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تــم إنتــاج هــذه املطبوعــة بتمويــل مــن اإلتحــاد األورويب، وذلــك ضمــن مــروع دعــم اســتقالل القضــاء الــذي تديــره املفكــرة القانونيــة 

بتمويــل مــن اإلتحــاد األورويب، وبراكــة مــع »الهيئــة الدوليــة للحقوقيــن« )International Commission of Jurists( و »املعهــد العــايل 

الــدويل للعلــوم الجنائيــة«، إيطاليــا - )Instituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali( كــا ســاهم يف نفقــات تصميــم 

وطباعــة هــذه األوراق البحثيــة وزارة الشــؤون الخارجيــة الســويرسية.

شــارك يف تحريــر هــذا العمــل كل مــن نــزار صاغيــة )محــام واملديــر تنفيــذي للمفكــرة القانونيــة( ومرييــام مهنــا وجويــل بطــرس )باحثتــان 

ــف الشــنتوف  ــد اللطي ــس( ود. عب ــة يف تون ــس لفــرع املفكــرة القانوني ــاِض، رئي ــدي )ق ــف الجعي ــة( ومحمــد العفي مــن املفكــرة القانوني

)قــاٍض، رئيــس نــادي قضــاة املغــرب(. 

كــا شــارك يف جلســات العمــل املخصصــة لنقــاش اإلشــكاليات والحلــول الــواردة فيــه كل مــن د. معــن بــو صابــر )عميــد كليــة الحقــوق 

والعلــوم السياســية يف جامعــة ســيدة اللويــزة( ود. عــيل مــراد )أســتاذ مســاعد بقســم القانــون العــام يف جامعــة بــريوت العربيــة( واملحامــن 

عــيل بــّرو وملــى حريــز )الحــزب التقدمــي اإلشــرايك( وجــورج فيعــاين )القــوات اللبنانيــة( ومــرياي نجــم شــكرالله  )مواطنــون ومواطنــات 

يف دولــة(. 

ال تعرب اآلراء الواردة ضمن هذا الكراس بالرضورة عن آراء الجهة املمولة أو أي من األحزاب السياسية املشار إليها أعاله.

© حقوق امللكية 2016 للمفكرة القانونية

تســمح املفكــرة القانونيــة بصفتهــا مالكــة لهــذه الورقــة بنســخ أي جــزء منــه أو تخزينــه أو تداولــه عــى أن يتــم ذلــك لغايــات غــري تجاريــة 

ومــن دون أي تحويــر أو تشــويه، وعــى أن يذكــر بشــكل واضــح وجــيّل يف كل مــرة إســم املفكــرة القانونيــة.
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مقدمة

تعمــل »املفكــرة القانونيــة« )املفكــرة( حاليــاً، عــى صياغــة مســودة مــروع قانــون يتعلــق بتنظيــم القضــاء العــديل، وذلــك عــى 

ــري إســتقالليّة القضــاء« خــالل ســنة  ــة الســتقالل القضــاء. وكانــت »املفكــرة« وضعــت دليلهــا »حــول معاي ــري الدولي ضــوء املعاي

2016 متهيــداً إلعــداد املســودة. 

ــية  ــزاب السياس ــن األح ــن ع ــن واملمثل ــن واملحام ــاتذة الجامعي ــن األس ــارة م ــة مخت ــرة« مجموع ــت »املفك ــة، دع ــذه الغاي وله

للمشــاركة يف عمليــة صياغــة مســودة القانــون وذلــك بطريقــة تشــاركية مــع اإلحتــكام إىل املعايــري املشــار إليهــا أعــاله عنــد وجــود 

اختــالف يف الــرأي. وقــد تــم تقســيم تنظيــم القانــون العــديل إىل مجموعــة مــن املحــاور، ســتعمل اللجنــة عــى مناقشــة كل منهــا 

عــى حــدة. ومــن املحــاور املقرحــة:

كيفية تشكيل مجلس القضاء األعى،  -1

التشكيالت القضائية ومبدأ عدم جواز نقل القايض من منصبه دون رضاه،  -2

طريقة تعين القضاة،  -3

صالحيات مجلس القضاء األعى، تنظيمه وموارده،   -4

النيابات العامة،   -5

كيفية تشكيل هيئة التفتيش القضايئ وصالحياتها، وكيفية تكريس مبدأي املحاسبة والشفافية،   -6

معهد الدروس القضائية،  -7

التنظيم الداخيل للمحاكم،  -8

الحقــوق والحريــات األساســية للقضــاة، وســبل مشــاركتهم يف إدارة الشــؤون القضائيــة فضــال عــن ضانــات مبدأ املســاواة   -9

بينهــم،

الوسائل التريعية لحاية القضاة ازاء التدَخل املبارش يف أعالهم.  -10

ويخصــص مبدئيــا لــكل مــن هــذه املحــاور ثــالث جلســات: يف الجلســة األوىل، يتــم عــرض الواقــع التريعــي يف لبنــان واإلشــكاليات 

املرتبــة عــى ذلــك وخصوصــا لجهــة مــدى تالؤمهــا مــع املعايــري الدوليــة ذات الصلــة، ومــن ثــم يقــوم املشــاركون بعمليــة عصــف 

ذهنــي حــول الحلــول املعتمــدة يف عــدد مــن الــدول. يف الجلســة الثانيــة، يناقــش املشــاركون مســودة أوىل ملقرحــات قانونيــة عــى 

ضــوء نقاشــات الجلســة األوىل وتتــم مناقشــتها مــن قبلهــم. أّمــا يف الجلســة الثالثــة، فيناقــش املشــاركون املســودة الثانيــة متهيــدا 

لوضــع الصيغــة النهائيــة. هــذا مــع العلــم أننــا ســنعقد يف مــوازاة الجلســات املخصصــة لــكل محــور أو يف ختامهــا، نــدوة علميــة 

مفتوحــة للعامــة بحضــور خبــري إقليمــي أو دويل يف هــذا املجــال. 

ــه ولإلشــكاليات التــي تــم توثيقهــا بشــأنه، فضــال  كــا ســننر عــن كل محــور كرّاســاً يتضمــن رســاً للوضــع الحــايل املتصــل ب

عــن مقرحــات حلــول تتمثــل يف صياغــة ملســودة مقرحــات قانونيــة يف هــذا الخصــوص. كــا يتضمــن الكــرّاس إشــارة إىل أهــّم 

التطــورات األوروبيــة واإلقليميــة الناجحــة. يــوزع الكــراس عــى 300 إىل 500 شــخصاً أغلبهــم مــن أصحــاب اإلختصــاص )قضــاة، 

ــة عــى  ــه نســخة إلكروني ــا آلرائهــم. كــا توضــع ل ــن...( طلب ــي املحامــن، محامــن، أســاتذة جامعي ــواب، وزارة العــدل، نقابت ن

موقــع املفكــرة، تســمح ألي مواطــن أو قــارئ بإبــداء رأيــه بخصوصــه. ويتــم درس اآلراء املرســلة للبحــث يف مــدى مالءمــة األخــذ 

بهــا يف الصياغــة النهائيــة للمقرحــات القانونيــة. 
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تنبيه للقّراء 
هذه الورقة ُوضعت لحاجات البحث والنقاش حول طرق اإلصالح املمكنة 

يف املجال القضايّئ. وتاليّا، هي ليست ورقة ناجزة أو نهائية، بل ورقة قابلة 

للتطّور عى ضوء التعليقات التي قد ترد عليها. وعليه، القارئ/ة الذي 

ستصله هذه الورقة مدعو لوضع مالحظاته عليها، تعميقاً أو تصويباً أو 

دحضاً. وبإمكانه إرسال هذه املالحظات إىل أّي من عناوين املفكرة املبيّنة 

يف مستهّل هذه الورقة. كا تركْنا هامشاً واسعاً عى الصفحات املُخّصصة 

للحّل املقرح متكيناً للقارئ/ة من وضع مالحظات مكتوبة عليها وإرسالها 

إلينا بالربيد الخاص أو الفاكس بعد اقتطاعها من الكراس. بانتظار آرائك، لك 

منا ألف تحية وشكر. 

ويف نهايــة العمــل عــى املحــاور املختلفــة، تجمــع املقرحــات املختلفــة لتؤلــف املســودة الكاملــة ملــروع قانــون تنظيــم القضــاء 

العــديل. وتأمــل بالطبــع املفكــرة أن تنجــح مــن خــالل هــذا العمــل، ليــس فقــط يف تطويــر الخطــاب العــام بشــأن القضــاء وتعزيــز 

التيــار والزخــم اإلصالحيــن يف هــذا الخصــوص، لكــن أيضــاً يف تطويــر اآلليــة التشــاركية يف صياغــة مقرحــات القوانــن. فيــؤدي 

عملهــا دوراً رياديــاً مزدوجــاً يف مجــايل القضــاء والتريــع. كــا تأمــل طبعــاً أن تنجــح مبادرتهــا يف إقنــاع القــوى السياســية املمثلــة 

يف الحكومــة والربملــان بــرضورة إقــرار اإلصالحــات املقرحــة أو األخــذ بهــا بدرجــة أو بأخــرى. 

مالحظة: 

ــل مــن اإلتحــاد األورويب،  ــة بتموي ــره املفكــرة القانوني ــذي تدي ــأيت هــذا النشــاط يف ســياق مــروع دعــم اســتقالل القضــاء ال ي

ــوم  ــدويل للعل ــن« - ) International Commission of Jurists( و »املعهــد العــايل ال ــة للحقوقي ــة الدولي وبراكــة مــع »الهيئ

.)Instituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali( - الجنائيــة«، إيطاليــا
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ــخ  ــرار 178 تاري ــي الق ــداب الفرنســي ف ــرة اإلنت ــس القضــاء خــال فت ــاء مجل ــرة إنش ــان فك ــد لبن اعتم
ــذي أشــار ألول مــّرة إلــى إقامــة مجلــس مماثــل لينشــئه بالفعــل بموجــب القــرار 324  1934/8/10 ال
تاريــخ 1939/11/22، وذلــك تيمنــاً بالتجربــة الفرنســية. وتنبنــي هــذه التجربــة علــى وجــوب إنشــاء هيئــة 
عامــة مســتقلة عــن الســلطة التنفيذيــة تتولــى بدرجــة أو بأخــرى تعييــن القضــاة وإدارة مســاراتهم المهنيــة، 
كضمانــة أساســية مــن ضمانــات اســتقال القضــاء. ويقتصــر إختصــاص مجلــس القضــاء األعلــى علــى 
ــوان  ــي )دي ــة( والمال ــورى الدول ــس ش ــن اإلداري )مجل ــم القضاءي ــى تنظي ــا يتول ــي، فيم ــاء العدل القض

المحاســبة( وفــق أســس أخــرى. 

ســنعرض فــي هــذه الورقــة رســماً للوضــع الحالــي لمجلــس القضــاء األعلــى )أوالً( ومــن ثــّم إشــكاليات 
تكويــن مجلــس القضــاء األعلــى )ثانيــاً( والحلــول التــي قــد تســهم فــي معالجتهــا )ثالثــاً(، علــى أن نطــرح 
فــي مــا بعــد اإلشــكاليات والحلــول المتصلــة بكيفيــة تنظيمــه والصاحيــات المناطــة بــه، وأهمهــا صاحيــة 

التشــكيات القضائيــة. 
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أوال: رسم للوضع الحالي

يتألــف مجلــس القضــاء األعلــى مــن عشــرة أعضــاء، جلهــم قضــاة. وتعيـّـن الســلطة التنفيذيــة ثمانيــة منهــم 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، كاآلتــي:

ــى  ــس القضــاء األعل ــاً لمجل ــون رئيس ــز ويك ــة التميي ــس األول لمحكم ــم الرئي ــون ه ــة حكمي ثاث  -
والنائــب العــام التمييــزي ورئيــس هيئــة التفتيــش القضائــي، وهــم يعينــون فــي مناصبهــم تلــك بمرســوم 
يصــدر عــن مجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح وزيــر العــدل. وتكــون واليــة هــؤالء غيــر مقيــدة بمــدة 

ــة.  ــم قائم ــا دامــت صفاته ــة م ــى قائم ــث تبق محــدودة، بحي

خمســة قضــاة يعينــون بنــاء علــى مرســوم صــادر بنــاء علــى اقتــراح وزيــر العــدل، ويوقــع مــن   -
قبــل رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الــوزراء. وهــم يتكونــون مــن رئيــس غرفــة محكمــة تمييــز وأحــد القضاة 
العامليــن فــي وزارة العــدل ورئيســي غرفتيــن فــي محاكــم اإلســتئناف ورئيــس غرفــة فــي إحــدى المحاكــم 
االبتدائيــة. وقــد ُحــّددت مــدة واليتهــم بثــاث ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد. إنمــا يمكــن إعــادة تعيينهــم الحقــا 

بعــد انقضــاء واليــة كاملــة للمجلــس مــن تاريــخ انتهــاء واليتهــم فيــه. 

بالمقابــل، يقتصــر عــدد القضــاة المنتخبيــن مــن بيــن أقرانهــم علــى إثنيــن، وهمــا ينتخبــان مــن بيــن رؤســاء 
غــرف محكمــة التمييــز مــن قبــل أعضــاء هــذه المحكمــة حصــراً. ويلحــظ أن اعتمــاد مبــدأ انتخــاب قضــاة 
قــد تــم بموجــب القانــون رقــم 2001/389 وذلــك تنفيــذاً التفــاق الطائــف وفــق مــا نبينــه الحقــا فــي هــذا 

الكراس. 

مدة الواليةالمناصبطريقة التعيين العدد

ــم3 ــم مناصبه ــن بحك  حكميي
ــون بمرســوم يصــدر  )يعين
الــوزراء  مجلــس  عــن 
ــر  ــراح وزي ــى اقت ــاء عل بن

العــدل(

الرئيــس االول لمحكمــة التمييــز رئيســاً والنائــب 
للرئيــس  نائبــاً  التمييــز  محكمــة  لــدى  العــام 

ورئيــس هيئــة التفتيــش القضائــي.

طيلة مدة توليهم 
لمهامهم.

تعييــن بمرســوم بنــاء علــى 5
اقتــراح وزيــر العــدل

قاض من رؤساء الغرف في محكمة التمييز.
محاكــم  فــي  الغــرف  رؤســاء  مــن  قاضيــان 

االســتئناف.
الدرجــة  محاكــم  غــرف  رؤســاء  مــن  قــاض 

األولــى.
قــاض عدلــي مــن بيــن رؤســاء المحاكــم أو مــن 

رؤســاء الوحــدات فــي وزارة العــدل.

3 ســنوات غيــر 
قابلــة للتجديــد 

قبــل 2 انتخابهمــا مــن  يتــَم 
ومستشــاري  رؤســاء 
كافــة.  التمييــز  محكمــة 

 قاضيــان مــن رؤســاء الغــرف في محكمــة التمييز
)عدد الغرفة هو 10 فقط(.

مدة واليتهم 
ثاث سنوات 
غير قابلة 
للتجديد 

ورغــم أن النــص القانونــي خــا مــن أيـّـة اشــارة إلــى اإلنتمــاء الطائفــي ألعضــاء المجلــس، فــإّن األعــراف 
أّدت الــى فــرض توزيعهــم الطائفــي علــى النحــو اآلتــي: ثاثــة موارنــة ومــن بينهــم رئيــس مجلــس القضــاء 
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األعلــى، وأرثوذكســي وكاثوليكــي وســنيان وهمــا النائــب العــام التمييــزي ورئيــس هيئــة التفتيــش القضائــي 
ــذه القاعــدة  ــدروز1 ليكــرس ه ــن ال ــة الموحدي ــم شــؤون طائف ــون تنظي ــد جــاء قان وشــيعيان ودرزي. وق
صراحــة ولــو عرضــا فــي نــص قانونــي. وقــد تــم ذلــك حيــن أشــار صراحــة فــي المــادة 12 منــه إلــى 
ــاً إيــاه عضــواً دائمــاً فــي المجلــس المذهبــي  وجــود »عضــو درزي فــي مجلــس القضــاء األعلــى« معيّن

للطائفــة.

ــن درج  ــز. ولك ــة التميي ــرف محكم ــاء غ ــن رؤس ــن م ــاب العضوي ــي انتخ ــة« ف ــا »طائفي ــد كوت ال يوج
ــاً رؤســاء  ــا يترشــح مث ــد الترشــح. ف ــة عن ــة لطائفي ــن الناحي ــى مراعــاة تقســيم المقاعــد م العــرف عل
الغــرف مــن الطائفــة الســنية لمــلء المقعديــن المخصصيــن للمنتســبين لهــذه الطائفــة مــن قبــل عضويــن 
ــن  ــل تعيي ــات قب ــي(. تحصــل االنتخاب ــش القضائ ــة التفتي ــس هيئ ــزي ورئي ــام التميي ــب الع ــن )النائ حكميي
األعضــاء الخمســة مــن قبــل مجلــس الــوزراء، علــى نحــو يســمح لهــذا األخيــر بإجــراء هــذا التعييــن علــى 
ضــوء نتائــج اإلنتخابــات. وفــي حــال شــغور مقعــد لمنتخــب خــال مــدة واليــة المجلــس، درج العــرف 
ــة التــي شــغرت المقاعــد المخصصــة للمنتســبين إليهــا،  ــى أال يترشــح إال رؤســاء غــرف مــن الطائف عل
ممــا يعكــس تســليم قضــاة محكمــة التمييــز بــه كقاعــدة ملزمــة غيــر قابلــة للتجــاوز. ويســّجل أنــه لــم يُعلــن 

حتــى اآلن عــن أي احتجــاج قضائــي ضــد هــذا العــرف. 

بالمقابــل، ال توجــد أي كوتــا أو عــرف بتعييــن عــدد مــن النســاء فــي المجلــس، علمــاً أن المــرأة دخلــت 
المجلــس للمــرة األولــى فــي 2006. 

ــب  ــغلون مناص ــم يش ــى أنه ــن بمعن ــر متفرغي ــن غي ــس الحاليي ــاء المجل ــراً، أن أعض ــجل أخي ــا نس كم
ــس.   ــي المجل ــم ف ــرة واليته ــوال فت ــا ط ــل فيه ــي العم ــتمرون ف ــة يس ــؤوليات قضائي ومس

وانطاقــاً مــن ذلــك، تنهــض إشــكاليات عــدة مــن جــراء قواعــد تكويــن المجلــس، أمكــن اختزالهــا 
باإلشــكاليات اآلتيــة.

