
 06/02/2017المركزیة في 

 
 "عدم وجود مانع لالستفتاء یشّرع االباحة"

 مرقص: سـلطة تسـعى الستیالد نفسها

تغرق الساحة اللبنانیة بالتحلیالت واالجتهادات عند كل طرح دستوري نظرا لعدم وضوح بعض مواد الدستور، فمن  -المركزیة
الجدل حول المهل الى الفراغ وصوال الى االستفتاء، مواضیع إما أغفلها الدستور، أو نص علیها بشكل فضفاض، تاركا 

هادات بشأنها. وفي الیومین الماضیین برز طرح رئیس الجمهوریة االستفتاء كوسیلة التفاصیل للقوانین التي حّدث وال حرج االجت
  القرار قانون جدید في ظل تقاعس السلطة السیاسیة، فعلى ماذا نص الدستور بهذا الخصوص؟

 
ارس المرجع الدستوري بول مرقص أشار في حدیث لـ"المركزیة" الى أن "الشعب هو مصدر السلطات لكن هذه السلطة تم

بواسطة المؤسسات الدستوریة وذلك وفقا لمقدمة الدستور اللبناني، ما یعني أن النائب یتخذ مع زمالئه في مجلس النواب 
القرارات عن الشعب بصیغة قوانین وأعمال رقابیة على الحكومة"، الفتا الى أن "لیس من مانع في حال استفحال الخالف 

یس الجمهوریة الى مجلس النواب بطلب استصدار قانون یحدد نوع االستفتاء السیاسي كما یحصل اآلن من أن یتوجه رئ
وموضوعه وطریقته ومؤداه"، مضیفا "یستطیع مجلس النواب سن قانون عادي بأكثریة عادیة بناء على مناشدة الرئیس ولیس 

برلماني كلبنان ولیس بالضرورة  بالضرورة تعدیال للدستور، أسوة بما هو معمول به في دول دیمقراطیة عدیدة وبعضها نظامها
رئاسیا"، مشیرا الى أن "كونه ال یوجد مانع في الدستور، وعمال بمبدأ أن "االصل هو اإلباحة والمنع هو االستثناء" بمعنى أن 

 ."عندما ال یكون هناك من منع صریح، نفترض وجود إباحة، بناء على ذلك یمكن اجراء استفتاء
 

، واإلتهامات المتبادلة باإلقصاء، رأى أن "هناك تخمة في المشاریع في سبیل تضییع الرأي العام وعن تزاحم مشاریع القوانین
وتبدید المهلة المتبقیة بحیث نصل الى الربع الساعة االخیر، ونصبح ملزمین باعتماد القانون الحالي أو اقرار قانون تقلیدي 

الد نفسها بنفسها"، مضیفا "بتنا نعیش على هامش القانون، حتى غیر تغییري، في ظل وجود سلطة بمعظمها تسعى العادة استی
 ."بات تخطي المهل القانونیة أمرا عادیا

 
وعلى صعید تفعیل أجهزة الدولة للتصدي للفساد والهدر، اعتبر مرقص أن "الخطوة العاجلة التي یجب على الحكومة المبادرة 

د، تقضي بتعیین "وسیط الجمهوریة"، شخصیة مستقلة ال تتلقى التعلیمات من الیها لمكافحة الفساد وتفعیل االستثمارات في البال
"، الفتا الى أن "من شأن هذا التعیین أن یترك 2005/ 646أي سلطة، وال یتطلب تعیینه تعدیال دستوریا بل تطبیق القانون 

االداریة ویترك جوا من الثقة لدى حالة تفاؤل ومناخ استثماري ایجابي على اعتبار أن الوسیط یتدخل لتسهیل المعامالت 
 ."المواطن

 


