهــا فــي
فرنســا ،فقــد حددهــا قانــون االنتخــاب الفرنســي فــي
المــادة ( )art.L25بمحكمــة البدايــة فــي الدائرة االنتخابية
المعنيــة .ويجــب علــى محكمــة البدايــة أن تبــت بالطعــن
خــال ثمانيــة أيــام ويتــم إبــاغ القــرار للمعنييــن خــال
يوميــن (المــادة  .)art. R18وتنظــر المحكمــة كذلــك
فــي مــدى مطابقــة قــرارات تســجيل وشــطب الناخبيــن
ً
ـتوفيا
للقانــون ،وهــي أيضـ ًـا تقــدر مــا إذا كان الناخــب مسـ
لشــروط األهليــة.
لبنــان :الطعــن أمــام لجنــة القيــد العليــا ومجلس شــورى
الدولة:
إن قــرارات لجــان القيــد المتعلقــة بالقوائــم االنتخابيــة
قابلــة لالســتئناف أمــام لجنــة القيــد العليــا بموجــب
قــدم خــال ثالثــة أيــام مــن تاريــخ
اســتدعاء بســيط ُي ّ
أيضــا مــن أي رســم كمــا
تبليغهــا .يعفــى االســتئناف ً
يســتغنى عــن توكيــل محــام عنــد تقديمــه .تبــت لجــان
القيــد العليــا بطلبــات االســتئناف خــال ثالثــة أيــام
عمــل مــن تاريــخ ورودهــا إليهــا.

مهلة
تقديم
الشكوى

البلد

من يقدم
الشكوى

لبنان

صاحب العالقة  1شباط
كل ناخب مقيد حتى  1آذار
في القائمة
االنتخابية في
الدائرة.
كل من
المحافظ
والقائمقام
والمختار

لجان القيد
االبتدائية

فرنسا

كل ناخب مقيد خالل األيام
العشرة
في القائمة
التي
االنتخابية في
تلي نشر
الدائرة.
القوائم
الحاكم.
5
رئيس البلدية .االنتخابية

محكمة
البداية

ويمكــن تمييــز القــرار الصــادر عــن لجنــة القيــد العليــا أمام
مجلــس شــورى الدولــة ،ضمــن مهلــة شــهرين مــن تبلــغ
عمــا بأحــكام المــادة  117مــن نظــام مجلــس
القــرار،
ً
شــورى الدولــة.
يمكن تسجيل مالحظتين في هذا المجال:
بالنســبة لفرنســا ،تكــون قــرارات محكمــة البدايــة قابلــة
للطعــن أمــام محكمــة النقــض خــال  10أيــام مــن
تســلم الحكــم (المــادة  L35مــن قانــون االنتخــاب).
مقترحات قوائم
إن التغلــب علــى صعوبــات إعــداد القوائــم االنتخابيــة
يتــم عبــر المكننــة الشــاملة لســجالت وقيــود األحــوال
الشــخصية ،فتنتــج عــن عمليــة المكننــة قوائــم ســليمة
وصحيحــة ،خاليــة مــن األخطــاء والشــوائب ،مــن خــال
ضبــط القيــود ،وتنفيــذ الوقوعــات التــي تطــرأ عليهــا
يوميـ ًـا وبصــورة دقيقــة ،وإزالــة أي عائــق أو خلــل يحيــط
بعمــل دوائــر النفــوس فــي هــذا المجــال.

