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أو ماذا بقي من مجاالت
للقانون في لبنان؟
مراجعة نقدية للأعمال القانونية احلا�صلة يف 2014

لل�سنة الثالثة على التوايل ،تطرح املفكرة �س�ؤا ًال �أ�سا�سياً« :ملن القانون يف
لبنان؟» ومن يقر�أ هذا العنوانِ ،يع �أن املق�صود طبعاً هو حتديد اجلهة التي
تتحكم بدرجة �أو ب�أخرى ب�أدوات �إنتاج القوانني يف لبنان� ،أي اجلهة التي
تخرج اىل حد كبري منت�صرة من ال�صراعات املعلنة �أو غري املعلنة ،املبا�شرة
�أو غري املبا�شرة ،يف هذا البلد .وبالطبع ،هذا الت�سا�ؤل يحمل دوماً يف طياته
�س�ؤا ًال �آخر �أكرث عمقاً وتعقيداً ،ومفاده« :ماذا بقي من جماالت حلكم
القانون يف لبنان؟ «ونن�شر يف هذا امللحق ،تقييماً �أولياً لأعمال املجل�س
النيابي ،تليه جردة لأهم الأحكام الق�ضائية الإيجابية ال�صادرة يف هذه
ال�سنة .وتعمل املفكرة على ن�شر تقرير �أو�سع يت�ضمن معلومات �أكرث غنى
وت�شعباً وي�شمل اىل جانب ما تقدم ،الأعمال احلكومية والوزارية ،ف�ض ًال
عن �أهم الأعمال التنظيمية للم�ؤ�س�سات الق�ضائية.
ر�سم رائد �شرف

التقييم الكمي لألعمال التشريعية في 2014
جنى ّ
بكار
تهدف هذه الدرا�سة اىل تقييم عمل املجل�س النيابي من خالل انتاجيته لعدد
القوانني التي �أُق ّرت ولتبيان املجهود الذي يبذله النواب يف هذا ال�ش�أن .وللوهلة
الأوىل ،يظهر �أن عدد قوانني املجل�س النيابي قد ارتفع مقارنة مع ال�سنتني
االخريتني ،اذ و�صل اىل  65قانونا (مت ابطال جزئي ملواد اثنني منها من قبل
املجل�س الد�ستوري) ،فيما كان عدد القوانني التي اقرها املجل�س يف العام
يتعد هذا العدد االثنني يف العام  .2013اال �أننا �سرعان
 42 ،2012قانوناً ومل ّ
ما نلحظ �أن العدد الأكرب من القوانني التي مت اقرارها كان مو�ضوعا على جدول
�أعمال الهيئة العامة للمجل�س النيابي منذ  2012و ،2013مبعنى �أن ارتفاع عدد
القوانني يعك�س تفعيال ل�سلطة القرار �أكرث مما يعك�س زيادة يف انتاج �أو در�س
م�شاريع �أو اقرتاحات قوانني .كما تقت�ضي اال�شارة اىل �أن عدد القوانني التي مت
اقرارها �شكل ن�سبة  80%من عدد القوانني التي متت مناق�شتها فعليا يف الهيئة
العامة للمجل�س النيابي .ومع مراعاة ما تقدم ،والجراء التقييم الكمي لهذا
االنتاج ،وت�سهيال للمقارنة� ،سنعتمد املعايري نف�سها التي كانت املفكرة القانونية
اعتمدتها يف  2012وهي :عدد القوانني وحجمها (عدد املواد) ،ف�ض ًال عن
ت�صنيفها من حيث نوعها وت�أثريها على �صعيد تنظيم احلياة العامة.
االتفاقيات الدولية :ازدياد في العدد تبعا
للتعديل الحكومي

بادئ ذي بدء ،يقت�ضي التمييز بني القوانني الداخلية والقوانني الرامية اىل
االجازة للحكومة بالت�صديق على اتفاقيات دولية والتي متثل جزءا كبريا من
العمل الت�شريعي يف العام  2014بحيث ت�ضم  22قانون ُا من �أ�صل  .65ومن
املعلوم �أن اجلهد الت�شريعي للنواب النتاج قوانني من هذه الفئة يبقى �ضئيال
نظراً اىل �أن تلك املعاهدات ت�أتي عموما ُم�صاغة جاهزة من اخلارج وبالتايل

ينح�صر جمهود النواب باالجازة للحكومة بامل�صادقة على اقرارها .ويف هذا
امل�ضمار ،نلحظ ان عدد تلك االتفاقيات قد ازداد بالن�سبة لل�سنوات املا�ضية
حيث انها بلغت ن�سبة  33%من القوانني فيما بلغت ن�سبة  14%يف .2012
حت�سن العالقات بني الدولة اللبنانية واخلارج يف ظل
وتعك�س هذه الزيادة طبعا ّ
التغري احلكومي ،وال �سيما مع عودة فريق � 14آذار اىل احلكم .فعدد االتفاقيات
املجاز توقيعها مع دول �أو �صناديق عربية بلغ  13ومع دول غري عربية  ،9فيما كان
عدد هذه االتفاقيات يف  5 2012فقط ( 1عربية و 4غري عربية).
كما تقت�ضي اال�شارة اىل �أن العدد الأكرب من هذه االتفاقيات هي اتفاقيات
قرو�ض لتمويل م�شاريع امنائية داخل لبنان ( .)15باملقابل ،ال جند �ضمن
هذه االتفاقيات �أي اتفاقية ذات �أبعاد تنظيمية قيمية �أو م�ؤ�س�ساتية.
القوانين الداخلية:

اما بالن�سبة للقوانني الداخلية ،فباالمكان تق�سيمها اىل ثالث فئات من
حيث انتاجيتها على �صعيد احلياة العامة.
فئة �أوىل ،وهي تتكون من القوانني املج ّردة من �أي مفعول على �صعيد تنظيم
احلياة العامة وهي ت�شمل القوانني االجرائية التي تخلو من � ّأي مفعول
قيمي �أو م�ؤ�س�ساتي ،وهي تت�صل يف غالبها يف ادارة ال�ش�ؤون االدارية واملالية
للدولة وت�أمني احتياجاتها و�أي�ضا يف متديد العمل بقوانني �سابقة او ادخال
تعديالت �شكلية كاجراء ت�صحيح مادي �أو تغيري ا�سم قرية �أو ا�سم م�ؤ�س�سة
معينة ،والقوانني التي يبقى مفعولها رمزيا،
فئة ثانية ،وهي ت�شمل القوانني الآيلة اىل الغاء �أو تعليق العمل بقانون ما
وهي اجماال ذات مفعول �سلبي على ال�صعيد الت�شريعي،
فئة ثالثة ،وهي ت�شمل القوانني الآيلة اىل و�ضع قواعد جديدة �أو ان�شاء
م�ؤ�س�سات �أو تطوير الن�صو�ص املوجودة يف هذا اخل�صو�ص.
وانطالقا من ذلك� ،أمكن تق�سيم القوانني وفق اجلدول الآتي:

تصنيف قوانين  2014لحاجات التقويم الكمي

قوانني باالجازة للحكومة ب�إقرار
معاهدة �أو اتفاقية دولية
قوانني اجرائية �أو رمزية �أو مالية
( 16ومنها � 6آلت اىل ادخال
جمردة عن �أي مفعول على �صعيد قواعد ا�ستثنائية على القوانني
القواعد �أو امل�ؤ�س�سات التنظيمية املعمول بها يف جمال مبد�أ املباراة
املفتوحة ومبد�أ �شمولية املوازنة)
22

قوانني �آيلة اىل الغاء �أو تعليق
مفاعيل قوانني �سابقة

( 12وي�صبح العدد  18اذا �أ�ضفنا
اليها القوانني االجرائية واملالية
بتعطيل القوانني املعمول بها)

قوانني تنظيمية بو�ضع قواعد �أو
ان�شاء م�ؤ�س�سات �أو تطويرها

15

المجموع

65

القوانني التي تبقى جمردة عن �أي مفعول على �صعيد تنظيم احلياة العامة
ت�شكل هذه الفئة جزءاً هام ُا من العمل الت�شريعي بحيث بلغ
جمموع القوانني الداخلة فيها  16من �أ�صل  65وهي ت�شمل ثالثة �أنواع
من القوانني:
القوانني االجرائية:

وهي تنق�سم بدورها اىل ثالث فئات:
فئة �أوىل تت�صل بادارة جهاز الدولة ( ،)6وهي ت�ضم القوانني الآتية :القوانني
الرامية اىل ملء مراكز �شاغرة يف االدارات العامة كقانون تعيني الناجحني يف
املباراة لوظيفة مراقب �ضرائب رئي�سي-مراقب حتقق-رئي�س حما�سبة يف مالك
مديرية املالية العامة يف وزارة املالية والقانون الرامي اىل ملء املراكز ال�شاغرة
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يف م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان عن طريق مباراة حم�صورة بالعمال غب الطلب وجباة
االكراء وقانون االجازة للجامعة اللبنانية باجراء مباراة حم�صورة مللء �شواغر يف
مالكاتها .ي�ضاف اليها ،قانون تثبيت كتاب العدل بعد اجراء مباراة حم�صورة
بني املكلفني �سابقا مبهام كتاب عدل .كما ت�شمل هذه القوانني تنظيمات
خا�صة لأو�ضاع عاملني يف االدارات العامة كالقانون الآيل اىل اخ�ضاع
املوظفني الدائمني يف تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد وال�صرف من
اخلدمة والقانون الآيل اىل تعديل اجلدول رقم  /2/املتعلق ب�شروط التعيني
اخلا�صة ببع�ض وظائف مديرية ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة.
وفئة ثانية ،تت�صل بتمديد العمل بقوانني �سابقة كالقانون رقم  515تاريخ
 1996-6-6الرامي اىل تنظيم املوازنة املدر�سية وو�ضع �أ�صول حتديد
الأق�ساط املدر�سية يف املدار�س اخلا�صة غري املجانية و�أحكام متفرقة
وتعديل املادة  20منه.
وفئة ثالثة ،تت�صل بادخال تعديالت �شكلية على عدد من القوانني (،)3
وهي:القانون الرامي اىل تعديل املادة  99من القانون رقم  75تاريخ
 1999/4/3املتعلق بحماية امللكية االدبية والفنية اللزام امل�ؤلف ار�سال
�ست ن�سخ لوزارة الثقافة ،والقانونان الآيالن اىل ت�صحيح خط�أ مطبعي يف
القانون رقم  260ال�صادر بتاريخ  15ني�سان  2014و�أي�ضا ت�صحيح خط�أ
مادي وتعديل املادة  278من قانون ال�سري اجلديد رقم  243ال�صادر بتاريخ
.22ً /10/2012
القوانني املالية:

يف هذا املجال جند قانونني يق�ضيان بفتح اعتمادات ا�ضافية يف غياب �أي
قانون للموازنة العامة .وقيمة اعتمادات القانون االول هي  626مليار لرية
لبنانية وتهدف اىل تغطية العجز يف الرواتب واالجور وملحقاتها ،فيما قيمة
اعتمادات القانون الثاين هي 340مليار لرية لبنانية ،وهي طبعا قوانني غري
د�ستورية طاملا �أنها جتيز للحكومة الت�صرف باملال العام خارج االطار الذي
حتدده القواعد الد�ستورية الاقرار قوانني املوازنة العامة للدولة بل على
نحو ي�شكل حتايال والتفافا على هذه القواعد .و جند اي�ضاً قوانني االجازة
للحكومة با�صدار �سندات خزينة بالعمالت االجنبية الذي يفتح هو �أي�ضا
باب اال�ستدانة خارج �أي موازنة عامة .وبالطبع ،التدقيق يف هذه القوانني
يظهر �أنها ت�سعى اىل ت�أمني املوارد املالية للدولة خارج �أي موازنة عامة �أي
بطرق تلتف على الد�ستور وتخالفه ،مما يجعل منها قوانني هي �أقرب اىل
القوانني املعلقة للقواعد الواجب تطبيقها منها اىل القوانني االجرائية.
كما جند �ضمن هذه الفئة قانون منح احلكومة حق الت�شريع يف احلقل
اجلمركي ،وهو قانون ي�صدر دوريا وب�شكل روتيني ،و�أي�ضا القانون الآيل
اىل تعديل املادة  3من قانون الطابع املختار الذي يرمي اىل الزام كل خمتار
بال�صاق هذا الطابع على جميع املعامالت ل�صالح ادارة ال�صندوق.
القوانني الرمزية:

تعديالت ت�شريعية من �ش�أنها تعليق العمل بقواعد املوازنة العامة و�آليات
اقرارها (وعددها �أي�ضا  ،)3فان عدد هذه القوانني ي�صبح � ،18أي ما يعادل
 27%من جمموعها.
وتنق�سم قوانني هذه الفئة على النحو الآتي:
	-قوانني ترمي اىل اعفاء فئة معينة من النا�س من ال�ضرائب و الغرامات �أو
تخفي�ضها (وعددها  )6وهي على التوايل )1( :اعفاء �أرباح ال�صادرات
ال�صناعية اللبنانية املن�ش�أ من  50%من ال�ضريبة املتوجبة عليها و()2
االعفاء من زيادات الت�أخري واملخالفات واجازة تق�سيط الديون املتوجبة
ل�صالح ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي و( )3االعفاء من
الغرامات على املكلفني بر�سوم ال�سري و �أوامر التح�صيل ال�صادرة عن
االدارات و امل�ؤ�س�سات العامة بن�سبة  90%و( )4تخفي�ض الغرامات
املتوجبة على مت�أخرات ت�سويات خمالفة البناء و( )5تخفي�ض
الغرامات املتوجبة على مت�أخرات الر�سوم البلدية و( )6اعفاء تركات
�شهداء اجلي�ش اللبناين و�سائر �شهداء القوى االمنية امل�سلحة من ر�سم
االنتقال على جميع احلقوق واالموال املنقولة وغري املنقولة اذا مل
يكن قد مت ت�سديدها قبل .22/3/2014
	-القوانني التي تن�ص على ا�صول �أو قواعد ا�ستثنائية �أو متدد العمل
بقوانني ا�ستثنائية (وعددها  )6وهي على التوايل )1( :القانون
املتعلق با�ستثناء الفنادق من بع�ض احكام قانون البناء رقم 646
تاريخ  2005/12/11و املر�سوم التطبيقي العائد له و( )2القانون
الرامي اىل �إ�ضافة فقرة اىل ن�ص املادة  16من املر�سوم اال�شرتاعي
رقم  144تاريخ  1959/6/11م�ضمونها نقل العجز احلا�صل
خالل الأعوام  2003و 2004وب�صورة ا�ستثنائية ملدة �سنة
�إ�ضافية لكل �سنة من هاتني ال�سنتني وكذلك نقل العجز احلا�صل
خالل الأعوام  ،2005,2006,2007,2008و( )3القانون
الذي ي�ضيف فقرة �إ�ضافية اىل املادة  7من القانون  462تاريخ
 2002/9/2املتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء التي تن�ص على جواز
منح �أذونات وتراخي�ص االنتاج للقطاع اخلا�ص ,ب�صورة م�ؤقتة وملدة
�سنتني حلني تعيني اع�ضاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وا�ضطالعها
مبهامها وذلك بقرار من جمل�س الوزراء ،و( )4القانون الذي يخ�ضع
�إعادة اعمار بناء الأبنية املتهدمة بفعل العدوان الإ�سرائيلي على
لبنان عام  2006لأحكام ا�ستثنائية ،و(� )5أي�ضاً القانون الرامي
اىل اعطاء حوافز مالية للبلديات املحيطة مبطمر عبيه-عني درافيل
واعفائها من بع�ض االقتطاعات واملتوجبات امل�ستحقة عليها� .أما
بالن�سبة للقانون املتعلق بتمديد والية جمل�س النواب والذي ر ّد
�ضده امام املجل�س الد�ستوري ،فهو يهدف
طلب الطعن املقدم ّ
اىل الغاء قانون االنتخابات والتمديد ا�ستثنائي َا وللمرة الثانية
على التوايل للمجل�س منتهكاً بذلك حق املواطنني بالت�صويت
وانتخاب ممثلني جدد عنهم.
وجتدر الإ�شارة اىل ارتفاع عدد القوانني التي تدخل �ضمن هذه الفئة،
مما ي�ؤ�شر اىل تراجع فكرة الطابع العام وامللزم للقوانني مقابل تو�سع دائرة
االعفاء واال�ستثناء .وهذا ما �سنعود اليه الحقا.

