
النقابات والقضاء في معركة قانون 
العمل 1946

مجابهات حقوقية حول اصالح القضاء 
في مصر وتونس

كيف قاربت الخطة الوطنية حقي
العمل والضمان االجتماعي؟ 

قلة الذين يعرفون ان اقرار  قانون العمل ما كان ليح�صل لوال احلراك العمايل الذي 

بدا كجزء من احلراك اال�صتقاليل �صد ال�صركات االجنبية. واىل جانب الن�صال الن�صاء 

هياكل نقابية واال�صرابات واالحتجاجات، تو�صل العمال ا�صتخدام الق�صاء كم�صرح للدفاع 

عن ق�صاياهم. وبفعل ذلك، بات احد االحكام ال�صهرية عنوانا رئي�صيا للحراك..

�ص 4  

 اعالن امنيات ام خطة عمل؟ يف ظل اعالن اللجنة النيابية حلقوق االن�صان عن 

م�صودة جديدة للخطة، يجدر التذكري ان املقاربة املعتمدة يف �صياغتها هي ح�صرا 

مقاربة حقوقية مبعزل عن اي درا�صات اجتماعية او اقت�صادية، مما يطرح ا�صئلة 

م�صروعة حول قابليتها للتنفيذ. 

�ص 6  

بعد موؤمترها يف تون�س حول منهجية اال�صالح الق�صائي، تر�صد املفكرة القانونية 

مو�صوعني بالغي االهمية: ابعاد االزمة بني املحامني والق�صاة حول م�صروع تعديلي 

لقانون ال�صلطة الق�صائية يف م�صر، وابعاد التناف�س بني نقابة الق�صاة وجمعية 

الق�صاة حول امل�صائل الق�صائية املطروحة يف تون�س.  
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فوبيا الدراجات النارية: الداخلية وزارة 
للتمييز واالستثناء تحت غطاء االمن

أبعد من زيادة االجور:
اي حقوق لالجراء؟ اي استقاللية للنقابات؟ واي دور للقانون وللقضاء في ضبط

 المصالح السياسية؟
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اذا تجاوزنا بع�ض تفا�شيل المواجهة الحا�شلة ب�شاأن زيادة االجور، 

امكن القول دون مبالغة انها ت�شع وجها لوجه القوى الراغبة في 

االجتماعية  الحقوق  على  ال�شيا�شية  والم�شالح  االعتبارات  تغليب 

بحيث تبقى وقفا على توفر ارادة �شيا�شية باقرارها، وتلك الراغبة 

على العك�ض تماما في تر�شيخ هذه الحقوق بحيث ت�شبح بمثابة �شرورة 

يتعين على ال�شلطات التاأقلم معها، مهما كانت تطلعاتها او توجهاتها 

االجتماعية. وبكالم اآخر، وبما يعنينا في هذا المقال، هل ت�شكل زيادة 

االجور قرارا �شيا�شيا يخ�شع لموازين القوى وتحديدا للتجاذب بين 

الزعماء والم�شالح المحيطة بهم ام انه حق مالزم لالجراء، وم�شتمد 

من حقوقهم بحياة كريمة من دون خوف او عوز؟ ومهما تكن النتيجة 

التي �شتنتهي اليها هذه المواجهة )وي�شعب االآن التنبوؤ بها(، تجدر 

اال�شارة الى ان ا�شتمرارها طوال اال�شهر الما�شية –وهذا ما ابينه 

من خالل الجوالت المف�شلة ادناه- اعاد بحد ذاته بع�ض التوازن الى 

حقوق �شرائح وا�شعة من المواطنين ازاء هيمنة الزعماء على الخطاب 

العام، مما يهيئ لمواجهات يرجح ان تكون اكثر ثباتا وتاأثيرا. 

الحكومة:  الدولة يخاطب  �شورى  االولى: مجل�س  الجولة 

زيادة االجور حق و�شالحياتك مقيدة..

الالعبان اال�صا�صيان )اقله الظاهران( في هذه الجولة هما وزير العمل 

الوزراء نجيب ميقاتي، بما يمثل كل منهما من  �صربل نحا�س ورئي�س 

منطلقات وم�صالح. وفيما و�صع نحا�س م�صروعه على ا�صا�س تقديرات 

عدة ب�صاأن ن�صبة غالء المعي�صة وتبعا لعدد من االجتماعات عقدتها لجنة 

موؤ�صر غالء المعي�صة، اخرج فريق رئي�س مجل�س الوزراء م�صروعا اعد 

في الكوالي�س، ويوؤول الى زيادة مبالغ مقطوعة على االجور وفق قيمتها 

مع ا�صتثناء االجور التي تزيد قيمتها عن مليون وثمانمائة الف ل.ل. وهذا 

الم�صروع، الذي حظي بت�صويت اكثرية الوزراء، التقى بروحيته الى حد 

كبير مع مر�صوم زيادة الحد االدنى الذي و�صعته الحكومة اللبنانية في 

2008 والذي ا�صاف مبلغا مقطوعا )مئتي الف ل.ل( الى االجور كافة. 