إلى من
تقدم
الشكوى؟

مهلة الرد

لمن يطعن
في الرد؟

مهلة
الطعن

مهلة
الرد على
الطعن

لمن
يطعن
في الرد؟

مهلة
الطعن

مهلة
الرد

ثالثة أيام

لجان القيد
العليا

ثالثة أيام

ثالثة أيام

مجلس
شورى
الدولة

شهران

ال يوجد

ثمانية أيام
ويتم إبالغ
القرار خالل
يومين

محكمة
النقض

 10أيام

غير
متوفر

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

(تمييز)
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 5المادة L 25من قانون االنتخابات الفرنسي(.دليل مراجعة القوائم االنتخابية الصادر عن السفارة الفرنسية في االكوادور) file:///C:/Users/
Lade/Downloads/Guide-Recours-LEC.pdf
 6المادة  l27من قانون االنتخابات الفرنسي
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ب .الحمالت االنتخابية:
طلبات الترشيح
يعــد الترشــيح لالنتخــاب من الحقوق السياســية المهمة
وجــزءا ال يتجــزأ مــن المرحلــة التحضيريــة
للمواطــن
ً
لالنتخــاب ،فتقــوم الجهــات المختصــة بتلقــي طلبــات
الترشــيح وتدقيقهــا للتأكــد مــن اســتيفاء شــروط
الترشــح ،مراعيــة مبــدأ المســاواة بيــن المرشــحين.
تتشــدد التشــريعات فــي توافــر شــروط األهليــة للمرشــح
أكثــر منهــا بالنســبة للناخــب ،وذلــك لجســامة وخطــورة
المســؤولية الملقــاة علــى عاتقــه ،إذا فــاز باالنتخــاب.
فــإذا فقــد األهليــة كان لفقدانهــا علــى المرشــح أو
النائــب المنتخــب نتيجتــان:
( )1نتيجــة ســابقة لالنتخــاب ،تحــول دون انتخابــه،
وإذا انتخــب جــاز للمجلــس الدســتوري الحكــم
ببطــان انتخابــه.
( )2نتيجــة الحقــة تــؤدي إلــى إســقاط النيابــة وفصله
منهــا ،وفــي هــذه الحالــة فــإن الصالحيــة هــي
للمجلــس النيابــي وليســت للمجلــس الدســتوري.
كيفية الطعن بقرار رفض الترشيح:
يحــق لــإدارة رفــض طلــب الترشــيح إذا لــم تتوافــر
فيــه أو بمقــدم الطلــب الشــروط القانونيــة ،ال ســيما
المهلــة أو المســتندات المرفقــة أو أهليــة المرشــح
للترشــيح ،7وغيرهــا .فــي لبنــان ،فــي حــال رفضــت
وزارة الداخليــة قبــول تصريــح ترشــيح ،لمقــدم الطلــب
الحــق ضمــن مهلــة ثالثــة أيــام مــن تبلغــه قــرار الرفــض
الصريــح ،أن يراجــع مجلــس الشــورى باســتدعاء بســیط
غیــر خاضــع للرســم .وحــق االعتــراض علــى قــرار رفــض
ويفصــل المجلــس
الترشــيح محصــور بالمرشــح وحــدهَ .8
باعتراضــه خــال ثالثــة أيــام مــن وروده ،مــع اإلشــارة
إلــى أن المهلــة المحــددة لمجلــس شــورى الدولــة للبــت
باالعتــراض هــي مهلــة حــث وليســت مهلــة إســقاط.
يتبيــن مــن نــص المــادة رقــم  46مــن قانــون االنتخابــات
 44/2017أن الطعــن فــي قــرارات رفــض الترشــيح
يخضــع ألصــول خاصــة تتمثــل فــي كــون االســتدعاء
ً
محــام ،وغيــر
“بســيطا” معفــى مــن موجــب تعييــن
ٍ

ـا عن أن األصــول المطبقة
خاضــع ألي رســم .هــذا فضـ ً
هــي أصــول موجــزة ومختصــرة ،إذ إن مجلــس شــورى
الدولــة يبــت االعتــراض فــي غرفــة المذاكــرة وبــدون
وجــوب نشــر التقريــر والمطالعــة أو إبالغهمــا للفرقــاء،
كمــا أن القــرار الصــادر فــي النــزاع ال يقبــل أي طريــق مــن
طــرق المراجعــة.
لعــل مــن أبــرز النقــاط التــي أثيــرت أمــام مجلــس شــورى
الدولــة هــي تلــك المتعلقــة بإلغــاء التصريــح بعــد قبولــه
مــن قبــل اإلدارة إذا تبيــن لهــا أن المرشــح ال يحــوز
ً
قانونــا لقبــول ترشــيحه أو أنــه
الشــروط المطلوبــة
فقــد هــذه الشــروط قبــل موعــد االنتخــاب ،ألن القــرار
القاضــي بقبــول الترشــيح يدخــل فــي فئــة القــرارات
اإلداريــة االعترافيــة أو اإلعالنيــة التــي تعلــن الحــق فــي
الترشــيح وال تنشــئه ( ،)actes administratifs récognitifsألن
أثرهــا يقتصــر علــى التثبــت مــن توافــر أهليــة الترشــيح
لــدى المرشــح ومــن اســتيفاء طلبــه الشــروط المفروضة
ً
ِ
منشــئة ألي حقــوق
قانونــا .هــذه القــرارات ال تعتبــر
مكتســبة وبإمــكان اإلدارة الرجــوع عنهــا مــن دون التقيــد
بــأي مهلــة فــي حــال حصــول خطــأ وثبــوت فقــدان أحــد
الشــروط المطلوبــة لصدورهــا.
لــم يلحــظ القانــون آليــة للطعــن بقــرار قبــول الترشــح،
وقــد ســار اجتهــاد مجلــس الشــورى إلــى رد المراجعــة
ً
طعنــا بقــرار قبــول
المقدمــة مــن المرشــح المنافــس
طلــب الترشــيح العتبــاره مــن األعمــال غیــر المنفصلــة
عــن العمليــة االنتخابيــة ،وال يقبــل الطعــن عــن طريــق
اإلبطــال لتجــاوز حــد الســلطة باالنفصــال عــن نتيجــة
االنتخابــات .9إال أن المجلــس الدســتوري أعلــن عــن
اختصاصــه للنظــر فــي أهليــة الترشــيح ،عــن طريــق
الدفــع ( )par voie d’exceptionبمعــرض نظــره فــي مراجعــة
الطعــن فــي صحــة انتخــاب مرشــح فائــز التــي تُ قـ َّـدم إليــه
بعــد إعــان النتائــج.10

