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اإ�ستقالل الق�ساء وف�سل ال�سلطات يف »الي�سوعية«
نظمت كلية احلقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس 
يوسف مؤمترا بعنوان »أي استقالل للقضاء؟ جتــارب دولية 
العلوم االجتماعية، هوفالن، في حضور  ولبنانية«، في حــرم 

حشد من املعنيني بامللف القضائي.
قد شهد املؤمتر أول محاضرة عامة لكل من نقيب احملامني 
اجلديد في بيروت ملحم خلف، والرئيس االعلى حملكمة التمييز 

ورئيس مجلس القضاء األعلى القاضي سهيل عبود.
واشارت عميدة كلية احلقوق البروفسورة لينا غناجة خالل 
افتتاح املؤمتر إلى أن »املطالبة بالعدالة املستقلة أصبحت على 
كل شفة ولسان، كما انها تثير العديد من املناقشات في جميع 
أنحاء الــبــالد.....ان املعركة من أجل استقالل العدالة قد بدأت 
وستكون طويلة ومؤملة، ويجب عليها أن تتجنب خطر اختزال 
املؤسسة القضائية، الــذي من شأنه أن يقلل من دور القضاة 

املستقلني ومكانهم داخل املؤسسة نفسها. 
من جهته، اعتبر رئيس اجلامعة البروفسور سليم دكاش 
اليسوعي أنه »من الهام، خصوصا في بلد مثل لبنان، تتعدد 
التأثير  منابع  فيه  تتعدد  وبالتالي  والــتــيــارات  الطوائف  فيه 
والتدخالت، أن يتم حصر الصالحيات املتعلقة مبوقع القاضي 
املهني بالسلطة املتمثلة مبجلس القضاء األعلى. وكذلك ينبغي 
إيــجــاد الــضــوابــط ألجــل حماية القاضي فــي عالقته بالسلطة 
السياسية بحيث ال يصبح ألعوبة تتقاذفها األمـــواج، وكذلك 
نرجو تفعيل هيئة التفتيش القضائي وجعلها األداة الصلبة 

للدفاع عن القضاء والقضاة... ».
واختتم الــيــوم األول مــن املــؤمتــر مبحاضرة للنقيب خلف 

تساءل فيها عن مستوى فصل السلطات داخل الدولة، واعتبر 
أن »هــــذا الـــســـؤال يــطــرح ألن هــنــاك معضلة بــســبــب غموض 
مفاهيم يجب أن تتوضح«. وأشــار إلــى »أن حقوق الناس هي 
اولوية ال ميكن أن يتوانى أحد عن حمايتها. مبوازاتها نحن 
ضنينون بقيام الدولة، أي لسنا في وارد التطاول عليها وعلى 
مؤسساتها. ما نعيشه اليوم هو مخالفة واضحة للدستور عبر 
عدم احترام مبدأ فصل السلطات. لذلك من املجدي املطالبة بضخ 
روح الدميوقراطية في عمل املؤسسات عبر تشكيل حكومة ال 
تكون صــورة مصغرة عن املجلس النيابي، وال تخضع لقاعدة 
»تكبيل« أو ما يعرف بالثلث الضامن، الذي يعطل امكانية اعطاء 
رؤى استراتيجية. دون هــذه اإلصــالحــات سنظل نــرى تغييرا 
املؤمتر،  الثاني من  اليوم  إفتتاح  للوجوه فقط«. وفــي جلسة 
اعتبر القاضي سهيل عبود أن »كلمات شعب وقانون وقضاء، 
إن تقاطعت إيجابا نصبح امام حلم بسلطة قضائية مستقلة، 
أما إذا تباعدت وجتافت فنكون امام استحالة واقعية لتحقيق 
هذا احللم، فأين نحن من هذين اإلحتمالني؟ إن اجلــواب هو ما 
تضمنه الكتاب اخلاص الذي وجهته الى قاضيات وقضاة لبنان 
وفيه رؤيتي للقضاء املستقل، وقد ورد فيه أنه ليس بخاف على 

احد ان القضاء مير بازمة حقيقية. 
وأنهى عبود كلمته بوعدين »أولهما، بأن استقاللية قضاة 
أفــراد ستتحول إلى استقاللية سلطة قضائية، وثانيهما، بأن 
املناقالت القضائية لن ترتكز على شرعية قرار التعيني والنقل 
فحسب، بل على مشروعية اكتسبها وسيكتسبها كل قاض من 

خالل ثقة املواطنني واملتقاضني«.