واىل جانب القوانني االجرائية واملالية ،جند فئة من القوانني التي تعطي
انطباعا ظاهريا بانها ت�ضيف قواعد جديدة على القانون الو�ضعي .اال انها
تبقى ذات طابع رمزي فال ت�ضيف �شيئا على تنظيم احلياة العامة او تطور
القواعد املوجودة .ويف هذا املجال ،ن�شري ب�شكل خا�ص اىل القانون الرامي اىل
تعديل البند ( )1من املادة  186من قانون العقوبات ال�صادر مبوجب املر�سوم القوانين ذات المفعول اإليجابي
اال�شرتاعي رقم  340تاريخ  1943/3/1الذي �أبقى عمليا على االجازة بخالف القوانني املجردة عن �أي ت�أثري او ذات الت�أثري ال�سلبي على �صعيد
ب�ضرب االوالد من قبل االهل يف حاالت معينة وان �أوحى بالغائها .وهذا انتاج القواعد القانونية ،جند فئة من القوانني ذات مفاعيل �إيجابية باملعنى
الكمي للكلمة يف هذا ال�ش�أن .ويبلغ عدد هذه القوانني � 15أي ما يوازي
ما �سنتو�سع به يف الق�سم املت�صل بالتقييم النوعي النتاج املجل�س النيابي.
 23%من جمموع القوانني ال�صادرة هذا العام فقط .وتنق�سم هذه الفئة اىل
فئتني :القوانني الآيلة اىل ان�شاء م�ؤ�س�سات جديدة �أو تطوير م�ؤ�س�سات قائمة
القوانين ذات المفاعيل السلبية
القوانني ذات املفعول ال�سلبي هي القوانني التي ت�ؤدي اىل الغاء قوانني والقوانني الرامية اىل انتاج قواعد جديدة �أو تطوير قواعد قائمة .وما نق�صد
موجودة �أو اىل تعليق العمل بها كليا �أو جزئيا كما يح�صل يف حال ادخال من هذا التق�سيم هو الهدف املبا�شر للقانون املعني ،اذ ان عددا هاما من هذه
ا�ستثناءات على تطبيق هذه القوانني .وقد بلغ عددها  12قانونا .واذا القوانني ت�ؤول اىل و�ضع �أو ادخال تعديالت على ال�صعيدين امل�ؤ�س�ساتي
ا�ضفنا اليها القوانني االجرائية �أو املالية ذات املفعول ال�سلبي ،وهي تباعا والقيمي يف الوقت نف�سه.
القوانني الآيلة اىل اعتماد طرق تعيني ا�ستثنائية يف الوظائف العامة من القوانني الآيلة اىل ان�شاء م�ؤ�س�سات جديدة �أو تطوير م�ؤ�س�سات قائمة
�ش�أنها تعليق العمل مببد�أ املباراة املفتوحة كادخال �آلية املباراة املح�صورة �أو بالدرجة الأوىل:
تثبيت �أ�شخا�ص يف هذه الوظائف من دون �أي مباراة (وعددها � )3أو اقرار وتنق�سم هذه القوانني اىل فئات عدة ،منها ما �آل اىل ان�شاء م�ؤ�س�سات جديدة
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وهو حال قانون ان�شاء نقابة للقابالت القانونيات وقانون ان�شاء جمل�س لكتاب
العدل� .أو تطوير م�ؤ�س�سات قائمة كالقانون الرامي اىل تعديل قانون ان�شاء نقابة
للممر�ضات واملمر�ضني بهدف ان�شاء �صندوق تقاعد وم�ساعدات اجتماعية
لأع�ضائها ومتكني جمل�سها من ان�شاء �صندوق تعا�ضد لهم ولعائالتهم الغرا�ض
واهداف حمددة .ويلحظ �أن هذه القوانني قد ات�صلت بان�شاء �أو تطوير م�ؤ�س�سات
مهنية .باملقابل ،تنح�صر القوانني املت�صلة بان�شاء او تطوير م�ؤ�س�سات �أو ادارات
عامة ،يف قانونني فقط :الأول ،تعديل املر�سوم اال�شرتاعي رقم  67/50تاريخ
 1967/8/5املتعلق بنظام وتنظيم الدفاع املدين ،والثاين القانون الآيل اىل
تخ�صي�ص حمام عا ّم يف كل حمافظة يف �ش�ؤون البيئة.

القوانني الآيلة اىل انتاج �أو تطوير قواعد تنظيمية بالدرجة الأوىل:
بلغ عدد هذه القوانني  .10ومن ابرز هذه القوانني ،القانون املتعلق بالأحكام
العامة للتعليم العايل وتنظيم التعليم العايل اخلا�ص ( 76مادة) وقانون
حماية الن�ساء و�سائر افراد اال�سرة من العنف اال�سري ( 22مادة) وقانون
الإيجارات ( 57مادة) .وهي كلها قوانني جديدة .واذ �أن�ش�أت هذه القوانني

م�ؤ�س�سات جديدة �أو طورت م�ؤ�س�سات قائمة ،فان هدفها الأ�سا�سي متثل يف
ادخال قواعد تنظيمية جديدة يف املنظومة القانونية اللبنانية .وي�ضاف اىل
هذه القوانني الت�أ�سي�سية الثالثة ،قانون احداث حممية ارز جاج الطبيعية
والذي �شكل منا�سبة الر�ساء قواعد جديدة يف تنظيم املحميات ،وهي
قواعد م�ستمدة من م�شروع قانون املحميات اجلديد الذي مل يتم اقراره
بعد .وقد �آل هذا القانون اىل تق�سيم املحمية اىل منطقة �أو مناطق حماية
مطلقة �أو تنمية م�ستدامة وان�شاء جلنة متابعة وتخ�صي�ص اعتمادات للمحمية
يف موازنة وزارة البيئة وكذلك ن�ص على ت�شديد العقوبات من غرامات
وحب�س بحق املخالفني.
كما ي�ضاف اىل ذلك قوانني تعديلية لقوانني �سابقة ،منها القانونني الآيلني
اىل متديد فرتة اجازة االمومة من �سبعة اىل ع�شرة ا�سابيع يف القطاعني
اخلا�ص والعام ،والقانون الرامي اىل تعديل قانون �إن�شاء نقابتني للأطباء
يف لبنان جلهة �شروط ممار�سة مهنة الطب على االرا�ضي اللبنانية والقانون
الرامي اىل تعديل بع�ض احكام قانون حماية امل�ستهلك بحيث مت حتديد
اجراءات الوقاية واحلماية الواجب اتباعها من قبل مديرية حماية امل�ستهلك
يف حال وجود خطر على ال�سالمة العامة ،ف�ضال عن اعادة النظر يف
العقوبات واخري َا القانون الرامي اىل تعديل بع�ض �أحكام القانون رقم 243
ال�صادر بتاريخ ( 2012/10/22قانون ال�سري اجلديد) الذي ي�شمل ما له
عالقة بال�سري وا�ستعمال الطرق وامتحانات ال�سوق العملي و�شروط املتانة
يف املركبات والت�شدد يف العقوبات بحق املخالفني .ويلحظ �أن هذا القانون
ن�ص �أي�ضا على ارجاء تطبيق نظام النقط وا�ستيفاء الغرامات املن�صو�ص
ّ
عليها يف املادتني  374و  377مدة �سنة ،و�أنتج من هذه الزاوية مفاعيل
تقدم بيانها.
�سلبية على ال�صعيد الكمي وفق الت�صنيفات التي ّ
كما جند قانون تعديل بع�ض �أحكام القانون املتعلق مبزاولة مهنة ال�صيدلة
رقم  367تاريخ  1994/8/1والرامي اىل الزام اللجنة الفنية يف وزارة
ال�صحة ان تبت بكل طلب يقدم اليها خالل ثالثة ا�شهر مع وجوب
التعليل يف حال الرف�ض ،اما التعديل الثاين فيعطي احلق للم�ست�شفيات
امل�صنفة م�ست�شفيات جامعية طلب ا�سترياد االدوية التي حتتاجها لالبحاث
والتعليم غري املوجودة يف اال�سواق املحلية.
وكخال�صة ،نلحظ امرين:

 ان عدد املواد التنظيمية املنتجة التي �أجنزها جمل�س النواب ،مبعزل عن�أهميتها �أو جودتها �أو د�ستوريتها ،قد بلغت  279مادة .وتالياً يكون معدل
انتاج كل نائب لهذه ال�سنة على ال�صعيد التنظيمي هو  2.1مادة.
 ان عدد القوانني الآيلة اىل تعطيل القوانني املعمول بها كليا �أو جزئيا،قد بلغ  18قانونا �أي ما يزيد عن القوانني الآيلة اىل تطوير املنظومة القيمية
وامل�ؤ�س�ساتية يف لبنان وعددها  .15وي�ؤدي هذا الأمر طبعا اىل الغاء اجلزء
الأكرب من املفاعيل االيجابية .فك�أمنا الت�شريع يف لبنان هو خطوة اىل الأمام،
خطوة ون�صف اىل الوراء.
٭طالبة حقوق ،من فريق عمل المفكرة القانونية

التقييم النوعي لألعمال
التشريعية في 2014
عند درا�سة القوانني الـ 65واملناق�شات النيابية الدائرة حولها ،يتبني لنا
كما يف كل �سنة غلبة اعتبارات النظام على اعتبارات الدولة .واملق�صود
باعتبارات النظام ،االعتبارات التي يقوم عليها النظام من حما�ص�صة بني
زعماء الطوائف وزبائنية داخل الإدارات العامة ،فيما املق�صود باعتبارات
الدولة هو تغليب امل�صالح العامة �ضمن مبادئ امل�ساواة واملواطنة .فمث ًال،
تقود اعتبارات النظام امل�ش ّرع اىل �إيالء االهتمام لآليات تعزيز فر�ص
املحا�ص�صة بني الزعماء و�إ�ضعاف �أجهزة الرقابة وتعزيز اال�ستن�سابية ،فيما
تقوده اعتبارات الدولة على العك�س من ذلك متاماً اىل التفكري بتنمية �شاملة
وتقوية الق�ضاء و�أجهزة الرقابة و�إر�ساء تنظيمات �أكرث مالءمة للحياة اليومية
والتعامل بني النا�س و�إعطاء املواطنني حقوقاً مكت�سبة بهدف متكينهم من
امل�شاركة يف احلياة العامة على قدم امل�ساواة.
وبالطبع ،لي�س م�ستبعداً �أن تكون خلفية بع�ض القوانني هي اعتبارات الدولة
و�أن تدعمها قوى �سيا�سية معينة ل�سبب �أو لآخر ،فتتدخل قوى �سيا�سية
�أخرى لت�صحيح هذه القوانني على نحو يحول دون تعار�ضها مع م�صالح
النظام .وهذا ما �سنحاول تبيانه من خالل تف�صيل القوانني املنجزة.
اعتبارات النظام حين تهيمن على العمل
التشريعي

ي�شكل التقييم الكمي للقوانني وت�صنيفها بحد ذاته دلي ًال على هذا الأمر:
فالت�شريع ،ال �سيما الت�شريع يف م�سائل تنظيمية ،يبقى حمدوداً ويقل عدد
القوانني ال�صادرة يف هذا الإطار( )15عن عدد القوانني التي ت�ؤول اىل
تعطيل قوانني �سابقة �أو اىل تعليق العمل بها �أو اىل �إدخال ا�ستثناءات على
تطبيقها( .)18والواقع �أن كرثة هذه القوانني التي ت�صبح �إحدى �سمات
الت�شريع اللبناين ي�ؤ�شر اىل تعميم ال�شعور ب�أن القوانني لي�ست ملزمة وال عامة،
و�أنه من املمكن (و�أحياناً من امل�ؤكّ د) �أن ت�شهد تعطي ًال �أو تعليقاً للعمل بها
بعد حني ،ما يخالف طبعاً منطق الدولة .والأخطر من ذلك هو �أن عدداً من
هذه القوانني ،وهي القوانني الآيلة اىل الإعفاء من غرامات الت�أخري يف ت�سديد
ال�ضرائب �أو اىل تخفي�ضها ،ت�ؤول عملياً اىل التمييز �ضد الذين يلتزمون
بتنفيذ القوانني .وهذا ما ّعب عنه رئي�س املجل�س النيابي نبيه بري ببالغة
متناهية يف �إطار مناق�شة اقرتاح القانون بالإعفاء من الغرامات على املكلفني
بالر�سوم يف  2014-4-10بقوله« :اذا كل مرة هيك �ساعتها اللي بيدفع
�ضرائب من الأول بكون حمار .هذه الأمور يجب �أن تتوقف» .ومل يحل هذا
اال�ستهجان طبعاً دون االنتهاء اىل �إقرار عدد من هذه القوانني« ،وفق ما جرت
عليه العادة» (وردت هذه العبارة �ضمن الأ�سباب املوجبة لهذه القوانني).
واىل جانب هذا اال�ستنتاج الأ ّويل الذي ي�ؤ�شّ ر اىل فهم للقانون مناق�ض
ملنطق الدولة واملواطنة� ،سنتناول هنا تباعاً قوانني ر�شحت عن اعتبارات �أكرث
تعبرياً عن منطق النظام ال�سائد ،ومنها االعتبارات املت�صلة بتقا�سم ال�سلطة
واملحا�ص�صة �أو بتغليب امل�صالح املالية والطبقية والطائفية على احلقوق
الأ�سا�سية ،مع �سعي دائم اىل احلد من الرقابة الق�ضائية.
اعتبارات متصلة بتقاسم السلطة والمحاصصة

