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شــارك فــي تحريــر هــذا العمــل كل مــن نــزار صاغيــة )محــام ومديــر تنفيــذي للمفكــرة القانونيــة( وميريــام مهنــا وجويــل بطــرس 
)باحثتــان مــن المفكــرة القانونيــة(. وحــّرر المالحظــات المغربيــة د. عبــد اللطيــف الشــنتوف )قــاض، رئيــس نــادي قضــاة المغــرب(. 
ــي(  ــى القضــاء العدل ــة لإلشــراف عل ــة الوقتي ــي الهيئ ــابق منتخــب ف ــالوي )عضــو س ــوزي المع ــية ف وحــرر المالحظــات التونس

ومحمــد عفيــف الجعيــدي )قــاِض، رئيــس فــرع المفكــرة القانونيــة فــي تونــس(.

كمــا شــارك فــي جلســات العمــل المخصصــة لنقــاش اإلشــكاليات والحلــول الــواردة فيــه كل مــن د. معــن بــو صابــر )عميــد كليــة 
الحقــوق والعلــوم السياســية فــي جامعــة ســيدة اللويــزة(،  ود. علــي مــراد )أســتاذ مســاعد بقســم القانــون العــام فــي جامعــة بيــروت 
العربيــة(  والمحاميــن نشــأت حســنية وفــاروق المغربــي ولمــى حريــز )الحــزب التقدمــي اإلشــتراكي( وجــورج فيعانــي )القــوات 
ــعادة  ــارا س ــر( وي ــي الح ــار الوطن ــالمة )التي ــف س ــة( ويوس ــي دول ــات ف ــون ومواطن ــكرالله )مواطن ــم ش ــراي نج ــة( ومي اللبناني
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هــذه األوراق البحثيــة وزارة الشــؤون الخارجيــة السويســرية.

ال تعبــر اآلراء الــواردة ضمــن هــذا الكــراس بالضــرورة عــن آراء الجهــة الممولــة أو أي مــن األحــزاب السياســية المشــار إليهــا 
أعــاله.
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تســمح المفكــرة القانونيــة بصفتهــا مالكــة لهــذه المطبوعــة بنســخ أي جــزء منــه أو تخزينــه أو تداولــه علــى أن يتــم ذلــك لغايــات غيــر 
تجاريــة ومــن دون أي تحويــر أو تشــويه، وعلــى أن يذكــر بشــكل واضــح وجلــّي فــي كل مــرة إســم المفكــرة القانونيــة.
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مقدمة
ــم  ــق بتنظي ــون يتعل ــودة مشــروع قان ــة مس ــى صياغ ــاً، عل ــرة( حالي ــة« )المفك ــرة القانوني ــل »المفك تعم
القضــاء العدلــي، وذلــك علــى ضــوء المعاييــر الدوليــة الســتقالل القضــاء. وكانــت »المفكــرة« وضعــت 

ــداً إلعــداد هــذه المســودة.  دليلهــا »حــول معاييــر إســتقالليّة القضــاء« خــالل ســنة 2016 تمهي

ولهــذه الغايــة، دعــت »المفكــرة« مجموعــة مختــارة مــن األســاتذة الجامعييــن والمحاميــن والممثليــن عــن 
األحــزاب السياســية للمشــاركة فــي عمليــة صياغــة مســودة القانــون وذلــك بطريقــة تشــاركية مــع اإلحتــكام 
إلــى المعاييــر المشــار إليهــا أعــاله عنــد وجــود إختــالف فــي الــرأي. وقــد تــم تقســيم تنظيــم القانــون العدلــي 
إلــى مجموعــة مــن المحــاور، ســتعمل اللجنــة علــى مناقشــة كل منهــا علــى حــدى. ومــن هــذه المحــاور 

التــي قــد تختلــف قائمتهــا علــى ضــوء النقاشــات الدائــرة والمســتمرة:

كيفية تكوين مجلس القضاء األعلى،  -1

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

صالحيات مجلس القضاء األعلى، تنظيمه وموارده،   -3

طريقة تعيين القضاة  -4

التنظيم الداخلي للمحاكم،  -5

كيفية تشكيل هيئة التفتيش القضائي وصالحياتها، وكيفية تكريس مبدأي المحاسبة والشفافية،  -6

تقييم العمل القضائي،  -7

شرعة أخالقيات القضاة،  -8

ــة فضــال  ــي إدارة الشــؤون القضائي ــات األساســية للقضــاة، وســبل مشــاركتهم ف ــوق والحري الحق  -9
عــن ضمانــات مبــدأ المســاواة بينهــم،

ل المباشر في أعمالهم، الوسائل التشريعية لحماية القضاة إزاء التدخَّ  -10

أصول المالحقات التأديبية والعقوبات التأديبية،  -11

النيابات العامة،   -12

التوزيع الجغرافي للمحاكم،  -13

معهد الدروس القضائية،  -14

الموازنة المخصصة للقضاء وكيفية إدارتها.    -15

ويخصص مبدئيا لكل من هذه المحاور ثالث جلسات: 

فــي الجلســة األولــى، يتــّم عــرض الواقــع التشــريعي فــي لبنــان واإلشــكاليات المترتبــة علــى ذلــك 
وخصوصــا لجهــة مــدى تالؤمهــا مــع المعاييــر الدوليــة ذات الصلــة، ومــن ثــم يقــوم المشــاركون بعمليــة 
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عصــف ذهنــي حــول الحلــول المعتمــدة فــي عــدد مــن الــدول. فــي الجلســة الثانيــة، يناقــش المشــاركون 
مســودة أولــى لمقترحــات قانونيــة علــى ضــوء نقاشــات الجلســة األولــى وتتــم مناقشــتها ضمــن المجموعــة. 
أّمــا فــي الجلســة الثالثــة، فيناقــش المشــاركون المســودة الثانيــة تمهيــدا لوضــع الصيغــة النهائيــة. هــذا مــع 
العلــم أننــا ســنعقد فــي مــوازاة الجلســات المخصصــة لــكل محــور أو فــي ختامهــا، نــدوة علميــة مفتوحــة 

للعامــة مــع خبيــر إقليمــي أو دولــي فــي هــذا المجــال. 

ــي  ــه ولإلشــكاليات الت ــي المتصــل ب كمــا سننشــر عــن كل محــور كّراســاً يتضمــن رســماً للوضــع الحال
ــة فــي  ــل فــي صياغــة لمســودة مقترحــات قانوني ــول تتمث ــم توثيقهــا بشــأنه، فضــال عــن مقترحــات حل ت
هــذا الخصــوص مــع أســبابها الموجبــة. كمــا يتضمــن الكــّراس إشــارة إلــى أهــّم التطــورات األوروبيــة 
واإلقليميــة الناجحــة. يــوزع الكــراس علــى 300 إلــى 500 شــخصاً أغلبهــم مــن أصحــاب اإلختصــاص 
ــا آلرائهــم. كمــا  ــن...( طلب ــن، أســاتذة جامعيي ــن، محامي ــي المحامي ــواب، وزارة العــدل، نقابت )قضــاة، ن
توضــع لــه نســخة إلكترونيــة علــى موقــع المفكــرة، تســمح ألي مواطــن أو قــارئ بإبــداء رأيــه بخصوصــه. 
ــة للمقترحــات  ــي الصياغــة النهائي ــا ف ــة األخــذ به ــي مــدى مالءم ــّم درس اآلراء المرســلة للبحــث ف ويت

القانونيــة. 

ــة  ــودة الكامل ــف المس ــة لتؤل ــات المختلف ــع المقترح ــة، تجم ــاور المختلف ــى المح ــل عل ــة العم ــي نهاي وف
ــل،  ــذا العم ــالل ه ــن خ ــح م ــرة أن تنج ــع المفك ــل بالطب ــي. وتأم ــم القضــاء العدل ــون تنظي ــروع قان لمش
ــي هــذا  ــن ف ــار والزخــم اإلصالحيي ــز التي ــر الخطــاب العــام بشــأن القضــاء وتعزي ــط فــي تطوي ليــس فق
الخصــوص، لكــن أيضــاً فــي تطويــر اآلليــة التشــاركية فــي صياغــة مقترحــات القوانيــن. فيــؤدي عملهــا 
دوراً رياديــاً مزدوجــاً فــي مجالــي القضــاء والتشــريع. كمــا تأمــل طبعــاً أن تنجــح مبادرتهــا إلــى إقنــاع 
القــوى السياســية الممثلــة فــي الحكومــة والبرلمــان بضــرورة إقــرار اإلصالحــات المقترحــة أو األخــذ بهــا 

بدرجــة أو بأخــرى. 

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 عىل ضوء التعليقات التي قد ترد 

عليها. وعليه، القارئ/ة الذي ستصله هذه الورقة مدعو/ة لوضع مالحظاته/ا عليها، تعميقاً أو 

تصويباً أو دحضاً. وبإمكانه/ا إرسال هذه املالحظات إىل أّي من عناوين املفكرة املبيّنة يف مستهّل 

هذه الورقة. كام تركْنا هامشاً واسعاً عىل الصفحات املُخّصصة للحّل املقرتح 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.  
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ــة  ــكاليات القضائي ــم اإلش ــدى أه ــكيالت( إح ــاه التش ــة )أدن ــالت القضائي ــكيالت والمناق ــألة التش ــّد مس تع
ــن  ــات بي ــع الصالحي ــول توزي ــألة ح ــذه المس ــورت ه ــا تمح ــا م ــه غالب ــداوال1ً. إال أن ــاً وت ــا قدم وأكثره
مجلــس القضــاء األعلــى ووزارة العــدل، مــن دون أن تصــل إلــى حــد المطالبــة بتكريــس المعاييــر الدوليــة 

ــاٍض.  ــكل ق ــات الشــخصية ل الســتقاللية القضــاء وباألخــص مــا يتصــل منهــا بالضمان

ــدم  ــدأ ع ــل لمب ــال مح ــه. ف ــى نفس ــي المنح ــا ف ــم له ــي الناظ ــم القضــاء العدل ــون تنظي ــكام قان ــه أح وتتّج
نقــل القاضــي مــن دون رضــاه. وباســتثناء درجــة القاضــي )أقدميتــه( المطلوبــة لتولــي مراكــز قضائيــة 
معينــة، ال توجــد أيــة معاييــر موضوعيــة فــي إجــراء التشــكيالت. وتبعــاً لذلــك، باتــت تخضــع التشــكيالت 
ــة لهامــش استنســاب كبيــر يحــّدده عــدٌد مــن المراجــع المعنيــة، علــى نحــو يفتــح البــاب واســعا  القضائي
أمــام اعتمــاد معاييــر المحاصصــة والمحســوبية وبابــاً أوســع لتعطيــل العمــل القضائــي مــن خــالل تعطيلهــا 
كلمــا فشــلت القــوى السياســية فــي حســم خالفاتهــا بشــأنها. وفــي 2001، تــّم تعديــل قانــون تنظيــم القضــاء 
العدلــي لتعزيــز صالحيــة مجلــس القضــاء األعلــى فــي هــذا الخصــوص. لكــن أّدى هــذا التعديــل بفعــل 
الممارســات المعتمــدة إلــى مفاعيــل معاكســة لمــا هــدف إليــه. كمــا تــّم تقديــم عــدد مــن المقترحــات إلــى 
مراجــع رســمية فــي الفتــرة األخيــرة، لكــن قلــة منهــا وصلــت إلــى حــّد إقتــراح تكريــس مبــدأ عــدم جــواز 

نقــل القاضــي إال برضــاه. 

1-  تُراجــع بشــكل خــاص، المحاضــرة التــي ألقاهــا نســيب طربيــه فــي فــي 1971/06/05 فــي قاعــة محكمــة التمييــز، وقــد نشــرت فــي مجلــة »الحلقــة« 
وأعــادت المفكــرة القانونيــة نشــرها علــى موقعهــا بتاريــخ 12-07-2012، »مختــارات مــن أعمــال حلقــة الدراســات القضائيــة)2(: التشــكيالت القضائيــة، 

هــذا البــازار السياســي المفتــوح«.
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ــم  ــوب تنظي ــى وج ــة عل ــي 1926 صراح ــادرة ف ــية الص ــه الفرنس ــي صيغت ــي ف ــتور اللبنان ــص الدس ن
ضمانــة عــدم جــواز نقــل القاضــي مــن دون رضــاه garantie d’inamovibilite فــي القانــون، إال 
أن صيغتــه العربيــة غيّبــت تمامــا هــذه الضمانــة2. وتاليــا، تخضــع آليــة إجــراء التشــكيالت اليــوم برّمتهــا 
لقانــون تنظيــم القضــاء العدلــي )1983( والتعديــالت التــي تــم إدخالهــا إليــه وخصوصــا فــي القانــون رقــم 
389 تاريــخ 2001/12/21، فــي إطــار الســعي إلــى تطبيــق مبــادئ اإلصــالح القضائــي التــي أرســاها 

اتفــاق الطائــف. 

التشكيالت وفق النصوص المعدلة بموجب »إصالح« 2001. 1

بالعــودة إلــى قانــون 2001، أمكــن إيــراد أحكامــه ضمــن فقرتيــن: األولــى، تتصــل بالمبــادئ والمعاييــر 
ــا بينهــا.  ــة التفاعــل فيم ــة بالمراجــع الصالحــة لوضعهــا وكيفي ــي إجــراء التشــكيالت، والثاني المعتمــدة ف
وقبــل القيــام بذلــك، يُلحــظ أن القانــون يخضــع لألصــول نفســها التعييــن فــي جميــع المناصــب القضائيــة، 
بمــا فيهــا تعييــن خريجــي معهــد الــدروس القضائيــة للمــرة األولــى فــي منصــب قضائــي والنيابــات العامــة 
وقضــاة التحقيــق والقضــاة العدلييــن العامليــن فــي المحاكــم العســكرية وأيضــا القضــاة الملحقيــن بــوزارة 

العــدل وفــق األصــول نفســها.

بخصوص معايير وضع مشروع التشكيالت -

أن القانــون لــم يتضمــن أيــة إشــارة إلــى مبــدأ عــدم نقــل القاضــي إال برضــاه، إال بمــا يتصــل برئيــس 	 
هيئــة التفتيــش القضائــي والمفتشــين العاميــن3. 

ــم يتضمــن أيــة إشــارة إلــى معاييــر موضوعيــة ملزمــة لوضــع التشــكيالت القضائيــة، 	  أن القانــون ل
ســوى شــرط الدرجــة المفــروض لتولــي وظائــف قضائيــة معينــة. 

وقــد أدت الممارســة إلــى إنتــاج عــدد مــن األعــراف فــي مجــال مشــاريع ومراســيم التشــكيالت، لجهــة 
حفــظ بعــض المراكــز الهامــة أو »الحساســة« postes clefs لقضــاة مــن طوائــف معينــة أو تطبيــق 
ــا،  ــاة حالي ــم للقض ــط أو تقيي ــام تنقي ــد أي نظ ــل، ال نج ــرى. بالمقاب ــز أخ ــأن مراك ــة بش ــادالت طائفي مع

ــم الكمــي لعمــل عــدد مــن القضــاة.  باســتثناء التقيي

 Le pouvoir judiciaire fonctionnant dans les cadres d’un statut établi par la loi et assurant aux juges 20 Article-2
 et aux justiciables les garanties indispensables, est exercé par les tribunaux des différents ordres et degrés.
 La loi fixe les limites et les conditions de l’inamovibilité des magistrats. Les juges sont indépendants dans
 l’exercice de leur magistrature. Les arrêts et jugements de tous les tribunaux sont rendus et exécutés au nom

.du Peuple Libanais
فــي حيــن تنــص المــادة 20 فــي صيغتهــا العربيــة: »الســلطة القضائيــة تتوالهــا المحاكــم علــى اختــالف درجاتهــا واختصاصاتهــا ضمــن نظــام ينــص عليــه 
القانــون ويحفــظ بموجبــه للقضــاة والمتقاضيــن الضمانــات الالزمــة. أمــا شــروط الضمانــة القضائيــة وحدودهــا فيعينهــا القانــون. والقضــاة مســتقلون فــي إجــراء 

وظيفتهــم وتصــدر القــرارات واالحــكام مــن قبــل كل المحاكــم وتنفــذ باســم الشــعب اللبنانــي«.
ــاء الســلطة وتطويــر المؤسســات )عمــل مشــترك(،  ــة أفضــل«، فــي القضــاء اللبنانــي، بن ــة »القضــاء أو الحــق بعدال عــن هــذه النقطــة أنظــر نــزار صاغي

ــداً ص. 471. ــات، 1999، ص. 393، تحدي ــي للدراس ــز اللبنان المرك
3-  يحظــر بموجــب قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي نقــل رئيــس هيئــة التفتيــش القضائــي والمفتشــين العاميــن مــن مناصبهــم إال بنــاء علــى طلبهــم الخطــي 

ــادة 101(. )م
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أن القانــون لــم يتضمــن أيــة أصــول الستشــارة أي مــن القضــاة المــراد نقلهــم فــي هــذا الخصــوص أو 	 
دعوتهــم للترشــح لمناصــب شــاغرة معينــة أو اإلســتماع إليهــم.

أن القانــون لــم يتضمــن أيــة ضوابــط أو أصــول فــي حــال اســتخدام مرســوم التشــكيالت كأداة لمعاقبــة 	 
قضــاة كتمكينهــم مــن الدفــاع عــن أنفســهم.

أن القانون لم يتضمن أي نص ناظم للطعن بمرسوم التشكيالت.	 

بخصوص المراجع الصالحة إلقرارها وكيفية التفاعل فيما بينها-

ــة إعــداد وإصــدار التشــكيالت  ــل طريق ــّم إدخــال أحــكام لتعدي ــا ســمي إصالحــات 2001، ت بموجــب م
تحــت عنــوان تعزيــز إســتقاللية القضــاء. وســنبين هــذه األصــول أدنــاه، مبرزيــن فــي كل مــرة الجانــب 

الــذي تــم تعديلــه منهــا:  

أنــاط القانــون مهمــة وضــع مشــروع مرســوم التشــكيالت القضائيــة حصريــاً بمجلــس القضــاء األعلــى 	 
بعدمــا كان مشــروع التشــكيالت والمناقــالت وااللحاقــات واالنتدابــات القضائيــة الفرديــة أو الجماعيــة 
ــدف  ــل 2001. واله ــدل قب ــل وزارة الع ــن قب ــى أو م ــاء األعل ــس القض ــل مجل ــن قب ــداده م ــم إع يت
الُمرتجــى مــن هــذا التعديــل هــو إعطــاء المجلــس الكلمــة األولــى وتاليّــا تمكينــه مــن فــرض خياراتــه 

عنــد بــدء تفاوضــه مــع وزيــر العــدل،

ــي إن المشــروع 	  ــر العــدل. وبالتال ــة وزي ــذة إال بعــد موافق ــح التشــكيالت ناف ــى أّي حــال، ال تصب عل
الــذي يتولــى المجلــس إعــداده يخضــع لــدرس وزيــر العــدل الــذي لــه أن يبــدي مالحظاتــه عليــه، كمــا 
تعقــد جلســة فــي ســبيل حــل الخــالف بينهمــا. ويلحــظ أن القانــون لــم يضــع أصــوال أو مهــال للدعــوة 

لعقــد هــذه الجلســة،  

فــي حــال فشــلهما فــي التوصــل لحــّل الخــالف بينهمــا خــالل اجتماعهمــا، يكــون للمجلــس تبعــا لتعديــل 	 
2001 أن يحســم الخــالف لصالحــه علــى أن يتــّم ذلــك بأكثريّــة 7 مــن أعضائــه البالــغ عددهــم 10. 
ــوزراء،  ــس ال ــت مناطــة ســابقا بمجل ــن كان ــن الطرفي ــة حســم الخــالف بي ــى أن مهم ــا إل ــار هن ويُش
وهــو أمــر تعــرض النتقــادات كثيــرة علــى خلفيــة أنــه يــؤدي إلــى إعطــاء الكلمــة األخيــرة للســلطة 

التنفيذيــة4، فتــم تعديلــه فــي 2001، 

ــس القضــاء 	  ــاق مجل ــة، ســواء مــن خــالل اتف ــد إنجــاز مشــروع التشــكيالت والمناقــالت القضائي عن
ــس القضــاء  ــن مجل ــرار صــادر ع ــالف بق ــم الخ ــالل حس ــن خ ــه أو م ــدل علي ــر الع ــى ووزي األعل
األعلــى باألكثريــة المطلوبــة، يتعيــن إصــداره بمرســوم يتخــذ بنــاء علــى اقتــراح وزيــر العــدل. ويتعيــن في 
هــذه الحالــة أن يحيــل وزيــر العــدل المشــروع موقعــا إلــى رئاســة الــوزراء، ليصــار إلــى توقيعــه مــن قبلهــا 
ومــن قبــل الــوزراء المعنييــن )وزيــر الماليــة، وزيــر الدفــاع( تمهيــداً إلصــداره مــن قبــل رئاســة الجمهوريــة. 

4- أنظــر نــزار صاغيــة »القضــاء أو الحــق بعدالــة أفضــل«، فــي القضــاء اللبنانــي، بنــاء الســلطة وتطويــر المؤسســات )عمــل مشــترك(، المركــز اللبنانــي 
للدراســات، 1999، ص. 393، تحديــداً ص. 479-477.
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التشكيالت القضائية في الممارسة: . 2

ــية  ــة والسياس ــل القانوني ــراف والعوام ــن األع ــج م ــى ضــوء مزي ــة عل ــة الحالي ــكال الممارس ــدد أش تتح
ــاه.  ــه أدن ــى تفصيل ــعى إل ــا سنس ــذا م ــة. وه ــة والمهني واإلجتماعي

إصالح 2001 في التطبيق والممارسة: نتائج معاكسة لروحه ومضمونه -

ســرعان مــا تبيـّـن أّن إصالحــات 2001، وبخاصــة منهــا إعطــاء مجلــس القضــاء األعلــى صالحيــة حســم 
الخــالف حــول مشــروع التشــكيالت، ال تتمتـّـع باآلليـّـات التنفيذيــة الناجعــة. وباإلمــكان القــول أنــه بمعــزل 
عــن النوايــا، فــإن الممارســة الحاصلــة منــذ تاريــخ إصــداره قــد أدت إلــى نتائــج مخالفــة لنصــه وروحــه. 

ويعــود هــذا األمــر لعــدد مــن العوامــل نبينهــا أدنــاه. 

كيفية التفاعل بين وزير العدل ومجلس القضاء األعلى

ــح  ــذي يصب ــي للتشــكيالت وال ــى إعــداد المشــروع األول ــس القضــاء األعل ــى مجل كمــا ورد أعــاله، يتول
مــن ثــم أســاس المناقشــات مــع وزيــر العــدل فــي حــال رأى حاجــة إلــى ذلــك. وينتظــر إذ ذاك أن تســفر 
المفاوضــات، إمــا عــن مشــروع يصــدر بالموافقــة بيــن المرجعيــن أو عــن مشــروع يقــره مجلــس القضــاء 

األعلــى باإلختــالف مــع وزيــر العــدل بأكثريــة 7 أصــوات.

ومن خالل أعمال التوثيق واإلستماع إلى مراجع قضائية عّدة، أمكن تسجيل المالحظات اآلتية: 

أن التواصــل بيــن الطرفيــن )أي مجلــس القضــاء األعلــى ووزيــر العــدل( غالبــا مــا يبــدأ قبــل مباشــرة 	 
العمــل علــى مشــروع التشــكيالت، كأن يتوافــق الفريقــان علــى طبيعــة المشــروع وحجمــه أو علــى 

توجهاتــه أو حتــى أحيانــا أقــّل علــى المعاييــر التــي يقتضــي اعتمادهــا لوضعــه. 

عندما حان موعد إصدار التشكيالت، وضعت أسسا منها تحديد الفترة الزمنية 
التي يقضيها قاض في مركز حساس )قاضي تحقيق أونائب أو مدعي عام( 
بأربع سنوات فقط. سعيت إلى نقل كل قاض أمضى هذه المدة في منصب 
حساس إلى منصب آخر مختلف. أطلقت تسمية »األمراء« على النواب 
العامين. وقمت بتحديد مسألة ثانية أيضاً. منعت تعيين أّي قاض لم تتخّط 

خبرته الثماني درجات وما فوق في منصب قاضي العجلة ورئيس دائرة التنفيذ 
والمحامي العام وقاضي التحقيق. وافقوا على هذه األسس«

وزير العدل األسبق شكيب قرطباوي،مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

وقــد يقتصــر التواصــل علــى الطرفيــن، كمــا قــد يتوســع منــذ بــدء العمــل علــى المشــروع فــي اتجــاه وضــع 
مرجعيــات أخــرى معنيــة بالتوقيــع علــى المرســوم بالصورة. 
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»خالل تحضير ثاني مشروع تشكيالت، قمت مع رئيس مجلس القضاء األعلى 
جان فهد بزيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ورئيس الحكومة المستقيل 
نجيب ميقاتي والرئيس المنوي تعيينه تمام سالم. أبلغنا هؤالء أن هناك قضاة 
ال يمكن أن يستمروا في مناصبهم. لم يذكر أّي منهم أسماء أمامي. قمنا حينها 
بإصدار تشكيالت جزئية. قمنا بتغيير »األمراء« والقضاة الذين صدر بحقهم 

أحكام وقاضية مثالّ أصدرت 7 أحكام خالل عام.  أخذت التشكيالت بنفسي إلى 
مجلس الوزراء. لكنها بقيت في األدراج ألنهم اعترضوا على بعض األسماء«.

وزير العدل األسبق شكيب قرطباوي، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

وفــي مقابــل الــدور الفاعــل نســبيّا للوزيــر فــي فتــرة إعــداد مشــروع التشــكيالت، ُســّجل فــي حــاالت عــدة 
نقــص فاقــع فــي التواصــل بيــن الطرفيــن فــي الفتــرة الالحقــة إلعــداد المشــروع، وخصوصــاً فــي الحــاالت 
التــي تنــّم عــن عــدم رضــى وزيــر العــدل عليــه. وقــد تترجــم النقــص فــي التواصــل فــي تعطيــل األصــول 
المنصــوص عليهــا فــي القانــون ومعهــا مشــروع التشــكيالت برمتــه. وبذلــك، بــدا وكأنمــا الوزيــر يفّضــل 
اإلعــالن عــن إختالفــه مــع المشــروع ورفضــه لــه مــن خــالل حفظــه لديــه، علــى أن يجــازف بإمكانيــة 
ــص  ــو أن الن ــف ه ــذا الموق ــّهل ه ــا س ــه. وم ــع رأي ــة م ــكيالت بالمخالف ــروع التش ــس مش ــّر المجل أن يق
القانونــي لــم ينــص صراحــة علــى مهلــة يتعيــن فيهــا علــى الوزيــر تبيــان مالحظاتــه أو أســباب اختالفــه 
مــع المجلــس بشــأن مشــروع التشــكيالت أو لعقــد جلســة معــه ســعياً إلــى تجــاوزه. ومــن أبــرز األمثلــة 

علــى ذلــك: 

مجلــس  أعــّده  الــذي  التشــكيالت  مشــروع  قرطبــاوي  شــكيب  األســبق  العــدل  وزيــر  رفــض 
 .20135 آذار  فــي  القضائــي  اإلصــالح  نحــو  خطــوة  تمثــل  ال  أنهــا  بحجــة  األعلــى   القضــاء 
وفــي حيــن أوضــح قرطبــاوي فــي حديــث مــع المفكــرة أنــه قــام بذلــك ألن المجلــس خالــف فــي مشــروعه 
المعاييــر المتفــق عليهــا، فــإن مراجــع قضائيــة أعابــت عليــه أنــه اســتبق المراحــل، بحيــث أصــدر بيانــا 
برفــض المشــروع فــي اإلعــالم، مــن دون أن يتبــع اآلليــة المنصــوص عليهــا قانونــا، والتــي تفــرض عليــه 

إعــادة المشــروع إلــى المجلــس مــع مالحظاتــه عليــه6. 

»أصدروا أول تشكيالت ولم يحترموا اإلتفاق )بشأن المعايير( فقمت برفضها. 
أصدرت بيانا بعدما علمت أن الحكومة كانت على وشك اإلستقالة. علمت حينها 
أنهم أرادوا تأجيل التشكيالت حتى الصيف وأنهم كانوا يتوقعون أن يتّم قمعي 

سياسياً وبالتالي يمررون مشاريع تشكيالتهم«

وزير العدل األسبق شكيب قرطباوي، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

5-  قرطباوي رّد مشروع التشكيالت القضائية: ال يشكل خطوة نحو اإلصالح. جريدة النهار، 28 شباط 2013
6-  مقابلتان مع النائب العام التمييزي السابق حاتم ماضي ورئيس مجلس القضاء األعلى الحالي جان فهد. 
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الوزير قرطباوي رفض الالئحة ولم يتكلم مع أحد منا. اتصلت به ليال وطلبت 
منه عدم عقد مؤتمر صحافي قبل أن نجتمع ونتفاهم حول التشكيالت. وقلت 

له: :بحذرك، اذا عملت مؤتمر صحافي ضدنا، يعني كسرت الجّرة معنا.” لكن 
مجلس القضاء لم يقبل بكسر الجرة. الجميع هنا في لبنان يسعى إلى التسوية. 

