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تحقيق

يدرك مجلس النواب صعوبة االحالة اىل املجلس االعىل ملحاكمة الرؤساء والوزراء، 
لتطلبه موافقة  ثلثي عدد اعضاء الربملان، وتصويته عىل هذه العملية ال يخلو من 

حسابات سياسية ومذهبية تحكم املشهد السيايس يف البلد

الربملان  انتخب  الفائت،  آذار  السادس من  يف 
الرؤساء  ملحاكمة  االعىل  املجلس  اعضاء 
مختلف  من  نواب  سبعة  وهم  والوزراء، 

الكتل، اضافة اىل مثانية قضاة. 
ومندرجاته،  الحايل  املجلس  قانون  آلية  وفق 
حصولها  يتطلب  معقدة  طويلة  عملية  مثة 
قبل احالة اي رئيس او وزير امام هذا املجلس 
يتطلب  االدعاء  قضائية.  هيئة  يتحول  الذي 
االتهام  اما  النواب،  عدد  خمس  موافقة  اوال 
فيحتاج اىل الثلثني اي اىل 86 نائبا. مثة من يرى 
باالستحالة.  اشبه  الرقم  هذا  اىل  الوصول  ان 
نبيه  الرئيس  قول  يف  االمر  هذا  دقة   تكمن 

املجلس األعلى ملحاكمة الرؤساء والوزراء
مكّبل بـ"التوافق" والحصانات املذهبية

 رضوان عقيل

قانون  وضع  عىل  العمل  من  بد  "ال  ان  بري 
من  نستفيد  لن  واال  املحاكامت،  سري  لكيفية 
يوما  ولو  منه  نستفد  ومل  االعىل،  املجلس 
النواب  اىل  الكتل  مختلف  تؤيد  واحدا". 
عنوان  سيكون  واال  الطرح،  هذا  املستقلني 
والسياسني  النواب  من  عدد  بحسب  املجلس 
ورجال القانون: ال ملحاكمة الرؤساء والنواب. 
متهم  وزير  واحالة  التطبيق  عملية  تتطلب 
ومحاكمته "توافق" الكتل النيابية، رشط توافر 
النصاب املوصوف حيث تتحول هذه العملية 
ماهية  تناقض  سياسية  تسوية  اىل  النهاية  يف 
الرادع  يكون  يك  املجلس،  هذا  عليه  قام  ما 

او  وزير  لكل  يتصدى  الذي  القضايئ  والجهاز 
بالتفريط  قام  درجته،  علت  مهام  مسؤول 
الشخصية  ملصالحه  واستثامرها  الدولة  مبالية 

او الحزبية. 
الثاين  كانون   10 يف  محاولة  جرت  قد  كانت 
لالدارة  النيابية  اللجنة  وافقت  عندما   ،1998
والعدل برئاسة رئيسها النائب الراحل شاكر ابو 
سليامن عىل اعادة النظر يف اآللية املعتمدة يف 
القانون 13 الصادر يف 18 اب 1990، بناء عىل 
للتنفيذ.  قابلة  لتصبح  الحكومة  من  توصية 
اللجنة  الطرح بقي يف محارض  لكن حرب هذا 
وارشيف املجلس، ومل يأخذ طريقه اىل التنفيذ 

لجملة من الحواجز واالعتبارات. 
عقيص  جورج  النائبان  االعىل  املجلس  عضوا 
العام"  "االمن  عرب  يسلطان  حنكش  والياس 

الضوء عىل صالحيات املجلس ومهامته.

عقيص: العتماد النصف +1
بدل الثلثني في املجلس

اشبه  االعىل  املجلس  يعترب  من  مثة   ■
بهيكل من دون روح؟

□ ما حصل يف الجلسة الترشيعية االخرية 
اثبت   حيث  ايجابية،  عوامل  اظهرت  انها 
عىل  املحافظة  يف  استمراريته  الربملان 
حصول  الدميوقراطية.  من  االدىن  الحد 
يف  تأكيد  هو  االعىل  املجلس  انتخاب 
والنصوص  االطر  يحرتم كل  انه  ذاته عىل 
املؤسسات. شكلت  كل  يبني  ان  ويحاول 
تتم  ومل  ايجابيا،  امرا  الفاعلية  هذه 
تنافس  حصل  بل  بالتزكية  العملية  هذه 

وانتخاب وعد اصوات. 

