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حتى الساعة، كّل المؤشرات تدّل على ان انتخابات نيابية مبكرة قد تكون واردة في اي لحظة، فال شيء 
يحول دون حصولها قبل ايار المقبل طالما ان البطاقة االنتخابية الممغنطة قد أبعدت وأخرجت من المعادلة 

يما بعد عدم البت باالنتخابات والبديل التسجيل المسبق وطالما ان اجراءها مبكرا اصبح حاجة ماسة ال س
الفرعية وطالما ان معظم القوى السياسية لديها نية باجراء االستحقاق قبل موعده بعد تمديد ثالثي حرم 

  المواطنين من حقهم في تجديد الطبقة السياسية واختيار من يمثلهم.
 

و في حقاق النيابي حتى ولفبين كالم رئيس مجلس النواب نبيه بري حول ضرورة تقديم موعد اجراء االست
الشتاء لما في ذلك مصلحة للبنانيين في اختيار ممثلين حقيقيين، وبين موقف رئيس حزب القوات اللبنانية بان 

هذه الخطوة تصّحح خطأ التمديد وتلغي الصورة المشّوهة للديمقراطية في لبنان، في مقابل صمت التيار 
  يب موعد االنتخابات؟ وكيف؟الوطني الحر وتيار المستقبل، هل يمكن تقر 

 
  بحسب الخبير القانوني د. بول مرقص للكلمة اونالين، فان تقريب موعد االنتخابات يحصل في حالتين:

 
اما بموجب مشروع قانون تتقدم فيه الحكومة بحيث يتم عرض مسودة المشروع على مجلس الوزراء حيث  -

بموجب مرسوم يوقعه رئيس الجمهورية على مجلس النواب يصار الى مناقشته والبّت به، وعندما يقّر يحال 
  من اجل مناقشته في المجلس والبّت به.



 
من النظام  101اما بموجب اقتراح قانون يتقدم به احد النواب او اكثر لغاية عشرة نواب وفق المادة  -

ناقشته اللجان المختّصة لمالداخي لمجلس النّواب، ليحيل رئيس المجلس بعدها اقتراح القانون على اللجنة او 
والبّت به قبل إدراجه من جانب هيئة مكتب مجلس النّواب على جدول أعمال الهيئة العامة، ولكن، وفق المادة 

من النظام الداخلي لمجلس النّواب، للحكومة وألّي من النّواب مع تقديم مشروع أو اقتراح قانون أن  110
تعجال المكرر شرط أن يكون مؤلفا من ماّدة وحيدة. وهنا ووفق يطلب بمذكرة معللة مناقشته بصورة االس

من النظام ذاته للرئيس طرح االقتراح أو المشروع المعجل المكرر على المجلس في أول جلسة  101الماّدة 
من النظام، صفة  111يعقدها بعد تقديمه حتى ولو لم يدرج في جدول األعمال، ويناقش المجلس وفق المادة 

المكرر ويصّوت عليها أواًل حّتى إذا أقّرها وجبت مباشرة مناقشة الموضوع والتصويت عليه بدون  االستعجال
إحالة على اللجنة أو اللجان المختصة، أّما إذا رفض المجلس صفة االستعجال المكّرر، أحيل المشروع سندًا 

 العادّية. من النظام عينه على اللجنة المختّصة واّتبعت في شأنه األصول 111للماّدة 

 