اال ان المواجهة لم تنته مع الت�صويت ل�صالحه، بل اعاد مجل�س �صورى 

راأيه اال�صت�صاري ال�صادر في  الدولة فتحها على م�صراعيها بموجب 

27-10-2011 والذي اآل عمليا الى رف�س اال�صتن�صاب ال�صيا�صي في هذا 

المجال وفي موازاة ذلك، الى تح�صين مواقع الفريق الداعم لتر�صيخ 

لالجراء.  االجتماعية" المالزمة  "الحقوق 

وبالفعل، فقد و�صع المجل�س قواعد عدة ت�صب في هذا االتجاه، ابرزها 

االتية: )1( ان زيادة االجور لي�صت �صالحية ا�صتن�صابية للحكومة انما هو 

موجب يتعين عليها االلتزام به دوريا )مرة كل �صنة( بموجب االتفاقية 

العربية رقم 15، و)2(، ان الزيادة ال تتم جزافا انما بناء على معايير 

مو�صوعية، وهكذا ي�صكل عيبا جوهريا خلو ملف الم�صروع من الدرا�صات 

وجداول اال�صعار، كما ي�صكل عيبا و�صع مبالغ مقطوعة طالما ان غالء 

المعي�صة امر ن�صبي، و)3( ان الزيادة حق لجميع االجراء ولي�س لفئة منهم، وال 

مجال اذا للتمييز �صد ا�صحاب االجور المرتفعة ن�صبيا، و)4( ان فر�س زيادة 

بدل النقل غير قانوني كونها ت�صكل تدخال في الحرية التعاقدية من خارج 

التفوي�س الت�صريعي المعطى للحكومة، مما ي�صكل ادانة لممار�صة حكومية 

متمادية مفادها اقرار بدل نقل او منح تعليمية بدال من زيادة االجر، وهي 

ا�صافات ال تحت�صب ال في تعوي�س ال�صرف وال في تعوي�س نهاية الخدمة وال 

في ا�صتراكات ال�صمان االجتماعي. وقد بدا راأي المجل�س من هذه الزاوية 

نموذجيا: فقد عبر عن الوظيفة اال�صا�صية للقانون في اخ�صاع الم�صالح 

ال�صيا�صية ل�صوابط معينة، وتالقى تماما مع قرار �صهير كانت محكمة 

الق�صاء االداري في م�صر قد كر�صته بتاريخ 30-3-2009 لجهة التاأكيد على 

 .
1
واجب االدارة في و�صع حد ادنى لالجور ومراجعتها دوريا

ورغم ان المجل�س ا�صتند الى قواعد هي بمثابة م�صلمات قانونية، جاء 

 في ق�صايا مماثلة، حيث ابدى تماهيا 
هذا الراأي مناق�صا الآرائه ال�صابقة 2

وا�صحا مع االرادة الحكومية انذاك. وربما، يكون مجل�س �صورى الدولة 

قد ا�صتفاد في هذا ال�صدد من المواجهة ال�صيا�صية الحا�صلة لفر�س 

نف�صه كالعب ا�صا�صي بمقدوره تقوية مواقف هذا الفريق او ذاك، او 

ا�صعافها، اقله من حيث م�صروعيتها.

، خرجت 
3
وهكذا، بعد ممانعة تمثلت في ال�صعي الى فر�س م�صروع ثان

الحكومة من هذه الجولة قانعة بانها لي�صت مطلقة ال�صالحية، وانتقل 

اذ ذاك الفريق الخا�صر فيها الى البحث عن اآليات اخرى للتمل�س من 

االلزامات القانونية في تحديد الحد االدنى ون�صب زيادة االجور، ويبدو انه 

وجد �صالته في نظرية "االتفاق الر�صائي" التي وردت عر�صا في الراأي 

اال�صت�صاري المذكور اعاله. 