نسعى الى حل جميع مشاكلنا، حتى األساسية، بالتسوية. لو اتخذ المجلس حينها 
موقفا واضحا من الوزير لكان ربما قد ساهم في تغيير الوضع

عضو سابق في مجلس القضاء األعلى، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

ــس  ــه مجل ــه ل ــذي قدم ــكيالت ال ــي مشــروع التش ــدل أشــرف ريف ــر الع ــض وزي ــا يســجل أيضــاً رف كم
القضــاء األعلــى مــن دون إبــداء أيــة مالحظــات عليــه فــي أيــار 2015، علــى نحــو يخالــف هنــا أيضــا 
آليــات التواصــل بيــن مجلــس القضــاء األعلــى ووزيــر العــدل الــذي يتعيــن عليــه إبــداء مالحظاتــه علــى 

المشــروع والســعي إلــى اتفــاق مــع المجلــس.7

 » التشكيالت األخيرة اوقفها وزير العدل ألنه اعتبر أنها كبيرة ووضع البلد
ال يسمح بإجرائها. لم نعترض ألن القضية بحاجة إلى التروي. المسألة ليست 
سهلة وسنصل إلى نتيجة مرضية من خالل المفاوضات مع السلطة التنفيذية«.

 رئيس مجلس القضاء األعلى جان فهد، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

ــر مشــروع التشــكيالت بعدمــا أخــذ ببعــض مالحظــات  ــى أق ــس القضــاء األعل ــل، ســجل أن مجل بالمقاب
الوزيــر عليــه بإجمــاع أعضائــه، بخصــوص مشــروع تشــكيالت 2006 الــذي تــم توقيفــه فــي مــا بعــد مــن 

خــالل رفــض رئيــس الجمهوريــة األســبق إميــل لحــود التوقيــع عليــه. وهــذا مــا نفصلــه أدنــاه.

إشكالية توقيع المرسوم: ال شيء يلزمنا بذلك

إلــى ذلــك، تــم تعطيــل العمــل فــي األصــول المفروضــة فــي المــادة 5 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي، 
ــد  ــع أح ــا امتن ــر، بعدم ــة الوزي ــى موافق ــكيالت عل ــروع التش ــا مش ــي حصــل فيه ــاالت الت ــي الح ــى ف حت
المراجــع المعنيــة التوقيــع علــى مرســوم إصــداره، بحجــة أنــه ليــس ملزمــا بذلــك. وقــد حصــل ذلــك بمــا 
يشــبه المــداورة فيمــا بيــن هــؤالء، وألســباب بقيــت عمومــا غيــر معلنــة وإن اتّصلــت فــي الغالــب بمصالــح 
القــوى السياســيّة التــي ينتمــون إليهــا أو يتحالفــون معهــا أو يهّمهــم مجاملتهــا وإرضاؤهــا. وينقــل عــدد مــن 
المراجــع الوزاريــة والقضائيــة وفــق مــا تبــرزه الشــهادت أدنــاه أنــه فــي حــاالت عــدة، لــم يطلــب السياســيون 
شــيئا رغــم زيارتهــم والتباحــث معهــم بشــأن التشــكيالت، ليعــودوا مــن ثــم إلــى تعطيلهــا ألنهــا لــم ترِضهــم. 

7-  تعطيل المناقالت القضائية في لبنان: هدٌر للموارد البشرية والمالية. المفكرة القانونية، العدد29 ، حزيران/يونيو 2015
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فكأنمــا يـُـراد فــي حــاالت كثيــرة أن يــدرك القيمــون علــى المجلــس مــا يريــده أو يرفضــه السياســي مــن تلقــاء 
أنفســهم، تحــت طائلــة التعطيــل. فقــد يكــون اإلمتنــاع عــن توقيــع مرســوم أســهل مــن الدفــاع عــن أســماء 

قضــاة مواليــن ثبــت تورطهــم فــي قضايــا معينــة أو عــدم صالحيتهــم للقيــام بالمهــام المناطــة بهــم. 

ومن األمثلة األكثر داللة على تعطيل مشاريع التشكيالت بإرادة أحد هذه المراجع: 

مشــروع مرســوم التشــكيالت الصــادر باإلتفــاق بيــن مجلــس القضــاء األعلــى ووزيــر العــدل آنــذاك 	 
شــارل رزق عــام 2006. فبعدمــا وقــع عليــه رئيــس الــوزراء ووزيــر المالية األســبقان فؤاد الســنيورة 
وجهــاد أزعــور، أوقفــه وزيــر الدفــاع األســبق اليــاس المــر بدايــة معتبــراً أن »التشــكيالت ال تراعــي 
ــي األدراج  ــل لحــود ليضعــه ف ــذاك إمي ــة آن ــس الجمهوري ــم عــاد رئي ــة«. ث ــة الماروني ــوق الطائف حق
بحجــة أن ال شــيء يلزمــه التوقيــع علــى المرســوم بمــا أنــه مرســوم عــادي )بمعنــى أنــه ليــس مرســوما 
صــادرا عــن مجلــس الــوزراء وهــو مرســوم يتعيــن عليــه إصــداره خــالل فتــرة معينــة تحــت طائلــة 
اعتبــاره نافــذا(8. وإذ نقــل اإلعــالم أن ســبب اإلمتنــاع عــن التوقيــع هــو رفــض البطريــرك المارونــي 
الســابق نصراللــه صفيــر للمشــروع علــى خلفيــة أن التعديــالت لــم تصّحــح وضــع القضــاة الموارنــة 
)بالنســبة إلــى الكاثوليــك(، فــإن بعــض المراجــع القضائيــة التــي تــّم اإلســتماع إليهــا عــزْت المســألة 
بشــكل عــاّم إلــى ســعي رئيــس الجمهوريــة إميــل لحــود إلــى إبقــاء األشــياء علــى حالهــا المؤاتيــة لــه 
ولفريقــه السياســي وفــق تشــكيالت 2004 علــى الرغــم مــن التغيــر الهائــل السياســي الحاصــل فــي 

2005. وهــذا أيضــا مــا أكدتــه بعــض التحليــالت اإلعالميــة9. 

والالفــت أن رفــض هــذا المرســوم مــن قبــل الرئيــس لحــود ترافــق مــع إصــدار بيــان اتهــم فيــه الرئيس 
ــاء  ــس القض ــى مجل ــماء عل ــن األس ــدد م ــرض ع ــل لف ــارل رزق بالتدخ ــبق ش ــر األس ــود الوزي لح
األعلــى10. وبــدا واضحــا أن الهــدف مــن اإلتهــام هــو تبريــر رفــض التوقيــع علــى المشــروع بالمنحــى 
السياســي الــذي تضمنــه. ففــي حــال اتخــذ المشــروع طابعــا سياســيا، ال يكــون تعطيلــه مســا باســتقالل 
القضــاء إنمــا مجابهــة سياســية مشــروعة لمشــروع سياســي..ويلحظ أن الوزيــر رزق نفــى مضمــون 
البيــان، معتبــرا إيــاه مساســاً غيــر مســبوق بكرامــة رئيــس وأعضــاء مجلــس القضــاء األعلــى ومــن 
ــى ذلــك11.  وبالفعــل،  ــرد عل ــى ال ــاركا لمجلــس القضــاء األعل خاللهــم الســلطة القضائيــة جمعــاء، ت
لــم يتأخــر مجلــس القضــاء بالــرّد علــى لحــود فــي بيــان تــاله رئيســه أنطــوان خيــر. وقــد اعتبــر هــذا 
األخيــر أن »مجلــس القضــاء األعلــى هــو الــذي يضــع المعاييــر التــي تجــري فــي موجبهــا التشــكيالت 
ــدي مالحظــات يبقــى  ــر العــدل فقــط أن يب ــر مــن أي كان. ولوزي فــي معــزل عــن أي تدخــل أو تأثي
ــه المجلــس وصــّدق علــى مشــروع التشــكيالت  المجلــس حــّراً فــي أن يأخــذ بهــا أوالً، وهــو مــا فعل

8- رزق: ليوضح المر الغبن واحذر قضاة من مناورات. جريدة االخبار، 17 تشرين االول 2006
9-  والدة التشــكيالت القضائيــة رهــن التســوية السياســية. جريــدة االخبــار، 22 آب 2006.ونقلــت جريــدة األخبــار عــن مصــدر فــي األكثريــة النيابيــة 14 
آذارقولــه إن »قــوى االكثريــة تحــاول ان تأتــي التشــكيالت العتيــدة )2006( وفــق رؤيتهــا للســلطة القضائيــة أو أن تكــون لهــا حصــة االســد فيهــا، خالفــاً 
للوضــع القائــم الــذي فرضــه عدنــان عضــوم اثــر تعيينــه وزيــراً للعــدل عــام 2004 عبــر تشــكيالت جعلــت المفاتيــح القضائيــة كلهــا فــي يــد رئيــس الجمهوريــة 

اميــل لحــود«. 
10- رئاسة الجمهورية ترد على رزق: الوزير تدخل لتغيير وظائف قضاة. جريدة السفير، 12 آذار 2007.

11- رزق يرّد على لحود »كالمك يمس بالسلطة القضائية«. جريدة السفير، 12 آذار 2007
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باإلجمــاع، دون أن يتدخــل معــه أحــد فــي موضــوع األســماء12«.  

ــد إذ ذاك مرســوم التشــكيالت فــي تشــرين األول 2006 و«بالتالــي أصبــح مســتحيال الســير بــه  ُجّم
مــع بــدء عــام 2007وذلــك بســبب تقاعــد عــدد مــن القضــاة وتخــرج 69 قاضيــاً مــن معهــد الــدروس 
القضائيــة علــى دورتيــن13. فيمــا بعــد، لــم تحصــل أي تشــكيالت ألكثــر مــن أربعــة أعــوام، واقتضــى 
األمــر إنتخــاب رئيــس جديــد للجمهوريــة ميشــال ســليمان إلصــدار مرســوم فــي 6 آذار 2009. ويلحظ 
ــغ عــدد القضــاة خريجــي  ــا بل ــي، بعدم ــل القضائ ــي العم ــر ف ــى ضــرر كبي ــل أّدى إل ــذا التعطي أن ه

المعهــد وغيــر المعينيــن فــي مناصــب قضائيــة 102 قاضيــا.

ومــن األمثلــة األخــرى، مشــروع التشــكيالت الــذي تــم إنجــازه باإلتفــاق بيــن وزيــر العــدل ومجلــس 	 
القضــاء األعلــى فــي بدايــة عــام 2014 فــي ظــّل حكومــة تصريــف األعمــال، والــذي اصطــدم هــذه 
المــرة برفــض رئيــس حكومــة تصريــف األعمــال نجيــب ميقاتــي بالتوقيــع علــى مشــروع المرســوم.14 
ــس  ــس مجل ــع رئي ــارات مشــتركة م ــام بزي ــه ق ــرة أن ــع المفك ــة م ــي مقابل ــاوي ف ــد قرطب ــا، يؤك وهن
القضــاء األعلــى جــان فهــد إلــى عــدد مــن المرجعيــات القضائيــة لشــرح أســباب نقــل بعــض القضــاة، 
ــهادة،  ــن الش ــا م ــات )أنظــر مقتطف ــذه المرجعي ــن ه ــراض م ــر أي اعت ــذا األم ــى ه ــن دون أن يلق م

مذكــور أعــاله(. 

وآخــر مشــاريع التشــكيالت التــي تــم توقيفهــا حصــل بخصــوص المشــروع الــذي وافــق عليــه وزيــر 	 
العــدل أشــرف الريفــي ومجلــس القضــاء األعلــى فــي آب 2016 بعدمــا رفــض عــدد مــن الــوزراء 
التوقيــع عليــه15 ألســباب بقيــت مبهمــة، وإن رجــح ـــأن تكــون مرتبطــة بالعالقــة المتوتــرة بيــن وزيــر 
العــدل الســابق ورئيــس الحكومــة التــي كان يفتــرض أن تنبثــق عــن العهــد الجديــد، ســعد الحريــري. 

ــس القضــاء  ــح مجل ــا لصال ــالف ونقله ــم الخ ــة حس ــن صالحي ــوزراء م ــس ال ــد مجل ــك، أّدى تجري وبذل
األعلــى بموجــب قانــون 2001 عمليــاً إلــى نقــل القــرار مــن مجلــس الــوزراء إلــى كّل مــن هــؤالء فباتــوا 
ــدل  ــية ب ــع السياس ــز دور المراج ــى تعزي ــو أدى إل ــى نح ــة، عل ــلطة القضائي ــى الّس ــاء عل ــة أوصي بمثاب
حســرها. ومــا عــزز ذلــك هــو تحــّول موقــف مجلــس القضــاء األعلــى فــي تفســير المــادة 5 المذكــورة فــي 

اتجــاه إعتمــاد التفســير األقــّل مراعــاة الســتقالليته وتاليــا األقــل إنســجاماً مــع روحيــة اإلصــالح. 

المجلس الناجح هو المجلس القادر على تمرير التشكيالت 

تبعــاً للممارســة المشــار إليهــا، شــهدت مواقــف مجلــس القضــاء األعلــى، علــى األقــل المواقــف العلنيــة، 
تحــوال ســريعا فــي تفســير المــادة 5 مــن قانــون تنظيــم القضــاء األعلــى. 

12-  مجلس القضاء: لم يتدخل أحد معنا في التشكيالت. جريدة السفير، 13 آذار 2007
13-  استحالة العمل بمرسوم التشكيالت القضائية الذي جّمده الرئيس لحود. جريدة السفير، 29  كانون االول  2007

14-  كتبــت جريــدة األخبــار يومهــا أن نقيــب المحاميــن الســابق فــي الشــمال رشــيد دربــاس تدخــل لمنــع صــدور التشــكيالت ألنهــا »تعطــي الكثيــر للتيــار 
الوطنــي الحــر إضافــة إلــى أنهــا تتضمــن انتقامــاً مــن بعــض القضــاة فــي نقلهــم إلــى مراكــز أقــل أهميــة، وكذلــك عــدم إنصــاف قضــاة آخريــن«. وعلــق دربــاس 
قائــالً: »يــس مألوفــاً ان يــدور وزيــر العــدل، مصطحبــاً القاضــي فهــد، علــى دور السياســيين ألخــذ رضاهــم« . محمــد نــزال. التشــكيالت التــي »بهدلــت« 

القضــاء. جريــدة األخبــار، 29 كانــون الثانــي 2014 
15-  رضوان مرتضى. خالف المستقبل ـــ ريفي يُسقط التشكيالت القضائية. جريدة األخبار، 4 تشرين األول 2016
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ــلطة  ــع الس ــاوض م ــوب حصــر التف ــي بوج ــى العلن ــس القضــاء األعل ــف مجل ــل موق ــة، تمث ــي البداي فف
السياســية بوزيــر العــدل المخــول قانونــا بذلــك. بالمقابــل، فــإن أي تدّخــل سياســي آخــر يعــّد مّســا باســتقالل 
المجلــس. وهــذا مــا حمــل المجلــس فــي 2006 إلــى الطعــن بمشــروعية رفــض توقيــع أي مــن الرؤســاء 
ــف هــو  ــذا الموق ــع، المقصــود به ــة16. وبالطب ــى المرســوم بإصــدار التشــكيالت القضائي ــوزراء عل أو ال
الموقــف الرســمي للمجلــس كمجلــس، مــن دون أن يعنــي ذلــك غيــاب التدخــالت الحاصلــة مــن خــالل أحــد 
أعضائــه. وقــد تــم تبريــر هــذا الموقــف بــأن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي نــص صراحــة فــي المــادة 5 
علــى أن المشــروع يصبــح نهائيــاً عنــد إقــراره بأكثريــة 7 مــن أعضــاء المجلــس، بحيــث يصبــح إصــدار 

المرســوم إجــراًء شــكلياً وال يكــون ألي مــن الرؤســاء أو الــوزراء رفــض التوقيــع عليــه أو تعطيلــه.

»السلطة السياسية في قانون القضاء العدلي هي التي تقرر. في القانون األخير 
الذي صدر في عهد طباره، أصبح لمجلس القضاء الصالحية في حال وافقت 
أغلبية سبعة أعضاء على جعل التشكيالت نافذة. إال أن الرئيس لحود رفض 

وأبقاها في الدرج إلى حين رحيله«. 

مرجع قضائي سابق، ،مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

إبتــداًء مــن 2014، بــدا التعاطــي مــع هــذه المســألة مختلفــا. فكأنمــا حجــم التدخــل وتكــراره مــن دون أيــة 
ــاً علــى  ممانعــة شــعبية حقيقيــة وفــي ظــل الحصانــات القائمــة، أرغمــا مجلــس القضــاء األعلــى تدريجي
التعامــل معــه بشــكل مختلــف، علــى أســاس أن ال مجــال إلنجــاز أيــة مناقــالت مهمــا كانــت بســيطة أو 
ضروريــة مــن دون إرضــاء األطــراف السياســية المعنيــة كافــة. وعليــه، وبهــدف إنجــاز مشــروع قابــل 
ــه بالســلطة  ــم يعــد بإمكانــه حصــر تواصل للحيــاة فــي ظــّل قواعــد تقاســم الســلطة، أدرك المجلــس أنــه ل
الحاكمــة بوزيــر العــدل، إنمــا بــات ملزمــاً بالتواصــل والتفــاوض مباشــرة مــع مختلــف القــوى السياســية 

المعنيــة. 

»النص القانوني يشرع التدخل. فأحد أسباب تعطيل التشكيالت األخيرة كان 
عدم إشراكهم فيها. قدمنا التشكيالت للوزير وتناقشنا في األسماء. من ثّم اجتمع 

مجلس القضاء األعلى وقام بإصدارها. لكنها لم تمّر«

»طالما القانون ينص على حاجة التشكيالت إلى مرسوم، فهذا يعني أن 
المشترع يريد أن يعطي السلطة السياسية صالحية التدخل«.

الرئيس جان فهد، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

16-  مجلس القضاء: لم يتدخل أحد معنا في التشكيالت. جريدة السفير، 13 آذار 2007.
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ــة  ــرداً أو بمعي ــى منف ــس القضــاء األعل ــس مجل ــه رئي ــوم بموجب ــرف يق ــاء ع ــى إرس ــك إل ــد أّدى ذل وق
أعضــاء آخريــن بزيــارة المســؤولين المعنييــن لإلســتماع إلــى شــروطهم للموافقــة علــى المرســوم. وعليــه، 
أدى اإلصــالح المتمثـّـل فــي نقــل صالحيــة وضــع المشــروع للمجلــس هــو أيضــا لنتائــج مخالفــة لغاياتــه 

المعلنــة، بحيــث توســعت دائــرة التفــاوض مــع القــوى السياســية إلنجــازه بــدل حســرها.

ــس القضــاء  ــي لمجل ــب اإلعالم ــان الصــادر عــن المكت ــو البي ــع ه ــذا التطبي ــى ه ــرز المؤشــرات عل وأب
ــى  ــد عل ــي ُوّجهــت لرئيســه القاضــي جــان فه ــادات الت ــى اإلنتق ــخ 29-1-2014، رّداً عل ــى بتاري األعل
خلفيــة زيــارة المراجــع السياســية بهــدف إنجــاز مشــروع التشــكيالت فــي كانــون الثانــي 2014. فقــد قــدم 
هــذا البيــان فعليــاً قــراءة قانونيــة دســتورية مــن شــأنها التســليم بصالحيــة الســلطة التنفيذيــة بالتدخــل فــي 
التشــكيالت، وذلــك مــن خــالل ليــس فقــط وزيــر العــدل، إنمــا أيضــا مــن خــالل جميــع األشــخاص الذيــن 
يتعيـّـن الحصــول علــى تواقيعهــم علــى المرســوم اآليــل إلــى إصدارهــا. وقــد عكســت هــذه القــراءة تراجعــاً 
للمجلــس عــن القــراءات الســابقة والتــي اعتبــرت أن تواقيــع هــؤالء علــى مراســيم التشــكيالت هــي شــكلية 
محــض وشــرعنة لجميــع الممارســات الحاصلــة علــى هــذا الصعيــد. وقــد ذهــب البيــان أبعــد مــن ذلــك: 
فأســاس هــذه الممارســة ال يقتصــر علــى أحــكام قانــون 2001، بــل هــي ترتبــط بقواعــد دســتورية قوامهــا 
»ضــرورة التعــاون بيــن الســلطات واحتــرام مبــدأ التواصــل فيمــا بينهــا لمــا هــو لصالــح الوطــن«. ومــن 
ــى أنهــا تأتــي فــي ســياق ممارســة  ــارات رئيــس المجلــس للسياســيين عل ــم تصويــر زي هــذا المنطلــق، ت
دوره كرئيــس ســلطة فــي التفاعــل »مــع الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة«. ومــن الالفــت أن هــذا البيــان 
تطــرق فضــال عــن ذلــك إلــى األعــراف المتبّعــة مــن المجلــس فــي هيئاتــه الســابقة فــي التعامــل مع الســلطة 
السياســية مــن دون توضيــح ماهيــة هــذه األعــراف. وهــو بذلــك فتــح مجــاالً واســعاً للتأويــالت فــي هــذا 
الشــأن واألهــم لتطويــر هــذه األعــراف علــى ضــوء التواصــل بيــن هــذه الســلطات غيــر المتوازنــة. ويبــدو 
الحديــث هنــا عــن »مبــدأ تعــاون الســلطات« كبديــل عــن مبــدأ فصــل الســلطات وعــن »العــرف« بمثابــة 
تســليم بتغـّـول الســلطة السياســية وشــرعنة لــه مــع تظهيــره علــى أنــه أمــٌر طبيعــّي فــي المنظومــة القانونيــة 
الحاليــة. وتجــدر اإلشــارة هنــا مــن بــاب األمانــة أن تســليم المجلــس بهــذه القــراءة القانونيــة يترافــق مــع 
ســعيٍ منــه لتعديــل المــادة 5 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي. وهــذا مــا ســنعود إليــه أدنــاه فــي ســياق 

طــرح اإلشــكاليات والمقترحــات المقدمــة لمعالجتهــا.

والالفــت أنــه رغــم اقتبــال المجلــس لقواعــد اللعبــة وتعاملــه إيجابيــا معهــا مــن خــالل اإلكتفــاء بهامــش 
محــدود، فــإن محاوالتــه وجهــوده بقيــت محكومــة فــي كثيــر مــن الحــاالت بخيبــات جّرتــه أو يُحتمــل أن 
تجــّره فــي كل مــّرة إلــى اعتمــاد مزيــد مــن المرونــة وتخفيــف ممانعتــه إزاء األســماء التــي يطلبهــا فــالن 
أو عــالن. بالمقابــل، وعلــى العكــس مــن ذلــك تمامــاً، كانــت بعــض الّســلطات والقــوى السياســية تكتشــف 
ــة  ــن دون كلف ــار م ــذا المضم ــي ه ــى التدخــل والمســاومة ف ــا عل ــا وقوته ــع كل مناســبة تعاظــم قدرته م
تذكــر علــى صعيــد مصداقيتهــا أو شــعبيتها. وفــي هــذا اإلطــار، تكثــر الشــواهد علــى مضاعفــة التدخــالت 
السياســية فــي التســميات علــى مســتويات عــدة، حتــى رّجــح كثيــر مــن متابعــي التشــكيالت األخيــرة )آب 
2016( أن تكــون وصلــت التســميات إلــى 85 أو 90% مــن المراكــز المشــمولة فــي المشــروع األخيــر17.

17-  رضوان مرتضى. خالف المستقبل ـــ ريفي يُسقط التشكيالت القضائية. جريدة األخبار، 4 تشرين األول 2016
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»نقل لنا أحد أعضاء مجلس القضاء األعلى أن هامش عمل المجلس في 
التشكيالت األخيرة )الحاصلة في آب 2016( بلغت بين 15 و20%... وكانوا 

يأملون كثيرا بصدور التشكيالت على أساس أنهم أرضوا الجميع«.

قاض عامل،مقابلة مع المفكرة القانونية،2016

ــيء أن يصــّد أّي  ــم كل ش ــدوره رغ ــأن بمق ــا ب ــك خطابي ــس يتمس ــرى المجل ــات، ت ــذه المعطي ــم ه ورغ
طلــب غيــر منطقــي. وبمعــزل عــن مــدى دقــة هــذا اإلدعــاء، فإنــه يؤشــر إلــى انخــراط المجلــس فــي لعبــة 

التفــاوض علــى األســماء، خالفــا لخطابــه الرســمي. 

»ان المجلس يصر في حاالت كثيرة على رفض التسميات التي ال تتناسب 
مع المنطق. فال مشكلة في قبول الطلبات إذا كانت متوافقة مع معايير المجلس 
ولكن ال يقبل هذا األمر في حال مخالفتها. وفي هذه الحاالت يتولى المجلس 
شرح أسباب رفضه لهذه التسميات.يحاول.  وعلى المجلس بالنتيجة أن يقيس 

المصلحة .. هل يقبل خالفا لمعاييره أم تنتهي التشكيالت؟«  

»أناقش األسماء مع وزير العدل. يزورني عدد من السياسيين، أستمع لمطالبهم 
لكن آخذ القرار مع مجلس القضاء األعلى ووزير العدل. هناك حاالت 

اعترضت فيها على تسمية بعض القضاة نظراً لضعف انتاجيتهم ومناقبيتهم. 
شرحت موقفي للمسؤولين الذين تفهموا احتجاجي«.

الرئيس جان فهد، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015 

وفيمــا يصعــب الجــزم بشــأن مــدى فعاليــة التدّخــالت أو قــدرة المجلــس الفعليــة علــى اســتبعادها، فهــي 
ترتبــط بعوامــل عــدة منهــا نفــوذ الشــخص الــذي يتدخــل فــي الســاحة العامــة وفــي القضــاء، ومــدى ارتبــاط 
المطلــب بمصالحــه وأخيــراً قــدرة مجلــس القضــاء األعلــى علــى اإلقنــاع أو المراوغــة. فهــذه القــدرة تقوى 
حيــن يكــون ثمــة مآخــذ جديــة علــى القاضــي المطلــوب تعيينــه أو حيــن ال يكــون المنصــب المطلــوب غيــر 

محصــور بطائفــة فيمــا تضعــف فــي حــال كان كذلــك )وهــو شــأن مجمــل المناصــب الحساســة تقريبــا(. 

ــي حــال  ــات ف ــول هــذه الطلب ــي قب ــة ف ــد مــن المرون ــاً نحــو مزي ــى عموم ــس القضــاء األعل ويتجــه مجل
عــدم وجــود إعتــراض علــى شــخص القاضــي. أمــا فــي حــال وجــود إعتــراض مــن هــذا القبيــل علــى 
خلفيــة مســلكيته أو إنتاجيتــه أو ألي ســبب آخــر، يعمــل المجلــس علــى شــرح الموقــف ســاعياً إلــى إقنــاع 
المرجــع السياســي بعــدم رجاحــة مطلبــه. فــإذا نجــح المجلــس فــي مســعاه، انتهــى األمــر. وإذا فشــل، فإنــه 
يتعيــن عليــه إذ ذاك إتخــاذ القــرار علــى ضــوء الموازنــة بيــن الســيئات التــي قــد يســفر عنهــا قبــول الطلــب 
ــب. ومــن المرجــح أن تكــون  ــرار التشــكيالت مــن جــراء رفــض الطل ــل فــي رفــض إق والخطــر المتمث

الحجــة الســحرية األكثــر إقناعــا فــي قبــول طلبــات مماثلــة هــو وجــوب تمريــر التشــكيالت القضائيــة.

التشكيالت حين تمرّ: انتهازية سياسيّة للحظة مؤاتية؟ 
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فيمــا يشــكل تعطيــل التشــكيالت شــاهداً علــى فشــل المســاومات السياســية، فــإن إنجازهــا وفــق اآلليــات 
ــة. وهــو يعكــس  ــى شــبهة وجــود تدخــالت سياســية فائق ــان إل ــب األحي ــؤدي فــي غال المذكــورة أعــاله ي
منطقيــا إمــا حصــول تــراٍض حولهــا )الجميــع راضــون( وإمــا انتصــار جهــة علــى جهــة بفعــل غلبــة معينة 
ــر تشــكيالت  ــي إث ــة الصــادرة ف ــي التصريحــات المتبادل ــرؤه بوضــوح ف ــة. وهــذا مــا نق ــرة معين ــي فت ف
آذار 2009 وهــي مــن أهــم التشــكيالت الحاصلــة فــي العقــد األخيــر، علــى اعتبــار أنهــا ســمحت ل 102 
قاضيــا مــن خريجــي المعهــد بتولــي مناصــب قضائيــة بعــد طــول انتظــار. إال أن وضــع التشــكيالت فــي 

تلــك الحقبــة شــهد تراشــقا التهامــات التســييس والتدخــل فــي القضــاء. 

ــذاك( ميشــال عــون  ــب آن ــي )النائ ــة الحال ــس الجمهوري ــى لســان رئي ــوى جــاء عل ــح األق ولعــل التصري
والــذي قــال إن »االســتقاللية فــي القضــاء مفقــودة وهــي تابعــة للســلطة السياســية والمحاصصــة وذكرتنــا 
قليــالً بالترويــكا. فكرنــا فــي أن نعــود إلــى قانــون ســنطرحه وهــو يؤمــن للقضــاء اســتقالليته ونزاهتــه، 
ــرار.«  ــة وســلطة الق ــع باالســتقاللية اإلداري ــة تتمت ــى ســلطة منتخب ــس القضــاء األعل ــر مجل أي أن يصي
ــذاك  ــة آن ــر الشــؤون اإلجتماعي ــد ذهــب وزي ــا18ً«. وق ــد زلم ــر القضــاء وال أري ــد تحري وأضــاف: »أري
ــض  ــق »بع ــي ح ــت ف ــزرة ارتكب ــبوهة« ورأى أن مج ــكيالت »بالمش ــف التش ــى وص ــون إل ــو ع ماري
القضــاة المشــهود لهــم بالنزاهــة واســتبدالهم بقضــاة محســوبين عليهــم19«. كمــا أصــدر حــزب اللــه بيانــاً 
رأى مــن خاللــه أن »التشــكيالت مسيّســة وفــي توقيــت ملتبــس فــي منتصــف الســنة القضائيــة. وفــي هذيــن 

األمريــن أضــرار كثيــرة علــى مصالــح النــاس ومبــدأ العدالــة الــذي يحكــم علــى القضــاء20« 

ومقابــل هــذه الهجمــة، أقــر النائــب جنبــالط بــأن التشــكيالت تضمنــت حســابات سياســية لصالــح القضــاة 
الذيــن »كانــوا معنــا فــي المحكمــة الدوليــة21«. 

