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نقيب محامي بريوت نارض كسبار.

جناحا العدالة يف لبنان هام السلطة القضائية واملحامون من خالل نقابتهم. فهام يحاوالن دامئا التحليق بالقضاء بعيدا من 
السياسية وتشعباتها الوعرة، التي ما دخلها جسم اال وخرج منها بجروح غائرة تحتاج اىل اجيال ليك تندمل وتتعاىف

كسبار: النصوص ال تجعل القاضي مستقالً
لست خائفًا على القضاء وسندعمه 

ونقابة  العدالة،  يف  رشيكا  املحامي  يعترب 
مجلس  مع  دائم  تواصل  حالة  يف  املحامني 
صون  املشرتك  وهدفهام  االعىل،  القضاء 
العدالة من خالل قضاء مستقل ونزيه. ال بد 
من اصالح القواعد التي تحكم عملية اختيار 
القضاة مبا يضمن استقالل القايض عن السلطة 
ايضا  الدينية، ومبا يضمن  السياسية والسلطة 
كالم  كل  لكن  االجتامعي.  وامانه  الذايت  امنه 
اذا  نظريا  كالما  يبقى  القضاء  استقاللية  عن 
القضاء.  باستقاللية  الناس  ثقة  مع  يرتافق  مل 
فالقضاء هو السلطة الثالثة يف الدولة، سلطة 
الدستور  مقدمة  من  )هـ(  فالفقرة  مستقلة، 
تنص عىل ان النظام قائم عىل مبدأ الفصل بني 
السلطات وتوازنها وتعاونها، واملادة )7( تشدد 
واملادة  القانون،  امام  اللبنانيني  مساواة  عىل 
الضامنات  واملتقاضني  للقضاء  تحفظ   )20(
اصول  قانون  االوىل من  املادة  الالزمة، كذلك 
يخرتع  مل  اللبناين  النظام  املدنية.  املحاكامت 
عامة  سمة  القضاء  فاستقاللية  جديدا،  شيئا 
منها  الربملانية  الدميوقراطية،  االنظمة  كل  يف 
والرئاسية وامللكية الدستورية. ال يغري يف االمر 
من  منتخبة  القضائية  الهيئات  بعض  كون 
كاملجلس  والتنفيذية،  الترشيعية  السلطتني 
الهيئة  تصبح  التسمية  فور  مثال.  الدستوري 
القايض  واستقالل  القضاء  فاستقالل  مستقلة، 
هام مفهومان متكامالن لصيانة مبدأ الرشعية. 
استقالل  يعترب  الدستوري،  للمجلس  رأي  يف 

القضاء من املبادىء ذات القيمة الدستورية.
ان اقدس االمور عند االنسان عقله وضمريه، 
ان يكون حرا. ذاك كان واحدا  فهام يخوالنه 
اقرتحها  التي  االربعة  االساسية  املبادئ  من 
العاملي  االعالن  لفلسفة  كمرتكز  مالك  شارل 
لحقوق االنسان يف عام 1974. اذا قرأنا املزيد 
لوجدنا  االعالن  بهذا  اوحى  الذي  الفكر  من 

الدولة،  بأن  عميقة  قناعة  هناك  كانت  انه 
االنسان  اجل  من  هي  جوانبها،  مبختلف 
يف  القناعة  هذه  تجلت  وقد  ولصالحه.  الحر 
الحقوق املكرسة يف النص النهايئ لالعالن ويف 
املعاهدات الدولية كافة التي اقرت يف العقود 
االنسان  هو  الحر،  االنسان  املاضية.  السبعة 
العيش  اىل  ويتوق  بكل حقوقه،  يتمتع  الذي 
وفق  شؤونهم  وتدير  الناس  تحكم  دولة  يف 

املعايري الدولية. 
ولبنان، العضو املؤسس ملنظمة االمم املتحدة 
واالعالن  مواثيقها  وامللتزم  فيها  والعامل 
املبادئ  هذه  تبنى  االنسان،  لحقوق  العاملي 
استثناء.  دون  من  واملجاالت  امليادين  كل  يف 
فدستوره يضمن حرية االنسان، اذ يشدد عىل 
لبنان جمهورية دميوقراطية برملانية تقوم  ان 
طليعتها  ويف  العامة،  الحريات  احرتام  عىل 
العدالة  عىل  وتقوم  واملعتقد،  الرأي  حرية 
والواجبات  الحقوق  يف  واملساواة  االجتامعية 
بني جميع املواطنني من دون متايز او تفضيل. 
لكن السؤال الذي يطرح: ما عالقة هذه االمور 

