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غاصب مختار

رئيس نادي القضاة: القوانني تخالف الدستور 
في املفاصل األساسية للضمانة القضائية

نصت الفقرة 5 من مقدمة الدستور اللبناين عىل مبدأ "الفصل بني السلطات وتوازنها وتعاونها". بذلك يكرس الدستور مبدأ 
التوازن بني السلطات الثالث: القضائية والترشيعية والتنفيذية. وقد واكب املجلس النيايب موضوع استقاللية القضاء باقرتاحات 

قوانني عدة مل تقر نتيجة االراء املتضاربة حولها، فتم جمعها يف اقرتاح واحد احيل عىل اللجان النيابية لدرسه

تنص املادة 20 من الدستور عىل: "ان القضاة 
مستقلون يف اجراء وظيفتهم وتصدر القرارات 
واالحكام من كل املحاكم وتنفذ باسم الشعب 
القاعدة  هذه  تطبيق  يتم  فهل  اللبناين"، 

الدستورية؟
يف هذا الحوار مع رئيس نادي القضاة القايض 
موقف  العام"  "االمن  تستوضح  ميك،  فيصل 

القضاة من هذا املوضوع.

■ اىل اي حد يتم تطبيق النصوص الدستورية 
املتعلقة بالستقاللية القضاء؟

□ النظام الدميوقراطي اللبناين قائم عىل وجود 
وقضائية.  وتنفيذية  ترشيعية  سلطات:  ثالث 
لكن االهم من وجود هذه السلطات هو مبدأ 
متارس  ان  تستطيع  ليك  وذلك  بينها،  الفصل 
احداها  لهيمنة  تالفيا  فعالية  بكل  دورها 
عىل االخرى، وتجنبا الي تعسف او جنوح او 
طغيان. فالسلطة ال يحدها اال السلطة كام قال 
مونتسكيو منذ القرن الثامن عرش. ان استقالل 
لها  افضلية  او  امتيازا  ليس  القضائية  السلطة 
وللمجتمع  للشعب  وامنا هو حق  للقضاة  او 
كونه يشكل ضامنة لحسن سري العدالة، وهذا 
القضائية  الضامنة  بحفظ  الدستور  قصده  ما 
ينص  الدستور  وحدودها.  رشوطها  وتحديد 
مراعاتها  يقتيض  التي  العامة  املبادئ  عىل 
من دون الدخول يف التفاصيل، ويرتك مسألة 
كيفية تطبيق هذه املبادئ اىل القوانني. لكن 
القضائية  للسلطة  الناظمة  القوانني  جاءت 
االساسية  املفاصل  يف  الدستور  لتخالف 
تعيني  كيفية  لجهة  ان  القضائية،  للضامنة 
وبعض  االعىل  القضاء  مجلس  اعضاء  اكرثية 
املراكز القضائية املهمة، ام لجهة كيفية اجراء 
وجود  عدم  عىل  فضال  القضائية،  التشكيالت 

الشوائب. ضامنة  من  وسواها  مايل،  استقالل 
االستقاللية غري مؤّمنة يف القوانني، االمر الذي 
جعل من املحافظة عليها مرتبط بشخص كل 
قاض، وهذا ما جعل العبارة التالية تطغى: ان 
االستقاللية يف النفوس وليس يف النصوص، مع 
التي  هي  الحالية  النصوص  ان  عىل  التشديد 
القضاة  وتهميش  استفراد  يف  املجال  فتحت 
لهم  دور  اي  واستبعاد  النفوس  مستقيل 
اخضعتهم  بل  ال  لعلمهم،  فعالية  اي  واخامد 
قانون  اىل  السعي  هنا  من  سواهم.  لتحكم 
يحقق االستقاللية بصورة فعلية بحيث تكون 

قابلة للتطبيق وال تبقى حربا عىل ورق.

الرسمية  السلطات  مسؤولية  هي  ما   ■
القضائية  وحتى  والتنفيذية  الترشيعية 
والقوى السياسية عن عدم تطبيق هذا املبدأ 

الدستوري منذ اقرار اتفاق الطائف؟
من  كل  عىل  وتقع  جامعية  املسؤولية   □
توىل الشأن العام، لكن ليس منذ اقرار اتفاق 
لبنان، ألن استقاللية  الطائف وامنا منذ نشاة 
بشكل  مؤمنة  تكن  مل  القضائية  السلطة 
االكرثية  تسَع  مل  ومطلق.  وحقيقي  مؤسسايت 
اىل اقرارها، ال بل ان النهج كان يف اهامل هذه 
السلطة واستضعافها ليك ال يكون لها اي دور 
املرتكبني  ومحاسبة  االمور  اصالح  يف  فاعل 
احد  نقل عن  ما  اكرب دليل عىل ذلك  الكبار. 
املسؤولني يف اربعينات القرن املايض بأن عىل 
القضاة ان يبقوا "جوعانني". لكن االمور مل تربز 
االوضاع  تدهورت  بحيث  الحايل  الشكل  يف 
بشكل دراماتييك يف السنوات االخرية، بسبب 
انعكست  التي  الحادة  السياسية  الخالفات 
عىل االداء القضايئ نتيجة تعيني بعض املراكز 
من السلطة التنفيذية وخضوع بعض املعينني 

