
 أوراق بحثية عن إصالح 

القضاء في لبنان 

)16(

الطائفية في القضاء اللبناني

© المفكرة القانونية



2

الناشر: المفكرة القانونية

info@legal-agenda.com

بناية النخيل، الطابق 6، شارع لور وجوزيف مغيزل، بدارو- بيروت، لبنان.

هاتف/فاكس: 9611383606 +

www.legal-agenda.com

www.facebook.com/LegalAgenda

legal_agenda

حرر هذا العمل فريق عمل المفكرة القانونية وهو مكون من الباحثين نزار صاغية وميريم مهنا وجويل بطرس 
والباحثين المساعدين حال نجار وجاسم شاهين. 

تصميم الغالف وترتيب النص: علي رشيد. 

لبنان كأولوية  القضاء في  القضاء -استقاللية  المطبوعة في إطار مشروع »دعم وتعزيز استقاللية  إنتاج هذه  تم 
الدولية للحقوقيين القانونية بتمويل من اإلتحاد األوروبي، وبشراكة مع »الهيئة  المفكرة  الذي تديره  اجتماعية« 

 The- و »معهد سيراكوزا الدولي للعدالة الجنائية وحقوق اإلنسان »- International Commission of Jurists
 .»Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights

اإلتحاد  آراء  األشكال  من  شكل  بأي  يعكس  وال  القانونية  المفكرة  مسؤولية  من  هو حصراً  الوثيقة  هذه  محتوى 
األوروبي.

©  حقوق الملكية 2018 للمفكرة القانونية

تسمح المفكرة القانونية بصفتها مالكة لهذه المطبوعة بنسخ أي جزء منه أو تخزينه أو تداوله على أن يتم ذلك 
لغايات غير تجارية ومن دون أي تحوير أو تشويه، وعلى أن يذكر بشكل واضح وجلّي في كل مرة اسم المفكرة 

القانونية.



3

الفهرس

الئحة الجداول...................................................................................... 4

مقدمة............................................................................................................................................ 5

تطور التوزيع الطائفي للقضاة.......................................................................................................... 7

7 ............................................................................. أي مكان لالعتبارات الطائفية في تعيين القضاة؟ 
8 ...................................................... تجاوز المحاصصة الطائفية في مباريات الدخول إلى معهد الدروس القضائية؟ 

القضاة المعينون على أساس شهادة دكتوراه دولة: التوزيع الطائفي ....................................................................... 12

12 .................................................................. القضاة المعينون من أصحاب الخبرة من دون مباراة: التوزيع الطائفي 

القضاة المعينون على أساس مباريات أصحاب الخبرة: التوزيع الطائفي والجندري والعائلي..................................... 13

14 ............................................................................................................................................................. خالصات 

التوزيع الطائفي للمناصب في الهيئات الناظمة للقضاء .................................................................... 15
الطائفية في مجلس القضاء األعلى: ...................................................................................................................... 15

الطائفية في عضوية هيئة التفتيش القضائي: ........................................................................................................ 18

19 .................................................................................................... الطائفية في التشكيالت القضائية:
23 ........................................................................................... التوزيع الطائفي للمراكز القضائية حسب نوعها        

التوزيع الطائفي للقضاة وفق اختصاصاتهم:........................................................................................................... 31

33 ...................................................................................................... التوزيع الطائفي للقضاة من الناحية الجغرافية

40 ....................................................................................................................... مدى التخالط الطائفي في الغرف  

43 ................................................................................................................................................................ الوكالة 

44 .............................................................................................................................................................. اإلنتداب



4

الئحة الجداول

جدول 1: توزيع القضاة طائفيا

جدول 2: التوزيع الطائفي للفائزين في مباراة الدخول إلى معهد الدروس القضائية

جدول 3: التوزيع الطائفي للقضاة المعينين من بين حملة شهادة الدكتوراه

جدول 4: التوزيع الطائفي للقضاة المعينين من أصحاب الخبرة من دون مباراة

جدول 5: التوزيع الطائفي للقضاة المعينين على أساس مباريات أصحاب الخبرة

جدول 6: التوزيع الطائفي بحسب طريقة التعيين

جدول 7: مذهبة رئاسة غرف محكمة التمييز

جدول 8: مذهبة المسؤوليات الكبرى في القضاء

 جدول 9: التوزيع الطائفي لقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق
 جدول 10: تطور التوزيع الطائفي لقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق

 جدول 11: تطور التوزيع الطائفي لمراكز رؤساء الغرف االستئنافية ومجالس العمل التحكيمية
جدول 12: التوزيع الطائفي لمراكز رؤساء الغرف االستئنافية ومجالس العمل التحكيمية المعينين بصورة أصلية 

في 2017

جدول 13: تطور التوزيع الطائفي لرئاسة الغرف االبتدائية

جدول 14: تطور التوزيع الطائفي للقضاة المنفردين

جدول 15: التوزيع الطائفي للقضاة المنفردين المعينين بصورة أصلية

جدول 16: التوزيع الطائفي في المراكز األقل اجتذابا

جدول 17: التوزيع الطائفي للمراكز التنافسية وفق االختصاص

 جدول 18: التوزيع الطائفي والمذهبي لقضاة التحقيق العدليين والمحامين العامين االستئنافيين 
وفق تواجدهم الجغرافي

جدول 19: التوزيع الطائفي للمراكز القضائية في المجال المدني حسب تواجدها في كل محافظة

جدول 20: التوزيع الطائفي للمراكز القضائية في المجال الجزائي حسب تواجدها في كل محافظة

جدول 21: التوزيع المذهبي لقضاة مراكز المحافظات وجديدة

جدول 22: التوزيع المذهبي لقضاة األقضية خارج مراكز المحافظات وجديدة حسب تواجدهم الجغرافي

جدول 22: مدى التخالط الطائفي والمذهبي في الغرف االبتدائية واالستئنافية

  جدول 23: مدى التخالط الطائفي والمذهبي في الغرف االبتدائية واالستئنافية وفق توزيعها الجغرافي

جدول 24: التوزيع الطائفي للقضاة المكلفين بموجب وكالة

جدول 25: التوزيع الطائفي للقضاة المنتدبين لمهام قضائية أخرى



5

مقدمة
تعمل »المفكرة القانونية« )المفكرة( حالياً، على صياغة مسودة مشروع قانون يتعلق بتنظيم القضاء العدلي، وذلك 
على ضوء المعايير الدولية الستقالل القضاء. وكانت »المفكرة« وضعت دليلها »حول معايير إستقالليّة القضاء« خالل 

سنة 2016 تمهيداً إلعداد هذه المسودة. 

ولهذه الغاية، دعت »المفكرة« مجموعة مختارة من األساتذة الجامعيين والمحامين والممثلين عن األحزاب السياسية 
للمشاركة في عملية صياغة مسودة القانون وذلك بطريقة تشاركية مع اإلحتكام إلى المعايير المشار إليها أعاله عند 
وجود إختالف في الرأي. وقد تم تقسيم تنظيم القانون العدلي إلى مجموعة من المحاور، ستعمل اللجنة على مناقشة 

كل منها على حدة. وهذه المحاور هي اآلتية:

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
شرعة أخالقيات القضاة،  -4
هيئة التفتيش القضائي،  -5

آليات تأديب القضاة،  -6
حرية التعبير للقضاة،  -7
حرية تجمع القضاة،  -8

التنظيم الداخلي للمحاكم،  -9
آليات تقييم القضاة،    -10

الموازنة المخصصة للقضاء،  -11
طرق الدخول إلى القضاء،  -12

التوزيع الجغرافي للمحاكم،   -13
رواتب القضاة ومداخيلهم،    -14

النساء في القضاء،  -15
الطائفية في القضاء،   -16

النيابات العامة،  -17
معهد الدروس القضائية.   -18

وتنشر »المفكرة« عن كل محور ورقة بحثية تتضمن رسماً للوضع الحالي المتصل به ولإلشكاليات التي تم توثيقها بشأنه، 
فضال عن مقترحات حلول تتمثل في صياغة لمسودة مقترحات قانونية في هذا الخصوص مع أسبابها الموجبة. يوزع 
الكراس على 300 إلى 500 شخصاً أغلبهم من أصحاب اإلختصاص )قضاة، نواب، وزارة العدل، نقابتي المحامين، محامين، 
أساتذة جامعيين...( طلبا آلرائهم. كما توضع له نسخة إلكترونية على موقع المفكرة، تسمح ألي مواطن أو قارئ بإبداء 
رأيه بخصوصه. ويتّم درس اآلراء المرسلة للبحث في مدى مالءمة األخذ بها في الصياغة النهائية للمقترحات القانونية. 

وفي نهاية العمل على المحاور المختلفة، تجمع المقترحات المختلفة لتؤلف المسودة الكاملة لمشروع قانون تنظيم 
القضاء العدلي. وتأمل بالطبع المفكرة أن تنجح من خالل هذا العمل، ليس فقط في تطوير الخطاب العام بشأن 
القضاء وتعزيز التيار والزخم اإلصالحيين في هذا الخصوص، لكن أيضاً في تطوير اآللية التشاركية في صياغة مقترحات 
القوانين. فيؤدي عملها دوراً ريادياً مزدوجاً في مجالي القضاء والتشريع. كما تأمل طبعاً أن تنجح مبادرتها إلى إقناع 

القوى السياسية الممثلة في الحكومة والبرلمان بضرورة إقرار اإلصالحات المقترحة أو األخذ بها بدرجة أو بأخرى. 
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الطائفية في القضاء
تشكل الضمانات الممنوحة للمجموعات الطائفية، إحدى سمات النظام اللبناني. وهي غالبا ما تتمثل في توزيع 

الموارد والوظائف العامة وفق معادالت متفق عليها. ولكن، هل تنسحب هذه الضمانات على القضاء، بمعنى هل 

يقتضي اإللتزام بمعادالت مماثلة في المجال القضائي؟ 

تولي  »في  المواطنين  بين  المساواة  على  تؤكد  فاألولى  ذلك.  إلى عكس  تشيران  الدستور  من  و95   12 المادتان 

عليها  ينص  التي  الشروط  حسب  والجدارة  االستحقاق  حيث  من  إال  اآلخر  على  ألحد  ميزة  ال  العامة،  الوظائف 

القانون«. والثانية ألغت صراحة »قاعدة التمثيل الطائفي« وأكدت على اعتماد معايير »االختصاص والكفاءة في 

الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية واألمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق 

الوطني باستثناء وظائف الفئة األولى فيها وفي ما يعادل الفئة األولى«. فهاتان المادتان مجتمعتان تحصران قاعدة 

التوزيع الطائفي بوظائف الفئة األولى أو ما يعادلها، وال يعّد القضاة من بينهم. 

ورغم وضوح هاتين المادتين، فإن الواقع يبقى أكثر تعقيدا، وبخاصة في ظل اشتداد المحاصصة السياسية/ المذهبية 

وطابعها الشمولي. 

وهذا ما نتبينه بوضوح في التطبيق الصارم منذ 1990 لمبدأ المناصفة في مجلس القضاء األعلى وسائر الهيئات 

بالتشكيالت  الخاصة  الممارسات  تطور  في  نتبينه  كما  القضائي1.  التفتيش  هيئة  مقدمتها  وفي  للقضاء  الناظمة 

القضائية في اتجاه توسيع إطار المناصفة ليشمل عدداً متزايداً من المراكز القضائية وفق ما نبينه باألرقام في هذه 

الورقة البحثية. وفيما تم استبعاد االعتبارات الطائفية في مباريات الدخول إلى القضاء في بداية التسعينيات، فإن 

درس تطور أعداد القضاة وتوزيعهم الطائفي إنما يظهر حرصا على تصحيح ما قد تسفر عنه مباريات الدخول إلى 

المعهد من تفاوت طائفي غير مرغوب به من خالل طرق التعيين األخرى.  

إلى ذلك، يظهر أن القوى السياسية الحاكمة تتجه ليس فقط إلى ضمان حصص الطوائف التي تستمد مشروعيتها 

القوى  تتجه  وعليه،  نفوذها.  مناطق  الواقعة ضمن  المراكز  كل شيء كسب  قبل  بل  القضائية،  المراكز  في  منها 

السياسية في كل طائفة إلى تحديد مراكزها )حصتها( باألولوية في هذه المناطق، على أن تبلغ المساومة أشدها في 

مناطق النفوذ المشترك كبيروت وجبل لبنان. وعليه، تكتسب الصورة التي كنا باشرنا في تكوينها في أوراق بحثية 

سابقة حول تكوين مجلس القضاء األعلى والتشكيالت القضائية أبعادا إضافية. ففضال عن أنه بات بإمكان القادة 

السياسيين تعيين مقربين منهم في المراكز القضائية العائدة للطوائف التي يمثلونها، فإنهم يعينونهم في مناطق 

نفوذهم، مما يضمن لهم قوة ونفوذا إضافيين. ومن هذه الزاوية، تخرج مسألة توزيع المراكز القضائية عن كونها 

تطبيقا لقاعدة المناصفة لتتحول إلى تقسيم المحاكم إلى دوائر نفوذ، مع ما يستتبع ذلك من ارتياب مشروع حول 

حياديتها ومن مخاطر على ضمانات استقالل القضاء وتاليا على أسس مشروعيته ومبرر وجوده.            

وقبل المضي في عرض ذلك، ال بد بداية من إعطاء صورة عن كيفية تطور التوزيع الطائفي للقضاة. 

1- يراجع المفكرة القانونية، الورقة البحثية حول هيئة التفتيش القضائي, 
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تطور التوزيع الطائفي للقضاة

رغم غياب المعادالت المعلنة في التعيينات القضائية، نلحظ تقاربا دائما في أعداد القضاة. وهذا ما يبينه الجدول 

أدناه والذي يستعيد التوزيع الطائفي للقضاة في مراسيم التشكيالت الحاصلة في 1993 و2004 و2010 و2017. 

جدول 1: توزيع القضاة طائفيا

السنة 
199320042010

2017

النسبةالعددالمذهب/ الطائفة

23,5%7897111123سني

22%5787108114شيعي

5%21262727درزي

50,5%156210246264مجموع المسلمين

33%89144169172ماروني

7%22393837كاثوليك

8%23353840أرثوذكس

1,5%3557أقليات مسيحية

49,5%137223250256مجموع المسيحيين

قضاة لم نتمكن من 

تحديد مذاهبهم
5---

أي مكان لالعتبارات الطائفية في تعيين القضاة؟ 

في هذا القسم، وفيما كثرت سابقا التأكيدات على عدم مراعاة الطائفية في إعالن الفائزين في مباراة الدخول إلى 

المعهد )وهذا ما سنعود إليه أدناه(، يشير التدقيق في التوزيع الطائفي للقضاة األصيلين المعينين منذ 1990 حتى 

اليوم أن ثمة حرصا على تصحيح ما قد تسفر عنه مباريات الدخول إلى المعهد من تفاوت طائفي غير مرغوب به 

من خالل طرق التعيين األخرى. وفيما تثبت هذه األرقام أن التعيين من خالل مباراة الدخول إلى المعهد يتم على 

أساس الكفاءة من دون تمييز طائفي، فإن ثمة مخاوف لتعميم تأثيرات الطائفية في التعيينات بعد تغيير شروط 

هذه المباراة، وتحديدا من خالل إدخال عنصر االختبار الشفهي.  



