
وذوو المفقودين يلجؤون 
إلى القضاء...

أجمل األحكام 2010: القضاء يعلن 
بهدوء حقوقا أساسية

2010: بوادر اعمال القضاء في قضايا 
تخفيض العقوبات

يف 2009، تقّدمت موؤ�ض�ضتان متثالن ذوي �ملفقودين يف لبنان بدعويني �أمام قا�ضي 

�لأمور �مل�ضتعجلة، طلبتا فيهما حتديد موقع مقربتني جماعيتني يف حرج بريوت، 

متهيد� لتد�بري حتفظ حقهم باملعرفة. و ن�ضاأل هنا ما هي �لأ�ض�س �لقانونية �لتي 

بني عليها هذ� �لتحرك؟ و�أي دور للق�ضاء يف ق�ضايا كهذه غلب ب�ضاأنها �لطابع 

�ل�ضيا�ضي على �لطابع �حلقوقي؟ 

�س 14

�ل�ضجناء  2010، با�ضرت حمكمة ��ضتئناف بريوت �لنظر يف طلبات  خالل �ضنة 

بتخفي�س مدة عقوبة �حلب�س. وبذلك، توىل �لق�ضاء دور� �جتماعيا جديد� يختلف 

�ىل حد كبري عن دوره �لتقليدي: فعليه �أن ي�ضتعلم عن �جلو�نب �لإن�ضانية و�لجتماعية 

و�لنف�ضية لل�ضجني، يحاوره، ي�ضاأله، ي�ضتعلم عن نو�ياه  للم�ضتقبل، يحدد مدى �ضالحه 

لالندماج �لجتماعي، يوجهه...

�س 4

خالل �لعام �ملن�ضرم، �أعلن �لق�ضاء بهدوء كلي عدد� من �حلقوق �لأ�ضا�ضية، بد� 

من خاللها وكاأنه يغلب مفهوم "�حلق" على �ضائر �لعتبار�ت �ل�ضيا�ضية �و �لطبقية، 

يف مو�قف ي�ضتدل منها نية و��ضحة يف �د�ء دور ريادي، بل يف مقاومة �مل�ضاعي 

�لآيلة �ىل جتريده من هذ� �لدور. وعد� عن �أهمية �مل�ضمون، فاإننا نلحظ �أ�ضول 

مميزة يف �لتاأويل. 

�س 12

المفكـرة القـانونـيـة، كما ترى نفسهـا: 

ال تتـركوا القـانـون للقـانونيـيـن

الـعدالة االنتـقاليـة في تونس
ماذا عن القضاء؟ ماذا عن الضحايا ؟ ماذا عن الحقوق االجتماعية واالقتصادية؟
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المفكرة القانونية كما 
ترى نفسها: ال تتركوا 

القانون للقانونيين 
❊سامر غمرون ونزار صاغية❊سامر غمرون ونزار صاغية    

�أعد�دها �لتجريبية، تهدف  �أول  “�ملفكرة �لقانونية”، �لتي نطلق �ليوم 
بالدرجة �لأوىل �ىل نزع �لفو��ضل –وما �أكرثها- بني �لقانون و�لفئات 

�لجتماعية؛ فال يعود و�ضعها حكر� على �أعيان �ل�ضلطة  ول فهمها ونقدها 

حكر� على �لقانونيني وحدهم.

و�إذ� بد� هذ� �لتوجه طبيعيا يف �ملجتمعات �لتي  خ�ض�ضت حيز� 

كبري� للعلوم �لجتماعية وعلى ر�أ�ضها �ضو�ضيولوجيا �لقانون، فاإن نظرة 

�ضريعة �ىل كيفية مقاربة �لقانون يف لبنان تظهر لنا  �أن ما هو جمتمعي فيه 

َع على هام�ضه، كزينة �أو كحجة �ضهلة غري مبنية على در��ضة للو�قع،  قد ُو�ضِ

�َس يف عملية تاأثري �لطبقة �ل�ضيا�ضية   و �أن ما هو �ضيا�ضي يف �لقانون قد ُلِّ

على �لت�ضريع و �لجتهاد و�لتجاذبات فيما بينهم. وفيما عد� بع�س �لأعمال 

�لأكادميية �لقليلة �لعدد و�لقر�ء، و بع�س �لدر��ضات و�ملقالت ذ�ت �مل�ضتوى 

�لعلمي �ملتفاوت، فاإن �ضلة �لقانون باملجتمع باجتاَهيها تبقى جد حمدودة 

يف هذ� �لبلد. وما يزيد هذ� �لتوجه ندرة و�ضعوبة هو تر�جع �حلركات 

�ملطلبية، و�أبرزها �لتحركات �لنقابية و�لطالبية، وبوجه خا�س �حلركات 

�لتي تتو�ضل �لطاب �حلقوقي كقاعدة �نطالق، فيه.

ومن هذ� �ملنطلق، ويف �ضعي �ىل �لتخفيف من حدة هذ� �لو�قع، 

تهدف �ملفكرة قبل كل �ضيء �إىل  �إلقاء �ل�ضوء على تفاعالت �لقانون مع 

بيئتيه �لجتماعية و�ل�ضيا�ضية، عرب �إز�لة ورقة �لتني �لتقنية �لتي لطاملا 

�آلية  لي�ضت  �لقانونية  �لهيمنة. فاملادة  و  �لقوة  ُخِبئت ور�ءها عالقات 

حمايدة ي�ضتخدمها تقنيون – �لقانونيون-، لتحقيق �أهد�ف قانونية وفق 

�ٌس   قو�عد �ضبه ريا�ضية، بل هي قبل كل �ضيء نتاٌج �جتماعٌيّ و �ضيا�ضي موؤ�َضّ

�س يتفاعل معه عامة �لنا�س يوميًا، يتاأثرون بها كما يوؤثرون فيها  وموؤ�ِضّ

على نحو غالبا ما يخرجها عن �ضياقها �لأ�ضلي. و�إذ� �أدى �لإمعان يف 

�إظهار �لقاعدة �لقانونية كرمز حمايد للم�ضاو�ة �إىل تكري�س "�لباطنية 

�جلماعية" ]1[ �لتي يت�ضارك فيها قانونيون مع �لطبقة �ل�ضيا�ضية، فاإن  

�ملفكرة �ضوف تعتمد ب�ضكٍل منهجّي نظرة ً نقدية ً جتاه هذه �ملادة وتعمل 

على تعرَيتها كلما وجدت فيها �أد�ة ً لتحقيق هيمنة �ضلطة �أو طبقة معينة 

على فئات �أو طبقات �جتماعية �أخرى. ف�ضال عن ذلك، بامكان �لباحث 

و�ملحّلل ��ضتخد�م هذه �لعالقة �ضبه �لع�ضوية بني �لقانون و�ل�ضلطة كاأد�ة 

لفهم طبيعة هذه �لأخرية وحتولتها عرب نتاجها �لقانوين، �ضو�ء كان 

ت�ضريعيًا �أم ق�ضائيًا، و ملتابعة م�ضار عالقتها ب�ضائر �لفئات �ملجتمعية: 

فاألي�س �لقانون �لأد�ة �لرئي�ضية لل�ضيا�ضات �لعامة، و ي�ضّكل غالبا لغة 

�ل�ضلطة بامتياز؟

ويف �لجتاه نف�ضه، ترف�س �ملفكرة �لنظرة �لتقليدية �لآيلة �إىل حتييد 

دور �لقانونني من ق�ضاة وحمامني وم�ضاعدين ق�ضائيني و�ضابطة عدلية 

�إز�ء م�ضمون �لقاعدة �لقانونية. فبعك�س �لرو�ية �لتب�ضيطية �لتي ت�ضود 

�لطاب �لعام ويتظاهر �لقانونيون بالتقيد بها طو�ل م�ضريتهم �ملهنية، 

فال �لقا�ضي جمرد خادم للقانون �لذي ت�ضعه �ل�ضلطة �حلاكمة، ول 

�ملحامي يكتفي بالدفاع عن م�ضالح زبائنه �ضمن �طار هذ� �لقانون 

�ملحدد م�ضبقا  �إلخ...  بل بعيدً� عن توزيع �لأدو�ر �ل�ضاذج هذ� - �أو �ل�ضيء 

�لنية ؟ - و�لآيل �إىل قمع �لقدرة �لتحليلية بدل ت�ضهيلها، �ضتعيد �ملفكرة 

و�ضع هوؤلء يف بيئاتهم �لجتماعية و�ل�ضيا�ضية، لتنظر �إليهم كالعبني 

بيئة معينة  بالنتيجة ذ�ت  �أ�ضا�ضيني يف جمتمعاتهم، فهم  �جتماعيني 

و�ضرية و�أدبيات وعالقات وم�ضالح و��ضرت�تيجيات ي�ضتحيل جتاهلها �إذ� 

�أردنا فهم �لقانون �لذي يتعاملون معه فينتجونه. ويحتّل �لق�ضاة بالطبع 

مركز�ً  �أ�ضا�ضيًا يف هذه �ملنظومة على �أ�ضا�س �لوظيفة �ملناطة بهم يف 

يت�ضارب مع م�ضاحلها.  قد  ب�ضكٍل  وتف�ضريه  �ل�ضلطة  قانون  ��ضتيعاب 

فمن �ضاأن �ملحاكمة وما تفرت�ضه من �أ�ضول �أن ت�ضّكل م�ضرحا تعر�س 

فيه نظر�ت وتيار�ت �جتماعية قد ل يتوفر  لها �أي مكان عام �آخر -�أقله 

مكان ر�ضمي- للتعبري عن ذ�تها، و هي باأية حال �حليز �لوحيد �لذي قد 

جتد فيه �ل�ضلطة �أو �ملقربون منها �نف�ضهم مرغمني على �بد�ء �آر�ئهم 

وعلى تعليلها قانونيا، كما هو �حليز �لوحيد �لذي جتد فيه �ل�ضلطة �لعامة 

ممثلة بالقا�ضي نف�ضها �أمام ��ضتحقاق تقومي هذه �ملطالب وتاليا �لبت بني 

�مل�ضالح �ملتباينة. وبذلك تتميز م�ضاحة �ملحاكمة عن �ضائر �مل�ضاحات 

�لعامة حيث قد يجهد �لفرد للتعبري عن �آر�ء معرت�ضة من دون �أن تكلف 

نف�ضها �ل�ضلطات �لعامة �أو �لا�ضة عناء �جلو�ب، ولو �ضلبا.

كيف ميكن تثبيت هذه �ملبادئ يف ن�ضرةٍ  دورية ت�ضدر �ليوم يف 

لبنان؟ وهل ت�ضمح �لقدر�ت �لإن�ضانية و�لعلمية و�ملادية �ملتوّفرة حاليًا 

ف�ضو�ضيولوجيا  �ملبدئي؟  �لإعالن  هذ�  م�ضتوى  على  ن�ضرة  باإ�ضد�ر 

�أف�ضل  و�أنرتوبولوجيا و فل�ضفة �لقانون ما ز�لت يف �أوىل خطو�تها يف 

�لأحو�ل، و م�ضادر �لتمويل و �لدعم لي�ضت د�ئما متوّفرة ملبادر�ت كهذه 

تقرتح معاملة �ملادة �لقانونية معاملة مغايرة للمتعارف عليه. وي�ضاف 

�ىل ذلك دون ريب حتفظ �ل�ضلطة �ملتوّقع �ز�ء هذه �ملبادرة �لتي جتهد 

يف تعزيز �لآليات �ملجتمعية يف �ضوغ �لقانون و�أو تقوميه وحتليله مع ما 

�أو على �لأقل جلهة  �ل�ضاأن  ي�ضتتبع ذلك جلهة حتجيم دورها يف هذ� 

م�ضاءلتها.  كما ل جمال لال�ضتهانة باملمانعة �لتي قد تعرب عنها �أو�ضاط 

قانونية وق�ضائية �ز�ء مبادرة توّد ��ضر�ك �لعلوم �لن�ضانية و�لجتماعية 

يف تقومي �لقو�نني وفهمها وتف�ضريها، على نحو ي�ضيق �مل�ضاحة �لتي د�أبو� 

عموما على �حتكارها.

لكن، ومن دون �ل�ضتهانة بهذه �لعقبات، فاإن "�ملفكرة" ترى �أن ثمة 

�ضرورة يف و�ضع هذه �ملقاربة مو�ضع �لتنفيذ، ولو ب�ضيغة متو��ضعة تزد�د 

خربة ً ودقة  تدريجيا على �ضوء تفاعل �لقّر�ء و�لباحثني معها. ورهانها 

�لجتماعي  �لنقد  دينامية فكرية يف جمال  يكمن يف �طالق  يف ذلك 

للقانون بحيث ي�ضكل كل عمل من �أعمالها ر�فعة للعمل �لذي يتلوه. و�أوىل 

�لطو�ت �ضتكون �طالق ن�ضرة دورية وموقع �إلكرتوين يهدفان �إىل ر�ضد 

�مل�ضتجد�ت �لقانونية ذ�ت �لدللت �لجتماعية و�ل�ضيا�ضية و�لتي ت�ضتحق 

�لتعليق و�ملناق�ضة، على �أن تعمل يف مو�ز�ة ذلك، ومن فينة �ىل �أخرى، 

�إىل تنظيم موؤمتر�ت �أو منتديات، ملناق�ضة ق�ضايا قانونية ذ�ت تاأثري�ت 

هامة. كما �أنها تطمح، ب�ضكل تدريجي وبالتعاون مع موؤ�ض�ضات �أخرى، 

�أىل �إطالق م�ضاريع بحثية تت�ضل باملكونات �لجتماعية للعمل �لقانوين 

على �ملديني �ملتو�ضط و�لطويل.

و من هنا، حتر�س �ملفكرة على حتقيق �أهد�ف تف�ضيلية 

�أبرزها �لآتية:

�لجتماعي  �لأثر  ذ�ت  �لقانونية  بامل�ضتجد�ت  يرغب  من  كل  • �عالم 
وعر�ضها على نحو ي�ضمح له �أن يكون على بينة منها ومن �لإ�ضكاليات 

من   كبرية  م�ضافة  على  تز�ل  ما  �لر�ضمية  فاجلريدة  تطرحها.  �لتي 

�لفئات �ملجتمعية، �إن ل�ضعوبة �لفهم �أو لقلة �جلاذبية، مما ي�ضّكل ثغرة 

ً مهّمة يف حّق �ملو�طنني يف �لبقاء على علم مبا ي�ضدر من مو�ّد قانونية 

�ضوف تطبق عليهم وتعّدل حقوقهم و طرق عي�ضهم ومت�ّس بحرياتهم. 

كما �ضتجهد �ملفكرة ب�ضكل خا�س يف متابعة م�ضارح �لق�ضاء، و�أعماله، 

و�لتي غالبا ما تبقى جمهولة با�ضتثناء بع�س �لدعاوى ذ�ت �لتاأثري�ت 

�ل�ضيا�ضية و�لتي غالبا ما ي�ضبغ �لرتكيز عليها �لق�ضاء برمته على نحو 

يوؤدي �ىل تكوين �آر�ء جمتز�أة وحمدودة عنه وعن دوره.

• توثيق �لأعمال �لقانونية و�لق�ضائية على نحو ي�ضمح للباحثني باجر�ء 
نحو  على  و�ملتغري�ت( وحتليلها  )�لثو�بت  �لتوجهات  و�ضرب  �ملقارنات 

�أف�ضل. و بهذه �لطريقة، �ضتعمل �ملفكرة يف مو�ز�ة �أعمالها �لتحليلية �ىل 

تكوين قاعدة معلومات قانونيةـ  �جتماعية ميكن �لرجوع �إليها يف �أي وقت 

لحق لدر�س مرحلة ما من تاريخ �لنظام �لقانوين- �ل�ضيا�ضي يف لبنان، 

ما قد يفتح �لباب �أمام �أبحاث م�ضتقبلية يف �ملجالت �لعلمية كافة.

�لقانونية  �مل�ضتجد�ت  تقومي  يف  �لعام  �لر�أي  �إ�ضر�ك  يف  • �مل�ضاهمة 
يف خمتلف مر�حلها من منطلق كونها ق�ضايا �جتماعية. وهذ� �لأمر 

ب�ضاأن  �لعام  �لتخاطب  �أمام  �ملجال  �إف�ضاح  خالل  من  مثال  يتح�ضل 

 من شأن المحاكمة وما تفترضه من اصول ان تشّكل مسرحا تعرض فيه نظرات وتيارات
اجتماعية قد ال يتوفر  لها اي مكان عام آخر
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بتاريخ  2-09-2010 ، �أ�ضدر وزير �ل�ضحة �لعامة جو�د خليفة �لقر�ر 

رقم 1/849 وهو يفتح جمال لعالج �ملدمنني على �لهريويني بو��ضطة 

�لبد�ئل )�ي بو��ضطة مو�د و�ردة �ضمن جد�ول �ملو�د �ملخدرة(، وهو 

عالج ميتاز بثالث خ�ضو�ضيات: �لأوىل، �أنه �ثبت فعاليته يف �عادة 

دمج مدمني �لهريويني يف دول عدة، و�لثانية، �أنه حمدود �لكلفة فهو 

عالج "خارجي" ميكن �للجوء �ليه من دون �يد�ع �ملدمن يف مركز 

مغلق، و�لثالثة، و�أهم من ذلك، �أن بامكان �ملدمن �أن يلجاأ �ليه من 

دون �أن ينقطع عن حياته �لعتيادية و�ملهنية، مما يخفف هنا �ي�ضا 

�لعبء �لجتماعي �لناجم عن �لعالج.  

وهذ� �لقر�ر �لذي ياأتي نتيجة مطالب عدة بل �ي�ضا متا�ضيا مع 

بع�س �لتجارب �لر�ئدة يف لبنان، و�لتي كانت عند �لقيام بها "خارجة 

عن �لقانون"، بهدف ت�ضهيل عالج هوؤلء )وهم ي�ضكلون ن�ضبة كبرية 

من �ملدمنني(. وقد ت�ضمن �لقر�ر �ضو�بط عدة ل�ضمان ��ضتعمال 

�ملو�د �لبديلة لغايات �لعالج فقط، من دون �ي تع�ضف. 

ويذكر �أن �مل�ضرع تبنى يف قانون �ملخدر�ت ل�ضنة 1998 مقاربة جديدة 

يف �لتعامل مع �ملدمن على �ملو�د �ملخدرة. فاملدمن ل يعاقب بال�ضرورة 

�منا فقط �ذ� رف�س �لذعان لجر�ء�ت �لعالج �أو �نقطع عنه. وبذلك، 

هدف "�لعقاب" هنا لي�س �ىل �د�نة فعل ح�ضل يف �ملا�ضي، كما هي 

�حلال بالن�ضبة �ىل جممل �لأفعال مو�ضوع �ملعاقبة، �منا بالدرجة 

�لأوىل �ىل ممار�ضة �ضغط على �ملدمن لقناعه ب�ضلوك �ضكة �لعالج 

وبكلمة �خرى للتخل�س من �أ�ضباب �دمانه. فاذ� مت ذلك، خرج �ملدمن 

من �ملعمعة معافيا، و�ضجله �لعديل نظيفا من �ي �د�نة. وتاأكيد� على 

هذ� �لتوجه، مل يعتمد �مل�ضرع فقط ��ضلوب �لع�ضا، �منا �ضمن �أي�ضا 

للمدمن عالجا  جمانيا من �لت�ضمم �جل�ضماين و�لرتهان �لنف�ضاين، 

وذلك تاأكيد� على �حت�ضان �ملجتمع له للخروج مما هو عليه. �منا، 

ولأكرث من 12 �ضنة، ما تز�ل هذه �ملقاربة معطلة، لأ�ضباب عدة �برزها 

تخلف �لدولة عن تاأمني مر�كز �لعالج �ملجاين: ففيما عد� �لتقرير 

�لذي و�ضعته جلنة معينة من رئي�س جمل�س �لوزر�ء لتحديد حاجات 

�ن�ضاء مر�كز عالج وكلفتها )وهو تقرير بقي من دون مفعول حتى 

�لآن(، مل تتمكن �لدولة حتى �لآن من توفري �لعتماد�ت �ل�ضرورية لهذه 

�لغاية. فهل ي�ضهم �لقر�ر، مبا ي�ضمح به من عالجات قليلة �لكلفة، يف 

ت�ضهيل �عمال �لقانون �ملذكور؟ هذ� ما �ضنتابعه يف �لأ�ضهر �ملقبلة. 

�ل�ضرية يف  �لقو�نني �ملطروحة، على نحو يخفف من م�ضاوئ  م�ضاريع 

عمل �للجان �لنيابية �لتي تتوىل و�ضع �ل�ضياغات �لنهائية لهذه �مل�ضاريع، 

غالبا من دون �ل�ضتماع �إىل �آر�ء �أي من �ملعنيني بها، �أو بعد �ل�ضتماع 

فقط �إىل �لنافذين منهم.

و�ملر��ضيم  �لقو�نني  نفاذ  مدى  لتقومي  خا�س  �هتمام  �يالء   •
�ملوظفني  قبل  من  و�ملحاكم  �لر�ضمية  �لدو�ئر  يف  تطبيقها  وكيفية 

�لقو�نني فح�ضب، بل لأنها تعترب  "يجب" تطبيق  لي�س لأنه  و�لق�ضاة، 

�لتطبيق، مبا يت�ضمنه من تف�ضري و�إعادة �ضياغة تلقائية للمادة �لقانونية 

من قبل لعبني ل تقّر لهم �لن�ضو�س باأي  دور على هذ� �ل�ضعيد، هو 

يف �ضلب �لتفاعالت و �ملمار�ضات �ل�ضو�ضيوـ قانونية �لتي لطاملا رماها 

علم �لقانون �لتقليدي خارج دو�ئر �هتمامه �لعلمي، و�لتي تطمح �ملفكرة 

�ىل �إعادتها �إىل �ضلب در��ضة �ملادة �لقانونية يف جمتمعنا. وعد� عن 

�لعملية  ��ضتغاللها يف  ��ضكالها ميكن  �لتقومي هذه مبختلف  �أن عملية 

�ملو�د  نوعية  وحت�ضني  �لعملية  هذه  فعالية  لزيادة  كو�ضيلة  �لت�ضريعية 

�لقانونية، فانها توؤدي �ىل رفع �لإ�ضكاليات �لقانونية و�حلقوقية �لتي 

غالبا ما عملت �ل�ضلطة بنجاح على حجبها �أو حجب �لنقا�س ب�ضاأنها، 

�ىل م�ضاف �ل�ضكاليات �ملجتمعية مع ما ي�ضتتبع ذلك من �آثار هامة 

على مفهوم �ملو�طنة وماهية �لنظام �ل�ضيا�ضي.

تطبيقها.  على  و�لقيمني  �لقانونية  �لأعمال  منتجي  م�ضاءلة  • تعزيز 
هوؤلء  �أعمال  �إخ�ضاع  خالل  من  طبيعي  ب�ضكل  يتح�ضل  �لأمر  وهذ� 

�إىل  ت�ضعى من خالل مقاربتها  و�ملفكرة  و�لتقومي.  و�لإعالم  للمتابعة 

�إ�ضقاط  ثالثة حو�جز: حاجز �لتقنية �لقانونية و�لعتقاد �لعام لدى 

�لثاين، حاجز  تعقيد�تها،  �أو �لو�س يف  �لنا�س بعجزهم عن فهمها 

�لت�ضيي�س ملونا بالع�ضبية و�لذي غالبا ما يوؤول �إىل تقومي �مل�ضّرع  على 

�ضوء مو�قفه �ل�ضيا�ضية  مبعزل عن دوره �لت�ضريعي و�لقانوين، و�لثالث، 

هيبة �لق�ضاء �لتي غالبا ما ت�ضتخدم لتحرمي �ملناق�ضة يف �أعماله، على 

نحو يت�ضارب مع �أب�ضط �لقو�عد �لدميقر�طية.

�ضعيد  على  �ضيما  ول  �لقانونية،  و�لتعهد�ت  بامل�ضتحقات  • �لتذكري 
�حلقوق �لجتماعية. وهذ� ما يتحقق عن طريق �لرتكيز على تخلف 

�لدولة عن  و�ضع تعهد�تها ب�ضمان حقوق معينة مو�ضع �لتنفيذ.

�أن علم  �لو��ضح  �آليات �ملقاربة متعددة �لخت�ضا�ضات. فمن  • تطوير 
من  �أّي  �إىل  �لو�ضول  �لباحث  يخّول  ل  �أهميته،  على  وحده،   �لقانون 

هذه �لأهد�ف �لتي تبقى بعيدة �ملنال ما مل يتّم ��ضتغالل كل �لو�ضائل و 

�لأدو�ت �لفكرية �لتي ت�ضعها �لعلوم �لجتماعية كافة بت�ضّرفنا لدر��ضة 

�ملادة �لقانونية. فبالإ�ضافة �إىل �لرب�ت �لقانونية �لتي ل ميكن �ل�ضتغناء 

عنها لتفكيك  تقنية هذه �ملادة و فهمها، ت�ضع �ملفكرة يف �ضلب قدر�تها 

�أدو�ت �لعلوم �ل�ضيا�ضية و �ل�ضو�ضيولوجيا و علم �لقت�ضاد مع �أمل تو�ضيع 

هذه �لقدر�ت نحو جمالت علمية �أخرى.

و لكن ماذ� ور�ء حتقيق هذه �لأهد�ف كلها؟ ماذ� بعد �لإعالم بالتطور�ت 

تقوميها  على  و�لعمل  عامة  كاإ�ضكاليات  طرحها  و  وتوثيقها  �لقانونية 

يف مر�حلها كافة؟ ماذ� بعد م�ضائلة �لقائمني على �إنتاجها وتطبيقها 

و�لتذكري بامل�ضتحقات �لقانونية، كل ذلك وفق مقاربة �لعلوم �لإن�ضانية 

و �لجتماعية؟ ل �ضّك �أنه  من ور�ء هذه �لأهد�ف تظهر مقاربة جديدة 

للقانون يف جمتمعنا، من �ضاأنها �أن ت�ضهم يف قلب معادلة �ل�ضلطة و�لقانون، 

ويف تعديل وجهة ��ضتخد�مه، بحيث يتحول من �أد�ة يف يد �ل�ضلطة باأوجهها  

كافة  لتثبيت  هيمنتها على �ملجتمع، �إىل �ضالح لتعزيز �حلركات �ملطلبية 

و�لتحررية، ومنها �حلركات �لأكرث تهمي�ضا، يف مو�جهة هذه �ل�ضلطة، 

وحكما يف �جتاه مزيد من �لعد�لة �لجتماعية. وبالطبع، جتد  �ملفكرة 

نف�ضها يف هذ� �لطار يف تكامل و�ن�ضجام تامني مع حركات �لتقا�ضي 

�لتي تتو�ضل م�ضرح �لق�ضاء  لتكري�س حقوق فئات مهم�ضة �أو م�ضت�ضعفة 

�أو �ىل وقف ممار�ضات  معينة بحقها و هو م�ضرح ير�د له �أن يكون يف  

قلب �حلياة �لعامة.

