
قضاء مستقّل من أجل لبنان:
اإلعالن عن ائتالف »استقالل القضاء« في لبنان وعن اقتراح 

قانون استقالل القضاء اإلداري

١٢ شباط ٢٠٢١

بيروت، منذ »17 ترشين«، تّتجه أنظار الكثريين إىل القضاء آملني منُه تأدية دور فاعل يف التصّدي لفساد السلطة 
الحاكمة، بخاّصة بعدما اّتضح طابعه الّتدمريّي. األسئلة نفسها ُطرحت وبالّزخم نفسه بعدما تعّرضت أجزاء كبرية 
من العاصمة ومرفؤها ملجزرة حقيقية ويف أعقاب اغتيال املخرج والباحث لقامن سليم وبروز مامرسة االختفاء 

القرسي يف التعامل مع احتجاجات طرابلس. 

ويف كّل من هذه الجرائم، تبقى املؤّشات الّسلبّية حول قدرة القضاء عىل تحقيق آمال الناس وتطّلعاتهم فاقعًة 
بفعل الّنهش الذي طاله ويطوله منذ ثالثة عقود. ومؤّدى هذا النهش هو تحويل القضاء إىل دوائر نفوذ تحُكم 
لصاحب القّوة ولو عن غري حّق وال تحكم أبدًا ضّده، فضاًل عن رواج مامرسات التدّخل يف القضاء عىل أنقاض 
ثقافة استقالله. وهذا ما نستشّفه من الخطاب الرّسيايّل حول حصانات الوزراء مبا يحرص محاكمتهم مبجلس أعىل 
متخّيل مل ينعقْد يومًا. ونستشّفه أيضًا من النقاشات حول التدقيق الجنايئ ووعود املحاسبة، حيث برزت الرسّية 
املرصفية عىل نقيض كّل هذه الوعود كمقربٍة يضيع فيها كمٌّ هائل من أرسار الفساد. وأيضًا من فقدان الثقة يف 
الضالعة فيها منعًا ملزيد من هدر  الجهات  التحقيق يف االغتياالت متهيدًا ملحاسبة  القضاء وقدرته يف  حيادية 

الدم، مبا يقّوض الحّد األدىن من مشاعر الطأمنينة واألمان. 

وقد جاء بيان نادي قضاة لبنان الّصادر بعد أيام من مجزرة بريوت ليؤّكد محدودّية اآلمال املعّلقة عىل القضاء يف 
ظّل القوانني واملامرسات الحارضة ويشّكل دعوة للعمل املشرتك من أجل استعادة املؤّسسات القضائية. انطالقًا 

من ذلك، جئنا نعلن كمجموعة تآلفت عىل تكوين ائتالف »استقالل القضاء« األمور اآلتية: 

أواًل، أّن استقالل القضاء وتاليًا تحريره من هيمنة الّسلطة الحاكمة شٌط أسايّس لبناء الّدولة الدميقراطية العادلة 
والفاعلة وإخضاع اإلدارات العاّمة لحكم القانون ومحاسبة املرتكبني فيها، واألهّم لوضع خطوط حمراء يف وجه 
أّي حاكم. وهذا أمر يزداد إلحاحًا أكرث من أّي وقت مىض، حيث أصبَحْت محاسبة جرائم املايض شطًا أساسيًا 
لبناء املستقبل وتعويض الخسائر املرتاكمة. ومن هذه الزوايا كاّفة، يشّكل استقالل القضاء هدفًا وطنيًا يندرج 

ضمن الهدف السيايّس األوسع الذي هو إعادة تكوين الّسلطات يف لبنان وإرساء النظام الدميقراطي فيه. 
فأساس الدميقراطية هو مساءلة الحاكم الذي يستمّد سلطته من الناس مبنأى عن أّي حصانة قانونية أو فعلية. 
وأساس الدميقراطية هو ضامن املساواة التاّمة بني املواطنني أيًا يكن توّجههم السيايس أو نفوذهم الذايت أو كرب 
الطائفة التي ينتمون إليها. وأساس التعايش وبناء الوحدة الوطنية هو أن يطمنّئ كّل مواطن إىل قدرة املؤّسسات 
القضائية عىل حامية حياته وحقوقه وحّرياته من دون مّنة من أحد، من هذا الزعيم أو ذاك، فيعيش مطمئنًا مع 

شكائه يف الوطن بحرية ومن دون خوف. وهذا كّله ما ال ميكن تحقيقه إاّل من خالل قضاء مستقّل.

