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 مقدمة

عن القضاء استقاللیة غیاب سّیما ال كثیرة، قصور أوجه من عاّم، بشكل یعاني، لبنان في القضائي النظام أّن شّك                     ال

استقاللیة تعزیز إلى "المفّكرة" هدفت نشأتها، منذ القضائیة. الحیاة في والطائفیة المحسوبیة وتفّشي السیاسیة،                السلطة

التصّورات في بتغییرات تسمح إیجابیة بیئة تهیئة على والعمل االجتماعیة أهّمیته على باإلضاءة وذلك                القضاء

االختصاصات ومتعّدد والعلمي الدقیق التشخیص أولویاتها ضمن "المفّكرة" وضعت السیاق، هذا في              والممارسات.

عن شامًال بحثیًا تقریرًا أعّدت حیث لبنان، في الحقوقیة المنظومة على تأثیرها ومناقشة بالقضاء المتعّلقة                 لإلشكالیات

التقریر هذا في اعتمدت وقد الستقاللیته. الُمعیقة اإلشكالیات وأبرز القضاء أوضاع یناقش العدلي 1، القضاء                واقع

لقد العدل. قصور في مهّمة أحداثًا عایشوا شهود مع ومقابالت المتاح واألرشیف الوثائق إلى تستند علمیة                  منهجیة

أفضل حول إقلیمیة خبرات تبادل عنه ونتج ومتقاعدًا، حالیًا قاضیًا 60 من أكثر مع مقابالت البحث                  شمل

حول دلیٌل ِصیَغ ذلك، موازاة في أفریقیا. وشمال األوسط الشرق منطقة في القضائیة السلطة داخل                 الممارسات

وعملت اللبنانیة، واإلشكالیات الواقع مع وتكییفها الدولیة النصوص مراجعة بعد وذلك القضاء استقاللیة               معاییر

 "المفّكرة" على صیاغة مسوّدة مشروع قانون یتعّلق بتنظیم القضاء العدلي یناَقش حالیًا في اللجان النیابیة.

یشمل كي البحث هذا لتوسیع ضرورة وجدنا فروعه، كاّفة في القضاء دراسة أهّمیة إلى ونظرًا المنطلق، هذا                   من

محاكم الدینیة المحاكم ُتعتبر ما غالبًا والمذهبي. الشرعي والقضاءین اإلداري القضاء سّیما ال أخرى،                تنظیمات

بشكل أو االستقاللیة، بموجب التقّید من یعفیها ال ذلك لكّن طوائفها، بأبناء المحصور اختصاصها لناحیة                 استثنائیة،

في العدلي القضاء استقاللیة موضوع في البحثیة األوراق على وعطفًا العادلة. المحاكمة ضمانات توفیر من                 أعّم

الواقع على اإلضاءة بهدف وذلك والمذهبي، الشرعي القضاءین حول األّولیة الدراسة هذه "المفّكرة" تنشر                لبنان،

 الفعلي.

  "القضاء العادي في جمیع محطاته: رسم بلون الماء"، المفكّرة القانونیة، 1.2018
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والمذهبیة؟ الشرعیة بالمحاكم الخاّصة اإلشكالیات هي وما استقاللها؟ على الدیني المحاكم طابع یؤّثر مدى أّي                 فإلى

هذا یشمل القضاء؟ استقاللیة مع والمذهبي الشرعي القضاءین تنّظم التي الحالیة القوانین تتماشى مدى أّي                 وإلى

ینّظم قانونًا أّن علمًا الدروز، والموّحدین الجعفریین السّنة، أي خاّصة، محاكم لدیها التي اإلسالمیة الطوائف                 البحث

واإلسماعیلیون، العلویون، زال ما وبالتالي، بعد. ُینفَّذ لم أّنه إّال ،1995 في صدر ومحاكمها العلویین طائفة                  شؤون

 یتقاَضون أمام المحاكم الجعفریة.

 منهجیة البحث

بحث إلى باإلضافة والمراسیم، القوانین سّیما ال القانونیة، للنصوص شاملة مراجعة على الدراسة هذه                ارتكزت

مدى تحلیل بهدف وذلك الشرعیة. المحاكم مع تماس على دین ورجال ومحامین قضاة مع مركَّزة ومقابالت                  میداني

الطوائف البحث شمل المجال. هذا في اإلشكالیات وتشخیص القضاء استقاللیة معاییر مع الممارسات هذه                انسجام

 اإلسالمیة التي لدیها محاكم خاّصة، أي الطائفة السّنیة والشیعیة (الجعفریة) والدرزیة 2.

التطویر یحتمل أّولي بحث وهو الشرعي، القضاء وإشكالیات جوانب كاّفة تغطیة البحث هذا یّدعي ال                 بالطبع،

 والتعدیل مع تراكم التجارب، وبخاّصة على ضوء التعلیقات التي قد ترد علیه.

 

 

 الفصل األّول:  مجلس القضاء الشرعي األعلى

فیها موظَّ شؤون یتوّلى الذي التنفیذیة السلطة في إسالمي مرجع بأعلى والجعفریة السّنیة الشرعیة المحاكم                ترتبط

العدل بوزارة الدروز الموّحدین طائفة محاكم وترتبط الوزراء. مجلس رئاسة أي والمالیة، اإلداریة               وأمورها

أمام2 یتقاَضون واإلسماعلیون، العلوّیون، زال ما وبالتالي، بعد. ینّفذ لم أّنه إّال ومحاكمها، العلویین طائفة شؤون ینّظم قانون ،1995 في صدر،                       
 المحاكم الجعفریة.
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رًا بأّي خلفیة طائفیة.  مباَشرة، من دون أن یكون هذا االختالف مبرَّ

المحاكم في العمل سیر وحسن واستقالله الشرعي القضاء على باإلشراف األعلى الشرعي القضاء مجلس                یقوم

القضاء لمجلس مشابهة هیئة أّي الدروز الموّحدین لطائفة المذهبیة المحاكم لدى ولیس والجعفریة 3. السّنیة                الشرعیة

الدرزیة العلیا االستئناف ومحكمة الدرزیة العقل َمْشَیَخة سّیما ال دوره، أداء هیئات عّدة تتولى إذ األعلى،                  الشرعي

 ووزارة العدل، كما سنبّین تباعًا في هذا البحث.

إلى ننتقل ثّم والممارسة النصوص في األعلى الشرعي القضاء مجلس واقع بدایًة، نعرض، األّول، الفصل                 في

 عرض اإلشكالیات المتعّلقة بعمله.

 الوضع الحالي1.

 تكوینه:1)

الجعفریة العلیا المحكمة رئیس وعضویة رئیسًا اللبنانیة الجمهوریة مفتي من األعلى الشرعي القضاء مجلس                یتأّلف

وقاٍض سّني وقاٍض العاّمة، للنیابة منتَدَبْین شیعي وقاٍض سّني قاٍض إلى باإلضافة السّنیة، العلیا المحكمة                 ورئیس

  شیعي منتدبین ألعمال التفتیش 4.

الحمیدة● السیرة ذوي ومن اللبنانیین، السّنة اإلسالمي الدین علماء من حین مرشَّ من المفتي ُیعیَّن                المفتي :

القضاء وظیفة مارسوا الذین من أو عالیة دینیة شهادة على حائزًا یكون أن األمر یقتضي كما                  والصالح.

ِقبل من المفتي ُینتَخب عمره. من األربعین أتّم قد یكون وأن سنة، عشرة خمس عن تقّل ال مّدة                    الشرعي

الوزراء السابقین، والرؤساء العامل الوزراء مجلس رئیس من یتأّلف الذي اإلسالمي، االنتخاب              مجلس

األعلى، اإلسالمي الشرعي المجلس أعضاء العاملین، السّنة المسلمین النّواب العاملین، السّنة             المسلمین

من كلٍّ في الفتوى أمین والمتقاعدین، العاملین الشریف الشرع قضاة العلماء العاملین، المحّلیین               المفتین

  الماّدة 461 من قانون تنظیم القضاء الشرعي السّني والجعفري الصادر في 16 تموز 31962
  الماّدة 460 من قانون تنظیم القضاء الشرعي السّني والجعفري الصادر في 16 تموز 41962
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سّن ببلوغه تنتهي لوالیة الجمهوریة 5، مفتي ُینتخب اإلسالمیة. لألوقاف العاّم والمدیر وطرابلس              بیروت

صّحیة لدواٍع إال منصبه من ُیعفى وال سنوات خمس عن األحوال مطلق في تقّل أّال على والسبعین                   الثانیة

اإلسالمي االنتخاب مجلس عن اإلعفاء قرار ویصدر خطیرة. ألسباب أو بمهاّمه، القیام حسن من                تمنعه

 بدعوة من المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى 6، وذلك بأكثریة ثالثة أرباع األعضاء على األقّل.

السّنیة● العلییین المحكمتین الشرعیتین رئیَسْي من كلٌّ ُیعیَّن الُعْلَیَیْین: الشرعیتین المحكمتین            رئیسا

أو فوق وما السابعة الدرجة بلغوا الذین القضاة بین من أو المحكمتین هاتین مستشاري بین من                  والجعفریة

واألربعین الثامنة تجاوز قد منهم أيٌّ یكون أّال شرط والعلم بالتفّقه لهم المشهود الشرعیین العلماء بین                  من

 من عمره 7.

المحاكم● وموّظفي القضاة وأعمال والجعفري السّني الشرعي القضاء سیر حسن مراقبة یتوّلى              المفّتشون:

القضاة من انتدابه یتّم المحاكم، من لكلٍّ األقّل على التاسعة الدرجة من متفّرغ غیر واحد مفّتش                  الشرعیة

األعلى. الشرعي القضاء مجلس رأي استطالع بعد بمرسوم وذلك المختّصة، المحكمة مذهب من               العدلیین

 ویصبح فور تعیینه عضوًا في هذا المجلس.

الجعفري● القضاء من كلٍّ في ْین العامَّ النائبین األعلى الشرعي القضاء مجلس یضّم العاّمون:               النّواب

ُینتدب مذهبها من إداري أو مدني قاٍض العلییین المحكمتین من كلٍّ لدى العاّم االّدعاء بوظیفة یقوم                  والسّني.

السّنة5 المسلمین النّواب العاملین، السّنة المسلمین الوزراء السابقین، والرؤساء العامل الوزراء مجلس رئیس من اإلسالمي االنتخاب مجلس یتأّلف                    
في الفتوى أمین والمتقاعدین، العاملین الشریف الشرع قضاة العلماء العاملین، المحلیین المفتین األعلى، اإلسالمي الشرعي المجلس أعضاء                   العاملین،

 كلٍّ من بیروت وطرابلس، والمدیر العاّم لألوقاف اإلسالمیة.
لة سلطة إصدار النظم والقرارات والتعلیمات التي یقتضیها تنظیم شؤون المسلمین السّنة الدینیة،6   المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى هو الهیئة  المخوَّ

 وإدارة جمیع أوقافها الخیریة، ومراقبة تنفیذها، ومراقبة أعمال المدیریة العامة لألوقاف اإلسالمیة، ودوائر األوقاف في المناطق ومجالسها اإلداریة
 ولجانها.

  الماّدة 452 من قانون تنظیم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر في 16 تموز 7.1962
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یجب الذي المفّتش عكس على معّینة، درجة على حائزًا العاّم النائب یكون أن القانون یشترط ال                  بمرسوم 8.

 أن یكون من الدرجة التاسعة وما فوق.

 صالحیاته:2)

أحد األكثریة تضّم أن تستوجب الجعفریین أحد بحّق ُتّتخذ التي القرارات إّنما باألكثریة، المجلس قرارات                 ُتتَّخذ

على ضمنیًا اتفاقا ثّمة أّن إّال والسّنیة الجعفریة الطائفتین أمور المجلس هذا ینّظم آخر، بمعنى الجعفریین.                  األعضاء

أّن على نّصت التي 460 الماّدة نّص في االّتفاق هذا ُترجم وقد منهما. كلٍّ خصوصیة یراعي القرارات اّتخاذ                    نظام

أحد األكثریة ضّمت إذا إّال نافذًا یكون ال العلویین أو الجعفریین القضاة أحد حّق في المجلس عن یصدر قرار                     كّل

 األعضاء من طائفته. تشبه صالحیات المجلس إلى حّد كبیر صالحیات مجلس القضاء األعلى في القضاء العدلي.

الشرعیتین المحكمتین رئیَسْي وُیعیِّن الشرعي 9، القضاء سلك إلى الدخول مباراة ینّظم الشرعي القضاء               فمجلس

یقترح أن العادة درجت وقد المجلس. في حكمیین عضوین الرئیسان هذان ویصبح والجعفریة، السّنیة                الُعلییین

هذا في وهو، والجعفریة، السّنیة المحاكم قضاة أیضًا، المجلس، یعیِّن سیتبعه. الذي الرئیس اسم السابق                 الرئیس

 الصدد، یقوم مقام مجلس الخدمة المدنیة 01. تصدر التعیینات بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الشرعي 11.

وصرفهم القضاة، نقل على ویوافق الشرعیة المحاكم وموّظفي القضاة تأدیب في الشرعي القضاء مجلس ینظر                 كما

 وإحالتهم إلى المجلس التأدیبي، وال یمكن اّتخاذ هكذا قرارات من دون موافقته 21.

لكْن الشرعیة، المحاكم في بها المعمول والشرعیة القانونیة المواد تعدیل اقتراح في األساس الدور للمجلس                 أخیرًا،

 لیس واضحًا إذا كان یؤّدي هذا الدور فعلیًا أم ال.

  

  الماّدة 14 من من قانون تنظیم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر في 16 تموز 8.1962
  الماّدة 448 (3) من قانون تنظیم القضاء الشرعي السّني والجعفري الصادر في 16 تموز 9.1962

  الماّدة 455 من قانون تنظیم القضاء الشرعي السّني والجعفري الصادر في 16 تموز 10.1962
  الماّدة 453 من قانون تنظیم القضاء الشرعي السّني والجعفري الصادر في 16 تموز 11.1962
  الماّدة 459 من قانون تنظیم القضاء الشرعي السّني والجعفري الصادر في 16 تموز 12.1962
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 هیئات أخرى:3)

 دائرة شؤون القضاة والموّظفین الشرعیین:-

دائرة وهي الشرعیین، والموّظفین القضاة شؤون دائرة 16/9/1983 تاریخ 158 رقم االشتراعي المرسوم               أنشأ

الصالحیات الدائرة هذه تتوّلى الوزراء. مجلس رئاسة أي الشرعیة، للمحاكم األعلى المرجع لدى أنشئت                خاّصة

المحاكم خّص ما في العدل، وزارة في والموّظفین القضاة شؤون مدیریة تتوّالها التي والمالئمة المشابهة                 والمهاّم

المحاكم، هذه في والموّظفین للقضاة الذاتیة بالشؤون المتعّلقة بالمعامالت القیام الصالحیات، هذه أبرز من                المدنیة.

