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مقابلة

اال  الدميوقراطية،  مامرسة  يف  االوسط  الرشق  دول  اعرق  من  لبنان  ان  رغم 
قوانني  اخرى، عرب  ان مثة جدلية مستمرة حول محاولة طغيان مؤسسة عىل 
وترشيعات تقيد عمل اي من السلطات التي تكون ركيزة الحكم الدميوقراطي. 
هذا ما دفع املشرتع اللبناين اىل تأكيد فصل السلطات وتعاونها السيام ما بني 

والقضائية منها  السياسية 

القضائية  السلطة  الذي اكد استقالل  النص  ظل 
عليه  املتعارف  الثالثة،  الجمهورية  دستور  يف 
يرفعه  براقا  شعارا  الطائف،  اتفاق  دستور  انه 
السياسيون يف مواقع املسؤولية املختلفة. يحتم 
نقابة  يف  املتمثل  الحقوقي  الجسم  عىل  ذلك 
ضاغط  لويب  عرب  محوري،  دور  لعب  املحامني 
مدعم مبشاريع قوانني وخطط توصل اىل اصدار 
املراسيم التطبيقية التفصيلية التي تجعل من هذا 
النص الدستوري دينامية عاملة بكل ابعادها، ما 

يضع الحدود ما بني السياسة والقضاء نهائيا. 
هذا الواقع حملناه اىل نقيب املحامني يف بريوت 
متنوعة ومعلقا  الشدياق، حامال مشاريع  اندره 
استقالل  تكريس  منها  تنفيذها  كبرية عىل  اماال 
وينتخب  بنفسه  نفسه  ينتج  بحيث  القضاء، 

قيادييه عرب خطة اصالحية ال بد من اطالقها.

■ استقالل القضاء مكرس يف الدستور. اين نحن 
من تثبيت هذا املبدأ؟

اي  السلطات،  فصل  حول  التاريخي  املبدأ   □
السلطات الثالث االجرائية والترشيعية والقضائية، 
منذ ايام جون لوك ومونتسكيو وجد تكريسا له 
دول  دساتري  سن  عميد  هو  الذي  دستورنا  يف 
املنطقة. هذا الفصل كرس السيام يف الطعن الذي 
الدستوري  املجلس  الذي منع  القانون  قدم ضد 
من بت الطعون االنتخابية املقدمة اليه يف ربيع 
رفيق  الشهيد  الرئيس  اغتيال  بعد   2005 عام 
هذا  الدستوري  املجلس  ابطل  يومها  الحريري. 
يخلق  ما  يكون مستقال مقدار  القضاء  القانون. 
القايض مناعة واستقاللية ذاتية لنفسه ويجعلها 
يف منأى عن املداخالت، ويصدر االحكام مبا ميليه 
السدة  البالد  رئيس  توىل  عندما  ضمريه.  عليه 
االوىل للدولة، وقام رئيس مجلس القضاء االعىل 
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عندما  للقضاة  فخامته  قال  بزيارته،  واعضاؤه 
تأتيكم مراجعات سياسية او تتعرضون لضغوط 
سياسية اخربوين بذلك، حتى اكون حقيقة الضامن 
بعد  للمحامني  كنقيب  امتنى  القضاء.  الستقالل 
خطاب القسم واملامرسة التي شهدناها يف السنة 
االوىل للعهد، وبعد الكالم الواضح لرئيس الدولة 
يف افتتاح السنة القضائية ولوزير العدل ورئيس 
مجلس القضاء االعىل، ان يبقى القايض يف منأى 
عن التدخالت السياسية وان يرسم الخط الفاصل 

بني السياسة والقضاء.

■ دامئا ما تضيع الحدود بني السياسية والقضاء. 
اىل ماذا يعود السبب؟

املجتمع  اىل  تعود  تكوينية  اسباب  هي   □
جامدة،  دامئة  تبقى  ال  الحدود  الن  اللبناين، 
جزءا  صار  وهذا  رخوة،  االحيان  بعض  يف  امنا 
"املونة"  تبقى  بحيث  وتقاليدنا  عاداتنا  من 
العادات  موجودة. اي هناك دامئا محاولة نقل 
والتقاليد اىل دنيا املؤسسات. مع افتخارنا بالرتاث 
اللبناين، علينا اخذ الجانب الجيد وااليجايب من 
املجتمعات املتطورة عرب تكريسها يف مجتمعنا 
العام  الشأن  نبقي  بحيث  وعائالتنا،  وتقاليدنا 
غري  االجتامعية  عاداتنا  وتبقى  العام،  للشأن 

ممتزجة يف املداخالت مع القايض.