❊نزار �صاغية حمام و باحث يف �لقانون
❊�صامر غمرون يعد �لدكتور�ه يف �ضو�ضيولوجيا �لقانون و�ل�ضيا�ضات �لعامة 

يف �لـ)Institut des sciences sociales du politique( يف باري�س 

نحو نفاذ حقوق المدمن:
العالج كبديل عن العقاب؟

 سوف تعتمد المفكرة بشكل منهجّي نظرة  نقدية  تجاه المادة القانونية وتعمل على
 تعريتها كلما وجدت فيها أداة لتحقيق هيمنة سلطة أو طبقة معينة
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2010: بوادر اعمال القضاء
 في قضايا تخفيض

 العقوبات
❊كريم نّمور

خالل سنة 2010، باشرت الغرفة األولى  في محكمة استئناف 
بيروت النظر في طلبات السجناء بتخفيض مدة عقوبة الحبس، 
عمال بقانون تنفيذ العقوبات الصادر في 2002، اي بعدما يراوح 
ثماني سنوات من اقرار هذا القانون. وقد أمكن ذلك بعد االنتهاء 
من التدابير الضرورية لتفعيل لجنة تنفيذ العقوبات التي تتولى 
اقتراح قبول  الطلبات أو رفضها، وآخرها تعيين قاض كعضو في 
كل من لجان المحافظات بموجب التشكيالت القضائية الصادرة 
في آذار 2009. وبذلك، تولى القضاء، سواء على صعيد اللجنة 
أو على صعيد المحكمة، دورا اجتماعيا جديدا يختلف الى حد كبير 
عن دوره التقليدي: فعليه أن يستعلم عن الجوانب االنسانية 
واالجتماعية والنفسية للسجين، يحاوره، يسأله، يستعلم عن 
االجتماعي،  لالندماج  صالحه  مدى  يحدد  للمستقبل،  نواياه 
يوجهه ربما إلخ  )يراجع في االطار محضر احدى الجلسات  لقاضي 
لجنة تنفيذ العقوبات في محافظة جبل لبنان رلى عبد الله(. 
وهو بذلك يؤدي دورا شبيها للدور الذي اناطه به القانون في 
قانون الحدث المخالف )2002(.  وبالطبع، تبقى المسألة المحورية 
لتقويم هذه التجربة هي مدى نجاحها في تعزيز اعتبارات اعادة 
تأهيل السجين وايضا في ضمان الطابع الضروري للعقوبة. بانتظار 
انجاز دراسة معمقة في هذا الشأن، تكتفي "المفكرة القانونية" 
في هذا المحل بنشر الحصيلة األولية عن البوادر األولى لهذه 

التجربة. ]المقدمة للمحرر[ 

خالل �ضنة 2010  و�ل�ضهر �لأول من �ضنة 2011، �أ�ضدرت �لغرفة �لأوىل 

يف حمكمة ��ضتئناف بريوت، على �ضوء �لقرت�حات �ملقدمة من جلان 

تنفيذ �لعقوبات يف �ملحافظات �ملختلفة، قر�ر�تها �لأوىل يف جمال �لنظر 

يف طلبات �ل�ضجناء بتخفي�س مدة عقوبة �حلب�س، عمال بقانون تنفيذ 

�لعقوبات �ل�ضادر يف 2002. ومن �أ�ضل 52 قر�ر� �أ�ضدرتها �ملحكمة خالل 

�لفرتة �ملذكورة، �كتفت �ملحكمة بقبول 25 طلبا �أي ما ل يتجاوز ن�ضبة 

48.1 % منها. ويذكر باأن هذ� �لقانون ي�ضمح يف حالت معينة بتخفي�س 

�لعقوبة ملن هم ح�ضنو �ل�ضرية ول ي�ضكلون خطر� على �ملجتمع. 

وفيما ي�ضجل حالة و�حدة لرد �لطلب على خلفية �ضوء �ضلوك �ل�ضجني �أو 

لطره على �ملجتمع، فان رد غالبية �لطلبات )92.6 %  منها( ح�ضل نتيجة 

�لأحكام �لقانونية �لتي ��ضتثنت حكما �ل�ضجناء �ملحكومني يف جر�ئم معينة 

)�جلنايات ذ�ت �لطر �ل�ضامل: كالإرهاب و�حلريق �ملق�ضود وتزييف 

�لعملة وترويجها و�لجتار بالرقيق و�لجتار باملخدر�ت ل ترويجها �أو 

تعاطيها؛ �لع�ضابات �مل�ضلحة وجمعيات �ل�ضر�ر؛ �جلنايات �ملن�ضو�س 

عليها يف �ملادة 549 من قانون �لعقوبات؛ جنايات �غت�ضاب �لقا�ضرين؛ 

�جلنايات �لو�قعة على �أمن �لدولة وعلى �ملال �لعام( �أو �ملكررين من 

�لعقوبات(، مبعزل عن  15 من قانون تنفيذ  �لتخفي�س )�ملادة  منحة 

�أن  �ضلوكهم د�خل �ل�ضجن. وبالنظر �ىل هذه �لأرقام، يظهر بو�ضوح 

�بقاء هذه �ل�ضتثناء�ت ي�ضكل حائال دون مكافاأة عدد كبري من �ملحكوم 

عليهم، وخ�ضو�ضا �ملحكوم عليهم لفرت�ت �ضجن طويلة، حل�ضن �ضلوكهم 

�أو حتفيزهم على تطوير ذو�تهم.

ويف �لجتاه نف�ضه، �ن مر�جعة �لقر�ر�ت �لتي قبلت طلبات تخفي�س 

�لعقوبات فقد بدت هي �لأخرى �ضبه �أوتوماتيكية، وجمردة عن �أي تقدير 

مو�ضوعي لقيام �ل�ضجني باأعمال �أو �كت�ضابه قدر�ت جتعله �أكرث قابلية 

لالندماج يف �ملجتمع. فغالبية هذه �لقر�ر�ت جاءت م�ضندة على ما�ضي 

�لفرد و�ضريته �أكرث مما هي م�ضندة على حا�ضره �أو م�ضتقبله. 

ومن هنا �ل�ضارة �ملتكررة �ىل عدم وجود �أ�ضبقيات �أو �ىل ماهية 

�جلرم �لذي �قرتفه مثال، وفيما �ضجلت بع�س �لقر�ر�ت ��ضار�ت �ىل 

�كت�ضاب خرب�ت، فقد تناولت على قلتها �ل�ضرت�ك بخدمات �أو بدور�ت 

تدريبية حمدودة قدمتها منظمات غري حكومية )�أبرزها عدل ورحمة(  

كالقول باأن �ل�ضجني تابع بر�مج تاأهيلية �أو ثقافية �أو دور�ت تعليمية يف 

جمالت مهنية؛ �أو �ضارك فعليا يف �لن�ضاطات �لثقافية و�لدينية ومنها 

جل�ضات �لتدخل �لجتماعي. �أما �ل�ضار�ت �ىل م�ضتقبل �لفرد، فقد بدت 

مبثابة �عالنات نو�يا كال�ضارة �ىل عزمه على �لعمل يف جمال معنّي �أو 

�ي�ضا �لعتناء بابنته �لتي ولدت �ثناء تو�جده يف �ل�ضجن. وهذ� �لأمر 

�منا يوؤ�ضر �ىل ثغرة �أ�ضا�ضية يف �آليات تطبيق هذ� �لقانون، بحيث على 

�أن تقدر مدى مالءمة  جلنة تخفي�س �لعقوبات ومن بعدها �ملحكمة  

تخفي�س  �لعقوبة من دون �أن يكون هنالك �أي معيار مو�ضوعي لتقدير 

�لثغرة  تت�ضل هذه  وبالطبع،  �ل�ضجن.  د�خل  �ل�ضجني  �ضخ�ضية  تطور 

بغياب �أدو�ت تاأهيل �ل�ضجني على �ختالفها وب�ضكل �عم بتهمي�س �لهدف 

�ل�ضالحي لعقوبة �ل�ضجن.   

وما يزيد هذه �لثغرة و�ضوحا، هو موقف �ملحكمة من �لآليات �لتي 

ن�س عليها �لقانون لت�ضهيل �عادة �ندماجه يف �ملجتمع.  ففيما �ضمح 

�لقانون للمحكمة �لتي تخف�س �لعقوبة �أن تعني م�ضاعد� �جتماعيا يكون 

�مل�ضتفيد من تخفي�س �لعقوبة ملزما بالتقيد بار�ضاد�ته، فان مر�جعة 

�لأحكام �ل�ضادرة عن حمكمة تنفيذ �لعقوبات بينت �أن �ملحكمة عينت 

يف حالة و�حدة فقط م�ضاعد� �جتماعيا.

بقى �أن ن�ضجل مالحظات �أربع:

وهكذ�         بطيئة.  جد  تبقى  �ل�ضاأن  بهذ�  �ملتخذة  �لجر�ء�ت  �ن   •
ن�ضجل مثال �أن �ملحكمة نظرت �أحيانا بهذه �لطلبات  بعدما يزيد 

عن �ضنة و �ضهرين  من تقدميها، و�نها نظرت يف بع�ضها بعد فرتة 

طويلة من ��ضتالمها �قرت�حات من �للجنة )مثال: ثمانية �أ�ضهر(. 

ل بل �أن بع�س هذه �لطلبات مت ردها على �أ�ضا�س �أنها باتت من دون 

مو�ضوع بعدما �أكمل �ل�ضخ�س �ملعني بها تنفيذ �لعقوبة.

�ضنو�ت. وخم�س  �ضهر  بني  تر�وح  �ل�ضجن  عقوبات  تخفي�س  • �ن 
تنفيذ  �ل�ضادرة عن جلنة  �أيدت عموما �لقرت�حات  • �ن �ملحكمة 
�لعقوبات بقبول �لطلبات �و رف�ضها. فيما �ضجلت يف بع�س �أحيان 

قليلة متايز� عنها يف حتديد �لعقوبة �ملخف�ضة. فقد خف�ضت حمكمة 

�ل�ضتئناف مثال مدة �لعقوبة لثالث �ضنو�ت  فيما كانت جلنة تنفيذ 

�لعقوبات يف بريوت قد �قرتحت �ضابقا تخفي�ضها لم�س �ضنو�ت.

�ل�ضروط  حدة  من  �لتخفيف  يف  هاما  دور�  �أدت  �ملحكمة  �ن   •
تعاملت  فقد  كفالة.  تقدمي  مبوجب  يت�ضل  مبا  �ضيما  ول  �ملادية، 

�ملحكمة مع هذ� �ملوجب على �أنه �ضكلي، وفق ما يتاأكد يف �لحكام 

�ل�ضادرة عنها و�لتي فر�ضت يف غالب �لحيان ت�ضديد كفالت متدنية، 

تر�وحت بني 50,000 ل.ل. ومليون ل.ل.

❊كرمي مّنور حائز على �جازة يف �لقانون من جامعة �لقدي�س يو�ضف 

يف بريوت

]1[ تن�س �ملادة 549 من قانون �لعقوبات على عقوبة �لإعد�م مبرتكبي جر�ئم �لقتل ق�ضدً� �إذ� �رتكبت 
عمدً� �أو متهيدً� جلناية �أو جنحة �أو تنفيذً� لها، �أو ت�ضهياًل لفر�ر �ملحر�ضني �أو �لفاعلني �أو �ملتدخلني، �أو 

لوقوعها على �أحد �لأ�ضول �أو �لفروع، �أو لقرت�نها باأعمال �لتعذيب و�ل�ضر��ضة، �أو حل�ضولها على �ملوظف، 

�أو ب�ضبب �لإنتماء �لطائفي، �أو ثاأرً� جلناية �رتكبها غري �ملجنى عليه من طائفته �أو من �أقربائه �أو حمازبيه، 

�أو با�ضتعمال �ملو�د �ملتفجرة، �أو بق�ضد �لتهرب من جناية �أو جنحة �أو لإخفاء معاملها

]2[ ر�جع على �ضبيل �ملثال قر�ر�ت �ضادرة عن حمكمة ��ضتئناف بريوت يف تاريخ 24-11-2010 و 
تاريخ 11-10-2010 و تاريخ 31-5-2010 و تاريخ 12-7-2010 و تاريخ 26-4-2010 و تاريخ 

21-4-2010 و تاريخ 2010-11-1
]3[ ر�جع على �ضبيل �ملثال قر�ر�ت �ضادرة عن حمكمة ��ضتئناف بريوت يف تاريخ 24-11-2010 و تاريخ 

26-4-2010 و تاريخ 2010-9-27
]4[ ر�جع على �ضبيل �ملثال قر�ر�ت �ضادرة عن حمكمة ��ضتئناف بريوت يف تاريخ 15-10-2010 و تاريخ 

31-5-2010 و تاريخ 29-7-2010 و تاريخ 2010-5-31

]5[   حمكمة ��ضتئناف بريوت، قر�ر 2010-64.
]6[ ر�جع على �ضبيل �ملثال قر�ر�ت �ضادرة عن حمكمة ��ضتئناف بريوت يف تاريخ 26-4-2010 و تاريخ 

2010-4-21
]7[ ر�جع على �ضبيل �ملثال قر�ر�ت �ضادرة عن حمكمة ��ضتئناف بريوت يف تاريخ 2010-4-21

]8[ حمكمة ��ضتئناف بريوت، تاريخ 2010-4-26

]9[ حمكمة ��ضتئناف بريوت، تاريخ 2010-10-18

]10[ حمكمة ��ضتئناف بريوت، تاريخ 2011-1-24  
]11[ ر�جع على �ضبيل �ملثال قر�ر�ت �ضادرة عن حمكمة ��ضتئناف بريوت يف تاريخ 3-5-2010 و تاريخ 

6-10-2010 و تاريخ 5-7-2010 �لخ 
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�ل�ضجناء يف رومية ينتف�ضون جمدد�: فاىل جانب �ل�ضيق من �ضروط 

�لحتجاز، يحتج عدد كبري منهم �ضد �طالة �آماد توقيفهم �لحتياطي 

بانتظار �ملحاكمة. جو�با على هذه �لنتفا�ضة، تو�فق وزير� �لد�خلية 

�أ�ضول  قانون  108 من  �ملادة  تعديل  �ل�ضر�ع يف  و�لعدل على �ضرورة 

جلميع  �لحتياطي  للتوقيف  �أق�ضى  حد  لو�ضع  �جلز�ئية  �ملحاكمات 

�لعقوبات )�أنظر  تنفيذ  قانون  تفعيل  ��ضتثناء ويف  �جلنايات من دون 

�ل�ضحفة 4(. 

ودون �لغو�س يف دو�فع �لنتفا�ضة، ل بد �أن نذكر �أن �ملادة 108 قد �ضهدت 

2010، �ي قبل ��ضهر قليلة، تعديال معاك�ضا متاما ملا  26 حزير�ن  يف 

�جتمع عليه �لوزير�ن ومل�ضروع �لقانون �لذي كانت �حلكومة قد و�ضعته 

جلسة نهار االثنين الواقع في 2010/4/12: 

�نتقلت رئي�ضة �للجنة )�لقا�ضية رىل عبد�هلل( �ىل �ضجن رومية بتاريخ 

2010/4/12 ملقابلة �ملحكوم عليه ... طالب �لتخفي�س �ضخ�ضيا حيث مثل 

دون �أي قيد وقد متت �ل�ضتعانة بال�ضيدة �يوب لكتابة �ملح�ضر.

بال�ضوؤ�ل �أجاب: قبل �ل�ضجن وبعد �ل�ضجن كان "م.." و�نه مل يتغري طيلة 

فرتة �ضجنه.

وبال�ضوؤ�ل �جاب: �نه �كت�ضف فل�ضفة خا�ضة بال�ضجن وهي �نه �جحف 

بحق نف�ضه وهو �لآن يتلقى عقاب �هلل. "لقد تربيت باأ�ضرة م�ضلمة و�لو�لد 

حاج ببيت �هلل ل�ضبع مر�ت وكان د�ئما يحجمنا عن �ملعا�ضي و�نا وقعت 

بالطيئة �لزنا لذلك �هلل يعاقبني".

وبال�ضوؤ�ل �جاب: "�نا �عرتفت باأنني �خطاأت بحق نف�ضي بالزنا".

وبال�ضوؤ�ل �أجاب: ما ��ضابني ق�ضاء �هلل وقدره و�هلل يعلم هذ� �لمر و�نني 

لو كنت �نوي �لنت�ضاب للجي�س بال�ضود�ن ملا �أتيت �ىل لبنان.

وبال�ضوؤ�ل �أجاب: "�نني يف �ضجن رومية فقط جر�ء حكم جز�ئي بدعوى 

و�حدة مدتها ��ضغال �ضاقة موؤبدة ومل �تبلغ باأي دعوى �خرى". 

وبال�ضوؤ�ل �أجاب: �أنه مل يقتل و�نه دخل �ىل �ل�ضجن ظلما، بعدة مر�حل 

�لتحقيق  يف  كثري�  ظلم  و�نه  �ملحاكمة،  من  �لأخرية  �ملرحلة  �همها 

�لبتد�ئي. 

وبال�ضوؤ�ل �جاب: �نه ي�ضلي وي�ضوم طيلة فرتة �ضجنه و�نه كان ي�ضلي 

وي�ضوم من قبل توقيفه و�ن �ملع�ضية تكمن يف مز�ولته �لزنا و�ل�ضالة 

يف �آن و�حد. 

ب ول ينفعل كثري� و�نه مل يكرتث حني  وبال�ضوؤ�ل �جاب: �نه كان يع�ضّ

تركته �ضاحبته �ملغدورة، و�نه مل يكن يحبها �و ينوي �لزو�ج بها. 

وبال�ضوؤ�ل �جاب: "جئت �ىل لبنان �ضنة 1997 وتعرفت على �ملغدورة �ضنة 

�طالقا.  جن�ضية  عالقة  �ي  له  يكن  1999" ومل 

وبال�ضوؤ�ل �جاب: �ن كل ما كتب يف حما�ضر �لتحقيق كان �فرت�ء ومل 

يكن �ضحيحا.

وبال�ضوؤ�ل �جاب: �ن جرميته حمرجة �جتماعيا فهو ل يريد فقط خف�س 

�لعقوبة بل �عادة فتح �مللف و�لتعوي�س معنويا للمحكوم و��ضرته و�عادة 

�لعتبار له. 

وبال�ضوؤ�ل �جاب: �نه ي�ضر على �قو�له و�نه �ضوف مينح فر�ضة لالثنني 

�ملقبل ملر�جعة �قو�له وطلباته. 

وبال�ضوؤ�ل ملاذ� قدمت طلب تخفي�س عقوبة؟ �جاب لأنه خ�ضبة جناة وهنا 

�أمهل ��ضبوعا كامال للتفكري مبا ح�ضل يف هذه �جلل�ضة.

جلسة نهار االثنين الواقع في 
:2010/4/26

�أدخل �ملحكوم عليه... ومثل خمفور� دون �أي قيد وقد متت �ل�ضتعانة 

بال�ضيدة �أيوب لكتابة �ملح�ضر. 

مريرة  جتربة  وهي  �ل�ضرب  عليه  �ل�ضجني  �ن  �أجاب:  بال�ضوؤ�ل 

جد�... 

وبال�ضوؤ�ل �جاب: �نه نادم كثري� بحق نف�ضه و�نه لي�س لديه �ي �ضعور 

�و رغبة بالنتقام.

حتمل  وعدم  "�لطي�س"  مرحلة  على  يندم  �نه  �جاب:  وبال�ضوؤ�ل 

�مل�ضوؤولية.

وبال�ضوؤ�ل �جاب: �نه تغري كثري� خالل مرحلة تنفيذه للعقوبة.

وبال�ضوؤ�ل �جاب: �ن �ضلوكه �ليوم �ف�ضل من قبل، فاإذ� تعر�س له 

�حدهم �و �خطاأ معه ل يبادله باملثل. جّل ما يفعله هو �لبتعاد عنه 

وتركه ل�ضمريه ليعاود معاتبه لحقا )�ي بعد عدة �يام(. 

وبال�ضوؤ�ل �جاب: �نه بعد �ملقابلة �لوىل �حلا�ضلة بتاريخ 2010-4-12 

كان فرحا جد� وعرب عن ذلك بر�ضالة للجنة...

وبال�ضوؤ�ل �جاب: �نه لي�س هناك �ي تقرير تاأديبي بحقه. 

وبال�ضوؤ�ل �جاب: �نه يف حال خرج من �ل�ضجن ل يفكر باقامة �ي 

عالقة باإمر�أة �أجنبية...

غري  �لعالقات  كافة  من  �هلل  �ىل  تاب  �نه  �جاب:  وبال�ضوؤ�ل 

�ل�ضرعية. 

عليه  �لعقوبة  تخفي�س  منحة  من  ��ضتفاد  حال  يف  �نه  �علم  وهنا 

�ملحافظة على ح�ضن �ضلوكه و�ل ت�ضحب منه هذه �ملنحة.

"المفكرة القانونية" تنشر محضرين لجلستين عقدتهما القاضية رلى 
عبد الله، رئيسة لجنة تنفيذ العقوبات في جبل لبنان سابًقا، وذلك تبيانا 

لوظيفة القضاء المستجدة في هذا الشأن.

الحد األقصى للتوقيف االحتياطي: هل تنجح انتفاضة 

السجناء حيث فشلت المحكمة الدولية؟

يف عددها �ل�ضادر يف 29 متوز 2010، مت ن�ضر قر�ر �ضادر عن جمل�س 

�لوزر�ء بتاريخ 21 متوز وموقع من �لأمني �لعام ملجل�س �لوزر�ء �ضهيل 

بوجي، ومو�ضوعه و�ضع "�آلية خا�ضة تت�ضمن �ضروط وكيفية تقدمي 

�مل�ضاهمات �ملالية من مو�زنتها �ىل �لأ�ضخا�س �لطبيعيني و�ملعنويني 

من غري �لقطاع �لعام �لذين ل يتوخون �لربح". و�لو�قع �أن �لتدقيق 

يف �لآلية �ملقرتحة يظهر �أن �أهد�ف هذه �ملنح ومو��ضفات �لأ�ضخا�س 

�لذين قد ي�ضتفيدون منها، قد حددت ب�ضكل مطاط على نحو يجعل 

رئا�ضة �لوزر�ء، �لتي تقرر هي منح �مل�ضاهمات على �ختالفها، قادرة 

�أو رقيب، بل من دون  �أي �ضو�بط  ت�ضاء، من دون  على منحها ملن 

�ل�ضتعانة باأي جلنة متهيدية. 

فاأهد�ف �ملنح هي "دعم �لأن�ضطة �لتي يقوم بها هوؤلء �لأ�ضخا�س 

بهذه  �لقيام  �أن  عن  وعد�  لالأفر�د"!  مادية  م�ضاعد�ت  تقدمي  �أو 

�لأهد�ف يجعل رئا�ضة جمل�س �لوزر�ء مبثابة "بالط" لتوزيع �ملنح 

و�مل�ضاعد�ت، فتارة تلعب دور وز�رة �ل�ضوؤون �لجتماعية وطور� دور 

هيئة �لغاثة، فاإن رئا�ضة �لوزر�ء تبقى حرة من �ي معيار ي�ضمن 

تخ�ضي�س �لأمو�ل لدمة م�ضلحة عامة �أو يحدد فئة �لنا�س �لتي 

ت�ضتحق هكذ� م�ضاعدة.  

وما يزيد �لأمر فد�حة، هي "�ل�ضروط" �لتي جاءت حتت عنو�ن 

عري�س: "�ضروط �ل�ضتفادة من �مل�ضاهمات". فتحت �لبند �ملت�ضل 

بالأ�ضخا�س �لطبيعيني نقر�أ �أن منح �مل�ضاهمة تخ�ضع "لتقدير دولة 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء فقط"، وبكالم �آخر �نه لي�س هنالك �أي �ضرط. 

وكذلك �لأمر ب�ضاأن �لأ�ضخا�س �ملعنويني بحيث جاءت �ل�ضروط عامة 

�ىل درجة ت�ضبح معها وكاأنها غري موجودة. فعلى هذه �لأ�ضخا�س �أن 

ل تتوخى �لربح و�أن ت�ضم بني �ع�ضائها �أ�ضخا�ضا من ذوي �لربة 

موؤهلني لتحقيق �أهد�فها و�أن تكون كامل مو�ردها خم�ض�ضة لتحقيق 

�أهد�فها و�أن تت�ضف خدماتها بال�ضمول و�ل�ضتمر�رية، وهي �ضروط 

تتوفر رمبا يف غالبية �جلمعيات غري �حلكومية، �ن مل يكن كلها.  

�أما �لرقابة على ن�ضاطات �مل�ضتفيدين من هذه �مل�ضاهمات، فهي 

�لأخرى تنح�ضر يف رقابة رئا�ضة جمل�س �لوزر�ء وحدها، كلما دعت 

�ل�ضرورة لذلك! 

يبقى �أن ن�ضجل �أن م�ضروع هذ� �لقر�ر قد �قرتن، لي�س فقط 

مبو�فقة وزر�ء �ملعار�ضة، �منا �أي�ضا مبو�فقة جمل�س �ضورى �لدولة. 

يبدو �أن �لقانون بات هنا �أي�ضا جمرد منا�ضبة لحكام �لزبونية ويف 

مطلق �لأحو�ل للمجاملة! 

لرئيس الوزراء أن يمنح 
أمواال عامة لمن يشاء! 

�أربع �ضنو�ت من  غد�ة �لفر�ج عن �ل�ضباط �لأربعة بقر�ر دويل بعد 

�حتجازهم )وهو �حتجاز و�ضف بالتع�ضفي(.  

ففيما ر�أت �حلكومة من خالل م�ضروعها �أن �مل�ضكلة يف �إطالة �أمد توقيف 

غالبية  فاقرتحت حذف  �لن�س،  �منا يف  �لق�ضاء  لي�ضت يف  �ل�ضباط 

هذه �ل�ضتثناء�ت لت�ضبح مدة �حلب�س �لحتياطي فيها �ضتة �أ�ضهر قابلة 

للتجديد مّرة و�حدة، ر�أى �ملجل�س �لنيابي على �لعك�س متاما �أن �مل�ضكلة 

هي يف �لق�ضاء �لذي يتباطاأ يف حتقيقاته ولي�س يف �لن�س، فاأبقى على 

�ل�ضتثناء�ت �لتي �قرتحت �حلكومة �إز�لتها، ل بل �أ�ضاف �ليها ��ضتثناء 

جديد� يخ�س "جر�ئم �لإرهاب". 

وبذلك، بد� �لنظام قادر� على �لتخل�س من كل �لأ�ضئلة و�لإ�ضكاليات 

�لتي و�ضع �أمامها يف �إثر قر�ر �ملحكمة: فال ق�ضاة لبنان مق�ضرون جتب 

حما�ضبتهم و ل �لن�ضو�س �للبنانية فيها عيوب يجب �إ�ضالحها، وهو 

بذلك كاأنه �أعلن �أنه لي�س مبقدور �ملحكمة �أن توؤدي �أي دور بيد�غوجي 

يف �إ�ضالح �لقانون �أو �لق�ضاء. فهل تنجح بيد�غوجيا �ل�ضجناء يف تعديل 

مو�قف �لربملان حيث ف�ضلت �ملحكمة �لدولية؟
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بدء حراك بشأن الصندوق البلدي المستقل:
الالمركزية... واالنماء المتوازن؟

❊سامي عطالله

بتاريخ 30-6-2010، طلب النائب ابراهيم كنعان تحويل سؤاله 
بتاريخ 22-5-2010 بشأن توزيع عائدات  الحكومة  الموجه الى 
ستوزع  "فمتى  استجواب.  الى  المستقل  البلدي  الصندوق 
الحكومة عائدات الصندوق ... المتراكمة عن العامين 2008 و2009" 
على البلديات واتحادات البلديات تمكينا لها من اداء مهامها 
في "التنمية المحلية"، علما أن ثمة موجبا على الحكومة في 
توزيع عائدات سنة معينة في مهلة أقصاها نهاية شهر أيلول 
من السنة التالية؟ ومتى "ستكف" الحكومة عن التصرف بهذه 
العائدات المودعة لديها على سبيل األمانة للـ"التعدي على 
صالحيات البلديات في االضطالع بأعمال النظافة التي أوالها 
قانون البلديات اياها"؟ وبالطبع، المقصود بالتعدي هو التعاقد 
الحاصل مع شركات لم النفايات والتنظيف أمثال سوكلين والتي 
عائدات  من  المعنية  البلديات  حصص  من  مستحقاتها  تقتطع 

الصندوق بنسبة 40٪ من هذه الحصص. 
بنتيجة ذلك، بادرت الحكومة بسرعة قياسية الى اصدار مرسومين 
متتاليين، وزعت بموجب األول عائدات عام 2008 البالغة ثالثمائة 
مليار ليرة لبنانية )17 تموز 2010(، وبموجب الثاني عائدات العام 
2009 والبالغة أربعمائة مليار ليرة لبنانية )8 تشرين األول 2010(. 
وهكذا، وفيما صدر المرسوم األول مع تأخير تسعة أشهر تقريبا، 
فقد صدر المرسوم الثاني بتأخير 8 أيام فقط، وقد عكس ذلك 
دورا متميزا للرقابة النيابية في ضمان حقوق السلطات المحلية. 
بالمقابل، فقد أحجمت الحكومة عن اتخاذ تدابير أساسية بشأن 
شركات النفايات. وما يريده هذا المقال هو الذهاب ابعد من 
السؤال النيابي نحو طرح اشكاليات أخرى بشأن الصندوق البلدي 
المستقل ودوره في التنمية المحلية. فالحراك بشأن الصندوق 
البلدي المستقل )والذي من شأنه ان يشكل عامال أساسيا 
في ضمان توجهين ذات قيمة دستورية هما تعزيز الالمركزية 
واعمال االنماء المتوازن( قد بدأ، لكنه يبقى حتى اللحظة، غير 

كاف. ]المقدمة للمحرر[

تتكون عائد�ت �ل�ضندوق �لبلدي �مل�ضتقل من �ضر�ئب ور�ضوم، مثل ن�ضبة 

معينة من �لر�ضوم �جلمركية، ون�ضبة معينة من �ل�ضريبة على �لأمالك 

�ملبنية، ون�ضبة معينة من قيمة عقود �لتاأمني �ألخ.. وهي م�ضتحقات يتم 

حت�ضيلها من قبل �أجهزة مركزية، وتودع وفق قانون �لبلديات كـ"�أمانة" 

للبلديات يف �ضندوق خا�س متهيد� لتوزيعها لحقا. ويتم توزيع عائد�ت 

كل �ضنة مبوجب مر�ضوم يف مهلة �أق�ضاها نهاية �ضهر �أيلول من �ل�ضنة 

�لتالية وبات ي�ضتفيد منها لي�س فقط �لبلديات و�حتاد�ت �لبلديات بل 

�أي�ضا �لقرى �لتي لي�س لها بلديات. ولدر�ك �أهمية هذ� �ل�ضندوق، يكفي 

�أن ن�ضجل �أن عائد�ته بلغت ن�ضف جمموع مو�رد �لبلديات يف 2008، 

و�نها ت�ضكل بالن�ضبة للبلديات �لفقرية، �لتي لي�س لها مو�رد خا�ضة، �ملورد 

�حليوي �لوحيد، و�لذي من دونه، جتد نف�ضها عاجزة عن �د�ء �أب�ضط 

مهامها كانارة �لطرقات �أو �ضيانة �لقنو�ت و�ملجارير �أو مل �لنفايات �أو 

�لتنظيف. 

