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وحني  الق�ضاء.  ا�ضتقاللية  عن  نتحدث  قلما 

على  فعل  كردة  عموما  يتم  ذلك  فاإن  نتحدث، 

نتبنّي  فكاأننا  معينة.  ق�ضية  اإطار  يف  ق�ضائي  اإجراء 

اأو  م�ضتقلني  يكونوا  ال  اأن  الق�ضاة  باإمكان  اأن  فجاأة 

يتم  ما  وغالبا  يكونوا.  اأن  بهم  يفرت�ض  كما  حمايدين 

اال�ضتهجان،  من  ب�ضيء  هذه  الفعل  ردة  عن  التعبري 

االأحداث  تدفق  اأمام  يتال�ضى  ما  �ضرعان  ا�ضتهجان 

تقت�ضر  اأنها  املواقف،  هذه  بني  وامل�ضرتك  والق�ضايا. 

دون  من  معنّي،  ق�ضائي  ت�ضرف  من  الت�ضكي  على 

اأفقدت  التي  االأ�ضباب  لفهم  جهد  اأّي  يتبعها  اأن 

اأكرث  اأو  فيه،  النا�ض  ثقة  من  الكثري  اللبناين  الق�ضاء 

حتديدا اأي جهد لتحويل الق�ضايا اخلا�ضة التي ترهق 

ق�ضية  اأكرب،  عامة  ق�ضية  اإىل  معينة  فئات  اأو  اأ�ضخا�ضا 

الق�ضاء.  ا�ضتقالل 

»املفكرة«  تقّدمه  الذي  اخلا�ض  العدد  هذا  هنا،  من 

معنّي  حدث  على  فعل  رّدة  لي�ض  فهو  عادّيا.  لي�ض 

خال�ضات  ي�ضّم  هو  بل  معني،  بظرف  مرتبط  هو  وال 

جمال  يف  �ضنوات  مدى  على  واأبحاثها  مراقبتها 

اأهداف  حتقيق  ذلك  من  وهدفها  الق�ضائي.  التنظيم 

اأ�ضا�ضية:   ثالثة 

الق�ضاء. وقد �ضعينا  اأوال، �ضّد نق�ض معريف يف جمال 

املفاهيم  من  بعدد  النظر  اإعادة  اإىل  االإطار  هذا  يف 

كم�ضّلمات  اإبرازها  يتم  ما  غالبا  التي  وال�ضيا�ضات 

اإىل  نف�ضه  الوقت  ويف  عنها،  الناجتة  املخاطر  رغم 

جمعية  كاإن�ضاء  الهامة  التجارب  من  عدد  ا�ضتعادة 

العك�ض  على  هي  والتي   ،1969 �ضنة  يف  للق�ضاة 

االإ�ضالحي  اخلطاب  يف  طم�ضها  يتّم  متاما  ذلك  من 

ح�ضل،  ما  ذاكرة  من  حمُوها  يراد  وكاأّنا  الق�ضائي، 

متهيدا ملحوها من املخيلة كاأمر يحتمل )اأو رمبا يوؤمل( 

ح�ضوله.   

بع�ض  خماطر  حول  العام  الراأي  حت�ضي�ض  ثانيا، 

الق�ضائي  التنظيم  جمال  يف  املعتمدة  املمار�ضات 

االجتماعية  والفئات  القوى  ال�ضتنها�ض  متهيدا 

 . جلبهها

جديد  قانون  مل�ضروع  م�ضودة  الإعالن  التمهيد  ثالثا، 

اال�ضكاليات  تكون  بحيث  العديل،  الق�ضاء  لتنظيم 

وتاأمل  له.  موجبة  اأ�ضباب  مبثابة  فيه  املعرو�ضة 

وا�ضعة  �ضرائح  اهتمام  مقرتحاتها  تلقى  اأن  »املفكرة« 

وي�ضفون  نوعية  بتقييمات  فيرثونه  العام،  الراأي  من 

امل�ضروعية  تاأييده  رمبا  اأو  مناق�ضته  خالل  من  عليه 

الت�ضريع.  اأعمال  جدول  على  اأولوية  جلعله  الالزمة 

اأن نخو�ض غمارها.  فهي معركة حان 
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مت اإنتاج هذه املطبوعة بتمويل من االحتاد االأوروبي

حمتوى هذه الوثيقة هو ح�ضراً من م�ضوؤولية املفكرة القانونية وال يعك�ض باأي 

�ضكل من االأ�ضكال اآراء االإحتاد االأوروبي.
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ت�ضميم ال�ضعار:  بوليبود �ض.م.ل

ت�ضميم: ح�ضني نا�ضر الدين

�ضاحب املطبوعة: جمعية املفكرة القانونية
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هذه الن�ضرة جتمع مقاالت موجزة عن االأوراق البحثية التي اأعدتها املفكرة القانونية ون�ضرتها على موقعها االإلكرتوين، وذلك يف اإطار 

م�ضروعها »دعم وتعزيز ا�ضتقاللية الق�ضاء »ا�ضتقاللية الق�ضاء يف لبنان كاأولوية اجتماعية« الذي تديره بال�ضراكة مع »الهيئة الدولية 

للحقوقيني« و»معهد �ضرياكوزا الدويل للعدالة اجلنائية وحقوق االإن�ضان«.  �ضارك يف اإجناز هذه االأبحاث الباحثون نزار �ضاغية و�ضامر غمرون 

ومريمي مهنا وجويل بطر�ض وجورج حداد ومرياي �ضكراهلل ف�ضال عن الباحثني امل�ضاعدين حال جنار وجا�ضم �ضاهني.

هذه الن�ضرة توزع مع جريدة االأخبار. و�ضين�ضر م�ضمونها كامال باللغات العربية والفرن�ضية واالإنكليزية على املوقع االإلكرتوين للمفكرة 
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القضاء في لبنان

قلما نتحدث عن ا�ضتقاللية الق�ضاء. وحني نتحدث، 

ق�ضائي  اإجراء  على  فعل  كردة  عموما  يتم  ذلك  فاإن 

باإمكان  اأن  فجاأة  نتبنّي  فكاأننا  معينة.  ق�ضية  اإطار  يف 

امل�ضروعة  االنتظارات  يخّيبوا  اأن  الق�ضاة  بع�ض 

اأو  القوانني  يف�ضروا  اأن  باإمكانهم  اأن  للمواطنني، 

اأن  ال�ضليم،  احل�ّض  يجايف  نحو  على  الوقائع  حتى 

خمتلفني:  مبيزانني  االأمور  يقي�ضوا  اأن  باإمكانهم 

اأدلة �ضعيفة ملالحقتهم  تكفي  لل�ضعفاء حيث  ميزان 

ت�ضبح  حيث  لالأقوياء  وميزان  الإدانتهم،  واأحيانا 

اأن  اأخرى،  االأدلة مهما قويت، غري حا�ضمة، وبكلمة 

كما  حمايدين  اأو  م�ضتقلني  يكونوا  ال  اأن  باإمكانهم 

عن  التعبري  يتم  ما  وغالبا  يكونوا.  اأن  بهم  يفرت�ض 

ا�ضتهجان  اال�ضتهجان،  من  ب�ضيء  هذه  الفعل  ردة 

والق�ضايا.  االأحداث  تدفق  اأمام  يتال�ضى  ما  �ضرعان 

هو  بل  ا�ضتثنائيا،  وال  متخيال  لي�ض  هنا  ن�ضفه  ما 

بني  وامل�ضرتك  ومتكررة.  كثرية  ق�ضايا  على  ينطبق 

ت�ضرف  الت�ضكي من  تقت�ضر على  اأنها  املواقف،  هذه 

لفهم  جهد  اأّي  يتبعها  اأن  دون  من  معنّي،  ق�ضائي 

من  الكثري  اللبناين  الق�ضاء  اأفقدت  التي  االأ�ضباب 

لتحويل  جهد  اأي  حتديدا  اأكرث  اأو  فيه،  النا�ض  ثقة 

فئات معينة  اأو  اأ�ضخا�ضا  ترهق  التي  الق�ضايا اخلا�ضة 

الق�ضاء.  ا�ضتقالل  ق�ضية  اأكرب،  عامة  ق�ضية  اإىل 

»املفكرة«  تقّدمه  الذي  احلا�ض  العدد  هذا  هنا،  من 

معنّي  حدث  على  فعل  رّدة  لي�ض  فهو  عادّيا.  لي�ض 

خال�ضات  ي�ضّم  هو  بل  معني،  بظرف  مرتبط  هو  وال 

جمال  يف  �ضنوات  مدى  على  واأبحاثها  مراقبتها 

ونن�ضر  منها  ق�ضما  ن�ضرنا  والتي  الق�ضائي،  التنظيم 

منف�ضلة،  بحثية  ورقة   20 من  اأكرث  يف  االآخر  الق�ضم 

الق�ضاء.  تنظيم  ا�ضكاليات  اإحدى  منها  كل  يعالج 

وهدفها من ذلك حتقيق اأهداف عدة، اأبرزها االآتية:  

فبخالف  الق�ضاء.  جمال  يف  معريف  نق�ض  �ضّد  اأوال، 

بو�ضع  حيث  النيابية  االنتخابات  اأنظمة  حول  االأمر 

الكتابات  تبقى  عديدة،  مراجع  على  االطالع  املهتّم 

موازية  د�ضتورية  �ضلطة  )وهو  الق�ضاء  تنظيم  حول 

لل�ضطة الت�ضريعية( �ضحيحة ويف حال وجودها جمتزاأة. 

مهتم  اأّي  متكني  هي  العمل  لهذا  املبا�ضرة  والفائدة 

بال�ضاأن الق�ضائي من التعرف عن كثب على تفا�ضيل 

وما  لبنان،  يف  الق�ضاة  فيها  يعي�ض  التي  املهنية  البيئة 

على  واالأهم  وت�ضورات،  �ضغوط  من  له  �ضون 
ّ
يتعر

والق�ضائية  احلقوقية  املنظومة  على  وتاأثرياتها  اأبعادها 

نلحظ  هل  القا�ضي؟  �ضفة  تكت�ضب  فكيف  برمتها. 

اأي متييز جندري اأو طائفي اأو طبقي يف تعيني الق�ضاة 

يتم  كيف  الق�ضائية؟  املناقالت  جتري  كيف  اجلدد؟ 

معنى  هو  وما  الق�ضاء،  داخل  املنا�ضفة  مبداأ  اإعمال 

اآليات  هي  وما  وموؤداه؟  املجال  هذا  يف  اعتماده 

التي  االأ�ض�ض  هي  وما  واأ�ضكاله،  الق�ضاة  بني  التمييز 

على  يتعني  التي  ال�ضلوكيات  هي  ما  عليها؟  يقوم 

بها،  التقيد  اللبنانية  القا�ضي وفق �ضرعة االأخالقيات 

يف  وبخا�ضة  الدولية،  ال�ضرعة  عن  اختالفها   
ّ
�ضر وما 

جمال حريتي القا�ضي يف التعبري واإن�ضاء اجلمعيات؟ 

ما هي الطرق املعتمدة ملحا�ضبة قا�ٍض اأو تقييم عمله؟ 

وما هي �ضمانات اال�ضتقاللية اأو و�ضائل احلماية التي 

ل�ضغط  تعر�ضه  حال  يف  اإليها  اللجوء  للقا�ضي  ميكن 

التي  االأ�ضئلة  بع�ض  عن  ناذج  هي  هذه  تدخل؟  اأو 

وقد  العدد.  املن�ضورة يف هذا  املقاالت  نطرحها �ضمن 

املفاهيم  من  بعدد  النظر  اإعادة  اإىل  خالله  من  �ضعينا 

وال�ضيا�ضات التي غالبا ما يتم اإبرازها كم�ضّلمات رغم 

ا�ضتعادة  اإىل  نف�ضه  الوقت  ويف  عنها،  الناجتة  املخاطر 

يف  للق�ضاة  جمعية  كاإن�ضاء  الهامة  التجارب  من  عدد 

متاما  ذلك  من  العك�ض  على  هي  والتي   ،1969 �ضنة 

وكاأّنا  الق�ضائي،  االإ�ضالحي  اخلطاب  طم�ضها يف  يتّم 

من  ملحوها  متهيدا  ح�ضل،  ما  ذاكرة  من  حمُوها  يراد 

املخيلة كاأمر يحتمل )اأو رمبا يوؤمل( ح�ضوله.  

ثمة واقع خطير ال 
بّد أن نتوقف عنده 

كما نتوقف أمام 
"فزاعة"، وهو سواد 

ثقافة التدخل في 
القضاء واستتباعه 

على أنقاض ثقافة 
استقالل القضاء

 

بع�ض  خماطر  حول  العام  الراأي  حت�ضي�ض  ثانيا، 

املمار�ضات املعتمدة يف جمال التنظيم الق�ضائي متهيدا 

جلبهها.  االجتماعية  والفئات  القوى  ال�ضتنها�ض 

واقع  ثمة  ق�ضائية،  ق�ضية  اأي  ظروف  عن  فبمعزل 

خطري ال بّد اأن نتوقف عنده كما نتوقف اأمام »فزاعة«، 

على  وا�ضتتباعه  الق�ضاء  يف  التدخل  ثقافة  �ضواد  وهو 

اأنقا�ض ثقافة ا�ضتقالل الق�ضاء. ومن النافل القول اأن 

واإرغام  »القوة«  هيمنة  تكري�ض  هو  الثقافة  هذه  موؤّدى 

حماية  عن  بديلة  حمايات  عن  البحث  على  االأفراد 

الق�ضاء وعمليا نق�ض مبداأ امل�ضاواة واملواطنة. وانطالقا 

هذا  ت�ضهم جهودها يف  اأن  »املفكرة«  تاأمل  ذلك،  من 

على  وال�ضيا�ضية  االجتماعية  القوى  اإقناع  يف  االإطار 

املبادرات  هي  فما  امل�ضمار.  هذا  يف  العمل  اأولوية 

الق�ضاء  يف  التدخل  مع  التطبيع  لكبح  املمكنة 

يلجاأ  ملن  كلفة  اأكرث  جعله  االأقل  وعلى  جلبهه  متهيدا 

اإليه؟ وما هي املبادرات املمكنة الإخراج القا�ضي من 

عزلته، الإ�ضعاره بوجود حا�ضنة اجتماعية ال�ضتقالله، 

عن  دفاعا  ال�ضمود  على  قدرة  اأكرث  بجعله  اأمال 

اإحلاحا  اأكرث  االأ�ضئلة  هذه  ت�ضبح  وبالطبع،  ا�ضتقالله؟ 

هذا  من  ت�ضررا  االأكرث  القوى  اأو  الفئات  اإىل  بالن�ضبة 

اأكرب يف  دور  وظائفها  بفعل  منها  ينتظر  التي  اأو  الواقع 

الفردية  املحامني  حتركات  هي  فاأين  الق�ضاء.  جمال 

الذين  هم  الق�ضاء،  باإ�ضالح  للمطالبة  واجلماعية 

ظل  يف  مهنتهم،  ممار�ضة  يف  يوميا  حتديا  ي�ضت�ضعرون 

احلقوقية  للمنظمات  دور  واأي  هذه؟  التدخل  ثقافة 

بعد  يوما  وتخترب  ذاك،  اأو  احلق  هذا  عن  تدافع  التي 

الق�ضائية؟  ال�ضمانات  غياب  ظل  يف  محدوديته  يوم 

حول  علمية  اأبحاث  تطوير  يف  للجامعيني  دور  واأّي 

هم  العادلة،  املحاكمة  و�ضروط  الق�ضاء  ا�ضتقالل 

النظر  بقطع  املحاكم  قرارات  يدّر�ضون  ما  غالبا  الذين 

االإعالميني  دور  نن�ضى  وال  اتخاذها؟  ظروف  عن 

اأبعاد  راأي عام حول  ال�ضيا�ضية يف تكوين  واالأحزاب 

اجل�ضيمة  وخماطرها  الق�ضاء  يف  التدخل  ممار�ضات 

على احلريات العامة وم�ضروع بناء الدولة.  

هذا  يف  الق�ضائية  البيئة  لر�ضم  الثالث  الهدف  اأما 

مل�ضروع  م�ضودة  الإعالن  المتهيد  فهو  اخلا�ض،  العدد 

بحيث  العديل،  الق�ضاء  لتنظيم  جديد  قانون 

اأ�ضباب  مبثابة  فيه  املعرو�ضة  اال�ضكاليات  تكون 

امل�ضودة  هذه  تلقى  اأن  »املفكرة«  وتاأمل  له.  موجبة 

فيرثونه  العام،  الراأي  من  وا�ضعة  �ضرائح  اهتمام 

مناق�ضته  خالل  من  عليه  وي�ضفون  نوعية  بتقييمات 

على  اأولوية  جلعله  الالزمة  امل�ضروعية  تاأييده  رمبا  اأو 

ال  فنحن  ذلك،  نقول  واإذ  الت�ضريع.  اأعمال  جدول 

قد  التي  والعوائق  ال�ضعوبات  حجم  اإطالقا  نتوّهم 

معركة  اأي  )االأ�ضح   
ّ

ا�ضالحي م�ضروع  اأّي  تعرت�ض 

ولكن  الق�ضائي،  املجال  يف  وبخا�ضة  ا�ضالحية( 

علينا  حتتم  امل�ضاألة  خطورة  اأن  نف�ضه  الوقت  يف  نعي 

غمارها.  خو�ض 

ختاما، يجدر التنبيه اإىل اأن م�ضاعي املفكرة للح�ضول 

الق�ضاء  وجمل�ض  العدل  وزراة  من  معلومات  على 

يف  لالأ�ضف  ا�ضطدمت  اأبحاثها،  حلاجات  االأعلى 

معظم احلاالت برف�ض هذين املرجعني مبخالفة �ضريحة 

املعلومات.  اإىل  الو�ضول  حق  قانون  الأحكام  منهما 

وعدا عن اأن هذا االأمر اأدى اإىل تكبيد باحثيها جهودا 

ال�ضاأن  يف  وحتليلها  معلوماتها  قاعدة  لبناء  م�ضاعفة 

اإىل هدر طاقات اجتماعية كان من  الق�ضائي )وعمليا 

قد  فاإنه  اأخرى(،  تنموية  ا�ضتثمارها يف جمال  املمكن 

التي  واال�ضتنتاجات  املعلومات  هام�ض خطاأ  يزيد من 

جهة  الأي  املفكرة  حقوق  حفظ  ومع  اإليها.  تو�ضلنا 

حتميل  االآن  ومنذ  منهجيا  يهمنا  اخل�ضو�ض،  هذا  يف 

االأخطاء  عن  كاملة  امل�ضوؤولية  املذكورين  املرجعني 

التزامهما  عدم  جراء  من  ارتكبناها  قد  نكون  التي 

بالقانون، يف اأي من مواّد هذا العمل الذي ن�ضعه يف 

متناول كل مهتّم.      

الخاص؟  العدد  هذا  ائتالف مدني واسع من أجل إصالح لماذا 
القضاء: مسودة مشروع قانون 

استقالل  القضاء وشفافيته برسم 
الكتل  النيابية والمرشحين

اأقر  القانونية،  املفكرة  من  ومببادرة   ،2018/3/7 بتاريخ 

و�ضفافيته،  الق�ضاء  ا�ضتقالل  لدعم  املدين  االئتالف 

املكون من 30 هيئة مدنية، م�ضودة م�ضروع قانون حول 

ا�ضتقالل الق�ضاء العديل و�ضفافيته. وبذلك، يكون م�ضروع 

اإ�ضالح الق�ضاء خطا خطوة اإ�ضافية اإىل االأمام بعدما بات 

يحظى بدعم �ضريحة وا�ضعة من الهيئات املدنية، احلقوقية 

والنقابية. وي�ضار اإىل اأن هذه امل�ضودة ت�ضتجيب للعري�ضة 

بها  والتي طالب   2017 اآب  قا�ضيا يف   352 املوقعة من 

هوؤالء بو�ضع قوانني جديدة �ضامنة ال�ضتقالل الق�ضاء وفق 

املعايري الدولية. ويجري البحث حاليا مع خمتلف القوى 

ال�ضيا�ضية النيابية واملر�ضحة للدخول اإىل املجل�ض النيابي 

و�ضمانا حلقوق  الدولة  لبناء  دعما  امل�ضودة،  هذه  لتبني 

املواطنة بق�ضاء م�ضتقل وعادل وفاعل.  تت�ضمن م�ضودة 

امل�ضروع عر�ضا م�ضهبا الأ�ضبابه املوجبة، من اأبرز عناوينها:

)جمل�ض  للق�ضاء  الناظمة  املوؤ�ض�ضات  ا�ضتقاللية  تعزيز 

الق�ضاء االأعلى وهيئة التفتي�ض الق�ضائي ومعهد الدرو�ض 

الق�ضائية( و�ضفافيتها الداخلية واخلارجية، 

تعزيز �ضمانات ا�ضتقاللية القا�ضي وال �ضيما اإحاطة اآليات 

تعيني الق�ضاة ب�ضمانات ح�ضولها على اأ�ضا�ض الكفاءة من 

دون متييز، وتكري�ض مبداأ عدم نقل القا�ضي اإال بر�ضاه 

واالعرتاف  متييز  دون  من  الق�ضاة  بني  امل�ضاواة  ومبداأ 

بحريات التعبري والتجمع وتقدمي طلبات جماعية، ومتكني 

القا�ضي من الطعن باأي قرار فردي مت�ضل مب�ضاره املهني، 

الداخلية  وال�ضفافية  واال�ضتقاللية  الت�ضاركية  تعزيز 

واخلارجية يف تنظيم املحاكم،  

و�ضع اآليات ت�ضمن معاجلة النق�ض العددي للق�ضاة وتوفري 

وحفظ الطاقات الق�ضائية وح�ضن توزيعها عمال مبقت�ضيات 

االإناء املتوازن، 

العام  املرفق  اأداء  ح�ضن  يف  املتقا�ضني  حقوق  �ضمان 

وتقدمي �ضكاوى وحما�ضبة املخالفات الق�ضائية: وال �ضيما 

جلهة تعزيز اآليات تقييم املحاكم والق�ضاة �ضمن اأ�ضول 

تراعي ا�ضتقالليتهم، وتعزيز دور هيئة االإ�ضراف الق�ضائي 

يف جمال تلقي ال�ضكاوى ومعاجلتها، وبخا�ضة من خالل 

وو�ضع  وم�ضاعدتهم،  املواطنني  ال�ضتقبال  ديوان  اإن�ضاء 

�ضرعة حلقوق املتقا�ضني، 

وا�ضتقاللية  العامة  للنيابة  الهرمي  التنظيم  التوفيق بني 

الق�ضاة العاملني فيها: 

التنظيم  بني  للتوفيق  اأحكاما  املقرتح  الن�ض  ت�ضمن 

بامكانية  يت�ضل  فيما  �ضيما  وال  العامة،  للنيابة  الهرمي 

توجيه تعليمات عامة اأو خا�ضة. فعلى �ضعيد التعليمات 

النائب  من  مكونة  م�ضرتكة  هيئة  ا�ضتحداث  مت  العامة، 

العام التمييزي والنواب العامني اال�ضتئنافيني لو�ضعها 

وعلى اأن يتم ن�ضرها ومتكني اأع�ضاء النيابة العامة من تقدمي 

مالحظات ب�ضاأنها ومتكني كل ذي �ضفة من تقدمي مراجعة 

طعن عليها. وعلى �ضعيد التعليمات اخلا�ضة والتي اأبقيت 

من �ضالحية النائب العام التمييزي، فقد اأوجب املقرتح 

اأن تكون قانونية وخطية ومعللة واأن توجه اإىل ع�ضو النيابة 

العامة املعني من خالل رئي�ضه الت�ضل�ضلي �ضمانا لقانونيتها 

واأن تودع �ضورة عنها يف ملف الق�ضية املت�ضلة بها.   

http://legal-agenda.com/article.php?id=3847
http://legal-agenda.com/article.php?id=3846
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وذلك   ،1939 يف  بالفعل  لين�ضئه   1934 يف  الفرن�ضي 

على  التجربة  هذه  وتنبني  الفرن�ضية.  بالتجربة  تيمناً 

وجوب اإن�ضاء هيئة عامة م�ضتقلة عن ال�ضلطة التنفيذية 

وتتوىل بدرجة اأو باأخرى تعيني الق�ضاة واإدارة م�ضاراتهم 

ا�ضتقالل  �ضمانات  من  اأ�ضا�ضية  ك�ضمانة  املهنية، 

الق�ضاء. ولكن بالطبع، يبقى �ضمان ا�ضتقالل الق�ضاء 

عاليا  �ضعورا  غالبا  تتطلب  جدا،  ودقيقة  �ضعبة  م�ضاألة 

باال�ضتقاللية وجهوزية دائمة، قد ت�ضل اإىل حّد مواجهة 

مواقع  لك�ضب  منتظم  ب�ضكل  جتهد  نافذة  جّد  قوى 

داخل الق�ضاء اأو على االأقل لك�ضب ق�ضايا معينة. فما 

هي القواعد املعتمدة لتمكني املجل�ض من القيام بهذه 

املهمة اجل�ضيمة؟ واأكرث حتديدا، ما هي القواعد املعتمدة 

لتح�ضني ا�ضتقالل اأع�ضاء املجل�ض اأنف�ضهم، وما مدى 

ا�ضتعرا�ض ذلك،  امل�ضي يف  وقبل  مالءمتها وجناعتها؟ 

تفا�ضيل  يف  التدقيق  �ضاأن  من  باأن  القول  اإىل  ن�ضارع 

اآليات تعيني اأع�ضاء املجل�ض وموا�ضفاتهم اأن يوّلد لدى 

يوؤدي  اأن  من  م�ضروعة  خماوف  مو�ضوعي  مراقب  اأي 

اأن  فبدل  منه.  املرجوة  لالأدوار  معاك�ضة  اأدورا  املجل�ض 

ال�ضيا�ضي،  النظام  مواجهة  يف  للق�ضاة  �ضمانة  ي�ضكل 

اإىل حار�ض  متاما  يتحّول على خالف ذلك  اأن  يخ�ضى 

ذراع  اإىل  الق�ضاء،  داخل  ال�ضيا�ضي  النظام  مل�ضالح 

هي  هذه  وتغطيها.  ال�ضيا�ضية  ت�ضريع  موؤداها  ذراع  له، 

املخاوف التي �ضن�ضعى اإىل تبيانها اأدناه.  

من هم أعضاء مجلس القضاء 
األعلى؟

قضاة وهرمية وطائفية 
ية  وذكور

 

يتاألف جمل�ض الق�ضاء االأعلى من ع�ضرة اأع�ضاء، وفق 

ما يخرج من اجلدول اأدناه:

 وفيما يت�ضمن اجلدول املوا�ضفات املحددة قانونا، فاإن 

االأعراف واملمار�ضات املعتمدة اأ�ضافت اإليها موا�ضفات 

اإىل عر�ضها يف �ضياق مناق�ضتها. وقبل  اأخرى، �ضنعمد 

اأن املجل�ض ي�ضكل  اإىل  امل�ضي يف ذلك، جتدر االإ�ضارة 

ال�ضيا�ضي  للنظام  امتدادا  اأع�ضائه  موا�ضفات  بفعل 

ما  وهذا  متايز.  اأي  دون  من  عام،  ب�ضكل  االجتماعي 

يتح�ضل من املوا�ضفات االآتية:

كلهم قضاة  

هذا  �ضاأن  ومن  ق�ضاة.  املجل�ض  اأع�ضاء  جل  اأن  اأوال، 

الق�ضاء،  داخل  النقابية  الفئوية  النزعة  يعزز  اأن  االأمر 

الق�ضاة  لدى  تقليديا  ال�ضائدة  االنعزالية  النزعة  ومعها 

واأعمال  الق�ضاء  تنظيم  على  �ضلباً  ينعك�ض  اأن  وتاليا 

املعايري  مع  الواقع  هذا  ويتعار�ض  واملحا�ضبة.  التقييم 

تعدداً  متعددة  »ت�ضكيلة  وجود  تفرت�ض  التي  الدولية 

واملحامون  عون 
ّ
امل�ضِر فيهـا  مُيّثـل  بحيـث   )...( حقيقياً 

بطريقة  املعنية  االأطراف  من  وغريهم  واالأكادمييون 

متوازنة«. كما تعتمد اأغلب الد�ضاتري االأوروبية احلديثة 

خلفية  على  االأعلى،  الق�ضاء  ملجال�ض  خمتلطة  تركيبة 

لي�ضت  الق�ضاء  ا�ضتقاللية  واأن  عام  �ضاأن  الق�ضاء  اأن 

�ضمانة  �ضيء  قبل كل  هي  بل  للق�ضاة  اأو حقاً  امتيازاً 

الد�ضتوران  اإليه  اجته  ما  اأي�ضا  وهذا  كافة.  للمتقا�ضني 

التون�ضي واملغربي.   

عضوية مجلس 
القضاء األعلى 

محصورة برؤساء 
الغرف دون 

مستشار�ها، 
ووحدهم قضاة 

التميييز ينتخبون 
ممثلين

كلهم رؤساء وكبار 

اأ�ضل ع�ضرة  الق�ضاة. فمن  اأن معظمهم من كبار  ثانيا، 

الق�ضائي.  الهرم  اأعلى  على  منهم  �ضتة  يرتبع  اأع�ضاء، 

اأعلى  ي�ضغلون  الذين  احلكميون  االأع�ضاء  جهة،  فمن 

ثالثة منا�ضب ق�ضائية على االإطالق، وهم تباعا الرئي�ض 

الذي  التمييزي  العام  والنائب  التمييز  ملحكمة  االأول 

التفتي�ض  هيئة  ورئي�ض  كلها  العامة  النيابات  رئي�ض  هو 

متييز.  غرف  روؤ�ضاء  ثالثة  ثانية،  جهة  ومن  الق�ضائي. 

ي�ضاف اإليهم رئي�ضا غرفتي ا�ضتئناف ورئي�ض وحدة يف 

من  االأعلى  اجلزء  يرتبعون يف  اأي�ضا  وهم  العدل  وزارة 

ي�ضتغل  التي  االبتدائية  املحاكم  تتمثل  وفيما  الهرم. 

فيها اأكرث من %40 من الق�ضاة بقا�ض واحد، فهنا اأي�ضا 

االبتدائية.  الغرف  روؤ�ضاء  بني  من  القا�ضي  هذا  يعني 

وعليه، نتبني اأمرين: االأول، اأن ع�ضوية جمل�ض الق�ضاء 

االأعلى حم�ضورة بالروؤ�ضاء )روؤ�ضاء الغرف على خمتلف 

درجاتها والوحدات والهيئات( على نحو يعك�ض توجها 

اإىل  ويوؤدي  الق�ضائي،  التنظيم  يف  الهرمية  اإحكام  نحو 

الغرف  فيها  مبا  الغرف،  واأع�ضاء  م�ضت�ضاري  تهمي�ض 

التمييزية واال�ضتئنافية. ومي�ض هذا االأمر مببداأ امل�ضاواة لي�ض 

فقط بني الق�ضاة، بل اأي�ضا بني اأع�ضاء الغرفة نف�ضها حيث 

ي�ضعر اأع�ضاوؤها وم�ضت�ضاروها مبوقعهم الدوين بالن�ضبة اإىل 

الروؤ�ضاء، فيما يفرت�ض بهم اأن يتداولوا معا بحرية ومن دون 

اأي �ضلطة الأحدهم على االآخر. وموؤدى ذلك هو تظهري 

الق�ضاء على اأنه مكان ُيدعى فيه الق�ضاة للتناف�ض �ضعيا 

اإىل ال�ضلطة اأكرث مما يدعون فيه للت�ضارك لتطوير املنظومة 

احلقوقية. والثاين، اأن ع�ضوية املجل�ض موزعة ب�ضكل غري 

متنا�ضب بني درجات املحاكم املختلفة، على نحو يهم�ض 

الفئات ال�ضبابية العاملة يف حماكم الدرجة االأوىل ب�ضكل 

وا�ضح. 

وما يزيد من الطابع الهرمي هو اأن والية الق�ضاة احلكميني 

الق�ضائية،  املنا�ضب  ي�ضغلون  اأنهم  متتّد طاملا  املجل�ض  يف 

اأع�ضاء  �ضائر  اأن  فيما  املّدة،  حمّددة  غري  منا�ضب  وهي 

املجل�ض تنتهي واليتهم يف غ�ضون ثالث �ضنوات. ومينح 

هذا االأمر الق�ضاة احلكميني عملياً نفوذاً اأكرب يف مقررات 

املجل�ض مما ُيخّفف من ال�ضمانات امل�ضتمدة من طبيعته 

من  تاليا  وي�ضعف  جماعياً  القرارات  فيه  تتخذ  كجهاز 

هذه  تتعّزز  وبالطبع،  الق�ضاء.  ا�ضتقالل  �ضمان  دوره يف 

ال�ضلطة على �ضوء �ضخ�ضية �ضاحب املن�ضب اأو اأي�ضا اأمد 

ا�ضتمراره يف واليته. 

عضوية شبه محصورة بالرجال   

�ضبه حم�ضورة  الع�ضوية  اللحظة  تبقى حتى  ذلك،  اإىل 

لن�ضهد   2006 حتى  االنتظار  اقت�ضى  فقد  بالرجال. 

تعيني اأول امراأة يف املجل�ض. واإذ بلغ عدد الن�ضاء يف دورة 

املجل�ض  فاإن  ع�ضرة،  من  ثالثة   )2015-2012( املجل�ض 

املكون يف 2015 عاد ليخلو من اأي امراأة، ليت�ضمن من 

اأحد  �ضغور  بعد   2017 يف  تعيينها  مت  واحدة  امراأة  ثّم 

املراكز. ويعك�ض تعيني الق�ضاة على هذا الوجه ح�ضا�ضية 

العليا  املنا�ضب  تويّل  يف  اجلندرّي  التمييز  اإزاء  �ضعيفة 

اأي�ضا مببداأ امل�ضاواة.  اأنه مي�ض هنا  يف الق�ضاء، ف�ضال عن 

وفيما اأمكن تربير ذلك يف املا�ضي بن�ضبة الن�ضاء املتدنية 

يف الدرجات العالية )ذوات االأقدمية( فاإن هذا االأمر مل 

يعد �ضحيحا، بفعل زيادة عدد الن�ضاء ب�ضكل مطرد منذ 

1990. وجتدر االإ�ضارة اإىل اأّن الن�ّض القانويّن يبقى خلوا 

لالأع�ضاء،  اجلندري  للتوزيع  كوتا  اأو  موا�ضفات  اأّي  من 

وذلك بخالف قوانني اأخرى كقانون تون�ض اأو املغرب بل 

حتى بخالف القوانني اللبنانية احلديثة التي ن�ضت على 

وجوب مراعاة متثيل اجلن�ضني كما هي حال قانون اإن�ضاء 

موؤ�ض�ضة حقوق االإن�ضان يف لبنان ال�ضادر يف 2016.

5/5 مكرر  

رغم اأن الن�ض القانوين خال من اأّية ا�ضارة اإىل االنتماء 

الطائفي الأع�ضاء املجل�ض، فاإّن االأعراف اأّدت اإىل فر�ض 

امل�ضيحيني  بني  املنا�ضفة  ال�ضهرية:  الطائفية  املعادلة 

وامل�ضلمني مع �ضمان ح�ض�ض جلميع املذاهب االأ�ضا�ضية. 

ثالثة  االآتي:  النحو  املجل�ض على  اأع�ضاء  يتوزع  وعليه، 

االأعلى،  الق�ضاء  جمل�ض  رئي�ض  بينهم  ومن  موارنة 

العام  النائب  وهما  و�ضنيان  وكاثوليكي  واأرثوذك�ضي 

و�ضيعيان  الق�ضائي  التفتي�ض  هيئة  ورئي�ض  التمييزي 

يوؤخذ بعني االعتبار  العرف  اأن هذا  اإىل  ودرزي. وي�ضار 

غرف  روؤ�ضاء  بني  من  الع�ضوين  انتخاب  عند  حتى 

حمكمة التمييز. فيمتنع روؤ�ضاء الغرف من الطائفة ال�ضنية 

عن الرت�ضح بفعل اإ�ضغال املقعدين املخ�ض�ضني لل�ضّنة من 

قبل ع�ضوين حكميني )النائب العام التمييزي ورئي�ض 

هيئة التفتي�ض الق�ضائي(. ي�ضاف اإىل ذلك اأن االنتخابات 

جمل�ض  قبل  من  اخلم�ضة  االأع�ضاء  تعيني  قبل  حت�ضل 

التعيني  باإجراء  االأخري  لهذا  ي�ضمح  نحو  على  الوزراء 

على �ضوء نتائج االإنتخابات على نحو ي�ضمن يف جميع 

احلاالت املعادلة الطائفية.

ي�ضكل  اأن  ال�ضارمة  املعادلة  بهذه  التم�ضك  �ضاأن  ومن 

مدخال لتكري�ض ممار�ضتني خطريتني: االأوىل، تو�ضيع دائرة 

التطييف يف امل�ضوؤوليات واملنا�ضب الق�ضائية، بحيث تن�ضاأ 

اأعراف يتوىل من خاللها االأع�ضاء من طائفة معينة تعيني 

الق�ضاة يف املنا�ضب املحجوزة لهذه الطائفة، والثانية، وهي 

االأخطر، ت�ضيي�ض اأع�ضاء املجل�ض اأنف�ضهم تبعا الإدخال 

تعييناتهم �ضمن لعبة املحا�ض�ضة بني القوى ال�ضيا�ضية 

ال�ضائدة. 

ال�سيا�سي  ال�سيا�سية.  مرجعيته  قا�ض  لكل 

ال�سيعي  ال�سنة،  بالق�ساة  راأي  لديه  ال�سني 

بال�سيعة، الخ...

-نائب عام متييزي �ضابق يف حديث للمفكرة  

يف  معّينة  اأ�سوال  يتبع  ال  الق�ساء  “جمل�ض  اأن 

يتبع  املجل�ض  يف  قا�ض  كل  الت�سكيالت. 

بيحكوا  ال�سنة  “الق�ساة  معّينة.  اأولويات 

بال�سنة، املوارنة باملوارنة.” هذا االأمر يح�سل 

اليوم حتى يف توزيع االأعمال”.

            -مرجع حكومي يف حديث للمفكرة القانونية

وهذا ما ميهد لنا االنتقال اإىل در�ض اآليات تعيني اأع�ضاء 

املجل�ض.

كيفية اختيار أعضاء 
المجلس: 

التعيين يعني محاصصة، 
ماذا بشأن االنتخاب؟

تك�ضف  اأعاله  املعرو�ضة  املجل�ض  اأع�ضاء  موا�ضفات 

وعلى  الق�ضاء.  تنظيم  يف  االنزالق  خماطر  ذاتها  بحد 

يف  احلا�ضم  املعيار  اأن  يبقى  االعتبارات،  هذه  اأهمية 

تعيينهم.  كيفية  هو  املجل�ض  اأع�ضاء  ا�ضتقاللية  تقييم 

فكيف يعني هوؤالء؟ هل يتم تعيينهم من قبل ال�ضلطات 

ال�ضيا�ضية اأم اأنه يتم انتخابهم اأو عدد غالب منهم على 

االأقل من قبل الق�ضاة كما يفرت�ض اتفاق الطائف تيمنا 

باملعايري الدولية ال�ضتقاللية الق�ضاء؟ هذا ال�ضوؤال طرح 

ب�ضكل ملح اأقله يف اأو�ضاط االإ�ضالح الق�ضائي خالل 

الت�ضعينيات حيث كان اأع�ضاء املجل�ض يعينون بالكامل 

ومقرتحات  طويل  جلدل  وتبعا  التنفيذية.  ال�ضلطة  من 

ا�ضالحية عدة، متخ�ض النظام ال�ضيا�ضي يف 2001 )اأي 

اإدخال  عن  الطائف(  اإقرار  من  �ضنة  ع�ضرة  اثنتي  بعد 

اإنا بعد تقلي�ض مداها  اأع�ضاء املجل�ض،  انتخاب  قاعدة 

روؤ�ضاء  بني  من  ينتخبان  بع�ضوين  ح�ضرها  خالل  من 

األعلى، القضاء  مجلس 
ضمانة الستقالل القضاءأم ذراع سياسية داخله؟

القضاء في لبنان
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باملقابل،  التمييز.  حمكمة  �ضعيد  وعلى  التمييز  غرف 

وبنتيجة هذا التعديل، احتفظت ال�ضلطة ال�ضيا�ضية ممثلة 

العظمى  الغالبية  تعيني  ب�ضالحية  التنفيذية  بال�ضلطة 

لها  ُيبقي  مما   ،10 اأ�ضل  من   8 اأي  املجل�ض  اأع�ضاء  من 

قابلية  من  يزيد  وما  املجل�ض.  هذا  داخل  الطوىل  اليد 

اآليتي التعيني هاتني للنقد هو كيفية ممار�ضتهما.

من شأن استتباع 
أعضاء المجلس أن 

يجعله أقرب إلى ذراع 
للنظام السياسي 
داخل القضاء منه 

إلى ضمانة للقضاة 
في وجه هذا النظام

التعيين وفق شروط المحاصصة

ال تنح�ضر ا�ضكالية التعيني مبا يتيحه من حتكم لل�ضلطة 

ذلك  ي�ضتتبع  وما  االأعلى  الق�ضاء  مبجل�ض  التنفيذية 

يف  فالنظر  املجل�ض.  اأع�ضاء  ا�ضتقاللية  �ضعيد  على 

اأن  يظهر  حولها  الدائرة  والنقا�ضات  اجرائها  تفا�ضيل 

االأمر اأكرث خطورة من ذلك، بحيث اأن هذه التعيينات 

على  اأي  التعيينات،  �ضائر  غرار  على  جتري  ما  غالبا 

اأ�ضا�ض تقا�ضمها بني القيادات االأقوى داخل طوائفها. 

يرتبط  ال  املجل�ض  اأع�ضاء  تعيني  اأن  يعني  االأمر  وهذا 

بدرجة  يرتبط  منهم  تعيني كل  اأن  بل  باحلكومة،  فقط 

يجعله  قد  مما  طائفته،  داخل  االأقوى  بالقائد  باأخرى  اأو 

مبثابة ممثل لهذا االأخري ومل�ضاحله داخل املجل�ض. وهذا 

فرتة  يف  كاريكاتوري  وب�ضكل  كلي  بو�ضوح  جتلى  ما 

جمل�ض  اأع�ضاء  تعيني  حول  الدائر  ال�ضيا�ضي  ال�ضراع 

ل�ضغور  معطال  املجل�ض  اأبقى  والذي  االأعلى  الق�ضاء 

وقد   .2016-2015 كاملة  �ضنة  حوايل  مقاعده  غالبية 

الطبقة  اأن  احلا�ضل  التجاذب  خالل  من  وا�ضحا  بدا 

داخل  الطائفي  التوزيع  مع  اآنذاك  تعاملت  ال�ضيا�ضية 

اأ�ضخا�ض  اأو  اأنه �ضمانة لها لتعيني ممثلني  املجل�ض على 

يراعون م�ضاحلها يف كّل ما يت�ضل مبقرراته. وملزيد من 

الدقة، جتدر االإ�ضارة اإىل اأن التجاذب ال�ضيا�ضي مل يكن 

اأو جمرد  طائفياً وح�ضب، اإنا يف حاالت كثرية �ضيا�ضياً 

�ضراع نفوذ، بغطاء طائفي. 