باستقاللية القضاء؟ 
بني  ما  عضوية  عالقة  مثة  ان  هو  الجواب 
فال  والقضاء،  القانون  وحكم  االنسان  حقوق 
االنسان،  حقوق  تحرتم  دولة  تقوم  ان  ميكن 
وال ان يتحقق حكم القانون من دون ضامنة 
"اعالن  يف  ورد  كام  والقوي.  املستقل  القضاء 
قضائية  سلطة  وجود  اهمية  ان  بنغالور"، 
مستقلة محايدة لحامية حقوق االنسان هي 
االخرى  الحقوق  انفاذ  ان  اذ  املسلامت،  من 
السليمة  االدارة  عىل  النهاية  يف  يعتمد  كافة 
للعدالة حيث ان وجود سلطة قضائية مختصة 
ليك  جوهريا  امرا  يعد  ومحايدة  مستقلة 
دورها يف حامية  تلعب  ان  املحاكم  تستطيع 
ان  القانون:  سيادة  ودعم  الدستورية  املبادئ 

محكوم  انه  طاملا  قامئا  يظل  الحر  املجتمع 
الحكام  يلزم  الذي  الحكم  القانون،  بحكم 
واملحكومني، مطبقا بحيادية، ومعامال مبساواة 

كل الذين يلجأون اىل حاميته.  
صونا  دامئة  ورشة  يف  املحامني  نقابة  عمليا، 
نقيب  يرشحه  ما  هذا  القضاء.  الستقاللية 
مع  حوار  يف  كسبار  نارض  بريوت  يف  املحامني 
"االمن العام"، كون النقابة تشجع عىل انضامم 
واالعالنات  واالتفاقيات  املعاهدات  اىل  لبنان 
منها  متصل  هو  ما  خاصة  الدولية،  واملواثيق 
بحقوق االنسان التي تضمن الحق يف محاكمة 
يتيح  مام  روما"  "اتفاقية  مقدمها  ويف  عادلة، 
االنضامم اىل املحكمة الجنائية الدولية، علام ان 
بعض هذه املعاهدات وقع عليها لبنان وباتت 
الترشيع  قواعد  عىل  وتتقدم  ونافذة  ملزمة 
الداخيل وميكن تطبيقها تاليا من قبل املحاكم، 
من  عددا  لبنان  اعتامد  اىل  باالضافة  هذا 
املواثيق الدولية غري امللزمة املنبثقة يف معظمها 
عن االمم املتحدة، مثال انضم لبنان اىل العهد 
والسياسية  املدنية  بالحقوق  املختص  الدويل 

وهو عهد اقر للفرد بالدعوى العادلة. 

احقاق  يف  املحامني  نقابة  دور  هو  ما   ■
استقاللية القضاء؟

كل  استقاللية  هي  القضاء  استقاللية   □
واالحكام  الجلسات  وادارة  امللفات  يف  قاض 
والقرارات. فاذا مل يكن القايض مستقال وعاملا 
تعطيه  قانونية  نصوص  يوجد  ال  وحكيام، 
ومدروسة.  منوذجية  كانت  مهام  االستقاللية 
اما بالنسبة اىل نقابة املحامني، فان املطلوب 
للقيام  الرشفاء  القضاة  مساندة  هو  منها 
مبهامتهم بصفاء وحكمة وشجاعة، غري ابهني 
وهذا   - املجال  يف  فاسحني  وغري  تدخل  بأي 

املهم - امام اي تدخل.

■ هل قدمتم مقرتحا او مرشوعا عمليا يف سبيل 
تكريس هذه االستقاللية؟

اشهر،  ثالثة  من  اكرث  قبل  واليتي  خالل  يف   □
ال  قلت،  وكام  مرشوع.  او  مقرتح  اي  نقدم  مل 
مستقال  القايض  يكن  مل  اذا  املشاريع  تنفع 
التي  هي  النصوص  وليست  نفسه،  وبني  بينه 
يتمحور  السؤال  كان  اذا  اما  مستقال.  تجعله 
القضاة  يعني  ان  القضاء، مبعنى  استقاللية  عىل 
قرار  اي  دون  من  البعض  بعضهم  لوحدهم 
من السلطة السياسية، فهذا موضوع اخذ ورد، 

وهناك الية يجب ان تتبع يف هذا املجال. 

