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بعدما بات الحق بالبيئة حقا دستوريا في دول عدة:
ماذا يعني أن تتوسط شجرة علم لبنان؟

ر�سم رائد �شرف

«زورونا في دوام أهالي المفقودين» ترغم الدولة على تنفيذ الحكم القضائي
مشروع تعديل قانون مجلس شورى الدولة:
حديث عن اإلنتاجية وسهو عن مبدأ التقاضي
على درجتين:

نظام المياتم أو حين ترتكب الحكومة خيانة
عظمى في التنكر آلالف األطفال:

قصة القطار في لبنان  :2014-1890ضحية أخرى

لهيمنة فلسفة الربح على المنفعة العامة:

�أقر جمل�س الوزراء اللبناين م�ؤخرا م�شروعا بتعديل قانون جمل�س �شورى
الدولة .وفيما كنا ننتظر �أن تنفذ احلكومة موجبها املن�صو�ص عليه يف القانون
منذ  2000يف ان�شاء حماكم �إدارية درجة �أوىل �ضمانا حلق التقا�ضي على
درجتني ،تذرعت احلكومة بتقاع�سها عن القيام بذلك للمطالبة بزيادة
غرف يف جمل�س �شورى الدولة جتنبا لالختناق الق�ضائي.

يف الأ�شهر الأخرية ،تداولت و�سائل �إعالمية عدة ق�ضية طارق املالح،
ال�شاب الذي �أودع يف دار رعاية وهو يف الثانية من عمره ،فتعر�ض
لالغت�صاب طوال �سنوات قبل �أن يف ّر منه يف �سن الرابعة ع�شرة .الفريد
يف حالة املالح لي�س ما تعر�ض له ،بل �أنه قرر �أن يقاوم� ،أن يك�سر قانون
ال�صمت .حتى اللحظة ،تبادل احلكومة مقاومته بال�صمت.

يعود اليوم احلديث عن �ضرورة ت�أهيل و�إن�شاء �سكك احلديد يف لبنان على
�ضوء �أزمة ال�سري التي باتت ت�شكل م�صدر اختناق للبنانيني ،كما تك ّبد
االقت�صاد �أعبا ًء كبرية وتعيق م�شاريع االمناء املتوازن .املفكرة تعود اىل تاريخ
�إن�شاء �سكك احلديد يف لبنان وتطورها للتذكري ب�أهمية هذا القطاع الذي
و�صل لبنان بالعامل قبل اندالع حرب .1975
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هل يعد الحق بالبيئة حقا

الحق بالبيئة في الدستور التونسي الجديد

ً
دستوريا في لبنان؟ أو ماذا

يعني أن تتوسط شجرة علمه؟

بخالف د�ساتري عدة مت تعديلها حديثاً ،ويف مقدمتها د�ستورا م�صر وتون�س،
يبقى الد�ستور اللبناين خلواً من �أي عبارات تك ّر�س �صراحة احلقب البيئية.
ولكن ،هل من �ش�أن ذلك �أن ي�ؤدي اىل ن�سف �أي ادعاء بد�ستورية هذا احلق
يف لبنان؟ ما نريده هنا هو �أن نلجم ا�ستعجال البع�ض يف نفي د�ستورية هذا
احلق من خالل فر�ض ت�سا�ؤل جديد يف اخلطاب العام ،مفاده« :ماذا يعني
�أن تتو�سط �شجرة العلم اللبناين؟ �أفال ي�ست�شف من ذلك �إرادة د�ستورية يف
�إبراز مدى اهتمام الدولة بت�أمني بيئة م�ؤاتية للغابات؟ و�أال ي�صبح امل�ش ّرع مع
جعل هذه ال�شجرة رمزاً للبنان ملزماً بفعل كل ما ب�إمكانه حلمايتها ،ويف الآن
نف�سه ،باالمتناع عن كل ما من �ش�أنه الإ�ضرار بها؟ �أ�سئلة وفر�ضيات كثرية
تود املفكرة اليوم طرحها يف �سياق �سعيها اىل تعزيز م�شروعية املطالبة بحماية
البيئة وتطوير اخلطاب العام بهذا ال�ش�أن.
بالطبع� ،سريد على ذلك ب�أن االعتبارات البيئية لي�ست االعتبارات
التي قادت امل�ش ّرع الد�ستوري اىل اختيار الأرزة ،ما يج ّرد ادعاءنا من
�أي معطى واقعي ،فيكون �أقرب اىل الفنتازيا القانونية .فالأ�سباب الثالثة
التي تعطى عموما الختيار هذا ال�شعار هي الآتية :الأول ،القد�سية حيث
ورد ذكر هذه ال�شجرة يف كتب الديانات التوحيدية الثالث .والثاين� ،أنها
خالدة ،يف �إ�شارة اىل �أنها �أ�شجار معمرة ،يبلغ عمر بع�ضها ثالثة �آالف
�سنة .وي�ضاف اىل هذين االعتبارين اعتبار �آخر مبهم بع�ض ال�شيء يف
دالالته من خالل عدها رمزاً لل�سالم.
ولكن� ،أبعد من ظاهر العبارات املعلنة ،هل تنفي حقيقة هذه الأ�سباب
القول ب�أن ال�شجرة ترمز اىل وجوب احرتام البيئة وحمايتها؟ و�أال ن�ستعجل
احلكم عند رد الفر�ضية التي نطرحها هنا على �أ�سا�سها؟ �أفال ميتلئ التاريخ
بالأمثلة التي ي�شكل فيها «املقد�س» التعبري الأكرث داللة على مت�سك
ال�شعوب (الطوطامية) بهذا اجلانب البيئي �أو ذاك ،فيكون تقدي�سه الأداة
املثلى والتج�سيد الأمثل لفر�ض حمايته؟ و�أال ي�صبح تقدي�س الأرزة
من هذه الزاوية مرادفاً لإعالن فر�ض حمايتها مبا متثله ومبا ي�ستتبعه ذلك

من واجب حماية البيئة ككل؟ وما يعزز هذه الت�سا�ؤالت هي �أنا�شيد
ال�شاعر الفرن�سي� ،ألفون�س المارتني ،ل�شجر الأرز قبل عقود من �إعالن
عد ال�شاعر �شجر الأرز مبثابة «الن�صوب الطبيعية الأكرث
دولة لبنان .فقد ّ
ا�شتهاراً يف العامل» ،مبعزل عن �أي اعتبارات دينية �أو وطنية ،وهي «�شواهد
القرون والطبيعة» و«تعرف تاريخ الأر�ض �أكرث من التاريخ نف�سه» .وبذلك،
نلحظ �أن الإن�شاد قارب �شجر الأرز لي�س بذاتها ،بل قبل كل �شيء كرمز
للطبيعة ككل .و�أهمية المارتني �أنه املرجع الأكرث ذكراً عند احلديث عن
�شجر الأرز و�أن �إن�شاده لها �شكل رمبا �أحد العوامل الرئي�سة يف ا�شتهارها
واعتمادها رمزاً وطنياً .ويف االجتاه نف�سه ،تذهب العبارة الواردة يف �إعالن
لبنان الكبري ،حيث جاء�« :أرزة دائماً خ�ضراء ،تعني �شعباً دائم ال�شباب
رغم ما�ضيه املرير» .فبمعزل عن املنحى ال�سيا�سي للإعالن الذي �سعى
اىل جماملة م�شاعر مواطني لبنان الكبري �آنذاك ،ف�إنه تناول الأرزة لي�س من
ناحية قد�سيتها وال من ناحية �شموخها وما اىل ذلك من عنا�صر تفاخر ،بل
من ناحية خ�ضارها الدائم مبا يفرت�ضه من بيئة �سليمة ،والذي قدمه كمرادف
ل�شعب دائم ال�شباب.
والالفت �أنه جعل الأرزة رمزاً للوحدة الوطنية التي تتجاوز �شروراملا�ضي
وتك�سر جممل االعتداءات �ضده .1وبذلك ،ت�صبح �شجرات الأرز لي�س
فقط عامل تفاخر (�شموخ  ،)..بل بالدرجة الأوىل عامل توحيد رغم �شرور
املا�ضي وانق�ساماته .فال يكون اعتماده م�ؤ�شراً على مت�سك لبنان بالبيئة
والتزامه بحمايتها وح�سب ،بل �أي�ضاً على اعتبار هذا التم�سك عامل
التوحد الرئي�س بني اللبنانيني مهما ع�صفت بهم حروب و�شرور .وبهذا
املعنى ،تكون حماية البيئة لي�س فقط هدفاً وخريطة عمل للدولة بل �ضمانة
لوجودها وا�ستمرارها.
بالطبع ،من �ش�أن الأخذ بقراءة مماثلة �أن يفر�ض قراءة جتديدية ل�شجرة الأرز
فيتحول من جمرد �شيء جامد ذي مدلوالت معينة  féticheاىل منارة
تذكّ ر بالواجب ،بامل�شروع الوطني مع ما ي�ستتبعه من �أبعاد �إن�سانية.

زينة علوش
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ا�ستالم تقرير التحقيقات يف م�صائر املفقودين:
�أي معنى؟ �أي �أبعاد؟ �أي نتائج؟
نزار صاغية

ر�سم رائد �شرف

�أن د�سرتة حماية البيئة واحلق فيها مل تقت�صر على ف�صل واحد يف الد�ستور.
وحيد الفرشيشي
فهذه الد�سرتة �شملت موا�ضيع عدة من د�ستور  ،2014ما يدعونا �إىل الت�سا�ؤل
بعد طول انتظار ،متت د�سرتة احلق يف بيئة �سليمة ومتوازنة .وكانت هذه الفكرة عن املقاربة التي اعتمدها الد�ستور يف تكري�س حماية البيئة ( )1واملكونات
قد طرحت منذ بداية الت�سعينيات ،وتوا�صلت دعوات الد�سرتة �إىل �آخر البيئية التي ركز عليها ن�ص الد�ستور( )2وال�ضمانات الد�ستورية حلماية البيئة
تعديل للد�ستور التون�سي ال�صادر يف  .1959-6-1وقد ح�صلت هذه الدعوة وتكري�س احلق فيها (.)3
مبنا�سبة التعديل الد�ستوري امل�ؤرخ يف  ،2002-6-1من املرجع احلكومي
املعني (الوزارة املكلفة بالبيئة) ،لكن الإرادة ال�سيا�سية العليا ممثلة يف رئا�سة المقاربة الدستورية في حماية البيئة وضمان
اجلمهورية ،وحتديداً وزير الدولة امل�ست�شار اخلا�ص لرئي�س اجلمهورية ،مل تكن الحق فيها:
يقر الد�ستور التون�سي اجلديد مقاربة �شاملة ل�ضمان احلق يف بيئة �سليمة� ،إال �أن
راغبة يف �إدراج هذا احلق �صلب الد�ستور.
�إال �أن غياب التن�صي�ص الد�ستوري مل مينع �إقرار احلق يف بيئة �سليمة� ،سواء الطابع الغالب على مقاربة حماية البيئة هو الت�أكيد على التنمية امل�ستدامة ،ما
يهدد بتعومي حماية البيئة يف مقاربة اقت�صادية �أ�سا�ساً ميكن �أن حتجب الأ�صل
يف القوانني ال�صادرة قبل جانفي/كانون الثاين � 2014أو يف �أحكام الق�ضاء قد ّ
وهو املحافظة على البيئة لتعلي اجلانب االقت�صادي على البعد البيئي.
بنوعيه العديل والإداري.
	-التكري�س ال�صريح للحق يف البيئة� :أقر الد�ستور اجلديد هذا احلق
يعد القانون ال�صادر يف � 2أوت� /آب 1988
فعلى امل�ستوى الت�شريعيّ ،
ب�صفة �صريحة يف توطئته والتي لها قيمته نف�سها ،مبقت�ضى الف�صل
ن�ص قانوين ك ّر�س احلماية ال�شاملة للبيئة و�أقر ال�ضرر البيئي ال�صرف
�أول ّ
 145الذي عدها «جزء(اً) ال يتجز�أ منه» .فقد �أ�س�س الد�ستور وفق
واجلرمية البيئية ال�صرفة �أي�ضاً .كما ك ّر�س جممل الآليات احلمائية للبيئة
توطئته على «الوعي ب�ضرورة ...املحافظة على البيئة �سليمة .»...ثم
على امل�ستوى اال�ستباقي ب�إقراره �ضرورة درا�سات الت�أثري على البيئة �أو على
كان الف�صل  45الذي �أقر« :ت�ضمن الدولة احلق يف بيئة �سليمة
امل�ستوى الالحق ب�إقراره مبد�أ امللوث امل�س�ؤول .و�أوجد لأول م ّرة الأداءات
ومتوازنة .»...هذا الإقرار جاء عاماً و�شام ًال وي�صنف بذلك كحق
البيئية ال�صرفة ون�ص على �إحداث �صندوق ملكافحة التلوث وجعل من
من حقوق الإن�سان وجاء حممو ًال على الدولة �ضمانه ولي�س فقط
الوكالة الوطنية حلماية املحيط ،الهيكل املخت�ص يف حماية البيئة ويف متثيل
امل�ساعدة على التمتع به ،ويكون بذلك �شبيهاً باحلقوق االقت�صادية
م�صالح البيئة �أمام الق�ضاء دون �سواها .ثم توالت عديد الن�صو�ص القانونية
واالجتماعية والتفاقية �أكرث منه بحقوق اجليل الثالث.
التي �أقرت «احلق يف بيئة �سليمة» ابتدا ًء من الأمر ال�صادر يف �سنة 1993
	-غلبة مقاربة التنمية امل�ستدامة على املقاربة احلمائية ال�صرفة للبيئة.
واملتعلق ب�إحداث اللجنة الوطنية للتنمية امل�ستدامة .ثم �أقرت جملة التهيئة
الرتابية ال�صادرة �سنة  1994هذا احلق و�أكده قانون نوعية الهواء ل�سنة على م�ستوى التعامل مع املوارد البيئية ،نالحظ �أن الد�ستور يقرن ب�صفة �آلية ويف
كل املوا�ضيع بني البيئة واال�ستدامة .فقد ن�صت الديباجة على �أن «احلفاظ على
 2007وكذلك قانون  2009املتعلق باملحميات البحر ّية.
�أما على امل�ستوى الق�ضائي ،ف�إن املالحظ هو تفاوت الدور الذي يقوم به كل البيئة�سليمةمباي�ضمنا�ستدامةمواردناالطبيعيةوا�ستمراريةاحلياةالآمنةللأجيال
القادمة» ويتوا�صل ذلك يف الف�صل  12حيث «ت�سعى الدولة �إىل حتقيق العدالة
من الق�ضاء العديل والق�ضاء الإداري يف تكري�س احلق يف بيئة �سليمة.
فالق�ضاء العديل �أ�صبح منذ �صدور قانون  1988املتعلق بالوكالة الوطنية حلماية االجتماعية والتنمية امل�ستدامة »...ويف باب الهيئات الد�ستورية مت التن�صي�ص
املحيط ،هو الق�ضاء املتخ�ص�ص يف ق�ضايا البيئة ،خا�صة �أن معظم االعتداءات على «هيئة التنمية امل�ستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة» (الف�صل.)129
على البيئة تكون مت�أتية من اخلوا�ص .1وقد �أدى ذلك اىل تطوير �سريع للنزاع هذا التم�شي الذي توافق عليه �أع�ضاء املجل�س الت�أ�سي�سي مبختلف مك ّوناته،
البيئي العديل على �أ�سا�س هذا القانون� .أما الق�ضاء الإداري وبحكم تخ�ص�صه بالرغم من مطالب املجتمع املدين البيئي الذي كان يرغب يف د�سرتة هيئة
يف النزاعات التي تكون الهيئات العمومية طرفاً فيها ،وبحكم �أن الوكالة هي عليا للحفاظ على البيئة ،من �ش�أنه �أن يغلب املقاربة التنموية (االقت�صادية)
�ضد غريها من الهيئات �إال يف على املقاربة البيئية ال�صرفة� .إال �أن هذا التم�شي ال�شمويل يجب �أال يحجب
بدورها �شخ�ص عمومي ،فلم تكن ترفع ق�ضايا ّ
�ضد بلدية .وكانت معظم هذه النزاعات ت�سوى عنا بع�ض االهتمام الد�ستوري ببع�ض امل�سائل والعنا�صر البيئية دون غريها.
منا�سبة واحدة �سنة ّ 1991
داخلياً (�إما ادارياً �أو �سيا�سياً) وال ترفع للق�ضاء الإداري .وقد اقت�صر عمل
الق�ضاء الإداري يف الق�ضايا التي يرفعها اخلوا�ص �ضد الإدارة ومل يكن عندها تركيز الدستور على بعض المسائل البيئية:
خ�ص الد�ستور اجلديد بع�ض امل�سائل البيئية ب�أحكام معينة ،متييزاً لها عن غريها
خمو ًال لتطبيق قانون  ،1988وعندها يطبق القوانني امل�شرتكة والتي مل تكن
ّ
م�ؤ�س�سة على حماية البيئة باملعنى ال�صرف� .إال �أن ذلك مل مينع الق�ضاء من �أو ت�أكيداً لأهميتها.
تطوير مبادئ هامة حلماية البيئة وحق املواطن يف بيئة �سليمة «�إذ �صدرت فقد �أكد الد�ستور وجوب «الق�ضاء على التلوث البيئي» جاع ًال منه م�س�ؤولية
عديد القرارات الق�ضائية التي �أكدت خ�صو�صية النزاع البيئي (ا�ستئناف حممولة على الدولة التي توفر الو�سائل الكفيلة بالق�ضاء عليه» (الف�صل .)45
تون�س  ،)1994على �شمولية مبد�أ امللوث امل�س�ؤول (تعقيب  ،)1996عدم وهو �إقرار هام مب�س�ؤولية الدولة ،ولكنه يبقى منقو�صاً لأن واجب املحافظة
اعتبار اجلرمية البيئية جرمية م�ستحيلة (ا�ستئناف �صفاق�س  ،)1992عدم �سقوط على البيئة و�سالمتها وتوازنها يبقى حممو ًال على الكافة :م�ؤ�س�سات و�أفراداً
جرائم التلوث (تعقيب  ،)1996تكري�س مبد�أ احليطة/االحتياط يف ما يتعلق وجمموعات� .أوىل الد�ستور �أي�ضاً �أهمية خا�صة مل�س�ألة «�سالمة املناخ» (التوطئة
بالأ�ضرار التي قد تنتج من القطات ذبذبات الهواتف اخللوية (ا�ستئناف والف�صل  .)45وهي م�س�ألة هامة جداً ،ذلك �أن هذا الإقرار الد�ستوري من
�ش�أنه �أن يعزز انخراط اجلمهورية التون�سية يف االتفاقيات الدولية املتعلقة
�صفاق�س  ،2007ا�ستئناف بن عرو�س  ،2010ا�ستئناف تون�س .)2011
هذا الإطار العام م ّهد للمطالبة بد�سرتة احلق يف بيئة �سليمة .فمع �سقوط ب�سالمة املناخ و�أن يدفع بامل�ش ّرع الحقاً �إىل �إ�صدار قوانني وطنية متعلقة بذلك
نظام احلكم يف  14جانفي /كانون الثاين  2011وبداية الإعداد النتخاب و�سد فراغ ت�شريعي ال يزال يطبع القوانني التون�سية املتعلقة بالبيئة.
املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي يف � 23أكتوبر /ت�شرين  2011كانت كل الأحزاب خ�ص الد�ستور اجلديد «احلق يف املاء» بف�صل خا�ص به �سبق يف ترتيبه
والقائمات االنتخابية قد �أدرجت ،ب�صفة تلقائية« ،حماية البيئة واحلق فيها» يف الف�صل اخلا�ص بحماية البيئة ككل .حيث ن�ص الف�صل  44على �أن:
براجمها االنتخابية .وكان ملنظمات املجتمع املدين يف تلك الفرتة دور هام يف «احلق يف املاء م�ضمون ،املحافظة على املاء وتر�شيد ا�ستغالله واجب على
الرتويج لهذه الد�سرتة .وك ّونت هذه املنظمات �شبكة اجلمعيات النا�شطة يف الدولة واملجتمع» .وهذا الإقرار الهام جاء نتيجة عاميلن :ن�ضال منظمات
املجال البيئي .وكرتجمة لذلك ،كان الف�صل املتعلق ب�إقرار احلق يف بيئة �سليمة املجتمع املدين ذات ال�صلة وتكوينها ل�شبكة جمعيات عملت على ال�ضغط
ومتوازنة حمل توافق وقبول من كل مكونات املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي ،علماً يف اجتاه هذا الإقرار ،وكذلك مت�سك نواب اجلهات الداخلية وخا�صة منها
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جهات الو�سط واجلنوب يف ت�ضمني احلق يف املاء يف ف�صل د�ستوري.
�إال �أن هذا الإقرار �أثار عديد النواب الذين مت�سكوا ب�أن �ضمان هذا احلق
يجب �أال يحمل فقط على الدولة وم�ؤ�س�ساتها ،بل يجب تقا�سم هذا العبء
مع املجتمع .وهو ما من �ش�أنه �أن يجعل امل�س�ؤولية م�شرتكة يف احلفاظ عليه
وتر�شيده� .أما من حيث �ضمان احلق يف حد ذاته فقد جاء الف�صل عاماً حيث
مل يحدد حمتوى هذا احلق :املاء .ولكن � ّأي ماء ن�ضمن؟ لذا كان الأجدر وهو
ما دعت �إليه مكونات املجتمع املدين �أن يتم �ضمان احلق يف املاء بكميات
كافية وجودة مقبولة وهو ما مل ي�أخذ به التوافق الذي ح�صل يف املجل�س.
االهتمام باملوارد والرثوات الطبيعية :فيما ن�صت التوطئة على حماية املوارد،
تناول الف�صالن  12و 13الرثوات .ويعك�س اختالف امل�صطلحات املقاربة
الد�ستورية املعتمدة :اقت�صادية �أو بيئية .وهو ما يعود بنا �إىل الفكرة ال�سابقة التي
ت�ؤكد مقاربة التنمية امل�ستدامة �أكرث من املقاربة احلمائية لهذه العنا�صر البيئية.
اهتم الد�ستور �أي�ضاً باملوروث الثقايف حيث جعل من الدولة هي احلامي له
وهي ال�ضامن حلق الأجيال القادمة فيه (الف�صل  42فقرة  .)2هذا الإقرار
جاء ليعك�س كل املخاوف التي �أحاطت باملوروث الثقايف والإنتهاكات التي
تعر�ض لها طيلة العهد ال�سابق وك�شف عن بع�ضها بعد  14جانفي .2011
وهو �إقرار يعزز املك ّونات اال�صطناعية للبيئة.
�إن الت�أ�سي�س للتنمية امل�ستدامة والرتكيز الد�ستوري على بع�ض عنا�صر
البيئة ومك ّوناتها يتطلب و�ضع �آليات لتحقيقها.
الضماناتالدستوريةللحقفيالبيئةوحمايتها:

بالرجوع �إىل ن�ص الد�ستور ال�صادر يف  27جانفي  /كانون الثاين ،2014
نالحظ �أنه عمد �إىل و�ضع بع�ض ال�ضمانات للتمتع باحلق يف البيئة.
فقد اعترب احلق يف بيئة �سليمة من بني حقوق الإن�سان املكر�سة يف الباب الثاين
املخ�ص�ص للحقوق واحلريات .وبذلك ،بات احلق يف البيئة من «مكت�سبات
حقوق الإن�سان» امل�صنفة «فوق د�ستورية» التي ال يجوز وفق الف�صل  49من
الد�ستور «لأي تعديل» �أن ينال منها .كما �أن القانون هو الذي «يحدد ال�ضوابط
املتعلقة باحلقوق واحلريات امل�ضمونة بهذا الد�ستور وممار�ستها مبا ال ينال من
جوهرها» .باملقابل ،ف�إن الف�صل  65من الد�ستور ح�صر �صالحية امل�ش ّرع
بو�ضع الن�صو�ص املتعلقة بـ«املبادئ الأ�سا�سية لنظام  ...البيئة والتهيئة الرتابية
والعمرانية والطاقة  ،»....ليرتك لل�سلطة الرتتيبية العامة (التي تعود مبقت�ضى
�أحكام الد�ستور اجلديد لرئي�س احلكومة من حيث الأ�صل وب�صفة حمدودة
لرئي�س اجلمهورية) و�ضع التفا�صيل والآليات الكفيلة مبمار�سة هذا احلق،
وهو ما من �ش�أنه �أن يجعل من ال�سلطة التنفيذية هي املتحكم يف الت�شريعات
البيئية ،ما قد ميثل خطراً على العنا�صر البيئية وعلى حمايتها خا�صة ،وال �سيما
�أن ال�سلطة التنفيذية حممولة عادة على امل�صالح الآنية.
وعلى امل�ستوى امل�ؤ�س�ساتي ،فقد ا�ستحدث الد�ستور يف ف�صله « 129هيئة
التنمية امل�ستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة» ،وهو الهيكل الذي
�سيعنى من حيث الأ�صل بامل�سائل البيئية ولكن دائماً يف �إطار مقاربة التنمية
امل�ستدامة ولي�س مبنظور حماية البيئة فقط .بالإ�ضافة اىل ذلك ،نالحظ �أنه ال
يعود �إىل هذه الهيئة �إال �صالحيات ا�ست�شارية فقط بحيث ت�ست�شار يف م�شاريع
القوانني املتعلقة بامل�سائل االقت�صادية واالجتماعية والبيئية ويف خمططات
التنمية .فيكون دورها بالأ�سا�س ذا بعد معنوي وقيمة �أخالقية ،فتلعب دورها
بو�صفها هيئة عليا م�ؤثرة يف القرارات الكربى.
خالصة:

�إن التم�شي الد�ستوري اجلديد يف ما يتعلق باحلقوق البيئية جاء لي�ؤكد
التم�شي الت�شريعي والق�ضائي ال�سائد قبل �إ�صدار الد�ستور وليعطيه
القيمة العليا� .إال �أن امل�ستقبل الت�شريعي هو الذي �سيخربنا عن مدى
االلتزام بهذه املبادئ الد�ستورية ،خا�صة �أن العمل على �صياغة «جملة
البيئة» �أ�صبح يف مرحلة متقدمة.
٭مسؤول ماجستير قانون البيئة في جامعة تونس

�1 .1أي الأ�شخا�ص الذين ال ي�شغلون وظيفة عمومية.
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قانون حماية البيئة في لبنان:
تشريع رمزي يتخبط بين المصالح السياسية وضعف اإلدارة
نرمين السباعي
حق �أ�صبح مكر�ساً يف �أغلبية ت�شريعات الدول،
احلق بالعي�ش يف بيئة �سليمة ٌ
بل ارتقى اىل م�صاف احلقوق الد�ستورية يف البع�ض منها 1ل�شدة الت�صاقه ببقية
حقوق االن�سان الأ�سا�سية وخا�صة احلق يف احلياة وال�صحة� .2أما يف لبنان
«االخ�ضر» ،وتبعاً لإح�صاءات وزارة البيئة ،فهناك �سبعمئة وثالثون ()730
ن�صاً خمتلفاً متعلقاً بالبيئة� .3إال �أننا جندها مبعرثة ومت�شعبة تارة على م�ستوى
القطاعات (كال�صناعة والنقل والطاقة) ،وطوراً على م�ستوى الت�شريعات التي
حتكم االو�ساط البيئية املت�أثرة بالن�شاطات الب�شرية (كاملياه والرتبة والتنوع
البيولوجي)� ،أو ت�شريعات �أخرى �شاملة تتناول املبادئ العامة حلماية البيئة .4ان
املثال الأبرز على النوع الأخري من «الت�شريعات ال�شاملة» �صدر يف العام ،2002
وهو «قانون حماية البيئة» رقم  444الذي زادت الإ�شارة اليه م�ؤخراً يف الإعالم
على خلفية التعديات التي ت�شهدها واجهة بريوت البحرية ،وخ�صو�صاً منطقة
دالية الرو�شة حيث تعمل بع�ض اجلهات على �إقامة م�شاريع خا�صة على هذا
املوقع الطبيعي املتميز .5وانطالقاً من هذه الزاوية ،يطرح املراقب ت�سا�ؤ ًال حول
خلفية �إ�صدار هذا القانون يف ظل وجود كل هذه الن�صو�ص .فهل هو �أحد
القوانني الرمزية  symbolic lawsالتي درجت ال�سلطات على و�ضعها
العتبارات �سيا�سية �أو لتوجهات بيئية دولية ،من دون ان يكون هنالك �أي �إرادة
�سيا�سية جدية لإنفاذها؟ هل من �ش�أن و�ضع هذا القانون �أن ي�ضمن حماية �أكرث
فعالية للبيئة؟ هذا هو بالتحديد ما �سنحاول اال�ضاءة عليه يف هذه املقالة.
قانون شامل يتبنى المبادئ الدولية للبيئة

اختلفت الآراء يف ما بني االخت�صا�صيني البيئيني الذين التقيناهم جلهة
�أهمية «قانون حماية البيئة» لعام  2002وقيمته اال�ضافية يف الت�شريع.
فبع�ض املعنيني يف وزارة البيئة يعتربون ان ثمة مبالغة يف تقدير القيمة
الفعلية لهذا القانون  .over ratedفـ«لو ان الدولة قادرة على تطبيق
كل القوانني املتعلقة بالبيئة التي �صدرت ،ا�ضافة اىل املرا�سيم ،لكانت
احلاجة اىل هذا القانون اقل بكثري بتاريخ �صدروه» .فيما ت�ؤكد م�ست�شارة
وزارة البيئة ،املحامية �سمر مالك� ،ضرورة ا�صدار هذا القانون .فت�شرح ان
من بني الن�صو�ص البيئية املوجودة ،هناك ن�صو�ص قدمية مل تعد ت�أتلف
مع التطور العلمي التي تو�صلنا اليه يف م�ضمار البيئة ،واخرى متناق�ضة
مع بع�ضها البع�ض ،وبع�ضها الآخر يعرتيه نواق�ص ،ما دفع نحو ايجاد ن�ص
يحدد االطار الذي يجب ان تعمل من خالله وزارة البيئة .ف�أتى القانون
 444لـ«يتبنى القوانني القدمية ولكن قام بتو�ضيحها وطور مفاهيمها و�شدد
العقوبات» .ان التدقيق فيه ويف ف�صوله ،وال �سيما يف �أ�سبابه املوجبة ،يظهر
انه تبنى املفاهيم الدولية يف م�ضمار البيئة وتقيد يف تق�سيمه باملعاهدات
الدولية التي التزم بها لبنان يف هذا املجال 6كاعتبار حماية البيئة من �صميم
النظام العام ،واعتماد مبد�أ حق املواطن باحل�صول على املعلومة البيئية،
ومبد�أ االحرتا�س والوقاية ،ومبد�أ امللوث يدفع ،وفر�ضه درا�سة تقييم االثر
البيئي على كل م�شروع ي�ؤثر على البيئة .ت�ستذكر اال�ستاذة مالك الظروف
التي �أوجبت و�ضع هذا القانون بقولها ان قمة االر�ض التي نتج منها �إعالن
ريو عام  1992كانت املف�صل لإن�شاء هذا القانون بعد ان التزمت الدولة
اللبنانية ،ممثلة بوزير خارجيتها يف ذلك احلني فار�س بويز ،بهذا االعالن
ومفاهيمه اجلديدة ومبادئه «املكتملة الوعي» حول حماية البيئة .وعلى اثر
ذلك ،كان ال بد من ان�شاء وزارة البيئة (عام  ،)1993وقد كتبت �أول
م�سودة لهذا القانون عام  7 1995على يد هذه الوزارة وحتديدا يف عهد
الوزير بيار فرعون .وقد ن�ضجت ثماره عام  2002ف�صدق يف عهد وزير
البيئة حينها مي�شال مو�سى.

قانون بال مراسيم تطبيقية ...ووزارة بال
قدرات مؤسساتية

وكما اختلفت الآراء بالن�سبة اىل �أهمية القانون ،كذلك االمر جلهة مدى
اعتباره مطبقاً ومفع ًال على �أر�ض الواقع ،وال �سيما بني وزارة البيئة والنا�شطني
البيئيني .فقد ن�ص القانون على جمموعة من اخلطوات واالهداف لتحقيق
املبادئ التي ت�ضمنها ،توزعت على مواده الواردة يف ابوابه ال�سبعة .وال نغايل
اذا قلنا �إن �أكرث من ن�صف هذه املواد يرتبط تفعيلها مبر�سوم او �أكرث يتخذ يف
جمل�س الوزراء ،وان الأغلبية ال�ساحقة من هذه املرا�سيم غري �صادرة حتى يومنا
هذا ،اي بعد �أكرث من اثنتي ع�شرة �سنة من �صدور القانون .فمن �أ�صل �أكرث
من ع�شرين مر�سوماً تطبيقياً يقت�ضي �صدورهم مبوجب هذا القانون� ،8صدر 4
مرا�سيم فقط ،ف�ض ًال عن مر�سومني جمتز�أين ال يحققان �شروط الن�ص الذي
�صدرا على �أ�سا�سه (يراجع اجلدول املرفق) .وبالرغم من ت�سليمنا ان عدم
�صدور املرا�سيم التطبيقية ال يوقف بال�ضرورة تفعيل هذا القانون� ،أقله بالن�سبة
اىل بع�ض مواده ،اال ان املرا�سيم تبقى مهمة لتنظيم هذا التطبيق ،ولتو�ضيحه،
ولدفع �أي تلك ؤ� قد ي�صدر عن االدارات العامة بحجة هذه النواق�ص .ويف هذا
املجال ،ي�ؤكد لنا املعنيون يف الوزارة �أنها «قادرة على تطبيق القانون يف الكثري
من االماكن ،وحتى من دون مرا�سيم ،ولكن هناك المباالة لأخذ املبادرات
من قبل الوزراء الذين توالوا على الوزارة ،ف�ض ًال عن عدم �إدراكهم �أحياناً
لأهمية القوانني ول�صالحياتهم و�صالحيات االدارات الأخرى لي�ستطيعوا ان
يتكاملوا بع�ضهم مع بع�ض ،اىل جانب ارتهانهم احيانا اخرى للزبائنية وجتاوزهم
حد ال�سلطة يف عملية التنفيذ» .و�أكرث من ذلك ،ت�ؤكد لنا مالك �أن الوزارة
طبقت فع ًال القانون وبدون املرا�سيم «باحليلة القانونية» تارة ،وباللجوء اىل
االتفاقيات الدولية او اىل القرارت طوراً .اال ان ما يثري اال�ستغراب ،ويثبت
غياب االرادة ال�سيا�سية يف ا�صدار املرا�سيم هو ا�شارة مالك اىل ان املرا�سيم
جاهزة وبحاجة فقط اىل ت�سريع عملية اعتمادها.
مهما يكن ،يبقى �أن هناك مرا�سيم جد �ضرورية يبقى من دونها الن�ص معط ًال
متاماً .و�أبرز مثال على هذه املرا�سيم ،التي مل تب�صر النور حتى يومنا هذا ،هو
مر�سوم ان�شاء �صندوق وطني للبيئة يهدف اىل متويل اجراءات اال�شراف على
تطبيق القانون واىل دعم املبادرات والن�شاطات البيئية مالياً .ويف هذا ال�سياق،
ي�سجل رئي�س جمعية «غرين الين» ،د .علي دروي�ش ،ان هذا ال�صندوق ال
ي�ستقيم ولن يكون ذا فائدة حتى وان �أن�شئ ،بل �سيكون «باباً ل�صرف االموال
كغريه من ال�صناديق املوجودة حالياً» .ويو�ضح ان ال�صندوق �سيولد مناكفات
على املوارد بينه وبني الوزارات املعنية� ،سائ ًال «�أي وزير �سيقبل ان تذهب
االموال من درب وزارته اىل �صندوق م�ستقل ال ميون عليه؟» .ويف ال�سياق
نف�سه ،ي�ؤكد املعنيون يف وزارة البيئة ان هذا ال�صندوق لن يب�صر النور «الن
�سيا�سة الدولة املالية ال تتجه نحو تخ�صي�ص واردات ل�صرفيات معينة».
مشاكل مؤسساتية :االستعانة بالقطاع الخاص

يبدو انه رغم وجود الن�ص و�صدور بع�ض املرا�سيم التطبيقية ،هناك م�شاكل
م�ؤ�س�ساتية �أكرث عمقاً حتول دون تطبيق القوانني بفعالية .فيجمع املعنيون يف
وزارة البيئة �أن تطبيق القوانني البيئية عامة ،و«قانون حماية البيئة» خا�صة،
بحاجة اىل قدرات مالية وتقنية وادارية تنق�ص لدى وزارة البيئة .وتو�ضح
«مالك» انه وان �صدرت املرا�سيم ،يبقى هناك م�شكلة يف مراقبة ح�سن تطبيقها
يف ظل غياب الكادر الب�شري املخول ،وذلك تبعاً الفتقار الوزارة للموارد
املالية ال�ستقطاب املوظفني واخلرباء امل�ؤهلني ،ما ي�ضطر الوزارة اىل اال�ستعانة
باخلربات من القطاع اخلا�ص ( .)outsourcingومع اعرتافها ب�أن هذا
اال�سلوب لي�س �صحيا ،اال انها جتد انه ال مفر منه ما دامت ميزانية وزارة البيئة
هي  0.03%من ميزانية الدولة العامة ،وجمموع موظفي وزارة البيئة هو 50

موظفاً ،مبن فيهم اخلرباء وعددهم  ،20فيما الوزارة بحاجة اىل �أ�ضعاف هذه
اخلربات لت�ستطيع القيام بدورها الرقابي والتطبيقي� .أما النا�شطون البيئيون،
في�سجلون حتفظهم على اال�سلوب املتبع يف تعيني املوظفني من القطاع اخلا�ص
الذي ينطوي بر�أيهم على حم�سوبيات وتنفيعات �شخ�صية .في�صفه النا�شط
البيئي ورئي�س جمعية االر�ض ،بول ابي را�شد« ،بالتحايل» مت�سائ ًال «ملَا كانت
االموال لبنانية وموظفو القطاع اخلا�ص ذوو الكفاءات العالية لبنانيني ،فلماذا
ال تقوم الوزارة بالتعاقد معهم مبا�شرة؟» ويف هذا امل�ضمار ،ي�ؤكد د .دروي�ش،
ان امل�شكلة تكمن يف وزارة البيئة يف املقام الأول ،حيث ان الوزارة لي�س لديها
ال الآليات املنا�سبة وال القدرة املالية وال املوارد الب�شرية الكافية يف املالك
للقيام مبهامها .فال�سهر على مراقبة تطبيق املعايري البيئية ،مث ًال ،بحاجة اىل كادر
ب�شري هائل ،فتجد الوزارة نف�سها ال�سباب لوج�ستية تارة ،وال�سباب �سيا�سية
طوراً ،و«لتنفيعات �شخ�صية» يف �أحيان �أخرى ،تل ّزم بع�ض امل�شاريع اىل �شركات
خا�صة برواتب خيالية ،وال يكون �أجراء االخرية بال�ضرورة بكفاءة موظفي
الدولة ،ف ُتهدر بهذه الطريقة االموال العامة وتزداد الوزارة عجزاً ووهناً.
كما من الأمثلة على ان امل�شكلة ال تتوقف عند �صدور املرا�سيم فقط بل
اي�ضاً على ارادة املتابعة وقدرة املراقبة هو مو�ضوع املجل�س الوطني للبيئة
ذات املهام اال�ست�شارية البيئية .فقد ظل هذا املجل�س حرباً على ورق ملدة
ع�شر �سنوات اىل ان �صدر مر�سوم 9ت�أليفه وحتديد مهامه وتنظيمه يف عام
 .2012وحتى بعد ان�شائه ،ظل ي�ؤخذ على هذا املجل�س و�أمثاله من املجال�س
الوطنية انها غري فعالة ،حيث �صرح دروي�ش ان ممثل اجلمعيات التي تعنى
بالبيئة داخل املجل�س مل يطلعهم وال مرة على اية مقررات له .وقد اجتمع
املجل�س ثالث مرات منذ ت�أليفه بح�سب م�صادر الوزارة ،االمر الذي اعتربه
ابي را�شد غري كاف ويعك�س تق�صريا يف تطبيق قانون  .444ويردف ابي
را�شد�« :أما اذا كانت الوزارة تربر هذا العدد ال�ضئيل الجتماعات املجل�س
ب�أن و�ضعه ا�ست�شاري ،وتالياً ال يفيد ،فلماذا ان�ش�أته من اال�سا�س؟».
تقييم األثر البيئي للمشاريع :تهميش
وزارة البيئة

ان �أحد �أبرز املفاهيم التي جاء بها قانون حماية البيئة هو وجوب اجراء
درا�سات الفح�ص البيئي املبدئي وتقييم االثر البيئي للم�شاريع التي قد
تهدد البيئة ب�سبب حجمها �أو طبيعتها �أو �أثرها �أو ن�شاطاتها .وعم ًال بهذا
الن�ص ،توافق وزارة البيئة على هذه الدرا�سات اذا تالءمت مع �شروط
ال�سالمة البيئية وا�ستدامة املوارد الطبيعية .وقد �صدر املر�سوم التطبيقي
لهذا الن�ص يف  2012حتت الرقم  8633وهو يحدد اال�صول التي ترعى
تقييم االثر البيئي للم�شاريع اخلا�صة والعامة .10اال ان املعلومات املتداولة
يف بع�ض الو�سائل االعالمية بهذا ال�ش�أن طرحت عالمات ا�ستفهام حول
واقع تطبيق هذا املفهوم احلمائي ،فا�ستهجنت الو�سائل عدم رف�ض وزارة
البيئة اي م�شروع منذ �صدور املر�سوم املذكور .11ويف هذا اخل�صو�ص� ،سجل
النا�شطون البيئيون الذين التقيناهم حتفظهم على �آلية التقييم حيث تعطى
ال�شركة �صاحبة امل�شروع احلق بتلزمي درا�سة التقييم اىل اخلبري الذي تراه
منا�سبا .فتكون �أحياناً ال�شركة التي جتري التقييم او اخلبري املق ّيم مرتبطني
ارتباطا وثيقا بال�شركة اال�ست�شارية (�أو التي �أعدت امل�شروع) ،ما ي�ؤدي
اىل ت�ضارب وا�ضح يف امل�صالح .ترف�ض اال�ستاذة مالك هذه الت�صريحات
مذكرة ب�أن الفل�سفة الدولية لالثر البيئي هي الوقاية ،وتالياً هدفها الطلب
من ا�صحاب امل�شاريع حت�سني �شروط درا�ستهم متهيداً لتقليل ال�ضرر قدر
االمكان ولي�س رف�ض امل�شاريع ،وذلك لتحقيق التنمية امل�ستدامة .وهي
ت�ؤكد انه مت قبول �أكرث بكثري من  100م�شروع منذ �صدور املر�سوم ومل
ُيرف�ض اال م�شروع واحد هو «ج�سر فقرا» .فدور الوزارة ينح�صر يف الت�أكد

من ان املعلومات حول امل�شاريع املق ّيمة �صحيحة ،وهي تعتمد ل�ضمان
�صحة هذه املعلومات على وجود عقوبات جزائية من املفرت�ض �أن ترتتب
على �صاحب امل�شروع �أو ال�شركة اال�ست�شارية املق ّيمة الذين يعطون الدولة
معلومات خاطئة او مزورة .كما تعتمد الوزارة على ان امل�شاريع التي
ت�ستلزم درا�سة «تقييم االثر البيئي» تخ�ضع جلل�سات علنية (public
 .)hearingونت�ساءل عن قيمة هذه امل�س�ؤولية النظرية يف ّ
ظل عدم
وجود رقابة فعلية يف اال�سا�س؟ والالفت انه عند تنفيذ بناء «�سد جنة»،
وب�شكل خمالف ملا �سمعناه يف الوزارة حول عدم جدوى اثارة مو�ضوع
ت�ضارب امل�صالح ،طلب وزير البيئة حممد امل�شنوق يف كتاب 12موجه اىل
وزير الطاقة واملياه �آرتور نظاريان تكليف �شركة ا�ست�شارية م�ستقلة لإعداد
درا�سة تقييم االثر البيئي «نظراً لدقة وح�سا�سية امل�شروع» ،بعدما ثبت له
�أن ال�شركة املق ّيمة هي نف�سها ال�شركة التي �أعدت امل�شروع .
كما يتبني ان امل�شكلة اكرب من ذلك ،وتتجلى �أوال يف عدم تقدمي درا�سة
االثر البيئي اىل وزارة البيئة .ويعطي ابي را�شد درا�سات تقييم االثر البيئي
لل�سدود مثا ًال على ذلك ،في�ؤكد ان �سد بلعة ،و�سد امل�سيلحة ،و�سد بقعاتا-
كنعان و�سد جنة ،كلها �سدود بد�أ تنفيذها دون تقدمي درا�سة تقييم اثر بيئي،
وتالياً عدم قيام جل�سات علنية .ففي ق�ضية �سد جنة يتبني ان وزير البيئة
طلب اىل وزير الطاقة واملياه تزويد وزارة البيئة بن�سخة عن درا�سة تقييم
االثر البيئي ،13فيما طلب منه يف ق�ضية �سد بقعاتا  -كنعان يف ك�سروان
التوقيف الفوري لكل اعمال امل�شروع على خلفية عدم ت�سلم وزارة البيئة
درا�سة تقييم .14ولكن يبدو انها كلها طلبات «�صورية» حيث ي�ؤكد ابي را�شد
ان جميع هذه امل�شاريع ما زالت قيد التنفيذ ومل يتم وقف العمل يف �أي
منها حتى تاريخه .وما ي�ستوقفنا هو عدم اتخاذ وزارة البيئة �أي �إجراءات
ملالحقة �صاحب امل�شروع الذي بد�أ بتنفيذه على ا�سا�س املادة  58من
القانون  444التي جترم �أفعاال مماثلة .ويقول ابي را�شد يف هذا ال�صدد �إن
على وزارة البيئة ان «تقيم القيامة وال تقعدها» يف ما خ�ص امل�شاريع املخالفة
واال اعتربت مق�صرة يف تطبيق القانون .لكن هذا هو على ما يبدو م�صري
قانون البيئة اليوم ،ك�سائر القوانني الرمزية ،تقول لنا عربه الدولة �إن «البيئة
مهمة» (كما تقول ذلك للفرقاء الدوليني املمولني) ولكن يف غياب �أي نية
لديها الطالق وتطبيق �سيا�سات عامة جدية يف هذا املجال.
٭محامية ،من فريق المفكرة القانونية
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 4 .4وزارة البيئة ,وكر�سي االونو�سكو-كو�ستو يف جامعة البلمند ,و�شركة االر�ض للتنمية املتطورة
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ر�سم رائد �شرف

جدول بالمراسيم الصادرة أو المنتظر
صدورها بموجب قانون البيئة
المراسيم التي لم تصدر

	-و�ضع خطة ا�سا�سية حلماية البيئة (مادة ( )5تراجع كل �سنتني)
	-ان�شاء �صندوق وطني للبيئة (مادة  6و)7
	-ان�شاء نظام لإدارة املعلومات املت�صلة بالبيئة وطرق حمايتها (مادة )14
	-ادخال برامج تربوية متعلقة بالبيئة �ضمن املناهج التعليمية يف كل
امل�ستويات التعليمية -خا�صة وعامة وكل امل�ؤ�س�سات االكادميية
واجلامعات( .مادة .)16
	-تخفي�ضات على الر�سوم اجلمركية على التكنولوجيات بن�سبة
 50%التي تتفادى او تقل�ص التلوث (مادة )20
	-تخفي�ضات على �ضرائب تتناول ن�شاطات حتافظ على البيئة
(مادة )20
	-حماية ال�ساحل والبيئة البحرية من التلوث (املادة  ,)30حتدد
الئحة باملواد التي ت�ضر بالبيئة البحرية
	-حتديد �شروط واجراءات منح الت�صريحات للغمر والطمر واحلرق
واجراءات املراقبة و�شروط تطبيقها (املادة )31
	-حتديد التدابري الالزمة للوقاية من كل تلوث بحري ناجت من �سفن
�أو ناقالت بحرية �أو مركبات �أو من�ش�آت (املادة )32
	-حتديد �شروط احلماية اخلا�صة للمناطق وانظمتها االيكولوجية
(املادة )34
	-و�ضع ا�صول ومعايري حلماية البيئة املائية من التلوث ( املادة )36
	-و�ضع �شروط حماية البيئة الأر�ضية وجوف الأر�ض
(38و39و40و)41
	-و�ضع �شروط لتنظيم ا�صدار ال�ضجيج واالذية ال�صوتية (مادة )46
	-و�ضع خطة وطنية لإدارة الكوارث واملخاطر الطبيعية لكل منطقة
من لبنان وت�شمل خطة ادارة بيئية (املادة )50