يفاقم من هذا الواقع هو ا�ستباحة هذه ال�سلطة للموارد العامة ،بفعل ا�ستمرار
تعطيل الآليات الد�ستورية لو�ضع موازنات عامة لل�سنة العا�شرة على التوايل
�أي منذ  .2005وعليه ،تتوىل �سلطة �سيا�سية احلكم يف لبنان مبعزل عن
�صناديق االنتخاب ،وهي ت�ستخدم املال العام بتفلت من ال�ضوابط التي
ن�ص عليها الد�ستور .وقد جتلى ذلك يف �إقرار قانونني بفتح اعتمادات مكملة
بـ 966مليار لرية لبنانية (�أي مبا يعادل  644مليون دوالر �أمريكي) ليت�سنى
للحكومة الإنفاق مبا يزيد عما ي�سمح به �إعمال القاعدة االثني ع�شرية (�أي
موازنة  )2005التي ي�ستمر العمل بها من �سنة اىل �سنة .فبذلكّ ،
تتمكن
احلكومة من اال�ستمرار يف متويل التزاماتها من دون اال�ضطرار للعودة اىل
االنتظام العام املتمثل يف �إقرار قانون موازنة عامة �سنوية ويف و�ضع قطع
ح�ساب وفق �أحكام الد�ستور ،مع ما يتيحه ذلك من جماالت وا�سعة لتقا�سم
موارد الدولة وفق قواعد املحا�ص�صة .وهذا ما �أ�شارت اليه بو�ضوح ك ّلي
تقدم بها بع�ض ال�شخ�صيات طالبني من جمل�س �شورى الدولة
املراجعة التي ّ
تعيني جلنة ق�ضائية لت�شريع اجلباية والإنفاق بانتظار �إجناز قانون موازنة عامة.1
ينم عن �إرادة بتعطيل
ويف هذا الإطارّ ،بي مقدمو املراجعة �أن ما يح�صل ّ
الأ�س�س الد�ستورية والقانونية لإدارة املال العام يف اجتاه «تقوي�ض االنتظام
العام وا�ستباحة الأموال العامة» (العبارات بني قو�سني م�أخوذة حرفياً
من املراجعة) .فـ»تعطيل املوازنة لعقد من الزمن ي�شكل �إحدى الآليات
الأ�سا�سية التي يقوم عليها النظام احلايل و�إحدى النتائج التي ي�ؤول اليها».
فـ»هذه الآلية تفرت�ض حكماً عدم وجود �أي قيد م�سبق و�أية رقابة الحقة
على ا�ستخدام املال العام .املوازنة ،بو�صفها قيداً م�سبقاً ،واحل�سابات املدققة
للمالية العامة ،بو�صفها �أداة الرقابة الالحقة ،هما بالتحديد ما يجري �إلغا�ؤه».
�أما على �صعيد املحا�ص�صة يف الوظائف العامة ،فقد �صدرت كما يف كل
�سنة قوانني ُتيز التعيني يف وظائف ممثلة من دون املرور مبباراة مفتوحة جلميع
املواطنني على قدم امل�ساواة .ويف هذا املجال ،ي�سجل خا�صة ملء �شواغر يف
مالك اجلامعة اللبنانية من خالل �إجراء مباراة حم�صورة والقانون املعجل
املكرر الرامي اىل ملء املراكز ال�شاغرة يف م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان عن طريق
مباراة حم�صورة بالعمال غب الطلب وجباة الإكراء .كما ظهر هذا التوجه
الغنائمي خا�صة يف القانون الآيل اىل متكني كل من كلف ككاتب عدل
من قبل وزراء العدل املتعاقبني ملدة ال تقل عن ثالث �سنوات بالتحول اىل
كاتب عدل �أ�صيل ،وذلك من خالل �إجراء مباراة حم�صورة يف ما بينهم
(هي �أ�شبه بالتثبيت) علماً �أن عدداً من ه�ؤالء كان قد ر�سب يف امتحانات
املباراة املفتوحة �سابقاً .وتبعاً للطعن بهذا القانون ،انتهى املجل�س الد�ستوري
اىل �إبطاله النتهاكه مبد�أ امل�ساواة .2ومن �أ�سو أ� ما جاء يف الأ�سباب املوجبة
لقانون تثبيت ك ّتاب العدل ب�إجراء مباراة حم�صورة �أنها ت�ؤمن وفراً للخزينة
على �صعيد امل�صاريف التي تتكبدها يف حال �إجراء مباراة مفتوحة ،الأمر
الذي يعك�س موقفاً �شبه مبدئي �ضد مبد�أ املباراة املفتوحة ،وعلى نحو
يناق�ض متاماً منطق الدولة.
تغليب مصالح الرساميل على حقوق دستورية

جت ّلى انحياز املجل�س النيابي يف هذا امل�ضمار من خالل عدد من القوانني،
�أبرزها �إ�صدار قانون الإيجارات والقانون املتعلق با�ستثناء الفنادق من بع�ض
�أحكام قانون البناء ملدة ت�سع ع�شرة �سنة .وكان املجل�س قد ف�شل يف �إقرار
القوانني املت�صلة ب�سل�سلة الرتب والرواتب وكيفية متويلها ،رغم جل�سات عدة
لدر�سها .وي�ؤ�شر هذا الف�شل طبعاً اىل ارادة �سيا�سية باالمتناع عن �إقرار �أي
�إ�ضافات هامة على هذه الرواتب.

�شهدت �سنة  2014عودة حكومة مك ّونة من التيارات ال�سيا�سية الأ�سا�سية،
الأمر الذي �سمح ب�إعادة تفعيل �آليات اقت�سام ال�سلطة ويف مقدمتها متديد
والية املجل�س النيابي و�سيا�سة املحا�ص�صة بني القيمني على احلكم،
وخ�صو�صاً يف اقت�سام املوارد العامة والتوظيف.
ففي هذه ال�سنة� ،أقدم املجل�س جمدداً على متديد والية �أع�ضائه ل�سنتني
و�سبعة �أ�شهر بداعي وجود ظروف ا�ستثنائية حتول دون �إجراء االنتخابات قانون الإيجارات
النيابية .وت ْبعاً لذلك ،باتت ال�سلطة احلاكمة مبثابة �سلطة الأمر الواقع .وما �أول القوانني املنجزة يف هذا ال�صدد هو �إذاً قانون الإيجارات ،وهو يعني مئات
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ي�ستحق
�آالف الأ�شخا�ص يف �أحد حقوقهم الأ�سا�سية (حق ال�سكن) .وهو
ّ
من زاوية الدولة اهتماماً من امل�ش ّرع ال يقل �أهم ّية عن و�ضع قانون �سل�سلة
الرتب والرواتب .ومن هذه اجلهة ،بدا تباين التعامل الت�شريعي مع كال
معب :ففيما �أُرجئ البحث يف قانون �سل�سلة الرتب والرواتب
القانونني ّ
جد ّ
مرات عدة بداعي ا�ستكمال در�سه حت�سباً النعكا�ساته املالية كما �سبق بيانه،
ف�إن النواب �أق ّروا برفع الأيدي قانون الإيجارات مبادة واحدة ويف غ�ضون
دقائق خالفاً لأحكام نظامه الداخلي ،من دون �إيالء �أي اهتمام النعكا�ساته
االجتماع ّية وحتى الوطن ّية.
وفيما بع�ض �أهداف هذا القانون ترمي اىل تخفيف �أعباء مالكي الأماكن
ال�سكنية امل�ؤجرة قبل ( 1992القدمية) على نحو يعك�س اهتماماً حقوقياً
مب�صالح �شريحة من املواطنني ،ف�إن امل�ش ّرع بدا وك�أنه يتجاهل �أو �أنه على الأقل
تبدى ذلك من خالل اجتزاء الت�شريع
يويل حق ال�سكن مرتبة دنيا .وقد ّ
يف هذا امل�ضمار ،وحتديداً من خالل �إقرار قانون الإيجارات على حدة مبعزل
عن �سلة الت�شريعات التي كانت جلنة الإدارة والعدل تعمل عليها لإر�ساء
�سيا�سة �إ�سكانية يف لبنان .وعليه ،مت حترير الإيجارات القدمية و�ألغيت تبعاً
لذلك �ضمانة حق ال�سكن ملئات �آالف املواطنني ،من دون تقدمي �ضمانات
توازيها ،وهو �أمر يتعار�ض مع اجتهاد د�ستوري را�سخ بعدم جواز �إلغاء �ضمانة
د�ستوري من دون تقدمي �ضمانات موازية.
حلق
ّ
ّ
والأهم من ذلك �أن امل�ش ّرع انتقل مع هذا القانون من تطرف اىل �آخر ،فحرر
مالكي ال�شقق ب�ش�أن �ضمانات ال�سكن من �أي التزام تبعاً لتحرير الإيجارات
حملهم العبء كام ًال يف ما قبل .كما �أغفل القانون التمييز بني
بعدما كان ّ
الذين متلكوا ال�شقق منذ ما قبل  1992الذين هم حتملوا عبئاً كبرياً يف
�ضمان حق ال�سكن مل�ست�أجريها والذين متلكوا ال�شقق بعد هذا التاريخ
(املتعهدون �أ�صحاب الر�ساميل) ب�أثمان ّ
تقل عن ثمنها احلقيقي تبعاً حل�سم
التعوي�ض الواجب ت�سديده للم�ست�أجرين القدامى منها �إذا رغبوا ب�إخراجهم
منها (اخللو) .وعليه ،وفيما ي�صح �أن ّثمة �ضرورة لإن�صاف الفئة الأوىل من
املالكني ،ف�إن الفئة الثانية منهم مل تتك ّبد �أي عبء ،ما دام ك�سبها للملك
قد ح�صل ب�شروط ت�أخذ ا�ستمرارية الإيجارة القدمية بعني االعتبار .ال بل �إن
�إفادة ه�ؤالء من حترير الإيجارات �إمنا ت�ؤدي اىل منحهم م ّنة غري منتظرة تبعاً
لتحريرهم من دفع تعوي�ضات للم�ست�أجرين ،وذلك على ح�ساب املالكني
القدامى الذين باعوهم �شققهم .وبذلك ،بدا هذا القانون وك�أنه يفيد فئة
املتعهدين حتت غطاء �إن�صاف املالكني القدامى وحق ال�سكن على حد
�سواء .وما يزيد الأمر خطورة هو خلو القانون من �أي متييز وفق ال�سن �أو احلالة
االجتماعية للقاطنني يف ال�شقق ال�سكنية.
ا�ستثناء الفنادق

حتت ال�صخب الإعالمي ب�ش�أن قوانني العنف �ضد املر�أة والإيجارات� ،أقر
املجل�س النيابي يف جل�سته املنعقدة بتاريخ  2014-4-2اقرتاح قانون قدمه
نواب ميثلون معظم الكتل ويرمي اىل متديد العمل بالقانون رقم  402تاريخ
 1995/1/12املتعلق با�ستثناء الفنادق من بع�ض �أحكام قانون البناء.
وميثل هذا القانون الذي ي�سمح ملالكي العقارات الراغبني ببناء منتجعات
�سياحية اال�ستفادة من �شروط ا�ستثنائية� ،أهمها م�ضاعفة عامل اال�ستثمار،
وهو ي�شكل تالياً حاجة �أ�سا�سية لت�أمني غطاء �شرعي لبناء املنتجعات املزمع
�إن�شا�ؤها يف مناطق عدة وخ�صو�صاً على �شاطئ البحر (الدالية ،الرو�شة
البي�ضاء) ،وتالياً على ح�ساب جمالية املدينة و�أحياناً البيئة وحق املواطنني
بالتمتع بها .وكان القانون املو�ضوع يف  1995قد ن�ص على هذا اال�ستثناء
ملدة م�ؤقتة طولها خم�س �سنوات .وعاد امل�ش ّرع ومدد العمل به ملدة � 5سنوات
يف العام ( 2001انتهت يف العام  )2006ليعود وميدد العمل به جمدداً
يف جل�سة  2014-4-1يف الهيئة العامة ،مع متديد مدة اال�ستثناء حتى 19
�سنة (�أي ما يقارب �أربعة �أ�ضعاف مدة اال�ستثناء يف القوانني ال�سابقة) .ومل
ي�ستغرق �إقرار هذا القانون (الغنم) �إال دقيقتني ،تخللتهما مداخلة يتيمة من
النائب ف�ؤاد ال�سنيورة جاء فيها حرفياً« :خليها � 19سنة» (بدل � 10سنوات
وهي املدة الواردة يف اقرتاح القانون) ،وهي مداخلة �سرعان ما تلقفها رئي�س
املجل�س نبيه بري وطرحها على الت�صويت ،ليقر القانون من دون �أي مناق�شة
لبنوده �أو �أبعاده .وعليه ،كان كافياً �أن يقر قانون بهذه اخلطورة يف غ�ضون
دقيقتني مبا يعك�س تراجعاً كبرياً على م�ستوى الت�شريع بالن�سبة اىل 1995
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حيث دارت نقا�شات طويلة لإقرار قانون ُ ،402دونت يف حم�ضر يت�ألف من
� 44صفحة تقريباً .وما يزيد الأمر فداحة هو �أن ينجح نائب واحد ب�أحرف ال
تتجاوز عدد �أ�صابع اليدين يف م�ضاعفة مدة اال�ستثناء لتقارب عقدين من
الزمن (هل هذا ا�ستثناء م�ؤقت؟) من دون �أن يطرح �أي كان ت�سا�ؤ ُال حول
حقيقة خلفياته و�أهدافه.
إضعاف الرقابة القضائية ،القضاء تحت سلطة
السياسة