أوراق بحثية عن إصالح القضاء في لبنان 8

ــدروس - ــد ال ــى معه ــول إل ــات الدخ ــي مباري ــة ف ــة الطائفي ــاوز المحاصص تج

ــة؟  القضائي

شهد عام 1992 مسعى إلعادة فرض المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في مباراة الدخول إلى المعهد، بخالف 

الدورة السابقة لها حيث تم تعيين القضاة المتدرجين الناجحين في المباراة بمعزل عن انتماآتهم الطائفية. لكن 

هذه المحاولة باءت بالفشل بعد تفاعالت سياسية عدة. وفي التفاصيل، كان عدد الناجحين بلغ 22 شخصاً موزعين 

بنسبة 13 مسلمين و9 مسيحيين. وقد فاجأ مجلس القضاء األعلى المعنيين بعد إعالن نيته رفض الموافقة على 

مشروع مرسوم تعيين الفائزين مطالبا بإصدار مرسوم تعيين على مبدأ 6 و6 مكرر. وقد أثار هذا األمر اعتراض عدد 

كبير من الوزراء والنواب. وقد اعتبر وزير االقتصاد والتجارة آنذاك مروان حمادة أن ما جرى »محاولة للتستر وراء 

التوازن الطائفي لتمرير صفقة سياسية ال تقرها ال القوانين وال مبدأ االمتحانات وال تفكير اللجنة الفاحصة نفسها 

التي صّرح رئيسها رئيس مجلس القضاء األعلى عاطف النقيب بقوله: »نحن لم نعتمد التوزيع الطائفي أساساً ولم 

ننظر إلى هذا األمر ألننا لسنا بطائفيين2«. وعارضت كتلة النائب وليد جنبالط هذا التوجه أيضاً. فأوضحت »أن لديها 

مالحظات على صدور مرسوم بقبول عشرة قضاة فقط نجحوا في امتحانات معهد الدروس القضائية وقسموا على 

مبدأ 5 مسلمين: شيعيان وسنيان ودرزي، في مقابل 5 مسيحيين. وأكدت أن في ذلك خرقاً التفاق الطائف الذي 

ينص على إلغاء الطائفية في الوظائف العامة باستثناء وظائف الفئة األولى3«. وقد أّدى الضغط السياسي الرافض 

للتعيين إلى تجميد العمل بالمرسوم. وبالفعل اتصل رئيس الجمهورية الياس الهراوي بوزير العدل خاتشيك بابكيان 

طالباً منه ذلك4. وتبعاً لذلك، أقر مجلس الوزراء باإلجماع تعيين الفائزين في مباراة الدخول إلى معهد الدروس 

واالختصاص  الجدارة  باعتماد  الوطني  الوفاق  لوثيقة  »تنفيذاً  وذلك  الطائفي  التوزيع  اعتماد  دون  من  القضائية 

والكفاية من طريق المباراة في الوظائف العامة5«.

تبعا لهذه الحادثة، شهدت تعيينات الفائزين في مباريات الدخول إلى المعهد استقرارا نسبيا. وفي هذا االتجاه، 

أكد الصحافي فارس خشان في كتابه »ست سنوات في وزارة العدل )1992 – 1998( مع الوزير بهيج طباره« أن 

»مجلس القضاء األعلى تمكن بالتوافق مع وزير العدل للمرة األولى من إسقاط المحاصصة الطائفية من المبادئ 

التي كانت ترعى دخول القضاة المتدرجين إلى معهد الدروس القضائية، بحيث أتت دورة 1993 – 1994 تراعي 

الكفاءة فحسب من دون النظر إلى الخلل في التوزيع الطائفي6«.

وقد تغّنى وزراء العدل المتعاقبون مراراً بتجاوز المعيار الطائفي في مباراة الدخول إلى القضاء. وأكّد وزير العدل 

بهيج طباره إلى أن »التعيين يخضع للنتائج التي يحققها القاضي المتدرج بصرف النظر عن طائفته وانتماءاته7«. 

2-   حمادة طالب بتعيين جميع الفائزين في امتحانات دخول معهد القضاء. جريدة النهار، 26 آذار 1992

3-   جنبالط وكتلته: نتائج معهد الدروس القضائية خرق التفاق الطائف. جريدة النهار، 30 آذار 1992

4-   تجميد مرسوم قضاة معهد الدروس. جريدة النهار، 31 آذار 1992

5-   تعيين جميع الناجحين في الدروس القضائية والثالثاء لألزمة االقتصادية. جريدة النهار، 17 نيسان 1992

6-   خشان، فارس. »ست سنوات في وزارة العدل )1992 – 1998( مع الوزير بهيج طباره«. بيروت: دار النهار، 2000

7-   طباره يؤكد على دور القضاء: معالجة الملفات بال انتقائية. جريدة النهار، 6 أيلول 2003. 



9 الطائفية في القضاء اللبناني

»قبل 1993، كانت المباراة تتم على أساس طائفي، مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. 
أما بعد ذلك، فرض معيار الكفاءة فقط. كنت أرى في ذلك الحين طريقين قد يسلكهما 

القضاء بعد أن ألغيت المعيار الطائفي من المباراة، ما سينتج حتما في المستقبل خلل بين 
الطوائف. فإما يفرض هذا الخلل المستجد التخلي عن التعيينات الطائفية في أعلى الهرم 
القضائي، إذ لن يستطيعوا بعد فترة إيجاد قضاة من طوائف معينة لتعيينهم في مراكز 
مهمة، أما أن يتمسكوا بالمعيار الطائفي فيعينون القاضي السيء في أعلى المراكز فقط 

ألنه من طائفة معينة وليس لديهم قاض آخر من هذه الطائفة )بفعل التخلي عن المعيار 
الطائفي في مباراة الدخول(. وهذا ما يحصل تماما اليوم. في سنة 2005، نجح 8 قضاة في 

الدورة. وذهب أحد كبار القضاة مع القضاة الناجحين إلى رئيس مجلس القضاء األعلى وقال 
له: »أنني أفتخر بخللين في هذه الدورة: الخلل األول هو طائفي )5 سّنة( والخلل الثاني هو 

جندري )6 نساء و2 رجال(«. 

قاض متقاعد، مقابلة مع المفكرة القانونية،2015 
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ويتأكد هذا األمر عند النظر في نتائج الدورات )يراجع الجدول 1 أدناه(. 

جدول 2: التوزيع الطائفي للفائزين في مباراة الدخول إلى معهد الدروس القضائية

دورة/سنة 

إعالن أهليتهم
أرثوذكسكاثوليكماروني 

 أقليات 

مسيحية

 مجموع

المسيحيين
درزي شيعي سني 

مجموع 

المسلمين 
المجموع 

1993/199172 1105831626

 1992/199541382811119

1994/19976219261918

1996/1999932146601226

1997/200055105701222

1998/200151 17620 815

1999/2002122115410520

2003/20007296601221

2004/20011542218741940

2005/200281941211726

2007/20031614206731637

2004/2007822126731628

2005/20081151178

2012/2009224621913

2013/201081 11061011727

2014/2011527921118

2016/20121101012

2017/2014516611814

3174929420206380 1242423المجموع

مسيحي: 174  

مسلم :206

مؤشرات مقلقة على عودة االعتبارات الطائفية:

في السنوات األخيرة، بدرت مؤشرات مقلقة على حصول تطور معاكس في السنوات األخيرة، لجهة دخول الحسابات 

الطائفية في تحديد الفائزين في هذه المباريات، وخصوصا بعد اعتماد امتحان الشفهي وتخصيصه بنسبة عالية 

من العالمة اإلجمالية. وهذا ما أكدته مجموعة من الوقائع الحاصلة بعد إعالن نتائج مباراة 2014-2015 والتي فاز 

بنتيجتها 33 مرشحا )20 منهم مسيحيون و13 مسلما(. 
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وقد جاءت ردة الفعل األولى من وزير العدل أشرف ريفي الذي سعى إلى تعديل التفاوت الطائفي الحاصل من 

خالل استعادة تجربة تعيين قضاة مستمعين الحاصلة في بداية الثمانينيات وفق ما سبق بيانه، والتي حصلت آنذاك 

تحديدا لمعالجة مشكلة تفاوت طائفي.

 »دخلت إلى القضاء في دورة سنة 1980. لكن تّم تأجيل تعيين الناجحين في هذه الدورة 
لمدة سنة بسبب عدم وجود توازن طائفي. فتم االنتظار إلى حين تعيين قضاة مستمعين 

ليتأّمن التوازن الطائفي الذين تّم قبولهم من خالل المقابالت دون إجراء امتحانات«.

قاض عامل، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2016

والالفت أن اإلعالم باشر للمرة األولى تبعا لهذه المباراة مناقشة أرقام الفائزين من الزاوية الطائفية. ومن أبرز األدلة 

على ذلك، المقال الذي نشرته »الجمهورية« والذي كشف أن نتائج المباراة أفضت إلى فوز 20 متبارياً مسيحياً من 

أصل 33، فيما فاز 13 مسلماً. وأشارت الصحيفة إلى أن النتائج السابقة كانت تأتي بأكثرية مسلمة، »ليبدأ مستوى 

التعادل ويظهر في المرّة األخيرة التي حصلت فيها المباراة. فتعادلت النتيجة بين المسلمين والمسيحيين8«. 

ولكن التطور الخطير حصل من خالل تأخير إصدار مرسوم تعيين القضاة المتدرجين على خلفية االحتجاج ضّد هذا 

األمر بل ربما وفق بعض المؤشرات بهدف تصحيح هذا الوضع. وقد تأكد ذلك من خالل اجتماع ثالثة أمور: 

إصدار  قبل  قاضيا متدرجا  لتعيين 30  ثانية  إلى دورة  الدعوة  قوامها  القضائي،  التنظيم  األول، حصول سابقة في 

مرسوم بتعيين الفائزين في مباراة 20159/2014،  

الثاني، تعيين لجنة فاحصة غلبت عليها توجهات معينة، بحيث ترأسها النائب العام االستئنافي سمير حمود وحضر 

فيها كل من أمين سر المجلس محمد مرتضى والنائب العام المالي علي ابراهيم، وكالهما مقرب من رئيس المجلس 

النيابي نبيه بري،  

الثالث، نتائج مباراة 2016 والتي بدت وكأنها تعكس وتوازن نتائج 2015، بحيث انتهت وفق »األخبار« إلى نجاح 

15 مسيحيا مقابل 25 مسلما. وقد خلصت الصحيفة إلى القول بأن أولي األمر في القضاء قد أّدوا قسطهم في عدم 

المس بـآية 6 و6 مكّرر حرصاً على التوازن الطائفي10«. واألخطر من ذلك هو ما نقلته الصحيفة لجهة أن إحدى 

تحضيراً  المسيحيين  األفرقاء  بين  اتصاالت  عن  تحدثت  مشبوهة  »رسالة  وجهت  العاجلة  الرسائل  خدمة  شركات 

لمواجهة جديدة« تبعا لهذه النتائج، على نحو يوحي بوجود مواجهة طائفية في مجال دخول القضاء.  

8-   ريفي يّوقع التقّدم المسيحي واألنثوي...ويَعدل ويُعّدل في مباراة القضاء. جريدة الجمهورية، 27 تموز 2015

9-  . الحكومة مدعوة إلصدار مرسوم تعيين القضاة المتدرجين :9 أشهر إنتظار و مزيد من اإلختناق القضائي ,المفكرة القانونية ,العدد 37 ,أذار 2016

10-   مباراة الدخول إلى المعهد القضائي. المرجع المذكور أعاله. 
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القضاة المعينون على أساس شهادة دكتوراه دولة: التوزيع الطائفي -

في هذا القسم، سنعمد إلى درس كيفية توزيع القضاة الذين دخلوا القضاء على أساس حيازتهم لشهادة الدكتوراه 

طائفيا وجندريا وعائليا. 

جدول 3: التوزيع الطائفي للقضاة المعينين من بين حملة شهادة الدكتوراه

دورة/سنة 

إعالن أهليتهم
أرثوذكسكاثوليكماروني

أقليات

مسيحية

مجموع

مسيحيين

درزيشيعيسني

مجموع

مسلمين

المجموع

1993/1991111

 2002/1999222

2004/2001111

2005/20021122

2007/2004112134

2007/2003111

2013/20101122135

2014/20111122

2016/2012112224

2017/2014111141237

943218741129المجموع

مسيحي:18

مسلم:11

 وتاليا، يتوزع المعينون على أساس شهادة دكتوراه الدولة طائفيا على الشكل اآلتي: 18 مسيحيا و11 مسلمين )منهم 

سبعة سنة و4 شيعة(. 

القضاة المعينون من أصحاب الخبرة من دون مباراة: التوزيع الطائفي -

كما سبق بيانه، اقتصر تعيين قضاة من بين أصحاب الخبرة من دون مباراة على حالة واحدة وهي التعيين الحاصل 

في 1994. وقد توزع القضاة المعينون تبعا لذلك طائفيا وجندريا على النحو اآلتي: 

من الناحية الطائفية، انقسم المعينون بين 22 مسيحيا و17 مسلما، 	 
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جدول 4: التوزيع الطائفي للقضاة المعينين من أصحاب الخبرة من دون مباراة

أرثوذكسكاثوليكماروني 

أقليات

مسيحية 

مجموع

مسيحيين

درزي شيعي سني 

مجموع

مسلمين

المجموع

19941336228721739

القضــاة المعينــون علــى أســاس مباريــات أصحــاب الخبــرة: التوزيــع الطائفــي -

والجنــدري والعائلــي

تم تعيين قضاة من أصحاب الخبرة من بين الفائزين في مباراة مخصصة لهذه الغاية، ثالث مرات: 1993 و1996 

و2010، علما أن المباراتين الحاصلتين ألصحاب الخبرة في 1996 و2013 قد أديتا إلى رسوب جميع الناجحين. وقد 

أدت هذه المباريات إلى تعيين 44 من أصحاب الخبرة، توزعوا جندريا وطائفيا وفق الجدول المبين أدناه. 

وفيما تفترض طريقة التعيين هذه الطبع امتحانا للكفاءة، فإن مباراتي 1993 و2010 كانتا موضع تشكيك واسع حول 

وجود تأثيرات العتبارات غير متصلة بالكفاءة. وقد سهل ذلك بشكل مباشر في 2010 زيادة نسبة عالمة االمتحان 

نجار  إبراهيم  األسبق  العدل  أّن وزير  نقلت  العالمة. وكانت »األخبار«  والتي أصبحت 50% من مجموع  الشفهي 

استطاع إنجاح خمسة محامين دفعة واحدة سبق لهم أن تدرّجوا في مكتبه أو عملوا فيه بانتظام، وهم يشغلون 

حالياً مراكز مختلفة في قصر عدل بيروت وسواه من قصور العدل والمحاكم11«.

جدول 5: التوزيع الطائفي للقضاة المعينين على أساس مباريات أصحاب الخبرة

ارثوذكس كاثوليكمارونيالسنة
أقليات 

مسيحية

مجموع 

لمسيحيين
درزيشيعيسني

مجموع 

المسلمين
المجموع 

199381009422817

199632207130411

2010523010411616

16550269631844المجموع 

11-   علي الموسوي. ريفي »ينّجح« خمسة طاّلب رسبوا في مباراة القضاء. جريدة األخبار، 27 تموز 2015.
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وتاليا يتوزع القضاة المعينون من بين أصحاب الخبرة من دون المرور بمعهد الدروس القضائية على النحو اآلتي: 

طائفيا، 26 مسيحيا مقابل 18 مسلما )9 سني و6 شيعي و3 دروز(. أما جندريا، فيتوزع هؤالء على الشكل اآلتي: 

28 ذكرا مقابل 16 أنثى.   

خالصات -

من خالل دمج النتائج التي وصلنا إليها أعاله، قمنا بتنظيم جداول تلحظ التوزيع الطائفي والجندري وفق طريقة 

التعيين وعلى نحو يسهل قراءة النتائج. 

