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مقدمة

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

خالل سنة 2016 تمهيداً إلعداد هذه المسودة. 

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

مناقشة كل منها على حدى. ومن هذه المحاور التي قد تختلف قائمتها على ضوء النقاشات الدائرة والمستمرة:

كيفية تكوين مجلس القضاء األعلى،  -1

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

صالحيات مجلس القضاء األعلى، تنظيمه وموارده،   -3

شرعة أخالقيات القضاة،  -4

هيئة التفتيش القضائي،  -5

آليات تأديب القضاة،  -6

حرية التعبير للقضاة،  -7

حرية تجمع القضاة،  -8

التوزيع الجغرافي للمحاكم،   -9

التنظيم الداخلي للمحاكم،  -10

آليات تقييم القضاة،    -11

طرق الدخول إلى القضاء،  -12

رواتب القضاة والموازنة المخصصة للقضاء وكيفية إدارتها،    -13

معهد الدروس القضائية،  -14

النيابات العامة،  -15

الطائفية في القضاء،   -16

النساء في القضاء.    -17
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ويخصص مبدئيا لكل من هذه المحاور ثالث جلسات: 

لجهة مدى  ذلك وخصوصا  المترتبة على  واإلشكاليات  لبنان  في  التشريعي  الواقع  يتّم عرض  األولى،  الجلسة  في 
تالؤمها مع المعايير الدولية ذات الصلة، ومن ثم يقوم المشاركون بعملية عصف ذهني حول الحلول المعتمدة في 
عدد من الدول. في الجلسة الثانية، يناقش المشاركون مسودة أولى لمقترحات قانونية على ضوء نقاشات الجلسة 
األولى وتتم مناقشتها ضمن المجموعة. أّما في الجلسة الثالثة، فيناقش المشاركون المسودة الثانية تمهيدا لوضع 
الصيغة النهائية. هذا مع العلم أننا سنعقد في موازاة الجلسات المخصصة لكل محور أو في ختامها، ندوة علمية 

مفتوحة للعامة مع خبير إقليمي أو دولي في هذا المجال. 

كما سننشر عن كل محور ورقة بحثية تتضمن رسماً للوضع الحالي المتصل به ولإلشكاليات التي تم توثيقها بشأنه، 
فضال عن مقترحات حلول تتمثل في صياغة لمسودة مقترحات قانونية في هذا الخصوص مع أسبابها الموجبة. 
كما تتضمن الورقة إشارة إلى أهّم التطورات األوروبية واإلقليمية الناجحة. يوزع الكراس على 300 إلى 500 شخصاً 
أغلبهم من أصحاب اإلختصاص )قضاة، نواب، وزارة العدل، نقابتي المحامين، محامين، أساتذة جامعيين...( طلبا 
آلرائهم. كما توضع له نسخة إلكترونية على موقع المفكرة، تسمح ألي مواطن أو قارئ بإبداء رأيه بخصوصه. ويتّم 

درس اآلراء المرسلة للبحث في مدى مالءمة األخذ بها في الصياغة النهائية للمقترحات القانونية. 

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

أو بأخرى. 
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حول  نقاش  أي  في  متزايدة  مساحات  تشغل  بدأت  وإن  تقليدية،  غير  مسألة  في  للبحث  الورقة  هذه  نخصص 

إصالح القضاء. ففيما يتفق الجميع أن مقتضيات الوظيفة القضاء تفرض تقييد حريتي التعبير وإنشاء الجمعيات، 

فإن الخالف يقع حول المسائل المحيطة بها، ومن أبرزها: ما هي القيود الجائزة على هاتين الحريتين ذات القوة 

بوظيفتها؟  أيضا  أم  وحسب،  الحرية  باعتبارات  تتصل  المسألة  أن  هل  واألهم،  تبريرها؟  يمكن  وبَم  الدستورية؟ 

وبكالم آخر، هل لهاتين الحريتين وظيفة معينة في إصالح القضاء أو في دعم استقالله؟ وهذا الجانب من المسألة 

فرضته تجارب قضائية عدة، شكلت فيها جمعيات القضاة عامال مركزياً في تعزيز استقالل القضاء والفرص في إقرار 

إصالحات قضائية. هذا ما سنحاول درسه في هذه الورقة. 

أوال: رسم اإلطار القانوني للمسألة:   
تتطلب عملية رسم اإلطار القانوني تجميع عدد من النصوص ذات قوة قانونية متفاوتة. فإلى جانب النصوص الدستورية والقانونية، نجد 

القواعد التي تم تضمينها في شرعة أألخالقيات القضائية أو في عدد من التعاميم. 

النصوص ذات القوة الدستورية

فمن جهة أولى،  نجد النصوص الدستورية التي تكفل لجميع المواطنين من دون أي استثناء حريتي التعبير وحرية 

التجمع وإنشاء جمعيات. وهذا ما نتبينه بداية في مقدمة الدستور التي أعلنت التزام لبنان بالمواثيق الدولية ومنها 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية اللذين أقرهما لبنان. ومن أهم المواد المواد 19 و21 و22 من العهد األول. ويضاف إلى هذه المواد المادة 

13 من الدستور التي تعتبر حرية إبداء الرأي قوالً وكتابة وحرية الطباعة وحرية االجتماع وحرية تأليف الجمعيات 

من الحريات المكفولة  ضمن دائرة القانون والمادة 7 منه والتي تساوي بين جميع اللبنانيين أمام القانون وتنص 

على تمتعهم بالحقوق المدنية والسياسية على قدم المساواة.

إلى ذلك، تضمنت مبادئ استقالل القضاء الصادرة عن الجمعية العمومية لألمم المتحدة في سنة 1985 النص اآلتي: 

˝يتمتع القضاة بحرية تأسيس وااللتحاق بجمعيات أو تنظيمات جماعية أخرى تمثّل مصالحهم والجماعية، تعزز 

تنشئتهم المهنية وتحمي استقالليتهم القضائية˝. وهذا النّص ال يكتفي بإعالن حريتي التعبير والتجمع للقضاة، إنما 

يجعلهما ضمانة الستقالليتهم. وهذا ما سنعود إليه أدناه. 
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النصوص القانونية

هنا، نجد فئتين من النصوص. فإلى جانب النصوص الواردة في قانون تنظيم القضاء العدلي، نجد النصوص الواردة 

في قانون الموظفين والذي يطبق على القضاء في كل ما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون )المادة 132(. وعليه، 

سنعرض أحكام الموظفين قبل مناقشة مدى انطباقها على القضاة. 

موظفون ممنوعون من الكالم والتجمع -

المادة المحورية في هذا المجال هي المادة 15 من نظام الموظفين )مرسوم اشتراعي رقم 59/112( التي تعّدد 

األعمال التي يحظر على الموظف القيام بها أو التي تخضع لقيود معينة. ونجد على رأس هذه األعمال إلقاء أو نشر 

خطب أو مقاالت أو تصريحات أو مؤلفات وذلك في أي شأن كان، وهي أعمال ال يمكن القيام بها إال بعد االستحصال 

على إذن خطي من رئيس اإلدارة التي يعمل فيها الموظف. كما يحظر على الموظف اإلنضمام إلى المنظمات أو 

النقابات المهنية. كما يمنع عليه اإلضراب عن العمل أو أن يحرض غيره على اإلضراب أو تنظيم العرائض الجماعية 

المتعلقة بالوظيفة أو حتى االشتراك في تنظيمها وذلك مهما كانت األسباب أو الدوافع. 

الحظر  ألغى  السياسية وذلك حين  الموظف باب اإلنضمام  إلى األحزاب  أمام  المشرع فتح  بالمقابل أن  ويلحظ 

القانوني في سنة 1992. وقد بدا من المفاجئ هنا أن يكون للموظف حق االشتغال باألمور السياسية أو االنتماء 

إلى حزب سياسي مع ما يستتبع ذالك من احتمال أو ظاهر تحيز، من دون أن يكون له حق االنتماء إلى منظمة 

مهنية. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المادة 14 من قانون الموظفين تحّد من حرية اإلنتظام السياسي، من خالل إرغام 

الموظفين على التخلي عن أية مهمة أو مسؤولية في األحزاب أو الهيئات أو المجالس أو الجمعيات السياسية أو 

الطائفية ذات الطابع السياسي وذلك طبعا في حال كان يتولى أيا منها. 

أي مكان للحرية في قانون القضاء العدلي؟ -

المسألة هنا تنظمها ثالث مواد مهمة: 

األولى، المادة 83 من القانون والتي حددت األخطاء التي يجوز مالحقة القاضي على أساسها تأديبياً. فقد شملت 	 

هذه المادة ˝كل إخالل بواجبات الوظيفة˝ و˝كل عمل يمس الشرف أو الكرامة أو األدب˝. وفيما أعطت المادة 

أمثلة عما قد يشكل إخالال بواجبات الوظيفة )التخلف عن الجلسات، تأخير البت بالدعاوى، عدم تحديد موعد 

معين إلفهام الحكم عند ختام المذاكرة، التمييز بين المتقاضين، إفشاء سر المذاكرة(، فإنها لم تعِط أي توضيح 

لمعنى األعمال الماسة بالشرف أو الكرامة أو األدب. كما أنها لم تشر صراحة إلى موجب التحفظ أو أي من 

الموجبات التقليدية المقيدة لحريتي التعبير أو التجمع للقضاة. 

الثانية، المادة 44 من القانون والتي نصت على أنه مع مراعاة نظام الموظفين، ˝كل مطلب جماعي وظيفي 	 

يجب أن يمّر عبر مجلس القضاء األعلى˝. ويكتنف هذا النص غموض بين بشأن معناه وأبعاده. وهو يستدعي 

ثالث مالحظات: 
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فيما توحي القراءة األولى له أنه يهدف إلى تقييد حرية التعبير عن المطالب الجماعية عبر إرغام 	 

القضاة بالمرور بمجلس القضاء األعلى، فإنه يسلم بالواقع بحرية القضاة في تنظيم مطالب مماثلة 

وتاليا بالتباحث والتالقي والتجمع لهذه الغاية. وما يعزز هذه القراءة هو أن تعديل المادة على الوجه 

الذي تقدم حصل بموجب المرسوم االشتراعّي 1985/3/23 تبعاً للتحرّكات الصاخبة للجنة القضائية، 

وما تخللها من تنازع بين القضاة ومجلس القضاء األعلى1. فجاءت المادة وكأنها تسلم بحرية تجمع 

باتت واقعية مع السعي إلى تنظيمها وتقييدها قدر المستطاع. 

أما المالحظة الثانية، فهي تتصل بمفردة ˝يمّر عبر˝، وهي أقرب إلى اللغة الشعبيّة التقليديّة منه إلى 	 

القاموس القانونّي وهي تقبل بأية حال تفسيرات عّدة، وال سيما أنها وردت دون مقدمات ومنعزلة 

عن أي إطار تنظيمي من شأنه أن يحدد مثال مفهوم المطالب الوظيفية الجماعيّة أو كيفية تقديمها 

للمجلس أو كيفية مناقشتها أو تبنيها من قبله.  فهل أن ˝مرورها˝ )أي المطالب( يفترض أن يكون 

أم  إعالنها  قبل  ومناقشتها  بشأنها  الرأي  ابداء  فيعطى حق  بها  العالمين  أول  األعلى  القضاء  مجلس 

أنه يفترض عالوة على ذلك أن يوافق عليها وأن يتولى تاليا ˝هو˝ مهام تقديمها للسلطات المعنية 

ومالحقتها أمامها؟ في الحالة األولى، يكون ˝المرور˝ مسألة إجرائية يغلب عليها الطابع التنظيمي أو 

ربما الشكلي. أما في الحالة الثانية، فإنه يصبح قيداً ثقيال على الحرية. وقد يكون غموض النص إراديا 

ومرتبطا بسعي إلى توفيق المواقف المتباعدة بشأن القيود الجائز فرضها على حريتي القضاة بالتعبير 

والتجمع. ويجدر الذكر بأن هدفية النص المتمثلة بتقييد حرية القضاة توجب تفسيره بشكل ضيّق، 

على نحو يتالءم مع التوجهات الحديثة في تعزيز هذه الحرية، سواء فيما يتعلق بتفسير عبارة ˝مرور˝ 

أو بتعريف ˝المطلب الوظيفّي الجماعّي˝. ومن هذا المنطلق، اقتضى القول أن هذه المادة ال تطال 

التجمعات التي ليس لها مطالب وظيفية كأن تشكل حلقة دراسات أو حلقة للتحاور أو ناديا ترفيهيا 

أو ما شابه...  

أو 	  منظمات  إلى  اإلنضمام  يمنع  الذي  الموظفين  قانون  إلى  المادة  بإحالة  تتصل  الثالثة  المالحظة 

نقابات مهنية واإلضراب أو التحريض على اإلضراب على حد سواء. ويبدو هذا التوجه مبرراً بتحسب 

المشرع إزاء أي تفسير للمادة 44، من شأنه تشريع التوّجهات النقابيّة أو اإلضراب أو ما شابه، ولو 

تحت غطاء مجلس القضاء األعلى.

المادة الثالثة هي المادة 132 من قانون تنظيم القضاء العدلي. وهذه المادة تفتح بابا واسعا للنقاش، لتحديد 	 

أحكام قانون الموظفين التي تتناقض مع أحكام قانون تنظيم القضاء العدلي، وبشكل خاص لتحديد ما إذا كانت 

المحظورات أو القيود الواردة في المادة 15 بشأن حريتي التعبير والتجمع تتعارض مع أي من هذه األحكام. 

وما يعزز هذا التساؤل إلحاحاً هو اجتماع أمرين: 

األول، اإلشارات المتكررة الواردة في قانون تنظيم القضاء العدلي والتي تكرس استقالل القاضي. وهذا 	 

ما نقرؤه في القسم الذي يؤديه القضاة بتوخي استقالل القضاء )مادة 3( وفي موجب مجلس القضاء 

1-  أنظر بهذا الخصوص: سامر غمرون و نزار صاغية,˝التحركات القضائية الجماعية في لبنان˝ ,من كتاب:˝حين تجمع القضاة ˝ ,المنشورات الحقوقية صادر 2009.  
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األعلى بالسهر على كرامة القضاء واستقالله.  األمر نفسه نقرؤه في المادة 44 التي أشارت في الفقرة 

األولى منها الى أن القضاة مستقلون في إجراء وظائفهم، 

ضمانات 	  والتجمع  التعبير  حرية  تجعل  والتي  المتحدة  األمم  عن  الصادرة  القضاء  استقالل  مبادئ 

أساسية الستقالل القضاء، بحيث يظهر أي مس بجوهرها بمثابة نقيض لهذا االستقالل. 

وفي هذا اإلطار، اعتبر رئيس مجلس شورى الدولة السابق غالب غانم أنه ال يوجد نص يمنع أو يحد من حرية 

القاضي في التعبير عن آرائه وأفكاره سوى ما يفرضه عليه سر المذاكرة. وأكد غانم على وجوب شمول حرية التعبير 

للعديد من الحريات ومنها الحرية الدينية وحرية االجتماع والحرية السياسية مؤكدا على موقفه الرافض لموجب 

التحفظ الذي من شأنه تقييد حرية القاضي معتبرا أن هذا الموجب يجب أن يقتصر على األحكام مما يعني أن 

للقاضي الحق بابداء رأيه والتعبير عن قناعاته الشخصية وذلك في جميع الحقول االجتماعية. أما االستثناء على 

الحق فيكمن في الملف القضائي حيث ال يجوز للقاضي أن يرتكز في قناعاته إال على معطيات الملف. وطالب 

غانم بوضع أسس معيارية للحيلولة دون منع القاضي من التعبير2. إال أن هذا الموقف يبدو في حال تعارض مع 

موقف آخر للقاضي المتقاعد غانم بما يتصل بحرية التجمع، بحيث أنه عارض مبدأ اإلنتظام في األحزاب والنقابات 

معتبرا أنه ليس مبدأ أساسيا نظرا إلى تقطع أوصال المجتمع وطبيعة التركيبة اللبنانية، كما أنه من الصعوبة التوفيق 

بين التزام القاضي باتجاه معين سواء كان دينيا أو سياسيا أو فلسفيا وبين محافظته على ثقة الناس في عدالته3. 

النصوص التنظيمية: 

في هذا المجال، تتمثل النصوص التنظيمية في عدد من التعاميم الصادرة عن وزارة العدل أو عن مجلس القضاء 

األعلى. وفيما ال تنشر هذه التعاميم، فإنه أمكننا رصد عدد منها ومن أبرزها:

التعميم الصادر عن وزير العدل األسبق ابراهيم نجار بتاريخ 16 تشرين الثاني 2009، والذي طالب فيه ˝جميع 	 

القضاة والموظفين في وزارة العدل االمتناع عن اإلدالء بأي تصريح خاص أو عام بما فيه إجراء مقابالت مع 

وسائل اإلعالم واإلجابة عن األسئلة أو نشر المقاالت والكتب˝. وقد قيّد التعميم هذه اإلمكانية بالحصول على 

إذن كتابي مسبق من وزارة العدل. 

والتعميم الصادر في 11 أيار 2017 عن مجلس القضاء األعلى والذي طالب القضاة باإلنسحاب من مجموعتي 	 

الواتساب للقضاة تحت طائلة المالحقة التأديبية. 

بالمقابل، اكتفى وزير العدل سليم جريصاتي بتوجيه كتاب إلى رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي جان فهد في 28 

على السادة القضاة التقيّد بالقوانين النافذة وبموجب التحفظ وبالتالي  كانون الثاني 2017 طالبا منه إصدار تعميم̋ 

االمتناع عن اتخاذ أي موقف في اإلعالم أو العلن من دون الحصول على اإلذن الخطي من المرجع المختص4˝.

2-  أنظر بهذا الخصوص ˝القضاء في الدول العربية˝، المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة،,بيروت 2007,ص 318.  

3-  أنظر بهذا الخصوص ˝القضاء في الدول العربية˝، مذكور أعاله، ص 319-318. 

4-   جريصاتي: المتناع القضاة عن التصريح دون إذن. الوكالة الوطنية لإلعالم، 28 كانون الثاني 2017
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القواعد اإلرشادية: 

القواعد هنا مستمدة من شرعة اآلداب القضائية والتي تم إقرارها من وزارة العدل في 2005. ورغم أنه ورد في 

مطلع هذه الوثيقة أن واضعيها فضلوا خيار وضع وثيقة ˝ملزمة معنوياً˝ على ˝خيار المبادئ المقّننة في تشريع 

وضعي˝، وأن ˝ما حوته الوثيقة ال يشكل قواعد لنظام تأديبي رادع شامل˝، إال أن هذا الخيار يبقى ملتبساً على 

ضوء المادة 83 من قانون تنظيم القضاء العدلي5 والتي تنص على أن ˝كل إخالل بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس 

الشرف أو الكرامة أو األدب يؤلف خطأ يعاقب عليه تأديبياً˝ على نحو يمهد لتطبيق بعض القواعد األخالقية في 

المالحقات التأديبية. 

لعّل أبرز القواعد األخالقيّة في هذا الّصدد، ˝موجب التحّفظ˝. والواقع أّن ثّمة ميال لبنانيا إلى التوسع في تعريف 

هذا الموجب سواء لجهة طبيعته أو ما يفرضه من قيود خالفا للتوجهات الحديثة. وبالفعل، فان هذا المفهوم شهد 

في العقود الماضية، وعلى ضوء تعزيز مكانة القضاء اجتماعيا واستقالليته، تحّوال بارزا من مفهوم يرتكز على فكرة 

الموجب بما يوحي االلتزام تجاه طرف آخر )هو السلطة(، أى مفهوم يرتكز على فكرة االلتزام الذاتّي6. وهذا ما 

انعكس لغويّا في استبدال عبارة obligation de réserve  بعبارة devoir de convenance في مجمل الوثائق 

الحديثة بما فيها شرعة بنغالور- ولكن أيضا في نفي تبعاته السلطوية الموروثة لجهة الحّد من حقوق القاضي في 

ابداء الرأي أو في التجمع وانشاء جمعيات وربما النقابات. بالمقابل، فإن شرعة اآلداب اللبنانيّة التي تم إقرارها في 

سنة 2005، والمستمدة اصال من شرعة بنغالور، بدت وكأنها ذهبت في اتجاه معاكس تماما بحيث تعمدت استبقاء 

عبارة ˝الموجب˝. وفيما تجاهلت الشرعة تماما حرية التجمع7، فإنها عمدت إلى تقييد القاضي من حرية التعبير 

على نحو يحولها إلى استثناء ويمس من جوهرها. فقد تم تقييد حق القضاة بالكتابة والمشاركة بشؤون التنظيم 

القضائي بوجوب االستحصال على إذن خاص لدى الضرورة أو بعد مراجعة الرئيس األعلى كل ذلك شريطة أال يضر 

النشاط بكرامة القضاء أو بممارسة المهمات القضائية. كما أنه يمنع على القاضي ممارسة النشاطات العامة بصورة 

عامة. ويتجلى ذلك من خالل منعه من القيام بأي شكل من أشكال النضال سواء كان دينيا أو سياسيا أو عقائديا 

وذلك من دون التمييز بين النضاالت ذات الطابع العام والنضاالت ذات الطابع القضائي كالدفاع عن إستقالل القضاء 

والمحاكمة العادلة. كما يمنع القضاة من التذمر من كثافة العمل التي تقابلها أوضاع مادية غير مرضية أي ال يحق 

للقاضي التعبير عن أي مشكلة قضائية أمام العامة مشددة على وجوب معالجة مثل هذه المشاكل ضمن المؤسسة 

القضائية، وفي إطار القانون. 

5-   المرسوم االشتراعي رقم 1983/150

6-  Guy Canivet, Julie Joly Herard, la Déontologie des magistrats, (coll. Connaissance du droit) Dalloz, 2004, Paris

7-  وضعت قواعد بنغالور عام 2002 في الهاي. ونورد أدناه الفقرة السادسة من القاعدة الرابعة المتصلة بحق القضاة بالتجمع وابداء الرأي:
« Comme tous les autres citoyens, le juge dispose de la liberté d’expression, de croyance, d’association et de réunion 
mais dans l’exercice de ces droits, il se conduira toujours de sorte à préserver la dignité de la fonction judiciaire ainsi que 
l’impartialité et l’indépendance de l’appareil judiciaire ».  
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ثانيا: حرية التعبير والتجمع في الممارسة
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في الفترة الممتدة من 1969 حتى حزيران 1982 )بدء االجتياح اإلسرائيلي(، شهد لبنان تحركات جماعية مختلفة 

للقضاة تم توثيقها في ورقة بحثية منفصلة. والالفت أن هذه التجمعات كانت تالشت تماما رغم أهميتها من الذاكرة 

الجماعية للقضاة، بعدما دخلوا في مرحلة ركود لم يقطعها إال بعض التحركات الظرفية المحدودة. هذا ما سنسعى 

إلى تبيانه في هذا القسم. 