مــن جهتــه، لــم ينــِف وزيــر العــدل ابراهيــم نجــار حصــول التدخــالت فــي التشــكيالت مصّرحــا أن “الذيــن 
كانــوا يقولــون مثــالً أن القضــاء مســيّس كانــوا هــم أنفســهم يضغطــون فــي اتجــاه هــذا القاضــي أو ذاك 

إلمــرار محاســيب لهــم22” 

األعراف والعوائد المعتمدة في التشكيالت القضائية

إلــى مــا تقــدم بمــا يتصــل بتفســير المــادة 5 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي، فــإن آليــة وضع التشــكيالت 
تخضــع ألعــراف شــبه راســخة، تنطبــق فــي غالبهــا منــذ مــا قبــل 2001 بــل حتــى مــا قبــل الطائــف. ومــن 

أهــم هــذه األعــراف بمــا يعنينــا والتــي أمكــن توثيقهــا، اآلتية:

18- عون: أريد تحرير القضاء ال زلماً. جريدة النهار، 11  آذار  2009.
19-التشكيالت القضائية تصدر لياًل...واعتراض عوني يصفها باالستفزازية. جريدة السفير، 7 آذار 2009.

20- حزب الله : التشكيالت القضائية مسيّسة، جريدة السفير، 9 آذار 2009،
21-عون: أريد تحرير القضاء ال زلماً. المرجع المذكور أعاله 

22- كلوديت سركيس. القضاء في لبنان دخل طور االتجاه نحو القضاء الصالح. جريدة النهار، 2 حزيران  2009.
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المراكز الحساسة: -

رغــم أن المــادة 5 تتنــاول جميــع المناصــب ضمــن التشــكيالت القضائيــة مــن دون تفريــق بينهــا، أكــدت 
مرجعيــات قضائيــة رفيعــة المســتوى للمفكــرة أن ثمــة أعرافــاً تقضــي بتفريــق المراكــز الحساســة  
postes clefs بالنظــر إلــى األهميــة القصــوى التــي توليهــا القــوى السياســية لهــا. فغالبــا مــا تتدخــل 
القــوى السياســية مــن أجــل تعييــن أشــخاص مواليــن لهــا فــي هــذه المراكــز بدافــع ترســيخ نفوذهــا. ويلحــظ 
هنــا أن تعبيــر »حســاس« قــد ورد بشــكل اعتيــادي وعفــوي فــي المقابــالت التــي أجرتهــا المفكــرة مــع 

بعــض المرجعيــات القضائيــة الســابقة أو الحاليــة. 

وهــذه المراكــز تتكــون مــن النائــب العــام التمييــزي والنــواب العاميــن اإلســتئنافيين والنائــب العــام المالــي 
ــق األول والمحكمــة العســكرية والرؤســاء  ــدى المحكمــة العســكرية وقضــاة التحقي ومفــوض الحكومــة ل
ــن  ــال ع ــات فض ــم الجناي ــاء محاك ــز ورؤس ــة التميي ــرف محكم ــاء غ ــتئناف ورؤس ــم اإلس األول لمحاك
رؤســاء الهيئــات اإلتهاميــة فــي بعــض المناطــق. وباســتثناء الرؤســاء األول للمحاكــم الذيــن لهــم ســلطة 
فــي إدارة المحاكــم وتوزيــع األعمــال، تشــترك هــذه المراكــز بطابعهــا الجزائــي. وقــد درجــت العــادة علــى 
ــات هــذه المراكــز مــن قبــل المســؤولين القضائييــن. وهــذا مــا  تفهــم تدخــل الســلطة السياســية فــي تعيين

يعكســه قــول البعــض بــأن التدخــالت السياســية تحصــل بشــكل خــاص فــي المجــال الجزائــي. 

»خــالل التشــكيالت القضائية، يطلب مــن مجلس القضاء األعلى أو وزير العدل 
تعييــن قضــاة معيّنيــن.  ليس بالضروري أن يتصل السياســي بالقضاة. يتصل 

بوزيــر العــدل ويطلــب منه. ثم يتصل الوزيــر بمجلس القضاء “بدي فالن هوني 
)poste clefs(  واال ما بمضي.”  التدخالت تحصل في المراكز الرئيســية
قضاة التحقيق األول، المدعين العامين، رؤســاء اول للمحاكم، بعض رؤســاء 
الجنايات حســب المناطق، بعض الهيئات االتهامية. المناطق أساســية ايضاً: 
بيــروت، جبــل لبنان، طرابلس، البقاع، صيــدا. المعارك تحصل جميعها في 

القضاء الجزائي«

مدعي عام تمييزي سابق، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015.

» التدخالت تحصل في المراكز الحساسة: مجلس القضاء األعلى، النيابات 
العامة، قضاة التحقيق، المحامين العامين. هؤالء يتشاجر السياسيون بسببهم”.

وزير العدل األسبق شكيب قرطباوي، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015
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»في الجزاء، الجميع يتدخل. السياسي يتصل شخصياً بقاضي التحقيق. يحصل 
التدخل في النيابة العامة ومع قضاة التحقيق والهيئة االتهامية. الشخص الذي 

يصل إلى القاضي المنفرد الجزائي هو الشخص الذي لم يستطع تسوية وضعه، 
في المبدأ. في الجزاء، القاضي يملك سلطة كبيرة. يمكن أن يخلي سبيل موقوف 
اليوم بدل الشهر المقبل وال شيء في القانون يسمح له بذلك. وأكثرية القضاة الذين 
يصلون إلى هذه المراكز وصلوا بفضل دعم سياسي كبير جداً. اليوم، مستحيل أن 
يصل قاٍض الى مركز محامي عام أو قاضي تحقيق أو رئيس هيئة اتهامية بدون 
دعم سياسي؛ وبشكل خاص بيروت وجبل لبنان. هناك من يصل بدعم سياسي 

ليس ألنه يتبع هذا الفريق بل ألنه على عالقة صداقة بهذا الفريق السياسي.

والضغط السياسي على هذه المناصب وصل لدرجة أن على القيادات الكبيرة أن 
يتصلوا برئيس مجلس القضاء إليصال قضاة الى هذه المراكز. المنافسة على 
هذه المراكز كبيرة وأصبح ثمنها عاليا. هذا الشخص الذي سوف يصل »بعد 
شّد حبال بين السياسيين صار دينو كبيراً عليهم.« وهم يأتون به في أكثرية 
الحاالت ألنهم يدركون أنه عندما يصل سوف يخدمهم والخدمات لها وزنها 

السياسي«.

قاٍض،مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

»التدخالت تحصل معظمها في الجزاء، وهي قليلة جداً في التجارة. المصارف 
ال تتدخل. عندما عيّنت رئيسا، صرت أتلقى الدعوات لغداء او عشاء«.

قاض عامل، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

»السياسيون يهجمون على المناصب الجزائية فقط. لم أسمع بحياتي أن سياسي 
ما اهتّم بمنصب مدني. مجلس القضاء يحرص دائماً على المجيء بالقضاة 

الكفؤين إلى القضاء المدني، كي تستمر األعمال والتجارة. »السياسي بيهمه إذا 
في حدا بيخصه انحبس، يقدر يطلعه«.

مدعي عام تمييز سابق، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

»انا كنت قاضي مدني والقاضي المدني محمي من التدخالت السياسية. ال 
يكترث السياسي ألمره. السياسي يقصد القاضي الجزائي والمدعي العام. رئيس 

ديوان المحاسبة، النائب العام التمييزي وغيرهم يعيّنهم السياسيون ويبلغون 
أسماءهم الى مجلس القضاء. إذا اعترض أحد من المجلس، يكون مصيره 

العقاب«.

قاٍض متقاعد، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015



23 التشكيالت والمناقالت القضائية

الطائفية:-

مــن أهــم األعــراف التــي تحكــم التشــكيالت مــن دون أن يتضمــن القانــون أي نــص صريــح بشــأنها، هــي 
األعــراف الطائفيــة والتــي تأخــذ عمومــا منحييــن: 

األول، حفــظ مناصــب قضائيــة لقضــاة منتميــن إلــى طوائــف معينــة. وهــذا ينطبــق عمومــا علــى جميــع 
المراكــز الحساســة. بــل يــكاد يكــون الســمة األساســية للمناصب الحساســة، بمعنــى أن اإلعتراف بحساســية 
المنصــب يتــم مــن خــالل تخصيصــه لقضــاة مــن طائفــة معينــة. كمــا ينطبــق مبــدأ حفــظ المناصــب علــى 
ــدور الحاســم  ــز. فعــدا عــن ال ــواله مــن مهــام كرئاســات غــرف محكمــة التميي المناصــب الهامــة لمــا تت
ــس  ــة مجل ــي عضوي ــي تول ــرة ف ــؤالء حظــوظ كبي ــإن له ــة، ف ــة والجزائي ــا الحقوقي ــي القضاي ــرف ف للغ

القضــاء األعلــى، ســواء عــن طريــق اإلنتخــاب )2 مــن أصــل 10( أو التعييــن )1(. 

ومــن الالفــت رواج نســبة غــرف محكمــة التمييــز للطائفــة التــي يقتضــي أن ينتمــي إليهــا رئيســها فالغرفــة 
التجاريــة فــي محكمــة التمييــز هــي بالضــرورة غرفــة درزيــة مثــال. كمــا نلحــظ أن العامــل الطائفــي يؤثــر 
أحيانــاً فــي عــدد الغــرف المنشــأة داخــل المحاكــم وفــي اختصاصاتهــا. وهــذا مــا نتبينــه بشــكل خــاص فــي 

محكمــة التمييــز، حيــث تتحصــل كل طائفــة مــن الطوائــف الكبيــرة  علــى غرفــة جزائيــة وغرفــة مدنيــة.

وقــد شــهدت ســنوات مــا بعــد الحــرب تجاذبــات طائفيــة أدت إلــى نقــل بعــض هــذه المراكــز مــن طوائــف 
إلــى أخــرى، علــى خلفيــة رغبــة فــي تحقيــق المناصفــة فــي توزيــع المراكــز القضائيــة الهامــة )مناصفــة 
كاملــة فــي عــدد النــواب العامين اإلســتئنافيين وقضــاة التحقيق األول والرؤســاء األول لمحاكم اإلســتئناف(. 
كمــا يظهــر أن تشــكيالت 2003-2004 قــد تخللهــا تخفيــض لعــدد مــن المراكــز الحساســة التــي يشــغلها 
مســيحيون )2 مــن أصــل 6 فقــط مــن قضــاة التحقيــق األول ومــن الرؤســاء األول(، قبلمــا تعيــد تشــكيالت 

2009-2010 المناصفــة الكاملــة فــي توزيــع المناصــب الداخلــة فــي هــذه الفئــات الثــالث. 

وفيمــا كان هــذا العــرف يقبــل مرونــة معينــة قبــل 1990 بحيــث تــم تعييــن قــاٍض مــن الطائفــة الســنية 
ــد  ــإّن اشــتداد المحاصصــة السياســية/المذهبية بع ــى، ف ــس القضــاء األعل ــاً لمجل ــب( رئيس )عاطــف النقي
الحــرب أدى إلــى إســباغ العديــد مــن المراكــز الحساســة بســبغة مذهبيــة، أقلــه طائفيــة. ومقارنــة تشــكيالت 
ــاً فــي هــذا الخصــوص، مــع اتجــاه إلــى  ــاً إضافي 2003-2004 بتشــكيالت 2009-2010 يظهــر تصلّب
ــى  ــية عل ــتة الرئيس ــب الس ــن المذاه ــب م ــا أيضــا حصــول كل مذه ــة، إنم ــط المناصف ــس فق ــان لي ضم
ــى  ــه حصــل كل مــن المذاهــب الســتة الرئيســية عل ــات الســت المذكــورة. وعلي أحــد المناصــب مــن الفئ
أحــد المناصــب الســتة للرؤســاء األول لمحاكــم اإلســتئناف وللنــواب العاميــن اإلســتئنافيين فــي تشــكيالت 
2009-2010. وإذ توزعــت مناصــب قضــاة التحقيــق األول مناصفــة بيــن المســيحيين والمســلمين فــي 
2009-2010، عيــن إثنــان منهــم مــن الطائفــة الشــيعية مقابــل ال أحــد مــن الطائفــة الدرزيــة. ويبــدو أن 
ــة بشــكل  ــة الدرزي ــار أن قاضــي التحقيــق العســكري هــو مــن الطائف ــن اإلعتب ــة أخــذت بعي هــذه المعادل

ثابــت.  

ــمية  ــي تس ــرة ف ــة األخي ــم الكلم ــاء أن له ــض الزعم ــا بع ــر فيه ــف اعتب ــن مواق ــح الخطــاب ع ــد رش وق
األشــخاص المنتميــن إلــى طوائفهــم. وهــذا مــا شــهدناه بشــكل واضــح بخصــوص القضــاء المالــي. ففيمــا 
ادعــى رئيــس الــوزراء الســابق فــؤاد الســنيورة أنــه كان يريــد أن تكــون كلمــة الفصــل لــه بحجــة أن مركــز 
رئاســة ديــوان المحاســبة تابــع هرميــاً لرئاســة مجلــس الــوزراء اعتبــر رئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــري 



أوراق بحثية عن إصالح القضاء في لبنان24

أن القــرار يجــب أن يكــون بيــده ألنــه مــن المفتــرض أن يكــون رئيــس الديــوان شــيعيا23ً.

جدول لمناصب حساسة محفوظة طائفيا*
النبطيةالجنوب البقاعالشمالجبل لبنانبيروتلبنان المنصب/ المنطقة

سنينائب عام تمييزي

شيعينائب عام مالي

مفوض حكومة 
عسكري

ماروني

رئيس أول لمحكمة 
اإلستئناف

كاثوليكي )1993 سنيدرزيشيعيأرثوذكسماروني

 )2010

سني )2003 

)2004

ماروني 1993 سنيمارونيأرثوذكسنائب عام استئنافي

أرثوذكس 

 2003(

)2004

كاثوليكي 

)2010(

درزيشيعي

* تستند هذه المعلومات الى مراسيم التشكيالت العامة لسنوات 1993 و2003 و2004 و2010.  

ــات طائفــة كال مــن  ــن ثب ــى آخــر ثــالث تشــكيالت شــاملة فــي 2003 و2004 و2010، يتبيّ بالنظــر إل
رؤســاء غــرف محكمــة التمييــز. وهــذا أيضــا مــا يتأكــد عنــد النظــر فــي تشــكيالت 1993 التــي ســبقتها 

بفتــرة زمنيــة كافيــة تســمح بقيــاس مــدى ثبــات هــذه الممارســة.

مذهب الرئيسرقم الغرفة في محكمة التمييز
ماروني1
سني2
شيعي3
درزي4
أرثوذكسي5
كاثوليكي6
سني7

23- عمر نشابة. المحاسبة رهن المحاصصة. جريدة األخبار، 28 تشرين ثاني 2008.
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وفي 2003 تّم إنشاء غرفتين إضافيتين، نشهد أيضاً ثباتاً في مذهب رئيسيها:

مذهب الرئيسرقم الغرفة في محكمة التمييز
شيعي8
ماروني9

كما أضيفت غرفة عاشرة عام 2010 وتّم تعيين قاٍض ماروني على رأسها.

مذهب الرئيسرقم الغرفة في محكمة التمييز
ماروني10

ثانيــا، فضــال عــن حفــظ المناصــب، للمعــادالت الطائفيــة مكانــة خاصة فــي مشــاريع التشــكيالت القضائية. 
وبشــكل عــام، تشــكل المعادلــة المطبقــة فــي تكويــن مجلــس القضــاء األعلــى أساســاً لتوزيــع المناصــب، 
ــة  ــرف محكم ــة غ ــا يحصــل بخصــوص رئاس ــا 10 كم ــب توزيعه ــدد المناصــب الواج ــون ع ــن يك حي
التمييــز. فتكــون المعادلــة 3 موارنــة وأرثوذكســيا وكاثوليكيــا مقابــل 2 ســنة و2 شــيعة ودرزي. بالمقابــل، 
ثمــة معــادالت أخــرى ممكنــة حيــن يكــون عــدد المناصــب الواجــب توزيعهــا 6 كمــا هــي حــال مناصــب 
النائــب العــام االســتئنافي  والرؤســاء األول لمحاكــم المحافظــات كمــا ســبق بيانــه. وهــذا مــا سنتوســع بــه 

الحقــا فــي كتيــب خــاص بالطائفيــة فــي القضــاء اللبنانــي. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المعــادالت تطبــق عمومــا بشــكل دقيــق جــداً بالنســبة إلــى المراكــز األساســية 
ــق بشــكل أكثــر مرونــة كلمــا تدنــت درجــة المحكمــة حســبما أفادنــا  clefs postes والعليــا، فيمــا تطبّ

أحــد أعلــى المراجــع القضائيــة الســابقة.

في اإلستئناف، الكوتا مطبقة ولكن ليس بهذا الشكل الشديد. ممكن أن تجد 
قاضيين موارنة مثال. القضاء االستثنائي ال يدخل ضمن هذه اللعبة. لكن 

الجميع مقتنع أنه عليهم احترام التوازن الطائفي. »وهيدا مش عيب.”التوازن 
الطائفي غير معتمد لدى الدخول الى القضاء. يأخذون إلى المعهد الطالب الذين 

ينجحون. الطائفة ال تهم. المهم أن يكونوا متفوقين”.

مدعي عام تمييز سابق، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

اإلعتبارات المناطقية:-

إلــى ذلــك، نلحــظ اتصــاالً وثيقــاً بيــن الهويــة الطائفيــة لبعــض المناصــب الحساســة والهويــة الطائفيــة للقوى 
السياســية المهيمنــة فــي منطقــة عملهــا، ممــا يشــكل مؤشــراً قويــاً علــى كــون هــذه المناصــب إمتــداداً لنفــوذ 
سياســّي معيـّـن و/أو أداة لهــا. والدليــل األبــرز علــى ذلــك هــو التقــارب الحاصــل بيــن مــا تقــرره المعادلــة 
ــة بخصــوص الوظائــف  ــا، ومــا تقــرره هــذه المعادل ــة مناطقي ــع الوظائــف القضائي ــة بشــأن توزي الطائفي
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اإلداريــة. وهــذا مــا يصــح بشــكل خــاّص فــي خصــوص المناصــب الجزائيــة. فمثــال، يقتضــي أن يكــون 
النائــب العــام االســتئنافي فــي بيــروت أرثوذكســيا تمامــا كمــا هــو محافــظ هــذه المدينــة. 

التراتبية في المراكز:-

ضمانــا لمعــادالت طائفيــة عادلــة، يصبــح مــن الضــروري التوافــق علــى تراتبيــة المراكــز علــى اختالفها، 
بحيــث يكــون مــن الممكــن إجــراء مقايضــات معينــة بيــن الطوائــف أو المذاهــب عنــد اللــزوم. 

التواصل بين أعضاء مجلس القضاء األعلى ومرجعيات سياسية:-

فضــال عــن التدخــالت الحاصلــة بفعــل آليــة إقــرار التشــكيالت القضائيــة، فــإن ثمــة اتفاقــاً علــى حصــول 
تدخــالت سياســية فــي إعــداد التشــكيالت القضائيــة مــن خــالل أعضــاء مجلــس القضــاء األعلــى كأفــراد. 
ــى، وبشــكل أعــم  ــى النائــب العــام التمييــزي ورئيــس مجلــس القضــاء األعل ــي بالدرجــة األول وهــذا يعن

غالبيــة أعضــاء مجلــس القضــاء األعلــى، وبخاصــة األعضــاء المقربيــن مــن زعمــاء معينيــن. 

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

مدعي عام تمييز سابق، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

»السياسيون اليوم يتصلون بأعضاء مجلس القضاء األعلى ومعهم ورقة جاهزة 
بأسماء القضاة الذين يريدون تشكيلهم. »رئيس مجلس القضاء األعلى اذا بدو 
يّوصل حدا قايلو عنو سياسي، بتنحر عليه بدو يجيبو.« ال يأتي على ذكر 

 الورقة التي وصلته على األكيد. هذه األمور تحصل قبل 
اجتماع مجلس القضاء األعلى«.

مدعي عام تمييز سابق، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

»مجلس القضاء ال يتبع أصوال معيّنة في التشكيالت. كل قاض في المجلس 
يتبع أولويات معيّنة. »القضاة السنة بيحكوا بالسنة، الموارنة بالموارنة.« هذا 

األمر يحصل اليوم حتى في توزيع األعمال«.

مرجع حكومي، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015
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»بما خص التشكيالت القضائية ونقل القضاة يجب أن يوافق عليها الزعيم 
الطائفي، كل زعيم لديه قائمة من أسماء القضاة الذين يريدهم في مراكز معينة، 

وتصل هذه القوائم إلى مجلس القضاء الذي عليه أن يوفق بينها.«

قاض سابق، مقابلة مع المفكرة القانونية،2015

            

النائب العام التمييزي، ممثل القضاة لدى السياسيين؟-

يؤكــد نائــب عــام تمييــزي ســابق للمفكــرة خصوصيــة منصبــه. فهــو عضــو مجلــس القضــاء األعلــى الوحيــد، 
بــل القاضــي الوحيــد الــذي تفتــرض وظيفتــه تواصــال دائمــا مــع السياســيين. وإذ ذهــب متحدثنــا إلــى حــّد وصــف 
ــوى  ــة الق ــه مراجع ــرض علي ــة تف ــذه الخصوصي ــيين، رأى أن ه ــدى السياس ــاة ل ــل القض ــه ممث ــى أن ــه عل نفس

السياســية قبــل إجــراء أيــة تشــكيالت قضائيــة مــن بــاب اللياقــة وأيضــا لإلســتماع إلــى مالحظاتهــم. 

»كنت أزور الزعماء وأستمع آلرائهم وماذا يريدون. ألن ال أحد في هذا البلد 
يملك رؤية واضحة. وفي النهاية، التشكيالت سوف تتم بعد توقيعهم عليها. 

عليك أوال أن تطلعهم على النية بإجراء التشكيالت. وعليك أيضا أدبيا أن تأخذ 
برأيهم ولكن أن ال تسمح لهم في الدخول في التفاصيل. كنت أزور الرؤساء 
لكي أوفر عليهم اإلتصال بي للحديث عن مناصب بعض القضاة. أصبحت 

ممثل القضاء لدى السلطة السياسية«.

مدعي عام تمييز سابق، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

كيف يتعامل القضاة مع استحقاق التشكيالت؟ -

سّر اإلرتقاء يكمن في القرب من القوى النافذة	 

بقــي أن نضــيء علــى كيفيــة مقاربــة القضــاة للتّشــكيالت القضائيــة ومــدى تفاعلهــم معهــا. ورغــم إختــالف 
ــاه كّل قــاض مــن خــالل مراقبتــه لمشــاريع  أوضاعهــم وســلوكياتهم، باإلمــكان القــول أن ثمــة درســاً يتلقّ
ــن خــالل  ــّر م ــي يم ــاءه المهن ــاده أن إرتق ــا، مف ــى خواتيمه ــم تصــل إل ــت أو ل التشــكيالت، ســواء وصل
العالقــات العامــة، وباألخــص العالقــات مــع األطــراف السياســية أو دوائــر النفــوذ المرتبطــة بهــم داخــل 
القضــاء، وربمــا فــي حــاالت معينــة مــن خــالل التزلـّـف وإعــالن الــوالء لهــؤالء. بالمقابــل، يكــون لحســن 
أداء القضــاة دوٌر أقــّل تأثيــراً فــي هــذا المســار وربمــا ينحصــر تأثيــره فــي المناصــب التــي تعــف عنهــا 
القــوى السياســية والقضــاة المدعومــون منهــا. وهــذا الــدرس ســيتلقاه جميــع القضــاة بمعــزل عــن قناعاتهــم 
أو ســلوكياتهم، وبمعــزل عــن مــدى تمســكهم بمــا يفتــرض بســلوكيات قــاٍض مســتقّل أن تكــون، وسيشــكل 
بالنســبة إلــى كل منهــم دعــوة متكــررة لمزيــد مــن المرونــة فــي التعاطــي مــع القــوى السياســية النافــذة. 
فضــال عــن ذلــك، ســيتحول المجتمــع القضائــي مــن حولهــم إلــى مــا يشــبه مــرآة كبيــرة تعكــس تصــورات 
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ــب،  ــالء( المناص ــاء )إعت ــي إرتق ــح ف ــذي ينج ــوم ال ــي المدع ــو القاض ــل( وه ــح )الواص ــي الناج القاض
وتصــورات القاضــي الفاشــل »الحنبلــي« الــذي يــالزم محلــه وال يتطــّور بفعــل تصلبــه وســوء تعاطيــه 
مــع الواقــع. وال نبالــغ إذا قلنــا أنــه فــي هــذه الحالــة، يصبــح المســار المهنــي بأكملــه بمثابــة دعــوة مســتمرة 
للقاضــي لتوثيــق أواصــر عالقاتــه مــع القــوى السياســية النافــذة، وتاليــا بمثابــة تعديــل غيــر معلــن لشــرعة 
أخالقيــات القضــاة ومــا تفترضــه مــن اســتقاللية وتجــّرد. فــال المؤسســات القضائيــة وال القاضــي المعنــي 
يجــدون عيبــاً فــي أن يحســبوا علــى هــذا الطــرف أو ذاك، طالمــا أن هــذه المحســوبية باتــت جــزءاً أساســياً 

وطبيعيــاً مــن لعبــة اإلرتقــاء المهنــي. 

وفــي هــذا الســياق، تأتــي تصريحــات المراجــع القضائيــة بــأّن غالبيــة تدّخــالت القــوى السياســيّة تأتــي، 
ــن  ــى تدخــالت م ــاء عل ــل بن ــا، ب ــا ونفوذه ــة لمصالحه ــن خدم ــع معيّ ــى موق ــع المحافظــة عل ــس بداف لي
قضــاة مواليــن لهــذه القــوى أو مقربيــن منهــا، بمثابــة إعــالن لنتائــج متوقعــة لمنظومــة تقــوم علــى ضــرب 

اســتقالل القضــاء. 

. رأيت قضاة يقفون على األبواب. هؤالء القضاة وقفوا على أبواب السوريين 
وعدت ورأيتهم على أبواب ... )أحد الزعماء(.

وزير عدل سابق ، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

. ولكن ليس الزعيم هو الذي يتدخل دائما، القضاة يذهبون أحيانا إلى زعيم 
الطائفة وهذا األخير يعطي القاضي قائمة مطالب. وعلى القاضي أن يلبي 
طلبات الزعيم ليتم تعيينه ويحافظ على مركزه وإال ينقل الى مركز بعيد..

أعطيك مثال: أنا على اتصال بالعديد من القضاة اليوم بفعل مسؤولياتي السابقة. 
وقد اتصل بي منذ فترة قاض شاب، فسألته عن حاله وعن طموحاته المهنية 
على صعيد التشكيالت المقبلة، فأجابني بالحرف  ذهبت عند )أحد الزعماء( 
وطالبته بتعييني في مركز أريده، فأجابني ... أنه يعتذر لعدم تمكنه من تلبية 

مطلبي هذه المرة ألنه يريد تسمية قاض آخر لهذا المركز، فطلب مني أن أصبر 
وأنتظر دوري، فها أنا أنتظر”. هكذا تحصل األمور اليوم في العدلية. القضاة 

ال يملكون أية وسيلة للدفاع عن استقالليتهم وشفافيتهم ألن المؤسسة القضائية ال 
تحميهم اليوم. “القاضي اآلدمي ليس لديه أحد، يبقى وحيدا في نظام يشجع على 

الفساد والزبائنية والخضوع.”

قاض سابق، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015
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“هناك تدخالت 1000% من السياسيين بالتشكيالت ال يمكن أن يرفضوها أو أن 
يقفوا في وجهها. كلما عال شأن المركز وأهميّته، كلما خرجت األمور من بين 

أيديهم وأصبحت في يد السياسيين. “.

قاض عامل، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2016

إذا لم يكن القاضي مدعوماً، ال مجال ألن يصل الى منصب. “لو ما صّرخت 
وكتبت، ما كانوا رّدوا عليي.” كان رئيس المجلس يريد تعييني في محكمة 

 ،push مدنية. “قلتلو كل خبرتي بالجزاء. شو خصني بهالمركز؟” “اذا ما في
ما بيعطوك منصب.«

قاض عامل، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2016

»قال لي أحد زمالئي تبعا آلخر تشكيالت )تشكيالت 2016(: إذا كانت األمور 
هكذا، فالمرة القادمة سأريهم ما أنا قادر على فعله وحجم الواسطة التي بإمكاني 

أن أوفرها للحصول على منصب جيد«

قاض عامل، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2016

إنخراط قضاة في دوائر نفوذ -

فــي اإلتجــاه نفســه، تــم توثيــق عــدد مــن الشــهادات حــول تكويــن دوائــر نفــوذ داخــل القضــاء، علــى نحــو 
يوفــر حصانــة وحمايــة للقضــاة الذيــن يدخلــون فيهــا. 

   

»عمل القضاة على تشكيل فرق فيما بينهم، هدفها خلق مراكز نفوذ داخل 
العدلية. وهذه الفرق منقسمة. فيمكن لقاضي اإلنتماء لهذا الفريق أو تكوين 

مجموعة أخرى تلعب دور القّوة المعاكسة. باختصار، يوجد صقور و حمائم في 
القضاء«.