 7المادة  8من القانون .44/2017

 8شل ،قرار رقم  519تاريخ  ،20/4/1964غطيمي /الدولة ،المجموعة اإلدارية ،1963 ،ص. 95

 9شل .قرار رقم  535تاريخ  ،29/5/2002سمير الشويري  /ميرنا المر ،مقإ .عدد  ،17ص . 852
 10قرار المجلس الدستوري ،رقم .19/2009
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أمــا فــي فرنســا ،فيحــق للمرشــح الــذي ُر ِفــض ترشــيحه
أن يتقــدم بطعــن أمــام المحكمــة اإلداريــة فــي دائرتــه
االنتخابيــة خــال  24ســاعة .وتبــت المحكمــة االداريــة
بالطعــن خــال ثالثــة أيــام مــن تبليــغ الطعــن .أمــا
بالنســبة للتمييــز بقــرار المحكمــة االداريــة ،فهو يتم أمام

المجلــس الدســتوري .وإذا لــم تبــت المحكمــة االداريــة
مقبــوال
بالطعــن خــال ثالثــة أيــام ،يعتبــر الترشــيح
ً
بحســب المــادة ( )art. L0160مــن قانــون االنتخابــات
الفرنســي.

الدولة

من يقبل
طلبات
الترشيح؟

من يقدم
المراجعة؟

ما هي
مهلة
المراجعة؟

إلى من
تقدم
المراجعة؟

ما هي مهلة
الرد؟

لدى من يقدم
الطعن بالقرار
الصادر القضاء
االداري؟

مهلة التمييز مهلة الرد

لبنان

وزارة
الداخلية

المرشح
صاحب
العالقة

ثالثة أيام

مجلس
شورى
الدولة

ثالثة أيام (مهلة
حث وليست
مهلة إسقاط)

غير موجود

غير موجود

غير موجود

فرنسا

وزارة
الداخلية

المرشح
صاحب
العالقة

 24ساعة

المحكمة
االدارية

ثالثة أيام (مهلة
إسقاط :إذا لم
ِ
تعط المحكمة
اإلدارية قرارها
خالل ثالثة أيام
يعتبر طلب
مقبوال)
الترشيح
ً

المجلس
الدستوري

 10ايام بعد
إعالن نتائج

لم يحدد القانون
أي مهلة للمجلس
الدستوري إلصدار
قراره إنما يجب أن
ً
قرارا خالل
يتخذ
مهلة معقولة

اإلعالم واإلعالن االنتخابيان
الديمقراطيــة إلــى التخفيــف مــن
تميــل بعــض الــدول
ّ
القيــود المفروضــة علــى تغطيــة وســائل اإلعــام
للعمليــة االنتخابيــة .مــن بيــن تلــك الــدول الواليــات
ّ
ديــة وســائل
أن
المتّ حــدة
األميركيــة ،التــي تعتبــر ّ
تعد ّ
ّ
ّ
بحــد ذاتهــا بتأميــن تمثيــل
الخاصــة كفيلــة
اإلعــام
ّ
ّ
السياســية.
مختلــف اآلراء
ّ
األوروبيــة بمعظمهــا إلــى
فــي المقابــل ،تنحــو الــدول
ّ
قانونيــة واضحــة تحـ ّـدد الشــروط التــي
وضــع نصــوص
ّ
اإلعالميــة االلتــزام بهــا قبيــل وأثنــاء
يجــب علــى الوســائل
ّ
العــام،
حــد حصرهــا باإلعــام
االنتخابــات ،وتصــل إلــى ّ
ّ
ّ
المرشــحين واألحــزاب والكتــل
وذلــك لمنــح جميــع
السياسـ ّـية حـ ّـق التعبيــر عــن آرائهــم بشــكل عــادل ،وكــي
اإلعالميــة.
ال ُيســاء اســتعمال الوســائل
ّ
أمــا فــي لبنــان ،فقــد ُو ِضعــت نصــوص قانونيــة أيضـ ًـا
تحــدد الشــروط التــي يجــب علــى وســائل اإلعــام االلتزام

االنتخابات

بهــا قبيــل وأثنــاء االنتخابــات ،ولكنهــا لــم تصــل إلــى حــد
حصــر التغطيــة باإلعــام العــام بــل ســمحت بهــا أيضـ ًـا
لوســائل اإلعــام الخــاص التــي تقدمــت إلــى هيئــة
اإلشــراف بطلــب تغطيــة العمليــة االنتخابيــة واســتوفت
الشــروط الالزمــة .كمــا أن القانــون االنتخابــي اللبنانــي
حــدد فتــرة الدعايــة االنتخابيــة التــي يغطيهــا القانــون مــن
تاريــخ تقديــم الترشــيح حتــى إقفــال صناديــق االقتــراع.
ومــن أجــل تنفيــذ هــذه النصــوص القانونيــة ،أعطــى
قانــون االنتخــاب اللبنانــي  2017/44صالحيــات لهيئــة
اإلشــراف علــى االنتخابــات باإلشــراف علــى الحمــات
واإلعالنــات والدعايــات االنتخابيــة ،وأعطاهــا الحــق
بمقاضــاة المرشــحين ووســائل اإلعــام المخالفــة
لقانــون االنتخــاب أو لقانــون المطبوعــات أو للقانــون
الجزائــي .باإلضافــة إلــى هيئــة اإلشــراف ،فقــد أعطــى
القانــون االنتخابــي  2017/44حــق الشــكوى لــكل
كال مــن الناخــب
صاحــب صفــة ومصلحــة بمــا يشــمل ً
والمرشــح .12