  

الجولة الثانية: قد�شية االتفاق الر�شائي؟

م�صروع  في  للتباحث  الحكومة  اجتماع  مع  ف�صوال  بداأت  الجولة  هذه 

مر�صوم ثالث. وهكذا، وفي موازاة اجتماع الوزراء، وفي المكان نف�صه 

)ق�صر بعبدا(، انعقد اجتماع بين ممثلي االتحاد العمالي العام والهيئات 

االقت�صادية. وقد بدت االمور وكاأنما ثمة �صباقا حقيقيا بين تو�صل هذه 

"اتفاق" وطرح م�صروع نحا�س على الت�صويت. والالفت  الهيئات الى 

خالل المداوالت، ان كال الفريقين تذرع براأي مجل�س �صورى الدولة: 

ففيما ادلى رئي�س مجل�س الوزراء ب�صرورة احترام االتفاق الذي تو�صلت 

اليه الهيئات المجتمعة عمال بهذا الراأي، راأى وزير العمل، والذي فاز 

م�صروعه بالت�صويت هذه المرة، ان ال بد من مراعاة ال�صوابط المو�صوعية 

، ف�صال 
4
التي ت�صمنها هذا الراأي بالذات والتي هي بمثابة انتظام عام

العام ومنهم  العمالي  التمثيلية لالتحاد  البع�س بال�صفة  عن ت�صكيك 

 .
5
الوزير وائل فاعور

وقد جاء راأي مجل�س �صورى الدولة ال�صادر في 3-1-2012 بعّد الم�صروع 

الثالث غير قانوني، ليبقي المواجهة ب�صاأن الزامية "االتفاق الر�صائي" 

على ا�صدها. ففيما راأى المجل�س ان الم�صروع يخالف القانون في جوانب 

عدة منه، اكتفى بالتذكير بوجوب  تقيد الحكومة باالتفاقات الر�صائية 

ب�صاأن زيادة االجور عمال بالمادة 2 من اتفاقية العمل الدولية )131(، 

من دون اتخاذ موقف وا�صح فيما اذا كان الم�صروع المعرو�س عليه 

قد خالف فعليا هذه القاعدة وتاليا فيما اذا كان التوافق الحا�صل بين 

الهيئات المجتمعة في ق�صر بعبدا توافقا مطابقا للمفهوم الذي ن�صت 

عليه االتفاقية المذكورة وتبعا لذلك ذات طابع ملزم. 

وقد انعك�س ا�صتمرار المواجهة بهذا ال�صاأن في الخالف المحتدم في 

اجتماعي لجنة موؤ�صر غالء المعي�صة المنعقدين في 11 و12 من �صهر كانون 

 .
6
الثاني، حيث ذهب البع�س الى حد احاطة االتفاق المذكور بالقد�صية 

والواقع ان القول بالزامية االتفاق المذكور في الظرف اللبناني امر 

الى  زيادة االجور  اعادة م�صاألة  الى  باأية حال  يوؤدي  به وهو  م�صكوك 

التجاذب ال�صيا�صي، مع فارق ب�صيط يتمثل في ا�صراك مزيد من الالعبين 

فيها. وهذا االمر يعود الى مجموعة من العوامل منها: )1( غياب الحرية 

النقابية في لبنان طالما ان تاأ�صي�صها يحتاج الى ترخي�س م�صبق وان لبنان 

لم ين�صم بعد الى اتفاقية العمل الدولية الخا�صة بحرية النقابات، و)2( 

اآليات التفاو�س المعتمدة: فهي تنح�صر بمفاو�صات تجري على �صعيد 

الدولة، من دون اي مفاو�صات �صابقة او موازية على �صعيد القطاعات 

، و)3( ما يزيد 
7
او حتى ال�صركات، مما يجعل القرار مركزيا بل فوقيا

االمر فداحة، هو اعطاء االتحاد ال�صفة التمثيلية بموجب قرار حكومي 

من دون و�صع اي معايير الكت�صاب هذه ال�صفة او فقدانها، مما يجعل 

زيادة االجور: 'منة' سياسية
ام حق اجتماعي؟

❊نزار صاغية 

الف�شل االخير من ال�شنة المن�شرمة تميز بعنوان عري�ض: الحد 

االدنى لالجور ومعه زيادة االجور. وهكذا، احتلت بع�ض المفاهيم 

الطارئة مكانة ا�شا�شية في التخاطب العام: موؤ�شر غالء المعي�شة، 

االتفاق الجماعي او الر�شائي، الراأي اال�شت�شاري لمجل�ض �شورى 

الدولة، ال�شفة التمثيلية لالتحاد العمالي العام.. وكلها مفاهيم 

ال تت�شل بم�شالح زعيم معين او ب�شورته انما تعني �شرائح وا�شعة 

من المواطنين في حياتهم اليومية.

