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ي جميع محطاته: رسم بلون الماء
القضاء العادي �ف 10

ــردة  ــادة ك ــم ع ــك يت ــإن ذل ــن نتحــدث، ف ــن اســتقاللية القضــاء. وحي ــا نتحــدث ع قلم
ــكان  ــأة أن بإم ــن فج ــا نتبّي ــة. فكأنن ــة معين ــار قضي ــي إط ــي ف ــراء قضائ ــى إج ــل عل فع
بعــض القضــاة أن يخّيبــوا النتظــارات المشــروعة للمواطنيــن، أن بإمكانهــم أن يفســروا 
القوانيــن أو حتــى الوقائــع علــى نحــو يجافــي المنطــق الســليم، أن بإمكانهــم أن يقيســوا 
ــم  ــل لمالحقته ــى دلي ــي أدن ــث يكف ــاء حي ــزان للضعف ــن: مي ــن مختلفي ــور بميزاني الأم
دانتهــم، وميــزان لالأقويــاء حيــث تصبــح الأدلــة مهمــا قويــت، غيــر حاســمة،  وأحيانــا لإ
ــم  ــرض به ــا يفت ــن كم ــتقلين أو محايدي ــوا مس ــم أن ل يكون ــرى، أن بإمكانه ــة أخ وبكلم
ــم  ــس كله ــاة ولي ــض القض ــي بع ــك يعن ــم، فذل ــول أن بإمكانه ــن نق ــوا. وحي أن يكون
طبعــا. وغالبــا مــا يتــم التعبيــر عــن ردة الفعــل هــذه بكثيــر مــن الســتهجان، اســتهجان 
ــال  ــس متخي ــا لي ــه هن ــا نصف ــا. م ــداث والقضاي ــق الأح ــام تدف ــى أم ــا يتالش ــرعان م س
ــذه  ــن ه ــترك بي ــررة. والمش ــرة ومتك ــا كثي ــى قضاي ــق عل ــو ينطب ــل ه ــتثنائيا، ب ول اس
ــرض  ــا يفت ــف لم ــع مخال ــن واق ــكي م ــى التش ــر عل ــا تقتص ــتهجنة، أنه ــف المس المواق
بــه أن يكــون )اســتقالل القضــاء(، مــن دون أن يتبعهــا أّي جهــد لفهــم الأســباب التــي 
ــد  ــدا أي جه ــر تحدي ــه، أو أكث ــاس في ــة الن ــن ثق ــر م ــي الكثي ــاء اللبنان ــدت القض أفق
ــة  ــة عام ــى قضي ــة إل ــات معين ــخاصا أو فئ ــق أش ــي تره ــة الت ــا الخاص ــل القضاي لتحوي

ــاء.  ــتقالل القض ــة اس ــر، قضي أكب

ــا. فهــو ليــس  ــاب الــذي تقّدمــه »المفكــرة القانونيــة« ليــس عاديّ ــا، هــذا الكت مــن هن
رّدة فعــل علــى حــدث معّيــن ول هــو مرتبــط بظــرف معيــن، بــل هــو يضــّم خالصــات 
ــي ســبق  ــي، والت ــم القضائ ــي مجــال التنظي ــى مــدى ســنوات ف ــا عل ــا وأبحاثه مراقبته
ــدة،  ــداف ع ــق أه ــك تحقي ــن ذل ــا م ــة. وهدفه ــة منفصل ــة بحثي ــي 18 ورق ــرها ف نش

تيــة:   هــي الآ

الأول، ســّد فــراغ فــي المجــال المعرفــي حــول القضــاء. فبخــالف الأمــر حــول أنظمــة 
النتخابــات النيابيــة حيــث بوســع القــارئ الطــالع علــى مراجــع عديــدة، تبقــى الكتابــات 
حــول تنظيــم القضــاء )وهــو ســلطة دســتورية( شــحيحة وفــي حــال وجودهــا مجتــزأة. 
والفائــدة المباشــرة لهــذا العمــل هــو تمكيــن أّي مهتــم بالشــأن القضائــي مــن التعــرف 
ــا  ــان، وم ــي لبن ــا القضــاة ف ــش فيه ــي يعي ــة الت ــة المهني ــل البيئ ــى تفاصي ــب عل عــن كث
يتعرّضــون لــه مــن ضغــوط وتصــورات، والأهــم علــى أبعادهــا وتأثيراتهــا علــى المنظومة 

ــا.  ــة برمته ــة والقضائي الحقوقي
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ــة  ــب صف ــف تكتس ــتقالليتها؟ كي ــدى اس ــا م ــاء، وم ــة للقض ــات الناظم ــي المؤسس ــا ه فم
القاضــي؟ كيــف يتــوزع القضــاة جندريــا وطائفيــا؟ كيــف يتــم إعمــال مبــدأ المناصفــة داخل 
القضــاء؟ ومــا هــو معنــى اعتمــاده فــي هــذا المجــال ومــؤداه؟ مــا هــي أشــكال التمييــز بيــن 
القضــاة؟ كيــف تجــري المناقــالت القضائيــة للقضــاة؟ مــا هــي الســلوكيات التــي يتعيــن على 
القاضــي وفــق شــرعة الأخالقيــات اللبنانيــة التقيــد بهــا، وما ســّر تمايزها عــن الشــرعة الدولية 
فــي مجــال الحريــات؟ ما هــي ضمانــات الســتقاللية أو وســائل الحمايــة التي يمكــن للقاضي 
اللجــوء إليهــا فــي حــال تعرضــه لضغــط أو تدّخــل؟ مــا هــي الطــرق المعتمــدة لمحاســبة 
قــاٍض أو تقييــم عملــه؟ هــذه هــي نمــاذج عــن بعــض الأســئلة التــي نطرحهــا ضمــن فصــول 
هــذا الكتــاب. وقــد ســعينا مــن خاللهــا إلــى إعــادة النظــر بعــدد مــن المفاهيم والسياســات 
التــي غالبــا مــا يتــم إبرازهــا كمســّلمات رغــم المخاطــر الناتجــة عنهــا وفــي الوقــت نفســه 
إلــى اســتعادة عــدد مــن التجــارب كالتحــركات القضائيــة، والتــي غالبــا مــا يتــّم طمســها فــي 
الخطــاب الإصالحــي القضائــي، وكأنّمــا يــراد محوهــا مــن ذاكــرة مــا حصــل، تمهيــدا لمحوها 

مــن المخيلــة كأمــر يحتمــل حصولــه.   

الثانــي، تحســيس الــرأي العــام حــول مخاطــر الممارســات المعتمــدة فــي مجــال التنظيــم 
القضائــي وتاليــا حــول أهميــة النخــراط فــي عمليــة الدفــاع عــن اســتقالل القضــاء وبشــكل 
أعــم إصالحــه. فعــدا عــن أن مــن شــأن تطــور المبــادرات المجتمعيــة فــي هــذا المجــال أن 
يضــع حــدا للتطبيــع مــع ممارســات التدخــل فــي القضــاء وأن يجعلهــا أكثــر كلفــة للســلطة 
المعنيــة أو للمتدّخــل، فــإن مــن شــأنها بحــّد ذاتهــا أن تخّفــف مــن عزلــة القاضــي وأن تعــزز 
تاليــا قدرتــه علــى الصمــود في وجــه هــذه الممارســات. وتأمــل »المفكــرة« أن يجــد تحذيرها 
صــًدى أكبــر لــدى الفئــات التــي يُنتظــر منهــا بفعــل وظائفهــا دوٌر خاّص فــي مجــال القضاء. 
ــة ممارســة مهنتهــم وفــق  ــن يفقــدون امكاني ــات، المحامــون الذي وفــي مقدمــة هــذه الفئ
أصولهــا فــي حــال غيــاب اســتقالل القضــاء وحياديتــه وكفاءتــه. فأيــن تحــركات المحاميــن 
ــات  ــا، المنظم ــات أيض ــذه الفئ ــن ه ــاء؟ وم ــالح القض ــة بإص ــة للمطالب ــة والجماعي الفردي
الحقوقيــة التــي تختبــر يومــا بعــد يــوم محدوديــة الحــق فــي حــال غيــاب ضمانــات تفعيله. 
ــا المجتمــع،  ــا انقطاعهــم عــن قضاي ومنهــا أيضــا الجامعيــون، الذيــن يؤخــذ عليهــم غالب
ــة بشــأن اســتقالل  ــر الدولي ــة حــول المعايي ــر أبحــاث علمي ــى تطوي ــدر عل ــا هــم الأق فيم
عالميين والأحــزاب السياســية، وبخاصة  القضــاء وضمانــات المحاكمــة العادلــة. ول ننســى الإ
المعارضــة، والذيــن يبقــى لهــم دور كبيــر فــي فضــح ممارســات التدخــل فــي القضــاء وفــي 

تعزيــز النقــاش العــام حــول إصالحــه.  
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ــو  ــى نح ــي، وعل ــاء العدل ــم القض ــية لتنظي ــكاليات الأساس ــرض الش ــه يع ــث، أن الثال
ــاء  ــتقالل القض ــول اس ــون ح ــراح القان ــأن اقت ــي بش ــم النياب ــّزز الزخ ــه أن يع ــل من يؤم
وشــفافيته والــذي كانــت »المفكــرة« وضعتــه وتبّنــاه نــواب مســتقلون ومــن كتــل سياســية 
مختلفــة. وتأمــل »المفكــرة« أن يلقــى هــذا القتــراح إهتمــام شــرائح واســعة مــن الــرأي 
ــده  ــا تأيي ــه مــن خــالل مناقشــته أو ربم ــم نوعــي ويضفــون علي ــه بتقيي العــام، فيغنون
ــك،  ــول ذل ــّرع. وإذ نق ــال المش ــدول أعم ــى ج ــة عل ــه أولوي ــة لجعل ــروعية الالزم المش
ــي قــد تعتــرض أي مشــروع  ــق الت ــات والعوائ فنحــن ل نتوّهــم إطالقــا حجــم الصعوب
ــه آن أن تبــدأ هــذه المعركــة. آن  إصالحــي للقضــاء، ولكــن نعــي فــي الوقــت نفســه أن

ــة.  ــة اجتماعي ــاء كأولوي ــتقالل القض ــارب اس أن نق

بقــي أن نشــير إلــى أن مســاعي »المفكــرة« للحصــول علــى معلومــات مــن مجلــس 
القضــاء الأعلــى )وأحيانــا مــن وزارة العــدل( بــاءت لالأســف فــي معظــم الحــالت إلــى 
الفشــل بخــالف مــا نصــت عليــه أحــكام قانــون حــق الوصــول إلــى المعلومــات. وعــدا 
عــن أن هــذا الأمــر أّدى إلــى تكبيــد باحثيهــا جهــودا مضاعفــة لبنــاء قاعــدة معلوماتهــا، 
وخاصــة بمــا يتصــل بمواصفــات القضــاة، فإنــه قــد يزيــد مــن هامــش الخطــأ فــي هــذا 
ــن  ــل المرجعي ــا بتحمي ــي هن ــة، نكتف ــرة« لأي جه ــوق »المفك ــظ حق ــع حف ــأن. وم الش
المذكوريــن المســؤولية كاملــة عــن الأخطــاء التــي نكــون قــد ارتكبناهــا مــن جــراء 

ــاب.      ــذا الكت ــي ه ــون، ف ــا للقان مخالفتهم
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الفصل األول

مجلس القضاء األعلى، ضمانة الستقالل 
القضاء أم ذراع سياسية داخله؟

ــئه  ــي 1934 لينش ــي ف ــداب الفرنس ــرة النت ــالل فت ــاء خ ــس القض ــرة مجل ــان فك ــد لبن اعتم
بالفعــل فــي 1939، وذلــك تيمنــاً بالتجربــة الفرنســية. وتنبنــي هــذه التجربــة علــى وجــوب 
إنشــاء هيئــة عامــة مســتقلة عن الســلطة التنفيذيــة وتتولــى بدرجــة أو بأخرى تعييــن القضاة 
وإدارة مســاراتهم المهنيــة، كضمانــة أساســية مــن ضمانات اســتقالل القضاء. ولكــن بالطبع، 
يبقــى ضمــان اســتقالل القضــاء مســألة صعبــة ودقيقــة جــدا، تتطلــب غالبــا شــعورا عاليــا 
بالســتقاللية وجهوزيــة دائمــة، قــد تصــل إلــى حــّد مواجهــة قــوى جــّد نافــذة تجهــد بشــكل 
ــة. فمــا هــي  ــا معين ــى الأقــل لكســب قضاي منتظــم لكســب مواقــع داخــل القضــاء أو عل
القواعــد المعتمــدة لتمكيــن المجلــس مــن القيــام بهــذه المهمــة الجســيمة؟ وأكثــر تحديدا، 
ــدى  ــا م ــهم، وم ــس أنفس ــاء المجل ــتقالل أعض ــن اس ــدة لتحصي ــد المعتم ــي القواع ــا ه م

مالءمتهــا ونجاعتهــا؟ 

ــي  ــق ف ــأن التدقي ــن ش ــأن م ــول ب ــى الق ــارع إل ــك، نس ــتعراض ذل ــي اس ــي ف ــل المض وقب
تفاصيــل آليــات تعييــن أعضــاء المجلــس ومواصفاتهــم أن يوّلــد لــدى أي مراقــب موضوعــي 
مخــاوف مشــروعة مــن أن يــؤدي المجلــس أدورا معاكســة لــالأدوار المرجــوة منــه. فبــدل أن 
يشــكل ضمانــة للقضــاة فــي مواجهــة النظام السياســي، يخشــى أن يتحــّول على خــالف ذلك 
تمامــا إلــى حــارس لمصالــح النظــام السياســي داخــل القضــاء، إلــى ذراع لــه، ذراع أخطــر ما 
فيــه أنــه يشــرع التدخــالت السياســية ويغطيهــا. هــذه هــي المخــاوف التــي سنســعى إلــى 

تبيانهــا أدنــاه. 

ــق  ــس وتضيي ــتورية للمجل ــات دس ــاب أي ضمان ــو غي ــاوف ه ــذه المخ ــن ه ــد م ــا يزي وم
ــفافيته  ــان ش ــة لضم ــد تنظيمي ــاب أي قواع ــم غي ــوارده، والأه ــي م ــص ف ــه والنق صالحيات

ــة والداخليــة.  الخارجي
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القسم األول: مجلس منشأ بقانون وذو طبيعة 
ملتبسة

يســتمد المجلــس وجــوده حاليا مــن قانون تنظيم القضــاء العدلــي، مــن دون أن يكون لــه أي ذكر 
فــي متــن الّدســتور. كمــا أن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي المنشــئ لــه قــد خــال مــن أي تعريف 
دارات العامة  واضــح لــه، أو أي إشــارة مــن شــأنها تمييــزه صراحــة من حيــث طبيعتــه، عــن ســائر الإ
للدولــة. فــال نجــد أّي نــّص يولــي المجلس صفــة تمثيلية للســلطة القضائية. وفــي الإطار نفســه، 
ل يتمتــع المجلــس بــأي اســتقاللية ماليــة، بحيــث تحــدد مــوارده ضمــن البند المخصــص للقضاء 

العدلــي فــي وزارة العــدل فــي قانــون الموازنة العامــة للدولة. 

وفــي ظــل صمــت النصــوص، نشــهد جدل خافتــا حــول طبيعة المجلــس، وتحديــدا فيمــا إذا كان 
يمثــل الســلطة القضائيــة أم أنــه هيئــة إدارية متخصصة فــي المجــال القضائي. ويظهــر التدقيق 
فــي هــذا الجــدل أن الآراء المدلــى بهــا دفاعــا عــن وجهــة النظــر هــذه أو تلــك ل تخلــو أحيانــا مــن 
التناقــض أو اللتبــاس أو حتــى البراغماتيــة، علــى نحــو يؤشــر إلى ضعف الفقــه القانونــي في هذه 

المسألة. 

ففيمــا تكثــر الوثائــق التــي يتحــدث فيهــا المجلــس بصفتــه ممّثــال للســلطة القضائيــة كلمــا 
عتــراف بتعزيــز صالحياتــه أو احترامها1، فــإن المجلس أبدى  طالــب الســلطات السياســية بالإ
مؤخــرا موقفــا مميــزا رّدا علــى تحميلــه مســؤولية فشــله فــي ثنــي القضــاة عــن العتــكاف، 
ــز أعضــاء مجلــس القضــاء  ــا يمي ــرا أن القضــاة مســتقلون ل رئيــس لهــم وأن جــّل م معتب

الأعلــى هــو قيامهــم بــأدوار إداريــة متصلــة بتنظيــم القضــاء2. 

1 من الأمثلة الأحدث على ذلك، البيان الصادر عنه في 2017/3/13 حيث أشار المجلس إلى وجوب التعامل معه على أساس 
أنه ممّثل للسلطة القضائية المستقلة تجاه السلطات الأخرى، وذلك في سياق اعتراضه على تجاوزه في وضع تشريعات متصلة 

بالقضاء. وهذا التوصيف للمجلس نجده حتى في نص المرسوم الصادر في 24 نيسان 2014 بإنشاء أمانة سر المجلس حيث تم 
تفويضها بمهمة تنظيم حضور ممثلي السلطة القضائية البروتوكولي في المناسبات الرسمية والمؤتمرات والندوات. كما نجده في 
قتراحات المقدمة بحّث من المجلس، آخرها اقتراح القانون المقدم من النائب روبير غانم  بعض اقتراحات القوانين، وبخاصة الإ

بشأن تعديل المادة 5 من قانون تنظيم القضاء العدلي. فقد ورد في أسبابه الموجبة أنه يرمي إلى تعزيز صالحية السلطة القضائية 
من خالل تعزيز دور مجلس القضاء الأعلى. 

2 بيان صادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد بتاريخ 2018/3/21 مع تعليق عليه، "بيان متميز لمجلس القضاء الأعلى، 
لكتروني، 2018/3/22.  وحراك القضاة يحقق فوزا معنويا مزدوجا"، موقع المفكرة الإ
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وقــد تعــرض النائــب غســان مخيبــر إلــى هــذا الجدل حيــث أشــار إلــى أن ثمــة "نظرة خاطئــة لدى 
اللبنانييــن ولــدى العديــد من القضــاة أن من يتولى الســلطة القضائية هو مجلس القضــاء الأعلى. 
كمــا ثمــة إلتباس بهذا الخصــوص في العديد من مشــاريع القوانيــن المقدمة، وعلى ســبيل المثال 
مشــروع وارد فــي العــام 2003 على مجلــس النواب والذي يتضمــن إقتراحاً بدمــج كل الهيئات وكل 
القضــاء فــي ســلطة واحدة تكــون هي من تتولى الســلطة القضائية. ولكــن هذا الأمــر غير صحيح. 
فبحســب المادة 20 من الدســتور، المحاكم على مختلف أنواعها ودرجاتها هي من يتولى الســلطة 
القضائيــة. وحتــى لــو تم تطويــر مجلس القضــاء الأعلى فهــو ليس بمتولي للســلطة القضائية بل 

هو مــن يشــرف ومن يديــر عمل القضــاء3". 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن مــآل هــذا الجدل ليــس نظريا بحت. ففيمــا أن من شــأن إبــراز دور مجلس 
القضاء الأعلى أن يعزز قدرته نظريا في تحقيق الســتقاللية "الخارجية" إزاء الســلطات السياســية، 
فــإن مــن شــأن اختــزال الســلطة القضائيــة بــه أن يــؤدي بالمقابــل إلــى تهديــد اســتقاللية القاضي 
"الداخليــة" )اســتقاللية القاضــي عــن المجلــس وبشــكل أعــم الهيئــات القضائيــة(. وهــذا مــا قــد 
يتحصــل ليــس مــن خالل إعطــاء المجلس ســلطة استنســابية واســعة في تنظيــم شــؤون القضاء 
باســم اســتقاللية القضــاء، بــل أيضــا، مــن خــالل إعطــاء الأولويــة لالإصالحــات المتصلــة بتعزيــز 
صالحيــات المجلــس فــي مــوازاة حجــب الإصالحــات الآيلــة إلــى منــح القاضــي ضمانــات مالزمــة 
عتقــاد الســائد بأن الســتحصال علــى موافقــة المجلس على  لشــخصه. وهــذا مــا نستشــّفه فــي الإ
نقــل القضــاة كمــا هــو الحــال فــي ظــل القوانيــن الراهنــة، أو حتــى علــى مســائل إســتثنائية أشــد 
خطــورة كتطهيــر القضاء )مشــروع قانون رفع الحصانة عــن القضاة المقدم فــي 1999 من حكومة 
دارة والعــدل( أو إعــالن عــدم أهليتهــم أو تعييــن محامين من  ســليم الحــص كمــا أقرتــه لجنــة الإ

دون مبــاراة، كاٍف لاللتــزام بمبدأ اســتقاللية القضاء. 

كمــا أن التركيــز علــى المعنــى العضــوي للســلطة القضائيــة ينعكــس ســلبا علــى مفهــوم فصــل 
الســلطات بحيــث يظهــر كأنــه فصــل عضــوي بيــن أجهــزة أو مجالــس أو هيئــات )ل أحــد يتدخل 

بشــأن الآخــر( أكثــر ممــا هــو فصــل وظيفــي. 

ويلحــظ أخيــراً أن المجلــس الدســتوري اللبنانــي اعتبر فــي قــراره رقــم 1993/3، أن مجلس القضاء 
الأعلــى هــو "هيئــة إداريــة ذو طابــع قضائــي عندمــا يمــارس صالحيات تأديبيــة تجاه القضــاة".

3 مداخلة في ندوة عقدتها المفكرة القانونية في 2017/3/17. 
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القسم الثاني: تكوين المجلس: قضاة وهرمية 
وطائفية وذكورية 

يتألف مجلس القضاء الأعلى من عشرة أعضاء، وفق ما يخرج من الجدول أدناه: 

مدة الواليةالمناصبطريقة التعيين العدد

حكميين 3
)يعينون بمرسوم 

يتخذه مجلس 
الوزراء بناء على 

اقتراح وزير 
العدل(

الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيساً 
والنائب العام لدى محكمة التمييز نائباً 

ورئيس هيئة التفتيش القضائي.

طيلة مدة 
توليهم 

لمهامهم، التي 
ل مدة محددة 

لها.

معينين بمرسوم 5
يصدر بناء على 

اقتراح وزير العدل

قاض من رؤساء الغرف في محكمة التمييز.
قاضيان من رؤساء الغرف في محاكم 

الستئناف.
قاض من رؤساء غرف محاكم الدرجة الأولى.

قاض عدلي من بين رؤساء المحاكم أو من 
رؤساء الوحدات في وزارة العدل.

ثالث سنوات 
غير قابلة 
للتجديد 

منتخبين من قبل 2
رؤساء ومستشاري 

محكمة التمييز 
كافة.

قاضيان من رؤساء الغرف في محكمة 
التمييز )عدد الغرف هو 10 فقط(.

ثالث سنوات 
غير قابلة 

للتجديد

وفيمــا يتضمــن الجــدول المواصفــات المحددة قانونــا، فإن الأعــراف والممارســات المعتمدة 
أضافــت إليهــا مواصفــات أخــرى، ســنعمد إلــى عرضهــا في ســياق مناقشــتها. وقبــل المضي 
ــدادا  ــه امت ــات أعضائ ــل مواصف ــكل بفع ــس يش ــى أن المجل ــارة إل ش ــدر الإ ــك، تج ــي ذل ف
ــا يتحصــل مــن  ــز. وهــذا م للنظــام السياســي الجتماعــي بشــكل عــام، مــن دون أي تماي

المواصفــات الآتيــة:
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كلهم قضاة 

ــة  ــة الفئوي ــر أن يعــزز النزع ــن شــأن هــذا الأم ــس قضــاة. وم أول، أن جــل أعضــاء المجل
النقابيــة داخــل القضــاء، ومعهــا النزعــة النعزاليــة الســائدة تقليديــا لــدى القضــاة وتاليــا أن 
ينعكــس ســلباً علــى تنظيــم القضــاء وأعمــال التقييــم والمحاســبة. ويتعــارض هــذا الواقــع 
مــع المعاييــر الدوليــة التــي تفتــرض وجــود "تشــكيلة متعــددة تعــدداً حقيقيــاً )...( بحيـــث 
يُمّثـــل فيهـــا المشــرِّعون والمحامــون والأكاديميــون وغيرهــم مــن الأطــراف المعنيــة بطريقة 
متوازنــة". كمــا تعتمــد أغلــب الدســاتير الأوروبية الحديثــة تركيبــة مختلطة لمجالــس القضاء 
الأعلــى، علــى خلفيــة أن القضــاء شــأن عــام وأن اســتقاللية القضــاء ليســت امتيــازاً أو حقــاً 
ــه  ــا اتجــه إلي ــة. وهــذا أيضــا م ــن كاف ــة للمتقاضي ــل كل شــيء ضمان ــل هــي قب للقضــاة ب

الدســتوران المغربــي والتونســي الصــادران تباعــا فــي 2011 و2014.

كلهم رؤساء وكبار 

ــم  ــتة منه ــع س ــرة أعضــاء، يترب ــن أصــل عش ــار القضــاة. فم ــن كب ــم م ــا، أن معظمه ثاني
علــى أعلــى الهــرم القضائــي. فمــن جهــة، الأعضــاء الحكميــون الذيــن يشــغلون أعلــى ثالثــة 
ــب  ــز والنائ ــة التميي ــس الأول لمحكم ــا الرئي ــم تباع ــالق، وه ط ــى الإ ــة عل ــب قضائي مناص
العــام التمييــزي الــذي هــو رئيــس النيابــات العامــة كلهــا ورئيــس هيئــة التفتيــش القضائــي. 
ومــن جهــة ثانيــة، ثالثــة رؤســاء غــرف تمييــز. يضــاف إليهــم رئيســا غرفتــي اســتئناف ورئيــس 
وحــدة فــي وزارة العــدل وهــم أيضــا يتربعــون فــي الجــزء الأعلــى مــن الهــرم. وفيمــا تتمثل 
المحاكــم البتدائيــة التــي يشــتغل فيهــا أكثــر مــن %40 مــن القضــاة بقــاض واحــد، فهنــا 
أيضــا يعيــن هــذا القاضــي من بيــن رؤســاء الغــرف البتدائيــة. وعليــه، نتبيــن أمريــن: الأول، 
ــف  ــى مختل ــرف عل ــاء الغ ــاء )رؤس ــورة بالرؤس ــى محص ــاء الأعل ــس القض ــة مجل أن عضوي
درجاتهــا والوحــدات والهيئــات( علــى نحــو يعكــس توجها نحــو إحــكام الهرمية فــي التنظيم 
القضائــي، ويــؤدي إلــى تهميــش مستشــاري وأعضــاء الغــرف، بمــا فيهــا الغــرف التمييزيــة 
والســتئنافية. ويمــس هــذا الأمــر بمبــدأ المســاواة ليــس فقــط بيــن القضــاة، بــل أيضــا بيــن 
أعضــاء الغرفــة نفســها حيــث يشــعر أعضاؤهــا ومستشــاروها بموقعهــم الدونــي بالنســبة 
إلــى الرؤســاء، فيمــا يفتــرض بهــم أن يتداولــوا معــا بحريــة ومــن دون أي ســلطة لأحدهــم 
علــى الآخــر. ومــؤدى ذلــك هــو تظهيــر القضــاء علــى أنه مــكان يُدعــى فيــه القضــاة للتنافس 
ســعيا إلــى الســلطة أكثــر مما يدعــون فيــه للتشــارك لتطويــر المنظومــة الحقوقيــة. والثاني، 
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أن عضويــة المجلــس موزعــة بشــكل غيــر متناســب بيــن درجــات المحاكــم المختلفــة، علــى 
نحــو يهمــش الفئــات الشــبابية العاملــة فــي محاكــم الدرجــة الأولــى بشــكل واضــح. 

ومــا يزيــد مــن الطابــع الهرمــي هــو أن وليــة القضــاة الحكمييــن فــي المجلــس تمتــّد طالمــا 
أنهــم يشــغلون المناصــب القضائيــة، وهــي مناصــب غيــر محــّددة المــّدة، فيمــا أن ســائر 
أعضــاء المجلــس تنتهــي وليتهــم فــي غضــون ثــالث ســنوات. ويمنــح هــذا الأمــر القضــاة 
الحكمييــن عمليــاً نفــوذاً أكبــر فــي مقــررات المجلــس ممــا يُخّفــف مــن الضمانات المســتمدة 
ــا مــن دوره فــي ضمــان  ــاً ويضعــف تالي ــرارات جماعي ــه الق ــاز تتخــذ في ــه كجه مــن طبيعت
اســتقالل القضــاء. وبالطبــع، تتعــّزز هــذه الســلطة علــى ضــوء شــخصية صاحــب المنصــب 

أو أيضــا أمــد اســتمراره فــي وليتــه. 

عضوية شبه محصورة بالرجال 

إلــى ذلــك، تبقــى حتــى اللحظــة العضويــة شــبه محصــورة بالرجــال. فقــد اقتضــى النتظــار 
حتــى 2006 لنشــهد تعييــن أول امــرأة في المجلــس. وإذ بلغ عدد النســاء فــي دورة المجلس 
ــن أي  ــو م ــاد ليخل ــي 2015 ع ــون ف ــس المك ــإن المجل ــرة، ف ــن عش ــة م )2012-2015( ثالث
امــرأة، ليتضمــن مــن ثــّم امــرأة واحــدة تــم تعيينهــا فــي 2017 بعــد شــغور أحــد المراكــز. 
ويعكــس تعييــن القضــاة علــى هــذا الوجــه حساســية ضعيفــة إزاء التمييــز الجنــدرّي فــي 
ــا أيضــا بمبــدأ المســاواة.  ــا فــي القضــاء، فضــال عــن أنــه يمــّس هن ــي المناصــب العلي توّل
وفيمــا أمكــن تبريــر ذلــك فــي الماضــي بنســبة النســاء المتدنيــة فــي الدرجــات العليــا )ذوات 
الأقدميــة( فــإن هــذا الأمــر لــم يعــد صحيحــا، بفعــل زيــادة عــدد النســاء بشــكل مطــرد 
شــارة إلــى أّن النــّص القانونــّي يبقــى خلــوا مــن أّي مواصفــات أو كوتــا  منــذ 1990. وتجــدر الإ
للتوزيــع الجنــدري لالأعضــاء، وذلــك بخــالف قوانيــن أخــرى كقانــون تونــس أو المغــرب بــل 
حتــى بخــالف القوانيــن اللبنانيــة الحديثــة التــي نصت علــى وجوب مراعــاة تمثيل الجنســين، 

نســان فــي لبنــان الصــادر فــي 2016. كمــا هــي حــال قانــون إنشــاء مؤسســة حقــوق الإ
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ــة اشــارة إلــى النتمــاء الطائفــي لأعضــاء المجلــس،  رغــم أن النــص القانونــي خــال مــن أيّ
ــة الشــهيرة: المناصفــة بيــن المســيحيين  ــة الطائفي ــى فــرض المعادل فــإّن الأعــراف أّدت إل
ــاء  ــوزع أعض ــه، يت ــية. وعلي ــب الأساس ــع المذاه ــص لجمي ــان حص ــع ضم ــلمين م والمس
ــى،  ــس القضــاء الأعل ــة مــن بينهــم رئيــس مجل ــة موارن ــي: ثالث ــى النحــو الآت ــس عل المجل
ــش  ــة التفتي ــس هيئ ــزي ورئي ــام التميي ــب الع ــا النائ ــنيان وهم ــي وس ــي وكاثوليك وأرثوذكس
القضائــي وشــيعيان ودرزي. ويشــار إلــى أن هــذا العــرف يؤخــذ بعيــن العتبــار حتــى عنــد 
ــع رؤســاء الغــرف مــن  ــز. فيمتن ــن رؤســاء غــرف محكمــة التميي ــن مــن بي انتخــاب العضوي
ــل  ــن قب ــّنة م ــن للس ــن المخصصي ــغال المقعدي ــل إش ــح بفع ــن الترش ــنية ع ــة الس الطائف
عضويــن حكمييــن )النائــب العــام التمييــزي ورئيــس هيئــة التفتيــش القضائــي(. يضــاف إلى 
ذلــك أن النتخابــات تحصــل قبــل تعييــن الأعضــاء الخمســة مــن قبــل مجلــس الــوزراء علــى 
نتخابــات علــى نحــو يضمــن  نحــو يســمح لهــذا الأخيــر بإجــراء التعييــن علــى ضــوء نتائــج الإ
فــي جميــع الحــالت المعادلــة الطائفيــة. ومــن شــأن التمّســك بهــذه المعادلــة الصارمــة أن 

يشــكل مدخــال لتكريــس ممارســتين خطيرتيــن: 

الأولــى، توســيع دائــرة التطييــف فــي المســؤوليات والمناصــب القضائية، بحيث تنشــأ أعراف 
يتولــى مــن خاللهــا الأعضــاء مــن طائفــة معينــة تعييــن القضــاة فــي المناصــب المحجــوزة 
دخــال  لهــذه الطائفــة، والثانيــة، وهــي الأخطــر، تســييس أعضــاء المجلــس أنفســهم تبعــا لإ

تعييناتهــم ضمــن لعبــة المحاصصــة بيــن القــوى السياســية الســائدة.

"لكل قاض مرجعيته السياسية. السياسي السني لديه رأي بالقضاة السنة، 
الشيعي بالشيعة، الخ..."

ةدئب لدل تلأأزي ودبقت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

"أن مجلس القضاء ال يتبع أصوال معّينة في التشكيالت. كل قاض في 
المجلس يتبع أولويات معّينة. "القضاة السنة بيحكوا بالسنة، الموارنة 

بالموارنة." هذا االأمر يحصل اليوم حتى في توزيع االأعمال."
قرتع حكلقيت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

وهذا ما يمهد لنا النتقال إلى درس آليات تعيين أعضاء المجلس.
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 كيفية اختيار أعضاء المجلس:
التعيين يعني محاصصة، ماذا بشأن االنتخاب؟

مواصفــات أعضــاء المجلــس المعروضــة أعــاله تكشــف بحــد ذاتهــا مخاطــر النــزلق فــي 
تنظيــم القضــاء. وعلــى أهميــة هــذه العتبــارات، يبقــى أن المعيــار الحاســم فــي تقييــم 
اســتقاللية أعضــاء المجلــس هــو كيفيــة تعيينهــم. فكيــف يعيــن هؤلء؟ هــل يتــم تعيينهم 
مــن قبــل الســلطات السياســية أم أنــه يتــم انتخابهــم أو عــدد غالــب منهــم علــى الأقــل 
مــن قبــل القضــاة كمــا يفترض اتفــاق الطائــف تيمنــا بالمعاييــر الدوليــة لســتقاللية القضاء؟ 
هــذا الســؤال طــرح بشــكل ملــّح أقلــه فــي أوســاط الإصــالح القضائــي خــالل التســعينيات 
حيــث كان أعضــاء المجلــس يعينــون بالكامــل مــن الســلطة التنفيذيــة. وتبعــا لجــدل طويــل 
ومقترحــات اصالحيــة عــدة، تمخــض النظــام السياســي فــي 2001 )أي بعد اثني عشــر ســنة 
مــن إقــرار الطائــف( عــن إدخــال قاعــدة انتخــاب أعضــاء المجلــس، إنما بعــد تقليــص مداها 
مــن خــالل حصرهــا بعضويــن ينتخبــان مــن بيــن رؤســاء غــرف التمييز وعلــى صعيــد محكمة 
التمييــز. بالمقابــل، وبنتيجــة هــذا التعديــل، احتفظــت الســلطة السياســية ممثلة بالســلطة 
التنفيذيــة بصالحيــة تعييــن الغالبيــة العظمــى مــن أعضــاء المجلــس أي 8 مــن أصــل 10، 
ممــا يُبقــي لهــا اليــد الطولــى داخــل هــذا المجلــس. ومــا يزيــد مــن قابليــة آليتــي التعييــن 

هاتيــن للنقــد هــو كيفيــة ممارســتهما.

التعيين وفق شروط المحاصصة

ل تنحصــر اشــكالية التعييــن بمــا يتيحــه مــن تحكــم للســلطة التنفيذيــة بمجلــس القضــاء 
الأعلــى ومــا يســتتبع ذلــك علــى صعيــد اســتقاللية أعضــاء المجلــس. فالنظــر فــي تفاصيــل 
ــث أن  ــك، بحي ــن ذل ــر خطــورة م ــر أكث ــر أن الأم ــا يظه ــرة حوله ــا والنقاشــات الدائ إجرائه
ــا مــا تجــري علــى غــرار ســائر التعيينــات، أي علــى أســاس تقاســمها  هــذه التعيينــات غالب
بيــن القيــادات الأقــوى داخــل طوائفهــا. وهــذا الأمــر يعنــي أن تعييــن أعضــاء المجلــس ل 
يرتبــط فقــط بالحكومــة، بــل أن تعييــن كل منهــم يرتبــط بدرجــة أو بأخــرى بالقائــد الأقــوى 
داخــل طائفتــه، ممــا قــد يجعلــه بمثابــة ممثــل لهــذا الأخيــر ولمصالحــه داخــل المجلــس. 
وهــذا مــا تجلــى بوضــوح كلــي وبشــكل كاريكاتــوري فــي فتــرة الصــراع السياســي الدائــر حول 
ــة  ــغور غالبي ــال لش ــس معط ــى المجل ــذي أبق ــى وال ــاء الأعل ــس القض ــاء مجل ــن أعض تعيي
مقاعــده حوالــي ســنة كاملــة 2015-2016. وقــد بــدا واضحــا مــن خــالل التجــاذب الحاصــل 
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ــه  ــى أن ــس عل ــع الطائفــي داخــل المجل ــع التوزي ــذاك م ــت آن ــة السياســية تعامل أن الطبق
ضمانــة لهــا لتعييــن ممثليــن أو أشــخاص يراعــون مصالحهــا فــي كّل مــا يتصــل بمقرراتــه. 
شــارة إلــى أن التجــاذب السياســي لــم يكــن طائفيــاً وحســب،  ولمزيــد مــن الدقــة، تجــدر الإ

إنمــا فــي حــالت كثيــرة سياســياً أو مجــرد صــراع نفــوذ، بغطــاء طائفــي. 

ومــن شــأن اســتتباع أعضــاء المجلــس على هــذا الوضــع أن يجعلــه )أي المجلس( أقــرب إلى 
ذراع للنظــام السياســي داخــل القضــاء منــه إلــى ضمانــة للقضــاة فــي وجــه هــذا النظــام. 
وبفعــل ذلــك، بتنــا نشــهد تعطيــل أعمــال المجلــس ومعــه عمــل المرفــق القضائــي برمتــه، 
بمــا فيهــا الأكثــر ضــرورة، فــي فتــرات التجــاذب السياســّي الحاصــل بخصــوص تعيينــات 
ــاء  ــتكمال أعض ــال اس ــن ح ــال حي ــل مث ــا حص ــذا م ــى. وه ــاء الأعل ــس القض ــاء مجل أعض
المجلــس دون إصــدار تشــكيالت قضائّيــة فــي الفتــرة الممتــدة بيــن 2005 و2009. فوصــل 
عــدد خريجــي معهــد الــدروس القضائيــة غيــر المشــّكلين فــي مناصــب قضائيــة معينــة 104 
ــل  ــا قب ــر مــن 4 ســنوات بعــد تخرجه ــا أن مجموعــة مــن هــؤلء انتظــرت أكث ــا، علم قاضي
مباشــرة العمــل فــي القضــاء. وبالطبــع، خــالل هــذه الفتــرة، كان هــؤلء يتقاضــون رواتبهــم 
كقضــاة أصيليــن، كل ذلــك فــي فتــرة تتزايــد فيهــا نســبة الختنــاق القضائــي. كمــا أنــه بفعــل 
ذلــك، غالبــا مــا نشــهد تدخــالت مــن أعضــاء المجلــس فــي أعمــال القضــاء قــد تكــون أخطر 

مــن التدخــالت الحاصلــة مــن خارجــه. 

ويتنافــى هــذا الواقــع مــع المعاييــر الدوليــة بشــأن اســتقاللية القضــاء التــي تفتــرض إنشــاء 
"هيئــة مســتقلة، تتضَمــن تمثيــالً قضائيــاً واســعاً” تتولــى مهــام اختيــار وتعييــن القضــاة كما 
المالحقــة التأديبيــة بحقهــم وإدارة مرفــق العدالــة العــام4". كمــا يتعــارض ذلــك مــع كــون 

وظيفــة المجلــس هــي ضمــان اســتقاللية القضــاء وتعزيــز مبــدأ فصــل الســلطات.

"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 االأعضاء 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. 
فهل البالد مستعدة لهذا الموضوع5؟"

4 المواد 9 و11 من الشرعة العالمية للقاضي.
5 طبارة: النقص في عدد القضاة مشكلة وتمديد سن الخدمة حّل. جريدة النهار، 4 تموز 1997.
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"مدعي عام التمييز يأتي من خالل صفقة سياسية. حتى توزيع االأعمال 
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 االأعلى يجب أن يكون مارونيا ولكن االأمر أصبح عرفاً. "مجلس 
القضاء االأعلى اليوم مجلس ملة." كنت مرشحا الأن أصبح رئيس مجلس 

القضاء بعد خروج غالب غانم. لم يقبل بي التيار الوطني الحر الأنني 
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."

سئأم حملعها حمم دئي حماوبقت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

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

قالي لدل تلأأز قوبقت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

"إن مجلس القضاء ال يتبع أصوال معّينة في التشكيالت. كل قاض في 
المجلس يتبع أولويات معّينة. "القضاة السنة بيحكوا بالسنة، الموارنة 

بالموارنة." هذا االأمر يحصل اليوم حتى في توزيع االأعمال".
يزور لاو قوبقت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2016

انتخابات أم تزكية؟ 

فيمــا تــم تقديــم إدخــال قاعــدة انتخــاب عضويــن علــى أنهــا إصــالح يلبــي شــروط اتفــاق 
الطائــف، فــإن حصــر عــدد المنتخبيــن بعضويــن مــن أصــل 10، يجعــل بالواقــع قدرتهمــا 
فــي التأثيــر علــى قــرارات المجلــس أو علــى توفــر نصابــه جد محــدودة. ومــا يزيد هــذا الأمر 
قابليــًة للنقــد هــو تفاصيلــه، ســواء لجهــة تحديــد حــق النتخــاب أو حــق الترشــح ومــا إلــى 
ذلــك مــن أعــراف تــؤدي إلــى تضييــق هــذا الحــق أكثــر فأكثــر علــى نحــو يجعــل النتخــاب 

فــي حقيقتــه شــبه تزكيــة. 
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وهذا ما يتحصل من المعطيات الآتية: 

أن حــق الترشــح ينحصــر برؤســاء غــرف محكمــة التمييــز. وفيمــا يبلــغ عــدد هــؤلء . 1
10 قضــاة فقــط، فــإن عــرف التوزيــع الطائفــي لأعضــاء المجلــس يــؤدي عمليــاً إلــى 
تخفيــض هــذا العــدد كمــا ســبق بيانــه. فبدايــة، ينحصــر الترشــح برؤســاء الغــرف 
مــن غيــر الســنة، علــى اعتبــار أن المقعديــن الســنيين داخــل المجلــس مشــغولن 
مــن قبــل عضويــن حكميْيــن همــا النائــب العــام التمييــزي ورئيــس هيئــة التفتيــش 
القضائــي. كمــا يضيــق حــّق الترّشــح أكثــر فــي حــال النتخــاب لمــلء شــغور حاصل 
أثنــاء وليــة المجلــس، بحيــث يقتضي في هــذه الحالــة أن يكون المرّشــح مــن طائفة 
العضــو المنتخــب الــذي انتهــت عضويتــه لســبب مــن الأســباب. ومــن شــأن هــذا 
الأمــر أن يــؤدي فــي حــالت عــدة إلــى حصــر امكانيــة الترشــح بشــخص واحــد وتاليــاً 
إلــى إلغــاء النتخــاب برمتــه. وهــذا مــا يحصــل فــي حــال كان الشــخص المنتهيــة 
عضويتــه مــن طائفــة ينتمــي إليهــا شــخص واحــد مــن رؤســاء غــرف التمييــز )وهــذا 
هــو حــال الطائفتيــن الدرزيــة والكاثوليكيــة مثــال( أو شــخص واحــد من غيــر الأعضاء 
ــم  ــالت، يت ــذه الح ــي ه ــابقة. وف ــس الس ــة المجل ــي هيئ ــاء ف ــن أو الأعض الحاليي
اســتبدال العضــو الخــارج مــن خــالل عمليــة مزدوجــة: الأولــى، القيــام بتشــكيالت 
جزئيــة تــؤدي إلــى مــلء مركــزه الشــاغر كرئيــس غرفــة محكمــة التمييــز مــن شــخص 
نتخــاب مــع حصــر حــق  مــن طائفتــه، والثانيــة، دعــوة أعضــاء غرفــة التمييــز إلــى الإ
ــن  ــة، يُعّي ــه. وفــي هــذه الحال ــا تزكيت ــة، وتالي ــه عمــال بالأعــراف الطائفي الترشــيح ب
البديــل عمليــا مــن الجهــة التــي تتحكــم بالتشــكيالت القضائيــة )والتــي عينتــه رئيســا 
لغرفــة فــي التمييــز( حصــرا مــن دون أن يكــون لأعضــاء محكمــة التمييــز أي دور فــي 
ــن يتمتعــون بحــق الترشــح ل  ــول أن نســبة القضــاة الذي ــن الق ــه، أمك ــك. وعلي ذل
تتجــاوز بأحســن الأحــوال نســبة %1.5 وقــد تنخفــض لتنحصــر بقــاض واحــد، بمــا 

يحولهــا إلــى تزكيــة كاملــة. 

نتخــاب ينحصــر بأعضــاء محكمــة التمييــز، مــع تجريــد مجمــل القضــاة . 2 أن حــق الإ
العامليــن فــي المحاكــم البتدائيــة والســتئنافية فضــالً عــن قضــاة النيابــة العامــة 
والتحقيــق مــن حــق المشــاركة فــي النتخــاب. وتاليــا، يدخــل ضمــن الهيئــة الناخبــة 

مــا يقــارب نســبة %9 مــن مجمــوع القضــاة فقــط.
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ــي توجــب أن تكــون  ــة، الت ــر الدولي ــل هــذا يتعــارض بالواقــع مــع المعايي وضعــف التمثي
غالبيــة أعضــاء مجلــس القضــاء الأعلــى منتخبيــن مــن قبــل زمالئهــم بوســائل تضمــن أوســع 

تمثيــل للقضــاة6.

عالم يقسم أعضاء المجلس؟ 

شــارة إلــى قســم أعضــاء المجلــس الــذي يؤدونــه أمــام  قبــل إنهــاء هــذا القســم، تجــدر الإ
رئيــس الجمهوريــة وبحضــور وزيــر العــدل، وذلك وفقــا للمادة 3 مــن قانون تنظيــم القضاء 

العدلــي. وقــد جــاء فــي هــذا القســم الآتي: 

ــالص  ــة وإخ ــكل أمان ــى ب ــاء الأعل ــس القض ــي مجل ــي ف ــوم بمهام ــأن أق ــاهلل ب ــم ب "أقس
ــه  ــاء وكرامت ــير القض ــن س ــي حس ــع أعمال ــي جمي ــى ف ــرة وأن أتوخ ــر المذاك ــظ س وأن أحف

واســتقالله".

وهــو قســٌم يتضّمــن إشــارة إلــى الفضائــل التقليديّــة للقضــاة، ول يعكــس بالمقابــل 
شــكاليات. التحديــات والظــروف الحاضــرة. وهــذا مــا نتوســع بــه فــي معــرض الإ

6 أنظر المادتين 9 و11 من الشرعة العالمية للقاضي المذكورة أعاله - الشرعة الأوروبية حول نظام القضاة )فقرتها 1.3( - توصية 
عالن الصادر في 23 أيار/مايو 2008 عن الشبكة الأوروبية لمجالس  لجنة وزراء المجلس الأوروبي رقم 2010(12(R )فقرة 27( - الإ

القضاء - الرأي رقم 10 للهيئة الستشارية للقضاة الأوروبيين.
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القسم الثالث: الصالحيات المنقوصة: تعاون 
السلطات أبدى من فصلها 

النــص العــام الــذي يحــدد صالحيــات المجلــس يتمثــل فــي المــادة 4 مــن قانــون تنظيــم 
ــه  ــى كرامت ــاء وعل ــير القض ــن س ــى حس ــهر عل ــه يس ــى أن ــص عل ــي تن ــي الت ــاء العدل القض
ــس  ــات المجل ــل صالحي ــم تفصي ــد ت ــم. وق ــي المحاك واســتقالله وحســن ســير العمــل ف
بالمــادة 5. كمــا أضيــف إليهــا مجموعــة مــن الصالحيــات التــي نجدهــا فــي نصــوص قانونيــة 
مبعثــرة أخــرى أو بــادر المجلــس إلــى ممارســتها فعليــاً بنــاء علــى تفســير واســع للصالحيــات 

الممنوحــة لــه، ول ســيما لصالحيــة الســهر علــى حســن ســير القضــاء. 

شــارة إلــى تداخل فــي الصالحيات  وقبــل المضــي فــي تفصيل هــذه الصالحيــات، تقتضي الإ
ــد مــن مســائل القضــاء العدلــي، ول ســيما فــي العالقــة بيــن مجلــس القضــاء  فــي العدي
الأعلــى ووزارة العــدل. فتوجــب عشــرون مــادًة مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي إتخــاذ 
قــرارات بالتعــاون بيــن مجلــس القضــاء الأعلــى ووزيــر العــدل7 . كمــا ل تــزال مؤسســات 
قضائيــة أخــرى، كهيئــة التفتيــش القضائــي ومعهــد الــدروس القضائيــة، تحت وصايــة وزارة 
شــارة إلــى وجــود تداخــل كبيــر فيمــا  العــدل وليــس مجلــس القضــاء الأعلــى. كمــا تجــدر الإ
نتدابــات كمــا نبينــه أدنــاه.  يتصــل بالتشــكيالت والمناقــالت القضائيــة وتوزيــع الأعمــال والإ

وقــد عــزا البعــض هــذا التداخــل إلــى مبــدأ التعــاون بيــن الســلطات المكــرس فــي مقدمــة 
الدســتور8.

وبإمكاننا عرض هذه الصالحيات وفق موضوعها على الوجه الآتي: 

7 عشرون مادة هي على التوالي: 2، 5، 14، 15، 17، 18، 20، 48، 52، 55، 59، 64، 68، 77، 80، 91، 92، 93، 121، 134. 
8 بيان مجلس القضاء الأعلى، الصادر في 2014/1/29.
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صالحيات متصلة بالدخول إلى القضاء 

فــي هــذا المجــال، نجــد أحــد أهــم أوجــه التداخــل. فوزيــر العــدل هــو الــذي يحــدد كلمــا 
دعــت الحاجــة عــدد القضــاة المتدرجيــن المنــوي تعيينهــم، بعــد اســتطالع رأي مجلــس 
ــة  ــاراة لهــذه الغاي ــى تنظيــم مب ــى مجلــس القضــاء الأعل ــى، مــع الطلــب إل القضــاء الأعل
)مــادة 59(. ويتوّلــى مجلــس القضــاء الأعلــى بالمقابــل مبــاراة الدخــول إلــى المعهــد محدداً 
المــواد التــي تجــري عليهــا ومعــدل عالمــات القبــول. كمــا يعّيــن اللجنــة الفاحصــة فــي بــدء 
كل مبــاراة مــن القضــاة الذيــن يختارهــم لهــذه الغايــة )مــادة 60(. ويتولــى مجلــس القضــاء 
ــك بعــد  ــه أن يفعــل ذل ــاراة. ول ــي المب ــتراك ف ش ــن لالإ ــحين المقبولي ــة المرش ــى غربل الأعل
ــع  ــالت لجمي ــى إجــراء مقاب ــة هــؤلء أو مــن دون مقابلتهــم، وإن درجــت العــادة عل مقابل
المرشــحين )مــادة 62(. وتعلــن اللجنــة الفاحصــة المعينــة مــن قبــل مجلــس القضــاء الأعلى 
نتائــج المبــاراة وتبلغهــا فــورا إلــى كل مــن وزيــر العــدل ومجلــس القضــاء العلــى ومجلــس 

إدارة معهــد الــدروس القضائيــة )مــادة 63(. 

وإذ يدخــل معهــد الــدروس القضائيــة ضمــن تنظيمــات وزارة العــدل، يتولــى إدارتــه مجلس 
إدارة يضــع البرامــج الدراســية ويحــدد طــرق التقييــم العلمــي والمســلكي وينظــم الــدورات 
الدراســية ويختــار الأســاتذة ويتعاقــد معهــم بواســطة رئيــس المعهــد. ويلحــظ أن رئيــس 
مجلــس القضــاء الأعلــى يــرأس مجلــس إدارة المعهــد، ممــا يوليــه عمليــاً صالحيــة واســعة 
ــم  ــره يت ــد ومدي ــس المعه ــن رئي ــن كال م ــا أن تعيي ــؤونه. كم ــن ش ــد م ــد العدي ــي تحدي ف
ــى.  ــس القضــاء الأعل ــة مجل ــر العــدل بعــد موافق ــراح وزي ــى اقت ــاء عل بمرســوم يتخــذ بن
كمــا يعيــن فــي مجلــس إدارة المعهــد )الــذي يضــم رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى ورئيــس 
ومديــر المعهــد( قاضيــان يعينــان بقــرار مــن وزيــر العــدل بعــد موافقــة مجلــس القضــاء. 
وعليــه، يكــون لمجلــس القضــاء الأعلــى دور فــي تعييــن 4 مــن أعضــاء مجلــس إدارة المعهد 
مــن أصــل 6، علمــاً أن العضويــن المتبقييــن همــا رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى والمديــر 

العــام لــوزارة العــدل.

 والأهــم مــن ذلــك، يتولــى المجلــس إعــالن أهليــة القضــاة عنــد إنتهــاء فتــرة تدرجهــم فــي 
المعهــد )مــادة 70(. ولــه إعــالن عــدم أهليــة القاضــي المتــدرج فــي نهايــة كل ســنة دراســية 

بنــاء علــى اقتــراح مجلــس المعهــد )مــادة 70(.



ي جميع محطاته: رسم بلون الماء
القضاء العادي �ف 30

إدارة المسار المهني للقضاة 

ــه فــي وضــع  ــاط ب ــدور المن ــر. أبرزهــا ال ــّم مــن خــالل مجموعــة مــن التدابي وهــذا مــا يت
نتدابــات الفرديــة أو الجماعيــة". ول يصبــح هــذا  لحاقــات والإ مشــروع "المناقــالت والإ
المشــروع نافــذاً إل بعــد موافقــة وزيــر العــدل عليــه. وفيما أولــى القانــون المجلــس إمكانية 
تجــاوز الخــالف مــع الوزيــر بإقــرار مشــروعه بأكثريـّـة 7 مــن أعضائــه البالــغ عددهــم 10، إل 
أنــه يتعيــن بعــد ذلــك إصــدار المشــروع بمرســوم يتخــذ بنــاء علــى إقتــراح وزيــر العــدل، 
مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن إمكانيــة تعطيــل، ســواء مــن الوزيــر أو مــن أي مــن الأشــخاص 
الذيــن يفتــرض الحصــول علــى تواقيعهم على المرســوم )رئيــس الجمهورية، رئيــس الوزراء، 
وزيــر الماليــة، وزيــر الدفــاع(. ويبقــى النــص القانونــي هنــا مقــاّل: فهــو يقتصــر علــى تحديد 
ــة  ــأن وكيفي ــذا الش ــي ه ــى ف ــاء الأعل ــس القض ــدل ومجل ــر الع ــدة لوزي ــات العائ الصالحي
شــغال مراكــز قضائيــة محــددة. فيمــا  التواصــل بينهمــا، وعلــى تحديــد الدرجــة المطلوبــة لإ
عــدا ذلــك، ل يتضمــن النــص أي أحــكام ذات صلــة بالمعاييــر الموضوعيــة أو الإجــراءات أو 

الأصــول الواجــب إتباعهــا فــي هــذا الشــأن9.

كمــا يتــّم توزيــع الأعمــال بيــن الغــرف والأقســام في المركــز الواحــد بقــرار من وزيــر العدل 
ســتئناف  بعــد موافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى، بنــاء علــى اقتــراح الرئيــس الأول لمحكمــة الإ

التــي يتبــع لهــا المركــز المذكــور )المــادة 15 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلي(. 

نتدابــات، فلوزيــر العــدل أن يقــرر مــا تقتضيــه الضــرورة منهــا بعــد موافقــة  وبخصــوص الإ
مجلــس القضــاء الأعلــى، وذلــك ســنداً للمــادة 20 مــن قانــون تنظيم القضــاء العدلــي. وفي 
ــه الجديــدة مــع الحتفــاظ  ــة، يتعيــن علــى القاضــي المنتــدب القيــام بوظيفت هــذه الحال
ــن التشــكيالت  ــر ســهولة م ــات إجــراءات أكث نتداب ــب الإ ــا، تتطّل ــه الأساســية. وتالي بوظيفت
ــات تحّولــت  نتداب ــة لصدورهــا بقــرار وليــس بمرســوم. ويلحــظ أن الإ والمناقــالت القضائّي
فــي الفتــرات التــي صعــب فيها إســتصدار مراســيم مماثلــة )وبخاصــة ســنوات 2017-2010( 
إلــى شــبه بديــل عــن التشــكيالت القضائيــة، وذلــك بهــدف مــلء مركــز شــاغر مثــال. وهــذا 
مــا أشــار إليــه نقيــب المحاميــن فــي بيــروت أنطونيــو الهاشــم فــي بيانــه الصــادر بتاريــخ 
6 أيلــول 2016 والــذي دعــا فيــه إلــى إتخــاذ الإجــراءات الالزمــة لوقــف هــذه الممارســة10. 

شكاليات التي تطرحها، يراجع المفكرة القانونية، التشكيالت والمناقالت القضائية، )أوراق  9 عن تفاصيل ممارسة هذه الصالحية والإ
بحثية عن إصالح القضاء في لبنان، 2(، 2017. 

عالم، 6 أيلول 2016. 10 نقيب المحامين للسياسيين: ارفعوا أيديكم عن القضاء وقوموا بواجباتكم. الوكالة الوطنية لالإ



لقت الدةم مو مىو حمم دا قل  سحج وأدوأم  حصفلا
ا
يوع قذفم حمم دا حم

ا
31حمد ة حم

ــي  ــن ف ــن أو متقاعدي ــن قضــاة عاملي ــي مســائل تتصــل بتعيي ــات ف ــس صالحي ــا للمجل كم
لجــان قضائيــة وغيــر قضائيــة. وفيمــا تُشــترط موافقتــه علــى التعييــن فــي حــالت معينــة، 
فإنــه يمــارس فــي حــالت أخــرى صالحيــة اقتــراح إســم أو عــدة أســماء للقيــام بالوظيفــة 
ــن  ــة تســمية 6 م ــس صالحي ــذا الخصــوص، إعطــاء المجل ــورة. وآخــر النصــوص به المذك
نســان وفــق المــادة 2 من القانــون الصادر  القضــاة الســابقين فــي الهيئــة الوطنيــة لحقوق الإ

في2016/10/27. 

ويلحــظ أّن هــذه الصالحيــة ليســت شــاملة، إذ يضــع المشــّرع مــن فتــرة إلــى أخــرى قوانيــن 
توجــب تعييــن قضــاة فــي لجــان معينــة، من دون إيــالء مجلــس القضــاء الأعلــى أّي صالحية 
ــس  ــة المجل ــون الســتمالك موافق ــك، ل يشــترط قان ــى ذل ــة عل ــن الأمثل ــذا الشــأن. وم به
ــون  ســتئنافية )مــادة 12 مــن قان ــة والإ بتدائي ــن قضــاة فــي لجــان الســتمالك الإ ــى تعيي عل
الســتمالك رقــم 58 الصــادر فــي 1991/5/29(. كما ل يشــترط قانــون المخــدرات والمؤثرات 
العقليــة والســالئف رقــم 1998/673 موافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى علــى تعييــن قــاض 
دمــان )مــادة 199 مــن القانــون(. وهــذا أيضــا مــا نتبينــه فــي القانــون  فــي لجنــة مكافحــة الإ
يجــارات الجديــد الصــادر فــي 2017/2/28 حيــث يتولــى وزيــر العــدل  التعديلــي لقانــون الإ
تســمية قــاض عامــل مــن الدرجــة الثالثــة علــى الأقــل أو قــاض شــرف فــي اللجنــة الناظــرة 
يجــار )مــادة 7 المعدلــة(. فــي تطبيــق الأحــكام المتعلقــة بتطبيــق الزيــادات علــى بــدلت الإ

كمــا للمجلــس صالحيــة النظــر فــي تعييــن القاضــي الســابق فــي منصــب شــرف. فيعيــن 
قاضــي الشــرف وفــق المــادة 93 مــن القانــون بمرســوم يّتخــذ بنــاء على اقتــراح وزيــر العدل 

بعــد موافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى. 

مراقبة أعمال القضاء

تولــي المــادة 5 المجلــس صالحيــة "درس ملــف أي قــاض والطلــب إلــى هيئة التفتيــش إجراء 
التحقيقــات الالزمــة". كمــا يكــون لرئيســه حــّق توجيــه مالحظــات للقضــاة العدلييــن خارجــا 
عــن كل مالحقــة تأديبيــة )مــادة 84(. وقــد اســتند المجلــس علــى هــذه الصالحيــات وعلــى 
صالحيتــه العامــة بالســهر علــى حســن ســير القضــاء لتوســيع هامــش تدخلــه فــي المجــال 

القضائــي. وقــد تمثــل ذلــك فــي توجهيــن: 
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الأول، توّجــه نحــو إجــراء رقابــة دائمــة وعاّمــة علــى المحاكــم. وقــد تمّثــل ذلــك مــن خــالل 
ــة )كّل ســتة أشــهر( عــن عمــل المحاكــم، وذلــك  ــر دوري ــة الســّر بوضــع تقاري تكليــف أمان
بموجــب المرســوم الآيــل إلــى إنشــائها. وقــد تزامــن هــذا الأمــر مــع إطــالق ورٍش متالحقــة 

لوضــع نظــام تقييمــي للقضــاة11 ســنتطرق إليهــا أدنــاه، 

والثانــي، إضافــة مهمــة جديــدة لأمانة الســر وهي إنشــاء صنــدوق يتلقى شــكاوى المتقاضين 
ويتولــى التحقيــق فيهــا ولو بدرجــة معينة. 

وقــد تحــدث رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى جــان فهــد للمفكــرة عــن هــذا الصنــدوق: "إن 
صنــدوق الشــكاوى يشــرف عليــه قــاٍض مــن قضــاة أمانــة الســّر وأن الُمــراد منــه الإصغــاء 
ســتماع إليهــم والتواصــل معهــم والســماح لهــم بالتعبيــر عــن  إلــى شــكوى المواطنيــن، الإ
ــذه  ــتقبال ه ــّم إس ــه يت ــا أن ــم كم ــرحها له ــياء فنش ــون أش ــم يجهل ــاً، ه ــهم. فأحيان أنفس
المراجعــات ويتــّم التدقيــق فيهــا ونتواصــل مــع القاضــي المعنــي بالقضيــة إذا كنــا بحاجــة 
لذلــك. أحيانــا يكــون هنالــك مشــاكل صغيــرة فــي الأقــالم أو فــي التواصــل بيــن أصحــاب 
الشــكوى ومحاميهــم. بكلمــة أخــرى، نســتمع إليهــم، نســتوضح منهــم موضــوع الشــكوى 

ولكــن ل نتدّخــل". 

ورّداً علــى ســؤال المفكــرة حــول الخشــية مــن أن يشــكل صنــدوق الشــكاوى المنشــأ لــدى 
أمانــة ســر المجلــس ســابقة تســمح بالتدخــل فــي أعمــال القضــاة، أجــاب الرئيــس فهــد "أن 
الشــخص المكلــف بتلقــي الشــكاوى قــاٍض موثــوق. وأن موضــوع الشــكاوى يدخــل ضمــن 
صالحياتــي، بحيــث لــي الحــق بتوجيــه مالحظــات لأي قــاٍض وفــق القانــون. وبصراحــة، أنــا 
متمســك فــي ممارســة هــذه الصالحيــات. ولكن، نحن نســأل، نســتمع، نســتوضح ول نتدخل 
ول نضغــط علــى القضــاة ونتــرك لهــم حريــة القــرار. قلــت للقضــاة عندمــا اجتمعــت بهــم 
لأول مــرة: أنتــم مســؤولون عــن قراراتكــم. ليــس بوســعكم أن تقولــوا: جــان فهــد طلبهــا 

منــي. لزم توقفــوا بوجهــي إذا طلبــت منكــم شــيئا".

11 ميريم مهنا. ورشة قضائية لوضع أسس لتقييم القضاة والنتيجة: وحدهم قضاة البداية يخضعون للتقييم. المفكرة 
القانونية،,العدد 44، تشرين الول 2016. 
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صالحيات توجيهية

ــم  ــا تعامي ــى دوري ــاء الأعل ــس القض ــدر مجل ــك، يص ــه ذل ــز ل ــّص يجي ــن أي ن ــزل ع بمع
بخصــوص مواضيــع متفرقــة، تتصــل بالعمــل القضائــي أو بســلوكيات معينــة. 

وفــي إطــار بحثهــا، اّطلعــت المفكــرة علــى عدد مــن التعاميــم الموّجهــة من مجلــس القضاء 
دلء بــأّي  الأعلــى، أهّمهــا التعميــم الصــادر فــي 2013/4/13 والــذي منــع علــى القضــاة الإ
تصريــح فــي مــكان عــام أو خــاص يتصــل بشــؤون القضــاء. وفيمــا قدمــت ســنداً لقانــون 
الوصــول للمعلومــات طلبــا للحصــول علــى نســخة عــن التعاميم التــي وجهت مــن المجلس 
إلــى القضــاة منــذ 2013/1/1، تبلغــت بتاريــخ 2017/5/10، رّداً مــن رئيــس مجلــس القضــاء 
الأعلــى القاضــي جــان فهــد، يعلمهــا فيــه برفضــه الكشــف عــن التعاميــم المذكــورة متذرعــا 
بأنهــا كأي مســتند يصــدر عــن المجلــس أو يتلقــاه مشــمولة بســر المهنــة. وستســعى المفكرة 

إلــى الحصــول علــى هــذه التعاميــم مــن خــالل مراجعــة القضــاء المختــص.

التأديب وإعالن عدم األهلية 

ــون  ــن قان ــادة 5 م ــب الم ــى بموج ــاء الأعل ــس القض ــة لمجل ــات الممنوح ــمل الصالحي تش
القضــاء العدلــي "تأليــف المجلــس التأديبــي للقضــاة". وتوضــح المــادة 85 من هــذا القانون 
أن رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى هــو الــذي يتولــى تعييــن أعضــاء المجلــس فــي بــدء كل 
ســنة قضائيــة، مــن رئيــس غرفــة لــدى محكمــة التمييــز رئيســا وعضويــة رئيســْي غرفــة لــدى 
ســتئناف. كمــا لــه أن يعيــن بديــالً لأي منهــم عنــد الغيــاب أو التعــذر. وينظــر  محكمــة الإ
المجلــس فــي تأديــب القضــاة بنــاء علــى إحالــة مجلــس هيئــة التفتيــش القضائــي. ويلحــظ 
هنــا أن القانــون يخلــو مــن أي تصنيــف لالأخطــاء التأديبيــة وفــق خطورتهــا، ممــا يزيــد مــن 
ستنســاب فــي المالحقــة أو أيضــا فــي هامــش المجلــس فــي اتخــاذ عقوبــات غيــر  هامــش الإ

متناســبة مــع خطــورة المخالفــة. 

وفيمــا كانــت قــرارات المجلــس التأديبــي تقبــل الطعــن أمــام مجلــس شــورى الدولــة، فــإن 
ــس  ــس مجل ــن رئي ــف م ــب، تتأل ــا للتأدي ــة علي ــة قضائي ــي 2001 هيئ المشــّرع اســتحدث ف
القضــاء الأعلــى أو نائبــه رئيســا ومــن أربعــة أعضــاء يعينــون مــن قبــل المجلــس فــي بدايــة 
ــذر. ول  ــاب أو التع ــد الغي ــم عن ــال لأي منه ــس بدي ــن المجل ــا يعي ــة. كم ــنة قضائي كل س
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تقبــل قراراتهــا أي طريــق مــن طــرق المراجعــة بمــا فيهــا التمييــز )المــادة 87(. وقــد هــدف 
ــة  ــة إلــى تأميــن حــق الطعــن للقضــاة بخصــوص القــرارات التأديبي إســتحداث هــذه الهيئ
الصــادرة بحقهــم، علــى أن يتــم ذلــك ضمــن التنظيمــات المنبثقــة عــن مجلــس القضــاء 
الأعلــى، وبكلمــة أخــرى مــن دون أن يكــون لهــم حــق الطعــن فــي قــرارات المجلــس أمــام 

محاكــم خارجــة عنــه )مجلــس شــورى الدولــة(. 

ــة  ــدم أهلي ــالن ع ــة إع ــر خطــورة وهــي صالحي ــة أكث ــون صالحي ــك، يشــمل القان ــى ذل إل
القاضــي الأصيــل خارجــا عــن كل مالحقــة تأديبيــة. ف "لمجلــس القضــاء أن يقــرر فــي أي 
وقــت عــدم أهليــة القاضــي الأصيــل بقــرار معّلــل يصــدر بنــاء علــى اقتــراح هيئــة التفتيــش 
ســتماع إلــى القاضــي المعنــي وذلــك بأكثريــة ثمانيــة مــن أعضائــه". ول  القضائــي وبعــد الإ
تقبــل قــرارات مجلــس القضــاء الأعلــى فــي هــذا الشــأن أي طريــق مــن طــرق المراجعــة بمــا 
بطــال لســبب تجــاوز حــد الســلطة )المــادة 95 مــن قانــون تنظيــم القضــاء  فيــه طلــب الإ
العدلــي(. وعليــه، تبــدو هــذه المــادة فــي حــال اختــالف أكبــر مــع الضمانــات الدســتورية: 
ــى  ــل أيضــا إل ــي مــن حــق الطعــن وحســب، ب ــى حرمــان القاضــي المعن ــؤدي إل فهــي ل ت

حرمانــه مــن حــق الدفــاع أمــام الهيئــة التــي اتخــذت قــراراً بعزلــه. 

ــاب  ــن ب ــك م ــا وذل ــات بتفعيله ــمع مطالب ــا تس ــا م ــادة، غالب ــذه الم ــة ه ــم فداح ورغ
تطهيــر القضــاء مــن عناصــره المتورطيــن بالفســاد12. ويلحــظ أن مجمــل هــذه المطالبات 
ــي  ــالت الت ــي الح ــا ف ــي ل تحصره ــة". فه ــدم الأهلي ــف "ع ــي تعري ــا ف ــع ضمن تتوس
يصبــح القاضــي فيهــا عاجــزا عــن القيــام بأعمالــه، كأن يصــاب بمــرض عضــال أو بمــرض 
عقلــي يفقــده قدرتــه علــى التمييــز ...الــخ. إنمــا هــي تذهــب إلــى ربــط هــذه الصالحيــة 
بتطهيــر القضــاء، معتبــرة أن تــورط القاضــي فــي أعمــال فســاد أو تقاعســه عــن القيــام 
ــر أهــل  ــه غي ــد يجعل ــة ق ــه أو بســلوكياته المهني ــه أو أي إخــالل جســيم بواجبات بأعمال
لممارســة هــذه الوظيفــة. وهــذا هــو الفهــم الــذي أقــره مجلــس القضــاء الأعلــى فــي 

12 أثناء تّولي شارل رزق وزارة العدل )2005-2008(، كشف أن وزارته تستعد ل "تنفيذ المادة 95 من قانون القضاء العدلي 
والمتعلقة بالإصالح ضمن الجسم القضائي وإخراج القضاة المخالفين والفاسدين دون حصول تدخالت سياسية تعرقل هذه 

العملية التي ستطال كّل مخالف مهما علت درجته، وبلغت أقدميته". 
كما قدمت نقابة المحامين في بيروت بتاريخ 12 نيسان 2010 مطالبة بتفعيل هذه المادة. 

Rapport de l’Examen Périodique Universel. Ordre des Avocats de Beyrouth, 12 Avril 2010 http://bit.ly/2k2k0UW
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الحــالت النــادرة التــي طبقــت فيهــا المــادة 9513. وقــد انتقــدت المفكــرة القانونيــة هــذا 
خــالل المــادة المذكــورة بحــق الدفــاع للقاضــي14. الأمــر بشــدة لإ

شــارة ختامــا، أن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي أولــى وزيــر العــدل أن يوقــف  وتجــدر الإ
عــن العمــل بنــاء علــى اقتــراح مجلــس هيئــة التفتيــش القضائــي، القاضــي المحــال علــى 
المجلــس التأديبــي )مــادة 90(. ويتقاضــى فــي هــذه الحالــة، القاضــي الموقــوف عــن العمل 
نصــف رواتبــه وتعويضاتــه. وهنــا أيضــا ل نجــد أي تصنيــف للمخالفــات التــي تســمح بوقف 
القاضــي عــن العمــل، ممــا يزيد مــن هامــش الستنســاب. ول يكــون لمجلس القضــاء الأعلى 

فــي هــذا الخصــوص أي صالحيــة بخــالف مــا كان عليــه فــي قوانيــن مــا قبــل 198315.

أذونات أو تدابير خاصة: من هو الرئيس اإلداري للقضاة؟ 

الســؤال الــذي يطــرح هنــا: مــا هــي الأمــور التــي يحتــاج القاضــي إلــى إذن مســبق للقيــام 
ــس القضــاء  ــداً هــل هــو مجل ــات، وتحدي ــن إعطــاء هــذه الأذون ــن المســؤول ع ــا؟ وم به

ــر العــدل؟  ــى أم وزي الأعل

ومــن الأحــكام القانونيــة الهامــة في هــذا المجــال، المــادة 15 من المرســوم الشــتراعي رقم 
11 تاريــخ 1959/06/12 )نظــام الموظفيــن( وهــي تنــص علــى أنــه "يحظــر علــى الموظــف 
... أن يلقــي أو ينشــر دون اذن خطــي مــن رئيــس إدارتــه، خطبــا أو مقــالت أو تصريحــات 
أو مؤلفــات فــي أي شــأن كان". وفيمــا أمكــن المناقشــة فــي مــدى انطبــاق هــذا المبــدأ علــى 
ــا  ســتقاللية )وهــو أمــر نتناولــه تفصيلّي القضــاة وتحديــدا فــي مــدى تعارضــه مــع مبــدأ الإ
فــي معــرض درس كــّراس خــاّص حــول حريــة القضــاة بالتعبيــر والتجمــع(، تصــّر الهيئــات 

القضائيــة ووزارة العــدل علــى فرضــه علــى القضــاة. 

على بموجب المادة 95 من قانون تنظيم القضاء العدلي 
أ

13 أحالت هيئة التفتيش القضائي أحد القضاة إلى مجلس القضاء ال
وسارع هذا القاضي إلى تقديم استقالته من الجسم القضائي لدى استدعائه من جانب مجلس القضاء الأعلى للمثول أمامه. 

سعدى علوه. تطبيق المادة 95: إصالح أم تهديد لستقاللية القضاء؟ جريدة السفير، 18 تشرين الأول 2013. 
14 نجيب فرحات. " تطبيق المادة 95 من قانون القضاء العدلي في لبنان: سيف مصلت على القضاة"، المفكرة القانونية. 21 

تشرين الأول 2013.
 15 القرار LR 324 تاريخ 1939/11/22 المادة 45. 
 قانون نظام القضاة تاريخ 1950/5/10 المادة 28.

مرسوم اشتراعي رقم 16 تاريخ 1953/1/9: نظام القضاة المادة 27.
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ــخ 2017/1/28  ــه بتاري ــب الموّج ــو الطل ــبق، ه ذن المس ــرض الإ ــى ف ــرات عل ــر المؤش وآخ
مــن وزيــر العــدل ســليم جريصاتــي إلــى رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى بإصــدار تعميــم 
ــاع  ــوب المتن ــي بوج ــظ وبالتال ــب التحف ــذة وبموج ــن الناف ــد بالقواني ــاة للتقي ــى القض عل
ذن الخطــي مــن  عــالم أو العلــن مــن دون الحصــول علــى الإ عــن اتخــاذ أي موقــف فــي الإ
المرجــع المختــص. وقــد تضّمــن الطلــب إشــارة إلــى مشــاركة عــدد مــن القضــاة فــي نــدوات 
ومحاضــرات ومقابــالت إعالميــة وإدلئهــم بخطــب وتصريحــات ونشــرهم مؤلفــات من دون 

إذن خطــي مســبق مــن وزيــر العــدل أو أي مرجــع مختــص آخــر.

الصالحيات المتصلة بمشاريع القوانين واألنظمة المتعلقة 
بالقضاء العدلي

تنــص المــادة 5 علــى هــذه الصالحيــة. وهــي تولــي مجلــس القضــاء الأعلــى صالحيــة إبــداء 
الــرأي فــي مشــاريع القوانيــن والأنظمــة المتعلقــة بالقضــاء العدلــي" و"اقتــراح المشــاريع 

والنصــوص التــي يراهــا مناســبة بهــذا الشــأن علــى وزيــر العــدل".

شارة إلى أمرين:  وهنا تقتضي الإ

ــاء  ــم القض ــوص تنظي ــات بخص ــم مقترح ــة تقدي ــس صالحي ــارس المجل ــا يم الأول، قلم
العدلــي. وفيمــا ســجل تقدمــه بمقترحيــن مؤخــرا، فــإن ذلــك تــم بشــكل غيــر رســمي وعــن 
ــم، ومــن  ــر غان ــة روبي دارة والعــدل النيابي ــة الإ ــس لجن ــق التواصــل المباشــر مــع رئي طري
دون المــرور بــوزارة العــدل. والمقترحــان المذكــوران اتصــال الأول بتعديــالت جزئيــة لقانــون 
تنظيــم القضــاء العدلــي، مقتبســة بغالبهــا عــن مســودة مشــروع القانــون الــذي كان تقــدم 
بــه وزيــر العدل الســابق شــكيب قرطبــاوي، والثانــي، بتعديل للمــادة 5 الخاصــة بالمناقالت 

القضائيــة. 

الثانــي، أنــه ســجل مؤخــرا إفتئــات علــى صالحيــات المجلــس مــن خــالل تقديــم مقترحــات 
قوانيــن ومراســيم مــن دون المــرور بــه، رغــم احتجــاج المجلــس المتكــّرر بهــذا الخصــوص. 
وهــذا مــا شــهدت عليــه المناقشــات النيابيــة الحاصلــة فــي 201416 وأيضــا البيــان الصــادر 

16 نزار صاغية. نواب يصنعون هشاشة القضاء، وقضاة يرّدون بالحراك والمواجهة في لبنان. المفكرة القانونية، العدد 17، أيار 
.2014
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عتــراض علــى المســاس مجــّددا بصنــدوق تعاضــد القضــاة  فــي 2017/3/13 حيــث تــّم الإ
مــن دون استشــارة مجلــس القضــاء الأعلــى. كمــا ســجل رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى فــي 
الجلســة المنعقــدة بتاريــخ 2017/2/17 فــي مكتبــة المجلــس النيابــي اعتراضــه علــى صــدور 
قانــون حــق الوصــول إلــى المعلومــات الــذي يرتــب علــى مجلــس القضــاء الأعلــى التزامــات 

عــدة مــن دون استشــارته.

أي صالحيات بخصوص تأمين الموارد المالية للقضاء 
وإدارتها؟ 

ــة  ــأن الموازن ــارية بش ــو استش ــة ول ــس أي صالحي ــي المجل ــون ل يُعط ــظ أن القان ــا يلح كم
ــا.  ــي إدارته ــة ف ــى أي صالحي ــاب أول ــن ب ــه أو للقضــاء وم المخصصــة ل

ويلحــظ أن آخــر موازنــة أقرهــا لبنان تعــود لســنة 2005 وأن المشــرع اكتفى منذ ذلــك الحين 
فــي إقــرار قوانيــن بزيــادة اعتمــادات علــى الموازنــة المذكــورة، ليتــم العمــل بهــا وبالزيادات 

ثني عشــرية. الطارئــة عليهــا وفق قاعــدة الإ

المكتب اإلعالمي 

عــالن عــن إنشــاء مكتــب إعالمــي لمجلــس القضــاء الأعلــى خــالل عــام 2013، فــي  تــّم الإ
نشــاء أمانــة الســر، بهــدف تعزيــز الشــفافية17. وقــد برر وزيــر العدل الســابق  فتــرة ســابقة لإ
شــكيب قرطبــاوي قــرار مجلــس القضــاء الأعلــى بإنشــاء مكتــب إعالمــي للمجلــس، بالرغبــة 
عــالم )الســلطة الرابعــة( والقضــاء فــي الموضوعية والعدالــة وبناء عالقة ســليمة  بتوحيــد الإ
عــالم بعيــداً عــن القضــاء، ول القضــاء بعيــداً عــن النــاس".  مــع المواطنيــن، "فــال يكــون الإ
وبــدوره، فّســر رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى جــان فهــد الأســباب التــي دفعــت المجلــس 
الــى إنشــاء المكتــب بمبــدأ الشــفافية: "فحكــم القانــون يفتــرض الشــفافية وإتاحــة الفرصــة 
أمــام المواطــن للحصــول علــى الأخبــار المتعلقــة بالعمــل القضائــي والوقــوف علــى مــدى 
عالميــة مــن مصــادر أخــرى وفــي اللقــاء مــع  ــار التــي تصــل إلــى الوســائل الإ صحــة الأخب

عالمي لمجلس القضاء العلى من خالل بياناته: قضاة لبنان الذين يتباهى بهم العالم.  17 نزار صاغية وبيرل الشويري. المكتب الإ
المفكرة القانونية، العدد 14، شباط 2014. 
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عــالم لالأخبــار  عــالم المزمــع عقــده، ســيجري البحــث فــي ضوابــط تغطيــة الإ مندوبــي الإ
عــالم علــى نقــل الخبــر بدّقــة وموضوعيــة  القضائيــة، وكيــف يمكــن القاضــي أن يســاعد الإ
عــالم والقضــاء، وذلــك لمصلحة المجتمــع وحكم  والتفــاق علــى إعــالن حســن نيات بيــن الإ
القانــون وتعزيــز القيــم الديمقراطيــة مــع إحتــرام حقــوق المواطنيــن". وقــد أوضــح الرئيس 
عــالم يهاجــم القضــاء ول يمكننــا أن نــرّد. كمــا  فهــد للمفكــرة أســباب إنشــاء المكتــب: "الإ
أنــه يتنــاول الملــف دون أن يطلــع عليــه بالكامــل. وبالتالــي، رأينــا أنــه يجــب أن نواجــه هــذا 

عــالم18".  التحــدي وأن نخلــق ســبل تعــاون مــع الإ

عالم  نشــاء المكتب تمثــل فــي إرادة إحاطة وســائل الإ ويفهــم مــن ذلــك أن الداعــي الأبــرز لإ
ــك  ــت تل ــاء، إذا رغب ــل بالقض ــا يتص ــي م ــه ف ــه أعمال ــى توجي ــد إل ــص يعم ــاز متخص بجه
عــالم عــن  الوســائل بذلــك وتصويبهــا عنــد الحاجــة. فــإذا لــم يكــن مــن الممكــن إقصــاء الإ
القضــاء، فــال بــّد إذاً مــن إعطــاء القضــاء حــّق الــرّد والتوضيــح، ســعياً إلــى تحســين أدائــه، 
عــالم بالموضوعيــة والدقة فــي المعلومات  وبــكالم آخــر إلــى إحاطــة الحريــة التي يمثلهــا الإ

والعلــم القانونــي الــذي يُفتــرض بالمكتــب أن يؤمنــه لــه. 

ولفهــم هــذه المواقــف، يجــدر التذكيــر بــأن الموقــف الرســمي لمجلــس القضــاء الأعلى كان 
قبــل اســتحداث هــذا المكتــب وجــوب منــع أّي تعــرض للقضــاء، بحجــة أن القضــاء صامت 
ول يجــوز التعــرّض لمــن ل يســتطيع الدفــاع عــن نفســه. وقــد تمثــل هــذا الموقــف بشــكل 
خــاص فــي الجمعيــة العموميــة التــي عقدهــا القضــاة فــي 2008 رداً علــى برنامــج الفســاد 
عالمــي منعطفــا هامــا فــي  علــى قنــاة الجديــد آنــذاك19. وعليــه، شــكل إنشــاء المكتــب الإ
عــالم بلــزوم الصمــت علــى أســاس أن القضــاء صامــت،  تاريــخ القضــاء: فبــدل مطالبــة الإ

عــالم. عالمــي لينظــم النطــق باســم القضــاء رّداً علــى الإ جــاء المكتــب الإ

إل أنــه ورغــم أهميــة هــذا التوّجــه، فــإن كيفيــة عمــل المكتــب والأســلوب المعتمــد منــه 
كمــا يستشــف مــن بياناتــه تظهــر أنــه غالبــاً مــا تتــم العــودة إلــى الأفــكار القديمــة، فيســعى 
إلــى التشــكيك بمشــروعية التــداول بشــؤون القضــاء وإلــى تمجيــد القضــاة وإعطائهــم براءة 
ذمــة مبدئيــة، أكثــر ممــا يســعى إلــى توضيــح مــا يمكــن أن يكــون ورد فيــه مــن مغالطــات.

على جان فهد: أولويتنا هي تحسين إنتاجية القضاء، ونقاتل حين نكسب ثقة الرأي العاّم. 
أ

18 مقابلة مع رئيس مجلس القضاء ال
المفكرة القانونية، العدد 36، شباط 2016.

19 صدر بيانان على خلفية الحلقة التشهيرية لبرنامج »الفساد« بتاريخ 14 و17 تموز 2008.
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ومــن التوجهــات التــي اســتخرجتها المفكــرة مــن بيانــات المجلــس فــي هــذا الخصــوص20، 
الآتيــة:

شــارة إلــى "بعــض وســائل . 1 عالميــة مــن خــالل الإ التعميــم عنــد تنــاول الوســائل الإ
عــالم" وكأن المجلــس يؤثــر صياغــة ردوده فــي بيانــات عامــة مــن دون التوجــه إلى  الإ

عــالم فــي ســلة واحــدة، وســائل إعالميــة بعينهــا، واضعــاً وســائل الإ

إكثــار لجــوء المجلــس إلــى حجــج الســلطة علــى قاعــدة: عليكــم الأخــذ بكالمــي لأنه . 2
كالمــي، وتغليبهــا علــى حجــج المنطــق. ولهــذه الغايــة، بــدا المجلــس وكأنه يســتغل 

المنصــب مدّعيــاً التخصــص لتمريــر مواقــف قانونيــة وقضائيــة معينة، 

عالم في التعاطي مع القضايا التي ل تزال معروضة أمام القضاء.. 3 إنكار حق الإ

عالمــي المنصــوص عليهــا فــي مرســوم  وهــذا مــا يتأكــد مــن خــالل معاييــر عمــل المكتــب الإ
ــد  ــا ق ــة القضــاء وم عــالم، هيب ــة الإ ــب حري ــى جان ــت إل ــي تناول ــة الســر، والت إنشــاء أمان
يحــدده مجلــس القضــاء الأعلــى مــن أســس ومبــادئ. وقــد أقــر الرئيــس فهــد عنــد ســؤاله 
عــن صعوبــات فــي عمــل المكتــب. "مــا نــزال فــي بدايــة الطريــق وتنقصنــا الخبــرة فــي هــذا 
عــالم، فالقضــاء اعتــاد أن يكــون  المجــال، يجــب أن نتــدرب علــى كيفيــة التعاطــي مــع الإ
ســتعانة بإعالمييــن لحاجات هــذا المكتب21. صامتــاً". ولــم يســتبعد الرئيــس فهد إمكانيــة الإ

صالحيات أخرى

هنا، أمكن إضافة عدد من الصالحيات:

صالحيــة ورد ذكرهــا فــي قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي )44( وهي تنص فــي فقرتها . 1
الثانيــة علــى الآتــي: "مــع مراعــاة الأحــكام الــواردة فــي ... )نظــام الموظفيــن(، كل 
مطلــب جماعــي وظيفــي يجــب أن يمــّر عبــر مجلــس القضــاء الأعلــى". وقــد أضيــف 
هــذا النــص فــي ســنة 1985 تبعــا لتحــركات جماعيــة بــادر إليهــا عــدد مــن القضــاة، 

20 نزار صاغية وبيرل الشويري، مرجع مذكور أعاله. 
على جان فهد، مذكور أعاله. 

أ
21 مقابلة مع رئيس مجلس القضاء ال
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فأتــت هــذه الصالحيــة لتضبــط التحــرك الجماعي من خــالل تقنينهــا وإلــزام القضاة 
بالعبــور مــن خــالل المجلــس22. وهــو يبقــى مبهمــاً فيمــا يفرضــه مــن قواعــد، وفــق 
مــا سنتوســع بشــأنه فــي ورقتنــا البحثيــة بشــأن حريــة القضــاة فــي التجمــع. ويلحــظ 
ــى  ــام إل نضم ــط الإ ــس فق ــم لي ــن تحظــر عليه ــن نظــام الموظفي ــادة 15 م أن الم
المنظمــات أو النقابــات المهنيــة، إنمــا أيضــا تنظيــم العرائــض الجماعيــة المتعلقــة 

شــتراك فــي تنظيمهــا مهمــا كانــت الأســباب والدوافــع . بالوظيفــة أو الإ

الســتيداع بموجــب المادة 52 من المرســوم الشــتراعي رقم 112 تاريــخ 1959/6/12 . 2
ــاء  ــن(. والمقصــود بالســتيداع هــو وضــع القاضــي بن ــه )نظــام الموظفي وتعديالت
علــى طلبــه خــارج المــالك فينقطــع عنــه راتبــه، ويفقــد حقــه فــي التــدرج وحســاب 
التقاعــد طيلــة المــدة التــي يقضيهــا خــارج المــالك. ويجــوز وضــع الموظــف فــي 
الســتيداع بنــاء علــى طلبــه إذا اصيــب بحــادث معيــق، أو فــي حالــة مــرض زوجــه 
أو أحــد فروعــه، أو لأجــل قيامــه بدراســات تتوخــى الدارة منهــا نفعــا عامــا، شــرط 
أل تتجــاوز مــدة الســتيداع ســنة قابلــة للتجديــد مرتيــن. ووفــق المراســيم الصــادرة 
والقاضيــة بوضــع القاضــي فــي الســتيداع فذلــك يتــم بنــاء لطلــب يقدمــه القاضــي 
ــى  ــاء عل ــوزراء بن ــس ال ــي مجل ســتيداع بمرســوم يتخــذ ف ــي الإ الراغــب بوضعــه ف
إقتــراح وزيــر العــدل وبعــد موافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى. ويكــون علــى المجلس 
ســتيداع بناء  دارة المختصــة( أن يتثبــت مــن أن القاضــي الموضــوع في الإ )بصفتــه الإ
علــى طلبــه، ل يخالــف الغايــة التــي مــن أجلهــا وضــع فــي الســتيداع. ولــه أن يرجــع 

فــي أي وقــت عــن قــراره القاضــي بالموافقــة علــى طلــب الســتيداع.

ــات العفــو الخــاص المقدمــة مــن . 3 ــت المــادة 5 المجلــس النظــر فــي طلب كمــا أول
ــن  ــه مــن المراجــع المختصــة، وتعيي ــة إلي ــة العــدام أو المحال ــن بعقوب المحكومي

ــه للنظــر فــي ســائر طلبــات العفــو الخــاص. ــة مــن أعضائ لجنــة مؤلفــة مــن ثالث

22 سامر غمرون ونزار صاغّية. التحّركات القضائّية الجماعّية في لبنان، في "حين تجّمع القضاة" )دراسة مقارنة لبنان، مصر، تونس، 
المغرب، الجزائر، العراق(. بيروت: صادر للمنشورات الحقوقية، 2009، ص. 78.
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القسم الرابع: التنظيم الداخلي لمجلس القضاء 
األعلى

إذ نجــد فــي النــص القانونــي عــدداً مــن الأحــكام القانونيــة الناظمــة لعمــل المجلــس، ل 
ــا للمجلــس. كمــا ل نجــد أي نــص يشــير إلــى وجــوب وضــع  نجــد بالمقابــل نظامــا داخلي
هــذا النظــام. ومــن شــأن هــذا الأمــر أن ينعكــس ســلبا علــى الشــفافية لعمــل المجلــس، 
وبخاصــة الداخليــة، ومــا تضمنــه مــن ممارســات ديمقراطيــة فــي إدارتــه. وهــذا مــا ســنحاول 

درســه فــي هــذا القســم.

هيئة جماعية أم صالحّيات خاّصة لبعض أعضائه؟ 

ــل  ــن قب ــذ م ــي تتخ ــل ه ــرارات. فه ــاذ الق ــة اتخ ــل بكيفي ــا يتص ــرح هن ــذي يط ــؤال ال الّس
المجلــس كهيئــة أم مــن قبــل بعــض أعضائــه بفعــل المراكــز التــي يشــغلونها أو مــن خــالل 

لجــان مختصــة منشــأة داخــل المجلــس؟ 

ــي، فيمــا خــال الحــالت المنصــوص  ــون تنظيــم القضــاء العدل بحســب المــادة 8 مــن قان
ــد  ــن وعن ــوات الحاضري ــة أص ــس بغالبي ــرارات المجل ــذ ق ــة، تتخ ــة خاص ــى غالبي ــا عل فيه
التســاوي يكــون صــوت رئيــس الجلســة مرجحــا. بالمقابــل، تقتصــر الصالحيــات الخاصــة 
برئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى بعــدد قليل مــن المســائل، أهمها دعــوة المجلــس لالجتماع 
وترؤســه )مــادة 6(، وإصــدار توصيات بشــأن إلحــاق مســاعدين قضائيين وحّجــاب بالمجلس 
)مــادة 39(، ورئاســة مجلــس إدارة معهــد الــدروس القضائيــة )مــادة 55( وتوجيــه مالحظــات 
قتضــاء لأي قــاٍض عدلــي )مــادة 84(، تعييــن أعضــاء المجلــس التأديبــي )مــادة 85(  عنــد الإ

وتــرؤس الهيئــة العليــا لتأديــب القضــاة )مــادة 87(. 

أمــا النائــب العــام التمييــزي فمكانتــه فــي المجلــس تقتصــر علــى أنــه نائــب لرئيســه، ممــا 
يوليــه صالحيــات تــرؤس المجلــس فــي حــال تغيــب رئيســه أو شــغور المنصــب لســبب مــن 

الأســباب. 
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وقــد ســجلت المفكــرة توجهــاً نحــو توســيع صالحيــات الرئيــس، علــى نحــو مــن شــأنه أن 
يغّلــب الســلطة الهرميــة علــى الســلطة الجماعيــة للمجلــس23. وقــد تــم ذلــك بشــكل خــاّص 
مــن خــالل وضــع أمانــة الســر تحــت إشــراف رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى، ممــا يــؤّدي 
عملّيــا إلــى إنشــاء طريــق موازيــة لتخــاذ تدابيــر معينــة، يكــون للرئيــس فيهــا حصــة الأســد. 

ــزون  ــن يتمي ــاء الحكميي ــاده أن الأعض ــي مف ــر أساس ــى أم ــارة إل ش ــدر الإ ــن، تج ــا يك مهم
عــن ســائر أعضــاء المجلــس، ليــس فقــط مــن خــالل أهميــة الســلطة التــي توليهــا إياهــم 

ــم.  ــي لوليته ــد زمن ــاب أي تحدي ــع غي ــاً بواق ــن أيض ــية، ولك ــم الأساس وظيفته

ــة  ــة تعــزز مكان نتخابي ــت المشــروعية الإ ــا إذا كان ــك، يقتضــي التســاؤل فيم ــن ذل فضــال ع
العضويــن المنتخبيــن بالنســبة إلــى ســائر الأعضــاء. هنــا، يســجل أنــه قلمــا نلحــظ أي تمايــز 
فــي هــذا المجــال. وهــذا يفســر الــى حــّد مــا بطبيعــة العمليــة النتخابيــة والتــي تقــارب 
التعييــن فــي حــالت عــدة، نظــرا لتقليــص قاعــدة الترشــح وإخضاعهــا لعتبــارات التطييــف. 
ولعــل القاضــي المنتخــب الوحيــد الــذي تميــز فــي هــذا الخصــوص هــو القاضــي رالــف 
رياشــي الــذي عبــر عــن ذلــك فــي متــن اســتقالته مــن المجلــس تبعــا لخــالف بينــه وبيــن 
النائــب العــام التمييــزي علــى خلفيــة مشــروع المناقــالت القضائيــة. وكان القاضــي رياشــي 
ــال النصــاب  ــى عــدم اكتم ــي 30 تشــرين الأول 2008 احتجاجــا عل ــدم اســتقالته ف ــد ق ق
لجلســة المجلــس للبــت بموضــوع التشــكيالت. وقــد جــاء فــي كلمــة رياشــي: "للمــرة الثانيــة 
علــى التوالــي يتعثــر صــدور التشــكيالت القضائيــة، فيمــا أكثــر مــن 100 قــاض تخرجــوا مــن 
المعهــد وينتظــرون تعيينهــم فــي وقــت نشــكو تراكــم الدعــاوى والنقــص فــي عــدد القضاة 
والمســاس بمصالــح المواطنيــن والمحاميــن24". وقــد صــّرح رياشــي أنــه "لــن يقبــل أن يكــون 
عضــواً فــي مجلــس لــم يتمكــن مــن إصــدار التشــكيالت القضائيــة منــذ ســنتين ونصــف25". 

شــارة إلــى أنــه وباســتثناء المجالــس التأديبية وأمانة الســر المنشــأة حديثا،  وختامــا، تجــدر الإ
ل توجــد داخــل المجلــس أي لجــان أو أجهــزة مختصــة. وقــد أعلــن مجلــس القضــاء الأعلــى 
مؤخــراً عــن مســودة مشــروع إنشــاء لجــان محليــة ووطنيــة لتقييــم القضــاء، لكنــه لــم يتــم 

إقــرار هــذا المشــروع بعد. 

على: أي تأثير على الستقاللية الداخلية للقضاة؟ المفكرة القانونية، العدد 18، حزيران 2014. 
أ

23 إنشاء أمانة سر للقضاء ال
24 كلوديت سركيس. رياشي استقال من عضوية مجلس القضاء احتجاحاً على عدم صدور التشكيالت. جريدة النهار،31 تشرين 

الأول 2008.
ول 2008. 

أ
25 حسن عليق. إستقالة رياشي من مجلس القضاء. جريدة الخبار، 31 تشرين ال
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دعوة المجلس وجدول أعماله 

ينعقــد المجلــس بنــاء علــى دعــوة مــن رئيســه أو أربعة مــن أعضائــه أو وزيــر العــدل )المادة 
6(. ولنائــب الرئيــس الدعــوة لجتمــاع المجلــس عنــد غيــاب رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى. 
وقــد أضافــت المــادة أنــه يجــب أن تتضمــن الدعــوة موعــد الجتماع وجــدول الأعمــال، على 
أن يــودع مبدئّيــا جــدول الأعمــال تحــت تصــرّف الأعضــاء لــدى أمانــة ســّر المجلــس قبل 24 

ســاعة علــى الأقــل مــن تاريخ الجلســة. 

األكثرية والنصاب 

تضّمــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي قواعــد خاصــة بالنصــاب المطلــوب لصحــة انعقــاد 
اجتماعــات مجلــس القضــاء الأعلــى والأكثريــة المطلوبــة لتخــاذ القــرارات فيــه. فالنصــاب 
المطلــوب هــو غالبيــة أعضائــه بحســب المــادة 7 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي. فــال 

يكــون الإجتمــاع قانونيــا إل بحضــور ســّتة مــن هــؤلء علــى الأقــّل. 

وبحســب المــادة 8 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي، فيمــا خــال الحــالت المنصــوص 
ــد  ــن وعن ــة أصــوات الحاضري ــة خاصــة بشــأنها تتخــذ قــرارات المجلــس بغالبي ــى غالبي عل
ــة بمــا يتصــل  ــة المطلوب ــّدد الأكثري التســاوي يكــون صــوت رئيــس الجلســة مرجحــا. وتُش
بحســم مشــروع المناقــالت القضائيــة عنــد وجــود خــالف مــع وزيــر العــدل وإعــالن عــدم 
ــة فــي الموضــوع الأول هــي 7 مــن 10، أمــا فــي  ــة المطلوب ــل. والأكثري ــة قــاض أصي أهلي
الموضــوع الثانــي، فهــي 8 مــن 10 نظــرا لخطــورة هــذا القــرار. وفيمــا يهــدف رفــع الأكثريــة 
المطلوبــة لتخــاذ هذيــن القراريــن نظريــاً إلــى ربطهمــا بالتوصــل إلــى توافــق واســع بيــن 
أعضــاء المجلــس، فــإن كيفيــة تعييــن أعضاء المجلــس واحتمــال إرتبــاط عدد منهــم بالقوى 
السياســية يســمح بالقــول بــأن التوافــق المطلــوب تكريس إضافــّي لمبــدأ التوافقيــة الطائفية 
والسياســية أكثــر ممــا هــو ضمانــة لوجــود توافــق قضائــي. ويلحــظ أن الحكومة أصــرّت على 
الغالبيــة الــواردة فــي المــادة 95 متجــاوزة بذلــك اعتــراض أحــد النــواب الــذي رأى أن اعتماد 

غالبيــة مماثلــة يعنــي بشــكل واضــح نيــة تعطيــل هــذه المــادة26. 

26 اعتبر النائب بطرس حرب خالل مناقشة قانون تعديل قانون القضاء العدلي في العام 2001 في الهيئة العامة لمجلس النواب 
بقاء على غالبية 7 أعضاء. وقد استغرب الكالم عن أن هذا العدد غير كاف  أنه إذا كان يراد إخراج القضاة غير المؤهلين، فيجب الإ

مضيفاً أنه يوجد ترتيبات سياسية وطائفية ,فال يمكن إزاحة أحد من طائفة معينة في حال كانت الأغلبية المطلوبة ثمانية أعضاء.
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ــاء  ــن أعض ــي تعيي ــرة 2005-2009 ف ــي فت ــل ف ــاذب الحاص ــن التج ــفه م ــا نستش ــذا م وه
المجلــس. ففــي مــوازاة إقــرار مجلــس النــواب لقانــون إنهــاء عضويــة المجلــس الدســتوري 
علــى خلفيــة تهمــة الرتباطــات مــع النظــام الأمنــي الســوري والحديــث عــن عجــز القضــاء 
عــالم بنيــة فرقــاء فــي تطبيــق المــادة  غتيــالت، تــداول الإ عــن النظــر فــي قضايــا هامــة كالإ
عــالم حينها عــن بــدء العمل لتطهيــر القضــاء بترّو  95 مــن بــاب تطهيــر القضــاء. وكشــف الإ
لمنــع التدخــالت السياســية التــي مــن شــأنها عرقلــة أّي تدبيــر ســيطال "كل مخالــف مهمــا 
على القاضــي أنطوان 

أ
علــت درجتــه، وبلغــت أقدميتــه27". وقد أكــّد رئيس مجلــس القضــاء ال

خيــر تبلغــه النيــة ببــدء عملية تطهيــر القضاء مــن خالل هيئــة التفتيــش القضائــي28. ونقلت 
جريــدة الســفير عــن مصــادر مقربــة مــن رئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــري قولــه "أن قــوى 
الأكثريــة تعمــل علــى قاعــدة الوصــول إلــى إمتــالك أكثريــة الثمانيــة فــي مجلــس القضــاء، 
وبالتالــي امتــالك حريــة الحركــة، واســتثمار هــذه الأكثريــة فــي التأديــب والتطهيــر ومــا الــى 

ذلــك. وهــذا يخالــف تمامــاً وبشــكل واضــح مقتضيــات الوفــاق الوطنــي29". 

وهــذا التصريــح إنمــا يؤكــد بوضــوح كلــي مــا ســبق بيانــه لجهــة اســتتباع أعضــاء المجلــس 
ــة مــن شــأنها  ــى تأميــن أكثري مــن قبــل القــوى السياســية. ففيمــا تطمــح قــوى سياســية إل
ضمــان تنفيــذ سياســتها التطهيريــة، تســعى قــوى سياســية مناهضــة لهــذه السياســة إلــى 
تأميــن أقليــة معطلــة لهــا. وقــد فتــح هــذا الأمــر البــاب عريضــاً أمــام تطــور مفهــوم الربــع 

أو الثلــث المعطــل وفــق مــا كشــف عنــه التجــاذب الحاصــل. 

شفافية المجلس؟

مــا نقصــده هنــا هــو شــفافية أعمــال مجلــس القضــاء الأعلــى وليــس شــفافية المحاكــم، 
عالمــي  نشــاء المجلــس الإ طــار القانونــي لإ والتــي ســبق الحديــث عنهــا فــي إطــار رســم الإ

لــدى أمانــة ســر مجلــس القضــاء الأعلــى. 

ل نجــد فــي قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي أي أصــول ضامنــة لشــفافية عمــل المجلس. 
ــس  ــاء المجل ــى أن أعض ــون عل ــذا القان ــن ه ــادة 11 م ــص الم ــس، تن ــى العك ــل عل ب
يلتزمــون بالمحافظــة علــى الســرية وأن أي إفشــاء لســر مــداولت المجلــس يعــد بمثابــة 

صالح...المادة 95. جريدة السفير، 14 آذار 2007. 27 علي الموسوي. أولويات الإ
28 علي الموسوي. خير للسفير: التشكيالت قائمة وقرارات تأديبية صدرت بقضاة مخالفين. جريدة السفير،30 آذار 2007.
29 نبيل هيثم. "الثنائي"، التزام مقتضيات الوفاق...عدم زج القضاء في معركة سياسية. جريدة السفير،31 أيار 2006. 
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ــة  تجــاه نفســه، ذهــب مرســوم إنشــاء أمان ــي الإ ــم. وف ــداولت المحاك إفشــاء لســر م
الســّر بحيــث أولــى أهميــة إســتثنائية لســرية أعمــال أمانــة الســر وعالقتهــا بالمجلــس، 
ــى  ــم يحصــل عل ــا ل ــي م ــات بجــرم إفشــاء الســر المهن فيالحــق كل مــن يفشــي معلوم

إذن خطــي مــن المجلــس. وقــد شــهدت تقاليــد الســرية تطوريــن: 

ــى  ــه. فإل ــة ســر المجلــس وفــق مــا ســبق بيان الأول، إنشــاء مكتــب إعالمــي ضمــن أمان
عــالم فــي مــا يتصــل بأعمــال  جانــب صالحيــات المجلــس فــي التواصــل مــع وســائل الإ
ــة بأعمــال المجلــس نفســه أو  ــات المتصل المحاكــم، أصــدر المجلــس عــدداً مــن البيان

بأعمــال رئيســه. 

ــفافية  ــزز ش ــب أن يع ــذي يرتق ــات، وال ــى المعلوم ــول إل ــون الوص ــدور قان ــي، ص الثان
ــى الأقــل:  ــا عل ــالث زواي أعمــال المجلــس مــن ث

ــا . 1 ــه. ووفق ــول أعمال ــنوي ح ــر س ــع تقري ــى بوض ــاء الأعل ــس القض ــف مجل تكلي
ــات  ــر الســنوية "معلوم ــن التقاري ــون، يجــب أن تتضم ــن هــذا القان ــادة 8 م للم
ــازات  نج ــد والإ ــداف والقواع ــف والأه ــن التكالي دارة تتضم ــل الإ ــة عم ــول آلي ح
ــة  ــة" و"السياس ــابات المدقق ــل والحس ــير العم ــت س ــي اعترض ــات الت والصعوب
ــي  ــي نفــذت والت ــة، الت ــالدارة المعني ــة المعتمــدة والمشــاريع الخاصــة ب العام
دارة". ــل الإ ــر عم ــي تطوي ــة اقتراحــات تســاهم ف ــك، وأي ــذ وأســباب ذل ــم تنف ل

ــة. . 2 ــبابها الموجب ــر أس ــة بنش ــة كاف دارات العام ــزم الإ ــداً يل ــون بن ــن القان  تضمي
وهــذا الأمــر ســيتطلب منــه نشــر الأســباب الموجبــة لوضــع التشــكيالت القضائية 

نتدابــات أو توزيــع الأعمــال مثــال.  أو الإ

دارات العامــة المســتثناة لــم تشــمل مجلــس القضــاء الأعلــى. كمــا . 3 أن لئحــة الإ
ــاً  أن المعلومــات المســتثناة مــن حــق المواطــن بالحصــول عليهــا لــم تشــمل أي

مــن مقــررات مجلــس القضــاء الأعلــى.

ــت  ــتندات، فوجئ ــى مس ــول عل ــاً بالحص ــخ 2017/4/24 طلب ــرة بتاري ــت المفك وإذ قدم
بموقــف ســلبي مــن مجلــس القضــاء الأعلــى، تمثــل فــي رفــض إعطــاء أي مســتند وذلــك 
ــس  ــس بتاريــخ 2017/5/5. وقــد بــرر مجل ــس المجل بموجــب كتــاب صــادر عــن رئي
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ــا  ــه كم ــي تمنع ــاله( والت ــا أع ــار إليه ــادة 11 )المش ــكام الم ــه بأح ــى رفض ــاء الأعل القض
تمنــع رئيســه مــن إعطــاء أي معلومــات تتعلــق بعمــل المجلــس أو المســتندات الصــادرة 
ــس يلتزمــون  ــى أّن أعضــاء المجل ــادة عل ــث نّصــت هــذه الم ــه، حي ــواردة إلي ــه أو ال عن
بالمحافظــة علــى الســرية وأّن أّي إفشــاء لســّر مــداولت المجلــس يعــد بمثابــة إفشــاء 

لســّر مــداولت المحاكــم. 

بــأن المعلومــات المطلوبــة تدخــل ضمــن  وانطالقــا مــن ذلــك، أفتــى المجلــس 
الســتثناءات المشــار إليهــا فــي الفقــرة 5 مــن المــادة 5 مــن قانــون الوصــول إلــى 
المعلومــات التــي تنــص علــى "الأســرار التــي يحميهــا القانــون كالســر المهنــي أو الســر 

التجــاري مثــال". 

ســرية  تحمــي  التــي   11 المــادة  تأويــل  فــي  توســع  المجلــس  يكــون  وعليــه، 
ــا  ــن ضمنه ــت م ــة ليس ــات المطلوب ــرا )والمعلوم ــس حص ــل المجل ــداولت داخ الم
أو أي معلومــة أو مســتند  الكشــف عــن قراراتــه  حكمــا(، علــى نحــو يحّلــه مــن 
ــه.  ــات برمت ــى المعلوم ــول إل ــون الوص ــن قان ــّرره م ــو يح ــى نح ــا عل ــه، وعملّي بحوزت
دارات  ــل الإ ــي عم ــفافية ف ــرعية والش ــدأي الش ــس مب ــي المجل ــذا، يجاف ــه ه وبموقف
ــة بالقضــاء  ــا شــرطاً أساســياً لســتعادة الثق ــن بات ــا(، واللذي ــس منه ــة )والمجل العام

وبالدولــة. 

إشــراك القضاة فــي القرارات العامة 

أصــول خاصــة  أّي  المجلــس  علــى  العدلــي  القضــاء  تنظيــم  قانــون  يفــرض  ل 
باستشــارة القضــاة، كأفــراد أو كجمعيــات، قبــل اتخــاذ أّي مــن قراراتــه الفرديــة 
تطــور  بالمقابــل  أو دعوتهــم لجمعيــات عموميــة دوريــة. ويلحــظ  الجماعيــة  أو 

تجربتيــن: 

ــن. وفيمــا  الأولــى، حصــول اجتمــاع لجمعيــات عموميــة للقضــاة للنظــر فــي أمــر معّي
ــة  ــات القضائي ــرعة الأخالقي ــع ش ــا لتوزي ــت دعوته ــي تم ــة الت ــة العمومي ــدا الجمعي ع
فــي 2005/1/23، نلحــظ أن غالبيــة الجمعيــات العموميــة التــي تــم عقدهــا فــي 
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ــيئ  ــلبي أو مس ــراء س ــل أو إج ــى خل ــل عل ــع رد الفع ــذت طاب ــد أخ ــر ق ــد الأخي العق
ــاء.  ــق القض بح

فقــد اجتمــع قضــاة لبنــان فــي 2006/5/26 احتجاجــاً علــى التأخيــر فــي تعييــن أعضــاء 
ــر  ــوان خي ــى أنط ــاء الأعل ــس القض ــس مجل ــه رئي ــد وصف ــى. وق ــاء الأعل ــس القض مجل
ــات  ــاة الجلس ــق القض ــد عل ــرد"30. وق ــة تم ــو "بداي ــذي ه ــان" وال ــاة لبن ــاع "قض باجتم

ــه فــي شــأن القضــاة31.  ــّم تداول ــا يت ــى م ــوٍم واحــٍد احتجاجــاً عل لي

ــاذ  ــى اتخ ــوا إل ــي 2008/7/17 وانته ــاة ف ــة للقض ــة العمومي ــت الجمعي ــا اجتمع كم
فــي  الواقــع  الجمعــة  يــوم  المحاكــم  فــي جميــع  الجلســات  "تعليــق  بـــ  قــرار 
200832/7/18". وأتــى الجتمــاع علــى خلفيــة حلقــات لبرنامــج "الفســاد" طالــت 
ــر  ــد(33". وآخ ــاة "الجدي ــى قن ــث عل ــد، ب ــادة عي ــداد غ ــن إع ــاة )م ــن القض ــدداً م ع
ــي 2017/3/13  ــدت ف ــي انعق ــة الت ــة العمومي ــي الجمعي ــة، ه ــات العمومي الجمعي
مــن  قانــون  لمشــروع  النيابــي  المجلــس  فــي  المشــتركة  اللجــان  إقــرار  علــى  ردا 
ــى إعــالن  ــة إل ــد انتهــت هــذه الجمعي ــدوق تعاضــد القضــاة، وق شــأنه المــّس بصن
ــا  ــام قبلم ــة أي ــدة لثالث ــة منعق ــت الجمعي ــد بقي ــل. وق ــن العم ــاة ع ــكاف القض إعت
عتــكاف علــى ضــوء الوعــود التــي تلقاهــا المجلــس بعــدم  يتــم الرجــوع عــن قــرار الإ
ــس بهــدف  ــن المجل ــادرة م ــى مب ــاء عل ــا بن ــوة عموم ــّم الدع ــدوق. وتت المــس بالصن
تعزيــز قــوة مقرراتــه. ويكــون حضــور القضــاة فيهــا شــكليا كمــا نقــل إلينــا عــدد مــن 
ــي  ــدة ف ــة المنعق ــة العمومي ــي الجمعي ــاص ف ــكل خ ــل بش ــا حص ــذا م ــاة. وه القض
2005، حيــث اقتصــرت الجمعيــة علــى تــالوة شــرعة الأخالقيــات القضائيــة التــي 
كانــت وزارة العــدل أقرتهــا قبــل انعقــاد الجمعيــة العموميــة34. فبــات هدفهــا أخــذ 
ــي  ــدة ف ــة المنعق ــة العمومي ــى أن الجمعي ــارة إل ش ــدر الإ ــر. وتج ــس أكث ــم لي العل
ــا  ــد دع ــدم. فق ــا تق ــكلها عم ــي ش ــا وف ــوة إليه ــبب الدع ــي س ــزت ف آذار 2017 تمي
ــن القضــاة  ــز بضغــط م ــة التميي ــي محكم ــة ف ــة عمومي ــى جمعي ــس القضــاة إل المجل
أنفســهم، وتجنبــا لحصــول جمعيــات عموميــة فــي المناطــق. واســتطاع القضــاة 

30 كلوديت سركيس. قضاة لبنان أوصوا بأن يسّمي أركان مؤسستهم زمالءهم الخمسة. جريدة النهار، 27 أيار 2006.
ثنين ويكلفون "الحكميين" تسمية زمالئهم الخمسة. جريدة السفير، 27 أيار 2006. 31 القضاة يعلقون المحاكم الإ

عالمي مع القضاء. جريدة السفير، 18 تموز 2008. 32 جمعية عمومية للقضاة استنكاراً للتطاول: لقانون ينظم التعاطي الإ
عالمي في شؤون القضاء اللبناني. المفكرة القانونية، 8 نيسان 2014. 33 نرمين السباعي. استراتيجية منع التداول الإ

خالقيات القضائية. بيروت، 2017. 
أ

34 المفكرة القانونية. أوراق بحثية عن إصالح القضاء في لبنان، 3، شرعة ال
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ــه  ــي توجي ــة ف ــة العمومي ــي الجمعي ــم ف ــف ومداخالته ــم الكثي ــالل حضوره ــن خ م
ــاء.  ــة القض ــا لكرام ــكاف حفظ عت ــالن الإ ــو إع ــرار نح الق

والثانيــة، إنشــاء الهيئــات الستشــارية فــي المحافظــات. وهــذا مــا تــم تكريســه 
بموجــب قــرار صــادر عــن مجلــس القضــاء الأعلــى فــي 2013، بغيــاب أي نــص 
ــى  ــم عل ــف فئاته ــن مختل ــن ع ــاب ممثلي ــى انتخ ــاة إل ــوة القض ــه دع ــريعي. وقوام تش
إلــى  فــي كل محافظــة هيئــة استشــارية تعمــل  المنتخبــون  الممثلــون  أن يشــكل 
ــى جــان  ــس القضــاء الأعل ــس مجل ــاد رئي ــد أف ســتئناف. وق ــم الإ ــب رؤســاء محاك جان
فهــد أن هــذه الخطــوة ل تقتصــر علــى اســتحداث فريــق يســاعد رئيــس مجلــس 
داريــة والتنظيميــة وفــي تفعيــل  القضــاء الأعلــى والرؤســاء الأول فــي المســائل الإ
طــالع  عمــل المحاكــم، إنمــا تشــمل أيضــا إيجــاد طريقــة تســمح بمخاطبــة القضــاة والإ
تجــاه،  علــى مقترحاتهــم بهــدف إيجــاد نــوع مــن اللحمــة فيمــا بينهــم. وفــي هــذا الإ
ــه  ــم في ــب منه ــاً طل ــات كتاب ــذه الهيئ ــاء ه ــى أعض ــي )2015( إل ــل ف ــه أرس ــاد أن أف

ــم. ــاق عمله ــم وآف ــم لدوره ــد رؤيته تحدي

ستشــارية أطلقها مجلس القضــاء االأعلى وكان الهدف  "فكــرة الهيئات االإ
مــن ورائها تمكين القضاة من تشــكيل هيئة تســتطيع التحدث باســمهم 
مــع مجلــس القضاء كما تســاهم في تخفيف االأعبــاء على الرئيس االأول 

الــذي يســتطيع أن يــوكل بعض المهام إلى القضــاة. لكن العديد من 
نتخاب  القضــاة ال يدركون أهميتها ويرفضون المشــاركة فــي عملية االإ

وخصوصــا رؤســاء المحاكم الذين اعتبروا أن هناك مــن يريد االنتقاص 
صالحياتهم".  من 

قــدض لدقــةت قمدبفم قع حملدكــرة حممدةلةأمت 2015

عطــاء آرائهــم فــي عــدد مــن المســائل،  وقــد ســجلت المفكــرة دعــوة الأعضــاء المنتخبيــن لإ
مــن أبرزهــا مســألة وضــع آليــات لتقييــم القضــاة.
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القسم الخامس: موارد مجلس القضاء األعلى

تبقى موارد المجلس محدودة، بالنظر إلى الصالحيات المناطة به.

موارد مالية

ــا  ــه كم ــه. فميزانيت ــة خاصــة ب ــى أي ميزاني ــس القضــاء الأعل ــس لمجل ــه، لي ــا ســبق بيان كم
ميزانيــة القضــاء تمّثــل جــزءاً مــن ميزانيــة وزارة العــدل التــي تتولــى الشــؤون الماليــة للقضاء 

عمومــا كمــا ســبق بيانــه.

موارد بشرية

تفرغ أعضاء المجلس؟ 

هنــا، نكتفــي بالتذكيــر أن أيــا مــن أعضــاء المجلــس ليــس متفرغــا. فهــم يقومــون بوظائفهم 
فــي مــوازاة أعمالهــم الأخرى. 

مالك المجلس

ــاء  ــس القض ــاب بمجل ــن وحج ــاعدين قضائيي ــاق مس ــظ إلح ــون يلح ــجل أن القان ــا يس هن
ــى.  الأعل

لحــاق العــدد الــالزم مــن المســاعدين القضائييــن والحجــاب  كمــا فتــح المرســوم البــاب لإ
وفقــاً لالأصــول المحــددة فــي المــادة 39 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي، بحيــث نــص 
ــرار  ــك بق ــون وحجــاب وذل ــى مســاعدون قضائي ــس القضــاء الأعل ــه "يلحــق بمجل ــى أن عل
مــن المرجــع المختــص )وزيــر العــدل( بنــاء علــى توصيــة رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى". 
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أمانة رس المجلس

وتمكينــاً لــه مــن ممارســة صالحياتــه بشــكل مجــٍد، نشــأت فكــرة تطويــر أمانــة ســر المجلــس 
المشــار إليهــا أعــاله عرضــا فــي المــادة 6 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي. وقــد تــم 

تحقيــق هــذه الفكــرة بموجــب المرســوم رقــم 11360 الصــادر فــي 2014/4/24. 

ولعــّل أهــم مــا أدخلــه المرســوم لزيادة المــوارد البشــرية للمجلــس، إمكانية تعييــن 3 قضاة 
أصيليــن للعمــل فــي أمانــة الســر. ويتــّم تعييــن هــؤلء بموجــب مرســوم بنــاء علــى اقتــراح 
ــر العــدل وبعــد موافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى. كمــا نــص المرســوم علــى إمكانيــة  وزي
تعييــن مســاعدين قضائييــن وحجــاب لأمانــة الســر وفــق أصــول المــادة 39 المشــار إليهــا 

أعــاله، علــى أن ل يتعــدى عددهــم 6. 

ورغــم أهميــة إنشــاء أمانــة الســر فــي تعزيــز قــدرات مجلــس القضــاء الأعلــى، فقد ســجلت 
المفكــرة القانونيــة انتقــادات عــدة عليهــا كما ســبق بيانــه، وخصوصــاً لجهة زيــادة صالحيات 
مجلــس القضــاء الأعلــى مــن خاللهــا، علــى نحــو قد يعــرّض اســتقالل القضــاء للخطــر. وقد 
أقــرت وزارة العــدل بأنــه كان يقتضــي إنشــاء أمانــة ســر كهــذه بموجــب قانــون35. ومــن أهــم 

النتقــادات الموجهــة إلــى المرســوم المذكــور، الآتية:

ــم . 1 ــون تنظي ــن قان ــادة 52 م ــا للم ــام خالف ــا بمه ــاة فيه ــف 3 قض ــمح بتكلي ــه س أن
القضــاء العدلــي، التــي ل تســمح بتكليــف أي قــاض بمهمــة لــم ينــص عليهــا القانون 

إلــى جانــب وظيفتــه القضائيــة، 

أنه أقر لهم بتعويضات مالية إضافية )%20 من الراتب(، أيضا بموجب مرسوم، . 2

أنــه مّيز لمصلحتهم. فبخــالف حال أقرانهم المنتدبيــن للعمل في وزارة العــدل والذين . 3
يفقــدون حقهــم بتعويــض إضافــي )قــدره %20 مــن الراتب( فــي حال توليهــم مناصب 

قضائية، يســتحق التعويــض الإضافــي لأعضاء أمانة الســر في جميــع الحالت.

مثل يتجسد من خالل إنشاء أمانة السر بقانون وليس بمرسوم يتيح لكل 
أ

35 في هذا الخصوص، اعتبرت وزارة العدل "أن الحل ال
ستثنائية التي كانت تعيشها البالد وما زالت والحاجة الملحة لهذا الجهاز تبرران  مواطن ذي مصلحة الطعن به إل أن الظروف الإ

إصدار المرسوم بالشكل والمضمون الذي صدر بهما". وقد وردت هذه العبارة في الكتاب الموجه من وزارة العدل لهيئة القضايا 
في إطار الدعوى المذكورة بتاريخ 2014/12/17. 
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القسم السادس: الطعن بقرارات المجلس أو القرارات 
التي يشارك فيها أو يمهد لها

فــي هــذا المحــّل، ل نجــد نصــا خاصــا يكــرّس حــق الطعــن بقــرارات المجلــس. إنمــا يــرد 
ذكــره فــي المــواد الآيلــة إلــى منعــه، كمــا يتحصــل من المــادة 95 مــن قانــون تنظيــم القضاء 
شــتراك  العدلــي التــي حّصنــت قــرارات مجلــس القضــاء الأعلــى فــي شــأن أهليــة المرشــح لالإ
ــة القاضــي المتــدرج أو الأصيــل  ــاراة كقــاض متــدّرج أو أصيــل أو فــي شــأن أهلي فــي المب
بطــال لســبب تجــاوز حــّد الســلطة. إزاء أي طريــق مــن طــرق المراجعــة بمــا فيــه طلــب الإ

وكمــا ســبق بيانــه، تــّم إنشــاء هيئــة خاصــة للنظــر فــي الطعــون المقدمــة ضــّد القــرارات 
الصــادرة عــن المجلــس التأديبــي للقضــاة، بمــا يمنــع الطعــن بالقــرارات الصــادرة عــن هــذه 

الهيئــة المنبثقــة عــن المجلــس أمــام أي مرجــع آخــر.
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الفصل الثاني

 هيئة التفتيش القضائي: 
المحاسبة تحت سقف األمر الواقع

تشــكل هيئــة التفتيــش القضائــي مؤسســة محوريــة في تنظيــم القضــاء. وفيما تعــرف الهيئة 
بشــكل خــاص فــي دورهــا فــي تلقــي الشــكاوى وإجــراء التحقيقــات بشــأن الأخطاء المســلكية 
ــداء  ــم وإب ــى المحاك ــش عل ــا التفتي ــا – وأهمه ــة به ــرى المناط ــإن الأدوار الأخ ــاة، ف للقض
القتراحــات بشــأن مواقــع الخلــل التنظيمــي- ل تقــل بالواقــع أهميــة عــن ذلــك الــدور. فمن 
شــأن تطويــر الــدور الأخيــر للهيئــة أن يــؤدي ليــس فقــط إلــى تحســين أداء المرفــق القضائي 
وتاليــا إلــى تعزيــز ثقــة المواطــن بالقضــاء، بــل أيضــا إلــى تحســين أداء القاضي ووقايتــه إزاء 
منزلــق المخالفــة المســلكية. ورغــم أهميتهــا هــذه، قلمــا نجــد كتابــات حــول هــذه الهيئــة 

فــي المكتبــة الحقوقيــة، حتــى فــي التقاريــر حــول إصــالح القضــاء. 

