
1415
عدد 103 - نيسان 2022عدد 103 - نيسان 2022

جورج شاهني

رئيس لجنة اإلدارة والعدل: إستقالل القضاء 
حجر الزاوية في أي عملية إصالحية

تنتظر  لجنة االدارة والعدل النيابية مالحظات وزير العدل ومجلس القضاء االعىل عىل اقرتاح القانون الذي رفعته اىل مجلس 
النواب للبت به باعتباره  حجر الزاوية يف اي عملية اصالحية. ويف رأي رئيس اللجنة النائب جورج عدوان ان القناعة يجب ان 

تتوافر لدى القايض شخصيا وتنبع منه قبل ان يحصنها القانون 

من  هو  والترشيع  قارصا  ليس  النيايب  املجلس 
اذ  الترشيع  يف  ليست  املشكلة  وان  صالحياته، 
ان هناك عرشات القوانني مل تنفذ بعد. هذا ما 
الترشيع  ان  النائب جورج عدوان، معتربا  اكده 
من صالحية املجلس النيايب حرصا، ودور مجلس 
القضاء محفوظ يف هذا الترشيع بأن يبدي رأيه 

ومالحظاته. 

■ امضيت والية كاملة يف لجنة االدارة والعدل، 
امل يكن الوقت كافيا لبت قانون استقالل القضاء؟ 
آخر من دون  اىل  يعاد طرحه من وقت  وملاذا 

اقراره؟ 
□ انطالقا من حرصنا وامياننا بأنه حجر الزاوية 
استقالل  قانون  اخذ  اصالحية،  عملية  اي  يف 
بد  وال  والعدل،  االدارة  لجنة  يف  اولوية  القضاء 
لوضع االمور يف نصابها الصحيح من رشح الوقت 
والجهد الذي اقتضاهام واملراحل التي مر فيها. 
بداية، خصص له يف اللجنة عدد من الجلسات 
اعتامدها  يجب  التي  واالسس  املقاربة  لوضع 
لدراسته. بعدها تم تأليف لجنة فرعية لدراسته 
برئاستي وعضوية ممثلني عن كل الكتل النيابية 
القضاء  ومجلس  العدل،  ووزير  واملستقلني، 
والشامل،  بريوت  يف  املحامني  ونقابتي  االعىل، 
اضافة طبعا اىل القضاة الذين يشاركون بشكل 
ستة.  وعددهم  والعدل  االدارة  لجنة  يف  دائم 
اكبت اللجنة الفرعية التي تم تأليفها عىل دراسة 
االقرتاحات يف جلسات اسبوعية متتالية من دون 
وعقدت  متعددة  اراء  اىل  واستمعت  توقف، 
اجتامعاتها  يف  واستمرت  االجتامعات،  عرشات 
رغم الظروف التي مر فيها البلد، ابرزها: جائحة 
الذي دمر مكاتب  بريوت  مرفأ  وانفجار  كورونا 
املجلس وقاعة لجنة االدارة والعدل. رغم ذلك، 
ورفعته  وتقريرها،  القانون  اقرتاح  بوضع  قامت 

اىل لجنة االدارة والعدل وسلمت نسخة منه اىل 
وزير العدل ورئيس مجلس القضاء، كام ارسلت 
منها  وطلبت  الحقوقية  الجمعيات  اىل  نسخة 
طلبت  مادة.  مادة  املواد،  يف  خطيا  رأيها  ابداء 
وزيرة العدل السابقة الدكتورة ماري كلود نجم 
مهلة شهر ونصف شهر، وبالفعل شكلت لجنة 
وارسلت مالحظاتها عىل  االقرتاح  لدراسة  قضاة 
كل املواد، كام قام رئيس مجلس القضاء بارسال 
املالحظات، كذلك ارسل تجمع الجمعيات املدنية 
اىل  اضافة  مالحظاته.  القضاء  الستقالل  الداعم 
ذلك، طلب اىل جميع الكتل النيابية واملستقلني 
يف املجلس النيايب وضع مالحظاتهم الخطية عىل 
اقرتاح اللجنة الفرعية. ثم تم وضع جدول مقارنة 
بعدها  مادة.  كل  عىل  االفرقاء  مالحظات  لكل 
اجتامعني  مبعدل  والعدل  االدارة  لجنة  التأمت 
لدراسة  اسبوعيا،  اجتامعات  اربعة  واحيانا 
املالحظات وصياغة التعديالت والتصويت عليها. 
احالته عىل  ووضعت تقريرها مع االقرتاح بعد 
بتاريخ  العامة  الهيئة  اىل  ورفعته  لجنة صياغة، 
18 / 11 / 2021، التزاما منها مبا كانت اعلنته 
املوعد. لقد ارصرت عىل توضيح كل  مرارا عن 
هذه املراحل ألن البعض يتكلم عىل القانون من 
التي  واملشاركة  والوقت  الجهد  يدرك  ان  دون 

وضعناها، وادت يف النتيجة اىل انجازه.