ومن �ضاأن ا�ضتتباع اأع�ضاء املجل�ض على هذا الوجه اأن 

يجعله )اأي املجل�ض( اأقرب اإىل ذراع للنظام ال�ضيا�ضي 

هذا  وجه  يف  للق�ضاة  �ضمانة  اإىل  منه  الق�ضاء  داخل 

النظام. وبفعل ذلك، بتنا ن�ضهد تعطيل اأعمال املجل�ض 

ومعه عمل املرفق الق�ضائي برمته، مبا فيها االأكرث �ضرورة، 

بخ�ضو�ض  احلا�ضل   
ّ

ال�ضيا�ضي التجاذب  فرتات  يف 

ما  وهذا  االأعلى.  الق�ضاء  جمل�ض  اأع�ضاء  تعيينات 

ح�ضل مثال حني حال ا�ضتكمال اأع�ضاء املجل�ض دون 

اإ�ضدار ت�ضكيالت ق�ضائّية يف الفرتة املمتدة بني 2005 

و2009. فو�ضل عدد خريجي معهد الدرو�ض الق�ضائية 

قا�ضيا،   104 معينة  ق�ضائية  منا�ضب  يف  امل�ضّكلني  غري 

علما اأن جمموعة من هوؤالء انتظرت اأكرث من 4 �ضنوات 

بعد تخرجها قبل مبا�ضرة العمل يف الق�ضاء. وبالطبع، 

خالل هذه الفرتة، كان هوؤالء يتقا�ضون رواتبهم كق�ضاة 

اأ�ضيلني، كل ذلك يف فرتة تتزايد فيها ن�ضبة االإختناق 

الق�ضائي. كما اأنه بفعل ذلك، غالبا ما ن�ضهد تدخالت 

من اأع�ضاء املجل�ض يف اأعمال الق�ضاء قد تكون اأخطر 

من التدخالت احلا�ضلة من خارجه. 

ويتنافى هذا الواقع مع املعايري الدولية ب�ضاأن ا�ضتقاللية 

تت�ضَمن  م�ضتقلة،  »هيئة  اإن�ضاء  تفرت�ض  التي  الق�ضاء 

متثياًل ق�ضائياً وا�ضعاً« تتوىل مهام اختيار وتعيني الق�ضاة 

العدالة  مرفق  واإدارة  بحقهم  التاأديبية  املالحقة  كما 

. كما يتعار�ض ذلك مع كون وظيفة املجل�ض هي 
1
العام«

�ضمان ا�ضتقاللية الق�ضاء وتعزيز مبداأ ف�ضل ال�ضلطات.

انتخابات أم تزكية؟  

على  ع�ضوين  انتخاب  قاعدة  اإدخال  تقدمي  مت  فيما 

ح�ضر  فاإن  الطائف،  اتفاق  �ضروط  يلبي  اإ�ضالح  اأنها 

بالواقع  يجعل   ،10 اأ�ضل  من  بع�ضوين  املنتخبني  عدد 

توفر  على  اأو  املجل�ض  قرارات  على  التاأثري  قدرتهما يف 

للنقد  قابليًة  االأمر  هذا  يزيد  وما  حمدودة.  جد  ن�ضابه 

اأو حق  هو تفا�ضيله، �ضواء جلهة حتديد حق االنتخاب 

الرت�ضح وما اإىل ذلك من اأعراف توؤدي اإىل ت�ضييق هذا 

احلق اأكرث فاأكرث على نحو يجعل االنتخاب يف حقيقيته 

�ضبه تزكية. وهذا ما يتح�ضل من املعطيات االآتية: 

اأن حق الرت�ضح ينح�ضر بروؤ�ضاء غرف حمكمة التمييز. 

وفيما يبلغ عدد هوؤالء 10 ق�ضاة فقط، فاإن عرف التوزيع 

تخفي�ض  اإىل  عملياً  يوؤدي  املجل�ض  الأع�ضاء  الطائفي 

الرت�ضح  ينح�ضر  فبداية،  بيانه.  �ضبق  كما  العدد  هذا 

بروؤ�ضاء الغرف من غري ال�ضنة، على اعتبار اأن املقعدين 

ع�ضوين  قبل  من  م�ضغوالن  املجل�ض  داخل  ال�ضنيني 

هيئة  ورئي�ض  التمييزي  العام  النائب  هما  حكمينْي 

يف  اأكرث  الرت�ّضح  حّق  ي�ضيق  كما  الق�ضائي.  التفتي�ض 

حال االنتخاب مللء �ضغور حا�ضل اأثناء والية املجل�ض، 

من  املر�ّضح  يكون  اأن  احلالة  هذه  يف  يقت�ضي  بحيث 

طائفة الع�ضو املنتخب الذي انتهت ع�ضويته ل�ضبب من 

حاالت  يف  يوؤدي  اأن  االأمر  هذا  �ضاأن  ومن  االأ�ضباب. 

وتالياً  واحد  ب�ضخ�ض  الرت�ضح  امكانية  ح�ضر  اإىل  عدة 

حال  يف  يح�ضل  ما  وهذا  برمته.  االنتخاب  الغاء  اإىل 

اإليها  ينتمي  املنتهية ع�ضويته من طائفة  ال�ضخ�ض  كان 

�ضخ�ض واحد من روؤ�ضاء غرف التمييز )وهذا هو حال 

الطوائف االأرثوذك�ضية والدرزية والكاثوليكية مثال( اأو 

�ضخ�ض واحد من غري االأع�ضاء احلاليني اأو االأع�ضاء يف 

هيئة املجل�ض ال�ضابقة. ويف هذه احلاالت، يتم ا�ضتبدال 

االأوىل،  مزدوجة:  عملية  خالل  من  اخلارج  الع�ضو 

القيام بت�ضكيالت جزئية توؤدي اإىل ملء مركزه ال�ضاغر 

كرئي�ض غرفة حمكمة التمييز من �ضخ�ض من طائفته، 

مع  االإنتخاب  اإىل  التمييز  غرفة  اأع�ضاء  دعوة  والثانية، 

ح�ضر حق الرت�ضيح به عمال باالأعراف الطائفية، وتاليا 

تزكيته. ويف هذه احلالة، ُيعنّي البديل عمليا من اجلهة 

عينته  )والتي  الق�ضائية  بالت�ضكيالت  تتحكم  التي 

يكون  اأن  دون  من  ح�ضرا  التمييز(  يف  لغرفة  رئي�ضا 

الأع�ضاء حمكمة التمييز اأي دور يف ذلك. وعليه، اأمكن 

الرت�ضح  بحق  يتمتعون  الذين  الق�ضاة  ن�ضبة  اأن  القول 

%1.5 وقد تنخف�ض  ن�ضبة  باأح�ضن االأحوال  تتجاوز  ال 

لتنح�ضر بقا�ض واحد، مبا يحولها اإىل تزكية كاملة. 

اأن حق االإنتخاب ينح�ضر باأع�ضاء حمكمة التمييز، مع 

االإبتدائية  املحاكم  يف  العاملني  الق�ضاة  جممل  جتريد 

واال�ضتئنافية ف�ضاًل عن ق�ضاة النيابة العامة والتحقيق من 

حق امل�ضاركة يف االإنتخاب. وتاليا، يدخل �ضمن الهيئة 

الناخبة ما يقارب ن�ضبة %9 من جمموع الق�ضاة فقط.

و�ضعف التمثيل هذا يتعار�ض بالواقع مع املعايري الدولية، 

الق�ضاء  جمل�ض  اأع�ضاء  غالبية  تكون  اأن  توجب  التي 

االأعلى منتخبني من قبل زمالئهم بو�ضائل ت�ضمن اأو�ضع 

.
2
متثيل للق�ضاة

 املواد 9 و11 من ال�ضرعة العاملية للقا�ضي. 1

 اأنظر املواد 9 و11 من ال�ضرعة العاملية للقا�ضي املذكورة اأعاله - ال�ضرعة . 2

االأوروبية حول نظام الق�ضاة )فقرتها 1.3( - تو�ضية جلنة وزراء املجل�ض 

االأوروبي رقم R)2010(12 )فقرة 27( - االعالن ال�ضادر يف 23 اأيار/مايو 

2008 عن ال�ضبكة االأوروبية ملجال�ض الق�ضاء - الراأي رقم 10 للهيئة 
اال�ضت�ضارية للق�ضاة االأوروبيني.
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يف  اأ�ضا�ضيا  عامال  الق�ضاء  اإىل  الدخول  تنظيم  ي�ضكل 

ما  وهذا  فيه.  متجددة  يوفره من حيوية  قد  ملا  اإ�ضالحه، 

ينطبق ب�ضكل خا�ض يف املراحل االنتقالية، التي تتوفر فيها 

نية �ضيا�ضية حقيقية يف توفري ا�ضتقالل الق�ضاء. وامل�ضاألة ال 

تت�ضل فقط باعتماد معايري ت�ضمح باختيار املر�ضحني على 

متالزم  اأمر  اأي�ضا يف حتقيق  اإنا  والنزاهة،  الكفاءة  اأ�ضا�ض 

واإن كان االأ�ضعب، وهو ا�ضتقطاب العنا�ضر االأكفاأ واالأنزه، 

اإليهم هدفا  بحيث ي�ضكل الدخول اإىل الق�ضاء بالن�ضبة 

اآليات  ا�ضتعرا�ض  اإىل  املقال  اإليه. ويهدف هذا  يطمحون 

ر�ضم  اإىل  �ضعيا  املمار�ضة،  قانونا ويف  الق�ضاء  اإىل  الدخول 

مالمح القا�ضي احلايل. 

وجتدر االإ�ضارة اإىل اأن االإحاطة بهذه امل�ضاألة تتطلب لي�ض 

فقط در�ض االأحكام القانونية االأكرث مالءمة، ولكن اأي�ضا 

م�ضائل  للمهنة، وهي  توفري عوامل اجلذب  كيفية  در�ض 

تفرت�ض اإجناز درا�ضات اجتماعية واقت�ضادية تتجاوز اإطار هذا 

املقال. 

القضاء  إلى  الدخول  طرق 
العدلي:   

يف هذا ال�ضدد، �ضنتناول تباعا املداخل املمكنة قانونا اإىل 

الق�ضاء العديل. ويجدر منذ البداية التمييز بني نوعني من 

املداخل:

املداخل التي توؤدي اإىل الق�ضاء من خالل التدرج  -

يف معهد الدرو�ض الق�ضائية، مبعنى اأن االأ�ضخا�ض 

املداخل  هذه  خالل  من  الق�ضاء  يلجون  الذين 

الدرو�ض  معهد  يف  متدرجني  ق�ضاة  اأوال  يعينون 

انتهاء  بعد  اأ�ضيلني  ق�ضاة  وي�ضبحون  الق�ضائية، 

وفقط  �ضنوات،  ثالث  ت�ضتمر  التي  تدرجهم  فرتة 

الق�ضاء  جمل�ض  قبل  من  اأهليتهم  اإعالن  حال  يف 

االأعلى. ويتم الدخول اإىل املعهد عموما عن طريق 

مباراة اأو عن طريق التعيني املبا�ضر من بني احلائزين 

على �ضهاداة دكتوراه دولة يف احلقوق، 

اإىل اكت�ضاب �ضفة القا�ضي  - واملداخل التي توؤدي 

االأ�ضيل مبا�ضرة. واإذ يتم ذلك عموما من خالل 

)حمامني،  اخلربة  باأ�ضحاب  حم�ضورة  مباراة 

م�ضاعدين ق�ضائيني، موظفني عامني..(، فقد مت يف 

هوؤالء،  بني  قا�ضيا من   39 مبا�ضر ل  تعيني   1994

من دون تنظيم اأي مباراة. 

اإىل  الدخول  مباراة  اأن  نلحظ  اأدناه،  اجلدول  ومبراجعة 

الباب  زالت  وما  �ضكلت  الق�ضائية  الدرو�ض  معهد 

ت�ضتحوذ  اأنها  بحيث  الق�ضاة،  ال�ضتقطاب  الرئي�ضي 

اأربعة  على ما ال يقل عن ن�ضبة 80% )اأو ما يزيد عن 

الق�ضاة االأ�ضيلني  ق�ضاة من كل خم�ضة( من جمموع 

واملتدرجني الذين مت تعيينهم يف الفرتة املمتدة من 1991 

حتى 2017. 

معهد  إلى  الدخول  مباراة 
القضائية: وس  الدر

تفر�ض  مواّد  العديل  الق�ضاء  تنظيم  قانون  يت�ضّمن 

الق�ضاء  وجمل�ض  العدل  وزير  بني  والتعاون  التن�ضيق 

االأعلى للدعوة اإىل مباراة الدخول اإىل معهد الدرو�ض 

تقدير  �ضالحية  العدل  لوزير  يكون  ففيما  الق�ضائية. 

يراه  الذي  بالعدد  متدرجني  ق�ضاة  تعيني  اإىل  احلاجة 

االأعلى،  الق�ضاء  جمل�ض  راأي  ا�ضتطالع  بعد  منا�ضبا 

تنظيم  العدل  وزير  من  بطلب  يتوىل  االأخري  هذا  فاإن 

العدل  لوزير  تاليا  القانون  ويرتك  الغاية.  لهذه  مباراة 

ال�ضغور يف مالك  توفر احلاجة، مبعزل عن حجم  تقدير 

الق�ضاء. وللم�ضاركة يف املباراة، حدد القانون عددا من 

ال�ضروط ك�ضرط ال�ضن )اأن يكون املر�ضح دون اخلام�ضة 

والثالثني من العمر بتاريخ بدء املباراة اخلطية( وحيازة 

منذ  لبنانيا  كونه  اإىل وجوب  اإ�ضافة  احلقوق،  اإجازة يف 

ع�ضر �ضنوات على االأقل ومتمتعا بحقوقه املدنية وغري 

حمكوم بجناية اأو جنحة �ضائنة و�ضالمته من االأمرا�ض 

والعاهات التي من �ضاأنها منعه من القيام بوظيفته. وفيما 

اأنه  اأ�ضار بحث �ضابق  العاهات،  اأنواع  الن�ض  ال يو�ضح 

توؤخذ يف االعتبار ال�ضالمة اجل�ضدية والنف�ضية للمر�ضح، 

 .
1
ك�ضالمة احلوا�ض والعقل واخللو من االأمرا�ض املعدية

ل�ضوء  منعا  التحديد  مزيد من  اإىل  يحتاج  الن�ض  وهذا 

االأ�ضخا�ض  حرمان  اإىل  يوؤدي  نحو  على  ا�ضتخدامه، 

املعّوقني من ممار�ضة وظيفة الق�ضاء. وي�ضار اإىل اأن املادة 

»االإعاقة  اأن  على  تن�ض  املعوقني  قانون حقوق  69 من 

عمل  الأي  الرت�ضيح  دون  حائال  ذاتها  بحد  ت�ضكل  ال 

اأو وظيفة«. 

كما ي�ضع القانون اأنه على املر�ضح اأن يتقن اللغة العربية 

 .)61 )املادة  االإنكليزية  اأو  الفرن�ضية  اللغتني  واإحدى 

يتمثل يف وجوب  اآخر  �ضرط  ثمة  ال�ضروط،  تلك  واإىل 

من  اخلطية  املباراة  يف  لال�ضرتاك  املر�ضح  اأهلية  قبول 

قبل جمل�ض الق�ضاء االأعلى. ويكون لهذا االأخري حق 

بعد  اخلطية،  املباراة  خو�ض  عن  مر�ضح  اأي  ا�ضتبعاد 

يكون  اأن  دون  ومن  مقابلته،  دون  من  اأو حتى  مقابلته 

يزيد  وما  اأخرى.  �ضوابط  باأي  اأو  قراره  بتعليل  ملزما 

اال�ضتن�ضاب خطورة يف هذا اخل�ضو�ض، هو اأن القانون 

املباراة  يف  اال�ضرتاك  باأهلية  املتعلقة  القرارات  يح�ضن 

طرق  من  طريق  اأي  عن  مبناأى  ي�ضعها  بحيث  اخلطية 

املراجعة، مبا فيه طلب االإبطال ل�ضبب جتاوز حد ال�ضلطة 

)املادة 95 من قانون تنظيم الق�ضاء العديل(. 

وقد اأناط القانون تنظيم املباراة مبجل�ض الق�ضاء االأعلى، 

�ضواء جلهة حتديد املواد التي جتري على اأ�ضا�ضها ومعدل 

ويف  الفاح�ضة.  اللجان  بتعيني  اأو  القبول،  عالمات 

الفرتة املمتدة بني 1991 و2016، جرت 20 دورة مبعدل 

هذه  اأدت  وقد  اأ�ضهر.  واأربعة  �ضنة  كل  واحدة  دورة 

اأ�ضيال و73 قا�ضيا ما  ج 380 قا�ضياً 
ّ
الدورات اإىل تخر

يزالون يتدرجون يف املعهد كما �ضبق بيانه.

وبالنظر اإىل ما تقدم، �ضجلت املفكرة القانونية جمموعة 

من املمار�ضات ال�ضارة بالعمل الق�ضائي، اأبرزها االآتية:   

حتى  -  2005 من  املمتدة  ال�ضيا�ضية  االأزمة  اأن 

من  الأكرث  الدورات  هذه  وقف  اإىل  اأّدت   2008

ثالث �ضنوات واأنها منذ ذلك احلني جتري ب�ضكل 

غري منتظم، خالفا مل�ضلحة تنظيم الق�ضاء حيث ما 

يزال هنالك 270 مركزا ق�ضائيا �ضاغرا اأي ما يزيد 

عن ثلث املراكز الق�ضائية،  

اأنه طلب من املر�ضحني يف الدورات  االأخرية ملء  -

ومن  املباراة.  يف  ا�ضرتاك  طلب  مبثابة  هي  ا�ضتمارة 

مراجعة ا�ضتمارة مباراة 2016، نلحظ اأنها ا�ضتملت 

ي�ضعب  التي  املعلومات  من  جمموعتني  على 

تربيرها اأو ربطها مبقت�ضيات الوظيفة الق�ضائية. فمن 

جهة، يطلب من املر�ضح معلومات جّد خا�ضة مثل 

ال�ضفرات اخلا�ضة التي قام بها اإىل اخلارج والهدف 

من الزيارة وا�ضماء املناطق التي اأحبها. كما يطلب 

منه معلومات تت�ضل باأفراد العائلة على نحو مبالغ به. 

ومن هذه املعلومات، معلومات عن العمل ال�ضابق 

من  لكل  االإلكرتوين  والربيد  وال�ضكن  واحلايل 

ويجدر  والزوجة.  وال�ضقيقات  واالأ�ضقاء  الوالدين 

هذه  من  املرجوة  الفائدة  عن  جهة  من  الت�ضاوؤل 

جهة  ومن  عدمه،  من  الرت�ضيح  لقبول  املعلومات 

الطبقي  للتمييز  كاأداة  ا�ضتخدامها  خلطورة  اأخرى، 

عدليا؟ قاضيا  تصبح  كيف 

جدول 1: عدد الق�ضاة املتدرجني احلاليني واملعينني ق�ضاة اأ�ضيلني وفق طريقة دخولهم اإىل الق�ضاء يف الفرتة املمتدة من 1991 حتى 2017

39دخول اأ�ضحاب اخلربة من دون مباراة

44دخول اأ�ضحاب اخلربة مبباراة

30 ) من بينهم  متدرج واحد(دخول احلائزين على دكتوراه من دون مباراة ومن خالل التدرج يف املعهد

467 )من بينهم 73 متدرجا(دخول مبباراة ومن خالل التدرج يف املعهد 

580املجموع

القضاء في لبنان
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واالجتماعي بني املر�ضحني،

اللغة  - اإجادة  على  تتوقف  املر�ضح  تاأهل  �ضروط  اأن 

العربية واإحدى اللغتني الفرن�ضية اأو االنكليزية. وقد 

مت موؤخرا رفع عالمة التاأهيل اإىل الن�ضف، فال يحق 

ملن مل ينل هذا املعّدل االنتقال اإىل املرحلة التاأهيلية 

الثانية. ويلقى هذا االأمر انتقاد البع�ض على خلفية اأن 

ا�ضرتاط اتقان اللغة االأجنبية لقبول الرت�ضح ي�ضكل 

اأداة متييزية اأخرى ل�ضالح خريجي اجلامعات اخلا�ضة.  

اللغة  - امتحان  يف  الناجحني  جلميع  يت�ضنى  ال  اأنه 

خو�ض املباراة، بحيث يتم ا�ضتبعاد عدد كبري منهم 

الق�ضاء  جمل�ض  قبل  من  معهم  مقابلة  اإجراء  بعد 

املقلقة  املمار�ضات  من  عدد  ر�ضد  مّت  كما  االأعلى. 

التي تبني اأن عملية االنتقاء هذه حت�ضل على اأ�ضا�ض 

�ضفافة.  غري  االأقل  على  اأو  مو�ضوعية  غري  معايري 

وتعتمد عملية االنتقاء هذه من جهة على التقارير 

االأمنية املرفقة مبلفات املر�ضحني. وكان رئي�ض جمل�ض 

الق�ضاء االأعلى جان فهد ك�ضف لـ »املفكرة القانونية« 

اأن املجل�ض ال يطلب معلومات من جهاز اأمني حمدد، 

بل من جميع االأجهزة االأمنية. كما هي تعتمد من 

جهة ثانية على املقابلة ال�ضفهية مع جمل�ض الق�ضاء 

االأعلى اأو مع جلان يعينهم. وتبعا ملا يراه منا�ضبا، يعلن 

جمل�ض الق�ضاء االأعلى يف ختام هذه املرحلة الئحة 

حت�ضل  وعليه،  اخلطي.  لالإمتحان  للتقدم  املقبولني 

عملية االإنتقاء هنا على اأ�ضا�ض معايري تنتق�ض اإىل حد 

كبري اإىل ال�ضفافية واملو�ضوعية. وتوؤ�ضر اأرقام ن�ضرت 

موؤخرا على موقع معهد الدرو�ض الق�ضائية اإىل اأهمية 

ن�ضبة  ارتفاع  واإىل  هذه  التمهيدية  االختيار  عملية 

اإىل ما يقارب  املر�ضحني امل�ضتبعدين بفعلها لت�ضل 

%60. ويلحظ اأن ن�ضبة املر�ضحني املقبولني يف املرحلة 

التاأهيلية الثانية قاربت الثلث، يف تراجع وا�ضح عما 

بلغت  1975-1990 حيث  كانت عليه قبل حرب 

تزايد  يعني  االأمر  وهذا   .1974 العام  يف   67،2%

اأهمية املعايري غري املو�ضوعية وغري ال�ضفافة ال�ضتبعاد 

ن�ضبة هامة من املر�ضحني. ومن اأ�ضهر الدورات التي 

مت فيها ا�ضتبعاد مر�ضحني عن خو�ض املباراة اخلطية، 

دورة 1994/1993 حيث مت ا�ضتبعاد جميع الن�ضاء 

الق�ضاء  جمل�ض  اأخذ  بعدما  ن�ضاء،  الأنهن  فقط 

الذكور.  على  اخلطية  املباراة  بح�ضر  قرارا  االأعلى 

خا�ضوا  الذين  املر�ضحني  عدد  اآنذاك  انح�ضر  وقد 

املباراة اخلطية ب 78 من اأ�ضل 350 مر�ضحا اأي مبا 

يقارب %22 من جمموع املر�ضحني. 

امل�ضابقات  - من  تاأتي  النجاح  عالمات  كانت  فيما 

�ضهدت  املر�ضح،  جتهيل  فيها  يتم  التي  اخلطية 

مباراتي  يف  مقلقا  تعديال  املباريات  اجراءات 

2014 و2016 بفعل زيادة ن�ضبة العالمة املخ�ض�ضة 

لالمتحانات ال�ضفهية اإىل ربع العالمة االإجمالية يف 

تاأثري هذه  فاقم من  وما   .2016 و�ضد�ضها يف   2014

االمتحانات  بعد  توقيتها  هو  ال�ضفهية،  االمتحانات 

و�ضيلة  بجعلها  بالواقع  ي�ضمح  نحو  على  اخلطية 

ممكنة حل�ضم جناح املر�ضح اأو ر�ضوبه يف املباراة. ومن 

املباراة  �ضمانات  تقلي�ض  اإىل  يوؤّدي  اأن  ذلك  �ضاأن 

املحايدة من خالل تعزيز هام�ض تاأثري اأع�ضاء اللجان 

الفاح�ضة يف النتائج النهائية، بناء على االعتبارات 

التي يجدونها منا�ضبة والتي قد ال يكون لها اأي �ضلة 

االعتبارات  طبعا  مقدمها  ويف  املر�ضحني،  بكفاءة 

اخلا�ضة بهوية املر�ضح وعالقاته وانتماءاته. 

 

»كنا نفاخر اأننا جنحنا بكفاءتنا يف مباراة الق�ساة 

ومن دون اأي وا�سطة. 

بعد دورتي 2014 و2016، مل يعد باإمكان الق�ساة 

اأن يقولوا ال�سيء نف�سه«

قا�ض عامل،  مقابلة مع املفكرة القانونية، 2016 

تعيين من دون مباراة وبمعهد 
)الدكتوراه(

تتمثل هذه الطريقة يف تعيني ق�ضاة متدرجني من بني 

مبر�ضوم  وذلك  احلقوق  يف  دولة  دكتوراه  �ضهادة  حملة 

يتخذ بناء على اقرتاح وزير العدل وبعد موافقة جمل�ض 

مرة   11 الطريقة  هذه  ا�ضتخدمت  وقد  االأعلى.  الق�ضاء 

منذ 1993، ومت تعيني 32 قا�ضيا متدرجا مبوجبها. ويلحظ 

هنا اأن ثمة ا�ضتن�ضابا يف قبول املر�ضحني من دون اال�ضتناد 

اإىل اأي معايري مو�ضوعية.   

من  أصيلين  قضاة  تعيين 
الخبرة أصحاب  بين 

دون  من  مبا�ضرة  اأ�ضيلني  ق�ضاة  تعيني  نتناول  هنا، 

بني  من  وذلك  الق�ضائية،  الدرو�ض  مبعهد  املرور 

يف  واملوظفني  الق�ضائيني  وامل�ضاعدين  املحامني 

لديهم  والذين  العامة  واملوؤ�ض�ضات  العامة  االإدارات 

فيها  مت   )1994( واحدة  حالة  وبا�ضتثناء  معينة.  خربة 

39 قا�ضيا اأ�ضيال من دون مباراة مبوجب قانون  تعيني 

ا�ضتثنائي )وهو ا�ضتدعى الكثري من االنتقادات جلهة 

على  الق�ضاة  �ضائر  تعيني  مت  املحا�ض�ضة(،ـ  اعتماد 

على  منظمة  مباراة  يف  الناجحني  بني  من  الوجه  هذا 

مت  وقد  االأعلى.  الق�ضاء  تنظيم  قانون  اأحكام  اأ�ضا�ض 

منا�ضبات:  ثالث  يف  هذه  التعيني  اآلية  اإىل  اللجوء 

1993 و1996 و2010. 

ويف عامي 1996 و2013، نظمت مباراة الأ�ضحاب اخلربة، 

لكن اأدت اإىل ر�ضوب جميع املر�ضحني. 

لالعتبارات  مكان  أي 
ية  والجندر الطائفية 
تعيين  في  والعائلية 

القضاة؟ 
يف هذا ال�ضدد، �ضعينا اإىل مقارنة التوزيع اجلندري والطائفي 

اإىل املعهد  اإىل الق�ضاء مبوجب مباراة الدخول  للداخلني 

مع التوزيع اجلندري والطائفي للداخلني اإىل الق�ضاء على 

اأو على  اأ�ضا�ض ملفاتهم تبعا حليازتهم ل�ضهادة الدكتوراه 

اأ�ضا�ض خربتهم املهنية )�ضواء ح�ضل ذلك مبباراة اأو من دون 

مباراة(. وال�ضعي اإىل هذه املقارنة اإنا انبنى على فر�ضيتني: 

االأوىل مفادها اأن ثمة تفاوتا يف تاأثري املح�ضوبية والو�ضاطة يف 

تعيني الق�ضاة وفق الطريقة املعتمدة لذلك: ففيما تقّل ن�ضبة 

هذا التاأثري بخ�ضو�ض التعيني عن طريق مباراة الدخول اإىل 

املعهد، اأقله قبل زيادة عالمة ال�ضفهي يف 2014، تبلغ اأق�ضاها 

بالن�ضبة اإىل التعيينات احلا�ضلة من دون مباراة )كما ح�ضل 

يف 1994 بخ�ضو�ض اأ�ضحاب اخلربة اأو بخ�ضو�ض احلائزين 

على �ضهادة الدكتوراه(. وهي تكون متو�ضطة بخ�ضو�ض 

التعيينات نتيجة مباراة الأ�ضحاب اخلربة، وخا�ضة يف 2010 

حيث بلغت ن�ضبة ال�ضفهي يف جممل العالمة 50%. 

شهدت المبار�ات 
تعديال مقلقا 

بفعل ز�ادة نسبة 
العالمة المخصصة 

لالمتحانات 
الشفهية، مما قد 

يؤّدي إلى ضرب 
حيادية المباراة

تاأثري  يف  زيادة  اأي  �ضاأن  من  اأّن  ومفادها  الثانية  الفر�ضية 

النظام  ظل  يف  مبدئيا  يوؤدي  اأن  والو�ضاطة  املح�ضوبية 

ال�ضيا�ضي االجتماعي احلايل اإىل زيادة االعتبارات الطائفية 

ومن  املعينني.  الق�ضاة  حتديد  يف  العائلية  اأو  اجلندرية  اأو 

االأ�ضئلة التي تفر�ض نف�ضها هنا: على فر�ض اأن حيادية مباراة 

الدخول اإىل املعهد اأدت اإىل خلل يف التوزيع الطائفي اأو 

توجه )قد يكون غري مرغوب به من القيمني على الدخول 

اإىل الق�ضاء( اإىل زيادة ن�ضبة الن�ضاء يف الق�ضاء اأو اإىل اإق�ضاء 

اأبناء الق�ضاة، هل يتم العمل على ت�ضحيح هذه النتيجة غري 

املرغوب بها من خالل اللجوء اإىل و�ضائل تعيني اأخرى؟ 

وبكلمة اأخرى، هل ميكن القول اأن من �ضاأن و�ضائل التعيني 

االأخرى اأن ت�ضكل اأدوات لت�ضحيح نتائج التعيينات يف 

الق�ضاء، مبعنى اأن ت�ضبح الدعوة اإىل تعيينات من دون مباراة 

اأو اإىل زيادة عالمة ال�ضفهي على نحو موؤثر اأو على اأ�ضا�ض 

الطائفي  التوازن  اإعادة حتقيق  اإىل  مبطنة  الدكتوراه دعوة 

اأو اإىل تعيني ذكور اأو اإىل توريث الق�ضاء؟ وفيما ي�ضعب 

الو�ضول اإىل اإجابات جازمة، فاإن مقارنة كيفية توزيع الق�ضاة 

وفق طريقة دخولهم تظهر تفاوتا كبريا فيما بينها على نحو 

يعزز الفر�ضيتني امل�ضار اإليهما يف هذه الفقرة، ويعطينا اإ�ضاءة 

بليغة حول ال�ضيا�ضات املعتمدة اأو التي يقت�ضي رمبا اعتمادها 

م�ضتقبال. ففيما اأدت نتائج املباريات للدخول اإىل املعهد اإىل 

تفاوت طائفي )174 م�ضيحي مقابل 206 م�ضلم(، تظهر 

التعيينات وفق اآليات التعيني االأخرى نتائج معاك�ضة على 

ال�ضعيدين الطائفي )66 م�ضيحي مقابل 46 م�ضلم( اأو 

اجلندري. وعليه، وبنتيجة اإعمال االآليات االأخرى، ي�ضيق 

التفاوت يف التوزيع الطائفي لي�ضبح )240 م�ضيحيا مقابل 

252 م�ضلما(. وفيما زادت ن�ضبة الن�ضاء املعينات بنتيجة 

املباراة للدخول اإىل املعهد )200 مقابل 180( وذلك على 

رغم حرمانهن من امل�ضاركة يف املباراة احلا�ضلة يف 1994، 

فاإن الذكور املعينني وفق اآليات التعيني االأخرى يبلغون ما 

يقارب ثالثة اأ�ضعاف الن�ضاء املعينات وفق هذه االآليات 

ليتفوق على  الذكور  )85 مقابل 27(. وعليه، عاد عدد 

عدد االإناث بفعل اآليات التعيني هذه لي�ضبح )265 مقابل 

227(. وعليه، جاز القول باأن مقارنة كيفية توزيع الق�ضاة وفق 

طريقة دخولهم تظهر اأن التعيينات من بني اأ�ضحاب اخلربة 

اأو احلائزين على �ضهادة دكتوراه غالبا ما ا�ضتخدمت كاآليات 

الإعادة التوازن املطلوب طائفيا اأو جندريا.

واإىل ذلك، يجدر ت�ضجيل موؤ�ضرات مقلقة على ح�ضول تطور 

�ضلبي يف ال�ضنوات االأخرية، جلهة اإعادة اإدخال احل�ضابات 

الطائفية يف حتديد الفائزين يف هذه املباريات، وخ�ضو�ضا بعد 

اعتماد امتحان ال�ضفهي وتخ�ضي�ضه بن�ضبة عالية من العالمة 

االجمالية. وهذا ما اأكدته جمموعة من الوقائع احلا�ضلة بعد 

بنتيجتها 33  فاز  والتي  مباراة 2015-2014  نتائج  اإعالن 

مر�ضحا )20 منهم م�ضيحيون و13 م�ضلما(. فمن جهة اأوىل، 

مّت تاأخري اإ�ضدار مر�ضوم تعيني الق�ضاة املتدرجني على خلفية 

االحتجاج �ضّد جناح م�ضيحيني اأكرث من م�ضلمني بل رمبا 

وفق بع�ض املوؤ�ضرات بهدف ت�ضحيح هذا الو�ضع. وقد تاأكد 

ذلك من خالل ت�ضجيل �ضابقة يف التنظيم الق�ضائي، قوامها 

الدعوة اإىل دورة ثانية لتعيني 30 قا�ضيا متدرجا قبل اإ�ضدار 

مر�ضوم بتعيني الفائزين يف مباراة 2015/2014، وتعيني جلنة 

فاح�ضة غلبت عليها توجهات طائفية وحزبية معينة. واالأهم 

نتائج مباراة 2016 والتي بدت وكاأنها تعك�ض وتوازن نتائج 

2015، بحيث جنح 15 م�ضيحيا مقابل 25 م�ضلما وفق اإحدى 

باأن  القول  اإىل  االأخبار  ال�ضحف. وقد خل�ضت �ضحيفة 

»اأويل االأمر يف الق�ضاء قد اأّدوا ق�ضطهم يف عدم امل�ض بـاآية 

. واالأخطر من 
2
ر حر�ضاً على التوازن الطائفي«

ّ
6 و6 مكر

ذلك هو ما نقلته ال�ضحيفة نف�ضها جلهة اأن اإحدى �ضركات 

خدمة الر�ضائل العاجلة اأر�ضلت »ر�ضالة م�ضبوهة حتدثت عن 

ات�ضاالت بني االأفرقاء امل�ضيحيني حت�ضرياً ملواجهة جديدة« 

تبعا لهذه النتائج، على نحو يوحي بوجود مواجهة طائفية يف 

جمال دخول الق�ضاء.  

يتم استبعاد أكثر 
من نصف المرشحين 

بعد إجراء مقابلة 
معهم من مجلس 

القضاء األعلى على 
أساس معاييير غير 
موضوعية وتقار�ر 

أمنية 
اأخريا، جتدر االإ�ضارة اإىل اأن التدقيق يف اأ�ضماء الفائزين يف 

مباريات الدخول اإىل املعهد، يبنّي اأن 50 من اأ�ضل 453 

هم اأبناء ق�ضاة اأي ما يعادل 9/1 وهي ن�ضبة مرتفعة ن�ضبيا. 

وقد برز احلديث عن توريث الق�ضاء يف عدد من املنا�ضبات، 

وبخا�ضة يف اأعقاب االإعالن عن نتائج مباراة 2016 والتي 

برز فيها فوز 6 من اأ�ضل 17 مر�ضحا من اأبناء الق�ضاة يف 

الدورة. وما فاقم احلديث يف هذا ال�ضاأن هو اأن ثالثة من 

هوؤالء كانوا اأبناء الأع�ضاء يف جمل�ض الق�ضاء االأعلى.   

»الق�ضاء يف الدول العربية« املركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، يروت . 1

2007، �ض321 .
  يراجع املفكرة القانونية، االأوراق البحثية عن اإ�ضالح الق�ضاء يف لبنان، كيف . 2

ت�ضبح قا�ضيا عدليا؟

القضاء في لبنان
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االأول  �ضكلها  الق�ضائّية  االأخالقّيات  م�ضاألة  اأخذت 

روؤ�ضاء  من  موؤلفة  و�ضعت جلنة  2005 حني  العام  يف 

الدولة  �ضورى  وجمل�ض  االأعلى  الق�ضاء  جمل�ض 

والتفتي�ض الق�ضائي والنائب العام التمييزي »القواعد 

هذه  يف  وبالتدقيق   .
1
الق�ضاء« الأخالقّيات  االأ�ضا�ضية 

املالحظات  من  عددا  »املفكرة«  �ضجلت  القواعد، 

ب�ضاأن منهجية و�ضع هذه املدونة وم�ضمونها، اأبرزها اأن 

اأقرب  يجعله  متخيال  ت�ضورا  القا�ضي  �ضورت  املدونة 

وبذلك،  واقعي.  اإن�ضان  اإىل  منه  وبطل  قدي�ض  اإىل 

حتولت املدونة اإىل جمموعة من الفرائ�ض التي يقت�ضي 

ذاتيتني،  وقوة  منعة  من  له  مبا  القا�ضي  بها  يلتزم  اأن 

من  مبجموعة  الق�ضائي  اخللل  عوامل  واختزلت 

االإخالالت الفردية، املتمثلة يف خروج بع�ض الق�ضاة 

اأن  القا�ضي  فباإمكان  ال�ضامية.  املوا�ضفات  هذه  عن 

قوتها،  بلغت  مهما  ال�ضغوط  وجه  يف  وحيداً  ي�ضمد 

وعليه اأن يتفانى يف عمله الق�ضائي متحّمال كل املهام 

متجردا  يكون  واأن  تذمر،  دون  من  اإليه  توكل  التي 

املبالغة يف ر�ضم  األخ.. وقد بدت هذه  نزواته  عن كل 

الق�ضائية  لل�ضلطات  تربوؤ  مبثابة  القا�ضي  موا�ضفات 

القانونية،  وال�ضمانات  احلماية  تاأمني  يف  واجباتها  من 

تتغول  التي  النافذة  للجهات  اإبراء  مبثابة  ما  حّد  واإىل 

يتعر�ض  الذي  القا�ضي  فعلى  الق�ضاء.  تتدخل يف  اأو 

قادر  اأنه  افرتا�ض  )ثمة  اأمامها  ي�ضمد  اأن  ل�ضغوط، 

اأن قوة املواجهة  على ذلك( فتنتفي امل�ضكلة. واالأهم 

اإىل  للجوء  حاجة  اأي  ينفي  مما  ذاته،  من  ي�ضتمدها 

الراأي  اإىل  كاالحتكام  اعتيادية  غري  ن�ضالية  و�ضائل 

معه  وت�ضامنهم  زمالئه  لدعم  االلتجاء  اأو  العام 

لالإ�ضتفراد.  جتنبا  مهنية  جمعيات  اإن�ضاء  اإىل  و�ضوال 

تنتفي لدى  اإىل زمالئه،  تنتفي لديه احلاجة  وبقدر ما 

موجب  اأي  اإذا  نلقى  فال  ت�ضامنه:  اإىل  احلاجة  هوؤالء 

بالت�ضامن اأو التاآزر وفق املدونة . ومن هنا، يجد ن�ضف 

بنغالور  وثيقة  يف  املكر�ضتني  والتجمع  التعبري  حريتي 

القا�ضي  ر�ضخ  اإذا  اأما  اللبنانية.  املدونة  يف  يربره  ما 

فال  يفعل،  اأن  به  يفرت�ض  ملا  خالفا  املذكور  لل�ضغط 

يلومن اإال نف�ضه. 

وكنتيجة طبيعية لذلك، ت�ضبح املدّونة خطابا اأخالقيا 

الواقع،  التاأثري على  قدرة على  اأي  دا عن 
ّ
مثاليا، جمر

ت�ضّمنه،  مبا  �ضاأنه  من  خطابا  متاما،  العك�ض  على  بل 

اأن ين�ضف م�ضروعية اأي دينامية اجتماعية قادرة على 

ا�ضتقالله.  على  التعديات  جبه  من  القا�ضي  متكني 

وتبعاً لذلك، من الطبيعي اأن ينح�ضر دوره يف حت�ضني 

ذلك،  على  قدر  ما  ا�ضتقالله  عن  والدفاع  ذاته 

 self ذاتيا  �ضالحياته  حل�ضر  مياًل  اأكرث  يكون  واأن 

restraint  بداًل من ال�ضعي اإىل تعزيزها اأو تطويرها. 

تكون  اأن  دون  من  القانون  خدمة  يف  دوره  فينح�ضر 

لديه القوة الالزمة الأقلمة القانون مع حاجات املجتمع 

ال�ضيا�ضية.  العامة  ال�ضلطات  من  املجتمع  حلماية  اأو 

لتعزيز  فعالية  اأّي  عن  دة 
ّ
جمر املدّونة  ت�ضبح  وعليه، 

اإمكانات القا�ضي يف الدفاع عن ا�ضتقالله ويف تطوير 

القانونية. املنظومة 

المعتمدة المنهجية 
هذه  و�ضع  كيفّية  هو  املجال  هذا  يف  نلحظه  ما  اأول 

عمل  »من  اأنها  جلهة  فيها  جاء  ما  فبخالف  املدونة. 

معدومة  بالواقع  كانت  الق�ضاة  م�ضاركة  فاإن  الق�ضاة«، 

اأّي عمٍل  يف و�ضعها، واإال �ضورّية. فف�ضاًل عن غياب 

عنهم،  ممثلني  حتى  اأو  الق�ضاة  عموم  مع   
ّ

ت�ضاركي

الوثيقة  هذه  بتوزيع  االأعلى  الق�ضاء  جمل�ض  اكتفى 

يتيح  اأن  دون  من  اإعالنها،  احتفال  يف  الق�ضاة  على 

لهم اأّي جماٍل ملناق�ضتها اأو اإقرارها. اأكرث من ذلك، مل 

يتّم اإ�ضراك اأّي �ضخ�ٍض من غري الق�ضاة وال حتى من 

الوثيقة،  هذه  �ضياغة  الق�ضائّية يف  غري  القانونّية  املهن 

فاأتت جمردة من اأّي م�ضروعّية حقوقّية اأو اإجتماعّية.