جدول 6: التوزيع الطائفي بحسب طريقة التعيين

طريقة 

التعيين
أرثوكسكاثوليكماروني 

أقليات 

مسيحية

مجموع 

المسيحيين
درزي شيعي سني 

مجموع 

المسلمين

مباراة 

الدخول 

للمعهد

1242423 3174929420206

طرق التعيين 

األخرى 

المفصلة 

أدناه

3812142662417546

مباراة التعيين 

كقضاة 

أصيلين

16552696318

تعيين أصيلين 

من دون 

مباراة

13362287217

تعيين من 

بين حملة 

شهادة 

الدكتوراه

9432187411

1623637524011611125252المجموع

مسيحي:240

مسلم:252
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وعلى ضوء الجدول المذكور، نلحظ اختالفا معبرا وفق طريقة التعيين، وبشكل خاص بين طريقة التعيين عن طريق 

المباريات لدخول معهد الدروس القضائية وسائر طرق تعيين القضاة المتدرجين أو األصيلين. ففيما تؤدي نتائج 

المباريات للدخول إلى المعهد إلى تفاوت طائفي )174 مسيحي مقابل 206 مسلم( ومذهبي )94 شيعي مقابل 92 

سني(، تظهر التعيينات وفق آليات التعيين األخرى نتائج معاكسة على الصعيدين الطائفي )66 مقابل 46 مسلمين( 

والمذهبي )24 سني مقابل 17 شيعي(. وعليه، وبنتيجة إعمال اآلليات األخرى، يضيق التفاوت في التوزيع الطائفي 

ليصبح )240 مسيحيا مقابل 252 مسلما( وكذلك في التوزيع المذهبي ليصبح )116 سنيا مقابل 111 شيعيا(.  

المباريات  التعيين من دون مباراة أو حتى بنتيجة  الفرضية اآلتية وقوامها أن آليات  النتائج تفرض تقديم  وهذه 

المنظمة من بين أصحاب الخبرة إنما تستخدم كآليات لتصحيح نتائج التوزيع الطائفي غير المرغوب بها والمتأتية 

عن مباريات الدخول إلى معهد الدروس القضائية. 

التوزيع الطائفي للمناصب في الهيئات الناظمة للقضاء 

قبل النظر في مكانة الطائفية في تحديد المراكز في الهيئات القضائية، يجدر بداية النظر في التكوين الطائفي 

للهيئات الناظمة للقضاء، وأبرزها مجلس القضاء األعلى وهيئة التفتيش القضائي ومجالس التأديب ومعهد الدروس 

القضائية.

وهنا، تقتضي اإلشارة إلى أمرين: 

أوال، وجود أعراف راسخة وثابتة في إعمال المناصفة في هذه الهيئات، وأكثر من ذلك في إعطاء صبغة طائفية 

ثابتة لعدد من المناصب، 

وثانيا، وجود حرص على إبقاء هذه األعراف غير مكتوبة. وعليه، بخالف الحال في السلطتين التشريعية والتنفيذية 

حيث تم التنصيص على المناصفة، يخلو الدستور والقانون من أي نصوص مماثلة. 

الطائفية في مجلس القضاء األعلى: -

رغم خلّو النص القانوني من أيّة اشارة إلى اإلنتماء الطائفي ألعضاء المجلس، فإّن األعراف أّدت إلى فرض توزيعهم 

الطائفي على النحو اآلتي: ثالثة موارنة وأرثوذكسي وكاثوليكي وسنيين وشيعيين ودرزي. ويلحظ أن األعضاء الثالثة 

الحكميين في المجلس هم من ألوان محددة مسبقا: فرئيس مجلس القضاء األعلى يعين من السلطة التنفيذية من 

بين القضاة الموارنة. أما النائب العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي فيعينان من هذه السلطة من بين 

القضاة السنة. بالمقابل، ليس للطوائف األخرى مراكز عضوية حكمية، إنما يعين األعضاء المنتمون إليها طبقا آلليات 

القانون، أي بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل، أو باالنتخاب ضمن األصول المشار إليها أدناه. وقد جاء 

قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز12 ليكرس هذا العرف صراحة ولو عرضا في نص قانوني. وقد تم ذلك 

12-  قانون صادر بتاريخ 2006/6/9. 
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حين أشار صراحة في المادة 12 منه إلى وجود »عضو درزي في مجلس القضاء األعلى« معيّناً إياه عضواً دائماً في 

المجلس المذهبي للطائفة. 

وفيما كان هذا العرف يقبل مرونة معينة قبل 1990 بحيث تم تعيين قاٍض من الطائفة السنية )عاطف النقيب( 

رئيساً لمجلس القضاء األعلى، فإّن اشتداد المحاصصة السياسية/المذهبية بعد الحرب أدى إلى إسباغ العديد من 

المراكز الحساسة بسبغة مذهبية، أقله طائفية. ومن الشواهد على ذلك تراجع القاضي الراحل منح متري، وهو 

رئيس سابق إلحدى الغرف المدنية في محكمة التمييز القاضي، عن استقالته في تموز 1997 بعد استبعاد تعيينه 

رغم أقدميته وكفاءته، رئيساً لمجلس القضاء األعلى، ألنه أرثوذكسي وليس مارونيا. وأوضح متري لـ«النهار« أن سبب 

االستقالة »ليس لمنافسة بيني وبين زمالئي القضاة. هي مبدأ فحسب العتماد التراتبية واألقدمية سبيالً للوصول إلى 

المنصب عند توافر بقية الصفات في القاضي، بقطع النظر عن طائفته... مطلبي ليس لشخصي إنما من أجل التّوصل 

إلى إتباع التراتبية في الترقية من الدرجات الدنيا إلى أعلى درجة في هذه المؤسسة. لقد سبق أن كُِسر هذا التقليد 

القديم بتعيين القاضي المرحوم عاطف النقيب )كان سنياً( رئيساً لمجلس القضاء األعلى. ما كنت أتمناه هو اتباع 

النهج نفسه. وأنا اليوم أعلى قاض درجة وأرثوذكسي. الرئيس األول الجديد القاضي منير حنين ماروني ومن كبار 

القضاة الذين لهم مواقفهم وجرأتهم، والقضاء في عهده سيتعزز...وخطوتي في االستقالة قد تساعد الرئيس األول 

حنين في التعيينات المقبلة فيؤخذ بالتراتبية واألقدمية بقطع النظر عن الطائفة13«. لكن سرعان ما عاد متري عن 

استقالته بعد اجتماع جمعه بوزير العدل بهيج طباره. 

ويشكل التمسك بهذا العرف ذريعة لرفض العمل بمعيار دولي أساسي الستقالل القضاء، وهو انتخاب غالبية أعضاء 

من المجلس من القضاة أنفسهم14، على أساس أنه ال يمكن ضبط نتائج االنتخابات في حال شملت عددا كبيرا من 

األعضاء، خصوصا في ظل اإلصرار على إبقاء األعراف غير مكتوبة. وعليه، ورغم مرجعية اتفاق الطائف الذي تبنى 

القاعدة، استقر الرأي على حصر االنتخاب بعضوين فقط من أصل عشرة، مع حصر حق الترشح برؤساء غرف محكمة 

التمييز وحصر حق االنتخاب بأعضاء هذه المحكمة. وفي االتجاه نفسه، فرض القانون حصول هذه االنتخابات قبل 

تعيين األعضاء الخمسة من قبل مجلس الوزراء، على نحو يسمح لهذا األخير بإجراء هذا التعيين على ضوء نتائج 

اتجاه تضييق حق  أبعد من ذلك في  المقاعد طائفيا ذهب  تقاسم  التمسك بعرف  اإلنتخابات. ال بل أن هاجس 

الترشح، من خالل إرساء أعراف جديدة تمنع رؤساء الغرف من الطائفة السنية من الترشح نظرا إلى امتالء المقعدين 

المخصصين للمنتسبين لهذه الطائفة مسبقا من قبل عضوين حكميين كما سبق بيانه وهما يعينان من قبل السلطة 

التنفيذية. وفي حال شغور مقعد لمنتخب خالل مدة والية المجلس، درج العرف على أال يترشح إال رؤساء غرف من 

الطائفة التي شغرت المقاعد المخصصة للمنتسبين إليها وإن أدى ذلك عمليا إلى التزكية. وهذا األمر إنما يعكس 

تسليم قضاة محكمة التمييز بهذا العرف كقاعدة ملزمة غير قابلة للتجاوز. ويسّجل أنه لم يُعلن حتى اآلن عن أي 

احتجاج قضائي ضده.  

ومن أهّم اإلشكاليات المتصلة بهذا الواقع: 

13-   كلوديت سركيس. متري لـ«النهار«: استقالتي لتحسين الوضع واعتماد التراتبية في ترقيات القضاء. جريدة النهار، 13 تموز 1997
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أنه أّدى عملياً إلى تضييق دائرة األشخاص من بين رؤساء غرف التمييز الذين بإمكانهم الترشح إلنتخابات مجلس 	 

القضاء األعلى ومن تمثيلية القضاء في المجلس كما سبق بيانه، ويتعارض حرمان قضاة من حق الترشح على 

أساس انتمائهم الطائفي مع مبدأ عدم التمييز. 

أنه يفتح الباب للمطالب الطائفية المتزايدة من باب التوازن في النفوذ الذي يتمتع به القضاة من الطوائف 	 

المختلفة، على نحو غالبا ما يؤدي إلى حجب إشكاليات استقاللية القضاء بإشكاليات ضمان التوازن الطائفي. 

ومن هذا القبيل، نلحظ مثال بروز إشكالية إضافة قاٍض حكمي رابع من الطائفة الشيعية، على خلفية أن القضاة 

الحكميين الثالثة هم ماروني وسنيان كما سبق بيانه. وفي هذا اإلتجاه، ذهبت مسودة مشروع القانون التي 

أعلن عنها الوزير السابق شكيب قرطباوي في 2012/5/8 كما مقترح حسين الحسيني عام 1998، حيث تّمت 

إضافة رئيس معهد الدروس القضائية )وهو شيعي عرفاً( ضمن األعضاء الحكميين، وأيضا في اقتراح القانون 

المقدم من رئيس لجنة اإلدارة والعدل النائب روبير غانم حيث تمت إضافة النائب العام المالي ضمن األعضاء 

الحكميين )وهو شيعي عرفا( في 2015. 

وفي حال تكريس هذا األمر المستجّد، يخشى أن تطرأ بعد حين مطالبات مسيحية على خلفية أن األعضاء 

الحكميين يصبحون مسيحياً واحداً مقابل ثالثة مسلمين. 

أنه يصلح كذريعة لتبرير استمرار السلطة التنفيذية في تعيين غالبية أعضاء المجلس، خصوصاً في نظام باطنّي 	 

يُراد منه احترام هذه المعادلة من دون وضع كوتا قانونية ملزمة،

أن من شأنه أن يشّكل مدخالً للتسييس ولتحويل المجلس إلى امتداد لتركيبة النظام السياسي، وال سيّما في 	 

ظّل تعيين غالبية أعضاء المجلس من الحكومة المكونة على أساس تقاسم السلطة بين قيادات ذات مشروعية 

األعلى  القضاء  أعضاء مجلس  بدائل عن  لتعيين  أشهر  طيلة  المتمادي  الخالف  من  نتبينه  ما  و هذا  طائفية، 

المنتهية واليتهم )خمسة من أصل عشرة(. وقد سيطر الفراغ على المجلس طوال هذه المدة، مع اإلشارة إلى 

للحكومة بدعم من رئيس  المعارضة  القوى  الخالف بسعي  تبرير  الصحافة  كانت متفقة في حينها على  أن 

الجمهورية إلى إجهاض الغالبية النيابية بضمان والية ثمانية أعضاء من أصل عشرة وذلك تعطيالً المكانية إعالن 

عدم أهلية قضاة سندا للمادة 95 من قانون تنظيم القضاء العدلي. 

أّن من شأنه أن يشكل مدخال لتوسيع دائرة التطييف في المسؤوليات والمناصب القضائية، بحيث تنشأ أعراف 	 

يتولى من خاللها األعضاء من طائفة معينة تعيين قضاة منها في المناصب المحجوزة لهذه الطوائف، وذلك 

بالتنسيق مع قيادات هذه الطائفة. وهذا ما تؤكده بعض شهادات مراجع معنية مباشرة بالتشكيالت القضائية. 

»سنكون في صدد إدخال السياسة إلى القضاء من دون أن ندري. كيف نّوفق بين هذا 
االنتخاب واالعتبارات الطائفية؟ هل يتحّمل لبنان ذلك؟ ولنفترض أن نتيجة االنتخاب كانت 
مجيء كل األعضاء من طائفة واحدة فهل تتحّمل البالد هذا الواقع؟ هذه أسئلة يجب أن 

نطرحها على أنفسنا. فانتخاب أعضاء مجلس النواب له ضوابط في المناطق وفي الطوائف. 
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فهل البالد مستعدة لهذا الموضوع؟15«

»مدعي عام التمييز يأتي من خالل صفقة سياسية. حتى توزيع األعمال على القضاة في 
محكمة التمييز يتّم على أساس طائفي .يجب إلغاء الطائفية في القضاء وفي التعيينات. 

القضاء للجميع. يجب وضع نص واضح حول هذه المسألة. ليس هناك نص يحدد أن رئيس 
مجلس القضاء األعلى يجب أن يكون مارونيا ولكن األمر أصبح عرفاً. »مجلس القضاء األعلى 
اليوم مجلس ملة.« كنت مرشحا ألن أصبح رئيس مجلس القضاء بعد خروج غالب غانم. لم 
يقبل بي التيار الوطني الحر ألنني شيعي. لم ندخل أبداً في تاريخنا أي شخص إلى المعهد 
القضائي على أساس طائفي. عليك أن تربي القاضي تربية حسنة، أن تحسن أوضاعه المادية 

حسناً »حتى ما يروح يستعطي.«

رئيس المعهد القضائي األسبق، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

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

مدعي عام تمييز أسبق، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

إن “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”.

وزير عدل أسبق، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2016

الطائفية في عضوية هيئة التفتيش القضائي: -

بخصوص التوزيع الطائفي ألعضاء هيئة التفتيش، نشهد استمرار العرف المتمثل بتعيين رئيس الهيئة من الطائفة 

السنية16، إلى جانب اعتماد المناصفة في تعيين المفتشين العامين )2/2(. ويلحظ أن مرسوم تعيين األعضاء في 

بملء  اكتفى  الهيئة-  في  الشواغر  ملء  إلى  نجار  ابراهيم  آنذاك  العدل  وزير  إعالن  وفق  والذي هدف   –  2010

الهيئة مكونة من سنيين وشيعيين ودرزي  فأصبحت  المناصفة.  قاعدة  تطبيق  بهدف  بدل 11، وذلك  10 مقاعد 

ومارونيين وأرثوذكسيين وكاثوليكي. وقد تحقق ذلك من خالل تعيين 5 مفتشين بدل 6 نص عليهم القانون. 

15-   طباره: النقص في عدد القضاة مشكلة وتمديد سن الخدمة حّل. جريدة النهار، 4 تموز 1997

16- ففي 1978/7/24 تم تعيين القاضي عبد الباسط غندور رئيسا للهيئة ومن ثم القاضي ديب درويش سنة 1992 و تاله القاضي وليد غمرة في 1995 وفي سنة 

2000 تم تعيين القاضي طارق زيادة ومن ثم القاضي محمد علي عويضة في سنة 2004 والقاضي أكرم بعاصيري في سنة 2009 وأخيراً القاضي بركان سعد في 

 .2017
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وهذا ما أكده الوزير األسبق إبراهيم نجار رّداً على سؤال عن المعايير التي اعتمدت في تعيين قضاة هيئة التفتيش، 

القضاة يمثلون  الوطني وأن يكون هناك عدد متوازن من  الوفاق  الموضوع حصل انطالقاً من ضرورات  قال »أن 

الطوائف التي ينتمي القضاة إليها. حصل ذلك انطالقاً من خيارات موضوعية، حتى أن بعض الموجودين هنا فوجئ 

بتعيينه17«. 