ويلحــظ بدايــة أن هيئــة التفتيــش القضائي أنشــئت بموجب قانــون تنظيم القضــاء العدلي، 
ــا تشــمل بدرجــات  ــي، إنم ــى القضــاء العدل ــا ل تقتصــر عل ــى الرغــم مــن أن صالحياته عل
مختلفــة مجلــس شــورى الدولــة وديــوان المحاســبة. كمــا أن رئيســها يشــغل منصــب عضــو 

فــي مكتــب مجلــس شــورى الدولــة وفــق المــادة 19 مــن نظــام مجلــس شــورى الدولــة.

القسم األول: الهيئة: ما هي طبيعتها؟

أنشــئت هيئــة التفتيــش القضائــي بموجــب قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي، علــى الرغــم 
مــن أن صالحياتهــا ل تقتصــر علــى القضــاء العدلــي، إنمــا تشــمل بدرجــات مختلفــة مجلــس 
شــورى الدولــة وديــوان المحاســبة. كمــا أن رئيســها يشــغل منصــب عضو في مكتــب مجلس 

شــورى الدولــة وفــق المــادة 19 مــن نظــام مجلــس شــورى الدولــة. 
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ل يحــدد القانــون طبيعــة الهيئــة بشــكل واضــح. إنمــا نستشــف مــن النصــوص الناظمــة لهــا 
ــة توجهات: ثالث

فمــن جهــة أولــى، تــّم التأكيــد علــى اســتقالليتها وبخاصــة بمــا يتعلــق بالتحقيقــات التــي 
تجريهــا فــي ملفــات القضــاة والقــرارات التــي تنتــج عنهــا. وهــذا مــا يتحّصــل ليــس فقــط 
مــن إعطائهــا دوراً حصريــاً فــي التحقيــق والإحالــة إلــى المجلــس التأديبــي، ولكــن أيضــاً مــن 
ــة التفتيــش القضائــي، والــذي يمــارس  خــالل الصالحيــات الواســعة المعطــاة لرئيــس هيئ
داريــة والماليــة التــي تنيطهــا القوانيــن والأنظمــة  ضمــن التفتيــش القضائــي الصالحيــات الإ
بالوزيــر باســتثناء الصالحيــات الدســتورية )المــادة 103 من قانــون تنظيم القضــاء العدلي(، 

داري المباشــر لأعضــاء الهيئــة وموظفــي القلــم،  فضــال عــن أنــه الرئيــس الإ

ومــن جهــة ثانيــة، تــّم التأكيــد علــى مســؤولية وزارة العــدل السياســية فــي ضمــان فاعليــة 
الهيئــة. وهــذا مــا يفســر إعطــاء وزيــر العدل ليــس فقــط مســؤولية إقتــراح أســماء أعضائها، 
شــراف علــى أعمالهــا )المــادة 97(، وتاليــاً التثبت مــن قيامهــا بمهامها  إنمــا أيضــا مســؤولية الإ
وتمتعهــا بالمــوارد الالزمــة مــن أجــل ذلــك. ويتأّكــد ذلــك مــن خــالل إلــزام الهيئــة بتقديــم 
قتراحــات المناســبة )المــادة 105(. ويفهــم  برنامــج التفتيــش الســنوّي لوزيــر العــدل مــع الإ
مــن هــذا النــص أن لوزيــر العــدل مناقشــة الهيئــة فــي البرنامــج الــذي تضعــه فــي هــذا 
الخصــوص أو الطلــب منهــا إجــراء أّي مــن مهــام التفتيــش الداخلــة ضمــن صالحياتهــا، مــن 
دون أن يعنــي ذلــك التدخــل فــي القــرارات التــي تصــل إليهــا بنتيجــة التفتيــش والتحقيــق. 
وهــذا أمــر غالبــا مــا يمارســه وزيــر العــدل فــي أكثــر مــن مناســبة. ومــن أشــهر الحــالت فــي 
هــذا الخصــوص، الطلــب الــوارد مــن وزيــر العــدل الأســبق بالتفتيش علــى محكمــة التمييز، 

ومــن جهــة ثالثــة، تــم الفصــل بيــن الهيئــة ومجلــس القضــاء الأعلــى. فليــس لهــذا الأخيــر 
ــاء  ــس القض ــاتي بمجل ــط مؤسس ــأي راب ــة ب ــط الهيئ ــا. ول ترتب ــن أعضائه ــي تعيي أّي دور ف
الأعلــى، ســوى أن رئيســها عضــو حكمــّي فــي مجلــس القضــاء الأعلــى. بالمقابــل، يفــرض 
القانــون تعاونــا بيــن الهيئتيــن علــى نحــو يــؤدي إلــى تحســين الأداء القضائــي. ومــن هنــا، 
ــل  ــذا الفص ــد ه ــرى. ويج ــى الأخ ــات إل ــات ومقترح ــه طلب ــن توجي ــن الهيئتي ــون لأي م يك
مــا يبــرره فــي مبــادئ المحاكمــة العادلــة، حيــث بجــدر بســلطة التحقيــق )الممثلــة بهيئــة 
التفتيــش القضائــي( أن تكــون مختلفــة ومســتقلة عــن ســلطة الحكــم )التــي يمثلهــا مجلــس 

القضــاء الأعلــى(. 
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القسم الثاني: شغور ومناصفة وتمييز غير مبرر بين 
أعضائها 

تتألــف الهيئــة وفــق المــادة 99 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي مــن أحــد عشــر عضــوا، 
كلهــم قضــاة، يعّينــون بموجــب مرســوم يتخــذ فــي مجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح وزيــر 
العــدل، علــى الشــكل الآتــي: رئيــس الهيئــة وأربعــة مفتشــين عامين وســتة مفتشــين. ويعين 
هــؤلء مــن بيــن القضــاة العدلييــن أو مــن بيــن القضــاة فــي مــالك مجلــس شــورى الدولــة 
ومــالك ديــوان المحاســبة. وفيمــا يقتضــي أن يكــون رئيــس الهيئــة من الدرجــة الرابعة عشــرة 
ومــا فــوق )المــادة 100(، يقتضــي أن يكــون المفتــش العــام مــن الدرجــة العاشــرة ومــا فوق 

والمفتــش مــن الدرجــة الثامنــة وما فــوق )المــادة 101(. 

وينــص القانــون علــى أنــه عنــد خلو منصــب الرئيــس أو تغيبــه، يتولــى حكما المفتــش العام 
الأعلــى درجــة صالحياتــه، وعنــد تســاوي الدرجــة، الأقــدم عهــداً في القضــاء، وعند تســاوي 
الأقدميــة، الأكبــر ســناً. وعنــد خلــو مركــز مفتــش عــام أو تغيبــه وفقــدان النصــاب، ينــوب 
عنــه حكمــا وبصــورة مؤقتــة فــي مجلــس الهيئــة المفتــش الــذي تتوفــر فيــه الأولويــة وفــق 

المعاييــر المحــددة فــي هــذه الفقــرة )مــادة 102(. 

ــين  ــة والمفتش ــس الهيئ ــن رئي ــّون م ــاً يتك ــة مجلس ــل الهيئ ــأ داخ ــون أنش ــظ أن القان ويلح
ــس  ــى المجل ــاة إل ــة القض ــرارات إحال ــة ق ــية، وبخاص ــرارات الأساس ــذ الق ــن. وتتخ العامي

ــس.  ــذا المجل ــي ه ــة، ف ــل الهيئ ــنوي لعم ــج الس ــع البرنام ــي ووض التأديب

وفي الممارسة، نلحظ الأمور الآتية: 

شغور المراكز

طــالع علــى مراســيم تعييــن أعضاء هيئــة التفتيــش القضائيــة فــي الفتــرة الممتدة من  مــن الإ
1990 حتــى 2017، يتبيــن وجــود نقــص فــادح فــي عدد الأعضــاء المنصــوص عليهــم قانوناً. 
ففــي حيــن نــص قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي علــى وجــوب أن تتألــف هيئــة التفتيــش 
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القضائيــة مــن رئيــس وأربعــة مفتشــين عاميــن وســتة مفتشــين أي مــا مجموعــه 11 عضــواً، 
فــإن واقــع التشــكيالت جــاء مغايــرا للنــص القانونــي.

ففــي فتــرة مــا بعــد الطائــف، تــراوح العــدد بيــن 5 و6 أعضــاء وفــي مــا يجــد هــذا الأمــر 
نتقاليــة فــي  مــا يبــرره فــي نقــص عــدد القضــاة، فإنــه يجافــي بالمقابــل مبــادئ العدالــة الإ
ــة. وقــد  ــذل جهــود لإصــالح منظومــة العدال ــرض ب ــي تفت ــا بعــد الحــروب والت ــات م حقب
اســتمّر الأمــر علــى حالــه بعــد انتخــاب رئيــس الجمهوريــة إميــل لحــود رغــم ارتفــاع حــّدة 
خطــاب مكافحــة الفســاد وتطهيــر القضــاة مــن عناصــره الفاســدين. ففيما وضعــت الحكومة 
مشــروع قانــون لرفــع الحصانــة عــن القضــاة فــي 1999، لــم يصــدر بالمقابــل أي مرســوم 
بتعييــن أعضــاء جــدد فــي الهيئــة، فبقــي عــدد أعضائهــا 6 فــي هــذه الســنة. ومــن شــأن 
هــذا المعطــى أن يؤشــر إلــى رغبــة الســلطة السياســية التحكــم بوجهــة الإصــالح، فــي حــال 
حصولــه، فتتــوله مباشــرة مــن دون المــرور بآليــات التفتيــش والتأديــب العاديــة. ويلحــظ 

أن أغلــب المقاعــد الشــاغرة تعــود للمفتشــين. 

وقــد بلــغ حجم الشــغور أقصاه في فتــرات الأزمــات السياســية الحــادة )2005-2010(. فقد 
تــراوح عــدد أعضائهــا مــع رئيســها خــالل هــذه الفترة بيــن أربعة وســتة فقــط. وقــد انخفض 
هــذا العــدد إلــى ثالثــة بعــد تقاعــد رئيســها فــي 2008 وإلــى إثنيــن بعــد تقاعــد عضــو آخــر 
فيهــا فــي 2010/11/5 فاقتصــر دور الهيئــة فــي هــذا الظــرف علــى إجــراء التحقيقــات، مــن 
ــي. وقــد طــال الشــغور ليــس فقــط  ــى المجلــس التأديب ــة إل دون أن يتوفــر نصــاب الإحال
العضويــة، إنمــا انْســحب فــي فتــرات الأزمــة السياســية علــى مركــز رئيــس الهيئــة الــذي بقــي 
ــى  ــد( حت ــن التقاع ــة س ــد عويض ــة محم ــس الهيئ ــوغ رئي ــن 2008/8/1 )بل ــداء م ــاغراً إبت ش

.2010/3/13

وفيمــا يســجل لوزيــر العــدل الأســبق ابراهيــم نجــار أنــه ســعى إلــى وضــع حــّد لشــغور عدد 
كبيــر مــن مراكــز الهيئــة فــي ســنة 2010، فــإن عــدد أعضــاء الهيئــة بقــي دون العــدد القانونــي 
لهــا )10 فقــط(، تحقيقــا لمقتضيات التــوازن الطائفــي. وكان الوزيــر نجار طالب في مناســبات 
ســراع فــي تعييــن رئيــس لهيئــة التفتيــش القضائــي بالإضافــة إلــى أعضــاء الهيئــة1.  عــدة، الإ
ــر الكفــاءة والنزاهــة  ــي فــوراً، وفقــاً لمعايي ــة التفتيــش القضائ ــر أن "عــدم إكمــال هيئ واعتب
والشــجاعة دون غيرهــا مــن المعاييــر يوقــف أعمــال الهيئــة العليــا للتأديــب، وإن دولــة تّدعــي 
تنقيــة الجســم القضائــي ل يمكنهــا إل أن تبــدأ مــن هنــا، وإل كان الــكالم علــى التنقيــة كالمــاً 

1 نجار عقد خلوة لدرس أوضاع القضاء: نتعامل مع التبليغات السورية من دولة إلى دولة. جريدة النهار، 30 كانون الأول 2009.
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ل معنــى لــه ول طعــم2". وإذ طــرح نجــار فــي البدايــة إســم القاضــي والوزيــر الســابق خالــد 
ــن الأطــراف  ــم يتمّك ــه، ول ــات السياســية منعــت تعيين ــإن التجاذب ــة، ف ــرؤس الهيئ ــي لت قبان
السياســيون مــن التوافــق علــى بديــل طــوال ســنتين. وأنهــت الحكومة الفــراغ بتعييــن القاضي 
أكــرم بعاصيــري رئيســاً لهيئــة التفتيــش القضائــي فــي آذار 2010، فــي مــا إعتبــره نجــار ضمــن 
"ســلة واحــدة مــن التفاهمــات داخــل الحكومــة3". وبعــد تقاعــد القاضــي أكــرم بعاصيــري، 

اســتغرق الأمــر أشــهرا إلــى حيــن تعييــن القاضــي بــركان ســعد محلــه. 

وعليــه، أمكــن القــول أن الهيئــة لــم تكتمــل يومــاً خــالل جمهوريــة مــا بعــد الطائــف، وأن 
ــد أو  ــد الشــاغرة بفعــل التقاع ــلء المقاع ــي م ــر ف ــن التأّخ ــط ع ــج فق هــذا النقــص ل ينت
نقســام السياســي، إنمــا فــي حالت عــدة عن إعــراض جميــع الحكومات  ســتقالة أو عــن الإ الإ

المتعاقبــة إراديــاً عــن اســتكمال التعيينــات فــي الهيئــة. 

بالمقابــل، يســجل أنــه خــالل العقــود المنصرمــة، تــم تعيين رؤســاء للهيئــة من بيــن القضاة 
المشــهود بنزاهتهم. 

التوزيع الطائفي

ــل  ــة التفتيــش، نشــهد اســتمرار العــرف المتمث ــع الطائفــي لأعضــاء هيئ بخصــوص التوزي
ــن  ــب اعتمــاد المناصفــة فــي تعيي ــى جان ــة مــن الطائفــة الســنية4، إل ــن رئيــس الهيئ بتعيي
المفتشــين العاميــن )2/2(. ويلحــظ أن مرســوم تعييــن الأعضــاء فــي 2010 – والــذي هــدف 
وفــق إعــالن وزيــر العــدل آنــذاك ابراهيــم نجــار إلــى مــلء الشــواغر فــي الهيئــة- اكتفــى 
ــة  ــة. فأصبحــت الهيئ ــدة المناصف ــق قاع ــدف تطبي ــك به ــدل 11، وذل ــد ب ــلء 10 مقاع بم
مكونــة مــن ســنيين وشــيعيين ودرزي ومارونييــن وأرثوذكســيين وكاثوليكــي. وقــد تحقــق ذلــك 

مــن خــالل تعييــن 5 مفتشــين بــدل 6 نــص عليهــم القانــون. 

2 كلوديت سركيس. نجار: الحريري يولي المرفق القضائي أهمية. جريدة النهار، 5 كانون الأول 2009.
3 محمد نزال. رئيس التفتيش يهدد. جريدة الأخبار، 5 آذار 2010.

4 ففي 1978/7/24 تم تعيين القاضي عبد الباسط غندور رئيسا للهيئة ومن ثم القاضي ديب درويش سنة 1992 وتاله 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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وهــذا مــا أكــده الوزيــر الأســبق إبراهيــم نجــار رّداً علــى ســؤال عــن المعاييــر التــي اعتمــدت فــي 
تعييــن قضــاة هيئة التفتيــش، بحيث نُقل عنــه "أن الموضوع حصل انطالقــاً من ضــرورات الوفاق 
الوطنــي وأن يكــون هنــاك عــدد متــوازن مــن القضــاة يمثلــون الطوائف التي ينتمــي القضــاة إليها. 
حصــل ذلــك انطالقــاً مــن خيــارات موضوعية، حتــى أن بعــض الموجوديــن هنا فوجــئ بتعيينه5".

التوزيع الجندري

حتــى 2010، كانــت هيئــة التفتيــش مكونــة مــن رجــال حصــراً. وقــد تغيــر هــذا الأمــر مــع 
ــن  ــى تعيي ــذي آل إل ــي ســنة 2010 وال ــة الصــادر ف ــن أعضــاء الهيئ صــدور مرســوم بتعيي
ــّم لحقــا  ــن الجــر. وقــد ت ــاح ســليمان ومارلي ــان صب ــة، همــا القاضيت مفّتشــتين فــي الهيئ
تعييــن امــرأة ثالثــة فــي الهيئــة فــي 2014/8/28، هــي القاضيــة ســمر ســواح. وقــد فاخــر 
نجــاز الــذي تحقــق مــن دون وجــود "كوتــا نســائية" ملزمــة. وقــد صــّرح  الوزيــر نجــار بهــذا الإ
أنهــا "المــرة الأولــى التــي تكــون لدينــا هيئــة تفتيــش قضائــي مؤّلفــة من عشــرة قضــاة بينهم 
امرأتــان تتميــزان بالأنوثــة لكنهمــا أيضــاً حديديتــان تتميــزان بالقــوة والصالبة فــي آن واحد6". 

مفتش بدرجة مفتش عام

يميــز القانــون بيــن المفتــش العــام والمفتــش مــن حيــث مواصفاتهــم، وإن كان يفــرض أن 
يكونــوا كلهــم قضــاة. فعلــى المفتــش العــام أن يكون مــن الدرجــة العاشــرة على الأقــل، فيما 
علــى المفتــش أن يكــون من الدرجــة الثامنة. وهــذا الأمر يعنــي أن القانون يطلــب أقدمية أكبر 
لــدى المفتــش العــام تقــارب الأربــع ســنوات. ومــرّد هــذا الأمــر هــو مشــاركة المفتــش العــام 
فــي مكتــب الهيئــة الــذي يتخــذ القــرارات الأساســية وأهمها إحالــة أحــد القضاة إلــى المجلس 
التأديبــي. إل أننــا نشــهد فــي الممارســة خلــال قوامــه أن العديد من المفتشــين يراكمــون الخبرة 
داخــل الهيئــة ويبلغــون الدرجــة العاشــرة مــن دون أن يتــم تعديــل أوضاعهــم فــي الهيئــة. 
ومــن شــأن هــذا الأمــر أن يــؤدي إلــى وضــع يعيــن فيــه مفتشــون عامــون هــم أقــل درجــة من 
المفتشــين، ممــا يتعــارض مــع مبــدأ المســاواة بيــن القضــاة ومــع مبــرر تمييــز المفتــش العام 

عــن المفتــش، مــن حيــث الوضعيــة والمهــام علــى حد ســواء.

5 نجار دعا قضاة هيئة التفتيش إلى تعزيز ثقة اللبنانيين في القضاء. جريدة النهار، 18 أيار 2010.
6 نجار، المرجع المذكور أعاله.
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القسم الثالث: ضمانات استقاللية أعضاء الهيئة: 
التفرغ وعدم جواز النقل إال برضاهم 

يعّيــن أعضــاء الهيئة بموجب مرســوم كما ســبق بيانــه، مــن دون أن يكون لمجلس القضــاء الأعلى 
أّي دور فــي تعيينهــم. وفيمــا عــدا الدرجــات، لــم ينــّص القانــون علــى أّي مواصفــات موضوعّيــة 

لأعضــاء الهيئــة. فــال يتضمــن القانون مثــال أّي بند بشــأن اختصاصهــم أو ســجلهم التأديبي.

ومن أبرز الضمانات التي يتمّتع بها أعضاء الهيئة، الآتية: 

ــام . 1 ــن القي ــم م ــّص يمنعه ــل ن ــة. ول يوجــد بالمقاب ــل داخــل الهيئ ــم للعم تفرغه
بأعمــال معينــة، إل النــص العــام الــذي ينطبــق علــى القضــاة عمومــا حســب المادة 
112 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي. والتفــرغ يمنعهــم تاليــا مــن القيــام بــأي 
أعمــال قضائيــة أخــرى كالشــتراك فــي اللجــان. ومن شــأن شــرط التفرغ هــذا أن يثني 

العديــد مــن القضــاة عــن النضمــام إلــى الهيئــة، 

نــص القانــون بموجــب التعديــل الحاصــل فــي 1985 علــى مبــدأ عــدم جــواز نقلهم . 2
مــن وظائفهــم مــن دون موافقتهــم )مــادة 101(. ويذكــر أنــه النــص الوحيــد الــذي 
ــن تجــاوز هــذا  ــن، يمك ــل القضــاة إل برضاهــم. لك ــن عــدم جــواز نق يتحــدث ع
المبــدأ بمــا يتصــل برئيــس هيئــة التفتيــش القضائــي أو المفتشــين العاميــن، بحيــث 
يُعــادون إلــى مالكهــم الأصلــي أو يتــم نقلهــم إلــى إدارة أخــرى مــن دون الحصــول 
علــى موافقتهــم، بمرســوم يتخــذ فــي مجلس الــوزراء بنــاء على اقتــراح وزيــر العدل 
ــس  ــز ورئي ــة التميي ــس الأول لمحكم ــن الرئي ــة م ــة خاصــة مؤلف ــة لجن وبعــد موافق
ــال  ــا بالنســبة للمفتشــين، ف ــوان المحاســبة. أم ــس دي ــة ورئي ــس شــورى الدول مجل
ــى طلبهــم  ــاء عل ــى إدارة أخــرى إل بن ــي أو إل ــى مالكهــم الأصل ــن إعادتهــم إل يمك
الخطــي بمرســوم يتخــذ بنــاء علــى اقتــراح وزيــر العــدل وبعــد موافقة مجلــس هيئة 

التفتيــش القضائــي )المــادة 101(. 

فضــال عــن ذلــك، مــن ضمانــات الســتقاللية أيضــا هــو القســم الــذي يدعــى رئيــس الهيئــة 
إلــى تأديتــه. والالفــت أن القانــون ل يرتــب بالمقابــل علــى أعضــاء الهيئــة تأديــة أي قســم. 
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القسم الرابع: صالحيات الهيئة ومهامها 

داريــة والهيئــات فــي وزارة  تشــمل صالحيــة هيئــة التفتيــش القضائــي المحاكــم العدليــة والإ
ــدل.  ــي وزارة الع ــة ف ــر المركزي ــا والدوائ ــة له ــالم التابع ــبة والأق ــوان المحاس ــدل ودي الع
ويدخــل أيضــاً فــي نطــاق صالحيتهــا أعمــال القائميــن بعمــل ذي صفــة قضائيــة فــي جميــع 
ــي  ــراء ووكالء التفليســة ومراقب ــاب العــدل والخب ــك كت ــات واللجــان وكذل ــس والهيئ المجال

الصلــح الحتياطــي )المــادة 97(. 

وتنقسم صالحيات الهيئة )مادة 98( إلى أربعة أنواع: 

مراقبــة حســن ســير المحاكــم، القضــاء وأعمــال القضــاة وموظفــي الأقــالم وســائر . 1
الأشــخاص التابعيــن لهــا، )وهــو مــا نســميه أدنــاه الصالحيــات الرقابيــة علــى 

ــم(،  المحاك

ــل فــي الأعمــال وتقديــم القتراحــات . 2 ــراه مــن خل ــى مــا ت لفــت نظــر الســلطات إل
ــة  ــة أو التطويري ــام الإصالحي ــاه المه ــميه أدن ــا نس ــو م ــه )وه ــى إصالح ــة إل الرامي

ــم(، ــل المحاك لعم

الصالحيــات التأديبيــة تجــاه القضــاة وموظفــي الأقــالم والدوائــر المركزيــة فــي وزارة . 3
العــدل، وهــي التســمية التــي نعتمدهــا أدنــاه،

صالحية التوصية بإعالن عدم أهلية قاض أصيل. . 4

الصالحيات الرقابية على المحاكم

تشــمل هــذه الصالحيــات مراقبــة حســن ســير القضــاء وأعمــال القضــاة وموظفــي الأقــالم 
مــكان تطويــر هــذه الصالحيــات فــي اتجــاه  وســائر الأشــخاص التابعيــن لهــا. وفيمــا كان بالإ
ــام  ــكل ع ــرت بش ــة اقتص ــذه الصالحي ــة ه ــإن ممارس ــم، ف ــم المحاك ــام لتقيي ــع نظ وض
ــاج  ــأن النت ــتمارات بش ــلء اس ــم بم ــن المحاك ــب م ــى الطل ــة وعل ــارات الميداني ــى الزي عل
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الكمــي للمحاكــم. وبمعاينــة مــواد القانــون، يُفهــم أن هــذه الصالحيــة تمــارس علــى أســاس 
برنامــج التفتيــش الســنوي الــذي صــادق عليــه مجلــس الهيئــة أو على أســاس تكاليــف خاصة 
يصدرهــا رئيــس الهيئــة تنفيــذاً لهــذا البرنامــج أو مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى طلــب مــن 

وزيــر العــدل )المــادة 107(. 

ــش  ــن تفتي ــن المفتشــين العامي ــه م ــن يكلف ــة شــخصيا أو بواســطة م ــس الهيئ ــى رئي ويتول
ــوزارة  ــة ل ــة العام ــبة والمديري ــوان المحاس ــة ودي ــورى الدول ــس ش ــز ومجل ــة التميي محكم

ــدل.  الع

ويتعّيــن علــى المفتــش العــام أو المفتــش تقديــم تقريــر إلــى رئيــس الهيئــة عــن كل مهمــة 
طــار.  يقــوم بهــا مــع القتراحــات المناســبة فــي هــذا الإ

رغــم أهميــة هــذه الصالحيــة، فإنهــا تبقــى محجوبــة بصالحيــات الهيئــة الأخــرى، وبخاصــة 
فــي صالحيتهــا فــي التحقيــق مــع القضــاة فــي ســياق الشــكاوى التــي قــد تقــدم ضدهــم. 
وقــد منــع شــغور مراكــز الهيئــة مــن تطويــر هــذه الصالحيــات بشــكل مناســب. وفــي هــذا 

شــارة إلــى عــدد مــن الممارســات الآتيــة: المجــال، يمكــن الإ

نامج السنوي ال�ب

يفتــرض بالهيئــة أن تضــع برنامجــاً للســنة القادمــة، تقدمه لوزيــر العــدل مرفقــا باقتراحاتها. 
طــالع علــى أي برنامــج ســنوي أو علــى البنود التــي تخللهــا. لكــن، يلحظ أن  لــم يتســّن لنــا الإ
الهيئــة عمــدت أحيانــاً إلــى تضميــن برامجهــا الســنوية أولويــات معينــة تتــالءم مــع تحديّات 

المرحلــة وفــق تشــخيص الهيئــة، فضالً عــن تضمينهــا تصّورهــا لمهمتهــا كهيئــة تفتيش. 

ــة التفتيــش فــي ســنة  ــه هيئ ــذي أصدرت ــان ال ــى البي شــارة إل ــك، تجــدر الإ ــى ذل ــال عل ومث
2002 وأشــارت فيــه إلــى أن خطــة عملها بالنســبة إلــى الســنة القضائيــة 2001–2002 تناولت 
"مضاعفــة نشــاط الهيئــة إضافــة إلــى أداء القضــاء علــى أحســن مــا يمكــن مــن طريــق إصدار 
الأحــكام فــي مواعيدهــا وســرعة الفصــل فيهــا"، مشــيرة إلــى أن "التفتيش ســيكون لــه دوران 

ــي وتحقيقي7".  وقائ

7 إنجاز خطة عمل التفتيش القضائي. جريدة النهار، 9 تشرين الأول 2001.
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ــة محــاور رئيســية  وقــد عــادت وحــّددت خطــة عملهــا للســنة القضائيــة 2003 ضمــن ثالث
توجيهيــة وتفقديــة وتحقيقيــة، واضعــة فــي المقدمــة "صــون اســتقالل الســلطة القضائيــة 
بمــا يحقــق طموحــات الشــعب اللبنانــي فــي العدالــة" و"تســريع الفصــل فــي الدعــاوى فــي 
كل المحاكــم" و"تحســين أوضــاع دور العــدل فــي كل المناطــق وخصوصــاً فــي قصــر عــدل 

صيــدا بالعمــل علــى إتمامــه وقصــر عــدل بعبــدا الــذي يضيــق بشــاغليه8".

عــداد  فضــال عــن ذلــك، توفــرت معلومــات عــن قيــام الهيئــة بمشــاورات أحيانــاً تمهيــداً لإ
برنامــج عملهــا لســنة 2010-2011. وهــذا مثــال مــا صــّرح بــه رئيــس الهيئــة الســابق القاضــي 
ــران  ــة المحاميــن فــي بيــروت أمــل حــداد عّينــت فــي حزي أكــرم بعاصيــري لجهــة أن نقيب
2010 لجنــة مصّغــرة لمتابعــة التنســيق مــع هيئــة التفتيــش القضائــي، قبيــل وضــع هــذه 

الأخيــرة "برنامــج عمــل للســير بــه فــي الســنة القضائيــة الجديــدة9". 

تلقي الجداول بشأن نتاج المحاكم

تُعتبــر الجــداول التــي ترســلها المحاكم بواســطة الرئيــس الأول إلــى الهيئة من أبرز الوســائل 
التــي تســتعين بهــا لمراقبــة أعمــال المحاكــم. وقــد اعتمــدت الهيئــة هــذه الوســيلة منــذ 

تســلم القاضــي طــارق زيــادة رئاســة هــذه الهيئــة.

"طلبت من بعض الموظفين أن يقوموا بإحصاءات تشير إلى تقدم 
المحاكم في فصل الدعاوى".

سئأم �أ�م حم د أ� حمم دئي حمسدبق طدسق زود ةت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

ــوزارة العــدل.  ــع ل ــة التاب ــّم إدخــال هــذه المعلومــات وتحليلهــا فــي مركــز المعلوماتي ويت
وتــؤدي هــذه الإحصــاءات عمومــاً إلــى اســتخراج معلومــات بشــأن النتــاج الكمــي للمحاكــم، 

علــى نحــو يســمح لهيئــة التفتيــش بتكويــن فكــرة عاّمــة بهــذا الشــأن. 

ــر العــدل الأســبق شــكيب  ــات هــذه الجــداول تطــوراً تبعــاً لتكليــف وزي وقــد شــهدت بين
قرطبــاوي أحــد القضــاة )القاضــي جــان طنــوس( بإجــراء إحصــاءات علــى نتــاج المحاكــم. 
فقــد تبّيــن نتيجــة هــذا الإحصــاء أن الجــداول فــي حالتهــا الســابقة تعطــي فكــرة خاطئــة 

8 هيئة التفتيش ستواصل زيارة المحاكم وتدعو إلى بت الدعاوى سريعاً. جريدة النهار، 4 تشرين الأول 2003.
9 هيئة التفتيش القضائي عند حداد. جريدة النهار، 1 تشرين الأول 2010.
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عــن هــذا النتــاج، كأن يتــم إدراج القــرارات بإعــالن ســقوط الدعــوى لمــرور ســنتين مــن دون 
تحريكهــا )وهــو قــرار شــكلي يتخــذ عــادة علــى أســاس نمــاذج معــدة ســلفا( ضمــن القــرارات 
ــل  ــى تعدي ــّم التوافــق عل ــه، ت ــة الصــادرة عــن المحاكــم مــن دون أي تفرقــة. وعلي النهائي
الســتمارات الموزعــة علــى الأقــالم وذلــك بهــدف الحصــول علــى معلومــات أكثر دقــة حول 

النشــاط الفعلــي ليــس فقــط للمحاكــم، إنمــا أيضــا لــكل قــاٍض.

"نرسل هذه االإحصاءات إلى هيئة التفتيش القضائي، ونطلب منها التحّقق 
من بعض الحاالت حيث تخرج النتائج عن حدود العمل المتوقعة. 
شارة إلى أن بيانات استمارة االإحصاءات القديمة لم تكن  وتهّمني االإ

دقيقة، ولم تكن تعطي صورة كافية عن عمل المحاكم الفعلي. فمثال، 
االإحصاءات القديمة كانت تحتسب قرارات إسقاط المحاكمة لمرور خمس 

سنوات من دون تحريكها من أي من الفرقاء ضمن القرارات النهائية 
الصادرة عن المحكمة تماماً كاالأحكام النهائية مما يعطي فكرة خاطئة عن 
حركة المحاكم. ونتيجة الخطة الحديثة، تمّكنا من مالحظة حصول زيادة 

في إنتاجية المحاكم بحدود 30%".
سئأم قذفم حمم دا حمالفى تدن فهات قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2016

نتاج، تمالأ كل  "اليوم أصبح هناك استمارة جديدة ستعتمد لتقييم االإ
محكمة الخانات بما عندها، وهذا يختلف عن االإحصاء العددي الذي 

حصل قبل فترة. وسنبحث في تقييم النوعية، وسنقوم به مرة في السنة، 
وأفكر أن يصبح مرة كل ستة أشهر باالتفاق مع التفتيش القضائي".

يزور حمعاو حمسدبق شكأب قرطبدييت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2013

مكان معرفة نوعية هذه الملفات.  ستمارات بحيث أصبح باالإ "عدلنا االإ
فصلنا بين الملفات القديمة والوارد الجديد والوارد المشطوب. بالفصل، 

في القضاء المدني، فصلنا كل ما هو رجائي عن كل ما هو نزاعي. 
سقاط عن إصدار الحكم عن  بالقرارات النزاعية، فصلنا االإحاالت عن االإ
ضم ملفين وعن المصالحة. في االأحكام النهائية، وضعنا تاريخ ورود 

الملف، تاريخ صدور الحكم، وعدد الجلسات التي استغرقها قبل إصداره. 
في الجزاء، أضفنا نتيجة الحكم إن كان براءة أو ابطال تعقبات أو تجريم. 

تبّين أن %30 من القرارات هي إبطال عقوبات أي ليس هناك جرم. في 
الجنايات في بيروت، وضعنا مدة الحكم الصادر". 

قدض لدقةت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2016
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وقــد بلــغ الأمــر حــّد التمييــز بيــن أعضــاء الغرفــة، فــي مســعى لتحديد جهــود المستشــارين 
والرئيــس فيهــا. وقــد أبــدى عــدد مــن رؤســاء الأقــالم فــي المقابــالت التــي أجرتهــا معهــم 
ــذا  ــارتهم به ــدم استش ــدة، وع ــتمارات الجدي س ــلء الإ ــة م ــم إزاء صعوب ــرة تذّمره المفك

الخصــوص.

"نرسل االإحصاءات التي نقوم بها إلى التفتيش ورئيس المحكمة والوزارة 
وأمانة السر. االإحصاءات شهرية كما أقوم بإعداد جداول سنوية. حاولوا 
تطوير االإحصاءات خالل عهد قرطباوي، لكن النتيجة مرتبطة دائماً بتوجه 
الرئيس االأول. عندما حّولت نتائج االإحصاءات على التفتيش، لم يأخذوا 

برأيي... أرسل الجداول الى أمانة السر أيضاً. لكنهم ال يتصلون بي أيضاً. 
أمانة السر غّيرت في طريقة عملها. أصبح الذي يقوم بإعداد تقرير داخل 

الغرفة هو المسؤول عن الملف. كما أن وزارة العدل ال تستشيرني". 
سئأسم قفمت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2016

تحليل الجداول 

فــي إثــر تلّقيهــا، يتــّم اســتخراج الأرقــام حــول نتــاج المحاكــم، مــع مقارنتهــا بنتاجهــا فــي 
الســنوات الســابقة. وقــد كان الرئيــس الأســبق للهيئــة زيــادة ســباقا بهــذا الشــأن. وقــد أبدى 
حرصــاً علــى التركيــز علــى ارتفــاع نســبة بــّت الدعــاوى، معتبــراً إيــاه "مؤشــراً إيجابيــاً للعمــل 
القضائــي". وقــد أشــار زيــادة إلــى أن تحــّرك هيئــة التفتيــش فــي اتجاه قصــور العــدل غايته 

يجابيــات10". "تفعيــل عمــل الهيئــة واتخــاذ التدابيــر التأديبيــة عنــد الضــرورة، والتنويــه بالإ

10 لحود استقبل بن بلة ووزراء واطلع على تقرير التفتيش القضائي. جريدة النهار، 7 تشرين الثاني 2001. 
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زيارات ميدانية 

تبقــى المعلومــات بشــأن هــذه الزيــارات وكيفيــة التحضيــر لهــا وإجرائهــا شــحيحة، وهــي 
معلومــات تقتصــر عمومــا علــى البيانــات الصحفيــة الصــادرة عــن الهيئــة وعلــى بعــض مــا 

تثبتنــا منــه خــالل المقابــالت. ولكــن، أمكــن تســجيل المالحظــات الآتيــة: 

ــى . 1 ــم إل ــكل منتظ ــهم بش ــوا بأنفس ــش انتقل ــات التفتي ــاء هيئ ــن رؤس ــددا م أن ع
المحاكــم. 

أن هــذه الزيــارات تُلحــظ مــن حيــث المبــدأ ضمــن البرنامــج الســنوي الــذي ترســله . 2
الهيئــة إلــى وزيــر العــدل ويبقــى ســريا. ولكــن، ل شــيء يحــول دون إجــراء زيــارات 
غيــر مدرجــة ضمــن هــذا الجــدول، بمبــادرة مــن رئيــس الهيئــة. وبشــكل عــام، يبقى 

عــدد هــذه الزيــارات محــدوداً.

"قررت أن أنزل على االأرض عندما توليت رئاسة التفتيش. حددت خطة 
العمل وأرسلتها لوزير العدل لكي يطّلع عليها. بدأت بزيارة المحاكم 

طالع على سجل االأحكام" بشكل دوري واالإ
سئأم �أ�م حم د أ� حمم دئي حمسدبق طدسق زود ةت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

أن عــدداً مــن الزيــارات كانــت تتــّم بشــكل مفاجــئ ومــن دون إعــالم مســبق. وهــذا . 3
مــا أكــده لنــا عــدد مــن القضــاة ورؤســاء الأقــالم. 

أن برنامــج الزيــارة كان يتخللــه الكشــف علــى أقــالم المحاكــم واجتماعات مــع قضاة . 4
للتباحــث بشــأن تحســين أداء المحكمــة. وهذا ما دأبــت البيانات الصحافيــة الصادرة 
عــن هيئــة التفتيــش القضائــي علــى تبيانــه. ومثال علــى ذلك، تضمــن البيــان الصادر 
بتاريــخ 2002/4/15 أن رئيــس هيئــة التفتيــش آنــذاك طارق زيــادة وأعضــاء التفتيش 
"يقومــون بصــورة دوريــة بتفقــد المحاكــم وقصــور العدل ويتشــاورون مــع زمالئهم 
نتــاج فــي المحاكــم وتســريع إنجــاز الدعاوى وقــرارات  القضــاة فــي ســبل تحســين الإ
ــى أّن هــذه الجــولت  ــان إل ــات". ولفــت البي الفصــل ومعالجــة المشــاكل والمعوق
ــا  ــى التواصــل الدائــم مــع القضــاة والمحاكــم، وكلن ــة "تهــدف إل هــي ضمــن خّط
نســعى إلــى الســتقالل والشــفافية وهــذا أمــر ل تســاهل فيــه، لأن أهــّم مــا يُرضــي 
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القاضــي هــو أن يشــعر المتقاضــي بالعدالــة وســيادة القانــون11". كمــا بّيــن المفتــش 
العــاّم إيلــي بخعــازي أن هــذه الزيــارات تهــدف إلــى معرفــة مــدى التقيــد بأصــول 
ــام  ــل وإفه ــدة التأجي ــات وم ــد الجلس ــاوى ومواعي ــن الدع ــن "تعيي ــات م المحاكم
الأحــكام فــي مواعيدهــا والتأكــد مــن كــون القواعــد المعتمــدة للتوقيــف تتوافــق مع 

نســان12". القواعــد القانونيــة ومتطلبــات العدالــة وحقــوق الإ

ــة . 5 ــع بيانــات صحافي ــر مــن المــرات إلــى توزي ــة التفتيــش عمــدت فــي الكثي أن هيئ
ــاه بشــأن شــفافية عمــل الهيئــة. بزياراتهــا. وهــذا مــا نعــود إليــه أدن

ويســجل هنــا أن الرئيــس الأســبق لهيئة التفتيش طــارق زيــادة ذكر للمفّكرة أنــه كان أول مــن "زار 
وزارة العــدل وديــوان المحاســبة ومجلــس شــورى الدولة بصفتــه رئيس التفتيــش القضائي". كما 

يســجل أن الوزيــر قرطبــاوي قــد أحال محكمــة التمييز بجميــع غرفها إلــى التفتيش13.

الصالحيات اإلصالحية أو التطويرية لعمل المحاكم: 
التعاميم أوال

تشــكل هــذه الصالحيــات اســتكمالً طبيعيــاً لمهــاّم الرقابــة علــى عمــل القضــاة والمحاكــم. 
فممارســة الرقابــة علــى المحاكــم تســمح للهيئــة برصــد أوجــه الخلــل وأســبابه، ممــا يجعلهــا 
مــن حيــث المبــدأ مؤهلــة بــل مدعــوة لقتــراح الحلــول الآيلــة إلــى تحســين عمــل المحاكــم 
وتطويرهــا. وهــذا مــا نــص عليــه القانــون عنــد إعطائهــا صالحيــة تقديــم اقتراحاتهــا 

للســلطات المعنيــة لتجــاوز أوجــه الخلــل التــي قــد تكــون رصدتهــا أثنــاء عملهــا. 

11 زيادة: نقص كبير في القضاة ونتمنى الستعانة بفائض الموظفين. جريدة النهار، 16 نيسان 2002.
12 ورقة قدمها القاضي إيلي بخعازي لمؤتمر انعقد في بيروت في 2015/03/25 حول "دور التفتيش القضائي في تحصين 

العدالة". 
حكام التي تصدر ومن بينها محكمة التمييز فوجدت 

أ
ول من السنة الماضية. وطلبت جداول بال

أ
13 "حصل ذلك خالل النصف ال

العدد غير مقنع. فجمعت، وربما خالفاً للعادة، قضاة التمييز وطلبت منهم بصفتي مسؤول عن المرفق القضائي رفع إنتاجيتهم. 
تحسن الحال في أول وثاني شهر، ثم عادت الأرقام إلى سابق عهدها. هنا طلبت من التفتيش أن ينظر في القضية لكي نعرف ماذا 

يجب أن نفعل. هل نزيد عدد الغرف؟ هل نزيد عدد المستشارين؟ واعتبر قسم من القضاة ما حصل مسألة عادية بعكس قسم 
آخر".

نزار صاغية وسعدى علوه. محاسبة القضاة واستقالليتهم في حوار مع وزير العدل. قرطباوي: للقضاة حق بإنشاء جمعية وأنا 
أشجعهم على ذلك. المفكرة القانونية، العدد السابع، كانون الثاني 2013.
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وقــد توســعت صالحيــة الهيئــة في هــذا المجــال في 1985 لتشــمل لفــت نظر مــن يتناولهم 
التفتيــش لمــا يظهــر مــن خلل فــي عملهم. 

قتراحــات  ــة متابعــة الإ ــا يتصــل بكيفي ــل، بم ــواً مــن أي تفصي ــون خل ــل، بقــي القان بالمقاب
المقدمــة أو متابعــة مــدى تنفيــذ إجــراءات الإصــالح أو الخطــط التــي قــد تتخذهــا أّي مــن 

الســلطات بنــاء علــى اقتراحــات الهيئــة. 

ــرت  ــة آث ــظ أن الهيئ ــة، نلح ــول الهيئ ــرة ح ــات المتوف ــة الأوراق أو المعلوم وبمراجع
ــة  ــات تطويري ــال مقترح ــى إرس ــم عل ــال تعامي ــا، إرس ــل عمله ــض مراح ــي بع ــه ف أقل
واصالحيــة. وبمعاينــة التعاميــم التــي تــم نشــرها، نلحــظ أن غالبهــا تمثــل فــي 
القضائييــن  المســؤولين  بتكليــف  أو  القانــون  يفرضهــا  التــي  بالواجبــات  التذكيــر 
ورؤســاء الأقــالم تزويــد الهيئــة بمــا تحتــاج إليــه لممارســة دورهــا الرقابــي علــى 
عــالم العديــد مــن هــذه التعاميــم  المحاكــم. كمــا يســجل أن الهيئــة عممــت علــى الإ

ــذه.  ــا ه ــر مواقفه ــا بتظهي ــى رغبته ــر إل ــا يؤش بم

ــبق  ــة الأس ــس الهيئ ــه رئي ــذي وجه ــم ال ــم، التعمي ــذه التعامي ــى ه ــة عل ــن الأمثل وم
ــن  ــب م ــات بالطل ــي كل المحافظ ــتئناف ف ــم الس ــاء الأول لمحاك ــى الرؤس ــادة إل زي
ــن  ــة للموقوفي ــاع القانوني ــجون ودرس الأوض ــاع الس ــد أوض ــن تفق ــاة المختصي القض

وإيداعــه تقاريــر دوريــة عــن ذلــك14.

وخــالل تّولــي القاضــي أنطونــي عيســى الخــوري رئاســة هيئــة التفتيــش القضائــي 
أشــهر هــذه  التعاميــم.  الأخيــر عــدداً مــن  2004، أصــدر هــذا  بالوكالــة عــام 
ــن  ــكل م ــه ل ــة إبالغ ــر القضائي ــاء الدوائ ــى رؤس ــه إل ــذي وجه ــم ال ــم، التعمي التعامي
التــام  "التقّيــد  بوجــوب  لدائرتــه  التابعيــن  القضائييــن والموظفيــن  المســاعدين 
والفــوري بأحــكام مــواد قانونــي العقوبــات والموظفيــن التــي تنــص علــى عــدم 
قبــول الموظــف إكراميــات وأتعابــاً مــن أي نــوع تحــت طائلــة إجــراء المالحقــة الجزائيــة 
ــا  ــات عقدته ــوء اجتماع ــى ض ــدر عل ــه ص ــم أن ــص التعمي ــن ن ــد بّي ــلكية15". وق والمس

ول 2001.
أ

14 إنجاز خطة عمل التفتيش القضائي. جريدة النهار، 9 تشرين ال
متناع عن قبول أي إكرامية أو أي أتعاب  حكام القانونية ولسيما الإ

أ
15 نص التعميم: "أوًل: التقّيد التام والفوري بمضمون هذه ال
من أي نوع كانت تحت طائلة إجراء المالحقة المسلكية والجزائية.

ثانياً: تكليف رؤساء الدوائر القضائية إبالغ نسخة عن هذا التعميم إلى كل مساعد قضائي أو موظف بالذات، يعمل ضمن الدائرة 
عادة إلى التفتيش القضائي". التي يرأسونها، وأخذ توقيعه، والإ
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ــي إطــار  ــي ف ــه يأت ــس وأن ــروت وطرابل ــي بي ــن ف ــي المحامي ــة مــع مجلســي نقابت الهيئ
ــف قصــور العــدل16". وكان عيســى الخــوري  ــرة لـــ "تنظي ــي باشــرتها الأخي الخطــة الت
يعــاز إلــى الضابطــة العدليــة المولجــة حمايــة  طلــب مــن النائــب العــام التمييــزي الإ
ــرة  ــالت والسماس ــي المعام ــول معّقب ــة دخ ــزم مراقب ــن يل ــف م ــدل، تكلي ــور الع قص
جــراء  المختــص لإ العــام الســتئنافي  النائــب  إلــى  العــدل وإحضارهــم  قصــور 

المقتضــى القانونــي17. 

كمــا أصــدر عيســى الخــوري تعميميــن إلــى المســاعدين القضائييــن مــن رؤســاء أقــالم 
وكتبــة ومباشــرين، تّضمــن الأول الأصــول الواجــب إتباعهــا فــي إحالــة التبليغــات مــن 
ــا،  ــات وإعادته ــذه التبليغ ــرين ه ــلم المباش ــة تس ــة وطريق ــة ثاني ــى محكم ــة إل محكم
ــي  ــم الثان ــذر التعمي ــة18. وح ــاب العالق ــى أصح ــد إل ــليمها بالي ــلمها أو تس ــاً تس مانع
العــدل مــن  الكتــاب  أعمــال  المكلفيــن  القضائييــن  الأقــالم والمســاعدين  رؤســاء 
التغّيــب عــن مراكــز عملهــم الأصليــة فــي أقــالم المحاكــم والدوائــر القضائيــة ومنــع 
ــة المســلكية.  ــة المالحق ــدوام الرســمي تحــت طائل ــن ال ــات ضم ممارســة هــذه المهم
صــالح التــي تقــوم بهــا الهيئــة  وأدرجــت هيئــة التفتيــش التعميميــن "ضمــن مســيرة الإ
وتصويبــاً لأعمــال أقــالم المحاكــم فــي ســبيل تحســين ســير العمــل وتطبيــق القوانيــن 

جــراء19".  المرعيــة الإ

الأول لمحاكــم الســتئناف  الرؤســاء  أبلــغ  الأعلــى  القضــاء  أن مجلــس  والالفــت 
ــن  ــادرة ع ــة الص ــم القضائي ــذ التعامي ــي تنفي ــث ف ــات "التري ــروت والمحافظ ــي بي ف
التفتيــش القضائــي". وعــزت مصــادر قضائيــة التريــث إلــى النظــر فــي مــدى قانونيــة 
مــر إن دّل علــى شــيء، 

أ
التعاميــم20، مــن دون توضيــح وجــه المخالفــة. وهــذا ال

ــة التفتيــش القضائــي ومجلــس القضــاء  ــر بيــن هيئ فعلــى العالقــة التــي ســادها التوت
ــرة.  ــك الفت ــي تل ــى ف الأعل

ول 2004.
أ

كراميات. جريدة النهار، 5 تشرين ال 16 التفتيش القضائي طلب من الموظفين التقّيد بالقانون لجهة رفض الإ
17 المرجع المذكور أعاله.

18 نص التعميم: "لحظت هيئة التفتيش أن عدداً كبيراً من رؤساء أقالم المحاكم الذين يتّم تكليفهم القيام بأعمال الكتاب 
العدول مؤقتاً، يتغيبون عن مراكز عملهم الأصلية ضمن الدوام الرسمي بسبب انتقالهم للقيام بأعمال الكتاب العدول. إن هيئة 

التفتيش وبناء على القوانين المرعية الإجراء، تحذر رؤساء الأقالم والمساعدين الذين يتّم تكليفهم بأعمال الكتاب العدول:
أولً: وجوب إلتزام الدوام الرسمي والحضور إلى مراكز عملهم الأصلية في المحاكم والدوائر القضائية حتى انتهاء الدوام الرسمي.

ثانياً: القيام بأعمال الكاتب العدل بعد الظهر وخارج أوقات الدوام الرسمي".
ول 2004.

أ
19 التفتيش القضائي يعّمم على المساعدين احترام أصول التبليغات والتزام الدوام. جريدة النهار، 16 تشرين ال

ول 2004.
أ

20 تريث في تنفيذ تعاميم التفتيش. جريدة النهار، 21 تشرين ال
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 21 وبعــد تعييــن الرئيــس محمــد عويضــة رئيســاً لهيئــة التفتيــش، أصــدر تعميمــاً
طلــب فيــه مــن "بعــض القضــاة" الذيــن يجــرون اتصــالت بمراجــع سياســية فــي شــأن 

ــك22. ــام بذل ــب القي ــة تجن ــالت القضائي المناق

"أصدرت تعميما مثال عن البطء ببت الدعاوى خاصة في المحاكم 
المدنية. طلبت من القضاة االلتزام بقانون أصول المحاكمات المدنية. 

كما أنني طلبت من بعض الموظفين أن يقوموا بإحصاءات تشير إلى 
تقدّم المحاكم في الفصل. أرسلنا هذه االإحصاءات إلى وزير العدل 

عالم". وطلبنا أيضاً تعميمها على االإ
سئأم �أ�م حم د أ� حمم دئي حمسدبق طدسق زود ةت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

التحقيق التأديبي: حصرية في القانون، طرق موازية في 
الممارسة

تتصــل هــذه الصالحيــة بالتحقيــق فــي الشــكاوى أو النظــر فــي الطلبــات المتصلــة بأحــد 
القضــاة أو الموظفيــن العامليــن فــي الدوائر الخاضعــة لهيئــة التفتيش. وتقــّل المعلومات 
ــة تعاملهــا مــع الشــكاوى المقدمــة  ــة وكيفي ــى أعمــال الهيئ ــا أيضــا بفعــل الســريّة عل هن
ــا )وزارة  ــة مصدره ــة أو هوي ــكاوى المقدم ــدد الش ــول ع ــام ح ــا أرق ــس لدين ــا. فلي إليه
العــدل، مجلــس القضــاء الأعلــى، المحاميــن، المتقاضيــن مباشــرة( أو عــدد التحقيقــات 
ــم  ــي أســفرت عنهــا هــذه التحقيقــات. ول ــج الت ــي أجراهــا أعضاؤهــا أو طبيعــة النتائ الت
ــي،  ــأن. وبالتال ــذا الش ــي ه ــاطها ف ــول نش ــات ح ــة أي معلوم ــرت الهيئ ــل أن نش يحص
تقتصــر المعلومــات المتوفــرة فــي هــذا الخصــوص علــى مــا رأى وزيــر العــدل مــن وقــت 

إلــى آخــر ضــرورة فــي نشــره. 

ولــدى مراجعــة الممارســات المعتمــدة، نلحــظ أن كال مــن وزارة العــدل ومجلــس القضــاء 
الأعلــى عمــدا إلــى إرســاء آليــات تحقيــق خاصــة بهمــا، تمهيــدا لتخــاذ قــرار بإحالــة ملــف 
القاضــي المعنــي إلــى الهيئــة. ومن شــأن هــذا الأمــر أن يــؤدي إلى نشــوء تحقيقــات موازية، 

21 نص التعميم: "إن هيئة التفتيش القضائي تذكر السادة القضاة بموجب التحفظ الذي يتعّين بمقتضاه على القاضي المحافظة 
على استقالله التام، وتجنب القيام بأي مراجعة سياسية أو غيرها، مؤكدة لهم أن المراجع القضائية ساهرة على تقدير الكفاءة لدى 

القضاة وتعيين الشخص المناسب في المركز المناسب. إن التزام هذا المبدأ هو من صلب واجبات القاضي، مما يوجب التقّيد 
الكلي بمضمونه، حفاظاً على استقالل القضاء وهيبته".

ول 2005. 
أ

22 تعميم على القضاة لعدم مراجعة سياسيين في المناقالت. جريدة النهار، 11 كانون ال
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خالفــا لحصريــة الــدور المعطــى لهيئــة التفتيــش القضائــي فــي هــذا المجــال. وهــذا مــا 
سنســعى إلــى تبيانــه أدنــاه. 

تلقي الشكاوى

للهيئة أن تباشر التحقيق في ملف معين من خالل 3 طرق أساسية وهي التالية:

الشــكوى المباشــرة المقدمــة مــن أي شــخص )المــادة 108(. ويفــرض هــذا النــص . 1
ــا أن تكــون الشــكوى موقعــة. بالمقابــل، ل يتضمــن القانــون أي شــرط بشــأن  ضمن

توفــر صفــة أو مصلحــة مباشــرة. 

الطلبــات المقدمــة مــن قبــل مجلــس القضــاء الأعلــى )المــادة 5(. واســتخدام عبــارة . 2
ــى لفــت  ــه يقتصــر عل ــى أن ــا عل ــس هن ــر دور المجل ــى تظهي ــا يهــدف إل ــب هن طل
النظــر دون تحويلــه إلــى جهــة مالحقــة، وذلــك علــى خلفيــة أن المحاكمــة التأديبيــة 
تجــري أمــام المجلــس وأنــه مــن الهــام ضمانــا لحقــوق القاضــي الفصــل بيــن جهــة 

المالحقــة وجهــة التأديــب. 

الشكاوى الواردة إلى الهيئة عن طريق وزير العدل )المادة 108(. . 3

ول يوضــح النــص فيمــا إذا كان بإمــكان الهيئــة أن تتحــّرك تلقائّيــا أو تبعــاً لإخبــار أو لتحقيــق 
أجــري بتكليــف منهــا. إل أن إعمــال مبــدأ فصــل جهــة التحقيــق عن كال مــن جهتــي المالحقة 
والمعاقبــة، وهــو يعــد مــن ضمانــات المحاكمــة العادلــة، يرّجــح، بغيــاب أي نــص صريــح، 

عــدم جــواز الأخــذ بإمكانيــة تحريــك الدعــوى علــى هــذا الوجــه. 

شــارة إلــى أنــه فــي حــالت الشــكوى المباشــرة، يكــون لرئيــس هيئــة التفتيــش  كمــا تجــدر الإ
القضائــي أن يحفظهــا إذا وجدهــا غيــر جديــة )108(، مــن دون أن يكــون فــي هــذه الحالــة 

أي طريــق مــن طــرق المراجعــة. 

ــي  ــة أن تلّق ــظ بداي ــة، يلح ــى الهيئ ــكاوى إل ــة ورود الش ــل كيفي ــي تفصي ــي ف ــل المض وقب
الشــكاوى يتــّم دائمــا فــي قلــم هيئــة التفتيــش فــي مقرهــا الكائــن فــي قصــر العــدل فــي 
بيــروت، ســواء وردت الشــكوى مــن وزارة العــدل أو مــن المواطنيــن. ومــن شــأن هــذا الأمــر 
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أن يعيــق حــّق المواطنيــن بتقديــم شــكاوى. وحتــى الآن، ل يمكــن إرســال الشــكاوى بطريقة 
لكترونــي أو إيداعهــا لــدى أي مرجــع فــي المحافظــات. البريــد الإ

وقــد أخــذت المفكــرة علمــاً أنــه فــي حقبــة رئيــس الجمهوريــة الســابق إميــل لحــود، كانــت 
ــي  ــدوق الشــكاوى ف ــى صن ــة إل ــة بالقضــاء والمقدم ــع الشــكاوى المتصل ــة جمي ــم إحال تت
مر.

أ
القصــر الجمهــوري23 إلــى هيئــة التفتيــش القضائــي. لكــن لــم يتســّن التأكــد من هــذا ال

الشكاوى الواردة عن طريق وزارة العدل 

ــا.  ــوزارة العــدل حــّق تلقــي شــكاوى مــن الأشــخاص بغــرض إحالته ــون أن ل ــرض القان يفت
لكــن، انطالقــا مــن هــذه الصالحيــة، عمــدت وزارة العــدل فــي مــرات عديــدة إلــى إجــراء 
تحقيقــات واســعة مــع القضــاة المشــكو منهــم، تمهيــداً لتخــاذ القــرار بإحالــة الشــكاوى 
أو عــدم إحالتهــا إلــى الهيئــة. وقــد تولــى هــذه الصالحيــة فــي الآونــة الأخيــرة مستشــارون 
للوزيــر، مــن بينهــم قضــاة. وهــذا مــا تــم توثيقــه فــي عــدد مــن المقابــالت مــع قضــاة.

"القاضي فالن مستشار الوزير اتصل بعدد من زمالئي طالبا منهم 
توضيحات بشأن الدعاوى. هم يبررون ذلك بأن للوزير حق االإحالة إلى 

هيئة التفتيش وأن لديه إذا حق إجراء تحقيق أولي للتأكد إذا كانت الدعوى 
جدية أو غير جدية"

قدض لدقةت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

ومــا يزيــد مــن تدخــل الــوزارة فــي هــذا الســياق هــو كونهــا الأقــرب إلــى المواطنيــن، 
ــي  ــر أو محازب ــه الوزي ــي إلي ــذي ينتم ــي ال ــق السياس ــي الفري ــى محازب ــص إل وبالأخ
ــة.  ــي الحكوم ــه ف ــن مع ــق أو المتضامني ــذا الفري ــع ه ــن م ــاء المتحالفي ــائر الفرق س
ــع  ــاه م ــب أقص ــذا الجان ــغ ه ــد بل ــي. وق عالم ــر الإ ــع الوزي ــك موق ــى ذل ــاف إل ويُض
وزيــر العــدل الحالــي ســليم جريصاتــي الــذي عمــد إلــى الترويــج لــدور وزارة العــدل 

سبق إميل لحود خالل فترة توليه الحكم مكتباً خاصاً في رئاسة الجمهورية لتلقي شكاوى المواطنين. 
أ

23 أسس رئيس الجمهورية ال
وقد وصل عدد الشكاوى في أقّل من 100 يوم إلى 3250 شكوى، حّل منها 2210 في شكل نهائي، وفق ما أورده رئيس المكتب. 
سمير الضاهر. بعد إنشاء صندوق الشكاوى الرئاسي: سلطات "الوسيط" في النموذج الفرنسي. جريدة النهار، 5 حزيران 1999.

فيما أوردت صحيفة "اديار" في مقابلة مع الرئيس لحود ما يلي: "لقد كان يصلنا 850 طلباً في اليوم وكان يلزم كل طلب يوم أو 
يومان أما اليوم فإننا نتلقى 20 الى 22 طلباً. وصار كل موظف مقصر او مرتش يحول الى المجلس التأديبي ولم يعد يستطيع ان 

يذهب الى هذا الزعيم او ذاك ولم يعد هناك من وساطات ولم يشتك أحد وال واتاه الجواب".
أسعد بشارة. لحود: مرتاح كثيراً لهذه الحكومة والمعارضون فشلوا بالتسبب بخالف. جريدة الديار، 2 آذار 1999.
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ــر "الأداء  ــر العــدل هــو وزي ــق أن وزي ــة عمــل القضــاة، مــن منطل ــاً فــي مراقب إعالمي
ــه  ــى حــد توجي ــا إل ــي إحــدى القضاي ــل ذهــب ف ــق العــام24. ل ب ــي" أو المرف القضائ
عــالم كافــة، بحّجــة أنهــا مــن "الملفــات  القاضــي علــى مــرأى ومســمع مــن وســائل الإ
ــدر  ــة26، ص ــرة القانوني ــن المفك ــديدة م ــادات ش ــا لنتق ــاخنة" hot files25. وتبع الس
عالمــي لمجلــس القضــاء الأعلــى أكــد علــى  بتاريــخ 2017/5/19 بيــان عــن المكتــب الإ
ــاد  ــى اعتم ــى عل ــاء الأعل ــس القض ــس مجل ــدل ورئي ــر الع ــن وزي ــق بي ــول تواف حص
ــي.  ــش القضائ ــة التفتي ــاة لهيئ ــد القض ــكاوى ض ــل الش ــا تحوي ــدة قوامه ــة موح مقارب

ــذا التطــور27.  ــرة به ــت المفك ــد رحب وق

ــرأي  ــي تســتثير ال ــي متابعــة الشــكاوى الت ــر ف ــاً أكب ــاً اهتمام ــي وزارة العــدل عموم وتول
ــن قوامــه اســتعادة ثقــة المواطــن بعمــل المؤسســات. وقــد روى  العــام، بهــدف معل
فــارس خشــان مستشــار وزيــر العــدل الأســبق بهيــج طبــارة حصــول مشــادة بيــن هــذا 
الأخيــر ورئيــس هيئــة التفتيــش الأســبق وليــد غمــرة بشــأن التأخــر فــي إنجــاز التحقيقــات 
ــد  ــا عم ــام28. كم ــأن الع ــي الش ــي تعن ــا، وه ــي كان أحاله ــكاوى الت ــن الش ــدد م ــي ع ف
الوزيــر قرطبــاوي إلــى متابعــة مســار عــدد مــن الشــكاوى ضــد قضــاة فــي قضايــا هــزّت 
ــي  ــن ف ــن المتورطي ــدد م ــبيل ع ــالء س ــة إخ ــاح وقضي ــان رب ــة غس ــام كقضي ــرأي الع ال
تجــارة المخــدرات29. ويلحــظ هنــا أن الوزيــر طبــارة كان يختلــف عــن الوزيــر قرطبــاوي 
فــي تعاملــه مــع الشــكاوى ضــد القضــاة: ففيمــا اعتبــر الأول أن تنــاول القضــاة إعالميــا 
يــؤدي إلــى إضعــاف الثقــة بالقضــاء وأن اللجــوء إلــى هيئــة التفتيــش القضائــي يشــكل 
تاليــا المدخــل الوحيــد للتشــكي مــن القضــاة30 )وهــذا مــا يشــرح ربمــا المشــادة الحاصلة 
ــي  ــر الثان ــر الوزي ــا(، اعتب ــات داخله ــتعجال التحقيق ــبيل اس ــي س ــة ف ــن الهيئ ــه وبي بين

24 نزار صاغية. ماذا تعلمنا قضية الحاجة خديجة؟ الخطاب الشعبوي يشّرع أبواب التدخل في القضاء )1(. المفكرة القانونية، 8 
أيار 2017.

25 رانيا حمزة. مصطلح جديد للتدخل في قضية الريف: hot file بقرار من وزير العدل. المفكرة القانونية، 17 أيار 2017.
26 يراجع الهامشين 26 و27 أعاله. 

على يرّشد عمل وزير العدل: خطوة في التجاه الصحيح. المفكرة القانونية، 22 أيار 2017.
أ

27 القضاء ال
28 خشان، فارس. ست سنوات في وزارة العدل مع الوزير بهيج طبارة )1992-1998(. بيروت: دار النهار، 2000، ص. 52.

29 بيان للوزير قرطباوي: "لقد انكّب التفتيش القضائي بسرعة كبيرة وبشمولية على التحقيق في ما أثير. وبنتيجة هذا التحقيق 
الشامل، قررت هيئة التفتيش القضائي إحالة قاضيين على المجلس التأديبي، مع اقتراح رفع من قبل إلى وزير العدل بتوقيف 
أحدهما عن العمل. وانطالقاً من هذا القتراح، وعمالً بأحكام المادتين 90 و106 من المرسوم الشتراعي رقم 83/150 )قانون 

تنظيم القضاء العدلي(، فقد قرر وزير العدل توقيف القاضي المذكور عن العمل".
محمد نزال. قضية المخدرات: قاضيان إلى التأديب. جريدة الأخبار، 4 حزيران 2013.

صالح القضائي في دولة ما بعد الطائف. بيروت: المركز اللبناني للدراسات، 2008، ص.  30 نزار صاغية. قراءة نقدية لخطاب الإ
.14-13
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عالميــة للقضايــا إنمــا يــؤدي إلــى تحفيــز هيئــة التفتيــش القضائــي علــى  أن التغطيــة الإ
بــذل مزيــد مــن الجهــد. 

كمــا يســجل أن وزيــر العــدل الســابق أشــرف ريفــي عمــد إلــى تحويــل قاضييــن عدلييــن إلى 
هيئــة التفتيــش علــى خلفيــة قراريــن31 شــاركا فــي اتخاذهمــا فــي محاكمــة الوزيــر الســابق 

ميشــال ســماحة فــي قضيــة محاولــة القيــام بأعمــال تفجيــر وإرهــاب32. 

ــعيهم  ــار س ــي إط ــة ف ــذه الآلي ــك ه ــى تحري ــدوا إل ــوزراء عم ــض ال ــجل أن بع ــا يس كم
ــة علــى ذلــك،  ــوا عنهــا. ومــن الأمثل ــوا أعلن ــة والتــي كان إلــى تحقيــق سياســاتهم القضائي
ــة النقــص  ــى خلفي ــن القضــاة عل ــاوي ضــّد عــدد م ــر قرطب ــا الوزي ــي أحاله الشــكاوى الت

ــم. ــي إنتاجيته ف

الطلبات من مجلس القضاء االأعىل

لمجلــس القضــاء الأعلــى أن يطلــب مــن هيئــة التفتيــش القضائــي التحقيــق مــع أي قــاٍض. 
وبــدوره، لجــأ المجلــس إلــى توســيع صالحياتــه هــذه فــي اتجــاه تلقــي شــكاوى مواطنيــن 
وإجــراء تحقيقــات مــع قضــاة. وقــد عمــد فــي بعــض الأحيــان المجلــس بكامــل أعضائــه إلى 
التحقيــق مــع قضــاة ومــن بينهــم القاضــي جــون قــزي علــى خلفيــة مشــاركته فــي 2009 في 
حفــل تلقيــه لجائــزة حقــوق إنســان مــن دون إذن مســبق، وذلــك بمناســبة صــدور الحكــم 
ــاة  ــة تبعــا لوف ــا القصــر الجنســية اللبناني ــة حــق إعطــاء أبنائه ــح الأم اللبناني الشــهير بمن

زوجهــا غيــر اللبنانــي33. 

وقــد صــّرح رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى جــان فهــد للمفكــرة أنــه تــم إنشــاء 
ــر  ــة الس ــاة أمان ــس، وأن قض ــر المجل ــة س ــدى أمان ــن ل ــكاوى المواطني ــدوق لش صن
يتولــون متابعــة هــذه الشــكاوى مــع زمالئهــم القضــاة تمهيــداً لتخــاذ الموقــف 

المناســب بشــأنها.

31 أحال ريفي المستشارة المدنية بالمحكمة العسكرية القاضية ليلى رعيدي ورئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي طاني لطوف 
أمام هيئة التفتيش القضائي.

32 نزار صاغية. قضية ميشال سماحة: خطوات لصناعة براءة مستحيلة؟ المفكرة القانونية، العدد 35، كانون الثاني 2016.
خبار، 3 أيلول 2011.

أ
33 محمد نزال. جون القزي: القاضي الخارج على القانون. جريدة ال

رضوان مرتضى. جون القزي: قاٍض سقط ضحّية مجلس القضاء الأعلى. جريدة الأخبار، 12 تشرين الأول 2010.
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"مكتب المراجعات يشرف عليه قاض من قضاة أمانة السّر. الهدف 
فصاح  منه منح المواطنين قناة للتواصل مع مجلس القضاء االأعلى واالإ

عن مخاوفهم أو معاناتهم، وبعد التدقيق في هذه المراجعات يتّم 
التواصل مع القاضي المعني بالقضية في حال كانت هناك ضرورة لذلك 
لالستيضاح حولها دون التدخل بأساس القضية. الشخص المكلف بتلقي 

الشكاوى هو قاض وليس مساعداً قضائّياً. وهو ال يتدخل في أساس 
الدعوى، إال أنه يستوضح القاضي حول أمور إجرائية تخّص الشكوى 

كالتأخير في بّت دعوى مثالً".
سئأم قذفم حمم دا حمالفى تدن فهات قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2016

ويحيــل المجلــس إلــى الهيئــة الملفــات التــي يرغــب بإحالتهــا إلــى التأديــب. ومــن 
الحــالت التــي أخــذت المفكــرة علمــاً بهــا، حــالت رأى فيهــا المجلــس تعرّضــاً لمقامــه 
ــة  ــى خلفي ــا حصــل مــع عــدد مــن القضــاة عل ــل القضــاة. وهــذا م أو لســلطته مــن قب
ــاة  ــتدعاء قض ــك، اس ــى ذل ــة عل ــرز الأمثل ــن أب ــة. وم ــدوات حقوقي ــي ن ــم ف تصريحاته
ــاذا  ــان؟ أو م ــي لبن ــون ف ــن القان ــوان: "لم ــة بعن ــرة القانوني ــدوة المفك ــروا ن ــدة حض ع
بقــي مــن مجــالت للقانــون فــي لبنــان؟34"، وأدلــوا فيهــا بتصريحــات نقديــة إزاء 
ــون الأول  ــي أواخــر كان ــش ف ــة التفتي ــام هيئ ــق أم ــى التحقي ــة، إل المؤسســات القضائي
ــًة للتواصــل  ــًة قوي ــي انتشــر خبرهــا ضرب ــد شــّكلت هــذه الســتدعاءات والت 2013. وق
ــى  ــل عل ــي تعم ــات الت ــاً المنظم ــي وخصوص ــع المدن ــات المجتم ــاة ومنّظم ــن القض بي
ــس القضــاء  ــن مجل ــم الصــادر ع ــي التجــاه نفســه، ذهــب التعمي إصــالح القضــاء. ف
الأعلــى فــي 2017/5/24 علــى جميــع القضــاة "بالخــروج مــن مجموعتيــن علــى الواتــس 
آب تحــت طائلــة المســاءلة التأديبيــة كــون موجــب التحفــظ هــو مــن الموجبــات الواجب 
الحــرص عليهــا". كمــا لفــت المجلــس نظــر القضــاة فــي التعميــم نفســه بــأن "التواصــل 
ــب  ــدود الموج ــدوره بح ــوم ب ــبوك محك ــل الفايس ــرى مث ــل الأخ ــائل التواص ــى وس عل

ــه".  ــه وضوابط عين

وكان البيــان الصــادر عــن مجلــس القضــاء الأعلــى بتاريــخ 4 آذار 2010 رداً علــى تقريــر 
ــد  ــى ح ــر إل ــو الآخ ــب ه ــد ذه ــان ق نس ــوق الإ ــد لحق ــة اليورو-مي ــن منظم ــادر ع ص
تهديــد القضــاة الذيــن يثبــت أنهــم شــاركوا بطريقــة أو بأخــرى بهــذه الدراســة: "كانــت 
شــادة "بجهــود بعــض القضــاة وشــجاعتهم" تــدّل علــى أّن ثمــة مــن ســاعد هــؤلء  الإ

34 لمن القانون في لبنان؟ أو ماذا بقي من مجالت للقانون في لبنان؟ المفكرة القانونية، العدد 13، كانون الثاني 2014.
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ــاً،  ــس صحيح ــا لي ــذا م ــي، وه ــم القضائ ــل الجس ــن داخ ــاندهم م ــن أو س المنظمي
وعلــى الأقــّل ليــس مؤكــداً. وإذا كان صحيحــاً فــإّن المجلــس ســيطلب إلــى هيئــة 
ــرارات  ــن ق ــراه مناســباً م ــا ت ــق ولتخــاذ م ــي التحــّرك لكشــف الحقائ ــش القضائ التفتي

بهــذا الخصــوص35". 

كمــا طلــب المجلــس مــن الهيئــة التحقيــق مــع قــاٍض علــى خلفيــة تذّمــره مــن التشــكيالت 
ــة  ــن خــالل مقابل ــرة م ــا للمفك ــة، حســبما نم ــة داخلي ــة بواســطة رســالة إلكتروني القضائي
ــن  ــف م ــالن موق ــة إع ــى خلفي ــن عل ــل قاضيي ــّم تحوي ــا ت ــع أحــد القضــاة. كم ــا م أجرته
الحكــم القضائــي الصــادر عــن المحكمــة العســكرية الدائمــة فــي قضيــة ميشــال ســماحة 

كمــا ســبق بيانــه. 

وختامــا، صــرح رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى جــان فهــد عــن نيــة المجلــس بالطلــب مــن 
هيئــة التفتيــش فــي التحقيــق مــع القضــاة الذيــن يتبيــن لــه نقــص فــي إنتاجيتهــم36. إل أننا 

لــم نتثبــت مــن حصــول ذلــك.

بالمقابــل، نفــى رئيــس المجلــس أن يكــون تــم مســاءلة أو محاســبة أي قــاض علــى خلفيــة 
قيامــه بزيــارات منتظمــة للسياســيين.

"قد تجمع بين عدد من القضاة وبعض السياسيين عالقات صداقة، وأن 
زيارة القاضي للسياسي ال تعني بالضرورة أن هدفه خدمة مصالح هذا 

االأخير ويتم تقييم العالقة انطالقاً من أداء القاضي في عمله. ونحن 
نخراط في المجتمع من ناحية  نتوقع من القاضي أن يحسن الموازنة بين االإ

واالبتعاد عنه من ناحية أخرى. ومن االأفضل أن يقلل القاضي زياراته 
تفادياً لقيام الناس بالتشكيك في حياديته. لكن هل نصل إلى حّد اعتبارها 

مخالفة تأديبية؟ المسألة دقيقة".
سئأم قذفم حمم دا حمالفى تدن فهات قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2016

ورو-متوسطية. جريدة النهار، 5 آذار 2010.
أ

على رّد على تقرير الشبكة ال
أ

35 مجلس القضاء ال
على القاضي جان فهد: أولويتنا هي تحسين إنتاجية القضاء، ونقاتل حين نكسب ثقة الرأي 

أ
36 مقابلة مع رئيس مجلس القضاء ال

العاّم. المفكرة القانونية، العدد 36، آذار 2016.
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تحرك الهيئة تلقائيا

هــل تتحــرك الهيئــة تلقائيــا علــى أســاس معلومــات وصلــت إليهــا، أم أنهــا تتحــرك فقــط 
شــارة إلــى أمريــن:  بنــاء علــى شــكاية؟ هنــا تقتضــي الإ

الأول، أن المســألة تبقــى موضــع نقــاش، وإن كنــا رجحنــا في القســم الأول من هــذه الورقة 
مكانيــة، ضمانــا  البحثيــة أن يــؤدي إعمــال مبــادئ المحاكمــة العادلــة إلــى اســتبعاد هــذه الإ

للفصــل بيــن جهــة المالحقــة وجهــة التحقيق. 

الثانــي، ورغــم ذلــك، ســجلت المفكــرة فــي إطــار بحثهــا توجهــات نحــو تمكيــن الهيئــة مــن 
ذلــك، بهــدف ضمان المحاســبة. وهــذا ما نقــرأه مثال فــي مداخلة أحــد المفتشــين العامين، 
ــي  ــط ف ــس فق ــت لي ــا حقق ــش واســعة، وأنه ــات تفتي ــة صالحي ــى أن للهيئ ــث أشــار إل حي
الشــكاوى، إنمــا أيضــا بالإخبــارات والشــائعات37. كمــا أفــاد أحــد الشــهود المفكــرة أن بعــض 
رؤســاء هيئــات التفتيــش عمــدوا إلــى فتح تحقيقــات بناء علــى "معلومــات تناهت" إلــى هيئة 
التفتيــش أو علــى أســاس المعلومــات التــي كشــفت عنهــا تحقيقــات لهيئــة التفتيــش عرضــاً. 
ويشــار إلــى أن إقــرار حــق الهيئــة ببــدء التحقيــق تلقائيــاً شــكل مطلبــاً أساســياً لعــدد مــن 
أعضــاء الهيئــة الســابقين. وهــذا مــا نقــرأه مثــال فــي مقــال نشــره المفتــش العــام الســابق 
حنــا ســماحة فــي جريــدة النهــار حيــث اشــترط لقبــول وظيفتــه كمفتــش عــام أن يتــم إجراء 
تعديــالت "تســاهم فــي تغييــر ذهنيــة التعاطــي مــع القضاة وعــدم انتظــار ورود الشــكاوى 
نتقــال  إلــى التفتيــش والتحقيــق فيهــا واتخــاذ الإجــراءات المســلكية بحــق المخالفيــن، والإ

إلــى سياســة الثــواب والعقــاب38".

من يتوىل التحقيق؟ 

يبدو توزيع الأعمال للقيام بالتحقيقات محكوماً بمعيارين: 

ــي  ــابية ف ــلطة استنس ــه س ــون ل ــث يك ــي، بحي ــش القضائ ــة التفتي ــس هيئ الأول، إرادة رئي
التحقيــق فــي ملــف معيــن مباشــرة أو تكليــف أي من المفتشــين العاميــن أو المفتشــين مهمة 

التحقيــق بــه. 

37 بخعازي، مرجع مذكور أعاله. 
38 حنا سماحة. سلوك القاضي والتفتيش القضائي. جريدة النهار، 22 تموز 2002.
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ــب  ــة بموج ــادة 108 )المضاف ــال بالم ــك عم ــه وذل ــراد تفتيش ــي الم ــة القاض ــي، درج الثان
شــتراعي رقــم 85/22( التــي تفــرض علــى مــن يقــوم بالتفتيــش أن يكــون أعلــى  المرســوم الإ
رتبــة مــن القاضــي المــراد تفتيشــه. ولكــن، هــذا النــص لقــي وفــق مــا وثقتــه المفكــرة فــي 
مقابــالت عــدة، تفســيراً مــن قبــل الهيئــة درءاً للنتائــج العبثيــة التــي قــد تنتــج فــي حــال كان 
القاضــي المطلــوب تفتيشــه أعلــى درجــة مــن جميــع أعضــاء الهيئــة، بمــا فيهــم رئيســها. 

وقــد فّســرت الهيئــة هــذا النــّص علــى طريقتيــن: 

فإمــا يفســر هــذا النــص على أنــه ينطبق علــى المفتشــين العاميــن والمفتشــين فقط، . 1
فيمــا يكــون لرئيــس الهيئــة حــق التحقيــق مــع جميــع القضــاة مهمــا بلغــت رتبتهــم 
)وهــذا هــو التوجــه الــذي عمــل بــه رئيــس هيئــة التفتيــش الســابق أكــرم بعاصيري(، 

وإمــا يفســر هــذا النــص علــى أنــه ينطبــق علــى جميــع أعضــاء الهيئــة بمــا فيهــم . 2
ــات  ــة إجــراء التحقيق ــة صالحي ــس الهيئ ــون لمجل ــة، يك ــي هــذه الحال رئيســها. وف

ــرة 2010-1990(.  ــي فت ــه ف ــول ب )وهــذا كان التوجــه المعم

كيفية إجراء التحقيقات

وفــق المــادة 111 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلي، يحــّق لرئيــس وأعضاء هيئــة التفتيش 
طــالع  القضائــي اســتعمال جميــع وســائل التحقيــق للقيــام بمهامهــم. كمــا يحــق لهــم الإ
ســتماع إلــى من يرون اســتماعه  ضافــة إلى الإ علــى جميــع الوثائــق والملفــات والســجالت، بالإ
ضروريــا مــن الموظفيــن وغيرهــم. وقــد تــم تعزيــز إمكانــات الهيئــة بموجــب قانــون 2001 
بحيــث بــات بإمكانهــا إســتدعاء هــؤلء بواســطة النيابــة العامــة عنــد القتضــاء. كمــا أعطــي 
مجلــس هيئــة التفتيــش إمكانيــة أن يفــرض عنــد القتضــاء، علــى الموظفيــن، فــي حــالت 
عرقلــة أعمــال التفتيــش، عقوبــة التنبيــه. وبمراجعــة الظــروف التــي أحاطــت بهــذا التعديل، 
نلحــظ أنــه حصــل بحــّث من بعــض أعضــاء الهيئــة، وفــي مقدمتهــم رئيســها الأســبق طارق 
زيــادة والمفتــش العــام حنــا ســماحة. وقــد أوضــح هــذا الأخيــر أنــه اشــترط لقبــول منصبــه 
ــراءات  ــاذ الإج ــن اتخ ــا م ــاه تمكينه ــي اتج ــرة ف ــذه الأخي ــات ه ــز صالحي ــة تعزي ــي الهيئ ف

المســلكية بحــق المخالفيــن والنتقــال إلــى سياســة الثــواب والعقــاب39. 

39 المرجع المذكور أعاله.
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ســتماع إلــى القاضي  شــارة إلــى أن القانــون يلــزم الصمــت بشــأن مــدى إلزاميــة الإ وتجــدر الإ
ســتعانة بمحــام أو بقــاٍض  أو الموظــف المشــكو منــه أو أيضــا بشــأن مــدى أحقيتــه فــي الإ

ســتماع إليــه فــي إطــار التحقيقــات المذكــورة.  أو بزميــل لــه، فــي حــال الإ

وتجــري التحقيقــات بســرية تامــة. وتطبيقــا للمادة 113 مــن قانــون تنظيم القضــاء العدلي، 
يلــزم رئيــس وأعضــاء الهيئــة بســر المهنــة. وفــي حــال إخاللهــم بواجباتهــم، يُحالــون إلــى 
مجلــس التأديــب بمرســوم يتخــذ فــي مجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح وزيــر العــدل وبعد 

استشــارة مجلــس الهيئة. 

ــات  ــي إجــراء التحقيق ــة ف ــي عــن صعوب ــش القضائ ــن أعضــاء التفتي ــد م ــر العدي ــد عّب وق
مــن قبــل الهيئــة. وأول الأدلــة الموثقــة علــى ذلــك مــا نقلــه فــارس خشــان فــي ســياق شــرح 
ــه بشــأن التأخــر فــي  ــارة. فتبعــاً لمراجعت ــر طب ــه فــي وزارة العــدل كمستشــار للوزي تجربت
التحقيــق فــي عــدد مــن الشــكاوى، وجــه رئيــس هيئــة التفتيــش القضائي الأســبق وليــد غمرة 
رســالة إلــى الوزيــر طبــارة موضحــا لــه فيهــا حرفيا الآتــي: "نســتدعي الشــاكي أو الشــاهد ثم 
القاضــي هاتفيــاً، وقــد يتلــكأ أحدهــم، فليــس لنــا ســلطة إصــدار مذكــرة جلــب أو غيرهــا. 
ــد الضــرورة  بــالغ وعن ــة لالإ ــة العامــة التمييزي ــى النياب ــاب إل ومــا نســتطيعه هــو إرســال كت

ســوق أو جلــب شــخص، وهــذا مــا ل نلجــأ إليــه إل اســتثنائيا40ً".

ويســجل أن الهيئــة لقيــت مــرات عــدة صعوبــة فــي اســتدعاء أو فــي اســتجواب عــدد مــن 
القضــاة "المحمييــن" فــي فتــرة الوصايــة الســورية، وأنهــا لجــأت فــي بعــض الحــالت إلــى 

الســتعانة برئيــس الجمهوريــة إميــل لحــود لتذليــل هــذه العقبــات.

ويؤكــد العديــد مــن الأعضــاء الســابقين فــي الهيئــة أهميــة اســتعمال الكثيــر مــن اللياقــة 
والدبلوماســية فــي اســتدعاء القضــاة والمحاميــن، لضمــان حضورهــم مــن دون تعقيــدات. 

الدفع إىل االستقالة

ســتقالة ل يلّبي شــروط المحاســبة، يبقــى أّن الخلل فــي التنظيم  رغــم أن دفــع القاضــي إلى الإ
التأديبــي واعتبــارات الحفــاظ علــى كرامــة القضــاء دفــع العديديــن إلــى التعامل مع الســتقالة 
علــى أنهــا نجــاح أو إنجــاز. وهــذا مــا نقــرأه مثــال في تصريــح لرئيــس هيئــة التفتيــش القضائي 

40 خشان. المرجع المذكور أعاله، ص. 53.
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الراحــل عبــد الباســط غنــدور فــي مقابلــة مــع جريــدة النهــار حيث كشــف أنــه أقنــع "ثالثة من 
كبــار القضــاة بالســتقالة مــن مناصبهــم مــن دون إثــارة أّي ضجــة مــن شــأنها إضعــاف الثقــة 
بالقضــاء41". وهــذا أيضــا مــا أكــده عضــو ســابق فــي هيئــة التفتيــش القضائــي مبــررا ذلــك في 
التدخــالت الحاصلــة فــي مجلــس القضــاء الأعلــى ومجالــس التأديــب والتــي كانــت غالبــا مــا 

تنتهــي بعقوبــات متدنيــة ل تتناســب مــع المخالفــات المدعــى بها.

أساس المالحقة؟ 

شــارة إلــى أن الأفعــال التــي مــن شــأنها أن تشــكل ســبباً لمالحقــة القاضــي قــد  تقتضــي الإ
وردت بشــكل مطــاط بموجــب المــادة 83 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي. فقــد شــملت 
ــة أو  ــرف أو الكرام ــس الش ــل يم ــة" و"كل عم ــات الوظيف ــالل بواجب ــادة "كل إخ ــذه الم ه
الأدب". وفيمــا أعطــت المــادة أمثلــة عمــا قــد يشــكل إخــالل بواجبــات الوظيفــة )التخلــف 
فهــام الحكــم عنــد  عــن الجلســات، تأخيــر البــت بالدعــاوى، عــدم تحديــد موعــد معيــن لإ
ــِط أي  ــم تع ــا ل ــرة(، فإنه ــر المذاك ــاء س ــن، إفش ــن المتقاضي ــز بي ــرة، التميي ــام المذاك خت

توضيــح لمعنــى الأعمــال الماســة بالشــرف أو الكرامــة أو الأدب. 

وهنــا أيضــا، تحــول الســرية المطلقــة دون الحصــول علــى معلومــات دقيقــة بشــأن أنــواع 
المخالفــات التــي تعمــد الهيئــة إلــى التحقيــق فيها. ولكــن، نلقى بعــض المعلومــات الموثقة 
ــاة  ــد القض ــدوق تعاض ــى صن ــاض إل ــا ق ــر قّدمه ــر فواتي ــي تزوي ــق ف ــربة كالتحقي أو المس
لتقاضــي بــدلت استشــفاء عــن عمليــة ل عالقــة لــه بهــا أو لأحــد مــن أســرته، إنمــا وضعــت 
كأنهــا لزوجتــه، أو فــي شــبهة تقاضــي قاضــي لرشــوة لحمايــة شــخص خــارج عــن القانــون، 
يفــاء بالتزامــه يعمــل القاضــي علــى تهديــده بإدخالــه  وعندمــا يعجــز هــذا الشــخص عــن الإ
الســجن، أو تــّورط قاضييــن فــي محكمــة عليــا دفعهمــا إلــى اقتراف خطأ جســيم، ممــا أخرج 
أحــد أبــرز تجــار المخــدرات مــن الســجن بقــرار مبــرم، أو ثبــوت تعاطــف قــاٍض مــع طلبات 
ــى "لفلفــة" قضاياهــم  ــن لمســاعدتهم عل شــخص نافــذ كان يتقاضــى أمــوالً مــن متقاضي

بحجــة أنــه سيســلمهما إلــى القضــاة المعنييــن بملفاتهــم42".

41 بهجت جابر. ماذا يقول مسؤولون سابقون في رفع الحصانة عن القضاة؟ جريدة النهار، 11 آب 1999.
42 خشان، المرجع المذكور أعاله، ص. 52.
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"لقد حققنا مرة في التفتيش القضائي مع قاضي تحقيق اشترى سيارة 
بسعر خيالي. وأتينا أيضاً بالرجل الذي باعه السيارة. وفتحنا تحقيقا كبيرا، 
لكن لم يتّم التداول به طبعاً. الأن القضاء يجب أن يبقى فوق الشبهات".

سئأم تد أ� ق دئي ودبقت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

ــور  ــظ )حض ــب التحف ــن موج ــروج ع ــة الخ ــى خلفي ــدة عل ــرات ع ــة م ــت الهيئ ــا تحرك كم
ــى صفحــة الفايســبوك  ــادة نشــر "تشــيير" صــورة عل ــن أوضــاع القضــاء أو إع ــدوات ع ن
تتضمــن نقــداً لحكــم صــادر عــن المحكمــة العســكرية(. ويذكــر أن الهيئــة تحركــت مــراراً 
لتأطيــر حريــة القضــاة ضمــن الهرميــة القضائيــة وفــرض ســلوكيات معينــة عليهــم. كمــا 
تحّركــت الهيئــة لتحذيــر القضــاة الراغبيــن بإنشــاء جمعيــة مــن مغّبــة المضــي فــي ذلــك 
ــن  ــب م ــي هــذا المجــال بطل ــة ف ــا تتحــرك الهيئ ــا م ــة. وغالب ــن تبعــات تأديبي ــه م ــا ل بم

ــى. ــس القضــاء الأعل مجل

"استدعونا فردا فردا حين أردنا القيام بتحرك جماعي ضد توجه مجلس 
 النواب

إلى تحجيم موارد صندوق التعاضد القضائي في 2014".
قدض لدقةت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2017

"قمت بمداخلة مّرة على محطّة لمّدة 30 ثانية تطرقت فيها لقضية العنف 
ضد المرأة. تقدم زميل بشكوى ضّدي بحّجة عدم استحصالي على إذن. 

أثبت لها أني حصلت على إذن وانتهت القّصة هنا".
قدض لدقةت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2016

ــى  ــاض عل ــة ق ــواز مالحق ــدى ج ــو م ــال، ه ــذا المج ــي ه ــة ف ــائل الدقيق ــن المس وم
ــه. فمــن شــأن التوســع فــي هــذا المجــال  ــون أو تطبيق ــة خطــأ فــي تفســير القان خلفي
ــت أن  ــاد. والالف جته ــي الإ ــاة ف ــق القض ــاء وبح ــتقالل القض ــس باس ــى الم ــؤدي إل أن ي
هــذه المســألة أخــذت بعــداً فــي النقــاش العــام علــى خلفيــة اتهــام أحــد أكثــر القضــاة 
ــاح  ــب مصب ــف النائ ــا أن كش ــون. فم ــة القان ــزي( بمخالف ــام التميي ــب الع ــوذاً )النائ نف
ــة  ــات النياب ــار أن تحقيق ــي باعتب ــش القضائ ــة التفتي ــه هيئ ــرار أصدرت ــن ق ــدب ع الأح
العامــة التمييزيــة تتجــاوز حــدود الســلطة، رّد النائــب العــام التمييــزي عدنــان عضــوم 
ــة  ــة التمييزي ــة العام ــارية والنياب ــن الس ــدده القواني ــات تح ــراء التحقيق ــراً أن إج معتب
نفســها التــي تشــرف علــى أعمــال التحقيقــات وتســّيرها "ول يعــود إلــى أي مرجــع آخــر 
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ــه  ــدي رأي ــي أن يب ــق ف ــده الح ــدل وح ــر الع ــا، ولوزي ــدود صالحياته ــا ح ــدد له أن يح
فــي هــذا الصــدد إذا لحــظ أن هــذه التحقيقــات غيــر منطقيــة علــى أحــكام القانــون". 
ولفــت أن هيئــة التفتيــش قامــت، مــن دون أن يكــون لهــا صالحيــة أو اختصــاص، 
"بالتعليــق علــى هــذا الموضــوع خالفــاً لمــا يفرضــه القانــون عليهــا مــن التقّيــد بحــدود 
علــى دخــل مــن 

أ
صالحياتهــا" ممــا يعرضهــا للمســاءلة43. كمــا يلحــظ أن مجلــس القضــاء ال

بعــد ذلــك، علــى الخــط لمعالجــة الخــالف، فأوضــح فــي بيــان44 لــه علــى إثــر اجتمــاع 
أعضــاء المجلــس أنــه "ل يعــود لمجلــس القضــاء الأعلــى فــي مــا هــو موكــول إليــه مــن 
مهمــات بموجــب أحــكام القانــون، أن يعطــي لنــص قانونــي تفســيراً معينــاً عامــاً وملزمــاً 
ــة القــرار وهــي أســاس  ــة أخــرى وإل فقــد القاضــي حري ــة قضائي للمحاكــم أو لأي هيئ
عملــه". ونقلــت صحيفــة النهــار عــن رئيــس محكمــة تمييــز وعضــو فــي المجلــس قولــه 
ــة محكمــة يعمــل وفــق  ــاً للتحقيــق أو هيئ ــاً عامــاً أو قاضي "إن كل قــاٍض ســواء كان نائب
اقتناعــه ورأيــه انطالقــاً مــن النــص القانونــي. وفــي حــال ارتــأى قــاٍض آخــر تســلم الملف 
عينــه فــي المرحلــة التاليــة مــن التحقيــق أن رأيــه يخالــف المرحلــة الأولــى مــن التحقيــق 
فيمكنــه أن يترجــم اقتناعــه بإصــداره قــرار يعلــن فيــه ذلــك. إذ ذاك يكــون قــرار الأخيــر 
ــدر  ــي تص ــز الت ــة التميي ــام محكم ــدده أم ــي ص ــة ف ــن المراجع ــتئناف ويمك ــالً لالس قاب
ــاً معلــالً باجتهــاد ومبرمــاً فــي النقطــة المثــارة، شــأن أي دعــوى عالقــة45".  قــراراً نهائي

ومــن غيــر المؤكــد أن تتجــه الســلطات القضائيــة فــي المنحــى نفســه فــي حــالت مالحقــة 
قــاض أقــل نفــوذا علــى أســاس ارتــكاب خطــأ جســيم، ول ســيما إذا بــدا اجتهــاد القاضــي 

فــي تعــارض مــع مصالــح النظــام السياســي.

ول 1999.
أ

43 من سرّب التقرير عن تجاوز النيابة العامة التمييزية لصالحياتها. جريدة النهار، 9 تشرين ال
44 نص البيان الصادر في 1999/10/12:

ثانياً: إن المسألة التي تداولتها وسائل العالم أخيراً والمتعلقة بمدى اختصاص النيابة العامة التمييزية ل تعدو كونها واحدة من 
المسائل القانونية الصرف التي يتناولها القضاء يومياً بالبحث في كل قضية تعرض عليه وتبتها كل جهة قضائية معينة كلما اقتضى 

الأمر وفقاً لقتناعها، وأن التباين في الرأي القانوني حول هذه القضية أو حول أي قضية أخرى ل يعّد حرباً بين القضاة. 
وانطالقاً من هذه الأسس الثابتة ل يعود لمجلس القضاء الأعلى في ما هو موكول إليه من مهمات بموجب أحكام القانون، أن 

يعطي لنص قانوني تفسيراً معّيناً عاماً وملزماً للمحاكم أو لأي هيئة قضائية أخرى وال فقد القاضي حرية القرار وهي أساس عمله.
ول 

أ
45 كلوديت سركيس. بيان مجلس القضاء طّبق القانون: تفسير النص يفقد القاضي حرية القرار. جريدة النهار، 13 تشرين ال

.1999
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أي نتائج ممكنة بعد التحقيقات؟ 

يقــدم المفتــش العــام أو المفتــش تقريــراً إلــى رئيــس الهيئــة عــن كل مهمــة يقــوم بهــا مــع 
قتراحــات المناســبة )المــادة 110(. وتتخــذ قــرارات الهيئــة بهــذا الشــأن من قبل مجلســها.  الإ

ومــن القــرارات التــي بإمــكان المجلــس إتخاذهــا الآتية: 

شــارة إلــى أن . 1 أن يوجــه تنبيهــاً عنــد القتضــاء إلــى القضــاة والموظفيــن. وتجــدر الإ
هــذه الصالحيــة أضيفــت بموجــب قانــون 2001،

أن يقتــرح علــى مجلــس القضــاء الأعلــى إتخــاذ التدابيــر المناســبة بحــق أي قــاض . 2
)المــادة 98(. ويفهــم مــن ذلــك أن يقــدم اقتراحــات بشــأن التدابيــر التــي تدخــل 
ــالت  ــال وضــع مشــروع التشــكيالت والمناق ــا مث ــس، ومنه ــات المجل ضمــن صالحي

ــة،  القضائي

ــى . 3 ــش إل ــن للتفتي ــوق الخاضعي ــا ف ــة وم ــة الثاني ــي الفئ ــاة وموظف ــل القض أن يحي
ــة46.  ــا يوجــب هــذه الإحال ــات م ــي التحقيق ــه ف ــر ل ــي حــال ظه ــب، ف ــس التأدي مجل

كمــا للمجلــس أن يقتــرح علــى وزيــر العــدل توقيــف القاضــي المحــال إلــى مجلــس التأديــب 
عــن العمــل.

ــم  ــة، فتت ــة الهيئ ــن لمراقب ــا دون وســائر الأشــخاص التابعي ــة وم ــة الثالث ــو الفئ ــا موظف أم
إحالتهــم إلــى مجلــس التأديــب عبــر رئيــس الهيئــة الــذي يحــق لــه أيضــاً أن يفــرض عليهــم 
ســتماع  ــى المنصــوص عنهــا فــي نظــام الموظفيــن العــام بعــد الإ ــات الدرجــة الأول عقوب

إلــى دفاعهــم. 

شخاص التابعين لمراقبة الهيئة إلى مجلس 
أ

46 بالمقابل، يتولى رئيس الهيئة بمفرده إحالة موظفي الفئة الثالثة وما دون وسائر ال
ستماع إلى دفاعهم )109(.  التأديب ويفرض عليهم عقوبات الدرجة الأولى المنصوص عنها في نظام الموظفين العام بعد الإ
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ن إىل مجالس التأديب عدد المحال�ي

فــي بيــان صــدر فــي 2013/9/24، كشــف وزيــر العــدل الســابق شــكيب قرطبــاوي عــن عــدد 
القضــاة المحاليــن إلــى المجلــس التأديبــي خــالل فتــرة 1994-2013، وذلــك إثباتــاً لنجــاح 

وزارتــه فــي تفعيــل التفتيــش القضائــي فــي هــذا المضمــار. وقــد تبيــن منهــا الآتــي:

أن مجمــوع المحاليــن إلــى المجلــس التأديبــي خــالل هــذه الفتــرة قــد بلــغ 78 قاضيا . 1
وأن متوســط الإحالــة إلــى المجلــس التأديبــي هو إذا 4 ســنويا. 

أنــه لــم تســجل أي إحالــة فــي )2009( وهــي الســنة التــي كان منصــب رئيــس هيئــة . 2
التفتيــش القضائــي شــاغراً، فيمــا ســجلت إحالــة واحــدة فقــط فــي ســنوات 2000 

ــان فــي 47.2002 و2001 و2010 وإحالت

أن الســنوات التــي ارتفــع فيهــا عــدد الإحــالت عــن هــذا المتوســط بشــكل ملحــوظ . 3
هــي الســنوات الآتيــة: 1995 )10( و1999 )7( و2007 )7( و2013/2012/2011 )22(. 

رادة  مــكان تفســير ارتفــاع أو تدنـّـي هــذه الأرقــام بالوضــع السياســي أو بمــدى توفــر الإ وبالإ
السياســية )أو إرادة وزيــر العــدل( لتفعيــل المالحقــات التأديبيــة. فارتفــاع المالحقــات فــي 
1999 حصــل فــي مســتهل عهــد الرئيــس إميــل لحــود تماشــيا مــع سياســاته المعلنــة فــي 
تفعيــل المحاســبة وفــي مــوازاة وضع مشــروع قانون لرفــع الحصانة عــن القضــاة، لينخفض 
ــنوات 2000 و2001 و2002.  ــي س ــيا ف ــبة سياس ــروع المحاس ــقوط مش ــا لس ــم تبع ــن ث م
وفيمــا ارتفعــت الأرقــام فــي 2007 فــي خضــم الحديــث عــن تطهيــر القضــاء مــن القضــاة 
المتورطيــن خــالل فتــرة الوصاية الســورية، عــادت وتراجعت فــي 2009 و2010 تبعا لشــغور 

مركــز رئيــس هيئــة التفتيــش القضائــي بفعــل احتــدام الأزمــة السياســية.

ــر  ــذي أوله وزي ــق ال هتمــام الفائ ــام فــي 2011-2013، فيعــود طبعــا لالإ ــاع الأرق ــا ارتف أم
العــدل شــكيب قرطبــاوي لتفعيــل المحاســبة فــي مجــال القضــاء وتفاخــره بذلــك. ويلحــظ 
أن الوزيــر قرطبــاوي أوقــف 5 قضــاة عــن العمــل فــي فتــرة وليتــه )2011-2013(، بنــاًء علــى 
توصيــة مــن التفتيــش القضائــي48. كمــا أنــه أعلــن مــرارا مــآل التفتيــش فــي عمــل المجالــس 

47 بيان وزير العدل الواقع في 24 أيلول 2013. 
 http://www.justice.gov.lb/CP/ViewPage.aspx?id=1211&language=1

خبار، 4 حزيران 2013.
أ

48 محمد نزال. قضية المخدرات: قاضيان إلى التأديب. جريدة ال
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التأديبيــة وخصوصــا بخصــوص عــدد الأحــكام التأديبيــة الصادرة بإنهــاء وظائف قضــاة. وإذ 
ســجلت المفكــرة أهميــة العمــل المحــرز خــالل وليتــه فــي مجــال المحاســبة، فإنهــا حذرت 
ــي  ــوزارة وأن ينته ــي ال ــى مرتبطــا بحضــوره ف ــى أن يبق ــد، بمعن ــن دون غ ــون م ــن أن يك م
دخــال إصالحــات بنيويــة49 علــى عمليــة  بمجــرد خروجــه منهــا، مطالبــة ببــذل جهــد أكبــر لإ
محاســبة القضــاة. وبالفعــل، وفيمــا ســجل خــالل هــذه الوليــة أحــكام تأديبيــة بإنهــاء عمل 
ثالثــة قضــاة، لــم يســّجل أي حكــم تأديبــي بإنهــاء عمــل قــاض بعــد خروجــه مــن الــوزارة. 

ي إجراءات التأديب
دور هيئة التفتيش �ن

يقــوم رئيــس هيئــة التفتيــش القضائــي أو مــن يفوضــه مــن أعضــاء الهيئــة بوظيفــة مفــوض 
الحكومــة لــدى المجلــس. ينظــر المجلــس فــي تأديــب القضــاة بنــاء علــى إحالــة مجلــس 

هيئــة التفتيــش القضائــي. 

يقبــل قــرار المجلــس الطعــن مــن قبــل القاضــي المعنــي أو مــن قبــل رئيــس هيئــة التفتيش 
ــا  ــة العلي ــة القضائي ــام الهيئ ــخ صــدوره أم ــن تاري ــا م ــة خمســة عشــر يوم ــي بمهل القضائ
للتأديــب. ول يوضــح النــص إذا كان لرئيــس الهيئة أو مــن يفّوضه أن يحضر جلســة المحاكمة 
ــم  ــراض هــذا الأمــر مــن واقعــة تقدي ــا كمفــوض حكومــة، ويمكــن افت ــة العلي أمــام الهيئ

الســتئناف مــن قبلــه.

صالحية التوصية بإعالن عدم أهلية قاض أصيل

ــى  ــة إل ــة رفــع توصي ــرة والأقــّل إســتخداماً، وهــي صالحي ــة الأخي ــى الصالحي ــا نصــل إل هن
مجلــس القضــاء الأعلــى بإعــالن عــدم أهليــة قــاٍض أصيــل بموجــب المــادة 95 مــن قانــون 
ــن 10  ــة 8 م ــة القاضــي بأكثري ــدم أهلي ــالن ع ــرار إع ــي. ويّتخــذ ق ــم القضــاء العدل تنظي
أصــوات مــن أعضــاء مجلــس القضــاء الأعلــى. ويســجل فــي هــذا المضمــار غمــوض قانوني 
بشــأن كيفيــة تطبيــق هــذه المــادة مــن قبــل هيئــة التفتيــش علــى أصعدة ثالثــة علــى الأقل: 

أول، كيفيــة تعريــف مفهــوم "عــدم الأهليــة". فهــل هــو ينطبــق حصــراً على حــالت العجز 
النفســي أو الجســدي للقاضــي عــن القيــام بمهامــه أم أنــه يتّســع ليشــمل حــالت عــدم 

49 نزار صاغية. محاسبة القضاة: خطوات من دون غد. المفكرة القانونية، العدد 10، تموز 2017.
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ــار  ــن المس ــة بي ــاً لالزدواجي ــير الأول تجنب ــذ بالتفس ــو الأخ ــح ه ــلكية؟ الأرج ــة المس الأهلي
التأديبــي العــادي والمســار التأديبــي غيــر العــادي ول ســيما بالنظــر إلــى إمكانية إعــالن عدم 

الأهليــة مــن دون محاكمــة. 

ثانيــا، كيفيــة مباشــرة الهيئــة النظــر فــي مــدى أهليــة القاضــي. ويفهم مــن صمت النــّص أن 
هــذا الأمــر يتــّم بطلــب مــن وزيــر العــدل أو مجلــس القضــاء الأعلــى. وربمــا، يقتضــي هنــا 
التمييــز وفــق التعريــف المعطــى لمفهــوم "عــدم الأهليــة". ففــي حــال تضييــق المفهــوم 
لحصــره بحــالت العجــز النفســي والجســدي، بإمــكان الهيئــة أن تبــادر مــن تلقــاء نفســها 
ــل  ــا أحــد عوامــل الخل ــة تشــكل هن ــة عــدم الأهلي ــى أســاس أن حال ــة عل صــدار التوصي لإ
التــي يقتضــي لفــت النظــر إليهــا. أمــا فــي حــال التوســع فــي تفســير هــذا المفهــوم، فــإن 
بتعــاد عن إعطــاء الهيئــة صالحية إصــدار توصيات مــن تلقاء  التوجــه الأســلم يقودنــا إلــى الإ
نفســها، تأسيســاً علــى مبــدأ الفصــل بيــن جهــة المالحقــة وجهــة التحقيــق كمــا ســبق بيانــه. 

ثالثــا، هــل يجــب الســتماع إلــى القاضــي المعنــي بالتوصيــة أم أن بإمــكان الهيئــة تجــاوز 
شــارة إليــه بشــأن التحقيــق  هــذا الأمــر؟ هنــا يلــزم القانــون الصمــت علــى غــرار مــا تّمــت الإ
داري التأديبــي. كمــا يلــزم النــص الصمــت بشــأن وجوب إرفــاق التوصيــة بــأي تقرير طبي  الإ

حــول حالــة القاضــي الصحيــة الجســدية أو النفســية. 

مهمــا يكــن، فــإن دســتورية هــذه الصالحيــة )هــذا النــص( تبقــى موضــع شــك لتعارضهــا 
مــع مبــدأ حــق القاضــي بالدفــاع عــن نفســه والطعــن فــي القــرارات المؤديــة إلــى عزلــه. 

عــالن عنهــا أو رصدهــا فــي هــذا المجــال، التجربــة  وعلــى صعيــد الممارســات التــي تــم الإ
الحاصلــة فــي ظــل وزارة الوزيــر الأســبق شــارل رزق الــذي اتخــذ مــن تطبيــق هــذه المــادة 
عــالم50. وقــد نقلــت "النهــار" عــن مصــادر قضائية  شــعارا لوزارتــه وفــق عــدد مــن وســائل الإ
أن هيئــة التفتيــش القضائــي أعــّدت بنــاء علــى طلــب مجلس القضــاء الأعلــى قــرارات تتناول 
ــة  ــدت اســتعداداً لإحال ــاً، وأب ــي تقديرهــا نحــو 15 ملف ــة، "وهــي ف ــدم الأهلي موضــوع ع

اقتراحاتهــا علــى مجلــس القضــاء51". 

50 آلية تطبيق المادة 95 من قانون القضاء، هل تنتظر ظروفاً أكثر مالءمة؟ جريدة النهار، 17 كانون الثاني 2007.
51 المرجع المذكور أعاله.
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كمــا حصلــت المفكــرة علــى شــهادات تفيــد بــأن الهيئــة ســّلمت الوزيــر الأســبق 
ابراهيــم نجــار بنــاًء علــى طلبــه لئحــة بأســماء عــدد كبيــر مــن القضــاة التــي أوصــت 
بإعــالن عــدم أهليتهــم. إل أن الوزيــر نفــى قطعــاً هــذه المعلومــات. ويســتفاد 
مــن كل ذلــك أن الهيئــة اعتبــرت أن "عــدم الأهليــة" بمفهــوم المــادة 95 تنطبــق 
ليــس فقــط علــى حــالت العجــز الصحــي أو النفســي، إنمــا أيضــا علــى حــالت 
ــة بســلوكيات القاضــي وأبرزهــا الفســاد. إذ كشــف رزق أن وزارة العــدل  أخــرى متصل
صــالح ضمــن  ــة بالإ ــي والمتعلق ــون القضــاء العدل ــذ المــادة 95 مــن قان تســتعد لتنفي
ــالت  ــول تدخ ــدين دون حص ــن والفاس ــاة المخالفي ــراج القض ــي وإخ ــم القضائ الجس
سياســية تعرقــل هــذه العمليــة التــي ســتطال كّل مخالــف مهمــا علــت درجتــه، وبلغــت 

ــه52". أقدميت

القسم الخامس: العالقة مع وزير العدل

ــراف  ــت إش ــا، تح ــتقلة بأعماله ــي مس ــش القضائ ــة التفتي ــون هيئ ــه، تك ــبق بيان ــا س كم
ر  وزيــر العــدل. والتــوازن بيــن هذيــن المعطييــن ليــس واضحــاً، وهــو يعتمــد علــى تطــوُّ
ــات  ــي تحقيق ــل ف ــي التدّخ شــراف ل يعن ــد أن الإ ــن المؤّك ــه م ــى أن ــة. يبق ــراف معين أع
ــع  ــة يض ــى الهيئ ــراف عل ش ــؤولية الإ ــن مس ــا. لك ــة به ــا المّتصل ــي قراراته ــة أو ف الهيئ
مكانــات التي  بالمقابــل علــى عاتــق الوزيــر مســؤولية فــي ضمــان حســن ســيرها وتوفيــر الإ
ــخصيات  ــالف ش ــة باخت ــذه العالق ــة ه ــف طبيع ــا تختل ــا. وفيم ــام بأعماله ــا للقي تلزمه
ــر  ــر هامــٌش واســٌع فــي تطوي ــة تثبــت أّن للوزي وزراء العــدل وأولويّاتهــم، فــإّن التجرب

ــة أو فــي كبحهــا.  أعمــال الهيئ

"التفتيــش القضائــي محكــوم من وزيــر العدل. يســتطيع حّله متى 
يشــاء. يجــب إعطاء صالحيــة المالحقــة للتفتيش بدون إذن وزير 

العدل".
سئأم قذفم ق دا قلفى ودبقت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

صالح...المادة 95. جريدة السفير، 25 آذار 2007. 52 علي الموسوي. أولويات الإ
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ومن أهم التجارب والممارسات التي يجدر توثيقها في هذا الصدد، الآتية: 

العمل على تطوير إمكانات هيئة التفتيش

ــل  ــل عم ــادرات لتفعي ــاوي مب ــكيب قرطب ــار وش ــم نج ــابقان ابراهي ــران الس ــّجل الوزي س
التفتيــش القضائــي وتحفيــزه. 

ويســّجل لنّجــار أنـّـه رفــع عــدد أعضــاء هيئة التفتيــش القضائــي المعينيــن فبلــغ 10 فيما لم 
يتعــّد 6 طــوال عقــدي مــا بعــد الحــرب. وقــد دعا نجــار هيئــة التفتيــش إلــى أن "تعمل حتى 
يســتعيد الشــعب اللبنانــي كل ثقتــه بالقضــاء". وقــال فــي مؤتمــر صحافــي مع رئيــس الهيئة 
القاضــي أكــرم بعاصيــري والأعضــاء الجــدد المعينيــن أن الإجتمــاع هــو "إطــالق احتفالــي 
لبــدء عمليــات هيئــة التفتيــش القضائي التــي توافق مجلــس الوزراء علــى تأليفهــا". وأضاف: 
"إبتــداء مــن اليــوم ســننظر إلــى الأمــام، وســننتظر مــن هيئــة التفتيــش القضائــي أن تتخــذ 
ــاك  ــه رســالة واضحــة لمــن يجــب أن يفهــم أن هن ــة لتوجي ــة القوي ــر الرمزي بعــض التدابي
إرادة صلبــة لتقويــم العوجــاج فــي المرفــق القضائــي الــذي يســتحق أن يســتعيد بريقــه، 
ونتــكل عليــه، خصوصــاً أن القضــاء ليــس كلــه فاســداً أو قائمــاً علــى الفســاد. ونحــن اليــوم 
ــاق  ــز الأعمــال بالتف ــة ســيقوم بتعزي ــس الهيئ ــح". وأوضــح أن "رئي ــق الصحي ــى الطري عل
مــع زمالئــه وتنظيــم كل البرامــج التــي ســتؤدي إلــى التفتيــش ليــس فقــط فــي أداء القضــاء 
والشــكاوى وانمــا أيضــاً فــي أقــالم المحاكــم وتعليــل الأحــكام وكل مــا يضطــر المتقاضــي 

إلــى أن يســلكه فــي ســبيل بلــوغ الحــق الــذي يتعّيــن علينــا أن نعطيــه إيـّـاه53". 

وقــد رأى قرطبــاوي حاجــة فــي تطويــر قــدرات الهيئــة كزيــادة مالكهــا أو إنشــاء مراكــز لهــا فــي 
مراكــز المحافظــات. إل أن هــذه الآراء بقيــت علــى شــكل مقترحات ولم تســفر عــن نتائج عملية. 

"طريقة تشكيل التفتيش تحصر عمله ببيروت. طرحت في مشروع القانون 
الذي قدمته بتوزيع المفتشين على جميع المحافظات. عدد القضاة 

في التفتيش قليل ووجودهم جميعهم في بيروت يشكّل عائقاً. وقضاة 
التفتيش ال يقومون بعملهم إذا لم يمارس أي نوع من الضغط المعنوي 

عليهم. "ما تنسى أن كل القضاة بيعرفوا بعض."
يزور حمعاو حماوبق شكأب قرطبدييت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

53 نجار دعا قضاة هيئة التفتيش إلى تعزيز ثقة اللبنانيين في القضاء. المرجع المذكور أعاله.
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"ضغط معنوي" في التحقيقات في الملفات التأديبية 

تناولنــا أعــاله الشــكاوى التــي عمــد وزراء العــدل إلــى تقديمهــا لهيئــة التفتيــش القضائــي. 
وســنكتفي هنــا باســتعراض أبــرز التجــارب التــي عمــل فيهــا وزراء العــدل علــى تحفيــز الهيئة 

علــى إنجــاز تحقيقاتهــا فــي الملفــات التأديبيــة. 

ومــن أبــرز هــذه التجــارب هــو مــا نقله فــارس خشــان، مستشــار وزيــر العــدل الأســبق بهيج 
طبــاره. وقــد ذهــب خشــان إلــى حــّد القــول بحصــول مشــادة بين هــذا الأخيــر ورئيــس هيئة 
التفتيــش القضائــي الأســبق وليــد غمــرة بتاريــخ 1998/11/30، علــى خلفيــة تأخــر الهيئــة في 
إنجــاز التحقيقــات فــي قضايــا رشــاوى وتزويــر طالــت عــدداً مــن القضــاة. وقــد اعتبــر وزيــر 
العــدل فــي رســالته إلــى رئيــس التفتيــش "أن إطالــة التحقيــق يؤثــر فــي تغذيــة الشــائعات 
والأقاويــل ويشــكل إســاءة لالأشــخاص المعنييــن كمــا إلــى صــورة القضــاء بوجــه عــام". فمــا 
كان مــن رئيــس التفتيــش إل الــرّد علــى الوزيــر بعــد شــرح للمراحــل التــي قطعهــا التحقيــق 
فــي كل قضيــة علــى حــدة. "إن كرامــة القضــاء وكرامــة الزمــالء تهمنــي كثيــراً وكذلــك الســرعة 
فــي التحقيــق، ولكــن يهمنــي كذلــك التحقيــق وإنجــاز الملــف بشــكل كامــل وإل وقعنــا فــي 
التســرع54". ولفهــم موقــف طبــارة، يقتضــي التذكيــر أن موقفــه الثابــت تمثــل فــي وجــوب 
عــالم عــن مقاربــة القضايــا القضائيــة صونــا لهيبــة القضــاء وأن المرجــع الوحيــد  امتنــاع الإ

الصالــح للتصــدي لالأخطــاء القضائيــة هــو هيئــة التفتيــش القضائــي. 

وقــد صــّرح الوزيــر قرطبــاوي بأنــه اضطــر علــى ممارســة ضغــط معنــوي علــى الهيئــة لحثهــا 
علــى القيــام بمهامهــا فــي هذا المجــال، وخصوصــا فيما يتصــل بصالحياتهــا التأديبيــة. وقد 
عالن عــن إحالة القضــاة إلى  عــالم لالإ تمثــل الضغــط المعنــوي فــي لجوئــه المنتظــم إلــى الإ
هيئــة التفتيــش القضائــي فــي الحــالت التــي اكتســت طابــع الشــأن العــام علــى نحــو يضع 
الهيئــة أمــام مســؤولياتها فــي هــذا المضمــار. وهــذا مــا حصــل مثــال تبعــا لنشــر تقريــر فــي 
جريــدة »الأخبــار« تحــت عنــوان »قضــاة وضبــاط يحمــون شــبكة مخــدرات: إبــن »النافــذ« 
يفلــت مــن العقــاب«. وبعدمــا كشــف قرطبــاوي بتاريــخ 31 أيــار 2013 عــن إحالــة المقــال 
لهيئــة التفتيــش القضائــي طالبــا منهــا التحقيق بشــأنه، عاد وكشــف بتاريــخ 3 حزيــران إحالة 

قاضييــن علــى المجلــس التأديبــي، مــع توقيــف أحدهما55. 

54 خشان. المرجع المذكور أعاله، ص. 52.
55 محمد نزال. المرجع المذكور أعاله. 
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وقــد بــدا دور قرطبــاوي فــي تفعيــل عمــل الهيئــة فــي المجــال التأديبــي بّينــاً فــي البيــان 
الصــادر عنــه فــي أيلــول 2013 والــذي ظهــر فيــه ارتفــاع ملحــوظ لعــدد القضــاة المحاليــن 
إلــى المجالــس التأديبيــة خــالل ســنتين مــن توليــه وزارة العــدل. وقــد توّجــه فــي ذات البيان 
إلــى قضــاة المجلــس التأديبــي والتفتيــش قائــالً بأنهــا "جراحــة ل بــد منهــا مــن أجــل معالجة 
المــرض الــذي يتفشــى فــي كل جســم، فالقضــاة بشــر مثــل كل البشــر وليســوا مالئكــة". كما 
أكــّد فــي مناســبة أخــرى أن "مــن الأهــداف الأساســية التــي وضعتهــا، منــذ تولــي الــوزارة، 
تشــجيع الأجهــزة القضائيــة وتأييدهــا فــي سياســة محاســبة متشــددة56". فــي حيــن حــرص 
علــى الجتمــاع بشــكل متواصــل مــع الهيئــة لتســليم المجلــس التأديبــي إحالــة عــدد مــن 

القضــاة مــن هيئــة التفتيــش القضائــي57. 

وعمــد قرطبــاوي إلــى حــّث هيئــة التفتيــش علــى تفعيــل عملهــا فــي عــّدة مناســبات. "أعتقد 
أن التفتيــش القضائــي كمــا طلبــت منــه ووفــق مــا ينــص عليــه القانــون ليس تفتيشــاً شــكلياً، 
ــه  ــدوره، فمهمت ــن، وآمــل أن يقــوم ب ــى القضــاة والموظفي ــاً عل ــل ســيكون تفتيشــاً فعلي ب
أساســية جــداً، وإذا لــم يكــن هنــاك مــن تفتيــش قضائــي بــكّل مــا للكلمــة مــن معنــى فــال 
يمكــن أن ينتظــم شــيء. إن كل إنســان ل يحاســب يمكن أن يبتعــد عن الطريــق الصحيح58".

وقــد تميــز قرطبــاوي فــي هــذا الصــدد، حيــن أعلــن عــن عــدد القضــاة المحاليــن مــن هيئــة 
التفتيــش القضائــي إلــى المجلــس التأديبــي59. "لــم يحصــل فــي تاريــخ القضــاء فــي لبنــان 
ــي 2012 عــزل  ــم ف ــد ت ــذا العــدد، فق ــرارات عــزل لقضــاة به ــي ق ــس تأديب أن اتخــذ مجل
ثالثــة قضــاة وتوقيــف أربعــة مــن بينهــم المعزوليــن. هــذه الســنة كانــت مــن هــذه الزاويــة 
اســتثنائية وآمــل أن تكــون الســنة القادمــة اســتثنائية أكثــر علــى صعيــد اســتقاللية القضــاء. 
وكــي أكــون صريحــا: كان هنــاك في الســابق إجــراءات محاســبة، ولكننــي أعتقد أننــي تمكنت 

ســراع فــي إجــراءات المحاســبة60". مــن تشــجيع التفتيــش علــى الإ

ــا بقــي  ــا م ــه غالب ــي، فإن ــاوي بمــا أنجــزه فــي المجــال التأديب ــه ورغــم مفاخــرة قرطب إل أن
غيــر واثــق مــن إمكانيــة الهيئــة بمواصلــة عملهــا مــا لــم يمــارس عليهــم أي ضغــط معنــوي. 

56 محمد نزال. المرجع المذكور أعاله.
ول 2011.

أ
57 المجلس التأديبي للقضاة تسّلم ملفات جديدة. جريدة النهار، 16 كانون ال

58 وزير العدل تشاور مع نقابة المحامين في "الهواجس": لن نسترجع الثقة بالقضاء من دون تغيير. جريدة النهار، 30 أيلول 2011.
59 قرطباوي أعلن إحالة 4 قضاة على المجلس التأديبي والتشدد في مالحقة تجار المخدرات. الوكالة الوطنية لالعالم، 24 أيلول 2013.

60 محاسبة القضاة واستقالليتهم في حوار مع وزير العدل. المرجع المذكور أعاله. 
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"الجسم الذي ال يحاسب نفسه يسمح بتفّلت االأمور. القضاة يحاسبون 
نفسهم ولذا ركزت خالل عهدي على مجلس القضاء االأعلى والتفتيش 

القضائي. وطلبت من مجلس القضاء تعيين أعضاء في المجلس التأديبي 
ال يخافون أحداً. بالنسبة لي، الضغط المعنوي كان يجب أن يكون على 

التفتيش". 
يزور حمعاو حماوبق شكأب قرطبدييت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

عمــال النتقائيــة فــي المالحقة  إلــى ذلــك، يحــذر البعــض مــن تحويــر وزير العــدل لــدوره لإ
أو للضغــط علــى قضــاة غيــر مرضــى عنهــم أو عصــوا توجيهــات الــوزارة، ول ســيما فــي ظل 
ــة ضــد  ــي التقصــي عــن مــدى صحــة الشــكاوى المقدم ــش ف ــة التفتي ــدرات هيئ نقــص ق

القضــاة. 

"التفتيش ال يملك أّدلة على أّي شيء. يجب أن تظهر له البراهين لكي 
يتحرك؛ أن تأتيه بفيديو مثالً وإال لن يتحّرك. "التفتيش ما بيتعاطى مع 

الزعران." ويستعملون التفتيش أحياناً كثيرة للضغط على القاضي الجّيد. 
يمكن أن يتهموه مثالً بأنه ماطل بملف ما الأسبوع أو أنه تأخر خمس دقائق 

على موعد جلسة". 
قدض لدقةت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

"يمكن للقضاة أن يتصدوا الأية محاولة تدخل إذا تضامنوا مع بعضهم 
البعض. مثالً، إذا حاول سياسي التدخل في ملف معي ورفضت، سوف 

نتقام مني. لكن إذا تضامن معي باقي القضاة، فلن يتمكن من  يسعى لالإ
نتقام إال من خالل زمالئي. وإحدى  تحقيق مبتغاه الأنه ال يستطيع االإ

نتقام هي التفتيش. السلطة االإجرائية تدخل على العدلية  وسائل هذا االإ
بواسطة التفتيش القضائي.