الشرعیة المحاكم من َتِرد وطلبات تقاریر من ُیحال ما دراسة موّظف، كّل مهاّم لتحدید التنظیمیة الدراسات                  إجراء

والشكاوى المراجعات تلّقي تدابیر، من الشرعیة للمحاكم األعلى المرجع یقّرره ما تنفیذ بشأنها، المناسب                واقتراح

الشرعیة المحاكم موازنة مشروع إعداد الشرعیة، للمحاكم األعلى المرجع بإشراف المختّصة المراجع إلى               وإحالتها

المواّد. محاسبة ذلك في بما حساباتها ومسك الموازنة تنفیذ ومراقبة المختّصة الوحدات اقتراحات إلى                باالستناد

الوزراء مجلس لرئاسة التابعة الشرعیین والموّظفین القضاة شؤون بدائرة المالیة الصالحیات تنحصر آخر،               بمعنى

 بینما تنحصر صالحیات التعیین والتأدیب بمجلس القضاء الشرعي.

 

 اإلشكالیات2.

 السلطة التنفیذیة تعّین المجلس-

الذي المفتي فباستثناء أعضائه. معظم تعّین التنفیذیة السلطة أّن المجلس، تركیبة في التدقیق خالل                نالحظ،

عن صادر مرسوم بموجب العلییین المحكمتین رئیَسْي من كلٌّ ُیعیَّن اإلسالمي، االنتخاب مجلس               ینتخبه

ْین بموجب مرسوم أیضًا.  مجلس الوزراء، وُینتَدب كلٌّ من المفتِِّشین والنائَبْین العامَّ
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 ضعف تمثیلیة المجلس-

أعضاء وأربعة العلییین) المحكمتین ورئیَسْي (المفتي حكمیین أعضاء ثالثة من الشرعي القضاء مجلس               یتكّون

إدخال ظّل في ذلك یأتي القضاة. من الُمنتَخبین األعضاء من تمامًا ویخلو طائفة)، كّل عن عاّم ونائب (مفّتش                    ُمنتَدبین

رقم طبعًا وهو عشرة، أصل من منتخبان عضوان فیه یتمّثل الذي العدلي، القضاء مجلس تركیبة في االنتخاب                   مبدأ

األعلى القضاء مجلس أعضاء یكون أن توجب بها المعمول القضاء الستقاللیة الدولیة فالمعاییر نسبیًا. متدنیا زال                  ما

عام العدلي األعلى القضاء مجلس بادر وقد للقضاة 31. تمثیل أوسع تضمن بوسائل زمالئهم ِقبل من ُمنتَخبین                  بمعظمهم

هذه فتحت المحافظات. في عنهم لممّثلین القضاة انتخاب على تقوم التي االستشاریة الهیئات فكرة إطالق إلى 2013                 

أعضاء اختیار في االنتخابات مبدأ العتماد محفزا عامًال وشّكلت االنتخابات في القضاة انخرط أمام الباب                 التجربة

زمالئهم، ِقبل من ُمنتَخبین القضاة من الهیئة أعضاء یكون أن تقتضي الدولیة المعاییر فكاّفة األعلى. القضاء                  مجلس

معّینة مشروعیة لضمان شرط أّنه عن فضًال الهرمیة، من ویحّد القضاة بین المساواة مبدأ عملیًا، یضمن،                  مّما

 للمجلس في إدارة شؤون القضاء بكامله 41.

 عدم وجود مهلة قصوى لوالیة أعضاء مجلس القضاء الشرعي األعلى-

دخلوا التي القضائیة المناصب یشغلون أّنهم طالما الشرعي القضاء مجلس في الحكمیین األعضاء والیة                تستمّر

ُیضِعف قد مّما المجلس، قرارات في أكبر نفوذًا الحكمیین األعضاء یمنح أن األمر هذا شأن من توّلیها. بفعل                    المجلس

رئاسة تسّلم القاضي أّن اعتبرنا إذا بسیطة، حسابیة عملیة وفي الحصر، ال المثال سبیل فعلى االستقاللیة.                  ضمانات

من المنصب)، هذا لتوّلي القانون في المحدَّدة األقصى (السّن العمر من واألربعین الثامنة سّن في العلیا                  المحكمة

األوروبي13 المجلس وزراء لجنة توصیة - (3,1 (فقرتها القضاة نظام حول األوروبیة الشرعة – للقاضي العالمیة الشرعة من 11-9 المواد                       راجع:
للقضاة اإلستشاریة للهیئة 10 رقم الرأي - القضاء لمجالس األوروبیة الشبكة عن 2008 أیار 23 في الصادر اإلعالن – 27 فقرة ،(2010) 12                         رقم

 األوروبیین.
  "دلیل حول معاییر استقاللیة القضاء "، المفّكرة القانونیة، 2016، ص. 14.37
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القانونیة السن بلوغه حین إلى األعلى الشرعي القضاء مجلس في وعضوًا لها رئیسًا یستمّر أن - مبدئیًا -                    الممكن

 للتقاعد (68 سنة)، أي مّدة 20 سنة.

 تفّرغ أعضاء المجلس-

ففي الشرعي 51. القضاء مجلس كما العدلي األعلى القضاء مجلس عضویة یخّص ما في أیضًا اإلشكالیة هذه                  ُتطرح

هذا یطرح دینیة. حّتى أو قضائیة مهاّم تأدیتهم موازاة في فیه مهاّمهم المجلس أعضاء یتوّلى الحالي، القانون                   ظّل

احتمال والثانیة، تفّرغهم؛ عدم ظّل في بهم المناطة بالمهاّم القیام على األعضاء قدرة مدى األولى، إشكالیتین:                  األمر

 حصول تعارض بین عضویة المجلس والمهاّم القضائیة.

جّدیة أسئلة یطرح مّما األعلى، الشرعي القضاء مجلس تكوین في األكبر الدور التنفیذیة للسلطة أّن یبدو هنا،                   من

 حول مدى استقاللیة هذا المجلس عن السلطة التنفیذیة.

 الفصل الثاني: تنظیم المحاكم الشرعیة

،1926 تموز 16 تاریخ وفي االنتداب. عهد في العثمانیة السلطنة عن الموروث القضائي بالنظام العمل                 استمّر

والجعفري 61. السّني الشرعي القضاء تنظیم إلى الرامي 8457 رقم المرسوم بموجب الشرعیة المحاكم قانون                صدر

یخّص ما في أّما الدرزي 71. المذهبي القضاء تنظیم إلى الرامي 3473 رقم المرسوم صدر 1960 آذار 5                   وفي

أّن إّال الجعفریة، العلویة المحاكم وتنظیم بإنشاء المتعّلق 1995 تاریخ 450 رقم قانون صدر فقد العلوي،                  المذهب

 هذه المحاكم لم ُتنشأ حتى تاریخه وما زال العلویون َیمُثلون أمام المحاكم الجعفریة.

  "أوراق بحثیة عن إصالح القضاء في لبنان: تكوین مجلس القضاء األعلى "، مشروع استقاللیة القضاء كأولویة اجتماعیة، ُكَتیِّب رقم1، المفّكرة15
 القانونیة، 2017، ص. 29.

  المرجع نفسه، ص.1628
تاریخ17 11 العدد في الرسمیة الجریدة في ُنشر ،"05/03/1960 تاریخ 3473 رقم بمرسوم منفذ قانون الدرزي، المذهبي القضاء تنظیم                      "قانون

 09/03/1960 ص. 198-193.
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-Iتوزیع المحاكم حسب الدرجات 

المذهبیة المحاكم یخّص ما في أولى" درجة "محاكم (مسّماة بدایة محاكم من والمذهبي الشرعي القضاءان                 یتأّلف

علیا" استئنافیة و"محكمة والجعفریین، السّنة یخّص ما في علیا" شرعیة "محكمة (مسّماة استئناف ومحكمة                الدرزیة)

في المدنیة التمییز محكمة أمام متاحًا االستئناف محكمة قرارات تمییز ویبقى الدروز). الموّحدین یخّص ما                 في

 حاالت محّددة في القانون.

 محاكم البدایة :1.

في تختّص وهي المحكمة، مذهب من منفردین قضاة عّدة أو قاٍض من الثالث الطوائف لدى البدایة محاكم                   تتشّكل

األحوال مراعاة مع مذهبها من بالمتداعین والمتعّلقة الشرعیة المحاكم اختصاص في الداخلة الدعاوى               جمیع

السّنیة الطائفة لدى حالیًا، منفرد. قاٍض المحاكم هذه في القرارات ویّتخذ القانون، في علیها المنصوص                 االستثنائیة

تضّم حین وفي الدروز 81. الموّحدین طائفة لدى و6 الجعفریة، الطائفة لدى 12 السّنیة، للطائفة ابتدائیة محكمة 19                 

 معظم محاكم البدایة قاضیًا منفردًا واحدًا نرى أّن هذا العدد یزداد في المناطق ذات االكتظاظ السكّاني ألبناء الطائفة.

 

 محكمة االستئناف2.

 تكوینها1)

كّل ویرأس مستشارین من غرفة وكّل غرفتین، من الثالث الطوائف یخّص ما في العلیا االستئناف محكمة                  تتأّلف

 هیئة رئیس المحكمة. یكون مركز هذه المحكمة في بیروت.

القضاة بین من أو المحكمتین هاتین مستشاري بین من العلییین السّنیة والجعفریة المحكمتین الشرعیتین رئیسا              ُیعیَّن

قد یكون أّال شرط والعلم بالتفّقه لهم المشهود العلماء الشرعیین بین من أو فوق وما السادسة الدرجة بلغوا                   الذین

إلى بالنسبة أّما له. خلفًا األسبق الرئیس یقترح أن العادة درجت وقد عمره. من واألربعین الثامنة                  تجاوز

   ُنشر هذا البحث في آذار 18.2020
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أن على فوق وما الثامنة الدرجة قضاة من ُیعیَّنون هؤالء أّن على سابقًا تنّص 452 الماّدة فكانت                   المستشارین،

البدائیین القضاة من یختار أن األعلى الشرعي القضاء مجلس وعلى والثالثین، الخامسة سّن بلغوا قد                 یكونوا

النّص هذا أّن إّال المذكوران. الشرطان هذان فیه یتوّفر قاٍض وجود عدم عند الخدمة بمّدة التقّید دون                   للمستشاریة

 ُألغي، ولم َیِرد في القانون أيُّ نصٍّ آخر یحّدد شروط تعیین المستشارین في المحكمة الشرعیة العلیا.

في خارجه. من أو المالك داخل من االستئناف محكمة قضاة تعیین ُیمكن الدروز، الموّحدین طائفة یخّص ما                   في

ینبغي، كما الثالثة 91. الدرجة في والمستشارون التاسعة، الدرجة في المعیَّن الرئیس یكون أن یقتضي األولى،                 الحالة

االستئناف محكمة في والمستشارون الرئیس یكون أن الدرزي، المذهبي القضاء تنظیم قانون من 14 للماّدة                 سندًا

المحامین بین من قاٍض تعیین یمكن الثانیة، الحالة وفي األقّل. على سنوات سّت القضائي عملهم مارسوا قضاة                   العلیا

شهادة حاملي بین من أو العاّم، الجدول على قیدهم بعد األقّل على سنوات عشر المحاماة مهنة مارسوا الذین                    العاملین

خارج من التعیین إّن الشهادة. نیلهم بعد األقّل على سنوات ثالث الجامعي التعلیم مارسوا الذین الحقوق في                   الدكتوراه

محكمة في تعیینهم یمكن الذین الشرعیین العلماء إلى بالنسبة والسّنیة الجعفریة الطائفتین لدى ُمتاح                المالك

 االستئناف، لكّنه یرتدي طابعًا مختلفًا في المحكمة المذهبیة الدرزیة، بخاّصة أّنه یخضع لشرط الكفاءة العلمیة.

 اختصاصها2)

طلبات لها، التابعة البدائیة المحاكم عن الصادرة األحكام استئناف في األخیرة بالدرجة العلیا الشرعیة المحكمة                 تنظر

القضاة رّد وطلبات األمن على للمحافظة أو المشروع لالرتیاب الدعوى نقل طلبات الشرعیین، القضاة                مخاصمة

 الشرعیین وتنحیتهم.

هذه على صراحة القانون ینّص فال الدروز، الموّحدین طائفة لدى العلیا االستئناف محكمة إلى بالنسبة                 أّما

الصالحیات، هذه إلى إضافة الشرعي. القضاء تنظیم قانون أحكام ُتطبَّق النّص، غیاب حال في لكن                 الصالحیات.

  الماّدة 5 من قانون تنظیم القضاء المذهبي الدرزي الصادر في 5/3/1960، والمعّدلة بموجب القانون رقم 21 الصادر في 19.16/02/2017
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والمحجور الصغار على الصادرة األحكام أّن على الدرزي المذهبي القضاء تنظیم قانون من العاشرة الماّدة                 تنّص

إذا استئنافًا. بها النظر بعد إّال نافذة تكون ال الزواج بفسخ الغائبین على الصادرة واألحكام والوقف المال وبیت                    علیهم

تلك ختام من یومًا عشر خمسة غضون في ترسل المحكمة فإّن القانونیة المهلة ضمن العالقة أصحاب یستأنف                   لم

 المهلة أوراق الدعوى إلى محكمة االستئناف التي تبّت فیها بصورة مستعجلة.

 

 إجراءات المذاكرة والحكم3)

األحدث أو رتبة األدنى القاضي رأي بأخذ فیبدأ ا، سر المذاكرة وتجري العلیا الشرعیة المحكمة عن األحكام                  تصدر

أو اآلراء بإجمـاع وذلك ومستشارین رئیس عن العلیا المحكمة في األحكام تصدر سنًا. األصغر أو القضاء في                   عهدًا

ینبغي كما الحكم. أصل ذیل في یوّقع وأن یده بخّط مخالفته یبّین أن المخالف على یجب الثانیة الحالة وفي                     بأكثریتها،

 أن یحضر المّدعي العاّم جلسة المحاكمة.

 محكمة التمییز3.