■ ما الذي اعاق صدور القانون بعد مرور هذه 
السنوات؟ هل هو تقصري نيايب ام تردد حكومي 

ام نتيجة توزيع ادوار ام عدم تفاهم بينهام؟ 
العامة هو  الهيئة  االقرتاح يف  اعاق درس  ما   □
درسه.  اعادة  خوري  هرني  العدل  وزير  طلب 
مل يظهر بعد اي تقصري نيايب ولن يظهر اال عند 
التصويت عىل كل مادة عىل حدة، عندها سيظهر 
وسيتمكن  نائب،  وكل  كتلة  كل  موقف  للعلن 

العام من الحكم بني من يريد استقاللية  الرأي 
القضاء ومن ال يريد.

الجلسة  العدل يف  وزير  ■ كيف فرست طلب 
اىل  واعادته  القانون  بسحب  االخرية  الترشيعية 
هو  هل  مالحظاته؟  ليسجل  املشرتكة  اللجان 
محق يف شكواه من تجاهله ومعه اسالفه وزراء 

العدل السابقون؟
تفسري طلبه،  العدل عن  وزير  يقتيض سؤال   □
االسباب  ان يرشح  وعليه  اليه  يعود  االمر  فهذا 
لجنة  ايّل كرئيس  بالنسبة  اىل ذلك.  التي دفعته 
ادارة وعدل، اعترب ان الحكم واالدارة استمرارية، 
وباعتبار - كام اسلفت سابقا - ان وزيرة العدل 
وحرضت  شاركت  نجم  كلود  ماري  السابقة 
وناقشت يف اللجنة الفرعية، ثم الفت لجنة من 
وبالتايل  الفرعية،  اللجنة  اقرتاح  لدرس  القضاة 
درس  يف  كاملة  كانت  العدل  وزيرة  مشاركة 

االقرتاح.

من  تدور  التي  النقاط  تحديد  ميكن  هل   ■
املنتظر من  الحكومة، وما  الخالفات مع  حولها 
اللجنة القضائية التي شكلها وزير العدل للتوافق 

املطلوب بني السلطتني التنفيذية والترشيعية؟
□ نحن يف لجنة االدارة والعدل ننتظر ان يعاد الينا 
االقرتاح مع مالحظات وزارة العدل ليك نحدد ما 
اذا كان هناك اختالف وحول اي نقاط، حتى ذلك 
الحني ال ميكن التكهن باالمر. اما يف اثناء درس 
املواد، املادة التي استحوذت عىل اكرب قدر من 
النقاش هي املادة املتعلقة باختيار اعضاء مجلس 
القضاء واختلفت االراء حول هذه املادة حيث 
اقرت االكرثية ان يصار اىل انتخاب سبعة قضاة 
من القضاة، وان يختار القضاة السبعة اسامء لكل 
من املراكز الثالثة الباقية ليختار مجلس الوزراء 

بدوره من بينهم، وعلام انني كنت مع انتخاب 
العرشة مبارشة من القضاة. 

اىل  الطلب  االجدى  من  كان  انه  ترى  اال   ■
مجلس القضاء االعىل اعداد القانون الذي يحقق 
استقالل السلطة وهل ميكن ان يتعهد مجلس 

النواب باقراره كام يرفع اليه؟ 
□ اطالقا ال، الترشيع من صالحية املجلس النيايب 
هذا  يف  محفوظ  القضاء  مجلس  ودور  حرصا، 

الترشيع بأن يبدي رأيه ومالحظاته.