المراسيم التي صدرت

	-املر�سوم رقم  14865تاريخ  1متوز « 2005حتديد �شروط و�آلية
تقدمي وزارة البيئة م�ساهمات اىل هيئات ال تتوخى الربح
للقيام بن�شاطات بيئية» .كان يتوجب على هذا املر�سوم حتديد
دقائق «ت�أمني نظام مل�شاركة املواطنني يف ادارة البيئة»� ،إال ان مواده
طالت الهيئات فقط دون باقي املواطنني.
	-املر�سوم رقم  2604تاريخ  17ايلول « 2009التحكم يف املواد
امل�ستنفدة لطبقة االوزون» .كان يتوجب على هذا املر�سوم حتديد
�أ�صول الت�صريح عن كل املواد اخلطرة وال�ضارة اال انه اقت�صر على
املواد التي ت�ضر بطبقة االوزون.
	-املر�سوم رقم  8157تاريخ  18ايار « 2012ت�أليف املجل�س الوطني
للبيئة وحتديد مهامه وتنظيمه»
	-املر�سوم رقم  8471تاريخ  4متوز « 2012االلتزام البيئي
للمن�ش�آت».
	-املر�سوم رقم  8633تاريخ  7اب « 2012ا�صول تقييم االثر البيئي».
	-املر�سوم رقم  8213تاريخ  24ايار « 2012التقييم البيئي
اال�سرتاتيجي مل�شاريع ال�سيا�سات واخلطط والربامج يف القطاع العام».
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6

ً
قضائيا :فجوة ما بين االجتهاد
البيئة
وتطور المنظومة التشريعية
�أحكام البيئة ب�صيغة خمالفات ذات طابع عقابي مبعزل عن �أي بعد بيئي لها

عالء مروة
يف � ،2010أ�صدرت وزارة العدل كتاب «واقع االجتهادات يف املحاكم
اللبنانية» �ضمن م�شروع ( SEELدعم اجلهاز الق�ضائي يف تطبيق الت�شريعات
البيئية) ،بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي والبنك الدويل يف العام
 .2007ويهدف الكتاب اىل تعزيز قدرات املحاكم يف تطبيقها للقوانني
البيئية ورفع م�ستوى الوعي البيئي يف اجل�سم الق�ضائي .وقد ارت�أينا
ا�ست�شراف كيفية تفاعل الق�ضاة مع ق�ضايا البيئة من خالل حمتوى هذا
الكتاب ،على �أن ن�ستكملها يف الأعداد املقبلة من خالل متحي�ص كيفية
تطور االجتهاد الق�ضائي يف هذه امليادين بعد �صدوره.
ً
قضائيا؟
أي قضايا بيئية تطرح

عدها ذات طابع بيئي �ضمن الت�صنيفات
�ص ّنف الكتاب الق�ضايا التي ّ
الآتية :يف البيئة الأر�ضية وجوف الأر�ض (ا�ستخراج ردميات من دون
ترخي�ص ،اقتالع وتفجري �صخور ،ا�ستخراج رمول من البحر ،ت�شغيل
ك�سارات ،ورمي نفايات)؛ يف البيئة املائية (ت�سرب مياه مبتذلة من جورة
�صحية اىل الطريق العام)؛ يف الهواء والروائح املزعجة (ا�ستعمال حمرك
�سيارة يعمل على املازوت ،حرق �إطارات و�سيارات ،ت�صاعد دخان م�شبع
باملازوت من داخون فرن ،ت�سرب غبار كثيف نتيجة عمل م�صانع)؛ يف
الأذية ال�صوتية وال�ضجيج (�إقالق راحة ال�سكان با�ستعمال مولد كهربائي،
�إطالق مفرقعات)؛ يف ال�ساحل والبيئة البحرية (ت�سرب فيول اىل البحر)؛
يف املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي (اقتالع �أ�شجار).
ويف حتليلها الإح�صائي ،ت�شري الدرا�سة اىل تزايد عدد االجتهادات
البيئية خالل الت�سعينيات وحتى العام  ،2007الأمر الذي ي�ؤ�شر اىل
تزايد طرح النزاعات ذات الطابع البيئي �أمام املحاكم� .إال �أن هذا التزايد
ال يدلل على �شيء يف ما يتعلق بنوعية الأحكام ال�صادرة �أو مدى تطور
االجتهادات البيئية.
كيف يتفاعل القضاة مع القضايا البيئية؟

�أحكام ب�شكل مناذج بدون تعليل

قبل الغو�ص يف م�ضمون االجتهادات ذات الطابع البيئي ،التي و�ضعتها
الدرا�سة ال�سالفة الذكر بني �أيدينا ،جتدر الإ�شارة اىل كرثة الأحكام املحررة
على �شكل مناذج مطبوعة م�سبقاً ،بعنوان «قرار جزائي مبخالفة الأنظمة
البلدية وال�صحية و�أنظمة ال�سري» ،ال يتعدى حجمها ال�صفحة الواحدة،
ويقت�صر دور القا�ضي فيها على �إ�ضافة معلومات معينة اىل الفراغات .مثا ًال
على ذلك نذكر الأحكام ال�صادرة يف ق�ضايا قيادة �سيارة مبحرك يعمل على
املازوت عن القا�ضي املنفرد يف بعبدا� 1أو ق�ضايا رمي النفايات.2

وهذه النمطية يف مقاربة ق�ضايا البيئة تتجلى يف معظم الأحكام ال�صادرة
يف ق�ضايا البيئة حتى يف غياب مناذج مطبوعة ،حيث تقت�صر هذه الفئة من
الأحكام على عر�ض الوقائع وتطبيق القانون تلقائياً بعيداً عن �أي حيثيات
معللة تعطي زخماً للأبعاد البيئية .3ويف مراجعة �سريعة مل�ضمون الأحكام
ال�صادرة بعد �إقرار القانون ال�سالف الذكر� ،سعينا اىل ر�صد مدى تفاعل
املحاكم مع التطور الت�شريعي الذي �أحدثه �صدور قانون حماية البيئة رقم
 444يف العام  2002على املنظومة القانونية البيئية .وقد �سجلنا تطبيقاً
خجو ًال للق�ضاة لأحكام هذا القانون وانكفا ًء عن ا�ستثمار املبادئ الكربى
املكر�سة فيه .وي�سجل �أن غالبية الق�ضاة اكتفت بتطبيق قانون العقوبات
من دون �أي �إ�شارة اىل قانون  ،444الأمر الذي يجرد الق�ضايا من طابعها
وجوهرها البيئي ويركز على ال�شق اجلزائي العقابي منها ،علماً �أن من �ش�أن
تطبيق قانون � 444أن ي�ؤدي يف �أحيان كثرية اىل م�ضاعفة العقوبات واىل
زيادة املوجبات املدنية املرتتبة على املرتكب.
مثا ًال على ذلك ا�ستندت املحاكم اىل املادة  4 770عقوبات يف ق�ضايا
اقتالع �صخور من دون ترخي�ص� ،5أو ا�ستخراج رمول دون ترخي�ص� ،6أو
ت�شغيل ك�سارة دون ترخي�ص ،7باعتبارها جمرد خمالفات لأنظمة �إدارية.
وقد خلت هذه الأحكام ،التي �أتت يف معظمها على �شكل مناذج ،من
�أي حيثيات حول ال�ضرر الناجت من مثل هذه االرتكابات على البيئة
الأر�ضية وجوف الأر�ض (مواد  41-38من قانون  .)444كما �شكلت
هذه املادة �سنداً قانونياً ملعاقبة الإ�ضرار باجلوار من جراء ال�شحتار املت�صاعد
من فرن بدون ترخي�ص 8مع العلم �أن هذا الأمر يندرج �ضمن املواد -24
 28من قانون  444املتعلقة بالت�سبب بروائح مزعجة .كذلك اعترب رمي
�أح�شاء دجاج يف النهر 9ورمي �أو�ساخ يف النهر 10من باب خمالفة الأنظمة
الإدارية املعاقب عليها يف املادة  770من قانون العقوبات ،على الرغم
من �أن قانون  444يدرجها يف �إطار الأ�ضرار بالبيئة املائية (مواد -35
11
 .)37وعلى �أ�سا�س الذهنية نف�سها ،اعترب القا�ضي املنفرد يف طرابل�س
�أن �إطالق املفرقعات هو جمرد خمالفة �إدارية من دون �إثارة الأذية
ال�صوتية وال�ضجيج امللحوظة يف املادة  46من قانون  .444يف نف�س
ال�سياق ،ا�سند الق�ضاة عددا من االحكام اىل مواد اخرى من قانون
العقوبات كاملادة  739التي تندرج يف خانة التعدي على املزروعات
واحليوانات و�آالت الزراعةملعاقبة اقتالع و تك�سري اال�شجار 12من دون اي
ا�شارة اىل ال�ضرر الالحق بالبيئة والتنوع البيولوجي (املواد  49-47من
قانون  .)444كذلك اكتفى القا�ضي املنفرد يف بعقلني 13بالإ�شارة اىل
املادة  758يف ق�ضية ا�ستعمال مولد كهربائي من دون كامت و�إقالق راحة
ال�سكان ،مع العلم �أنه كان ب�إمكان املحكمة االرتكاز اىل الأذية ال�صوتية
وال�ضجيج يف هذا ال�صدد (املادة  46قانون .)444
اىل جانب قانون العقوبات �أحال الق�ضاة يف قلة من �أحكامهم اىل قوانني

العدد  ،21أيلول/سبتمبر 2014

�أخرى كالقانون  88/64املتعلق باملحافظة على البيئة �ضد التلوث من
النفايات ال�ضارة واملواد اخلطرة.14
وبالطبع ،ال ي�شكل تطبيق هذه القوانني خروجاً عن قانون  444الذي
ي�ؤكد يف مادته الرابعة وال�ستني «�أن العقوبات املن�صو�ص عليها (فيه) ال
حتول دون تطبيق العقوبات املن�صو�ص عليها يف قانون العقوبات و�سائر
الت�شريعات اجلزائية� .»...إال �أن الت�سا�ؤل يبقى م�شروعاً عن �سبب
�إعرا�ض الق�ضاة عن تكري�س موجب حماية البيئة امللحوظ يف قانون
 ،444ملا ي�ؤدي تطبيقه من توعية على �أهمية البيئة من جهة وملا يتيحه
من ت�شديد للعقوبات من جهة �أخرى .فالغرامة املقررة يف املادة 770
من قانون العقوبات ال تتجاوز الـ 600الف لرية وعقوبة احلب�س هي 3
�أ�شهر على الأكرث يف حني �أن املادة  59من قانون حماية البيئة 444
تلحظ غرامة قد ت�صل اىل  10ماليني لرية ،بالإ�ضافة اىل عقوبة احلب�س
من �شهر اىل �سنة (�أو �إحدى هاتني العقوبتني) لكل من يخالف �أحكام
هذا القانون ون�صو�صه التطبيقية املتعلقة بحماية البيئة الهوائية �أو البحرية
�أو املائية �أو الأر�ضية وجوف الأر�ض.
الالفت �أنه حتى الأحكام التي طبقت قانون حماية البيئة  444مل تعطه
الزخم الالزم لناحية �إعالء موجب احلفاظ على البيئة بل اقت�صرت هذه
الأحكام على تطبيق املادة  59من القانون ال�سالف الذكر تلقائياً ،من
دون �إحاطتها بحيثيات تعطي الق�ضايا البيئية زخمها ال�ضروري .من �أبرز
الأحكام التي حلظت قانون حماية البيئة تلك ال�صادرة بحق �شركة هول�سيم
ب�سبب ت�صاعد غبار كثيف عن القا�ضي املنفرد يف البرتون .15كذلك طبقت
املادة نف�سها يف ق�ضية حرق �سيارة قبل �ضغطها يف املكب�س .16كذلك ُطبقت
املادة  59من القانون رقم  444على خلفية الدخان املت�صاعد من داخون
فرن م�شبع باملازوت ي�سبب �ضرراً لل�سكان املجاورين.17
ويف هذا الإطار ،ي�سجل موقف �سلبي ملحكمة التمييز التي خل�صت بتاريخ
 2004-9-30اىل القول بكف التعقبات بحق املدعى عليه ،م�ستندة
اىل عدم توافر الأدلة على جتاوز دخان مت�صاعد احلدود الق�صوى امل�سموح
بها ،معتربة �أنه يف غياب املعدات والأجهزة املتطورة للمراقبة وحتديد نوعية
الغبار وكميته وما �إذا كان ي�ؤلف �ضرراً �صحياً �أو بيئياً ،ال ميكن الركون اىل
امل�شاهدات ال�شخ�صية ملنظمي املح�ضر �إثباتاً لذلك .وت�ؤكد الدرا�سة افتقاد
االجتهادات �أهم املفاهيم البيئية املعا�صرة مثل مبد�أ الوقاية واالحرتا�س،
وامللوث يدفع بنتيجة عدم �إقرار املرا�سيم التطبيقية الالزمة.
ضعف الحراك العام حول الحق بالبيئة ،أي نتائج؟

منطقياً ،كان يفرت�ض ب�إقرار قانون � 444أن ينعك�س �أكرث زخماً يف القرارات
الق�ضائية كما هي احلال بالن�سبة لقانون العنف الأ�سري الذي �صدرت
ع�شرات الأحكام املطبقة له فور �صدوره يف ني�سان  ،2014مع الإ�شارة اىل
�أن عدداً من هذه الأحكام متيز بطابعه الريادي يف تف�سري �أحكام القانون
على نحو يعزز �إمكانيات احلماية من العنف .18وقد يكون ال�سبب الرئي�سي
لذلك يف قوة احلراك العام احلا�صل حول قانون العنف �ضد الن�ساء ،وذلك
بخالف احلال يف ق�ضايا البيئة حيث بقي احلراك �ضعيفاً و�شبه معدوم.
٭مجاز في الحقوق ,من فريق عمل المفكرة القانونية

ب�إحدى هاتني العقوبتني.

1089، 1088 ،1087 ،1086 ،1085 ،1078،1079،1080،1081،1082،1083،1084

5 .5القا�ضي املنفرد يف بعقلني تاريخ 2003-7-7

1313قرار رقم  143تاريخ 2004-10-25

تاريخ 2008-4-9

6 .6القا�ضي املنفرد يف را�شيا تاريخ 2003-10-22؛ القا�ضي املنفرد يف جب جنني تاريخ -31

1414القا�ضي املنفرد يف البرتون قرارات رقم  106ورقم  107تاريخ 2006-3-15

2 .2القا�ضي منفرد يف اميون قرار رقم  288تاريخ  2007-5-8؛ القا�ضي املنفرد يف القبيات قرار

2005-1

1515قرارات رقم  113 ،110 ،109تاريخ 2006-3-15

رقم  839تاريخ  2006-12-6؛ القا�ضي املنفرد يف جبيل قرار رقم  679تاريخ 2006-11-7

7 .7القا�ضي املنفرد يف الدامور تاريخ 2004-7-13؛ القا�ضي املنفرد يف �شحيم تاريخ 2005-7-7

1616القا�ضي املنفرد يف اميون ،قرار رقم  285تاريخ 2006-6-20

3 .3القا�ضي املنفرد يف تبنني قرار رقم  128تاريخ  ، 2006-5-20القا�ضي املنفرد يف البرتون

8 .8القا�ضي املنفرد يف طرابل�س قرار رقم  713تاريخ .2004-12-22

1717القا�ضي املنفرد يف البرتون قرار رقم  262تاريخ 2003-12-9

قرارات رقم  106و 107و 109و 110و 113تاريخ .2006-3-15

9 .9القا�ضي املنفرد يف الهرمل قرار رقم  171تاريخ .2005-12-24

1818نزار �صاغية� ،أول تطبيق لقانون حماية املر�أة من العنف الأ�سري يف لبنان �أو حني

4 .4تن�ص املادة  770عقوبات على ما يلي :من خالف الأنظمة الإدارية �أو البلدية ال�صادرة

1010القا�ضي املنفرد يف الهرمل قرار رقم  19تاريخ .2006-1-15

اجتهد القا�ضي ت�صحيحا لقانون مبتور ،من�شور على املوقع االلكرتوين للمفكرة القانونية

وفقاً للقانون عوقب باحلب�س حتى ثالثة �أ�شهر وبالغرامة من مئة �ألف �إىل �ستمئة �ألف لرية� ،أو

1 111قرار رقم  1091تاريخ .2006-7-31

يف .2014 -6 -9

1 .1القا�ضي املنفرد يف بعبدا قرارت رقم

«شارلي» :حماية الحيوان من أجل الطبيعة

للحيوان منط القانون اللبناين الذي ال ي�ؤمن احلماية للحيوان اال يف اطار
حماية االن�سان وامواله.
فيتبني من قراءة املادتني  /762/و /763/من قانون العقوبات اللتني
تندرجان حتت ف�صل «ا�ساءة معاملة احليوانات» ان اي عمل ي�سيء اىل
احليوان ال يعاقب عليه اال اذا ت�ضمن ا�ساءة غري مبا�شرة اىل االن�سان .وهذا
ما ي�ؤكد عليه ا�شرتاط العلنية يف ا�ساءة معاملة احليوان غري الداجن ملعاقبتها،
فالهدف من التجرمي يف هذه احلالة يكمن يف حماية الآداب العامة عرب
جتنب تعر�ض االن�سان مل�شهد حزين علني .3ومن هذا املنطلقّ ،
ي�شكل قرار
قا�ضي االمور امل�ستعجلة خطوة نوعية حت ّرر احليوان من و�ضعية املال املنقول
عرب تكري�س م�صلحة م�ستقلة تكمن يف �ضرورة ت�أمني بيئة مالئمة له وحماية
راحته اجل�سدية والنف�سية .وجتدر اال�شارة يف هذا ال�صدد اىل ان القرار املذكور
وان مل يتط ّرق ب�صورة مبا�شرة اىل م�صلحة و�صفة اجلمعية امل�ستدعية ،فانه
ك ّر�سهما �ضمنيا وهو امر �ضروري من اجل ت�أمني فعالية يف حماية احليوان.
«حماية الحيوان من اجل الطبيعة»

تطبيق نادر لقانون حماية البيئة

1212القا�ضي املنفرد يف مرجعيون تاريخ 2005-12-21

1071،1072،1073،1074،1075،1076،1077،

حد لمعاناة
القضاء اللبناني يتدخل لوضع ّ
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ال�صورة منقولة عن موقع answer-question.org

يمنى مخلوف
«عالقة االن�سان باحليوان لطاملا ّ
�شكلت حمور الت�سا�ؤالت الفل�سفية حول
طبيعة االن�سان .فاحليوان يذكّ ر االن�سان بحتمية و�ضعه الوجودي ويعيد له
حي ،هو الآخر واملماثل يف �آن معا» .وان كانت الفل�سفة
�صورته ككائن ّ
الكلبية وعلى ر�أ�سها ديوجيني�س امللقب بالكلبي ترى يف احليوان منوذجا
لالن�سانية ،اال ان القوانني الو�ضعية لطاملا ف ّرقت االن�سان عن احليوان
ف�صنفت احليوان �ضمن فئة االموال التي هي يف مو�ضع التملك اي يف
مو�ضع حق الت�ص ّرف واالنتفاع واال�ستغالل ورف�ض القانون تكري�س احليوان
ك�شخ�ص قانوين يتم ّتع باحلقوق واملوجبات.
لكن �أنظمة قانونية عدة �شهدت يف العقود الأخرية حتركات متزايدة لت�أمني
حماية احليوانات ،وقد بلغت �أق�صاها مع املطالبات باعادة ت�صنيف احليوان
وحتديدا من خالل اخراجه من الفئة القانونية لالموال وادراجه �ضمن فئة
اال�شخا�ص .ويف ّ
تغي �أ�سا�سي للنظام
ظل هذه التحركات ،برز يف دول عدة ّ
القانوين للحيوان ولكيفية مقاربته .وقد �شددت هذه القوانني على �ضرورة
حماية احليوان مع ادخال قيود على احلقوق النا�شئة عن امللكية اخلا�صة،
واعادة النظر بالنظام القانوين للحيوان كمال منقول مثله ما مثل اي مال �آخر.1
و�ضمن هذه التحوالت ،يقت�ضي ادراج حكمني ق�ضائيني �صدرا م�ؤخرا يف
ق�ضية ال�شمبانزي «�شاريل» يف لبنان ،االول عن القا�ضي املنفرد اجلزائي يف
ك�سروان بتاريخ  2014/3/27والثاين عن قا�ضي االمور امل�ستعجلة يف
املنت بتاريخ .2014/9/25
احليوان مو�ضوع هذين احلكمني �شمبانزي يدعى «�شاريل» مت التداول به
بني اال�صحاب املتتالني مل�شروع جتاري متمثل بحديقة حيوانات وذلك ،منذ
ان ادخل اىل لبنان يف العام  2004حني كان يبلغ �شهراً واحدا من العمر.
يف العام  2006وعلى اثر اخبار لدى النيابة العامة التمييزية حول �إدخال
قرود �إىل لبنان بطريقة غري �شرعية ومن بينها «�شاريل» ،مت ا�ستجواب �صاحب
امل�شروع الأ�سا�سي ،وتعيينه حار�سا ق�ضائيا على القرد املذكور ومن ثم احالته
من قبل النيابة العامة اال�ستئنافية يف جبل لبنان امام القا�ضي املنفرد اجلزائي
يف ك�سروان .وبعد ان ُتركت ال�شكوى املذكورة مدة �سبع �سنوات بدون اي
اجراء فعلي ،فوقع «�شاريل» يف دائرة الن�سيان ،عادت جمعية «انيمالز ليبانون»
وهي جمعية تعني بحماية احليوان وتقدمت بتاريخ  2013/10/22ب�شكوى
مبا�شرة �أمام القا�ضي املنفرد اجلزائي يف ك�سروان بحق �صاحب امل�شروع
اال�سا�سي مبقت�ضى املادة /770/عقوبات التي تعاقب خمالفة االنظمة
الإدارية .وقد �صدر بنتيجتها حكم غيابي بتاريخ  2014/3/27ق�ضى ب�إلزام

�صاحب امل�شروع اال�سا�سي بت�سليم القرد «�شاريل» اىل اجلمعية املذكورة.
اال انه تبني عند التدقيق يف مكان تواجد حليوان النفاذ احلكم ،ان �صاحب
امل�شروع كان قد تنازل يف  2009عن م�شروعه التجاري ومن �ضمنه القرد
�شاريل اىل �شخ�ص �آخر .فتقدمت جمعية «انيمالز ليبانون» بوجه املتنازل
له املالك اجلديد ،بامر على عري�ضة �أمام قا�ضي االمور امل�ستعجلة يف املنت،
فا�صدر هذا الأخري بنتيجته يف  2014/4/3قراراً بنقل القرد من حديقة
احليوانات تلك اىل حديقة �شخ�ص ثالث يف عاليه متهيداً العادته اىل
الربازيل .واعرتا�ضا على هذا القرار ،احتج �صاحب امل�شروع اجلديد �أو ًال
مبلكيته ل«�شاريل» وثانياً بكونه قد �أ ّمن وال يزال ي�ؤمن بيئة وعناية وحماية
مالئمة له .اال ان قا�ضي االمور امل�ستعجلة يف املنت الرئي�س انطوان طعمه ر ّد
االعرتا�ض م�ؤكداً على وجوب التدخل لو�ضع حد ملعاناة هذا ال�شمبانزي
ونقله اىل حديقة يف عاليه متهيداً العادته اىل بيئته الطبيعية يف الربازيل.
ويتميز حكما الق�ضاء اجلزائي وامل�ستعجل انهما يك ّر�سان الول م ّرة يف
القانون اللبناين «حماية احليوان من اجل احليوان» او ًال و«حماية احليوان
من اجل الطبيعة» ثانياً.
«حماية الحيوان من اجل الحيوان»

2

احليوان كائن حي ان �أ�س�أت معاملته يت�أمل و�آالمه ال تقت�صر على الآالم
اجل�سدية بل ت�شمل اي�ضا الآالم املعنوية .هذه هي خال�صة احلكمني
مو�ضوع التعليق ،من منطلق االعرتاف مبعاناة احليوان وبقدرته على
الإح�سا�س .وي�ستند القرار ال�صادر عن قا�ضي االمور امل�ستعجلة يف املنت
بادىء ذي بدىء على توفّر عن�صر العجلة التخاذ تدابري حمائية على
�أ�سا�س انه من الثابت �أن «�شاريل» يت�أمل ج�سدياً ومعنوياً.
فمن جهة�« ،أن القرد املذكور يعاين من �ضمور يف ع�ضالت رجله اليمنى وهو ال
يقف �أو مي�شي على رجليه ب�صورة طبيعية و�إن ثمة ت�شوها يف الرجلني ،و�إنه ثمة
عظمة  femurقد تعر�ضت يف مرحلة من املراحل �إىل ك�سر ومل ُت�شف ب�شكل
كامل ،و�إن حالته ت�سبب له الأمل واملعاناة» كما انه ال يخ�ضع للعالج واملتابعة
الطبية امل�ستوجبة .ومن جهة اخرى« ،انه يعي�ش وحيدا» ،مما ي�سبب له املزيد من
املعاناة اذ ان «و�ضعه داخل قف�ص ،بدون �أن يحتك بقردة من بني جن�سه ،مع
العلم �أن قردة ال  Chimpanzeeوفق ما هو متعارف عليه هي من احليوانات
االجتماعية والفائقة الذكاء ،و�إن عي�شها وحيد ًة من �شانه �أن ي�سبب لها املعاناة،
وذلك وفق ما جاء يف كتاب منظمة  GRASPالتابعة للأمم املتحدة».
حد لها انطالقاً من
ان هذه املعاناة بررت تدخل الق�ضاء امل�ستعجل لو�ضع ّ
االعرتاف مب�صلحة خا�صة باحليوان تتمثل يف �ضرورة ت�أمني «بيئة مالئمة
له ت�ضمن له حيا ًة تتما�شى مع طبيعته كقرد» .وبالطبع ،تك�سر هذه النظرة