�أدت اجلل�سات الت�شريعية يف ني�سان و�أيار  2014اىل �إخراج ه�شا�شة �أو�ضاع
الق�ضاة اىل العلن و�إبرازها يف وجوههم ،مبا يعك�س النق�ص الكبري يف �ضمانات
ا�ستقاللية الق�ضاء .وقد مت ذلك من خالل عدد من اخلطوات الت�شريعية
املعلن عنها والت�صريحات املرافقة لها ،غالبها يتمحور حول النق�ص يف �إنتاجية
الق�ضاة رغم زيادة رواتبهم يف  .2011ويف هذا الإطار ،مت التقدم باقرتاحني
مت�صلني بالق�ضاء :الأول �آل اىل تخفي�ض مدة العطلة الق�ضائية من �شهرين
اىل �شهر واحد ،والثاين ،اىل �إفراغ �صندوق تعا�ضد الق�ضاة (الذي ي�شكل
م�صدر دخل هاماً للق�ضاة) من موارده وتبعاً لذلك جتريده من تقدماته .وقد
ا�ستخدم هذا اخلطاب ملواجهة مطالبات موظفي الدولة بزيادة رواتبهم بهدف
جتريدها من امل�شروعية .فبدل �أن ُتزاد رواتب املوظفني على غرار الق�ضاة ،من
الأجدر الت�سا�ؤل حول مدى ا�ستحقاق الق�ضاة لهذه الزيادة والعمل على
تقلي�صها ما داموا قد ف�شلوا يف زيادة �إنتاجيتهم.
عب عنه النائب ف�ؤاد ال�سنيورة الذي اعترب يف جل�سة 2014-4-15
وهذا ما ّ
�أن زيادة رواتب الق�ضاة يف  2011من قبل احلكومة املا�ضية كانت مت�سرعة
وغري مدرو�سة ،وذهب اىل حد املطالبة ب�إعادة النظر يف هذه ال�سل�سلة .وهذا
ما ّعب عنه عدد من النواب (�أبرزهم �أحمد فتفت و�سريج طور�سرك�سيان)
الذين اتفقوا على القول ب�أن الق�ضاة الذين زادت رواتبهم يف  2011بن�سبة قد
ت�صل اىل  120%مل يفعلوا �شيئاً .ومن هنا� ،سجل ه�ؤالء النواب �ضرورة يف
�إعادة النظر يف مكا�سبهم والت�شديد يف �شروط عملهم (تق�صري مدة العطلة،
تخفي�ض مداخيلهم واخلدمات االجتماعية املمنوحة لهم) .وذهب ال�سنيورة

اىل حد و�صف تقدمات �صندوق التعا�ضد الق�ضائي بالهدر واملزاريب واىل
تخيري الق�ضاة بني زيادة الإنتاجية واال�ستقالة .فـ»يا مت�شي ب�إ�صالح �أو مت�شي
علبيت» (مناق�شات � 14أيار) .والالفت �أن هذه اخلطوات املقرتحة مل ت�ستند
اىل �أي معطى مو�ضوعي يف قيا�س �إنتاجية الق�ضاة ومدى ت�أثري تق�صري الق�ضاة
فيها� 3أو درا�سة ب�ش�أن مداخيل الق�ضاة املتنا�سبة مع الوظيفة االجتماعية
التي ي�ضطلعون بها ،وال اىل �أي ر�ؤية �إ�صالحية متكاملة� ،إمنا بدت ،على
�ضوء مربراتها� ،أ�شبه بعقاب جماعي يفر�ض على الق�ضاة على �أ�سا�س اتهام
عمومي لهم ب�ضعف �إنتاجيتهم ،وكل ذلك طبعاً من قبل جمل�س نيابي هو
يف عمقه غري منتج.
وبالطبع ،ال تهدف هذه الأ�سئلة ب�شكل من الأ�شكال اىل جماملة الق�ضاة �أو
رفع امل�س�ؤولية عنهم ،وال اىل �إنكار احلاجة اىل �إ�صالحات جذرية يف جمال
تنظيم الق�ضاء بر ّمته ،مبا فيها �إ�صالحات يف جمال العطلة الق�ضائية و�صندوق
التعا�ضد الق�ضائي ،لكنها تهدف اىل ك�شف مدى ا�ستباحة النواب للق�ضاء
بعنوان �أو �آخر مع تعرية حجج ال�سلطة ال�سيا�سية وباطنيتها والتي غالباً ما
ت�ستغل عدم ر�ضى املواطنني عن �أداء الق�ضاء للتوغل فيه ولتحقيق مزيد من
اال�ستباحة ،مبن�أى عن �أي ر�ؤية �إ�صالحية له.
وما يدح�ض �أي ادعاء بوجود توجه �إ�صالحي هو �أن جممل التدابري املقرتحة
من قبل ال�سلطات ات�صلت ب�إنتاجية الق�ضاة  -ويفهم الكمية  -من دون �أي
اقرتاح لتعزيز �ضمانات اال�ستقاللية التي ال حديث عن �إ�صالح من دونها
�أو لتطوير �إمكانياتهم وكفاءتهم والتي هي �أ�صال ح�سب ت�صريحاتهم بيت
الق�صيد .وما زاد �صورة اله�شا�شة و�ضوحاً ،هو �أن النواب مل يجدوا حرجاً
يف و�ضع االقرتاحات ومناق�شتها بل الت�صويت عليها من دون �أي ت�شاور مع
الق�ضاة �أو الهيئات املمثلة لهم ،رغم قيام وزير العدل �أ�شرف ريفي بتذكريهم
خالل اجلل�سة نف�سها باملادة  5من قانون تنظيم الق�ضاء العديل التي توجب
عليهم ذلك (مناق�شات � 14أيار) .وعليه ،بدا االفتئات من حقوق الق�ضاة
ممكناً من دون �أن ي�صد النواب عن ذلك �أي اعتبارات قانونية �أو رمزية،
من قبيل ا�ستقالل الق�ضاء �أو مبد�أ ف�صل ال�سلطات ..الخ .ال بل �إن رئي�س
املجل�س نبيه بري ،ذهب اىل حد الدعوة اىل ت�سوية ب�ش�أن العطلة الق�ضائية
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بحيث يتم حتديدها بـ 45يوماً ،على �أن ُيحرم القا�ضي الذي ال يحقق
�إنتاجية معينة من �إجازته ،على نحو يعك�س ا�ستل�شاقاً هائ ًال يف �ضمانات
ا�ستقاللية الق�ضاة من دون تعر�ض �أو تدخل (مناق�شات � 14أيار).
وبالطبع ،من �ش�أن هذا اال�ستل�شاق �أن ي�ؤثر ت�أثرياً كبرياً على م�شاعر
اال�ستقالل لدى الق�ضاة و�أن ي�أ�سرهم يف موقع الذين ال حول لهم وال قوة،
ولي�س لهم �إال �أن ي�أملوا �أن تن�صفهم ال�سلطة من دون �أن يكون لديهم �أي
�أدوات للم�شاركة يف قراراتها �أو جلبهها ،وذلك مبعزل عما �إذا كان التدبري
املقرتح مربراً اجتماعياً �أم ال.
ف�ض ًال عن ذلك ،بدا ا�ستل�شاق النواب مببادئ ا�ستقالل الق�ضاء وا�ضحاً من
خالل �إقرار ثالثة قوانني:
الأول ،القانون الرامي اىل �إعطاء حوافز مالية للبلديات املحيطة مبطمر عبيه
 عني درافيل و�إعفائها من بع�ض االقتطاعات واملتوجبات امل�ستحقة عليها،وقد �أدى هذا القانون عملياً اىل ح�سم الق�ضية العالقة �أمام جمل�س �شورى
الدولة ،مبا ي�شكل تدخال ت�شريعيا يف الوظيفة الق�ضائية،
والثاين� ،إن�شاء جلنة ذات �صفة ق�ضائية يف قانون االيجارات للنظر يف
النزاعات الناجمة عن تنفيذه ،من دون �أن تتوفر فيها موا�صفات اال�ستقاللية
وفق ما تثبت منه املجل�س الد�ستوري .ففيما خال ع�ضو اللجنة الذي هو
قا�ض عامل �أو قا�ض متقاعد ،تبدو �ضمانات ا�ستقاللية �سائر الأع�ضاء مو�ضع
�شك :فهنالك ع�ضوان منتدبان من وزارتي املالية وال�ش�ؤون االجتماعية من
دون �أي �ضمانة لناحية ا�ستقالليتهما� .أما ممثال املالكني وامل�ست�أجرين امل�شار
اليهما ،فال يحدد القانون كيفية تعيينهما �أو انتخابهما كما ال ي�ضمن ب�أي
�شكل ا�ستقالليتهما .وقد خل�ص املجل�س الد�ستوري انطالقا من ذلك اىل
القول ب�أنها جلنة غري حم�صنة ،وغري د�ستورية.4
والثالث� ،إقرار قوانني �أثبت املجل�س الد�ستوري عدم د�ستوريتها يف قرارات
�سابقة له من دون �أي اعرتا�ض ،كما هي حال قانون تعيني الناجحني يف
املباراة لوظيفة مراقب �ضرائب رئي�سي  -مراقب حتقق  -رئي�س حما�سبة يف
مالك مديرية املالية العامة يف وزارة املالية .وكان املجل�س الد�ستوري قد �أبطل
قانوناً �آل اىل تعيني ناجحني يف مباراة لولوج وظيفة عامة ،بحجة �أن هذه

املهمة تدخل يف اخت�صا�ص ال�سلطة التنفيذية عمال مببد�أ ف�صل ال�سلطات.5
مراعاة االعتبارات الطائفية

برزت �إرادة امل�شرع يف مراعاة االعتبارات الطائفية من خالل النظر يف ثالثة
مقرتحات ت�شريعية ،مت �إقرار اثنني منها.

قانون حماية املر�أة و�سائر �أفراد الأ�سرة من العنف الأ�سري

القانون الأول هو بالطبع قانون حماية املر�أة و�سائر �أفراد الأ�سرة من العنف
الأ�سري .وقد انعك�ست اعتبارات النظام الديني يف هذا ال�صدد بالدرجة
الأوىل من خالل ت�ضييق تعريف العنف الذي ت�شمله احلماية القانونية.
ففيما ع ّرفه امل�شروع احلكومي ب�أنه «�أي فعل �أو �أذى �أو معاناة»ّ ،مت ح�صره
مبوجب القانون الذي مت �إقراره بالعنف الذي ي�شكل �إحدى اجلرائم
املن�صو�ص عليها �صراحة يف هذا القانون .وبذلك ،ا�ستبدل امل�شرع تعريفاً
قاب ًال لالجتهاد والت�أويل ح�سب كل حالة بتعريف حم�صور يحول دون
�أي تو�سع يف االجتهاد يف حتديد حاالت العنف التي ي�شملها القانون .ويف
هذا ال�صدد ,رف�ض امل�شرع جترمي االغت�صاب الزوجي معترباً �أن االغت�صاب
مبفهومه هو �أخذ ال�شيء ظلماً ودون وجه حق يف حني �أن املعا�شرة الزوجية
هي حق م�شروع ومك ّر�س يف الت�شريعات الدينية بح�سب ر�أيها .وباملقابل،
�أدخل امل�شرع �ضمن تعداد جرائم العنف جرمية الزنى.
والواقع �أن هذا االختالف ال ي�ؤدي فقط اىل الت�ضييق من مدى القانون
�إمنا �أي�ضاً اىل نق�ض �أ�سا�س فل�سفته و�سبب وجوده .ففيما ا�ستندت الهيئات
املبادرة اىل و�ضع م�شروع قانون حمائي للمر�أة اىل وجوب الت�صدي
لالعتداءات التقليدية عليها كامر�أة (االغت�صاب الزوجي� ،إرغام االبنة على
الزواج ،منع املر�أة من الدخول �أو اخلروج ،الإهانات والعنف املعنوي الخ،)..
�أخرج امل�شرع من دائرة القانون هذه االعتداءات ليتناول باملقابل �أفعاال
تخرج من خاللها املر�أة عن �سلوكياتها التقليدية كامر�أة وعلى ر�أ�سها موجب
احل�شمة وي�شكل جترميها يف عمقه و�أبعاده �أحد �أ�س�س التنظيمات القمعية
�ضدها (الزنى) .6وبذلك ،وبدل �أن ي�شكل القانون اجلديد �ضابطاً لق�ساوة
التقاليد التي تربر االعتداءات العنيفة على املر�أة ،حتول اىل عنوان جديد
لفر�ض هذه التقاليد عليها ،حتت طائلة اعتبارها عنيفة و�إعطاء الرجل مربراً
للمطالبة بتدابري حمائية �ضدها.
�إلغاء تربير عنف الأهل والأ�ساتذة �ضد الأطفال؟
�أما القانون الثاين فقد ات�صل بالبند الأول من املادة  186من قانون العقوبات

