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 السيادة القضائية أّولا صاغية: السيادة... هي 

 شطب الودائع... وارتهان القضاء وتعريته
 
 مشروع التوازن المالي يعفي أصحاب المصارف ومديريها من التزاماتهم تجاه المودعين*
 مشروع يطلب من أصحاب الودائع بذل جهد لنسيان ودائعهم... أو الجزء األكبر منها*
 البديهية« اإلستقاللية"»"لية القضاء ُيناقض وزير العدل وضع مالحظات على قانون استقال *
 
 

أول السيادة، هو بناء السيادة القضائية أي تمكين القضاء من حماية حقوق المواطنين والمال العام باستقاللية »نزار صاغية: « المفكرة القانونية«يقول الرئيس التنفيذي لـ
والملك العام وضمناا المطالبة باسترداد األموال المنهوبة وبخاصة في بلد منهوب ومفلس. فالسيادة ليست موقفاا نتبّجح من دون تمييز. وأول السيادة الدفاع عن المال العام 

قدته الذي ع« شروط ألي إصالح 5المحاسبة عن األزمة المالية: »جاء ذلك في كلمة ألقاها صاغية في لقاء بعنوان «. به بل بناء نصل إليه عند توفير مقّوماته. فلنفعل
يوسف، والمفكرة القانونية، يوم كل من الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين، وكلنا إرادة، ومرصد حقوق المودعين، ومرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القديس 

 :، في جامعة القديس يوسف. وفي ما يلي نص الكلمة2023كانون الثاني  11األربعاء 
*** 

. وليس هنا المكان مناسباا لنتحّدث تفصيلياا عن اإلفالت المعّمم من العقاب، في الجرائم المالية كما في الجرائم غير المالية وفي مقّدمها جريمة المرفأليس هنا المكان 
أغلبها غير مشروع ليس إّل. وليس هنا المكان مناسباا لنتحّدث تفصيلياا عن انهيار قيم الحق والعدالة والقانون، لتسود فينا وعلينا شريعة القوة وشبكات المصالح التي 

يث تصبح كل هذه المفاهيم مختّلة مناسباا لنتحّدث تفصيلياا عن أثر هذه النهيارات على الوحدة الوطنية والمواطنة والنظام الديمقراطي أو حتى الدولة وسيادة الدولة، ح
 .عندما يتحّول الشعب بغالبيته الكبرى إلى شعب من الضحايا

 
 :أحداث تجري اآلن 3ظن من األهم هنا اإلشارة إلى أ

 
 إقتراح قانون إلعادة التوازن لإلنتظام المالي

ميقاتي. تّم فصل هذا  سارعت لجنة المال والموازنة إلى وضع مشروع القانون على جدول أعمالها بعدما قّدمه نائبان مقّربان من رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب
عالجة الودائع. وقد شّكل هذا القتراح القتراح عن اقتراح أوسع عن إعادة هيكلة المصارف: فإذا بالحديث عن إعادة رسملة المصارف يتحّول إلى حديث عن كيفية م

ال المصارف ومديريها، يتم على التعبير األكثر بالغة حتى اليوم عن نية إعفاء المصارف ومديريها بشكل شبه تام من التزاماتهم تجاه المودعين. فبدل أن يتّم تجميد أمو 
إلى أجل غير مسّمى على أن تتوّلى الهيئة المصرفية العليا تحديد نسبة ما يمكن لكّل مودع العكس من ذلك تجميد شبه تاّم ألموال المودعين وللحقوق الناجمة عنها 

لمصارف بطريقة أو بأخرى، إنما استرداده وزمنه وفق ما تراه مناسباا من دون أي ضوابط أو معايير. بمعنى أن إعادة اإلنتظام المالي ل يتم بفعل إعادة تكوين رساميل ا
لجهد لنسيان التزاماتها تجاه المودعين بشطبة قلم. بمعنى أنه لن يكون على المصارف أن تبذل جهداا إلعادة الودائع إنما يتعّين على المودعين بذل اقبل كل شيء بتجميد 