وقبل المضي في ذلك، يقتضي اإلشارة إلى عدد من العوامل التي ربما أدت إلى تراجع هذه الحراكات: 

التي  الفترة  في  وخصوصا   1990-1975 حرب  خالل  اللبناني  االجتماعي  النسيج  وتفكك  العصبيات  تنامي  األول، 

أعقبت االجتياح اإلسرائيلي. يكفي أن نذكر بعضا منها حصار بيروت ˝الغربية˝ واغتيال رئيس الجمهورية المنتخب 

الجميل  أمين  آنذاك  الجمهورية  وانتفاضة 6 شباط 1984 ضد شرعية رئيس  الجميل ومجزرة صبرا وشاتيال  بشير 

وصوال إلى فرض فرقة سلفية )التوحيد اإلسالمي( سلطة األمر الواقع في مدينة طرابلس ومجازر التطهير الطائفي 

التي مزقت نسيج قرى الجبل وهجرت أهالي العديد منها. ثم ال ننسى انقسام الحكم إلى حكومتين مع انتهاء والية 

الرئيس الجميل وما رافقه من حروب وتشنجات إضافية وتناٍم لمشاعر العصبية، انتهت إلى اتفاق الطائف ووقف 

األعمال الحربية بعد نفي العماد ميشال عون )رئيس الجمهورية الحالي( إلى الخارج. 

الثاني، أنه بخالف الفترات االنتقالية التي تعقب حروبا معينة، لم يقم أي خطاب حول العدالة االنتقالية أو حول 

اتفاق الطائف اكتفى في ذكرها، من باب رفع العتب، ضمن اإلصالحات األخرى. وجّل  إصالح العدالة، بدليل أن 

أنفسهم وإنشاء مجلس  القضاة  القضاء األعلى من  انتخاب عدد من أعضاء مجلس  المجال هو  ما ذكره في هذا 

دستوري. كما لم يقم أي خطاب بشأن دور القضاة في بناء السلم أو الدولة، بعدما بدا أن محرك إعادة تشغيل 

مؤسسات الدولة سيكون التسويات والمحاصصات السياسية )وفي مقدمتها قانون العفو( بعيدا عن منطق العدالة. 

وقد كان لإلعتداء على رئيس هيئة التفتيش القضائي الراحل القاضي عبد الباسط غندور من قبل عناصر محسوبة 

على المخابرات السورية في 1990 داللة رمزية فائقة في هذا الشأن، وخصوصا في زمن تحكم الوصاية السورية 

على السلطات العامة في لبنان.  

الثالث، انهيار للعملة الوطنية أضعف القوة الشرائية لرواتب الموظفين العموميين، ومنها القضاة طبعا. 

وعليه، بدا القضاة في أسوأ حاالتهم: فإلى جانب انهيار قيمة رواتبهم، بدا وكأنه تم إقصاؤهم عن أولويات نظام ما 

بعد الحرب أو عن أداء أي دور في بناء أسس هذا النظام. وما عزز ذلك هو أن الوجوه القيادية لتحركات السبعينيات 

المادية. وعليه،  المادية وغير  التقاعد أو قررت االستقالة احتجاجا على أوضاع القضاة  الثمانينيات بلغت سن  أو 

انحسرت مختلف أشكال التحرك الجماعي للقضاة لتتطور ممارسات فردية لحماية الذات، تمثلت في تقرب العديد 

من القضاة من المراجع السياسية. أما القضاة الرافضون لهذه الممارسات، فقد رأوا في مجلس القضاء األعلى الذي 

كان يرأسه قاٍض يحظى بمصداقية عالية أو ببعض المرجعيات القضائية القوية الوسيلة الفضلى لحماية حقوقهم في 

ظل الفوضى العارمة المحيطة بهم. وإذ ذاك بدا القضاة وكأنهم تنازلوا طوعا عن آليات التحرك التي اعتمدت في 

العقدين السابقين وأحدثت صخبا ال يستهان به وكان ما يزال ماثال آنذاك في أذهانهم. 

وعليه، تبقى المواقف الفردية أو التحركات الجماعية التي حصلت في فترة ما بعد 1982 محدودة عند مقارنتها مع 

ما حدث من قبلها. ورغم ذلك، فإن هذه المواقف والتحركات تستحق أن توثق، بما حققته ولكن أيضا بما أثارته 

من ردود أفعال من قبل السلطة. 
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التحركات المعترضة للقضاة 

من أهم التحركات المعترضة للقضاة، اآلتية: 

استقاالت القضاة-

برزت حركة استقاالت في صفوف العديد من القضاة تبعا النهيار القيمة الشرائية لرواتبهم بعد انهيار العملة الوطنية 

في الثمانينات. وقد بلغت أوجها بين 1991 و1993. وفيما تم توثيق عدد من اللقاءات الستشراف سبل ووسائل 

المواجهة الجماعية النهيار قيمة الرواتب )وهذا ما ندرسه ضمن فقرة االجتماعات واإلضرابات والتوقف عن العمل(، 

برزت في اإلعالم كتب استقالة فردية صادرة عن عدد من القضاة، علما أن بعضهم تمسك بهذه االستقالة فيما عاد 

بعضهم اآلخر عنها فيما بعد.  

ومن أبرز هذه االستقاالت، استقالة القاضي الراحل جوزيف غمرون المقدمة لوزير العدل بهيج طبارة والتي عبّر 

فيها ببالغة عن اعتراضه لما آلت إليه األوضاع في القضاء: 

˝أستقيل ألني لم أعد أستطيع التحّمل، أن يقف قاض على باب مستشفى، مصاباً بنوبة اختناق كادت تقضي عليه، 

فيُمنع من الدخول ألنه ال يحمل في جيبه ألف دوالر... وألني لم أعد أستطيع التصّور أن يصل القضاة إلى آخر الشهر 

وهم المؤتمنون على أرواح العباد وأرزاقهم وليس في جيبهم ما يؤمن شراء كتاب لهم وال قميص ألوالدهم وال حتى 

أحياناً رغيف، وهم على الذل قاعدون... 

وألني وأنا القاضي، لم أعد أستطيع اإلحتماء في حمى دولة، يكرم فيها الشاويش، ومن حقه التكريم، أكثر مما يكرّم 

كبير من القضاة. 

وقد تعلمت في البيت وفي المدرسة وفي الكلية بأن حرية المواطن وكرامته واستقالله ال تكون إال من خالل قضاء 

حّر وصريح ومستقل. هذه المدرسة التي علمتها وعشتها طوال تلك السنين إنها تستقيل اليوم ...، إنها تستقيل من 

خالل من سبقني من القضاة ومن خالل من يسابقني منهم إلى االستقالة.

فهل يراد لعدلية لبنان ... أن يخرج منها القضاة فيدخل الموظفون؟ وأي إعمار ألي مستقبل نعد به أنفسنا وأوالدنا 

والعالم من حولنا في وطن ال قضاة فيه؟

اإليمان  وأنا على  الرسالة  إكمال  يمنعني من  اليوم  القضاء  إن وضع  القضاة.  إال  القضاء عبثاً صنعها  إن معنويات 

نفسه˝.

في االتجاه نفسه، ذهب رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي منيف حمدان في كتاب استقالته: ˝القضاة 

النهوض من كبواتهم  االستقرار جاعوا. وإلى  الكتاب جاعوا. وإلى  الرغيف جاعوا وإلى  إلى  بأكثريتهم قد جاعوا. 

جاعوا8˝. ولحقه رئيس محكمة االستئناف في بيروت القاضي مارون عزيز فوّجه كتاباً إلى وزارة العدل رأى فيه أن 

˝أدنى حقوق القاضي من الطمأنينة والكرامة وصفاء العيش لم يعد متوافراً في الزمن الراهن˝ ليعلن أن أحواله 

8-   فارس خشان. ست سنوات في وزارة العدل )1992-1998(. بيروت: دار النهار، 2000، ص. 28
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الله،  يرضي  الذي  الوجه  على  القضائية  رسالتي  تأدية  في  االستمرار  من  تمكنني  ˝ال  الخاصة  وظروفه  الشخصية 

إليه  آلت  الذي  المأساوي  ˝الوضع  أن  جريصاتي  جوزيف  القاضي  اعتبر  كذلك  لنفسي9˝.  أريده  الذي  وبالشكل 

السلطة القضائية من الناحيتين المعنوية والمادية لم يعد يمكنني من االضطالع برسالتي القضائية10˝. وكذلك أعلن 

القضاة بيار صفا، غبريال بيضا، هنري نقاش، محمد البابا، جورج جهشان، صباح حيدر، موسى كالس، رندى كفوري 

وريمون معلوف استقاالتهم ليعود من ثم بعضهم عنها كما سبق بيانه. ورغم خطورة الوضع، نقلت ˝النهار˝ عن 

رئيس مجلس القضاء األعلى  القاضي فيليب خيرالله أن ˝ال لزوم لتوجيه دعوة إلى عقد جمعية عمومية للقضاة11˝ 

للتباحث في الخطوات الواجب اتخاذها للضغط على مجلس الوزراء إلقرار تحسينات فعلية على أوضاع القضاة 

المادية˝. 

وقد تطورت ذيول هذه القضية إلى حّد تناولها من قبل النواب خالل جلسات المناقشات النيابية. فعلّق النائب 

محمود طبو على األمر قائالً: ˝وكيف يمكننا أال ننتبه إلى هذا الخلل والخطأ في الجسم القضائي خاصة وأنه ال 

يمّر أسبوع واحد بدون أن يتقّدم أحد القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة واإلقتدار باستقالته بدءاً من القاضي 

منيف حمدان ومروراً بالقاضي كالس والقاضي صباح حيدر. ثم تّوجت هذه االستقاالت باستقالة القاضي جوزيف 

غمرون المعروف باقتداره ونزاهته. هل هذا األمر عادي حتى تعامل السلطة القضائية بهذا االستخفاف والالمباالة؟ 

أليس تقديم االستقاالت المعللة يوجب توجيه األنظار إلى معالجة الخلل في هذا الجسم القضائي؟ إني أقول: إن 

القضاة ليسوا موظفين ولكنهم سلطة. فإذا ما تخلى القضاة عن رسالتهم، فإنني أدّق ناقوس الخطر ألننا نؤسس في 

هذه الحالة لثورة جديدة12˝. 

القضاة، فرفعت ولو بشكل  النظر في رواتب  إعادة  التنفيذية على  السلطة  إلى حث  أّدت هذه االستقاالت  وقد 

محدود عام 1993. كما أقّر قانون رقم 284 فصل سلسلة الرتب والرواتب للقضاة عن سلسلة الموظفين العامين 

في 30 كانون األول 1993، ما سمح بزيادة رواتب القضاة الحقاً وبشكل منفصل. كذلك تّم تخصيص صندوق تعاضد 

القضاة بمساعدة مالية إضافية، بحيث إرتفعت المساهمة من مليار ليرة لبنانية سنوياً إلى أربعة مليارات ليرة13. 

وقد شهد العام 1998 الزيادة األهم لرواتب القضاة، بحيث تم مضاعفة الرواتب في هذه السنة. 

فضال عن ذلك، سجل عدد من االستقاالت االعتراضية في مناسبات أخرى. ومنها استقالة  المستشار لدى محكمة 

الجنايات في بيروت القاضي أسامة العجوز الذي قّدم استقالته من السلك أيضاً عام 1998 إثر صدور التشكيالت 

القضائية. وجاء في كتاب استقالته، الذي رفعه إلى وزير العدل بهيج طبارة بواسطة مجلس القضاء األعلى، ˝قيل لنا 

عندما دخلنا سلك القضاء أن الكفاءة والعلم والعمل والجّد هي المعايير الوحيدة التي تدخل في تقويم القاضي 

وترقيته، إال أن الحقيقة والواقع اللذين عشتهما كانا في عالم آخر. أعطيت القضاء كل ما عندي وأفضله وعملت 

دائماً بموجب المبادئ التي ترعرعت عليها ومنها: عدم طرق أبواب السياسيين وغيرهم من المرجعيات للحصول 

9-   والقاضي عزيز استقال من رئاسة استئناف بيروت. جريدة النهار، 21 تشرين األول 1992

10-   جريصاتي وزين: استقالتان جديدتان في سلك القضاء. جريدة النهار، 23 تشرين األول 1992

11-   بهجت جابر. القضاة لجأوا إلى االستقاالت رداً على الموقف السلبي للحكومة. جريدة النهار، 24 نيسان 1993

12-   محاضر مجلس النواب، الدور التشريعي الثامن عشر، العقد االستثنائي األول، محضر الجلسة الثالثة المنعقدة في 11 شباط 1993

13-   خشان، ص. 34
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على مركز قضائي. لذلك أكتفي بهذا المقدار من النضال في الصرح الذي أُجّل وأحترم وأجد نفسي عاجزاً عن متابعة 

أداء الرسالة القائمة أساساً على توزيع اإلنصاف والعدل بين الناس14˝. 

الراحل منح متري من منصبه في تموز 1997 بعد  القاضي  المدنية  التمييز  من جهته، قدم رئيس غرفة محكمة 

تعيين القاضي منير حنين رئيساً لمجلس القضاء األعلى. وأوضح متري لـ ˝النهار˝ أن سبب االستقالة ˝ليس لمنافسة 

بيني وبين زمالئي القضاة. هي مبدأ فحسب العتماد التراتبية واألقدمية سبيالً للوصول إلى المنصب عند توافر بقية 

التراتبية  إتباع  التّوصل إلى  إنما من أجل  النظر عن طائفته... مطلبي ليس لشخصي  القاضي، بقطع  الصفات في 

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

القاضي المرحوم عاطف النقيب )كان سنياً( رئيساً لمجلس القضاء األعلى. ما كنت أتمناه هو اتباع النهج نفسه. وأنا 

اليوم أعلى قاض درجة وأرثوذكسي. الرئيس األول الجديد القاضي منير حنين ماروني ومن كبار القضاة الذين لهم 

مواقفهم وجرأتهم، والقضاء في عهده سيتعزز...وخطوتي في االستقالة قد تساعد الرئيس األول حنين في التعيينات 

المقبلة فيؤخذ بالتراتبية واألقدمية بقطع النظر عن الطائفة15˝. لكن عاد من ثم متري عن استقالته بعد اجتماع 

جمعه بوزير العدل بهيج طباره. 

كما قّدم القاضي أنطوني عيسى الخوري استقالته بعد تعيين القاضي جان فهد رئيساً لمجلس القضاء األعلى. وقد 

عللت بعض الصحف بأنه اعتبر هذا التعيين انتقاصاً لمكانته خصوصاً أنه كان أعلى درجة من القاضي فهد. لكنه 

سرعان ما عاد عن استقالته ˝بناء على تمنيات وزير العدل شكيب قرطباوي16˝، بحسب بيان صادر عن هذا األخير.

 العرائض -

سجل في هذه الفترة تقدم القضاة بعدد من العرائض، بعضها شكل احتجاجا على أوضاع معينة، فيما بعضها اآلخر 

مثل احتجاجا على أمر معين. ومن الالفت أن جّل هذه العرائض استندت إلى المادة 44 من قانون تنظيم القضاء 

العدلي التي تفرض أن تمر مطالب القضاة الجماعية من خالل مجلس القضاء األعلى. 

عريضة 1997 

هواجسهم  ضمنوها  بعدما  األعلى  القضاء  مجلس  إلى  رفعوها  عريضة  قاض   300 زهاء  وقع   ،1997 حزيران  في 

التالية أول تشرين األول  ومطالبهم. وقد اعتبروا أنه خطوة أولى تحذيرية تنتهي مهلتها مع بدء السنة القضائية 

والتي  للقضاة  األساسية  المطالب  أن  ذكره  الجدير  تنفذ. ومن  لم  إذا  تعقبها  قد  إن خطوات الحقة  وقالوا   1997

تضمنتها العريضة تمحورت حول منح مجلس القضاء األعلى كل ميزات اإلستقالل على الصعيدين المالي واإلداري، 

بحيث توكل إليه وحده المناقالت والتعيينات. كما يعطى موازنة خاصة يتولى اإلنفاق منها على كل ما يتطلبه حسن 

سير العمل القضائي، بما في ذلك تأمين الرواتب التي تليق بالجسم القضائي. كما طالب القضاة بفصل القضاء عن 

14-   بعد 25 سنة خدمة، استقالة قاٍض احتجاجاً على الواقع. جريدة الحياة، 13 أيار 1998

15-   كلوديت سركيس. متري لـ˝النهار˝: استقالتي لتحسين الوضع واعتماد التراتبية في ترقيات القضاء. جريدة النهار، 13 تموز 1997

16-   القاضي الخوري يتراجع عن استقالته. جريدة السفير، 17 تشرين األول 2012
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الوظيفة العامة نظرا للنتائج المترتبة على ذلك أهمها المساواة الكاملة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية17. كما 

تضمنت المطالب المعنوية مطالب بوضع نصوص تنظيمية من شأنها نقل العمل القضائي إلى عصر جديد يضع 

حداً لتكديس الدعاوى عن طريق تحديث القوانين المعمول بها وتبسيط اإلجراءات المتعلّقة بطرق التبليغ وسير 

المحاكمة وتطبيق األحكام ومكننة العمل القضائي وتعزيز جهاز المساعدين القضائيين. 

أما بخصوص الشؤون الحياتية الملّحة، طالب موقعو العريضة االستفادة من زيادة غالء المعيشة التي حرم منها 

الحقوق  من  القضاة  وإفادة  الرسوم  وبعض  الدولة  زيادة مساهمة  عبر  التعاضد  موارد صندوق  وتحسين  القضاة 

المادية العائدة ألعضاء السلطتين األخريين )أي الوزراء والنواب( فضالً عن تأمين قروض سكنية ميّسرة للقضاة. 

وقد تمنى موقعو العريضة على مجلس القضاء األعلى ˝إيالء مطالبهم األهمية العاجلة التي تستحق˝ على اعتبار 

أنها ˝حق كرّسته القوانين النافذة18˝.  كما شددوا على احترامهم لسلطة مجلس القضاء األعلى وأوضحوا أن رفع 

الصوت من خالل العريضة يتّم ˝عبر مجلس القضاء األعلى وليس ضده أو بغّض النظر عن رأيه19˝.

وقد كان لهذه العريضة أثر كبير، ليس فقط على مجلس القضاء األعلى الذي التزم بتنفيذ عدد من المطالب وباألخص 

المطالب المتصلة بالحقوق المالية، والسلطات العامة والمعارضة على حّد سواء. فمن جهة، تمت مضاعفة رواتب 

لمشاريع  لها  مثيال  لبنان  لم يشهد  استثنائية  أخرى، شهدت سنة 1998 طفرة  القضاة في سنة 1998. ومن جهة 

القوانين الصادرة عن نواب أو محامين. ومن أبرز هذه المشاريع: اقتراح قانون تنظيم السلطة القضائية المقدم من 

النائب عصام نعمان، اقتراح قانون السلطة القضائية المقدم من النائبين حسين الحسيني وبطرس حرب ومشروع 

قانون إنشاء الهيئة العليا للقضاء  المقدم من نقيب المحامين في بيروت مرسال سيوفي.

عريضة خدمة العلم

أثارت مسألة استدعاء ثالثة قضاة أصيلين و13 قاضيا متدرجا في معهد الدروس القضائية للخدمة العسكرية في 12 

كانون األول 1999 استياء واسعا في أوساط قصر العدل. وقد تم استدعاء هؤالء تحت طائلة اتخاذ تدابير بحقهم، 

وذلك بعد إلغاء المرسوم الذي يعفي الموظفين كافة، ومنهم القضاة، من خدمة العلم طيلة مدة وجودهم في 

الخدمة. وقد اعتبر القضاة في مذكرة تّم نشرها في ˝السفير˝ في كانون األول 1999 أن االستدعاء ˝غير قانوني 

ليس فقط ألنه يمّس حقوقاً مكتسبة، بل أيضاً ألنه يتعارض مع الضمانات القضائية، المنصوص عليها دستوراً أو في 

قانون القضاء العدلي، وال سيّما لجهة مبدأي فصل السلطات واستقاللية القضاء20˝. وطرحوا تساؤالت بشأن مدى 

مالءمة إخضاع القضاة لخدمة العلم: ˝أال تزيد الخدمة من مشكلة النقص في عدد القضاة؟ هل الوطن بحاجة إلينا 

كمجندين أم كقضاة؟ أال نخدم وطننا عبر وظيفتنا القضائية التي تتطلب منا الجهد والسهر على تطبيق القانون؟ هل 

17-   كتاب بالمطالب وقعه 300 قاض قبل 8 أشهر. جريدة النهار، 27 شباط 1998

18-   سامر غمرون ونزار صاغية. التحركات القضائية الجماعية في لبنان في ˝حين تجّمع القضاة˝ )إعداد نزار صاغية(. بيروت: المنشورات الحقوقية صادر، 

2009، ص. 103

19-   المرجع أعاله، ص. 104

20-   حين تجّمع القضاة، ص. 109
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القضاة بحاجة فعالً إلى تلك الخدمة؟ هل هم بحاجة لتنشئة وطنية في الوروار؟ أال تكفي أهليتهم من قبل مجلس 

القضاء األعلى لجعلهم رجاالً صالحين لوطنهم؟21˝   

وتبعاً لذلك، دعا 264 قاضياً إلى توقيع عريضة عارضوا فيها إخضاع زمالئهم لخدمة العلم ووضعت في ديوان مجلس 

القضاء األعلى. وقد نقلت ˝النهار˝ عن القضاة ˝استهجانهم تسريب العريضة إلى اإلعالم واعتبروا أنها مراسلة في 

شأن داخلي بين القضاة ومجلس القضاء22˝. ورفضوا استغالل الموضوع في السياسة ألن هذه القضية ومعالجتها 

شأن قضائي صرف. ونشرت العريضة في ˝السفير˝ أيضاً وقد رفض القضاة من خاللها استدعاء زمالئهم لتعارض األمر 

مع مبدأ فصل السلطات واستقاللية القضاء فضالً عن تعرّضه ألوضاع القضاة المعنوية والمادية واسهامه في زيادة 

النقص المعروف في سلك القضاء. ووفقاً ˝للسفير˝، فقد رفض عدد قليل من القضاة التوقيع على العريضة، منهم 

ألنهم اعتبروا المبادرة خجولة في حين بات يستدعي الوضع تّوقف القضاة عن العمل23.

عريضة 2012 للمطالبة بالتحقيق مع قاض على خلفية شبهة فساد 

كما نظم بعض القضاة عريضة في شباط 2012 بهدف توجيهها لهيئة التفتيش القضائي لإلسراع في إجراء التحقيقات 

الالزمة لجالء حقيقة تلقي القاضي غ.ر. رشوة بقيمة 3 ماليين د.أ. ˝ومالحقة المرتكبين فيها في حال ثبوتها، سواء 

أكانوا راشين أم مرتشين، وإحالة األوراق لجانب النيابة العامة التمييزية لمباشرة مالحقات جزائية، والعمل على 

التأديبية واإلشهار عنها علنا، حتى تكون تلك القرارات عبرة لكل من اعتبر˝،  اإلسراع في تنفيذ قرارات المجالس 

وذلك على أمل إنقاذ ˝ما تبقى من سمعة للقضاء ومن معنويات القضاة الشرفاء ونظيفي الكف˝. وبدا الهدف من 

القضائي والتعبير عن آرائهم في هذا  القضاة بالمشاركة في اإلصالح  التأكيد على حق  العريضة مزدوجاً، ˝األول: 

الخصوص فردياً وجماعياً. والثاني، كسر قانون الصمت إزاء الفساد داخل القضاء24˝. 

العريضة بعد إحجام  التوقيع على  إلى  العام  بالشأن  المهتمين  القانونية˝ في 1 آذار 2012  ˝المفكرة  وقد دعت 

القضاة عن توقيعها في ظّل خوفهم من الضغوط الممارسة عليهم. وحملت الدعوة إلى التوقيع شعار ˝حان أن 

ندافع عن استقاللية القضاء ونزاهته˝. وفي اإلطار نفسه، نظمت ˝المفكرة˝ ندوة تحت عنوان ˝أزمة أخالقية على 

رأس هرم القضاء˝ لدعم هذه العريضة. وشكلت الندوة فرصة لتضامن مواطنين مع القضاة فّوقع 171 مواطناً منهم 

6 قضاة ˝العريضة التي لم تّوقع˝، كما قد كانت ˝المفكرة˝ قد أسمتها25. 