باال�ضافة اىل ما �سبق ،ي�ؤكّ د القرار املذكور على التزام لبنان بن�ضال عاملي
والتعاون مع باقي الدول من اجل املحافظة على النظام البيئي ،التي ت�شكل
رمبا احدى امل�سائل القليلة املتوافق عليها ان�سانيا والتي ال تطرح اي اعرتا�ض
ثقايف .وهو عرب اال�ستناد اىل معاهدة  CITESالدولية التي ان�ضم اليها لبنان
عام  2013ي�ؤكد على الرف�ض التام بجعل لبنان بلداً للتداول غري امل�شروع
تعب اال عن ا�ست�سالم
للحيوانات املهددة باالنقرا�ض و�سوقا» �سوداء ال ّ
االفراد للحوافز املادية البحتة وا�ستقالتهم من رابط االن�سانية العاملي.
فباال�ستناد اىل معاهدة  CITESاملتع ّلقة بالتجارة العاملية لأ�صناف احليوان
والنبات الربي املهدد باالنقرا�ض ،ق�ضى قرار قا�ضي االمور امل�ستعجلة مب�صادرة
«�شاريل» ونقله اىل حديقة يف عاليه متهيداً العادته اىل الربازيل مط ّبقاً املادة
الثامنة من املعاهدة التي ن�صت على وجوب م�صادرة احليوانات املعنية بتلك
املعاهدة و�إعادته �إىل بدل الت�صدير� ،أو �إىل مركز متخ�ص�ص يف حماية تلك
احليوانات ،اذ ان «�شاريل» قد دخل �إىل لبنان بطريقة غري م�شروعة( ،ف)يكون
من الواجب تطبيقاً التفاقية  CITESت�أمني احلماية له عن طريق م�صادرته
و�إعادته �إىل بلد الت�صدير �أو �أي مركز متخ�ص�ص لرعايته وت�أمني البيئة املنا�سبة
له» .تندمج م�صالح االن�سان مع م�صالح احليوان والطبيعة ككيان واحد كون
احلفاظ على النظام البيئي هو �ضروري ال�ستمرارية االن�سان .وجتدر الإ�شارة
اىل ان قرار قا�ضي االمور امل�ستعجلة قد �أدرج �ضمن حيثياته� ،ضرورة حماية
االن�سان .ف«احتكاك القرد «�شاريل» بالنا�س والأطفال ،و( )...وجود خماطر
تتمثل بانتقال بع�ض الفريو�سات واجلراثيم من احليوان �إىل الإن�سان �أو العك�س،
ما ي�ؤثر على �صحة كليهما» .وال يتوانى القا�ضي طعمه عن التذكري بحدود
امللكية اخلا�صة والذي �ضمنه يف �أكرث من حكم .4فواجب «حماية احليوانات
يتخطى حق امللكية» التي تنزل منزلة الدرجة الثانية امام اولويات طبيعية
تعلوها من االهمية ،و«حماية احليوانات املهددة باالنقرا�ض يعك�س الوجه
احل�ضاري للدول والتزاماً باالتفاقيات الدولية التي حتمي تلك احليوانات ،على
�ضوء التفاعالت االجتماعية لبلد معني مع ق�ضايا حماية احليوانات».
تعد الدكتوراه في
٭ محامية متدرجة في بيروت ،وهي ّ
القانون ،عضو في المفكرة القانونية

Jean-Pierre Marguénaud ; Olivier Dubois,   «Animaux et1 .1
droits européens : au-delà de la distinction entre les hommes et
les choses», éd. Pedone 2009

 Wilfrid Jeandidier, Mélanges Chavanne, Litec, 1990, p. 81 2 .2امل�شار
اليه يفJean-Pierre Marguénaud, «L'animal dans le nouveau code :
pénal», Recueil Dalloz, 1995, p. 187
Jean-Pierre Marguénaud, «L'animal dans le nouveau code3 .3
pénal», Recueil Dalloz, 1995, p. 187

4 .4مينى خملوف ،ق�ضاء الأمور امل�ستعجلة يثابر :مبد�أ �سالمة االن�سان على ر�أ�س هرم املنظومة
القانونية اللبنانية ،املوقع االلكرتوين للمفكرة القانونية  .2014-4-8 ،
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مشروع تعديل قانون مجلس شورى الدولة:

حديث عن اإلنتاجية وسهو عن مبدأ التقاضي على درجتين

نجيب فرحات
بتاريخ � ،2014-9-4أقر جمل�س الوزراء اللبناين م�شروع قانون بتعديل
قانون جمل�س �شورى الدولة .وقد رمى م�شروع القانون ،ال�صادر بنا ًء على
اقرتاح وزير العدل ،اىل �إ�ضافة غرفتني ق�ضائيتني بحيث يرتفع عدد الغرف
الق�ضائية للمجل�س من خم�س اىل �سبع .ويتبدى من �أ�سبابه املوجبة �أن
الدافع الأ�سا�سي لو�ضعه هو جبه «االختناق الق�ضائي احلتمي» وتفعيل
الإنتاج والإ�سراع يف بت النزاعات ،بعدما زاد عدد امللفات الواردة �سنوياً
اىل املجل�س عن الألف .ويف هذا ال�صدد ،بررت احلكومة التعديل �أي�ضاً
بعدم �إن�شاء املحاكم االبتدائية التي ن�ص القانون على وجوب ح�صوله منذ
 ،2000-5-31موحية �أن �إن�شاء هذه املحاكم �أمر خارج عن �سلطتها .فلو
�أُن�شئت هذه املحاكم ال�ستوعبت التزايد يف عدد النزاعات الق�ضائية ولتم
تاليف االختناق الق�ضائي وملا ت�أخر بت النزاعات وملا كان تالياً من حاجة
لزيادة عدد الغرف الق�ضائية لدى جمل�س �شورى الدولة.
الحكومة تعاند مبدأ التقاضي على درجتين

ّ
واملعدلة
وبالعودة �إىل
م�ستهل املادة  34ذاتها من نظام جمل�س �شورى الدولة ّ
يف عام  ،2000نلحظ �أنها �أناطت بوزير العدل بعد موافقة مكتب جمل�س
�شورى الدولة حتديد تاريخ مبا�شرة املحاكم االبتدائية العمل وعددها ومراكزها
وعدد ق�ضاة كل غرفة .وي�ستفاد من هذه املادة �أن �إن�شاء هذه املحاكم هو وقف
على قرار �إداري من وزير العدل وجمل�س �شورى الدولة ،قرار ت�أخر �صدوره
�أربع ع�شرة �سنة .ومن هذه الزاوية ،تثري الأ�سباب املوجبة العجب :فلماذا
يلج�أ وزير العدل ومن بعده جمل�س الوزراء �إىل ال�سلطة الت�شريعية ال�ست�صدار
قانون يعدل نظام جمل�س �شورى الدولة بغية ا�ستيعاب تزايد عدد النزاعات
ومعاجلة االختناق الق�ضائي ،فيما ب�إمكان الوزير املذكور وبقرار �إداري� ،أن
ي�ضع الأحكام القانونية املتع ّلقة باملحاكم الإدارية مو�ضع التنفيذ بحيث تبا�شر
هذه املحاكم مهامها وت�ستوعب هذا التزايد يف عدد النزاعات؟ وعند التعمق
يف هذا ال�سبب-احلجة ،ب�إمكاننا القول �إن احلكومة جاءت من خالل هذا
امل�شروع تقرتح تعزيز �إمكانات التقا�ضي على درجة واحدة بعدما عجزت طوال
� 14سنة -هي -عن احرتام �إرادته ب�ضمان التقا�ضي على درجتني.
تقدم ب�أنه ميكن �أن ين�ش�أ
ويهمنا يف هذا املجال �أن ن�شري �إىل �أنه ال يرد على ما ّ
خالف بني وزير العدل ومكتب جمل�س �شورى الدولة حول القرار املتع ّلق
مببا�شرة تلك املحاكم لأعمالها ،وذلك لأن جمل�س الوزراء هو املخت�ص للبت
بهذا اخلالف �سنداً للفقرة( )3من املادة  19من نظام جمل�س �شورى الدولة.
تقدم �أنه قد لفتنا يف الأ�سباب املوجبة مل�شروع القانون �إ�شارتها
�أ�ضف �إىل ما ّ
�إىل بقاء عدد الغرف الق�ضائية التي يت�ألف منها جمل�س �شورى الدولة على
ما هو عليه منذ �إقرار نظامه يف العام  1975مقارنة مع زيادة عدد غرف
حمكمة التمييز واال�ستئناف والبداية يف الق�ضاء العديل ،وزيادة عدد غرف
ديوان املحا�سبة يف الق�ضاء املايل ،يف ال�سنوات الأخرية .وهنا نر ّد ب�أن القانون
رقم  2000/227قد حت ّرز ملا �أ�شار �إليه م�شروع القانون يف هذا ال�صدد من
خالل املحاكم االبتدائية.
إنشاء غرف من دون تعديل في المالك

حتى لو �أ ّيدنا جد ًال ما ورد يف م�شروع القانون و�أ�سبابه املوجبة لناحية
وجوب زيادة عدد الغرف الق�ضائية لدى املجل�س يف �سبيل تاليف االختناق
بتخ�ص�ص الغرف التي
وتخ�ص�ص ق�ضاة الأ�سا�س ّ
الق�ضائي وزيادة الإنتاجية ّ
يعملون فيها عن طريق تفريعها ،ف�إن هذه املربرات كانت توجب تو�سيع مالك
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املحدد حالياً بـ 72قا�ضياً  -يف غياب املحاكم
ق�ضاة جمل�س �شورى الدولة ّ
املعدل
الإدارية  -مبوجب اجلدول رقم  1امللحق بنظام جمل�س �شورى الدولة ّ
بالقانون رقم  ،2000/227يف حني �أن العدد الفعلي للق�ضاة العاملني
يف املجل�س ال يتجاوز حالياً يف �أح�سن الأحوال  45قا�ضياً ،وذلك �إذا ما
�أخذنا باالعتبار انتداب عدد من الق�ضاة �إىل بع�ض الوظائف يف الوزارات
والإدارات العامة .1وهذا ما ت�ؤكّ ده التقارير ال�سنوية لرئي�س جمل�س ال�شورى
الدولة التي ما انربت ت�شري �إىل النق�ص امللحوظ يف مالك ق�ضاة املجل�س.
هذا مع الإ�شارة �إىل �أن عدد ق�ضاة احلكم لدى املجل�س � -أي الذين ي�شكلون
تقدم 40 ،قا�ضياً �إذا ما ح�سمنا من عدد
الهيئات احلاكمة ،ال يتجاوز وفقاً ملا ّ
الق�ضاة مف ّو�ض احلكومة ومف ّو�ضي احلكومة املعاونني الذين يبلغ عددهم
�أربعة على الأكرث والذين يتولون م�ؤازرة الغرف لدى املجل�س مبطالعات
مع ّللة وفق ما تفر�ضه املادة  45من نظام جمل�س �شورى الدولة.
وهنا ميكننا الت�سا�ؤل عن كيفية توزيع  40قا�ضياً على �سبع غرف ق�ضائية يف
املجل�س ،علماً �أن الفقرة الثانية من املادة  41من نظامه تن�ص على �أنه« :ميكن
للم�ست�شار �أن يكون ع�ضواً يف غرفتني ق�ضائيتني على الأكرث».
معدل الغرفة الق�ضائية الواحدة �سي�صبح  11قا�ضياً على الأكرث،
ما يعني �أن ّ
هذا مع التنويه ب�أن �إنتاجية القا�ضي تبقى هي نف�سها ،ال بل �إن القا�ضي قد
ي�صبح �أكرث �إرهاقاً ،يف حال توزيع امللفات التي يتوىل مهمة املقرر فيها على
عدة غرف ،ما ي�ؤثر �سلباً ال �إيجاباً على �إنتاجيته.
وف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن زيادة عدد الغرف الق�ضائية لدى املجل�س يجعل من
املجحف بقاء عدد ق�ضاة مفو�ضية احلكومة لدى املجل�س على حاله� ،إذ �إن
خم�سة ق�ضاة ،على الأكرث� ،سيكون من ال�صعب جداً عليهم و�سيحتاجون
وقتاً �إ�ضافياً مل�ؤازرة ثماين وحدات لدى املجل�س .2وهذا ي�ؤثر �أي�ضاً �سلباً على
الإنتاجية و�سرعة البت بالنزاعات.
ومن هنا ،ف�إن املربرات التي ت�ضمنتها الأ�سباب املوجبة مل�شروع القانون
لناحية زيادة الإنتاجية ومعاجلة االختناق الق�ضائي و�سرعة البت بامللفات
والتخ�ص�ص فيها ،تبدو غري واقعية وغري قابلة للتطبيق على �أر�ض الواقع ما
مل تقرتن بتو�سيع مالك الق�ضاة لدى املجل�س ،ف�ض ًال عن ملء ال�شواغر
احلالية يف هذا املالك ،هذا مع عدم �إغفال وجوب تو�سيع مالك موظفي
املجل�س وملء ال�شغور فيه عند االقت�ضاء.
إنشاء غرف من دون زيادة عدد الرؤساء

يتبدى من االطالع على م�شروع القانون ومقارنته ب�سائر ن�صو�ص نظام جمل�س
ّ
�شورى الدولة املتع ّلقة بر�ؤ�ساء الغرف ومهامهم� ،أن هذا امل�شروع قد �صيغ على
عجل .وبالتايل ف�إقراره ب�صيغته احلا�ضرة �سيجعله غري قابل للتطبيق �إطالقاً.
�إذ �إن امل�شروع ،على الرغم من �إ�ضافته لغرفتني ق�ضائيتني �إىل وحدات
املجل�س ،فهو ال يلتفت �إىل وجوب تعديل عدد ر�ؤ�ساء الغرف لدى املجل�س
ليواكب هذه الإ�ضافة� ،إذ ال جند يف امل�شروع ما ي�شري �إىل تعديل اجلدول
رقم  1امللحق بنظام جمل�س �شورى الدولة لناحية زيادة عدد ر�ؤ�ساء الغرف
املحدد فيه من �أربعة �إىل �ستة.
ومن نحو �آخر ف�إن امل�شروع ال يتط ّرق �إىل تعديل املادة  35من نظام جمل�س
�شورى الدولة املتع ّلقة مبجل�س الق�ضايا� .إذ من املعلوم �أن هذا املجل�س
م�ؤلف من رئي�س جمل�س �شورى الدولة رئي�ساً ومن �أع�ضاء هم ر�ؤ�ساء
الغرف وثالثة م�ست�شارين يختارهم رئي�س جمل�س �شورى الدولة يف بداية
كل �سنة ق�ضائية .وهو ي�صدر قراراته وفق الفقرة ما قبل الأخرية من املادة
 35املذكورة «عن هيئة م�ؤلفة من الرئي�س ومن �أربعة �أع�ضاء على الأقل،
و�إذا تعادلت الأ�صوات كان ال�صوت الري�س مرجحاً» ،ما يعني �أن امل�شروع
ب�إ�ضافته غرفتني �إىل الغرف الق�ضائية لدىجمل�س �شورى الدولة يكون قد
زاد ع�ضوين رئي�سي غرفتني �إىل �أع�ضاء جمل�س الق�ضايا ،ما يفر�ض تعديل
ن�صاب اتخاذ القرارات املحدد يف املادة  35املن ّوه عنها �آنفاً لي�صبح خم�سة
�أع�ضاء بد ًال من �أربعة .وهو ما مل يتناوله م�شروع القانون مو�ضوع تعليقنا.
ويف ختام مقالنا هذا ،ال بد من القول �إن ما طرحناه �أعاله قد �أر�سى قناعة
جدي مل�شروع القانون مو�ضوع
لدينا ب�أن لي�س هناك من م ّربر حقيقي �أو ّ
تعليقنا .و�إن �أكرث ما نخ�شاه هو �أن يكون هذا امل�شروع قد ُو�ضع ت�أميناً
لتوازنات �أو اعتبارات طائفية معينة �أو �أن يكون قد ُف ّ�صل على مقا�س
حمددين ،وهو الأمر الذي نتمنى �أن تكون ال�سلطة الق�ضائية
�أ�شخا�ص ّ
مبختلف جهاتها بعيدة متام البعد عنه.

القضاء األعلى يلزم الصمت إزاء
األفعال المنسوبة الى رئيسه
يف عددها رقم  20ال�صادر يف  ،2014 -9 -2ن�شرت املفكرة القانونية
حم�ضر جل�سة حماكمة �أ�شارت فيها رئي�سة املحكمة االبتدائية يف
جديدة املنت القا�ضية �سيلفر �أبو �شقرا اىل تعر�ضها لتدخل من رئي�س
جمل�س الق�ضاء الأعلى جان فهد يف عملها الق�ضائي .وقد ورد يف
املح�ضر معلومات هامة عن ظروف التدخل والذي عزته القا�ضية
لل�سيد فهد يف عملها الق�ضائي وطبيعته ومو�ضوعه.
املفكرة نقلت احلدث ومل تطالب �آنذاك ب�أي خطوة حمددة ،فاحتة
املجال �أمام جمل�س الق�ضاء الأعلى ومكتبه الإعالمي لتو�ضيح حقيقة
الأمر واملوقف الر�سمي ازاءه .فاما يكون اخلرب غري �صحيح وتكون
القا�ضية املذكورة قد ا�ستغلت من�صة الق�ضاء للت�شهري ب�أعلى مرجع
ق�ضائي عن غري حق ،واما اخلرب �صحيح ويقت�ضي م�ساءلة هذا املرجع
وطبعا تنحيته �أو احاطة �سلطته ب�ضوابط تفاديا لتكرار ما ح�صل على
�أقل تقدير .وقد اكتفت املفكرة �آنذاك بالتذكري بخطورة التدخل
«اجلرمي» يف العمل الق�ضائي ،وخ�صو�صا يف احلاالت التي يت�أتى فيها
التدخل من مرجع ال �سبب لوجوده اال �ضمان ا�ستقالل الق�ضاء.
ن�شرت املفكرة اخلرب تاركة للم�ؤ�س�سات الق�ضائية التفاعل معه ،اال �أن
هذه الأخرية لزمت ال�صمت :فلم يردنا ال تو�ضيح وال ت�صحيح وال �أي
جواب من �أي نوع كان .ومل ينم اىل علمنا اتخاذ �أي تدبري �أو بدء �أي
حتقيق بحق �أي من املعنيني.
ولهذا ال�صمت تف�سريان ممكنان ،كالهما غري مقبول :فاما �أن املراجع
الق�ضائية �سفّهت التدخل يف الق�ضاء على خلفية انت�شاره وحتوله جزءا
من امل�شهد الق�ضائي ،فر�أت انطالقا من ذلك �أنه ال ي�ستدعي ،رغم
كونه جرما� ،أي حترك يف �أي اجتاه .واما �أن هذه املراجع ا�ست�شعرت
حرجا عميقا يف التحقيق يف امل�س�ألة على اعتبار �أنها مت�س برئي�س
جمل�س الق�ضاء الأعلى ،ف�آثرت ال�صمت .وبذلك ،تكون هذه املراجع

قد ت�صرفت وفق قاعدة املجاملة التي هي الباب الرئي�سي النت�شار
التدخالت يف الق�ضاء وعرقلة �أعماله.
وما يزيد من خماوف املفكرة ،هو �أن هذا اخلرب ي�أتي يف فرتة ت�شهد
تناميا خطريا جدا ل�صالحيات جمل�س الق�ضاء الأعلى وبوجه خا�ص
لرئي�سه ،وتاليا للهرمية الق�ضائية وما ي�ستتبعها من انقا�ص من �ضمانات
ا�ستقاللية الق�ضاة �إزاء كبار الق�ضاة .وهذا ما �سعت املفكرة اىل
اثباته يف �أعدادها املتتابعة والتحذير من خماطره .فما معنى �أن حتمى
ا�ستقاللية الق�ضاة �إزاء ال�سلطات ال�سيا�سية اذا وجد الق�ضاة �أنف�سهم
عر�ضة لتدخل امل�ؤ�س�سات الق�ضائية من دون رادع؟ وبكلمة �أخرى،
ما معنى �ضمان اال�ستقاللية اخلارجية للق�ضاة يف حال متت ا�ستباحة
ا�ستقالليتهم الداخلية؟ ومن �أهم ما حذرت منه املفكرة م�ؤخرا
املر�سوم احلكومي الآيل اىل ان�شاء �أمانة �سر ملجل�س الق�ضاء الأعلى
والتي ت�شكل من منظور املفكرة �أداة تتهدد حقيقة اال�ستقاللية
الداخلية للق�ضاء .ومن دواعي قلق املفكرة �أي�ضا ال�شروط املعلنة
ملباراة الدخول اىل الق�ضاء والتي بات فيها ملجل�س الق�ضاء الأعلى
ولرئي�سه طبعا هام�ش كبري يف الت�أثري على نتائجها من خالل �إيالء وزن
�أكرب لالمتحانات ال�شفهية (مراجعة الهام�ش على الي�سار).
�إزاء هذا ال�صمت ،من واجب املفكرة �أن تنبه الر�أي العام جمددا
اىل خطورة امل�س�ألة و�أن تطالب هيئة التفتي�ش الق�ضائي والنيابة
العامة املخت�صة بالتحرك .كما تدعو يف الوقت نف�سه جممل الو�سائل
الإعالمية �إيالء امل�س�ألة ما ت�ستحق من اهتمام .ثمة حاجة ما�سة �أن
للحد من التدخالت يف الق�ضاء ومع ما ت�ستتبعه من غلبة
نعمل اليوم ّ
لأ�صحاب النفوذ وقهر للمواطن.