قاض عامل، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2016

»هناك دوائر نفوذ في العدلية. بعض القضاة أسسوا كارتيل في عدلية الجديدة 
سعياً منهم لتبوؤ مراكز معيّنة«.

قاض عامل، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2016
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»هناك مراكز قوة موجودة في العدلية. هناك تدخل في الشؤون السياسية. 
التدخل يحصل عندما يضع كل سياسي مجموعة من القضاة تخصه داخل 

العدلية. »فريق بيخدمله مصالحه.«

مدعي عام تمييز سابق ، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

»هناك مراكز قوة موجودة في العدلية. هناك تدخل في الشؤون السياسية. 
التدخل يحصل عندما يضع كل سياسي مجموعة من القضاة تخصه داخل 

العدلية. »فريق بيخدملو مصالحو.« 

في ذهنية السياسي »انا بحطك بهالمنصب، عليك فاتورة. بس عوزك، بدك 
تلبيني.« هذه األمور تحصل إما من خالل التشكيالت أم من خالل الرشوة«. 

مدعي عام تمييز سابق، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

»ال اقبل أن يكون عدد من القضاة مجتمعين حول زعيم طائفتهم. يزورونه 
بشكل دوري ألخذ التعليمات. وال يسعني أن أنقلهم من مراكزهم ألنه تّم منع 
مجلس القضاء األعلى من إتمام التشكيالت األخيرة. هناك مراكز نفوذ في 

العدلية حالياً وال يجب أن تكون مثل هذه المراكز موجودة  أصالً. هذه القاعدة 
تنطبق أوالً على رئيس مجلس القضاء األعلى. ال يمكن لهذا األخير أن يشكل 

مجموعة نافذة من بعض القضاة حوله”

مقابلة مع مرجع قضائي، 2015

وبالطبــع، ال ينفــي ذلــك أن يبقــى قضــاة متمســكون بســلوكيات اإلســتقالل. لكــن مــن المرجــح أن تتناقــص 
مناعــة كثيريــن منهــم فــي ظــل المنــاخ الطاغــي. 

»أكثر ما أقنعني ما قالته لي إحدى زميالتي: منذ مباشرة عملي في القضاء، 
فهمت أّن أمامي خياراً من أمرين: »إما أن أشعر بحزن وضيق مرة واحدة كل 
سنة أو عدة سنوات مع اكتشافي الغبن الحاصل بحقي في مرسوم التشكيالت 

وإما أن أطلب حماية إحدى القوى السياسية لتولي منصب يليق بقدراتي، فأشعر 
إذ ذاك بحزن وضيق كل يوم بنتيجة اإلتصاالت والطلبات التي ستردني من هذه 

الجهة«

قاض عامل،  مقابلة مع المفكرة القانونية، 2016
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ثانيا:  اإلشكاليات المتصلة بالتشكيالت 
القضائية
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ثمــة إشــكاليات عــدة تتصــل بالتشــكيالت القضائيــة، والتــي تســهم عمليــا فــي صناعــة هشاشــة القضــاة واســتفرادهم 
واســتتباعهم. وثمــة إجمــاع علــى اعتبارهــا إحــدى أخطــر المســائل القضائيــة وأكثرهــا تأثيــرا علــى اســتقاللية 

القضــاء والعمــل القضائــي، وإن اختلفــت الطــرق فــي معالجتهــا. 

وفــي هــذا اإلتجــاه، ذهــب مجلــس القضــاء األعلــى مــن خــالل حصــر إقتراحــه التعديلــي لقانــون تنظيــم القضــاء 
ــذه  ــى ه ــتقالل القضــاء24. وتتجل ــز اس ــيا لتعزي ــكل مدخــال أساس ــا تش ــة أنه ــى خلفي ــه، عل ــادة 5 من ــي بالم العدل
األهميــة أيضــا مــن خــالل اإلهتمــام الكبيــر نســبيا الــذي توليــه وســائل اإلعــالم لمســألة التشــكيالت القضائيــة عنــد 

كل اســتحقاق لهــا25.

ومن الممكن تقسيم اإلشكاليات بهذا الخصوص إلى أربع فئات: 

إشكاليات متصلة بالضمانات المالزمة لشخص القاضي  . 1

هنــا، نجــد ســّت إشــكاليات أساســية، األولــى تغييــب مبــدأ عــدم نقــل القاضــي إال برضــاه؛ الثانيــة، غيــاب 
المعاييــر الموضوعيــة؛ الثالثــة، حــق القاضــي بممارســة عملــه القضائــي تبعــا إلكتســابه صفــة القاضــي 
األصيــل؛ الرابعــة، حــق القاضــي بالترشــح للمناصــب القضائيــة الهامــة، والخامســة، اســتخدام التشــكيالت 
ــا  ــف إليه ــكان أن نضي ــة. باإلم ــي التشــكيالت القضائي ــن ف ــع والسادســة، حــق الطع ــاب المقن ــة للعق كآلي
ــن  ــا ضم ــا معالجته ــن، فضلن ــي. ولك ــاء المذهب ــس أو اإلنتم ــاس الجن ــى أس ــز الحاصــل ضــده عل التميي

ــع اإلجتماعــي.  ــارات ذات الطاب اإلعتب

24- أنظــر المرصــد المدنــي الســنقاللية القضــاء وشــفافيته، »هامــش المســاومة علــى المناصــب القضائيّــة يتوســع«، المفكــرة القانونيــة، العــدد 38 نيســان 
2016؛ »مقابلــة مــع رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى القاضــي جــان فهــد: أولويتنــا هــي تحســين إنتاجيــة القضــاء، ونقاتــل حيــن نكســب ثقــة الــرأي العــاّم«، 

المفكــرة القانونيــة، العــدد 36 آذار 2016.
25-  والدة التشكيالت القضائية رهن التسوية السياسية. جريدة األخبار، 22 آب 2006

عمر نشابة. قلق قضائي من تعثر التشكيالت ربطاً باألزمة السياسية والرئاسية. جريدة األخبار، 25 أبلول 2006
السياسة تشل »العدلية«: القضاء على شفير الفراغ. جريدة السفير، 31 تشرين األول 2008، 

التشكيالت القضائية تصدر ليالً...واعتراض عوني يصفها باالستفزازية. جريدة السفير، 7 آذار 2009، 
والدة التشكيالت القضائية رهن التسوية السياسية. جريدة األخبار، 22 آب 2006

علي الموسوي. لماذا سّرب مشروع التشكيالت القضائية قبل توقيع لحود عليه؟ جريدة السفير، 13 تشرين األول 2006، 
كلوديت سركيس. السنة القضائية تسّجل تماسكاً رغم تداعيات العواصف السياسية. جريدة النهار، 17 تموز 2007

حسن عليق وأحمد محسن. العدلية متروكة للسياسيين والقضاة مدعوون لوقفة. جريدة األخبار، 27 تشرين الثاني 2008
نجار: ما معنى استقالل القضاء إذا كانت تعييناته تخضع للقرار السياسي؟ جريدة النهار، 30 تشرين الثاني 2008، 

علي الموسوي. أزمة مؤسساتية بعد استفحال التدخالت تمهد لفرط عقد مجلس القضاء األعلى. جريدة السفير، 31 تشرين األول 2008، 
التشكيالت القضائية امام منعطفات صعبة. جريدة األخبار، 31 كانون الثاني 2009

المعارضة تعترض على التشكيالت. جريدة األخبار، 9 آذار 2009
عون: أريد تحرير القضاء ال زلماً. جريدة النهار، 11 آذار 2009، 

نزار صاغية. سياسيّون يقرأون التشكيالت القضائيّة. جريدة األخبار، 19 آذار 2009
مجلس القضاء: ليترك السياسيون القضاء يدير شؤونه. جريدة النهار، 6 أيار 2009 

حزب الله: التشكيالت القضائية مسيّسة. جريدة السفير، 9 آذار 2009، 
محمد نزال. التشكيالت القضائية على نار السياسة وسوريا. جريدة األخبار، 31 آب 2012

محمد نزال. الحريرية: تّوغل في التشكيالت القضائية. جريدة األخبار، 27 شباط 2013
آمال خليل، محمد نزال، رضوان مرتضى. التشكيالت القضائية معلّقة: األمر للسياسة. جريدة األخبار، 20 كانون الثاني 2014

محمد نزال. التشكيالت التي »بهدلت« القضاء. جريدة األخبار، 29 كانون الثاني 2014
رضوان مرتضى. خالف المستقبل ـــ ريفي يُسقط التشكيالت القضائية. جريدة األخبار، 4 تشرين األول 2016

نــزار صاغيــة. مفاعيــل مســكوٌت عنهــا للمناقــالت القضائيــة الُمجهَضــة: براثــن السيّاســة فــي قلــب كّل قــاٍض. المفكــرة القانونيــة، العــدد 44، تشــرين األول 
2016
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اإلشكالية األولى: تغييب مبدأ عدم نقل القاضي إال برضاه

كمــا ســبق بيانــه، وبرغــم الصيغــة الفرنســية لدســتور 1926، خــال قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي مــن أيــة 
إشــارة إلــى مبــدأ عــدم نقــل القاضــي إال برضــاه، إال فــي مــا يتصــل بأعضــاء هيئــة التفتيــش القضائــي. 

كمــا لــم يســجل أي عــرف مطابــق لهــذا المبــدأ. 

ولغيــاب هــذه الضمانــة تأثيــر محســوس علــى القضــاة واســتقالليتهم وعلــى العمــل القضائــي بشــكل عــام. 
فمــن شــأن غيابهــا أن يولـّـد لــدى القضــاة شــعوراً بالهشاشــة، علــى خلفيــة إمكانيــة نقلهــم خالفــا إلرادتهــم 
ــل  ــى مناطــق أو مراكــز أو اختصاصــات أخــرى )كأن ينق ــة استشــارة مســبقة إل ــرر أو أي ومــن دون مب
مــن مجــال القضــاء المدنــي إلــى مجــال القضــاء الجزائــي(. ومــن شــأن هــذا الشــعور أن يســهم كمــا بينــا 
أعــاله فــي اســتفراد القضــاة وبالنتيجــة فــي اســتتباع أعــداد كبيــرة منهــم. وهــذا مــا ســنعود الحقــا إليــه بعــد 

اســتعراض ســائر إشــكاليات التشــكيالت القضائيــة. 

ــث أن  ــتور، بحي ــن الدس ــادة 20 م ــة للم ــدأ مخالف ــذا المب ــب ه ــكل تغيي ــلبية، يش ــاره الس ــن آث وفضــال ع
قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي أّدى عمليــا إلــى تجهيــل الضمانــة المذكــورة وإلغــاء جوهرهــا تحــت غطــاء 

تنظيمهــا. كمــا أنــه يشــكل خروجــاً عــن أحــد أهــم المعاييــر الدوليــة الســتقالل القضــاء. 

ومــا يفاقــم مــن هــذه اإلشــكالية هــو خلــو المشــاريع اإلصالحيــة وبخاصــة الرســمية مــن أيــة إشــارة إليهــا، 
أو أيضــاً إبــراز حلــول أو معالجــات تــؤدي إلــى حجبهــا تحــت غطــاء حلّهــا. وهــذا مــا نتبينــه مثــال فــي 
اقتــراح قانــون تعديــل المــادة 5 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي والــذي اعتبــر أن معالجــة اإلشــكالية 
تتــم مــن خــالل تعزيــز صالحيــات مجلــس القضــاء األعلــى فــي وضــع التشــكيالت القضائيــة مــن دون 

التطــرق مــن قريــب أو بعيــد إلــى هــذه الضمانــة.

وفي هذا الخصوص، تُسجل األمور اآلتية: 

لــم تتطــّرق أي مــن االقتراحــات المقّدمــة فــي التســعينات، منهــا اقتراحــات عصــام نعمــان26 وبطــرس 	 
حــرب27 وحســين الحســيني28 ومرســال ســيوفي29، إلــى هــذه الضمانــة.

أن مســودة مشــروع قانــون الوزيــر األســبق شــكيب قرطبــاوي المقترحــة فــي ســنة 2012 خلــت مــن 	 
أي ذكــر لهــذه الضمانــة أيضــاً، وإن ســعت إلــى تعزيــز صالحيــة مجلــس القضــاء األعلــى فــي وضــع 
ــز  ــي مراك ــل قضــاة ف ــت قواعــد توجــب نق ــذه المســودة تضمن ــة. ويلحــظ أن ه التشــكيالت القضائي

حساســة معينــة بعــد انقضــاء مــدة معينــة مــن إشــغالها. 

ــم 	  ــر غان ــب روبي ــه النائ ــدم ب ــذي تق ــون ال ــراح القان ــا هــو اقت ــراح األساســي المطــروح حالي أن اإلقت
ــى  ــراح إل ــد ذهــب هــذا اإلقت ــى جــان فهــد فــي 2015. وق ــس القضــاء األعل بحــّث مــن رئيــس مجل

26- اقتراح قانون تنظيم السلطة القضائية )المادة 2(
27-  المادة 3.

28- اقتراح قانون السلطة القضائية )المادة 3(
29- مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للقضاء )المواد 14 و15(
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تعديــل الفقــرة ب مــن المــادة 5 المتصلــة بآليــة التشــكيالت فقــط. ولغيــاب الضمانــة فــي هــذا اإلقتــراح 
داللــة فائقــة خصوصــاً فــي ضــوء األســباب الموجبــة للقانــون التــي نصــت علــى تعزيــز اســتقاللية 
ــس  ــات مجل ــز صالحي ــق تعزي ــن طري ــم ع ــتقاللية يت ــذه اإلس ــز ه ــا تعزي ــة. فكأنم ــلطة القضائي الس
القضــاء األعلــى مــن دون أيــة ضمانــات خاصــة للقاضــي فــي مواجهــة تعســف الســلطات العامــة، بمــا 
فيهــا تعســف ســلطة مجلــس القضــاء األعلــى30. ويلحــظ أن رئيــس الحكومــة ســعد الحريــري ووزيــر 
ــة  ــواب فــي جلســة 19-1-2017 مهل ــة العامــة لمجلــس الن ــا مــن الهيئ العــدل ســليم جريصاتــي طلب

شــهرين إلبــداء رأي بشــأن هــذا اإلقتــراح31.

وبمراجعــة قوانيــن تنظيــم القضــاء العدلــي المعمــول بهــا ســابقاً، يســجل أنهــا تضّمنــت إشــارة إلــى هــذا 
المبــدأ بمــا يتصــل بقضــاة الحكــم وأنــه لــم يتــّم حذفــه مــن النصــوص القانونيــة الناظمــة للقضــاء العدلــي 
إال بموجــب المرســوم اإلشــتراعي رقــم 1983/150. هــذا مــا نقــرؤه مثــال فــي القــرار LR 324 تاريــخ 
1939/11/22 الــذي نــص أن قضــاة الحكــم ال يمكــن نقلهــم الحتياجــات القضــاء إال بعــد الحصــول علــى 
ــا بعــد االســتقالل الصــادر  ــي األول م ــم القضائ ــون التنظي ــى32. وعــاد قان ــس القضــاء األعل ــة مجل موافق
بتاريــخ 1944/10/14 ليكــرس المبــدأ مــع اســتثناء القضــاة الذيــن لــم يمــِض علــى تعيينهــم فــي القضــاء 
خمــس ســنوات والقضــاة الذيــن حكــم عليهــم تأديبيــا بعقوبــة أشــد مــن النقــد. وفــي اإلتجــاه نفســه ذهــب 
قانــون نظــام القضــاة الصــادر بتاريــخ 1950/5/10. وأضيــف فــي قانــون نظــام القضــاة الصــادر بتاريــخ 
1953/1/9 شــرط أن يقــوم مجلــس القضــاء األعلــى باإلســتماع إلــى القاضــي المــراد نقلــه. ويلحــظ أن 
قانونــي 1950 و1953 حصــرا إمكانيــة تطبيــق اإلســتثناء علــى المبــدأ علــى خلفيــة صــدور حكــم تأديبــي 

ضدهــم بعقوبــة أشــد مــن النقــد، بمــدة ســنة مــن صــدور هــذا الحكــم.  

European Charter on the statute for judges 3.4

A judge holding office at a court may not in principle be appointed to 
another judicial office or assigned elsewhere, even by way of promotion, 
without having freely consented. 

An exception to the principle is permitted only in the case where transfer is 
provided for and has been pronounced by way of a disciplinary sanction, 
in the case of a lawful alteration of the court system, and the case of a 
temporary assignment to reinforce a neighboring court. (…) maximum 
duration of such assignment being strictly limited by the statute.”

30-أنظــر المرصــد المدنــي الســنقاللية القضــاء وشــفافيته، »هامــش المســاومة علــى المناصــب القضائيّــة يتوســع«، المفكــرة القانونيــة، العــدد 38، نيســان 
2016، و »نقــل القضــاة وفــق معاييــر موضوعيــة؟«، المفكــرة القانونيــة، العــدد 33، تشــرين الثانــي 2015، ص. 16. 

31- المفكرة القانونية، العدد 47، كانون الثاني 2017. 
32-  نّصــت المــادة 37 منــه أنــه » ال يجــوز فيمــا خــال المالحقــات التأديبيــة نقــل القضــاة المثبتيــن دون رضاهــم اال بعــد موافقــة مجلــس القضــاء األعلــى«. 
كمــا تجــدر اإلشــارة الــى أن قــرار المفــوض الســامي 178 تاريــخ 1934/8/10 المتعلـّـق بالتنظيــم القضائــي كان قــد كــّرس المبــدأ بالنســبة لقضــاة الحكــم، إذ 
نــّص فــي مادتــه 59 علــى »ان قضــاة الحكــم هــم غيــر قابلــي العــزل وال يمكــن نقلهــم الحتياجــات القضــاء إال بعــد أخــذ رأي ]لجنــة قضائيــة[«. كمــا نلحــظ 

حضــور المبــدأ فــي قــرار المفــوض الســامي 242 تاريــخ 1941/9/26. 
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فــي تونــس، مــع بدايــة نقــاش مشــاريع إصــالح القضــاء، كان اعتمــاد مبــدأ عــدم نقلــة القاضــي بــدون 
ــانها كل  ــي ش ــق ف ــي يتف ــائل الت ــن المس ــتقاللية القضــاء م ــات اس ــن ضمان ــية م ــة أساس رضــاه كضمان
المهتميــن ســواء كانــوا قضــاة أو سياســيين وذلــك باعتبــار تقييــم التجربــة الســابقة. وكان مــن ثمــار هــذا 
أن تــم اعتمــاد مبــدأ عــدم نقلــة القاضــي بــدون رضــاه بشــكل غيــر منــازع فيــه ألول مــرة فــي القانـــون 
األساســي عــدد 13 لسنــــة 2013 مــؤرخ فــي 2 مــاي 2013 الــذي يتعلــق بإحــداث هيئــة وقتية لإلشــراف 
ــة القاضــي خــارج مركــز  ــى أنــه »ال يمكــن نقل ــه عل ــذي نــص الفصــل 12 من ــي ال ــى القضــاء العدل عل
ــة«. وحــدد  ــه كتاب ــر عن ــة، إال برضــاه المعب ــي خطــة وظيفي ــة أو تســمية ف ــي إطــار ترقي ــو ف ــه ول عمل
هــذا الفصــل بشــكل دقيــق اإلســتثناءات التــي تــرد علــى المبــدأ فــي موضوعهــا وإجراءاتهــا. فنــص علــى 
مصلحــة العمــل كإســتثناء وبيـّـن أن المقصــود بمصلحــة العمــل »المصلحــة الناشــئة عــن ضــرورة تســديد 
ــن فــي حجــم العمــل بإحــدى المحاكــم  شــغور أو التســمية بخطــط قضائيــة جديــدة أو مواجهــة ارتفــاع بيّ
أو توفيــر اإلطــار القضائــي عنــد إحــداث محاكــم جديــدة ». واشــترط المشــرع أن يُخضــع إعمــال النقلــة 
لمصلحــة العمــل إلجــراءات شــفافة قوامهــا مبــدأ المســاواة بيــن القضــاة فــي تحمــل أعبــاء العمــل »ففــرض 
أال يتــّم دعــوة القاضــي إلــى تغييــر مركــز عملــه تلبيــة لمقتضيــات مصلحــة العمــل إال بعــد ثبــوت عــدم 
وجــود راغبيــن فــي اإللتحــاق بمركــز العمــل المعنــي«. كمــا فــرض أن يتــم تحــري قــرب القاضــي مــن 
مركــز العمــل الجديــد فــي اختيــاره وأال تتجــاوز مــدة النقلــة لمصلحــة العمــل ســنة واحــدة... مــا لــم يعبــر 
القاضــي عــن رغبــة صريحــة فــي البقــاء بالمركــز الواقــع نقلتــه أو تعيينــه بــه«. وأســس ذلــك للعديــد مــن 
مطالــب التظلــم لــدى الهيئــة وعديــد الطعــون لــدى المحكمــة اإلداريــة ضــد قرارتهــا الصــادرة بمناســبة 

ــة لســنوات 2014 و2015 و2016. التشــكيالت القضائي

وجــدد المجتمــع السياســي والقضائــي التونســي خــالل صياغــة دســتور الجمهوريــة الثانيــة تمســكه بهــذا 
المبــدأ ألهميتــه. فــكان أن تــم تضمينــه فــي الفصــل 107 مــن الدســتور. وهــو المبــدأ الــذي تنــزل بالفصــل 

48 مــن القانــون األساســي للمجلــس األعلــى للقضــاء.

ــا  ــون ومنه ــاً للقان ــل القاضــي إال وفق ــواز نق ــدم ج ــى ع ــاتير عل ــع الدس ــرب، نصــت جمي ــي المغ ف
دســتور 2011 )الفصــل 108(. وتبعــا لذلــك كان النظــام األساســي للقضــاة الحالــي يحــدد الحــاالت التــي 
يمكــن معهــا للمجلــس األعلــى للقضــاء نقــل القاضــي فــي مــا يلــي: الحالــة األولــى، بنــاء علــى طلــب منــه. 
والثانيــة بنــاء علــى ترقيتــه إلــى درجــة أعلــى والثالثــة بســبب إحــداث محكمــة أو حذفهــا والرابعــة لتــدارك 
نقصــان فــي عــدد القضــاة يكــون لــه تأثيــر خطيــر علــى ســير محكمــة مــن المحاكــم )المــادة الخامســة مــن 
الظهيــر بمثابــة قانــون رقــم 467-74-1( فضــال عــن اإلمكانيــة المتاحــة لوزيــر العــدل قصــد نقــل قــاٍض 
لمــدة مؤقتــة محــددة فــي ثالثــة أشــهر فــي كل ســنة غيــر قابلــة للتجديــد إال بموافقــة القاضــي ولمــرة واحــدة 

لنفــس المــدة )المــادة 57 مــن نفــس القانــون(.

ــر  ــم 13-106( المنتظ ــي للقضــاة )رق ــام األساس ــق بالنظ ــد المتعل ــي الجدي ــون التنظيم ــظ القان ــد حاف وق
دخولــه حيــز التنفيــذ بعــد تنصيــب المجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة علــى نفــس الحــاالت. لكنــه قيـّـد مــن 
ســلطة اإلنتــداب ووضــع شــروطا علــى ممارســتها. كمــا نقلهــا مــن يــد وزيــر العــدل إلــى رؤســاء المحاكــم 
ــم  ــع له ــي تتب ــة الت ــم اإلبتدائي ــا يخصــه بالنســبة لقضــاة المحاك ــي م ــن كّل ف ــوكالء العامي اإلســتئنافية وال
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وإلــى الرئيــس األول لمحكمــة النقــض والوكيــل العــام بهــا فــي مــا يهــم قضــاة المحاكــم اإلســتئنافية فــي 
كل مناطــق المغــرب )المــادة 73(. وهنــاك حالــة أخــرى أضافهــا القانــون الجديــد وهــي النقــل كعقوبــة 

تأديبيــة.

وأخيــراً، هنــاك حالــة نقــل جديــدة أضافهــا القانــون التنظيمــي الجديــد المتعلــق بالمجلــس األعلــى للســلطة 
القضائيــة )رقــم 100.13( وهــو الزاميــة نقــل المســؤولين القضائييــن )رؤســاء المحاكــم ورؤســاء النيابات 
العامــة( بعــد قضائهــم لمــدة أربــع ســنوات فــي منصبهــم قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة يعفــون بعدهــا مــن 
ــياق  ــي س ــك ف ــى ذل ــادة 70(. وأت ــن )الم ــؤولين قضائيي ــرى كمس ــر أخ ــم لدوائ ــم نقله ــؤولية أو يت المس

مجابهــة ظاهــرة خلــود المســؤولين فــي بعــض المــدن ونســج عالقــات وغيــر ذلــك. 

اإلشكالية الثانية: غياب المعايير الموضوعية

كمــا ســبق بيانــه، تقتصــر المعاييــر الموضوعيــة المنصــوص عليهــا قانونــاً علــى اشــتراط التمتــع بدرجــة معينــة 
أو أعلــى منهــا لتولـّـي بعــض المناصــب، يضــاف إليهــا المعاييــر التــي نشــأت عرفــاً كالمعيــار الطائفــي كمــا بيّنــا 
أعــاله أو المعاييــر التــي قــد يضعهــا المجلــس لنفســه بالتنســيق أو مــن دون التنســيق مــع وزارة العــدل كأن يقــرر 
رفــع الدرجــة المطلوبــة لتولــي منصــب معيــن أو أن يحــدد مــدة زمنيــة قصــوى إلشــغال منصــب معيــن كمــا ســبق 

نه.  بيا

ــد المنصــوص  ــار الموضوعــي الوحي ــة إســتبعاد المعي ــن مشــاريع التشــكيالت القضائي ــي عــدد م ــّجل ف ــد ُس وق
عليــه قانونــا وهــو التمتــع بدرجــة معينــة أو أعلــى منهــا. ويتــّم ذلــك مــن خــالل اللجــوء الــى آليــة »الوكالــة«، 
المنظمــة بموجــب المــادة 80 الفقــرة الســابعة مــن قانــون التنظيــم القضــاء العدلــي والتــي تســمح بتعييــن قــاض فــي 
مركــز حتــى ولــو لــم يكــن حائــزاً علــى الدرجــة المطلوبــة إلشــغاله، علــى أال يزيــد الفــرق بيــن درجتــه والدرجــة 
المؤهلــة عــن درجــة واحــدة، وأال تزيــد مــدة تعيينــه علــى ســنة قابلــة للتجديــد مــّرة أو أكثــر. وبمراجعــة مراســيم 

التشــكيالت القضائيــة، نلحــظ تفــاوت نســبة اللجــوء الــى هــذه اآلليــة بيــن ســنة وأخــرى.

نسب الوكالة أو الوكالة باالنتداب يالنسبة الى مجموع سنة صدور مرسوم التشكيالت
المراكز

1993%7.39
2003%6.45
2004%10.62
2010%1.82

ــالت  ــود تدخ ــى وج ــرا عل ــكيالت مؤّش ــروع التش ــع مش ــد وض ــة عن ــذه اآللي ــى ه ــوء إل ــّكل اللج ــع، يش وبالطب
ومحســوبية. كمــا يشــكل اللجــوء إليهــا أحيانــا وســيلة ضروريــة لإللتــزام بالمعــادالت الطائفيــة، وتحديــداً لمــلء 
المراكــز القضائيــة المخصصــة لطائفــة معينــة مــن دون أن يكــون هنالــك قضــاة تتوفــر لديهــم الدرجــة الكافيــة 

ــي 2010 شــملت قضــاة دروزاً. ــة ف ــوكاالت الحاصل ــن ال ــال أن 30% م ــه نســجل مث إلشــغالها. وعلي

ــه ال  ــن أنّ ــن البيّ ــه م ــكيالت، فإن ــى التش ــرفة عل ــات المش ــا الجه ــن نواي ــزل ع ــه بمع ــى أن ــارة إل ــدر اإلش وتج
يتوفــر لهــا فــي ظــل التنظيــم القضائــي الحالــي قاعــدة بيانــات تســمح لهــا بقيــاس كفــاءة القضــاة أو مــدى تناســب 
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أشــخاصهم ومعارفهــم مــع هــذا المنصــب أو ذاك، وبشــكل أعــم باعتمــاد معاييــر موضوعيــة: فحتــى اللحظــة ال 
يوجــد أي نظــام تقييــم أو تنقيــط للقضــاة. كمــا أن ملفاتهــم تبقــى فارغــة إال مــن المالحقــات أو اإلجــراءات التــي 

قــد تتخــذ بحقهــم.

ويلحــظ أن اإلختــالف حــول التشــكيالت والــذي وصــل أحيانــا إلــى حــّد تعطيلهــا قلّمــا اســتند إلــى اختــالف 
ــره  ــي ســريا أو فّس ــا بق ــا م ــل غالب ــه، ب ــاءة القاضــي أو إنتاجيت ــة بكف ــر متصل ــق معايي حــول مــدى تطبي
اإلعــالم باختــالف علــى الحصــص بيــن األطــراف السياســية أو الطوائــف أو اقتصــرت فيــه اإلشــارة إلــى 

تبــادل إتهامــات حــول عــدم اتبــاع معاييــر واضحــة بقيــت علــى درجــة عاليــة مــن العموميــة33.

ومــن اآلثــار الســلبية لغيــاب المعاييــر الموضوعيــة هــو بالطبــع فتــح البــاب لإلستنســاب علــى نحــو يعــّزز 
التدخــالت السياســية ويقلــل مــن إمكانيــة تعييــن األشــخاص األنســب واألكفــأ.  

