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قبل ان يطرق الشلل باب مجلس القضاء االعىل منذ ان تويف احد اعضائه وانهاء 
املايض،  ايار   28 يف  منهم  والية خمسة  وانتهاء  القضايئ،  السلك  يف  آخر  خدمات 
اصيب املجلس الدستوري بالشلل اثر فقدانه نصابه القانوين بوفاة ثالثة من اعضائه 

يف فرتة قياسية، امتدت ما بني 2 كانون الثاين و8 من ايار املاضيني

الشغور يدخل إلى املؤّسسات القضائية والدستورية
غانم وسليمان: ضرب املهابة وتقليص الدور

رافقت  التي  السياسية  االنشغاالت  ظل  يف 
االقتصادية  باالزمات  املحيطة  التطورات 
زالت  ما  حكومة  اىل  والسعي  واملالية، 

نادرا ما تعطل عمل 
مجلس القضاء االعلى في 

العقود االخيرة

السياسية  الخطوات  وتعرث  مفقودة، 
يخفى  ال  تشكيلها،  اىل  املؤدية  والدستورية 
ابواب  طرقا  والشلل  الشغور  ان  احد  عىل 

هام  البالد،  يف  دستوريتني  مؤسستني  اهم 
الدستوري،  واملجلس  االعىل  القضاء  مجلس 
هاتني  مقاربة  اىل  العام"  "االمن  دفع  ما 
واختصاص.  خربة  اصحاب  من  القضيتني 
السابق  الرئيس  من  كل  مع  لقاءان  فكان 
غانم  غالب  القايض  االعىل  القضاء  ملجلس 
الدستوري  للمجلس  السابق  والرئيس 

الدكتور عصام سليامن.

جورج شاهني
aborami20@hotmail.com

تحقيق

غانم: تيقظوا ايها القضاة
مما يهيأ لضرب مهابتكم ودوركم

سليمان: حكومة تصريف االعمال
ال تعّين اعضاء "الدستوري"

لشل  توجها  هناك  ان  تعتقد  هل   ■
فاملجلس  القضائية،  املؤسسات  يف  العمل 
بتوقفه  مشابهة  معضلة  يعاين  الدستوري 

عن العمل؟
□ الشلل يف دولة شبه مشلولة يكاد يتحول 
كبرية.  القضاء  عىل  خشيتي  ان  قاعدة.  اىل 
السهام القاتلة موجهة اليه من اصواب شتى، 
واشدها ايالما وفتكا هو تغافل القضاء ذاته 
عن خطورة ما يهيأ لرضب مهابته وتقليص 

دوره. تيقظوا ايها القضاة.

الرئيس السابق ملجلس القضاء االعىل القايض غالب غانم. 

ما هو محظور عليها يف املبدأ كلام تراخى الزمن 
واستبانت الرضورات، فان الوزير املختص ورئيس 
حكومة ترصيف االعامل يستطيعان اتخاذ القرار 
اتخاذه. مع  بل عليهام  الشأن،  املناسب يف هذا 
التنبه اىل ما يعيق اصدار املرسوم بحيث يجب ان 
يسبقه انتخاب العضو الثاين من رؤساء محكمة 
التمييز، وتعيني رؤساء الغرف. بذلك نكون عدنا 

اىل "حكاية ابريق الزيت".

■ ما هو املتوقع اذا مل تلجأ الحكومة اىل اصدار 
املراسيم االستثنائية العادة تشكيله؟ 

كثرية،  املجلس  عقد  اكتامل  عدم  انعكاسات   □
وارشت اىل بعضها سابقا. اما الوقوف عىل خاطر 
ننتظر  العلل.  علة  فهو  التعيني،  قبل  السياسيني 
السياسيون  فيه  ميارس  الذي  اليوم  الصرب  بفارغ 
من   - كثرية  - وهي  عواتقهم  امللقاة عىل  املهام 
دون ان يغزوا ارض القضاء. عملهم هو املساندة 
ال السطوة. اما عمل املجلس العديل، فقد يتأثر يف 
حال تعطيل عمل مجلس القضاء االعىل، ألن تعيني 

اعضائه يف مجلس الوزراء يحتاج اىل موافقته. 