■ يعني انها مل تكن معلبة؟
□ نعم، مل تكن معلبة.

■ لكن هذا املجلس جاء برملانا مصغرا عن 
العامة؟ الهيئة 

النص  هو  املجلس  هذا  عمل  يرعى  ما   □
 /13 رقم  والقانون  انشأه  الذي  الدستوري 
املحاكامت  عمل  آلية  يحدد  الذي   90
هناك  كان  امامه.  واالحالة  واصولها 
ان  وشعرنا  الجلسة،  خالل  علني  حديث 
تحتاج  اآللية  ان  عىل  موافق  بري  الرئيس 
املجلس  عمل  تفعيل  بغية  نظر  اعادة  اىل 
االعىل. ال بد من االشارة اىل ان ليست كل 
الدول تعتمد مثل هذا املجلس، اي وجود 
والوزراء.  الرؤساء  ملحاكمة  محكمة خاصة 
الدميوقراطية  وخصوصا  عدة  دول  هناك 
منها، تحاكم اي شخص عرب القضاء العادي. 
مثة بلدان دميوقراطية ال تعترب وجود هذا 

اكثر من دولة تحاكم 
املسؤولني واملواطنني 

عبر القضاء العادي

النائب جورج عقيص.

خفضنا  كلام  العدد.  هذا  مع  خفض  انا   □
هذا الرقم يصبح العمل اسهل. االحالة شبهة 
من  اكرث  اىل  تحتاج  وال  حكام  وليست  هنا 
اكرث  تتوضح  ان  يجب  واحدا.  زائد  النصف 
آلية املداولة واملذاكرة وطرق املتابعة، علام 
عجل  عىل  صياغته  متت  املجلس  قانون  ان 
انذاك، وقد وضعت هذه النصوص من دون 

الحصول عىل تحضري كاف.

■ تؤيد اعادة النظر يف هذه النصوص؟
□ امتنى حصول ذلك، وان يعقد النواب الذين 
تم انتخابهم يف هذا املجلس اجتامعا مع دولة 
الرئيس بري وهيئة مكتب املجلس للبحث يف  
هنا  املمكن  من  االفكار.  هذه  اطالق  كيفية 
استشارة خرباء من القانونيني واجراء دراسات 
مقارنة ميكن االعتامد عليها، واالستامع اىل اراء 
النواب وخصوصا يف لجنة االدارة والعدل، عىل 
معينة  زمنية  مهلة  االمر ضمن  يكون هذا  ان 
القانون رقم  اقرتاح بتعديل  او  لوضع مرشوع 

13  ويصوت عليه يف الهيئة العامة.
 

■ يف حال مل يحصل هذا التعديل املنتظر، 
من  اي  استحالة  ملحاكمة  ان مثة  ترى  اال 

الرؤساء او الوزراء؟

وزير  مثة  اليوم  اىل  التسعينات  من   □
نتأكد  ان  يجب  محاكمته.  متت  واحد 
الكيد  ميارس  لن  املجلس  هذا  ان  من 
جدا  عالية  ضامنات  وجود  مع  السيايس 
لهذه  وشفافية  امامه  سيحاكمون  للذين 
املحاكمة، وان يطلع الرأي العام عليها يف 

شكل  مستمر. 