ثانيا: اإلشكاليات المتصلة بتكوين المجلس والمقترحات 
المقدمة لمعالجتها

اإلشكالية األولى: مجلس القضاء األعلى، ضمانة قانونية تفتقد إلى القوة 
الدستورية

رغــم أهميــة هــذا المجلــس فــي المنظومــة القضائيــة اللبنانيــة وأيضــا فــي خطــاب اإلصــاح القضائــي، 
فــإن الدســتور اللبنانــي يبقــى خلــواً مــن أيــة إشــارة إليــه. 

يتعــارض هــذا األمــر مــع المعاييــر الدوليــة وبخاصــة األوروبيــة منهــا2 التــي تحــّث الــدول علــى تضميــن 

1- قانون صادر بتاريخ 2006/6/9. 
2-  أنظــر الفقــرة 1.2 مــن الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة وكل مــن الفقــرة 2.أ مــن المبــدأ 1 والمبــدأ 7 مــن توصيتــي 

.12)2010(R12  و)94(R ــم ــة وزراء المجلــس األوروبــي رق لجن
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ــي  ــاء، وف ــتقالية القض ــط اس ــات وضواب ــي«3 ضمان ــون الداخل ــي القان ــة ف ــى مرتب ــتور، أو »أعل الدس
مقدمتهــا ضمانــة إنشــاء مجلــس قضــاء أعلــى مســتقل. ويهــدف هــذا المعيــار إلــى ضمــان حمايــة أكبــر 
ــت  ــد ذهب ــا. وق ــة تعديله ــر مخول ــا وغي ــة به ــريعية ملزم ــلطة التش ــون الس ــث تك ــات، بحي ــذه الضمان له

ــة فــي هــذا االتجــاه )المغــرب، تونــس، مصــر(. ــة الحديث الدســاتير العربي

وفــي هــذا الســياق، تجــدر اإلشــارة إلــى أن اتفــاق الطائــف قــد أورد مــن ضمــن »اإلصاحــات« التــي 
تضمنهــا، إشــارة إلــى وجــوب اعتمــاد مبــدأ انتخــاب عــدد مــن قضــاة المجلــس. إال أن هــذا البنــد لــم يؤخــذ 
بــه عنــد إقــرار التعديــات الدســتورية علــى ضــوء اتّفــاق الطائــف فــي 1991 ولــم ينتــج أي مفعــول علــى 
ــم  ــون تنظي ــل قان ــي 2001/12/21 بتعدي ــون 2001/389 الصــادر ف ــن إال بموجــب قان ــد القواني صعي

القضــاء العدلــي. 

منذ ذلك الحين، ال يتوفر أّي مقترح في هذا الخصوص.  

European Charter on the statute of judges §1.2:

 “In each European State, the fundamental principles of the statute for 
judges are set out in internal norms at the highest level, and its rules in norms 
at least at the legislative level”

Opinion no 10 (2007) of the Consultative Council of European Judges (CCJE) 
§11:

“The CCJE recommends that the Council for the Judiciary be positioned at 
the constitutional level in those countries having a written Constitution, or 
in the equivalent basic law or constitutional instrument for other countries. 
Provisions should be made for the setting up of such body, for the definition 
of its functions and of the sectors from which members may be drawn and for 
the establishment of criteria for membership and selection methods”

- فــي المغــرب تــم تضميــن الدســتور األحــكام المتصلــة بالمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة مــن حيــث 
عــدد أعضائــه والفئــات التمثيليــة و«كوتــا« النســاء فضا عــن اإلختصاصــات والصاحيات وطبيعــة قراراته 
ــان 113 و114  ــي )المادت ــة إشــتغاله واســتقاله اإلداري والمال ــم طريق ــي ث ــا للطعــن القضائ ومــدى قابليته
مــن الدســتور(. يحيــل الدســتور فيمــا يتعلــق بانتخــاب أعضــاء المجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة وتنظيمــه 
وتســييره،  علــى القانــون التنظيمــي )المــادة 116 مــن الدســتور(، الــذي كمــا هــو معلــوم يأتــي فــي المرتبــة 
الثانيــة بعــد الدســتور ويحــال وجوبــا بعــد إقــراره مــن البرلمــان إلــى المحكمــة الدســتورية للمصادقــة )المجلس 

الدســتوري فــي هــذه المرحلــة اإلنتقاليــة(. 

نــّص الدســتور التونســي علــى المجلــس األعلــى للقضــاء بالفصــول مــن 112 الــى 114 منــه. وتعّرض 
الفصــل األول منهــا لتركيبــة المجلــس األعلــى للقضــاء مــن جهة هيكلته وعضويته. فيما ُخّصــص الفصل الثاني 
الســتقالية المجلــس اإلداريــة والماليــة بــأان أســند للمجلس صاحية إقتراح ومناقشــة موازنته مباشــرة أمام مجلس 

نــواب الشــعب. ليخصــص الفصــل األخيــر لدور المجلــس الوظيفي وعاقته ببقية الســلط فــي الدولة.

3- الفقرة 1.2 من الشرعة األوروبية حول نظام القضاة
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اإلشكالية الثانية: مجلس قضاء للقضاء العدلي حصرًا

يعنــى مجلــس القضــاء األعلــى بشــؤون القضــاء العدلــي حصــراً. وللقضــاء اإلداري مكتــب خــاص يعنــى 
بشــؤونه وهــو مكتــب مجلــس شــورى الدولــة. وللقضــاء المالــي مكتــب خــاص أيضــاً وهــو مجلــس ديــوان 

المحاسبة. 

ال يتصــل األمــر بمعاييــر دوليــة واضحــة. ويبقــى التســاؤل جائــزا فيمــا إذا كان مــن شــأن طــرح مماثــل 
ــى  ــه عل ــز قدرت ــى تعزي ــا إل ــة وتالي ــل للســلطة القضائي ــس الممث ــز اســتقالية المجل ــى تعزي ــؤدي إل أن ي
ــارية  ــة اإلستش ــن الهيئ ــم 10 الصــادر ع ــرأي رق ــى ال ــارة إل ــدر اإلش ــتقالية القضــاء. وتج ــان اس ضم
للقضــاة األوروبييــن التــي تدعــو إلــى تعزيــز أواصــر التعــاون والتواصــل بيــن الهيئــات القضائيــة، فــي 
حــال تعددهــا. كمــا أن اجتهــاد المجلــس الدســتوري اللبنانــي ذهــب فــي نفــس اإلتجــاه، بحيــث شــجع فــي 
قــراره رقــم 1995/3 علــى مواءمــة  مختلــف التشــريعات التــي تنظــم مختلــف مجالــس القضــاء العليــا، 
عدليــة كانــت أم شــرعية، بحيــث تؤمــن تكامــاً فــي تأميــن الضمانــات الازمــة للقضــاة والمتقاضيــن فــي 

المحاكــم اللبنانيــة كافــة.  

وقــد ذهبــت بعــض الهيئــات السياســية فــي التســعينات إلــى اقتــراح إنشــاء مجلــس للســلطة القضائيــة يشــمل 
اختصاصــه مختلــف الهيئــات القضائيــة العدليــة واإلداريــة والماليــة. إال أن هــذه المقترحــات لــم يتــم تبنّيهــا 
فــي أي نــص أو مقتــرح رســمي الحــق. وأجمعــت مقترحــات كل مــن عصــام نعمــان4، وبطــرس حــرب5 
وحســين الحســيني6 ومرســال ســيوفي7 علــى أن يُعنــى مجلــس القضــاء األعلــى بالقضــاء العدلــي واإلداري 

والمالــي فــي آن معــاً. 

Opinion no 10 (2007) of the Consultative Council of European Judges (CCJE) 
§47: «Furthermore, the competences of the Council for the Judiciary may 
be related to the functions of other similar bodies, such as a Council for 
prosecutors or in some countries a separate Council for administrative judges. 
It is also one of the responsibilities of the Council for the Judiciary to develop 
relations with these different bodies (…)”

فــي تونــس، أنشــأ الدســتور مجلســاً أعلــى للقضــاء يضــم األقضيــة الثاثــة العدلــي واإلداري والمالــي 
ويحافــظ فــي ذات الوقــت علــى نظــام الثنائيــة القضائيــة ومــا يشــترطه مــن إلتــزام باإلعتــراف بالتخصــص 
القضائــي. ورد فــي التقريــر الختامــي للجنــة التأسيســية للقضــاء العدلــي واالداري والمالــي والدســتوري 
ــادئ  ــي المب ــاء ف ــتراك القض ــنده اش ــد س ــاء واح ــى للقض ــس أعل ــي مجل ــاء ف ــس القض ــم مجال »أن ض
األساســية المتعلقــة بالضمانــات األساســية للقضــاء، وأن مــن أدوار المجلــس األعلــى للقضــاء الســهر علــى 

حســن ســير العدالــة«.

وكانــت اللجنــة التأسيســية قــد اقترحــت فــي مرحلــة أولــى أن يكــون المجلــس األعلــى للقضــاء مكّونــا مــن 

4- اقتراح قانون تنظيم السلطة القضائية )المادة 2(
5-  المادة 3.

6- اقتراح قانون السلطة القضائية )المادة 3(
7- مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للقضاء )الفقرة األولى من األسباب الموجبة(
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ثاثــة هيــاكل هــي: 1/مجلــس القضــاء العدلــي، 2/ مجلــس القضــاء االداري والمالــي، 3/ الجلســة العامــة.  
ــراح  ــة اقت ــى للقضــاء وصاحي ــس األعل ــاري للمجل ــدور اإلستش ــة ال ــة بممارس ــة العام ــص الجلس وتخت
التشــريعات ومناقشــة الموازنــة العامــة للمجلــس. بالمقابــل، يعــود لــكا المجلســين بحســب اختصاصهمــا 
اإلشــراف علــى المســار المهنــي للقضــاة الراجعيــن لهمــا. وقــد اعتبــرت أن بإمــكان القضاءيــن المالــي 

واإلداري أن يكونــا فــي مجلــس واحــد لتقــارب اختصاصهمــا.

تطــورت فكــرة التخصــص داخــل المجلــس األعلــى للقضــاء الحقــاً لينتهــي الدســتور التونســي إلــى مجلــس 
ــا  ــة مجالــس علي ــاف القضــاء ويتكــون مــن جلســة عامــة ومــن ثاث ــى للقضــاء يجمــع مختلــف أصن أعل
للقضــاء، هــي المجلــس األعلــى للقضــاء اإلداري والمجلــس األعلــى للقضــاء المالــي والمجلــس األعلــى 
للقضــاء العدلــي، بمــا كــرس بشــكل أكبــر مفهــوم التخصــص القضائــي فــي إطــار وحــدة المجلــس األعلــى 

للقضــاء.

اإلشكاليّة الثالثة: خطر النزعة الفئوية لخلو المجلس من أية شخصية من 
خارج القضاء:

كمــا ســبق بيانــه، المجلــس الحالــي مكــّون مــن القضــاة حصــراً. ومــن شــأن هــذا األمــر أن يعــزز النزعــة 
الفئويــة داخــل القضــاء ممــا قــد ينعكــس ســلباً علــى تنظيــم القضــاء وأعمــال التقييــم والمحاســبة. ويتعارض 
هــذا الواقــع مــع المعاييــر الدوليــة التــي تفتــرض وجــود »تشــكيلة متعــددة تعــدداً حقيقياً )...( بحيـــث يُمثّـــل 
عون والمحامــون واألكاديميــون وغيرهــم مــن األطــراف المعنيــة بطريقــة متوازنــة«8. كمــا  فيهـــا المشــِرّ
تعتمــد أغلــب الدســاتير األوروبيــة الحديثــة تركيبــة مختلطــة لمجالــس القضــاء األعلــى، علــى خلفيــة أن 
القضــاء شــأن عــام وأن اســتقالية القضــاء ليســت امتيــازاً أو حقــاً للقضــاة بــل هــي قبــل كل شــيء ضمانــة 

للمتقاضيــن كافــة. 

وتجدر اإلشارة هنا إلى السوابق والمقترحات اآلتية: 

ــس  ــي مجل ــاة ف ــر قض ــن غي ــة تعيي ــظ إمكاني ــي9 كان لح ــاء العدل ــم القض ــون 1961 لتنظي أوال، أن قان
ــي  ــون بمرســوم يتخــذ ف ــم 8( يعين ــه )ومجموعه ــى أن 3 مــن أعضائ ــث نــص عل ــى بحي القضــاء األعل
ــن القضــاة  ــر العــدل »مــن خــارج مــاك القضــاة«، »مــن بي ــراح وزي ــى اقت ــاء عل ــوزراء بن ــس ال مجل
الســابقين المقبوليــن فــي منصــب الشــرف أو األســاتذة األصيليــن فــي معهــد الحقــوق«. وســرعان مــا عــاد 
قانــون 196510 عــن ذلــك األمــر ليســتبدل هــؤالء األعضــاء الثاثــة مــن خــارج مــاك القضــاة ب«ثاثــة 

قضــاة مــن مــاك القضــاء العدلــي«.

لرئيــس  وا األعضــاء  اختيــار  »يتــّم  نــه  أ علــى  نــص  ســيوفي  مرســال  مقتــرح  أن  نيــا،  ثا
لذيــن  ا لجامعــات  تذة ا لمحاميــن وأســا لمتقاعديــن، وا ا نــوا أو  لقضــاة، عامليــن كا ا بيــن  مــن 

8- Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, UN Doc. A/
HRC/11/41 )2009(, para. 28 and Report of the Special Rapporteur on the Independence of Judges 
and Lawyers, UN Doc A/HRC/26/32 )2014(, para. 126

9-  قانون تنظيم مجلس القضاء االعلى الصادر بتاريخ 18 تشرين االول 1961. 
10- قانــون رقــم 49 »تعديــل تأليــف مجلــس القضــاء األعلــى وتحديــد حــاالت خاصــة النهــاء وتحديــد حــاالت خاصــة النهــاء خدمــة القضــاء« الصــادر 

ــول 1965. بتاريــخ 6 ايل
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األقــل«.  علــى   ً مــا عا ثاثيــن  ممارســتهم  علــى  مضــى 

ثالثــا، أن مســودة مشــروع القانــون التــي أعلــن عنهــا وزيــر العــدل شــكيب قرطبــاوي فــي 2012 كانــت 
لحظــت تعييــن قــاض متقاعــد ممــن تولــوا الرئاســة األولــى لمحكمــة التمييــز أو رئاســة مجلــس شــورى 
ــة  ــة العام ــي أو النياب ــش القضائ ــة التفتي ــة هيئ ــز أو رئاس ــة التميي ــي محكم ــة ف ــة غرف ــة أو رئاس الدول

ــى11.  ــس القضــاء األعل ــن فــي مجل ــة ونقيــب ســابق للمحامي التمييزي

Opinion no 10 (2007) of the Consultative Council of European Judges (CCJE):

“16.The Council for the Judiciary can be either composed solely of judges 
or have a mixed composition of judges and non judges. In both cases, the 
perception of self-interest, self protection and cronyism must be avoided.

19. In the CCJE’s view, such a mixed composition would present the advantages 
both of avoiding the perception of self-interest, self protection and cronyism 
and of reflecting the different viewpoints within society, thus providing the 
judiciary with an additional source of legitimacy.

22. The non-judge members may be selected among other outstanding jurists, 
university professors, with a certain length of professional service, or citizens 
of acknowledged status. Modern management of the judiciary might also 
require wider contributions from members experienced in areas outside the 
legal field (e.g. in management, finances, IT, social sciences)”

- أُنشــئ المجلــس األعلــى للقضــاء Conseil supérieur de la Justice فــي بلجيــكا فــي أعقــاب 
ــل  ــي عم ــل ف ــى الخل ــاً عل ــا، احتجاج ــي أعقبته ــيرة البيضــاء« الت ــهيرة Dutroux و«المس ــة الش القضي
المنظومــة القضائيــة والشــرطة. وكان Dutroux قــد حوكــم بجرائــم خطــف وقتــل ذهــب ضحيتهــا عــدة 
أطفــال ومراهقيــن. وشــكلت قضيتــه مصــدر ســخط محلــي ودولــي واســع جــداً إذ اقترنــت بمواضــع خلــل 

كبيــرة فــي عمــل القضــاء والشــرطة، وأدت إلــى تبنــي إصاحــات عميقــة فــي العديــد مــن المؤسســات.

وقــد أدت نشــأته فــي ظــل أزمــة الثقــة العميقــة بيــن المواطنيــن والقضــاء، وانطاقــاً مــن اليقيــن أن القضــاء 
واســتقاليته وشــؤونه ضــرورة اجتماعيــة غيــر متعلّقــة بالقضــاة حصــراً، إلــى اإلبتعــاد عــن صيغــة مجلــس 
 Conseil supérieur de la magistrature ــاة ــورة بالقض ــا محص ــا أنه ــف منه ــد يستش ــى ق أعل
واإلســتعاضة عنــه بمجلــس أعلــى للســلطة القضائيــة يضــم أفــراداً غيــر قضــاة يمثلــون المجتمــع المدنــي. 
فيضــّم المجلــس الــذي ُكــّرس فــي المــادة 151 مــن الدســتور، 44 عضــواً نصفهــم مــن القضــاة المنتخبيــن 
مــن قبــل أقرانهــم، والنصــف اآلخــر مــن غيــر القضــاة يختارهــم مجلــس الشــيوخ بأكثريــة الثلثيــن، وهــم 
8 محامــون و6 أســاتذة جامعيــون أو معاهــد عليــا و8 أعضــاء مــن المجتمــع المدنــي. وأنشــئ الــى جانبــه 
مجلــس استشــاري للقضــاةConseil consultatif de la magistrature ، يُعــّد الهيئــة االستشــارية 
والتمثيليــة للقضــاة تجــاه الســلطات كافــة، فــي كل مــا يتعلّــق بأنظمــة القضــاة وشــروط عملهــم وحقوقهــم. 

ويتشــّكل هــذا األخيــر أيضــاً مــن 44 قاضيــاً جميعهــم منتخبيــن، وممثّليــن لكافــة الدرجــات القضائيــة. 

11-  ماحظات المفكرة القانونية على مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي، المفكرة القانونية، العدد 5، تموز 2012.
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- فــي المغــرب، وبنــاء علــى طلــب فئــة واســعة مــن القضــاة الشــباب عنــد مناقشــة دســتور 2001، 
ــتور  ــّرس الدس ــذا ك ــر القضــاة. وه ــن غي ــخاصا م ــة يضــم أش ــلطة القضائي ــى للس ــس األعل ــات المجل ب
الجديــد والقانــون التنظيمــي رقــم 100.13 المتعلــق بالمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة تركيبــة مختلطــة 
للمجلــس تضــم 7 شــخصيات مــن غيــر القضــان وهــم علــى التوالــي: الوســيط ورئيــس المجلــس الوطنــي 
ــاءة  ــا بالكف ــهوداً له ــون »مش ــك، ويك ــا المل ــاة يعينه ــر القض ــن غي ــخصيات م ــان، و5 ش ــوق اإلنس لحق

والتجــرد والنزاهــة، والعطــاء المتميــز فــي ســبيل اســتقال القضــاء وســيادة القانــون«. 