وعلــى صعيــد المعالجــة، حظيــت هــذه اإلشــكالية بدفــعٍ خــاّص مــن وزيــر العدل األســبق شــكيب قرطباوي 
الــذي اتخــذ أكثــر مــن مبــادرة لمعالجتهــا. وأبــرز مــا يمكــن تســجيله فــي هــذا المضمــار، التجــارب اآلتية:

إطــالق ورشــة عمــل إلرســاء نظــام تقييــم لعمــل القضــاة مــن قبــل الوزيــر قرطبــاوي34. ورغــم أهميــة 	 
الفكــرة، فــإن الخطــوات األولــى المتخــذة علــى هــذا الصعيــد )تعييــن قــاض عدلــي بقــرار وزيــر العــدل 
ــة  ــع المحاول ــب عليهــا طاب ــث غل ــد، بحي ــة للنق ــت قابل إلجــراء إحصــاءات حــول عمــل المحاكــم( أت
ــّي  ــم النوع ــاه للتقيي ــالء أي انتب ــن دون إي ــّي م ــم الكم ــي التقيي ــا ف ــن حصره ــة35، فضــال ع التجريبي
ومــن دون تمكيــن القضــاة مــن إبــداء مالحظاتهــم بخصــوص النتائــج التــي تســفر اإلحصــاءات عنهــا. 
وقــد فاخــر قرطبــاوي بهــذه الخطــوة معتبــراً أنهــا حققــت نتائــج ســريعة. ورغــم إعــالن الوزيــر نيتــه 

لتطويــر هــذا النظــام فــي حديــث للمفكــرة36، فإنــه لــم يتســّن لــه ذلــك خــالل فتــرة واليتــه. 

وضــع قرطبــاوي مســودة مشــروع مرســوم إلنشــاء أمانــة ســّر لمجلــس القضــاء األعلــى علــى نحــو 	 
يمكــن هــذا المجلــس مــن اإلســتعانة بخبــرات معينــة فــي مجــال تقييــم القضــاة. 

ــى وجــوب وضــع مشــروع 	  ــارة إل ــه اإلش ــة من ــون المقترح ــودة مشــروع قان ــاوي مس ــن قرطب ضّم
ــة  ــار المناقبي ــن اإلعتب ــة واضحــة تأخــذ بعي ــر موضوعي ــى أســاس »معايي ــة عل التشــكيالت القضائي

ــة«.  ــم واألقدمي ــة والعل واإلنتاجي

ســعى قرطبــاوي إلــى التفــاوض مــع المجلــس بخصــوص التشــكيالت علــى أســاس معاييــر معينــة، 	 
كمــا ســبق بيانــه. ثــم أعلــن رفضــه لمشــروع التشــكيالت الــذي أعــّده مجلــس القضــاء األعلــى فــي 

33-  يقــرأ مثــال: مجلــس القضــاء: لــم يتدخــل احــد معنــا فــي التشــكيالت. جريــدة الســفير، 13  آذار 2007، بيــان مجلــس القضــاء األعلــى الصــادر فــي 12-
3-2007 رداً علــى رفــض رئيــس الجمهوريــة إميــل لحــود التوقيــع علــى مرســوم التشــكيالت القضائيــة، حيــث جــاء أّن المجلــس »هــو الــذي يضــع المعاييــر 

التــي تجــري فــي موجبهــا التشــكيالت فــي معــزل عــن أّي تدخــل أو تأثيــر مــن أّي كان.
34-نــزار صاغيــة وســعدى علــوه، »محاســبة القضــاة واســتقالليتهم فــي حــوار مــع وزيــر العدل..قرطبــاوي: للقضــاة حــق بانشــاء جمعيــة وأنــا أشــجعهم علــى 

ذلــك”، المفكــرة القانونيــة، العــدد 7، كانــون الثانــي 2013
35- نــزار صاغيــة، النوايــا الحســنة فــي اصــالح القضــاء: »اصــالح الزواريــب« كبديــل عــن اصــالح المؤسســات، المفكــرة القانونيــة، العــدد 6، تشــرين 

األول، 2012
36- نزار صاغية وسعدى علوه، محاسبة القضاة واستقالليتهم في حوار مع وزير العدل، المرجع المذكور أعاله.
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27 شــباط 2013 علــى أســاس أنـّـه مخالــف للمعاييــر الموضوعيــة وال يشــكل خطــوة نحــو اإلصــالح 
القضائــي.37” 

 أصدروا أول تشكيالت ولم يحترموا اإلتفاق فقمت برفضها. أصدرت بيانا 
بعدما علمت أن الحكومة كانت على وشك اإلستقالة. علمت حينها أنهم أرادوا 

تأجيل التشكيالت حتى الصيف وأنهم كانوا يتوقعون أن يتّم قمعي سياسياً 
وبالتالي يمررون مشاريع تشكيالتهم

وزير العدل السابق شكيب قرطباوي، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

وبمعــزل عــن مــدى دقــة مضمونــه، فــإن البيــان أضــاء علــى أهميــة هــذه المعاييــر جاعــال منهــا مرجعــا 
للنقــاش حــول مشــروع التشــكيالت القضائيــة بيــن مجلــس القضــاء األعلــى ووزيــر العــدل. إال أن هــذا 
اإلعــالن بقــي عموميــا ولــم يقتــرن بكتــاب رســمي بأســباب اختــالف وزيــر العــدل مــع مجلــس القضــاء 

األعلــى وفــق مــا تفرضــه المــادة 5 مــن القانــون. 

بالمقابــل، بقــي حضــور هــذه المعاييــر محــدودا فــي مشــاريع التشــكيالت القضائيــة التــي نظمهــا مجلــس 
ــم يتــم إقرارهــا. وقــد  القضــاء األعلــى فــي فتــرة 2014-2016، ســواء تعلــق األمــر بمشــاريع تــم أو ل
شــهدت المفكــرة القانونيــة نقاشــا هامــا بيــن القضــاة حــول إمكانيــة اســتخدام التقييــم فــي إجــراء التشــكيالت 

فــي ظــل التدخــالت السياســية38.

وقــد ورد فــي عــدد مــن تصريحــات رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى مســعى إلــى التوفيــق بيــن مطالــب 
السياســيين وإعمــال هــذه المعاييــر39، وإن بــدا واضحــا غلبــة هــذه المطالــب علــى هــذه المعاييــر. 

وتبعاً لذلك، ترك الوزير قرطباوي إرثا هاما في هذا المجال. 

لعــل أهــم آثــاره تمثلــت فــي الورشــات التــي عقدهــا مجلــس القضــاء األعلــى لوضــع أســس للتقييــم. وقــد 
تــم إنجــاز مذكــرة مرفقــة باســتمارات نموذجيــة. وقــد دعيــت المفكــرة القانونيــة إلــى حضــور ورشــات 

العمــل هــذه بصفــة مراقــب40. 

كمــا أنــه تــم اســتعادة عبــارة »المعاييــر الموضوعيــة« فــي اقتــراح القانــون المقــدم مــن النائــب روبيــر 
غانــم بحــّث مــن رئاســة مجلــس القضــاء األعلــى لتعديــل المــادة 5 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي41.

كمــا صــدر فــي 1-5-2014 مرســوم بإنشــاء أمانــة ســر فــي مجلــس القضــاء األعلــى باقتــراح مــن وزيــر 

37-  قرطباوي رّد مشروع التشكيالت القضائية: ال يشكل خطوة نحو اإلصالح.  جريدة النهار، 28 شباط 2013
38- ميريم مهنا، »ورشة قضائيّة لوضع أسس لتقييم القضاة والنتيجة: وحدهم قضاة البداية يخضعون للتقييم«، المرجع المذكور أعاله.

39-  المرجع نفسه.
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41-  وقد تم إضافة عليها مبدأ إلزامية النقل. 
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العــدل أشــرف ريفــي وبحــث مــن مجلــس القضــاء األعلــى. ومــن أبــرز مــا تضمنــه المرســوم هــو تعييــن 
ثالثــة قضــاة فــي أمانــة الســر وإمكانيــة اإلســتعانة بمســاعدين قضائييــن وتكليفهــا بوضــع تقاريــر دوريــة 
عــن عمــل المحاكــم )كل ســتة أشــهر(42.  وقــد أنشــئت أمانــة الســر هــذه فعليــا. وإذ طعــن المديــر التنفيــذي 
للمفكــرة القانونيــة بهــذا المرســوم علــى خلفيــة المآخــذ علــى بعــض أحكامــه المقلقــة علــى صعيــد اســتقاللية 

القضــاء، تــّم رّد الدعــوى علــى خلفيــة إنتفــاء الصفــة43. 

The Universal Charter of the Judge, Art 9

The selection of a judge and each appointment must be carried out 
according objective and transparent criteria based on propse professional 
qualification. 

فــي تونــس، أحــاط القانــون التشــكيالت القضائيــة بعديــد الضمانــات، لعــل مــن أهمهــا فــرض اعتمــاد 
معاييــر موضوعيــة فــي إعــداد التشــكيالت القضائيــة ســواء تعلــق األمــر بالنقــل أو بالمناظــرة والترجيــح 
بيــن القضــاة المترشــحين لشــغل وظائــف قضائيــة معينــة وذلــك طبــق مــا توجبــه المعاييــر الدوليــة مــن 
ضــرورة اإلعتمــاد فــي التســميات القضائيــة علــى »مبــادئ تكافــؤ الفــرص والشــفافية والكفــاءة والحيــاد 

واالســتقاللية« 44.

 عمليــا، دأبــت الهيئــة الوقتيــة للقضــاء العدلــي بدايــة مــن الحركــة القضائيــة لســنة 2014-2015، علــى 
اإلعــالن المســبق عــن المعاييــر والمقاييــس التــي تعتــزم إعتمادهــا فــي إجــراء النقــل والترقيــة والتســمية 
بالوظائــف القضائيــة، بمــا ييســر بســط الرقابــة علــى أعمالهــا والتحقــق مــن مــدى إلتزامهــا بالضوابــط 
التــي وضعتهــا ويمّكــن القضــاة المعنييــن بالتســمية أو الترقيــة أو النقــل مــن حــد أدنــى مــن توقــع القــرارات 
المتعلقــة بمســارهم المهنــي باعتبــاره إحــدى ضمانــات اســتقاللية القاضــي والنــأي بــه عــن الضغوطــات 
المتعلقــة بمســتقبله الوظيفــي. وفــي هــذا اإلطــار أيضــا قامــت هيئــة القضــاء العدلــي بتكريــس مبــدأ الترقيــة 
اآلليــة للقضــاة علــى أســاس أقدميــة فــي القضــاء يتــم تحديدهــا واإلعــالن عنهــا بصفــة ســابقة للشــروع فــي 

إعــداد التشــكيالت القضائيــة.

وألــزم القانــون األساســي للمجلــس األعلــى للقضــاء بالفصــل 45 منــه المجلــس بــأن »يعتمــد عنــد النظــر 
فــي المســار المهنــي للقضــاة علــى مبــادئ تكافــؤ الفــرص والشــفافية والكفــاءة والحيــاد واإلســتقاللية«، 

42-  نــزار صاغيــة، »إنشــاء أمانــة ســّر للقضــاء األعلــى: أي تأثيــر علــى االســتقاللية الداخليــة للقضــاة؟«، الموقــع االلكترونــي للمفكــرة القانونيــة، تاريــخ 
.2014-07-01
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ــي المســار  ــد النظــر ف ــي عن ــس القضائ ــه »يعتمــد المجل ــون األساســي عــدد 34 لســنة 2016  أن ــة مــن الفصــل  45 مــن القان ــرة الثاني 44-  اقتضــت الفق

ــي للقضــاة المهن
علــى مبــادئ تكافــؤ الفــرص والشــفافية والكفــاءة والحيــاد واالســتقاللية. ويراعــي لهــذه الغايــة المقتضيــات والمبــادئ الــواردة بالدســتور والمعاهــدات الدوليــة 
والمعاييــر والشــروط المنصــوص عليهــا باألنظمــة األساســية للقضــاة”، كمــا ورد بالفصــل 12 القانــون األساســي عــدد 13 لسنــــة 2013 “...تــدرس الهيئــة 

طلبــات التعييــن والنقــل باالعتمــاد علــى المعاييــر الدوليــة الســتقالل القضــاء...”



أوراق بحثية عن إصالح القضاء في لبنان40

كمــا مراعــاة »المبــادئ الــواردة بالدســتور والمعاهــدات الدوليــة والمعاييــر والشــروط المنصــوص عليهــا 
باألنظمــة األساســية للقضــاة.«

فــي المغــرب، وضــع القانونــان الجديــدان المتعلقــان بالنظــام األساســي للقضــاة وبالمجلــس األعلــى 
للســلطة القضائيــة، بعــض المعاييــر وخاصــة فــي مــا يتصــل بتعييــن المســؤولين القضائييــن )المادتــان 70 
و71 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 100-13 المتعلــق بالمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة( وباإلنتــداب 
القضائــي. وتتمثــل هــذه المعاييــر فــي تحديــد مــدة المســؤولية واالعــالن عــن شــغور المنصــب والترشــح 
لــه مــن طــرف القضــاة وفــق شــروط يعدهــا المجلــس لــكل منصــب علــى حــدى، مــع شــرطي الكفــاءة 

والتجربــة المطلوبــة وإجــراء مقابلــة مــع المجلــس.

كمــا مــن المتوقــع أن يكــون التقييــم مــن بيــن هــذه المعاييــر مــا دام أن المــادة 72 مــن القانــون التنظيمــي 
للمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة تتحــدث عــن ضــرورة مراعــاة المســار المهنــي للقاضــي. إال أنــه بقيت 
بعــض المناصــب الكبيــرة دون شــروط وال معاييــر مــن قبيــل منصــب الرئيــس األول لمحكمــة النقــض 
ــي  ــون التنظيم ــن القان ــادة 22 م ــص الم ــق ن ــك وف ــن طــرف المل ــان م ــن يعيّن ــا اللذي ــام به ــل الع والوكي
المتعلــق بالنظــام األساســي للقضــاة. لكــن القانــون الجديــد حــّدد مــدة واليتهمــا فــي خمــس ســنوات قابلــة 
للتجديــد مــرة واحــدة. ويقــال كذلــك نفــس األمــر بشــأن منصبــي المفتــش العــام للشــؤون القضائيــة واألميــن 
ــم 13-100  ــي رق ــون التنظيم ــن القان ــان 50 و53 م ــة )المادت ــلطة القضائي ــى للس ــس األعل ــام للمجل الع

المتعلــق بالمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة(.

اإلشكالية الثالثة: قاض من دون منصّة؟ 

هــذه اإلشــكالية تتأتــى مــن تأخيــر تعييــن القضــاة األصيليــن فــي مناصــب قضائيــة لفتــرة طويلــة بعــد صدور 
مراســيم بتعيينهــم بهــذه الصفــة. ويتــم ذلــك بفعــل التعطيــل المتمادي إلصــدار مراســيم التشــكيالت القضائية، 

أحيانــا لفتــرات مديــدة قــد تصــل إلــى ســنوات، مــع مــا يســتتبعه ذلــك مــن هــدر للطاقــات القضائيــة. 

ــد  ــي المعه ــن خريج ــيم تعيي ــن صــدور مراس ــة بي ــرات الفاصل ــة للفت ــرة القانوني ــه المفك ــاب أجرت فباحتس
ومراســيم تشــكيلهم مــا بعــد 1990، يتبيــن أنــه منــذ 2005 خصوصــاً، أي منــذ نشــوء األزمــة السياســية 
تبعــاً الغتيــال رئيــس الــوزراء األســبق رفيــق الحريــري وفــي إشــارة واضحــة إلــى اإلرتبــاط الوثيــق بيــن 
التشــكيالت والتجاذبــات السياســية، بــات هــؤالء محكوميــن باإلنتظــار لفتــرات طويلــة وصــل أقصاهــا إلــى 
ــي 10-17- ــن ف ــاً بالنســبة للقضــاة الصــادر مرســوم تعيينهــم أصيلي حــد 3 ســنوات و4 أشــهر و17 يوم
2005. ويتبيــن أن معــدل انتظــار خريــج المعهــد مرســوم التشــكيالت بتعيينــه فــي منصــب قضائــي منــذ 
ــد  ــي ســنة و4 أشــهر45. وق ــغ حوال ــرات اإلنتظــار، يبل ــخ إحتســاب فت ــوز 2015، تاري ــى تم 2005 وحت
ــر هــذه تســتنزف طاقــات قضائيــة وماليــة كبيــرة نســبياً. وهــم خــالل فتــرات اإلنتظــار  باتــت ظاهــرة التأخُّ
هــذه ربمــا يــؤدون أعمــاال إستشــارية فــي وزارة العــدل، لكــن تبقــى طاقاتهــم القضائيــة األساســية، ومعهــا 
ــدة  ــه المحاكــم أحــوج مــا تكــون إلــى طاقــات جدي رواتبهــم، مهــدورة، ولكــن كل ذلــك فــي وقــت تبــدو في

45-  2730  شهر بطالة وهدر في القضاء اللبناني، المفكرة القانونية، العدد 30، تموز 2016. 
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لتخفيــف ثقــل الملفــات المتأخــرة.

علــى صعيــد المبــادرات، ســجل فــي 201646/2/11 صــدور مرســوم تــم حصــره بشــكل عــام بخريجــي المعهد، 
مــع بعــض المناقــالت المتعلقــة بقضــاة فــي الخدمــة، مــن دون تضمينــه أي تعيينــات فــي المناصــب الحساســة، وذلك 

ــا لتمريره.  ضمان

بالمقابــل، ال يوجــد حتــى اللحظــة أي مقتــرح قانونــي بتســهيل تعييــن هــؤالء فــي مناصــب قضائيــة، بمعــزل عمــا قد 
يشــوب إصــدار مراســيم التشــكيالت مــن مخاطــر تعطيل. 

اإلشكالية الرابعة: غياب إمكانية الترشح للمناصب القضائية الشاغرة 

ــد شــغورها أو  ــة عن ــة مــلء المناصــب القضائي ــى آلي ــة إشــارة إل ــون مــن أي ــو القان ــة، يخل ــي هــذه الحال ف
إلــى حــق القضــاة بالترشــح لهــا. كمــا يخلــو مــن أيــة أحــكام تتصــل باستشــارة القضــاة المعنييــن أو رؤســاء 
المحاكــم أو الغــرف. وهــذا األمــر يؤثــر ســلباً مــن خــالل فتــح البــاب أمــام تضــارب الصالحيــات أو أيضــا 
إبقــاء بــاب المســاومات ومعهــا التنافســية مفتوحــاً. ومــن الثابــت أن المعيــار الطائفــي يؤخــذ بعيــن اإلعتبــار 
فــي غالبيــة المناصــب الحساســة، ممــا يحــّد مــن عــدد المرشــحين ويولــي الزعيــم الطائفــّي مكانــة خاّصــة في 

تحديــد هويــة البديــل )يراجــع إشــكالية اإلنتمــاء الطائفــي أدنــاه(. 

ومــن المبــادرات الحاصلــة علــى هــذا الصعيــد، مــا أشــار إليــه رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى فــي مقابلــة 
ــى الئحــة بأســماء القضــاة  ــة، أعــود إل ــي المناصــب المهم ــي حــال الشــغور ف ــاده: »ف مــع المفكــرة، ومف
األعلــى درجــة وأختــار األفضــل بينهــم. نختــار ثالثــة أســماء ونطرحهــا علــى الوزيــر«47. لــم يتــم التحقــق 
مــن مــدى انتشــار هــذه المبــادرة أو مــدى اإللتــزام بهــا. ولكــن مــن المرجــح أن تضــّم القائمــة مرشــحين مــن 

الطائفــة نفســها. 

بالمقابل، ال توجد حتى اللحظة أية مقترحات أو مبادرات بهذا الخصوص. 

ــي  ــى للقضــاء ف ــس األعل ــم المجل ــة تحك ــا تجرب ــي أدت له ــلبية الت ــار الس ــي تونــس، لتجــاوز اآلث ف
التشــكيالت القضائيــة قبــل الثــورة، أخضــع القانــون األساســي للمجلــس األعلــى للقضــاء إدارة المجلــس 
ــة للقضــاة إلجــراءات شــكلية تحمــي حقــوق القضــاة فــي مواجهــة ســلطات مجلســهم.  للمســارات المهني
ففــرض علــى المجلــس األعلــى للقضــاء نشــر جــداول ســنوية للترقيــة )الفصــل 49 منــه( وهــي جــداول 
تتضمــن أمريــن أولهمــا الشــغورات الوظيفيــة الحاصلــة وثانيهمــا قائمــة الكفــاءة للترقيــة من رتبــة ألخرى. 
وضبــط أجــال مدتــه شــهرا بعــد نشــر تلــك الجــداول للقضــاة ليقدمــوا مطالــب النقلــة والترقيــة والترشــح 
ــى للقضــاء  ــس األعل ــى المجل ــون عل ــرض القان ــى هــذا ف ــة )الفصــل 50(. وعــالوة عل للخطــط الوظيفي
صياغــة إجــراءات خصوصيــة صلــب نظامــه الداخلــي تنظــم التحــركات القضائيــة بشــكل يكــرس معاييــر 
ــاءة  ــناد الخطــط الكف ــى مســتوى إس ــا عل ــتفدون منه ــن يس ــفافية وفيم ــرص والش ــؤ الف ــي تكاف ــية ه أساس

ــاد واالســتقاللية )الفصــل 45(. والحي

46- المرسوم االشتراعي رقم 2946 تاريخ 2016-2-11.
47-  مقابلــة مــع رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى القاضــي جــان فهــد: أولويتنــا هــي تحســين إنتاجيــة القضــاء، ونقاتــل حيــن نكســب ثقــة الــرأي العــاّم. المفكــرة 

القانونيــة، العــدد 36، آذار 2016
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كمــا أرســت الهيئــة الوقتيــة للقضــاء العدلــي تقليــد عقــد جلســات إســتماع للمترشــحين لبعــض الوظائــف 
ــة  ــميتهم بالوظيف ــورة تس ــي ص ــم ف ــج عمله ــم وبرام ــط تصوراته ــم لبس ــا دعوته ــم خالله ــامية48، يت الس
المطلوبــة بمــا يســمح بالمناظــرة بيــن المترشــحين والترجيــح بينهــم علــى أســاس معاييــر الكفــاءة ومــدى 

ــة. ــات الوظيف االســتجابة لمتطلب

ــم  ــي المحاك ــة ف ــؤولية القضائي ــبة للمس ــة بالنس ــذه اإلمكاني ــد ه ــون الجدي ــاح القان ــرب، أت ــي المغ ف
باســتثناء محكمــة النقــض ومنصــب األميــن العــام للمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة والمفتــش العــام. 
وفــي الواقــع تشــمل المناصــب التــي يفتــح بــاب الترشــح اليهــا رؤســاء المحاكــم اإلبتدائيــة واإلســتئنافية 
العاديــة منهــا والمتخصصــة المنظمــة بمقتضــى قانــون التنظيــم القضائــي والــوكالء أو الــوكالء العامــون 

بهــذه المحاكــم.

اإلشكالية الخامسة: إستخدام التشكيالت والمناقالت كعقوبة مقنعة 

فــي بعــض الحــاالت، يظهــر النقــل بمثابــة عقــاب مقنـّـع أو مخفـّـف، بإقــرار رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى 
الحالــي نفســه جــان فهــد49. ويبــّرر بعــض الذيــن التقيناهــم50 فــي ســياق اإلعــداد لهــذا التقريــر هــذا األمــر 
ــن  ــع التســوية بي ــا طاب ــا يأخــذ أحيان ــا. وهــذا م ــة وعــدم فعاليّته ــات التأديبي ــي المالحق ــل الحاصــل ف بالخل
الراغبيــن بمالحقــة قــاض علــى خلفيــة مخالفــات كبــرى ارتكبهــا والراغبيــن بحمايتــه. فتنتهــي التســوية الــى 
وضعــه فــي منصــب غيــر قضائــي51 )نقلــه إلــى وزارة العــدل( أو فــي منصــب ال يملــك فيــه هامــش اتخــاذ 
قــرارات منفــردا )مستشــار غرفــة بعدمــا كان مدعيــا عامــا( أو بــكل بســاطة فــي منصب مســتحدث خصيصا 
للشــخص المذكــور كأن يعيــن مستشــارا اضافيــا فــي محكمــة معينــة، مــن دون تعيينــه فــي إحــدى غرفهــا52. 

ومهمــا كانــت اإليجابيــات المتحصلــة عــن هــذه اآلليــة، فــإن مــن شــأنها أحيانــاً أن تمنــع المحاســبة الكاملــة 
ألخطــاء قــد تكــون فادحــة وأن تحــرم الشــخص المعنــي مــن حــق الدفــاع عــن نفســه. كمــا مــن شــأنها غالبــا 
أن تــؤدي الــى تشــريع الهــدر فــي الوظيفــة العامــة، بحيــث يســتمر القاضــي بتقاضــي رواتبــه )وأحيانــا 
ــه الــى وزارة العــدل( مــن دون أن يــؤدي أي عمــل فعلــي. وقــد  مــع زيــادة 20% كمــا يحصــل عنــد نقل

يتواصــل ذلــك لســنوات طويلــة. 

ولكــن األخطــر مــن ذلــك، مــن شــأن اعتمــاد هــذه اآلليــة بنطــاق واســع أن يــؤّدي الــى وصــم المناصــب 

ــون عــدد 29 لســنة  ــواردة بالفصــل 7 مكــرر مــن القان ــة الســامية ال ــي جلســات اســتماع للمترشــحين للوظائــف القضائي ــة القضــاء العدل 48-خصصــت هيئ
1967 مــؤّرخ فــي 14 جويليــة 1967 المتعلــق بنظــام القضــاء والمجلــس األعلــى للقضــاء والقانــون األساســي للقضــاة وهــي وظائــف الرئيــس األول لمحكمــة 
التعقيــب ووكيــل الدولــة العــام لــدى محكمــة التعقيــب ووكيــل الدولــة العــام مديــر المصالــح العدليــة والمتفقــد العــام بــوزارة العــدل ورئيــس  المحكمــة العقاريــة 
ــة  ــس المحكم ــف رئي ــة وظائ ــك القائم ــة لتل ــت الهيئ ــس وأضاف ــتئناف بتون ــة اإلس ــدى محكم ــام ل ــل الع ــس والوكي ــتئناف بتون ــة اإلس ــس األول لمحكم والرئي

االبتدائيــة بتونــس ووكيــل الجمهوريــة لديهــا والمديــر العــام للمعهــد األعلــى للقضــاء والمديــر العــام لمركــز الدراســات القانونيــة والقضائيــة.
49-  مقابلة مع رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي جان فهد. المرجع المذكور أعاله. 

50-  مقابالت قضاة سابقين وحاليين مع المفكرة القانونية، 2015
51- فــي 2010/10/1، تــم نقــل رئيســي غرفتيــن مــن غــرف محكمــة التمييــز الــى وزارة العــدل مــن دون تبريــر وفــي ظــل شــائعات بارتكابهــم أعمــاال 

ــة بالوظيفــة القضائيــة. مخل
52- تــم تعييــن أحــد القضــاة مستشــارا اضافيــا بالقــرب مــن المحكمــة االبتدائيــة فــي طرابلــس بموجــب مرســوم المناقــالت الصــادر فــي 2010. وهــو يتقاضــى 
رواتبــه منــذ ذلــك الحيــن مــن دون أن يعمــل.  وقــد تــم ذلــك بعدمــا قامــت هيئــة التأديــب العليــا بفســخ الحكــم الصــار بحقــه عــن مجلــس تأديــب القضــاة بصرفــه 

مــن الخدمــة وتخفيــض العقوبــة التأديبيــة الــى تخفيــض درجتــه أربــع درجــات.
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القضائيــة التــي تقــل فيهــا ســلطة القــرار، بحيــث يصبــح تعييــن قــاض فــي منصــب »مستشــار غرفــة« 
)ولــو كانــت غرفــة محكمــة تمييــز( بمثابــة عالمــة علــى عــدم رضــى الجهــاز القضائــي عــن أدائــه. وهــذا 
مــا عبـّـر عنــه أشــخاص عــدة تــّم االســتماع اليهــم بوصفهــم هــذا المنصــب بالمســتودع depot يــودع فيــه 

القاضــي بانتظــار بلوغــه ســن التقاعــد53. 

كمــا أنــه قــد تشــكل التشــكيالت آليــة لضبــط قــاض درج علــى ممارســة اســتقالليته علــى نحــو يســبب حرجا 
للمؤسســة القضائيــة أو يخــرج عــن األعــراف التــي تتمســك بهــا عــن حــق أو غيــر حــق. وعلــى ســبيل 
ــة  ــزي مــن رئاســة المحكم ــي ق ــل القاضــي جون ــى نق ــل ال ــى المرســوم54 اآلي ــال، أمكــن اإلشــارة إل المث
االبتدائيّــة فــي جديــدة المتــن ليصبــح مستشــاراً فــي إحــدى غــرف محكمــة التمييــز فــي 1 تشــرين األول 
ــا  ــيتها ألوالده ــح جنس ــق من ــة ح ــح أم لبناني ــويدان” بمن ــميرة س ــم “س ــة اصــداره حك ــى خلفي 2010 عل
القاصريــن. وكان تــم قبــل نقــل القاضــي قــزي، اســتدعاؤه إلــى جلســة اســتجواب أمــام مجلــس القضــاء 
ــوق  ــزة حق ــه جائ ــاه بمناســبة تلقي ــة خطــاب ألق ــى خلفي ــش عل ــى التفتي ــه ال ــم تمــت إحالت ــى ومــن ث األعل
اإلنســان لمجمــل أعمالــه وخصوصــا الحكــم فــي قضيــة ســويدان مــن دون أن يــؤدي ذلــك إلــى إحالتــه إلــى 
المجلــس التأديبــي55. وفيمــا أحــدث النقــل جــدال فيمــا اذا كان يشــكل عقوبــة، علــى خلفيــة أن االنتقــال الــى 
محكمــة التمييــز يعــّد ترقيــة، فإنــه أدى مؤكــدا إلــى الحــّد مــن هامــش اســتقالليته فــي ادارة ملفــات قضائيــة. 
ومــن هــذه الوجهــة، أّدت التشــكيالت ليــس فقــط الــى ضبــط حريــة قــزي، إنمــا إلــى تعميــم رســالة عامــة 
الــى القضــاة مؤداهــا رســم ســقف اســتقالليتهم وحــدود بيــن مــا يصــح ومــا ال يصــّح قضائيـّـا بمعــزل عــن 

مــدى اتّصالــه بالمناقبيــة أو األخالقيــات القضائيــة. 