السبعة  النواب  ان  يعتقد  من  مثة   ■
لكتلهم  حامية  مظالت  سيكونون  االعضاء 

النيابية والسياسية من اجل حاميتها؟
ستتعطل  املنطق  هذا  يف  نفكر  كنا  اذا   □
املحاسبة،  من  ومتنع  اللجان  اعامل  كل 
نحن  قانون.  اي  اقرار  تاليا  نستطيع  وال 
محاكمة  سلطة  لدينا  االعىل  املجلس  يف 

مئة  قضائيا  عمال  ومنارس  عقوبة  وتوقيع 
يف املئة. 

بال  االعىل  املجلس  يسمي  من  مثة   ■
محاكمة الرؤساء والوزراء؟ 

رغم  الرأي  هذا  عىل  اوافق  ال  انا   □
التي قدمتها. ال بد من االشارة  املالحظات 
رسي،  العقوبة  عىل  التصويت  ان  اىل 
تقع  هنا  املجلس.  يف  للعضو  حامية  ومثة 
الذين  االعضاء  عىل  الكربى  املسؤولية 
الجزائية  املحاكامت  اصول  قانون  يطبقون 

يف هذا املجلس.

حيال  للمواطن  نقول  ان  ميكننا  ماذا   ■
نظرته اىل هذا املجلس؟

نبني  ال  يك  واقعيني.  نكون  ان  علينا   □
انتخاب هذا املجلس،  احالما وامجادا عىل 
ويك ال نرسف يف التشاؤم والسلبية اذا كان 
وانه  قوي  انه  يثبت  ان  يريد  العهد  هذا 
وعد  كام  حقييقيني  واصالح  تغيري  عهد  
حال  يف  سانحة.  الفرصة  فان  اللبنانيني، 
وصاعدا  االن  من  وزيرا  هناك  ان  ثبت 
توليه  خالل  جسيمة  ارتكابات  سريتكب 
مالحقته  تصبح  ان  يجب  الوزاري،  للعمل 
تغطية  باي  يتمتع  ال  وان  اسهل،  بشكل 
وهو ال ميلك حصانة من خالل انتامئه اىل 

جهة سياسية وحصانة مذهبية.

■ هل انتم قادرون عىل جلب وزير سابق 
ومحاكمته؟ 

يتعلق  الجرم املالحق فيه  اذا كان  □ نعم 
االخالل  محاسبته.  االمكان  يف  بوظيفته 
االعىل  باملجلس  محصور  الوزير  بوظيفة 
ويقدموا  النواب  يتحرك خمس  ان  ويجب 
فيها  ويقولوا  املجلس،  رئيس  اىل  عريضة 
املرشوع   الوزير يف  ان مثة شبهة عىل هذا 
االدعاء.  تحريك  هنا   واملطلوب  الفالين 
ثالثة  من  تحقيق  لجنة  تنتخب  عندها 
وترفعه  تقريرها  وتعد  الربملان  من  نواب 
بدوره عىل  لذي يعرضه  الربملان  اىل رئيس 
الهيئة العامة. اذا وافق الثلثان وتبنوا هذا 

التقرير يصل عندها اىل املجلس االعىل. 

تجربة غري محبذة،  وتراه  املجلس رضوريا 
وان ال رضورة لوجود قضاء خاص ملحاكمة 
الفئات  بعض  محاكامت  وفق  املسؤولني 
من االقران، اي ان ال تحاكم رئيسا او وزيرا 
اال من خالل فئة معينة من القضاة االعىل 
درجة. امام املجلس الحايل ال اريد الدخول 
يف تعديل دستوري من اجل الغائه، بل انا 
ينتج ويقوم  مع االبقاء عليه. من اجل ان 
بدوره، ال بد من اعادة النظر يف آلية عمله 
وطريقته. املطلوب اوال اعطاء حق االحالة 
عدد  ثلثي  من  اقل  عدد  اىل  النواب  من 

اعضاء مجلس النواب.