٭محام متدرج في نقابة المحامين في بيروت

1 .1مع الإ�شارة �إىل �أنه مبوجب املر�سوم  11280تاريخ  ،2014/4/14مت تعيني  6ق�ضاة متدرجني
و�أحلقوا مبعهد الدرو�س الق�ضائية  -ق�سم القانون العام ملدة ثالث �سنوات ،بحيث ينتظر �أن يدخلوا
بعد انتهاء تلك املدة ميدان العمل الفعلي يف الق�ضاء الأ�صيل لدى جمل�س �شورى الدولة.
�2 .2أي الغرف الق�ضائية ال�سبع م�ضافاً �إليها جمل�س الق�ضايا.
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القضاء األعلى يعدل شروط
مباراة الدخول الى معهد
الدروس القضائية:
تراجع في ضمانات المباراة المحايدة
بتاريخ � ،2014-9-17أعلن جمل�س الق�ضاء الأعلى عن اجراء
مباراة لتعيني �أربعني قا�ضيا متدرجا يف معهد الدرو�س الق�ضائية-
ق�سم الق�ضاء العديل .والالفت �أن �شروط املباراة �شهدت تغريا
كبريا ،يف اجتاه تقلي�ص �ضمانات املباراة املحايدة .وقد مت ذلك من
خالل زيادة �أهمية االمتحانات ال�شفهية (�أي االمتحانات التي
يق ّيم فيها امل�شرح وهو مك�شوف الوجه) يف تقييم املر�شحني وتاليا
يف حتديد هوية الفائزين منهم .وبالطبع ،من �ش�أن هذا الأمر �أن ي�ؤدي
اىل تعزيز هام�ش ت�أثري �أع�ضاء اللجان الفاح�صة يف النتائج النهائية،
بناء على االعتبارات التي قد جتدها منا�سبة والتي قد ال يكون لها
�أي �صلة بكفاءة املر�شحني ،ويف مقدمها طبعا االعتبارات اخلا�صة
بهوية املر�شح وعالقاته وانتماءاته.
فوفق �شروط املباراة اجلديدة ،يخ�ضع املر�شحون المتحانات خطية
و�شفهية يف ثالث فئات من املواد القانونية )1( :قانون املوجبات والعقود
وقانون ا�صول املحاكمات املدنية ،و( )2قانون العقوبات وقانون ا�صول
املحاكمات اجلزائية ،و( )3قانون التجارة الربية .وحتت�سب عالمة املر�شح
بالن�سبة لكل من هذه الفئات من �أ�صل ثالثني عالمة ،تتكون من
ع�شرين عالمة لالمتحان اخلطي وع�شر عالمات لالمتحان ال�شفهي.
وعليه ،تكون ن�سبة العالمة املخ�ص�صة لالمتحانات ال�شفهية بالن�سبة
اىل هذه املواد قد ارتفعت اىل ثلث جمموع العالمات املخ�ص�صة لها
(ثالثني من �أ�صل ت�سعني) وربع العالمة االجمالية ( )120بعد �إ�ضافة
مادة الثقافة العامة .وي�ضاف اىل ذلك عامل �إ�ضايف النقا�ص ال�شفافية
وامل�س ب�شروط املباراة املحايدة ،مفاده �أن �شروط املباراة مل تت�ضمن �أي
�إ�شارة اىل توقيت اجراء االمتحانات ال�شفهية وحتديدا فيما اذا كانت
جتري قبل املباريات اخلطية �أو يف اثرها .وبالطبع ،م�س�ألة التوقيت هامة
جدا ،ف�أن حت�صل االمتحانات ال�شفهية بعد االمتحانات اخلطية ي�سمح
بالواقع بجعلها و�سيلة ممكنة حل�سم جناح املر�شح �أو ر�سوبه يف املباراة،
علما �أن متو�سط النجاح هو  72من ا�صل �( 120أي  12من �أ�صل )20
و�أن ح�صول املر�شح على  10من  30يف �أي من املواد ي�شكل �سببا
الغيا لرت�شيحه .وجتدر الإ�شارة هنا اىل �أن م�س�ألة االختبار ال�شفهي
قد �شهدت حتوال كبريا ابتداء من  :2013فقبل ذلك ،كان االختبار
ال�شفهي حم�صورا بالناجحني يف االختبار اخلطي وقد كان ذات طابع
�شكلي ،لي�س من �ش�أنه ال �إجناح من ر�سب وال ا�سقاط من جنح .ويف
 ،2013ح�صلت مباراة مت فيها للمرة الأوىل و�ضع عالمة للمر�شحني
بلغت ن�سبتها ( )20/3من اجمايل العالمة يف اختبار �شفهي واحد
جرى �آنذاك قبل اعالن نتيجة االختبار اخلطي؛ وقد �شهدت تاليا
هذه املباراة بدء ت�أثري االختبار ال�شفهي يف نتائجها النهائية .وانطالقا
من ذلك ،ندرك مع النظر اىل �شروط املباراة احلا�ضر مدى تعاظم هذا
الت�أثري بعدما مت تعميم االمتحان ال�شفهي ليتحول من امتحان واحد
اىل ثالثة امتحانات ت�شمل جممل املواد القانونية مو�ضوع املباراة،
و�أي�ضا بعدما مت رفع ن�سبة العالمة كما تقدم.
و�أخريا ،ي�سجل �أنه مت تعديل �شروط املباراة بخ�صو�ص املقابلة
التمهيدية للمر�شحني والتي ت�سبق اعالن قبولهم لال�شرتاك فيها.
فبعدما كان جمل�س الق�ضاء الأعلى يجري هذه املباريات بوا�سطة جلنة
فرعية يعينها برئا�سة احد �أع�ضائه ،بات يتعني عليه اجراءها بنف�سه.
وهذا الأمر امنا ي�ؤدي عمليا اىل تر�ؤ�س رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى
جلل�سات املقابلة ،مما ي�ؤدي اىل تو�سيع حدود �صالحياته و�سلطته.
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طارق المالح ،شاب قرر أن يقاوم نظام الرعاية:

مالحظات حول المسؤوليات في االعتداء على طارق المالح:

أي جبر لضرري؟ وكيف نحمي آالف األطفال المودعين هنالك؟

الحكومة ترتكب خيانة عظمى في التنكر آلالف األطفال

زينة علوش
طارق املالح ،ال�شاب الذي عا�ش اثني ع�شر عام ًا يف ميتم قبل �أن يفر
منه ،قرر �أن يروي ق�صة عذاب و�أمل ورمبا ت�أنيب الذات ،لكونه �ضحية
اعتداء من قبل رفاق الدار .وهم ،رغم �أنهم يكربون طارق �سن ًا ،ف�إنهم
�أي�ض ًا �أطفال وكانوا على الأرجح بدورهم �ضحايا اعتداءات �سابقة
مماثلة .والوجع واحد مت� ٍأت عن ف�صلهم عن رعاية �أهلهم البيولوجيني
وال�سكن يف دار لي�س اليتم فيها الأكرث �إيالم ًا .وطارق الذي كتم �سره
وواجه نظرات املحيطني به ،كان ي�شعر ب�أنه مهما فعل لن يتمكن من
تخطي ذلك ال�شعور بالقهر املخيف� ،أن تكون طف ً
ال �أعزل و�أن ُيعتدى
عليك ،و�أن ال جتد من ي�ستمع �إليك ،وال من مي�سح دموع الوجع واخلوف
والذل ،وال من ين�صفك .املفكرة تن�شر هنا �شهادة طارق التي وثقتها
املخت�صة يف ق�ضايا الرعاية البديلة زينة علو�ش (املحرر).

دخل طارق �إىل دار الأيتام الإ�سالمية عام  1996وهو يف الثانية من عمره.
اعتاد والده االعتداء على والدته بال�ضرب .ح�صل الطالق� .أودع الوالد يف
ال�سجن �إنفاذاً لأحكام �سجن طويلة الأمد� .أرادت الأم الزواج جمدداً ،ف�أُخذ
طارق و�أخته التي تكربه بـ� 6سنوات �إىل دار الأيتام الإ�سالمية لإيداعهما
هناك .هي ق�صة تقليدية منطية للكثري من حاالت الإيداع يف دار رعاية.
حينها مل تقبل الدار برعاية الطفلة� ،أخت طارق ،وعمرها � 8سنوات ،بحجة
�أنها كبرية .تذهب الطفلة لل�سكن يف بيت جدها وجدتها لأمها وينقطع
الرابط العائلي بينها وبني طارق نتيجة هذا الف�صل.
ال يذكر طارق �أنه كان يزور جدته وجده و�أخته ،وذلك لأن العائلة ت�سكن
يف ال�ضاحية اجلنوبية لبريوت وهم فقراء ال ميلكون القدرة على التنقل
ب�سهولة ،وهكذا مرت ال�سنون وطارق وحيد يف دار الرعاية.
ُي ِّتم طارق

يف الدار ،تنقل طارق يف �أق�سامه كالآتي:
	-من عمر � 2إىل � 5سنوات يف ق�سم احل�ضانة،
	-من عمر � 6إىل � 8سنوات يف ق�سم الأخوة،
	-من عمر � 8إىل � 9سنوات يف ق�سم الطفولة.
هناك تقوم  4م�شرفات بتوفري «الرعاية» لكل  100طفل.
كل �شيء كان ي�سري بهدوء يف تلك الأق�سام ،ورغم �إح�سا�س طارق مبرارة
اليتم ،كون العديد من �أقرانه يذهبون خالل الإجازات لزيارة �أهاليهم ويعودون
حمملني بال�شوكوال والب�سكويت وبع�ض املال� .إال �أنه متكن من �إيجاد توازن
ما يف طفولته .كان خجو ًال ،منطوياً على نف�سه وكان ُيرغم على امل�شاركة يف
الن�شاطات التي تقوم بها دار الأيتام بغية جمع الأموال كالعرو�ض امل�سرحية
وم�سرية رم�ضان .يحكي طارق عن جوع مزمن ينتابه حيث الأكل مل يكن
متاحاً �إال ثالث مرات :يف ال�صباح ،وبعد املدر�سة ،وقبل النوم يف املطعم،
وفق نظام �شبيه بنظام ال�سجون .كان الأطفال ي�صطفّون يف طابور طويل
انتظاراً لدورهم ،وهم يحملون �صينية ي�سكب فيها الطباخ الطعام بقدر حمدد.
والفواكه مل تكن متوافرة �سوى مرتني يف الأ�سبوع حداً �أق�صى.
يذهب �إىل املدر�سة الر�سمية يف �صفوف خم�ص�صة لطالب دار الأيتام
الإ�سالمية دون م�صروف جيب .لكن بع�ض الأ�صدقاء كانوا يتحننون عليه
�أحياناً .وغالباً ما كان �صاحب الدكان يقدم له �شيئاً من باب ال�شفقة ،فطارق
يتيم من دار الأيتام وال�صدقة عليه م�ستح ّبة.
خالل هذه املراحل� ،شهد طارق على الكثري من حاالت ال�ضرب والتعنيف
من قبل امل�شرفات� .أكرث هذه احلاالت العالقة يف ذاكرته ،ال�ضرب بع�صا

املكن�سة ،يليه احلرمان من الأكل ،ويف �أحيان كثرية حرمان الطفل من بع�ض
ال�سكاكر التي كانت ت�أتي للدار كتربعات ،ورمبا حرمان الطفل من ثياب
جديدة يف العيد .كل هذا كان �سه ًال يف حياة طارق وكان رغم كل �شيء
يجتهد يف املدر�سة لأنه كان يرى يف التعلم خال�صاً.
عندما بلغ طارق � 9سنوات ،انتقل �إىل مرحلة ال�سعادة .وال�سعادة هو مبنى
�ضخم ي�ضم حوايل  400طفل من عمر � 9سنوات �إىل � 14سنة� ،إ�ضافة �إىل
جمموعة من الأكرب �سناً وهم يف الأغلب من جمهويل الن�سب (يبقون �أحياناً
حتى عمر الـ� 21سنة).
يف مبنى ال�سعادة ،كان الأطفال مق�سمني على �أربعة طوابق .كل مئة طفل يف
طابق والطابق فيه  6غرف بالإ�ضافة �إىل غرفة خم�ص�صة للم�شرفات ،وعددهن
 4لكل طابق �أي لكل  100طفل .والغرفة م�ؤلفة من �أ�س ّرة بطابقني مال�صقة
بع�ضها لبع�ض ،وكان �سرير طارق ،وهو الأ�صغر �سناً يف املجموعة ،بعيداً عن
الباب يف عمق الغرفة .يف هذا الطابق ،اكت�شف طارق وجهاً �آخر للدار،
كحاالت الهروب املتكررة حيث كان الأطفال الأكرب �سناً غالباً ما يتخطون
ال�سور �أو يغافلون حار�س الدار ،ليخرجوا �إىل ال�شوارع املحيطة ويعودون حمملني
باملمنوعات كال�سجائر وامل�شروب وخا�صة املجالت والأفالم الإباحية .وكان
عقاب من ُيك�شف �أمره� ،ضرباً مربحاً بالع�صا عينها �أو حرماناً من الطعام ،ويف
بع�ض الأحيان �سجنه يف مكان معزول.
كانت هذه �أيام طارق الأوىل واكت�شافاته يف ق�سم ال�سعادة �إىل �أن �أظلم عليه
الليل يف ذلك اليوم ،لي�ستفيق على �أحدهم وهو مطبق بيده على فمه ،و�آخر
يجرده من ثيابه ،وثالث يراقب الباب .يروي طارق �أحداث تلك الليلة ب�أمل
كبري ي�شبه �أمل االغت�صاب الأول .تناوبوا عليه يف تلك الليلة وهو كان يتو�سلهم
ب�أن يتوقفوا ...هددوه بعدم �إف�شاء ال�سر ...وذهبوا �إىل �أ�س ّرتهم وناموا.
ا�ستفاق طارق على �أمل مريع وم�شية متهادية ودماء على �سريره ...ذهب �إىل
احلمام ،اغت�سل ،وركب البا�ص �إىل املدر�سة .مل يتمكن طارق من التحدث
باملو�ضوع مع �أي كان .كتم �سره ،ولكنه بد�أ يرتاجع يف الدرا�سة ،ويزداد انطوا ًء
على نف�سه ،وانقطعت �شهيته على الأكل .وكان نادراً ما ي�ست�سلم لتعب النوم
خوفاً من غزوة الأقران .ارتاح طارق �شهراً �أو �أكرث ،ثم تكررت حالة االغت�صاب
مبعدل مرتني يف الأ�سبوع من �أقران الطابق وهم يف عمر � 14سنة .بدا طارق من
بعده وك�أنه قرر �أن يختار ال�شريك طوعاً عو�ضاً عن مفاج�أة االغت�صاب .يقول
طارق �إنه حاول مرة �أن يتعر�ض لطفل �أ�صغر منه لكنه مل يتمكن من ذلك...
� 5سنوات من االغت�صاب وممار�سة العالقات اجلن�سية يف «ال�سعادة» دون �أن
يتنبه �أحد ،وخا�صة دون �أن يتمكن طارق من البوح لأي كان مبا يح�صل...
�سنوات خم�س انتقل فيها طارق من دور ال�ضحية �إىل دور ال�شريك5 .
�سنوات �شهد طارق على �أطفال ت�ستفيق على يد تطبق على فمهم ،ويد
تعريهم ،و�أمل ،ودماء ت�سيل ،وتكتم...
يف  ،2008بلغ طارق � 14سنة ومل يعد يطيق حالة ال�صمت واخلوف
واالختناق ،وهو وحيد رغم ارتباطه امل�ستجد بع�صابة الطابق .كان �شيئاً يطبق
على نف�سه ،هو الذي مل يتمكن من �إمتام درا�سته املتو�سطة .ق ّرر الهرب ،فز ّور
توقيعاً خلروجه وعرب بوابة الدار ومل يعد� .س�أل عن بيت جده وجدته وعاد
�إليهما .كانت �أخته قد تزوجت يف عمر مبكر ،وانقطعت العالقة معها.
مل يخرب طارق جده وجدته مبا ح�صل معه يف الدار ومل تقم الدار �أ�ص ًال
بال�س�ؤال عنه ...هكذا خرج� ...شاب يف عمر الـ � 14سنة دون تعليم ،وال
مال ،و�ضحية الغت�صابات مثلية قلبت عنده املعايري .بحث عن �أمه ومل يجد
من يخرب عنها ...ووالده رمبا ما زال يف ال�سجن...
�أم�ضى طارق � 3سنوات يف احلارة يلعب مع ال�شباب بالكرة �إىل �أن �أخرب ق�صته
لأحدهم الذي اقرتح عليه الظهور يف برنامج يقدمه مالك مكتبي «�أحمر باخلط
العري�ض» على �شا�شة  LBCاللبنانية .وهناك ،روى طارق ق�صته وهو مقنع .ومل

يرفع قناعه بح�سب �سيناريو متفق عليه م�سبقاً مع املقدم .ويف ال�سنة نف�سها� ،أي
يف � ،2011شارك طارق مع مقدم �آخر جو معلوف يف برنامج «�أنت حر» على
 MTVاللبنانية ...هذه املرة ،ظهر طارق من دون قناع ...
�ضاقت الدنيا �أمام طارق ،فقرر الذهاب �إىل الدار حيث قابل املدير و�أخربه
مبعاناته فيه ،وطالب مب�ساعدته على �إيجاد عمل .اقرتح املدير عليه �أن يزور
امل�ساعدة االجتماعية بانتظام حلني �إيجاد عمل منا�سب له .عمل لفرتة
يف معمل �شوكوال يف ال�شويفات �إال �أن طارق قرر الرحيل بعدما اكت�شف
�أن الدار قد �أخربت مدير املعمل بكل �شيء عنه� .أح�س بال�ضعف وب�أنه
مك�شوف ...وبعدها عمل يف قهوة لكنه توقف لأنهم مل يدفعوا له راتبه.
واظب طارق على ر�ؤية امل�ساعدة االجتماعية .وذات يوم ،وفيما كان يهم
باخلروج من الدار ،التقى ب�إحدى امل�شرفات القدامى التي �أكدت له �أن الأطفال
يف الدار ما زالوا يتعر�ضون لنف�س حاالت االغت�صاب وال�ضرب ...مل يتحمل
طارق اخلرب فثار وغ�ضب ،فطلب مدير الدار منه ر�ؤية االخت�صا�صية النف�سية
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ان�صب اهتمامها على دعوة طارق لن�سيان املا�ضي ...لكن
التابعة للدار التي ّ
طارق �شعر وك�أن �سريته يعي�شها طفل �آخر الآن ...فقرر �أن يظهر مع جو معلوف
جمدداً �أكرث من مرة يف برنامج �آخر على �شا�شة  LBCهو «حكي جال�س».
توالت االت�صاالت التي �أكدت تعر�ض العديد من الأطفال لالغت�صاب...
هذا الظهور ا�ستدعى بياناً مكتوباً من دار الأيتام �أقرت فيه الإدارة
بالتجاوزات وقالت �إنها قدمت لطارق املعونة املالئمة .كما �أنها �أ ّمنت له
عم ًال غري ثابت يف مكان يخ�ص �أحد �أع�ضاء جمل�س الأمناء ...هذا العمل
الذي ُطرد منه طارق بعد � 8أ�شهر دون �أي م�ستحقات �سوى مبلغ 1000
دوالر وترهيب لكي يوقع على ورقة ا�ستقالته....
يداري طارق �إح�سا�سه بالقهر والعنف عرب «الن�صرة» لإخوانه يف الدار .هي
�أخوة ال يعرف معناها احلقيقي �إال من عاي�ش عن قرب معنى �أن تكون يتيماً يف
دار «فاعلي اخلري» .هناك ال حقوق وال خ�صو�صية وال فردية .هناك على الطفل
�أن ي�شكر ربه كل يوم �أن �أحدهم فكر فيه بعدما «مات» �أهله �أو رمبا «تخلوا عنه»
�أو رمبا «وجد مرمياً على حافة الطريق» �أو رمبا «�أ�سا�ؤوا له»� ،أو رمبا وبكل ب�ساطة
«�أرادوا �أن ي�ؤمنوا له لقمة وتعليماً» ،وهم فقراء عاجزون عن ذلك.
٭خبيرة دولية في الرعاية البديلة ومساهم في وضع
المعايير الدولية للرعاية البديلة

يف الأ�شهر الأخرية ،تداولت و�سائل �إعالمية عدة ق�ضية طارق
املالح ،ال�شاب الذي �أودع يف امليتم وهو يف الثانية من عمره ،فتعر�ض
يفر منه يف الرابعة ع�شرة .بعد �أعوام
لالغت�صاب طوال �سنوات قبل �أن ّ
من فراره ،بد�أ املالح مقاومته �ضد نظام الرعاية ليكون ال�صرخة الأكرث
قوة وبالغة يف ك�سر قانون ال�صمت هنالك .دار الأيتام املعنية �أقرت يف
بيان ب�أن «طارق» تعر�ض لالغت�صاب و�أن �أمور ًا كهذه حتدث ولكنها ال
تتحمل امل�س�ؤولية كون الفاعل طف ً
ال �آخر يف الدار ،وب�أن ما قدمته لطارق
هو منة من الدار ولي�س واجب ًا تُ�ساءل عليه .بكلمة ،تن�صلت امل�ؤ�س�سة
من امل�س�ؤولية من خالل حتميلها لأطفال تربوا هم �أي�ض ًا يف كنفها فكانوا
�ضحايا كطارق �أكرث من �أي �شيء �آخر .جواب الأجهزة احلكومية ويف
مقدمتها وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية جاء �أكرث بالغة :ال�صمت ،وك�أن
ا�ستمرار النظام احلايل للرعاية البديلة رغم كل م�ساوئه التي باتت بينة
وا�ضحة ،قدر لع�شرات �آالف الأطفال املودعني ،جي ً
ال بعد جيل ،يف

امليامت .ويف هذا الإطار ،تن�شر املفكرة القانونية مالحظات للخبرية يف
جمال الرعاية زينة علو�ش رد ًا على هذه ال�سيا�سة وحتديد ًا على م�ساعي
م�ؤ�س�سات الرعاية واحلكومة التن�صل من امل�س�ؤولية اجل�سيمة والتي ال
نبالغ �إذا قلنا �إنها تقارب اخليانة العظمى (املحرر).

يف ّ ،2006عبت جلنة حقوق الطفل الدولية عن قلقها العميق �إزاء تقارير
لبنان حول و�ضع الأطفال يف دور الرعاية وحول الأعداد املتزايدة واملقدرة
بحوايل � 28ألف طفل �ضمن هذه الدور ،بينما يقدر عدد الأطفال الذين
يحتاجون فعلياً لرعاية بديلة مقيمة بـ� 5آالف فقط .وكانت درا�سة قد
�أعدها عام  2008مركز الدرا�سات والأبحاث بالتعاون مع وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية واليوني�سف �أ�شارت �إىل �أن غالبية ه�ؤالء الأطفال مودعون يف
امليامت لي�س ب�سبب اليتم بل ب�سبب الفقر .كما �أ�شارت الدرا�سة تلك اىل
واقع هزيل للرعاية البديلة يف لبنان ،ف�ض ًال عن �أن كلفة دعم العائالت
الفقرية مالياً لتمكينها من �إبقاء �أوالدها يف كنفها (�إ�سكان ،تعليم ،غذاء،)..
يقل عن الكلفة التي ترتتب على دعم م�ؤ�س�سات الرعاية.
وكانت الأمم املتحدة قد دعت يف  2008ل�صياغة املعايري الدولية للرعاية
البديلة بعدما �أظهرت الدرا�سات مدى الإ�ساءات التي تعر�ض لها �آالف
الأطفال اخلا�ضعني لأنظمتها .وقد �أو�صت هذه املعايري التي �أُحلقت باتفاقية
حقوق الطفل ،مبا�شرة بالتخلي عن النمط امل�ؤ�س�ساتي يف الرعاية البديلة
والتوجه �إىل النمط العائلي ليكون للطفل الفاقد الرعاية الأ�سرية حقه الفردي
يف الرعاية والنمو والتمكني واالندماج والعي�ش املطلق ككائن مكتمل منتج

وفعال .مل يكن لبنان بعيداً عن �صياغة هذه املعايري الدولية ،كما �شارك فعلياً
يف تبني امليثاق العربي للمعايري الدولية للرعاية البديلة يف القاهرة عام .2009
و�إزاء هذه التقارير والدرا�سات ،لزمت ال�سلطات احلكومية ال�صمت ،ما جعلها
يف حال انف�صام تام بني ما تقره مع دول �أخرى من معايري يف جمال الرعاية
البديلة (�آخرها امليثاق العربي للمعايري الدولية للرعاية البديلة يف القاهرة عام
 )2009وما تطبقه يف الواقع .وبالطبع ،ي�صبح هذا ال�صمت �أكرث داللة وبالغة
مع بروز ق�ضايا كق�ضية طارق املالح وتواتر الأحاديث عن ح�صول اغت�صابات يف نوع الرعاية:
يف هذه امل�ؤ�س�سة �أو تلك .فرغم �إ�سهام الدولة مببالغ طائلة يف متويل عمل هنا ،ن�سجل املالحظات الآتية:
	-عدم توافر طاقم عمل متعدد االخت�صا�صات من م�ساعدين
م�ؤ�س�سات الرعاية ،ف�إنها توا�صل التعامل مع الرعاية البديلة يف لبنان وك�أنه
اجتماعيني واخت�صا�صيني نف�سيني ميكن �أن يحيل الطفل �إليهم �أو
عمل خريي غري خا�ضع للم�ساءلة� ،أو املحا�سبة� ،أو املالحقة القانونية.
�أن يطلب الطفل مقابلتهم عند احلاجة،
ونق�ضاً لهذا املنطق ،قد يكون من املفيد التفكري يف امل�س�ؤوليات املرتتبة
	-غياب �أي �سيا�سة وا�ضحة حلماية الطفل �ضمن الدار،
على م�ؤ�س�سة الرعاية وعلى وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،من وجهة نظر
	-اعتماد العنف والرتهيب واحلرمان والإذالل يف التعامل مع
املعايري الدولية للرعاية الأ�سرية البديلة.1
الأطفال ،ما ي�شري �إىل غياب التدريب للم�شرفات،
	-ا�ستغالل الأطفال يف الأن�شطة من �أجل ر�صد الأموال،
	-اعتماد مقاربات غري داجمة يف التعليم،
	-نظام الأكل املوحد يف �أوقات وكميات حمددة،
	-حرمان الأطفال من م�صروف اجليب،
	-عدم اال�ستثمار الفعلي يف التعليم وهو الأداة الأ�سا�سية للطفل
عند االعتماد على النف�س،
	-عدم وجود متابعة فردية لو�ضع كل طفل ودر�س قدراته و�إمكاناته،
	-ف�صل الأطفال الذكور عن الإناث ف�ص ًال كلياً،
	-اعتماد �سيا�سة الأبواب املغلقة واحلرا�سة ،علماً �أن حاالت
الهروب كثرية،
	-عدم التبليغ عن هروب طارق وعدم حماولة ال�س�ؤال عنه يف منزل
اجلد واجلدة.
ال�صورة منقولة عن موقع www.huffingtonpost.co.uk

الآخر بلغ مرحلة املراهقة بالإ�ضافة �إىل جمموعة بالغة،
	-عدد الأطفال يف مبنى واحد يقارب الـ 400طفل وهو عدد �أطفال
يف مدر�سة� ،أي يحتاج �إىل طاقم متكامل من العاملني وال ميكن �أن
تتواله  4م�شرفات وهن يف الأغلب �شابات ومن دون م�ؤهالت علمية
متكنهن من توفري الرعاية لـ 100طفل يف �ست غرف،
	-اكتظاظ الأطفال يف الغرفة الواحدة.