اىل  السياسيني  من  دائم  نزوع  هناك  ملاذا   ■
التدخل يف القضاء؟

اىل  السعي  مهمتني:  لديه  ان  السيايس  يعترب   □
الوصول اىل الحكم، ومامرسة الحكم. كل حزب 
سيايس يتوق عن حق اىل الوصول اىل الحكم او اىل 
مامرسة الحكم، وهذا موجود يف كل املجتمعات، 
سواء منها الدميوقراطية التي لها قواعدها والتي 

املجتمعات  او  الصحيحة  الدميوقراطية  تكرس 
التي نقول عنها انها ما زالت نامية. لكن يجب ان 
يكون هناك رادع اخالقي عند السياسيني بعدم 
التدخل، وعىل السيايس ضمن نشاطه ان يفصل 
النظر  لفت  او  املداخلة  والتدخل.  املداخلة  بني 
ليس ممنوعا، لكن التدخل بشكل لجوج مرفوض 
وغري مقبول، ومن املستحب ان يقلع السياسيون 

عن عادة التدخل ولو تدريجا.

■ ما الدور الذي تلعبه نقابة املحامني يف تأمني 
التوازن وترسيم الحدود بني السياسة والقضاء؟

وسهر،  وتوعية  ارشاد  املحامني  نقابة  دور   □
اطار  ضمن  مهنته  املحامي  ميارس  بحيث 
قسمه الذي يحتم عليه املحافظة عىل القوانني 
ومؤسسات الدولة، وان ال يقوم باي عمل ميس 
القومي.  العام  االمن  منها  وجزء  الدولة،  امن 
ثوب  نرتدي  عندما  للقضاء.  مساعد  دورنا 
ال  وان  كمحامني،  نترصف  ان  علينا  املحاماة 
يستخدم املحامي اي نفوذ سواء كان سياسيا او 

غري سيايس او معرفة شخصية.

■ من وجهة نظر نقابة املحامني، ما هي الحدود 
بني السياسة والقضاء؟

عند  السياسيني  مشاكل  كل  رمي  ميكن  ال   □
القضاء. يجب ان يكون لدى السيايس ردع ذايت، 
والقايض ينبغي ان يكون يف منأى عن السيايس 
يف العمل القضايئ. عىل القايض ايضا ان يتمسك 
بالدرع الذي يحوط به حتى ال ينزلق اىل املنزلق 
الذي يجعل من القضاء مسيسا، بحيث نكون يف 
التي  والدميوقراطية  الحديثة  املجتمعات  عداد 

تحرتم نفسها.

اي  صد  يف  القضاء  عىل  املسؤولية  تقع  اال   ■
محاولة لتدخل السياسة والسياسيني؟

□ انا اعكس السؤال القول، هل القضاء يتدخل 
يتدخل  ملاذا  اذا  ال.  بالطبع  السياسيني؟  امور  يف 
عىل  اتفقنا  طاملا  القضاء؟  امور  يف  السياسيون 
قامئة  مستقلة  دستورية  سلطة  هو  القضاء  ان 

االجرائية  السلطتني  مثل  مثله  بالتايل  ذاتها،  يف 
امور  يف  يتدخل  ال  القضاء  ان  كام  والترشيعية. 
السياسة، وال يتدخل يف السلطات االخرى اال اذا 
طلبت مساعدته. مثال تطلب السلطة الترشيعية 
االستعانة برأي قاض لديه خربته يف مجال اعداد 
نص قانون، او السلطة االجرائية تطلب مساعدة 
ال  القايض  لكن  قانون.  مرشوع  صوغ  يف  قاض 
الترشيعية  السلطتني  من  اي  نفسه عىل  يفرض 
او االجرائية. واذا كان التوجه اىل التطبيق الفعيل 
الستقالل السلطات، عىل كل سلطة ان تقف عند 
الحدود املرسومة لها من حيث مامرستها سلطتها 

املنصوص عليها يف الدستور والقانون.

■ اال تعتقد ان التدخل السيايس يف القضاء يؤثر 
عىل الحريات العامة يف البالد؟

□ ال بد من استذكار حقبات تاريخية، حيث كان 
يف  خاصة  للحرية،  واسعة  حدودا  يرسم  القايض 
امام  الخمسينات والستينات، ووقف سدا منيعا 
نحو  عنها،  غصبا  رمبا  السياسية،  السلطة  جنوح 
محاولة فشة خلقها بالسياسيني من خالل استذراع 
الخصوم  وجه  يف  كذراع  القضاء  واتخاذ  القضاء، 
السياسيني. لكن القضاء كانت له وقفات يف تكريس 
الحريات اسوة مبا فعله الكثري من املحاكم االجنبية 
عىل صعيد الترشيع املقارن او االجتهاد املقارن. 
السلطتني  توقيف  القضائية  السلطة  استطاعت 
ومتكنت  حدودها،  عند  والترشيعية  االجرائية 
من صون الحريات سواء الفردية ام العامة. كام 
تدرس  احكام صدرت يف حقبات مختلفة  توجد 
السلطة  وقفت  حيث  الجامعات،  يف  اليوم  اىل 

