
 ء مدة انتداب المستشار سهیل بوجيانتها مسألة
 للقیام بمهام وظیفة مدیر عام رئاسة مجلس الوزراء

 
 محفوظ سكینة. د   

9/7/2009    

 
بــالرغم مــن انقضــاء ســت ســنوات علــى انتدابــه لوظیفــة مــدیر عــام رئاســة مجلــس الــوزراء، ال 

 .مستمرًا في مهامه) المستشار في مجلس الشورى(یزال القاضي سهیل بوجي 
 

 :اآلتيل القانوني المشروع الذي یطرح في هذا المجال هو والسؤا
ار القاضي بـوجي فـي وظیفتـه، كمـدیر عـام لرئاسـة مجلـس الـوزراء، هـو قـانوني ر هل أن استم

 ال؟ أم
حالــة انتــداب : القانونیــة الصــحیحة عــن هــذا الســؤال تفتــرض التمییــز بــین حــالتین اإلجابــةإن 

 .اإلداري الموظف، والثانیة تتعلق بانتداب القاضي
 

 انتداب الموظف: أوالً 
لقــد اســتقر العلــم واالجتهــاد فــي فرنســا علــى القــول، أن االنتــداب هــو الوضــع الــذي یكــون فیــه 
الموظــف، موضــوعًا خــارج إدارتــه األصــلیة، إال انــه یســتمر باالحتفــاظ بحقوقــه فــي الترقیــة والتقاعــد 

 .في إدارته األصلیة
 

أن . لرجــوع عنــه، وقــد یكــون لمــدة قصــیرة أو طویلــةإن االنتــداب هــو بطبیعتــه مؤقــت وقابــل ل
، أمــا االنتـداب لمـدة طویلــة، فانـه ال یتجــاوز أشـهراالنتـداب لمـدة قصــیرة ال یمكـن أن یتجـاوز ســتة 

 .مدة خمس سنوات، إال انه یمكن تجدیدها لخمس سنوات أخرى
 

ب إلیهـا، إال یخضع الموظف المنتدب لمجموعة األحكـام القانونیـة التـي ترعـى الوظیفـة المنتـد
 .انه یستمر بتقاضي راتبه األصلي إذا كان أعلى من راتب الوظیفة المنتدب إلیها

 
وفــي لبنــان، یتبــین بصــورة واضــحة، مــن نظــام المــوظفین الصــادر بالمرســوم االشــتراعي رقــم 

 :مع تعدیالته، وفي ما خص االنتداب، األمور التالیة 112/59
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مهــام وظیفتــه األصــلیة وأســندت إلیــه  الموظــف المنتــدب هــو مــن اعفــي مؤقتــًا مــن -1
مهمــة أخــرى مــع احتفاظــه بحــق تقاضــي راتبــه، وبحقــه فــي التــدرج والترقیــة والترفیــع 

 ).46المادة (والتقاعد في إدارته األصلیة 
یمكن انتداب الموظف للتخصص في فرع من الفـروع التـي تحتـاج اإلدارة فیهـا إلـى  -2

ف فنــي مــن وزارة إلــى وزارة بعــد اختصاصــیین جــدد، كمــا یمكــن أیضــًا انتــداب موظــ
 ).47المادة (موافقة الوزارتین المختصتین 

وظیفــة الموظــف المنتــدب تبقــى شــاغرة فــي مــالك إدارتــه األصــلیة ویعــود إلیهــا  إن -3
 ).48المادة (فور انتهاء مدة االنتداب 

 
 اإلداري انتداب القاضي: ثانیاً 

لشــــورى، فانــــه یمكــــن انتــــداب قضــــاة مجلــــس اأي  اإلداريالقاضــــي فــــي مــــا یتعلــــق بانتــــداب 
المستشارین والمستشارین المعاونین لمختلف الوظائف لـدى الـوزارات واإلدارات والمؤسسـات العامـة 

 -5-31تــاریخ  227مــن نظــام مجلــس شــورى الدولــة المعدلــة بالقــانون رقــم  16المــادة (والبلــدیات 
قـــة رئــیس مجلـــس شـــورى ویجــري االنتـــداب بمرســـوم بنــاء علـــى اقتـــراح وزیــر العـــدل ومواف). 2000

الدولــة، وال یمكــن أن تتجــاوز مــدة االنتــداب أكثــر مــن ســت ســنوات، طــوال فتــرة ممارســته القضــاء 
 ).المذكورة أعاله 16الفقرة الثانیة من المادة (

 
ـــه  ـــدب بصـــفته ومركـــزه فـــي القضـــاء اإلداري وال یعـــین ســـواه فـــي مكان ویحـــتفظ القاضـــي المنت