أما مجلس التأديب الذي يعني أعضاؤه من قبل رئيس مجلس القضاء األعلى، فيتوزع أعضاؤه مثالثة على المذاهب 

الثالثة الكبرى: شيعي رئيسا وسني وماروني. ولكن ال يمكن تأكيد استقرار طائفية هذه المناصب.

من المناصب األخرى الموزعة طائفيا، اآلتية: 

مدير عام وزارة العدل وهو يعود لقاض من المذهب السني، . 1

رئاسة هيئة القضايا وهو يعود منذ 2010 لقاض من المذهب الكاثوليكي، . 2

رئاسة هيئة االستشارات والتشريع وهو يعود لقاض من المذهب الماروني، . 3

رئاسة معهد الدروس القضائية وهو يعود منذ 1993 لقاض من المذهب الشيعي، . 4

مدير معهد الدروس القضائية وهو يعود بقاض من الطائفة المارونية. . 5

الطائفية في التشكيالت القضائية:

هنا أيضا، تجدر اإلشارة إلى قوة األعراف رغم خلو القانون من أي نص صريح بشأنها. إال أن هذه األعراف ال تأخذ 

شكال واحدا بحيث أن المسألة الطائفية لقيت في القضاء، وبخاصة في التشكيالت القضائية، أجوبة مختلفة. وأبرز 

هذه األجوبة اآلتية:

الجواب األول، وهو ضمان معادالت مرنة بالنسبة إلى عدد من المراكز الهامة، كأن تضمن التعيينات توازنات معقولة 

بين الطوائف بالنسبة إلى المراكز القضائية عموما. فال يهيمن قضاة من لون طائفي واحد على المراكز القضائية 

الهامة وال يحصر بالمقابل قضاة من ألوان طائفية أخرى في المراكز األقل اجتذابا، من دون أن تتقيد التعيينات 

بالمقابل بمبدأ المناصفة. وهذا الجواب يبدو األكثر انسجاما مع الجواب اآليل إلى استبعاد الكوتا الطائفية في نتائج 

مباريات الدخول إلى معهد الدروس القضائية. فمن المنطقي إذ ذاك أن ترتدي التوازنات في التعيينات القضائية 

طابعا مرنا. وهو ينسجم أيضا مع مقتضيات األخذ بالكفاءة والجدارة كمعايير أساسية في التعيينات. 

وتجدر هنا اإلشارة إلى أن هذا الجواب ال ينفي بالضرورة امكانية اعتماد درجات من المرونة، بحيث تزيد المرونة 

بالنسبة إلى المراكز غير الحساسة، فيما تقل في الحاالت األخرى. كما يشار إلى أن هذه المرونة ال تنحصر بالضرورة 

التامة أو التخفيف من هيمنتها بالنسبة إلى فئة معينة من المراكز القضائية، إنما  في استبعاد قاعدة المناصفة 

17-   نجار دعا قضاة هيئة التفتيش إلى تعزيز ثقة اللبنانيين في القضاء. جريدة النهار، 18 أيار 2010.
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أحيانا في توسيع إطار المراكز القضائية التي يجري التوازن فيما بينها. ومن األمثلة على ذلك، أال يتم التوازن على 

صعيد دائرة واحدة )مثال دائرة النيابة العامة في بيروت أو في أي محافظة أخرى(، أو على صعيد فئة معينة من 

المراكز القضائية )مثال مراكز المحامين العامين أو فئة قضاة التحقيق(، إنما على صعيد عدد من المراكز القضائية 

التي تعتبر هامة بشكل عام )كأن يتّم تطبيق التوازن على مجموع مراكز المحامين العامين وقضاة التحقيق على 

اختالف أنواعهم ورؤساء الغرف االستئنافية ومجالس العمل التحكيمية(. بهذا المعنى، يكون التوازن متحققا حتى 

بالمقابل  أنها حصلت  العامين، طالما  المحامين  أو  التحقيق  قضاة  أقل من  معينة على عدد  ولو حصلت طائفة 

على عدد أكبر من مراكز تعتبر متساوية من حيث األهمية. وفيما عدا عدد قليل من المراكز المحفوظة تقليديا 

لطوائف معينة )مثال رؤساء غرف التمييز(، اعتمدت المرونة بمعناها الواسع في فترة التسعينيات على العديد من 

التعيينات القضائية وبخاصة في تشكيالت ما بعد الحرب )1993 مثال(، وفق ما نستشفه مثال من الخلل الحاصل في 

كيفية توزيع مراكز المحامين العامين االستئنافيين في 1993 )13 للمسلمين و3 للمسيحيين(، أو أيضا مراكز قضاة 

التحقيق العدليين )11 للمسلمين و6 للمسيحيين(. وقد بدا من خالل ذلك وكأنما ثمة توجها لتوزيع االختصاص 

المراكز  وهي  والتحقيق،  العامة  النيابة  في  القضائية  المراكز  خاص  بشكل  مسلمون  قضاة  يتولى  بحيث  طائفيا، 

األكثر تسييسا، على نحو يتماشى مع طبيعة التحالفات واالصطفافات الحاصلة في التسعينيات تحت لواء الوصاية 

السورية. وفيما هدفت تشكيالت األلفية الثالثة إلى إبقاء المرونة مع التخفيف من مظاهر الالتوازن الفاقع في عدد 

من المراكز )مثال: تقلص الفارق في عدد قضاة التحقيق ليصبح 14 مسلما مقابل 13 مسيحيا وتحققت المناصفة 

في عدد المحامين العامين في تشكيالت 2004(، فإن هذه المقاربة المرنة شهدت انحسارا كبيرا في أول تشكيالت 

شاملة بعد انهيار فترة الوصاية السورية وعودة الزعماء المسيحيين إلى الحكم لنعود إلى تطبيق قاعدة المناصفة. 

ختاما في هذا الخصوص، يشار إلى أنه قد يكون لهذه المرونة تجليات أخرى في التشكيالت القضائية، كأن نشهد 

مرونة في توزيع بعض المراكز القضائية بين المذاهب التابعة لنفس الطائفة، وإن التزمت بالمناصفة بين المسلمين 

والمسيحيين في شأنها. وهذا ما نجد شواهد كثيرة عليه أدت أحيانا إلى تطور خطاب حول مظلومية بعض هذه 

المذاهب لجهة عدد المراكز الممنوحة لقضاة منتمين إليها، ومنها مظلومية الكاثوليك مثال تبعا لتشكيالت 2003-

2004 التي حرمتهم من أي من مراكز المسؤوليات الكبرى أو مظلومية الشيعة في سياق اإلعداد لتشكيالت 2017 

على خلفية التفاوت الحاصل في عدد المراكز القضائية الهامة بين القضاة من المذهبين السني والشيعي. 

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

»مقياس ومعيار التعيينات األساسية في القضاء اليوم هو طائفي وليس حسب الكفاءة. 
طالما أن رئيس مجلس القضاء األعلى يجب أن يكون مارونيا، والمدعي العام التمييزي سنيا، 

إلخ، لن يكون هناك إصالح. النظام الطائفي يفرض على الموقع األشخاص. حاليا نحن ال 
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نبحث عن الشخص المناسب للمركز ولكن المركز للشخص«.

رئيس معهد القضائي أسبق، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

»عن الطائفية: 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.

 génétiquement رئيس الغرفة التجارية مثالً يجب أن يكون درزي دائماً. »يا خيي، يعني إذا
أنا درزي، صرت إفهم تجارة«. قالوا لي أن جنبالط تمسك بالمنصب لقاضي درزي. الرئيس 
األول أراد تعيين حبيب حدثي. هذا األخير مستشار منذ 20 سنة. لكن جنبالط لم يقبل. 

في الجزاء، »شيل الكاثوليك إذا فيك تشيلهم من الجزاء«. 

هناك قتال واضح من الطوائف على المراكز القضائية. يتم تقسيم الغرف على أساس 
الطوائف: »فيه طوائف بتخاف على مراكزها. لذا تضغط لتحافظ على هذه المناصب. 

القضاة متمسكون بالمنصب أكثر من الزعماء أنفسهم”.

قاض متقاعد، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

»مرة، عندما كنت في مجلس القضاء األعلى، كنا نقوم بالتشكيالت، فأخذت المبادرة باقتراح 
قاض مسيحي بدل قاضي شيعي في محكمة االستئناف، ألعطي المثل عن كيفية تخطي 

المعيار الطائفي في التشكيالت، فرّحب الجميع. واستمرينا بطرح األسماء للمراكز األخرى، 
ولكن سرعان ما الحظت أن المعيار الطائفي احترم في كل المراكز األخرى! فلم يبتعدوا 

عنه إال في ما يخص المركز الشيعي الذي اقترحته أنا. فالتفتت إلى زميل شيعي إلى جانبي، 
وقلت له: أترى ما رأيت أنا؟ ثم قلت لألعضاء اآلخرين: اآلن سوف أترك عباءة القاضي 

اللبناني الوطني ألصبح إبن علي: أريد مركز شيعي بدل المركز الذي تخليت عنه لصالح 
مسيحي. والصدمة كانت في رّدة فعل األعضاء: قبلوا جميعا.

اليوم أصغر مركز قضائي، قاضي منفرد جزائي أو محامي عام أو قاضي تحقيق، أصبح يخضع 
لمعايير طائفية، التقاسم الطائفي لم يعد محصورا بالمناصب المهمة«.

رئيس معهد قضائي أسبق، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015
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»ال معيار للتشكيالت القضائية في لبنان. يشهرون المعايير عندما يريدون أو عندما يناسبهم 
األمر. المعيار األول هو الطائفية. هذا المركز لهذه الطائفة. هذه هي المنظومة السائدة وال 

يستطيعون فعل شيء تجاهها لذا ال يحّملون مسؤوليتها«.

قاض عامل، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

الجواب الثاني، وهو ترسيخ معادلة المناصفة الصارمة بين المسيحيين والمسلمين، فضال عن معادالت معينة بين 

مذاهب كال من الطائفتين المسيحية واإلسالمية. 

الجواب الثالث، وهو غالبا ما يقترن بالجواب الثاني، وقوامه تخصيص مراكز قضائية لطوائف معينة، وهو ما ساغ 

تسميته بتطييف المراكز القضائية أو باألحرى مذهبتها. بمعنى أنه ال يكفي إعمال المناصفة في توزيع فئة معينة 

من المراكز، إنما يقتضي تحديد اللون الطائفي لكل من هذه المراكز مسبقا. ومن األمثلة الواضحة في هذا الصدد، 

هو أن القيمين على التشكيالت القضائية ال يراعون عند اختيار رؤساء الغرف في محكمة التمييز مبدأ المناصفة )5 

مسيحيين و5 مسلمين( وحسب، بل يلتزمون في تعييناتهم باللون المذهبي لهذه المراكز. ومؤدى ذلك مثال هو 

اشتراط أن يكون رئيس الغرفة التجارية لمحكمة التمييز والتي يفترض أن تطور وتوحد االجتهاد في هذا المجال، 

قاضيا درزيا. وعليه، منذ 2010، تم تعيين ثالثة رؤساء لهذه الغرفة، لم يمارس أي منهم في أي مرحلة من مسيرته 

القضائية، القانون التجاري.  

جدول 7: مذهبة رئاسة غرف محكمة التمييز

12345678910الغرفة

مارونيمارونيشيعيسنيكاثوليكيأرثوذكسيدرزيشيعيسنيمارونيالطائفة

ويؤدي هذا التخصيص إلى غايتين متالزمتين: أوال، أنه يحدد بوضوح حصة كل مذهب بموجب أعراف راسخة. ومن 

شأن هذا األمر أن ينهي امكانية المساومات بين المذاهب المختلفة، سواء لتحسين حصتها أو لرفع ما تراه مظلومية 

)غبنا( بحقها. وهذا ما قد يحصل مثال في حال اّدعت إحدى الطوائف أنه على الرغم من تساوي المراكز عدديّا، فإن 

المراكز الممنوحة لها أقّل أهمية من المراكز الممنوحة للطوائف األخرى مما يؤدي إلى اإلخالل بمبدأ المناصفة 

فعليا. أما النتيجة الثانية لمذهبة المراكز، هو أنها تحصر عمليا المرجعية السياسية المختصة في تسمية المرشح 

بمرجعية واحدة وفق األعراف المعتمدة في إجراء التشكيالت القضائية، مما يبسط عملية االختيار ويزيل العديد 

من األلغام الطائفية السياسية منها. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن تخصيص المراكز على هذا النحو غالبا ما يترافق مع 

توجه إلى إعالن »حساسية« هذه المراكز أو على األقل أهميتها، بحيث يأتي تخصيصها طائفيا كتكليل لهذا اإلعالن 

وكنتيجة طبيعية له. 

ويلحظ أنه منذ حوالي عقد، وبخاصة منذ تشكيالت 2009-2010، تشهد مجاالت تنظيم القضاء كافة توجها نحو 

تعزيز االعتبارات الطائفية بشأنها وتاليا نحو اعتماد اإلجابات األكثر صرامة في هذا الخصوص، أي الجواب الثالث. 

وهذا ما نقله الصحافي رضوان مرتضى عن مصدر رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجهة اشتراط تمرير التشكيالت 

بالوصول إلى »توازن طائفي ومذهبي بنسبة مئة في المئة«18. وإذ تم بالنتيجة استحداث تسعة مراكز للشيعة، رأى 

18-   رضوان مرتضى، التشكيالت القضائية: دم جديد في العدلية وترسيخ »حكم الطوائف«، األخبار 5 تشرين األول 2017
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مرتضى أن القطبين الشيعيين حصال »على حق المناصفة )أي عدد مواز لمراكز القضاة السّنة( للمرة األولى في 

تاريخ العدلية«. في االتجاه نفسه، صرح وزير العدل سليم جريصاتي في حفل افتتاح السنة القضائية 2018-2017 

الحاصل في 17 تشرين األول 2017 أن أحد المعايير التي انبنت عليها التشكيالت هو المناصفة. وهذا التصريح 

األول من نوعه، جاء بالواقع ليقطع مع الخطاب الّسابق اآليل إلى تغليب اعتبارات الكفاءة على اعتبارات الطائفية. 

وأبعد من ذلك، وبهدف تكملة الصورة، فإن التدقيق في التشكيالت والمساومات الحاصلة في مناسبتها تظهر أن 

المسؤوليات  من حيث  المهمة  المراكز  فقط  ليس  اكتساب  على  تحرص  غالبها،  في  »الطائفية«  السياسية  القوى 

المناطة بها، بل بشكل خاص المراكز الواقعة ضمن مناطق نفوذها. وعليه، تتجه كل طائفة إلى تحديد مراكزها 

)حصتها( باألولوية في هذه المناطق، على أن تبلغ المساومة أشدها في مناطق النفوذ المشترك كبيروت وجبل 

لبنان. وهذا التوجه إنما يولد عامال إضافيا لتحويل المراكز القضائية من مراكز يتمتع العاملون فيها بشروط الحيادية 

الفعلية والظاهرية إلى مراكز نفوذ فاقعة. 

وهذا ما سنحاول درسه أدناه من خالل زوايا مختلفة: فبعد النظر في التوزيع الطائفي للمراكز القضائية حسب نوعها 

وحسب اختصاصها، سنتناول التوزيع الطائفي جغرافيا. من ثم، ستتظر في التوزيع الطائفي لالنتدابات والوكاالت.  