مكرسة  وجامعة،  وصلبة  واحدة  وقفة  القضائية 
حرية  يف  سواء  الحرية،  اوجه  جميع  يف  للحرية 
التظاهر والتعبري عن الرأي الحر والكتابة والقول.  
لكن  القديم.  الرعيل  اصدرها  شهرية  احكام  مثة 
انطالقا من خربيت ال يسعني اال االشادة بالكثري من 
القضاة الشباب الذين يعيدون التذكري بهذا املايض 
الرباق اللامع املتألق لذاك القضاء ابان الخمسينات 
والستينات. اذ تصدر عنهم احكام جريئة مكرسة 
لهذه الحريات. نحن نعّول عىل هذا الجيل، الن 

املواقف الجريئة تحتاج اىل عمل دؤوب ومرتاكم. 
اذا مل نراكم عىل تجارب املايض ال نصل اىل تجارب 

براقة يف املستقبل.

■ اليس من االجدى ان يرتك للقضاء ان ينتخب 
يف  تتمثل  سياسية  وصاية  اي  دون  من  قيادييه 

اخضاع التعيينات فيه ملجلس الوزراء؟ 
□ انا مع هذا املبدأ مئة يف املئة، النه من جهة 
املستقلة  السلطة  مفهوم  ويفّعل  عمليا  يرتجم 
يبقى  اىل واقع ملموس وال  القضائية، ويرتجمها 
القضاة هم من  انشائيا، ومن جهة اخرى  كالما 
يعرفون انفسهم. بهذه الطريقة مننع القايض من 
ليس  هذا  طبعا  السياسيني.  مع  عالقات  اقامة 
يعود  ال  بحيث  االجتامعي،  االطار  يف  ممنوعا 
القايض يطلب شفاعة السيايس ليعني يف منصب، 
او ان ال يعني يف منصب. بذلك منكن القضاء من 
الصحيح  االنتخاب  طريق  من  سلطته  مامرسة 
دور  املحامني  لنقابة  بقانون.  واملقونن  واملنظم 
واقرتاحات قوانني يف هذا الصدد يف سبيل تعزيز 
اصالح  عرب  ولو  نبدأ  ان  املهم  القضاء.  استقالل 
اصالحية  وكخطوة  اوىل  كتجربة  وليكن  جزيئ، 
وتحديثية تطويرية، بحيث ينتخب القضاة جزءا 

من مجلس القضاء االعىل.

السبل  وما  القضاء  استقالل  ■ هل تخىش عىل 
العملية اىل تعزيز هذا االستقالل بشكل نهايئ؟

الحيايت  بالضامن  القايض  يشعر  ان  ينبغي   □
وعدم  عنه،  العوز  وابعاد  االجتامعي  واالكتفاء 
تهديده برفاهه وامنه االجتامعي والحيايت، بحيث 
ال يكون يف حاجة اىل املال ما يجعله، ال سمح الله، 
بقبل برشوة. كام هو معروف، القايض يف انكلرتا 
ليس لديه راتب، بل بطاقة ائتامنية يستخدمها 
اال  قاض  يوجد  ال  انه  اؤكد  انا  حاجته.  قدر 
ويسحب املال عرب هذه البطاقة اال قدر حاجته، 
والربملانية،  الدميوقراطية  فيه  ترسخت  بلد  النه 
القايض يف مناعة فكرية واخالقية تجعله  وترىب 
ابنائه  تربية  وحاجة  حاجته  قدر  املال  يرصف 
البطاقة من اجل  وتعليمهم، وال يستخدم هذه 
السياحة والسفر. الكل يعلم ان رئيس املعارضة 
بالعمل  يقوم  حتى  راتبا  يتقاىض  انكلرتا  يف 
املعارض البناء، وليس عمال معارضا هداما. نأمل 
يف ان نصل اىل هذه املرحلة من الحامية الشاملة 

والشفافية املطلقة.

يروي النقيب اندره الشدياق انه وزمالء له 
وينطلقون  آبائهم  سيارات  يرسقون  كانوا 
يف موكب اىل الجنوب خلف العميد رميون 
اده الذي كان يصطحب السفري االمرييك اىل 
املحتلة،  فلسطني  مع  الحدودية  املنطقة 
حقيقتها  يف  لكن  الصيد.  عنوانها  رحلة  يف 
ادارته،  وعربه  السفري  اطالع  اىل  تهدف 
ميدانيا بالعني املجردة والواقع الحيس، عىل 
للحدود  االرسائيلية  والخروق  االعتداءات 
العميد  يشري  كان  بحيث  اللبنانية،  الدولية 
ويطلب  والتوغل،  الخرق  نقاط  اىل  اده 
عن  ارسائيل  للجم  ادارته  تتدخل  ان  منه 

اعتداءاتها. 
هذه  اىل  انتمي  انا  فخر  "بكل  يضيف: 
املدرسة التي نشأنا عىل مبادئها وعىل دفاعها 

املستميت عن سيادة لبنان واستقالله".

العميد 
والسفير االميركي

نقيب املحامني يف بريوت اندره الشدياق.