اكتفى مجلس 
القضاء األعلى 

بتوز�يع هذه الوثيقة 
على القضاة في 

احتفال إعالنها، من 
دون أن يتيح لهم أّي 

مجاٍل لمناقشتها

أّي نموذج؟
العامل  يف  الق�ضاة  اأخالقّيات  مدّونات  اأن  املعلوم  من 

وا�ضعو  يو�ضح  واإذ   
2
معينة. ناذج  �ضمن  ت�ضنف 

اأنهم ف�ضلوا خيار و�ضع وثيقة »ملزمة  اللبنانية  ال�ضرعة 

معنوياً« على »خيار املبادئ املقّننة يف ت�ضريع و�ضعي«، 

طابع  وذي  مت�ضعبة  موا�ضيع  �ضبط  ل�ضعوبة  نظراً 

اأخالقي. وبذلك يكون النظام اللبناين قد اقرتب من 

 20073
النظام الفرن�ضي الذي اختار ابتداًء من �ضنة 

 Recueil“ االأخالقية«  املبادئ  من  »جمموعة  �ضيغة 

 ،”des obligations déontologiques

ال�ضلوكية  للقواعد  دليل  و�ضع  فكرة  م�ضتبعداً 

»ما  اأن  االأ�ضباب  هذه  اأو�ضحت  كما   .”Code“

رادع  تاأديبي  لنظام  قواعد  ي�ضكل  ال  الوثيقة  احتوته 

�ضامل« واأن »بني النظام التاأديبي واالأخالقيات نقاط 

الف�ضل  اإىل  وا�ضحة  اإ�ضارة  يف  تباعد«،  ونقاط  تالق 

التاأديبي.  والنظام  الق�ضائية  االأخالقيات  نظام  بني 

التي  العبارات  �ضياغة  على  اخليار  هذا  انعك�ض  وقد 

جاءت مبثابة تو�ضيات، غالبها ذات طابع ف�ضفا�ض. 

 83 املادة  �ضوء  على  ملتب�ضاً  يبقى  اخليار  هذا  اأن  اإال 

على  تن�ّض  والتي   
4
العديل الق�ضاء  تنظيم  قانون  من 

مي�ض  عمل  وكل  الوظيفة  بواجبات  اإخالل  »كل  اأّن 

يعاقب  خطاأ  يوؤلف  االأدب  اأو  الكرامة  اأو  ال�ضرف 

القواعد  بع�ض  لتطبيق  ميهد  نحو  على  تاأديبياً«  عليه 

االأخالقية يف املالحقات التاأديبية.  

المعتمدة القواعد 
الق�ضائية  لالأخالقيات  العاملية  بنغالور  �ضرعة  تعتمد 

االإ�ضتقاللّية،  وهي:   ،
ّ

الق�ضائي لل�ضلوك  �ضّتة  معايري 

واللياقة،  والن�ضاط،  واالأهلّية،  والنزاهة،  واحلياد، 

خمالفاً  اللبنانّية  القواعد  اختيار  وجاء  وامل�ضاواة. 

هي:  قواعد  ثماين  ُو�ضعت  اإذ  ال�ضيء،  بع�ض 

والن�ضاط،  واالأهلّية،  والنزاهة،  واحلياد،  االإ�ضتقاللّية، 

ا�ضتبدال موجب  مع  بنغالور،  �ضرعة  لعناوين  املطابقة 

داللة  من  لذلك  مبا  »التحّفظ«،  مبوجب  »اللياقة« 

ثالث  الوثيقة  وا�ضعو  اأ�ضاف  كما  اإليها.  نعود  هاّمة 

وال�ضدق  والتوا�ضع،  االأدبّية،  ال�ضجاعة  هي:  قواعد 

»ال�ضجاعة  قاعدتي  باأن  مفاخرتهم  مع  وال�ضرف، 

من  اأّي  يف  ملحوظتني  لي�ضتا  و«التوا�ضع«  االأدبّية« 

اأدناه  و�ضنحاول  اللجنة.  عليها  اطلعت  التي  الوثائق 

�ضرعة  �ضوء  على  القواعد،  هذه  بع�ض  على  التعليق 

اأثرناه يف مقدمة هذا املقال.    بنغالور، مبا يثبت ما 

L’indépendance االستقاللية 
يف  اأخالقياً   

ً
مبداأ اأو  قاعدًة  االإ�ضتقاللية  ُتعترب 

وتتميز   .
ّ

واملوؤ�ض�ضاتي الفردّي  بوجهيها  ال�ضرعتني، 

يتحّقق  االإ�ضتقالل  هذا  اأن  بقولها  اللبنانّية  الوثيقة 

اإنا  الق�ضائّية«  ال�ضلطة  تعّزز  »قوانني  عرب  فقط  لي�ض 

القا�ضي  اأي�ضاً من خالل »ثقافة ق�ضائّية تعك�ض يقني 

هو  ال�ضتقالله   
ّ

االأ�ضا�ضي امل�ضدر  اأن  اإىل  الذاهب 

على  وت�ضميمه  مهّماته،  بج�ضامة   
ّ

الذاتي �ضعوره 

اإىل  الرامية  ال�ضاغطة  العوامل  كّل  من  االنعتاق 

اخلطاب  يف  الزمٌة  ذلك  ويف  قناعاته«.  على  التاأثري 

واال�ضتقاللّية  الق�ضائّية،  االأخالقّيات  حول  اللبناين 

عاتق  على  االأ�ضا�ضّية  امل�ضوؤولّية  و�ضع  يف  خ�ضو�ضاً، 

اأن عليه اأن  . فعدا 
ّ

 الذاتي
ّ

القا�ضي و�ضعوره الداخلي

ال�ضلطة  مع  مالئمة  غري  عالقة  اأي  اإقامة  عن  »ميتنع 

»يحمي  اأن  هو  عليه  يتعني  والتنفيذية،  الت�ضريعية 

عليه  كما  جانبهما«.  من  اآت  تاأثري  كل  من  نف�ضه 

تعتربها  التي  االأدبّية«  »ال�ضجاعة  بـ  يتحّلى  اأن 

اال�ضتقالل«.  ممار�ضة  وجوه  من  »وجهاً  الوثيقة 

مل  الوثيقة  اأن  هو  م�ضقًة  امل�ضوؤولية  هذه  يزيد  وما 

العك�ض،  على  بل  بذلك،  الكفيلة  بالو�ضائل  متّده 

للقيام  الناجعة  الو�ضائل  من  جتريده  على  عملت 

واأحياناً  االأخرى،  للقواعد  تف�ضريها  يف  بذلك 

تت�ضّمن  ال  فمثاًل،  له.  املتاحة  االإمكانات  ن�ضفت 

الدفاع  يف  الق�ضاة  دور  اإىل  اإ�ضارة  اأّي  القاعدة  هذه 

ل�ضرعة  خالفاً  الالزمة،  االإ�ضتقاللية  �ضمانات  عن 

القا�ضي  على  يتعنّي  اأنه  على  ت  ن�ضّ التي  بنغالور 

 
ّ

والعملي املوؤ�ّض�ضي  االإ�ضتقالل  تعزيز  ودعم  ت�ضجيع 

اأ�ضارت  الوثيقة  اأن  ورغم  الق�ضائّية.  لل�ضلطة 

ال  القا�ضي  اأن  اإىل  »اال�ضتقاللّية«  قاعدة  حتت 

اأن  يكفي  ال  واأنه  اً 
ّ
حر كان  اإذا  اإال  م�ضتقاًل  يكون 

ميار�ضها،  اأن  عليه  بل  فح�ضب  باحلرّية  ي�ضعر 

مبوجب  احلرّية  هذه  من  ده 
ّ
لتجر عادت  نها  فاإ

وامل�ضاهمة  بالكتابة  فحرّيته  »التحّفظ«.  قاعدة 

التنظيم  ون  وب�ضوؤ بالقانون،  تتعّلق  بن�ضاطاٍت 

مو�ضوٍع  وبكّل  العدالة،  ومبفاهيم   ،
ّ

الق�ضائي

اآخر  ن�ضاٍط  وبكّل  الن�ضاطات،  بهذه  ل�ضيٍق 

ومن  عّدة.  ب�ضروٍط  مقّيدة  ثقايّف...(  )فكرّي، 

 
ّ
ي�ضر قد  ما  كتجّنب  مقبول،  هو  ما  ال�ضروط  هذه 

الق�ضائّية،  املهّمات  مبمار�ضة  و  اأ الق�ضاء  بكرامة 

التعبري  حرّية  من  الق�ضاة  جتريد  يقارب  ما  ومنها 

ذٍن  اإ على  اال�ضتح�ضال  ل�ضروة  اإخ�ضاعه  عرب 

النافذة. القوانني  تفر�ضه  ما  و�ضمن  م�ضبٍق 

الوثيقة أشارت 
إلى أن القاضي ال 

يكون مستقاًل إال 
إذا كان حّرًا لكنها 
عادت لتجّرده من 

هذه الحرّ�ة عمال ب 
ظ"

ّ
"موجب التحف

 L’impartialité – التجّرد   الحياد 
القا�ضي  بحالة  د 

ّ
التجر اللبنانّية  ال�ضرعة  تربط 

االأب  ف 
ّ
»ت�ضر ف 

ّ
بالت�ضر وتو�ضيه  الذهنّية. 

ّي  اأ عن  يبتعد  واأن  املتنّزه«،  واحلكم  ال�ضالح 

وتتابع  فردّي«.  »مك�ضب  و  اأ خا�ض«  »هوى 

ي�ضعى  كان  ذا  اإ �ضغرية  تكون  »فدنياه  ال�ضرعة: 

لتحقيق  امل�ضعى  كان  ذا  اإ كبرية  وتكون  لنف�ضه، 

لنف�ضه«.  يكون  اأن  قبل  للنا�ض  نه  اإ له.  انتدب  ما 

كّل  عن  املرتّفع  القا�ضي  �ضورة  هنا  وتتجلى 

�ضبيل  يف  يتفانى  الذي  والقا�ضي  دنيوّية،  م�ضلحة 

القدا�ضة  قيم  تقارب  لقيم  ا�ضتعادة  يف  النا�ض، 

القاضي البطل والقديس في »مدونة أخالقّيات القضاة«
أخالقّياٌت لعالٍم آخر، مؤداها حرمان هذا العالم من قضاٍء فاعل 

القضاء في لبنان
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متاماً  املجال  هذا  يف  الوثيقة  تبتعد  وبالطبع،  الدينّية. 

مثايل  ت�ضّوٍر  اأّي  تتفادى  التي  بنغالور  وثيقة  عن 

مماثل.

ظ
ّ

التحف موجب 
»اللياقة«   بقيمة  القا�ضي  التزام  بنغالور  �ضرعة  تعلن 

اأن  �ضرورة  على  هنا  وترّكز   Convenances .

نظراً  ال�ضخ�ضّية  القيود  بع�ض  القا�ضي  يتقّبل 

وال�ضوابط  ال�ضعبّية  للرقابة  الدائم  خل�ضوعه 

بهدف  املالّية،  وم�ضاحله  ال�ضخ�ضّية  عالقاته  يف 

واجبه  على  ترّكز  كما  املحكمة.  حياد  �ضون 

يح�ضل  معلومة  ّية  اأ ف�ضاء  اإ و  اأ �ضتخدام  اإ بعدم 

الوثيقة  �ض 
ّ
تكر بوظيفته.  قيامه  معر�ض  يف  عليها 

 ،
5
والتجّمع بالتعبري  حرّيتيه  نف�ضه  الوقت  يف 

يف  وي�ضاهم  ويّعلم  ويحا�ضر  يكتب  بـ«اأن  وحّقه 

القانويّن«،  النظام  و  اأ بالقانون  تتعّلق  ن�ضطة  اأ

كرامة  على  ثر  توؤ اأال  �ضرط  اأخرى  ن�ضطًة  اأ وميار�ض 

وظيفته. مع  تتداخل  و  اأ املن�ضب 

ال�ضرعة  ن  اأ هو  املجال  هذا  يف  نلحظه  ما  ّول  اأ

على  مبقية  »اللياقة«  قاعدة  نّحت  اللبنانّية 

 Obligation de التحَفظ«   »موجب  قاعدة 

الوثيقة  بدت  وبذلك،  التقليدية.   reserve

هذا  يف  احلا�ضل  للتطور  تتنكر  نها  وكاأ اللبنانّية 

اجتماعياً  الق�ضاء  مكانة  تعزيز  �ضوء  على  املجال 

متّثل  والذي  املا�ضية،  العقود  خالل  وا�ضتقالليته 

يوحي  موجٍب  من  »التحّفظ«  مفهوم  حتويل  يف 

على  يرتكز  مفهوٍم  اإىل  اآخر  طرٍف  جتاه  لتزام  االإ

.
6

ّ
الذاتي لتزام  االإ فكرة 

مفاعيل  نقا�ض  يف  با�ضرت  الوثيقة  ن  اأ والالفت 

�ضرعان  لكن  جتديدّي،  بنف�ٍض  املوجب  هذا 

يا  لق�ضا ا يف  ينح�ضر  لنف�ض  ا هذا  ن  اأ بدا  ما 

لغة  ملبا با نّددت  بعدما  وعليه،  همّية.  اأ قل  االأ

الذي  القا�ضي  موا�ضفات  مقاربة  يف  احلا�ضلة 

من  »ن�ضقاً  را�ضخ،  عتقاٍد  اإ وفق  يتبع،  اأن  عليه 

عن  بتعاد  واالإ الن�ضك  يالم�ض  ف 
ّ
والت�ضر العي�ض 

اإىل  خل�ضت  مادّي«،  مطمٍع  و  اأ رخي  مظهر  كّل 

التزامني:  و  اأ واقعني  بني  موازنة  اعتماد  وجوب 

من  عنه  واالبتعاد  نحو،  من  املجتمع  يف  »االإنخراط 

الوثيقة  ان�ضاقت  ذلك،  من  وانطالقا  مقابل«.  نحو 

»جفاء«  اأو  وتزّمت«  »كبت  هو  ما  بني  التمييز  اإىل 

»من  ذلك،  من  العك�ض  على  هو  وما  و«تعقيد« 

والتمييز  فالكبت  االأ�ضالة«.  ووجوه  الثوابت 

تكّبل  التي  اخلاطئة  املفاهيم  يف  جندهما  املرفو�ضان 

يحيا  »اأن  حقه  من  الذي  للقا�ضي  ة  اخلا�ضّ احلياة 

ما  بكّل  جمتمعه،  ويف  عائلته  مع  طيبة  عادية  حياًة 

 »... ا�ضتمتاع  وجوه  ومن  راحة  و�ضائل  من  حتّتمه 

ونفهم )له اأن يتخالط مع النا�ض كافة مبا فيهم القوى 

الثوابت  جند  باملقابل،  النافذة(.  واجلهات  ال�ضيا�ضية 

ووجوه االأ�ضالة التي يجب التم�ّضك بها، يف وجوب 

يقت�ضي  منٌع  وهو  للق�ضاة،  العاّمة  الن�ضاطات  منع 

ومن  للجدل.  القابلة  غري  الّثوابت  م�ضاف  اإىل  رفعه 

والتجّمع.  التعبري  حرّيتي  من  جتريده  الثوابت،  هذه 

وعليه، بدا اأن ما اعتربته الوثيقة من الثوابت ووجوه 

اجّتهت  ملا  تطبيقاته  يف  �ضراحًة  مناق�ضاً  اأتى  االأ�ضالة 

الوثيقة  وا�ضعي  فكاأنا  الدولية.  بنغالور  وثيقة  اإليه 

طابع  اإ�ضفاء  بهدف  اخلا�ّض  املجال  يف  ت�ضاهلوا 

التجديد  غطاء  حتت  لهم  ليت�ضنى  عليها،  التجّدد 

بخالف  للق�ضاة،  العام  الن�ضاط  ب�ضبط  اال�ضتمرار 

الالفت  ومن  كاّفة.  احلديثة  التوّجهات  اإليه  تدعو  ما 

منع  حّد  اإىل  ذهبت  الوثيقة  اأن  ال�ضياق  هذا  يف 

تقابلها  التي  العمل  كثافة  من  التذّمر  من  الق�ضاة 

»معاجلة  اأن  خلفية  على  ُمر�ضية،  غري  مادّية  اأو�ضاٌع 

.. امل�ضكلة، واأّية م�ضكلة مماثلة يف حال وجودها، تتّم 

القانون«.  اإطار  ويف  الق�ضائّية،  املوؤ�ض�ضة  �ضمن 

 Le courage الشجاعة األدبّية  
moral

�ضّمنوها  باأنهم  الوثيقة  وا�ضعو  فاخر  بيانه،  �ضبق  كما 

اأّي  يف  حلظها  عدم  رغم  االأدبّية  ال�ضجاعة  قاعدة 

وا�ضعو  اأ�ضار  واإذ  عليها.  اطلعوا  التي  املواثيق  من 

اإت�ضااًل  مّت�ضاًل  يبقى  املفهوم  هذا  اأن  اإىل  الوثيقة 

فاإنهم  القا�ضي،  وا�ضتقالل  الق�ضاء  با�ضتقالل  وثيقاً 

على  بالت�ضديد  خا�ض  عنواٍن  حتت  معاجلتها  روا 
ّ
بر

تطبع  التي  ال�ضلبّية  »اخل�ضو�ضّيات  معاجلة  يف  دورها 

العوامل  وقوامها  اللبنايّن،  املجتمع  منها  جمتمعات« 

العالئق  »من  القا�ضي  قرار  على  وال�ضاغطة  املوؤثرة 

االإنتماءات  اإىل  العائلّية  الروابط  اإىل  ال�ضخ�ضية 

النفوذ  اإىل  املال  �ضطوة  اإىل  واملناطقّية  الطائفّية 

تلّونها«.  على  ال�ضاغطة  املجموعات  اإىل   
ّ

ال�ضيا�ضي

ي�ضتدعي  القاعدة  هذه  على  الت�ضديد  اأن  والواقع 

ثالث: مالحظاٍت 

م�ضوؤولّية  تعظيم  اإىل  عملياً  يوؤول  اأنه  االأوىل، 

موازاة  يف  ا�ضتقالله،  على  املحافظة  يف  القا�ضي 

الق�ضاء  على  امل�ضرفة  الهيئات  م�ضوؤوليات  حجب 

منها.  التخفيف  اأو  املجال،  هذا  يف  ال�ضلطات  و�ضائر 

م�ضاألًة  القاعدة  هذه  �ضوء  على  ت�ضبح  فاال�ضتقاللية 

�ضمانة  اأّي  عن  مبعزل  للقا�ضي  داخلّيًة  �ضعورّيًة 

ت�ضيع عدالٌة،  ي�ضتقيم حكٌم، ولن  ح�ّضية حتميه: »لن 

باأنه هو  ال�ضعور  بنف�ضه، عرب  ثقته  القا�ضي  اإن عّزز  اإال 

القوّي، وال جمال الإ�ضعافه«.

اأن  ومفادها  ال�ضابقة،  باملالحظة  مت�ضلة  وهي  الثانية، 

الت�ضديد على هذه القاعدة يف الوثيقة يعك�ض ت�ضّوراً 

يكون  اأن  يكتفى  بيانه. فال  �ضبق  للقا�ضي كما  مثالياً 

والنزاهة  د 
ّ
والتجر االإ�ضتقاللّية  مبوا�ضفات  متحلّياً 

البطولة  مبوا�ضفات  يتحّلى  اأن  عليه  اإنا  والكفاءة، 

اخل�ضو�ضّيات  على  التغّلب  من  للمتّكن  والقوة، 

اأعاله.  ليها  اإ امل�ضار  ال�ضلبّية 

التي  فات 
ّ
الت�ضر ق�ّضمت  الوثيقة  اأن  ويلحظ 

التي  لل�ضغوط  تبعاً  القا�ضي  ليها  اإ ينتهي  قد 

اأن  علماً  ت�ضرفات،  ربعة  اأ اإىل  عليه  متار�ض  قد 

وهو  اأوحد  ت�ضرف  اعتماد  تفر�ض  ال�ضجاعة 

ومن  موجودة.  لي�ضت  وكاأنها  ال�ضغوط  اإهمال 

املرفو�ضة  الثالثة  الت�ضرفات  اأن و�ضف  القول  النافل 

 
ّ

الق�ضائي العمل  طبيعة  على  هاّمًة  اإ�ضاءًة  يعطي 

االآتية: حالياً. وهي 

اأو  اخلوف  بدافع  لل�ضغوط  القا�ضي  ان�ضياع  االأول، 

تر�ضيخ مركزه. اأو احلر�ض على  املجاملة 

وفيما  احلرج.  ا�ضت�ضعار  خلفّية  على  التنحي  الثاين، 

جّدي،  ل�ضبٍب  احلرج  ي�ضت�ضعر  ممن  التنّحي  يقبل 

�ضطوة  اإزاء  اخلوف  بفعل  يتّم  اأن  باملقابل  ي�ضّح  فال 

طرٍف من اأطراف الدعوى. فاحلّل ال�ضحيح يف و�ضٍع 

ولي�ض  االأدبّية،  بال�ضجاعة  اأّي  باملواجهة،  يكون  كهذا 

تبدو  اآخر. هنا،  قا�ٍض  اإىل  الدعوى  باالن�ضحاب ودفع 

د القا�ضي اأي�ضاً من و�ضيلة احتجاٍج 
ّ
الوثيقة وكاأنها جتر

اأن  التي متار�ض عليه، من دون  اإ�ضافّية �ضّد ال�ضغوط 

تعطيه اأّي حّل �ضوى االعتماد على نف�ضه و�ضجاعته.

حتّذر  وكاأنها  الوثيقة  تبدو  هنا،  التهّور.  الثالث: 

الأ�ضحاب  الت�ضّدي  يف  بعيداً  الذهاب  من  القا�ضي 

فـ  بالتهّور.  ويت�ضم  احلكمة  تنق�ضه  نحو  على  النفوذ 

وت�ضتتبع  احلكمة  تق�ضي  ال�ضجاعة  اأن   .. يفهمن  »ال 

التهور«، اإذ اأن كاّلً منهما بحاجة اإىل االأخرى »حتى 

هذا  وين�ضجم  حتدّياً«.  ال  حّقاً  اإحقاق  القرار  يكون 

القول رمبا مع االأعراف ال�ضائدة يف تعامل الق�ضاة مع 

الديبلوما�ضية  اأعمالهم، والتي تقوم على  التدّخل يف 

والرتوي من دون اتباع و�ضائل ال�ضّد.

ترسم الشرعة 
 متخيلة 

ً
صورة

للقاضي تجعله بطال 
وقديسا، تمهيدا 

لتحميله وحده 
مسؤولية صون 

استقالليته  

La modestie التواضع  
التي  »التوا�ضع«  قاعدة  بابتكار  الوثيقة  وا�ضعو  يفاخر 

ي�ضتهّلون  وهم  اأخرى.  وثيقة  اأّي  يف  اأثر  لها  لي�ض 

بع�ض  اإ�ضتفزازّي  ب�ضوؤاٍل  بها  اخلا�ّض  الف�ضل 

مركب  يركب  اأن  للقا�ضي  ي�ضّح  »هل  ال�ضيء: 

ذات  املواقف  و�ضائر  والغرور  والتكّلف  اال�ضتعالء 

كما  ال�ضوؤال،  هذا  طرح  ويوؤ�ضر  والبهرجة؟«  االأبهة 

النزعات  بتنامي  �ضعوٍر  اإىل  القاعدة،  هذه  اإ�ضافة 

ال�ضوؤال  على  االإجابة  تاأتي  وبالطبع،  املذكورة. 

ي�ضّكل  الذي  التوا�ضع  اعتماد  وب�ضرورة  بالنفي، 

املمّيز«.  القا�ضي  �ضخ�ضّية  يف  اأ�ضا�ضّية  »�ضمة 

اأن  على  التاأكيد  اإىل  ُت�ضارع  الوثيقة  اأن  والالفت 

فكالهما  القا�ضي،  باء  اإ من  ينال  ال  »التوا�ضع 

و�ضمو  النف�ض..«.  �ضمّو  هو  واحد  معدٍن  من 

جممل  مواجهة  اإىل  القا�ضي  يدفع  الذي  النف�ض 

الذي  نف�ضه  هو  ال�ضجاعة،  عنوان  حتت  التاأثريات 

اأ�ضكال  من  �ضكٍل  ّي  الأ املنايف  التوا�ضع  اإىل  يدفعه 

اإ�ضافة  من  املق�ضود  اأن  نتبنّي  ما  و�ضرعان  التباهي. 

نف�ضه  مميٍز،  �ضخ�ٍض  �ضورة  ر�ضم  هو  التوا�ضع، 

بـ«هالة«  حماطاً  يكون   ،
8
ال�ضخ�ضّية قوي   ،

7
�ضامية

»الب�ضاطة  من  ي�ضتمدها  الن�ّض(  يف  وردت  )العبارة 

الأنظار  حمطاً  وجتعله  عليه  ظاللها  تن�ضر  التي  العميقة 

»التوا�ضع«  وتالياً،  وبالق�ضاء«.  به  والإعجابهم  النا�ض 

واالرتقاء  الهيبة  الإدعاء  باٌب  هو  هنا  املو�ضوف 

لتقريب  مدخٌل  هو  مما  اأكرث  وللتفاخر،  والقدا�ضة 

اأو الإخراجه  العادّي  املواطن  ر�ضم  اإىل  القا�ضي  ر�ضم 

العاجّية. اأبراجه  من 

خالصة
اللبنانية  الوثيقة  بني  الفوارق  اأن  نلحظ  ختاماً، 

فوارق  وهي  جوهرّية.  بل  جداً  كبريٌة  بنغالور  ووثيقة 

اأو  الثقافّية  اخل�ضو�ضّية  يف  دائماً  مرّبرها  جتد  ال 

جوانب  يف  تعك�ض  لكنها  الق�ضائّية،  اأو  االجتماعّية 

القا�ضي  �ضورة  ر�ضم  جلهة  اأعمق  متايزاً  منها  عديدٍة 

�ضرعة  ت�ضتخدم  حني  ففي   .
ّ

االجتماعي ودوره 

من  القيم  تّت�ضم  ومو�ضوعّياً  واقعياً  معجماً  بنغالور 

اللبنانية  ال�ضرعة  تر�ضم  للقيا�ض،  بقابليتها  خالله 

الباذل  املرتّفع،  للقا�ضي  و«نوذجّية«  منّمطة  �ضورًة 

وال�ضجاع  واالآخرين،  جمتمعه  �ضبيل  يف  نف�ضه 

مهام  من  به  ُيكّلف  ما  بكّل  يقوم  والذي  والقوّي، 

من دون اأّي ترّبم اأو تذّمر... بكلمة، القا�ضي البطل 

قد  التي  ال�ضغوط  مواجهة جميع  على  مبفرده  القادر 

قد  ما  كّل  يقابل  اأن  عليه  الذي  والقّدي�ض  به،  حتيط 

وال�ضمت  بال�ضكر  وتع�ّضف  �ضغوٍط  من  له  يتعر�ض 

اأن ين�ضئ جتّمعاً  اأن ينا�ضل وال  وال�ضرب. فلي�ض له ال 

اأمام  ي�ضتكي  اأن  حتى  وال  لذاته،  حت�ضيناً  للق�ضاة 

اجلواب  هما  والقدا�ضة  البطولة  وكاأنا  الق�ضاء. 

امللمو�ضة،  ال�ضمانات  عن  بعيداً  املمكن،  الوحيد 

عن  ومبعزٍل  الق�ضاء،  ا�ضتقاللية  ينه�ض  جمتمٍع  يف 

ب�ضكٍل  التعطيل  من  يعاين  الذي   
ّ

الق�ضائي التنظيم 

كبري.

مظامل  ب�ضاأن  ال�ضمت  ك�ضر  القا�ضي  ر 
ّ
قر اإذا  اأما 

اأخالقّيات  على  داً 
ّ
متمر فيكون  العدل،  ق�ضور 

عقابه.  ويقت�ضي  الق�ضاء 

هذا  حرمان  موؤداها  اآخر،  لعامٍل  اأخالقّياٌت  هذه 

فاعل. ق�ضاءٍ  من  العامل 

اللبنانية«.. 1 »ال�ضرعة  يلي  ما  يف 

2 . H. Épineuse, De Bengalore à La Haye : vers 

 un modèle international de déontologie des
 juges ?, in D. Salas et Harold Epineuse (sous

 la dir.), L’éthique du juge, une approche
 ,européenne et internationale, Dalloz Actes

.21 .p ,2003
تاريخ . 3  287-2007 رقم  التنظيمي  القانون  ١٨ من  املادة 

.2007-3-5

4 .1983/150 املر�ضوم اال�ضرتاعي رقم   

احلريتني:. 5 بهتني  املرتبطتني  الفقرتني  هنا  نورد   

والعقيدة . 6 التعبري  حرية  اآخر،  مواطن  كاأي  للقا�ضي،  يحق   6-4
تلك  ممار�ضته  عند  دائما،  عليه  يتعنّي  ولكن  والتجّمع،  واالرتباط 

الق�ضائي  املن�ضب  هيبة  على  فيه  يحافظ  ب�ضكل  ف 
ّ
يت�ضر اأن  احلقوق، 

وا�ضتقاللها. الق�ضائّية  ال�ضلطة  وحياد 

اأو . 7 اإليها  ين�ضم  اأو  للق�ضاة  رابطات  ي�ضكل  اأن  للقا�ضي  يجوز   13-4
يف ي�ضارك 

الق�ضائّية . 8 كات 
ّ
التحر �ضاغّية،  ونزار  غمرون  �ضامر  انظر  النقطة  هذه  عن   

م�ضر،  لبنان،  مقارنة  )درا�ضة  الق�ضاة«  جتّمع  يف«حني  لبنان،  يف  اجلماعّية 

مّتثل  اأخرى  منظمات   .78 العراق(، �ض.  اجلزائر،  املغرب،  تون�ض، 

الق�ضاة. م�ضالح 

النف�ض . 9 االإباء من معدن واحد هو �ضمو  التوا�ضع كما  اأن    ورد حرفيا 

مناقبها. ب�ضطوع  تنري  التي 

التوا�ضع »�ضبب من . 10 الب�ضاطة وهي وجه من وجوه  اأن  الن�ض   ورد يف 

ال�ضخ�ضية«. قوة  اأ�ضباب 

القضاء في لبنان
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الت�ضكيالت  مر�ضوم  �ضدر   ،2017 االأول  ت�ضرين  يف 

و�ضط  الت�ضكيالت(  بعد  )فيما  الق�ضائية  واملناقالت 

انتقادات كبرية حول ت�ضيي�ضها وتطييفها على ح�ضاب 

املر�ضوم  هذا  اأن  اإىل  وُي�ضار  والنزاهة.  الكفاءة  معايري 

من  اأكرث  اإجها�ض  تخللها  �ضنوات  �ضبع  بعد  �ضدر 

جمل�ض  اأعدها  ق�ضائية  ت�ضكيالت  م�ضاريع  خم�ضة 

الق�ضاء االأعلى الأ�ضباب قوامها رف�ض القوى ال�ضيا�ضية 

اأو اإحداها لها ل�ضبب اأو الآخر. ومت�ضية الت�ضكيالت كما 

تعطيلها اإنا يعك�ضان تزايدا مقلقا للتدخالت ال�ضيا�ضية 

فيها وبطريقة غري مبا�ضرة يف كامل العمل الق�ضائي، كل 

اأو احتجاجات تبقى جّد  ذلك حتت غطاء �ضمت تام 

الق�ضاء  اأو�ضاط  �ضواء يف  اإىل خطورتها،  بالن�ضبة  خافتة 

تتحّول  وعليه،  االجتماعية.  القوى  خمتلف  لدى  اأو 

لرت�ضيخ  فّعالة  اأداة  اإىل  الق�ضائية  املناقالت  �ضناعة 

اأعراف بالغة اخلطورة يف جمال العالقة بني املوؤ�ض�ضات 

فّعالة  اأداة  اإىل  واالأخطر،  ال�ضيا�ضية،  والقوى  الق�ضائية 

لر�ضم  وتالياً  الق�ضاء،  املهني يف  االرتقاء  قواعد  لفر�ض 

»القا�ضي  ونقي�ضه  »الناجح«  القا�ضي  موا�ضفات 

ذلك  وموؤّدى  اللبنايّن.  الق�ضائي  النظام  يف  الفا�ضل« 

�ضلوكيات  مع  الق�ضائية  واملوؤ�ض�ضات  الق�ضاة  تطبيع  هو 

ق�ضائية اأكرث ان�ضجاماً مع موا�ضفات القا�ضي »الناجح«، 

حتى ولو كانت يف تعار�ض تاّم مع ال�ضلوكيات املتعارف 

و�ضي�ضعى  د. 
ّ
واملتجر امل�ضتقّل  للقا�ضي  تقليديا  عليها 

هذا املقال اإىل اإبراز الو�ضع احلايل ل�ضناعة الت�ضكيالت 

الق�ضائية يف القانون واملمار�ضة، ليك�ضف من ثم النتائج 

و�ضلوكياتها  الق�ضائية  الوظيفة  لها على �ضعيد  اخلطرية 

وتنظيم الق�ضاء على حد �ضواء. 

خدعة  مجّرد   ،2001 إصالح 
ية؟    بصر

تعود قواعد اإجراء املناقالت الق�ضائية املعمول بها حالياً 

اإىل قانون تعديل قانون تنظيم الق�ضاء العديل، ال�ضادر 

الوحيدة  االإ�ضالحية  املحاولة  2001 والذي �ضكل  يف 

منذ  العديل  الق�ضاء  ت�ضريعات  جمال  يف  عنها  املعلن 

القانون  هذا  اأبقى  وفيما   .1990-1975 حرب  انتهاء 

على وجوب اإ�ضدار املناقالت مبر�ضوم بناء على اقرتاح 

فاإنه  االأعلى،  الق�ضاء  موافقة جمل�ض  وبعد  العدل  وزير 

اأدخل تغيريين هاّمني: 

االأّول، اأنه ح�ضر مهمة و�ضع م�ضروع مر�ضوم الت�ضكيالت 

الق�ضائية مبجل�ض الق�ضاء االأعلى. والهدف املُرجتى من 

وتالّيا  االأوىل  الكلمة  املجل�ض  اإعطاء  هو  التعديل  هذا 

متكينه من املبادرة وتاليا فر�ض خياراته عند بدء تفاو�ضه 

مع وزير العدل. فبفعل ح�ضر ال�ضالحيات به، ي�ضبح 

الوزير ُملزماً بتبيان اأ�ضباب اختالفه مع م�ضروع املجل�ض، 

مع ما ي�ضّببه ذلك من حرج وما ي�ضكله من حماية اإزاء 

هذا  اأهمية  تزداد  وبالطبع،  ال�ضيا�ضي.  االإ�ضتن�ضاب 

التعديل بقدر ما يكون الوزير ملزماً بال�ضفافية على هذا 

ال�ضعيد،  

وزير  بني  اخلالف  ح�ضم  طريقة  تعديل  مّت  اأنه  الثاين، 

ا�ضتمراره  حال  يف  االأعلى  الق�ضاء  وجمل�ض  العدل 

وف�ضلهما يف حّله. فتبعاً النتقاد كثريين للقاعدة املعمول 

وتاليا  الوزراء  جمل�ض  تعطي  كانت  والتي  �ضابقاً  بها 

 2001 قانون  اأدخل  احل�ضم،  اإمكانّية  التنفيذية  ال�ضلطة 

االأعلى  الق�ضاء  جمل�ض  متكني  مفادها  جديدًة  قاعدًة 

باأكرثّية  يتّم ذلك  اأن  ل�ضاحله على  من ح�ضم اخلالف 

7 من 10 وهو جمموع اأع�ضائه. ولكن �ضرعان ما تبنّي 

اأن هذا االإ�ضالح ال يتمّتع باالآلّيات التنفيذية الناجعة: 

اأنه  على  العدل  وزير  ف 
ّ
ت�ضر املرات،  من  العديد  ففي 

غري ملزم مبهلة لتبيان اأ�ضباب اختالفه مع املجل�ض ب�ضاأن 

م�ضروع املناقالت اأو لعقد جل�ضة معه بهدف جتاوزه، واأّن 

باإمكانه اإذاً اأن يحفظ امل�ضروع لديه من دون اأي مناق�ضة. 

واالأخطر من ذلك، اأنه حتى يف حال موافقة الوزير على 

م�ضروع املجل�ض، يبقى باإمكان االأ�ضخا�ض الذين يتوّجب 

احل�ضول على تواقيعهم على مر�ضوم اإ�ضداره )وزير العدل 

جمدداً، رئي�ض اجلمهورية، رئي�ض الوزراء، وزير املالية، وزير 

الدفاع الوطني(، تعطيله الأ�ضباب تّت�ضل مب�ضالح القوى 

ال�ضيا�ضّية التي ينتمون اإليها اأو يتحالفون معها اأو يهّمهم 

هذا  كمحاباة  �ضاأناً  اأقل  مب�ضالح  اأو  واإر�ضاوؤها  جماملتها 

القا�ضي اأو ذاك. وقد ح�ضل ذلك مبا ي�ضبه املداورة فيما 

اأنه بات باإمكان اأي من  . وما زاد االأمر �ضوءاً 
1
بني هوؤالء

تلك املراجع الت�ضرف على هذا النحو، من دون اأن يكون 

هنالك يف ظل ح�ضانات الوزراء والروؤ�ضاء وتعطيل اأدوات 

امل�ضاءلة ال�ضيا�ضية اأي مرجع اأعلى لكبحه. وبذلك، اأّدى 

جتريد جمل�ض الوزراء من �ضالحية ح�ضم اخلالف ونقلها 

ل�ضالح جمل�ض الق�ضاء االأعلى عملياً اإىل منح حّق فيتو 

لكّل من هوؤالء فباتوا مبثابة اأو�ضياء على ال�ّضلطة الق�ضائية. 

وعليه، جاز القول اأن حماولة االإ�ضالح املذكورة اأّدت اإىل 

مفاعيل معاك�ضة متاماً للهدف املعلن عنه الذي هو حت�ضني 

ا�ضتقالل الق�ضاء.

  

اإلتهام  من  خوفًا  التطبيع 
لعجز   با

الق�ضائي  ال�ضاأن  يف  ال�ضيا�ضي  التدّخل  خطورة  ورغم 

جمل�ض  فاإن  املناقالت،  م�ضاريع  خالل  من  احلا�ضل 

فكاأنا  معه.  التطبيع  تعميق  نحو  يتجه  االأعلى  الق�ضاء 

�ضعبية  ممانعة  اأي  دون  من  وتكراره  التدخل  حجم 

على  تدريجياً  االأعلى  الق�ضاء  جمل�ض  اأرغما  حقيقية 

التعامل معه على اأنه واقع ال بد منه واأن ال جمال اإذاً 

الإجناز اأي مناقالت مهما كانت ب�ضيطة اأو �ضرورية من 

ال�ضيا�ضية املعنية كافة. والغريب  اإر�ضاء االأطراف  دون 

امل�ضروع  و�ضع  نقل �ضالحية  املتمّثل يف  االإ�ضالح  اأّن 

املعلنة  لغاياته  خمالفة  لنتائج  اأي�ضا  هو  اأّدى  للمجل�ض 

على االأقل. فبهدف اإجناز م�ضروع قابل للحياة يف ظّل 

قواعد تقا�ضم ال�ضلطة، اأدرك املجل�ض اأنه مل يعد باإمكانه 

بات  اإنا  العدل،  بوزير  بال�ضلطة احلاكمة  توا�ضله  ح�ضر 

بالتوا�ضل والتفاو�ض مبا�ضرة مع خمتلف القوى  ملزماً 

ال�ضيا�ضية املعنية. وقد اأّدى ذلك اإىل اإر�ضاء عرف يقوم 

مبعية  اأو  وحده  االأعلى  الق�ضاء  جمل�ض  رئي�ض  مبوجبه 

لالإ�ضتماع  املعنيني  امل�ضوؤولني  بزيارة  اآخرين  اأع�ضاء 

اإىل �ضروطهم للموافقة على املر�ضوم. فباإمكان املجل�ض 

عن  يبتعد  واأن  معينة  بطهرانية  يتم�ضك  اأن  طبعاً 

ب�ضورة  منه  التزاما  ال�ضيا�ضية  القوى  مع  تفاو�ض  اأي 

بهذه  للتم�ضك  ولكن  واملتجرد،  امل�ضتقل  القا�ضي 

الطهرانية ثمن باهظ وهو العجز التام عن اتخاذ اأي من 

ومن  الق�ضاء.  �ضوؤون  اإدارة  ال�ضرورية حل�ضن  القرارات 

هذا املنطلق، ي�ضبح جناح املجل�ض مرتبطاً مبرونته وقدرته 

على التعاطي مع اجلهات ال�ضيا�ضية ورمبا التفاو�ض معها 

عليها.  موافقتها  النتزاع  املناقالت  يف  ح�ض�ضها  على 

وعليه، وبدل اأن تزيد املحاولة االإ�ضالحية من اإمكانية 

اأن  اأو  اأ�ض�ض معطيات مو�ضوعية  اإجناز ت�ضكيالت على 

ال�ضيا�ضي،  االإ�ضتن�ضاب  اأو  التدّخل  يخّفف من حجم 

غمار  يف  املناقالت  م�ضروع  ومعه  نف�َضه  املجل�ض  وجد 

امل�ضاومات واملحا�ض�ضات ال�ضّيا�ضية. واالأ�ضواأ من ذلك 

اإيجابيا معها من  اأنه رغم اقتباله لقواعد اللعبة وتعامله 

خالل االإكتفاء بهام�ض حمدود، فاإن حماوالته وجهوده 

كل  يف  ه 
ّ
جتر كانت  كبرية  خيبات  اإىل  انتهت  ما  غالباً 

اإزاء  ممانعته  وتخفيف  املرونة  من  مزيد  اعتماد  اإىل  ة 
ّ
مر

وعلى  باملقابل،  عالن.  اأو  فالن  يطلبها  التي  االأ�ضماء 

والقوى  ال�ّضلطات  كانت  متاماً،  ذلك  من  العك�ض 

ال�ضيا�ضية تكت�ضف يف كل منا�ضبة تعاظم قدرتها وقوتها 

على التدخل وامل�ضاومة يف هذا امل�ضمار من دون كلفة 

اأدى  وقد  �ضعبيتها.  اأو  م�ضداقيتها  �ضعيد  على  تذكر 

امل�ضاومة،  على  اإقبالها  وتعزيز  �ضهّيتها  فتح  اإىل  ذلك 

اإطار  من  بع�ضها(  مطالب  )اأو  مطالبها  بحيث خرجت 

ق�ضاة  عامة،  )نيابات  ح�ضا�ضة  مراكز  يف  ق�ضاة  ت�ضمية 

حتقيق( دعماً ملكانتها وم�ضاحلها لتمتّد اإىل ت�ضمية ق�ضاة 

مقربني منها من باب املحاباة وتلبية ملطالبهم كما ح�ضل 

الق�ضاة  اأّكده كبار  ما  2017. وهذا  ت�ضكيالت  متاما يف 

اأغلب  اأن  للمفكرة، م�ضددين على  �ضابقة  اأحاديث  يف 

تدخالت ال�ضيا�ضيني باملناقالت تاأتي بطلب من الق�ضاة 

اأنف�ضهم، وتوخياً لتحقيق رغباتهم باإ�ضغال هذا املن�ضب 

اأو ذاك. ويف هذا االإطار، تكرث ال�ضواهد على م�ضاعفة 

م�ضتويات  على  الت�ضميات  يف  ال�ضيا�ضية  التدخالت 

عدة، حتى رّجح كثري من متابعي م�ضاريع الت�ضكيالت 

االأخرية اأن تكون و�ضلت الت�ضميات اإىل 85 اأو 90% 

من املراكز امل�ضمولة يف م�ضاريع معينة كامل�ضروع الذي 

يف  اإقراره  مت  الذي  امل�ضروع  اأو   2016 يف  اإجها�ضه  مت 

2017.  2016. اأما م�ضروع الت�ضكيالت الق�ضائية الذي 

لوائح  من  انطالقا  مت  فاإنه   ،2017 يف  مبر�ضوم  اإقراره  مت 

وهي  االأ�ضا�ضية  ال�ضيا�ضية  القوى  متثل  ثالث  حزبية 

اأمل.  وحركة  امل�ضتقبل  وتيار  احلر  الوطني  التيار  تباعا 

الذين  الق�ضاة  اأ�ضا�ضا  ت�ضمنت  الئحة  كل  اأن  ويلحظ 

ينتمون اإىل الطائفة التي متثلها كل من هذه القوى وهي 

تباعا امل�ضيحيني وال�ضنة وال�ضيعة.  