ثانيًا، أّن استقالل القضاء ليس شعارًا وليس معطًى يتحّقق مبجّرد إعالنه، إّنا هو إنجاٌز ُيبنى بقّوة اإلرادة ويرتّسخ 
بإحاطته بضامنات واقعّية وقانونّية كافية. فكام يحتاج الشعب إىل قضاة يفرضون احرتام القانون عىل كّل ذي 
القضاء حقيقة واقعية وليس مجّرد شعار، كام  مبادئ استقالل  القضاة إىل ضامنات تجعل  يحتاج  نفوذ، كذلك 
أّن الضامنة  لنثبت  الجهد  الوظائف املأمولة منهم. وال نحتاج كثريًا من  أداء  ُترّسخ لديهم اإلرادة والقدرة عىل 
األهّم يف الواقع اللبناين الحايل تتمثل يف قدرتنا عىل تكوين قّوة اجتامعية قادرة عىل بلورة تصّورات مشرتكة 
الستقالل القضاء وضامناته القانونية وتكريسها يف الترشيع كام يف الواقع، قّوة اجتامعية قادرة عىل الدفاع عن 

استقالل القضاء والقضاة وبخاّصة يف القضايا الكربى التي يتوقف عليها مستقبل املجتمع برّمته.



يتكّون من مروحة واسعة من  ائتالف  القضاء« وهو  »استقالل  ائتالف  إنشاء  معًا  نعلن  املنطلق، جئنا  ومن هذا 
األحزاب والهيئات السياسية الدميقراطية ومن هيئات حقوقية فضاًل عن هيئات نقابية ومهنية وأهلية، وهي تسعى 
لتوحيد جهودها عىل أمل أن تشّكل الضامنة األم، أي الضامنة التي تنتج بفعل قّوتها، الضامنات القانونية وفق 

أعىل معايري استقالل القضاء. 
 

ثالثًا، يف موازاة اإلعالن عن هذا االئتالف، جئنا نعلن عن أّول بواكريه وهي الصيغة النهائّية القرتاح قانون حول 
العاّمة، وهو  املناقشة  القانونية« وسبق عرضه عىل  أعّدته »املفكرة  اإلداري وشفافّيته والذي  القضاء  استقالل 
يأيت ليستكمل اقرتاحًا سابقًا حول استقالل القانون العديل ال يزال عالقًا يف أروقة لجنة اإلدارة والعدل منذ أيلول 
2018. وسيتصّدى االئتالف للتسويف املتامدي يف درسه أو ملحاوالت املّس بجوهر الضامنات الواردة فيه. ويجدر 
التذكري هنا أّن االقرتاح السابق حول القضاء العديل إنا هدف إىل تحرير واستعادة املحاكم املدنية والجزائية 
مها بالتعيينات والتشكيالت وآليات املحاسبة، مبا يضمن املساواة  والنيابات العاّمة من نري الّسلطة الحاكمة وتحكُّ
بني الناس أمام القضاء والقانون. أّما االقرتاح الحايل الذي نتبّناه اليوم فهو يهدف إىل تحرير واستعادة القضاء 
اإلداري أي املحاكم الناظرة يف النزاعات بني األفراد من جهة والدولة والبلديات واملؤسسات العاّمة من جهة 
أخرى. وهو من هذه الزاوية القضاء الذي يضمن يف حال استقالله وِمنعته، الحّد من تجاوز الّسلطة وإبطال كّل 
ومؤّدى  القانون.  لحكم  تفّرعاتها  بجميع  العاّمة  اإلدارات  خضوع  وتاليًا  وللرشعية  للقانون  املخالفة  الترّصفات 
ذلك مكافحة الفساد وضامن الرشعية ومعها املصالح العاّمة والحقوق والحريات الدستورية والقانونية ودرء أي 

محاولة الستغالل الدولة ومواردها التي بات أي مّس بها مبثابة القتل.

ختامًا، ندعو كائتالف جميع املعنيني واملواطنني إىل تنسيق الجهود، كلٌّ يف مجاله ونطاق عمله وتأثريه، إلنجاح 
مسعانا هذا، أماًل يف تحقيق استقالل القضاء يف مواجهة مامرسات التدّخل فيه التي ال تعدو كونها مرادفًا لحكم 

القّوة أو الغاب. فلنعمل معًا من أجل دولة الغد. 

###

عن ائتالف »استقالل القضاء«:

يهدف االئتالف الذي يضّم مجموعات سياسية دميقراطية وأحزابًا وحركات ومنظامت حقوقية ومنظامت غري حكومية فاعلة، إىل 

تأمني استقاللية املؤّسسات القضائية وحيادها يف إطار تفعيل دورها كحامية للصالح العام، مؤمتنة عىل إحقاق العدالة واملساواة 

وضامنة للحقوق والحّريات األساسية.


