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الحّد الفاصل بين السلطات بعيون دستورية؟
آليات التحقيق العدلي تنعكس حكوميًا وأمنيًا

اليه  انتهت  وما  العديل  بالتحقيق  املحيطة  التطورات  فرضت 
احداث الطيونة، نقاشا دستوريا حول دور كل من مجلس الوزراء 
احالة  مع  التعاطي  يف  االعىل  القضاء  ومجلس  النواب  ومجلس 
ملف تفجري املرفأ عىل املجلس العديل، وما انتهت اليه اجراءات 
مجلس  عمل  عىل  انعكست  درجة  اىل  العديل  التحقيق  قايض 

الوزراء فجمدت جلساته بعد الرابعة منها

ابي خليل: ال صالحية للسلطة
التنفيذية على املحقق العدلي

رحال: تجاوز البيطار اخطاء سلفه
وتمادى في خرق القانون والدستور

رئيس وحدة البحوث يف مؤسسة جوستيسيا الحقوقية فارس ايب خليل.

يف  العديل  التحقيق  مسار  قرأت  كيف   ■
جرمية املرفأ منذ احالتها عىل املجلس العديل 

يف معزل عن القراءة السياسية؟
وراء  هي  السياسية  السلطة  ان  صحيح   □
التشكيالت القضائية التي عّي عربها املحقق 
تفجري  جرمية  احالة  وراء  ذلك  وقبل  العديل، 
مبوجب  العديل  املجلس  امام  بريوت  مرفأ 
لكن  الوزراء.  مجلس  عن  الصادر  املرسوم 
التعيينات  عند  يقف  التنفيذية  السلطة  دور 
العديل  املجلس  اىل  االحالة  وعند  القضائية 
العدليان  املحققان  االحالة.  مرسوم  مبوجب 
متشابهان  صوان  فادي  وقبله  البيطار  طارق 
بعض  مع  العمل  منهجية  حيث  من  جدا 
عن  صوان  القايض  يد  كف  مثال،  التاميزات. 
التحقيقات حصل من محكمة التمييز الجزائية 
اىل  الدعوى  نقل  طلب  خلفية  عىل  املختصة 
قاض آخر لالرتياب املرشوع وفقا للامدة 340 
ا.م.ج.، وهنا ال يوقف تقديم االستدعاء السري 
يف الدعوى اال اذا قررت محكمة التمييز خالف 
خالف  قد  انه  اعترب  صوان  فالقايض  ذلك. 
بذلك قانون اصول املحاكامت الجزائية حيال 
صدور  قبل  التحقيق  يف  السري  عن  التوقف 
السري  يوقف  ال  النقل هذا  القرار، ألن طلب 
املختصة  املحكمة  من  بقرار  اال  بالدعوى 
يقيض بذلك لحي صدور القرار بالطلب، عىل 

■ ما هو الحد الفاصل بي السياسة والقضاء يف 
النقاش الذي يتناول تطورات التحقيق العديل يف 

جرمية املرفأ؟
ما  يف  والقانوين  السيايس  الحاصل  النقاش  ان   □
نتيجة  هو  العديل  املحقق  واداء  التحقيق  خص 
القايض  قبل  من  التحقيق  لتسييس  طبيعية 
املهنية  فقدان  عن  ينم  فاداؤه  البيطار.  طارق 
الالزمة بشكل مقصود ومتعمد، فال يحق لقاض 

مؤسسة  يف  البحوث  وحدة  رئيس  اعترب  الجدل،  هذا  تجاه 
عمل  يف  تدخل  اي  ان  خليل  ايب  فارس  الحقوقية  جوستيسيا 
تدخال  يشكل  البيطار  طارق  املرفأ  جرمية  يف  العديل  املحقق 
ورأى  القضائية.  السلطة  عمل  يف  السياسية  للسلطة  سافرا 
االستاذ يف كلية الحقوق يف الجامعة اللبنانية الدكتور عيل رحال 
العديل  املحقق  وان  الحقيقة  اىل  التوصل  يعيق  كبريا  خلال  ان 

تجاوز القانون والدستور. 