القاضي المنسجم 
ال يجد عيبًا في أن 

يحسب على هذا 
الطرف أو ذاك، طالما 
أن هذه المحسوبية 

باتت جزءا أساسيا 
وطبيعيا من لعبة 

اإلرتقاء المهني.       

االأعلى  الق�ضاء  جمل�ض  اأن  هو  الو�ضع  هذا  فاقم  وما 

يت�ضرف لي�ض وكاأنه يتعر�ض ومعه الق�ضاء النتهاك خطري 

يفر�ض عليه دّق نواقي�ض اخلطر وتو�ضل اأ�ضباب املواجهة 

على  بل  لدعمه،  الق�ضاة  وا�ضتنها�ض  املمانعة  وو�ضائل 

ب�ضدد  واأنه  كفاية  قوي  اأنه  على  ذلك  من  العك�ض 

وعمل  متنى  واإن  القانون،  ن�ضو�ض  وفق  بدوره  القيام 

الراأي  املجل�ض  ينّبه  اأن  وبدل  وعليه،   .
2
تعديلها على 

العام اإزاء خطورة التدخالت احلا�ضلة يف �ضياق اإعداد 

مع  اإيجاباً  يتفاعل  اأن  اأو على االأقل  املناقالت  م�ضروع 

االإنتقادات املوجهة اإىل م�ضاراته، تراه يتخذ موقفاً دفاعياً 

�ض 
ّ
�ض لهذه امل�ضارات مرادفاً للتعر

ّ
بعدما اأ�ضبح اأي تعر

قدراته.  يف  طعناً  اأو  فيها  �ضريكا  بات  بعدما  للمجل�ض 

وهذا ما نقروؤه بو�ضوح كّلي يف البيان ال�ضادر عن مكتبه 

االإنتقادات  على  رّدا   ،2014-1-29 بتاريخ  االإعالمي 

املراجع  بزيارة  القا�ضي جان فهد  لرئي�ضه  التي وّجهت 

كانون  يف  الت�ضكيالت  م�ضروع  اإجناز  بهدف  ال�ضيا�ضية 

قانونية  قراءة  فعلياً  البيان  هذا  قدم  فقد   .2014 الثاين 

ومفادها  املمار�ضات،  هذه  �ضرعنة  �ضاأنها  من  د�ضتورية 

يف  بالتدخل  التنفيذية  ال�ضلطة  ب�ضالحية  الت�ضليم 

املناقالت الق�ضائية، وذلك من خالل لي�ض فقط وزير 

يتعنّي  الذين  االأ�ضخا�ض  خالل  من  اأي�ضا  اإنا  العدل، 

وقد  املناقالت.  مر�ضوم  على  تواقيعهم  على  احل�ضول 

القراءات  عن  للمجل�ض  تراجعاً  القراءة  هذه  عك�ضت 

مرا�ضيم  على  هوؤالء  تواقيع  اأن  اعتربت  والتي  ال�ضابقة 

ع 
ّ
املناقالت الق�ضائية هي �ضكلية حم�ض طاملا اأن امل�ضر

اأعطى �ضراحة وب�ضيء من االإحتفالية جمل�ض الق�ضاء 

القضائية،  التشكيالت 
القضاء داخل  طروادة  حصان 

القضاء في لبنان
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بغالبية  املناقالت  االأعلى حق ح�ضم م�ضمون م�ضاريع 

من  اأبعد  البيان  ذهب  وقد  بيانه.  �ضبق  كما  معينة 

اأحكام  على  يقت�ضر  ال  املمار�ضة  هذه  فاأ�ضا�ض  ذلك: 

قوامها  د�ضتورية  بقواعد  ترتبط  هي  بل   ،2001 قانون 

»�ضرورة التعاون بني ال�ضلطات واحرتام مبداأ التوا�ضل 

فيما بينها ملا هو ل�ضالح الوطن«. ومن هذا املنطلق، مت 

اأنها  على  لل�ضيا�ضيني  املجل�ض  رئي�ض  زيارات  ت�ضوير 

التفاعل  �ضلطة يف  ممار�ضة دوره كرئي�ض  �ضياق  تاأتي يف 

»مع ال�ضلطتني الت�ضريعية والتنفيذية«. ومن الالفت اأن 

هذا البيان تطرق ف�ضال عن ذلك اإىل االأعراف املتّبعة 

ال�ضلطة  التعامل مع  ال�ضابقة يف  من املجل�ض يف هيئاته 

وهو  االأعراف.  هذه  ماهية  تو�ضيح  دون  من  ال�ضيا�ضية 

ال�ضاأن  هذا  يف  للتاأويالت  وا�ضعاً  جمااًل  فتح  بذلك 

واالأهم لتطوير هذه االأعراف على �ضوء التوا�ضل بني 

هذه ال�ضلطات غري املتوازنة. 

تعاون  »مبداأ  عن  احلديث  اأن  اأحد  على  ُيخفى  وال 

وعن  ال�ضلطات  ف�ضل  مبداأ  عن  كبديل  ال�ضلطات« 

»العرف« ال يعدو كونه ت�ضليماً بتغّول ال�ضلطة ال�ضيا�ضية 

 ال ي�ضتدعي 
ّ

 طبيعي
ٌ
و�ضرعنة له مع تظهريه على اأنه اأمر

�ضعي  ن�ضّجل  نف�ضه،  االإجتاه  ويف  قلق.  اأو  �ضخط  اأّي 

ومن  التدخل  هذا  خطورة  من  للتخفيف  املجل�ض 

ذلك،  على  ال�ضواهد  ومن  عنه.  ال�ضيا�ضيني  م�ضوؤولية 

ما �ضرح به للمفكرة الرئي�ض فهد الذي واإن اأقر بوجود 

فاإنه  اإقرار مر�ضوم الت�ضكيالت،  اآليات  تدخالت بفعل 

 على اعتبارها حمدودة وقليلة ال�ضاأن واأن املجل�ض 
ّ
اأ�ضر

اأي  عن  ر�ضحت  حال  يف  لها  الت�ضدي  على  قادر 

اإذا كان منا�ضبا يف حاالت  تع�ّضف. ولدى �ضوؤاله عما 

كهذه االإحتكام اإىل الراأي العام، اأجاب اأن املجل�ض مل 

ال�ضلطة  على  يعول  واأنه  العام  الراأي  اإىل  يوماً  يحتكم 

 .
3
التنفيذية

القضائية  للطاقات  هدٌر 
سلوكي وانحراف 

ي�ضيب  الذي  ال�ضرر  حجم  على  اإثنان  يختلف  ال 

ال�ضيا�ضية  امل�ضاومات  هذه  ا�ضتمرار  جراء  من  الق�ضاء 

الق�ضائية. فلهذه امل�ضاومات اأ�ضرار ج�ضيمة لي�ض فقط 

اأي�ضا على �ضلوكيات  اإنا  على تنظيم الق�ضاء وفاعليته، 

الق�ضاة وا�ضتقالليتهم. فمن �ضاأن اإعداد املناقالت على 

وقع امل�ضاومات اأن مينع ح�ضولها وفق معايري مو�ضوعية 

اأو حتى يف وقت معني )قبل بدء ال�ضنة الق�ضائية( منعاً 

ح�ضل  )وقد  ف�ضلها  حال  يف  توؤدي  اأنها  كما  للبلبلة. 

ذلك يف العقد االأخري مرات عديدة( اإىل اإبقاء منا�ضب 

عدة يف حال �ضغور واالأهم، اإىل اإبقاء ق�ضاة كثريين من 

ل�ضنوات(  يطول  )قد  انتظار  حال  يف  املعهد  خريجي 

ذلك  ومنتهى  االأوىل.  الق�ضائية  منا�ضبهم  لتوليهم 

طبعاً هو هدر كبري للطاقات الق�ضائية، يف زمن يرنو فيه 

اآماد  بتق�ضري  اأماًل  الطاقات  هذه  تفعيل  اإىل  املتقا�ضون 

.
4
دعاويهم

يتلّقاه  الذي  الدر�ض  يف  يكمن  االأكرب  اخلطر  ولكن 

القا�ضي مع كل م�ضروع مناقالت، �ضواء و�ضل امل�ضروع 

اإىل خواتيمه اأو مل ي�ضل. ومفاد هذا الدر�ض اأن االإرتقاء 

وباالأخ�ض  العامة،  العالقات  خالل  من   
ّ
مير املهني 

النفوذ  دوائر  اأو  ال�ضيا�ضية  االأطراف  مع  العالقات 

املرتبطة بهم داخل الق�ضاء، ورمبا يف حاالت معينة من 

يكون  باملقابل،  لهوؤالء.  الوالء  واإعالن  التزّلف  خالل 

حل�ضن اأداء القا�ضي دوٌر اأقّل تاأثرياً  يف هذا امل�ضار ورمبا 

القوى  عنها  تعّف  التي  املنا�ضب  يف  تاأثريه  ينح�ضر 

الذي  فالقا�ضي  منها.  املدعومون  والق�ضاة  ال�ضيا�ضية 

مبا  لتم�ّضكه  ال�ضيا�ضية  االأطراف  اإىل  اللجوء  يرف�ض 

والذي  تكون،  اأن  م�ضتقّل  قا�ٍض  ب�ضلوكيات  يفرت�ض 

يف  �ضي�ضعر  املناقالت،  عن  ينتج  ما  مرة  تلو  مرة  عاين 

مرة  بعد  مرة  مدعّواً  و�ضيكون  و�ضعه،  به�ضا�ضة  النهاية 

املرونة يف م�ضلكه. ورمبا �ضيعاين حوله زمالء  ملزيد من 

على  قدراتهم  �ضعفت  بعدما  املرونة  هذه  اإىل  اإنتهوا  له 

ف�ضال  �ضدهم.  املن�ضف  غري  التمييز  وجه  ال�ضمود يف 

مراآة  مبثابة  الق�ضائي حوله  املجتمع  �ضيكون  عن ذلك، 

)الوا�ضل(  الناجح  القا�ضي  ت�ضورات  تعك�ض  كبرية 

)اعتالء(  ارتقاء  ينجح يف  الذي  املدعوم  القا�ضي  وهو 

املنا�ضب، وت�ضورات القا�ضي الفا�ضل »احلنبلي« الذي 

مع  تعاطيه  و�ضوء  ت�ضلبه  بفعل  يتطّور  وال  حمله  يالزم 

ي�ضبح  احلالة،  هذه  يف  اأنه  قلنا  اإذا  نخطئ  وال  الواقع. 

للقا�ضي  م�ضتمرة  دعوة  مبثابة  باأكمله  املهني  امل�ضار 

النافذة،  ال�ضيا�ضية  القوى  مع  اأوا�ضر عالقاته  لتوثيق 

اأخالقيات  ل�ضرعة  معلن  غري  تعديل  مبثابة  وتاليا 

فال  د. 
ّ
وجتر ا�ضتقاللية  من  تفرت�ضه  وما  الق�ضاة 

يجدون  املعني  القا�ضي  وال  الق�ضائية  املوؤ�ض�ضات 

طاملا  ذاك،  اأو  الطرف  هذا  على  يح�ضب  اأن  يف  عيباً 

من  وطبيعيا  اأ�ضا�ضيا  جزءا  باتت  املح�ضوبية  هذه  اأن 

مقت�ضيات  نزواًل عند  باأ�ض  املهني. وال  االإرتقاء  لعبة 

بني  التقارب  هذا  مكَيجة  من  والت�ضرت،  الباطنية 

)عميقة،  �ضداقة  روابط  بادعاء  وال�ضيا�ضيني  الق�ضاة 

املفكرة  ت�ضاوؤل  ي�ضبح  وعليه،  بينهم.  فيما  ملاذا ال؟( 

خلفية  على  قا�ض  اأي  معاقبة  اأو  زجر  مّت  اإذا  فيما 

�ضاذجاً  �ضوؤاال  نافذين  اأ�ضخا�ض  من  تزّلفه  اأو  به 
ّ
تقر

        .
5
بالنفي هو حكماً  فاجلواب  مفرطة.  درجة  اإىل 

  اأوقف رئي�ض اجلمهورية االأ�ضبق اميل حلود مر�ضوم املناقالت املقرتح من . 1

وزير العدل �ضارل رزق مبوافقة جمل�ض الق�ضاء االأعلى الذي كان يراأ�ضه 

اأنطوان خري. واأوقف رئي�ض الوزراء ال�ضابق جنيب ميقاتي مر�ضوم املناقالت 

املقرتح من وزير العدل �ضكيب قرطباوي يف بداية 2014.

 مقابلة مع رئي�ض جمل�ض الق�ضاء االأعلى القا�ضي جان فهد: اأولويتنا هي . 2

حت�ضني اإنتاجية الق�ضاء، ونقاتل حني نك�ضب ثقة الراأي العاّم، املفكرة 

القانونية، العدد 37، �ضباط 2016. »هناك ق�ضاة جتمعهم �ضداقات طويلة 

االأمد ب�ضيا�ضّيني وغري متوّلدة دائماً عن موقعهم الق�ضائي«.

مقابلة مع رئي�ض جمل�ض الق�ضاء االأعلى، مذكور اأعاله.. 3

 2730  �ضهر بطالة وهدر يف الق�ضاء اللبناين، املفكرة القانونية، العدد 30، . 4

متوز 2016. 

مقابلة مع رئي�ض جمل�ض الق�ضاء االأعلى القا�ضي جان فهد، مذكور اأعاله. . 5

هناك ق�ضاة جتمعهم �ضداقات طويلة االأمد ب�ضيا�ضّيني وغري متوّلدة دائماً عن 

موقعهم الق�ضائي«.
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ن�ضبة  تزايدا يف  الت�ضعينيات  بداية  الق�ضاء منذ  ي�ضهد 

يف  يبلغن  اأن  وينتظر  الق�ضاة،  جمموع  من  القا�ضيات 

عرّب  وقد  الغالبية.  نف�ضها  ال�ضنة  ويف  املنا�ضفة   2019

اآنذاك  العدل  وزارة  ويف  الق�ضائيني  امل�ضوؤولني  بع�ض 

اإىل  اأحيانا  وذهبوا  الق�ضاء،  تاأنيث  من  خماوفهم  عن 

كا�ضتبعاد جميع  و�ضوحا  اأكرثها  اجراءات  اتخاذ  حّد 

الدرو�ض  معهد  اإىل  الدخول  مباراة  عن  املر�ضحات 

الق�ضائية يف 1993-1994. اإال اأن التطورات الالحقة 

للق�ضاة  العددي  النق�ض  �ضغط  حتت  فر�ضت، 

كاأمر  وا�ضع  ب�ضكل  الظاهرة  هذه  قبول  القيم،  وتطور 

حتفيز  يف  امل�ضوؤولني  جهود  ثم  من  لتنح�ضر  حتمي، 

توؤدي  هل  لكن،  الق�ضاء.  اإىل  الدخول  على  الذكور 

مع  امل�ضاواة  قدم  على  الق�ضائية  الوظائف  القا�ضيات 

تقا�ضم  يف  متييزا  اأو  تفاوتا  ثمة  اأن  اأم  الذكور،  الق�ضاة 

اأو  الوظيفي  اخت�ضا�ضها  اأو  فئاتها  وفق  امل�ضوؤوليات 

تواجدها اجلغرايف؟ وثمة اأ�ضئلة اأخرى يقت�ضي طرحها 

اجلن�ضني  بني  التخالط  ن�ضبة  حول  اأخرى،  اأبحاث  يف 

اأثر زيادة عدد  اأي�ضا  اأو  يف الهيئات الق�ضائية امل�ضرتكة 

القا�ضيات على العمل الق�ضائي بحد ذاته.   

في  القاضيات  عدد  تطور 
ن لبنا

بلغ عدد القا�ضيات يف الق�ضاء العديل بتاريخ 10 ت�ضرين 

االأول 2017 )تاريخ اإجراء ت�ضكيالت 2017(، 247 امراأة 

مقابل 273 رجال. ويظهر اجلدول اأدناه اأن ن�ضبة الن�ضاء قد 

د يف اأقل من ربع قرن من %15 اإىل 
ّ
ارتفعت ب�ضكل مطر

  .47،5%

ومن املوؤكد اأن هذه الن�ضبة �ضت�ضهد تزايدا يف ال�ضنوات 

املقبلة مع اإعالن اأهلية الق�ضاة املتدرجني حاليا يف معهد 

الدرو�ض الق�ضائية. ومن املتوقع اأن ن�ضل اإىل غالبية ن�ضائية 

يف الق�ضاء يف ت�ضرين الثاين 2019. وهذا االأمر يتح�ضل 

من اجتماع عاملني: 

االأول، ارتفاع ن�ضبة الن�ضاء من جمموع الق�ضاة املتدرجني 

امراأة   48 يبلغ  وهو  الق�ضائية،  الدرو�ض  معهد  يف  حاليا 

مقابل 25 رجال. علما اأن الدفعة الثانية من هوؤالء �ضتتخرج 

من املعهد وينتظر اإعالن اأهليتها يف الف�ضل االأخري من �ضنة 

 ،2019

الثاين، ارتفاع ن�ضبة الرجال من بني جمموع الق�ضاة الذين 

ينتظر تقاعدهم حتى اأواخر ت�ضرين الثاين 2019 وهو يبلغ 

10 رجال مقابل امراأتني فقط. 

وعليه، وبعملية ح�ضابية ب�ضيطة، وما مل حتدث تعيينات 

مفاجئة لق�ضاة اأ�ضيلني من خارج املعهد، �ضيتوزع الق�ضاة 

اإذ ذاك على النحو االآتي: 293 امراأة مقابل 288 رجال. 

 

للمراكز  ي  الجندر يع  التوز
ئية  لقضا ا

يف هذا املجال، �ضنتناول م�ضاألة التوزيع اجلندري للمراكز 

واملناقالت  الت�ضكيالت  مرا�ضيم  خالل  من  الق�ضائية 

ال�ضادرة يف 2004 و2010 و2017، على اعتبار اأنها الفرتة 

التي �ضهدت التحوالت االأ�ضا�ضية يف جمال تويل الن�ضاء 

درا�ضة  اإىل  �ضنعمد  الغاية،  ولهذه  الق�ضائية.  للمنا�ضب 

كيفية التوزيع اجلندري للمراكز الق�ضائية من زوايا عدة: 

وفق فئتها، وفق نوع االخت�ضا�ض املناط بها، واأخريا وفق 

مكان تواجدها. 

للمراكز  ي  الجندر يع  التوز
فئتها  وفق  القضائية 

باالمكان ت�ضنيف هذه املراكز �ضمن خم�ض فئات بالنظر 

اإىل املوقع الوظيفي الذي يرتتب على اإ�ضغالها: )1( مراكز 

تخ�ضع  تزال  ما  والتي  الكربى  الق�ضائية  امل�ضوؤوليات 

املالحقة  ق�ضاء  مراكز   )2( اأحادية،  �ضبه  لهيمنة ذكورية 

والتحقيق وهي املراكز التي تويل اأ�ضحابها اتخاذ قرارات 

قابلة للتنفيذ الفوري يف احتجاز احلرية ال�ضخ�ضية، )3( 

وجمال�ض  واالبتدائية  اال�ضتئنافية  الغرف  رئا�ضة  مراكز 

العمل التحكيمية، )4( مراكز الق�ضاة املنفردين، واأخريا 

)5( املراكز التي تعترب االأقل اجتذابا ق�ضائيا والتي ت�ضمل 

م�ضت�ضاري الغرف التمييزية واال�ضتئنافية واأع�ضاء الغرف 

االبتدائية. 

أوال، المسؤوليات القضائية الكبرى: 

واأحيانا  وا�ضحة  هيمنة  نلحظ  املراكز،  هذه  بخ�ضو�ض 

اليوم  حتى  يبقى  بع�ضها  اأن  ففيما  للرجال.  اأحادية 

)رئي�ض  مراكز  حال  هي  كما  بالرجال،  حم�ضورا 

حمكمة التمييز والنائب العام التمييزي والنائب العام 

املايل ومفو�ض احلكومة الع�ضكري وقا�ضي حتقيق اأول 

انفتاحا يف  فاإن بع�ضها االآخر �ضهد موؤخرا  ع�ضكري(، 

ن�ضبة  بقيت  واإن  فيها  الذكورية  االأحادية  ك�ضر  اجتاه 

الن�ضاء  ن�ضبة  بلغت  وعليه،  فيها.  جدا  �ضعيفة  الن�ضاء 

االآتيني:  املركزين  من  كل  اإ�ضغال  يف   6 اأ�ضل  من   1

التحقيق  وق�ضاة  اال�ضتئناف  ملحاكم  االأول  )الروؤ�ضاء 

االأول( و2 من ا�ضل 6 يف اإ�ضغال مركز النائب العام 

غرف  رئا�ضة  يف  الن�ضاء  ن�ضبة  تتعّد  ومل  اال�ضتئنايف، 

اأن االنفتاح ح�ضل يف  10/1. ويلحظ  التمييز  حمكمة 

هذا امل�ضمار يف �ضنة 2010 بالن�ضبة اإىل رئا�ضة حمكمة 

اال�ضتئناف والنيابة العامة اال�ضتئنافية ورئا�ضة حمكمة 

التمييز ويف �ضنة 2017 بالن�ضبة لق�ضاة التحقيق االأول.     

ثانيـــا، مراكـــز المحاميـــن العاميـــن وقضـــاة 

التحقيـــق:

ما نتناوله هنا هو مراكز النيابة العامة والتحقيق مع ا�ضتثناء 

امل�ضوؤوليات الكربى امل�ضار اإليها اأعاله. وما مييز هذه املراكز 

عموما هو قدرة �ضاغليها على اتخاذ قرارات تنفذ فوريا يف 

جمال احتجاز حرية االأفراد، وهي من هذا املنطلق تكت�ضي 

اأهمية حقوقية و�ضيا�ضية على حد �ضواء. وبالنظر اإىل التطور 

التاريخي للتوزيع اجلندري لهذه املراكز، نلحظ اأمرين: 

االأول، اأن تزايد ن�ضبة املراأة يف اإ�ضغالها تاأخر باملقارنة مع 

وللداللة  ح�ضا�ضية.  االأقل  االأخرى  الق�ضائية  املراكز 

على ذلك، تكفي االإ�ضارة اإىل اأن مراكز ق�ضاة التحقيق 

كانت يف ت�ضكيالت 2004 حمفوظة بالكامل للرجال. 

العامة تطورا من حيث  النيابات  وفيما �ضهدت مراكز 

2004/2003، فاإن ن�ضبة  توزعها اجلندري ابتداء من 

احلقيقية  قفزته  �ضهد  املراكز  هذه  اإ�ضغال  يف  الن�ضاء 

العامات  املحاميات  ن�ضبة  اأن  نلحظ  وعليه،   .2017 يف 

الفرتة  يف   15% لرتواح   1993 يف   0% من  ارتفعت 

الن�ضبة  هذه  ولتت�ضاعف  و2017   2003 من  املمتدة 

مع �ضدور ت�ضكيالت 2017 بحيث و�ضلت اإىل 32%. 

وبخ�ضو�ض ق�ضاة التحقيق، فاإن ن�ضبة الن�ضاء املعينات 

قفزتها الكربى يف ت�ضكيالت  املراكز �ضهدت  يف هذه 

اإىل   2010 %9 يف  من  مبوجبها  ارتفعت  بحيث   2017

.32،5%

انح�ضرت  )القفزات(،  التطور  هذا  بفعل  اأنه  الثاين، 

باأخرى،  اأو  بدرجة  املراكز  هذه  يف  الذكورية  الغالبية 

ن�ضبة  اأقل من  املراكز  الن�ضاء يف هذه  ن�ضبة  بقيت  واإن 

الدرجة  على  احلائزين  الق�ضاة  جمموع  من  الن�ضاء 

املطلوبة لتويل هذه امل�ضوؤولية. فاإذ تبلغ ن�ضبة الن�ضاء يف 

جمموع هذه املراكز %33،5، فاإن ن�ضبتهن من جمموع 

الق�ضاة املخولني توليها بفعل اأقدميتهم تبلغ 45%.  

ثالثـــا: مراكـــز رئاســـة الغـــرف االســـتئنافية 

واالبتدائيـــة ومجالـــس العمـــل التحكيميـــة:

الذين  للق�ضاة  بالن�ضبة  معينة  اأهمية  متثل  املراكز  هذه 

اإ�ضغالها خطوة معربة على  بلغوا درجة معينة وي�ضكل 

�ضعيد ارتقائهم املهني. وفيما تختلف درجة جاذبيتها 

نلحظ  فاإننا  ونوعها،  موقعها  وفق  عموما  للق�ضاة 

من  يظهر  كما  مّطرد  ب�ضكل  فيها  الن�ضاء  ن�ضبة  تزايد 

بغالبية  يحتفظون  الرجال  يزال  ما  واإذ  اأدناه.  اجلدول 

اكت�ضنب  الن�ضاء  فاإن  اال�ضتئناف،  غرف  رئا�ضات 

ابتداء من 2004 غالبية مراكز رئا�ضة جمال�ض العمل 

رئا�ضة  مراكز  غالبية   2017 من  وابتداء  التحكيمية 

يف  الن�ضائي  احل�ضور  تطور  ورغم  االبتدائية.  املحاكم 

جميع هذه املراكز، فاإن التدقيق فيها يظهر تقدما اأكرب 

ب�ضكل  مدنية  ق�ضايا  يف  النظر  تتوىل  التي  املراكز  يف 

اأ�ضا�ضي، وهي حال جميع الغرف االبتدائية وجمال�ض 

اال�ضتئنافية.  الغرف  من  وق�ضم  التحكيمية  العمل 

القضاة نساء في غالبيتهم قبل ختام 2019:
القضائية؟ المراكز  يع  توز في  تمييز  أي  لكن 

القضاء في لبنان
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جدول 3: التوزيع اجلندري للمراكز الق�ضائية وفق االخت�ضا�ض 

200420102017ال�ضنة

املركزاالخت�ضا�ض

%38%24،5%12,5الن�ضبةاالخت�ضا�ض اجلزائي اأو املختلط

%60,5%55%44,5الن�ضبةاالخت�ضا�ض املدين

جدول 1: تطور عدد الن�ضاء يف الق�ضاء

199320032004200920102017ال�ضنة
اجلن�ض 

45115126187197247اإناث  
254284307300299273ذكور

%47،5%39،5%38،5%29%29%15ن�ضبة الن�ضاء بني الق�ضاة

جدول 4: التوزيع اجلندري وفق التواجد اجلغرايف للمحاكم 

200420102017ال�ضنة

املناطق

)جمموعة حمافظات(

املحاكم

)الن�ضبة: ن�ضبة عمل الن�ضاء فيها، واملجموع، جمموع 

الق�ضاة العاملني فيها(

%53%36,5%31,5ن�ضبة  حمافظات املنطقةبريوت وجبل لبنان

جميع املحافظات ما عدا 

بريوت وجبل لبنان

%36%26,5%22,5ن�ضبة حمافظات املنطقة

%39%29%23ن�ضبة مراكز حمافظات املنطقة

%22,5%9,5%17ن�ضبة خارج مراكز حمافظات املنطقة

وهذا ما �ضنتو�ضع يف تو�ضيحه اأدناه.   

رابعـــا: مراكـــز القضـــاة المنفرديـــن والقضـــاة 

العقارييـــن: 

يف  للق�ضاة  بالن�ضبة  اأي�ضا  جاذبية  ذات  هي  املراكز  هذه 

ال�ضنوات االأوىل من عملهم، بحيث يف�ضلونها عموما على 

مراكز اأع�ضاء يف الغرف االبتدائية اأو م�ضت�ضارين يف حماكم 

اال�ضتئناف. وبالنظر اإىل تطور التوزيع اجلندري لهذه املراكز، 

نلحظ هنا اأي�ضا اأن الن�ضاء اكت�ضنب غالبية مراكز الق�ضاة 

العقاريني  الق�ضاة  مراكز  من  ون�ضبة   )58%( املنفردين 

موازية لن�ضبتهن من جمموع الق�ضاة يف ت�ضكيالت 2017 

وهي 47%.  

نسبة عمل النساء 
في المجال الجزائي 

هي 38% فيما هي 
60,5% في المجال 

المدني.

اجتذابـــا  األقـــل  المراكـــز  خامســـا وأخيـــرا، 

 : ة للقضـــا

ثّم  من  بنا  يجدر  اخل�ضو�ض،  هذا  يف  ال�ضورة  والإكمال 

النظر يف كيفية توزع املراكز التي تعّد عموما االأقل اجتذابا 

حمكمة  غرف  م�ضت�ضاري  التوايل  على  وهي  للق�ضاة، 

التمييز وغرف املحاكم اال�ضتئنافية واأع�ضاء غرف املحاكم 

االبتدائية. واجلدول اأدناه اإنا يبني غالبية الن�ضاء الكا�ضحة 

يف مراكز اأع�ضاء الغرف االبتدائية )%71( وغالبية وا�ضحة 

يف مراكز م�ضت�ضاري املحاكم اال�ضتئنافية )%52(. باملقابل، 

غرف حمكمة  م�ضت�ضاري  غالبية  الن�ضاء  �ضكلت  وفيما 

التمييز يف 2010، فاإن ن�ضبة توليهن هذا املركز تراجعت 

مبوجب ت�ضكيالت 2017 اإىل %49 وهي ن�ضبة تبقى اأعلى 

من ن�ضبة الن�ضاء من جمموع الق�ضاة املخولني تويل هذا 

املركز. اأما الن�ضبة االإجمالية لتويل الن�ضاء هذه املراكز فهي 

   .55،5%

تية:  وتعليقا على اجلدول اأعاله، ن�ضجل اخلال�ضات االـآ

اأن الن�ضاء اأحرزن يف العقد االأخري تقدما الفتا يف جميع 

املراكز الق�ضائية. وقد اأخذ هذا التقدم اأحيانا طابع القفزة 

كما ح�ضل يف ت�ضكيالت 2017 بخ�ضو�ض مراكز النيابات 

العامة وق�ضاء التحقيق، 

رغم هذا التقدم، فاإن التمييز �ضد الن�ضاء يبقى وا�ضحا 

جدا يف ما يت�ضل بتوزيع بع�ض املراكز. وهذا ما نتبينه من 

خالل النظر اإىل التوزيع اجلندري لي�ض فقط فيما يت�ضل 

بامل�ضوؤوليات الكربى اأو االأكرث ح�ضا�ضية )النيابات العامة 

وق�ضاء التحقيق( حيث تتدنى ن�ضبة الن�ضاء عن ن�ضبتهن 

من  اأي�ضا  ولكن  خمتلفة،  وبدرجات  الق�ضاء  يف  العامة 

خالل النظر اإىل التوزيع اجلندري للمراكز االأقل اجتذابا 

كم�ضت�ضاري واأع�ضاء الغرف على خمتلف درجاتها حيث 

ترتفع ن�ضبة الن�ضاء ب�ضكل الفت.    

»غري  االأخرى  املراكز  جممل  يف  الن�ضاء  تتجه  باملقابل، 

الكربى اأو احل�ضا�ضة« اإىل اكت�ضاب الغالبية كما هي حال 

وجمال�ض  االبتدائية  الغرف  وروؤ�ضاء  املنفردين  الق�ضاة 

العمل التحكيمية اأو على االأقل ن�ضبا موازية لن�ضبتهن من 

جمموع الق�ضاة كما هي حال الق�ضاة العقاريني.   

 

للمراكز  ي  الجندر يع  التوز
اختصاصها  وفق  القضائية 

ظيفي لو ا
الت�ضكيلتني  يف  الق�ضاء  تاأنيث  حول  �ضابقة  درا�ضة  يف 

الق�ضائيتني ال�ضادرتني يف 2004 و2010، ر�ضدت املفكرة 

توجها نحو تغليب كفة الرجال يف املجال اجلزائي يف مقابل 

. فهل ما يزال هذا 
1
تغليب كفة الن�ضاء يف املجال املدين

الو�ضع قائما مع �ضدور ت�ضكيالت 2017؟ 

ومن خالل مقارنة تطور عدد الن�ضاء خالل ت�ضكيالت 

2004 و2010 و2017، نلحظ االأمور االآتية: 

اأن الن�ضاء كن خالل هذه ال�ضنوات كلها اأكرث ح�ضورا يف 

املراكز املدنية منهن يف املراكز اجلزائية. ففي ت�ضكيالت 

2004، بلغت ن�ضبة الن�ضاء من املراكز العاملة يف املجالني 

يف  ن�ضبتهن  ت�ضاعفت  فيما   ،12،5% واملختلط  اجلزائي 

املجال املدين ملا يزيد عن ثالثة اأ�ضعاف ون�ضف بحيث 

بلغت اآنذاك %44،5. االأمر نف�ضه ن�ضجله يف 2010 واإن 

اأ�ضعاف  ثالثة  من  الن�ضبتني  هاتني  بني  الفارق  تدنى 

ن�ضبتا  بلغت  بحيث  ال�ضعفني،  يتجاوز  ما  اإىل  ون�ضف 

%24،5 و55%.  عمل الن�ضاء يف هذه املجاالت تباعا 

يف 2017، وبفعل تزايد عدد الن�ضاء يف النيابات العامة 

املجال  يف  الن�ضاء  عمل  ن�ضبة  فاإن  التحقيق،  وق�ضاء 

عملهن  ن�ضبة  زادت  فيما   38% اإىل  ارتفعت  اجلزائي 

يف املجال املدين اإىل %60،5. وعليه، يكون تدنى الفارق 

بني هاتني الن�ضبتني بني 2004 و2017 من ثالثة اأ�ضعاف 

ون�ضف اإىل مرة ون�ضف. 

اإن هذه الن�ضب توؤكد اأن التوزيع اجلندري بني اجلن�ضني 

ي�ضبح اأكرث تفاوتا بني املراكز املختلفة من حيث اخت�ضا�ضها 

التي  امل�ضوؤوليات  وفق  املراكز  مما هو عليه بني  الوظيفي، 

ترتبها.  

  

للمراكز  ي  الجندر يع  التوز
تواجدها  وفق  القضائية 

الجغرافي
للمراكز  اجلندري  التوزيع  �ضندر�ض  ال�ضدد،  هذا  يف 

الق�ضائية وفق تواجدها اجلغرايف. فهل تنت�ضر القا�ضيات 

يف جميع حماكم لبنان اأم اأنهن اأكرث ح�ضورا يف مناطق مما 

هن عليه يف مناطق اأخرى. ومن �ضاأن االطالع على كيفية 

هذا التوزيع اأن مينحنا اإ�ضاءات على توجهات القيمني على 

الت�ضكيالت الق�ضائية يف هذا اخل�ضو�ض ومدى فهمهم 

لتقبل الن�ضاء يف املناطق. كما من �ضاأنه اأن مينحنا اإ�ضاءات 

ولو وبدرجة اأقل على رغبات القا�ضيات يف العمل فيها، 

علما اأنه لي�ض للق�ضاة خيار حا�ضم يف اختيار مراكز عملهم. 

ولهذه الغاية، احت�ضبنا الق�ضاة العاملني يف خمتلف املحاكم 

وفق توزيعهم اجلندري على ثالث مراحل: 

ح�ضب  اجلندري  توزيعهم  وفق  الق�ضاة  احت�ضبنا  اأوال، 

املحافظات،

فاإذا مت ذلك، احت�ضبنا ثانيا ن�ضب التوزيع اجلندري بعد 

تق�ضيم املحافظات اإىل منطقتني خمتلفتني: بريوت وجبل 

وقد  اأخرى.  املحافظات من جهة  و�ضائر  لبنان من جهة 

اعتمدنا يف هذا التق�ضيم على فر�ضية قوامها وجود تقارب 

من حيث البيئة االجتماعية واالأهمية الوظيفية وحتدياتها، 

بني املحافظات التي جمعناها �ضمن كل منطقة.  

بعد  اجلندري  التوزيع  ن�ضب  احت�ضبنا  ثالثة،  مرحلة  يف 

التمييز بني املحاكم املتواجدة يف مراكز املحافظات خارج 

والنبطية  وزحلة  طرابل�ض  يف  )اأي  لبنان  وجبل  بريوت 

و�ضيدا( واملحاكم املتواجدة خارج مراكز هذه املحافظات. 

وقد اعتمدنا يف هذا املحل على فر�ضية قوامها اأن للمناطق 

خ�ضو�ضية  املذكورة  املحافظات  مراكز  خارج  املتواجدة 

معينة قد يكون لها اأثر مبا�ضر على ن�ضبة الن�ضاء العامالت 

فيها.   

تبني االأرقام اأعاله اأمورا عدة، اأبرزها االآتية: 

اأن عدد الن�ضاء ازداد تدريجيا يف جميع الهيئات الق�ضائية 

واملحاكم املنت�ضرة على طول لبنان لتعك�ض تنامي ن�ضبة 

الن�ضاء بني الق�ضاة، 

املحافظات.  املعينات بني  الن�ضاء  ن�ضبة  تفاوتا يف  ثمة  اأن 

الغالبية يف مراكز بريوت وجبل  الن�ضاء  اكت�ضبت  ففيما 

لبنان الق�ضائية يف ت�ضكيالت 2017  )%53(، فاإن ن�ضبتهن 

االجمالية يف �ضائر املحافظات ال تتعدى %36. وتبلغ ن�ضبة 

الن�ضاء احلد االأعلى يف جبل لبنان %56،5 وت�ضقط اإىل 

حدها االأدنى يف النبطية %17. ورغم ذلك، ي�ضار اإىل اأّن 

هذا الفارق يت�ضاءل يف بع�ض املحافظات، كمحافظة البقاع 

ت�ضل  حيث  وال�ضمال   42% اإىل  الن�ضبة  ت�ضل  حيث 

ن�ضبة  نقاط عن  بقارق 5 و7  تباعا  اأي  اإىل 40%  الن�ضبة 

الن�ضاء االإجمالية داخل الق�ضاء. 

خمتلف  يف  العامالت  الن�ضاء  ن�ضب  يف  التفاوت  اأن 

املحاكم  مقارنة  عند  و�ضوحا  اأكرث  ي�ضبح  املحاكم 

الواقعة يف مراكز املحافظات مع املحاكم الواقعة خارج 

جبل  حماكم  جانبا  و�ضعنا  فاإذا  وعليه،  املراكز.  هذه 

املحاكم  يف  العامالت  الن�ضاء  ن�ضبة  تهبط  كلها،  لبنان 

من   22،5% اإىل  املحافظات  مراكز  خارج  املتواجدة 

حمكمة  يف  فحتى  فيها.  العاملني  الق�ضاة  جمموع 

املركز  نطاق  القا�ضيات يف  ن�ضبة  فاإن  البقاع،  ا�ضتئناف 

فيه  العاملني  الق�ضاة  جمموع  من   46،5% اإىل  ت�ضل 

فيما تهبط الن�ضبة اإىل %25 يف �ضائر املحاكم الواقعة يف 

نطاقها، ومنها حماكم بعلبك الهرمل.   

جتدون املقالة بن�ضختها  الكاملة مع املراجع على املوقع االإلكرتوين للمفكرة

جدول 2: تطور عدد الن�ضاء يف املراكز الق�ضائية وفق فئتها 

200420102017ال�ضنة

املركزالفئة

%915%0%امل�ضوؤوليات الكربى

حمامون عامون وق�ضاة 

حتقيق

حمامون عامون من دون 

النواب العامني على 

اختالفهم

%15%15%32

ق�ضاة التحقيق من دون 

ق�ضاة التحقيق االأول

%0%9،5%32،5

ا�ضتئنافية )من دون روؤ�ضاء غرف

الروؤ�ضاء االأول(

%15%31،541%

54%54%58،5%جمل�ض عمل حتكيمي

%5058%35%ابتدائية

%4358%52%منفردوناأق�ضام

%28،547%27%عقاريون/  اإ�ضافيون

%5349%24%م�ضت�ضاري غرف التمييزم�ضت�ضارو واأع�ضاء غرف

م�ضت�ضاري غرف املحاكم 

اال�ضتئنافية

%32%4852%

%66،571%26،5%اأع�ضاء املحاكم االبتدائية

القضاء في لبنان
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القضائية: التشكيالت  في  الطائفية  المحاصصة 
تعادل في المراكز، تعادل في النفوذ

الطائفية،  للمجموعات  املمنوحة  ال�ضمانات  ت�ضكل 

وخ�ضو�ضا يف جمال �ضمان متثيلها وفق معادالت متفق 

النظام  �ضمات  اإحدى  ال�ضيا�ضية،  ال�ضلطات  يف  عليها 

على  ال�ضمانات  هذه  تن�ضحب  هل  ولكن،  اللبناين. 

مماثلة يف  مبعادالت  االلتزام  يقت�ضي  مبعنى هل  الق�ضاء، 

املجال الق�ضائي؟ 

اللبناين جتيبان على هذا  الد�ضتور  و95 من   12 املادتان 

ال�ضوؤال بالنفي. ففيما توؤكد االأوىل اأن »لكل لبناين احلق 

يف تويل الوظائف العامة« واأن »ال ميزة الأحد على االآخر 

اإال من حيث اال�ضتحقاق واجلدارة ح�ضب ال�ضروط التي 

ين�ض عليها القانون«، تلغي الثانية �ضراحة »قاعدة التمثيل 

الطائفي« موؤكدة على وجوب اعتماد معايري »االخت�ضا�ض 

والكفاءة يف الوظائف العامة والق�ضاء... وفقاً ملقت�ضيات 

الوفاق الوطني«. 

فاإن  الوجه،  هذا  على  الد�ضتور  و�ضوح  رغم  ولكن 

هذه  اأن  علما  معاك�ضة،  اجتاهات  يف  ذهبت  املمار�ضات 

ا�ضتداد  �ضوء  على  اأطرها  وتو�ضعت  تعمقت  االجتاهات 

يف  التدقيق  ويظهر  املذهبية.  ال�ضيا�ضية/  املحا�ض�ضة 

الت�ضكيالت وامل�ضاومات احلا�ضلة يف منا�ضبتها اأن القوى 

على  فقط  لي�ض  ال�ضائدة حر�ضت  »الطائفية«  ال�ضيا�ضية 

اكت�ضاب املراكز املهمة من حيث امل�ضوؤوليات املناطة بها، 

بل ب�ضكل خا�ض املراكز الواقعة �ضمن مناطق نفوذها. 

