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بتاريخ    نفجار مخزنا  فاجعةبمعزل عن   بيروت    الدقيق حترام  ال   يبقى ،  2020آب    4في مرفأ 

شرط القانونية  لساسي  أاً  للقاعدة  مجراهاكي  اً  العدالة  جواب  ،تأخذ  للضحايا  على    محق    ويكون 

صالح  إول يمكن    ،ةجراءات هو ضمانة للمواطنين كاف  حترام القانون وال ا  ن  إ  . عاتهمتوق    مستوى

ً   أخرى   اةمأس  ختالقا ب   نفجار مرفأ بيروتا  مأساة مر قد  األإذ إن  هذا    ، ووضع دولة القانون جانبا

ر ي  مبدأ  ع،  دم  حتى  الطويل،  المدى  القانونية لى  عدم  ليست  المسألة  ف  .  الضمانة  ة  مكاني  إدعم 

في الوضع الحالي للقانون    .ة محكمة صالحة لمحاكمته أي    المسألة هي معرفة   ما ن  إ محاكمة وزير،  

الواضح   من  اللبناني    /70/المادة    ن  أ اللبناني،  الدستور  األب   صراحةً   تنيط من  على  المجلس 

 .  وظيفتهم  تهمممارسخالل وزراء  همال الإأو عمل مقاضاة ة صالحي  لمحاكمة الرؤساء والوزراء 

 

 من الدستور  70:  المادة علىالمجلس األ ختصاصال ولىة األالقاعدة الدستوري  

 

 70لمادة  إلى ابالنسبة  لحال  فذلك ليس ا،  لتبسة في بعض األحيان م  ةذا كانت النصوص القانوني إ

تنص   التي  الدستور  يحق  ن  أ  على  من  النواب    ه  الت  المجلس  مجلس  رئيس  والوزراء    وزراءهام 

أو الخيانة  بال المترت    عظمى  بالواجبات  يجوز    ، بة عليهم بإخاللهم  الأول  قرار  يصدر    ل  إهام  ت  ن 

شروط مسؤولية رئيس مجلس    د قانون خاص  ويحد    . بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس

      ة.الحقوقي  الوزراء والوزراء 

 

ية السياسية الملحوظة  المسؤول  : لوزيرا  ات نواع من مسؤولي  أ  ة الدستور بوضوح ثالث   ديحد    هكذاو 

 والمسؤولية المدنية.   ،70المادة في ، المسؤولية الجزائية 37المادة في 

 

 ً قانون    70للمادة    تطبيقا صدر  الدستور،  رقم    1990آب    18تاريخ  بمن  نظ م  13)القانون   ،)

المطب ق  ال األمام  أجراء  البماد    قر  أو   ،علىالمجلس  لهذا   التام    ختصاصلا  42  ـته  والشامل 

د  يحد  ،  وبالفعل .  وظيفته ممارسة  طار  إ  من قبل وزير في  ةالمرتكب عمال  ق باأل ما يتعل  في  القضاء  

النص   ح   ،هذا  خال  الدستورما  "مخالفة  العظم و   الت  الموجبات  تقصيروال  ىالخيانة    ن  أ،  " في 

األ للقانونعلى  المجلس  توصيف    خاضع  جهة  .  قةالمطب  والعقوبات    اتوالجناي   الجرائمفي  من 

يمكن  وعليه،    .هامت  تعديل التوصيف القانوني المعطى في قرار العلى  للمجلس األيمكن     ،أخرى

الجزائي، يمكن    ساسأعلى    علىالمجلس األلى  إاللجوء   القانون  بعد ذلك  مخالفات ملحوظة في 

   من الدستور.  70معنى المادة المتوافق مع   ،بة عليهم"خالل بالواجبات المترت  بال "  هاتوصيف
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   دة القواع:  احترام تراتبي  علىالمجلس األ الختصاص ة الثانية القاعدة الدستوري  

 

بقانون  د  ة محد  العدلي  محكمة  الختصاص  ا  ن  أفي حين    ،علىالمجلس األ   ختصاص ا  د الدستور حد  