�لوطني  �ل�ضعيد  �أو ر�ضوم على  وبالطبع، فان حت�ضيل �ضر�ئب 

بهدف توزيعها لحقا على �ملجموعات �ملحلية لي�س خ�ضو�ضية لبنانية، 

�منا تت�ضارك فيه غالبية دول �لعامل. فبذلك، يتم �جلمع بني �لفعالية يف 

حت�ضيل �ل�ضر�ئب و�لر�ضوم )على �ل�ضعيد �لوطني(، و�لفعالية يف �د�ء 

�لدمات )من قبل �ل�ضلطات �ملحلية(. كما �أن من �ضاأن �آلية مماثلة �أن 

ت�ضمح باعتماد �ضيا�ضات �أو توجهات عامة ب�ضاأن �لعمل �لبلدي. 

وهذ� ما قد يتحقق مثال من خالل �عتماد معايري معينة لتوزيع 

عائد�ته على نحو يكافئ �ل�ضلطات �ملحلية �لأكرث ��ضتحقاقا كالتي حتقق 

نتائج معينة )�لنجاح يف حت�ضيل ن�ضبة عالية من �ل�ضر�ئب �ملحلية..( 

�أو تقوم مب�ضاريع تنموية معينة. كما قد يتحقق �أي�ضا من خالل زيادة 

ح�ض�س �ل�ضلطات �ملحلية �لأكرث �حتياجا �نفاذ� ملبد�أ �لمناء �ملتو�زن، 

كما يح�ضل يف حال �عتماد معايري من �ضاأنها زيادة ح�ض�س �ل�ضلطات 

�ملحلية �لأقل منو�. 

ومن �لطبيعي على �ضوء ذلك �أن يكون لالأحكام �لقانونية �ملت�ضلة 

بعائد�ت �ل�ضندوق و�د�رته �نعكا�ضات �أ�ضا�ضية على مدى حتكم �ل�ضلطة 

�ملركزية يف �ملو�رد �ملحلية وبكلمة �أخرى على درجة �لالمركزية. وهذ� ما 

عك�ضه �ىل حد كبري �ضوؤ�ل �لنائب كنعان. كما من �ضاأنها �أن تنعك�س ب�ضكل 

مو�ز على �ضيا�ضات �لمناء �ملتو�زن وهو �أمر بقي باملقابل خارج �طار 

�لتخاطب �لعام. ول نذيع �ضر� �ذ� قلنا باأن ثمة تالزما بني هاتني �مل�ضاألتني 

يف �لو�قع �للبناين: فتحكم �ل�ضلطة �ملركزية يف عائد�ت �ل�ضندوق غالبا 

ما يرت�فق مع تغييب �أو حتجيم للم�ضائل �لتنموية، يف �جتاه �عتماد معايري 

)توزيع( من �ضاأنها �أن تكافئ �لأكرث قربا من �ل�ضلطة �ملركزية، مبعزل 

عن مدى ��ضتحقاقه �أو عن �حتياجاته.  

�أمانة  �لعائد�ت �ملح�ضلة  �لبلديات �لذي عد  وهكذ�، وبخالف قانون 

لها، عمدت �حلكومات �ملتعاقبة تدريجيا خالل �لت�ضعينات �ىل �لتحكم 

يف كيفية ��ضتخد�مها، من خالل تلزمي مل �لنفايات و�لتنظيف ل�ضركات 

خا�ضة �أكرثها �ضهرة �ضركة �ضوكلني. كما عمدت هذه �حلكومات �جمال 

�ىل ��ضد�ر مر��ضيم توزيع �لعائد�ت يف �لأوقات �لتي تنا�ضبها من دون 

�عارة �أي �هتمام حلاجات �لبلديات �مل�ضروعة يف معرفة مو�عيد ت�ضديد 

هذه �لعائد�ت لها م�ضبقا للتخطيط ب�ضاأن كيفية ��ضتخد�مها. وما ز�د 

�لأمر �ضوء� هو حتكم �لد�رة يف �ضرف �ملبالغ بدفعتني �و عدة دفعات، 

�أحيانا بعد ��ضهر عدة من �ضدور مر��ضيم �لتوزيع. وف�ضال عن ذلك، 

1979 على  ني�ضان   6 بتاريخ  1917 �ل�ضادر  وفيما ن�س �ملر�ضوم رقم 

��ضول توزيع للعائد�ت، فان هذه �ملعايري بقيت توجيهية حم�س طاملا �أنها 

لي�ضت مكر�ضة بقانون و�أن بامكان �حلكومة �أن تعدلها كيفما �ضاءت يف 

مر��ضيم توزيع �لعائد�ت �ل�ضنوية، متاما كما ح�ضل يف مر�ضومي �لتوزيع 

�ل�ضادرين يف 2010 ب�ضاأن عائد�ت عامي 2008 و2009 . 

وهكذ� فيما ين�س �ملر�ضوم رقم 1917 على وجوب تخ�ضي�س %30 من 

�لعائد�ت �ملخ�ض�ضة للبلديات مل�ضاريع �لتنمية مقابل %70 لدعم �ملو�زنة 

�لعامة للبلديات، فقد عربت �حلكومات ب�ضكل و��ضح عن موقف �أقل 

مر�عاة للحاجات �لتنميوية من خالل مر��ضيم �لتوزيع: ففيما �حجمت 

�أي مبالغ لغاية �لتنمية عند توزيع عائد�ت �ل�ضندوق  عن تخ�ضي�س 

حتى 2006، �عتمدت ن�ضبة %10 فقط يف مر��ضيم توزيع عائد�ت �ضنو�ت 

2007 و2008 و2009. و�أكرث من ذلك، فان هذه �ملر��ضيم ح�ضرت توزيع 

ن�ضبة �ل%10 )�لن�ضبة �ملخ�ض�ضة للتنمية( بالبلديات �ل�ضغرية �لتي ل 

يزيد عدد �ضكانها �ملقيدين يف �ضجالت �لأحو�ل �ل�ضخ�ضية عن 4000 

ن�ضمة وحدها، وذلك بخالف �ملر�ضوم رقم 1917 وعلى نحو ل يجد �ي 

تف�ضري منطقي. 

 فاعتماد هذ� �ملعيار مبني على فر�ضية مفادها �أن �لبلديات �ل�ضغرية 

ما  وفق  للتنمية، وهي فر�ضية خاطئة  مل�ضاعد�ت  �حتياجا  �لأكرث  هي 

يتح�ضل من مر�جعة �ولية مل�ضتوى �لتنمية لدى �لبلديات. فعندما يجري 

تقييم م�ضتوى �لتنمية يف �لبلديات �لتي تعد 9 �أو 12 �أع�ضاء يف جمال�ضها 

�لبلدية، يتبني �أّن هذه �لبلديات هي غنية ن�ضبيًا.  فا�ضتنادً� �إىل مقيا�س 

درجة �لنمو )CRI 2006(، حت�ضل %60 من هذه �لبلديات على درجة 

عالية �أي 4 �أو 5 من �أ�ضل 5 ]1[. وبالتايل، فاإن �ل�ضتناد �إىل موؤ�ضر عدد 

حتديد  �أجل  من  �ل�ضعيفة  �لتنمية  موؤ�ضر�ت  �أحد  يعّد  �لذي  �ل�ضكان 

ة �لبلديات �لتي ل يتعدى عدد �ضكانها 4000 ن�ضمة،  ي�ضبح �أمرً�  ح�ضّ

م�ضّلاًل.  ويف �حلقيقة، ت�ضتفيد من هذه �ل�ضيا�ضة �لبلديات �ل�ضغرية 

و�لغنية،  فيما لي�س هذ�  �لق�ضد �ملعلن من �ملعيار. كما �أنه قلما ي�ضكل 

"عدد �ل�ضكان �ملقيدين يف �ضجالت �لأحو�ل �ل�ضخ�ضية" معيار� جيد� 
لتحديد �لحتياجات �لفعلية للبلديات يف ظل �لتفاوت �لكبري بني هذ� 

�لعدد و�لعدد �حلقيقي ل�ضكانها.  

كما �أن جممل مر��ضيم �لتوزيع قد �حجمت عن تخ�ضي�س �أي من �لعائد�ت 

�ملخ�ض�ضة لحتاد�ت �لبلديات حلاجات �لتنمية خالفا للمر�ضوم رقم 

1917 �لذي هو خ�ض�س 75 ٪ منها لهذه �لغاية.  

ف�ضال عن ذلك، تبقى لالأ�ضف �ضائر معايري توزيع �لعائد�ت غري مالئمة 

و �أكرث �ت�ضال بخيار�ت �ضيا�ضية يهدف بع�ضها رمبا �ىل منح �متياز�ت 

مو�زنة  لدعم  �ملخ�ض�ضة  �لعائد�ت  فن�ضبة  �حتياجا.  �لأقل  للبلديات 

�لبلديات قد بلغت يف مر�ضومي �لتوزيع لعائد�ت 2008 و2009: 90 ٪ من 

�ملبالغ �ملخ�ض�ضة للبلديات. وقد تقرر توزيعها وفق �لن�ضب �لآتية: 78 ٪ 

منها على �أ�ضا�س عدد �ل�ضكان �ملقيدين يف �ضجالت �لأحو�ل �ل�ضخ�ضية 

لكل بلدية، و22 ٪ منها توزع على �أ�ضا�س �حلا�ضل �لفعلي لر�ضومها �ملبا�ضرة 

)و�أبرزها �لر�ضم على �لقيمة �لتاأجريية( خالل �ل�ضنتني �ل�ضابقتني ل�ضنة 

�لتوزيع. ومن �ملعلوم �أن �ملعيار �لأول )و�لذي ي�ضور على �أنه حتمي مر�عاة 

للرتكيبة �لطائفية( هو معيار غري مو�ضوعي وفق ملا تقدم. �أما �ملعيار 

�لثاين –و�لذي تربره �لد�رة �جمال بوجوب حتفيز �لبلديات �لتي تبذل 

جهد� يف حت�ضيل �ل�ضر�ئب �ملبا�ضرة- فهو بالو�قع متييزي يوؤول �ىل 

تغليب م�ضالح �لبلديات �لكربى �أو رمبا �لأكرث ثر�ء، من دون �أن ي�ضكل 

�أي عامل حتفيزي. فبمعزل عما تبذله �لبلديات �لكربى من جهد، فانها 

حتقق مبدئيا �حلا�ضل �لفعلي �لأعلى للر�ضوم �ملبا�ضرة، طاملا �أن لها �لعدد 

�لأكرب من �ملكلفني، من دون �أن يعني ذلك بال�ضرورة �أنها تقوم بجهود 

�أكرب من �جلهود �لتي تبذلها �لبلديات �ل�ضغرى و�لتي يبقى حا�ضلها، 

مهما عظمت، �أقل مقد�ر� بكثري. وبالطبع، تكون �لنتيجة خمتلفة متاما 

�لفعلي  ��ضتبد�ل معيار �حلا�ضل  لو مت  �ملعيار حتفيزيا، فيما  في�ضبح 

لل�ضر�ئب �ملبا�ضرة بن�ضبة �حلا�ضل من جمموع �ل�ضر�ئب �مل�ضتحقة يف 

كل بلدية.  

�ن �ل�ضوؤ�ل �لنيابي وما �عقبه من حر�ك �أ�ضاء على م�ضاألة هامة، 

لكن �ل�ضندوق �لبلدي �مل�ضتقل يبقى حكما بحاجة �ىل ور�ضة ��ضالحية 

تتجاوز بكثري �طاره، ور�ضة قد يكون �أول بنودها كيفية ��ضر�ك �لبلديات 

يف �د�رته و�ضوغ �ضيا�ضاته.

)LCPS( صامي عطاهلل �ملدير �لتنفيذي ملركز �لدر��ضات �للبناين�❊

]1[  هو مقيا�س مركب من 12 عن�ضر� من �ضمنها: ن�ضبة �ل�ضكان �ملقيمني من �ل�ضكان �مل�ضجلني، ن�ضبة 
�مل�ضاكن �لثانوية، ن�ضبة �لت�ضال ب�ضبكة �ملياه، ن�ضبة �لت�ضال ب�ضبكة �ملجاري، ��ضتهالك �ل�ضكان لالت�ضالت 

�لهاتفية و�لذي يح�ضب بالدقيقة، ��ضتهالك �لت�ضالت �لهاتفية لأ�ضباب جتارية و �لذي يح�ضب بالدقيقة، 

ن�ضبة �ملن�ضاآت �لزر�عية، ن�ضبة �ملن�ضاآت �ل�ضناعية، ت�ضنيف �رتفاع �لبناء، ن�ضبة �ملنازل ما بعد 1991، 

ن�ضبة �ملن�ضاآت �لكبرية و �ملتو�ضطة �حلجم، ن�ضبة �ملن�ضاآت �لرتفيهية �لدماتية.   

 الصندوق البلدي المستقل يبقى حكما بحاجة الى ورشة اصالحية تتجاوز بكثير اطاره،
ورشة قد يكون أول بنودها كيفية اشراك البلديات في ادارته وصوغ سياساته
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كارثة الطائرة األثيوبية: المجاملة 
في التشريع

❊حسين خليفة
تبعا لحادثة الطائرة األثيوبية، أوجد المشرع سابقة في التعاطي 
مع ضحايا الحوادث وتحديدا مع ورثتهم، مفادها اعفاؤهم "من 
جميع  على  االنتقال  رسوم  ومن  الّتقاضي  ونفقات  رسوم 
بتركات  المتعّلقة  المنقولة  وغير  المنقولة  واألموال  الحقوق 
هؤالء األشخاص". وقد تم اعتماد المبدأ نفسه في مشروع 
قانون الموازنة لسنة 2010 وفق النص الذي اعتمدته لجنة المال 
والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان. فقد نصت المادة 101 
والمدنيين  العسكريين  الشهداء من  تركات  "اعفاء  منه على 
اللبنانيين الذين سقطوا بنتيجة التفجيرات االرهابية الحاصلة 
خالل األعوام من 2005 الى 2009 ضمنا، بما فيها اعتداءات 
نتيجة  الذين قضوا  اللبنانيين  مسلحي فتح االسالم وتركات 
من  والغائبين  المفقودين  وتركات  األثيوبية  الطائرة  سقوط 
اللبنانية  الحوادث  الثابت فقدانهم وغيابهم خالل  اللبنانيين 
بين تاريخ 13 نيسان 1975 وتاريخ 13 تشرين األول 1990 بأحكام 
قضائية من رسم االنتقال". وقد صرح النائب كنعان لصحيفة النهار 
"أن الجميع ساهم في اقرار هذه المادة" .. فــ"الدولة التي ال 
تنظر الى شهدائها ال تكون جديرة بالوالء والتضحية" )النهار 
16 تشرين الثاني 2010(. في هذا المكان، نقدم قراءة نقدية 
لهذا االعفاء. فمن دون االنتقاص من أي شهيد أو ضحية أو 
من أهمية التضامن الوطني في جبر ضرر عوائلهم، هل يشكل 
االعفاء الضريبي الوسيلة األفضل للتعبير عن هذا التضامن؟ 

)المقدمة للمحرر(
 

يف �لام�س و�لع�ضرين من كانون �لثاين 2010، حتطمت طائرة تابعة 

للخطوط �جلوية �لأثيوبية يف �ملياه �لإقليمية �للبنانية بعد دقائق من 

�إقالعها من مطار بريوت و�أدى �حلادث �ىل وفاة جميع ركاب �لطائرة 

و�أفر�د طاقمها. حظيت �لكارثة باهتمام �إعالمي ور�ضمي عارم خالل 

�لأ�ضابيع و�لأ�ضهر �لتي �أعقبتها و�آلت �ىل �إ�ضد�ر �لقانون رقم 2010/115 

�لأوىل من  �لفقرة  �لقانون يف  2010. ق�ضى هذ�  26 حزير�ن  بتاريخ 

مادته �لوحيدة باإعفاء "ورثة �لل بنانيني �لذين ق�ضو� يف كارثة �لطائرة 

�لأثيوبية )�أ�ضول وفروع و�أخوة و�أخو�ت( من ر�ضوم ونفقات �لتقا�ضي 

ومن ر�ضوم �لإنتقال على جميع �حلقوق و�لأمو�ل �ملنقولة وغري �ملنقولة 

�ملتعلقة برتكات هوؤلء �لأ�ضخا�س"، فيما ن�ضت �لفقرة �لثانية على تعليق 

تطبيق �ملو�د �لقانونية �ملخالفة لأحكام هذ� �لقانون ملدة �ضنة و�حدة 

من تاريخ �ضدوره، وق�ضت �لفقرة �لثالثة و�لأخرية بالعمل بالقانون فور 

ن�ضره يف �جلريدة �لر�ضمية. 

وبالطبع، ي�ضكل �إعفاء ورثة �للبنانيني �لذين ق�ضو� يف حادثة حتطم 

�لطائرة من ر�ضوم �لإنتقال جوهر �لقانون، فيما �أن تدبريي �لإعفاء من 

ر�ضوم �لتقا�ضي وتعليق تطبيق �ملو�د �لقانونية �ملخالفة لهذ� �لقانون جمرد 

�أف�ضل �لظروف،  �لت�ضريع وي�ضعيان �ىل حتقيقه يف  �ضرطني يخدمان 

لذلك �ضوف تنح�ضر مالحظاتنا يف �إطار در��ضة تدبري �لإعفاء فقط. 

ولكن قبل �مل�ضي يف ذلك، ل بد من �إبد�ء مالحظتني تتناولن �لقانون 

يف �ضكله، وتثري�ن �لأ�ضئلة حول جدية �مل�ضرتع �للبناين ونوعية �لقو�نني 

�ل�ضادرة عنه. 

�أول: �ضبق و�أوردنا �أن �لفقرة �لثانية من مادة �لقانون 2010/115 �لوحيدة 

ن�ضت على تعليق تطبيق �ملو�د �لقانونية �ملخالفة لأحكام هذ� �لت�ضريع 

يف كل من قانوين ر�ضوم �لإنتقال و�لر�ضوم �لق�ضائية ملدة �ضنة و�حدة 

من تاريخ �ضدور �لقانون رقم 115. �أما �لعمل بالقانون فيتم فور ن�ضره 

يف �جلريدة، �أي، يف حالتنا هذه، بعد خم�ضة �أيام من �ضدوره. ثّمة �إذ� 

�إل  تبد�أ  �لتي ل  �أي �لعفاء،  �لقانون،  تفاوتا و��ضحا بني مدة تطبيق 

عند ن�ضره، ومدة تعليق �ملو�د �لقانونية �ملخالفة له �لتي تبد�أ عند تاريخ 

�ضدوره، وهو تفاوت غري مفهوم وقد ح�ضل يف �لغالب نتيجة خطاأ تقني 

طاملا �أن �لهدف من تعليق �ملو�د هو �ضمان نفاذ �لإعفاء. 

ثانيا: من �لالفت �أن �لقانون قد �كتفى، بغية تعيني �لورثة �ملعنيني 

بالإعفاء، بالإ�ضارة يف �لفقرة �لأوىل من مادته �لوحيدة �ىل ورثة �ضحايا 

�أو حتى تاريخها-  �لرحلة  �لأثيوبية" دون حتديد رقم  �لطائرة  "كارثة 
وهو �أمر يتعار�س مع �إحدى �ملو��ضفات �لرئي�ضة للقانون وهي �لدميومة 

)permanence(  و�لتي تفرت�س وجوب تطبيق �لقانون، �أي قانون ب�ضورة 

عامة على كافة �حلالت �لتي يلحظها منذ تاريخ نفاذه حتى تاريخ �إلغائه. 

كما �أنه يوؤدي على �ل�ضعيد �لعملي �ىل �إعاقة �أي عمل بحثي م�ضتقبلي 

يتناول هذ� �لقانون. و�لو�قع �أن عبارة "كارثة �لطائرة �لأثيوبية"، دون 

�أي حتديد �إ�ضا يف، �أليق بعنو�ن �ضحايف منها بعمل ت�ضريعي. 

وبالعودة �ىل م�ضمون �لقانون، من �لبديهي �أن �مل�ضرتع �ضعى �ىل 

�لكارثة  تعاطفه مع ذوي �ضحايا  للتعبري عن مدى  �لإعفاء  ��ضتخد�م 

و�لتعوي�س عن �لأ�ضر�ر �لناجمة عنها. ولكن، �أبعد من م�ضاعر �لتعاطف، 

ما مدى مالءمة �لإعفاء من �ضريبة �لإنتقال للتعوي�س عن �ل�ضرر؟ وملاذ� 

ت�ضعى �لدولة �ىل �لتعوي�س عن �ضرر تنفي ب�ضكل كامل �ي م�ضوؤولية عن 

حدوثه؟ وهل هذ� "�لتعوي�س" مطابق يف طبيعته للتعوي�س �لذي ترتبه 

�لقو�عد �لتقليدية للم�ضوؤولية يف �لق�ضايا �ملدنية �و �لإد�رية؟   

�إن �قر�ر حق ذوي �ل�ضحايا بالتعوي�س مبعزل عن �ي م�ضوؤولية 

للدولة عن �حلادثة، �منا يتما�ضى من حيث �ملبد�أ مع �لتوجه �لقانوين 

�لآيل �ىل جتاوز �لقو�عد �لتقليدية للم�ضوؤولّية يف �جتاه �عتماد �ضيا�ضة 

�د�رة للمخاطر �لجتماعية.

رورة  ففيما تفرت�س قو�عد �مل�ضوؤولية �لتقليدية �أّن كّل �ضرر ناجت بال�ضّ

عن فعل �ضخ�س ما، مّما يرّتب عليه م�ضوؤولّية �لّتعوي�س جتاه �ملت�ضّرر، 

برزت تّيار�ت �ضيا�ضّية وقانونّية يف نهاية �لقرن �لّتا�ضع ع�ضر تبعا للحد�ثة 

ناعّية وما �تبعها من زيادة ملخاطر �حلو�دث و�لأ�ضر�ر،  نادت بتخّطي  �ل�ضّ

�لقر�ءة �حلرفّية لقو�عد �مل�ضوؤولّية �ملدنّية بهدف ت�ضهيل ح�ضول �ملت�ضّرر 

 )Droit à la sécurité( على تعوي�س وذ�لك حتت �ضعار �حلّق بال�ّضالمة

. و قد �تبع ذلك حتولت كربى يف قو�عد �مل�ضوؤولّية �ملدنّية يف فرن�ضا، 

�ضرعان ما �نعك�ضت  يف �لأحكام و�لن�ضو�س �لّت�ضريعية �لّلبنانّية.  و�أدت 

�إىل تغرّي كبري يف �لّنظرة �لقانونّية �ز�ء �حلو�دث وما ينتج عنها من 

�أ�ضر�ر. فقد �أ�ضبحت �حلادثة "ظاهرة �إجتماعّية" وغدت معاجلة تلك 

"�إد�رة  �لّدولة �ضمن ما بات ي�ضّمى ب�ضيا�ضة  �إحدى وظائف  �لّظاهرة 

�ملخاطر"  )gestion des risques(. فكرثت �ملوؤ�ّض�ضات �لقانونّية �ّلتي 

تتوىّل �لّتعوي�س عن �لأ�ضر�ر خارج �إطار �مل�ضوؤولّية �ملدنّية �لتقليدية، دومنا 

حاجة �إىل حتديد "م�ضوؤول" يقع على عاتقه موجب �لّتعوي�س. وهكذ�، 

�لّتعوي�س عن �لأ�ضر�ر  �أعباء  قامت بع�س هذه �ملوؤ�ّض�ضات على توزيع 

مان �لإجتماعي و�ضناديق �لّت�ضامن  على جمموعة من �ملو�طنني كال�ضّ

�لإجتماعي و�ملهني فيما قام �لبع�س �لآخر منها على و�ضع هذ� �لعبء 

على عاتق �لّدولة، مبا�ضرة �أو عرب �ضناديق �لّتعوي�س ك�ضناديق �لّتعوي�س 

عن �أ�ضر�ر �حلر�ئق وحو�دث �ل�ّضيار�ت. 

وللوهلة �لأوىل، ميكننا �أن نرى �أن �لقانون 2010/115 هو دليل 

��ضايف يف �جتاه تطّور �ضيا�ضة �إد�رة �ملخاطر يف لبنان وحتديد� يف �جّتاه 

توزيع عبء �لأ�ضر�ر �لّناجتة عن �حلو�دث. فهو يقّر بالعفاء دون �للجوء 

�ىل �ي قاعدة من قو�عد �مل�ضوؤولية �ملدنية كما يعفي �لّرعايا �لّلبنانّيني 

�آلّية تطبيقه مع  ح�ضر� من �ضريبة �لإنتقال وهو يف ذلك يتطابق يف 

موؤ�ّض�ضات �إد�رة �ملخاطر �ّلتي، كغريها من �ملوؤ�ّض�ضات �لإجتماعّية، غالبا 

ما تطّبق �أحكامها على �ملو�طنني دون �ضو�هم من �لّرعايا �لأجانب. 

ولكن �لنظر يف مو�ضوع �لجر�ء )�لعفاء �ل�ضريبي( �منا يظهر 

�أّن هذ� �لّت�ضنيف مت�ضّرع بع�س �ل�ّضيء. فهل ي�ضوغ منطقيا �لقول باأّن 

�لإعفاء من �ضريبة �لإنتقال هو تعوي�ٌس جزئّي عن �لأ�ضر�ر �لّناجتة عن 

حتّطم �لّطائرة؟  وما مدى �ضّحة توجه مماثل؟ 

رر �لذي  فالّتعوي�س، حّتى ولو كان جزئّيا، يحدد على �ضوء �ل�ضّ

�إ�ضالحه. فيما يخ�ّس �حلالة �لتي يعاجلها  �إىل  �لّتعوي�س  يرمي هذ� 

رر �ّلذي �أ�ضاب �لورثة �ملعنّيني بوفاة  2010/115، يتمّثل �ل�ضّ �لقانون 

�أقربائهم يف حادثة حتّطم �لّطائرة. وغالبا ما ير�عي �لّتعوي�س يف حالت 

مماثلة �ضلة �لقر�بة بني �ل�ّضخ�س �ملتويّف و�لقريب �ملنوي �لّتعوي�س عليه 

بالإ�ضافة �إىل �عتبار�ت تتعّلق بعمر �ل�ّضخ�س �ملتويّف... ول �ضيء من هذ� 

�لقبيل يف �لقانون �ملذكور: فنظرة �ضريعة �ىل �لّنقا�ضات �لِنيابّية �َلتي 

�ضبقت �لّت�ضويت على هذ� �لّن�س تكفي للّتاأكيد على �أّن �مل�ضرتع مل يعر 

رر �ّلذي حلق باأي من �لورثة قبل �أن يقّر �إعفاءهم من  �أدنى �هتمام لل�ضّ

�ضريبة �لإنتقال. فهل ميكننا �حلديث عن تعوي�س يف حالة كهذه حيث 

رر بعني �لإعتبار؟  مل يتّم �أخذ �ل�ضّ

�أن  بامكان �لفقه �لفرن�ضي �ملت�ضل باملعاجلة �لقانونّية للكو�رث 

يقدم لنا �جابات على هذ� �ل�ضوؤ�ل، ول �ضيما جلهة طبيعة �لإعفاء من 

�لّتعوي�س  �إىل  �لهادفة  �لقو�نني  تكاثر  فبالّرغم من  �لإنتقال.  �ضريبة 

�ملبا�ضر �أو غري �ملبا�ضر عن �لأ�ضر�ر �َلتي �أحدثتها �لكو�رث، ل �أثر يف 

�لّت�ضريع �لفرن�ضي �حلديث لأّي ن�ّس يقّر �لّتعوي�س عرب �إعفاء �ملت�ضّررين 

من موجب �ضريبّي. ففي جميع هذه �حلالت قامت �لّدولة �لفرن�ضّية 

ناديق �ملن�ضاأة من قبلها بتقدمي مبلغ من �ملال للمت�ضّررين  �أو �أحد �ل�ضّ

رر �ّلذي �أمّل بهم. وللح�ضول على �أثر لن�س  يعّو�س كلّيا �أو جزئّيا عن �ل�ضّ

�أعفى �ملت�ضّررين من كارثة من موجب �ضريبّي، يجب �لّرجوع �إىل ما 

قبل �حلرب �لعاملّية �لأوىل، �أو حّتى �إىل �لقرون �لو�ضطى. ففي جمتمعات 

�لقرون �لو�ضطى كانت �لكو�رث �لِزر�عّية غالبا ما تت�ضّبب بفقد�ن كامل 

�ملحا�ضيل، �لأمر �ّلذي يوؤّدي �إىل تخفي�س �ضريبّي ل�ضالح �ملنكوبني. �إّن 

رر  ريبّي دومنا �لإلتفات �إىل �ل�ضّ �لّلجوء �إىل �لإعفاء �أو �لّتخفي�س �ل�ضّ

�لاّلحق بامل�ضتفيد هو منتوج زمن مل يكن فيه من �ملمكن �إلز�م �لّدولة 

قانونّيا، بحقوق معينة �أو ترتيب م�ضوؤولّية عليها، بحيث ي�ضّكل �لإعفاء يف 

هذه �حلالت تنفيذ� لو�جب �أخالقّي �أكرث منه ملوجب قانويّن.  