إّال العادیة، الطعن ُطُرَق الدرزیة العلیا االستئناف محكمة قرارات وال العلییین الشرعیتین المحكمتین قرارات تقبل                 ال

العدلي القضاء في التمییز لمحكمة العاّمة للهیئة أعطت قد المدنیة المحاكمات أصول قانون من 95 الماّدة                  أّن

أو المحكمة هذه اختصاص لعدم شرعیة أو مذهبیة محكمة عن مبَرم صادر قرار على االعتراض في النظر                  صالحیة

یعتبرون أّنهم الشرعیین، القضاة مع المقابالت خالل من تبّین لكن العاّم. بالنظام تتعّلق جوهریة ِصَیغًا                 لمخالفته

 قرارات محكمة التمییز غیر ُملِزمة لهم.

یتعّلق مّما خاصًة الشرعي للقضاء ملِزمة غیر التمییز محكمة قرارات التمییز. محكمة حكم ُنبلَّغ ال                 "نحن

من الشرعي. النزاع أصل في تنظر وال الشكلیة األمور في فقط تنظر التمییز محكمة ألّن الشرعیة،                  باألمور

 شوف إذا قرارها ال یتناقض معنا، أهًال وسهًال، إذا یتناقض، ال نتقّید به". (قاٍض شرعي)
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-IIالتوزیع الجغرافي للمحاكم 

الشرعي القضاء تنظیم بقانون الُملَحقة الجداول في نطاقها ومركز والمذهبیة الشرعیة البدائیة المحاكم توزیع                ُحّدد

المحاكم مالكات بتوسیع المتعّلقة اللبناني النیابي المجلس عن الصادرة وبالقوانین ،16/7/1962 تاریخ في               الصادر

الجداول، هذه بمراجعة الدرزي. المذهبي القضاء تنظیم بقانون الملحق 1 رقم الجدول إلى إضافة السّنیة،                 الشرعیة

المناطق. في الطائفة ألبناء السّكانیة الكثافة حسب ع ُتوزَّ االبتدائیة المحاكم أّن یتبّین القضاة، مع المقابالت خالل                  ومن

وجود مثًال نشهد أّننا سّیما ال الواضحة، المعاییر غیاب في لالستنسابیة الجغرافي المحاكم توزیع یخضع                 وبذلك

قریتان وهما شحیم، في وأخرى برجا في السّنیة الشرعیة المحكمة (مثًال: جغرافیًا متقاربة شرعیة                محاكم

 متالصقتان).

-IIIدور النیابة العاّمة االستئنافیة 

حینه، إلى بمرسوم؛ ُینتدب مذهبها من إداري أو مدني قاٍض االستئناف محكمة لدى العاّم االّدعاء وظیفة                  یؤّدي

القضاء مجلس اقتراح على بناًء بمرسوم العاّم المّدعي یعیَّن بالرجال؛ القضاة من العاّمین النّواب تعیین                 ینحصر

 األعلى؛ یكون النائب العاّم من درجة أعلى من درجة قضاة المحكمة.

األحوال في مباَشرًة االّدعاء حّق العلیا االستئناف محكمة أو العلیا الشرعیة المحكمة لدى العاّمة للنیابة                 یكون

األحوال هذه في الصادرة األحكام في الطعن العاّمة للنیابة یحّق كما العاّم، بالنظام المتعّلقة أو قانونًا علیها                   المنصوص

لدى الرأي بإبداء العاّمة النیابة تدّخل ینحصر السابقة، األحوال خال ما في أصلي. كفریق فیها مثلت قد تكن لم                     ولو

على الصادرة األحكام وفي المال، وبیت والوقف والفرقة والنسب الزوجیة دعاوى في العلیا الشرعیة                المحكمة

القضاء سیر انتظام في شأن للدعوى كان وإذا مالهم في لهم المفروضة النفقات وفي علیهم المحجور وسائر                   الصغار

وإعادة والتالزم االّدعاء وسبق المرجع وكتعیین االرتیاب بسبب أو القرابة بسبب الدعوى نقل وكمطلب                كالصالحیة
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القضائیة المعونة فیها ُمنحت تكون التي الدعاوى وفي القضاة، رّد وطلب وكالتنّحي القضاة ومخاصمة                المحاكمة

 وعند طلب المحكمة الصریح أو إذا ارُتكب جرم أثناء المحاكمة.

المحاكم ُتصدرها التي والوثائق القرارات إلغاء منها یطلب أن العلیا الشرعیة المحكمة لدى العاّم للنائب یجوز                  كما

یمكن وال وغیرهما الشرعي واإلذن اإلرث حصر مسائل في أحد مخاصمة وبدون الطلب على بناء                 الشرعیة

 استئنافها وإّنما یمكن الطعن بها بدعوى أصلیة وذلك إذا كانت مخاِلفة لألحكام الشرعیة أو القانونیة 02.

الدور، هذا تمارس العاّمة النیابة أّن الواقع، في یبدو، ال القانون في العاّم النائب صالحیات اّتساع من                   بالرغم

 خصوصًا في ما یتعّلق باالّدعاء المباِشر.

 

 الفصل الثالث: التعیین

ما   في خطورة. أكثرها ورّبما القضائیة، السلطة في للتدّخل المتاحة المجاالت أهّم أحد القضاة تعیین مسألة                  تشّكل

وعرض الشروط هذه تحلیل إلى ننتقل ثّم أهلیتهم وشروط القضاة تعیین آللیة الراهن الوضع ال، أو نعرض                  یلي،

 اإلشكالیات الناتجة عنها.

 شروط األهلیة1.

المذاهب تفترض جهة، فمن الثالث. اإلسالمیة الطوائف باختالف والمذهبیین الشرعیین القضاة أهلیة شروط               تختلف

السّنیة الطائفتان تحّدد أخرى، جهة ومن عمره. من والعشرین الخامسة أتّم لبنانیًا القاضي كون وجوب                 الثالثة

هذا من الدرزي المذهبي القضاء تنظیم قانون یخلو بینما القضاء إلى للدخول أقصى حدا األربعین سّن                  والجعفریة

المحّددة التقاعد سّن یبلغوا لم (ما السّن هذه تجاوزوا مذهبیین قضاة قبول من مانع ال أّنه یعني قد مّما األقصى،                      الحّد

 بـ 68 عامًا).

  الماّدة 298 من قانون تنظیم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر في 16 تموز 20.1962
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على القاضي حصول السّنیة المحاكم تشترط المفروضة. العلمیة باإلجازات یتعّلق ما في الثالث الطوائف                وتختلف

إجازة أو علیا دینیة دروس شهادة أو اإلسالمیة، الشریعة أحكام فیها س ُتدرَّ التي الكّلیات عن صادرة حقوق                   إجازة

تنظیم قانون من 450 الماّدة أّن من الرغم على بالجعفریین، یتعّلق ما في أّما الشریف. األزهر من الشرعي                    القضاء

أحكام فیها س تدرَّ التي الكّلیات من ممنوحة حقوق إجازة على القاضي حیازة وجوب على تنّص الشرعي                  القضاء

نظام ُیعتَمد بل الواقع في ُیطبَّق ال النّص هذا أّن لنا تبّین النجف، من علیا دینیة دروس شهادة أو اإلسالمیة،                      الشریعة

درسها. یجب التي الدینیة الكتب من مجموعة وهي باألخص)، والنجف (قم لبنان خارج المتواجدة الدینیة"                 "الحوزات

 أّما بالنسبة للطائفة الدرزیة، فُیفتَرض بالقاضي أن یكون مجازًا في الحقوق.

أحد لنا قال الواقع، في الحقوق. في شهادة على حائزین غیر قضاة دخول والجعفریة السّنیة الطائفتان تقبل                   وبذلك،

القاضیین یتعّدى ال جدًا، قلیل السّنیة الشرعیة المحكمة في القانون في المجازین القضاة عدد إّن الشرعیین                  القضاة

لنا یتسّن لم لكْن الحقوق. في ُمجازًا واحدًا قاضیًا یضّم الجعفري القضاء إّن جعفري دین رجل وقال األكثر.                    على

 تأكید هذه المعلومات.

المحاكم لدى قضائي مساعد وظیفة شغل من إّال الشرعي القضاء مباراة في ُیقبل ال أْن السّنیة الطائفة فرضت                    لقد

إجازة یحمل َمن إعفاء یقّرر أن الشرعي القضاء مجلس بإمكان أّن علمًا األقل، على سنتین مّدة اللبنانیة                   الشرعیة

هذه تنطبق الشرط. هذا من الحقوق شهادة أو الشریف األزهر كّلیات إحدى من العالیة الشهادة أو الشرعي                   القضاء

رتبة بلغ من (وهو مطلق مجتهد لقب یحمل لَمن األفضلیة تعطي أّنها علمًا أیضًا، الشیعیة الطائفة على                   المواد

أن شرط للمباراة یتقّدم أن بیروت في الشرعیة الكّلیة شهادة یحمل لَمن یمكن كما الشرع). أحكام جمیع في                    االجتهاد

آخر، بمعنى سنوات. سّت عن تقّل ال مّدة اللبنانیة الشرعیة المحاكم إحدى في قضائي مساعد وظیفة شغل قد                    یكون

أو النجف من الدینیة الدروس شهادة أو الشریف األزهر من الشرعي القضاء إجازة حبازة عدم عن التعویض                   یمكن

 إجازة الحقوق بسّت سنوات في وظیفة مساعد قضائي.
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األمر هذا أصبح وقد دینیًا. ملتزمًا القاضي یكون أن والسّنیة الجعفریة الطائفتان تشترط الدیني، االنتماء یخّص ما                   في

الحائزین األشخاص قبول یمكن أّنه على القانون ینّص القانونیة. النصوص في یدخل ال أّنه من بالرغم عاّمة                   ممارسة

أّن القضاة أحد فیروي الممارسة. في فعلیًا ُیطبَّق ال ذلك أّن إّال لبنان، في الشرع ُتعلِّم كّلیة من الحقوق في شهادة                       على

التي المیراث ماّدة تدّرس الجامعة هذه أّن (علمًا 2002 في المباراة في شارك اللبنانیة الجامعة من تخرج                   محامیًا

دار لكّن المباراة، في المحامي هذا نجح وقد دینیة. صفة له تكن ولم الشریعة) تعلیم شرط تستوفي أّنها البعض                     یعتبر

 الفتوى وجدت إحراجًا في تعیین شخٍص من غیر رجال الدین قاضیًا شرعیًا، فُألغیت المباراة 12.

ودرس اللبنانیة الجامعة خّریجي من محاٍم قبول تّم حیث ،2002 سنة منذ لبنان في خالفیة المسألة                  "هذه

في المباراة. وألغى بحرج المفتي شعر دینیة. صفة له یكن لم ولكْن االمتحانات كّل في نجح المیراث.                   ماّدة

یكون أن هو األفضل طبعًا، الحقوق. في شهادة على حائزان قاضیان فقط یوجد السّني، الشرعي                 القضاء

في البدائیة السّنیة المحكمة في (قاٍض الشرعیة". المواّد وجمیع الحقوق مواّد جمیع درس قد                القاضي

 بیروت)

 

أن یجب أّنه إّال دین، رجل القاضي یكون أن الممارسة وال القانون یفرض ال الدروز، الموّحدین طائفة یخّص ما                     في

بین بالتوازي الدرزیة المحاكم مالك ینقسم االستئناف، محكمة قضاة أحد وبحسب حالیًا، الطائفة. بتقالید ملتزمًا                 یكون

رجل ثوب بارتداء ملَزم الثالث، للطوائف بالنسبة القاضي، أّن إلى اإلشارة وتجدر مدنیین. وقضاة دین رجال                  قضاة

 الدین في جلسات المحاكمة.

وال ملتزم، دین رجل یكون بأن إلزامیة یوجد ال الدرزي. المذهبي القضاء في تنّوع هناك یكون ألن                   "نسعى

رجال غیر من القضاة، نصف تقریبًا حالیًا، ملتزم. متدّین رجل العلیا االستئنافیة المحكمة رئیس كان                 مّرة

   م  قابلة مع القاضي الشرعي في بیروت، الشیخ محمد نقري.21
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المذهبي القضاء مسار توّجهات أتت تاریخیًا، للقاضي. تعود الدین على االّطالع ضرورة الملتزمین.               الدین

نعد فلم بقانون، عنه عّبرنا لدینا ما كّل قانون، لدینا أصبح 1948 سنة ولكْن الدین. من واجتهاداته                   الدرزي

وهي اآلن حّتى بخبرتي ولكْن، األحیان. بعض في مفیدة الرجعة هذه أّن علمًا األصول، إلى للرجوع                  بحاجة

هذا حكم. أّي في قرآنیة بآیة أو بالشرع أو باألصول استعّنا أّننا أذكر ال االستئناف، محكمة في سنوات 10                   

بمحكمة قاضي یكون في ما منیح كتیر بالدین بیعرف كان حدا إذا وخلفیته. القاضي ثقافة إلى                  یرجع

ومختلف المدنیة أصول قانون سّیما ال المدني للقانون وعمیقة قانونیة بمعرفة ذلك اقترن إذا إّال                 االستئناف

 مجاالت القانون". (قاٍض في محكمة االستئناف الدرزیة العلیا)

 آلیة التعیین2.

لدخول للمرّشحین مباراة األعلى الشرعي القضاء مجلس ینّظم والشیعي)، السّني (أي الشرعي بالقضاء یتعّلق ما                 في

التعیین یخضع طبعًا. األسئلة اختالف مع والسّنة، الشیعة من لكلٍّ نفسه التاریخ في م تنظَّ عادة وهي الشرعي،                   القضاء

في إجازة الطالب وُیمَنح كتاب، كّل قراءة بعد األستاذ مع نقاش ُیقام أي الحوزات، لنظام الجعفریة الطائفة                   لدى

اإلشارة تجدر كما المالك. في فراغ یحدث عندما ُیعیَّنون ولكّن ("الحوزة") الدراسة هذه أتّم من جمیع ینجح                   الماّدة.

هو وموّظفیه الجعفري الشرعي القضاء سلك دخول في الراغبین المرّشحین طلبات رفض أو قبول في البّت أّن                   إلى

صدور منذ بتاتًا یطّبق لم األمر هذا أّن إّال مبَرمة 22. بصورة وذلك األعلى، الشیعي اإلسالمي المجلس صالحیات                   من

 قانون إنشاء المجلس عام 1967.