املتعلق بتربير �ضرب الأطفال من قبل �آبائهم و�أ�ساتذتهم� ،إذا ح�صل �ضمن
ما جتيزه الأعراف .ففي جل�سة  ،2014-4-9عمد املجل�س اىل �إلغاء هذا
البند� .إال �أن اعتبارات النظام الطائفي �أيقظت النواب �سريعاً ودفعتهم يف
اليوم التايل اىل االنق�سام بني راف�ض للإلغاء وموافق عليه ،فكانت مربراً
لإعادة البحث يف �إلغاء البند بحجة «ح�سا�سية املو�ضوع وتعلقه بالأحوال
ال�شخ�صية» بح�سب رئي�س املجل�س نبيه بري .وقد بدا وا�ضحاً ت�أثري االنتماء
االطائفي على النواب الذين عار�ضوا �إلغاء تلك املادة من خالل املربرات
النابعة من الفكر الطائفي املح�ض .ومن �أبرز املربرات الراف�ضة للإلغاء خطر
االمتثال بالعامل الغربي الذي و�صل اىل ت�شريع زواج املثليني �أو خطر فتح
املجال للجمعيات الأهلية للمطالبة باملزيد من احلقوق الإن�سانية .7اىل جانب
ذلك� ,صرح النائب علي عمار ب�أن �إلغاء هذه املادة ي�شكل خمالفة للد�ستور
الذي يجرب امل�شرع على التقيد باملواد الد�ستورية التي ترعى خ�صو�صية
الطوائف اللبنانية .وتبعاً لذلك ،دار نقا�ش طويل حول ال�صيغة اجلديدة
املراعية للم�ؤ�س�سات الدينية بحيث تبقى �سلطة الآباء حمفوظة .فح�صدت
جولة الت�صويت � 34صوتاً مع �إلغاء البند االول من املادة  186مقابل 36
�صوتاً م�ؤيداً لالكتفاء بتعديل املادة على النحو التايل�« :ضروب الت�أديب غري
العنفي التي ميار�سها الآباء والأمهات على الأوالد على �أن ال ت�ؤدي اىل �أي
�أثر نف�سي �أو ج�سدي» .وبالطبع ،النتيجة التي تو�صلت اليها الهيئة العامة
تعيدنا اىل نقطة االنطالق طاملا �أنها �آلت اىل ا�ستبدال العنف الذي جتيزه
الأعراف بالعنف الذي ال ي�ؤدي اىل �أي �أثر نف�سي �أو ج�سدي ،ما ي�ؤدي
عملياً اىل املفعول نف�سه ويجعل القانون يف �صيغته الأخرية رمزياً حم�ضاً.
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يف ني�سان  ،2014طرح على النقا�ش م�شروع القانون الآيل اىل تعديل املادة
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ما ي�ضطرها اىل رفعها لت�أمني مداخيلها .ومن ايجابيات هذا القانون �أي�ضا،
ن�صه على الف�صل بني ملكية اجلامعة من جهة و�إدارتها من جهة �أخرى،
حيث يخدم هذا الإجراء تغليب املعايري الأكادميية على م�صالح امللكية.
وباملقابل� ،أ�شار الأمني بقلق اىل تعزيز �صالحيات وزير الرتبية الوطنية التي
ت�شكل ،وفق املعمول به حاليا ،مدخال للتدخالت ال�سيا�سية والزبائنية على
�صعيد ق�ضية جوهرية متمثلة بالرتخي�ص مل�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة.
كما انتقد غياب �أي ا�شارة اىل التما�سك االجتماعي واالختالط �ضمن
�أهداف اجلامعة مما يبقي جامعات عدة متقوقعة يف كنتوناتها الطائفية.
وعلى �صعيد �آخر ،نلحظ القوانني التي ات�صلت ب�إن�شاء �أو تطوير م�ؤ�س�سات
مهنية كقانون �إن�شاء نقابة للقابالت القانونيات (وهي النقابة الوحيدة التي
ت�ضمن قانون �إن�شائها متييزا وفق اجلن�س) وقانون �إن�شاء جمل�س لكتاب العدل
(وهو ي�شبه النقابة وقد ن�ش�أ تبعاً لتحرك كتاب العدل تفاديا لتعيني املكلفني
ككاتب عدل وفق ما �سبق بيانه) ،و�أي�ضا القانون الرامي اىل تعديل قانون
ت�ضمن �إن�شاء �صندوق تقاعد
ان�شاء نقابة للممر�ضات واملمر�ضني والذي ّ
وم�ساعدات اجتماعية لأع�ضائها مع متكني جمل�سها من ان�شاء �صندوق
تعا�ضد لهم ولعائالتهم لأغرا�ض واهداف حمددة.

الأوىل من القانون رقم  210تاريخ �( 2000/5/26إعفاء كل طائفة معرتف
بها يف لبنان والأ�شخا�ص املعنويني التابعني لها من ال�ضرائب املبا�شرة وغري
املبا�شرة والر�سوم التي تعفى منها امل�ؤ�س�سات العامة) .وقد هدف التعديل اىل
امل�ساواة يف الإعفاء بني الأ�شخا�ص املعنويني املنتمني للطوائف حكماً قبل
�صدور قانون  2000والأ�شخا�ص املنتمني لها من بعده والذين مل يكونوا
ي�ستفيدون من الإعفاء .وقد مت تربير ذلك ب�إرادة حتقيق امل�ساواة بني خمتلف
الطوائف ،بحيث �إن �أوقاف و�إدارة ممتلكات الطوائف الإ�سالمية تدخل
�ضمن امل�ؤ�س�سات العامة التي ت�ستفيد من الر�سوم وال�ضرائب فور ان�شائها
وذلك بخالف ممتلكات و�أوقاف الطوائف امل�سيحية التي كانت ت�ستفيد من
الإعفاء فقط �إذا كانت من�ش�أة قبل قانون  .2000وهكذا ،مت التحجج مب�س�ألة
تقنية مفادها �أن الأوقاف الإ�سالمية معفاة لكونها م�ؤ�س�سات عامة ،لتعميم
الإعفاء وتاليا االمتياز على جميع الطوائف .و�إذ �أثار هذا الأمر وزير الرتبية
اليا�س بو �صعب بقوله�« :أن الكنائ�س تدفع وامل�سلمون ال يدفعون»� ،سارع
بري اىل املطالبة بـ»�إعادة �صياغة امل�شروع م�شدداً على �ضرورة «�أن يطبق على
امل�سيحيني ما يطبق على امل�سلمني» .وهذا ما يحتمل �إعادة مناق�شته قريبـا.
وقد ذهب كل من النائبني �سريج تور�سرك�سيان وابراهيم كنعان اىل املطالبة
بـ»�إعفاء الأن�شطة التي تقوم بها الطوائف من  ،»TVAو�سط حتذيرات وزير
وظيفة الدولة كحام للطرف الأ�ضعف
املالية علي ح�سن خليل من ح�صول تهرب من ال�ضرائب.
يف هذا املجال ،ن�سجل القانون الرامي اىل تعديل بع�ض احكام قانون حماية
اعتبارات الدولة :أي قوانين لتعزيز التنظيمات امل�ستهلك ،بناء على االقرتاح الذي تقدم به النائب ح�سن ف�ضل اهلل منذ
حوايل �سنتني على اثر �أزمة اللحوم الفا�سدة (ق�ضية الناطور) .وقد هدف
االجتماعية وحقوق المواطن؟
يف هذا املجال� ،سنتناول القوانني التي عززت مفاهيم املواطنة و�أ�سهمت يف التعديل اىل ت�شديد العقوبات التي ت�ضمنها قانون حماية امل�ستهلك لتكون
تعزيز احلقوق �أو يف بناء امل�ؤ�س�سات �أو �أي�ضاً يف تعزيز دور الدولة يف حماية رادعة وملزمة �أحيانا وبحدود معينة للقا�ضي .كما �سمح التعديل للموظفني
املكلفني بتطبيق قانون حماية امل�ستهلك ب�إقفال الأمكنة املخالفة بال�شمع
الأطراف الأ�ضعف اجتماعياً.
االحمر و�إحالة امللف اىل الق�ضاء .كما ُيذكر انه مت تعديل املادة  122املتعلقة
على �صعيد احلقوق املدنية
يف هذا املجال ،ورغم عيوبه امل�شار اليها �أعاله� ،أحرز �إقرار قانون حماية بن�شر االحكام فجعلتها وجوبية يف ال�صحف و�أبقتها جوازية على �أبواب
املر�أة و�أفراد الأ�سرة من العنف الأ�سري ،على وقع احلراك الن�سوي ،تقدماً االماكن املخالفة� ،إال يف حال التكرار.
الفتاً على �صعيد انتزاع اعرتاف الدولة بواجبها يف التدخل الفعلي على �صعيد حماية البيئة
حلماية مواطنيها �إزاء العنف الأ�سري ،وتالياً يف تعزيز مكانة النظام العام �أبرز القوانني يف هذا املجال ،قانون النيابة العامة البيئية .وهو يرمي اىل تفعيل
ال�سلطتني الأبوية والطائفية يف جمال الأ�سرة .وقد �سعى ق�ضاة الأمور الن�صو�ص املت�صلة بحماية البيئة ق�ضائيا .ولهذه الغاية ،ن�ص القانون على
�إزاء ّ
بيئي متفرغ يف كل حمافظة ،وذلك على غرار ما ت�ضمنه
امل�ستعجلة اىل اال�ستفادة من هذه الإمكانية بعد �أ�سابيع من �صدور القانون ،تخ�صي�ص حمام عام ّ
ف�صدرت قرارات عدة بتو�سيع مفهوم العنف لي�شمل العنف املعنوي خالفاً قانون حماية املر�أة و�سائر �أفراد الأ�سرة من العنف الأ�سري .كما متيز القانون
لن�صه احلريف .8ف�ضال عن ذلك ،جند القانونني الآيلني اىل متديد فرتة �إجازة بت�ضمينه مواد توجب ت�أهيل الق�ضاة املتدرجني على �صعيد الثقافة البيئية،
الأمومة من �سبعة اىل ع�شرة �أ�سابيع يف القطاعني اخلا�ص والعام ،علما �أن وب�إن�شاء �ضابطة عدلية بيئية .ومن جهة �أخرى ،حلظ القانون ن�شر الأحكام
هذه املدة تبقى دون املعايري الدولية والتي يقت�ضي �أن ال تقل وفقها الإجازة والقرارات ال�صادرة يف الق�ضايا البيئية يف �صحيفتني حمليتني مبا فيها القرار
بحفظ الدعوى .وهذه اخلطوة �أ�سا�سية على �صعيد تفعيل مبد�أ ال�شفافية
عن � 12أ�سبوعا.
وتكري�س حق الر�أي العام يف االطالع على الأعمال الق�ضائية والو�صول
على �صعيد احلقوق االجتماعية
يف هذا املجال ،جند خا�صة قانون الأحكام العامة للتعليم العايل وتنظيم اليها ،ما ي�سهم يف تعزيز النقا�ش العام حولها.
التعليم العايل اخلا�ص .ويف مقابلة مع املفكرة القانونية بعيد �إقرار القانون،9
1 .1نزار �صاغية ،دعوى العادة ت�أ�سي�س النظام العام :اجلمهورية �أمام الق�ضاء ،املفكرة القانونيةة،
ف ّند د .عدنان الأمني البنود االيجابية التي كر�سها هذا القانون .ومن هذه
العدد  ،22ت�شرين الأول .2014
البنود ،تخ�صي�ص ن�سبة  5%يف موازنات م�ؤ�س�سات التعليم اخلا�صة للبحث
2 .2عالء مروة ،ك ّتاب العدل ينت�صرون على «اال�ستثناء» ،0-2 :املفكرة القانونية ،العدد ،18
العلمي ،وو�ضع حد لال�ستن�سابية يف تعامل اجلامعات مع �أفراد الهيئة
حزيران .2014
يبي فيه� :شروط
خا�ص ب�أفراد الهيئة التعليم ّية ّ
التعليمية و�إلزامها بو�ضع نظام ّ
3 .3ر�ضوان مرت�ضى ،لي�س بخف�ض العطلة ي�صلح الق�ضاء ،الأخبار  16ني�سان .2014
بال�ساعة والتف ّرغ والدخول �إىل املالك الدائم يف حال وجوده على
التعاقد ّ
4 .4مالحظات املفكرة القانونية حول قرار الد�ستوري ب�ش�أن الإيجارات القدمية ( :)1خالف
يحدد الوزير التقدميات االجتماع ّية للأ�ساتذة املتف ّرغني �أو الداخلني يف
�أن ّ
داخل املجل�س الد�ستوري حول د�ستورية مبادئ املحاكمة العادلة ،املفكرة القانونية ،العدد ،20
املالك واحلقوق والواجبات الأ�سا�س ّية من ح ّر ّيات �أكادمي ّية وملك ّية فكر ّية
�آب .2014
و�آل ّيات تظلم .كما �أ�شار الأمني اىل املادة  60التي تتعلق �أ�سا�ساً ب�ضمان
5 .5جو رومانو�س� ،صونا لف�صل ال�سلطات وللم�ساواة �أمام الوظيفة العامة :قرار واحد للمجل�س
ح ّر ّية الطالب بالتعبري يف �إطار النظام العام ،و�إن�شاء الهيئات التمثيلية
الد�ستوري يعري �سلطات الدولة بالكامل ،املفكرة القانونية ،العدد � ،8آذار .2013
والنوادي الثقاف ّية واالجتماع ّية والريا�ض ّية والبيئ ّية و�أمثالها ،واحل�صول على
6 .6نزار �صاغية ،م�شروع قانون حلماية الأ�سرة يعيد تعريف العنف :فر�ض التقاليد عنوة لي�س
و�صح ّية .ويف �إطار �آخر ،يلقي الأمني
خدمات اجتماع ّية وثقاف ّية وريا�ض ّية ّ
عنفاً ،العنف يف اخلروج عنها ،املفكرة القانونية ،العدد � ،11أيلول .2013
ال�ضوء على املادة  59التي تن�ص على تنوع موارد اجلامعات وعدم ح�صرها
7 .7يراجع حم�ضر جل�سة  ،2014-4-10من�شور على املوقع االلكرتوين للمفركة القانونية.
بالأق�ساط التي تتقا�ضاها امل� ّؤ�س�سة من الطلبة املنت�سبني �إليها ،لتطال ريع
8 .8يراجع� ،أهم �أحكام  ،2014املفكرة القانونية ،العدد � ،25شباط .2015
�أموالها املنقولة وغري املنقولة ،وبدالت �أن�شطتها اال�ست�شار ّية وامل�ساهمات
9 .9عدنان الأمني يع ّلق على قانون التعليم العايل يف لبنان :الالت�شارك ،الالتخالط ،الالتفاعل
والهبات والت ّربعات وامل�ساعدات .وترتجم �أهمية هذا الن�ص ،وفق الأمني،
وا�ستن�سابية يف منح الرتاخي�ص ،املفكرة القانونية ،العدد  ،16ني�سان .2014
على �صعيد تعزيز ا�ستقاللية اجلامعة ماليا عو�ضا �أن تكون مرهونة بالأق�ساط،
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أبرز األحكام القضائية في :2014
حق المعرفة في مواجهة ذاكرة األبطال
كما يف كل �سنة ،ت�ستعيد «املفكرة» �أهم الأحكام الق�ضائية التي مت ر�صدها،
والتي �آلت اىل حتقيق مك�سب حقوقي هام .وقد متيزت هذه ال�سنة مبجموعة من
الأحكام التي بدا فيها الق�ضاء يف حال تفاعل حقيقي مع مطالب وحراكات
اجتماعية بارزة ،وال �سيما يف ق�ضايا ذوي املفقودين وحماية املر�أة من العنف
الأ�سري �أو �أي�ضاً حرية التعبري .كما متيزت هذه ال�سنة مبجموعة من الأحكام
الهامة يف ق�ضايا الفئات املهم�شة قانوناً.