ُطرحــت فــي تونــس ألول مــرة فكــرة أن يضــّم المجلــس األعلــى للقضــاء أعضــاء غيــر قضــاة فــي 
ــى  ــراف عل ــة لإلش ــة الوقتي ــدث للهيئ ــون المح ــروع القان ــة لمش ــورات األولي ــة التص ــات صياغ اجتماع
القضــاء العدلــي )هــو بمثابــة مجلــس أعلــى للقضــاء وقــد تــّم إنشــاؤه بعــد الثــورة التونســية بموجــب القانون 
التأسيســي عــدد 6 المنظــم للســلط العموميــة( رفضــت حينهــا هيــاكل القضــاة الفكــرة واعتبرتهــا مدخــا 
لتســييس القضــاء. أصــّر فــي المقابــل أعضــاء المجلــس الوطنــي التأسيســي علــى ضــرورة أن يكــون غيــر 
القضــاة ممثليــن بالهيئــة لكــون الشــأن القضائــي شــأناً عامــاً وليــس شــأناً يقتصــر علــى القضــاة وحدهــم.

ــي 2 -05- 2013   ــؤرخ ف ــة 2013 الم ــدد 13 لسنــ ــي ع ــون األساس ــن القان ــس م ــدد الفصــل الخام ح
والــذي يتعلــق بإحــداث هيئــة وقتيــة لإلشــراف علــى القضــاء العدلــي تركيبــة الهيئــة فأســند لغيــر القضــاة 
ربــع مقاعدهــا واشــترط أن يكونــوا وعددهــم خمســة مــن األســاتذة الجامعييــن المختصيــن فــي القانــون 
إثنــان منهــم بالضــرورة يجمعــان بيــن التدريــس وممارســة المحامــاة. بينــت التجربــة الحقــاً أن األعضــاء 
مــن غيــر القضــاة كانــوا عامــل إثــراء فــي الهيئــة وســاهموا فــي تطويــر خطابهــا المدافــع عــن اســتقال 

القضــاء.

لــم تجــد الحقــاً الدعــوة إلشــراك غيــر القضــاة فــي المجلــس األعلــى للقضــاء معارضــة حــادة مــن القضــاة. 
فنــص الفصــل 112 مــن الدســتور علــى أن ثلــث أعضــاء المجلــس األعلــى للقضــاء يكونــون مــن غيــر 
القضــاة واكتفــى الدســتور فــي تحديــده لمــا يطلــب منهــم مــن مؤهــات بــأن وصفهــم »بالمســتقلين مــن 

ذوي اإلختصــاص«. 

ــون األساســي المحــدث  ــر القضــاة بمناســبة مناقشــة القان ــن غي ــاش حــول األعضــاء م ــد طــرح النق أعي
للمجلــس األعلــى للقضــاء وكان الســؤال حــول وجــوب تفــرغ هــؤالء األعضــاء مــن عدمــه مــن المســائل 
ــة الوقتيــة لإلشــراف علــى القضــاء العدلــي بوجــوب التفــرغ  ــاكل القضــاة والهيئ الخافيــة. فتمســكت هي
كشــرط لعضويــة المجلــس األعلــى للقضــاء مــن غيــر القضــاة تجنبــاً لتضــارب المصالــح فيمــا تمســكت 
ــى دســتورية  ــة عل ــة للرقاب ــة الوقتي ــى الهيئ ــرأي. عــرض الخــاف عل ــة برفــض هــذا ال ــة النيابي األغلبي
مشــاريع القوانيــن والتــي أّكــدت فــي قرارهــا عــدد 02 لســنة 2015 المــؤرخ فــي 08-06-2015 »أن 
عــدم التفــرغ ال يجــب ان يكــون مدخــاً لحرمــان أي عضــو مــن ممارســة مهامــه داخــل المجلــس باعتبــار 
ــة التــي ينتمــي لهــا العضــو ليــس مــن  ــة األصلي ــة أو المهن ــة بالمجلــس والوظيف ــن العضوي أن الجمــع بي

شــأنه المــس بنزاهتــه وحيــاده وال يخشــى منــه تضــارب المصالــح أو المــس باســتقالية القضــاء«.

كمــا احتــدم النقــاش فــي تونــس بمناســبة نقــاش القانــون األساســي للمجلــس األعلــى للقضــاء فيمــا تعلــق 
ــن  ــتورية القواني ــى دس ــة عل ــة للرقاب ــة الوقتي ــدت الهيئ ــد أك ــاص. وق ــذوي االختص ــود ب ــد المقص بتحدي
ــة كمــا يلتصــق  ــه العضوي ــة ب أن االختصــاص يســتمد مفهومــه »مــن طبيعــة المجلــس القضائــي المتعلق

ــه«. ــة المفترضــة في بالتمثيلي

ــى جانــب  ــة تضــم إل ــى اعتمــاد تركيب انتهــى القانــون األساســي رقــم 34 المــؤّرخ فــي 28-4-2016 إل
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ــى الوجــه اآلتــي:  ــذ وخبــراء محاســبين. وهــم ينقســمون عل المحاميــن أســاتذة جامعييــن والعــدول تنفي

ــي  ــن ذوي االختصــاص ف ــال م ــم ع ــدرس تعلي ــن – م ــة محامي ــي: ثاث ــس القضــاء العدل ــبة لمجل بالنس
ــذ  ــن – عــدل تنفي ــر المحامي ــن غي ــون الخــاص م القان

بالنســبة لمجلــس القضــاء اإلداري: ثاثــة محاميــن -مــدرس مــن ذوي االختصــاص فــي القانــون العــام مــن 
غيــر المحاميــن برتبــة أســتاذ تعليــم عالــي -مــدرس مــن ذوي االختصــاص فــي القانــون العــام مــن غيــر 

المحاميــن برتبــة أســتاذ مســاعد تعليــم عالــي.

بالنســبة لمجلــس القضــاء المالــي: محاميــان اثنــان – خبيــران محاســبان اثنــان -مــدرس مــن ذوي 
االختصــاص فــي الجبايــة او الماليــة العموميــة مــن غيــر المحاميــن برتبــة أســتاذ أو أســتاذ محاضــر تعليــم 

عالــي.

اإلشكالية الرابعة: ضعف تمثيلية المجلس للقضاة

تبقى صفة تمثيل القضاة ألعضاء المجلس منقوصة ألسباب عدة، أبرزها: 

أن عــدد المنتخبيــن يقتصــر علــى عضويــن مــن أصــل 10، ممــا يجعــل قــدرة األعضــاء المنتخبيــن فــي 
التأثيــر علــى قــرارات المجلــس أو علــى توفــر نصابــه جــد محــدودة.  

أن حــق الترشــح ينحصــر برؤســاء غــرف محكمــة التمييــز. وفيمــا يبلــغ عــدد هــؤالء 10 قضــاة فقــط، 
فــإن عــرف التوزيــع الطائفــي ألعضــاء المجلــس يــؤدي عمليــاً إلــى تخفيــض هــذا العــدد. فبدايــة، ينحصــر 
الترشــح برؤســاء الغــرف مــن غيــر الســنة، علــى اعتبــار أن المقعديــن الســنيين داخــل المجلــس مشــغوالن 
مــن قبــل عضويــن حكمييــن همــا النائــب العــام التمييــزي ورئيــس هيئــة التفتيــش القضائــي. كمــا يضيــق 
حــّق الترّشــح أكثــر فــي حــال اإلنتخــاب لمــلء شــغور حاصــل أثنــاء واليــة المجلــس، بحيــث يقتضــي فــي 
هــذه الحالــة أن يكــون المرشــح مــن طائفــة العضــو المنتخــب الــذي انتهــت عضويتــه لســبب مــن األســباب. 
ومــن شــأن هــذا األمــر أن يــؤدي فــي حــاالت عــدة إلــى حصــر إمكانيــة الترشــح بشــخص واحــد وتاليــاً 
إلــى إلغــاء االنتخــاب برمتــه. وهــذا مــا يحصــل فــي حــال كان الشــخص المنتهيــة عضويتــه مــن طائفــة 
ينتمــي اليهــا شــخص واحــد مــن رؤســاء غــرف التمييــز )وهــذا هــو حــال الطائفتيــن الدرزيــة والكاثوليكيــة 
ــن ال يمكنهــم الترشــح  ــس أو مــن الذي ــي المجل ــر األعضــاء ف ــز غي ــا( أو مــن رؤســاء غــرف التميي مث
مجــددا بعدمــا كانــوا أعضــاء فــي واليــة ســابقة12 )وهــذا مــا يحصــل فــي حــال كان عــدد مــن الرؤســاء مــن 
الطائفــة تلــك أعضــاء عــن طريــق التعييــن أو االنتخــاب فــي المجلــس(. وفــي هــذه الحــاالت، يتــم اســتبدال 
العضــو الخــارج مــن خــال عمليــة مزدوجــة: األولــى، القيــام بتشــكيات جزئيــة تــؤدي إلــى مــلء مركــزه 
ــة  ــوة أعضــاء غرف ــة، دع ــه، والثاني ــن طائفت ــن شــخص م ــز م ــة التميي ــة محكم ــس غرف ــاغر كرئي الش
التمييــز إلــى اإلنتخــاب ممــا يــؤدي عمليــا إلــى فــوزه بالتزكيــة. وفــي هــذه الحالــة، يُعيـّـن البديــل عمليــا مــن 
الجهــة التــي تتحكــم بالتشــكيات القضائيــة )والتــي عينتــه رئيســا لغرفــة فــي التمييــز( حصــرا مــن دون أن 

12-  علــي الموســوي، »أزمــة مؤسســاتية بعــد اســتفحال التدخــات تمهــد لفــرط عقــد مجلــس القضــاء األعلــى«، جريــدة الســفير، 31  تشــرين األول 2008: 
ــه ال  ــز، ألن ــة انتخــاب قــاض ارثوذكســي مــن بيــن رؤســاء محاكــم التميي ــة أخــرى وهــي صعوب ــور، بــرزت عقب مــع اســتقالة رياشــي والقاضــي ســعد جب
يوجــد اال القاضــي معمــاري الــذي ال يحــق لــه العــودة الــى عضويــة المجلــس قبــل مــرور ثــاث ســنوات علــى انتهــاء واليتــه. هــذا إذا مــا جــرى التبــادل بيــن 

الكاثوليــك واألرثوذكــس فــي محاكــم التمييــز واالســتئناف، وبالتالــي نشــوء خلــل طائفــي ال يمكــن القفــز فوقــه.”
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يكــون ألعضــاء محكمــة التمييــز أي دور فــي ذلــك. وبأحســن األحــوال، يــؤدي شــغور المنصــب المذكــور 
إلــى تقليــص عــدد المرشــحين المحتمليــن مــن 10 الــى 2 فــي حــال كان الشــخص المنتهيــة عضويتــه مــن 
طائفــة ينتمــي اليهــا شخصــان مــن رؤســاء غــرف التمييــز. ومــا يزيــد مــن احتمــاالت حصــول هــذا 
ــارب  ــة وفــي ســن تق ــون مــن درجــات عالي ــن يكون ــة رؤســاء الغــرف المنتخبي األمــر هــو أن غالبي
ــاوز  ــح ال تتج ــق الترش ــون بح ــن يتمتع ــاة الذي ــبة القض ــول أن نس ــن الق ــه، أمك ــد. وعلي ــن التقاع س

ــد تنخفــض لتنحصــر بقــاض واحــد،  بأحســن األحــوال نســبة 1.5% وق

ــي  ــن ف ــل القضــاة العاملي ــد مجم ــع تجري ــز، م ــة التميي ــاب ينحصــر بأعضــاء محكم ــق اإلنتخ أن ح
ــن حــق المشــاركة  ــق م ــة والتحقي ــة العام ــتئنافية فضــاً عــن قضــاة النياب ــة واإلس ــم اإلبتدائي المحاك
ــوع القضــاة  ــن مجم ــارب نســبة 9% م ــا يق ــة م ــة الناخب ــن الهيئ ــا، يدخــل ضم ــي اإلنتخــاب. وتالي ف

فقــط13.

وضعــف التمثيــل هــذا يتعارض مــع أمرين إثنين: 

األول، اتفــاق الطائــف14. وهــذا مــا يشــير إليــه طــال الحســيني، شــقيق ومستشــار رئيــس المجلــس 
النيابــي بتاريــخ مناقشــة اتفــاق الطائــف، فــي مقابلــة مــع المفكــرة القانونيــة بخصــوص تفســير 

ــن.  ــا خــا القضــاة الحكميي ــع القضــاة م ــو انتخــاب جمي ــارة ه ــذه العب ــن ه ــة أن المقصــود م لجه

ــى  ــس القضــاء األعل ــة أعضــاء مجل ــي توجــب أن تكــون غالبي ــة، الت ــر الدولي ــع المعايي ــي، م والثان
ــل للقضــاة15. ــن أوســع تمثي ــم بوســائل تضم ــل زمائه ــن قب ــن م منتخبي

وعلــى صعيــد المقترحــات المقدمة في هذا الشــأن، نســجل األمور اآلتية: 

أن مســودة مشــروع القانــون التــي أعلــن عنهــا وزيــر العــدل الســابق شــكيب قرطبــاوي قــد نصــت 
علــى زيــادة عــدد القضــاة المنتخبيــن مــن )2 مــن أصــل 10( إلــى )4 مــن أصــل 14(. كمــا 
ــم  ــرف محاك ــاء غ ــز ورؤس ــم التميي ــرف محاك ــاري غ ــمل مستش ــحين لتش ــرة المرش ــع دائ ــه وس أن
اإلســتئناف، ودائــرة الناخبيــن لتشــمل أعضــاء غــرف محاكــم التمييــز واإلســتئناف. بالمقابــل، 

ــاب،  ــيح واإلنتخ ــق الترش ــن ح ــة م ــاة محروم ــن القض ــرة م ــات كثي ــت فئ بقي

ــة القضــاة  ــز تمثيليّ ــّم تعزي ــه ت ــا أن ــن مــن مضمونه ــي 1998، يتبيّ ــن ف ــا بشــأن مقترحــات القواني أم
فــي المجلــس. ففــي اقتــراح كّل مــن نعمــان وحــرب وصــل عــدد األعضــاء المنتخبيــن الــى 10 مــن 
أصــل 15 عضــواً، وفــي اقتــراح الحســيني إلــى 10 مــن أصــل 16 عضــواً. أمــا اقتــراح ســيوفي 
فــا يوضــح كيفيــة اختيــار أعضــاء المجلــس باســتثناء الرئيــس الــذي يتــم انتخابــه مــن قبــل مجلــس 

القضــاء مــن بيــن أعضائــه.

أن مجلــس القضــاء األعلــى أطلــق فــي 2013 فكــرة الهيئــات اإلستشــارية التــي تقــوم علــى انتخــاب 
القضــاة )مــن ســّت فئــات: قضــاة منفرديــن، قضــاة التحقيــق، قضــاة النيابــة العامــة، ...( لممثليــن عنهــم 

13- بالنظر إلى تشكيات 2010 حيث بلغ عددهم 45 قاضياً، وبالنسبة إلى مجموع عدد قضاة القضاء العدلي والعسكري.
14-  وكانــت وثيقــة الوفــاق الوطنــي قــد نصــت فــي الفقــرة ب-ج مــن العنــوان الثالــث مــن الفصــل األول »اإلصاحــات األخــرى« 
علــى مــا يلــي: »تدعيمــاً الســتقال القضــاء: ينتخــب عــدد معيـّـن مــن أعضــاء مجلــس القضــاء األعلــى مــن قبــل الجســم القضائــي«.
15- أنظــر المــواد 9 و11 مــن الشــرعة العالميــة للقاضــي المذكــورة أعــاه - الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة )فقرتهــا 1.3( - توصيــة لجنــة وزراء 
المجلــس األوروبــي رقــم R)2010(12 )فقــرة 27( - االعــان الصــادر فــي 23 أيار/مايــو 2008 عــن الشــبكة األوروبيــة لمجالــس القضــاء - الــرأي رقــم 

10 للهيئــة االستشــارية للقضــاة األوروبييــن.
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فــي المحافظــات. ويشــكل هــذا األمــر تجربــة أولــى النخــراط القضــاة فــي اإلنتخابــات وعامــاً محفــزاً 
العتمــاد مبــدأ اإلنتخابــات فــي اختيــار أعضــاء مجلــس القضــاء األعلــى.

European Charter on the statute of judges §1.3:

“In respect of every decision affecting the selection, recruitment, appointment, 
career progress or termination of office of a judge, the statute envisages the 
intervention of an authority independent of the executive and legislative 
powers within which at least one half of those who sit are judges elected by 
their peers following methods guaranteeing the widest representation of the 
judiciary”.

Opinion no 10 (2007) of the Consultative Council of European Judges (CCJE) 
§17-18:

“17. When the Council for the Judiciary is composed solely of judges, the 
CCJE is of the opinion that these should be judges elected by their peers.

18. When there is a mixed composition (judges and non judges), the CCJE 
considers that, in order to prevent any manipulation or undue pressure, a 
substantial majority of the members should be judges elected by their peers”.

ــن  ــرض إنتخــاب عشــرة أعضــاء م ــإن الدســتور يف ــدأ اإلنتخــاب، ف ــبة لمب ــرب، وبالنس ــي المغ - ف
أصــل عشــرين عضــواً )المــادة 115 مــن الدســتور( أي النصــف، أربعــة منهــم ينتخبــون مــن أعضــاء 
محاكــم محاكــم اإلســتئناف وســتة ينتخبــون مــن قبــل محاكــم أول درجــة. أمــا محكمــة النقــض فليــس لهــا 
تمثيليــة إنتخابيــة بــل هــي ممثلــة بعضويــن معينيــن هــم الرئيــس االول والوكيــل العــام ورئيــس الغرفــة 
األولــى الــذي ينــص مشــروع التنظيــم القضائــي علــى تعيينــه مــن طــرف الجمعيــة العامــة لمحكمــة النقــض 
باقتــراح مــن مكتــب هــذه االخيــرة. وبالتالــي، فإنــه يمكــن اعتبــاره أيضــاً منتخبــاً بشــكل غيــر مباشــر ممــا 

يرفــع عــدد المنتخبيــن إلــى 11 عضــواً. 