واحدا  زائدا  النصف  تؤيد  هنا  انت   ■
وليس االبقاء عىل 86 نائبا؟
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حنكش: املجلس سيكون مكبال
من دون احداث تغيير فيه

هذا  يف  بوجودك  مقتنع  انت  هل   ■
املجلس؟

املجلس  هذا  عمل  ان  سلفا  اعرف  انا    □
ان  يجب  اقتناعي  وفق  مكبال.  سيكون 
احداث تغيري فيه ووضع آلية اخرى واسهل 
يف عملية املحاسبة مع تغيري بعض القوانني  
باهمية  نتعاطى  اكرب.  بوترية  ليعمل 
ويحظى  املجلس،  هذا  موضوع  مع  كبرية 
سامي  الكتائب  حزب  رئيس  من  باهتامم 
الجميل. ندرس اقرتاح قانون لتعديل عمل 
ليك  النواب  ثلثي  مسألة  وتعديل  املجلس 
سبيل  عىل  نتيجة.  تحقيق  من  نتمكن 
النواب  يكون عدد  ان  االفضل  من  الدرس 
او رئيس  الذين يسعون اىل محاكمة وزير 
عىل  الشخص  الحالة  واحدا  زائدا  النصف 

املجلس االعىل. 

النواب  ثلثي  عىل  الحصول  طلب   ■
من  يشء  فيه  املحاكمة  عىل  وزير  الحالة 

االستحالة؟
□  تكمن املشكلة االساسية يف عدم فصل 
بدعة  يف  نغرق  ونحن  الوزارة،  عن  النيابة 
التي  الوطنية  الوحدة  ما يسمى حكومات 
يكونوا  ان  والنواب  الكتل  عىل  تفرض 
املحاسبة  تنعدم  وهنا  الحكومة  داخل 
املطلوبة. عندما تطلب الحصول عىل ثلثي 
احدهم،  ملحاكمة  النواب  مجلس  اعضاء 
هذا  يف  استحالة  اقل  مل  ان  صعوبة  هناك 
اليوم  توجد  ال  نتيجة.  اىل  لنصل  املوضوع 
اقدام  آليات املحاسبة املطلوبة، وال نشهد 
حليف  او  ميثلها  وزير  محاسبة  عىل  كتلة 

لها.

محاكمة  بال  املجلس  هذا  شّبه  من  مثة   ■
الرؤساء والوزراء؟

املجلس  يكن  مل  الرأي.  هذا  اؤيد  ال   □
نتعاطى  نحن  دورة.  اخر  يف  موجودا 
ولدينا  الحايل،  الربملان  مع  اليوم  بجدية 

اذا  املجلس.  هذا  يف  تغيري  احداث  يف  نية 
استطعنا احداث تغيري فيه ووافقت الهيئة 
سنقدمها  التي  التعديالت  عىل  العامة 
اقرتاحنا  سنقدم  انجازا.  حققنا  قد  نكون 
الجميع ليك  اىل  النيابية ونتوجه  الكتل  اىل 
يدرجوه يف جدول االعامل. اكرر القول ان 
استمر  اذا  مكبال  سيبقى  النواب  مجلس 
ومثة  الحايل،  شكله  عىل  االعىل  املجلس 
وفق  وزير  محاكمة  يف  كبرية  صعوبات 
محاكمته  متت  وزير  آخر  الحالية.  اآللية 
اجواء  ان  واعتقد  برصوميان،  شاهي  هو 
سياسية معينة ادت اىل ذلك يف ظل وجود 

االولوية يجب ان تكون 
للوطن قبل الطائفة

النائب الياس حنكش.