التوزيع الطائفي للمراكز القضائية حسب نوعها        -

القضائية في تشكيالت 2004 و2010  المراكز  التدقيق في كيفية توزيع  أدناه من خالل  وهذا ما سنحاول درسه 

و2017 وذلك ضمن خمس فئات إلى الموقع الوظيفي الذي يترتب على إشغالها: )1( مراكز المسؤوليات القضائية 

الكبرى والتي ما تزال تخضع لهيمنة ذكورية شبه أحادية، )2( مراكز قضاء المالحقة والتحقيق وهي المراكز التي 

تولي أصحابها اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ الفوري في احتجاز الحرية الشخصية، )3( مراكز رئاسة الغرف االستئنافية 

واالبتدائية ومجالس العمل التحكيمية، )4( مراكز القضاة المنفردين، وأخيرا )5( المراكز التي تعتبر األقل اجتذابا 

قضائيا والتي تشمل مستشاري الغرف التمييزية واالستئنافية وأعضاء الغرف االبتدائية. 

المسؤوليات القضائية الكبرى

هنا سنتناول المسؤوليات الكبرى، والتي يتم تحديد لونها الطائفي عرفا. وهي تعتبر حساسة بذاتها. وتشمل هذه 

التمييزي والمالي  العامين  التمييز ومحاكم االستئناف والنواب  الرؤساء األول لمحكمة  الكبرى مراكز  المسؤوليات 

والعسكري واالستئنافيين وقضاة التحقيق األول العدليين والعسكري. ويضاف إليهم رؤساء غرف محكمة التمييز كما 

سبق بيانه. فعدا عن الدور الحاسم للغرف التمييزية في القضايا الحقوقية والجزائية، فإن لهؤالء حظوظا كبيرة في 

تولي عضوية مجلس القضاء األعلى، سواء عن طريق اإلنتخاب )2 من أصل 10( أو التعيين )1(. وفيما تم تخصيص 

مراكز الرئيس األول لمحكمة التمييز ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية )مارونيان( والنائب العام التمييزي 

)سني( والنائب العام المالي )شيعي(، فإن المراكز األخرى )المراكز الثالثة األعلى في محاكم االستئناف الست وهي 

تباعا الرئيس األول للمحكمة والنائب العام االستئنافي وقاضي التحقيق األول( تمت مذهبتها بالكامل ابتداء من 

  .2009

فرغم االلتزام بالمناصفة في توزيع هذه المسؤوليات منذ 1993 على األقل، ُسّجل خالل التسعينيات التعامل بشيء 

من المرونة في توزيع هذه المسؤوليات بين المذاهب التابعة للطائفة نفسها، مما أدى إلى تجريد الكاثوليك من 
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أي مركز منها في سنة 2004، بخالف المذاهب األخرى التي حظيت باثنين أو ثالثة منها على األقل. ولمعالجة األمر، 

اتفق المشرفون على وضع مشاريع التشكيالت على أن توزع هذه المراكز الثمانية عشر على الطوائف الرئيسية، 

بحيث تحصل كل طائفة على مركز رئيس أول ونائب عام استئنافي وقاضي تحقيق أول. وال يستثنى من ذلك إال 

مراكز قاضي التحقيق األول، حيث تحصل الطائفة الشيعية على اثنين منها مقابل ال شيء للدروز. وربما يجد هذا 

االستثناء مبرره في احتفاظ الطائفة الدرزية بمركز قاضي التحقيق العسكري األول، وهو مركز يعّد مهما جدا في 

التراتبية القضائية للمراكز القضائية. 

جدول 8: مذهبة المسؤوليات الكبرى في القضاء

المحافظة
النبطيةالجنوبالبقاعالشمالجبل لبنانبيروت

المركز

كاثوليكي سنيدرزيشيعيأرثوذكسيمارونيرئيس أول 

نائب عام 

استئنافي 
درزيشيعيكاثوليكي سنيمارونيأرثوذكسي

قاضي 

تحقيق أول
شيعيكاثوليكي شيعي  ماروني أرثوذكسي سني

المحامون العامون وقضاة التحقيق: 

هنا، اكتسبت خالل العقدين الفائتين هذه المراكز طابعها الحساس على اعتبار أنها تخول الذين يتولونها احتجاز 

حرية األفراد وإطالق سراحهم. وعليه، بعدما سادت مرونة معينة في توزيع هذه المراكز في التسعينيات كما سبق 

بيانه، اتجه واضعو التشكيالت هنا أيضا إلى مذهبتها، في موازاة تطبيق المناصفة. ويلحظ هنا توجه إلى اعتبار 

مركزي المحامي العام وقاضي التحقيق متساويين على نحو يسمح بالمقايضة بينهما في إطار المناصفة. 

العامين العسكريين )3/3( والماليين )3/3(، إلى  التامة تحققت في مراكز المحامين  وعليه، نلحظ أن المناصفة 

جانب المناصفة في النيابة العامة التمييزية )5/5(. وفيما نلحظ تفاوتا في عدد المحامين العامين في بيروت وجبل 

لبنان )أي منطقتي النفوذ المشترك( بمعدل 8 للمسلمين و9 للمسيحيين، فإن هذا الفارق تم تعويضه من خالل 

زيادة معاكسة في عدد قضاة التحقيق في هاتين المحافظتين لصالح المسلمين )9/10(، بحيث يعود مجموع قضاة 

التحقيق والمحامين العامين العاملين في هذه المنطقة ليتوافق مع مبدأ المناصفة )18/18(. بالمقابل، فإن التوزيع 

الطائفي لمراكز قضاء التحقيق والنيابات العامة في بقية المحافظات يصبح خاضعا لقواعد أكثر مرونة، فال نصل إلى 

المناصفة إال بعد توسيع إطارها ليشمل عددا من المراكز القضائية الهامة. 

العامة  النيابة  في  للشيعة  مركزان  أضيف  أنه  يسجل  طائفة،  كل  داخل  المذاهب  بين  المعادالت  صعيد  وعلى 

االستئنافية في تشكيالت 2017 في جبل لبنان والنبطية، مما أسهم في تحقيق المساواة التامة بين الشيعة والسنة 

نفسه مع قضاة  األمر  كانت 12/13.  بعدما  بلغت 14/14  بحيث  أنواعهم  اختالف  العامة على  النيابة  أعضاء  في 

التحقيق في جميع المحافظات حيث تعادل الشيعة مع السنة )8/8(، ولم يخرج عن قاعدة التساوي بين هذين 

الصحافي رضوان  السنة غالبا )1/3(. وقد سّجل  الشمال حيث بقي عدد  التحقيق في  إال مركز قاضي  المذهبين 
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في  قضائي  مالك  بإنشاء  الشمال  في  والمناصفة  التوازن  تحقيق  ربطوا  األعلى  القضاء  مجلس  أعضاء  أن  مرتضى 

محافظة بعلبك الهرمل19. وفي مطلق األحوال، يسجل أن هذا الفارق يتضاءل بل يضمحّل بفعل حيازة الشيعة على 

مركز قاضي تحقيق أول إضافي زيادة على جميع المذاهب، وباإلمكان قياس هذا المركز على أنه يساوي مركزين، 

بالنظر إلى أهمية المسؤولية التي يرتبها. 

على الصعيد المسيحي، المعادلة معبرة أيضا. ففيما يظهر أوال تفاوت بين الكاثوليك واألرثوذوكس في مراكز النيابة 

العامة بحدود مقعد لصالح الكاثوليك، فإن التساوي التام يحصل بين الطائفتين عند جمع مراكز النيابات العامة 

وقضاء التحقيق )حيث ورد مقعد زائد لصالح األرثوذكس(. وعليه، تظهر هذه المعادلة مرونة معينة لجهة تطبيق 

قاعدة المناصفة على أكثر من مركز قضائي. 

وهذه المعادالت تتالقى إلى حد ما مع توجهات تشكيالت 2009 و2010 فيما تتناقض مع المرونة التي تمت على 

أساسها تشكيالت 1993 و2004 حسبما يظهر من الجدول رقم 10 أدناه. 

 جدول 9: التوزيع الطائفي لقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق

)المسلمون بالترتيب: سني/ شيعي/ درزي والمسيحيون بالترتيب ماروني/ كاثوليكي/أرثوذكسي/أقليات(

الطائفة
المجموعالمسيحيينالمسلمين

المركز القضائي

1/8/73/3/1234محامون عامون استئنافيون

محامون عامون آخرون 

)عسكري ومالي( 
2/4/51/2/822

النواب العامون التمييزي 

والمالي والعسكري و6 

نواب عامين استئنافيين

1/2/21/1/29

4/14/145/6/2265مجموع أعضاء النيابات العامة

قضاة تحقيق عدليون )ما 

عدا قضاة التحقيق األول( 
2/9/113/3/937

1/1/11/0/26قضاة تحقيق عسكريون

قضاة التحقيق األول 

العسكري والعدليون
1/2/11/1/17

4/12/135/4/1250مجموع قضاة التحقيق

8/26/2710/10/34المجموع
115

6154

 

19-   مذكور أعاله. 
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 جدول 10: تطور التوزيع الطائفي لقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق

)المسلمون بالترتيب: سني/ شيعي/ درزي والمسيحيون بالترتيب ماروني/ كاثوليكي/أرثوذكسي/أقليات(

1993200420102017السنة

مسلم/التوزيع الطائفي

مسيحي
مسلمون

مسلم/

مسيحي
مسلمون

مسلم/

مسيحي
مسلمونمسلم/مسيحيمسلمون

المركز القضائي

مجموع 

المحامين 

العامين 

االستئنافيين

3/133/4/613/132/6/515/141/6/718/161/8/7

محامون عامون 

آخرون 
4/60/2/44/101/3/610/80/4/411/112/4/5

النواب العامون 

التمييزي 

والمالي 

والعسكري و6 

نواب عامين 

استئنافيين

4/52/1/24/51/2/24/51/2/24/51/2/2

مجموع أعضاء 

النيابات العامة
11/245/8/1121/284/11/1329/272/12/1333/324/14/14

6/111/3/711/141/7/612/152/6/715/222/9/11تحقيق عدليون

تحقيق 

عسكريون
0/31/1/12/20/1/12/31/1/13/31/1/1

قضاة تحقيق 

أول وعسكري
3/41/2/12/52/2/13/41/2/13/41/2/1

مجموع قضاة 

التحقيق
9/183/5/1015/213/10/817/22

4/9/9
21/294/12/13

20/428/13/2136/497/21/2146/496/21/2254/618/26/27المجموع

رؤساء غرف االستئناف ورؤساء مجالس العمل التحكيمية:

التوزيع  نتبينه من تطور  ما  المراكز. وهذا  المناصفة وتخصيص  إلى تحقيق  أيضا مسعى  نلقى  المجال،  في هذا 

الطائفي بين المسلمين والمسيحيين من جهة وفيما بين المسلمين. فبعدما أدى التوزيع الطائفي في 1993 إلى 

تفاوت كبير بين الطوائف والمذاهب لصالح المسلمين )20/25( ولصالح السنة )2/8/15(، فإن التشكيالت الالحقة 
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عمدت إلى التضييق من هذا التفاوت، ليصبح في 2010 )31/29( لصالح المسيحيين، وليرتفع عدد الغرف التي 

يرأسها قضاة شيعة من 8 إلى 11 بحيث أصبح التوزيع بين المذاهب اإلسالمية )2/11/16(. وفي سنة 2017، بقيت 

هذه المراكز في غالبيتها مشغولة من قبل قضاة مسيحيين )35/33(. 

وفيما تم استحداث ثماني غرف، فإن ذلك تم بمراعاة تامة للمناصفة بين المسلمين والمسيحيين، بحيث توزعت 

هذه الغرف على الشكل اآلتي: 

غرفتان برئاسة قاٍض شيعي، واحدة في بيروت واألخرى في جبل لبنان،	 

غرفة برئاسة قاض سني في جبل لبنان،    	 

غرفة برئاسة قاض درزي في جبل لبنان، 	 

3 غرف برئاسة قاض ماروني، تتوزع على ثالث محافظات هي بيروت وجبل لبنان والشمال، 	 

غرفة برئاسة قاض كاثوليكي في البقاع. 	 

ويلحظ أنه نتيجة استحداث هذه الغرف بموجب تشكيالت 2017، تحقق التساوي بالكامل بين السنة والشيعة في 

المراكز المتواجدة في محاكم بيروت وجبل لبنان. 

 جدول 11: تطور التوزيع الطائفي لمراكز رؤساء الغرف االستئنافية ومجالس العمل التحكيمية

)المسلمون بالترتيب: سني/ شيعي/ درزي والمسيحيون بالترتيب ماروني/ كاثوليكي/أرثوذكسي/أقليات(

200420102017السنة

المركزالمنطقة
 مسلم/
مسيحي

مسلمون
 مسلم/
مسيحي

 مسلم/مسلمون
مسيحيونمسلمونمسيحي

2/41/1/23/31/1/13/31/1/11/1/1الرؤساء األول لمحاكم االستئناف

بيروت 

وجبل 

لبنان

رؤساء غرف 

استئنافية
10/111/4/613/121/5/615/162/7/74/2/9

رؤساء مجالس 

عمل تحكيمية
5/21/16/21/16/21/12/1/3

15/131/5/719/141/6/721/182/8/86/3/12المجموع

بقية 

المحافظات

رؤساء غرف 

استئنافية
7/50/1/46/100/3/78/100/4/61/1/6

رؤساء مجالس 

عمل تحكيمية 
2/31/23/21/13/21/10/1/2

9/80/2/69/120/4/811/120/5/71/2/8المجموع

26/252/8/1531/292/11/1635/333/14/167/5/20المجموع
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وهنا أيضا، كيف نوفق بين التفاوت الحاصل لصالح المسيحيين في مراكز رؤساء غرف االستئناف ومجالس العمل 

التحكيمية )35/33(، واإلعالن عن نجاح المناصفة التامة؟ 

حّل هذه األحجية يتم من خالل اعتماد أحد أمرين: 

أوال، احتساب القضاة الذين يشغلون هذه المراكز أصالة، مع حسم القضاة المنتدبين إليها، وهما تحديدا قاضيان 

انتدبا لمركزي رئيس مجلس عمل تحكيمي في محافظتي النبطية والبقاع. فبفعل هذه العملية، يتوزّع رؤساء غرف 

االستئناف ومجالس العمل التحكيمية مناصفة بين المسيحيين والمسلمين أي بحدود 33/33. 

الغرف  التحقيق ورؤساء  العامة وقضاة  النيابات  المهمة تشمل مراكز  القضائية  للمراكز  إعتماد سلة واسعة  ثانيا، 

االستئنافية ومجالس العمل التحكيمية وفق أماكن تواجدها، بحيث تعطى المراكز الواقعة في بيروت وجبل لبنان 

أهمية مضاعفة بالنسبة لسائر المراكز. وهذا ما نصل إليه من خالل تعويض النقص الحاصل في المراكز القضائية 

في بيروت وجبل لبنان بحدود 7 مقاعد لصالح المسيحيين من خالل زيادة بحدود الضعف )14 مقعدا( لصالح 

المسلمين في سائر المحافظات لصالح المسلمين. 