التحرك. والواقع  بالمضمون نفسه يحثونها فيه على  التمييزية  العامة  للنيابة  إلى تحرير إخبار  القضاة  كما سعى 

أن المبررات المدلى بها في هاتين الوثيقتين كانت الفتة، وقد جاءت تحت بنود ثالثة شكلت انعطافة هامة ازاء 

التصرفات النمطية داخل قصور العدل26.

21-   حين تجّمع القضاة، ص. 109

22-   كلوديت سركيس. تسريب العريضة أثار استياء قضاة العدلية تعاطت بهدوء مع قضية خدمة العلم. جريدة النهار، 24 كانون األول 1999

23-   حين تجمع القضاة، ص. 110

24-   عريضة ليست ككل العرائض: هذه ˝العريضة القضائية˝ التي وقعت. المفكرة القانونية، العدد 4، نيسان 2012

25-   المرجع أعاله

26-   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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عريضة آب 2017

الرتب  تبعا إلقرار مشروع سلسلة  الحاصل في شهري تموز وآب  القضاة  اعتكاف  بتاريخ 2017/8/7، وفي موازاة 

الواتساب. وهذه  الكترونيا ضمن مجموعتي  والرواتب، تم اإلعالن عن عريضة قضائية جديدة وقعها 352 قاضيا 

العريضة التي صدرت بعد قرابة 20 يوما من االعتكاف، تضمنت نوعين من المطالب: 

المطالب المادية التي ارتكز إليها االعتكاف وهي المحافظة على صندوق تعاضد القضاة وإقرار سلسلة رتب 	 

ورواتب تليق بالمهام الجسام الملقاة على عاتقهم وتضاهي ما يتقاضاه أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، 

ومطالب معنوية تمثلت في ضرورة ˝صوغ مشروع قانون السلطة القضائية المستقلة˝ على أن يتضمن على 	 

عليها  المتعارف  الضوابط  النقل ضمن  عدم  مبدأ  ˝تكريس  العريضة  في  جاء  ما  وفق  والحصر  المثال  سبيل 

ومكتب  الدولة  شورى  مجلس  مكتب  وأعضاء  األعلى  القضاء  مجلس  أعضاء  اختيار  طريقة  و˝تعديل  دوليا˝ 

القضائية  والمناقالت  التشكيالت  و˝إصدار  فيها˝  التنفيذية  السلطة  تدخل  عدم  يضمن  بما  المحاسبة  ديوان 

الدولة ومكتب  القضاء األعلى ومكتب شورى  التنفيذية˝ و˝إعطاء مجلس  السلطة  بقرار مستقل دون تدخل 

ديوان المحاسبة حق الطعن بدستورية القوانين التي تمس بالقضاء والقضاة˝. وقد طلب القضاة من المجلس 

االستمرار في االعتكاف حتى تحقيق المطالب المادية. 

تحقيق  حتى   2017/7/19 في  القضاة  بدأه  كان  الذي  االعتكاف  في  االستمرار  في  المجلس  القضاة  طالب  وقد 

قانون  إقرار  انقضاء مهلة معقولة من دون  اعتكاف شامل في حال  المادية، مطالبين ومنذ اآلن إعالن  المطالب 

السلطة القضائية. كما لفت القضاة المجلس إلى ضرورة إعالم الرأي العام بمطالب القضاة وما يتعرضون له، لتنقية 

الصورة لدى المواطنين، حيث أن مطالب القضاة يجب أن تكون مطلب كل مواطن لبناني وصوال إلى تكريس وجود 

السلطة القضائية المستقلة واقعا يالقي المبادئ الدستورية. 

الدعوة إلى إجتماعات وإضرابات وتوقف عن العمل-

اجتماعات بداية التسعينيات على خلفية تدني العملة الوطنية 

شهدت أوائل التسعينات عّدة اجتماعات بين القضاة احتجاجاً على الوضع المعيشي وتدني الليرة اللبنانية وبالتالي 

رواتبهم. ويلحظ أن القضاة كانوا كلفوا في البداية اللجنة القضائية )التي كانت ناشطة في تحركي 1980 و1982 

بشكل خاص(27 مفاوضة مجلس القضاء األعلى لمطالبته بالقيام باالتصاالت الالزمة لتحقيق هذه المطالب. وأتت 

هذه التحركات بعدما أعّد ثالثون قاضياً كبيراً استقاالتهم من وظائفهم، لتقديمها في حال فشل تحقيق مطالبهم 

في بداية عام 1991. وقد نقلت النهار أن سبعين قاضياً من اجتمعوا في قصر العدل في 30 أيلول 1991 أمام تعثر 

المفاوضات مع الحكومة للبحث في موضوع زيادة أربع درجات استثنائية للقضاة من الدرجة الحادية عشرة وما 

دون28. وقضى اإلجتماع بتأليف لجنة من ستة قضاة يمثلون كل المحافظات لمتابعة هذا التحرك وترتيب لقاءات 

27-   نزار صاغية وسامر غمرون، 2009، ˝التحركات القضائية في لبنان˝، في نزار صاغية )إش.(، حين تجمع القضاة، بيروت: دار صادر.

28-   قضاة يتحركون لتحسين أوضاعهم. جريدة النهار، 1 تشرين األول 1990ت
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مع المعنيين في متابعة هذا الملف. وتبعاً لذلك، عقدت اللجنة سلسلة إجتماعات مع رئيس مجلس القضاء األعلى 

عاطف النقيب ورئيس مجلس النواب حسين الحسيني.

واستمرت هذه التحركات بفعل تقاعس الحكومة عن تلبية مطالب القضاة وامتناع مجلس القضاء األعلى من الدعوة 

إلى إضراب أو حتى إلى جمعية عمومية. وعليه، عاد واجتمع حسبما نقلته جريدة النهار نحو 150 قاضياً في قاعة 

محكمة التمييز في قصر العدل في 9 آذار 1993. وقد اتفقوا أيضاً على تأليف لجنة لمتابعة القضية. وقد اجتمعت 

هذه األخيرة برئيس مجلس القضاء األعلى فيليب خيرالله لتشرح له مشاكل القضاة. فوعدهم هذا األخير باإلجابة 

على مطالبهم في غضون 15 يوما29ً. 

وأمام إصرار الحكومة على عدم زيادة رواتب القضاة، عاد والتقى حسب جريدة األخبار أكثر من خمسين قاضياً 

كالً من رئيس مجلس القضاء األعلى والمدعي العام التمييزي منيف عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي ديب 

درويش في 6 نيسان 1993. وأبلغوا مجلس القضاء األعلى قرارهم باللجوء إلى اإلضراب والتوقف عن العمل إذا لم 

يقّر مجلس الوزراء مطالبهم30. لم تقّر الحكومة زيادة أجور القضاة ولم يدُع القضاة إلى اإلضراب، فبقيت تحركاتهم 

محصورة باجتماعات فيما بينهم من جهة ومع مجلس القضاء األعلى من جهة أخرى. فعقد في 20 نيسان 1993 

اجتماع في ديوان مجلس القضاء األعلى حضره قضاة كبار من كل المناطق ودرسوا إمكان توجيه مجلس القضاء 

دعوة إلى حضور جمعية عمومية31. لكن مجلس القضاء دعا إلى التريّث مجدداً إلفساح المجال لمزيد من التشاور 

مع الحكومة. وقد كان رئيسه من أشّد المعارضين إلى عقد جمعية أو الدعوة إلى اإلضراب، األمر الذي سنتناوله 

الحقاً. 

االحتجاج ضد اعتداء على بالل بدر

وفي حادثة الفتة، نشأت في أوساط القضاة وخصوصا الشبان منهم ردود أفعال تضامنية الفتة واستثنائية بعد اعتداء 

األفعال هذه طابع  اتخذت ردود  ما  آذار 2013. وسرعان  القاضي بالل بدر في  اللبناني على  الجيش  عناصر من 

مواجهة ليس ازاء المؤسسة العسكرية بل قبل كل شيء إزاء مجلس القضاء األعلى الذي تقاعس وفق هؤالء عن 

اتخاذ إجراءات حمائية كافية. وقد تعزز شعور هؤالء بنقص الحماية بعد الزيارة التي قام بها رئيس المجلس جان 

فهد لقائد الجيش جان قهوجي في األيام الالحقة للحادثة، من دون أن يدلي بأي تصريح يتصل بالقضية. وقد اتجهت 

مواقف القضاة المعترضة في اتجاهات ثالثة، أهمها اآلتية:   

فمن جهة أولى، أعلن عدد من القضاة من تلقاء أنفسهم تعليق جلساتهم احتجاجا من دون أي تغطية من مجلس 

القضاء األعلى، وذلك للمرة األولى بتاريخ قصور العدل منذ 1982 في ظل حراك اللجنة القضائية آنذاك.

ومن جهة ثانية، تداعى هؤالء إلى اجتماعين في 2013/10/1 و2013/10/7 حضرهما عشرات القضاة وتوافقوا على 

ضرورة انشاء ناٍد يتولى الدفاع عن مصالحهم واستقاللهم بشكل مناسب ضمن أقصر المهل. وهذا ما سنعود إليه 

ضمن محاوالت إنشاء جمعية. 

29-   150 قاضياً ناقشوا أوضاعهم ولّوحوا بإضراب. جريدة النهار، 10 ّآذار 1993

30-   القضاة نحو إضراب إذا لم تقّر مطالبهم. جريدة النهار، 7 نيسان 1993

31-   مجلس القضاء يتحرك إلقرار مطالب القضاة. جريدة النهار، 22 نيسان 1993



21 حرية القضاة في التعبير والتجمع وتأسيس جمعيات

ومن جهة ثالثة، عمد القضاة إلى تناقل حادثة االعتداء كما رواها بدر على وسائل التواصل االجتماعي )الفايسبوك( 

على نحو أّدى إلى استخدام هذه الوسائل للمرة األولى في تعزيز التواصل والتضامن فيما بين القضاة، كاسرين بذلك 

تعميم المجلس باالمتناع عن التعبير عن آرائهم على هذه الشبكة32.

˝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˝.

قاض متقاعد، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

اعتراضات على تقصير العطلة والمس بصندوق التعاضد

وبتاريخ 15 أيار 2014، قرر عدد كبير من القضاة بالتوافق في ما بينهم التوقف عن العمل ، ردا على القرار الذي 

إتخذه المجلس النيابي بتقصير العطلة القضائية من شهرين إلى شهر في جلسته المنعقدة في 14 أيار 2014 خالل 

مناقشة مشروع سلسلة الرتب والرواتب، وأيضا على تضمين مشروعي القانون إلقرار السلسلة ولتمويلها بذلك، بنوداً 

أخرى من شأنها المّس بحقوق القضاة أبرزها البند اآليل إلى إفراغ صندوق تعاضد القضاة من موارده وتبعاً لذلك 

إلى تجريده من تقديماته.

وتجدر اإلشارة إلى أن مستوى تجاوب القضاة مع هذه الدعوة قد اختلف وفق الدرجات والمناطق والوظائف. كما 

أن هذا الحراك استمر رغم تدخل رؤساء محاكم االستئناف في المحافظات وهيئة التفتيش القضائي لثني القضاة 

عن التوقف عن العمل33. ففيما كان التجاوب شبه تام في محاكم الشمال، بلغت نسبة التعطيل في بيروت، حسب 

المحافظات  مصادر قضائية، ما يقارب ال ـ50% مع نسب متقاربة في محاكم بعبدا والجديدة ونسب أدنى في 

األخرى. أما من حيث الدرجات، وإن كان القضاة الشباب القوة الغالبة في هذا التحرك، فإنه شمل أيضا قضاة من 

ذوي الدرجات والمناصب العالية، ومنهم قضاة من رؤساء محاكم استئناف ومحكمة التمييز. والى ذلك، لم يقتصر 

التحرك على قضاة الحكم، إنما شمل أيضا عددا من قضاة النيابة العامة، جاء في مقدمهم قضاة النيابة العامة المالية 

وعدد من قضاة التحقيق34˝.

واستمر هذا الحراك رغم تدخل رؤساء محاكم االستئناف في المحافظات وهيئة التفتيش القضائي لثني القضاة عن 

التوقف عن العمل. وقد بلغت مساعي هيئة التفتيش درجة اإليعاز لبعض القضاة عقد جلساتهم تحت طائلة اتخاذ 

إجراءات تأديبية بحقهم، بحجة ˝أن القضاء سلطة وأن السلطة ال تُضرب˝. وكان عدد من القضاة الكبار قد تراجعوا 

عن مواقفهم بالتوقف عن العمل استجابة لطلب هذه المراجع. وأتى رفض المراجع القضائية لحراك 2014 ليس 

32-   األبعاد االجتماعية لقضية اإلعتداء على القاضي بالل بدر: حراك تضامني للقضاة الشباب في مواجهة الهرمية. المفكرة القانونية، 17 تشرين األول 2013.

33-   نزار صاغية. نواب يصنعون هشاشة القضاء، وقضاة يرّدون بالحراك والمواجهة في لبنان. المفكرة القانونية، العدد 17، أيار 2014

34-   نزار صاغية. للمرة الثانية خالل أقل من سنة، قضاة لبنان يبادلون االعتداء بالحراك والمواجهة. المفكرة القانونية، 16 أيار 2014
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لمعارضتها رفض تقصير العطلة القضائية، انما عن فهم خاص لموجب التحفظ مفاده إنكار حرية القضاة بالتعبير 

والتجمع.

ويلحظ أن إضراب القضاة التقى مع إضراب الموظفين العامين، وتحديدا كتاب المحاكم بدعوة من هيئة التنسيق 

النقابية بتاريخ 14 أيار. وقد بدا القضاة وكأنهم يوافقون هؤالء في كسر المادة 15 من قانون الموظفين العامين 

التي تحظر عليهم اإلضراب. وهكذا، ˝وبدل أن تؤدي توجهات النواب إلى تمويل سلسلة الموظفين العامين من 

موارد صندوق تعاضد القضاة إلى ابراز تضارب في المصالح بين القضاة والموظفين، نجح الحراك من خالل أسلوبه 

وتوجيه سهامه إلى السلطة التشريعية المتهمة بالتعدي على القضاء والموظفين على حد سواء، في االلتقاء ولو 

ضمنا مع حراك هيئة التنسيق˝35.

اعتراض آذار 2017 بمناسبة سلسلة الرتب والرواتب مرة أخرى 

النواب، تسرب مشروعا  لمجلس  انعقاد جلسة تشريعية  أيام من  آذار 2017، وقبل  الثاني من شهر  األسبوع  في 

القانون المعدالن في شأن سلسلة الرتب والرواتب وكيفية تعديلها. وتبعاً لذلك، اكتشف القضاة عددا من األحكام 

التي رأوا أنها تمس بكرامة القضاء. ومن هذه األحكام:

رفع رواتب موظفي الفئة األولى إلى 5220000 ل.ل. على نحو يجعلها أعلى من رواتب القضاة )درجة أولى( 	 

بنسبة 1120000 ل.ل، 

وبتكليف الحكومة درس وضع صندوق تعاضد القضاة،	 

وتقصير العطلة القضائية من شهرين إلى شهر، 	 

وما أن انتشر الخبر جتى بدأ التململ في صفوف القضاة. ونشط كثيرون منهم لنشر المعلومة وحث القضاة على 

التحرك دفاعا عن حقوقهم36. وقد أنشئت لهذه الغاية مجموعتا واتساب ضمتا عددا كبيرا من القضاة من جميع 

المناطق، علما ان إنشاء المجموعة الثانية تم لمقتضيات تقنية متصلة بالقدرة االستيعابية للواتساب )والتي تكون 

محدودة بـ256 مشتركا(. وقد نما إلى ˝المفكرة˝ أن االتجاه كان يتمثل في أن يتداعى القضاة بالتنسيق مع الرئيس 

األول في محكمة استئناف بيروت طنوس مشلب إلى اجتماع عام في محكمة التمييز. وأمام تعاظم النقمة القضائية، 

لجأ مجلس القضاء األعلى إلى استيعابه من خالل الدعوة إلى اجتماع عام في 13 آذار 2017 التخاذ موقف موحد 

المفكرة˝ أن الشعور باالستياء  من مشاريع القوانين المطروحة. وقد نقل بعض المشاركين في الجمعية العمومية لـ̋ 

القرار في  إلى توجيه  التمييزي سمير حمود  العام  بالنائب  بلغ درجة حدت  لها  يتّم اإلعداد  التي  ازاء اإلجراءات 

اتجاه إعالن التوقف العام المفتوح عن العمل. وهذا ما نص عليه بيان مجلس القضاء األعلى الصادر بتاريخ 13 آذار 

والذي ؤأى فيه أنه مضطر ˝إلى أن يعلن اعتكاف القضاة في مكاتبهم، على أن يتّم االستمرار في النظر في قضايا 

35-   المرجع أعاله

36-   اعتكاف القضاة وضغوط إللغاء غروب الواتساب. المفكرة القانونية، العدد 48، نيسان 2017
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تتّم  العلنية، ريثما  المزايدة  التأجيل، وجلسات  التي ال تحتمل  الملّحة، والتدابير االحتياطية  الموقوفين، والقضايا 

معالجة الخلّل القائم؛ وقد أبقى المجلس جلساته مفتوحة لمتابعة مسار األمور37˝.

توقف  حيث  أيام،  لثالثة  سيستمر  شامل  مفتوح  إضراب  في  القضائية  السلطة  دخلت  اإلعالن،  هذا  من  وابتداء 

القضاة عن مزاولة عملهم وعلّقوا جلسات التحقيق والمحاكمات والمراجعات في جميع المحاكم والدوائر القضائية 

أن يتّم التراجع  اللبنانية. وأكد رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي جان فهد أن التحرك االعتراضي سيبقى قائماً إلى̋ 

عن البنود التي تنال من القضاة وحقوقهم˝. وشدد مصدر قضائي لصحيفة ˝الشرق األوسط˝ على أن ˝التعامل مع 

القضاة بمنطق االستخفاف غير مقبول على اإلطالق˝ كاشفا أنه ˝في حال أقّر مجلس النواب السلسلة وفق الصيغة 

المرفوعة إليه، وجرى تجاهل صرختنا، فإن عدداً كبيراً من القضاة يفضلون تقديم استقاالتهم من السلك، والعمل 

محامين أو السفر إلى الخارج وممارسة العمل القضائي في دول عربية كثيرة، تعرف قيمة القاضي اللبناني، أكثر 

مما تعرفها دولته38˝.

باالعتكاف في  القضاة مستمرون  القاضي شكري صادر ˝أن  الدولة  أكد رئيس مجلس شورى  االتجاه نفسه،  وفي 

مكاتبهم احتجاجاً على ما يحصل من انتقاص من استقاللية القضاء ومّس بالحقوق المكتسبة من دون أخذ رأي 

سلسلة  عن  مستقلة  سلسلة  للقضاة  أن  إلى  لفت  األشرفية˝،   – لبنان  ˝صوت  لـ  حديث  وفي  القضائية.  السلطة 

الموظفين، مستغرباً محاولة العودة إلى الوراء. وأوضح صادر أن تعديل العطلة القضائية وإقحامها بالسلسلة غير 

مفهوم، ألن المجلس النيابي نفسه هو من فصل سلسلة القضاة عن باقي الموظفين في الدولة. وأعلن صادر أن 

القضاة مستمرون باالعتكاف حتى حذف البنود التي تخّصهم من السلسلة39˝.

والالفت أن هذا الحراك لم يقتصر على القضاة العدليين إنما اتسع ليشمل القضاة اإلداريين والماليين والشرعيين. 

وقد اجتمعت السلطة القضائية بهيئاتها: مجلس القضاء األعلى، مكتب مجلس شورى الدولة ومكتب ديوان المحاسبة، 

في مقر مجلس القضاء األعلى في قصر العدل – بيروت، وانضّم اليها أعضاء الهيئة اإلدارية لـ˝رابطة قدامى القضاة˝ 

في 15 آذار، وتوافقوا على وجوب سحب كل البنود المتعلقة بالسلطة القضائية من مشروع قانون سلسلة الرتب 

والرواتب وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة هذا الملف واتخاذ كل اإلجراءات المناسبة للرجوع عن التعديل التشريعي 

الُمزمع بكل الوسائل القانونية الُمتاحة40˝. 

وبتاريخ 16 آذار 2017، أصدر مجلس القضاء األعلى بالتوافق مع رئيس مجلس شورى الدولة ومع رئيس ديوان 

المحاسبة بياناً بتعليق اإلعتكاف ˝في ضوء ما لمسه من تجاوب وحرص ووعود قاطعة˝، من دون أن ينسى التنويه 

ب˝الموقف الداعم للسلطة القضائية من جانب فخامة رئيس الجمهورية ومن دولة رئيس مجلس النواب ومن دولة 

رئيس مجلس الوزراء ومن معالي وزير العدل ومن السادة النواب ومن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس˝. 

وقد انتهى البيان بدعوة ˝القضاة إلى اإلنصراف مجددا إلى أداء رسالتهم في إحقاق الحق وتطبيق القانون، ... على 

أن يتم ذلك وفقا ألعلى معايير الحرص والتفاني واإلنتاجية˝، مؤكدا لهم بأن مجلس القضاء األعلى ˝سيبقى في حالة 

37-   لهذه االسباب اعتكف القضاة في مكاتبهم بناء على قرار مجلس القضاء األعلى. جريدة النهار، 13 آذار 2017

38-   قضاة لبنان يُضربون ويلّوحون باالستقالة، الموقع اإللكتروني لحزب الكتائب، 15 آذار 2017

39-   صادر: القضاة معتكفون حتى حذف البنود التي تخّصهم من السلسلة. الوكالة الوطنية لإلعالم، 16 آذار 2017

40-   عون إلى الفاتيكان اليوم.. ويتمّنى ُمراجعــة الضرائب.. و˝السلسلة˝ أمام المجلس. جريدة الجمهورية، 15 آذار 2017
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إنعقاد دائم للقيام بواجبه في السهر على كرامة القضاء واستقالله وحسن سير العمل فيه41˝.  وتبعاً لفك اإلضراب، 

تمسك القضاة بأهمية اإلبقاء على مجموعتي الواتساب رغم طلب الهرمية القضائية من مدرائهما إغالق الحساب. 

وتحول الواتساب إذ ذاك إلى أداة فعالة لضمان مواصلة الحوار والتباحث بين القضاة بشأن القضايا المستجدة وما 

تستدعيها من مواقف. فنشط القضاة على الواتساب عند قيام وزير العدل بموقف استعراضي في حمل القضاء على 

الرجوع عن قرار توقيف أحد األشخاص )الحاجة خديجة( أو في التداول بأهم ما يكتب عن هذا الموضوع والتعليق 

عليه42. واألهم من ذلك، أن بعض القضاة ذهبوا إلى توجيه دعوة لزمالئهم من خالل الواتساب لالجتماع في بيروت 

في قاعة محكمة االستئناف في قصر العدل في بيروت، للتباحث في مختلف الشؤون القضائية في 11 أيار 2017. 

وهذا ما سيولد ردة فعل قوية من مجلس القضاء األعلى الذي سارع في اليوم نفسه إلى اتخاذ قرار بمطالبة جميع 

القضاة باإلنسحاب من المجموعتين تحت طائلة المالحقة التأديبية. وهذا ما سنعود إليه أدناه. 