فــي المغــرب، أضــاف القانــون التنظيمــي الجديــد المتعلــق بالنظــام األساســي للقضــاة حالــة اخــرى 
يشــّرع فيهــا نقــل القاضــي دون رضــاه. وهــي النقــل كعقوبــة تأديبيــة يتخذهــا المجلــس التأديبــي فــي حــق 
القاضــي المعــروض علــى التأديــب. وتفصيــل ذلــك أن العقوبــة إذا كانــت مــن الدرجــة االولــى والمقصــود 
بهــا اإلنــذار والتوبيــخ والتأخيــر عــن الترقيــة مــن رتبــة إلــى رتبــة أعلــى لمــدة ال تتجــاوز ســنتين والحــذف 
مــن الئحــة األهليــة لمــدة ال تتجــاوز ســنتين، فــإن للمجلــس إمكانيــة النقــل. أمــا إذا كانــت العقوبــة التــي 
يصنفهــا القانــون مــن الدرجــة الثانيــة والمقصــود بهــا اإلقصــاء المؤقــت عــن العمــل لمــدة ال تتجــاوز ســتة 
أشــهر مــع الحرمــان مــن أي أجــر باســتثناء التعويضــات العائليــة أو اإلنــزال بدرجــة واحــدة فــإن هاتيــن 
العقوبتيــن تكونــان مصحوبتيــن إلزاميــا بنقــل تلقائــي )المــادة 99 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 106-13(. 
وفــي هــذه الحالــة، يتــم النقــل فــي متــن القــرار التأديبــي أي يحــدد المــكان الــذي ينتقــل اليــه القاضــي أم 

فــي فتــرة الحقــة.  

ــد،  ــذي ال زال ســاريا فــي انتظــار تنصيــب المجلــس الجدي  فــي الســابق، أي فــي ظــل قانــون 1974 ال
كان أمــر العقوبــة المرفقــة بالنقــل مجــّرد عــرف لــدى المجلــس األعلــى للقضــاء كرســه الحقــا فــي نظــام 

53-  نــزار صاغيــة. اســتقالل القضــاء وحــق المــرأة بالمســاواة فــي معركــة واحــدة )2/1(: »حيــن اصبــح عــرض قضايــا اجتماعيــة امــام القضــاء مرتبطــا 
بالدفــاع عــن اســتقالله«. المفكــرة القانونيــة، 5 نيســان 2012
54- المرسوم 5079 الصادر بتاريخ 1 تشرين اول 2010  .

55-  نزار صاغية. المجتمع المدني امام التشكيالت القضائية. لماذا نترك القاضي الذي صفقنا له وحيدا؟ جريدة االخبار،  28 ايلول 2010 
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داخلــي ال ســند قانونــي لــه، أي ال يحيــل عليــه أي قانــون، بحيــث كان يتخــذ العقوبــة أوال ثــم عندمــا يريــد 
اتخــاذ قــرار نقــل القاضــي المــؤدب – ليــس بشــكل إلزامــي- كان ينقلــه بنــاء علــى الصالحيــة المخولــة 
للمجلــس فــي نقــل القاضــي تحــت غطــاء مــا اقتضتــه المصلحــة القضائيــة وفــي القــرار اإلخبــاري الــذي 
كان يرســله وزيــر العــدل للقاضــي المعنــي باالمــر كان يخبــره بالعقوبــة المتخــذة وبقــرار النقــل إن اتخــذ 
فــي نفــس الكتــاب المرســل. أمــا فــي القوانيــن الجديــدة، فــإن عقوبــة النقــل فــي الحــاالت المشــار اليهــا 
ــة وبالتالــي مــن المرّجــح أن يتــم التنصيــص  أصبحــت مقننــة. كمــا أن قــرارات المجلــس أصبحــت معلل

علــى عقوبــة النقــل فــي نفــس مقــرر اإلدانــة التأديبيــة.  

اإلشكالية السادسة: إمكانية الطعن

ــم حــق القاضــي أو ســواه مــن ذوي  ــح بتنظي ــي أي نــص صري ــم القضــاء العدل ــون تنظي ــن قان ال يتضم
ــة، وإن كان  ــكام العام ــّل األح ــي ظ ــا ف ــر ممكن ــذا األم ــى ه ــن يبق ــى القضــاء. لك ــوء إل ــة باللج المصلح

ــة.  ــر الموضوعي ــاب المعايي ــي ظــل غي ــن ف ــناد الطع ــا إس ــب عملي يصع

فــي تونــس، يفــرض القانــون األساســي للمجلــس األعلــى للقضــاء شــكلين مــن الرقابــة علــى قــرارات 
المجلــس األعلــى للقضــاء المتعلقــة بالمســار المهنــي للقضــاة: رقابــة ذاتيــة ويتوالهــا المجلــس بنــاء علــى 
مطالــب تظلــم ترفــع لــه مــن القضــاة المعنييــن فــي أجــل أقصــاه ثمانيــة أيــام مــن تاريــخ نشــرها أو اإلعــالم 
ــي إطــار دعــوى تجــاوز الســلطة )الفصــول 55  ــة ف ــة اإلداري ــا المحكم ــة وتتواله ــة قضائي ــا، ورقاب به
و56 و57 مــن القانــون األساســي عــدد 34 لســنة 2016(، مــا يســمح بمنــع الزيــغ بمــآل التشــكيالت وكل 

انحــراف عــن دورهــا فــي ضمــان حســن ســير القضــاء واســتقالله وحيــاده.

فــي المغــرب، جعــل دســتور ســنة 2011 والقوانييــن الجديــدة كل قــرار للمجلــس األعلــى للســلطة 
ــا بحســب نــص الفصــل  ــة للقضــاة قابــالً للطعــن أمــام جهــة إدرايــة علي ــة الفردي ــة يهــم الوضعي القضائي
114 مــن الدســتور، وأمــام الغرفــة اإلداريــة بمحكمــة النقــض وفــق المــادة 101 مــن القانــون التنظيمــي 

ــة. ــى للســلطة القضائي ــق بالمجلــس األعل رقــم 100-13 المتعل
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اإلشكاليات المتصلة بصالحية مجلس القضاء األعلى بوضع التشكيالت القضائية. 2

هنــا نلمــح عــددا مــن اإلشــكاليات: األولــى تتصــل بالصالحيــات المناطــة بوزيــر العــدل فــي ســياق إعــداد 
مشــروع التشــكيالت، والثانيــة تتصــل باشــتراط صــدور التشــكيالت بمرســوم بنــاء علــى اقتــراح وزيــر 
العــدل ويكــون موقّعــا مــن رئيســي الجمهوريــة والــوزراء، والثالثــة، تتصــل بــرواج التدخــالت فــي عمليــة 
التشــكيالت والتــي تحصــل مــن خــارج األطــر المنصــوص عليهــا قانونــاً. ومــن شــأن هــذه الممارســات أن 
تعــزز احتمــاالت الفســاد اإلداري والمالــي، وبنــاء دوائــر نفــوذ قضائيــة داخــل قصــور العــدل أو خارجهــا، 
فضــال عــن تقســيم القضــاة بيــن قيــادات وأتبــاع ومتمرديــن، أو أيضــا بيــن محظييــن ومغضــوب عليهــم، 

وتاليــا إلــى التمييــز فــي مــا بينهــم علــى نحــو يخــّل بمبــدأ المســاواة. 

اإلشــكالية الســابعة: وزيــر العــدل شــريك فــي وضــع مشــروع التشــكيالت القضائيــة: بــاب 
للتعــاون أم للتدخــل أم للتعطيــل؟

ــر  ــة ويرســله لوزي ــى مشــروع التشــكيالت القضائي ــس القضــاء األعل ــه، يضــع مجل ــا ســبق بيان ــق م وف
العــدل للحصــول علــى موافقتــه عليــه. ويكــون لهــذا األخيــر إبــداء مالحظــات عليــه، مــن دون أن يكــون 
مقيــدا بمهلــة. وعنــد حصــول اختــالف فــي وجهــات النظــر، تُعقــد جلســة مشــتركة بينهمــا، وهنــا أيضــاً 
لــم يضــع القانــون أصــوال للدعــوة لعقــد هــذه الجلســة. وللمجلــس األخــذ بهــذه المالحظــات، كمــا لــه إن 
اســتمّر الخــالف أن يرفضهــا كليــا أو جزئيــا علــى أن يأخــذ قــراره بهــذا الخصــوص بأكثريــة 7 مــن 10 

أصــوات. ويكــون قــراره فــي هــذا الشــأن »نهائيــاً وملزمــاً«.

ومن أبرز نتائج هذه اآللية المحددة قانوناً إلنجاز مراسيم التشكيالت، اآلتية: 

أنهــا تخــّول وزيــر العــدل إعاقــة المشــروع وتأخيــر إصــداره، من خــالل التأخــر في إعطــاء مالحظاته 	 
عليــه أو حجبهــا بالكامــل بحجــة أنــه ليــس مقيــدا بمهلــة إلعطائهــا، أو مــن خــالل إعاقــة المشــروع 
ــد  ــه. وق ــات حول ــى إجتمــاع لتجــاوز الخالف ــاع عــن الدعــوة إل ــر إصــداره، مــن خــالل اإلمتن وتأخي

أعطينــا عــددا مــن األمثلــة فــي ســياق رســم الواقــع،  

رغــم أن القانــون أولــى المجلــس مبدئيــا إمكانيــة حســم الخــالف لصالحــه بأكثريــة معينــة، يبقــى أن 	 
ــراح مرســوم  ــم اقت ــل المشــروع مــن خــالل رفــض ممارســة مســؤوليته بتقدي ــر تعطي بإمــكان الوزي
ــه  ــبته لإلخــالل بعمل ــه أو محاس ــر إال إقالت ــت الوزي ــاوز تعن ــال لتج ــن مج ــون م ــال يك إلصــداره. ف
ــن  ــوع م ــذا الن ــن أن ه ــدا ع ــوزراء. وع ــاء وال ــة الرؤس ــى لمحاكم ــس األعل ــام المجل ــي أم الوظيف
المســاءلة لــم يحصــل وال مــرة، فإنــه يخــرج تمامــا عــن قــدرة مجلــس القضــاء األعلــى الــذي يجــد 
نفســه أعــزل أمــام تعنــت الوزيــر فــي هــذا الخصــوص. وهــذا مــا يرتبــط بشــكل مــا باإلشــكالية التاليــة 

ــة باشــتراط صــدور التشــكيالت بمرســوم. والمتصل

ومن مقرحات القوانين على هذا الصعيد، تسجل المالحظات اآلتية:

مــن بيــن اإلقتراحــات المقّدمــة فــي التســعينيات )وهــي قدمــت قبــل التعديــل الحاصــل فــي 2001(، 	 
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نلحــظ أن اقتــراح مرســال ســيوفي56 وحــده ذهــب فــي اتجــاه تقديــم إصــالح علــى هــذا الصعيــد. فبعدمــا 
ــا  ــة العلي ــرارات الهيئ ــا للقضــاء، أوضحــت المــادة 14 أن »ق ــة العلي ــاط إجــراء التشــكيالت بالهيئ أن
للقضــاء تعــرض علــى وزيــر العــدل للموافقــة عليهــا. فــإذا اعتــرض عليهــا، تُعــاد إلــى الهيئــة التــي 
تجتمــع مــرة ثانيــة وتضعهــا قيــد الــدرس. فــإذا نالــت ثالثــة أربــاع أصــوات الهيئــة بكامــل أعضائهــا 
ــر  ــة أو غي ــة القضائي ــن طــرق المراجع ــق م ــل أي طري ــة ال تقب ــرارات الهيئ ــذة. إن ق ــت ناف أصبح

القضائيــة«.

ــي ســنة 2012. 	  ــاوي ف ــر األســبق شــكيب قرطب ــا الوزي ــن عنه ــي أعل ــون الت مســودة مشــروع القان
وقــد ســعت إلــى معالجــة المســألة مــن زاويتيــن: األولــى وضــع مهــل قانونيــة لممارســة وزيــر العــدل 
دوره مــن دون تأخيــر، بحيــث تُعقــد الجلســة المشــتركة بينــه وبيــن مجلــس القضــاء األعلــى فــي حــال 
وجــود إختــالف »خــالل مهلــة خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ تبلــغ وزيــر العــدل قــرار التشــكيالت«. 
والثانيــة، النــص علــى إمكانيــة صــدور التشــكيالت القضائيــة مــن دون حاجــة إلــى مرســوم فــي حاالت 

معينــة )وهــذا مــا ســنعود إليــه أدنــاه(.

أردت الحّد من صالحيات وزير العدل في تعطيل التشكيالت. وضعت في 
مشروع القانون الذي قدمته مادة تمنعه من إبقاء المرسوم مدة تتخطى الـ 15 
يوم. أردت أن يتحّمل القضاة مسؤولية أنفسهم وأن أمنع التعطيل. لكن هذا 

المشروع لم يمّر طالما أن الوضع في لبنان على حاله.

وزير العدل السابق شكيب قرطباوي، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

ــروع 	  ــودة مش ــن مس ــتوحى م ــي 2015 المس ــم ف ــر غان ــب روبي ــن النائ ــدم م ــون المق ــراح القان إقت
قرطبــاوي. وقــد ذهــب إلــى تحديــد مهلــة شــهر يتعيّــن علــى وزيــر العــدل خاللهــا إبــداء مالحظاتــه 
علــى مشــروع المجلــس ومناقشــته بشــأنها، تحــت طائلــة تمكيــن المجلــس مــن وضــع تشــكيالت نهائيــة 
ــث  ــتركة لبح ــة مش ــد جلس ــهر دون عق ــة ش ــت مهل ــال انقض ــي ح ــه ف ــاع أعضائ ــة أرب ــرار ثالث بق

ــة. ــاً مــن إنقضــاء المهل ــك خــالل 15 يوم ــالف، وذل اإلخت

اإلشكالية الثامنة: التشكيالت ال تصدر إال بمرسوم= تشكيالت بالتراضي 

يــؤدي هــذا األمــر إلــى إعطــاء وزيــر العــدل إمكانيــة تعطيلهــا مــن خــالل حفــظ المشــروع الــذي يقــّره 
مجلــس القضــاء األعلــى لديــه، وإلــى إعطــاء عــدد مــن المرجعيــات السياســية نفــس اإلمكانيــة مــن خــالل 

رفــض التوقيــع علــى المرســوم وفــق مــا ســبق بيانــه. 

56- مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للقضاء )الفقرة األولى من األسباب الموجبة(
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ــة  ــدى قانوني ــة م ــة معرف ــة، لجه ــع اإلشــكالية القانوني ــدء طاب ــي الب ــذه اإلشــكالية اتخــذت ف ورغــم أن ه
رفــض الرؤســاء أو الــوزراء علــى مرســوم التشــكيالت، فإنهــا ســرعان مــا تحولــت إلــى إشــكالية عمالنيــة 
ــم حســن التفاعــل بيــن مختلــف الالعبيــن )مجلــس القضــاء األعلــى وأعضــاء  مؤسســاتية، تتصــل بتنظي

الســلطة التنفيذيــة والقــوى السياســية التــي يتبعــون لهــا( إلنجــاز التشــكيالت. 

ومن اآلثار السلبية لهذا األمر، األمور اآلتية:

مضاعفة إمكانية تعطيل مشروع التشكيالت القضائية، 	 

ــي مشــاريع 	  ــن يمكنهــم فــرض مطالبهــم ف ــة الذي ــة األشــخاص مــن أعضــاء الســلطة التنفيذي مضاعف
ــات  ــل الحصان ــك بفع ــم عــن ذل ــة لثنيه ــك أي إمكاني ــون هنال ــن دون أن يك ــة، م التشــكيالت القضائي
السياســية الواقعيــة والقانونيــة. وبالطبــع، ســرعان مــا تكّونــت حــول كل مــن هــذه المراجــع شــبكات 
مــن المصالــح السياســية والطائفيــة والقضائيــة التــي باتــت تســعى مــن خاللهــا إلــى تمريــر أو منــع 

ــة، ــي مشــروع التشــكيالت القضائي ــر بعــض التســميات ف تمري

تشريع التدخل السياسي الحاصل سابقا بفعل القراءة الجديدة للمادة 5،	 

إرغــام مجلــس القضــاء األعلــى علــى إجــراء مفاوضــات لتمريــر التشــكيالت مــع جميــع هــؤالء ومــع 	 
القــوى السياســية التــي تدعمهــم عنــد اإلقتضــاء، بمــا لهــم مــن مصالــح ومطالــب متضاربــة، 

إرغــام القضــاة الراغبيــن باإلرتقــاء وظيفيــا إلــى مراجعــة المراجــع المذكــورة بعدمــا بــات رأيهــا شــبه 	 
حاســم فــي إنجــاز مشــاريع التشــكيالت. 

»كما نصحوني بالذهاب عند أحد قضاة مجلس القضاء األعلى لكنني ال اريد أن 
أذهب إذ أن ذلك سوف يكون بمثابة دين تجاهه وأنا ال أقبل. لكن ما العمل؟ أريد 

أن أتطور في مهنتي ال يمكنني البقاء في مكاني طوال هذا الوقت. لم أتحرك 
منذ سنوات في حين أن الجميع بمن فيهم رئيس مجلس القضاء األعلى يعرفون 
نوعية عملي. فأنا أريد تحديات مهنية جديدة. شيء ما يحثني على العمل. ال أجد 
حأل. أي حّل. فماذا أفعل لكي أتقدم؟ سوف أحاول مقابلة أعضاء مجلس القضاء 

األعلى، هذا اقل الشر«.

قاض عامل، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

»يوجد مثال ثاني وهو القاضي .... الذي كان بالنسبة لي صمام االستقاللية لكن 
علمت مؤخراً أنه ذهب لرؤية الوزير من أجل منصب. أحد أقربائي القريبين 
من الوزير تمنى علّي الذهاب لمقابلته من أجل منصب وقال لي: لماذا تعاند؟ 
لماذا ترفض زيارة الوزير؟ زمالؤك قبلوا، لماذا ترفض؟ عزيزي، القاضي 

فالن لم يتبّوأ منصبه إال بعد زيارة الوزير«.

قاض عامل، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015
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وبالطبــع، ال يتوقــف األمــر عنــد موقعــي المرســوم، بــل ينســحب علــى جميــع القــوى المرتبطــة أو المؤثــرة 
ــؤالء.  في ه

ومــن هــذا المنظــار، يتعــارض هــذا اإلجــراء مــع المعاييــر الدوليــة التــي توجــب أن تتولــى تعييــن القضــاة 
ونقلهــم هيئــة مســتقلّة. كمــا يتعــارض مــع مبــدأ اســتقالل القضــاء والمســاواة فــي مــا بيــن القضــاة، بعدمــا 
بــات قــرب القضــاة مــن المجموعــات السياســية معيــارا لإلرتقــاء المهنــي وللتفــوق علــى ســائر القضــاة. 

كمــا يتعــارض مــع وجــوب حصــر مهــام الــوزراء فــي الوظائــف التــي تدخــل ضمــن وظائفهــم57.
ومن مقترحات القوانين األساسية على هذا الصعيد، اآلتية:

مســودة مشــروع القانــون التــي أعلــن عنهــا الوزيــر األســبق شــكيب قرطبــاوي عــام 2012. أن هــذه 	 
ــى  ــد إقرارهــا مــن مجلــس القضــاء األعل ــذة عن ــى حــّد إعــالن التشــكيالت ناف ــم تصــل إل المســودة ل
ــد اجتمــاع  ــر العــدل بعــد عق ــرأي وزي ــة ل ــة صدورهــا بالمخالف ــك مــن جهــة، بحال ــل حصــرت ذل ب
بينهمــا، أو مــن جهــة ثانيــة، فــي حــال لــم يصــدر مرســوم التشــكيالت خــالل 15 يومــاً مــن تاريــخ 
ــر عــن  ــع الوزي ــبب تمنّ ــاع بس ــم يحصــل اإلجتم ــدل، إذا ل ــر الع ــى وزي ــرار التشــكيالت إل ــالغ ق إب
 تحديــد تاريخــه و/أو فــي حــال لــم يحصــل أي خــالف بيــن وزيــر العــدل ومجلــس القضــاء األعلــى. 
غيــر أنــه يُلحــظ أنــه وفــي الحالــة األولــى فقــط )أي حصــول إختــالف في وجهــات النظر وعقــد إجتماع 
 للنّظر فيه(، يقتضي لمجلس القضاء النظر بالمشــروع ُمجّدداً وبتّه بأكثرية 10 أعضاء من أصل 14.
وقــد رمــت المســودة مــن خــالل ذلــك إلــى معالجــة تمنــع وزيــر العــدل عــن تقديــم إقتــراح مرســوم 
ــة  ــدم أي ــم تق ــا ل ــى. ولكنه ــس القضــاء األعل ــع مجل ــه م ــل اختالف بإصــدار مشــروع التشــكيالت، بفع

ــة58. ــن فــي الســلطة التنفيذي ــل أعضــاء آخري ــل مــن قب ــول فــي حــال حصــل التعطي حل

إقتــراح القانــون المقــدم مــن النائــب روبيــر غانم.فــي 2015. وفيمــا أخــذ هــذا اإلقتــراح بعيــن اإلعتبار 	 
حصــول التعطيــل مــن أحــد موقعــي المرســوم، فإنــه بالمقابــل تطــور بشــكل ســلبي فــي محــالت عــدة: 

أنــه رفــع أكثريــة أعضــاء مجلــس القضــاء األعلــى المطلوبــة لحســم الخــالف مــع وزيــر العــدل - 
إلــى ثالثــة أربــاع أعضائــه فــي حــال انقضــت مهلــة شــهر دون عقــد جلســة مشــتركة لبحــث 
اإلختــالف مــع وزيــر العــدل، وذلــك خــالل 15 يومــاً مــن انقضــاء المهلــة. وبذلــك أصبــح عــدد 
ــل الحســم  ــذي يجع ــر ال ــال 7، األم ــا كان قب ــوب هــو 8 مــن أصــل 10 بعدم األعضــاء المطل

أكثــر صعوبــة. 

أنــه وفــي حيــن نــص اإلقتــراح فــي صيغتــه األصليــة علــى أن المشــروع يكــون فــي هــذه الحالــة - 
ــة  ــه »إذا انقضــت مهل ــى أن ــة عل ــذاً مــن دون حاجــة إلــى مرســوم، نصــت الصيغــة المعدل ناف
شــهر علــى إيــداع مشــروع التشــكيالت النهائــي والملــزم ديــوان وزارة العــدل دون إصــداره 

57- مــادة 66 فقــرة 2 مــن الدســتور اللبنانــي: » يتولــى الــوزراء إدارة مصالــح الدولــة وينــاط بهــم تطبيــق األنظمــة والقوانيــن كل بمــا يتعلــق باألمــور العائــدة 
إلــى إدارتــه ومــا خــص بــه.«

58-  عــن هــذه النقطــة، »المفكــرة القانونيــة وضعــت مالحظاتهــا علــى مشــروع تعديــل قانــون القضــاء العدلــي فــي لبنــان)2012(: أي منهجيــة لإلصــالح 
القضائــي؟ وأي أولويّــات؟«، المفكــرة القانونيــة، العــدد 5 تموز/لوليــو 2012، ص. 5-2.
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 بمرســوم، يعمــل بهــذه التشــكيالت مــع مــا تنتجــه مــن مفاعيــل إلــى حيــن صــدور المرســوم«.
ويُلحــظ أن االقتــراح هــذا أيضــاً أدى الــى التمييــز بيــن حالــة صــدور التشــكيالت دون خــالف 
ــة وجــود  ــاً لمرســوم، وحال ــى خاضع ــث يبق ــى حي ــس القضــاء األعل ــدل ومجل ــر الع ــن وزي بي
خــالف حيــث أمكــن المجلــس إعمــال هــذه التشــكيالت بقــرار وفــق أكثريــة موصوفــة، » إلــى 

حيــن صــدور المرســوم«. ومــن شــأن هــذا األمــر إبقــاء هامــش المســاومة مفتوحــا. 

اإلشكالية التاسعة: التدخالت السياسية الواسعة في التشكيالت القضائية 

بمعــزل عــن الضغــط الــذي يشــكله احتمــال عــدم توقيــع مرســوم التشــكيالت القضائيــة، فــإن مــا يســهم فــي 
التدخــالت أيضــا هــو طريقــة تعييــن أعضــاء مجلــس القضــاء األعلــى الذيــن قــد يحملــون إلــى المجلــس 
طلبــات الجهــات التــي كان لهــا الــدور الرئيســي فــي تعيينهــم. وتبــدو هــذه التدخــالت حاســمة فــي العديــد 
مــن الحــاالت وهــي تفاقــم حكمــا األضــرار المشــار إليهــا أعــاله. وغالبــا مــا تصنــف المقــاالت الصحفيــة 
القضــاة ضمــن المحســوبين علــى تيــارات سياســية مــن دون أن يســتتبع ذلــك أي نفــي مــن قبــل القضــاة 
المعنييــن أو مــن قبــل مجلــس القضــاء األعلــى. ومــن بعــض األمثلــة علــى ذلــك، المقاطــع التاليــة المأخــوذة 
عــن بعــض الصحــف مــع حــذف أســماء القضــاة الذيــن تــم اعتبارهــم محســوبين علــى جهــات سياســية، 

مراعــاة لكراماتهــم: 

»نقــل قاضــي التحقيــق األول فــي بيــروت عبــد الرحيــم حمــود إلــى مركــز آخــر علــى أن يعيــن مكانــه 
قــاض محســوب علــى تيــار »المســتقبل« واألســماء المطروحــة القضــاة )تــم حــذف أســماء ثالثــة قضــاة(. 

نقــل النائــب العــام اإلســتئنافي فــي بيــروت ... المحســوب علــى رئيــس الجمهوريــة إميــل لحــود وتعييــن 
قــاض آخــر محلــه...

تعييــن القاضــي ....، المحســوب علــى القــوى المعارضــة لـــ14 آذار، رئيســاً لمعهــد الــدورس القضائيــة 
مــكان القاضــي شــبيب مقلــد الــذي أحيــل إلــى التقاعــد.

تعييــن القاضــي .... المحســوب علــى النائــب وليــد جنبــالط قاضــي تحقيــق عســكرياً أّول مــكان القاضــي 
رشــيد مزهــر59«.

»علــى كل حــال، مــا رشــح خــالل النهــار أمــس، يفيــد بــأن القاضــي .... المقــّرب مــن الرئيــس نجيــب 
ــم ماضــي بعــد  ــة القاضــي حات ــه مــع انتهــاء والي ــن فــي محكمــة التمييــز، مــا يعنــي أن ــن يعيّ ميقاتــي، ل
أشــهر، فــإن القاضــي الــذي ســيكلف بمنصــب المّدعــي العــام لــدى محكمــة التمييــز لــن يكــون محســوباً 

علــى فريــق 8 آذار، بــل لــن يكــون محســوباً علــى ميقاتــي أيضــاً. 

حتــى رئيــس الحكومــة، فإنــه لــن ينــال تعييــن أّي مــن المقربيــن منــه فــي محكمــة التمييــز، وال حتــى مــن 
قضــاة الشــمال المؤهليــن درجيــاً، ومــن هــؤالء ... و.... و.... 

59-  عمر نشابة. قلق قضائي من تعثر التشكيالت ربطاً باألزمة السياسية والرئاسية. جريدة األخبار، 25 أبلول 2006
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ربمــا لــن يكــون مــن نصيــب ميقاتــي، بشــكل مباشــر، ســوى تعييــن القاضــي .... رئيســاً لمحكمــة الجنايــات 
ــمال60«. في الش

إلــى ذلــك، تتحــدث الصحــف غالبــا عــن فيتــوات تضعهــا شــخصيات سياســية علــى قضــاة معينيــن لقيامهــم 
بهــذا العمــل أو ذاك. ومثــاال علــى ذلــك، نــورد المقطــع اآلتــي:  

»يُشــار إلــى أن ميقاتــي يضــع علــى القاضــي ...، وهــو مــن أبنــاء طرابلــس، »فيتــو« فــي التشــكيالت، 
علمــاً أن درجتــه القضائيــة تؤّهلــه للمناصــب العليــا، ويُســجل لــه أنــه كان القاضــي العدلــي األول الــذي 
يصــدر قــراره اإلتهامــي فــي قضايــا اإلســالميين، تحديــداً فــي التفجيــرات التــي طالــت الشــمال، خــالل 

الســنوات األخيــرة61«.

وفي اتجاه تصنيف القضاة، وباألخص من ذوي المناصب األعلى.

»رئيس مجلس القضاء األعلى الحالي ... أتى بموافقة ميشال عون وميشال 
سليمان وبمباركة البطريرك. وفي تصريح ألحد أفراد آل المر، يقول أن ... 
»محسوب علينا« ونسعى إلى تعيينه. وفي سياق متصل، فإن حركة أمل 
اختارت رئيس ديوان المحاسبة ... بينما اختار تيار المستقبل رئيس هيئة 

التفتيش القضائية ... وزار كّل منهما مرجعيته السياسية لشكرها على دعمها 
وقد تّم ذكر ذلك في االعالم«. 

صحافي في مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

The Universal Charter of the Judge, Art9 .

 “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”.