القاعدة األو .  عادي   بالوتحت طائلة  ،  سمى الدستور هو  فه القواعدة  تراتبي  طاحة  أحكام  يعلو    و ، 

   .القانون العادي  

 

 ات  :  مبدأ فصل الصالحي  علىالمجلس األ ختصاص ة الثالثة الالقاعدة الدستوري  

 

ال فصل  مبدأ  كل    أن  سلطاتيستوجب  ال  تكون  ا  سلطةال  ،الثالث  سلطاتمن    لسلطة التشريعية، 

وال يتعد  أدون  من    ختصاصهاافي ممارسة    ةستقل  م  ، القضائية  سلطةالتنفيذية  أي  ن  منها على    ى 

المبدأ  ن  إخرى.  األ   ختصاصا حد    ، البسيط  هذا  ً مطب  الو   ، مونتسكيو   دهالذي  عالميا ي  ق  في  ترج  ،  م 

في   كما  اللبناني  كاف  الدستور  تنظيم  ة  الدساتير  طريق  الأعن  لمحاكمة  مختلفة  مسؤولين  صول 

 السياسيين.  

 

ً إعني  تل    ةالمختلفصول المقاضاة  أ  ن  إ   مساءلة غياب    و أمقاضاة  عدم    و معاقبة أ عدم    أو   ،جحافا

السياسيين،  ا ت لمسؤولين  فقط  فهي  تجب ن  أ عني  السياسيين  محاكمة    ه  المجلس  المسؤولين  أمام 

   .بل لحماية وظائفهم   ،شخاصهمأ، وذلك ليس لحماية ةالعادي  المحاكم أمام على وليس األ

 

ً   .ةالمحاكم العادي  و على  المجلس األالذي يفس ر وجود  هو    هذامبدأ فصل السلطات    ن  إ ة للماد    وفقا

ً   . لخالله بموجباتهمن الدستور، يمكن مالحقة وزير    70   ،من القانون الجزائي   373للمادة    ووفقا

 ً   ، الموجبات، لكن  خالل ب ال :  ذاتهاالمخالفة هي    ن  إ  .موجباتهلخالله بف  مالحقة موظ    يمكن أيضا

األ النقطة  المفتر  المرتك    ة،ساسي  وهنا  نفسهب  ليس  المخالفة  لهذه  من   70المادة    طارإفي    .ض 

  ، من القانون الجزائي   373المادة    طار إوفي    .الوزيرض للمخالفة هو  ب المفتر  الدستور، المرتك  

ن: يمارس الوزير  ان مختلفت ات دستوري  فئتان  ف هما  موظ  الوزير و فال  . فب المخالفة هو موظ  مرتك  

الموظ  ما  ، فيبقرار سياسي  قتتعل    وظيفة ب تتعل  ف وظيفة  يمارس    تم  ف  الموظ  ف  .داريالتنفيذ الق 

ومن هنا الطبيعة    .السياسية  ساس التزاماتهأالوزير على  فيما  ة،  ساس معايير مهني  أعلى  توظيفه  

بالنسبة   للمخالفات:  االمختلفة  بال   ،لوزيرإلى  عدم  موجباته  خالل  السياسية ت  اهو  القرارات  خاذ 
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اوبالنسبة    .لموجبةا عدم  موجباته  ب  خالل ال   ، لموظفإلى  وزيرههو  قرارات  هنا    .تطبيق  ومن 

يوجد  فين ألن  لموظ  باة  العادي  محكمة  ال  ختصاصا تقوم  مبدأ  على    تعد   ه ل  السلطات عندما  فصل 

المجلس    ختصاصاومن هنا    . قرارات وزيرهلموظف  التطبيق  ن  س  ح    ة بالتحقيق فيعادي  محكمة  

طبيعة السياسية لوظيفة  الناتج عن الفصل السلطات  مبدأ  حترام  الوزراء بهدف  محاكمة اب  علىاأل

 الوزير.  