اعتراض تموز/ آب 2017

تبعا إلقرار المجلس النيابي مشروع قانون سلسلسة الرتب والرواتب، ومن ضمنه البنود التي تجيز للحكومة التعرض 

القضاة  عاد   ،2017 آذار  في  األعلى  القضاء  لمجلس  أعطيت  كانت  التي  للوعود  خالفا  القضاة  تعاضد  لصندوق 

لينشطوا على مجموعتي الواتساب لتعزيز التواصل بينهم واستشراف سبل مواجهة مشروع القانون الذي تم إقراره. 

وكان من الالفت تزايد أعداد المنتسبين إلى مجموعتي الواتساب إلى ما يزيد عن 300 قاض، متجاوزين بذلك بشكل 

كامل الحظر الوارد في التعميم الصادر عن مجلس القضاء األعلى، من دون أن يلقى ذلك هذه المرة أي اعتراض 

من المجلس. وما يفسر ربما هو تنامي شعور لدى القضاة بأن تالقيهم بات ضرورة بعدما عجز المجلس عن حماية 

حقوقهم. وقد استخدم الواتساب لتوسيع دائرة النقاش بين القضاة حول هذا الشأن والتداعي فيما بينهم للتالقي. 

وقد حصل حتى اآلن )وما تزال التحركات االعتراضية مستمرة حتى كتابة هذه األسطر( اجتماعان عامان بدعوة من 

قضاة الواتساب: 

األول في قصر العدل في بيروت بتاريخ 2017/7/20 بموازاة انعقاد مجلس القضاء األعلى. فقد إجتمع حوالي 	 

50 قاضيا من مختلف الدرجات أمام مقر مجلس القضاء األعلى في قصر العدل في بيروت وانتظروا ألكثر من 

خمس ساعات حتى انتهاء اجتماع المجلس، وصدور بيان عنه أعلن فيه اعتكاف القضاة عن العمل إلى حين 

تحقيق مطالبهم43.

المجموعتين هم 	  قضاة  أن  ويلحظ  بتاريخ 2017/7/24.  للقضاة  للمشاركة في جمعية عمومية  الثانية  المرة 

عادوا  األعلى  القضاء  مجلس  على  القيمين  أن  إال  العمومية.  الجمعية  هذه  إلى  التداعي  إلى  بادروا  الذين 

وحضروا الجمعية العمومية ليؤكدوا على استمرار اإلعتكاف عن العمل.  ومن الالفت أن القاضية رنده حروق 

ألقت بتفويض من قضاة مجموعتي الواتساب كلمة باسمهم في الجمعية العمومية أكدت فيها على مواقف 

41-   مجلس القضاء االعلى أعلن تعليق االعتكاف ودعا القضاة الى استئناف عملهم. الوكالة الوطنية لإلعالم، 16 آذار 2017

42-   المرصد المدني إلستقاللية القضاء وشفافيته. قضاة الواتساب، هذه الوقفة الجميلة. المفكرة القانونية، العدد 50، حزيران 2017.

43-   بيان للمفكرة القانونية دعماً لقضاة لبنان: التعرض المنتظم الستقاللية القضاء تقويض ألسس الدولة. المفكرة القانونية، 20 تموز 2017.
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القضاة ملوحة باالستقالة الجماعية في حال استمرار التعرض لصندوق تعاضد القضاة وعدم إقرار زيادة رواتب 

للقضاة44.

المرة الثالثة حصلت بتاريخ 2017/8/21 على خلفية ورود شائعات على توجه مجلس القضاء األعلى إلى فك 	 

قرار االعتكاف. وقد حصل هذا االجتماع كاالجتماع السابق بناء على تداعي القضاة فيما بينهم إلى قاعة محكمة 

التمييز في بيروت. وإذ حضره 75 قاضيا، عاد وانضم إليهم رئيس مجلس القضاء األعلى 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 االعتكاف وغياب أي سبب للرجوع عنه. وبعد انفضاض الجمعية، عاد مجلس 

القضاء األعلى ليقرر االستمرار في االعتكاف بغالبية 6 من أعضائه. بالمقابل، رأى 4 منهم وجوب العودة عنه 

أو تعليقه.      

كتابات أو محاضرات القضاة حول موجب التحفظ

أعلن عدد من القضاء عن مواقف بتجاوز الفهم التقليدي لموجب التحفظ والذي يمنع حرية الكالم أو التجمع. 

وأول المواقف الهامة على هذا الموضوع صدرت عن القاضي سهيل عبود الذي دعا إلى إنشاء جمعية للقضاة في 

التحركات القضائية الجماعية مستقبالً في لبنان˝ في إطار ندوة انعقدت في بيروت في 30 حزيران  مداخلة بعنوان̋ 

2006. وضّمن عبود كلمته مجموعة من اإلعالنات:  

األول، أن التحرك أو التهديد بالتحرك من شأنه دفع السلطات األخرى إلى مراعاة استقاللية السلطة القضائية ونطاق 

هذه السلطة، 

الثاني، ˝كل تحرّك جماعي يفترض بداهة التنظيم والتوجيه من قبل هيئة منظمة وموجهة˝ ورأى أنه من المفترض 

إيجاد هيئات أخرى إلى جانب مجلس القضاء األعلى، قادرة على تحريك القضاء جماعياً، أو قادرة على تفعيل أي 

تحرك قضائي جماعي، وذلك عبر تأليف نقابة أو جمعية للقضاة أو ناٍد للقضاة˝،

الثالث أن ˝نظام جمعية القضاة يعتبر متوافقاً مع القواعد الدستورية والقانونية المعمول بها، ومع قرارات الجمعية 

العمومية لألمم المتحدة رقم 32/40 تاريخ 85/11/29 ورقم 146/40 تاريخ 85/12/13 ومتماشياً أيضاً مع الشرعة 

العالمية للقاضي الصادرة عن االتحاد العالمي للقضاة ومع ما أقره اإلتحاد األوروبي بهذا الصدد˝. 

وشدد على ˝أّن كل تحرك قضائي جماعي يبقى مرتبطاً بإرادة القضاة أوالً وأخيراً وبتعاضدهم حول هدف واحد 

التضحيات في سبيل إنجاح تحركهم˝. أما فيما  وبتوجيه مطالبتهم بصورة مسؤولة باإلضافة إلى ارتضائهم تحمل 

أن التمهيد للتحرك القضائي المستقبلي يبدأ بتنظيم الداخل  يتعلق بوسائل التحرك القضائي الجماعي، فاعتبر عبود̋ 

القضائي وبتجديد الصورة القديمة لقضاة لبنان، الذين يفترض بهم أخذ المبادرة والشروع في ورشة األيدي النظيفة، 

وتطبيق الرقابة الذاتية ونظام األهلية، وإصالح عيوب غير خافية على أحد، مفّعلين التفتيش القضائي، محّسنين 

اإلنتاجية نوعاً وكماً˝ـ 

44-   الهام برجس. الجمعية العمومية للقضاة في محكمة التمييز: التلويح باالستقالة الجماعية دفاعا عن حقوق الناس بقضاء عادل. المفكرة القانونية، 25 تموز 2017.
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أما من حيث أهداف التحرك القضائي الجماعي، كان من الالفت أن القاضي عبود وضع في مقدمتها ˝تكريس حق 

القضاة في التجمع وفي التحرك بقصد نيل مطالبهم المحقة˝، منوها أن من شأن ذلك أن يسمح ب ˝متابعة دؤوبة 

لمشروع تكريس السلطــــة القضائية المستقلة من النواحي القانونيـــــة والتنظيميــــة والمالية˝. كما أنه يسمح 

في استنهاض الرأي العام وهيئات المجتمع المدني بقصد المساهمة في ورشة السلطة القضائية المستقلة وتوعية 

الرأي العام على ضرورة تحقيق هذه السلطة المفترض بها حماية الحريات وضمانة الحقوق.

إلى  والتي هدفت  األعلى  القضاء  الموجهة لمجلس  الرسائل  من  أن عبود ضّمن مداخلته عدداً  الالفت  وكان من 

القاضي عبود أن  له. وقد سلّم  إنما عونا  األعلى  القضاء  نقيضا لمجلس  طمأنته على أن جمعية مماثلة ال تكون 

للمجلس قدرة في قيادة التحرك ˝متى توافرت لديه نية التحرك وإرادة التغيير وذلك إنطالقا من المهام المنوطة به 

بمقتضى المادة 4 من قانون تنظيم القضاء العدلي دون نفي الحاجة إلى إدخال تعديالت تتعلق بطريقة تشكيله 

وصالحياته˝. 

القضاء األعلى اخضاع نفسه لمبدأ المحاسبة أمام الجمعية العمومية للقضاة على  وختم عبود طالبا من مجلس 

أساس برنامج يلتزم تجاهها تطبيقه45. 

من جهتها، انتقدت القاضية غادة عون في ندوة ُعقدت عن ˝اإلصالح القضائي بعد الطائف˝ في فندق ˝البريستول˝ 

التحفظ  إّن موجب  القضاء. وتساءلت: ˝من قال  التحفظ إلسكات  الثاني 2008 مبدأ استخدام موجب  في كانون 

يعني كّم األفواه وحرمان القاضي من حقه المقدس كأي مواطن آخر في التعبير؟ إن شرعة األخالقيات القضائية 

التي أعّدتها لجنة من القضاة عام 2005 أشارت إلى أن المغاالة والتزّمت يسيئان إلى الغاية المثلى المتوخاة من 

وراء موجب التحفظ اللصيق بالعمل القضائي. كما اعترفت للقاضي بحق الكتابة والتعليم والمساهمة في نشاطات 

بممارسة  أو  القضاء  بكرامة  النشاط  هذا  يضّر  أال  شريطة  ذلك  كل  القضائي.  التنظيم  وبشؤون  بالقانون  تتعلق 

أية  التحفظ ال يمكن في  القاضية عون باستنتاج مفاده أن موجب  القضائية˝. وبناء على ذلك خرجت  المهمات 

حال أن يتعارض مع حق القضاة في التعبير والتجمع بقصد الدفاع عن استقالليتهم.  وأضافت أن اإلصالح وتعزيز 

إستقاللية القاضي يتطلب الكثير من التضحية والشجاعة والمثابرة والتضامن بوجه كل محاوالت التبعية واالستغالل. 

وختمت عون بتفنيد الشروط الواجب توافرها من أجل تمكين القاضي من المشاركة في عملية اإلصالح ومن أبرزها 

إقرار حق القضاة في التجمع وإنشاء الجمعيات فهذا الحق أقرته كل شرائع حقوق اإلنسان في العالم ومنها شرعة 

˝بنغالور˝ التي اعتبرت أن للقاضي الحق مثله مثل أي مواطن آخر في التعبير والتجمع شرط أن يحافظ على حياده 

واستقالله وعلى كرامة الوظيفة القضائية46. وأبدت القاضية عون استغرابها ˝من أن معظم دول العالم التي تعتبر 

ربما عن خطأ، األقل ديموقراطية، قد نشأت فيها جمعيات للقضاة تعبر عن تطلعاتهم وهواجسهم ورغبتهم في 

ممارسة وظائفهم القضائية بكل استقاللية وتساءلت عن السبب الذي يكمن وراء عدم إنشاء مثل هذه الجمعيات 

في لبنان ويكون هدفها الوحيد هو العمل من أجل خير القضاء وتعزيز استقالليته، والدفاع عنه عند االقتضاء أو عند 

تعرض القاضي للذم والتشهير، وتأمين التواصل مع المجتمع المدني، ال سيما مع اإلعالم، فضالً عما يمكن أن توفره 

45-   سهيل عبود. دعـــــوة لتأسيـــــس جمعيــــــة للقضــــــاة في لبــــنان. جريدة النهار، 4 تموز 2006.

46-   comme tous les autres citoyens le juge dispose de la liberté d’expression, de croyance, d’association et de réunion, 
mais dans l’exercice de ces droits, il se conduira toujours de sorte à préserver la dignité de la fonction judiciaire ainsi que 
l’impartialité et l’indépendance de l’appareil judiciaire
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هذه الجمعية من مساحة فكرية للحوار وإنماء الثقافة القانونية، بما من شأنه المساهمة في تطوير مرفق العدالة 

وفي تحسين األداء القضائي ليتماشى مع أحدث التطورات العلمية والتقنية47˝. 

واعتبر القاضي جوني القزي في كلمته التي ألقاها في ˝المؤتمر الدولي حول مناقبية القضاء˝ في كانون الثاني 

2009 ˝أن حمل صفة القاضي يعني أن يكون الشخص متحفظا بغير رادع وبدون قيد. وهذا ما تجلى في بنود شرعة 

آداب القضاة المكرسة دوليا في بنغالور والمنتهية إلى تكريس حرية التعبير للقضاة˝. ووفقا للقزي، فإن التحفظ 

المقصود في شرعة أخالقيات القضاة اللبنانية ˝ال يمكن ويجب أال يعني حرمان القاضي حقه الطبيعي في الدفاع 

التعليم والتأليف من دون  القضائية وفي  التعرض له أو لسمعته عندما يتعلق األمر بممارسته رسالته  والرد عند 

تعليق هذا الحق على الترخيص اإلداري. وتساءل قزي: ˝هل يحتاج من وكله الشعب اللبناني الحكم باسمه اإلذن 

من المرجع ˝اإلداري الوظيفي˝ لكي يتكلم؟ وكيف تحصن السلطة المستقلة التي ننادي بها إذا ما كبلت باألذونات 

والمعامالت البيروقراطية؟48˝

وسأل القزي في الكلمة التي ألقاها في مناسبة تكريمه من قبل ˝الجمعية اللبنانية لحقوق اإلنسان˝ حول إمكانية 

القاضي من التحرر من اإلشراف اإلداري الوظيفي الذي يستنسب بدون قاعدة في ظل إلزامه باإلعالن اإلداري عن 

كل تصرف أو عمل سيقوم به بهدف أخذ التصريح المسبق. ˝هل أن موجب التحفظ هو موجب قمع؟ وهل أن 

القاضي مستثنى من حرية التعبير المصانة دستوريا ودوليا والتي تصبح معه منتهية الصالحية ومعلقة على شرط 

الترخيص المسبق؟ ... كيف يكون القاضي مستقال وحرا وشجاعا عندما يخشى الكالم في القانون أو يخشى عليه 

من الكالم فيه فتراقب أهليته وإدراكه في كل مرة أراد فيها الكالم ويطلب منه في المقابل أن ال يخشى أحدا عندما 

يلفظ أحكامه. وهل هو موظف أم صاحب سلطة؟49˝ 

القواعد  بين  القضاء  ˝مناقبيّة  مؤتمر  خالل  ألقاها  كلمة  في  األيوبي  أحمد  القاضي  تساءل  نفسه،  السياق  وفي 

األساسيّة والتشريع˝ في 23 كانون الثاني 2010 عن جواز إنشاء كيان قانوني للقضاة في لبنان. وانتقد عدم تحرّك 

مجلس القضاء األعلى في وجه السلطة السياسية عندما تأخرت في إصدار مرسوم التشكيالت القضائية. ووصف 

السياسية. كما أن بعض  المرجعيات  بأنه ˝قضاء هرمي فيه مرجعيات قضائية على غرار  اللبناني  القضاء  األيوبي 

الممارسات تعكس فوقيّة لدى بعض القضاة، حيث ال يسمح للقضاة بالتحدث في الجمعيات العمومية، كما يمارس 

مجلس القضاء قمعاً أو تقييداً لحرية التجمع˝. وختم األيوبي بالقول إن القضاء اللبناني ˝قضاء جامد وعاجز عن 

التفتيش  فيما  القضاة  لبعض  وهدايا  رشى  عن  الناس  يتحدث  إذ  المحاسبة،  وإجراء  القضائية  التشكيالت  إصدار 

القضائي يصدر بيانات يمنع فيها على القاضي المشاركة في المحاضرات أو اإلدالء بأي تصريح، إاّل بعد إذن منه50˝.

افتتاح مقرها الجديد في 12  القاضي منير سليمان رئيس محكمة دوما آنذاك، بمناسبة  وختاما، نشير إلى كلمة 

آب 2013. ˝أيها السادة إن الحديث عن استقاللية القضاء كسلطة يواجه دوماً بمبدأ استقاللية القاضي الشخصية. 

فهذا المبدأ، على الرغم من أهميته، إال أنه يستحيل تعميمه كقيمة مطلقة فّعالة ومنتجة ما لم يشعر القاضي 

47-   غادة عون. قضاة يكسرون الصمت، جريدة االخبار، 1 كانون األول 2008

48-   جون القزي. المناقبية القضائية: تحفظ وازن وخيار ملتزم. جريدة النهار، 2 شباط 2009 

49-   جون القزي. أنا حّر، أنا شجاع، فأنا عادل...عندما أكون انسانا حقا. جريدة النهار، 24 كانون األول 2009

50-   خالد سليمان. األيّوبي: مجلس القضاء األعلى يقمع حريّة التجّمع، جريدة االخبار، 28 كانون الثاني 2009
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هو أوالً بالحرية وبالعدالة. فاالستقاللية ال يمكن تجزئتها أو تحديدها بمكان أو بزمان أو بظروف معيّنة، وانطالقاً 

من هذه االستقاللية التي تتالزم مع الشعور بالمسؤولية يلتزم القاضي بموجب التحّفظ عبر سلوك وأدبيات تؤّمن 

تحقيق الغاية من هذا الموجب أال وهي المحافظة على هيبة السلطة التي يمثلها وعلى وقارها وعلى الثقة بها. 

ومن المعلوم أيها السادة، أن يظهر في أوضاع متأزمة أو غير مستقرة تراجع الثقة بالمؤسسات بصورة عامة األمر 

الذي ينسحب اليوم إلى مجتمعات عريقة بالديمقراطية، فإذا كان صمت القاضي هو القاعدة للمحافظة على الثقة 
بالقضاء، فما هي الحالة اذاً إذا كانت تلك الثقة مهتزًّة في ظّل هذا الصمت؟˝51

هذه هي بعض المواقف القضائية المنشورة الداعية إلى تجاوز الفهم التقليدي لموجب التحفظ. ويضاف إليها كم 

كبير من التصريحات غير المنشورة التي أدلى بها هذا القاضي أو ذاك، في هذه المناسبة أو تلك. 

التجمع والسعي إلى إنشاء جمعية-

على الرغم من اقتناع العديد من القضاة اإلصالحيين بأهمية إنشاء جمعية، فإن جهودهم لم تثمر بعد ألسباب عدة، 

بعضها يتصل بخشيتهم من الدخول في مواجهة مع مجلس القضاء األعلى بغياب ضمانات واقعية وقانونية كافية 

لالستقاللية وبعضها اآلخر )وقد يكون األهم( يتصل في ضعف روابط الصداقة والثقة بين القضاة بفعل تراكمات 

سوؤ التنظيم القضائي. وسنستعيد هنا أهم المبادرات التي شارك أو قام بها القضاة على هذا الصعيد. 

ندوة »القضاء المستقل: دروب ممكنة لإلصالح«

القضاء المستقل: دروب ممكنة لإلصالح˝ الحاصلة بتاريخ 1 تموز 2006، بمشاركة أحد أبرز أعضاء نادي قضاة  ندوة̋ 

مصر المستشار حسام الغرياني الذي تناول الوقفة االحتجاجية لنادي قضاة مصر، إلى جانب أكاديميين من المغرب 

التفتيش  األولى ورقة قدمها رئيس هيئة  األهمية:  بالغتا  الندوة، قدمت ورقتان  والعراق وتونس وسورية. وخالل 

األسبق )عضو المجلس الدستوري الحالي( القاضي طارق زيادة تحت عنوان: ˝محاولة أولية في تأريخ التحركات 

الجماعية للقضاة اللبنانيين بعد االستقالل˝. وقد استعاد فيها ذاكرة مفقودة حول التجمعات القضائية الحاصلة في 

الستينيات والسبعينيات. وأهمية هذه الورقة تكمن في أنها أعادت توجيه موضوع الندوة من تساؤل حول مدى 

لبنان على  التمثل بتجارب سابقة في  التشبه بدول عربية نشأ فيها نواد للقضاة إلى تساؤل حول أهمية  مالءمة 

هذا الصعيد. أما الورقة الثانية، فقد ألقاها القاضي سهيل عبود تحت عنوان: ˝دعـــــوة لتأسيـــــس جمعيــــــة 

للقضــــــاة في لبــــنان˝ وهي الورقة التي سبق الحديث عنها. 

مؤتمر »حين تجمع القضاة«

انعقد هذا المؤتمر في تشرين األول 2008 بحضور أكثر من 50 قاضيا لبنانيا وبمشاركة حوالي 13 قاضيا ضمن 

المتحدثين. وقد قدمت خالله شهادات ومساهمات أكاديمية حول تجارب التحركات الجماعية للقضاة في عدد من 

الدول العربية )مصر وتونس والجزائر والعراق( إلى جانب ورقة بحثية حول التجمعات القضائية في لبنان. وقد 

51-   كلمة القاضي منير سليمان رئيس محكمة دوما، بمناسبة افتتاح مقرها الجديد في 2013/8/12: كالم غير مألوف، لكن هل يريد الناس الذين نحكم باسمهم 

االستمرار بما هو مألوف؟ المفكرة القانونية، 26 آب 2013
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عمدت الورقة المذكورة إلى توثيق التجارب التي سبق للقاضي زيادة الحديث عنها في 2006. وقد نشرت جميع 

هذه األوراق في كتاب مرجعي تحت عنوان: ˝حين تجمع القضاة˝ وزع على العدد األكبر من القضاة. 

ويلحظ أن المؤتمر انعقد في فترة كان عشرات القضاة خريجي المعهد يعانون فيها من تأخر تعيينهم في المحاكم 

بفعل التجاذبات السياسية الحاصلة منذ اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. 

في سياق المؤتمر، دعا عدد من القضاة إلنشاء جمعية. وفي ختامه، التقى عشرات القضاة في غرفة مغلقة، لكن 

تقرر إرجاء البحث في إنشاء جمعية إلى زمان ومكان آخر. 

اجتماعات متكررة مغلقة بهدف التباحث بشأن إنشاء جمعية  

في إثر ذلك، تالقى القضاة في مناسبات عدة، في منازل خاصة للتباحث بشأن إنشاء جمعية52. ولعل االجتماع األبرز 

هو االجتماع الحاصل في جامعة الكسليك في جبيل بدعوة من عدد القضاة على خلفية الخالف المحتدم الحاصل 

بين عضوي مجلس القضاء األعلى رالف رياشي والنائب العامي التمييزي سعيد ميرزا. وقد حضر االجتماع أكثر من 

خمسين قاضيا، لكنه انتهى إلى فشل بفعل خالفات حادة نشأت بين عدد من المشاركين فيه.    

وعلى صعيد آخر، أجرى عدد من رؤساء غرف محكمة االستئناف سلسلة اجتماعات في ما بينهم للتباحث في مدى 

مالءمة إنشاء جمعية. إال أن المبادرة لم تبصر النور53. 

مؤتمر »القضاء العربي في ظالل الثورة«

في 15 تشرين األول 2011، نظمت ˝المفكرة˝ في بيروت مؤتمرا تحت عنوان ˝القضاء العربي في ظالل الثورة˝، 

بحضور قضاة مصريين وتونسيين. وقد خصص المؤتمر إلعادة التذكير بدور الهياكل القضائية في الحراك الحقوقي 

القضائي الحاصل في تونس ومصر والذي مهد للثورتين الحاصلتين في هذين البلدين. وخالل هذا المؤتمر، وقع 

عشرة قضاة لبنانيين نظاماً تأسيسياً لجمعية. ولكن لم يتّم متابعة إجراءات تسجيلها ألسباب تتصل برغبتهم بمزيد 

من التواصل مع سائر القضاة وأيضا بعدما تدخلت هيئة التفتيش القضائي لوقف هذه المبادرة54. 