المسؤوليات المترتبة على دار الرعاية

مسؤوليات وزارة الشؤون االجتماعية

يف مرحلة قبول طارق يف امليتم:

	-هنا ،ن�سجل املعطيات الآتية:
	-غياب الوزارة عن دورها الفعلي يف حتديد �شكل الرعاية ونوعيتها،
	-اقت�صار عملها على دفع امل�ستحقات،
	-عدم �ضبط حركة القبول و»التخرج» من الرعاية البديلة،
	-غيابها عن دورها كمراقب لنوعية الرعاية.
وميكن �أن يكون تهربها من حتمل امل�س�ؤولة عند حدوث حالة مماثلة حلالة
طارق هو �أكرب خط�أ تقع فيه وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية وهي التي يجب
�أن تكون امل�س�ؤولة قانونياً عن طارق و�أطفال مثل طارق.

هنا ،ن�سجل �أنه جرى قبول طارق يف الدار دون حتقيق اجتماعي ميداين
للت�أكد من املعلومات ،وخا�صة للت�أكد من عدم �أهلية اجلد واجلدة
لرعايته .وبذلكُ ،حرم طارق من �إمكانية البقاء يف منزل جديه وف�صل
تبعاً لذلك عن �شقيقته التي تكربه �سناً ،من دون �أن يكون يف ملفه �أي
دليل على حتمية ذلك �أو �ضرورته .ومبا ال يقل �أهمية عن ذلكُ ،قبل
طارق يف الدار من دون قرار ق�ضائي مينحها حق الو�صاية عليه ،الأمر
الذي ي�شكل �إخال ًال مبعايري الرعاية الدولية.
يف �شكل الرعاية:

هنا ،ن�شري بداية �إىل �أن النظام امل�ؤ�س�ساتي الذي يعتمد على العنابر
ونظام الإ�شراف هو بحد ذاته انتهاك للطفل .ونورد من باب التف�صيل
املخالفات الآتية:
	-يف مرحلة احل�ضانة وكذا يف املراحل الأخرى كان عدد امل�شرفات
على الأطفال غري كاف ،ما �أدى �إىل نق�ص يف الرعاية واالهتمام الذي
يحتاج الطفل اليه يف هذا العمر وبالتايل يكون عر�ضة للخطر ،علماً
�أن املعدالت العاملية ت�شري �إىل �ضرورة �أن يكون لكل � 4-2أطفال
م�شرفة دائمة وثابتة،
	-يف مرحلة ال�سعادة :تق�سيم الأطفال من � 9إىل � 14سنة مع �شباب
كبار يف ال�سن دون ف�صل بح�سب املراحل العمرية ،ما يع ّر�ضهم
مل�شاكل �سلوكية كبرية ،وال �سيما �أن البع�ض ما زال طف ًال والبع�ض

ز.ع

1 .1من �أهم هذه املعايري الآتية :الرعاية البديلة للأطفال الفاقدي الرعاية الأ�سرية هو حق للطفل
وواجب على الدولة ،حماية الطفل �ضمن الرعاية البديلة حق للطفل وواجب على الدولة
�ضمان املعايري الرعائية ،و�ضع معايري وطنية للقبول �ضمن الرعاية البديلة هو واجب الدولة ،تبني
�سيا�سة وا�ضحة حلماية الطفل �ضمن الرعاية البديلة �شرط ا�سا�سي للتعاقد مع مانحي الرعاية ،ال
يحق للدولة التعاقد مع دور رعاية يف حال عدم و�ضع �سيا�سة حماية وا�ضحة للأطفال ،يجب �أن
ال يقبل الطفل يف الرعاية البديلة �إال بنا ًء على قرار ق�ضائي يو�صي بهذا الإجراء نتيجة عدم توافر
�أطر رعائية تقليدية حممية ،على مانحي الرعاية البديلة �أن يقوموا ب�أق�صى جهدهم لإعادة �شمل
العائلة �إن �أمكن ،على وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية �أن تويل �أهمية للوقاية من الإيداع يف الرعاية
البديلة علماً �أن برامج الوقاية هي اقل كلفة و�أجدى على املدى الطويل.
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قصة القطار في لبنان 2014-1890

ضحية أخرى لهيمنة فلسفة الربح على المنفعة العامة
جويل بطرس
يعود اليوم احلديث عن �ضرورة ت�أهيل و�إن�شاء �سكك احلديد يف لبنان على
�ضوء �أزمة ال�سري التي باتت ت�شكل م�صدر اختناق يومياً للبنانيني ،كما
تك ّبد االقت�صاد �أعبا ًء كبرية يف ظل غياب �أي خطة جدية لتح�سني النقل
العام .ارت�أت املفكرة القانونية العودة اىل تاريخ �إن�شاء �سكك احلديد يف لبنان
وتطورها للتذكري ب�أهمية هذا القطاع الذي و�صل لبنان بالعامل قبل اندالع
حرب  .1975ال نهدف يف مقالتنا هذه اىل تقدمي �شرح تاريخي مف�صل عن
ال�صراعات التي �أدت اىل ت�أ�سي�س اخلطوط يف املنطقة .بل نكتفي بالعودة اىل
الظروف الدولية واملحلية التي �سمحت بجعل لبنان يف مرحلة ما ،وبريوت
خا�صة ،مركزاً اقت�صادياً رائداً يف املنطقة بعد ّمد ال�سكة احلديدية .كما ن�سرتجع
الأ�سباب التي �أ ّدت اىل تدهور هذا القطاع وتوقفه كلياً عن اخلدمة.
المصالح األوروبية والبرجوازية البيروتية
تجتمع إلنشاء السكك الحديد

بد�أ التفكري جدياً ّمبد �شبكة طرق للمركبات ت�ؤ ّمن املوا�صالت من مدينة
بريوت اىل مت�صرفية جبل لبنان يف بداية �ستينيات القرن التا�سع ع�شر� .إال
تبت فعلياً �إال عندما ازدهرت
�أن فكرة �إن�شاء طريق ت�صل بريوت بدم�شق مل ّ
املبادالت التجارية بني املدينتني .قرر عندئذ الكونت ادمون دو برتوي ،وهو
�ضابط �سابق يف البحرية الفرن�سية انتقل للعي�ش يف بريوت� ،إن�شاء خط يربط
ال�شام ببريوت .مل يكن �أمام الكونت �سوى خيارين� :إما �إن�شاء خط مبا�شر
بني املدينتني رغم �صعوبة �شقه ب�سبب طبيعة الطريق اجلبلية� ،أو اختيار طريق
�أطول ولكن �أكرث �أماناً عرب �صيدا ،مع العلم �أن م�ساراً كهذا قد ي�شكل تهديداً
القت�صاد بريوت ويح ّول التجارة اىل مرف�أ �صيدا� .أمام هذا الواقع الذي ي�شكل
خطراً على م�صالح املتعهدين املحليني ،قرر ه�ؤالء ال�ضغط لتنفيذ خط مبا�شر
�إىل دم�شق ،وقد جنح دو برتوي عام  1857بنيل رخ�صة ل�شقه من ال�سلطنة
العثمانيةّ .غي هذا التدبري حياة �سكان بريوت� ،إذ �ساهم ب�شكل كبري بفتح
باب التجارة مع املدن الأخرى� .أدرك الكونت �أهمية م�شروعه ،فدخل يف
مفاو�ضات مع �شركة النقل االمرباطورية لتب ّني م�شروع بناء مرف�أ جديد
لبريوت عام � .1889إال �أنّ ال�سلطنة رف�ضت �إعطاء االمتياز لأجنبي ،فنال
رخ�صة �إن�شاء املرف�أ يو�سف مطران ،رجل �أعمال من بعلبك وكان قد متكن
تبي الحقاً �أن
�أي�ضاً من نيل رخ�صة ب�إن�شاء �سكة احلديد بني دم�شق وحورانّ .
مطران كان �سم�ساراً� ،إذ باع الرخ�صة يف العام نف�سه �إىل ال�شركة الفرن�سية التي
ا�ستلمت �إدارة املرف�أ� .أ�ضحت بريوت ،التي كانت قد �أ�صبحت والية عثمانية
�سنة  ،1888عا�صمة اقت�صادية ملت�صرفية جبل لبنان وبوابة لبالد ال�شام ،و�سمح
من ّوها التجاري بت�أ�سي�س قطاع للخدمات ،ما دفع امل�صارف الأوروبية اىل فتح
مراكز لها يف الوالية .وبالتايل حت ّولت املدينة �إىل مركز جتاري مهم ،من خالل
نوعيات اخلدمات التي توفرها بالإ�ضافة �إىل حجم ال�سلع املتبادلة عرب مرفئها.
يف هذه الفرتة ،حتديداً يف اواخر القرن التا�سع ع�شر ،بد أ� الغرب يتداول فكرة
بناء ال�سكك احلديدية يف الواليات العثمانية ،الأمر الذي جعل فرن�سا وبريطانيا
تتناف�سان على نيل امتيازات �إن�شاء ال�سكك .يف الواقع ،كان الأوروبيون
يبحثون عن �أ�سواق لال�ستثمار بعد الثورة ال�صناعية ،ما دفعهم للتو�سع نحو هذه
الواليات .وكانت ال�سلطنة يف هذه الفرتة تعاين من �أزمة �سيا�سية ومالية حادة،
ما م ّهد الطريق �أمام التدخل الأوروبي املبا�شر يف �ش�ؤونها .ويف بالد ال�شام،
�أدرك التجار �أهمية طرق النقل وبخا�صة ال�سكك احلديدية لل�سيطرة على
املوارد الطبيعية يف املناطق الداخلية .لذا ا�س ُتعني باملهند�سني الأوروبيني بغية
و�ضع خطط جدية لإن�شاء ال�سكك .عرف وجهاء املدينة �أنّ املرف�أ كان بحاجة
ل�صلة و�صل بالداخل ت�سمح عندئذ بجعل بريوت املدينة الأوىل يف املنطقة.

وكما ح�صل عند �إن�شاء املرف�أ ،التقت م�صالح الطرفني املحلي والأوروبي على
�أهمية ت�أ�سي�س �شبكة �إقليمية لإمناء خدمات النقل ،فلج�أ �أعيان بريوت اىل
جمل�س الوالية من �أجل �إي�صال مطلبهم اىل ال�سلطنة بربط مرف�أ بريوت باملناطق
الداخلية عرب �سكة احلديد ،ما ي�سهل عملية نقل الب�ضائع وامل�سافرين .ويف
عام  ،1890طرح املهند�س الفرن�سي ادوارد كوز فكرة جعل طرابل�س ر�أ�ساً
ل�سكة حديد تربط املدينة بال�ساحل ال�سوري .وافق حاكم طرابل�س على هذا
االقرتاح وطرحه بدوره على وجهاء املدينة الذين اتفقوا على �إن�شاء �صندوق يف
ما بينهم لتمويل امل�شروع .بقي هذا الأخري مو�ضع تفاو�ض مع اجلانب العثماين
الذي قبل �أخرياً منح االمتياز يف بداية القرن الع�شرين كما �سرنى الحقاً.
بالتايل ،بد�أت طرابل�س ت�شكل مناف�سة حقيقية لبريوت ،التي يف الوقت نف�سه
واجهت «اخلطر» الآتي من حيفا� ،إذ اقرتح الرحالة الربيطاين لوران�س اوليفانت
�إن�شاء �سكة بني حيفا ودم�شق� .أدرك �أعيان بريوت ومعهم دو برتوي �أنّ هذا
امل�شروع �سوف ينقل جتارة القمح الآتي من جبال حوران ،احد اهم امل�صادر
ملوارد مرف�أ بريوت ،اىل مرف�أ حيفا .وبحنكة كبريةّ ،متكن الوفد البريوتي �أثناء
اجتماع مع الوايل من �إقناعه ب�أنّ خط حيفا  -دم�شق مي ّر ب�أرا�ض تابعة لل�سلطنة،
ما ي�ضع الربيطانيني ب�صفة املعتدين على �أمالك الباب العايل .وبالفعل �أجربت
ال�سلطنة الربيطانيني على التوقف عن العمل على هذا اخلط �سنة .1898
وضع المشروع على السكة

مل يعد ينق�ص جتار بريوت �إال �إيجاد املوارد املالية لإطالق �أعمال بناء ال�سكة.
اجتمعوا جمدداً يف �أوائل �شباط  1890وقرروا اللجوء اىل ح�سن بيهم� ،أحد
كبار وجهائهم ،الذي وافق على متويل م�شروعهم فتقدم بطلب التزام اىل
ال�سلطنة وناله يف  17حزيران � .1891أن�ش�أ بيهم «ال�شركة املغفلة العثمانية خلط
حديد بريوت  -دم�شق» والتزم ّمد خط حديد يربط بني بريوت ودم�شق مع
ا�ستثمار ملدة � 99سنة .ونتيجة ذلك� ،أ�ضحى اخلطان الأ�سا�سيان بريوت -
دم�شق ودم�شق  -حوران (الذي عرف بخط دم�شق  -مزيريب) بيد متعهدين
من بريوت وبعلبك هما ح�سن بيهم ويو�سف مطران .وبدوره ،باع بيهم التزامه
لدو برتوي �سنة  .1892ويف �أيار � ،1893صدرت �إرادة �سلطانية باملوافقة على
طلب دو برتوي بتمديد اخلط احلديدي من دم�شق اىل الفرات .ومنح مطران
جمدداً ملدة � 99سنة امتياز بناء وا�ستثمار خط حديد ي�صل دم�شق  -حم�ص
 حماه  -حلب  -بريه جك (مدينة البرية جنوب �شرق تركيا حالياً) .وكمايف خط دم�شق  -حوران ،تخلى مطران عن االمتياز مل�صلحة «�شركة اخلطوط
احلديدية العثمانية يف بريوت  -دم�شق  -حوران يف �سوريا» عام  .1893دمج
دو برتوي �شركتي بيهم ومطران يف �شركة واحدة �سنة  1893حتت ا�سم «�شركة
اخلطوط احلديدية العثمانية االقت�صادية من بريوت  -دم�شق  -حوران وبريه
جك على الفرات» .افتتح اخلط ر�سمياً �سنة  1895بالتزامن مع االحتفال
بعيد ال�سلطان عبد احلميد الثاين.

ال�سلطنة امتياز هذا اخلط اىل �شركة «�ش.ح.ت ».التي و�ضعته يف اال�ستثمار
الفعلي يف حزيران  .1911ا�ستفادت مدينتا طرابل�س وحم�ص من هذا اخلط،
بحيث تو�سعت جتارة كل منهما وفتح �أمامهما باب اال�سترياد والت�صدير بعد
ربط طرابل�س ب�سهول عكار و�شمايل �سوريا .ال بد من الإ�شارة هنا اىل �أن
البنك العثماين قرر �أي�ضاً متويل خط يربط رياق يف البقاع اللبناين بحماه
والذي اف ُتتح يف � 20آب  .1902وبذلك ،جنحت «�ش.ح.ت» بربط املناطق
بع�ضها ببع�ض ف�س ّهلت عملية التبادل التجاري ،كما �سمحت ل�سكان هذه
املدن بالتعرف على «الآخر» ففتحت كوة يف جدار االنغالق االجتماعي
الذي فر�ضته التق�سيمات الإدراية العثمانية �آنذاك.
وخالل فرتة االنتداب الفرن�سي ،حتديداً �سنة  ،1930اف ُتتح
قطار «طورو�س اك�سرب�س» الذي عرف بفخامته من قبل

La Compagnie Internationale des Wagons-Lits
 .et des Grands Express Européensجنح القطار بو�صل لندن

بالقاهرة عرب ال�شرق الأدنى يف رحلة كانت ت�ستغرق �سبعة �أيام فقط .كانت
عربات «طورو�س اك�سرب�س» تنقل الركاب من ا�سطنبول �إىل حمطة رياق ثالث
مرات يف الأ�سبوع ومرتني �إىل حلب وطرابل�س� .شكلت م�س�ألة الو�صول اىل
القاهرة عائقاً �أمام ال�شركة التي كانت حتاول �إن�شاء خط ي�صل طرابل�س بحيفا.1

ن.ب.ط� .أو خط الناقورة  -بريوت  -طرابل�س:
�أتى احلل لهذه امل�شكلة �سنة  1942عندما �أن�ش�أ الربيطانيون خط الناقورة -

بريوت  -طرابل�س خالل احلرب العاملية الثانية لنقل جيو�شهم من ال�شمال
اىل اجلنوب والعك�س .وبالتايل مت ربط �أوروبا ب�أفريقيا بعد ت�أ�سي�س خط
طرابل�س -حيفا .عمل هذا اخلط ملدة �ست �سنوات فقط� ،إذ توقف ب�سبب
اندالع احلرب العربية  -الإ�سرائيلية �سنة  1948وقد �أزيل منه خط الناقورة
 بريوت فيما بقيت الأجزاء الأخرى �سالكة� .ساهم هذا اخلط بنقل الفيولوالرتابة واملوا�شي والقمح.
الدولة اللبنانية تؤمم السكة

يف  6حزيران  ،1956ا�سرتدت الدولة اللبنانية اخلطوط والتمديدات من
�شركة «�ش.ح.ت ».ووحدتها بـ»ن.ب.ط ».حتت ا�سم «�س.د.ل� ».أو «�سكك
احلديد اللبنانية» بعدما ا�شرتتها بـ 10ماليني لرية لبنانية .ويف  14ني�سان
� ،1961أُن�شئت «م�صلحة �سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل امل�شرتك
لبريوت و�ضواحيها» مبوجب املر�سوم الرقم  ،6479وعدل ا�سمها يف ما
بعد لت�صبح «م�صلحة ال�سكك احلديد والنقل امل�شرتك» وعهدت اليها �إدارة
وا�ستثمار اخلطوط احلديدية .توىل �إدارتها جمل�س �إدارة على ر�أ�سه مدير عام
وفيه مفو�ض عن احلكومة .وتخ�ضع امل�صلحة لو�صاية وزارة الأ�شغال العامة
والنقل ولرقابة جمل�س اخلدمة املدنية ووزارة املال.
ا�ستمرت �سكة احلديد بالعمل على الرغم من الو�سائل املتوا�ضعة التي
كانت بحوزتها والتي مل جتدد منذ �إن�شائها يف �أواخر القرن املا�ضي .فقد
�أثرت ثورة ال�سيارات التي «اجتاحت» ال�سوق املحلية على حركة الركاب
خطان أساسيان ربطا االراضي اللبنانية
املتنقلني عرب القطار .كما �أن الدولة اعتربت �أنّ هذا القطاع ال ي�ؤمن لها
بالعالم :ش.ح.ت ون.ب.ط.
الربح الكايف ،فتوقّف التمويل و�أقفل باب التوظيف �سنة  ،1964ما قل�ص
�ش.ح.ت.او خط �شام  -حماه ومتديداتها:
يتم �شراء
بد�أ العمل الر�سمي على هذا اخلط (ال�سابق ذكره) �سنة  1895ولكن عدد املوظفني يف امل�صلحة .وبالتايل تراجعت �أعمال ال�صيانة ومل ّ
ال�شركة تكبدت خ�سائر مالية كبرية خالل الفرتة الأوىل فتدخل البنك �أي معدات جديدة لتطوير ال�سكة .جتدر الإ�شارة هنا اىل �أن عدد املوظفني
العثماين ،وهو م�ؤ�س�سة مالية اوروبية معظم مموليها فرن�سيون ،وا�شرتى يف امل�صلحة تقل�ص من  1300قبل احلرب اىل حوايل  200عند انتهائها.
ال�شركة �سنة  1901وح ّولها اىل «خطوط �سكك حديد �شام  -حماه
الحرب اللبنانية لم تمنع سير القطار
ومتديداتها».
يف موازاة ذلك ،كان �أهايل طرابل�س قد ّ
�شكلوا «جلنة مندوبني» قابلت الوايل اندلعت احلرب عام  1975وتوقفت القطارات عن نقل الركاب ،لكنها
وتقدمت بعري�ضة تطالب بخط ي�صل املدينة بحم�ص .ويف �آذار � ،1910أعطت ا�ستمرت بنقل املواد الأولية والب�ضائع بطريقة متقطعة .متكن م�ستخدمو
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ال�سكك من ت�سيري القطارات على اخلط اجلنوبي لنقل الفيول اىل معامل يفر�ضه مد طرق دولية بني البلدين� ،إذ �إن �إن�شاء خط حديد يوازي ت�أهيل
الكهرباء ،ما منع انقطاع الكهرباء عن لبنان طوال فرتة احلرب .ونتيجة �سبعة �أوتو�سرتادات .لكن الدولة اللبنانية اعتربت امل�شروع مكلفاً جداً (ثالثة
القتال� ،أحلقت �أ�ضرار ج�سيمة بالإن�شاءات ،بالإ�ضافة اىل الآليات واملعدات ،مليارات دوالر) ،فلم ت�صرف االعتمادات الالزمة لإجنازه.
هذا ف�ض ًال عن التعديات التي طالت �أمالك امل�صلحة .ونكتفي هنا بذكر
بع�ض احلوادث التي ا�ستهدفت ال�سكة مبا�شرة .ففي � 15شباط  ،1979ما بعد الحرب :محاوالت باءت بالفشل في
ّ
ظل قرار سياسي بتوقيف القطار
انفجرت ثالث عبوات يف الكورة وتعطلت نتيجة ذلك حركة مرور القطار
من طرابل�س اىل بريوت� .أما يف اجلنوب ،فقد توقف نقل املحروقات بوا�سطة توقف القطار عن العمل نهائياً �إ ّبان حرب التحرير �سنة  .1989بقي الو�ضع
ال�سكة يف كانون الأول  1983ب�سبب العمليات الع�سكرية الإ�سرائيلية التي على حاله حتى �سنة  1991عندما قررت احلكومة اللبنانية ت�سيري ما عرف
ا�ستهدفت جزءاً من ال�سكة بالق�صف .كما تع ّر�ضت ال�سكة لعمليات �سرقة بـ«قطار ال�سالم» الذي �أعلن معاودة الرحالت بني الدورة وجبيل يف 1
�أثناء احلرب .ففي �أيلول  1989مث ًال�ُ ،سرقت اخلطوط يف البقاع ونُقلت ت�شرين الأول � .1991أعلن وزير الداخلية �آنذاك �شوقي فاخوري �أنّ «الرتان
تعده احلكومة يت�ضمن ت�سيري القطار �أي�ضاً
على منت �سفينة تركية من مرف�أ طرابل�س اىل باك�ستان بتغطية من الأجهزة م�شي» وحتدث عن م�شروع طموح ّ
�سيتم
ال�سورية .وقد �أدرجت ال�صفقة يف �إطار �أن الب�ضاعة «حديد خردة»ّ .
وجه بني الدورة وو�سط بريوت ثم اجلية  -الزهراين .كما �أعلم املواطنني �أ ّنه ّ
حينها اللواء ادغار معلوف ،وزير الأ�شغال يف حكومة العماد عون ،كتاباً اىل �إدراج �ست اىل �سبع رحالت يومياً بهدف ت�أمني انتقال العمال واملوظفني
النائب العام التمييزي القا�ضي جوزيف فريحة طالباً اتخاذ �إجراءات عاجلة اىل مراكز عملهم .بد�أ العمل فعلياً على اخلط يف  7ت�شرين الأول 1991
وا�ستقل القطار خالل  49يوم عمل  14727راكباً .وح�سب �إح�صاءات
ملالحقة املعتدين و�سوقهم للعدالة.
لكن تلك احلوادث مل متنع الدولة اللبنانية وم�صلحة ال�سكة من طرح م�شاريع امل�صلحة ،قام القطار بـ 401رحلة خالل �شهري ت�شرين الأول والثاين،
لإعادة ت�أهيل اخلطوط املت�ضررة ،وبالتايل ت�سيري القطارات من جديد .ففي وبلغت اجلباية عن هذين ال�شهرين  2.544.500لرية لبنانية� .أثبتت هذه
عام  ،1983كلفت �شركة �سوفريراي ( )Sofrerailالفرن�سية �إجراء درا�سة التجربة التي ا�ستمرت حوايل �سنة جناحها رغم العوائق ،ال �سيما ب�سبب
لت�أهيل اخلط من بريوت اىل �صيدا خلدمة الركاب .وبالفعل با�شرت امل�صلحة التعديات على طول اخلط وحال ال�سكة والقطارات التي كانت بحاجة اىل
�شراء قطارات وت�أمني �شارات �ضوئية .وقد ل ّزمت امل�شروع ل�شركات مبناق�صات �إ�صالحات جذرية .توقف «الرتان» بعدها عن نقل الركاب لهذه الأ�سباب
عامة ،فتو ّلت �شركة فرن�سية ت�أهيل اخلط ،و�شركة لبنانية  -بريطانية �إعادة لكنه ا�ستمر بنقل الب�ضائع حتى عام � .1994شجعت عودة ال�سلم على
و�ضع ال�شارات ،كما ا�شرتت امل�صلحة �ستة قطارات م�ستعملة من �أملانيا ،لكن طرح م�شاريع لإعادة ت�شغيل ال�سكة ،ال �سيما �أن بريوت �أ�ضحت املركز
العدة يف م�ستودعات الإداري واالقت�صادي الأ�سا�سي .ومن هذه امل�شاريع� ،إعادة العمل بخط
االجتياح الإ�سرائيلي لبريوت �أوقف العمل وبقيت ّ
امل�صلحة .ويف خطوة منف�صلة ،قررت احلكومة افتتاح خالل الأ�شهر الأوىل ي�صل �صور بطرابل�س مروراً ببريوت ،والذي هدف اىل «ربط املدن بع�ضها
من عام  1985خط لنقل الركاب بني بريوت والبرتون بعد انقطاع دام نحو ببع�ض» ح�سب وزير النقل عمر م�سقاوي .جل�أت احلكومة اىل �شركة
ع�شر �سنوات .لكن حرب اجلبل ،التي كانت اندلعت يف نهاية �صيف � ،1983سوفريراي جمدداً لو�ضع درا�سة للم�شروع يف �شباط � .1994أوردت ال�شركة
�أ ّدت اىل توقف �أعمال ال�صيانة و�إتالف بع�ض �أجزاء امل�سار .مل ي�سمح ا�شتداد يف درا�ستها �أنّ  30باملئة من اللبنانيني �سيمتنعون عن ا�ستخدام �سياراتهم
القتال بنقل الركاب كما كان خمططاً ،لكن مت ت�سيري القطارات لنقل الفيول لربح املزيد من الوقت واملال والراحة النف�سية .و�أكدت �أن م�صروف املواطن
من الدورة اىل معمل الكهرباء يف الزوق الحقاً .من جهة �أخرى ،ويف �إطار من النقل لن يتعدى  10%من احلد الأدنى من راتبه �إذا اعتمد القطار،
امل�شاريع الهادفة اىل حت�سني ظروف النقل يف لبنان ،تقدم اخلبري الفرن�سي يف حني �أن املوظف ينفق حوايل  40%للتنقل �شهرياً يف �سيارته .لكن
برنارد دوفنغالن عام  1985مب�شروع اىل ال�سلطات اللبنانية يعر�ض فيه �أهمية هذا امل�شروع كما غريه بقي نائماً يف �أدراج جمل�س النواب بحجة عدم
�إن�شاء «مرتو» على م�ستويني داخلي ودويل (مع �سوريا والحقاً تركيا) .ت�ضمنت �إمكانية ت�أمني االعتمادات الالزمة التي قدرت بنحو  600مليون دوالر.
درا�سة دوفنغالن �أرقاماً تثبت �أن كلفة �إن�شاء مثل هذا اخلط �أقل بكثري مما توقف احلديث عن �أية خطة لتفعيل النقل العام بعد هذه املرحلة با�ستثناء