امام  املرفوعة  االحالة  تعالج  ان  ميكن  كيف   ■
طلب  لبت  الدولة  شورى  مجلس  من  املجلس 
غسان  القايض  قرار  ابطال  عون  غادة  القاضية 

عويدات وعزلها عن بعض القضايا؟
ان  يقتيض  القضايئ  الداخل  يف  االزمات  كل   □

■ ما الذي يعنيه ان يهدد الشلل مجلس القضاء 
االعىل وما ميكن ان تكون له من انعكاسات عىل 

مستوى سري العدالة وهيئاتها؟   
□ مجلس القضاء االعىل يسهر عىل حسن سري 
العديل،  القضاء  مرفق  ويدير  املحاكم  يف  العمل 
وتنبثق منه بعض الهيئات واللجان االخرى منها 
عىل سبيل املثال، الهيئة القضائية العليا للتأديب 
العفو  رأيها يف طلبات  تبدي  التي  العفو  ولجنة 
الخاص، وهو يضع مرشوع التشكيالت القضائية 
ويقره، ويجسد مفهوم السلطة القضائية ويعكس 
مهابتها. ان تعطيله يطيح بغالبية هذه املهامت، 
عىل  ويؤثر  بالقضاء  الثقة  انعدام  هوة  ويعمق 

حركة العمل القضايئ.

■ هل سبق ان تعطل مجلس القضاء االعىل من 
قبل وكيف والي اسباب؟

العقود  يف  املجلس  عمل  تعطل  ما  نادرا    □
ملء  اىل  املسارعة  القاعدة هي  وكانت  االخرية، 
املراكز الشاغرة يف االوان املرسوم. عىل االقل كان 
يف مستطاع املجلس متابعة اعامله بنصاب كامل 
حتى يف غياب بعض اركانه، من الرئيس اىل نائبه 
التفتيش  هيئة  رئيس  اىل  التمييز(  عام  )مدعي 
القضايئ. تعيني هؤالء الثالثة، من حني اىل آخر، 
عىل  التوافق  انتظار  يف  الزمن،  يف  يرتاخى  كان 
القانون عىل  ينص  من  محلهم  فيحل  اسامئهم، 

■ كيف ميكن توصيف الشلل القائم يف املجلس 
الدستوري؟

□ املجلس الدستوري حاليا مصاب بالشلل نتيجة 
هام  متوفيان  عضوان  فثمة  النصاب،  فقدان 
ممن  الشامي  وعبدالله  بوعيد  الياس  القاضيان 
انطوان  الثالث  والعضو  الوزراء،  مجلس  عينهام 
النواب لعضويته.  بريدي ممن انتخبهم مجلس 
تعيني بديلني ممن عّينهام مجلس الوزراء مستحيل 
يف ظل حكومة ترصيف اعامل، ويحتاج اىل ثلثي 
الدستورية.  مواصفاتها  بكامل  حكومة  اعضاء 
املجلس هيئة دستورية تراقب دستورية القوانني 

تويل مسؤولياتهم يف انتظار تعيني االصالء.

انتخاب  بها  املناط  الناخبة  الهيئة  تتمكن  مل   ■
قاضيني من رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز 
عضوين يف مجلس القضاء االعىل التي التأمت يف 
18 الشهر املايض سوى انتخاب قاض واحد هو 
التي  االسباب  هي  ما  بالتزكية،  الحكيم  عفيف 

ادت اىل ذلك؟
غرف  رؤساء  بعض  ان  هي  االساسية  العلة   □
االمر  باالنتداب،  املركز  يشغل  التمييز  محكمة 
الذي يحول دون امكان ترشحه لعضوية املجلس 
يف  موقتا  الحق  االخر  لبعضهم  القانون.  وفق 
مرور  بعد  الحق  هذا  يستعاد  ان  عىل  الرتشح، 
والية كاملة عىل انتهاء واليته السابقة. علام ان 
رؤساء  احد  يرتشح  اال  فرض  الطائفي  التوازن 
اليها  ينتمي  التي  الطائفة  الن  االصيلني  الغرف 

ممثلة بالعدد الكامل يف املجلس.