محاولة إنشاء جمعية تبعا لحادثة االعتداء على القاضي بالل بدر

وفي تداعيات قضية التعدي على القاضي بالل بدر، وجه بعض القضاة في 12 تشرين األول 2013 إلى زمالئهم 

دعوة بواسطةsms  للتشاور في موضوع انشاء جمعية للقضاة. وبالفعل، لبّى الدعوة حوالي 55 قاضيا، غالبيتهم 

من الشباب، اجتمعوا في قصر العدل في القاعة المقابلة لقاعة محكمة التمييز )المكان المحدد في الدعوة( التي 

تّم إغالقها بقرار من مجلس القضاء األعلى. وقد اتفق الحاضرون على إنشاء جمعية لكن تريثوا بهدف التباحث مع 

قضاة هم أعلى درجة يتدارسون من جانبهم إمكانية تأسيس جمعية للقضاة منذ أشهر وبهدوء55. 

52-   حين تجمع القضاة، ص. 112

53-   التحركات داخل القضاء، 2013. المفكرة القانونية، العدد 13، كانون الثاني 2014

54-   المشهد القانوني: ولى زمن القضاء الصامت. المفكرة القانونية، العدد 4، نيسان 2012

55-   نزار صاغية. فكرة تجّمع القضاة )2008-2013(: أبعادها القضائية واالجتماعية. المفكرة القانونية، العدد 12، تشرين الثاني 2013
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نادي قضاة لبنان االفتراضي

ابتداء من آذار 2017، أنشأ القضاة مجموعتي واتساب. وفي نهاية األسبوع الذي تم فيه إطالق عريضة 7 آب 2017 

لبنان-  قضاة  ˝نادي  لتصبح  المجموعتين  تسمية  تغيير  إلى  المجموعتين  على  القيمون  بادر   ،)2017 آب   13-7(

Group 1˝ و˝نادي قضاة لبنان-Group 1˝. وقد تولى عدد من القضاة إرسال صفحات فايسبوك لعدد من أندية 

قضاة العالم ردا على االنتقادات المطلقة إلنشاء ناد، ليبينوا تأخر لبنان عن دول العالم كافة في هذا المجال. 

وبتاريخ 14 آب 2017، استدعت هيئة التفتيش القضائي عدداً من القضاة الناشطين في هذا اإلطار، من دون أن 

يتضح فيما إذا كان األمر مرتبطا حصرا بإنشاء مجموعة النادي أم يتعلق أيضا بمزيد من المسائل المتصلة بالحراك 

القضائي. إال أنه وتبعا لتسرب الخبر، عاد رئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد ودعا القضاة المذكورين إلى 

جلسة جماعية بتاريخ 16 آب بعيدا عن اي إجراء تأديبي. وقد انتهى االجتماع بإعالن مشترك بأنه كان وديا شرح 

فيه القضاة األسباب التي تدعوهم للتحرك. وما تزال المجموعتان حتى كتابة هذه األسطر تحمالن تسمية ˝نادي 

قضاة لبنان˝، من دون أن يبدر اتخاذ أي إجراءات عملية إلخراج هذا األمر من العالم االفتراضي إلى العالم الواقعي. 

وكانت المفكرة القانونية كما االئتالف المدني لدعم استقالل القضاء وشفافيته قد دعيا صراحة القضاة في مؤتمر 

صحافي انعقد في 2017/8/8 إلى إنشاء جمعية كونها باتت ضرورة للدفاع عن استقالل القضاء، بعدما بلغت ثقافة 

التدخل في القضاء حدها األقصى.  

كيف تعاملت السلطة القضائية مع التحركات؟ 

حتى اآلن، ما تزال السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء األعلى متمسكة بالقراءة المتزمتة لموجب التحفظ والتي 

تعني موجب الصمت، واألهم بضرورة التحرك السريع، بمعية هيئة التفتيش القضائي عند اإلقتضاء، لثني القضاة عن 

التمادي في ممارسة حريتهم، سواء حصل ذلك في المجال العام أو ضمن المنزل القضائي. ولهذه الغاية، استخدم 

القضاء األعلى طرقا عدة، زاوجت بين استخدام سلطته لفرض قواعد عامة والتدخل للتصدي بما له من  مجلس 

صالحيات ألي تفلت أو توجه للتفلت عن هذه القاعدة. كما أن مجلس القضاء ذهب أحيانا إلى اعتماد إجراءات 

التفافية أو استيعابية كلما استشعر أن مشاعر النقمة لدى القضاء إزاء األوضاع التي يمرون بها تستوجب مواقف 

أكثر تفهما ودبلوماسية. 

وقد نجحت هذه اإلجراءات إلى حد اآلن في ضبط حرية القضاة إلى حد كبير. 

تعاميم لفرض قراءة متزمتة لموجب التحفظ-

النص األساسي في هذا المجال يتمثل في الفقرات الواردة في مدونة األخالقيات القضائية والتي سبق بيانها. إنما 

يضاف إليها مجموعة من التعاميم والمواقف الصادرة عن مجلس القضاء األعلى والتي ذهبت كلها في االتجاه نفسه 

من التضييق على الحريات، دائما باسم موجب التحفظ. والالفت أن هذه التعاميم صدرت أحياناً في سياق اإللتفاف 

على تحرك ما أو استيعابه كما سنبين أدناه. 
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ومن أهم هذه التعاميم وأكثرها داللة، التعميم الصادر بتاريخ 11 أيار 2017 في قضية ما أسمته المفكرة ˝قضية 

قضاة الواتساب˝. فتبعا للدعوة الموجهة من خالله من بعض القضاة لزمالئهم بالتالقي في بيروت، وجه المجلس 

إبالغ  تّم  وقد  التأديبية.  المالحقة  طائلة  تحت  المجموعتين  من  هؤالء  خروج  خالله  من  يطلب  للقضاة  تعميما 

التعميم المذكور ضمن غالف كتب عليه سرّي جداً، بواسطة رؤساء عدد من محاكم االستئناف. وقد أّدى إصدار 

التعميم إلى إنسحاب نصف عدد القضاة من المجموعتين فيما رفض النصف اآلخر االستجابة لمضمون التعميم. 

وقد ساهم في ذلك امتناع بعض رؤساء محاكم االستئناف من إرسال التعميم. 

وقد علّقت ˝المفكرة القانونية˝ على هذا التعميم حيث اعتبرت أن باإلمكان أن نستخلص منه خطين أحمرين:  

˝األول هو منع أي تواصل بين مجموع قضاة لبنان من خارج جبّة مجلس القضاء األعلى. فبعدما اعتبر التعميم أن 

إنشاء المجموعتين يشكل خروجاً عن موجب التحفظ، عاد وأوضح أن بإمكان القضاة إنشاء مجموعات واتساب على 

صعيد المحافظات فقط وبشروط. ويُفهم من ذلك أن الخروج عن التحفظ بالنسبة إلى المجلس ال يرتبط بالضرورة 

ذاته، كلما كان هؤالء  التواصل بحد  بفعل  إنما  يفعلونه(،  أو  يقولونه  بما قد  )أي  القضاة  بين  التواصل  بمضمون 

يعملون في محافظات مختلفة. وبالواقع، يصعب فهم معيار التمييز الحاصل على أساس مكان العمل: فاإلشتراك 

في الوظيفة القضائية يولد حاجات وهموما مشتركة، أقلها ما يقتضيه الدفاع عن استقاللية القضاءـ غالبا ما تكون 

أكبر من الحاجات والهموم التي يولدها اشتراك القضاة في مكان العمل. 

تبرمه  يخِف  لم  الذي  فالمجلس  التعميم.  صدور  ظروف  إلى  بالعودة  إال  التمييز  لهذا  تفسيراً  نجد  ال  وبالواقع، 

إزاء توجيه دعوة إلى جميع القضاة من دون الرجوع إليه، لجأ إلى فرض هذا الخط األحمر القاسم بين القضاة. 

فاجتماعات المحافظات تقتصر على القضاة العاملين فيها وتبقى تاليا محدودة من حيث قدرتها. أما انعقاد جمعيات 

عمومية لمجموع القضاة فله أبعاد أكثر أهمية وخطورة وال يجوز حصوله إال بدعوة من المجلس. وإذ ينبع موقفه 

هذا عن نفس اإلعتبارات إلنكار حرية القضاة في إنشاء جمعية أو ناٍد، فإنه يعكس درجة أعلى من التخّوف والحذر 

إزاء أي تواصل قد يؤدي إلى نشوء قوى قضائية منافسة له أو من شأنها أن تضعف سلطته في التحّكم في القضاء. 

ومن هذه الزاوية، يصبح ˝التحفظ˝ مرادفاً لإلمتناع عن أي عمل من شأنه إنشاء حركة قضائية متحررة عن توجيهات 

مجلس القضاء األعلى، من دون أن يكون ُمرتبطاً بحال من األحوال بمقتضيات الوظيفة القضائية وما تفترضه من 

حماية لثقة المتقاضين. 

والثاني يتصل بمضمون التواصل. فما أن أكّد التعميم السماح بالتواصل بين القضاة العاملين في المحافظة نفسها، 

حتى سارع إلى تضييق مواضيع التواصل الممكنة والتي يجب أن ˝تقتصر على األمور اإلدارية وحسب المرتبطة 

بعمل الرئيس األول االستئنافي في المحافظة ضماناً لإللتزام بموجب التحفظ. وبذلك حصر المجلس حرية التواصل 

في هذا المجال بالمسائل اللوجيستية المتصلة بحاجات المحاكم، في موازاة حظر التطرق إلى أي مسألة أخرى، 

كالتدخل في القضاء مثالً.

وما يعزز الطابع السلطوي للتعميم، هو أنه لم يكتِف بلفت نظر القضاة إلى ما يراه المجلس موجباً أخالقياً، إنما 

جاء بصيغة األمر بحيث تستوجب أي مخالفة له المالحقة التأديبية. وفي االتجاه نفسه، يلحظ أنه تّم توجيه التعميم 

من دون أي تباحث أو تشاور مسبقين، ومن دون االستناد إلى أي تعريف لموجب التحفظ56˝. 

56-   المرصد المدني إلستقاللية القضاء وشفافيته. قضاة الواتساب، هذه الوقفة الجميلة. المفكرة القانونية، العدد 50، حزيران 2017
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ومن التعاميم األخرى التي ال تقل أهمية، تعميم أصدره مجلس القضاء األعلى فبتاريخ 2013/3/21، منع القضاة 

بموجبه من إبداء آرائهم في أي شأن عام، سواء حصل ذلك في نقاشات عامة أم خاصة وذلك بمناسبة قضية اإلعتداء 

على القاضي بالل بدر من قبل عناصر في الجيش اللبناني. 

البيانات والمواقف العامة تكريسا لتقاليد الصمت-

إلى جانب ما تقدم، أعرب المجلس عن مجموعة من المواقف للتذكير بأن القضاء صامت وأن أي خروج عن هذا 

الصمت يشكل خروجا عن واجبات القضاء ووظيفته. ويلحظ أن هذه المواقف قد جاءت أحيانا في سياق اإللتفاف 

حول تحركات قضائية غير تقليدية واستيعابها. أما بعضها اآلخر فقد جاء ردا على تقارير نقدية لعمل المجلس. 

سعي الستيعاب نقمة القضاة تبعا لتدني قيمة العملة الوطنية 

في بداية التسعينيات، لعب مجلس القضاء األعلى دوراً ناشطاً لضبط التحركات القضائية الحاصلة آنذاك احتجاجاً 

على انهيار العملة الوطنية وتدني الرواتب، كما سبق وأشرنا أعاله. وقد اكتفى مجلس القضاء األعلى طوال فترة 

تحرّك القضاة وحتى بعدما عمد عدد كبير منهم إلى تقديم استقاالتهم بإصدار البيانات ودعوة أعضائه إلى االجتماع 

والتفاوض مع الحكومة. 

منها  يعانون  التي  القلق  عوامل  وإزالة  القضاة  مطالب  إلى  االستماع  على وجوب  المتكرر  المجلس  تأكيد  فرغم 

وتؤثر على نتاجهم القضائي، عمد المجلس تكراراً إلى التذكير بأن القضاء يعمل بصمت57. الموقف نفسه عبر عنه 

المجلس في رفضه الدعوة إلى أي تحرك أو جمعية عمومية للقضاة وأيضا في رفضه القاطع لإلضراب ألن القضاة 

˝سلطة وال يمكن التخلي عن دورهم˝58. 

ال  ˝القضاة  النهار:  مع  مقابلة  في  خيرالله  فيليب  الراحل  األعلى  القضاء  مجلس  رئيس  ذهب  االتجاه،  هذا  وفي 

يضربون˝. فيما اعتبر المدعي العام التمييزي الراحل منيف عويدات أن ˝القضاة ال يضربون وال يستقيلون. القضاء 

سلطة دستورية...فهل تستقيل السلطة من مهماتها خصوصاً أنها مسؤولة أمام الضمير والشعب في إحقاق الحق 

وحماية حقوق النص ومصالحهم؟ إن مجلس القضاء األعلى قبل استقاالت عدد من القضاة ورفض استقاالت آخرين. 

من حيث المبدأ ال يستطيع مجلس القضاء األعلى أن يقول لقاض ما يرغب في تغيير نمط حياته والتغلب على حال 

العوز التي يعيشها، ال تستقل. لكننا نعتبر االستقالة احتجاجاً على الوضع القائم تهرباً من المسؤولية. وال يجوز لنا أن 

نرّد عدم تلبية الحكومة مطالبنا عمل سلبي. نعم هذا ال يجوز. ونحن ال نريد هدم مؤسسة الدولة إلرغام المسؤولين 

في السلطة اإلجرائية على إعطائنا مطالبنا59˝. 

نتحرك لنصمت...

57-  مجلس القضاء األعلى دعم ˝باإلجماع˝ توفير مقومات الحياة الكريمة للقضاة. جريدة النهار، 12 نيسان 1991

58-   خيرالله: القضاة لن يتخلوا عن مسؤولياتهم. جريدة النهار، 28 نيسان 1993

59-   بهجت جابر. القضاء إلى أين وكيف تعزيزه. جريدة النهار، 3 تموز 1993
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جاء هذا التحرك كصدى للعريضة الموقعة من عدد من القضاة في حزيران 1997 والمشار إليها أعاله والتي كانت 

إلى تكريس  القضائية، وهي مطالب تهدف عموما  للمطالب  الخطوات في حال عدم االستجابة  هددت بتصعيد 

وعن   1998 شباط   19 بتاريخ  األعلى  القضاء  مجلس  عن  الصادر  البيان  في  تمثل  وقد  المالية.  القضاء  استقاللية 

االجتماع الواسع الذي شارك فيه عشرات القضاة في مكتب المجلس دعما لما جاء في البيان.  

ورغم أهمية هذا التحرك، فإنه هدف عمليا إلى تمكين المجلس من وضع اليد على مبادرة القضاة موقعي العريضة 

وتذكيرهم بوجوب االلتزام بقاعدة الصمت، بعدما كانوا هددوا بخطوات تصعيدية. فمن جهة، تم تحوير مطالب 

القضاة وفق ما ورد في البيان الصادر عن المجلس، للتركيز على مسؤولية وسائل اإلعالم والمجتمع الذي يتحمل 

هو )وليس السياسيين( مسؤولية التدخل في القضاء. فسبب صدور البيان حسبما جاء فيه ليس كثرة التدخالت 

السياسية في القضاء كما جاء في العريضة إنما ˝كثرة تداول الشأن القضائي سواء عبر وسائل اإلعالم، أو من طريق 

منابر أخرى، أو لدى الرأي العام60˝. ومن أهم مطالبه، أن يمتنع المجتمع ˝عن التدخل في الموضوع القضائي كلما 

الثقة  إلى محاولة زعزعة  أو  أنه سلطة مستقلة  باعتبار  بالقضاء  الثقة  إلى محاولة زعزعة  التدخل رامياً  كان هذا 

بالقضاة كونهم مستقلين في أداء وظيفتهم، وفي اتخاذ القرارات المتالئمة مع قناعاتهم61˝.

وأكد المجلس بـأنه سيتابع بشكل مكثف الجهود المبذولة لتحسين أوضاع القضاة المالية والمعنوية. وكشف أنه 

وليد غمرة  القضائي  التفتيش  هيئة  ورئيس  منير حنين  األعلى  القضاء  رئيس مجلس  أي  الدائمين،  أعضاءه  كلّف 

والنائب العام التمييزي عدنان عضوم متابعة هذا الموضوع مع المسؤولين. 

وحاول المجلس تكريس دوره كناطق باسم القضاة مذكرا إياهم مرة ومرارا بوجوب الصمت. وعليه، شدد البيان 

بالغبن يتحملونه بصمت كبير ليس  القضاة في نفوسهم من شعور  التعبير عما يختلج  يتوانى عن  أنه ˝لن  على 

لسبب إال لحرصهم على سالمة المؤسسة وحقوق المواطنين الذين تصدر األحكام باسمهم62˝. وختم البيان سائاًل: 

˝أن تضطر السلطة القضائية إلى إصدار هذا البيان، وهي التي ال تتكلم عادة إال عبر القرار والحكم، أمر يدعو إلى 

التفكير والتأّمل63˝. 

وبعد حوالي أسبوع من صدور البيان، إجتمع حوالي 200 قاض في 26 شباط 1998 في الغرفة الجزائية لمحكمة 

التمييز في قصر العدل في بيروت، معظمهم من الشباب الذين حضروا ˝تلقائياً˝، حسب حنين دعماً لمضمون هذا 

التمييزي  التفتيش القضائي وليد غمرة والنائب العام  البيان. وتحدث خالل االجتماع كل من حنين ورئيس هيئة 

عدنان عضوم. وانتهى اإلجتماع بتمني القضاة ˝التوفيق لمجلس القضاء األعلى في توجهه64˝. 

وكان نقيب المحامين في بيروت األسبق أنطوان قليموس الذي حضر إلى مقر مجلس القضاء األعلى للتضامن قد 

قال للصحافيين: ˝ال تطلبوا الكالم من مجلس القضاء˝. فرّد حنين بالقول: ˝لقد صدر بيان معبر جدا بصمت˝، مؤكداً 

أن ال تدخالت سياسية في القضاء، إنما الشكوى األساسية مادية ومعنوية. ورداً على سؤال حول الخطوة التالية بعد 

60- خشان، ص. 162

61-   المرجع أعاله

62-   المرجع أعاله، ص. 163

63-   المرجع أعاله

64-   كلوديت سركيس. القضاة لبوا النداء وتجمعوا بكثافة في قصر العدل. جريدة النهار، 27 شباط 1998
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البيان، اعتبر حنين أن ˝ال خطوات لدى القضاء ألنه صامت˝. وحول إمكانية حصول تجمعات أخرى، رّد النقيب 

قليموس: ˝هذه ليست شغلة القضاء65˝.

وكانت قد صدرت عن اإلجتماع الئحة بالمطالب التالية:

وضع قانون جديد يرعى شؤون القضاة بوضع سلسلة رواتب مستقلة عن القطاع العام،	 

تأمين قروض سكنية للقضاة بفائدة مخفضة،	 

رفع النسبة المئوية التي تضاف على أساس راتب القاضي من أجل احتساب المعاش التقاعدي، أي تعويض نهاية 	 

الخدمة، إلى %100، 

زيادة نسبة تعويض اإلغتراب للقضاة الذين يشغلون مراكز في المناطق البعيدة،	 

تكليف األعضاء الدائمين في المجلس تنفيذ هذه القرارات ومراجعة السلطات المختصة66.

يشّكل قرع أجراس  وقد أيّد وزير العدل بهيج طباره مضمون البيان. فيما اعتبر النائب حسين الحسيني أن ما حصل̋ 

التحذير من خطر قد يدهم البالد وأن تحرّك القضاة ليس إال البداية، ألننا ال نريد أن نجبرهم على خوض معركة 

القضاء، فهي من واجب النواب والمواطنين والصحافة والقوى الضاغطة والهيئات المعنية ببقاء الوطن˝. كما رأى 

النائب بطرس حرب أن التحرك ˝هو صرخة في واٍد تؤكد المطالبة باستقالل هذه السلطة لكي يعود القضاة ليكونوا 

أنصاف اآللهة67˝. 

الجمعية العمومية في 2008: من واجب اإلعالم الصمت ألننا صامتون

تحرك مجلس القضاء األعلى مرة أخرى عقب حلقة لبرنامج ˝الفساد˝ على قناة الجديد )تقديم غادة عيد( والذي 

تناول مسألة الفساد في القضاء. ونتيجة لذلك، أصدر مجلس القضاء األعلى بياناً أعلن فيه ˝أن الغاية من تحرير 

رجال الصحافة واإلعالم من قيد التوقيف اإلحتياطي هي المحافظة على حرية القول المعطاة لهم، ال التهّجم مجانا 

على حرمات المواطنين وكراماتهم، وخصوصا إذا كانوا يتولون مهمة القضاء. ال ألن القضاة آلهة أو أصنام، بل ألن 

القانون فرض عليهم التقيّد بحدود موجب التحفظ والبعد من المهاترات والسياسات الرخيصة والترفع عن اإلسفاف 

الذي هبط إليه بعض وسائل األعالم˝. وبناء عليه، دعا المجلس القضاة إلى عقد جمعية عمومية الخميس في 17 

تموز 2008 في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز.

بيان شجب  بيروت وصدر  في  التمييز  محكمة  قاعة  في  القضاة  من  كبير  عدد  اجتمع  الدعوة،  على هذه  وبناء 

˝للحمالت المغرضة، والتي تطلق في كل مرة يكون فيها مجلس القضاء األعلى منكبّاً على إجراء التشكيالت القضائية، 

األمر الذي يوضح نوايا المتحاملين الهادفة إلى عرقلة العمل القضائي والى الضغط غير المبرر وغير المقبول على 

مجلس القضاء في أدائه إلحدى أهم مهامه وهي إجراء التشكيالت القضائية .

65-   كلوديت سركيس. القضاة لبوا النداء وتجمعوا بكثافة في قصر العدل. جريدة النهار، 27 شباط 1998

66-   حين تجمع القضاة، ص. 105

67-   حين تجمع القضاة، ص. 108
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وطالب البيان من مدعي عام التمييز سعيد ميرزا ˝القيام بالمالحقات القضائية الالزمة بحق األشخاص من محامين 

وصحافيين ونواب يتعرضون للقضاء˝. كما أهاب بنقابتي المحامين اتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف تعامل بعض 

المحامين مع القضاء بهذه الطريقة المستهجنة والمنافية آلداب المهنة. 

وقرر القضاة تعليق الجلسات ليوم واحد أيضاً وذلك وكتعبير رمزي عن استنكارهم لما تعرض له القضاء معلنين أنهم 

سيتخذون ˝إجراءات جذرية أكثر حدة في حال عدم التجاوب مع مطالبهم˝.