ذاكرة جماعية وطنية.
وبالنظر اىل �أهمية هذا احلكمّ ،قدم ذوو املفقودين طلباً ر�سمياً اىل وزارة
حي تخليداً حليثية القرار املت�صلة ب�إعالن حق املعرفة
العدل ب�إن�شاء ن�صب ّ
وتذكرياً بوجوب تنفيذها .وقد ّقدموا بذلك فكرة الن�صب احلي� ،أي
الن�صب الذي يرافق وميهد لعمل العدالة ويذكّ ر به ،على فكرة الن�صب
التذكاري الذي غالباً ما ُعر�ض عليهم مبثابة بديل من عمل العدالة� .إال �أن
الوزارة لزمت ال�صمت بهذا ال�ش�أن.

يف  ،2014-3-4فاج�أ جمل�س �شورى الدولة ذوي املفقودين والر�أي العام
ب�إ�صدار قرار تاريخي ت�ضمن تكري�ساً وا�ضحاً حلقهم مبعرفة م�صائر ه�ؤالء كحق
طبيعي ال يقبل �أي ا�ستثناء �أو تقييد .وقد �أبطل املجل�س قرار رئا�سة جمل�س
الوزراء ال�ضمني برف�ض ت�سليم ملف التحقيقات التي قامت بها جلنة التحقيق
الر�سمية لال�ستق�صاء عن م�صري جميع املخطوفني واملفقودين لذويهم ،ليخل�ص
اىل �إعالن حقهم باال�ستح�صال على ن�سخة عن امللف الكامل عم ًال بحق
املعرفة .وكانت جلنة �أهايل املخطوفني واملفقودين يف لبنان وجمعية دعم
املعتقلني واملنفيني اللبنانيني (�سوليد) قد تقدمتا يف  ،2009/12/24بدعوى
اىل جمل�س �شورى الدولة بهذا اخل�صو�ص.
ولهذا القرار �أهمية مزدوجة:
�أهمية قانونية فائقة ،فهو �شكل �إحدى احلاالت النادرة التي �أدت اىل ا�ستيالد
حق جديد هو حق املعرفة لذوي املفقودين .وقد تو�صل املجل�س اىل ذلك
من خالل اال�ستناد اىل عدد من احلقوق هي حقوق الإن�سان باحلياة وباحلياة
الكرمية ومبدفن الئق ،وحق العائلة باحرتام الأ�س�س العائلية وجمع �شملها،
وحق الطفل بالرعاية الأ�سرية والعاطفية واحلياة امل�ستقرة ،وهي حقوق ك ّر�ستها
املواثيق وال�شرائع الدولية التي ان�ضم اليها لبنان .اىل ذلك ،ذهب املجل�س
اىل �إعالن حق املعرفة حقاً طبيعياً ال يقبل �أي تقييد �أو انتقا�ص �أو ا�ستثناء �إال
مبوجب ن�ص قانوين �صريح ،وهو �أمر غري متوافر يف الق�ضية احلا�ضرة.
�أهمية �سيا�سية واجتماعية :فعدا �أن احلكم جاء مبثابة تتويج لن�ضاالت ذوي
املفقودين ،فهو يقدم بذرة ذات طابع انقالبي على النظام ال�سائد منذ انتهاء
حرب  .1990-1975ففيما ُبني هذا النظام على متجيد �أبطال احلرب ونكران
�ضحاياها بالكامل 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�ستتبع ذلك من تذكر وا�ضطراب �ضمريي .فال تكون الذاكرة
جمموع ذاكرات بطوالت ت�سجل هنا وهنالك ،ذاكرة انتقائية طائفية ،فيزيد
االنق�سام واال�ستقطاب االجتماعيان حدة� ،إمنا بالدرجة الأوىل ذاكرة وجع،

ً
ثانيا :األحكام المتصلة بالحريات العامة
والحقوق األساسية:

ً
أوال ،الحكم المتصل باألشخاص المفقودين:

هنا ،برز عدد من الأحكام� ،أبرزها الآتية:

 -1جواز تغيري اال�سم يف حال ارتباطه بانتماء طائفي عم ً
ال بحرية املعتقد:
هنا ،ن�سجل احلكم القا�ضي بال�سماح بقبول طلب �سيدة لبنانية (� 27سنة)

بتغيري ا�سمها الذي ي�ؤ�شر اىل انتمائها اىل طائفة معينة با�سم �آخر ،وذلك عم ًال
بحرية املعتقد .وقد �صدر هذا احلكم بتاريخ  ،2014-3-24عن القا�ضي
املنفرد اجلزائي يف جويا القا�ضي بالل بدر .ويفهم من ن�ص احلكم �أنها كانت قد
طلبت منذ �سنوات من حميطها مناداتها باال�سم الثاين ،بعدما �شطبت قيدها
الطائفي من قيود ال�سجالت ال�شخ�صية .كما يفرد القرار بع�ض مقاطعه لعر�ض
دوافعها يف هذا املجال :فهي اقتنعت «من خالل معاي�شتها للواقع اللبناين
ور�ؤيتها ل�صراع الطوائف فيه ،الذي و�صل �إىل حد االقتتال  ...بعدم جدوى
االنتماء �إىل دين معني ،وعموماً اىل �أي طائفة» وهي «تعترب نف�سها فتاة علمانية
ال ترغب باالنتماء �إىل �أية طائفة ال من حيث اال�سم وال العقيدة» وهي «غري
مقتنعة بالواقع الفعلي للطوائف والأديان يف لبنان» و�إن كانت «ت�ؤمن بوجود
اهلل» .وتالياً ،جاء ا�ستدعا�ؤها ا�ستكما ًال لن�ضاالتها ال�سابقة التي هدفت اىل
تغليب الهوية التي تريدها على هويتها الطائفية املوروثة.
و�أهية القرار تكمن هنا يف �أمور عدة:
	-الأول� ،أنه �أكد جمدداً الطابع املطلق حلرية املعتقد ،وذلك تيمناً بعدد
من القرارات ال�صادرة �سابقاً عن عدد من املحاكم العدلية .1وبذلك،
وبخالف ما جاء يف قرارات ق�ضائية �صدرت م�ؤخراً ،2ت�شمل حرية
املعتقد �إمكانية اعتناق معتقد معني �أو عدم اعتناقه من دون �أن تكون
ممار�ستها حم�صورة بالأديان املعرتف بها ر�سمياً.
	-والثاين� ،أنه �أول قرار ق�ضائي ي�ؤكد �أن حرية املعتقد ت�شمل �أي�ضاً
حرية الت�صريح �أو عدم الت�صريح عنه ،وهي احلرية التي ا�ستند اليها
الأ�شخا�ص الذين طلبوا �شطب قيودهم الطائفية .ال بل �إن القرار

ذهب اىل حد القول ب�أن عدم �إظهار االنتماء الديني ،هو حق ي�ضمنه
الد�ستور اللبناين ،م�ستمداً ذلك من حرية �إقامة ال�شعائر الدينية
املكر�سة يف املادة  9من الد�ستور.
	-وبالطبع ،يطرح هذا املوقف الق�ضائي �أ�سئلة م�شروعة حول �إمكانية
تطوره م�ستقب ًال ،يف اجتاه االعرتاف بهام�ش �أو�سع للمواطنني
اللبنانيني بتغيري �أ�سمائهم وتالياً بفر�ض الهوية التي يريدونها لأنف�سهم
على الهوية املفرو�ضة عليهم بالوالدة .ورمبا ت�ؤدي حيطة القا�ضي يف
ا�شرتاط قبول الطلب بنجاح الطالب بانتزاع اعرتاف حميطه به ،اىل
حتوالت غري منتظرة يف �سياق هذه املعركة :فيتحول النا�شط من
مطالب لإعمال احلق املالزم ل�شخ�صه مبعزل عما يريده الآخرون،
اىل فاعل اجتماعي ي�سعى اىل �إقناع حميطه املبا�شر� ،أقله يف عدد من
الق�ضايا ،الكت�ساب م�شروعية املطالبة مبا يرغب به.
	-بقي �أن ن�شري اىل �أن القا�ضي نف�سه كان قد �أ�صدر قراراً �آخر يف -11
 2014-2بت�صحيح ا�سم عائلة من عبد علي اىل عبد العلي وذلك
على �أ�سا�س �أن �شهرته التي ت�صوره كعبد لإن�سان ال كعبد هلل ،خمالفة
ملا يعتنقه وي�ؤمن به من مبادئ �شرعية وفقهية .وعند مقاربة احلكمني،
يظهر �أن اجتهاد املحكمة والتزامها يف هذا املجال هو �سعي اىل احرتام
حرية الفرد بر�سم هويته و�إعالنها وفق املعتقد الذي يراه منا�سباً ،يف
موقف حقوقي ال غلبة فيه ملعتقد على �آخر.

 -2جواز ن�شر مرا�سالت خا�صة عند توافر م�صلحة ذات �ش�أن ،عم ً
ال
بحرية التعبري:3

بد�أت ف�صول هذه الق�ضية حني طلبت اجلامعة الأمريكية يف بريوت من قا�ضي
الأمور امل�ستعجلة يف بريوت منع جريدة الأخبار من ن�شر �أي مرا�سالت خا�صة
بني القيمني على هذه اجلامعة والعاملني فيها .وفيما �أ�سندت اجلامعة طلبها
على مواد جزائية تعاقب الذم بالأ�شخا�ص العاديني (الذين لي�س لهم وظيفة
عامة) �أو ن�شر مرا�سالت خا�صة� ،أدلت اجلريدة بحقها بل بواجبها بن�شر وثائق
من هذا النوع ،على خلفية �أنها تت�ضمن اعرتافاً �صريحاً بارتكاب عمليات
ف�ساد .وقد �شكلت هذه الق�ضية منا�سبة �أوىل من نوعها ملناق�شة امل�س�ألة املثارة
عاملياً بفعل انت�شار ظاهرة «الليك�س» .وقد انتهى القا�ضي زوين بعد بع�ض
الرتدد 4اىل تكري�س �سابقة تتفق مع مبادئ حرية التعبري يف ف�ضح الف�ساد،
وذلك يف قراره ال�صادر يف  .2014-12-8وقد �آل هذا القرار اىل منع ن�شر
�أية مرا�سلة خا�صة باجلامعة الأمريكية غري �ضرورية ومهمة مل�صلحة عامة ذات
�ش�أن ،وعملياً ،ومن باب الت�أويل املعاك�س ،اىل ال�سماح بن�شر �أي مرا�سلة تكون
�ضرورية ومهمة مل�صلحة عامة مماثلة .وللو�صول اىل هذه النتيجة� ،أكّ د احلكم
على مبد�أي �سم ّو امل�صلحة العامة على امل�صلحة ال�شخ�صية وحق الر�أي العام
يف االطالع واملعرفة ،ما يربر الت�ضحية ب�سمعة �شخ�ص ما �أو بخ�صو�صيته بهدف
حماية امل�صلحة العامة.
ومن �أهم نتائج احلكم� ،أن من �ش�أنه �أن يفتح الباب وا�سعاً �أمام �صون حرية
التعبري يف لبنان ،وال �سيما يف كل ما يت�صل بف�ضح ف�ساد الأ�شخا�ص الذين ال
لتغي االجتهاد يف حمكمة املطبوعات
يتولون �أي خدمة عامة ،وتالياً �أن ميهد ّ
يف هذا امل�ضمار .كما �أنه ّ
ي�شكل �سابقة هامة يف ا�ستبعاد تطبيق الن�ص اجلزائي
(الن�ص الذي مينع ن�شر مرا�سالت خا�صة) على حاالت معينة عم ًال بعلوية
املبادئ العامة للقانون والتي حتتم ت�أويل الن�صو�ص يف وجهة تتوافق معها.
 -3احلكم املت�صل با�ستقاللية املحامي وحق املتقا�ضي باملحاكمة العادلة:
بتاريخ � ،2014-4-1أ�صدر جمل�س �شورى الدولة قرارا 5بقبول الدعوى التي

ر�سم رائد �شرف

قدمها املحامي �أديب زخور �ضد الدولة عن �أعمال وزارة الداخلية والبلديات،
وحتديداً املديرية العامة للأمن العام .وكان هذا الأخري قد طالب ب�إبطال قرار
�صادر عن الأمن العام مبنعه من ح�ضور جل�سات حتقيق موكليه يف املديرية