 11الموقع الرسمي للمجلس الدستوري الفرنسي
()https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-conseil-constitutionnel/comment-saisir-le-conseil-constitutionnel
 12المواد  68الى  83من قانون االنتخابات النيابية رقم 2017/44
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يمكــن ألي مواطــن االتصــال علــى الخــط الســاخن
لالســتعالم والشــكاوى ولتبليــغ وزارة الداخليــة
بالمخالفــات ،لكــي تتخــذ اإلجــراءات المناســبة ،ال ســيما
عنــد حصــول المخالفــات التاليــة:
• لصــق إعالنــات انتخابيــة فــي غير األماكــن المحددة
بالقانــون لــكل مرشــح أو الئحــة مــن قبــل الســلطة
المحلية.
• اســتخدام المرافــق العامــة والجامعــات والمــدارس
الرســمية والخاصــة ودور العبــادة ،إلقامــة
المهرجانــات واللقــاءات االنتخابيــة.
• توزيــع أوراق اقتــراع أو منشــورات لمصلحــة
مرشــح أو ضــده علــى أبــواب أو ضمــن محيــط مركــز
االقتــراع.
• قيــام موظفــي الدولــة والمؤسســات العامــة،
وموظفــي البلديــات واتحــادات البلديــات باســتخدام
النفــوذ لمصلحــة أي مرشــح أو الئحــة.
كمــا يمكــن التواصــل مــع قــوى األمــن المنتشــرة فــي
المــكان لوضــع حــد للمخالفــة واتخــاذ التدابيــر الالزمــة.
أمــا بالنســبة للمخالفــات األخــرى المرتكبــة مــن قبــل
وســائل اإلعــام ،فبإمــكان الجهــة المتضــررة أو هيئــة
اإلشــراف علــى االنتخابــات أو النيابــة العامــة مالحقــة
الوســائل اإلعالميــة المخالفة أمــام محكمة المطبوعات
خــال مهلــة ثالثــة أشــهر ،وعلــى المحكمــة أن تصــدر
قرارهــا فــي مهلــة  24ســاعة .ومــن بعــد صــدور قــرار
محكمــة المطبوعــات ،يحــق لــكل من المدعــي والمدعى
عليــه الطعــن بقــرار محكمــة المطبوعــات أمــام محكمــة
التمييــز فــي مهلــة  24ســاعة مــن تبلــغ الحكــم.
أمــا بالنســبة للجنــح المقترفــة علــى وســائل اإلعــام فــي
الفتــرة االنتخابيــة التــي تشــمل التهويــل والقــدح والــذم
والتحريــض علــى العنف وإثارة النعــرات الطائفية ،فيحق
للجهــة المتضــررة أو هيئــة اإلشــراف علــى االنتخابــات أو
النيابــة العامــة مالحقــة الوســائل اإلعالميــة المخالفــة
أمــام محكمــة المطبوعــات خــال مهلــة ثالثــة أشــهر من
تاريــخ نشــر الخبــر موضــوع الشــكوى للمقيميــن فــي
داخــل لبنــان وســتة أشــهر للمقيميــن فــي خارجــه ،وعلــى
المحكمــة أن تصــدر قرارهــا فــي مهلــة  24ســاعة .ومــن
بعــد صــدور قــرار محكمــة المطبوعــات يحــق لــكل مــن
المدعــي والمدعــى عليــه المراجعــة فــي مهلــة عشــرة
أيــام للتمييــز وخمســة أيــام لالعتــراض .وعلــى المحكمــة
أن تــودع وزارة اإلعــام خالصــة عــن األحــكام المبرمــة.
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أمــا بالنســبة لفرنســا ،فيقــوم المجلــس األعلــى
للســمعي والبصــري ( )CSAبالرقابــة علــى اإلعــام
ً
اســتنادا إلــى القانــون
واإلعــان االنتخابييــن
( .)Loi 86-1067 30/9/1986ويحــق لــكل متضــرر أو
مرشــح أن يراجــع المجلــس األعلــى الســمعي والبصــري
عنــد حصــول مخالفــات فــي الحمــات اإلعالميــة.
واسـ ً
ـتنادا إلــى المــادة رقــم ( )art. 42-1مــن القانــون رقم
( )Loi 86-1067تاريــخ  30/9/1986يمكــن للمجلــس
األعلــى للســمعي والبصــري فــرض اإلجــراءات التاليــة:
• توجيــه عقوبــات (تعليــق البــث  -غرامــات ماليــة -
ســحب رخصــة).
ً
اســتنادا إلــى
• فــرض غرامــات علــى المرشــحين
المــواد  L168و  L171مــن القانــون االنتخابــي.
• إحالــة المخالفيــن إلــى المدعــي العــام اسـ ً
ـتنادا إلــى
القانــون الجزائــي.
يحــق للوســيلة االعالميــة تقديــم رد علــى قــرار المجلــس
فــي غضــون شــهر (المــادة  art. 42-10مــن قانــون
 )Loi 86-1067مــن قانــون القضــاء اإلداري الفرنســي.
يتــم الطعــن بقــرارات المجلــس أمــام مجلــس شــورى
الدولــة خــال شــهرين مــن صــدور القــرار بحســب المــواد
 42-8و  48-8مــن القانــون  Loi 86-1067تاريــخ
30/9/1986
أمــا فــي فرنســا ،وعندمــا يتعلــق األمــر بالدعايــة ،فــإن
قانــون االنتخابــات صــارم بشــكل خــاص ألنــه ،باســتثناء
مــا هــو مســموح بــه (إرســال الوثائــق الرســمية والنشــر
علــى المواقــع المعتمــدة) ،فــإن كل شــيء محظــور.