الهیئة مّرة. وال یطبَّق لم هذا ولكّن المرّشحین، طلبات قبول أو رفض في دور له األعلى الشیعي                   "المجلس

فنتساءل الجعفري. للقضاء المرّشحین طلبات بقبول للبّت مّرة أّي وال سنة 15 آخر في تجتمع لم                  الشرعیة

أكید. سیاسي رضى مع وخّطیة شفهیة امتحانات بعد القضاة ُیعیَّن حالیًا القضاة. تعیین صّحة أو قانونیة                  عن

   الماّدة 28، الفقرة 3 من النظام الداخلي للمجلس اإلسالمي الشیعي األعلى، قرار رقم 15 الصادر في 21 آب/أغسطس 22.1969
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ال ولكْن معیَّن علمي مستوى یشترط فالنّص موجودًا، لیس الشیعیة الطائفة في للدخول الرسمي                المعیار

أو الكافي العلم لهم لیس القضاة من الكثیر علمیة. حوزة خّریج یكون أن القاضي من ُیطَلب حالیًا، فیه                    ُیعَمل

 المستوى العلمي الكافي لیكونوا قضاة شرعیین". (شیخ جعفري وعالم في الدین)

القاضي)، ثقافة ُتختَبر (حیث الشخصیة المقابلة هي: مراحل ثالث المباراة تتضّمن السّنیة، الطائفة یخّص ما                 في

إلى باإلضافة الشرعیة. المحاكمات وأصول األحكام، صیاغة كیفیة حول أسئلة تتضّمن التي الخّطیة               واالمتحانات

لدى شفهیة. ولكْن نفسها األسئلة تتضّمن التي الشفهیة واالمتحانات المدنیة، المحاكمات أصول قانون حول                أسئلة

على بناء بمرسوم الشرعي قضاة ُیعیَّن الحاجة. عند المباراة فُتعَقد فقط، الشواغر لملء المطلوب العدد ینجح                  السّنة،

 اقتراح مرجع المحاكم الشرعیة، أي رئاسة مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس القضاء الشرعي 32.

رأي استطالع وبعد العدل وزیر اقتراح على بناًء بمرسوم فیها القضاة یعیَّن الدرزیة، المذهبیة المحاكم یخّص ما                   في

 مشیخة العقل 42. ال یخضع قضاة المذهب الدرزي ألّي مباراة بل یتّم اختیارهم بناًء على مقابلة شخصیة معهم.

قانونیة أسئلة یتبعها (مقابلة المباراة ولیس االمتحان مبدأ اعتماد تّم معّینة بمرحلة ثابتة، غیر التعیین                 "آلیة

لجان إنشاء یجب لألسف، موجودة دائمًا لیست المعاییر هذه والشرعیة). المدنیة المحاكمات أصول               تتضّمن

 قانونیة تقوم بعمل رسمي". (قاٍض في محكمة االستئناف الدرزیة العلیا)

العزل أو الصرف أو سنة)، 52 68) القانونیة السّن بلوغ أو االستقالة، طرق: بثالث الشرعیین القضاة خدمة                  تنتهي

 من الخدمة مع الحرمان من تعویض الصرف أو معاش التقاعد 62.

   الماّدة 453 من قانون تنظیم القضاء الشرعي السّني والجعفري الصادر في 16 تموز 23.1962
   الماّدة 13 من قانون تنظیم القضاء المذهبي الدرزي الصادر في 9 آذار/مارس 24.1960
هي25 القضاة تقاعد سّن أّن على 1979 سنة حزیران 25 في الصادر رقم 2102 المرسوم نّص الرسمیین، الموّظفین إلى بالنسبة الحال هو لما                         خالفًا

  68 سنة ولیس 64 سنة.
  الماّدة 473 من قانون تنظیم القضاء الشرعي السّني والجعفري الصادر في 16 تموز 26.1962
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 اإلشكالیات:3.

 تطرح مسألة تعیین القضاة الشرعیین إشكالیات عّدة تتعّلق باستقاللیة القضاء، نذكر أهّمها:

 غیاب المعاییر الموضوعیة الستبعاد مرّشحین للدخول إلى القضاء الشرعي-

مقابلة تكون فاحصة، لجنة أمام شفهیة مقابلة إلى الشرعي القضاء في المتبارون یخضع العدلي، القضاء في                  كما

تالیًا وُیمنعون المقابلة هذه بسبب ُیستبَعدون المرّشحین من العدید أّن ثابتًا وبات المرّشح. شخصیة إلى للتعّرف                  فردیة

فال الدروز المذهبیین القضاة أّما واضحة. موضوعیة معاییر أّي اعتماد دون من المباراة، في المشاركة                 من

 یخضعون ألّي مباراة، ویكون قبولهم بناء على تقدیم ملّف لهم. وفي ذلك، في المبدأ، غیاب تاّم للشفافیة.

  

 عدم اشتراط الشهادة في الحقوق:-

تفترض ال اللبنانیة، الحقوق في شهادة على المذهب قاضي حیازة تفترض التي الدروز الموّحدین طائفة                 باستثناء

قلیل السّنیة الشرعیة المحكمة في بالحقوق المجازین القضاة عدد أّن القضاة أحد أفادنا فمثًال، ذلك. األخرى                  الطوائف

القاضي ألّن "طبیعیًا" األمر هذا الشرعیین القضاة بعض ویعتبر األكثر. على اثنین قاضیین یتعّدى ال أّنه أي                   جدًا،

بقانون القاضي معرفة ضرورة إلى آخرون یشیر بینما بالقانون"، له عالقة "وال الشرع أحكام تطبیق ملَزم                  الشرعي

في أّن على تنّص الشرعیة المحاكمات أصول قانون من 444 الماّدة بأّن ذلك یعّللون وهم المدنیة. المحاكمات                   أصول

 حال غیاب النص ُتطبَّق أحكام القانون المدني.

واضحًا لیس أّنه إّال الشرعیین، القضاة أحد أخبَرنا كما المدنیة، المحاكمات أصول قانون في أسئلة المباراة                  تتضّمن

على یؤّثر القانوني االّطالع غیاب أّن البعض ویعتبر المباراة. إلى للتقّدم كاملة الماّدة هذه یدرسون القضاة كان إذا                    ما

عبر القانون تعّلم خالل من حالهن" بلّحقوا "عم القضاة إّن القضاة أحد فیقول الشرعیة، المحاكم أمام التقاضي                   نوعیة

 الممارسة، فیما یرفض البعض اآلخر أّي عالقة بین المحاكم الشرعیة والقانون المدني.
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 غیاب آلیات تأهیل القضاة المعّینین لممارسة وظائفهم: ال مرادف لمعهد الدروس القضائیة-

لدى لیس لكن القضائیة، الدروس معهد في سنوات ثالث مّدة المتدّرج القاضي تهیئَة العدلي القضاء تنظیُم                  یفترض

القضائیة للدراسات معهدًا إّن السّنة الشرعیین القضاة أحد لنا قال وقد لذلك. مرادف أّي والمذهبي الشرعي                  القضاءین

وإّنه السنة. ونصف سنة بعد ألغي ما سرعان لكْن للجمیع، متاحًا وكان ،2006-2005 فترة في ُأنشئ                  الشرعیة

الذي األمر القضاء، إلى الدخول في األولویة فیه دروسهم یتابعون الذین األشخاص ُیعطى أن ُیفتَرض كان ألّنه                   ُألغي

أّن تبّین كما المعهد. بإنشاء یقضي قانوني نّص وجود عدم إلى نظرًا األمر هذا صّحة تأكید من نتمّكن لم یحدث.                      لم

لجنة وشّكل الشرعي للقضاء معھد بإنشاء یقضي 2013 نیسان 13 في قرارًا اّتخذ األعلى الشرعي القضاء                  مجلس

اقتراح إلى أخیرًا اإلشارة تجدر حینه. في األرض على ُتترَجم لم الخطوة هذه أّن إّال المشروعك، إلعداد القضاة                    من

القضائیة للدروس جدید معهد إنشاء إلى الرامي 2019 أیلول في یعقوبیان بوال النائب به تقّدمت الذي                  القانون

لدى قضائي مساعد وظیفة توّلي شرط إلغاء سّیما ال أخرى، تعدیالت على االقتراح نّص وقد والمذهبیة.                  الشرعیة

للقبول شهاداُتها الُمعتَمدة والكّلیات الجامعات وتحدید التعیین مباراة إلى التقّدم أجل من سنتین لمّدة الشرعّیة                 المحاكم

 في المالك.

 

القضاة قبول العدل وزارة من طلبوا إّنهم العلیا االستئناف محكمة قضاة أحد قال الدرزیة، الطائفة یخّص ما                   في

لكّن العدل، وزارة تنظیم من تدریبیة دورات بمتابعة لهم السماح أو القضائیة، الدروس معهد في الدروز                  المذهبیین

 الوزارة لم تستجب لهذا الطلب.

القضاة یتابع أن طلبنا مثًال، تدّخلها! بعدم مشكلة لدینا بالعكس، العدل. وزارة تدّخل مع مشكلة أّي لدینا                   "لیس

قضاتنا وضعنا الدروس. من بعض األقّل على أو القضائیة، الدروس معهد في الدروس الجدد                المذهبیین

عالقة ال مذهبیین كقضاة وكأّننا جمود هنالك أّن أحسسنا ولكْن تعاون في یكون حلو المعهد. بتصّرف                  الجدد
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رئیس طلب مّرة العدل. لوزارة تابعین أّننا یعرف یكن ولم العدل وزراء أحد زرنا أّننا أذكر بالوزارة.                   لنا

ألن بحاجة موّظف فكّل الشرعیین. القضاة لكّل تدریبیة دورات تنظیم العدل وزارة من المذهبیة                المحكمة

التطّور لمواكبة حاجة هنالك وبالتالي كبیرًا، را تطو شهدت التي األسرة مجال في خاّصة التطّورات،                یتابع

 قانونیًا. ولكن ذلك لم یحصل أیضًا". (قاٍض في محكمة االستئناف الدرزیة العلیا)

المقابلة هذه تكون فاحصة. لجنة أمام شفهیة مقابلة إلى الشرعي القضاء في المتبارون یخضع العدلي، القضاء في                   كما

تالیًا وُیمنعون المقابلة هذه بسبب ُیستبَعدون المرّشحین من العدید أّن ثابتًا وبات المرّشح. شخصیة إلى للتعّرف                  فردیة

 من المشاركة في المباراة، من دون اعتماد أّي معاییر موضوعیة واضحة.

 

 غیاب مشاركة النساء-

ُعیِّنت أّنه علمًا واضح، غیر استبعادهّن سبب ویبقى صراحًة النساء مشاركة والمذهبي الشرعي القانونان یستبعد                 ال

 نساء قاضیات شرعیات في بلدان عربیة مجاورة (فلسطین).

جمیعًا یّتفقون النساء، الستبعاد شرعي أو قانوني أو جّدي سبٍب أّي قابلناهم الذین القضاة من أيٌّ یرى ال حین                     وفي

أو العاّم النائب تعیین في جدیا البحث تّم أّنه الدرزیة الطائفة من قاٍض أخبَرنا وقد حالیًا. مطروحة غیر الفكرة هذه                      أّن

سیشّكل المستقبل، في اعُتمد ما إذا الطرح، هذا النساء. الدرزیات القاضیات ضمن من الدرزیة المحكمة لدى                  المفّتش

ا للنساء إلى القضاء المذهبي. مدخًال مهم 

من قاضیتان ُتعیَّن أن وهي بسهولة التطبیق ممكنة آنیة ملّحة ضرورة في بالعكس، بیمنع. شي في                  "ما

الحكم قضاة ألّن النساء من تكون أن نتمّنى فنحن العاّم، والمّدعي العاّم المفّتش منصب] [في العدلیین                  القضاة

الطرح هذا اعتماد یجب برأیي وأنا التفتیش، مهاّم لتوّلي قاضیات أسماء جدیا ُطرحت وقد الرجال.                 من

 أیضًا بالنسبة لالّدعاء العاّم". (قاٍض في محكمة االستئناف الدرزیة العلیا)
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وأكثر األسرة هذه من جزءًا لكونهّن األسرة، قضاء مجال في ضروریة النساء مشاركة أّن القضاة بعض                  ویعتبر

 حساسیة لمشاكلها.

القاضیات عن الحدیث في القضاة أحد استرسل الموضوع إلى التطّرق لدى أّن السیاق هذا في الالفت                  األمر

 المدنیات، واعتبر أّن تعیین القاضیات النساء في المجال الجزائي والجنائي غیر مستحّب.

 تأثیر األحزاب السیاسیة-

القضائیة التعیینات في وثیق بشكل تتدّخل السیاسیة األحزاب أّن بعضهم وأّكد المسألة، هذه في القضاة ردود                  تفاوتت

مع كنت إذا الجعفریة عند وكذلك أكبر حّظ لدیك المستقبل مع كنت "إذا القضاة: أحد أفاد فقد التشكیالت. بعد ما                      وفي

والتعیینات للمباراة الصارمة المعاییر غیاب یساهم وبالطبع كتیرة" . السیاسیة التدّخالت أكبر. حّظ لدیك أمل                حزب

لبناني تّیار تدّخالت یفّند خبرًا األخبار صحیفة نشرت ،2017 آذار في فمثًال، التدّخالت. هذه تعزیز في كبیر                   بشكل

 سّني بتعیین القضاة الشرعیین السّنة 72.

 الفصل الرابع: التشكیالت والتعیینات القضائیة

 الوضع الحالي1.

فُینَقل الشرعیین. القضاة لتشكیل موضوعیة معاییر الشرعي القضاء تنظیم قانون یحّدد لم العدلي، القضاء في                 كما

مجلس في یتخذ مرسوم على وبناًء األعلى الشرعي القضاء مجلس موافقة بعد والجعفریین السّنة الشرعیین                 القضاة

استطالع بعد العدل وزیر اقتراح على بناًء بمرسوم القضاة وُینقل فُیعیَّن الدروز، الموّحدین طائفة في أّما                  الوزراء 82.

 رأي مشیخة العقل 92.