ومجلس النواب لحل هذه املعضلة؟ 
□ ينحرص دور مجلس القضاء االعىل باملالحقة 
ان  ميكن  وال  محددة،  رشوط  وفق  التأديبية 
او  العديل  املحقق  برد  املختص  املرجع  يكون 
محكمة.  ليس  كونه  يده  من  الدعوى  نقل 
والنقل  الرد  ان  هو  اللبناين  القانون  يف  فاملبدأ 
لها  يتبع  التي  املختصة  املحكمة  امام  يحصالن 
او نقله. عليه، قد يكون  القايض املطلوب رده 
املخرج الوحيد املتبقي الهل السلطة، "استعامل 
للقانون"، مبعنى محاولة اخذ املسألة اىل  ادايت 
ملعب مجلس النواب، عرب ادراج بند يف جدول 
باحالة  النواب،  ملجلس  العامة  الهيئة  اعامل 
االعىل  املجلس  عىل  بريوت  مرفأ  جرمية  ملف 
لجنة  تأليف  عرب  والوزراء،  الرؤساء  ملحاكمة 
الذي  االمر  الخصوص،  هذا  يف  برملانية  تحقيق 
النواب  مجلس  يف  فقط  عادية  اكرثية  يتطلب 
القراره. ِمن ثم، ويف ضوء هذا التحقيق الربملاين، 
يف حال املوافقة اكرثية ثلثي اعضاء الربملان، تحال 
القضية اىل املجلس االعىل ملحاكمة الرؤساء. يف 
صاحب  اصبح  انه  الربملان  يعلن  الحالة،  هذه 
اال  النيايب.  املجلس  وتنعقد صالحية  اختصاص، 
انه تجدر االشارة، اىل ان املجلس العديل سبق ان 
بدأ عمله ووضع يده عىل امللف مبوجب مرسوم، 
 "droit de saisine" بـ  قانونا  يعرف  ما  وهو 
للصالحيات ايجايب  تنازع  امام  نصبح   وهنا 

كال  ان  حيث     "conflit de competence"
من مجلس النواب واملحقق العديل سيعترب انه 

صاحب الصالحية.

عن  يتوقف  مل  الذي  البيطار  القايض  عكس 
الطلبات  لجهة  ان  الدعوى،  باجراءات  السري 
كام  الدعوى،  نقل  بهدف  وجهه  يف  املقدمة 
ان طلب الرد الذي ال يوقف السري بالدعوى 
اال بعد ابالغ جميع الخصوم، حتى انه اصدر 
قبل  االخرية  اللحظات  يف  توقيف  مذكرات 
تبليغه. كذلك، فان القايض البيطار قد حرص 
من  القانونية  االصول  مراعاة  من  مزيد  عىل 
بها  رضب  قد  سلفه  ان  ذلك  يعني  ان  دون 
اال ان االخري كان اكرث مبدئية  الحائط،  عرض 
يف طروحاته من حيث انه اعترب الحصانات ال 
تقف امام العدالة، وهذا كان ليصح لو كنا يف 

دولة القانون والحقوق. 

يف  الوزراء  مجلس  صالحيات  تقف  اين   ■
امكانه  العديل، وهل يف  التعاطي مع املحقق 
املجلس  عىل  الجرمية  احالة  ملف  سحب 

العديل؟
محاكامت  اصول   360 املادة  مبوجب   □
قبل  من  يعّي  العديل  املحقق  فان  جزائية، 
وزير العدل بناء عىل موافقة مجلس القضاء 
ووزير  الحكومة  لدى  يعد  مل  وبالتايل  االعىل، 
كادارة  االعىل  القضاء  مجلس  وحتى  العدل 
يف  العديل  املحقق  عىل  صالحية  اي  قضائية، 
ما يتعلق باساس عمله، باستثناء امكان احالته 

ان يتجاوز احكام الدستور والقانون. التحقيق يف 
العام بشكل مدروس  الرأي  يوجه  الحايل  وضعه 
اىل اتهام سياسيي عرب ايحاءات وترسيبات تبعد 
الناس من االسئلة املرشوعة التي تكشف الحقيقة. 
تجاوز البيطار اخطاء سلفه ومتادى، وتغاىض عن 
الكتاب االول للقايض صوان وفقا الحكام الدستور، 
اي الطلب من مجلس النواب القيام باالجراءات 
الالزمة للمالحقة والتحقيق يف جرمية املرفأ محددا 