اإلنفاق االنتخابي
ُيعتبــر مــن النفقــات االنتخابيــة ّ
كل إنفــاق مباشــر أو غيــر
مباشــر ،يهدف إلى التســويق لمرشــح أو لالئحة انتخابية
مــا فــي االنتخابــات .وهــي قيمــة قــد تكــون مبلغـ ًـا مــن
ً
ً
ماديــا أو القيــام بعمــل لصالــح مرشــح
شــيئا
المــال أو
مــا أو االمتنــاع عــن القيــام بــه لخدمــة هــذا المرشــح/ة،
خــال فتــرة االنتخابــات مــن أجــل المســاعدة بطريقــة
مباشــرة أو غيــر مباشــرة لمرشــح مــا أو عــدم المســاعدة.
وقــد اعتمــدت العديــد مــن الــدول أنظمــة ترمــي إلــى
تقليــص دور المــال فــي االنتخابــات ،فأتــت القوانيــن
لتحــدد النفقــات االنتخابيــة لحــزب أو الئحــة أو مرشــح/ة

ً
ً
واضحــا بيــن العناصــر المحســوبة
تمييــزا
مــا ،وتُ قيــم
كنفقــات انتخابيــة وتلــك التــي ال تُ حســب كذلــك.
أمــا فــي لبنــان ،فقــد تضمــن القانــون االنتخابــي مــواد
تنظــم عمليــة التمويــل االنتخابــي ،باإلضافــة إلــى بعــض
المــواد فــي قانــون العقوبــات وفــي قانــون أصــول
المحاكمــات الجزائيــة .بالنســبة لقانــون االنتخــاب ،فقــد
أعطــى كل مــن توافــرت فيه/هــا الصفــة والمصلحــة
لالدعــاء ،الحــق فــي مالحقــة المرشــح والالئحــة التــي
تخالــف مــن ناحيــة مصــدر تمويــل حملتهــا أو فــي حــال
تقديــم مســاعدات (مباشــرة أو غيــر مباشــرة) أو فــي حــال
تجــاوز ســقف اإلنفــاق االنتخابــي ،أي أنــه يحــق لــكل
ناخــب أو مرشــح (فــي نفــس دائــرة المخالــف االنتخابيــة)
أو هيئــة اإلشــراف علــى االنتخابــات التقــدم مــن النيابــة
العامــة االســتئنافية أو القاضــي المنفــرد الجزائــي
بشــكوى .مهلــة التقــدم بالشــكوى هــي ثــاث ســنوات
ولكــن ُيستحســن تقديــم الشــكوى مــن دون مماطلــة
للتــذرع بهــا كوســيلة إثبــات (بــدء بينــة) عنــد االقتضــاء
لــدى الطعــن فــي صحــة االنتخــاب أمــام المجلــس
الدســتوري .ويمكــن لــكل األطــراف التــي لهــا عالقــة
بالشــكوى الطعــن بقــرار القاضــي المنفــرد الجزائــي أمــام
محكمــة اســتئناف الجنــح.
أمــا فــي مــا يخــص الرشــاوي االنتخابيــة أو تقديــم
تجــرم
خدمــات لهيئــة القلــم ،فالمــواد القانونيــة التــي ِّ
مرتكبهــا هــي المــواد رقــم  331و 351و 352مــن
ً
معطوفــا علــى المــادة 65
قانــون العقوبــات اللبنانــي
مــن القانــون االنتخابــي  ،2017/44حيــث يحــق للجهــة
المتضــررة ولهيئــة اإلشــراف علــى االنتخابــات التقــدم
مــن النيابــة العامــة االســتئنافية أو القاضــي المنفــرد
الجزائــي بشــكوى .مهلــة التقــدم بالشــكوى هــي ثــاث
ســنوات 13ولكــن يستحســن تقديــم الشــكوى مــن دون
مماطلــة للتــذرع بهــا كوســيلة اثبــات (بــدء بينــة) عنــد
االقتضــاء لــدى الطعــن فــي صحــة االنتخــاب أمــام
المجلــس الدســتوري .ويمكــن لــكل األطــراف التــي
لهــا عالقــة بالشــكوى الطعــن بقــرار القاضــي المنفــرد
الجزائــي أمــام محكمــة اســتئناف الجنــح.