وب�إلزام الدولة بت�سديده تعوي�ضاً عن ال�ضرر الذي �أ�صابه بعدما ف�سخت موكلته
(وهي منظمة �إن�سانية خريية) االتفاق معه تبعاً لهذا املنع.
و�إذ خال القرار من �أية �إ�شارة اىل مبادئ املحاكمة العادلة ،ف�إنه ا�ستند اىل تقرير
امل�ست�شار املقرر والذي تكررت فيه الإ�شارة اىل الن�صو�ص الدولية والداخلية
املك ّر�سة لهذه املبادئ ،ومن بينها املادة  20من الد�ستور التي تكر�س ال�ضمانة
الق�ضائية للمتقا�ضني التي تتج�سد من خالل حق الدفاع ،والفقرة ب من
مقدمة الد�ستور التي تن�ص على التزام لبنان الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
ومواثيق الأمم املتحدة مبا فيها العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
وحتديداً املادة  14منه التي تكر�س احلق يف املحاكمة العادلة.
وكانت هذه الق�ضية قد بد�أت ف�صو ًال حني مت ّنى الأمن العام على املنظمة
اخلريية التي ع ّينت املحامي زخور للدفاع عن عدد من عامالت املنازل
الأجانب ،ا�ستبداله مبحام �آخر ،على خلفية قيامه ب�أعمال و�صفها الأمن
العام ب�أنها ا�ستفزازية وم�ضرة ب�سري التحقيقات .فقامت املنظمة املذكورة
بف�سخ التعاقد معه.
وفيما خال التقرير من حتديد ما يعده الأمن العام «ا�ستفزازاً» ،يفهم من ال�سياق
الذي وردت فيه هذه العبارة� ،أنها ت�شري اىل مت�سك املحامي مبمار�سة حق الدفاع
عن موكليه الأجانب �ضد �أ�صحاب �أعمالهم ال�سابقني وب�ضرورة معاملتهم
معاملة ندية مت�ساوية معهم بعيداً عن منطق اال�ستعالء �أو امل�ساومة �أو الت�سوية
الذي غالباً ما ي�سود يف حاالت مماثلة .وكانت املفكرة القانونية قد حذرت يف
 2013من توجه لدى الأمن العام يف ت�شجيع الت�سويات يف منازعات مماثلة،
على قاعدة تنازل العامل �أو العاملة عن االدعاء �ضد �صاحب العمل مهما كان
اعتدا�ؤه خطرياً (�ضرب ،اغت�صاب ،تعذيب ،عدم ت�سديد بدالت )..مقابل
تنازل �صاحب العمل عن كفالته ل�شخ�ص �آخر على نحو ي�سمح للأجنبي
باالتفاق مع كفيل �آخر والبقاء يف لبنان.6
ومن هذا املنطلق ،مت ّيز هذا احلكم مبا ّقدمه على �صعيد ا�ستقاللية املحامي،
وحق املتقا�ضني الذي يعانون من حال تهمي�ش قانوين ،ويف مقدمهم عامالت
املنازل ،بالدفاع واملحاكمة العادلة.
 -4ال�سالمة ال�شخ�صية تعلو كل اعتبار:
بعد عدد من القرارات ال�صادرة يف  2013ب�إعالن مبد�أ «�سالمة الإن�سان تعلو
كل اعتبار» و�أهمها القرار ال�صادر عن حمكمة التمييز يف  ،2013-11-29عاد

قا�ضي الأمور امل�ستعجلة يف املنت �أنطوان طعمة ليقر املبد�أ نف�سه يف نزاع مدين
بني م�ست�شفى و�شركة متعاقدة معه لت�شغيل مركز غ�سيل الكلى ،فقد �ألزم
هذه الأخرية ب�إخالء املركز من دون انتظار �إمتام �إجراءات ف�سخ العقد ق�ضائياً
�أمام قا�ضي الأ�سا�س ،بعدما ثبت له �أنها تع ّر�ض من خالل �أخطائها يف �صيانة
الآالت حياة مر�ضى للخطر.7
وقد �آل هذا احلكم اىل �إعالء احلق بال�سالمة ال�شخ�صية على حق امللكية
وحرية التعاقد على حد �سواء.
 -5حق العمل ومبد�أ التنا�سب يف تقييم �صحة بنود املناف�سة:

�أهم الأحكام يف هذا املجال �صدر �أي�ضاً عن قا�ضي الأمور امل�ستعجلة يف املنت
�أنطوان طعمة ،وذلك مبوجب حكم م�ؤرخ يف  .2014-10-23ففي ق�ضية
رفعتها �شركة �ضد �أجري �سابق ترك العمل لديها للعمل يف �شركة مناف�سة لها
جدي حول
�سنداً لبند منع مناف�سة ،ر�أى القا�ضي طعمة �أنّ البند ي�شوبه نزاع ّ
�صحته ،لي�س فقط لأنه ال يت�ضمن �أي حتديد جغرايف داخل لبنان للمنع من
املناف�سة �أو لأنه مل ين�ص على مدة معقولة (وهذه مواقف باتت م�ستقرة لدى
الق�ضاء اللبناين) ،بل �أي�ضاً لأنه مل يقابله �أي بدل مايل .والالفت �أي�ضاً ت�ضمني
احلكم حيثية مفادها حتميل �أ�صحاب العمل خماطر �صياغة بنود غري مطابقة
لل�شروط .فال ميكن له�ؤالء «توقيع اتفاقيات عدم مناف�سة غري حمدودة يف الزمان
�أو املكان و�أن ي�ستنظروا يف مقابل ذلك قيام املحكمة بتف�سري �أو �إعادة �صياغة
بند عدم املناف�سة مبا ي�شكل منعاً معقو ًال �أو مقبو ًال يف املنطق جلهة مكان �أو زمان
املنع ،الأمر الذي يعدل من املخاطر التي وقف عليها الطرفان املوقعان على
االتفاقية وقبال بها ،ويزيد خماطر قبول امل�ستخدم ببنود غري مقبولة مطلقاً».
و�أهم من م�ضمون احلكم بحد ذاته ،هو �أنه ّ
�شكل حلقة توا�صل مع حكم
كان قد �صدر قبل حوايل � 34شهراً عن قا�ضي الأمور امل�ستعجلة يف بريوت
جاد معلوف يف  2012-1-20بامل�ضمون نف�سه ،8على نحو ي�ؤ�شر اىل احتمال
تكوين توجهات �أو تيارات اجتهادية ي�ؤمل منها �أن ت�صنع واقعاً خمتلفاً.
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ً
ثالثا :األحكام المتصلة بحماية المرأة من العنف
األسري:

متيزت �سنة  2014بعدد من الأحكام املت�صلة بحماية املر�أة من العنف الأ�سري،
وقد �صدرت يف موازاة احلراك الن�سوي احلا�صل يف هذا املجال والذي بلغ
�أوجه يف تظاهرة � 8آذار  2014احلا�صلة يف بريوت مبنا�سبة عيد املر�أة ويف 1
ني�سان  2014يوم �إقرار قانون العنف الأ�سري .وفيما �أثبتت الأحكام ال�صادرة
قبل هذا التاريخ �أن ب�إمكان الق�ضاء �أن يت�صدى لظاهرة العنف الأ�سري حتى
ولو تقاع�س امل�ش ّرع عن �إقرار القانون ،ف�إن الأحكام ال�صادرة من بعده �إمنا تثبت
�أن ب�إمكان الق�ضاء �أن ي�صحح ال�شوائب التي قد يت�ضمنها الن�ص القانوين.
ولعل القرار الأكرث داللة على تفاعل الق�ضاة مع احلراك قبل �إقرار القانون
هو القرار ال�صادر يف �( 2014-3-18أي قبل �أ�سبوعني من هذا التاريخ) عن
قا�ضي الأمور امل�ستعجلة يف جديدة املنت رالف كركبي .9وقد �آل القرار اىل
قبول طلب امر�أة مبنع زوجها من ن�شر �صور زوجته حتت طائلة ت�سديد غرامة
تكديرية قدرها � 20ألف دوالر �أمريكي عن كل �صورة ُتن�شر لها �أو ُت�سرب لأي
جهة كانت وب�أي و�سيلة كانت .وقد ت�ضمن هذا القرار حيثيات بالغة الأهمية:
فهو �أقر للمرة الأوىل بحق املر�أة باحلماية �إزاء العنف املعنوي ،اىل جانب
حقها باحلماية �إزاء العنف اجل�سدي .فـ»من �ش�أن العنف املعنوي �أن يلحق
باملر�أة �أ�ضراراً �أخطر من العنف اجل�سدي ،ال �سيما عندما ي�ش ّوه �صورتها
ويهدد م�ستقبلها» ...فن�شر �صور منافية للح�شمة «ي�شكل عنفاً نف�سياً لها
(للمر�أة) يهدد كرامتها ومكانتها االجتماعية والعائلية» .ومن هذه اجلهة،
جد بليغ
جاء القرار ،من خالل احلالة العملية التي تناولها ،مبثابة انتقاد ّ
مل�شروع قانون احلماية من العنف الذي كانت اللجان امل�شرتكة قد �أحالته
اىل الهيئة العامة للمجل�س النيابي يف متوز  .2013فقد كان امل�شروع املذكور
قد ن�ص �صراحة يف �أ�سبابه املوجبة على وجوب ا�ستبعاد العنف املعنوي من
تعريف العنف امل�شمول فيه ،10بحجة �أن تعريف العنف باملعاناة النف�سية هو
تعريف ف�ضفا�ض جداً وقد ي�ؤدي اىل نتائج عبثية كادعاء الزوج مبعاناة نف�سية
من جراء امتناع زوجته عن جمامعته.
�أما امليزة الثانية للقرار ،وهي ال تقل �أهمية عن الأوىل ،فقد متثلت يف تخ�صي�ص
حيثية كاملة لإعالن دور الق�ضاء واالجتهاد يف ظل غياب الن�صو�ص القانونية
احلمائية .فبعدما ذكّ ر القرار بـ»�أن امل�ش ّرع اللبناين مل يتو�صل لغاية تاريخه اىل
�سن قانون خا�ص بحماية املر�أة �ضد العنف»� ،أعلن �أنه «هنا ي�أتي دور االجتهاد
 وهو م�صدر من م�صادر القانون  -لي�سد الفراغ الت�شريعي يف �أي مو�ضوع كان،وحتديداً يف مو�ضوع العنف �ضد املر�أة فيخلق لها احلماية املعنوية واجل�سدية
املنا�سبة اىل حني �صدور قانون بهذا ال�ش�أن».
�أما بخ�صو�ص القرارات الق�ضائية ال�صادرة بعد �إقرار القانون ،فنلفت االنتباه

خا�صة اىل القرار 11ال�صادر عن قا�ضي الأمور امل�ستعجلة يف بريوت جاد معلوف
نتبي عند قراءة القرار �أن القا�ضي معلوف
بتاريخ  .2014-5-31ف�سرعان ما ّ
مل يكتف بتطبيق �أحكام القانون ،بل مار�س ف�ض ًال عن ذلك دوراً ريادياً �أدى
اىل ا�ستكمالها واىل ت�صحيح �أبرز ال�شوائب الواردة فيها ،ويف مقدمها تعريف
العنف .فهذا العنف ال يقت�صر على حاالت العنف التي خ�صها القانون
بالذكر ،بل ي�شمل ح�سبما جاء يف القرار ،حاالت �أخرى مل يذكر القانون
�أياً منها �أهمها حاالت العنف املعنوي ،ك�إكالة ال�شتائم والتحقري واال�ستيالء
على الأوراق الثبوتية والهاتف اخللوي ومنع اخلروج من املنزل..الخ .ومن هذه
الزاوية ،جاء القرار الق�ضائي ليقلب تعريف العنف ر�أ�ساً على عقب ،وتالياً مبثابة
ر�سالة تطمني اىل الهيئات الن�سائية والن�ساء والر�أي العام ب�ش�أن قدرة الق�ضاء
على الإجابة عن عدد كبري من التحفظات �أو املخاوف �إزاء مدى فعالية هذا
القانون يف ت�أمني احلماية �إزاء العنف الأ�سري .وهي ر�سالة تلتقي يف عمقها مع
الر�سائل التي كان القا�ضي كركبي قد وجهها قبل �إقرار القانون كما �سبق بيانه.
ويف هذا ال�سياق ،ن�ص القرار على �أن العنف املعنوي ي�شكل تعر�ضاً لأب�سط
حقوق املر�أة ،وهو يدخل دون �أي �شك يف تف�سري العنف الأ�سري املن�صو�ص
عليه يف القانون «ذلك �أن العنف املق�صود هو ذلك الذي ي�سبب الإيذاء
النف�سي �أي�ضاً ،وال ميكن �إال الإقرار بجدية وخطورة الأذى النف�سي الذي
ينتج من قمع حرية تنقل الزوجة دون �أي مربر وعن تعنيفها كالمياً» .ومن
تبدت نية القا�ضي وا�ضحة يف التو�سع يف تف�سري
خالل حتليل هذه احليثيةّ ،
مفهوم العنف الأ�سري :فهو ال يقت�صر على الأفعال التي �شملها الن�ص
القانوين �صراحة ،بل يتعداها لي�شمل عم ًال بقواعد التف�سري قيا�ساً جميع
الأفعال التي توازيها من حيث اخلطورة.
وعلى �ضوء هذا احلكم والكثري من الأحكام ال�صادرة عن ق�ضاة �آخرين،
يظهر العمل الق�ضائي جمدداً �أنه يتفاعل تفاع ًال كبرياً مع التخاطب العام ومع
تطور الوعي العام .وهذا الأمر �إمنا ي�ضيء على �أهمية جناح املنظمات الن�سوية
(ويف طليعتها منظمة كفى) يف فر�ض ق�ضية العنف �ضد الن�ساء كق�ضية عامة.
فمن �ش�أن هذا النجاح بالطبع �أن يحفّز الق�ضاة على تطوير اجتهاداتهم و�سط
قبول اجتماعي وا�سع ،وهي نتيجة قد تع ّو�ض عند توافر ظروف م�ؤاتية معينة،
كثرياً عن النق�ص احلا�صل يف الت�شريع.
ً
رابعا :األحكام المتصلة باألشخاص الذين
يعانون من تهميش قانوني:

هنا �أي�ضاً متيزت �سنة  2014بعدد من الأحكام:

 -1حكم  2009بتربئة املثليني مل يعد معزو ًال
بتاريخ � ،2014-1-28أ�صدر القا�ضي املنفرد اجلزائي يف جديدة املنت ناجي