وتبعا لذلك، ومهما بلغت ن�صبة زيادة االجور في نهاية المطاف، ثمة 

انجازا هاما تحقق ويتحقق على �صعيد التخاطب العام، انجازا يعيد 

الحقوق االجتماعية الى االجندا الوطنية. وكانت "المفكرة" قد ا�صاءت 

في عدديها ال�صابقين على مكا�صب مماثلة:

 االول، ما ح�صل عقب ما �صمي انتفا�صتي ال�صجون والبناء، وقد ا�صهمت 

ت�صريع  او في  الحيوية  القوانين  اقرار عدد من  االنتفا�صة االولى في 

ذلك، ومنها زيادة رواتب الق�صاة تمهيدا لتفعيل اعمالهم وتعديل قانون 

تنفيذ العقوبات ف�صال عن اقرار موازنة لبناء �صجنين جديدين.. كما 

تولي لجنة االدارة والعدل حاليا اهتماما بارزا لتعديل قانوني ا�صول 

المحاكمات الجزائية وجرائم المخدرات، ف�صال عن اعادة النظر في 

قانون مدة ال�صنة ال�صجنية..

اما المك�صب الثاني فيتمثل في المكانة المتزايدة لحقوق الن�صاء: فالى 

االعت�صامات المت�صلة باقرار قانون العنف �صد المراأة، الى االعت�صامات 

امام دار االفتاء لرفع �صن الح�صانة في بادرة هي االولى من نوعها على 

�صعيد ا�صالح نظام االحوال ال�صخ�صية من الداخل، و�صوال الى التظاهر 

�صد جميع ا�صكال االغت�صاب.

كما �صهد العام المن�صرم اقرار قانونين ذات انعكا�صات رمزية عالية 

كالغاء المادة الخا�صة بجرائم ال�صرف او و�صع قانون لجرائم االتجار 

بالب�صر، والذي ال بد ان ي�صهم في تقوي�س "نظام الكفيل" او اي�صا "نظام 

الفنانات".. المفكرة طبعا ترى في جميع هذه التطورات مظاهر حيوية  

هي في �صلب م�صروعها، مظاهر يوؤمل منها ان ت�صهم في اعادة حقوق 

المواطنين وهمومهم وم�صاغلهم الى قلب المدينة.

التحكيمي  العمل  تعطيل مجل�س  يبقى  ان  الموؤ�صف  بالمقابل، من 

تبعا لتاأخير �صدور مر�صوم بتعيين الم�صت�صارين المنتهية �صالحياتهم 

منذ اكثر من �صنة في غرفه، خارج دوائر االهتمام: فاي معنى لحقوق 

االجراء، اذا حرم االجير من حماية الق�صاء؟ )المحرر(.

المشهد القانوني
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االتحاد في حال احتكار ر�صمي لهذه ال�صفة التي تبدو اذ ذاك وكاأنها 

م�صتمدة من الحكومة اكثر منها من النقابات او من اع�صائها.

 والخطورة في هذا االمر تكمن في امكانية ا�صتغالل هذا االحتكار لو�صع 

االتحاد  على  القيمين  ا�صتمالة  العمالية من خالل  الحركة  على  اليد 

الدولية  العمل  تماما مقررات منظمة  يخالف  نحو  وعلى  وت�صيي�صهم، 

الخا�صة ب�صاأن ا�صتقاللية الحركة النقابية وال�صادرة بتاريخ 1952-6-26. 

وكانت هذه المقررات قد ن�صت بالحرف انه على الحكومات ان تعي ان اي 

تعاون مع النقابات لتنفيذ اي من �صيا�صاتها االقت�صادية او االجتماعية، 

ي�صترط بال�صرورة تمتع الحركة النقابية بالحرية واال�صتقاللية، وانه 

كاأداة �صيا�صية  عليها االمتناع عن اي م�صعى ال�صتخدام هذه الحركة 

للو�صول الى اهدافها ال�صيا�صية. 

ايا يكن،  ومن دون الدخول في تحليل مواقف القيمين على االتحاد 

)والتي تحتاج ربما الى تحقيق ر�صمي للتثبت من مدى التزام ال�صلطات 

العامة بمبداأ ا�صتقاللية الحركة االنقابية(، ي�صجل ان التذرع بالزامية 

"االتفاق الر�صائي" لفر�س نتائجه، حدا بالقوى المعار�صة في الحركة 
العمالية الى الطعن بال�صفة التمثيلية لالتحاد وبا�صتقالليته رف�صا للت�صليم 

. وهكذا، تكون هذه الجولة التي لم توؤد الى نتائج حا�صمة قد اذنت 
8
بها

بفتح معارك عمالية ال تقل اهمية عن م�صاألة االجور، ومحورها حرية 

تاأ�صي�س النقابات واالتحادات، وكيفية اكت�صابها لل�صفة التمثيلية. 

الجولة الثالثة: العودة الى �شاحب  االرادة  الحرة:

المجل�س النيابي..