قالي لدل تلأأز ودبقت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015
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طلبات بمراقبة المحاكم والتفتيش عليها

ل نجــد معلومــات كثيــرة بشــأن مــدى تدخــل وزراء العــدل فــي تحديــد البرامــج والخطــط 
ــا ل نجــد  ــم. كم ــدي للمحاك ــي والتفق ــا الرقاب ــي ســياق دوره ــش ف ــة التفتي الســنوية لهيئ
معلومــات كثيــرة حــول مــدى تفاعــل وزارة العــدل مــع مــا قــد تقدمــه هيئــة التفتيــش مــن 

ــي.  ــر الأداء القضائ إقتراحــات لتطوي

ومن أهم ما تّم توثيقه في هذا المجال، الأمور الآتية: 

قيــام الوزيــر قرطبــاوي بتعديــل بيانــات الســتمارات التــي كانــت هيئــة التفتيــش قد . 1
عممتهــا علــى المحاكــم، وذلــك تبعــا للنتائــج التــي أدت إليهــا المهمــة الإحصائيــة 

التــي كلــف بهــا قرطبــاوي أحــد القضــاة، وهــذا مــا ســبق بيانــه أعــاله، 

ــة . 2 ــرف محكم ــى غ ــش عل ــه، للتفتي ــن نوع ــداً م ــاً فري ــاوي طلب ــر قرطب ــم الوزي تقدي
التمييــز حســبما صــرح بــه للمفكــرة القانونيــة. "حصــل ذلــك خــالل النصــف الأول 
مــن الســنة الماضيــة. وطلبــت جــداول بالأحــكام التــي تصــدر ومــن بينهــا محكمــة 
التمييــز فوجــدت العــدد غيــر مقنع. فجمعــت، وربمــا خالفاً للعــادة، قضــاة التمييز 
وطلبــت منهــم بصفتــي مســؤولً عــن المرفــق القضائــي رفــع إنتاجيتهــم. تحســن 
الحــال فــي أول وثانــي شــهر، ثــم عــادت الأرقــام إلــى ســابق عهدهــا. هنــا طلبــت 
مــن التفتيــش أن ينظــر فــي القضيــة لكــي نعــرف مــاذا يجــب أن نفعــل. هــل نزيــد 
عــدد الغــرف؟ هــل نزيــد عــدد المستشــارين؟ واعتبــر قســم مــن القضــاة مــا حصــل 

مســألة عاديــة بعكــس قســم آخــر61." 

61 المرجع المذكور أعاله. 
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القسم السادس: تدخالت في أعمال الهيئة 

لتدخــالت  بالتعــرض  القضائــي  التفتيــش  لهيئــة  الموجهــة  نتقــادات  الإ تعــود 
ــع أداء  ــواب تراج ــن الن ــدد م ــزا ع ــث ع ــرب62 حي ــل الح ــا قب ــرة م ــى فت ــية إل سياس
ــي  ــا. وف ــي أعماله ــية ف ــالت السياس ــرة التدخ ــش وكث ــة التفتي ــف هيئ ــاء لضع القض
هــذا الصــدد، وخــالل مناقشــة مشــروع تنظيــم مجلــس القضــاء فــي مجلــس 
ــة  ــوع هيئ ــى موض ــواب إل ــن الن ــدٌد م ــّرق ع 1965، تط ــوز  ــل تم ــي أوائ ــواب ف الن
التفتيــش القضائــي مــن خــالل ربطــه بتراجــع أداء القضــاء والحــّد مــن اســتقالليته. 
ــع  ــر توض ــن تقاري ــارة ع ــو عب ــش ه ــي أن التفتي ــي المحمصان ــب صبح ــر النائ فاعتب
ــب  ــر النائ ــا اعتب ــدي. كم ــش الج ــام بالتفتي ــدم اهتم ــاك ع ــه هن ــي الأدراج وأن ف
ــع الســلطة السياســية مــن التدخــل  ــدأ بمن صــالح الحقيقــي يب ــالط أن الإ كمــال جنب
وبخاصــة  القضائيــة  المؤسســات  تعطيــل  إلــى  أّدت  فالتدخــالت  القضــاء.  فــي 
ــى  ــاء. وأثن ــل القض ــبة داخ ــاءلة والمحاس ــع المس ــا من ــي م ــش القضائ ــة التفتي هيئ
ــى أّن  ــث أشــار إل ــداب الفرنســي، حي ــرة النت ــى أداء القضــاء خــالل فت ــالط عل جنب
الســلطة القضائيــة كانــت تتمتــع باســتقاللية كبيــرة وإنتاجيــة ملفتــة63. فـ"أيــام 
النتــداب الفرنســي كان ل يجــرؤ أي قــاض مهمــا كان كبيــراً بالدولــة أن ينــام علــى 
. فــإذ ذاك يالحقــه التفتيــش ويســأله لمــاذا هــذه الدعــوى  ملــف ولــو شــهراً واحــداً
ل تــزال فــي جــاروره نائمــة. فعلــى الأقــّل، يجــب أن يفعــل ذلــك فــي هــذا البلــد 
ّن القاضــي بشــري أيضــاً ومعــرض للمســايرة عندمــا تأتيــه الواســطة مــن الشــمال  لأ
ــام ينقشــع  ــه أن يحفــظ هــذه الدعــوى فــي الجــارور إلــى أي ــّد ل ومــن اليميــن ل ب
ــن  ــالن". وم ــن ف ــر م ــذاً أكث ــالن، ناف ــن ف ــل م ــذي يجع ــي ال ــم السياس ــا الغي فيه
ــن  ــارة ع ــي عب ــلك القضائ ــر الس ــب أن تطوي ــف مغبغ ــب جوزي ــر النائ ــه، اعتب جهت
ــى  ــاً إل ــب أيض ــرق مغبغب ــش. وتط ــل التفتي ــام عم ــع انتظ ــم م ــي ينتظ ــل يوم عم
القضــاة  بعــض  انعــكاس صــرف  عــن  فتســاءل  بالدعــاوى.  البــّت  فــي  التأخيــر 
علــى انتظــام عمــل المحاكــم لســيما أن البــطء الأساســي مرتبــط بتدنــي عــدد 
ليــة المعتمــدة  القضــاة العامليــن فــي الســلك. وشــدد مغبغــب أيضــاً علــى الآ

62 جويل بطرس. تطهير القضاء : قانون رفع الحصانة عن القضاة 1965-1966 )1(. المفكرة القانونية، العدد 36، شباط 2016.
63 وقد تطرق الوزير الراحل فؤاد بطرس إلى هذه المسألة في مذكراته كاشفاً أنه قرر ترك السلك القضائي بعد رحيل الفرنسيين عن 

لبنان بسبب تفشي الفساد في القضاء. بطرس، فؤاد. المذكرات. بيروت: دار النهار، 2003. 
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ــق  ــي ح ــح القاض ــي ل تمن ــاة والت ــرف القض ــرار بص ــاذ الق ــة اتخ ــون لجه ــي القان ف
ــاع عــن نفســه64. الدف

ــي  ــد65 أو الت ــي الجرائ ــورة ف ــهادات المنش ــن الش ــد م ــده العدي ــه تؤك ــر نفس والأم
حصلــت عليهــا المفكــرة القانونيــة. ومــن أهــم الأمثلــة علــى ذلــك، مــا نشــرته 
القضائــي.  التفتيــش  1998 نقــال عــن مســؤول مــن  11 آب  اللــواء فــي  صحيفــة 
ــي  ــن حوال ــّدث ع ــزة"، تح ــى "ه ــاء إل ــة القض ــن حاج ــؤول ع ــدث المس ــا تح فبعدم
مائتــي شــكوى ضــد قضــاة حــول أخطــاء اتهمهــم بعــض المتقاضيــن بارتكابهــا 
وتــّم البــت فــي عــدد منهــا. ولفــت إلــى أنــه ســيتّم حمــل هــذه القضايــا إلــى 
ــون  ــن تك ــوة ل ــذه الخل ــوة. ورأى أن ه ــي خل ــتها ف ــى لمناقش عل ــاء الأ ــس القض مجل
كافيــة لوضــع حــد "للشــوائب التــي تعتــري عمــل بعــض القضــاة". والأهــم أن 
هــذا المصــدر ربــط حــّل هــذه الملفــات بالســتحقاق الرئاســي وبدايــة العهــد 
ــير  ــى الس ــدرة عل ــى الق ــية عل ــوى السياس ــر الق ــا بتأثي ــس قناعته ــا يعك ــد بم الجدي
فــي الملفــات. وهــذا الخبــر معبــر جــدا عــن وضــع الهيئــة فــي تلــك الحقبــة 
ــة نفســها  ــق ذات طبيعــة سياســية. ويلحــظ أن الصحيف ــات وعوائ ــا لمضايق وتعرضه
ألحقــت تصريــح هيئــة التفتيــش بــكالم منســوب إلــى مصــدر قضائــي برفــض وجــود 
أي إشــكال فــي عمــل المؤسســات القضائيــة وبالتأكيــد علــى وجــوب أن تتحمــل 
ــة ضــد القضــاة.  ــع الشــكاوى المقدم ــل م ــا مســؤولية التعام ــش وحده ــة التفتي هيئ
ــة  ــرض مالحق ــش "تف ــؤولية التفتي ــدر أن مس ــذا المص ــى ه ــب إل ــا نس ــم م ــن أه وم
ــي66" وأن  ــرار سياس ــي أو ق ــتحقاق رئاس ــن أي اس ــزل ع ــة بمع ــف أو أي قضي أي مل
"ســلطة القضــاء هــي ســلطة مســتقلة، ول تتوقــف عنــد أّي اعتبــار سياســي، وأن 
مالحقــة أي قضيــة داخــل الجســم القضائــي هــي مســؤولية دائمــة ومتواصلــة لهيئــة 
ــر  ــة أو غي ــى اســتئذان مــن أي جهــة قضائي ــاج إل التفتيــش القضائــي. وعملهــا ل يحت
قضائيــة. وإن قرارتهــا العقابيــة ل تراعــي العتبــارات، وهــي قــرارات ل تحتــاج إلــى 
نهــا  علــى أو أي جهــة أخــرى، لأ موافقــة مســبقة أو اســتئذان مــن مجلــس القضــاء الأ
ــي  ــكالم ف ــذا ال ــح ه ــا يص ــي". وفيم ــش القضائ ــة التفتي ــات هيئ ــب صالحي ــن صل م

64 تطهير القضاء 1965-1966 )1(. المرجع المذكور أعاله. 
خبار، 12 آب 2013.

أ
65 رضوان مرتضى. »قضاة لبنان«: صيف وشتاء تحت سقف المساءلة. جريدة ال

عالم معلومات عن استدعاء قضاة للتفتيش ليتّم بعدها حفظ الملف أو اهمال التحقيقات في القضية. وعلى  ورد في وسائل الإ
سبيل المثال، أوردت صحيفة "الأخبار" أن هيئة التفتيش القضائي كانت قد فتحت تحقيقاً شمل أحد عشر محامياً وثمانية قضاة. 

وبحسب المعلومات، خاض التحقيق في »العالقة المشبوهة« التي تربط بينهم. فأُجري كشٌف على حركة اتصالت القضاة 
والمحامين، لكن سرعان ما تّم حفظ الملف لأن بعض القضاة المتصلين بالقضية مدعومون من قبل جهات نافذة.

66 خشان. المرجع المذكور أعاله.ص. 55–56.
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أوضــاع طبيعيــة، فــإن حــدة اعتــراض المصــدر القضائــي علــى كالم المســؤول فــي 
ــه  ــرض ل ــت تتع ــا كان ــة م ــل حقيق ــام تأوي ــاب أم ــح الب ــا يفت ــي إنم ــش القضائ التفتي

ــذاك.  ــا آن ــام بعمله ــن القي ــا ع ــات تمنعه ــن معوق ــش م ــة التفتي هيئ

كمــا قــد يحصــل التدخــل من قبــل مجلــس القضــاء الأعلى بفعــل تحكمــه بصالحية ســلطته 
علــى المجالــس التأديبية. 

"مرات كثيرة، سمعت بأذني هاتين رئيس مجلس قضاء أعلى ينصح رئيس 
هيئة تفتيش قضائي بعدم مالحقة قاض، ويخبره أنه سيقوم بوقف 

المالحقة في حال هو أصر عليها"
شد�ا قطفعت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2017

عتبــارات الطائفية، بفعــل تداخل  وبالطبــع، قــد ترتبــط هــذه التدخالت لوقــف المالحقــة بالإ
عتبــارات وقفــاً  هــذه العتبــارات مــع المنظومــة السياســية القائمــة. فيبقــى الأخــذ بهــذه الإ
ــا  ــم الطائفــي التدخــل لمصلحــة القاضــي موضــوع المالحقــة. وهــذا م ــول الزعي ــى قب عل
ــة  ــى خلفي ــة عل ــن الخدم ــذي صــرف م ــاح ال ــة الســيد غســان رب ــي قضي ــال ف نســتقرؤه مث
ــه  ــة لجوئ ــى إمكاني ــر إل ــرة. فقــد ألمــح هــذا الأخي ــة رشــوة كبي اتهامــات بتورطــه فــي قضي
ــال  ــى ل يُق ــة حت ــه ل يحــّب أن يســّيس القضي ــار "أن ــال للنه ــى الضغــط السياســي إذ ق إل
هــذا ضعــف منــي67". وقــد نفــى ربــاح أي ضغــط مــن النائــب وليــد جنبــالط عليــه لتقديــم 

اســتقالته وأكــّد أن "جنبــالط لــم يكّلمــه أبــدا68ً".

نهيــار. هناك تراجع فــي االأخالقيات. ليس  "الوضــع اليوم أشــبه باالإ
هنــاك رقابــة. كانوا يخافون مــن التفتيش. اليــوم اختلف الوضع. 
يجــب أن يكــون القاضي فــي التفتيش على إطالع واســع بالقانون. 

يجــب أن يكــون مرجعا. ومن ثم هنــاك التدخالت السياســية. "فيه 
ناس ما فيــك تدق فيهم".

قدض ق مدلات قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2016

ذى عن القضاء. جريدة النهار، 17 شباط 2012.
أ

67 رباح للنهار: استقلت امتعاضاً وترفعاً ولرّد ال
خبار، 3 آذار 2013.

أ
68 رضوان مرتضى. غسان رباح: أنا دريفوس لبنان. جريدة ال
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والأســوأ مــن ذلــك هــو اســتخدام أعضــاء هيئــة التفتيــش أحيانــاً كأداة للتدخل فــي القضاء. 
ــة  ــف مالحق ــش ســبباً لوق ــة التفتي ــن خــالل أعضــاء هيئ ــل السياســي م ــال يشــكل التدّخ ف

وحســب، إنمــا أحيانــا أداة تخويــف وتدّخــل، لفــرض أحــكام معينــة. 

"هناك سياسيون يستعينون بقضاة في مراكز قوة. مثالً يتصل بي أحد 
القضاة االأعضاء في التفتيش. والطريقة التي يستعملونها تؤثر أيضاً. 

ال أدري إن كانت مقصودة أم ال. فهم يتصلون بواسطة موظف من 
رقم التفتيش. أول ردة فعل للقاضي ستكون تلقائياً "يال...أكلناها...في 

شي." يقول لي المتصل "لحظة، الرئيس الفالني يريد التكلم معك )ليس 
بالضرورة رئيس التفتيش(. " يكون الموضوع متعلقاً بملف يريد هذا 

القاضي التوسط الأجله. "بس بكونوا الواحد اجوا من فوق. أنو عم نتصل 
فيك من التفتيش". 

قدض لدقةت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

القسم السابع: ميزانية الهيئة ومواردها

داريــة والماليــة التــي تنيطهــا القوانيــن  فيمــا أن القانــون أولــى رئيــس الهيئــة الصالحيــات الإ
ــة  ــاء الهيئ ــإن رؤس ــادة 103(، ف ــتورية )الم ــات الدس ــتثناء الصالحي ــر باس ــة بالوزي والأنظم
ــة  ــة للهيئ ــة منفصل ــاء موازن ــل بإنش ــا يتص ــه فيم ــادة، أقل ــذه الم ــل ه ــن تفعي ــوا ع امتنع

ــة الصــرف.  ــة صالحي ــس الهيئ وممارســة رئي

كمــا يشــار إلــى أن القانــون ل يتضمن أي شــرط بشــأن اختصاص أعضــاء الهيئــة. وبخصوص 
المســاعدين القضائييــن، فقــد نــص القانــون علــى تشــكيل عــدد مــن المســاعدين القضائيين 
الوارديــن فــي المــالك المرفــق بقانــون تنظيــم القضــاء العدلــي للعمــل فــي هيئــة التفتيــش 
القضائــي مــن دون أن يكــون لهــذه الأخيــرة مــالك مســتقل. ويُطّبــق علــى هــؤلء النظــام 

ذاتــه المطبــق علــى الأقــالم فــي الدوائــر القضائيــة.
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القسم الثامن: تنظيم الهيئة والشفافية الداخلية

يخلــو القانــون مــن أي ذكــر لنظــام داخلــي للهيئــة ينظــم العالقــات بيــن أعضائهــا وأجهزتها 
ــن  ــّد م ــام أن يح ــذا النظ ــاب ه ــأن غي ــن ش ــا. وم ــام بمهامه ــة القي ــول كيفي ــل ح أو لدلي

فعاليتهــا وبشــكل خــاص مــن شــفافيتها الداخليــة. 

ومــا يعــزز هــذا الحتمــال هــو الصالحيــات الواســعة المناطــة برئيــس الهيئــة، الــذي يعــّد 
ــا  ــا أيض ــة، إنم ــي الهيئ ــن ف ــن العاملي ــاعدين القضائيي داري للمس ــس الإ ــط الرئي ــس فق لي
لأعضائهــا. وهــذا مــا ســبق تبيانه أعاله ســواء لجهــة كيفيــة مباشــرة التحقيقات في الشــكاوى 
المباشــرة المقدمــة إلــى الهيئــة، أو لجهــة مباشــرة التفتيــش علــى المحاكــم بموجــب تكاليف 
خاصــة صــادرة عــن رئيــس الهيئــة. ومــن شــأن هــذه الصالحيــات أن تعطــي هــذا الأخيــر 
قــدرة واســعة للتحّكــم فــي توجهــات الهيئــة، بحيــث يكــون بمقــدوره أن يمنــع التحقيــق في 
شــكوى معّينــة أو أن يتحكــم بــه مــن خــالل اختيــار المفتــش الــذي يقــوم بذلــك. ومــا يزيــد 
مــن هــذه الصالحيــة، الســرية التامــة المحيطــة بالتحقيقــات والتــي تمنــع تســرب معلومــات 

حــول مــدى مالءمــة ممارســة صالحيتــه هــذه. 

وفيمــا يؤدي إنشــاء مجلــس الهيئة وإعطــاؤه صالحيــة الإحالــة التأديبية وصالحيــة المصادقة 
ــى التخفيــف مــن حــدة هــذه  ــر الســنة المنصرمــة والبرنامــج للســنة القادمــة إل ــى تقري عل
الهرميــة وفــرض الحــد الأدنــى مــن الشــفافية الداخليــة، فــإن القانــون يخلــو بالمقابــل مــن 
ــه  ــدول أعمال ــد ج ــس أو تحدي ــذا المجل ــى ه ــوة إل ــأن الدع ــة بش ــول ملزم ــط أو أص ضواب
وهــي مســائل تبقــى متروكــة لرئيــس الهيئــة. فقــد اقتصــرت المــادة 104 علــى تحديــد الجهة 
الداعيــة )وهــي رئيــس الهيئــة( والنصــاب القانونــي )حضــور الرئيــس ومفتشــين عاميــن إثنين 
علــى الأقــل( والأكثريــة المطلوبــة لتخــاذ القــرارات )أكثريــة الأصــوات علــى أن يكــون صوت 

الرئيــس مرجحــا فــي حــال التعــادل(. 

هــذا فضــال عــن أن المجلــس يضم فقــط رئيــس الهيئــة والمفتشــين العامين فيما ل يشــترك 
المفتشــون فيــه. ويشــكل اســتبعاد هــؤلء عامــل تهميــش لهــم، ليــس مبــررا، خاصــة فــي 
الحــالت التــي يتولــون فيهــا إجــراءات التحقيــق، وفــي كل الأحــوال، ظــل تقــارب درجــات 

المفتشــين مــن درجــات المفتشــين العاميــن. 
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القسم التاسع: تنظيم الهيئة والشفافية تجاه 
المؤسسات األخرى والعموم

ألزمــت المــادة 113 رئيــس الهيئــة وأعضائهــا بســّر المهنــة، مــن دون أي تفصيــل. ولفهــم 
هــذه المــادة، يقتضــي العــودة إلــى المبــادئ العامــة التــي تنطبــق علــى ســّر المهنــة. 

وبخصــوص شــفافية الهيئــة، تنــص المــادة 105 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي علــى 
أن مجلــس الهيئــة يضــع قبــل بــدء ســنة قضائيــة برنامــج التفتيــش الســنوي ويرفعــه إلــى 
وزيــر العــدل مــع القتراحــات المناســبة. كمــا يضــع تقريــراً عــن أعمــال التفتيــش فــي الســنة 
الســابقة. إل أن القانــون ل يوجــب نشــر أيــا مــن هذيــن المســتندين، علــى نحــو يخــّل بمبــدأ 
الشــفافية. ومــا يزيــد هــذا الأمــر قابليــة لالنتقــاد هــو أن هيئــة التفتيــش المركــزي، وهــي 
الهيئــة الموازيــة لهيئــة التفتيــش القضائــي فــي التحقيــق فــي مالحقــات الموظفيــن العامين 
دارات العامــة، ملزمــة بنشــر تقريــر ســنوي عــن أعمالهــا ومقترحاتهــا فــي الجريدة  ومراقبــة الإ
الرســمية )المــادة 8 مــن المرســوم الشــتراعي رقــم 115 الصــادر بتاريــخ 1959/6/12(. كمــا 
يوجــب القانــون علــى رئيــس هيئــة التفتيــش المركــزي أن يرســل نســخة عــن التقرير الســنوي 

إلـى مجلـس النـواب ومجلـس الخدمـة المدنيـة وديـوان المحاسبـة.

وفيمــا تضــع المــادة 8 مــن قانــون الحــق فــي الوصــول الــى المعلومــات علــى عاتــق الجهــة 
داري والمالــي والمذهبــي والروحي  شــراف عــن كل من القضــاء العدلــي والإ المســؤولة عــن الإ
والشــرعي )مثــال: مجلــس القضــاء الأعلــى ومكتــب مجلس شــورى الدولــة( مهمة نشــر تقرير 
ســنوي عــن نشــاطاتها69، ل نجــد ذكــراً صريحــاً لهيئــة التفتيــش القضائــي فــي هــذه المــادة. 
ــه يفــرض  ــى أن ــام تفســيره عل ــور أم ــون المذك ــع صــدور القان ــى المجــال مفتوحــاً م ويبق
علــى الهيئــة هــي الأخــرى نشــر تقريرهــا الســنوي بعــد حــذف أســماء القضــاة والموظفيــن 
ــة  ــا يعــزز هــذا التفســير هــو أن الهيئ ــة. وم ــق والمالحق ــن حفظــا لســرية التحقي المعنيي
تعــد جهــة قضائيــة مســؤولة طالمــا أنهــا الجهــة الوحيــدة المخولــة بالتحقيــق مــع القضــاة 

قل: )1( معلومات حول 
أ

69 وفقا للمادة 8 من قانون الوصول إلى المعلومات، يجب أن تتضمن التقارير السنوية ما يأتي على ال
نجازات والصعوبات التي اعترضت سير العمل والحسابات المدققة و)2(  دارة تتضمن التكاليف والأهداف والقواعد والإ آلية عمل الإ

دارة المعنية، التي نفذت والتي لم تنفذ وأسباب ذلك، وأية اقتراحات تساهم في  السياسة العامة المعتمدة والمشاريع الخاصة بالإ
دارة. تطوير عمل الإ
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والمســاعدين القضائييــن وكتــاب العــدل ومباشــرة إجــراءات التأديــب بحقهــم، وأن تعــداد 
الجهــات المســؤولة ورد علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر. 

إلــى ذلــك، ل يوجــد تنظيــم داخلــي ينظــم العالقــات الداخليــة فــي الهيئــة أو دليــل للعمل 
ســواء عنــد التحقيــق فــي ملــف معيــن أو التفتيــش علــى المحاكــم. جــّل مــا فــي الأمــر هــو 
وجــود بعــض الممارســات أو التعاميــم الصــادرة عــن رئيــس الهيئــة أو عنهــا بفــرض قواعــد 

عمــل معينــة، وهــي ممارســات ق تتغيــر مــع تغيــر مــع هــذا الرئيــس.

"كنا نعقد االجتماعات كأعضاء في هيئة التفتيش بشكل دوري للتباحث في 
مختلف الملفات".

سئأم تد أ� ق دئي ودبقت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

القســم العاشــر: المســؤولية التأديبيــة لرئيــس 
وأعضــاء الهيئة

ــا  ــة وأعضائه ــس الهيئ ــة لرئي ــؤولية التأديبي ــي المس ــاء العدل ــم القض ــون تنظي ــاول قان تن
فــي ســياق حديثــه عــن إلزامهــم بســر المهنــة. وقــد أخضعهــم لنظــام تأديبــي مختلــف 
عــن النظــام الــذي يطبــق علــى ســائر القضــاة. ففيمــا تتــّم إحالــة القضــاة علــى التأديــب 
بقــرار مــن هيئــة التفتيــش، تتــم إحالــة هــؤلء بموجــب مرســوم يتخذ فــي مجلــس الوزراء 
بنــاء علــى اقتــراح وزيــر العــدل وبعــد استشــارة مجلــس الهيئــة. وفيمــا ينظــر فــي تأديــب 
ــس  ــب رئي ــي تأدي ــى، ينظــر ف ــس القضــاء الأعل ــس مجل ــن رئي ــن م ــس معّي القضــاة مجل
وأعضــاء الهيئــة مجلــس تأديــب مؤلــف مــن رئيــس وعضويــن يعينــون بموجــب مرســوم 
مــن بيــن رؤســاء الغــرف لــدى محكمــة التمييــز. ويتولــى فــي هــذه الحالــة وظيفــة مفــوض 
الحكومــة النائــب العــام لــدى محكمــة التمييــز وفــي حــال التعــذر المحامي العــام الأعلى 

درجــة لــدى هــذه المحكمــة.
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الفصل الثالث

 معهد الدروس القضائية: 
محطة انطالق فقط

ــة  ــاه المعهــد( إحــدى أقــدم المؤسســات القضائي ــة )أدن ــدروس القضائي يشــكل معهــد ال
ــا.  وأهمه

فعــدا عــن أنــه تّم إنشــاؤه بموجــب قانــون التنظيم القضائــي الصــادر بتاريــخ 1961/10/16 
عــداد القضــاة العدلييــن، وذلــك بعــد قرابــة ســنتين مــن إنشــاء معهــد مماثــل فــي فرنســا،  لإ
ــدا  ــم، تمهي ــن وتهيئته ــاة المتدرجي ــداد القض ع ــي لإ ــل الرئيس ــوم المدخ ــكل الي ــه يش فإن
ــر دليــل علــى ذلــك أن  ــة. وخي ــات القضائي لتعيينهــم كقضــاة أصيليــن فــي مختلــف الهيئ
نســبة القضــاة الأصيليــن الذيــن تخرجــوا مــن المعهــد تزيــد اليــوم عــن %85 مــن القضــاة 
العدلييــن، وهــي تشــمل القضــاة الذيــن دخلــوا إلــى المعهــد علــى أســاس مبــاراة الدخــول 
إلــى المعهــد )حوالــي %80( أو علــى أســاس شــهادة الدكتــوراه )حوالــي %5(1. وقــد تولــى 
ــه  إدارة المعهــد ســابقا عــدد مــن القضــاة المشــهود لهــم، وفــي طليعتهــم نســيب طربي
وإيلــي بخــاش. كمــا لعــب المعهــد دورا هامــا فــي مرحلــة مــن تاريخــه فــي تنشــئة قضــاة 
مــن دول عربيــة عــدة كتونــس، قبلمــا تنشــئ هــذه الــدول معاهدهــا. كمــا تولــى المعهــد 
بإدارتــه وقضاتــه طــوال عقــود إصــدار النشــرة القضائيــة، التــي كانــت إحــدى أبــرز المجــالت 
المتخصصــة لتوثيــق الجتهــاد وتحليلــه. إل أن المعهــد فقــد مــن ثم هــذه الوظيفــة بنتيجة 

النقــص فــي المــوارد وتغيــر الأولويــات. 

إلــى ذلــك، ل يقتصــر دور المعهــد علــى تهيئــة القضــاة العدلييــن، إنمــا باتــت صالحيتــه 
دارييــن )ابتداء  تشــمل تهيئــة القضــاة فــي مختلــف الهيئــات القضائيــة، بمــا فيهــا القضــاة الإ
مــن 1983 بموجــب قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي( والقضــاة المالييــن )ابتــداء مــن 1992 
بموجــب القانــون رقــم 133 تاريــخ 1992/4/14(. ويتولــى المعهــد هــذا الــدور مــن خــالل 
هيكليــة تضــم أقســاما ثالثــة، يمــارس كل قســم منهــا الصالحيــات الأكاديمية لتهيئــة القضاة 
ــر  ــن المعّب ــي. وم داري أو المال ــي أو الإ ــاء العدل ــروع القض ــد ف ــاق بأح ــن لاللتح المتدرجي

1 يراجع الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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دارة هــذه الأقســام، يــرأس كل منهــا رئيــس المجلــس أو المكتــب  إنشــاء ثالثــة مجالــس لإ
ضافــة  الــذي يتولــى تنظيــم مســارات القضــاة فــي الفــرع المعنــي. كمــا يضــم كل منهــا بالإ
إلــى رئيــس المعهــد ومديــره والمديــر العــام لــوزارة العــدل، قاضييــن يعمــالن فــي فــرع 

القضــاء المعنــي. 

ــه  ــت علي ــا كان ــى كم ــه تبق ــإن طبيعت ــاة، ف ــئة القض ــي تنش ــد ف ــة دور المعه ــم أهمي ورغ
ــة داخــل وزارة العــدل، ومجــردا مــن  ــد إنشــائه فــي 1961. فهــو مــا لبــث وحــدة إداري عن
أي شــخصية معنويــة ومــن أي موازنــة مســتقلة. ومــا يزيــد هــذا الأمــر قابليــة لالنتقــاد هــو 
غيــاب أي نقــاش حــول هــذه المســألة، فــي اتجــاه منحــه مزيــدا مــن الســتقاللية والفاعليــة.

شــارة إلــى النصــوص القانونية  وقبــل المضــي فــي عــرض تنظيم شــؤون المعهــد، تقتضي الإ
المطبقــة فــي هــذا الشــأن. وهــي تتكون مــن المــواد 54 حتــى 76 من قانــون تنظيــم القضاء 
العدلــي، ومــن المرســوم رقــم 10494 تاريــخ 4-9-1962 المتعلــق بتنظيــم معهــد الــدروس 
القضائيــة والقــرار رقــم 1967/276 الصــادر بموجبــه النظــام الداخلــي للمعهــد. وفــي ظــل 
أحــكام المــادة 136 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي للعــام 1983 والتــي نّصــت علــى 
ــواد  ــى م ــه، تبق ــع أحكام ــة م ــر المتوافق ــة أو غي ــة المخالف ــكام القانوني ــع الأح ــاء جمي إلغ
المرســوم رقــم 1962/10494 والقــرار 1967/276 ســارية المفعــول مــا لــم تتعــارض مــع 

أي مــن أحكامــه. 

شــارة إلــى أن هــذا الفصــل يتنــاول تنظيــم معهــد الــدروس القضائيــة ومهامه  كمــا تجــدر الإ
والشــكاليات التــي تعترضــه. بالمقابــل، هــو ل يتنــاول المناهــج المعتمــدة أو مــا تفترضــه 

مــن تصــورات للقاضــي النموذجــي المــراد تهيئتــه وتخريجــه مــن المعهــد.
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القسم األول: طبيعة معهد الدروس القضائية

عنــد إنشــائه فــي 1961، لــم تحــدد وضعيــة المعهــد القانونيــة بوضــوح بيــن وزارة العــدل 
ــر آنــذاك إحــدى وحــدات وزارة العــدل، عــاد وتــم  ومجلــس القضــاء الأعلــى. وفيمــا اعُتب
تكريســه كذلــك بنــص صريــح في المــادة 3 مــن المرســوم الشــتراعي رقــم 83/151 المتعّلق 
بتنظيــم وزارة العــدل حيــث جــاء: "يشــكل المعهــد إحدى وحــدات المديريــة العامــة لوزارة 
ــاً  العــدل". وبحســب الموقــع الرســمي لمعهــد الــدروس القضائيــة، "يرتبــط المعهــد إداري
وماليــاً بــوزارة العــدل. ويلحــق موظفــوه بــه مــن ضمــن المــالك الإجمالــي للمديريــة العامــة 
لــوزارة العــدل، فضــالً عــن عــدم وجــود موازنــة خاصة بــه، بل أنــه يعتمــد علــى العتمادات 
التــي تخصــص له ســنوياً عند وضــع موازنــة وزارة العــدل. تاليا، تنتفــي الشــخصية المعنوية 

داري".  المســتقلة للمعهــد لــه، كمــا ينتفــي اســتقالله المالــي والإ

وإذ يتألــف المعهــد مــن ثالثــة أقســام يُعنــى كّل منهــا بإعــداد قضــاة لأحــد فــروع القضــاء، 
فإنــه يرتبــط مــن الناحيــة الأكاديميــة والتدريبيــة ارتباطــا وثيقــا بالهيئــة الناظمة لــكل من هذه 
الفــروع )وهــي تباعــا مجلــس القضــاء الأعلــى ومكتب مجلــس شــورى الدولة ومجلــس ديوان 
دارة علــى هــذا الوجه مــن دون منح  المحاســبة( كمــا ســبق بيانــه. ويشــكل إنشــاء مجالــس الإ
يجــاد تــوازن بيــن الســلطة التنفيذيــة )التــي  المعهــد شــخصية معنويــة مســتقلة، محاولــة لإ
ــة  ــى التهيئ ــي تتول ــة )الت ــس القضائي ــد( والمجال ــة للمعه دارة اللوجســتية والمالي ــى الإ تتول

ــة للقضاة(.  الأكاديمي

القسم الثاني: إدارة المعهد 

تتكــون إدارة المعهــد مــن ثالثــة أجهــزة. وقبــل المضــي فــي وصــف هــذه الأجهــزة، تقتضــي 
شــارة إلــى نشــوء أعــراف طائفيــة فــي هــذا المجــال أيضــا.  الإ
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ي هيئات ثالث وفق أقسامه المختلفة
أوال، مجلس إدارة المعهد �ن

ــون  ــي مــن أعضــاء يمثل ــم القضــاء العدل ــون تنظي ــادة 55 مــن قان ــا للم ــّون وفق وهــو يتك
الهيئــات القضائيــة ووزارة العــدل، بحيــث يرأســه رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى بمــا يتصل 
ــل  ــا يتص ــبة فيم ــوان المحاس ــس دي ــورى أو رئي ــس الش ــس مجل ــي )أو رئي ــم العدل بالقس
ــر العــام لــوزارة  داري والمالــي(. ويشــغل منصــب نائــب الرئيــس فيــه المدي بالقســمين الإ

العــدل. ويضــم إلــى ذلــك 4 أعضــاء، هــم الآتــون:

رئيــس المعهــد الــذي يشــرف علــى أعمالــه ويشــترط أن يكــون قاضيــا مــن الدرجــة . 1
الثانيــة عشــرة ومــا فــوق. وينتــدب لهــذه الغايــة بمرســوم يتخــذ بنــاء علــى اقتــراح 
شــارة إلــى أن  وزيــر العــدل بعــد موافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى. وتجــدر الإ
المرســوم رقــم 1962/10494 )تنظيــم معهــد الــدروس القضائيــة( كان يجيــز فــي 
نســخته المعدلــة وفــق المرســوم رقــم 7238 تاريــخ 8-5-1967، فــي مادتــه 2 تعيين 
رئيــس المعهــد من غيــر القضــاة "دون مبــاراة ودون التقّيــد بقاعدتي الســن والتعيين 
ــس الحقــوق أو  ــوا تدري ــوا القضــاء أو زاول ــوا ممــن تول ــى الدرجــات إذا كان ــي أدن ف

المحامــاة خمــس عشــرة ســنة علــى الأقــل"، 

ــا . 2 ــن الدرجــة العاشــرة فم ــون م ــذي يشــترط أن يك ــد ال ــي المعه ــدروس ف ــر ال مدي
فــوق وينتــدب لهــذه الغايــة بمرســوم بنــاء علــى اقتــراح وزيــر العــدل بعــد موافقــة 

مجلــس القضــاء الأعلــى،

ــة . 3 ــد موافق ــدل بع ــر الع ــن وزي ــرار م ــان بق ــن يعين ــاة العاملي ــن القض ــن م عضوي
مجلــس القضــاء مــن بيــن أعضــاء الهيئــة القضائيــة المعنية بــإدارة القســم )قاضيين 
عدلييــن بالنســبة إلــى القســم العدلي وقاضييــن إداريين بالنســبة إلى القســم العام 
وقاضييــن مالييــن بالنســبة إلــى القســم المالــي(، لمــدة ثــالث ســنوات غيــر قابلــة 

للتجديــد إل مــرة واحــدة فقــط. 

وبالنظــر إلــى الأعــراف الســائدة والتعيينــات، يلحــظ مراعــاة المناصفــة الطائفيــة فــي هــذا 
دارة )وهــو رئيــس مجلس  المجلــس )القســم العدلــي(. فمــن جهــة، يكــون رئيــس مجلــس الإ
القضــاء الأعلــى( كمــا مديــر المعهــد مارونييــن، يضــاف إليهمــا أحــد العضويــن المعينيــن 
وهــو حاليــا أرثوذكســي. بالمقابــل، يكــون نائــب الرئيــس )المديــر العام لــوزارة العدل( ســنيا 
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ويعيــن رئيــس المعهــد مــن الطائفــة الشــيعية ويضــاف إليهمــا أحــد العضويــن المعينيــن 
وهــو حاليــا درزي.

صالحيــات  العدلــي  القضــاء  تنظيــم  قانــون  مــن   55 المــادة  وحــّددت 
التقييــم  طــرق  ويحــدد  الدراســية  البرامــج  "يضــع  بأنــه  المعهــد  إدارة  مجلــس 
ويتعاقــد الأســاتذة  ويختــار  الدراســية  الــدورات  وينظــم  والمســلكي   العلمــي 
معهــم بواســطة رئيــس المعهــد". وتبعــا لذلك، تبــدو صالحيات مجلــس إدارة المعهد شــبه 
مطلقــة، لجهــة امكانيــة إعــادة النظــر بالمناهج وطــرق التقييــم وتعييــن الجســم التعليمي، 
مــن دون أن يكــون عليــه أي وصايــة مــن خــارج المعهــد. ومــن الصالحيــات الواســعة التــي 
تعــود لــه، اقتــراح أهليــة أو عــدم أهليــة أحــد القضــاة المتدرجيــن ســواء فــي نهاية كل ســنة 
دراســية أو فــي نهايــة ســنوات التــدرج، وهــذا مــا ســنعود إليــه أدنــاه. كمــا اعتمــد مجلــس 
دارة أســاليب أخــرى مــن بينهــا تمديــد فتــرة التــدرج للبعــض )وهــذا مــا حصــل مؤخــرا  الإ
مــع قــاض متــدرج تــم تعيينــه علــى أســاس شــهادة دكتــوراه( أو أيضا إرغــام بعــض القضاة 
المتدرجيــن الذيــن لــم ينجحــوا فــي الســنة المذكورة علــى القيــام بــدورة اســتلحاقية )وهذا 
مــا حصــل فــي ســنة 2018 للمــرة الأولــى بشــأن تســعة قضــاة متدرجيــن، مــن الناجحيــن 
فــي مبــاراة الدخــول إلــى المعهــد والتــي تــم إجراؤهــا فــي ســنة 2017(. وإذ ســعى مجلــس 
القضــاء الأعلــى إلــى مناقشــة هــذا القــرار الأخيــر، عــاد والتــزم بصالحيــات مجلــس إدارة 

المعهــد فــي هــذا الخصــوص. 

دارة تقريبــا فــي نهايــة كل دورة، لغايــة تقييــم  ووفــق العــرف المعتمــد، يلتئــم مجلــس الإ
عــداد للــدورة القادمــة.  أداء القضــاة المتدرجيــن فيهــا، وبهــدف الإ

ثانيا، رئيس المعهد

ــته  ــد رئاس ــس المعه ــى رئي ــي، يتول ــاء العدل ــم القض ــون تنظي ــن قان ــادة 55 م ــا للم وفق
شــراف علــى أعمالــه. وهــو يتخــذ بحســب المــادة 56 "القــرارات الالزمــة لتنفيــذ مقــررات  والإ
المجلــس ويســهر علــى حســن ســير العمــل فــي المعهــد ويكــون رئيســا مباشــرا للموظفيــن 
التابعيــن لــه”. وأضيــف إلــى الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة بموجــب المرســوم الشــتراعي 
مكانيــة لرئيــس المعهــد، خارجــا عــن كل مالحقــة تأديبيــة أن  رقــم 22 تاريــخ 1985/3/23 الإ

يوجــه مالحظــة للقضــاة المتدرجيــن".
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وبحســب المــادة 7 مــن النظــام الداخلــي، لــكل مــن الرئيــس ومديــر الــدروس أن "يســهر 
)...( علــى تطبيــق النظــام وتوجيــه الأســاتذة والمحاضريــن فــي ســبيل تأميــن التناســق فــي 
الــدروس التــي يعطونهــا. ولــكل منهمــا أن يقتــرح التدابير التي يســتدعيها حســن ســير أعمال 
المعهــد وتطويــر برامــج الــدروس ومناهجهــا علــى ضــوء معطيــات العلــم الحديثــة، آخــذا 
ــة  ــن شــخصيات قضائي ــى تكوي ــا يهــدف إل ــار أن هــذا المعهــد يهــدف أول م ــن العتب بعي

صالحــة”.

وكان يعتبــر الرئيــس وفق المرســوم رقــم 10494 )تنظيم معهــد الدروس القضائيــة( “رئيس 
الهيئــة التعليميــة وعليه أن يشــترك بتدريس مــواد المنهــاج" )مادة 5(.

ثالثا، مدير المعهد

وهــو يديــر الــدروس فــي المعهــد وينــوب عــن رئيــس المعهــد عنــد غيابــه. ويتولــى مديــر 
ــاط  ــى النضب ــيرها وعل ــن س ــى حس ــهر عل ــدروس والس ــم ال ــى تنظي ــراف عل ش ــد الإ المعه
الداخلــي فيــه. وبالواقــع، ل يحــدد القانــون بوضــوح توزيــع الصالحيــات بيــن مديــر المعهد 

ورئيســه ممــا يــؤدي أحيانــا إلــى قيامهمــا بالأعمــال نفســها. 

ويلحــظ أن كال مــن رئيــس ومديــر المعهــد منتدبــان للعمــل بالمعهد، إلــى جانــب وظائفهما 
القضائيــة الأخــرى. وهــذا الأمــر يحــول دون تفرغهمــا لعملهما فــي المعهد. 

شــارة كذلــك إلــى أن المرســوم رقــم 10494 )تنظيــم معهــد الــدروس القضائيــة(  وتجــدر الإ
ــة أعضــاء  المذكــور، كان قــد أنشــأ لــدى إدارة المعهــد مجلســا استشــاريا "يؤلــف مــن ثالث
يجــري اختيارهــم مــن القضــاة وذوي الختصــاص ويعينــون بمرســوم لمــدة 3 ســنوات قابلة 

التجديــد" )مــادة 2(. إل أنــه ل وجــود لهــذا المجلــس حاليــا.
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القسم الثالث: مهام المعهد 

ــون  ــاة المتدرج ــق القض ــي، يلح ــاء العدل ــم القض ــون تنظي ــن قان ــادة 64 م ــب الم بحس
ــى المعهــد بشــكل رئيســي إعــداد  ــه، يتول بالمعهــد لمــدة ثــالث ســنوات. وكمــا ســبق بيان
القضــاة المتدرجيــن فــي مختلــف فــروع القضــاء لتولــي العمــل القضائــي )المــادة 54 مــن 
ــها  ــادة نفس ــب الم ــة بحس ــة القضائي ــاول التهيئ ــي(. وتتن ــاء العدل ــم القض ــون التنظي قان
"دروســا نظريــة وتطبيقيــة فــي علــم القانــون وفــي العلــوم المفيــدة فــي تكويــن الثقافــة 
الالزمــة لتأهيــل القاضــي فكريــا وخلقيــا لتولــي القضــاء، كمــا تتنــاول التدريــب لــدى مختلف 

ــد بســريتها". ــة حيــث يشــارك القاضــي فــي المذاكــرة ويتقي ــر القضائي الدوائ

بالمقابــل، تــم تعطيــل مهــام المعهــد الأخــرى المشــار إليهــا فــي المــادة 54 نفســها، ســواء 
اتصــل الأمــر بتهيئــة قضــاة غيــر لبنانييــن لتولــي العمــل القضائــي فــي بالدهــم أو تنظيــم 
ــاب العــدول  ــن والكت ــزة المســاعدة للقضــاء والمســاعدين القضائيي ــة لالأجه دورات تدريبي
والخبــراء وغيرهــم ممــن يقــرر وزير العــدل إخضاعهــم لــدورات تدريبيــة. وكان المعهد أدى 

مهــام فــي هــذا الخصــوص قبــل 2013 بتمويــل ودعــم مــن التحــاد الأوروبــي. 

وفيمــا كان للمعهــد دور أساســي ســابقا فــي تنظيــم مباريــات الدخــول إليــه أو إلــى القضاء، 
فــإن دوره بــات مهمشــا منــذ تــم إنشــاء أمانة ســر مجلــس القضــاء الأعلــى التي باتــت تتولى 

وفــق مرســوم إنشــائها تنظيــم هــذه المباريات. 

ــل المســتمر  ــه التأهي ــن مهام ــا مــن النصــوص الناظمــة للمعهــد ل يضّم ــا يلحــظ أن أي كم
ــة لهــم.  ــم نشــاطات علمي للقضــاة أو تنظي
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القسم الرابع: النظام الداخلي للمعهد وأهم مضامينه

وفقــا للمــادة 58 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي، "يوضــع النظــام الداخلــي للمعهــد 
دارة". وأضيفــت فقــرة  ويعــدل بقــرار مــن وزيــر العــدل يتخــذ بنــاء علــى اقتــراح مجلــس الإ
ثانيــة إلــى هذه المــادة بموجب المرســوم الشــتراعي رقــم 22 تاريــخ 1985/3/23 تنص على 
أنــه "يحــدد النظــام الداخلــي للمعهــد كل ما يتعلــق بتنظيم الدراســة والمتحانــات والتدرج 
والنضبــاط الداخلــي والإجــراءات التأديبيــة والتنظيــم الــالزم لتطبيــق" الأحــكام القانونيــة 
الناظمــة لــه. وعلــى أســاس هــذه المــادة، وفــي غيــاب نظــام داخلــي لحــق لدخــول قانــون 
تنظيــم القضــاء حيــز التنفيــذ، مــا يــزال النظــام الداخلــي للمعهــد الصــادر بموجــب القــرار 
رقــم 1967/276 ســاري المفعــول فــي مــا ل يتعــارض مــع أحــكام قانــون 1983 وتعديالتــه. 

ومــن أهــم مندرجاتــه الآتيــة: 

نتمــاء إلــى المعهــد )مــواد 3 إلــى 4(، وهــي مــواد لــم تعــد مناســبة . 1 مــواد ناظمــة لالإ
بعــد انحســار مهام المعهــد في تهيئــة القضــاة المتدرجيــن اللبنانييــن، الذين يحصل 

انتماؤهــم للمعهــد وفــق المــواد المحــددة في قانــون تنظيــم القضــاء العدلي، 

متحانــات )مــواد 10 و11(، وهــي مــواد . 2 مــواد ناظمــة للــدروس )مــواد 5 إلــى 6( ولالإ
دارة تجاوزهــا بعدمــا أنــاط بــه القانــون امكانيــة تحديــد شــروط  بإمــكان مجلــس الإ

هــذه المــواد والمتحانــات، 

دارة المعهــد )مــواد 7 إلــى 9(، وهذا الفصــل ألغي ضمنــا بموجب مواد . 3 مــواد ناظمــة لإ
قانــون تنظيــم القضاء العدلي للعــام 1983 الآيلــة إلى تنظيم مجلــس إدارة المعهد،

مــواد ناظمــة لنضباط ومســلكية القضــاة المتدرجين والمنتســبين من غيــر القضاة إلى . 4
المعهــد وكيفيــة إنــزال العقوبــات التأديبيــة بهــم )مــواد 12 إلــى 16(، ونظــن أيضــاً أنه 
دراج نــص المادة ٧٤ فــي قانون تنظيــم القضاء  تــم إلغــاء هــذا الفصــل ضمنياً تبعــاً لإ
ــب المختصــة بالقضــاة  ــن "لأنظمــة التأدي ــذي يخضــع القضــاة المتدرجي ــي ال العدل

الأصيليــن ولأصــول المحاكمــات المطبقــة علــى القضــاة فــي المالحقــات الجزائية". 
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وعليــه، تكــون غالبيــة هــذه المــواد قــد أصبحــت بحكــم الملغــاة أو علــى الأقــل مجــردة من 
لزامــي وبمثابــة مواد إرشــادية.  مفعولهــا الإ

دارة  دارة أو الإ ــد مقــررات مجلــس الإ ــى صعي ــك، تبقــى إدارة المعهــد ســواء عل وتبعــا لذل
ــم  ــا يت ــة بم ــم، محكوم ــن وحقوقه ــاة المتدرجي ــات القض ــد التزام ــى صعي ــة أو عل اليومي
تقريــره فــي كل حالــة بمنــأى عــن أي نــص مرجعــي ملــزم، ممــا يفتــح البــاب أمــام كثيــر مــن 

التجاذبــات المتكــررة والتــي يأخــذ بعضهــا طابــع الرتجــال. 

ــا أي مســعى لوضــع نظــام  ــه ل يوجــد حالي ــة الأمــر لالنتقــاد هــو أن ــد مــن قابلي ــا يزي وم
ــد.  ــي جدي داخل

القسم الخامس: مناهج المعهد وتنظيم الدروس 
ومعايير التقييم

المناهج

ــد  ــس إدارة المعه ــع مجل ــي، يض ــاء العدل ــم القض ــون تنظي ــن قان ــادة 56 م ــب الم بحس
“البرامــج الدراســية ويحــدد طــرق التقييــم العلمــي والمســلكي وينظــم الــدورات الدراســية 

ــار الأســاتذة ويتعاقــد معهــم بواســطة رئيــس المعهــد".  ويخت

ــى أن  ــه 5 عل ــي مادت ــّص ف ــم 1967/276(، فين ــرار رق ــد )الق ــي للمعه ــا النظــام الداخل أم
ــى مــا يتلقــاه القضــاة المتدرجــون داخــل المعهــد. وهــو  التدريــس والتــدرج ينقســمان إل
يشــمل )1( دروســا نظريــة عميقــة لأهــم المواضيــع القانونيــة، و)2( تطبيقــات عمليــة تقوم 
بــدرس وقائــع قضايــا وصياغــة أحــكام فيهــا، و)3( إعــداد دراســات موســعة وأبحــاث فــي 
ــار القاضــي  ــدروس بإشــراف رئيــس المعهــد، )بشــكل عــام يخت ــر ال ــع يعينهــا مدي مواضي
دارة أحدهــا مــع  المتــدرج لــكل دورة ثالثــة مواضيــع يكــون لهــا أبعــاد تطبيقيــة، فتختــار الإ
ــة. وبشــكل  ــة معين ــا قانوني ــة للدراســات حــول اجتهــاد المحاكــم فــي قضاي وجــود أفضلي
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عــام، يتــالءم موضــوع الدراســة مــع المســائل القانونيــة المعروضــة علــى المحكمــة التــي 
ــة هــي موضــوع خــالف فــي  ــا.( و)4( مناقشــة مســائل قانوني ــدرج به يلحــق القاضــي المت

يجــاد حلــول منطقيــة لــه.  الفقــه والجتهــاد لإ

وفيمــا تشــمل المناهــج المعمــول بهــا حاليــا كل مــا تقــدم، فإنهــا بالمقابــل تخلــو مــن )عقد 
اجتماعــات وحلقــات دراســية بيــن القضــاة المتدرجيــن وغيرهــم مــن الأشــخاص المســموح 
لهــم بالنتمــاء إلــى المعهــد(، وأيضا مــن )تلخيص الجتهــادات الحديثــة المعدة للنشــر في 
شــارة إلــى مــا يأتلــف وإياهــا أو يخالفهــا  النشــرة القضائيــة التــي تصدرهــا وزارة العــدل، والإ

مــن الجتهــادات الســابقة(، رغــم أن كالهمــا مذكــور فــي النظــام الداخلــي للمعهــد.

كمــا يلحــظ أن المناهــج تتضمــن عــددا مــن المــواد التــي ل تجــري امتحانــات علــى أساســها، 
إنمــا يحتســب مــدى مثابــرة القضــاة المتدرجيــن فيهــا ضمــن تقييمهــم العــام. كمــا يســجل 
أن بعــض القوانيــن الخاصــة بحمايــة مصالــح معينــة )كقانــون إنشــاء النيابــة العامــة البيئية( 

فرضــت تضميــن مناهــج المعهــد مــواد حــول القوانيــن المتصلــة بالبيئــة. 

أمــا خــارج المعهــد، فيتنــاول الــدرس والتــدرج قيــام القضــاة المتدرجيــن، فــي المحاكــم 
بأعمــال يعينهــا القضــاة الذيــن يلحقــون بهــم. وبالنظــر إلــى كثــرة أعــداد المتدرجيــن فــي 
دارة فــي اصطفــاء المحاكــم التــي  القضــاء العدلــي فــي ســنوات معينــة، تكــون امكانيــة الإ
ــكام  ــاريع أح ــداد مش ــدرج إع ــي المت ــى القاض ــن عل ــدودا. ويتعي ــا مح ــاق إليه لح ــم الإ يت
وحضــور مــداولت المحكمــة التــي ألحــق إليهــا. كمــا يتعيــن عليــه وضع تقريــر يضمنــه أبرز 
الشــكاليات التــي اعترضتــه فــي الدعــاوى والقضايــا التــي تســنى لــه معالجتهــا. كمــا يتعيــن 
ــا التــي اختلــف فيهــا مــع الهيئــة التــي ألحــق إليهــا.  ــر القضاي عليــه أن يوضــح فــي التقري
بالمقابــل، يتعيــن علــى الهيئــة مــلء نمــوذج معــد مســبقا بشــأن أداء القاضــي المتــدرج. 

ل يوجــد حتــى اللحظــة دليــل ناظــم للعالقــة بيــن القاضي المتــدرج والهيئــة القضائيــة التي 
يتــم إلحاقــه إليهــا. كمــا ل يوجد نظــام تقييمــي لهــذا النوع مــن الأداء. 

وفيمــا تنــص المــادة 5 المذكــورة مــن ضمــن الأعمــال التــي يقــوم بهــا القاضــي المتــدرج 
خــارج المعهــد علــى "زيــارة المؤسســات العقابيــة والإصالحيــة ومراكــز توقيــف الأحــداث، 
ــوم  ــات العل ــا بتطبيق ــق منه ــا يتعل ــة م ــاطاتها وخاص ــا ودرس نش ــى أنظمته ــالع عل والط
الجنائيــة لمعرفــة شــخصية كل مــن المجرميــن البيولوجيــة والنفســية والعوامــل الداخليــة 
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والخارجيــة التــي كان لهــا أثرهــا فــي اندفاعــه إلــى الإجــرام والوســائل التــي تعتمد في ســبيل 
دارات العامــة والمؤسســات القتصاديــة والماليــة بغيــة الطــالع علــى  الوقايــة" و"زيــارة الإ

نظمهــا وإدارتهــا ونشــاطاتها”، فــإن هــذه الأمــور نــادرا مــا تحصــل. 

كمــا أن المناهــج المذكــورة فــي النظــام الداخلــي تشــمل امكانيــة القيــام بأعمــال يعينهــا 
وزيــر العــدل بموافقــة رئيــس المعهــد. إل أنــه لــم يســجل أي ممارســة مــن هــذا النــوع. 

شــارة أخيــراً إلــى أنــه ووفقــاً للمــادة 67 من قانــون تنظيــم القضاء العدلــي "ممكن  وتجــدر الإ
بمرســوم يتخــذ بنــاء لقتــراح وزيــر العــدل وبعــد موافقــة مجلــس إدارة المعهــد الترخيــص 
بإفــادة الأربــع الأول مــن القضــاة المتدرجيــن، مــن منــح تخصــص فــي الخــارج". وهــذا مــا 
يحصــل مــن خــالل منــح الأربــع الأول امكانيــة المشــاركة فــي دورة لشــهر واحــد فــي معهــد 

الــدروس القضائيــة فــي فرنســا. 

معايير التقييم

يجري التقييم في نهاية كل دورة. وهو يأخذ بعين العتبار الأمور الآتية: 

نتيجــة المتحانــات فــي مــواد المعهــد )وهــي تصــل حاليا إلــى عالمة 80 مــن مجموع . 1
 ،)150

تقييــم الدراســة المعمقــة التــي قــام بهــا القاضــي خــالل الــدورة، والتــي يشــترك . 2
ــر المعهــد فــي وضعهــا )40 مــن مجمــوع 150(، رئيــس ومدي

تقييــم أداء القاضــي فــي الهيئــة القضائيــة التــي ألحــق إليهــا. ويحصل هــذا التقييم . 3
ــى  ــه وبعــد الســتماع إل ــة ب ــدرج ومشــاريع الأحــكام المرفق ــر الت ــى ضــوء تقري عل
القاضــي الأصيــل الــذي تــم إلحــاق القاضــي المتــدرج بــه. وتوضــع النقطــة إجمــال 
ــة  ــل، وتبعــا لمقابل ــر المعهــد بالتفــاق مــع القاضــي الأصي ــل رئيــس ومدي مــن قب

معــه )30 مــن مجمــوع 150(. 
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ــع نتائــج المتحانــات من قبــل رئيس ومديــر المعهــد. وهي تســجل في ملفه  تبعــا لذلــك، تُوقًّ
الشــخصي المحفــوظ فــي أمانــة ســر المعهــد )مــادة 70 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلي(. 

ويســمح ذلــك بتقييــم القاضــي المتــدّرج والحكــم بأهليتــه وفق ما ســنتطرق إليــه أدناه. 

 وتُحــال هــذه النتائــج بعــد موافقــة مجلــس إدارة المعهــد، وبحســب الموقــع اللكترونــي 
نفســه، إلــى خمســة مراجــع:

وزير العدل والمديرية العامة لوزارة العدل، . 1

مدير شؤون القضاة والموظفين،. 2

صندوق تعاضد القضاة، . 3

مجلس القضاء الأعلى أو مكتب مجلس شورى الدولة أو ديوان المحاسبة،. 4

هيئة التفتيش القضائي.. 5

ــل  ــي داخ ــكان مرئ ــي م ــن، ف ــاة المتدرجي ــب القض ــق ترتي ــات، وف ــج المتحان ــع نتائ وتوض
ــد.  ــن المعه أماك

نتقــال  ويكــون معــّدل النجــاح فــي كل دورة 20/12، يخــّول معــه القاضــي المتــدّرج مــن الإ
إلــى دورة التــدّرج الالحقــة. وتشــير المــادة 14 مــن المرســوم رقــم 10494 )تنظيــم معهــد 
الــدروس القضائيــة( إلــى أنــه ل يعتبــر الطالــب ناجحــا فــي المتحانــات النهائيــة إل إذا نــال 
ــالث.  ــا خــالل الســنوات الث ــي ناله ــات الت ــن 20 مجمــوع العالم ــل عــن 14 م معــدل ل يق
والالفــت أن أيــا مــن النصــوص الناظمــة للمعهــد لم يحــدد صراحــة النتيجة العمليــة لعدم 

الحصــول علــى معــّدل النجــاح فــي أي مــن ســنوات الدراســة. 

وفيمــا نــدر مــن قبــل رســوب القضــاة المتدرجين فــي أثنــاء تدرجهم، ســجل في ســنة 2018 
دارة  رســوب تســعة منهــم فــي الســنة الأولــى لتدرجهــم. وقــد حــدا هــذا الأمــر بمجلــس الإ
إلــى ابتــكار حلــول مثــل إرغامهــم علــى دورة اســتلحاقية )أي دورة تجــري بمــوازاة الــدورات 

الأخــرى ويتعيــن عليهــم النجــاح فيهــا(. 
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القسم السادس: الهيئة التعليمية والبدالت المالية 
للتدريس 

يُعهــد بحســب الفقــرة 4 مــن المــادة 55 مــن قانــون تنظيــم القضــاة العدلــي إلــى مجلــس 
إدارة المعهــد اختيــار الأســاتذة والتعاقــد معهــم بواســطة رئيــس المعهــد. وفــي العمــوم، 
ــك  ــالف ذل ــون خ ــن. ول يك ــن أو متقاعدي ــاة عاملي ــون قض ــاتذة المعين ــع الأس ــون جمي يك
إل بالنســبة للمــواد التــي تســتدعي خبــرات غيــر قانونيــة كاللجــوء إلــى تقنييــن فــي مجــال 

المعلوماتيــة أو أطبــاء أو ضبــاط ســابقين فــي الشــرطة. 

ــس  ــات التدري ــد لتعويض ــي "تعتم ــاء العدل ــم القض ــون تنظي ــن قان ــادة 72 م ــا للم وفق
ــة  ــة اللبناني ــي الجامع ــررة ف ــدود المق ــد والح ــاث القواع ــات والأبح ــح والمناقش والتصحي
دارة ورئيس المعهــد ومدير  علــى صعيــد الدراســات العليــا". و"تحــدد تعويضــات مجلــس الإ

ــر العــدل".  ــاء علــى اقتــراح وزي الــدروس بمرســوم يتخــذ بن
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القسم السابع: موارد المعهد

بفعــل غيــاب الشــخصية المعنويــة للمعهــد، تخصــص مبالــغ للمعهــد مــن ضمــن موازنــة 
وزارة العــدل وتــدار مــن قبلهــا. وفــي هــذا المجــال، تســجل الأمــور الآتيــة: 

أن إدارة المعهــد يتولهــا قضــاة غيــر متفرغيــن. وهــذا مــا ينطبق على رئيــس المعهد . 1
وعلــى مديــره علــى حد ســواء، 

أنــه إذا وضعنــا جانبــا رواتــب العاملين فــي المعهــد وتعويضاتهــم وإيجــار الأماكن، . 2
تبقــى المبالــغ المخصصــة لحاجــات المعهــد الأخــرى محــدودة جــدا )4-5 مالييــن 

ليــرة لبنانيــة وفــق الســنوات(، 

تخصــص هــذه المبالــغ لحاجات تشــغيلية، مــن دون أن تكــون إدارة المعهــد مخولة . 3
بتخصيــص أي مبالــغ لتطويــر عمــل المعهــد. يكفــي أن نعــرف أنــه ل توجــد حاليــا 
أي موازنــة خاصــة بمكتبــة المعهــد، التــي تعتمــد فقــط علــى الهبــات والمســاعدات 

التــي غالبــا مــا تأتــي مــن مصــادر خارجيــة، 

ــادة . 4 ــق الم ــا وف ــى إصداره ــد يتول ــة كان المعه ــي مجل ــة" )وه ــرة القضائي أن "النش
18 مــن النظــام الداخلــي للمعهــد( تبقــى معطلــة منــذ عقــود لنقــص فــي المــوارد 
الماديــة. ومــن شــأن تعطيــل إصــدار هــذه النشــرة، هــو فقــدان امكانيــة الســتفادة 
ــة  ــات القانوني ــادات والدراس ــع الجته ــي "جم ــن ف ــاة المتدرجي ــات القض ــن طاق م
وتنســيقها وتنظيــم مصنفــات وجــداول هجائيــة بهــا حســب مواضيعهــا" وفــق مــا 
تنــص عليــه المــادة 17 مــن النظــام الداخلــي للمعهــد. بنتيجــة ذلــك، تبقــى أيضــا 
ــق  ــن توثي ــه م ــا تتضمن ــن، بم ــة للقضــاة المتدرجي ــن الدراســات المعمق ــد م العدي

ــر منشــورة،  ــة، غي لالأحــكام والتوجهــات القضائي

لكترونــي المنشــأ لمعهــد الــدروس القضائيــة والذي يتضمــن معلومات . 5 أن الموقــع الإ
عنــه لــم يتــم تحديثه منــذ ســنوات عــدة، بنتيجــة نقص المــوارد. 
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القسم الثامن: األهلية 

ل يصبح القاضي المتدرج قاضيا أصيال إل في حال إعالن أهليته للقيام بمهمته. 

ــة، يضــع مجلــس إدارة المعهــد عنــد انقضــاء مــدة التــدرج، لئحــة التخــّرج  ولهــذه الغاي
مــع تدويــن إقتراحاتــه المناســبة فــي شــأن أهلّيــة القضــاة المتدرّجيــن ويرفعهــا إلــى مجلــس 
القضــاء الأعلــى أو إلــى مكتــب مجلــس شــورى الدولة أو ديــوان المحاســبة بحســب مقتضى 
الحــال. ويتخــذ القــرار بشــأن الأهليــة أو عدمهــا فــي ضــوء "لئحــة التخــّرج". كمــا يمكــن 
لكترونــي للمعهــد، "الســتماع شــفاهًة إلــى  بهــدف اتخــاذ هــذا القــرار، وبحســب الموقــع الإ
رئيــس أو مديــر المعهــد أو إلــى بعــض أســاتذة المعهد". وبشــكل عــام، تنتهي فتــرة التدرج 
بإعــالن الأهليــة إل فــي حــالت جــّد نــادرة، يتــم فيهــا تمديــد مــدة التــدرج لســنة إضافيــة. 

ووفــق المــادة 70 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي، ينهــي قــرار مجلــس القضــاء الأعلــى 
بعــدم الأهليــة خدمــة القاضــي مــن دون حاجــة إلــى إصــدار أي عمــل إداري آخــر. 

أّمــا القضــاة المعلنــة أهليتهــم فيعّينــون بحســب المــادة 71 "قضــاة أصيليــن مــن الدرجــة 
الأخيــرة أو بالدرجــة التــي يــوازي راتبهــا راتــب القاضــي المعيــن وذلــك بمرســوم يتخــذ بنــاء 
ــي المــالك )...(  ــز شــاغر ف ــد عــدم وجــود مرك ــر العــدل"، ويلحقون"عن ــراح وزي ــى اقت عل
بــوزارة العــدل" ذلــك إلــى حيــن صــدور قــرار تعيينهــم وإلحاقهــم "عنــد شــغور أول مركــز 
وفقــاً لالئحــة التخــرج فــي المعهــد". وفيمــا ســجلت ســابقا أعــراف بأخــذ ترتيــب القضــاة 
المتدرجيــن بعيــن العتبــار فــي تشــكيلهم، فــإن هــذه الأعــراف تشــهد تراجعــا علــى ضــوء 

تزايــد تدخــل القــوى السياســية فــي عمليــات التشــكيل.

وفيمــا يســمح قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي بإعــالم عــدم أهليــة القاضــي المتــدرج فــي 
نهايــة كل مــن ســنوات التــدرج، فــإن هــذا الأمــر ل يحصــل قــط. وفيمــا يــؤدي التخلــي عــن 
هــذه المكانيــة عمليــا إلــى إطالــة أمــد التــدرج مــن دون طائــل فــي حــالت معينــة، فإنــه قد 
يضــع إدارة المعهــد ومجلــس القضــاء الأعلــى فــي أحيــان أخــرى أمــام أمــر واقــع يصعــب 

معــه إعــالن عــدم أهليــة شــخص أكمــل ســنوات تدرجــه داخــل المعهــد. 
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ــة  ــاول مفهــوم الأهلي ــي يتن ــم القضــاء العدل ــون تنظي ــى أن قان شــارة إل ــا، تجــدر الإ ختام
أو عدمهــا مــن دون تعريفــه. ومــؤدى ذلــك هــو إبقــاء هــذا المفهــوم ضبابيــا مــع مــا قــد 
يســتتبع ذلــك مــن انتقائيــة واستنســاب. ومــا يزيــد مــن قابليــة هــذا الأمــر لالنتقــاد، هــو 

ــة.  ــة أو عدمهــا لأي مراجعــة قضائي ــة بالأهلي ــة القــرارات المتصل عــدم قابلي

وفــي هــذا الســياق، يشــار إلــى أنــه تــم تعريــف الأهليــة علــى الموقــع علــى الوجــه الآتــي: 
"تعنــي الأهلّيــة أْن يكــون القاضــي المتــدّرج أهــالً لتوّلــي العمل القضائــي، ول يُشــَترط لأجل 
متحــان أو حتــى فــي التدريــب لــدى مختلــف الدوائــر القضائيــة،  ذلــك فقــط النجــاح فــي الإ
وإنمــا يقتضــي أْن يتمّتــع القاضــي المتــدّرج بشــخصّيٍة قــادرٍة علــى إدارة المحكمــة وإتّخــاذ 
القــرارات فضــالً عــن ُحســن التصــرّف تجــاه المتقاضيــن والزمــالء والكافــة". ويوضــح الموقــع 
عتبــار كل مــن مجلــس القضــاء الأعلــى أو  بــأن هــذه هــي المعاييــر التــي يأخذهــا بعيــن الإ
مكتــب مجلــس شــورى الدولــة أو ديــوان المحاســبة لقتــراح إعالن أهليــة القاضــي أو حجب 

ذلــك عنــه، وبــأن كاّل منهــم "يحتفــظ لنفســه بتفاصيلهــا تقّيــداً منــه بســّرية المذاكــرة". 
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الفصل الرابع

الخارطة الجغرافية والوظيفية للهيئات 
القضائية

تشــكل الخارطــة الجغرافيــة والوظيفيــة للهيئــات القضائيــة أحــد أبــرز جوانــب التنظيــم 
القضائــي. وفيمــا ينتظــر مــن هــذه الخارطــة أن تضمــن حــق المواطــن بالوصــول إلــى 
نمــاء  عدالــة فاعلــة والتوزيــع العــادل للملفــات بيــن القضــاة وفــي الآن نفســه الإ
المتــوازن للمناطــق، غالبــا مــا تصطــدم هــذه الأهــداف بعــدد مــن المعطيــات الســلبية، 
ــات  ــن أولوي ــه م ــا تفترض ــية وم ــح السياس ــي بالمصال ــاة وتنته ــدد القض ــص ع ــدأ بنق تب

ــاومات. ومس

القسم األول: رسم اإلطار القانوني للخارطة الجغرافية 
والوظيفية للهيئات القضائية

جرائيــة ولكــن  طــار القانونــي لتوزيــع المحاكــم بمجموعــة مــن القواعــد الإ يرتبــط رســم الإ
ــة  ــة بالخارط ــة القضائي ــاط الخارط ــى ارتب ــر إل داري، بالنظ ــم الإ ــول التنظي ــا بأص أيض
ــول  ــرض أص ــي ع ــي ف ــل المض ــي قب ــا، يقتض ــن هن ــاه. وم ــن أدن ــبما نبي ــة حس داري الإ
توزيــع مختلــف الهيئــات القضائيــة ذات الصالحيــات العامــة أو المتخصصــة، أن نحــدد 

داري. ــم الإ خارطــة التنظي



121حمد ة حمرحبعع حم دسطم حمذورحفأم يحمل أدأم مفهأ�دج حمم دئأم

التنظيم اإلداري في لبنان

داري فــي أي دولــة إلــى وضــع إطــار جغرافــي لعمــل الحكومــات، مــن  يهــدف التنظيــم الإ
خــالل فصــل الأقاليــم، تعتمــد غالبــاً علــى الحــدود الجغرافيــة الطبيعيــة أو علــى ترســبات 
تاريخيــة معينــة. فيصبــح مــن الســهل تحديــد الخصائــص التــي تميــز كل منطقــة ومعالــم 

النشــاط البشــري فيهــا، وبالتالــي الســتجابة للحاجــات المحليــة بشــكل أفضــل.

وبموجــب المــادة الأولــى مــن المرســوم 116 الصــادر فــي 1959/6/12 المتعلــق بالتنظيــم 
داري اللبنانــي, تقســم أراضــي الجمهوريــة اللبنانيــة إلــى محافظــات، تقســم بدورهــا إلــى  الإ
داري المعتمــد اليــوم فــي لبنــان، مــع مــا لحقه  أقضيــة. ويبيــن الجــدول أدنــاه التقســيم الإ
ــا عــن محافظــة  ــل1 بعــد فصله ــوح- جبي ــالت، إحــداث محافظــة كســروان الفت ــن تعدي م
جبــل لبنــان بموجــب القانــون رقــم 2017/50 بعدمــا كان تــم اســتحداث محافظتــي عــكار 
وبعلبــك- الهرمــل ســنة 2003, وعليــه، يبلــغ عــدد المحافظــات 9 والأقضيــة 262. وفيمــا مــا 
يــزال الوقــت مبكــرا لمعرفــة مــآل تنفيــذ القانــون بإنشــاء محافظــة كســروان الفتوح-جبيــل، 

نســجل أن الحكومــة تأخــرت فــي تفعيــل العمــل بمحافظتــي عــكار وبعلبــك- الهرمــل. 

ــت  ــائها، أضيف ــون إنش ــدور قان ــى ص ــهر عل ــبعة أش ــرور س ــد م ــى، وبع ــة أول ــي مرحل فف
ــان  ــي لبن ــن محافظت ــاً ع ــا إداري ــم فصلهم داري فت ــم الإ ــدول التنظي ــى ج ــان إل المحافظت
ــن، شــهدت  ــن الزم ــٌد م ــد انقضــى عق ــة، وكان ق ــة ثاني ــي مرحل ــم ف ــاع3. ث الشــمالي والبق
ــدو أن  ــن، يب ــار 20144. ولك ــي أي ــن ف ــن أول محافظي ــل تعيي ــك الهرم ــكار وبعلب ــن ع كّل م
قليميــة أســوًة بباقــي  الأمــر توقــف عنــد هــذا الحــّد، فلــم تنشــأ فيهــا الدوائــر الحكوميــة الإ
المحافظــات )كدائــرة الســجل العدلــي، وأمانــة ســجل عقــاري وســجل تجــاري( ولــم يجــِر 

ــة. ــزة القضائي ــم والأجه ــد المحاك ــى صعي ــرض عل ــر المفت التغيي

1 وكان النائب نعمة هللا ابي نصر قدم اقتراح قانون بإنشاء محافظة جديدة في جبل لبنان تضم قضاءي كسروان وجبيل ويكون 
مركزها مدينة جونية )...(. وقد رأى البعض أن إنشاء محافظتي بعلبك- الهرمل وعكار سيفتح باب المطالبة بمحافظات جديدة 

لعتبارات طائفية. "ولم تستبعد مصادر نيابية ان يقترح النائب وليد جنبالط احداث محافظة تضم قضاءي الشوف وعاليه، 
خصوصاً انه من دعاة اعتماد الدوائر الصغرى في النتخابات النيابية«، طارق ترشيشي, » لبنان يبدأ بتجاوز اتفاق الطائف عبر 

اقتطاع محافظتين جديدتين في كل من الهرمل وعكار«، جريدة الشرق الأوسط، العدد 8982، 2003/7/2.
2 تم استحداث محافظتي عكار وبعلبك الهرمل بموجب القانون رقم 522 الصادر في 2003/7/16.

3 المادة الأولى من المرسوم رقم 11861 الصادر في 2004/2/11 الخاص بتحديد تفاصيل تطبيق القانون 2003/522 )المتعلق 
بإنشاء محافظتي عكار وبعلبك الهرمل(. 

4 تم تعيين أول محافظ لعكار )في مالك وزارة الداخلية والبلديات( بموجب المرسوم رقم 11601 تاريخ 2014/5/19. تبعه تعيين 
أول محافظ لبعلبك الهرمل بموجب المرسوم رقم 11900 تاريخ 2014/5/23.
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واســتمرار هــذا الخلــل يشــكل مخالفــًة مســتمرة لمضمــون المرســوم 2004/1186 الخــاص 
بتحديــد تفاصيــل تطبيــق أحــكام القانــون المتعلــق بإنشــاء المحافظتيــن )المرســوم 
التطبيقــي(، والــذي وضــع إطــاراً زمنيــاً لــوزارات الدولــة )بمــا فيهــا وزارة العدل( لســتحداث 

وتفعيــل أجهزتهــا هنــاك، وهــو ســنة واحــدة فقــط مــن تاريــخ صــدوره5.

داري في لبنان جدول رقم 1-1: خارطة التنظيم االإ

مركز المحافظةأقضية المحافظةالمحافظة

بيروتبيروتبيروت1

طرابلس, المنية-الضنية**, لبنان الشمالي*2
زغرتا، بشري، البترون، الكورة

طرابلس

بعبدابعبدا، المتن، الشوف، عاليهجبل لبنان3

صيداصيدا، صور، جزينلبنان الجنوبي4

النبطية، مرجعيون، بنت النبطية***5
جبيل، حاصبيا

النبطية

زحلةزحلة، راشيا، البقاع الغربيالبقاع6

بعلبكبعلبك، الهرملبعلبك -الهرمل7

حلباعكارعكار8

جونيةكسروان، جبيلكسروان الفتوح -جبيل9

داري لمحافظة لبنان الشمالي بموجب المرسوم رقم 11861 الصادر في 2004/2/11 والخاص  * تم تعديل التنظيم الإ
بتحديد تفاصيل تطبيق أحكام القانون المتعلق بإنشاء محافظتي عكار وبعلبك الهرمل )2003/522(، حيث كانت محافظة 

لبنان الشمالي تضم قضاء عكار.
** تم استحداث قضاء المنية- الضنية بموجب القانون 272 الصادر بتاريخ 1993/10/23. 

*** تم استحداث محافظة النبطية بموجب القانون رقم 36 الصادر بتاريخ 1975/7/23.

داري المعتمد. طار، القسم الأول- ثانياً- أ: الخارطة القضائية وعالقتها بالتنظيم الإ 5 أنظر في هذا الإ
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داري الصــادر عــام 1959 فــي مادتــه الثانية علــى أن "تمثــل وزارات الدولة  وينــص التنظيــم الإ
ــز  ــون مرك ــوم ويك ــا بمرس ــدد مهامه ــة )...( تح ــر حكومي ــة بدوائ ــات والأقضي ــي المحافظ ف
ــة  ــدأ المراســيم المتعلق ــد اســتعادت هــذا المب ــا فــي المحافظــة أو القضــاء6". وق موظفيه
بتطبيــق كّل مــن قانون إنشــاء محافظــة النبطية )الصادر عــام 1975( وقانون إنشــاء محافظتي 
عــكار وبعلبــك الهرمــل )الصادر عــام 2003( ملزمــًة وزارات الدولــة بأن تحدث أجهزتها وتباشــر 
مهامهــا فــي تلــك المحافظــات خــالل مهلــة ســنة واحــدة )وهــي مهلــة تــم تجاوزهــا بحيــث 
تــم تعييــن محافــظ فــي هاتيــن المحافظتيــن فــي 2014(7. بطبيعــة الحــال، يختلــف مســتوى 

التمثيــل لمرافــق الدولــة بيــن المحافظــة والقضــاء، إذ يكــون أكثــر أهميــة فــي الأولــى.

دارات العامــة علــى كامــل الأراضــي اللبنانيــة يدخــل فــي إطــار  ونذّكــر أيضــاً بــأن توزيــع الإ
داريــة المنصــوص عنهــا فــي وثيقــة الوفــاق الوطني الصــادرة في تشــرين الأول  الالمركزيــة الإ
داريــة  1989، والتــي تفتــرض بالحــد الأدنــى "تمثيــل جميــع إدارات الدولــة فــي المناطــق الإ

علــى أعلــى مســتوى ممكــن تســهيالً لخدمــة المواطنيــن وتلبيــًة لحاجاتهــم محليــا8ً". 

الهيئات القضائية العادية

 ينبني توزيع المحاكم والوظائف القضائية على مجموعة من المعايير، أبرزها الآتية:

قضاء حكم، نيابة عامة وقضاء تحقيق

يتــم تقســيم الهيئــات القضائيــة إلــى ثالثــة أنــواع: قضــاء الحكــم )وهــي الهيئات التــي تصدر 
الأحــكام فــي الطلبــات والنزاعــات التــي تدخــل ضمــن اختصاصهــا(، والنيابــة العامــة )أو مــا 
يســمى القضــاء الواقــف وهــو القضــاء الــذي يتولــى تحريــك الدعــوى العامــة ومتابعتهــا(، 
وأخيــرا قضــاء التحقيــق )يقتصــر عملــه علــى القضايــا الجزائيــة ويتولــى إصــدار قــرارات الظــن 
والتهــام فــي قضايــا الجنــح والجنايــات، ويتكــون مــن قضــاة تحقيــق ومــن هيئــات اتهاميــة(. 

6 الدوائر المشمولة في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الشتراعي رقم 116 الصادر بتاريخ 1959/6/12 )المتعلق بالتنظيم 
داري(, وهي قابلة للتعديل بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. الإ

7 مهلة سنة من تاريخ نشر المراسيم المنشئة للمحافظتين. المواد 2 و3 من المرسوم رقم 11861 الصادر في 2004/2/11 الخاص 
بتحديد تفاصيل تطبيق أحكام القانون المتعلق بإنشاء محافظتي عكار وبعلبك الهرمل )2003/522(, والمواد 2 و3 من المرسوم 
رقم 253 الصادر في 1983/2/24 الخاص بتحديد تفاصيل تطبيق أحكام القانون المتعلق بإنشاء محافظة النبطية )1975/36(.

8 وثيقة الوفاق الوطني اللبناني، الطائف في 1989/10/22, المبادئ العامة والإصالحات.
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درجات المحاكمة

ضمــان درجــات المحاكمــة الثــالث، الدرجــة الأولــى والســتئناف والتمييــز، وذلــك تماشــيا 
مــع قانونــي الإجــراءات المدنيــة والجزائيــة. وهــذا مــا لحظتــه صراحــة المــادة 12 مــن قانون 
تنظيــم القضــاء العدلــي. وفيمــا نجــد الدرجــات الثــالث بشــكل عــام فــي قضــاءي الحكــم 
والتحقيــق، نلقــى اســتثناءات عــدة، أهمهــا عــدم جــواز اســتئناف الأحــكام الصــادرة عــن 
محاكــم الجنايــات لالســتئناف. بالمقابــل، فــإن عمــل النيابــة العامــة ل يخضــع للمراجعــة، 
ــال  ــي مج ــة ف ــة البحثي ــي الورق ــه ف ــا سندرس ــذا م ــة )وه ــل والهرمي ــدة التسلس ــا لقاع إنم

النيابــات العامــة(، 

كيف تتكون الهيئة القضائية: غرف أم قضاة منفردون؟

ــك  ــة قضــاة. ول يشــذ عــن ذل ــز والســتئناف مــن ثالث ــع غــرف محكمــة التميي ــّون جمي تتك
ــز ول  ــة التميي ــرف محكم ــاء غ ــن رؤس ــون م ــي تتك ــز الت ــة التميي ــة لمحكم ــة العام إل الهيئ
يجــوز أن تصــدر قــرارات الهيئــة العامــة إل عــن الرئيــس وأربعــة أعضــاء علــى الأقــل )مــادة 
ــرد  ــي المنف ــي القاض ــن نظام ــة بي ــة الأول بالمزاوج ــم الدرج ــز محاك ــل، تتمي 30(. بالمقاب
)الأقســام( والغــرف المكونــة مــن ثالثــة قضــاة، بحيــث تنــاط بعــض الصالحيــات )الأقــل 
ــتعجلة  ــا المس ــذ والقضاي ــا التنفي ــظ أن قضاي ــن. ويلح ــاة المنفردي ــا( للقض ــورة عموم خط
ــة  ــن مائ ــا ع ــد قيمته ــي ل تزي ــر والت ــة للتقدي ــاوى القابل ــارات وكل الدع يج ــداث والإ والأح
مليــون ليــرة لبنانيــة كلهــا تدخــل ضمــن صالحيــات القاضــي المنفــرد المدنــي )86 أ.م.م(. 

ــي. ــرد الجزائ ــات القاضــي المنف ــح ضمــن صالحي ــع المخالفــات والجن ــا تدخــل جمي كم

ويمــارس قضــاء التحقيــق قضــاة تحقيــق منفــردون. بالمقابــل، تكــون الهيئة التهاميــة )وهي 
المرجــع الســتئنافي لقضــاة التحقيــق وصاحبــة الصالحيــة فــي إصــدار قــرارات اتهاميــة فــي 

الجنايــات( مؤلفــة مــن ثالثــة قضــاة، وهــي إحــدى غــرف محكمة الســتئناف. 

داري للمناطق اللبنانية  ن انتشار المحاكم والتقسيم االإ الربط ب�ي

يكــون مركــز محكمــة التمييــز فــي العاصمــة بيــروت علــى أســاس أن اختصاصها يشــمل كامل 
التــراب اللبناني )المــادة 24(.



125حمد ة حمرحبعع حم دسطم حمذورحفأم يحمل أدأم مفهأ�دج حمم دئأم

أمــا غــرف محكمــة الســتئناف والدرجــة الأولــى فتنشــأ علــى صعيــد كل محافظــة وذلــك وفق 
مــا يتحصــل مــن الجــداول المرفقــة بقانــون تنظيــم القضــاء العدلــي وبمعــزل عــن أي نــص 
ــد وضــع المشــرع  ــز المحافظــات. وق ــي مراك ــا ف ــادة 16(. ويكــون مركزهــا عموم ــزم )م مل
اســتثناء لذلــك بخصــوص منطقــة بعلبــك الهرمــل والتــي تحولــت فيمــا بعــد إلــى محافظــة، 
ــاوى  ــل الدع ــا لفص ــاتها فيه ــد جلس ــاع تعق ــتئناف البق ــة اس ــى أن محكم ــار إل ــث أش بحي
الصــادرة عــن محكمــة الدرجــة الأولــى فــي قضــاءي بعلبــك والهرمــل )المــادة 17 مــن قانــون 
تنظيــم القضــاء العدلــي(. وقــد تــم تبعا لذلــك إنشــاء غرفتيــن ابتدائيتيــن وغرفة اســتئنافية 
فــي هــذه المنطقــة. أمــا الســتثناء الثانــي، فهــو يتمثل فــي إنشــاء غــرف اســتئنافية وابتدائية 
فــي منطقــة جديــدة المتــن وهــو يتحصــل مــن الجدوليــن 1 و2 الملحقيــن بقانــون تنظيــم 
القضــاء العدلــي كمــا تــم تعديلهمــا يــف 2007. وتنظــر هــذه الغــرف بدايــة واســتئنافا فــي 
القضايــا المدنيــة والجزائيــة لأقضيــة المتــن وكســروان وجبيــل )6 غــرف إبتدائيــة و9 غــرف 

اســتئنافية(. 

أمــا أقســام القضــاة المنفرديــن فتتواجــد فــي مراكــز المحافظــات والأقضيــة، مــع احتمــال 
إنشــاء أقســام فــي مناطــق خــارج مراكــز الأقضيــة )مــادة 13(. 

داري بموجــب القانون  شــارة الــى أنــه بالرغــم من إجــراء تعديــل علــى التقســيم الإ وتجــدر الإ
522 تاريــخ 16 تمــوز 2003 الآيــل إلــى رفــع عــدد المحافظــات مــن 6 الــى 8 عبــر اســتحداث 
محافظــة بعلبك-الهرمــل ومحافظــة عــكار، إل أنــه لــم ينشــأ لغايــة اليــوم محكمــة اســتئناف 
فــي مركــز كال مــن المحافظتيــن حســبما يقتضيــه القانــون. وقــد يزيــد الأمــر تعقيــدا بعــد 

صــدور القانــون بإنشــاء محافظــة تاســعة هــي محافظــة كســروان الفتوح-جبيــل. 

وتنشــأ لــدى كل محكمــة اســتئناف دائــرة للنيابــة العامــة يرأســها نائــب عــام اســتئنافي ودائرة 
للتحقيــق يرأســها قاضي تحقيــق أول. 

كيفية تحديد عدد الغرف واالأقسام

يتــّم تحديــد عــدد الغــرف والأقســام فــي مختلــف الدرجــات والمناطــق بموجــب جــداول 
مرفقــة بقانــون تنظيــم القضــاء العدلــي وقابلــة للتعديــل بموجــب مرســوم صادر بنــاء على 
اقتــراح وزيــر العــدل بنــاء علــى موافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى )المــادة 134(. وقــد حــدد 
عــدد الغــرف والأقســام فــي المرحلــة البتدائيــة بموجــب الجــدول رقــم 1 المرفــق بالقانــون 
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ــة  ــة العام ــاة النياب ــا وقض ــدد قضاته ــتئنافية وع ــرف الس ــدد الغ ــدد ع ــا ح ــور، فيم المذك
وقضــاة التحقيــق بموجــب الجــدول رقــم 2 المرفــق بنفــس القانــون. 

وبنتيجة ذلك، يتوزع القضاة وفق الجداول على النحو الآتي:

جدول رقم 1-2: تطور توزيع القضاة وفق الجداول
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62202138217494159768جداول 2007

ويلحــظ هنــا أن الجــدول ل يذكــر اختصاصــات الغــرف ول الأقســام، إنمــا يتــرك بــت هــذه 
المســائل لقــرارات توزيــع العمــل داخــل المحاكــم الحاصــل لحقــا بموجــب المــادة 15 مــن 
قانــون القضــاء العدلــي بنــاء علــى قــرار مــن وزيــر العــدل بعــد موافقــة مجلــس القضــاء 

الأعلــى بنــاء علــى اقتــراح الرئيــس الأول لمحاكــم الســتئناف. 

أمــا محكمــة التمييــز، فيحــدد عــدد غرفهــا وعــدد قضاتهــا والنــواب العاميــن العامليــن فيهــا 
بموجــب الجــدول رقــم 3 المرفــق بالقانــون. 

كمــا يلحــظ أن القانــون لــم يتضمــن أي معيــار لوضــع أو تعديــل الجــداول كالنمــو الســكاني 
أو البعــد الجغرافــي للمحاكــم أو عــدد الدعــاوى الــواردة إلــى المحاكــم مثــال. 
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ي تحديد عدد الغرف واالأقسام وتوزيعها جغرافيا
المرونة �ن

ثمة مرونة في تحديد عدد الغرف والأقسام وتوزيعها جغرافيا. وهي تتأتى عن أمرين: 

الأول، أن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي نــص صراحــة علــى أن الجــداول الملحقــة تعتبــر 
مــادة تنظيميــة يمكــن تحديدهــا وتعديلهــا بمراســيم تتخــذ فــي مجلــس الــوزراء بنــاء علــى 
اقتــراح وزيــر العــدل بعــد موافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى. وعلــى أســاس هــذه القاعــدة، 

تــم إصــدار جــداول جديــدة فــي ســنة 2007. 

الثانــي، أنــه يمكــن الترخيــص للمحاكــم الســتئنافية والبتدائيــة بعقد جلســاتها خــارج أماكن 
ــس  ــر العــدل بعــد استشــارة مجل ــرار يتخــذه وزي مركزهــا. ويعطــى الترخيــص بموجــب ق
ســتئناف فيتــم بمرســوم  القضــاء الأعلــى )المــادة 14(. أمــا الترخيــص المعطــى لمحاكــم الإ
يتخــذ بعــد استشــارة مجلــس القضــاء العلــى بنــاء علــى اقتــراح وزيــر العــدل )المــادة 17(. 
ونلحــظ هنــا أن الســلطة التنفيذيــة تتحكــم بالترخيــص للمحاكــم فيمــا يبقــى دور مجلــس 

القضــاء الأعلــى استشــاريا.

مالك القضاة

ــواردة  ــن يفتــرض بهــم مــلء المراكــز ال يتشــكل مــالك القضــاء مــن مجمــوع القضــاة الذي
فــي الجــداول المشــار إليهــا اعــاله وهــي علــى التوالــي الجــداول أرقــام 1 )محاكــم الدرجــة 
الأولــى( و2 )محاكــم درجــة الســتئناف( و3 )محكمــة التمييــز( و4 )القضــاة المدنيــون لــدى 
ــي(.  ــش القضائ ــي وزارة العــدل( و6 )التفتي ــون ف القضــاء العســكري( و5 )القضــاة العدلي
ويضــاف إلــى هــؤلء عــدد مــن القضــاة غير المشــمولين فــي الجــداول، وهــم علــى التوالي: 

ــة. ويحــدد عددهــم بأربعــة بموجــب المــادة 2 مــن . 1 ــة العامــة المالي أعضــاء النياب
المرســوم رقــم 1937 تاريــخ 1991/11/16 )تحديد مهــام وصالحيــات النيابة العامة 

الماليــة(، 

رؤســاء مجالــس العمــل التحكيميــة والذيــن يحــدد عددهــم علــى أســاس المراســيم . 2
المنشــئة لمختلــف غــرف مجالــس العمــل التحكيميــة. 
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وعلى هذا الأساس، يبلغ عدد قضاة المالك وفق الجداول المعمول فيها حاليا، الآتي:

جدول رقم 1-11: توزع القضاة وفق المالك

355الجدول رقم 1 )محاكم الدرجة الأولى(

284الجدول رقم 2 )محاكم الستئناف(

70الجدول رقم 3 )محاكم التمييز(

13الجدول رقم 4 )المحكمة العسكرية(

35الجدول رقم 5 )الملحقون بوزارة العدل(

11الجدول رقم 6 )هيئة التفتيش القضائي(

4النيابة العامة المالية 

21مجالس العمل التحكيمية

793المجموع

 علمــا أن عــدد قضــاة المــالك مرجــح لالزديــاد فــي حــال إنشــاء محاكــم اســتئناف منفصلــة 
فــي المحافظــات الثــالث المســتحدثة فــي عــكار وبعلبك/الهرمــل وكســروان الفتوح/جبيــل.
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القسم الثاني: الخارطة الجغرافية والوظيفية للهيئات 
القضائية في الممارسة

يشــكل النقــص فــي عــدد القضــاة لزمــة يعانــي منهــا التنظيــم القضائــي فــي لبنــان. وقــد 
تســبب نقــص العــدد هــذا فــي شــغور واســع فــي المراكــز القضائيــة، كمــا تســبب بكثــرة 
النتدابــات أي تكليــف قضــاة بالعمــل فــي أكثــر مــن مركــز قضائــي. وهــذا الواقــع وضــع 
القيميــن علــى التشــكيالت القضائيــة وتوزيــع الأعمــال أمــام خيــارات صعبــة تضــاف إلــى 
ــة  ــز القضائي ــار المراك ــن عليهــم اختي ــة. فقــد تعي ــات السياســية والطائفي اشــكالت التوازن
التــي يقتضــي ملؤهــا بالأولويــة بالنســبة إلــى المراكــز الأخــرى، وقــد قادهــا هــذا الأمــر إلــى 
ــة،  ــات عام ــة )نياب ــف القضائي ــن الوظائ ــب الحــالت بي ــي أغل ــة ف ــة ضمني ممارســة مفاضل
ــس  ــرف، مجال ــي الغ ــارين ف ــن أو مستش ــاة منفردي ــم، قض ــاة حك ــق أم قض ــاة تحقي قض
ــم تحــَظ  ــا، ل ــة(. ورغــم أهميته ــز المحافظــات والأقضي ــة( والمناطــق )مراك عمــل تحكيمي
هــذه المســألة باهتمــام مــن قبــل الباحثيــن فــي الشــؤون القضائيــة وإن تزايــدت مؤخــرا 
العتراضــات علــى هــذه الخيــارات، وخصوصــا بمــا يتصــل بالمراكــز الواقعــة فــي المناطــق 
البعيــدة عــن بيــروت، كبعلبــك- الهرمــل وعــكار وإلــى حــد أقــل النبطية. وفــي هــذه الورقة، 

ســنعمد إلــى درس المســألة مــن جوانــب عــدة: 

الأولــى، درس كيفيــة توزيــع الملفــات القضائيــة بيــن المناطــق، الأمــر الــذي يعطينــا . 1
فكــرة واضحــة عــن احتياجــات المحاكــم. 

ــي . 2 ــة ف ــة الحاصل ــات القضائي ــي الطاق ــص ف ــغور والنق ــب الش ــة، درس نس الثاني
مراســيم التشــكيالت القضائيــة بالنســبة إلــى مــالك القضــاء المحــدد فــي الجــداول 
المرفقــة بقانــون تنظيــم القضــاء العدلــي وبالمراســيم الناظمــة لعــدد مــن الهيئــات 

القضائيــة كمجلــس العمــل التحكيمــي والنيابــة العامــة الماليــة.

وقبــل المضــي فــي ذلــك، يجــدر لفــت النظــر إلــى نقــص المعلومــات المتوفــرة فــي هــذا 
ــى  ــون الوصــول إل ــام مــع قان ــات فــي تناقــض ت ــر ب ــا، وهــو أم ــا ضبابيته المجــال وأحيان
ــرة  ــن المفك ــا ع ــدل حجب ــى ووزارة الع ــاء الأعل ــس القض ــن أن مجل ــدا ع ــات. فع المعلوم
القانونيــة معلومــات أساســية حــول عــدد الدعــاوى وتوزيعهــا، فــإن التقاريــر المنشــورة مــن 
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مجلــس القضــاء الأعلــى تنتقــص إلــى الدقــة فــي جوانــب عــدة. ومــن هنــا، وبانتظــار التزام 
هذيــن المرجعيــن بقانــون الوصــول إلــى المعلومــات، وجــب التعامــل مــع هــذه الأرقــام 

بكثيــر مــن الحــذر.

النقص في عدد القضاة 

ــل المســتمر فــي  ــه، يشــكل النقــص فــي عــدد القضــاة أحــد مواضــع الخل كمــا ســبق بيان
التنظيــم القضائــي فــي لبنــان، وإن بلــغ أحيانــا مســتويات مقلقــة كمــا حصــل فــي 1990 
بعــد انتهــاء حــرب 1975-1990. وغالبــا مــا تفاقــم هــذا النقــص بنتيجــة الخلــل الحاصــل 
فــي تنظيــم مباريــات الدخــول إلــى معهــد الــدروس القضائيــة أو لتعييــن قضــاة أصيليــن 
كمــا حصــل فــي فتــرة الحــرب أو فــي فتــرة الأزمــة السياســية الحــادة فــي فتــرة 2008-2005. 
والالفــت أنــه صــدر فــي 2004 و2007 مراســيم بوضــع جــداول جديــدة للمحاكــم والنيابات 
العامــة، أدت إلــى زيــادة كبيــرة فــي مــالك القضــاء، وذلــك رغــم عجــز القضــاء عــن مــلء 

المــالك الســابق.  

جدول رقم 2-1: تطور عدد القضاة

المالكعدد القضاةسنة 
النقص في 

عدد القضاة
نسبة النقص في 

عدد القضاة

199329854024244,9%

200443357414124,6%

201049678729137%

2017520 
)يضاف إليهم 

73 متدرج(

79327335%
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توزيع المحاكم وعدد الدعاوى

ــا  ــا أرقام ــة دوري ــة أو المحلي ــة المركزي ــات القضائي ــن الهيئ ــدل ول أي م ــر وزارة الع ل تنش
عــن عــدد الدعــاوى الــواردة أو المفصولــة. وفيمــا ســعت المفكــرة القانونيــة للحصــول علــى 
إحصــاء تفصيلــي لعــدد الدعــاوى وفــق توزيعهــا الجغرافــي بالقــرب مــن وزارة العــدل، فإن 
طلباتهــا اصطدمــت برفضهــا علــى أســاس أن المعلومــات المطلوبة ليســت فــي حوزتها. وقد 
اكتفــى وزيــر العــدل ســليم جريصاتــي بتســليم المفكــرة أرقامــا اســتقاها مــن تقريــر قدمــه 
لــه مجلــس القضــاء الأعلــى في نهايــة 2016 عــن الســنة القضائيــة 2015-2016، وهــي عبارة 
عــن معلومــات عامــة حــول انتاجيــة المحاكــم وفــق نوعها وعــن الدعــاوى المــدورة فيها، من 
دون أي معطــى جغرافــي. رفــض تســليم معلومــات نفســه جــاء من مجلــس القضــاء الأعلى 

الــذي أعلمنــا أنــه يرتبــط بالســرية المهنيــة، وأنــه يســلمنا فقــط التقاريــر التــي ســيعلنها. 

وإذ أعلــن رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى جــان فهــد فــي حديــث مــع "المفكــرة" فــي نهايــة 
2015 عــن نيتــه بنشــر تقريــر عــن عــدد الدعــاوى المفصولــة والــواردة، فــإن هــذا الوعــد 
نُّفــذ بشــكل مجتــزأ بمناســبة افتتــاح الســنة القضائيــة 2017-2018 فــي تشــرين الأول 2017. 
ــر  ــة. لكــن اكتفــى التقري ــواردة والمفصول ــر مجمــوع الدعــاوى ال وقــد تضمــن هــذا التقري
بتبيــان التوزيــع الجغرافــي للملفــات القضائيــة علــى صعيــد المحافظــات، مــن دون إعطــاء 
أي بيانــات تفصيليــة بشــأن كيفيــة توزيعهــا بيــن مختلــف محاكــم هــذه المحافظــات، الأمــر 
ــن  ــر م ــم الأكب ــر الك ــي تثي ــم الت ــد المحاك ــى صعي ــة عل ــات هام ــن معطي ــا م ــذي حرمن ال
العتراضــات حاليــا كعــكار وبعلبــك. كمــا لــم يتضمــن هــذا التقريــر أي معطيات حــول عدد 
الدعــاوى لــدى محكمــة التمييــز ول أي معطيــات حــول عــدد الدعــاوى المــدورة )المتراكمــة( 
ــار  ــد الستفس ــن بع ــة، تبي ــاء واضح ــر أخط ــن التقري ــد تضم ــابقة. وق ــنين الس ــالل الس خ
عنهــا لــدى أمانــة ســر المجلــس أن بعضهــا ناتــج عــن امتنــاع بعــض الأقــالم عــن تســليمها 
المعلومــات الالزمــة. وهــذا الأمــر يفــرض تاليــا التعاطــي مــع هــذه الأرقــام بحــذر شــديد، 

والتــي يعتقــد أنهــا تقــل عــن الأرقــام الحقيقيــة. 
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وعليــه، ومــن خــالل الطــالع علــى هذيــن المصدريــن، ومــع التحفــظ لجهــة صحــة الأرقــام 
التــي لــم يتســّن لنــا التدقيــق فيهــا، أمكــن أن نســجل المالحظــات الآتيــة:

ــة عــن أعمــال . 1 ــة دقيق ــام دوري ثمــة ضــرورة فــي وضــع نصــوص تفــرض نشــر أرق
ــك  ــاء، وذل ــال القض ــى أعم ــالع عل ــام الط ــرأي الع ــّنى لل ــث يتس ــم، بحي المحاك

ــه، ــات وروحيت ــى المعلوم ــول إل ــون الوص ــات قان ــع مقتضي ــجاما م انس

ــاوى . 2 ــدّورة )189025( أي الدع ــاوى الم ــام ســنة 2015-2016 حجــم الدع ــن أرق تبي
التــي تراكمــت لــدى مختلــف الهيئــات القضائيــة وكانــت مــا تــزال قيــد النظــر فيهــا 
فــي آب 2016. بالمقابــل، خــال تقريــر مجلــس القضاء الأعلــى لســنوات 2015-2012 

مــن أي معطــى حــول الدعــاوى المــدورة كمــا ســبق بيانــه، 

تبيــن أرقــام ســنة 2015-2016 حجــم الدعــاوى لــدى محكمــة التمييــز. بالمقابــل، . 3
خــال تقريــر مجلــس القضــاء الأعلــى للســنوات 2012-2015 مــن أي معطــى متصــل 
بعمــل هــذه المحكمــة لأي جهــة كانــت، ممــا يظهــر نيــة فــي عــدم إظهــار هــذه 
الأرقــام التــي تؤشــر إلــى خلــٍل كبيــر فــي عمــل هــذه المحكمــة. فالأرقــام تشــير إلى 
منســوب مرتفــع جــدا للدعــاوى المتراكمــة والتــي تصل لــدى الهيئــة العامــة لمحكمة 
التمييــز ولــدى غرفهــا الناظــرة فــي الدعــاوى المدنيــة تباعا إلــى 4 مــرات و6,14 مرات 
مــن الــوارد الســنوي. ومــا يفاقــم هــذه الأرقــام هــو أن منســوب فصــل الدعــاوى 
الــواردة فــي ســنة 2016 لــم يتجــاوز منســوب الــوارد فــي الســنة نفســها. ومــن شــأن 
هــذا الأمــر أن يســبب تأخيــرا فــي بــت الدعــاوى علــى الأقــل معــادل لحجــم المدور 
بالنســبة إلــى الــوارد الســنوي أي مــا يزيــد عــن ســت ســنوات بالنســبة إلــى الدعــاوى 

المدنيــة وأن يزيــد تاليــا مــن تراكمهــا، 

أن توفــر أرقــام الــوارد والمفصــول عــن أربــع ســنوات )2012-2016( وفــق الوظائــف . 4
القضائيــة بفعــل المصدريــن المذكوريــن ســمح لنــا باحتســاب متوســط الــوارد 
ومتوســط الفصــل خالل هذه الســنوات لجميــع هيئات الحكــم والتحقيــق البتدائية 
والســتئنافية. ومــؤدى ذلــك هو الســماح لنــا باستشــراف مواضــع الختنــاق القضائي 
وذلــك علــى ضــوء أعــداد الدعــاوى المــدورة. وننبــه هنــا إلــى وجــود تقــارب نســبي 
فــي مســتوى الــوارد والفصــل بين الســنوات المختلفــة، إل فيمــا يتصل بنســبة الوراد 
والمفصــول مــن قبــل القضــاة المنفرديــن الجزائيين حيث شــهدت الأرقــام في 2016 
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ارتفاعــا غريبــا راوح )%100(. وقــد يكــون الأمــر عائــدا لإحتســاب أنــواع معينــة مــن 
الدعــاوى )ربمــا لــم تكــن محتســبة مــن قبــل( ابتــداء مــن 2015-2016 )ربمــا دعــاوى 

الســير وأو المخالفــات( ممــا أدى إلــى رفــع الأرقــام.

جــدول 2-3: المدور ومتوســطا الــوارد والمفصول فــي المحاكم االســتئنافية واالبتدائية 
وهيئــات التحقيق - خالل ســنوات 2016-2012

العدد/ المتوسط/ 
متوسط النسبة

الوارد
متوسط 

المفصول

نسبة 
المفصول/

الوارد

حجم المدور/ 
الوارد السنوي

الهيئة

1,44%2331523405100,3قاضي منفرد مدني

4,67%6914563681,5غرف ابتدائية

3,85%5316454285,5غرف استئناف مدنية

2,31%355453358394,5مجموع الهيئات المدنية

1,06%597035057584,7قضاة منفردون )جنح(

1,48%3920369294غرف استئناف جنح

1,49%4360342678,5محاكم الجنايات

1,05%11167836475هيئة اتهامية

1,1%138041181685,5قضاة التحقيق

1,03%929547787383,7مجموع الهيئات الجزائية

1,40%1284991114560,86المجموع

ونلحــظ مــن الجــدول أعــاله بشــكل خــاص الدعــاوى المتراكمــة لــدى الغــرف المدنية . 1
الســتئنافية والبتدائيــة والتــي تصل تباعــا إلى 3,85 مــرات و4,67 مرة الوارد الســنوي 
المتوســط. ومــا يفاقــم مــن هــذه الأرقام هــو أن المتوســط العــام لفصــل الدعاوى 
مــن قبــل هــذه الهيئــات الناظــرة فــي الدعــاوى المدنيــة ل يتجــاوز متوســط الــوارد 
إليهــا ســنويا. ومــن شــأن هــذا الأمــر أن يســبب تأخيــرا فــي الدعــاوى وأن يزيــد مــن 
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تراكمهــا. بالمقابــل، يســجل أن القضــاة المنفردين أصــدروا خالل هذه الفتــرة أحكاما 
يزيــد عددهــا علــى عــدد الدعــاوى الــواردة إليهــم. كمــا تكشــف قلــة نســبة الدعــاوى 
المــدورة بالنســبة إلــى الــوارد الســنوي )1,44 مــرة( لــدى هــؤلء مقارنــة بنســبتها لدى 

الغــرف أن هــؤلء يتميــزون بانتظــام مــن حيــث انتاجيتهــم الكمية.

ــال . 2 ــي المج ــدة ف ــل ح ــى أق ــي يبق ــاق القضائ ــاله أن الختن ــدول أع ــن الج ــا يبي كم
شــارة إلــى ارتفــاع حجــم الدعــاوى  الجزائــي منــه فــي المجــال المدنــي. وتجــدر الإ
المتراكمــة لــدى محاكــم الجنايــات ومحاكــم اســتئناف الجنــح والتــي تصل إلــى أكثر 

مــن مــرة ونصــف مــن منســوب الــوارد الســنوي. 

أن تقريــر مجلــس القضــاء الأعلــى المنشــور فــي تشــرين الأول 2017 عــن ســنوات . 3
ــا بعــد احتســاب المتوســط الســنوي لــوارد الدعــاوى خــالل  2012-2015 يســمح لن
هــذه الســنوات علــى اختالفهــا الحصــول علــى معطيات بشــأن توزيع الدعــاوى ليس 
فقــط وفــق موضوعهــا، إنمــا أيضــا وفــق تواجدهــا الجغرافــي، وإن انحصــر التوزيــع 
الجغرافــي بالمحافظــات مــن دون أي معلومــات حــول توزيعها فــي الأقضية. وتجدر 
شــارة هنــا إلــى أن خلــو تقريــر ســنة 2015-2016 مــن أي معطيــات بشــأن التوزيع  الإ
ــوارد خــالل ســنوات 2012- ــا اعتمــاد متوســط ال الجغرافــي للمحاكــم، فــرض علين

9.2015

شارة إلى أن جميع المعادلت الحسابية الواردة أدناه هي إضافات منا انطالقا من عدد الدعاوى الواردة وفق المناطق  9 تجدر الإ
والمراكز القضائية خالل السنوات الثالث التي يشملها التقرير. 
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جدول 2-4: نسب توزيع الدعاوى الواردة وفق نوع الهيئة القضائية وطبيعتها

الهيئة / 
المنطقة

ت
رو

بي

ان
لبن

ل 
جب

ال
شم

ال

اع
بق

ال

ب
نو

ج
ال

ية
ط

لنب
ا

ى 
او

دع
 ال

يع
وز

ب ت
س

ن
ية

ضائ
لق

ة ا
هيئ

 ال
ب

س
ح

القاضي المنفرد 
المدني

19,1%47,5%15,7%2,5%8,5%6,7%19,5%

الغرف البتدائية 
)المدنية(

25,1%47,1%12,3%6,7%6%2,8%5,5%

محكمة استئناف 
مدنية

33%38%15,5%5,5%5,5%2,5%5%

القاضي المنفرد 
الجزائي

17,7%37,2%21%12,8%7,5%3,8%42%

%4%3,4%5,3%36,5%14,5%23%17,3محكمة الجنايات

محكمة استئناف 
الجنح 

14,5%29%15,5%17%13%11%3%

%9,5%6%9,5%14,5%21%32,5%16,5الهيئة التهامية 

%12%5%7,5%13%23%33%18,5دائرة التحقيق 

نسب توزيع 
الدعاوى حسب 

المحافظات

19%38%19%11,5%7,75%4,75%100%
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ــط  ــان. فق ــل لبن ــة لجب ــالت المختلف ــي المج ــاوى ف ــر للدع ــبة الأكب ــجل النس ــه، نس وعلي
محافظتــا البقــاع وبعلبك/الهرمــل تتفــوق عليــه لجهــة عــدد دعــاوى الجنايــات. محافظتــا 
ــاوى  ــا بخصــوص الدع ــح. أم ــة بخصــوص الجن ــة الثاني ــي المرتب ــان ف ــكار تأتي الشــمال وع
المدنيــة، يشــار إلــى أن جبــل لبنــان وبيــروت يحتكــران مــا يقــارب %70 منهــا، ويأتــي مــن 
بعدهمــا الشــمال بمــا يقــارب %15. كمــا يســجل أن عــدد الدعــاوى لــدى قضــاء التحقيــق 
ــان والشــمال.  ــل لبن ــي جب ــي محافظت ــى ف ــة( هــو الأعل ــة التهامي ــق والهيئ ــرة التحقي )دائ
ولهــذه الأرقــام أهميــة كبيــرة ليــس فقــط علــى صعيــد التنظيــم القضائــي ولكــن أيضــا علــى 

ــد الجتماعــي والقتصــادي قــي مختلــف المناطــق. الصعي

تطور الشغور والنقص في الطاقات القضائية بالنسبة 
إلى الجداول التنظيمية لتوزيع المحاكم 

نتيجــة النقــص فــي مالك القضــاة العدلييــن، نلحــظ تفاوتا بيــن المراكــز القضائيــة المحددة 
فــي مراســيم التشــكيالت القضائيــة والمراكز القضائيــة المبينة فــي الجداول المرفقــة بقانون 
تنظيــم القضــاء العدلــي. وفيمــا تلجــأ هــذه المراســيم بشــكل متزايــد إلــى انتــداب عــدد 
ضافــة إلــى مراكزهــم الأصليــة كوســيلة لتفــادي الشــغور.  مــن القضــاة لمراكــز قضائيــة بالإ
ولالإحاطــة بذلــك، ســنعمد إلــى مقارنــة المراســيم الثالثــة الأخيــرة للتشــكيالت والمناقــالت 
القضائيــة، وهــي المراســيم العائــدة للســنوات 2004 و2010 و2017. وقبــل المضــي فــي 

شــارة إلــى أمريــن:  ذلــك، تجــدر الإ

الأول، أن الجــداول المرفقــة بقانــون تنظيــم القضــاء العدلــي والمحــددة للمراكــز القضائيــة 
قــد شــهدت تعديــال فــي ســنة 2007. وعليــه، تكــون تشــكيالت 2010 و2017 اســتندت إلــى 
ــة.  ــداول مختلف ــى ج ــتندت إل ــي اس ــي ه ــكيالت 2004 الت ــالف تش ــها، بخ ــداول نفس الج
وســندرس كال مــن هــذه المراســيم علــى حــدة قبــل إجــراء مقارنة مــا بينهــا وخصوصــا لجهة 

نســب الشــغور فــي المراكــز وفــي المناطــق، 

الثانــي، أنــه تبعــا لعتمــاد النتــداب كأداة للتخفيــف مــن حجــم الشــغور، ســيتعين علــى 
القضــاة المنتدبيــن أن يقســموا نشــاطهم لخدمــة المراكــز المختلفــة التــي يشــغلونها. وهذا 
الأمــر يفــرض علينــا عند قيــاس الشــغور العتمــاد علــى مؤشــرين: الأول، هو شــغور المراكز 
القضائيــة تمامــا، والثانــي، هــو الطاقــة القضائيــة المتوفــرة علــى صعيــد كل مــن المراكــز 
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طــار، عمدنــا إلــى قيــاس الطاقــة القضائيــة للقاضــي المنتــدب على  القضائيــة. وفــي هــذا الإ
أنهــا النصــف بالنســبة إلــى القضــاة الذيــن يشــغلون مركزيــن والثلــث بالنســبة إلــى القضــاة 

الذيــن يشــغلون ثالثــة مراكــز.

وبنتيجــة التدقيــق فــي تشــكيالت 2017 بالمقارنــة مــع تشــكيالت 2010 و2004، أمكــن إبــداء 
ــات الآتية:  المالحظ

أول، نلحــظ الفــارق الشاســع لجهــة الشــغور والنقــص فــي الطاقــات القضائيــة بيــن 
المناطــق. ففيمــا ينخفــض النقــص فــي الطاقــات إلــى %24 و%34,1 فقــط فــي جبــل لبنــان 
وبيــروت، نراهــا ترتفــع فــي المناطــق الأخــرى لتصــل إلــى %58,1 فــي النبطيــة و%54 فــي 
البقــاع و%51,1 فــي الجنــوب و%49,2 فــي الشــمال. الأمــر يصبــح أكثــر وضوحا حيــن ننظر 
إلــى المراكــز الشــاغرة والتــي تتدنــى لتصبــح %3,4 و%21,1 فــي جبــل لبنــان وبيــروت. ومــن 
شــارة إلــى أن هــذه النســب تبلــغ حدهــا الأقصــى فــي  أجــل مزيــد مــن الدقــة، تجــدر الإ
محافظتــي عــكار وبعلبــك- الهرمــل حيــث بلغــت نســب الشــغور والنقــص القضائــي فيهمــا 

تباعــا الآتــي: عــكار %57,2 و%78,6 وبعلبــك- الهرمــل %64,8 و79,5%. 

ثانيــا، نلحــظ الفــارق لجهــة الشــغور والنقــص فــي الطاقــات القضائيــة وفــق أنــواع المراكز. 
ففيمــا نلحــظ فائضــا فــي الطاقــات القضائيــة فــي بعــض مراكــز النيابــات العامــة وقضــاء 
التحقيــق )وتحديــدا النيابــة العامــة الماليــة والنيابــة العامــة التمييزيــة والنيابــة العامــة فــي 
جبــل لبنــان وقضــاء التحقيــق فــي البقــاع وجبــل لبنــان(، ونســبة منخفضــة مــن النقــص في 
الطاقــات القضائيــة فــي المراكــز المتبقيــة فــي النيابــة العامــة وقضــاء التحقيــق )النســب 
ــات العامــة الســتئنافية(، ترتفــع  تصــل إلــى %1,3 فــي قضــاء التحقيــق و%9,8 فــي النياب
النســب العامــة للنقــص فــي الطاقــات القضائية فــي الأقســام والغــرف البتدائيــة ومجالس 
ــة لتصــل تباعــا إلــى %51 و%60,8 و%44,5. وتكــون نســب النقــص فــي  العمــل التحكيمي
هــذه الطاقــات متوســطة فــي الغــرف الســتئنافية والتمييزية بحيــث تصل تباعا إلــى 30.2% 
شــارة إلــى أنــه فــي حــال احتســاب جميــع أعضــاء النيابــات العامــة )بما  و%16,2. وتجــدر الإ
فيهــا الماليــة والعســكرية والتمييزيــة(، فــإن عددهــم )65( يتجــاوز العــدد الرســمي المحدد 
فــي المــالك أي فــي الجــداول المرفقــة بقانــون تنظيــم القضــاء العدلــي وبمرســوم إنشــاء 
النيابــة العامــة الماليــة )57( وأن الطاقــات المخصصــة لهــذا المنصــب تصــل إلــى 100,8% 

مــن الطاقــات القضائيــة المحــددة فــي هــذا المــالك. 
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ثالثا، نلحظ أيضا العدد الهائل لالنتدابات الحاصلة:

بالنســبة إلــى نــوع المركــز القضائــي، الأقســام )92 مــن أصــل 147( والغــرف . 1
البتدائيــة )35 مــن أصــل 72( والغــرف الســتئنافية )55 مــن أصــل 169( ومجالــس 
العمــل التحكيميــة )5 مــن أصــل 13(. بالمقابــل، ل وجــود لنتدابــات فــي محكمــة 

ــة.  ــات العام ــق والنياب ــدى قضــاة التحقي ــرا ل ــات كثي ــز. وتخــف النتداب التميي

بالنســبة إلــى المناطــق، نلحــظ ارتفاعــا لعــدد النتدابــات فــي جميــع المحافظــات . 2
ول ســيما فــي محافظــة الجنــوب حيــث يبلــغ عــدد القضــاة العامليــن فيــه والذيــن 
لديهــم انتــداب إضافــة إلــى مهمتهــم الأصيلــة أكثــر مــن عــدد القضــاة المتفرغيــن 

للعمــل فــي أحــد المراكــز فيــه )25 منتــدب مــن أصــل 44(. 

ــة نســب مرســوم تشــكيالت 2017 بمرســومي تشــكيالت 2010 و2004،  رابعــا، تبعــا لمقارن
أمكــن اســتخالص الأمــور الآتيــة:

أن النقــص فــي الطاقــات القضائيــة فــي المراكــز نجــده بشــكل خــاص فــي الأقســام . 1
ــو  ــل، ه ــة. بالمقاب ــل التحكيمي ــس العم ــل مجال ــة أق ــة وبدرج ــرف البتدائي والغ
ينخفــض فــي النيابــات العامــة وقضــاء التحقيــق، ليصبــح فائضــا فــي العديــد مــن 
هــذه المراكــز والمناطــق. ويلحــظ أن تشــكيالت 2010 قــد عمقــت الفــارق بيــن هذه 
المراكــز لجهــة الطاقــات القضائيــة المتوفــرة وعــاد هــذا الفــارق ليتعمــق أكثــر فــي 

 .2017
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جدول رقم 2-19: تطور نسب النقص في الطاقات القضائية في المراكز

النقص في الطاقات القضائية

200420102017

الأقسام والغرف البتدائية ومجالس العمل 
التحكيمية

36,5%51%53,2%

%1,6%16,5%2,2قضاء التحقيق والنيابات العامة

أن تشــكيالت 2017 عمــدت إلــى تخفيــض نســبة الشــغور والنقــص فــي الطاقــات . 1
القضائيــة فــي غــرف محكمــة التمييــز. وفيمــا بلــغ عــدد النتدابــات فــي هــذه الســنة 
رقمــا قياســيا، إل أنهــا خلــت مــن أي انتــداب لأحــد قضــاة محكمــة التمييــز. ويرجــح 
رادة فــي معالجــة الملفــات المتراكمــة لــدى هــذه  أن يكــون مــرد هــذا الأمــر هــو الإ

المحكمــة، والتــي بلغــت 8654 ملــف. 

أن التشــكيالت المتالحقــة أجــرت انتدابــات واســعة وبشــكل منتظــم فــي مجالــس . 2
العمــل التحكيميــة وفــي المناطــق البعيــدة عــن بيــروت مثــل النبطيــة.

أن نســبة الشــغور والنقــص فــي الطاقــات القضائيــة فــي بيــروت قد تراجعت بشــكل . 3
ملحــوظ بيــن تشــكيالت 2004 و2010 لتــزداد بالمقابــل نســب الشــغور والنقــص فــي 
الطاقــات القضائيــة فــي المناطــق الأخــرى، مــا عــدا جبــل لبنــان. بالمقابــل تبقــى 
نســب الشــغور والنقــص فــي الطاقــات القضائيــة هــي الأدنــى فــي جبــل لبنــان فــي 

مختلــف التشــكيالت المذكــورة.
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الفصل الخامس

 التنظيم الداخلي للمحاكم:
سلطة مركزية من دون سيادة

يقتصــر الإطــار القانونــي للتنظيــم الداخلــي للمحاكــم علــى عــدد قليــل مــن المــواد. ومــن شــأن 
مضمــون هــذه المــواد أن يفســر قلــة عددها، حيث يبقــى تنظيم القضــاء مركزيا إلى حــد كبير مع 
دارة الذاتيــة للمحاكم. وتترافق محدوديــة الصالحيات هذه  إعطــاء مجالً محــدوداً وغير واضــح لالإ
مــع اختــزال إدارة المحاكــم بشــخصية مركزيــة هي الرئيــس الأول لمحاكــم الســتئناف. ويلحظ أن 
مجلــس القضــاء الأعلى اتخذ فــي 2013 قراراً بإنشــاء هيئات استشــارية مكونــة من قضاة منتخبين 

مــن زمالئهــم وبإمــكان رؤســاء المحاكم اللجوء إليهم لمســاعدتهم فــي مهامهم. 

القسم األول: سلطة مركزية لمحاكم االستئناف: 
الرئيس األول

يشــكل الرئيس الأول لمحكمة الســتئناف في محافظة ما هو رئيس الغرفة الأولى لمحكمة الستئناف 
فيهــا. وهــو يعيــن فــي مشــروع المناقــالت والتشــكيالت وفــق الأصــول نفســها المتبعــة فــي ســائر 
المناقــالت القضائيــة، علــى أن يكون حائزا على الدرجة العاشــرة علــى الأقــّل. وإذ يمنح قانون تنظيم 
القضاء العدلي الرؤســاء الأول للمحاكم صالحية "الســهر على حســن" ســير العمل فيها )المادة 19(، 
مــن الملفــت بالمقابــل أنــه ل يتضمــن أي إشــارة إلى الســهر على اســتقالل القضــاء أو كرامتــه، وذلك 
علــى خــالف أحــكام المــادة 5 مــن القانــون والتي منحــت صالحية عامة لمجلــس القضــاء الأعلى بما 
يتصــل بــالأداء والســتقاللية والكرامــة علــى حد ســواء. فهل يعنــي ذلك أن صالحيتــه تقتصر بخالف 
دارية واللوجســتية في محكمتــه أم أن بإمكانه أن يســهر  حــال مجلــس القضــاء الأعلى علــى الأمور الإ
علــى اســتقالل القضــاء فيهــا وكرامتــه؟ مــن دون الجــزم فــي الإجابــة ســلبا أو إيجابــا، تجــدر الإشــارة 
إلــى أن المــادة تبقــى قابلة للتفســير، كأن يقال أن حســن الأداء يفترض حكما الســهر على الســتقالل 
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والكرامة. فهل نتخيل مثال حســن ســير أعمال محكمة معينة، فيما هي تعّج بالسماســرة والتدخالت 
أو العبــارات النابيــة بحــق القضــاء؟ وهــذا الســؤال ليس نظريا محــض، فمن شــأن الإجابــة عليه في 
اتجــاه أو آخــر أن تحــدد هامش التحرك الســتقاللي في محاكــم المحافظات، بكلمة أخرى، فيمــا إذا 
كانــت هــذه المحاكم تشــترك مجلــس القضــاء الأعلى في صالحيــة الدفاع عن اســتقالل القضــاء أم 
تبقــى هــذه الصالحيــة محصــورة بهــذا الأخير وحــده. ويســجل في هــذا الإطــار أن مجلــس القضاء 
الأعلــى أصــدر بتاريخ 2017/5/11 تعميما يؤشــر بطريقة غير مباشــرة إلى تمســكه بصالحية حصرية 
فــي هــذا الإطــار. فبعدما ســمح التعميم لقضــاة المحافظات النتســاب إلــى مجموعات واتســاب، 
داريــة وحســب المرتبطة بعمــل الرئيس  فإنــه اشــترط أن يقتصــر مضمــون التواصــل علــى الأمــور الإ
لتزام بموجــب التحفظ". وبذلــك، حصر المجلس حرية  الأول الســتئنافي فــي المحافظة ضمانــاً لالإ
التواصــل فــي هــذا المجــال بالمســائل اللوجســتية المتصلــة بحاجــات المحاكم، فــي مــوازاة حظر 
التطــرق إلــى أي مســألة أخــرى، كالتدخــل فــي القضاء مثال. وهي مســائل تبقى مــن صالحية مجلس 

القضــاء الأعلــى الحصريــة الــذي لــه وحده كلمــة الأمــر والفصل1.

بقــي أن نشــير أن رئيــس المحكمــة يمــارس وحــده الصالحيــات المناطــة بــه، فال نجــد داخل 
المحكمــة أي جهــاز يشــترك معه فيهــا بطريقــة أو بأخرى. فبخــالف القوانين المســتوحاة من 
القانــون الفرنســي كمــا هــي الحــال في المغــرب وتونــس ومصــر، يخلــو القانــون اللبناني من 
أي ذكــر لجمعيــات عموميــة للمحاكــم. وإذ يوحــي هــذا الأمــر بتمركــز إدارة شــؤون المحكمة 

لــدى الرئيــس الأول، فإننــا شــهدنا مؤخــرا تطور عــدد من الممارســات. 