ــف  ــى حضــور مختل ــى عل ــس القضــاء األعل ــول مجل ــي ح ــون األساس ــّص القان ــس، ن ــي تون - وف
الرتــب القضائيــة فيــه، أقلّــه فــي صنــف القضــاة المنتخبيــن. وعليــه، ينتخــب إثنــان مــن قضــاة كل رتبــة 
مــن الرتــب الثــاث فــي القضــاء العدلــي. وبالنســبة إلــى القضاءيــن اإلداري والمالــي، ينتخــب ثاثــة عــن 
كل رتبــة مــن الرتبتيــن اإلثنتيــن )مستشــارين مســاعدين ومستشــارين(. بالمقابــل، يبقــى القضــاة المعيّنــون 
بالصفــة كلهــم مــن القضــاة الســامين. ووفــق أحــكام الفصــل 112 مــن الدســتور فــإن األغلبيــة فــي فئــة 
القضــاة مــن أعضــاء المجلــس األعلــى للقضــاء هــم مــن المنتخبيــن انتخابــاً مباشــراً مــن زمائهــم مــن ذوي 

رتبتهــم القضائيــة، بحيــث يبلــغ عددهــم 18 مــن جملــة 30 قاضيــاً. 
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اإلشكالية الخامسة: أين النساء في المجلس؟

بخصــوص التوزيــع الجنــدري، يســجل أن النــص القانونــي خــا مــن أيّــة ضمانــة فــي هــذا الخصــوص 
ــال  ــة فري ــس، وهــي القاضي ــى المجل ــى 2006 لنشــهد دخــول أول امــرأة إل ــه اقتضــى اإلنتظــار حت وأن
دلــول. وفــي 8-5-2012، دخلــت أول امــرأة منتخبــة اليــه وهــي ســهير حركــة. واذ بلــغ عــدد النســاء فــي 
ــو مــن أي امــرأة،  دورة المجلــس )2012-2015( ثاثــة، فــإن المجلــس المكــون فــي 2015 عــاد ليخل

مــن دون أن يصــدر أّي اعتــراض عــن أي جهــة ضــد هــذا األمــر. 

ويعكــس تعييــن القضــاة علــى هــذا الوجــه حساســية ضعيفــة إزاء التمييــز الجنــدرّي فــي تولـّـي المناصــب 
العليــا فــي القضــاء. وتبــدو هــذه اإلشــكاليّة مرتبطــة جزئيـّـاً بإشــكالية اإلخــال بمبــدأ المســاواة بيــن القضــاة 
بخصــوص الفئــات التــي يعيــن أو ينتخــب القضــاة منهــا. ففيمــا تقــارب نســبة النســاء فــي القضــاء %45، 
ــرف  ــاء الغ ــة رؤس ــي فئ ــى 29.8% ف ــز وإل ــرف التميي ــاء غ ــة رؤس ــي فئ ــى 10% ف ــض إل ــا تنخف فإنه

اإلســتئنافية16.

ويتعــارض هــذا األمــر مــع مبــدأ المســاواة بيــن المواطنيــن بشــكل عــام، وبيــن القضــاة بشــكل خــاص. 
ويشــار إلــى أن اللجنــة المعنيــة بتطبيــق اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد النســاء17 حثــت 
الــدول التــي صادقــت عليهــا ومنهــا لبنــان عــام 1996، وبموجــب المــادة 7 منهــا، »اتخــاذ جميــع التدابيــر 
المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي الحيــاة الـــسياسية والعامــة للبلــد وكفالــة تمتعهــا بالمســاواة 

مــع الرجــل فــي الحيــاة السياســية والعامــة«، بمــا فــي ذلــك ممارســة الســلطات القضائيــة. 

وحتــى اللحظــة، لــم يســّجل أّي مقتــرح لضمــان حضــور النســاء فــي مجلــس القضــاء األعلــى. إنمــا ســجلت 
بعــض المقترحــات لتخفيــف حــدة اإلخــال بالمســاواة وفــق مــا نبينــه أدنــاه، ممــا قــد ينعكــس إيجابــا علــى 

تمثيــل النســاء فــي المجلــس. 

ويُذكــر أن جميــع مقتراحــات القوانيــن المقدمــة أواخــر التســعينيات حــول تركيبــة مجلــس القضــاء األعلــى 
خلــت مــن أيــة ضمانــات لتعزيــز مبــدأ المســاواة فــي التوزيــع الجنــدري لمقاعــد مجلــس القضــاء األعلــى، 

أو لتعزيــز حضــور المــرأة فيــه.

16-  بحسب أرقام تشكيات 2010.
17- Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendation No. 
23: Political and public life, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 )Vol. II( )1997(, para. 5.
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- فــي نظــرة إلــى التجــارب المقارنــة بالنســبة لتمثيــل النســاء، كــّرس القانــون القضائــي فــي بلجيــكا18، 
وبالنســبة لمجموعــة أعضــاء المجلــس مــن غيــر القضــاة، الكوتــا الجندريــة. فأوجــب اختيــار فــي كل مــن 

الهيئتيــن الفرنكوفونيــة والفامنكيــة، 4 أعضــاء مــن كل جنــس علــى األقــل.

- أمــا فــي فرنســا، فأدخــل تعديــل 201019 على القانــون األساســي20 المتعلّق بمجلس القضــاء األعلى، 
ــي تســمية الشــخصيات  ــن الرجــال والنســاء ف ــوازن بي ــل مت ــرام تمثي ــا وجــوب احت ــادة 5-2 ومفاده الم
الســّت مــن غيــر القضــاة بحســب المــادة 65 مــن الدســتور، مــن قبــل كل مــن رئيــس الجمهوريــة، ورئيــس 

مجلــس النــواب، ورئيــس مجلــس الشــيوخ.

- فــي المغــرب، فــرض الدســتور فــي مادتــه 115 ضــرورة مراعــاة تمثيليــة للنســاء بحســب وجودهن 
داخــل الجســم القضائــي. وأعطــى القانــون التنظيمــي رقــم 100-13 المتعلــق بالمجلــس األعلــى للســلطة 
القضائيــة فــي مادتــه 23 صاحيــة تحديــد النســبة للمجلــس نفســه، وهــو أمــر منطقــي لكــون عــدد النســاء 
داخــل القضــاء يتغيــر كل انتخابــات )باتجــاه الزيــادة غالبــاً(. وهكــذا قــام المجلــس األعلــى للقضــاء فــي 
المغــرب بمناســبة انتخابــات 23-07-2016 بتحديــد العــدد فــي قاضيتيــن لمحاكــم الدرجة األولــى وقاضية 
لمحاكــم الدرجــة الثانيــة. لكــن هنــاك دائمــاً امكانيــة زيــادة عــدد النســاء داخــل المجلــس إمــا عــن طريــق 

االنتخــاب العــادي خــارج نظــام الكوتــا أو التعييــن. 

- أمــا فــي تونــس، نــص الفصــل 26 فقــرة ثانيــة مــن القانــون األساســي المتعلــق بالمجلــس األعلــى 
للقضــاء علــى أنــه تعتبــر ملغــاة كل ورقــة ناخــب ال تحتــرم مبــدأ التناصــف. وطبــق التناصــف االنتخابــي 
ألول مــرة فــي انتخابــات المجلــس األعلــى للقضــاء ليــوم 23-11-2016. وبالنتيجــة، بلــغ عــدد النســاء 

المنتخبــات بالمجلــس األعلــى للقضــاء 17 مــن جملــة 33 عضــوا منتخبــاً. 

اإلشكالية السادسة: اإلخالل بمبدأ المساواة بين القضاة

مما تقّدم، وإلى جانب ما أشرنا إليه أعاه بشأن تمثيلية المرأة، يسجل: 

حصر االنتخاب في محكمة التمييز، دون سائر المحاكم،	 

ــز واالســتئناف 	  ــى رؤســاء الغــرف فــي محاكــم التميي ــى تقتصــر عل ــة مجلــس القضــاء األعل عضوي
والبدايــة، ممــا يشــكل تمييــزا ضــد مستشــاري الغــرف. ويلحــظ حرمــان مستشــاري غــرف التمييــز 

ــة فــي محكمتهــم،  مــن حــق الترشــح لانتخابــات الحاصل

18- Art. 259 bis1  3§ du code judiciaire belge
19- Loi organique no 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l’application de l’article 65 d.e la Consti-
tution.

20- رقم 94-100 تاريخ 5 شباط 1994.
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عضويــة مجلــس القضــاء األعلــى موزعــة بشــكل غيــر متناســب بيــن درجــات المحاكــم المختلفــة. فــإذا 	 
وضعنــا جانبــا النائــب العــام التمييــزي ورئيــس هيئــة التفتيــش والعضــو العامــل فــي إحــدى وحــدات 

وزارة العــدل، يقســم القضــاة الســبعة المتبقــون علــى الوجــه اآلتــي21:

نسبة قضاة كل درجةنسبة في عضوية المجلسدرجة المحكمة
9.2%40%التمييز

33.2%20%االستئناف

40.6%10%البداية

يعــزز هــذا الواقــع الهرميــة داخــل القضــاء، ويشــكل مدخــا للمــس باالســتقالية الداخليــة للقضــاء. وهــو 
يتعــارض مــع مبــدأ المســاواة بيــن القضــاة المكــرس فــي عــدد مــن الدســاتير األجنبيــة. 

وتجــدر االشــارة إلــى أن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي الصــادر عــام 198322، كان نــّص علــى تمثيــل 
ــر العــدل،  ــاره وزي ــذي يخت ــن والعضــو ال ــب األعضــاء الحكميي ــى جان ــة. فإل أفضــل للدرجــات القضائي
ــن رؤســاء  ــم، أي 2 م ــن درجــات المحاك ــن رؤســاء غــرف كل م ــن بي ــن م ــس يضــّم قاضيي كان المجل
ــز، و2 مــن رؤســاء الغــرف فــي محاكــم االســتئناف، و2 مــن رؤســاء غــرف أو  غــرف محكمــة التميي
أقســام محاكــم الدرجــة األولــى. ومــع التعديــل الــذي أُدخــل علــى القانــون عــام 198523، تــم تخفيــض عــدد 
أعضــاء محاكــم الدرجــة األولــى إلــى 1 مقابــل رفــع عــدد اعضــاء محكمــة التمييــز إلــى 3، علــى نحــو 
أدى إلــى زيــادة الخلــل. ولكــن يلحــظ أن حتــى قانــون 1983 ميــز بيــن رؤســاء الغــرف ومستشــاريها. 
ويرجــح أن يكــون هــذا التعديــل قــد أتــى فــي رّد فعــل علــى التحــّركات القضائيــة التــي قاضهــا القضــاة 

ــرة 198224-1980. الشــباب فــي فت

وفي هذا الصدد، سجلت عدد من المبادرات والمقترحات، أهمها اآلتية: 

اإلحتجاجــات التــي قــام بهــا مستشــارو غــرف محاكــم التمييــز بمناســبة اإلنتخابــات التــي ُدِعيــوا إليهــا 	 
النتخــاب عضويــن مــن بيــن رؤســاء غــرف محاكــم التمييــز، ضــد حصــر حــق الترشــيح بهــؤالء. 
وقــد تمثّلــت هــذه اإلحتجاجــات فــي وضــع أوراق إقتــراع فــي الصناديــق ُكتـِـب عليهــا: »مستشــار فــي 

محكمــة التمييــز«25. 

مســودة مشــروع القانــون الــذي قدمــه قرطبــاوي26 فــي 2012 والــذي ســعى إلــى تحســين وضعيــة 	 
المستشــارين فــي غــرف محكمــة التمييــز واإلســتئناف، مــن خــال تمكيــن األُول مــن انتخــاب ممثــل 
لهــم فــي مجلــس القضــاء األعلــى، علــى أن تعيـّـن الحكومــة مــن بيــن اآلخرين عضــوا فــي المجلس. إال 

21-هــذه األرقــام الــواردة فــي الجــدول هــي بحســب تشــكيات 2010 وترتبــط بقضــاة القضــاء العدلــي حصــراً. ويجــب االضافــة 
اليهــا 10.25% مــن القضــاة الذيــن يعملــون فــي النيابــات العامــة و6.75% مــن القضــاة الذيــن يعملــون فــي قضــاء التحقيــق.

22- المرسوم االشتراعي رقم 1983/150.
23- المرسوم االشتراعي رقم 1985/22 الصادر بتاريخ 1985-3-23.

ــة فــي لبنــان، فــي حيــن تجمــع القضــاة، منشــورات صــادر  ــة الجماعيّ 24-  ســامر غمــرون ونــزار صاغيــة، التحــّركات القضائيّ
الحقوقيــة، 2009 ص. 25. 

25-في انتخابات 8-5-2012 يراجع العدد 4 من المفكرة القانونية، نيسان/ابريل 2012.
26- اقتراح تعديل المادة 2.
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أن هــذا المســعى بــدا وكأنــه يســعى إلــى تحســين وضعيــة هــؤالء مــن دون أن يصــل إلــى حــد تكريــس 
المســاواة فــي تمثيليــة القضــاة، بدليــل أنــه أبقــى التمييــز قائمــا بيــن رؤســاء الغــرف ومستشــاريها. كمــا 

يســجل للمســودة أنهــا اقترحــت توســيع الهيئــة الناخبــة لتشــمل قضــاة محاكــم اإلســتئناف. 

بالمقابــل، خلــت مقترحــات القوانيــن لعــام 1998 مــن أي إصاحــات فــي هــذا الخصــوص، بحيــث 	 
أنهــا اعتمــدت بشــكل عــام تركيبــات متقاربــة جــداً لمجلــس القضــاء األعلــى. 

Opinion no 10 (2007) of the Consultative Council of European Judges (CCJE) 
§27:

“Without imposing a specific election method, the CCJE considers that 
judges sitting on the Council for the Judiciary should be elected by their peers 
following methods guaranteeing the widest representation of the judiciary at 
all levels”.

- بالنســبة إلــى التجــارب المقارنــة، ُكــّرس مبــدأ المســاواة بيــن القضــاة فــي بعــض الدســاتير األجنبيــة، 

كالدســتور اإليطالــي فــي المــادة 10727. كمــا ذهــب الدســتور المصــري فــي اإلتجــاه نفســه حيــن 
نــَص علــى مســاواة القضــاة فــي الحقــوق والواجبــات28.

اإلشكالية السابعة: والية األعضاء الحكميين غير محددة زمنيًا 

في هذا المجال، تسجل األمور اآلتية: 

أّن واليــة القضــاة الحكمييــن فــي المجلــس تمتــّد طالمــا أنهــم يشــغلون المناصــب القضائيــة التــي دخلــوا 	 
المجلــس بفعــل تولّيهــا، علمــاً أن إشــغالهم لهــذه المناصــب غيــر محــّددة المــّدة. وتجــدر اإلشــارة هنــا 
إلــى أنــه يحظــر مثــا بموجــب قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي نقــل رئيــس هيئــة التفتيــش القضائــي 
والمفتشــين العاميــن مــن مناصبهــم إال بنــاء علــى طلبهــم الخطــي )مــادة 101(. أمــا بخصــوص رئيــس 
مجلــس القضــاء األعلــى فيبقــى تعييــن بديــل عنــه ممكنــاً وإن درجــت العــادة منــذ 1990 علــى إبقائــه 

فــي منصبــه حتــى بلوغــه ســن التقاعــد29. وكذلــك األمــر بخصــوص النائــب العــام التمييــزي،

ــف مــن 	  أّن هــذا األمــر يمنــح القضــاة الحكمييــن عمليــاً نفــوذاً أكبــر فــي قــرارات المجلــس ممــا يُخفّ
الضمانــات المســتمدة مــن طبيعتــه كجهــاز تتخــذ فيــه القــرارات جماعيــاً ويضعــف تاليــا مــن دوره فــي 
ضمــان اســتقال القضــاء. وبالطبــع، تتعــزز هــذه الســلطة علــى ضــوء شــخصية صاحــب المنصــب 

27-» Les magistrats ne se distinguent entre eux que par la diversité de leurs fonctions « )al. 3(.
28-  المادة 186.

29-  يُســّجل أنــه فــي 1990/7/25 ووفــق المرســوم رقــم 401، تــّم نقــل القاضــي أميــن نصــار مــن منصــب الرئيــس األول لمحكمة 
التمييــز وإذاً مــن رئاســة مجلــس القضــاء األعلــى –والــذي كان يشــغله منــذ أن عيّنــه فيــه ســنة 1983 الرئيــس أميــن الجميـّـل- ليُلحــق 

بــوزارة العــدل. وتــّم تعييــن القاضــي عاطــف النقيــب مكانه.
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ــا معهــم عــن هــذا  ــر عــدد مــن القضــاة خــال لقاءاتن أو أيضــا أمــد اســتمراره فــي واليتــه. وقــد عبّ
ــا مــن ســلطته  ــي جــان فهــد، يســتمّد جــزءا مهم ــس القضــاء الحال ــس مجل الهاجــس، بقولهــم أن رئي

ونفــوذه داخــل القضــاء مــن طــول واليتــه التــي مــن المتوقــع أن تنتهــي عــام 2023.

 »بإمكانك كقاٍض أن تواجه أو تعاند رئيس مجلس قضاء أعلى
 حين تكون مدة واليته قصيرة، فهو ذاهب. ولكن هذه المواجهة تصبح أكثر كلفة
حين تكون المدة طويلة جدا. ففي هذه الحالة، بإمكان أي مجابهة أن تؤدي إلى 

تجميد مسارك المهني وإلى مضاعفة صعوباته« )مقابلة مع قاض(

ــن أعضــاء 	  ــز بي ــى التماي ــة عل ــات قائم ــراف وممارس ــار أع ــى انتش ــا إل ــز أدى عملي ــذا التماي أن ه
ــي  ــادر ف ــى الص ــس القضــاء األعل ــي لمجل ــب اإلعام ــان المكت ــي بي ــرؤه ف ــا نق ــذا م ــس. وه المجل
ــاً  ــل وصــل أحيان ــات خاصــة30. ب ــس بصاحي ــس المجل ــع رئي ــى تمت ــار إل ــث أش 29-1-2014 حي
إلــى مأسســته مــن خــال توســيع الصاحيــات المناطــة برئيــس مجلــس القضــاء. وهــذا مــا تكــرس 
فــي مرســوم إنشــاء أمانــة ســر المجلــس31، حيــث أنيــط برئيــس مجلــس القضــاء األعلــى صاحيــات 

ــا32.  ــه عمله ــي توجي ــة ف إضافي

أن تمايــز هــؤالء األعضــاء مــن حيــث مــدة واليتهــم يــؤدي حاليــا إلــى تجــاذب سياســي، علــى خلفيــة 	 
مــدى تكافــؤ الطوائــف فــي إشــغال مناصــب قضــاة حكمييــن داخــل المجلــس. وهــذا مــا نتناولــه أدنــاه. 