�أّنها تت�ضابه  و�إذ� �لتفتنا �إىل خ�ضائ�س تلك �لإعفاء�ت، وجدنا 

و�لقانون رقم 115...  حّتى �لّتطابق. فهو ع�ضو�ئّي يف تقريره وتقديره، 

ل ير�عي �مل�ضاو�ة بني �مل�ضتفيدين منه، وهو �أقرب �إىل �لهبة، يعرّب عن 

رغبة يف �لإح�ضان ل عن �ضعٍي �إىل �لعد�لة. 

و�أبعد من �لّت�ضكيك يف نّية �مل�ضرتع �أو من �نتقاد م�ضمون �لقانون، 

�أبعاد �لّلجوء �إىل هذ�  �أي �لإعفاء، ما يهمنا يف هذ� �ملكان هو قر�ءة 

�لإعفاء. فاإعفاء بع�س �ملو�طنني من �ضريبة �لإنتقال لي�س لّب �مل�ضاألة، 

�أملّت  �إىل هذ� �لإعفاء كرّدة فعل �ز�ء كارثة  �لّدولة  لكّن جمّرد جلوء 

باملو�طنني يك�ضف عن بع�س جو�نب طبيعة عالقة هذه �لّدولة بهوؤلء 

�ملو�طنني. فهو يرتجم عالقة غري قانونّية بني �لّدولة و�ملو�طن، لي�س 

مبعنى �أّنها تتخّطى �لقانون، فالإعفاء ناجت عن قانون، بل مبعنى �أّنها، 

جذريا ل تنتمي �إىل ح�ضارة قانونّية. �أي �أّن �لإعفاء ناجت عن ح�ضارة 

تتد�خل فيها �عتبار�ت "رعوّية" بالعالقة �لقانونّية، فالّدولة حت�ضن، 

تهب، تعفي لكّنها ل تلتزم. 

�أخري�، يبدو �أّن هذ� �ملنطق يتخّطى عالقة �لّدولة بحا�ضر مو�طنيها 

�لِنيابّية تظهر مطالبة  ليحكم قر�ءتها ملا�ضيها وتاريخها فالّنقا�ضات 

نيابّية بتو�ضيع نطاق �لعفاء�ت وجتاوبا وز�رّيا مع هذه �ملطالب بحيث 

ت�ضمل ورثة "�ل�ّضهد�ء"، لكن تلك م�ضاألة �أخرى...

❊ح�صني خليفة حمام متدرج يف بريوت وهو يعد دكتور�ه يف �لقانون يف 
جامعة بانتيون �أ�ضا�س، باري�س 2

 اعفاء ورثة ضحايا الطائرة من ضريبة االنتقال يعبر عن رغبة رعوية في االحسان
ال عن سعي الى العدالة

 هل يشكل االعفاء تعويضا للورثة طالما لم يعر المشّرع ادنى اهتمام
لقياس الضرر الذي لحق بهم؟



عدد صفر  نيسان 82011

تمّر الثورة إذا أرادت أن تؤسس 
بمرحلة  ديمقراطي  لحكم 
لما  بدورها  تؤسس  انتقالية 
يعرف بالعدالة االنتقالّية والتي 
على خالف العدالة التقليدية 
مختلفة  أسس  على  تقوم 
المسؤوليات  تحديد  غايتها 
ئق  حقا ر  ا قر إ و عية  لجما ا
تاريخية واإلعداد لمصالحة عامة 
والتحضير لمستقبل سياسي 
قائم  وحقوقي  واجتماعي 
والحرّية  العدالة  مبادئ  على 
من  والمشاركة.  والمساواة 
خالل المرحلة التي تعيشها 
نلحظ  اآلن  التونسية  الثورة 
التوجهات اآلتية: إحداث لجان 
غايتها التحقيق في الماضي 
 )2( أفضل  غد  وإعداد   )1(
إعالن العفو التشريعي العام 
)3( والمصادقة على مجموعة 

من المعاهدات الّدولية )4(.

جلان التق�صي

هذه  تكوين   نية  عن  �لعالن  �إن 

يناير   14 �ضبق  قد  كان  �للجان 

2011، ذلك �أّن �آخر خطاب للرئي�س 

�ل�ضابق بتاريخ 13 يناير 2011 كان 

3 جلان: �لأوىل  قد وعد فيه ببعث 

لتق�ضي �حلقائق يف �لأحد�ث �لتي 

 2010 17 دي�ضمرب  جّدت منذ يوم 

و�لثانية للتحقيق يف �لف�ضاد و�لر�ضوة 

و�لثالثة لالإ�ضالح �ل�ضيا�ضي. وميكن 

�عتبارها من �لنتائج �ملبّكرة للثورة.  

�إن ت�ضمية روؤ�ضاء �للجان كان يوم 19 

يناير 2011 و�لإعالن عن �أع�ضائها 

كان يوم 22 منه.

جلنة تق�صي احلقائق والتجاوزات

باأنها  �لنطباع  تعطي  �للجنة  هذه 

"جلنة حقيقة وم�ضاحلة" كالّلجان 
مّرت  �لتي  �لبلد�ن  عرفتها  �لتي 

�إفريقيا  كجنوب  �نتقالية  بفرت�ت 

ورو�ند� و�ضري�ليون و�ل�ضيلي و�ملغرب. 

�إل �أن ما نالحظه هو ح�ضر عمل هذه 

م�ضت  �لتي  �لتجاوز�ت  يف  �للجنة 

حقوق �لإن�ضان منذ تاريخ 17 دي�ضمرب 

فرتة  كامل  على  ت�ضري  ول   2010

حكم �لنظام �ل�ضابق و�لتي ��ضتمرت 

لقر�بة 23 �ضنة، مما يعطي �نطباعا 

�أّول باأّنها لن حتدد م�ضوؤولية �لنظام 

باأ�ضره كما هي عادة جلان �حلقيقة 

بتحديد  تكتفي  قد  بل  و�مل�ضاحلة 

م�ضوؤوليات فردّية وتنتهي بالتو�ضّية 

بالتعوي�ضات �ملالية �أو غريها. فكان 

من �لأف�ضل �أن يكون دور هذه �للجنة 

تق�ضي �لتعديات على حقوق �لإن�ضان 

�إ�ضافة  �ل�ضابق.  طيلة فرتة �لنظام 

�للجنة  �أن  على  موؤ�ضر  ل  �أّنه  �إىل 

�ضتقوم بدور جلنة م�ضاحلة وطنّية. 

ولذلك، فمن �ل�ضابق لأو�نه �أن نعترب 

هذه �للجنة هي جلنة حتقيق �لعد�لة 

�لنتقالّية بل هي �أوىل خطوة يف ذلك 

يوؤمل �ن تلحقها خطو�ت �أخرى  من 

�ضاأنها �أن تو�ّضع  �ضالحيات �لّلجنة 

لت�ضري على فرتة زمنية �أطول تغطي 

�أو  كامل فرتة حكم �لنظام �ل�ضابق 

�أن ت�ضري على كامل مّدة �جلمهورية 

1957 لتقوم بتق�ضي  �أي منذ �ضنة 

عديد  يحدد  �أن  �ضاأنه  من  تاريخي 

�مل�ضوؤوليات �جلماعّية لتلك �لفرتة و�ن 

ت�ضبح �للجنة لحقا جلنة م�ضاحلة 

�لعد�لة  �إحدى مقّومات  �أي�ضا وهي 

�لنتقالّية و�لتي من �ضاأنها م�ضاحلة 

�ضعب مع ما�ضيه ومتكنه  من �لعبور 

�إىل مرحلة �أخرى بعد �لقبول باملا�ضي 

وطي �ضفحته.

جلنة تق�صي احلقائق حول الر�صوة 

والف�صاد

بدت  و�إن  �لّلجنة  �إن �ضالحّية هذه 

�أكرث و�ضوحا من �للجنة �ل�ضابقة �إل 

�لأ�ضا�ضية  �مل�ضاكل  بع�س  تثري  �أنها 

وخا�ضة يف عالقتها بالق�ضاء. فمن 

حيث �ل�ضالحّيات، يقت�ضر عمل هذه 

�لف�ضاد  �لّلجنة على تق�ضي حقائق 

�ملايل فقط يف ظل �لنظام �ل�ضابق. 

يف  حم�ضور�  �لعمل  يجعل  ما  وهو 

�طار معني. �إل �أن تد�خل عمل هذه 

�لّلجنة مع ما يقوم به �لق�ضاء يعّد 

لها  وجهت  �لتي  �لنتقاد�ت  �أحد 

خا�ضة و�أن �لق�ضاء يتعهد يف نف�س 

ف�ضاد  ق�ضايا  يف  بالنظر  �لوقت 

�ل�ضابق  �لرئي�س  فيها  يتّهم  ور�ضوة 

وعائلته وعديد �مل�ضوؤولني �ل�ضابقني. 

�لق�ضية  هي  �لق�ضايا  هذه  و�أهم 

�ملن�ضورة   19592 عدد  �لتحقيقية 

�أمام قا�ضي �لتحقيق بتون�س �لعا�ضمة 

للبحث يف �جلر�ئم �ملرتكبة من قبل 

�لرئي�س �ل�ضابق وزوجته و�لتي تعهد 

بها عميد ق�ضاة �لتحقيق باملحكمة 

�لبتد�ئية بتون�س. وقد بلغ �لتد�خل 

و�ضلك  �لّلجنة  بني  �أق�ضاه  و�لتوتر 

�لق�ضاء مبنا�ضبة تنقل �للجنة للبحث 

�لرئا�ضي  �لق�ضر  د�خل  و�لتفتي�س 

ب�ضيدي بو�ضعيد يف 19 فرب�ير 2011 

حيث مت �تهام �للجنة بالتدخل غري 

وعدم  �لق�ضاء  عمل  يف  �ل�ضرعي 

�حرت�م �إجر�ء�ت �حلجز مّما يعّر�س 

كل ما قامت به �إىل �لإبطال من قبل 

كان  من  ب�ضمات  و�إتالف  �لق�ضاء 

على  ويرتّدد  �لأمو�ل  تلك  ي�ضتعمل 

مكان �إيد�عها وهو ما ت�ضبب يف حرج 

�ضديد للجنة!  

�إن هذ� �لتد�خل بني عمل �لّلجنتني 

هذ�  قبول  وعدم  �لق�ضاء  و�ضلك 

�إن�ضاء جلان تز�حمه  �لأخري لفكرة 

ول يعتربها �ضرعّية �إ�ضافة �إىل �أنها 

تقوم بعمل هو عائد يف نهاية �لأمر 

م�ضيعة  يف  تت�ضبب  وبذلك  للق�ضاء 

للوقت قد يوؤدي �إىل تعطيل �لعد�لة، 

هذه �ملعطيات توؤ�ضر �إىل عدم و�ضوح 

ناحّية  من  �لنتقالية  �لعد�لة  فكرة 

و�أ�ضاليبها.  تقنياتها  �إدر�ك  وعدم 

خا�ضة و�ن �لّلجان �ضرعت يف �لعمل 

غياب  يف   2011 يناير    20 منذ 

وي�ضبط  ينظمها  قانوين  ن�ّس  �أي 

وطرق  و�خت�ضا�ضاتها  �ضالحياتها 

وي�ضبط عالقتها مع غريها  عملها 

و�ل�ضلطة  و�حلكومة  �لهيئات  من 

�للجان  �أ�ضعف  مما  �لق�ضائية، 

وجعلها حمّل �نتقاد وتهّجم �ضديدين 

�أدى يف عديد �حلالت �إىل �ملطالبة 

�أدى  ما  وهو  وحّلها.  لها  بو�ضع حّد 

بتاريخ  ��ضتعجايل  �إىل �ضدور حكم 

عن  �للجنة  بوقف   2011 مار�س   3

�لعمل. هذ� �حلكم �ل�ضتعجايل تاأكد 

يوم �لمي�س 10 مار�س 2011 بحكم 

�لد�ئرة �لأوىل مبحكمة �ل�ضتئناف 

بتون�س و�لتي رف�ضت مطلب �للجنة 

�لإجر�ء�ت  ��ضتكمال  حني  �إىل 

�لقانونية لتكوينها و�إلز�م �أع�ضائها 

بت�ضليم ما جتّمع لديهم من وثائق �إىل 

�لنيابة �لعمومية.

جلنة الإ�صالح ال�صيا�صي

لّلجنتني  بالن�ضبة  �ل�ضاأن  هو  مثلما 

�ل�ضابقني، �ضّمي رئي�س �لّلجنة يف 19 

يناير 2011 وبد�أت يف �لعمل يف 22 

من نف�س �ل�ضهر بو�ضفها جلنة خرب�ء 

ودورها  ��ضت�ضارّية  مهمتها  م�ضتقلة 

تقدمي �قرت�حات �إىل �حلكومة من 

�لقانونّية  �لن�ضو�س  �إ�ضالح  �ضاأنها 

�لأ�ضا�ضية �لتي حتكم وتنظم �حلياة 

قانون  �لنتخابّية،  �ملجّلة  �لعامة: 

�لأحز�ب وقانون �جلمعّيات وغريها 

من �لن�ضو�س �لتي قد ت�ضمل �لد�ضتور 

�أمام ج�ضامة  �إذ� طلب منها ذلك. 

عمل �للجنة وبعده �مل�ضريي وجهت 

�ليها �نتقاد�ت لذعة من قبل �لقوى 

�ل�ضيا�ضية و�لفاعلة �لتي بد�أت تت�ضّكل 

يف  بامل�ضاركة  وتطالب  دورها  وتعي 

للبالد،  �ل�ضيا�ضي  �مل�ضتقبل  �إعد�د 

وقد �ضاركت هذه �لقوى يف تاأ�ضي�س 

"جمل�س حماية �لثورة" و�ملتكّون من 
و�لنقابية  �لأطر�ف �حلزبية  عديد 

كالحتاد  وزنها  لها  �لتي  و�ملهنّية 

�لعام �لتون�ضي لل�ضغل وحركة �لنه�ضة 

وعمادة �ملحامني...

هذ� �ملجل�س �أقر لنف�ضه جمموعة 

من �ل�ضالحيات �لتي �نربى يد�فع 

�أهّمها �مل�ضاركة  عنها ويطالب بها، 

�لفعلية يف �إ�ضد�ر �لن�ضو�س �لقانونية 

ورقابة عمل �حلكومة وتعوي�س جلنة  

قد  كانت  �لتي  �ل�ضيا�ضي  �لإ�ضالح 

تقّدمت مبقرتحات �أو �ضيناريوهات 

حماية  جمل�س  بظهور  د�ضتورية.  

�أ�ضبح  �ل�ضيا�ضي،  �مل�ضهد  �لثورة يف 

�لتوجه �إىل ��ضافة �ضالحيات جديدة 

ل�ضالحيات �للجنة، لت�ضبح �لّلجنة 

"جلنة حتقيق مبادئ �لثورة و�لإ�ضالح 
�ل�ضيا�ضي و�لنتقال �لدميقر�طي". 

ت�ضمية  يف  �لتحّول  هذ�  �ضاأن  ومن 

�ل�ضالح  �أن  يو�ضح  �أن  �لّلجنة  

�لثورة  مبادئ  �أ�ضا�ضه  �ل�ضيا�ضي 

كما  �لدميقر�طي.  �لنتقال  وغايته 

�أن يوؤدي رمبا �إىل  �أي�ضا  من �ضاأنه  

�حلكومة  تريد  فيما  �للجنة  تذويب 

�أن تن�ضئه وهو "�لهيئة �لعليا حلماية 

�لدميقر�طي"،  و�لنتقال  �لثورة 

وهي هيئة يتحول من خاللها جمل�س 

من  عليا  هيئة  �إىل  �لثورة   حماية 

�ضاأنها �مل�ضاركة يف �تخاذ �لقر�ر�ت 

و�مل�ضاركة يف ممار�ضة �حلكم.

الهيئة الوطنية لإ�صالح الإعالم

وت�ضمية  �لهيئة  هذه  بعث  ياأتي 

و�أع�ضائها مبوجب مر�ضوم  رئي�ضها 

2 مار�س 2011 كاأّول خطوة عملّية 

�لذي  �لإعالم  قطاع  �إ�ضالح  على 

ناحّية  من  �ل�ضابق  �لنظام  �أف�ضده 

مهنّية  �أخالقيات  بدون  وتركه 

�نعك�ضت حتى بعد 14 يناير يف عمل 

�لإعالم �لذي متّيز لفرتة بالنفالت! 

" تقومي و�ضع  هذه �لهيئة يعود لها 

�لتنظيمي  �مل�ضتوى  على  �لإعالم 

و�لهيكلي و�قرت�ح �لت�ضّور�ت �لكفيلة 

بالرتقاء باملوؤ�ض�ضات �لت�ضالية �إىل 

ب�ضاأن  �لر�أي  و�إبد�ء  �لثورة  �أهد�ف 

قنو�ت  لإحد�ث  �ملقّدمة  �ملطالب 

�إن�ضاء  �نتظار  يف  وتلفزّية  �إذ�عية 

هيكل خمت�ّس..." فالهيئة بو�ضفها 

هيكال ��ضت�ضاريا �ضتلعب دور �ملجل�س 

�إن�ضاء  �نتظار  يف  لالت�ضال  �لأعلى 

ذلك. ووعد رئي�ضها بن�ضر تو�ضياتها 

وت�ضّور�تها ملجمل �أ�ضكال �لقرت�حات 

�ملختلفة على �لر�أي �لعام.

�إن بعث مثل هذه �لّلجان �مل�ضتقلة 

من �ضاأنه  �أن يقدم ت�ضور�ت لإ�ضالح 

�أن  �ملوؤكد  ومن  �لقطاعات  خمتلف 

عدد هذه �للجان �ضيت�ضاعف لي�ضمل 

�ل�ضجون،  �إ�ضالح  �أخرى:  قطاعات 

ثورة تؤسس لغد أفضل: 
سبل العدالة االنتقالية 

❊وحيد فرشيشي❊وحيد فرشيشي

فكرة العدالة االنتقالية ما تزال غير واضحة واللجان 
المنشأة شرعت في العمل في غياب أي نّص 

قانوني ينظمها
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على الرغم من ان الحقوق االقتصادية واالجتماعية 
كانت من بين ركائز ثورة تونس، تبقى االقتراحات 

بشأنها مبهمة ولم تنشأ اي لجنة لدرسها 

العفو العام كان المطلب السياسي طيلة عقود وقد 
تحقق الول مرة في تونس بعد الثورة، وهو مبني 

على فكرة جبر ضرر المعتقلين وليس على فكرة 
المصالحة

قطاع �لأمن، �لتعليم، �لق�ضاء، �ل�ضوق 

�ملالية، �لفالحة، �لبيئة...

يبقى  �لّلجان  هذه  دور  �ن  �إل 

ومدى  �ل�ضيا�ضّية  �لتجاذبات  رهن 

قبول �لأطر�ف �ل�ضيا�ضية بتو�ضياتها، 

لذلك يكون من �لأف�ضل ت�ضريك هذه 

و�لنقابية  �ل�ضيا�ضية  �حل�ضا�ضيات 

عمل  يف  و�جلمعياتية  و�ملهنّية 

�لّلجان منذ �لبد�ية ل�ضمان قدر من 

�لرب�غماتيكّية ملقرتحاتها وت�ضور�تها 

�لتي يتوجب �أن تكون قابلة للتنفيذ.

العفو العام

يف  �لعام  �لعفو  مر�ضوم  �ضدر  لقد 

19 فرب�ير 2011 وكان �أّول مر�ضوم 

يتخذه �لرئي�س �ملوؤقت بعد �أن ح�ضل 

9 فرب�ير  �لربملان يف  تفوي�س  على 

2011. هذ� �ملر�ضوم له �لكثري من 

�لّدللت �ل�ضيا�ضية و�لجتماعية.

فالعفو �لعام كان �ملطلب �ل�ضيا�ضي 

طيلة عقود. ومع �ملر�ضوم عدد 1 ل�ضنة 

2011 حتقق �لعفو �لعام لأّول مّرة 

توّجها  يعك�س  �لعفو  تون�س. هذ�  يف 

وذلك  �حلرّيات  لإطالق  و��ضحا 

حوكمو�  �لذين  �مل�ضاجني  باإطالق 

ر�أي.  جلر�ئم  �أو  �ضيا�ضية  لأ�ضباب 

وهذ� �لعفو جاء من ناحية لت�ضحيح 

و�ضعّيات �ضابقة �إل �أّنه يبقى جمتز�أ 

وحمدود� يف �طاره من منظور �لعد�لة 

�أبرزها  عدة  لأ�ضباب  �لنتقالّية 

�لآتية:

ي�ضملها  �لتي  �جلر�ئم  قائمة    •
�لعفو �لعام،  وغالبها ما مت �در�جه  

ومن  �لر�أي".   "جر�ئم  قائمة  يف 

�ل�ضيا�ضية  �جلر�ئم  �جلر�ئم،  هذه 

كالعتد�ء على �أمن �لّدولة �لد�خلي، 

وخرق قانون مكافحة �لإرهاب وخرق 

�لأحكام  وخرق  �ل�ضحافة،  �أحكام 

�لا�ضة بالجتماعات �لعامة و�ملو�كب 

و�ملظاهر�ت و�لتجمهر وخرق قانون 

�لأحز�ب وقانون �جلمعّيات �إ�ضافة 

و�لعت�ضام  �لإ�ضر�ب  جر�ئم  �إىل 

وكذلك  �ل�ضغل  مادة  يف  و�لع�ضيان 

�أو  وثائق  م�ضك  �أو  توزيع  �أو  ن�ضر 

�ملعلوم  ومن  حمظورة...  موؤلفات 

�أن خروقات عدة لهذه �لأحكام قد 

ح�ضلت يف فرتة ما بعد 14 يناير. 

�إل �أن �لعفو �ملقّرر يف جر�ئم 

�ملجلة  من   135 �إىل   131 �ملو�د 

بت�ضارك   " و�ملتعّلق  �جلز�ئية 

قانونيا  �إ�ضكال  يثري  �ملف�ضدين" 

كانت  و�إن  �ملو�د  هذه  �أن  ذلك 

�أ�ضخا�س  ملحاكمة  ��ضتعملت  قد 

وجمموعات على خلفية �نتماء�ت 

�أنها  �إل  تنظيمّية  و  �أ �ضيا�ضية 

��ضتعملت �أي�ضا يف �إطارها �لعادي 

باملعنى  �ملف�ضدين  ع�ضابات  �أي 

�إىل  يوؤدي  قد  ما  وهو  �جلز�ئي. 

�جل  من  جز�ئيا  مد�نني  �نتفاع 

هذه �جلر�ئم دومنا �أن يكون لهم 

خلفية �ضيا�ضية.

مّدة  على  �إل  ي�ضري  ل  •�لعفو 
ملّدة  بالن�ضبة   : زمنيا  حمّددة 

ينطبق  ل  �لعام   �لعفو  �ضريان 

 18 يف  موؤرخ   2011 ل�ضنة   8 عدد  مر�ضوم   ]1[
�للجنة  باحد�ث  يتعّلق   2011 فرب�ير/�ضباط 

�لوطنية ل�ضتق�ضاء �حلقائق يف �لتجاوز�ت �مل�ضجّلة 

خالل �لفرتة �ملمتدة من 17 دي�ضمرب  2010 �إىل 

حني زو�ل موجبها، �لر�ئد �لر�ضمي عدد 13 ل�ضنة 

2011، �س203  

]2[ مر�ضوم عدد 7 ل�ضنة 2011 موؤرخ يف 18 فرب�ير 
2011 يتعّلق باحد�ث جلنة وطنية لتق�ضي �حلقائق 

حول �لر�ضوة و�لف�ضاد. �لر�ئد �لر�ضمي عدد 13 ل�ضنة 

2011،�س201

تق�ضي  جلنتي  حّل  يطالبون  ق�ضاة  �أنظر،   ]3[
�حلقائق، �ل�ضباح، 2 مار�س 2011، �س 7. وكذلك 

جلنة ��ضتق�ضاء �لر�ضوة و�لف�ضاد يف ورطة قانونية 

جريدة �ل�ضباح، 1 مار�س 2011، �س4

]4[ �نظر فيما يتعّلق مبجل�س �لثورة: من خطاب 
�حلماية �إىل ممار�ضته �لو�ضاية، جريدة �ل�ضباح، 

3 مار�س 2011، �س11

]5[ �لر�ئد �لر�ضمي عدد 12 يف 22 فرب�ير 2011، 

 14 �رتكب قبل  �إل على ما  �لعفو 

�لف�ضل  ن�س  وقد   .2011 يناير 

�لأّول من �ملر�ضوم على �أّنه " ينتفع 

بالعفو �لعام كّل من حكم عليه �أو 

كان حمّل تتّبع ق�ضائي لدى �ملحاكم 

على �ختالف درجاتها و�أ�ضنافها 

وهذ�   .2011 يناير   14 قبل 

�لتحديد �لّزمني يجعل من �لعفو 

�ملا�ضي  �ضارّيا على  �إجر�ء  �لعام 

فقط ول ي�ضمل �لأعمال �ملخالفة 

للقانون �لتي  �قرتفت بني تاريخ 

14 يناير وتاريخ �ضدور �ملر�ضوم، 

�أي 19 فرب�ير 2011.

• �إن �ملر�ضوم �ملتعلق بالعفو �لعام 
فعلّية.  �نتقالّية  لعد�لة  يوؤ�ض�س  ل 

ح�ضل  ما  كل  يق�ضي  فالن�ّس 

بعد �أحد�ث 14 يناير 2011 وهي 

فرتة عرفت عديد� من �لتجاوز�ت 

وبد�ية  و�لتحقيقات  و�لإيقافات 

ونهب  �ضغب  لأعمال  �ملحاكمات 

�ضخا�س  �لأ على  و�عتد�ء�ت 

�لتجاوز�ت  وهذه  و�ملمتلكات. 

�أنها  �إل  بحتة  جز�ئية  كانت  و�إن 

ح�ضلت يف �لظروف �ل�ضتثنائية 

�لتي عرفتها �لبالد. فعدم �ضمولها 

�إىل عدم  يرجع  �أن  بالعفو ميكن 

كان  �إن  �مل�ضاألة  هذه  يف  �حل�ضم 

�ضيعفى عن مرتكبيها �أول.

ومن �لبني �أي�ضا �أن �ملر�ضوم ل 

ي�ضمل �يا من �ملرتكبني �أو �ملتورطني 

يف �أعمال �لنظام يف �حلقبة �ل�ضابقة 

�أو خالل فرتة �لثورة، وهو ما يوؤكد 

�لنطباع باأن �لعفو �لعام ل يدخل يف 

باب م�ضاحلة �ضاملة مع فرتة ما قبل 

14 يناير 2011 وما يدعم فكرة �أن 

�ملا�ضي مل تكت�ضب  "�مل�ضاحلة" مع 
بعد �أي �أهمية يف �لفرتة �لر�هنة. 