  أسامة القادري، " دورة القضاة الشرعیین: تیار المستقبل یتحّكم في النتائج "، جریدة األخبار، 18 ّاذار 2017. (آخر تحدیث: أكتوبر/تشرین27
 األول 2018)

  الماّدة 459 من قانون تنظیم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر في 16 تموز 28.1962
  الماّدة 13 من قانون تنظیم القضاء المذهبي الدرزي الصادر في 5 آذار 29.1960
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أّن المراسیم مراجعة من مثًال، فیتبّین، المحاكم. في دوري بشكل تحصل التشكیالت هذه أّن یبدو ال الواقع،                   في

2009 سنة وقبلها فقط، قاضیان ُشكِّل حیث ،2015 عام حصلت قد السّني الشرعي القضاء في األخیرة                  التشكیالت

،234002 عام وقبله ،135102 عام الجعفري القضاء في األخیرة التشكیالت وحصلت قضاة 03. ثالثة ُشّكل                حیث

انتهت قضاة استبدال أو االستئناف، محكمة إلى قضاة بنقل الدرزي المذهبي القضاء في التشكیالت انحصرت                 فیما

  خدمتهم.

ُیصرفون وال ُینقلون ال القضاة أّن على تنّص الشرعي القضاء تنظیم قانون من 459 الماّدة كانت أخرى، ناحیة                    من

،331995 في الماّدة هذه ُعّدلت لكن األعلى. الشرعي القضاء مجلس موافقة بعد إّال التأدیبي المجلس إلى ُیحالون                   وال

التأدیبي المجلس على الشرعیََّتْین العلییین المحكمتین رئیَسْي وإحالة وصرف نقل بخصوص استثناء              فوضعت

الشرعي القضاء مجلس أعضاء ثلثي موافقة هي المطلوبة األكثریة لتصبح الوزراء، رئاسة تصّرف في                ووضعهما

األكثریة تعزیز إلى فعلیًا رمى قد التعدیل هذا یكون بذلك، الوزراء. مجلس في ُیّتخذ مرسوم على بناًء                   األعلى،

هذه على االستحصال إمكانیة حول السؤال یطرح عملیًا، سواهما. دون المحكمتین برئیَسْي یّتصل لما                المطلوبة

في الصادر 406 رقم القانون أّن إلى السیاق هذا في اإلشارة تجدر المجلس. في هؤالء عضویة ظّل في                    األكثریة

الشرعیة المحكمة رئیس نقل الوزراء مجلس لرئیس فقط واحدة ولمّرة استثنائیة بصورة أجاز، كان 12/1/1995               

مّما الدستوري، المجلس أمام القانون بهذا نّواب عشرة طعن وقد بالتصّرف. وضعه أو مركزه من العلیا                  الجعفریة

 أّدى إلى إبطاله لمخالفته الماّدتین 19 و20 من الدستور 43.

  المرسوم رقم 2862، الصادر في 21/12/2009 (نشر في الجریدة الرسمیة عدد 62 بتاریخ 31/12/2009).30
  المرسوم رقم 1262، الصادر في 08/01/2015 (نشر في الجریدة الرسمیة عدد 18 بتاریخ 30/04/2015).31
  المرسوم رقم 13085، الصادر في 05/08/2004 (نشر في الجریدة الرسمیة عدد 44 بتاریخ 19/08/2004).32
  القانون رقم 452 تاریخ 33.17/8/1995
  قرار رقم 2/95، تاریخ 34.25/2/1995
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 اإلشكالیات2.

یخّص ما في لبنان في العدلي القضاء منها یعاني التي نفسها اإلشكالیات من والمذهبیة الشرعیة المحاكم                  تعاني

 التشكیالت القضائیة 53، وأبرزها:

-(Garantie d’inamovibilité) :تغییب مبدأ عدم نقل القاضي إال برضاه 

تغّیب إّنها سابقًا، أشرنا كما القضاة، نقل لناحیة 459 الماّدة توّفرها التي القلیلة الضمانات بعض من الرغم                   على

على بالهشاشة شعورًا القضاة لدى یوّلد أن الضمانة هذه غیاب شأن ومن برضاه. إّال القاضي نقل عدم مبدأ                    تمامًا

اإلشارة تجدر أخرى. مراكز أو مناطق إلى ُمسَبقة استشارة أو مبّرر دون ومن إلرادتهم خالفًا نقلهم إمكانیة                   خلفیة

إلى 459 الماّدة تعدیل إلى الرامیة منه الثانیة الماّدة في نّص كان 452/1995 رقم القانون أّن إلى الصدد، هذا                     في

الدستوري، المجلس أّن إّال المعني"، العضو أو القاضي غیاب "في ُتتَّخذ األعلى الشرعي القضاء مجلس قرارات                  أّن

قرار في جاء وقد موجودة. غیر واعتبارها العبارة هذه بإلغاء قضى حینها، نّواب عشرة بها تقّدم مراجعة على                    وبناًء

 المجلس الدستوري ما یلي 63:

األعلى القضاء مجلس به یقوم ما أّن أوردت فیه المطعون القانون من الثانیة المادّة أّن                 "وحیث

 الشرعي یتمّ  ’في غیاب القاضي أو العضو المعني‘.

وأّي القاضي حرمان إلى تؤدّي المعني‘ العضو أو القاضي غیاب في ’وذلك عبارة أّن                وحیث

صالحیاته األعلى القضاء مجلس یمارس عندما دفاعه إسماع من الشرعي القضاء لدى آخر               عضو

والمتقاضین القضاة من لكلٍّ المكفولة الدستوریة، الدفاع حقوق من تنتقص مغایبة ذلك، وفي               بحقّه،

 بموجب المادّة \ 20 \ من الدستور.

المفّكرة35 ،2 رقم كتّیب إجتماعیة ، كأولویة القضاء استقاللیة مشروع القضائیة "، والمناقالت التشكیالت لبنان: في القضاء إصالح عن بحثیة                     "أوراق
 القانونیة، 2017.

   قرار رقم 3/95، صادر بتاریخ 36.18/9/1995
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حّق مزاولة من المعني، العضو أو القاضي تمكین وجوب یرى الدستوري المجلس أّن               وحیث

 الدفاع ابتداء، قبل إقدام المجلس الشرعي األعلى على اتّخاذ أّي تدبیر حیاله".

 

 تغییب مبدأ التشكیالت الدوریة ومخاطر إنشاء "إمارات قضائیة"-

المركز القاضي یشغل أن أیضًا الخطر من لكّنه رضاه، دون من محكمته من قاٍض نقل یجوز ال المبدأ، حیث                     من

ینّص ال عمله. مكان في شخصه حول وعالقات مصالح شبكات إنشاء من یمّكنه نحو على طویلة، لفترة                   نفسه

به تقّدم الذي القانون مشروع مسوّدة تضّمنت فقد الشرعیة، وال العدلیة المحاكم في للتشكیالت مهلة أّي على                   القانون

مناصب یشغلون الذین للقضاة سنوات أربع فترة بعد الوجوبي النقل مبدأ قرطباوي شكیب األسبق العدل                 وزیر

 حّساسة.

األمر هذا أّن أرى القضائیة. التشكیالت مشكلة وهي نعالجها، كیف نعرف ال كبیرة مشكلة                "لدینا

أّما واحدة. محكمة یوجد ألّنه االستئناف محكمة قضاة تشكیل یمكن ال جدا. جدا جدا وملّح                 ضروري

یتمّسكون ما غالبًا البدایة قضاة أّن إّال القانوني، المستوى على مشكلة یوجد ال البدایة، لقضاة                 بالنسبة

كّل ’من ویعمل محكمته على یحرص القاضي أّن جّید أمر هنالك جیدا. لیس األمر وهذا                 بمحاكمهم

یجب ’سیستام‘. هنالك فیصبح والموّظفین، المحامین على یعتاد القاضي أّن مساوئ هنالك ولكن               قلبه‘،

إحدى في منطقته في القاضي ُیعیَّن أن َمن مشكلة ال سنوات. خمس أو أربع كّل القضاة تشكیل یتّم                    أن

أن یجب ال ولكن األمر، هذا في مانع ال مناطقهم. في معیَّنین القضاة أغلبیة حالیًا ولكن                  التشكیالت،

من أكثر منذ قاٍض تعیینه منذ بیروت خارج محكمة في معیَّن قاٍض هنالك طویلة. لفترة القاضي                  یبقى

 عشرین سنة! المحكمة تغّیرت وبقي القاضي نفسه!" (قاضي في محكمة االستئناف الدرزیة العلیا).

 غیاب المعاییر الموضوعیة للتشكیالت-

تعیین یتّم أن من مانع ال أّن القضاة یعتبر فمثًال، القضائیة. للتشكیالت موضوعیة معاییر أّي على القانون ینّص                    ال

Page 26 of 47 
 



 

على یؤّثر قد ذلك أّن االعتبار بعین األخذ دون من قیده، مركز في الواقعة المحكمة في مذهبي أو شرعي                     قاٍض

یعّزز نحو على لالستنساب الباب یفتح أن للتشكیالت موضوعیة معاییر أّي غیاب شأن من أّن كما                  استقاللیته.

 التدّخالت السیاسیة ویقّلل من إمكانیة تعیین األشخاص األنسب واألكفأ.

 

  التدّخل السیاسي وصدور التشكیالت بمراسیم-

التشكیل. أو التعیین لناحیة إن سیاسیة، تدّخالت بوجود السیاق هذا في قابلناهم الذین الشرعیین القضاة معظم                  یعترف

ضرورة إلى یؤّدي مّما الوزراء، مجلس عن مرسوم صدور تقتضي والمذهبیین الشرعیین القضاة تشكیل آلیة                 إّن

على التوقیع رفض إمكانیة السیاسیة المرجعیات وإعطاء كاّفة السیاسیة األطراف بین بالتراضي التشكیالت               إجراء

القضائیة التشكیالت بشأن یحصل كما تمامًا برّمته، المشروع إجهاض وتالیًا التشكیل أو التعیین مرسوم                مشروع

 العدلیة.

 

 التشكیالت كإجراء تأدیبي مقّنع-

أو السیاسیة السلطات تعجب ال التي مواقفهم أو آلرائهم مقّنعة كعقوبة بعیدة مناطق إلى القضاة نقل مسألة                   تكّررت

تكمن عدیدین. ومحامین قضاة لسان على تكّرر فقج بوثائق االّدعاء هذا تأكید لنا یتسنَّ لم حین وفي                   القضائیة.

في الثاني، نفسه؛ عن بالدفاع للقاضي یسمح ال مقّنع نقل حصول أّن األّول، أمور. ثالثة في الممارسة هذه                    خطورة

ممارسة في یستمّر القاضي أّن سّیما مسلكیة، عقوبة النقل اعتبار الخطر من العقوبة، تستوجب ممارسة وجود                  حال

من "االنتقام" إمكانیة في فیكمن الثالث، األمر أّما الفعلیة؛ التأدیبیة للعقوبة كاٍف غیر بدیًال تشّكل بذلك وهي                   سلطته،

 القضاة عبر نقلهم إلى مناطق بعیدة، وهذا أمر یمّس مباشرة باستقاللیة القاضي.
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 التعیین من خارج المالك-

برئیَسي یتعّلق ما في وذلك المذهبیة أو الشرعیة المحاكم مالك خارج من التعیین إمكانیة الثالث الطوائف                  تعتمد

من التعیین یشّكل أن وُیخشى الدروز. للموّحدین العلیا االستئناف محكمة ومستشاري ورئیس العلیا الشرعیة                المحكمة

تعیین من التعیینات في النافذة القوى تمكین خالل من المحكمة أعمال في التدّخل هامش لتوسیع بابًا المالك                   خارج

أّي دون من ذلك كّل مباِشر، مفعول ذات آنیة قرارات بموجب المراكز أعلى وفي المالك خارج من علیها                    محسوبین

یرأسوها، أن المحكمة خارج من ألشخاص یسمح عسكریًا" ا خط" التعیین هذا ویبدو شابه. ما أو مناظرة أو                   مباراة

 مع ما یستتبع ذلك من إحباط للقضاة العاملین فیها منذ سنوات عدیدة.

بمعاییر ارتبط إذا بخاّصة إیجابیة، نتائج إلى یؤّدي قد الوجه هذا على التعیین أّن على إلیهم استمعنا َمن بعض                     شّدد

الواجب الموضوعیة المعاییر إلى أشاروا الذین الدروز القضاة بعض خاّص بشكل لنا قاله ما وهذا واضحة.                  علمیة

محاضرًا أو سنوات عشر لمّدة محامیًا المالك خارج من المعیَّن القاضي یكون كأن المعیَّنین، األشخاص لدى                  توّفرها

 جامعیًا حائزًا على دكتوراه في الحقوق.

 الفصل الخامس: الوظیفة القضائیة

یقوم وقوانین نصوص أّي إلى واستنادًا الشرعي؟ القاضي هو فَمن القضائیة. الوظیفة مسألة الفصل، هذا في                  نعالج،

 بعمله؟ ما عالقته بالقضاء المدني وقانون الدولة؟

 مصادر الحكم:1.

من 242 الماّدة تعدیل بموجب أصبح، السّنیة، الطائفة یخّص ما في به. خاّصة نصوص إلى شرعي قضاء كّل                    یستند

الصادرة القرارات في علیها المنصوص لألحكام طبقًا حكمه ُیصدر السّني القاضي الشرعیة، المحاكم تنظیم                قانون

46 رقم القرار بموجب ُأقّر الذي األسرة نظام هو القرارات هذه أبرز ولعّل األعلى. اإلسالمي الشرعي المجلس                   عن

العائلة حقوق قانون إلى السّني القاضي یرجع نّص، أّي وجود عدم حالة في أّما .2011 األول تشرین 1 في                     الصادر
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 العثماني الصادر في 25/10/1917، وإّال، َیحُكم طبقًا ألرجح األقوال من مذهب اإلمام أبي حنیفة.

المذهب هذا مع یتالءم وِلَما الجعفري ، للمذهب طبقًا حكمه الجعفري القاضي ُیصدر الجعفري، المذهب یخّص ما                  في

حین وفي الجعفري. القضاء یتبعه مكتوب نّص أّي یوجد ال أّنه إّال آنفًا. إلیه المشار العثماني العائلة قانون أحكام                     من

 یستأنس بعض القضاة بدلیل القضاء الجعفري 73 یعتبر البعض اآلخر أْن لیس لهذا الدلیل أّي قّوة قانونیة.