   جدول 12: التوزيع الطائفي لمراكز رؤساء الغرف االستئنافية ومجالس العمل التحكيمية المعينين بصورة 

 أصلية في 2017

)المسلمون بالترتيب: سني/ شيعي/ درزي والمسيحيون بالترتيب ماروني/ كاثوليكي/أرثوذكسي/أقليات(

2017السنة

المركزالمنطقة
مسلم/

مسيحي
مسيحيونمسلمون

بيروت وجبل لبنان

رؤساء غرف 

استئنافية  وعمل
23/182/8/87/3/13

نيابات عامة وقضاء 

تحقيق
21/193/7/96/2/13

44/375/15/1712/5/26المجموع 

بقية المحافظات

رؤساء غرف 

استئنافية وعمل
8/151/6/81/1/6

نيابات عامة 

وتحقيق
18/251/13/112/6/10

26/402/19/193/7/16المجموع
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رئاسة الغرف االبتدائية: 

أما على صعيد رئاسة الغرف االبتدائية، هنا أبضا نلحظ توجها مطردا لتحقيق المناصفة. ففيما شهد التوزيع الطائفي 

المسيحيين  بين  المناصفة  إلى  تباعا  انتهت  تفاوتا في 1993 و2004، فإن تشكيالت 2010 و2017  المراكز  لهذه 

التفاوت  من   2017 تشكيالت  إعداد  سياق  في  الشيعي  الفريق  اشتكى  وفيما  و)12/12(.   )11/11( والمسلمين 

بموجب  الفريق  هذا  نجح  فإنه   ،)1/4/6( السنة  لصالح  مقعدين  بحدود  المسلمين  مقاعد  توزيع  في  الحاصل 

تشكيالت 2017 إلى تقليص هذا الفارق إلى مقعد واحد، بعدما تم استحداث غرفتين ابتدائيتين: األولى في الشمال 

يرأسها ماروني والثانية في الجنوب يرأسها شيعي. ويبدو في هذا المجال أن ثمة اتفاقا على إرجاء المساواة التامة 

بين الشيعة والسنة إلى حين توفر عدد إضافي من القضاة أو إلى حين إنشاء محاكم استئنافية في المحافظات، 

وتحديدا في عكار وبعلبك- الهرمل.   

 جدول 13: تطور التوزيع الطائفي لرئاسة الغرف االبتدائية

)المسلمون بالترتيب: سني/ شيعي/ درزي والمسيحيون بالترتيب ماروني/ كاثوليكي/أرثوذكسي/أقليات(

200420102017السنة

 التوزيع 

الطائفي
مسلم/

مسيحي
مسلمون

مسلم/

مسيحي
مسلمون

مسلم/

مسيحي
مسيحيونمسلمون

المنطقة

بيروت +

جبل لبنان
7/42/28/81/3/48/81/3/42/1/5

بقية 

المحافظات
4/20/1/13/30/1/24/40/2/20/1/3

11/63/311/111/4/612/121/5/62/2/8المجموع

القضاة المنفردون: 

السؤال الذي يطرح هنا هو فيما إذا كانت مراكز القضاة المنفردين تخضع أيضا للمناصفة، أم أن توزيعها يخضع 

لمعادالت مرنة. وفي هذا المجال، سنتناول بداية جميع القضاة المنفردين لنعود وندقق في كيفية توزيعهم على 

المناطق  المنفردين في  القضاة  الطائفي لمراكز  التوزيع  أدناه تفاوتا في  الجدول  يبين  ضوء اختصاصاتهم. وفيما 

المختلفة )42 مسلما/49 مسيحيا في بيروت وجبل لبنان(، و)35 مسلما/21 مسيحيا في سائر المحافظات(، فإننا 

نعود ونتوصل إلى المناصفة الكاملة في 2017 في حال احتسبنا فقط القضاة المعينين أصال في هذه المراكز مع 

حسم القضاة المنتدبين إليها. فبفعل طريقة االحتساب هذه، يتوزع القضاة الذين يشغلون أصليا هذه المراكز على 

الوجه اآلتي: 56 للمسلمين و56 للمسحيين.  
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كما يمكن بلوغ المناصفة من خالل إعمال مضاعفة مماثلة لما تقدم، أي على أساس أهمية المركز وفق منطقة 

تواجده، بحيث يحتسب المركز الواقع في بيروت وجبل لبنان على أنه يعادل مركزين في سائر المحافظات. وعليه، 

فإن الفارق في عدد القضاة المنفردين في بيروت وجبل لبنان الحاصل لصالح المسيحيين )7 مقاعد( يتم تعويضه 

بترجيح كفة المسلمين في سائر المحافظات بحدود الضعف )14 مقعدا(. 

 جدول 14: تطور التوزيع الطائفي للقضاة المنفردين

)المسلمون بالترتيب: سني/ شيعي/ درزي(

200420102017السنة

المنطقة
العدد/ 

الطائفة

مسلم/

مسيحي

سني/

شيعي/ 

درزي

مسلم/

مسيحي

سني/

شيعي/ 

درزي

مسلم/

مسيحي
سني/شيعي/ درزي

القضاة 

المنفردون  

في بيروت 

وجبل لبنان

مجموع 

القضاة 

المنفردين

33/230/11/1242/305/13/1249/425/15/22

القضاة 

المنفردون 

في بقية 

المحافظات

مجموع 

القضاة 

المنفردين

18/300/14/1615/323/13/1621/352/11/22

22/3415/1918/373/16/1825/402/15/23المجموع

 جدول 15: التوزيع الطائفي للقضاة المنفردين المعينين بصورة أصلية في تشكيالت 7102

)المسلمون بالترتيب: سني/ شيعي/ درزي والمسيحيون بالترتيب ماروني/ كاثوليكي/أرثوذكسي/أقليات(

العدد/ الطائفةالمنطقة
مسلم/

مسيحي
مسيحيونمسلمون

القضاة المنفردون في 

بيروت وجبل لبنان

مجموع القضاة 

المنفردين
41/325/12/151/2/3/35

القضاة المنفردون 

والعقاريون في بقية 

المحافظات

مجموع القضاة 

المنفردين
15/242/9/13

2/3/2/8

56/562/21/283/5/5/43المجموع
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المراكز األقل اجتذابا: 

بقي أن ننظر إلى كيفية التوزيع الطائفي بالنسبة إلى المراكز األقل اجتذابا. وتؤكد األرقام هنا وجود مرونة كبيرة 

في ملء هذه المراكز التي ال ترشح عن أي نفوذ وتبدو تاليا غير حساسة. 

 جدول 16: التوزيع الطائفي في المراكز األقل اجتذابا:

)المسلمون بالترتيب: سني/ شيعي/ درزي - والمسيحيون بالترتيب ماروني/ كاثوليكي/أرثوذكسي/أقليات(

200420102017السنة

الطائفةالمركز
مسلم/

مسيحي
مسلمون

مسلم/

مسيحي
مسلمون

مسلم/

مسيحي
مسلمون

مستشاري غرف 

محكمة التمييز
25/173/5/922/122/4/626/152/8/5

مستشاري غرف 

محاكم االستئناف
43/417/19/1547/555/26/2449/6510/29/26

أعضاء غرف الدرجة 

األولى
18/164/6/624/214/10/721/271/8/18

86/7414/30/3093/8811/40/3796/10713/45/49المجموع

التوزيع الطائفي للقضاة وفق اختصاصاتهم:-

الجزائي  المجالين  في  وتحديدا  اختصاصاتهم،  وفق  للقضاة  الطائفي  التوزيع  إلى درس  المكان، سنعمد  في هذا 

والمدني. ونتائج البحث في هذا المجال تسمح لنا بمعرفة فيما إذا كان لالنتماءات الطائفية المختلفة تأثير على 

كيفية توزيع المراكز القضائية بين هذين المجالين، وتحديدا فيما إذا كانت المناصفة تسري على هذه اإلختصاصات 

أم أنها تقتصر على أهمية المراكز فقط. وما يبرر هذا األمر هو فرضية قوامها أن المجال الجزائي هو أكثر ارتباطا 

باالعتبارات السياسية من المجال المدني: وعليه، فإن معرفة كيفية التوزيع الطائفي في هذين المجالين يعطينا 

معطيات بشأن مدى التأثير السياسي في التعيينات، وفي اآلن نفسه مدى اعتماد القوى المؤثرة في كل طائفة على 

المراكز القضائية المشغولة من منتمين إليها لتعزيز نفوذها السياسي. 

وقبل المضي في عرض النتائج التي توصلنا إليها، يجدر بداية إبداء ثالث مالحظات: 

أوال، أن العديد من المراكز هي بطبيعتها محددة االختصاص كالنيابة العامة وقضاء التحقيق )وكال الفئتين تنشغالن 

في  تنشغالن  الفئتين  )وكال  االبتدائية  المحاكم  وأعضاء  التحكيمية  العمل  مجالس  ورؤساء  الجزائي(  المجال  في 

المجال المدني(، فيما أن بعض المراكز تقبل اختصاصات مختلفة تحدد بقرارات توزيع األعمال بين شاغليها، ومنها 

رؤساء وأعضاء الغرف االستئنافية والقضاة المنفردين،

ثانيا، أننا سنحصر درسنا هنا على المراكز التي تخضع للتنافسية والمحاصصة الطائفية بدرجة كبيرة، فيما نترك جانبا 

المراكز األخرى كمستشاري وأعضاء الغرف االستئنافية واالبتدائية،



أوراق بحثية عن إصالح القضاء في لبنان 32

ثالثا، أن بعض الهيئات القضائية تتولى اختصاصات مختلطة، كأن تتولى وظائف في المجالين المدني والجزائي، 

كما هي حال العديد من القضاة المنفردين، وبخاصة العاملين في األقضية. في هذه الحاالت، وخارج الحاالت التي 

يكون فيها االختصاص الجزائي ثانويا جدا )كما هو حال اختصاص الغرف االبتدائية بجنايات األحداث(، فإننا عمدنا 

إلى وضع المراكز ذات االختصاص المختلط ضمن المراكز ذات المجال الجزائي، على اعتبار أنها تخّول القاضي من 

ممارسة الوظائف الزجرية المتصلة بهذا المجال، عند االقتضاء.     

جدول 17: التوزيع الطائفي للمراكز التنافسية وفق االختصاص

الجزائيالمدنيالمجال

المركز
قاض 

منفرد 

مدني

رئيس 

غرفة 

ابتدائية 

مدني

رئيس 

غرفة 

استئنافية 

مدنية أو 

عمل

نسبةمجموع

قاض 

منفرد 

جزائي

رئيس 

غرفة 

استئنافية 

جزائية

قاضي 

تحقيق

مدعي 

عام 
نسبةمجموع

المذهب

20683436,524813145963,5سني

9562028,517712145071,5شيعي

011212,533441487,5درزي

مجموع 

المسلمين
2912155631,54418293212368,5

22812423728912227163ماروني 

42393633461664كاثوليكي

627155041551550أرثوذكسي

-----3100-30أقليات

مجموع 

المسيحيين
3512226940,53513213310259,5

وعلى ضوء النتائج المشار إليها أعاله، باإلمكان إبداء المالحظات اآلتية:

فيما تصل نسبة العاملين في هذه المراكز في المجال الجزائي إلى 68,5% بين المسلمين، فإنها تنخفض إلى %59,5 
لدى المسيحيين. وتكون هذه النسبة هي األعلى لدى الدروز حيث تصل إلى 87,5%، ثم لدى الشيعة حيث تصل 
إلى 71,5%. بالمقابل فهي تكون األدنى لدى األقليات المسيحية حيث تصل إلى 0% ومن بعدهم األرثوذكس حيث 
تصل إلى 50%. وتجدر اإلشارة بالمقابل إلى ارتفاع نسبة القضاة العاملين في المجال المدني لدى المسيحيين إلى 

40,5% فيما ال تتعدى 31,5% لدى المسلمين. 

تبعا لذلك، وفيما تصل نسبة المسيحيين من القضاة المنفردين المدنيين ومن رؤساء غرف االستئناف وما يوازيها 
العاملين في المجال المدني تباعا إلى 54,5% و59,5%، فإن هذه النسبة تنخفض فيما يتصل بالقضاة المنفردين 

الجزائيين ورؤساء غرف االستئناف الجزائية تباعا إلى 44,5% و%42.
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وباإلمكان على ضوء هذه األرقام، تقديم فرضية قوامها أّن عدد القضاة العاملين في المجال الجزائي يرتفع عموما 
بقدر ما تكون قيادات المذاهب التي ينتمون إليها منخرطة في التجاذبات والصراعات السياسية. وهذا ما قد يفسر 
مثال ارتفاع نسبة القضاة الموارنة من مجموع القضاة المسيحيين في المجال الجزائي من 61% في المجال المدني 

إلى 69,5% في المجال الجزائي، مقابل عدم تولي أي قاٍض من األقليات المسيحية مركزا في المجال الجزائي. 

بالمقابل، تكون نسب القضاة المنتمين إلى المذاهب اإلسالمية كلها عالية بالنظر إلى تعدد المرجعيات السياسية 
لدى هذه الطوائف والتنافس السياسي الحاصل فيما بينها. وهي تبلغ أقصاها لدى القضاة الدروز. فعدا عن أن 
بالقضاة  يتصل  بما   %100 إلى  تصل  فإنها  هؤالء،  لدى   %87,5 تبلغ  المراكز  هذه  مجموع  من  اإلجمالية  النسبة 
المنفردين الدروز الذين يعملون جميعا في المجال الجزائي )5 في بيروت وجبل لبنان و1 في كال من محافظتي 
النبطية والبقاع(. وقد يكون مرّد هذا األمر هو ضآلة عدد القضاة الدروز )27 فقط( بالنسبة إلى الوزن السياسي التي 

تسعى القيادات السياسية لهذا المذهب المحافظة عليه وتعزيزه. 

على أهمية هذه األرقام، فإنه يصعب استخالص نتائج منها قبل معاينة كيفية التوزيع الطائفي للقضاة وفق مناطق 
بين  الجزائي  االختصاص  مجال  في  الطائفي  التوزيع  في  متقاربة  تبقى  األرقام  أن  األول،  لسببين:  وذلك  عملهم، 
المسيحيين والمسلمين في مناطق النفوذ المشتركة )وهي كل المحافظات باستثناء الجنوب والنبطية(، فيما هي 

تتباين في هاتين المحافظتين األخيرتين، سواء اتصل األمر في النيابات العامة أو قضاة التحقيق أو قضاة الحكم. 

وهذا األمر إنما يعني أن سبب التفاوت ليس مرده أن القوى المسيحية أقل مطالبة بمراكز ذات اختصاص جزائي، بل 
أن مطالبتها بالمناصفة في هذه المراكز تقتصر على مناطق نفوذها، فيما هي ال ترى حاجة للتمسك بهذه المناصفة 
في سائر المناطق. األمر الثاني الذي قد يفسر هذا التفاوت ربما نجده في ماهية النزاعات القضائية في المناطق 

ذات النفوذ المشترك. وهذا ما سنحاول بحثه وتبيانه باألرقام في القسم التالي.     