ال حل اال من خالل المجل�س النيابي الذي هو �صاحب االرادة ال�صيا�صية 

�صبه المطلقة. وهذا االمر يتح�صل من موقف مجل�س �صورى الدولة المتمثل 

في اعتبار الحكومة غير مخولة بفر�س بدل نقل او منح تعليمية وفق 

ما �صبق بيانه. كما يتح�صل من توجهه الى ابطال القرارات ال�صابقة 

ال�صادرة منذ 2002 بفر�س بدالت نقل مما قد يوؤدي الى تهديد االجراء 

بفقدان البدالت  المقبو�صة منهم منذ ذلك الحين، وذلك تبعا الخراج 

المراجعات المقدمة �صد هذه القرارات والتي كان قد عمد الى "تنويمها" 

. ومن خالل ذلك، بدا مجل�س �صورى الدولة وكاأنه يت�صرف 
منذ 92002

كالعب �صيا�صي، اقله بما يخ�س توقيت النظر في المراجعات، في اتجاه 

اقناع فريقي المواجهة بان ال منا�س من التوجه الى المجل�س النيابي.

فكما ان الفريق الراغب بتحرير م�صاألة االجور من االلزامات بحاجة الى 

انتزاع تفوي�س ت�صريعي او�صع وال �صيما في اتجاه تكري�س حق الحكومة 

الداعم  الفريق  ب�صاأن  تعليمية، كذلك االمر  نقل ومنح  بفر�س بدالت 

ابتزاز  لمنع  الى قانون  والذي بات يحتاج  الحق االجتماعي،  لتر�صيخ 

االجراء با�صترداد بدالت النقل المدفوعة، اي بما �صكل طوال �صنوات 

.
10

اداة للنيل من حقوقهم

 وفيما ان الالعب اال�صا�صي في هذه الجولة هو الذي كان يوؤدي دور الحكم 

التجاذب  الى  الم�صاألة  اعادة  تتمثل في  المرجحة  نتيجتها  فيها، فان 

ال�صيا�صي المفتوح بين القوى ال�صيا�صية، �صواء داخل المجل�س النيابي او 

خارجه في حال ح�صلت م�صاومة �صيا�صية من النوع الثقيل، وهي نتيجة 

الجولة  اليها  التي خل�صت  النتيجة  تناق�س من حيث مفاعيلها تماما 

االولى والتي هي انتهت الى التذكير بالحق االجتماعي وما يحيط بها 

من �صمانات وقواعد... على امل ان يوؤدي �صراع القوى ال�صيا�صية في 

.
11

الجولة القادمة الى انت�صار "مفهوم الحق" مجددا

]1[  الموقع االلكتروني للمفكرة، 16-1-2012.
]2[  مجل�س �صورى الدولة، راأي رقم 3/ 2009-2008، تاريخ 2008-10-7. وهذا الراأي اقر قانونية 

المر�صوم االآيل الى اقرار زيادة مقطوعة بمائتي الف ل.ل. 

]3[  وقد �صدر المر�صوم الثاني في 8 كانون االول فاعتر�صت عليه النقابات العمالية موحدة 
على اعتبار انه منحاز بالكامل لمطالب الهيئات االقت�صادية. 

]4[  االخبار، 2011-12-22 واالخبار 29-12-2011.
]5[  االخبار، 22-12-2011.

]6[  م�صهد �صريالي في لجنة الموؤ�صر: االتحاد العمالي �صد العمال، االخبار 12-1-2010.
]7[  منظمة العمل الدولية، التقرير العالمي لالجور، 2009-2008، �س.54. 

]8[  نقابات ونقابيون: االتحاد العمالي ال يمثل العمال، االخبار، 14-1-2012.
]9[  زبيب، طار بدل النقل: هكذا حكمت المحكمة، االخبار، 5-1-2012.

]10[  م. زبيب، حقوق العمال بخطر، االخبار، 4-1-2012.
]11[  بالفعل، �صدر قرار جديد من الحكومة في 2012-1-18 اقر االتفاق الر�صائي الى جانب 

احالة م�صاألة النقل الى المجل�س النيابي.

حكم قضائي يكرس حق
اعضاء النقابة في التجمع

داخل مقرها
   ❊كريم نمور

االمور  قا�صي  رخ�س   ،2011-12-2 في  ال�صادر  قراره  في 

الم�صتعجلة في بعبدا ح�صن حمدان للطيارين الدخول الى مقر 

نقابتهم الكائن داخل حرم مبنى �صركة طيران ال�صرق االأو�صط. 

اإليه، وذلك  وكانت ال�صركة قد قررت منع هوؤالء من الدخول 

اللبنانيين  على خلفية اال�صراب الذي قررته نقابة الطيارين 

التي ينت�صبون اليها. 

