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ندوة نادي قضاة لبنان بعنوان 
»استقاللية السلطة القضائية: تحديات وحلول«

يهمني بداية أن اتوقف عند أهمية هذه الندوة ورمزيتها. 

• أوال أهمية »نادي قضاة لبنان« الذي يشكل تتويجا ملشوار طويل من النضال من اجل تكاتف وتضامن 
القضاة ومامرستهم لحرية التعبري وحرية التجمع املكفولة دستوريا، ومن أجل صون استقالل السلطة 
يفلح يف  أن  ال ميكنه  عن حقه  والساكت  الحق  عن  الساكت  القايض  متالزمان:  امران  وهذان  القضائية. 

احقاق الحق.

• ثانيا حركة ترسيخ استقاللية السلطة القضائية التي نشهدها اليوم لها رمزية ولها رسالة تتخطى مجرد 
الدفاع عن الحقوق املالية والتقدمات االجتامعية للقايض وللقاضية، عىل أهمية هذه الحقوق ودورها 
عن  بعيدا  الحق  احقاق  أجل  من  الكامل  وتفانيهم  ضامئرهم  وصفاء  بالهم  راحة  ضامن  يف  األسايس 
القضائية وضامن  السلطة  الحقوق من أجل صون  أو املكاسب الشخصية، أي عىل أهمية هذه  الهموم 
استقاللها. وهذه الرسالة تتعلق بتفعيل دور القضاء يف إرساء دولة القانون ومكافحة الفساد وصون املال 

العام.

أتكلم باسم مجموعة كلنا إرادة من أجل التأكيد عىل دعمها املطلق لهذه املبادرة، يف وقت نقف فيه جميعا أمام 
مفرتق طرق بالنسبة للشعب اللبناين وبالنسبة ملرشوع بناء الدولة يف لبنان، دولة القانون واملؤسسات، التي تعمل 

من أجل صالح أبنائها، من أجل الصالح العام، وتضمن الشفافية واملحاسبة. 

مفرتق الطرق

األزمة االقتصادية واملالية املتفاقمة والتي كادت أن تبلغ ذروتها، والقروض املالية التي وعدت بها الجهات الدولية 
خالل مؤمتر سيدر. هذان العامالن معا يشكالن مفرتق طرق. والدعم الدويل املرشوط باإلصالحات يشكل فرصة 

من فرصتني:

• إما فرصة تغتنمها السلطة السياسية من أجل أن تنقذ نفسها من عواقب فشلها املرتاكم عىل مدى عقود، 
مام يعني فقط اغراق البالد يف املزيد من الديون غري املستدامة والتي ستساهم يف تفاقم االزمة عىل 
املدى الطويل، عىل حساب الشعب اللبناين، ويف غياب أي بوادر جدية حتى اآلن نحو إصالح يف العمق.

بناء  اللبناين، للضغط من أجل  للمواطنني واملواطنات، للشعب  للمجتمع املدين،  وإما تشكل فرصة   •

بالشكل ولكن  الحقيقية، وليك يتم االلتزام برشوط مؤمتر سيدر، ليس فقط  الدولة، دولة املؤسسات 
باملضمون، وذلك ضمن إطار رؤية لبناء الدولة والنهوض باملؤسسات واإلدارات العامة ولبناء اقتصاد 

منتج ونظام مايل مستدام.
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نتحدث من منظار كلنا إرادة:

• أوال كمجموعة شاركت يف مؤمتر سيدر كصوت للمجتمع املدين 

• وثانيا كمجموعة أطلقت رشاكة مع املفكرة القانونية واالئتالف املدين لدعم استقالل القضاء وشفافيته، 

وذلك دعام القرتاح القانون حول استقالل القضاء العديل وشفافيته، وهو من الرشوط األساسية لقيام 
دولة القانون ومكافحة الفساد وتأمني املناخ االستثامري السليم لتحقيق رشوط التمويل املنصوص عنها 

مبؤمتر سيدر.

شاركت مجموعة كلنا إرادة مبؤمتر سيدر وأبدت شكوكها وقلقها حول الرغبة يف مراكمة الديون لتمويل البنية التحتية، 
حتى ولو برشوط ميرسة، وحول مدى جدية التخطيط والتحليل االسرتاتيجي الذي عىل أساسه تم اختيار املشاريع 
املدرجة يف الربنامج اإلستثامري لسيدر. وأدلينا برضورة إعادة صياغة العقد اإلجتامعي بني الدولة ومواطنيها، عقد 
يستند إىل مبادئ املساءلة والشفافية والفاعلية والكفاءة. اما اليوم، فيبقى أملنا أن تصبح آلية “سيدر” منّصة ومحّفز 

لهكذا توّجه، وان تكون فرصة بناء الدولة هي الغالبة.

واليوم تخوفنا هو ان تصبح الجهات الدولية املقرضة هي الحكم الذي يقرر ما اذا كانت اإلجراءات املعتمدة تفي 
برشوط التمويل، ان تكون هي التي تقرر ما اذا كانت اإلصالحات حقيقية وكافية من جهة الحوكمة الجيدة ومكافحة 
الفساد واإلصالح القضايئ وغريه. املجتمع الدويل أصبح هو من يسائل ويحاسب. الء. الحكم الحقيقي وصاحب 
الحق باملساءلة واملحاسبة واملشاركة بالقرار هو الشعب اللبناين، هو كل مواطن ومواطنة، هو كل لبناين مكلف 
بدفع الرضيبة. نحن الحكم ونحنا أصحاب الحق. والحكم األكرب هو السلطة القضائية التي تصدر أحكامها باسم 

الشعب اللبناين. باسم الشعب اللبناين وليس باسم الفريق السيايس هذا او ذاك. 