وعليه، تكت�ضب ال�ضورة التي كنا با�ضرنا يف تكوينها يف 

االأعلى  الق�ضاء  جمل�ض  تكوين  حول  �ضابقني  مقالني 

والت�ضكيالت الق�ضائية اأبعادا اإ�ضافية. فف�ضال عن اأنه بات 

باإمكان القادة ال�ضيا�ضيني تعيني مقربني منهم يف املراكز 

الق�ضائية العائدة للطوائف التي ميثلونها، فاإنهم يعينونهم يف 

مناطق نفوذهم، مما ي�ضمن لهم قوة ونفوذا اإ�ضافيني. ومن 

هذه الزاوية، تخرج م�ضاألة توزيع املراكز الق�ضائية عن كونها 

تطبيقا لقاعدة املنا�ضفة لتتحول اإىل تق�ضيم املحاكم اإىل 

دوائر نفوذ، مع ما ي�ضتتبع ذلك من ارتياب م�ضروع حول 

حياديتها ومن خماطر على �ضمانات ا�ضتقالل الق�ضاء.          

أجوبة  التشكيالت:  مراسيم 
المناصفة؟  حول  مختلفة 

ميكن اختزال هذه االإجابات يف ثالثة: 

اإىل  بالن�ضبة  مرنة  معادالت  �ضمان  وهو  االأول،  اجلواب 

عدد من املراكز الهامة. فال يهيمّن ق�ضاة من لون طائفي 

واحد على املراكز الق�ضائية الهامة وال يح�ضرّن باملقابل 

ق�ضاة من األوان طائفية اأخرى يف املراكز االأقل اجتذابا، 

املنا�ضفة  مببداأ  باملقابل  الت�ضكيالت  تتقيد  اأن  دون  من 

اجلواب  هذا  يبدو  املبداأ،  حيث  ومن  �ضارمة.  ب�ضورة 

االأكرث ان�ضجاما مع مقت�ضيات الكفاءة. وجتدر هنا االإ�ضارة 

اعتماد  امكانية  بال�ضرورة  ينفي  ال  اجلواب  هذا  اأن  اإىل 

درجات خمتلفة من املرونة، بحيث تكون املرونة وقفا على 

تقّل  اأو  فتزيد  يفرت�ضه،  الذي  والنفوذ  املركز  ح�ضا�ضية 

اأو زادت هذه احل�ضا�ضية. وبا�ضتثناء عدد  يف حال قّلت 

قليل من املراكز املحفوظة تقليديا لطوائف معينة )مثال 

روؤ�ضاء غرف التمييز(، اعتمدت املرونة مبعناها الوا�ضع يف 

الق�ضائية  التعيينات  العديد من  الت�ضعينيات على  فرتة 

وبخا�ضة يف ت�ضكيالت 1993. وفيما هدفت ت�ضكيالت 

2004/2003 اإىل اإبقاء املرونة مع التخفيف من مظاهر 

الالتوازن الفاقع يف عدد من املراكز، فاإن هذه املقاربة املرنة 

بعد  �ضاملة  ت�ضكيالت  اأول  يف  كبريا  انح�ضارا  �ضهدت 

انهيار فرتة الو�ضاية ال�ضورية وعودة الزعماء امل�ضيحيني اإىل 

احلكم، اأي يف 2009، لنعود اإىل تطبيق قاعدة املنا�ضفة. 

ختاما يف هذا اخل�ضو�ض، ي�ضار اإىل اأنه قد يكون لهذه املرونة 

جتليات اأخرى يف الت�ضكيالت الق�ضائية، كاأن تعتمد مرونة 

يف توزيع بع�ض املراكز الق�ضائية بني املذاهب التابعة لنف�ض 

الطائفة واإن التزمت باملنا�ضفة بني امل�ضلمني وامل�ضيحيني 

يف �ضاأنها. وهذا ما جند �ضواهد كثرية عليه اأدت اأحيانا اإىل 

تطور خطاب حول مظلومية بع�ض هذه املذاهب، ومنها 

مظلومية الكاثوليك وامل�ضيحيني عموما تبعا لت�ضكيالت 

ب�ضكل  برزت  التي  ال�ضيعة  مظلومية  اأو   2004-2003

خا�ض يف �ضياق االإعداد لت�ضكيالت 2017. 

اجلواب الثاين وهو تر�ضيخ معادلة املنا�ضفة ال�ضارمة بني 

بني  معينة  معادالت  عن  ف�ضال  وامل�ضلمني،  امل�ضيحيني 

مذاهب كال من الطائفتني امل�ضيحية واالإ�ضالمية. 

اجلواب الثالث، وهو غالبا ما يقرتن بالثاين اأو ينتج عنه، 

وقوامه تخ�ضي�ض مراكز ق�ضائية لطوائف معينة، وهو ما �ضاغ 

ت�ضميته بتطييف املراكز الق�ضائية اأو باالأحرى مذهبتها. 

مبعنى اأنه ال يتّم اإعمال املنا�ضفة يف توزيع فئة معينة من 

اإنا يتّم حتديد اللون الطائفي لكل من  املراكز وح�ضب، 

هذه املراكز ب�ضورة م�ضبقة. ومن االأمثلة الوا�ضحة يف هذا 

الق�ضائية ال  الت�ضكيالت  القيمني على  اأن  هو  ال�ضدد، 

يراعون عند اختيار روؤ�ضاء الغرف يف حمكمة التمييز مبداأ 

املنا�ضفة )5 م�ضيحيني و5 م�ضلمني( وح�ضب، بل يلتزمون 

يف تعييناتهم باللون املذهبي لهذه املراكز. وموؤدى ذلك 

مثال هو ا�ضرتاط اأن يكون رئي�ض الغرفة التجارية ملحكمة 

التمييز والتي يفرت�ض اأن تطور وتوحد االجتهاد يف هذا 

املجال،  قا�ضيا درزيا. وعليه، ومنذ 2010، مت تعيني ثالثة 

روؤ�ضاء لهذه الغرفة، مل ميار�ض اأي منهم يف اأي مرحلة من 

م�ضريته الق�ضائية، القانون التجاري.  

اأوال،  متالزمتني:  غايتني  اإىل  التخ�ضي�ض  هذا  ويوؤدي 

اأعراف  مبوجب  مذهب  كل  ح�ضة  بو�ضوح  يحدد  اأنه 

را�ضخة. ومن �ضاأن هذا االأمر اأن ينهي امكانية امل�ضاومات 

بني املذاهب املختلفة، �ضواء لتح�ضني ح�ضتها اأو لرفع ما 

تراه مظلومية )غبنا( بحقها. وهذا ما قد يح�ضل مثال يف 

حال اّدعت اإحدى الطوائف اأنه على الرغم من ت�ضاوي 

من  اأهمية  اأقّل  لها  املمنوحة  املراكز  فاإن  عددّيا،  املراكز 

املراكز املمنوحة للطوائف االأخرى مما يوؤدي اإىل االإخالل 

مببداأ املنا�ضفة فعليا. اأما النتيجة الثانية ملذهبة املراكز، هو 

اأنها حت�ضر عمليا املرجعية ال�ضيا�ضية املخت�ضة يف ت�ضمية 

املر�ضح مبرجعية �ضيا�ضية واحدة وفق االأعراف املعتمدة 

يف اإجراء الت�ضكيالت الق�ضائية، مما يب�ضط عملية االختيار 

ويزيل العديد من االألغام منها. وجتدر االإ�ضارة هنا اإىل اأن 

تخ�ضي�ض املراكز على هذا النحو غالبا ما يرتافق مع توجه 

اإىل اإعالن »ح�ضا�ضية« هذه املراكز اأو على االأقل اأهميتها، 

االإعالن  لهذا  كتكليل  طائفيا  تخ�ضي�ضها  ياأتي  بحيث 

وكنتيجة طبيعية له. 

ت�ضكيالت  منذ  وبخا�ضة  عقد،  حوايل  منذ  اأنه  ويلحظ 

2009-2010، ت�ضهد جماالت تنظيم الق�ضاء كافة توجها 

نحو تعزيز االعتبارات الطائفية ب�ضاأنها وتاليا نحو اعتماد 

االإجابات االأكرث �ضرامة يف هذا اخل�ضو�ض، اأي اجلوابني 

الثاين واأو الثالث. وهذا ما اأكده بو�ضوح كلي وزير العدل 

ال�ضنة  افتتاح  حفل  يف  ح 
ّ
�ضر الذي  جري�ضاتي  �ضليم 

االأول  ت�ضرين   17 يف  احلا�ضل   2018-2017 الق�ضائية 

2017 اأن اأحد املعايري التي انبنت عليها الت�ضكيالت هو 

املنا�ضفة. وقد جاء هذا الت�ضريح، وهو االأول من نوعه، 

اعتبارات  تغليب  اإىل  االآيل  ال�ّضابق  اخلطاب  مع  ليقطع 

الكفاءة على اعتبارات الطائفية. 

يف  احلا�ضلة  التحوالت  على  الوا�ضحة  االأمثلة  ومن 

اأي  الكربى  الق�ضائية  للم�ضوؤوليات  مذهبة  هو   2009

املراكز الثالثة االأعلى يف حماكم اال�ضتئناف ال�ضت وهي 

تباعا الرئي�ض االأول للمحكمة والنائب العام اال�ضتئنايف 

وقا�ضي التحقيق االأول. فرغم االلتزام باملنا�ضفة يف توزيع 

هذه امل�ضوؤوليات منذ 1993 على االأقل )9 للم�ضلمني 

مقابل 9 للم�ضحيني(، �ُضّجل خالل الت�ضعينيات التعامل 

ب�ضيء من املرونة يف توزيع هذه امل�ضوؤوليات بني املذاهب 

اإىل جتريد الكاثوليك من  اأدى  التابعة للطائفة نف�ضها مما 

اأي مركز منها يف �ضنة 2004، بخالف املذاهب الرئي�ضية 

االأخرى التي حظيت باثنني اأو ثالثة على االأقل. وملعاجلة 

االأمر، اتفق القيمون على م�ضاريع الت�ضكيالت على اأن 

توزع هذه املراكز الثمانية ع�ضر على املذاهب الرئي�ضية، 

بحيث يح�ضل كل مذهب على مراكز رئي�ض اأول ونائب 

عام ا�ضتئنايف وقا�ضي حتقيق اأول. وال ي�ضتثنى من ذلك 

اإال مراكز قا�ضي التحقيق االأول، حيث حت�ضل الطائفة 

ال�ضيعية على اثنني منها مقابل ال �ضيء للدروز. ورمبا يجد 

مبركز  الدرزية  الطائفة  احتفاظ  يف  مربره  اال�ضتثناء  هذا 

قا�ضي التحقيق الع�ضكري االأول، وهو مركز يعّد مهما 

جدا يف الرتاتبية الق�ضائية للمراكز الق�ضائية. 

ومبراجعة ت�ضكيالت 2017، اأمكن ت�ضجيل اعتماد مبداأ 

املنا�ضفة يف العديد من املراكز الق�ضائية، مع تو�ضيع مداها 

واملراكز الق�ضائية التي ت�ضملها. فهي ال تقت�ضر على رئا�ضة 

غرف حمكمة التمييز اأو امل�ضوؤوليات الكربى يف املحاكم 

اأو روؤ�ضاء الغرف على  العامة والتحقيق  النيابة  اأو ق�ضاة 

املنفردين.  الق�ضاة  ت�ضمل  باتت  اإنا  درجاتها،  اختالف 

هذه  خمتلف  ب�ضاأن  باالأرقام  تبيانه  �ضنحاول  ما  وهذا 

الفئات اأدناه.   

علـــى صعيـــد قضـــاة النيابـــة العامـــة وقضـــاة 

التحقيـــق:  

ال يختلف اثنان على الطابع احل�ضا�ض ملراكز النيابة العامة 

والتحقيق، على اأ�ضا�ض اأن للذين يتولونها �ضالحية وا�ضعة 

يف احتجاز حرية االأفراد اأو االإفراج عنهم. وعليه، بعدما 

�ضادت مرونة معينة يف توزيع هذه املراكز يف الت�ضعينيات، 

اجته وا�ضعو ت�ضكيالت 2017 اإىل اإخ�ضاعها للمنا�ضفة، 

يف موازاة مذهبتها. ويلحظ هنا توجه اإىل اعتبار مركزي 

نحو  على  مت�ضاويني  التحقيق  وقا�ضي  العام  املحامي 

ي�ضمح باملقاي�ضة بينهما و�ضوال للمنا�ضفة. 

وعليه، نلحظ اأن املنا�ضفة التامة حتققت يف مراكز املحامني 

العامني الع�ضكريني )3/3( واملاليني )3/3(، اإىل جانب 

املنا�ضفة يف النيابة العامة التمييزية )5/5(. وفيما نلحظ 

تفاوتا يف عدد املحامني العامني يف بريوت وجبل لبنان 

للم�ضلمني و9   8 امل�ضرتك( مبعدل  النفوذ  )اأي منطقتي 

للم�ضيحيني، فاإن هذا القارق يتم تعوي�ضه من خالل زيادة 

املحافظتني  هاتني  يف  التحقيق  ق�ضاة  عدد  يف  معاك�ضة 

ق�ضاة  جمموع  يعود  بحيث   ،)9/10( امل�ضلمني  ل�ضالح 

املنطقة  هذه  يف  العاملني  العامني  واملحامني  التحقيق 

ليتوافق مع مبداأ املنا�ضفة )18/18(. باملقابل، فاإن التوزيع 

الطائفي ملراكز ق�ضاء التحقيق والنيابات العامة يف بقية 

املحافظات ي�ضبح خا�ضعا لقواعد اأكرث مرونة، فال ن�ضل 

من  عددا  لي�ضمل  اإطارها  تو�ضيع  بعد  اإال  املنا�ضفة  اإىل 

املراكز الق�ضائية الهامة. 

اإنا يجد تف�ضريه يف ارتباط ح�ضا�ضية املراكز  وهذا االأمر 

بنفوذ  بالتمتع  الطائفية  ال�ضيا�ضية  القوى  اهتمام  مبدى 

يف املناطق التي ت�ضملها �ضالحياتها: ففيما تهتم جميع 

القوى بالتمتع بنفوذ معني يف بريوت وجبل لبنان حيث 

تتمركز احلياة االقت�ضادية مما يجعل جميع املراكز يف هاتني 

املحافظتني ذات طابع ح�ضا�ض، فاإن لهذه القوى م�ضالح 

متفاوتة يف بقية املناطق مما يجعل ح�ضا�ضية املراكز الواقعة 

فيها ن�ضبية. 

وعلى �ضعيد املعادالت بني املذاهب داخل كل طائفة، 

العامة  النيابة  يف  لل�ضيعة  مركزان  اأ�ضيف  اأنه  ي�ضجل 

اال�ضتئنافية يف ت�ضكيالت 2017 يف جبل لبنان والنبطية، 

وال�ضنة  ال�ضيعة  بني  التامة  امل�ضاواة  حتقيق  يف  اأ�ضهم  مما 

بحيث  اأنواعهم  اختالف  على  العامة  النيابة  اأع�ضاء  يف 

بلغت 14/14. االأمر نف�ضه مع ق�ضاة التحقيق يف جميع 

املحافظات حيث تعادل ال�ضيعة مع ال�ضنة )8/8(، ومل 

يخرج عن قاعدة الت�ضاوي بني هذين املذهبني اإال مركز 

قا�ضي التحقيق يف ال�ضمال حيث بقي عدد ال�ضنة غالبا 

)1/3(. وقد �ضّجل ال�ضحايف ر�ضوان مرت�ضى اأن اأع�ضاء 

جمل�ض الق�ضاء االأعلى ربطوا حتقيق التوازن واملنا�ضفة يف 

 .
1
ال�ضمال باإن�ضاء مالك ق�ضائي يف حمافظة بعلبك الهرمل

على ال�ضعيد امل�ضيحي، املعادلة معربة اأي�ضا. ففيما يظهر 

اأوال تفاوت بني الكاثوليك واالأرثوذوك�ض يف مراكز النيابة 

الت�ضاوي  فاإن  الكاثوليك،  ل�ضالح  مقعد  بحدود  العامة 

النيابات  مراكز  جمع  عند  الطائفتني  بني  يح�ضل  التام 

ل�ضالح  زائد  مقعد  ورد  )حيث  التحقيق  وق�ضاء  العامة 

االأرثوذك�ض(. وعليه، تظهر هذه املعادلة مرونة معينة جلهة 

تطبيق قاعدة املنا�ضفة على اأكرث من مركز ق�ضائي. 

على صعيد رؤســـاء غرف االســـتئناف ورؤســـاء 

القضاء في لبنان
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مجالـــس العمل التحكيمية:

املنا�ضفة  اإىل حتقيق  م�ضعى  اأي�ضا  نلقى  املجال،  هذا  يف 

التوزيع  تطور  من  نتبينه  ما  وهذا  املراكز.  وتخ�ضي�ض 

وفيما بني  وامل�ضيحيني من جهة  امل�ضلمني  الطائفي بني 

يف  غرف  ثماين  ا�ضتحداث  مت  اأنه  والالفت  امل�ضلمني. 

ت�ضكيالت 2017 لهذه الغاية بالذات، مما اأدى اإىل حتقيق 

الت�ضاوي التام بني ال�ضعية وال�ضنة يف املراكز املتواجدة يف 

حماكم بريوت وجبل لبنان، ف�ضال عن املنا�ضفة التامة 

بني الق�ضاة امل�ضلمني والق�ضاة امل�ضيحيني املعينني ب�ضورة 

اأ�ضلية يف هذه املراكز مبعدل 33/33.   

على صعيد المحاكم االبتدائية: 

اأما على �ضعيد املحاكم االبتدائية، وفيما كانت املنا�ضفة 

توزيع  تفاوت يف  وجود  مع   ،)11/11(  2010 منذ  حمققة 

وقد  للدروز(.  لل�ضيعة/1  لل�ضنة/4   6( امل�ضلمني  مقاعد 

تقلي�ض  اإىل   2017 ت�ضكيالت  مبوجب  الفريق  هذا  جنح 

هذا الفارق اإىل مقعد واحد، بعدما مت ا�ضتحداث غرفتني 

ابتدائيتني: االأوىل يف ال�ضمال يراأ�ضها ماروين والثانية يف 

اجلنوب يراأ�ضها �ضيعي. ويبدو يف هذا املجال اأن ثمة اتفاقا 

على اإرجاء امل�ضاواة التامة بني ال�ضيعة وال�ضنة اإىل حني 

اإن�ضاء حماكم  اأو اإىل حني  اإ�ضايف من الق�ضاة  توفر عدد 

ا�ضتئنافية يف املحافظات.   

على صعيد القضاة المنفردين: 

يف  الكاملة  املنا�ضفة  اعتماد  هو  هنا  نلحظه  ما  اأول 

بالق�ضاة  مبا يت�ضل  لبنان  2017 على �ضعيد  ت�ضكيالت 

املنفردين املعينني ب�ضورة اأ�ضلية، مبا يعادل 56 للم�ضلمني 

الق�ضاة  عدد  يف  تفاوت  وجود  رغم  للم�ضحيني،  و56 

املنفردين املعينني يف بريوت وجبل لبنان )32 م�ضلما/41 

النظر يف  يف�ضره عند  ما  التفاوت  م�ضيحيا(. ويجد هذا 

هاتني  يف  املنفردين  الق�ضاة  بني  االخت�ضا�ضات  توزيع 

املحافظتني، بحيث جنده يخف بل ي�ضمحل بالن�ضبة اإىل 

العاملني يف املجال اجلزائي )وهو املجال االأكرث ح�ضا�ضية( 

ليكاد ينح�ضر يف املجال املدين. وهذا ما ن�ضهب يف تبيانه 

اأدناه.   

 = الطائفية  المناصفة 
قضاة  يعينون  السياسيون 

أماكن  في  طوائفهم  من 
نفوذهم

يف هذا ال�ضدد، �ضندقق يف كيفية التوزيع الطائفي للق�ضاة 

الفر�ضية  دقة  مدى  يف  وحتديدا  اجلغرافية،  الناحية  من 

القائلة باأن تطييف املراكز الق�ضائية يهدف لي�ض فقط اإىل 

حتقيق املنا�ضفة التامة، بل اأي�ضا اإىل تعزيز النفوذ ال�ضيا�ضي 

تف�ضل  بحيث  تواجدها،  مناطق  يف  ال�ضيا�ضية  للقوى 

الق�ضم  يكون  اأن  املارونية  اأو  ال�ضيعية  ال�ضيا�ضية  القوى 

االأكرب من املراكز العائدة لق�ضاة �ضيعة اأو موارنة يف مناطق 

نفوذها. وملعاجلة هذا ال�ضوؤال، قد يكون من املفيد البحث 

فيما اإذا كان توزيع هذه املراكز يخ�ضع لنف�ض معادالت 

توزيع املقاعد النيابية بني الطوائف اأو اجتاهاتها. 

العامـــة  النيابـــة  الطائفـــي لقضـــاة  التوزيـــع 

الجغرافيـــة الناحيـــة  مـــن  والتحقيـــق 

توزيع  كيفية  يف  النظر  عند  بو�ضوح  يتح�ضل  ما  وهذا 

فالطائفة  التحقيق.  وق�ضاء  العامة  النيابة  مراكز  جمموع 

املراكز يف  الن�ضبية من هذه  املارونية حتوز على االأكرثية 

املقاعد  من  عدد  اأكرب  لها  حيث   )23/9( لبنان  جبل 

على  حتوز  ال�ضنية  الطائفة  اأن  كما   .)35/19( النيابية 

 )17/5( بريوت  يف  املراكز  هذه  من  الن�ضبية  االأكرثية 

حيث لها االأكرثية الن�ضبية من املقاعد النيابية )19/6(. 

ويف االجتاه نف�ضه، للطائفة ال�ضيعية االأكرثية الن�ضبية من 

 )8/3( واجلنوب   )14/5( البقاع  حمافظات  يف  املراكز 

والنبطية )6/3( حيث لها يف كل منها االأكرثية الن�ضبية 

ويف  و)11/8(.  و)12/6(   )23/8( النيابية  املقاعد  من 

حمافظة ال�ضمال، تتعادل املراكز العائدة لل�ضنة واملوارنة 

)5 لكل منهما من جمموع 15(، حيث يتوفر لهما العدد 

 11 اأ�ضا�ض  على   )28/20( النيابية  املقاعد  من  االأكرب 

لل�ضنة و9 للموارنة. 

وباملقابل، يف غالبية احلاالت، ال يكون للطوائف اأي مركز 

يف النيابة العامة وق�ضاء التحقيق يف املناطق التي لي�ض 

اأي  للموارنة  لي�ض  فمثال،  انتخابي.  مقعد  اأي  فيها  لها 

مركز مماثل يف النبطية. ولي�ض للدروز اأي مركز مماثل يف 

ال�ضمال اأو اجلنوب. ولي�ض لالأرثوذك�ض اأي مركز مماثل 

يف اجلنوب. 

التوزيـــع الطائفـــي لقضـــاة الحكـــم مـــن الناحيـــة 

الجغرافية

ولكن، ماذا ب�ضاأن ق�ضاة احلكم؟ هل هم يخ�ضعون للتوجه 

نف�ضه، اأي لتعيينهم يف مناطق نفوذ الطوائف التي ينتمون 

اإليها؟ مبراجعة االأرقام املبينة يف اجلدولني اأدناه، نلحظ اأن 

التوزيع الطائفي يف املحافظات مل�ضوؤوليات ق�ضاء احلكم 

يختلف وفق عاملني اثنني: 

الهوية الطائفية للقوى ال�ضيا�ضية االأكرث نفوذا يف املحافظة 

املذكورة، 

ماهية هذه امل�ضوؤوليات وحتديدا فيما اإذا كانت يف املجال 

املدين اأو اجلزائي. 

اأثبتنا اعتمادها يف جمايل ق�ضاء  مبعنى اأن القاعدة التي 

النيابة العامة وق�ضاء التحقيق تنطبق بدرجة كبرية بالن�ضبة 

مل�ضوؤوليات احلكم يف املجال اجلزائي، فيما ترتاجع بالن�ضبة 

للم�ضوؤوليات يف املجال املدين. 

وهذا ما نتبينه مثال يف مناطق النفوذ امل�ضرتك كمحافظتي 

بريوت وجبل لبنان. ففي هاتني املحافظتني، فيما تعتمد 

املنا�ضفة الكاملة مبا يت�ضل بتوزيع امل�ضوؤوليات يف املجال 

تتوزع   ،)30/30( وامل�ضلمني  امل�ضيحيني  بني  اجلزائي 

 38( املدين  املجال  يف  مرونة  اأكرث  ب�ضكل  امل�ضوؤوليات 

بخ�ضو�ض  نف�ضه  االأمر  للم�ضيحيني(.  للم�ضلمني/49 

ففيما  مذاهبهم:  وفق  الق�ضاة  بني  امل�ضوؤوليات  توزيع 

يقارب عدد الق�ضاة ال�ضنة الذين يتولون م�ضوؤوليات مدنية 

م�ضوؤوليات  يتولون  الذين  ال�ضيعة  الق�ضاة  عدد  �ضعف 

املذهبني  هذين  من  الق�ضاة  عدد  فاإن   ،)13/23( مماثلة 

الذين يتولون م�ضوؤوليات جزائية يكاد يكون مت�ضاويا بل 

مع اأف�ضلية �ضئيلة لل�ضيعة )11 لل�ضنة/12 لل�ضيعة(. االأمر 

نف�ضه نلحظه ب�ضاأن الق�ضاة الدروز حيث يتولون 17،5% 

من  لق�ضاة  العائدة  اجلزائية  امل�ضوؤوليات  جمموع  من 

مذاهب اإ�ضالمية، فيما اأن ن�ضبتهم ال تتجاوز %5،5 فيما 

وهذا  املحافظتني.  هاتني  املدنية يف  بامل�ضوؤوليات  يت�ضل 

االأمر اإنا ين�ضجم مع متركز النفوذ ال�ضيا�ضي للقوى الدرزية 

املذهبي  التوزيع  اإىل  وبالن�ضبة  املحافظتني.  هاتني  يف 

للق�ضاة امل�ضيحيني، نلحظ اأن ن�ضبة الق�ضاة املوارنة الذين 

يتولون م�ضوؤوليات جزائية تبلغ %80 من جمموع الق�ضاة 

امل�ضيحيني الذين يتولون م�ضوؤوليات مماثلة، فيما اأن هذه 

الن�ضبة تهبط اإىل %67،5 بالن�ضبة اإىل امل�ضوؤوليات املدنية. 

وهذا االأمر اإنا ين�ضجم مع كون القوى ال�ضيا�ضية املارونية 

يف  امل�ضيحية  ال�ضيا�ضية  القوى  بني  من  انخراطا  االأكرث 

�ضراع النفوذ ال�ضيا�ضي.  

االأمر نف�ضه نتبينه عند النظر يف املحافظات التي يكون فيها 

النفوذ حم�ضورا مبذاهب معينة دون اأخرى. ففي ال�ضمال 

واملوارنة  )ال�ضنة  مذاهب  ثالثة  قيادات  تتقا�ضم  حيث 

هذه  من  ق�ضاة  يتوىل  ال�ضيا�ضي،  النفوذ  واالأرثوذك�ض( 

املذاهب الثالثة م�ضوؤوليات يف املجال اجلزائي ت�ضل اإىل 

%85،5 )21/18(. والالفت اأنه يف هذه املحافظة، نلحظ 

اأن م�ضوؤوليات احلكم يف املجال املدين حتى تكاد تنح�ضر 

يف ق�ضاة ينتمون اإىل هذه املذاهب الثالثة )16/15(.  

اأما يف حمافظتي النبطية واجلنوب، حيث يت�ضاءل نفوذ 

القوى ال�ضيا�ضية امل�ضيحية، فاإن ن�ضبة امل�ضوؤوليات التي 

يتوالها ق�ضاة احلكم امل�ضيحيون ت�ضل اإىل %11 يف املجال 

اجلزائي فيما هي %40 يف املجال املدين. وهذا االأمر اإنا 

يوؤكد الفر�ضية اأعاله جلهة وجود رابط قوي بني مذهب 

القوى  ومذهب  جزائية  مراكز  يتولون  الذين  الق�ضاة 

ال�ضيا�ضية النافذة يف املجال اجلزائي، فيما اأن هذا الرابط 

يرتاجع يف املجال املدين من دون اأن يختفي متاما.

االأمور  فاإن  وبعلبك/الهرمل،  البقاع  حمافظتي  يف  اأما 

اأن النفوذ ال�ضيا�ضي م�ضرتك  اأكرث و�ضوحا. ففيما  تبقى 

يف مركزها )زحلة(، فاإن نفوذ القوى امل�ضيحية ترتاجع يف 

املقابل يف املناطق االأخرى من هذه املحافظة. 

جدول 1: مذهبة امل�ضوؤوليات الكربى يف الق�ضاء

النبطيةاجلنوبالبقاعال�ضمالجبل لبنانبريوتاملحافظة

املركز

كاثوليكي �ضنيدرزي�ضيعياأرثوذك�ضيماروينرئي�ض اأول ملحكمة اال�ضتئناف

درزي�ضيعيكاثوليكي �ضنيمارويناأرثوذك�ضينائب عام ا�ضتئنايف 

�ضيعيكاثوليكي �ضيعي  ماروين اأرثوذك�ضي �ضنيقا�ضي حتقيق اأول

جدول 2: التوزيع الطائفي لق�ضاة النيابة العامة وق�ضاة التحقيق

)امل�ضلمون بالرتتيب: �ضني/ �ضيعي/ درزي وامل�ضيحيون بالرتتيب ماروين/ كاثوليكي/اأرثوذك�ضي/اأقليات(

التوزيع الطائفي

املركز

املجموعامل�ضيحينيامل�ضلمنيم�ضلمون/ م�ضيحيون

32/3314/14/422/6/565جمموع اأع�ضاء النيابات العامة
29/2113/12/412/4/550جمموع ق�ضاة التحقيق

61/5427/26/834/10/10115املجموع

جدول 3: تطور التوزيع الطائفي ملراكز روؤ�ضاء الغرف اال�ضتئنافية وجمال�ض العمل التحكيمية املعينني ب�ضورة اأ�ضلية

)امل�ضلمون بالرتتيب: �ضني/ �ضيعي/ درزي وامل�ضيحيون بالرتتيب ماروين/ كاثوليكي/اأرثوذك�ضي/اأقليات(

التوزيع الطائفي

املنطقة

م�ضلم/

م�ضيحي

م�ضيحيونم�ضلمون

23/182/8/87/3/13بريوت وجبل لبنان
10/151/6/81/2/7بقية املحافظات

33/333/14/168/5/20املجموع

جدول 5: التوزيع الطائفي للق�ضاة املنفردين املعينني ب�ضورة اأ�ضلية 

)امل�ضلمون بالرتتيب: �ضني/ �ضيعي/ درزي وامل�ضيحيون بالرتتيب ماروين/ كاثوليكي/اأرثوذك�ضي/اأقليات(

التوزيع الطائفي

املنطقة

م�ضلم/

م�ضيحي

م�ضيحيونم�ضلمون

41/325/12/151/2/3/35بريوت وجبل لبنان
15/242/9/132/3/2/8بقية املحافظات

56/567/21/283/5/5/43املجموع

جدول 4: التوزيع الطائفي لرئا�ضات الغرف االبتدائية ح�ضب موقعها اجلغرايف

م�ضلم/التوزيع الطائفي

م�ضيحي

�ضني/�ضيعي/ درزي

املنطقة

بريوت +

جبل لبنان

8/81/3/4

4/42/2بقية املحافظات
12/121/5/6املجموع

جتدون املقالة بن�ضختها  الكاملة مع املراجع على املوقع االإلكرتوين للمفكرة

القضاء في لبنان
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�ضرورة  الق�ضاء  داخل  املحا�ضبة  اآليات  تفعيل  ي�ضكل 

ل�ضمان ا�ضتقالله. وهذا االأمر ينتج عن اعتبارات عدة: 

امل�ضوؤولني  حما�ضبة  تعزيز  تفر�ض  الدميقراطية  فمبادئ 

العامني بقدر ما تزيد م�ضوؤولياتهم. كما اأن طبيعة الوظيفة 

بها.  القائمني  بحيادية  عامة  ثقة  توّفر  تفرت�ض  الق�ضائية 

الق�ضاء  اإ�ضالح  متكرر يف خطاب  ثمة خلل  هنا،  ومن 

ناجت عن ف�ضل ا�ضكاليات م�ضاءلة الق�ضاء عن ا�ضكاليات 

ا�ضتقاللهم اأو العك�ض؛ فيما اأن ال�ضحيح هو اعتبارهما 

�ضاأن  فمن  الق�ضائية.  ال�ضلطة  لقيام  متالزمني  رافدين 

ارتياب عاّم  اإىل  توؤدي  اأن  املحا�ضبة  بغياب  اال�ضتقاللية 

بالق�ضاء، وتاليا اإىل جتريده من �ضمانة احلماية ال�ضعبية. 

اأن  اال�ضتقاللية  �ضمانات  بغياب  املحا�ضبة  �ضاأن  ومن 

با�ضتقالل  للم�ّض  جديدة  و�ضيلة  اإىل  حتويلها  اإىل  توؤدي 

الق�ضاء. وهذا ما قد يح�ضل من خالل املبالغة يف تفعيلها 

عّمن  وحجبها  ال�ضيا�ضية  ال�ضلطة  يع�ضى  من  وجه  يف 

ين�ضجم معها. وانطالقا من ذلك، جند يف اأدبّيات الق�ضاء 

العديد من الوثائق التي تهدف اإىل املواءمة بني �ضرورات 

حما�ضبة  حُتاط  كاأن  اال�ضتقاللية،  و�ضمانات  املحا�ضبة 

الق�ضاة ب�ضمانات اأ�ضا�ضية منعا للتع�ّضف، اأبرزها �ضمان 

�ضرح   يف 
ّ

امل�ضي وقبل  لهوؤالء.  العادلة  املحاكمة  �ضروط 

ع اللبناين يف هذا املجال، 
ّ
ال�ضمانات التي اعتمدها امل�ضر

جتدر االإ�ضارة اإىل اأننا ن�ضهد منذ فرتة توّجها متزايدا لدى 

ال�ضلطات ال�ضيا�ضية وجمل�ض الق�ضاء االأعلى نحو اإهمال 

»اآليات املحا�ضبة العادية« )ال�ضرعية( بل االلتفاف حولها 

بحجة اأنها متعرثة للرتويج الآليات اأخرى من املحا�ضبة، 

املوازية«.  اأو  البديلة  املحا�ضبة  »اآليات  ب  ت�ضميتها  جاز 

فاإنها  البديلة،  االآليات  هذه  اأ�ضكال  اختالف  ورغم 

العادلة، مما ميهد  ت�ضرتك يف خلوها من �ضمانة املحاكمة 

اليد  ممار�ضات و�ضع  وتاليا  املحا�ضبة  لتعزيز االنتقائية يف 

على الق�ضاء. وغالبا ما ي�ضتند الرتويج لهذه االآليات اإىل 

خطاب �ضعبوّي يتماهى مع م�ضاعر التململ العاّم اإزاء 

االأداء الق�ضائي وي�ضّور ال�ضلطة ال�ضيا�ضية »اخلرّية« على 

اأنها جتهد الإنقاذ املواطنني من ق�ضاء يتغلغل فيه الف�ضاد 

والك�ضل والالكفاءة. وهو خطاب ي�ضتند اإىل ت�ضخي�ض 

غري �ضحيح للم�ضكلة وتاليا اإىل حلول غري ناجعة: ففيما 

هو ُيخفي االأ�ضباب احلقيقية لتعرّث اآليات املحا�ضبة العادية 

والتي تتمثل يف عمقها بتدخالت مزمنة للقوى ال�ضيا�ضية 

حلماية الق�ضاة املح�ضوبني عليها، فاإنه يرّوج حللول تو�ّضع 

غطاء  حتت  املحا�ضبة  عملية  يف  التدخالت  هذه  اإطار 

»االإنقاذ«. فكاأنا و�ضفة االإنقاذ املقرتحة تقوم على معاجلة 

هذه  ازدهار  �ضاأن  ومن  الداء.  هي  كانت  بالتي  الداء 

الزواريب اأن توؤدي تاليا حتت غطاء االإ�ضالح اإىل اإ�ضعاف 

ت�ضويب  اإىل  توؤدي  مما  اأكرث  ا�ضتتباعه،  وتعميق  الق�ضاء 

عمله.          

أوجه  العادية:  المحاسبة 
التعثر وأسباب  الضعف 

وفق  الق�ضاة  حما�ضبة  اآليات  حُتاط  بيانه،  �ضبق  كما 

كاأداة  ا�ضتخدامها  ملنع  ب�ضمانات  الدولية  املعايري 

للتاأثري يف اأعمالهم. وعمال بذلك، انتهى قانون تنظيم 

عدة.  �ضمانات  تكري�ض  اإىل  لبنان  العديل يف  الق�ضاء 

الق�ضائي  التفتي�ض  هيئة  القانون  اأن�ضاأ  جهة،  فمن 

ب�ضمانات  يتمتعون  ح�ضرا  ق�ضاة  من  مكونة  وهي 

اإ�ضافية ك�ضمانة عدم النقل اإال بر�ضاهم، وقد اأعطاها 

�ضد  ال�ضكاوى  يف  التحقيق  يف  ح�ضرية  �ضالحية 

جهة  ومن  التاأديب.  اإىل  واإحالتهم  واأعوانهم  الق�ضاة 

عن  والتاأديب  املالحقة  �ضلطتي  القانون  ف�ضل  ثانية، 

الق�ضائي.  التفتي�ض  بهيئة  املناطة  التحقيق  �ضلطة 

تعود  فيما  مت�ضرر،  فرد  الأي  تعود  املالحقة  فمبا�ضرة 

واال�ضتئنايف  االبتدائي  للمجل�ضني  التاأديب  �ضلطة 

على  اأنه  اإال  االأعلى.  الق�ضاء  جمل�ض  من  املن�ضاأين 

الرغم من اأهمية هذه ال�ضمانات، تكرث الدالئل على 

هذا  البع�ض  ويعزو  هذه:  املحا�ضبة  منظومة  �ضعف 

ال�ضعف لتكوين هيئتي التفتي�ض والتاأديب من ق�ضاة 

اإال   .
1
اأقرانهم ح�ضرا، والذين قلما يتحم�ضون ملحا�ضبة 

اأن الوقائع تتحدث عن تدخالت �ضيا�ضية، بع�ضها ال 

املحا�ضبة  هذه  العنف، يف خمتلف حمطات  من  يخلو 

بهدف تعطيلها اأو على االأقل ح�ضرها. 

يف  ح�ضل  والذي  واالأعنف  االأقوى  التدخل  ولعل 

ذاكرة  يف  ماثال  وبقي  ال�ضورية  الو�ضاية  فرتة  بداية 

الهيئة، هو االعتداء على رئي�ض هيئة التفتي�ض الراحل 

من  منزله  مداهمة  متت  الذي  غندور  البا�ضط  عبد 

مهينة  بطريقة  منه  واإخراجه  ال�ضورية  املخابرات  قبل 

منها.  املقربني  الق�ضاة  اأحد  مع  التحقيق  خلفية  على 

اأحد  �ضيارة  اإحراق  عن  �ضهادات  املفكرة  وثقت  كما 

يف  الت�ضعينيات  يف  الق�ضائي  التفتي�ض  هيئة  روؤ�ضاء 

تاأديبيا. كما حتدث لها  الق�ضاة  اأحد كبار  اإثر مالحقة 

�ضهود عما ي�ضبه املتاري�ض بني النيابة العامة التمييزية 

بعدما  الت�ضعينيات،  الق�ضائي يف فرتة  التفتي�ض  وهيئة 

التمييزية  العامة  النيابة  بو�ضع  لي�ض  اأنه  الهيئة  اأكدت 

املحاكمات  اأ�ضول  قانون  ظل  يف  حتقيقات  مبا�ضرة 

. ولعل ال�ضهادة االأكرث و�ضوحا )وهي 
2
اجلزائية القدمي

جمل�ض  مناق�ضات  حم�ضر  يف  جندها  اعرتاف(  مبثابة 

الق�ضاء،  تطهري  قانون  مناق�ضة  اإبان   1965 يف  النواب 

اأعمال هيئة  حيث طالب نواب بوقف التدخالت يف 

اآليات  نحو  املربر  غري  القفز  بدل  الق�ضائي  التفتي�ض 

. فقد عزا عدد من النواب 
3
التطهري من دون حماكمة

وكرثة  التفتي�ض  هيئة  ل�ضعف  الق�ضاء  اأداء  تراجع 

النائب  اعترب  وقد  اأعمالها.  يف  ال�ضيا�ضية  التدخالت 

عبارة  هو  التفتي�ض  اأن  اآنذاك  املحم�ضاين  �ضبحي 

اإهتمام  هناك عدم  واأنه  االأدراج  تو�ضع يف  تقارير  عن 

جنبالط  كمال  النائب  اعترب  كما  اجلدي.  بالتفتي�ض 

اأن االإ�ضالح احلقيقي يبداأ مبنع ال�ضلطة ال�ضيا�ضية من 

تعطيل  اإىل  اأّدت  فالتدّخالت  الق�ضاء.  يف  التدخل 

املوؤ�ض�ضات الق�ضائية وبخا�ضة هيئة التفتي�ض الق�ضائي 

واأثنى  الق�ضاء.  داخل  واملحا�ضبة  امل�ضاءلة  منع  ما 

االنتداب  فرتة  خالل  الق�ضاء  اأداء  على  جنبالط 

اأّن ال�ضلطة الق�ضائية كانت  اأ�ضار اإىل  الفرن�ضي، حيث 

»اأيام  فـ   .
4
ملفتة وبانتاجية  كبرية  با�ضتقاللية  تتمتع 

اأي قا�ض مهما كان  االنتداب الفرن�ضي كان ال يجروؤ 

واحداً.  �ضهراً  ولو  ملف  على  ينام  اأن  بالدولة  كبرياً 

الدعوى  هذه  ملاذا  وي�ضاأله  التفتي�ض  يالحقه  ذاك  فاإذ 

اللواء  �ضحيفة  نقلت  كما  نائمة«.  جاروره  تزال يف  ال 

الق�ضائي  التفتي�ض  من  م�ضوؤول  1998 عن  اآب   11 يف 

اأخطاء  حول  ق�ضاة  �ضد  �ضكوى  مائتي  حوايل  اأن 

اتهمهم بع�ض املتقا�ضني بارتكابها عالقة لديها ويتعني 

مناق�ضتها يف خلوة مع جمل�ض الق�ضاء االأعلى. واالأهم 

باال�ضتحقاق  امللفات  هذه  حّل  ربط  امل�ضدر  هذا  اأن 

بتاأثري  قناعة  يعك�ض  مبا  اجلديد  العهد  وبداية  الرئا�ضي 

القوى ال�ضيا�ضية على القدرة على ال�ضري يف امللفات. 

وبالطبع، قد ترتبط هذه التدخالت لتعطيل التفتي�ض 

هذه  تداخل  بفعل  الطائفية،  باالعتبارات  الق�ضائي 

فكما  القائمة.  ال�ضيا�ضية  املنظومة  مع  االإعتبارات 

جمل�ض  باأع�ضاء  ال�ضيا�ضيني  القادة  روابط  ت�ضمن 

القادة(  )اأي  تدخلهم  طائفتهم  من  االأعلى  الق�ضاء 

يف  نف�ضه  االأمر  نلحظ   ،
5
املجل�ض هذا  اأعمال  يف 

ال�ضلطة  من  اأع�ضائها  بكامل  املعينة  التفتي�ض  هيئة 

اليوم  الهيئة  هذه  تتكون  املجل�ض،  فكما  التنفيذية. 