الشیعیة. اإلسالمیة الطائفة مصادر أبدًا م تنظَّ لم الجعفریین، عند أّما واضحة. قوانین والدروز السّنة                "لدى

بسبب اختالفات ویوجد متناقضة آراء هناك بها. ملزمین لیسوا ولكْن فقهیة، آراء تطّبق المحاكم                حالیًا،

 وجود العدید من اآلراء الفقهیة". (رجل دین جعفري)

شباط 24 في الصادر الدروز الموّحدین لطائفة الشخصیة األحوال قانون فتطّبق الدرزیة، المذهبیة المحاكم                أّما

وجمیع الحنفي المذهب وفق اإلسالمي الشرع أحكام تطّبق أّنها على نفسه القانون من 171 الماّدة وتنّص .1948                 

المذهب قاضي اختصاص في الداخلة المسائل جمیع في اإلسالمي الشرع مع تتعارض ال التي القانونیة                 النصوص

الدرزي المذهبي القضاء تنظیم من التاسعة الماّدة تنّص كما المذكور. القانون في خاّص نّص علیها یرد لم                   والتي

لدى المطّبقة المحاكمة أصول وتطّبق الصالحیات الدرزیة المذهبیة المحاكم تمارس نّص، وجود عدم عند أّن                 على

في علیها المنصوص العاّمة القواعد تطّبق المذكور، القانون في النّص وجود عدم وعند اإلسالمیة الشرعیة                 المحاكم

الشرع یخالف ال ما في الدرزیة والتقالید المذهبیة المحاكم لتنظیم مالءمتها قدر على المدنیة المحاكمات                 قانون

 الدرزي.

 العالقة مع القانون المدني:2.

أصول قانون إلى والمذهبي الشرعي القضاءین تنظیم قوانین إذًا تحیل المحاكمة، وأصول بإجراءات یتعّلق ما                 في

فعلى والنزاعات. الدعاوى بأساس یتعّلق ما في الوضوح بهذا لیس األمر أّن إّال النّص. غیاب في المدنیة                   المحاكمات

  عبداهللا نعمة، "دلیل القضاء الجعفري"، دار البالغة، الغبیري، لبنان، 37.2010
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اإلشكاالت. من المدني والقضاء القانون مع العالقة تخلو ال التنفیذیة السلطة تتبع الشرعیة المحاكم أّن من                  الرغم

الشرعیة المحاكم أّن معتبرین الدولیة"، والمعاهدات المدني بالقانون لنا عالقة "ال أْن الشرعیین القضاة بعض                 فیعتبر

مالءمة إطار في الشرعیة المحاكم في آخر اّتجاه یظهر بینما الشرعیة. القواعد تطبیق لناحیة باستقاللیة                 تتمّتع

في صراحة ورد ما وهذا الدولیة. المعاهدات بمبادئ و بالدستور االستئناس سّیما ال االجتماعي، التطّور مع                  التشریع

الدستور "أحكام مع التعدیل انسجام حول الدروز الموّحدین لطائفة الشخصیة األحوال قانون لتعدیل الموجبة                األسباب

 التي تساوي بین الرجل والمرأة" 83.

الدولیة واالّتفاقیات اللبناني الدستور لتطبیق جاهدًا سعیت الدرزي، المذهبي القضاء في عملي بدایة               "منذ

نكون أن یجب االعتبار. بعین أخذها للقاضي ویجب الوضعي القانون على تسمو والتي لبنان من                 الموّقعة

قضایا في للطفل الفضلى المصلحة مبدأ محكمتنا طّبقت فمثًال، الطائفة. عن النظر بغّض األسرة لقضاء                 قدوة

 الحضانة، ولو أّن القانون لم یذكر هذا المبدأ حرفیًا". (قاٍض في محكمة االستئناف الدرزیة العلیا)

أهّمها ولعّل الشرعیة. المحاكم قرارات على العاّم النظام مبادئ تطبیق إلى أفضت مهّمة تجارب ل ُتسجَّ ذلك،                  مقابل

 أتى في سیاقین:

أو- للقانون المخالفین األحداث "حمایة 422 رقم القانون من 25 الماّدة فبموجب األحداث: قضایا في                 األّول،

المعرَّض للحدث حمایة قرارات یصدر أن األحداث لقاضي ،2002 عام الصادر للخطر"              المعّرضین

حمایة قرارات إلصدار الماّدة هذه على األحداث قضاة استند ،2006 عام منذ المعنوي. أو الجسدي                 للخطر

بالطفل الضرر إلحاق إلى سیؤّدي طائفي مرجع عن صادر حكم تطبیق أّن فیها اعتبروا حاالت في                  لألحداث

في الصادرین القرارین بموجب االجتهادات هذه على صودق قد وكان خاّص). بشكل الحضانة قضایا                (في

التمییز لمحكمة العاّمة الهیئة عن (17/2009 (القرار و7/7/2009 (22/2007 (القرار 23/4/2017           

38،52 العدد القانونیة، المفّكرة للدستور "، احترامًا المساواة الدروز: الموحدین لطائفة الشخصیة األحوال قانون "تعدیل كرامة، لمى                  
 كانون األّول 2017.
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صالحیات على تتعّدى ال مؤّقتة حمائیة تدابیر هي األحداث قضاة ِقبل من المتَّخذة التدابیر أّن اعتبرا                  واللذین

االجتهاد هذا قوبل وبالطبع، الخطر. سبب ینتهي أن إلى "الدینیة" القرارات تنفیذ ُترجئ بل الدینیة،                 المحاكم

 برفض من المحاكم الطائفیة واعُتبر تعدیا على اختصاصها.

الطائفیة- المحاكم بین ما الصالحیات نزاعات بّت في التمییز لمحكمة العاّمة الهیئة اختصاص في                الثاني،

محكمة عن مبَرم صادر قرار على االعتراض في النظر صالحیة یولیها الذي األمر المدنیة،               والمحاكم

هو السیاق هذا في عنها خرج ما وأبرز العاّم. بالنظام تتعّلق جوهریة ِصَیغًا لمخالفته شرعیة أو                  مذهبیة

العادي االختصاص فیما استثنائي والشرعیة الروحیة المحاكم اختصاص أّن رأى الذي 1/91 رقم               القرار

 یعود إلى المحاكم المدنیة صاحبة الصالحیة الشاملة 93.

 اإلشكالیات3.

 األصول الجوهریة المخاِلفة للنظام العاّم:-

أو القرار كان إذا ما تأكید األولى، أساسیتین: نقطتین حول التمییز لمحكمة العاّمة الهیئة تمارسها التي الرقابة                   تدور

لصیغ فیه المطعون القرار أو الحكم ومخاَلفة والصالحیة، االختصاص لجهة صالح مرجع عن صادرًا                الحكم

حّددت األدنى 14. حدها في تبدو الجوهریة األصول لمخالفتها األحكام مراقبة أّن إّال العامّ 04. باالنتظام تتعّلق                 جوهریة

على العاّم، بالنظام المتعّلقة الجوهریة الصیغة لمخالفة مفهومها 5/97 رقم القرار في التمییز لمحكمة العاّمة                 الهیئة

االستئناف محكمة أّن مثًال اعتبرت قد الهیئة أّن إّال ومخالفتها. المحاكمة إجراءات من إجراء هو المقصود أّن                   اعتبار

كان المعترض أّن حین في تّم، قد االستئناف مهلة منه تنطلق الذي الحكم تبلیغ أّن اعتبار في خطأ ترتكب لم                      الطائفیة

  إبراهیم طرابلسي، "الزواج ومفاعیله لدى الطوائف المشمولة في قانون 2 نیسان  1951"، المنشورات الحقوقیة صادر، بیروت،39
 2000، ص. 229.

  ا لمرجع السابق (طرابلسي)، ص. 40.223
  نزار صاغیة، "القضاء أو الحق بعدالة أفضل، في: القضاء اللبناني بناء السلطة وتطویر المؤسسات"، المركز اللبناني للدراسات، بیروت، 41،1999

 ص. 433 -442.
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لرقابتها. الخاضعة غیر القرارات من هو التدبیر هذا أّن العاّمة الهیئة اعتبرت وقد فقط. الحكم عن صورة استلم                    قد

جوهریة لصیغة مخاَلفة ُیَعّد ما ، ُمسَّ قد الدفاع في المعترض حّق أّن معتبرًا القرار هذا متري منح الرئیس خالف                     وقد

وفقًا المحكمة تشكیل عدم اعتبار إلى اآلیل العاّمة الهیئة قرار متري الرئیس خالف كما العامّ 24. بالنظام                  تتعّلق

 لألصول الواردة في التنظیم الداخلي للطائفة لیس مخالفة جوهریة تبّرر إعالن بطالن القرار المطعون فیه 34.

والمذهبیة الروحیة األحكام على رقابتها نطاق حصر في التمییز محكمة اّتجاه في جّدیة إشكالیة ُتطرح                 بذلك،

  والشرعیة.

 إعطاء سلطة تشریعیة للمجلس اإلسالمي األعلى-

تشریعیة بسلطة یتمّتع األعلى اإلسالمي المجلس أصبح الشرعي، القضاء تنظیم قانون من 242 الماّدة تعدیل                 بموجب

سّن لرفع النسائیة الحركة به تقّدمت الذي القانون اقتراح مناقشة مناسبة في التعدیل هذا جاء السّنیة. المحاكم                   على

العائلة قانون بأحكام الشرعي القاضي تقّید وجوب على تنّص كانت التي 242 الماّدة تعدیل عبر لألّم                  الحضانة

مسألة أّي أو الحضانة سّن یعّدل أن فبدل ومآله. االقتراح وجهة تعدیل إلى النیابي المجلس انتهى وقد                   العثماني.

المجلس إعطاء إلى یؤّدي نحو على 242 الماّدة نّص یعّدل أن المشّرع ارتأى الشخصیة، األحوال في                  أخرى

تبّرأ فبذلك، سواها. أو الحضانة سّن مسألة فیها بما بها، التقّید الشرع قاضي على یتعّین التي القواعد تحدید                    صالحیة

الشرعي المجلس تفویض موازاة في السّنیة، للطائفة الشخصیة لألحوال تنظیمیة مسائل مناقشة من النیابي                المجلس

 اّتخاذ القرارات التي یراها مناِسبة لمواكبة التطّورات االجتماعیة.

هذه المجلس إعطاء یؤّدي قد السّني. القضائي لالجتهاد األساس المصدر المجلس قرارات أصبحت               وبذلك

مع أكثر تتناسب قواعد وضع أمام األجتهاد باب فتح في یتمّثل إیجابي، منحى وهو األّول، أمرین: إلى                   الصالحیات

نفوذ تعزیز في فیتمّثل األخطر، وهو الثاني، أّما الحضانة؛ سّن تعدیل یخّص ما في الحال هي كما المجتمع                    حاجات

  طرابلسي (مرجع سابق) ص. 42.225-223
  القرار الصادر عن الهیئة العامة لمحكمة التمییز، القرار رقم 25/96. راجع: طرابلسي (مرجع سابق)، ص. 43.226
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السلطة من مراقبة أّي دون من ومصالحهم، آراؤهم تحّددها قد شرعیة قواعد وضع خالل من المجلس                  أعضاء

 التشریعیة لمدى تطابق هذه األحكام مع النظام العاّم.

 غیاب النص لدى الطائفة الجعفریة-

كما فیها. الفكریة التّیارات لمختِلف تبعًا الفقهیة اآلراء تعّدد إلى الجعفریة الطائفیة لدى القانوني النّص غیاب                  یؤّدي

فمثًال، ضمنها. للتحّرك هامشًا الدیني المرجع تعطي الشرعیة النصوص من العدید أیضًا. لالستنساب الباب یفتح                 إّنه

سّن الجنسین من الطفل بلوغ لحین لألّم تكون أن یجب الحضانة أّن اهللا حسین فضل محّمد السّید سماحة اجتهاد                    یعتبر

وفاة بعد وذلك سیستاني، السید مرجعیة لبنان في الجعفریة الشرعیة المحاكم اعتماد من الرغم وعلى سنوات.                  السبع

یمنع إذ للمتقاضین، مفیدًا ذلك یكون قد حین وفي مختلفة. بطریقة األحكام بعض القضاة بعض یفّسر الخوئي 44،                   السید

للقضاة استنساب مصدر نفسه، الوقت في یشّكل، فإّنه الحالة، مع تتالءم تفسیرات ویعتمد الصارمة القانونیة                 القواعد

 وعدم شفافیة.

 

 المكاتب الشرعیة و"طالق الحاكم"-

صالحیتها شرعیة مكاتب نجد الجعفریة، المحاكم فبموازاة الجعفریة. الطائفة لدى خاّص بشكل اإلشكالیة هذه                ُتطرح

إّما زوجها، من زوجة بتطلیق جعفري دیني مرجع ُیصدره أمٌر وهو الحاكم"، بـ" الطالق یسّمى ما طالق                  إیقاع

المحكمة من القرار هذا تثبیت ذلك بعد ویتعّین للهجر 54. أو المعاملة وسوء لألذى أو نفقتها دفع عن                   لالمتناع

 الجعفریة حّتى یكتسب الصفة الرسمیة.

القاضي قّرر إذا الطالق هذا توثیق ترفض قد المحكمة أّن تبّین ووتش"، رایتس "هیومن منّظمة أجرتها دراسة                   في

الشرعیة بالمؤّهالت یتمّتع ال أّنه أي حاكمًا"، "مرجعًا لیس األمر على السّیدة منه حصلت الذي الدیني ا لمرجع                   أّن

44،45 العدد القانونیة، المفّكرة الجعفرّیة"، الحضانة شروط لتغییر إقتراحات 3 القانونّیة": لـ"المفّكرة السبیتي یوسف "الشیخ كرامة،                   لمى

 أّیار 2016.
  "ال حمایة وال مساواة حقوق المرأة في قوانین األحوال الشخصیة اللبنانیة "، هیومن رایتس ووتش، أّیار 2015، ص. 45.49
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الدیني المرجع هویة بشأن إجماع یوجد ال أّنه اعتبار إلى الدراسة آلت وقد كهذا. بأمر للتصریح المطلوبة                   والدینیة

في والشخصیة السیاسیة والنزاعات المتضاربة المواقف تؤّثر وقد الدینیة. للمحاكم ُملِزمًا أمره ُیَعّد الذي                الشیعي،

 قرارات القضاة بشأن اعتبار المرجع الدیني مرجعًا حاكماً 64.

أّن بخاّصة الشرعیة، المحاكم صالحیات مع وتنافسًا تعارضًا یشّكل الشرعیة المكاتب هذه وجود أّن البعض                 یعتبر

 أصول المحاكمة أمام هذه المكاتب غیر واضحة، وال توجد معاییر واضحة لرفض أو قبول الطالق.