عدد من العوامل التي ادخلته اىل السجن. 
املحاكمة  اىل  وزير  تحويل  اليوم  نستطيع 
لكن عىل اساس ثلثي عدد النواب وستكون 
اوراقي  قدمت  عندما  املهمة صعبة.  هذه 
اىل املجلس الدستوري ورصحت عن اماليك 
املنقولة وغري املنقولة سألت رئيسه عصام 
الذي  املغلف  فتح  تم   مرة  كم  سليامن: 
فاجابني:  الشخص،  ممتلكات  عىل  يحتوي 
ترفع  التي  الشعارات  اجواء  يف  مرة.  وال 
عن  الكشف  اقرتحت  الفساد،  ملكافحة 
الدستوري  املجلس  اىل  املقدمة  التصاريح 
رفع  مع  وانا  وغريهم،  النواب  بامالك 
عن  الشخص  واعالن  املرصفية  الرسية 

وثروته.  ممتلكاته 

■ يف حال بقيت آلية املحكمة يف املجلس 
كام هي هل ستقدم استقالتك؟

□  املجلس ال يجتمع اال عندما يتلقى ملفا 
لتغيري  جهودا  سابذل  اليه.  تحويله  بعد 
آلية عمل املجلس ولن نتعب. سنعمل عىل 

محاكمة  حصلت  واذا  التعديل،  مرشوع 
حامية  خيمة  ال  ان  يثبت  ووزراء  رؤساء 
اماال  االمر  هذا  وسيخلق  احد،  رأس  فوق 
فرض  يتم  الطريقة  وبهذه  املواطنني،  عند 
دولة القانون. نحن نحتاج اىل اسابيع عدة 
النجاز املرشوع الذي سنقدمه، ومثة جملة 

من التعقيدات نأخذها يف االعتبار. 

■ انت من املؤيدين الن يأخذ هذا املجلس 
مساره العميل من دون تقييد؟

خائف  انا  يطبق.  ان  يجب  االمر  هذا   □
مكافحة  عن حمالت  الحديث  تصاعد  من 
الحسابات  فتح  شعار  يتحول  وان  الفساد، 
افرقاء  مثة  حسابات.  تصفية  شعار  اىل 
عليها  يختلفون  ثم  مصالح  عىل  يتحالفون 
يف ما بعد، مبعنى انك عندما تكون حليفي 
اعمل  معك  اختلف  وعندما  عنك،  اسكت 
استنسابية  عىل فضحك وفتح ملفاتك. مثة 

وانتقائية يف الكثري من املحطات. 

عند  املذهبية  الحصانات  ان  ترى  اال   ■
ام  رئايس  موقع  يف  كان  سواء  املسؤول 

وزاري  اقوى من  قوانني املحاسبة؟
□  شاهدنا امثلة عىل ذلك. يف الواقع عىل 
طائفة  من  فاسدا  ان  يعرفوا  ان  اللبنانيني 
ما ال يرشفها، وهو يستفيد اوال من جيوب 
ابناء طائفته وبيئته ثم من سائر اللبنانيني 
تكون  ان  يجب  االولوية  الجميع.  ويرسق 
التي  واملواطنية  الطائفة،  قبل  للوطن 
نتحدث عنها يجب ان تكون هي السائدة. 
يكن  ومل  واقليات،  طوائف  مجموعة  نحن 
البلد منحدرا اىل هذه الدرجة من الطائفية 
وتدهور القيم الوطنية واستباحة الطائفية 
للمواطنني  نقدمه  امل  مثة  والتعصب. 
تعديل  يف  وساهمنا  القوانني،  طبقنا  اذا 
وعملنا  والوزراء،  الرؤساء  محاكمة  مجلس 
متنع  التي  املسائل  وجه  يف  الوقوف  عىل  
لدينا  تكون  ان  يجب  واملحاسبة.  املراقبة 
التعديل، وعىل ان تتحمل  الجرأة يف  هذه 
املطلوبة  املسؤوليات  النيابية  الكتل  سائر 
اوضاعنا  من  بأسوأ  مرت  دول  مثة  منها. 

واستطاعت ان تنظم مؤسساتها. 

