
 

 

 2020-04-18  

، وّجه رئيس احلكومة اللبنانية حسان د�ب كلمة اىل اللبنانيني استهّلها ابلقول "ألّنين  2020نيسان  16عشية 
أؤمُن ابلّدولة العادلة. الدولة اليت ال مكاَن فيها للحساابِت الشخصية والِفئوية. الدولة اليت َيسوُد فيها منطُق 

 املؤسسات، وتـََتعزَُّز فيها استقالليُة القضاء املسؤول. 



 

 وقَّعُت اليوم مرسوَم التشكيالِت القضائيِة للُقضاِة العدليني الذي وردين." 

 اذا، وبعد خماض عسري، مت توقيع مرسوم التشكيالت القانونية.  

قبل ذلك، كان جملس القضاء األعلى قد وضع التشكيالت القضائية وأحاهلا اىل معايل وزيرة العدل اليت رفضت 
التوقيع عليه. مث فيما بعد وبعد اصرار جملس القضاء األعلى على التشكيالت القضائية اليت كان قد أعّدها، وقعتها  

 معايل وزيرة العدل مع بعض املالحظات والتحفظات. 

للبنانيني أن يعيشوا هذه الدوامة عند كل استحقاق! ألن يف لبنان ليس هنالك من مؤسسات، بل هناك  قدر ا
 "تشخيص" للمؤسسات! 

والسؤال املطروح أبعد ما ميكن من مسألة التشكيالت القضائية، بل هو هل فعال تريد الطبقة السياسية يف لبنان  
 سلطة قضائية مستقلة؟ 

 هل يعرتفون أصال أن القضاء سلطة؟!  

ساوية يف القوة  هل يعرتفون أن القضاء سلطة مستقلة وهي الركيزة الثالثة األساسية اليت يقوم عليها النظام اللبناين واملت
واملكانة واهليبة واملنعة مع السلطتني التشريعية والتنفيذية، ال وبل تتفوق على السلطتني األخريتني كو�ا هي املوجلة  

 ابحملاسبة؟! 

ان موضوع استقاللية السلطة القضائية ليس مسألة مومسية عابرة، بل هو مشروع نضال طويل ال ينتهي احلديث عنه  
 لفعل ما كّرسه الدستور ابلنص على أن القضاء سلطة مستقلة.اال عند تكريس اب

منه قد نّص على أّن "السلطة القضائية تتوالها احملاكم على اختالف درجاهتا   20فالدستور اللبناين يف املادة 
 واختصاصاهتا ضمن نظام ينص عليه القانون وحيفظ مبوجبه للقضاء وللمتقاضني الضما�ت الالزمة.  

ضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. والقضاة مستقلون يف اجراء وظيفتهم وتصدر القرارات اما شروط ال
 واألحكام من قبل كل احملاكم وتنفذ ابسم الشعب اللبناين" 



 

ويالحظ أن الدستور اللبناين اعتمد تسمية السلطة القضائية، وكما نّص يف الفقرة الثانية من املادة املذكورة على 
 ة القضاة.  استقاللي

والقائلة أبن النظام قائم على مبدأ   18وكما أن الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور اللبناين املعدلة ابلقانون الدستوري رقم  
 فصل السلطات وتواز�ا وتعاو�ا، قد كرس أيضا هذه االستقاللية. 

سلطة مستقلة جتاه السلطات االخرى يف حني نصت املادة األوىل من قانون أصول احملاكمات املدنية على أّن القضاء  
 يف حتقيق الدعاوى واحلكم فيها، ال حيد من استقالهلا أي قيد ال ينص عليه الدستور. 

اال أنه وعلى الرغم من أن الدستور والقانون كرسا مبدأ أن القضاء سلطة، ال وبل سلطة قضائية مستقلة جتاه ابقي  
القضائية أمر يعكس هيمنة السلطة التنفيذية وتدخلها يف هذه املسألة  السلطات، اال أن مبدأ املناقالت والتشكيالت  

اليت قد تؤدي اىل التأثري على هذه االستقاللية عرب التدخل يف اجلسم القضائي وحتديد مراكزه والتدخل يف توزيع  
 األعمال.

ادة الثانية من القانون رقم  من قانون القضاء العديل كما تعدلت ابمل 5ويف هذا اجملال، تنص الفقرة "ب" من املادة 
 (تعديل قانون القضاء العديل) على ما يلي:  21/12/2001اتريخ   389

 "ال تصبح التشكيالت �فذة اال بعد موافقة وزير العدل.

عند حصول اختالف يف وجهات النظر بني وزير العدل وجملس القضاء االعلى تعقد جلسة مشرتكة بينهما للنظر   -
 عليها.  يف النقاط املختلف

إذا استمر اخلالف ينظر جملس القضاء االعلى جمددا يف االمر للبت فيه ويتخذ قراره أبكثرية سبعة اعضاء ويكون   -
 قراره يف هذا الشأن �ائيا وملزما.