الشیعي اإلسالمي المجلس في القضاء مكتب الشرعي، اهللا فضل حسین مكتب مثًال، لبنان، في                "یوجد

وتكون الجعفریة المحاكم دون المجتهدین للعلماء مجلس [ُننشئ] نعمل أن إلخ. یجب مكتب...،              األعلى،

هذا صالحیتها، مع تتعارض المحاكم، مع تتنافس الشرعیة المكاتب بالحاكم. یسّمى ما طالق إیقاع                صالحیته

 یدّمر األسر..." (رجل دین جعفري)

 

 

 الفصل السادس: التأدیب والتفتیش

 التفتیش القضائي على المحاكم الشرعیة1.

 الوضع الحالي

وأعمال القضاء سیر حسن مراقبة یتوّلى والجعفري، السّني الشرعي القضاء تنظیم قانون من 461 للماّدة                 سندًا

المحكمة مذهب من العدلیین القضاة من أعاله، ذكرنا ما وفق معیَّن، مفّتش الشرعیة المحاكم وموّظفي                 القضاة

 المختّصة 74. یحتفظ القاضي بوظیفته األصلیة، وُیحدَّد تعویُضه الشهري المقطوع بمرسوم االنتداب 84.

  المرجع نفسه، هیومن رایتس ووتش، 46.2015
  الماّدة 461 من قانون تنظیم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر في 16 تموز 47.1962
للقیام48 مالك القضاء العدلي من الُمنتَدبین للقضاة المقطوع الشهري التعویض 2017 الثاني تشرین 29 بتاریخ الصادر 1913 رقم المرسوم                    حّدد

 بمهاّم االّدعاء العاّم والتفتیش لدى المحاكم الشرعیة السّنیة والجعفریة والمذهبیة الدرزیة بملیون لیرة لبنانیة /1.000.000/ ل. ل.
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قضائیة سنة كّل بدء قبل ویضع األعلى، الشرعي القضاء مجلس إلى شهریة تقاریر المبدأ، حیث من المفّتش،                   یرفع

في مّرتین محكمة كّل تفتیش ینبغي السابقة. السنة في التفتیش أعمال عن تقریرًا ویرفع السنوي للتفتیش                  برنامجًا

والمفّتش المحكمة رئیس من لكلٍّ التفتیش صالحیة یعطي كان القانون أّن إلى اإلشارة تجدر األقّل. على                  السنة

 العدلي، لكن ُعّدل النّص في 1994 لحصر هذه الصالحیة بالمفّتش العدلي وحده 94.

بناًء بمرسوم ُینتدب العدلي السلك من درزي بقاٍض التفتیش مهّمة تنحصر الدروز، الموّحدین طائفة یخّص ما                  في

في األقّل على واحدة مّرة التفتیش یجري وذكرنا 05. سبق كما العقل، مشیخة موافقة أخذ بعد العدل وزیر اقتراح                    على

لمشیخة ویبقى العقل. ومشیخة العدل وزیر إلى ُیرَفع تقریر به م وینظَّ أعمالها مجموع ویتناول محكمة لكّل سنة                   كّل

 العقل الحّق في الطلب من وزارة العدل إجراء تفتیش في المحاكم المذهبیة عندما ترى لزومًا لذلك 15.

أّن االنتداب مراسیم مراجعة من یتبّین أّنه إّال المفّتش، لتعیین قصوى مهلة الشرعي القضاء تنظیم قانون یضع                   ال

فقد الدرزي، المذهبي القضاء یخّص ما في أّما أشهر. بضعة وأقصرها سنوات، ثماني كانت عدلي لمفتش مّدة                   أطول

 اعُتمدت قاعدة انتداب القضاة العدلیین (للتفتیش والنیابة العامة) لمّدة ثالث سنوات.

 اإلشكالیات

 ظهرت، خالل المقابالت التي أجریناها، إشكالیات عّدة متعّلقة بالتفتیش الخاّص بالمحاكم الشرعیة والمذهبیة:

 عدم كفایة أعمال التفتیش للمحاكم:-

االشتراعي49 المرسوم ُألغي ثم جدید، بنّص 16/9/1983 واسُتبدل تاریخ 158 رقم االشتراعي من  المرسوم 2 الماّدة بموجب 462 الماّدة نّص ُألغي                     

 األخیر بموجب الماّدة الوحیدة من  القانون رقم 65 تاریخ 8/6/1991،  ثم ُألغي نهائیًا بموجب الماّدة 21 من القانون رقم 350 تاریخ 16/4/1994.

  الماّدة 11 من قانون تنظیم القضاء المذهبي الدرزي الصادر في 5 آذار 50.1960
  الماّدة 16 من قانون تنظیم القضاء المذهبي الدرزي الصادر في 5 آذار 51.1960
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التفتیش) 25 أعمال یتوّلى لَمن المطلوبة الدرجة (وهي الثامنة الدرجة إلى وصل قد یكون الذي القاضي أّن المعلوم                   من

للمهّمة كاٍف وقت تخصیص على قدرته یضعف مّما العدلي، القضاء في األصلیة وظیفته في كثیرة مسؤولیات                  یحمل

 الموَكلة إلیه في المحاكم الشرعیة. هذا ما أشار إلیه جمیع القضاة الذین استمعنا إلیهم في إطار إعداد هذه الدراسة.

من وأّنه بخاّصة دین، رجال عمل في فعاال تفتیشًا یجري أن عدلي قاٍض على الصعب من أّن إلى القضاة أحد                      أشار

 الطائفة نفسها.

لم االستئناف، محكمة في سنوات لعشر خبرتي خالل راضي. كتیر مش أنا یلزم، كما مراعاة فیه یوجد ال                    "التفتیش

استخدامها. یتّم لم اآلن لحّد االستئناف محكمة قضاة من المكّونة العلیا التأدیبیة والهیئة شكوى أي وال أمامي                   ُیَحل

كما بمهاّمه القیام على قادرًا یكن لم ألّنه یعتذر المفّتشین أحد من خّطي مستند لدّي فعلیین. لمفّتشین بحاجة                    نحن

 یجب!" (قاٍض في محكمة االستئناف العلیا)

یجب برأیي، دین. رجال على یفّتشون ألّنهم (المفّتشین) المدنیین القضاة ِقبل من اإلستحى من نوع                 "هناك

المحاكم إلى یذهب عندما ینحرج المدني القاضي آخر. شرعي قاٍض لتفتیش شرعي قاٍض ُینتَدب                أن

في السّنیة البدایة محكمة في (قاٍض له". نتائج ال األقّل، على أو بعملهم، یقومون ال أّنهم أثبتوا وقد                    الشرعیة،

 بیروت)

 عدم وضوح آلیة التفتیش:-

ویؤّكد، للمحكمة. اإلداري التنظیم على یقتصر أو القضائیة األحكام مضمون یشمل التفتیش كان إذا ما واضحًا                  لیس

دوریة زیارات هناك وأّن شكاوى، فیها یكون التي القضایا في حالیًا، یجري، التفتیش أّن القضاة أحد السیاق، هذا                    في

 للمحاكم.

 

   أي ما یعادل الدرجة التاسعة بموجب قانون تحویل سالسل رتب القضاة رقم 52.716/1998

Page 36 of 47 
 



 

 عدم وضوح كیفیة تقدیم شكوى-

واضحة آلیة على القانون ینّص ال العدلي المفّتش إلى الشكاوى تقدیم المتقاضین بإمكان أّن القضاة یؤّكد حین                   في

صا للتفتیش. ا أو مكتبًا مخص لتقدیم هذه الشكاوى، بخاّصة أّن المحاكم الشرعیة ال تتضّمن قلمًا خاص 

 التأدیب2.

 التأدیب الهرمي

المجلس إلى إحالتهم دون من له التابعین للقضاة تنبیهًا یوّجه أن العلییین الشرعیتین المحكمتین رئیَسي من لكلٍّ                   یمكن

عند تأدیبیة عقوبات اقتراح في الحّق الدرزیة العقل لمشیخة الدروز، الموّحدین طائفة یخّص ما في لكن،                  التأدیبي 35.

وزیر رأى و إذا المفّتش. تقریر على استحصالها عند تأدیبیة عقوبات اقتراح العقل لمشیخة یمكن كما                 االقتضاء.

یوّقعها التأدیبي، المجلس إلى اإلحالة تستوجب وال تأدیبیة عقوبات تستوجب التقریر في المذكورة األعمال أّن                 العدل

المجلس إلى العدل وزیر فُیحیلها التأدیبي، المجلس إلى اإلحالة تستوجب التي العقوبات أّما ویفرضها. العقوبة                 ویحّدد

  التأدیبي.

 اإلحالة إلى المجلس التأدیبي

التحقیقات في له ظهر إذا التأدیبي المجلس إلى القضاة إحالة المفّتش یقترح والجعفریین، السّنة من كال یخّص ما                    في

اإلحالة. بمرسوم أمره في یبّت ریثما أیام، عشرة مّدة العمل عن القاضي توقیف یقّرر أن وله اإلحالة هذه یوجب                     ما

ُیعتَبر، تأدیبیًا. علیه یعاَقب خطأ یؤّلف األدب أو الكرامة أو الشرف یمّس عمل وكّل الوظیفة بواجبات إخالل                   كّل

معّین موعد تحدید وعدم الدعاوى في البّت وتأخیر الجلسات عن التخّلف الوظیفة بواجبات إخالًال خاّص،                 بنوع

النطق قبل بالدعوى الرأي وإبداء المذاكرة سّر وإفشاء المتقاضین بین والتمییز المناقشة ختام عند الحكم                 إلفهام

 بالحكم 45.

  الماّدة 467 من قانون تنظیم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر في 16 تموز 53.1962
  الماّدة 466 من قانون تنظیم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر في 16 تموز 54.1962
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استحصاله بعد وذلك التأدیبي المجلس إلى القاضي إحالة العدل وزیر یقترح الدروز، الموّحدین طائفة یخّص ما                  وفي

 على تقریر المفّتش.

  المحاكمة أمام المجلس التأدیبي

بمشاركة وذلك اإلحالة، مرسوم على بناء المحاكم الشرعیة وموّظفي القضاة تأدیب في الشرعي القضاء مجلس                ینظر

مذهب من العلیا الشرعیة المحكمة من مستشار التأدیب مجلس تألیف في یشترك كما المفّتش. سّیما ال أعضائه،                   كاّفة

بین من رًا مقرِّ الجمهوریة، مفتي أي المجلس، رئیس یعّین األعلى. الشرعي القضاء مجلس ینتدبه الُمحال                 القاضي

صاحب إلى ویستمع الالزمة التحقیقات المقّرر ُیجري ر. المقرِّ وظیفة نفسه هو یؤّدي أن ویمكنه المجلس،                 أعضاء

 العالقة وإلى الشاكي عند االقتضاء ویتلّقى إفادات الشهود بعد الیمین ویرفع تقریره إلى المجلس.

التي الجلسة في المجلس أمام والحضور المقّرر تقریر وعلى الملّف على االّطالع إلى العالقة صاحب الرئیس                  یدعو

العالقة لصاحب یحّق بها. المؤاَخذ األمور حول دفاعه تقدیم العالقة صاحب من وُیطَلب المقّرر تقریر ُیتلى له.                   یعّینها

قرار یقبل ال فقط. المستندات ضوء على القضیة في المجلس ینظر تغّیب وإذا زمالئه بأحد أو واحد بمحاٍم یستعین                     أن

ذاته بحّد نافذًا ویكون الشورى مجلس أمام اإلبطال مراجعة ذلك في بما المراجعة، طرق من طریق أّي                   المجلس

القاضي لها یتبع التي العلیا الشرعیة المحكمة رئیس یؤّدي اإلداریة. بالصورة العالقة صاحب إلى إبالغه                 بمجّرد

وال سّریة، بصورة المحاكمة تجري الحكم. في یشترك وال التأدیبي المجلس لدى الحكومة مفوَّض وظیفة                 المحال،

أو الصرف عقوبة تضّمن إذا النهائي القرار عدا ما التأدیبیة المالحقة معامالت من معاملة أّي إعالن أو نشر                    یجوز

 العزل.

المذهب لقضاة التأدیبي المجلس وظیفة العلیا االستئناف محكمة تؤّدي الدرزیة، المذهبیة المحاكم یخّص ما                في

ثالثة من التأدیبي المجلس فیتأّلف العلیا، االستئنافیة المحكمة قضاة تأدیب إلى بالنسبة أّما القضائیین.                والمساعدین

 قضاة عدلیین من الطائفة الدرزیة یعیَّنون بمرسوم بناء على اقتراح وزیر العدل بعد استطالع رأي مشیخة العقل.
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 العقوبات التأدیبیة

تتجاوز ال لمّدة الترقیة وتأخیر واللوم، التنبیه، بین بها الحكم التأدیبي للمجلس یمكن التي التأدیبیة العقوبات                  تتراوح

مع والعزل الخدمة من والصرف السنة، تتجاوز ال لمّدة راتب بدون العمل عن والتوقیف الدرجة، وإنزال                  السنتین،

 الحرمان من تعویض الصرف أو معاش التقاعد 55.

 اإلشكالیات3.

 استقاللیة المجلس التأدیبي – معیَّن من السلطة التنفیذیة-

هذه تتمّتع ال وبالتالي، الثالث. الطوائف لدى التأدیبیة المجالس مراسیم، عبر یعّین، الوزراء مجلس أّن الثابت                  من

 المجالس بضمانات االستقاللیة الكافیة 65.

 جمع الصالحیات التأدیبیة وصالحیات التفتیش-

ما في واحدة هیئة في والتأدیب والمالحقة التفتیش صالحیات جمع في تكمن اإلطار، هذا في األبرز، اإلشكالیة                   لعّل

المجلس إلى اإلحالة اقتراح إلى باإلضافة التقریر، وإعداد بالتفتیش العدلي المفّتش فیقوم والسّنة. الجعفریین                یخّص

بمعنى أي التأدیبي. المجلس ضمن من المفّتش یكون اإلحالة، على األعلى القضاء مجلس وافق حال وفي                  التأدیبي.

الحكم ومرحلة (اإلحالة) االّدعاء مرحلة (التفتیش)، التحقیق مرحلة الثالث: التأدیب مراحل في المفّتش یشارك                آخر،

 (المجلس التأدیبي). یشّكل هذا األمر إخالًال واضحًا بمبادئ الشفافیة والمحاكمة العادلة.

التحقیق مرحلة العدلي المفّتش یتوّلى منفصلة: شبه الثالث المراحل فإّن الدروز، الموّحدین طائفة یخّص ما في                  أّما

المجلس بصفتها الحكم مرحلة االستئناف محكمة وتتوّلى (اإلحالة)، االّدعاء مرحلة العدل وزیر ویتوّلى               (التفتیش)،

 التأدیبي للقضاة المنفردین.