النفس  بلغ  فيه:  ˝األخبار˝ جاء  نشر في جريدة  مقال  البيان واإلجتماع في  نزار صاغية على  المحامي  وقد علق 

التوقيف  بحظر  يتصل  ما  سيما  وال  المطبوعات،  قانون  بتعديل  العدل  وزير  البيانان  طالب  حين  أوجه  العقابي 

االحتياطي في جرائم المطبوعات. وقد بدا القضاة بذلك وكأنهم يحبذون اتخاذ إجراءات رادعة فورية دون انتظار 

انتهاء المحاكمة، وأنهم تالياً على أتم االستعداد للتضحية دون تردد بما يعد أحد أهم مكاسب الحريات العامة في 

لبنان على مذبح هيبة القضاء التي ˝قرروا أال يفرطوا بها˝. ولم تكتِف الجمعية العمومية للقضاة بهذا القدر بل 

أعلنت، من باب إظهار الجدية والتصميم، إضراباً ليوم واحد بهدف التحذير من اتخاذ إجراءات جذرية أكثر حدة 

في حال عدم التجاوب مع مطالبهم. والالفت في بيان مجلس القضاء األعلى هو تبرير المالحقات في هذا المجال 

بموجب التحفظ الذي يخضع له القاضي. فكيف يكون اإلعالم حراً في توجيه التهم إليه، فيما هو عاجز عن الرد، 

وتالياً عن ممارسة الدفاع عن النفس؟ والالفت أكثر أن المجلس لم يجد حرجاً في التوسع في تأويل هذا الموجب، 

وخالفاً للتوجهات القانونية والفقهية الدولية والوطنية في هذا اإلطار، على نحو يشمل منع القاضي من الرد على 

االتهامات الموجهة إليه، أياً كانت ومهما بلغت خطورتها، وذلك دعماً لمشروعية مطلبه. وقد بدا في ذلك وكأنه 

يؤثر التخلي عن حرية القضاة في التعبير على اقتبال النقاش العام بشأن أعمال القضاء. ومن هذه الزاوية، بدا البيان 

أشبه بدعوة احتفالية إلى تعميم التحفظ والصمت عمالً بشعار ˝لنتحّفظ جميعاً˝ وتالياً إلى بناء نظام قانوني جديد 
مبدأه التسليم بقمع حرية القاضي في التعبير دون مناقشة ومنتهاه التسليم بقمع الحرية ككل؟68

تأسيس جمعية، فتنة وشق لوحدة القضاة 

إبتداء من 2006، تنامى النقاش حول مالءمة إنشاء جمعية للقضاة كما سبق بيانه. وقد لقي تنامي النقاش في هذا 

الخصوص ردود أفعال عنيفة من قبل مجلس القضاء األعلى الذي ذهب إلى حّد اعتبار الدعوة إلى تأسيس جمعية 

بمثابة فتنة وشق لوحدة القضاة. 

اللهجة الصادر بتاريخ 2010/3/4، عن مجلس القضاء  بالبيان عنيف  التوجه تمثل  الموقف األبرز تعبيرا عن هذا 

األعلى برئاسة القاضي غالب غانم، رّداً على تقرير الشبكة األورو-متوسطية لحقوق اإلنسان حول ˝إستقالل النظام 

التقرير تضمن عبارة مفادها أن  أن  المجلس هو  أثار  أكثر ما  البيان أن  لبنان˝. ويظهر في  القضائي وحياده في 

القت  مبادرة  وهي  للقضاة  جمعية  تأسيس  إمكان  شأن  في  أخيرا  التداول  باشر  اللبنانيين  القضاة  من  ˝عدد)ا( 

˝القيود  بشأن  تضمنها  التي  اإلنتقادات  حيا شجاعة هؤالء، فضال عن  وأنه  المدني69˝،  المجتمع  ودعم  إستحسان 

المخالفة للمعايير الدولية والمفروضة على حرية القضاة في التعبير وتأسيس الجمعيات واالجتماع والتي تجسد 

بشكل واضح اإلنتهاكات المرتكبة ضد استقالليتهم˝. 

68-   نزار صاغيّة. مجلس القضاء األعـلى يلبس وشاحاً جديداً: الترفّع!. جريدة األخبار، 23 أيلول 2009.

69-   تقرير عن استقالل القضاء وحياده للشبكة األورو-متوسطية لحقوق االنسان رسم صورة سلبية وحيا الرغبة في االصالح. جريدة النهار، 25 شباط 2010.
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وعدا عن أن البيان اعتبر أن التقرير ˝ينطوي على حشد من المغالطات˝، فإنه رأى أن حديثه عن إنشاء جمعية 

للقضاة ينحو ˝منحى شديد الخطورة بذهابه إلى تحريض القضاة على الشقاق والتمرد والتنصل من تطبيق القوانين 

اللبنانية المرعية اإلجراء مشيدا بما سّماه شجاعة لدى الذين ال يعتبرون مجلس القضاء األعلى ممثال حقيقيا لهم 

التزام  بتعديل ممارساته لضمان  مباشرة  المجلس  إلى حد مطالبة  ومدافعا عن حقوقهم وأن بعض هؤالء ذهب 

استقالليتهم ونزاهتهم˝. وقد رأى المجلس أن إيراد هذه العبارات يشكل مبررا  كافيا ليطلق المجلس العنان للغة 

االتهام والتهديد على نحو يخرج عن تقاليد القضاء. فمن جهة، اتهم منظمي التقرير بأنهم ˝يهدفون إلى تحقيق 

مآرب صغيرة في طليعتها المنافع المادية˝. وبعدما تساءل بيان المجلس عما إذا كانت اإلشادة بجهود بعض القضاة 

وشجاعتهم تدّل على أن ثمة من ساعد هؤالء المنظمين أو ساندهم من داخل الجسم القضائي، سارع إلى النفي 

قبلما يعود ليهدد بشر العواقب في حال ثبوت وجود مساندين لهم في القضاء. ˝هذا ما ليس صحيحا وعلى األقل 

ليس مؤكدا وإذا كان صحيحا فإن المجلس سيطلب إلى هيئة التفتيش القضائي التحرّك لكشف الحقائق مضيفا أن 

المجلس يفخر بأنه يحمل لواء الحملة الداعية إلى إستقالل القضاء ونزاهته70˝.

تصريحات بعدم قانونية إنشاء جمعيات مهنية للقضاة وبعدم مالءمته

إلى ذلك، تتكرر تصريحات المسؤولين القضائيين بعدم قانونية إنشاء جمعيات مهنية للقضاة. وهذا ما صرح به 

رئيس مجلس القضاء األعلى جان فهد في اجتماع تشاوري مع الرؤساء األول وأعضاء الهيئات االستشارية في أيار 

2013، وما كرره في مقابلة مع المفكرة القانونية. ونحن نورد هنا الحديث بأكمله بالنظر إلى أهميته. وما نستشفه 

منها أن رفض الجمعية ليس فقط ألسباب قانونية، بل بالدرجة األولى ألسباب تتصل بنظرة رئيس المجلس إلى دوره 

المحوري )كأب للقضاة( وإلى وضاعة الدور الذي بإمكان الجمعيات أن تلعبه. 

 

˝هناك جدل قانوني في ما يتعلق بتأسيس جمعية للقضاة. قمت باستشارة قضاة سابقين، 
وقد أيدوني في أن الوضع التشريعي ال يسمح بتأسيس جمعية للقضاة في الوقت الحالي. 
كما أنني قمت باإلطالع على 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 األكبر( 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 التشريع الحالي، 
أنا مقتنع أنه ال مجال إلنشاء جمعية. ال أظّن أن بإمكان الجمعيّة أن تصبح ذراعاً لألفرقاء 
السياسيين داخل القضاء. لكن من الممكن أن تشّكل ذراعاً ضاغطاً على مجلس القضاء 

70-   مجلس القضاء رّد على تقرير الشبكة األورو-متوسطية ينطوي على مغالطات كثيرة ومنحاه شديد الخطورة. جريدة النهار، 5 آذار 2010.  
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األعلى. أما أن تكون ذراعاً لي، فما الحاجة إلى ذلك؟ هل أن ذراعي مكسورة؟ في الواقع، 
الجمعية سالح ذو حدين. أنا أسمع ألوالدي، لكنني في النهاية مسؤول عن إدارة المنزل. 
قمت باشراك القضاة في الهيئات االستشارية. طلبت منهم التعبير عن آرائهم. أستمع في 

المنزل ألوالدي لكن القرار ال يعود إليهم. ثّم، هل نحن نتحدث عن جمعية أم عن جمعيات؟ 
ما هو عدد الجمعيات المثالّي؟ ما هو األساس األفضل لتأسيسها؟ أنا أشجع وأطلب من 
قضاة األحداث واإليجارات والسير وغيرهم اإلجتماع بشكل دوري لمناقشة قضاياهم 

وسبل تطويرها. لكن أن أسعى إلنشاء جمعية تضّم هؤالء القضاة، ما الفائدة منها؟ ما هي 
اإليجابيات والسلبيات؟ أنا مقتنع أننا لسنا بحاجة لجمعية في الوقت الحالي. ما هي القيمة 

 المضافة؟ إذا ُوجدت، نبحث في هذه المسألة. 
يجب علينا اليوم أن نبدأ من البيت الداخلي؛ أن نحسن اإلنتاجية والشفافية والموضوعية، أن 
ال نضيّع وقتنا في المؤتمرات والرحالت والتعليم. على القاضي أن يعمل وينتج ويسهر على 
محكمته. عندما أفوز بثقة الرأي العام، يصبح هذا األخير جاهزاً للدفاع عني. نريد أن نقاتل 

بعد التأكد من متانة منزلنا˝. 

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

التحرك لقمع أي تفلت عن موجب الصمت  

واألهم من ذلك هو أن المجلس اعتمد خطابا عاما مفاده التذكير دوما بوجوب انكفاء القضاة عن التحرك وخصوصا 

اإلجراءات  هذه  إلى  وبالطبع،  للتحرك.  القضاة  من  توق  أو  قضائية  تحركات  عالئم  فيها  يظهر  التي  الفترات  في 

المباشرة، كان واضحا للجميع أن من شأن عدم التزام القضاة بتوجيهات المجلس أن تؤثر على مسارهم المهني.  

وقد أخذ هذا التحرك في بعض األحيان طابع المنع المباشر عن القيام بعمل معين. 

اإلصالح القضائي  ومن أكثر األمثلة داللة على ذلك هو اإلتصال بقاضيين لمنعهما من المداخلة في ندوة ُعقدت عن̋ 

الندوة أن رئيس هيئة  القاضيين الذي انضّم إلى  الثاني 2008. وقد أوضح أحد هذين  بعد الطائف˝ في تشرين 

التفتيش القضائي تمّنى عليه أال يقّدم مداخلة، ولم يمنعه عن ذلك، ومعتذراً عن تأخره ألسباب صحية71. 

وفي أحيان أخرى أخذ الضغط طابع التحقيق أمام مجلس القضاء األعلى أو أمام هيئة التفتيش القضائي. 

˝الجمعية  قبل  تكريمه من  بعد  القزي  القاضي جوني  مع  أجريت  التي  التحقيقات  ذلك،  على  األمثلة  أهم  ومن 

اللبنانية لحقوق اإلنسان˝ عبر منحه جائزة حقوق اإلنسان لسنة 2009، لمناسبة ˝اليوم العالمي لحقوق اإلنسان˝. 

وكان القزّي تسلم جائزته، وألقى كلمة تحّدث فيها عن مفهوم العدالة وعن رؤيته للقضاء كما يحلم. ثم تحّدث عن 

موجب التحّفظ الذي يمنع القاضي من إبداء رأيه. وقد رأى في مداخلته أن القاضي يمثّل سلطة مستقلّة بحّد ذاتها، 

وليس موظّفاً يرجع إلى مرؤوسه مخافة أن يُعزل، قبل أن يختم خطابه بما مضمونه أنه بعد هذه الكلمة التي يلقيها 

سيُستفرَد به ليُهّشم. ومنذ ذلك الحين، بدأت فعال مالحقة القزي في مجلس القضاء األعلى الذي استدعاه واستجوبه 

71-   أحمد محسن. القاضية عون: نخسر المعارك التي ال نخوضها. جريدة االخبار، 29 تشرين الثاني 2008
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ألنه لم ينل إذناً إللقاء خطاب. وإذ اعتبر القزي أنه ليس للمجلس صالحية التحقيق معه، قرر المجلس إحالة القزي 

أمام التفتيش القضائي حيث خضع لمزيد من التحقيق72.

المفكرة  على صعيد آخر، تم استدعاء قاضيين آخرين أمام هيئة التفتيش القضائي بعد مشاركتهما في ندوة نظمتها̋ 

خلفية  على  وذلك   ،2013 األول  كانون   21 في   ˝2013 عام  في  وتنظيمه  القضاء  ˝أعمال  عنوان  تحت  القانونية˝ 

التصريحات التي كانا أدليا بها. وقد جاء في مداخلة القاضي األول ياسر مصطفى التالي: ˝انسوا فكرة إنشاء تجّمع 

التنسيق  وغياب  أنفسهم،  القضاة  بين  التنافر  ظل  في  لبنان،  في  للحياة  قابلة  كهذه  أن خطوة  يبدو  ال  للقضاء. 

الجماعي، على عكس زمالئنا في مصر وتونس الذين هزّوا الدني. نحن هنا مشكلتنا في الوعي والثقافة... المشكلة 

فينا نحن القضاة˝. وقد عّقبت القاضية نازك الخطيب بقولها: ˝ال يجوز لنا نحن القضاة أن نصور أنفسنا ضعفاء. لقد 

كنت قبل مّدة ضمن قضاة واجهنا المؤسسة التي ننتمي إليها )التذكير بموقف القضاة إزاء االعتداء على القاضي 

بالل بدر(، عندما اعترضنا على السكوت الذي رافق عملية اعتداء على أحد زمالئنا، وبالتالي نحن قادرون73˝. وقد 

كان لهذا االستدعاء أثر سلبي كبير على التواصل بين القضاة عموما ومنظمات المجتمع المدني. 

كما جرت محاولة لثني القضاة عن التوقف االحتجاجي عن العمل خالل عام 2014 في معرض اعتراضهم على تعديل 

سلسلة الرتب والرواتب. وقد أشرنا إلى تحريك هيئة التفتيش ضدهم والتي وصلت حد تهديدهم باتخاذ إجراءات 

تأديبية بحقهم.

˝استدعوني مرة في مجلس القضاء األعلى حول مقاالتي في جريدة النهار. رئيس التفتيش 
اعترض على هذا االمر في حين أن رئيس مجلس القضاء ساندني معتبراً أنه ليس هناك أي 

خلفيات سياسية في مقاالتي˝. 

رئيس تفتيش قضائي أسبق، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

السعي إلى استيعاب الحراك القضائي  

إلى كل ما تقدم من استخدام ألساليب التوجيه واألمر والتأديب، تميز مجلس القضاء األعلى أحيانا ببراغماتية في 

التعاطي مع توجهات القضاة ومشاعرهم، وذلك من خالل اتخاذ إجراءات استيعابية أو التفافية بهدف التخفيف من 

عزائم القضاة للتحرك. وقد أسفرت هذه اإلجراءات عن بعض النتائج اإليجابية التي من شأنها أن تستولد دينامية 

قضائية. 

وقد بينا أعاله بعض التوجهات االلتفافية، حين تفاعل مجلس القضاء األعلى إيجابا مع تحركي 1997 و2017 لينتهي 

إلى استيعابهما مع تخفيض سقف مطالبهما إلى الحد الذي يراه المجلس مناسبا. وعليه انتهى تحذير القضاة من 

خطوات تصعيدية )كما جاء في عريضة ال 300 قاض( بإعالن أن القضاء صامت. وانتهى التحرك القضائي الغاضب 

ضد مشروعي قانون سلسلة الرتب والرواتب وكيفية تمويلها إلى تحكم مجلس القضاء األعلى بمبدأ إعالن التوقف 

72-   رضوان مرتضى. جون القزي: قاٍض سقط ضحيّة مجلس القضاء األعلى. جريدة األخبار، 12 تشرين األول 2010

73-   محمد نزال. ˝المفكرة القانونية˝ تعّد جردة بأعمال القضاء. جريدة األخبار، 23 كانون األول 2013
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عن العمل واحتكار مهمة التفاوض بشأن مطالب القضاء. بالمقابل، تعين على القضاة وفق التعميم الصادر عن 

مجلس القضاء األعلى الخروج من مجموعتي الواتساب المنشأتين أصال لتعزيز التباحث والتواصل بين القضاة.

في الخانة نفسها، يمكن وضع قرار المجلس الصادر في 2013 بإنشاء الهيئات االستشارية والذي قدم على أنه بديل 

عن مطلب إنشاء جمعية للقضاة. وقد أنشئت هذه الهيئات لدى محاكم استئناف المحافظات وهي هيئات يدعى 

القضاة من مختلف فئاتهم في كل محافظة إلى انتخاب أعضاء فيها لفترة سنتين. وهذا ما نستشفه بوضوح من 

تصريح رئيس مجلس القضاء األعلى المشار إليه أعاله والذي نعيد نشر جزء منه بالنظر إلى أهميته: 

˝في الواقع، الجمعية سالح ذو حدين. أنا أسمع ألوالدي، لكنني في النهاية مسؤول عن إدارة 
المنزل. قمت باشراك القضاة في الهيئات االستشارية. طلبت منهم التعبير عن آرائهم. أستمع 

في المنزل ألوالدي لكن القرار ال يعود إليهم˝.

ورغم أهمية إنشاء هذه الهيئات المنتخبة، فقد تميزت توجهات المجلس بحذر شديد للحؤول دون فقدان السيطرة 

عليها. ومن أبرز األدلة على ذلك، األمور اآلتية: 

أن قرار إنشاء هذه الهيئات لم يحّدد أصول الترشيح أو االقتراع مما ترك هامشا واسعا أمام رؤساء الغرف بتنظيم 	 

االنتخابات وفق ما يرونه مناسبا،

أن المجلس احتفظ لنفسه بحق اختيار أحد القضاة الثالثة الحائزين على العدد األكبر من األصوات74، قبلما 	 

يعود ليقّر بمبدأ انتخاب الحائز على العدد األكبر فيها من دون تدخل في أواخر سنة 2015، 75 

الهيئة. 	  في  ممثليها  منها  كل  تنتخب  مراكزهم  وفق  فئات  إلى ست  محافظة  كل  في  القضاة  تقسيم  تم  أنه 

وهذه الفئات هي: )رؤساء غرف محكمة االستئناف، مستشارو غرف االستئناف، رؤساء الغرف االبتدائية، القضاة 

المنفردون76، قضاة التحقيق والمحامون العامون االستئنافيون، وأعضاء الغرف االبتدائية(، مما يزيد احتماالت 

التدخل في النتائج. هذا مع العلم أن صغر بعض المحاكم مقرونا بقلة اقتناع القضاة بأهميتها يؤدي إلى فوز 

العديد من المرشحين النتخابات الهيئة بالتزكية. 

اإلدارية˝ علما 	  الرئيس األول االستئنافي في مهامه  النحو اآلتي: ˝معاونة  إنشائها حدد وظائفها على  أن قرار 

أن قيامها بهذا الدور يبقى منحصرا في المهام التي يدعوهم الرؤساء األول لمحاكم االستئناف لممارستها، مما 

يجعلها تفعيل عملها وقفا على رغبة هؤالء. 

تضييق 	  أو  حلها  حين  أي  في  األخير  لهذا  يسمح  مما  األعلى،  القضاء  لمجلس  قرار  هو  وجودها  مصدر  أن 

صالحياتها وفق ما يرتئه مناسبا. وهذا ما فعله المجلس مؤخرا في سياق التعميم المتصل بحسابات الواتساب 

74-  نزار صاغية. )2013( قضائيا:اختبارات للمرة األولى وال مكان الستقالل القضاء في خطاب إصالحه، المفكرة القانونية، ملحق العدد 13، كانون الثاني 2014. 

75-   الهيئات التمثيلية للقضاة. المفكرة القانونية، العدد 26، آذار 2015

76-   عند إنشاء الهيئات االستشارية، كان عدد القضاة المنتخبين في كل محافظة خمسة. وتمت زيادة قاض سادس بعدما تم الفصل بين فئتي رؤساء الغرف 

االبتدائية والقضاة المنفردين. 
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على  يقتصر  أن  يقتضي  االستشارية(  الهيئات  أعضاء  فيهم  )بما  المحافظة  قضاة  بين  التواصل  أن  ذكر  حيث 

المسائل اللوجستية إلدارة المحاكم والتي تدخل في صالحية الرؤساء األول لمحاكم االستئناف. 

وحتى اللحظة، يبقى بالفعل دور هذه الهيئات محدودا. وقد تمت دعوة أعضائها من قبل المجلس للمشاركة في 

عدد من القاءات التشاورية وخصوصا في مجال تقييم القضاة77.  

كيف قارب وزراء العدل حريتي التعبير والتجمع؟ 

بخالف ما سبق بيانه، لم تذهب مواقف وزارة العدل من القضاة في اتجاه واحد. إنما اختلفت مع اختالف األشخاص. 

المفكرة˝ في بداية سنة 2013، أعلن وزير العدل األسبق شكيب قرطباوي أنه يشجع القضاة على إنشاء  ففي مقابلة مع̋ 

أنا لست ضد تجمع للقضاة، ولكنني آمل أن ال يكون طائفيا وال مذهبيا وال مناطقيا،  جمعية أو ناد. وقد جاء في حديثه:̋ 

أنا لست ضد أن ينشئ القضاة نوعاً من التجمع، ولماذا ال. أنا أشجع، وأنا معجب بالتجربة المصرية، جميل أن يكون عندنا 

مجموعة من القضاة، واللهم أن ال يكونوا ˝زلم فالن أو عالن˝ أو هذه الطائفة أو تلك، بل يخرجون ليدافعوا عن القضاء 

وهيبته وإستقالليته، في موازاة القيام بواجباتهم. أنا أؤيد أن يكون هناك رجال يثبتون أنفسهم ووجودهم، وأن يحسب 

للقضاء حساب.78˝.

بالمقابل، ذهبت وزارة العدل في مراحل أخرى إلى التذكير بمرجعيتها للحصول على إذن للكالم. وقد تم إصدار موقفين 

بهذا الخصوص عن كل من وزيري العدل األسبق ابراهيم نجار والحالي سليم جريصاتي، وهما الموقفين اللذين تم تناولهما 

في القسم األول من هذه الورقة البحثية. 

ويلحظ أن الموقف األول صدر بتاريخ 16 تشرين الثاني 2009 على شكل تعميم موجه مباشرة إلى القضاة، في أعقاب 

تفاعل اإلعالم مع الحكم الصادر عن الغرفة االبتدائية في جديدة المتن في قضية سويدان في حزيران 2009 وذلك في 

موازاة اتهامات وجهت لرئيس الغرفة المذكورة القاضي جوني قزي بأنه يحب الفقاعات اإلعالمية79. وقد قيد التعميم الموجه 

لجميع القضاة والموظفين في وزارة العدل اإلدالء بأي تصريح خاص أو عام بما فيه إجراء مقابالت مع وسائل اإلعالم واإلجابة 

عن األسئلة أو نشر المقاالت والكتب، بالحصول على إذن كتابي مسبق من وزارة العدل. 

أما الموقف الثاني فقد صدر عن وزير العدل سليم جريصاتي على شكل كتاب تم توجيهه إلى رئيس مجلس القضاء األعلى 

القاضي جان فهد في 28 كانون الثاني 2017، على خلفية مشاركة عدد من القضاة في ندوات ومحاضرات ومقابالت إعالمية 

أو إدالئهم بخطب أو تصريحات أو نشرهم مؤلفات من دون إذن خطي مسبق من وزير العدل أو أي مرجع مختص آخر. 