يف  بالنظر  يتدعم  ما  وهو 

�لرئي�س  �أمو�ل  م�ضادرة  "مر�ضوم 
هذ�  و�أ�ضهاره".  وعائلته  �ل�ضابق 

�ملر�ضوم �إ�ضافة �إىل م�ضكل �ضرعيته 

�لد�ضتورية فاإنه يخّل �أي�ضا مبعاهدة 

�لف�ضاد  ملقاومة  �ملتحدة  �لأمم 

�لإعد�د  مع  تعار�ضه  �إ�ضكال  ويثري 

لن�ضبة  با �لوطنية.  للم�ضاحلة 

�لف�ضاد  ملكافحة  �لدولية  لالتفاقية 

نالحظ �أنها تكّر�س يف �أغلب مو�دها 

�لخت�ضا�س �لق�ضائي يف �مل�ضادرة 

�لتي  �ل�ضورة  ذلك  من  و��ضتثنت 

ب�ضبب  �جلناة  مالحقة  فيها  يتعذر 

فاإذ�  �لغياب.  �أو  �لفر�ر  �أو  �لوفاة 

�لفارين  لأمو�ل  �مل�ضادرة  كانت 

�س 183 و 184

 15 موؤرخ يف   2011 ل�ضنة   7 مر�ضوم عدد   ]6[
فرب�ير 2011 �لر�ئد �لر�ضمي عدد 13 يف 1 مار�س 

2011، �س202-201

]7[ �ملر�ضوم عدد 2 ل�ضنة 2011 يف 19 فرب�ير 
22 فرب�ير  12 يف  2011، �لر�ئد �لر�ضمي عدد 

2011

 19 يف   2011 ل�ضنة   3 عدد  �ملر�ضوم   ]8[

فرب�ير2011

 19 يف   2011 ل�ضنة   4 عدد  �ملر�ضوم   ]9[

فرب�ير2011

 19 يف   2011 ل�ضنة   5 عدد  �ملر�ضوم   ]10[
فرب�ير2011  

قبل  من  ممكنة  �لرئي�س  عائلة  من 

�لدولة مبا�ضرة موجب �ملر�ضوم فاإن 

م�ضادرة �أمو�ل �لبقية من �ملوجودين 

يف تون�س من �ل�ضرعي �أن تتم مبوجب 

�أحكام �ملحاكم. لذلك فمن م�ضلحة 

�مل�ضاحلة �لوطنية وحتقيق نوع من 

�لعد�لة �لنتقالية �أل تتم �مل�ضادرة 

�إل بعد عمل جلنة تق�ضي �حلقائق 

حول �لّر�ضوة و�لف�ضاد.

امل�صادقة على جمموعة معاهدات 

دولية 

�لعفو  �إثر مر�ضوم  مبا�ضرة  �ضدرت 

على  �مل�ضادقة  مر��ضيم  �لعام، 

و�ملو�ثيق  �ملعاهد�ت  من  جمموعة 

�لدولية �لتالّية: 

�لدولية حلماية جميع  • �لتفاقية  
�لأ�ضخا�س من �لختفاء �لق�ضري.

�مللحق  �لختياري  لربوتوكول   �•
باحلقوق  �لا�س  �لّدويل  بالعهد 

�ملدنية و�ل�ضيا�ضية.     

للمحكمة  �لأ�ضا�ضي  روما  نظام   •
�متياز�ت  و�إتفاق  �لّدولّية  �جلنائية 

�ملحكمة وح�ضاناتها.     

لتفاقية  �لختياري  �لربوتوكول   •
مناه�ضة �لتعذيب وغريه من �ضروب 

�أو �لال  �أو �لعقوبة �لقا�ضّية  �ملعاملة 

�إن�ضانية �أو �ملهنية.

هذه �مل�ضادقات كان لها هدفان 

�أ�ضا�ضّيان �أحدهما ظريف و�لآخر �أ�ضلي 

فبالن�ضبة للهدف �لظريف فيتمثل يف 

�ملتعلقة  روما  لتفاقية  �لن�ضمام 

وهي  �لّدولية  �جلنائية  باملحكمة 

م�ضادقة من �ضاأنها �أن تفتح �ملجال  

ملقا�ضاة م�ضوؤولني تون�ضيني �أمام هذه 

�أمام  �إذ� تعذر مقا�ضاتهم  �ملحكمة 

�ملحاكم �لتون�ضية.

فيتمثل  �لأ�ضلي  �لهدف  ّما  �أ

�لإن�ضان  حقوق  منظومة  �إمتام  يف 

منقو�ضة.  بقيت  و�لتي  تون�س  يف 

فبامل�ضادقة على هذه �ملو�ثيق تكتمل 

�ملنظومة �لتون�ضية، ومتثل �مل�ضادقة 

��ضتجابة ملطالبة حقوقية.

مالحظات ختامّية

يناير   14 منذ  تون�س  تعي�ضه  ما  �إن 

بالثورة  يعرف  ما  تاريخ   2011

ثورة على جميع  يعّد حقا  �لتون�ضّية 

�ل�ضيا�ضي  منها  وخا�ضة  �مل�ضتويات 

هذه  �ملدين.  و�ملجتمع  و�لإعالمي 

�لثورة ر�فقتها جمموعة من �لن�ضو�س 

�لقانونية و�لتي ميكن �أن توؤ�ض�س لفرتة 

باإن�ضاء  وخا�ضة  �نتقالّية"  "عد�لة 
و�لف�ضاد  �حلقائق  تق�ضي  جلنتي 

جديدة  �ضيا�ضية  ملرحلة  و�لإعد�د 

�أهد�ف  �لعليا لتحقيق  ببعث �لهياأة 

�لثورة و�لإ�ضالح �ل�ضيا�ضي و�لنتقال 

ير�عي  حّر  و�إعالم  �لدميقر�طي 

�أخالقية �ملهنة باإن�ضاء �لهياأة �لوطنية 

لإ�ضالح �لإعالم و�لت�ضال.

هو  �ملرحلة  هذه  ينق�س  ما  �إن 

توخي مت�ضي و��ضح يقوم على �إر�ضاء 

فعلي وممنهج للعد�لة �لنتقالية حيث 

�إ�ضرت�تيجية و��ضحة يف هذ�  غابت 

�ملجال. هذ� �لرجتال كان قد �نعك�س 

على عديد �مل�ضائل و�لختيار�ت:

خطوة  مثل  و�إن  �للجان  • فاإن�ضاء 
�لنتقالية  �لعد�لة  درب  على  هامة 

�إىل  �أدى  ذلك  يف  �لت�ضّرع  �أن  �إل 

عديد �لأخطاء �لتي �رتكبتها �لّلجان 

�خذة  وموؤ �نتقاء  حمل  وجعلها 

ق�ضائية لإحد�ها.

فاإن قبول مبد�أ  �إىل ذلك  • �إ�ضافة 
ركيزة  و�إن مثل  لل�ضحايا  �لتعوي�س 

�أنه ل وجود  �إل  �لعد�لة  هامة لهذه 

لروؤية و��ضحة يف هذ� �ملجال. فمن 

ناحية �ضرعت �حلكومة يف �لتعوي�س 

لعائالت �ل�ضحايا �لذين �ضقطو� منذ 

ب�ضرف  وذلك   2010 دي�ضمرب   17

من  بد�ية  �لتعوي�س  دفعات  �أوىل 

28 يناير 2011 �إل �أن جلنة تق�ضي 

�حلقائق ل تز�ل تقوم بعملها وكذلك 

�لّدعاوي �ملرفوعة �أمام �لق�ضاء مل 

حت�ضم بعد.

من  وبالرغم  �أخرى  ناحية  من   •
�أن �حلقوق �لقت�ضادية و�لجتماعية 

تون�س  ثورة  ركائز  بني  من  كانت 

بعد يف ن�ضو�س  �أنها مل ترتجم  �إل 

�لقانوين  �لنق�س  هذ�  قانونية! 

�لر�ضمي  �لوعي  �نعد�م  يعني  ل 

بذلك فقد متت ترجمة بع�س هذه 

�ملطالب يف بع�س �لقر�ر�ت و�لرب�مج 

و�أهمّها �إقر�ر منح �لبطالة حلاملي 

�ل�ضهاد�ت �لعليا وقبول عديد �ملطالب 

�لجتماعية و�لنقابية و�لإعد�د لبد�ية 

�قر�ر  مع  �لجتماعية  �ملفاو�ضات 

�أنه  �إل  �جلهات  يف  �لتنمية  �أهمية 

كان من �ملنطقي �أي�ضا، كما مت بعث 

�للجان �لأربع �ضالفة �لذكر �أن نبعث 

�أي�ضا جلانا للتفكري و�لقرت�ح لطة 

�جتماعّية و�قت�ضادية وجهوّية.

�إن �لغالب على هذه �لفرتة هو 

�لعمل و�لن�ضاط �ل�ضيا�ضي بالأ�ضا�س 

مع بد�ية �لتفكري يف �ملجالت �لأخرى 

فهذه  و�لجتماعية.  �لقت�ضادية 

�لعد�لة  نو�ة  �أر�ضت  و�إن  �ملرحلة 

�لنتقالية �إل �أن �ل�ضعوبات �لأمنية 

�لنفالت  وبع�س  و�لقت�ضادية 

�ل�ضيا�ضي و�لإعالمي �أّثرت كثري� على 

تذبذب �لقر�ر�ت �لّر�ضمّية و�ضقوط 

�حلكومة �لأوىل يف 27 فرب�ير2011 

وت�ضكيل حكومة جديدة يف 7 مار�س 

يف  طريق  خارطة  و�إعالن   .2011

خ�ضو�ضا  تتاألف   2011 مار�س   3

�لعمل  �إيقاف  �لتالية:  �ملر�حل  من 

�لّرئا�ضة  عمل  وتو��ضل  بالد�ضتور 

و�حلكومة �ملوؤقتة �إىل حني بد�أ عمل 

�إ�ضد�ر  �لتاأ�ضي�ضي  �لوطني  �ملجل�س 

مر�ضوم لتنظيم �ل�ضلط �لعمومية يف 

�نتخاب  وتنظيم  �لنتقايل  �لو�ضع 

 24 يف  �لتاأ�ضي�ضي  �لوطني  �ملجل�س 

بذلك  وتتو��ضل   ...2011 يوليو 

�ليوميات �لقانونية للثورة!

�أ�ضتاذ �لقانون  ❊وحيد الفر�صي�صي 
ورئي�س  �لتون�ضية  باجلامعة  �لعام 

عن  للدفاع  �لتون�ضية  �جلمعية 

�حلريات �لفردّية
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ثورة الكرامة و الحرية: 
أي دور للقضاء التونسي في 

إرساء الديمقراطية؟
❊ماجدة بن جعفر

�أو ثورة �لكر�مة و  ثورة �ليا�ضمني كما يحلو لالإعالم �لغربي ت�ضميتها 

�حلرية كما يتم�ضك �ل�ضعب بو�ضفها،  كانت نتيجة حتمية لظماأ �ل�ضعب 

�لتون�ضي �إىل �لعد�لة.  �ضر�رتها �لتي �ندلعت يف �ضيدي بوزيد �أ�ضعلت كامل 

�جلهات و�ملناطق يف �لبالد و�آلت �إىل �لإطاحة بنظام �لدكتاتور. 

وبعد �نت�ضار �لثورة، �نفجر بركان �لغ�ضب �ل�ضعبي ليعرب عن �نعد�م 

ثقة كلي يف موؤ�ض�ضات �لدولة و�أجهزتها باأنو�عها �لقت�ضادية و�ل�ضيا�ضية 

و�لجتماعية، �ل�ضلطوية �أو �لإد�رية و��ضتهدف مقر�تها باحلرق و �لتخريب 

وطال م�ضوؤوليها وموظفيها بالعتد�ء. ومل ت�ضلم  

�ملوؤ�ض�ضة �لق�ضائية من دو�مة �لثورة هذه حيث وقع �إحر�ق عدد من 

�ملحاكم، و �قتحام قاعات �جلل�ضات و تعطيل �أعمالها ف�ضال عن �لت�ضهري 

�لإعالمي بجنوح �لعد�لة و �لت�ضكيك �ملعمم يف نز�هة �لق�ضاة كمناد�ة 

عديد �جلهات بتنقية �لق�ضاء من �لف�ضاد.  بيد �أنه و لئن �ضاء �لق�ضاة 

�لثقة يف م�ضد�قيته  ما طال   �لق�ضاء من م�س بهيبته  ومن زعزعة 

فاإنهم مل يفاجئو�. ففي ظل حكم كالذي رزحت حتته �لبالد ل�ضنو�ت 

�لتوظيف �لذي مل ت�ضلم  �أن ل ي�ضتثنى �لق�ضاء من  كان من �لطبيعي 

منه �أي من موؤ�ض�ضات �لدولة خدمة للم�ضالح �لا�ضة للنظام �حلاكم 

وللعائلة �حلاكمة و من د�ر يف فلكهم من م�ضوؤولني. و لهذ� �لغر�س، 

��ضتعملت �ل�ضلطة �حلاكمة و�ضائل �ل�ضيطرة �ملعهودة: �إطار قانوين خال 

من �ضمانات �ل�ضتقاللية، و��ضتخد�م �لبع�س من �لق�ضاة �ملو�لني للنظام 

يف �لوظائف �لهامة خدمة للماآرب، وغ�س �لطرف عن ف�ضاد �لبع�س �لآخر 

مقابل �إ�ضد�رهم �لأحكام طبق �لتو�ضيات، �إ�ضافة �إىل �ضيا�ضة �لرتغيب 

و�لرتهيب و�لإق�ضاء و �لتهمي�س مع من �أعيت معهم �حليلة .

يف هذ� �مل�ضهد جند �لق�ضاء ي�ضعى يف �أد�ئه، �ىل جانب قوى �جتماعية 

�خرى، �إىل �لتموقع و��ضتعادة دوره  �إ�ضهاما يف �إجناح فرتة  �لنتقال �إىل 

خانة �لنظام �لدميقر�طي )1( كما ينا�ضل من �أجل �لرتقاء بالق�ضاء 

�إىل و�ضع �ل�ضلطة �مل�ضتقلة كو�ضيلة لتحقيق �ليار�ت �لوطنية �لتي قامت 

من �أجلها �لثورة)2(.

الق�صاء و النخراط يف م�صروع الدميقراطية 

ت�ضارع ن�ضاط �لعمل �لق�ضائي و ت�ضاعد بقدر ت�ضارع �لأحد�ث و ت�ضاعدها 

�أثناء �لثورة و�إثرها. و قد نقل �لإعالم باأنو�عه �أخباره �لتي تلقاها كل 

ح�ضب �هتمامه. من جهتنا نعر�س يف �ضياق هذ� �ملقال بع�ضا من �ضدى 

�لق�ضاء يف حماولة ��ضتقر�ئية لأد�ئه �لذي يعلن عن رغبة قطع مع نظام 

�لو�ضاية وو�ضع �ليد عليه و �لنخر�ط باأد�ئه يف عقلية �لثورة.

الق�صاء التون�صي و حماولة القطع مع الو�صاية

 تالحق ن�ضر �لأخبار �ملو�لية ح�ضب تو�ردها بتاريخ 18 و 20 من �ضهر 

يناير على �أعمدة خمتلف �ل�ضحف �لتون�ضية، على نحو يعك�س �لتجاذب يف 

�لعمل �لق�ضائي ما بني توجهات �لنظام �ل�ضابق وما يتاأتى عن �لثورة.           

بتون�س  �لبتد�ئية  �ملحكمة  لدى  �لعمومية  "�لنيابة  �لأول:  �لرب 

�أذنت بفتح بحث حتقيقي �ضد �ملدير �لعام �ل�ضابق لالأمن �لرئا�ضي علي 

�أمن �لدولة  �ل�ضرياطي وجمموعة من م�ضاعديه من �أجل �لتاآمر على 

�لعتد�ء  �رتكاب  بتهمة  �ل�ضرياطي  مع  �لتحقيق  �ضيتم  كما  �لد�خلي. 

�ملق�ضود منه حمل �ل�ضكان على مهاجمة بع�ضهم بع�ضا بال�ضالح و�إثارة 

68 و69  �لهرج و�لقتل و�ل�ضلب بالرت�ب �لتون�ضي على معنى �لف�ضول 

و72 من �ملجلة �جلز�ئية. … �ل �أن �أعو�ن �لنظام �ل�ضابق تدخلو� هنا 

من خالل وكيل �لدولة �لعام �لذي هو من عائلة �لرئي�س �ل�ضابق، بهدف 

�لتحقيق  �إىل مكتب  �لرئا�ضي  �ل�ضابق لالأمن  �لعام  �ملدير  �حالة ملف 

�لثاين كما هو من �ملعتاد يف �مللفات ذ�ت �لهتمام �لا�س على نحو 

يبقي �مللف �ملذكور بنظر �ملو�لني من �لق�ضاة �إىل حني ختم �لق�ضية  

و�ضدور �حلكم �لنهائي.

�لرب �لثاين:  "�أ�ضدر وكيل �جلمهورية لدى �ملحكمة �لبتد�ئية بتون�س 

قر�ر� يوم 20 يناير �ملا�ضي مت مبقت�ضاه �ضحب هذه �لق�ضية �لتحقيقية 

�لثاين باملحكمة �لبتد�ئية بتون�س و�إحالتها  �ملن�ضورة مبكتب �لتحقيق 

�لنظر فيها  بنف�س �ملحكمة ملو��ضلة  �لتحقيق  على مكتب عميد ق�ضاة 

طبق �لقانون وتقّرر فتح بحث حتقيقي". وقد مت تعليل �لرب بنقل حاكم 

حتقيق �ملكتب �لثاين �ىل مركز �لبحوث و�لدر��ضات بوز�رة �لعدل.  

 و يف �لو�قع، هذ� �لقر�ر  ما كان ليح�ضل قبل �لثورة وذلك  ملا كان 

يتمتع به هذ� �لنوع من �لق�ضاة  من حت�ضني من قبل �أعلى هرم �ل�ضلطة 

ما د�م قامو�ضه مل ي�ضمل كلمة "ل"و ذهنه كرب ب�ضكل ولئي و تبعي. ومل 

يكتف �لق�ضاء بذلك. فقر�ر نقل حاكم حتقيق �ملكتب �لثاين للعمل مبركز 

�لدر��ضات �لقانونية و �لق�ضائية  جوبه هو �لآخر مبوقف يدل على حترر 

فكري و جر�أة يف �لنت�ضار للحق و �لقانون .فقد  رفع �لق�ضاة �لباحثون 

مبركز �لدر��ضات �لقانونية و �لق�ضائية بيانا �حتجاجيا �إىل وزير �لعدل 

باحلكومة �ملوؤقتة عربو� فيه عن ��ضتيائهم و رف�ضهم للتدبري �ملتخذ �لذي 

كان خارقا للقانون و مل حترتم فيه �لإجر�ء�ت و�ملبادئ �لقانونية �لأ�ضا�ضية 

عالوة على ما حلق �لق�ضاة �لباحثني باملركز و �ملركز كموؤ�ض�ضة من �إ�ضاءة 

�لقانونية   �ملوؤ�ض�ضة  للعمل يف هذه  ف�ضادهم  �لر�ئج  �لق�ضاة  جمموعة  

و�لق�ضائية،  على خلفية �إبعادهم عن د�ئرة �لعمل �لق�ضائي .

�نعد�م ما يح�ضن �لق�ضاة  �أنه رغم  ما يح�ضب للق�ضاء يف تون�س 

من ت�ضلط وظلم و قمع �أ�ضحاب �لنفوذ فتعفف �لغالبية و نز�هتهم غري 

م�ضكوك فيها �إل �أنهم يح�ضبون على �لأغلبية �ل�ضامتة �لتي �أنطقتها و 

�ألهمتها �ضجاعة �ملو�جهة. �أما �لذين نا�ضلو� من �أجل ��ضتقالل �لق�ضاء 

و�أ�ضمعو� �أ�ضو�تهم فهم �إما وقعت نقلتهم للعمل بجهات نائية �أو وقعت 

�إحالتهم على جمل�س �لتاأديب لت�ضلط عليهم عقوبات ترت�وح بني �لإيقاف 

عن �لعمل و�لعزل.

الأداء الق�صائي 

تعترب من  �لثورة،   �إثر  �لدميقر�طي خا�ضة  �لنتقال  �أن فرتة  ل �ضك 

�أ�ضعب �لفرت�ت حكما و �إد�رة و ت�ضرفا. و من بني �أهم �لتد�بري �ضلة 

بالق�ضاء فيها هو تفكيك �ل�ضتبد�د و معاجلة موروثه و�لتحقيق و �لتتبع  

و�ملحاكمة و جرب �ل�ضرر ملن حلقه منه. و لعل �أ�ضعب ما يف �إتيان هذه 

�مل�ضائل هو �لتعاطي معها مبو�ضوعية وبتجرد من كل �لعو�مل و �ملوؤثر�ت. 

�أمام �ختبار هام من خالل نظره يف  ويف هذ� �ملجال، و�ضع �لق�ضاء 

�لق�ضية �لتي تتعلق بطلب حل �لتجمع �لد�ضتوري �لدميقر�طي �حلزب 

�لذي حكم �لبالد منذ ��ضتقاللها و�أي�ضا يف �لق�ضية �ملتعلقة باللجنة 

ي �حلقائق حول �لف�ضاد و�لر�ضوة. فاإىل �أي حد كان جناحه  �لوطنية لتق�ضّ

يف �أد�ئه ب�ضاأنهما؟ 

 

الق�صاء يالقي  اإرادة ال�صعب

�أ�ضدرت �لد�ئرة �لإ�ضتعجالية باملحكمة �لبتد�ئية بتون�س  يف 9 مار�س 

حكما ق�ضى  بحل حزب �لتجمع �لد�ضتوري �لدميقر�طي وبت�ضفية �أمو�له 

و�لقيم �لر�جعة له عن طريق �إد�رة �أمالك �لدولة وهو حكم �بتد�ئي 

�لدرجة �أي قابل للطعن فيه بال�ضتئناف و �لتعقيب. ورغم �أن هذ� �حلكم 

�ل�ضيا�ضيني  �ملفكرين  �ل�ضعب عادل فقد عده بع�س  �عترب من منظور 

و�حلقوقيني منافيا للدميقر�طية وو�ضفوه بالقر�ر �ل�ضيا�ضي و�إن كان 

م�ضدره �لق�ضاء. فاملحكمة بر�أيهم كانت مت�ضرعة يف ق�ضائها وتاأثرت 

يف حكمها وخ�ضعت لالإر�دة �جلماهريية. 

فيما يرى  �ضق �آخر من رجال �ل�ضيا�ضة و�لقانون )وهذ� هو �لر�أي 

�لذي �أميل �ليه( �أن حل حزب �لتجمع �لدميقر�طي بات �أمر� �ضروريا 

و �أكيد� على �عتبار �أنه دخل حتت طائلة �لأحكام �لقانونية �ملوجبة حلل 

�لأحز�ب و�أنه يف بقاء هذ� �حلزب خطر على �أمن �لبالد و�لعباد.

و يطرح �لت�ضاوؤل على هذ� �مل�ضتوى  �إن مل يكن من �لدميقر�طية حل 

�حلزب بقطع �لنظر عن �ضحة �حلكم من عدمه؟ �أو لي�ضت �لدميقر�طية 

تطبيقا �إر�دة �ل�ضعب؟ �أو مل ننف عن  �لنظام �ل�ضابق �ضرعيته لأن �ل�ضعب 

رف�ضه بقطع �لنظر عن علة �لرف�س؟ �أو مل تقع �لإطاحة باحلكومة �ملوؤقتة 

�لأوىل �لتي كان ير�أ�ضها حممد �لغنو�ضي لأنها فقدت �ضعبيتها؟ �أين جمل�س 

�لنو�ب و �مل�ضت�ضارين �ملنتخبني من قبل �ل�ضعب...؟

الق�صاء يجايف  رغبات احلكومة

 طرحت ق�ضية جلنة تق�ضي �حلقائق يف ق�ضايا �لر�ضوة و�لف�ضاد جدلية 

قانونية  كبرية تخفي يف �لو�قع موقفا معار�ضا لقر�ر �إحد�ث �للجنة يف 

حد ذ�تها خا�ضة من جهة �لق�ضاة و�ملحامني.

و ي�ضتند �ملعار�ضون لقر�ر �إحد�ث �للجنة على مقولة �نعد�م جدو�ها 

و�أن �إحد�ثها ل ي�ضجل منه �إل �ل�ضلبيات. 

و قد ��ضتدت حدة �ملعار�ضة لهذه �للجنة منذ توجه �أع�ضاوؤها  �إىل 

ق�ضر �لرئا�ضة ب�ضيدي بو�ضعيد  يوم 19 يناير 2011 وقامو� بحجز وثائق و 

م�ضوغ  كان على ذمة �لرئي�س �ملخلوع و �أفر�د عائلته رغم �أن �حد�ثها يف 

تاريخ �لتوجه مل يكن يحظ بال�ضرعية �لقانونية �إذ �أن تو�جدها �لقانوين 

برز مبقت�ضى مر�ضوم رئا�ضي �ضدر بالر�ئد �لر�ضمي للجمهورية �لتون�ضية 

يوم 1 مار�س2011 . وت�ضحيحا لأعمالها  �عترب وجودها باأثر رجعي �ضابق 

لتاريخ �لتوجه �أي يوم 18 يناير2011 �ضيما بعد �لتململ �لذي ح�ضل من 

جانب �لر�أي �لعام عند ما ذ�ع �أن حترك �للجنة دون �ضرعية من �ضاأنه �أن 

يعطي منفذ� لفالت �لرئي�س �ل�ضابق من  �لتتبع و�ملوؤ�خذة  عالوة على 

�أن �أعمالها �ضابتها خروقات �إجر�ئية و��ضحة ملجلة �لإجر�ء�ت �جلز�ئية 

 هل يعبر حل التجمع الدستوري الديمقراطي من قبل القضاء عن التسارع وعدم
الموضوعية ام هو تنفيذ مشروع إلرادة الشعب؟
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�لتي ت�ضتوجب �أول �ضرية �لأبحاث �لتحقيقية وثانيا �أن عملية �حلجز يجب 

�أن تتم بح�ضور قا�ضي �لتحقيق �ملتعهد بالق�ضية وممثل �لنيابة �لعمومية 

بعد �لتحول على عني �ملكان وحترير قر�ر حجز .

   وهذ� ما دفع بالق�ضاة �إىل �لقيام بوقفة �حتجاجية �أمام ق�ضر 

�لعد�لة يوم �لثالثاء 22 فرب�ير 2011.  ويوم 28 فرب�ير 2011 تقدم 

عدد من �ملحامني بق�ضية ��ضتعجاليه  لدى �ملحكمة �لبتد�ئية بتون�س �ضد 

�أع�ضاء جلنة تق�ضي �حلقائق للمطالبة با�ضرتجاع ما مت حجزه من م�ضوغ 

و�أمو�ل �إثر توجه �أع�ضائها �ىل �لق�ضر �لرئا�ضي ب�ضيدي بو�ضعيد يوم 

�ل�ضبت 19 فرب�ير 2011 يف �إطار �أعمال �لبحث و�لتق�ضي �لتي قامت 

بها ب�ضورة غري قانونية .

و �أ�ضدرت �ملحكمة قر�رها يف �ملو�ضوع يوم 5 مار�س 2011  باإيقاف 

ن�ضاط �للجنة. و �لنز�ع ل ز�ل عالقا �أمام �لق�ضاء حتى  هذ� �لتاريخ تبعا  

لال�ضتئناف  �لذي قدمه �أع�ضاء �للجنة  �ضد �لقر�ر �ملذكور …

و مبعزل  عن مدى �ضحة قر�ر �ملحكمة،  ي�ضجل �أن �إحد�ث جلنة 

للق�ضاء ويف هذ� هز  �إحد�ث جلهاز عديل مو�ز  تق�ضي �حلقائق هو 

و  ثقة يف كفاءتها  �أزمة  �إحد�ث  �ضاأنه  �لق�ضائية من  �ملوؤ�ض�ضة  ل�ضورة 

نز�هتها لدى �ملو�طنني، وهو �أمر ل يخدم �مل�ضلحة �لعامة خا�ضة و �أن 

�ملوؤ�ض�ضة �لق�ضائية رغم بع�س �ملاآخذ عليها تزخر بالقدر�ت و �لكفاء�ت 

�نتقال  عملية  لأي  �أ�ضا�ضية  ركيزة  بو�ضفها  �إ�ضالحها  �لأولويات  ومن 

دميقر�طي. 