 13المادة ( 10جـ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية في لبنان
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فرنسا:
فــي فرنســا ،صــدر قانونــان فــي العــام  1990حــددا آليــة
جديــدة لمراقبــة اإلنفــاق والتمويــل االنتخابييــن ،حيــث
تــم إنشــاء اللجنــة الوطنية لحســابات الحمالت والتمويل
السياســي ( )CNCCFPالتــي أعطيــت صالحيــات فــي
مــا يخــص التمويــل واإلنفــاق االنتخابييــن بحســب
المــادة  L52-14مــن قانــون االنتخــاب الفرنســي .هــذه
الصالحيــات أدرجــت فــي المــادة رقــم  L52-15مــن
قانــون االنتخــاب ،وهــي:
( )1تلقي حساب الحملة االنتخابية للمرشحين.
( )2تجميــد حســاب الحملــة االنتخابيــة للمرشــح
المخالــف للقانــون.
( )3تجميــد المبلــغ المقطــوع مــن الدولــة لدعــم
المرشــح المخالــف.
( )4فــرض غرامــة علــى المرشــح تــوازي قيمــة المبلغ
الــذي تخطــى ســقف اإلنفــاق االنتخابــي المســموح
به .
( )5الطلــب مــن ضابطــة الشــرطة القضائيــة إجــراء
ً
ضروريــا لممارســة مهمتهــا.
أي تحقيــق يــراه
( )6إخبــار قاضــي االنتخــاب تجميــد حســاب الحملــة
لتخطــي ســقف اإلنفــاق.
( )7إحالــة ملــف المرشــح إلــى النيابــة العامــة عنــد
مخالفــة المرشــح للمــواد  L52-4حتــى L52-13
والمــادة  ،L52-16أي:
• عدم تعيين وكيل مالي.
• تلقي قروض وهبات من أشخاص.
• تخطي سقف اإلنفاق المسموح به.
تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه يمكــن الطعــن بقــرارات اللجنــة
الوطنيــة لحســابات الحمــات والتمويــل السياســي
( )CNCCFPأمــام مجلــس شــورى الدولــة ألنهــا هيئــة
إداريــة ذات صفــة قضائيــة.
فــي حــال كان النــزاع االنتخابــي حــول أمــور تتعلــق
باإلنفــاق االنتخابــي ألحــد المرشــحين ،يتــم التدقيــق
فــي الدعــوى خــال مهلــة شــهرين علــى األكثــر مــن تاريــخ
تقديــم الحســابات الماليــة.