قاضـي رواتبـه المسـتحقة بالنسـبة لفئتـه ودرجتـه مـن موازنـة وزارة ویشترك فـي الهیئـة العامـة ویتـابع ت
العــدل، كمــا انــه یتقاضــى التعویضــات العائــدة للوظیفــة التــي انتــدب إلیهــا وســائر التعویضــات التــي 

مـن نظـام  17الفقرتان األولى والثانیة من المادة (تعطى له بسبب انتدابه من اإلدارة المنتدب إلیها 
 ).معدلةمجلس شورى الدولة ال

 
ویســتفاد ممــا تقــدم، أن األحكــام القانونیــة التــي ترعــى انتــداب الموظــف هــي مماثلــة لتلــك التــي 

 .ترعى انتداب القاضي اإلداري، باستثناء تحدید مدة االنتداب
فانتــداب الموظــف غیــر محــدد بفتــرة زمنیــة معینــة، فــي حــین أن مــدة انتــداب القاضــي اإلداري 

 .ال یجوز أن تتجاوز ست سنوات طوال عمله في القضاء) نالمستشار أو المستشار المعاو (
 

وفــي مــا یتعلــق بانتــداب القاضــي ســهیل بــوجي الــذي هــو محــور وجــوهر هــذه الدراســة، فانــه 
یتبین انه انتدب للقیام بمهام وظیفـة مـدیر عـام رئاسـة مجلـس الـوزراء، وذلـك بموجـب المرسـوم رقـم 
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تشــار فــي مجلــس شــورى الدولــة للقیــام بمهــام انتــداب مس( 2000تشــرین الثــاني  11تــاریخ  4340
 ).ربطًا صورة عن المرسوم(وظیفة مدیر عام رئاسة مجلس الوزراء 

 
ویتبــین أیضــًا مــن اإلطــالع علــى بنــاءات هــذا المرســوم، انــه بنــي بصــورة خاصــة علــى نظــام 

تـــــاریخ  227منـــــه المعدلـــــة بموجـــــب القـــــانون رقـــــم  16مجلـــــس شـــــورى الدولـــــة وال ســـــیما المـــــادة 
، التــــي جــــاء فیهــــا انــــه ال یمكــــن أن تتجــــاوز مــــدة انتــــداب المستشــــار أو المستشــــار 31/5/2000

 .المعاون أكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسته للقضاء
 

وطالمــا أن المستشــار فــي مجلــس شــورى الدولــة الســید ســهیل بــوجي قــد انتــدب لوظیفــة مــدیر 
فتــرة انتدابــه، ینبغــي أن تنتهــي  ، فــإن2000تشــرین الثــاني  11عــام رئاســة مجلــس الــوزراء بتــاریخ 

 .المعدلة والمتقدم ذكرها 16تطبیقًا للمادة  2006تشرین الثاني  11حكمًا بتاریخ 
 

إال أنه، وبالرغم من أن مدة انتدابه قـد انتهـت قانونـًا، إال أن المستشـار بـوجي مـا زال مسـتمرًا 
ذرعًا، بالبیـــان الصـــادر عـــن فـــي مهامـــه فـــي المدیریـــة العامـــة لرئاســـة مجلـــس الـــوزراء كالمعتـــاد، متـــ

 :، والذي جاء فیه ما خالصته2007لرئاسة الحكومة عام  اإلعالميالمكتب 
مشـــروع القـــانون المعجـــل الموضـــوع موضـــع  ألحكـــامن انتـــداب المستشـــار بـــوجي، یخضـــع إ"

تعــدیل مــالك المدیریــة العامــة لرئاســة ( 11/8/1975تــاریخ  10618التنفیــذ بموجــب المرســوم رقــم 
التـي تمثـل نصـًا  منـه، 8وال سیما المـادة ) ومالك المدیریة العامة لرئاسة مجلس الوزراءالجمهوریة 

نه فـي حالـة التعـارض بـین نـص خـاص وإ المعدلة تعتبر نصًا عامًا،  6خاصًا، في حین أن المادة 
 ."ونص عام، یطبق النص الخاص

 
وظیفتــه، ال یســتقیم الســتمرار انتــداب القاضــي بــوجي فــي " التبریــر"إلــى مثــل هــذا  وءإن اللجــ

 :التالیة لألسبابوذلك  اإلطالقبه على  األخذیمكن قانونًا، وال 
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفیذ بالمرسوم رقـم "إن عبارة  -1

ى، لق بانتداب المستشار في مجلس الشـور الواردة في المرسوم المتع "75/ 10618
الـــواردة فـــي  لألحكـــامدابـــه أصـــبح خاضـــعًا القاضـــي ســـهیل بـــوجي، ال تعنـــي أن انت