م�صتقبل الق�صاء

�لثورة  �ملنادى بها منذ �نطالق  �لإ�ضالح  �أي من مطالب   مل يح�ضل 

بالإجماع �لذي ح�ضل عليه مطلب �لإ�ضالح �لق�ضائي. وهذ� �لأمر �منا 

يدل على �ن �لق�ضاء مل ينجح ما�ضيا يف �د�ء دوره. فمظاهر �لر�ضوة و 

�ملح�ضوبية و�لعجز عن حما�ضبة �لبع�س و�لتدخالت  و�ضر�مة �لق�ضاء 

يف معاقبة �لأعمال  �ملعار�ضة �و �ملعرت�ضة، وخ�ضو�ضا يف جمال حرية 

�لفكر و�لتعبري، و غريها من �ملمار�ضات عاقت �إىل حد بعيد �أد�ء �لق�ضاء. 

وبالطبع، مل تكن  هذه �مل�ضائل خافية فيما م�ضى لكن كانت �ملجاهرة بها 

ممنوعة. وقد جوبهت �آنذ�ك �ملطالبة بالإ�ضالح خا�ضة من قبل �لق�ضاة  

باملماطلة و �لت�ضويف. 

ومن �لعو�ئق �ل�ضافية يف هذ� �ملجال، هو �لطار �لقانوين للتنظيم 

�لق�ضائي. فالد�ضتور �لتون�ضي ل�ضنة 1959 ل يقر �لق�ضاء ك�ضلطة رغم ما 

ت�ضمنته توطئة �لد�ضتور من قيام �جلمهورية على مبد�أ تفريق �ل�ضلطات، 

�ل�ضتقاللية  �ضمانات  حتديد  و67   65 �لف�ضلني  يف  ترك  �أنه  طاملا 

للقانون. 

 وما يوؤكد ذلك �أحكام �لقانون  �ل�ضادر  حتت عدد 29 ل�ضنة 1967 

و �ملوؤرخ يف 14 جويلية 1967 و �لذي �أعطى رئا�ضة �ملجل�س �لأعلى )وهو 

�لهيئة �لتي ت�ضهر على تاأمني �ضمانات �ل�ضتقاللية( للق�ضاء لل�ضلطة 

�لتنفيذية ممثلة يف �ضخ�س رئي�س �جلمهورية و ينوبه فيها وزير �لعدل. 

كما �أن �لقانون �أعطى رئي�س �جلمهورية حق تعيني �ضبعة �أع�ضاء على 

�لأقل من �ضمن خم�ضة ع�ضر ع�ضو�. كما حفظ لوزير �لعدل �ضلطة  و��ضعة 

على �لق�ضاة، بحيث يكون  له حق نقلهم خالل �ل�ضنة �لق�ضائية دون 

�لرجوع �إىل ر�أي �ملجل�س �لأعلى. 

   وهكذ�، كيف يكون �لقا�ضي م�ضتقال �ذ� تعني عليه �لنظر  يف ملفاته 

حتت وطاأة �لوف من �أن تقع نقلته ب�ضورة فجائية فت�ضطرب حياته و 

حياة عائلته �أو �أي�ضا حتت وطاأة �لوف من عرقلة م�ضاره �ملهني �لطبيعي 

بتاأخري ترقيه �أو تهمي�ضه و �إق�ضائه؟ وكيف يكون كذلك �ذ� ��ضطر �إىل 

بذل ما يفوق مرتبه فيما هو من �ضروريات عي�ضه وعائلته؟ �أو كيف يكون 

كذلك �ذ� مت  تقومي �أد�ئه و نز�هته دون مو�ضوعية و �ضفافية رغم ما ورد 

يف �ضاأنه من تظلم؟ فهل تغري �ي من هذه �لعو�مل بعد �لثورة؟ 

بعد جناح �لثورة، مل ي�ضهد �لق�ضاء �لتفاتة جدية تخ�س �إ�ضالح 

�ضاأنه وتطهريه رغم �حتجاجات �لق�ضاة و�لإعت�ضامات �لتي قامو� بها  يف 

ق�ضر �لعد�لة بتون�س. �أما �ملقابالت �لتي �أجر�ها وزير �لعدل يف �حلكومة 

�ملوؤقتة  مع �أع�ضاء �ملكتب �لتنفيذي جلمعية �لق�ضاة �لتون�ضيني �أول توليه 

�لوز�رة، فاإنها �قت�ضرت على �إن�ضاف �أع�ضاء �ملكتب حيث مت �تخاذ 

قر�ر ب�ضاأنهم قا�ضي باإرجاعهم للعمل د�خل حماكم تون�س �لعا�ضمة و 

متتعيهم بجميع �ل�ضومات �لتي وقعت على رو�تبهم بعد قر�ر�ت �لنقلة 

�لتع�ضفية  �لتي �تخذت يف حقهم �ضنة 2005 لن�ضالهم يف �إطار �جلمعية 

من �أجل �إ�ضالح �لق�ضاء.  

�أما من جهة �إ�ضالح �ملوؤ�ض�ضة �لق�ضائية وخا�ضة تطهري �لق�ضاء من 

رموز �لف�ضاد، فاإن �لإجر�ء �لوحيد �لذي �تخذ لهذ�  �لغر�س، قد متثل 

يف �إعفاء �ضتة ق�ضاة �ضغلو� �لطط �لتالية: وكيل �لدولة �لعام ومدير 

�مل�ضالح �لعدلّية ورئي�س د�ئرة مبحكمة �ل�ضتئناف ورئي�س د�ئرة باملحكمة 

�لبتد�ئية ونائب وكيل �جلمهورية لدى �ملحكمة �لبتد�ئية وقا�ضي �لتحقيق 

باملحكمة �لبتد�ئية.

�جلدير باملالحظة �أن �لإعفاء من �ملهام وفق �لقانون �لأ�ضا�ضي للق�ضاة 

ل�ضنة 1967 ل يعترب من بني �لعقوبات �لتاأديبية �ملعددة ح�ضر� بالف�ضل 

52 من نف�س �لقانون. و�لف�ضل 44 �لذي ن�س على هذ� �لإجر�ء مل يبني 

ل حالته ول �إجر�ء�ته ول �جلهة �لتي تتخذه مبا �أن �لقانون ل يعطي 

�أي �ضالحية �ضريحة للمجل�س �لأعلى للق�ضاء يف �ضاأنه �ضو�ء من باب 

�ل�ضت�ضارة �أو �لتقرير.

 و يبدو �أن نائب وكيل �جلمهورية �لذي �ضمله �لإعفاء قد رفع طعنا 

يف �لقر�ر �ملذكور لدى �ملحكمة �لإد�رية.

هذ� �لتاأخر يف �لإ�ضالح �لق�ضائي يعزى لأ�ضباب متعددة من �أهمها 

عدم ��ضتقر�ر �لو�ضع �لأمني و �ل�ضيا�ضي للبالد. و�خري� بد�أت �جلهات 

�ملخت�ضة من خالل �للجنة �لفرعية �ملكلفة بـ"�لإ�ضالحات �لق�ضائية" 

�لتابعة للهيئة �لعليا لتحقيق �أهد�ف �لثورة و�لإ�ضالح �ل�ضيا�ضي و�لنتقال 

�لدميقر�طي و مركز �لدر��ضات �لقانونية و �لق�ضائية يف بحث م�ضتقبل 

عن �لق�ضاء يف �إطار نظرة �إ�ضالحية �ضاملة  وجامعة.

و يف �ضياق �جلدل يبدو لنا، و�لر�أي لأ�ضحاب �ل�ضاأن، �أن �إ�ضالح 

�ملوؤ�ض�ضة �لق�ضائية يجب �أن يبد�أ من خالل: 

•�لحتكام �إىل د�ضتور دميقر�طي من �أهم مبادئه �لتفرقة بني �ل�ضلطات 
و �إقر�ر تاأ�ضي�س �ضلطة ق�ضائية وح�ضر �ضالحياتها يف جمل�س �أعلى 

يعمل  �لعدل  وز�رة  و�إد�رية عن  مالية  ��ضتقاللية  له  تكون  للق�ضاء 

على تطبيق �ل�ضمانات �ملمنوحة للق�ضاء من حيث �لتعيني و�لرتقي 

و�لنقل و�لتاأديب وفقا لقانون م�ضبوط ومر�جعة تركيبة �ملجل�س �لأعلى 

للق�ضاء و ف�ضله عن �ل�ضلطة �لتنفيذية  بحيث تعهد رئا�ضته للرئي�س 

�لأول ملحكمة �لتعقيب مع دعم متثيلية �لق�ضاة �ضلب هذ� �ملجل�س 

بانتخاب �أع�ضائه وفق �إجر�ء�ت حمددة بن�س.   

�إل  �لقا�ضي  نقل  عدم  على  �لأ�ضا�ضي  بالقانون  �ضر�حة  • �لتن�ضي�س 
بر�ضاه حتى و �إن كان ذلك من قبيل �لرتقية.

للرتقي.  م�ضبقة  مو�ضوعية  معايري  • حتديد 
يلزم  �ضرف  ميثاق  و�ضع  يقع  �أن  �مل�ضتح�ضن  من  للماآخذة،  • بالن�ضبة 
�ل�ضلطوية  وظيفته  تقت�ضيها  �لتي  بال�ضلوكيات  �لقا�ضي  مبقت�ضاه 

مطاطا  �لطاأ   مفهوم  يكون  ل  وبذلك  م�ضاءلته  ثم  من  وتنطلق 

يت�ضع و ي�ضيق بح�ضب �لأ�ضخا�س.

يقع  مل  �إذ�  �لقا�ضي  مبلف  وثيقة  �أي  �عتبار  عدم  على  • �لتن�ضي�س 
حق  من  �لق�ضاة  من  و�حد  �أي  تعطيل  يقع  ل  حتى  عليها  �إطالعه 

�لرتقي من �أجل �ضكايات مغر�ضة. و�لقا�ضي مهما عدل يبقى �أحد 

طريف �لق�ضية عدو� له.

�إجر�ء�ت �ل�ضتقالة وعدم جرب �لقا�ضي �لر�غب يف �ملغادرة  • تنظيم 
على �لبقاء ملا ميكن �ن يرتتب عن ذلك من تاأثري على �أد�ئه يكون 

�أول مت�ضرر منه مرفق �لعد�لة و�ملتقا�ضي.

• تخ�ضي�س �لق�ضاة ب�ضلم �أجور م�ضتقل عن �لوظيفة �لعمومية و�إعادة 
�لنظر يف منحة �لق�ضاء.    

و يف خامتة هذه �لو�طر �أ�ضيف �ن ��ضالح �لق�ضاء ح�ضب �عتقادي 

ل ميكن �أن يتم عن طريق �إ�ضالح �ضاأن �لق�ضاة فقط، بل يتطلب مر�جعة 

من  فيه  مبا  �لو��ضع  �لب�ضري  وباإطارها  باأكملها  �لق�ضائية  �ملنظومة 

م�ضاعدي �لق�ضاء و�لتنظيم �لق�ضائي وعدد من �لقو�نني �لإجر�ئية و 

�لقو�نني �ملو�ضوعية  لتنقية ما �ضابها من نقائ�س و هذ� ما ي�ضتدعي 

من �لوقت و �جلهد و �ملال �لكثري. وبوقفة تاأملية  �أقول �أنه ومع معاناة 

�لق�ضاء طيلة �لم�ضني عاما �لتي مرت  كانت فيها مو�زين �لقوى من 

جانب �لإد�رة فاإن �لعد�لة �لتون�ضية قدرت �ن تبلغ �ضوتها و تو�ضل كلمتها 

يف عديد �ملنا�ضبات ومل يخنها �إل �أ�ضحاب �لنفو�س �ل�ضعيفة. و�لآن وقد 

دفعت �حلرية بدم �أبنائنا و �أيقظت عندنا ح�س �ملو�طنة،  فال �أقل �ن 

ي�ضتمد ق�ضاتنا ��ضتقاللهم من ذو�تهم، فيكونون م�ضتقلني فكر� و�أحر�ر� 

يف قول �حلق. و قد قيل قدميا "ثالثة �إذ� كن يف �لقا�ضي فلي�س بقا�س 

�إذ� خ�ضي �للو�ئم و �أحب �ملحامد و كره �لعزل".

❊ماجدة بن جعفر قا�ضية تون�ضية مبحكمة �لتعقيب و رئي�ضة خلية يف 
مركز �لدر��ضات �لقانونية و �لق�ضائية

  بعد نجاح الثورة، لم يشهد القضاء التفاتة جدية تخص إصالح شأنه وتطهيره رغم
احتجاجات القضاة  واإلعتصامات التي قاموا بها  في قصر العدالة بتونس
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خالل �لعام �ملن�ضرم، �أعلن �لق�ضاء بهدوء كلي وبعيد� عن �لعالم عدد� 

من �حلقوق �لأ�ضا�ضية. وقد بد� �لق�ضاء من خالل ذلك وكاأنه يغلب مفهوم 

"�حلق" على �ضائر �لعتبار�ت �ل�ضيا�ضية �أو �لطبقية، يف مو�قف ي�ضتدل 
منها نية و��ضحة يف �د�ء دور ريادي، بل يف مقاومة �مل�ضاعي �لآيلة �ىل 

جتريده من هذ� �لدور. وعد� عن �أهمية �مل�ضمون، فاننا نلحظ �أ�ضول 

مميزة يف �لتاأويل. وهذ� ما �ضي�ضعى هذ� �ملقال �ىل عر�ضه: 

حق التعليم ومبداأ التنا�صب 

وقد جاء ذلك يف �حلكم �ل�ضادر عن قا�ضي �لأمور �مل�ضتعجلة يف طر�بل�س 

جناح عبيد بتاريخ 12-4-2010. فعلى خلفية �متناع بع�س �ملد�ر�س �لا�ضة 

عن ت�ضليم �فاد�ت مدر�ضية للتالمذة �لذين يتخلف �أولياوؤهم عن ت�ضديد 

�لأق�ضاط �ملتوجبة عليهم، �أ�ضدر �لقا�ضي عبيد �أمر� للمدر�ضة بوجوب 

ت�ضليم �فادتني مدر�ضيتني لتلميذين رغم تخلف �أوليائهما عن ت�ضديد 

�لأق�ضاط �ملتوجبة، وذلك حتت طائلة ت�ضديد غر�مة �كر�هية قدرها مئتي 

�ألف لرية لبنانية عن كل يوم تاأخري. فاذ� �عرت�ضت �ملدر�ضة �ملعنية مطالبة 

بحماية حقوقها �ملادية "�مل�ضروعة"، �أ�ضدر �لقا�ضي نف�ضه يف 2010-4-12، 

قر�ر� له مفعول �لقر�ر �ملبدئي يف تكري�س دور �لق�ضاء يف �عالن �حلقوق 

�لأ�ضا�ضية ومعها يف �ملو�زنة بني �حلقوق و�مل�ضالح �ملتنازعة وفق �أهميتها. 

وقد مت ذلك من خالل حيثيات ثالث تكمل �لو�حدة �لأخرى:  

�لأوىل، ومفادها �أن ��ضتح�ضال �لتلميذ على �لفادة �ملدر�ضية �أمر 

�أن يحول دون  �أن من �ضاأن حرمانه منه  بالتعليم، طاملا  مالزم حلقه 

ت�ضجيله يف مدر�ضة �أخرى، و�أن يوؤدي تاليا �ىل ت�ضربه. 

�لثانية، �أن حق �لتعليم هو حق د�ضتوري، بقدر ما هو �لتز�م دويل. 

فعد� �أن هذ� �حلق ورد يف �لعالن �لعاملي حلقوق �لن�ضان، فقد �كت�ضب 

�لقوة �لد�ضتورية مبوجب مقدمة �لد�ضتور وفق �جتهاد �ملجل�س �لد�ضتوري. 

�لدولية حلقوق �لطفل  ��ضار �ىل تكري�س هذ� �حلق يف �لتفاقية  كما 

و�لتي �ضادق لبنان عليها. وبالطبع، من �ضاأن هذ� �لأمر �أن يفتح �لباب 

كالز�م  �أخرى،  حالت  يف  ت�ضدر  قد  �أخرى  �جتهاد�ت  �أمام  و��ضعا 

�ملد�ر�س �لر�ضمية بقبول �أطفال حتى ولو مل يكونو� حائزين على �ضروط 

�لنت�ضاب كاجلن�ضية، طاملا �أن حق �لطفل بالتعليم لي�س وقفا على جن�ضية 

�لطفل. 

�لثالثة، وهي تتمة للخطوتني �ل�ضابقتني. فبعدما بني �ضمّو حق �لتعليم 

يف �ملنظومة �لقانونية، بات من �ملمكن بالن�ضبة �ليه �أن يعلن عدم جو�ز 

�مل�س بهذ� �حلق بحجة �حلفاظ على حق هو حكما �قل قيمة وقدر�، كحق 

حت�ضيل قيمة �لأق�ضاط. ل بل ذهب �لقا�ضي �ىل حد دعوة �ملدر�ضة �ىل 

�ضمان حقوقها بو�ضائل م�ضروعة. فبذلك �أعلن �لقا�ضي �أن وظيفته تفر�س 

�أو غري قانوين(،  عليه، لي�س فقط تقومي �لجر�ء بحد ذ�ته )قانوين 

�منا �أي�ضا  تقوميه من حيث �نعكا�ضاته على ممار�ضة �حلقوق �لأخرى. 

فالجر�ء �ملتخذ حماية حلق معني ي�ضبح غري قانوين، لي�س فقط �ذ� 

كان هنالك ن�س قانوين مينعه �ضر�حة، ولكن �أي�ضا �ذ� ر�أى �لقا�ضي 

�أنه يوؤول �ىل �مل�س بحق ي�ضمو عليه من حيث قيمته �لقانونية. ومن هذ� 

�ملنطلق، ي�ضكل �حلكم موؤ�ضر� ��ضافيا على تكري�س مبد�أ �لتنا�ضب يف لبنان 

وهو �ملبد�أ �لقا�ضي باأن يكون �ي �جر�ء ل�ضمان حق معني متنا�ضبا مع 

�لنعكا�ضات �لناجمة عنه على �ضعيد حقوق �لغري. فال يجوز �لتعر�س حلق 

بالغ �لأهمية )حق د�ضتوري مكر�س لعالن �لعاملي حلقوق �لن�ضان( �ضمانا 

حلق �أقل �أهمية )�حلق بتح�ضيل قيمة �لأق�ضاط �ملدر�ضية(. وبالطبع، 

ي�ضكل تكري�س هذ� �ملبد�أ، يف حال حتوله �ىل �جتهاد م�ضتقر ور��ضخ، 

�جناز� ق�ضائيا يف �جتاه تكري�س �لدور �لريادي للق�ضاء يف �عالن �حلقوق 

وتقوميها و�ملو�زنة فيما بينها ونق�ضا جديد� للتوجه �ملحافظ يف ح�ضر 

دوره يف خدمة �لقانون.  

وما يوؤكد هذه �لوجهة، هو �أن �لقا�ضي �أ�ضر على �عالن موقفه من 

قانونية هذ� �لجر�ء على ��ضا�س �ملو�زنة �مل�ضار �ليها �أعاله. فاذ� �نتهى 

من ذلك، وفقط بعدما �نتهى من ذلك، عمد �ىل ��ضتخر�ج حجج ��ضافية 

من �لقو�نني �ملعمول بها من �ضاأنها �لتاأكيد على �لنتيجة نف�ضها )�لفقرة 

515 تاريخ 6-6-1996 �لتي  رقم  �لقانون  من  �لعا�ضرة  �ملادة  "ب" من 
حتظر على �إد�رة �ملدر�ضة �ضر�حًة، يف حال وجود نز�ع ق�ضائي بينها 

وبني �أحد �أولياء �لتالمذة، �تخاذ �أي �إجر�ء بحق �لأولد ب�ضببه(. وكاأمنا 

ترتيب حيثياته على هذ� �لوجه �منا يهدف �ىل ��ضناد حكمه على حقوق 

طبيعية ر��ضخة كما هي حال �حلقوق �لو�ردة يف �لعالن �لعاملي حلقوق 

�لن�ضان ولي�س على ن�س و�ضعي قانوين ميكن تغيريه بار�دة �مل�ضرع يف 

�ي حني. 

اخراج حق التبني من دائرة احتكار الطوائف  

15-6-2010 عن �ملحكمة �لبتد�ئية يف  وقد �ضدر هذ� �لقر�ر بتاريخ 

جديدة �ملنت، برئا�ضة �لقا�ضي جوين قزي، بناء على ��ضتدعاء تقدم به 

زوجان عقد� زو�جا مدنيا للح�ضول على قر�ر ق�ضائي ي�ضمح للزوج بتبني 

�بن زوجته من زو�ج �ضابق. وقد بني �لزوجان يف ��ضتدعائهما �أن �ملحكمة 

�أرثوذك�س( قد رف�ضت �لنظر يف طلب مماثل على  �لروحية )�ضريان 

خلفية �أنها غري خمت�ضة للنظر يف �ل�ضتدعاء �ملذكور طاملا �أن �لقانون 

ح�ضر �ضالحيتها للنظر يف طلبات �لتبني عند وجود زو�ج ديني. وتاليا، 

ما ع�ضى �ملحكمة �ملدنية �أن تفعل؟ هل ترد هي �لأخرى �ل�ضتدعاء على 

�ل�ضخ�ضية �لا�ضعة  �مل�ضاألة تدخل �ضمن م�ضائل �لأحو�ل  �أن  ��ضا�س 

ح�ضر� لخت�ضا�س �لطو�ئف، و�أن �ضالحيتها يف هذه �مل�ضائل تقت�ضر 

على �ملنازعات �لنا�ضئة عن �لزو�ج �ملدين �ملعقود يف �لارج دون �ضو�ها، 

على نحو يجرد �ملتزوجني مدنيا من �مكانية �لتبني لغياب �أي مرجع 

ق�ضائي �ضالح؟ �أم تعمد �ىل تو�ضيع �ضالحيتها فتعد �لتبني من �ضمن 

�ملنازعات �لنا�ضئة عن �لزو�ج �ملدين، على نحو يكر�س حق �ملتزوجني 

مدنيا بالتمتع بحقوق مت�ضاوية للمتزوجني دينيا يف هذ� �ملجال؟ وبالطبع، 

�حلل �لأول يوؤدي �ىل تو�ضيع حدود �ضالحية �لطو�ئف فيما �حلل �لثاين 

)وهو �لذي �نحازت �ليه �ملحكمة( يوؤدي �ىل تو�ضيع حدود �حلياة �ملدنية، 

بحيث يكون لالأ�ضخا�س مزيد من �حلظوظ لتنظيم حياتهم ولكت�ضاب 

حقوق معينة من دون �للجوء �ىل �لطو�ئف. 

وهنا ن�ضجل �أن �ملحكمة قد ف�ضرت �ملو�د �لقانونية ذ�ت �ل�ضلة، لي�س 

من خالل م�ضمونها، �منا قبل كل �ضيء، من خالل �لأبعاد �لجتماعية 

ملا قد حتتمل من معان. وهذ� ما يتح�ضل من �لأ�ضئلة �لجتماعية �لتي 

طرحتها �ملحكمة حول ما �أ�ضمته "�لتفوي�س �لطو�ئفي". فهل هو "مطلق 

مفعول ومدى �أو ن�ضبي و�قعا وتكييفا، بحيث �أنه �ذ� ��ضتحال على �ملو�طن 

�للبناين �أن يجد حال ملو�ضوع عائد لأحو�له �ل�ضخ�ضية �أمام �ملرجع �لديني 

�ملخت�س بفعل �لن�س، فماذ� يفعل؟ هل يفقد حقه �لل�ضيق ب�ضخ�ضه 

كان�ضان يف �ملد�عاة تثبيتا حلقوقه و�ضيانة لعائلته؟ �أم يكون له يف هذ� 

�ملجال �أن ير�جع �مام �لق�ضاء �ملدين �لذي ي�ضتعيد �ضالحياته يف هذ� 

�ن �حلق  �لدينية، طاملا  �ملر�جعة  �أمام  �لأبو�ب  �ضدت  بعدما  �ملجال، 

�أ�ضا�ضيا، بل ركيزة ر��ضخة يف قو�نني �لأ�ضول  بالتقا�ضي ي�ضكل مبد�أ 

�ملدنية، ول جمال �أن نت�ضور ولو للحظة، �مكانية حرمان �ي فرد منه". 

ل بل �أن �ملحكمة ذهبت يف حيثية �أخرى �أبعد من ذلك يف �جتاه قيا�س 

تاأثري �لتف�ضري �لذي تعتمده على م�ضلحة �لطفل. فمن �ضاأن رد �لطلب 

"�أن ي�ضحب على �لطفل و�ضعا نف�ضيا �ضيئا و��ضطر�با عائليا و�جتماعيا 
و�زدو�جية مر�ضية بني و�قع يعي�ضه بفرح و�طار قد يناأى عنه بح�ضرة". 

وهكذ�، فان تف�ضري �ملادة على نحو يوؤول �ىل رد �لدعوى �منا يوؤدي لي�س 

فقط �ىل نتائج عبثية على �ضعيد حق �لتقا�ضي �منا �أي�ضا على �ضعيد 

م�ضلحة �لطفل. فيما �أن �لنتائج �لجتماعية �ليجابية للتو�ضع يف �ضالحية 

�ملحكمة �منا "تر�ضخ �لقتناع" بذلك.  

وهكذ� بدت �ملحكمة حري�ضة على قر�ءة �لقانون وتف�ضريه على �ضوء 

�لأحو�ل �لجتماعية وم�ضلحة �لنا�س، على نحو يعزز �حلياة �ملدنية مبناأى 

عن �ليديولوجيات و�لهو�ج�س �لطائفية. وهي بذلك ر�ضخت �جتهادها 

�ل�ضابق يف هذ� �لطار ).....(. 

 و�أهم ما يف �لأمر، هو �أن �ملحكمة �ملذكورة �أ�ضدرت هذ� �لقر�ر يف 

وقت كان رئي�ضها يتعر�س فيه ل�ضيل من �لنتقاد�ت على خلفية �حلكم 

�لذي �أ�ضدرته يف ق�ضية �ضويد�ن، يف �جتاه تو�ضيع �ضروط �كت�ضاب �جلن�ضية 

 كرس القضاء "مبدأ التناسب" الذي بموجبه يصبح االجراء المتخذ لحماية حق معين )حق
المدرسة بتحصيل االقساط( غير قانوني اذا كان من شأنه المس بحق اساسي هام
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عن طريق �لأم �للبنانية، وهي �نتقاد�ت تخللها كم هائل من �عتبار�ت 

�لتو�زن �لطائفي. وقد تكللت هذه �لنتقاد�ت بف�ضخ �حلكم �أمام حمكمة 

�ل�ضتئناف، وبنقل رئي�ضها يف �لت�ضكيالت �لق�ضائية �ىل من�ضب م�ضت�ضار 

يف حمكمة �لتمييز. فاذ� به من خالل هذ� �حلكم )�لذي بات مربما ومت 

تنفيذه( يعلن ت�ضميمه على �مل�ضي قدما يف �جتهاده.    

حق املعرفة لذوي املفقودين

خالل �لعام 2009، �أ�ضدر قا�ضي �لأمور �مل�ضتعجلة يف بريوت زلفا �حل�ضن 

لهوؤلء لتخاذ  �أقامتاها جمعيتان ممثلتان  �لتي  �لدعويني  قر�رين يف 

تد�بري حمائية يف �ملقربتني �جلماعيتني يف مقابر مار مرت و�ل�ضهد�ء 

يف حرج بريوت، وذلك بهدف ت�ضوير �ملحا�ضر �ملت�ضلة بهما يف ملف 

�لتحقيقات �لتي �أجرتها �للجنة �ملعينة من جمل�س �لوزر�ء يف 2000. وعلى 

�ضوء �مل�ضتند�ت �ملذكورة، و�ذ �أ�ضر ذوو �ملفقودين على وجوب �جر�ء 

2010، قر�رين  حتقيقات ��ضافية، �أ�ضدر �لقا�ضي نف�ضه خالل �لعام 

�عد�ديني �آخرين بتعيني خرب�ء لجر�ء حتقيقات ��ضافية حتديد� ملوقعي 

�ملقربتني. وبذلك، عزز �لقا�ضي موقفه �لد�عم حلق ذوي �ملفقودين 

يف �ملعرفة )عن هذه �لأمور، ير�جع مقال نائلة جعجع، وذوو �ملفقودين 

يلجوؤون �ىل �لق�ضاء �أي�ضا، من�ضور يف هذ� �لعدد(. 