 .ودائعهم أو الكم األكبر منها
 

تعليقها بوضعية المصارف وفي ما إذا كانت قابلة أو غير قابلة لالستمرار.  وما يزيد هذا األمر قابلية لالنتقاد أمور خمسة: أولا، إّن حقوق المودعين أياا تكن قيمتها تم
ألف دولر أميركي من ودائعهم، فإّنه يترك للهيئات المصرفّية صالحية تحديد كيفية ليلرة هذا الرصيد والمدة التي  100ثانياا، ولئن يضمن القتراح للمودعين تسديد 

صيرفة المحّدد بصورة استنسابية. ثالثاا، أما كل ما تجاوز هذا المبلغ، فيبقى أي التزام بتسديده مبهماا جداا وبحكم غير الموجود. سيستغرقها تسديده، وكل ذلك وفق سعر 
ح آلية التحقق دون توضي ورابعاا، إّن القتراح ذكر الودائع غير المشروعة التي يشكل حذفها مدخالا لحفظ حصة أصحاب الودائع المشروعة، فقد وردت بصورة عامة من
عيتها بمنأى عن أي شبهة. منها أو حذفها وبخاصة بعدما منع قانون رفع السرية المصرفية الهيئات المصرفية من إمكانية الولوج إلى الحسابات الخاصة للتحّقق من شر 

وابه والمدير العام لوزارة المالية وقاضياا )هو حاليا النائب العام خامساا، إناطة هذه المهمة بالهيئة المصرفية العليا التي يرأسها حاكم مصرف لبنان نفسه وتضّم أحد ن



مصرف لبنان ول تتمّتع بأي المالي علي إبراهيم( وعضواا تعّينه جمعية المصارف فضالا عن رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع. وهي طبعاا هيئة يهيمن عليها حاكم 
 .ضمانات استقاللية

 
راح عملياا إلى إعفاء المصارف من الجزء األكبر من التزاماتها من دون منح المودعين أي حق مكتسب على أي جزء من ودائعهم، كل ذلك وعليه، يرمي هذا القت

حاصلة بأقل السرقة ال بإشراف هيئة يتحّكم بها حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، كل ذلك من دون أي ضوابط. وعليه، وفي حال إقراره، فإننا نكون في صدد تشريع
العملة(. وبالطبع، في  كلفة ممكنة، كل ذلك على حساب المودعين وحساب سائر المواطنين )الذين ستنهار عملتهم الوطنية بقدر ما تسّدد الودائع بطبع مزيد من هذه

ي إلى تجميد الودائع بمعزل عن هذا األخير. يحاول طبعاا حال إقراره، يفقد قانون الكابيتال كونترول الذي يظهر النواب جهاداا في العمل عليه أي معنى، إذ إنه يؤد
صندوق ل يعدو  أصحاب القتراح التخفيف من وطأة تذويب الودائع بهذه الطريقة من خالل اإلعالن عن إنشاء صندوق من دون بذل أي جهد لتوضيح معالمه. وهو

 .كونه صندوقاا من األوهام
 

 ستقاللية القضاءالمماطلة والتسويف في اقتراحات ضامنة ال
نحاسب، ومن نحاسب، بل األمر الثاني الذي يضّيق أكثر فأكثر مجال المحاسبة هو تعثر العمل التشريعي بشأن اقتراحات استقاللية القضاء العدلي واإلداري. فكيف 

أشهر.  4سنوات و 4ل في هذه الورشة المستمرة منذ كيف نضمن أي محاسبة مستقبالا في غياب قضاء مستقل وقادر؟ وليس هنا المكان المناسب لعرض كل ما يحص
أشهر من الدرس والتمحيص فيها  9أمور محبطة: األول، أن وزير العدل أرسل مالحظاته على آخر نسخة أعّدتها لجنة اإلدارة والعدل بعد  3يكفي هنا أن أشير إلى 