فتم اال�ستغناء عن القطارات لبناء
بع�ض الدرا�سات التي مل تب�صر النورّ ،
الأوتو�سرتادات واجل�سور .عاد الأمل جمدداً ب�إنعا�ش هذا املرفق احليوي عام
 ،2005حني تقرر �إن�شاء خط يرتبط مبرف�أ طرابل�س اىل احلدود اللبنانية -
ال�سورية (يف منطقة العبودية) ،ويرتبط من هذه النقطة ب�شبكة �سكك احلديد
ال�سورية و�صو ًال اىل احلدود ال�سورية  -العراقية ،وكذلك احلدود ال�سورية -
الرتكية .وكان من �ش�أن هذا اخلط تفعيل مرف�أ طرابل�س وحركة الت�صدير اىل
البلدان املجاورة .لكن امل�شروع مل ينفذ ،هذه املرة على �إثر اغتيال الرئي�س
رفيق احلريري وت�أزم العالقة بني اجلانبني اللبناين وال�سوري .وم�ؤخراً قدمت
املديرية العامة للنقل درا�سة ت�ؤكد �إمكانية �إعادة العمل على خط بريوت -
طربجا يف كلفة ال تزيد عن  250مليون دوالر ومبردود �سيكون مبعدل 14%
�سنوياً ،ما ي�سمح بتغطية كلفة اال�ستثمار خالل �سبع �سنوات فقط .لكن
امل�شروع مل يدخل حتى الآن ح ّيز املناق�شة اجلدية.
يف اخلال�صة ،اجتمعت م�صالح جتار بريوت وطرابل�س مع م�صالح ال�شركات
االوروبية من اجل ان�شاء �سكة احلديد يف كلتا املدينتني بغية تفعيل دوريهما
كمرفق حيوي يف املنطقة .اراد وجهاء املدينة احلفاظ على مكانة مدينتيهم
التجارية فتعاونوا مع االوروبيني الن�شاء ال�سكة وجنحوا بو�صل املدينتني
بالعامل .لكن تلك�ؤ الدولة اللبنانية يف ما بعد عن االهتمام بهذا القطاع
بحجة �أنه ال يد ّر �أموا ًال كافية على خزينتها ،متجاهلة منافعه االجتماعية
واالقت�صادية� ،أ ّدى اىل انهياره �شيئاً ف�شيئاً .ف�أتت احلرب اللبنانية واحلكومات
التي تعاقبت بعد انتهائها للق�ضاء عليه .مل يعر �أهل احلكم �أهمية لدور
القطار يف تعزيز النمو االقت�صادي وت�سهيل حركة التجارة داخلياً وخارجياً،
وت�سهيل نقل الب�ضائع من املرافئ اىل الداخل اللبناين والبلدان املجاورة،
هذا ف�ض ًال عن ت�أمني و�سيلة نقل مريحة للبنانيني جتنبهم «الكارثة» التي
يعي�شونها على الطرقات .ويف ّ
ظل هذا الو�ضع املت�أزم ،تبقى الدولة عاجزة
عن طرح � ّأي ّ
حل عملي من �ش�أنه تطوير قطاع النقل العام في�سمح بتخفيف
العبء االقت�صادي وال�صحي والنف�سي عن كاهل املواطنني.
٭ باحثة ،من فريق عمل المفكرة القانونية

تتابع املفكرة القانونية تغطيتها لهذا امللف يف االعداد املقبلة.
جتدون املقالة يف ن�سختها الكاملة مع املراجع على املوقع
ا لإلكرتوين للمفكرة
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صيف الحراكات العاصف
رائد شرف
«مخزون النشاط الجماعي» عبر القرون

تعقيباً على مراقبته للتح ّركات ال�شعبية واجلموع يف بريطانية وفرن�سا يف
القرنني الثامن والتا�سع ع�شر ،ابتكر الباحث الأمريكي يف التاريخ وعلم
االجتماع ت�شارلز تيلي م�صطلح «خمزون الن�شاط اجلماعي» ،وو�صف
من خالله حت ّو ًال نوعياً �أمكنه ر�صده يف تطور هذه التحركات ،من
حيث الأ�ساليب التي تعتمدها جمهرتها للإعالن عن مطالبها يف وجه
ال�سلطات الر�سمية وللدفع نحو تطبيقها �أو حت�صيلها.
وخا�ص ّية هذا امل�صطلح  -الذي يقارن تيلي ا�ستخدامه احياناً بالت�صريح
«املجازي» لأنه ال يعالج كل م�سائل التحركات االجتماعية ومنها
ال ُبعدان العفوي والعاطفي  -تكمن يف حتديده ل ٍ
أمناط يف �أ�شكال
التحركات و�صو ًال �إىل ما �سي�سمى مدر�سياً وم�صطلحياً «باحلِراكات
االجتماعية» .وتدعو هذه الأمناط الباحث ُّ
للتفكر يف �أمناط الأنظمة
االجتماعية وال�سيا�سية التي تعمل داخل �إطار نفوذها هذه التح ّركات،
�أي اىل معاجلة هذه التحركات بعالقتها مع بنية هذه الأنظمة ال�سيا�سية.
مالحظته الأ�سا�سية يف هذا اخل�صو�ص ،تقول بوجود جمموعة من ُطرق
الن�شاط يف مرحلة زمنية مع ّينة يتق ّبلها النظام القائم (ال�شرطة ،احلكومة)
ويتعاي�ش معها ،بينما ُت�صبح ُطرق ن�شاط كانت �شائعة يف مرحلة �أخرى
غري مقبولة (غري واردة وغري ُمتوقّعة) من القوى ال�سيا�سية املَعن ّية� ،أكانت
من احلكومة �أو من �أهل التح ّرك �أنف�سهم .يف القرن الثامن ع�شر ،وقد
بد�أت �أمناطه يف قرون �سابقة وا�ستمرت حتى بدايات القرن التا�سع ع�شر،
جند حتركات تقوم على حرق منازل من اعتربتهم اجلموع ُمطئني بحقّها
(م�س�ؤولني عن غالء يف �أ�سعار ال�سلع اال�سا�سية مث ًال �إلخ� ،).أو تقوم على
الت�صدي بالقتال جليو�ش احلكومة رف�ضاً للتجنيد الإجباري� ،أو تدمري
ّ
�آالت العمل ،وغريها من الأمثلة .ويلحظ �أن �أ�صنافاً من العنف ،قد
برزت من بني النتائج الثانوية املنتظرة واملقبولة لهذه التحركات ،ولو مل
تكن هي �أ�سا�س التحرك .بينما يف القرن التا�سع ع�شر وو�صو ًال �إىل القرن
الع�شرين ،تختفي هذه الأمناط وي�صبح العنف مرفو�ضاً بتاتاً من قبل �أهل
بع�ض احلراكات .هكذا ،ولدرجة مع ّينة ،ي�ستقيم فهم التحركات ال�شعبية
واحلراكات االجتماعية من خالل ربطها مبنظومة قيم حميطها االجتماعي،
ف�سر ملاذا حراكات هذا العام
وهو ال�سبب (من بني عدة �أ�سباب) الذي ُي ّ
يف دولة ما ت�شبه حراكات العام ال�سابق و�ست�شبه �إىل حد كبري حراكات
العام املُقبل .اال�ستمرارية والنمطية هنا ،هي �أي�ضاً دليل احرتام لقيم
ولتلم�س واقع َمبني
م�شرتكة ،وال�ستنتاجات وخربات الأعوام ال�سابقة،
ٍ
عليها ،فت�أخذنا من «وجهة نظر» احلراكات� ،أو من زاويتها� ،إىل خطوط
التق�سيم العام للأدوار والأوقات يف املجتمع ويف �سيا�سة التعبئة ال�شعبية.
يف �أبحاث تيلي �إذاً« ،خمزون الن�شاط اجلماعي» الأكرث �شيوعاً حالياً بني
احلراكات االجتماعية ب َرز بر�أيه يف القرن التا�سع ع�شر� .صفاته امل�ألوفة
وحد ،وال�سعي جلمع و�إبراز �أكرب
هي الدعاية املُعتمدة من �أجل برنامج ُم ّ
عدد ممكن من النا�س امل�ؤيدين ،والتنظيم .هذا النمط يف العمل املطلبي
يعزوه تيلي لتط ّورين �أ�سا�سيني يف املجتمعات احلالية ومنذ القرن التا�سع
ع�شر يف حالتي فرن�سا وبريطانيا .التط ّور الأول هو ازدياد تركّ ز ر�أ�س املال،
وتفتيته لإطارات االنتظام املهني القدمية ،ال �سيما «الكوربوراتية» منها،
وتط ّور «الوظيفة» مبفهومها احلايل الذي َيف�صل بني العامل و�أدوات َعمله،
في�صبح ال ُعمال معزولني يف ُم ّمعات ِ�صناعية ُم�ستحدثة بعك�س �أ�سالفهم
الذين ،و�إن مل َيلكوا جميعهم �أدواتهم مثل احلِرفيني ،كان ميكنهم
للدفع بت�صحيح ما
اال ّتكال على الروابط الأهلية املح ّلية وقيم الت�ضا ُمن َ
يعتربونه ظلماً يلحقهم ،ما جعلهم يلتحقون بحركات ُم َن ّظمة �أو ُيرافقونها،

حيث �إن التنظيم وتو�ضيح الربنامج املطلبي َ�سمح با�ستقطاب �أكرب عد ٍد
منهم� .أما التط ّور املُجتمعي الثاين ،فهو احلياة الربملانية واللعبة االنتخابية
الوطنية التي ،و�إن كانت قاعدة ا�ستيعابها مل حتقق تو�سعها الأق�صى على
حق الت�صويت املواطنني الرا�شدين
م ّر القرن التا�سع ع�شر بينما مل ي�شمل ّ
كافة �إال مت�أخّ راً� ،إمنا كانت قد �أبرزت على مر�أى من اجلموع �إمكانية
الت�أثري مبركز القرار ال�سيا�سي الأعلى.
باملقارنة مع املخزون احلديث ،كان القرن الثامن ع�شر يتم ّيز بتحركات
ذات طابع حم ّلي ،تنطلق من مقاطعات �أو حتى من ِ�ضيع معزولة لتخاطب
ال�سلطات الفاعلة فيها .وقد كانت الغاية غالباً منا�شدة �إحدى ال�سلطات
املح ّلية بتلبية املطالب �أو بتقدمي الدعم يف وجه �سلطة �أخرى ا�ستاء منها
املنتف�ضون .وهو ما يتنا�سب مع تركيبة ال�سلطة �آنذاك يف هذه الدول
(وكذلك الأمر يف دول ال�سلطنة العثمانية) ،حيث كانت ُتوكِ ل ال�سلطة
امللكية �أو ال�سلطانية بع�ض مهام ب�سط �سلطانها �إىل ق ًوى �أ�صغر حجماً
وحم ّلية الطابع كانت �أحياناً من روا�سب «الإقطاع» .كما �أن التحركات يف
هذه املرحلة كانت َت�س َت�سخدم رموز مت ّرد بارزة ،وت�ستويل �أحياناً على بع�ض
�صالحيات الدولة ولكن على الطريقة التي كانت تعتربها م�ستقيمة
و ُم�صحح ًة للخط�أ احلا�صل وذلك با�سم املجتمع املح ّلي وقيمه.
حراك هيئة التنسيق النقابية

ال�صيغة النهائية لقانون ال�سل�سلة� .أما يف �صيف  ،2014ومع حلقة التنازع
بني احلكومة وهيئة التن�سيق حول ت�صحيح االمتحانات الر�سمية ،فيبدو
للمرة الأوىل �أن الفريق احلاكم انتهج �سيا�سة «هجومية» بحق احلراك على
امل�ستويني الرمزي واملادي� .إذ يبدو من قرار وزير الرتبية والتعليم العايل
اليا�س بو�صعب ،ثم جمل�س الوزراء جمتمعاً ،ب�إ�صدار �إفادات جناح جلميع
الطالب� ،أن الغاية كانت يف نقل اخلالف على �سل�سلة معا�شات ّ
موظفي
الدولة والتعليم اخلا�ص اىل الأر�ض االجتماعية الأو�سع ،واجلمهور
الأعر�ض .وك�أن عملية «انتظار العالمات» خالل ال�صيف والتحذير
من «تدمري العام الدرا�سي» كام ًال ثم تدمري «الر�صيد املدر�سي» بالفعل
وختاماً من خالل الإفادات كانت مبثابة «�إذاقة» للجمهور الوطني ملعنى
ال�صرف الذي ُت�س ّوق له الطبقة ال�سيا�سية منذ ثالث �سنوات،
«الأزمة» َ
ما �سمي «بارتدادات ال�سل�سلة» .وهنا يقت�ضي التذكري ب�أن �صيف 2014
مل يكن �أول منا�سبة تهدد فيها هيئة التن�سيق مبقاطعة االمتحانات ،ثم
مبقاطعة ت�صحيحها ،وتعود عن تهديدها الحقاً مع بداية العام الدرا�سي
وعودة فعالية الإ�ضراب معه .كما �أن الهيئة برهنت يف بداية ال�صيف
عن ليونة �أكيدة يف هذا اخل�صو�ص ،عرب تراجعها ال�سريع عن مقاطعة
�إجراء االمتحانات مع التم�سك بخيار مقاطعة ت�صحيحها بالتوازي،
متيح ًة للطالب �أن يرتاحوا خالل ف�صل ال�صيف بينما يدور التنازع
ت�شجع كاتب هذه
الرمزي يف مو�ضوع عالماتهم .وال�صورة العامة هذه ال ّ
ال�سطور على االعتقاد ب�أن تنظيماً �شعبياً بهذه املنهجية والإدراك ملعركته
بجيل كامل من
ي�ضحي ٍ
ال�شعبية على مدى ال�سنوات كان بوارد فع ًال �أن ّ
الطالب ،يفوق عددهم عدد موظفي الدولة املطلوب �إن�صافهم وي�ضم يف
�صفوفه �أبناء وبنات ق�سم من املوظفني .يف هذا ال�سياق ،تعمل كذلك
خطوة احلكومة ب�إ�صدار الإفادات على الك�سر من حدة ومتا�سك اخلطاب
الداخلي للجزء امل�ستقل واملندفع للهيئة ،وت�ضعه يف موقف «الرتاجع»
و«التهور» �أمام جمهور املوظفني والأ�ساتذة.
من جهة �أخرى ،وبالنظر �إىل هيئة التن�سيق وفق ا�صطالح تيلي ،يت�أتى
م�أزقها من غياب احلياة االنتخابية الوطنية بالكامل منذ متديد املجل�س
النيابي لنف�سه يف عام  .2013فغياب االنتخابات جعل من كل اخلطوات
التي تقوم بها الهيئة من «خمزون الن�شاط اجلماعي» ،من اعت�صام
و�إ�ضراب وتظاهر ،ت�أخذ بعداً درامياً ال يتنا�سب وحجمها ومنطقها
التكتيكي �أ�ص ًال .فهذه الن�شاطات� ،إذا ما نظرنا �إليها يف مثال تنازع هذا
ال�صيف ،تقوم على جتريب حقيقي ملدى ا�ستيعاب املجتمع لال�ستثناء،
ملدى تقبل اجلمهور الوطني لتعطيل املرافق العامة والت�ضحية من �أجل
ق�ضية فئة من النا�س ،من دون �أن ت�ضحي هذه الق�ضية ب�أمور النا�س
الأخرى وبح�ساباتهم ومب�سار حياتهم العادي .وباملقارنة مع �إطار عملها
العادي ،الأوروبي الأ�صل ،باتت هذه الن�شاطات عاجزة عن الت�أثري يف
التمثيل النيابي وبالتايل يف �سيا�سات احلكومة ويف �آراء الطبقة احلاكمة
وفاقدة بالتايل لبعدها اال�سرتاتيجي ورمبا لأي �أفق .قد يتعاطف مليون
لبناين �أو �أكرث مع ق�ضية الأ�ساتذة واملوظفني� ،أو مع �أي ق�ضية ،لكن لن
يكون ملوقفهم �أي ت�أثري على �سيا�سات احلكم يف �صيف � 2014أكرث من
�أي مرحلة �سابقة ما بعد «الطائف» .هذا مع العلم �أنه حتى انتهاج الطبقة
ال�سيا�سية للعبة الدميقراطية نادراً ما ي�ؤ ّمن جمموعة اخليارات والتمثيل
النيابي املتنا�سبة مع حتوالت �أهواء و�آراء اجلمهور.

بالنظر �إىل مو�ضوع لبنان يف هذا ال�صيف من العام  ،2014ميكن
تلم�س �صيغتني من التحركات املطلبية ،تندرج كل منهما يف
للم�شاهد ّ
�أحد امل�ستوعبني امل�شار اليهما �أعاله .ويطرح ال �شك تالزمهما الزمني
هذا بع�ض الت�سا�ؤالت حول الإطار الوطني العام الذي َيدخالن يف
جماله� ،إن من حيث تطورات النظام ال�سيا�سي� ،أو من حيث تطورات
النظام االجتماعي .وامل�ستوعب احلديث َي َتمثل بحراك «هيئة التن�سيق
النقابية» .يقوم منطقه على التظاهر واالعت�صام ال�سلميني ،على التن�سيق
وتنظيم الن�شاطات منهجياً ،على الإعالن عن برنامج مرحلي وا�ضح
و ُمعن َون ،وطبعاً على حماولة ك�سب م�شاركة العدد الأكرب من النا�س
على كل م�ساحة البالد� .صراع الهيئة مع احلكومة والربملان يف ال�سنوات
الثالث املا�ضية ،كما كتبنا عنها �سابقاً ،قد تكون �أخذت النظام ال�سيا�سي
�إىل بع�ض حدود ارتكازه� .إال �أن �أحداث ال�صيف قد توحي للمراقب
ب�أن احلراك نف�سه ا�ستنفذ �إىل �أق�صى درجة «م�ستوعب الن�شاط اجلماعي»
الذي يعمل يف �إطاره� ،إذ يبدو �أن الفريق احلاكم (�أي الطبقة احلاكمة
املن�سجمة بكل عنا�صرها يف حكومة متام �سالم «الوحدوية») يريد �أن ي�أخذ
التنازع مع هيئة التن�سيق �إىل جمالٍ �آخر ،جمالٍ ي�ؤ ّدي �إىل نزع ال�شرعية
عن العمل النقابي كاملةً .هذا بينما مل تنجح خطوات هيئة التن�سيق
والنقابات واللجان العاملة يف كنفها يف �إحراز تقدم يف ملف �سل�سلة
الرتب والرواتب .ففي ال�سنني املا�ضية ،كانت ن�شاطات الهيئة ت�ؤدي بني
تقدم ن�سبي للملف� ،ضمن امل�سلك
احلني والآخر ويف حلظات مف�صلية �إىل ّ
الإجرائي املُعتمد يف م�ؤ�س�سات الدولة ،ولو بطيئاً :فكان ف�صل الت�صديق
على م�شروع القانون يف جمل�س الوزراء ،ثم ف�صل الت�صديق عليه يف
اللجان النيابية امل�شرتكة الخ .وكانت جميع مك ّونات الطبقة احلاكمة،
املتمثلة �أي�ضاً داخل اجل�سم التعليمي والوظيفي املن�ضوي يف هيئة
التن�سيقُ ،ت�ص ّرح بت�ضامنها مع «ق�ضية» الهيئة يف دعايتها املعلنة ،وتعمد
الت�صدي لها عن طريق م�ست ًوى من اخلطاب ميكن و�صفه
يف املقابل على ّ
«بالتنفي�سي» ،وذلك عن طريق «ت�ضييع املو�ضوع» بحجج �إجرائية �ش ّتى حراك داعش والنصرة في عرسال
(مثل ت�أجيل الت�صديق على القانون بحجة التدقيق املوجب بالأرقام ،توازياً مع حراك «هيئة التن�سيق النقابية» ذي الطابع الوطني ،و�سارقاً منه
�أو عدم اكتمال ن�صاب اجلل�سات� ،إلخ� ،).أو ،يف احلاالت اال�ضطرارية ،الأ�ضواء واالهتمام الإعالمي والر�سمي ،جند ما ميكن اعتباره م�صطلحياً
بو�ضع الالئمة على االختالف ال�سيا�سي «الطبيعي» والعادي على «حراك التنظيمات الإ�سالمية يف بلدة عر�سال» يف البقاع ال�شمايل والذي

تبعه ونتج منه موجة من الن�شاطات املق ّلدة يف حمافظة البقاع ،من اخلطف
املتبادل ،بني �أقرباء ال�ضحايا الع�سكريني الذين اختطفتهم املجموعات
الإ�سالمية والقرى املتجاورة ،ولو مل تكن هذه الأوىل من نوعها .وهذا
احلراك ي�شرتك مع «خمزون الن�شاط اجلماعي» للقرن الثامن ع�شر بكثري
من ال�صفات� ،إن كان من حيث ا�ستيالئه على �صالحيات الدولة عن
طريق معاملتها باملثل و«اعتقال» ّ
موظفيها خطفاً رداً على اعتقال الدولة
لعنا�صر �أحد التنظيمني� ،أو من حيث االعتماد على العنف والأذ ّية
واحتمال القتل ثم القتل كو�سيلة تفاو�ض للو�صول اىل نتائج عملية ،غري
«�سيا�سية» باملعنى احلزبي والدعوي والربملاين .وهي ّتدعي �إرادة ت�صحيح
اخللل والعودة اىل الواقع ال�سابق «خلط�أ» اجلي�ش والدولة (اعتقال عماد
�أحمد جمعة) وتنادي بقيم اجلماعة واملحلة (انظر ر�سالة تنظيم «الن�صرة»
اىل �أهل عر�سال .واجلدير باملالحظة �أن تنظيم الن�صرة يج ّرد نف�سه من
معنى القتل وي�ضع اللوم على اجلي�ش يف قتل الع�سكريني ،بها�شتاغ
«اجلي�ش اللبناين يقتل عنا�صره» ،االخبار يف  20ايلول .)2014

خاتمة

�إذاً ،كما نرى من الأمثلة الآنفة ،ف�إن «خمزوين الن�شاط اجلماعي» لهما
يف الواقع اللبناين� ،أو �أقله يف التاريخ املعا�صر حلقل ال�سلطة ،حوافز �أو
يتلم�سه رغماً عنهم
نواق�ص ،تعطي معنى ل�صنف من الن�شاطات ،كما ّ
�أهايل الع�سكريني الذين يلج�أون بدورهم للخطف �أو الذين يهددون
ظاملهم باالنتقام ،وكذلك يفهم من هذه احلال �أن تنظيمي «داع�ش»
و«ال ُن�صرة» ال ينتهجان �أ�ساليب غريبة �أو جمنونة �أو جمانية .و َيحرم الواقع
اللبناين يف املقابل ال�صنف الآخر من احلراكات من معانيها� ،أو ُيحورها،
ف�إذا باملُنظمني حلراك «هيئة التن�سيق النقابية» يجهدون للحفاظ على
متا�سك ج�سمهم التنظيمي وقاعدتهم ال�شعبية على مدار الأعوام ،رغم
حل �آخر يف الأفق يعطي �أهل احلراك حقوقهم.
�أنه لي�س هناك من ٍ
والالئمة يف احلال هذه تقع على الطبقة ال�سيا�سية جمعاء ،الو�صية على
احلكومة والدولة واملجال اجلغرايف الوطني ،والتي ميكن ،يف �سبيل املجاز،
اعتبار «�أنها ت�أخذ املجتمع اللبناين خلفاً �إىل القرن الثامن ع�شر».