علــى صعيــد مقترحــات، يســجل أن مســودة مشــروع القانــون الــذي قدمــه قرطبــاوي33 فــي 2012/5/8، 
أبقــت مــّدة واليــة األعضــاء الحكمييــن غيــر محــددة زمنيّــاً، باســتثناء العضــو الحكمــي المقتــرح إضافتــه 

وهــو رئيــس معهــد الــدروس القضائيــة حيــث حــددت واليتــه ب 4 ســنوات منــذ تولّيــه مهامــه.

أما مقترحات 1998، فلم تقّدم أي إصاحات تذكر على هذا الصعيد.

ــن كل  - فــي المغــرب واليــة األعضــاء المعينيــن بحكــم المنصــب محــددة علــى الشــكل اآلتــي: يُعيّ
مــن الرئيــس األول لمحكمــة النقــض والوكيــل العــام للملــك بهــا لمــدة خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة 
واحــدة34. أمــا رئيــس المجلــس الوطنــي لحقــوق االنســان فيُعيـّـن بظهيــر لمــدة ســت ســنوات قابلــة للتجديــد 
مــرة واحــدة35، والوســيط فلمــدة خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة36. أمــا رئيــس الغرفــة األولــى 
بمحكمــة النقــض فيمكــن وفقــاً لمشــروع قانــون التنظيــم القضائــي رقــم 38-15 أن يتغيـّـر كل ســنة مــا دام 

أن أمــر تعيينــه متــروك للجمعيــة العامــة لمحكمــة النقــض.

30- بيــرال شــويري ونــزار صاغيــة، المكتــب اإلعامــي لمجلــس القضــاء األعلــى مــن خــال بياناتــه: »قضــاة لبنــان الذيــن يتباهــى 
بهــم العالــم«، المفكــرة القانونيــة، العــدد 14، شــباط/فبراير 2014، ص.3-2.

31-المرسوم رقم 11360 الصادر في 2014/4/24. 
ــة  ــى االســتقالية الداخلي ــر عل ــى: أي تأثي ــة ســر للقضــاء األعل ــة، »إنشــاء أمان ــزار صاغي ــة الســر أنظــر ن 32-عــن إنشــاء أمان
للقضــاة؟«، المفكــرة القانونيــة العــدد 18، حزيران/يونيــو 2014وعــن الطعــن المقــّدم بوجــه هــذا المرســوم فــي األول مــن تمــوز / 
يوليــو 2014 أنظــر المفّكــرة القانونيــة، »قضيــة أولــى ضمانــاً لاســتقالية الداخليــة للقضــاء«، العــدد 19، تموز/يوليــو 2014.

33- اقتراح تعديل المادة 2.
34- - المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام االساسي للقضاة.

ــخ  ــدد5922 وتاري ــمية ع ــدة الرس ــور بالجري ــان المنش ــوق االنس ــي لحق ــس الوطن ــدث للمجل ــر المح ــن الظهي ــادة 34 م 35- - الم
.2011-03-1

36-- المادة الثانية من الظهير المحدث لمؤسسة الوسيط المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926 وتاريخ 2011-03-17.
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- فــي تونــس كان مشــروع القانــون األساســي للمجلــس األعلــى للقضــاء فــي صيغتــه التــي صــادق 
عليهــا المجلــس التشــريعي بتاريــخ 02-05-2015 يســند لرئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء صاحيــات 
ــم الترشــيح الحصــري للخطــط  ــة وتقدي ــس القضائي ــررات المجال ــى مق ــي التأشــير عل ــل ف ــة تتمث تقريري
القضائيــة الســامية. وقــد اعتبــرت الهيئــة الوقتيــة للرقابــة علــى دســتورية القوانيــن أن هــذا األمــر 
ــي جلســته  ــى للقضــاء ف ــس األعل ــري للمجل ــدور التقري ــذي يســند ال يتعــارض مــع النــص الدســتوري ال

ــة.  ــة ومجالســه الفرعي العام

اإلشكالية الثامنة: التوزيع الطائفي ألعضاء مجلس القضاء؟

كمــا ســبق بيانــه، تخضــع تركيبــة المجلــس للمعادلــة الطائفيــة بفعــل ممارســات معتمــدة وراســخة، أقلــه 
منــذ 199237. ومــن أهــّم اإلشــكاليات المتصلــة بهــذا الواقــع: 

ــم 	  ــن بإمكانه ــز الذي ــن رؤســاء غــرف التميي ــن بي ــرة األشــخاص م ــق دائ ــى تضيي ــاً إل ــه أّدى عملي أن
ــه،  ــا ســبق بيان ــس كم ــي المجل ــة القضــاء ف ــن تمثيلي ــى وم ــس القضــاء األعل ــات مجل الترشــح إلنتخاب

ويتعارض حرمان قضاة من حق الترشح على أساس انتمائهم الطائفي مع مبدأ عدم التمييز. 	 

أنــه يفتــح البــاب للمطالــب الطائفيــة المتزايــدة مــن بــاب التــوازن فــي النفــوذ الــذي يتمتع بــه القضاة من 	 
الطوائــف المختلفــة، علــى نحــو غالبــا مــا يــؤدي إلــى حجــب إشــكاليات اســتقالية القضــاء بإشــكاليات 
ضمــان التــوازن الطائفــي. ومــن هــذا القبيــل، نلحــظ مثــا بــروز إشــكالية إضافــة قــاٍض حكمــي رابــع 
ــة هــم مارونــي وســنيان كمــا ســبق  ــن الثاث ــة أن القضــاة الحكميي ــى خلفي ــة الشــيعية، عل مــن الطائف
بيانــه. وفــي هــذا اإلتجــاه، ذهبــت مســودة مشــروع القانــون التــي أعلــن عنهــا الوزيــر الســابق شــكيب 
قرطبــاوي فــي 2012/5/8 كمــا مقتــرح حســين الحســيني عــام 1998، حيــث تّمــت إضافــة رئيــس 
ــراح  ــي اقت ــن، وأيضــا ف ــاً( ضمــن األعضــاء الحكميي ــة )وهــو شــيعي عرف ــدروس القضائي ــد ال معه
القانــون المقــدم مــن رئيــس لجنــة اإلدارة والعــدل النائــب روبيــر غانــم حيــث تمــت إضافــة النائــب 
العــام المالــي ضمــن األعضــاء الحكمييــن )وهــو شــيعي عرفــا( فــي 2015. وفــي حديــث مــع رئيــس 
مجلــس القضــاء األعلــى جــان فهــد، أفادنــا أن ثمــة تجاذبــاً حاصــاً حاليــاً لحســم المســألة بيــن هذيــن 

المنصبيــن. 

»ال يمكن ان يتبوأ شخص مركز يسمح له بممارسة نفوذ استثنائية داخل 
المجلس. سيتّم تعيين رئيس المعهد او النائب العام المالي عضو ثابت. وبالتالي، 
فسيبقى عضو في المجلس لمدة تقارب 17 سنة بحكم ان درجته 12. اقترحت 
مبدأ المناوبة كحّل بديل؛ ثاث سنوات لرئيس المعهد وثاث سنوات للنائب 

العام المالي«.

ــة أن األعضــاء ــى خلفي ــات مســيحية عل ــن مطالب ــد حي ــر المســتجّد، يخشــى أن تطــرأ بع ــذا األم ــس ه ــي حــال تكري  وف
مســلمين ثاثــة  مقابــل  واحــداً  مســيحياً  يصبحــون   .الحكمييــن 

37- تــم تعييــن عاطــف النقيــب رئيســاً لمجلــس القضــاء األعلــى فــي 1990/7/25 وفــق المرســوم 401، وهــو أول قــاٍض مســلم 
ســني )أي غيــر مارونــي( يُعيـّـن فــي هــذا المركــز. وخلفــه فيليــب خيراللــه فــي 17 أيلــول 1992. وعــادت لتثبــت منــذ ذلــك التاريــخ، 

الممارســة التــي تقضــي بتعييــن مارونــي رئيســاً لمجلــس القضــاء األعلــى.
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ــار أعضــاء المجلــس مــن خــال التعييــن وليــس اإلنتخــاب، علــى 	  أنــه يصلــح كذريعــة لتبريــر اختي
ــة أن نتائــج اإلنتخابــات قــد ال تضمــن احتــرام المعادلــة الطائفيــة، خصوصــاً فــي نظــام باطنــّي  خلفيّ

ــراد منــه احتــرام هــذه المعادلــة مــن دون وضــع كوتــا قانونيــة ملزمــة، يُ

أن مــن شــأنه أن يشــّكل مدخــاً للتســييس ولتحويــل المجلــس إلــى امتــداد لتركيبــة النظــام السياســي، وال 	 
ســيّما فــي ظــّل تعييــن غالبيــة أعضــاء المجلــس مــن الحكومــة المكونــة علــى أســاس تقاســم الســلطة 

بيــن قيــادات ذات مشــروعية طائفيــة، 

أّن مــن شــأنه أن يشــكل مدخــا لتوســيع دائــرة التطييــف فــي المســؤوليات والمناصب القضائيــة، بحيث 	 
ــن قضــاة منهــا فــي المناصــب  ــة تعيي ــة معين ــى مــن خالهــا األعضــاء مــن طائف تنشــأ أعــراف يتول
ــض  ــده بع ــا تؤك ــذا م ــة. وه ــذه الطائف ــادات ه ــع قي ــيق م ــك بالتنس ــف، وذل ــذه الطوائ ــوزة له المحج

ــة مــا جــاء فيهــا.  شــهادات مراجــع معنيــة مباشــرة بالتشــكيات القضائيــة، مــن دون تأكيــد دقّ

في مجلس القضاء، لكل قاض مرجعيته السياسية. السياسي السني لديه رأي 
بالقضاة السنة، الشيعي بالشيعة، الخ...

نائب عام تمييزي سابق في حديث للمفكرة

ان “مجلس القضاء ال يتبع أصوال معيّنة في التشكيات. كل قاض في المجلس 
يتبع أولويات معيّنة. “القضاة السنة بيحكوا بالسنة، الموارنة بالموارنة.” هذا 

األمر يحصل اليوم حتى في توزيع األعمال”.

مرجع حكومي في حديث للمفكرة القانونية

ولم تسجل أي مقترحات في هذا الخصوص. 

اإلشكالية التاسعة: استقاللية أعضاء المجلس

تتمثل هذه اإلشكالية في مجموعة من اإلعتبارات أبرزها اآلتية: 

تعييــن 8 مــن أصــل 10 مــن الســلطة التنفيذيــة، فيمــا أن تمثيليــة العضويــن المنتخبيــن تبقــى منقوصــة 	 
فــي ظــل تضييــق دائــرة المرشــحين والهيئــة اإلنتخابيــة. 

ــزاب 	  ــادات أو األح ــن القي ــات المحاصصــة بي ــق آلي ــم وف ــا ت ــاً م ــه غالب ــذا الوج ــى ه ــن عل أن التعيي
الطائفيــة. وهــذا مــا تجلــى بوضــوح كلــي فــي فتــرة الصــراع السياســي الدائــر حــول تعييــن أعضــاء 
مجلــس القضــاء األعلــى والــذي أبقــى المجلــس معطــا لشــغور غالبيــة مقاعــده طــوال الفتــرة الممتــدة 
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مــن 11 تشــرين الثانــي 2005 الــى 12 حزيــران 38.2006 وقــد بــدا واضحــا مــن خــال التجــاذب 
الحاصــل أن الطبقــة السياســية تعاملــت آنــذاك مــع التوزيــع الطائفــي داخــل المجلــس علــى أنــه ضمانــة 
لهــا لتعييــن ممثليــن أو أشــخاص يراعــون مصالحهــا فــي كّل مــا يتصــل بمقرراتــه. وأكثــر مــن ذلــك، 
ذهبــت بعــض وســائل اإلعــام39 إلــى حــّد القــول بــأن بعــض القــوى السياســية تشــترط إتمــام التعيينــات 
فــي مجلــس القضــاء األعلــى بتعييــن رئيــس معيــن لديــوان المحاســبة مقــّرب منهــا، علــى نحــو يوســع 
مــن دائــرة المحاصصــة لتشــمل هيئــات قضائيــة أخــرى. وكان منصــب رئيــس ديــوان المحاســبة قــد 
شــغر منــذ كانــون الثانــي 2006 بعــد تقاعــد القاضــي رشــيد حطيــط. ورغــم أن مــا جــرى فــي هــذه 
الفتــرة )2005-2006( مــن تجــاذب حــول العضويــة حصــل فــي فتــرة انقســام سياســي حــاّد علــى 
خلفيــة إنشــاء المحكمــة ذات الطابــع الدولــي والخاصــة بمحاكمــة قتــل رئيــس الــوزراء الســابق رفيــق 
الحريــري، فإنــه يمكــن القــول إنــه يعبــر ولــو بطريقــة كاريكاتوريــة مكبــرة عــن واقــع الحــال، وإن 
ــى أن  ــارة إل ــدر اإلش ــة، تج ــن الدق ــد م ــية. ولمزي ــق الظــروف السياس ــل وف ــات التدّخ ــت درج اختلف
التجــاذب السياســي لــم يكــن طائفيــاً وحســب، إنمــا فــي حــاالت كثيــرة سياســياً أو مجــرد صــراع نفــوذ. 
ــى  ــرة، التجــاذب الحاصــل عل ــي الســنوات األخي ــك ف ــى ذل ــة عل ــا. ومــن األمثل ــا يفســر مث وهــذا م
تعييــن رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى بيــن 2 كانــون الثانــي 2011 )تقاعــد الرئيــس غالــب غانــم( 
ــه  ــن الرئيــس جــان فهــد(. والخــاف هــذه المــرة كان، كمــا أوردت و11 تشــرين االول 2012 )تعيي
صحــف هــذه الفتــرة، بيــن رئيــس الجمهوريــة ميشــال ســليمان والعمــاد ميشــال عــون، وقــد طــرح إســم 
الرئيــس فهــد كتســوية40”. األمــر نفســه حصــل بشــأن تعييــن رئيــس هيئــة التفتيــش القضائــي بعــد تقاعد 
القاضــي محمــد عويضــة فــي آب 2008 وقــد بقــي هــذا المنصــب شــاغراً رغــم أهميتــه إلــى حيــن 
تعييــن القاضــي أكــرم بعاصيــري فــي آذار 2010. وفــي ســياق متصــل، كان النائــب العــام التمييــزي 
القاضــي حاتــم ماضــي والــذي يشــغل ايضــاً منصــب نائــب رئيــس مجلــس القضــاء االعلــى قــد تقاعــد 
فــي 11 حزيــران. 2013  وكلــف القاضــي ســمير حمــود تولــي مهــام النيابــة العامــة باالنابــة حتــى 
عيّــن اصيــاً فــي 2 نيســان2014  بعــد خــاف طويــل بيــن األطــراف السياســية حــول تعيينــه. كمــا 
يحتمــل أن يزيــد تمســك القــوى السياســية بالمحاصصــة بقــدر مــا تزيــد صاحيــات المجلــس فــي إدارة 

شــؤون القضــاة، بحيــث تنتقــل إذ ذاك المعــارك السياســية حــول القضــاء إلــى داخــل المجلــس.

أن مــن شــأن تعييــن مجلــس القضــاء األعلــى مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة أن يحولــه إلــى ذراع للنظــام 	 
السياســي داخــل القضــاء بــدل أن يكــون ضمانــة للقضــاة فــي وجــه هــذا النظــام. ومــن هــذا المنطلــق، 
يصبــح التعــرض الســتقال القاضــي الداخلــي )أي إزاء المؤسســات القضائيــة( خطــرا ال يقــل أهميــة 
ــى  ــاً يتماه ــأنه أن يطــّور أعراف ــن ش ــا م ــارج القضــاء. كم ــن خ ــتقاله م ــرض الس عــن خطــر التع
مــن خالهــا أعضــاء المجلــس مــع القيــادات السياســية وفــق إقــرار مجلــس القضــاء نفســه فــي بيانــه 

الصــادر فــي 201441-1-29.

38-  حــال تجــاذب مواقــف األطــراف السياســيين دون اجتيــاز عقــدة التعييــن وتمســك رئيــس الجمهوريــة بتســمية أحــد القاضييــن 
ــت  ــع كلودي ــر، يراج ــذا األم ــن ه ــيعية. ع ــدة ش ــت العق ــكلة وبات ــات المش ــت معطي ــد تبدل ــد القاضــي مقل ــد تقاع ــن. وبع المارونيي

ــار 2006، ص. 9.  ــار، 10 أي ــدة النه ــدة »، جري ــى عق ــدة ال ــس القضــاء مــن عق ســركيس، »مجل
39-  محمد وهبه، »ديوان المحاسبة »الهجين« مشلول منذ ثاث سنوات«، جريدة األخبار، 7 تشرين الثاني 2009.

40-محمــد نــزال، »القضــاء يكتمل...مــع “شــامبانيا” وامتعــاض«، جريــدة األخبــار، 12 تشــرين االول 2012. ويشــار إلــى أن نقابــة المحاميــن فــي بيــروت 
أضربــت فــي 26 آذار 2012 لاحتجــاج علــى عــدم تعييــن رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى ورفــض التجاذبــات السياســية بيــن بعبــدا والرابيــة.

ــه ....«، المرجــع  ــن خــال بيانات ــى م ــس القضــاء األعل ــي لمجل ــب اإلعام ــة، »المكت ــزار صاغي ــرال شــويري ون 41-أنظــر بي
مذكــور أعــاه.
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 ال يصل أحد إلى مجلس القضاء األعلى إال أن كان مدعوماً. هناك بعض 
اإلستثناءات القليلة جداً والتي اضطروا أن يقبلوا بها “ألّن انزركوا فيهن.” 

لكن األغلبية وصلت بعد ان قامت بجولتها على السياسيين وهؤالء وافقوا على 
وصولهم”.