ما  وهذا  املنا�ضفة.  قاعدة  على  اأع�ضاء  ع�ضرة  من 

ن�ضيب  الراحلني  الق�ضاء  اأعالم  اأحد  اإليه  اأ�ّضر  كان 

الق�ضائية«  الدرا�ضات  »حلقة  جمعية  موؤ�ض�ض  طربيه، 

الق�ضائية،  الت�ضكيالت  حول  ال�ضهرية  حما�ضرته  يف 

تعك�ض  الهيئة  هذه  ت�ضكيلة  اأن  فيها  �ضرح  والتي 

 .
6
الطائفية  التوافقية 

ويف االجتاه نف�ضه، يلحظ اأنه حتى 2010 بقيت غالبية 

اإىل  يوؤ�ضر  مبا  �ضاغرة،  الق�ضائي  التفتي�ض  هيئة  مراكز 

اإىل  االأقل  على  اأو  دورها  بتهمي�ض  �ضيا�ضية  اإرادة 

تنظيم  قانون  ن�ض  حني  ففي  جدواها.  بعدم  �ضعور 

الق�ضاء العديل على وجوب اأن تتاألف هيئة التفتي�ض 

جاء  التعيينات  واقع  فاإن  ع�ضواً،   11 من  الق�ضائية 

الطائف،  بعد  ما  فرتة  ففي  القانوين.  للن�ض  مغايرا 

وقد  و6.   5 بني  املعينني  الهيئة  اأع�ضاء  عدد  تراوح 

 االأمر على حاله بعد انتخاب رئي�ض اجلمهورية 
ّ
ا�ضتمر

اإميل حلود رغم ارتفاع حّدة خطاب مكافحة الف�ضاد، 

مبا فيه الف�ضاد داخل الق�ضاء. وعليه، ورغم اأن حكومة 

�ضليم احل�ض و�ضعت م�ضروع قانون لرفع احل�ضانة عن 

1999، فاإنها مل ت�ضدر باملقابل اأي مر�ضوم  الق�ضاة يف 

بزيادة اأع�ضاء الهيئة. وقد بلغ حجم ال�ضغور اأق�ضاه يف 

 ،)2010-2005( احلادة  ال�ضيا�ضية  االأزمات  فرتات 

تقاعد  بعد  ثالثة  اإىل  اأع�ضائها  عدد  انخف�ض  بحيث 

اآخر  ع�ضو  تقاعد  بعد  اإثنني  واإىل   2008 يف  رئي�ضها 

فيها يف 2010. فاقت�ضر اإذ ذاك دور الهيئة على اإجراء 

القانوين  الن�ضاب  لها  يتوفر  اأن  دون  من  التحقيقات، 

ي�ضجل  واإذ  التاأديبي.  املجل�ض  اإىل  الق�ضاة  الإحالة 

حّدا  و�ضع  اأنه  جنار  ابراهيم  االأ�ضبق  العدل  لوزير 

اأع�ضاء  فاإن عدد   ،2010 �ضنة  الهيئة يف  مراكز  ل�ضغور 

الهيئة بقي دون العدد القانوين لها )10 فقط(، حتقيقا 

اأمكن  وعليه،   .)5/5( الطائفية  املنا�ضفة  ملقت�ضيات 

خالل  يوماً  ع�ضويتها  تكتمل  مل  الهيئة  اأن  القول 

جمهورية ما بعد الطائف. 

تت�ضل  ال  املحا�ضبة  عوائق  اأن  اإىل  هنا  االإ�ضارة  وجتدر 

بل  التحقيق(  �ضلطة  )اأي  التفتي�ض  هيئة  بعمل  فقط 

االبتدائية  التاأديبية  املجال�ض  بعمل  كثرية  اأحيان  يف 

املجل�ض  فاأع�ضاء  احلكم(.  �ضلطة  )اأي  اال�ضتئنافية  اأو 

االأعلى،  الق�ضاء  جمل�ض  رئي�ض  من  يعينون  التاأديبي 

جمل�ض  من  للتاأديب  العليا  الهيئة  اأع�ضاء  يعني  فيما 

ومن  املجل�ض.  هذا  رئي�ض  ويراأ�ضها  االأعلى  الق�ضاء 

املجال�ض )وبخا�ضة  �ض هذه 
ّ
تعر املنطلق، يحتمل  هذا 

على  متار�ض  التي  ال�ضغوط  لنف�ض  العليا(  الهيئة 

الت�ضكيالت  فرتة  اأثناء  االأعلى  الق�ضاء  جمل�ض 

القنوات.  الق�ضائية، ورمبا من خالل نف�ض  واملناقالت 

وهذا ما يتاأكد يف فرتة 2005-2008 حيث بقيت 17 

يف  النظر  يتم  ومل  عالقة  التاأديبي  املجل�ض  اإىل  اإحالة 

بع�ضها اإال بعد خم�ض �ضنوات من ورودها اإىل جمل�ض 

االأ�ضبق  العدل  وزير  ك�ضفه  ح�ضبما  االأعلى  الق�ضاء 

انتهت  املخالفات  من  كثريا  اأن  كما   .
7
جنار ابراهيم 

ال   
8
الدرجة تخفي�ض  اأو  كاللوم  خمففة  عقوبات  اإىل 

خلو  هو  ذلك  ي�ضّهل  وما  خطورتها.  مع  قّط  تتنا�ضب 

ب�ضاأن  قواعد  اأي  من  العديل  الق�ضاء  تنظيم  قانون 

�ضرية  واأي�ضا  املخالفة،  وخطورة  العقوبة  بني  التنا�ضب 

مدى  مناق�ضة  دون  حتول  التي  التاأديبية  االأحكام 

هذا  يف  االجتهاد  تطور  دون  حتول  كما  مالءمتها 

اخل�ضو�ض. 

اأنه  يبقى  املحا�ضبة،  فعالية  مدى  عن  ومبعزل  واأخريا، 

فيما عدا قرارات التاأديب باإنهاء عمل القا�ضي، تبقى 

بال�ضرية  حماطة  والتاأديب  التفتي�ض  جمريات  جميع 

التامة، مما يزيد من �ضكوك املتقا�ضني وي�ضعف ثقتهم 

اآليات املحا�ضبة. فحتى اجلهة امل�ضتكية تبقى على  يف 

جهالة من ماآل �ضكواها.  

البديلة المحاسبة 
اأمام �ضعف املحا�ضبة العادية وتراجع الثقة العامة بها، 

املحا�ضبة  من  اأخرى  اأ�ضكال  بيانه  �ضبق  كما  تطّورت 

حقيقة  عن  مبعزل  �ضعبويا،  طابعا  غالبها  يف  تاأخذ  التي 

احلاالت،  هذه  غالبية  ويف  جناعتها.  مدى  اأو  م�ضمونها 

يزيد هام�ض ال�ضيا�ضي يف التدخل فيها يف مقابل اإ�ضعاف 

�ضمانات القا�ضي املعني بها اأو قدرته يف الدفاع عن نف�ضه. 

وعليه، بدل اتخاذ التدابري الالزمة الإ�ضالح الطريق العادية 

)وال�ضرعية( للمحا�ضبة، نتذرع بخراب هذه الطريق ل�ضّق 

زواريب بديلة توؤدي يف نهاية املطاف، ومبعزل عن بع�ض 

اإىل تكري�ض ممار�ضات  امل�ضجلة هنا وهنالك،  النجاحات 

خطرية من �ضاأنها تثبيت �ضعف الق�ضاء وتعميقه. 

التحقيقات البديلة

توا�ضلها  التفتي�ض و�ضعف  يف موازاة تراجع دور هيئة 

املرجعيات  بع�ض  �ضعت  العام،  والراأي  املتقا�ضني  مع 

محاسبة القضاة: 
يب تزدهر  وار يق الرسمية مهملة والز الطر

القضاء في لبنان
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اإىل ا�ضتغالل هذا الو�ضع. فبدل اإ�ضالح هيئة التفتي�ض 

وطرق عملها، �ضعت هذه املرجعيات اإىل ملء الفراغ 

للت�ضكي  بديلة  اآليات  اإن�ضاء  خالل  من  احلا�ضل 

االأعلى  الق�ضاء  جمل�ض  اأن�ضاأ  وعليه،  والتحقيق. 

املجل�ض،  �ضر  اأمانة  لدى  املواطنني  ل�ضكاوى  �ضندوقا 

ال�ضكاوى  هذه  مبتابعة  ال�ضر  اأمانة  ق�ضاة  تكليف  مع 

املنا�ضب  املوقف  التخاذ  متهيداً  الق�ضاة  زمالئهم  مع 

العدل  وزراء  بخ�ضو�ض  االأمر  وكذلك   .
9
ب�ضاأنها

الذين تراوحت اأدوارهم يف هذا املجال. ففيما ي�ضمح 

التفتي�ض  هيئة  اإىل  �ضكواه  بتقدمي  للمواطن  القانون 

الق�ضائي من خالل وزارة العدل، ا�ضتخدمت الوزارة 

فيها  التحقيق  لتبا�ضر  هذه  ال�ضكاوى  تلقي  �ضالحية 

املعينني  امل�ضت�ضارين  اأو  مبا�ضرة  الوزير  خالل  من 

باأن  ذلك  الوزارة  بررت  وقد  ق�ضاة(.  )وبع�ضهم  منه 

تخوله  التفتي�ض  هيئة  اإىل  ال�ضكاوى  اإحالة  �ضالحية 

اإجراء حتقيق اأويل للتاأكد اإذا كانت الدعوى جدية اأو 

هو  ال�ضياق  هذا  يف  الوزارة  دور  يعزز  وما  جدية.  غري 

حمازبي  اإىل  وباالأخ�ض  املواطنني،  اإىل  االأقرب  كونها 

اإليه الوزير اأو حمازبي  الفريق ال�ضيا�ضي الذي ينتمي 

اأو املت�ضامنني  الفرقاء املتحالفني مع هذا الفريق  �ضائر 

الوزير  موقع  ذلك  اإىل  وُي�ضاف  احلكومة.  يف  معه 

اأق�ضاه  اجلانب  هذا  بلغ  وقد  )االإعالين(.  االإعالمي 

عمد  الذي  جري�ضاتي  �ضليم  احلايل  العدل  وزير  مع 

اإىل الرتويج لدور وزارة العدل اإعالمياً يف مراقبة عمل 

»االأداء  وزير  هو  العدل  وزير  اأن  منطلق  من  الق�ضاة، 

اإحدى  يف  ذهب  بل  ال   .
10

العام املرفق  اأو  الق�ضائي« 

وم�ضمع  مراأى  على  القا�ضي  توجيه  حد  اإىل  الق�ضايا 

»امللفات  من  اأنها  بحّجة  كافة،  االإعالم  و�ضائل  من 

خالل  من  بدا  وقد   .Front files11
االأولوية«  ذات 

يف  اإ�ضكاال  ي�ضت�ضعر  مواطن  اأي  يدعو  وكاأنه  ذلك 

ما  مع  الوزارة،  اإىل  �ضكواه  يحمل  اأن  الق�ضاء  عمل 

يف  التدخل  ملمار�ضة  ت�ضريع  من  طبعا  ذلك  ي�ضتتبع 

ال�ضيا�ضية  وللقوى  اأحيانا  ملتقا�ضني  خدمة  الق�ضاء 

املفكرة  من  �ضديدة  النتقادات  وتبعا  غالبا.  واحلزبية 

متكني  جلهة  املمار�ضة  هذه  خطورة  حول  القانونية 

 ،
12

الق�ضاء على  �ضطوتها  فر�ض  من  التنفيذية  ال�ضلطة 

�ضدر بتاريخ 2017/5/19 بيان عن املكتب االإعالمي 

بني  توافق  على ح�ضول  اأكد  االأعلى  الق�ضاء  ملجل�ض 

على  االأعلى  الق�ضاء  جمل�ض  ورئي�ض  العدل  وزير 

�ضد  ال�ضكاوى  حتويل  قوامها  موحدة  مقاربة  اعتماد 

�ضواهد  اأن  اإال  الق�ضائي.  التفتي�ض  هيئة  اإىل  الق�ضاة 

التحقيقات هذه يف كال  اأ�ضاليب  ا�ضتمرار  عدة تثبت 

الق�ضاة  يرهق  اأن  طبعا  ذلك  �ضاأن  ومن  املرجعني. 

مرجع  كذا  من  واال�ضتي�ضاحات  باالت�ضاالت 

واالأخطر، اأن يعزز قب�ضة وزير العدل وجمل�ض الق�ضاء 

والتاأثري  التدخل  على  قدرتهما  وتاليا  عليهم  االأعلى 

اأعمالهم.        يف 

النقل العقابي  

رواجا،  واالأكرث  املوازية  االأخرى  االجراءات  من 

على  معاقبته  باب  من  اآخر  مركز  اإىل  القا�ضي  نقل 

الت�ضكيالت  مر�ضوم  مبوجب  مفرت�ض  ف 
ّ
ت�ضر �ضوء 

الق�ضاء  جمل�ض  رئي�ض  اأّكده  ما  وهذا  واملناقالت. 

اأواخر  يف  املفكرة  مع  مقابلة  يف  فهد  جان  االأعلى 

من  اإما  الق�ضاة:  ملحا�ضبة  طريقتان  »هناك   :2015

مت  وقد   
13

الت�ضكيالت«. بوا�ضطة  اأو  التاأديب  خالل 

توثيق عدد من التطبيقات لهذا االإجراء. ولعل اأبرزها 

يف  للعمل  التمييز  حمكمة  يف  غرفتني  رئي�ضي  اإحلاق 

الق�ضائية  املناقالت  مر�ضوم  مبوجب  العدل  وزارة 

بارتكاب  حولهما  �ضبهة  لوجود   ،2010 يف  ال�ضادر 

خمالفات خطرية. وقد ق�ضى هذان االأخريان �ضنوات 

يف الوزارة، تقا�ضيا خاللها عالوة %20 على رواتبهم 

امللحقني  الق�ضاة  جميع  حال  هي  كما  االأ�ضا�ضية 

هذه  يف  ما  اأ�ضواأ  ولعل  عمل.  اأي  دون  من  بالوزارة 

معطيات  على  ومبنية  انتقائية  تبقى  اأنها  هو  املحا�ضبة، 

الدفاع  حق  الق�ضاة  تويل  ال  واأنها  اأ�ضوال،  ثابتة  غري 

التدخالت  لنف�ض  تخ�ضع  اأنها  واالأهم  اأنف�ضهم،  عن 

عن  ف�ضال  الق�ضائية.  الت�ضكيالت  على  احلا�ضلة 

ذلك، فاإنها تبقي ق�ضاة يقت�ضي حما�ضبتهم يف الق�ضاء 

من دون تكليفهم باأي عمل فعلي. ومن �ضاأن ذلك اأن 

يحّمل اخلزينة العامة اأعباء ال مربر لها. 

الدفع إلى االستقالة 

خلدمات  حد  و�ضع  اإىل  عمليا  االإجراء  هذا  يوؤدي 

القا�ضي، اإنا من دون حما�ضبته تاأديبيا وال جزائيا عند 

االقت�ضاء. كما يجيز له هذا االإجراء تقا�ضي تعوي�ض 

نهاية خدمته مهما كان العمل املقرتف منه. لكن عرّب 

اال�ضتقالة  اإىل  الدفع  اأن  للمفكرة  ال�ضهود  من  عدد 

املوؤ�ض�ضات  �ضعف  ظل  يف  االأن�ضب  احلل  يبقى 

ال�ضامنة لتفعيل املحا�ضبة العادية. ومن املعرب جدا اأن 

ثالثة  ا�ضتقالة  �ضهد   2017 �ضنة  من  االأول  املنت�ضف 

رواتبهما  يتقا�ضيان  كانا  منهم  اثنني  واأن  تباعا،  ق�ضاة 

طويلة.  فرتات  منذ  الفعلي  العمل  عن  متوقفان  وهما 

اأنها  وهي  ثانية  فائدة  لال�ضتقالة  اأن  البع�ض  ويرى 

الثقة  ت�ضعف  اأن  �ضاأنها  من  الق�ضاء حماكمات  جتنب 

اأن  طاملا  والق�ضاء  املخالفة  بني  الربط  دون  وحتول  فيه 

الزاوية،  هذه  من  قا�ضيا.  يعد  مل  املرتكب  ال�ضخ�ض 

ت�ضكل اال�ضتقالة لي�ض فقط �ضرتا للقا�ضي اإنا للق�ضاء 

عن  ال�ضادر  البيان  هو  ذلك  على  معرب  وخري  برمته. 

تعليقا   2017/3/17 بتاريخ  االأعلى  الق�ضاء  جمل�ض 

الأحد  ف�ضائحي  فيديو  انت�ضار  على  التعليقات  على 

الق�ضاة، حيث متثل البيان ب�ضطر واحد مفاده: »يجري 

التوا�ضل  وو�ضائل  االإعالم  و�ضائل  عرب  التداول 

فيه  يظهر  ت�ضجيال  ثمة  اأن  مفاده  خرب  يف  االجتماعي 

االإعالمي ملجل�ض  املكتب  يهم  �ضائن،  قا�ض يف و�ضع 

النظر عن مدى  وبغ�ض  اأنه  التو�ضيح  االأعلى  الق�ضاء 

املعني  ال�ضخ�ض  فاإن  الت�ضجيل،  ذلك  م�ضمون  �ضحة 

«. وي�ضجل هنا اأن اال�ضتقالة 
14

بذلك اخلرب مل يعد قا�ضيا

ح�ضلت ومت االإعالن عنها، من دون اأن يوؤكد املجل�ض 

�ضحة م�ضمون الت�ضجيل اأو ينفيه. وقد ُنقل للمفكرة اأن 

اال�ضتقالة متت بعدما و�ضع اأحد اأع�ضاء جمل�ض الق�ضاء 

اأن  فاإما  االآتي:  اخليار  اأمام  امل�ضتقيل  القا�ضي  االأعلى 

اأهليته  االأعلى عدم  الق�ضاء  يعلن جمل�ض  واإما  يقّدمها 

من   95 للمادة  �ضندا  حماكمة  دون  من  ي�ضدره  بقرار 

قانون تنظيم الق�ضاء العديل، وهي االآلية البديلة االأكرث 

خطورة كما نبني اأدناه. و بالطبع، ال ُيحتمل جناح طريقة 

املحا�ضبة هذه يف احلاالت التي يكون فيها القا�ضي ما 

�ضيا�ضي.   بغطاء  يزال متمتعا 

التطهير من دون محاكمة 

الق�ضاة  عزل  وقوامه  خطورة  االأكرث  االإجراء  نبلغ  هنا 

وهذا  واملحاكمة.  التحقيق  باجراءات  املرور  دون  من 

طرق  ف�ضل  من  �ضعبيته  بدوره  ي�ضتمّد  االجراء 

تعزيز م�ضاعر  اأو يف  الق�ضاء  تنقية  العادية يف  املحا�ضبة 

اأ�ضكاال  االجراء  هذا  اأخذ  وفيما  فيه.  امل�ضوؤولية 

الق�ضاء  تطهري  )قانون  ال�ضابق  يف  خمتلفة  ت�ضريعية 

متثل  فاإنه  معينة(،  لفرتة  الق�ضاة  عن  احل�ضانة  رفع  اأو 

منذ 2001 باملادة 95 من قانون تنظيم الق�ضاء العديل 

اأهلية  عدم  اإعالن  االأعلى  الق�ضاء  ملجل�ض  جتيز  التي 

اأ�ضوات،   10 من   8 باأكرثية  يتخذه  نهائي  بقرار  قا�ض 

بناء على تو�ضية من هيئة التفتي�ض الق�ضائي. ويتم يف 

القا�ضي  اإىل  اال�ضتماع  بعد  القرار  اتخاذ  احلالة  هذه 

دون  من  وتاليا  حماكمة،  اأي  دون  من  ولكن  املعني، 

اأن  دون  من  واالأخطر  نف�ضه،  عن  الدفاع  من  متكينه 

راأى  وفيما  عزله.  قرار  الطعن يف  له حتى حق  يكون 

رزق  �ضارل  ال�ضابقني  العدل  وزراء  )ومنهم  كثريون 

هذه  تفعيل  اأن  قرطباوي(  و�ضكيب  جنار  وابراهيم 

اآجال  �ضمن  الق�ضاء  تنقية  ل�ضمان  �ضروري  املادة 

يبنّي  تطبيقها  ل�ضروط  جدي  حتليل  اأي  فاإن  �ضريعة، 

يتمتعون  الذين  الق�ضاة  بحق  تفعيلها  حظوظ  �ضاآلة 

االأكرث  عموما  هم  والذين  و�ضيا�ضية  طائفية  ب�ضمانات 

من  اأ�ضوات   8 على  احل�ضول  ميكن  فكيف  خطورة. 

هذه  له  تتوفر  قا�ض  لعزل  الع�ضرة  املجل�ض  اأع�ضاء 

 8 تعني  التي  التنفيذية هي  ال�ضلطة  اأن  فيما  احلماية، 

اأقرب  من هوؤالء االأع�ضاء وغالبا ما تختارهم من بني 

ال�ضيا�ضية  االإرادة  توفر  فر�ض  وعلى  اإليها؟  املقربني 

)وهو  ال�ضيا�ضية  احل�ضابات  عن  املحا�ضبة  حتييد  يف 

االأجدر  من  فاألي�ض  االآن(،  حتى  عليه  موؤ�ضر  ال  اأمر 

املحا�ضبة  طرق  ت�ضحيح  يف  االإرادة  هذه  ا�ضتثمار 

ت�ضاوؤل  وهو  لتفعيلها؟  متهيدا  »ال�ضرعية«  العادية 

اخلطاب  هذا  ر�ضانة  عدم  لتظهري  ذاته  بحّد  يكفي 

التي  ال�ضجيج  رغم  اأنه  ذلك  يعزز  وما  ودمياغوجيته. 

مرة  تطبيقها  وقع  فقد  �ضنوات،  منذ  املادة  هذه  تثريه 

ا�ضتدعى  الوزير قرطباوي، حني  واحدة يف ظل والية 

اأحد   2013 االأول  ت�ضرين  الق�ضاء االأعلى يف  جمل�ض 

95، فا�ضتبق هذا االأخري اجلل�ضة  الق�ضاة طبقاً للمادة 

املحددة ال�ضتماعه باال�ضتقالة. هذا بالطبع اإىل جانب 

الفيديو  كحالة  اأخرى  حاالت  يف  بها  التلويح  اإمكان 

الف�ضائحي وفق ما �ضبق بيانه.   

جتدون املقالة بن�ضختها  الكاملة مع املراجع على املوقع االإلكرتوين للمفكرة

القضاء في لبنان
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النظام  يف  حموريا  دورا  العامة  النيابة  ق�ضاة  يوؤدي 

القطع  جميع  على  االإ�ضراف  يتولون  فهم  الق�ضائي. 

الق�ضايا  يف  االأولية  بالتحقيقات  يت�ضل  مبا  االأمنية 

اأ�ضا�ضي  دور  ال�ضفة  بهذه  لهم  ويكون  اجلزائية. 

حتديد  اإىل  و�ضوال  منها  والتحقق  االأدلة  جمع  يف 

هام�ض  املجال  هذا  يف  ولهم  اجلزائية.  امل�ضوؤوليات 

اأ�ضا�ض  وا�ضع يرتاوح بني حتريك الدعوى العامة على 

اأدلة متينة وعدم التحرك على االإطالق، مرورا بفربكة 

فارغة  ملفات  تكوين  اأو  ال�ضغط  �ضبيل  على  ملفات 

اإىل  ي�ضاف  الرباءة.  باإعالن  قرارات  اإ�ضدار  موؤداها 

احلرية  احتجاز  يف  �ضالحية  العامة  للنيابة  اأن  ذلك 

واإن  القانون،  وفق  اأيام   4 تتجاوز  ال  لفرتة  ال�ضخ�ضية 

ومن  وا�ضع.  نطاق  على  جتاوزها  على  العادة  درجت 

عن  تعبريا  االأكرث  الوجه  اأن  قلنا  اإذا  نبالغ  ال  هنا، 

م�ضتوى  يف  تاأثريا  واالأكرث  الق�ضائي  العمل  حقيقة 

من  وانطالقا  العامة.  النيابة  هو  بالق�ضاء  العامة  الثقة 

العوامل  اأهم  اإبراز  اإىل  املقال  هذا  يف  ن�ضعى  ذلك، 

املوؤثرة يف توجهات النيابة العامة واأعمالها. 

العامة  النيابة  هيكلية 
تكوينها:  وكيفية 

النيابة العامة احلالية تتكون من ثالث طبقات: 

حمامون  - يعاونه  والذي  التمييزي  العام  النائب 

عامون متييزيون )10 حاليا(،

العامني  - النواب  من  تتكون  الثانية  الطبقة 

حماكم  من  كل  يف  عام  )نائب  اال�ضتئنافيني 

والتي  ال�ضت  املحافظات  على  املوزعة  اال�ضتئناف 

كانت ت�ضم املحافظات الثالث املن�ضاأة بعد 2003 

ومن  ا�ضتئناف(،  حماكم  دون  من  تزال  ما  والتي 

املايل.  العام  والنائب  الع�ضكري  احلكومة  مفّو�ض 

ويرتاأ�ض كل من هوؤالء دائرة النيابة العامة ويعنى 

تاليا بتنظيم اأعمالها )حتديد �ضروط تنظيم العمل(، 

الذين  - العامني  املحامني  تتكون من  الثالثة  الطبقة 

يعملون يف الدوائر امل�ضار اإليها اأعاله، ويبلغ عددهم 
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وي�ضجل يف هذا االإطار املالحظات االآتية: 

اأ�ضول  - النيابات العامة اكت�ضبت مبوجب قانون  اأن 

ا�ضتقاللها،   2001 يف  ال�ضادر  اجلزائية  املحاكمات 

اأقله نظريا، عن وزير العدل. فوفق املادة 13 من هذا 

القانون، باتت �ضلطة النائب العام التمييزي ت�ضمل 

نقي�ض  على  وذلك  العامة  النيابات  ق�ضاة  جميع 

التي  العديل  الق�ضاء  تنظيم  قانون  من   45 املادة 

لوزير  العامة  النيابات  ق�ضاة  جميع  تخ�ضع  كانت 

وتبعا  �ضمنا.  اإلغائها  اإىل  عمليا  يوؤدي  مبا  العدل، 

لذلك، مت اإق�ضاء وزير العدل عن التنظيم الهرمي 

للنيابات العامة يف لبنان،   

العامة على اختالفها  - النيابات  اأع�ضاء  اأن جمموع 

يبلغ وفق الت�ضكيالت الق�ضائية ال�ضادرة يف 2017 

)65( قا�ضيا. وفيما تعاين خمتلف املراكز الق�ضائية 

من �ضغور كبري بفعل نق�ض عدد الق�ضاة، فاإن عدد 

اأع�ضاء النيابات العامة يفي�ض عن مالكها، والذي 

يعك�ض  اإنا  االأمر  وهذا  قا�ضيا.   )57( يقت�ضر على 

حر�ض وا�ضعي الت�ضكيالت الق�ضائية على تفعيل 

اأدوارها باالأولوية على �ضائر الوظائف الق�ضائية،  

وبخا�ضة  - الق�ضائية،  االأنظمة  من  العديد  بخالف 

الفرن�ضي،  التنظيم  فلك  يف  تدور  التي  االأنظمة 

ب�ضالحيات  التمييزي  العام  النائب  يتمتع 

ا�ضتثنائية. فعدا عن اأن باإمكانه التحقيق يف جميع 

املوظفني  عن  احل�ضانات  ورفع  اجلزائية  الق�ضايا 

العامني، فاإنه ي�ضكل عمليا االآمر االأوحد يف جمال 

عاما  طابعا  االأوامر  اأخذت  �ضواء  العامة،  النيابات 

اأع�ضاء  اإعطاء تعليمات جلميع  فباإمكانه  اأو خا�ضا. 

النيابة العامة، مبا فيهم املحامني العامني يف الطبقة 

الدنيا من الهرم، من دون املرور بالطبقة الثانية منه 

)النواب العامني اال�ضتئنافيني(. وهذا التحول اإنا 

يد  يف  العامة  النيابة  �ضلطة  متركز  اإىل  عمليا  يوؤدي 

قا�ض واحد هو النائب العام التمييزي، 

الع�ضكرية  - العامة  النيابة  جانبا  و�ضعنا  اإذا 

املتخ�ض�ضة  العامة  النيابة  فاإن  )اال�ضتثنائية(، 

وفيما  املالية.  العامة  النيابة  هي  اليوم  الوحيدة 

قدمت م�ضاريع قوانني الإن�ضاء نيابات عامة متخ�ض�ضة 

يف جمال احلماية من العنف االأ�ضري والبيئة، فاإن 

املجل�ض النيابي ا�ضتبعد هذه الفكرة ليفر�ض باملقابل 

تكليف اأحد املدعني العامني على �ضعيد كل نيابة 

عامة ا�ضتئنافية للنظر يف هذه الق�ضايا.  

العامة:  النيابة  استقاللية 
وزير  من  العامة  النيابات  رئا�ضة  نقل  ي�ضور  ما  غالبا 

يعزز  اأنه  على  التمييزي  العام  النائب  اإىل  العدل 

هذه  اأن  اإال  التنفيذية.  ال�ضلطة  اإزاء  ا�ضتقالليتها 

كبري  ب�ضكل  ومنقو�ضة  �ضكلية  تبقى  اال�ضتقاللية 

بالنظر اإىل املعطيات االآتية:

تعييـــن النائـــب العـــام التمييـــزي والنائـــب 

العـــام المالـــي بمرســـوم وعزلهمـــا بمرســـوم

يف  ي�ضدر  مبر�ضوم  يعني  التمييزي  العام  النائب  اأن 

العدل،  وزير  من  اقرتاح  على  بناء  الوزراء  جمل�ض 

يف  دور  اأي  الق�ضائية  للهيئات  يكون  اأن  دون  من 

با�ضتثناء  مو�ضوعي  معيار  اأي  وبغياب  التعيني،  هذا 

وعليه،  نف�ضها.  بالطريقة  عزله  وميكن  االأقدمية.  معيار 

وقفا  يبقى  فيه  ا�ضتمراره  كما  من�ضبه  يف  تعيينه  فاإن 

على اإرادة ال�ضلطة التنفيذية. وقد جتلى ذلك بو�ضوح 

حني قامت هذه االأخرية بنقل رئي�ض جمل�ض �ضورى 

يف  الوزراء  جمل�ض  عن  �ضادر  مر�ضوم  مبوجب  الدولة 

اأن تتكلف حتى بتعليل قرارها،  2017، من دون  اآب 

اإىل املعلومات، مما  وفق ما يفر�ضه قانون حق الو�ضول 

اأدى عملياً اىل ا�ضتقالة رئي�ض املجل�ض رف�ضاً لنقله من 

دون موافقته. وقد اعترب هذا االإجراء مبثابة عزل مقّنع. 

تطييـــف وتســـييس مجمـــل مراكـــز النيابـــات 

العامـــة    

النيابات  اأع�ضاء  تعيني  اأن  اإىل  االإ�ضارة  جتدر  ثم،  من 

الق�ضائية  الت�ضكيالت  مر�ضوم  �ضمن  يتم  العامة 

الق�ضائية.  املراكز  جممل  ملء  مبوجبه  يتم  الذي 

اأن  على  العديل  الق�ضاء  تنظيم  قانون  ين�ض  وفيما 

م�ضروع  على  بناء  مبر�ضوم  ي�ضدر  الت�ضكيالت  مر�ضوم 

وزير  مع  التباحث  بعد  االأعلى  الق�ضاء  جمل�ض  يقره 

اللبنانية  االأعراف  فاإن  اأع�ضائه،  من   7 بغالبية  العدل 

اجلمهورية  ورئي�ضي  املخت�ضني  الوزراء  توقيع  حولت 

 
ّ

واحلكومة على مر�ضوم الت�ضكيالت من اإجراء �ضكلي

اأ�ضهبنا  ما  وفق  هوؤالء  من  لكل  الفيتو  ي�ضبه  ما  اإىل 

وتبعا  الق�ضائية.  الت�ضكيالت  در�ض  عند  �ضرحه  يف 

جزءا  الق�ضائية  الت�ضكيالت  مرا�ضيم  باتت  لذلك، 

من منظومة امل�ضاومات امل�ضتمرة بني القوى ال�ضيا�ضية 

مع ما ي�ضتتبع ذلك من م�ّض با�ضتقالل جميع الق�ضاة 

بهذه  امل�ض  يفاقم  وما  العامة.  النيابة  ق�ضاة  فيهم  مبا 

اال�ضتقاللية هو ثالثة اأمور: 

االأول، هو غياب كلي ملبداأ عدم نقل القا�ضي اإال  -

بر�ضاه، 

الثاين، تطييف املراكز احل�ضا�ضة اأو حتى الهامة يف  -

بالنظر  العامة  النيابات  مراكز  مقدمتها  ويف  الق�ضاء 

التوقيف  اإمكانية  ت�ضمل  والتي  �ضالحياتها  اإىل 

الفوري. وعليه، باتت مراكز النيابات العامة عموما 

ذات لون طائفي، واإن ت�ضتمر امل�ضاومات حول زيادة 

هذه  يف  تلك  اأو  الطائفة  لهذه  العائدة  املراكز  عدد 

املنطقة اأو تلك. وفيما ميكن نظريا مناق�ضة م�ضروعية 

هذا االأمر من خالل احلر�ض على التمثيل الطائفي 

يرتدي خطورة كبرية يف  االأمر  فاإن  الق�ضاء،  داخل 

املمار�ضة العملية بعد حتويل ال�ضمانات الطائفية اإىل 

الزعماء  من  لكل  يكون  بحيث  للمحا�ض�ضة،  اأداة 

ال�ضيا�ضيني كلمة امللك )واأحيانا كلمة الف�ضل( يف 

ملء املراكز العائدة للطوائف التي »ميثلونها«. وهذا ما 

ملحناه بو�ضوح يف ت�ضكيالت 2017 حيث اأعطي كل 

من الزعماء اأحقية ت�ضمية املحامني العامني التابعني 

لطائفته، حتت طائلة اإجها�ض الت�ضكيالت. وفيما عدا 

عدد قليل من هذه املنا�ضب االأخطر )مثل النائب 

العام يف جبل لبنان اأو مفو�ض احلكومة يف املحكمة 

الع�ضكرية(، مت اإقرار هذه الت�ضميات من دون جدل 

يذكر. ويلحظ هنا اأن اأع�ضاء النيابات العامة توزعوا 

طائفيا وفق معادالت توازن بني امل�ضيحيني وامل�ضلمني 

كما توازن بني املذاهب داخل هذه الطوائف: )33 

امل�ضيحيون  توزع  وقد  م�ضلما(.   32 مقابل  م�ضيحيا 

)21 ماروين و6 اأرثوذك�ض و6 كاثوليك(  فيما توزع 

امل�ضلمون )14 �ضنيا و14 �ضيعيا و4 دروز(. 

الثالث، هو كيفية التوزيع اجلغرايف والطائفي ملراكز  -

النيابات العامة. فما هو املعيار املحّدد لطوائف اأع�ضاء 

النيابة يف هذه املنطقة اأو تلك؟ اإىل اأي مدى يوؤخذ 

اللون الطائفي للمنطقة بعني االعتبار لتحديد هوية 

اأع�ضاء النيابة العامة املعينني فيها؟ فهل يتوزع اأع�ضاء 

النيابات العامة من طائفة معينة يف جميع املناطق من 

املناطق  يف  يتوّزعون  اأم  االأوىل(،  )احلالة  متييز  دون 

التي يكون فيها ح�ضور غالب اأو هاّم للطوائف التي 

ينتمون اإليها )احلالة الثانية( اأم يتوزعون على العك�ض 

من ذلك يف املناطق التي يخّف اأو ينعدم فيها هذا 

احل�ضور )احلالة الثالثة(؟ يف احلالة االأوىل، نكون اأمام 

تطبيق حمايد للمعادالت الطائفية. يف احلالة الثالثة، 

النيابة  ق�ضاة  حيادية  ل�ضمان  م�ضعى  اأمام  نكون 

التي  التعيينات  فاإن  الثانية،  احلالة  يف  اأما  العامة. 

حت�ضل عمليا »من قبل زعيم الطائفة« ت�ضبح مدخال 

لرت�ضيخ نفوذه يف املناطق التي تتواجد فيها هيئاته 

واأماكن  هوؤالء  مذاهب  يف  وبالتدقيق  االنتخابية. 

تعيينهم، اأمكن اجلزم مبيل غالب ومهيمن العتماد 

املعيار الثاين. وهذا ما يتح�ضل من املعطيات االآتية: 

عام  - نائب  ال�ضت  الرئي�ضية  الطوائف  من  لكل  اأن 

ا�ضتئنايف يف اإحدى املحافظات، علما اأن تعيني كل 

لطائفته  فيها  يكون  التي  املنطقة  يف  يح�ضل  منهم 

احل�ضور االأبرز بالن�ضبة اإليها. وعليه، يعني نائب عام 

ماروين يف جبل لبنان، و�ضني يف ال�ضمال و�ضيعي 

يف اجلنوب وكاثوليكي يف زحلة البقاع، واأرثوذك�ضي 

يف بريوت ودرزي يف النبطية. وجتدر االإ�ضارة هنا اإىل 

اأنه يف بع�ض املناطق، ال تتمتع الطائفة املعنية بح�ضور 

غالب كما هو االأمر بالن�ضبة اإىل الكاثوليك يف البقاع 

اأو االأرثوذك�ض يف بريوت، لكن يبقى احل�ضور االأكرث 

اأهمية بالن�ضبة اإليها. 

اأنه يوجد 6 موارنة من اأ�ضل 12 ع�ضو يف نيابة عامة  -

جميع  يف  موارنة  عامني  حمامني  وثمة  لبنان  جبل 

والنبطية  اجلنوب  نيابتي  عدا  ما  العامة،  النيابات 

وال�ضيا�ضي  املوارنة االجتماعي  تواجد  يبقى  حيث 

حمدودا. 

اأن ثمة 4 اأع�ضاء دروز من النيابة العامة. فاإىل الع�ضوين  -

املتواجدين يف النيابة العامة املالية والتمييزية، يتواجد 

الع�ضوان االآخران يف النبطية وجبل لبنان، اأي عمليا 

يف مناطق تواجد الدروز ح�ضرا.

جميع  يف  منت�ضرون  ال�ضنة  العامة  النيابات  اأع�ضاء  اأن 

النيابات العامة، اإال يف النبطية حيث يبقى تواجد ال�ضنة 

جّد حمدود.      

ومن �ضاأن هذه االأمور جمتمعة اأن ت�ضمح للقوى ال�ضيا�ضية 

لي�ض فقط بتعيني مقربني منها يف املراكز العائدة للطوائف 

النائب العام التمييزي )ي�ضاعده حمامون عامون(

مفو�ض احلكومة الع�ضكري النواب العامون اال�ضتئنافيون )6( )ي�ضاعده حمامون عامون( النائب العام املايل

معاونو مفو�ض احلكومة

)6(

النبطية اجلنوب  البقاع  ال�ضمال جبل لبنان بريوت حمامون عامون ماليون )6(

نائب عام ا�ضتئنايف نائب عام ا�ضتئنايف نائب عام ا�ضتئنايف نائب عام ا�ضتئنايف نائب عام ا�ضتئنايف نائب عام 

ا�ضتئنايف

حمام  عام )2( حمام  عام )3( حمام  عام )6( حمام  عام )6( حمام  عام )11( حمام  عام )6(

النيابة العامة، يد السلطة على حر�ات المواطنين؟

القضاء في لبنان
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التي ميثلونها، بل ب�ضكل اأكرث حتديدا تعيينهم يف املناطق 

ي�ضتتبع  ما  مع  التمثيلية،  �ضفتهم  منها  ي�ضتمدون  التي 

ذلك من خماطر زبائنية معممة و�ضرف نفوذ. ومن هذا 

املنطلق، يخ�ضى اأن تتحول تعيينات النيابات العامة اإىل 

ما ي�ضبه التعيينات االنتخابية، واأن يتحول اأع�ضاء النيابة 

العامة اإىل ما ي�ضبه مفاتيح انتخابية للقوى التي عينتهم.       

 النيابات العامة، قضاء تعليمات؟ 

نظامها  بفعل  العامة  النيابة  جعل  هو  ذلك  من  اأخطر 

العام  فللنائب  تعليمات.  ق�ضاء  ي�ضبه  ما  اإىل  القانوين 

التمييزي توجيه تعليمات اإىل جميع اأع�ضاء النيابة العامة. 

ويف هذا املجال، يجدر ت�ضجيل املالحظات االآتية التي 

ي�ضكل كل منها موؤ�ضرا اإىل خطورة التعر�ض ال�ضتقاللية 

اأع�ضاء النيابة العامة. وهي االآتية:  

باإعطاء التعليمات من  د 
ّ
اأن النائب العام التمييزي يتفر

دون اأن يكون له اأي �ضريك يف اتخاذ ما يراه منا�ضبا على 

ال�ضعيد العام اأو يف ملف بعينه، 

اأنه يعطي تعليماته مبا�ضرة الأّي من اأع�ضاء النيابة العامة 

الطبقات  اأو  الهرمية،  مبراعاة  ملزما  يكون  اأن  دون  من 

املختلفة من التنظيم الهرمي، 

اأنه ال يتوفر اأي معيار �ضكلي يف اإعطاء التعليمات التي 

اأثر  اأي  اأن ترتك  اأن تعطى �ضفاهة، وتاليا من دون  ميكن 

حول م�ضوؤوليته عنها،

)ب�ضيغة  عام  طابع  ذات  تعليمات  توجيه  باإمكانه  اأن 

تعاميم( كما باإمكانه اأن يوجه تعليمات فردية يف ملفات 

بعينها،  

اأن هذه التعليمات تنتق�ض اإىل ال�ضفافية. فال يوجد اأي 

التعليمات  باإيداع  وال  العامة  التعليمات  بن�ضر  فر�ض 

املعنيني  لالأطراف  ليت�ضنى  فيه،  معني  مبلف  املت�ضلة 

االطالع عليها، 

التعليمات،  هذه  م�ضمون  �ضرط جلهة  اأي  يوجد  ال  اأنه 

وال حتى ا�ضرتاط اأن تكون قانونية، واإن اأمكن فر�ض هذا 

ال�ضرط بالعودة اإىل املبادئ العامة للقانون،

اأنه ال يوجد اأي باب ي�ضمح الأي من اأع�ضاء النيابة العامة 

الطعن بهذه التعليمات اأو فر�ض مناق�ضتها، 

اأن من �ضالحيات النائب العام التمييزي اإحالة اأي من 

املدعني العامني اإىل التفتي�ض الق�ضائي يف حال خمالفة 

اأي من تعليماته هذه.  