تعنـي، وتعنـي فقـط، أن الوظیفـة  أنهـا، بل اإلطالقعلى  10618/75المرسوم رقم 
 وأنهـاهي ملحوظة فـي مـالك المدیریـة العامـة لرئاسـة مجلـس الـوزراء  إلیهاالمنتدب 

ـــة . شـــاغرة ـــًا، إال فـــي وظیف ـــتم قانون ـــداب كـــالتعیین، ال یمكـــن أن ی ـــار أن االنت باعتب
 .ملحوظة في المالك وشاغرة
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 10618/75الواردة في مرسوم انتداب المستشار بوجي، إلى المرسوم رقم  فاإلشارة
للداللة فقط على أن وظیفة مدیر عام رئاسة مجلـس الـوزراء هـي ملحوظـة  إذنهي 

 .غرةفي المالك وشا
مــن القــانون المتعلــق بتعــدیل مــالك المدیریــة العامــة لرئاســة مجلــس  8تــنص المــادة  -2

 :الوزراء على ما یأتي
تحــدد سلســلة فئــات ورتــب ورواتــب وظــائف المدیریــة العامــة لرئاســة مجلــس الــوزراء " - أ

 .الملحق بهذا القانون) 3(وفقًا للجدول رقم 
والرتـــب والرواتـــب وشـــروط  تطبـــق علـــى وظـــائف المهندســـین والرســـام سلســـلة الفئـــات - ب

التعیـــین المحـــددة لمثـــل هـــذه الوظـــائف فـــي وزارة األشـــغال العامـــة والنقـــل ویتقاضـــى 
مــــن  22المهندســـون تعــــویض االختصــــاص المحــــدد فــــي الفقــــرة األولــــى مــــن المــــادة 

 ).نظام الموظفین( 112/59المرسوم االشتراعي رقم 

 
 .العامة والمؤسسات العامة یمكن ملء هذه الوظائف عن طریق االنتداب من اإلدارات

یجــري االنتــداب بمرســوم بنــاء علــى اقتــراح رئــیس مجلــس الــوزراء المخــتص، تحــدد فیــه مــدة 
 ).8انتهى نص المادة " (االنتداب ویمكن أن یكون االنتداب لمدة غیر محدودة

 
یمكـــن مــــلء هـــذه الوظـــائف عـــن طریـــق االنتـــداب مــــن "ویتبـــین بصـــورة واضـــحة، أن عبـــارة 

تعني حكمًا وظائف المهندسین والرسام، الواردة فـي مسـتهل الفقـرة ب " مؤسسات العامةاإلدارات وال
 .، وال یمكن أن تشمل وظیفة المدیر العام لرئاسة مجلس الوزراء على اإلطالق8من المادة 

فاالنتــداب محصــور فقــط بوظــائف المهندســین والرســام، وهــذا األمــر ینســجم تمامــًا مــع المــادة 
 .ین التي حصرت االنتداب بالموظف الفني بعد موافقة الوزارتین المختصتینمن نظام الموظف 47

 
، ال یطبق، بالنظر لمـا تقـدم، علـى وظیفـة المـدیر العـام 8إن االنتداب الوارد في نهایة المادة 

لرئاسة مجلس الوزراء، وال یطبق بالتالي على القاضي بوجي الذي یشغل وظیفة مـدیر عـام رئاسـة 
 .طریق االنتداب مجلس الوزراء عن

 
ر عــام رئاســة مجلــس ییشــمل وظیفــة مــد 8فترضــنا جــدًال، أن االنتــداب الــوارد فــي المــادة اوٕاذا 

ــــق، حســــب المــــادة  ــــداب ال یطب ــــوزراء، إال أن هــــذا االنت ــــدبین8ال ــــى المــــوظفین المنت  مــــن ، إال عل
لـذي ال یعتبـر وال یطبق بالتالي علـى القاضـي بـوجي، ا. اإلدارات العامة والمؤسسات العامة حصراً 

 العـاملین فـي قانونًا من موظفي اإلدارات العامة والمؤسسات العامة، بل انه یدخل قانونـًا فـي عـداد
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 العــاملین فــي عــن ینوالمختلفــ ینمجلــس شــورى الدولــة المتمیــز  -القضــاء اإلداري -السـلك القضــائي
 .اإلدارات العامة والمؤسسات العامة

 
یطبق علـى القاضـي بـوجي، لجهـة كونـه  8لوارد في المادة وٕاذا افترضنا أیضًا، أن االنتداب ا

 .لمدة غیر محدودة، إال انه یبقى مؤقتًا وال یمكن أن یشكل وضعًا دائماً 
 

فمـن المتفـق علیـه علمــًا واجتهـادًا، أن االنتـداب هــو مؤقـت ولـه مـدة معینــة، ولقـد اعتبـر نظــام 
علیــه أن یعــود إلــى إدارتــه األصــلیة  المــوظفین فــي لبنــان، أن وظیفــة المنتــدب تبقــى شــاغرة ویترتــب