European Charter on the statute for judges

1.3. In respect of every decision affecting the (…) appointment, career 
progress (…) 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.

3.1. The decision to appoint a selected candidate as a judge, and to assign 
him or her to a tribunal, are taken by the independent authority referred to 

60-  محمد نزال. »الحريرية«: توغل في التشكيالت القضائية. جريدة األخبار، 27 شباط 2013
61-  محمد نزال. »الحريرية«: توغل في التشكيالت القضائية. جريدة األخبار، 27 شباط 2013
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at paragraph 1.3 hereof or on its proposal, or its recommendation or with its 
agreement or following its opinion.

Council of Europe Committee of Ministers Recommendation CM/Rec 
(2010)12

46. The authority taking decisions on the selection and career of judges should 
be independent of the executive and legislative powers. With a view to 
guaranteeing its independence, at least half of the members of the authority 
should be judges chosen by their peers.

47. However, where the constitutional or other legal provisions prescribe that 
the head of state, the government or the legislative power take decisions 
concerning the selection and career of judges, an independent and 
competent authority drawn in substantial part from the judiciary (…) should be 
authorized to make recommendations or express opinions which the relevant 
appointing authority follows in practice. 

ــز الدســتور بيــن صنفيــن مــن التســميات القضائيــة إذ نــص الفصــل 106 منــه فــي  فــي تونــس، ميّ
فقرتــه األولــى أنــه »يســمى القضــاة بأمــر رئاســي بنــاء علــى رأي مطابــق مــن المجلــس األعلــى للقضاء« 
ليضيــف فــي فقرتــه الثانيــة أنــه »يســّمى القضــاة الســامون بأمــر رئاســي بالتشــاور مــع رئيــس الحكومــة، 
بنــاء علــى ترشــيح حصــري مــن المجلــس األعلــى للقضــاء.« وفوض الدســتور ضبــط الوظائــف القضائية 

الســامية للقانــون. 

ــم يحــدد القانــون عــدد 34 لســنة 2016 المتعلــق بالمجلــس األعلــى للقضــاء المســار اإلجرائــي  ولئــن ل
الــذي يميــز كل صنــف مــن التســميات، فــإن التجربــة التــي خاضتهــا الهيئــة الوقتيــة للقضــاء العدلــي فــي 
هــذا الصــدد، يمكــن أن تؤســس للحلــول الكفيلــة بضمــان اســتقالل القضــاء والنــأي بالتســميات القضائيــة 
عــن التدخــل السياســي ســواء تعلــق األمــر بتســميات صــادرة فــي إطــار الــرأي المطابــق أو فــي إطــار 

آليــة الترشــيح الحصــري.

وعمومــا وبصفــة نظريــة فــإن مفهــوم التســميات بنــاء علــى الــرأي المطابــق هــي القاعــدة وتهــم األغلبيــة 
الســاحقة للخطــط والوظائــف القضائيــة، وهــي تتميــز بأنهــا تتــم دون أي تدخــل أو مشــاركة مــن الســلطة 
التنفيذيــة التــي يقتصــر دورهــا علــى إعطــاء التســمية شــكلها القانونــي مــن خــالل اإلمضــاء علــى أمــر 
ــة  ــل أن التجرب ــة لرفــض اإلمضــاء، ب ــك أو إمكاني ــي ذل ــة ف ــا ســلطة تقديري التســمية، دون أن يكــون له
أثبتــت أن مثــل هــذه القــرارات تدخــل بصفــة آليــة حيــز النفــاذ بصفــة فعليــة بمجــرد اإلعــالن عنهــا ودون 

حاجــة النتظــار صــدور األمــر المتعلــق بهــا.

أمــا آليــة الترشــيح الحصــري الــواردة بالفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 106 مــن الدســتور فهــي تبقى اســتثنائية 
وتهــم قائمــة حصريــة وضيقــة لبعــض الخطــط والوظائــف المفصليــة التــي يتــرك فيهــا حيــز لمشــاركة 
ــا  ــات. وعموم ــات والممارس ــراءات والتوازن ــب الق ــارا بحس ــدادا وانحس ــر امت ــة، يتغي ــلطة التنفيذي الس
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وانطالقــا مــن تجربــة هيئــة القضــاء العدلــي، يمكــن القــول بــأن آليــة الترشــيح تخضــع للثوابــت التاليــة: 

- أن الترشــيح الحصــري يمنــع الســلطة السياســية مــن تســمية أي قــاض لــم يحــظ بترشــيح المجلــس 
األعلــى للقضــاء أو خــارج األســماء المرشــحة.

ــد جلســات  ــرارات الترشــيح الصــادرة عنهــا مــن خــالل عق ــن ق ــى تحصي ــت عل ــة عمل - أن الهيئ
ســماع للمترشــحين للوظائــف القضائيــة الخاضعــة آلليــة الترشــيح وهــو مــا يكســب اختيارهــا ســندا 
متينــا ويضفــي عليهــا قــدرا كبيــرا مــن الموضوعيــة والشــفافية بمــا يحققــه مــن تناظــر مباشــر بيــن 
المترشــحين يجعــل الســلطة السياســية فــي حــرج فــي صــورة مــا إذا رغبــت فــي رفــض اإلســم 

الــذي تــم ترشــيحه لخطــة معينــة.

- أن الهيئــة دأبــت منــذ إحداثهــا علــى ترشــيح إســم واحــد لــكل خطــة وذلــك حتــى ال يمنــح اإلختيــار 
للســلطة السياســية بمــا قــد يســتتبع ذلــك مــن تســميات يمليهــا اإلنتمــاء السياســي أو تكــون ســببا فــي 

فــرض والءات سياســية علــى المترشــحين، 

- أنــه وإن لــم تكــن للســلطة السياســية ســلطة تقديريــة فــي اختيــار المرشــحين -تحييــدا للتســميات 
ــماء  ــض األس ــض بع ــة رف ــا إمكاني ــع نظري ــك ال يمن ــإن ذل ــي- ف ــط السياس ــن الضغ ــة ع القضائي
المرشــحة مــن قبــل المجلــس األعلــى للقضــاء وذلــك ألســباب موضوعيــة ال يمكــن أن تخــرج بداهــة 
عــن مبــادئ تكافــؤ الفــرص والشــفافية والكفــاءة والحيــاد واإلســتقاللية التــي يوجبهــا الفصــل  45 
مــن القانــون األساســي عــدد 34 لســنة 2016 ، وهــو مــا يســتدعي فــرض مبــدأ تعليــل قــرارات 
رفــض الترشــيحات حتــى يتســنى للمحكمــة اإلداريــة بســط رقابتهــا عليهــا وحتــى ال تتحــول إمكانيــة 
رفــض قــرارات الترشــيح إلــى ممارســة تعســفية لتعطيــل عمــل المجلــس أو إخضاعــه لالبتــزاز 

والضغوطــات غيــر المشــروعة التــي مــن شــأنها ارتهــان اســتقاللية قــراره للســلطة السياســية.

اإلشكاليات المتصلة بالتصورات اإلجتماعية. 3

اإلشكالية العاشرة: التوزيع الطائفي

ــظ  ــى حف ــة إل ــة واآليل ــارات الطائفي ــاة اإلعتب ــوان مراع ــت عن ــدة تح ــراف المعتم ــاله األع ــا أع أوضحن
ــرى.  ــز أخ ــة بخصــوص مراك ــادالت طائفي ــرض مع ــن ف ــة، فضــال ع ــف معين مناصــب لطوائ

ومن آثار ذلك:

ــة بترشــيح قضــاة 	  ــة المعني ــادات الطائف ــى لقي ــد الطول ــل الي ــى األق ــاز أو عل ــا يشــبه اإلمتي إعطــاء م
إلشــغال هــذه المناصــب، بحيــث تصبــح مطالبهــم بمثابــة إمــالءات. وال يكــون خــالف ذلــك إال فــي 
ــة محــددة أو فــي حــال  ــة بشــكل عــام أو فــي منطق ــة معين ــى زعامــة طائف ــازع عل حــال حصــول تن
ــوان  ــس دي ــن رئي ــرة 2005-2008 بخصــوص تعيي ــي فت ــا حصــل ف ــاّد كم ــام السياســي الح اإلنقس

ــبة. المحاس
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ــار 	  ــة، مراعــاة للمعي ــي مناصــب معين ــن ف ــر مختصي ــن أشــخاص غي ــى تعيي ــس عل إضطــرار المجل
الطائفــي. ومــن أشــهر األمثلــة علــى ذلــك، البحــث عــن قــاض درزي لتــرؤس غرفــة محكمــة التمييــز 

التجاريــة، بحيــث انتهــى البحــث إلــى تعييــن شــخص ال خبــرة لــه فــي هــذا المجــال62. 

»هناك مراكز باتت محفوظة لطوائف معيّنة. لم تكن األمور كذلك في الماضي. 
كانوا يأخذون في عين االعتبار المعايير الطائفية. بالطبع لكن لم يكن هناك 
مناصب مكرسة لطائفة معينة كما هي الحال اليوم. تمكنا من إيقاف هذه 

األعراف في مباراة الدخول إلى المعهد فقط.

رئيس الغرفة التجارية مثالً يجب أن يكون درزيا دائماً. »يا خيي، يعني إذا 
génétiquement أنا درزي، صرت أفهم تجارة«. قالوا لي أن جنبالط 
تمسك بالمنصب لقاٍض درزي. الرئيس األول أراد تعيين حبيب حدثي. هذا 

األخير مستشار منذ 20 سنة. لكن جنبالط لم يقبل«.

قاض سابق، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

التمييــز بيــن القضــاة مــن حيــث قدرتهــم علــى إرتقائهــم المهنــي، بحيــث يكــون دومــا للقضاة المنتســبين 	 
إلــى طوائــف معينــة قــدرة علــى إعتــالء مناصــب هامــة بوتيــرة أســرع مــن زمالئهــم، وذلــك علــى 

خلفيــة قلــة عديدهــم. 

“ المراكز المهمة موزعة طائفياً. هناك طوائف ممثلة بحوالي 25 قاضياً. 
وبالتالي علّي تعيينهم في هذه المناصب. لكنني أشرح لهم أن طائفتهم هي 

التي أوصلتهم إلى هذا المركز، وليس كفاءتهم .وضعنا خطاً احمراً لن نسمح 
بتجاوزه. سوف نسعى دوماً لتعيين أفضل الممكن.” 

الرئيس جان فهد، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

اإلشكالية اإلحدى عشرة: التوزيع الجندري 

اإلشــكالية هنــا تتمثــل فــي مــدى مراعــاة المســاواة بيــن الجنســين فــي التشــكيالت القضائيــة، علمــا أن عــدد 
النســاء فــي القضــاء بلغــت مــا نســبته 45%. وقــد الحظــت المفكــرة القانونيــة فــي تحليــل بعــض األرقــام، 

62-   فــي 2014/12/23، عيّــن فــي المرســوم رقــم 1257 وليــد القاضــي رئيســاً للغرفــة الرابعــة فــي محكمــة التمييــز رغــم افتقــاره للخبــرة فــي المجــال 
التجــاري وانتقالــه لمــدة طويلــة قبلهــا ضمــن المراكــز الجزائيــة.
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األمــور اآلتيــة: 

مــن البيــن أنــه تــم تعييــن عــدد كبيــر مــن النســاء فــي مناصــب هامــة بعــد تشــكيالت 2010. فبموجبهــا، 
عينــت امــرأة للمــرة األولــى فــي منصــب الرئاســة األولــى لمحكمــة اإلســتئناف )القاضيــة روال جدايــل فــي 
محافظــة لبنــان الجنوبــي(؛ وفــي منصــب نائــب عــام اســتئنافي )الرئيســة غــادة أبــو كــروم فــي محافظــة 
النبطيــة(. كمــا احتلــت النســاء رئاســة 11 غرفــة ابتدائيــة مــن مجمــوع 22. بالمقابــل، فــإن رئاســة غــرف 
االســتئناف فقــد شــغلتها نســاء بنســبة 13 مــن مجمــوع 41 )أي مــا نســبته 31.7% مــن مجمــوع الغــرف(. 
ــن  ــرة. ويمك ــن عش ــدا م ــا واح ــي 2016 منصب ــرأة ف ــغل الم ــز فتش ــة التميي ــرف محكم ــة غ ــا رئاس أم
تفســير انخفــاض نســب النســاء فــي رئاســة غــرف االســتئناف والتمييــز بالنســبة لغــرف الدرجــة األولــى 
بانخفــاض نســبة النســاء مــن مجمــوع القضــاة الذيــن كانــوا مخوليــن إشــغال هــذه المناصــب )هــي تبلــغ 
ــة  ــة اســتئنافية و24.3% مــن القضــاة المخولبــن تــرؤس غرف 31% مــن القضــاة المخوليــن تــرؤس غرف

تمييزيــة(. وهــذا األمــر إنمــا يعكــس التطــور الحاصــل فــي تســلم النســاء مراكــز هامــة. 

فــي مقابــل تقــدم النســاء فــي الميــدان المدنــي، يبقــى تواجدهــا محــدودا نســبيا فــي المجــال الجزائــي، 	 
وبخاصــة فــي النيابــة العامــة والتحقيــق. فمــن أصــل 56 عضــوا فــي مختلــف النيابــات العامــة )بمــا 
فيهــا العســكرية(، تشــغل النســاء فقــط 9 مراكــز )أي نســبة 16%( بموجــب تشــكيالت 2010. ومــن 
أصــل 39 قاضــي تحقيــق )بمــا فيهــم القضــاة العســكريين(، تشــغل النســاء فقــط ثالثــة مراكــز )أي 

نســبة 7.7%( بموجــب هــذه التشــكيالت. 

»لم اسمع  مرة واحدة أن أحدا من السياسيين طلب من مجلس القضاء األعلى 
تعيين امرأة، أو تدخل لصالح امرأة«.

مدعي عام تمييز سابق، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015
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اإلشكاليات المتصلة بحسن إدارة المرفق العام للعدالة:. 4

هنا، نجد إشكاليتين اثنتين: 

اإلشكالية الثانية عشرة: مخاطر إنشاء إمارات قضائية

ــاء  ــه عــن بعــض رؤس ــي حديث ــاوي ف ــكيب قرطب ــبق ش ــر األس ــود للوزي ــراء« القضــاء تع ــارة »أم عب
المحاكــم أو النــواب العاميــن أو قضــاة التحقيــق الذيــن مــا فتئــوا يشــغلون مناصبهــم منــذ فتــرات طويلــة، 
علــى نحــو مكنهــم مــن إنشــاء شــبكات مصالــح حــول أشــخاصهم فــي أماكــن عملهــم علــى حســاب حقــوق 

المتقاضيــن. 

عندما حان موعد إصدار التشكيالت، وضعت أسسا منها تحديد الفترة الزمنية 
التي يقضيها قاض في مركز حساس )قاضي تحقيق أونائب أو مدعي عام( 
بأربع سنوات فقط. سعيت إلى نقل كل قاض أمضى هذه المدة في منصب 

حساس إلى منصب آخر مختلف.أطلقت تسمية »األمراء« على النواب العامين.

وزير العدل السابق شكيب قرطباوي، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

وفيمــا يبقــى ممكنــا مــن حيــث المبــدأ نقــل هــؤالء فــي ظــل الوضــع القانونــي الحالــي بغيــاب ضمانــة عــدم 
نقــل القاضــي إال برضــاه، أكــد عــدد مــن المراجــع القضائيــة الحاليــة والســابقة للمفكــرة صعوبــة حصــول 
ــث عــن التجــاذب حــول  ــد الحدي ــا أعــاله، عن ــد أبرزن ــع السياســية. وق ــي ظــل الضغــوط والموان ــك ف ذل

المراكــز الحساســة، شــهادات عــزت تعطيــل التشــكيالت لتضمينهــا مناقــالت متصلــة بهــؤالء القضــاة.

والمبــادرة إزاء هــذه الظاهــرة تمثلــت فــي إصــرار الوزيــر األســبق قرطبــاوي علــى تطبيــق مبــدأ المداورة 
عنــد إعــداد التشــكيالت فــي 2013 أو أيضــا تضميــن مســودة مشــروع القانــون التــي أعلــن عنهــا فــي 

2012 مبــدأ النقــل الوجوبــي بعــد فتــرة أربــع ســنوات للقضــاة الذيــن يشــغلون مناصــب حساســة.  

اإلشكالية الثالثة عشرة: المناطق

ــة  ــة، مقرون ــذه الرغب ــد أدت ه ــدا. وق ــروت وبعب ــي بي ــل ف ــي العم ــة ف ــا عــن رغب ــر القضــاة عموم يعب
ــدد القضــاة  ــاع ع ــة إرتف ــة مقارن ــذه الغاي ــي له ــي. ويكف ــل القضائ ــج مضــرة بالعم ــى نتائ ــائط، إل بالوس
المنفرديــن العامليــن فــي بيــروت أو بعبــدا بموجــب تشــكيالت 2010 مقابــل تدنــي عــدد القضــاة المتفرغين 

للعمــل فــي المناطــق البعيــدة عــن بيــروت. 

ــي يتيجهــا  ــات الت ــل ال يتناســب مــع النفق ــة اإلســتفادة مــن تعويــض نق ــى إمكاني ــا إل وتجــدر اإلشــارة هن
ــر الســكن. ــل وربمــا تغيي التنق
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كمــا يلحــظ تضميــن التشــكيالت تعييــن قضــاة فــي المحاكــم الواقعــة فــي مــدن أو قــرى ينتمــون إليهــا، 
ــة القربــى.  األمــر الــذي يتســبب بعــدد كبيــر مــن التنحــي، بفعــل صل

ــة  ــن الحرك ــا ع ــي تقريره ــي ف ــى القضــاء العدل ــراف عل ــة لالش ــة الوقتي ــت  الهيئ ــس، بين ــي تون ف
القضائيــة لســنة 2016-2017 الصــادر بتاريــخ 07-08-2016 أنهــا واجهــت صعوبــة كبــرى فــي تلبيــة 
ــة التونســية بســبب عــزوف القضــاة عــن  ــة مــن الجمهوري ــة بالمناطــق الداخلي ــم الكائن ــات المحاك حاجي
طلــب العمــل بهــا. وأكــدت الهيئــة فــي ذات التقريــر أن هــذه المحاكــم تتميــز بارتفــاع نســبة طلبــات القضــاة 
العامليــن بهــا لإلنتقــال منهــا. وأن نظــام النقلــة لمصلحــة العمــل لــم يحقــق اســتقرار الهيــكل القضائــي الــذي 

يجــب لضمــان حســن ســير العمــل بتلــك المحاكــم.

وذكــرت الهيئــة أنهــا  ميــزت القضــاة العامليــن بهــذه المحاكــم بترقيــات فــي الرتبــة وإســناد للخطــط  لــم 
يتحصــل عليهــا مــن كان لهــم ذات أقدميتهــم بالمحاكــم الموجــودة بالمــدن الكبــرى. واقترحــت الهيئــة فــي 
تقريرهــا التفكيــر فــي اعتمــاد نظــام تحفيــز مالــي مقنــن عنــد العمــل بتلــك المحاكــم علــى غــرار مــا هــو 

معمــول بــه بأنظمــة قضائيــة مقارنــة  ومــا هــو معمــل بــه فــي تونــس بالنســبة ألطبــاء اإلختصــاص.
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ثالثا: الحلول المقترحة 
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ــم . 1 ــون تنظي ــن قان ــادة 5 م ــل الم ــرح تعدي ــة لمقت ــباب موجب أس
القضــاء العدلــي

تعــّد مســألة التشــكيالت والمناقــالت القضائيــة )أدنــاه التشــكيالت لإلختصــار( إحــدى أهــم المســائل تأثيــراً 
فــي اســتقاللية القضــاء. 

وعلــى الرغــم مــن تضميــن المــادة 20 مــن الدســتور بالصيغــة الفرنســية عبــارة ضمانــة بعدم نقــل القاضي 
إال برضــاه garantie d’inamovibilite، فــإن المشــرع اللبنانــي تجــاوز هــذه الضمانــة ليقصــر حماية 
القاضــي مــن خــالل إشــراك مجلــس القضــاء األعلــى فــي عمليــة وضــع مشــروع التشــكيالت والمناقــالت 

القضائيــة والحقــا مــن خــالل تعزيــز دوره بدرجــة أو بأخــرى،  

وعلــى الرغــم مــن تعديــل المــادة 5 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي فــي ســنة 2001، لمنــح مجلــس 
ــه  ــن 10، فإن ــة 7 م ــة بأكثري ــالت القضائي ــة حســم مشــروع التشــكيالت والمناق ــى إمكاني القضــاء األعل
ســرعان مــا تبيـّـن أن هــذا التعديــل غيــر مجــٍد بفعــل مجموعــة مــن العوامــل. ومــن هــذه العوامــل صعوبــة 
الحصــول علــى هــذه األكثريــة بفعــل تعييــن 8 مــن أعضــاء المجلــس مــن الســلطة التنفيذيــة وامتنــاع وزيــر 
العــدل عــن اقتــراح مرســوم بإصدارهــا أو امتنــاع أي مــن الرؤســاء والــوزراء عــن التوقيــع علــى اقتــراح 
المرســوم فــي حــال وجــوده. وقــد أدى هــذا األمــر فــي أحيــان كثيــرة إلــى إعطــاء مــا يشــبه حــق الفيتــو 
لقــوى سياســية عــدة لوقــف مشــروع التشــكيالت القضائيــة أو لربــط موافقتهــا عليــه باإلذعــان لمطالبهــا 
بتعييــن قضــاة مقربيــن منهــا فــي هــذا المنصــب أو ذاك. وقــد أدى ذلــك إلــى تعطيــل التشــكيالت القضائيــة 
لفتــرات طويلــة مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن إبقــاء مراكــز هامــة شــاغرة ومــن تأخيــر لتعييــن القضــاة خريجي 
معهــد الــدروس القضائيــة أو الناجحيــن فــي مبــاراة مــن خــارج المعهــد. واألخطــر مــن ذلــك أنــه أدى إلــى 
ربــط نجــاح المجلــس بمــدى مرونتــه مــع مطالــب القــوى السياســية، واألخطــر إلــى ربــط نجــاح القاضــي 
المهنــي بمــدى قربــه مــن القــوى السياســية. ومــن شــأن ذلــك أن يتســبب بأزمــة أخالقيــة عارمــة بفعــل 

رواج عــادات التقــرب مــن السياســيين ومظاهــر التبعيــة علــى حســاب مبــادئ االســتقاللية والحيــاد،    

ومــا فاقــم مــن ذلــك هــو غيــاب المعاييــر الموضوعيــة اآليلــة إلــى تقييــم عمــل القاضــي أو قدرتــه علــى 
ــوم  ــن بمرس ــة الطع ــن إمكاني ــي م ــان القاض ــة حرم ــتتبعها لجه ــا يس ــب أو ذاك وم ــذا المنص ــغال ه إش

ــه،  ــالت الخاصــة ب التشــكيالت والمناق

ــا أو الحساســة  ــة فــي توزيــع المراكــز القضائيــة، وبخاصــة العلي ــارات الطائفي كمــا يلحــظ تنامــي اإلعتب
منهــا، أي مراكــز قضــاة التحقيــق والنيابــات العامــة، فضــال عــن المناصــب العليــا فــي المحاكــم الناظــرة 
فــي الميــدان الجزائــي، علمــا أن األمــر لــم يقتصــر علــى تطبيــق معــادالت طائفيــة معينــة، بــل أخــذ طابــع 

حفــظ بعــض المناصــب للطوائــف، 

وعلــى الرغــم مــن تجــاوز النســاء القاضيــات نســبة 45% مــن مجمــوع القضاة، فإن المســؤوليات األساســية 
تبقــى موزعــة بشــكل غيــر منصــف، فضــال عــن ابتعــاد عــدد كبيــر مــن القضــاة مــن العمــل فــي المحاكــم 

البعيــدة عــن العاصمــة، ممــا يــؤدي أحيانــا إلــى اإلخــالل فــي هــذه المحاكــم، 
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وعليــه، يســعى هــذا المقتــرح إلــى معالجــة ثالثــة أنــواع مــن اإلشــكاليات: اإلشــكاليات المتصلــة بضمانات 
ــاب  ــل القاضــي إال برضــاه وغي ــدأ عــدم نق ــا مب ــن أبرزه ــة لشــخص القاضــي وم اإلســتقاللية المالزم
ــروع  ــع مش ــة وض ــة بصالحي ــكاليات المتصل ــن، واإلش ــي بالطع ــق القاض ــة وح ــر الموضوعي المعايي
التشــكيالت وإقــراره فــي ظــل التجاذبــات السياســية والتدخــالت السياســية فــي القضــاء، وأخيراً إشــكاليات 

ذات طابــع إجتماعــي فــي ظــل المســائل المطروحــة طائفيــا وجندريــا ومناطقيــا. 

ومن أهم البنود الذي يتضمنها هذا المقترح، اآلتية: 

ــع - ــم، م ــاة الحك ــل بقض ــا يتص ــاه بم ــي إال برض ــل القاض ــدم نق ــدأ ع ــس مب تكري
تمنــع  بضمانــات  اإلســتثناءات   وإحاطــة  المبــدأ  هــذا  علــى  اســتثناءات  اعتمــاد 

المــس بجوهــر المبــدأ. 

ومــن اإلســتثناءات النقــل الحاصــل تبعــا لصــدور حكــم تأديبــي. وقــد اشــترطنا فــي هــذه الحالــة أن يتــم 
النقــل داخــل المنطقــة الجغرافيــة نفســها ضمانــا للمســاواة بيــن المناطــق، إال إذا رأى المجلــس التأديبــي 

وجــوب النقــل العتبــارات تتصــل بالمرفــق العــام للعدالــة. 

ــن أو  ــغور منصــب معي ــن ش ــة ع ــة الناجم ــام للعدال ــق الع ــات المرف ــة حاج ــتثناءات تلبي ــن االس ــا م كم
إعــادة هيكلــة عامــة للمحاكــم. ومنعــا للتعســف، أحطنــا هــذا اإلســتثناء بضمانــات عــدة، مــن أبرزهــا أن 
ال يتجــاوز النقــل خالفــا لرضــى القاضــي مــدة الســنة وهــي قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة، وأن ال يعتبــر 
ــغال  ــه بإش ــن رغبت ــالن ع ــن اإلع ــاة ع ــن القض ــاع أي م ــال امتن ــي ح ــرا إال ف ــغور متوف ــر الش عنص
المنصــب المذكــور. ومــن الضمانــات األخــرى، أخــذ المســافة بيــن محــل الســكن ومحــل المحكمــة المــراد 
ــدأ  ــار فضــال عــن أســبقيات نقــل القاضــي مــن دون رضــاه عمــال بمب نقــل القاضــي إليهــا بعيــن اإلعتب
ــس القضــاء  ــل مــن مجل ــرار معل ــات األخــرى اشــتراط وجــود ق ــن القضــاة. ومــن الضمان المســاواة بي
ــى النقــل، وتضميــن أي مشــروع مناقــالت إشــارة صريحــة إلــى كيفيــة حصــول  ــى بالموافقــة عل األعل
النقــل وتحديــدا فيمــا اذا تــم برضــى القاضــي أو مــن دون رضــاه. كمــا نــص المقتــرح علــى أن القــرار 

يســري بعــد شــهرين وذلــك منعــا ألي ربــط بيــن قــرار النقــل وإجــراء قضائــي معيــن، 

أمــا االســتثناء الثالــث، فهــو يتصــل بالقضــاة المعينيــن فــي بعــض المســؤوليات الهامــة والذيــن يخضعــون 
لمبــدأ المــداورة فــال يســتمرون فــي عملهــم أكثــر مــن خمــس ســنوات. ويســتثنى مــن ذلــك رؤســاء غــرف 
التمييــز طالمــا أنهــم بلغــوا القمــة القضائيــة ولــم يعــد مــن الممكــن إحــداث أي تطــور فــي مســارهم المهنــي 
القضائــي. وقــد تــم ربــط هــذا اإلســتثناء بضمانــة مفادهــا عــدم جــواز نقلــه خــارج المنطقــة الجغرافيــة أو 
إلــى مركــز يمكــن إشــغاله مــن قضــاة يتمتعــون بدرجــات أدنــى مــن الدرجــة األدنــى المطلوبــة إلشــغال 

منصبــه، مــن دون رضــاه.

بخصوص معايير وضع مشروع المناقالت-

فــي هــذا المجــال، أدخــل المقتــرح عــدداً مــن المعاييــر الهامــة، أهمهــا اعتمــاد آليــة الترشــيحات بالنســبة 
ــون  ــي يرغب ــز الت ــأن المراك ــم بش ــن خياراته ــن اإلعــالن ع ــن القضــاة م ــا وتمكي ــى المناصــب العلي إل
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بإشــغالها وإنشــاء ملــف لــكل قــاض. كمــا أدخــل أحكامــا إلعطــاء أفضليــة الخيــار للقضــاة الجــدد علــى 
ــى  ــاراة الدخــول إل ــي مب ــى أســاس ترتيبهــم ف ــه أو عل ــى خريجي ــي المعهــد بالنســبة إل أســاس ترتيبهــم ف
القضــاء مــن خــارج المعهــد. ويؤخــذ بعيــن اإلعتبــار معاييــر األقدميــة، والشــهادات العلميــة لــكل قــاض، 
كمــا االختصاصــات والمهــارات التــي اكتســبها خــالل التكويــن المســتمر ونتائــج التقييــم وأيضــا رغباتــه 
ــز، وهــذه المــادة ترمــي بشــكل خــاص  ــع التميي ــراح مــادة تمن ــن اإلقت ــم تضمي ــر عنهــا. كمــا ت ــي عب الت
إلــى معالجــة التمييــز الجنــدري وأيضــا العــرف اآليــل إلــى حفــظ مناصــب أو مراكــز معينــة لقضــاة مــن 

طوائــف معينــة. 

