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كرث الحديث يف اآلونة االخرية عن التدخل السيايس يف القضاء، مع اعالن الحرب عىل الفساد يف املؤسسات، ومحاسبة املوظفني 
الفاسدين واملرتشني، ليحصل املواطن عىل حقه من دون الدخول يف رشك الوساطات واملحسوبيات، تلك االفة التي يعانيها 

لبنان. ساهم تعطيل املؤسسات وعدم التزام املواعيد الدستورية يف اوقاتها يف تفاقم هذه املعضلة وتوليد ازمات شتى

مقابلة

درباس: اإلصالحات تأتي من فوق 
إستقالل القضاء وتحصينه من الفئوية

رضوان عقيل

ترتفع كل يوم وترية الحديث عن االصالح 
الهدر  ومنع  واملؤسسات،  االدارات  يف 
املواطنني  يستنزف قدرات  الذي  والفساد 
تؤمن  بالكاد  منهم  الغالبية  وجيوبهم. 
الحدود  وتوفري  الوالدها  العيش  لقمة 
وطبابة  معيشية  امور  من  لهم  الدنيا 
اصوات  تنفك  ال  وقت  يف  وتعليم، 
التحذير  عن  النيابية  والكتل  السياسيني 
كانت  واذا  االسوأ.  نحو  البلد  سري  من 
للدولة  الهرم  رأس  حفظ  تشكل  العدالة 
فإن  ادارتها،  يف  الفساد  تغلغل  ومنع 
تصدر  عندما  املوضوع  هذا  يف  الخطري 
اصوات من قلب العدلية تقول ان االمور 
منتظمة  غري  وانها  يرام،  ما  عىل  تسري  ال 
هنا  املواطن  سيزداد  الوراء،  اىل  وتعود 
يف  عائلته  ومستقبل  مستقبله  عىل  حرية 
بالحد  ولو  املؤسسات  فيها  تسري  ال  دولة 
املطلوبة  والخدمات  الشفافية  من  االدىن 

بعيدا من الفوىض واملحسوبيات.
نقيب  امثال   من  صوت  هنا  يخرج   
السابق  الوزير  الشامل سابقا  املحامني يف 
يف  عمله  عىل  مىض  الذي  درباس  رشيد 
الصوت، ويدعو  لريفع  عاما   53 املحاماة  
وقف  اىل  العبارة  برصيح  السياسيني 
منعا  القضائية،  التشكيالت  يف  التدخل 

النهيار ما تبقى من الدولة. 
تحدث درباس اىل "االمن العام" من دون 
القضائية  التشكيالت  ان  ليقول  قفازات، 
املهني  تاريخه  يف  االسوأ  كانت  االخرية 
عن  الكف  اىل  ودعا  املحاماة.  حقل  يف 
االصالح  وان  القضائية،  بالسلطة  العبث 

يف النهاية ال يأيت اال من فوق.

عن  الضجة  هذه  كل  تواكب  كيف   ■
اصالحات يف املؤسسات وجبه الفساد؟

عالج  اىل  تؤدي  لن  الضجة  هذه   □
الفساد، وهو ال يعالج بظواهره وال من 
غياب  الفساد  سبب  منه.  التأفف  خالل 
واحدة  تكون سلطاتها  ال  عندما  الدولة. 
ومختلفة  والتامسك  التناغم  عن  وغائبة 
وتتقوى كل جهة عىل االخرى، عندها ال 
واملواعيد  للدستور  احرتام   هناك  يصبح 
الدستورية واملرجعيات، يعني ان الفساد 
سيحل. عندما مير البلد يف سنتني ونصف 
للجمهورية، وميدد  سنة من دون رئيس 
ملجلس النواب ثالث مرات، والحكومات 
عام  من  يجب  كام  تعمل  وال  تحسم  ال 
2005 اىل اليوم، ومن اصل 13 سنة مثة 
اننا  يعني  هذا  تعطيل،  سنوات  ست 
وعندما  فسدت،  الدولة  معطل.  بلد  يف 
يصبح  والرقابة  القرار  عنها  يغيب 
ال  الحالة.  لهذه  طبيعيا  ناتجا  الفساد 
ارسال  تتم معالجة هذا االمر من خالل 
التفتيش  او  قاض  عىل  ليتنصت  دريك 
التعامل  ما.  قصة  عىل  ليعرث  املركزي 
يأيت عىل شكل  اليوم  الفساد  مع مسألة 
نرى  الكهرباء  ملف  اخذنا  لو  عراضات. 
يتحدث عن وجود فساد يف  الجميع  ان 
الليطاين  ملف  يف  ويتهم.  القطاع  هذا 
يف  موجودة  شخصيات  يتهم   من  مثة 
تعدياتهم  جراء  من  وحاميتهم  السلطة 
مستفيدون  يخرب  كام  النهر.  هذا  عىل 
بحصانات  هؤالء  ويحظى  عندنا.  البيئة 
وحاميات من سياسيني ولديهم رشكاء يف 

السلطة.