الدحداح حكماً ب�إبطال التعقبات �ضد متح ّولة جن�سياً ،12بعدما مت االدعاء
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عليها على �أ�سا�س �أنها تقيم عالقات مع ذكور .وقد �شكل هذا احلكم التفاتة
�إيجابية لي�س فقط جتاه متحويل اجلن�س ،بل �أي�ضاً جتاه املثليني تبعاً للتف�سري
الذي ت�ضمنه للمادة  534من قانون العقوبات التي غالباً ما ا�س ُتخدمت ملعاقبة
العالقات املثلية.
ولعل �أهم ما جاء يف احلكم هو الآتي:
	�-أن القا�ضي ا�ستعاد يف تف�سري املادة  534ما كان قد ورد يف احلكم
ال�صادر عن القا�ضي املنفرد اجلزائي يف البرتون منري �سليمان يف
 2009 12--3ومفاده «�أن امل�شرتع مل يحدد مفهوماً وا�ضحاً
للمجامعة على خالف الطبيعة» و�أنه يف غياب هذا التعريف،
ي�ستعيد القا�ضي �سلطة تقديرية لتف�سري الن�ص .وانطالقاً من هذا
التف�سري ،بات ب�إمكان القا�ضي الدحداح كما ح�صل مع القا�ضي
�سليمان التحرر من م�س ّلمة ق�ضائية وفقهية مفادها �أن املثلية تقع
حتت طائلة املجامعة خالفاً للطبيعة واال�ستعانة ب�آخر ما تو�صلت
اليه العلوم على اختالفها لإعادة تعريف هذا املفهوم .ويف معر�ض
ممار�سة هذا التفوي�ض ،اعتمد احلكم تعريفاً ح�صرياً ملفهوم «اخلالف
للطبيعة» بحيث �أكّ د �أن «الأ�شخا�ص امل�صابني بحالة اال�ضطراب
يف الهوية اجلن�سية ( )...و�إن �شذوا عن القاعدة وخرجوا عن
امل�ألوف ،فهم يبقون من والدة الطبيعة التي مل يخرجوا �إال منها».
وهو بذلك ،فتح الباب وا�سعاً �أمام االعرتاف ب�أ�صحاب امليول
اجلن�سية الأقلوية ،مبن فيهم املثليون واملثليات.
	�-أن القا�ضي مل ي�ستند فقط اىل تف�سري املادة  534بل ذهب �أي�ضاً
اىل الإيحاء ب�إمكانية ا�ستبعاد �أحكام هذه املادة على خلفية احتمال
تعار�ضها مع مواد تعلوها ،وخ�صو�صاً مع تطور القانون الدويل والفهم
املعتمد للعهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية .وعليه� ،أ�شار احلكم
يف �إحدى حيثياته اىل «ما ك ّر�سه الد�ستور اللبناين و�شرعة حقوق
الإن�سان جلهة وجوب �ضمان امل�ساواة بني الأفراد يف املجتمع و�صون
حريتهم ال�شخ�صية ،خ�صو�صاً عندما ال ت�ؤدي هذه احلريات اىل
الإ�ضرار بالغري» .كما �أ�شار احلكم اىل «قرار جمل�س حقوق الإن�سان
ال�صادر بتاريخ  17حزيران  2011الذي حلظ بو�ضوح ،لأول مرة،
�إجراءات ملواجهة االنتهاكات والتمييز جتاه الأ�شخا�ص ب�سبب ميلهم
اجلن�سي وهويتهم اجلن�سية ،و�إن كان غري ملزم للبنان».
	-وي�شكل هذا احلكم الذي جاء بعد خم�س �سنوات من احلكم
ال�صادر يف  2009بداية ت�ضامن ق�ضائي يف �إعادة تف�سري املادة 534
ي�ؤمل منه �إ�سقاطها.

حمكمة التمييز� ،صدرت ثالثة قرارات عن حمكمة ا�ستئناف اجلنح يف
بريوت وغرفتني ملحكمة جنايات جبل لبنان (بعبدا)� ،أكدت جميعها
وجوب تكري�س مبد�أ العالج كبديل من املعاقبة .13و�أكرث هذه الأحكام
متايزاً هو احلكم ال�صادر يف  2014-6-2عن حمكمة جنايات بعبدا
والذي �آل اىل ف�صل الدعوى العامة �ضد املدمن عن الدعوى املقامة
�ضد الأ�شخا�ص املتهمني يف الدعوى نف�سها بتزويده باملادة املخدرة .وهذا
الف�صل ي�شكل بالواقع �شرطاً لتطبيق القانون ،بحيث �إنه ي�ؤدي اىل وقف
�سري الدعوى الأوىل �ضد املدمن ومتكينه من متابعة العالج ال�ضروري مهما
طال �أمده ب�إ�شراف جلنة الإدمان ،من دون �أن ي�ؤثر ذلك على �إمتام املحاكمة
يف جنايات الإجتار باملخدرات والرتويج لها ،وهي الدعاوى الأخطر� .إال �أنه
رغم ذلك ،ما تزال حماكم �أخرى تتمنع عن تنفيذ القانون و�أبرزها حمكمة
جنايات �صيدا التي ردت يف حاالت عدة طلبات �إحالة املدمنني اىل اللجنة
وا�ستمرت يف متابعة دعاويهم ،وك�أنها غري معنية بالن�ص القانوين �أو بقرار
حمكمة التمييز .14وثمة حاجة على �ضوء ذلك من اطالق ور�شة تفكري عن
�أ�سباب ا�ستمرار ممانعة ق�ضائية مماثلة عن االلتزام بالقانون.
 -3احلكم بر ّد جواز ال�سفر للعاملة التزام ًا بحرية التنقل:

�صدر هذا القرار عن قا�ضي الأمور امل�ستعجلة يف بريوت جاد معلوف يف -23
 .2014-6وقد �آل اىل قبول طلب عاملة منزل �إثيوبية ب�إلزام �صاحبة العمل
برد جواز �سفرها اليها .15ومن خالل هذا احلكم ،ت�صدى الق�ضاء للمرة الأوىل
لظاهرة اجتماعية بالغة اخلطورة ،تتمثل يف احتجاز �أ�صحاب العمل جلوازات
�سفر عامالت املنازل لديهم.
البي �أن التعليل الذي ا�ستند اليه القا�ضي للو�صول اىل هذه النتيجة
ومن ّ
حمل �أهمية كربى من زوايا عدة:
	�-أنه ّبي املرتكزات القانونية التي تتناق�ض معها هذه املمار�سة،
و�صو ًال اىل و�صمها باملمار�سة العن�صرية .ويف هذا ال�سياق� ،أكد
احلكم �أن احتجاز جواز ال�سفر ي�شكل تعر�ضاً حلرية �أ�سا�سية هي
حرية التنقل ،وهي حرية ال ميكن تقييد ممار�ستها �إال ا�ستثنائياً،
ومبوجب قانون ،ومن دون متييز.
	�-أنه مل يكتف بحل امل�س�ألة على ال�صعيد القانوين ،بل عمل �أي�ضاً
على دح�ض احلجج االجتماعية ،لتربير هذه املمار�سة .وقد تع ّر�ض
خا�صة للحجة القائلة ب�أن �صاحب العمل يتكبد �أعبا ًء مالية من
�أجل ا�ستقدام العامل الأجنبي اىل لبنان ،ما يربر حجز جواز ال�سفر
ك�ضمانة �ضد ترك العمل .فخل�ص اىل القول ب�أنه ال ميكن بحال من
الأحوال حجز حرية الآخرين ل�ضمان حقوق مالية ،ل�سمو احلقوق
الأ�سا�سية واحلريات العامة على هذه احلقوق.
-2الأحكام ال�صادرة ب�ش�أن الأ�شخا�ص املدمنني �إقرار ًا حلق العالج كبديل
	�-أنه مهد لإمكانية ا�ستخدام حيثيات هذا احلكم لنق�ض ممار�سات
من املالحقة (العدد :)18
تتجاوز حدود الق�ضية املعرو�ضة عليه .ومن هذه املمار�سات ،ما يت�صل
خالل هذه ال�سنة ،وعلى �أ�سا�س القرار ال�صادر يف  2014-10-3عن
1 .1نزار �صاغية ،القا�ضية اخلطيب وحزب التحرير واملادة  9من الد�ستور :ملن اراد ان ي�ؤمن

الأمور امل�ستعجلة يتدخل حلماية حرية العمل» ،املفكرة القانونية-لبنان ،عدد  ،4كانون الثاين .2012

باخلالفة او �أن ال ي�ؤمن» ،املفكرة القانونية ،عدد  ،4ني�سان .2012

9 .9نزار �صاغية ،للمرة الأوىل ،قرار ق�ضائي حلماية املر�أة �ضد العنف املعنوي يف لبنان ،املوقع

2 .2غيدة فرجنية� ،شورى الدولة ي�ضحي بحريات �أ�سا�سية على مذبح النظام ،املفكرة القانونية،

االلكرتوين للمفكرة القانونية.2014-3-20 ،

عدد � ،9أيار .2013

1010نزار �صاغية ،م�شروع قانون حلماية الأ�سرة يعيد تعريف العنف :فر�ض التقاليد عنوة لي�س

3 .3نزار �صاغية ،حرية التعبري يف لبنان ف�ضحاً للف�ساد يف قرارات ق�ضائية حديثة� :أو حني غ ّلب

عنفاً ،العنف يف اخلروج عنها ،املفكرة القانونية ،العدد � ،11أيلول .2013

الق�ضاء امل�صلحة العامة على اعتبارات الكرامة ال�شخ�صية ،املفكرة القانونية ،العدد  ،24كانون

1 111نزار �صاغية� ،أول تطبيق لقانون حماية املر�أة من العنف الأ�سري يف لبنان� :أو حني اجتهد

الثاين .2015

القا�ضي ت�صحيحا لقانون مبتور ،املوقع االلكرتوين للمفكرة القانونية.2014-6-9 ،

4 .4عن مزيد من التف�صيل ،يراجع الهام�ش �أعاله.

1212مينى خملوف�« ،أندروجني» �أمام الق�ضاء اجلزائي اللبناين :حكم ثان لإعادة تعريف املجامعة

�5 .5سارة ون�سا� ،شورى الدولة يف لبنان يدعو الأجهزة الأمنية اىل احرتام ا�ستقاللية املحامي:

خالفاً للطبيعة ،املفكرة القانونية ،العدد � ،14شباط .2014

املحاكمة العادلة خط �أحمر ،ح�سا�سية الأمن العام لي�ست كذلك ،املفكرة القانونية ،العدد ،17

1313كرمي منور ،مفعول الدومينو يف ق�ضايا الإدمان على املخدرات :مبد�أ «العالج كبديل من

�أيار .2014

املالحقة» يتقدم يف املحاكم بعد قرار حمكمة التمييز التاريخي ،املفكرة القانونية ،العدد ،18

�6 .6سارة ون�سا ،حكم جزائي يرف�ض تهمي�ش دور القا�ضي يف حماية حقوق عامالت املنازل،

حزيران 2014

ويبطل مقاي�ضة تنازل «كفيل» عن عاملة منزلية بتنازلها عن حقوقها» ،العدد الثاين ع�شر من

1414القرار ال�صادر يف .2014............

املفكرة القانونية ,كانون الأول 2013

�1515سارة ون�سا� ،ضربة ق�ضائية يف �صميم نظام الكفالة :قا�ضي الأمور امل�ستعجلة يلزم �صاحبة

7 .7مينى خملوف ،ق�ضاء الأمور امل�ستعجلة يثابر :مبد�أ �سالمة الإن�سان على ر�أ�س هرم املنظومة

العمل ب�إعادة جواز �سفر العاملة ،املفكرة القانونية ،العدد  ،19متوز .2014

القانونية اللبنانية ،املفكرة القانونية ،عدد � ،14شباط .2014

�1616سارة ون�سا ،ثالثة قطاعات مهن ّية حتت و�صاية «مذكرة االخ�ضاع» يف لبنان ،املوقع االلكرتوين

8 .8مينى خملوف« ،يف موازاة اخلطاب العام عن الأجور وتعطيل جمل�س العمل التحكيمي ،قا�ضي

للمفكرة القانونية.2014-5-30 ،

�شدد يف منت
ب�أو�ضاع عامالت املنازل ،ويف مقدمها نظام الكفالة :فقد ّ
حكمه على حرية العامالت برتك العمل وعلى عدم جواز انتهاج
ممار�سة متييزية يف التعامل بني عامل �أجنبي وعامل وطني ،على �أن
ت�صبح هذه املمار�سة التمييزية ممار�سة عن�صرية يف حال تعميمها
�ضد جن�سيات معينة .وف�ض ًال عن ذلك ،من �ش�أن حيثيات احلكم
الإ�سهام يف نق�ض ممار�سات تع�سفية تطال فئات اجتماعية �أخرى،
كما هي حال ممار�سة الأمن العام يف ت�أخري ت�سليم جوازات ال�سفر
كما ح�صل يف  2014مع عدد من املواطنني على خلفية �إ�صدار
مذكرات �إخ�ضاع (غري قانونية) بحقهم� ،16أو �أي�ضاً املمار�سات التي
ينتهجها عدد من البلديات يف لبنان حلظر جتول الأجانب �أو فئات
منهم (الجئني �سوريني ،عمال �سوريني ،الأجانب.)..

 -4الالجئ:

منذ ان�ضمام لبنان اىل معاهدة منع التعذيب� ،صدر عدد كبري من الأحكام
الق�ضائية املانعة لرتحيل الجئني على �أ�سا�س املادة  3من اتفاقية مناه�ضة
التعذيب التي متنع على الدول املن�ضمة اليها ترحيل �شخ�ص اىل بلد قد
تتعر�ض فيه حياته �أو حريته خلطر كبري .كما �صدرت يف فرتة الحقة (-2009
� )2010أحكام عدة ب�إدانة ممار�سات الأمن العام التع�سفية يف توقيف الجئني
لفرتات طويلة و�صلت �أحياناً اىل �أربع �سنوات من دون �أي �سند ق�ضائي .وكان
الأمن العام قد د�أب على تربير توقيف ه�ؤالء برغبته بتنفيذ القرارات ال�صادرة
عنه �أو عن الق�ضاء برتحيلهم.
ولعل اجلديد لهذه ال�سنة �صدر عن قا�ضي الأمور امل�ستعجلة يف بريوت جاد
معلوف بتاريخ  2014-6-20والذي متيز بحيثياته الغنية جلهة املوزانة بني
تذرع الإدارة بتطبيق الن�صو�ص التي تتيح لها اللجوء اىل التوقيف الإداري
ومبد�أ احلرية ال�شخ�صية وحقوق اللجوء وفق مبد�أ التنا�سب.

صاحب المطبوعة :جمعية المفكرة القانونية
المدير المسؤول :نزار صاغية
المدقق اللغوي :أسعد شراره

info@legal-agenda.com
www.legal-agenda.com
المفكرة القانونية Facebook:
Twitter: @Legal_Agenda

مت �إنتاج هذا امللحق بدعم مايل من
م�ؤ�س�سة املجتمع املفتوح,
املكتب الإقليمي العربي .الآراء
الواردة هنا تعرب عن �آراء امل�ؤلفني
وبالتايل ال تعك�س بال�ضرورة وجهة
نظر امل�ؤ�س�سة.
يوزع هذا العدد مع جريدة ال�سفري
مبوجب �إتفاقية تعاون بهذا ال�ش�أن.
ت�صميم الأعداد  :4-1بوليبود �ش.م.ل
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