لذلك، وقد طلب الوزير من رئيس المجلس التعميم على القضاة التقيّد بالقوانين النافذة وبموجب التحفظ وبالتالي االمتناع 

عن اتخاذ أي موقف في اإلعالم أو العلن من دون الحصول على اإلذن الخطي من المرجع المختص80˝.

77-   ميريم مهنا. ورشة قضائيّة لوضع أسس لتقييم القضاة والنتيجة: وحدهم قضاة البداية يخضعون للتقييم. المفكرة القانونية، العدد 44، تشرين الثاني 2016

78-   نزار صاغية وسعدى علوه. محاسبة القضاة واستقالليتهم في حوار مع وزير العدل. قرطباوي: للقضاة حق بانشاء جمعية وأنا أشجعهم على ذلك. المفكرة 

القانونية، العدد السابع، كانون الثاني 2013

79-   نزار صاغية. ˝المجتمع المدني˝ أمام التشكيالت القضائية. جريدة األخبار، 28 أيلول 2010. 

80-   جريصاتي: المتناع القضاة عن التصريح دون إذن. الوكالة الوطنية لإلعالم، 28 كانون الثاني 2017



41 حرية القضاة في التعبير والتجمع وتأسيس جمعيات

ثالثا: االشكاليات
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هنا نلقى عددا من االشكاليات، أبرزها اآلتية: 

االشكاليات المتصلة بضمان استقالل القاضي

االشــكالية األولــى: اإلخــالل بمبــدأ حريــات التعبيــر والتجمــع وتأســيس -

جمعيــات يشــكل تعرضــا لضمانــات اســتقالل القضــاء

هذه االشكالية تقودنا إلى التعامل مع مسألة حق القضاة بالتمتع بالحريات، ليس على أنها مسألة حريات دستورية 

القضاء عن سائر  استقالل  السلطات وتحديدا بضمانات  تتصل بفصل  أنها مسألة  أيضا على  بل  مكفولة وحسب، 

السلطات. وهذه االشكالية تجد أساساً لها في عدد من النصوص المرجعية: منها المادة 9 من المبادئ األساسية لألمم 

يتمتع القضاة بحرية تأسيس وااللتحاق بجمعيات أو تنظيمات  المتحدة المكرسة في سنة 1985 والتي جاء فيها أنه:̋ 

جماعية أخرى تمثّل مصالحهم الجماعية، تعزز تنشئتهم المهنية وتحمي استقالليتهم القضائية˝؛ والمادة الفقرة 1.7 

من الشرعة األوروبية حول نظام القضاة والتي تنّص على أن ˝الجمعيات المهنية التي يؤسسها القضاة والتي يحَق 

لجميع القضاة االلتحاق بها بحّرية، تُسهم بشكل ملحوظ في الدفاع عن الحقوق المناطة بهم في أنظمتهم، خصوصاً 

في ما خَص العالقة مع السلطات والهيئات التي لها دور في اتخاذ قرارات متعلَقة بهم˝. فهذه النصوص تفترض 

ليس فقط أن من شأن هذه الحريات أن تزيد من منعة القضاة بل أنه من شأن التعرض لها اإلنتقاص من الضمانات 

القضائية الالزمة. 

أخرى،  فرعية  مسألة  المسألة  هذه  عن  ويتفرع 

قوامها مدى انطباق المادة 15 من قانون الموظفين 

التعبير وإنشاء  العامين بما يتصل بتقييد حريتي 

منظمات مهنية على القضاة. فكما سبقت اإلشارة 

قانون  من   132 المادة  وفق  القضاة  يخضع  إليه، 

العامين  الموظفين  لنظام  العدلي  القضاء  تنظيم 

أن  ذلك  ومؤدى  أحكامه.  مع  يتناقض  ال  ما  بكل 

 15 المادة  أحكام  من  التملص  القضاة  بإمكان 

مبدأ  مع  تعارض  أساس  على  الخصوص  هذا  في 

استقالليتهم المكفولة في عدد من أحكام قانون 

تنظيم القضاء العدلي.  

في تونس، جاء بالفصل 31 من الدستور لسنة 2014 

أن »حرية الرأي والفكر والتعبير واإلعالم والنشر مضمونة.« وأنه »ال 

يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات« كما اقتضى الفصل 35 

منه أن »حرية تكوين األحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة.« وأضاف 

الفصل 36 أن »الحق النقابي بما في ذلك حق اإلضراب مضمون. وال 

ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني. وال يشمل حق اإلضراب قوات 

األمن الداخلي والديوانة.« ولم يُستثَن القضاء من هذين الحقين رغم 

إذا كان من  التأسيسي حول ما  الوطني  بالمجلس  حصول جدل واسع 

يقتضي منع إضراب القضاة أم ال، لينتهي األمر إلى استبعاد هذا المقترح 

وممارسة  الجمعيات  وتأسيس  التعبير  في  القضاة  حق  على  واإلبقاء 

الحق النقابي بما في ذلك اإلضراب. وقد كان للصراع مع السلطة الذي 

وجمعية  الماضي  القرن  ثمانينات  في  الشبان  القضاة  جمعية  خاضته 

القضاة التونسيين في العشرية األولى من هذا القرن، األثر البالغ على 

هذه الخيارات وعلى تمثل دور الجمعيات المهنية القضائية وأهميتها 

المادية  مصالحهم  عن  والدفاع  والقضاة  القضاء  استقالل  ضمان  في 

والمعنوية، وما لذلك من تأثير إيجابي ومباشر على صيانة الحقوق 

وحماية الحريات الفردية والعامة لسائر المواطنين.
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في المغرب، كان الواقع القانوني قبل المستجد الدستوري لسنة 2011 يتميز بعدم التعرض 

لموضوع الجمعيات المهنية القضائية وحرية التعبير ال إباحة وال منعا. فلم يكن النظام األساسي للقضاة 

لسنة 1974 الملغى يشير إليه ال من قريب وال من بعيد. إال أنه وقع تطور كبير، إذ نص الدستور المغربي 

لسنة 2011 ألول مرة في فصله 111 على أن للقضاة الحق في حرية التعبير واالنخراط في الجمعيات، أو إنشاء 

جمعيات مهنية.

  وأما عن الواقع القضائي في المغرب، فقد تميز في بداية استقالل المغرب سنة 1956 بتأسيس جمعية »رابطة 

القضاة« سنة 1961، واستمرت في الوجود إلى غاية 19891، ثم جاءت من بعدها أو على أنقاضها جمعية أخرى 

اسمها »الودادية الحسنية للقضاة« والتي ال زالت مستمرة حتى اآلن.

وقد كان تأسيس هاتين الجمعيتين القضائيتين قبل دستور 2011 يستند على قانون الحريات العامة لسنة 1958 

الذي يهم كافة الجمعيات المدنية وغيرها. وبالتالي يمكننا القول أنه حتى قبل دستور 2011 لم يكن هناك مانع 

قانوني لتعدد الجمعيات في المغرب، بل فقط  الواقع القضائي لم يكن يساعد على مجرد التفكير في إنشاء 

أية جمعية قضائية أخرى غير تلك الموجودة بفعل عدة عوامل منها، هيمنة وزارة العدل على المشهد القضائي 

وعدم وجود نخبة )بشكل جماعي وليس فردي( قضائية قادرة على اتخاذ المبادرة وتحدي هذا الواقع.

واآلن وبعد دستور 2011 تأسست في المغرب ست جمعيات إال أن أغلبها ليس له تمثيل حقيقي وسط الجسم 

القضائي.

السلطة  القضاء عن  استقالل  تهم  تأسيسها بحيث طرحت عدة مطالب  األولى من  الخمس سنوات  إال خالل  لم تشتغل بشكل قوي  لكنها عمليا   -   -1

التنفيذية، وكان من ثمار مطالبها ان تضمن دستور 1962 بعض هذه المطالب - أنظر المحاضرة التي ألقاها رئيس »رابطة القضاة« حمادي العراقي بكلية 

اآلداب بالرباط ضمن موسم محاضرات »رابطة القضاة«، بتاريخ 1963/12/11، منشورة بمجلة رابطة القضاة، العدد األول، السنة األولى )يناير 1964(، 

ص 19 وما بعدها. 

UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary

Freedom of expression and association

8. In accordance with the Universal Declaration of Human Rights, members of the 
judiciary are like other citizens entitled to freedom of expression, belief, association and 
assembly;(…).

9. Judges shall be free to form and join associations of judges or other organizations 
to represent their interests, to promote their professional training and to protect their 
judicial independence.

4.13 A judge may form or join associations of judges or participate in other organisations 
representing the interests of judges.
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 االشكالية الثانية: كيفية تمكين الجمعيات المهنية من أداء دورها-

 ال يكفي اإلعتراف بحرية تأسيس الجمعيات لضمان أداء دورها سواء على صعيد تطوير العمل القضائي أو الدفاع 

عن استقالل القضاء. لكن يقتضي أيضا االعتراف بحق هذه الجمعيات بإبداء الرأي والمشاركة في الشؤون القضائية 

الهامة، بتلقي موارد عامة. ومن المهم في هذه الحالة أن يكون مصدر دعم الجمعيات مرجعا قضائيا مستقال، أي 

مجلس القضاء األعلى، بحيث يكون لها موازنة خاصة من ضمن موازنته. وهذا ما يطرح إشكالية ثالثة حول الصفة 

التمثيلية المطلوبة لهذه الجمعيات الستشارتها ولتلقي أموال عامة على هذا الوجه. 

The Bengalore principles of judicial conduct, § 4.6

4.6 A judge, like any other citizen, is entitled to freedom of expression, belief, association 
and assembly, but in exercising such rights, a judge shall always conduct himself or herself 
in such a manner as to preserve the dignity of the judicial office and the impartiality and 
independence of the judiciary.

European Charter on the statute for Judges, § 1.7

Professional organizations set up by judges, and to which all judges may freely adhere, 
contribute notably to the defence of those rights which are conferred on them by their 
statute, in particular in relation to authorities and bodies which are involved in decisions 
regarding them.

Recommendation No. R (94) 12 of the Council of Europe’s Committee of Ministers, 
Principle IV –Associations

Judges should be free to form associations which, either alone or with another body, 
have the task of safeguarding their independence and protecting their interests.

Recommendation CM/Rec (2010)12 of the Council of Europe’s Committee of Ministers 
to member states on judges: independence, efficiency and responsibilities, § 25

Judges should be free to form and join professional organisations whose objectives are 
to safeguard their independence, protect their interests and promote the rule of law.

في تونس، يفرض الفصل 36 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات أن تخصص 

الدولة جانبا من موازنتها العامة لمساعدة ودعم الجمعيات. ويضبط األمر عدد 5183 المؤرخ في 11-18-

2013 إجراءات إسناد هذا التمويل ومنها التزام الجمعية بالشفافية المالية في التصرف المالي واإلداري وتحديد 

برنامج نشاطها وعدد منخرطيها وفروعها. ويمكن لجمعيات القضاة دون نقاباتهم أن تستفيد من هذا التمويل 

العمومي بشرط تقديم طلب في ذلك إلى وزارة العدل .
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االشكالية الثالثة: أي معايير لالعتراف بالصفة التمثيلية؟ -

الجمعيات. ولعل أبسط معيار في هذا  التمثيلية لهذه  بالصفة  اعتماد معيار معين لالعتراف  وهذا األمر يفترض 

الخصوص هو عدد األعضاء المنتسبين إليها. ثمة معايير أخرى ممكنة كعدد أعضائها المنتخبين في مجلس القضاء 

األعلى في حال إقرار مبدأ انتخاب أعضاء هذا المجلس أو أيضا مدى انتشارها في المناطق، وهي معايير يمكن 

األخذ بها في فترة الحقة مع تطور التنظيمات الجماعية للقضاة.   

االشكالية الرابعة: أي عالقة بين الجمعيات المهنية ومجلس القضاء األعلى؟-

ضمان  في  األعلى  القضاء  مجلس  لدور  مكمال  دورا  تؤدي  أن  المهنية  الجمعيات  شأن  من  وظيفتها،  من  انطالقا 

المتبعة في مجال إدارة المسار  استقالل القضاء. ففيما يتولى المجلس ضمان هذا االستقالل من خالل سياساته 

المهني للقضاء وبشكل أعم تنظيم القضاء، تضمن الجمعيات التواصل والتباحث بين القضاة ومراقبة عمل مجلس 

الشؤون  بأهمية  لتحسيسه  العام  الرأي  مخاطبة  الجمعيات  تتولى  كما  الالزمة.  المشورة  وإعطاءه  األعلى  القضاء 

القضائية المطروحة. وقد يطرح تواجد الجمعيات إلى جانب المجلس اشكالية تمثيل القضاة وال سيما في حال 

تعارض المواقف بينها وبينه بخصوص أي من الشؤون القضائية الهامة. ومن هذا المنطلق، قد يكون من الضروري 

إدخال بعض القواعد التنظيمية بهدف تنسيق المواقف بين هذه الهيئات لما يضمن ويعزز استقالل القضاء.  

في تونس، أرست المرحلة االنتقالية التي سبقت دستور 2014 أطراً تضمن فعالية العمل الجمعياتي 

للقضاة وتحمل السلطة السياسية -بما في ذلك السلطة التأسيسية ذاتها- واجب اعتماد مشورة القضاة في 

كل ما يهم إصالح القضاء وتنظيمه، اعترافاً بالدور الذي تلعبه الهياكل الممثلة للقضاة في التحسيس بأهمية 

التشاركية وضمانا لمشاركة  الديمقراطية  لقيم  القضاء والدفاع عليه، وتكريسا  إقرار ضمانات فعلية الستقالل 

واسعة للقضاة في إنجاح كل خيار إصالحي.فقد جاء بالفصل 22 من قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية 

أو ما سمي اصطالحا بالدستور الصغير1 أنه »تمارس السلطة القضائية صالحياتها باستقاللية تامة. بعد التشاور 

مع القضاة، يصدر المجلس الوطني التأسيسي قانونا أساسيا ينشئ بموجبه هيئة وقتية ممثلة يحدد تركيبتها 

وصالحياتها وآليات تكوينها 

1- القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 مؤرخ في 16 ديسمبر 2011 يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وهو قانون دستوري تمت المصادقة عليه 

من قبل المجلس الوطني التأسيسي في 10 ديسمبر 2011، وتضمن التنظيم الدستوريالوقتي لتونس خالل كامل فترة عمل المجلس الوطني التأسيسي إلى 

تاريخ صدور الدستور الجديد في جانفي 2014.

في المغرب، نّصت مسودة مشروع النظام األساسي للقضاة الذي صدر عن وزارة العدل سنة 2013 

من  معينة  بنسبة  القضائية  للسلطة  االعلى  المجلس  مخاطبة  صفة  لها  التي  الجمعية  تتمتّع  أن  شرط  على 

المنخرطين، ولكن تم التخلي عن هذا المقتضى.
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الوطني  المجلس  .يسن  للقضاء  األعلى  المجلس  محل  تحل  العدلي  القضاء  على  لإلشراف 

المجالس  هيكلة  وإعادة  القضاء  تنظيم  إعادة  خاللها  من  يتولى  أساسية  قوانين  التأسيسي 

المعايير  طبق  القضائية  المنظومة  إصالح  أسس  وضبط  والمالية  واإلدارية  العدلية  العليا  القضائية 

مبدأ  وإقرار  التشاركية  الديمقراطية  لمبادئ  فعلي  تكريس  بذلك  ليتم  القضاء«،  الستقالل  الدولية 

دستوري.  قانوني  نص  ضمن  مرة  ألول  القضائية  المؤسسة  إصالح  يهم  ما  في  القضاة   مشورة 

واقعيا أدى هذا الخيار إلى تفعيل دور الهياكل القضائية من خالل توفير إطار رسمي وإرساء جسور تواصل 

بين القضاة وممثلي السلط السياسية وتنظيم جلسات سماع بالمجلس الوطني التأسيسي تم خاللها مناقشة 

السلطة  باب  للقضاة بخصوص  المهنية  المنظمات  القضاء وتقديم مقترحات  المطروحة في إصالح  الخيارات 

القضائية بالدستور واإلدالء بآرائهم بمشاريع الدستور في كل مراحلها، ما كان له بالغ األثر في تحسين صياغة 

نص الدستور وتعزيز ضمانات استقالل القضاء. 

تتحمله  وما  القضاء  سير  على  المشرفة  الهياكل  على  رقابي  دور  من  تمارسه  لما  وبالنظر  أخرى  ناحية  من 

من مسؤولية توعوية وتثقيفية بخصوص قيم استقالل القضاء وما تقوم به من دور في تأطير القضاة ودعم 

استقاللهم والدفاع عن مصالحهم، فقد دأبت الهيئة الوقتية لإلشراف على القضاء العدلي على استشارة الهياكل 

تعلق  سواء  القضاء  عمل  سير  إصالح  مشاريع  يهم  ما  كل  في  مقترحاتهم  لتقديم  ودعوتهم  للقضاة  الممثلة 

ذلك بمراجعة نظام تقييم القضاة أو بإعداد مشروع قانون المجلس األعلى للقضاء أو بمناسبة اإلعداد للحركة 

القضائية )التشكيالت القضائية(، وذلك من خالل تنظيم جلسات استماع مع ممثلي القضاة قصد اطالعهم على 

بتحسين عمل  القضائية وتلقي مالحظاتهم في شأنها، وهو ما سمح  الحركة  اعتمادها في  المزمع  المعايير 

الهيئة وتطويره وتجاوز عديد الهنات التي طبعت تجاربه األولى.

The Universal Charter of the Judge, Article 12,

The right of a judge to belong to a professional association must be recognized in order to 
permit the judges to be consulted, especially concerning the application of their statutes, 
ethical and otherwise, and the means of justice, and in order to permit them to defend 
their legitimate interests. 

European Charter on the statute for Judges § 1.8

Judges are associated through their representatives and their professional organizations 
in decisions relating to the administration of the courts and as to the determination of 
their means, and their allocation at a national and local level.  They are consulted in the 
same manner over plans to modify their statute, and over the determination of the terms 
of their remuneration and of their social welfare.

Explanatory Memorandum to the European Charter on the statute for Judges § 1.7

Although the Charter does not assign these associations exclusive responsibility for 
defending judges’ statutory rights, it does indicate that their contribution to such 
defence before the authorities and bodies involved in decisions affecting judges must be 
recognised and respected. This appies, inter  alia, to the independent authority
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الوظيفة  بمقتضيات  عمال  القاضي  حرية  بتقييد  المتصلة  االشكاليات 

ئية  القضا

ــى - ــتثناء عل ــأن االس ــة بش ــر الواضح ــاب المعايي ــي غي ــة: ف ــكالية الخامس االش

ــة  ــدأ الحري مب

ثمة اتفاق على جواز تقييد الحريات المشار إليها اعاله عمال بمقتضيات الوظيفة القضائية. إال أن بعض الدول ومنها 

يتحول  ما  التحفظ والذي غالبا  لمفاهيم مبهمة ومطاطة كما هي حال موجب  الحريات  تلجأ لضبط هذه  لبنان 

غلى مرادف لموجب الصمت. وما يزيد قابلية هذا األمر لالنتقاد هو أنه يستخدم لتقييد حريات مكفولة دستوريا 

كما هي حال حريات التعبير والتجّمع وتأسيس جمعيات. وهذا األمر يحتم البحث عن معايير أكثر وضوحا منعا 

للتعسف، عن معايير تكون في الوقت نفسه ذات قيمة دستورية موازية لقيمة الحريات التي تقيدها. وقد يكون 

من أهم المعايير وضوحا وانتاجية في هذا الصدد، مقتضيات صون استقالل القضاء وحياديته.

في تونس، مثل خرق واجب التحفظ واإلساءة للقضاء تاريخيا، مدخال رئيسا لضرب حرية التعبير 

لتوفير ضمانات  الداعية  القضاء،  ألوضاع  الناقدة  األصوات  كل  وإسكات  حر  نفس  كل  وكتم  القضاة  لدى 

استقالل حقيقية، المنبهة لمواطن الضعف فيه، على غرار ما طال القاضي الراحل المختار اليحياوي الذي عزل 

من القضاء وصودرت أمالكه وتم التضييق عليه ووضعه تحت رقابة البوليس السياسي بداية من تاريخ توجيهه 

لرسالة مفتوحة1 لرئيس الجهورية المخلوع زين العابدي بن علي في 6 جويلية 2001 إلى سقوط رأس النظام 

في جانفي 2011. لذلك كان التعامل مع هذا القيد المفروض على حرية القضاة حذرا بعد الثورة، وتم التأكيد 

في أكثر من مناسبة سواء من ممثلي القضاة أو من أعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي على أن واجب التحفظ 

عن  الدفاع  في  وواجبهم  القضاة  حق  تقييد  إلى  يؤول  أن  يمكن  ال  القضائية  السلطة  أعضاء  على  المحمول 

حقوقهم المادية والمعنوية حسبما يكفله لهم الدستور والمواثيق الدولية، وال يمكن بحال أن ينال من واجبهم 

في الدفاع عن استقالل القضاء، وفي ممارسة دورهم في الرقابة على الهياكل المشرفة على القضاء وعلى تعاطي 

السلط السياسية مع مطلب إصالح القضاء ودعم استقالله.

للقضاء، األعلى  المجلس  رئيس  التونسية  الجمهورية  رئيس  السيد  »جناب  اليحياوي:  مختار  للمرحوم  الشهيرة  الرسالة  طالع  في   1- جاء 

أتوّجه إليكم بهذه الرسالة ألعبّر لكم عن سخطي ورفضي لألوضاع المريعة التي آل إليها القضاء التونسي والتي أّدت إلى تجريد السلطة القضائية والقضاة 

وطنهم  مستقبل  تحديد  في  المساهمة  لهم  تكفل  أن  يجب  مستقلّة  جمهورية  كمؤسسة  مسؤولياتهم  وتحّمل  دونهم  وتحول  الدستورية  سلطاتهم  من 

واالضطالع الكامل بدورهم في حماية الحقوق والحريات. إن القضاة التونسيين ُمقهرون في كل مكان على التصريح بأحكام منّزلة ال يمكن أن ينال منها 

أي وجه من الطعون وال تعكس القانون إال كما أريد له أن يُقرأ...”

 referred to in paragraph 1.3 (an authority independent of the executive and 
legislative powers within which at least one half of those who sit are judges elected by 

their peers following methods guaranteeing the widest representation of the judiciary).
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وقد بينت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في بيان لها بتاريخ 15 جوان 2016 تصورها لمبدأ حياد 

القضاة وواجب التحفظ المحمول عليهم وحدود ما تكفله لهم حرية التعبير وشددت »على أن تمتع القضاة 

بحرية التعبير والتنظم في جمعيات ومنظمات يعّد من الحقوق األساسية لكل مواطن في مجتمع ديمقراطي 

والقضاة  القضاء  استقالل  لحماية  األساسية  الضمانات  إحدى  ويمثل  اإلنسان،  وحقوق  القانون  سيادة  يحترم 

والدفاع عن مصالحهم المهنية في نطاق ما هو محمول عليهم في ممارسة حقوقهم من سلوك يحفظ هيبة 

القضاء ونزاهته واسـتقالله« منبهة في الوقت نفسه »إلى أن تبّني بعض القضاة سواء كانوا مباشرين أو غير 

مباشرين لمواقف سياسية معلنة تكشف اصطفافا حزبيا وظهورهم في اجتماعات ومؤتمرات حزبية وتظاهرات 

سياسية، يزعزع ثقة الناس في القضاء وفي استقالله عن السلطة السياسية ويتجافى مع شروط استقالل أعضاء 

السلطة القضائية وحيادهم ونزاهتهم الالزمة الضطالعهم بمسؤوليتهم في ضمان إقامة العدل وعلوية الدستور 

التحفظ في  الوقتية صورة خرق واجب  الهيئة  القانون وحمايـة الحقوق والحريات.« فحصرت بذلك  وسيادة 

االلتباس بانتماء حزبي أو اصطفاف سياسي تاركة بذلك الباب واسعا للقضاة في ممارسة حريتهم في التنظم 

والتعبير.