تمويل صندوق تعاضد
القضاة خالفا للقانون:
مؤشر بليغ على هزالة الدولة

لكن تالزم ال�صنفني من التحركات لي�س وليد ال�صدفة ،والرابط بينهما
وثيق ونكاد نقول «بنيوياً» �أي�ضاً .فال�صنف العنيف هو نتيجة االن�سداد
احلا�صل يف و�ضع ال�صنف اال-عنفي واحلديث .ولي�س م�شهد الأمهات
والزوجات والآباء والأطفال الذين يبكون على �شا�شات التلفزة،
والع�سكريني الذين يرتج ّون الرحمة ويتك ّلمون بلغة ج ّالديهم ،طالبني
من «حزب ال�شيطان» �أن ّيكف عن «ظلم �أهل ال�سنة» و�أن يخرج من
�سوريا ،كل هذا لي�س �إال دلي ًال �إ�ضافياً ،يف عهدة التاريخ وحده ،مل�ستوى
القعر الذي يتحدث انطالقاً منه �ضعفاء هذه البالد ،والفتقار ه�ؤالء لأي
مت�سكهم بالبقاء ويكون لهم لغ ًة رديفة ملخاطبة
معنى وجودي ي ّربر لهم ّ
ّ
جلديهم والر�أي العام والطبقة ال�سيا�سية ،بينما يجعل �سيا�سييهم من
كل �أ�شكال بروزهم وروابطهم اخلا�صة َمدعاة ُماطلة و�سخرية وان�سداد
�أفق و�إحباط حتمي ،مبا يف ذلك �أكرب هذه الرابطات والتج ّليات ال�شعبية
حجماً يف ال�سنوات الأخرية ،حراك �أ�ساتذة املدار�س واملوظفني.

بتاريخ  ،2014-8-13تقدم املحاميان واكد �صالح وجنيب فرحات
(متدرج) با�ستدعاء امام �صندوق تعا�ضد الق�ضاة ،طلبا فيه الرجوع عن
قراره بفر�ض ر�سم تعا�ضد ق�ضاة على بع�ض املعامالت الق�ضائية ،وب�شكل
املقدمة �أمام النيابات العامة .وقد علال
خا�ص على ال�شكاوى اجلزائية ّ
الطلب ب�أن قرارات مماثلة باطلة ل�صدورها عن مرجع غري خمت�ص ،طاملا �أن
�صالحية فر�ض ر�سوم ق�ضائية تنح�صر يف امل�شرع وحده.
ويف تفا�صيل الق�ضية ،ان القرار رقم  137تاريخ 2014-5-14
ت�ضمن الطلب من الق�ضاة وحر�صاً على �إيرادات ال�صندوق
ّ
ا�ستيفاء مبلغ ع�شرة �آالف لرية عن كل تثبيت حم�ضر �أو ت�صديق
العقد لدى القا�ضي العقاري وعن كل الإفادات العقارية والطلبات
والإ�ستدعاءات وعن كل دعوى يجري فيها �إ�سقاط دعوى احلق العام
وعن كل ا�ستالم مهمة خربة ،ومبلغ �ألفي لرية لبنانية عن كل �إفادة
مقدم �أو يعطى من �أي حمكمة من املحاكم .املثري
وعن كل طلب ّ
للت�سا�ؤالت ان قرارا مماثال� ،صادر بنف�س التاريخ ويحمل نف�س الرقم،
عدل م�ضمون الن�ص ال�سالف الذكر لت�صبح كلفة كل تثبيت حم�ضر
�أو ت�صديق العقد لدى القا�ضي العقاري وعن كل الإفادات العقارية
والطلبات والإ�ستدعاءات خم�سني الف لرية ،وكذلك ا�ضاف على
التعميم االول وجوب ا�ستيفاء مبلغ ع�شرة �آالف لرية لبنانية عن كل
�شكوى جزائية او االعرتا�ض على االحكام ومبلغ ع�شرون الف لرية
عند كل تكليف للموظف باجراء حتقيق.
ت�شري حيثيات اال�ستدعاء اىل عدد من املخالفات القانونية �أبرزها �أنه
يخالف املادة  81من الد�ستور اللبناين التي ن�صت على ما حرف ّيته:
«تفر�ض ال�ضرائب العمومية وال يجوز �إحداث �ضريبة ما وجبايتها يف
اجلمهورية اللبنانية �إال مبوجب قانون �شامل تطبق �أحكامه على جميع
الأرا�ضي اللبنانية دون ا�ستثناء» ،فيما تبعتها املادة  82من نف�س
القانون بالن�ص»:ال يجوز تعديل �ضريبة �أو �إلغا�ؤها �إال بقانون» .ف�ضال
عن ذلك ،ي�شكل فر�ض ر�سم تعا�ضد ق�ضاة عن كل تثبيت حم�ضر
�أو ت�صديق عقد لدى القا�ضي العقاري خمالفة ملادة قانونية �صريحة
(املادة  83من قانون الر�سوم الق�ضائية ال�صادر بتاريخ )1950/10/10
التي تفيد �صراحة ب�أن «تعفى الدعاوى وجميع املعامالت التي جتري
لدى القا�ضي العقاري من جميع الر�سوم الق�ضائية ور�سوم الطوابع
وال يتناول الإعفاء هذه الدعاوى لدى حماكم اال�ستئناف والتمييز».
ف�ضال عن الأ�سباب املدىل بها يف الطلب ،ي�سجل �أي�ضا امل�س مببد�أ
قانوين عام يتمثل مببد�أ جمانية العدالة ،وال �سيما يف الق�ضايا اجلزائية.
ويلحظ �أن هذه القرارات قد �صدرت تبعا لتعديل قانون ال�سري والذي
ج ّرد ال�صندوق من م�صدر رئي�سي له (غرامات ال�سري)؛ ف�سعت �إدارة
ال�صندوق اىل �إيجاد موارد بديلة �ضمانا ال�ستمرارية اخلدمات التي
ي�ؤمنها ال�صندوق للق�ضاة .وبذلك ،عربت هذه امل�ؤ�س�سة الق�ضائية عن
جهوزية للدفاع عن امل�صالح املادية للق�ضاة وعن امتيازاتهم بالطريقة
التي تراها منا�سبة ،ولو ا�ستتبع ذلك نق�ضا للأ�صول واملبادئ القانونية
ولل�شرعية ال�شكلية على حد �سواء .من هذه الزاوية ،ومبعزل عن
خطورة املخالفة املرتكبة ،فانها ت�شكل م�ؤ�شرا �شديد الداللة على ما
و�صلت اليه هزالة م�ؤ�س�سات الدولة.1

٭رسام وباحث في علم االجتماع،

1 .1ويف تعليق له على هذه الق�ضية ،اعلن نقيب املحامني يف بريوت جورج جريج موقفا

من فريق عمل المفكرة القانونية

�صريحا ،خالل لقاء مع املحامني عقد يف �صيدا مبنا�سبة افتتاح حما�ضرات التدرج يف -9-25

من ار�شيف املفكرة القانونية  -ت�صوير مرييام بول�س

كذلك الأمر ،ف�إن التنظيمات الإ�سالمية تعمل مبنطق اال ّتكال  -الآخذ
�شكل الو�ساطة والو�شو�شة واملفاو�ضات ال�س ّرية  -على قوى غري الدولة
«حملية» (مثل النظامني ال�سعودي والقطري) لتح�سني موقعها.
لها �سلطة ّ
والأغلب �أن �إحدى القوى هذه هي التي حالت حتى الآن دون ح�صول
اجلي�ش اللبناين على الذخرية التي يحتاجها �أو على الإذن و«ال�ضوء
الأخ�ضر» خلو�ض «املعركة احلا�سمة» التي يطالب بها جزء من الإعالم
امتثا ًال ب�سابقة «معركة نهر البارد» .و�أمكن مراقبة هذا املنطق �سابقاً يف
احلجاج الذين خطفتهم �إحدى املجموعات احلربية يف
حالة اللبنانيني ّ
�سوريا ،والتي جل�أ �أقاربهم اىل خطف مواطنني �أتراك عند طريق مطار
بريوت من �أجل حت�سني موقعهم يف عملية املفاو�ضات الطويلة .وال
�شك ب�أن هذه «التكتيكات» ت�ستوحي من بع�ضها البع�ض وهي ل�سيت
وليدة اليوم ،وكانت �شائعة يف �سنني احلرب االهلية اللبنانية ،وهو (�أي
الوحي) ما ميكن ر�صده يف حال ر ّدات فعل �أهايل الع�سكريني مع الفرق
�أنهم مل ي�صلوا اىل م�ستوى املوقف التفاو�ضي امل�ستق ّر الذي و�صلت
اليه املجموعات الإ�سالمية .ومرد ذلك هو �أن املجموعات الإ�سالمية
�سبق �أن �أ ّمنت لنف�سها ،باحلرب والتنظيم والتخطيط والعالقات العامة
وال�صداقات االيديولوجية ،منظومة عالقات وتوازنات �سيا�سية وع�سكرية
ت�سمح لها ب�أن ت�ؤخذ من قبل ال�سلطات الر�سمية بجدية.
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استالم تقرير التحقيقات في مصائر المفقودين:
أي معنى؟ أي أبعاد؟ أي نتائج؟
نزار صاغية
منذ ن�ش�أتها ،كانت املفكرة جزء ًا من حراك ذوي املفقودين ،التزام ًا
منها بق�ضاياهم ولكن �أي�ض ًا قناعة منها ب�أنهم ميثلون حركة املقاومة الأكرث
�صدقية ومثابرة �ضد نظام ما بعد احلرب القائم على متجيد �أبطالها
وطم�س جرائمها .يف هذا الإطار ،تن�شر املفكرة الكلمة التي �ألقاها رئي�س
حتريرها وهو نف�سه وكيل ذوي املفقودين يف امل�ؤمتر ال�صحايف الذي عقدوه
يف  2014-9-25يف احلديقة املقابلة لل�سرايا احلكومية (املحرر).

مع ا�ستالم تقرير التحقيقات يف م�صائر املفقودين يف لبنان يف -9-20
 2014تنفيذاً لقرار ق�ضائي ،يقت�ضي بداية التنويه ب�أهمية القرار الذي
اتخذته جلان ذوي املفقودين يف االحتكام اىل الق�ضاء لتكري�س حقوق
ه�ؤالء يف مواجهة �سلطة اختارت �أن تتجاهل ق�ضاياهم و�أن تتقاع�س عن
�إيجاد حلول لها .فبف�ضل هذا الرهان الذي بد�أ يف  ،2009حقق ذوو
املفقودين �إجنازات عدة �أبرزها طبعاً قرار جمل�س �شورى الدولة ال�صادر يف
 2014-3-4بتكري�س حق املعرفة كحق طبيعي ال يقبل �أي ا�ستثناء �أو
تقييد .وقد جاء �إذعان رئي�س احلكومة متام �سالم للقرار من خالل تنفيذه،
ليك ّر�س حلظة هامة ،حلظة اعرتاف بهذا احلق وما يرتبه من موجبات ،ومن
دون �أي مبالغة حلظة انعطاف هامة يف تاريخ لبنان :فهذا النظام الذي
ت�أ�س�س منذ انتهاء حرب  1990-1975على متجيد قادة احلرب ونكران
�ضحاياها بالكامل ،هذا النظام الذي ُبني على متجيد �أبطال احلرب وطم�س
الذاكرة منعاً لأي ا�ضطراب �ضمريي ،وجد نف�سه مع هذا القرار �أمام نقي�ضه
متاماً :حق �ضحايا احلرب (ذوي املفقودين) باملعرفة والعدالة مع ما ي�ستتبعه
من تذكر وا�ضطراب �ضمريي ال بد منه للخروج من قيم احلرب .ومن هذه
الزاوية ،بدا احلكم الق�ضائي وك�أنه يعيد للبنانيني جزءاً �أ�سا�سياً من ذاكرة
كان من املقرر �أن تبقى حمجوبة ،وك�أنه ميهد لإعادة كتابة التاريخ :فال نرى
احلرب فقط من خالل �أبطالها الذين ُيطلب منا متجيدهم والإذعان لهم ،بل
بالدرجة الأوىل من خالل �ضحاياها الذين يجب قبل كل �شيء �إن�صافهم
وت�ضميد جراحهم .فال تكون ذاكرتنا ذاكرة بطوالت ت�سجل هنا وهنالك،
ذاكرة انتقائية طائفية ،فيزيد انق�سامنا حدة� ،إمنا بالدرجة الأوىل ذاكرة وجع،
ذاكرة جماعية وطنية ،ذاكرة �أمهات وزوجات يجتمعن من كل حدب
على خطوط التما�س �ضد التقاتل الطائفي ،يجتمعن ويجم ْع َننا يف ر�ؤية
موحدة للم�ستقبل قوامها امل�ساواة والعدالة .منذ انتهاء احلرب ،بقي ذوو
املفقودين ،بفعل عذابهم ووجعهم ،عالمة اال�ستفهام الأكرب حول م�شروعية
نظام املحا�ص�صة الذي كاد اجلميع� ،إال هم ،يذعن له .وقد ظن ،ورمبا راهن
كثريون على �أن مقاومتهم �ست�ضعف وتتال�شى مع مرور الوقت ،مع وفاة كل
�أم وزوجة ،كل �شاهد على املا�ضي ،فجاء احلكم ،ليك ّر�س قوة مقاومتهم
املبنية على حق طبيعي وليلب�س ق�ضيتهم لبا�س ق�ضية وطنية كربى تعني
كل مواطن فتقوى مع كل مولود جديد ،كل �شاهد على امل�ستقبل .وبذلك،
�شكل ا�ستالم امللف حلظة تاريخية ،منعطفاً تاريخياً ،ي�شهد فيها النظام بداية
حتول يف جذوره و�أ�س�س م�شروعيته ،مبعزل عن م�ضمونه.
ولكن ،ومبعزل عن �أبعاد احلكم املعنوية والرمزية ،من حق الر�أي العام اليوم
�أن ي�س�أل عن النتائج العملية لتنفيذ هذا احلكم وت�سليم امللف؟ مب ي�سهم
م�ضمون هذا امللف يف تر�سيخ حق املعرفة؟ وما هي املعلومات التي ميكن
اال�ستفادة منها �أو البناء عليها للم�ضي قدماً يف عملية البحث عن م�صائر
املفقودين؟ هذه هي الأ�سئلة التي يرتقب كثريون اليوم الإجابة عنها.
وما يزيد من �إحلاحها� ،أننا ل�سنا هنا ب�صدد ملف حتقيقات للجنة واحدة،
بل ب�صدد ملف جممل التحقيقات التي قامت بها جممل حكومات ما

بعد احلرب من خالل جلان عدة ويف �أوقات خمتلفة (،2001 ،2000
يج�سد �سيا�سة احلكومات املتعاقبة
 .)2005وتالياً ،نحن اليوم �أمام ملف ّ
بر ّمتها وكيفية تعاطيها مع ملف �ضحايا احلرب ،ما يح ّول امللف اىل �إثبات
دامغ وقاطع على طبيعة ال�سيا�سات املتبعة على هذا ال�صعيد .وعلى �سبيل
التقييم� ،أمكن ت�سجيل املالحظات الآتية:
�أو ًال� :أن من يقر�أ ملفات التحقيق� ،سرعان ما يتبني �أن املعلومات الواردة فيها
جمتز�أة وقد بقيت ،على �أهميتها ،يف �أحيان كثرية معلومات خاماً .مبعنى �أنها
بقيت يف مراحل التحقيق الأوىل من دون �أن تقوم اللجان املتعاقبة بواجبها
يف التدقيق فيها �سعياً اىل الو�صول اىل احلقيقة .وهكذا جند �أن امللف ت�ضمن
كماً كبرياً من اال�ستمارات التي ملأها ذوو املفقودين و�أودعوا فيها كل ما
يعرفونه بخ�صو�ص خطف �أحبائهم ،تاريخ ح�صوله� ،أ�سبابه وظروفه ،واجلهات
اخلاطفة �أو الأ�شخا�ص امل�شتبه بتورطهم باخلطف .ومن هذه الناحية ،وفر
امللف للجان معلومات هامة وقيمة عن عائالت املفقودين وعن اجلهات التي
من املمكن �أن تكون حائزة املعلومات املطلوبة حول م�صائر ه�ؤالء .ولكن،
للأ�سف ،بقيت حتقيقات اللجان بعد جتميع هذه املعلومات �سطحية وجمتز�أة.
فقد اقت�صرت جهودها هنا على ت�صنيف ملفات املفقودين وفق اجلهة اخلاطفة
املفرت�ضة ومدى توافر �أدلة :فهل هي تنظيم �أم ميلي�شيا لبنانية؟ �أم هي جهاز
تابع للجمهورية ال�سورية؟ �أم هي �إ�سرائيل؟ بخ�صو�ص احلالة الأوىل ،وجهت
اللجنة طلب ا�ستعالم جلميع الأجهزة الأمنية (الأمن العام� ،أمن الدولة،
الأمن الداخلي) عما لديها من معلومات فجاءتها �إجابات �شبه متطابقة:
«�أن النتيجة �سلبية» �أو «�أن ال معلومات لدينا» ،با�ستثناء حاالت قليلة جداً
حيث �أوردت الأجهزة ما قد يكون لها من معلومات بقيت �أ�شبه باخلربيات
حول بع�ض الأ�شخا�ص .ويت�ضح �أن اللجان اكتفت بهذا احلد ،من دون �أن
تكلف خاطرها عناء مراجعة �أي من امليلي�شيات �أو التنظيمات التي ن�سب
اليها ذوو املفقودين يف ا�ستماراتهم م�س�ؤولية يف اخلطف� .أما يف احلالة الثانية
(الأ�شخا�ص املحتمل وجودهم يف �سورية) ،فقد وجه رئي�س اللجنة املعينة
يف  2001النائب ف�ؤاد ال�سعد طلب اال�ستعالم للواء الراحل غازي كنعان
م�سته ًال �إياه« :عطفاً على احلديث الذي جرى بيننا ..وبنا ًء لطلبكم» وال
نلقى يف امللف �أي جواب .ويف احلالة الثالثة ،وجهت اللجنة طلب اال�ستعالم
من خالل البعثة الدولية لل�صليب الأحمر فجاءتها �إجابات ب�ش�أن عدد من
الأ�شخا�ص الذين اعرتفت �إ�سرائيل باحتجازهم لديها.
�أما بخ�صو�ص املقابر اجلماعية ،فقد زعمت جلنة التحقيق يف  2000عثورها
على مقابر جماعية عدة ،ذكرت بع�ضها و�أبقت الكتمان على �أخرى .وهنا،
وبا�ستثناء �إحدى املقابر اجلماعية والتي مت فيها معاينة جثث ،مل يت�ضمن
التقرير امل�س ّلم اىل جلان ذوي املفقودين �أي �إ�شارة اىل الأ�سناد �أو املعلومات
اال�ستخبارية التي ارتكزت عليها اللجنة يف هذا اخل�صو�ص .والأهم من
ذلك ،وبدل �أن ي�ؤدي ا�ستك�شاف املقابر اجلماعية اىل اتخاذ تدابري فورية
ل�صونها وحمايتها متهيداً للتعرف على هوية الأ�شخا�ص الذين ُرميت جثثهم
فيها ،لل�سماح لأهلهم بدفنهم وفق طقو�سهم وبدء احلداد عليهم ،ف�إنها
اعتربت وجودها �سبباً لإغالق امللف و�إنهاء الق�ضية.
وبنتيجة ذلك ،يظهر بو�ضوح كلي �أن التحقيقات التي �أجرتها اللجان
املتعاقبة بقيت عموماً يف مراحلها الأوىل (�أي جمع املعلومات وت�صنيفها)
من دون �أن تعمق اللجان حتقيقاتها للو�صول اىل نتائج وا�ضحة عن املفقودين،
فرداً فرداً ..بل بدت وك�أنها تدفنهم جميعاً يف مقابر جماعية مفرت�ضة متهيداً
لإغالق امللف .وبذلك ،بدت اللجان وك�أـنها ا�ستعانت ب�أهايل املفقودين
وا�ستماراتهم ،لي�س ال�ستك�شاف احلقائق ،بل للإيحاء �أن الدولة �أجنزت كل
ما عليها �أن تفعله و�أنه �آن تالياً للأهايل �أن يتخلوا عن مطالبهم و�أن ينخرطوا
ك�سواهم يف لعبة التنا�سي وال�صمت .ومن هذه الزاوية ،ي�شكل امللف الذي

هو اليوم بحوزة ذوي املفقودين دلي ًال قاطعاً على تقاع�س احلكومات ال�سابقة
يف هذا امل�ضمار ،وهو تقاع�س يعك�س بو�ضوح �سيا�ستها امل�شار اليها �أعاله يف
التنكر لل�ضحايا وطم�س الذاكرة.
�أما ال�س�ؤال الثاين الذي يطرحه امللف ب�شكل ال يقل �إحلاحاً ،فمفاده:
ما هي الإمكانات املتاحة لذوي املفقودين بعدما باتت هذه املعلومات
على اجتزائها ونق�صانها ،يف حوزتهم ،للو�صول اىل حق املعرفة؟ فثمة
معلومات هامة ،معلومات حتتاج اىل ا�ستكمال للو�صول بها اىل خواتيمها.
و�إذا اختارت يف حلظة اللجان الر�سمية املتعاقبة �أن تنكفئ يف حلظة معينة
عن مزيد من التحقيق ،فلجان الأهايل جتد نف�سها حمكومة وملزمة ،با�سم
عذابات جميع الذين ما لبثوا ينتظرون ،بالقيام بكل ما يلزم ال�ستكمال
التحقيقات من املرحلة التي و�صلت اليها من خالل خطوات ق�ضائية وغري
ق�ضائية ،بالقرب من اجلهات احلكومية ،اخلارجية والداخلية امل�شتبه بها
بانتهاج اخلطف وممار�سته .وبالطبع ،ما يعزز �إمكانات الأهايل يف هذا املجال
هو ك�سبهم نتيجة حراك عقود حق معرفة احلقيقة وما ي�ستتبعه من موجب
بالبوح بها ،و�أي�ضاً الق�ضاء الذي �أثبت من خالل احلكم الذي �أو�صلهم
اىل ا�ستالم امللف ،قدرته على �أداء دور اجتماعي يف ن�صرة الفئات الأكرث
تعر�ضاً للغنب يف مواجهة النظام ال�سيا�سي ال�سائد.
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مت �إنتاج هذه املطبوعة بدعم مايل من
�سفارة مملكة الرنوج يف لبنان وم�ؤ�س�سة
هيرن�ش بل  -مكتب ال�شرق الأو�سط.
الآراء الواردة هنا تعرب عن �آراء
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وجهة نظر امل�ؤ�س�سة.
يوزع هذا العدد مع جريدة ال�سفري
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