يهدف  الم�صتدعين  "م�صعى  بان  قرارها  المحكمة  بررت  وقد 

في مقام اول، الى ممار�صة حريتهم النقابية امتدادا لحقهم 

في التجمع وفاقا الأحكام الد�صتور واالتفاقيات الدولية وقانون 

العمل اللبناني، فالحرية النقابية وثيقة ال�صلة بالحق في العمل 

وال وجه لالإفتئات عليها تحت اية حجة كانت اال ما ن�س عليه 

القانون ح�صرا وفي حدوده".

وهكذا، بعدما عد القا�صي حق الدخول الى مقر النقابة جزءا 

من الحرية النقابية، �صنف هذه الحرية �صمن حريات التجمع 

المحمية في المادة 13 من الد�صتور وفي المواثيق الدولية، ف�صال 

عن كونها جزءا ال يتجزاأ من حق العمل المكر�س في هذه المواثيق. 

وبهذا االجتهاد، يكون القا�صي قد تجاوز �صمت الم�صرع، وتحديدا 

و�صعية  خ�صو�س  في  للنقابات،  الناظم  العمل  قانون  �صمت 

مع   اللبناني  القانون  مواءمة  اتجاه  في  لها،  التابعة  المقرات 

تو�صيات منظمة العمل الدولية وتوجهات القانون المقارن. 

المنظمات  حق  ان  الدولية،  العمل  منظمة  وبح�صب  وبالفعل، 

المهنية في عقد اجتماع داخل بمقراتها للبحث في امور مهنية، 

من دون موافقة م�صبقة او تدخل من ال�صلطات المعنية، انما هو 

عن�صر ا�صا�صي لحرية التجمع؛ وان على ال�صلطات ااّل تتدخل 

. باال�صافة الى 
1
على �صكل يعيق او يحد من ممار�صة هذا الحق

ذلك، فان االجراءات التي بامكان ال�صلطات اتخاذها ردا على 

ا�صراب ال ت�صمل بحال من االحوال اي اجراء من �صاأنه ان يعيق 

.
2

االجتماعات النقابية

وقد ن�س قانون العمل الفرن�صي على وجوب اتخاذ النقابة مقرا 

لها داخل الموؤ�ص�صة، في غياب اي اتفاق مخالف بين المنظمات 

الفرن�صي ابعد من ذلك، مانعا  النقابية. وقد ذهب االجتهاد 

النقابة من دون موافقة  الى مقر  الدخول  العمل من  �صاحب 

. وفي 
3
م�صبقة من اع�صائها او الدخول اليه من دون معرفتهم

ق�صية حديثة اخذت حيزا من االهتمام االعالمي، قررت �صركة 

الخطوط الجوية الفرن�صية )Air France( نقل مقر نقابي من 

مكان تذرعت بحاجتها اليه الى م�صاحة في موقف لل�صيارات 

مواز لمبنى ادارة ال�صركة، وعلى �صكل يتيح الي كان من االدارة 

االطالع على تنقالت اع�صاء النقابة. وقد نظرت محكمة التمييز 

. فراأت ان مراقبة 
42010-1-13 الفرن�صية في الق�صية بتاريخ 

تنقالت المنت�صبين الى النقابة من مكان العمل الى الم�صاحة 

المخ�ص�صة للنقابة انما ت�صكل م�صا بالحرية النقابية ومخالفة 

للحق في االنت�صاب الى نقابة. من ناحية اخرى، راأت المحكمة 

ق�صائية  موافقة  دون  نقابة من  مقر  العمل،  �صاحب  نقل،  ان 

م�صبقة وبالرغم من اعترا�س المنظمة النقابية المعنية، انما 

هو م�صا�س للحرية النقابية. فالبحث في نية الم�صترع يظهر انه 

اراد تعزيز التفاهم بين �صاحب العمل والمنظمات النقابية في 

الموؤ�ص�صة.  النقابي داخل  ما يخ�س اجراءات ممار�صة العمل 

وقد اعتبر االجتهاد الفرن�صي ان فر�س ادارة ال�صركة قراراتها 

 .
5

على المنظمات النقابية ي�صكل تع�صفا في ا�صتعمال ال�صلطة

فالغاية من التفاهم هي التوفيق بين ا�صتقاللية النقابات و�صلطة 

.
6

�صاحب العمل

 وهكذا، ومن خالل هذا القرار، يقدم الق�صاء موؤ�صرا ا�صافيا 

على دوره اال�صا�صي ظل تجّمد العمل الت�صريعي، بحيث تنتقل 

النيابي  المجل�س  م�صرح  من  الديمقراطية  الممار�صة  م�صاحة 

ا�صا�صي  منبر  الى  ذاك  اذ  يتحول  الذي  الق�صاء  م�صرح  الى 

العامة.  لمناق�صة الق�صايا 

❊ كريم نمور حائز على اجازة يف القانون من جامعة القدي�س يو�صف يف بريوت
 Digest of decisions and principles of the Freedom of Association ,130 §  ]1[