دور القضاء املستقل يف بناء الدولة 

وهنا نصل اىل دور القضاء املستقل يف بناء دولة املؤسسات.

لسنا هنا اليوم فقط لنطالب بحقوق القضاة، عىل أهميتها. نحن هنا ليك ندعم مبادرة يتخذها القضاة يف غياب أي 
بادرة جدية من السلطات السياسية من أجل مكافحة الفساد وإرساء دولة القانون واملؤسسات. ونعترب أن أي عمل 
إصالحي جدي بهدف مكافحة الفساد وإرساء دولة القانون واملؤسسات يف لبنان مير أوال بتعزيز استقالل القضاء 
وشفافيته. ولذلك اختارت كلنا إرادة أن تدعم اقرتاح قانون استقالل القضاء العديل وشفافيته الذي قدمته املفكرة 

ووقع عليه 9 نواب من مختلف الكتل. 

نظمنا ندوة يف كانون الثاين حرضها نواب ممثلني عن مختلف الكتل عربوا جميعا عن دعمهم للقانون. وهذا النص 
اليوم امام لجنة اإلدارة والعدل ووعدنا رئيس ونائب رئيس اللجنة ان يتم الرشوع مبناقشته كأولوية وال زلنا ننتظر. 
ال بل أتتنا مالحظة انه ال يجوز ادراج هكذا اصالح تحت عنوان تحقيق اهداف »سيدر«. فاستقالل القضاء أولوية 

وطنية. واملالحظة يف محلها.

وإذ بنا نجد الحكومة ومجلس النواب ال يخطوان خطوة اال تحت عنوان »سيدر«، ال بل يتذرعان بالعجلة والرضورة 
فادحا مببدأ  إقرار قوانني وإجراءات عاجلة واستثنائية تشكل مساسا  املالية و«سيدر« من أجل  االزمة  الناتجة عن 
االستقرار القانوين والترشيعي )بينام اليوم أكرث من أي وقت مىض، وعىل عكس ما يرّوج له، نحن بحاجة اىل ان 
يتم احرتام القانون وتنفيذه بحذافريه ودون أي مواربة أو استثناء والسيام احرتام األصول والقواعد الدستورية 

والقانونية واإلجرائية كافة. فهي التي تضمن الحقوق وتحمي املؤسسات.(
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كام نرى أن سياسة الحكومة يف هذه املوازنة تذهب يف اتجاه آخر، متخذة تدابري من شأنها املساس بحقوق القضاة 
لتعزيز  رؤية  تنخرط ضمن  أي سياسة واضحة وشاملة  ، خارجا عن  تقويتها  القضائية عوضا عن  السلطة  واضعاف 
األسباب  يف  وتضمينها  التدابري  لهذه  املالية  اآلثار  حول  جدية  دراسات  غياب  ويف   ، القضائية  السلطة  استقالل 

املوجبة. 

فبغياب رؤية اقتصادية واصالحية شاملة للدولة ومؤسساتها وسياسة مالية عادلة تنخرط ضمن هذه الرؤية، تبقى 
هذه التدابري رمزية )عىل الخزينة( وخطورتها تحديدا يف رمزيتها كام يف وقعها السلبي عىل حياة القايض النزيه 

وقدرته عىل البقاء يف مركزه بكرامة .

ليس باالستقواء عىل القضاة نحافظ عىل هيبة الدولة. بل باالستامع اليهم وبتعزيز حقوقهم، صونا الستقالليتهم.

خامتة:

املطلوب: اصالحات بالعمق وليس فقط إصالحات شكلية موجهة اىل عيون الجهات الدولية. وهذه االصالحات تبدأ 
بتعزيز استقاللية السلطة القضائية. فاملعركة اليوم هي معركة اسرتجاع كرامة القضاء. وكرامة املواطن. يعني كرامة 
الدولة ومؤسساتها )من املدرسة الرسمية اىل الجامعة اللبنانية واإلدارة العامة والجيش والقوى االمنية(. القانون 

والحقوق واملؤسسات ال يصونها اال القايض املستقل والقاضية املستقلة.

البداية هي كف يد  اليوم ان تقبل السلطة السياسية باالمتناع عن التدخل يف القضاء وأن تقّر بأن نقطة  رضوري 
السلطة التنفيذية ويد األحزاب عن القضاء. فاملطلوب، ونكرره، سلطة قضائية تنطق باسم الشعب اللبناين وليس 
باسم الفريق السيايس هذا او ذاك، وهذه ليست أمنية تتحقق برضبة ساحر. هذا هدف يتطلب: قانون يضع آليات 
تضمن االستقاللية والكفاءة والشفافية واملحاسبة يف القضاء، وضامن حقوق القضاة التي من شأنها تحقيق املساواة 
التامة فيام بينهم، عمال باملعايري الدولية. وألن التجربة اثبتت انه يف غياب الضامنات املالية نخرس اهم قضاتنا. 

والخسارة هذه علينا جميعا.