ــم  ــي محاك ــارية ف ــات الستش ــماه الهيئ ــا أس ــى م ــاء الأعل ــس القض ــأ مجل ــة، أنش ــن جه فم
المحافظــات فــي 2013. وهــي هيئــات يدعــى القضــاة مــن مختلــف فئاتهــم فــي كل محافظــة 
إلــى انتخــاب أعضــاء فيهــا. وتضــم هــذه الهيئــة الــى جانــب الرئيــس الأول فــي المحافظــات، 
ــة  ــرف محكم ــاء غ ــم )رؤس ــب وظائفه ــاة حس ــن القض ــات م ــّت فئ ــون س ــاة يمثل ــتة قض س
الســتئناف، مستشــارو غرف الســتئناف، رؤســاء الغرف البتدائية، القضاة المنفردون2، قضاة 
التحقيــق والمحامــون العامــون الســتئنافيون، وأعضاء الغــرف البتدائية(. وتكــون ولية هؤلء 
ســنتين. ورغــم أهميــة هــذا القرار فــي مفاعيله المباشــرة وأبعــاده )فهــو أول قرار يتيــح لقضاة 
المحاكــم البتدائيــة والســتئنافية انتخــاب ممثليــن عنهــم(، علــى صعيــد إشــراك القضــاة في 

1 المرصد اللبناني لستقاللية القضاء وشفافيته، قضاة الواتساب، هذه الوقفة الجميلة، المفكرة القانونية، العدد 50، حزيران 
 .2017

2 عند إنشاء الهيئات الستشارية، كان عدد القضاة المنتخبين في كل محافظة خمسة. وتمت زيادة قاض سادس بعدما تم الفصل 
بين فئتي رؤساء الغرف البتدائية والقضاة المنفردين. 
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إدارة شــؤون القضــاء، فــإن مجلــس القضــاء الأعلــى بــدا فــي قــراره حــذرا فــي تحديــد مهامها، 
للحــؤول دون فقــدان الســيطرة عليهــا. ومــن أبــرز الأدلــة على ذلــك، الأمــور الآتية:

ــرك . 1 ــا ت ــراع مم ــم يحــّدد أصــول الترشــيح أو القت ــات ل ــرار إنشــاء هــذه الهيئ أن ق
ــه مناســبا، ــا يرون ــق م ــات وف ــم النتخاب ــام رؤســاء الغــرف بتنظي هامشــا واســعا أم

ــى . 2 ــن عل ــة الحائزي ــاة الثالث ــد القض ــار أح ــق اختي ــه بح ــظ لنفس ــس احتف أن المجل
العــدد الأكبــر مــن الأصــوات3، قبلمــا يعــود ليقــّر بمبــدأ انتخــاب الحائــز علــى العدد 

الأكبــر فيهــا مــن دون تدخــل فــي أواخــر ســنة 2015 4،

أنــه تــم تقســيم القضــاة فــي كل محافظــة إلــى ســت فئــات وفــق مراكزهــم تنتخــب . 3
كل منهــا ممثليهــا فــي الهيئــة، ممــا يزيــد احتمــالت التدخــل فــي النتائــج. هــذا مــع 
العلــم أن صغــر بعــض المحاكــم مقرونــا بقلــة اقتنــاع القضــاة بأهميتهــا يــؤدي إلى 

فــوز العديــد مــن المرشــحين لنتخابــات الهيئــة بالتزكيــة، 

أن قرار إنشــائها حدد وظائفها على النحو الآتي: "معاونة الرئيس الأول الســتئنافي في مهامه . 4
داريــة" علمــا أن قيامها بهذا الدور يبقى منحصرا في المهــام التي يدعوهم الرؤســاء الأول  الإ

لمحاكم الســتئناف لممارستها، مما يجعلها تفعيل عملها وقفا على رغبة هؤلء، 

أن مصــدر وجودهــا هــو قــرار لمجلــس القضــاء الأعلــى، ممــا يســمح لهــذا الأخير فــي أي . 5
حيــن حلهــا أو تضييــق صالحياتهــا وفق مــا يرتئيه مناســبا. وهذا مــا فعله المجلــس مؤخرا 
فــي ســياق التعميــم المتصــل بحســابات الواتســاب حيــث ذكــر أن التواصــل بيــن قضــاة 
المحافظــة )بمــا فيهــم أعضــاء الهيئــات الستشــارية( يقتضــي أن يقتصــر علــى المســائل 
دارة المحاكــم والتــي تدخــل فــي صالحيــة الرؤســاء الأول لمحاكم الســتئناف.  اللوجســتية لإ

وحتــى اللحظــة، يبقــى بالفعــل دور هــذه الهيئــات محــدودا. وقد تمت دعــوة أعضائهــا من قبل 
المجلــس للمشــاركة في عــدد من اللقــاءات التشــاورية وخصوصا فــي مجال تقييــم القضاة5. 

3 نزار صاغية. )2013( قضائيا:اختبارات للمرة الأولى ول مكان لستقالل القضاء في خطاب إصالحه، المفكرة القانونية، ملحق 
العدد 13، كانون الثاني 2014. 

4 الهيئات التمثيلية للقضاة. المفكرة القانونية، العدد 26، آذار 2015.
5 ميريم مهنا. ورشة قضائّية لوضع أسس لتقييم القضاة والنتيجة: وحدهم قضاة البداية يخضعون للتقييم. المفكرة القانونية، 

العدد 44، تشرين الثاني 2016.
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وقــد أفــاد رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى جــان فهــد فــي حديــث للمفكــرة فــي نهايــة 2015 
أن هــذه الخطــوة ل تقتصــر علــى اســتحداث فريــق يســاعد رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى 
داريــة والتنظيميــة وفــي تفعيل عمــل المحاكم، إنما تشــمل  والرؤســاء الأول فــي المســائل الإ
أيضــا إيجــاد طريقــة تســمح بمخاطبــة القضــاة والإطالع علــى مقترحاتهــم بهدف إيجــاد نوع 
تجــاه، أفــاد أنــه أرســل إلــى أعضــاء هــذه الهيئــات  مــن اللحمــة فيمــا بينهــم. وفــي هــذا الإ

كتابــاً طلــب منهــم فيــه تحديــد رؤيتهــم لدورهــم وآفــاق عملهم.

ستشارية أطلقها مجلس القضاء االأعلى وكان الهدف  "فكرة الهيئات االإ
من ورائها تمكين القضاة من تشكيل هيئة تستطيع التحدث باسمهم مع 
مجلس القضاء كما تساهم في تخفيف االأعباء على الرئيس االأول الذي 
يستطيع أن يوكل بعض المهام إلى القضاة. لكن العديد من القضاة ال 

نتخاب وخصوصا رؤساء  يدركون أهميتها ويرفضون المشاركة في عملية االإ
المحاكم الذين اعتبروا أن هناك من يريد االنتقاص من صالحياتهم".

وفيمــا يبقــى أداء هــذه الهيئــات الستشــارية متفاوتــا، فإنهــا أدت دورا هامــا فــي التحضيــر 
لتحــركات آذار 2018 التــي أســفرت عــن نجــاح القضــاة فــي تحقيــق مطالبهــم6. 

ــة  ــاة المحافظ ــاء الأول لقض ــن الرؤس ــد م ــوة العدي ــا، دع ــدة أيض ــات الجي ــن الممارس وم
لجتماعــات مــن فتــرة إلــى أخــرى. وهــذا مــا ســجل مؤخــرا علــى صعيــد محافظتــي البقــاع 
وبيــروت فــي آذار 2018. إل أن هــذه الجمعيــات العامة دعيت لمناقشــة أمــور عامة للقضاء 

أكثــر ممــا دعيــت لمناقشــة الشــؤون الداخليــة للمحكمــة. 

بقــي أن نشــير إلــى أن لرؤســاء المحاكــم توجيــه مالحظــات إلى جميع قضــاة الحكــم والتحقيق 
العامليــن فــي الدوائــر التابعــة لهــا )مــادة 84(. بالمقابــل، يكون لــدى كل محكمة اســتئناف نائب 
شــراف على موظفيها وعلى حســن ســير  عام اســتئنافي يتولى هو إدارة شــؤون النيابة العامة والإ
العمــل فيهــا )وهــذا مــا سندرســه فــي فصل علــى حــدة(. إل أنــه ورغم أهميــة هــذه الصالحية، 
فــإن القانــون يخلــو مــن أي إشــارة إلــى وجــوب الســتماع إلــى القاضــي المعنــي قبــل إبدائهــا أو 

تمكينــه مــن العتــراض عليهــا. كما ل يحــدد القانــون كيفية تســجيل المالحظات. 

6 يراجع الفصل حول حريات القضاة في التعبير والتجمع وإنشاء جمعيات من هذا الكتاب. 
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القسم الثاني: قرارات محاكم االستئناف الهامة تقّر خارجها 

لدى مراجعة الصالحيات الممنوحة للرئيس الأول، نلحظ أن إحدى أهم المهام المناطة بالرؤســاء 
الأول لمحاكــم الســتئناف والتــي تتصــل بتوزيع الأعمــال القضائية بين الغــرف والأقســام التابعة 
لدوائــر المحكمــة التــي يرأســونها. وهــذا مــا يتحصــل مــن المادتيــن 18 )توزيــع الأعمــال بيــن غرف 
محكمــة الســتئناف( و15 )توزيــع الأعمــال فــي غــرف الدرجــة الأولــى وأقســامها(. فهاتــان المادتان 
تحصــران دور الرؤســاء الأول بتقديم اقتراح بشــأن توزيــع الأعمال، على أن يوضــع القتراح موضع 
التنفيــذ بموجــب قــرار صــادر عــن وزيــر العــدل بعــد موافقة مجلــس القضــاء الأعلــى. وعليــه، ل 
يصبــح القتــراح ســاريا إل بموافقــة المرجعيــن المذكورين عليــه. وهذا مــا يفتح الباب لمســاومات 

تشــبه إلــى حــد كبير المســاومات الحاصلــة أثنــاء التشــكيالت القضائية، ولــو ضمن أطــر أضيق. 

هــذا فضــال عــن أنــه ليــس للمحكمــة أي موازنــة خاصــة، بــل تبقــى وزارة العــدل مســؤولة 
عــن تأميــن حاجاتهــا، بنــاء علــى طلــب الرئيــس الأول. 

وحدها بعض الصالحيات البســيطة تتم على صعيد رئاســة المحكمة، كتكليــف قاض من المحكمة 
بتأميــن أعمــال قــاض آخــر فــي حــال تعــذر علــى هــذا الأخيــر القيــام بــه لأي ســبب )مــادة 20 مــن 
قانــون تنظيــم القضاء العدلــي(. وكذلــك الأمر بخصوص تنظيــم العمل خالل العطلــة القضائية.

القسم الثالث: محكمة التمييز، تعزيز االستقاللية 
الخارجية في موازاة إحكام السلطة الداخلية

ــرم  ــي رأس اله ــا ف ــى مكانته ــر إل ــر، بالنظ ــتقاللية أكب ــا باس ــز تقليدي ــة التميي ــع محكم تتمت
ــة  ــات المالي ــالء رئيســها الصالحي ــّم إي ــه، ت ــاد. وعلي ــد الجته ــي توحي ــي ودورهــا ف القضائ
ــتورية.  ــات الدس ــتثناء الصالحي ــر، باس ــة بالوزي ــن والأنظم ــا القواني ــي تنيطه ــة الت داري والإ
ــي  ــس الحال ــب الرئي ــى طل ــاء عل ــي بن ــرف ريف ــابق أش ــدل الس ــر الع ــل وزي ــه، تدخ وعلي
للمحكمــة لــدى وزارة المــال لتخصيــص بــاب مســتقل لها فــي الموازنــة العامــة. وكان الطلب 
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اســتند علــى القيــاس بيــن صالحيــات الرئيــس الأول كمــا وردت فــي المــادة 26 مــن القانــون 
ــس  ــادة 3 مــن نظــام مجل ــي الم ــا وردت ف ــة كم ــس شــورى الدول ــات رئيــس مجل وصالحي
شــورى الدولــة، وعلــى وجــود بــاب مســتقل لمجلــس شــورى الدولــة فــي الموازنــة العامــة7. 
وقــد رأى وزيــر العــدل أن مــن شــأن تحقيــق هــذا الطلــب تدعيــم اســتقالل محكمــة التمييز 
ورفــع مكانتهــا وأنــه خطــوة إضافيــة للوصــول إلــى ســلطة قضائية مســتقلة فــي لبنــان8. وقد 
تــم تضميــن مشــروع موازنــة العــام 2016 فصــال مســتقال لمحكمــة التمييــز فــي الموازنــة 
العامــة لعــام 20169. وقــد تكــرر هــذا الأمــر فــي قانونــي الموازنــة لســنتي 2017 و2018. 
إل أنــه يلحــظ أن إدارة هــذه الموازنــة تتــم مــن قبــل أمانــة ســر مجلــس القضــاء الأعلــى وأن 

جــزءا مــن مخصصاتهــا يذهــب لحاجــات هــذا المجلــس. 

فــي التجــاه نفســه، وبخالف حــال محاكم الســتئناف، أعطــي رئيــس محكمة التمييــز )الذي 
هــو نفســه رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى( امكانيــة توزيــع الأعمــال داخــل المحكمــة بقــرار 

منــه، مــن دون الحاجــة إلــى موافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى أو وزيــر العدل. 

وبالمقابــل، أعطــي رئيــس محكمــة التمييــز صالحيــة اســتثنائية مــن شــأنها تعزيــز ســلطته 
الهرميــة داخــل المحكمــة، مفادهــا أن بإمكانــه أن يــرأس أيــة غرفــة مــن الغــرف المدنيــة أو 

الجزائيــة عــالوة علــى الغرفــة التــي يرأســها )المــادة 27(. 

شــارة علــى ســبيل الفــوارق علــى رئيــس المحكمــة أن يضــع فــي مطلــع كل  ختامــا، تجــدر الإ
ســنة قضائيــة تقريــرا ســنويا ويعرضــه علــى مجلــس القضــاء الأعلــى لمناقشــته وإقــراره ثــم 
يرفعــه إلــى وزيــر العــدل. ويتضمــن هــذا التقريــر صــورة عــن أوضــاع وأعمــال المحاكــم 
العدليــة فــي الســنة المنصرمــة وإشــارة إلــى القــرارات الهامــة الصــادرة عــن محكمــة التمييــز 
داريــة التــي يراها موافقــة لمصلحة القضــاء )المادة  والقتراحــات التشــريعية والتنظيميــة والإ
29(. إل أنــه فــي الممارســة، تخلفــت المحكمــة طــوال عقــود عــن إصــدار التقريــر الســنوي، 
وهــي قامــت بذلــك للمــرة الأولــى منــذ انتهــاء حــرب 1975-1990 بمناســبة افتتــاح الســنة 
ــم لســنوات  ــال المحاك ــزأ عــن أعم ــر مجت ــت عــن تقري ــث أعلن ــة 2017-2018 بحي القضائي

.2015-2012

7 كتاب رقم 2015/79 موجه من الرئيس الأول لمحكمة التمييز جان فهد الى جانب وزير العدل أشرف ريفي ,بيروت في 
.2015/8/24

8 كتاب رقم 3/4456 موجه من وزير العدل أشرف ريفي الى جانب وزير المالية علي حسن خليل ,بيروت في 2015/8/25.
9 كتاب رقم159/58 موجه من وزير العدل أشرف ريفي الى جانب وزير المالية علي حسن خليل ,بيروت في 2016/1/9.
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الفصل السادس

تنظيم النيابة العامة، يد السلطة على أجساد 
المواطنين؟

شــراف على  يــؤدي قضــاة النيابــة العامــة دورا محوريا في النظــام القضائي. فهــم يتولون الإ
جميــع القطــع الأمنيــة بمــا يتصــل بالتحقيقــات الأوليــة فــي القضايــا الجزائيــة. ويكــون لهم 
بهــذه الصفــة دور أساســي فــي جمــع الأدلــة والتحقق منهــا وصول إلــى تحديد المســؤوليات 
الجزائيــة. ولهــم فــي هــذا المجــال هامــش واســع يتــراوح بيــن تحريك الدعــوى العامــة على 
طــالق، كمــا لهــم الدعــاء مــن بــاب المجاملــة  أســاس أدلــة متينــة وعــدم التحــرك علــى الإ
فــي ملفــات تنتقــص إلــى دليــل جــدي. يضــاف إلــى ذلــك أن للنيابــة العامــة صالحيــة فــي 
ــام وفــق القانــون، وإن درجــت العــادة  ــرة ل تتجــاوز 4 أي ــة الشــخصية لفت احتجــاز الحري
علــى تجاوزهــا علــى نطــاق واســع. ومــن هنــا، ل نبالــغ إذا قلنــا أن الوجــه الأكثــر تعبيــرا عــن 
العمــل القضائــي والأكثــر تأثيــرا فــي مســتوى الثقــة العامــة بالقضــاء هــو النيابــة العامــة. 
وانطالقــا مــن ذلــك، نســعى فــي هــذا الفصــل إلــى تظهيــر كيفيــة تنظيــم النيابــة العامــة 
مــع إبــراز أهــم العوامــل المؤثــرة فــي توجهاتهــا وأعمالهــا. بالمقابــل، ل يتناول هــذا الفصل 
الجــراءات وأصــول التحقيقــات التــي تعمــل وفقهــا، والتــي ســبق للمفكــرة عرضهــا فــي ورقة 

بحثيــة علــى حــدة1. 

1  لمزيد من المعلومات، يراجع المفكرة القانونية، الأوراق البحثية عن إصالح القضاء في لبنان، 17، تنظيم النيابة العامة.
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القسم األول: هيكلية النيابة العامة وكيفية تكوينها

النيابة العامة الحالية تتكون من ثالث طبقات:

النائب العام التمييزي والذي يعاونه محامون عامون تمييزيون )10 حاليا(،. 1

الطبقــة الثانيــة تتكــون مــن النــواب العاميــن الســتئنافيين )نائــب عــام فــي كل مــن . 2
محاكــم الســتئناف الموزعــة علــى المحافظات الســت والتــي كانت تضــم المحافظات 
الثــالث المنشــأة بعــد 2003 والتــي ما تــزال مــن دون محاكم اســتئناف(، ومــن مفّوض 
الحكومــة العســكري والنائب العــام المالي. ويتــرأس كل من هؤلء دائــرة النيابة العامة 

ويعنــى تاليــا بتنظيــم أعمالهــا )تحديد شــروط تنظيــم العمل(، 

الطبقــة الثالثــة تتكــون مــن المحاميــن العاميــن الذيــن يعملــون فــي الدوائــر المشــار . 3
إليهــا أعــاله، ويبلــغ عددهــم 46 بموجــب تشــكيالت 2017. 

ويسجل في هذا الإطار المالحظات الآتية:

أن النيابــات العامــة اكتســبت بموجب قانــون أصول المحاكمــات الجزائيــة الصادر في . 1
2001 اســتقاللها، أقلــه نظريــا، عــن وزيــر العدل. فوفــق المــادة 13 من هــذا القانون، 
باتــت ســلطة النائــب العــام التمييــزي تشــمل جميــع قضــاة النيابــات العامــة وذلــك 
علــى نقيــض المــادة 45 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلي التــي كانت تخضــع جميع 
قضــاة النيابــات العامــة لوزيــر العــدل، بمــا يــؤدي عمليــا إلــى إلغائهــا ضمنــا. وتبعــا 
لذلــك، تــم إقصــاء وزيــر العــدل عــن التنظيــم الهرمــي للنيابــات العامــة فــي لبنان،   

أن مجمــوع أعضــاء النيابــات العامــة علــى اختالفهــا يبلــغ وفــق التشــكيالت القضائيــة . 2
الصــادرة فــي 2017 )65( قاضيــا. وفيمــا تعانــي مختلــف المراكــز القضائيــة من شــغور 
كبيــر بفعــل نقــص عــدد القضــاة، فــإن عــدد أعضــاء النيابــات العامــة يفــوض عــن 
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مالكهــا، والــذي يقتصــر علــى )57( قاضيــا. وهــذا الأمــر إنمــا يعكــس حــرص واضعــي 
التشــكيالت القضائيــة علــى تفعيــل أدوارهــا بالأولويــة علــى ســائر الوظائــف القضائيــة،  

بخــالف العديــد مــن الأنظمــة القضائيــة، وبخاصــة الأنظمــة التــي تــدور فــي فلــك . 3
التنظيــم الفرنســي، يتمتــع النائــب العــام التمييــزي بصالحيــات اســتثنائية. فعــدا عن 
أن بإمكانــه التحقيــق فــي جميــع القضايــا الجزائيــة ورفــع الحصانــات عــن الموظفيــن 
العاميــن، فإنــه يشــكل عمليــا الآمــر الأوحــد فــي مجــال النيابــات العامة، ســواء أخذت 
ــة  ــاء النياب ــع أعض ــات لجمي ــاء تعليم ــه إعط ــا. فبإمكان ــا أو خاص ــا عام ــر طابع الأوام
العامــة، بمــا فيهــم المحامين العاميــن في الطبقــة الدنيا من الهــرم، مــن دون المرور 
بالطبقــة الثانيــة منــه )النــواب العاميــن الســتئنافيين(. وهذا التحــول إنما يــؤدي عمليا 
إلــى تمركــز ســلطة النيابــة العامــة فــي يــد قــاض واحــد هــو النائــب العــام التمييــزي، 

إذا وضعنــا جانبــا النيابــة العامــة العســكرية )الســتثنائية(، فــإن النيابــة العامــة . 4
المتخصصــة الوحيــدة اليــوم هــي النيابــة العامــة الماليــة. وفيمــا قدمــت مشــاريع 
ــة مــن العنــف الأســري  نشــاء نيابــات عامــة متخصصــة فــي مجــال الحماي قوانيــن لإ
والبيئــة، فــإن المجلــس النيابــي اســتبعد هــذه الفكــرة ليفــرض بالمقابــل تكليــف أحــد 
ــا.   ــة عامــة اســتئنافية للنظــر فــي هــذه القضاي المدعيــن العاميــن علــى صعيــد كل نياب

النائب العام التمييزي )يساعده محامون عامون(
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القسم الثاني: استقاللية النيابة العامة

غالبــا مــا يصــور نقــل رئاســة النيابــات العامــة مــن وزير العــدل إلــى النائــب العــام التمييزي 
علــى أنــه يعــزز اســتقالليتها إزاء الســلطة التنفيذيــة. إل أن هــذه الســتقاللية تبقــى شــكلية 

ومنقوصــة بشــكل كبيــر بالنظــر إلــى المعطيــات الآتيــة:

ي والنائب العام الماىلي بمرسوم وعزلهما بمرسوم ن ن النائب العام التمي�ي تعي�ي

أن النائــب العــام التمييــزي يعيــن بمرســوم يصــدر فــي مجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح 
مــن وزيــر العــدل، مــن دون أن يكــون للهيئــات القضائية أي دور فــي هذا التعييــن، وبغياب 
ــه بالطريقــة نفســها. وعليــه،  ــار الأقدميــة. ويمكــن عزل ــار موضوعــي باســتثناء معي أي معي
ــة.  ــى إرادة الســلطة التنفيذي ــا عل ــه يبقــى وقف ــا اســتمراره في ــه كم ــه فــي منصب ــإن تعيين ف
وقــد تجلــى ذلــك بوضــوح حيــن قامــت هــذه الأخيــرة بعــزل رئيــس مجلــس شــورى الدولــة 
بقــرار مــن مجلــس الــوزراء فــي آب 2017، مــن دون أن تتكلــف حتــى بتعليــل قرارهــا، وفــق 

مــا يفرضــه قانــون الوصــول إلــى المعلومــات.

تطييف وتسييس مجمل مراكز النيابات العامة    

ــوم  ــن مرس ــم ضم ــة يت ــات العام ــاء النياب ــن أعض ــى أن تعيي ــارة إل ش ــدر الإ ــم، تج ــن ث م
التشــكيالت القضائيــة الــذي يتــم بموجبــه مــلء مجمــل المراكــز القضائيــة. وفيمــا ينــص 
قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي علــى أن مرســوم التشــكيالت يصــدر بمرســوم بنــاء علــى 
ــن  ــة 7 م ــر العــدل بغالبي ــع وزي ــى بعــد التباحــث م ــس القضــاء الأعل ــره مجل مشــروع يق
أعضائــه، فــإن الأعــراف اللبنانيــة حولــت توقيــع الــوزراء المختصيــن ورئيســي الجمهوريــة 
والحكومــة علــى مرســوم التشــكيالت مــن إجــراء شــكلّي إلــى مــا يشــبه الفيتــو لكل مــن هؤلء 
وفــق مــا نســهب فــي شــرحه فــي الفصــل المتصــل بالتشــكيالت القضائيــة. وتبعــا لذلــك، 
باتــت مراســيم التشــكيالت القضائيــة جــزءا مــن منظومــة المســاومات المســتمرة بيــن القوى 
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السياســية مــع مــا يســتتبع ذلــك من مــّس باســتقالل جميــع القضــاة بما فيهــم قضــاة النيابة 
العامــة. ومــا يفاقــم المــس بهــذه الســتقاللية هــو ثالثــة أمــور: 

الأول، غياب كلي لمبدأ عدم نقل القاضي إل برضاه، . 1

ــا . 2 ــي مقدمته ــاء وف ــي القض ــة ف ــى الهام ــة أو حت ــز الحساس ــف المراك ــي، تطيي الثان
ــف  ــة التوقي ــمل إمكاني ــي تش ــا والت ــى صالحياته ــر إل ــة بالنظ ــات العام ــز النياب مراك
الفــوري. وعليــه، باتــت مراكــز النيابات العامــة عموما ذات لــون طائفي، وإن تســتمر 
المســاومات حــول زيــادة عــدد المراكــز العائــدة لهــذه الطائفــة أو تلــك فــي هــذه 
ــا مناقشــة مشــروعية هــذا الأمــر مــن خــالل  المنطقــة أو تلــك. وفيمــا يمكــن نظري
الحــرص علــى التمثيــل الطائفــي داخــل القضــاء، فــإن الأمر يرتــدي خطــورة كبيرة في 
الممارســة العمليــة بعــد تحويــل الضمانــات الطائفيــة إلــى أداة للمحاصصــة، بحيث 
يكــون لــكل مــن الزعمــاء السياســيين كلمــة الملــك )وأحيانــا كلمــة الفصــل( فــي مــلء 
المراكــز العائــدة للطوائــف التــي "يمثلونها". وهــذا ما لمحنــاه بوضوح في تشــكيالت 
ــن  ــن التابعي ــن العامي ــة تســمية المحامي ــاء أحقي ــث أعطــي كل مــن الزعم 2017 حي
ــن هــذه  ــل م ــدد قلي ــدا ع ــا ع ــاض التشــكيالت. وفيم ــة إجه ــه، تحــت طائل لطائفت
المناصــب الأخطــر )مثــل النائــب العــام فــي جبــل لبنــان أو مفــوض الحكومــة فــي 
المحكمــة العســكرية(، تــم إقــرار هــذه التســميات من دون جــدل يذكــر. ويلحظ هنا 
أن أعضــاء النيابــات العامــة توزعــوا طائفيــا وفــق معــادلت تــوازن بيــن المســيحيين 
والمســلمين كمــا تــوازن بيــن المذاهــب داخــل هــذه الطوائــف: )33 مســيحيا مقابــل 
32 مســلما(. وقــد تــوزع المســيحيون )21 مارونــي و6 أرثوذكــس و6 كاثوليــك(  فيمــا 

تــوزع المســلمون )14 ســنيا و14 شــيعيا و4 دروز(، 

ــات العامــة. فمــا . 3 ــز النياب ــع الجغرافــي والطائفــي لمراك ــة التوزي الثالــث، هــو كيفي
هــو المعيــار المحــّدد لطوائــف أعضــاء النيابــة فــي هــذه المنطقــة أو تلــك؟ إلــى أي 
مــدى يؤخــذ اللــون الطائفــي للمنطقــة بعيــن العتبــار لتحديــد هويــة أعضــاء النيابة 
العامــة المعينيــن فيهــا؟ فهــل يتــوزع أعضــاء النيابــات العامــة مــن طائفــة معينــة 
فــي جميــع المناطــق مــن دون تمييــز، أم يتوزّعــون فــي المناطــق التــي يكــون فيهــا 
ــى العكــس  حضــور غالــب أو هــاّم للطوائــف التــي ينتمــون إليهــا أم يتوزعــون عل
مــن ذلــك فــي المناطــق التــي يخــّف أو ينعــدم فيهــا هــذا الحضــور؟ فــي الحالــة 
الأولــى، نكــون أمــام تطبيــق محايد للمعــادلت الطائفيــة. فــي الحالة الثالثــة، نكون 
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أمــام مســعى لضمــان حياديــة قضــاة النيابــة العامــة. أمــا فــي الحالــة الثانيــة، فــإن 
التعيينــات التــي تحصــل عمليــا "مــن قبــل زعيــم الطائفــة" تصبــح مدخــال لترســيخ 
نفــوذه فــي المناطــق التــي تتواجــد فيهــا هيئاتــه النتخابيــة. وبالتدقيــق فــي مذاهب 
ــار  ــاد المعي ــن لعتم ــب ومهيم ــل غال ــزم بمي ــن الج ــم، أمك ــن تعيينه ــؤلء وأماك ه

الثالــث. وهــذا مــا يتحصــل مــن المعطيــات الآتيــة: 

ــكل مــن الطوائــف الرئيســية الســت نائــب عــام اســتئنافي فــي إحــدى  3.1 أن ل
المحافظــات، علمــا أن تعييــن كل منهــم يحصــل فــي المنطقــة التــي يكــون 
ــب عــام  ــن نائ ــه، يعي ــا. وعلي ــرز بالنســبة إليه ــه الحضــور الأب ــا لطائفت فيه
مارونــي فــي جبل لبنان، وســني في الشــمال وشــيعي فــي الجنــوب وكاثوليكي 
ــدر  ــة. وتج ــي النبطي ــروت ودرزي ف ــي بي ــي ف ــاع، وأرثوذكس ــة البق ــي زحل ف
ــة  ــة المعني ــع الطائف ــق، ل تتمت ــض المناط ــي بع ــه ف ــى أن ــا إل ــارة هن ش الإ
ــاع أو  ــك فــي البق ــور غالــب كمــا هــو الأمــر بالنســبة إلــى الكاثولي بحض
ــة بالنســبة إليهــا،  ــر أهمي ــروت، لكــن يبقــى الحضــور الأكث الأرثوذكــس فــي بي

أنــه يوجــد 6 موارنــة مــن أصــل 12 عضــو فــي نيابــة عامــة جبــل لبنــان وثمــة  3.2
محاميــن عاميــن موارنــة فــي جميــع النيابات العامــة، ما عــدا نيابتــي الجنوب 

والنبطيــة حيــث يبقــى تواجــد الموارنــة الجتماعــي والسياســي محدودا، 
أن ثمــة 4 أعضــاء دروز مــن النيابــة العامــة. فإلــى العضويــن المتواجدين في  3.3

النيابــة العامــة الماليــة والتمييزيــة، يتواجــد العضــوان الآخــران فــي النبطيــة 
وجبــل لبنــان، أي عمليــا فــي مناطــق تواجــد الــدروز حصرا،

أن أعضــاء النيابــات العامــة الســنة منتشــرون فــي جميــع النيابــات العامــة، إل فــي . 4
النبطيــة حيــث يبقــى تواجــد الســنة جــّد محــدود.      

ومــن شــأن هــذه الأمــور مجتمعــة أن تســمح للقــوى السياســية ليــس فقــط بتعييــن مقربيــن 
منهــا فــي المراكــز العائــدة للطوائــف التــي يمثلونهــا، بــل بشــكل أكثــر تحديــدا تعيينهــم 
فــي المناطــق التــي يســتمدون منهــا صفتهــم التمثيليــة، مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن مخاطــر 
زبائنيــة معممــة وصــرف نفــوذ. ومــن هــذا المنطلــق، يخشــى أن تتحــول تعيينــات النيابــات 
العامــة إلــى مــا يشــبه التعيينــات النتخابيــة، وأن يتحــول أعضــاء النيابــة العامــة إلــى مــا 

يشــبه مفاتيــح انتخابيــة للقــوى التــي عينتهــم.       
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النيابات العامة، قضاء تعليمات؟ 

ــاء  ــبه قض ــا يش ــي م ــا القانون ــل نظامه ــة بفع ــة العام ــل النياب ــو جع ــك ه ــن ذل ــر م أخط
تعليمــات. فللنائــب العــام التمييــزي توجيــه تعليمــات إلــى جميــع أعضــاء النيابــة العامــة. 
وفــي هــذا المجــال، يجــدر تســجيل المالحظــات الآتيــة التــي يشــكل كل منهــا مؤشــرا إلــى 

ــة:   ــة العامــة. وهــي الآتي خطــورة التعــرض لســتقاللية أعضــاء النياب

ــه أي . 1 ــون ل ــن دون أن يك ــات م ــاء التعليم ــرّد بإعط ــزي يتف ــام التميي ــب الع أن النائ
ــه،  ــد العــام أو فــي ملــف بعين ــى الصعي ــراه مناســبا عل شــريك فــي اتخــاذ مــا ي

أنــه يعطــي تعليماتــه مباشــرة لأّي مــن أعضــاء النيابة العامة مــن دون أن يكــون ملزما . 2
بمراعــاة الهرميــة، أو الطبقــات المختلفة من التنظيــم الهرمي، 

أنــه ل يتوفــر أي معيــار شــكلي فــي إعطــاء التعليمــات التي يمكــن أن تعطى شــفاهة، . 3
وتاليــا مــن دون أن تتــرك أي أثر حــول مســؤوليته عنها،

ــه أن . 4 ــم( كمــا بإمكان ــع عــام )بصيغــة تعامي ــه تعليمــات ذات طاب ــه توجي أن بإمكان
ــة فــي ملفــات بعينهــا،   يوجــه تعليمــات فردي

أن هــذه التعليمــات تنتقــص إلــى الشــفافية. فــال يوجــد أي فــرض بنشــر التعليمــات . 5
ــراف  ــنى لالأط ــه، ليتس ــن في ــف معي ــة بمل ــات المتصل ــداع التعليم ــة ول بإي العام

ــن الطــالع عليهــا،  المعنيي

أنــه ل يوجــد أي شــرط لجهــة مضمــون هــذه التعليمــات، ول حتــى اشــتراط أن تكون . 6
قانونيــة، وإن أمكــن فــرض هــذا الشــرط بالعــودة إلــى المبــادئ العامــة للقانون،

أنــه ل يوجــد أي بــاب يســمح لأي من أعضــاء النيابة العامــة الطعن بهــذه التعليمات . 7
أو فرض مناقشــتها، 

أن مــن صالحيــات النائــب العــام التمييــزي إحالــة أي مــن المدعيــن العاميــن إلــى . 8
التفتيــش القضائــي فــي حــال مخالفــة أي مــن تعليماتــه هــذه.  
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ــات  ــل النياب ــط عم ــى رب ــا إل ــؤدي عملي ــر أن ي ــذه العناص ــل ه ــاع مجم ــأن اجتم ــن ش وم
العامــة بشــخص النائــب العــام التمييــزي، ممــا يفتــح البــاب واســعا أمــام مختلــف أنــواع 
ــواب  ــا الن ــن كم ــن العامي ــا أن المحامي ــغ إذا قلن ــن خــالل شــخصه. ول نبال التدخــالت م
العاميــن يجــدون أنفســهم بفعــل ذلــك وفــي غالبيــة الأحيــان، فــي موضــع المأمــور الــذي 
عليــه أن يســتجيب لمطالــب رئيســه، ممــا يتنافــى مــع أدنــى معاييــر الســتقاللية. ول يخرج 
ــن  ــاٍل م ــن يتمتعــون بحــّس ع ــن الذي ــن العامي ــن المحامي ــة م ــك إل حــالت قليل عــن ذل
الســتقاللية، الأمــر الــذي يدعوهــم إلــى التنّحــي عــن النظــر فــي ملــف معيــن كلمــا أتــت 

التعليمــات مخالفــة لقناعاتهــم.        

سحب الملفات

ــة  ــدأ وحــدة النياب ــه ضمــن مب ــى النائــب العــام الســتئنافي تنظيــم شــؤون دائرت يتول
العاميــن  المحاميــن  الأعمــال علــى  يــوزع  أن  لــه  المبــدأ،  بهــذا  العامــة. وعمــال 
التابعيــن لدائرتــه كمــا يــرى مناســبا. والأخطــر لــه أن يســحب الملــف مــن أحــد 
هــؤلء ســاعة يشــاء، مــن تلقــاء نفســه أو وفــق تعليمــات النائــب العــام التمييــزي أو 
ــدو ســحب  ــد يب ــك. وق ــا بذل ــون ملزم ــن دون أن يك ــه م ــب بتلبيت ــب يرغ ــاء لأي طل بن
ــات،  ــه تعليم ــن توجي ــة م ــر مالءم ــزي أداة أكث ــام التميي ــب الع ــبة للنائ ــف بالنس المل
كلمــا شــعر أن التعليمــات التــي يزمــع توجيههــا ل تتــالءم مــع قناعــات المحامــي 
ــابقة أي  ــبات س ــي مناس ــر ف ــذا الأخي ــدى ه ــال أب ــي ح ــة ف ــي، وخاص ــام المعن الع
ــن  ــض المحامي ــد بع ــد أك ــب. وق ــتجابة للمطال ــي الس ــاد ف ــتقاللية أو عن ــل لالس مي
العاميــن المشــهود لنزاهتهــم وكفاءتهــم للمفكــرة أنــه لــم يوجــه لهــم يومــا تعليمــات 
مخالفــة لقناعاتهــم، لكــن ســحب منهــم بالمقابــل، وغالبــا مــن دون علمهــم، عشــرات 

ــنويا.    ــات س الملف

Forum shopping

ــكان  ــم أن بإم ــة، يعل ــات الأولي ــراء التحقيق ــكاوى وإج ــع الش ــة توزي ــي كيفي ــق ف ــن يدق م
المدعــي أو رؤســاء القطــع فــي المخافــر أو حتــى بعــض المحققيــن فــي الضابطــة العدليــة 
ــي  ــة المحام ــد هوي ــن لتحدي ــن العامي ــى المحامي ــات عل ــع الملف ــة توزي ــتغلوا كيفي أن يس
العــام المشــرف علــى التحقيقــات. فــإذا كان أحــد المحاميــن العاميــن يتولــى التحقيــق فــي 
التصــالت التــي تــرد مــن الضابطــة العدليــة فــي أيــام الثنيــن، يكــون بإمــكان أحــد هــؤلء 
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ثنيــن. ومؤدى  الالعبيــن فرضــه كمشــرف علــى الملــف من خــالل مباشــرة إجراءاتــه في يــوم الإ
ذلــك هــو إعطــاء الفرقــاء أو الرتبــاء امكانيــة اختيــار المحامــي العــام فــي حــالت عــدة، ممــا 
يشــكل مســا بمبــدأي اســتقاللية القضــاء والقاضــي الطبيعــي والذيــن يفرضان خضــوع جميع 
المتقاضيــن لقضــاة معينيــن مســبقا مــن دون أن يكــون لهــم أي هامــش فــي اختيارهــم2.   

القسم الثالث: كيفية فهم النيابة العامة لدورها: 
Raison d’Etat

هنــا، ســنتناول جانبــا آخــر مــن العوامــل المؤثــرة فــي عمــل النيابــات العامــة. فكيــف تفهــم 
النيابــات العامــة دورهــا؟ هــل هــي تمثل الصالــح العــام أم مصالــح الحكومة؟ وفــي الحالة 
الأولــى، هــل هــي تمثــل الصالــح العــام كمــا تفهمــه علــى ضــوء القوانيــن الســائدة أو علــى 
النحــو الــذي يحــدده النظــام السياســي الســائد، ممــا يجعلــه عمليــا حصنــا أو دعامــة لهــذا 
ــن  ــن التمييزيي ــواب العامي ــم الن ــى فه ــرات عل ــر المؤش ــال، تكث ــذا المج ــي ه ــر؟ وف الأخي
لأدوارهــم علــى أنهــا أدوار يؤدونهــا فــي منطقــة متوســطة بيــن العمــل القضائي والسياســي. 

ولعــل المؤشــرات الأكثــر دللــة على هــذا الموضوع هو تصريــح للنائب العام التمييزي الســابق 
عدنــان عضــوم، بعــد تعيينــه في هــذا المنصــب. وقد جــاء فيــه أن "المصلحــة الوطنيــة العليا 
ليســت عمــالً قضائيــاً صرفــاً إنمــا عمــل قضائــي وسياســي. هنــاك ضــرورات تبيــح المحظــورات. 
لكــن القانــون يبقــى دائمــاً الأســاس والكلمــة الفصــل. يجــب أن نحتــرم القوانين. وهنــاك بعض 

الإجــراءات يمكــن أن تتخــذ لتجنــب الوقــوع فــي محاذير كبيــرة معيارهــا الحكمة"3. 

وقــد عــاد وأكــّد فــي محاضــرة فــي نقابــة المحاميــن رّداً علــى القائليــن بــأن النيابــة العامــة 
هــي منصــب سياســي، بــأّن وظيفــة النائــب العــام أو المحامــي العام "هــي وظيفــة قضائية 
ل تعنــى إل بحســن ســير المرفــق القضائــي مــن خــالل تنفيــذ مــا وكلــه القانــون إليهــا. ولكــن 
مــا يميزهــا عــن غيرهــا مــن فــروع القضــاء هــو تمثيلهــا مصالــح الشــعب والدولــة فــي آن 

2  لمزيد من المعلومات، يراجع المفكرة القانونية، الأوراق البحثية عن إصالح القضاء في لبنان، 17، تنظيم النيابة العامة.
3  كلوديت سركيس. مجلس الوزراء يعّين "حاكم لبنان القضائي". جريدة النهار، 7 تموز 1995.
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ــي، فمــن  ــة. وبالتال ــة هــي جــزء أساســي مــن الدول واحــد. ول يخفــى أن الســلطة التنفيذي
البديهــي والمنطقــي أن تحكــم عالقتهــم أواصــر التنســيق والتعــاون القائــم بيــن أي وكيــل 
وموكلــه وليــس فــي ذلــك مــا يضيــر أحــداً. ويتجلــى هــذا الأمــر ببعــض التدابيــر التــي تتخــذ 
 Raison d’Etat أحيانــاً لمصلحــة الدولــة والنظــام العــام وهــذا مــا تعــارف علــى تســميته

)المصلحــة الوطنيــة العليــا(4". 

ومصلحــة الدولــة العليــا شــكلت الحجــة الأساســية لعضــوم عنــد اتخاذه قــرارات أثــارت في 
أحيــان عديــدة غضــب الــرأي العــام. وقــد فســرت هــذه المصلحــة بضــرورة حمايــة الوفــاق 
الوطنــي والســلم الأهلــي والعيــش المشــترك، أي الشــعارات التــي اســتخدمها عهــد الرئيــس 
إميــل لحــود لقمــع أي تحــرك معــارض لــه. فبعــد إقفــال محطــة الـــ أم.تي.فــي. فــي عــام 
عــالن فــي النتخابــات الفرعيــة 2002، اعتبــر "أن مصلحــة  2002 علــى خلفيــة ممارســتها الإ

الدولــة العليــا هــو الحفــاظ علــى الوفــاق الوطنــي5". 

ورفــض عضــوم اعتبــار الأحــكام التــي صــدرت فــي حــق موقوفــي أحــداث 7 و9 آب علــى 
أنهــا أحــكام سياســية. حتــى بعدمــا ثبــت أن معظــم التهــم التــي وجهــت إليهــم واهيــة 
ولــم تســتند إلــى دليــل. كمــا رفــض اتهامــه بتجــاوز وزيــر العــدل الــذي "يمثــل الســلطة 
السياســية وهــو همــزة الوصــل مــع القضــاء ول يمكــن النيابــة العامــة التمييزيــة أن "تدوبــل" 

علــى وزيــر العــدل6". 

وإذ رفــض عضــوم اتهامــه بالتدخــل فــي السياســة، اعتــرف فــي المقابــل بتدّخــل السياســة 
فــي القضــاء، معتبــراً أن هــذا الأمــر طبيعــي إذ هــو جــزء مــن المجتمــع اللبنانــي. "المشــكلة 
هــي أن أي فــرد لديــه دعــوى عالقــة يريــد أن يراجــع السياســي ويطلــب منــه التصــرّف ضماناً 
لعــدم تدخــل أحــد فــي دعــواه، وإن كان القاضــي مشــهوداً لــه بكفاءتــه ونبله. والسياســيون 
يعتبــرون أن ذلــك مــن ضمــن العــادات اللبنانيــة. والقاضــي عندمــا يســتمع إلــى السياســيين 

ل يعنــي ذلــك أنــه يتأثــر بهــم. فقــد اعتــاد ذلــك ويعــرف مــا عليــه أن يفعلــه7". 

ومــن شــأن هــذا الفهــم أن يجعــل النيابــة العامــة أكثــر تفهمــا وانســجاما مــع مقتضيــات 
النظــام السياســي ممــا هــي مــع المنظومــة الحقوقيــة.

4  كلوديت سركيس. عضوم: نعد بأننا لن نتهاون في كل ما يمس الأمن والبحر والهواء. جريدة النهار، 15 تشرين الثاني 1996.
5  الحّدة ضد المرئي والمسموع تنحسر. جريدة النهار، 13 آب 2002.

6  عضوم: ل نستهدف فئة وحرية التعبير حدودها سقف القانون. جريدة النهار، 26 أيلول 2002.
7  عضوم: ادخال المرضى في حال الخطر تحت طائلة المسؤولية. جريدة النهار، 11 كانون الأول 2003.
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القسم الرابع: اختصاص النيابات العامة وصالحياتها 

تتمتــع النيابــة العامــة بصالحيــات كثيــرة. مــن أبــرز هــذه الصالحيات، ممارســة الحــق العام 
شــراف علــى التحقيقات  فــي مالحقــة الجرائــم علــى اختالفهــا، ومــا يرافقهــا مــن صالحيــة بالإ
الأوليــة واتخــاذ التدابيــر الحترازيــة خاللهــا، بمــا فيهــا احتجــاز حريــة الأشــخاص المشــتبه 

بهــم أو إصــدار مذكــرة بحــث وتحــر بحقهــم.  

ويسجل هنا عدد من المالحظات: 

ــة  ــات الجزائي ــول المحاكم ــون أص ــب قان ــبت بموج ــة اكتس ــة التمييزي ــة العام -1 أن النياب
الجديــد صالحيــة شــاملة فــي التحقيــق فــي الجرائــم، مــن دون أن يكــون لهــا حــق الدعــاء 
فيهــا. والالفــت هنــا المعيــار المعتمــد منهــا للتحقيــق فــي هــذه القضيــة أو تلــك. وأشــارت 
ــة  المفكــرة فــي بعــض دراســاتها الســابقة إلــى نشــوء ممارســات مــن شــأنها جعــل صالحي
النيابــة العامــة التمييزيــة فــي هــذا الخصــوص إلــى مــا يشــبه المتيــاز الــذي يعطــى لالأكثــر 
حظــوة ونفــوذا. وخيــر دليــل علــى ذلــك هــو توجــه الأشــخاص الأكثــر نفــوذا إلــى تقديــم 
شــكاويهم، مهمــا صغــر شــأنها، أمــام النيابــة العامــة التمييزيــة. وهــذا مــا حمــل المفكــرة 

إلــى نعتهــا بــال "امتيازيــة8". 

-2 أنــه إلــى جانــب النيابــة العامــة العســكرية، اتجــه لبنــان فــي الثمانينــات إلــى إنشــاء نيابــة 
عامــة متخصصــة أخــرى هــي النيابــة العامــة الماليــة وذلــك بموجــب المرســوم الشــتراعي 
الرقــم 150 الصــادر فــي 16 أيلــول 1983. وقــد تــّم تحديــد صالحياتهــا بموجــب المرســوم 
رقــم 1937 تاريــخ 1991/11/16. وتشــمل صالحيــة النيابــة العامــة الماليــة مالحقــة مجمــل 
الجرائــم المتعلقــة بالقوانيــن الضريبية والرســوم الجمركيــة والمصرفية والمؤسســات المالية 

فــالس وتلــك التــي تنــال مــن مكانــة الدولــة الماليــة.   وجرائــم الإ

ــم تحظــى  ــات عامــة تكــون متخصصــة فــي جرائ ــب بإنشــاء نياب كمــا شــاعت مؤخــرا مطال
نشــاء  باهتمــام خــاص مــن قبــل الــرأي العــام. وفيمــا تقدمــت الحكومــة بمشــروعي قانون لإ
نيابــة عامــة لجرائــم العنــف الأســري ونيابــة عامــة أخــرى للجرائــم البيئيــة، انتهــى قانــون 
حمايــة أعضــاء الأســرة مــن العنــف الأســري وقانــون النيابــة العامــة البيئيــة الصــادران فــي 

8  المفكرة القانونية، الأوراق البحثية حول إصالح القضاء، النيابات العامة، بيروت، 2018. 
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ــف  ــا العن ــن فــي كل محافظــة بقضاي ــن العامي ــى وجــوب تخصيــص أحــد المدعي 2014 إل
الأســري9 وآخــر بقضايــا البيئــة10. وعليــه، أخــذ التخصــص المنشــود فــي هــذه القضايــا طبع 
التخصــص داخــل هيكليــة النيابــات العامــة الحاليــة، مــن دون إنشــاء نيابــات عامــة جديدة. 

كمــا تمــت الدعــوة إلــى إنشــاء نيابــة عامــة صحية فــي فترة إطــالق حملة "ســالمة الغــذاء11"، 
ــن أي  ــفر ع ــم تس ــوات ل ــذه الدع ــاب. إل أن ه ره ــة الإ ــة لمكافح ــة العام ــا النياب أو أيض
نتيجــة ملموســة. وكان وزيــر العــدل الأســبق شــكيب قرطبــاوي اعتبــر أن هــذا الأمــر يشــكل 
تضاربــا فــي الصالحيــات "ويســيء إلــى الأمــرة التــي تتمتــع بهــا النيابــة العامــة التمييزيــة12". 
وأيّــد قرطبــاوي فكــرة طلــب المدعــي العــام التمييــزي مــن النائــب العــام الســتئنافي فــي 
المحافظــات توكيــل محــام اســتئنافي بمتابعــة القضايا المتعلقة بالشــؤون الصحية وســواها 

قتضــاء.  عنــد الإ

ــرة  ــي فت ــخاص ف ــاز الأش ــة، احتج ــة العام ــها النياب ــي تمارس ــات الت ــم الصالحي ــن أه -3 م
ــرا  ــر تعبي ــكالم أكث ــلطة ب ــن الس ــي تمك ــة الت ــا الصالحي ــي عملي ــة، وه ــات الأولي التحقيق
مــن وضــع يدهــا علــى حريــات الأفــراد. وفيمــا يتمّيــز قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة 
ــت  ــإن الأعــراف آل ــد لمــرة واحــدة، ف ــة للتجدي ــدة الحتجــاز ب 48 ســاعة قابل ــد م بتحدي
عمليــا إلــى التفلــت مــن هــذه القاعــدة فــي كثيــر مــن الحــالت تحــت ذرائــع عــدة، منهــا 
حاجــة المحاميــن العاميــن إلــى وقــت لدراســة ملفاتهــم أو الأســوأ امتــالء زنزانــات قصــور 
العــدل أو زنزانــات القطــع الأمنيــة المختصــة لإجــراء مزيــد مــن التحقيــق ممــا يعيــق إحالــة 
ــد  ــدد لأم ــار المح ــات المعي ــدة، ب ــالت ع ــي ح ــه ف ــول أن ــغ الق ــا. ول نبال ــوف إليه الموق
التوقيــف ليــس مبــادئ أصــول المحاكمــات المدنيــة )وهــي مبــادئ ورثناهــا بنتيجــة قــرون 
مــن التطــور الحقوقــي صونــا للحريــة الشــخصية ولقرينــة البــراءة(، إنمــا مســاحة الزنزانــة. 
ومــن النافــل القــول أن مــن شــأن التفلــت مــن هــذه القاعــدة أن يــؤدي إلــى إيــالء النيابــات 
العامــة صالحيــات مضاعفــة، صالحيات تزيــد خطورتهــا بقدر ما يزيد اســتتباعها وتســخيرها 

لخدمــة أصحــاب النفــوذ.

ســتئنافية بحســب المــادة 24 مــن قانــون أصــول المحاكمــات  كمــا يكــون للنيابــة العامــة الإ
الجزائيــة إصــدار بالغــات البحــث والتحــري فــي حــال عــدم العثــور على الشــخص المشــكو 

9  نعم لقرار قانون حماية النساء من العنف السري مع كل تعديالته. جريدة النهار، 31 آذار 2014.
10  قانون النيابة العامة البيئية في لبنان: تعزيز الشفافية والتخصص في القضاء. المفكرة القانونية، العدد 16، أيار 2014.

نشاء نيابة عامة صحية. جريدة النهار، 22 كانون الثاني 2015. 11  اتفاق على مشروع قانون لإ
12  ميليسا لوكية. النيابة العامة الصحية تخفف عن التمييزية لزيادة القضاة. جريدة النهار، 9 شباط 2015.
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منــه أو المشــتبه فيــه أو جهــل محــل إقامتــه. ويســقط بــالغ البحــث والتحــري حكمــاً بعــد 
مــرور عشــرة أيــام علــى تاريــخ صــدوره إل إذا قــرر النائــب العــام تمديــده لمــدة ثالثيــن 

يومــاً )المــادة 24 مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة(.

-4 يكــون أيضــا للنيابــة العامــة مراقبــة الضابطــة العدليــة ومالحقتهــا. وهــذا الأمــر يتمثــل 
بشــكل خــاص فــي المــادة 15 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة التــي تمنــح النائــب 
العــام التمييــزي حــق مراقبــة موظفــي الضابطــة العدلية فــي نطــاق الأعمــال التــي يقومون 
بهــا بوصفهــم مســاعدين للنيابــة العامــة. ولــه وفقــاً للمــادة نفســها أن يوجــه إلى رؤســائهم 
مــا يــراه مــن مالحظــات فــي شــأن أعمالهــم الموصوفــة آنفــا، وأن يطلــب مــن النائــب العام 
ــدى المحكمــة العســكرية أن  ــي أو مفــوض الحكومــة ل ــب العــام المال الســتئنافي أو النائ
يدعــي بحــق مــن يرتكــب جرمــا جزائيــا منهــم فــي أثنــاء قيامــه بوظيفته أو فــي معــرض قيامه 

بهــا دون أن يطلــب إذنــاً بمالحقتــه. 

ــة التــي يســتفيد  ــات الفعلي ــة اشــكالت عــدة، ســواء لجهــة الحصان وتلقــى هــذه الصالحي
منهــا عــدد كبيــر مــن عناصــر الضابطــة العدليــة. 

قيــن يخضعــون لتأثيــر مباشــر مــن رؤســائهم فــي الأجهــزة الأمنيــة، يبــدو  ويلحــظ أن المحقِّ
ــة العامــة عليهــم. فبإمــكان المدعــي  ــة النياب ــر قــوة مــن رقاب ــان أكث ــر الأحي لهــم فــي أكث
ــي  ــع العدل ــى المرج ــه إل ــه ويحيل ــه بموجب ــاً يوقف ــراً عدلي ــه محض ــح بحقِّ ــام أن يفت الع
المختــص، ويمكنــه أن يطلــب مالحقتــه مســلكياً، إل أن الطابــع الردعــي لهــذه الجــراءات 
يبقــى وقفــا علــى مــدى التشــدد فــي التعاطي مــع هــذه المخالفات مــن قبل قضــاة التحقيق 
والقضــاة المنفرديــن الجزائييــن؛ وهــو أمــر تكثــر المؤشــرات علــى عــدم حصولــه. بالمقابل، 
ــر عليــه ســلباً أو  ــر للتأثي ــر بكثي ــق فــي الجهــاز الــذي ينتمــي إليــه قــدرة أكب لرئيــس المحقِّ
إيجابــاً فــي مواقع متعــددة، كالمناقــالت وظروف الخدمــة والعقوبــات المســلكية والمكافآت 

ــق أكثــر ضعفــاً أمامــه.  والمأذونيــات والترقيــات وغيرهــا، مــا يجعــل المحقِّ

-5 انتهــى قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة إلــى إعطــاء النائــب العــام التمييــزي صالحية 
ذن بمالحقــة موظــف عــام. وقــد حصل هــذا الأمر تبعــا لتجاذبات سياســية  تجــاوز رفــض الإ
ســتئناف  ــة الإ ــة بمحكم ــى إناطــة هــذه الصالحي ــا المعارضــون إل ــن خالله ــدة، ســعى م ع
ــي مــن هــذه  ــة المختصــة. وهــذا مــا سنتوســع أيضــا بخصوصــه فــي القســم الثان المدني

الورقــة. 



ا 163حمد ة حمسد  ع ترمأم حمرأدبم حمعدقمت وا حمسفطم لق قتسد  حمللحطرص��

القسم الخامس: الشفافية في عمل النيابة العامة 

ل تنظــم النصــوص القانونيــة اللبنانيــة أي آليــات تكــرّس الشــفافية فــي عمل النيابــة العامة. 
فليــس لزامــا علــى النيابــة العامــة وضــع أي تقرير ســنوي عــن عملها. 

كمــا ل ينّظــم النــص إنشــاء أي ســجل للتعليمــات أو للتعاميــم الموجهــة إلــى المحاميــن 
العاميــن، ول يفــرض نشــر أي منهــا.
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الفصل السابع

طرق الدخول إلى القضاء، أو أي قاٍض نريد؟

يؤّشــر تنظيــم آليــات الدخــول إلــى القضــاء إلى رؤيــة الهيئــات المشــرفة على تطبيقهــا للقاضي 
والمواصفــات الذاتيــة أو المكتســبة التــي يجــدر أن يتمتع بها، وتاليــا رؤيتها لمواصفــات القاضي 
النموذجــي الأكثــر مالءمــة للنظــام اللبنانــي. وهــذا مــا دفعنــا إلــى عنونــة هــذا الفصــل بســؤال 
عــن "أي قــاٍض نريــد؟" فمــا هــي الوظيفة القضائيــة المطلوبــة؟ هل هي تطبيــق القانــون بأمانة 
ووفــق نوايــا واضعيــه، أم أنهــا تشــمل تطويــر المنظومــة الحقوقية لمواكبــة التطــور الجتماعي 
وتطــور القانــون الدولــي والمقــارن؟ وهــل يفتــرض تعييــن أشــخاص مــن ذوي الخبــرة أم يمكــن 
اختيارهــم مــن بيــن خريجــي الجامعــات أو المحامين الشــبان؟ وفــي جميــع الأحــوال، أي اعتبار 
للطبقــة الجتماعيــة أو الســيرة الذاتيــة أو الجنــس أو الطائفــة أو الشــهادات العليــا عنــد تعييــن 

القضــاة؟ هــذه هــي بعــض الأســئلة التــي ســنحاول الإجابــة عليهــا فــي هــذا الفصل.

القسم األول: مباراة الدخول إلى المعهد الطريق األكثر 
استخداما

يحدد قانون تنظيم القضاء العدلي مداخل ثالثة إلى القضاء:

اثنيــن يفترضــان التــدرج لثــالث ســنوات فــي معهــد الــدروس القضائيــة، وهمــا تباعا . 1
الفــوز فــي مبــاراة الدخــول إلــى معهــد الــدروس القضائيــة، أو التعييــن مــن قبــل 

الحائزيــن علــى شــهادة دكتــوراه دولــة، 

ــمح . 2 ــو يس ــن(، وه ــن عامي ــن وموظفي ــرة )محامي ــاب الخب ــور بأصح ــث محص وثال
ــد.  ــرور بالمعه ــن دون الم ــرة م ــة مباش ــف قضائي ــي وظائ ــاراة تول ــي المب ــن ف للفائزي
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ــن  ــن بي ــاة م ــن قض ــدة تعيي ــرة واح ــتثنائيا ولم ــرع اس ــون ش ــدر قان ــنة 1994، ص ــي س وف
ــاراة.   ــن دون مب ــن م ــن العامي ــن والموظفي المحامي

جــدول 1: عــدد القضــاة المتدرجيــن الحالييــن والمعينيــن قضــاة أصيليــن وفــق طريقــة 
دخولهــم إلــى القضــاء فــي الفتــرة الممتــدة مــن 1991 حتــى 2017

39دخول أصحاب الخبرة من دون مباراة

44دخول أصحاب الخبرة بمباراة

دخول الحائزين على دكتوراه من دون مباراة ومن 
30 )من بينهم متدرج واحد(خالل التدرج في المعهد

467 )من بينهم 73 متدرجا(دخول بمباراة ومن خالل التدرج في المعهد 

580المجموع

ــن تــم تعيينهــم منــذ 1990 حتــى  وبمراجعــة أعــداد القضــاة الأصيليــن والمتدرجيــن الذي
2007، نلحــظ أن مبــاراة الدخــول إلــى معهــد الــدروس القضائيــة شــكلت ومــا زالــت البــاب 
الرئيســي لســتقطاب القضــاة، بحيــث أنهــا تســتحوذ علــى مــا ل يقــل عــن نســبة 80% )أو 

مــا يزيــد عــن أربعــة قضــاة مــن كل خمســة( مــن هــؤلء. 

ــة  ــة مــن خــالل البحــث فــي الشــروط التفصيلي وســنحاول أن نحــدد المواصفــات المطلوب
لطــرق الدخــول المذكــورة، علمــا أن هــذه المواصفــات قــد تختلــف وفــق اختــالف هــذه 
الطــرق. ففيمــا يبــدو هامــش التدخــل محــدودا فــي تعييــن الفائزيــن فــي مبــاراة الدخــول 
المعهــد، فــإن للجهــات المشــرفة علــى تطبيــق آليــات الدخــول الأخــرى هامــش واســع فــي 
تحديــد هويــة الأشــخاص المعينيــن، وتاليــا فــي تحديــد مواصفاتهــم الجندريــة أو الطائفية 

أو حتــى العائليــة. 
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القسم الثاني: مباراة الدخول إلى معهد الدروس 
القضائية: أدوات للتمييز االجتماعي والشفهي يهدد 

حيادية المباراة 

يتضّمــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي مــواّد تفــرض التنســيق والتعــاون بيــن وزيــر العدل 
ومجلــس القضــاء الأعلــى للدعــوة إلى مبــاراة الدخول إلــى معهد الــدروس القضائيــة. ففيما 
يكــون لوزيــر العــدل صالحيــة تقديــر الحاجــة إلــى تعييــن قضــاة متدرجيــن بالعــدد الــذي 
يــراه مناســبا بعــد اســتطالع رأي مجلــس القضــاء الأعلــى، فــإن هــذا الأخيــر يتولــى بطلــب 
مــن وزيــر العــدل تنظيــم مبــاراة لهــذه الغايــة. ومــن شــأن هــذا الأمــر أن يجعــل الوزيــر 
المســؤول الأول عــن حجــم الشــغور والنقــص فــي عــدد القضــاة فــي حــال حصولــه علمــا 
أن الشــغور يبلــغ حاليــا %35. كمــا أن هــذا العامــل أدى إلــى تعطيــل إجــراء مباريــات فــي 

فتــرات أزمــات النقســام السياســي، كمــا حصــل فــي فتــرة 2009-2005. 

وللمشــاركة فــي المبــاراة، حــدد القانــون عــددا من الشــروط كشــرط الســن يستشــف منهــا أنه 
يرغــب أن يكــون المرشــح شــابا )دون الخامســة والثالثيــن مــن العمــر بتاريــخ بــدء المبــاراة 
الخطيــة( وحائــزا علــى إجــازة فــي الحقــوق، إضافــة إلــى وجــوب كونــه لبنانيــا منــذ عشــر 
ــة أو جنحــة شــائنة  ــر محكــوم بجناي ــة وغي ــه المدني ــى الأقــل ومتمتعــا بحقوق ســنوات عل
ــه. وفيمــا  ــام بوظيفت ــي مــن شــأنها منعــه مــن القي وســالمته مــن الأمــراض والعاهــات الت
ــار الســالمة  ــي العتب ــه تؤخــذ ف ــواع العاهــات، أشــار بحــث ســابق أن ــص أن ل يوضــح الن
الجســدية والنفســية للمرشــح، كســالمة الحــواس والعقــل والخلــو مــن الأمــراض المعديــة1. 
وهــذا النــص يحتــاج إلــى مزيــد مــن التحديــد منعــا لســوء اســتخدامه، علــى نحــو يــؤدي 
ــى أن المــادة  ــن مــن ممارســة وظيفــة القضــاء. ويشــار إل ــى حرمــان الأشــخاص المعّوقي إل
عاقــة ل تشــكل بحــد ذاتهــا حائــال دون  69 مــن قانــون حقــوق المعوقيــن تنــص علــى أن "الإ

الترشــيح لأي عمــل أو وظيفــة".

إلى ذلك، تأذن شروط المباراة بأشكال عدة من التمييز الجتماعي: 

1 القضاء في الدول العربية المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة. بيروت، 2007، ص. 321.
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إتقان اللغة األجنبية

ــدى  ــة وإح ــة العربي ــح للغ ــان المرش ــات إتق ــرض إثب ــاراة تفت ــي المب ــاركة ف أول، أن المش
نكليزيــة )المــادة 61(، ممــا يــؤدي عمليا إلــى التمييز لصالــح خريجي  اللغتيــن الفرنســية أو الإ
المــدارس والجامعــات الخاصــة على حســاب خريجــي المــدارس والجامعات الرســمية، حيث 
يتدنــى مســتوى تعليــم اللغــات الأجنبيــة عمومــا. ومــا فاقــم مــن خطــورة هــذا الأمــر هــو 
رفــع معــدل النجــاح فــي اللغــات الأجنبيــة فــي 2010 ليصبــح 20/10. فــال يحــق لمــن لــم 

ينــل هــذا المعــّدل النتقــال إلــى المرحلــة التأهيليــة الثانيــة.

حق المجلس في استبعاد مرشحين على أساس معايير غير 
موضوعية

وإلــى تلــك الشــروط، ثمــة شــرط آخــر يتمثل فــي وجــوب قبــول أهلية المرشــح لالشــتراك في 
المبــاراة الخطيــة مــن قبــل مجلــس القضــاء الأعلــى. ويكــون لهــذا الأخيــر حــق اســتبعاد أي 
مرشــح عــن خــوض المبــاراة الخطيــة، بعــد مقابلتــه أو حتــى مــن دون مقابلتــه، ومــن دون 

أن يكــون ملزمــا بتعليــل قــراره أو بــأي ضوابــط أخــرى. 

وقــد تــّم رصــد عــدد مــن الممارســات المقلقــة التــي تبيــن أن عمليــة النتقــاء هــذه تحصــل 
علــى أســاس معاييــر غيــر موضوعيــة أو علــى الأقــل غيــر شــفافة، ومــن أبرزهــا: 

التقاريــر الأمنيــة المرفقــة بملفــات المرشــحين. وكان رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى . 1
جــان فهــد كشــف لـــ "المفكــرة القانونيــة" أن المجلــس ل يطلــب معلومات مــن جهاز 

أمنــي محــدد، بــل مــن جميــع الأجهــزة الأمنيــة،

الســتمارات التــي يطلــب مــن المرشــحين ملؤهــا، وتكــون بمثابــة طلــب اشــتراك فــي . 2
المبــاراة. ومــن مراجعــة اســتمارة مبــاراة 2016، نلحظ أنها اشــتملت علــى مجموعتين 
مــن المعلومــات التــي يصعــب تبريرهــا أو ربطهــا بمقتضيــات الوظيفــة القضائيــة. 
ــل الســفرات الخاصــة  ــب مــن المرشــح معلومــات جــّد خاصــة مث فمــن جهــة، طل
ــا.  ــي أحبه ــارة واســم المناطــق الت ــى الخــارج والهــدف مــن الزي ــا إل ــام به ــي ق الت
كمــا طلــب منــه معلومــات تتصــل بأفــراد العائلــة علــى نحــو مبالــغ بــه. ومــن هــذه 
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لكترونــي  المعلومــات، معلومــات عــن العمــل الســابق والحالــي والســكن والبريــد الإ
ــررة  ــر مب ــات غي ــا معلوم ــن والأشــقاء والشــقيقات والزوجــة. وكله ــكل مــن الوالدي ل
قطعــا بمقتضيــات الوظيفــة القضائيــة، ويخشــى تحولهــا إلــى أداة للتمييــز الطبقــي 

والجتماعــي بيــن المرشــحين،

المقابلــة الشــفهية مــع مجلــس القضــاء الأعلــى أو مــع لجــان يعينهم. وقــد رصدت . 3
المفكــرة مجموعــة مــن الأســئلة التــي تطــرح بشــأن معطيــات شــخصية للمرشــحين 
ــاة خاصــة  ــة فــي اشــتراط تمتــع المرشــح بنمــوذج حي والتــي قــد يســتدل منهــا رغب
معينــة. كمــا يبــدو أن المجلــس يعتمــد معايير غيــر معلنة تتصــل باللباس )اســتبعاد 
ــات  ــة بمقتضي ــر متصل ــات غي ــك مــن معطي ــى ذل ــا إل ــال( وم ــات مث ــع المحجب جمي
ــدروس  ــد ال ــع معه ــى موق ــرا عل ــرت مؤخ ــام نش ــر أرق ــة. وتؤش ــة القضائي الوظيف
القضائيــة إلــى أهميــة عمليــة الختيــار التمهيدية هــذه وإلى ارتفاع نســبة المرشــحين 
ــارب %60. ويلحــظ أن نســبة المرشــحين  ــا يق ــى م ــا لتصــل إل المســتبعدين بفعله
المقبوليــن فــي المرحلــة التأهيليــة الثانيــة قاربــت الثلــث، فــي تراجــع واضــح عمــا 
كانــت عليــه قبــل حــرب 1975-1990 حيــث بلغــت %67,2 فــي العــام 1974. وهــذا 
الأمــر يعنــي تزايــد أهميــة المعاييــر غيــر الموضوعية وغير الشــفافة لســتبعاد نســبة 
هامــة مــن المرشــحين. ومــن أشــهر الــدورات التــي تــم فيهــا اســتبعاد مرشــحين عــن 
خــوض المبــاراة الخطيــة، دورة 1994/1993 حيــث تــم اســتبعاد جميع النســاء فقط 
لأنهــن نســاء، بعدمــا أخــذ مجلــس القضــاء الأعلــى قــرارا بحصــر المبــاراة الخطيــة 
علــى الذكــور. وقــد انحصــر آنذاك عــدد المرشــحين الذيــن خاضــوا المبــاراة الخطية 
بـــ 78 مــن أصــل 350 مرشــحا أي بمــا يقــارب %22 مــن مجمــوع المرشــحين. ومــا 
يزيــد الستنســاب خطــورة فــي هــذا الخصــوص، هــو أن القانــون يحصــن القــرارات 
ــأى عــن أي  ــا بمن ــث يضعه ــة بحي ــاراة الخطي ــي المب ــة الشــتراك ف ــة بأهلي المتعلق
بطــال لســبب تجــاوز حــد الســلطة  طريــق مــن طــرق المراجعــة، بمــا فيــه طلــب الإ

)المــادة 95 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي(.
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اختبارات بشأن المعرفة التقنية 

بشــكل عــام، تتمحــور الختبــارات حــول المعرفــة التقنيــة للقوانيــن الأساســية، فضــال عــن 
دارة أو للثقافــة  الثقافــة العامــة. بالمقابــل، تخلــو المبــاراة تمامــا مــن اختبــارات لحســن الإ
القانونيــة أو لأصــول التأويــل. فضــال عــن ذلــك، فــإن اللجنــة الفاحصــة تكــون مكونــة عموما 

مــن قضــاة ممــا يؤشــر إلــى تغليــب معيــار المعرفــة التقنيــة علــى ســواها مــن المعاييــر. 

بروز اختبارات الشفهي

فيمــا كانــت عالمــات النجــاح تأتــي مــن المســابقات الخطية التــي يتم فيهــا تجهيل المرشــح، 
شــهدت اجــراءات المباريــات تعديــال مقلقــا فــي مباراتــي 2014 و2016 بفعــل زيــادة نســبة 
العالمــة المخصصــة لالمتحانــات الشــفهية إلــى ربــع العالمــة الإجماليــة في 2014 وسدســها 
فــي 2016. ومــا فاقــم مــن تأثيــر هــذه المتحانــات الشــفهية، هــو توقيتهــا بعــد المتحانات 
الخطيــة علــى نحــو يســمح بالواقــع بجعلهــا وســيلة ممكنة لحســم نجاح المرشــح أو رســوبه 
فــي المبــاراة. ومــن شــأن ذلــك أن يؤّدي إلــى تقليــص ضمانــات المبــاراة المحايــدة من خالل 
تعزيــز هامــش تأثيــر أعضــاء اللجــان الفاحصــة فــي النتائــج النهائيــة، بنــاء علــى العتبــارات 
التــي يجدونهــا مناســبة والتــي قــد ل يكــون لهــا أي صلــة بكفــاءة المرشــحين، وفــي مقدمهــا 

طبعــا العتبــارات الخاصــة بهويــة المرشــح وعالقاتــه وانتماءاته.  

 "كنا نفاخر أننا نجحنا بكفاءتنا في مباراة القضاة ومن دون أي واسطة. 
بعد دورتي 2014 و2016، لم يعد بإمكان القضاة أن يقولوا الشيء 

نفسه"
قدض لدقةت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2016 

استبعاد قاعدة المحاصصة الطائفية، ولكن...

ــي.  ــام اللبنان ــمات النظ ــدى س ــة، إح ــات الطائفي ــة للمجموع ــات الممنوح ــكل الضمان تش
وهــي غالبــا مــا تتمثــل فــي توزيــع المــوارد والوظائــف العامــة وفــق معــادلت متفــق عليهــا. 
لتــزام بهــذه  ولكــن، هــل تنســحب هــذه الضمانــات علــى القضــاء، بمعنــى هــل يقتضــي الإ
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عــالن عــن  المعــادلت، وفــي مقدمتهــا المناصفــة والتســاوي بيــن الشــيعة والســنة، عنــد الإ
نتائــج مباريــات الدخــول إلــى معهــد الــدروس القضائيــة؟

هذا السؤال يجد بالواقع إجابات ثالث: 

الأولــى، مســتمدة مــن النصــوص الدســتورية وتحديــدا مــن المادتيــن 12 و95 من الدســتور. 
فالأولــى تؤكــد علــى المســاواة بيــن المواطنيــن "فــي تولــي الوظائــف العامــة، ل ميــزة لأحــد 
علــى الآخــر إل مــن حيــث الســتحقاق والجدارة حســب الشــروط التي ينــص عليهــا القانون". 
والثانيــة ألغــت صراحــة "قاعــدة التمثيل الطائفــي" وأكدت علــى اعتماد معاييــر "الختصاص 
والكفــاءة فــي الوظائــف العامــة والقضــاء والمؤسســات العســكرية والأمنيــة والمؤسســات 
العامــة والمختلطــة وفقــاً لمقتضيــات الوفــاق الوطنــي باســتثناء وظائــف الفئــة الأولــى فيهــا 
وفــي مــا يعــادل الفئــة الأولــى". وعليــه، تحصــر هاتــان المادتــان قاعــدة التوزيــع الطائفــي 

داريــة أو مــا يعادلهــا، ول يعــّد القضــاة مــن بينهــم.  بوظائــف الفئــة الأولــى الإ

ــا صــرف النظــر عــن المناصفــة  ــى ســنة 1992 حيــث تقــرر نهائي ــة، تعــود إل ــة الثاني الإجاب
ــس  ــر مجل ــد أق ــا. فق ــادة تطبيقه ع ــت غامضــة لإ ــف، بعــد مســاٍع بقي ــاق الطائ عمــال باتف
الــوزراء بالإجمــاع تعييــن الفائزيــن فــي مبــاراة الدخــول إلــى معهــد الــدروس القضائيــة مــن 
ــي باعتمــاد الجــدارة  ــذاً لوثيقــة الوفــاق الوطن ــك "تنفي ــع الطائفــي وذل دون اعتمــاد التوزي

ــاراة فــي الوظائــف العامــة2".  ــة مــن طريــق المب والختصــاص والكفاي

ويتأكــد هــذا الأمــر عنــد النظــر في نتائــج أكثــر مــن 20 دورة حصلــت بيــن 1991 و20173. وقد بلغ 
مجموع القضاة الأصيلين الذين دخلوا معهد الدروس القضائية 174 مســيحيا مقابل 206 مســلما. 

ــث  ــن، حي ــن الأخيرتي ــج عــن الممارســات المعتمــدة فــي الدورتي ــة، فتنت ــة الثالث ــا الإجاب أم
ــص  ــرة، وخصوصــا بعــد تخصي ــي الســنوات الأخي ــى حصــول تطــور معاكــس ف ــرت إل أّش
الختبــارات الشــفهية بنســبة عاليــة مــن العالمــة الإجماليــة. وهــذا مــا أكدتــه مجموعــة مــن 
الوقائــع الحاصلــة بعــد إعــالن نتائــج مبــاراة 2014-2015 والتي فــاز بنتيجتها 33 مرشــحا )20 
عــالم باشــر للمرة الأولــى تبعا لهــذه المباراة  منهــم مســيحيون و13 مســلما(. والالفــت أن الإ
مناقشــة أرقــام الفائزيــن مــن الزاويــة الطائفيــة. ومــن أبــرز الأدلــة علــى ذلــك، المقــال الذي 

2 تعيين جميع الناجحين في الدروس القضائية والثالثاء لالأزمة القتصادية. جريدة النهار، 17 نيسان 1992. عن مزيد، يراجع 
الفصل حول الطائفية في القضاء. 

3 عن تفاصيل هذه المباريات، يراجع المفكرة القانونية، أوراق بحثية حول إصالح القضاء في لبنان، 12، كيف تصبح قاضيا عدليا؟ 
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نشــرته "الجمهوريــة" والــذي كشــف أن نتائــج المبــاراة أفضــت إلــى فــوز 20 متباريــاً مســيحياً 
ــج الســابقة كانــت  ــى أن النتائ مــن أصــل 33، فيمــا فــاز 13 مســلماً. وأشــارت الصحيفــة إل
تأتــي بأكثريــة مســلمة، "ليبــدأ مســتوى التعــادل ويظهــر فــي المــرّة الأخيــرة التــي حصلــت 
فيهــا المبــاراة. فتعادلــت النتيجــة بيــن المســلمين والمســيحيين. أما فــي هذه الــدورة، ومنذ 

العــام 1990 يتقــّدم المســيحيون علــى حســاب المســلمين فــي مبــاراة معهــد القضــاة4". 

ولكــن التطــور الأخطــر تمثــل فــي تأخير إصدار مرســوم تعييــن القضــاة المتدرجيــن على خلفية 
الحتجــاج ضــّد هــذا الأمــر بــل ربمــا وفــق بعض المؤشــرات بهــدف تصحيح هــذا الوضــع. وقد 
تأكــد ذلــك مــن خالل حصول ســابقة في التنظيــم القضائــي، تمثلت في الدعــوة إلــى دورة ثانية 
لتعييــن 30 قاضيــا متدرجا قبل إصدار مرســوم بتعييــن الفائزين فــي مبــاراة 20155/2014، وهي 

دورة انتهــت إلــى نتائــج متوقعة قوامها نجاح غالبية مســلمة )25 مســلما مقابل 15 مســيحيا(6. 

وهــذا مــا ســنعود إليــه بشــكل أكثــر تفصيــال فــي الفصــل الرابــع عشــر حــول الطائفيــة فــي 
القضــاء. 

تأنيث القضاء؟ 

باســتثناء المبــاراة للدخــول إلــى المعهــد فــي العــام 1994 والتــي أّدت إلى تعييــن 18 قاضيا 
متدرجــا ذكرا حســبما ســبق بيانــه، تضمنــت جميع مراســيم تعيين قضــاة متدرجيــن الصادرة 
بيــن 1991 و2017 تعييــن قاضيــات متدرجــات بنســب مرتفعــة نســبيا. وقــد بلــغ مجمــوع 
ــوا المعهــد تبعــا  ــن دخل ــن الذي ــن القضــاة الأصيلي ــل 180 رجــال، مــن بي النســاء 200 مقاب
لفوزهــم فــي المبــاراة7. وهــذا مــا ســنعود إليــه تفصيــال فــي الفصــل الخامــس عشــر مــن 

هــذا الكتــاب والخــاص بالمــرأة فــي القضــاء اللبنانــي.

4 ريفي يّوقع التقّدم المسيحي والأنثوي...ويَعدل ويُعّدل في مباراة القضاء. جريدة الجمهورية، 27 تموز 2015.
5 الحكومة مدعوة لإصدار مرسوم تعيين القضاة المتدرجين: 9 أشهر إنتظار ومزيد من الإختناق القضائي. المفكرة القانونية، العدد 

.2016 ،37
6 مباراة الدخول إلى المعهد القضائي. المرجع المذكور أعاله. 

7 بشأن الجدول التفصيلي لمجموع الدورات، يراجع المفكرة القانونية، أوراق بحثية حول إصالح القضاء في لبنان، 12، كيف تصبح 
قاضيا عدليا؟ 
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توريث القضاء؟

شــارة إلــى أن التدقيــق فــي أســماء الفائزيــن فــي مباريــات الدخــول إلــى  أخيــرا، تجــدر الإ
ــا يعــادل 9/1 وهــي نســبة  ــاء قضــاة أي م ــن أصــل 453 هــم أبن ــن أن 50 م ــد، يبّي المعه
مرتفعــة نســبيا. وقــد بــرز الحديــث عــن توريــث القضــاء في عــدد مــن المناســبات، وبخاصة 
عــالن عــن نتائــج مبــاراة 2016 والتــي بــرز فيهــا فــوز 6 مــن أصــل 17 مرشــحا  فــي أعقــاب الإ
مــن أبنــاء القضــاة فــي الــدورة. ومــا فاقــم الحديــث فــي هــذا الشــأن هــو أن ثالثــة مــن 

هــؤلء كانــوا أبنــاء لأعضــاء فــي مجلــس القضــاء الأعلــى. 

 القسم الثالث: الطرق األخرى لدخول القضاء: 
آليات لتصحيح خلل التوزيع الطائفي والجندري؟ 

بخــالف الحــال فــي مبــاراة الدخــول إلــى المعهــد، وفــرت الطــرق الأخــرى لدخــول القضــاء 
هامشــا واســعا للتدخــل فــي التعيينــات. 

فمــن جهــة، يتــم تعييــن قضــاة متدرجيــن مــن بيــن الحائزيــن علــى شــهادة دكتــوراه دولــة 
مــن دون مبــاراة، وعلــى أســاس معاييــر غيــر شــفافة تتــرك هامشــا واســعا لالستنســاب. وقــد 
اســتخدمت هــذه الطريقــة 11 مــرة منــذ 1993، وتــم تعييــن 32 قاضيــا متدرجــا بموجبهــا. 

وكذلــك الأمــر بخصــوص تعييــن أصحــاب الخبــرة قضــاة أصيليــن. فعــدا أنــه تــم تعييــن 
39 قاضيــا أصيــال فــي 1994 مــن دون مبــاراة بموجــب قانــون أجــاز هــذا الأمــر اســتثنائيا 
ــة  ــا لغاي ــا لحق ــم تنظيمه ــي ت ــات الت ــإن المباري ــاة، ف ــدد القض ــي ع ــص ف ــبب النق بس
تعييــن قضــاة أصيليــن مــن بيــن أصحــاب الخبــرة، فهــي تميــزت بارتفــاع نســبة العالمــة 
ــة  ــة الإجمالي ــن العالم ــى %50 م ــت إل ــث وصل ــفهية، بحي ــارات الش ــة لالختب المخصص
فــي مبــاراة 2010. وقــد أّدت بالنتيجــة إلــى تعييــن 44 قاضيــا أصيــال بنتيجــة 3 مباريــات 

ــي 1993 و1996 و2010.  ــت ف حصل
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والالفــت أننــا نلقــى تباينــا كبيــرا فــي التوزيــع الطائفي والجنــدري بيــن الأشــخاص المختارين 
ــدروس  ــد ال ــى معه ــول إل ــة الدخ ــق آلي ــن وف ــخاص المختاري ــات والأش ــذه الآلي ــق ه وف

القضائيــة. 

ــي )174 مســيحي  ــاوت طائف ــى تف ــد إل ــى المعه ــات للدخــول إل ــج المباري ــا أدت نتائ ففيم
مقابــل 206 مســلم(، تظهــر التعيينــات وفــق آليــات التعييــن الأخــرى نتائــج معاكســة علــى 
الصعيديــن الطائفــي )66 مســيحي مقابــل 46 مســلم( أو الجنــدري. وعليه، وبنتيجــة إعمال 
الآليــات الأخــرى، يضيــق التفــاوت فــي التوزيــع الطائفــي ليصبــح )240 مســيحيا مقابل 252 
مســلما(. وفيمــا زادت نســبة النســاء المعينــات بنتيجــة المبــاراة للدخــول إلــى المعهــد )200 
مقابــل 180( وذلــك علــى رغــم حرمانهــن مــن المشــاركة فــي المبــاراة الحاصلــة فــي 1994، 
ــة أضعــاف  ــات التعييــن الأخــرى يبلغــون مــا يقــارب ثالث فــإن الذكــور المعينيــن وفــق آلي
النســاء المعينــات وفــق هــذه الآليــات )85 مقابــل 27(. وعليــه، عــاد عــدد الذكــور ليتفــوق 

نــاث بفعــل آليــات التعييــن هــذه ليصبــح )265 مقابــل 227(.  علــى عــدد الإ

وعليــه، أمكــن تقديــم فرضيــة قوامهــا أن التعيينــات مــن بيــن أصحــاب الخبــرة أو الحائزيــن 
ــا مــا اســتخدمت كآليــات لتصحيــح نتائــج التوزيــع الطائفــي أو  علــى شــهادة دكتــوراه غالب
ــات  ــادة التوازن ع ــا لإ ــد وتالي ــى المعه ــات الدخــول إل ــن مباري ــج ع ــد تنت ــي ق ــدري الت الجن
المرغــوب بهــا طائفيــا أو جندريــا. فــي حــال صحــت هــذه الفرضيــة، يصبــح اللجــوء إلــى 
هــذه الآليــات بمثابــة الوجــه الآخــر لميداليــة وجههــا الأول هــو ضمــان حياديــة مباريــات 

الدخــول إلــى معهــد الــدروس القضائيــة.
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الفصل الثامن

 التشكيالت والمناقالت القضائية:
حصان طروادة داخل القضاء 

شــكاليات  تعــّد مســألة التشــكيالت والمناقــالت القضائيــة )أدنــاه التشــكيالت( إحــدى أهم الإ
القضائيــة وأكثرهــا قدمــاً وتــداول1ً. ففيمــا أعطــى قانــون 2001 لتعزيــز اســتقاللية القضــاء 
مجلــس القضــاء الأعلــى كلمــة الفصل بشــأنها، فــإّن نفاذهــا يقى وقفــا على صدور مرســوم، 
وتاليــا توقيــع عــدد مــن أعضــاء الســلطة التنفيذيــة عليــه. وقــد آل هــذا الأمــر إلــى إرســاء 
ممارســات غيــر قانونيــة، مفادهــا اعتبــار توقيــع كل مــن هــؤلء بمثابــة حــق فيتــو لتعطيــل 
التشــكيالت، وبالنتيجــة فتــح البــاب واســعا أمــام اعتمــاد معاييــر المحاصصــة والمحســوبية 
وبابــاً أوســع لتعطيــل العمــل القضائــي مــن خــالل تعطيلهــا كلمــا فشــلت القــوى السياســية 
فــي حســم خالفاتهــا بشــأنها. وتبعــا لذلــك، بــدا إصــالح 2001 بمثابــة إعــالن مبــادئ مجــرّد 

مــن أي مفاعيــل عمليــة. 

ورغــم فداحــة هــذا الأمــر وتأثيراتــه الســلبية علــى اســتقاللية القضــاة، فإنــه مــن الملفــت 
ــات الســلطة  ــع الصالحي ــادة توزي ــا تمحــورت حــول إع ــا م ــة غالب أن المقترحــات الإصالحي
ــن الســلطة  ــه العشــرة م ــن أعضائ ــن 8 م ــذي يعي ــى )ال ــس القضــاء الأعل ــة ومجل التنفيذي
التنفيذيــة(، مــن دون أن تصــل إلــى حــد المطالبــة بتكريــس المعاييــر الدوليــة لســتقاللية 
رســاء  القضــاء وبالأخــص مبــدأ عــدم نقــل القاضي مــن دون رضــاه. كمــا تبقــى المقترحات لإ

معاييــر موضوعيــة لقيــاس الكفــاءة خافتــة.

1 تُراجع بشكل خاص، المحاضرة التي ألقاها نسيب طربيه في في 1971/06/05 في قاعة محكمة التمييز، وقد نشرت في مجلة 
"الحلقة" وأعادت المفكرة القانونية نشرها على موقعها بتاريخ 12-07-2012، "مختارات من أعمال حلقة الدراسات القضائية)2(: 

التشكيالت القضائية، هذا البازار السياسي المفتوح".
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القسم األول: إصالح 2001، مجّرد خدعة بصرية؟

تعــود قواعــد إجــراء المناقــالت القضائيــة المعمــول بهــا حاليــاً إلــى قانــون تعديــل قانــون 
تنظيــم القضــاء العدلــي، الصــادر فــي 2001 والــذي شــكل المحاولــة الإصالحيــة الوحيــدة 
المعلــن عنهــا فــي مجــال تشــريعات القضــاء العدلــي منــذ انتهــاء حــرب 1975-1990. وفيما 
أبقــى هــذا القانــون علــى وجــوب إصــدار المناقالت بمرســوم بنــاء على اقتــراح وزيــر العدل 

وبعــد موافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى، فإنــه أدخــل تغييريــن هاّميــن: 

ــة بمجلــس القضــاء  ــه حصــر مهمــة وضــع مشــروع مرســوم التشــكيالت القضائي الأّول، أن
الأعلــى. والهــدف الُمرتجــى مــن هــذا التعديــل هــو إعطــاء المجلــس الكلمــة الأولــى وتالّيــا 
تمكينــه مــن المبــادرة وتاليــا فــرض خياراتــه عنــد بــدء تفاوضــه مــع وزيــر العــدل. فبفعــل 
حصــر الصالحيــات بــه، يصبــح الوزيــر ُملزمــاً بتبيــان أســباب اختالفه مــع مشــروع المجلس، 
مــع مــا يســّببه ذلــك مــن حــرج ومــا يشــكله مــن حمايــة إزاء الستنســاب السياســي. وبالطبع، 
تــزداد أهميــة هــذا التعديــل بقــدر مــا يكــون الوزيــر ملزمــاً بالشــفافية علــى هــذا الصعيــد، 

الثانــي، أنــه تــّم تعديــل طريقــة حســم الخــالف بين وزيــر العــدل ومجلــس القضــاء الأعلى 
فــي حــال اســتمراره وفشــلهما في حّلــه. فتبعــاً لنتقــاد كثيريــن للقاعــدة المعمول بها ســابقاً 
ــة الحســم، أدخــل  ــة إمكانّي ــا الســلطة التنفيذي ــوزراء وتالي ــي كانــت تعطــي مجلــس ال والت
قانــون 2001 قاعــدًة جديــدًة مفادهــا تمكيــن مجلــس القضــاء الأعلــى مــن حســم الخــالف 
لصالحــه علــى أن يتــّم ذلــك بأكثريّــة 7 مــن 10 وهــو مجمــوع أعضائــه. ولكــن ســرعان مــا 
تبّيــن أن هــذا الإصــالح ل يتمّتــع بالآلّيــات التنفيذيــة الناجعــة: ففــي العديــد مــن المــرات، 
ــر العــدل علــى أنــه غيــر ملــزم بمهلــة لتبيــان أســباب اختالفــه مــع المجلــس  تصــرّف وزي
بشــأن مشــروع المناقــالت أو لعقــد جلســة معــه بهــدف تجــاوزه، وأّن بإمكانــه إذاً أن يحفــظ 
ــه حتــى فــي حــال موافقــة  ــه مــن دون أي مناقشــة. والأخطــر مــن ذلــك، أن المشــروع لدي
الوزيــر علــى مشــروع المجلــس، يبقــى بإمــكان الأشــخاص الذيــن يتوّجــب الحصــول علــى 
تواقيعهــم علــى مرســوم إصــداره )وزير العــدل مجــدداً، رئيــس الجمهورية، رئيــس الوزراء، 
وزيــر الماليــة، وزيــر الدفــاع الوطنــي(، تعطيلــه لأســباب تّتصــل بمصالــح القــوى السياســّية 
التــي ينتمــون إليهــا أو يتحالفــون معهــا أو يهّمهــم مجاملتهــا وإرضاؤهــا أو بمصالــح أقــل 
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ــن  ــا بي ــا يشــبه المــداورة فيم ــك بم ــد حصــل ذل ــاة هــذا القاضــي أو ذاك. وق شــأناً كمحاب
هــؤلء. ومــن أبــرز الأمثلــة علــى هــذه الممارســة، الآتيــة:

ــس القضــاء . 1 ــن مجل ــاق بي ــل مشــروع مرســوم التشــكيالت الصــادر بالتف تعطي
الأعلــى ووزيــر العــدل آنــذاك شــارل رزق عــام 2006. فقــد قــرر رئيــس 
الجمهوريــة آنــذاك إميــل لحــود أن يضعــه فــي الأدراج بحجــة أن ل شــيء 
ــس  ــه لي ــى أن ــادي )بمعن ــوم ع ــه مرس ــا أن ــوم بم ــى المرس ــع عل ــه التوقي يلزم
مرســوما صــادرا عــن مجلــس الــوزراء وهــو مرســوم يتعيــن عليــه إصــداره 
عــالم أن ســبب  خــالل فتــرة معينــة تحــت طائلــة اعتبــاره نافــذا(2. وإذ نقــل الإ
المتنــاع عــن التوقيــع هــو رفــض البطريــرك المارونــي الســابق نصــرهللا صفيــر 
ــة  ــاة الموارن ــع القض ــح وض ــم تصّح ــالت ل ــة أن التعدي ــى خلفي ــروع عل للمش
ســتماع  )بالنســبة إلــى الكاثوليــك(، فــإن بعــض المراجــع القضائيــة التــي تــّم الإ
ــل لحــود  ــة إمي ــى ســعي رئيــس الجمهوري ــا عــزْت المســألة بشــكل عــاّم إل إليه
إلــى إبقــاء الأشــياء علــى حالهــا المؤاتيــة لــه ولفريقــه السياســي وفــق تشــكيالت 
ــل السياســي الحاصــل فــي 2005. وهــذا  ــر الهائ ــى الرغــم مــن التغي 2004 عل
ــل أي  ــم تحص ــد، ل ــا بع ــة3. فيم عالمي ــالت الإ ــض التحلي ــه بع ــا أكدت ــا م أيض
ــد  ــس جدي ــاب رئي ــر إنتخ ــى الأم ــوام، واقتض ــة أع ــن أربع ــر م كث ــكيالت لأ تش
ــظ أن  ــي 6 آذار 2009. ويلح ــوم ف ــدار مرس ص ــليمان لإ ــال س ــة ميش للجمهوري
هــذا التعطيــل أّدى إلــى ضــرر كبيــر فــي العمــل القضائــي، بعدمــا بلــغ عــدد 
ــا. ــة 104 قاضي ــب قضائي ــي مناص ــن ف ــر المعيني ــد وغي ــي المعه ــاة خريج القض

تفــاق بيــن وزيــر العــدل ومجلس . 2 تعطيــل مشــروع التشــكيالت الــذي تــم إنجــازه بالإ
القضــاء الأعلــى فــي بدايــة عــام 2014 فــي ظــّل حكومــة تصريــف الأعمــال، والــذي 

2 رزق: ليوضح المر الغبن واحذر قضاة من مناورات. جريدة الأخبار، 17 تشرين الأول 2006.
3 ولدة التشكيالت القضائية رهن التسوية السياسية. جريدة الأخبار، 22 آب 2006."ونقلت جريدة الأخبار عن مصدر في الأكثرية 

النيابية 14 آذار قوله إن: "قوى الكثرية تحاول أن تأتي التشكيالت العتيدة )2006( وفق رؤيتها للسلطة القضائية أو أن تكون 
لها حصة السد فيها، خالفاً للوضع القائم الذي فرضه عدنان عضوم اثر تعيينه وزيراً للعدل عام 2004 عبر تشكيالت جعلت 

المفاتيح القضائية كلها في يد رئيس الجمهورية اميل لحود".
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ــي  ــب ميقات ــال نجي ــف الأعم ــة تصري ــس حكوم ــض رئي ــرة برف ــذه الم ــدم ه اصط
بالتوقيــع علــى مشــروع المرســوم4.

تعطيــل مشــروع التشــكيالت الــذي وافــق عليه وزيــر العدل أشــرف الريفــي ومجلس . 3
ــه5  ــع علي ــوزراء التوقي ــن ال ــدد م ــض ع ــا رف ــي آب 2016 بعدم ــى ف ــاء الأعل القض
لأســباب بقيــت مبهمــة، وإن رجــح أن تكــون مرتبطــة بالعالقــة المتوتــرة بيــن وزيــر 
العــدل الســابق ورئيــس الحكومــة التــي كان يفتــرض أن تنبثــق عــن العهــد الجديــد، 

ســعد الحريــري.

ومــا زاد الأمــر ســوءاً أنــه بــات بإمــكان أي مــن تلــك المراجــع التصــرف علــى هــذا النحــو، 
مــن دون أن يكــون هنالــك فــي ظــل حصانــات الــوزراء والرؤســاء وتعطيــل أدوات المســاءلة 
ــة  ــن صالحي ــوزراء م ــس ال ــد مجل ــك، أّدى تجري ــه. وبذل ــى لكبح ــع أعل ــية أي مرج السياس
حســم الخــالف ونقلهــا لصالــح مجلــس القضــاء الأعلــى عمليــاً إلــى منــح حــّق فيتــو لــكّل 
مــن هــؤلء فباتــوا بمثابــة أوصيــاء علــى الّســلطة القضائيــة. وعليــه، جــاز القــول أن محاولــة 
ــو  ــذي ه ــه ال ــن عن ــدف المعل ــاً لله ــة تمام ــل معاكس ــى مفاعي ــورة أّدت إل ــالح المذك الإص

تحصيــن اســتقالل القضــاء.

يضــاف فــي التجــاه نفســه أن القانــون تجاهــل مبــدأ عــدم نقــل القاضــي إل برضــاه6 والذي 
يشــكل معيــارا دوليــا لســتقالل القضــاء فضــال عــن خلــوه مــن أي معاييــر موضوعيــة لإجــراء 

التشــكيالت، ســوى شــرط الدرجــة المفروضــة لتولــي وظائــف قضائيــة معينة.

4 كتبت جريدة الأخبار يومها أن نقيب المحامين السابق في الشمال رشيد درباس تدخل لمنع صدور التشكيالت لأنها "تعطي 
الكثير للتيار الوطني الحر إضافة إلى أنها تتضمن انتقاماً من بعض القضاة في نقلهم إلى مراكز أقل أهمية، وكذلك عدم إنصاف 

قضاة آخرين". وعلق درباس قائالً: "ليس مألوفاً ان يدور وزير العدل، مصطحباً القاضي فهد، على دور السياسيين لأخذ رضاهم. 
محمد نزال. التشكيالت التي "بهدلت" القضاء. جريدة الأخبار، 29 كانون الثاني 2014.

5 رضوان مرتضى. خالف المستقبل ـــ ريفي يُسقط التشكيالت القضائية. جريدة الأخبار، 4 تشرين الأول 2016.
6 نصت المادة 20 من الدستور اللبناني في صيغتها الفرنسية الصادرة في 1926 صراحة على وجوب تنظيم ضمانة عدم جواز نقل 
القاضي من دون رضاه garantie d’inamovibilité في القانون، إل أن صيغتها العربية غّيبت تماما هذه الضمانة. عن هذه النقطة 

أنظر نزار صاغية "القضاء أو الحق بعدالة أفضل"، في القضاء اللبناني، بناء السلطة وتطوير المؤسسات )عمل مشترك(. بيروت: 
المركز اللبناني للدراسات، 1999، ص. 393، تحديداً ص. 471.
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القسم الثاني: المجلس الناجح هو المجلس القادر 
على تمرير التشكيالت 

ــل  ــى الأق ــى، عل ــاء الأعل ــس القض ــف مجل ــهدت مواق ــا، ش ــار إليه ــة المش ــاً للممارس تبع
المواقــف العلنيــة، تحــول ســريعا فــي تفســير المــادة 5 مــن قانــون تنظيــم القضــاء الأعلى. 

ففــي البدايــة، تمثــل موقــف مجلــس القضــاء الأعلــى العلنــي بوجــوب حصــر التفــاوض مــع 
الســلطة السياســية بوزيــر العــدل المخــول قانونــا بذلــك. بالمقابل، فــإن أي تدّخل سياســي 
ــى الطعــن  ــس فــي 2006 إل ــا حمــل المجل ــس. وهــذا م ــا باســتقالل المجل آخــر يعــّد مّس
بمشــروعية رفــض توقيــع أي مــن الرؤســاء أو الــوزراء علــى المرســوم بإصــدار التشــكيالت 
القضائيــة7. وبالطبــع، المقصــود بهــذا الموقــف هــو 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 
ــح  ــث يصب ــة 7 مــن أعضــاء المجلــس، بحي ــراره بأكثري ــد إق ــاً عن ــح نهائي أن المشــروع يصب
إصــدار المرســوم إجــراًء شــكلياً ول يكــون لأي مــن الرؤســاء أو الــوزراء رفــض التوقيــع عليــه 

أو تعطيلــه.

"السلطة السياسية في قانون القضاء العدلي هي التي تقرر. في القانون 
االأخير الذي صدر في عهد طبارة، 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".

سئأم قذفم حمم دا حمالفى حمسدبق قةطلحن صأرت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

إبتــداًء مــن 2014، بــدا التعاطــي مــع هــذه المســألة مختلفــا. فكأنما حجــم التدخــل وتكراره 
مــن دون أيــة ممانعــة شــعبية حقيقيــة وفي ظــل الحصانــات القائمــة، أرغما مجلــس القضاء 
نجــاز أيــة  الأعلــى تدريجيــاً علــى التعامــل معــه بشــكل مختلــف، علــى أســاس أن ل مجــال لإ
ــة  ــة مــن دون إرضــاء الأطــراف السياســية المعني ــت بســيطة أو ضروري ــا كان مناقــالت مهم
كافــة. وعليــه، وبهــدف إنجــاز مشــروع قابــل للحياة فــي ظــّل قواعد تقاســم الســلطة، أدرك 

7 مجلس القضاء: لم يتدخل أحد معنا في التشكيالت. جريدة السفير، 13 آذار 2007.
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المجلــس أنــه لــم يعــد بإمكانــه حصــر تواصلــه بالســلطة الحاكمــة بوزيــر العــدل، إنمــا بات 
ملزمــاً بالتواصــل والتفــاوض مباشــرة مــع مختلــف القــوى السياســية المعنيــة.

"النص القانوني يشرع التدخل. فأحد أسباب تعطيل التشكيالت االأخيرة 
كان عدم إشراكهم فيها. قدمنا التشكيالت للوزير وتناقشنا في االأسماء. 

من ثّم اجتمع مجلس القضاء االأعلى وقام بإصدارها. لكنها لم تمّر".
"طالما القانون ينص على حاجة التشكيالت إلى مرسوم، فهذا يعني أن 

المشترع يريد أن يعطي السلطة السياسية صالحية التدخل."
سئأم قذفم حمم دا حمالفى تدن فهات قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

وقــد أّدى ذلــك إلــى إرســاء عــرف يقــوم بموجبــه رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى منفــرداً أو 
ســتماع إلــى شــروطهم للموافقة على  بمعيــة أعضــاء آخريــن بزيــارة المســؤولين المعنييــن لالإ
ــة وضــع المشــروع للمجلــس  ــل فــي نقــل صالحي ــه، أدى الإصــالح المتمّث المرســوم. وعلي
هــو أيضــا لنتائــج مخالفــة لغاياتــه المعلنــة، بحيــث توســعت دائــرة التفــاوض مــع القــوى 

نجــازه بــدل حســرها. السياســية لإ

عالمــي لمجلــس  وأبــرز المؤشــرات علــى هــذا التطبيــع هــو البيــان الصــادر عــن المكتــب الإ
نتقــادات التــي ُوّجهــت لرئيســه القاضــي  القضــاء الأعلــى بتاريــخ 29-1-2014، رّداً علــى الإ
ــكيالت  ــروع التش ــاز مش ــدف إنج ــية به ــع السياس ــارة المراج ــة زي ــى خلفي ــد عل ــان فه ج
ــة دســتورية مــن  ــراءة قانوني ــاً ق ــان فعلي ــي 2014. فقــد قــدم هــذا البي ــون الثان فــي كان
ــن  ــك م ــكيالت، وذل ــي التش ــل ف ــة بالتدخ ــلطة التنفيذي ــة الس ــليم بصالحي ــأنها التس ش
خــالل ليــس فقــط وزيــر العــدل، إنمــا أيضــا مــن خــالل جميــع الأشــخاص الذيــن يتعّيــن 
ــذه  ــت ه ــد عكس ــا. وق ــى إصداره ــل إل ــوم الآي ــى المرس ــم عل ــى تواقيعه ــول عل الحص
القــراءة تراجعــاً للمجلــس عــن القــراءات الســابقة والتــي اعتبــرت أن تواقيــع هــؤلء علــى 
ــى  ــة عل ــات الحاصل ــع الممارس ــرعنة لجمي ــض وش ــكلية مح ــي ش ــكيالت ه ــيم التش مراس
هــذا الصعيــد. وقــد ذهــب البيــان أبعــد مــن ذلــك: فأســاس هــذه الممارســة ل 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 هــذا 
المنطلــق، تــم تصويــر زيــارات رئيــس المجلــس للسياســيين علــى أنهــا تأتــي فــي ســياق 
ممارســة دوره كرئيــس ســلطة فــي التفاعــل "مــع الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة". ومــن 
الالفــت أن هــذا البيــان تطــرق فضــال عــن ذلــك إلــى الأعــراف المتّبعــة مــن المجلــس فــي 
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ــذه  ــة ه ــح ماهي ــن دون توضي ــية م ــلطة السياس ــع الس ــل م ــي التعام ــابقة ف ــه الس هيئات
الأعــراف. وهــو بذلــك فتــح مجــالً واســعاً للتأويــالت فــي هــذا الشــأن والأهــم لتطويــر 
هــذه الأعــراف علــى ضــوء التواصــل بيــن هــذه الســلطات غيــر المتوازنــة. ويبــدو الحديث 
ــدأ فصــل الســلطات وعــن "العــرف"  ــل عــن مب ــدأ تعــاون الســلطات" كبدي ــا عــن "مب هن
بمثابــة تســليم بتّغــول الســلطة السياســية وشــرعنة لــه مــع تظهيــره علــى أنــه أمــٌر طبيعــّي 
ــليم  ــة أن تس ــاب الأمان ــن ب ــا م ــارة هن ش ــدر الإ ــة. وتج ــة الحالي ــة القانوني ــي المنظوم ف
المجلــس بهــذه القــراءة القانونيــة يترافــق مــع ســعٍي منــه لتعديــل المــادة 5 مــن قانــون 
ــكاليات  ش ــرح الإ ــياق ط ــي س ــاه ف ــه أدن ــنعود إلي ــا س ــذا م ــي. وه ــاء العدل ــم القض تنظي

ــا. ــة لمعالجته ــات المقدم والمقترح

ــا مــن خــالل  ــا معه ــه إيجابي ــة وتعامل ــس لقواعــد اللعب ــال المجل ــه رغــم اقتب والالفــت أن
كتفــاء بهامــش محــدود، فــإن محاولتــه وجهــوده بقيــت محكومــة فــي كثيــر مــن الحــالت  الإ
بخيبــات جرّتــه أو يُحتمــل أن تجــرّه فــي كل مــرّة إلــى اعتمــاد مزيــد مــن المرونــة وتخفيــف 
ــك  ــى العكــس مــن ذل ــل، وعل ــي يطلبهــا فــالن أو عــالن. بالمقاب ــه إزاء الأســماء الت ممانعت
تمامــاً، كانــت بعــض الّســلطات والقــوى السياســية تكتشــف مــع كل مناســبة تعاظــم قدرتهــا 
وقوتهــا علــى التدخــل والمســاومة فــي هــذا المضمــار مــن دون كلفــة تذكــر علــى صعيــد 
ــالت  ــة التدخ ــى مضاعف ــواهد عل ــر الش ــار، تكث ط ــذا الإ ــي ه ــعبيتها. وف ــا أو ش مصداقيته
السياســية فــي التســميات علــى مســتويات عــدة، حتــى رّجــح كثيــر مــن متابعــي التشــكيالت 
الأخيــرة )آب 2016( أن تكــون وصلــت التســميات إلــى 85 أو %90 مــن المراكــز المشــمولة 

فــي المشــروع الأخيــر8.

"نقل لنا أحد أعضاء مجلس القضاء االأعلى أن هامش عمل المجلس في 
التشكيالت االأخيرة )الحاصلة في آب 2016( بلغت بين 15 و%20... وكانوا 

يأملون كثيرا بصدور التشكيالت على أساس أنهم أرضوا الجميع".
قدض لدقةت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2016

ــأن بمقــدوره رغــم كل شــيء  ــا ب ــرى المجلــس يتمســك خطابي ــات، ت ورغــم هــذه المعطي
دعــاء، فإنــه يؤشــر إلــى  أن يصــّد أّي طلــب غيــر منطقــي. وبمعــزل عــن مــدى دقــة هــذا الإ

انخــراط المجلــس فــي لعبــة التفــاوض علــى الأســماء، خالفــا لخطابــه الرســمي. 

8 رضوان مرتضى. خالف المستقبل ـــ ريفي يُسقط التشكيالت القضائية. جريدة الأخبار، 4 تشرين الأول 2016.
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"إن 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 االأمر 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 االأسماء مع وزير العدل. يزورني عدد من السياسيين، استمع 

لمطالبهم لكن آخذ القرار مع مجلس القضاء االأعلى ووزير العدل. هناك 
حاالت اعترضت فيها على تسمية بعض القضاة نظراً لضعف انتاجيتهم 

ومناقبيتهم. شرحت موقفي للمسؤولين الذين تفهموا احتجاجي".
سئأم قذفم حمم دا حمالفى  تدن فهات قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015 

ــة علــى  ــة التدّخــالت أو قــدرة المجلــس الفعلي وفيمــا يصعــب الجــزم بشــأن مــدى فعالي
اســتبعادها، فهــي ترتبــط بعوامــل عــدة منهــا نفــوذ الشــخص الــذي يتدخــل فــي الســاحة 
ــراً قــدرة مجلــس القضــاء  ــاط المطلــب بمصالحــه وأخي العامــة وفــي القضــاء، ومــدى ارتب
قنــاع أو المراوغــة. فهــذه القــدرة تقــوى حيــن يكــون ثمــة مآخــذ جديــة علــى  الأعلــى علــى الإ
القاضــي المطلــوب تعيينــه أو حيــن ل يكــون المنصــب المطلوب غيــر محصــور بطائفة فيما 

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

ويتجــه مجلــس القضــاء الأعلــى عمومــاً نحــو مزيــد من المرونــة في قبــول هــذه الطلبات في 
حــال عــدم وجــود اعتــراض علــى شــخص القاضــي. أمــا فــي حــال وجــود إعتــراض مــن هــذا 
القبيــل علــى خلفيــة مســلكيته أو إنتاجيتــه أو لأي ســبب آخــر، يعمــل المجلــس علــى شــرح 
الموقــف ســاعياً إلــى إقنــاع المرجــع السياســي بعــدم رجاحــة مطلبــه. فــإذا نجــح المجلــس 
فــي مســعاه، انتهــى الأمــر. وإذا فشــل، فإنــه يتعيــن عليــه إذ ذاك إتخــاذ القــرار علــى ضــوء 
الموازنــة بيــن الســيئات التــي قــد يســفر عنهــا قبــول الطلــب والخطــر المتمثــل فــي رفــض 
إقــرار التشــكيالت مــن جــراء رفــض الطلــب. ومن المرجــح أن تكــون الحجــة الســحرية الأكثر 

إقناعــا فــي قبــول طلبــات مماثلــة هــو وجــوب تمريــر التشــكيالت القضائيــة.
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القسم الثالث: التشكيالت حين تمّر: انتهازية سياسّية 
للحظة مؤاتية؟ 

فيمــا يشــكل تعطيــل التشــكيالت شــاهداً علــى فشــل المســاومات السياســية، فــإن إنجازهــا 
وفــق الآليــات المذكــورة أعــاله يــؤدي فــي غالــب الأحيان إلى شــبهة وجــود تدخالت سياســية 
فائقــة. وهــو يعكــس منطقيــا إمــا حصــول تــراٍض حولهــا )الجميــع راضــون( وإمــا انتصــار 
ــي  ــوح ف ــرؤه بوض ــا نق ــذا م ــة. وه ــرة معين ــي فت ــة ف ــة معين ــل غلب ــة بفع ــى جه ــة عل جه
التصريحــات المتبادلــة الصــادرة فــي إثــر تشــكيالت آذار 2009 وهــي مــن أهــم التشــكيالت 
الحاصلــة فــي العقــد الأخيــر، علــى اعتبــار أنهــا ســمحت ل 102 قاضيــا من خريجــي المعهد 
بتولــي مناصــب قضائيــة بعــد طــول انتظــار. إل أن وضع التشــكيالت فــي تلك الحقبة شــهد 

تراشــقا لتهامــات التســييس والتدخــل فــي القضــاء. 

ولعــل التصريــح الأقــوى جــاء على لســان رئيــس الجمهوريــة الحالــي )النائب آنذاك( ميشــال 
عــون والــذي قــال إن "الســتقاللية فــي القضــاء مفقــودة وهــي تابعــة للســلطة السياســية 
والمحاصصــة وذكرتنــا قليــالً بالترويــكا. فكرنــا فــي أن نعــود إلــى قانــون ســنطرحه وهــو يؤمن 
للقضــاء اســتقالليته ونزاهتــه، أي أن يصيــر مجلــس القضــاء الأعلــى ســلطة منتخبــة تتمتــع 
داريــة وســلطة القــرار." وأضــاف: "أريــد تحرير القضــاء ول أريد زلمــا9ً". وقد  بالســتقاللية الإ
ذهــب وزيــر الشــؤون الإجتماعيــة آنــذاك ماريــو عــون إلــى وصــف التشــكيالت "بالمشــبوهة" 
ورأى أن مجــزرة ارتكبــت فــي حــق "بعــض القضــاة المشــهود لهــم بالنزاهــة واســتبدالهم 
بقضــاة محســوبين عليهــم10". كمــا أصــدر حــزب هللا بيانــاً رأى مــن خاللــه أن "التشــكيالت 
مسّيســة وفــي توقيــت ملتبــس فــي منتصــف الســنة القضائيــة. وفــي هذيــن الأمريــن أضــرار 

كثيــرة علــى مصالــح النــاس ومبــدأ العدالــة الــذي يحكــم علــى القضــاء11" 

ومقابــل هــذه الهجمــة، أقــر النائــب جنبــالط بــأن التشــكيالت تضمنــت حســابات سياســية 
لصالــح القضــاة الذيــن "كانــوا معنــا فــي المحكمــة الدوليــة12". 

9 عون: أريد تحرير القضاء ل زلماً. جريدة النهار، 11 آذار 2009.
10 التشكيالت القضائية تصدر لياًل...واعتراض عوني يصفها بالستفزازية. جريدة السفير، 7 آذار 2009.

11 حزب هللا: التشكيالت القضائية مسّيسة. جريدة السفير، 9 آذار 2009.
12عون: أريد تحرير القضاء ل زلماً. المرجع المذكور أعاله.
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ــي التشــكيالت  ــم نجــار حصــول التدخــالت ف ــر العــدل ابراهي ــِف وزي ــم ين ــه، ل مــن جهت
مصرّحــا أن "الذيــن كانــوا يقولــون مثــالً أن القضــاء مســّيس كانــوا هــم أنفســهم يضغطــون 

مــرار محاســيب لهــم13"  فــي اتجــاه هــذا القاضــي أو ذاك لإ

وقــد بلــغ هــذا الخطــاب أوجــه مــع صــدور تشــكيالت 2017، وهــي أول تشــكيالت تتــم 
ــان  ــه البي ــر عن ــة. وهــذا مــا عّب ــي العمــاد ميشــال عــون ســّدة رئاســة الجمهوري بعــد تول
الصــادر عــن المفكــرة القانونيــة بتاريــخ 11 تشــرين الأول 2017 والــذي اعتبــر التشــكيالت 
ــي  ــى الطائفــة الت ــن إل ــة، كال منهــا شــكل القضــاة المنتمي ــح حزبي ــى ثــالث لوائ قائمــة عل

يمثلهــا الحــزب الــذي وضعهــا14.

القسم الرابع: األعراف والعوائد المعتمدة في 
التشكيالت القضائية

إلــى مــا تقــدم بمــا يتصــل بتفســير المــادة 5 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي، فــإن آلية 
وضــع التشــكيالت تخضــع لأعــراف شــبه راســخة، تنطبــق فــي غالبهــا منذ مــا قبــل 2001 بل 
حتــى مــا قبــل الطائــف. ومــن أهــم هــذه الأعــراف بمــا يعنينــا والتــي أمكــن توثيقهــا، الآتية:

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 الأهمية القصــوى التي توليها القوى 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 

13 كلوديت سركيس. القضاء في لبنان دخل طور التجاه نحو القضاء الصالح. جريدة النهار، 2 حزيران 2009.
14 بيان للمفكرة تعليقاً على التشكيالت القضائية 2017: السلطة السياسية تجتاح القضاء على نقيض خطاب القسم. المفكرة 

القانونية، 11 تشرين الأول 2017.
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وعفــوي فــي المقابــالت التــي أجرتهــا المفكــرة مــع بعــض المرجعيــات القضائيــة الســابقة 
أو الحاليــة. 

وهــذه المراكــز تتكــون عمومــا مــن النائــب العــام التمييــزي والنــواب العاميــن الســتئنافين 
والنائــب العــام المالــي ومفــوض الحكومة لــدى المحكمة العســكرية وقضــاة التحقيق الأول 
والمحكمــة العســكرية والرؤســاء الأول لمحاكــم الســتئناف ورؤســاء غــرف محكمــة التمييــز 
ــي بعــض المناطــق.  ــة ف ــات التهامي ــات فضــال عــن رؤســاء الهيئ ــم الجناي ورؤســاء محاك
وباســتثناء الرؤســاء الأول للمحاكــم الذيــن لهم ســلطة فــي إدارة المحاكم وتوزيــع الأعمال، 
تشــترك هــذه المراكــز بطابعهــا الجزائــي. وقــد درجــت العــادة علــى تفهــم تدخــل الســلطة 
السياســية فــي تعيينــات هــذه المراكــز مــن قبــل المســؤولين القضائييــن. وهــذا مــا يعكســه 
قــول البعــض بــأن التدخــالت السياســية تحصــل بشــكل خــاص فــي المجــال الجزائــي. إل 
أن هــذه الالئحــة ليســت ثابتــة بــل هــي قابلــة للتوســع، خاصــة فــي الظــروف التــي تشــهد 
تفاقمــا للتجاذبــات السياســية، كأن تتوســع لتشــمل المحاميــن العاميــن وقضــاة التحقيــق بل 

أيضــا القضــاة المنفرديــن الجزائييــن، أقلــه فــي المناطــق ذات الكثافــة الســكانية. 

ــى ضــوء  ــا أيضــا عل ــه وحســب، إنم ــس بطبيعت ــون حساســا لي ــز يك ــا أن المرك الأهــم ربم
الوظيفــة المنتظــرة منــه بالنســبة للفريــق السياســي الــذي يعــّده كذلــك. فمركــز المحامــي 
العــام يكــون حساســا بالنســبة لفريــق سياســي، فــي حــال شــمل إطــار عملــه مناطــق يتمتــع 
ــزه. وهــذا مــا  ــه أو تعزي ــن يهمــه المحافظــة علي ــق السياســي بنفــوذ معي فيهــا هــذا الفري
ســنعود ليــه أدنــاه فــي إطــار النظــر فــي مــدى العتبــار الطائفــي فــي التشــكيالت القضائية.

"خالل التشكيالت القضائية، يطلب من مجلس القضاء االأعلى أو 
وزير العدل تعيين قضاة معّينين. ليس بالضروري أن يتصل السياسي 
بالقضاة. يتصل بوزير العدل ويطلب منه. ثم يتصل الوزير بمجلس 

القضاء "بدي فالن هوني واال ما بمضي." التدخالت تحصل في المراكز 
الرئيسية )postes clefs( قضاة التحقيق االأول، المدعين العامين، رؤساء 

اول للمحاكم، بعض رؤساء الجنايات حسب المناطق، بعض الهيئات 
االتهامية. المناطق أساسية ايضاً: بيروت، جبل لبنان، طرابلس، البقاع، 

صيدا. المعارك تحصل جميعها في القضاء الجزائي".
قالي لدل تلأأزي ودبقت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015
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"التدخالت تحصل في المراكز الحساسة: مجلس القضاء االأعلى، النيابات 
العامة، قضاة التحقيق، المحامين العامين. هؤالء يتشاجر السياسيون 

بسببهم".
يزور حمعاو حماوبق شكأب قرطبدييت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

"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 الأنه يتبع هذا الفريق بل الأنه على عالقة صداقة بهذا الفريق 
السياسي. والضغط السياسي على هذه المناصب وصل لدرجة أن على 

يصال قضاة إلى  القيادات الكبيرة أن يتصلوا برئيس مجلس القضاء الإ
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 الأنهم يدركون أنه عندما يصل 

سوف يخدمهم والخدمات لها وزنها السياسي".
قدضا لدقةت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

"التدخالت تحصل معظمها في الجزاء، وهي قليلة جداً في التجارة. 
المصارف ال تتدخل. عندما عّينت رئيسا، صرت أتلقى الدعوات لغداء او 

عشاء".
قدضا لدقةت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 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 االأعمال 
والتجارة. "السياسي بيهمه إذا في حدا بيخصه انحبس، يقدر يطلعه".

قالي لدل تلأأز ودبقت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015
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"انا كنت قاضي مدني والقاضي المدني محمي من التدخالت السياسية. 
ال يكترث السياسي الأمره. السياسي يقصد القاضي الجزائي والمدعي 

العام. رئيس ديوان المحاسبة، النائب العام التمييزي وغيرهم يعّينهم 
السياسيون ويبلغون أسماءهم الى مجلس القضاء. إذا اعترض أحد من 

المجلس، يكون مصيره العقاب".
قدضا ق مدلات قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

الطائفية

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

الأول، حفــظ مناصــب قضائيــة لقضــاة منتميــن إلى طوائــف معينة. وفيمــا انحصرت . 1
هــذه القاعــدة علــى عدد مــن المراكــز القضائيــة )كرؤســاء غــرف محكمــة التمييز( في 
تشــكيالت التســعينيات وبدايــة الألفيــة الثانيــة )2003 و2004(، فــإن وزيــر العــدل 
ســليم جريصاتــي أعلن بشــكل لفــت تبعا لتشــكيالت 2017 بمناســبة احتفــال افتتاح 
الســنة القضائيــة فــي 17 تشــرين الأول 2017، أن أحــد المعايير التــي اعتمدت عليها 
التشــكيالت هــي المناصفــة, وهــو بذلــك قصــد ترســيخ المناصفة فــي توزيــع المراكز 
ــن  ــة، ولك ــز الحساس ــة المراك ــا، وبخاص ــدد منه ــبة لع ــا بالنس ــة ومذهبته القضائي
أيضــا توســيع مداهــا ليشــمل المحاميــن العاميــن ورؤســاء غــرف الســتئناف والبداية 
والقضــاة المنفرديــن15. ويلحــظ أن هــذا التطــور حصــل تدريجيــا، بحيــث أعــادت 
تشــكيالت 2009 و2010 الحاصلــة بعــد عــودة القــوى المســيحية القوية إلــى الحكم 
ــى  ــي تتول ــز الت ــة الهامــة، أبرزهــا المراك ــز القضائي ــى عــدد مــن المراك المناصفــة إل
مســؤوليات كبــرى )النــواب العاميــن الســتئنافين وقضــاة التحقيــق الأول والرؤســاء 
الأول لمحاكــم الســتئناف(، فقــد حصــل عمومــا كل مــن المذاهــب الســتة الرئيســية 
ســتئناف وللنــواب العاميــن  علــى أحــد المناصــب الســتة للرؤســاء الأول لمحاكــم الإ
ــن  ــة بي ــق الأول مناصف ــاة التحقي ــب قض ــت مناص ــا. وإذ توزع ــتئنافيين خالله الس
المســيحيين والمســلمين ابتــداء مــن 2009، عيــن إثنــان منهــم مــن الطائفة الشــيعية 

وراق البحثية عن إصالح القضاء )16(، الطائفية في القضاء اللبناني، 2018. 
أ

15 المفكرة القانونية، ال
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ــن  ــذت بعي ــة أخ ــذه المعادل ــدو أن ه ــة. ويب ــة الدرزي ــن الطائف ــد م ــل ل أح مقاب
عتبــار أن قاضــي التحقيــق العســكري هــو مــن الطائفــة الدرزيــة بشــكل ثابــت.  الإ

أن تخصيــص مركــز قضائــي لطائفــة معينــة يترافــق عموما مع إيــالء القوى السياســية . 2
المهيمنــة فــي هــذه الطائفــة هامشــا واســعا، وربمــا كلمــة الفصــل أقلــه فيمــا يتصل 
بالمراكــز الحساســة، لتســمية القاضــي الذي يشــغله. وهذا ما شــهدناه بشــكل واضح 
بخصــوص القضــاء المالــي. ففيمــا ادعــى رئيــس الــوزراء الســابق فــؤاد الســنيورة أنه 
كان يريــد أن تكــون كلمــة الفصــل لــه بحجــة أن مركــز رئاســة ديــوان المحاســبة تابــع 
ــاً لرئاســة مجلــس الــوزراء اعتبــر رئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــري أن القــرار  هرمي

يجــب أن يكــون بيــده لأنــه مــن المفتــرض أن يكــون رئيــس الديــوان شــيعيا16ً.

أن القــوى السياســية تميــل عموما إلــى تحديــد المراكــز القضائية المخصصــة لقضاة . 3
مــن الطوائــف التــي تمثلها، فــي مناطــق نفوذها17.

ستئناف، الكوتا مطبقة ولكن ليس بهذا الشكل الشديد. ممكن أن  "في االإ
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".

قالي لدل تلأأز ودبقت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

"مقياس ومعيار التعيينات االأساسية في القضاء اليوم هو طائفي وليس 
حسب الكفاءة. طالما أن رئيس مجلس القضاء االأعلى يجب أن يكون 
مارونيا، والمدعي العام التمييزي سنيا، إلخ، لن يكون هناك إصالح. 