 .4البت بصحة االنتخابات بعد انتهائها
مــا هــي الضمانــات القانونيــة التــي تأتــي بعــد انتهــاء
العمليــة االنتخابيــة لضمــان صحــة وســامة تشــكيل
المجلــس النيابــي؟ ونعنــي بالضمانــات هنــا إمكانيــة
تقديــم طعــون ضــد كل التطبيقــات واألعمــال التــي
تضعــف مصداقيــة ونزاهــة عمليــة التصويــت ،ســواء
كانــت مــن قبــل الناخبيــن أو المرشــحين أو أي طــرف
ناظــم للعمليــة.
قدم لها الطعون؟
من هي الجهة التي تُ َّ
نصــت المــادة رقــم  30مــن قبــل الطائــف علــى أنــه
“للنــواب وحدهــم الحــق بالفصــل فــي صحــة نيابتهــم
وال يجــوز إبطــال انتخــاب نائــب مــا إال بغالبيــة الثلثيــن
مــن مجمــوع األعضــاء” ،ولكــن تــم تغييــر هــذا األمــر بعــد
اتفــاق الطائــف حيــث أصبــح المجلــس الدســتوري هــو
المخــول فــي “الفصــل فــي صحــة االنتخابــات النيابيــة،
والبــت فــي الطعــون والنزاعــات الناشــئة عنهــا” ،بحســب
نفــس المــادة رقــم  30مــن الدســتور والمــادة  45مــن
النظــام الداخلــي للمجلــس الدســتوري.
فــي مــا يخــص أمــر الطعــون فــي صحــة االنتخابــات
النيابيــة فــي فرنســا ،فقــد حــدد الدســتور الفرنســي فــي
المــادة رقــم  59بــأن المجلــس الدســتوري الفرنســي هــو
الجهــة التــي تفصــل (عنــد المنازعــة) فــي قانونيــة انتخــاب
أعضــاء المجلــس.
من يحق لهم تقديم الطعون؟
نــص النظــام الداخلــي للمجلــس الدســتوري اللبنانــي
فــي المــادة رقــم  46بأنــه “يقــدم الطعــن فــي صحــة
نيابــة نائــب منتخــب مــن أي مرشــح منافــس خاســر فــي
أن المعنــى
دائرتــه االنتخابيــة” .رغــم ســهولة التعبيــر ،إال ّ
التطبيقــي اختلــف بيــن القانــون الســابق 2008/25
والقانــون الحالــي  ،2017/44حيــث أنــه بموجــب القانون
الســابق كان المرشــح المنافــس الخاســر يجــب أن يكــون
مــن نفــس الدائــرة االنتخابيــة ونفــس الطائفــة التــي
ينتمــي إليهــا المرشــح المطعــون بفــوزه .أمــا بحســب
القانــون الجديــد ( ،)2017/44فقــد أصبــح باإلمــكان
الطعــن بفــوز أي مرشــح علــى الئحــة منافســة أو حتــى
أي مرشــح علــى نفــس الالئحــة ضمــن الدائــرة االنتخابيــة
الواحــدة.
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أمــا بالنســبة لمــن يحــق لهــم الطعــن فــي صحــة
االنتخابــات فــي فرنســا ،فقــد نــص النظــام الداخلــي
للمجلــس الدســتوري الفرنســي بأنــه يحــق لــكل مرشــح
ورد اســمه فــي الئحــة انتخابيــة باإلضافــة للذيــن تقدمــوا
بطلــب ترشــيح ،الطعــن بفــوز أي مرشــح عــن نفــس
الدائــرة االنتخابيــة.
مــا هــي المهــل لتقديــم الطعــون؟ مــا هــي المهــل للــرد
علــى الطعــون؟
نــص القانــون الداخلــي للمجلــس الدســتوري اللبنانــي
بأنــه “يقــدم الطعــن فــي صحــة نيابــة نائــب منتخــب
ً
يومــا تلــي تاريــخ إعــان
فــي مهلــة أقصاهــا ثالثــون
نتائــج االنتخــاب .أمــا بالنســبة لمهلــة الــرد علــى الطعــن
المقــدم ،فقــد نــص النظــام الداخلــي فــي المــادة
رقــم  47بأنــه فــور ورود الطعــن يتــم وضــع تقريــر فــي
القضيــة ،وفــي المــادة رقــم  49مــن النظــام الداخلــي
للمجلــس فقــد نصــت بأنــه بعــد ورود التقريــر يجتمــع
ـورا للمذاكــرة فــي الطعــن ويصــدر قــراره فــي
المجلــس فـ ً
شــأنه خــال مهلــة شــهر علــى األكثــر مــن تاريــخ ورود
التقريــر .ولكــن النظــام الداخلــي لــم يعــط مهلــة محــددة
لوضــع تقريــر ،أمــا بالنســبة لمهلــة المذاكــرة فقــد صــرح
رئيــس المجلــس بــأن مهلــة الشــهر هــي مهلــة حــث
ولیســت مهلــة اســقاط ،أي أنــه ال يوجــد ضابــط زمنــي
للمــدة التــي يتذاكــر فيهــا المجلــس.
أمــا بالنســبة لفرنســا فــي مــا يخــص المهلــة لتقديــم
الطعــون ،فقــد حــدد النظــام الداخلــي للمجلــس
الدســتوري بأنــه يجــب التقــدم بالطعــون خــال األيــام
العشــرة التاليــة إلعــان نتائــج االنتخابــات .أمــا بالنســبة
لمهلــة رد المجلــس الدســتوري الفرنســي ،فإنــه
وبمجــرد علــم المجلــس الدســتوري الفرنســي بالطعــن،
یقــوم رئيســه بإحالتــه إلــى إحــدى لجــان ثالثــة تنصــب
لغــرض فحــص الطعــون االنتخابيــة ،ویمكــن أن یكــون
العضــو المقــرر أحــد أعضــاء المجلــس أو مــن المقرريــن
المســاعدين .ويتولــى المقــرر فحــص الدعــوى وكل
الوثائــق المرفقــة بهــا ،كمــا یكــون مــن حــق اللجنــة
التــي أحيــل عليهــا الطعــن ،وبصفــة مجتمعــة أن تطلــب
إحضــار المســتندات الالزمــة كافــة لبحــث الطعــن ومنهــا
محاضــر لجــان االنتخابــات .14لكــن الجديــر بالذكــر فــي

هــذا الصــدد أن المشــرع الفرنســي لــم یحــدد المهلــة
التــي ينبغــي التقيــد بهــا مــن جانــب المجلــس الدســتوري
عنــد اختيــار وتعييــن المقرريــن المؤهليــن لدراســة ملــف
الطعــن.
إن ســلطة تعديــل نتائــج االنتخــاب تعكــس فكــرة القضاء
الشــامل أو الواســع للمجلــس الدســتوري فــي مراقبــة
العمليــة االنتخابيــة بــكل عناصرهــا باعتبــاره قاضــي
المنازعــات االنتخابيــة ،فیعلــن علــى إثــر ذلــك فــوز
المرشــح الــذي انتخــب بطريقــه ســليمة .وهــذا األمــر
ً
خصوصــا فــي فرنســا حیــث یقضــي
یمكــن مالحظتــه
المجلــس الدســتوري فــي أحكامــه بإعــان فــوز المرشــح
الطاعــن ،وذلــك أثنــاء قيامــه بتصحيــح األصــوات ،مــا
یترتــب عنــه تغییــر فــي النســب الكلیــة لعــدد األصــوات
بالنســبة للطاعــن ،فيصبــح لدیــه األغلبيــة المطلوبــة
إلعــان فــوزه .وهــذا األمــر إن دل علــى شــيء فإنمــا
یــدل علــى أن طبيعــة قضــاء المجلــس الدســتوري فــي
مــادة االنتخــاب تصنــف فــي خانــة القضــاء الكامــل
الموضوعــي  ،plein de objectif contentieux - juridictionومــا
یؤیــد هــذه الفكــرة أن المجلــس الدســتوري یتصــدى
لفحــص العمليــة االنتخابيــة ككل ،حیــث یبحــث فــي
شــروط الترشــيح ،وأســاليب الدعایــة االنتخابيــة ،وعمليــة
االقتــراع ذاتهــا وحصــر أصــوات الناخبيــن.15
وأضفــى المشــرع الفرنســي الصفــة النهائيــة واإللزاميــة
لقــرارات المجلــس الدســتوري ،فــا تكــون قابلــة للنظــر
فیهــا مــن جديــد أمــام أي جهــة وحتــى أمامــه ،ویســتثنى
مــن ذلــك حالــة األخطــاء الماديــة التــي یمكــن للمعنــي
باألمــر رفعهــا إلــى المجلــس وذلــك خــال أجــل  20یومـ ًـا
مــن تبليغــه بالقــرار.16