بخصوص المراجع المختصة بإجراء التشكيالت-

التعديــل األساســي فــي هــذا المجــال يتصــل بالخــروج مــن منطــق النظــام الموحــد للتشــكيالت والمناقــالت 
القضائيــة. وهــذا األمــر تفرضــه مجموعــة مــن األمــور هــي اآلتيــة: 

أوالً، أن ثمــة مســؤوليات قضائيــة تســتدعي أصــوال مختلفــة بالنظــر إلــى أهميتهــا، بحيــث يكــون مناســبا 
ــد شــغورها، وإجــراء مقابــالت يدعــى فيهــا المرشــحون لعــرض  ــى الترشــح إليهــا عن دعــوة القضــاة إل
تصوراتهــم لكيفيــة العمــل فــي هــذه المراكــز، وتاليــا تمييزهــا عــن المراكــز القضائيــة األخــرى. وبذلــك، 
تتحــول عمليــة التنافــس علــى هــذه المراكــز إلــى عمليــة شــفافة تتســاوى فيهــا حظــوظ المرشــحين أمــام 
ــن منهــم. وهــذه المســؤوليات تشــمل رؤســاء  ــن أو المعيني ــا مــن القضــاة المنتخبي ــة أعضائه ــة غالبي هيئ

غــرف محاكــم التمييــز واإلســتئناف والدرجــة األولــى أو أيضــا قضــاة التحقيــق. 

ثانيــاً، أن مجمــل الشــهادات تؤّكــد وجــود ازدواجيــة واقعيــة فــي إجــراء التشــكيالت والمناقــالت القضائيــة، 
مــا بيــن المراكــز الحساســة )وغالبهــا مناصــب قضائيــة فــي المجــال الجزائــي كقضــاة النيابــات العامــة 
والتحقيــق ورؤســاء عــدد مــن الغــرف كالهيئــة اإلتهاميــة أو محاكــم الجنايات فــي مناطق معينــة( والمراكز 
األخــرى. فالمراكــز الحساســة تــكاد تكــون ســاحة دائمــة للتنــازع والتدخــل السياســيين، فيمــا يكــون لمجلس 
القضــاء األعلــى قــدرة أكبــر وأوســع علــى فــرض خياراتــه بخصــوص المراكــز األخــرى. وعليــه، غالبــا 
ــن  ــة. وم ــز الحساس ــى المراك ــازع عل ــة التن ــى خلفي ــا عل ــة برّمته ــكيالت القضائي ــل التش ــم تعطي ــا يت م
هنــا أهميــة تمييــز هــذه المراكــز عــن ســواها مــن المراكــز القضائيــة، للوصــول إلــى غايتيــن: األولــى، 
تحييــد غالبيــة المراكــز القضائيــة بحيــث ال ينســحب التّنــازع السياســّي الحاصــل علــى المراكــز الحّساســة 
عليهــا، والثانيــة، اإلعتــراف بفئــة المراكــز الحساســة علــى نحــو يمهــد إلــى تنظيــم التنــازع بيــن الســلطات 
السياســية والهيئــات القضائيــة بشــأنها علــى نحــو شــفاف يتوافــق مــع معاييــر اســتقاللية القضــاء ويضــع 

حــّدا للتدّخــالت الملتويــة وبخاصــة الســرية منهــا فــي هــذا الشــأن،   

ثالثــا، أهــم األفــكار المطروجــة فــي مجــال تنظيــم التنــازع بيــن الســلطات السياســية والهيئــات القضائيــة 
بشــأن المراكــز الحساســة، اآلتيــة:

ــق. 	  ــم والتحقي ــاة الحك ــالت قض ــكيالت ومناق ــن تش ــة ع ــات العام ــالت النياب ــكيالت ومناق ــل تش فص
ففيمــا تجمــع المعاييــر الدوليــة واألوروبيــة علــى وجــوب تمتيــع قضــاة الحكــم والتحقيــق بضمانــات 
االســتقاللية وفــي مقدمتهــا الضمانــات المتصلــة بتعيينهــم فــي مناصبهــم، تقبــل التعيينــات فــي النيابــات 
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العامــة مرونــة أكبــر لجهــة التعــاون بيــن الهيئــات القضائيــة والســلطات السياســية. ومثــاال علــى ذلــك 
القانــون الفرنســي حيــث يعيــن قضــاة النيابــة العامــة بموجــب مرســوم صــادر عــن الســلطة التنفيذيــة 
علــى أســاس رأي غيــر ملــزم مــن مجلــس القضــاء األعلــى فــي هيئتــه الخاصــة بالنيابــات العامــة، 

فصــل مســؤوليات رؤســاء غــرف المحاكــم العاملــة فــي الميــدان الجزائــي وقضــاة التحقيــق عــن ســائر 	 
ــا فــي التعيينــات علــى أن تحصــل ضمــن  المراكــز القضائيــة، بحيــث تعطــى الحكومــة هامشــا معين

قائمــة محــددة مــن مجلــس القضــاء األعلــى وفــق معاييــر االســتقاللية والشــفافية.

رابعــا، إدخــال مقتــرح بجعــل القضــاة الجــدد ملحقيــن حكمــا كمستشــارين بمحاكــم الدرجــة األولــى بانتظار 
تشــكيلهم بموجــب تشــكيالت عامــة، وذلــك تجنبــا لهــدر الطاقــات القضائيــة الــذي تــم توثيقــه والــذي غالبــا 

مــا يــؤدي إلــى إضاعــة أشــهر مــن عمــل هــؤالء القضــاة، 

وانطالقا من ذلك، تضمنت مسودة مشروع القانون اإلقتراحات اآلتية:

إنشــاء ثــالث هيئــات داخــل المجلــس: هيئــة للتشــكيالت المتصلــة بالمســؤوليات القضائيــة المتمثلــة فــي 	 
رئاســات المحاكــم العاملــة فــي المجــال الجزائــي وقضــاة التحقيــق، وهيئــة ثانيــة للتشــكيالت المتصلــة 
ــة  ــة ثالث ــي، وهيئ ــال المدن ــي المج ــة ف ــم العامل ــي رئاســة المحاك ــة ف ــة المتمثل بالمســؤوليات القضائي
للتشــكيالت المتصلــة بالنيابــة العامــة. ومــن المفتــرض أن يشــكل القضــاة المنتخبــون والمعينــون مــن 
ــة فــي هــذه الهيئــات. وفيمــا يكــون رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى عضــوا فــي  قبــل هــؤالء الغالبي
هــذه الهيئــات الثــالث، يكــون النائــب العــاّم التمييــزي عضــواً فــي الهيئــة الثالثــة فقــط. ويلحــظ أن هــذه 
الهيئــات الناظــرة فــي الترشــيحات تتكــون حصــرا مــن القضــاة األعضــاء فــي المجلــس لكنهــا تعيــن 

مــن قبــل جميــع أعضــاء مجلــس القضــاء األعلــى بمــا فيهــم األعضــاء مــن غيــر القضــاة.  

 التشكيالت تحصل بطرق مختلفة: 

تشكيالت حكمية بما يتصل بالقضاة الجدد، 	 

تشــكيالت بمــا يتصــل بالنيابــات العامــة، وهــي تصــدر بمرســوم مــن مجلــس الــوزراء بنــاء علــى رأي 	 
غيــر ملــزم مــن الهيئــة المتصلــة بتشــكيالت النيابــة العامــة، 

ــا 	  ــح تعده ــى لوائ ــاء عل ــدر بن ــي تص ــارزة، وه ــة الب ــؤوليات القضائي ــل بالمس ــا يتص ــكيالت بم تش
ــح  ــت ســري لوضــع لوائ ــا لترشــيحات مســبقة وجلســات اســتماع وتصوي ــان تبع ــان المختصت الهيئت
بثالثــة مرشــحين علــى األكثــر. وفيمــا يحســم مجلــس القضــاء األعلــى الترشــيحات علــى المســؤوليات 
ــي  ــة ف ــى المســؤوليات الهام ــوزراء الترشــيحات عل ــس ال ــي، يحســم مجل ــال المدن ــي المج ــة ف الهام

ــق،  ــي وقضــاة التحقي المجــال الجزائ

تشــكيل ســائر القضــاة والــذي يتــم بموجــب قــرارات صــادرة عــن مجلــس القضــاء األعلــى مــن دون 	 
حاجــة ألي مرســوم. 

ويؤمــل طبعــاً أن تــؤدي الهيكليــة المقترحــة والشــفافية التــي تعمــل وفقــا لها إلــى تطوير عوائد وممارســات 
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ــة التشــكيالت مــن  ــى تشــذيب عملي ــؤدي مــع تطــور النظــام السياســي واإلجتماعــي إل ــة ت ــة معين قضائي
ــات العامــة أو  ــة مشــروع التشــكيالت الخــاص بالنياب ــوزراء عــن مخالف ــس ال ــع مجل شــوائبها، كأن يمتن

يتجــه إلــى تعييــن المرشــح الحائــز علــى أعلــى عــدد مــن األصــوات فــي المناصــب العليــا.

إلــى ذلــك، تضمــن اإلقتــراح مــواد خاصــة لتحفيــز العمــل فــي المناطــق، وأيضــا لضمــان حــق المراجعــة 

القضائيــة للقضــاة ضــد القــرارات الصــادرة بحقهــم فــي التشــكيالت والمناقــالت. 
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تنبيه للقّراء
هذه الورقة ُوضعت لحاجات البحث والنقاش حول طرق اإلصالح الممكنة 
في المجال القضائّي. وتاليّا، هي ليست ورقة ناجزة أو نهائية، بل ورقة 

قابلة للتطّور على ضوء التعليقات التي قد ترد عليها. وعليه، القارئ/ة الذي 
ستصله هذه الورقة مدعو/ة لوضع مالحظاته/ا عليها، تعميقاً أو تصويباً أو 

دحضاً. وبإمكانه/ا إرسال هذه المالحظات إلى أّي من عناوين المفكرة المبيّنة 
في مستهّل هذه الورقة. كما ترْكنا هامشاً واسعاً على الصفحات الُمخّصصة 
للحّل المقترح تمكيناً للقارئ/ة من وضع مالحظات مكتوبة عليها وإرسالها 

إلينا بالبريد الخاص أو الفاكس بعد اقتطاعها من الكراس. بانتظار آرائك، لك 
منا ألف تحية وشكر.  
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مسودة التعديالت المقترحة. 2



65 التشكيالت والمناقالت القضائية

تنظيــم - قانــون  مــن  الجديــدة  الخامســة  المــادة 
العدلــي:  القضــاء 

فــي عــدم نقــل القاضــي إال برضــاه: المبــدأ، ضوابطه .  1
والضمانــات المحيطــة به:

ال يعــزل قضــاة الحكــم وال ينقلــون مــن مركزهــم مــن دون أ. 
رضاهــم، حتــى ولــو كان ذلــك علــى ســبيل الترقية. 

ال تشــتمل أحــكام الفقــرة الســابقة نقــل القاضــي فــي إطــار توزيــع 
األعمــال ضمــن المحكمــة نفســها. 

ويســتثنى مــن أحــكام مبــدأ عــدم النقــل القاضــي مــن دون ب. 
رضــاه الحــاالت اآلتيــة: 

حالــة إنــزال عقوبــة تأديبيــة بانــزال درجتــه. وفــي هــذه 	 
ــها، إال إذا  ــم المحافظــة نفس ــن محاك ــل ضم ــّم النق ــة، يت الحال
ــالً بحســن ســير المرفــق  كان النقــل إلــى محكمــة أخــرى ُمعلّ

ــه. ــادر بحق ــي الص ــرار التأديب ــب الق ــة بموج ــام للعدال الع

ــام 	  ــق الع ــير المرف ــن س ــان حس ــل ضم ــن أج ــل م ــة النق حال
للعدالــة وحصــراً لمــلء شــغور مــا، أو لتلبيــة حاجــة فــي إطار 
ــغور  ــر الش ــر عنص ــم. وال يعتب ــة للمحاك ــة عام ــادة هيكل إع
ــز  ــح للمرك ــى الترش ــوة القضــاة إل ــال دع ــي ح ــراً إال ف متوف
المذكــور أو الُمســتحدث وانقضــاء شــهر مــن دون ورود أي 
ــي  ــة الت ــة القاضــي للوظيف ــدة ممارس ــدى م ــيح. وال تتع ترش
نقــل اليهــا مــن دون رضــاه الســنة. وتكــون هــذه المــدة قابلــة 
للتمديــد مــرة واحــدة بقــرار معلـّـل خاضــع لألصــول نفســها أو 
برضــى القاضــي. وللقاضــي عنــد انتهــاء المــدة العــودة إلــى 

مركــزه األساســي. 

يُراعــى فــي هــذه الحالــة، والختيــار القاضــي الــذي يُنقــل مــن دون 
رضــاه، المســافة الفاصلــة بيــن المحكمــة ومــكان ســكن القاضــي، 
ووضعــه العائلــي. كمــا يُفّضــل اختيــار القضــاة الذيــن لــم يعملــوا 
خــارج مقــر إقامتهــم، وذلــك مراعــاةً لمبــدأ المســاواة بيــن القضــاة.

ــق  ــة وف ــز القضائي ــن المراك ــى أي م ــن أو إل ــل م ــوز النق ال يج
ــس القضــاء  ــة مــن مجل ــل بالموافق ــرار معل ــرة الســابقة إال بق الفق

ــى.  األعل

ئ
ت القار

ظا
مالح
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ــد  ــرة بع ــذه الفق ــب ه ــاه بموج ــا لرض ــي خالف ــل القاض ــري نق يس
ــاه.  ــه إي ــن إبالغ ــهرين م ش

القضــاة ت.  يســتمر  ال  التمييــز،  غــرف  رؤســاء  باســتثناء 
ــرة  ــي الفق ــة المشــار إليهــا –ف ــي المســؤوليات القضائي ــون ف المعيّن
--- مــن المــادة -- فــي مهامهــم لمــدة متواصلــة تزيــد عــن خمــس 
ــي  ــام. ويقتضــي نقلهــم ف ــخ اســتالمهم هــذه المه ــذ تاري ســنوات من
نهايتهــا وجوبــاً الــى مركــز آخــر، وفــق أصــول التشــكيالت المحددة 
فــي الفقــرة --- مــن المــادة --. إال أنــه ال يجــوز نقلهــم رغــم انتهــاء 
ــن  ــز يمك ــى مرك ــم أو إل ــة لعمله ــة الجغرافي ــارج المنطق ــدة، خ الم
إشــغاله مــن قضــاة يتمتعــون بدرجــات أدنــى مــن الدرجــة األدنــى 

ــم.  ــن دون رضاه ــم، م ــة إلشــغال مركزه المطلوب

والمناقــالت ث.  بالتشــكيالت  يتصــل  نــّص  أي  فــي  يُشــار 
القضائيــة صراحــة إلــى كيفيــة حصولهــا، وتحديــداً إذا تمــت برضى 
القضــاة المعنييــن بهــا أو مــلءاً لمركــز شــاغر أو فــي إطــار إعــادة 

ــة عامــة للمحاكــم.  هيكل

والمناقــالت .  2 التشــكيالت  ترعــى  أخــرى  مبــادئ 
 : ئيــة لقضا ا

يُدعــى القضــاة وجوبــاً إلــى الترّشــح للمســؤوليات القضائيــة أ. 
ــا.  ــغور أي منه ــد ش ــادة --  عن ــن الم ــرة --- م ــي الفق ــددة ف المح
ــي أّي  ــى ف ــس القضــاء األعل ــة ســر مجل ــاٍض إعــالم أمان ــكل ق ول
حيــن، مــرة كل ســنة علــى األكثــر، بالمراكــز الثالثــة التــي يرغــب 
ــب  ــا. ويضــم الطل ــه له ــق تفضيل ــا وف ــع ترتيبه ــا، م ــال إليه باإلنتق

إلــى ملفــه. 

ــر مــن صــدور مرســوم  ــى األكث ــى القاضــي خــالل أســبوع عل عل
بإعالنــه قاضيــا أصيــال، أن يعلــم مجلــس القضــاء األعلــى بالمهــام 
القضائيــة التــي يرغــب بإشــغالها، مــع تحديــد خياراتــه الثالثــة 

ــا.  ــه له ــق تفضيل ــى وف األول

بعيــن ب.  يؤخــذ  والمناقــالت،  التشــكيالت  إجــراء  عنــد 
ــاٍض، كمــا  ــكل ق ــة ل ــة، والشــهادات العلمي ــار األقدمي ــار معي اإلعتب
ــم وأيضــا  ــج التقيي ــي اكتســبها ونتائ اإلختصاصــات والمهــارات الت
ــاٍض  ــكّل ق ــّف ل ــة مل ــذه الغاي ــا. ويُنشــأ له ــر عنه ــي عبّ ــه الت رغبات
يتضّمــن كل البيانــات والوثائــق المرتبطــة بــه بمــا فــي ذلــك الطلبات 
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المقدمــة منــه والتقاريــر المتصلــة بتقييمــه، ويــودع لــدى أمانــة ســر 
ــى. ــس القضــاء األعل مجل

بخصــوص تشــكيالت القضــاة الجــدد، تُعطــى أولويّــة اإلختيــار 
للحائزيــن علــى الترتيــب األعلــى فــي معهــد الــدروس القضائيــة أو 

ــى القضــاء مــن خــارج المعهــد.  ــاراة الدخــول إل فــي مب

ــة أّي ت.  ــد إجــراء التشــكيالت والمناقــالت القضائي يُحظــر عن
تمييــز علــى أســاس العنصــر أو الجنــس أو الديــن أو المذهــب ومــا 

إلــى ذلــك مــن أســباب تمييــز غيــر مبــررة. 

التشــكيالت والمناقــالت القضائيــة في المســؤوليات .  3
القضائيــة لقضــاة الحكــم وقضــاء التحقيق:

الحكــم أ    لقضــاة  والمناقــالت  للتشــكيالت  هيئتيــن  إنشــاء 
لتحقيــق:  ا و

تُنشــأ ضمــن مجلــس القضــاء األعلى هيئتــان للتشــكيالت والمناقالت 
لقضــاة الحكــم وقضــاة التحقيق: 

الهيئة األولى: 

فــي  النظــر  والمناقــالت  للتشــكيالت  األولــى  الهيئــة  تتولــى 
الترشــيحات للمســؤوليات القضائيــة فــي المجــال الجزائــي وقضــاة 
التحقيــق. وهــي تتكــون مــن رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى 
ورئيــس معهــد الــدروس القضائيــة و3 مــن القضــاة المنتخبيــن 
مــن ضمنهــم القاضــي المنتخــب عــن فئــة قضــاة التحقيــق و2 مــن 
القضــاة المعينيــن مــن القضــاة المنتخبيــن، يعيّنــون جميعــاً مــن قبــل 
ــم  ــن هــؤالء تمثيليته ــد تعيي ــى. ويُراعــى عن ــس القضــاء األعل مجل

ــالث.  ــات الث للدرج

القضائيــة اآلتيــة ألصــول  المســؤوليات  فــي  التشــكيل  يخضــع 
ترشــيح مســبقة وفــق األصــول المبينــة فــي الفقــرة---- مــن المــادة 

----- أمــام الهيئــة المذكــورة:  

رئيس غرفة جزائية لدى محكمة التمييز،	 

رئيس غرف جزائية لدى محاكم اإلستئناف،	 

جميع قضاة التحقيق.	 
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الهيئة الثانية:

تتولــى الهيئــة الثانيــة للتشــكيالت والمناقــالت النظــر في الترشــيحات 
ــي. وهــي  ــي المجــال المدن ــة لقضــاة الحكــم ف للمســؤوليات القضائي
تتكــون مــن رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى ورئيــس معهــد الدروس 
ــن  ــاة المعيني ــن القض ــن و2 م ــاة المنتخبي ــن القض ــة و2 م القضائي
مــن القضــاة المنتخبيــن، يعيّنــون جميعــاً مــن قبــل مجلــس القضــاء 
األعلــى. ويُراعــى عنــد تعييــن هــؤالء تمثيليتهــم للدرجــات الثــالث. 

يخضــع التعييــن فــي المســؤوليات القضائيــة اآلتيــة ألصــول ترشــيح 
مســبقة وفــق األصــول المبينــة فــي الفقــرة --- مــن المــادة --  أمــام 

الهيئــة المذكــورة: 

رئيس غرفة مدنية لدى محكمة التمييز،	 

رئيس غرفة لدى محاكم اإلستئناف.	 

رئيس غرفة لدى محاكم الدرجة األولى.  	 

أصول الترشح واإلختيار للمسؤوليات القضائية: ب   

يدعــو مجلــس القضــاء األعلى فور شــغور أحــد مراكز المســؤوليات 
القضائيــة الداخلــة فــي صالحيــات الهيئتيــن األولــى والثانيــة بشــكل 
غيــر مرتقــب )كالوفــاة، العجــز الدائــم، االســتقالة، ...( أو قبــل 
شــهرين مــن تاريــخ شــغور أحدهــا إلنتهــاء واليــة القاضــي )تقاعــد، 
مضــي خمــس ســنوات علــى توليــه المنصــب، ...( القضــاة الراغبين 

بتوليــه بتقديــم ترشــيحاتهم لــدى أمانــة ســر المجلــس.

ــة جلســات اســتماع  ــالت المختّص ــة التشــكيالت والمناق تجــري هيئ
للمرشــحين يعرضــون فيهــا المواصفــات التــي تؤهلهــم إلشــغال 
المركــز الشــاغر وتصوراتهــم لــه ولكيفيــة إدارتــه. وفــي ختــام هــذه 
ــة ســرية.  ــة للمرشــحين بطريق الجلســات، يصــّوت أعضــاء الهيئ

وتضــع الهيئــة األولــى الئحــة بأســماء المرّشــحين الحاصليــن علــى 
ــى أن ال تتعــدى الالئحــة  ــى نســبة مــن أصــوات أعضائهــا، عل أعل
الثالثــة لــكل مركــز شــاغر، وتقّدمهــا لمجلــس القضــاء األعلــى الــذي 

يرســل الالئحــة لوزيــر العــدل بواســطة رئيســه. 

ويتــم تعييــن القاضــي إلشــغال المركــز الشــاغر مــن بيــن األســماء 
الــواردة علــى اللوائــح المحالــة إليهــا، بموجــب مرســوم صــادر عــن 
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مجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح وزيــر العــدل. وفــي حــال لــم 
ــبب  ــوزراء، ألي س ــس ال ــن مجل ــذا ع ــن ه ــوم التعيي يصــدر مرس
كان، فــي مهلــة أقصاهــا شــهر مــن تاريــخ إبــالغ الئحــة المرشــحين 
إلــى وزيــر العــدل، يتولــى مجلــس القضــاء األعلــى تعييــن قــاٍض 
ــى الئحــة  ــواردة عل ــن األســماء ال ــن ضم ــز الشــاغر م ــي المرك ف
المرشــحين، وذلــك ضمــن أســبوع مــن إنقضــاء المهلــة الــواردة فــي 

هــذه الفقــرة. 

وتضــع الهيئــة الثانيــة الئحــة بأســماء المرّشــحين الحاصليــن علــى 
أعلــى نســبة مــن أصــوات أعضائهــا، وتقدمهــا للهيئــة العامــة 
ــم تعييــن القاضــي إلشــغال المركــز  لمجلــس القضــاء األعلــى. ويت
ــة  ــة الثاني ــن الهيئ ــة م ــة المقترح ــماء الثالث ــن األس ــن بي الشــاغر م
بموجــب قــرار صــادر عــن مجلــس القضــاء األعلــى وذلــك ضمــن 

ــة.  أســبوع مــن إبالغــه الئحــة الهيئ

التشــكيالت والمناقــالت لســائر مراكــز قضــاة الحكــم .  4
والقضــاة الملحقيــن بالهيئــات لــدى وزارة العــدل:

ــن  ــاة الملحقي ــا القض ــم وأيض ــاة الحك ــز قض ــائر مراك ــبة لس بالنس
بالهيئــات لــدى وزارة العــدل، تعــّد أمانــة ســّر مجلــس القضــاء 
األعلــى مشــروع التشــكيالت والمناقــالت. ويَضــع مجلــس القضــاء 

ــالت. ــكيالت والمناق ــي للتش ــروع النهائ ــى المش األعل

أحكام خاصة بتشكيالت القضاة الجدد: .  5

ــز الخاصــة بالقضــاة  ــه حســب األصــول بالمراك ــم الحاق ــا يت ريثم
العدلييــن، يُعتبــر القاضــي ملحقــاً حكمــاً بمستشــاري غــرف محاكــم 
ــالً.  ــاً أصي ــه قاضي ــى فــور صــدور المرســوم بإعالن الدرجــة األول
ــوّزع القضــاة الملحقــون مــن قبــل أمانــة ســر  وفــي هــذه الحالــة، يُ
ــة  ــم الدرج ــن محاك ــي كّل م ــرف ف ــدد الغ ــبة ع ــق نس ــس وف المجل
األولــى مــن مجمــوع غــرف هــذه المحاكــم وعلــى أســاس المعاييــر 
المشــار إليهــا فــي هــذه المــادة، علــى أن تعطــى األفضليــة للمحكمــة 

ذات الغــرف األكثــر عــدداً عنــد اإلقتضــاء. 

النيابــة .  6 بقضــاة  الخاصــة  والمناقــالت  التشــكيالت 
العامــة:

تنشــأ داخــل المجلــس الهيئــة الثالثــة للتشــكيالت والمناقــالت أ. 

ئ
ت القار

ظا
مالح

ئ
ت القار

ظا
مالح



أوراق بحثية عن إصالح القضاء في لبنان70

التشــكيالت  مشــروع  إعــداد  تتولــى  وهــي  الثالثــة(.  )الهيئــة 
والمناقــالت لقضــاة النيابــة العامــة لــدى محاكــم التمييــز واإلســتئناف 

ــة.  ــة المالي ــة العام وقضــاة النياب

وتتكــون هــذه الهيئــة مــن رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى والنائــب 
العــام التمييــزي وإثنيــن مــن القضــاة المنتخبيــن وإثنيــن مــن القضــاة 
المعينيــن مــن القضــاة المنتخبيــن يعيّنــون جميعــاً مــن قبــل مجلــس 
القضــاء األعلــى. ويُراعــى عنــد تعييــن هــؤالء تمثيليتهــم للدرجــات 

الثــالث. 

للتشــكيالت والمناقــالت مشــروع ب.  الثالثــة  الهيئــة  تضــع 
التشــكيالت والمناقــالت الخاصــة بقضــاة النيابــة العامــة. ويتــم 
ــاء  ــس القض ــس مجل ــطة رئي ــدل، بواس ــر الع ــى وزي ــا عل عرضه

األعلــى. 

تصــدر التشــكيالت والمناقــالت الخاصــة بقضــاة النيابــة ت. 
ــراح  ــى اقت ــاًء عل ــوزراء بن ــس ال ــي مجل ــذ ف ــوم يتخ ــة بمرس العام
ــكيالت  ــى التش ــوم إل ــي المرس ــة ف ــار صراح ــدل. ويُش ــر الع وزي
ــا  ــا لمشــروع التشــكيالت المحــال إليه ــة خالف ــالت الحاصل والمناق

ــى.   ــس القضــاء األعل ــن مجل م

وفــي حــال لــم يصــدر مرســوم التعييــن هــذا، ألي ســبب كان، 
ــخ إبــالغ مشــروع التشــكيالت  ــة أقصاهــا شــهر مــن تاري ــي مهل ف
والمناقــالت علــى وزيــر العــدل، يعتبــر المشــروع الموضــوع مــن 
الهيئــة الثالثــة نهائيــاً وســاري المفعــول بقــرار مــن مجلــس القضــاء 

ــى. األعل

ال يســتمر أي مــن قضــاة النيابــة العامــة فــي مهامهــم لمــدة ث. 
ــث  ــم بحي ــخ تعيينه ــذ تاري ــد عــن خمــس ســنوات من ــة تزي متواصل

ــاً الــى مركــز آخــر. ينقلــون فــي نهايتهــا وجوب

المناقــالت .  7 هيئــات  فــي  العضويــة  جمــع  عــدم 
 : ت لتشــكيال ا و

ال يمكــن ألي مــن القضــاة المنتخبيــن والقضــاة المعينيــن مــن 
ــة  ــن هيئ ــر م ــي أكث ــون عضــوا ف ــن أن يك القضــاة المنتخبي
ــاء  ــس القض ــي مجل ــكيالت ف ــالت والتش ــات المناق ــن هيئ م

ــى.  األعل
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حوافز للعمل في المناطق.  8

يحــدد بمرســوم صــادر عــن مجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح 
وزيــر العــدل وبموافقــة مجلــس القضــاء األعلــى تعويــض انتقــال 
ــن  ــل م ــون أق ــى أال يك ــة، عل ــا عــن العاصم ــق بعده للمناطــق وف
ــي  ــذي يتقاضــاه القاضــي ف ــي ال ــب األساس ــن الرات ــبة – % م نس

ــة.  ــه الحالي درجت

حق المراجعة القضائية: .  9

يحــق ألي قــاض متضــرر مــن قــرار تعيينــه أم نقلــه تقديــم مراجعــة 
طعــن بهــذا القــرار أمــام المحكمــة اإلداريــة المختصــة. وتتبــع هنــا 
األصــول المســتعجلة المنصــوص عنهــا فــي نظــام مجلــس شــورى 
ــزال  ــة إن ــل بنتيج ــا النق ــون فيه ــي يك ــة الت ــتثناء الحال ــة، باس الدول
عقوبــة تأديبيــة، ففــي هــذه الحالــة األخيــرة تتبــع األصــول المتعلقــة 

بالمالحقــات التأديبيــة. 
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