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الحد  اىل  اآليلة  والتحقيقات  التوقيفات  يف  الفتة  زيادة  فرتة  منذ  بيروت،نشهد 
بالفساد،  املنددة  أو  السياسية  للسلطات  الناقدة  املواقف  عن  التعبري  حرية  من 
خلفية  عىل  واالجتامعيني  والبيئيني  السياسيني  الناشطني  من  عددا  طالت  والتي 
إزالة  الفايسبوك، بحيث ال يتم االفراج عنهم إال برشط  ترصيحاتهم عىل صفحة 

هذه الترصيحات وإمضاء تعهد يتنازلون مبوجبه عن حريتهم بالتعبري. 

وإذ نسجل بقلق كبري أن هذه األحداث والتحقيقات زاد تكرارها، 

تستنكر كل من »كلنا إرادة« و »املفكرة القانونية« هذه املامرسات القامعة للحريات، 
التي نعيشها، والتي تتطلب  وذلك يف ظل األوضاع السياسية واالقتصادية الهشة 
تأمني جو  أجل  من  واملوالية عىل حد سواء،  املعارضة  األصوات  تحديدا حامية 

مؤات لنقاشات عامة سليمة ومجدية بعيدا عن القمع والتهويل،  
كام يهمنا التذكري ولفت النظر إىل األمور اآلتية: 

1- من واجب الدولة بجميع أجهزتها تشجيع املواطنني عىل كشف الفساد وفق ما 
ورد يف اتفاقية مكافحة الفساد التي صادق عليها لبنان )املادة 13( وأن توجد بيئة 
يهدد أسس  بات  الذي  الفساد  نسبة  تصاعد  التوجه، وخاصة يف ظل  لهذا  مؤاتية 

الدولة. 

يفرض هذا األمر عىل النيابات العامة بوجه خاص والقضاء بشكل عام أن يوازنوا 
دوما بني حرية التعبري وكشف الفساد من جهة والسمعة الشخصية من جهة ثانية: 
فال ُيالحق كاشفو الفساد يف حال وجود شبهات جدية عىل حصول أعامل فساد، 
وال يعاقبون إال مبوجب محاكمة، وبعد متكني هؤالء من عرض أدلتهم كاملة يف 
لالستدعاء  العام،  الحق  ممثلة  العامة،  النيابة  تبادر  أن  أما  وعادلة.  علنية  محاكمة 
نفسه طرح  تسوله  من  لكل  بالتوقيف  والتهديد  محام  دون  من  الرسي  والتحقيق 
أسئلة حول الفساد، فذلك يعكس صورة للنيابة العامة منافية متاما ملا يفرتض بها 
أن تكون، ويولد بيئة تخويفية ردعية من شأنها إحباط أي جهد أو إرادة للكشف عن 

الفساد. 

كّلنا إرادة
السيايس  لإلصالح  مدنية  منّظمة  هي  إرادة«  »كلنا 

آمنة،  عرصّية،  لدولة  أسس  وضع  عىل  بالقدرة  تؤمن 

وعادلة.  قوّية  إدارة  خالل  من  ومستدامة  عادلة  فّعالة 

متويلها لبناين بحت يأيت من مواطنني لبنانيني، مقيمني 

ومغرتبني، يسعون إلحداث تغيري إيجايب يف وطنهم. 

ومشاركة  واملحاسبة  بالشفافية  إرادة«  »كلنا  تؤمن 

القدرة  وأن  الجّيدة  لإلدارة  أسايّس  كمكّون  املواطنني 

عىل التأثري يف مسار اإلصالح السيايس بحاجة إىل نرش 

الوعي حول القضايا العاّمة تزامنًا مع العمل عىل حّلها. 

وميكن أن يتّم ذلك عرب إرشاك مكونات املجتمع كاّفة: 

العام،  الشأن  يف  املهتّمون  أو  املعنّيون  املواطنون 

البلديات  كذلك  والخرباء.  الحكومية  غري  املنظامت 

وأعضاء الربملان والحكومة.

املفكرة القانونية
الربح  تبتغي  ال  حكومية  غري  جمعية  القانونية  املفكرة 

الفواصل  نزع  إىل  املفكرة  تهدف  بريوت.  يف  مقرها 

واملنطقة  خاصة  لبنان  يف  واملجتمع  القانون  بني 

العربية عامة، فال يعود صوغ القانون حكرا عىل أعيان 

السلطة ويتاح فهمه ونقده للمواطن العادي وال يقترص 

القانونية  املفكرة  تعمل  كام  وحدهم.  القانونيني  عىل 

وتدريجيا  لبنان  يف  القانونية  التطورات  مواكبة  عىل 

نقدي متعدد  العربية وتحليلها من منظار  يف املنطقة 

االختصاصات. وهي تنرش لهذا الغرض مقاالت واخبارا 

مسائل  حول  علمية  بحثية  مبشاريع  وتقوم  موجزة 

سوسيو-قانونية ومستجداتها.
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٢- من واجب الدولة بجميع أجهزتها االلتزام بدقة بالقانون، وبخاصة يف القوانني 
العامة  النيابات  تجاوز  بقلق شديد  الشخصية. ومن هنا نسجل  الحرية  تنظم  التي 
يف  شخص  أي  توقيف  مينع  الذي  الجزائية  املحاكامت  اصول  لقانون  املتكرر 
التي تقل عقوبتها عن سنة حبس )املادة 107(. كام نسجل بقلق الطقوس  الجرائم 
حرية  عن  طوعا  املواطن  مبوجبها  يتخىل  تعهدات  عىل  التوقيع  لفرض  املتبعة 

التعبري كرشط الستعادة حرية جسده.

بينهم،  فيام  وبالتساوي  كافة  للمواطنني  تضمن  أن  أخريا  الدولة  واجب  من   -3
مرفقا قضائيا مستقال وعادال وفاعال ضامنا لحقوقهم بالتقايض والدفاع عن النفس 
يعترب  بات  الذي  والسياسية  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  مبوجب  املكرسني 
جزءا ال يتجزأ من الدستور اللبناين. ولألسف، تأيت توجهات النيابة العامة القمعية 
واملخالفة للقانون كام حصل يف هذه القضية، لتذكرنا دوما أن النيابة العامة تدافع 
عن حقوق بعض املتنفذين، أكرث مام تدافع عن حقوق العامة والدولة، ولتذكرنا أننا 
ما نزال بفعل التعيينات والتشكيالت القضائية وما تتيحه من محسوبية ومحاصصة، 
بعيدين كل البعد عن التمتع بقضاء مستقّل. ومن هنا، نذّكر مجددا برضورة التوّقف 
استقالل  قانون  اقرتاح  إلقرار  واملبادرة  القضاء،  عىل  اليد  وضع  مامرسات  عن 
القضاء وشفافيته. ونحن نعلم أتّم العلم أن ال مجال لضامن حرية التعبري أو بدء 

مكافحة الفساد جديا أو بناء الدولة من دون قضاء مستقل.