القضاة  من  عدد  محاكمة  ترى  كيف   ■
اضافة اىل املشهد العام يف العدلية؟

□ القضاء مثل اي جسم يوجد فيه فساد، 
لكنه يبقى الجسم االقل فسادا حتى االن. 
القضاة  بعض  يف  وليس  القضاء  يف  العلة 
العلة  تكمن  قالئل.  غري  وهم  الفاسدين 
وخصوصا  واالستقاللية  االنتاجية  يف  ايضا 
القضائية  التشكيالت  موعد  حلول  عند 
وتتالعب  السياسية،  االهواء  تحل  حيث 
مراكز  عىل  للحصول  املتلهفني  بالقضاة 
سينتهي  السياسية.  املراجع  من  معينة 
املتلهف هنا اىل ان يروي لهفته، وبالتايل 
وعّينه.  سامه  ملن  االمثان  يسدد  ان  عليه 
الجمهورية  رؤساء  احد  اختار  عندما 
الدستوري،  للمجلس  رئيسا  فرنسا  يف 
وقال  البالد  رئيس  امام  االخري  حرض 
واجب  لديك  انت  الرئيس  "سيدي  له: 
رغم  ساجحدك  انني  الجحود.  هو  عيل 
عليك".  ارد  ولن  عينتني،  من  انت  انك 
ان  القايض  عىل  الطريق.  هذه  عىل  سار 
له عالقة  الذي عّينه وان ال يكون  يجحد 
مثة  يشء.  اىل  يسعى  ال  ان  واملفرتض  به، 
اليوم،  القضاة  من  عدد  ضد  مالحقات 
الالزمة.  الجدية  عن  يعرب  ال  شكلها  لكن 
االجرائية،  االمور  يف  جوهري  خلل  يوجد 
امني  جهاز  يحقق  ان  املقبول  غري  ومن 
مع قاض ويتم يف النهاية تركيب ملف له.

مع  التحقيق  عملية  ان  ترى  انت   ■
ان تكون محصورة  باكملها يجب  القضاة 

التفتيش القضايئ؟ عند 
□ املطلوب من هيئة التفتيش القضايئ ان 

استقالليتها  تكون  وان  اكرث،  جدية  تكون 
عىل  امني  جهاز  اي  اقدام  ضد  انا  اكرب. 
وله  بقاض  تتعلق  صلة  اي  يف  التحقيق 
جهازه الذي يحقق معه فقط، فال يصبح 
من  ويخاف  ويسارا  ميينا  يتلفت  القايض 
ملف  تركيب  من  ويخىش  عليه  التنصت 

له، وهذه عملية سهلة.

القضايئ  الجسم  من  املطلوب  هو  ما   ■
ليحصن نفسه اكرث؟

يخرج من هذه  ان  اوال  منه  املطلوب   □
املعتكفني  بعض  عنها  يعرب  التي  الفئوية 
سلطة  هو  القايض  حصيفة.  غري  بطريقة 
قضاة  اقدام  املقبول  غري  من  مستقلة. 
عىل طلب الحصول عىل رخصة من وزارة 
تابعا  اصبح  لهم  ناد  النشاء  الداخلية 
بال  الوزارة.  يف  الرابعة  الفئة  من  ملوظف 
النادي  هذا  قيام  ضد  كنت  انا  شك  ادىن 
القانوين  والكيان  رخصة  عىل  وحصوله 
مختلفني  اعضاؤه  ظهر  اليه.  انتهى  الذي 
عن زمالء لهم ضمن السلطة، وكان يجب 
الداخلية  وزير  عىل  كان  يكون.  ال  ان 
مينح  ال  ان  املشنوق(  نهاد  )السابق 
النادي. ال يعقل قيام كيان  لهذا  الرخصة 

الوزير السابق رشيد درباس.

قانوين ضمن سلطة تستمد كل صالحياتها 
من القانون وهي السلطة القضائية.

■ هذا النادي سّبب رشخا بني القضاة؟
□ نعم احدث رشخا يف هذا الجسم.

■ تم الرتكيز يف االونة االخرية عىل حصانة 
املحامني، كيف ترى التعاطي معهم؟

يف  بل  القانون  يف  ليست  املشكلة   □
اثناء  يف  املحامي  يحمي  القانون  تطبيقه. 

مامرسته مهنته ال غري. ال ينبغي هنا تسليط 
السيف عىل رأسه يهدده خشية ان يفقد 
الترصف  املحامي  ييسء  عندما  حريته. 
مجلس  وتأكد  مهنته  مامرسته  اثناء  يف 
يتم  االساءة،  هذه  من  والنقيب  نقابته 
العمل عىل مالحقته. اذا رآه غري ميسء ال 
يعطي االذن  مبالحقته. عندما كنت نقيبا 
يشارك  بأنه  محام  اتهام  جرى  للمحامني 
زج  وتم  التاكيس  سيارات  سائقي  قتل  يف 
العصابة،  هذه  مع  الشخص  هذا  اسم 
ومن دون وجود اي ادلة عىل هذا الفعل. 
واعطيت  عنه  الحصانة  رفع  مني  طلب 
االذن يف وقت قصري ملالحقته، وكتبت مع 
عدم اقتناعي بالجرم املوجه اليه، وكلفت 

النقابة بتكليف محام للدفاع عنه.