قاض لبناني في حديث إلى المفكرة القانونية، 2015

ــى 	  ــس القضــاء األعل ــات أعضــاء مجل ــّي الحاصــل بخصــوص تعيين ــاذب السياس ــأن التج ــن ش أن م
ــن حــال إســتكمال أعضــاء  ــه. وهــذا مــا حصــل حي ــي برّمت ــق القضائ ــى عمــل المرف أن ينعكــس عل
ــن 2005 و2009. فوصــل عــدد  ــدة بي ــرة الممت ــي الفت ــة ف ــس دون إصــدار تشــكيات قضائيّ المجل
خريجــي معهــد الــدروس القضائيــة غيــر المشــّكلين فــي مناصــب قضائيــة معينــة 104 قاضيــا، علمــا 
ــي  ــل ف ــرة العم ــل مباش ــا قب ــد تخرجه ــنوات بع ــن 4 س ــر م ــؤالء انتظــرت أكث ــن ه ــة م أن مجموع
القضــاء. وبالطبــع، خــال هــذه الفتــرة، كان هــؤالء يتقاضــون رواتبهــم كقضــاة أصيليــن، كل ذلــك 

ــاق القضائــي.  ــد فيهــا نســبة اإلختن فــي فتــرة تتزاي

ويتنافــى هــذا الواقــع مــع المعاييــر الدوليــة بشــأن اســتقالية القضــاء التــي تفتــرض إنشــاء »هيئــة مســتقلة، 
ــار وتعييــن القضــاة كمــا الماحقــة التأديبيــة بحقهــم  ــاً واســعاً« تتولــى مهــام اختي ــن تمثيــاً قضائي تتضَم
وادارة مرفــق العدالــة العــام«42. كمــا يتعــارض ذلــك مــع كــون وظيفــة المجلــس هــي ضمــان اســتقالية 

القضــاء وتعزيــز مبــدأ فصــل الســلطات.

The Universal Charter of the Judge:

Art. 9: “Where this is not ensured in other ways, that are rooted in established 
and proven tradition, selection should be carried out by an independent 
body, that include substantial judicial representation”.

Art. 11: “(…) Where this is not ensured in other ways that are rooted in 
established and proven tradition, judicial administration and disciplinary 
action should be carried out by independent bodies, that include substantial 
judicial representation”.

Opinion no 10 (2007) of the Consultative Council of European Judges (CCJE) 
§ 31:

“The CCJE does not advocate systems that involve political authorities such 
as the Parliament or the executive at any stage of the selection process. All 
interference of the judicial hierarchies in the process should be avoided. All 
forms of appointment by authorities internal or external to the judiciary should 
be excluded.”

42- المواد 9 و11 من الشرعة العالمية للقاضي
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- يشــهد تاريــخ عــدد مــن الــدول األوروبيــة علــى ارتبــاط هــذه المؤسســة باســتقال القضــاء 
وبمبــدأ فصــل الســلطات. فارتبطــت نشــأة المجلــس فــي إيطاليــا43 وإســبانيا44 والبرتغــال45 بالخــروج مــن 
ــا الوســطى  ــدان أوروب ــك بالنســبة لبل ــدأ فصــل الســلطات. والحــال كذل ــس مب ــة تكري ــات وبنيّ الدكتاتوري

والشــرقية خــال التســعينيات. وهــو ضمانــة نــَص عليهــا الدســتور46 فــي غالبيــة هــذه الــدول. 

فــي المغــرب، تــم نقــاش كبيــر حــول تعييــن الرئيــس األول والوكيــل العــام لمحكمــة النقــض لكــون 
الدســتور لــم يحــدد الجهــة التــي تقــوم بهــذا التعييــن. وقــد أســفر هــذا النقــاش الحقــا عــن ثاثــة اتجاهــات: 

ــؤولين  ــل مس ــي األص ــا ف ــا هم ــام به ــل الع ــض والوكي ــة النق ــس األول لمحكم ــاه أول رأى أن الرئي اتج
قضائييــن وأن الدســتور فــي فصلــه 57 ينــص علــى تعييــن جميــع القضــاة، مــن طــرف المجلــس األعلــى 
للســلطة القضائيــة وموافقــة الملــك علــى ذلــك بظهيــر. وهــذا موقــف النســيج المدنــي للدفــاع عــن اســتقال 
الســلطة القضائيــة المكــون مــن جمعيــات مهنيــة وحقوقيــة عــدة. وقــد تمثــل هــذا الموقــف فــي المذكــرة 

الصــادرة عــن هــذا النســيج بشــأن إصــاح منظومــة العدالــة فــي المغــرب ســنة 2014.

اتجــاه ثــان اقتــرح أن يتــّم انتخــاب الرئيــس األول والوكيــل مــن طــرف جميــع قضــاة المملكــة بعــد وضــع 
القانــون الشــروط المتعلقــة بالكفــاءة واألقدميــة وغيرهمــا. وهــذا اإلقتــراح هــو لنــادي قضــاة المغــرب ولــم 

يجــاره أحــد مــن الحقوقييــن أو السياســيين فيــه.

ــي  ــة الت ــة العدال ــي حــول اصــاح منظوم ــا للحــوار الوطن ــة العلي ــاه الهيئ ــو اتج ــث فه ــاه الثال ــا اإلتج أم
شــكلتها وزارة العــدل وأشــرف الملــك علــى تنصيبهــا يــوم 8 مــاي 2012 فخرجــت بتوصيــات منهــا أن 
ــا مــن طــرف الملــك. وهــذا االتجــاه هــو الــذي انتصــر لــه  الرئيــس االول والوكيــل العــام يجــب أن يعيّن

ــق بالنظــام األساســي للقضــاة. ــم 13-106 المتعل ــون التنظيمــي رق القان

وطبعــا هــذا النقــاش انطلــق مــن خلفيــة غيــر مصــّرح بهــا، مفادهــا مــدى ارتبــاط تعييــن الرئيــس االول 
والوكيــل العــام بمســألة اســتقال عملهمــا عــن جهــة التعييــن.

إلــى ذلــك، تجــدر اإلشــارة إلــى أن القانــون التنظيمــي رقــم 13-100 المتعلــق بالمجلــس األعلــى للســلطة 
القضائيــة ينــص أيضــاً علــى مقتضيــات تتعلــق باســتقال أعضــاء المجلــس منهــا أن القســم الــذي يؤدونــه 
ــام علــى اســتقال القضــاء« )المــادة التاســعة(. كمــا تنــص المــادة 11 مــن ذات  يتضمــن »الحــرص الت
القانــون علــى أنــه »يمنــع علــى أعضــاء المجلــس، اتخــاذ أي موقــف أو القيــام بــأي عمــل يمكــن أن ينــال 

مــن تجردهــم أو مــن اســتقالية المجلــس«.

فــي تونــس، ينــص الفصــل 106 مــن الدســتور علــى أن تســمية القضــاة تكــون بأمــر رئاســي بنــاء 
علــى رأي مطابــق مــن المجلــس األعلــى للقضــاء. فيمــا يســمى القضــاة الســامون بأمــر رئاســي بالتشــاور 

مــع رئيــس الحكومــة بنــاء علــى ترشــيح حصــري مــن المجلــس األعلــى للقضــاء. 

ــد  ــيح لتقل ــص الترش ــى أن يخ ــي عل ــاء العدل ــى القض ــراف عل ــة لإلش ــة الوقتي ــل الهيئ ــرى عم ــد ج وق

43-عام 1947
44-عام 1978
45-عام 1976

46-ما خا هنغاريا وليتوانيا وسلوفينيا وسويسرا حيث نص القانون على انشاء هكذا مجلس، ووضع أنظمته.
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المناصــب القضائيــة الســامية بإجــراءات خاصــة تتمثــل فــي إعــان شــغورها وتقبــل الترشــحات لشــغلها 
أوالً، وفــي اجــراء جلســات اســتماع للمترشــحين مشــفوعة بحــوار مــع أعضــاء الهيئــة موضوعهــا برنامــج 
ــم  ــى أســماء المترشــحين وتقدي ــة بشــكل ســري عل ــت أعضــاء الهيئ ــي تصوي ــاً، وف ــل المترشــح ثاني عم
المترشــح الــذي يحصــل علــى أغلبيــة األصــوات كمرشــح وحيــد لرئاســة الحكومــة )المختصــة فــي واليتهــا 
بالتعيينــات(. وقــد آل ذلــك ألن تحــّول الترشــيح الحصــري لمبــاراة موضوعهــا شــغل المناصــب القضائيــة 

الســامية تحســم باإلنتخــاب.

ومــن المقترحــات المقدمــة علــى هــذا الصعيــد، المقترحــات الُمشــار إليهــا أعــاه لتحســين تمثيليـّـة القضــاة 
وتعييــن أشــخاص مــن خــارج القضــاء.

ويســجل هنــا اقتــراح القانــون47 الــذي تقــدم بــه النــواب غســان مخيبــر وبطــرس حــرب وغســان توينــي 
وروبيــر غانــم فــي 2006/1/30 بدافــع الحــؤول دون تعطيــل تعيينــات مجلــس القضــاء األعلــى بإخــراج 
ــس  ــل أقرانهــم أعضــاء المجل ــوا مــن قب ــة ليعيّن ــل مــن الســلطة التنفيذي ــن األعضــاء البدائ ــة تعيي صاحي
ــون فيــه فضــاً عــن العضويــن المنتخبيــن فيــه مــن قبــل قضــاة محكمــة  وهــم تحديــداً األعضــاء الحكميّ
التمييــز، بغالبيــة أصــوات هــؤالء. وفيمــا تــّم إقــرار هــذا اإلقتــراح فــي الجلســة التشــريعية المنعقــدة فــي 
2006/1/30 )أي فــي الجلســة نفســها(، فإنــه لــم يتــم إصــداره بفعــل رّده مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة 
األســبق إميــل لحــود. والمشــكلة فــي هــذا المقتــرح أنــه كان مــن شــأنه أن يعــزز نفــوذ األعضــاء الحكميين، 

ممــا يطــرح إشــكاليات إضافيــة علــى هــذا الصعيــد.

وفــي اإلتجــاه نفســه، تجــدر اإلشــارة إلــى اإلجتمــاع الــذي دعــا إليــه رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى فــي 
ــى التجــاذب الحاصــل فــي تعييــن أعضــاء  ــان« إحتجاجــاً عل 26 أيــار2006 تحــت مســمى »قضــاة لبن
المجلــس. وقــد هــدف اإلجتمــاع وفــق الرئيــس خيــر إلــى حــث الســلطة السياســية علــى »تعييــن أعضــاء 
مجلــس القضــاء األعلــى وانتقــاء مــن يرونــه األفضــل علمــاً واســتقاالً بعيــداً عــن أجــواء التدخــل 
والمحاصصــة«. وقــد عكــس خطــاب خيــر ضمنــاً اتهامــاً واضحــاً للســلطة السياســية بإعمــال المحاصصــة 
والتدخــل فــي التعيينــات. وقــد بــدا هــذا اإلتهــام أكثــر وضوحــاً فــي تتمــة الخطــاب، حيــث أضــاف خيــر: 
»أن سياســتنا هــي أن ال سياســة فــي القضــاء. وهــذا مــا نفتــرض أن تحــرص عليــه المراجــع التــي يمنحهــا 
القانــون حــق التدخــل فــي بعــض شــؤوننا كصاحيــة تعييــن عــدد مــن أعضــاء مجلــس القضــاء .” وذّكــر 
خيــر بمــا قالــه أحــد القضــاة الســابقين فــي مجلــس القضــاء: »كلنــا نعلــم أن األعــراف المعمــول بهــا تجعــل 
مــن مجلــس القضــاء األعلــى يمثــل فــي تأليفــه مختلــف العائــات الروحيــة فــي لبنــان، وأنــا ُحســبت طبعــاً 
علــى إحــدى هــذه العائــات النتمائــي الطائفــي إليهــا إال أننــي لــم أشــعر يومــاً أننــي هنــا ألحافــظ علــى 
مصالــح فئــة مــن النــاس وأن أدافــع عــن قضايــا تهمهــم وحدهــم.” وقــد أســفر هــذا اإلجتمــاع إلــى تكليــف 
القضــاة الحكمييــن بتســمية القضــاة الخمســة “علــى أن يكــون لهــذه التســمية القــوة المعنويــة المســتمدة مــن 
صفــات هــؤالء واســتقاليتهم فتقبــل بهــا المراجــع المعنيــة بالتعييــن.48” وإذ أبلــغ القضــاة الحكميــون الثاثة 
قائمــة بأســماء القضــاة الخمســة الذيــن اختاروهــم إلشــغال عضويــة المجلــس، واصفيــن اختيارهم بـــ »تمّن 
علــى وزيــر العــدل«، بعــد تعــذر حصــول توافــق سياســي لحــّل هــذه المشــكلة. رّد وزيــر العــدل شــارل 

ــة مــا بعــد الطائــف، المركــز  ــي فــي دول ــة لخطــاب اإلصــاح القضائ ــراءة نقدي ــة، ق ــزار صاغي 47- أنظــر حــول هــذه النقطــة ن
اللبنانــي للدراســات، 2008، ص. 28.

48- كلوديــت ســركيس. قضــاة لبنــان أوصــوا بــأن يســمي أركان مؤسســتهم زماءهــم الخمســة،  جريــدة النهــار، 27 أيــار 2006، 
ص.7.
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رزق علــى الموضــوع مرحبــاً بالمبــادرة وموضحــاً أن القضــاة الثاثــة “رجــال قانــون ويعلمــون أنــه ليــس 
مــن صاحيتهــم اإلقتــراح، ألن ذلــك مــن صاحيــة الوزيــر.49« وقــد أحــال رزق علــى رئيــس الحكومــة 
فــؤاد الســنيورة المشــروع لتوقيعــه، علــى ان يحــال مــن ثــم علــى رئيــس الجمهوريــة لتوقيعــه بــدوره وفــق 

مــا تقتضيــه االصــول القانونيــة.

وعقــب تعييــن القضــاة الخمســة، أعلــن القضــاة الحكميــون أن األزمــة تــدّل »علــى عــدم مائمــة اآلليــة 
المعتمــدة حاليــاً للوصــول الــى النهايــة المنشــودة فــي الحالــة التــي يتخبط فيهــا نظامنــا السياســي والتعقيدات 
التــي تفرضهــا التشــكيات الطائفيــة.  لذلــك قررنــا إبقــاء اجتماعاتنــا مفتوحــة بغيــة الوصــول الــى تقديــم 
مشــروع يرمــي إلــى إيجــاد طريقــة جديــدة لتعييــن أعضــاء مجلــس القضــاء األعلــى مبنيــة علــى ترجيــح 

مبــدأ االنتخــاب المعمــول بــه جزئيــاً اآلن.50”

وبذلــك، ســجل القضــاة الحكميــون فــي مجلــس القضــاء األعلــى أول تأييــد لتعديــل كيفيــة اختيــار أعضــاء 
ــس  ــييس المجل ــا لتس ــك تجنب ــاب، وذل ــق اإلنتخ ــك عــن طري ــم ذل ــذا أن يت ــى محب ــس القضــاء األعل مجل

ــا الســتقالية األعضــاء. وضمان

ــه،  ــة أعضائ ــد انقضــاء والي ــم يــرد اي اقتــراح يتصــل بكيفيــة ضمــان عمــل المجلــس عن ــه ل ويلحــظ أن
ــم أو بعضهــم. كله

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن قانــون 1961 لتنظيــم القضــاء العدلــي كان قــد كــّرس ســلطةً مشــابهة لألعضــاء 
الحكمييــن فــي مجلــس القضــاء األعلــى باختيــار األعضــاء اآلخريــن فيــه، وهــم األعضــاء الثاثــة مــن 
خــارج مــاك القضــاء »بمرســوم يتّخــذ فــي مجلس الــوزراء بنــاًء على اقتــراح وزير العــدل«، والعضوين 

مــن بيــن الرؤســاء األولييــن لمحاكــم االســتئناف فــي بــدء كل ســنة قضائيـّـة. 

اإلشكالية العاشرة: تفرّغ أعضاء المجلس

ــة.  ــه فــي مــوازاة قيامهــم بمهــام قضائي ــى أعضــاء المجلــس مهامهــم في ــي، يتول ــون الحال فــي ظــل القان
وهــذا األمــر يطــرح مشــكلتين: 

األولى، مدى قدرة األعضاء على القيام بالمهام المناطة بهم، في ظل عدم تفرغهم، 

ــذا  ــى ه ــجل عل ــة. يس ــام قضائي ــام بمه ــس والقي ــة المجل ــن عضوي ــارض بي ــود تع ــال وج ــة، احتم الثاني
الصعيــد أن رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى الحالــي يســتمر فــي العمــل كرئيــس لجنــة اســتماكية ابتدائيــة 
فــي جبــل لبنــان الشــمالي مقابــل بــدل إضافــي. وقــد انتقــد عــدد مــن القضــاة والمتقاضيــن هــذا األمــر، 

الــذي يجعــل مــن الصعــب نقــض أحــكام اللجنــة أو محاســبتها بالنظــر إلــى نفــوذ رئيســها.

علــى صعيــد مقترحــات القوانيــن لعــام 1998، خــا اقتــراح كل مــن نعمــان، وحــرب والحســيني مــن أيــة 
اشــارة الــى ضــرورة تفــّرغ أعضــاء المجلــس. فــي حيــن أن اقتــراح ســيوفي اشــترط فــي رئيــس وأعضــاء 

الهيئــة العليــا للقضــاء أن يتفرغــوا كلّيــاً لعملهــم فيهــا51. 

49-  أركان مجلس القضاء األعلى يتداولون غداً ورزق يتوقع مساعدة “إيجابية جداً«، جريدة النهار، 28 أيار 2006.
ــرزا وعويضــة  ــر ومي ــد تســمية خي ــس القضــاء بع ــى الســنيورة مرســوم أعضــاء مجل ــت ســركيس.، رزق أحــال عل 50-  كلودي

ــار 2006. ــار، 30  أي ــدة النه ــة. جري ــم الخمس زماءه
51- المادة 1



أوراق بحثية عن إصالح القضاء في لبنان30

ــوى  ــّرغ س ــترط52 التف ــم تش ــي 2012/5/8 فل ــاوي ف ــه قرطب ــذي قدم ــون ال ــروع القان ــودة مش ــا مس أّم
بالنســبة إلــى األعضــاء مــن خــارج مــاك القضــاة. فاعتبــرت أنــه بمجــرد تعييــن هــؤالء )أي القاضــي 
ــم -باســتثناء  ــرة واليته ــة فت ــل طيل ــرغ الكام ــا التف ــب عليهم ــن(، يتوّج ــب الســابق للمحامي الســابق والنقي
التدريــس الجامعــي- لوظيفتهــم فــي مجلــس القضــاء. كمــا ال يعــود يحــّق ألي منهمــا تولــي أي منصــب 
قضائــي طيلــة الفتــرة المتبقيــة مــن حياتهمــا. كمــا ال يحــق ألي منهمــا ممارســة مهنــة المحامــاة أو قبــول 

ــة الواليــة وخــال ســنتين علــى األقــل مــن تاريــخ انتهائهــا. ــم طيل التعييــن كمحّك

Opinion no 10 (2007) of the Consultative Council of European Judges (CCJE) 
§34:

“Although it is for the states to decide whether the members of the Council 
for the Judiciary should sit as full-time or part time members, the CCJE points 
out that full-time attendance means a more effective work and a better 
safeguard of independence. However, there is a need to ensure that judges 
sitting on the Council for the Judiciary are not absent for too long from their 
judicial work, so that, whenever possible, contact with court practice should 
be preserved. Terms of office which entail exclusive sitting on the Council for 
the Judiciary should be limited in number and time”.