■ بعض دول العامل منح القضاء استقالله بعدما 
كان لبنان سباقا يف تنظيم قضائه، اليست هذه 

عالمة سوداء يف تاريخ الترشيع اللبناين؟
الترشيع فقط،  الحقيقية ليست يف  □ املشكلة 
فهناك حتى تاريخه 45 قانونا اقرت يف السنوات 
االخرية، وهي قوانني اصالحية مل تنفذ. املشكلة 
كل  شوهت  التي  املتحكمة  املنظومة  يف  هي 
يشء، وايضا يف ارث مرحلة الوصاية التي ارست 
واليوم  القضاء،  يف  السيايس  التدخل  قواعد 
يف  الوصاية  سلطة  مكان  املنظومة  اهل  حل 
تشويه  يف  هي  املشكلة  ان  كام  التدخل.  هذا 
وطني  وفاق  لحكومات  الدميوقراطي  النظام 
مصغر  نيايب  مجلس  اىل  الحكومات  حولت 

□ بهذا الكالم، كأنك تطلب من السارق ان يعيد 
الدخول طوعا  او تطلب منه  طوعا املرسوقات 
ميارس  ان  املتسلط  الحاكم  من  او  السجن،  اىل 
الدميوقراطية. لو كان هناك قضاء مستقل الدخل 
عددا ال يستهان به من هذه الطبقة املتحكمة 

اىل السجن. 

قضاء  اىل  الوصول  يف  متفائلون  انتم  هل   ■
مستقل، ام ان االمر يحتاج اىل الزام من الخارج؟

□ ليست قضية تفاؤل او تشاؤم، بل هي قضية 
اعمل عىل  انا  قرار ال خالص من دونه، لذلك 
عن  اما  عرقلة.  محاوالت  اي  تثنينا  ولن  ذلك 
"االلزام" من الخارج، فهذه مقاربات مرفوضة 
لسنا قارصين  النهاية  فنحن يف  بها،  اؤمن  وال 
وال ننتظر من احد ان يدلنا عىل طريق انقاذنا 
وليست  مسؤوليتنا  وهذه  يدنا  يف  قرارنا  ألن 

مسؤولية غرينا.

■ بعد تجربة سقوط املناقالت القضائية يف العام 
اىل  التوصل  امكان  يف  مقتنع  انت  هل  املايض 

استقالل القضاء يف لبنان؟
□ التشكيالت التي تم التكلم عنها كانت تشوبها 
الكثري من الشوائب الخطرية والكبرية، السيام يف 
الجزء الجزايئ منها. لقد رفعت هذه املالحظات 
اىل وزيرة العدل يف حينها، وشاركتني الرأي فيها 
وهي تتناول قضاة كانوا مرشحني ملواقع يف هذه 
التشكيالت ال يجوز ان يعينوا فيها. لهذا السبب 
وضعت يف القانون املقرتح الية محددة ومعايري 
ملنع  تشكيالته،  يف  القضاء  مجلس  ليعتمدها 

حصول هذه التجاوزات.

■ ما هي مسؤولية مجلس النواب بعدم التوصل 
هي  وما  تحقيقه؟  ميكن  الذي  وما  القانون  اىل 

حدود مسؤولية الحكومة؟
□ حتى تاريخه، قام املجلس بدوره كامال يف 
عرض  عند  االسايس  الحكم  يبقى  لكن  االمر، 
والتصويت  العامة  الهيئة  عىل  القانون  اقرتاح 
ليس  املسؤوليات،  تحدد  حينها  املواد.  عىل 
عىل املجلس النيايب ككل بل عىل كل كتلة او 
نائب يف تصويته عىل كل مادة، تحد بدورها 
العام  الرأي  القضاء. عندها عىل  من استقالل 

والناس محاسبة املقرصين.

رئيس لجنة االدارة والعدل النيابية جورج عدوان.

ننتظر مالحظات 
وزير العدل الجديد لنحدد 

نقاط الخالف

الملف

يف  ايضا  املشكلة  واملحاسبة.  املساءلة  ومنعت 
السياسة  الذي نخرته  القضايئ  الجسم  جزء من 
هذه  واملادية.  السياسية  والرشوة  واملحسوبية 
نحن  ما  اىل  الوضع  اوصلت  مجتمعة  املشاكل 
الخالصة: هي مشكلة مجتمع  اليوم، ويف  عليه 
تأسس يف عهد الوصاية واملحسوبية والرشوة عىل 
انواعها والفساد، واستمرت مع سيطرة منظومة 
متحكمة. القوانني وحدها لن تتطبق اذا مل تتغري 
اضف  والعباد.  بالبالد  تتحكم  التي  املنظومة 
اىل ذلك، ان القناعة يجب ان تتوافر وتنبع من 
القايض  لكن  يحصنها  القانون  شخصيا.  القايض 
الظروف  ظل  يف  حتى  قضاة  فهناك  يصنعها، 

الحارضة مثاال يف االستقاللية.

■ ملاذا ال تأخذ السلطة السياسية املبادرة وترفع 
يدها عن القضاء وترتكه يعمل باستقاللية؟ 