التوزيع الطائفي للقضاة من الناحية الجغرافية-

في هذا الصدد، سندقق في كيفية التوزيع الطائفي للقضاة من الناحية الجغرافية، وتحديدا في فرضية قوامها أن تطييف 

المراكز القضائية يهدف ليس فقط إلى تحقيق المناصفة التامة، بل أيضا إلى تعزيز النفوذ السياسي للقوى السياسية في 

مناطق تواجدها، بحيث تفضل القوى السياسية الشيعية أو المارونية أن يكون القسم األكبر من المراكز العائدة لقضاة 

شيعة أو موارنة في مناطق نفوذها. ولمعالجة هذا السؤال، قد يكون من المفيد البحث فيما إذا كان توزيع هذه المراكز 

يخضع لنفس معادالت توزيع المقاعد النيابية بين الطوائف أو اتجاهاتها. وفي هذا السياق، تطالعنا المعطيات اآلتية: 

أوال، أن توزيع المسؤوليات الكبرى في مجال قضاء النيابة العامة وقضاء التحقيق في محاكم االستئناف الست، يتماشى 

تماما مع هذه الفرضية. فالمركزان المخصصان لقاضيين من الطائفة السنية حددا في بيروت والشمال حيث يتوفر لها 

أكبر عدد من المقاعد النيابية )17 مقعدا من أصل 27(. وكذلك المركزان المخصصان لقاضيين من  الطائفة المارونية 

اللذان حددا في جبل لبنان والشمال حيث لها )28 مقعدا من أصل 34(. وكذلك بالنسبة المراكز الثالثة المخصصة لقضاة 

من الطائفة الشيعية في المحافظات الثالث التي تتمركز فيها مقاعدها النيابية وهي تباعا البقاع والجنوب والنبطية )22 

مقعدا من أصل 27(، وكذلك بالنسبة إلى الطائفة الكاثوليكية حيث حدد المركزان العائدان لقاضيين منها في البقاع 

والجنوب )5 من أصل 9 مقاعد(. أما الطائفة الدرزية، ، فإن تحديد المركز العائد لقاض منها بالنيابة العامة في النبطية 

إنما يشكل الخيار األفضل لهذه الطائفة في ظل وضع الطائفة المارونية األكثر وزنا يدها على مركز النيابة العامة في 
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جبل لبنان. وقد شكل تحديد حصة القضاة األرثوذكس حالة فريدة، حيث انحصرت مسؤولياتهم الكبرى في بيروت 

وجبل لبنان من دون أي مسؤولية كبرى في الشمال حيث للطائفة األرثوذكسية )6 من أصل 13 مقعدا نيابيا(، علما أنه 

كان تم نقل مركز قاضي التحقيق األول في الشمال من قاض منها إلى قاض من  الطائفة المارونية ابتداء من 2009. 

وقد يجد هذا األمر تفسيره في أحد أمرين أو في كالهما: رغبة القوى السياسية المارونية في تعزيز مواقعها القضائية 

في الشمال حيث لها ثقل انتخابي بارز )9 مقاعد من أصل 34(، وتفضيل القوى األرثوذكسية زيادة نفوذها في أماكن 

سكن األرثوذكس أو عملهم التي هي في غالبيتها في بيروت وجبل لبنان على مناطق تواجد مقاعد الطائفة األرثوذكسية 

االنتخابية )وعمليا سجالت نفوس أتباعها(.  

ثانيا، أن توزيع مجموع مراكز النيابة العامة وقضاء التحقيق ذهب في االتجاه نفسه حسبما يتحصل من الجدول أدناه. 

فالطائفة المارونية تحوز على األكثرية النسبية من هذه المراكز في جبل لبنان )23/9( حيث لها أكبر عدد من المقاعد 

النيابية )35/19(. كما أن الطائفة السنية تحوز على األكثرية النسبية من هذه المراكز في بيروت )17/5( حيث لها 

األكثرية النسبية من المقاعد النيابية )19/6(. وفي االتجاه نفسه، للطائفة الشيعية األكثرية النسبية من المراكز في 

محافظات البقاع )14/5( والجنوب )8/3( والنبطية )6/3( أي ما مجموعه )28/11( حيث لها في كل منها األكثرية 

النسبية من المقاعد النيابية )23/8( و)12/6( و)11/8(. في الشمال فقط، تتعادل المراكز العائدة للسنة والموارنة )5 

لكل منهما من مجموع 15(، حيث يتوفر لهما العدد األكبر من المقاعد النيابية )28/20( على أساس 11 للسنة و9 

للموارنة. 

وبالمقابل، في غالبية الحاالت، ال يكون للطوائف أي مركز في النيابة العامة وقضاء التحقيق في المناطق التي ليس لها 

فيها أي مقعد انتخابي. فمثال، ليس للموارنة أي مركز مماثل في النبطية. وليس للدروز أي مركز مماثل في الشمال أو 

الجنوب. وليس لألرثوذكس أي مركز مماثل في الجنوب. 

 جدول 17: التوزيع الطائفي والمذهبي لقضاة التحقيق العدليين والمحامين العامين االستئنافيين 

 وفق تواجدهم الجغرافي

)المسلمون بالترتيب: سني/ شيعي/ درزي والمسيحيون بالترتيب ماروني/ كاثوليكي/أرثوذكسي/أقليات(

20102017سنة

التوزيع الطائفي
مسيحيونمسلمونمسلم/ مسيحيمسيحيونمسلمونمسلم/ مسيحي

المنطقة

6/71/2/41/1/47/81/3/42/1/4بيروت 

10/82/3/31/0/911/102/4/42/1/8جبل لبنان

5/40/2/21/1/37/60/2/41/1/5الشمال

4/60/4/22/1/15/70/4/31/1/3البقاع 

1/30/1/20/1/02/40/2/20/1/1الجنوب 

1/10/0/10/1/01/30/2/10/1/0النبطية

27/293/12/145/5/1733/383/17/186/6/21المجموع
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ولكن، ماذا بشأن قضاة الحكم؟ هل هم يخضعون للتوجه نفسه، أي لتعيينهم في مناطق نفوذ الطوائف التي ينتمون 

إليها؟ بمراجعة األرقام المبينة في الجدولين أدناه، نلحظ أن التوزيع الطائفي في المحافظات لمسؤوليات قضاء 

الحكم يختلف وفق عاملين اثنين: الهوية الطائفية للقوى السياسية األكثر نفوذا في المحافظة المذكورة، ماهية 

هذه المسؤوليات وتحديدا فيما إذا كانت في المجال المدني أو الجزائي. بمعنى أن القاعدة التي أثبتنا اعتمادها 

في مجالي قضاء النيابة العامة وقضاء التحقيق تنطبق بدرجة كبيرة بالنسبة لمسؤوليات الحكم في المجال الجزائي، 

فيما تتراجع بالنسبة للمسؤوليات في المجال المدني. 

وهذا ما نتبينه مثال في مناطق النفوذ المشترك كمحافظتي بيروت وجبل لبنان. ففي هاتين المحافظتين، وفيما 

تعتمد المناصفة الكاملة فيما يتصل بتوزيع المسؤوليات في المجال الجزائي بين المسيحيين والمسلمين )30/30(، 

تتوزع المسؤوليات بشكل أكثر مرونة في المجال المدني )38 للمسلمين/49 للمسيحيين(. 

األمر نفسه بخصوص توزيع المسؤوليات بين القضاة وفق مذاهبهم: ففيما يقارب عدد القضاة السنة الذين يتولون 

مسؤوليات مدنية ضعف عدد القضاة الشيعة الذين يتولون مسؤوليات مماثلة )13/23(، فإن عدد القضاة من هذين 

المذهبين الذين يتولون مسؤوليات جزائية يكاد يكون متساويا بل مع أفضلية ضئيلة للشيعة )11 للسنة/12 للشيعة(. 

األمر نفسه نلحظه بشأن القضاة الدروز حيث يتولون 17,5% من مجموع المسؤوليات الجزائية العائدة لقضاة من 

مذاهب إسالمية، فيما أن نسبتهم ال تتجاوز 5,5% فيما يتصل بالمسؤوليات المدنية في هاتين المحافظتين. وهذا 

األمر إنما ينسجم مع تمركز النفوذ السياسي للقوى الدرزية في هاتين المحافظتين. وبالنسبة إلى التوزيع المذهبي 

للقضاة المسيحيين، نلحظ أن نسبة القضاة الموارنة الذين يتولون مسؤوليات جزائية تبلغ 80% من مجموع القضاة 

المسؤوليات  إلى  بالنسبة   %67,5 إلى  تهبط  النسبة  هذه  أن  فيما  مماثلة،  مسؤوليات  يتولون  الذين  المسيحيين 

المدنية. وهذا األمر إنما ينسجم مع كون القوى المارونية هي األكثر انخراطا في صراع النفوذ السياسي.  

النفوذ محصورا بمذاهب معينة دون أخرى. ففي  التي يكون فيها  النظر في المحافظات  األمر نفسه نتبينه عند 

الشمال حيث تتقاسم قيادات ثالثة مذاهب )السنة والموارنة واألرثوذكس( النفوذ السياسي هنالك، يتولى قضاة من 

هذه المذاهب الثالثة مسؤوليات في المجال الجزائي تصل إلى 85,5% )21/18(. والالفت أنه في هذه المحافظة، 

نلحظ أن مسؤوليات الحكم في المجال المدني حتى تكاد تنحصر في قضاة ينتمون إلى هذه المذاهب الثالثة 

  .)16/15(

أما في محافظتي النبطية والجنوب، حيث يتضاءل نفوذ القوى السياسية المسيحية، فإن مجموع مسؤوليات الحكم 

التي يتوالها قضاة مسيحيون تصل إلى 2 من أصل 18 في المجال الجزائي فيما هي 6 من أصل 15 في المجال 

المدني. وهذا األمر إنما يؤكد الفرضية أعاله لجهة وجود رابط قوي بين مذهب القضاة الذين يتولون مراكز جزائية 

ومذهب القوى السياسية النافذة في المجال الجزائي، فيما أن هذا الرابط يتراجع في المجال المدني من دون ألن 

يختفي تماما.

أما في محافظتي البقاع وبعلبك/الهرمل، فإن األمور تبقى أكثر وضوحا. ففيما أن النفوذ السياسي مشترك في مركزها 

)زحلة(، فإن نفوذ القوى المسيحية تتراجع في المقابل في المناطق األخرى من هذه المحافظة. وعليه، فإن الصورة 

تكون أكثر وضوحا في حال النظر إلى التوزيع الطائفي للمسؤوليات القضائية في هاتين المحافظتين وفق مختلف 

األقضية المتواجدة فيها. 
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جدول 18: التوزيع الطائفي للمراكز القضائية في المجال المدني حسب تواجدها في كل محافظة

)المسلمون بالترتيب: سني/ شيعي/ درزي والمسيحيون بالترتيب ماروني/ كاثوليكي/أرثوذكسي/أقليات(

قاضي منفرد مدنيالمركز
رؤساء الغرف 

االبتدائية

رؤساء غرف 

استئنافية مدنية 

وعمل

المجموع

الطائفة
مسيحيونمسلمونمسيحيونمسلمونمسيحيونمسلمون

مسلمون/

مسيحيون
مسيحيونمسلمون

المحافظة

0/3/62/1/50/1/21/0/30/2/34/0/520/170/6/116/1/13بيروت

جبل 

لبنان

0/3/81/1/2/141/2/21/1/21/2/22/1/429/212/7/121/4/4/20

0/1/23/0/30/0/10/0/20/0/30/0/19/70/1/63/0/6الشمال 

0/1/01/0/0/00/0/10/1/00/1/00/1/14/30/2/11/0/2/1البقاع 

0/1/31/0/0/00/1/00/0/10/1/01/0/14/60/3/31/1/0/2الجنوب 

0/1/10/1/00/1/0000/1/02/30/2/10/2/0النبطية

0/10/203/6/4/221/5/62/2/81/6/87/3/1168/562/20/343/14/9/42المجموع

 جدول 19: التوزيع الطائفي للمراكز القضائية في المجال الجزائي حسب تواجدها في كل محافظة

)المسلمون بالترتيب: سني/ شيعي/ درزي والمسيحيون بالترتيب ماروني/ كاثوليكي/أرثوذكسي/أقليات(

المركز 

القضائي
قاضي منفرد جزائي

رؤساء غرف استئنافية 

جزائية
المجموع

الطائفية
مسيحيونمسلمونمسيحيونمسلمون

مسلمون/

مسيحيون
مسيحيونمسلمون

المحافظة 

1/4/31/0/41/1/10/1/28/112/5/41/1/6بيروت

جبل 

لبنان
4/5/51/1/161/2/21/1/222/195/7/72/2/18

0/1/52/1/60/1/20/0/312/90/2/72/1/9الشمال 

1/2/50/1/11/0/10/0/25/102/2/61/1/3البقاع 

0/2/40/0/10/1/201/90/3/60/0/1الجنوب 

1/2/20/0/00/2/00/1/01/71/4/20/1/0النبطية

7/16/244/3/283/7/81/3/949/6510/23/326/6/37المجموع
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 وتتأكد هذه القاعدة بدرجة أكبر حين ندقق في كيفية التوزيع الطائفي للقضاة المنفردين على األقضية. ولهذه 

الغاية، عمدنا إلى قياس مدى تطابق مذهب القضاة المعينين في األقضية مع أحد المذاهب الممثلة بمقعد أو أكثر 

في القضاء المذكور. ففي حال توفر هذا التطابق، تم احتساب المركز المذكور على أنه مركز متطابق. في الحاالت 

األخرى، اعتبر المركز على أنه غير متطابق. وقد رأينا من المناسب في هذا اإلطار التمييز بين األقضية التي تعّد 

مراكز للمحافظات وما يوازيها )تحديدا جديدة المتن( وسائر األقضية، على أساس أن الخلفيات السياسية لتوزيع 

المراكز القضائية في مراكز المحافظات حيث يتمركز الجزء األكبر من الحياة االقتصادية قد يكون أكثر تعقيدا عن 

الخلفيات السياسية لتوزيع المراكز القضائية خارج هذه المراكز. هذا مع العلم أنه غالبا ما يكون للعمل القضائي 

في مراكز المحافظات تأثير على المقيمين في هذه المحافظات، غالبا ما يتجاوز حدود هذه المراكز. 

وانطالقا من ذلك، نتبين األمور اآلتية: 

بخصوص القضاة المنفردين المتواجدين في مراكز المحافظات، فإنهم يتوزعون بين 52 متطابقا وفق المفهوم 	 

المحدد أعاله، و20 غير متطابق. وعليه، هنالك احتمال يقارب 72% أن يكون القاض المعين في هذه األقضية 

من مذهب يحظى بمقعد أو أكثر فيه. ونلحظ هنا أن هذه النسبة تختلف بين المسلمين والمسيحيين بحيث 

هي 58% بالنسبة إلى المسلمين و86% بالنسبة إلى المسيحيين، علما أنها تبلغ نسبة 100% بالنسبة إلى الموارنة.  

بخصوص القضاة المنفردين المتواجدين خارج مراكز المحافظات وجديدة، فهم يتوزعون بين 37 متطابقا وفق 	 

المفهوم المحدد أعاله، و8 غير متطابقين. وعليه، هنالك احتمال يقارب 82% أن يكون القاضي المعين في هذه 

األقضية من مذهب يحظى بمقعد أو أكثر فيه. ونلحظ هنا أن هذه النسبة تختلف بين المسلمين والمسيحيين 

بحيث هي 72% بالنسبة إلى المسلمين و91,5% بالنسبة إلى المسيحيين، عاما أنها تبلغ نسبة 94% بالنسبة 

إلى الموارنة. وهذا األمر يتأكد بخصوص المحاكم التي يتواجد فيها قضاة يتولون مسؤوليات شاملة أي قضاة 

ينظرون في جميع النزاعات التي ترد إلى هذه المحكمة. ومن أبرز األمثلة على ذلك، تعيين قاض ماروني في 

دير القمر وبشري وقاض درزي في حاصبيا وبعقلين وشيعي في الهرمل، رأس بعلبك وسني في راشيا والمنية. 

وعليه، يكون التطابق في هذه األقضية أعلى نسبة مما هو عليه في مراكز المحافظات، علما أن تشكيالت 2017 	 

تظهر تفوقا في نسبة التطابق لدى قضاة بعض المذاهب )الموارنة( مما هي نسبة التطابق لدى القضاة من 

سائر المذاهب، مما يفتح الباب للتساؤل حول مدى ارتباط ارتفاع هذه النسبة بمصالح القوى السياسية المؤثرة 

بشكل خاص في تعيين هؤالء. 