.Committee of the Governing Body of the ILO, fifth edition, 2006

 Digest of decisions and principles of the Freedom of Association ,131 §  ]2[
.Committee of the Governing Body of the ILO, fifth edition, 2006

.TGI Limoges, 25 juin 1980, Dr. ouvrier 1981. 74, note M. Petit  ]3[
 .Cour de cassation - Chambre sociale - 13 janvier 2010 - Bulletin 2010, V, n° 11  ]4[

.Cour de cassation, 24 février 1977, Bull. crim. n° 80  ]5[
 ,)M. GRÉVY, SYNDICATS PROFESSIONNELS )I - DROIT SYNDICAL DANS L'ENTREPRISE  ]6[

.Rép. trav. Dalloz, oct 2010

مواطن يغادر لبنان في مطار بيروت الدولي
❊حسام مشيمش

❊ نزار �شاغية حمامي وباحث يف القانون
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وو�صع قانون لحماية العمال وتحديد العالقة بينهم وبين ارباب العمل 

وتخفي�س ا�صعار ال�صلع للعّمال وان�صاء التعاونيات الخا�صة بهم وبعائالتهم 

العمل  وزيادة االجور ودوام عمل يومي بثماني �صاعات ودفع �صاعات 

اال�صافية ودفع �صهر ا�صافي كل �صنة و�صمانات �صحية الخ.. كما وانتقدت 

الحركة النقابية عدم تطبيق القوانين وعدم فعالية المحاكم اال�صتثنائية 

لحل النزاعات الناتجة عن العمل. 

وقد انتزع العّمال حقهم باال�صراب من خالل توالي اال�صرابات منذ 

اول االربعينات، علما ان اول واهم اال�صرابات ح�صل �صنة 1926 بحيث 

400 عامال من �صركة الجر والتنوير في بيروت لمدة  ا�صرب حوالي 

�صهر، مطالبين بزيادة اجورهم. وقد ادت هذه اال�صرابات الى تعزيز 

روح التعاون بين العّمال: ففي ت�صرين الثاني 1944، ا�صرب عّمال �صركة 

"�صيل" )shell( احتجاجا لتنكر ال�صركة لالنذار الذي وجهوه اليها بوجوب 
تطبيق الزيادات القانونية على اجورهم. كما وا�صرب في ال�صهر نف�صه 

عمال �صركة مياه بيروت مطالبين بزيادة االجور ومنحهم التعوي�صات 

العائلية وتخفي�س �صاعات العمل، ولقد نال العّمال مطالبهم بعد حوالي 

الكهرباء  بدء اال�صراب. كذلك ا�صرب عمال �صركة  ايام من  ع�صرة 

في قادي�صا لعدم تجاوب ال�صلطات مع مطالبهم برفع الرواتب، وقررت 

نقابة عاملي االحذية ح�صر �صاعات العمل بثماني �صاعات واال�صراب 

لعدة ايام لحين التجاوب مع مطلبها. وفي �صباط 1945 ا�صرب عّمال 

الريجي للمّرة الثانية طالبين دفع ال�صهر الثالث ع�صر، وطالبوا بان�صاء 

نقابة. كما واّدى ا�صراب عّمال م�صنع الجوارب في الدورة طلبا لزيادة 

االجور الى تدخل عنا�صر الدرك ووقوع جرحى.

وكان ا�صراب عّمال معمل ال�صوف في الحازمية من ابرز اال�صرابات 

بحيث امتد لحوالي اربعة ا�صهر )من تموز حتى ت�صرين الثاني 1945(. 

وقد عمد ارباب العمل الى تهديد العّمال وال�صغط عليهم لردعهم عن 

ان�صاء جمعية كانوا قد بداأوا بتاأ�صي�صها، مما ادى الى ن�صوب حادث بين 

الطرفين و�صقوط جرحى. وقد دعت على اثره لجنة النقابات الى اجتماع 

حب�س وفق ما يفر�صه القانون. 

فقد �صّكلت م�صاركة ا�صهر المحامين في الدفاع عن العّمال حافزا لهم 

لالنتقال من �صفة المدعى عليه المتهم بال�صغب او حتى ب"ال�صيوعية"، 

الى �صفة المدعي الذي يلجاأ الى الق�صاء لتكري�س حقوقه في مواجهة 

ارباب العمل )وتحديدا ال�صركات االجنبية(، كما نرى ادناه ب�صاأن ق�صية 

ح�صن الدرزي. فباتت قاعات المحاكم بذلك احد المنابر اال�صا�صية 

يعتليها العمال للدفاع عن م�صروعية ق�صاياهم.