■ هل االستقاللية تكون يف اقرار القانون ام يف 
املامرسة؟

هي  املامرسة  السؤال.  هذا  عن  اجبت  لقد   □
التي يعّول عليها، اذ ما النفع من افضل النصوص 
اذا كانت ال تطبق يف املامرسة. القايض املحصن 

ليس يف حاجة اىل نصوص تحميه. 

■ الدستور اللبناين واضح يف موضوع استقاللية 
القضاء، ملاذا ال يطبق الدستور وينتهي الجدال؟

واضحة،  والقوانني  واضح  الدستور  بالطبع   □
لكن يبقى التطبيق. القايض الذي يحرتم نفسه 
يفرض احرتامه عىل الجميع وال احد يتجرأ عىل 

الضغط عليه او حتى ان يطلب منه اي طلب 
او ان يتدخل يف ملفاته. من هنا نعود ونكرر ان 

املهم هو قرار القايض بفرض نفسه. 

يف  االعىل  القضاء  مجلس  مع  تتعاونون  هل   ■
هذا املجال؟

□ بالتأكيد. عالقة نقابة املحامني مبجلس القضاء 
اليوم  منذ  فانا  يرام.  ما  احسن  االعىل هي عىل 
مجلس  رئيس  مع  اتفقت  مهاميت  لتويل  االول 
كبار  ومع  عبود  سهيل  القايض  االعىل  القضاء 
القضاة عىل قيام افضل العالقات واحسنها. كذلك 
تحصل اجتامعات دورية الزالة جميع الشوائب 

ولتوضيح االمور يف حال حصول اي اشكال.

■ اال ترون ان لبنان الذي كان رائدا يف املجال 

عىل  العاملي  الركب  عن  متخلفا  صار  القانوين 
املستوى القضايئ؟

املرتبة  يف  لبنان  قضاة  يزال  ال  بالعكس،   □
االوىل، عربيا وعامليا. فمعظم القضاة يتكلمون 
علمية  دورات  يف  ويشاركون  لغات،  ثالث 
وعملية، عربية ودولية. وهم يتمتعون بالعلم 
جو  يف  والجرأة  والشجاعة  والحكمة  والثقافة 
معرّض فيه القضاة ملخاطر متعددة، خصوصا 
يف الجو االمني غري املطمنئ يف معظم املناطق، 
خانقة،  ومعيشية  واقتصادية  مالية  ازمة  ويف 
مرصين  يزالون  ال  ذلك  من  الرغم  عىل  وهم 

عىل القيام بواجباتهم.

■ عىل َمن تقع مسؤولية وصول القضاء يف لبنان 
مسؤولية  هي  هل  الراهن،  الصعب  الوضع  اىل 

القضاء ام السياسيني؟
لوحدهم  بالقضاة  املسؤولية  حرص  ميكن  ال   □
او بالسياسيني لوحدهم، ألن املسؤولية تقع عىل 
القضاة مثال عندما ال  الجميع. كيف؟ تقع عىل 
املصارف  خصوصا  بجدية،  املرتكبني  يالحقون 
تلك  الذي مينعهم من  لبنان مثال، فام  ومرصف 
املودعني.  اموال  هدر  بعد  خصوصا  املالحقات 
فلو حصل ذلك ملا كنا وصلنا اىل ما وصلنا اليه. 
كام ان البطء يف حل الدعاوى واصدار االحكام 
والقرارات يؤدي ايضا اىل تراجع االستثامرات واىل 
السياسيني  اىل  بالنسبة  اما  االعامل.  تقدم  عدم 
ألن  ملاذا؟  اقل.   - رصاحة  وبكل   - فاملسؤولية 
السيايس  مطالبه.  نلبي  فلامذا  يطلب  السيايس 
لديه التزامات تجاه ناخبيه فلامذا يلبي القايض 
تلك الطلبات بدل ان يقطع الطريق عىل كل من 

يحاول التدخل يف ملفاته؟

القضائية يف حال  السلطة  ■ هل تخشون عىل 
ظل النهج القائم معتمدا بحيث تتحول السلطة 

القضائية اىل هيكل فارغ؟
□ كام قلت، القضاء يف لبنان ال يزال محصنا نسبيا 
وكل ما ينقصه هو املتابعة والتفتيش واملحاسبة. 
عىل اي حال، انا لست خائفا عىل القضاء. سوف 
قوة  من  اوتينا  ما  بكل  له  الداعمني  من  نبقى 
ليبقى املحافظ االول عىل حياة الناس واموالهم 
وكراماتهم بالتعاون مع بقية االجهزة التي تعمل 

بارشافه، وانا متفائل حيال هذا االمر.
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