كانون األول الماضي. والثاني، أنه  23ائتالف استقاللية القضاء في مالحظاته المنشورة في على نحو يناقض معايير استقاللية القضاء األكثر بداهة، وفق ما بّينه 
أشهر، بات بإمكان أّي كان أن يعّطل أي دعوى مقامة ضده من خالل مخاصمة  9بنتيجة رفض السلطة السياسية التوقيع على مرسوم تشكيالت محكمة التمييز منذ 

قه. وهذا ما أدى إلى تعطيل التحقيقات في قضية رياض سالمة، كما في قضية المرفأ وقضايا فساد مالي عدة. والثالث، أّن الهيئات الدولة عن أعمال القاضي الذي يالح
 ضاة، ومؤّداهاالقضائية ُدفعت وَدفعت إلخضاع القضاء لرحمة الحاكم رياض سالمة حين ارتضت قبول منفعة غير مشروعة منه تسّدد من خالل صندوق تعاضد الق

حين. وتالياا، سنجد أنفسنا  مضاعفة رواتب القضاة مقابل فّك اعتكافهم. وأخطر ما في هذا التدبير أنه ل يرّتب للقضاة أي حق مكتسب وبإمكان الحاكم أن يوقفه في أي
ما وقف هذه المنفعة في الفترة المقبلة أمام سيناريو من اثنين: إما تمّتع الحاكم بسطوة معنوية خارقة على القضاء بفعل دوره في مض اعفة رواتبهم بصورة غير مشروعة، وا 

لقضاء في الظروف غير المشروعة بإرادة الحاكم أو ألي سبب آخر ما يهدد باعتكاف القضاة مجدداا. وفي كلتا الحالتين، يصعب تخّيل محاسبة واسعة من خالل ا
ء من تدخل القوى السياسية أو رئيس الحكومة أو وزير الداخلية المباشرين في أعماله، وصولا إلى الراهنة. هذا من دون الحديث عن مجمل العوامل األخرى المعيقة للقضا

على بعض األحكام الصادرة ضد  رفض القوى األمنية إجراء التبليغات القضائية المطلوبة أو أيضاا لوبي المصارف الذي لم يترّدد في ممارسة اإلضراب البتزازي احتجاجاا 
لمقبرة الكبرى يضاف إلى ذلك صعوبة ولوج القضاة إلى السرية المصرفية بفعل التعقيدات الواردة في قانون رفع السرية المصرفية، والتي كانت ول تزال ابعض المصارف. 

 .التي ل تزال شبهات الفساد دفينة فيها بانتظار من يكشفها مجدداا 
 

 وفد أوروبي يعّري التقصير اللبناني في مجال المحاسبة
اكم رياض سالمة. لحدث الثالث الذي يجدر الحديث عنه، هو وصول الوفد القضائي األوروبي للتحقيق في قضايا تبييض أموال وفساد مالي، ومن ضمنها قضايا الحا

ك ألنه يأتي ليعّري تماماا تعطيل كان من الممكن أن يكون حضور هؤلء أمراا عادياا ضمن التعاون الدولي في قضايا فساد عابرة للحدود. لكنه ليس كذلك: ليس كذل
لمعنى يضع القضاء والقوى القضاء اللبناني عن القيام بمهامه في هذا الخصوص ول سّيما بعدما تم تعطيل المالحقة ضد الحاكم والمصارف بشكل شبه كامل. وهو بهذا ا

ر الحاكم في وظيفته رغم الشبهات التي تزن بحقه يبدو أمراا مفجعاا ومقززاا. واألهم يضع التي تفتك به أمام مراياها: فإذا ما كنا نتعامل معه على أنه أمر طبيعي كاستمرا
باسترداد األموال المتأتية عن  السلطة السياسية أمام مسؤوليتها الكبرى في إعادة تفعيل العمل القضائي داخل لبنان والشتراك في الدعاوى المقامة في أوروبا للمطالبة

 .ّولة إليها وهو استحقاق يفقدنا التقصير فيه ثروات حقيقيةأعمال الفساد والمح
 

 