  الماّدة 473 من قانون تنظیم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر في 16 تموز 55.1962
  راجع الفصل األّول: مجلس القضاء الشرعي األعلى.56
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 حّق المحاكمة على درجتین-

مجلس أمام المراجعة ذلك في بما للطعن، قابلة غیر والجعفریین السّنة من كّل لدى التأدیبي المجلس قرارات                   إّن

قد 5/2000 رقم الدستوري القرار وكان العادلة. المحاكمة في بالحّق واضح بشكل ذلك یمّس الدولة 75.                 شورى

من العدلیین القضاة یحرم الدولة شورى مجلس أمام األعلى القضاء مجلس قرارات في الطعن إمكانیة إلغاء أّن                   اعتبر

 ضمانة استقاللیتهم وأّنه، تالیًا، غیر دستوري لمخالفته الماّدة 20 من الدستور 85.

 عدم تناسب المخالفات والعقوبات-

المخالفات. لجمیع المناسبة العقوبات یحّدد ال أّنه إّال ویفّندها، المخالفات بعض الشرعي القضاء تنظیم قانون                 یحّدد

علیه. تعرض التي المخالفات من أيٍّ على العقوبات من واسعة مروحة التأدیبي المجلس یطّبق أن یمكن                  وبالتالي،

في أیضًا نقرأه ما وهذا العقوبات. فرض استنسابیة إلى عملیا، المخالفات، مع العقوبات تناسب مبدأ غیاب                  یؤّدي

درجات بتخفیض قراٌر َیصُدَر كأْن فادحة، نتائج إلى یؤّدي قد مّما العدلي، القضاء تنظیم قانون من 89                   الماّدة

 القاضي رغم ثبوت رشوته أو یصدر قرار أشّد قسوة نتیجة مخالفات أقّل أهّمیة مثالً 95.

 

 توقیف القاضي عن العمل بقرار المفّتش بدون إمكانیة الطعن-

  الماّدة 470 من قانون تنظیم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر في 16 تموز 57.1962
القانونیة58 المفّكرة ،6 رقم كتّیب اجتماعیة، كأولویة القضاء استقاللیة مشروع القضاة "، تأدیب آلیات لبنان: في القضاء إصالح عن بحثیة "أوراق                      

 2017، ص. 44.
  المرجع نفسه، ص. 59.45
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بمرسوم أمره في ُیَبّت ریثما أیام عشرة مّدة العمل عن التأدیب، مجلس إلى المحال القاضي توقیف یقّرر أن                    للمفّتش

یشّكل مّما فیه، الطعن من القاضي تمكین بدون ُیتَّخذ لكّنه بطبیعته، مؤّقت تدبیر العمل عن الوقف تدبیر إّن                    اإلحالة 06.

 مخالفة لضمانات المحاكمة العادلة وحّق الدفاع.

 سّریة المحاكمات التأدیبیة-

الصرف عقوبة یتضّمن الذي النهائي القرار غیر التأدیبیة المالحقة معامالت من معاملة أّي إعالن أو نشر یجوز                   ال

تقِض لم ما سّریة القاضي، بإدانة تقضي التي تلك حّتى التأدیبیة، القرارات جمیع تبقى آخر، بمعنى العزل 16.                   أو

األمر،  هذا ویحرم العدلي. القضاء في التأدیبیة بالقرارات یتعّلق ما في نفسه األمر نرى العزل. أو الصرف                   بعقوبة

على أیضًا وإّنما التأدیب مجلس إلیها توّصل التي النتائج على فقط لیس االّطالع من العاّم والرأي القضاة الواقع،                    في

الرأي ثقة تضمن العالنیة أّن معتبرًا التأدیبیة 26 المحاكمات بعالنیة سینغفي" "إعالن أوصى وقد القضیة.                حیثیات

 العاّم في القضاء من ناحیة، وتحّصن القضاة إزاء اإلساءة من ناحیة أخرى 36. 

 الفصل السابع: الموازنة والرواتب

 الموازنة1.

والمحاكم الدرزیة، المذهبیة والمحاكم الجعفریة، والشرعیة السّنیة، الشرعیة بالمحاكم المتمّثل المذهبي القضاء              یرتبط

مجلس رئاسة بموازنة الفعلي) التنفیذ انتظار في 1995 عام و450 449 القانونین بموجب (الُمنشأة                العلویة

رئاسة بموازنة الُملَحقة اإلسالمیة الطوائف ومحاكم المحاسبة دیوان موازنات كانت ،2017 العام حّتى               الوزراء.

واإلداري العدلي كالقضاء القضائیة" "الشؤون خانة في للموازنة الوظیفي التصنیف في ُتدَرج الوزراء               مجلس

  الماّدة 465 من قانون تنظیم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر في 16 تموز 60.1962
  الماّدة 471 من قانون تنظیم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر في 16 تموز 61.1962

62 Draft Universal Declaration on the Independence of Justice (“Singhvi Declaration”), UN Commission on 
Human Rights, resolution 1989/32). 

  المرجع نفسه، ص. 63.48
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ضمن المحّمدیة الطوائف لمحاكم وظیفي تصنیف اسُتحدث ،2017 العام موازنة مشروع في الجزائي.               والخاّص

 تصنیف ُمستحَدث لها وهو "المحاكم الدینیة". 46

 جدول رقم 1: النفقات القضائیة في رئاسة مجلس الوزراء (2017-1997)56

رقم64 كتّیب اجتماعیة، كأولویة القضاء استقاللیة مشروع القضائیة ؟"، للهیئات موازنة أّي العدلي: القضاء استقاللیة عن بحثیة                  "أوراق
 11، المفّكرة القانونیة، 2017، ص. 15.

  أرقام الجدول 1 من جداول النفقات المفّصلة المرفقة بالموازنات إلى العام 2005 وبمشاریع الموازنات بین 2006 و2012 وعام 65.2017
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 األرقام بآالف اللیرات اللبنانیة (مجموع الجزأین)

 1997 1999 2005 2008 2012 2017 

السّنیة الشرعیة    المحاكم

والمذهبیة   والجعفریة

 الدرزیة

4 306 755 7 325 083 7 222 219 
051 208  

8 

748 124  

11 

505 069  

14 

في الدولة    مساهمات

قضاة تعاضد    صندوق

 المحاكم الشرعیة المذهبیة

4 000 000 2 500 000 4 000 000 
000 000  

4 
5 000 000 5 000 000 

ومساهمات   اشتراكات

الصندوق في    الدولة

للمساعدین   التعاوني

 القضائیین

  260 000 260 000 260 000 260 000 

الشؤون نفقات    مجموع

في الفعلیة    القضائیة

176 812  

11 

450 383  

13 

059 799  

16 

903 518  

16 

640 624  

24 

548 219  

27 
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ع النفقات القضائیة بحسب فروع القضاء وفق مشروع موازنة 2017  رسم بیاني 1: َتوزُّ
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الوزراء مجلس    رئاسة

نفقات إضافة بعد     (أي

 دیوان المحاسبة)

العائدة النفقات    نسبة

من القضائیة    للشؤون

رئاسة نفقات    مجموع

 مجلس الوزراء

2.76% 2.07% 3.23% 3.1% 1.55% 1.78% 



 

 

ع النفقات القضائیة بحسب فروع القضاء (بدون "المحكمة الدولیة") عام 2017  رسم بیاني 2: توزُّ

 

خدمات (2) استهالكیة، مواّد (1) التالیة: المشتركة النفقات األربع المذهبیة المحاكم من محكمة كّل نفقات                 تشمل

والدراسات واالنتقال النقل (تشمل مختلفة نفقات (4) ومكافآت، تعویضات رواتب، مخّصصات، (3)              استهالكیة،

 ونفقات شّتى غیر محّددة) و(5) منافع اجتماعیة.

 

 جدول رقم 2: النفقات القضائیة بین تشغیلیة واستثماریة موّزعة على أنواع القضاء عام 667102

  تّم تصنیف النفقات واحتساب النسب وفق األرقام الواردة في جداول مشروع موازنة العام 66.2017
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 األرقام بآالف اللیرات اللبنانیة

 نفقات تشغیلیة 
النفقات   نسبة

 التشغیلیة

 النفقات

 االستثماریة

النفقات   نسبة

 االستثماریة
 ماهیة النفقات االستثماریة



 

 

 بعد عرض هذه األرقام والبیانات، وتبعًا للمقابالت مع القضاة الشرعیین، نستخلص ما یلي:

هذا- یعود والمذهبي 76. والمالي واإلداري والخاّص العدلي القضاء من كّل نفقات في ارتفاعًا 1999 عام                 حمل

أّدى الذي (1/1/1999 من اعتبارًا التنفیذ حّیز (دخل 1998 في القضاة ورواتب رتب سلسلة تعدیل إلى                  األمر

التي المساهمات في انخفاضًا القضاة رواتب زیادة عام شهد لكن القضاة. یتقاضاها التي الرواتب زیادة                 إلى

1977 عام لیرة ملیار 4 من الشرعیین للقضاة الوزراء مجلس رئاسة عبر التعاضد لصنادیق الدولة                 تخّصصها

 إلى 2.5 ملیار لیرة عام 1999.

لم- فیما للمحاكم، التشغیلیة النفقات لتغطیة 2017 عام الشرعي القضاء موازنة من األكبر النسبة َصت                ُخصِّ

للنفقات الموازنة من األكبر النسبة ص ُتخصَّ أن ُمستغَربًا لیس .%2 إلى االستثماریة النفقات نسبة                تصل

النفقات وسائر والتعویضات والموّظفین القضاة ورواتب المحاكم عمل بتسییر المرتبطة تلك أي              التشغیلیة،

المرتبطة النفقات أي االستثماریة، النفقات نسبة تدّني أّن إّال العاّمة، المرافق عمل بتسییر المرتبطة                السنویة

إلى یؤّشر للموّظفین، واإلعدادیة التدریبیة والبرامج القضاة عمل وظروف للمحاكم التحتیة البنیة              بتحسین

 "أوراق بحثیة عن استقاللیة القضاء العدلي: أي موازنة للهیئات القضائیة؟ "، مشروع استقاللیة القضاء كأولویة اجتماعیة، كتّیب رقم67

 11، المفّكرة القانونیة، 2017، ص. 28.
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الشرعیة   المحاكم

المحاكم   السّنیة،

الجعفریة   الشرعیة

المذهبیة   والمحاكم

 الدرزیة

14 219 069 98.3% 250 000 1.7% 

وفنیة مكتبیة    تجهیزات

(تدفئة ولوجستیة    ومعلوماتیة

 وتبرید)
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الُمرتبطة النفقات وضعف القضاء في والبشري الماّدي الصعیدین على بنیویة إصالح خطة ألّي غیاب                شبه

  ببرامج ومشاریع على المدَیین المتوّسط والطویل والهادفة إلى تطویر الكفاءة البشریة وعمل المحاكم.

أّن- الشرعیین القضاة معظم یعتبر بینما العدلیة، المحاكم في التجهیزات نقص من العدلیون القضاة                یشكو

 الموازنة الحالیة للمحاكم الشرعیة كافیة لسّد الحاجات األساسیة.

 

 المرّتبات والترقیة2.

رقم القانون في لها تعدیل آخر وكان ،1962 سنة للقانون الملحق الجدول في القضاة ورواتب رتب سلسلة                   ُحدِّدت

استثنائیة درجات 3 القضاة ُمنح كما القضاة. رواتب سالسل بتحویل والمتعّلق 29/8/2011 في الصادر 173               

ُیرّقى الزیادة. هذه من الشرعیون القضاة استفاد وقد ،862018 لسنة العاّمة الموازنة قانون من 54 الماّدة                  بموجب

القضاء مجلس ویقوم العاّم، الموّظفین نظام في علیها المنصوص لألحكام وفقًا مالكهم في الشرعیون                القضاة

التعویضات جمیع من الشرعیة المحاكم قضاة ویستفید المدنیة. الخدمة مجلس مقام خّصهم ما في                الشرعي

خمسة   قیمتها تتجاوز ال الراتب على إضافة ُتعطى كما العدلیین. القضاة لسائر ر ُتقرَّ التي الرواتب على                  واإلضافات

بناء الوزراء مجلس في ُیتَّخذ بمرسوم وشروطها اإلضافة هذه مقدار ُیحدَّد بیروت. مدینة خارج للقضاة بالمئة                  عشر

القضاة مرّتبات بین یساوي 2011 عام الصادر القانون أّن إلى اإلشارة تجدر المحاكم الشرعیة. مرجع اقتراح                 على

 الشرعیین والقضاة العدلیین.

 صندوق التعاضد3.

الشرعیة المحاكم قضاة تعاضد صندوق من الدرزیة) والمذهبیة والجعفریة (السّنیة الشرعیة المحاكم قضاة               یستفید

واردات تتكّون .16/9/1983 في الصادر 114 رقم االشتراعي المرسوم بموجب 1983 سنة أنشئ               الذي

  قانون  الموازنة العامة والموازنات الالحقة لعام 2018، قانون رقم 79 تاریخ 68.18/4/2018
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مساهمة إلى إضافة العدل، وزیر ویصّدقها الصندوق إدارة مجلس یحّددها التي المنتسبین اشتراك بدل من                 الصندوق

سندًا ُیحدَّد المحاماة طابع من نسبي رسم الصندوق، لحاجات وفقًا ُتحدَّد العدل وزارة موازنة في ُترَصد سنویة                   مالیة

في علیها المنصوص القضائیة األحكام من المحّصلة الغرامات من بالمائة ثالثین نسبة المحاماة، مهنة تنظیم                 لقانون

في شطب أو تعدیل أو تسجیل كّل على قانونًا المفروض الرسم نصف یعادل مقطوع رسم العدلي، القضاء                   قانون

یقّرر التي والقروض والوصایا والهبات والمنح المساعدات إلى باإلضافة والخاّص، العاّم التجاریین السجّلین               قیود

القضائیة الرسوم قانون بمقتضى علیها المنصوص القضائیة الرسوم ُخْمس وأخیرًا قبولها، الصندوق إدارة               مجلس

  على الدعاوى واألحكام والمعامالت التنفیذیة.

وسكنیة وثقافیة وتعلیمیة واجتماعیة طّبیة مساعدات وعائالتهم إلیه للمنتسبین القضاة تعاضد صندوق               یؤّمن

 وطوارئ استثنائیة یقّررها مجلس اإلدارة.
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