 

  مالمجر  :  طبيعة العمل علىالمجلس األ ختصاص ال ة الرابعةالقاعدة الدستوري  

 

  27تاريخ  الصادر ب ة لمحكمة التمييز في لبنان  قرار الجمعية العام  إلى    لً مطو    قالتطر  هنا    جب ي 

 :2000ول تشرين األ

ي  ن  إوحيث    ”[…] ذلك  ه  على  فر    70المادة    ن  أبنى  الدستور  بين  من  في مضمونها  قت 

األ من  بالنسبة  فئتين  والوزراءإلى  فعال  الوزراء  مجلس  تتأت    .رئيس  خاللهم  إى عن  فئة 

المترت   يعود  بالواجبات  عليهم  األ بة  وللمجلس  النيابي  للمجلس  تؤل  شأنها  وفئة  ف  على، 

عادي   اجرائم  بصددها من صالحية  والمحاكمة  المالحقة  تبقى  العادي  ة  الجزائي  .  لقضاء 

[…] 

الجهة    ن  إحيث    لهذه  التمييز  لمحكمة  السابعة  الغرفة  عن  الصادر  القرار  به  قضى  ما 

من   هذا الشق  إلى دة للهيئة العامة لمحكمة التمييز بالنسبة ة المقي   ة المقضي  ة القضي  ع بقو  يتمت  

التطر   ذلك  بعد  لها  يجوز  فال  مجد  المراجعة،  النق  داً ق  واألإلى  المعروضة  سباب  اط 

 […]لة لمسألة قبول استدعاء النقض في الشكل. لى بها والمتناو  د  والمطالب الم  

ي   المنطلق  هذا  باألفه  فمن  المؤل  م  المترت  فعال  للواجبات  المادة فة  الوزير موضوع  بة على 

الو   70 الدستور،  صالحي  من  ضمن  الداخلة  "المت  اجبات  مباشرة"  ته  بصورة  صلة 

ة  فال يدخل في هذا المفهوم، وتبقى خاضعة لصالحي    .ه القانونية الوزاريةبممارسة مهام  

العادي   الجزائي  عادي    القضاء  جرائم  باعتبارها  النواب  مجلس  األدون  الجرمي  ة،  ة  فعال 

ممارسته  المرتك   "معرض"  في  الوزير  من  المرتك  أ ه،  لمهام  بة  تلك  حياته  و  في  منه  بة 

المفهوم  و   .الخاصة هذا  في  يدخل  المرتك  األ  يضاً أل  الجرمي  فعال  الصفة  ذات  منه  ة  بة 

ة مكان المصلحة  حالل المصلحة الخاص  إ للسلطة عن طريق    ف تحويالً الفاضحة التي تؤل  

دون  مم    ،ةالعام   هذا  طابعها  بسبب  يمنع  باألمكاني  إا  وصفها  المت  فعاة  بصورة  ل  صلة 

 […]“ه.مباشرة بعمل الوزير ومهام  
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التمييزت   محكمة  المتعل  أفعال  بين    بوضوح  مي ز  الوزاريةمباشرةً  قة  الوزير  وظيفته    ، بممارسة 

المنفصلة   مهم  وتلك  ممارسة  الوزاري  عن  هذهته  بالنسبة ة  ا  .  مباشرة  ألفعال  إلى  المرتبطة 

الوزارية،   وظيفته  هو    ن  فإبممارسة  الصالح  األالقضاء  ابالنسبة  و  . علىالمجلس  ألفعال  إلى 

 .  ةالعادي   المحاكمالقضاء الصالح هو ف ،المنفصلة

 

  مرتبطة مباشرةً   إلى السيد نهاد المشنوق   المنسوبةالوقائع    ن  أ  ، من البديهي  ة الحاضرةالقضي  في  

الوزارية  ةبممارس ي  إ  ، وظيفته  وزيراً   ؤخذذ  بصفته  الالزمة ت  يلم  ه  بأن  ،  عليه،  القرارات  خذ 