وٕاذا كان االنتداب لمدة، ال نهایة لها، فلمـاذا نـص المشـترع ). 48المادة (فور انتهاء مدة االنتداب 
 .المنتدب بالعودة إلى إدارته األصلیة فور انتهاء االنتداب؟ وألزمعلى بقاء وظیفته شاغرة، 

ـــم واالجتهـــاد، وٕاذا كانـــت مـــدة انتـــداب الموظـــف القصـــوى، ال یمكـــن  أن تتجـــاوز، حســـب العل
 11ة هـــذه، فـــي خمـــس ســـنوات قابلـــة للتجدیـــد، فـــإن انتـــداب الســـید بـــوجي، یكـــون قـــد انتهـــى والحالـــ

 .2005تشرین الثاني 
 
أنه في حال وجود تعارض بین نـص "لم یعد هناك من حاجة قانونیة لبحث المبدأ القائل  -3

تطبــق ال  التــي اعتبــرت نصــًا خاصــاً  ادة، طالمــا أن المــ"خــاص ونــص عــام، یطبــق الــنص الخــاص
 .أصًال على انتداب المستشار بوجي

 
وینــتج عمــا تقــدم، أن انتــداب المستشــار ســهیل بــوجي إلــى وظیفــة مــدیر عــام رئاســة مجلــس 

ال تقبــل الجــدل أو النقــاش القــانوني إلــى  حصــریة الــوزراء، یخضــع مــن الناحیــة القانونیــة، بصــورة
منـــه التـــي حـــددت مـــدة انتـــداب المستشــــار أو  16یما المـــادة أحكـــام نظـــام مجلـــس الشـــورى وال ســـ
 .طیلة عمله في القضاء أقصىالمستشار المعاون بست سنوات كحد 

 
وٕاذا كان نواب حاكم مصرف لبنان ال یمكـنهم االسـتمرار فـي عملهـم یومـًا واحـدًا بعـد انقضـاء 

مـؤخرًا الـذین انتهـت  كما حصل مـع نـواب الحـاكم(مدة خمس سنوات على تعیینهم ما لم یجدد لهم 
، وٕاذا كان رئیس الجامعة اللبنانیة ال یمكنه االستمرار في عمله یومًا واحـدًا بعـد انتهـاء مـدة )مدتهم

خمــس ســنوات علــى تعیینــه، فلمــاذا یســمح للقاضــي بــوجي أن یســتمر فــي عملــه، بعــد انتهــاء مــدة 
یـز والتفـاوت؟ وأیـن نحـن مـن دولـة لماذا هـذا التمی الثالث سنوات تقریبًا؟انتدابه، لفترة شارفت على 

 .المؤسسات والقانون؟
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عــام لرئاســة مجلــس مــن كــل ذلــك، أن المستشــار بــوجي یقــوم بحكــم وظیفتــه كمــدیر  واألخطــر
 .الوزراء، بصفة أمین عام مجلس الوزراء

 

 الخالصة
 

إن انتداب المستشار في مجلس الشورى سهیل بوجي إلى وظیفة مـدیر عـام رئاسـة  -1
لمعدلــة مــن نظــام مجلــس الشــورى ولــیس إلــى ا 16خضــع للمــادة مجلــس الــوزراء، ی

المتعلـق  10618/75من مشروع القـانون المعجـل الصـادر بالمرسـوم رقـم  8المادة 
 .بتعدیل مالك المدیریة العامة لرئاسة مجلس الوزراء

إن مــدة االنتــداب القصــوى للمستشــار فــي مجلــس الشــورى هــي ســت ســنوات طــوال  -2
 .عمله في القضاء

مدة انتداب المستشار بوجي لوظیفة مدیر عام رئاسة مجلس الـوزراء بتـاریخ انتهت  -3
وبعــــد هــــذا التــــاریخ، یعتبــــر اســــتمراره بعملــــه، وبصــــفته . 2006تشــــرین الثــــاني  11

 .عام لمجلس الوزراء، مخالفًا للقانون بصورة فاضحة كأمین
راء، مرار المستشار سهیل بوجي في وظیفته كمدیر عام لرئاسـة مجلـس الـوز تإن اس -4

ضـــعًا شـــاذًا وخطیـــرًا، ال بـــل عامـــًا لجلـــس الـــوزراء، یشـــكل و  أمینـــاً بالتـــالي بصـــفته و 
ار التغاضـــي والســـكوت عنـــه، یشـــكل فضـــیحة أكبـــر بحـــق كـــل ر وان اســـتم. فضـــیحة

 .المسؤولین بدون استثناء
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