احلرية ال�صخ�صية يف مواجهة الحتجاز التع�صفي

هنا، نبلغ �حدى �لق�ضايا �لتي �ضهدت ت�ضامنا ق�ضائيا دفاعا عن �لالجئني 

يف مو�جهة �ملديرية �لعامة لالأمن �لعام. فعلى خلفية ��ضتمر�ر �ملديرية 

يف �حتجاز �لأجانب ومنهم �لالجئني بعد �نتهاء حمكومياتهم، �أ�ضدر 

قا�ضي �لأمور �مل�ضتعجلة يف جديدة �ملنت مري�ي حد�د يف 28-1-2010 ثالثة 

�حكاما �أخرى عد فيها �لحتجاز خمالفة �ضارخة للد�ضتور و�أمر بالفر�ج 

عن ثالثة لجئني عر�قيني �آخرين فور�. ومن �لالفت �أن هذه �لقر�ر�ت 

قد جاءت لتوؤكد فحوى �حلكم �ل�ضادر عن قا�ضي �لأمور �مل�ضتعجلة يف 

زحلة �ضينتيا ق�ضارجي يف 11-12-2009 بعد �لدولة معتدية على حرية 

لجئة عر�قية )ي�ضرى �لعامري( ��ضتمر �حتجازها على هذ� �لوجه، و�أنها 

جاءت بعد ع�ضرة �يام فقط من �ل�ضجيج �لعالمي �حلا�ضل بنتيجة 

تنفيذ هذ� �حلكم، و�لذي �أعلن فيه �ملدير �لعام لالأمن �لعام �ل�ضابق 

�أن �ل�ضباط �رتاأو� �أن �لقا�ضي ق�ضارجي ل تفهم ماذ� تفعل. كما ن�ضجل 

يف �لجتاه نف�ضه �حلكمني �ل�ضادرين عن قا�ضي �لأمور �مل�ضتعجلة يف 

تثبيت  لي�س فقط �ىل  �آل  و�للذين   2010-6-8 بريوت زلفا �حل�ضن يف 

�لعتد�ء على �حلرية �منا �أي�ضا �حلكم ب�ضلفة على ح�ضاب �لتعوي�ضات 

االحتجاز التعسفي: 
ضريبة اللجوء في لبنان

على خلفية �يجابية �لأحكام �لق�ضائية )�س.12(، �أطلقت جمعية رّو�د فرونتريز، 

يف 23 �آذ�ر �ملن�ضرم، تقرير� حول �لحتجاز �لتع�ضفي لالجئني و�ضيا�ضة �للجوء 

يف لبنان بعنو�ن "�للجوء �ىل �لحتجاز �لتع�ضفي، �ضيا�ضة فوق �لد�ضتور". وقد 

ف�ضل �لتقرير �لأحكام �ل�ضادرة وتخلف �لد�رة �لعامة عن تنفيذها. وخل�س 

بالنتيجة �ىل �ن هذه �لإد�رة  "تتخذ من �لحتجاز �ملطول لالجئني و طالبي 

�للجوء من دون �أي م�ضوغ قانوين ��ضلوبا لل�ضغط عليهم لجبارهم على �ملو�فقة 

على �عادتهم �ىل بلد�نهم، لقناعتها �ن �خالء �ضبيلهم من دون ترحيلهم... 

يحّول وجودهم يف لبنان �ىل "جلوء �لمر �لو�قع"... كما تتخذه ��ضلوبا لثني 

طالبي �للجوء عن �لقدوم �ىل لبنان ... كخطوة ��ضتباقية". 

ت�ضتمر مبمار�ضة هذه  لبنان  �لر�ضمية يف  �ن �جلهات  �لتقرير  وجاء يف 

�ل�ضيا�ضة م�ضتندة لقاعدة �ن "لبنان لي�س بلد جلوء" رغم �د�نة �ل�ضلطة �لق�ضائية 

لهذه �لقاعدة و�لإجر�ء�ت �ملتعلقة بها و�لتي و�ضفها �لق�ضاء بـاأنها "خمالفة 

�ضارخة للقانون" ون�ضاط يخرج عن "كل حدود �مل�ضروعية". فاإن �لتز�مات لبنان 

�لدولية ل ت�ضمح برتحيل 

�لالجئني لبلد�نهم �إذ� 

كانو� معر�ضني للخطر 

عدم  عن  ف�ضال  فيها 

�ضماح �لد�ضتور �للبناين 

يل  و لد � ن  نو لقا � و

باحتجاز �أحد دون مربر 

قانوين �ضند� للمادة 8 

من �لد�ضتور.

تنتهي  ل  و  

�لنتهاكات �لتي ر�ضدها 

�لتقرير عند �لحتجاز 

و �لرتحيل. �ذ يتعر�س 

"ملعامالت  �لالجئني 

و  مهينة" بل  و  قا�ضية 

حتى للـتعذيب �جل�ضدي 

در�يتهم  وعدم  عليهم  �ملمار�ضة  �ل�ضغوط  جر�ء  �ملعنوي  �لتعذيب  و  �أحيانا 

مب�ضريهم بعد �نتهاء �لعقوبة �لقانونية ونقلهم �ىل "�ضلطة �لمن �لعام ليبقو� 

لديه �ىل �مد غري معلوم". و توؤكد ذلك �لعديد من �ضهاد�ت �لالجئني �ملحتجزين 

�لتي جمعها �لتقرير، ك�ضهادة لجئ عر�قي ُحكم بع�ضرين يوما يف 2010 ولكنه 

�حُتجز لت�ضعة ��ضهر"يف �ضجن حقري يف رومية... مع �لقتلة و�ملجرمني... وّقعت 

على �ل�ضفر �ىل �لعر�ق م�ضطر� و جمرب� لن �لذين رف�ضو� رحلوهم �ىل رومية 

ثانية و �نا مل ��ضتطع �لتحمل �كرث".  

وخالل �ملوؤمتر �ل�ضحايف، �علن ممثلون عن وز�رة �لد�خلية و�لأمن �لعام، 

�ن وزير �لد�خلية و�لبلديات زياد بارود �جتمع مبمثلني �ملكتب �لقليمي ملفو�ضية 

�لأمم �ملتحدة لالجئني، و�مر بتنفيذ م�ضح لالجئني �ملحتجزين �لذين ُقبلت 

طلبات جلوئهم، بهدف تنظيم �أور�ق �إقامة لهم ب�ضكل موؤقت وتاليا هدف �نهاء 

�حتجازهم تع�ضفا. بالطبع، هذ� �لعالن، يف حال �للتز�م به، ي�ضكل �نت�ضار� 

للقوى �لتي ن�ضطت �ضد �لحتجاز �لتع�ضفي ولأحكام �لق�ضاء بعد �ضنة ون�ضف 

تقريبا من متنع �لد�رة �لعامة من �للتز�م باأحكام �لق�ضاء. وثم، �ضوؤ�ل �آخر 

ل بد منه: ماذ� عن �ملحتجزين تع�ضفا ممن مل مينحو� �ضفة �لالجئ ر�ضميا؟ 

هل تعطي �لد�رة نف�ضها حق �عتقالهم من دون م�ضوغ قانوين؟  

 قزي يصدر حكما بكسر احتكار الطوائف في مسائل التبني مؤكدا عال
استقاللية القاضي

�أن  �لالفت  �لعتد�ء. ومن  �لناجمني عن هذ�  و�ل�ضرر  �لعطل  عن 

هذين �حلكمني قد �ضدر� رغم �ن�ضاء جلنة وز�رية للنظر يف �أو�ضاع 

�لأجانب �ملنتهية حمكومياتهم، ورغم تقدم �لدولة بطلب خطي بالرتيث 

ببت �لدعوى حتى �نتهاء �للجنة من مهامها. و�ذ� ��ضتاأنفت �لدولة 

�لقر�رين �ملذكورين، فان حمكمة �ل�ضتئناف قررت يف 2010-11-3 

رد طلب وقف �لتنفيذ لنتفائه �أ�ضبابه �لقانونية. 

�حلرية  عن  �لدفاع  يف  �جتهاديا  توجها  �لق�ضاء  خط  وبذلك، 

�ل�ضخ�ضية. فعلى �لدولة �أن تثبت �ضببا للتوقيف، و�ل يكون �لتوقيف 

�عتد�ء. �أما �أن تنكر على �لأجانب حقهم باحلرية رغم �نتهاء عقوبتهم 

للدخول خل�ضة �أو لعدم جتديد �لقامة بحجة �أن �لأمن �لعام مل مينحهم 

حق �قامة، فهو مبثابة ��ضرت�ط �حلرية ب�ضند يعطي �لأمن �لعام وتاليا 

قلب للمبد�أ ر�أ�ضا على عقب.  

حق اللجوء

�أجمل �لأحكام يف هذ� �لطار، �حلكم �ل�ضادر عن �لقا�ضي �ملنفرد 

�جلز�ئي يف جديدة �ملنت طانيو�س �ل�ضغبيني يف 17-5-2010 و�لآيل 

�ىل وقف �لتعقبات �جلز�ئية يف وجه لجئ عر�قي لرف�ضه تنفيذ حكم 

ق�ضائي بالرتحيل بعد �نتهاء حمكوميته، بعدما ح�ضل هذ� �لأخري على 

بطاقة �ضفة لجئ من مكتب �لأمم �ملتحدة �ملخت�س.  فالخر�ج من 

�لبالد ي�ضبح و�حلالة تلك متعار�ضا مع �ضفة �للجوء ومع �حليثيات 

�لتي متنع �لخر�ج من �لبالد وفقا لل�ضرع �لتي مت �دخالها يف �لنظام 

�لقانوين �للبناين )و�ملق�ضود بالطبع هو �ملادة 3 من �تفاقية مناه�ضة 

�لتعذيب �لتي متنع ترحيل �ي �ضخ�س �ىل بلد قد يتعر�س فيه للتعذيب 

�أو تتعر�س فيه حياته للخطر..(. ل بل �أن �حلكم �ملذكور ذهب على 

�ضبيل �ل�ضتفا�ضة �أبعد من ذلك بحيث ر�أى �أن رف�س �لالجئ تنفيذ 

قر�ر ترحيله مربر مببد�أ �ل�ضرورة: فعلى فر�س �أن هذ� �لرف�س ي�ضكل 

جرما، فانه يكون مربر� طاملا �أنه �ضروري لتجنب �ل�ضرر �لكبري �لذي 

قد يلحق بالالجئ يف حال عودته �ىل �لعر�ق. ومن هذ� �ملنطلق، ي�ضكل 

�حلكم �حلالة �لتطبيقية �لأوىل حلالة �ل�ضرورة يف ق�ضايا �للجوء. 

ولالأ�ضف، ورغم �بالغ �حلكم بوقف �لتعقبات و�لفر�ج عن �لالجئ 

للمديرية �لعامة لالأمن �لعام، فان هذه �لأخرية قد �ضربت �لأحكام 

�لق�ضائية عر�س �حلائط فعمدت �ىل ترحيله ق�ضر� بحجة �أن لبنان 

لي�س بلد جلوء.



عدد صفر  نيسان 142011

وذوو المفقودين يلجؤون 
الى القضاء...

❊نائلة جعجع

بتاريخ 4 ني�ضان 2009، تقّدمت جلنة �أهايل �ملخطوفني و�ملفقودين 

يف لبنان وجمعية دعم �ملعتقلني و�ملنفيني �للبنانيني )�ضوليد( بدعويني 

�أمام قا�ضي �لأمور �مل�ضتعجلة يف بريوت، طلبتا فيهما حتديد موقع مقربتني 

جماعيتني يف مد�فن مارمرت ويف مد�فن �ل�ضهد�ء يف حرج بريوت، متهيد� 

لتخاذ تد�بري حمائية حفظا حلق ذوي �ملفقودين باملعرفة. وقد ��ضتندت 

�لدعويان على �لتقرير �ل�ضادر عن �للجنة �لر�ضمية لال�ضتق�ضاء عن م�ضري 

�ملفقودين يف �ضنة 2000 �لذي ذكر �ضر�حة هاتني �ملقربتني، وقد قّدمتا 

�ضد مالكي �ملد�فن �ملذكورة وهما تباعا مطر�نية �لروم �لأورثوذك�س يف 

بريوت وجمعية �ملقا�ضد �لريية �ل�ضالمية يف بريوت. ويف �لجتاه نف�ضه، 

تقّدمت �ملدعيتان بتاريخ 24-12-2009 مبر�جعة �أمام جمل�س �ضورى �لدولة 

لال�ضتح�ضال على ن�ضخة كاملة عن ملف �لتحقيقات �لتي �أجرتها �للجنة 

�ملذكورة يف تلك �حلقبة، �أي�ضا �ضند� للحق باملعرفة. 

وبالطبع، �للجوء �ىل �لق�ضاء بعدما يقارب عقدين من �نتهاء �حلرب، 

و�ضل�ضلة طويلة من �لن�ضالت و�لتجمعات �ملدنية و�مل�ضاور�ت مع �حلكومات 

�ملتعاقبة و�لقوى �ل�ضيا�ضية، �أمر لفت وهو ي�ضتدعي ت�ضاوؤلت عدة.  فما 

هي �لأ�ض�س �لقانونية �لتي بني هذ� �لتحرك عليها؟ و�أهم من ذلك، �أي 

دور للق�ضاء يف ق�ضايا �ضائكة كهذه، طاملا غلب ب�ضاأنها �لطابع �ل�ضيا�ضي 

على �لطابع �حلقوقي؟ ولالجابة على هذه �لأ�ضئلة، قد يكون من �ملفيد �أن 

ن�ضتعيد بد�ية وباقت�ضاب بع�س �أهم �ملحطات �لرئي�ضية يف م�ضار ق�ضية 

�ملفقودين وذويهم تبعا لقر�ر �للجنة �ملذكورة ويف �عقابه.  

فاللجنة �لتي �ضكلت بقر�ر من حكومة �حل�س تلبية ملطالب �لأهايل، 

�أ�ضهر وو�ضعت يف ختامها تقرير� من  �أجنزت مهامها �ضمن مهلة �ضتة 

�ضفحتني فقط، �أو�ضت مبوجبه �لأهايل باعالن وفاة �لذين �نق�ضى على 

�ختفائهم �أربع �ضنو�ت. و�لالفت �أن �للجنة قد بنت تو�ضيتها على تثبتها من 

وجود عدد من �ملقابر �جلماعية على �لأر��ضي �للبنانية، عّددت �ضر�حًة 

ثالثا منها هي مد�فن �ل�ضهد�ء يف منطقة حرج بريوت ومد�فن مار مرت 

يف �لأ�ضرفية ومد�فن �لنكليز يف �لتحويطة.  وهكذ�، وبدل �أن ت�ضع �للجنة 

�آلية لتحديد هوية �لأ�ضخا�س �لذين دفنو� يف هذه �ملقابر، �تخذت منها 

�أي  ذريعة ملطالبة �لأهايل باغالق �مللف، �ضاربة بذلك عر�س �حلائط 

فر�ضة لتحديد م�ضائر �ملفقودين. 

و�ز�ء �لنتقاد�ت �لتي وجهها �لأهايل �ز�ء تو�ضيات �للجنة، �أن�ضاأت 

تلّقي �ضكاوى  "هيئة  )2001( هيئة جديدة هي  �ضّكلت حكومة �حلريري 

�أهايل �ملخطوفني" حتّددت مهمتها "بتلّقي طلبات �ملو�طنني �لر�غبني يف 

�ملر�جعة ب�ضاأن ذويهم �لذين يعتربون �نهم ما ز�لو� على قيد �حلياة"، 

و�أي�ضًا، ويف  �أعمالها.  �أّي تقرير عن  �ليوم ر�ضميا  ين�ضر حتى  �أّنه مل  �ّل 

نف�س �لجتاه، لقت �للجنة �مل�ضرتكة �للبنانّية – �ل�ضورّية ملعاجلة ق�ضّية 

�ملفقودين و�ملعتقلني يف �ل�ضجون �ل�ضورّية -�لتي ت�ضّكلت عام 2005 على 

�أثر �ن�ضحاب �جلي�س �ل�ضورّي من لبنان- �مل�ضري نف�ضه بحيث ف�ضلت يف 

حتقيق �أي خطوة فعلية. 

)2008( بحّق ذوي  وبالرغم من �عرت�ف �لبيان �لوز�ري حلكومة 

�ملفقودين باملعرفة و�عتبار ق�ضيتهم "ق�ضية �إن�ضانية ووطنية" ت�ضتوجب 

"�لهتمام و�لعناية �لالزمني للك�ضف عن م�ضريهم"، �لّ �أّن جميع �جلهات 
�ل�ضيا�ضية عجزت �أو بالأحرى �متنعت حتى �لآن عن ت�ضجيل �أي خطوة فعلية 

من �ضاأنها �ل�ضتجابة فعليا ولو باحلد �لأدنى مل�ضتلزمات هذه �لق�ضية. 

ورمّبا تكون �لطوة �جلّدية �لوحيدة �لتي �ضجّلتها �لدولة �للبنانية 

�ملقابر �جلماعية هي قر�ر فتح مقربة جماعية معزوة لزمن  يف ق�ضية 

�لو�ضاية �ل�ضورية يف �لريزة )2006(، �ّل �أنها بقيت معزولة ومل تاأت يف 

�طار ��ضرت�تيجية �ضاملة تعالج هذه �لق�ضية ب�ضكل منهجي، مّما �أّدى �ىل 

ت�ضيي�س هذه �ملبادرة وجتزئة ق�ضية �ملفقودين يف لبنان. 

و�نطالقا من ذلك، بدت خطوة �لأهايل يف نقل ق�ضيتهم �ىل منرب 

�ل�ضيا�ضية عن  �لتجاذبات  �لق�ضاء وكاأنها حماولة لخر�جها من قب�ضة 

طريق �عادة تظهري جانبها �حلقوقي. وهذ� ما عربت عنه �جلمعيتان يف 

موؤمتر عقد يف 29-4-2009 يف حرج بريوت لالحتفاء بالذكرى �لام�ضة 

و�لثالثني لبدء �حلرب. ومن �أبرز �جلو�نب �حلقوقية �ملطالب بها، �لأمر�ن 

�لآتيان:  

�لأول، مطالبة �جلهة �ملدعية )�أي �جلمعيتني( بالعرت�ف ب�ضفتيهما 

�لقانونية مبفهوم �أ�ضول �ملحاكمات �ملدنية، للتقدم بدعاوى مماثلة. وقد 

�أدلت بحجج عدة يف هذ� �ل�ضدد: �لأوىل، �أن �لدعوى هي بطبيعتها جماعية، 

فاأي مقربة جماعية تعني بالو�قع جميع �ملفقودين، ول �ضيما يف ظل غياب 

معلومات و��ضحة عن هوية �لأ�ضخا�س �ملدفونني فيها. فكيف يعقل يف هذه 

�حلالة حتميل �أحد �ملفقودين �أو بع�ضهم وزر �ملد�عاة؟ و�لثانية، �أنهما )�أي 

�جلمعيتني( من حيث تكوينهما وتاريخهما �لن�ضايل �لأكرث متثيال لالأهايل. 

و�لو�قع �أن لهذ� �ملطلب لي�س فقط �أهمية �جر�ئية، بل �نعكا�ضات هامة على 

�ضمان ��ضتمر�رية �لتقا�ضي يف هذ� �ملجال؛

�لثاين، مطالبة �جلهة �ملدعية بتكري�س حق ذوي �ملفقودين باملعرفة. 

فال�ضند �لقانوين ملطالبة �لق�ضاء �مل�ضتعجل باتخاذ تد�بري حمائية للمقابر 

�جلماعية هو وجوب  �ضمان حقوق ذوي �ملفقودين يف �ملعرفة و�ضونها �ز�ء 

�أي �عتد�ء �أو تهديد. وبغياب ن�س �ضريح بتكري�س حق �ملعرفة يف هذ� �ملجال، 

�ضعت �جلهة �ملدعية �ىل �ملطالبة بتكري�ضه عن طريق �ل�ضتنباط من جمموعة 

من �حلقوق �لأ�ضا�ضية �ملكر�ضة يف �ملنظومة �لقانونية �للبنانية.  

فمن جهة �أوىل، يعّد جتهيل م�ضري �ملفقودين و�ملخفيني تعذيبًا نف�ضيًا 

م�ضتمرً� لذويهم وتاليا �نتهاكا حلقوقهم �لناجمة عن �لعهد �لدويّل �لا�ّس 

�لتعذيب وغريه من  �تفاقية مناه�ضة  و�ل�ضيا�ضّية وعن  �ملدنّية  باحلقوق 

�ضروب �ملعاملة �أو �لعقوبة �لقا�ضية �أو �لال�إن�ضانية �أو �ملهينة. ومن جهة 

ثانية، ي�ضّكل حق �ملعرفة حقا �أ�ضا�ضيا ل�ضمان "�حلق يف �حلياة" و"�حلق 

يف �لتمّتع باأعلى م�ضتوى من �ل�ضّحة �جل�ضدّية و�لنف�ضّية"، كذلك �حلق يف 

�لنت�ضاف �لق�ضائي �ل�ضريع و�لفعال.

هذ� ف�ضال عن �أن بع�س �لفقهاء ر�أو� ��ضتنادً� �ىل نظرية ��ضتنباط 

�ملبد�أ �لعام من جمموع �لن�ضو�س و�ملو�ثيق �لدولية �ملكّر�ضة على �ضعيد 

وطني، باأّن حق �ملعرفة قد �رتقى خالل �لعقدين �لأخريين �ىل م�ضتوى 

�ملبد�أ �لعام يف �لقانون �لدويل. 

وبنتيجة هاتني �لدعويني، �أ�ضدرت قا�ضية �لأمور �مل�ضتعجلة يف بريوت 

زلفا �حل�ضن قر�ر�ت �عد�دية من �ضاأنها �أن ت�ضكل خطو�ت �أوىل على طريق 

�لقر�ر بحق �ملعرفة ونب�س �ملقابر �جلماعية. 

و�أوىل هذه �لقر�ر�ت �لقر�ر �لآيل �ىل تكليف كاتب �ملحكمة بالنتقال 

�ىل رئا�ضة جمل�س �لوزر�ء لال�ضتح�ضال على �ضورة عن كامل �مللف �ملتعلق 

بالتحقيق �ملنظم من جلنة مبا فيه �ضورة عن �لتقرير �لطبي �ل�ضادر عن 

جلنة �لأطباء �ل�ضرعيني )قر�ر �عد�دي يف دعوى مار مرت، تاريخ 10-23-

2009(. وقد �ضلمت �أمانة جمل�س �لوزر�ء �لكاتب بع�س �أور�ق �مللف فقط 

بحجة �أن حمتوياته �لأخرى تتعدى �طار �لدعوى �لتي تبقى حم�ضورة يف 

مد�فن مار مرت. وهكذ�، و�ىل جانب قر�ر تاأليف �للجنة و�لتقرير �لذي 

و�ضعته- وكالهما كانا �أ�ضاًل من�ضورين ومتوفرين لالأهايل- �ضلمت �أمانة 

جمل�س �لوزر�ء �لكاتب تقريرين مت�ضاربني لطبيبني �ضرعيني مت تكليفهما 

مبعاينة �لعظام �مل�ضتخرجة من  �ملقابر �جلماعية �آنذ�ك. ففيما �أفاد �أحد 

�لطبيبني باأن ل جمال لتحديد هوية �أ�ضحاب هذه �لعظام لقدم عهدها 

)�أكرث من ع�ضرين �ضنة(، �أفاد �لآخر �أن ثمة " �مكانية لتحديد هوية �أ�ضحاب 

هذه �لعظام يف حال مو�فقة �أهايل �ملخطوفني باعطاء عّينات من �لدم 

كي ي�ضار �ىل حتليلها بو��ضطة تقنيات �لهند�ضة �لور�ثية هذ� مع �لعلم �أن 

خمترب �لهند�ضة �لور�ثية �لتابع لقوى �لأمن �لد�خلي هو يف قيد �لن�ضاء 

و�لتكوين، لذلك فان �جر�ء هذ� �لتحليل يف �لوقت �حلا�ضر متعذر."

وقد �أعادت �أمانة جمل�س �لوزر�ء �بر�ز �مل�ضتند�ت نف�ضها يف �لدعوى 

�لثانية )دعوى مقربة �ل�ضهد�ء يف حرج بريوت( بعدما �أفادت �أن ل وجود 

لتقرير طبي ب�ضاأن هذه �ملقربة.  

وتعليقا على هذه �مل�ضتند�ت، متثلت ردة فعل �لأهايل بال�ضر�ر على 

مطالبهم �لتي �كت�ضبت بنظرهم على �ضوئها مزيد� من �مل�ضروعية. ولهذه 

�لغاية، �و�ضحو� �أنه قد مت فعليا �ن�ضاء خمترب �لهند�ضة �لور�ثية قبل �أ�ضهر 

قليلة، مما يجعل �لتحاليل �جلنائية ممكنة على �ل�ضعيدين �لعلمي و�لتقني. 

كما �أبرزو� تقرير� �ضادر� عن منظمة "�أطباء من �أجل حقوق �لن�ضان" 

"Physicians for Human Rights"  �لأمريكية يثبت باأّن �لرب�ت �جلنائية 

�لدولية توؤّكد ب�ضكل قاطع �مكانية �لتعرف على هوية �أ�ضحاب �جلثث  حتى 

بعد  دفنها لأكرث من عقدين من �لزمن . 

و�نطالقا من ذلك، �ضهدت �لدعويان �ملقامتان �أمام �لق�ضاء �مل�ضتعجل 

تطور�ت خمتلفة: 

�لروم  رف�ضت مطر�نية  وبعدما  �لأوىل )مار مرت(،  �لدعوى  ففي 

�لأرثوذك�س يف بريوت �خت�ضا�س �ملحكمة للنظر يف ق�ضايا �ملقابر �لتابعة 

لالأوقاف، تو�فق �لفريقان على تعيني جلنة من خبريين للتثبت من مدى �ضحة 

وجود مقربة جماعية يف مد�فن مار مرت ولتحديد مكانها عند �لقت�ضاء، 

على �أن يتم نب�س �ملقربة و��ضتخر�ج �لرفاة منها من دون �لتعر�س ل�ضالمة 

�ملد�فن �ملوجودة �أ�ضوًل مر�عاة حلرمة �ملوتى. وقد كر�س �لقا�ضي �تفاق 

�لفريقني بهذ� �ل�ضاأن. وما يز�ل �لرب�ء �ملكلفون يوؤدون مهامهم حتت 

��ضر�ف �لقا�ضي عند كتابة هذه �لأ�ضطر )�ضباط 2011(. 

باملقابل، و�ز�ء ��ضر�ر جمعية �ملقا�ضد على وجود �لتبا�س بني �ملقابر 

�لتابعة لها و�ملقابر �ملحيطة �لأخرى يف منطقة حرج بريوت، �أ�ضدر قا�ضي 

�لأمور �مل�ضتعجلة قر�ر� �عد�ديا ثانيا يف دعوى مد�فن �ل�ضهد�ء ق�ضى ب" 

تعيني خبري للك�ضف على �ملد�فن �لأخرى �ملوجودة �ملنطقة �لكائنة فيها 

�لعائدة للمدعى عليها ويف حال وجودها حتديد مكانه و�جلهات �لتي تديرها 

وبيان كيفية �د�رتها من خالل �لتحقيق مع هذه �جلهات و�ضوؤ�لها عما �ذ� 

كانت توجد فيها مقابر جماعية �أو مقابر لأ�ضخا�س غري حمددة هويتهم، 

وذلك بعد �لطالع على �أور�ق �مللف كافة مع �لرتخي�س للخبري بالطالع 

على كامل �مل�ضتند�ت �أينما وجدت وبال�ضتماع �ىل �ل�ضهود دون حتليفهم 

�ليمني �لقانونية...". وما يز�ل �لبري يوؤدي هو �لآخر مهمته حتى هذه 

�للحظة.  

�أما �لدعوى �لتي قدمتها �جلمعيتان �ىل جمل�س �ضورى �لدولة للح�ضول 

على ن�ضخة عن كامل ملف حتقيقات �للجنة، فهي ما تز�ل يف طور تبادل 

�للو�ئح. ون�ضجل هنا �آ�ضفني �أن �لدولة �ضعت �ىل �لتن�ضل من م�ضوؤولياتها 

هنا �أي�ضا: فبعدما �أقرت بحق �ملعرفة، زعمت �أن �لدعوى من دون مو�ضوع 

على ��ضا�س �نه �ضبق لها و�برزت �لتقارير �لطبية يف �طار �لدعويني �مل�ضار 

�ليهما �أعاله. وبالطبع، هذ� �لدعاء غري منطقي، طاملا �أن �لتقارير �ملربزة 

�ضملت  و�لتي  �للجنة  بها  قامت  �لتي  �لتحقيقات  ي�ضري� من  تبقى جزء� 

ع�ضر�ت �ملقابر �جلماعية. 

التقا�صي ال�صرتاتيجي: م�صاركة وفعالية وخرق للجمود 

مما تقدم، ي�ضجّل �أن نقل ق�ضية �ملفقودين �ىل منرب �لق�ضاء، �أ�ضهم حتى 

�لآن، و�ىل حد ما، يف �يجاد �طار جديد للعمل يف �جتاه تعزيز حق ذوي 

�ملفقودين باملعرفة وبالنتيجة يف �جتاه خرق �جلمود �لذي �ضهدته ق�ضية 

�ملفقودين يف لبنان. وهو من هذ� �ملنطلق، ي�ضكل تقا�ضيا ��ضرت�تيجيا. 