ومن �ضاأن اجتماع جممل هذه العنا�ضر اأن يوؤدي عمليا 

العام  النائب  ب�ضخ�ض  العامة  النيابات  عمل  ربط  اإىل 

اأنواع  خمتلف  اأمام  وا�ضعا  الباب  يفتح  مما  التمييزي، 

اأن  قلنا  اإذا  نبالغ  وال  �ضخ�ضه.  خالل  من  التدخالت 

اأنف�ضهم  يجدون  العامني  النواب  كما  العامني  املحامني 

بفعل ذلك ويف غالبية االأحيان، يف مو�ضع املاأمور الذي 

اأدنى  مع  يتنافى  مما  رئي�ضه،  ملطالب  ي�ضتجيب  اأن  عليه 

حاالت  اإال  ذلك  عن  يخرج  وال  اال�ضتقاللية.  معايري 

قليلة من املحامني العامني الذين يتمتعون بح�ّض عاٍل من 

اال�ضتقاللية، االأمر الذي يدعوهم اإىل التنّحي عن النظر 

يف ملف معني كلما اأتت التعليمات خمالفة لقناعاتهم.        

 

سحب الملفات

يتوىل النائب العام اال�ضتئنايف تنظيم �ضوؤون دائرته �ضمن 

مبداأ وحدة النيابة العامة. وعمال بهذا املبداأ، له اأن يوزع 

االأعمال على املحامني العامني التابعني لدائرته كما يرى 

هوؤالء  اأحد  من  امللف  ي�ضحب  اأن  له  واالأخطر  منا�ضبا. 

�ضاعة ي�ضاء، من تلقاء نف�ضه اأو وفق تعليمات النائب العام 

اأن  بتلبيته من دون  بناء الأي طلب يرغب  اأو  التمييزي 

يكون ملزما بذلك. وقد يبدو �ضحب امللف بالن�ضبة للنائب 

تعليمات،  توجيه  اأكرث مالءمة من  اأداة  التمييزي  العام 

كلما �ضعر اأن التعليمات التي يزمع توجيهها ال تتالءم مع 

قناعات املحامي العام املعني، وخا�ضة يف حال اأبدى هذا 

االأخري يف منا�ضبات �ضابقة اأي ميل لال�ضتقاللية اأو عناد 

يف اال�ضتجابة للمطالب. وقد اأكد بع�ض املحامني العامني 

امل�ضهود لنزاهتهم وكفاءتهم للمفكرة اأنه مل يوجه لهم يوما 

تعليمات خمالفة لقناعاتهم، لكن �ضحب منهم باملقابل، 

وغالبا من دون علمهم، ع�ضرات امللفات �ضنويا.   

يخشى أن تتحول 
تعييينات النيابات 

العامة إلى ما 
يشبه التعييينات 

االنتخابية، وأن 
يتحول أعضاء النيابة 

العامة إلى ما يشبه 
مفاتيح انتخابية 

للقوى التي عينتهم
Forum shopping

واإجراء  ال�ضكاوى  توزيع  كيفية  يف  يدقق  من 

التحقيقات االأولية، يعلم اأن باإمكان املدعي اأو روؤ�ضاء 

القطع يف املخافر اأو حتى بع�ض املحققني يف ال�ضابطة 

على  امللفات  توزيع  كيفية  ي�ضتغلوا  اأن  العدلية 

املحامني العامني لتحديد هوية املحامي العام امل�ضرف 

العامني  املحامني  اأحد  كان  فاإذا  التحقيقات.  على 

يتوىل التحقيق يف االت�ضاالت التي ترد من ال�ضابطة 

هوؤالء  اأحد  باإمكان  يكون  االثنني،  اأيام  يف  العدلية 

خالل  من  امللف  على  كم�ضرف  فر�ضه  الالعبني 

هو  ذلك  وموؤدى  االإثنني.  يوم  يف  اإجراءاته  مبا�ضرة 

اأو الرتباء امكانية اختيار املحامي العام  اإعطاء الفرقاء 

ا�ضتقاللية  مببداأي  م�ضا  ي�ضكل  مما  عدة،  حاالت  يف 

خ�ضوع  يفر�ضان  واللذين  الطبيعي  والقا�ضي  الق�ضاء 

اأن  دون  من  م�ضبقا  معينني  لق�ضاة  املتقا�ضني  جميع 

يكون لهم اأي هام�ض يف اختيارهم.   

العامة  النيابة  فهم  كيفية 
لدورها 

هنا، �ضنتناول جانبا اآخر من العوامل املوؤثرة يف عمل 

النيابات العامة. فكيف تفهم النيابات العامة دورها؟ 

احلكومة؟  م�ضالح  اأم  العام  ال�ضالح  متثل  هي  هل 

كما  العام  ال�ضالح  متثل  هي  هل  االأوىل،  احلالة  ويف 

النحو  على  اأو  ال�ضائدة  القوانني  �ضوء  على  تفهمه 

يجعله  مما  ال�ضائد،  ال�ضيا�ضي  النظام  يحدده  الذي 

عمليا ح�ضنا اأو دعامة لهذا االأخري؟ ويف هذا املجال، 

التمييزيني  العامني  النواب  فهم  املوؤ�ضرات على  تكرث 

متو�ضطة  منطقة  يف  يوؤدونها  اأدوار  اأنها  على  الأدوارهم 

وال�ضيا�ضي.  الق�ضائي  العمل  بني 

هو  املو�ضوع  هذا  على  داللة  االأكرث  املوؤ�ضرات  ولعل 

ت�ضريح للنائب العام التمييزي ال�ضابق عدنان ع�ضوم، 

بعد تعيينه يف هذا املن�ضب. وقد جاء فيه اأن »امل�ضلحة 

عمل  اإنا  �ضرفاً  ق�ضائياً  عماًل  لي�ضت  العليا  الوطنية 

 .
1
ق�ضائي و�ضيا�ضي. هناك �ضرورات تبيح املحظورات«

وقد عاد واأكّد يف حما�ضرة يف نقابة املحامني رّداً على 

باأّن  �ضيا�ضي،  من�ضب  هي  العامة  النيابة  اأن  القائلني 

وظيفة  »هي  العام  املحامي  اأو  العام  النائب  وظيفة 

الق�ضائي من  املرفق  �ضري  بح�ضن  اإال  تعنى  ق�ضائية ال 

مييزها  ما  ولكن  اإليها.  القانون  وكله  ما  تنفيذ  خالل 

عن غريها من فروع الق�ضاء هو متثيلها م�ضالح ال�ضعب 

والدولة يف اآن واحد. وال يخفى اأن ال�ضلطة التنفيذية 

هي جزء اأ�ضا�ضي من الدولة. وبالتايل، فمن البديهي 

واملنطقي اأن حتكم عالقتهم اأوا�ضر التن�ضيق والتعاون 

القائم بني اأي وكيل وموكله ولي�ض يف ذلك ما ي�ضري 

تتخذ  التي  التدابري  ببع�ض  االأمر  ويتجلى هذا  اأحداً. 

تعارف  ما  وهذا  العام  والنظام  الدولة  مل�ضلحة  اأحياناً 

الوطنية  )امل�ضلحة   Raison d’Etat ت�ضميته  على 

 .
2
العليا(«

اأكرث  العامة  النيابة  يجعل  اأن  الفهم  هذا  �ضاأن  ومن 

مما  ال�ضيا�ضي  النظام  مقت�ضيات  مع  وان�ضجاما  تفهما 

هي مع املنظومة احلقوقية.

العامة  النيابات  صالحيات 
عددا  ذكرنا  كثرية  ب�ضالحيات  العامة  النيابة  تتمتع 

منها يف مقدمة هذا املقال. ومن اأهم هذه ال�ضالحيات 

احتجاز  يف  العامة  النيابة  �ضالحية  هنا،  يعنينا  فيما 

عمليا  وهي  االأولية،  التحقيقات  فرتة  يف  االأ�ضخا�ض 

تعبريا من  اأكرث  ال�ضلطة بكالم  التي متكن  ال�ضالحية 

قانون  يتمّيز  وفيما  االأفراد.  حريات  على  يدها  و�ضع 

اأ�ضول املحاكمات اجلزائية بتحديد مدة االحتجاز ب 

االأعراف  فاإن  واحدة،  ملرة  للتجديد  قابلة  �ضاعة   48

كثري  يف  القاعدة  هذه  من  التفلت  اإىل  عمليا  اآلت 

املحامني  حاجة  منها  عدة،  ذرائع  حتت  احلاالت  من 

امتالء  االأ�ضواأ  اأو  ملفاتهم  لدرا�ضة  وقت  اإىل  العامني 

االأمنية  القطع  زنزانات  اأو  العدل  ق�ضور  زنزانات 

اإحالة  يعيق  مما  التحقيق  من  مزيد  الإجراء  املخت�ضة 

عدة،  حاالت  يف  اأنه  القول  نبالغ  وال  اإليها.  املوقوف 

بات املعيار املحدد الأمد التوقيف لي�ض مبادئ اأ�ضول 

املحاكمات اجلزائية )وهي مبادئ ورثناها بنتيجة قرون 

ولقرينة  ال�ضخ�ضية  للحرية  �ضونا  احلقوقي  التطور  من 

اأن  القول  النافل  ومن  الزنزانة.  م�ضاحة  اإنا  الرباءة(، 

من �ضاأن التفلت من هذه القاعدة اأن يوؤدي اإىل اإيالء 

�ضالحيات  م�ضاعفة،  �ضالحيات  العامة  النيابات 

وت�ضخريها  ا�ضتتباعها  يزيد  ما  بقدر  خطورتها  تزيد 

النفوذ.     اأ�ضحاب  خلدمة 
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الق�ضاة  جمعيات  فيها  �ضكلت  التي  الدول  هي  كثرية 

حمركا الإ�ضالح الق�ضاء والنتزاع ا�ضتقاللهم. من هذه 

وتون�ض.  املغرب  عهدا،  واآخرها  واإيطاليا  فرن�ضا  الدول، 

ويف لبنان، تتم�ضك الهيئات الناظمة للق�ضاء باأن اإن�ضاء 

التحفظ  موجب  عن  يخرج  للق�ضاة  مهنية  جمعيات 

اأو  منظمات  اإن�ضاء  مينع  الذي  املوظفني  قانون  ويخالف 

اإىل  يوؤدي  نقابات مهنية )املادة 15( ف�ضال عن كونه قد 

ن�ضوء جمعيات طائفية. وقد جنحت هذه الهيئات حتى 

اإن�ضاء  اإىل  الرامية  الق�ضائية  االإرادات  اإحباط  يف  االآن 

على  ردا  القانونية  املفكرة  �ضعت  وقد  مماثلة.  جمعيات 

هذه املواقف اإىل تعزيز م�ضروعية احلق باإن�ضاء جمعيات 

اأوال  بينت  فهي  بذلك.  القيام  على  الق�ضاة  وحتفيز 

ال�ضتقالل  الدولية  املعايري  يف  احلا�ضل  الكبري  التحول 

بنغالور  ف�ضرعة  التحفظ.  موجب  تعريف  ويف  الق�ضاء 

الأخالقيات الق�ضاة ا�ضتبدلت هذا املوجب مبوجب اللياقة 

الق�ضاة  موؤكدة �ضراحة على حق   )CONVENANCE(

بالتعبري والتجمع. وقد ح�ضل ذلك بعد �ضدور وثيقة االأمم 

املتحدة واإن�ضاء جمعيات ب�ضاأن ا�ضتقاللية الق�ضاء والتي 

اأكدت اأن حق الق�ضاة باإن�ضاء جمعيات ي�ضكل �ضمانة 

اأ�ضا�ضية ال�ضتقالليتهم عالوة على كونه حقا لهم اأ�ضوة 

ب�ضائر املواطنني. كما بّينت املفكرة اأن جميع التحركات 

�ضكلت  فرتات خمتلفة  لبنان يف  احلا�ضلة يف  اجلماعية 

مانيف�ضتو �ضد الطائفية، فيما اأن تطييف الق�ضاء يتفاقم 

يف ظل املمار�ضات احلالية القائمة على ا�ضتفراد الق�ضاة 

القوى  من  قربهم  مبدى  املهني  ارتقائهم  وربط  وعزلهم 

ال�ضيا�ضية. وكان موؤ�ض�ضا املفكرة نزار �ضاغية و�ضامر غمرون 

ن�ضرا يف 2009 بحثا عن جتمعات الق�ضاة يف لبنان، وثقوا 

فيه واقعة من�ضية وهي قيام جمعية للق�ضاة يف 1969 حتت 

ت�ضمية »حلقة الدرا�ضات الق�ضائية«. وقد الحظ الكاتبان 

 
ّ

يف م�ضتهل درا�ضتهما اأن »مراجعة اخلطاب اال�ضالحي

للق�ضاء يف زمن ما بعد احلرب تظهر بو�ضوح تركيزا على 

اال�ضالحات التي ت�ضعها الدولة اأو موؤ�ّض�ضاتها الر�ضمّية 

اأن  يتلّقاه دون  القا�ضي دوما حمال ال�ضالح  فيما يظهر 

التوجه مل  اأن هذا  والواقع  فيه.  فاعل  اأّي دور  له  يكون 

اجلماعّية«  الق�ضائية  كات 
ّ
»التحر بتهمي�ض  فقط  يكتف 

اأي�ضا  اإنا  الق�ضاء،  اإ�ضالح  االإ�ضهام يف  �ضاأنها  من  كاآلّية 

يّت�ضل  مبا  وحتديدا  ال�ضاأن،  بهذا  الق�ضاء  ذاكرة  بطم�ض 

ال�ضابقة  العقود  يف  �ضهدها  التي  الوا�ضعة  كات 
ّ
بالتحر

للطائف«. وا�ضهاما باإعادة اإحياء ذاكرة مبادرات الق�ضاة 

للدفاع عن ا�ضتقاللهم، �ضنكتفي هنا بن�ضر ملخ�ض عن 

ن�ضاأة جمعية الق�ضاة يف 1969 واأفولها )املحرر(. 

�ضكل  على  الق�ضائية«  الدرا�ضات  »حلقة  تاأ�ّض�ضت 

مببادرة   1969 العام  بداية  يف  الربح  تبتغي  ال  جمعّية 

اهلل  وعبد  جربان  ويو�ضف  طربيه  ن�ضيب  الق�ضاة  من 

نا�ضر وعبد البا�ضط غندور. وفيما اأبرز موؤ�ّض�ضوها اأهدافا 

علمّية كالقيام باأبحاث ودرا�ضات وتنظيم موؤمترات ب�ضاأن 

�ضالة 
ّ
بالر لال�ضطالع  الح  ال�ضّ املناخ  يعّزز  مبا  الق�ضاء 

اإن�ضاء اجلمعّية  اأهمّية  فاإّنهم بدوا واثقني من  الق�ضائّية، 

يف تعزيز املوؤ�ض�ضة الق�ضائية بحّد ذاتها. ف »اإن�ضاء هكذا 

ة االأوىل يف 
ّ
جمعّية مفتوحة للق�ضاة ورجال القانون للمر

الق�ضاء  تاريخ  يف  �ضاأن  ذا  حدثا  ذاته  بحّد  يعّد  لبنان، 

العمل،  على  الق�ضاة  حث  �ضاأنه  من  حدثا  اللبناين، 

لي�ض فقط على حتقيق كمال اأعمالهم الفردية، اإنا اأي�ضا 

وقد  يعملون«.  فيها  التي   املوؤ�ض�ضة  كمال  حتقيق  على 

انت�ضب اإىل اجلمعية يف ال�ضنة االأوىل حوايل 90 قا�ضيا، 

اأعداد( كما  »احللقة« )4  ت�ضمية  ن�ضرة حتت  واأ�ضدرت 

نظمت عددا من الندوات واملحا�ضرات حول ا�ضتقاللية 

الق�ضاء ودوره يف املجتمع، اأبرزها املحا�ضرة التي األقاها 

1969/2/7 بعنوان »الق�ضاء  ال�ضيد مو�ضى ال�ضدر يف 

األقاها القا�ضي ن�ضيب طربيه  الر�ضالة« واملحا�ضرة التي 

عملت  كما   .1971 يف  الق�ضائية«  »الت�ضكيالت  حول 

على درا�ضة م�ضاريع من �ضاأنها حت�ضني االأو�ضاع املادية 

للق�ضاة. وفيما اأجازت وزارة العدل يف بداية ال�ضبعينات 

للجمعّية اإ�ضغال غرفتني يف مبناها، فاإن عالقة اجلمعية 

بال�ضلطة التنفيذية تاأزمت بعد حما�ضرة »ن�ضيب طربيه« 

اإىل  اإحالته  اإىل  اأدى  مما  الق�ضائية،  الت�ضكيالت  حول 

املجل�ض التاأديبي واإىل ابطاء عمل احللقة، الذي ا�ضتمر 

انطفائها  حني  اإىل  وهج  اأي  دون  حمدود،  ب�ضكل  اإنا 

ما  وهذا   .1990-1975 حرب  بداية  مع  بالكامل 

�ضنحاول تف�ضيله اأدناه، على �ضوء الوثائق وال�ضهادات 

التي اأمكننا احل�ضول عليها. 

الّتحّرك  أهداف 
ودرا�ضات  باأبحاث  »بالقيام  اأهدافها  اجلمعية  حّددت 

وتنظيم موؤمترات علمية تتعلق بالر�ضالة الق�ضائية وتهدف 

عرب كل هذا، اإىل توفري املناخ ال�ضالح لكي ي�ضطلع الق�ضاة 

بر�ضالتهم النبيلة على الوجه االأكمل واالأكرث ا�ضتقالال«. 

ومن البنّي على �ضوء ذلك، اأّن االأبحاث العلمية للجمعية 

»لي�ضت اأكادميّية بحتة« اإّنا هي اأبحاث تهدف اإىل حتقيق 

»الهدف االأ�ضمى« الذي هو قيام ق�ضاء قادر وم�ضتقّل، مع 

ال�ضعي الدائم اإىل »اإنائه وتطويره وحتديثه واأن�ضنته«. 

وقد مت تو�ضيح تطلعات اجلمعية يف الكتابات املن�ضورة يف 

املجلة واأي�ضا يف حما�ضرات اأع�ضائه التي مت ن�ضرها فيها 

وهي تهدف اإىل تطوير الق�ضاء اأفراداً وموؤ�ض�ضة ويف االآن 

نف�ضه اإىل تعزيز دوره يف االإ�ضالح االجتماعي. فالق�ضاء 

االأول  العدد  ورد يف  اإليه اجلمعية ح�ضبما  تتطلع  الذي 

»للحلقة« هو »الق�ضاء امل�ضتقل )اأفرادا وموؤ�ض�ضات(، وهو 

جمتمعه  حاجات  على  باملعرفة  )املنفتح  العامل  الق�ضاء 

ومتطلبات ع�ضره( وهو الق�ضاء الالطائفي )الذي تقف 

عند عتبته جميع اأمرا�ض جمتمعنا وعلله(، وهو الق�ضاء 

الذي يوحي بالثقة )بعلمه ومناعته وحترره( وهو الق�ضاء 

يوؤخذ  حتى  �ضعيفا  عنده  القوي  يكون  )الذي  املهاب 

احلق منه( وهو الق�ضاء املطمئن )الذي ال تعقله حاجة 

وال خوف( وهو الق�ضاء املنتج )الذي يدرك اأن الزمن يف 

طليعة قيم الع�ضر( والق�ضاء الع�ضري )يف تفكريه وتطّوره 

وو�ضائل عمله( وهو اأخريا الق�ضاء الذي يوّفر عدالة ذات 

ة  خا�ضّ روؤية  »التطلعات«  هذه  وتعك�ض  ان�ضايّن«.  وجه 

احلديثة  النظرّيات  مع  ان�ضجاما  اأكرث  الق�ضائّية  للوظيفة 

القائلة باإيالء القا�ضي دورا ريادّيا حمورّيا يف تطوير املجتمع 

ومواكبة حاجاته.        

ومن الن�ضو�ض الهامة لفهم التوجه االإ�ضالحي للجمعية 

هي املحا�ضرة التي األقاها القا�ضي ن�ضيب طربيه يف 1971 

على  املحا�ضر  ركز  فقد  الق�ضائّية.  الّت�ضكيالت  ب�ضاأن 

ال�ضخ�ض  )اختيار  ل  الت�ضكيالت  ا�ضتخدام  �ضرورة 

ملّفات  باإن�ضاء  مطالبا  املنا�ضبة(،  الوظيفة  يف  املنا�ضب 

�ضخ�ضّية للق�ضاة تكون مبثابة »مراآة تنعك�ض عليها باأمانة 

جميع نواحي �ضخ�ضّيته«. باملقابل، انتقد طربيه ب�ضجاعة 

اأتى  كلما  ت�ضكيالت  »اإجراء  اإىل  االآيل  العرف  الفتة 

تنفيذ«،  اأداة  كاالإدارة  الق�ضاء  وكاأن  للجمهورية  رئي�ض 

كما  بق�ضاته  احلكم  اإىل  احلاكم  ياأتي  اأن  يجوز  »ال  ف 

له  مثيال  جند  قّلما  الذي  االنتقاد،  وهذا  بوزرائه«.  ياأتي 

فقط  لي�ض  يفرت�ض  احلايّل،   
ّ

االإ�ضالحي اخلطاب  يف 

تعزيز ا�ضتقاللية الق�ضاء، اإنا اأي�ضا  تعزيز موقعه ومكانته 

يف النظام الدميقراطي ككل. فالق�ضاء »�ضلطة تتميز عن 

ال�ضلطتني الد�ضتوريتني التنفيذية والت�ضريعية يف اأنها ال 

تتبدل اأو تتغري وال تتحزب اأو تت�ضّي�ض بل تبقى يف بناء 

الدولة الدميقراطية العن�ضر الثابت واالأكرث ا�ضتقرارا كي 

تتمكن من البقاء �ضورا منيعا يحمي احلريات واحلقوق 

االأ�ضا�ضية التي ال تتاأثر يف النظام الدميقراطي ال�ضحيح 

بتقلبات ال�ضيا�ضة وت�ضارع االأحزاب«. 

داخليا التحّرك  أساليب 
كاإطار  »الجمعّية«  للحلقة  املوؤ�ّض�ضون  االأع�ضاء  اعتمد 

التاأ�ضي�ض  بيان  قدموا  الغاية،  ولهذه  كهم. 
ّ
لتحر قانويّن 

 82 رقم  واخلرب  العلم  �ضلمتهم  التي  الداخلية  لوزارة 

ال�ضادر يف 1969/2/26. وقد حر�ض موؤ�ض�ضو اجلمعية 

ورد يف  للجمعية، حيث  الدميقراطي  الطابع  تاأكيد  على 

العدد االأول من املجلة اأنهم ت�ضاوروا مع عدد من الق�ضاة 

ي�ضجل  كما  الداخلي.  ونظامها   
ّ

االأ�ضا�ضي قانونها  ب�ضاأن 

هيئتها  اأن  داخلها  ال�ضلطة  تداول  مبداأ  الحرتام  اإثباتا 

االإدارية االأوىل قدمت ا�ضتقالتها يف 1970/11/28 معللة 

واأن  م�ضتوى طموحاتها،  اإىل  ُق 
ْ
ير ن�ضاطها مل  باأن  ذلك 

اأوجه املوؤ�ض�ضني  الهيئة االإدارية الثانية خلت من بع�ض 

البارزة وعلى راأ�ضهم االأمني العام ال�ضابق ن�ضيب طربيه. 

اأما على �ضعيد الع�ضوية، ورغم اأن اجلمعية بدت منفتحة 

لقبول اأ�ضحاب املهن القانونية، فاإن الع�ضوية انح�ضرت 

اأن  »احللقة«  يف  نقراأ  ال�ضدد،  هذا  ويف  بالق�ضاة.  عمليا 

جميع  اإىل  كتباً  اجلمعية  تاأ�ضي�ض  فور  وّجهوا  موؤ�ّض�ضيها 

اأكرث  دعوتهم  فلبى  بها،  االلتحاق  على  حلّثهم  الق�ضاة 

من »90 قا�ضياً« خالل ال�ضنة االأوىل فقط. وال �ضّك اأن 

الو�ضيلة االأهّم يف التوا�ضل مع الق�ضاة كانت جمّلة احللقة 

التي بداأت ت�ضدر يف بداية العاّم 1971. وقد داأبت احللقة 

على حّث  الق�ضاة على اإبداء مالحظاتهم ب�ضان اأعداد 

الدرا�ضة  قيد  امل�ضاريع  بع�ض  ب�ضاأن  وا�ضتبيانهم  الّن�ضرة 

ة.   )�ضندوق التعا�ضد...(، بوا�ضطة ا�ضتمارات خا�ضّ

فقد  الق�ضاة،  الجتذاب  املعتمد  اخلطاب  �ضعيد  وعلى 

غلب عليه الطابع التوحيدي واال�ضتنها�ضي لبلوغ القيم 

املثالية امل�ضرتكة )الكمال(. فال يكفي اأن ي�ضعى القا�ضي 

، بل ال بد من ال�ضعي اإىل حتقيق 
ّ

اإىل حتقيق كماله الذاتي

»كمال املوؤ�ّض�ضة«. وهذا ما نقروؤه اأي�ضا يف تفا�ضيل اأهداف 

)املتجرد  القا�ضي  مبوا�ضفات  ات�ضل  مبا  �ضواء  اجلمعّية، 

اأو  بالثقة(  يوحي  والذي  واملنتج  واالن�ضاين  والعامل 

مبوا�ضفات املوؤ�ض�ضة الق�ضائية )حيث ال�ضخ�ض املنا�ضب 

ما  بقدر  الكمال  من  تقرب  والتي  املنا�ضب(  املكان  يف 

اأي�ضا، �ضعي  تزداد ثقة النا�ض بها. ومن االأدّلة االأخرى 

اإىل ابراز تطلعاتها املثالية يف مواجهة »الواقعيني«  احللقة 

الذين رمبا ي�ضفون اأع�ضاءها ب »ال�ضّذج«. 

القضاء الذي تتطلع 
إليه الجمعية هو 

القضاء المستقل، 
العالم، الالطائفي، 

الذي يوحي بالثقة، 
الُمهاب، المطمئن، 

المنتج، العصري 
وهو أخيرا القضاء 

ر عدالة ذات 
ّ

الذي يوف
وجه انسانّي.

بالدرجة  هو  اخلطاب  هذا  حمور  اأّن  البنّي  من  وتالّيا، 

االأوىل، ا�ضتنها�ض الق�ضاة لي�ض النتزاع االإعرتاف بحّق 

ملا  توقا  واأدائهم  ذواتهم  لتطوير  اإنا  معينة،  بامتيازات  اأو 

بون اإليه. ومن هنا، يوحي اخلطاب باأن ال مكان من  ي�ضْ

اإىل  بانت�ضابهم  االدعاء  )اأو  الذات  لتمجيد  املبداأ  حيث 

عامل االآلهة كما �ضيكون حال التحركات الالحقة( وال 

لالإ�ضراف يف التظلم، بل على العك�ض متاما، ثّمة �ضرورة، 

على  و«الق�ضوة   
ّ

الذاتي النقد  الإعمال  �ضيء،  كل  قبل 

الذات جتنبا لق�ضوة االآخرين«. كما اأن مثالية االأهداف 

فاخلطاب  وال�ضلطة.  الهرمية  مفهومي  جتاوز  يف  جتّلت 

مكانة  باأّي  يقر  وال  اجلمعية  داخل  الق�ضاة  بني  ي�ضاوي 

ة لرئي�ض جمل�ض الق�ضاء االأعلى اأو الأع�ضائه )وقد  خا�ضّ

و�ضف املجل�ض باأنه �ضامن حلقوق امللل( اأو لهيئة التفتي�ض 

الق�ضائي )والتي قيل باأن كيفية ت�ضكيلها جاءت انعكا�ضا 

رة 
ّ
املتكر االإ�ضارات  ورغم  بل،  ال  الطائفية(.  للتوافقية 

االجتماعّية  ومكانته  الق�ضاء  ال�ضتقاللّية  والوا�ضحة 

البارزة، قّلما جند اإ�ضارة اإىل مفهوم »ال�ّضلطة الق�ضائّية«، وهو 

اأمر يعرّب رمّبا ببالغة عن حذر اجلمعية اإزاء اأّي مفهوم من 

�ضاأنه اإعالء �ضاأن الق�ضاء مبعزل عن اأدائه وثقة النا�ض فيه 

دون اأن يعني ذلك ر�ضوخا الأّي من ال�ّضلطات االأخرى.  

في  المعتمدة  الوسائل 
العاّم  الّتخاطب 

يف هذا املجال، نلحظ بداية توّجهات ثالثة تن�ضجم اإىل 

املبينة  اأهدافها  مع  واأي�ضا  اجلمعّية  مقاربة  مع  حّد كبري 

ذكرى جمعية قضاة لم تعش طويال

القضاء في لبنان
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اأعاله. وهذه التوجهات هي:

 على القانونيني على نحو يوحي -ولو 
ّ

اأوال، انفتاح ن�ضبي

اإىل جمموعة  الق�ضاة  بانتماء  معني  ب�ضعور  ما-  حّد  اإىل 

اأو�ضع هي جمموعة املهن القانونّية والق�ضائّية واإن اقت�ضرت 

ع�ضوية اجلمعية على الق�ضاة. فاإذا كان البحث العلمي 

م�ضتوى  ذات  جملة  وا�ضدار  الق�ضائية  )الدرا�ضات 

البارزة  ( هو هدف اجلمعية واإحدى املوا�ضفات 
ّ

اأكادميي

يف الق�ضاء املن�ضود، فمن البدهي اأن تتوجه اجلمعية اإىل 

القانونيني من حمامني واأ�ضاتذة جامعيني وطالب حقوق 

نظمتها  علمية  ندوة  اأول  يف  التوجه  هذا  برز  وقد  األخ.. 

حيث  املحامني  نقابة  يف  املحا�ضرات  �ضالة  يف  اجلمعية 

 ادمون 
ّ

ُدعي نقيب املحامني فوؤاد رزق واالأ�ضتاذ اجلامعي

نعيم للتحدث عن ا�ضتقاللية الق�ضاء. كما برز يف �ضياق 

العدالة  بطء  مو�ضوع  حول  علمي  موؤمتر  عن  االإعالن 

ق�ضاة  من  لبنان  يف  احلقوقيني  »كل  بح�ضور  لبنان،  يف 

وحمامني واأ�ضاتذة وطالب حقوق«. 

االعالم غري  و�ضائل  اإزاء  احلذر  فهو  الّثاين،  التوّجه  اأما 

املتخ�ض�ضة املوّجهة اإىل العاّمّة. وقد تبدى هذا احلذر يف 

حمالت عدة: االأول يف املذّكرة التي رفعتها اجلمعّية اإىل 

جمل�ض الق�ضاء االأعلى بعنوان »الق�ضاء واالإعالم« وذلك 

احتجاجا على ت�ضريحات اإعالمّية اأدىل بها م�ضوؤولون يوم 

حادث اختطاف طائرة اإىل لبنان من قبل اأحد املواطنني 

الفرن�ضيني، والثاين يف مطالبة ن�ضيب طربيه حظر و�ضائل 

االعالم عن ن�ضر اأي معلومة تت�ضل بالت�ضكيالت الق�ضائية 

قبل �ضدورها، وذلك للحّد من بازار الت�ضكيالت واأي�ضا 

اإعرا�ض اأع�ضاء احللقة عن االإدالء بت�ضريحات اإعالمية. 

بحماية  اجلمعية  برغبة  بالواقع  يت�ضل  احلذر  هذا  ومرّد 

الق�ضاء يف مواجهة خماطر معينة، اأبرزها االإثارة االإعالمية، 

خماطبة  على  اأوال  القائمة  اأهدافها  بطبيعة  اأي�ضا  ولكن 

الق�ضاة ال�ضتنها�ضهم يف م�ضروع موؤ�ض�ضاتي. وخري دليل 

على ذلك هو اأّن احللقة مل ترتّدد يف اإ�ضدار ن�ضرة اإعالمية 

متخ�ض�ضة وعن ت�ضمينها انتقادات مبا�ضرة وعلنّية ب�ضاأن 

االأمور الق�ضائّية �ضّد اأّي كان، مهما عال من�ضبه، مبا فيهم 

رئي�ض اجلمهورّية ووزير العدل واأعلى املنا�ضب الق�ضائّية. 

يف  النقدّي  الطابع  تغليب  فقوامه  الثالث،  التوّجه  اأما 

خماطبة ال�ضلطة مبا فيه من �ضفافّية و�ضراحة على الّطابع 

 مبا فيه من متّلق اأو جماملة اأو وعيد. ولرمبا نلحظ هنا 
ّ

املطلبي

ب�ضكل خا�ض ما اأ�ضرنا اإليه اأعاله جلهة مدى تاأثري �ضخ�ضّية 

القا�ضي ن�ضيب طربيه وتوجهاته - والتي قد ال تن�ضجم 

اجلمعية.  اأعمال  على  االأع�ضاء-  اأكرثية  توجهات  مع 

ولعل اأبرز دليل على ذلك حما�ضرته امل�ضار اليها اأعاله 

رئي�ض  الق�ضاة )80( ويف مقدمتهم  اأمام عدد كبري من 

جمل�ض الق�ضاء اإميل اأبو خري ورئي�ض التفتي�ض الق�ضائي 

ممدوح خ�ضر، ف�ضال عن املدير العام لوزارة العدل. فبعدما 

عدة  ق�ضاة  ي�ضتلهمها  التي  »الواقعية«  �ضبح  طربيه  اأبعد 

اأع�ضاء يف اجلمعية( على نحو ي�ضّور تطّلعات  فيهم  )مبا 

اجلمعّية على اأّنها �ضذاجة اأو اأ�ضغاث اأحالم، ا�ضرت�ضل يف 

عر�ض اآرائه ب�ضراحة متناهية تكاد ال توّفر اأحدا: فتكّلم 

طاملا  التي  »باملاأ�ضاة  اإياه  وا�ضفاً  الت�ضكيالت«  عن«بازار 

�ضاهدنا ف�ضولها املفجعة«، حيث »يحتدم �ضراع امل�ضالح 

ال�ضا�ضة  اأبواب  على  املغامن  طالب  و«يتفرق  واالأهواء« 

واملقامات«، مطالباً بال�ضيطرة على »هاج�ض الت�ضكيالت« 

عرب »و�ضع حد للفو�ضى«، و«اإيجاد قواعد و�ضوابط يلتزم 

فيها امل�ضوؤولون عن هذه الت�ضكيالت اأيا كانوا«. وبعدما 

»ح�ضة  تذهب  حيث  الت�ضكيالت  ح�ضول  اآلية  انتقد 

)قا�ضداً  ق�ضاته«  »احلاكم  ويعنّي  العدل«  لوزير  االأ�ضد 

اإجراء  يف  املح�ضوبيات  عامل  ف�ضح  اجلمهورية(،  رئي�ض 

الت�ضكيالت واألعاب القوة والتفاو�ض بني اأركان ال�ضلطة 

الذين عّددهم بدّقة مع و�ضف اآليات الت�ضّكي ال�ضيا�ضية 

والتدخالت حتى داخل جمل�ض الق�ضاء الذي يظهر كاأنه 

حار�ض اقت�ضام املغامن بني الطوائف.  

    

اجتماعّيًا:  الّتفاعل  مدى 
ومواقف:  الفعل  ردود 

اأّدت اأ�ضاليب عمل اجلمعّية واأهدافها اإىل ح�ضر ن�ضاطها 

العاّم يف اأطر �ضّيقة كما �ضبق بيانه. وب�ضكل عاّم، جتدر 

لدى  تباينت  اجلمعية  اإزاء  الفعل  ردود  اأن  اإىل  االإ�ضارة 

حتى  )بل  التنفيذية  وال�ضلطة  االأعلى  الق�ضاء  جمل�ض 

لدى نقابة املحامني كما �ضبق بيانه( ما بني عامي 1969 

)تاريخ اإن�ضائها( و1972 )تاريخ بدء خفوتها(. 

فاإنها  اإزاءها،  حذرة  االأمر  بداية  يف  ال�ضلطة  بدت  ففيما 

وذلك  م�ضروعيتها  منازعة يف  اأي  دون  وجودها  اقتبلت 

بدليل ت�ضليمها العلم واخلرب من وزارة الداخلية واأي�ضا 

ال�ضماح لها باإ�ضغال غرفتني يف وزارة العدل مبوافقة وزير 

العدل اآنذاك عادل ع�ضريان. ولرمبا مرد ذلك هو اعتماد 

احللقة اأ�ضلوباً درا�ضياً �ضبه اأكادميي. وقد بدا هذا التقّبل 

البا�ضط غندور،  القا�ضي عبد  اأي�ضا يف م�ضاركة  وا�ضحا 

موؤ�ض�ٍض  كع�ضٍو  الق�ضاء،  جمل�ض  يف  ع�ضواً  كان  الذي 

فعال يف اجلمعية ومن ثم كاأمني عام لها ف�ضال عن ح�ضور 

كبار الق�ضاة كرئي�ض جمل�ض الق�ضاء االأعلى ورئي�ض هيئة 

التفتي�ض عددا من ندواتها واأن�ضطتها. ال بل ي�ضجل اأن 

تعديل  اإىل  اأحيانا  اأدى  ال�ضلطات  من  بالقرب  تدخلها 

م�ضاريع بع�ض القوانني كقانون تنظيم مهنة املحاماة.   

ويبدو اأن نقطة التحّول ح�ضلت عقب حما�ضرة طربيه وما 

تخللها من نقد مبا�ضر بحيث انتقلت ال�ضلطة من موقع 

اأكدت  وقد  القمعي.  اال�ضتياء  موقع  اإىل  املحايد  احلذر 

لنا �ضهادات ق�ضاة عا�ضروا اجلمعية اأن رئي�ض اجلمهورية 

�ضليمان فرجنيه ا�ضتدعى رئي�ض جمل�ض الق�ضاء االأعلى 

واأع�ضاءه �ضائاًل اإياهم عن كيفية ح�ضورهم حما�ضرة من 

هذا النوع وت�ضفيقهم للمحا�ضر يف نهايتها، داعيا اإياهم 

باإحالة  ت�ضبب  ما  وهذا  املنا�ضبة.  االإجراءات  اتخاذ  اإىل 

عنه  دافع  حيث  التاأديبي  املجل�ض  اإىل  طربيه  القا�ضي 

حكم  ب�ضدور  االأمر  وانتهى  املعلوف،  ن�ضري  املحامي 

ك احتجاجي 
ّ
تاأديبي بتاأنيبه، كل ذلك و�ضط غياب اأي حتر

للق�ضاة، بحيث اكتفى معظمهم باالعرتا�ض »هم�ضاً«. 

القضاء في لبنان
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غالبا ما ا�ضتخدم مفهومان هما موجب التحفظ وهيبة 

الق�ضاء الإبقاء اأمور كثرية مت�ضلة بتنظيم الق�ضاء مبناأى 

العقدين  يف  برزت  وفيما  االإعالمي.  التداول  عن 

الق�ضاء  بهيبة  امل�ض  لتجرمي  عدة  م�ضاٍع  االأخريين  

االأخرية  ال�ضنوات  يف  برزت  اجلي�ض،  بهيبة  اأ�ضوة 

توجهات جديدة تبعا لتطور ال�ضفافية يف منظومة القيم 

اأهم  ومن  الق�ضاء.  فيها  مبا  الدولة،  ملوؤ�ض�ضات  الناظمة 

جمل�ض  لدى  اإعالمي  مكتب  اإن�ضاء  التوجهات،  هذه 

املتداولة  املعلومات  تو�ضيح  بهدف  االأعلى  الق�ضاء 

اأي�ضا  ومنها  االقت�ضاء.  عند  وت�ضويبها  الق�ضاء  ب�ضاأن 

اإقرار قانون حق الو�ضول اإىل املعلومات يف 2017. ورغم 

اأهمية هذه التحوالت على �ضعيد اخلطاب والت�ضريع، 

ما تزال التقاليد املوروثة ماثلة يف املمار�ضات، وهي كثريا 

ما تعود لتعوم على ال�ضطح بطريقة اأو باأخرى وعلى نحو 

ال يخلو اأحيانا من العنف اللفظي. وقد �ضهدت املفكرة 

خالل متابعتها لل�ضوؤون الق�ضائية ق�ضطا كبريا من هذا 

التناق�ض بني اخلطاب والقيم املعلنة واملمار�ضة الفعلية. 

هذا ما �ضنحاول در�ضه اأدناه.     