واملناقالت  التشكيالت  تجميد  ادى  هل   ■
الحل  هو  ما  اليوم،  فيه  نحن  ما  اىل  القضائية 

للأمزق؟
□ ما نحن فيه اليوم وليد عوامل شتى، سلبية بكامل 
ومأزق،  مأزق  بني  يرتنح  القضاء  املعنى، جعلت 
ال  القضائية.  التشكيالت  صدور  عدم  ذلك  ومن 
التشكيالت  انه لو كانت  النظر اىل  بد من لفت 

التي تضعها السلطة االشرتاعية، وال يجوز تعيينهم 
يف حكومة منقوصة املواصفات. لوضع حد للشلل 
فيه، علينا االرساع يف انتخاب البديل من انطوان 
بريدي يف املجلس النيايب وفق ما قال به قانون 
فاملادة  تعديالته.  مع   93/250 املجلس  انشاء 
غياب  مواجهة  كيفية  عن  تتحدث  منه  الرابعة 
احد اعضائه بسبب االستقالة او العجز الصحي 
كام الوفاة او ألي سبب آخر، وعىل رئيس املجلس 
ان يعلن عن وقوعه والنرش يف الجريدة الرسمية، 
ويبلغ ذلك خالل اسبوع اىل املرجع الذي اختار 
العضو الذي شغر مركزه، الخذ العلم، وحال اليوم 

مجلس  عضوي  انتخاب  لكان  صدرت  القضائية 
القضاء االعىل عىل املمثلني لقضاة محكمة التمييز 
قد تم منذ زمن، وملا حصلت التجزئة يف االنتخاب، 
اللجوء  بفعل  املنشودة  الدميوقراطية  ولكانت 
بالفعل. شلل املجلس  اىل االنتخاب قد تحققت 
اذا  القضايئ.  العمل  ينسحب مبقدار عىل سالمة 
حرصنا البحث عن الحل يف هذه العجالة، باعادة 
تكوين املجلس، فيكون امامنا احتامالن: اما صدور 
التشكيالت القضائية مبجملها، واما تعيني رؤساء 
غرف محكمة التمييز حيث هنالك شغور. لكن 
االحتامل الثاين يصطدم بعدم اكتامل عقد مجلس 
التشكيالت  من  جزءا  يعترب  النه  االعىل،  القضاء 
االصول  سلوكها  قبل  اقرارها  املجلس  عىل  التي 

املحددة حتى آخر الطريق.

تعيني  االعامل  ترصيف  حكومة  بقدرة  هل   ■
خمسة اعضاء ليكتمل عقد مجلس القضاء االعىل 

بعدما انتهت واليتهم يف 28 ايار املايض؟
□ اتوقع دامئا الخري وابحث عن مصابيح مضاءة ال 
مطفأة، لكن الواقع قد ال يتآلف مع هذه الفسحة 
من فسحات االمل. اما يف شأن كيفية التعيني فانها 
تحصل مبرسوم عادي يبدأ بالوزير وينتهي برئيس 
ملجلس  وال  فيه  للحكومة  شأن  ال  الجمهورية، 
القضاء االعىل ايضا )ان مل تكن قد انتهت واليته(. 
كام ان حكومة ترصيف االعامل تستطيع ان تقرر 

مجلس النواب الذي عليه انتخاب البديل خالل 
هذه  الرتشيحات.  مهلة  ضمنها  من  شهر  مهلة 
املهلة للحث ال لالسقاط، ليرسع مبلء الشغور. 
هذا هو املخرج الذي يضع حدا للشغور طاملا ان 

الحكومة مل تشكل بعد لتعيني بدائل املعّينني.