الرادة َمن عينهم، علام ان املبدأ الذي يجب 
ان يكون سائدا هو مبدأ الجحود الذي نادى 
به احد القانونيني الفرنسيني الذي عنّي رئيسا 
للمجلس الدستوري تجاه َمن عينه. عىل هذا 
التفلت  البعض  امكان  االساس، وبسبب عدم 
من توجهات َمن عينهم، ال بد ان تأيت القوانني 
هي  التي  القضائية  الضامنة  تكرس  ليك 
السامح ألي  بعدم  وللمجتمع  للوطن  ضامنة 
موقع  اي  عىل  سلطة  اي  له  يكون  بأن  كان 
استقالل  اوىل  الطائف  اتفاق  ان  قضايئ. علام 
اوجب  اذ  كبرية،  اهمية  القضائية  السلطة 
االنتخاب يف  اقرار مبدأ  تدعيم استقاللها عرب 
مل  لكن  القضايئ.  الجسم  من  القضاء  مجلس 
اال عىل عضوين من  املبدأ  تطبيق هذا   يتم 
اصل 10 اعضاء، االمر الذي مل يكن له اي اثر 

فعيل يذكر. 

القضاء  استقاللية  القضايئ،  موقعكم  من   ■
تعطى ام تنتزع؟

الحق  دولة  يف  تطرح  ال  االشكالية  هذه   □
الشعب  فيها  يكون  دولة  يف  اي  والقانون، 
الحكام  يخضعون  والجميع  السلطات  مصدر 
لبنان  يف  انه  اال  متايز.  اي  دون  من  القانون 
فان  نظر،  وجهة  والحق  القانون  حيث 
تعطى،  وال  تنتزع  الحرية،  كام  االستقاللية، 
ألن َمن يفرتض به ان يعطي هذه االستقاللية 
االتجاهات  ان  بل  ال  الوارد،  هذا  يف  ليس 
اعطاء  عدم  يف  هي  االكرثية  قبل  من  العامة 
ميكن  ال  االنتزاع  هذا  لكن  فعلية.  استقاللية 
ان يحصل اال عرب وجود اكرثية شعبية مؤمنة 
فعلية  استقاللية  يؤمن  قانون  اقرار  باهمية 
عبء  اي  من  ويحررها  القضائية  للسلطة 
يثقلها ملا يف ذلك من فائدة للمجتمع. بالتايل، 

ان دعم الشعب اللبناين وتوعيته حول مخاطر 
السياسية  الحياة  عىل  الحايل  القضايئ  الوضع 
وحول  وسواها،  واالقتصادية  واالجتامعية 
فائدة وجود سلطة قضائية مستقلة من اجل 
الذي يرزح تحته هو من  الدرك  الخروج من 
اال  يحصل  ان  ميكن  ال  وهذا  مبكان،  االهمية 
عرب نبذ العصبية الطائفية والسياسية واالميان 
بالدولة ومبؤسساتها ودعم خيارات االستقالل 

والدفع يف اتجاهه.

■ ملاذا ال ميسك القضاء بزمام االمور مستندا 
هذه  ويفرض  الدستورية  النصوص  اىل 
السلطات  فصل  لجهة  خاصة  االستقاللية، 
السلطة  تتدخل  وملاذا  الدستور؟  ينص  كام 

الترشيعية يف تعيينات السلطة القضائية؟
يف  وليست  القوانني  يف  هي  املشكلة   □
القوانني  مخالفة  مراقبة  ان  كام  الدستور. 
صالحية  ضمن  حرصا  تقع  وابطالها  للدستور 
املجلس الدستوري الذي بدوره يعاين، بحسب 
يف  يده  اطالق  عدم  من  له  الناظمة  القواعد 
يضع  ان  ميكنه  ال  اذ  القوانني،  جميع  مراقبة 
بناء عىل طعن مقدم  اال  قانون  اي  يده عىل 
وضمن  سواهم  دون  محددين  اشخاص  من 
مهل معينة، وبالتايل ال ميكن فرض االستقاللية 