النظام الطائفي يفرض على الموقع االأشخاص. حاليا نحن ال نبحث عن 
الشخص المناسب للمركز ولكن المركز للشخص".

سئأم قعها ق دئي قوبقت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

"عن الطائفية: هناك مراكز باتت محفوظة لطوائف معّينة. لم تكن االأمور 
كذلك في الماضي. كانوا يأخذون في عين االعتبار المعايير الطائفية 

خبار، 28 تشرين ثاني 2008.
أ

16 عمر نشابة. المحاسبة رهن المحاصصة. جريدة ال
17 المرجع نفسه. 
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بالطبع لكن لم يكن هناك مناصب مكرسة لطائفة معينة كما هي الحال 
اليوم. تمكنا من إيقاف هذه االأعراف في مباراة الدخول إلى المعهد فقط.

رئيس الغرفة التجارية مثالً يجب أن يكون درزي دائماً. "يا خيي، يعني 
إذا génétiquement أنا درزي، صرت إفهم تجارة". قالوا لي أن جنبالط 
تمسك بالمنصب لقاضي درزي. الرئيس االأول أراد تعيين حبيب حدثي. 

هذا االأخير 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".

قدض ق مدلات قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

"مــرة، عندمــا كنــت فــي مجلــس القضــاء الأعلــى، كنــا نقــوم بالتشــكيالت، فأخــذت المبــادرة 
باقتــراح قــاض مســيحي بــدل قاضي شــيعي فــي محكمة الســتئناف، لأعطــي المثل عــن كيفية 
تخطــي المعيــار الطائفــي فــي التشــكيالت، فرّحب الجميع. واســتمرينا بطــرح الأســماء للمراكز 
ــار الطائفــي احتــرم فــي كل المراكــز الأخــرى!  الأخــرى، ولكــن ســرعان مــا لحظــت أن المعي
فلــم يبتعــدوا عنــه إل فــي مــا يخــص المركــز الشــيعي الــذي اقترحتــه أنــا. فالتفتت إلــى زميل 
شــيعي إلــى جانبــي، وقلــت لــه: أتــرى مــا رأيــت أنا؟ ثــم قلــت لالأعضــاء الآخريــن: الآن ســوف 
أتــرك عبــاءة القاضــي اللبنانــي الوطنــي لأصبــح إبن علــي: أريد مركز شــيعي بــدل المركــز الذي 

تخليــت عنــه لصالــح مســيحي. والصدمــة كانــت فــي رّدة فعــل الأعضــاء: قبلــوا 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".
سئأم قعها ق دئي قوبقت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

"ال معيار للتشكيالت القضائية في لبنان. يشهرون المعايير عندما يريدون 
أو عندما يناسبهم االأمر. المعيار االأول هو الطائفية. هذا المركز لهذه 

الطائفة. هذه هي المنظومة السائدة وال يستطيعون فعل شيء تجاهها 
لذا ال يحّملون مسؤوليتها".

قدض لدقةت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015
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انطالقــا ممــا تقــدم، نستشــف وظائــف جديــدة لتطييــف المراكــز القضائيــة: فهــي ل تــؤدي 
فقــط إلــى حمايــة حقــوق الأقليــات مــن خــالل ضمــان المناصفــة داخــل القضــاء، بــل هــي 
تــؤدي أيضــا إلــى إعطــاء القــوى السياســية مجــال واســعا لتعزيــز نفوذهــا داخــل القضــاء 
ومــن خاللــه. وهــي إلــى ذلــك، غالبــا مــا تــؤدي إلــى حســم النــزاع حــول بعــض التعيينــات 

مــن خــالل تحديــد القــوة السياســية التــي لهــا كلمــة الفصــل بشــأنها. 

وهــذا مــا نتوســع فــي درســه فــي الفصــل الرابــع عشــر مــن هــذا الكتــاب، وهــو الفصــل 
ــة فــي القضــاء. المتصــل بالطائفي

إلــى ذلــك، شــهدت مراســيم التشــكيالت القضائيــة تطــورا فــي مجــال التوزيــع الجنــدري 
للمراكــز القضائيــة، تمثــل فــي تقلــص الهــوة بيــن الجنســين فــي تولــي المراكــز القضائيــة 
الهامــة. وهــذا مــا سنتوســع فــي عرضــه فــي الفصــل الخامــس عشــر من هــذا الكتــاب، وهو 

الفصــل المتصــل بالنســاء فــي القضــاء.

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 من خــالل أعضــاء مجلس 
ــس  ــزي ورئي ــام التميي ــب الع ــى النائ ــة الأول ــي بالدرج ــذا يعن ــراد. وه ــى كأف ــاء الأعل القض
مجلــس القضــاء الأعلــى، هــو بشــكل أعــم غالبية أعضــاء مجلــس القضــاء الأعلــى، وبخاصة 

الأعضــاء المقربيــن مــن زعمــاء معينيــن. 

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

قالي لدل تلأأز ودبقت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

"السياسيون اليوم يتصلون بأعضاء مجلس القضاء االأعلى ومعهم ورقة 
جاهزة بأسماء القضاة الذين يريدون تشكيلهم. "رئيس مجلس القضاء 
االأعلى اذا بدو يّوصل حدا قايلو عنو سياسي، بتنحر عليه بدو يجيبو." 
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ال يأتي على ذكر الورقة التي وصلته على االأكيد. هذه االأمور تحصل قبل 
اجتماع مجلس القضاء االأعلى".

قالي لدل تلأأز ودبقت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

أن "مجلس القضاء ال يتبع أصوال معّينة في التشكيالت. كل قاض في 
المجلس يتبع أولويات معّينة. "القضاة السنة بيحكوا بالسنة، الموارنة 

بالموارنة." هذا االأمر يحصل اليوم حتى في توزيع االأعمال".
قرتع حكلقيت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

"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. 

بهذه البساطة"
قدض ودبقت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

القسم الخامس: كيف يتعامل القضاة مع استحقاق 
 التشكيالت؟ 

سّر اإلرتقاء يكمن في القرب من القوى النافذة

بقــي أن نضــيء علــى كيفيــة مقاربــة القضــاة للّتشــكيالت القضائيــة ومــدى تفاعلهــم معهــا. 
مــكان القــول أن ثمــة درســاً يتلّقــاه كّل قــاض  ورغــم إختــالف أوضاعهــم وســلوكياتهم، بالإ
مــن خــالل مراقبتــه لمشــاريع التشــكيالت، ســواء وصلت أو لــم تصل إلــى خواتيمهــا، مفاده 
أن إرتقــاءه المهنــي يمــّر مــن خــالل العالقــات العامــة، وبالأخــص العالقــات مــع الأطــراف 
السياســية أو دوائــر النفــوذ المرتبطــة بهــم داخــل القضــاء، وربمــا فــي حــالت معينــة مــن 
خــالل التزّلــف وإعــالن الــولء لهــؤلء. 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 الدرس ســيتلقاه جميــع القضاة بمعــزل عــن قناعاتهم أو 
ســلوكياتهم، وبمعــزل عــن مــدى تمســكهم بمــا يفترض بســلوكيات قــاٍض مســتقّل أن تكون، 
ــة فــي التعاطــي مــع  ــد مــن المرون ــى كل منهــم دعــوة متكــررة لمزي وسيشــكل بالنســبة إل
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القــوى السياســية النافــذة. فضــال عــن ذلــك، ســيتحول المجتمــع القضائــي من حولهــم إلى 
مــا يشــبه مــرآة كبيــرة تعكــس تصــورات القاضــي الناجــح )الواصــل( وهــو القاضــي المدعوم 
الــذي ينجــح فــي إرتقــاء )اعتــالء( المناصــب، وتصــورات القاضــي الفاشــل "الحنبلــي" الــذي 
يــالزم محلــه ول يتطــّور بفعــل تصلبــه وســوء تعاطيــه مــع الواقــع. ول 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 
ــة ول  ــات القضائي ــال المؤسس ــرّد. ف ــتقاللية وتج ــن اس ــه م ــا تفترض ــاة وم ــات القض أخالقي
القاضــي المعنــي يجــدون عيبــاً فــي أن يحســبوا علــى هــذا الطــرف أو ذاك، طالمــا أن هــذه 

المحســوبية باتــت جــزءاً أساســياً وطبيعيــاً مــن لعبــة الرتقــاء المهنــي. 

ــوى  ــالت الق ــة تدّخ ــأّن غالبي ــة ب ــع القضائي ــات المراج ــي تصريح ــياق، تأت ــذا الس ــي ه وف
السياســّية تأتــي، ليــس بدافــع المحافظــة علــى موقــع معّيــن خدمــة لمصالحهــا ونفوذهــا، 
بــل بنــاء علــى تدخــالت مــن قضــاة مواليــن لهــذه القــوى أو مقربيــن منهــا، بمثابــة إعــالن 

ــى ضــرب اســتقالل القضــاء.  ــج متوقعــة لمنظومــة تقــوم عل لنتائ

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

يزور لاو ودبق ت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

"ولكن ليس الزعيم هو الذي يتدخل دائما، القضاة يذهبون أحيانا إلى 
زعيم الطائفة وهذا االأخير 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 الأنه يريد تسمية قاض 

آخر لهذا المركز، فطلب مني أن أصبر وأنتظر دوري، فها أنا أنتظر. هكذا 
تحصل االأمور اليوم في العدلية. القضاة ال يملكون أية وسيلة للدفاع 

عن استقالليتهم وشفافيتهم الأن المؤسسة القضائية ال تحميهم اليوم. 
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"القاضي االآدمي ليس لديه أحد، يبقى وحيدا في نظام يشجع على 
الفساد والزبائنية والخضوع".

قدض ودبقت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

"هناك تدخالت %1000 من السياسيين بالتشكيالت ال يمكن أن يرفضوها 
أو أن يقفوا في وجهها. كلما عال شأن المركز وأهمّيته، كلما خرجت االأمور 

من بين أيديهم وأصبحت في يد السياسيين".
قدض لدقةت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2016

"إذا لم يكن القاضي مدعوماً، ال مجال الأن يصل الى منصب. "لو ما 
صّرخت وكتبت، ما كانوا رّدوا عليي." كان رئيس المجلس يريد تعييني في 
محكمة مدنية. "قلتلو كل خبرتي بالجزاء. شو خصني بهالمركز؟" "اذا ما 

في push، ما بيعطوك منصب".
قدض لدقةت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2016

"قال لي أحد زمالئي تبعا الآخر تشكيالت )تشكيالت 2016(: إذا كانت 
االأمور هكذا، فالمرة القادمة سأريهم ما أنا قادر على فعله وحجم 

الواسطة التي بإمكاني أن أوفرها للحصول على منصب جيد".
قدض لدقةت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2016

إنخراط قضاة في دوائر نفوذ

ــوذ داخــل  ــر نف ــن دوائ ــن الشــهادات حــول تكوي ــق عــدد م ــم توثي ــي التجــاه نفســه، ت ف
ــا. ــون فيه ــن يدخل ــاة الذي ــة للقض ــة وحماي ــر حصان ــو يوف ــى نح ــاء، عل القض

"عمل القضاة على تشكيل فرق فيما بينهم، هدفها خلق مراكز نفوذ داخل 
نتماء لهذا الفريق أو  العدلية. وهذه الفرق منقسمة. فيمكن لقاضي االإ

تكوين مجموعة أخرى تلعب دور القّوة المعاكسة. باختصار، يوجد صقور 
وحمائم في القضاء".

قدض لدقةت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2016
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"هناك دوائر نفوذ في العدلية. بعض القضاة أسسوا كارتيل في عدلية 
الجديدة سعياً منهم لتبوؤ مراكز معّينة".

قدض لدقةت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2016

"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 االأمور تحصل إما من خالل التشكيالت أم من خالل 

الرشوة". 
قالي لدل تلأأز ودبقت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

"ال أقبل أن يكون عدد من القضاة مجتمعين حول زعيم طائفتهم. 
يزورونه بشكل دوري الأخذ التعليمات. وال يسعني أن أنقلهم من مراكزهم 

الأنه تّم منع مجلس القضاء االأعلى من إتمام التشكيالت االأخيرة. هناك 
مراكز نفوذ في العدلية حالياً وال يجب أن تكون مثل هذه المراكز موجودة 
أصالً. هذه القاعدة تنطبق أوالً على رئيس مجلس القضاء االأعلى. ال يمكن 

لهذا االأخير أن يشكل مجموعة نافذة من بعض القضاة حوله".
قمدبفم قع قرتع ق دئيت 2015

ســتقالل. لكن مــن المرجح  وبالطبــع، ل ينفــي ذلــك أن يبقــى قضاة متمســكون بســلوكيات الإ
أن تتناقــص مناعــة كثيريــن منهــم في ظــل المنــاخ الطاغي. 

"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 االتصاالت 

والطلبات التي ستردني من هذه الجهة".
قدض لدقةت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2016
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الفصل التاسع

القاضي البطل والقديس في "مدونة 
أخالقّيات القضاة": أخالقّياٌت لعالٍم آخر، 

مؤداها حرمان هذا العالم من قضاٍء فاعل 

أخــذت مســألة الأخالقّيــات القضائّيــة شــكلها الأول فــي العــام 2005 حيــن وضعــت لجنــة 
مؤلفــة مــن رؤســاء مجلــس القضــاء الأعلــى ومجلــس شــورى الدولــة والتفتيــش القضائــي 
والنائــب العــام التمييــزي "القواعــد الأساســية لأخالقّيــات القضــاء1". وبالتدقيــق فــي هــذه 
القواعــد، ســجلت "المفكــرة" عــددا مــن المالحظــات بشــأن منهجيــة وضــع هــذه المدونــة 
ومضمونهــا، أبرزهــا أن المدونــة صــورت القاضــي تصــورا متخيــال يجعلــه أقــرب إلــى قديــس 
وبطــل منــه إلــى إنســان واقعــي. وبذلــك، تحولــت المدونــة إلــى مجموعــة مــن الفرائــض 
التــي يقتضــي أن يلتــزم بهــا القاضــي بمــا لــه مــن منعــة وقــوة ذاتيتيــن، واختزلــت عوامــل 
الخلــل القضائــي بمجموعــة مــن الإخــاللت الفرديــة، المتمثلــة فــي خــروج بعــض القضــاة 
عــن هــذه المواصفــات الســامية. فبإمــكان القاضــي أن يصمــد وحيــداً فــي وجــه الضغــوط 
مهمــا بلغــت قوتهــا، وعليــه أن يتفانــى فــي عملــه القضائــي متحّمــال كل المهــام التــي تــوكل 
إليــه مــن دون تذمــر، وأن يكــون متجــردا عــن كل نزواتــه ألــخ.. وقــد بــدت هــذه المبالغــة 
فــي رســم مواصفــات القاضــي بمثابــة تبــرؤ للســلطات القضائيــة مــن واجباتهــا فــي تأميــن 
الحمايــة والضمانــات القانونيــة، وإلــى حــّد مــا بمثابــة إبــراء للجهات النافــذة التــي تتغول أو 
تتدخــل فــي القضــاء. فعلــى القاضي الــذي يتعرض لضغــوط، أن يصمــد أمامهــا )وهو قادر 
علــى ذلــك( فتنتفــي المشــكلة. والأهــم أن قــوة المواجهــة يســتمدها مــن ذاته، ممــا ينفي أي 
حاجــة للجــوء إلــى وســائل نضاليــة غيــر اعتياديــة كالحتــكام إلــى الــرأي العــام أو اللتجــاء 
ســتفراد.  ــا لالإ ــة تجنب ــات مهني ــى إنشــاء جمعي ــم معــه وصــول إل ــه وتضامنه ــم زمالئ لدع
وبقــدر مــا تنتفــي لديــه الحاجــة إلــى زمالئــه، تنتفــي لــدى هــؤلء الحاجــة إلــى تضامنــه: فال 
نلقــى إذا أي موجــب بالتضامــن أو التــآزر ضمــن المدونــة. ومــن هنــا، يجــد نســف حريتــي 
التعبيــر والتجمــع المكرســتين فــي وثيقــة بنغالــور مــا يبــرره فــي المدونــة اللبنانيــة. أمــا إذا 
رضــخ القاضــي للضغــط المذكــور خالفــا لمــا يفتــرض بــه أن يفعــل، فــال يلومــن إل نفســه. 

1 في ما يلي "الشرعة اللبنانية".
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وكنتيجــة طبيعيــة لذلــك، تصبــح المدّونــة خطابــا أخالقيــا مثاليــا، مجــرّدا عــن أي قــدرة على 
التأثيــر علــى الواقــع، بــل علــى العكــس تمامــا، خطابــا مــن شــأنه بمــا تضّمنــه، أن ينســف 
ــى  ــات عل ــه التعدي ــن جب ــن القاضــي م ــى تمكي ــادرة عل ــة ق ــة اجتماعي مشــروعية أي دينامي
اســتقالله. وتبعــاً لذلــك، مــن الطبيعــي أن ينحســر دوره فــي تحصيــن ذاتــه والدفــاع عــن 
 self restraint اســتقالله مــا قــدر علــى ذلــك، وأن يكــون أكثــر ميــالً لحصــر صالحياتــه ذاتيــا
بــدلً مــن الســعي إلــى تعزيزهــا أو تطويرهــا. فينحصــر دوره فــي خدمــة القانــون مــن دون 
أن تكــون لديــه القــوة الالزمــة لأقلمــة القانــون مــع حاجــات المجتمــع أو لحمايــة المجتمــع 
مــن الســلطات العامــة السياســية. وعليــه، تصبــح المدّونــة مجــرّدة عــن أّي فعاليــة لتعزيــز 

إمكانــات القاضــي فــي الدفــاع عــن اســتقالله وفــي تطويــر المنظومــة القانونيــة.

القسم األول: المنهجية المعتمدة

أول مــا نلحظــه فــي هــذا المجــال هــو كيفّيــة وضــع هــذه الوثيقــة. فبخــالف ما نصــت عليه 
الوثيقــة لجهــة أنهــا "مــن عمــل القضــاة"، فــإن مشــاركة القضــاة كانــت بالواقــع معدومــة 
ــة. ففضــالً عــن غيــاب أّي عمــٍل تشــاركّي مــع عمــوم القضــاة أو  فــي وضعهــا، وإل صوريّ
حتــى ممثليــن عنهــم، اكتفــى مجلــس القضــاء الأعلــى بتوزيــع هــذه الوثيقــة علــى القضــاة 
فــي احتفــال إعالنهــا، مــن دون أن يتيــح لهــم أّي مجــاٍل لمناقشــتها أو إقرارهــا. أكثــر مــن 
ذلــك، لــم يتــّم إشــراك أّي شــخٍص مــن غيــر القضــاة ول حتــى مــن المهــن القانونّيــة غيــر 
القضائّيــة فــي صياغــة هــذه الوثيقة، فأتت مجــردة مــن أّي مشــروعّية حقوقّيــة أو إجتماعّية.
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القسم الثاني: أّي نموذج؟

مــن المعلــوم أن مدّونــات أخالقّيــات القضــاة فــي العالــم تصنــف ضمــن نمــاذج معينــة2. 
ــاً"  وإذ يوضــح واضعــو الشــرعة اللبنانيــة أنهــم فضلــوا خيــار وضــع وثيقــة "ملزمــة معنوي
علــى "خيــار المبــادئ المقّننــة في تشــريع وضعــي"، نظــراً لصعوبة ضبــط مواضيع متشــعبة 
ــن النظــام الفرنســي  ــرب م ــد اقت ــي ق ــون النظــام اللبنان ــك يك ــي. وبذل ــع أخالق وذي طاب
 Recueil" "الــذي اختــار ابتــداًء مــن ســنة 20073 صيغــة "مجموعــة مــن المبــادئ الأخالقيــة
ــلوكية  ــد الس ــل للقواع ــع دلي ــرة وض ــتبعداً فك des obligations déontologiques"، مس
ــه الوثيقــة ل يشــكل قواعــد لنظــام  ــا احتوت "Code". كمــا أوضحــت هــذه الأســباب أن "م
تأديبــي رادع شــامل" وأن "بيــن النظــام التأديبــي والأخالقيــات نقــاط تــالق ونقــاط تباعــد"، 
فــي إشــارة واضحــة إلــى الفصــل بيــن نظــام الأخالقيــات القضائيــة والنظــام التأديبــي. وقد 
انعكــس هــذا الخيــار علــى صياغــة العبــارات التــي جــاءت بمثابــة توصيــات، غالبهــا ذات 

طابــع فضفــاض. 

إل أن هــذا الخيــار يبقــى ملتبســاً علــى ضــوء المــادة 83 مــن قانون تنظيــم القضــاء العدلي4 
والتــي تنــّص علــى أّن "كل إخــالل بواجبــات الوظيفــة وكل عمــل يمــس الشــرف أو الكرامــة أو 
الأدب يؤلــف خطــأ يعاقــب عليــه تأديبيــاً" علــى نحو يمهــد لتطبيق بعــض القواعــد الأخالقية 

فــي المالحقــات التأديبية. 

 H. Épineuse, De Bengalore à La Haye: vers un modèle international de déontologie des juges ?, in D. Salas et 2
 Harold Epineuse )sous la dir.(. L’éthique du juge, une approche européenne et internationale. Dalloz Actes, 2003,

.p. 21
3 المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 2007-287 تاريخ 2007-3-5.

4 المرسوم الشتراعي رقم 1983/150.
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القسم الثالث: القواعد المعتمدة

تعتمــد شــرعة بنغالــور العالميــة لالأخالقيــات القضائيــة معاييــر ســّتة للســلوك القضائــّي، 
ســتقاللّية، والحيــاد، والنزاهــة، والأهلّيــة، والنشــاط، واللياقــة، والمســاواة.  وهــي: الإ
ــي قواعــد هــي:  ــة مخالفــاً بعــض الشــيء، إذ ُوضعــت ثمان ــار القواعــد اللبنانّي وجــاء اختي
ســتقاللّية، والحيــاد، والنزاهــة، والأهلّيــة، والنشــاط، المطابقــة لعناويــن شــرعة بنغالــور،  الإ
مــع اســتبدال موجــب "اللياقــة" بموجــب "التحّفــظ"، بمــا لذلك مــن دللــة هاّمة نعــود إليها. 
كمــا أضــاف واضعــو الوثيقــة ثــالث قواعــد هــي: الشــجاعة الأدبّيــة، والتواضــع، والصــدق 
والشــرف، مــع مفاخرتهــم بــأن قاعدتــي "الشــجاعة الأدبّيــة" و"التواضــع" ليســتا ملحوظتيــن 
فــي أّي مــن الوثائــق التــي اطلعــت عليهــا اللجنــة. وســنحاول أدنــاه التعليــق علــى بعــض 
هــذه القواعــد، علــى ضــوء شــرعة بنغالــور، بمــا يثبــت مــا أثرنــاه فــي مقدمــة هــذا المقــال.

L’indépendance االستقاللية

ســتقاللية قاعــدًة أو مبــدأً أخالقيــاً فــي الشــرعتين، بوجهيهــا الفــردّي والمؤسســاتّي.  تُعتبــر الإ
ســتقالل يتحّقــق ليــس فقــط عبــر "قوانيــن تعــّزز  وتتميــز الوثيقــة اللبنانّيــة بقولهــا أن هــذا الإ
الســلطة القضائّيــة" إنمــا أيضــاً مــن خــالل "ثقافــة قضائّيــة تعكــس يقيــن القاضــي الذاهــب 
إلــى أن المصــدر الأساســّي لســتقالله هــو شــعوره الذاتــّي بجســامة مهّماتــه، وتصميمــه علــى 
النعتــاق مــن كّل العوامــل الضاغطــة الراميــة إلــى التأثيــر علــى قناعاتــه". وفــي ذلــك لزمــٌة 
ــع  ــي وض ــاً، ف ــتقاللّية خصوص ــة، والس ــات القضائّي ــول الأخالقّي ــي ح ــاب اللبنان ــي الخط ف
المســؤولّية الأساســّية علــى عاتــق القاضــي وشــعوره الداخلــّي الذاتــّي، كمــا عليــه أن يتحّلــى بـ 
"الشــجاعة الأدبّيــة" التــي تعتبرهــا الوثيقــة "وجهــاً مــن وجــوه ممارســة الســتقالل". ومــا يزيــد 
هــذه المســؤولية مشــقًة هــو أن الوثيقــة لم تمّده بالوســائل الكفيلــة بذلك، بل علــى العكس، 
عملــت علــى تجريــده مــن الوســائل الناجعــة للقيــام بذلــك فــي تفســيرها للقواعــد الأخــرى، 
مكانــات المتاحــة لــه. فمثــالً، ل تتضّمــن هــذه القاعــدة أّي إشــارة إلــى دور  وأحيانــاً نســفت الإ
ســتقاللية الالزمــة، خالفــاً لشــرعة بنغالــور التــي نّصــت  القضــاة فــي الدفــاع عــن ضمانــات الإ
ســتقالل المؤّسســي والعملّي للســلطة  علــى أنــه يتعّين علــى القاضي تشــجيع ودعــم تعزيز الإ
القضائّيــة. ورغــم أن الوثيقــة أشــارت تحــت قاعــدة "الســتقاللّية" إلــى أن القاضــي ل يكــون 
مســتقالً إل إذا كان حــّراً وأنــه ل يكفــي أن يشــعر بالحريـّـة فحســب بل عليــه أن يمارســها، فإنها 
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عــادت لتجــرّده مــن هــذه الحريـّـة بموجــب قاعــدة "التحّفــظ". فحريّتــه بالكتابــة والمســاهمة 
بنشــاطاٍت تتعّلــق بالقانون، وبشــؤون التنظيــم القضائــّي، وبمفاهيم العدالة، وبــكّل موضوٍع 
لصيــٍق بهــذه النشــاطات، وبــكّل نشــاٍط آخــر )فكــرّي، ثقافــّي...( مقّيــدة بشــروٍط عــّدة. ومــن 
هــذه الشــروط مــا هــو مقبــول، كتجّنــب مــا قــد يضــّر بكرامــة القضــاء أو بممارســة المهّمــات 
ــا لضــرورة  ــر إخضاعه ــر عب ــة التعبي ــد القضــاة مــن حريّ ــا يقــارب تجري ــا م ــة، ومنه القضائّي

الســتحصال علــى إذٍن مســبٍق وضمــن مــا تفرضــه القوانيــن النافــذة.

 L’impartialité الحياد – التجّرد

تربــط الشــرعة اللبنانّيــة التجــرّد بحالــة القاضــي الذهنّيــة. وتوصيــه بالتصــرّف "تصــرّف الأب 
الصالــح والحكــم المتنــزّه"، وأن يبتعــد عــن أّي "هــوى خــاص" أو "مكســب فــردّي". وتتابــع 
الشــرعة: "فدنيــاه تكون صغيرة إذا كان يســعى لنفســه، وتكــون كبيرة إذا كان المســعى لتحقيق 
مــا انتــدب لــه. إنــه للنــاس قبــل أن يكــون لنفســه". وتتجلــى هنــا صــورة القاضــي المترّفــع عن 
كّل مصلحــة دنيويـّـة، والقاضــي الــذي يتفانــى فــي ســبيل النــاس، فــي اســتعادة لقيــم تقــارب 
قيــم القداســة الدينّيــة. وبالطبــع، تبتعــد الوثيقــة فــي هــذا المجــال تماماً عــن وثيقــة بنغالور 

التــي تتفــادى أّي تصــّوٍر مثالــي مماثــل.

موجب التحّفظ

ــى  ــا عل ــز هن ــة" Convenances. وترّك ــة "اللياق ــي بقيم ــزام القاض ــور الت ــرعة بنغال ــن ش تعل
ضــرورة أن يتقّبــل القاضــي بعــض القيود الشــخصّية نظــراً لخضوعه الدائــم للرقابة الشــعبّية 
والضوابــط فــي عالقاتــه الشــخصّية ومصالحــه المالّيــة، بهــدف صــون حيــاد المحكمــة. كمــا 
ترّكــز علــى واجبــه بعــدم إســتخدام أو إفشــاء أيـّـة معلومــة يحصــل عليهــا فــي معــرض قيامه 
بوظيفتــه. تكــرّس الوثيقــة فــي الوقــت نفســه حريّتيــه بالتعبيــر والتجّمــع5، وحّقه بـــ"أن يكتب 
ــّي"، ويمــارس  ــون أو النظــام القانون ــق بالقان ويحاضــر ويّعلــم ويســاهم فــي أنشــطة تتعّل

أنشــطًة أخــرى شــرط أل تؤثــر علــى كرامــة المنصــب أو تتداخــل مــع وظيفتــه.

5 نورد هنا الفقرتين المرتبطتين بهاتين الحريتين:
4-6 يحق للقاضي، كأي مواطن آخر، حرية التعبير والعقيدة والرتباط والتجّمع، ولكن يتعّين عليه دائما، عند ممارسته تلك 

الحقوق، أن يتصرّف بشكل يحافظ فيه على هيبة المنصب القضائي وحياد السلطة القضائّية واستقاللها.
4-13 يجوز للقاضي أن يشكل رابطات للقضاة أو ينضم إليها أو يشارك في منظمات أخرى تّمثل مصالح القضاة.
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أّول مــا نلحظــه فــي هــذا المجــال هــو أن الشــرعة اللبنانّية نّحــت قاعــدة "اللياقــة" مبقية على 
قاعــدة "موجــب التحَفــظ" Obligation de réserve التقليديــة. وبذلك، بــدت الوثيقة اللبنانّية 
وكأنهــا تتنكــر للتــطور الحاصــل فــي هــذا المجــال على ضــوء تعزيــز مكانــة القضــاء اجتماعياً 
ــل فــي تحويــل مفهــوم "التحّفــظ" مــن  واســتقالليته خــالل العقــود الماضيــة، والــذي تمّث
لتــزام الذاتــّي6. لتــزام تجــاه طــرٍف آخــر إلــى مفهــوٍم يرتكــز علــى فكــرة الإ موجــٍب يوحــي الإ

ــدّي، لكــن  ــل هــذا الموجــب بنفــٍس تجدي ــي نقــاش مفاعي ــة باشــرت ف والالفــت أن الوثيق
ســرعان مــا بــدا أن هــذا النفــس ينحصــر فــي القضايــا الأقــل أهمّيــة. وعليــه، بعدمــا نــّددت 
ــة مواصفــات القاضــي الــذي عليــه أن يتبــع، وفــق إعتقــاٍد  ــة فــي مقارب بالمبالغــة الحاصل
بتعــاد عــن كّل مظهــر رخــي أو  راســخ، "نســقاً مــن العيــش والتصــرّف يالمــس النســك والإ
نخــراط  مطمــٍع مــادّي"، خلصــت إلــى وجــوب اعتمــاد موازنــة بيــن واقعيــن أو التزاميــن: "الإ
فــي المجتمــع مــن نحــو، والبتعــاد عنــه مــن نحــو مقابــل". وانطالقــا مــن ذلــك، انســاقت 
الوثيقــة إلــى التمييــز بيــن مــا هــو "كبــت وتزّمــت" أو "جفــاء" و"تعقيد" ومــا هو علــى العكس 
مــن ذلــك، "مــن الثوابــت ووجــوه الأصالــة". فالكبــت والتمييــز المرفوضــان نجدهمــا فــي 
المفاهيــم الخاطئــة التــي تكّبــل الحيــاة الخاّصــة للقاضــي الــذي مــن حقــه "أن يحيــا حيــاًة 
عاديــة طيبــة مــع عائلتــه وفــي مجتمعــه، بــكّل مــا تحّتمــه مــن وســائل راحــة ومــن وجــوه 
اســتمتاع ..." ونفهــم )أن يتخالــط مــع النــاس علــى اختالفهــم بمــا فيهــم القــوى السياســية 
والجهــات النافــذة(. بالمقابــل، نجــد الثوابــت ووجــوه الأصالــة التي يجــب التمّســك بها، في 
وجــوب منــع النشــاطات العاّمــة للقضــاة، وهــو منــٌع يقتضــي رفعــه إلــى مصــاف الّثوابــت 

غيــر القابلــة للجــدل. ومــن هــذه الثوابــت، تجريــده مــن حريّتــي التعبيــر والتجّمــع. 

وعليــه، بــدا أن مــا اعتبرتــه الوثيقــة مــن الثوابــت ووجــوه الأصالــة أتــى مناقضــاً صراحــًة فــي 
تطبيقاتــه لمــا اتّجهــت إليــه وثيقــة بنغالــور الدوليــة. فكأنمــا واضعــي الوثيقــة تســاهلوا فــي 
المجــال الخــاّص بهــدف إضفــاء طابــع التجــّدد عليهــا، ليتســنى لهــم تحــت غطــاء التجديــد 
الســتمرار بضبــط النشــاط العــام للقضــاة، بخــالف مــا تدعــو إليــه التوّجهــات الحديثــة كاّفة. 
ومــن الالفــت فــي هــذا الســياق أن الوثيقة ذهبــت إلى حّد منــع القضاة مــن التذّمر مــن كثافة 
العمــل التــي تقابلهــا أوضــاٌع ماديّــة غيــر ُمرضيــة، علــى خلفيــة أن "معالجــة المشــكلة، وأيّــة 

مشــكلة مماثلــة فــي حــال وجودهــا، تتــّم ضمــن المؤسســة القضائّيــة، وفــي إطــار القانون".

6 عن هذه النقطة انظر سامر غمرون ونزار صاغّية. التحّركات القضائّية الجماعّية في لبنان، في"حين تجّمع القضاة" )دراسة مقارنة 
لبنان، مصر، تونس، المغرب، الجزائر، العراق(. بيروت: 2009، ص. 78. 
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Le courage moral الشجاعة األدبّية

كمــا ســبق بيانــه، فاخــر واضعــو الوثيقــة بأنهــم ضّمنوهــا قاعــدة الشــجاعة الأدبّيــة رغــم 
عــدم لحظهــا فــي أّي مــن المواثيــق التــي اطلعــوا عليهــا. وإذ أشــار واضعــو الوثيقــة إلى أن 
هــذا المفهــوم يبقــى مّتصــالً إتصــالً وثيقــاً باســتقالل القضــاء واســتقالل القاضــي، فإنهــم 
بــّرروا معالجتهــا تحــت عنــواٍن خــاص بالتشــديد علــى دورهــا فــي معالجــة "الخصوصّيــات 
ــرة  ــل المؤث ــا العوام ــّي، وقوامه ــع اللبنان ــا المجتم ــات" منه ــع مجتمع ــي تطب ــلبّية الت الس
ــى  ــة إل ــط العائلّي ــى الرواب ــخصية إل ــق الش ــن العالئ ــي "م ــرار القاض ــى ق ــة عل والضاغط
النتمــاءات الطائفّيــة والمناطقّيــة إلــى ســطوة المــال إلــى النفوذ السياســّي إلــى المجموعات 
ــى هــذه القاعــدة يســتدعي مالحظــاٍت  ــع أن التشــديد عل ــا". والواق ــى تلّونه الضاغطــة عل

ثــالث:

الأولــى، أنــه يــؤول عمليــاً إلــى تعظيــم مســؤولّية القاضــي فــي المحافظة علــى اســتقالله، في 
مــوازاة حجــب مســؤوليات الهيئات المشــرفة على القضاء وســائر الســلطات في هــذا المجال، 
أو التخفيــف منهــا. فالســتقاللية تصبــح علــى ضــوء هــذه القاعــدة مســألًة شــعوريًّة داخلّيــًة 
للقاضــي بمعــزل عــن أّي ضمانــة حسّيــة تحميــه: "لــن يســتقيم حكــٌم، ولــن تشــيع عدالــٌة، 

إل إن عــّزز القاضــي ثقتــه بنفســه، عبــر الشــعور بأنــه هــو القــوّي، ول مجــال لإضعافــه".

ــدة  ــذه القاع ــى ه ــديد عل ــا أن التش ــابقة، ومفاده ــة الس ــة بالمالحظ ــي متصل ــة، وه الثاني
فــي الوثيقــة يعكــس تصــّوراً مثاليــاً للقاضــي كمــا ســبق بيانــه. فــال يكتفــى أن يكــون متحلّيــاً 
ــات  ــى بمواصف ــه أن يتحّل ــا علي ــاءة، إنم ــة والكف ــرّد والنزاه ــتقاللّية والتج س ــات الإ بمواصف
البطولــة والقــوة، للتمّكــن مــن التغّلــب علــى الخصوصّيــات الســلبّية المشــار إليهــا أعــاله. 

ويلحــظ أن الوثيقــة قّســمت التصرّفــات التــي قــد ينتهــي إليهــا القاضــي تبعــاً للضغــوط التي 
ــع تصرفــات، علمــاً أن الشــجاعة تفــرض اعتمــاد تصــرف أوحــد  ــى أرب ــه إل قــد تمــارس علي
وهــو إهمــال الضغــوط وكأنهــا ليســت موجــودة. ومــن النافــل القــول أن وصــف التصرفــات 
الثالثــة المرفوضــة يعطــي إضــاءًة هاّمــًة علــى طبيعــة العمــل القضائــّي حاليــاً. وهــي الآتية:

ــى ترســيخ  ــة أو الحــرص عل ــاع القاضــي للضغــوط بدافــع الخــوف أو المجامل الأول، انصي
مركــزه.
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الثانــي، التنحــي علــى خلفّيــة استشــعار الحــرج. وفيمــا يقبــل التنّحــي ممــن يستشــعر الحــرج 
لســبٍب جــّدي، فــال يــصّح بالمقابــل أن يتــّم بفعــل الخــوف إزاء ســطوة طــرٍف مــن أطــراف 
الدعــوى. فالحــّل الصحيــح في وضٍع كهــذا يكــون بالمواجهــة، أّي بالشــجاعة الأدبّية، وليس 
بالنســحاب ودفــع الدعــوى إلــى قــاٍض آخر. هنــا، تبــدو الوثيقــة وكأنها تجــرّد القاضــي أيضاً 
مــن وســيلة احتجــاٍج إضافّيــة ضــّد الضغــوط التــي تمــارس عليــه، مــن دون أن تعطيــه أّي 

حــّل ســوى العتمــاد علــى نفســه وشــجاعته.

ــي  ــداً ف ــاب بعي ــن الذه ــي م ــّذر القاض ــا تح ــة وكأنه ــدو الوثيق ــا، تب ــّور. هن ــث: الته الثال
التصــّدي لأصحــاب النفــوذ علــى نحــو تنقصــه الحكمــة ويتســم بالتهــّور. فـــ "ل يفهمــن... 
أن الشــجاعة تقصــي الحكمــة وتســتتبع التهــور"، إذ أن كاّلً منهمــا بحاجــة إلــى الأخــرى "حتى 
يكــون القــرار إحقــاق حّقــاً ل تحديـّـاً". وينســجم هــذا القــول ربمــا مــع الأعــراف الســائدة في 
تعامــل القضــاة مــع التدّخــل فــي أعمالهــم، والتــي تقــوم علــى الديبلوماســية والتــروي مــن 

دون اتبــاع وســائل الصــّد.

La modestie التواضع

يفاخــر واضعــو الوثيقــة بابتــكار قاعــدة "التواضــع" التــي ليــس لهــا أثــر فــي أّي وثيقــة أخــرى. 
وهــم يســتهّلون الفصــل الخــاّص بهــا بســؤاٍل إســتفزازّي بعــض الشــيء: "هل يصــّح للقاضي 
أن يركــب مركــب الســتعالء والتكّلف والغــرور وســائر المواقــف ذات الأبهة والبهرجة؟" ويؤشــر 
طــرح هــذا الســؤال، كمــا إضافــة هــذه القاعــدة، إلــى شــعوٍر بتنامــي النزعــات المذكــورة. 
ــذي يشــّكل  ــى الســؤال بالنفــي، وبضــرورة اعتمــاد التواضــع ال ــة عل ــي الإجاب ــع، تأت وبالطب

"ســمة أساســّية فــي شــخصّية القاضــي الممّيــز". 

ــاء القاضــي،  ــن إب ــال م ــى أن "التواضــع ل ين ــد عل ــى التأكي ــارع إل ــة تُس والالفــت أن الوثيق
فكالهمــا مــن معــدٍن واحــد هــو ســمّو النفــس..". وســمو النفــس الــذي يدفــع القاضــي إلــى 
مواجهــة مجمــل التأثيــرات تحــت عنــوان الشــجاعة، هــو نفســه الــذي يدفعــه إلــى التواضــع 
المنافــي لأّي شــكٍل مــن أشــكال التباهي. وســرعان مــا نتبّين أن المقصــود من إضافــة التواضع، 
هــو رســم صــورة شــخٍص مميــٍز، نفســه ســامية7، قــوي الشــخصّية8، يكــون محاطــاً بـ"هالــة" 

باء من معدن واحد هو سمو النفس التي تنير بسطوع مناقبها.  7 ورد حرفيا أن التواضع كما الإ
8 ورد في النص أن البساطة وهي وجه من وجوه التواضع "سبب من أسباب قوة الشخصية". 
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)العبــارة وردت فــي النــّص( يســتمدها من "البســاطة العميقة التي تنشــر ظاللهــا عليه وتجعله 
عجابهــم بــه وبالقضــاء". وتاليــاً، "التواضــع" الموصوف هنا هــو باٌب  محطــاً لأنظــار النــاس ولإ
دعــاء الهيبــة والرتقــاء والقــداسة وللتفاخــر، أكثــر ممــا هــو مدخــٌل لتقريب رســم القاضي  لإ

إلــى رســم المواطــن العــادّي أو لإخراجــه مــن أبراجــه العاجّيــة. 

أمــر آخــر أثبتتــه عــدد مــن المالحقــات التأديبيــة وهــو اســتخدام هــذا المفهــوم كأحــد أوجــه 
موجــب التحفــظ، وبخاصــة فــي الحــالت التــي يعمــد فيها قــاض لنتقــاد أداء إحــدى الهيئات 

القضائية. 

خالصة

ختامــاً، نلحــظ أن الفــوارق بيــن الوثيقــة اللبنانيــة ووثيقة بنغالــور كبيرٌة جــداً بل جوهريـّـة. وهي 
فــوارق ل تجــد مبّررهــا دائماً فــي الخصوصّية الثقافّيــة أو الجتماعّيــة أو القضائّية، لكنها تعكس 
فــي جوانــب عديــدٍة منها تمايــزاً أعمق لجهة رســم صــورة القاضــي ودوره الجتماعــّي. ففي حين 
تســتخدم شــرعة بنغالور معجمــاً واقعيــاً وموضوعّياً تّتســم القيم من خاللــه بقابليتها للقياس، 
ترســم الشــرعة اللبنانيــة صــورًة منّمطــة و"نموذجّية" للقاضــي المترّفع، الباذل نفســه في ســبيل 
مجتمعــه والآخريــن، والشــجاع والقــوّي، والــذي يقــوم بــكّل ما يُكّلــف به من مهــام مــن دون أّي 
تبــرّم أو تذّمــر... بكلمــة، القاضــي البطــل القــادر بمفــرده علــى مواجهــة جميــع الضغــوط التــي 
قــد تحيــط بــه، والقّديــس الــذي عليــه أن يقابــل كّل مــا قــد يتعــرض لــه مــن ضغــوٍط وتعّســف 
بالشــكر والصمــت والصبــر. فليس لــه ل أن يناضل ول أن ينشــئ تجّمعاً للقضاة تحصينــاً لذاته، 
ول حتــى أن يشــتكي أمــام القضــاء. وكأنمــا البطولــة والقداســة همــا الجــواب الوحيــد الممكــن، 
بعيــداً عــن الضمانــات الملموســة، في مجتمٍع ينهش اســتقاللية القضــاء، وبمعــزٍل عن التنظيم 

القضائــّي الــذي يعانــي مــن التعطيل بشــكٍل كبير.

ــى  ــم قصــور العــدل، فيكــون متمــرّداً عل ــّرر القاضــي كســر الصمــت بشــأن مظال ــا إذا ق أم
ــه.  ــات القضــاء ويقتضــي عقاب أخالقّي

هذه أخالقّياٌت لعالٍم آخر، مؤداها حرمان هذا العالم من قضاٍء فاعل.
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الفصل العاشر

أّي حرية للقضاة في التعبير والتجمع وإنشاء 
جمعيات؟

ــزاع  ــاء ولنت ــالح القض ــركا لإص ــاة مح ــراك القض ــا ح ــكل فيه ــي ش ــدول الت ــي ال ــرة ه كثي
اســتقاللهم. مــن هــذه الــدول، فرنســا وإيطاليــا وأحدثهــا عهــدا، المغــرب وتونــس. وفــي 
لبنــان، تتمســك الهيئــات الناظمــة للقضــاء بــأن ثمــة قواعــد قانونيــة وأخالقيــة تحظــر علــى 
ــرز هــذه القواعــد، موجــب  ــات. ومــن أب ــر أو إنشــاء جمعي ــة التعبي القضــاة ممارســة حري
التحفــظ وقانــون الموظفيــن الــذي يمنــع إنشــاء منظمــات أو نقابــات مهنيــة )المــادة 15(. 
ــات للقضــاة، ممــا قــد  ــات بشــكل خــاص مــن خطــورة إنشــاء جمعي ــه هــذه الهيئ كمــا تنب

ــة. يــؤدي إلــى نشــوء جمعيــات طائفي

وقــد ســعت المفكــرة القانونيــة ردا علــى هــذه المواقــف إلــى تعزيز مشــروعية حريــة القضاة 
بالتعبيــر وبإنشــاء جمعيــات وتحفيــز القضــاة على القيــام بذلك. 

فهــي بينــت أول التحــول الكبيــر الحاصــل فــي المعاييــر الدوليــة لســتقالل القضــاء وفــي 
تعريــف موجــب التحفــظ. فشــرعة بنغالــور لأخالقيــات القضــاة اســتبدلت هــذا الموجــب 
بموجــب اللياقــة )Convenance( مؤكــدة صراحــة علــى حق القضــاة بالتعبيــر والتجمع. وقد 
حصــل ذلــك بعــد صــدور وثيقــة الأمــم المتحــدة بشــأن اســتقاللية القضــاء والتــي أكــدت 
أن حريتــي القضــاة بالتعبيــر وإنشــاء جمعيــات تشــكالن ضمانتيــن أساســيتين لســتقالليتهم 

عــالوة علــى كونهمــا حقــا لهــم أســوة بســائر المواطنيــن. 

ــان )وأبرزهــا إنشــاء  ــي لبن ــة ف ــة الحاصل ــع التحــركات الجماعي ــرة أن جمي ــت المفك ــا بّين كم
جمعيــة حلقــة الدراســات القضائيــة فــي 1969 واللجنــة القضائية فــي 1980-1982(1 شــكلت 
مــا يــوازي مانيفســتو ضــد الطائفيــة، فيمــا أن تطييــف القضــاء يتفاقم فــي ظل الممارســات 

1 نزار صاغية. أزمة اخالقية على رأس الهرم القضائي )3/2(: العريضة التي كتبها قضاة ولم توقع: من يبادر الى كسر الصمت؟ 
المفكرة القانونية، 27 شباط 2012.
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الحاليــة القائمــة علــى اســتفراد القضــاة وعزلهــم وربــط ارتقائهــم المهنــي بمــدى قربهــم 
مــن القــوى السياســية. 

ــا عــن التحــركات  ــزار صاغيــة وســامر غمــرون نشــرا فــي 2009 بحث وكان مؤسســا المفكــرة ن
القضائيــة الجماعيــة. وقــد لحــظ الكاتبــان فــي مســتهل دراســتهما أن "مراجعــة الخطــاب 
الصالحــّي للقضــاء فــي زمــن مــا بعــد الحــرب تظهــر بوضــوح تركيــزا علــى الصالحــات التــي 
تضعهــا الدولــة أو مؤّسســاتها الرســمّية، فيمــا يظهــر القاضــي دومــا محــال لإصــالح يتلّقــاه 
دون أن يكــون لــه أّي دور فاعــل فيــه. والواقــع أن هــذا التوجــه لــم يكتــِف فقــط بتهميــش 
ــا  ــاء، إنم ــالح القض ــي إص ــهام ف س ــأنها الإ ــن ش ــة م ــة" كآلّي ــة الجماعّي ــّركات القضائي "التح
أيضــا بطمــس ذاكــرة القضــاء بهــذا الشــأن، وتحديــدا بمــا يّتصــل بالتحــّركات الواســعة التــي 

شــهدها فــي العقــود الســابقة للطائــف". 

وفيمــا نحيــل بمــا يتصــل بهــذه التحــركات إلــى دراســة صاغيــة وغمــرون والتــي يعــاد نشــرها 
ــا2، ســنكتفي فــي هــذا الفصــل بتوثيــق الوســائل المختلفــة التــي لجــأ إليهــا القضــاة  حالي
للتعبيــر عــن آرائهــم أو الدفــاع عــن مصالحهــم، ومــا واجهتــه مــن ردود أفعــال مــن قبــل 

الســلطات القضائيــة والتنفيذيــة. 

القسم األول: حراكات القضاة االحتجاجية )2018-1991(

خــالل العقــود الثالثــة الماضيــة، عبــر القضــاة أفــراداً أو جماعــات عــن مواقــف احتجاجيــة 
بأشــكال متنوعــة. وقبــل المضــي فــي عــرض هــذه المواقــف، نســارع إلى القــول بــأن القضاة 
نجحــوا فــي ختــام هــذه التحــركات بــأن يؤسســوا جمعيــة تحمــل اســم "نــادي قضــاة لبنان" 
فــي نيســان 2018، وإن يبقــى مصيرهــا مجهــول فــي ظــل مســاعي وزارة العــدل ومجلــس 

القضــاء الأعلــى لحّلهــا.

2 المفكرة القانونية، حين تجمع القضاة في لبنان، قيد النشر. 
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استقاالت احتجاجية

شــهدت العقــود الأخيــرة إعــالن القضــاة عــن اســتقالت احتجاجيــة عــدة، علمــا أن بعضهم 
ــاح الســحري  ــح بالســتقالة وكأنهــا المفت رجعــوا وعــادوا عنهــا. وتظهــر الســتقالة أو التلوي
الــذي يحــرر للقاضــي مــن القيــد الوظيفــي، فيصبــح قــادرا علــى اتخــاذ مواقــف احتجاجيــة 
ــة  ــإن بداي ــا، ف ــر م ــى أم ــا عل ــة احتجاج ــتقالت الفردي ــض الس ــجلت بع ــا س ــة. وفيم علني
التســعينيات شــهدت حركــة اســتقالت أو تلويــح بالســتقالة الجماعيــة احتجاجــا علــى انهيار 

القيمــة الشــرائية لرواتبهــم بنتيجــة تدنــي قيمــة العملــة الوطنيــة. 

ومــن أبــرز هــذه الســتقالت، اســتقالة القاضــي الراحــل جوزيــف غمــرون المقدمــة لوزيــر 
ــر فيهــا ببالغــة عــن اعتراضــه لمــا آلــت إليــه الأوضــاع فــي  العــدل بهيــج طبــارة والتــي عّب

القضــاء: 

"أســتقيل لأنــي لــم أعــد أســتطيع التحّمــل، أن يقــف قــاض علــى بــاب مستشــفى، مصابــاً 
ــف  ــه أل ــه ل يحمــل فــي جيب ــن الدخــول لأن ــع م ــه، فُيمن ــاق كادت تقضــي علي ــة اختن بنوب
ــم  ــهر وه ــر الش ــى آخ ــاة إل ــل القض ــّور أن يص ــتطيع التص ــد أس ــم أع ــي ل دولر... ولأن
المؤتمنــون علــى أرواح العبــاد وأرزاقهــم وليــس فــي جيبهــم مــا يؤمــن شــراء كتــاب لهــم 

ــذل قاعــدون...  ــى ال ــف، وهــم عل ــاً رغي ــى أحيان ــص لأولدهــم ول حت ول قمي

وقــد تعلمــت فــي البيــت وفي المدرســة وفــي الكلية بــأن حريــة المواطــن وكرامته واســتقالله 
ل تكــون إل مــن خــالل قضــاء حــّر وصريــح ومســتقل. هــذه المدرســة التــي علمتهــا وعشــتها 
ــوم ... إنهــا تســتقيل مــن خــالل مــن ســبقني مــن  ــك الســنين إنهــا تســتقيل الي طــوال تل

القضــاة ومــن خــالل مــن يســابقني منهــم إلــى الســتقالة.

فهــل يــراد لعدليــة لبنــان ... أن يخــرج منهــا القضــاة فيدخــل الموظفــون؟ وأي إعمــار لأي 
مســتقبل نعــد بــه أنفســنا وأولدنــا والعالــم مــن حولنــا فــي وطــن ل قضــاة فيــه؟

إن معنويــات القضــاء عبثــاً صنعهــا إل القضــاة. إن وضــع القضاء اليــوم يمنعني مــن إكمال 
يمان نفســه". الرســالة وأنــا علــى الإ
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فــي التجــاه نفســه، ذهــب رئيــس محكمــة الجنايــات فــي بيــروت القاضــي منيــف حمــدان 
فــي كتــاب اســتقالته: "القضــاة بأكثريتهــم قــد جاعــوا. إلــى الرغيــف جاعــوا وإلــى الكتــاب 
ــس  ــه رئي ــوا3". ولحق ــم جاع ــن كبواته ــوض م ــى النه ــوا. وإل ــتقرار جاع ــى الس ــوا. وإل جاع
محكمــة الســتئناف فــي بيــروت القاضــي مارون عزيــز فوّجــه كتاباً إلــى وزارة العــدل رأى فيه 
أن "أدنــى حقــوق القاضــي مــن الطمأنينــة والكرامــة وصفــاء العيــش لــم يعــد متوافــراً فــي 
الزمــن الراهــن" ليعلــن أن أحوالــه الشــخصية وظروفــه الخاصــة "ل تمكننــي مــن الســتمرار 
فــي تأديــة رســالتي القضائيــة على الوجه الــذي يرضي هللا، وبالشــكل الــذي أريده لنفســي4". 
كذلــك اعتبــر القاضــي جوزيــف جريصاتــي أن "الوضــع المأســاوي الــذي آلــت إليــه الســلطة 
ــي مــن الضطــالع برســالتي  ــم يعــد يمكنن ــة ل ــة والمادي ــن المعنوي ــة مــن الناحيتي القضائي

القضائيــة5". 

ــواب خــالل جلســات  ــل الن ــن قب ــا م ــّد تناوله ــى ح ــة إل ــول هــذه القضي ــد تطــورت ذي وق
المناقشــات النيابيــة. فعّلــق النائــب محمــود طبــو علــى الأمر قائــالً: "وكيــف يمكننــا أل ننتبه 
إلــى هــذا الخلــل والخطــأ فــي الجســم القضائــي خاصــة وأنــه ل يمــّر أســبوع واحــد بــدون 
قتــدار باســتقالته ... هــل  أن يتقــّدم أحــد القضــاة المشــهود لهــم بالكفــاءة والنزاهــة والإ
هــذا الأمــر عــادي حتــى تعامــل الســلطة القضائيــة بهــذا الســتخفاف والالمبــالة؟ أليــس 
تقديــم الســتقالت المعللــة يوجــب توجيــه الأنظــار إلــى معالجــة الخلــل فــي هذا الجســم 
القضائــي؟ إنــي أقــول: إن القضــاة ليســوا موظفيــن ولكنهــم ســلطة. فــإذا مــا تخلــى القضاة 
عــن رســالتهم، فإننــي أدّق ناقــوس الخطــر لأننــا نؤســس فــي هــذه الحالــة لثــورة جديــدة6". 

وقــد أّدت هــذه الســتقالت إلــى حــث الســلطة التنفيذيــة علــى إعــادة النظــر فــي رواتــب 
القضــاة، وهــذا مــا تــم علــى مراحــل بيــن ســنتي 1993 و1998. 

وإلــى جانــب هــذه الســتقالت الجماعيــة، تــم تســجيل عــدد مــن الســتقالت العتراضيــة 
فــي مناســبات عــدة. ومــن أبرزهــا، اســتقالة المستشــار لــدى محكمــة الجنايــات فــي بيــروت 
القاضــي أســامة العجــوز والحاصلــة فــي عــام 1998 احتجاجــا علــى التشــكيالت القضائيــة. 
وقــد جــاء فــي كتــاب اســتقالته، الــذي رفعــه إلى وزيــر العــدل بهيج طبــارة بواســطة مجلس 
القضــاء الأعلــى، "قيــل لنــا عندمــا دخلنــا ســلك القضــاء أن الكفــاءة والعلــم والعمــل والجّد 

3 فارس خشان. ست سنوات في وزارة العدل مع الوزير بهيج طباره )1992-1998(. بيروت: دار النهار، 2000، ص. 28.
4 والقاضي عزيز استقال من رئاسة استئناف بيروت. جريدة النهار، 21 تشرين الأول 1992.

5 جريصاتي وزين: استقالتان جديدتان في سلك القضاء. جريدة النهار، 23 تشرين الأول 1992.
6 محاضر مجلس النواب، الدور التشريعي الثامن عشر، العقد الستثنائي الأول، محضر الجلسة الثالثة المنعقدة في 11 شباط 1993.
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هــي المعاييــر الوحيــدة التــي تدخــل فــي تقويــم القاضــي وترقيتــه، إل أن الحقيقــة والواقع 
اللذيــن عشــتهما كانــا فــي عالــم آخــر. أعطيــت القضــاء كل ما عنــدي وأفضلــه وعملــت دائماً 
بموجــب المبــادئ التــي ترعرعــت عليهــا ومنهــا: عــدم طــرق أبــواب السياســيين وغيرهــم من 
المرجعيــات للحصــول علــى مركــز قضائــي. لذلــك أكتفــي بهــذا المقــدار مــن النضــال فــي 
الصــرح الــذي أُجــّل وأحتــرم وأجــد نفســي عاجــزاً عــن متابعــة أداء الرســالة القائمــة أساســاً 

نصــاف والعــدل بيــن النــاس7".  علــى توزيــع الإ

مــن جهتــه، قــدم رئيــس غرفــة محكمــة التمييــز المدنيــة القاضــي الراحــل منــح متــري مــن 
منصبــه فــي تمــوز 1997 بعــد تعييــن القاضــي منيــر حنيــن رئيســاً لمجلــس القضــاء الأعلــى. 
وأوضــح متــري لـــ "النهــار" أن ســبب الســتقالة "ليــس لمنافســة بينــي وبيــن زمالئــي القضاة. 
هــي مبــدأ فحســب لعتمــاد التراتبيــة والأقدميــة ســبيالً للوصــول إلــى المنصــب عنــد توافــر 
بقيــة الصفــات فــي القاضــي، بقطــع النظــر عــن طائفتــه... مطلبــي ليــس لشــخصي إنمــا 
مــن أجــل التّوصــل إلــى إتبــاع التراتبيــة فــي الترقيــة مــن الدرجــات الدنيــا إلــى أعلــى درجــة 
فــي هــذه المؤسســة. لقــد ســبق أن ُكِســر هــذا التقليــد القديــم بتعييــن القاضــي المرحــوم 
عاطــف النقيــب )كان ســنياً( رئيســاً لمجلــس القضــاء الأعلى. مــا كنت أتمنــاه هو اتبــاع النهج 
نفســه. وأنــا اليــوم أعلــى قــاض درجــة وأرثوذكســي. الرئيــس الأول الجديــد القاضــي منيــر 
حنيــن مارونــي ومــن كبــار القضــاة الذيــن لهــم مواقفهــم وجرأتهــم، والقضــاء فــي عهــده 
ســيتعزز...وخطوتي فــي الســتقالة قــد تســاعد الرئيــس الأول حنيــن فــي التعيينــات المقبلة 
فيؤخــذ بالتراتبيــة والأقدميــة بقطــع النظــر عــن الطائفــة8". لكــن عــاد مــن ثــم متــري عــن 

اســتقالته بعــد اجتمــاع جمعــه بوزيــر العــدل بهيــج طبــارة.

العرائض 

خــالل الفتــرة المذكــورة، تقــدم القضــاة بعــدد مــن العرائــض، بعضها شــكل احتجاجــا على 
أوضــاع معينــة، فيمــا بعضهــا الآخــر مثــل احتجاجــا علــى أمــر معيــن. ومــن الالفــت أن جــّل 
هــذه العرائــض اســتندت إلــى المــادة 44 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي التــي تفــرض 

أن تمــر مطالــب القضــاة الجماعيــة مــن خــالل مجلــس القضــاء الأعلــى. 

7 بعد 25 سنة خدمة، استقالة قاٍض احتجاجاً على الواقع. جريدة الحياة، 13 أيار 1998.
8 كلوديت سركيس. متري لـ"النهار": استقالتي لتحسين الوضع واعتماد التراتبية في ترقيات القضاء. جريدة النهار، 13 تموز 1997.
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عريضة 1997 

فــي حزيــران 1997، وقــع زهــاء 300 قــاض عريضــة رفعوهــا إلــى مجلــس القضــاء الأعلــى 
بعدمــا ضمنوهــا هواجســهم ومطالبهــم. وقــد اعتبــروا أنــه خطــوة أولــى تحذيريــة تنتهــي 
ــوات  ــوا إن خط ــرين الأول 1997 وقال ــة أول تش ــة التالي ــنة القضائي ــدء الس ــع ب ــا م مهلته
لحقــة قــد تعقبهــا إذا لــم تنفــذ. ومــن الجديــر ذكــره أن المطالــب الأساســية للقضــاة والتي 
ســتقالل  ــزات الإ ــى كل مي ــح مجلــس القضــاء الأعل تضمنتهــا العريضــة تمحــورت حــول من
داري، بحيــث تــوكل إليــه وحــده المناقــالت والتعيينــات. كمــا  علــى الصعيديــن المالــي والإ
نفــاق منها علــى كل ما يتطلبه حســن ســير العمــل القضائي،  يعطــى موازنــة خاصــة يتولــى الإ
بمــا فــي ذلــك تأميــن الرواتــب التــي تليــق بالجســم القضائــي. كمــا طالــب القضــاة بفصــل 
القضــاء عــن الوظيفــة العامــة نظــرا للنتائــج المترتبــة علــى ذلــك أهمهــا المســاواة الكاملــة 
مــع الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة9. كمــا تضمنــت المطالــب المعنويــة مطالــب بوضــع 
نصــوص تنظيميــة مــن شــأنها نقــل العمــل القضائــي إلــى عصــر جديــد يضــع حــداً لتكديس 
ــة  ــراءات المتعّلق ــيط الإج ــا وتبس ــول به ــن المعم ــث القواني ــق تحدي ــن طري ــاوى ع الدع
بطــرق التبليــغ وســير المحاكمــة وتطبيــق الأحــكام ومكننــة العمــل القضائــي وتعزيــز جهــاز 

المســاعدين القضائييــن. 

أمــا بخصــوص الشــؤون الحياتيــة الملّحــة، طالــب موقعــو العريضــة الســتفادة مــن زيــادة 
غــالء المعيشــة التــي حــرم منهــا القضــاة وتحســين مــوارد صنــدوق التعاضــد عبــر زيــادة 
مســاهمة الدولــة وبعــض الرســوم وإفــادة القضــاة مــن الحقــوق الماديــة العائــدة لأعضــاء 
الســلطتين الأخرييــن )أي الــوزراء والنــواب( فضالً عــن تأمين قروض ســكنية مّيســرة للقضاة. 

ــة  ــم الأهمي ــالء مطالبه ــى "إي ــاء الأعل ــس القض ــى مجل ــة عل ــو العريض ــى موقع ــد تمن وق
العاجلــة التــي تســتحق" علــى اعتبــار أنهــا "حــق كرّســته القوانيــن النافــذة10". كمــا شــددوا 
علــى احترامهــم لســلطة مجلــس القضــاء الأعلــى وأوضحــوا أن رفــع الصــوت مــن خــالل 
العريضــة يتــّم "عبــر مجلــس القضــاء الأعلــى وليــس ضــده أو بغــّض النظــر عــن رأيــه11".

9 كتاب بالمطالب وقعه 300 قاض قبل 8 أشهر. جريدة النهار، 27 شباط 1998.
10 سامر غمرون ونزار صاغية. التحركات القضائية الجماعية في لبنان في "حين تجّمع القضاة" )إعداد نزار صاغية(. بيروت: 

المنشورات الحقوقية صادر، 2009، ص. 103.
11 المرجع أعاله، ص. 104.
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وقــد كان لهــذه العريضــة أثــر كبيــر، ليــس فقــط علــى مجلــس القضــاء الأعلــى الــذي التــزم 
بتنفيــذ عــدد مــن المطالــب وبالأخــص المطالــب المتصلــة بالحقــوق الماليــة، والســلطات 
العامــة والمعارضــة علــى حــّد ســواء. فمــن جهــة، تمــت مضاعفــة رواتــب القضــاة فــي ســنة 
1998. ومــن جهــة أخــرى، شــهدت ســنة 1998 طفــرة اســتثنائية لــم يشــهد لبنــان مثيــال لهــا 
ــرز هــذه المشــاريع: اقتــراح  لمشــاريع القوانيــن الصــادرة عــن نــواب أو محاميــن. ومــن أب
ــون  ــراح قان ــان، اقت ــب عصــام نعم ــن النائ ــة المقــدم م ــم الســلطة القضائي ــون تنظي قان
الســلطة القضائيــة المقــدم مــن النائبيــن حســين الحســيني وبطــرس حــرب ومشــروع قانــون 
إنشــاء الهيئــة العليــا للقضــاء المقــدم مــن نقيــب المحاميــن فــي بيــروت مرســال ســيوفي.

عريضة خدمة العلم

ــدروس  ــد ال ــي معه ــا متدرجــا ف ــن و13 قاضي ــة قضــاة أصيلي ــارت مســألة اســتدعاء ثالث أث
القضائيــة للخدمــة العســكرية فــي 12 كانــون الأول 1999 اســتياء واســعا فــي أوســاط قصــر 
العــدل. وقــد تــم اســتدعاء هــؤلء تحــت طائلــة اتخــاذ تدابيــر بحقهــم، وذلــك بعــد إلغــاء 
المرســوم الــذي يعفــي الموظفيــن كافــة، ومنهــم القضــاة، مــن خدمــة العلــم طيلــة مــدة 
ــّم نشــرها فــي "الســفير" فــي  وجودهــم فــي الخدمــة. وقــد اعتبــر القضــاة فــي مذكــرة ت
ــه يمــّس حقوقــاً مكتســبة،  كانــون الأول 1999 أن الســتدعاء "غيــر قانونــي ليــس فقــط لأن
ــي  ــتوراً أو ف ــا دس ــوص عليه ــة، المنص ــات القضائي ــع الضمان ــارض م ــه يتع ــاً لأن ــل أيض ب
قانــون القضــاء العدلــي، ول ســّيما لجهــة مبــدأي فصــل الســلطات واســتقاللية القضــاء12". 
وطرحــوا تســاؤلت بشــأن مــدى مالءمــة إخضــاع القضــاة لخدمــة العلــم: "أل تزيــد الخدمة 
مــن مشــكلة النقــص فــي عــدد القضــاة؟ هــل الوطــن بحاجــة إلينــا كمجنديــن أم كقضــاة؟ 
أل نخــدم وطننــا عبــر وظيفتنــا القضائيــة التــي تتطلــب منــا الجهــد والســهر علــى تطبيــق 
القانــون؟ هــل القضــاة بحاجــة فعــالً إلــى تلــك الخدمــة؟ هــل هــم بحاجــة لتنشــئة وطنيــة 
فــي الــوروار؟ أل تكفــي أهليتهــم مــن قبــل مجلــس القضــاء الأعلــى لجعلهم رجــالً صالحين 

لوطنهــم13؟" 

وتبعــاً لذلــك، دعــا 264 قاضيــاً إلــى توقيــع عريضــة عارضــوا فيهــا إخضــاع زمالئهــم لخدمة 
العلــم ووضعــت فــي ديــوان مجلــس القضــاء الأعلــى. وقــد نقلــت "النهــار" عــن القضــاة 
ــي  ــأن داخل ــي ش ــلة ف ــا مراس ــروا أنه ــالم واعتب ع ــى الإ ــة إل ــريب العريض ــتهجانهم تس "اس

12 حين تجّمع القضاة، ص. 109.
13 المرجع المذكور أعاله. 
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ن هــذه 
أ

بيــن القضــاة ومجلــس القضــاء14". ورفضــوا اســتغالل الموضــوع فــي السياســة ل
ــد  ــي "الســفير" أيضــاً وق ــي صــرف. ونشــرت العريضــة ف ــا شــأن قضائ ــة ومعالجته القضي
رفــض القضــاة مــن خاللهــا اســتدعاء زمالئهــم لتعــارض الأمــر مــع مبــدأ فصــل الســلطات 
واســتقاللية القضــاء فضــالً عــن تعرّضــه لأوضــاع القضــاة المعنويــة والماديــة وإســهامه فــي 
زيــادة النقــص المعــروف فــي ســلك القضــاء. ووفقــاً "للســفير"، فقــد رفــض عــدد قليــل من 
القضــاة التوقيــع علــى العريضــة، منهــم لأنهــم اعتبــروا المبــادرة خجولــة فــي حيــن بــات 

يســتدعي الوضــع تّوقــف القضــاة عــن العمــل15.

عريضة آب 2017

ــكاف القضــاة الحاصــل فــي شــهري تمــوز وآب تبعــا  ــوازاة اعت ــي م ــخ 2017/8/7، وف بتاري
عــالن عــن عريضــة قضائيــة جديــدة وقعها  قــرار مشــروع سلســلة الرتــب والرواتــب، تــم الإ لإ
ــا الكترونيــا ضمــن مجموعتــي الواتســاب. وهــذه العريضــة التــي صــدرت بعــد  352 قاضي

قرابــة 20 يومــا مــن العتــكاف، تضمنــت نوعيــن مــن المطالــب: 

المطالــب الماديــة التــي ارتكــز إليها العتــكاف وهــي المحافظة على صنــدوق تعاضد . 1
القضــاة وإقــرار سلســلة رتــب ورواتــب تليــق بالمهــام الجســام الملقاة علــى عاتقهم 

وتضاهــي مــا يتقاضاه أعضــاء الســلطتين التنفيذية والتشــريعية، 

ومطالــب معنويــة تمثلــت فــي ضــرورة "صــوغ مشــروع قانــون الســلطة القضائيــة . 2
ــي  ــاء ف ــا ج ــق م ــر وف ــال والحص ــبيل المث ــى س ــن عل ــى أن يتضم ــتقلة" عل المس
ــا"  ــا دولي ــط المتعــارف عليه ــدأ عــدم النقــل ضمــن الضواب ــس مب العريضــة "تكري
و"تعديــل طريقــة اختيــار أعضــاء مجلــس القضــاء الأعلــى وأعضــاء مكتــب مجلــس 
شــورى الدولــة ومكتــب ديــوان المحاســبة بمــا يضمــن عــدم تدخــل الســلطة 
ــة بقــرار مســتقل دون  ــة فيهــا" و"إصــدار التشــكيالت والمناقــالت القضائي التنفيذي
تدخــل الســلطة التنفيذيــة" و"إعطــاء مجلــس القضــاء الأعلــى ومكتب شــورى الدولة 
ومكتــب ديــوان المحاســبة حــق الطعــن بدســتورية القوانيــن التــي تمــس بالقضــاء 
والقضــاة". وقــد طلــب القضــاة مــن المجلــس الســتمرار في العتــكاف حتــى تحقيق 

ــة.  ــب المادي المطال

14 كلوديت سركيس. تسريب العريضة أثار استياء قضاة العدلية تعاطت بهدوء مع قضية خدمة العلم. جريدة النهار، 24 كانون 
الأول 1999.

15 حين تجمع القضاة، ص. 110.
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وقــد طالــب القضــاة المجلــس فــي الســتمرار فــي العتــكاف الــذي كان بــدأه القضــاة فــي 
2017/7/19 حتــى تحقيــق المطالــب الماديــة، مطالبيــن ومنــذ الآن إعالن اعتكاف شــامل في 
حــال انقضــاء مهلــة معقولــة مــن دون إقــرار قانــون الســلطة القضائيــة. كمــا لفــت القضــاة 
المجلــس إلــى ضــرورة إعــالم الــرأي العــام بمطالــب القضــاة ومــا يتعرضــون لــه، لتنقيــة 
الصــورة لــدى المواطنيــن، حيــث أن مطالــب القضــاة يجــب أن تكــون مطلــب كل مواطــن 
ــادئ  ــة المســتقلة واقعــا يالقــي المب ــى تكريــس وجــود الســلطة القضائي ــي وصــول إل لبنان

الدســتورية. 

الدعوة إلى اجتماعات وإضرابات وتوقف عن العمل

ي العملة الوطنية 
اجتماعات بداية التسعينات عىل خلفية تد�ن

شــهدت أوائــل التســعينات عــّدة اجتماعــات بيــن القضــاة احتجاجــاً علــى الوضــع المعيشــي 
ــة  ــي البداي ــوا ف ــوا كلف ــي رواتبهــم. ويلحــظ أن القضــاة كان ــة وبالتال ــرة اللبناني ــي اللي وتدن
اللجنــة القضائيــة )التــي كانــت ناشــطة فــي تحركــي 1980 و1982 بشــكل خــاص(16 مفاوضــة 
مجلــس القضــاء الأعلــى لمطالبتــه بالقيــام بالتصــالت الالزمــة لتحقيــق هــذه المطالــب. 
ــم،  ــن وظائفه ــتقالتهم م ــراً اس ــاً كبي ــون قاضي ــّد ثالث ــا أع ــركات بعدم ــذه التح ــت ه وأت
لتقديمهــا فــي حــال فشــل تحقيــق مطالبهــم فــي بدايــة عــام 1991. وقــد نقلــت النهــار أن 
ســبعين قاضيــاً مــن اجتمعــوا فــي قصر العــدل في 30 أيلــول 1991 أمــام تعثــر المفاوضات 
ــادة أربــع درجــات اســتثنائية للقضــاة مــن الدرجــة  مــع الحكومــة للبحــث فــي موضــوع زي
جتمــاع بتأليــف لجنــة مــن ســتة قضــاة يمثلــون كل  ــة عشــرة ومــا دون17. وقضــى الإ الحادي
المحافظــات لمتابعــة هــذا التحــرك وترتيــب لقــاءات مــع المعنيين فــي متابعة هــذا الملف. 
وتبعــاً لذلــك، عقــدت اللجنــة سلســلة إجتماعــات مــع رئيــس مجلس القضــاء الأعلــى عاطف 

النقيــب ورئيــس مجلــس النــواب حســين الحســيني.

ــاع  ــة مطالــب القضــاة وامتن واســتمرت هــذه التحــركات بفعــل تقاعــس الحكومــة عــن تلبي
مجلــس القضــاء الأعلــى مــن الدعــوة إلــى إضــراب أو حتــى إلــى جمعيــة عموميــة. وعليــه، 
عــاد واجتمــع حســبما نقلتــه جريــدة النهــار نحــو 150 قاضيــاً فــي قاعــة محكمــة التمييــز في 

16حين تجمع القضاة. المرجع المذكور أعاله.
ول 1990.

أ
17 قضاة يتحركون لتحسين أوضاعهم. جريدة النهار، 1 تشرين ال
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قصــر العــدل فــي 9 آذار 1993. وقــد اتفقــوا أيضــاً علــى تأليــف لجنــة لمتابعــة القضيــة. 
وقــد اجتمعــت هــذه الأخيــرة برئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى فيليــب خيــرهللا لتشــرح لــه 
مشــاكل القضــاة. فوعدهــم هــذا الأخيــر بالإجابــة علــى مطالبهــم فــي غضــون 15 يومــا18ً. 

وأمــام إصــرار الحكومــة علــى عــدم زيــادة رواتــب القضــاة، عــاد والتقــى حســب جريــدة 
النهــار أكثــر مــن خمســين قاضيــاً كالً مــن رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى والمدعــي العــام 
التمييــزي منيــف عويــدات ورئيــس هيئــة التفتيــش القضائــي ديــب درويــش فــي 6 نيســان 
ــن  ــف ع ــراب والتوق ض ــى الإ ــوء إل ــم باللج ــى قراره ــاء الأعل ــس القض ــوا مجل 1993. وأبلغ
العمــل إذا لــم يقــّر مجلــس الــوزراء مطالبهــم19. لــم تقــّر الحكومــة زيــادة أجــور القضــاة 
ضــراب، فبقيــت تحركاتهم محصــورة باجتماعــات فيمــا بينهم من  ولــم يــدُع القضــاة إلــى الإ
جهــة ومــع مجلــس القضــاء الأعلــى مــن جهــة أخــرى. فعقــد فــي 20 نيســان 1993 اجتمــاع 
فــي ديــوان مجلــس القضــاء الأعلــى حضــره قضــاة كبــار مــن كل المناطــق ودرســوا إمــكان 
توجيــه مجلــس القضــاء دعــوة إلــى حضــور جمعيــة عموميــة20. لكــن مجلــس القضــاء دعــا 
فســاح المجــال لمزيــد مــن التشــاور مــع الحكومــة. وقــد كان رئيســه  إلــى التريـّـث مجــدداً لإ
ضــراب عمــال بموجــب التحفــظ،  مــن أشــّد المعارضيــن إلــى عقــد جمعيــة أو الدعــوة إلــى الإ

الأمــر الــذي ســنتناوله لحقــاً. 

ي بالل بدر
االحتجاج ضد اعتداء عىل القا�ن

ــال  ــم ردود أفع ــبان منه ــا الش ــاة وخصوص ــاط القض ــي أوس ــأت ف ــة، نش ــة لفت ــي حادث ف
تضامنيــة لفتــة واســتثنائية بعــد اعتــداء عناصــر مــن الجيــش اللبنانــي علــى القاضــي بــالل 
ــع مواجهــة ليــس ازاء  ــدر فــي آذار 2013. وســرعان مــا اتخــذت ردود الأفعــال هــذه طاب ب
المؤسســة العســكرية بــل قبــل كل شــيء إزاء مجلــس القضــاء الأعلــى الــذي تقاعــس وفــق 
هــؤلء عــن اتخــاذ إجــراءات حمائيــة كافيــة. وقــد تعــزز شــعور هــؤلء بنقــص الحمايــة بعــد 
الزيــارة التــي قــام بهــا رئيــس المجلــس جــان فهــد لقائــد الجيــش جــان قهوجــي فــي الأيــام 
الالحقــة للحادثــة، مــن دون أن يدلــي بــأي تصريــح يتصــل بالقضيــة. وقــد اتجهــت مواقــف 

القضــاة المعترضــة فــي اتجاهــات ثالثــة، أهمهــا الآتيــة: 

18 150 قاضياً ناقشوا أوضاعهم ولّوحوا بإضراب. جريدة النهار، 10 آّذار 1993.
19 القضاة نحو إضراب إذا لم تقّر مطالبهم. جريدة النهار، 7 نيسان 1993.

قرار مطالب القضاة. جريدة النهار، 22 نيسان 1993. 20 مجلس القضاء يتحرك لإ
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أول، أعلــن عــدد مــن القضــاة مــن تلقــاء أنفســهم تعليــق جلســاتهم احتجاجــا مــن دون أي 
تغطيــة مــن مجلــس القضــاء الأعلــى، وذلــك للمــرة الأولــى بتاريخ قصــور العدل منــذ 1982 

فــي ظــل حــراك اللجنــة القضائيــة آنذاك.

ثانيــا، تداعــى هؤلء إلــى اجتماعين فــي 2013/10/1 و2013/10/7 حضرهما عشــرات القضاة 
وتوافقــوا علــى ضــرورة انشــاء نــاٍد يتولــى الدفاع عن مصالحهم واســتقاللهم بشــكل مناســب 

ضمــن أقصــر المهــل. وهــذا ما ســنعود إليــه ضمن محــاولت إنشــاء جمعية. 

ثالثــا، عمــد القضــاة إلــى تناقــل حادثــة العتــداء كمــا رواهــا بــدر علــى وســائل التواصــل 
الجتماعــي )الفايســبوك( علــى نحــو أّدى إلــى اســتخدام هــذه الوســائل للمــرة الأولــى فــي 
تعزيــز التواصــل والتضامــن فيمــا بيــن القضــاة، كاســرين بذلــك تعميــم المجلــس بالمتنــاع 

عــن التعبيــر عــن آرائهــم علــى هــذه الشــبكة21.

"أنظر حالة القاضي الذي اعتدي عليه من قبل الجيش مؤخرا )بالل بدر(، 
أراد القضاة االجتماع والتضامن معه في العدلية، وأتيت إلى االجتماع 

تضامنا مع أنني لم أعد أزور العدلية بعد تقاعدي، لكن ماذا حصل بعد 
هذا االجتماع؟ ال شيء".

قدض ق مدلات قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

اضات عىل تقص�ي العطلة والمس بصندوق التعاضد اع�ت

وبتاريــخ 15 أيــار 2014، قــرر عــدد كبيــر مــن القضــاة بالتوافــق فــي مــا بينهــم التوقــف عــن 
العمــل، ردا علــى القــرار الــذي اتخــذه المجلــس النيابــي بتقصيــر العطلــة القضائيــة مــن 
شــهرين إلــى شــهر فــي جلســته المنعقــدة فــي 14 أيار 2014 خالل مناقشــة مشــروع سلســلة 
قرار السلســلة ولتمويلهــا بذلك،  الرتــب والرواتــب، وأيضــا علــى تضمين مشــروعي القانــون لإ
بنــوداً أخــرى مــن شــأنها المــّس بحقــوق القضــاة أبرزهــا البنــد الآيــل إلــى إفــراغ صنــدوق 
تعاضــد القضــاة مــن مــوارده وتبعــاً لذلــك إلــى تجريــده مــن تقديماتــه، مــن دون استشــارة 
مجلــس القضــاء الأعلــى خالفــا لمــا تفرضــه المــادة 5 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي.

عتداء على القاضي بالل بدر: حراك تضامني للقضاة الشباب في مواجهة الهرمية. المفكرة  بعاد الجتماعية لقضية الإ
أ

21 ال
القانونية، 17 تشرين الأول 2013.
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ــق  ــف وف ــد اختل ــوة ق ــذه الدع ــع ه ــاة م ــاوب القض ــتوى تج ــى أن مس ــارة إل ش ــدر الإ وتج
الدرجــات والمناطــق والوظائــف. كمــا أن هــذا الحــراك اســتمر رغــم تدخــل رؤســاء محاكــم 
ــي القضــاة عــن التوقــف عــن  ــي لثن ــة التفتيــش القضائ الســتئناف فــي المحافظــات وهيئ
ــام فــي محاكــم الشــمال، بلغــت نســبة التعطيــل  العمــل22. ففيمــا كان التجــاوب شــبه ت
فــي بيــروت، حســب مصــادر قضائيــة، مــا يقــارب %50 مــع نســب متقاربــة فــي محاكــم 
بعبــدا والجديــدة ونســب أدنــى فــي المحافظــات الأخــرى. أمــا مــن حيــث الدرجــات، وإن 
كان القضــاة الشــباب القــوة الغالبــة فــي هــذا التحــرك، فإنــه شــمل أيضــا قضــاة مــن ذوي 
ــة  ــتئناف ومحكم ــم اس ــاء محاك ــن رؤس ــاة م ــم قض ــة، ومنه ــب العالي ــات والمناص الدرج
التمييــز. والــى ذلــك، لــم يقتصــر التحــرك علــى قضــاة الحكــم، إنمــا شــمل أيضــا عــددا من 

قضــاة النيابــة العامــة وعــدد مــن قضــاة التحقيــق23".

ــة  واســتمر هــذا الحــراك رغــم تدخــل رؤســاء محاكــم الســتئناف فــي المحافظــات وهيئ
ــة  ــي القضــاة عــن التوقــف عــن العمــل. وقــد بلغــت مســاعي هيئ ــي لثن التفتيــش القضائ
ــة اتخــاذ إجــراءات  يعــاز لبعــض القضــاة عقــد جلســاتهم تحــت طائل التفتيــش درجــة الإ

ــرب".  ــلطة ل تُض ــلطة وأن الس ــاء س ــة "أن القض ــم، بحج ــة بحقه تأديبي

اض آذار 2017 بمناسبة سلسلة الرتب والرواتب مرة أخرى  اع�ت

فــي الأســبوع الثانــي مــن شــهر آذار 2017، وقبــل أيام مــن انعقاد جلســة تشــريعية لمجلس 
النــواب، تســرب مشــروعا القانــون المعــدلن فــي شــأن سلســلة الرتــب والرواتــب وكيفيــة 
تعديلهــا. وتبعــاً لذلــك، اكتشــف القضــاة عــددا مــن الأحــكام التــي رأوا أنهــا تمــس بكرامــة 

القضــاء. ومــن هــذه الأحــكام:

رفــع رواتــب موظفــي الفئــة الأولــى إلــى 5,220,000 ل.ل. علــى نحــو يجعلهــا أعلــى . 1
مــن رواتــب القضــاة )درجــة أولــى( بنســبة 1,120,000 ل.ل، 

وبتكليف الحكومة درس وضع صندوق تعاضد القضاة،. 2

وتقصير العطلة القضائية من شهرين إلى شهر، . 3

22 نزار صاغية. نواب يصنعون هشاشة القضاء، وقضاة يرّدون بالحراك والمواجهة في لبنان. المفكرة القانونية، العدد 17، أيار 
.2014

23 نزار صاغية. للمرة الثانية خالل أقل من سنة، قضاة لبنان يبادلون العتداء بالحراك والمواجهة. المفكرة القانونية، 16 أيار 2014.
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ومــا أن انتشــر الخبــر حتــى بــدأ التملمــل فــي صفــوف القضــاة. ونشــط كثيــرون منهم لنشــر 
المعلومــة وحــث القضــاة علــى التحــرك دفاعــا عــن حقوقهــم24. وقــد أنشــئت لهــذه الغايــة 
مجموعتــا واتســاب ضمتــا عــددا كبيــرا مــن القضــاة مــن جميــع المناطــق، علمــا أن إنشــاء 
المجموعــة الثانيــة تــم لمقتضيــات تقنيــة متصلــة بالقــدرة الســتيعابية للواتســاب )والتــي 
تكــون محــدودة بـــ256 مشــتركا(. وقــد نمــا إلــى "المفكــرة" أن التجــاه كان يتمثــل فــي أن 
يتداعــى القضــاة بالتنســيق مــع الرئيــس الأول فــي محكمــة اســتئناف بيــروت طنوس مشــلب 
إلــى اجتمــاع عــام فــي محكمــة التمييــز. وأمــام تعاظــم النقمــة القضائيــة، لجــأ مجلــس 
القضــاء الأعلــى إلــى اســتيعابها مــن خــالل الدعــوة إلــى اجتمــاع عــام فــي 13 آذار 2017 
لتخــاذ موقــف موحــد مــن مشــاريع القوانيــن المطروحــة. وقــد نقــل بعــض المشــاركين فــي 
عــداد  الجمعيــة العموميــة لـــ "المفكــرة" أن الشــعور بالســتياء إزاء الإجــراءات التــي يتــّم الإ
لهــا بلــغ درجــة حــدت بالنائــب العــام التمييــزي ســمير حمــود إلــى توجيــه القــرار فــي اتجاه 
إعــالن التوقــف العــام المفتــوح عــن العمــل. وهــذا مــا نــص عليــه بيــان مجلــس القضــاء 
الأعلــى الصــادر بتاريــخ 13 آذار والــذي رأى فيــه أنــه مضطــر "إلــى أن يعلن اعتــكاف القضاة 
فــي مكاتبهــم، علــى أن يتّم الســتمرار فــي النظر في قضايــا الموقوفيــن، والقضايــا الملّحة، 
والتدابيــر الحتياطيــة التــي ل تحتمــل التأجيــل، وجلســات المزايــدة العلنيــة، ريثمــا تتــّم 
معالجــة الخّلــل القائــم؛ وقــد أبقــى المجلــس جلســاته مفتوحــة لمتابعــة مســار الأمــور25".

عــالن، دخلــت الســلطة القضائيــة فــي إضــراب مفتــوح شــامل سيســتمر  وابتــداء مــن هــذا الإ
لثالثــة أيــام، حيــث توقــف القضــاة عــن مزاولــة عملهــم وعّلقــوا جلســات التحقيــق 
والمحاكمــات والمراجعــات فــي جميــع المحاكــم والدوائــر القضائيــة اللبنانيــة. وأكــد رئيــس 
ــى  ــاً إل ــد أن التحــرك العتراضــي ســيبقى قائم ــى القاضــي جــان فه ــس القضــاء الأعل مجل
"أن يتــّم التراجــع عــن البنــود التــي تنــال مــن القضــاة وحقوقهــم". وشــدد مصــدر قضائــي 
لصحيفــة "الشــرق الأوســط" علــى أن "التعامــل مع القضــاة بمنطق الســتخفاف غيــر مقبول 
طــالق" كاشــفا أنــه "فــي حــال أقّر مجلــس النــواب السلســلة وفــق الصيغــة المرفوعة  علــى الإ
إليــه، وجــرى تجاهــل صرختنــا، فــإن عــدداً كبيــراً مــن القضــاة يفضلــون تقديم اســتقالتهم 
مــن الســلك، والعمــل محاميــن أو الســفر إلــى الخــارج وممارســة العمــل القضائــي فــي دول 

عربيــة كثيــرة، تعــرف قيمــة القاضــي اللبنانــي، أكثــر ممــا تعرفهــا دولتــه26".

لغاء غروب الواتساب. المفكرة القانونية، العدد 48، نيسان 2017. 24 اعتكاف القضاة وضغوط لإ
على. جريدة النهار، 13 آذار 2017.

أ
سباب اعتكف القضاة في مكاتبهم بناء على قرار مجلس القضاء ال

أ
25 لهذه ال

لكتروني لحزب الكتائب. 15 آذار 2017. 26 قضاة لبنان يُضربون ويلّوحون بالستقالة. الموقع الإ
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وفــي التجــاه نفســه، أكــد رئيــس مجلس شــورى الدولــة القاضــي شــكري صــادر "أن القضاة 
مســتمرون بالعتــكاف فــي مكاتبهــم احتجاجــاً علــى مــا يحصــل مــن انتقــاص مــن اســتقاللية 
القضــاء ومــّس بالحقــوق المكتســبة مــن دون أخــذ رأي الســلطة القضائيــة". وفــي حديــث لـ 
"صــوت لبنــان – الأشــرفية"، لفــت إلــى أن للقضاة سلســلة مســتقلة عــن سلســلة الموظفين، 

مســتغرباً محاولــة العــودة إلى الــوراء27.

والالفــت أن هــذا الحــراك لــم يقتصــر علــى القضــاة العدلييــن إنمــا اتســع ليشــمل القضــاة 
ــس  ــا: مجل ــة بهيئاته ــلطة القضائي ــت الس ــد اجتمع ــرعيين. وق ــن والش ــن والماليي داريي الإ
القضــاء الأعلــى، مكتــب مجلــس شــورى الدولــة ومكتب ديــوان المحاســبة، في مقــر مجلس 
داريــة لـ"رابطة  القضــاء الأعلــى فــي قصــر العــدل – بيــروت، وانضــّم إليها أعضــاء الهيئــة الإ
قدامــى القضــاة" فــي 15 آذار، وتوافقــوا علــى "تشــكيل لجنــة مشــتركة لمتابعــة هــذا الملــف 
واتخــاذ كل الإجــراءات المناســبة للرجــوع عــن التعديــل التشــريعي الُمزمــع بــكل الوســائل 

القانونيــة الُمتاحــة28". 

وبتاريــخ 16 آذار 2017، أصــدر مجلــس القضــاء الأعلــى بالتوافــق مــع رئيــس مجلس شــورى 
ــاً بتعليــق العتــكاف "فــي ضــوء مــا لمســه مــن  الدولــة ومــع رئيــس ديــوان المحاســبة بيان
ــراف  نص ــى الإ ــاة إل ــوة "القض ــان بدع ــى البي ــد انته ــة". وق ــود قاطع ــرص ووع ــاوب وح تج
مجــددا إلــى أداء رســالتهم فــي إحقــاق الحــق وتطبيــق القانــون، ... علــى أن يتم ذلــك وفقا 
نتاجيــة"، مؤكــدا لهــم بــأن مجلــس القضــاء الأعلــى  لأعلــى معاييــر الحــرص والتفانــي والإ
"ســيبقى فــي حالــة إنعقــاد دائــم للقيــام بواجبــه فــي الســهر علــى كرامــة القضاء واســتقالله 

وحســن ســير العمــل فيــه29". 

بقــاء علــى مجموعتــي الواتســاب رغــم  ضــراب، تمســك القضــاة بأهميــة الإ وتبعــاً لفــك الإ
طلــب الهرميــة القضائيــة مــن مدرائهمــا إغــالق الحســاب. وتحــول الواتســاب إذ ذاك إلــى 
أداة فعالــة لضمــان مواصلــة الحــوار والتباحــث بيــن القضــاة بشــأن القضايا المســتجدة وما 
تســتدعيها مــن مواقــف. فنشــط القضــاة علــى الواتســاب عنــد قيــام وزيــر العــدل بموقــف 
اســتعراضي فــي حمــل القضــاء علــى الرجــوع عــن قــرار توقيــف أحــد الأشــخاص )الحاجــة 

عالم، 16 آذار 2017. 27 صادر: القضاة معتكفون حتى حذف البنود التي تخّصهم من السلسلة. الوكالة الوطنية لالإ
28 عون إلى الفاتيكان اليوم.. ويتمّنى ُمراجعــة الضرائب.. و"السلسلة" أمام المجلس. جريدة الجمهورية، 15 آذار 2017.

عالم، 16 آذار 2017. 29 مجلس القضاء العلى أعلن تعليق العتكاف ودعا القضاة الى استئناف عملهم. الوكالة الوطنية لالإ
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هــم 
أ

خديجــة( أو فــي التــداول بأهــم مــا يكتــب عــن هــذا الموضــوع والتعليــق عليــه30. وال
مــن ذلــك، أن بعــض القضــاة ذهبــوا إلــى توجيــه دعــوة لزمالئهــم مــن خــالل الواتســاب 
لالجتمــاع فــي بيــروت فــي قاعــة محكمة الســتئناف فــي قصر العــدل فــي بيــروت، للتباحث 
فــي مختلــف الشــؤون القضائيــة فــي 11 أيــار 2017. وهــذا مــا ســيولد ردة فعــل قويــة مــن 
مجلــس القضــاء الأعلــى الــذي ســارع فــي اليــوم نفســه إلــى اتخــاذ قــرار بمطالبــة جميــع 
القضــاة بالنســحاب مــن المجموعتيــن تحــت طائلــة المالحقــة التأديبيــة. وهــذا مــا ســنعود 

إليــه أدنــاه. 

اض تموز/ آب 2017 اع�ت

قــرار المجلــس النيابــي مشــروع قانــون سلســلة الرتــب والرواتــب، ومــن ضمنــه البنود  تبعــا لإ
التــي تجيــز للحكومــة التعــرض لصنــدوق تعاضــد القضــاة خالفا للوعــود التي كانــت أعطيت 
لمجلــس القضــاء الأعلــى فــي آذار 2017، عــاد القضــاة لينشــطوا علــى مجموعتــي الواتســاب 
ــم إقــراره.  ــذي ت ــون ال ــز التواصــل بينهــم واستشــراف ســبل مواجهــة مشــروع القان لتعزي
ــد عــن  ــا يزي ــى م ــي الواتســاب إل ــى مجموعت ــد أعــداد المنتســبين إل وكان مــن الالفــت تزاي
ــن  ــادر ع ــم الص ــي التعمي ــوارد ف ــر ال ــل الحظ ــكل كام ــك بش ــن بذل ــاض، متجاوزي 300 ق
مجلــس القضــاء الأعلــى، مــن دون أن يلقــى ذلــك هــذه المــرة أي اعتــراض مــن المجلــس. 
ــدى  ــعور ل ــي ش ــو تنام ــن، ه ــى المجموعتي ــن إل ــداد المنضمي ــاع أع ــا ارتف ــر ربم ــا يفس وم
ــة حقوقهــم. وقــد  ــات ضــرورة بعدمــا عجــز المجلــس عــن حماي ــأن تالقيهــم ب القضــاة ب
ــي  ــن القضــاة حــول هــذا الشــأن والتداع ــاش بي ــرة النق اســتخدم الواتســاب لتوســيع دائ
فيمــا بينهــم للتالقــي. وعليــه، حصلــت اجتماعــات عــدة تبعــا لدعــوات تــم توجيههــا مــن 

خــالل الواتســاب31. 

ستقاللية القضاء وشفافيته. قضاة الواتساب، هذه الوقفة الجميلة. المفكرة القانونية، العدد 50، حزيران  30 المرصد المدني لإ
.2017

على. فقد إجتمع حوالي 50 قاضيا 
أ

31 منها الجتماع في قصر العدل في بيروت بتاريخ 2017/7/20 بموازاة انعقاد مجلس القضاء ال
من مختلف الدرجات أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في قصر العدل في بيروت وانتظروا لأكثر من خمس ساعات حتى انتهاء 

اجتماع المجلس، وصدور بيان عنه أعلن فيه اعتكاف القضاة عن العمل إلى حين تحقيق مطالبهم، والجتماع للمشاركة في جمعية 
عمومية للقضاة بتاريخ 2017/7/24. ويلحظ أن قضاة المجموعتين هم الذين بادروا إلى التداعي إلى هذه الجمعية العمومية. إل 

عتكاف عن العمل. وأيضا الجتماع  أن القيمين على مجلس القضاء الأعلى عادوا وحضروا الجمعية العمومية ليؤكدوا على استمرار الإ
الحاصل بتاريخ 2017/8/21 على خلفية ورود شائعات على توجه مجلس القضاء الأعلى إلى فك قرار العتكاف. وقد حصل هذا 

الجتماع كالجتماع السابق بناء على تداعي القضاة فيما بينهم إلى قاعة محكمة التمييز في بيروت. وإذ حضره 75 قاضيا، عاد 
وانضم إليهم رئيس مجلس القضاء الأعلى وعدد من أعضائه فضال عن ممثلين عن ديوان المحاسبة ومجلس شورى الدولة. وقد 
فرض القضاة نقاشا ساخنا، تدخل فيه زهاء عشرة قضاة أكدوا على استمرار أسباب العتكاف وغياب أي سبب للرجوع عنه. وبعد 

انفضاض الجمعية، عاد مجلس القضاء الأعلى ليقرر الستمرار في العتكاف بغالبية 6 من أعضائه. بالمقابل، رأى 4 منهم وجوب 
العودة عنه أو تعليقه.
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اعتكاف آذار 2018

قــد يكــون العتــكاف الحاصــل فــي آذار 2018 العتــكاف الــذي حظي بأكبــر قدر مــن التحضير 
والتباحــث. وقــد حــاول القضــاة ضمــان نجاحــه مــن خــالل اســتخالص الــدروس مــن خيبــة 

اعتــكاف صيــف 2017. 

فطــوال أشــهر، نشــط القضــاة علــى مجموعات الواتســاب للبحــث فــي امكانية مقاطعــة لجان 
نتخابــات النيابيــة فــي 2018. وقد اســتمر القضــاة رغم  شــراف علــى الإ القيــد التــي ســتتولى الإ
الســتدعاءات المتكــررة مــن هيئــة التفتيش القضائــي لثنيهم عــن المضي في هذه المناقشــة. 

فضــال عــن ذلــك، أبــدى القضــاة توقــا إلى تحصيــن أي حــراك مســتقبلي لهــم بأمرين: 

الأول، ضمــان ســيادة القضــاة فــي تقريــر شــؤونهم، بمعــزل عمــا قــد يتخــذه مجلــس القضاء 
الأعلــى مــن مواقــف، وذلــك تجنبــا لمصيــر مشــابه لمــا انتهــى إليــه اعتــكاف آب 2017. وقــد 
جــاء تعديــل تســمية المجموعتيــن لتصبــح "نادي قضــاة لبنــان" لتعكــس قناعة بضرورة إنشــاء 

مؤسســة تضمــن اســتمرارية التضامــن بيــن القضــاة وقدرتهــم علــى الدفــاع عــن حقوقهــم. 

عالمية  والثانــي، صياغــة خطــاب إيجابــي في اتجــاه الــرأي العــام وذلك تصحيحــا للمواقــف الإ
المســبقة فــي شــأن مطالــب القضــاة. وفي هــذا التجاه، ســعى قضاة إلــى التســويق لعريضة 
يتعهــد بهــا القضاة برفــع الســرية المصرفية عن حســاباتهم المصرفيــة. إل أن هــذه العريضة 
ــى العريضــة  ــع عل ــى اســتبدال التوقي ــا أدى إل ــن القضــاة، مم ــاع واســع بي ــم تحــَظ بإجم ل
بالتوقيــع علــى تعهــدات شــخصية بهــذا الشــأن. وهــذا مــا حصــل فعــال مــع إيــداع عشــرات 

القضــاة لتعهــدات بهــذا الشــأن لــدى مجلــس القضــاء الأعلــى. 

وفــور تســرّب مشــروع قانــون الموازنــة العامــة لســنة 2018 والــذي تضّمن تخفيضــا لتقديمات 
صنــدوق تعاضــد القضــاة، دقــت ســاعة الصفــر. فقــد تداعــى قضــاة الواتســاب إلــى اجتمــاع 
ــا بالعتــكاف عــن العمــل  عــام فــي محكمــة التمييــز بتاريــخ 2018/3/15 تعهــدوا فيــه خطي
ابتــداء مــن 2018/3/19 مــن دون اســتئذان مجلــس القضــاء الأعلــى أو التحــاور معــه بشــأنه، 
فضــال عــن المطالبــة بإعفائهــم مــن المهــام المناطــة بهــم فــي لجــان القيــد المشــرفة علــى 
النتخابــات النيابيــة. وفيمــا تــم تســريب هــذا التعهــد، ســارع مجلــس القضــاء الأعلــى إلــى 
إصــدار بيــان ينفــي أي اعتــكاف للقضــاة. وفــي مــوازاة ذلــك، ســعى المجلــس إلــى اســتيعاب 
الحــراك القضائــي مــن خــالل تنظيــم عــدد مــن الجتماعــات العامــة مــع قضــاة المحافظــات. 
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ــب وهــي  وفيمــا صــرح الرئيــس فهــد فــي الجتمــاع الأول أن الســلطة ل تعتكــف إنمــا تطال
ــف  ــكاف خــالل صي ــرر العت ــس كان ق ــة أن المجل ــى خلفي ــه قضــاة عل ــرض علي ــل، اعت تعم
2017، بمــا ينســف مــا يّدعيــه اليــوم؛ وأنــه لــو صــّح أن الســلطة ل تعتكــف، فإنــه يتعيــن تاليا 
علــى المجلــس الــذي اعتكــف أن يســتقيل فــورا. كمــا أعلــن بعــض القضــاة أنهــم ماضــون في 
اعتكافهــم، حتــى ولــو تحركــت هيئــة التفتيــش ضدهــم؛ بــل أعلــن البعــض اســتعدادهم 

للتوجــه جماعيــا إلــى الهيئــة مــن دون دعــوة مســبقة. 

الأهــم مــن كل ذلــك هــو أن القضــاة عقــدوا جمعيــة عموميــة ثانيــة فــور انفضــاض الجمعيــة 
العموميــة التــي دعــا إليهــا المجلــس، حيــث وقــع عشــرات منهــم علــى تعهــد خطي بتأســيس 
نــاٍد للقضــاة، لتتواصــل فيمــا بعــد التواقيــع إلكترونيــا علــى مجموعتــي الواتســاب. وبالفعــل، 
بــدأ العمــل فــورا بعــد ذلــك علــى تحريــر أنظمــة للجمعيــة المذكــورة، التــي انتهــى حوالي 32 

قاضيــا إلــى توقيعهــا وإيداعهــا لــدى وزارة الداخليــة بتاريــخ 30 نيســان 2018. 

فضــال عــن ذلــك، يلحــظ أنــه خــالل فتــرة هــذا العتــكاف، تمــت دعــوة عــدد مــن الجمعيــات 
العموميــة علــى صعيــد المحافظــات، وهــي آليــة عمل مــن شــأنها تعزيز مشــاركة القضــاة في 

إدارة شــؤون محاكمهــم، بمــا يســد ثغــرة تشــريعية فــي هــذا المضمار.

وقــد حمــل هــذا العتــكاف المجلــس النيابــي علــى قبــول مطالــب القضــاة، ول ســيما لجهــة 
ــاة32.  ــات للقض ــالث درج ــرار ث ــا وإق ــى حاله ــاة عل ــد القض ــدوق تعاض ــات صن ــاء تقديم إبق
وجــاء هــذا النتصــار ليعــزز زخــم القضــاة وقناعتهــم بأهميــة التضامــن فيمــا بينهم لترســيخ 

حقوقهــم الماديــة والمعنويــة فــي آن. 

مساٍع إلنشاء جمعية للقضاة )2018-2006(

نشــاء جمعيــة لهــم. وفيمــا نشــأ هذا المســعى  ابتــداء مــن 2006، بــدأ التباحــث بيــن القضــاة لإ
علــى خلفيــات بــروز تيــار اســتقاللي داخــل نــادي قضاة مصــر، فإنــه أخذ فيمــا بعد طابعــا ذاتيا 
يســتمد جــزءا هامــا من مشــروعيته من تجــارب القضــاة اللبنانييــن فــي الســبعينات والثمانينات. 
وفيمــا تعثــرت هــذه المســاعي بفعــل عقبــات عــدة، أهمهــا رفض مجلــس القضــاء الأعلــى لها، 
فــإن القضــاء كللوا سلســلة مــن حراكاتهــم بإنشــاء جمعيتهــم الأولى تحت تســمية "نــادي قضاة 

لكتروني، 30 آذار 2018. 32 أول انتصار للقضاة منذ 1982: مدخل هام لبناء القضاء المستقّل والدولة. موقع المفكرة الإ
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لبنــان" فــي نيســان 2018. وما يزال مســار هذه الجمعية مجهــول في ظل إعــالن مجلس القضاء 
الأعلــى رفضــه المتكرر لها. وسنســتعيد هنا أهــم المبادرات التي شــارك أو قام بهــا القضاة على 
هــذا الصعيــد، علمــا أن بعضهــا حصــل فــي إطــار نــدوات ومؤتمــرات علميــة، فيمــا أن بعضهــا 

الآخــر حصــل فــي إطــار التحــركات الجماعية التــي بــادر إليها القضــاة والمشــار إليهــا أعاله. 

ندوات ومؤتمرات علمية

فــي هــذا المجــال، يمكــن ذكــر ثــالث نــدوات مؤثــرة أخــذت كلهــا طابعــا إقليميــا. وقــد أدت 
هــذه اللقــاءات فضــال عــن إعــادة إحيــاء ذاكــرة التحــركات الجماعية للقضــاة في الســبعينات 

والثمانينــات، إلــى ترســيخ فكــرة الجمعيــة فــي الوعــي العــام القضائي. 

1- ندوة "القضاء المستقل: دروب ممكنة لالإصالح"

حصلــت هــذه النــدوة بتاريــخ 1 تمــوز 2006، بمشــاركة أحــد أبــرز أعضــاء نادي قضــاة مصر 
المستشــار حســام الغريانــي الــذي تنــاول الوقفــة الحتجاجيــة لنــادي قضــاة مصــر، إلــى 

جانــب أكاديمييــن مــن المغــرب والعــراق وتونــس وســورية. 

وخالل الندوة، قدم قاضيان لبنانيان ورقتين بالغتي الأهمية: 

ــة التفتيــش الأســبق )عضــو المجلــس الدســتوري . 1 الأولــى ورقــة قدمهــا رئيــس هيئ
الحالــي( القاضــي طــارق زيــادة تحــت عنــوان: "محاولــة أوليــة فــي تأريــخ التحــركات 
الجماعيــة للقضــاة اللبنانييــن بعــد الســتقالل". وقــد اســتعاد فيهــا ذاكــرة مفقــودة 
حــول التجمعــات القضائيــة الحاصلــة فــي الســتينات والســبعينات. وأهميــة هــذه 
ــه موضــوع النــدوة مــن تســاؤل حــول مــدى  الورقــة تكمــن فــي أنهــا أعــادت توجي
مالءمــة التشــبه بــدول عربيــة أو أوروبيــة نشــأ فيهــا نــواد للقضــاة إلــى تســاؤل حــول 

أهميــة التمثــل بتجــارب ســابقة فــي لبنــان علــى هــذا الصعيــد. 

ــوة . 2 ــوان: "دع ــت عن ــود تح ــهيل عب ــي س ــا القاض ــد ألقاه ــة، فق ــة الثاني ــا الورق أم
لتأســيس جمعيــة للقضــاة فــي لبنــان". وقــد أكــد عبــود فــي كلمتــه علــى مشــروعية 

ــاء33.  ــتقالل القض ــان اس ــه لضم ــاة وأهميت ــة للقض ــاء جمعي إنش

33 سهيل عبود. دعـــــوة لتأسيـــــس جمعيــــــة للقضــــــاة في لبــــنان. جريدة النهار، 4 تموز 2006.
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ن تجمع القضاة" 2- مؤتمر "ح�ي

انعقــد هــذا المؤتمــر فــي تشــرين الأول 2008 بحضور أكثــر من 50 قاضيــا لبنانيا وبمشــاركة 
حوالــي 13 قاضيــا ضمــن المتحدثيــن. وقــد قدمــت خاللــه شــهادات ومســاهمات أكاديميــة 
حــول تجــارب التحــركات الجماعيــة للقضــاة فــي عــدد مــن الــدول العربيــة )مصــر وتونــس 
والجزائــر والعــراق( إلــى جانــب ورقــة بحثيــة حــول التجمعــات القضائيــة فــي لبنــان. وقــد 
عمــدت الورقــة المذكــورة إلــى توثيــق التجــارب التــي ســبق للقاضــي زيــادة الحديــث عنهــا 
فــي 2006. وقــد نشــرت جميــع هــذه الأوراق فــي كتــاب مرجعــي تحت عنــوان: "حيــن تجمع 
القضــاة" وزع علــى العــدد الأكبــر مــن القضــاة. ويلحــظ أن المؤتمــر انعقــد فــي فتــرة كان 
عشــرات القضــاة خريجــي المعهــد يعانــون فيهــا مــن تأخــر تعيينهــم فــي المحاكــم بفعــل 
التجاذبــات السياســية الحاصلــة منــذ اغتيــال رئيــس الــوزراء الســابق رفيــق الحريــري. فــي 
ــى عشــرات  ــه، التق ــي ختام ــة. وف نشــاء جمعي ــن القضــاة لإ ــدد م ــا ع ــر، دع ســياق المؤتم
القضــاة فــي غرفــة مغلقــة، لكــن تقــرر إرجــاء البحــث فــي إنشــاء جمعيــة إلــى زمــان ومــكان 

آخــر. 

ي ظالل الثورة"
ي �ن 3- مؤتمر "القضاء العر�ب

فــي 15 تشــرين الأول 2011، نظمــت "المفكــرة" فــي بيــروت مؤتمــرا تحــت عنــوان "القضــاء 
العربــي فــي ظــالل الثــورة"، بحضــور قضــاة مصرييــن وتونســيين. وقــد خصــص المؤتمــر 
عــادة التذكيــر بــدور الهيــاكل القضائيــة فــي الحــراك الحقوقــي القضائــي الحاصــل فــي  لإ
تونــس ومصــر والــذي مهــد للثورتيــن الحاصلتين فــي هذيــن البلدين. وخــالل هــذا المؤتمر، 
ــّم متابعــة إجــراءات  ــة. ولكــن لــم يت وقــع عشــرة قضــاة لبنانييــن نظامــاً تأسيســياً لجمعي
تســجيلها لأســباب تتصــل برغبتهــم بمزيــد مــن التواصــل مــع ســائر القضــاة وأيضــا بعدمــا 

تدخلــت هيئــة التفتيــش القضائــي لوقــف هــذه المبــادرة34. 

ي حراكات القضاة 
هاجس الجمعية الحا�ن �ن

هاجــس الجمعيــة الــذي بــات حاضــرا فــي الوعــي القضائــي العــام، تجلــى بشــكل خــاص 
فــي عــدد مــن الحــراكات الحتجاجيــة للقضــاة. وعليــه، تداعــى القضاة لمناقشــة فكرة إنشــاء 
جمعيــة لهــم فــي 2008 علــى خلفيــة الخــالف المحتــدم الحاصــل بيــن عضــوي مجلــس 

34 المشهد القانوني: ولى زمن القضاء الصامت. المفكرة القانونية، العدد 4، نيسان 2012.
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القضــاء الأعلــى رالــف رياشــي والنائــب العــام التمييــزي ســعيد ميــرزا بشــأن التشــكيالت 
القضائيــة المعطلــة منــذ أكثــر مــن ثــالث ســنوات. وقــد حضــر الجتمــاع أكثــر مــن خمســين 
قاضيــا، لكنــه انتهــى إلــى فشــل بفعــل خالفات حــادة نشــأت بين عــدد مــن المشــاركين فيه. 

كمــا بــرز هــذا الهاجــس فــي خضــم قضيــة التعــدي علــى القاضــي بــالل بــدر، حيــث وجــه 
بعــض القضــاة فــي 12 تشــرين الأول 2013 إلــى زمالئهــم دعــوة بواســطة sms للتشــاور في 
موضــوع إنشــاء جمعيــة للقضــاة. وبالفعــل، لّبــى الدعــوة حوالــي 55 قاضيــا، غالبيتهــم من 
الشــباب، اجتمعــوا فــي قصــر العــدل فــي القاعــة المقابلــة لقاعــة محكمــة التمييــز )المــكان 
المحــدد فــي الدعــوة( التــي تــّم إغالقهــا بقــرار مــن مجلــس القضــاء الأعلــى. وقــد اتفــق 
الحاضــرون علــى إنشــاء جمعيــة لكــن تريثــوا بهــدف التباحــث مــع قضــاة هــم أعلــى درجــة 

يتدارســون مــن جانبهــم إمكانيــة تأســيس جمعيــة للقضــاة منــذ أشــهر وبهــدوء35. 

وقــد بــرزت الفكــرة بشــكل خــاص فــي خضــم العتراضــات الحاصلــة علــى خلفيــة سلســلة 
الرتــب والرواتــب، وبخاصــة فــي خضــم اعتكافــي آب 2017 وآذار 2018. وفيما تكلــل اعتكاف 
ــح  ــن لتصب ــر تســمية المجموعتي ــادي قضــاة افتراضــي مــن خــالل تغيي آب 2017 بإنشــاء ن
"نــادي قضــاة لبنــان- Group 1" و"نــادي قضــاة لبنــان-Group 1"، بــدأ اعتــكاف آذار 2018 
بتوقيــع تعهــد بيــن القضــاة بإنشــاء جمعيــة واقعيــة وأدى بعــد شــهر مــن انتهائــه بتحقيــق 
مطالبــه )تحديــدا 30 نيســان 2018(، إلــى إنشــاء هــذه الجمعيــة تحــت اســم نــادي قضــاة 

لبنــان. وقــد وقــع علــى بيــان تأســيس الجمعيــة زهــاء 39 قاضيــا.

35 نزار صاغية. فكرة تجّمع القضاة )2008-2013(: أبعادها القضائية والجتماعية. المفكرة القانونية، العدد 12، تشرين الثاني 
.2013
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القسم الثاني: كيف تعاملت السلطة القضائية مع 
التحركات؟ 

حتــى الآن، مــا تــزال الســلطة القضائيــة ممثلــة بمجلــس القضــاء الأعلــى عمومــا متمســكة 
بالقــراءة المتزمتــة لموجــب التحفــظ والتي تعنــي موجب الصمــت، والأهم بضــرورة التحرك 
الســريع، بمعيــة هيئــة التفتيــش القضائــي عنــد القتضــاء، لثنــي القضــاة عــن التمــادي فــي 

ممارســة حريتهــم، ســواء حصــل ذلــك فــي المجــال العــام أو ضمــن المنــزل القضائــي. 

ــن اســتخدام  ــا عــدة، زاوجــت بي ــى طرق ــس القضــاء الأعل ــة، اســتخدم مجل ولهــذه الغاي
ســلطته لفــرض قواعــد عامــة والتدخــل للتصــدي بمــا لــه مــن صالحيــات لأي تفلــت أو توجه 

للتفلــت عــن هــذه القاعــدة. 

ــا إلــى اعتمــاد إجــراءات التفافيــة أو اســتيعابية كلمــا  كمــا أن مجلــس القضــاء ذهــب أحيان
استشــعر أن مشــاعر النقمــة لــدى القضــاء إزاء الأوضــاع التــي يمــرون بهــا تســتوجب مواقف 

أكثــر تفهمــا ودبلوماســية. 

وقد نجحت هذه الإجراءات إلى حد الآن في ضبط حرية القضاة إلى حد كبير.

تعاميم لفرض قراءة متزمتة لموجب التحفظ

النــص الأساســي فــي هــذا المجــال يتمثــل فــي الفقــرات الــواردة فــي مدونــة الأخالقيــات 
القضائيــة والتــي ســبق بيانهــا. إنمــا يضاف إليهــا مجموعة مــن التعاميــم والمواقــف الصادرة 
عــن مجلــس القضــاء الأعلــى والتــي ذهبــت كلهــا فــي التجــاه نفســه مــن التضييــق علــى 
الحريــات، دائمــا باســم موجــب التحفــظ. والالفــت أن هــذه التعاميــم صــدرت أحيانــاً فــي 

لتفــاف علــى تحــرك مــا أو اســتيعابه كمــا ســنبين أدنــاه.  ســياق الإ

ومــن أهــم هــذه التعاميــم وأكثرهــا دللــة، التعميــم الصــادر بتاريــخ 11 أيــار 2017 فــي 
قضيــة مــا أســمته المفكــرة "قضيــة قضــاة الواتســاب". فتبعــا للدعــوة الموجهــة مــن خاللــه 
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مــن بعــض القضــاة لزمالئهــم بالتالقــي فــي بيــروت، وجــه المجلــس تعميمــا للقضــاة يطلب 
مــن خاللــه خــروج هــؤلء مــن المجموعتيــن عمــال بموجــب التحفــظ، تحــت طائلــة المالحقة 
التأديبيــة. وقــد تــّم إبــالغ التعميــم المذكــور ضمــن غــالف كتــب عليه ســرّي جداً، بواســطة 
ــى إنســحاب نصــف  ــم إل ــد أّدى إصــدار التعمي رؤســاء عــدد مــن محاكــم الســتئناف. وق
عــدد القضــاة مــن المجموعتيــن فيمــا رفــض النصــف الآخــر الســتجابة لمضمونــه. ويعكــس 
هــذا التعميــم حــذر المجلــس الشــديد إزاء أي تواصــل قــد يــؤدي إلــى نشــوء قــوى قضائية 
منافســة لــه أو مــن شــأنها أن تضعــف ســلطته فــي التحّكم فــي القضاء. ومــن هــذه الزاوية، 
متنــاع عــن أي عمــل مــن شــأنه إنشــاء حركــة قضائيــة متحــررة  يصبــح "التحفــظ" مرادفــاً لالإ
ــى، مــن دون أن يكــون ُمرتبطــاً بحــال مــن الأحــوال  ــس القضــاء الأعل عــن توجيهــات مجل

بمقتضيــات الوظيفــة القضائيــة ومــا تفترضــه مــن حمايــة لثقــة المتقاضيــن. 

ومــا يعــزز الطابــع الســلطوي للتعميــم، هــو أنــه لــم يكتــِف بلفــت نظــر القضــاة إلــى مــا 
يــراه المجلــس موجبــاً أخالقيــاً، إنمــا جــاء بصيغــة الأمــر بحيــث تســتوجب أي مخالفــة لــه 
ــه التعميــم مــن دون أي  ــّم توجي ــه ت ــة. وفــي التجــاه نفســه، يلحــظ أن المالحقــة التأديبي

تباحــث أو تشــاور مســبقين، ومــن دون الســتناد إلــى أي تعريــف لموجــب التحفــظ36". 

ــى  ــاء الأعل ــس القض ــدره مجل ــم أص ــة، تعمي ــل أهمي ــي ل تق ــرى الت ــم الأخ ــن التعامي وم
فبتاريــخ 2013/3/21، منــع القضــاة بموجبــه مــن إبــداء آرائهــم فــي أي شــأن عــام، ســواء 
عتــداء علــى القاضــي  حصــل ذلــك فــي نقاشــات عامــة أم خاصــة وذلــك بمناســبة قضيــة الإ

بــالل بــدر مــن قبــل عناصــر فــي الجيــش اللبنانــي.

البيانات والمواقف العامة تكريسا لتقاليد الصمت 
والالحركة

إلــى جانــب مــا تقــدم، أعــرب المجلــس عــن مجموعــة مــن المواقــف للتذكيــر بــأن القضــاء 
صامــت وأن أي خــروج عــن هــذا الصمــت يشــكل خروجــا عــن واجبــات القضــاء ووظيفتــه. 
لتفــاف حــول تحــركات قضائيــة  ويلحــظ أن هــذه المواقــف قــد جــاءت أحيانــا فــي ســياق الإ
ــل  ــة لعم ــر نقدي ــى تقاري ــد جــاء ردا عل ــا الآخــر فق ــا بعضه ــة واســتيعابها. أم ــر تقليدي غي

المجلــس. 

36 ا قضاة الواتساب، هذه الوقفة الجميلة. المرجع المذكور أعاله. 
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ي قيمة العملة الوطنية 
سعي الستيعاب نقمة القضاة تبعا لتد�ن

ــركات  ــط التح ــطاً لضب ــى دوراً ناش ــاء الأعل ــس القض ــب مجل ــعينيات، لع ــة التس ــي بداي ف
القضائيــة الحاصلــة آنــذاك احتجاجــاً علــى انهيــار العملــة الوطنيــة وتدنــي الرواتــب، والتــي 
أشــرنا إليهــا أعــاله. وقــد اكتفــى مجلــس القضــاء الأعلــى طــوال فتــرة تحــّرك القضــاة وحتــى 
بعدمــا عمــد عــدد كبيــر منهــم إلــى تقديــم اســتقالتهم بإصــدار البيانــات ودعــوة أعضائــه 

إلــى الجتمــاع والتفــاوض مــع الحكومــة. 

فرغــم تأكيــد المجلــس المتكــرر علــى وجــوب الســتماع إلــى مطالــب القضــاة وإزالــة عوامل 
القلــق التــي يعانــون منهــا وتؤثــر على نتاجهــم القضائــي، عمــد المجلس تكــراراً إلــى التذكير 

بــأن القضــاء يعمــل بصمت37. 

الموقــف نفســه عبــر عنــه المجلــس فــي رفضــه الدعــوة إلــى أي تحــرك أو جمعيــة عموميــة 
ضــراب لأن القضــاة "ســلطة ول يمكــن التخلــي عــن  للقضــاة وأيضــا فــي رفضــه القاطــع لالإ

دورهم38". 

وفــي هــذا التجــاه، ذهــب رئيس مجلــس القضــاء الأعلــى الراحل فيليــب خيرهللا فــي مقابلة 
مــع النهــار: "القضــاة ل يضربــون". فيمــا اعتبــر المدعــي العــام التمييــزي الراحــل منيــف 
عويــدات أن "القضــاة ل يضربــون ول يســتقيلون. القضــاء ســلطة دســتورية...فهل تســتقيل 
الســلطة مــن مهماتهــا خصوصــاً أنهــا مســؤولة أمــام الضميــر والشــعب فــي إحقــاق الحــق 
وحمايــة حقــوق النــص ومصالحهــم؟ إن مجلــس القضــاء الأعلــى قبــل اســتقالت عــدد مــن 
القضــاة ورفــض اســتقالت آخريــن. من حيــث المبدأ ل يســتطيع مجلــس القضــاء الأعلى أن 
يقــول لقــاض مــا يرغــب فــي تغييــر نمــط حياتــه والتغلــب علــى حــال العــوز التــي يعيشــها، 
ل تســتقل. لكننــا نعتبــر الســتقالة احتجاجــاً علــى الوضــع القائــم تهربــاً مــن المســؤولية. 
ــا عمــل ســلبي. نعــم هــذا ل يجــوز.  ــة الحكومــة مطالبن ــرّد عــدم تلبي ــا أن ن ول يجــوز لن
ــى  ــة عل ــي الســلطة الإجرائي رغــام المســؤولين ف ــة لإ ــد هــدم مؤسســة الدول ونحــن ل نري

إعطائنــا مطالبنــا39". 

جماع" توفير مقومات الحياة الكريمة للقضاة. جريدة النهار، 12 نيسان 1991. على دعم "بالإ
أ

37 مجلس القضاء ال
38 خيرهللا: القضاة لن يتخلوا عن مسؤولياتهم. جريدة النهار، 28 نيسان 1993.

39 بهجت جابر. القضاء إلى أين وكيف تعزيزه. جريدة النهار، 3 تموز 1993.
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نتحرك لنصمت...

جــاء هــذا التحــرك كصــدى للعريضــة الموقعــة مــن عــدد مــن القضــاة فــي حزيــران 1997 
والمشــار إليهــا أعــاله والتــي كانــت هــددت بتصعيــد الخطــوات فــي حــال عــدم الســتجابة 
للمطالــب القضائيــة، وهــي مطالــب تهــدف عمومــا إلــى تكريــس اســتقاللية القضــاء المالية. 
وقــد تمثــل فــي البيــان الصــادر عــن مجلــس القضــاء الأعلــى بتاريــخ 19 شــباط 1998 وعــن 
الجتمــاع الواســع الــذي شــارك فيــه عشــرات القضــاة فــي مكتــب المجلــس دعمــا لمــا جــاء 

فــي البيــان. 

ورغــم أهميــة هــذا التحــرك، فإنــه هــدف عمليــا إلــى تمكيــن المجلــس مــن وضــع اليــد على 
مبــادرة القضــاة موقعــي العريضــة وتذكيرهــم بوجــوب اللتــزام بقاعــدة الصمــت، بعدمــا 
كانــوا هــددوا بخطــوات تصعيديــة. فمــن جهــة، تــم تحويــر مطالــب القضــاة وفــق مــا ورد 
عــالم والمجتمــع الذي  فــي البيــان الصــادر عــن المجلــس، للتركيــز على مســؤولية وســائل الإ
يتحمــل هــو )وليــس السياســيين( مســؤولية التدخــل فــي القضــاء. فســبب صــدور البيــان 
حســبما جــاء فيــه ليــس كثــرة التدخــالت السياســية فــي القضــاء كمــا جاء فــي العريضــة إنما 
عــالم، أو مــن طريــق منابــر أخــرى، أو  "كثــرة تــداول الشــأن القضائــي ســواء عبــر وســائل الإ
لــدى الــرأي العــام40". ومــن أهــم مطالبــه، أن يمتنــع المجتمــع "عــن التدخل فــي الموضوع 
القضائــي كلمــا كان هــذا التدخــل راميــاً إلى محاولــة زعزعــة الثقة بالقضــاء باعتبار أنه ســلطة 
مســتقلة أو إلــى محاولــة زعزعــة الثقــة بالقضــاة كونهــم مســتقلين فــي أداء وظيفتهــم، وفي 

اتخــاذ القــرارات المتالئمــة مــع قناعاتهم41".