■ ما هي تأثريات ما نعيشه من  شغور؟
□ عىل املعنيني االرساع يف وضع حد للشغور يف 
يف  ومهمته  دوره  اىل  ليعود  الدستوري  املجلس 
النظام الدستوري. فمجلس النواب ال يرشع من 

دون وجود لتلقي الطعون وبتها. وبغض النظر 

تعالج بقرارات من هذا الداخل. اعني بالداخل 
كل املراجع القضائية ال مرجعا واحدا.
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عن عدم قدرته عىل مراقبة القوانني التي وضعها 
مجلس النواب، ففي غيابه يضع حدا لصالحيات 
النواب الترشيعية. كام لكل من اعطى الدستور 
الحق يف املراجعة امامه، وهي لرئيس الجمهورية 
ورئييس مجلس النواب والحكومة ولعرشة نواب 
يف  وحرصه  الروحية  القيادات  كذلك  مجتمعني. 
قوانني االحوال الشخصية وحرية العبادة ومامرسة 

الشعائر الدينية والتعليم الديني.

■ هل سبق لرئيس الجمهورية ورئييس مجلس 
النواب والحكومة ان تقدموا بأي طعن؟

مل   1994 عام  الدستوري  املجلس  والدة  منذ   □
رئييس  من  طعن  اي  الدستوري  املجلس  يتلق 
رئيس جمهورية  اول  والحكومة.  النواب  مجلس 
مارس حقه كان الرئيس ميشال سليامن عام 2011 
ضباط  تعيني  قانون  البطال  بطعن  تقدم  عندما 
تقدم   2013 العام  يف  يصدر.  فلم  العام،  االمن 
بطعن آخر لتجميد العمل بقانون التمديد ملجلس 
النواب، ومل يتمكن املجلس من النظر فيه بسبب 
الكافية  الشهر  لفرتة  اعضائه  من  عدد  اعتكاف 
ليصدر القانون رغم مخالفته الدستور. كام مارس 
بايام  واليته  نهاية  قبل  اخرية  مرة  حقه  سليامن 

قليلة عندما تقدم بطعن يف قانون االيجارات. 

■ ما هي املهل التي تتحكم بسري الطعون؟
□ لكل حالة من الحاالت مهلة، فعند تقديم اي 
للتذاكر  فورا  املجلس دعوته  رئيس  طعن، عىل 
يف امر وقف العمل بالقانون من عدمه. تطبيقا 
عام  القاهرة  اىل  زياريت  قطعت  الواجب،  لهذا 
التايل  اليوم  املجلس يف  اجتامع  وترأست   2017
الكتائب وزمالء  للنظر يف طعن تقدم به نواب 
لهم يف قانون الرضائب، وجمدنا العمل مبفاعيله 
فورا منعا لتطبيقه وجباية رسوم ورضائب قبل 
بذلك  يومها  سمح  فلو  دستوريته.  يف  النظر 
رسوم  جباية  يف  مخالفة  املال  وزارة  الرتكبت 
باطلة، خصوصا وان القانون ابطل الحقا. بالنسبة 
املعطاة  املالية  السلفة  قانون  يف  الطعن  اىل 
القوات  نواب  به  تقدم  الذي  لبنان  كهرباء  اىل 
ظل  ففي  نفسها.  باملهل  محكوم  فهو  اللبنانية 
املفتوحة  الجلسات  فان  املجلس،  اعامل  تعطل 
وال  املهل،  باقي  وستسقط  تعقد  لن  املطلوبة 
قدرة للمجلس عىل اتخاذ قراره فيصبح القانون 
املطعون به نافذا. عىل رئيس املجلس يف هذه 