- فــي المغــرب، أقــّر القانــون التنظيمــي رقــم 13-100 المتعلـّـق بالمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة 
ــن  ــس دون المعيّني ــط مــن أعضــاء المجل ــن فق ــّرغ بالنســبة للمنتخبي ــه مســألة التف ــادة الســابعة من ــي الم ف
والذيــن هــم بحكــم مناصبهــم. كمــا أقــّر القانــون تعويضــاً لألعضــاء المعينيــن من طــرف الملــك والمنتخبين 
ــم  ــّم مناصبه ــم تعويضــات أخــرى ته ــي االعضــاء له ــا باق ــي، بينم ــض البرلمان تعويضــاً يســاوي التعوي
األصليــة )مثــا الرئيــس األول لمحكمــة النقــض لــه تعويــض يــوازي تعويــض رئيــس مجلــس النــواب(.

ثالثا: توصيات ومقترحات

ــّم بدعــوة مــن المفكــرة القانونيــة عقــد اجتماعــات أربعــة مــع مجموعــة مــن ممثلــي  كمــا ســبق بيانــه، ت
ــدة مــن 15 تشــرين األول حتــى 15  ــرة الممت ــن خــال الفت ــن وأســاتذة جامعيي أحــزاب سياســية ومحامي
كانــون األول 2016، وذلــك علــى خلفيــة اإلشــكاليات المطروحــة أعــاه. وقــد خلصــت هــذه اإلجتماعــات 

إلــى تقديــم المقتــرح الــذي نعرضــه أدنــاه مــع أســبابه الموجبــة. 

52- اقتراح تعديل المادة 2
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األسباب الموجبة للمقترح

عن إشراك غير القضاة في مجلس القضاء األعلى:

يأتــي هــذا المقتــرح مــن وحــي المعاييــر الدوليــة واسترشــادا بالقوانيــن المقارنــة فــي أوروبــا وعــدد مــن 
دول المنطقــة. فســبب وجــود مجلــس القضــاء األعلــى هــو أوالً ضمــان اســتقال القضــاء وثانيــاً الســهر 
علــى حســن أداء المرفــق القضائــي مــن خــال القــرارات التــي يتخذهــا فــي هــذا الشــأن أو ذاك. ومــن 
هنــا، تتجــاوز المصالــح المعلقــة عليــه القضــاء لتشــمل المجتمــع برمتــه. وفيمــا يتطلــب هــذا األمــر إشــراك 
ــة  ــن القانوني ــن عــن المه ــي إشــراك ممثلي ــة خاصــة ف ــة أهمي ــإن ثم ــن، ف ــن المواطني شــرائح واســعة م
والقضائيــة لإلســتفادة مــن خبراتهــم فــي إغنــاء مقــررات المجلــس وتصويــب توجهاتــه، وفــي مقدمتهــم 
المحاميــن واألســاتذة الجامعييــن فــي كليــات الحقــوق. ففيمــا يشــكل المحامــي المعــاون والمراقــب األول 
للعمــل القضائــي، تشــكل الجامعــة المنبــع الــذي ينهــل منــه القضــاء، ســواء لضمــان مــوارده البشــرية أو 
معارفــه. وقــد يكــون مــن المناســب فــي المرحلــة اإلنتقاليــة األولــى وبانتظــار ترســيخ اســتقال القضــاء، 
ــوع  ــى مجم ــبة إل ــدوداً بالنس ــم مح ــى عدده ــن وأن يبق ــن الفئتي ــاة بهاتي ــر القض ــراك غي ــر إش أن ينحص

أعضــاء المجلــس. 

ــا.  ــي يمثلونه ــن الت ــن المه ــن م ــر معيني ــن غي ــوا منتخبي ــل أن يكون ــؤالء، يفض ــتقالية ه ــا الس وضمان
ــة  ــل أكثــر صحــة فــي حــال انتخابهــم مباشــرة مــن الجمعي ــار المحاميــن، يكــون التمثي فبخصــوص اختي
ــن  ــي هاتي ــل مجلس ــن قب ــم م ــدل تعيينه ــمالي، ب ــان الش ــي لبن ــروت وف ــي بي ــن ف ــة المحامي ــة لنقاب العام
ــؤالء  ــاب ه ــم انتخ ــة أن يت ــذه الحال ــي ه ــل ف ــية. ويفض ــة التونس ــرار التجرب ــى غ ــك عل ــن، وذل النقابتي
الممثليــن بمناســبة الجمعيــة العموميــة الســنوية المخصصــة النتخــاب أعضــاء فــي مجلــس النقابــة والتــي 
تســبق انتهــاء واليــة مجلــس القضــاء األعلــى، وذلــك لتســهيل العمليــة وتجنبــاً لتعقيــدات غيــر ضروريــة.

أما بخصوص اختيار األساتذة الجامعيين، فتسجل األمور اآلتية: 

أن غالبيــة األســاتذة الجامعييــن فــي كليــات الحقــوق فــي الجامعــات الخاصــة هــم مــن المحاميــن أو 	 
القضــاة الذيــن هــم ممثلــون أصــا فــي المجلــس، فيمــا يقــل عــدد األســاتذة المتفرغيــن فيهــا. ورغــم 

ذلــك، يبقــى مــن المهــم منــح هــؤالء إمكانيــة المشــاركة والتمثيــل فــي المجلــس،

أنه ليس هنالك من هيئة جامعة للجامعات الخاصة،  	 

وانطاقــاً مــن ذلــك، قــد يكــون الحــّل األفضــل فــي الفتــرة الراهنــة هــو أن تشــّكل الهيئــة الناخبــة لألســاتذة 
الجامعييــن مــن بيــن األســاتذة المتفرغيــن فــي الجامعــة اللبنانيــة وفــي الجامعــات الخاصــة، علــى أن تتولــى 
عمــادة حقــوق الجامعــة اللبنانيــة بالتنســيق مــع أمانــة ســر مجلــس القضــاء األعلــى تنظيــم هــذه اإلنتخابــات 

وضمــان تنظيــم قائمــة الناخبيــن والمرشــحين والدعــوة إلــى اإلنتخابــات. 

عن ضمان المساواة في تمثيلية القضاة على أساس الجنس والعمر:

ــى تعديــل  نظــراً لوجــود أشــكال تمييــز عــدة بيــن القضــاة لجهــة ضمــان تمثيليتهــم، يفتــرض العمــل عل
تركيبــة المجلــس علــى نحــو يعكــس حضــورا أكثــر تكافــؤا لمختلــف فئــات القضــاة، بحيــث يصبــح ممثلــو 
محاكــم البدايــة ومحاكــم اإلســتئناف متســاوين لممثلــي محكمــة التمييــز التــي تبقــى لهــا الغلبــة فــي التركيبــة 
الحاليــة للمجلــس. وأول األحــكام المطلوبــة علــى هــذا الصعيــد هــو توســيع دائــرة الترشــيح واالنتخــاب 
لتشــمل القضــاة األعضــاء فــي جميــع المحاكــم، علــى اختــاف درجاتهــا، وســواء كانــوا رؤســاء للغــرف 
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التــي يعملــون فيهــا أو مستشــارين فيهــا. كمــا يقتضــي فــي مطلــق األحــوال ضمــان المســاواة بيــن أعضــاء 
مجلــس القضــاء األعلــى نفســه علــى نحــو يضمــن الديمقراطيــة داخلــه، وذلــك مــن خــال إلغــاء التمايــز 

الحاصــل حاليــا بيــن أعضائــه، لجهــة مــدة واليتهــم.

بخصــوص تمثيــل النســاء، ثــار جــدل حــول مــدى ماءمــة إعتمــاد مبــدأ المناصفــة علــى أســاس الجنــس 
علــى غــرار القانــون التونســي. وإذ تمســكت المفكــرة القانونيــة ومعهــا بعــض المشــاركين فــي اإلجتماعات 
بهــذا األمــر علــى غــرار تجربتــي تونــس والمغــرب، بــرز رأي آخــر يرفــض أي تمييــز إيجابــي علــى هــذا 
الصعيــد، علــى خلفيــة أن ارتفــاع نســبة النســاء فــي القضــاء يضمــن بحــد ذاتــه التمثيــل العــادل لهــن وينفــي 
أي حاجــة العتمــاد أي كوتــا فــي هــذا الخصــوص. مــع االشــارة الــى أّن قانــون إنشــاء الهيئــة الوطنيــة 
لحقــوق اإلنســان المتضمنــة لجنــة الوقايــة مــن التعذيــب عــدد 2016/62 والصــادر فــي 2016-10-27 
تضّمــن مــادة صريحــة مفادهــا »يراعــى فــي اختيــار األعضــاء تمثيــل الجنســين«، ممــا يؤشــر إلــى توجــه 

لــدى المشــرع للتنبــه ألهميــة تمثيــل الجنســين. 

التوفيق بين مستلزمات النظام الطائفي ومعايير استقالل القضاء:

هنا ربما تكمن الصعوبة األكبر وقوامها الجمع بين الهدفين اآلتيين: 

ضمان أن تكون غالبية أعضاء المجلس من القضاة منتخبين من بين أندادهم، 	 

وضــع ضوابــط تضمــن أن يضــم المجلــس فــي محصلتــه حضــورا متوازنــا للقضــاة مــن الطوائــف 	 
المختلفــة.

ــق  ــي تحقي ــة ف ــود الماضي ــاّم المعتمــد طــوال العق ــاه الع ــا هــو االتّج ــق بينهم ــد احتمــاالت التوفي ــا يعقّ وم
التــوازن بيــن الطوائــف فــي المجــال القضائــي مــن دون اعتمــاد قواعــد قانونيــة )كوتــا( ملزمــة. فــا يمكــن 
مثــا تنظيــم انتخابــات قضــاة المجلــس علــى أن يحــدد الفائــزون بالحائزيــن علــى أكثريــة األصــوات مــن 
كل طائفــة علــى حــدى وفــق معادلــة معينــة. وعلــى الرغــم ممــا يرشــح عنــه هــذا اإلتجــاه مــن باطنيــة 
سياســية واجتماعيــة، فــإن مــن حســناته أنــه يبقــي الجــدل مفتوحــا حــول مــدى ماءمــة تطبيــق المعادلــة 
ــع  ــي تجــاوز التوزي ــق األحــوال ف ــي مطل ــه يســمح ف ــة، وأن ــن جه ــة م ــات القضائي ــى الهيئ ــة عل الطائفي

الطائفــي عندمــا تســمح الظــروف اإلجتماعيــة بذلــك مــن دون حاجــة لتعديــل النصــوص. 

ــر، أبرزهــا  ــن مجموعــة مــن التدابي ــن الهدفي ــن هذي ــق بي ــب التوفي ــات، يتطل ــا مــن هــذه المعطي وإنطاق
ــة:  اآلتي

اعتمــاد نظــام انتخابــّي مــن شــأنه تعزيــز توجهــات المرشــحين والناخبيــن علــى حــد ســواء فــي ضمــان 	 
احتــرام المعادلــة الطائفيــة بدرجــة أو بأخــرى، 

تحديــد عــدد أعضــاء المجلــس علــى نحــو يضمــن التــوازن بيــن الطوائــف علــى اختافهــا، كأن يكــون 	 
العــدد مزدوجــا وكافيــا لتمثيــل جميــع الطوائــف ضمــن المعــادالت الســائدة فــي النظــام اللبنانــي، 

إيجــاد آليــة ضامنــة إلعــادة التــوازن إلــى التركيبــة القضائيــة فــي حــال حصــول إختــال فيــه بنتيجــة 	 
ــر اســتقالية  ــر تواؤمــا مــع معايي ــة األكث ــار اآللي ــم إختي ــة أن يت ــن فــي هــذه الحال ــات. ويتعي اإلنتخاب
القضــاء، كأن يعيــن عــدد مــن القضــاة المنتخبيــن أنفســهم بأكثريــة معينــة، مــن دون أن يكــون للســلطة 

التنفيذيــة أي دور فــي ذلــك.
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الحد من دور السلطة التنفيذية في اختيار أعضاء مجلس القضاء األعلى:

بالطبــع، يتحقــق هــذا الهــدف جزئيــا مــن خــال زيــادة عــدد القضــاة المنتخبيــن مــن أندادهــم أو إضافــة 
أعضــاء غيــر قضــاة )أســاتذة جامعــة ومحاميــن( يتــم اختيارهــم مــن قبــل أصحاب المهــن التي يمارســونها. 
ولكــن مــاذا بشــأن األعضــاء الحكمييــن الذيــن تعينهــم الحكومــة وفــق القوانيــن المعمــول بهــا حاليــا؟ هــل 
يقتضــي تجريــد الحكومــة مــن أي دور فــي هــذا الخصــوص؟ ربمــا تفــرض الواقعيــة هنــا اإلعتــراف بدور 
معيــن للســلطة التنفيذيــة بتعييــن هــؤالء، وبخاصــة النائــب العــام التمييــزي، بحيــث نقتــرح إشــراك المجلس 

فــي اختيــار هــؤالء مــن دون تجريــد الحكومــة مــن أي دور فيــه. 

ــت  ــرض حال ــى ف ــس، عل ــل المجل ــل عم ــؤول دون تعطي ــأنها الح ــن ش ــد م ــاد قواع ــي إعتم ــا يقتض كم
مســاومات المحاصصــة دون تعييــن األعضــاء الحكمييــن. ومــن األفــكار الممكنــة فــي هــذا المجــال، جعــل 

أحــد القضــاة المنتخبيــن نائبــاً للرئيــس، يحــل محلــه فــي حــال غيابــه.

الحد من نفوذ األعضاء الحكميين ضمانا ألجواء الديمقراطية داخل مجلس القضاء 
األعلى:

ــائر أعضــاء  ــرار س ــى غ ــنوات( عل ــع س ــا )أرب ــدودة زمني ــؤالء مح ــة ه ــل والي ــو جع ــا ه ــل هن المدخ
المجلــس.

وكحصيلة لجميع التوصيات المشار إليها أعاه، يقوم المقترح على األفكار الجديدة اآلتية: 

اعتماد نظام انتخابات نسبي على أساس لوائح مغلقة )10 مرشحين كحد أقصى(،	 

إشــراك قضــاة المحاكــم فــي درجاتهــا المختلفــة فضــا عــن إشــراك قضــاة التحقيــق ترشــيحا وانتخابــا 	 
ضمــن اللوائــح المذكــورة. ويســتثنى قضــاة النيابــة العامــة مــن اإلنتخابــات علــى اعتبــار أنهــم ممثلــون 

بالنائــب العــام التمييــزي ضمــن نظــام يبقــى خاضعــا لمبــادئ التراتبيــة،  

ــة 	  ــدد أعضــاء محكم ــع ع ــاويا م ــتئناف متس ــة واإلس ــم البداي ــن محاك ــدد أعضــاء كا م ــون ع أن يك
ــي  ــاة ف ــدد القض ــة أن ع ــة(، وبخاص ــن كل فئ ــن م ــن و2 معيني ــس )3 منتخبي ــل المجل ــز داخ التميي

ــن. ــن األخريي ــن الفئتي ــي كا م ــدد القضــاة ف ــل عــن ع ــز يق ــة التميي محكم

ــز، أعضــاء 	  ــع )أعضــاء محاكــم التميي ــات أرب ــى فئ ــة مــن مرشــحين ينتمــون إل ــح مكون جعــل اللوائ
ــي  ــة ف ــال المناصف ــن إعم ــى نحــو يضم ــى(، عل ــم الدرجــة األول ــم اإلســتئناف، أعضــاء محاك محاك
ــار رؤســاء هــذه الفئــات علــى اســاس الجنــس واإلنتمــاء الطائفــي، كمــا يضمــن تنــوع التمثيــل  اختي

ــد، ــى هــذا الصعي ــة عل داخــل كل طائف

أن تتمثــل اآلليــة المعتمــدة إلعــادة التــوازن فــي حــال حصــول أي اختــال فيــه لجهــة التمثيــل بنتيجــة 	 
اإلنتخابــات فــي تمكيــن القضــاة المنتخبيــن مــن اختيــار ســتة قضــاة بأكثريــة ثلثــي األصــوات، 

يضــاف رئيــس معهــد الــدروس القضائيــة كعضــو حكمــي إلــى مجلــس القضــاء األعلــى، وذلــك مــن 	 
بــاب ترســيخ أهميــة المعهــد فــي عمــل المجلــس، 

ــار األعضــاء الحكمييــن )رئيــس مجلــس القضــاء 	  أن يعطــى مجلــس القضــاء األعلــى دور فــي اختي
األعلــى، النائــب العــام التمييــزي، رئيــس دروس المعهــد القضائــي، رئيــس هيئــة التفتيــش القضائــي(، 
مــن خــال اختيــار ثاثــة مرشــحين لــكل منصــب علــى أن يكــون للحكومــة حــق تعييــن القضــاة فــي 
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هــذه المراكــز مــن ضمــن لوائــح المرشــحين،

أن تحــدد واليــة األعضــاء الحكمييــن بأربــع ســنوات، علــى نحــو يحــد مــن نفوذهــم ويضمــن أجــواء 	 
تفاعــل أكثــر ديمقراطيــة داخــل المجلــس،  

أن يكون أحد القضاة المنتخبين من أعضاء غرف محكمة التمييز نائبا للرئيس، 	 

ــة 	  ــل الجمعي ــك مــن قب ــم ذل ــى أن يت ــة، عل ــن عنهــم، ممثــا عــن كل نقاب أن ينتخــب المحامــون ممثلي
ــة، ــس النقاب ــات مجل ــن وبمناســبة انعقادهــا إلجــراء انتخاب ــة للمحامي العام

ــات الخاصــة 	  ــة والجامع ــة اللبناني ــي الجامع ــوق ف ــات الحق ــي كلي ــاتذة المتفرغــون ف أن ينتخــب األس
ــى. ــس القضــاء األعل ــي مجل ــن ف ــا كعضوي ــن منهم إثني

تنبيه للقّراء
هذه الورقة ُوضعت لحاجات البحث والنقاش حول طرق اإلصالح املمكنة 

يف املجال القضايّئ. وتاليّا، هي ليست ورقة ناجزة أو نهائية، بل ورقة قابلة 

للتطّور عى ضوء التعليقات التي قد ترد عليها. وعليه، القارئ/ة الذي 

ستصله هذه الورقة مدعو لوضع مالحظاته عليها، تعميقاً أو تصويباً أو 

دحضاً. وبإمكانه إرسال هذه املالحظات إىل أّي من عناوين املفكرة املبيّنة 

يف مستهّل هذه الورقة. كا تركْنا هامشاً واسعاً عى الصفحات املُخّصصة 

للحّل املقرح متكيناً القارئ/ة من وضع مالحظات مكتوبة عليها وإرسالها 

إلينا بالربيد الخاص أو الفاكس بعد اقتطاعها من الكراس. بانتظار آرائك، لك 

منا ألف تحية وشكر. 
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ــادة 2  ــي للم ــرح تعديل ــودة مقت مس
ــي ــاء العدل ــم القض ــون تنظي ــن قان م

المادة 2- مجلس القضاء األعلى: تكوينه 

أوال: تأليف المجلس: 

ــواً  ــرين عض ــع وعش ــن أرب ــى م ــاء األعل ــس القض ــف مجل يتأل
ــي: ــكل اآلت ــى الش ــن عل موزعي

عشرة قضاة منتخبين على قاعدة النسبية، هم:- 1

ثاثة قضاة من أعضاء غرف محكمة التمييز. - 

ثاثة قضاة من أعضاء غرف محاكم اإلستئناف. - 

ثاثــة قضــاة مــن أعضــاء غــرف محاكــم الدرجــة األولــى - 
والقضــاة المنفرديــن.