ــة لتحســين أوضــاع القضــاة  ــه ســيتابع بشــكل مكثــف الجهــود المبذول وأكــد المجلــس بأن
الماليــة والمعنويــة. وكشــف أنــه كّلــف أعضــاءه الدائميــن، أي رئيــس مجلس القضــاء الأعلى 
منيــر حنيــن ورئيــس هيئــة التفتيــش القضائــي وليــد غمــرة والنائــب العــام التمييــزي عدنــان 

عضــوم متابعــة هــذا الموضــوع مــع المســؤولين. 

وحــاول المجلــس تكريــس دوره كناطــق باســم القضــاة مذكــرا إياهــم مــرة ومــرارا بوجــوب 
الصمــت. وعليــه، شــدد البيــان علــى أنــه "لــن يتوانــى عــن التعبيــر عمــا يختلــج القضــاة فــي 
ــى  ــس لســبب إل لحرصهــم عل ــر لي ــه بصمــت كبي ــن يتحملون ــن شــعور بالغب نفوســهم م

40 خشان، ص. 162.
41 المرجع أعاله.



ي جميع محطاته: رسم بلون الماء
القضاء العادي �ف 236

ســالمة المؤسســة وحقــوق المواطنيــن الذيــن تصــدر الأحــكام باســمهم42". وختــم البيــان 
ســائالً: "أن تضطــر الســلطة القضائيــة إلــى إصــدار هــذا البيــان، وهــي التــي ل تتكلــم عــادة 

إل عبــر القــرار والحكــم، أمــر يدعــو إلــى التفكيــر والتأّمــل43". 

وبعــد حوالــي أســبوع مــن صــدور البيــان، اجتمــع حوالــي 200 قــاض فــي 26 شــباط 1998 
ــن  ــم م ــروت، معظمه ــي بي ــدل ف ــر الع ــي قص ــز ف ــة التميي ــة لمحكم ــة الجزائي ــي الغرف ف
ــان. وتحــدث  ــاً"، حســب حنيــن دعمــاً لمضمــون هــذا البي الشــباب الذيــن حضــروا "تلقائي
خــالل الجتمــاع كل مــن حنيــن ورئيــس هيئــة التفتيــش القضائــي وليد غمــرة والنائــب العام 
ــس القضــاء  ــق لمجل ــي القضــاة "التوفي ــان عضــوم. وانتهــى الإجتمــاع بتمن ــزي عدن التميي

الأعلــى فــي توجهــه44". 

وكان نقيــب المحاميــن فــي بيــروت الأســبق أنطــوان قليمــوس الــذي حضــر إلــى مقــر مجلس 
القضــاء الأعلــى للتضامــن قــد قــال للصحافييــن: "ل تطلبــوا الــكالم مــن مجلــس القضــاء". 
فــرّد حنيــن بالقــول: "لقــد صــدر بيــان معبــر جــدا بصمــت"، مؤكــداً أن ل تدخــالت سياســية 
فــي القضــاء، إنمــا الشــكوى الأساســية ماديــة ومعنويــة. ورداً علــى ســؤال حــول الخطــوة 
ــول  ــت". وح ــه صام ــاء لأن ــدى القض ــوات ل ــن أن "ل خط ــر حني ــان، اعتب ــد البي ــة بع التالي
إمكانيــة حصــول تجمعــات أخــرى، رّد النقيــب قليمــوس: "هــذه ليســت شــغلة القضــاء45".

وقــد أيّــد وزيــر العــدل بهيــج طبــارة مضمــون بيــان المجلــس. فيمــا اعتبــر النائــب حســين 
الحســيني أن مــا حصــل "يشــّكل قــرع أجــراس التحذيــر مــن خطــر قــد يدهــم البــالد وأن 
تحــّرك القضــاة ليــس إل البدايــة، لأننــا ل نريــد أن نجبرهــم علــى خــوض معركــة القضــاء، 
فهــي مــن واجب النــواب والمواطنيــن والصحافة والقــوى الضاغطــة والهيئــات المعنية ببقاء 
الوطــن". كمــا رأى النائــب بطــرس حــرب أن التحــرك "هــو صرخــة فــي واٍد تؤكــد المطالبــة 

باســتقالل هــذه الســلطة لكــي يعــود القضــاة ليكونــوا أنصــاف الآلهــة46". 

42 المرجع أعاله، ص. 163.
43 المرجع أعاله.

44 كلوديت سركيس. القضاة لبوا النداء وتجمعوا بكثافة في قصر العدل. جريدة النهار، 27 شباط 1998.
45 المرجع المذكور أعاله.

46 حين تجمع القضاة، ص. 108.
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تأسيس جمعية، فتنة وشق لوحدة القضاة

إبتــداء مــن 2006، لقــي تنامــي النقــاش حــول مالءمــة إنشــاء جمعيــة للقضــاة ردود أفعــال 
عنيفــة مــن قبــل مجلــس القضــاء الأعلــى الــذي ذهــب إلــى حــّد اعتبــار الدعــوة إلى تأســيس 

جمعيــة بمثابــة فتنــة وشــق لوحــدة القضــاة. 

ــخ  ــف اللهجــة الصــادر بتاري ــان عني ــل بالبي ــن هــذا التوجــه تمث ــرا ع ــرز تعبي ــف الأب الموق
ــر  ــى تقري ــم، رّداً عل ــب غان ــى برئاســة القاضــي غال ــس القضــاء الأعل 2010/3/4، عــن مجل
نســان حــول "اســتقالل النظــام القضائــي وحيــاده فــي  الشــبكة الأورو-متوســطية لحقــوق الإ
لبنــان". ويظهــر فــي البيــان أن أكثــر مــا أثــار المجلــس هــو أن التقرير تضمــن عبــارة مفادها 
أن "عــدد)ا( مــن القضــاة اللبنانييــن باشــر التــداول أخيــرا فــي شــأن إمــكان تأســيس جمعيــة 
ــا شــجاعة  ــه حي ــادرة لقــت إستحســان ودعــم المجتمــع المدنــي47"، وأن للقضــاة وهــي مب
نتقــادات التــي تضمنهــا بشــأن "القيــود المخالفــة للمعاييــر الدوليــة  هــؤلء، فضــال عــن الإ
والمفروضــة علــى حريــة القضــاة فــي التعبيــر وتأســيس الجمعيــات والجتمــاع والتي تجســد 

نتهــاكات المرتكبــة ضــد اســتقالليتهم".  بشــكل واضــح الإ

وعــدا عــن أن البيــان اعتبــر أن التقريــر "ينطــوي علــى حشــد مــن المغالطــات"، فإنــه رأى أن 
حديثــه عــن إنشــاء جمعيــة للقضــاة ينحــو "منحــى شــديد الخطــورة بذهابــه إلــى تحريــض 
القضــاة علــى الشــقاق والتمــرد والتنصــل مــن تطبيــق القوانيــن اللبنانيــة المرعيــة الإجــراء 
مشــيدا بمــا ســّماه شــجاعة لــدى الذيــن ل يعتبــرون مجلــس القضــاء الأعلــى ممثــال حقيقيــا 
لهــم ومدافعــا عــن حقوقهــم وأن بعــض هــؤلء ذهــب إلــى حــد مطالبــة المجلــس مباشــرة 
بتعديــل ممارســاته لضمــان التــزام اســتقالليتهم ونزاهتهــم". وقــد رأى المجلــس أن إيــراد 
هــذه العبــارات يشــكل مبــررا كافيــا ليطلــق المجلــس العنــان للغــة التهــام والتهديــد علــى 
نحــو يخــرج عــن تقاليــد القضــاء. فمــن جهــة، اتهــم منظمــي التقريــر بأنهــم "يهدفــون إلــى 
ــان المجلــس  ــة". وبعدمــا تســاءل بي ــرة فــي طليعتهــا المنافــع المادي ــق مــآرب صغي تحقي
شــادة بجهــود بعــض القضــاة وشــجاعتهم تــدّل علــى أن ثمــة مــن ســاعد  عمــا إذا كانــت الإ
هــؤلء المنظميــن أو ســاندهم مــن داخــل الجســم القضائــي، ســارع إلــى النفي قبلمــا يعود 
ليهــدد بشــّر العواقــب فــي حــال ثبــوت وجــود مســاندين لهــم فــي القضــاء. "هــذا مــا ليــس 
صحيحــا وعلــى الأقــل ليــس مؤكــدا وإذا كان صحيحــا فــإن المجلــس ســيطلب إلــى هيئــة 

صالح. جريدة  نسان رسم صورة سلبية وحيا الرغبة في الإ ورو-متوسطية لحقوق الإ
أ

47 تقرير عن استقالل القضاء وحياده للشبكة ال
النهار، 25 شباط 2010.
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التفتيــش القضائــي التحــّرك لكشــف الحقائــق مضيفــا أن المجلــس يفخــر بأنــه يحمــل لــواء 
الحملــة الداعيــة إلــى إســتقالل القضــاء ونزاهتــه48".

ترصيحات بعدم قانونية إنشاء جمعيات مهنية للقضاة وبعدم مالءمته

إلــى ذلــك، تتكــرر تصريحــات المســؤولين القضائيين بعــدم قانونية إنشــاء جمعيــات مهنية 
للقضــاة. وهــذا مــا صــرح بــه رئيــس مجلــس القضــاء الأعلى جــان فهد فــي اجتماع تشــاوري 
مــع الرؤســاء الأول وأعضــاء الهيئــات الستشــارية فــي أيــار 2013، ومــا كــرره فــي مقابلــة مع 
المفكــرة القانونيــة. ونحــن نــورد هنــا الحديــث بأكملــه بالنظــر إلــى أهميتــه. ومــا نستشــفه 
منهــا أن رفــض الجمعيــة ليــس فقــط لأســباب قانونيــة، بــل بالدرجــة الأولــى لأســباب تتصل 
ــذي  ــدور ال ــة ال ــى وضاع ــى دوره المحــوري )كأب للقضــاة( وإل ــس إل ــس المجل بنظــرة رئي

بإمــكان الجمعيــات أن تلعبــه. 

"هناك جدل قانوني في ما يتعلق بتأسيس جمعية للقضاة. قمت 
باستشارة قضاة سابقين، وقد أيدوني في أن الوضع التشريعي ال يسمح 
طالع على  بتأسيس جمعية للقضاة في الوقت الحالي. كما أنني قمت باالإ

وضع عدد من هذه الجمعيات في البلدان التي زرناها. ففي إيطاليا 
مثالً، هناك ثالث جمعيات ذات طابع سياسّي. ويلتحق غالبية القضاة 
الشباب )وهم يشكلون الكتلة االأكبر( بالجمعية ذات التوجه اليساري، 

وهم يتمتعون من خاللها بنفوذ واسع يمّكنهم من ممارسة الضغط 
على التعيينات والتشكيالت. أما في فرنسا، فأقّل من %50 من القضاة 

منتسبون إلى جمعيات. وهذه النسبة هي التي تستأثر في المراكز. وفي 
كندا، الجمعيات ممنوعة. 

وما رأيته حتى اليوم ال يشجع على الخوض في هذه التجربة. وفي ظّل 
نشاء جمعية. ال أظّن أن بإمكان  التشريع الحالي، أنا مقتنع أنه ال مجال الإ

الجمعّية أن تصبح ذراعاً لالأفرقاء السياسيين داخل القضاء. لكن من 
الممكن أن تشّكل ذراعاً ضاغطاً على مجلس القضاء االأعلى. أما أن تكون 

ذراعاً لي، فما الحاجة إلى ذلك؟ هل أن ذراعي مكسورة؟ 
في الواقع، الجمعية سالح ذو حدين. أنا أسمع الأوالدي، لكنني في النهاية 

مسؤول عن إدارة المنزل. قمت بإشراك القضاة في الهيئات االستشارية. 

ورو-متوســطية ينطوي على مغالطات كثيرة ومنحاه شــديد الخطورة. جريدة النهار، 
أ

48 مجلس القضاء رّد على تقرير الشــبكة ال
5 آذار 2010. 
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طلبت منهم التعبير عن آرائهم. أستمع في المنزل الأوالدي لكن القرار ال 
يعود إليهم. ثّم، هل نحن نتحدث عن جمعية أم عن جمعيات؟ ما هو 

عدد الجمعيات المثالّي؟ ما هو االأساس االأفضل لتأسيسها؟ أنا أشجع 
يجارات والسير وغيرهم االإجتماع بشكل  وأطلب من قضاة االأحداث واالإ

نشاء جمعية  دوري لمناقشة قضاياهم وسبل تطويرها. لكن أن أسعى الإ
يجابيات والسلبيات؟  تضّم هؤالء القضاة، ما الفائدة منها؟ ما هي االإ
أنا مقتنع أننا لسنا بحاجة لجمعية في الوقت الحالي. ما هي القيمة 

المضافة؟ إذا ُوجدت، نبحث في هذه المسألة. 
نتاجية  يجب علينا اليوم أن نبدأ من البيت الداخلي؛ أن نحسن االإ

والشفافية والموضوعية، أن ال نضّيع وقتنا في المؤتمرات والرحالت 
والتعليم. على القاضي أن يعمل وينتج ويسهر على محكمته. عندما أفوز 

بثقة الرأي العام، يصبح هذا االأخير جاهزاً للدفاع عني. نريد أن نقاتل 
بعد التأكد من متانة منزلنا". 

سئأم قذفم حمم دا حمالفى تدن فهات قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

قمع أي تفلت عن موجب الصمت 

والأهــم مــن ذلــك هــو أن المجلس اعتمــد خطابــا تحذيريــا إزاء أي تحرك قضائــي وخصوصا 
فــي الفتــرات التــي تبــرز فيهــا أســباب احتجــاج. وقــد أخــذ هــذا التحــرك فــي بعــض الأحيان 
طابــع المنــع المباشــر عــن القيــام بعمــل معيــن، فضــال عــن التلويــح بالتأثيــرات الســلبية 

لعــدم التــزام القضــاة بتوجيهــات المجلــس علــى مســارهم المهني. 

تصــال بقاضييــن لمنعهمــا مــن المداخلــة فــي  ومــن أكثــر الأمثلــة دللــة علــى ذلــك هــو الإ
نــدوة ُعقــدت عــن "الإصــالح القضائــي بعد الطائــف" في تشــرين الثانــي 2008. وقــد أوضح 
أحــد هذيــن القاضييــن الــذي انضــّم إلــى النــدوة أن رئيــس هيئــة التفتيــش القضائــي تمّنــى 
عليــه أل يقــّدم مداخلــة، ولــم يمنعــه عــن ذلــك، ومعتــذراً عــن تأخــره لأســباب صحيــة49. 

وفــي أحيــان أخــرى أخــذ الضغــط طابــع التحقيــق أمــام مجلــس القضــاء الأعلــى أو أمــام 
هيئــة التفتيــش القضائــي. 

49 أحمد محسن. القاضية عون: نخسر المعارك التي ل نخوضها. جريدة الخبار، 29 تشرين الثاني 2008.
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ومــن أهــم الأمثلــة علــى ذلــك، التحقيقــات التــي أجريــت مــع القاضــي جــون القــزي بعــد 
نســان  نســان" عبــر منحــه جائــزة حقــوق الإ تكريمــه مــن قبــل "الجمعيــة اللبنانيــة لحقــوق الإ
ــه،  ــّزي تســلم جائزت نســان". وكان الق ــوق الإ ــي لحق ــوم العالم لســنة 2009، لمناســبة "الي
ــم  ــم. ث ــا يحل ــه للقضــاء كم ــن رؤيت ــة وع ــوم العدال ــن مفه ــا ع ــة تحــّدث فيه ــى كلم وألق
تحــّدث عــن موجــب التحّفــظ الــذي يمنــع القاضــي مــن إبــداء رأيــه. وقــد رأى فــي مداخلتــه 
أن القاضــي يمّثــل ســلطة مســتقّلة بحــّد ذاتهــا، وليس موّظفــاً يرجع إلــى مرؤوســه مخافة أن 
يُعــزل، قبــل أن يختــم خطابــه بمــا مضمونــه أنــه بعــد هــذه الكلمــة التــي يلقيهــا سُيســتفرَد 
بــه لُيهّشــم. ومنــذ ذلــك الحيــن، بــدأت فعــال مالحقــة القــزي فــي مجلــس القضــاء الأعلــى 
لقــاء خطــاب. وإذ اعتبــر القــزي أنــه ليــس  الــذي اســتدعاه واســتجوبه لأنــه لــم ينــل إذنــاً لإ
للمجلــس صالحيــة التحقيــق معــه، قــرر المجلــس إحالــة القــزي أمــام التفتيــش القضائــي 

حيــث خضــع لمزيــد مــن التحقيــق50.

ــي بعــد  ــة التفتيــش القضائ ــن أمــام هيئ ــن آخري ــد آخــر، تــم اســتدعاء قاضيي علــى صعي
مشــاركتهما فــي نــدوة نظمتهــا "المفكــرة القانونيــة" تحــت عنــوان "أعمــال القضــاء وتنظيمــه 
فــي عــام 2013" فــي 21 كانــون الأول 2013، وذلــك علــى خلفيــة التصريحات التي كانــا أدليا 
بهــا. وقــد جــاء فــي مداخلــة القاضــي الأول ياســر مصطفــى التالــي: "انســوا فكــرة إنشــاء 
تجّمــع للقضــاء. ل يبــدو أن خطــوة كهــذه قابلــة للحيــاة فــي لبنــان، فــي ظــل التنافــر بيــن 
القضــاة أنفســهم، وغيــاب التنســيق الجماعــي، علــى عكــس زمالئنا فــي مصر وتونــس الذين 
ــا نحــن القضــاة".  ــا مشــكلتنا فــي الوعــي والثقافــة... المشــكلة فين ــي. نحــن هن هــزّوا الدن
وقــد عّقبــت القاضيــة نــازك الخطيــب بقولهــا: "ل يجــوز لنــا نحــن القضــاة أن نصور أنفســنا 
ضعفــاء. لقــد كنــت قبــل مــّدة ضمــن قضــاة واجهنــا المؤسســة التــي ننتمــي إليهــا )التذكيــر 
بموقــف القضــاة إزاء العتــداء علــى القاضــي بــالل بــدر(، عندمــا اعترضنــا علــى الســكوت 
الــذي رافــق عمليــة اعتــداء علــى أحــد زمالئنــا، وبالتالــي نحــن قــادرون51". وقــد كان لهــذا 
الســتدعاء أثــر ســلبي كبيــر علــى التواصل بيــن القضاة عمومــا ومنظمــات المجتمــع المدني. 

كمــا جــرت محاولــة لثنــي القضــاة عــن التوقــف الحتجاجــي عــن العمــل خــالل عــام 2014 
فــي معــرض اعتراضهــم علــى تعديــل سلســلة الرتــب والرواتــب. وقــد أشــرنا إلــى تحريــك 
هيئــة التفتيــش ضدهــم والتــي وصلــت حــد تهديدهــم باتخــاذ إجــراءات تأديبيــة بحقهــم.

ول 2010.
أ

خبار، 12 تشرين ال
أ

على. جريدة ال
أ

50 رضوان مرتضى. جون القزي: قاٍض سقط ضحّية مجلس القضاء ال
ول 2013.

أ
خبار، 23 كانون ال

أ
51 محمد نزال. »المفكرة القانونية« تعّد جردة بأعمال القضاء. جريدة ال
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"استدعوني مرة في مجلس القضاء االأعلى حول مقاالتي في جريدة النهار. 
رئيس التفتيش اعترض على هذا االأمر في حين أن رئيس مجلس القضاء 

ساندني معتبراً أنه ليس هناك أي خلفيات سياسية في مقاالتي". 
سئأم تد أ� ق دئي قوبقت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

ــرة  ــي فت ــن القضــاة ف ــر م ــى اســتدعاء عــدد كبي ــي إل ــش القضائ ــة التفتي ــا عمــدت هيئ كم
الحــراكات المتالحقــة فــي 2017 و2018، وبخاصــة بعــد رفــض القضــاة الخــروج مــن 
مجموعــة الواتســاب أو بعــد تعديــل تســميتها لتصبــح "نــادي قضاة لبنــان". كمــا زادت وتيرة 
شــراف علــى النتخابــات  الســتدعاءات بعــد إعــالن بعــض القضــاة توجههــم لمقاطعــة الإ
ــد مــن  ــة العدي ــرة إحال ــد تمــت خــالل هــذه الفت ــق مطالبهــم. وق فــي حــال عــدم تحقي
القضــاة إلــى المجلــس التأديبــي، لتصــدر بحقهــم عقوبــات تراوحــت بيــن اللــوم والتأنيــب.

السعي إلى استيعاب الحراك القضائي 

إلــى كل مــا تقــدم من اســتخدام لأســاليب التوجيــه والأمــر والتأديــب، تميز مجلــس القضاء 
الأعلــى أحيانــا ببراغماتيــة فــي التعاطــي مــع توجهــات القضاة ومشــاعرهم، وذلــك من خالل 
اتخــاذ إجــراءات اســتيعابية أو التفافيــة بهــدف التخفيــف مــن عزائــم القضــاة للتحــرك. وقد 
يجابيــة التــي مــن شــأنها أن تســتولد ديناميــة  أســفرت هــذه الإجــراءات عــن بعــض النتائــج الإ

قضائية. 

وقــد بينــا أعــاله بعــض التوجهــات اللتفافيــة، حيــن تفاعــل مجلــس القضــاء الأعلــى إيجابــا 
مــع تحركــي 1997 و2017 لينتهــي إلــى اســتيعابهما مــع تخفيــض ســقف مطالبهما إلــى الحد 
الــذي يــراه المجلــس مناســبا. وعليــه انتهــى تحذيــر القضــاة مــن خطــوات تصعيديــة )كمــا 
جــاء فــي عريضــة ال 300 قــاض( بإعــالن أن القضــاء صامــت. وانتهــى التحــرك القضائــي 
ــم  ــى تحك ــا إل ــة تمويله ــب وكيفي ــب والروات ــون سلســلة الرت الغاضــب ضــد مشــروعي قان
مجلــس القضــاء الأعلــى بمبــدأ إعــالن التوقــف عــن العمــل واحتــكار مهمــة التفــاوض بشــأن 
ــس  ــن مجل ــادر ع ــم الص ــق التعمي ــاة وف ــى القض ــن عل ــل، تعي ــاء. بالمقاب ــب القض مطال
ــث  ــز التباح ــال لتعزي ــأتين أص ــاب المنش ــي الواتس ــن مجموعت ــروج م ــى الخ ــاء الأعل القض

والتواصــل بيــن القضــاة.
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ــات  ــاء الهيئ ــي 2013 بإنش ــادر ف ــس الص ــرار المجل ــع ق ــن وض ــها، يمك ــة نفس ــي الخان ف
الستشــارية والــذي قــدم علــى أنــه بديــل عــن مطلب إنشــاء جمعيــة للقضــاة. وقد أنشــئت 
هــذه الهيئــات لــدى محاكــم اســتئناف المحافظات وهــي هيئات يدعــى القضاة مــن مختلف 
ــا نستشــفه  ــرة ســنتين. وهــذا م ــا لفت ــى انتخــاب أعضــاء فيه ــي كل محافظــة إل فئاتهــم ف
بوضــوح مــن تصريــح رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى جــان فهــد المشــار إليــه أعــاله والــذي 

نعيــد نشــر جــزء منــه بالنظــر إلــى أهميتــه: 

"في الواقع، الجمعية سالح ذو حدين. أنا أسمع الأوالدي، لكنني في 
النهاية مسؤول عن إدارة المنزل. قمت بإشراك القضاة في الهيئات 

االستشارية. طلبت منهم التعبير عن آرائهم. أستمع في المنزل الأوالدي 
لكن القرار ال يعود إليهم".

سئأم قذفم حمم دا حمالفى تدن فهات قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

وقــد بــرز مســعى اســتيعاب القضــاة فــي آذار 2018. فبعدما ســعى مجلــس القضــاء الأعلى 
رادتــه، وجــد ذاتــه مرغما بــدوره على  إلــى ثنــي القضــاة عــن العتــكاف الــذي أعلنــوه خالفــا لإ

إعــالن العتــكاف وتبنــي مطالــب القضــاة بالكامل.

القسم الثالث: كيف قارب وزراء العدل حريتي التعبير 
والتجمع؟ 

بخــالف مــا ســبق بيانــه، لــم تذهــب مواقــف وزارة العــدل مــن القضــاة فــي اتجــاه واحــد. 
إنمــا اختلفــت مــع اختــالف الأشــخاص. 

ــر العــدل الأســبق شــكيب  ــن وزي ــة ســنة 2013، أعل ــة مــع "المفكــرة" فــي بداي ففــي مقابل
ــا  ــه: "أن ــاد. وقــد جــاء فــي حديث ــة أو ن ــى إنشــاء جمعي ــه يشــجع القضــاة عل ــاوي أن قرطب
ــا،  ــا ول مناطقي ــا ول مذهبي ــون طائفي ــل أن ل يك ــي آم ــع للقضــاة، ولكنن لســت ضــد تجم
أنــا لســت ضــد أن ينشــئ القضــاة نوعــاً مــن التجمــع، ولمــاذا ل. أنــا أشــجع، وأنــا معجــب 
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بالتجربــة المصريــة، جميــل أن يكــون عندنــا مجموعــة مــن القضــاة، واللهــم أن ل يكونــوا 
"زلــم فــالن أو عــالن" أو هــذه الطائفــة أو تلــك، بل يخرجــون ليدافعــوا عن القضــاء وهيبته 
ــون  ــال يثبت ــاك رج ــون هن ــد أن يك ــا أؤي ــم. أن ــام بواجباته ــوازاة القي ــي م ــتقالليته، ف واس

أنفســهم ووجودهــم، وأن يحســب للقضــاء حســاب52".

بالمقابــل، ذهبــت وزارة العــدل فــي مراحــل أخــرى إلــى التذكيــر بمرجعيتهــا للحصــول علــى 
إذن للــكالم. 

ــر العــدل  ــذي أصــدره وزي ــم ال ــي هــذا المجــال، التعمي ــر المتخــذة ف ــرز التدابي ــن أب وم
الأســبق ابراهيــم نجــار بتاريــخ 16 تشــرين الثانــي 2009، والــذي طالــب فيه "جميــع القضاة 
دلء بــأي تصريح خــاص أو عام بما فيــه إجراء  والموظفيــن فــي وزارة العــدل المتنــاع عــن الإ
عــالم والإجابــة عــن الأســئلة أو نشــر المقــالت والكتــب". وقــد قّيــد  مقابــالت مــع وســائل الإ
مكانيــة بالحصــول علــى إذن كتابــي مســبق مــن وزارة العــدل. ويلحــظ أن  التعميــم هــذه الإ
عــالم مــع الحكــم الصــادر عــن الغرفــة البتدائية  هــذا التدبيــر اتخــذ فــي أعقــاب تفاعــل الإ
ــران 2009 وذلــك فــي مــوازاة اتهامــات  ــة ســويدان فــي حزي ــدة المتــن فــي قضي فــي جدي
عالميــة53.  وجهــت لرئيــس الغرفــة المذكــورة القاضــي جــون قــزي بأنــه يحــب الفقاعــات الإ

ومــن هــذه التدابيــر أيضــا، الكتــاب الــذي وجهــه وزيــر العــدل الحالــي ســليم جريصاتــي 
إلــى رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى القاضــي جــان فهــد فــي 28 كانــون الثانــي 2017 طالبــا 
منــه إصــدار تعميــم "علــى الســادة القضــاة التقّيــد بالقوانيــن النافــذة وبموجــب التحفــظ 
ذن  عــالم أو العلن مــن دون الحصــول على الإ وبالتالــي المتنــاع عــن اتخــاذ أي موقــف في الإ
الخطــي مــن المرجــع المختص54".وقــد بــرر جريصاتــي كتابــه بمشــاركة عــدد مــن القضــاة 
فــي نــدوات ومحاضــرات ومقابــالت إعالميــة أو إدلئهــم بخطــب أو تصريحــات أو نشــرهم 

مؤلفــات مــن دون الســتحصال علــى إذن مســبق.

52 نزار صاغية وسعدى علوه. محاسبة القضاة واستقالليتهم في حوار مع وزير العدل. قرطباوي: للقضاة حق بإنشاء جمعية وأنا 
أشجعهم على ذلك. المفكرة القانونية، العدد السابع، كانون الثاني 2013.

خبار، 28 أيلول 2010. 
أ

53 نزار صاغية. »المجتمع المدني« أمام التشكيالت القضائية. جريدة ال
عالم، 28 كانون الثاني 2017. 54 جريصاتي: لمتناع القضاة عن التصريح دون إذن. الوكالة الوطنية لالإ
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القسم الرابع: حريات التعبير والتجمع وإنشاء جمعيات: 
أي مشروعية؟ 

ــدى  ــى م ــر إل ــدر النظ ــا، يج ــال عليه ــاة وردود الأفع ــراكات القض ــوء ح ــى ض ــا، وعل ختام
مشــروعية هــذه الحــراكات على ضــوء المبــادئ الدوليــة المتصلة باســتقالل القضــاء وبالنظر 

إلــى النصــوص والقواعــد الوطنيــة ســارية المفعــول.

المبادئ الدولية تقر وظيفة الحرية في ضمان استقالل 
القضاء

ــرا فــي هــذا  ــرة تطــورا كبي ــة شــهدت فــي العقــود الأخي ــادئ الدولي ــة، يلحــظ أن المب بداي
ــه ســلطة  ــى أن ــا صــورت القضــاء عل ــا م ــي غالب ــة الت ــد القضائي المجــال. فبخــالف التقالي
صامتــة، نشــأت مفاهيــم تكفــل للقضــاة التمتــع بهــذه الحريــات أســوة بجميــع المواطنيــن 
مــع مراعــاة القيــود التــي تفرضهــا الوظيفــة القضائيــة، بمعنــى أن تكــون الحريــة هــي المبدأ 
قــرار  والقيــد هــو الســتثناء. ل بــل ذهبــت المعاييــر الدوليــة أبعــد مــن ذلــك فــي اتجــاه الإ
بالوظيفــة الجتماعيــة لتمتــع القضــاة بهــذه الحريــات، بعدمــا اعتبرتهــا ضمانــة لســتقاللية 

القضــاة. وهــذا مــا تعكســه عــدد مــن الوثائــق الدوليــة الهامــة، أهمهــا: 

المبــادئ الأساســية لالأمــم المتحــدة المكرســة فــي ســنة 1985 وقــد تضمنــت مادتين . 1
فــي هــذا الخصوص: 

نســان،  1.1 عــالن العالمــي لحقــوق الإ ــاً لالإ ــه "وفق ــي جــاء فيهــا أن المــادة 8 الت
يحــَق لأعضــاء الســلطة القضائيــة كغيرهــم مــن المواطنيــن التمَتــع بحريــة 
ــترط أن  ــك يُش ــع ذل ــع. وم ــات والتجَم ــن الجمعي ــاد وتكوي ــر والعتق التعبي
يســلك القضــاة دائمــاً، لــدى ممارســة حقوقهــم، مســلكاً يحفــظ هيبــة 

ــاء".  ــتقالل القض ــة واس ــم ونزاه منصبه
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المــادة 9 والتــي جــاء فيهــا أنــه: "يتمتــع القضــاة بحريــة تأســيس واللتحــاق  1.2
بجمعيــات أو تنظيمــات جماعيــة أخــرى تمّثــل مصالحهــم الجماعيــة، تعــزز 

تنشــئتهم المهنيــة وتحمــي اســتقالليتهم القضائيــة". 

ــى أن . 2 ــّص عل ــي تن ــاة والت ــام القض ــول نظ ــة ح ــرعة الأوروبي ــن الش ــرة 1.7 م الفق
"الجمعيــات المهنيــة التــي يؤسســها القضــاة والتــي يحــَق لجميــع القضــاة اللتحــاق 
بهــا بحّريــة، تُســهم بشــكل ملحــوظ فــي الدفــاع عــن الحقــوق المنوطــة بهــم فــي 
أنظمتهــم، خصوصــاً فــي مــا خــَص العالقــة مــع الســلطات والهيئــات التــي لهــا دور 

فــي اتخــاذ قــرارات متعَلقــة بهــم". 

ــدأ . 3 ــا وهــو مب ــع منه ــدأ الراب ــدا المب ــة، وتحدي ــات القضائي ــور لالأخالقي ــة بنغال وثيق
ــام أو بتشــكيل  ــرّس حــق القاضــي بالنضم ــذي ك ــه، وال ــرة 4.13 من ــة55 الفق اللياق
نقابــة أو أيــة جمعيــة أخــرى مــن هــذا النــوع، تمَثــل مصالــح القضــاة56. ويلحــظ أن 
هــذه الوثيقة اســتبدلت موجب التحَفــظ التقليــدي Obligation de réserve بواجب 

 .Devoir de convenance أخالقــي وســلوكي ذاتــي

ونلحــظ ممــا تقــدم أن هــذه النصــوص قاربــت حريــة القضــاة فــي تأســيس جمعيــات، ليــس 
علــى أنهــا حريــة عامــة مضمونــة لجميــع المواطنين، بــل علــى أنها إحــدى ضمانات اســتقاللية 

القضاة. 

وقــد تجلــت هــذه المعاييــر الدوليــة فــي تجــارب عــدد مــن الــدول العربيــة، أبرزهــا تضميــن 
الدســتور المغربــي لســنة 2011 المــادة 111 التــي أقــرت صراحــة للقضــاة حــق التمتــع بحريــة 
التعبيــر، وإن اشــترطت أن تتــَم ممارســتها بطريقــة تتــالءم مــع موجــب التحَفــظ وأخالقيــات 

ــة القضائية. الوظيف

وبالعــودة إلــى لبنــان، تبقــى النصــوص وتفســيرها من قبــل المراجــع الرســمية، وفــي مقدمتها 
مجلــس القضــاء الأعلــى ووزارة العــدل، حتى اليوم بشــكل عام مقيــدة لهذه الحريــات. وهذا 

مــا يتجلــى فــي مجموعة مــن النصــوص القانونيــة وأيضا فــي مدونــة الأخالقيــات القضائية.

55 )Propriety )English version(, Convenances )Version française.
56 V. Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, Commentaire des Principes de Bangalore sur la 
déontologie judiciaire )2007(, relatif au Principe 4.13. Mais le commentaire précise: "Cependant, en raison du 
caractère public et constitutionnel que revêt la charge de juge, le droit de grève peut être restreint". 
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نصوص قانونية معيقة؟

فــي هــذا المجــال، ســنناقش قاعدتيــن قانونيتيــن قــد تثــاران فــي مواجهــة حريــة القضــاة 
فــي تأســيس الجمعيــات: 

الأولــى، مــدى انطبــاق المــادة 15 مــن قانــون الموظفيــن علــى القضــاة. فهذه المــادة تفرض 
علــى الموظفيــن مجموعــة مــن القيــود والمحظــورات، أهمهــا منــع إلقــاء أو نشــر خطــب أو 
مقــالت أو تصريحــات أو مؤلفــات وذلــك فــي أي شــأن كان، إل بعــد الســتحصال علــى إذن 
نضمــام إلــى المنظمــات أو  دارة التــي يعمــل فيهــا الموظــف، ومنــع الإ خطــي مــن رئيــس الإ
ضــراب أو تنظيــم العرائــض  ضــراب عــن العمــل أو التحريــض علــى الإ النقابــات المهنيــة والإ
الجماعيــة المتعلقــة بالوظيفــة أو حتــى الشــتراك فــي تنظيمهــا وذلــك مهمــا كانــت الأســباب 

أو الدوافــع. 

فهل تنطبق هذه المحظورات على القضاة؟ 

المدخــل لالإجابــة علــى هــذا الســؤال يتمثــل فــي المــادة 132 مــن قانــون تنظيــم القضــاء 
العدلــي التــي تعــّد أحــكام قانــون الموظفيــن مطبقــة علــى القضــاة فيمــا ل يتناقــض مــع 
أحــكام قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي. وعليــه، بفعــل هذه المــادة، تتغيــر وجهة الســؤال 
ليتنــاول مــدى تعــارض المحظــورات أو القيــود الــواردة فــي المادة 15 بشــأن حريتــي التعبير 
والتحــرك الجماعــي مــع أي مــن أحــكام هــذا القانــون. ومــا يعــزز هــذا التســاؤل إلحاحــاً 

هــو اجتمــاع أمريــن: 

شــارات المتكــررة الــواردة فــي قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي والتــي تكرس . 1 الأول، الإ
ــي  ــاة بتوخ ــه القض ــذي يؤدي ــم ال ــي القس ــرؤه ف ــا نق ــذا م ــي. وه ــتقالل القاض اس
ــى  ــى بالســهر عل ــس القضــاء الأعل ــي موجــب مجل ــادة 3( وف اســتقالل القضــاء )م
كرامــة القضــاء واســتقالله. الأمــر نفســه نقرؤه فــي المادة 44 التي أشــارت فــي الفقرة 

الأولــى منهــا الــى أن القضــاة مســتقلون فــي إجــراء وظائفهــم، 

مبــادئ اســتقالل القضــاء الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة والتي تجعــل حريــة التعبير . 2
والتجمــع ضمانــات أساســية لســتقالل القضــاء، بحيــث يظهــر أي مــس بجوهرهــا 

بمثابــة نقيــض لهــذا الســتقالل 
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أمــا المــادة القانونيــة الثانيــة المقيــدة فتتمثــل فــي الفقــرة الأخيــرة من المــادة 44 مــن قانون 
القضــاء العدلــّي المعــّدل والتــي تنــص حرفيــا علــى أنــه "مــع مراعــاة الأحــكام الــواردة فــي 
المرســوم الشــتراعي رقــم 112 تاريــخ 59/6/12 )نظــام الموظفيــن(، كل مطلــب جماعــي 
وظيفــي يجــب أن يمــّر عبــر مجلــس القضــاء الأعلــى". وكمــا ســبق بيانــه، تــّم وضــع هــذه 
المــادة بموجــب المرســوم الشــتراعّي 1985/3/23 علــى خلفّيــة تحــّركات اللجنــة القضائيــة، 
ومــا تخللهــا مــن تنــازع بيــن القضــاة ومجلــس القضــاء الأعلــى. فمــا معنــى هــذه المــادة؟ 

ومــا هــي المحظــورات أو الضوابــط التــي قــد تنجــم عنهــا؟ 

أول مــا نلحظــه هنــا هــو الركاكــة والغمــوض فــي النــّص. فمفــردة "يمــّر عبــر" هي أقــرب إلى 
اللغــة الشــعبّية التقليديّــة منهــا إلــى القامــوس القانونــّي المألــوف وهــي تقبــل بأيــة حــال 
تفســيرات عــّدة، ول ســيما أنهــا وردت دون مقدمــات ومنعزلــة عــن أي إطــار تنظيمــي مــن 
شــأنه أن يحــدد مثــال مفهــوم المطالــب الوظيفيــة الجماعّيــة أو كيفيــة تقديمهــا للمجلــس 
أو كيفيــة مناقشــتها أو تبنيهــا مــن قبلــه. ومــن هنا ســاغ التســاؤل فيمــا إذا كان "مرورهــا" )أي 
المطالــب( يفتــرض أن يكــون مجلــس القضــاء الأعلــى أول العالميــن بهــا فيعطــى حــق إبداء 
الــرأي بشــأنها ومناقشــتها قبــل إعالنهــا أم أنــه يفتــرض عــالوة علــى ذلــك أن يوافــق عليهــا 
وأن يتولــى تاليــا "هــو" مهــام تقديمهــا للســلطات المعنيــة ومالحقتهــا أمامهــا. والواقــع أن 
غمــوض النــص يعكــس اضطرابــا لــدى واضعيــه مــرده ربمــا الرغبــة فــي ضبــط التحــركات 
القضائيــة المســتقلة مســتقبال والحــؤول دون تجــاوز مجلــس القضــاء الأعلــى كمــا حصــل 

فــي 1982-1980. 

شــارة هنــا بــأن هدفيــة النــص المتمثلــة بتقييــد حريــة القضــاة توجــب تفســيره  وتجــدر الإ
بشــكل ضّيــق، علــى نحــو يتالءم مــع التوجهــات الحديثــة، ســواء فيما يتعلــق بتفســير عبارة 
"مــرور" أو بتعريــف "المطلــب الوظيفــّي الجماعــّي"، ممــا يبقــي النقــاش بشــأن التخفيــف 
مــن مفاعيلهــا مفتوحــا، علمــا أن هــذه المــادة ل تطــال حتمــا التجمعــات التــي ليــس لهــا 
مطالــب وظيفيــة كأن تشــكل حلقــة دراســات او حلقــة للتحــاور أو ناديــا ترفيهيــا أو مــا شــابه. 

ــي  ــي ف ــه الفرنس ــالم الفق ــد أع ــو أح ــو" وه ــس هوري ــور "موري ــده البروفس ــا أك ــذا م وه
المنتصــف الأول مــن القــرن الماضــي بحيــث ميــز بيــن التجمعــات النقابيــة أي التجمعــات 
ــة  ــت ممنوع ــي ظل ــة )والت ــة أو المعنوي ــا المادي ــح أعضائه ــن مصال ــاع ع ــى الدف ــة إل الآيل
ــة فــي فرنســا حتــى 1946( والتجمعــات الأخــرى كالتجمعــات  ــى موظفــي الدول بالنســبة ال
الوداديــة )amicales( أو التجمعــات الآيلــة الــى الدفــاع عــن المصالــح العامــة للوظيفــة أي 
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الدفــاع عــن مصالــح عامــة بعيــدا عــن الأنانيــة الذاتيــة أو أي نيــة نقابيــة فــي وضــع اليــد 
علــى الوظيفــة العامــة والتــي هــي تبقــى مشــروعة قانونــا عمــال بمبــدأ حريــة الجمعيــات، 

بــل أيضــا وفقــا للمنطــق والحــس الســليم والأعــراف الســائدة آنــذاك57.

قواعد أخالقية معيقة؟

لعــّل أبــرز القواعــد الأخالقّيــة فــي هــذا الّصــدد، "موجــب التحّفــظ". والواقــع أّن ثّمــة ميــال 
لبنانيــا إلــى المبالغــة فــي فهــم هــذا الموجــب ســواء لجهــة طبيعتــه أو مــا يفرضه مــن قيود 

خالفــا للتوجهــات الحديثــة كمــا أبرزنا أعــاله58. 

كمــا يلحــظ أن واضعــي المدونــة فاخــروا بتخصيــص فصــل خــاص لمبــدأ التواضــع الــذي 
شــكل فــي الممارســة المعتمــدة فيمــا بعــد وجهــا آخــر للتحفــظ بحيــث طّبــق ضــد قضــاة 
ــة،  انتقــدوا أداء مجلــس القضــاء الأعلــى، وخصوصــا بشــأن مشــاريع التشــكيالت القضائي

وقــد صــدرت بحقهــم أحــكام تأديبيــة.

ــي  ــة –ف ــي إنشــاء جمعي ــن شــأن إرادة القضــاة ف ــول أّن م ــق، ســاغ الق ــن هــذا المنطل وم
عــادة الّنظــر فــي آداب القضــاة علــى نحــو أكثــر مالءمــة  حــال وجودهــا- أن تشــّكل منطلقــا لإ
ــي قــد تســتمد مــن  ــود الت ــع أو القي لســتقاللّية القاضــي، ومــن شــأنه أن يحــّد مــن الذرائ
هــذه الآداب. وقــد بــرز هــذا التوجــه بوضــوح فــي ظــل الجــدل رفــض العديــد مــن القضاة 
ــن  ــروج م ــار 2017 بالخ ــي أي ــى ف ــاء الأعل ــس القض ــن مجل ــادر ع ــم الص ــزام بالتعمي اللت
مجموعتــي الواتســاب. كمــا بــرز بشــكل خــاص فــي أهــداف الجمعيــة التــي أسســها القضــاة 
فــي نيســان 2018. ففــي حيــن وضــع النظــام الأساســي أن أحــد هــذه الأهــداف هــو تعزيــز 
ــى الشــرعة  ــور مــن دون أي إشــارة إل ــى شــرعة بنغال ــه أحــال إل ــة، فإن ــات القضائي الأخالقي
اللبنانيــة، فــي موقــف واضــح ضــد هــذه الشــرعة بمــا فيهــا مــن تقييــد لحريــات القضــاة.

57 Maurice Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public, 4e édition, 1938. 
58 يراجع أيضا الفصل التاسع من هذا الكتاب. 
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 تقييم القضاة: 
مشروع يبحث عن مشروعيته في ظل صمت 

المشرع

ــم  ــالف تقيي ــردي. وبخ ــاطه الف ــر لنش ــه تقدي ــى أن ــي عل ــم القاض ــف تقيي ــكان تعري م بالإ
المحاكــم الــذي ينيــط قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي بهيئــة التفتيــش القضائي القيــام به، 
ل يوجــد فــي لبنــان حاليــا أي تنظيــم قانوني خــاص لتقييم النشــاط الفــردي للقضــاة. وفيما 
بقيــت هــذه المســألة مســكوتا عنهــا بفعــل نظــام الترقيــة الآليــة المعمــول بــه )اكتســاب 
درجــة كل ســنتين(، فإنهــا تحولــت بمبــادرة مــن وزيــر العــدل الأســبق شــكيب قرطبــاوي منذ 
2012 إلــى مــادة محوريــة للنقــاش حــول الإصــالح القضائــي. فعلــى خلفيــة زيــادة رواتــب 
القضــاة بمــا يقــارب الضعــف والحاصلــة فــي نهايــة 2011، أطلــق قرطبــاوي محــاولت عــدة 
ــة  ــر موضوعي ــى معايي ــول عل ــا الحص ــم وأيض ــين إنتاجيته ــدف تحس ــاة به ــم القض لتقيي
للتشــكيالت القضائيــة تبقــى غيــر متوفــرة بغيابــه. لكــن بقــي عملــه آنــذاك بدائيــاً منحصــراً 
فــي التقييــم الكمــي أي فــي قيــاس نتــاج القضــاة الكمــي. وقــد عــاد مجلــس القضــاء الأعلــى 
ونّظــم عــددا مــن ورشــات العمــل التشــاورية غيــر العتياديــة مــع الرؤســاء الأول للمحاكــم 
والهيئــات الستشــارية المنتخبــة مــا بيــن 2014 و2016. وفــي ســنة 2015، خلصــت الورشــة 
ــا، كان محــورا للنقــاش والتعديــل  إلــى تعييــن لجنــة مصغــرة أثمــرت جهودهــا تصــّورا أولّي

فــي آخــر ورشــة عمــل حــول الموضــوع فــي ســنة 2016. 

شــراك القضــاة  ورغــم التســليم بمشــروعية التقييــم مــن حيــث المبــدأ وأهميــة المســاعي لإ
فــي وضــع آليــات تقييمهــم علــى ضــوء الممارســات الجّيــدة والتصــورات التي خلصــت إليها 
الــورش المنظمــة، فــإن النقــاش الحاصــل بنتيجتهــا، يســتدعي جــدل عميقــا حول مشــروعية 
ــن هــذا التســاؤل، أن  ــد م ــا يزي ــي الظــروف الحاضــرة. وم ــة المقترحــة ف ــا بالطريق فرضه
المجلــس يقتــرح تفعيــل هــذا النظــام، بمــا قــد يمليــه مــن تأثيــرات علــى المســار المهنــي 

للقضــاة، مــن دون نــص تشــريعي.
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ــر  ــرح، يجــدر التذكي ــل المضــي فــي طــرح التســاؤلت حــول مشــروعية النظــام المقت وقب
مــرة أخــرى أن بإمــكان أي أداة مســتحدثة لمســاءلة القضــاة أو محاســبتهم أن تشــكل عامــال 
ــا لتهديــد اســتقاللهم، وتحديــدا إذا لــم تترافــق مــع ضمانــات ناجعــة تحــول دون  إضافي

التعّســف فــي ممارســتها. 

ومن أهم الأسئلة المطروحة في هذا المجال، الآتية:

أن مجلــس القضــاء الأعلــى يعتــزم مباشــرة عمليــة التقييــم، بمعــزل عــن أي نــص . 1
تشــريعي. ويطــرح هــذا التوجــه تســاؤلت حــول مــدى دســتوريته علــى ضــوء المادة 
ــاة  ــي للقض ــار المهن ــة المس ــرع إحاط ــى المش ــب عل ــي يوج ــتور الت ــن الدس 20 م

ــات قانونيــة،  بضمان

أنــه يصعــب تحديــد وظيفــة التقييــم فــي الوضــع القانونــي والممارســات المعتمــدة . 2
ــاب  ــة )اكتس ــل الترقي ــى، تحص ــة أول ــن جه ــة. فم ــكيالت القضائي ــال التش ــي مج ف
درجــات( فــي لبنــان بشــكل آلــي، وهــي تنطبــق علــى الجميــع بمعــزل عــن أدائهــم. 
ومــن جهــة ثانيــة، يبقــى مجلــس القضــاء الأعلــى عرضــة لتدخــالت سياســية حاســمة 
عنــد إعــداد مشــاريع التشــكيالت. وتاليــا، جــّل مــا يؤمــل مــن نظــام التقييــم هــو 

تحفيــز القاضــي وإشــعاره بالمســؤولية، 

ــي . 3 ــون للقاض ــى أن يك ــة، عل ــة محلي ــم بلجن ــة التقيي ــى إناط ــل إل ــرح يمي أن المقت
أن يقــدم مراجعــة ضــد تقييمــه أمــام لجنــة مركزيــة. ورغــم أهميــة إجــراء عمليــة 
التقييــم علــى هــذا الوجــه، يبقــى أن المشــروع قــارب اللجنــة المحليــة علــى أنهــا 
تضــم قاضييــن مــن خمســة مــن محكمــة التمييــز، ممــا يفقدهــا إلــى حــد مــا طابعها 
المحلــي. يبقــى أن المقتــرح ســجل إيجابيــة قوامهــا يشــرك القضــاة موضــوع التقييم 

فــي انتخــاب أعضــاء اللجنتيــن المحليــة والمركزيــة علــى حــد ســواء، 

أن المقتــرح يدخــل تمييــزا بيــن القضــاة. ففيمــا اســتبعد قضــاة محكمــة التمييــز منذ . 4
مباشــرة النقــاش حولــه، فــإن المقتــرح موضــوع المناقشــة فــي ورشــة 2016 ذهــب 
إلــى حصــر التقييــم بقضــاة الدرجــة الأولــى دون ســواهم. وقــد تــم تبريــر ذلــك ب 
"أّن شــمول لجــان التقييــم المحلّيــة لقضــاة مــن محكمــة الســتئناف ســوف يــؤّدي 
إلــى قيــام هــؤلء بتقييــم قضــاة اســتئناف مــن درجــة موازيــة لدرجتهــم ويشــغلون 
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مراكــز مماثلــة لمراكزهــم وهــو أمــر غيــر جائــز، )...( فضــالً عــن أن قضــاة محاكــم 
الســتئناف المشــاركين فــي لجــان التقييــم المحلّيــة، ســوف يكونــون عاجزيــن عــن 
تقييــم عملهــم الذاتــي ومحروميــن بالتالــي مــن حّقهــم بتقييمهــم علــى مرحلتيــن. 
كمــا أنهــم ســيعجزون عملّيــاً عــن تقييــم عــدد مــن القضــاة الذيــن يطعــن بعملهــم 
مباشــرة أمــام محكمــة التمييــز كمفــّوض الحكومــة لــدى المحكمــة العســكرية 
ومعاونيــه وقضــاة التحقيــق العســكريّين والمستشــارين لــدى المحكمــة العســكرية 
الدائمــة". وعليــه، نلحــظ توجهــا إلــى التضحيــة بمبــدأ المســاواة بيــن القضــاة بدافع 
احتــرام قاعــدة تقليديــة ليــس لهــا أي أســاس قانونــي، قوامهــا أنــه يفتــرض أن يكــون 

القضــاة المشــاركون فــي تقييــم قــاض آخــر بالضــرورة أعلــى درجــة منــه،

ــع . 5 ــذه المواضي ــدة. وه ــدة واح ــا واح ــن تقييمه ــا يتعي ــرح 35 موضوع ــدد المقت ح
تصنــف تحــت أربعــة عناويــن: أحدهــا وهو كميــة ونوعيــة الأحــكام والإجــراءات التي 
يتخذهــا، والأخــرى المهــارات العامــة والمهــارات القانونيــة والتقنيــة ومهــارة الرئيــس 
القياديــة. علــى أن يتــم تقييــم كل منهــا: "ممتازاً-جيــد جداً-جيد-كافياً-بحاجــة الــى 
ــج  ــى نتائ ــى، إل ــؤدي مــن جهــة أول تحســين-غير كاف". ومــن شــأن هــذا الأمــر أن ي
ملتبســة لعمليــة التقييــم، إذ ينتج عــن إســتمارة تقييم القاضــي 35 تصنيفــاً مختلفاً، 
دون صــورة واضحــة عــن أداء القاضــي المهنــي. وقــد يصعــب إّذاك تصــور إمكانيــة 
ــي  ــة بالمســار المهن ــرارات ذات صل ــي اتخــاذ ق ــم هــذه ف ــج التقيي ــتخدام نتائ اس
للقاضــي. فهــل يتعيــن علــى المرجــع المختــص أن ينظــر فــي 35 تقييمــا كلمــا رغــب 
باتخــاذ قــرار يتصــل بالقاضــي أو مقارنتــه بزمــالء لــه؟ وكان الأمــر يكــون أقــل قابليــة 
للنقــد لــو تــم اســتخراج عــدد محــدود مــن التقييمــات )3 أو 4 مثــال(، كأن يصــدر 
ــه  ــاج القاضــي النوعــي والكمــي، وتصنيــف عــام عــن مهارات تصنيــف عــام عــن إنت
العامــة، وتصنيــف عــام عــن مهاراتــه التقنيــة والقانونية، وبالنســبة لرؤســاء المحاكم 

تصنيــف عــام عــن مهاراتهــم القياديــة،

بخصــوص إجــراءات التقييــم وضمانــات القاضــي فــي عمليــة تقييمــه، فــإن المقترح . 6
اعتمــد ممارســات جيــدة، منهــا إشــراك القاضــي فــي عمليــة تقييمــه من خــالل دعوته 
ــم  ــة التقيي ــل لجن ــن قب ــه م ــتماع إلي ــوص، والس ــذا الخص ــي ه ــتمارة ف ــلء اس لم
ــا  ــودع فــي ملفــه، ضمان ــى أي مســتند ي طــالع عل ــه حــق الإ ــة. كمــا يكــون ل المحلي
للوجاهيــة، وإبــداء مالحظاتــه علــى اســتمارة التقييــم المنظمــة مــن اللجنــة. وعلــى 
ــة أعطيــت حــق العتمــاد  ــه مــن الالفــت أن اللجن ــة هــذه الممارســات، إل أن أهمي
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ــة متوفــرة لهــا مــن مصــادر مشــروعة"، ممــا يســمح لهــا  علــى "معطيــات موضوعي
ــفآً  ــل نس ــذا التعدي ــر ه ــا. ويُعتب ــادر معلوماته ــيع مص ــتقصاءاتها وتوس ــراء اس بإج
لروحّيــة المشــروع وتهديــداً للموضوعّيــة التــي ينبغــي احترامهــا فــي عمليــة التقييم. 
ــى  ــم عل ــة التقيي ــي يضــع الثقــل الرئيســي فــي عملي ــراح الأول قت ــن كان الإ ففــي حي
اســتمارة القاضــي الذاتيــة والمســتندات التــي يوّفرهــا، جعلــت الصيغــة المعتمــدة 
عتمــاد عليهــا مــع  ــة الإ ــة أحــد المصــادر التــي للجن بعــد النقــاش الســتمارة الذاتّي
ــح تحقيقــات واســعة بشــأن  ــى فت ــات واســعة قــد تصــل إل ــة صالحي إعطــاء اللجن
ضافــات إلــى مــا يشــبه  عمــل القاضــي. ويخشــى أن يتحــول التقييــم بفعــل هــذه الإ

المحاكمــة، 

يحصــل التقييــم حســب المقتــرح مــرة كل ثــالث ســنوات. وهــذه المدة مقنعــة فهي . 7
تســمح بتقييــم عمــل القاضــي مــن دون أن تحــول عمليــة التقييــم إلــى أداة تُضعــف 
اســتقالليته، خصوصــاً لجهــة توقيتهــا كـــأن تجــري بشــكل مكّثــف، فتتحــوّل الــى نوع 

مــن التحــرَش أو الرقابــة شــبه اليوميــة علــى عملــه. يبقــى أنها تطــرح اشــكاليتين: 

أن المشــروع ل يشــير إلــى إمكانيــة حصــول تقييــم لتخــاذ قرار معيــن يتصل  7.1
ــدا للســماح للقاضــي  ــم تمهي ــة للقاضــي، كأن يجــري التقيي ــاة المهني بالحي

بالتدريــس أو لتعيينــه فــي لجنــة قضائيــة معينــة.
أن المشــروع ل يتضمــن إنشــاء ملــف للقاضــي. ومــن شــأن غياب هــذا الملف  7.2

ــيما  ــدا، س ــة وتعقي ــر صعوب ــا أكث ــم ويجعله ــات التقيي ــف إمكاني أن يضع
ــة مســتمرة وليســت موســمية، بحيــث تضــم المعلومــات  أن التقييــم عملي
ــول  ــد حل ــط عن ــس فق ــم، ولي ــكل منتظ ــي بش ــف القاض ــى مل ــدة إل الجدي

أجــل التقييــم. 

تضّمنــت "اســتمارة التقييــم الذاتيــة" النموذجيــة ســؤال القاضي عــن مالحظاته حول . 8
"ظــروف العمــل" وعــن "طبيعــة العمــل المــوكل إليــه من عــادي إلــى مرهــق" و"مدى 
ــة" و"عــدد ســاعات العمــل  ــرة القضائي ــي الدائ ــال ف داري لالأعم ــع الإ ــة التوزي عدال
ضافــي" وعــن كفايــة "وســائل العمــل الموضوعــة تحــت  الأســبوعي لتنفيــذ العمــل الإ
تصرفــه" و"عــدد المســاعدين القضائييــن المحدديــن لــه". وتعــّد هــذه كّلهــا عوامــل 
مؤثـّـرة فــي إنتاجيــة القاضــي وأدائــه المهنــي. إل أن إســتمارة تقييم القاضــي الخاصة 
ــة  ــل المرتبط ــذه العوام ــذ ه ــمح بأخ ــة تس ــن أي آلي ــم تتضّم ــة ل ــة المحلي باللجن
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بظــروف العمــل بعيــن العتبــار فــي عملّيــة تقييــم القاضــي، بحيــث ورد تقييــم كل 
موضــوع مــن مواضيــع التقييــم علــى حــدة مــن دون ربطــه بظــروف العمــل. ومــن 
شــأن ذلــك أن يــؤدي إلــى إعطــاء نتيجــة مغلوطــة ومجتــزأة وغيــر منصفة عــن تقييم 

القاضــي، خصوصــاً لجهــة تقييــم إنتاجــه الكمــي،

يعطــى القاضــي بــاب تقديــم مراجعــة ضــد نتائــج التقييــم خــالل مهلــة أقصاهــا . 9
شــهر مــن تبليغــه اســتمارة تقييمــه، أمــام لجنــة التقييــم العليــا التــي تكــون قراراتهــا 
غيــر قابلــة لأي طعــن. هــذا الأمــر يتعــارض بداية مــع الأصــول القانونيــة إذ ل يجوز 
تقييــد حــق أي كان مــن إمكانيــة الطعــن فــي قــرار قــد يؤثــر علــى حقوقــه مــن دون 
نــص تشــريعي. كمــا أن هــذا الأمــر يشــكل مســا بضمانــات القاضــي ضــد تعســف 
ــل الطعــن  ــا يقب ــرارا إداري ــم القاضــي ق ــر تقيي ــم فــي تقييمــه. ويعتب لجــان التقيي

داري المختــص. أمــام المرجــع الإ

وابتــداء مــن شــهر أيلــول 2017، نشــر مجلس القضــاء الأعلــى اســتمارة التقييم علــى موقعه 
لكترونــي داعيــا القضــاة إلــى تعبئتهــا. وقــد أفــاد العديــد مــن القضــاة "المفكــرة" أنهــم  الإ
تمــام الســتمارة لــم  لــم يقومــوا بذلــك. كمــا مــن المؤكــد أن أيــا مــن الإجــراءات الالحقــة لإ

يتــم علــى أرض الواقــع.
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الفصل الثاني عشر

 محاسبة القضاة: 
الطريق الرسمية مهملة والزواريب تزدهر 

ــر  ــذا الأم ــتقالله. وه ــان اس ــرورة لضم ــاء ض ــل القض ــبة داخ ــات المحاس ــل آلي ــكل تفعي يش
ينتــج عــن اعتبــارات عــدة. فمبــادئ الديمقراطيــة تفــرض تعزيــز محاســبة المســؤولين العامين 
بقــدر مــا تزيــد مســؤولياتهم. كمــا أن طبيعــة الوظيفــة القضائيــة تفتــرض توّفــر ثقــة عامــة 
بحياديــة القائميــن بهــا. ومــن هنــا، ثمــة خلــل متكــرر فــي خطــاب إصــالح القضــاء ناتــج عــن 
فصــل اشــكاليات مســاءلة القضــاء عــن اشــكاليات اســتقاللهم أو العكــس؛ فيمــا أن الصحيــح 
هــو اعتبارهمــا رافديــن متالزميــن لقيــام الســلطة القضائيــة. فمــن شــأن الســتقاللية بغيــاب 
المحاســبة أن تــؤدي إلــى ارتيــاب عــاّم بالقضــاء، وتاليــا إلــى تجريــده مــن ضمانــة الحمايــة 
الشــعبية. ومــن شــأن المحاســبة بغيــاب ضمانــات الســتقاللية أن تــؤدي إلــى تحويلهــا إلــى 
وســيلة جديــدة للمــّس باســتقالل القضــاء. وهــذا مــا قــد يحصــل مــن خــالل المبالغــة فــي 
تفعيلهــا فــي وجــه مــن يعصــى الســلطة السياســية وحجبهــا عّمــن ينســجم معهــا. وانطالقــا 
مــن ذلــك، نجــد فــي أدبّيــات القضــاء العديــد مــن الوثائــق التــي تهــدف إلــى المواءمــة بيــن 
ضــرورات المحاســبة وضمانــات الســتقاللية، كأن تُحــاط محاســبة القضــاة بضمانــات أساســية 

منعــا للتعّســف، أبرزهــا ضمــان شــروط المحاكمــة العادلــة لهــؤلء. 

وقبــل المضــّي فــي شــرح الضمانات التــي اعتمدهــا المشــّرع اللبناني في هــذا المجــال، تجدر 
شــارة إلــى أننــا نشــهد منذ فتــرة توّجهــا متزايدا لــدى الســلطات السياســية ومجلــس القضاء  الإ
الأعلــى نحــو إهمــال "آليــات المحاســبة العاديــة" )الشــرعية( بــل اللتفــاف حولهــا بحجــة أنهــا 
متعثــرة للترويــج لآليــات أخــرى مــن المحاســبة، جــاز تســميتها ب "آليــات المحاســبة البديلــة 
أو الموازيــة". ورغــم اختــالف أشــكال هــذه الآليــات البديلــة، فإنهــا تشــترك فــي خلوهــا مــن 
ضمانــة المحاكمــة العادلــة، ممــا يمهــد لتعزيــز النتقائيــة فــي المحاســبة وتاليــا ممارســات 

وضــع اليــد علــى القضــاء. 

وغالبــا مــا يســتند الترويــج لهــذه الآليــات إلــى خطــاب شــعبوّي يتماهــى مــع مشــاعر التململ 
ــاذ  نق ــد لإ ــا تجه ــى أنه ــرة" عل ــي ويصــّور الســلطة السياســية "الخّي العــاّم إزاء الأداء القضائ



ع قادوبم حمم دةع حمطروق حمرولأم قهلفم يحمزيحسوب تز �ر � ل��
261حمد ة حم�د��

المواطنيــن مــن قضــاء يتغلغــل فيــه الفســاد والكســل والالكفــاءة. وهــو خطــاب يســتند إلــى 
تشــخيص غيــر صحيــح للمشــكلة وتاليــا إلــى حلــول غيــر ناجعــة: ففيمــا هــو يُخفــي الأســباب 
الحقيقيــة لتعّثــر آليــات المحاســبة العاديــة والتــي تتمثــل فــي عمقهــا بتدخــالت مزمنــة للقوى 
السياســية لحمايــة القضــاة المحســوبين عليها، فإنه يــرّوج لحلول توّســع إطار هــذه التدخالت 
نقــاذ المقترحــة تقــوم علــى  نقــاذ". فكأنمــا وصفــة الإ فــي عمليــة المحاســبة تحــت غطــاء "الإ
معالجــة الــداء بالتــي كانــت هــي الداء. ومــن شــأن ازدهار هــذه الزواريــب أن تــؤدي تاليا تحت 
غطــاء الإصــالح إلــى إضعــاف القضــاء وتعميــق اســتتباعه، أكثر مما تــؤدي إلى تصويــب عمله. 

القسم األول: المحاسبة العادية، مالحظات حول 
ضمانات االستقاللية وشروط المحاكمة العادلة

كمــا ســبق بيانــه، تُحــاط آليــات محاســبة القضــاة وفــق المعاييــر الدوليــة بضمانــات لمنــع 
اســتخدامها كأداة للتأثيــر فــي أعمالهــم. وقــد انتهــى قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي فــي 
لبنــان إلــى تكريــس ضمانــات عــدة. فمــن جهــة، أنشــأ القانــون هيئــة التفتيــش القضائــي 
ــل إل  ــدم النق ــة ع ــة كضمان ــات إضافي ــون بضمان ــرا يتمتع ــاة حص ــن قض ــة م ــي مكون وه
ــاة  ــد القض ــكاوى ض ــي الش ــق ف ــي التحقي ــة ف ــة حصري ــا صالحي ــد أعطاه ــم، وق برضاه
وأعوانهــم وإحالتهــم إلــى التأديــب، كمــا بينــا فــي الفصــل الثانــي مــن هــذا الكتــاب. ومــن 
ــق المناطــة  ــون ســلطتي المالحقــة والتأديــب عــن ســلطة التحقي ــة، فصــل القان جهــة ثاني
بهيئــة التفتيــش القضائــي. فمباشــرة المالحقــة تعــود لأي فــرد متضــرر، فيمــا تعــود ســلطة 
التأديــب للمجلســين البتدائــي والســتئنافي المنشــأين مــن مجلــس القضــاء الأعلــى. إل أنــه 
علــى الرغــم مــن أهميــة هــذه الضمانــات، فــإن التدقيــق فــي شــروط المالحقــة التأديبيــة 
يظهــر انتقاصهــا إلــى العديــد مــن شــروط المحاكمــة العادلــة، التــي تشــكل فــي الآن نفســه 

بفعــل اتصالهــا بمحاكمــة قضــاة، نقصــا فــي ضمانــات اســتقاللية هــؤلء. 
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اإلحالة إلى التأديب على أساس نصوص غير واضحة

شــارة إلــى أن الأفعــال التــي مــن شــأنها أن تشــكل ســبباً لمالحقــة القاضــي قــد  تقتضــي الإ
وردت بشــكل مطــاط بموجــب المــادة 83 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي كمــا أشــرنا 
إليــه فــي الفصــل المتصــل بعمــل هيئــة التفتيــش القضائــي. فقد شــملت هــذه المــادة "كل 
إخــالل بواجبــات الوظيفــة" و"كل عمــل يمــس الشــرف أو الكرامــة أو الآداب". وفيمــا أعطــت 
المــادة أمثلــة عمــا قــد يشــكل إخــالل بواجبــات الوظيفــة )التخلــف عــن الجلســات، تأخيــر 
فهــام الحكم عنــد ختــام المذاكــرة، التمييز  البــت بالدعــاوى، عــدم تحديــد موعــد معيــن لإ
بيــن المتقاضيــن، إفشــاء ســر المذاكــرة(، فإنها لم تعــِط أي توضيــح لمعنى الأعمال الماســة 

بالشــرف أو الكرامــة أو الأدب. 

وهنــا أيضــا، تحــول الســرية المطلقــة لجــراءات المالحقــة والتأديــب دون الحصــول علــى 
معلومــات دقيقــة بشــأن أنــواع المخالفــات التــي تشــكل ســببا للمالحقــة والأهــم دون تبلــور 

اجتهــادات معينــة فــي هــذا الخصــوص. وهــذا مــا يتعــزز مــن خــالل أمريــن: 

تضميــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي حظــرا صريحــا لنشــر أو إعــالن أيــة معاملة . 1
مــن معامــالت المالحقــة التأديبيــة )مــادة 88(؛ وهــي لــم تســتثِن مــن هــذا الحظــر 

إل القــرارات النهائيــة النــادرة التــي تضمنــت عقوبــة الصــرف أو العــزل. 

الممارســات التــي أدت إلــى تضييــق الســتثناء علــى حظــر النشــر. فحتــى فــي حالت . 2
عــالن عن  الصــرف أو العــزل، يعمــد مجلــس القضــاء الأعلــى أو وزارة العــدل إلــى الإ

اســم القاضــي محــل العقوبــة، مــن دون نشــر حيثيــات الحكــم بحــد ذاته.

تمكين وزير العدل من توقيف القاضي المحال إلى 
المجلس التأديبي

ــن  ــف ع ــدل أن يوق ــر الع ــي، لوزي ــاء العدل ــم القض ــون تنظي ــن قان ــادة 106 م ــا للم وفق
العمــل بنــاء علــى اقتــراح مجلــس هيئــة التفتيــش القضائــي القاضــي المحــال علــى المجلس 
ــه  ــف رواتب ــل نص ــن العم ــوف ع ــي الموق ــى القاض ــة، يتقاض ــذه الحال ــي ه ــي. وف التأديب
وتعويضاتــه. ويعمــد وزيــر العــدل إلــى ممارســة هــذه الصالحيــة فعليــا. ومــن الشــواهد 
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ــه  ــالل وليت ــل خ ــن العم ــاة ع ــة قض ــف أربع ــاوي أوق ــدل قرطب ــر الع ــك، أن وزي ــى ذل عل
ــى 20131. ــن 2011 حت ــدة م الممت

وهــذه الصالحيــة تســتدعي عــددا مــن المالحظــات المتصلــة بضمانــات المحاكمــة العادلــة 
واســتقاللية القضــاة علــى حــد ســواء. ومــن أبرزهــا: 

أن هــذه الصالحيــة أنيطــت بالســلطة التنفيذية مــن دون أن يكون للمجلــس التأديبي . 1
أي صالحيــة بوقــف القاضــي عــن العمــل أو إلغاء قــرار وقــف العمل الصــادر بحقه،

أن وزيــر العــدل غيــر ملــزم بالســتجابة لقتــراح مجلــس هيئــة التفتيــش القضائــي . 2
بــل هــو يتمتــع بســلطة استنســابية فــي هــذا الخصــوص،

ــى . 3 ــن عل ــاة المحالي ــى القض ــادة عل ــذه الم ــال ه ــاب إعم ــح ب ــادة تفت ــذه الم أن ه
المجلــس التأديبــي، بمعــزل عــن توفــر أي شــرط يتصــل بخطورتهــا أو بــأي معيــار 

آخــر،

أن هذا القرار يتخذ من دون إعطاء القاضي حق إبداء مالحظاته، . 4

أن هذه المادة ل تنظم إمكانية الطعن في قرارات مماثلة، . 5

أن توقيــف القاضــي عــن العمــل يــؤدي إلــى تســديده نصــف راتبــه فقــط. ول يلحــظ . 6
أي نــص إمكانيــة تســديد المبالــغ المحتفــظ بهــا فــي حــال أدت المحاكمــة التأديبيــة 
إلــى إبطــال الإجــراءات التأديبيــة بحــق القاضــي أو إلــى إعــالن براءتــه ممــا نســب إليــه.

مجلس تأديب ذو استقاللية منقوصة 

ــة كل ســنة  ــي بداي ــار ف ــذي يخت ــى هــو ال ــس القضــاء الأعل ــس مجل ــص أن رئي يوضــح الن
قضائيــة ثالثــة أعضــاء للمجلــس التأديبــي البتدائــي وأن بإمكانــه أن يعيــن بديــال لأي منهــم 
ــه،  ــي(. وعلي ــون تنظيــم القضــاء العدل ــاب أو التعــذر )المــادة 85 مــن قان فــي حــال الغي

1 قرطباوي يوقف 4 قضاة عن العمل. جريدة النهار، 23 حزيران 2012.
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تتوقــف اســتقاللية مجلــس التأديــب علــى اســتقاللية رئيــس المجلــس التــي تبقــى منقوصــة 
بالنظــر إلــى آليــات تعيينــه كمــا ســبق بيانه فــي الفصــل الأول من هــذا الكتاب وهــو الفصل 

المتصــل بمجلــس القضــاء الأعلــى. 

ومــا يزيــد التســاؤل حــول اســتقاللية المجلــس إلحاحــا، هــو التأثيــرات الأخــرى التــي تخضع 
لهــا إجــراءات تعييــن الأعضــاء، ومــن أهمهــا مــدى توفــر المعطــى الطائفــي ومــدى توفــر 
ضــاءة علــى ذلــك، نبــرز  رادة السياســية بتفعيــل آليــات التأديــب أو عــدم تفعيلهــا. ولالإ الإ

هنــا واقعتيــن ذات دللــة فائقــة: 

الأولــى، كيفيــة تعييــن أعضــاء المجلــس التأديبــي البتدائي خالل وليــة وزير العدل الأســبق 
شــكيب قرطبــاوي والتــي شــهدت تفعيــال ملحوظا لآليــات التأديــب أدت إلى عقوبــات صارمة 
كمــا نوضــح أدنــاه. وهــذا مــا أوضحــه الوزيــر قرطبــاوي فــي مقابلــة مــع المفكــرة بقولــه أنــه 
طلــب مــن مجلــس القضــاء الأعلــى "تعييــن قضــاة جريئيــن فــي المجلــس التأديبي". ويُشــار 
ــذي كان  ــرزا ال ــزي الأســبق ســعيد مي أن المقصــود فــي الطلــب هــو النائــب العــام التميي

يقــوم آنــذاك مقــام رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى، بفعــل فــراغ هــذا المنصــب.

"طلبت من مجلس القضاء تعيين أعضاء في المجلس التأديبي ال يخافون 
أحداً. بالنسبة إلي، الضغط المعنوي كان يجب أن يكون على التفتيش 

)هيئة التفتيش القضائي(. وبالفعل، عّين مجلس القضاء أعضاء في 
المجلس التأديبي من أفضل ما يكون".

يزور حمعاو حماوبق شكأب قرطبدييت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

وللتذكيــر، تكــّون المجلــس التأديبــي آنــذاك )ومــا يــزال( مــن القضــاة ســهير حركــة رئيســا 
وســهيل عبــود وأيمــن عويــدات أعضــاء.

ــة  ــرات معين ــي فت ــة ف ــس التأديبي ــل المجال ــي تعطي ــت ف ــد تمثل ــة فق ــة الثاني ــا الواقع أم
)2005-2009(، وفــق مــا أكــده وزيــر العــدل الأســبق ابراهيــم نجــار. فبقــي عــدد كبيــر مــن 
الملفــات المحالــة مــن هيئــة التفتيــش القضائــي )18 ملفــا( إلــى التأديــب معلقــة لفتــرات 
طويلــة مــن دون محاكمــة. وقــد أشــارت بعــض الشــهادات للمفكــرة بــأن هــذا الأمــر نتــج 
عــن انفــراط نصــاب المجلــس التأديبــي مــن دون أن يقــوم رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى 
أنطــوان خيــر بتعييــن بديــل عــن العضــو المتغّيــب عمــداً، طبقــا لمــا يجيــزه لــه القانــون. 
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ــس القضــاء  ــي مجل ــات ف ــل التعيين ــوازاة تعطي ــي م ــل حصــل ف ويلحــظ أن هــذا التعطي
الأعلــى علــى خلفيــة النقســام السياســي الحــاّد وتخــوف فريــق 8 آذار مــن نجــاح فريــق 14 
آذار مــن تأميــن أكثريــة 8 أعضــاء داخــل هــذا المجلس، علــى نحو يســمح له بتطبيــق المادة 
95 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي )إعــالن عــدم الأهليــة( علــى القضــاة المحســوبين 

عليــه )أي علــى فريــق 8 آذار(2. 

ــة.  ــادلت طائفي ــون لمع ــي يخضع ــس التأديب ــاء المجل ــن أعض ــك أن تعيي ــى ذل ــاف إل يض
ففيمــا يتكــون المجلــس التأديبــي البتدائــي مثالثــة مــن )شــيعي رئيســا، وســني، مارونــي(. 
ويعــوض هــذا التفــاوت فــي عضويــة الهيئــة العليــا للتأديــب )المرجــع الســتئنافي لأحــكام 
مجلــس التأديــب( المكونــة مــن 5 أعضــاء برئاســة رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الــذي هــو 

عرفــا مــن الطائفــة المارونيــة. 

ويلحظ أن النص لم يشترط نشر أي من قرارات التعيين هذه.

إجراءات المحاكمة 

تنقسم المحاكمة إلى مرحلتين:

الأولــى، التحقيــق التأديبــي، ويتولــى القيــام بــه رئيــس المجلــس التأديبــي أو عضــو . 1
يكلفــه بذلــك مــن داخــل المجلــس. يجــري المقــرر التحقيقــات الالزمــة ويســتمع إلى 
صاحــب العالقــة ويتلقــى إفــادات الشــهود بعــد اليميــن ويرفــع تقريره إلــى المجلس 
نجــاز التحقيقــات فــي  بــال إبطــاء )المــادة 86(. ول يحــدد القانــون مــدة قصــوى لإ

هــذه المرحلــة. 

ــف . 2 ــى المل طــالع عل ــة لالإ ــي صاحــب العالق ــس التأديب ــس المجل ــة، يدعــو رئي الثاني
وعلــى تقريــر المقــرر وللحضــور إلــى المجلس لتقديــم دفاعه حــول الأمــور المؤاخذ 
ــة  ــة بالطريق ــذه الجلس ــري ه ــادة 87(. وتج ــه )الم ــة ل ــة المعين ــي الجلس ــا ف عليه
الســرية. ويكــون لصاحــب العالقــة أن يســتعين بمحــام واحــد أو بأحــد القضــاة. أما 
فــي حــال تغيبــه، فينظــر المجلــس فــي القضيــة على ضــوء المســتندات فقــط. وفي 

2 عن هذا الأمر، يراجع كلوديت سركيس. مجلس القضاء من عقدة الى عقدة ، جريدة النهار، 10 أيار 2006.
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جميــع الأحــوال، يجــب أن يصــدر قــرار المجلــس معلــال فــي اليــوم ذاتــه أو يؤجلــه 
إلــى اليــوم التالــي علــى الأكثــر )المــادة 87 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي(.

وتقبل هذه الإجراءات مالحظات عدة: 

ســتعانة بمحــام . 1 أول، يفهــم مــن هــذه الإجــراءات أن حقــوق الدفــاع )وجاهيــة، الإ
أو قــاض( تتــم بعــد إنجــاز التحقيــق التأديبــي الــذي يجــري مــن دون مراعــاة لهــذه 

الأصــول. 

ثانيا، أن هذه المحاكمة تجري بسرية تامة، مما يخالف مبدأ عالنية المحاكمة. . 2

عقوبات غ�ي متناسبة مع خطورة الجرم

ــي  ــة الت ــات التأديبي ــي، فــإن العقوب ــون تنظيــم القضــاء العدل تطبيقــا للمــادة 89 مــن قان
يمكــن الحكــم بهــا هــي التاليــة:

التنبيه.. 1

اللوم.. 2

تأخير الترقية لمدة ل تجاوز السنتين.. 3

إنزال الدرجة.. 4

التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة ل تجاوز السنة.. 5

الصرف من الخدمة.. 6

العــزل مــع الحرمــان مــن تعويــض الصــرف ام معــاش التقاعــد. وفــي حــال إنــزال . 7
الدرجــة يحتفــظ القاضــي بمــدة أقدميتــه للترقيــة وفــي حــال العــزل مع الحرمــان من 

تعويــض الصــرف او معــاش التقاعــد تعــاد لــه المحســومات التقاعديــة.
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ويلحــظ هنــا أن لئحــة العقوبــات لــم تلحــظ النقــل التأديبــي أو الوقــف عــن العمــل لفتــرة 
معينــة أو تأخيــر الترقيــة. كمــا يلحــظ غيــاب أي تصنيــف للمخالفــات أو ربــط بينهــا وبيــن 

والعقوبــات وفــق خطورتهــا. 

ورغــم أن المعلومــات تبقــى شــحيحة بشــأن مضمــون الأحــكام الصــادرة والعقوبــات التــي 
ــى ضــوء المعلومــات  ــة عل ــداء المالحظــات الآتي ــدأ الســرية، أمكــن إب ــا بفعــل مب تضمنته

المتوفــرة: 

أن بعــض الأحــكام آلــت إلــى تنزيــل درجــة القاضــي رغــم خطــورة الأفعــال . 1
المنســوبة إليــه، والتــي مــن شــأنها أن تولــد ارتيابــا مشــروعا لــدى العامــة بإمكانيــة 
كثــر دللــة علــى هــذا الأمــر هــو الحكــم الصــادر  قيامــه بعملــه كقــاٍض. والمثــل الأ
عــن هيئــة التأديــب العليــا بتنزيــل درجــة القاضــي ح.ن أربــع درجــات فــي 20133 
ــن  ــه م ــى بصرف ــذي قض ــه وال ــادر بحق ــي الص ــم البتدائ ــخت الحك ــا فس بعدم
ــن  ــادر ع ــم الص ــة الحك ــي مراجع ــر، يقتض ــذا الأم ــورة ه دراك خط ــة. ولإ الخدم
القاضــي المنفــرد الجزائــي فــي صــور بــالل بــدر بتاريــخ 8 آذار 2012 والــذي 
كشــف عــن أدلــة قويــة لتــورط القاضــي المذكــور، الــذي كان يشــغل مركز مستشــار 
فــي غرفــة لــدى محكمــة اســتئناف الجنــوب، فــي ممارســات تتعلــق بقبــض مبالــغ 
لتســريع إصــدار حكــم قضائــي. وقــد انكشــف هــذا الأمــر بعدمــا راجــع المتقاضي 
ــة  ــة العام ــار النياب ــى إخب ــارع إل ــذي س ــا ال ــيب إيلي ــة نس ــس الغرف ــي رئي المعن
ــن  ــغ م ــب مبال ــذي طل ــار ال ــى السمس ــت عل ــي ادع ــدا، الت ــي صي ــتئنافية ف الس
المتقاضــي لعرضهــا علــى القاضــي المذكــور، إلــى قاضيــة التحقيــق فــي الجنــوب 
رلــى عثمــان. وقــد انتهــت قاضيــة التحقيــق إلــى إصدار قــرار ظنــي بحق السمســار 
علــى خليفــة جــرم صــرف النفــوذ4. ويلحــظ أن القاضــي يشــغل منــذ ذلــك الحيــن 

3 الهيئة العليا للتأديب برئاسة جان فهد: ح. ن، قاضيا عليكم رغم ثبوت فساده. المفكرة القانونية، 17 حزيران 2013.
4 نزار صاغية، ثالثة قضاة يتعاضدون لكشف "صرف نفوذ" في قصور العدل، وعلى الرأي العام أن يكتب التتمة، المفكرة 

القانونية، العدد 4، نيسان 2012.
نزار صاغية. أعمال القضاة اللبنانيين في 2012: أين نجح القضاة في حماية الحقوق الأساسية والحريات العامة؟ المفكرة القانونية، 

1 شباط 2013.
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)أي منــذ 2013( منصــب مستشــار إضافــي لــدى محكمــة اســتئناف الشــمال، ممــا 
يعنــي أنــه يتقاضــى أجــراً مــن دون أي عمــل. 

ــى . 2 ــرة انتهــت إل ــة اتهامــات خطي ــة الصــادرة علــى خلفي أن بعــض الأحــكام التأديبي
قــرارات صــرف مــن الخدمــة، مــع حفــظ حــق القاضــي المعنــي بالتعويــض، ممــا 

ــا أيضــا مــدى تناســب العقوبــة مــع المخالفــة المحكــوم بهــا.  يطــرح هن

ففــي الحالــة الأولــى، تــّم التصديــق اســتئنافاً علــى الحكــم التأديبــي الصــادر فــي . 3
حــق القاضــي غ. ر. فــي آذار 2013 والــذي قضــى أيضــاً بصرفــه مــن العمــل. وكان 
ربــاح قــد أحيــل أمــام المجلــس التأديبــي الــذي أصــدر قــراراً بفصلــه مــن العمــل 
فــي منتصــف 2012. وقــد نســب إلــى غ.ر ســعيه إلــى اســتغالل منصبــه للحصــول 
علــى رشــوة ماليــة بثالثــة مالييــن دولر أميركــي، علمــا أن التحقيقــات بــدأت بعدمــا 
ــى  ــاوض عل ــر القاضــي وهــو يتف ــو مصــورا يظه ــوى فيدي ــرز أحــد أطــراف الدع أب
المبلــغ. وكانــت إحــدى مستشــارتي الغرفــة التــي يرأســها القاضــي المذكــور أصــرّت 
علــى مالحقتــه فــي ظــّل معلومــات أفــادت بأنــه طلــب رفــع قيمــة الرشــوة لتمكينــه 
مــن إرضــاء مستشــارتي غرفتــه. ويلحــظ أن القاضــي المذكــور كان يشــغل منصــب 
رئيــس غرفــة محكمــة تمييــز وعضــو مجلــس قضــاء أعلــى فضــال عــن كونــه عضــو 

ســابق فــي الهيئــة العليــا للتأديــب5. 

أمــا فــي الحالــة الثانيــة، فقــد عمــد القاضــي ع.ش. إلــى تزويــر حكــم صــادر عنــه . 4
بهــدف حرمــان أحــد الأشــخاص مــن الترّشــح لالنتخابــات البلديــة، وبالتالــي الســماح 
لالئحــة "حركــة أمــل" بالفــوز بالتزكيــة فــي النتخابــات فــي مدينــة صور عــام 2010، 
وفــق مــا نقلــت صحيفــة "الأخبــار6". وقــد اتهــم القاضــي بتزويــر الحكــم، فاســتأنف 

5 نزار صاغية. قضية غسان رباح وحكاية المحاسبة الضائعة. المرجع المذكور أعاله.
نزار صاغية. ازمة اخالقية على رأس الهرم القضائي )3/1(. المفكرة القانونية، 20 شباط 2012.

نزار صاغية. أزمة اخالقية على رأس الهرم القضائي )3/2(: العريضة التي كتبها قضاة ولم توقع: من يبادر الى كسر الصمت؟ 
المفكرة القانونية، 27 شباط 2012.

نزار صاغية. ماذا تعلمنا الزمات الحاصلة على رأس الهرم القضائي في لبنان؟ المفكرة القانونية، العدد 4، نيسان 2012.
6 محمد نزال. نهاية قاٍض مسّيس. جريدة الأخبار، 27 نيسان 2013.
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قــرار المجلــس التأديبــي لكــن الهيئة العليــا للتأديــب ثبتت قــرار الصرف مــن الخدمة 
في 15 نيســان 2013. 

ــة . 5 ــض نهاي ــي بتعوي ــق القاض ــظ ح ــابقتين أن يحف ــن الس ــي الحالتي ــل ف ــل يعق فه
الخدمــة رغــم خطــورة مــا اقترفــه؟ هــذا مــا كانــت المفكــرة انتقدتــه بشــدة 
 تعليقــا عليهمــا. وقــد جــاء حرفيــا فــي المقــال الــذي نشــرته علــى موقعهــا: 
"القــرار نــص علــى عقوبــة الفصــل عــن العمــل، وهــي عقوبــة تأديبيــة أقــل قســوة 
مــن عقوبــة العــزل، بحيــث أن عــزل القاضــي وحــده يــؤدي الــى تجريــده مــن حقــه 
ــا، يبقــى مــن حــق القاضــي رغــم  ــة. وتالي ــة الخدم ــض نهاي ــى تعوي بالحصــول عل
ــون  ــذي يقــارب نصــف ملي ــع بهــذا التعويــض كامــال ال صــدور هــذا الحكــم التمت
ــذي وإن خطــا  ــرار ال ــة الق ــر مــن عدال ــل بشــكل كبي ــر يقل ــا. وهــذا أم دولرا أميركي
ــى خطــورة  ــه يبقــى متراجعــا بالنســبة ال ــق المحاســبة، فإن خطــوة هامــة فــي طري
الرشــوة المعــزوة إلــى المحكــوم عليــه. فــأن تدخل هــذه الأفعــال بداهة ضمــن فئة 
الأفعــال الأكثــر خطــورة التــي قــد يرتكبهــا قــاض، يحتــم منطقيــا الحكــم بأقســى 
ــة يتيحهــا القانــون فــي مالحقــة مماثلــة عمــال بمبــدأ التناســب؛ أمــا أن تقــرر  عقوب
ــي  ــق العــزل ف ــد تحــول دون تطبي ــرة ق ــك يشــكل ســابقة خطي ــى، فذل ــة أدن عقوب
مجمــل قضايــا رشــوة القضــاة ومــن بــاب أولــى فــي حــال كانــت الأفعــال المنســوبة 
ــة بالنســبة  ــة مماثل ــردع لعقوب ــى القاضــي أقــل خطــورة... ثــم، مــا هــي قــوة ال ال
الــى قــاض يرتشــي علــى أبــواب ســن التقاعــد، بحيــث تظهــر الرشــوات المقبوضــة 
وكأنهــا "حبــة مســك مشــروعة" تضــاف إلــى تعويــض التقاعــد، حبــة مســك قــد تبلــغ 

ــق والشــطارة7".  ــّد التوفي ــى ق أضعــاف هــذا التعويض عل

ــض . 6 ــى تخفي ــرة إل ــن م ــر م ــي أكث ــدت ف ــب عم ــا للتأدي ــة العلي ــه يلحــظ أن الهيئ أن
العقوبــات المقــررة فــي الأحــكام البتدائيــة. وهــذا مــا ســجل فــي قضيــة القاضــي 
ح.ن حيــث تــم تنزيــل العقوبــة مــن الصــرف مــن الخدمــة إلــى تنزيــل 4 درجــات8، 

والقاضيــة ر.ي حيــث تــم تنزيــل العقوبــة مــن أربــع درجــات علــى درجتيــن9.

7 نزار صاغية. قضية غسان رباح وحكاية المحاسبة الضائعة. المرجع المذكور أعاله.
8 الهيئة العليا للتأديب برئاسة جان فهد: ح. ن، قاضيا عليكم رغم ثبوت فساده. المرجع المذكور أعاله.

9 محمد نزال. تأديب القاضيين في قضية المخدرات. جريدة الأخبار، 3 آب 2013.
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مخالفة مبدأ المحاكمة على درجتين 

يقبــل قــرار المجلــس التأديبــي الطعــن مــن قبــل القاضــي المعنــي أو مــن قبــل رئيــس هيئــة 
التفتيــش القضائــي فــي مهلــة 15 يومــاً مــن تاريــخ صــدوره أمــام الهيئــة القضائيــة العليــا 
للتأديــب. بالمقابــل، ل يقبــل قــرار هــذه الأخيــرة أي طريــق مــن طــرق المراجعــة بمــا فيهــا 
داريــة.  التمييــز ويكــون نافــذا بحــد ذاتــه بمجــرد إبالغــه إلــى صاحــب العالقــة بالصــورة الإ

وفيمــا كانــت قــرارات المجلــس التأديبــي تقبــل الطعــن أمــام مجلــس شــورى الدولــة، فــإن 
ــس  ــس مجل ــن رئي ــف م ــب، تتأل ــا للتأدي ــة علي ــة قضائي ــي 2001 هيئ المشــّرع اســتحدث ف
القضــاء الأعلــى أو نائبــه رئيســا ومــن أربعــة أعضــاء يعينــون مــن قبــل المجلــس فــي بدايــة 
كل ســنة قضائيــة. كمــا يعيــن المجلــس بديــال لأي منهــم عنــد الغيــاب أو التعــذر. ول تقبل 

قراراتهــا أي طريــق مــن طــرق المراجعــة بمــا فيهــا التمييــز )المــادة 87(. 

وقــد هــدف إســتحداث هــذه الهيئــة إلــى تأميــن حــق الطعــن للقضــاة بخصــوص القــرارات 
التأديبيــة الصــادرة بحقهــم. إل أن هــذا الحــق ينحصــر فــي الطعــن أمــام هيئــة منبثقــة 
بتدائــي عــن مجلــس القضــاء الأعلــى، مــن دون أن يكــون للقاضــي المعني  تمامــا كالمرجــع الإ
حــق الطعــن فــي القــرارات التأديبيــة الصــادرة بحقــه، البتدائيــة كمــا الســتئنافية، أمــام 

هيئــة خارجــة عــن مجلــس القضــاء الأعلــى. 

ويلحــظ أن المجلــس الدســتوري كان أبطــل فــي قــراره رقــم 2005/5 الصــادر بتاريــخ 
2000/6/27 الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 64 من القانــون 2000/227 التعديلــي لنظام مجلس 
شــورى الدولــة التــي نصــت علــى أن القــرارات التأديبية الصــادرة عــن مجلس القضــاء الأعلى 
ل تخضــع للمراجعــة بمــا فــي ذلــك مراجعــة النقــض. وللوصــول إلــى هــذه النتيجــة، ربــط 
المجلــس الدســتوري بيــن اســتقالل القضــاء واســتقالل القاضــي الــذي يمكــن بلوغــه مــن 
خــالل توفيــر ضمانــات للقضــاة ل ســيما حــق الدفــاع ذا القيمــة الدســتورية، إضافــة إلــى 
عــدم إقفــال بــاب المراجعــة أمامــه عندمــا يتعــرض لتدابيــر تأديبيــة. وقــد اعتبــر المجلــس 
أن حــق مراجعــة القضــاء يشــّكل ضمانــة أساســية مــن بيــن الضمانــات التــي قصدتهــا المادة 
20 مــن الدســتور للقاضــي المالحــق مســلكيا وأن إعطــاءه حــق الطعــن فــي هــذه القــرارات 
ــس  ــتراك مجل ــا اش ــي يوفره ــة الت ــة للضمان ــا، مكمل ــى عنه ــة ل غن ــكل ضمان ــة يش التأديبي
القضــاء الأعلــى فــي القضايــا التأديبيــة المتصلــة بالقضــاة العدلييــن وأن منعــه مــن ذلــك 

يحرمــه مــن ضمانــة دســتورية. 
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ومــن جهــة أخــرى، اعتبــر المجلــس الدســتوري أنــه عندمــا يمــارس مجلــس القضــاء الأعلــى 
ســلطة التأديــب، فإنــه "يعتبــر هيئــة إداريــة ذات صفــة قضائيــة مثله مثــل أية هيئــة تأديبية 
للموظفيــن منحهــا القانــون صالحيــات معينــة" وأن مراجعــة النقــض لهــذه الأحــكام تتعلــق 
بالنتظــام العــام. وتبعــاً لذلــك، خلــص القــرار إلــى إبطــال النــص المطعــون فيــه علــى 
أســاس أن "حرمــان القاضــي مــن حــق الدفــاع عــن نفســه أمــام المرجــع القضائــي المختــص 
وإقفــال بــاب المراجعــة بوجهــه يكــون قــد ألغــى ضمانــة مــن الضمانــات التــي نــص عليهــا 
الدســتور والتــي تشــكل للقاضــي إحــدى أهــم ميــزات اســتقالله". "فــال يجــوز للمشــترع أن 
يُضعــف مــن الضمانــات )الدســتورية( التــي أقرّهــا بموجــب قوانيــن ســابقة لجهــة حــق أو 
حريــة أساســية ســواء عــن طريــق إلغــاء هــذه الضمانــات دون التعويــض عنهــا أو بإحــالل 

ضمانــات محلهــا أقــّل قــوة وفاعليــة".

ــتوري،  ــرار الدس ــن الق ــدة م ــنة واح ــد س ــي 2001 بع ــل ف ــل الحاص ــإن التعدي ــه، ف وعلي
والــذي حصــر الطعــن بالقــرارات التأديبيــة فــي هيئــة عليــا منشــأة داخــل مجلــس القضــاء 
الأعلــى يكــون منــع اللجــوء إلــى مرجــع مختلــف عــن المرجــع الــذي أصــدر الحكــم، ليحصر 
حــق المراجعــة باللجــوء إلــى هيئــة منبثقــة عــن المرجــع نفســه الــذي انبثقــت عنــه الهيئــة 
البتدائيــة المطعــون بحكمهــا. وبذلــك، اســتبدلت ضمانــة لحــق دســتوري بضمانــة شــكلية 
أو علــى الأقــل، أقــل قــوة وفاعليــة، ممــا يجعــل هــذا التعديــل مخالفــاً للدســتور وللقــرار 

الدســتوري رقــم 2000/5.

القسم الثاني: ضعف المحاسبة العادية

فضــال عــن ذلــك، نلحــظ ضعفــا بينــا فــي عمليــة المحاســبة العاديــة، بالنســبة إلــى حجــم 
المخالفــات والشــكاوى. ومــن أبــرز الشــواهد علــى ذلــك: 

المؤتمــر الصحافــي الــذي عقــده وزير العــدل الأســبق ابراهيم نجــار بتاريــخ 17 أيار . 1
2010 بحيــث أفــاد بصــدور 17 حكمــاً عــن الهيئــة العليا للـــتأديب10 بشــأن "تجاوزات 

10 نجار دعا قضاة هيئة التفتيش إلى تعزيز ثقة اللبنانيين في القضاء. جريدة النهار، 18 أيار 2010.
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اقترفــت قبــل أكثــر مــن خمســة أعــوام11". ويتحصــل مــن ذلــك أن عمليــة التأديــب 
كانــت بقيــت معطلــة طــوال خمســة أعــوام، 

البيــان الصــادر عــن الوزيــر قرطبــاوي فــي مؤتمــره الصحافــي المنعقد فــي 24 أيلول . 2
2013 والــذي اســتعرض فيــه مجمــل مــا تحقــق علــى صعيــد التأديــب خالل عشــرين 
ــل  ــور الحاص ــرة التط ــن المفاخ ــر م ــر بكثي ــو يظه ــى نح ــنة )1994-2013(، وعل س
خــالل فتــرة وزارتــه بالنســبة إلــى الفتــرات الســابقة، وخصوصــا بمــا يتصــل بقــرارات 
إنهــاء خدمــات القضــاة. وقــد أظهــر هــذا البيــان أن مجمــوع قــرارات إنهــاء الخدمــة 
الحاصلــة بيــن 1994 و2011 )عنــد تســلمه وزارة العــدل( بلــغ 2 فقــط، وهــو العــدد 
نفســه الــذي تحقــق خــالل فتــرة وزارتــه التــي لــم تتجــاوز الســنتين )2013-2011(. 
وقــد أظهــر البيــان أيضــا أن مجمــوع المحاليــن إلــى المجلــس التأديبــي بلــغ خــالل 

هــذه الفتــرة 78 علمــاً أنــه بلــغ 22 خــالل ســنتين مــن وزارتــه. 

وإذ يعــزو البعــض هــذا الضعــف لتكويــن هيئتــي التفتيــش والتأديــب مــن قضــاة حصــرا، 
والذيــن قلمــا يتحمســون لمحاســبة أقرانهــم12، فــإن ثمــة أدلــة كثيــرة تربط ضعــف المالحقة 
ــو مــن العنــف، فــي مختلــف محطــات هــذه  بحصــول تدخــالت سياســية، بعضهــا ل يخل

المحاســبة بهــدف تعطيلهــا أو علــى الأقــل حســرها. 

ولعــل التدخــل الأقــوى والأعنــف والــذي حصــل فــي بدايــة فتــرة الوصايــة الســورية وبقــي 
ماثــال فــي ذاكــرة الهيئــة، هــو العتــداء علــى رئيــس هيئــة التفتيــش الراحــل عبــد الباســط 
غنــدور الــذي تمــت مداهمــة منزلــه مــن قبــل المخابــرات الســورية وإخراجــه منــه بطريقــة 

مهينــة علــى خلفيــة التحقيــق مــع أحــد القضــاة المقربيــن منهــا. 

كمــا وثقــت المفكــرة شــهادات عــن إحــراق ســيارة أحــد رؤســاء هيئــة التفتيــش القضائــي فــي 
التســعينيات فــي إثــر مالحقــة أحــد كبــار القضــاة تأديبيــا. كمــا تحــدث لها شــهود عما يشــبه 
المتاريــس بيــن النيابــة العامــة التمييزيــة وهيئــة التفتيــش القضائــي في فتــرة التســعينيات، 
ــة مباشــرة تحقيقــات فــي  ــة العامــة التمييزي ــه ليــس بوســع النياب ــة أن بعدمــا أكــدت الهيئ
ظــل قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة القديــم. ولعــل الشــهادة الأكثــر وضوحــا )وهــي 
بمثابــة اعتــراف( نجدهــا فــي محضــر مناقشــات مجلــس النــواب فــي 1965 إبــان مناقشــة 

سباب مسلكية. جريدة النهار، 24 تشرين الثاني 2009.
أ

11 وزير العدل: الهيئة العليا للتأديب صادقت على عزل أحد القضاة ل
سبق شكيب قرطباوي للمفكرة، يراجع الورقة البحثية حول إصالح القضاء في لبنان، هيئة 

أ
12 وهذا ما صرح به وزير العدل ال

التفتيش القضائي. 
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قانــون تطهيــر القضــاء، حيــث طالــب نــواب بوقــف التدخــالت فــي أعمــال هيئــة التفتيــش 
القضائــي بــدل القفــز غيــر المبــرر نحــو آليــات التطهيــر مــن دون محاكمــة13. فقــد عــزا عدد 
مــن النــواب تراجــع أداء القضــاء لضعــف هيئــة التفتيــش وكثــرة التدخــالت السياســية فــي 
أعمالهــا. وقــد اعتبــر النائــب صبحــي المحمصانــي آنــذاك أن التفتيــش هــو عبارة عــن تقارير 
توضــع فــي الأدراج وأنــه هنــاك عــدم إهتمــام بالتفتيــش الجــدي. كمــا اعتبــر النائــب كمــال 
جنبــالط أن الإصــالح الحقيقــي يبــدأ بمنــع الســلطة السياســية مــن التدخــل فــي القضــاء. 
فالتدّخــالت أّدت إلــى تعطيــل المؤسســات القضائيــة وبخاصــة هيئــة التفتيــش القضائــي 
ــى أداء القضــاء خــالل  ــالط عل ــى جنب ــع المســاءلة والمحاســبة داخــل القضــاء. وأثن ــا من م
فتــرة النتــداب الفرنســي، حيــث أشــار إلــى أّن الســلطة القضائيــة كانــت تتمتــع باســتقاللية 
كبيــرة وبانتاجيــة ملفتــة14. فـــ "أيــام النتــداب الفرنســي كان ل يجــرؤ أي قــاض مهمــا كان 
كبيــراً بالدولــة أن ينــام علــى ملــف ولــو شــهراً واحــداً. فــإذ ذاك يالحقــه التفتيــش ويســأله 
لمــاذا هــذه الدعــوى ل تــزال فــي جــاروره نائمــة". كمــا نقلــت صحيفــة اللــواء فــي 11 آب 
ــي شــكوى ضــد قضــاة حــول  ــي مائت ــي أن حوال 1998 عــن مســؤول مــن التفتيــش القضائ
أخطــاء اتهمهــم بعــض المتقاضيــن بارتكابهــا عالقــة لديهــا ويتعيــن مناقشــتها فــي خلوة مع 
مجلــس القضــاء الأعلــى. والأهــم أن هــذا المصــدر ربــط حــّل هــذه الملفــات بالســتحقاق 
الرئاســي وبدايــة العهــد الجديــد بمــا يعكــس قناعــة بتأثيــر القــوى السياســية علــى القــدرة 

علــى الســير فــي الملفــات. 

وبالطبــع، قــد ترتبــط هــذه التدخــالت لتعطيــل التفتيــش القضائــي بالعتبــارات الطائفيــة، 
ــارات مــع المنظومــة السياســية القائمــة. فكمــا تضمــن روابــط  عتب بفعــل تداخــل هــذه الإ
القــادة السياســيين بأعضــاء مجلــس القضــاء الأعلى مــن طائفتهــم تدخلهم )أي القــادة( في 
مــر نفســه فــي هيئــة التفتيــش المعينــة بكامــل أعضائهــا 

أ
أعمــال هــذا المجلــس15، نلحــظ ال

مــن الســلطة التنفيذيــة. فكمــا المجلــس، تتكــون هــذه الهيئــة اليــوم من عشــرة أعضــاء على 
قاعــدة المناصفــة. وهــذا مــا كان أّشــر إليــه أحــد أعــالم القضــاء الراحليــن نســيب طربيــه، 
مؤســس جمعيــة "حلقــة الدراســات القضائيــة" فــي محاضرتــه الشــهيرة حــول التشــكيالت 

القضائيــة، والتــي صــرح فيهــا أن تشــكيلة هــذه الهيئــة تعكــس التوافقيــة الطائفيــة 16. 

13 جويل بطرس. تطهير القضاء 1965-1966 )1(: قانون رفع الحصانة عن القضاة. المفكرة القانونية، العدد 36، شباط 2016.
14 وقد تطرق الوزير الراحل فؤاد بطرس إلى هذه المسألة في مذكراته كاشفاً أنه قرر ترك السلك القضائي بعد رحيل الفرنسيين عن 

لبنان بسبب تفشي الفساد في القضاء. بطرس، فؤاد. المذكرات. بيروت: دار النهار، 2003. 
على. 

أ
15 يراجع المفكرة القانونية، الورقة البحثية حول إصالح القضاء في لبنان، تكوين مجلس القضاء ال

16 مختارات من أعمال حلقة الدراسات القضائية )2(: التشكيالت القضائية، هذا البازار السياسي المفتوح. المفكرة القانونية، 12 
تموز 2012. 
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وفــي التجــاه نفســه، يلحــظ أنــه حتــى 2010 بقيــت غالبيــة مراكــز هيئــة التفتيــش القضائــي 
شــاغرة، بمــا يؤشــر إلــى إرادة سياســية بتهميــش دورهــا أو علــى الأقــل إلــى شــعور بعــدم 
ــش  ــة التفتي ــاب حــول هيئ ــن هــذا الكت ــي م ــي الفصــل الثان ــاه ف ــا أبرزن ــق م جدواهــا، وف

ــي.  القضائ

شــارة هنــا إلــى أن عوائــق المحاســبة ل تتصــل فقــط بعمــل هيئــة التفتيــش )أي  وتجــدر الإ
ســلطة التحقيــق( بــل فــي أحيــان كثيرة بعمــل المجالــس التأديبيــة البتدائيــة أو الســتئنافية 
)أي ســلطة الحكــم(. فأعضــاء المجلــس التأديبي يعينون مــن رئيس مجلس القضــاء الأعلى، 
ــى ويرأســها رئيــس  ــا للتأديــب مــن مجلــس القضــاء الأعل ــة العلي ــن أعضــاء الهيئ فيمــا يعي
هــذا المجلــس. ومــن هــذا المنطلــق، يحتمــل تعــرّض هــذه المجالــس )وبخاصــة الهيئــة 
العليــا( لنفــس الضغــوط التــي تمــارس علــى مجلــس القضــاء الأعلــى أثنــاء فتــرة التشــكيالت 
والمناقــالت القضائيــة، وربمــا مــن خــالل نفــس القنــوات. وهــذا مــا يتأكــد فــي فتــرة 2005-

2008 حيــث بقيــت 17 إحالــة إلــى المجلــس التأديبــي عالقــة ولم يتــم النظر فــي بعضها إل 
بعــد خمــس ســنوات مــن ورودهــا إلــى مجلــس القضــاء الأعلــى حســبما كشــفه وزيــر العدل 
الأســبق ابراهيــم نجــار17. كمــا أن كثيــرا مــن المخالفــات انتهت إلــى عقوبات مخففــة كاللوم 
أو تخفيــض الدرجــة18 ل تتناســب قــّط مــع خطورتهــا. ومــا يســّهل ذلــك هــو خلــو قانــون 
تنظيــم القضــاء العدلــي مــن أي قواعــد بشــأن التناســب بيــن العقوبــة وخطــورة المخالفــة، 
وأيضــا ســرية الأحــكام التأديبيــة التــي تحــول دون مناقشــة مــدى مالءمتهــا كمــا تحــول دون 

تطــور الجتهــاد فــي هــذا الخصــوص. 

ــب  ــرارات التأدي ــدا ق ــا ع ــه فيم ــى أن ــبة، يبق ــة المحاس ــدى فعالي ــن م ــزل ع ــرا، وبمع وأخي
بإنهــاء عمــل القاضــي، تبقــى جميــع مجريــات التفتيــش والتأديــب محاطــة بالســرية التامــة، 
ممــا يزيــد مــن شــكوك المتقاضيــن ويضعــف ثقتهــم فــي آليــات المحاســبة. فحتــى الجهــة 

المشــتكية تبقــى علــى جهالــة مــن مــآل شــكواها.

17 بعد سنوات على الملفات العالقة أمامها. جريدة المستقبل، 14 أيار 2010.
18 يراجع المفكرة القانونية، الورقة البحثية حول تأديب القضاة. 



ع قادوبم حمم دةع حمطروق حمرولأم قهلفم يحمزيحسوب تز �ر � ل��
275حمد ة حم�د��

القسم الثالث: توسع مجال المحاسبة البديلة

أمــام ضعــف المحاســبة العاديــة وتراجــع الثقــة العامــة بها، تطــّورت كما ســبق بيانه أشــكال 
أخــرى مــن المحاســبة التــي تأخــذ فــي غالبهــا طابعــا شــعبويا، بمعزل عــن حقيقــة مضمونها 
أو مــدى نجاعتهــا. وفــي غالبيــة هــذه الحــالت، يزيــد هامــش السياســي فــي التدخــل فيهــا 
ــاع عــن نفســه.  ــي الدف ــه ف ــا أو قدرت ــي به ــات القاضــي المعن ــل إضعــاف ضمان ــي مقاب ف
ــة )والشــرعية( للمحاســبة،  ــق العادي ــة لإصــالح الطري ــر الالزم ــدل اتخــاذ التدابي ــه، ب وعلي
نتــذرع بخــراب هــذه الطريــق لشــّق زواريــب بديلــة تــؤدي فــي نهايــة المطــاف، وبمعــزل 
عــن بعــض النجاحــات المســجلة هنــا وهنالــك، إلــى تكريــس ممارســات خطيــرة مــن شــأنها 

تثبيــت ضعــف القضــاء وتعميقــه.

التحقيقات البديلة

فــي مــوازاة تراجــع دور هيئــة التفتيــش وضعــف تواصلهــا مــع المتقاضيــن والــرأي العــام، 
ســعت بعــض المرجعيــات إلى اســتغالل هــذا الوضع. فبــدل إصــالح هيئة التفتيــش وطرق 
عملهــا، ســعت هــذه المرجعيــات إلــى مــلء الفــراغ الحاصــل مــن خــالل إنشــاء آليــات بديلة 
للتشــكي والتحقيــق. وعليــه، أنشــأ مجلس القضــاء الأعلى صندوقــا لشــكاوى المواطنين لدى 
أمانــة ســر المجلــس، مــع تكليــف قضــاة أمانــة الســر بمتابعــة هــذه الشــكاوى مــع زمالئهــم 
مــر بخصــوص وزراء العدل 

أ
القضــاة تمهيــداً لتخــاذ الموقــف المناســب بشــأنها19. وكذلك ال

ــم  ــون للمواطــن بتقدي ــا يســمح القان ــي هــذا المجــال. ففيم ــن تراوحــت أدوارهــم ف الذي
شــكواه إلــى هيئــة التفتيــش القضائــي مــن خــالل وزارة العــدل، اســتخدمت الــوزارة صالحية 
ــر مباشــرة أو المستشــارين  ــق فيهــا مــن خــالل الوزي تلقــي الشــكاوى هــذه لتباشــر التحقي
المعينيــن منهــم )وبعضهــم قضــاة(. وقــد بــررت الوزارة ذلــك بأن صالحيــة إحالة الشــكاوى 
إلــى هيئــة التفتيــش تخولهــا إجــراء تحقيــق أولــي للتأكــد إذا كانــت الدعــوى جديــة أو غيــر 
ــن،  ــى المواطني ــرب إل ــا الأق ــو كونه ــياق ه ــذا الس ــي ه ــوزارة ف ــزز دور ال ــا يع ــة. وم جدي
وبالأخــص إلــى محازبــي الفريق السياســي الــذي ينتمي إليــه الوزيــر أو محازبي ســائر الفرقاء 
المتحالفيــن مــع هــذا الفريــق أو المتضامنيــن معــه فــي الحكومــة. ويُضــاف إلى ذلــك موقع 

على القاضي جان فهد: أولويتنا هي تحسين إنتاجية القضاء، ونقاتل حين نكسب ثقة الرأي 
أ

19 مقابلة مع رئيس مجلس القضاء ال
العاّم. المفكرة القانونية، العدد 36، آذار 2016.
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ــي  ــر العــدل الحال ــب أقصــاه مــع وزي ــغ هــذا الجان ــي(. وقــد بل عالن عالمــي )الإ ــر الإ الوزي
ســليم جريصاتــي الــذي عمــد إلــى الترويــج لــدور وزارة العــدل إعالميــاً فــي مراقبــة عمــل 
القضــاة، مــن منطلــق أن وزيــر العــدل هــو وزيــر "الأداء القضائــي" أو المرفــق العــام20. ل 
بــل ذهــب فــي إحــدى القضايــا إلــى حــد توجيــه القاضــي علــى مــرأى ومســمع مــن وســائل 
عــالم كافــة، بحّجــة أنهــا مــن "الملفــات الســاخنة" hot files21. وقــد بــدا مــن خــالل ذلــك  الإ
وكأنــه يدعــو أي مواطــن يستشــعر إشــكال فــي عمــل القضــاء أن يحمــل شــكواه إلــى الــوزارة، 
مــع مــا يســتتبع ذلــك طبعــا مــن تشــريع لممارســة التدخــل فــي القضــاء خدمــة لمتقاضيــن 
أحيانــا وللقــوى السياســية والحزبيــة غالبــا. وتبعــا لنتقــادات شــديدة مــن المفكــرة القانونيــة 
حــول خطــورة هــذه الممارســة لجهــة تمكيــن الســلطة التنفيذيــة مــن فــرض ســطوتها علــى 
علــى 

أ
عالمــي لمجلــس القضــاء ال القضــاء22، صــدر بتاريــخ 2017/5/19 بيــان عــن المكتــب الإ

أكــد علــى حصــول توافــق بيــن وزيــر العــدل ورئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى علــى اعتمــاد 
مقاربــة موحــدة قوامهــا تحويــل الشــكاوى ضــد القضــاة إلــى هيئــة التفتيــش القضائــي. إل 
أن شــواهد عــدة تثبــت اســتمرار أســاليب التحقيقــات هــذه فــي كال المرجعيــن. ومــن شــأن 
ذلــك طبعــا أن يرهــق القضــاة بالتصــالت والســتيضاحات مــن كــذا مرجــع والأخطــر، أن 
يعــزز قبضــة وزيــر العــدل ومجلــس القضــاء الأعلــى عليهــم وتاليــا قدرتهمــا علــى التدخــل 

والتأثيــر فــي أعمالهــم. 

النقل العقابي 

مــن الجــراءات الأخــرى الموازيــة والأكثــر رواجــا، نقــل القاضــي إلــى مركــز آخــر مــن بــاب 
معاقبتــه علــى ســوء تصــرّف مفتــرض بموجــب مرســوم التشــكيالت والمناقــالت. وهــذا مــا 
أّكــده رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى جــان فهــد فــي مقابلــة مــع المفكــرة فــي أواخــر 2015: 
"هنــاك طريقتــان لمحاســبة القضــاة: إمــا مــن خــالل التأديــب أو بواســطة التشــكيالت23". 
وقــد تــم توثيــق عــدد مــن التطبيقــات لهــذا الإجــراء. ولعــل أبرزهــا إلحــاق رئيســي غرفتيــن 
ــة  ــالت القضائي ــوم المناق ــب مرس ــدل بموج ــي وزارة الع ــل ف ــز للعم ــة التميي ــي محكم ف
الصــادر فــي 2010، لوجــود شــبهة حولهمــا بارتــكاب مخالفــات خطيــرة. وقــد قضــى هــذان 

20 نزار صاغية. ماذا تعلمنا قضية الحاجة خديجة؟ )1( الخطاب الشعبوي يشّرع أبواب التدخل في القضاء. المفكرة القانونية، 8 
أيار 2017.

21 رانيا حمزة. مصطلح جديد للتدخل في قضية الريف: hot file بقرار من وزير العدل. المفكرة القانونية، 17 أيار 2017.
22 يراجع الهامشين 26 و27 أعاله. 

على القاضي جان فهد، مذكور أعاله. 
أ

23 مقابلة مع رئيس مجلس القضاء ال



ع قادوبم حمم دةع حمطروق حمرولأم قهلفم يحمزيحسوب تز �ر � ل��
277حمد ة حم�د��

الأخيــران ســنوات فــي الــوزارة، تقاضيــا خاللهــا عــالوة %20 علــى رواتبهــم الأساســية كمــا 
هــي حــال جميــع القضــاة الملحقيــن بالــوزارة مــن دون أي عمــل. ولعــل أســوأ مــا فــي هــذه 
ــا ل  ــة أصــول، وأنه ــر ثابت ــات غي ــى معطي ــة عل ــة ومبني ــا تبقــى انتقائي المحاســبة، هــو أنه
تولــي القضــاة حــق الدفــاع عــن أنفســهم، والأهــم أنها تخضــع لنفــس التدخــالت الحاصلة 
علــى التشــكيالت القضائيــة. فضــال عــن ذلــك، فإنهــا تبقــي قضــاة يقتضــي محاســبتهم فــي 
القضــاء مــن دون تكليفهــم بــأي عمــل فعلــي. ومــن شــأن ذلــك أن يحّمــل الخزينــة العامــة 

أعبــاء ل مبــرر لهــا.

الدفع إلى االستقالة 

ــا مــن دون محاســبته  ــى وضــع حــد لخدمــات القاضــي، إنم ــا إل ــؤدي هــذا الإجــراء عملي ي
ــة  ــض نهاي ــي تعوي ــراء تقاض ــذا الإج ــه ه ــز ل ــا يجي ــاء. كم ــد القتض ــا عن ــا ول جزائي تأديبي
خدمتــه مهمــا كان العمــل المقتــرف منــه. لكــن عّبــر عدد مــن الشــهود للمفكــرة أن الدفع إلى 
الســتقالة يبقــى الحــل الأنســب فــي ظــل ضعــف المؤسســات الضامنــة لتفعيــل المحاســبة 
العاديــة. ومــن المعبــر جــدا أن المنتصــف الأول مــن ســنة 2017 شــهد اســتقالة ثالثــة قضاة 
ــي  ــل الفعل ــن العم ــان ع ــا متوقف ــا وهم ــان رواتبهم ــا يتقاضي ــم كان ــن منه ــا، وأن اثني تباع
منــذ فتــرات طويلــة. ويــرى البعــض أن لالســتقالة فائــدة ثانيــة وهــي أنهــا تجنــب القضــاء 
محاكمــات مــن شــأنها أن تضعــف الثقــة فيــه وتحــول دون الربــط بيــن المخالفــة والقضــاء 
طالمــا أن الشــخص المرتكــب لــم يعــد قاضيــا. مــن هــذه الزاويــة، تشــكل الســتقالة ليــس 
فقــط ســترا للقاضــي إنمــا للقضــاء برمتــه. وخيــر معبــر علــى ذلــك هــو البيــان الصــادر عــن 
مجلــس القضــاء الأعلــى بتاريــخ 2017/3/17 تعليقــا علــى التعليقــات علــى انتشــار فيديــو 
فضائحــي لأحــد القضــاة، حيــث تمثــل البيــان بســطر واحــد مفــاده: "يجــري التــداول عبــر 
عــالم ووســائل التواصــل الجتماعــي فــي خبــر مفــاده أن ثمــة تســجيال يظهــر فيــه  وســائل الإ
عالمــي لمجلــس القضــاء الأعلــى التوضيــح أنــه  قــاض فــي وضــع شــائن، يهــم المكتــب الإ
وبغــض النظــر عــن مــدى صحــة مضمــون ذلــك التســجيل، فــإن الشــخص المعنــي بذلــك 
عــالن عنهــا، مــن  الخبــر لــم يعــد قاضيــا24". ويســجل هنــا أن الســتقالة حصلــت وتــم الإ
دون أن يؤكــد المجلــس صحــة مضمــون التســجيل أو ينفيه. وقــد نُقل للمفكرة أن الســتقالة 
تمــت بعدمــا وضــع أحــد أعضــاء مجلــس القضــاء الأعلــى القاضــي المســتقيل أمــام الخيــار 
الآتــي: فإمــا أن يقّدمهــا وإمــا يعلــن مجلــس القضــاء الأعلــى عــدم أهليتــه بقرار يصــدره من 

عالم، 17 آذار 2017. 24 مجلس القضاء العلى: الشخص في التسجيل المتداول لم يعد قاضيا. الوكالة الوطنية لالإ
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دون محاكمــة ســندا للمــادة 95 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي، وهــي الآليــة البديلــة 
الأكثــر خطــورة كمــا نبيــن أدنــاه. وبالطبــع، ل يُحتمــل نجــاح طريقــة المحاســبة هــذه فــي 

الحــالت التــي يكــون فيهــا القاضــي مــا يــزال متمتعــا بغطــاء سياســي. 

التطهير من دون محاكمة 

هنــا نبلــغ الإجــراء الأكثــر خطــورة وقوامــه عــزل القضاة مــن دون المــرور بإجــراءات التحقيق 
والمحاكمــة. وهــذا الإجــراء يســتمّد بــدوره شــعبيته مــن فشــل طــرق المحاســبة العاديــة في 
ــه. وفيمــا أخــذ هــذا الإجــراء أشــكال  ــز مشــاعر المســؤولية في ــة القضــاء أو فــي تعزي تنقي
ــاة  ــن القض ــة ع ــع الحصان ــاء أو رف ــر القض ــون تطهي ــابق )قان ــي الس ــة ف ــريعية مختلف تش
لفتــرة معينــة(، فإنــه تمثــل منــذ 2001 بالمــادة 95 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي التي 
تجيــز لمجلــس القضــاء الأعلــى إعــالن عــدم أهليــة قــاض بقــرار نهائــي يتخــذه بأكثريــة 8 
مــن 10 أصــوات، بنــاء علــى توصيــة مــن هيئــة التفتيــش القضائــي. ويتــم فــي هــذه الحالــة 
اتخــاذ القــرار بعــد الســتماع إلــى القاضــي المعنــي، ولكــن مــن دون أي محاكمــة، وتاليــا من 
دون تمكينــه مــن الدفــاع عــن نفســه، والأخطــر مــن دون أن يكــون لــه حتــى حــق الطعــن 
فــي قــرار عزلــه. وفيمــا رأى كثيــرون )ومنهــم وزراء العــدل الســابقين شــارل رزق وابراهيــم 
نجــار وشــكيب قرطبــاوي( أن تفعيــل هــذه المــادة ضــروري لضمــان تنقيــة القضــاء ضمــن 
آجــال ســريعة، فــإن أي تحليــل جــدي لشــروط تطبيقهــا يبّيــن ضآلــة حظــوظ تفعيلهــا بحــق 
القضــاة الذيــن يتمتعــون بضمانــات طائفيــة وسياســية والذيــن هــم عمومــا الأكثــر خطــورة. 
فكيــف يمكــن الحصــول علــى 8 أصــوات مــن أعضــاء المجلــس العشــرة لعــزل قــاض تتوفــر 
ــن 8 مــن هــؤلء الأعضــاء  ــي تعي ــة هــي الت ــا أن الســلطة التنفيذي ــة، فيم ــه هــذه الحماي ل
رادة السياســية  وغالبــا مــا تختارهــم مــن بيــن أقــرب المقربيــن إليهــا؟ وعلــى فــرض توفــر الإ
ــى الآن(،  ــه حت ــد المحاســبة عــن الحســابات السياســية )وهــو أمــر ل مؤشــر علي فــي تحيي
رادة فــي تصحيح طــرق المحاســبة العادية "الشــرعية"  فأليــس مــن الأجــدر اســتثمار هــذه الإ
ــة هــذا الخطــاب  ــر عــدم رصان ــه لتظهي ــدا لتفعيلهــا؟ وهــو تســاؤل يكفــي بحــّد ذات تمهي
وديماغوجيتــه. ومــا يعــزز ذلــك أنــه رغــم الضجيــج التــي تثيــره هــذه المــادة منــذ ســنوات، 
فقــد وقــع تطبيقهــا مــرة واحــدة فــي ظــل وليــة الوزيــر قرطبــاوي، حيــن اســتدعى مجلــس 
القضــاء الأعلــى فــي تشــرين الأول 2013 أحد القضــاة طبقاً للمادة 95، فاســتبق هــذا الأخير 
الجلســة المحــددة لســتماعه بالســتقالة. هــذا بالطبــع إلــى جانــب إمــكان التلويــح بهــا فــي 

حــالت أخــرى كحالــة الفيديــو الفضائحــي وفــق مــا ســبق بيانــه. 
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الفصل الثالث عشر

 رواتب القضاة وتعويضاتهم:
االستقاللية المالية للقضاة بما ترتبه لهم 

وعليهم 

أول مــا يتبــادر للذهــن حيــن نتحــدث عــن رواتــب القضــاء وتعويضاتهــم، هــو انعكاســاتها 
علــى الســتقاللية الماليــة، إذ أن تعزيــز منعــة القاضــي يرتبــط بمــا يتمتــع بــه مــن حقــوق 
مكتســبة واطمئنــان لجهــة حاجاتــه وحاجــات عائلتــه. كمــا أن اســتقطاب الطاقــات الحقوقية 
قــرار بمكانــة القضــاء الجتماعيــة يفترضــان أن تكــون رواتــب القضاة مــن الرواتب  الكفــؤة والإ
الأعلــى، أقلــه بالنســبة إلــى الرواتــب في القطــاع العــام. وقد حظيت هــذه المســألة بنقاش 
كبيــر فــي فتــرات عــدة، ســواء فــي إطــار المطالبــة أو التوجــه لزيــادة رواتــب القضــاة، أو 

الدفــاع عــن مــوارد صنــدوق تعاضــد القضــاة وتقديماتــه. 