كما نلحظ أن نسبة التطابق هي أعلى في المجال الجزائي مما هي عليه في المجال المدني وإن بقيت هاتان 	 

النسبتان متقاربتين إلى حد ما. وعليه، هنالك احتمال 73,5% أن يكون القاضي العامل في المجال الجزائي في 

مراكز المحافظات وجديدة من مذهب يحظى بمقعد أو أكثر فيه، فيما نسبة التطابق للقضاة العاملين في 

هذه المراكز في المجال المدني هي 70,5%. وهنالك احتمال 83% أن يكون القاضي العامل في المجال الجزائي 

خارج مراكز المحافظات وجديدة من مذهب يحظى بمقعد أو أكثر فيه، فيما نسبة التطابق للقضاة العاملين 

في هذه المراكز في المجال المدني هي %80. 
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 جدول 20: التوزيع المذهبي لقضاة مراكز المحافظات وجديدة

)المسلمون بالترتيب: سني/ شيعي/ درزي والمسيحيون بالترتيب ماروني/ كاثوليكي/أرثوذكسي/أقليات(

المجموعجزائيمدنيمجال العمل

مسيحيين مسلمينمسيحيين مسلمينمسيحيين مسلمينالقضاءالمحافظة 
مسلمين/

مسيحيين

جبل 

لبنان

0/2/31/1/0/40/3/21/1/40/5/51/2/1/812/10بعبدا 

0/1/30/2/41/1/10/0/51/2/40/2/911/7جديدة

0/1/21/0/30/1/20/1/20/2/41/1/57/6طرابلسالشمال

1/0/0/00/1/30/1/10/1/31/0/1/13/4-زحلةالبقاع

0/1/61/0/0/01/7-0/0/31/0/0/00/1/3صيداالجنوب

0/3/00/1/01/3-0/1/00/3/0-النبطيةالنبطية

0/2/52/2/2/110/7/80/1/120/9/132/2/3/2331/21مطابق 

0/2/61/0/1/01/3/31/2/01/5/91/1/3/05/15غير مطابق
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 جدول 21: التوزيع المذهبي لقضاة األقضية خارج مراكز المحافظات وجديدة حسب تواجدهم الجغرافي

)المسلمون بالترتيب: سني/ شيعي/ درزي والمسيحيون بالترتيب ماروني/ كاثوليكي/أرثوذكسي/أقليات(

المجموعجزائيمدنيمجال العمل

مسيحيين مسلمينمسيحيين مسلمينمسيحيين مسلمينالقضاءالمحافظة 

جبل لبنان

0/0/30/0/1-0/0/20/0/10/0/1الدامور-شحيم

-1/0/00/0/01/0/0--بعقلين

0/0/10/0/10/0/00/0/10/0/10/0/2جبيل قرطبا

0/0/00/0/30/1/00/0/30/1/00/0/6جونيه

0/0/1-0/0/1---دير القمر

0/0/00/0/22/0/00/0/12/0/00/0/3عاليه

الشمال

1/0/1-0/0/01/0/00/0/00/0/1البترون-دوما

0/0/00/0/00/0/11/0/00/0/11/0/0أميون

0/0/01/0/00/0/11/0/00/0/12/0/0حلبا-القبيات

0/0/2-0/0/00/0/2زغرتا-اهدن

سيرالضنية-

المنية
--0/0/1-0/0/1-

0/0/1-0/0/1بشري

البقاع 

وبعلبك 

الهرمل-راس 

بعلبك
0/1/00/1/0-

بعلبك-دير 

االحمر
0/1/00/0/10/1/00/0/1

جب جنين-

صغبين
1/0/01/0/0-

0/0/10/0/1راشيا

الجنوب
0/0/10/0/00/0/1--جزين

0/1/00/0/10/2/00/0/1-0/1/0صور-جويا

النبطية 

0/0/10/0/00/0/10/0/0تبنبن-بنت جبيل

1/0/0حاصبيا

0/0/10/0/0مرجعيون

0/2/21/0/75/2/52/0/115/4/73/0/18المجموع: 21/16مطابق 

0/0/21/0/00/1/30/0/10/1/51/0/1المجموع:2/6غير مطابق
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مدى التخالط الطائفي في الغرف  -

في هذا الصدد، سنتناول مدى تخالط الغرف، في مختلف درجات المحكمة، طائفيا ومذهبيا. وقد ميزنا في هذا 

الخصوص بين ستة أنواع من الغرف، ثالثة منها وفق درجة تخالطها طائفيا وثالثة وفق درجة تخالطها مذهبيا، ومنها 

الغرف المتجانسة طائفيا أو مذهبيا والغرف التي يكون فيها مستشار أو عضو واحد من نفس طائفة أو مذهب 

رئيس الغرفة والغرف التي تضم مستشارين أو عضوين مختلفين طائفيا أو مذهبيا عن رؤسائها. وهذا التمييز إنما 

يهدف إلى معرفة نسبة الغرف التي يكون فيها غالبية من طائفة معينة أو مذهب معين موافقة لمذهب رئيسها. 

وسنحصر اهتمامنا هنا بالمحاكم االبتدائية واالستئنافية على اعتبار أن غرف محكمة التمييز تتكون من أكثر من 

رئيس ومستشارين. 

ومن خالل التدقيق في األرقام المبينة في الجدول أدناه، نتبين أنه فيما يبقى عدد الغرف المتجانسة طائفيا قليال 

)7(، فإن عدد الغرف التي تتوفر فيها غالبية من طائفة رئيسها تبقى الغالبة )45(، بحيث تبلغ ما يقارب ضعف 

الغرف التي فيها مستشاران أو عضوان من طائفة مختلفة عن طائفة رئيس الغرفة. وعليه، تصل نسبة الغرف التي 

تكون فيها جميع أو غالبية أعضاء الغرف من طائفة رئيسها إلى 67% من مجموع الغرف. 

ويظهر التدقيق في مدى التخالط المذهبي بالمقابل أن القسم األكبر من الغرف هي مكونة من غالبية لها انتماء 

مذهبي مخالف لمذهب رئيسها، بحيث يصل عددها إلى 54 أي إلى 68,5%. وتزيد هذه النسبة بخصوص الغرف 

العاملة في المجال الجزائي، بحيث تصل إلى 74% فيما تنخفض إلى 64,5% بالنسبة إلى الغرف العاملة في المجال 

الجزائية، وفي  الغرف، وبخاصة  إنما يؤشر إلى توجه إلشراك قضاة من مذاهب مختلفة في  المدني. وهذا األمر 

المناطق ذات النفوذ المشترك، كما سنبين أدناه. 
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جدول 22: مدى التخالط الطائفي والمذهبي في الغرف االبتدائية واالستئنافية 

المجموع

غرف يرأسها قاض مسيحي غرف يرأسها قاض مسلم غرف حسب طائفة رئيسها

الغرف 

االبتدائية

الغرف 

االستئنافية 

المدنية

الغرف 

االستئنافية 

الجزائية

الغرف 

االبتدائية

الغرف 

االستئنافية 

المدنية

الغرف 

االستئنافية 

الجزائية

الهيئة القضائية

مدى التخالط الطائفي

8 - 1 1 - 1 5 متجانسة طائفيا

45 6 8 5 9 7 10
مستشار أو عضو واحد من نفس 

طائفة رئيس الغرفة 

26 6 3 7 3 4 3
مستشاران أو عضوان من طائفة 

مختلفة عن طائفة رئيس الغرفة 

79 12 12 13 12 12 18 المجموع

1 - - 1 - - - متجانسة مذهبيا

24 3 6 2 3 5 5
مستشار أو عضو واحد من نفس 

مذهب رئيس الغرفة 

54 9 6 10 9 7 13

مستشاران أو عضوان من 

مذاهب مختلفة عن رئيس 

الغرفة 

79 12 12 13 12 12 18 المجموع

وبالتدقيق في مدى التخالط الطائفي والمذهبي في الغرف االبتدائية واالستئنافية وفق توزيعها الجغرافي، نلحظ 

أن نسبة الغرف الجزائية التي يكون المستشاران فيها من مذهب مختلف عن مذهب رئيسها هي 100% في كل 

من بيروت وجبل لبنان )15 من 15(، فيما هي تبلغ 50% في سائر المحافظات )8 من أصل 16(. وهذا األمر إنما 

يطرح أسئلة بشأن ارتباط تكوين الغرف ومدى تخالطها المذهبي بتواجدها في مناطق نفوذ مشتركة. األمور تختلف 

تماما فيما يتصل بالتخالط المذهبي للغرف المدنية وفق أماكن تواجدها. ففيما تبلغ نسبة هذه الغرف التي يكون 

المستشاران فيها من مذهب مختلف عن مذهب رئيسها هي 64,5% في كل من بيروت وجبل لبنان )22 من 34(، 

فهي تبلغ 85,5% في سائر المحافظات )12 من أصل 14(.
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  جدول 23: مدى التخالط الطائفي والمذهبي في الغرف االبتدائية واالستئنافية وفق توزيعها الجغرافي

المجموع النبطيةالجنوب البقاع الشمالجبل لبنانبيروتنسبة التخالط اختصاص 

محاكم 

استئنافية 

جزائية 

1225---متجانسة طائفيا

مستشار أو عضو واحد 

مختلف طائفيا عن رئيس 

الغرفة على األكثر

2632--13

مستشاران أو عضوان 

مختلفان طائفيا عن رئيس 

الغرفة على األقل

52211112

1---1--متجانسة مذهبيا

مستشار أو عضو واحد 

من نفس مذهب الرئيس
0033028

مستشاران أو عضوان 

من مذهب مختلف عن 

مذهب الرئيس

78313123

78643331مجموع

غرف 

استئنافية 

مدنية 

وغرف 

ابتدائية

2-----2متجانسة طائفيا

مستشار أو عضو واحد 

مختلف طائفيا عن رئيس 

الغرفة على األكثر

717311130

مستشاران أو عضوان 

مختلفان طائفيا عن رئيس 

الغرفة على األقل

62233-16

-------متجانسة مذهبيا

مستشار أو عضو واحد 

من نفس مذهب الرئيس
57200014

مستشاران أو عضوان 

من مذهب مختلف عن 

مذهب الرئيس

1012344134

1519544148مجموع
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الوكالة -

أخيرا، يجدر النظر في التوزيع الطائفي للقضاة المكلفين بموجب وكالة. ومن المعلوم أن التكليف بالوكالة هو 

إجراء استثنائي يؤدي إلى تكليف قاضي بمسؤولية قضائية يتطلب توليها قانونا حيازة درجة أعلى من درجته الحالية 

وذلك سندا للمادة 80 من قانون تنظيم القضاء العدلي. وتاليا، هي تؤدي في غالب األحيان إلى تمييز بعض القضاة 

وتمكينهم من االرتقاء مهنيا بوتيرة أسرع من زمالئهم. فمن يستفيد من هذه التكليفات؟ وكيف يتم توزيعها مذهبيا 

وطائفيا؟ 

وفي هذا المجال، أمكن تسجيل المالحظات اآلتية: 

أن حجم الوكاالت بلغت في 2017 نسبة عالية جدا بالنسبة للسنوات السابقة. ففيما بلغت 9 في سنة 2010، 	 

فإنها ارتفعت في 2017 لتصل إلى 36. 

بمراجعة الوكاالت الحاصلة، يتبين أنها تخص بشكل خاص القضاة السنة واألرثوذكس حيث وصلت نسبة القضاة 	 

المكلفين بالوكالة من مجموع قضاة هذين المذهبين 14,5% و15%، علما أن هؤالء بلغوا ثلثي القضاة المكلفين 

بالوكالة. ومن الالفت في هذا الخصوص أن 50% من هذه التكليفات تكون أعطيت للقضاة من المذهب السني 

باألفضلية على سائر المذاهب، مما أدى عمليا إلى زيادة عدد المراكز القضائية التي يتوالها قضاة من هذا 

المذهب وتوسيع مدى انتشارها.  

من 	  وبخاصة  عهدا،  األحدث  القضاة  على  األولى  بالدرجة  انطبقت  أنها  نتبين  التكليف،  من  الغاية  بمراجعة 

خريجي المعهد أو من الحائزين على الدرجة األولى فقط. فهي هدفت بالدرجة األولى إلى تعيين قضاة غرف 

المحاكم االبتدائية قضاة منفردين باإلنتداب أو باألصالة )أكثر من 72% من الوكاالت(. كما أنها هدفت بالدرجة 

الثانية إلى تعيين مستشارين في محاكم االستئناف )22%(. وعليه، يبدو أن هذه التكليفات رمت إلى ملء مراكز 

شاغرة تبعا الستحداث غرف جديدة في البداية واالستئناف )غرفتان في البداية و8 غرف في االستئناف( فضال 

عن مراكز في النيابة العامة وقضاء التحقيق، من دون أن يكون طرأ على عدد القضاة زيادة بنفس حجم هذه 

الزيادات منذ تشكيالت 2010. 
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جدول 24: التوزيع الطائفي للقضاة المكلفين بموجب وكالة 

العدد/ العدد/ النسبة

مجموع 

قضاة 

المذهب 

النسبة من 

مجموع 

قضاة 

المذهب 

النسبة من 

مجموع 

الوكاالت  

تكليف 

عضو بداية 

قاضيا 

منفردا 

بالوكالة 

واالنتداب

تكليف 

قاض 

منفرد  

أصيل 

بالوكالة 

تكليف 

مستشار 

في غرفة 

استئنافية 

بالوكالة

تكليف 

بمراكز 

أخرى
المذهب

5010431%14,5%123/18سني

-1-5,51%1,5%114/2شيعي

-1-30%3,5%27/1درزي

224211%4,5%172/8ماروني

---31%2,5%37/1كاثوليكي

-2-16,54%15%40/6أرثوذوكسي

أقليات 

مسيحية

المجموع/

النسبة 
520/36%7%100%17,5-

اإلنتداب-

وفي هذا المجال، أمكن تسجيل المالحظات اآلتية: 

أن حجم االنتدابيات بلغت في 2017 نسبة عالية جدا بالنسبة للسنوات السابقة. ففيما بلغت 39 في سنة 	 

2004، و52 في سنة 2010، فإنها ارتفعت في 2017 لتصل إلى 125.

أغلب هذه االنتدابات تمثلت في انتداب أعضاء غرف ابتدائية قضاة منفردين )30 من أصل 147( وانتداب 	 

قضاة منفردين مستشارا في غرفة استئناف )43 من أصل 114(. 

يلحظ هنا أيضا أن توزيع االنتدابات بين مختلف المذاهب جاء متقاربا. فنسبة االنتدابات قاربت 30% بالنسبة 	 

إلى جميع المذاهب باستثناء الشيعة والموارنة حيث قاربت النسبة 20% فقط.  
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جدول 25: التوزيع الطائفي للقضاة المنتدبين لمهام قضائية أخرى

العدد/ 

النسبة
العدد/ 

مجموع 

قضاة 

المذهب

النسبة من 

مجموع 

قضاة 

المذهب 

النسبة من 

مجموع 

االنتدابات  

انتداب عضو 

غرفة ابتدائية 

قاضيا منفردا 

انتداب 

قاض منفرد 

مستشار 

غرفة 

استئناف

انتدابات 

أخرى
المذهب

3014139%29%123/36سني

17,54711%19%114/22شيعي

53-6,5%29,5%27/8درزي

2851317%20,5%172/35ماروني

8226%27%37/10كاثوليكي

9,5534%30%40/12أرثوذوكسي

أقليات 

مسيحية
7/2%28,5%1,5--2

المجموع/ 

النسبة 
520/125%24%100%25%35%40

 