الحقوقية  "جوستيسيا"  مؤسسة  رئيس  يرى 
"صالحية  ان  مرقص  بول  الدكتور  املحامي 
محاسبة الوزراء عىل مخالفتهم النصوص املانعة 
ملحاكمة  االعىل  املجلس  اىل  تعود  للتوظيف 
الرؤساء والوزراء، املنصوص عليه يف املادتني 70 
لالسباب  آلية عسرية  الدستور، وفق  و80 من 
قبل  سيايس  اتهام  وهو  االتهام  يحتاج  اآلتية: 
يقل  ال  ما  اىل  قضائيا،  اتهاما  وليس  كل يشء 
عن غالبية الثلثني من مجموع اعضاء املجلس 
النيايب االمر الذي تصعب معه االحالة. كام ان 
تكوين هذا املجلس هجني، اذ يخلط بني اعضاء 
خالفا  والتنفيذية  الترشيعية  السلطتني  من 
السلطات كونه مؤلفا من 7  الفصل بني  ملبدأ 
اكرثية  انه يتطلب  نواب و8 قضاة. فضال عن 
موصوفة تتمثل بــ10 من اصل 15 عضوا التخاذ 
االمر  الدستور،  من  للامدة 80  وفقا  قرار،  اي 
الذي تصعب معه االدانة. بالتايل فان املحاسبة 
متعذرة عرب املجلس االعىل، النه يكون مكبال 
يف العمل وغري فاعل، رغم ان املجلس قد درج 
عىل تسمية اعضائه فيه من دون ان ينظر جديا 
احدى  باستثناء  نتيجة،  اىل  الت  قضية  اي  يف 

القضايا اليتيمة التي مل تسلك طريقها اليه". 
يضيف: "املطلوب اليوم اتخاذ تدابري يف وجه 
الوزراء بناء عىل تقارير التفتيش املركزي، الن 
يف التوظيف الذي قام به هؤالء ليس مخالفة 
بل  التوظيف،  مينع  الذي  فحسب،  للقانون 
التي توجب  الدستور  مخالفة للامدة 66 من 
فيام  واالنظمة،  القوانني  تطبيق  الوزراء  عىل 
قد  بالتوظيف  قاموا  الذين  الوزراء  اي  هم 
التوظيف.  مينع  الذي  الرصيح  القانون  خرقوا 
عىل صعيد اعادة النظر يف البنية الترشيعية، 
كنا  التي  الفرنسية  بالتجربة  االقتداء  ميكن 

يضم املجلس االعىل ملحاكمة الرؤساء والوزراء النواب االصيلني: جورج عقيص، سمري الجرس، عيل 
عامر، فيصل الصايغ، جورج عطالله، اغوب بقرادونيان، الياس حنكش. وفاز النواب االحتياطيون 

بالتزكية: عيل عسريان، رىل الطبش، سليم عون.

مرقص: ملحاكمة الرؤساء
والوزراء امام القضاء العادي

اعضاء املجلس االعلى

استقينا منها تجربة املجلس االعىل يوم كان مثة 
قرار ترشيعي يف فرنسا يف العام 1959. اال ان 
مع  العام 1988  يف  تطورت  قد  التجربة  تلك 
صدور قانون لشفافية الحياة السياسية، مرورا 
مبحطات كثرية منها منذ نحو سنتني مع صدور 
قانون لتعزيز الثقة بالحياة السياسية يف فرنسا. 
باتت مسائل مكافحة مثل هذا الخرق الفاضح 
القضائية  املرجعيات  باعىل  تناط  للقانون، 
فاعل  نحو  عىل  الوزراء  ويحاكم  فرنسا  يف 
العامة  الجمعية  باعضاء  مرورا  القضاء،  امام 
الفرنسية وصوال اىل رئيس الجمهورية الفرنسية 
الذي، للعربة، حاكمه القضاء اكرث من مرة. اما 
لبنان،  يف  الترشيعية  التجربة  تطوير  اىل حني 
فليس ما مينع، ال بل من املحبذ، حفاظا عىل 
مبدأ املساواة امام القانون املعرب عنه يف املادة 
7 من الدستور، محاكمة الوزراء امام القضاء 
العادي الذي يبقى هو القضاء االسايس يف ظل 

قصور التجربة".

الدكتور بول مرقص.