االستقاللية،  هذه  منح  يف  السياسية  السلطة 
واذا كان ال بد من اقرار قانون، فانها ستسعى 
لكنه  باالستقاللية  شكليا  يسمى  قانون  اىل 
يكون فارغا من مضمونه. ثانيها قضايئ، لعدم 
حول  موحدة  ورؤية  قضايئ  تضامن  وجود 
سبيل  يف  اعتامدها  يجب  التي  االسرتاتيجيا 
املطالبة باالستقاللية والسعي اليها. هذا يعود 
اىل تداخل السياسة يف بعض املراكز القضائية، 
اذ ان بعض القضاة ملا كانوا يحلمون بوصولهم 
اىل املراكز التي يشغلونها لو مل يكن تعيينهم 
وعي  ثالثها  السياسية.  السلطة  من  حاصال 
اقتناع اكرثية الشعب  مجتمعي، بسبب عدم 
اللبناين باهمية وجود سلطة قضائية مستقلة 
محنته  من  وخروجه  ورفاهه  مستقبله  عىل 

وتقويم االعوجاج يف حياته العامة.

■ طرح يف الجلسة الترشيعية االخرية ملجلس 
النواب مرشوع قانون الستقالل القضاء واعيد 
اىل اللجان، كيف تنظرون اليه وهل كان لكم 

دور يف وضعه؟
املعاناة  رحم  من  لبنان  قضاة  نادي  ولد   □
القضائية التي يرزح تحتها اكرثية القضاة، اال 
للسلطة  فعلية  استقاللية  وجود  عدم  وهي 
من  رهينة  باجمعه  القضاء  واخذ  القضائية، 
الرئيس  الهدف  كان  لذا  مستحكمة.  اقلية 
القضاء  استقالل  ترسيخ  هو  للنادي  واالساس 
يؤّمن  قانون  اقرار  اىل  والسعي  عنه  والدفاع 
القانون، ال  الفعلية ويعزز سيادة  االستقاللية 
بل ميكن القول ان هذا الهدف هو مربر وجود 
كانت  ذلك  من  انطالقا  لبنان.  قضاة  نادي 
وتحركاته  وبياناته  النادي  نشاطات  جميع 
النادي ان  تصب يف هذا االتجاه. عندما علم 
مثة اقرتاح قانون تتم مناقشته يف لجنة االدارة 
والعدل سعى اىل ان يكون له دور يف ايصال 
الفرعية  اللجنة  رؤيته، فشارك يف جلستني يف 
لسامع رأيه من دون ان يكون له اي دور يف 
صياغته، وكان همه اقرار مبادئ اساسية يراها 
االستقاللية  يؤّمن  بقانون  للخروج  منها  بد  ال 
القضائية  املراكز  تحرير  وهي  اال  الفعلية، 
تعيني  سلطة  اي  من  القضائية  والتشكيالت 
سياسية، ووضع معايري موضوعية للتشكيالت، 

واقرار االستقالل املايل. اما بعد االنتهاء من 

رئيس نادي القضاة القايض فيصل ميك.

استقالل السلطة
القضائية هو حق للشعب 

واملجتمع

استقالل القضاء كما الحرية 
ينتزع وال يعطى

jornalist.70@gmail.com

الملف

نص  القانون  ان  مثال  الدستور.  ارادها  كام 
االساسية  القضائية  املراكز  بعض  تعيني  عىل 
اال  التعيني  اىل  الوزراء، فال سبيل  من مجلس 
اقرار قانون  اذا تم  اللهم اال  عرب هذه االلية، 
لالستقاللية الذي من شأنه تحرير هذه املراكز 

عرب اعتامد الية اخرى.