قاضي تحقيق. - 

تشــّكل الهيئــة الناخبــة مــن كافــة قضــاة محكمــة التمييــز وقضــاة 
محاكــم االســتئناف وقضــاة محاكــم الدرجــة األولــى وقضــاة 

ــق.  التحقي

ــخ  ــن تاري ــهر م ــة أش ــل أربع ــى قب ــس القضــاء األعل ــو مجل يدع
إنتهــاء واليتــه القضــاة الراغبيــن للترشــح بتقديــم ترشــيحاتهم 
ــاء  ــس القض ــّدد مجل ــذه. ويح ــه ه ــن دعوت ــهر م ــة ش ــال مهل خ
ــه  ــاب الواجــب حصول ــخ اإلنتخ ــوة تاري ــس الدع ــي نف ــى ف األعل
ــة  ــات الناخب ــوة الهيئ ــع دع ــه، م ــاء واليت ــن انته ــهرين م ــل ش قب
ــيحه  ــخ ترش ــة المرشــح بتاري ــدد صف ــة، تح ــذه الغاي ــاد. له لإلنعق
ويعــّد ترشــيحه باطــا فــي حــال تغيــرت صفتــه هــذه قبــل تاريــخ 
االنتخابــات بموافقتــه. ويشــترط فــي المرشــح أن يكــون غيــر 
محكــوم عليــه بعقوبــة جزائيــة أو تأديبيــة مشــينة أو مخلــة بشــرف 

ــة. المهن

تقدم الترشيحات على شكل لوائح مغلقة، وفق الشروط اآلتية: 

أن تضــم ثاثــة مرشــحين مــن بيــن أعضــاء غــرف - 
محكمــة التمييــز وثاثــة مرشــحين مــن بيــن أعضــاء 
غــرف محاكــم االســتئناف ومرشــح مــن بيــن قضــاة 
التحقيــق وثاثــة مرشــحين مــن بيــن أعضــاء غــرف 

المنفرديــن، والقضــاة  األولــى  الدرجــة  محاكــم 

ــة -  ــن كّل فئ ــحين ضم ــماء القضــاة المرش ــب أس ــّم ترتي يت
ــى حــدى،  عل

ئ
ت القار

ظا
مالح
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القانونيــة بإضافــة: »علــى أن  للمفكــرة  رأي مخالــف 
تــوزع األســماء الــواردة فــي رأس كّل فئــة مناصفــة بيــن 
الجنســين. كمــا يقتضــي أن تحتــرم اللوائــح مبــدأ المناصفة 

فــي عــدد المرشــحين«،

يمكــن أن تقــدم لوائــح غيــر مكتملــة علــى أن تضــم علــى - 
األقــل مرشــحْين، 

رأي مخالــف للمفكــرة: تســتبدل عبــارة: »علــى أن تضــم 
تراعــي  أن  »علــى  بعبــارة  مرشــحين«  األقــل  علــى 
ــحين  ــدد المرش ــة ع ــين لجه ــن الجنس ــة بي ــدأ المناصف مب

وترتيبهــم«. 

لوائــح  قائمــة  األعلــى  القضــاء  مجلــس  ســر  أمانــة  وتنشــر 
ــة، بعــد التدقيــق فــي صحــة الترشــيحات خــال  المرشــحين كامل
أســبوع مــن إغــاق بــاب الترشــيحات. إن القــرار بقبــول الترشــيح 
أو رفضــه يقبــل الطعــن مــن كل ذي صفــة بمهلــة ثاثــة أيــام مــن 
تاريــخ النشــر أمــام مجلــس القضــاء األعلــى. ويتــم البــت بالطعــن 
ــخ  ــن تاري ــام م ــة أي ــة ثاث ــس القضــاء خــال مهل ــل مجل ــن قب م
تقديــم الطعــن فــي غرفــة المذاكــرة بقــرار يكــون لــكل ذي صفــة 
ــة  ــة لمحكم ــة العام ــام الهيئ ــار األول( أم ــه )الخي ــن ب ــق الطع ح

ــا.  ــة عينه ــا إصــدار قرارهــا خــال المهل ــي عليه ــز الت التميي

ــه  ــذي علي ــة ال ــس شــورى الدول ــام مجل ــي( أم ــار الثان )أو( )الخي
ــا.  ــة عينه ــراره خــال المهل إصــدار ق

يقتــرع أعضــاء غــرف محكمــة التمييــز فــي إحــدى قاعــات 
محكمــة التمييــز فــي بيــروت. ويقتــرع أعضــاء غــرف المحاكــم 
ــى والقضــاة  ــم الدرجــة األول ــتئنافية وأعضــاء غــرف محاك االس
المنفــردون وقضــاة التحقيــق فــي محاكــم اإلســتئناف التــي يعملــون 
فــي إطارهــا. ويدلــي كل قــاٍض بصوتــه لصالــح إحــدى اللوائــح 

ــراع ســرياً. المتنافســة. ويكــون اإلقت

تتولــى أمانــة ســر مجلــس القضــاء األعلــى مهمــة فــرز األصــوات 
ــان النتائج.  وإع

ــة  ــكل فئ ــا ل ــن إجرائه ــي أماك ــن ف ــرز أصــوات المقترعي ــم ف ويت
علــى حــدى، علــى أن يحــدد مجمــوع عــدد أصــوات المقترعيــن 

ــا لآلتــي:  ــح. ويحــّدد الفائــزون وفق ــكل مــن اللوائ ل

يكــون الفائــز مــن فئــة قضــاة التحقيــق القاضــي التــي أ- 
حــازت الائحــة التــي ترشــح عليهــا علــى أعلــى عــدد 

مــن أصــوات المقترعيــن مــن هــذه الفئــة، 

ــزون ب-  ــّدد الفائ ــرى، يح ــاث األخ ــات الث ــبة للفئ بالنس
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ــة:  ــد اآلتي ــق القواع وف

o  تحصــل كّل الئحــة علــى عــدد مــن المقاعــد
مجمــوع  يــوازي  فئــة،  لــكل  المخصصــة 
ــي أصــوات  ــن إجمال ــا م ــي حققته األصــوات الت
المقترعيــن المنتميــن إلــى هــذه الفئــة مقســوما 
هــو 3/1.  الــذي  اإلنتخابــي  الحاصــل  علــى 

o  فــي حــال عــدم توزيــع جميــع المقاعــد وفــق
المعادلــة الســابقة، فهــي تــوزع وفقــاً لآلتــي: 

 فــي حــال عــدم توزيــع أي مــن المقاعــد، 	
ــن  ــن الحاصلتي تحصــل كا مــن الائحتي
أصــوات  مــن  عــدد  أعلــى  علــى 
المذكــورة  للفئــة  المنتميــن  المقترعيــن 
علــى مقعــد. وتحصــل الائحــة التــي 
حصلــت علــى أعلــى عــدد مــن أصــوات 
علــى  كافــة  الفئــات  مــن  المقترعيــن 

المقعــد الثالــث.

 فــي حــال توزيــع مقعــد واحــد، تحصــل 	
ــر  ــى الكســر األكب ــة عل الائحــة الحاصل
علــى مقعــد ثــان. وتحصــل الائحــة التــي 
حصلــت علــى أعلــى عــدد مــن أصــوات 
علــى  كافــة  الفئــات  مــن  المقترعيــن 

ــث. ــد الثال المقع

 تحصــل 	 مقعديــن،  توزيــع  حــال  فــي 
الائحــة التــي حصلــت علــى أعلــى عــدد 
مــن أصــوات المقترعيــن مــن الفئــات 

ــث. ــد الثال ــى المقع ــة عل كاف

تنظــم أمانــة ســر مجلــس القضــاء األعلــى محضــراً بالنتيجــة 
ــق األصــل  ــخة طب ــدم نس ــى وتق ــس القضــاء األعل ــه لمجل وتقدم

ــدل.  ــوزارة الع ــه ل عن

يجوز لكل ذي صفة الطعن في نتيجة اإلنتخابات أمام:

الخيار األول: 

الهيئــة العامــة لمحكمــة التمييــز. وال يحــق ألي مرشــح أن يشــارك 
فــي أعمــال هــذه الهيئــة فــي هــذا الخصــوص.

الخيار الثاني: 

مجلس شورى الدولة، 
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وذلــك ضمــن مهلــة أســبوع مــن إعــان النتيجــة. يكــون للمطعــون 
ــى  ــواب عل ــه الج ــخ إباغ ــن تاري ــام م ــبعة أي ــة  س ــه مهل بانتخاب
الطعــن. ويكــون علــى الهيئــة العامــة لمحكمــة التمييــز )أو مجلــس 
شــورى الدولــة( أن ت/يبــت بالطعــن خــال مهلــة شــهر مــن 

ــه. ــون بانتخاب ــخ ورود جــواب المطع تاري

أربعة قضاة معيّنون حكماً هم:- 2

 -ً الرئيس األول لمحكمة التمييز رئيسا

النائب العام لدى محكمة التمييز عضواً - 

رئيس هيئة التفتيش القضائي عضواً- 

رئيس معهد الدروس القضائية عضواً- 

لغايــة تعييــن هــؤالء، يبلــغ مجلــس القضــاء األعلــى وزيــر العــدل 
الئحــة تضــّم ثاثــة مرشــحين لــكل مركــز قبــل ثاثــة أشــهر مــن 
ــن  ــاً م ــن 15 يوم ــواله أو ضم ــذي يت ــخص ال ــة الش ــاء والي انته
شــغوره علــى األكثــر فــي حــال اإلســتقالة أو فقــدان صفــة القاضــي 

ألي ســبب مــن األســباب. 

يعيّــن القضــاة فــي كل مــن المناصــب األربعــة المشــار اليهــا مــن 
ــى بمرســوم  ــس القضــاء األعل ــة مــن مجل ضمــن الائحــة المقدم

يُتخــذ فــي مجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح وزيــر العــدل. 

وتكون مدة تولي هذه المناصب أربع سنوات. 

محاميــان، واحــد مســّجل فــي الجــدول العــام لنقابــة المحاميــن - 3
فــي بيــروت وواحد مســجل فــي الجــدول العام لنقابــة طرابلس. 
وينتخــب كل منهمــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة للمحاميــن 
العائــدة لنقابتهمــا. ينظــم مجلــس النقابتيــن انتخــاب المحامييــن 
المذكوريــن وفــق القواعــد واألصــول نفســها المتبعــة فــي 
قانــون تنظيــم مهنــة المحامــاة، بمــا يتصــل بانتخــاب أعضــاء 
مجلــس نقابــة المحاميــن، وذلــك فــي مواعيــد انعقــاد الجمعيــة 
ــبق  ــي تس ــنة الت ــي الس ــة ف ــن الحاصل ــنوية للنقابتي ــة الس العام
إنتهــاء واليــة مجلــس القضــاء األعلــى. وتتــم الدعــوة للترشــح 
ــاء نفســيهما أو  ــة مــن تلق ــل مجلســي النقاب واإلنتخــاب مــن قب

بنــاء علــى دعــوة مــن مجلــس القضــاء األعلــى.  

ويشــترط بالمحاميــن الراغبيــن بالترشــح أن يكونــوا مســجلين فــي 
الجــدول العــام إلحــدى النقابتيــن منــذ أكثــر مــن 15 ســنة وغيــر محكوم 
عليهمــا بعقوبــة جزائيــة أو تأديبيــة مشــينة أو مخلــة بشــرف المهنــة. 

ــس القضــاء  ــه لمجل ــة وتقدم ــرفة محضــرا بالنتيج ــة المش ــم اللجن تنظ
ــدل.  ــوزارة الع ــه ل ــق األصــل عن ــدم نســخة طب ــى وتق األعل
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كليــة - 4 فــي  متفــرغ  أحدهمــا  متفرغــان،  جامعيــان  أســتاذان 
الحقــوق فــي الجامعــة اللبنانيــة واآلخــر متفــرغ فــي كليــة 
حقــوق مرخصــة فــي أي مــن الجامعــات الخاصــة العاملــة فــي 
لبنــان، تنتخبهمــا هيئــة إنتخابيــة موحــدة تضــّم مجمــل األســاتذة 
المتفرغيــن العامليــن فــي جميــع هــذه الكليــات بنــاء علــى دعــوة 
ــى  ــاء عل ــاء نفســه أو بن ــن تلق ــة م ــة اللبناني ــد الجامع ــن عمي م
ــة  ــد الكلي ــو عمي ــى. ويدع ــاء األعل ــس القض ــن مجل كتــاب م
قبــل أربعــة أشــهر مــن انتهــاء واليــة مجلــس القضــاء األعلــى 
ــه  ــا للترشــح خــال شــهر مــن دعوت ــن فيه األســاتذة المتفرغي
ــات  ــخ االنتخاب ــدا لتاري ــوة تحدي ــن الدع ــى أن تتضم ــذه، عل ه
فــي بيــروت قبــل شــهرين مــن انتهــاء واليــة مجلــس القضــاء 

ــى.  األعل

وينشــر عميــد كليــة الحقــوق قائمــة المرشــحين، بعــد التدقيــق فــي صحــة 
الترشــيحات خــال أســبوع مــن إغاق بــاب الترشــيحات. 

ــس  ــي التدري ــة ف ــة فعلي ــوا بأقدمي ــحين أن يتمتّع ــي المرش ــترط ف ويش
الجامعــي ال تقــل عــن خمســة عشــر ســنة وأن يكونــوا حائزيــن علــى 
شــهادة الدكتــوراه فــي الحقــوق وأن ال يكــون محكومــا عليهــم بعقوبــات 

ــي.  ــة بالشــرف المهن ــة مشــينة أو مخل ــة أو تأديبي جزائي

وتشــرف أمانــة ســر مجلــس القضــاء األعلــى علــى اإلنتخابــات وتنظــم 
محضــرا بنتائجهــا وتقدمــه لمجلــس القضــاء األعلــى وتقــدم نســخة طبــق 

األصــل عنــه لــوزارة العــدل. 

تخضــع الطعــون علــى الترشــيحات ونتائــج هــذه اإلنتخابــات لألصــول 
نفســها المحــددة فــي الفقــرة 1 أعــاه. 

ســتة قضــاة معيّنيــن يختارهــم القضــاة العشــرة المنتخبــون - 5
أعضــاًء فــي مجلــس القضــاء األعلــى بأكثريــة ثلثــي األعضــاء، 
قبــل أســبوعين مــن انتهــاء واليــة المجلــس، وبنــاء علــى 
دعــوة مــن مجلــس القضــاء األعلــى. ويتــم تعييــن القضــاء 
الســتة بحــدود قاضييــن مــن الفئــات التاليــة: القضــاة األعضــاء 
ــي غــرف  ــز والقضــاة األعضــاء ف ــة التميي ــي غــرف محكم ف
محاكــم االســتئناف والقضــاة األعضــاء فــي غــرف محاكــم 
الدرجــة األولــى. رأي مخالــف للمفكــرة: ويتــم التعييــن وفــق 
مبــدأ المناصفــة بيــن الجنســين بالنســبة لــكل فئــة. ويفتــرض 
بالقضــاة المعينيــن التمتـّـع بالصفــات نفســها المنصــوص عليهــا 

ــرة 1 أعــاه.  ــي الفق ف

ــس - 6 ــس مجل ــاً لرئي ــم نائب ــن بينه ــون م ــاة المنتخب ــار القض يخت
القضــاء األعلــى، علــى أن يكــون مــن أعضــاء غــرف محكمــة 

ــز.  التميي

تكــون واليــة مجلــس القضــاء األعلــى أربــع ســنوات. فيمــا خا - 7
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األعضــاء الحكمييــن، تنتهــي واليــة األعضــاء عنــد انتهــاء مــدة واليــة المجلــس. وتكــون عضويتهــم 
غيــر قابلــة للتجديــد اال بعــد انتهــاء واليــة كاملــة علــى انتهــاء واليتهــم.

وتســقط واليــة أي منهــم فــي حــال لــم يعــد يتمتــع بالصفــة التــي خّولتــه الترشــح أو عيـّـن علــى أساســها عضــواً 
فــي مجلــس القضــاء األعلــى. 

فــي حــال شــغور مركــز أي مــن األعضــاء المنتخبيــن أو المعيّنيــن قبــل أكثــر مــن ســتة أشــهر مــن - 8
انتهــاء مــدة واليــة المجلــس، يتــم إختيــار العضــو البديــل بالطريقــة ذاتهــا للمــدة المتبقيــة مــن الواليــة. 

وتكــون هــذه الواليــة قابلــة للتجديــد إذا لــم تتجــاوز الســنتين.

ال ينقل أي من أعضاء مجلس القضاء أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثالثة طوال مدة واليته.- 9

ت  حظــا مال
ئ ر لقــا ا


