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تحدي بناء الدولة يتطلب تشكيالت 
قضائية جريئة 

١٣ آذار ٢٠٢٠

هيبة  تراجع  نتيجة  أتت  واجتامعية  واقتصادية  مالية  أزمة  اليوم  نعيش  بيروت، 
السياسيني  قبل  من  السلطة  حد  تجاوز  أصبح  بشكل  لبنان  يف  والقضاء  القانون 
هو القاعدة التي ال رادع لها. وهذه األزمة أصبحت بدرجة من الخطورة ال تحتمل 
التباطؤ يف الحلول بل تتطلب اإلصالحات الفورية والجذرية عىل جميع األصعدة 
القانون  وبناء دولة  منها ساملني  الخروج  أجل  القضايئ من  الصعيد  والسيام عىل 

والعيش الكريم. 

يف هذا السياق، نتابع مع اللبنانيني واللبنانيات بكثري من االهتامم تطورات ملف 
ناجحة  أتت  إذا  التي،  األوىل  الخطوة  هي  التشكيالت  فهذه  القضائية.  التشكيالت 
ومتكاملة، بإمكانها أن تخلق جو مؤات من الكفاءة واالستقاللية والشفافية واملحاسبة 
تعيد بناء الثقة بقضاء يقف اىل جانب املواطنني واملواطنات يف معركة استعادة 
لإلصالحات  مؤات  جو  وتبني  واالجتامعية،  املدنية  والحقوق  الدولة  مؤسسات 

واالستثامرات الرضورية من اجل إعادة النهوض بالبالد. 

ونرحب باملالحظات الخطية التي قدمتها وزيرة العدل اىل مجلس القضاء األعىل 
حول مرشوع التشكيالت القضائية، السيام يف ما يتعلق بتطبيق املعايري املوضوعية 
بالنسبة للنيابات العامة ودوائر التحقيق ووضع حد لتخصيص مراكز قضائية لبعض 
الطوائف واملذاهب مبا يعطل تطبيق املعايري املوضوعية للكفاءة والنزاهة. ونجد 
أقىص  اىل  الذهاب  من  القضاء متّكنه  كبرية ملجلس  يف هذه املالحظات ضامنة 
النهاية،  االتجاه حتى  واستكامل جهوده يف هذا  التعيينات  االستقاللية يف  حدود 
الكفاءة  معايري  وإلرساء  القضائية  بالسلطة  للنهوض  تاريخية  فرصة  بالتايل  وهي 

واالستقاللية بعيدا عن هيمنة الزعامات الطائفية واملناطقية عىل القضاء.

وإذ نتطلع اىل صدور قرار التشكيالت النهائية عن مجلس القضاء األعىل، آملني أن 
تكون هذه التشكيالت عىل مستوى التطلعات والتحديات، نذّكر برضورة اإلرساع 
يف إقرار قانون استقالل القضاء وشفافيته الذي أعدته املفكرة القانونية من أجل 
توفري الضامنات واملعايري الالزمة لالستقاللية والكفاءة واملحاسبة والشفافية يف 
القضاء اللبناين، ومن ضمنها تعديل طريقة تشكيل مجلس القضاء األعىل مبا يضمن 
استقالليته ومتثيله ملختلف فئات القضاة ودرجاتهم وتعزيز ضامنات أداء القضاة 
واستقاللهم وتعزيز الشفافية واملعايري املوضوعية يف وضع مرشوع التشكيالت. 
وندعو كل من مجلس القضاء األعىل ووزارة العدل والحكومة ومجلس النواب اىل 

تحّمل مسؤولياتهم يف هذا اإلطار. 

تؤمن  السيايس  لإلصالح  مدنية  منّظمة  إرادة« هي  »كّلنا 

بالقدرة عىل وضع أسس لدولة عرصّية، آمنة، فّعالة عادلة 

ومستدامة من خالل إدارة قوّية وعادلة. متويلها لبناين بحت 

يسعون  ومغرتبني،  مقيمني  لبنانيني،  مواطنني  من  يأيت 

إرادة«  »كّلنا  تؤمن  وطنهم.  يف  إيجايب  تغيري  إلحداث 

بالشفافية واملحاسبة ومشاركة املواطنني كمكّون أسايّس 

لإلدارة الجّيدة وأن القدرة عىل التأثري يف مسار اإلصالح 

العاّمة  القضايا  حول  الوعي  نرش  إىل  بحاجة  السيايس 

تزامنًا مع العمل عىل حّلها. وميكن أن يتّم ذلك عرب إرشاك 

مكونات املجتمع كاّفة: املواطنون املعنّيون أو املهتّمون 

يف الشأن العام، املنظامت غري الحكومية والخرباء. كذلك 

البلديات وأعضاء الربملان والحكومة. نظام »كلنا إرادة« 

ويتضّمن  جامعّي  بشكل  القرارات  اتخاذ  يحّتم  الداخيل 

يتعّهد  املصالح:  يف  تضارب  أي  لتجّنب  صارمة  قواعد 

أعضاء مجلس االدارة بعدم الرتّشح إىل االنتخابات وعدم 

املشاركة يف املناقصات العاّمة..