■ يف ظل كل هذا الضجيج حيال القضاة 
املواطن  يحصل  كيف  العدالة،  وتطبيق 

العادي عىل حقوقه؟
العدالة من خالل  اال  الناس  يحتاج  ال   □
اىل  وصل  الذي  القايض  عادل.  قضاء 
واقول  امتحانات،  اىل  اوال  خضع  موقعه 
ان حصانته تأيت اوال من خالل استقاللية 
يكون  ال  ان  وبالتايل  القضائية،  السلطة 
التنفيذية  السلطة  برىض  مرهونا  مركزه 
الجمهورية والحكومة. يجب  من رئييس  
وتقارير  انتاجيته  وفق  تعيينه  يأيت  ان 
يف  ايضا  والتدقيق  القضايئ،  التفتيش 
القايض  قدم  اذا  اما  وحيويته.  سلوكه 
او  سياسية  جهات  اىل  خدمات  الفالين 
مهم   مركز  عىل  ليحصل  منها  قريب 

فعندها ال تستقيم االمور.

املطلوب  ان  قال  سابق  عدل  وزير   ■
القضايئ  الجسم  من  قاضيا   50 تطيري 

النتظام سريورة عمله. ما رأيك؟
□ انا ال ادخل يف االرقام والعدد. من املؤكد 
ان مثة قضاة يجب ان يذهبوا اىل منازلهم. 
القايض الذي يرتك وظيفته بسبب مسليك 
يعني انه تعرض لالعدام. كذلك يجب ان 
وبعيدة  حرة  القضائية  التشكيالت  تكون 

من التدخل السيايس.

الفساد ال يعالج في 
ظواهره والسبب يكمن 

في غياب الدولة

الجسم القضائي هو االقل 
فسادا ويجب الكف عن 

القضائية بالسلطة  العبث 
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منذ  موجودة  التدخالت  هذه   ■
الطائف اىل اليوم؟

الطائف  قبل  اكرث  رصانة  هناك  كانت   □
تعيني  تم  عندما  الطائف.  بعد  وحتى 
االسبق  االعىل  القضاء  مجلس  رئيس 
من  االدىن  الحد  كان  النقيب،  عاطف 
تذكر  من  بد  وال  موجودا  االستقاللية 
مسعود  امثال  من  كبار  قضاة  اسامء 
املنال، ديب  حنني، يوسف جربان، شوكت 
ابوخري،  اميل  طعمة،  ميشال  درويش، 
السهل  من  يكن  مل  فرحات وغريهم.  الرب 

املزاح معهم يف امللف القضايئ.

■ مثة من يشكو ويتحدث عن محسوبيات 
مذهبية واخرى سياسية داخل القضاء؟

□ انا حقيقة ال اعرتض عىل هذا الكالم. نعم 
القضاء.  داخل  املحسوبيات  هذه  توجد 
القايض الذي يفصل بني الناس ال يجب اال 
يكون مجردا من الهوى فحسب، بل اقوى 

كل  من  الرغم  عىل  انه  اكرر  الهوى.  من 
يشء، فان القضاء هو االقل تعرضا للفساد 
االصالحية  العملية  ان  ايضا  اكرر  البلد.  يف 
خالل  من  فوق،  من  تأيت  الجسم  هذا  يف 

توفري االستقاللية واالختيار املناسب.

تدخال  تريد  ال  انك  كالمك  من  يفهم   ■
سياسيا يف التشكيالت القضائية املقبلة؟

كانت  االخرية  القضائية  التشكيالت   □

من  العدلية  تاريخ  يف  التشكيالت  اسوأ 
املحاماة،  يف  سنة   53 منذ  خربيت  خالل 
يعمل  املسؤولية.  هذه  السلطة  وتتحمل 
وزير مثال عىل اخذ قاض اىل جهة ما بغية 
تزكيته ووضعه يف املحل الفالين. يف جلسة 
حكومية كنت فيها جرى تعيني شخص يف 
زملتك.  اعتربه  الجواب  جاءين  ما.  منصب 
وليس  زملته  اكون  ان  اريد  انا  ردي:  كان 
املناسبني  القضاة  وضع  يجب  العكس. 
ان االستخفاف يف  اىل  يف مراكزهم اضافة 
التوزيع  للقضاة يف املناطق والشامل خري 
جيد،  توزيع  هناك  يكن  مل  بحيث  شاهد 
االمر  تم  بل  الفراغات،  امالء  يحصل  ومل 

من طريق االنتداب. 

■ يف الختام ما هو املطلوب للخروج من 
هذه املعضلة؟   

□ يف الخالصة نقول انه يجب الكف عن 
القضائية. بالسلطة  العبث 

املطلوب من هيئة 
التفتيش القضائي ان 

تكون جدية اكثر 
اكبر واستقالليتها 
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70 فرعًا في لبنان
16 فرعًا في أستراليا

3 فروع في أوروبا
5 فروع في سلطنة عمان

3 مكاتب تمثيلية 

نذهب بعيداً لنوّفر لكم تجربة مصرفية فريدة 
بنك بيروت معكم إلى أبعد حدود.