ق بممارسة  كارثة مرفأ بيروت، وهي قرارات تتعل    ىتفادأن تجعلنا ن مكانها  إكان ب   تي الالمالئمة  و 

كوزير ي    اً ذإ  . وظيفته  عدم    ذ ؤخ  لم  الخاص  شخصه  المت  اعلى  القرارات  على  ن  إ،  الئمةخاذ  ما 

   . الوزير أي علىالشخص السياسي، 

 

بين  مي   ت   المحكمة  مرتكبة الوزير  بممارسة    مباشرة"  ة"مرتبط  أعمالز  وأعمال  وزارية    وظيفة 

ممارسة   ال  هذا  ن  إ".  وظيفته "خالل  في  معروف  ت    ،جتهادالتمييز  ل  هذا   عزيز لت  د  ع  واألمثال 

رفقط    واحد    مثل    يكفي  ةكاف    األمثلةبين هذه  و    .التمييز   اصطدمت سيارةالفرق: في حال    لتصو 

رتكب مخالفة  ا  إن  الوزير يكون قد، فقالطري  علىأخرى  ، بسيارة  ل الرسميخالل التنق    ، الوزير

التنق  الحادث وقع    ن  أل  ،خالل ممارسة وظيفته   حادث السيارة هذا  لكن    . ل الرسمي للوزيرخالل 

 ً  .  ةالعادي  حكمة للمهنا  ختصاص لكون ايلذا و   .وظيفته ةمباشرة بممارس  ليس مرتبطا

المهام  األ  ن  إ بممارسة  مباشرة  المرتبطة  تقر    عمال  التي  تلك  هي  المادة  الوزارية  من    66ها 

وزيراً لالدستور   بصفته  المتعل    األعمالدارة  إ:  لوزير  بوزارته،  والدوائر    ةدارإو   تحديدقة 

( العامة  واأل و  ، (Public Policyالسياسات  القوانين  بهالمتعل  نظمة  تطبيق  ي   . قة  على    ؤخذهنا 

المشنوق السيد   يمنحه ت  اعدم    نهاد  التي  القرارات  ل  اهاي  إ  خاذ  علىالدستور  مرفأ   لحفاظ  أمن 

ال  .بيروت هو  هنا  ذاتها  ب  ممارسةالمقصود  "خالل    صميم  أي،  للوظيفة حد   وليس  الوظيفة 

ت الوظيفة".   العمل  رتبط  لذا  للسي   ة وظيفالبممارسة    مباشرةً   الجرمي  طبيعة  نهاد    دالوزارية 

، و  أ  ، عمالعواقب األوضخامة    .المشنوق  يمكن    بشكل  أدق  بما كان  ي عدم قيامه  منع حدوث  أن 

وتحديداً  ،  لعواقبضخامة ا  ن  إ  .تحديد القضاء المختص  في    تأثير  ليس له أي    ، كارثة مرفأ بيروت

يمكن  لمصابينوا  الضحاياعدد   العقوبةيؤث ر  ن  أ،  الصالح   مان  إ  ، على جسامة  القضاء  ليس على 

 .  للمحاكمة
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 في الخالصة  

إلى    ن  إ -1 المنسوب  الوظيفي  المشنوقالسيد  الخالل  وظيفته  م  نهاد  بممارسة  مباشرة  رتبط 

 كوزير للداخلية.  

م  -2 تحديد  يمكن  بهدف  التهمة  بهذه  الهذ  حصلت  هلالحقته  ال  . خاللته  هل  قتضاء،  وعند 

 ة عقوبة.  وبأي  محاكمته   تجب 

المختص    ن  إ -3 هو ب  القضاء  ً   ،محاكمته  الدستور  70للمادة    وفقا األ  ،من  كون  ل  ،علىالمجلس 

ً مختص   القضاء العادي      . محاكمة الموظفينب ا

 دومينيك روسو 

 (  )التوقيع       

 2021ول تشرين األ 7م في باريس بتاريخ ظ   ن  