( http://thesis.univ-biskra.dz/980/1/Droit_d7_2014.pdf 15ص)373 .
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 .5توصيات حول المجلس الدستوري اللبناني ومجلس
شورى الدولة
توصيات حول هيئة اإلشراف على االنتخابات
• تعزيــز اســتقاللية هيئــة االشــراف علــى االنتخابــات
وفصلهــا تمامـ ًـا عــن وزارة الداخليــة لضمــان حيادتيها
ونزاهتها.
• تعزيــر اســتقالليتها اإلداريــة والماليــة ،مــع نقــل
الصالحيــات المعطــاة لوزيــر الداخليــة الــى رئيــس
الهيئــة فــي مــا يختــص بماليــة الهيئــة.
• عدم جواز عزل أعضائها قبل انتهاء واليتهم.
• منــح الهيئــة الصفــة القضائيــة التــي تخولهــا إصدار
قــرارات لهــا طابــع قضائــي كقــرار النظــر فــي صحــة
البيــان الحســابي الشــامل.
• توســيع مراقبــة الهيئــة فــي االعــام واالعــان
االنتخابييــن لتشــمل صراحــة المرشــحين وعــدم
اقتصارهــا علــى وســائل اإلعــام.
• توضيــح المهــل المعطــاة لــكل مــن الهيئــة
ومحكمــة المطبوعــات فــي مــا يتعلــق بالمخالفــات
االعالميــة بشــكل يحفــظ حــق الدفــاع للوســائل
االعالميــة وال يؤخــر اتخــاذ القــرارات الضروريــة مــن
قبــل الهيئــة او محكمــة المطبوعــات العــادة التــوازن
االعالمــي بيــن المرشــحين.
• تحديــد مــدة واليــة الهيئــة بشــكل واضــح وإزالــة
االلتبــاس فــي المــادة  11مــن القانــون .2017/44
• تحديــد فتــرة الحملــة االنتخابيــة بشــكل واضــح
وموحــد بيــن جميــع المرشــحين.
• إعــادة النظر بالتقديمات والمســاعدات المســتثناة
مــن المحظورات.
• تحديــد مهلــة معينــة لنشــر التقريــر النهائــي لهيئــة
اإلشــراف علــى االنتخابــات.
طوعيــا
• إعــداد مدونــة قواعــد ســلوك يتقيــد بهــا
ً
مختلــف أطــراف العمليــة االنتخابيــة مــن قبــل هيئــة
االشــراف علــى االنتخابــات ،أو المجلــس الدســتوري.
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توصيات حول مجلس شورى الدولة
المشــرع الطعــن
• مــن المستحســن أن يخضــع
ّ
بدعــوة الهيئــات الناخبــة ألصــول مبســطة ومهــل
موجــزة كمــا فعلــه بالنســبة إلــى الطعــن بقــرارات
هيئــة االشــراف علــى االنتخابــات ،لمــا يعتــري
هــذا المرســوم مــن أهميــة فــي المرحلــة الســابقة
لالنتخابــات ،ويســتوجب بالتالــي ســرعة البــت بــه
كســائر األعمــال التمهيديــة لالنتخابــات.
• مــن المستحســن تطبيــق األصــول الموجــزة
فــي البــت بالطعــن بمرســوم دعــوة الناخبيــن أمــام
مجلــس الشــورى وفــق المادتيــن  102و 103مــن
نظامــه ،لتتوافــق مــع مهــل البــت بالطعــون فــي
الــدول األخــرى وكذلــك فــي لجــان القيــد ،ألن
المهــل االنتخابيــة تتطلــب البــت بالطعــون فــي آجــال
محــدودة.
• لــم يســتقر اجتهــاد القضــاء اإلداري حتــى اآلن
بشــأن صالحيتــه النظــر بقــرار دعــوة الناخبيــن
لالنتخابــات لــذا مــن المهــم تثبيــت حــق مجلــس
الشــورى بالنظــر بهــذا الطعــن اضافــة الــى ضــرورة
تفعيــل دور مجلــس محاكمــة الرؤســاء الــوزراء.
توصيات حول المجلس الدستوري
• توســيع دائــرة الطعــن باالنتخابــات النيابيــة إلــى
جميــع المواطنيــن فــي الدائــرة عينهــا.
• ضــرورة تعديــل قانــون المجلــس الدســتوري بمــا
يســمح لــه بالقيــام بمهامــه باســتقاللية تامــة.