رشوطه،  توافرت  اذا  القضايئ  التفتيش  عىل 
وهذا امر صعب. عىل الرغم من وجود قاعدة 
موازاة الصيغ واالشكال، مبعنى ان من اصدر 
قرار التعيي واالحالة ميكنه سحبهام او الرتاجع 
القاعدة هنا  عنهام، لكننا نهمل تطبيق هذه 
امللف  عىل  يده  العديل  املحقق  وضع  طاملا 
او  بيطار  القايض  لتنحية  املخارج  وبالتايل، 
رده تكون يف املحاكم. اذ انه يبقى يف االمكان 
من  الدعوى  نقل  ا.م.ج.   340 املادة  مبوجب 
لالرتياب  آخر  محقق  اىل  العديل  املحقق 
لقرار يصدر عن احدى  املرشوع، وذلك وفقا 
الجزائية.  التمييز  الجزائية يف محكمة  الغرف 
لكن طاملا ان املحاكم املختصة مل تقض بتنحية 
سواها  او  الدعوى،  نقل  او  القايض  رد  او 
املحقق  يد  ترفع  التي  الرصيحة  الحاالت  من 
سيد  هو  فيبقى  القضية،  عن  الحايل  العديل 
ملفه، وبالتايل يستمر يف العمل من دون اي 
عائق. اما سوى ذلك، فاالشكال التي نشهدها 
كالحديث  سياسية،  ومحاوالت  تعبريات  من 
عرقلة  اي  او  اخر،  عديل  ملحقق  تعيي  عن 
لعمل املحقق العديل الحايل من قبل السلطة 
القضاء  عمل  يف  سافر  تدخل  هو  السياسية، 
التنفيذية  السلطتي  بي  الفصل  ملبدأ  ورضب 

والقضائية املكرس يف الدستور اللبناين.
االعىل  القضاء  مجلس  دور  هو  ما  اذا   ■

ضمنا كل رؤساء الحكومات ووزراء املال واالشغال 
والعدل ما بي 2013 و2020. وبدل ان يستفيد 
البيطار من اخطاء صوان، اتبع السياسة التحقيقية 
بشكل  االدعاء  ذاتها، ومتادى من حيث تصحيح 
تعويض  اي  من  التأمي  اعفاء رشكات  اىل  يؤدي 
واالهامل  التقصري  من  االدعاء  غرّي  اذ  واجب، 
والتسبب يف االيذاء والقتل اىل ناحية وكأن الجميع 

اعتمد  االنتحار وقتل االخرين. كام  يقصدون 

تحقيق
جورج شاهني

■ ما هي الضامنات الستمرار التحقيق العديل 
حتى النهاية الحتمية ملهمته؟

□ ما يضمن الوصول اىل الحقيقة هو كبح التدخل 
يف اعامل القضاء من قبل السلطة السياسية، كام 
ورضورة رفع الحصانات عن كل املدعى عليهم، 
ذلك  لكن  واالحضار.  التوقيف  مذكرات  وتنفيذ 
لن يتم اال باستجابة كل الجهات املعنية بشكل 
جدي وفاعل وشفاف، وبدورها هذه االستجابة لن 
تحصل اال يف االستمرار بالضغط الشعبي السلمي 
واملنظم واملتابعة االعالمية من دون كلل او ملل.

يمكن ملجلس النواب 
احالة ملف جريمة املرفأ 

الى املجلس االعلى 
ملحاكمة الرؤساء والوزراء
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اسلوبا انتقائيا من حيث املشتبه بهم، فاختار 
رئيسا واحدا من رؤساء الحكومات، وثالثة وزراء 
السابقي  دون  من  واالشغال  املال  من  فقط 
والحاليي وتغاىض عن وزراء العدل، واضاف وزيرا 
واحدا من الداخلية وتناىس وزراء الخارجية ممن 
مر امللف عربهم ملخاطبة الخارج يف خصوص طاقم 
الجمهورية  رئيس  يقارب  ومل  االجنبي،  السفينة 
الذي كشف انه ممن علموا بأمر النيرتات. ليس 
املطلوب اعفاء املالحقي اذا كانوا من املشتبه بهم، 
بل ان يالحقوا وفقا ملا يقتضيه الدستور والقانون 
امام املرجع الصالح. فلامذا احيل قاضيان مشتبه 
فيهام للمالحقة عىل قضاء خاص نظرا اىل صفتهام 
الوظيفية، وال يحال من يحمل صفة خاصة نتيجة 
وضعه الوظيفي عىل الهيئة القضائية التي يجب 
القايض  يحفظ  ملاذا  وتحاكمه؟  معه  تحقق  ان 
الضامنات املشار اليها يف املادة 20 من الدستور 
للمتقاضي؟  املخصصة  ويتجاوز  القضاة  لزمالئه 
الرؤساء او الوزراء يجب ان يحالوا عىل املحكمة 
الخاصة بهم  وحفظ حقوقهم؟ مل يحرتم القايض 
االصول االجرائية الواجبة االتباع، وحرش التحقيق 
يف بعد سيايس يتجاوز املعطى الداخيل ويسبب 
اقتتاال داخليا وترشذما يف العمل الحكومي، وذلك 

عن قصد ال احتامل فيه.