هيبة  وثة:  المور التقاليد 
بصمته  القضاء 

اللبناين  الق�ضاء  عا�ض  الت�ضعينيات،  فرتة  خالل 

الق�ضاء  هيبة  حول  متوا�ضل  حديث  وقع  على 

بلغت  وقد  له.  نقد  اأو  �ض 
ّ
تعر اأي  مواجهة  وذلك يف 

بهيج  العدل  وزير  عهد  يف  ذروتها  املحاوالت  هذه 

قانون  م�ضروع  م�ضودة  االأخري  هذا  اأعّد  حيث  طبارة 

�ضلطة  مت�ض  التي  اجلرائم  ببع�ض  »يتعلق   1998 عام 

وقد  عنه«.  ال�ضادرة  والقرارات  واالأعمال  الق�ضاء 

�ضماه  ما  حماية  اإىل  هذا  القانون  م�ضروع  رمى 

جديد  جرم  ا�ضتحداث  خالل  من  الق�ضاء«  »هيبة 

والقرارات  باالأعمال  الثقة«  »يزعزع  من  يعاقب 

و«ا�ضتقالليته«.  الق�ضاء  »كرامة«  ب  ومي�ّض  الق�ضائية 

اأنه  القانون  مل�ضروع  املوجبة  االأ�ضباب  اعتربت  وقد 

الأن  و�ضمعته  الق�ضاء  كرامة  على  احلفاظ  يتوجب 

ويدعم  الق�ضائية  ال�ضلطة  ا�ضتقاللية  يعزز  ذلك 

هيبة  حتمي  ن�ضو�ض  و�ضع  وتاليا  الدميقراطي،  النظام 

اجلي�ض  هيبة  حتمي  التي  للن�ضو�ض  م�ضابهة  الق�ضاء 

اخلطاب  هذا  ا�ضتند  وقد  يخ�ضه.  ملا  تطرق  اأي  ومتنع 

اأن م�ضاءلة  الق�ضاء لي�ض مك�ضر ع�ضا وعلى  اأن  على 

قانونا  املحدد  املوؤ�ض�ضاتي  االإطار  �ضمن  تتم  الق�ضاء 

االإعالم.  ولي�ض يف 

لبنان  �ضهد   ،2008 العام  يف  ثانية،  مرحلة  ويف 

اأبعادا  اأخذ  والق�ضاء،  االإعالم  بني  مماثال  جتاذبا 

عام  قانون  م�ضروع  طرح  اأعيد  حيث  �ضراوة،  اأكرث 

مت  وقد  فيه.  الواردة  العقوبات  ت�ضديد  مع   1998

الق�ضاء  جمل�ض  عن  تباعا  �ضدرا  لبيانني  تبعا  ذلك 

 14 بتاريخي  للق�ضاة  العمومية  واجلمعية  االأعلى 

و2008/7/17 على خلفية حلقات لربنامج »الف�ضاد« 

وقد  الق�ضاة.  من  عددا  طالت  اجلديد  تلفزيون  على 

مبا�ضرة  التمييزية  العامة  النيابة  البيانان  طالب 

نف�ضه  له  ت�ضول  من  كّل  بحّق  الفورية  املالحقات 

دعوتهما  عن  ف�ضاًل   ،
1
واأفراداً �ضلطة  الق�ضاء  تناول 

والنواب  واملحامني  االعالميني  ح�ضانات  جتاوز  اإىل 

االأمر  و�ضل  وقد  بل  للق�ضاة.  التعر�ض  حاالت  يف 

بالتوقيف  بال�ضماح  املطالبة  اإىل  املذكور  باملجل�ض 

�ضد  مطبوعات  جرائم  ارتكاب  حال  يف  االحتياطي 

االحتياطي  التوقيف  حظر  اأن  اإىل  م�ضريا  الق�ضاء، 

ا�ضتعمالهم  عند  جتنيهم  بعدم  م�ضروط  لالإعالميني 

والق�ضاة  عامة  املواطنني  حرمات  على  القول  حرية 

اإىل  املرة  العقابي يف هذه  النهج  ا�ضتند  . وقد 
2
خا�ضة

عّلل  فقد  التحفظ«.  »موجب  اأبرزها  مربرات جديدة 

التوقيف  بتفعيل  مطالبته  االأعلى  الق�ضاء  جمل�ض 

�ضد  املرتكبة  املطبوعات  جرائم  يف  االحتياطي 

الق�ضاة  به  يلتزم  الذي  التحفظ  باأن موجب  الق�ضاء، 

يف  اأنف�ضهم  عن  دفاعا  الرّد  حق  ممار�ضة  من  مينعهم 

يوجب  مما  اإعالمي،  نقد  اأو  لتهجم  تعر�ضهم  حال 

 
3
بالق�ضاة. تيمنا  ال�ضمت  االإعالم  على 

رغم تطور مبدأ 
الشفافية في 

الخطاب حول 
القضاء، ما يزال 
مجلس القضاء 

األعلى يتذرع بتقاليد 
"هيبة القضاء" 

و"موجب التحفظ" 
للتحرر من موجبات 

الشفافية

لعدم  النور  يب�ضر  القانون هذا، مل  م�ضروع  اأن  ورغم 

بنوده،  حول  املعنية  ال�ضلطات  بني  توافق  ح�ضول 

حاله  على  اآنذاك  الق�ضائية  املوؤ�ض�ضات  موقف  بقي 

من الت�ضدد. ومل يختلف اخلطاب يف هذا اخل�ضو�ض 

قرطباوي  �ضكيب  االأ�ضبق  العدل  وزير  من  بدفع  اإال 

وحتديدا مع االإعالن عن اإن�ضاء مكتب اإعالمي لدى 

االأعلى.  الق�ضاء  جمل�ض 

وسياسة  معلنة  شفافية 
الممارسة في  تعتيم  

ت�ضهد  وكاأنها  االأمور  بدت   ،2012 �ضنة  من  ابتداء 

الف�ضائح  اأن  الالفت  من  فكان  اأ�ضا�ضيا.  حتوال 

ويف  ال�ضنة  هذه  يف  االإعالم  اأثارها  التي  الق�ضائية 

قرطباوي  الوزير  من  بدفع  لقيت  الالحقة  ال�ضنة 

�ضداها يف حما�ضبة الق�ضاة املعنيني. وعليه، وفيما كان 

امل�ضاعي  �ضياق  للق�ضاء يف  االإعالمي  النقد  و�ضع  يتم 

لهدم الق�ضاء واإ�ضعافه، مت التعامل مع النقد االإعالمي 

يف هذه الفرتة على اأنه ذات وظيفة اإيجابية موؤداه حتفيز 

الق�ضاء على التحرر من �ضوائبه. 

ويف ظل هذا املناخ، باتت املوؤ�ض�ضات الق�ضائية مطالبة 

بتغيري مواقفها النمطية اإزاء الو�ضائل االإعالمية والتفكري 

با�ضتحداث اآليات وطرق عمل اأكرث مالءمة يف التفاعل 

قد  التي  االأخطاء  اأو  التجاوزات  مع  وبخا�ضة  معها، 

اأثاره االإعالم من  ت�ضدر عنها. وعليه، وعلى خلفية ما 

تدخالت يف ق�ضية مقتل �ضيخني يف عكار احلا�ضلة يف 

اجتماع   2012/7/19 بتاريخ  انعقد   ،20/05/2012

اإن�ضاء  عن  االأوىل  للمرة  فيه  اأعلن  اإعالمي  ق�ضائي 

وقد  االأعلى.  الق�ضاء  جمل�ض  لدى  اإعالمي  مكتب 

جمل�ض  قرار  قرطباوي  �ضكيب  اآنذاك  العدل  وزير  ر 
ّ
بر

للمجل�ض،  اإعالمي  مكتب  باإن�ضاء  االأعلى  الق�ضاء 

بالرغبة بتوحيد االإعالم )ال�ضلطة الرابعة( والق�ضاء يف 

مع املواطنني،  �ضليمة  عالقة  وبناء  والعدالة  املو�ضوعية 

»فال يكون االإعالم بعيداً عن الق�ضاء وال الق�ضاء بعيداً 

االأعلى جان  الق�ضاء  رئي�ض جمل�ض  اأما   .
4
النا�ض« عن 

فقد  االجتماع،  ذلك  بعد  مهامه  ت�ضلم  والذي  فهد 

ا�ضتعاد الفكرة مربرا اإن�ضاء املكتب بالتزام املجل�ض مببداأ 

واإتاحة  ال�ضفافية  يفرت�ض  القانون  »فحكم  ال�ضفافية: 

املتعلقة  االأخبار  على  للح�ضول  املواطن  اأمام  الفر�ضة 

االأخبار  �ضحة  مدى  على  والوقوف  الق�ضائي  بالعمل 

التي ت�ضل اإىل الو�ضائل االإعالمية من م�ضادر اأخرى... 

على  االإعالم  م�ضاعدة  بغية  املكتب  هذا  اإن�ضاء  وياأتي 

نقل ال�ضورة ال�ضحيحة عن العمل الق�ضائي والوقوف 

الو�ضائل  اإىل  ت�ضل  التي  االأخبار  �ضحة  مدى  على 

ما  اأي�ضاً  وهذا    
5
ر�ضمية«. غري  م�ضادر  من  االإعالمية 

اأّكدته كلوديت �ضركي�ض يف مقال ُن�ضر يف جريدة النهار 

يف 28 اآب 2013 من دون حتديد م�ضدرها، بحيث جاء 

فيه اأن الرد على مغالطات اإعالمية من�ضورة عن الق�ضاء 

�ض 
ّ
هو الداعي االأبرز الإحداث املكتب، »اإذ كان التعر

كتابات  اأو  االإعالم  يف  ت�ضريحات  خالل  من  للق�ضاء 

مغلوطة عنه واتهامات يقابل ب�ضمت من هذه املوؤ�ض�ضة 

يف معظم االأحيان، اإذ نادراً ما كان ُي�ضمع �ضوت الق�ضاء 

يف هذا االإطار، وكثرياً ما ترك �ضمته نوعاً من الت�ضكيك 

يعمل  القا�ضي  اأن  مبداأ  من  انطالقاً  عموماً  اأدائه  يف 

ال�ضمت  يف  التمادي  اأ�ضلوب  اأن  اإال  �ضمت...  يف 

 بها البالد 
ّ
ت ومتر

ّ
وخ�ضو�ضاً يف الظروف الدقيقة التي مر

كيانها  على  خطراً  رمبا  ت�ضت�ضعر  املوؤ�ض�ضة  هذه  جعل 

ع�ضوي  ارتباط  هنالك  حيث  املحامني،  نقابة  ومعها 

بينهما. فاإحداث املكتب االإعالمي هدفه اإطالع الراأي 

وكذلك  الق�ضاء من خالل جمل�ضه  ن�ضاط  على  العام 

الرد على ما يعتربه مغلوطاً«. 

حق  قانون  اإ�ضدار  مع  الحقا  التوجه  هذا  تعزز  وقد 

هذا  حّمل  حيث   2017 يف  املعلومات  اإىل  الو�ضول 

تقارير  ن�ضر  م�ضوؤولية  للق�ضاء  الناظمة  الهيئات  القانون 

ك�ضواها  اإلزامها  عن  ف�ضال  الق�ضاء،  اأعمال  عن  دورية 

من موؤ�ض�ضات الدولة بكامل مندرجات القانون. 

والدميقراطية،  ال�ضفافية  اخلطاب حول  هذا  تطور  ورغم 

الق�ضاء  جمل�ض  وبخا�ضة  الق�ضائية،  املوؤ�ض�ضات  فاإن 

االأعلى، ما زالت ميالة يف املمار�ضة اإىل حجب املعلومات 

كلما  ال�ضفافية  ملفهوم  النقي�ضة  املفاهيم  ا�ضتعادة  واإىل 

مبوجبي  التو�ضع  تباعا  وهي  لذلك،  حاجة  ا�ضت�ضعرت 

ال�ضرية والتحفظ وهيبة الق�ضاء. 

مكتب للتواصل مع اإلعالم أم منبر للتنديد به

االآتية:  املوؤ�ضرات على ذلك،  اأبرز  ومن 

بياناته  من  عدد  يف  اعتمد  االإعالمي  املكتب  اأن 

انتقادات  اإزاء  وا�ضح  غ�ضب  يتخلله  عدائيا  اأ�ضلوبا 

يف  حرجا  يجد  مل  وهو  الق�ضاء،  الأعمال  اإعالمية 

يرافقها من خطاب  وما  الق�ضاء  ا�ضتعادة مفهوم هيبة 

االإعالء  يف  نف�ضه  االآن  ويف  البيانات  هذه  يف  عقابي 

طابع  ياأخذ  ما  غالبا  خطاب  يف  الق�ضاء  �ضاأن  من 

االأمثلة  اأحدث  ومن  الذاتي.  التمجيد  اأو  التبجح 

االإعالمي  املكتب  ال�ضادر عن  البيان  هو  ذلك  على 

تبعا   2018 �ضباط   1 يف  االأعلى  الق�ضاء  ملجل�ض 

النائب  قيام  كاريكاتوري  ب�ضكل  تناولت  مل�ضاهد 

ه�ضام  االإعالمي  مبالحقة  باالإيعاز  التمييزي  العام 

 ،LBC قناة  على  وب�ض  لهون  برنامج  مقّدم  حداد، 

بن  حممد  ال�ضعودي  العهد  لويل  ال�ضاخر  لتعر�ضه 

وفيما  احلريري.  �ضعد  لبنان  وزراء  ورئي�ض  �ضلمان 

فاإن  الق�ضاء،  لهيبة  تعر�ض  اأي  مبالحقة  البيان  هّدد 

عن  »الذود  م�ضتوى  رفع  يف  حرجا  يجد  مل  املجل�ض 

اآخر.  اعتبار  اأي  من  اأ�ضمى  ليجعله  الق�ضاء«  هيبة 

م�ضلحة  باأّي  التذّرع  م�ضبقا  يرف�ض  بذلك  وكاأنه 

مثال(  الق�ضائي  اخلطاأ  اأو  التعبري  )حرية  اجتماعية 

ت�ضورا  يعك�ض  االأمر  وهذا  الهيبة.  بهذه  امل�ض  لتربير 

يف  لالإعالم  م�ضروعية  اأي  عمقه  يف  ينكر  �ضلبيا 

الق�ضائي.  اخللل  لعوامل  التعر�ض 

املواقف  من  جمموعة  ي�ضتعيد  اإنا  املوقف  وهذا 

التعاطي  يف  االإعالم  حق  اإنكار  اأخطرها  ال�ضابقة، 

الق�ضاء.  اأمام  معرو�ضة  تزال  ال  التي  الق�ضايا  مع 

يف  عنه  ال�ضادر  البيان  يف  بو�ضوح  نقراأه  ما  وهذا 

الزوجي )رىل  العنف  ق�ضايا  اإحدى  31-1-2014 يف 

اإزاء  �ضربه  فقد  وكاأنه  املجل�ض  بدا  فقد  يعقوب(. 

ال�ضادر  الظني  القرار  انتقاد  يف  االإعالم  ا�ضتمرار 

وحّدة،  انفعااًل  اأكرث  لهجة  فاعتمد  تلك،  الق�ضية  يف 

املراجعة  اأطر  »خارج  القرار  تناول  يتم  اأن  راف�ضاً 

هيبة القضاء وُسُحب الشفافية السوداء

القضاء في لبنان
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خا�ضعاً  القرار  فيه  يزال  ال  وقت  يف  قانوناً  �ضة 
ّ
املكر

االإعالم  ا�ضتعمال  يتم  اأن  اأو  املراجعة«،  لطرق 

العمل  �ضري  ح�ضن  على  للت�ضوي�ض  �ضغط  »و�ضيلة 

عن  تخلى  وكاأنه  املكتب  بدا  هنا،  ومن  الق�ضائي«. 

الت�ضليم  بعد  االإعالمية  االأخبار  تو�ضيح  يف  وظيفته 

بوجوب  املطالبة  اإىل  ليعود  ال�ضفافية،  تطبيق  بوجوب 

اإخرا�ض االإعالم. وكاأنه بذلك يعلن �ضمناً اأنه ال نفع 

)وكلها  تلك  اأو  املوفقة  غري  العبارة  هذه  يو�ضح  اأن 

بل  معيناً   
ً
خطاأ لي�ض  يرف�ضه  ما  اأن  دام  ما  �ضغائر(، 

ذاته  بحد  ق�ضائية  ق�ضية  يف  االإعالمي  التداول  مبداأ 

الكبائر(.  �ضمن  يدخل  ت�ضوي�ض  )وهو 

الخطير في موقف 
مجلس القضاء 

األعلى ليس فقط أنه 
رفض تطبيق قانون 

حق الوصول إلى 
المعلومات، بل هو 
أصدر فتوى ملتوية 

تحرره بصورة كاملة 
من موجب إعطاء أي 

معلومة 
وما يزيد من حدة هذه البيانات وقابليتها للنقد، هو اأنها 

اأجندات  بوجود  لالإعالم  اتهامات  مع  ترتافق  ما  غالبا 

خفية حتركها مقابل متجيد الق�ضاء. ولعل اأكرث البيانات 

على  ردت  التي  البيانات  هي  اخل�ضو�ض  هذا  حدة يف 

كما  الق�ضاء  جمل�ض  لرئي�ض  االإعالم  وجهها  انتقادات 

املت�ضل   2014-1-29 يف  ال�ضادر  البيان  حال  هي 

م�ضروع  ب�ضاأن  االأعلى  الق�ضاء  جمل�ض  مبمار�ضات 

املجل�ض  اأن  املكتب  اأكد  فبعدما  الق�ضائية.  املناقالت 

»التخر�ضات،  اأن  اأعلن  اأح�ضن وجه،   بواجبه على  قام 

ولن  نفعاً،  جتدي  لن  العيون،  يف  الرماد  ذر  وحماوالت 

منا�ضب  هو  ما  كل  اإجراء  عن  اأنلة  قيد  باملجل�ض  حتيد 

من اأجل النهو�ض بالعمل الق�ضائي اىل امل�ضاف الذي 

يتباهى  الذين  لبنان  بق�ضاة  ويليق  الوطن  ي�ضتاأهله هذا 

بهم العامل«. )العبارة امل�ضطرة ماأخوذة حرفيا من البيان 

وقد تكررت يف اأكرث من بيان(. 

مبدى  تت�ضل  التوّجه  هذا  عن  الناجمة  واال�ضكالية 

مالءمة اإ�ضهار هيبة الق�ضاء والتبجح باأدائه يف زمن اأ�ضبح 

 اأنه قد فقد الكثري من 
ّ

فيه وا�ضحاً الأي مراقب مو�ضوعي

�ضمانات ا�ضتقالله واأن منعته اإزاء تدخل القوى النافذة 

ت�ضهد اإ�ضعافا مّطردا، هذا ف�ضال عن تكاثر عوامل اخللل 

يف املرفق الق�ضائي. ففي هذه احلالة، ي�ضبح اّدعاء الهيبة 

ملنع التعر�ض للق�ضايا الق�ضائية حاجزا اأمام تنبيه الراأي 

يف  احلا�ضلة  اخللل  وعوامل  التدخالت  حلجم  العام 

اأعماله وتاأثرياتها ال�ضلبية. 

معركته،  خو�ض  اختار  االأعلى  الق�ضاء  جمل�ض  فكاأنا 

مواجهة  يف  اأدائه  وحت�ضني  الق�ضاء  اإ�ضالح  يف  لي�ض 

يف  الق�ضاء  جتميل  يف  اإنا  عليه،  اليد  و�ضع  ممار�ضات 

مواجهة اأي نقد، مع ما ي�ضتتبع ذلك من قلب ل�ضيا�ضات 

اإ�ضالح الق�ضاء والتحالفات املطلوبة لتحقيقها. 

فتـــاوى بالجملة للتنصل من قانون حـــق الوصول 

إلى المعلومات

ب�ضكل  خالف  قد  االأعلى  الق�ضاء  جمل�ض  اأن 

الو�ضول  حق  قانون  وتكرارا  ومرارا  ووا�ضح  �ضريح 

من  عدد  يف  »املفكرة«  وثقته  ما  وهذا  املعلومات.  اإىل 

تفاعالتها مع املجل�ض. واخلطري يف موقف جمل�ض الق�ضاء 

اأنه رف�ض اإعطاء معلومات معينة، بل  االأعلى لي�ض فقط 

اأنه اأفتى على نحو يحرره ب�ضورة كاملة من موجب اإعطاء 

اأي معلومة تت�ضل بعمله، ويف توجه يتعار�ض متاما مع ن�ض 

وروحية القانون املذكور. فردا على طلب املفكرة باحل�ضول 

على التعاميم التي وجهها جمل�ض الق�ضاء االأعلى ملئات 

اأعلن عن  تقرير  وعلى  املا�ضية  ال�ضنوات  الق�ضاة خالل 

ت�ضليمه لوزير العدل عن اأو�ضاع الق�ضاء، اأجاب املجل�ض 

بتاريخ 5  اأيار 2017، باأنه ملزم بال�ضرية املهنية �ضندا للمادة 

11 من قانون تنظيم الق�ضاء العديل واأنه لي�ض بو�ضعه تاليا 

اإعطاء اأي معلومة �ضواء �ضدرت عنه اأو وردت اإليه. 

القانون عند  للتفلت من هذا  اإفتاء املجل�ض  يتوقف  ومل 

العدل على  اإىل حّد حتري�ض وزارة  هذا احلّد، بل ذهب 

اأحالت  ففيما  بالق�ضاء.  تت�ضل  معلومة  اأي  اإعطاء  رف�ض 

وزارة العدل اإليه طلب معلومات وردها من املفكرة طلبا 

لراأيه )والوزارة ت�ضرفت بذلك من تلقاء نف�ضها من دون 

جمل�ض  اأبدع  قانونا(،  مطلوبة  املجل�ض  م�ضورة  تكون  اأن 

الق�ضاء االأعلى يف كتابه املوؤرخ يف 10 ت�ضرين الثاين2017 

يف اختالق حجج لن�ضف قانونية هذا الطلب وجتريده من 

للمعلومات  حتتاج  اأنها  املفكرة  بينت  ففيما  م�ضروعيته. 

املطلوبة يف �ضياق قيامها ببحث ممول من االإحتاد االأوروبي، 

وزارة  من  طالبا  بذلك  االأعلى  الق�ضاء  جمل�ض  �ضكك 

العدل اإثباتات على ذلك. 

وقد �ضها عن بال جمل�ض الق�ضاء االأعلى اأن باإمكان اأي 

كان طلب معلومات وفق قانون حق الو�ضول اإىل املعلومات 

من دون اأن يكون عليه اإثبات اأي �ضفة معينة. 

وفيما طالبت املفكرة مبعلومات تتعلق بالق�ضاة العدليني 

ب�ضاأن درجاتهم وتاريخ دخول اخلدمة والق�ضاة ومذاهبهم، 

الق�ضاء  جمل�ض  فاإن  املتدرجني،  الق�ضاة  ب�ضاأن  واأي�ضا 

االأعلى راأى اأن هذه املعلومات هي معلومات �ضخ�ضية، 

يكون ل�ضاحب العالقة وحده احلق باالإطالع عليها. وقد 

تت�ضل  املطلوبة  املعلومات  اأن  عن  بذلك  املجل�ض  �ضها 

غري  بطبيعتها  )وهي  عامة  خدمة  على  قيمني  باأ�ضماء 

�ضرية( ومبوا�ضفات �ضخ�ضية كالدرجة واملذهب، اإحداها 

)الدرجة( تعد اأحد ال�ضروط الوظيفية لتويل مراكز ق�ضائية 

معينة، والثانية ت�ضكل �ضرطا وظيفيا اآخر يف املمار�ضة وفق 

اإقرار وزير العدل �ضليم جري�ضاتي يف ت�ضرين االأول 2017 

جلهة اأن الت�ضكيالت الق�ضائية تقوم على املنا�ضفة. وعليه، 

فاإن املجل�ض يكون هنا اأي�ضا قد طلب عدم اإعطاء معلومات 

الأي فرد كامل احلق باالإطالع عليها وفق القانون، وهي 

معلومات �ضرورية لتمكينه من اأداء دوره يف تقييم ح�ضن 

اإدارة املرفق الق�ضائي.  

وفيما طالبت املفكرة مبعلومات حول الرتاخي�ض املعطاة 

من وزارة العدل للق�ضاة للتدري�ض خارج معهد الدرو�ض 

الق�ضائية، وذلك للتاأكد من مدى مالءمة هذه الرتاخي�ض 

الق�ضاء  فاإن جمل�ض  الق�ضائي،  الن�ضاط  وانعكا�ضها على 

من  طلب  مبثابة  هو  الطلب  هذا  تلبية  باأن  رّد  االأعلى 

مفهوم  عن  بالتايل  يخرج  بالق�ضاة  تقرير  بتنظيم  االإدارة 

امل�ضتند االإداري وباأنها تدحل باأية حال �ضمن املعلومات 

ال�ضخ�ضية. وقد �ضها عن املجل�ض اأن من �ضاأن حجب هذه 

املعلومات اأن مينع االأفراد من معرفة مدى التزام الق�ضاة 

اأن تراخي�ض كهذه  باأولوية عملهم الق�ضائي، ف�ضال عن 

ال ميكن بحال من االأحوال اعتبارها معلومات �ضخ�ضية، 

على اعتبار اأنها ت�ضكل قرارات اإدارية. ف�ضال عن ذلك، 

فاإن قانون حق الو�ضول اإىل املعلومات يبيح الو�ضول، لي�ض 

املعلومات  اإىل جميع  اإنا  امل�ضتندات االإدارية،  اإىل  ففقط 

من  االأوىل  املادة  وفق  العامة  االإدارات  لدى  املتوفرة 

القانون.  

نفقات  حول  معلومات  باإعطائها  املفكرة  طالبت  وفيما 

وزارة العدل التف�ضيلية يف خمتلف حماكم لبنان يف �ضنة 

2016، راأى املجل�ض وجوب اإهمال هذا الطلب طاملا اأن 

املجل�ض النيابي اأقر قانون املوازنة ل�ضنة 2017. وقد تكون 

هذه احلجة اأغرب احلجج الواردة يف الكتاب املذكور اإذ 

بدا املجل�ض وكاأنه يخلط بني النفقات املرتقبة ل�ضنة 2017 

والنفقات املحققة يف �ضنة خمتلفة عنها )2016( يف هذه 

املحاكم.

موجب التحفظ: موجب بالصمت

اأدبياته  متم�ضكا يف  زال  ما  االأعلى  الق�ضاء  اأن جمل�ض 

الذي  املفهوم  وهو  التحفظ،  ملوجب  التقليدي  باملفهوم 

تبدى  وقد  والعزلة.  ال�ضمت  الق�ضاة  على  يفر�ض 

عن  ال�ضادر  التعميم  خالل  من  وا�ضح  ب�ضكل  ذلك 

الوات�ضاب  جمموعة  من  للخروج  للق�ضاة  املجل�ض 

التاأديبية.  املالحقة  طائلة  حتت  لبنان  بق�ضاة  املح�ضورة 

توا�ضل  اأي  اأنه منع  نلحظ  التعميم،  وبالتدقيق يف ن�ض 

بني جمموع ق�ضاة لبنان من خارج جّبة جمل�ض الق�ضاء 

االأعلى. وفيما �ضمح للق�ضاة باإن�ضاء جمموعات وات�ضاب 

ت�ضييق  اإىل  �ضارع  فاإنه  فقط،  املحافظات  �ضعيد  على 

»تقت�ضر  اأن  يجب  والتي  املمكنة  التوا�ضل  موا�ضيع 

الرئي�ض  بعمل  املرتبطة  وح�ضب  االإدارية  االأمور  على 

مبوجب  لالإلتزام  �ضماناً  املحافظة  يف  اال�ضتئنايف  االأول 

التوا�ضل  حرية  املجل�ض  ح�ضر  وبذلك،  التحفظ«. 

بحاجات  املت�ضلة  اللوج�ضتية  بامل�ضائل  املجال  هذا  يف 

اأخرى،  اأي م�ضاألة  اإىل  التطرق  املحاكم يف موازاة حظر 

مثال.  اإ�ضالحه  اأو  الق�ضاء  ا�ضتقالل  م�ضائل  ومنها 

للق�ضاة، تبقى من  العامة  امل�ضائل، متاما كامل�ضائل  فهذه 

له  الذي  احل�ضرية  االأعلى  الق�ضاء  جمل�ض  �ضالحية 

وحده كلمة االأمر والف�ضل. 
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وزارة العدل تخالف قانون حق 
الوصول إلى المعلومات أيضا

يف  مربرة  غري  انتقائية  العدل  وزارة  مار�ضت 

معلومات  على  باحل�ضول  الطلبات  مع  التعامل 

ا�ضتجابت  هي  ففيما  »املفكرة«.  بها  تقدمت  والتي 

اأخرى  منا�ضبات  اكتفت يف  الطلبات،  هذه  لبع�ض 

االأعلى  الق�ضاء  جمل�ض  اإىل  الطلبات  باإحالة 

جمل�ض  اأجوبة  جاءت  وفيما  ب�ضاأنها.  الراأي  الإبداء 

�ضيا�ضته  مع  ان�ضجاما  �ضلبية  االأعلى  الق�ضاء 

نحو  وعلى  الق�ضائية  ال�ضوؤون  على  التعتيم  يف 

فاإن  املعلومات،  اإىل  الو�ضول  حق  قانون  يخالف 

قانونية  مدى  يف  تدقيق  اأي  عن  امتنعت  الوزارة 

وذلك  الطالبة  للجهة  باإحالته  مكتفية  الراأي،  هذا 

.2017 الثاين  ت�ضرين   16 بتاريخ 

النائب العام المالي يخالف قانون 
المعلومات  إلى  الوصول  حق 

أيضا وأيضا

مايل،  عام  كنائب  احلايل  مركزه  اإىل  باالإ�ضافة 

جمل�ض  رئي�ض  مركز  ابراهيم  علي  القا�ضي  ي�ضغل 

ال�ضندوق  وهو  الق�ضائي،  التعا�ضد  �ضندوق  اإدارة 

على   2017 خالل  احلرب  من  الكثري  اأ�ضال  الذي 

ا�ضتتبعه  وما  والرواتب  الرتب  �ضل�ضلة  قانون  خلفية 

عملها  موازاة  يف  حمّقة.  ق�ضائية  احتجاجات  من 

طلبت  املالية،  الق�ضاة  ا�ضتقاللية  عن  الدفاع  على 

مبعلومات  تزويدها  ابراهيم  القا�ضي  من  »املفكرة« 

موازنة  وباآخر  لل�ضندوق  الداخلي  بالنظام  تتعلق 

الدولة  من  امل�ضددة  الفعلية  وبامل�ضاهمة  له  �ضنوية 

والربوتوكول  تاريخه  حتى   1993 منذ  لل�ضندوق 

وذلك  للم�ضارف،  وجمعية  ال�ضندوق  بني  املوقع 

مراجعات  ورغم   .2017 االأول  ت�ضرين   31 بتاريخ 

معلومات  اأي  املفكرة  ي�ضلم  مل  ابراهيم  فاإن  عدة، 

الذي  التقدميات  نظام  �ضوى  اخل�ضو�ض،  بهذا 

املعلومات  جممل  اأما  �ضراحة.  املفكرة  تطلبه  مل 

اأجرى  اأنه كان  اإعطاءها بحجة  رف�ض  فقد  االأخرى 

�ضابقا وزودها  ب�ضاأنها  املفكرة  اأع�ضاء من  حديثا مع 

يكون  وبذلك،  �ضفهيا.  املطلوبة  املعلومات  بجميع 

الو�ضول  حق  قانون  تطبيق  عن  امتنع  قد  ابراهيم 

احل�ضول  لالأفراد  ي�ضمن  الذي  املعلومات  اإىل 

االإدارية،  امل�ضتندات  عن  و�ضور  معلومات  على 

اإعطاء  اأن  القول  النافل  ومن  خطية.  ب�ضورة 

ح�ضوله  افرتا�ض  على  �ضفهية،  ب�ضورة  املعلومات 

يف  �ضاأنه  يف  جنادل  ال  اأن  اخرتنا  اأمر  )وهو  فعال 

امل�ضاألة  وت�ضييع  النقا�ض  لت�ضعب  منعا  املكان  هذا 

املخت�ضة  االإدارة  يعطي  اأن  �ضاأنه  من  االأ�ضا�ضية(، 

يحرم  واأن  منها  العديد  الإخفاء  وا�ضعا  هام�ضا 

من  التاأكد  اأو  فحواها  اإثبات  اإمكانية  من  الفرد 

الق�ضية  هذه  يف  املوؤ�ضف  لديه.  املتوفرة  املعلومات 

الذي  ال�ضخ�ض  عن  مماثل  موقف  ي�ضدر  اأن 

املالية،  العامة  النيابة  رئا�ضة  توليه  بحكم  يتوىل، 

الف�ضاد. مكافحة  يف  االأوىل  امل�ضوؤولية 

القضاء في لبنان
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اأق�ضاها  )من  اختالفها  على  االقت�ضادية  املدار�ض  جُتمع 

ليربالية اإىل اأق�ضاها تدخلية( على اأّن الدولة ملزمة بتاأمني 

حق التقا�ضي للجميع. وال يكون هذا احلق موؤمناً فعلياً 

اإال بقدر ما يكون املرفق الق�ضائي فعااًل. ولكن، ماذا عن 

هذا  للق�ضاء يف  ر�ضدها  مّت  التي  امليزانية  ما هي  لبنان؟ 

البلد؟ وما هي ن�ضبتها يف املوازنة العامة للدولة؟ وهل هي 

تعترب منا�ضبة على �ضوء املعايري واملقارنات الدولية؟ هذه 

الق�ضاء  نفقات  وتبنّي وحتت�ضب وحتّلل  ت�ضتعر�ض  الورقة 

يف خمتلف فروعه، ون�ضبها من النفقات العامة وتطّورها 

هذه  الدرا�ضة  تقارن  كما  احلرب.  بعد  ما   
ّ

�ضني خالل 

يف  كما  االأوروبية  الدول  يف  مبثيالتها  والن�ضب  االأرقام 

اإقرار  اأنه حتى  بع�ض الدول العربية واالإقليمية. ويلحظ 

االأول  ت�ضرين  يف   2017 ل�ضنة  العامة  املوازنة  م�ضروع 

2017، عا�ض لبنان ابتداء من 2006 والأكرث من 12 �ضنة 

من دون موازنة عامة، يف ظل ممار�ضات غري د�ضتورية لي�ض 

هنا املكان املنا�ضب للتو�ضع فيها. ولتحديد موازنة الهيئات 

م�ضاريع  على  االإعتماد  مت  الفرتة،  هذه  الق�ضائية خالل 

قوانني املوازنات العامة.

المخصصة  النفقات  نسب 
في  القضائية  للهيئات 

ن لبنا
الهيئات  اأّن  التو�ضيح  يقت�ضي  املجال،  هذا  يف  بداية 

ت�ضتمد  اأنواع،  ثمانية  اإىل  تنق�ضم  لبنان  يف  الق�ضائية 

االإداري  فالق�ضاء  وزارات خمتلفة.  موازنة  من  حاجاتها 

املدين  والق�ضاء  والعديل  الدولة(  �ضورى  )جمل�ض 

واجلزائي املتخ�ض�ض ت�ضتمد موازناتها من وزارة العدل. 

من  موازنته  ي�ضتمد  املحا�ضبة(،  )ديوان  املايل  والق�ضاء 

من  موازنته  ي�ضتمد  الع�ضكري  والق�ضاء  الوزراء.  رئا�ضة 

وزارة الدفاع الوطني. ويتمتع باملقابل املجل�ض الد�ضتوري 

االأعلى  )املجل�ض  ال�ضيا�ضي  الق�ضاء  اأما  خا�ضة.  مبوازنة 

لعدم  �ضفرا  تبقى  فموازنته  والوزراء(  الروؤ�ضاء  ملحاكمة 

تفعيله. اأما بخ�ضو�ض الق�ضاء الطائفي، فيق�ضم اإىل نوعني: 

الدرزية،  واملذهبية  واجلعفرية  ال�ضنية  ال�ضرعية  املحاكم 

والتي تعترب جزءاً من االإدارة العامة للدولة وتغطى جميع 

وحماكم  الوزراء،  جمل�ض  رئا�ضة  موازنة  �ضمن  نفقاتها 

الق�ضاء املذهبي امل�ضيحية، وهي ت�ضتفيد من م�ضاهمات 

تقتطع من موازنة وزارة العدل. وقد اأ�ضيف اإىل كل هذه 

بجرمية  اخلا�ضة  الدويل  الطابع  ذات  املحكمة  الهيئات 

و�ضع  بحيث  احلريري،  رفيق  ال�ضهيد  الرئي�ض  اغتيال 

القرار الدويل باإن�ضائها على عاتق الدولة اللبنانية وجوب 

تاأمني %49 من موازنة املحكمة مقابل %51 توؤمنها دول 

م�ضاهمة اأخرى. وعليه، اأ�ضيف ف�ضل اإنفاقي خم�ض�ض 

 2008 العام  منذ  املوازنات  م�ضاريع  �ضمن  للمحكمة 

العام  ومنذ  العدل.  وزارة  خالل  من   2011 العام  اإىل 

وبات  املوازنة  م�ضاريع  املحكمة من  متويل  خرج 
ُ
اأ  ،2012

م�ضرف  لالإغاثة،  العليا  )الهيئة  خمتلفة  باأ�ضاليب  يتم 

لبنان...(. 

ويبني اجلدول اأدناه توزيع النفقات الق�ضائية بح�ضب فروع 

الق�ضاء بني �ضنة 1997 و�ضنة 2017. 

وبالتدقيق يف هذه االأرقام، نلحظ ثالثة اأمور:

 اأن للرواتب ثقال هاما يف موازنة الق�ضاءين العديل  -

جند   ،2017 عام  العدلية  املحاكم  ففي  واالإداري. 

اأن ن�ضبة %90.25 من النفقات الت�ضغيلية للق�ضاء 

 .2017 عام  وملحقاتها  للرواتب  �ضة  خُم�ضّ العديل 

الق�ضاء  اأرقام  التدقيق يف  عند  نلحظه  نف�ضه  االأمر 

االإداري )جمل�ض �ضورى الدولة(. 

تظهر  - الق�ضائية  النفقات  طبيعة  يف  التدقيق  اإّن 

غلبة وا�ضحة للنفقات الت�ضغيلية تقارب %98 من 

جممل النفقات الق�ضائية )موازنة 2017(، و�ضعف 

النفقات اال�ضتثمارية. وهذا االأمر يعني �ضبه غياب 

املادي  ال�ضعيدين  على  بنيوية  اإ�ضالح  خطة  الأية 

املُرتبطة  النفقات  و�ضعف  الق�ضاء  يف  والب�ضري 

والطويل  املتو�ضط  املدَيني  على  وم�ضاريع  بربامج 

والهادفة لتطوير الكفاءة الب�ضرية وعمل املحاكم. 

اإذا و�ضعنا نفقات املحكمة اخلا�ضة بلبنان ملحاكمة  -

ن�ضبة  اأن  جند  جانبا،  احلريري  رفيق  الرئي�ض  قتلة 

بلغت  العامة  النفقات  من  الق�ضائية  النفقات 

�ضنة  االأخريين يف  العقدين  لها يف  م�ضتوى  اأعلى 

هذه  بلغت  فيما   .0.64% بلغت  حيث   1997

2012 و2017  العامني  الن�ضبة م�ضتواها االأدنى يف 

)%0.47(. واإذا ح�ضمنا من ثم نفقات الق�ضاءين 

من خروج عن  ي�ضكالنه  ملا  والطائفي  اال�ضتثنائي 

�ضائر  ن�ضبة  انخف�ضت  الطبيعي،  القا�ضي  مبداأ 

موازنة  وفق  العامة  النفقات  جمموع  من  النفقات 

2017 اإىل %0.382، علما اأن ن�ضبة نفقات الق�ضاء 

النفقات  جمموع  من  االإداري  والق�ضاء  العديل 

العامة ال تتعدى %0.346 يف ال�ضنة نف�ضها. 

وإقليمية دولية  مقارنات 
اأّن معّدل االإنفاق االأوروبي  بالتدقيق يف االأرقام، يتبنّي 

الن�ضب  كافة  من  اأكرب  الق�ضائية«  االأنظمة  »موازنة  على 

 1997 العام  منذ  ال�ضابقة  اللبنانية  اجلداول  يف  الظاهرة 

موازنة  م�ضروع  وفق  لبنان  ففي   .2017 العام  حتى 

2012، بلغت ن�ضبة النفقات الق�ضائية من االإنفاق العاّم 

اأما  الدويل.  الطابع  ذات  املحكمة  ح�ضم  بعد   0.47%

 5.7% مع   2.2% املعّدل  فبلغ  نف�ضه،  العام  ويف  اأوروبياً 

للك�ضمبورغ  و0.6%  ن�ضبة  كاأق�ضى  ال�ضمالية  الإيرلندا 

�ضغرية  لدولة  اأوروبية  ن�ضبة  اأدنى  اأّن  اأي  ن�ضبة؛  كاأدنى 

كلوك�ضبورغ )يقل عدد �ضكانها عن عدد �ضكان بريوت 

دون ال�ضواحي( تتجاوز ن�ضبة النفقات الق�ضائية اللبنانية. 

كما يلحظ اأن ن�ضبة موازنة االأنظمة الق�ضائية تبلغ 0.9% 

يف كّل من »اإ�ضرائيل« وقرب�ض و%1.2 يف كّل من تركيا 

ُيظهر   ،2014 العام  نفقات  اإىل  وباالنتقال  واأذربيجيان. 

الق�ضائية«  االأنظمة  نفقات »موازنة  ن�ضب  التايل  اجلدول 

من النفقات العامة يف دول االإحتاد االأوروبي وفق االأرقام 

املن�ضورة يف تقرير الهيئة االأوروبية لقيا�ض الفاعلية الق�ضائية 

 Commission Européenne pour l’Efficacité

de la Justice (CEPEJ( )املوؤ�ض�ضة من قبل جلنة وزراء 

جمل�ض اأوروبا( لعام 2016. 

االأرقام امل�ضتخدمة الإعداد هذا اجلدول هي من التقرير 

التايل:

 CEPEJ، ”European judicial systems

 Efficiency and quality of justice“، Edition

2016 )2014 data(، No.23

على �ضعيد بع�ض الدول العربية، فاإّن الن�ضب اأي�ضاً هي 

اأعلى من الن�ضبة املعتمدة يف لبنان. ومبقارنة ن�ضبة نفقات 

وزارة العدل يف لبنان مع مثيالتها يف االأردن وتون�ض، يظهر 

 0.707% مثاًل   2014 العام  بلغت يف  الن�ضب  هذه  اأّن 

من النفقات العامة الفعلية يف االأردن. اأما يف تون�ض فقد 

بلغت هذه الن�ضبة %1.42 يف العام 2014 و%1.68 يف 

العام 2016. 

يف اخلتام، ال بّد من االإ�ضارة اإّن تطّور النفقات املخ�ض�ضة 

للهيئات الق�ضائية ولوزارة العدل ون�ضبها من املالية العامة 

اأّن الدول التي تخ�ض�ض ن�ضبة اأكرب من  ال يعني حتماً 

النفقات للق�ضاء هي بال�ضرورة الدول التي متتلك جهاز 

عدل اأف�ضل من غريها. فهذه الن�ضب ُتظهر ما ُيخ�ض�ض 

جلهاز العدل من نفقات واالأهمية التي توليها الدول يف 

موازناتها لهذا اجلهاز، ولكنها ال تظهر فعالية هذه النفقات 

التي تفرت�ض وجود اآليات اأخرى لقيا�ضها. 

جدول 1: النفقات الق�ضائية بح�ضب فروع الق�ضاء )2017-1997(

االأرقام باآالف اللريات اللبنانية 

199719992005200820122017

الق�ضاء ال�ضيا�ضي : املجل�ض 

االأعلى ملحاكمة الروؤ�ضاء والوزراء

------

الق�ضاء الد�ضتوري: املجل�ض 

الد�ضتوري

1 208 1001 798 6851 724 1901 689 3401 733 3001 873 065

ف

 568 948

25
30 605 23237 450 32741 016 00071 278 716

 638 236

84

الق�ضاء االإداري: جمل�ض �ضورى 

الدولة

1 747 5592 276 0042 344 0002 429 0005 204 0006 829 600

150 783 5007 632 3107 592 5804 557 3004 625 0573 870 2الق�ضاء املايل: ديوان املحا�ضبة

الق�ضاء الع�ضكري: حماكم 

ع�ضكرية

256 300422 500201 000172 500237 000227 980

069 865 12423 748 20821 051 21917 522 08315 995 75510 326 9الق�ضاء املذهبي 

000 000 00057 000 00049 000 47---املحكمة ذات الطابع الدويل

جمموع نفقات ال�ضوؤون

 الق�ضائية الفعلية

40 977 71949 722 80461 799 316113 950 358156 833 640182 217 100

ن�ضبة نفقات الق�ضاء العادي )عديل 

واداري( من النفقات العامة

0.399%0.389%0.341%0.377%0.332%0.346%

ن�ضبة النفقات الق�ضائية من 

النفقات العامة دون »املحكمة 

الدولية«

0.64%0.59%0.53%0.58%0.47%0.47%

ن�ضبة النفقات الق�ضائية من 

النفقات العامة

0.64%0.59%0.53%0.99%0.68%0.69%

جدول 3: ن�ضب نفقات »موازنة االأنظمة الق�ضائية« من النفقات العامة يف دول االإحتاد االأوروبي )2014(

الدولالن�ضبة املخ�ض�ضة للنظام العديل من النفقات

لوك�ضبورغ، اإ�ضبانيا، النم�ضا، بلجيكا، قرب�ض، ت�ضيكيااأقّل من 1%

فرن�ضا، اأملانيا، اإيطاليا، فلندا، �ضلوفينيا، اإ�ضتونيا، كرواتيابني %1 و2%

اململكة املتحدة، ال�ضويد، الربتغال، رومانيا، بلغاريا، �ضلوفاكيا، هولندا، ليتوانيا، التفيابني %2 و3%

الدانارك، اإيرلندا، بولندا، هنغاريا/املجراأكرث من 3%

أي موازنة للهيئات القضائية من مجموع اإلنفاق العام؟

القضاء في لبنان
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