 تصدر التشكيالت القضائية وفقا للبنود السابقة مبرسوم بناء على اقرتاح وزير العدل." -



 

ل ان يقرتح مشروع التشكيالت كما هو معروض من جملس القضاء االعلى، بعد ان  وهذا يعين أنّه على وزير العد
يكون قد وافق وزير العدل عليه، اما موافقة صرحية، او موافقة حكمية بنتيجة بت اخلالف من قبل جملس القضاء  

 االعلى كما سبق وصفه. 

 م رائسي عادي." يبقى ان "ال تشكيالت قضائية ممكنة قانو� يف لبنان دون صدورها مبرسو 

(يراجع هبذا الشأن كتاب آراء يف الدستور للمؤلف القاضي سليم جريصايت، املنشورات احلقوقية صادر، الطبعة االوىل 
 .)  321اىل  317من ص  2010

ما يعين أنه بعد انتهاء مرحلة اقرار التشكيالت القضائية بني وزارة العدل وجملس القضاء األعلى، يقتضي اصدار  
لتشكيالت القضائية على شكل مرسوم عادي يوقع عليه كل من رئيس اجلمهورية ورئيس جملس الوزراء ووزير  مرسوم ا

 العدل، واّن رئيس اجلمهورية غري مقيد مبهلة هبذا الشأن. 

وهذا ما يشكل خمالفة اثنية ملبدأ فصل السلطات والستقاللية السلطة القضائية وما يستوجب معه املسارعة اىل اقرار 
ون استقاللية السلطة القضائية لكي تصبح التشكيالت القضائية مبنأى عن املناكفات واالستغالل واالبتزاز من قان

 قبل السلطة التنفيذية. 

(اهليئة: الرئيس   2006/ 11/ 17اتريخ 2006/ 696وحيث أّن هيئة التشريع واالستشارات يف االستشارة رقم 
ز)، موضوع االستشارة (إبداء الرأي مبدى متتع السلطة املخولة  شكري صادر والقاضيان انطوان بريدي وجويل فوا

 اصدار مرسوم التشكيالت القضائية بصالحية مقيدة اواستنسابية)، نصت ما حرفيته: 

" وحيث ان الفقه واإلجتهاد جيمعان على القول ابن السلطة تتمتع بصالحية مقيدة يف كل مرة يلزمها القانون أبن  
 و معني دون ان يرتك هلا اي هامش او حرية يف اإلختيار بني عدة احتماالت. تتخذ قراراً ما على حن

هو ذاك الذي الزم القانون   -وحيث يرتتب على تعريف الصالحية املقيدة على الوجه آنف الذكر، ان قرارًا واحداً 
دارة او السلطة خالفاً ملا  يكون مشروعاً، متوافقاً وحكم القانون، وكل قرار آخر تتخذه اإل  -اإلدارة او السلطة ابختاذه

 الزمها به القانون يكون خمالفاً للقانون.



 

 هذا ابلنسبة اىل الصالحية املقيدة،" 

 ويف مكان آخر من االستشارة نفسها، ورد ما يلي: 

وفقاً للبنود السابقة، اي وفقاً ملا يكون جملس   -يقول املشرتع  -ان التشكيالت القضائية ابتت مقيدة ابن تصدر   -"
 ضاء األعلى قد بّته بقرار �ائي وملزم،الق

 ومل تعد التشكيالت تصدر مبوجب مرسوم وفقاً ملا يكون جملس الوزراء قد بت به، كما كان عليه الوضع قبل التعديل.

) جلهة انتخاب بعض 2وان هذا التعديل التشريعي الذي دخل على قانون القضاء العديل، سواًء يف مادته ( -5
) جلهة انتزاعه صالحية البت ابلتشكيالت القضائية من جملس الوزراء  5القضاء األعلى، او يف مادته (اعضاء جملس 

وإيالئها صراحة مبجلس القضاء األعلى يبت هبا بقرار �ائي وملزم، ملزم هلذا اجمللس قبل ان يكون ملزمًا للسلطة 
 املخولة اقرتاح والتوقيع على مرسوم التشكيالت القضائية، 

يث ال يعقل ان يكون املشرتع برتكه سلطة البّت ابلتشكيالت القضائية من يّد سلطة دستورية هي جملس الوزراء  ...وح
إلعطائها حصراً اىل جملس القضاء األعلى، قد اعطى من له صالحية اصدار املرسوم سلطة أكرب من تلك اليت انتزعت 

 من جملس الوزراء بكامله.

 -س القضاء األعلى أبكثرية سبعة اعضاء، ويبت به اخلالف بينه وبني وزير العدلوحيث ان القرار الذي يتخذه جمل 
ان هذا القرار يكون   – وهو صلة وصل السلطة اإلجرائية اىل القضاء ولكن فقط ضمن دائرة ما ينص عليه القانون 

 �ائياً وملزماً.

انه قد   -بلغة القانون -ير العدل، يعينوحيث ان قرار جملس القضاء األعلى النهائي ابلبت ابخلالف بينه وبني وز 
فصل يف أصل او اساس او مضمون اخلالف، مما يرتتب عليه اخراج القضية من يد اجمللس، متاماً كما يف القرارات 

 القضائية.  