العدل  ووزير  الحكومة  ادوار  تحدد  كيف   ■
مطروح  هو  ما  يف  االعىل  القضاء  ومجلس 
احالة  يف  النظر  اعادة  ميكن  وهل  وصالحياتهم، 

الجرمية عىل املجلس العديل؟ 
صالحيات  الدستور  من   65 املادة  حددت   □
حل  للدولة،  العامة  السياسة  بوضع  الحكومة 
املجلس النيايب، اعالن حالة الحرب والسلم، اقالة 
الوزراء وغري ذلك. وهو ما يظهر مدى السلطة 
الواسعة التي يتمتع بها. وعليه ان يحفظ السلم 
االهيل بالدرجة االوىل. كام ان مقدمة الدستور 
تنص عىل مبدأ الفصل بي السلطات وتوازنها 
وتعاونها. وان قرار احالة اي دعوى عىل املجلس 
العديل يجب ان يصدر بناء عىل مرسوم يتخذ 
يف مجلس الوزراء، وعندما تحال القضية عليه 
مفاعيل  من  يرتتب  ما  مع  عليها،  يده  ويضع 
قانونية تصبح امكان العودة عن هذا املرسوم 
امرا صعبا يشك يف مرشوعيته. لكن النصوص 
ال تطبق بشكل جامد. واذا مل ينص الدستور او 

القانون عىل منع ما ميكن للحكومة ان تقرر يف 
اي شأن مهم عىل ان ال يكون قراره مخالفا لنص 
هو  "االصل  العام  القانوين  املبدأ  الن  رصيح، 
الوزراء  االباحة واملنع هو االستثناء". فمجلس 
السياسية ضمن ضوابط  مامرسته  ومن خالل 
الدستور قد يقف امام تعقيدات واقع سيايس ال 
ميكن تجاوزها، فعليه ان يعالج اي اشكالية تؤثر 
عىل السلم االهيل من خالل مراسيم وقرارات ال 
تناقض احكام ونصوص قانونية ورشعية. وحيث 
ان صالحيات مجلس الوزراء يف اتخاذ قرارات 
واسعة، وحيث ان قراره باحالة قضية املرفأ عىل 
ومتسك  القضائية  السلطة  اي  العديل  املجلس 
الترشيعية  السلطة  تراها  بصالحيات  محققها 
من اختصاصها، قد سبب خالفا بي السلطتي 
الحاصلة ان  السلطة املسببة باالشكالية  وعىل 

 Raison" تجد حال الذي قد يكون منطلقه مبدأ
طالت  القامئة  االشكالية  ان  خاصة   "d’Etat
ارواحا،  السلم االهيل واوقعت دماء وازهقت 
والحرب  السلم  حالة  يقرر  ان  له  كان  وَمن 
قرارات مهمة  يتخذ  ان  له  واقالة وزراء ميكن 
تحفظ الوطن. فالقرار الوزاري هو قرار اداري 
الرجوع  لالدارة  ويجوز  ومؤبدا  نهائيا  ليس 
الظروف  بحسب  تشاء  ساعة  تعديله  او  عنه 
االستنسابية،  سلطتها  وبحسب  واملعطيات 
سلم  مسألة  االمر  يف  كان  اذا  بالحري  فكيف 
اهيل ومصلحة عليا. اما لناحية مجلس القضاء 
االعىل، فان امر تنحية املحقق العديل يف يده 
عرب البحث يف اهليته لناحية املهنية يف التحقيق 
نتيجة  يأيت  ان  يجب  قراره  وان  يتواله.  الذي 
اقرتاح من هيئة التفتيش القضايئ التي تتحرك 
بناء عىل طلب من وزير العدل او اي شكوى 
العديل  املحقق  تعيي  ان  مترضر.  من  مقدمة 
بقرار يجوز الرجوع عنه وتعيي آخر كام عند 
تعيينه بعد موافقة مجلس القضاء االعىل، عمال 
بقاعدة "موازاة الصيغ"، السيام وان املرشوع لو 
اراد جعل هذا التعيي نهائيا، لفعل ذلك رصاحة 
عىل غرار تعيي رئيس ومفتيش هيئة التفتيش 
القضايئ حيث ال يجوز الرجوع عنه او نقلهم اال 

بطلب خطي منهم.

االستاذ يف كلية الحقوق يف الجامعة اللبنانية الدكتور عيل رحال. 

املالحقة امام املرجع 
الصالح ال تجوز اال وفقا ملا 
يقتضيه الدستور والقانون