■ هل العائق امام تحقيق االستقاللية سيايس 
او قضايئ، ام ان هناك تداخال وتبادل مصالح؟
االستقاللية  تحقيق  تعيق  عدة  عوامل   □
رغبة  عدم  عرب  سيايس،  اولها  املنشودة، 
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اقرتاح القانون واحالته عىل الهيئة العامة، 
وجد نادي قضاة لبنان ان الصيغة التي خرج 
الفعلية رغم تضمنه  االستقاللية  تؤّمن  بها ال 
بعض املواد الجيدة، اذ ابقى اهم ثالثة مراكز 
يف  يتخذ  مبرسوم  للتعيني  خاضعة  قضائية 
الوزراء، بحيث يتم اختيار االسم من  مجلس 
القضاء  مجلس  يرفعها  االسامء  من  مجموعة 
اليها  العدل  وزير  يضيف  ان  وميكن  االعىل 
لهذا  ما  مع  املجلس،  مبوافقة  اخرى  اسامء 
بسبب  املرسوم  صدور  عدم  من  مخاطر  من 
ابقى  االقرتاح  ان  كام  السياسية.  الخالفات 
ملرسوم  خاضعا  القضائية  التشكيالت  صدور 
التشكيالت  ان  اعترب  قد  كان  وانه ولنئ  ايضا، 
تعد نافذة اذا مل تصدر يف خالل فرتة شهر من 
تاريخ ورود املرشوع اىل ديوان وزارة العدل، 
فمن غري املفهوم سبب االرصار عىل صدورها 
الحكمي  النفاذ  عرقلة  امكان  ومدى  مبرسوم، 
ديوان  باب  اقفال  حال  يف  الشهر  فرتة  بعد 
وزارة العدل امام مرشوع التشكيالت. اضافة 
ايضا  تضمن  االقرتاح  فان  بيانه،  تقدم  ما  اىل 
التشكيالت  اجراء  كيفية  حول  مهمة  مبادئ 
تطبيق  كيفية  تعقيد  يف  بالغ  لكنه  القضائية، 
بل  ال  اعتامدها،  عدم  يربر  ليك  املبادئ  هذه 
اوجب اعتامد احد اهم هذه املبادئ اال وهو 
مبدأ عدم نقل القايض خارج اطار التشكيالت 
وضع  عند  فيفرتض  مفهوم.  غري  امر  وهو 
واضحة  موضوعية  معايري  تحديد  التشكيالت 
املناسب.  املكان  يف  املناسب  القايض  الختيار 
معايري  وضع  القانون  اقرتاح  تعمد  هنا  من 
تعجيزية ال ميكن تحقيقها مجتمعة يف شخص 
واحد، وذلك من اجل تربير خرق هذه املعايري 
اجاز  اذ  ضوابط،  اي  دون  من  املراكز  وملء 
االقرتاح تجاوز االسس املوضوعة يف حال عدم 
رضب  االقرتاح  حاول  اخريا،  تطبيقها.  امكان 
القضاة عرب ربطه  للتجمع بني  الحق االسايس 
تشكل  ان  ميكن  عملية  وتقييدات  بنصوص 
وجود  ان  علام  الحق.  هذا  مامرسة  يف  عائقا 
من  دورها  متارس  بلد  اي  للقضاة يف  جمعية 
دون اي عوائق، هو ضامنة اساسية لالستقاللية 
بحسب مبادئ االمم املتحدة االساسية يف شأن 
بنغالور  ومبادئ  القضائية،  السلطة  استقالل 

االسايس  والنظام  القضاء،  اخالقيات  شأن  يف 
العاملي للقضاة.

اىل  االعىل  القضاء  مجلس  يبادر  ال  ملاذا   ■
وضع قانون استقاللية القضاء كام يراه مناسبا 

ويفرضه عىل السلطة السياسية؟
□ ال يقع ضمن سلطة مجلس القضاء االعىل 
وضع القوانني، االمر الذي يدخل ضمن صالحية 
مجلس النواب. ومع ذلك اوجب البند االخري 
العديل  القضاء  الخامسة من قانون  من املادة 

القضاء  مجلس  رأي  اخذ  حاليا  به  املعمول 
املتعلقة  القوانني واالنظمة  االعىل يف مشاريع 
بالقضاء العديل. اعتقد ان هذا حصل فعال يف 
ان للمجلس  القانون االخري، علام  اقرتاح  شأن 
التي  والنصوص  املشاريع  اقرتاح  حق  ايضا 
يراها مناسبة يف هذا الشأن عىل وزير العدل. 
ال بد من االشارة اىل موضوع يف غاية االهمية، 
شأن  القضائية  السلطة  استقالل  ان  وهو  اال 
بد من  ال  وامنا  العديل،  القضاء  فقط  يعني  ال 
شورى  مجلس  اي  االداري  القضاء  يطاول  ان 

الدولة والقضاء املايل اي ديوان املحاسبة.

■ اال ترون ان لبنان صار متخلفا عن الركب 
العاملي يف مسألة استقالل القضاء؟

مرتبط  وتقدمها  االوطان  تطور  ان  طبعا.   □
وبالحرص  الدستورية  الحياة  مامرسة  بحسن 
العامة، وعىل  عىل تطبيق املبادئ الدستورية 
واستقالل  السلطات  بني  الفصل  مبدأ  رأسها 
الدول  جعل  ما  هذا  القضائية.  السلطة 
املتقدمة تصل اىل ما هي عليه االن ملا لذلك 
يف  اما  الحياة.  نواحي  جميع  عىل  تأثري  من 
ال  العاملي  الركب  عن  التخلف  فان  لبنان، 
يقترص عىل مسألة استقالل السلطة القضائية، 

بل ينسحب عىل جميع النواحي. 

يجب تحرير تعيينات 
املراكز االساسية عبر اعتماد 

الية قانونية اخرى

اقتراح القانون النيابي 
وضع معايير تعجيزية ال 

يمكن تحقيقها مجتمعة 
في شخص واحد
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