الحال، وضع محرض بجميع هذه الوقائع. لكن 
القانون  بان  االعرتاف  دون  يحول  ال  االمر  هذا 
للدستور. من  بطبيعته سابقة خطرية ومخالفة 
املفرتض ان تكون السلفة املطلوبة من الخزينة 
من  هو  الذي  االلزامي  االحتياطي  من  وليس 
به  الترصف  للدولة  يجوز  وال  املودعني،  اموال 
ضامنا لحامية امللكية الخاصة التي ال متس اال يف 
سبيل املصلحة العامة ويف مقابل تعويض عادل. 
وهو امر يرتجم عند التعويض عن استمالك عقار 
لصالح اوتوسرتاد فيدفع لصاحبه تعويضا عادال. 

■ ملاذا تجاهلنا عند البحث يف صالحيات املجلس 
قبل  امامه  املسبقة  املراجعة  امكان  الدستوري 

اصدار اي قانون بصيغته النهائية كام يف فرنسا؟
يسمى  فام  طويال.  جدال  نال  املوضوع  هذا   □
املجلس  امام   "a priori" املسبقة  باملراجعة 
كل  يف  تجوز  ال  فرنسا  يف  املعتمدة  الدستوري 
الحاالت، وهي تطبق اذا كان القانون "عضويا". 
فرئيس الجمعية الوطنية الفرنسية يطرح القانون 
رئيس  احالته عىل  قبل  الدستوري  املجلس  عىل 
الجمهورية وينتظر قراره قبل التوقيع من عدمه. 

هذه املهلة تحصن القانون ومتنحه قرينة التطابق 
ألي  مستقبال  التعرض  دون  وتحول  للدستور، 
حقوق مكتسبة ممكنة "Droits acquis". حتى 
الجمهورية  رئيس  ينتظر  العادية،  القوانني  يف 
طوعا وعن قناعة لفرتة امكان ان يطعن بها احد 
كام  احد  مع  سباق  يف  ليس  فهو  توقيعها،  قبل 

يحصل عندنا.   

■ ملاذا ال يتبنى املجلس الدستوري نظرية القوة 
سلفة  بقانون  الطعن  يف  النظر  عند  القاهرة 

الكهرباء؟ 
□ ال وجود للقوة القاهرة يف ما هو مطروح اليوم، 
ملجلس  ميكن  نصابه.  فقد  الدستوري  فاملجلس 
النواب تدارك االمر بانتخاب العضو البديل يف مهلة 
10 ايام هي لتقديم الرتشيحات، فال يستنفد مهلة 
انتخب فيها اعضاء  التي  املرة االخرية  الشهر. يف 
املجلس، استفاد رئيس مجلس النواب نبيه بري 
انتخب  رفعها  وقبل  عادية  من جلسة ترشيعية 
االعضاء الخمسة، معتربا انها قضية ملحة. خالفا 
ملا يقول به الدستور وقانون املجلس الدستوري، 
توصية من  ما سمي  اىل  استندت  آلية  اعتمدت 
الذين  الخمسة  بانتخاب  املجلس  مكتب  هيئة 
فازوا من اصل خمسني ترشيحا وانسحب يومها 
بعض النواب من الجلسة اعرتاضا عىل املخالفة، 
ومل يحل ذلك دون انتخابهم. اذا عدنا اىل العام 
فان  فعلية،  انتخابية  عملية  جرت  حيث   2008
اىل  ادى  املجلس  اعضاء  ثلثي  املرشح  نيل  رشط 
انتخاب اثنني من الدورة االوىل هام طارق زيادة 
واحمد تقي الدين وفاز يف الدورة الثانية كل من 

انطوان خري، انطوان مرسة وزغلول عطية.

املخرج الوحيد مللء 
الشغور ان ينتخب مجلس 

النواب العضو البديل

الرئيس السابق للمجلس الدستوري الدكتور عصام سليامن.
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