ولكــن مقتضيــات الســتقاللية ل تدعــم فقــط المطالــب بتعزيــز مداخيــل القضــاة 
وتعويضاتهــم، إنمــا هــي تســتوجب وضــع ضوابــط علــى جنــي القضــاة لمداخيــل إضافيــة، 

ــه.  ــام أو خارج ــاع الع ــل القط ــرى داخ ــطة أخ ــام بأنش ــراء القي ــن ج م

ــة  فكمــا تفــرض الســتقاللية الماليــة أن نضمــن للقضــاة رواتــب ومنافــع متناســبة مــع نبال
وظيفتهــم، فــإن الســتقاللية الماليــة تفــرض على القضــاة بالمقابــل تبدية عملهــم القضائي 
علــى أي نشــاط آخــر والمتنــاع عــن قبــول أي منافع قــد تجعلهم أقــل منعة أو تولــد لديهم 
مصالــح قــد تناقــض اســتقالليتهم الفعليــة أو الظاهريــة. وهــذا مــا يفســر العنــوان الــذي 
اخترنــاه لهــذا الفصــل وهــو "الســتقاللية الماليــة للقضــاة بمــا ترتبــه لهــم وعليهــم". فكمــا 
أن نقــص رواتــب القضــاة وضماناتهــم يشــكل بيئــة مؤاتيــة لنتشــار الفســاد، كذلــك الأمــر 
ضافيــة التــي قــد يجنيهــا القضــاة.  فــي حــال انعــدام الضوابــط بمــا يتصــل بالمداخيــل الإ
وهــذا فعــال مــا يفســر تنامــي الحديــث عــن كيفيــة توزيــع اللجــان مدفوعــة الأجــر، وبدرجــة 

أقــل التعليــم بترخيــص أو مــن دون ترخيــص، كعنوانيــن أساســيين للفســاد القضائــي.
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القسم األول: االستقاللية المالية، بما ترتبه للقضاة

ــة  ــث عــن الســتقاللية المالي ــن أن الحدي ــا يتبي ــخ القضــاء، ســرعان م ــي تاري مــن يدقــق ف
للقضــاة لــم يقتصــر علــى رواتبهــم، إنمــا هــو شــمل بالضــرورة صنــدوق تعاضــد القضــاة 
ــة  ــائل الصح ــي مس ــة ف ــات الجتماعي ــن الضمان ــددا م ــم ع ــم ولعائالته ــدم له ــذي يق ال
والتعليــم والســكن، الــخ. وقــد بــات لهــذا الصنــدوق موقــع خــاص في ذاكــرة القضــاة حيث 
شــكل قــارب الأمــان الــذي ســمح لهــم بالبقــاء فــي القضــاء، خــالل الســنوات التــي أعقبــت 

انهيــار الليــرة اللبنانيــة. وهــذا مــا ســنتناوله تباعــا. 

"طبارة له الفضل في تأسيس صندوق التعاضد وتطويره. أنا تمكنت من 
تعليم أوالدي بفضل صندوق التعاضد. والصندوق يغطي كلفة الطبابة 

كاملة".
قدض ق مدلات قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

"صندوق التعاضد مفيد للقضاة خاصة قبل زيادة الرواتب. عندما يطلب 
وزراء المال كشفا عن حسابات الصندوق، يعمد القضاة الإخفاء بعض 

االأرقام خوفاً من توقيف التمويل عن الصندوق".
قدض ق مدلات قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

فصل سلسلة الرتب والرواتب، 1993 

شــهدت الفتــرة الممتــدة بيــن 1991 و1993 اســتقالة عــدد مــن القضــاة بعــد تدنــي القيمــة 
الشــرائية لرواتبهــم فــي إثــر انهيــار العملــة الوطنيــة فــي الثمانينــات1. 

وعلــى وقــع هذه الســتقالت، أقــّر بتاريــخ 30 كانــون الأول 1993، القانون رقــم 284 بفصل 
سلســلة الرتــب والرواتــب للقضــاة عن سلســلة الموظفيــن العامين. وقد اســتند هــذا القانون 
علــى مجموعــة مــن الأســباب الموجبــة، فــي مقدمتهــا وجــوب "إعــادة النظــر فــي سلســلة 
رواتــب القضــاة بمــا يتفــق مــع كــون القضــاء إحــدى الســلطات الثــالث" و"تأميــن اســتقاللية 
القضــاء وضمــان صفــاء الذهــن للقاضــي، واســتقطاب العناصر الجديــدة والكفية إلى ســلك 

1 يراجع الفصل العاشر. 
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القضــاء" وفــي الآن نفســه علــى وقــف الســتقالت. وفيمــا رفعــت تبعــا لــه رواتــب القضــاة 
بشــكل جــد محــدود، تــّم تخصيــص صنــدوق تعاضــد القضــاة بمســاعدة ماليــة إضافيــة، 
بحيــث ارتفعــت مســاهمة الدولــة مــن مليــار ليــرة لبنانيــة ســنوياً إلــى أربعــة مليــارات ليــرة2، 
وذلــك بهــدف تأميــن مســتوى أعلــى مــن الضمانــات الجتماعيــة، ســواء فــي مجــال الصحــة 

أو التعليــم أو القــروض الســكنية. 

وقــد علــق رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى فيليــب خيــرهللا علــى ذلــك بقولــه أن "المشــروع 
لقــي ارتياحــا لــدى القضــاة بمــا تضمنــه. ليــس مــن الناحيــة المادية فحســب، بــل المعنوية، 
ــى أســاس أنهــا واحــدة مــن الســلطات  ــدأت تُعامــل عل ــة ب خصوصــاً أن الســلطة القضائي
ــز الســلطة  ــل لتعزي ــي المســار الطوي ــة وخطــوة مهمــة ف ــة نوعي ــه نقل ــر أن ــالث. واعتب الث
القضائيــة3". واعتــرف طبــارة لحقــاً أن هــذه الزيــادة كانــت أفضــل الممكــن حينهــا. فــرأى 
أنــه "عندمــا يعّيــن القاضــي، يعلــم أنــه ل يأتــي ليحقــق ثــروة. ولكــن يســتطيع العيــش فــي 
صــورة كريمــة حتــى يقــوم بالمهــام المطلوبــة منــه. هــذا هــو الطريــق الــذي بدأنــا ســلوكه 

والنتائــج بــدأت تظهــر فــي أعمــال المحاكــم نفســها4".

"الراحة المادية اوالً. يجب أن تريح القاضي مادياً. هناك عدد من القضاة 
يتورط بسبب ظروفه المعيشية". 

قدض ق مدلات قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

"خالل الحرب، كان همنا االأكبر كيفية وصولنا إلى العدلية. كانوا يقصفون 
ونحن نكمل الجلسات. وصلت المعاشات إلى حوالي $50. كانت كارثة. 

لم يتحسن الوضع إلى حين وصول بهيج طبارة إلى وزارة العدل. "القاضي 
بفضّل يضّل قاضي لو كان معاشه عاطل. عظمة القاضي إنو القرار بإيده."

قدض ق مدلات قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

2 فارس خشان. ست سنوات في وزارة العدل مع الوزير بهيج طباره )1992-1998(. بيروت: دار النهار، 2000، ص. 34.
3 رئيس مجلس القضاء مرتاح إلى الرواتب. جريدة النهار، 25 أيلول 1993.

4 طبارة يقوم تجربة السنتين ويعترف بأن الطرق طويل. جريدة النهار، 16 كانون الثاني 1995.
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تعديل سلسلة الرتب والرواتب 1998 و2011

ارتفعــت الأصــوات المطالبــة بزيــادة رواتــب القضــاة بعــد توقيــع 300 قاض علــى عريضة في 
حزيــران 1997 ضّمنوهــا مطالبهــم وهواجســهم. فالزيــادة التــي حصــل عليها هــؤلء في عام 
1993 والتــي جــاءت خجولــة أصــالً لــم تعــد تكفي لتحّمــل الأعبــاء المعيشــية. وقــد كان لهذه 
العريضــة أثــر كبيــر، إذ التــزم مجلــس القضــاء الأعلــى بتنفيــذ عــدد مــن المطالــب وبالأخــص 

المطالــب المتصلة بالحقــوق المالية. 

وســرعان مــا كشــف وزيــر العــدل آنــذاك طبــارة أن لجنــة تحديــث القوانيــن فــي وزارة العــدل 
أعــّدت قانونــا خاصــاً يتنــاول موضــوع القضــاة علــى الصعيــد المــادي مســتقالً عــن سلســلة 
الرتــب والرواتــب "لأن القضــاء ســلطة ويجــب التعامــل معــه علــى هــذا الأســاس5". لكــن هذه 
شــارة هنــا إلــى دراســة أعّدهــا مركــز "الدوليــة  الزيــادة أتــت منقوصــة مــرة أخــرى. وتجــدر الإ
ــي  ــك الت ــب القضــاة وتل ــة روات ــول بـــ "أن مقارن ــى الق ــام 2002 خلصــت إل ــات" ع للمعلوم
ــات  ــض المؤسس ــاء بع ــواب ووزراء( ورؤس ــاء ون ــة )رؤس ــلطات العام ــاء الس ــا أعض يتقاضاه
دارة تكشــف أن مــا يتقاضــاه القضــاة ل يتناســب مــع عملهــم والمهــام  العامــة ومجالــس الإ
الملقــاة علــى عاتقهــم. فالقاضــي، علــى ســبيل المثــال، وبعــد مــرور 44 عامــاً مــن العمــل، 
دارة يعّينون مباشــرة  يصــل راتبــه إلــى 5,050,000 ليــرة، فــي حيــن أن بعض رؤســاء مجالــس الإ

برواتــب تفــوق هــذا الراتــب6". 

وفــي ســنة 2011، أقــرّت سلســلة جديــدة فــي عهــد قرطبــاوي الــذي أكمــل الجهــود التــي كان 
بدأهــا ســلفه الوزيــر إبراهيــم نجــار. وقــد تمحــورت هنــا أيضــا الأســباب الموجبــة للقانــون 
علــى مفهــوم اســتقالل القضــاء. فقــد اعتبــر المشــّرع أنــه "بــات مــن المســلمات أن مفهــوم 
الســلطة القضائيــة ل يتبلــور إل بتعزيز اســتقالل القضــاء الذي يحّتــم اهتماماً مزدوجــاً يتناول 
تحديــث القوانيــن التــي ترعــى مســار المؤسســة القضائيــة مــن نحــو، وإعــادة النظــر بأوضــاع 
القضــاة الماديــة مــن نحــو آخــر: فــال مفــّر، فــي ســبيل تحقيــق الغايــة المرجــوة، مــن جعــل 
القانونــي يعضــد العملــي، والمعنــوي يعضــد المــادي". وأكثــر تفصيــال، أوضحــت الأســباب 
الموجبــة أنــه "ل يصــح تصنيــف أعضائــه فــي عــداد الموظفيــن، فهــم أعضــاء فــي ســلطة من 
ســلطات الدولــة، وخصوصيتهــم هــذه مســتمدة مــن نظــرة الدســتور إليهــم"، مذكــرة بأنــه 

5 4 مشاريع قوانين بينها عقاب على زعزعة الثقة بالقضاء. جريدة النهار، 12 آذار 1998.
6 "الدولية للمعلومات" درست واستطلعت وتساءلت: هل هي أزمة قضاء أم أزمة وطن؟ جريدة النهار، 22 أيلول 2002.
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عمــال بهــذه الخصوصيــة، "تــم إفــراد سالســل مســتقلة لرواتــب القضــاة، منفصلة عــن رواتب 
موظفــي القطــاع العــام7". 

ومــا يزيــد مــن رمزيــة هــذه الزيــادة هــي طريقــة احتســاب الرواتــب للدرجــة العليــا علــى نحــو 
مســاٍو للراتــب الــذي يتقاضــاه أعضــاء الســلطتين التنفيذيــة والنيابيــة. وهو أمر يعكــس مطلبا 
قضائيــا يعــود للعــام 1979، عندمــا وقــع 172 قاضيــاً عــام 1979 علــى عريضــة يطالبــون من 
خاللهــا مســاواتهم بالســلطتين. وقــد آلــت العريضــة إلــى مقارنــة رواتــب القضــاة برواتــب 
النــواب والــوزراء وفضحــت التفــاوت الكبيــر فيمــا بينهــا وركــزت علــى انتفــاء أســس المقارنــة 

دارييــن والجيــش8.  والمشــابهة بيــن رواتــب القضــاة ورواتــب المســؤولين الإ

كمــا جــاء فــي الأســباب الموجبــة أن تدنــي الرواتب بــات عائقــاً أمام التحــاق العديــد من طلبة 
الحقــوق فــي الســلك، مــا أّدى بالتالــي إلــى نقــص في المــالك وأحيانــاً تدنــي في المســتوى... 
ــى هــذه  ــى القضــاء ل يقدمــون عل ــن ممــن قــد يخطــر فــي بالهــم النتمــاء إل )و( أن كثيري
الخطــوة نظــراً للتدنــي الملحــوظ فــي الرواتــب". كمــا تخــّوف واضعــو المشــروع مــن لجــوء 
القضــاة إلــى الســتقالة فــي ظــّل تــرّدي أوضاعهــم الماديــة وبغيــة البحــث عــن ســبل عيــش 
أفضــل. فـــ "شــعور العــدد الأكبــر مــن القضــاة العامليــن حاليــاً بالعجــز فــي مواجهــة أعبــاء 
الحيــاة اليوميــة مــن شــأنه أن يؤثر ســلبياً على العمــل القضائــي، إنتاجاً وجــودة. وإذا اســتمرّت 
الحــال علــى هــذا المنــوال، يخشــى أن يلجــأ بعــض القضــاة إلــى تــرك القضــاء بحثــاً عــن آفاق 
ــاق الأخــرى يقصــد بالدرجــة  ــث عــن الآف ــاة كريمــة". ولعــل الحدي أخــرى تضمــن لهــم حي

الأولــى.

اتجــاه بعــض القضــاة إلــى طلب وضعهم فــي الســتيداع لاللتحاق بعمــل آخر لفتــرة معينة9، 
مــارات وقطــر اللتيــن زادتــا الطلــب علــى القضــاة اللبنانييــن "برواتــب  وبخاصــة فــي دولتــي الإ
مغريــة يصــل بعضهــا إلى ثمانية عشــر ألــف دولر أميركــي أي أضعافــاً مضاعفة لمــا يحصلون 

عليــه في لبنــان10". 

7 محاضر مجلس النواب، الدور التشريعي الثاني والعشرون، العقد الستثنائي الأول، محضر الجلسة الثانية، 17 آب 2011.
8 سامر غمرون ونزار صاغية. التحركات القضائية الجماعية في لبنان، في "حين تجمع القضاة". بيروت: صادر للمنشورات 

الحقوقية، 2009، ص. 63.
9 نجار: ل يمكن السلطة التنفيذية أن تلزم القضاء بأي قرار. جريدة النهار، 13 تشرين الأول 2010.

ول 2010.
أ

10 علي الموسوي. قضاة لبنان يهاجرون إلى الخليج لتحسين أوضاعهم المادية. جريدة السفير، 9 تشرين ال
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كمــا ألمــح الوزيــر قرطبــاوي أن مــن دواعــي زيــادة الرواتــب، هــو معالجــة إحجام الذكــور عن 
الدخــول إلــى الجســم القضائي11. 

ــادة رواتــب  ــواب اشــترطوا ربــط زي ــد مــن الن ــة المــال12 ومــن بعدهــا العدي ويلحــظ أن لجن
القضــاة بضــرورة رفــع مســتوى إنتاجيتهــم مــن جهــة وتفعيــل الرقابــة والمحاســبة مــن جهــة 
أخــرى. وقــد شــكل هــذا التصريــح فيمــا بعــد لزمــة فــي خطــاب النــواب بحيــث يتحــّول أي 
تقصيــر مــن قبــل أي قــاٍض إلــى مناســبة لتذكيــر جميــع القضــاة برواتبهــم وامتيازاتهــم التــي 
أعطاهــم إياهــا المجلــس النيابــي. حتــى أن النائــب فــؤاد الســنيورة ذهــب إلــى حــّد المطالبــة 
بتطبيــق المــادة 95 )وهــي المــادة التــي تنيــط بمجلــس القضــاء الأعلــى إعــالن عــدم أهليــة 
قــاض مــن دون محاكمــة(. فمــا كان مــن وزيــر العــدل شــكيب قرطبــاوي إل التأكيــد علــى هــذا 
الأمــر. ووعــد بــأن الأمــور "ســوف تتغيــر فــي العدليــة، إن شــاء هللا نقــدر جميعــاً أن نتســاعد 
لتغييــره". وكشــف أنــه دعــا هيئــة التفتيــش القضائــي والرؤســاء الأول إلــى اجتماع ســريع وأمل 
مــن النــواب دعــم هــذا الموضــوع "حتى نســاعد القضــاة علــى أن يعيشــوا حياة كريمــة، وهم 

وقتهــا سيحاســبون أنفســهم لأن القانــون يجبرهــم علــى أن يحاســبوا أنفســهم". 

وحــده وزيــر العــدل الأســبق ســمير الجســر اعتــرض علــى ربــط الزيــادة بالإصــالح واعتبرهــا 
"مســألة معيبــة ول تجــوز". كمــا يســجل أن النائب غســان مخيبر رّد علــى تخوف الســنيورة بأن 
تــؤدي زيــادة رواتــب القضــاة إلى حــث أســاتذة الجامعــة والآخرين المطالبــة بزيــادات مماثلة، 
حيــث قــال: "القضاء هو ســلطة دســتورية مــن الســلطات الدســتورية. وإذا كان هنــاك إمكانية 
لقيــاس مرتبــات القضــاة فهــو مــع مرتبــات الــوزراء والنــواب وليــس مع مرتبــات موظفــي الفئة 
الأولــى وموظفــي الدولــة. لهــذا الســبب الــذي يخشــى أن يصيــر هنــاك طلبــات مــن موظفــي 
دارة لزيــادة مرتباتهــم بســبب زيــادة مرتبــات القضــاء فيفترض أن يــرد على ذلك بــأن القضاء  الإ

ســلطة ومرتباتــه يجــب أن تتبــع مرتبات النــواب والــوزراء13". 

وبمقتضــى هــذا القانــون، ارتفــع راتــب القاضــي الجديــد المعيــن قاضيــا أصيــال فــي الدرجــة 
ــة ألــف ليــرة، أي مــا يقــارب  ــة ألــف ليــرة إلــى أربعــة مالييــن ومائ الأولــى مــن مليونيــن ومائ
الضعــف. وهــو راتــب يرتفــع كل ســنتين، أي مــع اكتســاب درجــة إضافيــة، بمعــدل 225,000 

ليــرة. وعليــه، يصبــح راتــب القاضــي فــي الدرجــة 21 تســعة مالييــن ومائــة ألــف ليــرة.

خبار، 16 تموز 2011.
أ

11 محمد نزال. لجنة المال والموازنة تقّر زيادة رواتبهم قضاة لبنان: »إيه بدها زلغوطة«. جريدة ال
12 لجنة المال تقّر سالسل رواتب القضاة. جريدة النهار، 15 تموز 2011.

ول، محضر الجلسة الثانية، آب 2011
أ

13محاضر مجلس النواب، الدور التشريعي الثاني والعشرون، العقد الستثنائي ال
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على هامش سلسلة الرتب والرواتب للموظفين العامين 
)2013-2018(: مس باستقالل القضاء وحراك ينتهي 

بانتصار

فــي مطلــع عــام 2013، دعــت هيئــة التنســيق النقابيــة المســؤولين إلــى إعــادة النظــر فــي 
سلســلة رتــب ورواتــب الموظفيــن العاميــن، بعدمــا شــهد هــؤلء آخــر زيــادة علــى رواتبهــم 
عــام 1998. ولجــأت الهيئــة إلــى التظاهــرات والإضرابــات للضغــط علــى الحكومــة مــن أجل 
ــة  ــى طاول ــرة ووضــع المشــروع عل ــد للسلســلة. رضخــت هــذه الأخي دراســة مشــروع جدي
البحــث. وســرعان مــا تبّيــن أنــه يمنــح موظفــي الفئتيــن الأولــى وموظفيــن مــن الفئــة الثانيــة 
رواتــب أعلــى مــن تلــك الممنوحــة للقضــاة. وقــد بــدا هــذا التوجــه مناقضــا تمامــاً لتوجهات 
المشــّرع منــذ عــام 1993 والــذي ســعى إلــى فصــل رواتــب القضــاة عــن رواتــب موظفــي 
الفئــة الأولــى، وأكــد علــى مســاواة رواتــب القضاة برواتــب النــواب والــوزراء. كمــا أن حكومة 
ميقاتــي درســت إمكانيــة خفــض مــدة العطلــة القضائيــة إلــى شــهر وأقــرّت البنــد وأحالتــه 
إلــى مجلــس النــواب لدراســته، مــن دون أن تتــم استشــارة مجلــس القضــاء الأعلــى مســبقا. 

وعنــد مناقشــة هــذا التوجــه الــذي اســتهجنه القضــاة، أبــدى عــدد مــن النــواب رغبــة فــي 
ــر  ــه الوزي ــن تخلفــوا عــن رفــع مســتوى انتاجيتهــم وفــق مــا وعــد ب ــة القضــاة الذي معاقب
ــروع  ــة مش ــاء مناقش ــان 2014 وأثن ــخ 15 نيس ــادة 2011. فبتاري ــرار زي ــد إق ــاوي عن قرطب
السلســلة فــي مجلــس النــواب، صــّرح النائــب فــؤاد الســنيورة بــأن زيــادة رواتــب القضــاة 
فــي 2011 مــن قبــل الحكومــة الماضيــة كانــت متســرعة وغيــر مدروســة، ليذهــب إلــى حــد 
المطالبــة بإعــادة النظــر فــي هــذه السلســلة. وفــي جلســة 14 أيــار 2014، وصــف الســنيورة 
ــن  ــاة بي ــر القض ــا بتخيي ــب طالب ــدر والمزاري ــي باله ــد القضائ ــدوق التعاض ــات صن تقديم
نتاجيــة والســتقالة. فـــ "يــا تمشــي بإصــالح أو تمشــي عالبيــت". وقــد أيـّـده النائبان  زيــادة الإ
أحمــد فتفــت وســيرج طورسركيســيان، مؤكديــن وجــوب إعــادة النظــر فــي مكاســب القضــاة 

والتشــديد فــي شــروط عملهــم14. 

والالفــت أن هــذه التصريحــات لــم تســتند إلى أي معطــى موضوعي بشــأن انتاجيــة القضاة 
ــة  ــة إصالحي ــى أي خط ــة، ول إل ــم الجتماعي ــع وظيفته ــبة م ــاة المتناس ــل القض أو مداخي

14 نزار صاغية. نواب يصنعون هشاشة القضاء، وقضاة يرّدون بالحراك والمواجهة في لبنان. المفكرة القانونية، العدد 17، أيار 
.2014
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شــاملة. وقــد بــدت بالأحــرى علــى أنهــا معاقبــة جماعيــة على مــا افترضــه النــواب ضعفا في 
النتاجيــة. واكتفــى مجلــس القضــاء الأعلــى حينهــا فــي معــرض مناقشــة السلســلة بإصــدار 
ــح أن  ــى التوضي عالمــي لمجلــس القضــاء الأعل ــة أســطر: "يهــّم المكتــب الإ ــان مــن ثالث بي
الســلطة القضائيــة هــي بحســب الدســتور إحــدى الســلطات الدســتورية الثــالث، وأســوة 
بالســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، يخضــع القضــاة لسلســلة رواتــب خاصة بهــم، ل يمكن 
مقارنتهــا بــأي سلســلة أخــرى لختــالف المركــز القانونــي. وهذا هــو الحال فــي غالبيــة الدول 
التــي تتخــذ مــن حكــم القانــون أساســاً لهــا15". بالمقابــل، قــرر عــدد كبيــر مــن القضــاة فــي 
15 أيــار 2014، وبالتوافــق فيمــا بينهــم التوقــف عــن العمــل، رداً علــى القــرار الــذي اتخــذه 

المجلــس النيابــي. 

وأّدت مماطلــة الحكومــة فــي درس مشــروع سلســلة رتــب ورواتــب الموظفيــن العاميــن إلــى 
تأجيــل البحــث فــي البنــود المتعلقــة بالقضــاة لحوالــي ثــالث ســنوات، إلــى 2017. 

ــريعية  ــة تش ــاد جلس ــن انعق ــام م ــل أي ــهر آذار 2017، وقب ــن ش ــي م ــبوع الثان ــي الأس فف
لمجلــس النــواب، تســرّب مشــروعا القانون المعــدلن والمتعلقان بسلســلة الرتــب والرواتب. 

وتبّيــن أن القانــون لــم يُعــّدل منــذ 2014 وبقــي يّمــس بحقــوق القضــاة. وقــد تضمــن:

رفــع رواتــب موظفــي الفئــة الأولــى إلــى 5,220,000 ل.ل. علــى نحــو يجعلهــا أعلــى . 1
مــن رواتــب القضــاة )درجــة أولــى( بنســبة 1,120,000 ل.ل، 

تكليف الحكومة درس وضع صندوق تعاضد القضاة،. 2

تقصير العطلة القضائية من شهرين إلى شهر16.. 3

ومــا أن انتشــر الخبــر حتــى بــدأ التملمــل فــي صفــوف القضــاة الذيــن بــادروا إلــى إنشــاء 
ــدة  ــة المنعق ــة العمومي ــام الجمعي ــي خت ــا عمــوم القضــاة. وف ــي واتســاب ضمت مجموعت
فــي 14 آذار 2017، أصــدر مجلــس القضــاء الأعلــى بيانــاً أعلــن فيــه اعتــكاف القضــاة عــن 
حضــور جلســاتهم اعتراضــا منهــم علــى اقتــراح القانــون الــذي "يمــس باســتقالليتهم". وقد 
ــة لنهــوض هــذه الســلطة  ــى "وجــوب عــدم المســاس بالمفترضــات الالزم ــان عل ــز البي رّك

15 مجلس القضاء: سلسلة رواتب القضاة خاصة بهم. جريدة النهار، 17 نيسان 2014.
خبار، 14 آذار 2017.

أ
16 رضوان مرتضى. القضاة يعتكفون: انتفاضة ضد "السلسلة". جريدة ال
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ــوق الأخــرى  ــة وســائر الحق ــة القضائي ــدوق تعاضــد القضــاة والعطل ــا صن ــا، ومنه بدوره
العائــدة للقضــاة17". فــي مــوازاة ذلــك، أصــدرت "المفكــرة القانونيــة" بيانــاً تحــت عنــوان: 
"اســتباحة القضــاة تهديــد لــكل مواطــن"، انتقــدت فيــه الســماح للحكومــة بــدرس إمكانيــة 
إلغــاء صنــدوق التعاضــد، ما يعــزز نفــوذ الســلطة التنفيذية على القضــاء. كما أن المشــروع 
يــؤدي إلــى إلغــاء إحــدى الضمانــات الماليــة الأساســية للقضــاء مــن دون تقديــم أّي بديــل 
خالفــا لجتهــاد المجلــس الدســتوري ولمبــدأ effet de cliquet الــذي يمنــع عمــال كهــذا. كما 
رأت "المفكــرة" أن هــذه القــرارات ســتؤدي حتمــاً إلــى ثنــي أصحــاب الكفــاءة عــن اللتحــاق 

بالســلك القضائــي18.

وبتاريــخ 16 آذار 2017، وفــي مــوازاة تعليــق العمل التشــريعي بشــأن هذا المشــروع، أصدر 
مجلــس القضــاء الأعلــى بيانــاً بتعليــق العتــكاف فــي 16 آذار 2017 "فــي ضــوء ما لمســه من 
تجــاوب وحــرص ووعــود قاطعــة" مــن جانــب المســؤولين بإلغــاء البنــود المرتبطــة بشــؤون 

القضــاة من مشــروع السلســلة19. 

ــه ورغــم هــذه الوعــود، عــاد مجلــس النــواب ليقــّر بتاريــخ 19 تمــوز 2017 مشــروع  إل أن
ــادت  ــة، فع ــلطة القضائي ــاه الس ــية تج ــلطة السياس ــة للس ــرة الدوني ــرّس النظ ــون يك قان
ووضعــت القضــاة فــي خانــة الموظفيــن، ل بــل أنهــا أعطــت موظفــي الفئــة الأولــى رواتــب 
ــة  ــة خــالل مهل ــون للحكوم ــن القان ــادة 31 م ــي الم ــا أجــاز ف ــب القضــاة. كم تتجــاوز روات
ســنة مــن تاريــخ نفــاذ القانــون، وضــع نظــام موّحــد للتقديمــات الجتماعيــة يشــمل جميــع 
العامليــن فــي القطــاع العــام، وذلــك بمرســوم يتخــذ فــي مجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقتراح 
رئيــس مجلــس الــوزراء. وقــد عّبــر عــدد مــن النــواب مجــددا عــن نيــة معاقبــة القضــاة علــى 
خلفيــة نقــص انتاجيتهــم. فبعدمــا ذّكــر فتفــت بوعــود الوزيــر قرطبــاوي "بــأن زيــادة رواتب 
2011 ســتؤدي إلــى إصــالح حقيقــي فــي القضــاء، أكــد أن شــيئا مــن ذلــك لــم يحصــل. كمــا 
اســتهجن مــا صــرح بــه رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى جــان فهــد قبــل أســبوعين فــي لجنــة 
المــال، لجهــة أن المكانيــات التــي وضعــت بالقضــاء هــي لأن القضــاء ســلطة مســتقلة ول 

عالقــة لذلــك ل بالإصــالح ول غيــره20".

عتكاف القضاة... قصور العدل خالية إل من "الضروري". المفكرة القانونية، 15 آذار  ول لإ
أ

17 الهام برجس، لور أيوب. اليوم ال
.2017

18 بيان المفكرة بشأن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب: استباحة القضاء تهديد لكل مواطن. المفكرة القانونية، 14 آذار 2017.
عالم، 16 آذار 2017. 19 مجلس القضاء العلى أعلن تعليق العتكاف ودعا القضاة الى استئناف عملهم. الوكالة الوطنية لالإ

20 نزار صاغية. العقوبة الجماعية لقضاة لبنان 2017 أو "تطهير القضاء" من أفضل قضاته )تساؤلت على هامش أطول اعتكاف 
لقضاة لبنان(. المفكرة القانونية، 3 آب 2017.
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وتبعــاً لذلــك، عــاد مجلــس القضــاء الأعلــى ليعلــن بتاريــخ 19 تمــوز 2017 )الــذي صــادف 
خــالل العطلــة القضائيــة( اعتــكاف القضــاة عــن العمــل مــرة أخــرى. ومــن أهــم المالحظات 
التــي أبداهــا خــالل الجمعيــة العموميــة المنعقــدة فــي 24 تموز 2017 بشــأن القانــون الذي 
تــم إقــراره: "إن الزيــادات التــي ســتطرأ علــى رواتــب العامليــن في القطــاع العام، ستنســف 
ــز الــذي كرســته الزيــادة التــي طــرأت علــى رواتــب القضــاة عــام 2011، وســتجعل  كل التميُّ
أســاس راتــب القاضــي الأصيــل مقتصــرا علــى 410,000 ليــرة، فــي حيــن أن أســاس راتــب 
الموظــف مــن الدرجــة الأولــى ســيبلغ 5,200,000 ليــرة، وهذا مــا ل يُقبل ول يُعقل، ولســيما 
أن القاضــي هــو متولــي ســلطة عامــة ويقــوم بمهمــة علــى قــدر عــال مــن الدقــة والأهميــة 
والخطــورة والتطلــب ذهنيــا ونفســيا وجســديا، ومــن الطبيعــي أن يكــون أســاس راتبــه أعلــى 
مــن أســاس راتــب أي موظــف، مهمــا علــت درجتــه. فيقتضــي، بالتزامــن مــع إقــرار الزيــادات 
للموظفيــن وســائر العامليــن فــي القطــاع العــام، رفــع أســاس راتــب القاضــي الأصيــل إلــى 
5,320,000 ليــرة ورفــع درجــة تدرجــه إلــى 300,000 ليــرة21". وبتاريــخ 2017/8/7، وقــع زهاء 
ــون  ــة بوضــع قان ــع المطالب ــى م ــس القضــاء الأعل ــب مجل ــى مطال ــت عل 352 عريضــة أثن
ــي لدعــم  ــة المســتقلة. وقــد دعــم كال مــن "المفكــرة" و"الئتــالف المدن للســلطة القضائي
اســتقالل القضــاء وشــفافيته" مطالــب القضــاة في مؤتمــر صحافــي انعقد فــي 2017/8/10. 

وللمــرة الثانيــة، عــاد مجلس القضــاء الأعلــى ليقــرر بتاريــخ 2017/8/28 فّك العتــكاف، على 
أســاس الوعــود التــي تلقاهــا بإصــدار قانــون معجــل مكــرر يخــرج البنــود المتعلقــة بالقضاة 

مــن السلســلة، وبخاصــة البنــد المتصــل بصنــدوق تعاضــد القضاة. 

المحطــة الأخيــر تمثلــت فــي العتــكاف الــذي أعلنــه القضــاة بمعــزل عــن مجلــس القضــاء 
الأعلــى فــي آذار 2018، تبعــا لتســرّب مشــروع قانــون الموازنــة العامــة لســنة 2018 والــذي 
تضّمــن تخفيضــا لتقديمــات صنــدوق تعاضــد القضــاة. وبخــالف المــرات الســابقة، رضــخ 
المجلــس النيابــي هــذه المــرة لمطالــب القضــاة. فتــم التراجــع عــن النتقاص مــن تقديمات 

صنــدوق تعاضــد القضــاة؛ كمــا تــم إقــرار ثــالث درجــات للقضــاة22. 

21 كلوديت سركيس. هذه هي مالحظات مجلس القضاء على مشروع قانون السلسلة. جريدة النهار، 14 آذار 2017.
لكتروني، 2018/3/30.  22 أول انتصار للقضاة منذ 1982: مدخل هام لبناء القضاء المستقّل والدولة. موقع المفكرة الإ
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القسم الثاني: االستقاللية المالية، بما ترتبه على 
القضاة

ــم  ــرض عليه ــا يف ــاة، إنم ــى القض ــا عل ــط حقوق ــب فق ــة ل يرت ــتقاللية المالي ــوم الس مفه
موجبــات أيضــا. وعليــه، وفــي مقابــل تنامــي الخطــاب حــول حقــوق القضــاة المالية، نشــهد 
خطابــا حــول ممارســات تــؤدي إلــى منــح القضــاة منافــع ماليــة علــى نحــو يخــل باســتقاللية 
ــي  ــص نشــاطهم الأساســي ف ــة، أو بواجــب القضــاة بتخصي ــة أو الظاهري القضــاة الفعلي
ــال  ــام بأعم ــداب للقي ــات، كالنت ــذه الممارس ــض ه ــظ أن بع ــة. ويلح ــة القضائي الوظيف
استشــارية فــي وزارات أو إدارات عامــة أو التعييــن فــي لجــان مدفوعــة، يقــارب فــي بعــض 
داري. وهــي فــي مجملهــا تخــّل بمبــدأ المســاواة بيــن القضــاة، مــع مــا  أشــكاله الفســاد الإ

يتيحــه تجــاوز هــذا المبــدأ مــن ممارســات لترغيــب القضــاة أو معاقبتهــم.

اإلضافات على الراتب األساسي والحاصلة من دون أي 
عمل إضافي 

شــارة إلــى تقاضــي بعــض القضــاة عــالوات وإضافــات علــى  فــي هــذا المجــال، تجــدر الإ
ــة المنوطــة بهــم  ــي، خــارج المهــام القضائي ــأي جهــد قضائ ــام ب رواتبهــم مــن دون القي

ــة.  بموجــب مرســوم المناقــالت القضائي

ضافــات تتــم بنــاء علــى نصــوص قانونيــة وإن جــاز التســاؤل حــول مــدى  وبعــض هــذه الإ
ــن القضــاة. ومــن  ــدأ المســاواة بي ــي أو مب ــم القضائ ــع التنظي مشــروعيتها أو انســجامها م
أبرزهــا مثــال التعويضــات الممنوحــة لرؤســاء مجالــس العمــل التحكيميــة والتــي تبلــغ مائــة 
ألــف ليــرة لبنانّيــة عــن كّل جلســة علــى أن ل يتعّدى عدد الجلســات خمس جلســات شــهرياً، 
وذلــك بموجــب المرســوم رقــم 2015/1415 الصــادر عمــال بالمــادة 82 مــن قانــون العمــل 
التــي نصــت علــى تحديــد هــذا التعويــض بموجــب مرســوم. وتســدد هــذه التعويضــات 
مــن ميزانيــة وزارة العــدل )محاكــم القضــاء المدنــي الخــاص(. ويتقاضــى ســائر مستشــاري 
المجلــس )ممثلــي أصحــاب العمــل وممثلــي الأجــراء( ومفــوض الحكومــة التعويــض نفســه، 
ضافــات فــي حــال  مــكان تبريــر هــذه الإ والــذي يحســم مــن ميزانيــة وزارة العمــل. وفيمــا بالإ
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ضافــة إلــى وظيفتــه الأساســية، فــإن الأمــر يثيــر  انتــداب قــاٍض للقيــام بهــذه المهمــة بالإ
ــذه  ــام به ــي حــال شــكل القي ــي ف ضاف ــض الإ ــة هــذا التعوي ــدى مالءم تســاؤلت حــول م
المهمــة الوظيفــة الأساســية وربمــا الوحيــدة للقاضــي المعنــي بموجــب مرســوم التشــكيالت 
القضائيــة. فلمــاذا يميــز القاضــي فــي هــذه الحالــة عن أي قــاض يقوم بــأي وظيفــة قضائية 

أخــرى، قــد تكــون أكثــر دقــة وخطــورة وإرهاقــا؟ 

ضافــات والعــالوات غيــر المنظمــة بــأي مرســوم وقانــون والتــي  أخطــر مــن ذلــك، هــي الإ
تمنــح خالفــا للقانــون. ومنها العــالوات الممنوحــة للقضاة العدلييــن العاملين فــي المحاكم 
العســكرية، والتــي تهــدف إلى تمييــز القضــاة العاملين فــي المحاكم الســتثنائية. ويســتفيد 
ــق  ــاة التحقي ــكرية وقض ــة العس ــدى المحكم ــون ل ــون العام ــالوات المدع ــذه الع ــن ه م
العســكريون وهــي تتكــّون مــن بونــات بنزيــن إضافيــة ومبالــغ ماليــة غيــر معلنــة، تســدد 
ــى  ــن عل ــات بنزي ــع بون ــالت توزي ــق ح ــم توثي ــا ت ــي. كم ــاع الوطن ــة وزارة الدف ــن موازن م
ــة العامــة لالأمــن العــام علــى أســاس معاييــر غيــر واضحــة وبالتأكيــد  قضــاة مــن المديري

غيــر موضوعيــة23. 

ويشــار إلــى أن مجلــس القضــاء العلــى قــد كّلــف رئيســه بتاريــخ 13 أيلــول 2007 بكشــف 
مالبســات بونــات البنزيــن والتصــال بوزارتــي الدفــاع والداخليــة للوقــوف علــى حقيقــة الأمر 

وأســبابه. إل أن هــذا التكليــف لــم يتبعــه أي إعــالن أو إجــراء24.

اإلضافات على الراتب األساسي تبعا لتولي عمل قضائي 
إضافي 

ــى رواتبهــم، بنتيجــة قيامهــم  ــة عل ــغ إضافي يلحــظ أن عــددا مــن القضــاة يتقاضــون مبال
بأعمــال قضائيــة إضافيــة، فــي محاكــم متخصصــة أو اســتثنائية أو فــي لجــان ذات صفــة 
ــة العامــة، تتــوزع هــذه التعويضــات بيــن محاكــم القضــاء  ــود الموازن ــة. ووفــق بن قضائي
ــة.  ــة القضائي ــان ذات الصف ــي واللج ــاص المدن ــاء الخ ــم القض ــي، ومحاك ــاص الجزائ الخ
ــي  ــون ف ــا يتقاضــى القضــاة العامل ــة وزارة العــدل. كم ــي موازن ــات ف ــدرج هــذه النفق وتن
لجــان قضائيــة أخــرى مبالــغ ماليــة تقتطــع مــن موازنــات غيــر موازنة العــدل. وقــد اعتمدت 

خبار، 23 أيلول 2009.
أ

23 نزار صاغية. مجلس القضاء العلى يلبس وشاحا جديدا: الترفع. جريدة ال
القضاء يُنهي مهمة عيد كمحقق عدلي في جريمة اغتيال الحريري. جريدة المستقبل، 7 أيلول 2007.

24 مجلس القضاء العلى يلبس وشاحا جديدا. المرجع المذكور أعاله. 
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المــادة 52 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي عــددا مــن المبــادئ فــي هــذا الخصــوص، 
منهــا الآتيــة: 

ضافــة إلــى وظيفتــه الأصليــة إل فــي الحــالت التــي . 1 ــف قــاٍض بمهمــة بالإ أن ل يُكّل
نــص عليهــا القانــون، 

أن ل يُكّلــف قــاض بعضويــة أو رئاســة أكثــر مــن لجنــة، باســتثناء اللجــان المتالزمــة . 2
مــع الوظيفــة، إل بقــرار معلــل، 

أن يســهر بصــورة دائمــة كل مــن وزيــر العــدل ومجلــس القضــاء الأعلــى علــى تطبيق . 3
ــادىء أعاله.  المب

هــذا فضــال عــن أن المــادة 52 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي نصــت علــى أنــه يعــود 
دارييــن(  لمجلــس القضــاء الأعلــى )ولمكتــب مجلــس شــورى الدولــة بخصــوص القضــاة الإ

تحديــد مفهــوم اللجــان المتالزمــة مــع الوظيفــة واللجــان الدائمــة. 

إل أنه لم يعلن عن أي تحديد لهذه المفاهيم. 

ومــن أبــرز هــذه المحاكــم، المجلــس العدلــي الــذي بإمــكان الحكومــة أن تحيــل 
بعــض الجرائــم الــواردة فــي قانــون العقوبــات إليــه بمرســوم خــاص. وبتاريــخ 20 
ــتحقة  ــهرية المس ــات الش ــل التعويض ــم 916 بتعدي ــوم رق ــدر المرس ــران 2017، ص حزي
ــذه  ــع ه ــى رف ــا إل ــوم عملي ــذا المرس ــد أدى ه ــه. وق ــي وموظفي ــس العدل ــاة المجل لقض
التعويضــات بمــا يقــارب %200 بالنســبة إلــى رئيــس مجلــس العدلــي )وهــو نفســه 
رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى( والنائــب العــام )التمييــزي( والمستشــارين فــي المجلــس 
وقضــاة التحقيــق العدلييــن، بحيــث ارتفعــت بالنســبة إلــى الأول مــن 500,000 ل.ل إلــى 
 1,500,000 ل.ل، وبالنســبة إلــى المراكــز الأخــرى مــن 350,000 ل.ل إلــى مليــون ل.ل.
 ومــن الالفــت أيضــا أن المرســوم اســتحدث مراكــز مســتحقة لتعويضــات وهــي نائــب رئيس 
المجلــس العدلــي والمحامــي العام والتي تحــددت بـــ 1,000,000 ل.ل. وتعّد هــذه المبالغ 
مرتفعــة جــدا، خصوصــا أن بعــض الملفــات تبقــى مجمــدة لســنوات لــدى قضــاة التحقيــق 
العدلييــن. ومــا يزيــد مــن قابليــة رفــع هــذه التعويضــات للنقــد هــو كــون المجلــس العدلي 

محكمــة اســتثنائية، يجــدر التجــاه إلــى إلغائهــا وليــس إلــى تعزيــز مواردها. 
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ــات  ــي التعويض ــا )وه ــة العلي ــة المصرفي ــة الهيئ ــات لعضوي ــاف تعويض ــك، يض ــى ذل إل
ــة  ــة الخاص ــة المصرفي ــان( والمحكم ــرف لبن ــة مص ــن موازن ــن ضم ــدد م ــي تح ــى وه الأعل
ولجــان الســتمالك البتدائيــة والســتئنافية واللجنــة التحكيميــة الناظــرة في خالفــات العمل 
الجماعيــة والمجلــس التحكيمــي الخــاص بالمــدارس الخاصــة غيــر المجانيــة ومجلــس 
الضمــان التحكيمــي... الــخ. وتحــدد هــذه التعويضــات بصــورة شــهرية مقطوعــة )مجلــس 
الضمــان التحكيمــي(، أو عــن كل جلســة )اللجنــة الناظــرة فــي خالفــات العمــل الجماعيــة 
والمجلــس التحكيمــي الخــاص بالمــدارس الخاصــة غيــر المجانيــة( أو عــن عــدد القــرارات 
)لجــان الســتمالك فــي درجتيهــا(. وبالنســبة لبعــض اللجــان، يوضع ســقف ل يجــوز تجاوزه 
ــل  ــات العم ــي خالف ــة الناظــرة ف ــي الشــهر )اللجن ــض خمــس جلســات ف ــون تعوي كأن يك
الجماعيــة( أو مرتيــن الحــد الأدنــى )المجلــس التحكيمــي الخــاص بالمــدارس الخاصــة غيــر 

ــة(. المجاني

التعويضات التي يتقاضاها القضاة النتدابهم ألعمال 
قانونية لدى مؤسسات وإدارات عامة 

شــتراعي رقــم 151 الصــادر بتاريــخ 1983/09/16 )تنظيــم  وفقــا للمــادة 25 مــن المرســوم الإ
وزارة العــدل(، يجــوز لوزيــر العــدل بقــرار منــه وبنــاء علــى اقتــراح المديــر العــام أن ينتدب 
دارة المركزية لــوزارة العــدل للعمل فــي وظائــف قانونية لدى  بعــض القضــاة الملحقيــن بــالإ
دارات والمؤسســات العامــة والبلديــات مــع إمكانيــة الرجــوع عــن هــذا التدبيــر  مختلــف الإ
فــي أي وقــت كان. يتقاضــى القاضــي المنتــدب تعويضــا مــن الجهــة المنتــدب إليهــا يحــدد 
مقــداره بقــرار انتدابــه. وعليــه، يلحــظ إلحــاق عــدد مــن القضــاة العدلييــن لــوزارة العــدل 
بهــدف انتدابهــم للعمــل فــي وزارات لقــاء بــدلت وصلــت أحيانــا إلــى مجمــوع رواتبهــم. 
وقــد جــاءت المــادة 48 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي )كما عدلــت بموجب المرســوم 
الشــتراعي 1985/22( لتضيــف شــرطين علــى هــذا النتــداب: الأول، موافقة مجلــس القضاء 
دارة العامــة أو المؤسســة العامــة التــي ينتــدب القاضي عليها  الأعلــى، وأن يتضمــن نظــام الإ

نصــا يجيــز هــذا النتــداب. 

ويســجل أن القضــاة العاملــون حصــرا فــي المديريــة العامــة لــوزارة العــدل مــن عــالوة على 
رواتبهــم الأساســية قدرهــا %20 منهــا. ويعطــى رؤســاء الهيئــات فــي وزارة العــدل عــالوة 
ــاء  ــس القض ــر مجل ــة س ــون بأمان ــاة الملحق ــتفيد القض ــم. ويس ــى رواتبه ــا %30 عل قدره
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الأعلــى مــن عــالوة %20 علــى رواتبهــم وذلــك بموجــب مرســوم إنشــاء أمانــة الســر هــذه، 
علمــا أن المرســوم ميزهــم عــن القضــاة الملحقيــن بــوزارة العــدل مــن خــالل تمكينهــم مــن 

تحصيــل هــذه العــالوة حتــى ولــو تــم انتدابهــم للمحاكــم.

ويشــوب تعييــن القضــاة فــي هــذه المحاكــم واللجــان المتخصصــة أو انتدابهــم شــكوك 
حــول تحويــل هــذه الوســائل إلــى بــاب لتمييــز قضــاة معينيــن، والمــس بمبــدأ المســاواة 
ــع  ــن ينســجمون م ــب القضــاة الذي ــى أداة لترغي ــا تتحــول إل ــا م ــن القضــاة. وهــي غالب بي
القــوى المؤثــرة فــي تعييــن أعضــاء هــذه اللجــان أو لمعاقبــة الذيــن يمتنعــون عــن إجابــة 

هــذه القــوى. 

 "اللجان تعطي القاضي مدخوال إضافيا من %10 الى %50 على معاشه. 
كما أنه يوجد قضاة أعضاء في عدة لجان في وقت واحد وأضاف أنه 
هناك قضاة يحصلون على حوالي 7 ماليين ليرة شهرياً بين معاشهم 

الثابت ومعاش اللجان. واالأمر بدأ يستعمل كرشوة. "بدل أن تدفع لي 
10,000 دوالر على كل ملف، تعينني في لجنة وأتلقى راتبا عنها حتى 

تقاعدي".
قدض لدقةت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

"ليس هناك معيار لتأسيس لجان. يخلقون اللجان حسب القانون إذا كان 
يجارات مثال ". هناك اعتراضات؛ قانون االإ

قدض لدقة قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

" يتّم تعيين قضاة اللجان في الوزارة. القضاة الذين يتقاعدون يستمرون 
بالحصول على رواتبهم من اللجان. "وهيدي المصيبة." ولم يتدخل أّي 

وزير لحّل هذه المسألة". 
قداأم لدقفمت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

ولعــل أكثــر الأمــور التــي أثــارت جــدل فــي هــذا المجــال فــي التســعينيات، تعييــن قضــاة 
فــي لجــان وســط بيــروت لتقييــم العقــارات الواقعة فيــه والتي تــم إدخالهــا فــي التقديمات 

العينية لشــركة ســوليدير.
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ساعات التدريس

ــن الوظيفــة  ــه ل يجــوز الجمــع بي ــى أنّ ــي عل ــون القضــاء العدل نّصــت المــادة 47 مــن قان
القضائّيــة والوظائــف العاّمــة، ول الجمــع بينهــا وبيــن أيّــة مهنــة أو عمــل مأجــور. إّل أنهــا 
عــادت واســتثنت فــي فقرتهــا الثانيــة التدريــس فــي الجامعــات ومعاهــد التعليــم العالــي، 
ــه يحــّدد عــدد ســاعات التدريــس وأصــول الترخيــص بــه بمرســوم يصــدر بنــاًء  ونّصــت أنّ
علــى اقتــراح وزيــر العــدل، وأنــه يبقــى للقاضــي بالرغم مــن كّل نــص مخالف حــق التدريس 

بعــد اســتقالته أو إحالتــه علــى التقاعــد. 

وبنــاء علــى هــذا النــّص، حــّدد المرســوم رقــم 702 تاريــخ 1977/12/09 "شــروط الترخيــص 
للقضــاة بإعطــاء الــدروس الحقوقيــة" علــى النحــو الآتــي: 

ــبة . 1 ــدل بالنس ــر الع ــن وزي ــص م ــى الترخي ــبق: يعط ــص مس ــى ترخي ــول عل الحص
للقضــاة العدلييــن والقضــاة الملحقيــن بــوزارة العــدل، ومــن رئيــس مجلــس شــورى 
الدولــة ورئيــس ديــوان المحاســبة بالنســبة لقضــاة مجلــس شــورى الدولــة وديــوان 
المحاســبة ومــن رئيــس كل مــن المحكمة الشــرعية الســنية العليــا والمحكمة الشــرعية 
الجعفريــة العليــا بالنســبة لقضــاة هاتيــن المحكمتيــن ورئيــس المحكمــة المذهبيــة 

الســتئنافية الدرزيــة العليــا بالنســبة لقضــاة هــذه المحكمــة. 

يعمل بقرار الترخيص لسنة دراسية واحدة وينتهي مفعوله حتما بنهاية السنة. . 2

ل يتعدى عدد ساعات التدريس 125 ساعة في السنة وفقا لبرامج المؤسسة.. 3

يتم إلقاء الدروس خارج أوقات الدوام الرسمي. . 4

ــم . 5 ــي إحــدى مؤسســات التعلي ــة إل ف ــدروس الحقوقي ل يجــوز للقضــاة إعطــاء ال
ــة  ــدروس القضائي ــان وفــي كل مــن معهــد ال ــرف بهــا رســميا فــي لبن ــي المعت العال

ــاء. نم دارة والإ ــالإ ــي ل ــد الوطن والمعه

وفيمــا فــرض المرســوم علــى القاضــي الــذي يرغب فــي التدريــس أن يبين فــي طلبــه "ماهية 
ضافــة إلــى وظيفتــه الأصليــة"، فإنــه  الوظيفــة التــي يشــغلها والمهــام التــي يقــوم بهــا بالإ
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لــم يســتوجب إجــراء أي تقييــم مســبق لأدائــه القضائي. كمــا منع المرســوم أي مؤسســة أن 
توقــع العقــد أو أن تســمح بمباشــرة التدريــس، إل بعــد التثبــت مــن صــدور قــرار الترخيــص 
علــى أن يذكــر فــي صلــب العقــد رقــم القــرار وتاريخــه وموجــب التدريــس خــارج أوقــات 

الــدوام الرســمي. 

وقــد وجهــت "المفكــرة القانونيــة" إلــى وزارة العــدل ســؤال حــول عــدد القضــاة الحائزيــن 
علــى تراخيــص تدريــس. إل أن الــوزارة رفضت إجابــة الطلب تبعا لستشــارة مجلــس القضاء 
الأعلــى. إنمــا تكثــر المعطيــات علــى تجــاوز العديــد من القضــاة، منهــم قضاة شــغلوا أو ما 
يزالــون يشــغلون مراكــز قضائيــة بــارزة، ســاعات العمــل المســموح بهــا، مــن دون أن يتأكــد 

فيمــا إذا كان هــذا الأمــر حصــل بترخيــص أو مــن دون ترخيــص. 

طــار، صــرح رئيــس هيئــة التفتيــش القضائــي طــارق زيــادة فــي مقال نشــره في  وفــي هــذا الإ
2002 فــي "النهــار":"إن عــدداً كبيــراً جــداً مــن القضــاة يدرّســون في مختلــف كليــات الحقوق 
وســواها، وبينهــم مــن يولــي التعليــم الجامعــي أهميــة تفــوق عملــه القضائي، بل أن قســماً 
ــه مــن القضــاة يقومــون بمهمــات اللجــان والتدريــس خــالل أوقــات الــدوام  ل يســتهان ب
الرســمي ممــا يؤثــر علــى إنتاجهــم القضائــي ويفاقــم مشــكلة الختنــاق القضائــي ويدعهــا 
نتاجيــة عنــد القضــاة وعدم  تدخــل إلــى محاكمهــم25". وقــد عــزا زيــادة الختنــاق لـــ "قلــة الإ
بــذل بعضهــم الجهــد الكافــي للقيــام بمهماتهــم، وتعييــن الكثير مــن القضــاة العاملين في 
لجــان قضائيــة، وعــدم حضــور البعــض إلــى مكاتبهــم يوميــاً، وانصــراف البعض الآخــر إلى 

أنشــطة علميــة أكاديميــة، وتدنــي المســتوى العلمــي عنــد بعــض القضــاة26".

وبشــكل أكثــر وضوحــا، صــّرح رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الراحــل نصــري لحــود فــي 
ــم  ــول إن تراك ــض أن يق ــاول البع ــي: "يح ــفير" بالآت ــي "الس ــان ف ــارس خش ــع ف ــة م مقابل
الملفــات ســببه كثــرة المحاميــن بالنســبة لعــدد القضــاة، ولكــن هــذا الواقــع كان موجــوداً 
دائمــاً. ولكــن فــي الماضــي كان القضــاة متفرغيــن للعمــل القضائــي. أمــا اليــوم، فالقاضــي 
ــؤلء  ــن ه ــات. وبي ــاً للتعليم ــاعة، خالف ــون 500 س ــاة يعلم ــك قض ــم، ولدي ــد أن يعّل يري
ــون  ــى يفعل ــاً، فمت ــهر كتاب ــتة أش ــون، كل س ــان ويؤلف ــم لج ــاة لديه ــد قض ــهم يوج أنفس
ــت "لأحــك رأســي". القاضــي  ــم أحــَظ بوق ــي القضــاء 43 ســنة، فل ــت ف ــا أمضي ــك؟ أن ذل
ــل  ــه. فه ــه ل يكفي ــول أن راتب ــن أن يق ــه %100. وإل %90. ول يمك ــدم نفس ــب أن يق يج

25 طارق زيادة. الختناق القضائي. جريدة النهار، 15 كانون الثاني 2002.
26 عرض أسباب "الختناق القضائي" وسبل الحّل. جريدة النهار، 9 كانون الثاني 2002.
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هــؤلء الـــ %20 مــن القضــاة ل تكفيهــم رواتبهــم، والـــ%80 مكتفــون؟ كال. فالجميــع فــي 
وضــع مماثــل. عليــك أن تســاوي القضــاة قبــل أن تطالــب بالمعاملــة الســوية مــع النــاس. 
مــا يحصــل اليــوم أن قاضيــاً يحصــل علــى لجنــة فتبقــى معــه، علــى الرغــم مــن خروجــه 

ــى يتوفــاه هللا27". ــى التقاعــد، وحت إل

ــس  ــع رئي ــر العــدل الأســبق شــارل رزق م ــن وزي ــاع بي ــار" حصــول اجتم ــا نشــرت "النه كم
ــرزا  ــزي ســعيد مي ــام التميي ــب الع ــر والنائ ــى القاضــي أنطــوان خي ــس القضــاء الأعل مجل
ورئيــس هيئــة التشــريع والستشــارات شــكري صــادر فــي 2006 أكــدوا فيــه وجــوب التقّيــد 
عــالن عــن  بســقف ســاعات التدريــس الممنوحــة للقضــاة فــي الجامعــات28. وفيمــا يشــكل الإ
هــذا الجتمــاع مؤشــرا آخــر علــى شــيوع تجــاوز ســقف ســاعات التدريــس، يلحــظ أن الهدف 
مــن الجتمــاع كان فــي الأســاس معالجــة أســباب البــطء فــي إصــدار الأحــكام، وأنــه تنــاول 
إلــى جانــب التدريــس، إعــادة تنظيــم اللجــان ذات الصفــة القضائيــة وتوزيعهــا وتنظيــم 

ســفر القضــاة للمشــاركة فــي النــدوات والمؤتمــرات الدوليــة.

نتاجية  "يجب علينا اليوم أن نبدأ من البيت الداخلي؛ أن نحسن االإ
والشفافية والموضوعية، أن ال نضّيع وقتنا في المؤتمرات والرحالت 

والتعليم. على القاضي أن يعمل وينتج ويسهر على محكمته. عندما أفوز 
بثقة الرأي العام، يصبح هذا االأخير جاهزاً للدفاع عني. نريد أن نقاتل 

بعد التأكد من متانة منزلنا". 
سئأم قذفم حمم دا حمالفى تدن فهات قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

"كنت أعلم في 4 جامعات "تأوقف ع إجريي".
قدض ق مدلات قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

"والقضاة الذين يعلمون في الجامعة هم القضاة الذين بحاجة إلى 
المال. االآخرون الذين يحصلون على منافع مادية ال يبحثون عن التعليم. 
يشتكون اليوم أن القضاة يعلمون كثيراً وأن هذا االأمر يؤثر على عملهم. 
هؤالء ال يقعون تحت تأثيرهم الأنهم خلقوا نوعا من االستقاللية المادية 
عنهم، لذا يقومون بتسكير هذا الباب عليهم. يشتكون أن القاضي الذي 

يعلم ال يعمل بشكل كاف في العدلية. إن كان هذا الوضع صحيحاً، وهو 
أحيانا صحيح، فإذن فليعاقبوا القاضي وحتى القاضي الذي ال يعّلم. 

27 فارس خشان. نصري لحود لـ"السفير": القضاء مجرد إدارة وسياسيون يتدخلون فيه. جريدة السفير، الخميس 14 تشرين الثاني 
.2002

حكام. جريدة النهار، 27 حزيران 2006.
أ

28 رزق: غرفة جديدة للتعجيل في إصدار ال
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أما القاضي الذي يقوم بعمله والذي يعّلم من أجل تأمين استقالليته، 
فاتركوه بحاله. 

أحد زمالئي قال لهم "ليش عم بتشوفوا القضاة يلي عم بعّلموا بس. 
شوفوا القضاة يلي عندهم لجان." فاللجنة تأخذ أيضاً من وقت القاضي 

الذي يحصل على راتب شهري من خاللها. وقد استفز هذا االأمر رئيس 
مجلس القضاء االأعلى الذي بدأ بالصراخ. لماذا إذن التعليم ممنوع 

واللجان مسموحة؟ 
س: لماذا استفزتهم؟ فهذا تفسير منطقي.

ج: الأن رئيس مجلس القضاء االأعلى عضو في عدة لجان".
قدض لدقةت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

ويذكــر أن قانــون تعديــل سلســلة رتــب ورواتــب القضــاة لســنة 2011 قــد ذكــر فــي 
أســبابه الموجبــة: "وجــوب التــزام القاضــي التزامــاً مطلقــاً بعملــه، إن مــن ناحيــة الوضــع 
ــه  ــذل للقضــاء وقت ــه أن يب ــرض علي ــي تف ــة الت ــة الضــرورة الواقعي ــن ناحي ــي، أو م القانون
وجهــده الكامليــن. ومــن المعــروف أنــه غيــر مســموح للقاضــي إل التدريــس فــي الجامعــات 
ــا بنصــاب محــدود جــداً، وهــو أمــر غيــر متيســر فــي كل حــال إل لعــدد  والمعاهــد العلي

محــدود مــن القضــاة29".

ول، محضر الجلسة الثانية، 17 آب 2011.
أ

29 محاضر مجلس النواب، الدور التشريعي الثاني والعشرون، العقد الستثنائي ال
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الفصل الرابع عشر

الطائفية في القضاء أو المحاصصة في 
النفوذ القضائي 

تشــكل الضمانــات الممنوحــة للمجموعــات الطائفيــة، إحدى ســمات النظــام اللبنانــي. وهي 
غالبــا مــا تتمثــل فــي توزيــع المــوارد والوظائــف العامــة وفــق معــادلت متفــق عليهــا. ولكن، 
ــزام بمعــادلت  لت ــات علــى القضــاء، بمعنــى هــل يقتضــي الإ هــل تنســحب هــذه الضمان

مماثلــة فــي المجــال القضائــي؟ 

المادتــان 12 و95 مــن الدســتور تشــيران إلــى عكــس ذلــك. فالأولــى تؤكــد علــى المســاواة 
ــث  ــن حي ــى الآخــر إل م ــزة لأحــد عل ــة، ل مي ــف العام ــي الوظائ ــي تول ــن "ف ــن المواطني بي
الســتحقاق والجــدارة حســب الشــروط التــي ينــص عليهــا القانــون". والثانيــة ألغــت صراحة 
"قاعــدة التمثيــل الطائفــي" وأكدت علــى اعتمــاد معايير "الختصــاص والكفاءة فــي الوظائف 
العامــة والقضــاء والمؤسســات العســكرية والأمنيــة والمؤسســات العامــة والمختلطــة وفقــاً 
لمقتضيــات الوفــاق الوطنــي باســتثناء وظائــف الفئــة الأولــى فيهــا وفــي مــا يعــادل الفئــة 
الأولــى". فهاتــان المادتــان مجتمعتــان تحصــران قاعــدة التوزيــع الطائفــي بوظائــف الفئــة 

الأولــى أو مــا يعادلهــا، ول يعــّد القضــاة مــن بينهــم. 

ورغــم وضــوح هاتيــن المادتيــن، فــإن الواقــع يبقــى أكثــر تعقيــدا، وبخاصة في ظل اشــتداد 
المحاصصة السياســية/ المذهبية وطابعها الشــمولي. 

وهــذا مــا نتبينــه بوضــوح فــي التطبيــق الصــارم منــذ 1990 لمبــدأ المناصفــة فــي مجلــس 
القضــاء الأعلــى وســائر الهيئــات الناظمــة للقضــاء وفــي مقدمتهــا هيئــة التفتيــش القضائــي. 
وفيمــا تــم اســتبعاد العتبــارات الطائفيــة فــي مباريــات الدخــول إلــى القضــاء فــي بدايــة 
ــر حرصــا  ــا يظه ــي إنم ــم الطائف ــداد القضــاة وتوزيعه ــإن درس تطــور أع التســعينيات، ف
علــى تصحيــح مــا قــد تســفر عنــه مباريــات الدخــول إلــى المعهــد مــن تفــاوت طائفــي غيــر 

مرغــوب بــه مــن خــالل طــرق التعييــن الأخــرى. 
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وفيمــا يظهــر التدقيــق فــي التشــكيالت والمســاومات الحاصلــة بمناســبتها أن القــوى 
ــز المهمــة مــن  ــى اكتســاب المراك ــة" الســائدة حرصــت ليــس فقــط عل السياســية "الطائفي
حيــث المســؤوليات المناطــة بهــا، بل بشــكل خــاص المراكــز الواقعــة ضمن مناطــق نفوذها. 
وعليــه، تكتســب الصــورة التــي كنــا باشــرنا فــي تكوينهــا فــي مقاليــن ســابقين حــول تكويــن 
ــات  ــه ب ــن أن ــال ع ــة. ففض ــادا إضافي ــة أبع ــكيالت القضائي ــى والتش ــاء الأعل ــس القض مجل
بإمــكان القــادة السياســيين تعييــن مقربيــن منهــم فــي المراكــز القضائيــة العائــدة للطوائــف 
التــي يمثلونهــا، فإنهــم يعينونهــم فــي مناطــق نفوذهــم، ممــا يضمــن لهــم قــوة ونفــوذا 
إضافييــن. ومــن هــذه الزاويــة، تخــرج مســألة توزيــع المراكــز القضائيــة عــن كونهــا تطبيقــا 
لقاعــدة المناصفــة لتتحــول إلــى تقســيم المحاكــم إلــى دوائــر نفــوذ، مــع مــا يســتتبع ذلــك 

مــن ارتيــاب مشــروع حــول حياديتهــا ومــن مخاطــر علــى ضمانــات اســتقالل القضــاء. 

وقبــل المضــي فــي عــرض ذلــك، ل بــد بدايــة مــن إعطــاء صــورة عــن كيفيــة تطــور التوزيــع 
الطائفــي للقضــاة.

القسم األول: تطور التوزيع الطائفي للقضاة

رغــم غيــاب المعــادلت المعلنــة فــي التعيينــات القضائيــة، نلحــظ تقاربــا دائمــا فــي أعــداد 
القضــاة. وهــذا مــا يبينــه الجــدول أدنــاه والــذي يســتعيد التوزيــع الطائفــي للقضــاة فــي 

مراســيم التشــكيالت الحاصلــة فــي 1993 و2004 و2010 و2017. 
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القسم الثاني: تجاوز المحاصصة الطائفية في مباريات 
الدخول إلى معهد الدروس القضائية؟ 

عــادة فــرض المناصفــة بيــن المســلمين والمســيحيين فــي مبــاراة  شــهد عــام 1992 مســعى لإ
الدخــول إلــى المعهــد، بخــالف الــدورة الســابقة لهــا حيــث تــم تعييــن القضــاة المتدرجيــن 
ــاءت  ــة ب ــذه المحاول ــن ه ــة. لك ــم الطائفي ــن انتماءاته ــزل ع ــاراة بمع ــي المب ــن ف الناجحي
بالفشــل بعــد تفاعــالت سياســية عــدة. وفــي التفاصيــل، كان عــدد الناجحين بلغ 22 شــخصاً 
موزعيــن بنســبة 13 مســلمين و9 مســيحيين. وقــد فاجــأ مجلــس القضــاء الأعلــى المعنييــن 
بعــد إعــالن نيتــه رفــض الموافقــة علــى مشــروع مرســوم تعييــن الفائزيــن مطالبــا بإصــدار 
ــن  ــر م ــدد كبي ــراض ع ــر اعت ــار هــذا الأم ــد أث ــرر. وق ــدأ 6 و6 مك ــى مب ــن عل مرســوم تعيي
الــوزراء والنــواب. وقــد اعتبــر وزيــر القتصــاد والتجــارة آنــذاك مــروان حمــادة أن مــا جــرى 
ــن ول  ــر صفقــة سياســية ل تقرهــا ل القواني ــوازن الطائفــي لتمري ــة للتســتر وراء الت "محاول
مبــدأ المتحانــات ول تفكيــر اللجنــة الفاحصــة نفســها التــي صــّرح رئيســها رئيــس مجلــس 
القضــاء الأعلــى عاطــف النقيــب بقولــه: "نحــن لــم نعتمــد التوزيــع الطائفــي أساســاً ولــم 
ننظــر إلــى هــذا الأمــر لأننــا لســنا بطائفييــن1". وعارضــت كتلــة النائــب وليــد جنبــالط هــذا 
التوجــه أيضــاً. فأوضحــت "أن لديهــا مالحظــات علــى صــدور مرســوم بقبــول عشــرة قضــاة 
فقــط نجحــوا فــي امتحانــات معهــد الــدروس القضائيــة وقســموا علــى مبــدأ 5 مســلمين: 
ــاق  ــاً لتف ــك خرق ــي ذل ــدت أن ف ــيحيين. وأك ــل 5 مس ــي مقاب ــنيان ودرزي، ف ــيعيان وس ش
الطائــف الــذي ينــص علــى إلغــاء الطائفيــة فــي الوظائــف العامــة باســتثناء وظائــف الفئــة 
الأولــى2". وقــد أّدى الضغــط السياســي الرافــض للتعييــن إلــى تجميــد العمــل بالمرســوم. 
وبالفعــل اتصــل رئيــس الجمهوريــة اليــاس الهــراوي بوزيــر العــدل خاتشــيك بابكيــان طالبــاً 
ــاراة  ــي مب ــن ف ــن الفائزي ــاع تعيي ــوزراء بالإجم ــس ال ــر مجل ــك، أق ــاً لذل ــك3. وتبع ــه ذل من
الدخــول إلــى معهــد الــدروس القضائيــة مــن دون اعتمــاد التوزيــع الطائفــي وذلــك "تنفيــذاً 
لوثيقــة الوفــاق الوطنــي باعتمــاد الجــدارة والختصــاص والكفايــة مــن طريــق المبــاراة فــي 

الوظائــف العامــة4".

1 حمادة طالب بتعيين جميع الفائزين في امتحانات دخول معهد القضاء. جريدة النهار، 26 آذار 1992.
2 جنبالط وكتلته: نتائج معهد الدروس القضائية خرق لتفاق الطائف. جريدة النهار، 30 آذار 1992.

3 تجميد مرسوم قضاة معهد الدروس. جريدة النهار، 31 آذار 1992.
4 تعيين جميع الناجحين في الدروس القضائية والثالثاء لالأزمة القتصادية. جريدة النهار، 17 نيسان 1992.
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تبعــا لهــذه الحادثــة، شــهدت تعيينــات الفائزيــن فــي مباريــات الدخول إلــى المعهد اســتقرارا 
نســبيا. وفــي هــذا التجــاه، أكــد الصحافــي فــارس خشــان فــي كتابــه "ســت ســنوات فــي وزارة 
العــدل )1992 – 1998( مــع الوزيــر بهيــج طبــاره" أن "مجلــس القضــاء الأعلــى تمكــن بالتوافق 
مــع وزيــر العــدل للمــرة الأولــى مــن إســقاط المحاصصــة الطائفيــة مــن المبــادئ التــي كانــت 
ترعــى دخــول القضــاة المتدرجيــن إلــى معهــد الــدروس القضائيــة، بحيــث أتــت دورة 1993 – 

1994 تراعــي الكفــاءة فحســب مــن دون النظــر إلــى الخلــل فــي التوزيــع الطائفــي5".

وقــد تغّنــى وزراء العــدل المتعاقبــون مــراراً بتجــاوز المعيــار الطائفــي فــي مبــاراة الدخــول 
ــي  ــج الت ــع للنتائ ــن يخض ــى أن "التعيي ــاره إل ــج طب ــدل بهي ــر الع ــّد وزي ــاء. وأك ــى القض إل

يحققهــا القاضــي المتــدرج بصــرف النظــر عــن طائفتــه وانتماءاتــه6". 

"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 الأنه 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 
االأعلى وقال له: "أنني أفتخر بخللين في هذه الدورة: الخلل االأول هو 

طائفي )5 سّنة( والخلل الثاني هو جندري )6 نساء و2 رجال(".
قدض ق مدلات قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت2015 

يتأكــد هــذا الأمــر عنــد النظــر فــي نتائــج الــدورات المتعاقبــة. فباســتثناء دورة 1994 حيــث 
فــاز 9 مســيحيون و9 مســلمون، انتهــت ســائر الــدورات إلــى تفاوت بيــن الفائزين المســلمين 

والفائزيــن المســحيين. وقــد فــاز بنتيجة الــدورات 206 مســلمين و174 مســيحيا. 

5 خشان، فارس. "ست سنوات في وزارة العدل )1992 – 1998( مع الوزير بهيج طباره". بيروت: دار النهار، 2000.
6 طباره يؤكد على دور القضاء: معالجة الملفات بال انتقائية. جريدة النهار، 6 أيلول 2003. 
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إل أنه كما نبين في الفصل المتصل بالتعيينات، يظهر أمران:

أن ثمــة مؤشــرات مقلقــة علــى حصــول تطــور معاكس فــي الســنوات الأخيــرة، لجهة . 1
دخــول الحســابات الطائفيــة فــي تحديــد الفائزيــن فــي هــذه المباريــات، وخصوصــا 

بعــد اعتمــاد امتحــان الشــفهي وتخصيصــه بنســبة عاليــة مــن العالمــة الإجمالية. 

أنــه تــم اســتخدام آليــات التعييــن الأخــرى )التعيين على أســاس شــهادة دكتــوراة أو . 2
عــادة التــوازن المرغــوب بــه طائفيــا. وعليــه، فيمــا  التعييــن مــن أصحــاب الخبــرة( لإ
تــؤدي نتائــج المباريــات للدخــول إلــى المعهد إلــى تفاوت طائفــي لصالح المســلمين 
)174 مســيحي مقابــل 206 مســلم(، تظهــر التعيينــات وفــق آليــات التعييــن الأخرى 
نتائــج معاكســة علــى الصعيدين الطائفــي )66 مســيحيا مقابل 46 مســلمين(. وعليه، 
وبنتيجــة إعمــال الآليــات الأخــرى، يضيــق التفــاوت فــي التوزيــع الطائفــي ليصبــح 

)240 مســيحيا مقابل 252 مســلما(.

القسم الثالث: التوزيع الطائفي للمناصب في 
الهيئات الناظمة للقضاء

قبــل النظــر فــي مكانــة الطائفيــة فــي تحديــد المراكــز فــي الهيئــات القضائيــة، يجــدر بدايــة 
النظــر فــي التكويــن الطائفــي للهيئــات الناظمــة للقضــاء، وأبرزهــا مجلــس القضــاء الأعلــى 

وهيئــة التفتيــش القضائــي ومجالــس التأديــب ومعهــد الــدروس القضائيــة.

شارة إلى أمرين:  وهنا، تقتضي الإ

أول، وجــود أعــراف راســخة وثابتــة فــي إعمــال المناصفــة فــي هــذه الهيئــات، وأكثــر مــن 
ذلــك فــي إعطــاء صبغــة طائفيــة ثابتــة لعــدد مــن المناصــب، 
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وثانيــا، وجــود حــرص علــى إبقــاء هــذه الأعــراف غيــر مكتوبــة. وعليــه، بخــالف الحــال فــي 
الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة حيــث تــم التنصيــص علــى المناصفــة، يخلــو الدســتور 

والقانــون مــن أي نصــوص مماثلــة بشــأن الهيئــات القضائيــة.

الطائفية في عضوية مجلس القضاء األعلى

نتمــاء الطائفــي لأعضــاء المجلــس، فــإّن  رغــم خلــّو النــص القانونــي مــن أيّــة إشــارة إلــى الإ
الأعــراف أّدت إلــى فــرض توزيعهــم الطائفــي علــى النحــو الآتــي: ثالثــة موارنــة وأرثوذكســي 
وكاثوليكــي وســنيين وشــيعيين ودرزي، كمــا نبينه في الفصــل الخاص بمجلس القضــاء الأعلى. 

وفيمــا كان هــذا العــرف يقبــل مرونــة معينــة قبــل 1990 بحيــث تــم تعيين قــاٍض مــن الطائفة 
الســنية )عاطــف النقيب( رئيســاً لمجلس القضــاء الأعلى، فإّن اشــتداد المحاصصة السياســية/
المذهبيــة بعــد الحــرب أدى إلــى إســباغ العديد مــن المراكز الحساســة بســبغة مذهبيــة، أقله 
طائفيــة. ومــن الشــواهد علــى ذلــك، اســتقالة القاضــي الراحل منــح متــري، وهو رئيس ســابق 
لإحــدى الغــرف المدنيــة فــي محكمــة التمييــز القاضــي، الحاصلة في تمــوز 1997 علــى خلفية 

اســتبعاد تعيينــه رغــم أقدميته وكفاءتــه، رئيســاً لمجلس القضــاء الأعلى،

لأنــه أرثوذكســي وليــس مارونيــا. وأوضــح متــري لـ"النهــار" أن ســبب الســتقالة "ليس لمنافســة 
بينــي وبيــن زمالئــي القضــاة. هــي مبــدأ فحســب لعتمــاد التراتبيــة والأقدميــة ســبيالً للوصول 
إلــى المنصــب عنــد توافــر بقيــة الصفــات فــي القاضــي، بقطــع النظــر عــن طائفته...مطلبــي 
ليــس لشــخصي إنمــا مــن أجــل التّوصــل إلــى إتبــاع التراتبيــة فــي الترقيــة مــن الدرجــات الدنيا 
إلــى أعلــى درجــة فــي هــذه المؤسســة. لقــد ســبق أن ُكِســر هــذا التقليــد القديــم بتعييــن 
القاضــي المرحــوم عاطــف النقيــب )كان ســنياً( رئيســاً لمجلس القضــاء الأعلى. ما كنــت أتمناه 
هــو اتبــاع النهــج نفســه. وأنــا اليــوم أعلــى قــاض درجــة وأرثوذكســي. الرئيــس الأول الجديــد 
القاضــي منيــر حنيــن مارونــي ومــن كبــار القضــاة الذيــن لهــم مواقفهــم وجرأتهــم، والقضــاء 
فــي عهــده ســيتعزز...وخطوتي فــي الســتقالة قــد تســاعد الرئيــس الأول حنين فــي التعيينات 
المقبلــة فيؤخــذ بالتراتبيــة والأقدميــة بقطــع النظــر عــن الطائفــة7". لكن ســرعان ما عــاد متري 

عــن اســتقالته بعــد اجتمــاع جمعــه بوزيــر العــدل بهيــج طبــاره. 

7 كلوديت سركيس. متري لـ"النهار": استقالتي لتحسين الوضع واعتماد التراتبية في ترقيات القضاء. جريدة النهار، 13 تموز 1997.
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ويشــكل التمســك بهــذا العــرف ذريعة لرفض العمــل بمعيار دولي أساســي لســتقالل القضاء، 
وهــو انتخــاب غالبيــة أعضــاء مــن المجلــس مــن القضــاة أنفســهم، علــى أســاس أنــه ل يمكــن 
ضبــط نتائــج النتخابــات فــي حــال شــملت عــددا كبيــرا مــن الأعضــاء، خصوصــا فــي ظــل 
الإصــرار علــى إبقــاء الأعــراف غيــر مكتوبــة. وعليــه، ورغــم مرجعيــة اتفــاق الطائف الــذي تبنى 
القاعــدة، اســتقر الــرأي علــى حصــر النتخــاب بعضويــن فقــط مــن أصــل عشــرة، مــع حصــر 
حــق الترشــح برؤســاء غــرف محكمــة التمييــز وحصــر حــق النتخــاب بأعضــاء هــذه المحكمــة. 
وفــي التجــاه نفســه، فــرض القانــون حصــول هــذه النتخابــات قبل تعييــن الأعضاء الخمســة 
مــن قبــل مجلــس الــوزراء، علــى نحــو يســمح لهــذا الأخيــر بإجــراء هــذا التعييــن علــى ضــوء 
نتخابــات. ل بــل أن هاجــس التمســك بعرف تقاســم المقاعــد طائفيا ذهــب أبعد من  نتائــج الإ
ذلــك فــي اتجــاه تضييــق حــق الترشــح، مــن خــالل إرســاء أعــراف جديــدة تمنــع رؤســاء الغرف 
مــن الطائفــة الســنية مــن الترشــح نظــرا إلــى امتــالء المقعديــن المخصصيــن للمنتســبين لهذه 
الطائفــة مســبقا مــن قبــل عضويــن حكمييــن كمــا ســبق بيانــه وهمــا يعينان مــن قبل الســلطة 
التنفيذيــة. وهــذا الأمــر إنمــا يعكــس تســليم قضــاة محكمــة التمييــز بهــذا العــرف كقاعــدة 
ملزمــة غيــر قابلــة للتجــاوز. ويســّجل أنه لــم يُعلــن حتــى الآن عــن أي احتجاج قضائــي ضده.

الطائفية في عضوية هيئة التفتيش القضائي

ــل  ــة التفتيــش، نشــهد اســتمرار العــرف المتمث ــع الطائفــي لأعضــاء هيئ بخصــوص التوزي
ــن  ــب اعتمــاد المناصفــة فــي تعيي ــى جان ــة مــن الطائفــة الســنية8، إل ــن رئيــس الهيئ بتعيي
المفتشــين العاميــن )2/2(. ويلحــظ أن مرســوم تعييــن الأعضــاء فــي 2010 – والــذي هــدف 
وفــق إعــالن وزيــر العــدل آنــذاك ابراهيــم نجــار إلــى مــلء الشــواغر فــي الهيئــة- اكتفــى 
بمــلء 10 مقاعــد بــدل 11، وذلــك بهــدف تطبيــق قاعــدة المناصفــة. وهــذا مــا نوضحــه في 

الفصــل الخــاص بهيئــة التفتيــش القضائــي. 

أمــا مجلــس التأديــب الــذي يعنــي أعضاؤه مــن قبــل رئيس مجلــس القضــاء الأعلــى، فيتوزع 
أعضــاؤه مثالثــة علــى المذاهــب الثالثــة الكبــرى: شــيعي رئيســا وســني ومارونــي. ولكــن ل 

يمكــن تأكيــد اســتقرار طائفيــة هــذه المناصــب.

8 ففي 1978/7/24 تم تعيين القاضي عبد الباسط غندور رئيسا للهيئة ومن ثم القاضي ديب درويش سنة 1992 وتاله 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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من المناصب الأخرى الموزعة طائفيا، الآتية: 

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 الستشارات والتشريع وهو يعود لقاض من المذهب الماروني، . 3

ــب . 4 ــن المذه ــاض م ــذ 1993 لق ــود من ــو يع ــة وه ــدروس القضائي ــد ال ــة معه رئاس
ــيعي،  الش

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

القسم الرابع: الطائفية في التشكيالت القضائية: 
تعادل في المراكز، تعادل في النفوذ

مراسيم التشكيالت: أجوبة مختلفة حول المناصفة؟ 

أما بخصوص مراسيم التشكيالت، فإننا نجد إجابات ثالث: 

الجــواب الأول، وهــو ضمــان معــادلت مرنة بالنســبة إلى عــدد مــن المراكز الهامة. فــال يهيمّن 
قضــاة مــن لــون طائفــي واحــد علــى المراكــز القضائيــة الهامــة ول يحصــرّن بالمقابــل قضــاة 
مــن ألــوان طائفيــة أخرى فــي المراكــز الأقــل اجتذابا، مــن دون أن تتقيــد التشــكيالت بالمقابل 
بمبــدأ المناصفــة بصــورة صارمــة. ومــن حيــث المبــدأ، يبــدو هــذا الجــواب الأكثــر انســجاما 
شــارة إلى أن هــذا الجــواب ل ينفــي بالضــرورة امكانية  مــع مقتضيــات الكفــاءة. وتجــدر هنــا الإ
اعتمــاد درجــات مختلفــة مــن المرونــة، بحيــث تكــون المرونــة وقفــا علــى حساســية المركــز 
والنفــوذ الــذي يفترضــه، فتزيــد أو تقــّل فــي حــال قّلــت أو زادت هــذه الحساســية. وباســتثناء 
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عــدد قليــل مــن المراكــز المحفوظــة تقليديــا لطوائــف معينــة )مثــال رؤســاء غــرف التمييــز(، 
ــات  ــن التعيين ــد م ــى العدي ــعينيات عل ــرة التس ــي فت ــع ف ــا الواس ــة بمعناه ــدت المرون اعتم
القضائيــة وبخاصــة فــي تشــكيالت 1993. وفيمــا هدفــت تشــكيالت 2004/2003 إلــى إبقــاء 
ــإن هــذه  ــز، ف ــن المراك ــي عــدد م ــع ف ــوازن الفاق ــف مــن مظاهــر الالت ــع التخفي ــة م المرون
المقاربــة المرنــة شــهدت انحســارا كبيــرا فــي أول تشــكيالت شــاملة بعــد انهيــار فتــرة الوصايــة 
الســورية وعــودة الزعمــاء المســيحيين إلــى الحكــم، أي فــي 2009، لنعــود إلــى تطبيــق قاعدة 

المناصفــة. 

ختامــا فــي هــذا الخصــوص، يشــار إلــى أنــه قــد يكــون لهــذه المرونــة تجليــات أخــرى فــي 
التشــكيالت القضائيــة، كأن تعتمــد مرونــة فــي توزيــع بعــض المراكــز القضائية بيــن المذاهب 
التابعــة لنفــس الطائفــة وإن التزمت بالمناصفة بين المســلمين والمســيحيين في شــأنها. وهذا 
مــا نجــد شــواهد كثيــرة عليــه أدت أحيانــا إلــى تطــور خطــاب حــول مظلوميــة بعــض هــذه 
المذاهــب، ومنهــا مظلوميــة الكاثوليــك والمســيحيين عمومــا تبعــا لتشــكيالت 2003-2004 أو 

عــداد لتشــكيالت 2017.  مظلوميــة الشــيعة التــي بــرزت بشــكل خــاص فــي ســياق الإ

الجــواب الثانــي وهــو ترســيخ معادلــة المناصفة الصارمــة بين المســيحيين والمســلمين، فضال 
ســالمية.  عــن معــادلت معينــة بين مذاهــب كال مــن الطائفتين المســيحية والإ

الجــواب الثالــث، وهــو غالبــا مــا يقترن بالثانــي أو ينتــج عنه، وقوامــه تخصيص مراكــز قضائية 
لطوائــف معينــة، وهــو مــا ســاغ تســميته بتطييــف المراكــز القضائيــة أو بالأحــرى مذهبتهــا. 
بمعنــى أنــه ل يتــّم إعمــال المناصفــة فــي توزيــع فئــة معينــة مــن المراكــز وحســب، إنمــا يتّم 
تحديــد اللــون الطائفــي لــكل مــن هــذه المراكــز بصــورة مســبقة. ومــن الأمثلــة الواضحــة فــي 
هــذا الصــدد، هــو أن القيمين علــى التشــكيالت القضائية ل يراعــون عند اختيار رؤســاء الغرف 
فــي محكمــة التمييــز مبــدأ المناصفــة )5 مســيحيين و5 مســلمين( وحســب، بــل يلتزمــون فــي 
تعييناتهــم باللــون المذهبــي لهــذه المراكــز. ومــؤدى ذلــك مثــال هــو اشــتراط أن يكــون رئيــس 
الغرفــة التجاريــة لمحكمــة التمييز والتــي يفتــرض أن تطور وتوحــد الجتهاد في هــذا المجال، 
قاضيــا درزيــا. وعليــه، ومنــذ 2010، تــم تعييــن ثالثــة رؤســاء لهــذه الغرفــة، لــم يمــارس أي 

منهــم فــي أي مرحلــة مــن مســيرته القضائيــة، القانــون التجاري. 

ويــؤدي هــذا التخصيــص إلــى غايتيــن متالزمتيــن: أول، أنــه يحــدد بوضــوح حصــة كل مذهب 
بموجــب أعــراف راســخة. ومــن شــأن هــذا الأمــر أن ينهــي امكانيــة المســاومات بيــن المذاهــب 
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المختلفــة، ســواء لتحســين حصتهــا أو لرفــع مــا تــراه مظلوميــة )غبنــا( بحقهــا. وهــذا مــا قــد 
يحصــل مثــال فــي حــال اّدعــت إحــدى الطوائــف أنــه علــى الرغــم مــن تســاوي المراكــز عدديّا، 
فــإن المراكــز الممنوحــة لهــا أقــّل أهميــة مــن المراكــز الممنوحــة للطوائــف الأخــرى ممــا يؤدي 
إلــى الإخــالل بمبــدأ المناصفــة فعليــا. أمــا النتيجــة الثانيــة لمذهبــة المراكــز، هــو أنهــا تحصر 
عمليــا المرجعيــة السياســية المختصــة فــي تســمية المرشــح بمرجعيــة سياســية واحــدة وفــق 
ــار ويزيــل  ــة الختي الأعــراف المعتمــدة فــي إجــراء التشــكيالت القضائيــة، ممــا يبســط عملي
شــارة هنــا إلــى أن تخصيــص المراكــز علــى هــذا النحــو  العديــد مــن الألغــام منهــا. وتجــدر الإ
غالبــا مــا يترافــق مــع توجه إلــى إعالن "حساســية" هــذه المراكز أو علــى الأقل أهميتهــا، بحيث 

عــالن وكنتيجــة طبيعيــة له.  يأتــي تخصيصهــا طائفيــا كتكليــل لهــذا الإ

ويلحــظ أنــه منــذ حوالي عقــد، وبخاصة منــذ تشــكيالت 2009-2010، تشــهد مجــالت تنظيم 
القضــاء كافــة توجهــا نحــو تعزيــز العتبــارات الطائفيــة بشــأنها وتاليــا نحــو اعتمــاد الإجابــات 
الأكثــر صرامــة فــي هــذا الخصــوص، أي الجوابيــن الثانــي أو الثالــث. وهــذا مــا أكــده بوضوح 
كلــي وزيــر العــدل ســليم جريصاتــي الــذي صــّرح فــي حفــل افتتــاح الســنة القضائيــة 2017-

2018 الحاصــل فــي 17 تشــرين الأول 2017 أن أحــد المعاييــر التــي انبنــت عليهــا التشــكيالت 
هــو المناصفــة. وقــد جاء هــذا التصريح، وهــو الأول مــن نوعه، ليقطــع مع الخطاب الّســابق 

الآيــل إلــى تغليــب اعتبــارات الكفــاءة علــى اعتبــارات الطائفية. 

ومــن الأمثلــة الواضحــة على التحــولت الحاصلة فــي 2009 هو مذهبة للمســؤوليات القضائية 
الكبــرى أي المراكــز الثالثــة الأعلــى فــي محاكــم الســتئناف الســت وهــي تباعــا الرئيــس الأول 
للمحكمــة والنائــب العــام الســتئنافي وقاضــي التحقيــق الأول. فرغــم اللتــزام بالمناصفــة 
فــي توزيــع هــذه المســؤوليات منــذ 1993 علــى الأقــل )9 للمســلمين مقابــل 9 للمســيحيين(، 
ُســّجل خــالل التســعينيات التعامــل بشــيء مــن المرونــة فــي توزيــع هــذه المســؤوليات بيــن 
المذاهــب التابعــة للطائفــة نفســها ممــا أدى إلــى تجريــد الكاثوليــك مــن أي مركــز منهــا فــي 
ســنة 2004، بخــالف المذاهــب الرئيســية الأخــرى التــي حظيــت باثنيــن أو ثالثــة علــى الأقــل. 
ــز  ــوزع هــذه المراك ــى أن ت ــى مشــاريع التشــكيالت عل ــق القيمــون عل ــر، اتف ولمعالجــة الأم
الثمانيــة عشــر علــى المذاهــب الرئيســية، بحيــث يحصــل كل مذهــب علــى مراكــز رئيــس أول 
ونائــب عــام اســتئنافي وقاضــي تحقيــق أول. ول يســتثنى مــن ذلــك إل مراكــز قاضــي التحقيق 
الأول، حيــث تحصــل الطائفــة الشــيعية علــى اثنيــن منهــا مقابــل ل شــيء للــدروز. وربما يجد 
هــذا الســتثناء مبــرره فــي احتفاظ الطائفــة الدرزيــة بمركــز قاضي التحقيــق العســكري الأول، 

وهــو مركــز يعــّد مهمــا جــدا فــي التراتبيــة القضائيــة للمراكــز القضائيــة. 



�
� حمردل  حمم د�ا

� حمم دا قي حملاد� م ��
ع حمطدئدأم �� 315حمد ة حمرحبع ل��

جدول 1: مذهبة المسؤوليات الكبرى في القضاء

النبطيةالجنوبالبقاعالشمالجبل لبنانبيروتالمحافظة

المركز

رئيس أول 
لمحكمة 

الستئناف

كاثوليكي سنيدرزيشيعيأرثوذكسيماروني

نائب عام 
استئنافي 

درزيشيعيكاثوليكي سنيمارونيأرثوذكسي

قاضي تحقيق 
أول

شيعيكاثوليكي شيعي ماروني أرثوذكسي سني

وبمراجعــة تشــكيالت 2017، أمكــن تســجيل اعتمــاد مبــدأ المناصفة فــي العديد مــن المراكز 
ــى  ــر عل ــي ل تقتص ــملها. فه ــي تش ــة الت ــز القضائي ــا والمراك ــيع مداه ــع توس ــة، م القضائي
رئاســة غــرف محكمــة التمييــز أو المســؤوليات الكبــرى فــي المحاكم أو قضــاة النيابــة العامة 
والتحقيــق أو رؤســاء الغــرف علــى اختــالف درجاتهــا، إنمــا باتــت تشــمل القضــاة المنفرديــن. 

وهــذا مــا ســنحاول تبيانــه بالأرقــام بشــأن مختلــف هــذه الفئــات أدنــاه. 

عىل صعيد قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق

ــى أســاس  ــة العامــة والتحقيــق، عل ــع الحســاس لمراكــز النياب ــى الطاب ــان عل ل يختلــف اثن
فــراج عنهــم. وعليــه،  أن للذيــن يتولونهــا صالحيــة واســعة فــي احتجــاز حريــة الأفــراد أو الإ
بعدمــا ســادت مرونــة معينــة فــي توزيــع هــذه المراكــز فــي التســعينيات، اتجــه واضعــو 
تشــكيالت 2017 إلــى إخضاعهــا للمناصفــة، فــي مــوازاة مذهبتهــا. ويلحــظ هنــا توجــه إلــى 
اعتبــار مركــزي المحامــي العــام وقاضــي التحقيــق متســاويين علــى نحــو يســمح بالمقايضــة 

بينهمــا وصــول للمناصفــة. 

ــن العســكريين  ــن العامي ــه، نلحــظ أن المناصفــة التامــة تحققــت فــي مراكــز المحامي وعلي
)3/3( والمالييــن )3/3(، إلــى جانــب المناصفــة فــي النيابــة العامــة التمييزيــة )5/5(. وفيمــا 
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نلحــظ تفاوتــا فــي عــدد المحاميــن العاميــن فــي بيــروت وجبــل لبنــان )أي منطقتــي النفــوذ 
ــن  ــم تعويضــه م ــارق يت ــإن هــذا الق المشــترك( بمعــدل 8 للمســلمين و9 للمســيحيين، ف
خــالل زيــادة معاكســة في عــدد قضــاة التحقيق فــي هاتيــن المحافظتيــن لصالح المســلمين 
)9/10(، بحيــث يعــود مجمــوع قضــاة التحقيــق والمحاميــن العاميــن العامليــن فــي هــذه 
المنطقــة ليتوافــق مــع مبــدأ المناصفــة )18/18(. بالمقابــل، فــإن التوزيــع الطائفــي لمراكــز 
ــر  ــح خاضعــا لقواعــد أكث ــة المحافظــات يصب ــات العامــة فــي بقي ــق والنياب قضــاء التحقي
ــز  ــن المراك ــددا م ــمل ع ــا ليش ــيع إطاره ــد توس ــة إل بع ــى المناصف ــل إل ــال نص ــة، ف مرون

القضائيــة الهامــة. 

وهــذا الأمــر إنمــا يجد تفســيره في ارتبــاط حساســية المراكز بمــدى اهتمام القوى السياســية 
الطائفيــة بالتمتــع بنفــوذ فــي المناطــق التــي تشــملها صالحياتهــا: ففيمــا تهتم جميــع القوى 
بالتمتــع بنفــوذ معيــن فــي بيــروت وجبــل لبنان حيــث تتمركــز الحيــاة القتصادية ممــا يجعل 
جميــع المراكــز فــي هاتيــن المحافظتيــن ذات طابــع حســاس، فــإن لهــذه القــوى مصالــح 

متفاوتــة فــي بقيــة المناطــق مما يجعــل حساســية المراكــز الواقعــة فيها نســبية. 

وعلــى صعيــد المعــادلت بيــن المذاهــب داخــل كل طائفــة، يســجل أنــه أضيــف مركــزان 
للشــيعة فــي النيابــة العامــة الســتئنافية فــي تشــكيالت 2017 فــي جبــل لبنــان والنبطيــة، 
ممــا أســهم فــي تحقيــق المســاواة التامــة بيــن الشــيعة والســنة فــي أعضــاء النيابــة العامــة 
علــى اختــالف أنواعهــم بحيــث بلغــت 14/14. الأمــر نفســه مــع قضــاة التحقيــق فــي جميــع 
المحافظــات حيــث تعــادل الشــيعة مــع الســنة )8/8(، ولــم يخــرج عــن قاعــدة التســاوي 
بيــن هذيــن المذهبيــن إل مركــز قاضــي التحقيــق فــي الشــمال حيــث بقــي عــدد الســنة غالبا 
)1/3(. وقــد ســّجل الصحافــي رضــوان مرتضــى أن أعضــاء مجلــس القضــاء الأعلــى ربطــوا 
ــك  ــة بعلب ــي محافظ ــي ف ــالك قضائ ــاء م ــمال بإنش ــي الش ــة ف ــوازن والمناصف ــق الت تحقي

الهرمــل9. 

علــى الصعيــد المســيحي، المعادلــة معبــرة أيضــا. ففيمــا يظهــر أول تفــاوت بيــن الكاثوليــك 
والأرثوذوكــس فــي مراكــز النيابــة العامــة بحــدود مقعــد لصالــح الكاثوليــك، فــإن التســاوي 
التــام يحصــل بيــن الطائفتيــن عنــد جمــع مراكــز النيابــات العامــة وقضــاء التحقيــق )حيــث 
ورد مقعــد زائــد لصالــح الأرثوذكــس(. وعليــه، تظهــر هــذه المعادلــة مرونــة معينــة لجهــة 

تطبيــق قاعــدة المناصفــة علــى أكثــر مــن مركــز قضائــي. 

9 مذكور أعاله. 
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جدول 2: التوزيع الطائفي لقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق

المسلمون/ 
المسيحيون

المجموعالمسيحيونالمسلمون

33/324/14/145/6/2265مجموع أعضاء النيابات العامة

21/294/12/135/4/1250مجموع قضاة التحقيق

54/618/26/2710/10/34115المجموع

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

 عىل صعيد رؤساء غرف االستئناف ورؤساء مجالس العمل التحكيمية

فــي هــذا المجــال، نلقــى أيضــا مســعى إلــى تحقيــق المناصفــة وتخصيــص المراكــز. وهــذا 
مــا نتبينــه مــن تطــور التوزيــع الطائفــي بيــن المســلمين والمســيحيين مــن جهــة وفيمــا بيــن 
المســلمين. والالفــت أنــه تــم اســتحداث ثمانــي غــرف فــي تشــكيالت 2017 لهــذه الغايــة 
بالــذات، ممــا أدى إلــى تحقيــق التســاوي التام بين الشــيعة والســنة فــي المراكــز المتواجدة 
فــي محاكــم بيــروت وجبــل لبنــان، فضــال عــن المناصفــة التامــة بيــن القضــاة المســلمين 

والقضــاة المســيحيين المعينيــن بصــورة أصليــة فــي هــذه المراكــز بمعــدل 33/33. 
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جــدول 3: تطــور التوزيــع الطائفــي لمراكز رؤســاء الغــرف االســتئنافية ومجالــس العمل 
التحكيميــة المعينيــن بصــورة أصلية

2017السنة

المسلمون/المركزالمنطقة
المسيحيون

المسيحيونالمسلمون

23/182/8/87/3/13بيروت وجبل لبنان

10/151/6/81/2/7بقية المحافظات

33/333/14/168/5/20المجموع

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

عىل صعيد المحاكم االبتدائية

أمــا علــى صعيــد المحاكــم البتدائيــة، وفيمــا كانــت المناصفة محققــة منــذ 2010 )11/11(، 
مــع وجــود تفــاوت فــي توزيــع مقاعــد المســلمين )6 للســنة/4 للشــيعة/1 للــدروز(. وقــد 
نجــح هــذا الفريــق بموجــب تشــكيالت 2017 إلــى تقليــص هــذا الفــارق إلــى مقعــد واحــد، 
بعدمــا تــم اســتحداث غرفتيــن ابتدائيتيــن: الأولــى فــي الشــمال يرأســها مارونــي والثانيــة 
فــي الجنــوب يرأســها شــيعي. ويبــدو فــي هــذا المجــال أن ثمــة اتفاقــا علــى إرجاء المســاواة 
التامــة بيــن الشــيعة والســنة إلــى حيــن توفــر عــدد إضافــي مــن القضــاة أو إلــى حيــن إنشــاء 

محاكــم اســتئنافية فــي المحافظــات. 
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جدول 4: التوزيع الطائفي لرئاسات الغرف االبتدائية حسب موقعها الجغرافي

التوزيع الطائفي
سني/شيعي/درزيالمسلمون/المسيحيون

المنطقة

8/81/3/4بيروت وجبل لبنان

4/42/2بقية المحافظات

12/121/5/6المجموع

عىل صعيد القضاة المنفردين

أول مــا نلحظــه هنــا هــو اعتمــاد المناصفــة الكاملــة فــي تشــكيالت 2017 علــى صعيــد لبنان 
بمــا يتصــل بالقضــاة المنفرديــن المعينيــن بصــورة أصليــة، بمــا يعــادل 56 للمســلمين و56 
للمســحيين، رغــم وجــود تفــاوت فــي عــدد القضــاة المنفرديــن المعينيــن فــي بيــروت وجبل 
لبنــان )32 مســلما/41 مســيحيا(. ويجــد هــذا التفــاوت مــا يفســره عنــد النظــر فــي توزيــع 
الختصاصــات بيــن القضــاة المنفرديــن فــي هاتيــن المحافظتيــن، بحيــث نجــده يخــف بــل 
يضمحــل بالنســبة إلــى العامليــن فــي المجــال الجزائــي )وهــو المجــال الأكثــر حساســية( 

ليــكاد ينحصــر فــي المجــال المدنــي. وهــذا مــا نســهب فــي تبيانــه أدنــاه. 

جدول 5: التوزيع الطائفي للقضاة المنفردين المعينين بصورة أصلية 

المسلمون/العدد/ الطائفةالمنطقة
المسيحيون

المسيحيونالمسلمون

41/325/12/151/2/3/35بيروت وجبل لبنان

15/242/9/132/3/2/8بقية المحافظات

56/567/21/283/5/5/43المجموع

)المسلمون بالترتيب: سني/ شيعي/ درزي والمسيحيون بالترتيب ماروني/ كاثوليكي/أرثوذكسي/أقليات(
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المناصفة الطائفية = السياسيون يعينون قضاة من 
طوائفهم في أماكن نفوذهم

فــي هــذا الصــدد، ســندقق فــي كيفيــة التوزيــع الطائفــي للقضــاة مــن الناحيــة الجغرافيــة، 
وتحديــدا فــي مــدى دقــة الفرضيــة القائلــة بأن تطييــف المراكــز القضائيــة يهــدف ليس فقط 
إلــى تحقيــق المناصفــة التامــة، بــل أيضا إلــى تعزيــز النفوذ السياســي للقــوى السياســية في 
مناطــق تواجدهــا، بحيــث تفضــل القــوى السياســية الشــيعية أو المارونيــة أن يكون القســم 
الأكبــر مــن المراكــز العائــدة لقضــاة شــيعة أو موارنــة فــي مناطــق نفوذهــا. ولمعالجــة هــذا 
الســؤال، قــد يكــون مــن المفيــد البحــث فيمــا إذا كان توزيــع هــذه المراكــز يخضــع لنفــس 

معــادلت توزيــع المقاعــد النيابيــة بيــن الطوائــف أو اتجاهاتها. 

التوزيع الطائفي لقضاة النيابة العامة والتحقيق من الناحية الجغرافية

وهــذا مــا يتحصــل بوضــوح عنــد النظــر فــي كيفيــة توزيــع مجمــوع مراكــز النيابــة العامــة 
وقضــاء التحقيــق. فالطائفــة المارونيــة تحــوز علــى الأكثريــة النســبية مــن هــذه المراكــز فــي 
جبــل لبنــان )23/9( حيــث لهــا أكبــر عــدد مــن المقاعــد النيابيــة )35/19(. كمــا أن الطائفــة 
ــا  ــث له ــروت )17/5( حي ــي بي ــز ف ــة النســبية مــن هــذه المراك ــى الأكثري الســنية تحــوز عل
الأكثريــة النســبية مــن المقاعــد النيابيــة )19/6(. وفــي التجــاه نفســه، للطائفــة الشــيعية 
الأكثريــة النســبية مــن المراكز فــي محافظات البقــاع )14/5( والجنــوب )8/3( والنبطية )6/3( 
حيــث لهــا فــي كل منهــا الأكثريــة النســبية مــن المقاعــد النيابيــة )23/8( و)12/6( و)11/8(. 
ــا مــن  ــكل منهم ــة )5 ل ــدة للســنة والموارن ــز العائ ــي محافظــة الشــمال، تتعــادل المراك وف
مجمــوع 15(، حيــث يتوفــر لهمــا العــدد الأكبــر مــن المقاعــد النيابيــة )28/20( علــى أســاس 

11 للســنة و9 للموارنــة. 

وبالمقابــل، فــي غالبيــة الحــالت، ل يكــون للطوائــف أي مركــز فــي النيابــة العامــة وقضــاء 
التحقيــق فــي المناطــق التــي ليــس لهــا فيهــا أي مقعــد انتخابــي. فمثــال، ليــس للموارنــة أي 
مركــز مماثــل فــي النبطيــة. وليــس للــدروز أي مركــز مماثــل فــي الشــمال أو الجنــوب. وليس 

لالأرثوذكــس أي مركــز مماثــل فــي الجنــوب. 
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التوزيع الطائفي لقضاة الحكم من الناحية الجغرافية

ــاذا بشــأن قضــاة الحكــم؟ هــل هــم يخضعــون للتوجــه نفســه، أي لتعيينهــم  ولكــن، م
فــي مناطــق نفــوذ الطوائــف التــي ينتمــون إليهــا؟ بمراجعــة الأرقــام المبينــة فــي الجدوليــن 
أدنــاه، نلحــظ أن التوزيــع الطائفــي فــي المحافظــات لمســؤوليات قضــاء الحكــم يختلــف 

وفــق عامليــن اثنيــن:

الهوية الطائفية للقوى السياسية الأكثر نفوذا في المحافظة المذكورة، . 1

ماهية هذه المسؤوليات وتحديدا فيما إذا كانت في المجال المدني أو الجزائي. . 2

بمعنــى أن القاعــدة التــي أثبتنــا اعتمادهــا فــي مجالي قضــاء النيابــة العامة وقضــاء التحقيق 
ــي، فيمــا تتراجــع  ــرة بالنســبة لمســؤوليات الحكــم فــي المجــال الجزائ ــق بدرجــة كبي تنطب

بالنســبة للمســؤوليات فــي المجــال المدنــي. 

وهــذا مــا نتبينــه مثــال فــي مناطــق النفــوذ المشــترك كمحافظتــي بيــروت وجبــل لبنــان. ففي 
هاتيــن المحافظتيــن، فيمــا تعتمــد المناصفــة الكاملــة بمــا يتصــل بتوزيــع المســؤوليات فــي 
المجــال الجزائــي بيــن المســيحيين والمســلمين )30/30(، تتــوزع المســؤوليات بشــكل أكثــر 
مرونــة فــي المجــال المدنــي )38 للمســلمين/49 للمســيحيين(. الأمر نفســه بخصــوص توزيع 
ــن  ــدد القضــاة الســنة الذي ــارب ع ــا يق ــم: ففيم ــق مذاهبه ــن القضــاة وف المســؤوليات بي
يتولــون مســؤوليات مدنيــة ضعــف عــدد القضاة الشــيعة الذيــن يتولــون مســؤوليات مماثلة 
)13/23(، فــإن عــدد القضــاة مــن هذيــن المذهبيــن الذيــن يتولــون مســؤوليات جزائيــة يــكاد 
ــة للشــيعة )11 للســنة/12 للشــيعة(. الأمــر نفســه  يكــون متســاويا بــل مــع أفضليــة ضئيل
نلحظــه بشــأن القضــاة الــدروز حيــث يتولــون %17,5 مــن مجمــوع المســؤوليات الجزائيــة 
ــدة لقضــاة مــن مذاهــب إســالمية، فيمــا أن نســبتهم ل تتجــاوز %5,5 فيمــا يتصــل  العائ
ــز  ــع تمرك ــا ينســجم م ــر إنم ــن. وهــذا الأم ــن المحافظتي ــي هاتي ــة ف بالمســؤوليات المدني
النفــوذ السياســي للقــوى الدرزيــة في هاتيــن المحافظتيــن. وبالنســبة إلى التوزيــع المذهبي 
للقضــاة المســيحيين، نلحــظ أن نســبة القضــاة الموارنــة الذيــن يتولــون مســؤوليات جزائيــة 
تبلــغ %80 مــن مجمــوع القضــاة المســيحيين الذيــن يتولــون مســؤوليات مماثلــة، فيمــا أن 
ــا  ــر إنم ــة. وهــذا الأم ــى المســؤوليات المدني ــى %67,5 بالنســبة إل ــط إل هــذه النســبة تهب
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ينســجم مــع كــون القــوى السياســية المارونيــة الأكثــر انخراطــا مــن بيــن القــوى السياســية 
المســيحية فــي صــراع النفــوذ السياســي. 

الأمــر نفســه نتبينــه عنــد النظر فــي المحافظــات التي يكــون فيها النفــوذ محصــورا بمذاهب 
معينــة دون أخــرى. ففــي الشــمال حيــث تتقاســم قيــادات ثالثــة مذاهــب )الســنة والموارنــة 
والأرثوذكــس( النفــوذ السياســي، يتولــى قضــاة مــن هــذه المذاهــب الثالثــة مســؤوليات فــي 
المجــال الجزائــي تصــل إلــى %85,5 )21/18(. والالفــت أنــه فــي هــذه المحافظــة، نلحــظ 
أن مســؤوليات الحكــم فــي المجــال المدنــي حتــى تــكاد تنحصــر فــي قضــاة ينتمــون إلــى 

هــذه المذاهــب الثالثــة )16/15(. 

أمــا فــي محافظتــي النبطيــة والجنــوب، حيــث يتضــاءل نفــوذ القــوى السياســية المســيحية، 
ــى %11 فــي  ــي يتولهــا قضــاة الحكــم المســيحيون تصــل إل فــإن نســبة المســؤوليات الت
المجــال الجزائــي فيمــا هــي %40 فــي المجــال المدنــي. وهــذا الأمــر إنمــا يؤكــد الفرضيــة 
أعــاله لجهــة وجــود رابــط قــوي بيــن مذهــب القضــاة الذيــن يتولــون مراكــز جزائيــة ومذهب 
القــوى السياســية النافــذة فــي المجــال الجزائــي، فيمــا أن هــذا الرابــط يتراجــع فــي المجــال 

المدنــي مــن دون أن يختفــي تمامــا.

أمــا فــي محافظتــي البقــاع وبعلبك/الهرمــل، فــإن الأمــور تبقــى أكثــر وضوحــا. ففيمــا أن 
النفــوذ السياســي مشــترك فــي مركزهــا )زحلــة(، فــإن نفــوذ القــوى المســيحية تتراجــع فــي 

المقابــل فــي المناطــق الأخــرى مــن هــذه المحافظــة.

مدى التخالط الطائفي في الغرف 

فــي هــذا الصــدد، ســنتناول مــدى تخالــط الغــرف، فــي مختلــف درجــات المحكمــة، طائفيــا 
ومذهبيــا. وقــد ميزنــا فــي هــذا الخصــوص بيــن ســتة أنــواع مــن الغــرف، ثالثــة منهــا وفــق 
درجــة تخالطهــا طائفيــا وثالثــة وفــق درجــة تخالطهــا مذهبيــا، ومنهــا الغــرف المتجانســة 
طائفيــا أو مذهبيــا والغــرف التــي يكــون فيهــا مستشــار أو عضــو واحــد مــن نفــس طائفــة أو 
مذهــب رئيــس الغرفــة والغــرف التــي تضــم مستشــارين أو عضويــن مختلفيــن طائفيــا أو 
مذهبيــا عــن رؤســائها. وهــذا التمييــز إنمــا يهــدف إلــى معرفة نســبة الغــرف التي يكــون فيها 
غالبيــة مــن طائفــة معينــة أو مذهــب معيــن موافقــة لمذهــب رئيســها. وســنحصر اهتمامنــا 
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هنــا بالمحاكــم البتدائيــة والســتئنافية علــى اعتبــار أن غــرف محكمــة التمييــز تتكــون مــن 
أكثــر مــن رئيــس ومستشــارين. 

ومــن خــالل التدقيــق فــي الأرقــام المبينــة فــي الجــدول أدنــاه، نتبيــن أنــه فيمــا يبقــى عــدد 
ــن  ــة م ــا غالبي ــر فيه ــي تتوف ــرف الت ــدد الغ ــإن ع ــال )7(، ف ــا قلي ــة طائفي ــرف المتجانس الغ
ــا  ــي فيه ــارب ضعــف الغــرف الت ــا يق ــغ م ــث تبل ــة )45(، بحي ــى الغالب ــة رئيســها تبق طائف
مستشــاران أو عضــوان مــن طائفــة مختلفــة عــن طائفــة رئيــس الغرفــة. وعليــه، تصــل نســبة 
الغــرف التــي تكــون فيهــا جميــع أو غالبيــة أعضــاء الغــرف مــن طائفــة رئيســها إلــى 67% 

مــن مجمــوع الغــرف. 

ويظهــر التدقيــق فــي مــدى التخالــط المذهبــي بالمقابــل أن القســم الأكبــر مــن الغــرف هي 
مكونــة مــن غالبيــة لهــا انتمــاء مذهبــي مخالــف لمذهــب رئيســها، بحيــث يصــل عددهــا إلى 
54 أي إلــى %68,5. وتزيــد هــذه النســبة بخصــوص الغــرف العاملــة فــي المجــال الجزائــي، 
ــي  ــة ف ــرف العامل ــى الغ ــبة إل ــى %64,5 بالنس ــض إل ــا تنخف ــى %74 فيم ــل إل ــث تص بحي
شــراك قضــاة مــن مذاهــب مختلفــة  المجــال المدنــي. وهــذا الأمــر إنمــا يؤشــر إلــى توجــه لإ
فــي الغــرف، وبخاصــة الجزائيــة، وفــي المناطــق ذات النفــوذ المشــترك، كمــا ســنبين أدنــاه. 

وبالفعــل، بالتدقيــق فــي مــدى التخالــط الطائفــي والمذهبــي فــي الغــرف البتدائيــة 
ــون  ــي يك ــة الت ــرف الجزائي ــبة الغ ــظ أن نس ــي، نلح ــا الجغراف ــق توزيعه ــتئنافية وف والس
ــن  ــي كل م ــي %100 ف ــها ه ــب رئيس ــن مذه ــف ع ــب مختل ــن مذه ــا م ــاران فيه المستش
ــان )15 مــن 15(، فيمــا هــي تبلــغ %50 فــي ســائر المحافظــات )8 مــن  بيــروت وجبــل لبن
أصــل 16(. وهــذا الأمــر إنمــا يطــرح أســئلة بشــأن ارتبــاط تكويــن الغــرف ومــدى تخالطهــا 
المذهبــي بتواجدهــا فــي مناطــق نفــوذ مشــتركة. الأمور تختلــف تمامــا فيما يتصــل بالتخالط 
المذهبــي للغــرف المدنيــة وفــق أماكــن تواجدهــا. ففيمــا تبلــغ نســبة هــذه الغــرف التــي 
يكــون المستشــاران فيهــا مــن مذهــب مختلــف عــن مذهــب رئيســها هــي %64,5 فــي كل 
مــن بيــروت وجبــل لبنــان )22 مــن 34(، فهــي تبلــغ %85,5 فــي ســائر المحافظــات )12 مــن 

أصــل 14(.



15





الفصل الخامس عشر

النساء "غالبية قريبة" في القضاء اللبناني

يشــهد القضــاء منــذ بدايــة التســعينيات تزايــدا فــي نســبة القاضيــات مــن مجمــوع القضــاة، 
ــر بعــض  ــة. وقــد عّب وينتظــر أن يبلغــن فــي 2019 المناصفــة وفــي الســنة نفســها الغالبي
ــاء،  ــث القض ــن تأني ــم م ــن مخاوفه ــذاك ع ــدل آن ــي وزارة الع ــن وف ــؤولين القضائيي المس
وذهبــوا أحيانــا إلــى حــّد اتخــاذ اجــراءات أكثرهــا وضوحــا كاســتبعاد جميــع المرشــحات عــن 
مبــاراة الدخــول إلــى معهــد الــدروس القضائيــة فــي 1993-1994. إل أن التطــورات الالحقــة 
ــول هــذه الظاهــرة  فرضــت، تحــت ضغــط النقــص العــددي للقضــاة وتطــور القيــم، قب
بشــكل واســع كأمــر حتمــي، لتنحصــر مــن ثــم جهــود المســؤولين فــي تحفيــز الذكــور علــى 
الدخــول إلــى القضــاء. لكن، هــل تــؤدي القاضيــات الوظائف القضائيــة على قدم المســاواة 
مــع القضــاة الذكــور، أم أن ثمــة تفاوتــا أو تمييــزا فــي تقاســم المســؤوليات وفــق فئاتهــا 
أو اختصاصهــا الوظيفــي أو تواجدهــا الجغرافــي؟ وثمــة أســئلة أخــرى يقتضــي طرحهــا فــي 
أبحــاث أخــرى، حــول نســبة التخالــط بيــن الجنســين فــي الهيئــات القضائيــة المشــتركة أو 

أيضــا أثــر زيــادة عــدد القاضيــات علــى العمــل القضائــي بحــد ذاتــه.

القسم األول: تطور عدد القاضيات في لبنان

بلــغ عــدد القاضيــات فــي القضــاء العدلــي بتاريــخ 10 تشــرين الأول 2017 )تاريــخ إجــراء 
تشــكيالت 2017(، 247 امــرأة مقابــل 273 رجــال. ويظهــر الجــدول أدنــاه أن نســبة النســاء 

قــد ارتفعــت بشــكل مطــرّد فــي أقــل مــن ربــع قــرن مــن %15 إلــى 47,5%.
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جدول 1: تطور عدد النساء في القضاء

199320032004200920102017الجنس/السنة

45116127188198248إناث 

254328306299298272ذكور

%47.5%40%38.5%29.5%29%15نسبة النساء بين القضاة

 ومــن المؤكــد أن هــذه النســبة ستشــهد تزايــدا فــي الســنوات المقبلــة مــع إعــالن أهليــة 
ــى  ــة. ومــن المتوقــع أن نصــل إل ــا فــي معهــد الــدروس القضائي القضــاة المتدرجيــن حالي
غالبيــة نســائية فــي القضــاء فــي تشــرين الثانــي 2019. وهــذا الأمــر يتحصــل مــن اجتمــاع 

ــن:  عاملي

الأول، ارتفــاع نســبة النســاء مــن مجمــوع القضــاة المتدرجيــن حاليــا فــي معهــد الــدروس 
ــؤلء  ــن ه ــة م ــة الثاني ــا أن الدفع ــال. علم ــل 25 رج ــرأة مقاب ــغ 48 ام ــو يبل ــة، وه القضائي

ــن ســنة 2019،  ــر م ــي الفصــل الأخي ــا ف ــد وينتظــر إعــالن أهليته ــن المعه ســتتخرج م

الثانــي، ارتفــاع نســبة الرجــال مــن بيــن مجمــوع القضاة الذيــن ينتظــر تقاعدهم حتــى أواخر 
تشــرين الثانــي 2019 وهــو يبلــغ 10 رجــال مقابــل امرأتين فقط. 

وعليــه، وبعمليــة حســابية بســيطة، ومــا لــم تحــدث تعيينــات مفاجئــة لقضــاة أصيليــن مــن 
خــارج المعهــد، ســيتوزع القضــاة إذ ذاك علــى النحــو الآتــي: 294 امــرأة مقابــل 287 رجــال. 

"كان يتم استبعاد النساء عن القضاء في الماضي لكن المجتمع المدني 
والسيما لور مغيزل قد ضغط لدفع السلك بقبول النساء فتّم تنظيم 

مظاهرات خاصة بعدما تّم رفض ماري لويز نمور وجمال خوري اللتين 
استبعدتا في االمتحان الشفهي فنزلت الجمعيات النسائية إلى الشارع. 
وقاموا بزيارة وزير العدل. كان جوابه: "شو بعملكن إذا خلقتوا نساء"؟ 
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ومن ثم رفعت القاضية جوزيت طبراوي دعوى وربحتها وتّم إقرار حق 
النساء في الدخول إلى القضاء".

قداأم لدقفمت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

"كان هناك ثالث نساء عندما دخلت إلى القضاء في عام 1973. ولكن في 
دورتي آنذاك، دخلت 5 نساء دفعة واحدة".

قداأم لدقفمت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

 القسم الثاني: أي مكان لالعتبارات الجندرية في 
تعيين القضاة؟ 

فيمــا يتعلــق بالتوزيــع الجنــدري للمراكــز القضائيــة، يُســّجل أن دخــول النســاء إلــى القضــاء 
شــهد تطــّورا منــذ منتصــف الســبعينيات، تبعــاً لعــدد مــن النضــالت النســائية. ومــا ســاعد 
فــي ذلــك هــو الســلطة الستنســابية فــي اســتبعاد المرشــحين أو قبولهــم وفــق مــا ســبق 
بيانــه. وقــد بلــغ مجمــوع عــدد النســاء فــي 1993 45 امــرأة مــن أصــل 298 قاضيــا. وهــذا 
ــى  ــات الدخــول إل ــي مباري ــزات ف ــة عــدد النســاء المشــاركات أو الفائ ــى قل ــر يؤشــر إل الأم

معهــد الــدروس القضائيــة. 

وفــي هــذا الصــدد، أدلــت إحــدى القاضيــات بشــهادة للمفكــرة مفادهــا الآتــي: "كان يتــم 
اســتبعاد النســاء عــن القضــاء فــي الماضــي لكــن المجتمــع المدنــي ولســيما لــور مغيــزل 
قــد ضغــط لدفــع الســلك بقبــول النســاء فتــّم تنظيــم مظاهــرات خاصــة بعدمــا تــّم رفض 
مــاري لويــز نمــور وجمــال خوري اللتين اســتبعدتا فــي المتحان الشــفهي فنزلــت الجمعيات 
النســائية إلــى الشــارع. وقامــوا بزيــارة وزيــر العــدل. كان جوابــه: "شــو بعملكــن إذا خلقتــوا 
نســاء"؟ ومــن ثــم رفعــت القاضيــة جوزيــت طبــراوي دعــوى وربحتها وتــّم إقرار حق النســاء 

فــي الدخــول إلــى القضــاء".

"كان هناك ثالث نساء عندما دخلت إلى القضاء في عام 1973. ولكن في 
دورتي آنذاك، دخلت 5 نساء دفعة واحدة". 
قداأم لدقفمت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015
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"أذكر مرة أن احدى زميالتنا كانت حامل. علق رئيس المعهد حينها قائالً: 
"شفتوا ليه ما بدنا نساء في القضاء". أجبته مدافعة: "يا حضرة الريس، 

القاضي بياخذ كمان إجازة ليعمل عملية جراحية". وبالفعل، عادت الزميلة 
بعد الوالدة وقدمت االمتحانات ونجحت وهي اليوم من أفضل القضاة 

في العدلية".
قداأم لدقفمت قمدبفم قع حملدكرة حممدةلةأمت 2015

وقــد شــهد الحذر إزاء النســاء حــده الأقصى فــي فترة ما بعــد الطائف، حين أعلــن مجلس القضاء 
الأعلــى قراره بحصر الترشــح لمبــاراة الدخول إلــى المعهد المعلن عنها في ســنة 1993 بالذكور. 

وإذ شــكلت المســألة تمييــزاً فاضحــاً علــى أســاس الجنــس، بــرر المجلــس موقفــه بــأن النســاء غير 
مخــولت لســتالم مراكــز في المناطق البعيــدة وبالتالي مــن الممكن إقصاؤهن عن المبــاراة بحجة 
عــالم" عن  الحاجــة إلــى قضــاة فــي المحاكم الواقعــة خــارج بيــروت. ونقلــت "الوكالــة الوطنية لالإ
مصــدر قضائــي قولــه "أن عدد القاضيــات في مــالكات محافظة بيــروت وجبل لبنان بلــغ 50 وهن 
يشــغلن معظــم محاكــم البدايــة كذلــك هن أعضــاء فــي محاكم الســتئناف ويرفضــن معظمهن 
اللتحــاق بمحاكــم المحافظــات". ودافــع المصــدر عــن قرار مجلــس القضــاء الأعلى الــذي يملك 
ســلطة استنســابية تســمح لــه باســتبعاد المرشــحين الذيــن ل يراهــم مناســبين لتّولي مهمــات في 
القضــاء. وقــال "أن هــذا القــرار مرحلــي لملء الشــواغر فــي محاكــم المحافظــات، ووافق مجلس 
القضــاء علــى قبــول 79 مرشــحا مجــازا فــي الحقوق مــن أصــل 151 مجــازا لإجــراء المبــاراة الخطية 

للدخــول إلى المعهــد1".

وتبعــاً لذلــك، حاولــت المرشــحات ثنــي مجلس القضــاء الأعلــى عن قــراره، فوجهــت لجنة منبثقة 
عنهــن2، كتابــا مفتوحــا إلــى رئيــس الجمهوريــة اليــاس الهــراوي ورئيــس مجلــس النــواب نبيــه بري 
ورئيــس مجلــس الــوزراء رفيــق الحريــري ووزيــر العــدل بهيــج طبــارة، وإلــى "جميــع المهتميــن 
بقضيــة المــرأة" ناشــدتهم فيه العــودة عن قــرار رفــض انتســابهن3". وأبرقت المحامية لــور مغيزل 
نســان – لجنــة المســاواة" إلــى مجلس القضــاء الأعلــى كتاباً  باســم "الجمعيــة اللبنانيــة لحقــوق الإ
رفضــت فيه اســتبعاد 200 مرشــحة عن مبــاراة الدخــول إلى القضــاء. وذكرت بالتدبير الذي تســبب 
باســتبعاد المرشــحات إلــى دخــول معهــد الــدروس القضائيــة ســنتي 1973 و1977 والــذي أّدى إلى 
تنظيــم اعتصــام رمــزي في قصــر العــدل فــي 1977/10/28 مــع المرشــحات وعدد مــن المحامين 

1 كتاب مفتوح إلى المسؤولين يرفض "استبعاد المرأة" عن القضاء. 
2 وقعت البيان المرشحات نجوى حاوي وسحر عبد هللا وفايزة عبد الرحيم ومايا عبلة وهنادي صعب وميرنا يونس وندوة رمضان.