 وفقاً ملضمونه.  -يقول املشرتع -وحيث ان قرار جملس القضاء األعلى، هو اذاً ملزم، وتصدر التشكيالت 



 

رار جملس القضاء األعلى قراراً �ائياً، بّت يف موضوع التشكيالت واخرج القضية من يده، وهو اصبح  وحيث اذا كان ق
 ملزماً للمجلس الذي اختذه.

فمن الطبيعي القول ان صفة االلزام متتد اىل كل شخص من األشخاص الذين يتشاركون يف التوقيع على مرسوم 
ن كل واحد من هؤالء ملزم بسلوك املسلك الذي خطط له  )، ما دام اcontreseingالتشكيالت القضائية (

املشرتع (وجوب ان يصدر مرسوم التشكيالت القضائية وفقًا للبنود السابقة، اي وفقًا للقرار النهائي وامللزم الصادر 
ع اية آلية  ان املشرتع مل يض  -وكنتيجة منطقية لصفة النهائي وامللزم  -ايضاً وايضاً   -عن جملس القضاء األعلى) وما دام

 قانونية تسوّغ ان يضع جملس القضاء األعلى يده على القضية جمدداً للنظر هبا. 

 ومن جهة اثنية، 

  53وحيث اذا كان مرسوم تسمية رئيس جملس الوزراء يصدر ابإلستناد ووفقًا لإلستشارات النيابية امللزمة (املادة 
 دستور)، 

ليس إلستشارات،  -ابإلستناد ووفقاً  -ضمن املهلة املعقولة -فمن ابب أول ان يصدر مرسوم التشكيالت القضائية 
 بل ابإلستناد ووفقاً للقرار النهائي وامللزم الذي يكون جملس القضاء األعلى قد اختذه. -وان ملزمة

وخالصة القول ان صالحية السلطة املخولة اصدار مرسوم التشكيالت القضائية ابإلستناد اىل البند ما قبل األخري 
املعدل، وصالحية كل واحد من أعضائها، هي    83/ 150) من املرسوم اإلشرتاعي رقم  5فقرة (ب) من املادة ( من ال

 صالحية مقيدة." 

 البوابة االلكرتونية صادر)   –  2006\ 11\ 17، اتريخ  2006\ 696(هيئة التشريع واالستشارات، االستشارة رقم  

وحيث أنه وبناء ملا ورد أعاله، حبيث يتبني أن صالحية اصدار مرسوم التشكيالت القضائية هي صالحية مقيدة 
 وليست صالحية استنسابية،  

وحيث أنه وابلنسبة اىل ما أشيع عن فخامة رئيس اجلمهورية أنه وصله مرسوم التشكيالت القضائية وأنه لن يوقعه بل 
 سيطلب اجراء تعديالت عليه،  



 

 

 

حيث أن صالحية رئيس اجلمهورية ابصدار هذا املرسوم هي صالحية مقيدة، وأنه ال حيق لرئيس اجلمهورية أبي  و 
شكل من األشكال طلب اجراء تعديالت عليه طاملا أن القرار األخري ابملضمون كان جمللس القضاء األعلى وقد اختذ 

 قراره فعال،

 لسلطة القضائية واعتربها سلطة بكل ما للكلمة من معىن، وحيث أننا نعترب أن الدستور كرس االستقاللية ل

وحيث أنّه وعلى الرغم من ذلك ومن وضوح النص القانوين والدستوري عمدت وزيرة العدل اىل خمالفة القانون من 
ية  خالل مقاربتها مللف التشكيالت القضائية، ومن مثّ أتى كالم رئيس احلكومة بشأن التوقيع على التشكيالت القانون

 وكأ�ا صدقة،  

يف حني أن أصداء رئيس اجلمهورية ترجح امكانية عدم توقيعه ملرسوم التشكيالت القضائية وامنا طلب اجراء تعديالت 
 عليه، يف حني أنّه ال حيق له ذلك دستور�، 

مة دون  أمام هذا الواقع ابت ملحا أكثر من أي وقت مضى أن يطلق العنان للقضاء لكي ميارس دوره ابستقاللية ات
ضغط أو ابتزاز يف ان يعني نفسه وأن ينقح جسمه القضائي وأن يرتب شؤونه الداخلية دون أي منة أو أي تدخل 

 من أي أحد.  

 فال يعقل وال حتتمل البالد أصال أن أتخذ التشكيالت القضائية كل هذا األخذ والرد. 

ضح ال لبس فيه يقر ابالستقاللية التامة للسلطة وابلتايل، فان املدخل اجلذري لكل احللول يكون ابقرار قانون وا
 القضائية.

السلطة القضائية حتتاج اىل ترمجة ما نص عليه الدستور أبفعال وابقرار قوانني تكرس احلالة املكرسة دستور�، وال حتتاج 
 اىل صدقة أو منة من السلطات األخرى مهما عال شأ�ا!! 