التعبير وضرورة أن تكون  الحق في حرية  بين  الدستور  الفصل 111 من  المغرب، قرن   في 

القضائية، والحق في إنشاء جمعيات واالنخراط فيها مع احترام  التحفظ واألخالقيات  متالئمة مع واجب 

واجبات التجرد واستقالل القضاء ومنع القضاة من »االنخراط في األحزاب السياسية والمنظمات النقابية«.

ومن المنتظر في المستقبل أن توضح مدونة السلوك القضائية وكذلك عمل المجلس األعلى للسلطة القضائية 

واجتهادته مفهوم واجب التحفظ.

UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary

Freedom of expression and association

8. (…) in exercising such rights, judges shall always conduct themselves in such a manner 
as to preserve the dignity of their office and the impartiality and independence of the 
judiciary.

Singhvi Declaration, Article 8

Judges shall always conduct themselves in such a manner as to preserve the dignity and 
responsibilities of their office and the impartiality and independence of the judiciary. 
Subject to this principle, judges shall be entitled to freedom of thought, belief, speech, 
expression, professional association, assembly and movement.

incompatible avec la dignité de la fonction judiciaire? Si tel est le cas, le juge devrait éviter 
cette participation.
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االشــكالية السادســة: تعدديــة الجمعيــات القضائيــة أم جمعيــة واحــدة لــكل -

القضــاة؟  

إلى جمعية  االنضمام  القضاة  على  يتعين  فهل  الجمعيات.  تكوين  حرية  ممارسة  لكيفية  تتعرض  االشكالية  هذه 

واحدة يتفاعلون ضمنها ويدافعون من خاللها عن حقوقهم ومصالحهم أم أن لهم الحق بتأسيس جمعيات عدة 

وفق ميولهم أو تياراتهم الفكرية؟ بالطبع، للخيار األول فائدة هامة قوامها الحؤول دون نشوء جمعيات طائفية أو 

فئوية، وأيضا ضمان وحدة القضاة. وفيما يمكن تبرير فرض وحدة جمعية القضاة بالمحافظة على استقاللية القضاة 

ذات القيمة الدستورية، فإنه يجدر التساؤل بالمقابل عن سبل أقّل كلفة على صعيد تقييد الحريات وتكون كفيلة 

بتحقيق النتيجة نفسها، عمال بمبدأي الضرورة والتناسب. ومن هذه الوجهة، يبدو الخيار الثاني أكثر سدادة في حال 

تمت إحاطته بضمانات تحول دون نشوء جمعيات فئوية. وهذا ما ينقلنا إلى االشكالية السابعة المتصلة بالضوابط 

الممكنة لنشوء جمعيات طائفية أو فئوية.

القضاة  »ودادية  مسمى  تحت   1947 سنة  قضائية  مهنية  جمعية  أول  تأسست   تونس،  في 

التونسيين لمحاوالت  القضاة  الوطنية وفي إطار حركة تصد من  الحركة  التونسيين« وكان ذلك في سياق 

السلط االستعمارية سحب اختصاص المحاكم الفرنسية على الرعايا التونسيين. بعد استقالل تونس سنة 1956، 

تحولت الودادية إلى هيكل يضم كبار القضاة ويؤيد سياسة الحكومة دون أدنى تحفظ.  فكان أن أسس قضاة 

من الشباب يطمحون لبناء سلطة قضائية مستقلة جمعية القضاة الشبان سنة 1971. تعايش الهيكالن المهنيان 

االحتجاجية  تحركاتها  خلفية  على  الشبان  القضاة  جمعية  حل  السياسية  السلطة  قررت  لما   1985 سنة  لحد 

المطالبة بتحسين الوضع المادي والمعنوي للقضاة. 

سنة 1989 وبفضل التغيير السياسي الحاصل في تونس والذي أعقبه مناخ حريات، طرح القضاة طلبين أولهما 

إعادة جمعية القضاة الشبان للنشاط وثانيهما توحيد تمثيلية القضاة في هيكل واحد. وقد رحبت حينها السلطة 

السياسية بذلك فكان أن انضم القضاة الشبان في مرحلة أولى للودادية ثم أُعلن عن تحولها في إطار مؤتمر 

توحيدي الى جمعية القضاة التونسيين.

Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, Commentaires des Principes 
de Bengalore sur la déontologie judiciaire, § 134

Au moment de sa nomination, le juge ne renonce pas à la liberté d’expression, d’association 
ou de réunion dont jouissent les autres membres de la communauté, pas plus qu’il 
n’abandonne les croyances politiques qui auraient pu être les siennes ni ne cesse de 
s’intéresser aux questions politiques. Toutefois, une certaine retenue est nécessaire 
pour que le public continue d’avoir confiance en l’impartialité et en l’indépendance du 
système judiciaire. Lorsque l’on cherche à déterminer le degré approprié de participation 
du pouvoir judiciaire aux débats publics, deux questions fondamentales doivent être 
posées. Premièrement, la participation du juge pourrait-elle raisonnablement entamer 
la confiance en son impartialité? Deuxièmement, cette participation peut-elle exposer 
inutilement le juge à des attaques politiques ou s’avérer 
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 االشكالية السابعة: أي ضوابط مانعة لنشوء جمعيات طائفية أو فئوية؟  -

هذه االشكالية تتصل بالخصوصية اللبنانية وهي تشكل الهاجس األكثر بروزا إزاء أّي تجّمع قضائي. فما الذي يضمن 

في الظروف اللبنانية أن ال يتحول أي تجّمع لبنانّي إلى تجمع طائفي وأن يستدعي تاليا في مقابله تجمعات طائفية 

منافسة او مناقضة. وأن يحصل هذا األمر يعني بالنتيجة أسر القاضي في طائفته وإظهاره مظهرا يتنافى مع مقتضيات 

استقالله وحياديته، فضال عن أن من شأن ذلك أن يضع مزيدا من الحواجز بين القضاة وبينهم وبين المتقاضين، وأن 

يخفف من إمكانات التواصل أكثر مما يعززها. هذا مع العلم أن التطييف غالبا ما يترافق مع التسييس. 

وبالطبع، ال يجوز االستهانة بهذه المخاوف، التي ربما بررت حذر واضعي شرعة اآلداب القضائية إزاء حرية التجمع 

على خلفية الخصوصية اللبنانية. إنما ال بد بالمقابل من تسجيل ثالث مالحظات اعتراضية: 

األولى أن هذه المخاوف ال تجد أي دليل في التحركات السابقة. ال بل أن التحركات الحاصلة في فترة )1982-1979( 

بدت في تخالطها الطائفي، عالمة فارقة خالل الحرب، فيما أن خطاب ˝حلقة الدراسات القضائية˝ في فترة 1969-

1972 بدا أشبه ببيان ˝Manifesto˝ ضد الطائفية، وال سيما في انتقاد التطييف في تعيين أعضاء مجلس القضاء 

األعلى أو في التشكيالت القضائية81. 

من  وذلك  والتسييس  التطييف  لتأثيرات  أكثر خضوعا  الجماعية،  التحركات  هذه  بغياب  بدوا  القضاة  أن  والثانية 

باب البحث عن دعامة طائفية أو سياسية للحصول على منافع مناصب معيّنة، أو للتملص من شبح المساءلة. وقد 

انعكس ذلك على عمل مجلس القضاء األعلى الذي بدا من خالل مشاريع التشكيالت األخيرة شديد الحرص على 

مراعاة ˝الطائفيّة˝82. وبكالم آخر، فإن التحقيق التاريخي يؤشر، خالفا للمخاوف ˝الشائعة˝، أن احتماالت التطييف 

تزداد بقدر ما تزداد وحدة القاضي فيما تتراجع بقدر ما تزداد درجة التواصل أو التضامن بين القضاة.  

81-   نزار صاغية وسامر غمرون، مذكور أعاله. 

82-   الورقة البحثية الخاصة بالتشكيالت والمناقالت القضائية. 

بين سنتي 1990 و2011، كانت جمعية القضاة التونسيين توصف بالهيكل المهني الممثل للقضاة 

وإن كانت عرفت منذ بداية سنة 2005 نزاع شرعية بين هياكلها المنتخبة في مؤتمر سنة 2004 وتلك التي 

تمخضت عن انقالب القضاة الموالين للسلطة السياسية عليها سنة 2005. 

بعد الثورة، عرفت التعددية الهيكلية للقضاة تطوراً كمياً ونوعياً بفضل مناخ الحريات. فأُعلن سنة 2011 عن 

تأسيس أول نقابة للقضاة التونسيين كما تكونت أكثر من جمعية مهنية قضائية. وقد مكنت التعددية الهيكلية 

من توفير فرص أكبر للقضاة للدفاع عن تصوراتهم في إطار هياكل مهنية منظمة. كما سمحت للقضاء بمساحة 

حضور أكبر في الساحة العامة. وفي مقارنة بين حقبتي أحادية هيكل تجمع القضاة وحقبة التعددية، يالحظ 

خالفاتهم  ويخفي  انسجاماً  أكثر  العامة  الساحة  في  القضاة  خطاب  يكون  ربما  الواحد  الهيكل  ظل  في  انه 

الداخلية لكن هذه الميزة تبدو محدودة القيمة في مقابل ما توفره التعددية الهيكلية من فرص للتنافس على 

تطوير قيم استقالل القضاء في وسط القضاة وخارجه.
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والثالثة، أن باإلمكان وضع ضوابط تحول دون تأسيس جمعيات فئوية أو طائفية، من دون المس بجوهر حرية 

تأسيس جمعيات. وهذا األمر قد يتأتى عن مجموعة من القواعد كحظر الجمعيات القائمة على أساس طائفي أو 

عصبي أو فئوي، أو أيضا تكريس حق جميع القضاة باالنتساب إلى الجمعيات المهنية القضائية من دون تمييز، أو 

أيضا ضمان مشاركة فعلية للقضاة في هذه الجمعيات وفق تنظيمات ديمقراطية تحّد من إمكانية السلطوية أو 

الهيمنة.  



أوراق بحثية عن إصالح القضاء في لبنان 52

رابعا: المقترح مع أسبابه الموجبة
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األسباب الموجبة

لقيت حرية التعبير والتجمع وإنشاء جمعيات للقضاة تطورا كبيرا على صعيد المعايير الدولية في العقود المنصرمة. 

فبخالف التقاليد القضائية التي غالبا ما صورت القضاء على أنه سلطة صامتة، نشأت مفاهيم تكفل للقضاة التمتع 

بهذه الحريات أسوة بجميع المواطنين مع مراعاة القيود التي تفرض الوظيفة القضائية، بمعنى أن تكون الحرية 

هي المبدأ والقيد هو االستثناء. ال بل ذهبت المعايير الدولية أبعد من ذلك في اتجاه اإلقرار بالوظيفة االجتماعية 

لتمتع القضاة بهذه الحريات، بعدما اعتبرتها ضمانة الستقاللية القضاة. وهذا ما يعكسه عدد من الوثائق الدولية 

الهامة، أهمها:  

المبادئ األساسية لألمم المتحدة المكرسة في سنة 1985 وقد تمضنت مادتين في هذا الخصوص: 	 

القضائية 	  السلطة  اإلنسان، يحَق ألعضاء  العالمي لحقوق  لإلعالن  أنه ˝وفقاً  فيها  التي جاء  المادة 8 

كغيرهم من المواطنين التمتَع بحرية التعبير واالعتقاد وتكوين الجمعيات والتجَمع. ومع ذلك يُشترط 

أن يسلك القضاة دائماً، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكاً يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقالل القضاء˝. 

المادة 9 والتي جاء فيها أنه: ˝يتمتع القضاة بحرية تأسيس وااللتحاق بجمعيات أو تنظيمات جماعية 	 

أخرى تمثّل مصالحهم الجماعية، تعزز تنشئتهم المهنية وتحمي استقالليتهم القضائية˝. 

يؤسسها 	  التي  المهنية  ˝الجمعيات  أن  على  تنّص  والتي  القضاة  نظام  األوروبية حول  الشرعة  من   1.7 الفقرة 

القضاة والتي يحَق لجميع القضاة االلتحاق بها بحّرية، تُسهم بشكل ملحوظ في الدفاع عن الحقوق المناطة 

بهم في أنظمتهم، خصوصاً في ما خَص العالقة مع السلطات والهيئات التي لها دور في اتخاذ قرارات متعلَقة 

بهم˝. 

وثيقة بنغالور لألخالقيات القضائية والتي كفلت في المبدأ الرابع منها وهو مبدأ اللياقة83 وتحديدا في الفقرة 	 

4.13 منه بوضوح أن هذا المبدأ يتضّمن حق القاضي باالنضمام أو بتشكيل نقابة أو أية جمعية أخرى من هذا 

 Obligation de التقليدي التحَفظ  الوثيقة استبدلت موجب  القضاة84. ويلحظ أن هذه  النوع، تمثَل مصالح 

   ،Devoir de convenance بواجب أخالقي وسلوكي ذاتي  réserve

وقد تجلت هذه المعايير الدولية في تجارب عدد من الدول العربية، أبرزها تضمين الدستور المغربي لسنة 2011 المادة 111 التي أقرت 

صراحة للقضاة حق التمتع بحرية التعبير، وإن اشترطت أن تتَم ممارستها بطريقة تتالءم مع موجب التحَفظ وأخالقيات الوظيفة القضائية.

وبالعودة إلى لبنان، تبقى النصوص وتفسيرها من قبل المراجع الرسمية، وفي مقدمتها مجلس القضاء األعلى ووزارة 

الموظفين  قانون  من   15 المادة  النصوص  أبرز هذه  ومن  الحريات.  لهذه  مقيدة  عام  بشكل  اليوم  العدل، حتى 

أو  تصريحات  أو  مقاالت  أو  نشر خطب  أو  إلقاء  أهمها  والمحظورات،  القيود  من  تضع مجموعة  والتي  العامين 

مؤلفات وذلك في أي شأن كان، إال بعد االستحصال على إذن خطي من رئيس اإلدارة التي يعمل فيها الموظف، 

83-  Propriety (English version), Convenances (Version française).

84- V. Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, Commentaire des Principes de Bengalore 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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واإلنضمام إلى المنظمات أو النقابات المهنية واإلضراب عن العمل أو التحريض على اإلضراب أو تنظيم العرائض 

الجماعية المتعلقة بالوظيفة أو حتى االشتراك في تنظيمها وذلك مهما كانت األسباب أو الدوافع. 

وما يعزز هذا التوجه هو التوسع في تعريف موجب التحفظ على نحو يجعله مرادفا لموجب الصمت. كما يبقى 

هذا  يبررون  القضاء  على  القيمين  أن  علما  جمعيات،  تكوين  في  القضاة  لحرية  رافضا  عموما  الرسمي  الموقف 

األمر ليس فقط في المادة 15 ولكن أيضا في تجنب نشوء جمعيات طائفية للقضاة. وقد انعكس ذلك في شرعة 

األخالقيات القضائية التي أقرتها وزارة العدل في 2005 والتي خلت من أيّة إشارة إلى مبدأ التمتع بحريتي التعبير 

وتكوين جمعيات، وذلك بخالف شرعة ˝بنغالور˝ التي كانت أعلنت استنادها إليها. ومؤدى هذا النصوص وتفسيرها 

هو فرض الصمت على القضاة واستفرادهم وإعاقة مشاركتهم في إصالح القضاء وفي الدفاع عن استقالليته، وتاليا 

تجريدهم من ضمانة أساسية من ضمانات االستقاللية خالفا للمادة 20 من الدستور. 

انطالقا من ذلك، ينص المقترح على مجموعة من المواد، أهمها اآلتية:   

اإلعتراف صراحة بمبدأ تمتع القضاة بحريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات على غرار سائر المواطنين، 	 

انطالقا من اعتبارين: األول، أن هذه الحريات هي حريات مكفولة دستوريا لجميع المواطنين من دون تمييز، 

والثاني، أن هذه الحريات باتت تعد ضمانة أساسية من ضمانات استقالل القضاء التي يقتضي على المشرع 

تكريسها عمال بالمادة 20 من الدستور،   

القضاء. والمقصود 	  استقاللية  التي يستوجبها صون  بالحدود  إال  االقتراح  الحرية وفق  تقيّد هذه  بالمقابل، ال 

بل  القاضي مستقال فعلياً  الظاهرية. فال يكفي أن يكون  الفعلية كما االستقاللية  باالستقاللية هنا االستقاللية 

عليه أن يمتنع عن أي تصرف قد يظهره بنظر أي مراقب معقول على أنه منحاز أو غير مستقل. وميزة هذا 

الطرح أنه يبرر تقييد الحرية في حال، وفقط في حال، اصطدامها مع مبدأ دستوري ال يقل أهمية عنها وهو 

استقالل القضاء وفي الحدود الضيقة لما تفرضه حماية هذا األخير. ويستبعد بالمقابل هذا الطرح المبررات 

التقليدية األخرى لتقييد الحرية ومن أهمها الحفاظ على كرامة المهنة أو هيبتها وهي مفاهيم مطاطة تحجب 

في الكثير من الحاالت نظرة تقليدية إلى الوظيفة القضائية. ومن شأن هذه القاعدة أن تحول دون التعسف 

في تفسير موجب التحفظ على نحو يجعله مرادفا لموجب الصمت أو يجعل بأحسن األحوال ممارسة حريتي 

التعبير والتجمع وقفاً على الحصول على تراخيص مسبقة. ومن أهم القيود التي تفرضها هذه القاعدة، تكوين 

جمعيات على أساس طائفي أو عصبي أو فئوي، وذلك درءاً ألي توجه لتطييف القضاء مما ينعكس سلبا على ثقة 

المواطنين بحياديته. كما أن تطييف الحياة السياسية إلى حد كبير والنقص في الديمقراطية يفرضان لألسباب 

نفسها وحفاظا على مظهر استقالل القضاة امتناعهم عن اإلشتغال بالسياسة. ويمكن تدعيم هذه القاعدة من 

خالل تعديل شرعة األخالقيات القضائية لتضمينها نصوصا واضحة حول الموجبات األخالقية للقاضي للمحافظة 

على ظاهر حياديته واستقالليته. وبالطبع، ضمانا لهذا األمر، يقتضي أن يكون لجميع القضاة حق االنتساب إلى 

الجمعيات المهنية والمشاركة فيها على قدم المساواة ومن دون تمييز، وتاليا وفق أعلى معايير الديمقراطية 

والتشاركية. فمن شأن أي تحديد لحق اإلنتساب أو المشاركة أن يشكل أرضا خصبة لتطّور توّجهات سلطوية أو 

فئوية تتعارض مع مبدأ استقاللية القضاء. وال يخرج عن ذلك إال الجمعيات المتخصصة التي تنحصر عضويتها 

بقضاة مارسوا أو يمارسون اختصاصا معينا؛ وفي هذه الحالة، يتعين أن ينحصر موضوع هذه الجمعيات بتطوير 

المعارف والخبرات في مجال اختصاصها. مثاال على ذلك، جمعية قضاة األحداث أو قضاة األمور المستعجلة.     
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اإلعتراف بالصفة التمثيلية للجمعيات القضائية التي يتجاوز عددها 30 قاضيا، وهو عدد معقول يقارب 5% من 	 

قضاة لبنان. وضبطا لهذه الصفة، نص االقتراح على حق القاضي باالنتماء إلى جمعية مهنية ذات اختصاص عام 

واحدة. وفي حال اكتساب أي جمعية لهذه الصفة، تصبح استشارتها وجوبية في كل الشؤون القضائية الهامة، 

ويكون للجمعيات المهنية ذات االختصاص العام موازنة خاصة من ضمن موازنة مجلس القضاء األعلى، توزع 

بين الجمعيات وفق عدد المنتسبين إليها. 
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المقترح

تنبيه للقّراء

هذه الورقة ُوضعت لحاجات البحث والنقاش حول طرق اإلصالح الممكنة في المجال القضائّي. 

وتالّيا، هي ليست ورقة ناجزة أو نهائية، بل ورقة قابلة للتطّور على ضوء التعليقات التي قد 

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

أو تصويباً أو دحضاً. وبإمكانه/ا إرسال هذه المالحظات إلى أّي من عناوين المفكرة المبّينة في 

الُمخّصصة للحّل المقترح تمكيناً  مستهّل هذه الورقة. كما تركْنا هامشاً واسعاً على الصفحات 

للقارئ/ة من وضع مالحظات مكتوبة عليها وإرسالها إلينا بالبريد الخاص أو الفاكس بعد اقتطاعها 

من الكراس. بانتظار آرائك، لك منا ألف تحية وشكر. 
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والتجمــع  التعبيــر  حريــات  األولــى:  المــادة 

جمعيــات:   وتأســيس 

تأسيس  للقضاة  يحق  كما  والتجمع.  التعبير  بحريتي  القضاة  يتمتع 

جمعيات مهنية واإللتحاق بها، واإلنتساب إلى جمعيات أخرى مؤسسة 

بصفة قانونية وتسعى لتحقيق أهداف مشروعة.  

تمارس الحريات المشار إليها في الفقرة السابقة، بما ال يتعارض مع 

مبدأ استقاللية القضاء. وتأسيساً على ذلك، يُحظر على القضاة اإلشتغال 

في السياسة والمشاركة بأي شكل من األشكال في أي تجمع أو جمعية 

على أساس عصبي أو فئوي. 

يكون لكل قاض حق اإلنتساب إلى إحدى الجمعيات المهنية القضائية 

سائر  مع  المساواة  قدم  على  فيها  والمشاركة  العام  االختصاص  ذات 

القضاة دون تمييز، وفق األنظمة الخاصة بكل منها. إال أنه يكون للقضاة 

الحق بتأسيس جمعيات متخصصة تنحصر عضويتها في القضاة اذين 

مارسوا أو يمارسون اختصاصا قضائيا معينا، على أن ينحصر موضوع 

هذه الجمعيات بتطوير الخبرات والمعارف في مجال هذا االختصاص.  

المادة الثانية: الصفة التمثيلية: 

تتمتّع الجمعية المهنية بالصفة التمثيلية للقضاة إذا انضم إليها أكثر 

من 30 قاضياً.  

يخصص لكل جمعية متمتّعة بالصفة التمثيلية مكتب مستقل داخل 

موازنة  ضمن  موازنة  للجمعيات  ويخصص  بيروت.  في  العدل  قصر 

القضاة  عدد  نسبة  وفق  بينهم  فيما  توزع  األعلى،  القضاء  مجلس 

المنتسبين إليها.  

المادة الثالثة: المطالب الجماعية: 

يتّم إعالم مجلس القضاء األعلى بكّل مطلب جماعي وظيفي. ويعد 

أي مطلب صادر عن جمعية ذات صفة تمثيلية مطلبا جماعيا. 

مالحظات القراء
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المادة الرابعة: االستشارة الوجوبية:

المهنية  الجمعيات  استشارة  وجوباً  يقتضي   ،... المادة  مراعاة  مع 

الهامة، عمال بمبدأ  القضائية  التمثيلية في الشؤون  المتمتّعة بالصفة 

الوجاهية.

مالحظات القراء