3 كتاب مفتوح إلى المسؤولين يرفض "استبعاد المرأة" عن القضاء. جريدة النهار، 8 كانون الول 1993.
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والمحاميــات احتجاجــا علــى ذلــك4. ويلتقــي مــا جاء في هــذا الكتــاب تماما مع مــا جاء في شــهادة 
القاضيــة المبينــة أعاله. 

دارة والعدل  وقــد لقــى القــرار موجــة اعتــراض كبيرة من قبــل الحكومــة والنــواب. فقــررت لجنــة الإ
عــادة النظــر فــي قــرار رفــض قبــول مرشــحات لمعهــد  النيابيــة رفــع توصيــة إلــى وزيــر العــدل لإ
الــدروس القضائيــة. وكشــف رئيس اللجنــة النائب أوغســت باخــوس أن "المبــادرة أّدت إلــى إقصاء 
العنصــر النســائي هذه المرة بحجــة أنهن يرفضن تولــي منصبهن خارج بيــروت والضواحــي. وهذا 
إن دّل علــى شــيء فعلــى التمييــز بيــن الرجــال والنســاء ويتناقــض ومبادئ مكرســة في الدســتور5".

مــن جهتــه، رفض النائــب الراحل جوزيف مغيزل في جلســة مناقشــة في مجلس النواب اســتبعاد 
النســاء عــن مبــاراة الدخــول، بحجــة عــدم قبولهــن العمــل خــارج بيــروت. "هــذا لــه جــواب فــي 
القانــون عــدا الجــواب التــي أعطتــه الفتيــات أنفســهن، وهــو أن كل موظــف ل يلتحــق بوظيفتــه 
مــدة مــن الزمــن يصــرف منهــا. لــم يقــّدم مجلــس القضــاء الأعلى علــى هــذه المخالفــة القانونية 
الكبيــرة فقــط بــل إنــه أســاء إلــى نصــف البــالد، ل، إنــه أســاء لــكل البــالد. فالمــرأة والرجــل واحــد 
نســان ل يتــرك مجــال للشــك فــي  عــالن العالمــي لحقــوق الإ أمــام المســاواة فــي الحقــوق، والإ
مثــل هــذه المســاواة". وطالــب مغيــزل مجلــس القضــاء الأعلى بالســماح فوراً للنســاء في الترشــح 

لدخــول القضــاء6".

وفــي الإطــار نفســه، طالــب النائب حبيب صــادق بالعــودة عن قرار اســتبعاد المــرأة عن الشــتراك 
فــي مبــاراة الدخــول إلــى معهــد القضــاء، "مــا دامــت تتمتــع كشــريكها الرجــل تمامــا، بالمؤهــالت 

العلميــة الالزمــة وتتوافر لديهــا الشــروط المطلوبة7".

وقــد فشــلت جميــع العتراضــات فــي إقنــاع مجلــس القضــاء الأعلــى عــن العــودة عــن قــراره، مما 
أّدى فــي نهايــة المطــاف إلــى تخريــج دورة مؤلفــة من الذكــور فقط. إل أنه يســجل أنها كانــت المرة 
الأخيــرة التــي عبــر فيهــا مجلــس القضــاء الأعلى عــن رفــض صريح لدخــول النســاء إلــى القضاء. 

فــي أعقــاب الحــذر المذكــور، حرصــت وزارة العــدل علــى إعالن تمســكها في هــذا المجــال. وهذا 
مــا أكــد عليــه وزيــر العــدل الأســبق بهيــج طبــارة حيــث صــرح أن نصــف عــدد المرشــحين فــي 

4 كتاب مفتوح إلى المسؤولين يرفض "استبعاد المرأة" عن القضاء. جريدة النهار، 8 كانون الأول 1993.
دارة توصي بالَعودة َعنه. جريدة النهار، 9 كانون الأول 1993. 5 ردود َعلى ابَعاد مرشَحات َعن معَهد القَضاء ولجَنة الإ

6 محاضر مجلس النواب، الدور التشريعي الثامن عشر، العقد العادي الثاني، الجلسة الرابعة المنعقدة في 14 كانون الأول 1993.
7 كتاب مفتوح إلى المسؤولين، المرجع المذكور أعاله. 
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دورة 1995 هــم مــن النســاء "وأنــه لــم يعــد فــي اســتطاعة أحــد القــول إن وزارة العــدل تنظــر إلى 
الأمــور مــن منظــار الرجــل8". ل بــل ذهــب إلى حــّد التغنــي بنتائــج دورة 2003 التي "نجــح فيها 36 
متباريــاً: 23 فتــاة و13 شــاباً، وهــذا مؤشــر إلــى أن الجســم القضائــي يتجه نحو مزيــد من العنصر 

النســائي فيه9".

وقــد نقلــت "النهار" عــن مصادر من اللجنــة الفاحصــة خــالل دورة 1998 "أن تزايد عــدد القاضيات 
دليــل عافيــة وانفتــاح على حــق المرأة فــي تولي مســؤوليات دقيقــة، وخصوصــاً أن القاضية تحقق 
قبال النســائي على الترشــح بــأن القضاء وظيفة  وتســتجوب وتصــدر أحكاماً. وفســرت )المصادر( الإ
ثابتــة تســتميل المــرأة بخــالف الرجــل الــذي عليــه أن يفكــر فــي تأميــن كســب مالي أكبــر نظــراً إلى 
متطلبــات المعيشــة". ولكــن عــادت الصحيفــة لتنقــل عــن مصــادر قضائيــة أخــرى عــدم رضاهــا 
عــن فكــرة تزايــد عــدد القاضيات على خلفية خشــيتها "مــن أن يكــون نجاحهن عائــداً إلــى انكبابهن 
أكثــر علــى الــدرس بطبعهــن. فــي حيــن أن المطلوب مــن الجالــس على كرســي القاضــي أن يتمتع 

بمواصفــات إضافية10". 

وعليــه، وباســتثناء المبــاراة للدخول إلى المعهد فــي العــام 1994 والتي أّدت إلى تعييــن 18 قاضيا 
متدرجــا ذكــرا، تضمنت جميع مراســيم تعيين قضاة متدرجيــن الصــادرة بيــن 1991 و2016 تعيين 

قاضيات متدرجات بنســب مرتفعة نســبيا. 

بنــاء علــى ذلــك نلحــظ أن عــدد النســاء المعينــات كقاضيــات أصيــالت مــن بيــن خريجــات معهد 
الــدروس القضائيــة منــذ 1993 حتــى 2017 قــد تجــاوز عــدد الذكــور المعينيــن فــي هــذه الفئــة. 
ففــي حين ســجل تعييــن 201 امــرأة أصيلــة )%53( اقتصر عــدد الذكــور المعينين علــى 179 فقط 
)%47(، علمــا أن النســاء منعــن مــن المشــاركة تمامــا فــي مبــاراة 1994/1993. وفــي حــال احتســبنا 
نســب التوزيــع الجنــدري ابتــداء مــن دورة ســنة 2000، فإننــا نحصل علــى تفــاوت أكبــر )140 امرأة 

مقابــل 94 ذكــرا( أي مــا يقــارب 60%. 

عــالوة علــى ذلــك، تــم تعيين نســاء كقاضيــات متدرجــات أو أصيالت مــن خــالل الآليــات الأخرى، 
بحيــث تــم تعييــن 9 قاضيات من بيــن الحائزات على شــهادة الدكتــوراه. كما تم تعييــن 18 قاضية 

من بيــن صاحبــات الخبرة.

8 طبارة: من الضروري التمسك بالأمن ولكن ليس على حساب الحريات الشخصية، جريدة النهار، 30 كانون الأول 1995.
9 طبارة: أعمل لتعزيز ثقة الناس في القضاء. جريدة النهار، 1 آب 2003.

ول 1998.
أ

10 556 مرشحاً لدخول معهد القضاء وعنصر المرأة بين ترحيب وتحفظ. جريدة النهار، 16 تشرين ال
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القسم الثالث: التوزيع الجندري للمناصب في الهيئات 
الناظمة للقضاء أو المتصلة بالوظيفة القضائية

المقصــود بالهيئــات القضائيــة هــي الهيئــات الناظمــة للقضــاء كمجلــس القضــاء 
الأعلــى وهيئــة التفتيــش القضائــي ومجالــس التأديــب أو الهيئــات المتصلــة بالوظيفــة 
القضائيــة، وهــي الهيئــات التــي يفتــرض ترؤســها مــن قضــاة وتــؤدي أدوارا استشــارية 
أو إداريــة، كمــا هــي حــال المديريــة العامــة لــوزارة العــدل وهيئــة الستشــارات 
ــص  ــّو الن ــي هــذا الخصــوص هــو خل ــا يســجل ف ــا. وأول م ــة القضاي والتشــريع وهيئ
ــدرت  ــوص ص ــالف نص ــك بخ ــوص، وذل ــذا الخص ــي ه ــة ف ــة ضمان ــن أيّ ــي م القانون
ــون إنشــائها  ــذي نــص قان نســان وال ــال المؤسســة العامــة لحقــوق الإ ــا، منهــا مث حديث

ــين. ــل الجنس ــاة تمثي ــوب مراع ــى وج عل

مجلس القضاء األعلى

بخصــوص هــذا المجلــس، يبقــى التواجــد النســائي فيــه محــدودا. فبعدمــا عينــت فيــه أول 
امــرأة فــي ســنة 2006 وعينــت فيــه ثــالث نســاء فــي ســنة 2012، عــاد ليخلــو مجــددا مــن أي 
امــرأة فــي تشــكيلة 2015، مــن دون أن يصــدر أّي اعتــراض عــن أي جهــة ضــد هــذا الأمــر. 
ويعكــس تعييــن القضــاة علــى هــذا الوجــه حساســية ضعيفــة إزاء التمييــز الجنــدرّي فــي 

توّلــي المناصــب العليــا فــي القضــاء. 

شــارة إلــى أن اســم أليــس شــبطيني تــردد كمرشــحة جديــة  ورغــم ذلــك، تقتضــي الإ
ــون  ــادة ع ــة غ ــم القاضي ــك اس ــي 2011، وكذل ــى ف عل ــاء الأ ــس القض ــرؤس مجل لت

فــي 2017.
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هيئة التفتيش القضائي

حتــى 2010، كانــت هيئــة التفتيــش مكونــة مــن رجــال حصــراً. وقــد تغيــر هــذا الأمــر كمــا 
ســبق بيانــه فــي 2010 حيــث تــم تعييــن امرأتيــن، أضيفــت إليهمــا قاضيــة ثالثــة فــي ســنة 
2014. ويلحــظ أنــه فــي إثــر شــغور منصــب رئيــس هيئــة التفتيــش القضائــي فــي 2016، 
انحصــرت الأســماء البديلــة المطروحــة باســمين همــا القاضــي بــركان ســعد والقاضيــة رلــى 

جدايــل قبلمــا يتــم اختيــار الأول بموجــب مرســوم صــدر فــي 2017.

المجلس التأديبي

ــي  ــاة، وه ــي للقض ــس التأديب ــة للمجل ــنة 2012 رئيس ــي س ــى ف ــرة الأول ــرأة للم ــت ام عين
القاضيــة ســهير حركــة. وهــي مــا تــزال تشــغل هــذا المنصــب حتــى تاريخــه )تشــرين الأول 
ــل. ــى الأق ــي هــذا المنصــب هــي العاشــرة عل ــة لتول 2017(. ويلحــظ أن الدرجــة المطلوب

مراكز قضائية داخل وزارة العدل

هيئة القضايا

ــة  ــة هيلين ــي ســنة 2017 وهــي القاضي ــة ف ــى رئيســة لهــذه الهيئ ــرأة للمــرة الأول ــت ام عين
اســكندر. ويلحــظ أن الدرجــة المطلوبــة لتولــي هــذا المنصــب هــي العاشــرة علــى الأقــل. 

يع هيئة االستشارات والت�ش

عينــت امــرأة للمــرة الأولــى رئيســة لهــذه الهيئــة فــي ســنة 2010 وهــي القاضيــة مــاري دنيــز 
المعوشــي. ويلحــظ أن الدرجــة المطلوبــة لتولــي هــذا المنصــب هــي العاشــرة علــى الأقــل. 
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المديرة العامة لوزارة العدل

عينــت امــرأة للمــرة الأولــى فــي هــذا المنصــب فــي ســنة 2014 وهــي القاضية خيرية ميســم 
نويــري، وهــي مــا تــزال تشــغل هــذا المنصــب. ويلحــظ أن الدرجــة المطلوبــة لتولــي هــذا 

المنصــب هــي العاشــرة علــى الأقــل. 

معهد الدروس القضائية

عينــت امــرأة للمــرة الأولــى فــي منصــب رئيســة معهــد الــدروس القضائيــة فــي ســنة 2014 
ــي هــذا المنصــب هــي  ــة لتول ــة نــدى دكــروب. ويلحــظ أن الدرجــة المطلوب وهــي القاضي

العاشــرة علــى الأقــل.

ــي مناصــب  ــا فــي تول ــر تقدمــا لفت ــا أن النســاء أحــرزن فــي العقــد الأخي ــن تالي ومــن البي
قضائيــة هامــة. وينتظــر أن يــزداد حضــور النســاء فــي هــذه المناصــب، كلمــا ازدادت نســبة 

النســاء الحائــزات علــى الدرجــة المخولــة لتوليهــا. 

القسم الرابع: التوزيع الجندري للمراكز القضائية 

فــي هــذا المجال، ســنتناول مســألة التوزيــع الجنــدري للمراكــز القضائية من خالل مراســيم 
التشــكيالت والمناقــالت الصــادرة فــي 2004 و2010 و2017، علــى اعتبــار أنهــا الفتــرة التــي 
شــهدت التحــولت الأساســية فــي مجــال تولــي النســاء للمناصــب القضائيــة. ولهــذه الغاية، 
ــا عــدة: وفــق  ــة مــن زواي ــز القضائي ــدري للمراك ــع الجن ــة التوزي ــى دراســة كيفي ســنعمد إل

فئتهــا، وفــق نــوع الختصــاص المنــاط بهــا، وأخيــرا وفــق مــكان تواجدهــا.
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التوزيع الجندري للمراكز القضائية وفق فئتها 

مــكان تصنيــف هــذه المراكــز ضمــن ســّت فئــات بالنظــر إلــى الموقــع الوظيفــي الــذي  بالإ
يترتــب علــى إشــغالها: )1( مراكــز المســؤوليات القضائيــة الكبــرى والتــي مــا تــزال تخضــع 
لهيمنــة ذكوريــة شــبه أحاديــة، )2( مراكــز قضــاء المالحقــة والتحقيــق وهــي المراكــز التــي 
تولــي أصحابهــا اتخــاذ قــرارات قابلــة للتنفيــذ الفــوري فــي احتجــاز الحريــة الشــخصية، )3( 
مراكــز رئاســة الغرف الســتئنافية والبتدائيــة ومجالس العمــل التحكيميــة، )4( مراكز القضاة 
ــاري  ــمل مستش ــي تش ــا والت ــا قضائي ــل اجتذاب ــر الأق ــي تعتب ــز الت ــن، و)5( المراك المنفردي
كمــال الصــورة، ننظــر فــي  الغــرف التمييزيــة والســتئنافية وأعضــاء الغــرف البتدائيــة. ولإ
كيفيــة توزيــع القضــاة الملحقيــن بــوزارة العــدل أو بإحــدى وحداتهــا )6(. وهــذا مــا نبينــه 
دراك مــدى عدالــة التوزيــع الجنــدري، اقتضــى أن  فــي الجــدول رقــم 11 المبيــن أدنــاه. ولإ
نحــدد بالنســبة إلــى هــذه المراكــز نســبة النســاء اللواتــي تتوفــر لديهــن الشــروط القانونيــة، 
شــغالها، تمهيــدا لمقارنتهــا  وهــي بشــكل خــاص الأقدميــة )التــي تحــدد درجــة القاضــي(، لإ

بنســبة إشــغالها الفعلــي. 

ى أوال، المسؤوليات القضائية الك�ب

بخصــوص هــذه المراكــز، نلحــظ هيمنــة واضحــة وأحيانا أحاديــة للرجــال. ففيمــا أن بعضها 
يبقــى حتــى اليــوم محصــورا بالرجــال، كما هــي حــال مراكز )رئيــس محكمــة التمييــز والنائب 
العــام التمييــزي والنائــب العــام المالــي ومفــوض الحكومــة العســكري وقاضــي تحقيق أول 
عســكري(، فــإن بعضهــا الآخــر شــهد مؤخــرا انفتاحــا فــي اتجــاه كســر الأحاديــة الذكوريــة 
فيهــا، وإن بقيــت نســبة النســاء ضعيفــة جــدا فيهــا. وعليــه، بلغــت نســبة النســاء 1 مــن 
أصــل 6 فــي إشــغال كل مــن المركزيــن الآتييــن: )الرؤســاء الأول لمحاكــم الســتئناف وقضاة 
التحقيــق الأول( و2 مــن أصــل 6 فــي إشــغال مركــز النائــب العــام الســتئنافي. ولــم تتعــدَّ 
ــي  ــاح حصــل ف ــز 10/1. ويلحــظ أن النفت ــة التميي ــي رئاســة غــرف محكم نســبة النســاء ف
ــة العامــة  ــى رئاســة محكمــة الســتئناف والنياب هــذا المضمــار فــي ســنة 2010 بالنســبة إل

الســتئنافية ورئاســة محكمــة التمييــز وفــي ســنة 2017 بالنســبة لقضــاة التحقيــق الأول. 
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ن وقضاة التحقيق ن العام�ي ثانيا، مراكز المحام�ي

ــرى  ــق مــع اســتثناء المســؤوليات الكب ــة العامــة والتحقي ــز النياب ــا هــو مراك ــه هن ــا نتناول م
المشــار إليهــا أعــاله. ومــا يميــز هــذه المراكــز عمومــا هــو قــدرة شــاغليها علــى اتخاذ قــرارات 
تنفــذ فوريــا فــي مجــال احتجــاز حريــة الأفــراد، وهــي مــن هــذا المنطلــق تكتســي أهميــة 
ــدري  ــع الجن ــى التطــور التاريخــي للتوزي ــى حــد ســواء. وبالنظــر إل ــة وسياســية عل حقوقي

لهــذه المراكــز، نلحــظ أمريــن: 

الأول، أن تزايــد نســبة المــرأة فــي إشــغالها تأخــر بالمقارنــة مــع المراكــز القضائيــة . 1
شــارة إلــى أن مراكــز قضــاة  الأخــرى الأقــل حساســية. وللدللــة علــى ذلــك، تكفــي الإ
ــا شــهدت  ــل للرجــال. وفيم ــي تشــكيالت 2004 محفوظــة بالكام ــت ف ــق كان التحقي
مراكــز النيابــات العامــة تطــورا مــن حيــث توزعها الجنــدري ابتــداء مــن 2004/2003، 
فــإن نســبة النســاء فــي إشــغال هــذه المراكــز شــهدت قفزتهــا الحقيقيــة فــي 2017. 
وعليــه، نلحــظ أن نســبة المحاميــات العامــات ارتفعــت مــن %0 فــي 1993 لتــرواح 
%15 فــي الفتــرة الممتــدة مــن 2003 و2017 ولتتضاعــف هــذه النســبة مــع صــدور 
تشــكيالت 2017 بحيــث وصلــت إلــى %32. وبخصــوص قضــاة التحقيــق، فإن نســبة 
النســاء المعينــات فــي هــذه المراكــز شــهدت قفزتهــا الكبــرى فــي تشــكيالت 2017 

بحيــث ارتفعــت بموجبهــا مــن %9,5 فــي 2010 إلــى 32,5%.

الثانــي، أنــه بفعــل هــذا التطــور )القفــزات(، انحســرت الغالبيــة الذكوريــة فــي هذه . 2
المراكــز بدرجــة أو بأخــرى، وإن بقيــت نســبة النســاء فــي هــذه المراكــز أقــل مــن 
نســبة النســاء مــن مجمــوع القضــاة الحائزيــن علــى الدرجــة المطلوبــة لتولــي هــذه 
المســؤولية. فــإذ تبلغ نســبة النســاء في مجمــوع هذه المراكــز %33,5، فإن نســبتهن 

مــن مجمــوع القضــاة المخوليــن توليهــا بفعــل أقدميتهــم تبلــغ 45,5%. 

ثالثا: مراكز رئاسة الغرف االستئنافية واالبتدائية ومجالس العمل التحكيمية

هــذه المراكــز تمثــل أهميــة معينــة بالنســبة للقضــاة الذيــن بلغــوا درجــة معينــة ويشــكل 
ــي. وفيمــا تختلــف درجــة جاذبيتهــا  ــد تطورهــم المهن ــرة علــى صعي إشــغالها خطــوة معب
للقضــاة عمومــا وفــق موقعهــا ونوعهــا، فإننــا نلحــظ تزايــد نســبة النســاء فيهــا بشــكل مّطــرد 
ــة رئاســات غــرف  ــزال الرجــال يحتفظــون بغالبي ــا ي ــاه. وإذ م كمــا يظهــر مــن الجــدول أدن
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الســتئناف، فــإن النســاء اكتســبن ابتــداء مــن 2004 غالبيــة مراكــز رئاســة مجالــس العمــل 
التحكيميــة وابتــداء مــن 2017 غالبيــة مراكــز المحاكــم البتدائيــة. ورغــم تطــور الحضــور 
ــز  ــر فــي المراك ــا أكب ــق فيهــا يظهــر تقدم ــز، فــإن التدقي ــع هــذه المراك النســائي فــي جمي
التــي تتولــى النظــر فــي قضايــا مدنيــة بشــكل أساســي، وهــي حــال جميــع الغــرف البتدائيــة 
ــي  ــع ف ــا سنتوس ــذا م ــتئنافية. وه ــرف الس ــن الغ ــم م ــة وقس ــل التحكيمي ــس العم ومجال

توضيحــه عنــد النظــر فــي التوزيــع الجنــدري وفــق الختصــاص. 

ن رابعا: مراكز القضاة المنفردين والقضاة العقاري�ي

هــذه المراكــز هــي ذات جاذبيــة أيضــا بالنســبة للقضــاة فــي الســنوات الأولــى مــن عملهــم، 
ــي  ــة أو مستشــارين ف ــي الغــرف البتدائي ــز أعضــاء ف ــى مراك ــا عل ــا عموم ــث يفضلونه بحي
ــا  ــز، نلحــظ هن ــدري لهــذه المراك ــع الجن ــى تطــور التوزي ــم الســتئناف. وبالنظــر إل محاك
أيضــا أن النســاء اكتســبن غالبيــة مراكــز القضــاة المنفرديــن )%58( ونســبة من مراكــز القضاة 

العقارييــن موازيــة لنســبتهن مــن مجمــوع القضــاة فــي تشــكيالت 2017 وهــي )47%(. 

ن ي التعامل مع هذا الرقم بكث�ي من الحذر لسبب�ي
إال أنه يقت�ن

الأول، أن قســما كبيــرا مــن هــذه المراكــز مشــغول حاليــا مــن قبــل القضــاة بشــكل جزئــي )60%(. 
بمعنــى أن فقــط %40 مــن القضــاة المنفرديــن يشــغلون مراكزهم بشــكل متفــرغ. وهــذا الأمر إنما 
يؤشــر أن %60 مــن القضاة يعدون إشــغالهم مركــز قاض منفرد إلى جانب مركز عضو أو مستشــار 
فــي غرفــة ابتدائيــة أو اســتئنافية على أنه تحميل لعــبء إضافي. وبمراجعة نســب هــؤلء يظهر أن 

عــدد النســاء يبلــغ %59 مــن غيــر المتفرغين فيما هــو يبط إلــى %56 مــن المتفرغين، 

الثانــي، أن درجــات القاضيــات المكلفــات بــأداء مهــام قــاض منفــرد بشــكل جزئــي بالإضافــة إلــى 
عملهــن كعضــوات أو مستشــارات في الغرف البتدائية أو الســتئنافية هي عموما أعلــى من درجات 

الرجــال الذيــن يقومــون بالمهــام نفســها. وهذا مــا نوضحه فــي البنــد "خامســا" أدناه.

وعليــه، يظهــر أن كســب نســبة هامــة مــن النســاء لمركــز قــاض منفــرد ل يؤشــر بالضــرورة لحظوة 
متوازيــة لحظــوة الرجــل فــي الرتقــاء المهنــي، بــل فــي ســياق تحميلهــا عبئــا مهنيــا إضافيــا وبعد 
قضائهــا فتــرة أطــول فــي القضــاء مــن الفتــرة التــي يتعيــن علــى الذكــور قضاءهــا لإشــغال المركز 

نفسه.
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خامسا، المراكز االأقل اجتذابا للقضاة

ــا  ــل اجتذاب ــا الأق ــّد عموم ــي تع ــز الت ــوزع المراك ــة ت ــي كيفي ــر ف ــّم النظ ــن ث ــا م ــدر بن يج
للقضــاة، وهــي علــى التوالــي مستشــاري غرف محكمــة التمييــز وغــرف المحاكم الســتئنافية 
وأعضــاء غــرف المحاكــم البتدائيــة. والجــدول أدنــاه إنمــا يبيــن غالبيــة النســاء الكاســحة في 
مراكــز أعضــاء الغــرف البتدائيــة )%71( وغالبيــة واضحــة فــي مراكــز مستشــاري المحاكــم 
ــة  ــرف محكم ــاري غ ــة مستش ــاء غالبي ــكلت النس ــا ش ــل، وفيم ــتئنافية )%52(. بالمقاب الس
التمييــز فــي 2010، فــإن نســبة توليهــن هــذا المركــز تراجعــت بموجــب تشــكيالت 2017 إلى 
%49 وهــي نســبة تبقــى أعلــى مــن نســبة النســاء مــن مجمــوع القضــاة المخوليــن تولــي هذا 

المركــز. أمــا النســبة الإجماليــة لتولــي النســاء هــذه المراكــز فهــي 55,5%. 

ــن  ــاة الذي ــا إذا كان القض ــر فيم ــدر النظ ــوص، يج ــذا الخص ــي ه ــق ف ــن التعّم ــد م ولمزي
يشــغلون المراكــز المذكــورة يتفرغــون لهــا أم يقومــون بأعمــال أخــرى أو ينتدبــون لأعمــال 
أخــرى، قــد تكــون أكثــر اجتذابــا. ففــي هــذه الحالــة، قــد يكــون إشــغالهم للمركــز الآخــر 
دليــل ارتقــاء مهنــي يعــوض عــن اســتمرار إشــغالهم المركــز الأقــل اجتذابــا. فــإذا تــم ذلــك، 
اقتضــى النظــر فــي كيفيــة التوزيــع الجنــدري للذيــن يقومــون بأعمــال قضائيــة أخــرى مــن 
بيــن هــؤلء وتحديــدا الذيــن يقومــون بمهــام قضــاة منفرديــن، لمعرفــة مــا إذا كان توزيعهم 

الجنــدري يرشــح عــن أي معاملــة تمييزيــة. وهنــا، تظهــر الأرقــام النتائــج الآتيــة: 

أن نســبة النســاء مــن مجمــوع أعضاء الغــرف البتدائيــة الذين يشــغلن مركــزا قضائيا . 1
آخــر هــي حوالــي %66,5 وهــي أقــل بقليــل مــن نســبة النســاء مــن مجمــوع أعضــاء 
هــذه الغــرف، فيمــا أن نســبة النســاء مــن مجمــوع مستشــاري الغــرف الســتئنافية 
الذيــن يشــغلون مركــزا قضائيــا آخــر هــي %61,5 وهــي أعلــى مــن نســبة النســاء مــن 
ــاء  ــوة للنس ــام حظ ــذه الأرق ــر ه ــه، تظه ــرف. وعلي ــذه الغ ــاري ه ــوع مستش مجم
ــوة  ــن حظ ــل ع ــتئنافية ل تق ــة والس ــرف البتدائي ــارات للغ ــوات أو المستش العض
الذكــور فــي إشــغال مركــز آخــر أكثــر اجتذابــا، )علمــا أن إشــغال أكثــر مــن مركــز قــد 

يشــكل فــي أحيــان كثيــرة عبئــا إضافيــا(. 

أن التعمــق فــي هــذه الأرقــام يظهــر أن النســاء العضــوات أو المستشــارات للغــرف . 2
البتدائيــة والســتئنافية واللواتــي يقمــن إلــى جانــب ذلــك بعمــل قــاض منفــرد هــم 
ــإن  ــا، ف ــون المهــام المزدوجــة نفســها. وتالي ــن يتول ــور الذي ــى درجــة مــن الذك أعل



�
� حمم دا حمفبرد��

ع حمرسدا ��دمبأم قروبم� �� 339حمد ة حم دقم ل��

تعــادل الحظــوة لــدى الجنســين فــي إشــغال مركــز أكثــر اجتذابــا )قاضــي منفــرد( 
يفتــرض تفاوتــا فــي الدرجــات وتاليــا فــي الأقدميــة، ممــا يشــكل عامــل تمييــز ضــد 
النســاء. فـــ %85,5 مــن مستشــارات الغــرف الســتئنافية اللواتــي يشــغلن مركــز قاض 
منفــرد يحــزن علــى الدرجــة الســابعة ومــا فوق، فيمــا أن حوالــي %60 من مستشــاري 
الغــرف الســتئنافية الذيــن يقومــون بالأعمــال المزدوجــة نفســها يحــزن علــى الدرجة 
ــة  ــا تحــت. فــي التجــاه نفســه، %70 مــن عضــوات الغــرف البتدائي السادســة وم
ــة فيمــا أن %70 مــن  ــز قــاض منفــرد هــم مــن الدرجــة الثاني ــي يشــغلن مرك اللوات
ــز قــاض منفــرد هــم مــن الدرجــة  ــن يشــغلون مرك ــة الذي أعضــاء الغــرف البتدائي

الأولــى.

ن بوزارة العدل: سادسا: التوزيع الجندري للقضاة الملحق�ي

ــي  ــة ف ــا، وبخاص ــي وحداته ــدل أو ف ــي وزارة الع ــاة ف ــغلها القض ــدة يش ــف ع ــة وظائ ثم
المديريــة العامــة لــوزارة العــدل وهيئــة القضايــا وهيئــة الستشــارات والتشــريع، وهــي فــي 
غالبهــا أعمــال تنتفــي معهــا امكانيــة اتخــاذ قــرارات قضائيــة وتغلــب عليهــا الأعمــال المكتبية 
الحاصلــة تحــت إشــراف رؤســاء الوحــدات. ومــن هنــا أهميــة النظــر فــي التوزيــع الجنــدري 
لهــذه الوظائــف، بعــد حســم المناصــب العليــا في هــذه الوحــدات. وتظهــر الأرقــام فعليا 
ــث  ــة الستشــارات والتشــريع حي ــا وهيئ ــة القضاي ــا لنســبة النســاء فــي كال مــن هيئ ارتفاع
تبلغــان تباعــا %62,5 و%71,5. بالمقابــل، الملحقــون للمديريــة العامــة لــوزارة العــدل هــم 

فــي غالبيتهــم رجــال.
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جدول 11: تطور عدد النساء في المراكز القضائية وفق فئتها

200420102017المركزالفئة

%15%9%0المسؤوليات الكبرى

محامون عامون 
وقضاة تحقيق

محامون عامون من دون 
النواب العامين على 

اختالفهم

15%15%32%

قضاة التحقيق من دون 
قضاة التحقيق الأول

0%9.5%32.5%

استئنافية )من دون الرؤساء رؤساء غرف
الأول(

15%31.5%41%

%54%54%58.5مجلس عمل تحكيمي

%58%50%35ابتدائية

%58%43%52منفردونأقسام

%47%28.5%27عقاريون/ إضافيون

مستشارون وأعضاء 
غرف

%49%53%24مستشاري غرف التمييز

مستشاري غرف المحاكم 
الستئنافية

32%48%52%

%71%66.5%26.5أعضاء المحاكم البتدائية
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وتعليقا على الجدول أعاله، نسجل الخالصات الآـتية: 

أن النســاء أحــرزن فــي العقــد الأخيــر تقدمــا لفتا فــي جميــع المراكز القضائيــة. وقد . 1
أخــذ هــذا التقــدم أحيانــا طابــع القفــزة كمــا حصــل فــي تشــكيالت 2017 بخصوص 

مراكــز النيابــات العامــة وقضــاء التحقيق، 

رغــم هــذا التقــدم، فــإن التمييــز ضــد النســاء يبقــى واضحــا جــدا فــي مــا يتصــل . 2
بتوزيــع بعــض المراكــز. وهــذا مــا نتبينــه مــن خــالل النظــر إلــى التوزيــع الجنــدري 
ليــس فقــط فيمــا يتصــل بالمســؤوليات الكبــرى أو الأكثــر حساســية )النيابــات العامة 
ــى نســبة النســاء عــن نســبتهن العامــة فــي القضــاء  وقضــاء التحقيــق( حيــث تتدن
وبدرجــات مختلفــة، ولكــن أيضــا مــن خــالل النظــر إلــى التوزيــع الجنــدري للمراكــز 
ــى مختلــف درجاتهــا حيــث ترتفــع  ــا كمستشــاري وأعضــاء الغــرف عل الأقــل اجتذاب

نســبة النســاء بشــكل لفــت. 

بالمقابــل، تتجــه النســاء فــي مجمــل المراكــز الأخــرى "غيــر الكبــرى أو الحساســة" . 3
إلــى اكتســاب الغالبيــة كمــا هــي حــال القضــاة المنفرديــن ورؤســاء الغــرف البتدائية 
ــة لنســبتهن مــن مجمــوع  ــى الأقــل نســبا موازي ــة أو عل ومجالــس العمــل التحكيمي
ــن أو رؤســاء الغــرف الســتئنافية. إل أن  ــا هــي حــال القضــاة العقاريي القضــاة كم

هــذا الأمــر يســتدعي مالحظتيــن: 

ــة.  3.1 ــة قضائي ــن مهم ــر م ــن أكث ــم تحميله ــا يت ــا م ــاء غالب ــى، أن النس الأول
فتصــل نســبة النســاء اللواتــي يشــغلن أكثــر مــن مركــز قضائــي إلــى )59% 
مــن القاضيــات( فيمــا تصــل نســبة الذكــور الذيــن يشــغلون أكثــر مــن مركــز 

ــى )41 %(.  ــي إل قضائ
الثانيــة، أن عــددا هامــا مــن النســاء يحتجــن إلــى درجــات أعلــى مــن الرجــال  3.2

ــى  ــق بشــكل خــاص عل ــر ينطب ــة. وهــذا الأم ــة معين ــز قضائي شــغال مراك لإ
النســاء المعينــات فــي المراكــز القضائيــة الأقــل اجتذابــا، أي النســاء اللواتــي 
ل يحظيــن بواســطة خاصــة. وهــذا مــا أثبتنــاه عنــد مقارنــة درجــات النســاء 
بدرجــات الرجــال، بالنســبة إلــى أعضــاء ومستشــاري الغــرف البتدائيــة 
ضافــة إلــى وظائفهــم تلــك. والســتئنافية المكلفيــن بمهــام قــاض منفــرد بالإ
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القسم الخامس: التوزيع الجندري للمراكز القضائية 
وفق اختصاصها الوظيفي

ــق  ــة وف ــز القضائي ــدري للمراك ــع الجن ــد التوزي ــى تحدي ــعى إل ــال، سنس ــذا المج ــي ه ف
اختصاصهــا الوظيفــي. وفيمــا يمكــن تصنيــف هــذا الختصــاص بشــكل عــام وفــق مجــال 
ــئلة  ــذه الأس ــى ه ــة عل ــرض الإجاب ــع، تفت ــا. وبالطب ــا أو مدني ــا إذا كان جزائي ــل، وفيم العم
التدقيــق ليــس فقــط فــي مراســيم التشــكيالت القضائيــة ولكــن أيضــا فــي قــرارات توزيــع 

ــد مــن القضــاة.  ــي هــي تحــدد اختصــاص العدي الأعمــال الت

فــي دراســة ســابقة حــول تأنيــث القضــاء فــي التشــكيلتين القضائيتيــن الصادرتيــن فــي 2004 
و2010، رصــدت المفكــرة توجهــا نحــو تغليــب كفــة الرجــال فــي المجــال الجزائي فــي مقابل 
تغليــب كفــة النســاء فــي المجــال المدنــي11. فهــل مــا يــزال هــذا الوضــع قائمــا مــع صــدور 

تشكيالت 2017؟ 

ول بد من مالحظات تمهيدية من أجل معالجة هذه المسألة، وهي الآتية: 

أن قضــاة الغــرف البتدائيــة يتولــون عمومــا مهــام مدنيــة. ول يخــرج عــن ذلــك إل . 1
ــة بالنســبة لمهامهــم  ــي تبقــى ثانوي ــة مــن الأحــداث والت ــات المرتكب ــا الجناي قضاي

عامــة. وعليــه، ســنصنفهم هنــا ضمــن القضــاة العامليــن فــي المجــال المدنــي، 

أن قضــاة النيابــات العامــة وقضــاة التحقيــق يتولون عمومــا مهام جزائيــة. ول يخرج . 2
ــة بالأحــوال  ــة إل بعــض المســائل المتصل ــات العام ــى النياب ــك بالنســبة إل عــن ذل
الشــخصية أو قضايــا النظــام العــام والنــي تبقــى ثانويــة بالنســبة لمهامهــم العامة. 

ومــن هنــا، ســنصنفهم كلهــم ضمــن القضــاة العامليــن فــي المجــال الجزائــي، 

ــا . 3 ــدد عموم ــز تح ــتئناف والتميي ــم الس ــرف محاك ــن وغ ــاة المنفردي ــام القض أن مه
بموجــب قــرارات توزيــع الأعمــال. ويشــار إلــى أن بعــض قــرارات توزيــع الأعمــال 

11 نزار صاغية ولمى كرامة.تأنيث القضاء: أي مناصب، أي وظائف، أي مناطق؟ دراسة إحصائية. المفكرة القانونية،العدد 2، تشرين 
الأول 2011.
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تنيــط بهــؤلء مهــام مشــتركة، جزائيــة ومدنيــة، كمــا أنهــا تنيــط بعــدد مــن القضــاة 
المنفرديــن اختصاصــا شــامال )مدنــي وجزائــي( فــي عــدد مــن الأقســام فــي مناطــق 
معينــة. وقــد عمدنــا لغايــات هــذا البحــث إلــى دمــج المراكــز المختلطــة بالمراكــز 
ــام بعــدد مــن المهــام  ــار أنهــا تخــول القاضــي المذكــور القي ــة، علــى اعتب الجزائي
الجزائيــة، فــي مــا عــدا الحــالت التــي بــدت فيهــا المهــام الجزائيــة ثانويــة وفرعيــة.

أن الأرقــام أدنــاه بخصــوص تشــكيالت 2017 تأخــذ بعيــن العتبــار قــرارات توزيــع . 4
ــرار المتصــل بمحافظــة الشــمال،  ــدا الق ــا ع ــع المحافظــات، م ــي جمي ــال ف الأعم

وذلــك لعــدم تمكننــا مــن الحصــول عليــه قبــل إتمــام هــذه الورقــة. 

ــظ  ــكيالت 2004 و2010 و2017، نلح ــالل تش ــاء خ ــدد النس ــور ع ــة تط ــالل مقارن ــن خ وم
ــة:  ــور الآتي الأم

أن النســاء كــن خــالل هــذه الســنوات كلهــا أكثــر حضــورا فــي المراكــز المدنيــة منهن . 1
ــز  ــن المراك ــي تشــكيالت 2004، بلغــت نســبة النســاء م ــة. فف ــز الجزائي ــي المراك ف
العاملــة فــي المجاليــن الجزائــي والمختلــط %12,5، فيمــا تضاعفــت نســبتهن فــي 
المجــال المدنــي لمــا يزيــد عــن ثالثة أضعــاف ونصــف بحيث بلغــت آنــذاك 44,5%. 
الأمــر نفســه نســجله فــي 2010 وإن تدنــى الفــارق بيــن هاتيــن النســبتين مــن ثالثــة 
أضعــاف ونصــف إلــى مــا يتجــاوز الضعفيــن، بحيــث بلغــت نســبتا عمــل النســاء في 
هذيــن المجاليــن تباعــا %24,5 و%55. فــي 2017، وبفعــل تزايــد عــدد النســاء فــي 
النيابــات العامــة وقضــاء التحقيــق، فــإن نســبة عمــل النســاء فــي المجــال الجزائــي 
ارتفعــت إلــى %37 فيمــا زادت نســبة عملهــن فــي المجال المدنــي إلــى %62. وعليه، 
يكــون تدنــى الفــارق بيــن هاتيــن النســبتين بيــن 2004 و2017 مــن ثالثــة أضعــاف 

ونصــف إلــى مــرة ونصــف. 

إن هــذه النســب تؤكــد أن التوزيــع الجنــدري بيــن الجنســين قــد يكــون أكثــر تفاوتــا . 2
ــه  ــو علي ــا ه ــي، مم ــا الوظيف ــث اختصاصه ــن حي ــة م ــز المختلف ــوص المراك بخص

ــا. ــي ترتبه ــز وفــق المســؤوليات الت بخصــوص المراك
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جدول 13: التوزيع الجندري للمراكز القضائية وفق االختصاص 

200420102017االختصاص

%37%24.5%12.5الختصاص الجزائي أو المختلط

%62%55%44.5الختصاص المدني

القسم السادس: التوزيع الجندري للمراكز القضائية 
وفق تواجدها الجغرافي

فــي هــذا الصــدد، ســندرس التوزيــع الجنــدري للمراكــز القضائية وفــق تواجدهــا الجغرافي. 
فهــل تنتشــر القاضيــات فــي جميــع محاكــم لبنــان أم أنهــن أكثــر حضــورا فــي مناطــق ممــا 
هــن عليــه فــي مناطــق أخــرى. ومــن شــأن الطــالع علــى كيفيــة هــذا التوزيــع أن يمنحنــا 
إضــاءات علــى توجهــات القيميــن علــى التشــكيالت القضائيــة فــي هــذا الخصــوص ومــدى 
فهمهــم لتقبــل النســاء فــي المناطــق. كمــا مــن شــأنه أن يمنحنــا إضــاءات ولــو وبدرجــة أقل 
علــى رغبــات القاضيــات فــي العمــل فيهــا، علمــا أنــه ليــس للقضــاة خيار حاســم فــي اختيار 
مراكــز عملهــم. ولهــذه الغايــة، احتســبنا القضــاة العامليــن فــي مختلــف المحاكــم وفــق 

توزيعهــم الجنــدري علــى ثــالث مراحــل: 

أول، احتسبنا القضاة وفق توزيعهم الجندري حسب المحافظات،. 1

فــإذا تــم ذلــك، احتســبنا ثانيــا نســب التوزيــع الجنــدري بعــد تقســيم المحافظــات . 2
إلــى منطقتيــن مختلفتيــن: بيــروت وجبــل لبنــان مــن جهــة وســائر المحافظــات مــن 
جهــة أخــرى. وقــد اعتمدنــا فــي هــذا التقســيم علــى فرضيــة قوامهــا وجــود تقــارب 
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مــن حيــث البيئــة الجتماعيــة والأهميــة الوظيفيــة وتحدياتها، بيــن المحافظــات التي 
جمعناهــا ضمــن كل منطقــة، 

فــي مرحلــة ثالثــة، احتســبنا نســب التوزيــع الجنــدري بعــد التمييــز بيــن المحاكــم . 3
المتواجــدة فــي مراكــز المحافظــات خــارج بيــروت وجبــل لبنــان )أي فــي طرابلــس 
وزحلــة والنبطيــة وصيــدا( والمحاكــم المتواجــدة خــارج مراكــز هــذه المحافظــات. 
وقــد اعتمدنــا فــي هــذا المحــل علــى فرضيــة قوامهــا أن للمناطــق المتواجــدة خــارج 
ــر مباشــر علــى  ــة قــد يكــون لهــا أث ــة معين مراكــز المحافظــات المذكــورة خصوصي

نســبة النســاء العامــالت فيهــا. 

جدول 17: التوزيع الجندري وفق التواجد الجغرافي للمحاكم

19932004200920102017المحاكمالمناطق

بيروت وجبل 
لبنان

%53%43.5%43%32%17محافظات المنطقة

جميع 
المحافظات 

ما عدا بيروت 
وجبل لبنان

%36%26.5%25.5%22.5%5محافظات المنطقة

مراكز محافظات 
المنطقة

6.5%23%30%29%39%

خارج مراكز 
محافظات المنطقة

0%17%4%9,5%22.5%

تبين الأرقام أعاله أمورا عدة، أبرزها الآتية: 

أن عــدد النســاء ازداد تدريجيــا فــي جميــع الهيئــات القضائيــة والمحاكــم المنتشــرة . 1
علــى طــول لبنــان لتعكــس تنامــي نســبة النســاء بيــن القضــاة، 

ــبت . 2 ــا اكتس ــات. ففيم ــن المحافظ ــات بي ــاء المعين ــبة النس ــي نس ــا ف ــة تفاوت أن ثم
النســاء الغالبيــة فــي مراكــز بيــروت وجبــل لبنــان القضائيــة فــي تشــكيالت 2017، 
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فــإن نســبتهن الجماليــة فــي ســائر المحافظــات ل تتعدى %36. وتبلغ نســبة النســاء 
ــة  ــي النبطي ــى ف ــى حدهــا الأدن ــان %56,5 وتســقط إل ــل لبن ــي جب ــى ف الحــد الأعل
%17. ورغــم ذلــك، يشــار إلــى أّن هــذا الفــارق يتضــاءل فــي بعــض المحافظــات، 
ــث تصــل النســبة  ــى %42 والشــمال حي ــث تصــل النســبة إل ــاع حي كمحافظــة البق
إلــى %40 أي تباعــا بفــارق 5 و7 نقــاط عــن نســبة النســاء الإجماليــة داخــل القضــاء. 

أن التفــاوت فــي نســب النســاء العامــالت فــي مختلف المحاكــم يصبح أكثــر وضوحا . 3
ــة  ــم الواقع ــع المحاك ــات م ــز المحافظ ــي مراك ــة ف ــم الواقع ــة المحاك ــد مقارن عن
خــارج هــذه المراكــز. وعليــه، فــإذا وضعنــا جانبــا محاكــم جبــل لبنــان كلهــا، تهبــط 
نســبة النســاء العامــالت فــي المحاكــم المتواجــدة خــارج مراكــز المحافظــات إلــى 
%22,5 مــن مجمــوع القضــاة العامليــن فيهــا. فحتــى فــي محكمــة اســتئناف البقــاع، 
فــإن نســبة القاضيــات فــي نطــاق المركــز تصــل إلــى %46,5 مــن مجمــوع القضــاة 
ــي  ــة ف ــم الواقع ــائر المحاك ــي س ــى %25 ف ــبة إل ــط النس ــا تهب ــه فيم ــن في العاملي

نطاقهــا، ومنهــا محاكــم بعلبــك الهرمــل.

القسم السابع: درجة التخالط الجندري في الغرف

فــي هــذا المجــال، ســنتناول مــدى تخالــط الغــرف جندريــا. فهــل أدت زيــادة عــدد النســاء 
فــي القضــاء إلــى تخالــط جنــدري داخــل الغــرف؟ وهــل نلحــظ تقاربــا فــي نســب التخالــط 
بيــن الغــرف التــي ترأســها نســاء والغــرف التــي يرأســها رجــال؟ ومــا نــود استكشــافه فــي هــذا 
المجــال هــو إضــاءات حــول توجهــات القيميــن علــى التشــكيالت فــي هــذا المجــال، وربمــا 

حــول مــدى تأقلــم القضــاة مــع فكــرة المســاواة والتكافــؤ بيــن الجنســين. 

تظهــر الأرقــام أن مــا يقــارب نصــف الغــرف التــي ترأســها النســاء متجانســة بمعنــى أنهــا 
مكونــة مــن نســاء فقــط )%47(، فيمــا أن نســبة الغــرف المتجانســة مــن مجموع الغــرف التي 
يرأســها رجــال ل تتعــدى الربــع. وبالمقارنــة مــع الســنوات الســابقة، يظهــر أن نســبة الغــرف 
المنســجمة قــد ازدادت بيــن 2010 و2017 ســواء كان يرأســها رجــال أو نســاء ففيمــا كانــت 
نســبة مجمــوع الغــرف المنســجمة %23 مــن مجمــوع الغــرف، فقــد ارتفعــت هــذه النســبة 
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فــي 2017 لتصــل إلــى %32,5. كمــا ارتفعــت نســبة الغــرف التــي فيها مستشــار واحد جنســه 
مختلــف عــن جنــس رئيــس المحكمــة مــن %35 إلــى %37. وهــذا الأمــر يســمح بالقــول أن 
ازديــاد عــدد القاضيــات لــم يــؤّد إلــى ازديــاد التخالــط فــي الغــرف، بــل علــى العكــس مــن 

ذلــك إلــى ازديــاد عــدد الغــرف المنســجمة. 

ويجــد هــذا الأمــر تفســيره جزئيــا فــي التفــاوت فــي التوزيــع الجنــدري علــى الختصاصــات، 
وبخاصــة المدنــي والجزائــي، بحيــث تتجــه النســاء بشــكل خــاص إلــى المحاكــم المدنيــة 
ويتجــه الرجــال بشــكل خــاص إلــى المحاكــم الجزائيــة. ومــا يؤشــر إلــى ذلــك هــو أن 15 مــن 
أصــل 17 غرفــة متجانســة ترأســها امــرأة تتولــى اختصاصــات مدنيــة، فيمــا أن 11 مــن أصــل 

13 غرفــة متجانســة يرأســها رجــال تتولــى اختصاصــات جزائيــة. 

ورغــم أهميــة هــذا المعطــى، فإنــه بالمقابــل ل يفســر ازديــاد عــدد الغــرف المتجانســة بيــن 
تشــكيالت 2010 وتشــكيالت 2017 رغــم ازديــاد نســبة عمــل النســاء فــي المجــال الجزائــي، 
وإن تبقــى أقــل بكثيــر مــن نســبة عملهــن فــي المجــال المدنــي. فهــل هــو يتأتــى عــن ارتيــاح 
متزايــد للقضــاة، وبخاصــة النســاء، للعمــل ضمــن غــرف متجانســة؟ هــذا مــا تؤشــر الأرقــام 

إليــه مــن دون أن تكــون كافيــة بحــد ذاتهــا للجــزم بشــأنه.
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جدول 19: نسبة التخالط في الغرف وفق جنس رئيسها 

السنة

20
04

20
10

20
النسبة 17

الحالية
مدى 

التخالط
جنس رئيس الغرفة

غرف ترأسها 
نساء

%91647-متجانسة

ذات مستشار واحد مختلف عن رئيسها 
على الأكثر

571132.5%

%510720.5ذات مستشارين مختلفين عن رئيسها على الأقل

%102643100المجموع

غرف يرأسها 
رجال

%1981323متجانسة

ذات مستشار واحد مختلف عن رئيسها 
على الأكثر

24202240%

%9202036.5ذات مستشارين مختلفين عن رئيسها على الأقل

%524855100المجموع

%19172932.5مجموع الغرف المتجانسة

مجموع الغرف التي فيها مستشار واحد 
لأكثر من جنس مختلف عن جنس رئيسها

29273337%

مجموع الغرف التي فيها مستشاران على 
الأقل من جنس مختلف عن جنس رئيسها

14302730.5%

-627489المجموع
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جدول 20: نسبة التخالط في الغرف وفق جنس رئيسها واختصاصها في تشكيالت 2017

جنس رئاسة الغرفة

ها 
س

ترأ
ف ت

غر
اء

س
ن

ها 
س

ترأ
ف ي

غر
ال

رج

وع
جم

لم
ا

نسبة
من 

مجموع 
الغرف 
المدنية

نسبة 
التخالط

اختصاص

%1521731.5متجانسةغرف مدنية

ذات مستشار واحد 
مختلف عن رئيسها على 

الأكثر
8142240.5%

ذات مستشارين مختلفين 
عن رئيسها على الأقل

3121528%

262845المجموع

غرف جزائية/ 
مختلطة

%1111234متجانسة

ذات مستشار واحد مختلف 
عن رئيسها على الأكثر

381131.5%

ذات مستشارين مختلفين 
عن رئيسها على الأقل

481234%

82735المجموع

345589المجموع
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الفصل السادس عشر

أي موازنة للهيئات القضائية من مجموع 
اإلنفاق العام؟

تُجمــع المــدارس القتصاديــة علــى اختالفهــا )مــن أقصاهــا ليبراليــة إلــى أقصاهــا 
تدخليــة( علــى أّن الدولــة ملزمــة بتأميــن حــق التقاضــي للجميــع. ول يكــون هــذا الحــق 
مؤمنــاً فعليــاً إل بقــدر مــا يكــون المرفــق القضائــي فعــالً. ترتبــط هــذه الفعاليــة بجملــة 
ــية"  ــتية و"سياس ــة ولوجس ــة وإداري ــة وتدريبية-إعدادي ــرية وعلمي ــة وبش ــل قانوني عوام

ــا.  ــام بمهمته ــة للقي ــة كافي ــوارد مالي ــن م ــة م ــات القضائي ــع الهيئ ــا تتمت وأيضــاً بم

ولكــن، مــاذا عــن لبنــان؟ مــا هــي الميزانيــة التــي تــّم رصدهــا للقضــاء فــي هــذا البلــد؟ 
ومــا هــي نســبتها فــي الموازنــة العامــة للدولــة؟ وهــل هــي تعتبــر مناســبة علــى ضــوء 

المعاييــر والمقارنــات الدوليــة؟ 

هــذه الورقــة تســتعرض وتبّيــن وتحتســب وتحّلــل نفقــات القضــاء فــي مختلــف فروعــه، 
ــارن  ــا تق ــرب. كم ــد الح ــا بع ــنّي م ــالل س ــا خ ــة وتطّوره ــات العام ــن النفق ــبها م ونس
الدراســة هــذه الأرقــام والنســب بمثيالتهــا فــي الــدول الأوروبيــة كمــا فــي بعــض الــدول 

ــة.  قليمي ــة والإ العربي
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مالحظات تمهيدية

قبل المضي في مناقشة النقاط سابقة الذكر، ل بّد من مالحظتين تمهيديّتين: 

المالحظة األولى: غياب الموازنة العامة

غابــت قوانيــن الموازنــة العامة في لبنــان عــن الســنوات 2006 حتــى 2016. ولتجاوز هــذه الثغرة،ـ 
أصــدر مجلــس النــواب القانــون رقــم 717 بتاريــخ 2006/2/3 الــذي منــح بموجبــه إجــازة لجبايــة 
ثني عشــرية "لغاية صدور قانــون موازنــة 2006" )الذي  الــواردات وصــرف النفقــات وفــق القاعدة الإ
لــم يصــدر أبــدا(. وبذلــك، وإذ شــكل التأخر في وضــع قوانين الموازنــة العامة منــذ 2005 مخالفة 
دســتورية واضحــة ومزمنــة للمــادة 321 من الدســتور والتي تفرض وضــع قانون موازنة عامة ســنوياً، 
ثني عشــرية، تتعــارض بدورهــا مع الدســتور وفق  فــإن القوانيــن التــي مــددت العمــل بالقاعــدة الإ
مــا أقــره بوضــوح كلي المجلــس الدســتوري فــي قــراره الصــادر بتاريــخ 20172/9/22. ويشــار فضال 
ثني عشــرية غير كافيــة بالنظر إلــى ازديــاد أعبــاء الدولة،  عــن ذلــك أنــه ســرعان ما باتــت القاعــدة الإ

فارتأت الســلطات السياســية اعتماد أســاليب تشــريعية جديدة لتبرير زيــادة إنفاقها. 

وبإمكاننا إيجاز هذه الأساليب على النحو الآتي: 

ــاريع  ــال مش ــى إرس ــة إل ــلطة التنفيذي ــدت الس ــن 2007 و2012: عم ــة بي ــالل المرحل خ
الموازنــات إلــى الســلطة التشــريعية )لــم يُرســل أي مشــروع قانــون إلــى الســلطة 
التشــريعية عــام 2006(. وتُظهــر هــذه المشــاريع مــا كان يٌفتــرض أن يخّصــص مــن نفقات 
داري والتدقيق فــي توقيت  قتصــادي والإ شــارة إلــى أّن التحليليــن الإ لــوزارة العــدل؛ مــع الإ
إرســال مشــاريع الموازنــات ســنوياً وفــي أرقــام الســنة الماليــة الســابقة )الــواردة ضمــن 
نفــاق الفعلــي قريــب جــداً مــن  فذلكــة وجــداول مشــاريع القوانيــن كل ســنة( تُظهــر أّن الإ
ضافــي الــذي يزيــد عــن  نفــاق الإ َنــت المــوارد الالزمــة لتغطيــة الإ هــذه الأرقــام. وقــد أُمِّ

1 المادة 32: يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الأول يبتدئ يوم الثالثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر 
آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار والعقد الثاني يبتدئ يوم الثالثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص 

جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة.
ثني عشرية في الدستور، تحديداً المادة 86 منه، وقانون المحاسبة العمومية، تحديدياً  2 يُعتبر هذا التمديد مخالفاً لمبدأ القاعدة الإ

ثني عشرية صالحة لشهر واحد فقط، أما تمديدها فيتطّلب تعديالً دستورياً )وفق  المادة 60 منه فالنص الدستوري يحّدد أّن القاعدة الإ
شرح إدمون رباط في كتابه "الدستور اللبناني، أصوله وأحكامه وتفسيرها"، منشورات الجامعة اللبنانية، 1982، ص. 506(.
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ــى المــادة 8  ــة إل ــراض. فقــد اســتندت الحكوم ــي عشــرية مــن خــالل القت ثن القاعــدة الإ
ــرة الآجــال  ــة ومتوســطة وقصي صــدار ســندات خزينــة طويل ــة 20053 لإ مــن قانــون موازن
بالعملــة المحليــة بحــدود مبلــغ يــوازي احتياجــات الماليــة العامــة وذلــك بقــرارات صــادرة 

عــن وزيــر الماليــة4.

بعــد العــام 2012: توقفــت الســلطة التنفيذيــة عــن إرســال مشــاريع قوانيــن الموازنــة 
أقــّر  الــذي  النيابــي  المجلــس  إلــى  الحكومــة  التشــريعية. ولجــأت  الســلطة  إلــى 
ــة  ــالت الأجنبي ــراض بالعم ــة القت ــزاً للحكوم ــخ 2012/03/30 مجي ــون 212 بتاري القان
عبــر القــروض المباشــرة أو عبــر إصــدار ســندات الخزينــة )وهــو مــا لــم يكــن ملحوظــاً 
ــة  ــدرت الحكوم ــخ 2012/06/15، أص ــم، بتاري ــام 2005(. ث ــة الع ــون موازن ــي قان ف
ــة  ــوزارة المالي ــة ل ــى إصــدار ســلفة خزين ــه عل المرســوم 8345 والــذي وافقــت بموجب
ــة  ــاع طريق ــم اتب ــي 2012، ت ــرين الثان ــن تش ــداء م ــار ل.ل. وابت ــغ 394 10 ملي بمبل
ــد  ــّم تمدي ــة، ت ــذه الطريق ــب ه ــتور. وبموج ــع الدس ــح م ــالف واض ــرى بخ ــل أخ عم
ثنــي عشــرية، علــى أن يعمــد المشــرع  العمــل بموازنــة 2005 علــى أســاس القاعــدة الإ
مــن فتــرة إلــى أخــرى إلــى رفــع احتياطــي الموازنــة العامــة 2005 )عبــر قوانيــن فتــح 
ضافيــة زيــادة  العتمــادات الســتثنائية( بحيــث يتســنى للحكومــة مواجهــة النفقــات الإ
ــادات  ــل اعتم ــيم نق ــدار مراس ــالل إص ــن خ ــي 2005، م ــة ف ــات الملحوظ ــى النفق عل
ــة وزارة  ــا موازن ــة، ومنه ــات إدارات الدول ــى موازن ــة إل ــة العام ــي الموازن ــن احتياط م

ــا بشــكل خــاص.  ــي تعنين العــدل الت

3 دون التطّرق إلى مسألة دستورية إقرار موازنة 2005 في سنة 2006 التي تلت نهاية فترة صالحيتها. 
4 اّن القتراض الذي حصل لم يراع الأصول الدستورية وفق المادة 88 من الدستور، لناحية قيام السلطة التنفيذية بإرسال مشاريع 

قوانين إلى السلطة التشريعية تحدد بموجبها القروض التي تريد السلطة الأولى عقدها خالل الأعوام المعنية؛ فتجاوزت بذلك 
المواد الدستورية المرتبطة بأصول وكيفية عقد القروض العمومية وإدارة المال العام وإنفاقه.
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المالحظة الثانية: تعدد الهيئات القضائية في لبنان

يقتضــي التوضيــح أّن الهيئــات القضائيــة فــي لبنــان تنقســم إلــى ثمانيــة أنــواع، تتــوزع علــى 
أربعــة أبــواب فــي الموازنــة العامــة )وليــس فقــط بــاب موازنــة وزارة العــدل(:

ــاب . 1 ــة خاصــة )ب ــع بموازن ــس الدســتوري(، وهــو يتمت القضــاء الدســتوري )المجل
ــة العامــة(؛  خــاص فــي الموازن

القضــاء السياســي )المجلــس الأعلــى لمحاكمــة الرؤســاء والــوزراء(، وهــو ل يعمــل . 2
وليــس لــه ايــة موازنــة موقوفــة؛

القضــاء العدلــي )مجلــس القضــاء الأعلــى والقضــاء الجزائــي والقضــاء المدنــي(، . 3
وهــو يدخــل ضمــن موازنــة وزارة العــدل؛ 

داري )مجلس شورى الدولة(، وهو يدخل ضمن وزارة العدل؛ . 4 القضاء االإ

محاكم القضاء الخاص وهي تقسم لنوعين: . 5

محاكــم القضــاء الخاص الجزائي )المجلــس العدلي، محكمــة المطبوعات،  5.1
المحكمــة الناظــرة فــي قضايــا الغــش والحتــكار ومحكمــة الأحــداث(، وهــي 

تدخــل ضمــن موازنــة وزارة العدل؛ 
ــة  5.2 ــة القضائي ــان ذات الصف ــي واللج ــاص المدن ــاء الخ ــم القض ومحاك

)مجلــس العمــل التحكيمــي، اللجنــة التحكيميــة الناظــرة في خالفــات العمل 
الجماعيــة، الهيئــة المصرفيــة العليــا، المحكمــة المصرفية الخاصــة، القاضي 
ضافــي، المجلس التحكيمي الخــاص بالمدارس  العقاري-القضــاء العقــاري الإ
ــة  ــة القضائي ــي، اللجن ــان التحكيم ــس الضم ــة، مجل ــر المجاني ــة غي الخاص
ســكان ولجنــة حــّل النزاعــات(، هــذا القضــاء  الناظــرة فــي خالفــات قوانيــن الإ
مؤّلــف مــن قضــاة وممثليــن عــن أطــراف أخــرى حســب كل لجنــة )مفوضيــن 
عــن الحكومــة، أعضــاء مــن وزارات ومؤسســات وإدارات عامــة أخــرى كــوزارة 
ســكان، ممثليــن عــن أربــاب  الماليــة أو مصــرف لبنــان أو المديريــة العامــة لالإ
ــة  ــارة والصناع ــة التج ــن غرف ــل أو ع ــان الأه ــن لج ــال أو ع ــل والعم العم
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والزراعــة أو جمعيــات حمايــة المســتهلك، خبــراء...(؛ أجور ونفقــات القضاة 
وممثلــي وزارة العــدل مــن أعضــاء هــذه اللجــان مرتبطــة بنفقــات الفصــل 
الثانــي فــي موازنــة الــوزارة المشــروحة فــي الورقــة أمــا أعضــاء اللجــان مــن 
ــوزارات،  ــن ال ــم م ــون أجوره ــدل فيتقاض ــي وزارة الع ــاة وممثل ــر القض غي
دارات والمؤسســات العامــة أو الخاصة أو الغــرف أو الجمعيات المرتبطين  الإ

بهــا؛

ــة رئاســة مجلــس . 6 ــوان المحاســبة(، وهــو يدخــل ضمــن موازن ــي )دي القضــاء المال
ــوزراء؛  ال

القضــاء العســكري )المحاكــم العســكرية(، وهــو يدخل ضمــن موازنــة وزارة الدفاع . 7
الوطني؛ 

المحاكم الطائفية التي تقسم لنوعين: . 8

المحاكــم الشــرعية الســنية والجعفريــة والمذهبيــة الدرزية، وهــي تعتبر  8.1
دارة العامــة للدولــة وتغطــى جميــع نفقاتهــا ضمن موازنة رئاســة  جــزءاً مــن الإ

ــوزراء؛ مجلس ال
محاكــم القضــاء المذهبــي المرتبــط باالأحــوال الشــخصية )محاكــم  8.2

الطوائــف الدينيــة المعتــرف بهــا وفــق القــرار 60 ل.ر. لعــام 1936 
وتعديالتــه(، وهــي المحاكــم غيــر المحمديــة، وهــي تســتفيد من مســاهمات 

ــدل؛  ــة وزارة الع ــن موازن ــع م تقتط

المحكمــة ذات الطابــع الدولــي الخاصــة بجريمــة اغتيــال الرئيــس الشــهيد رفيــق . 9
الحريــري. لقــد أُنشــئت هــذه المحكمــة بموجــب القــرار الدولــي 1757 الصــادر فــي 
ــب  ــد طال ــم المتحــدة. وق ــاق الأم ــن ميث ــار 2007 تحــت الفصــل الســابع م 30 أي
فريــق "14 آذار" السياســي بتأسيســها للتحقيــق فــي جريمــة إغتيــال رئيــس الــوزراء 
ــاء  ــّد القض ــاب يع ــل خط ــي ظ ــباط 2005، ف ــي 14 ش ــري ف ــق الحري ــبق رفي الأس
اللبنانــي غيــر قــادر علــى متابعــة قضيــة بهــذه الضخامــة والخطــورة. وقــد وضــع 
القــرار الدولــي بإنشــاء المحكمــة علــى عاتــق الدولــة اللبنانيــة وجــوب تأميــن 49% 
ــف  ــه، أضي ــل %51 تؤمنهــا دول مســاهمة أخــرى. وعلي ــة المحكمــة مقاب مــن موازن
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ــذ العــام 2008  ــات من فصــل إنفاقــي مخصــص للمحكمــة ضمــن مشــاريع الموازن
إلــى العــام 2011 عبــر اســتحداث جــزء ثــان )ب( فــي بــاب وزارة العــدل )بعــد أن 
كانــت نفقــات الــوزارة مقتصــرة علــى جــزء أّول وجــزء ثــان )أ((. ومنــذ العــام 2012، 
أُخــرج تمويــل المحكمــة مــن مشــاريع الموازنــة وبات يتــم بأســاليب مختلفــة )الهيئة 

غاثــة، مصــرف لبنــان...(. العليــا لالإ

تاليــاً وبعــد إبــداء هاتيــن المالحظتيــن التمهيديتيــن، علينــا أن ننظر فــي بنود متعــددة ضمن 
أربعــة أبــواب فــي الموازنــة العامــة للتعــرف علــى موازنة الهيئــات القضائيــة في لبنــان )وزارة 
العــدل، المجلــس الدســتوري، رئاســة مجلــس الــوزراء ووزارة الدفــاع(، في محاولــة لتحديد 
نفــاق العــام؛ علمــاً أن بعــض البنود  نفــاق علــى الهيئــات القضائيــة مــن إجمالــي الإ نســبة الإ
ــة  ــا هــي حــال الموازن ــل مشــمولة مــع غيرهــا، كم ــة بشــكل واضــح ب ــد ل تكــون منفصل ق

المخصصــة لمعهــد الــدروس القضائيــة أو للمجلــس العدلــي مــن ضمــن الموازنــة العامــة.

القسم األول: النفقات القضائية من وزارة العدل: 
القضاء العدلي والخاص واإلداري

شــارة إلــى أن نفقــات وزارة العــدل تقــع فــي البــاب الخامــس مــن الموازنــة  بدايــة، تجــدر الإ
ــس  ــاب 2(، رئاســة مجل ــواب )الب ــس الن ــاب 1(، مجل ــة )الب ــة بعــد رئاســة الجمهوري العام
الــوزراء )البــاب 3( والمجلــس الدســتوري )البــاب 4(؛ وقــد كانت موازنــة الوزارة ضمــن الباب 
4 حتــى قانــون موازنــة العــام 2000 )وكانــت فيمــا قبــل موازنــة المجلــس الدســتوري فــي 
البــاب 17(. ويؤّشــر ترتيــب وزارة العــدل فــي الموازنــة العامــة إلــى المكانــة المعطــاة لهــا 

ومكانــة القضــاء؛ إل أن الأرقــام ســرعان مــا تقودنــا إلــى خالصــات مختلفــة تمامــا. 

ــة"  ــم العدلي ــة"، "المحاك دارة المركزي ــدة: "الإ ــول ع ــي فص ــدل ف ــات وزارة الع ــوّزع نفق ت
و"مجلــس شــورى الدولــة". تــوّزع نفقــات هــذه الفصــول الثالثــة علــى جزئيــن مــع ســقوف 
إنفــاق محــددة ســنوياً لــكل جزء. وقــد أضيف فصل مســتقّل فــي مشــاريع قوانيــن الموازنات 
بيــن العاميــن 2008 و2011 هــو "نفقــات المحكمــة ذات الطابــع الدولــي الخاصــة بجريمــة 
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اغتيــال الرئيــس الشــهيد رفيــق الحريــري" وذلــك ضمــن "الجــزء الثانــي )ب( لموازنــة الــوزارة. 
ــة  ــتقالً لمحكم ــاً مس ــالً مالي ــدل فص ــال والع ــا الم ــتحدثت وزارت ــهر آب 2015، اس ــي ش وف
التمييــز. وقــد أتــى ذلــك تطبيقــاً لأحــكام المــادة 26 مــن المرســوم الشــتراعي رقــم 83/150 
ــز حــق ممارســة  ــي تعطــي الرئيــس الأول لمحكمــة التميي ــي( الت ــون القضــاء العدل )أي قان
ــة التــي تنيطهــا القوانيــن  داري – فــي مــا خــص محكمــة التمييــز – الصالحيــات الماليــة والإ
والأنظمــة بالوزيــر باســتثناء الصالحيــات الدســتورية. لكــن، بعــد أن بــدأت محكمــة التمييــز 
بممارســة "اســتقاللها المالــي" ســنة 2016، تراجعــت وزارة العــدل جزئيــاً عــن موافقِتهــا علــى 
نفاقــي المســتقل، وتمــت إعــادة النفقــات المرتبطــة برواتــب قضــاة  اســتحداث الفصــل الإ
ــم  ــن فصــل المحاك ــا ضم ــه ســابقاً )أي أنه ــت علي ــا كان ــى م ــز إل ــة التميي ــي محكم وموظف
بقاء على بعــض النفقــات الأخرى )مــواد وخدمات  العدليــة فــي موازنــة وزارة العــدل( مــع الإ
عالنــات وغيرهــا مــن النفقــات التــي  اســتهالكية فهــي تشــمل اللــوازم المكتبيــة والبريــد والإ

مــا تــزال قائمــة(.

دارة المركزيــة"، يتبيــن أنــه يتضمــن بنــودا متصلــة  نفاقيــة لفصــل "الإ وبمراجعــة البنــود الإ
ــي  ــة ف ــاهمات الدول ــتراكات ومس ــا اش ــا وضوح ــا وأكثره ــن أبرزه ــة، م ــؤون القضائي بالش
صناديــق التعاضــد، وهــي تشــمل صنــدوق تعاضــد القضــاة والصنــدوق التعاونــي 
للمســاعدين القضائييــن )مــا تخصصــه الدولــة للصندوقيــن اللذيــن لهمــا مصــادر تمويــل 
دارة  أخــرى كالشــتراكات ونســب مــن بضعة رســوم وغرامات وتســجيالت(. كمــا أّن فصــل "الإ
المركزيــة" يضــم بنــد "التحويــالت" ومــن ضمنهــا تحديــداً بند يســّمى "عطــاءات إلــى جهات 
ــة المســيحية. وفيمــا تشــمل نفقــات  ــى المحاكــم الروحي ــا إل ــي تُعطــى بكامله خاصــة" الت
دارة المركزيــة" أيضــا نفقــات معهــد الــدروس القضائيــة، فإننــا ل نجــد فــي بنــود موازنــة  "الإ
وزارة العــدل أي تفصيــل فــي هــذا الشــأن )فمعهد الــدروس القضائيــة ل يزال تحــت وصاية 

وزارة العــدل، كمــا هــي حــال هيئــة التفتيــش القضائيــة أيضــاً(. 

أمــا نفقــات فصــل "المحاكــم العدليــة،" فتشــمل مختلــف أنــواع نفقــات القضــاء العدلــي 
)الأعلــى والجزائــي والمدنــي( والقضــاء الخــاص الجزائــي والمدنــي )والشــق المرتبــط بــوزارة 
ــتهالكية  س ــواد الإ ــي: )1( الم ــات ه ــة(. والنفق ــة القضائي ــان ذات الصف ــن اللج ــدل م الع
تصــالت(؛  داريــة والمــواد الزراعيــة والمبيــدات والكهربــاء والمــاء والإ )اللــوازم المكتبيــة والإ
يجــارات والخدمات المشــتركة )كإيجــارات المكاتب  ســتهالكية وتشــمل )أ( الإ )2( الخدمــات الإ
صيانتهــا(، )ب( الصيانــة العاديــة والتصليــح الطفيــف للــوازم المكتبيــة والتجهيــزات 
ــاً  ــمل أيض ــة )وتش ــات العام ــة والعالق ــات المطبوع عالن ــد، )د( الإ ــاءات، )ج( البري نش والإ
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ــاب  ــدلت الأتع ــا ب ــة )وضمنه ــتهالكية المختلف س ــات الإ ــل(، و)ه( الخدم ــاد والتمثي الأعي
ــات  ــمل )أ( مخصص ــا وتش ــور وملحقاته ــب والأج ــات والروات ــات(؛ )3( المخصص والتنظيف
ورواتــب الموظفيــن الدائميــن ضمنهــم القضــاة، )ب( رواتــب المتعاقديــن وأجــور الأجــراء 
ــة،  ــال إضافي ــن أعم ــن المستشــارين، )ج( التعويضــات )وتشــمل تعويضــات ع والمتعاملي
ــى عــام  ــة حت ــت تشــمل التعويضــات العائلي ــا كان ــة؛ كم نقــل مؤقــت وتعويضــات مختلف
2016( و)د( المكافــآت؛ )4( النفقــات المختلفــة )نقــل وانتقــال فــي الداخــل ونفقات شــتى(؛ 
ــة العــام  ــد اســُتحدث فــي موازن ــب جدي ــان تبوي ــي هــي بي ــة، الت و)5( المنافــع الجتماعي
2017 فــي كافــة أبــواب الموازنــة، وتضــّم هــذه المنافــع فــي حالــة المحاكــم التعويضــات 
العائليــة للموظفيــن والقضــاة )التــي كانــت ســابقاً ضمــن بنــد التعويضــات المشــمول فــي 

ــان التبويــب المرتبــط بالمخصصــات والرواتــب(. بي

والحــال نفســه ينطبــق علــى النفقــات ضمــن فصــل "مجلــس شــورى الدولــة" )مــع المنافــع 
الجتماعيــة( مــع فــارق هــو وجــود بيــان تبويــب إنفاقــي إضافــي للتحويــالت وهي اشــتراكات 
فــي مؤسســات ومنظمــات إقليميــة ودوليــة وبنديــن انفاقييــن إضافييــن ضمــن بيــان تبويــب 

"النفقــات المختلفــة" وهمــا نفقــات الدراســات وللوفــود والمؤتمــرات. 

نفاقيــة لفصــل "محكمــة التمييــز"، فــكان يفتــرض أن يشــمل هــذا الفصــل  بالنســبة للبنــود الإ
مــا يشــمله فصــال "المحاكــم العدليــة" و"مجلــس شــورى الدولــة" مــن بيانــات تبويــب )هــذا 
ــب وأجــور  ــع نفقــات العــام 2016: مــواد وخدمــات اســتهالكية، روات ــا يَظهــر فــي توزي م
وملحقاتهــا، تحويــالت، نفقــات شــتى ومنافــع اجتماعيــة(. لكــّن قانــون موازنة العــام 2017، 
ــن مــن فصــل "محكمــة  ــن الدائمي ــب وأجــور القضــاة والموظفي ســحب مخصصــات وروات
التمييــز" وأعادهــا إلــى فصــل "المحاكــم العدليــة" )كمــا كانــت عليــه الحــال قبــل العــام 
ــى فصــل  2016(. ترافــق هــذا الســحب مــع إعــادة بعــض النفقــات المرتبطــة بالأجــور إل
"المحاكــم العدليــة" أيضــاً كبنــد "المنافــع الإجتماعيــة" )الذي يشــمل التعويضــات العائلية( 
ومــع تخفيــض فــي التعويضــات الأخــرى كالنقــل واللــوازم المكتبيــة كالقرطاســية والكتــب 

والمراجــع والصحــف...(.

أمــا بالنســبة للتصنيــف الوظيفــي فــي الموازنــة )فــي الموازنــة تصنيــف "إقتصــادي" وآخــر 
"وظيفــي" للنفقــات(، فتقــع أغلــب نفقــات وزارة العــدل ضمــن ثالثــة تصنيفــات أساســية: 
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داريــة العامــة" )أصبــح يســمى "العــدل" فــي قانــون 2017(5، الذي  )1( تصنيــف "الشــؤون الإ
دارة المركزيــة"، )2( تصنيــف "الشــؤون القضائيــة" )أصبــح يســّمى  يشــمل نفقــات فصــل "الإ
داريــة والمدنيــة"(، الذي يشــمل فصــول "المحاكــم العدلية" و"مجلس شــورى  "المحاكــم الإ
الدولــة" و"محكمــة التمييــز"، و)3( تصنيــف "تقديمــات عائليــة" )الُمســتحدث عــام 2017(، 
الــذي يشــمل اشــتراكات الصناديــق والتقديمــات العائلية في كل فصــٍل من الفصــول الأربعة 
لموازنــة وزارة العــدل. أي أّن نفقــات العــدل المرتبطــة بالــوزارة )القضــاء العدلــي والقضــاء 
ــة/ المحاكــم  ــي( تقــع ضمــن تصنيــف "الشــؤون القضائي داري والقضــاء الخــاص الجزائ الإ
ــدوق تعاضــد  ــي صن ــة ف ــا اشــتراكات ومســاهمات الدول ــاً إليه ــة"، مضاف ــة والمدني داري الإ
القضــاة والصنــدوق التعاونــي للمســاعدين القضائييــن، التــي أصبحت تصّنف ضمــن وظيفة 
"تقديمــات عائليــة" )المســتحدثة عــام 2017(، ومســاهمات الدولة للمحاكم المســيحية )أي 
القضــاء المذهبــي غيــر المحمــدي(، التــي باتــت تصّنــف ضمــن وظيفــة "المحاكــم الدينيــة" 
ــف الوظيفــي لهــذه المســاهمات والمســاعدات  )المســتحدثة أيضــاً عــام 2017(. فالتصني
القضائيــة ل يُدخلهــا فــي نفقــات المحاكــم، كونهــا تقــع ضمــن موازنــة وزارة العــدل فــي 
دارة المركزيــة" وليــس فصــل "المحاكــم العدليــة". وفــي هــذه الورقــة البحثيــة،  فصــل "الإ
ســنعتبر هــذه الشــتراكات والمســاهمات نفقــات قضائيــة، فهــي مرتبطــة مباشــرة بالقضــاء 
ــة وزارة  ــي موازن ــي ف ــف الوظيف ــن التصني ــالف بي ــذا الخت ــراً له ــاة. ونظ ــم والقض والمحاك
العــدل )"الشــؤون القضائيــة/ المحاكــم العدليــة"( وبيــن مــا هــو فعليــاً نفقــات قضائيــة في 
هــذه الــوزارة، نســتخدم فــي هــذا الفصــل تعبيــري "نفقــات الشــؤون القضائيــة الفعليــة" 

و"النفقــات القضائيــة".

بعــد تفصيــل نفقــات الفصــول الأربعــة لبــاب وزارة العــدل فــي الموازنــة، يمكــن تحديــد 
النفقــات القضائيــة مــن ضمنهــا. تظهــر هــذه النفقــات فــي الجــدول التالــي )رقــم 2( الــذي 

يُظهــر أيضــاً نســبة النفقــات القضائيــة مــن نفقــات الــوزارة.

دارية العامة" إلى مجموعة وظائف وفق أبواب الموازنة؛ يُقصد هنا  5 قّسم قانون موازنة 2017 ما كان يعرف بوظيفة "الشؤون الإ
دارية لوزارة العدل وهذا واضح في  بوظيفة "العدل" )وظيفة "العدل" "الفرعية" وليس وظيفة "العدل" "الثانوية"( النفقات الإ

بيانات التبويب.
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جدول 1: النفقات القضائية في وزارة العدل )2017-1997(6

االأرقام بآالف الليرات اللبنانية )مجموع الجزئين(

199719992005200820122017

المحاكم العدلية )المجلس 
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6 أرقام الجدول 2 من جداول النفقات المفصلة المرفقة بالموازنات إلى عام 2005 وبمشاريع الموازنات بين 2006 و2012 وعام 
.2017
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االأرقام بآالف الليرات اللبنانية )مجموع الجزئين(

199719992005200820122017

الشؤون القضائية الفعلية في 
وزارة العدل
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بعــد اســتعراض النفقــات القضائيــة ضمــن وزارة العــدل، تظهــر ارتفاعــات أساســية ضمــن 
العاميــن 1999 و2012 وهــي مرتبطــة بعمــل المحاكــم والقضــاء والقضــاة وأتعابهــم 
وســيجري شــرحها أدنــاه بعــد اســتكمال صــورة النفقــات القضائيــة كاملــة. يبّيــن الجــدولن 
نفــاق العــام  الآتيــان )رقــم 2 و3( نفقــات وزارة العــدل )قضائيــة وإداريــة( مــن مجمــوع الإ

ــات الملحقــة: ــة العامــة والموازن الســنوي للموازن
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جدول 2: نفقات وزارة العدل اللبنانية ونسبها من النفقات العامة )2005-1997(

االأرقام بآالف الليرات اللبنانية )مجموع الجزئين(

النفقات السنوية لوزارة العدل السنة
ضمن قوانين الموازنة

النسبة من النفقات العامة السنوية

199731,317,079 0.487%

199833,927,9770.428%

199937,366,5460.445%

200042,000,0000.433%

200149,813,0000.448%

200248,456,0000.463%

200343,800,7540.45%

200445,509,5750.422%

*200549,052,4020.512%

* المصدر السابق نفسه، ص. 352.
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جــدول 3: نفقــات وزارة العــدل اللبنانيــة ونســبها مــن النفقــات العامــة فــي مشــاريع 
ــة )2012-2006( الموازن

االأرقام بآالف الليرات اللبنانية )مجموع الجزئين(

النفقات السنوية لوزارة العدل
النسبة من النفقات 

العامة السنوية

لم يُرسل مجلس الوزراء مشروع الموازنة إلى مجلس النواب2006

200751,165,3250.375%

200875,266,8250.563%

200978,434,5090.428%

2010124,310,1390.572%

2011115,821,6730.525%

201291,726,3960.399%

أمــا عــام 2017، فُيظهــر قانــون الموازنــة العامــة )والــذي يُفتــرض أن يحمل رؤيــة اقتصادية 
ــرة  نفــاق المشــار إليهــا ســابقا( 387 372 107 ألــف لي ــة وليــس كمراســيم الإ وسياســة مالي

كنفقــات ســنوية لــوزارة العــدل، أي مــا يــوازي %0.406 مــن النفقــات العامــة الســنوية. 

تُظهــر هــذه الأرقــام، علــى مــدى عشــرين عامــا )1997-2017(، تّدنــي نســب نفقــات وزارة 
العــدل بالنســبة لحجــم النفقــات العامــة فــي لبنــان ويمكــن احتســاب معــّدل هذه النســب 
وهــو %0.4596 مــن النفقــات العامــة. كمــا يظهــر إضافــة لتغيــرات 1999 و2012 المالحظة 
ــن 2008  ــي العامي ــوزارة ف ــات ال ــي نفق ــيين ف ــن أساس ــة، ارتفاعي ــات القضائي ــن النفق ضم
ــة كمــا ورد فــي الجــدول 2؛  و2010 وانخفاضــاً عــام 2012 رغــم ارتفــاع النفقــات القضائي
يعــود الموضــوع لصناديــق التعاضــد وللمحكمــة ذات الطابــع الدولــي لــذا وجــب التوّقــف 

قليــالً عنــد نفقاتهــا.
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القسم الثاني: حّصة لبنان من المحكمة ذات الطابع 
الدولي عبر وزارة العدل ودونها

للمزيــد مــن الدقــة بشــأن نفقــات المحكمــة ذات الطابــع الدولــي، يُظهــر الجــدول التالــي 
ــذ  ــان المدفوعــة )%49( لهــذه المحكمــة مــن نفقــات وزارة العــدل من )رقــم 4( حّصــة لبن
نفاقــي الخــاص بهــا )يشــمل نفقــات الأصــول  عــام 2008 إلــى عــام 2011 عبــر الفصــل الإ
الثابتــة الماديــة، الــدروس والستشــارات والمراقبــة(. كمــا يشــرح المقطــع الــذي يليــه كيفيــة 

التمويــل مــن خــارج الــوزارة منــذ 2012.

ــس  ــال الرئي ــي الخاصــة بجريمــة اغتي ــع الدول ــات المحكمــة ذات الطاب جــدول 4: نفق
ــان(7 ــري )حصــة لبن ــق الحري الشــهيد رفي

االأرقام بآالف الليرات اللبنانية

الجزء الثاني )ب( من باب 
وزارة العدل

20082009201020112012

حصة لبنان من المحكمة 
ذات الطابع الدولي الخاصة 

بجريمة اغتيال الرئيس 
22الشهيد رفيق الحريري
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00
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00

أُخرجت من 
باب وزارة 

العدل في 
مشاريع 
الموازنة

ــع  ــات دف ــة وب ــن مشــروع الموازن ــي م ــع الدول ــة ذات الطاب ــام 2012، أُخرجــت المحكم ع
ــاً.  ــان مختلف حصــة لبن

وكان تبّيــن أن "جمعيــة مصــارف لبنــان" دفعــت 48 مليــار ليــرة، أي حصــة لبنــان كاملــة مــن 
تمويــل المحكمــة لعــام 2011، بعدمــا رفضــت الحكومة تســديدها. عام 2012، ســدد لبنان 
غاثــة" وقــد غّطــت المصــارف لحقــاً  حّصتــه البالغــة 49 مليــار ليــرة عبــر "الهيئــة العليــا لالإ

7 أرقام الجدول 5 من جداول النفقات المفصلة المرفقة بمشاريع الموازنات بين 2006 و2012.
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المبلــغ. عــام 2013، غابــت مشــاريع الموازنــة؛ وقــد ُســددت خــالل العــام المذكــور حصــة 
لبنــان البالغــة 58 مليــار ليــرة مــن "احتياطــي الموازنــة" )غيــر الموجــودة، أي مــن العتمادات 
الســتثنائية المفتوحــة عبــر مجلــس النــواب والمضافــة إلــى أرقــام اعتمــادات 2005 ضمــن 
بنــد احتياطــي الموازنــة( عبــر مرســوم موّقع مــن رئيــس الجمهوريــة ورئيس حكومــة تصريف 
الأعمــال فــي حينــه ووزيــر المــال ومصــادق عليــه مــن ديــوان المحاســبة. عــام 2014، ســدد 
لبنــان حّصتــه البالغــة 55 مليــار ليــرة عبــر المصــرف المركــزي. عــام 2015، ُدفعــت الحصــة 
البالغــة 48 مليــار ليــرة أيضــا عبــر المصــرف المركــزي بناء لكتــاب صادر عــن رئيــس الحكومة 
وقــد تــم تأميــن المبلــغ مــن إيــرادات طيــران الشــرق الأوســط المودعــة فــي البنــك المركزي. 
أمــا عــام 2017، فســدد لبنــان حّصتــه البالغــة 57 مليــار ليــرة مــن نفقــات المحكمــة عبــر 

غاثــة". موازنــة "الهيئــة العليــا لالإ

القسم الثالث: النفقات القضائية من رئاسة مجلس 
الوزراء: القضاءان المالي والمذهبي

يرتبــط بموازنــة رئاســة مجلــس الــوزراء )البــاب 3( نوعــان مــن النفقــات المخصصــة للهيئــات 
القضائيــة همــا القضــاء المالــي المتمّثــل بديــوان المحاســبة )الفصــل 2( والقضــاء المذهبــي 
المتمّثــل بالمحاكــم الشــرعية الســنية )الفصــل 6 – بدايــة واســتئناف )مســماة عليــا((، 
والشــرعية الجعفريــة )الفصــل 9 – بدايــة واســتئناف )مســماة عليــا((، والمحاكــم المذهبيــة 
ــة  ــة )بداي ــم العلوي ــا((، والمحاك ــماة علي ــتئناف )مس ــة واس ــل 11 – بداي ــة )الفص الدرزي
واســتئناف )مســماة عليــا( المنشــأة بموجــب القانونيــن 449 و450 عــام 1995 بانتظــار 
ســماعيليين يتقاضــون فــي أحوالهــم الشــخصية  شــارة إلــى أّن الإ التنفيــذ الفعلــي(؛ مــع الإ

ــة.  لــدى المحاكــم الجعفري

ســالمية الملحقة  حتــى العــام 2017، كانــت موازنــات ديوان المحاســبة ومحاكــم الطوائف الإ
بموازنــة رئاســة مجلــس الــوزراء وليــس بموازنــة وزارة العــدل تُصّنف فــي التصنيــف الوظيفي 
ــي.  داري والخــاص الجزائ ــي والإ ــة" كالقضــاء العدل ــة "الشــؤون القضائي ــي خان ــة ف للموازن
فــي قانــون موازنــة العــام 2017، اســُتحدث تصنيــف وظيفــي منفصــل لديــوان المحاســبة 
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باســمه فيمــا أصبحــت محاكــم الطوائــف المحمديــة ضمــن تصنيــف مســتحدث لهــا وهــو 
"المحاكــم الدينيــة". وكســائر أبــواب وفصــول الموازنــة، أصبحــت "التعويضــات العائليــة" 
و"اشــتراكات الدولــة فــي الصنــدوق الوطني للضمــان الإجتماعــي" لموظفي ديوان المحاســبة 
ومحاكــم الطوائــف ضمــن التصنيــف الوظيفــي المســتحدث وهــو "تقديمــات عائليــة". أمــا 
دارة واللــوازم والدعــم الخاصــة بالأديــان"  الوظيفــة المعروفــة ب"الشــؤون الدينيــة" )أو "الإ
ســالمي الشــيعي  فتاء والمجلس الإ كمــا أصبحــت تســمى عــام 2017( فتشــمل نفقــات دار الإ
ــة العامــة  ــاء الجعفــري ومشــيخة عقــل طائفــة الموحديــن الــدروز والمديري فت الأعلــى والإ
ســالمي العلــوي )دون محاكم هــذه الطوائف(،  للمجلــس المذهبــي للموحديــن والمجلس الإ

وهــي ملحقــة أيضــاً بموازنــة رئاســة مجلــس الــوزراء. 

تشــمل نفقــات ديــوان المحاســبة وكل محكمــة مــن المحاكــم المذهبيــة الأربعــة النفقــات 
المشــتركة التاليــة: )1( مــواد إســتهالكية، )2( خدمــات إســتهالكية، )3( مخصصــات، رواتب، 
تعويضــات ومكافــآت، )4( نفقــات مختلفــة )تشــمل النقــل والنتقــال والدراســات ونفقــات 
ــدا  ــوان المحاســبة بن ــة دي ــا تضــم موازن ــة. فيم ــع اجتماعي ــر محــددة( و)5( مناف شــتى غي

إضافيــا هــو )6( التحويــالت التــي تشــمل اشــتراكات فــي منظمــات إقليميــة ودوليــة. 
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جدول 5: النفقات القضائية في رئاسة مجلس الوزراء )2017-1997(8

االأرقام بآالف الليرات اللبنانية )مجموع الجزئين(

199719992005200820122017

ديوان المحاسبة

2,
87

0,
05

7

3,
62

5,
30

0

4,
55

7,
58

0

4,
59

2,
31

0

7,
63

2,
50

0

7,
78

3,
15

0

المحاكم الشرعية 
السنية والجعفرية 
والمذهبية الدرزية

4,
30

6,
75

5

7,
32

5,
08

3

7,
22

2,
21

9

8,
05

1,
20

8

11
,7

48
,1

24

14
,5

05
,0

69

مساهمات الدولة في 
صندوق تعاضد قضاة 

المحاكم الشرعية 
المذهبية

4,
00

0,
00

0

2,
50

0,
00

0

4,
00

0,
00

0

4,
00

0,
00

0

5,
00

0,
00

0

5,
00

0,
00

0

اشتراكات ومساهمات 
الدولة في الصندوق 
التعاوني للمساعدين 

القضائيين

--

26
0,

00
0

26
0,

00
0

26
0,

00
0

26
0,

00
0

الشؤون القضائية 
الفعلية في رئاسة 

مجلس الوزراء

11
,1

76
,8

12

13
,4

50
,3

83

16
,0

59
,7

99

16
,9

03
,5

18

24
,6

40
,6

24

27
,5

48
,2

19

نسبة النفقات القضائية 
من نفقات رئاسة 

مجلس الوزراء
2.76%2.07%3.23%3.1%1.55%1.78%

8 أرقام الجدول 6 من جداول النفقات المفصلة المرفقة بالموازنات إلى العام 2005 وبمشاريع الموازنات ب بين 2006 و2012 
وعام 2017.
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القسم الرابع: النفقات القضائية من وزارة الدفاع: 
القضاء العسكري

ــاء  ــة للقض ــة مخصص ــات قضائي ــل 10( نفق ــي )الفص ــاع الوطن ــة وزارة الدف ــط بموازن يرتب
العســكري وهــو متمّثــل بالمحكمة العســكرية )الفصــل 3(. قبــل العــام 2017، كانت تصّنف 
هــذه النفقــات فــي التصنيــف الوظيفــي للموازنــة فــي خانــة "الشــؤون القضائيــة" كأغلــب 
داريــة"  نفقــات الهيئــات القضائيــة الســابق ذكرهــا )فهــي ليســت وظيفيــاً ضمــن "الشــؤون الإ
ول "القــوات المســلحة" أو "الدفــاع العســكري"(. وفــي مشــروع موازنــة العــام 2017، 
اســُتحدث تصنيــٌف خــاص للقضــاء العســكري وهــو "المحاكــم الخاصــة" )اشــارة أّن تصنيف 
"المحاكــم الخاصــة" ل يشــمل القضــاء الخــاص المرتبــط بــوزارة العــدل كالمجلــس العدلــي 
مثــالً(. تشــمل نفقــات القضــاء العســكري )1( مــواد إســتهالكية )2( وخدمــات إســتهالكية )3( 

ومخصصــات ورواتــب وتعويضــات )4( ونفقــات شــتى.

 جدول 6: النفقات القضائية في وزارة الدفاع )2017-1997(9

االأرقام بآالف الليرات اللبنانية )مجموع الجزئين(

199719992005200820122017

المحكمة العسكرية

25
6,

30
0

42
2,

50
0

20
1,

00
0

17
2,

50
0

23
7,

00
0

22
7,

98
0

نسبة النفقات القضائية 
من نفقات وزارة الدفاع

0.
03

5%

0.
04

8%

0.
02

3%

0.
01

5%

0.
01

3%

0.
00

82
%
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ي جميع محطاته: رسم بلون الماء
القضاء العادي �ف 370

القسم الخامس: النفقات القضائية المستقلة: القضاء 
الدستوري 

تســتقل موازنــة المجلــس الدســتوري عــن موازنــة أيــة وزارة وعن موازنتــي رئاســتي الجمهورية 
ومجلــس الــوزراء وعــن موازنــة مجلــس النــواب. يخصــص البــاب الرابع مــن الموازنــة للقضاء 
الدســتوري ولكــن ل تصّنــف وظيفيــاً موازنتــه فــي خانــة "الشــؤون القضائيــة". وقبــل العــام 
2017، كانــت موازنتــه تقــع ضمــن "الســلطات العامــة" قبــل العــام 2017 وأصبحــت ضمــن 
وظيفــة خاصــة مســتحدثة باســم المجلــس مــن دون إضافــة. فقــد فصــل قانــون العــام 
2017 تصنيــف "الســلطات العامــة" كاّل باســمها. والتصنيــف الوظيفــي الــذي كان معتمــداً 
لموازنــة المجلــس الدســتوري )تصنيــف الســلطات العامــة( كان يشــمل ســابقا كامــل موازنــة 
رئاســة الجمهوريــة وكامــل موازنــة مجلس النــواب والجــزء المخصص لرئاســة مجلــس الوزراء 
ــة  ــة والحصائي ــات المالي ــات والهيئ ــوزراء )أي دون المؤسس ــس ال ــة مجل ــة رئاس ــن موازن م

والأمنيــة والدينيــة والجتماعيــة والقضائيــة الملحقــة بهــا(. 

ورغــم أّن التصنيــف الوظيفــي للمجلــس الدســتوري ليــس ضمــن خانــة "الشــؤون القضائية" 
أو "المحاكــم" أو "العــدل"، إل أّن القضــاء الدســتوري يتمّثــل بهــذا المجلس وبالتالــي تُعتبر 
نفقاتــه ضمــن إطــار النفقــات المخصصــة للعــدل وتُضــّم إلــى مختلــف نفقــات الهيئــات 
القضائيــة فــي لبنــان ضمــن هــذه الورقــة البحثيــة. تشــمل نفقــات القضــاء الدســتوري )1( 
مــواد إســتهالكية، )2( خدمــات إســتهالكية، )3( تعويضــات ومكافــآت، )4( تحويــالت هــي 
اشــتراكات فــي منظمــات اقليميــة ودوليــة و)5( نفقــات مختلفــة هــي وفــود ومؤتمــرات فــي 

الداخــل والخــارج ونفقــات شــتى.
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جدول7 : نفقات القضاء الدستوري )المجلس الدستوري( )2017-1997(10

االأرقام بآالف الليرات اللبنانية )مجموع الجزئين(

199719992005200820122017

المجلس الدستوري

1,
20

8,
10

0

1,
79

8,
68

5

1,
72

4,
19

0

1,
68

9,
34

0

1,
73

3,
30

0

1,
87

3,
06

5

القسم السابع: موازنة الشؤون القضائية الفعلية: 
تحليل وتدقيق

ــواب  ــق أب ــل وف ــكل منفص ــة بش ــات القضائي ــات الهيئ ــل لنفق ــتعراض المفّص ــد الس بع
ــي  ــة ف ــات القضائي ــف النفق ــع مختل ــى جم ــزء إل ــذا الج ــدف ه ــة، يه ــي الموازن ــا ف تبويبه
لبنــان وتحليــل تطّورهــا وشــفافيتها. يُظهــر الجــدول التالــي مختلــف المجاميــع موزّعــة علــى 

ــدول 8(. ــة )الج ــات القضائي الهيئ

جدول 8: النفقات القضائية بحسب فروع القضاء )2017-1997(

االأرقام بآالف الليرات اللبنانية )مجموع الجزئين(

199719992005200820122017

القضاء السياسي: المجلس الأعلى 
لمحاكمة الرؤساء والوزراء

------

10 أرقام الجدول 7 من جداول النفقات المفصلة المرفقة بالموازنات إلى العام 2005 وبمشاريع الموازنات بين 2006 و2012 وعام 
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االأرقام بآالف الليرات اللبنانية )مجموع الجزئين(

199719992005200820122017

القضاء الدستوري: المجلس 
الدستوري

1,
20

8,
10

0

1,
79

8,
68

5

1,
72

4,
19

0

1,
68

9,
34

0

1,
73

3,
30

0

1,
87

3,
06

5

القضاء العدلي )الأعلى، الجزائي 
والمدني( والقضاء الخاص 

)الجزائي والمدني واللجان ذات 
الصفة القضائية( والتمييز وتعاضد 

القضاة والمساعدين
25

,5
68

,9
48

30
,6

05
,2

32

37
,4

50
,3

27

41
,0

16
,0

00

71
,2

78
,7

16

84
,6

38
,2

36

داري: مجلس شورى  القضاء الإ
الدولة

1,
74

7,
55

9

2,
27

6,
00

4

2,
34

4,
00

0

2,
42

9,
00

0

5,
20

4,
00

0

6,
82

9,
60

0

القضاء المالي: ديوان المحاسبة

2,
87

0,
05

7

3,
62

5,
30

0

4,
55

7,
58

0

4,
59

2,
31

0

7,
63

2,
50

0

7,
78

3,
15

0

القضاء العسكري: محاكم 
عسكرية

25
6,

30
0

42
2,

50
0

21
0,

00
0

17
2,

50
0

23
7,

00
0

22
7,

98
0

القضاء المذهبي )الأحوال 
الشخصية(: المحاكم الشرعية 
السنية والجعفرية والمذهبية 

الدرزية وتعاضد القضاة 
والمساعدين ومساهمات للمحاكم 

المسيحية

9,
32

6,
75

5

10
,9

95
,0

83

15
,5

22
,2

19

17
,0

51
,2

08

21
,7

48
,1

24

23
,8

65
,0

69

المحكمة ذات الطابع الدولي

---

47
,0

00
,0

00

49
,0

00
,0

00

57
,0

00
,0

00
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رســم بيانــي 1: تــوّزع النفقــات القضائيــة بحســب فــروع القضــاء وفــق الموازنــة العامة 
لسنة 2017

1+46+4+4+1+13+31
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1.03%

القضاء العدلي
والخاص
46.45%

داري القضاء االإ
القضاء المالي3.75%

4.27%

القضاء العسكري
0.12%

القضاء
ي المذه�ب

 13.1%

المحكمة ذات
الطابع الدولي
31.28% 

القضاء السياسي
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ــة  ــاء )دون "المحكم ــروع القض ــب ف ــة بحس ــات القضائي ــوّزع النفق ــي 2: ت ــم بيان رس
ــام 2017  ــة"( ع الدولي

2+65+6+7+1+19+0
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األرقام الرسمية في ميزان الدقة والشفافية

تُظهــر مختلــف الأرقــام والحســابات في الدراســة عدم دّقــة التصنيفات والنســب الرســمية، 
ل ســيما مــا يشــمله تصنيــف "الشــؤون القضائيــة" قبــل العــام 2017 وتصنيفــات "المحاكــم 
الداريــة والمدنيــة"، "المحاكــم الخاصــة" و"العــدل" عــام 2017، وضعف الشــفافية لناحية 
تفاصيــل النفقــات القضائيــة ل ســيما المجلــس العدلــي، مجلــس القضــاء الأعلــى ومعهــد 

ــدروس القضائية: ال

إّن التصنيــف الوظيفــي الُمعتمــد مــن قبــل وزارة الماليــة قبــل العــام 2017 لوظيفــة . 1
"الشــؤون القضائيــة" ل يعكــس بشــكل صحيــح مجمــوع "النفقــات القضائيــة"، كــون 
التصنيــف الرســمي ل يشــمل القضــاء الدســتوري )المجلــس الدســتوري(، وجــزءا من 
القضــاء المذهبــي )مســاهمات الدولــة للمحاكــم المســيحية( واشــتراكات الدولــة في 
ــدل  ــة وزارة الع ــن موازن ــن ضم ــاعدين القضائيي ــاة والمس ــد القض ــي تعاض صندوق
وكذلــك فــي صندوقــي قضــاة المحاكــم الشــرعية والمســاعدين ضمــن موازنــة 
رئاســة مجلــس الــوزراء. وبالتالــي فــإّن المجمــوع الصــادر عــن وزارة الماليــة كنفقــات 
ــذ  ــي تأخ ــة والت ــات الدولي ــى المؤسس ــلة إل ــر الُمرس ــة" والتقاري ــؤون القضائي "للش
بهــا منظمــات ودراســات محليــة وإقليميــة ودوليــة عــّدة هــو مجمــوع غيــر دقيــق. 
إذا أخذنــا عــام 2012 علــى ســبيل المثــال، بلــغ مجمــوع النفقــات المشــمولة فــي 
وظيفــة "الشــؤون القضائيــة" 376 000 85 ألــف ليــرة، فيمــا المبلــغ الــذي احتســبناه 
ويشــمل كل الهيئــات القضائيــة فبلــغ 640 833 107 ألــف ليــرة دون "المحكمــة 
الدوليــة" و640 833 156 ألــف ليــرة مــع هــذه الأخيــرة، أي بفــارق 264 833 22 ألــف 
ليــرة دون "المحكمــة الدوليــة" )و 264 833 79 ألــف ليــرة مــع "المحكمــة الدوليــة"(. 

ــتحدث . 2 ــام 2017 اس ــة ع ــل وزارة المالي ــن قب ــد م ــي الُمعتم ــف الوظيف إّن التصني
"وظيفــة ثانويــة" هــي وظيفــة "العــدل" )رقــم 32( وذلــك ضمــن الوظيفــة الرئيســية 
ــة  ــون موازن ــي قان ــة "العــدل" ف ــّن وظيف ــن العــام". لك ــم والأم رقــم 3 أي "التنظي
ــات  ــع هيئ ــات أرب ــل نفق ــة ب ــات القضائي ــات الهيئ ــمل كل نفق ــام 2017 ل تش الع
قضائيــة هــي: القضــاء العدلــي )مجلــس القضــاء الأعلــى، جزائــي، مدنــي وتمييــز 
داري )مجلــس شــورى  أي الوظيفــة الفرعيــة "المحاكــم الداريــة والمدنيــة"( والإ
ــي ل تشــمل  ــة مســماة "المحاكــم الخاصــة" الت ــة( والعســكري )وظيفــة فرعي الدول
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المجلــس العدلــي مثــالً( والدينــي )نفقــات المحاكــم المحمديــة ومســاهمة الدولــة 
فــي المحاكــم الروحيــة المســيحية أي الوظيفــة الفرعيــة "المحاكــم الدينيــة"(. أي 
أّن التصنيــف الوظيفــي الجديــد المســمى "العــدل" )32( ينقصــه أمــران. أول، انــه ل 
يشــمل القضاءيــن الدســتوري والمالــي )ديــوان المحاســبة( كمــا ل يشــمل النفقــات 
ــي  ــد )الت ــق التعاض ــف صنادي ــم وبمختل ــاة وعائالته ــة بالقض ــة المرتبط الإجتماعي
أُدخلــت فــي وظيفــة جديــدة هــي "حمايــة اجتماعيــة"(. ثانيــا، أنــه يشــمل النفقــات 
دارة المركزيــة" فــي وزارة العــدل، وهــي  داريــة )غيــر القضائيــة( ضمــن فصــل "الإ الإ
ــليم  ــكٍل س ــس بش ــف ل يعك ــذا التصني ــم. ه ــوزارة ل بالمحاك ــة بال ــات مرتبط نفق
ــر فهــو يُظهــر 436  ــه كمؤّش ــان ول يمكــن العتمــاد علي ــة فــي لبن النفقــات القضائي
ــذي  ــي ال ــاً أّن الرقــم الفعل ــف ل.ل. كنفقــات للعــدل عــام 2017 علم 182 105 أل
احتســبناه يبلــغ 100 217 125 ألــف ل.ل. دون "المحكمة الدوليــة" )و 100 217 182 
ألــف ل.ل. مــع هــذه الأخيــرة(، أي بفــارق 664 034 20 ألــف ل.ل. )و 664 034 77 
ألــف ل.ل. مــع "المحكمــة الدوليــة"(. ويمكــن أيضــا أن نوجــه نقــدا آخــر قوامــه دمج 
داري والعدلــي( مــع القضــاء الســتثنائي )العســكري( والطائفــي.  القضــاء الطبيعــي )الإ

إّن مجمــوع النفقــات القضائيــة )الُمحتســبة في الدراســة( يتجــاوز مجمل نفقــات وزارة . 3
داريــة والقضائيــة معــاً( علــى مــدى كل الســنوات. بالتالــي فــإّن المعــدلت  العــدل )الإ
الُمحتســبة ضمــن فذلكة الموازنــات وضمن الجــداول الصــادرة عــن وزارة المالية وعدد 
مــن الدراســات الماليــة التــي تشــير إلــى نفقــات وزارة العــدل ونســبتها مــن النفقــات 
العامــة كمؤّشــر علــى مــا يخّصــص للقضــاء أو للمحاكــم هــي معــدلت وحســابات 
غيــر دقيقــة. فمشــروع عــام 2012 مثــالً، خصــص 396 726 91 ألــف ليرة للــوزارة فيما 
النفقــات القضائيــة الفعليــة هــي 640 833 107 ألــف ليــرة دون "المحكمــة الدولية" )و 
640 833 156 ألــف ليــرة مــع هــذه الأخيــرة(؛ وقانــون عــام 2017 خصــص 387 372 
107 ألــف ليــرة للــوزارة فيمــا نفقــات العــدل التــي احتســبناها هــي 100 217 125 ألف 

ليــرة دون "المحكمــة الدوليــة" )و 100 217 182 ألــف ليــرة مــع هــذه الأخيــرة(. 

تبقــى الموازنــة العامــة وفذلكتهــا وجــداول نفقــات الــوزارات علــى مــدى كل ســنّي . 4
مــا بعــد الحــرب غيــر شــفافة وغيــر مفّصلــة، ممــا ل يســمح بمعرفــة دقيقــة لبعــض 
النفقــات القضائيــة الأساســية. فعلــى ســبيل المثــال، ل يوجــد تحديــد دقيــق لمــا 
يُخّصــص لمعهــد الــدروس القضائيــة والمجلــس العدلــي ضمــن الموازنــة. فموازنــة 
معهــد الــدروس القضائيــة ترتبــط بالفصــل الأول لــوزارة العــدل )أي "الشــؤون 
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داريــة"( وهــي غيــر محددة فــي فصل إنفاقي مســتقل ضمــن الــوزارة )ول حتى في  الإ
بنــد إنفاقــي مســتقل فــي الفصــل الأول(. أمــا موازنــة المجلــس العدلــي فمشــمولة 
داريــة والمدنيــة"(، علمــاً  مــع الفصــل الثانــي للــوزارة )أي "المحاكــم العدليــة" أو "الإ
أّن نفقــات المجلــس العدلــي ليســت كالقضــاء العــادي يُفتــرض أن تكــون فــي فصــل 
مســتقل فــي موازنــة الــوزارة وضمــن تصنيــف "المحاكــم الخاصــة" )كمــا هــي حــال 

"المحاكــم العســكرية" فــي موازنــة وزارة الدفــاع(.

القسم التاسع: النفقات القضائية: بين الرتب والرواتب 
وصناديق التعاضد 

تُظهر أرقام ونســب الدراســة ارتباط النفقات القضائية بالنفقات التشــغيلية، ل ســيما سلســلة 
الرتــب والرواتــب، ول تبّيــن أي نفقات مرتبطــة ببرامج إصالحيــة أو إعداديــة، دون نكران أهمية 
زيــادة رواتــب القضــاة كإجــراء مالــي إصالحــي. تحمل أربع ســنوات تغيــرات هامة فــي النفقات 

القضائيــة اللبنانية وهي 1999، 2008، 2010 و2012: 

داري . 1 ــاص والإ ــي والخ ــاء العدل ــن القض ــات كل م ــي نفق ــاع ف ــام 1999 ارتف ــل ع حم
والمالــي والمذهبــي. ويعــود هــذا الأمــر إلــى تعديــل سلســلة رتــب ورواتــب القضــاة 
الحاصــل فــي عــام 1998 )ودخــل حيــّز التنفيــذ إعتبــاراً مــن 1999/1/1( وقــد أدى إلــى 
زيــادة الأتعــاب التــي يحصــل عليهــا القضــاة. وقــد ارتفعــت نفقــات وزارة العــدل مــن 
977 927 33 ألــف ليــرة عــام 1998 إلــى 546 366 37 ألــف ليرة عــام 1999. إل أّن عام 
زيــادة أتعــاب القضــاة شــهد انخفاضــاً في مــا تخّصصه الدولــة كمســاهمات لصناديق 
التعاضــد عبــر وزارة العــدل مــن 000 330 3 ألــف ليــرة عــام 1997 إلــى 000 800 2 
ألــف ليــرة عــام 1999 )وعبــر رئاســة مجلس الــوزراء للقضاة الشــرعيين مــن 000 000 4 

ألــف ليــرة عــام 1977 إلــى 000 500 2 ألــف ليــرة عــام 1999(.

شــهد العــام 2008 ارتفاعــاً في النفقــات القضائية ضمن وزارة العدل مــن 327 834 43 . 2
ألــف ليــرة إلــى 000 185 70 ألــف ليــرة فيمــا لــم ترتفــع نفقــات القضــاء العدلــي ول 
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ــن  ــادّي ضم ــر ع ــة بشــكل غي ــم الروحي داري ول الخــاص ول المســاهمات للمحاك الإ
موازنــة وزارة العــدل؛ ويعــود الأمــر إلــى إنشــاء المحكمــة ذات الطابــع الدولــي التــي 
ُضّمــت نفقاتهــا إلــى موازنــة وزارة العدل )الجــزء الثانــي – ب( منذ عــام 2008 إلى عام 

2011 ضمنــاً وقــد بلغــت حّصــة لبنــان 22 مليــار ليــرة فــي العــام 2008. 

أظهــر العــام 2010 ارتفاعــاً فــي نفقــات وزارة العــدل وفــي النفقات القضائيــة الفعلية . 3
دون أن يحمــل أيــة زيــادة غيــر اعتياديــة فــي النفقــات المخصصــة لعمــل المحاكــم 
العدليــة والخاصــة )الفصــل 2( ول لعمــل مجلــس شــورى الدولــة )الفصــل 3(؛ لقــد 
ُســّجلت الزيــادة فــي الفصــل الأول الــذي يشــتمل علــى التصنيــف الوظيفي "الشــؤون 
داريــة". ولكــّن التدقيــق الفعلــي يُظهــر أّن الــذي ارتفــع ضمــن هــذا الفصــل هــو  الإ
الفقــرة 6 المخصصــة لمســاهمات الدولــة في صندوقــي تعاضد القضاة والمســاعدين 
القضائييــن11 )وتحديــداً فقــد تضاعفــت هــذه المســاهمات(؛ أي أّن الرتفــاع هو فعلياً 
فــي النفقــات القضائيــة وإن كانــت مصنفــة فــي الموازنــة شــؤوناً إداريــة )عــام 2010(12. 

أمــا عــام 2012، فشــهد فــي الآن عينــه ارتفاعــاً فــي نفقــات القضــاء العدلــي والخاص . 4
داري والمالــي والمذهبــي وانخفاضــاً فــي نفقــات وزارة العدل عموماً )التي تشــمل،  والإ
داري والمســاهمات للمحاكــم  مــن ضمــن مــا تشــمل، القضــاء العدلــي والخــاص والإ
ــب القضــاة عــام  ــة(؛ والســبب مــزدوج، الأول هــو إقــرار سلســلة رتــب وروات الروحي
داري  2011 مــا رفــع نفقــات الهيئــات القضائيــة ضمــن القضــاء العدلــي والخــاص والإ
والمالــي والمذهبــي )كمــا تظهــر أرقــام الجــدول 10 الرتفــاع الإضافــي فــي النفقــات 
عــام 2012( ولكــن أُخرجــت المحكمــة ذات الطابــع الدولــي مــن موازنــة وزارة العــدل 
غاثــة. وبالتالــي، انخفضت  عــام 2012، إذ ُســددت حصــة لبنــان عبــر الهيئــة العليــا لالإ
موازنــة وزارة العــدل عمومــاً مــن 673 821 115 ألــف ليــرة عــام 2011 إلــى 396 726 
91 ألــف ليــرة عــام 2012 رغــم إقــرار سلســلة رتــب ورواتــب القضــاة بفعــل إخــراج 49 
مليــار ليــرة )حصــة لبنــان مــن المحكمــة ذات الطابــع الدولــي( عــام 2012 مــن نفقات 
الــوزارة. إشــارة إلــى أّن مســاهمات الدولة فــي صندوقــي تعاضد القضاة والمســاعدين 

لــم تتغّيــر بيــن جــداول العاميــن 2011 و2012.

جتماعي تحديداً التعويضات العائلية. 11 مع تسجيل زيادة أقل في اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الإ
12 إشارًة أّن ما تخّصصه الدولة لصندوق تعاضد القضاة يحمل نقاشات عّدة خارجة عن إطار الدراسة الحالية.
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مــع وضــع "المحكمــة الدوليــة" جانبــاً، تُظهــر سلســلة هــذه التحليــالت أّن العامــل الأساســي 
المؤثّــر علــى النفقــات القضائيــة فــي لبنــان هــو سالســل رتــب ورواتــب القضــاة وأّن زيــادة 
أتعــاب القضــاة تترافــق عمومــا مــع تخفيــٍض فــي مســاهمات الدولــة لصنــدوق تعاضدهــم 
)1999( أو تثبيــٍت لهــا )2012(؛ فيمــا ل تُظهــر الأرقــام أي ارتبــاط بيــن النفقــات وبيــن برامــج 
إصالحيــة بنيويــة أو اعداديــة أو إداريــة علــى مــدى الســنين )المالحظة الثالثــة(. ويشــار إلى أّن 
أي تغييــر فــي سلســلة رتــب ورواتــب القضاة يطــال عموماً سالســل رواتــب القضــاة العدليين، 
وقضــاة مجلــس شــورى الدولــة، وقضاة ديــوان المحاســبة، وقضاة المحاكم الشــرعية الســنية 
والجعفريــة وقضــاة المحاكــم المذهبيــة الدرزيــة، مــن أصيلين ومتدرجيــن، والذين نقلــوا إلى 
وظائــف أخــرى فــي مــالك الدارة )كما يشــير قانــون تحويل سالســل رواتــب القضاة رقــم 173 

تاريــخ 2011/8/29 علــى ســبيل المثــال(.

داري. ففــي المحاكــم  كمــا يلحــظ أن للرواتــب ثقــال هامــا فــي موازنــة القضاءيــن العدلــي والإ
العدليــة عــام 2017، علــى ســبيل المثــال، خّصــص قانــون الموازنــة 036 799 62 ألــف ليــرة 
ــن  ــة؛ أي أّن %90.25 م ــات الجتماعي ــا التعويض ــاً إليه ــا مضاف ــور وملحقاته ــب والأج للروات
النفقات التشــغيلية للقضــاء العدلي )الفصل الثانــي والتمييز( ُمخّصصة للرواتــب عام 2017. 
وأغلــب الـــ62 مليــار هــذه هــي للموظفيــن الدائميــن )وضمنهــم القضــاة(؛ أمــا المتعاقــدون 
ــاء  ــغيلية للقض ــات التش ــن النفق ــرة، أي %0.59 م ــف لي ــم 640 413 أل ــاريون فله والستش
العدلــي. أمــا فــي المحاكــم الداريــة فــي العــام نفســه، فقــد خّصــص مشــروع الموازنــة 000 
870 4 ألــف ليــرة للرواتــب وملحقاتهــا )مــع التعويضــات(، أي %72.8 من النفقات التشــغيلية 
نفاقــي أيــة نفقات لالستشــاريين لــدى المحاكم  داري؛ ول تظهــر بنــود المشــروع الإ للقضــاء الإ
ــى وســط  ــي 2016 إل ــره ف ــة نقــل مق ــس شــورى الدول ــر أن مجل ــام 2017. ويذك ــة ع داري الإ
المدينــة، لقــاء بــدل إجــارة مرتفــع نســبيا. يُظهــر مشــروع موازنــة العــام 2017، 000 100 1 
ألــف ليــرة كايجــارات وخدمــات مشــتركة يدفعهــا مجلــس شــورى الدولــة )000 000 1 ألف ليرة 
للمكاتــب و000 100 ألــف ليــرة للعقــارات(؛ فيمــا لــم يــرد بنــد "إيجــارات وخدمــات مشــتركة" 
لمجلــس شــورى الدولــة فــي جــداول نفقــات عــام 2016 )ول فــي مشــروع موازنــة 2012(13.

ولى منه(.
أ

13 قانون الموازنة العامة لسنة 2017، الباب 5، الفصل 3، بيان التبويب 2 )النقطة ال



ةددق حمعدلا ع قي قلحزةم مفهأ�دج حمم دئأم قم قذللج حمس 381حمد ة حمسد   ل��

القسم العاشر: النفقات القضائية، غلبة النفقات 
التشغيلية وضعف النفقات االستثمارية

إّن التدقيــق فــي طبيعــة النفقــات القضائيــة بين نفقــات جارية/تشــغيلية، أي تلــك المرتبطة 
بتســيير عمــل المحاكم ورواتــب القضــاة والموظفين والتعويضات وســائر النفقات الســنوية 
ــات المرتبطــة  ــات اســتثمارية، أي النفق ــق العــام، ونفق ــل أي المرف المرتبطــة بتســيير عم
بتحســين البنيــة التحتيــة للمحاكــم )المكننــة مثــال( وظــروف عمــل القضــاة والبرامــج 
عداديــة للموظفيــن، يُظهــر غلبــة واضحــة لالأولــى بنســبة %97.9 مــن مجمــل  التدريبيــة والإ
النفقــات القضائيــة و%97.94 مــن نفقــات وزارة العــدل )مشــروع 2017(. وضعــف النفقات 
الســتثمارية يعنــي شــبه غيــاب لأية خطــة إصــالح بنيوية علــى الصعيديــن المادي والبشــري 
فــي القضــاء وضعف النفقــات الُمرتبطــة ببرامج ومشــاريع علــى المديَين المتوســط والطويل 

والهادفــة لتطويــر الكفــاءة البشــرية وعمــل المحاكــم.

القسم الحادي عشر: أدنى نسبة للنفقات القضائية 
في سنة 2017

تُظهــر النســب الُمحتســبة للنفقــات القضائية من النفقــات العامة أّن هذه النســب جــّد متدنية. 
فــإذا وضعنــا نفقــات المحكمــة ذات الطابع الدولــي جانبا )في ســنة 2008 بلغت نســبة النفقات 
القضائية %0.99 مع احتســاب "المحكمة الدولية" و%0.58 دونها للعام نفســه(؛ نجد أن نســبة 
النفقــات القضائيــة مــن النفقــات العامة بلغــت أعلى مســتوى لها خــالل العقديــن الأخيرين في 
ســنة 1997 حيــث بلغــت %0.64. فيمــا بلغت هذه النســبة مســتواها الأدنى في العاميــن 2012 
و2017 )%0.47(. وإذا وضعنــا جانبــا القضاءيــن الســتثنائي والطائفــي لمــا يشــكالنه مــن خــروج 
عــن مبــدأ القاضــي الطبيعــي، تدنــت نســبة ســائر النفقــات مــن مجمــوع النفقــات العامــة أكثر 
داري من  لتصــل فــي ســنة 2017 إلى 0.382، علما أن نســبة نفقــات القضاء العدلــي والقضــاء الإ

مجمــوع النفقــات العامة ل تتعدى %0.346 في الســنة نفســها.
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خاتمة

فــي الخالصــة، تُظهــر هــذه المطالعــة الموازناتيــة للهيئــات القضائيــة فــي لبنــان )القضــاء 
داري، المالــي، العســكري، الخــاص الجزائــي والخــاص  السياســي، الدســتوري، العدلــي، الإ
المدنــي واللجــان ذات الصفــة القضائيــة، المذهبــي والمحكمــة ذات الطابــع الدولــي( مــا 

يلــي: 

أولً، ضعــف النفقــات القضائيــة اللبنانيــة التــي تتــراوح نســبها بيــن %0.53 و%0.99 مــن 
النفقــات العامــة مــع نفقــات "المحكمــة الدوليــة" وبيــن %0.47 و%0.64 دون "المحكمــة 
الدوليــة". ويشــار إلــى أن هذه النســبة تنخفــض أكثر إذا وضعنــا جانبا القضاءين الســتثنائي 
ــبة  ــل نس ــث تص ــي، بحي ــي الطبيع ــدأ القاض ــن مب ــروج ع ــن خ ــكالنه م ــا يش ــي لم والطائف
ســائر النفقــات مــن مجمــوع النفقــات العامــة فــي ســنة 2017 إلــى %0.382، وتصــل نســبة 
داري مــن مجمــوع النفقــات العامــة إلــى %0.346 فــي  نفقــات القضــاء العدلــي والقضــاء الإ

الســنة نفســها. 

ــب )أي  ــب والروات ــل الرت ــي بسالس ــكٍل أساس ــة بش ــات القضائي ــر النفق ــاط تغّي ــاً، ارتب ثاني
بالنفقــات الجارية/التشــغيلية(؛ 

ــاهمات  ــت )2012( مس ــض )1999( أو تثبي ــع تخفي ــاة م ــاب القض ــادة أتع ــن زي ــاً، تزام ثالث
ــن؛  ــدوق تعاضــد القضــاة والمســاعدين القضائيي ــي صن ــة ف الدول

ــة  ــة وعــدم ظهــور أي ــى النفقــات القضائي رابعــاً، ســيطرة النفقــات الجارية/التشــغيلية عل
ــج  ــات أو برام ــة بسياس ــات مرتبط ــة نفق ــة وأي ــة هام ــرية أو إعدادي ــتثمارية بش ــات اس نفق
إصالحيــة علــى مــدى الســنوات العشــرين الأخيــرة )معــّدل النفقــات القضائيــة الســتثمارية 

هــو %2.1 لعــام 2017(؛ 

خامســاً، غيــاب أيــة سياســة ماليــة ضمــن نفقــات وزارة العــدل وعــدم ظهــور أيــة أهــداف 
نفــاق القضائــي علــى المدييــن المتوســط والبعيــد فــي فذلــكات وتحليــل أرقــام  واضحــة لالإ

الموازنــات؛ 
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سادســاً، عــدم دّقــة التصنيفــات والنســب الرســمية فــي الموازنة، ل ســيما ما يشــمله تصنيف 
"الشــؤون القضائيــة" )قبــل 2017( وتصنيفــا "العدل" )عــام 2017(، إضافة لبعــض الأخطاء 

الحســابية فــي أرقام ونســب تقاريــر وزارة المالية؛ 

ســابعاً، ضعــف الشــفافية لناحيــة تفاصيــل النفقــات القضائيــة، ل ســيما المجلــس العدلــي 
)المشــمول مــع القضــاء العدلــي العــادي( ومعهــد الــدروس القضائيــة؛ 

وثامنــاً، تدنــي النســب اللبنانيــة )بيــن %0.47 و%0.64 دون "المحكمــة الدوليــة"( بالمقارنــة 
قليميــة )%0.9 فــي كّل مــن "إســرائيل" وقبــرص و1.2%  مــع النســب الأوروبيــة )%2.2( والإ

فــي كّل مــن تركيــا وأذربيجــان( والعربيــة )%0.707 فــي الأردن و%1.68 فــي تونــس(14.

نفاق العام؟"، أوراق بحثية حول  14 يراجع المفكرة القانونية، الورقة البحثية بعنوان: "أي موازنة للهيئات القضائية من مجموع الإ
إصالح القضاء في لبنان، 2017. 
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