فمن جهة �أوىل، ��ضتفاد �لأهايل من مبد�أ �لوجاهية �ملالزم لالأ�ضول 

�لق�ضائية للم�ضاركة �لفعلية و�ملبا�ضرة يف �ضري �لتحقيقات من جهة، وهي 

�أمور كانت مغيبة �ىل حد كبري يف عمل �للجان �لتي �ضّكلتها حكومات �حل�س 
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)1999( و�حلريري )2001( و�ل�ضنيورة )2005( و�مل�ضار �ليها �أعاله. كما �أن 

�لوجاهية ت�ضمح للفريق �ضاحب �مل�ضلحة با�ضتدعاء قدر عال من �ملهنية يف 

هذ� �ل�ضاأن. ولدر�ك ذلك، يكفي مقارنة  �لتقرير �لعلمي �ل�ضادر عن "�أطباء 

من �أجل حقوق �لن�ضان" و�لذي يثبت �مكانية �لتعرف على هوية �جلثث 

عرب تقنيات حديثة ومتطورة، بالتقرير �ل�ضادر عن �لطبيبني �ل�ضرعيني 

�ملكلفني من قبل �للجنة.  

كما جنحت �لدعاوى من جهة ثانية باأن توّلد دينامية بني �لأطر�ف 

�ملبا�ضرين فيها، فاذ� عرّبت �جلهتان �ملدعى عليهما �أمام �لق�ضاء �مل�ضتعجل 

يف �لبد�ية عن ��ضتنكارهما ل "�قحامهما" يف نز�ع ل يعنيهما ب�ضكل مبا�ضر، 

�ّل �أنهما �أقر� بحق ذوي �ملفقودين باملعرفة، و�أّكد� على �أحقية هذه �لق�ضية 

و�ضرورة و�ضع حد للمعاناة �لتي يعي�ضها �لأهايل. وقد تدرجت مطر�نية 

�لروم �لأرثوذك�س يف موقفها �ىل حد �لتفاق �حلبي على تعيني جلنة خرب�ء 

لثبات �لوقائع. و�لو�قع �أّن �جلهة �ملدعية حر�ضت يف جميع مر�حل �ملحاكمة 

على �لتاأكيد بعدم وجود �أي نية لالأهايل مبنازعة �ملدعى عليهما باملعنى 

�لتقليدي للكلمة، ونا�ضدتهما باأن تتعاونا معها  جلالء �حلقيقة باعتبار 

�أن ق�ضية �ملفقودين هي ق�ضية وطنية تعني جميع �للبنانيني. ومع تكليف 

خرب�ء حمّليني باملهام �لتي �أ�ضرنا �ليها �أعاله، �ضيتم ��ضر�ك �أع�ضاء �للجان 

�ليهم ب�ضفاتهم ك�ضهود،  و�ل�ضتماع  �ل�ضابقة،  �لتحقيقات  �لقيمني على 

مّما �ضيوؤدي حتما �ىل جالء مزيد من �حلقائق �لتي مّت �لتعتيم عليها يف 

�ل�ضنو�ت �ملا�ضية. كما �أن �لقر�ر�ت �ل�ضادرة و�ضعت �أمانة جمل�س �لوزر�ء 

�أمام �أ�ضئلة حقوقية �ألزمتها بابر�ز عدد من �مل�ضتند�ت.   

ف�ضال عن ذلك، فان �لدعاوى ت�ضع �لق�ضاة �أمام ��ضتحقاق �لجابة 

على مطالب �لأهايل على ��ضا�س �ملنطق �لقانوين وحده، على نحو يتميز 

عن �ملطالبة �ل�ضيا�ضية حيث يبقى بامكان �ل�ضلطات �لحجام عن �لرّد �أو 

�أ�ضا�س حجج �ضيا�ضية قد تر�ضح عن �نكار �حلقوق �لأ�ضا�ضية  �لرّد على 

بالكامل. وهذ� ما �أ�ضهم يف ��ضد�ر قر�ر�ت ق�ضائية �آلت رمبا للمرة �لأوىل 

�ىل �لعرت�ف بحق �ملعرفة. 

فهل ت�ضهم �أعمال �لق�ضاء يف و�ضع �ملجتمع برمته �أمام ��ضتحقاق 

�لعرت�ف بهذ� �حلق، بكامل مفاعيله؟ هل من �ضاأنها �أن ت�ضكل �أ�ضبابا موجبة 

لت�ضريعات �أكرث �ضمولية، يكون فيها للطابع �حلقوقي ما ي�ضتحقه؟

❊نائلة جعجع حمامية متدرجة يف نقابة �ملحامني يف بريوت وحائزة على 
ماج�ضتري يف �لقانون �لدويل

فلسطينيو 1967 واالقامة
 غير المشروعة

�ملنفرد  �لقا�ضي  عن   2011-1-27 بتاريخ  �ل�ضادر   24 رقم  �حلكم 

 ،2009/4/2 بتاريخ  �أنه  "تبني  �لقاري:  نادين  �ضيد�،  يف  �جلز�ئي 

�أقدمت دورية �أمنية من �ل�ضرطة �لع�ضكرية يف منطقة �جلنوب على 

توقيف �ملدعى عليه يف حملة �لتعمري يف �ضيد� لتجوله على �لأر��ضي 

�للبنانية مبوجب �ضهادة �ثبات جن�ضية و�فادة عن د�ئرة �لأمن �لعام 

منتهية �ل�ضالحية،  

يف  �جلنوب  ود�ئرة  �جلديدة  �ضيد�  خمفر  يف  معه  �لتحقيق  ولدى 

�ملديرية �لعامة لالأمن �لعام، تبني �أن �ملدعى عليه �أفاد �أنه مولود يف 

لبنان و�نه ل يحوز على بطاقة خا�ضة بالالجئني �لفل�ضطينيني كونه 

�لقامة  �قدم على  و�نه   ،1967 �ملبعدين يف عام  �لفل�ضطينيني  من 

على �لأر��ضي �للبنانية بال�ضتناد �ىل �ضهادة �ثبات جن�ضية �ضادرة 

�للبنانية  عن ممثلية منظمة �لتحرير �لفل�ضطينية لدى �جلمهورية 

... على �فادة – بطاقة تعريف- �ضادرة عن خمتار �ضيد� ... و�نه 

يحوز على �فادة �ضادرة عن �ملديرية �لعامة لالأمن �لعام موؤرخة يف 

18-8-2008 مفادها �نه مت حفظ �ور�قه �لثبوتية لديها موؤقتا لجناز 

معاملة بطاقة تعريف، و�أنه �أقدم على متديد مفعول هذه �لفادة لعدة 

مر�ت لغاية تاريخ 2008-11-28، 

وتبني �نه يف جل�ضة �ملحاكمة �لتامية �ملنعقدة بتاريخ 2010-12-9، 

�فاد �ملدعى عليه �نه تقدم من �لأمن �لعام �للبناين لتمديد مفعول 

�لفادة لجناز بطاقة تعريف لثالث مر�ت �ل �نه مل يتم متديدها يف 

�ملرة �لأخرية وقد مت رف�س طلبه لأ�ضباب تتعلق بالد�رة وطلب منحه 

�لأ�ضباب �لتخفيفية، ....

 "وحيث �ن �لدعوى �لعامة م�ضاقة بحق �ملدعى عليه �ضند� لأحكام �ملادة 

36 من قانون �لأجانب لقد�مه على �لقامة ب�ضورة غري م�ضروعة على 

�لأر��ضي �للبنانية مبوجب �فادة �ضادرة عن �ملديرية �لعامة لالأمن 

�لعام منتهية �ل�ضالحية تبعا لكونه من �لفل�ضطينيني �لنازحني يف 

�لعام 1967 من قطاع غزة، 

وحيث �نه لتوفر �ضروط �لقامة غري �مل�ضروعة �ضند� لأحكام �ملادة 36 

من قانون �لأجانب، يفرت�س �ن يكون �لأجنبي �ملدعى عليه قد دخل 

لبنان ب�ضورة غري م�ضروعة ومل ي�ضتح�ضل على �فادة قانونية فيه 

�و �نه ��ضتح�ضل على جو�ز �قامة �ل �نه �همل جتديد مدة �لقامة 

�ملمنوحة له بدون عذر مقبول، 

وحيث يتبني �ن �ملدعى عليه �قدم على �لقامة على �لر��ضي �للبنانية 

بال�ضتناد �ىل �ضهادة �ثبات جن�ضية �ضادرة عن ممثلية منظمة �لتحرير 

�لفل�ضطينية لدى �جلمهورية �للبنانية و�فادة �ضادرة عن خمتار �ضيد� 

و�ن عدم جتديد بطاقة �لتعريف �ل�ضادرة عن �ملديرية �لعامة لالأمن 

ت�ضرين  �لأ�ضل �ىل �ضدور قر�ر يف �ضهر  يعود يف  له  �لعائدة  �لعام 

�لأول من �لعام 2008 عن وز�رة �لد�خلية ق�ضى بتجميد ��ضد�ر �و 

متديد بطاقات �لتعريف لالجئني �لفل�ضطينيني دون �ور�ق ثبوتية، 

وبالتايل فان نيته مل تتجه �ىل خمالفة �حكام نظام �لقامة ل �ضيما 

ت�ضجيل  �لثبوتية وعدم  �لأور�ق  فاقدي  �لفل�ضطينيني  و�قع  يف �ضوء 

هوؤلء �لالجئني كالجئني، 

وحيث تبعا لذلك، ويف �ضوء عدم تو�فر �لنية �جلرمية لدى �ملدعى 

عليه، تكون �لعنا�ضر �جلرمية �مل�ضرتطة لتحقق جنحة �ملادة 36 من 

قانون �لأجانب غري متو�فرة، ما يوجب �بطال �لتعقبات �مل�ضاقة بحق 

�ملدعى عليه... 

فل�ضطينيو 1967 فاقدي �لأور�ق �لثبوتية، هم �لفل�ضطينيون �لذين 

قدمو� �ىل لبنان عن طريق دول عربية �خرى )�لأردن، م�ضر..( ول 

يحملون بطاقة لجئني �لتي تعطى فقط وفق تعريف �لأونرو� لالجئي 

1948. ويقدر عدد هوؤلء بني 3000 و5000 �ضخ�ضا وفق جلنة �حلو�ر 

�للبناين �لفل�ضطيني )�ملوقع �للكرتوين للجنة(. وقد كان و�ضعهم غري 

قانوين، مما عر�س عدد� كبري� منهم للمالحقة و�ملعاقبة. 

�بتد�ء من منت�ضف 2008، و�فقت �ملديرية �لعامة لالأمن �لعام على 

تزويد عدد من فاقدي �لأور�ق �لثبوتية ببطاقات تعريف )�ضلمت 765 

بطاقة و�أعدت 300 بطاقة من �أ�ضل 2200 طلبا(. لكن �أ�ضدرت وز�رة 

�لد�خلية خالل �أ�ضهر يف ت�ضرين �لأول 2008 قر�ر� بتجميد �لتعميم، 

موؤقتًا، بانتظار "حتديد �ل�ضروط �لتي يجب تو�فرها يف مقدم �لطلب 

و�حلوؤول دون ح�ضول من ل ي�ضتحق على �لبطاقة". وبقي �لتعميم 

جممد� حتى �ضباط 2010 حيث عاودت �ملديرية �لعامة لالأمن �لعام 

��ضد�ر �لبطاقات �منا ببطء... خالل هذه �لفرتة، مت توقيف عدد 

من هوؤلء �لأ�ضخا�س و�حالتهم للمحاكمة لهمال جتديد �قاماتهم يف 

لبنان على ��ضا�س �ملادة 36 من قانون �لأجانب. ويف �ضياق �حدى هذه 

�لق�ضايا، �ضدر �حلكم �لذي ن�ضرنا مقتطفات منه �أعاله، وقد ت�ضاءل 

فيه  �لقا�ضي عن مدى جو�ز حتميل هوؤلء وزر تاأخر �لدولة عن �نفاذ 

�لتعميم بانتظار حتديد �ل�ضروط �لتي يجب تو�فرها يف مقدم �لطلب. 

فمن يهمل جتديد �لقامة؟ فاقد �لأور�ق �لثبوتية �أم �لدولة؟ 

المجتمع المدني يتحرك ضد 

التشكيالت القضائية
قد تكون �ملرة �لأوىل �لتي يتحرك 

فيها �ملجتمع �ملدين �ضد مر�ضوم 

�ملناقالت �لق�ضائية. وقد ح�ضل 

ذلك على خلفية ��ضتبعاد قا�ضيني 

هما جوين قزي وفوزي خمي�س 

عن موقع �لقر�ر و�لجتهاد. 

وهذ� ما عرب عنه بد�ية �لبيان 

�ل�ضادر يف 8-10-2010 عن 16 

جمعيات  غالبها  مدنية،  هيئة 

"ت�ضامنا  ن�ضائية، حتت عنو�ن 

عن  ودفاعا  �لعد�لة  ق�ضاة  مع 

�حلقوق و�حلريات" و�لذي وجه 

للق�ضاة  و�حرت�م  تقدير  حتية 

�لذين �جتهدو� و�أ�ضدرو� �أحكاما 

�للبناين  �ل�ضعب  با�ضم  عادلة 

�لن�ضان  حقوق  مبادئ  تر�عي 

خا�س  وبوجه  متييز،  دون  من 

�لأحكام �لآيلة �ىل رفع �لغنب عن 

�ملر�أة. وكان �لقا�ضي جوين قزي 

قد متيز يف �حلكم �ل�ضادر عن 

حمكمته )بد�ية مدين �ملنت( يف 

17-6-2009 جلهة تو�ضيع �حلالت 

�لتي يكون فيها لالأم �للبنانية حق 

منح جن�ضيتها لأولدها؛ فيما متيز 

�لقا�ضي خمي�س )ب�ضفته قا�ضيا 

لالأحد�ث يف بريوت( يف �أحكامه 

�لآيلة �ىل تو�ضيع �ضالحية قا�ضي 

�لأحد�ث )وهو قا�س مدين( يف 

�تخاذ تد�بري من �ضاأنها �حلد من 

مفاعيل �لق�ضاء �ملذهبي �ملت�ضلة 

بح�ضانة �لأطفال. 

�للقاء  عنه  عرب  ما  �أي�ضا  وهذ� 

-12 بتاريخ  �ملنعقد  �لت�ضامني 

10-2010 و�لآيل �ىل �ن�ضاء هيئة 

��ضتقاللية  عن  للدفاع  مدنية 

-13 و�لأخبار،  )�ل�ضفري  �لق�ضاء 

.)2010-10

وبالطبع، هذه �لطوة �لتي يبدو 

قابليتها  مدى  قيا�س  �ملبكر  من 

يف  �أوىل  خطوة  ت�ضكل  للنجاح، 

�جتاه تاأمني حماية �جتماعية، قد 

تكون �أكرث من �ضرورية، للق�ضاة 

�مل�ضتقلني. 

]1[ »ق�ضية �ملفقودين وذويهم يف لبنان: �قرت�حات �ضمانًا حلق �ملعرفة«، تقرير من �عد�د نز�ر �ضاغية 
ونائلة جعجع، بالتعاون مع مركز �لعد�لة �لنتقالية يف لبنان، ت�ضرين �لثاين، 2008

]2[ ير�جع مقال ن�ضر يف �لأخبار حتت عنو�ن »�ملخترب �جلنائي حلم يتحقق«، بتاريخ 21 �آب 2009، 
 http://www.al-akhbar.com/ar/node/152726 :عنو�ن �مل�ضدر �للكرتوين 

]3[ تقرير �ضادر بتاريخ 15 كانون �لثاين 2010 عن د. �أماند� �ضوزر، �مل�ضت�ضارة �لأوىل ل�ضوؤون �حلم�س 
�لنووي �لريبي يف �لربنامج �لدويل للطب �ل�ضرعي �لتابع ملنظمة �أطباء من �أجل حقوق �لن�ضان �مل�ضار 

�ليها �أعاله، حتت عنو�ن »تقرير حول �ملقابر �جلماعية وحتديد هوية �ل�ضحايا يف لبنان«، غري من�ضور. 

]4[ �ملرجع نف�ضه �ملذكور �أعاله.
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ثورة مضادة؟

و�فق جمل�س �لوزر�ء �مل�ضري يف 23-

3-2011 على م�ضروع قانون يعاقب 

�لطو�رئ  قام يف ظل حالة  "كل من 
بوقفة �حتجاجية �أو �عت�ضام �أو جتمهر 

�أو  �ضارك يف ذلك، بحيث عاقت  �أو 

بجهات  �لعمل  �لأفعال  هذه  عطلت 

�لعمل �لعامة و�لا�ضة، وكذلك كل 

من حر�س �أو دعا �أو روج باأية و�ضائل 

لرتكاب �جلر�ئم �مل�ضار �إليها. وتكون 

�لعقوبة �حلب�س و�لغر�مة �لتي ت�ضل 

)حو�يل  جنيه  �ألف  خم�ضمائة  �إىل 

مئة �لف دولر� �أمريكيا(، �أو باإحدى 

�لعديد  وعربت  �لعقوبتني".  هاتني 

و�لنقابات  من �جلمعيات �حلقوقية 

�حتجاجها  عن  م�ضر  يف  �لعمالية 

�لقر�ر، معلنة يف  �ل�ضديد على هذ� 

بيان م�ضرتك �ن �لعت�ضام و�لتظاهر 

و�لحتجاج و�لإ�ضر�ب "حقوق نا�ضل 

عمال �لعامل وعمال م�ضر من �أجل �لتمتع بها وت�ضمينها يف �تفاقات دولية، وقعت و�ضدقت عليها م�ضر، ويجب على كل �ل�ضلطات �أن حترتم هذه �حلقوق دون 

�نتقا�س �أو �إهد�ر".

 كما وطالب �لبيان، �لذي وقع عليه �لنقابة �لعامة للمعا�ضات و�لحتاد �مل�ضري للنقابات �مل�ضتقلة و�للجنة �مل�ضرية حلماية حقوق �لعمل، بعدم ��ضتخد�م 

"فز�عة �ل�ضتقر�ر �ضيفا م�ضلطا على رقاب �ل�ضعب �مل�ضري" ليقبل �لتنازل عما ثار من �جله. و�كد �لبيان �ن مطالب عمال م�ضر "مل جتد �أي ��ضتجابة �و تقدير لها 
)بل( على �لعك�س متاما، قاد �ملجل�س �لع�ضكري ورئا�ضة �لوز�رة وبع�س �لقوى �ل�ضيا�ضية �ملناوئة حلقوق �لعمال حملة �ضر�ضة يف مو�جهتها ل�ضتعد�ء �ملجتمع عليها 

حيث مت و�ضفها باملطالب �لفئوية للتدليل على �أنها مطالب �ضخ�ضية".وقد كانت حمكمة �أمن �لدولة �لعليا قد ��ضدرت حكما يف 16 �أبريل 1987 يف ق�ضية مالحقة 

عمال �ضكة �حلديد، جاء فيه:"قد ��ضتقر يف وجد�ن �ملحكمة �ن ذلك �ل�ضر�ب ما كان ليحدث من تلك �لفئة من �لعمال- وقد كانت مثال لاللتز�م و�لت�ضحية- �ل 

عندما �أح�ضت بالتفرقة يف �ملعاملة و�ملعاناة و�نه من �لالزم رفع تلك �ملعاناة عن كاهل فئات �ل�ضعب حتى ل ي�ضتفحل �لد�ء ويعز �لدو�ء... حق �ل�ضر�ب من �حلقوق 

�مل�ضروعة. �مل�ضادرة لذلك �حلق هو �لفعل غري �مل�ضروع".

و�لو�قع �أن هذ� �لتدبري يطرح �ضوؤ�ل بالغ �لأهمية ب�ضاأن توجهات �ل�ضلطات �حلالية يف م�ضر. فبمعزل عن تاأييدها خطابيا للثورة، ورمبا عن �ضعيها �ىل تعزيز 

م�ضروعيتها با�ضعاع �لثورة، فما هو مدى جتاوبها �حلقيقي مع مطالبها �أو خطابها؟ وهل هي متار�س ب�ضكل �ر�دي �و غري �ر�دي دور� يف كبح �لطاب �لثوري �و يف 

ح�ضره يف �جتاهات معينة؟ ففيما هي �أولت �هتماما فائقا بتعديل بع�س مو�د �لد�ضتور �لا�ضة بتنظيم �ل�ضلطات �لتمثيلية ومبالحقة �لف�ضاد، �ضعت بو�ضوح �ىل �لتقليل 

من �ضاأن �ملطالب �لجتماعية و�لقت�ضادية )و�لتي هي تربز �لالم�ضاو�ة و�لظلم( بل �ىل حماولة ت�ضغريها من خالل و�ضفها بالفئوية و�لأنانية. وكاأنها تقول: نعم 

للمطالب �ل�ضيا�ضية وهي مطالب تبقى "�ل�ضلطة" بال�ضرورة حمورها �لأ�ضا�ضي، باملقابل، فلن�ضع جانبا �ملطالب �لجتماعية و�لقت�ضادية �لتي حمورها هو بالدرجة 

�لأوىل �ملو�طن. وبكالم �آخر: �لثورة قد �نتهت وقد �آن �أن يركن �ملو�طن �ىل بيته جمدد�، فت�ضتعيد �ل�ضلطة )بعد جتميل وجهها( مكانتها ودورها �ملحوريني. 

هشام البسطويسي: 
القاضي في قلب 

المساحة العامة؟
ه�ضام �لب�ضطوي�ضي، قا�س ي�ضغل من�ضب نائب رئي�س حمكمة �لنق�س يف م�ضر، 

ذ�ع �ضيته على �أثر دوره �لقيادي يف حملة �حتجاج نادي ق�ضاة م�ضر �ضد تزوير 

�لنتخابات �لربملانية يف 2005. ومنذ ذلك �حلني �أ�ضبح �لب�ضطوي�ضي �حد �برز 

�ملطالبني بنز�هة �حلكم و ��ضتقالل �لق�ضاء، مما جعل فئة من �ضباب �لثورة 

تتبناه كمر�ضح للرئا�ضة مقدمني له �لدعم عرب حملة �نتخابية على �ضفحات 

�لـ)في�س بوك(.                 

�ملعار�ضني  �لق�ضاة  �لب�ضطوي�ضي �ضمن حلقة  وبالو�قع، مو�قف ه�ضام 

تعود �ىل ما قبل 2005. فعندما كان وكيال للنيابة يف �لثمانينات مثال، عني 

م�ضرفا على �لنتخابات يف د�ئرة مينا �لب�ضل ب�ضحبة �لقا�ضي حممد بيومي 

دروي�س. وبعد �كت�ضاف �لتالعب يف �ل�ضناديق وتدخل قوى �لأمن غري �ل�ضرعي 

يف عملية �لقرت�ع، قرر �لقا�ضيان �إلغاء �لنتخابات يف �لد�ئرة، رغم �ضغوط 

جمل�س �لق�ضاء �لأعلى ووزير �لعدل و�لتهديد بالتفتي�س �لق�ضائي. ومن يومها، 

مل ينتدب �مل�ضت�ضار ه�ضام �لب�ضطوي�ضي لالإ�ضر�ف على �أي �نتخابات �أخرى. 

ويف عام 1992، �أعري ه�ضام �لب�ضطوي�ضي للعمل يف �لمار�ت حيث قاد ��ضر�با 

للق�ضاة �مل�ضريني �إثر توقيف قا�ضيني م�ضريني عن �لعمل دون مربر. وقد �نتهى 

�لإ�ضر�ب باعادة �لقا�ضيني �إىل عملهم وتلبية  مطالب زمالئهم �مل�ضربني.

كما وتعر�س �لب�ضطوي�ضي �إىل م�ضايقات عدة من قبل �لنظام �مل�ضري 

�ل�ضابق، كمنعه من �ل�ضفر دون مربر لئق وترهيبه هو وعائلته عرب �لهاتف 

وحماولة تلفيق ق�ضية دعارة له. وبلغ �ضغط �ل�ضلطة على �لب�ضطوي�ضي وعلى 

�لعديد من �لق�ضاة �ملطالبني بالإ�ضالحات ذروته يف غ�ضون موجة �لحتجاجات 

�لتي �ضهدتها م�ضر بعد تزييف �لنتخابات يف 2005. �إذ مل تكتف حكومة مبارك 

حينها ب�ضرب �لق�ضاة �لذين كانو� قد �عت�ضمو� ملدة �ضهر و�عتقال منا�ضريهم 

من �لنا�ضطني، بل قررت يف 2006 �إحالة ه�ضام �لب�ضطوي�ضي و�ضديقه �ملقرب 

�لقا�ضي حممود مكي �إىل �ملجل�س �لتاأديبي �لذي ق�ضى برب�ءة مكي وتوجيه 

�ل�ضابق، ز�دت �ملحاكمة مكي  �إر�دة �لنظام  �إىل �لب�ضطوي�ضي. وبعك�س  �للوم 

و�لب�ضطوي�ضي �ضعبية، �إذ �حت�ضد �ملئات من موؤيديهم �أمام �ملحكمة لالحتجاج 

على �ملحاكمة و �لتاأكيد على مطالب حركة )�لق�ضاة �مل�ضتقلني(. وهذ� ما عرف 

لحقا بالوقفات �لحتجاجية للق�ضاة. 

و�رتاأت حكومة مبارك يف ذلك �حلني �أن تبعد �لق�ضاة �ملتمردين عليها 

عن �مل�ضاحة �لعامة �مل�ضرية من خالل �إعارتهم للعمل يف بلد�ن �أخرى، م�ضتعينة 

خ�ضعو� �لق�ضاة �إىل �ملر�قبة 
ُ
ب�ضيا�ضة �لرتهيب و�لرتغيب لتحقيق هذ� �لغر�س. فاأ

و�ملالحقات من قبل رجال �لأمن لثنيهم عن �إبد�ء �آر�ئهم وعر�ضت عليهم رو�تب 

مغرية مقابل �لتوظيف يف �لارج مما �أدى �إىل �ضبه تهجري جماعي لهوؤلء. 

ويف هذ� �ل�ضياق �نتقل �لب�ضطوي�ضي للعمل �ضمن نظام �لعارة يف �لكويت، مما 

�أدى �إىل �نتقاده ب�ضدة من قبل �لعديد من �لنا�ضطني و�لق�ضاة �ل�ضباب �لذين 

�ضعرو� �ن مغادرته توؤذن بتخليه  عن �لق�ضية. وكان رد �لب�ضطوي�ضي على هذه 

�لنتقاد�ت �أن �لت�ضييق �ملتز�يد عليه ل ي�ضمح له مبو��ضلة عمله و�أنه توجب 

عليه �ملغادرة لتاأمني حالة معي�ضية مقبولة لعائلته.      

عاد �لب�ضطوي�ضي يف فرتة �لثورة �إىل م�ضر و�علن غد�ة �لثورة تر�ضحه 

لرئا�ضة �جلمهورية، �ل �أن برناجمه �لنتخابي ما يز�ل غري و��ضح، و�ن �أعلن �أنه 

�ضوف يكون منحاز� للطبقات �لفقرية. ويطمح �لب�ضطوي�ضي �إىل  �عادة �ضياغة 

د�ضتور جديد  ك�ضرورة   للتخل�س من �آثار �لنظام �ل�ضابق كافة، وهذ� ما حمله 

على رف�س �لتعديالت �لد�ضتورية �جلزئية يف ��ضتفتاء 19 مار�س �ملن�ضرم. 

ورغم �أن ت�ضريحات �لب�ضطوي�ضي مل متّيزه بو�ضوح عن باقي �لطاحمني 

للرئا�ضية، �إل �أن �ضفحة منا�ضريه على �لـ)في�س بوك( تقول �أنه �أجدر �ملر�ضحني 

لإقامة �ضيادة �لقانون ب�ضفته قا�ضيا و "�حد رموز �لدفاع" عن ��ضتقالل �لق�ضاء. 

و تفيد �ل�ضفحة �أي�ضا �أن �لب�ضطوي�ضي "عمل يف م�ضر، وعاي�س م�ضكالتها وله 

تاريخ يف منا�ضرة �لق�ضايا �لوطنية ودعم مطالب �ل�ضعب، دون �أن يتلوث بالعمل 

د�خل �لنظام �لبائد..". وَلرمبا هذه �مليز�ت هي �لتي �ضمحت  للب�ضطوي�ضي �أن 

ي�ضعى لالنتقال �ىل قلب �مل�ضاحة �لعامة، على �جنحة �لثورة.
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