والتجّمع  التكّتل  في  الم�صتمرة  العّمال  الى جهود  اال�صارة  وتجدر 

لت�صكيل قوة �صاغطة في مواجهة ال�صلطة. فاأ�ص�صوا �صنة 1938 "لجنة 

دورا  ولعبت  والجمعيات  النقابات  العديد من  النقابات" التي �صّمت 

ن�صاطاتها على اي�صال مطالبها  المطلبية، ف�صّبت  بارزا في الحركة 

الى الحكومة والبرلمان كما فر�صت نف�صها في ق�صايا التحكيم كفريق 

في النزاع. كما �صكلت النقابات االتحاد العّمالي عام 1946 تبعا لجالء 

الجيو�س االجنبية، ومن ابرز اهدافه تاأمين تطبيق القوانين خا�صة على 

ال�صركات االجنبية، واقرار قانون العمل.

ومن اول انجازات  هذا الحراك على ال�صعيد القانوني، اقرار قانون 

ينظم عمل االطفال والن�صاء في ال�صناعة عام 1935، باال�صافة الى �صدور 

مر�صومين �صكال بداية ت�صريعات العمل في لبنان: االول �صنة 1941 و�صع 

مبداأ الحد االدنى لالجور، فيما اآل الثاني الى اقرار التعوي�صات العائلية. 

كما تم ادخال مبداأ تعوي�س حوادث العمل. وقد جدد المر�صوم الت�صريعي 

ال�صادر �صنة 1943 االلتزام بمبادئ جوهرية منها الحد االدنى لالجور 

والم�صاواة بين المراأة والرجل في االجر واال�صتفادة من التعوي�صات 

العائلية. كما و�صدر قانون �صنة 1944 )و�صي�صكل تطبيق هذا القانون 

احد ابرز مطالب العّمال( يتعلق بزيادة الرواتب.

و�صهد لبنان خالل �صنة 1941 ن�صوء نقابات جديدة كثيرة. كما وقد 

كّر�صت مجلة الحزب ال�صيوعي "�صوت ال�صعب" فقرة ل�صوؤون النقابات 

تن�صر فيها جميع مطالب الحركة التي تمحورت حول الحق بان�صاء النقابات 

منذ ن�شوء لبنان الكبير، تذرعت ال�شلطات، بدعم من الطبقة النافذة 

اقت�شاديا، ب"خ�شو�شية لبنان" لتهمي�ض حقوق العّمال وو�شع حد 

�شحبها  او  التراخي�ض  اعطاء  رف�ض  خالل  من  النقابية  للحركات 

واحتجاز اع�شائها او مالحقتهم امام المحاكم، مبررة ذلك بدواع 

امنية واي�شا بحماية ال�شناعة الوطنية. وازاء افراط ال�شلطات في 

ا�شتخدام القانون كاأداة لقمعها، ا�شتمرت هذه التحركات في ال�شعي 

الى تطوير ادواتها لتغيير وجهة ال�شالح، �شواء على منابر الق�شاء 

او من خالل ال�شغط في ال�شارع وقد نجحت في نهاية المطاف في 

ارغام المجل�ض النيابي على اقرار قانون العمل. فمما ال �شك فيه ان 

اقرار هذا القانون جاء لتخفيف غ�شب العّمال بعد تكاثر اال�شرابات 

و�شقوط قتلى وجرحى في �شفوفهم، علما ان هذا الحراك غالبا ما 

�شعى الى ا�شتثمار الحراك اال�شتقاللي، وخ�شو�شا فيما يت�شل بحقوق 

االجراء العاملين في ال�شركات االجنبية.  

بدايات الن�شال العّمالي في الع�شرينات: م�شاألة امنية؟

اول التكتالت المطالبة بتح�صين و�صع العامل ظهر مع والدة  حزب العمال 

العام في لبنان في 1 اّيار 1921 لكن لم ينجح في ا�صتقطابهم. وقد ظهرت 

في تلك الحقبة عدد من "الجمعيات" العمالية، وقد يكون مرد ذلك هو 

البحث عن االطار القانوني اال�صهل للتجمع: فالجمعيات كانت تن�صاأ بموجب 

بيان يقدم لل�صلطات؛ اال ان ال�صلطات  تداركت االمر فا�صدرت �صل�صلة 

قوانين بين عامي 1928 و1931 لتخ�صع الجمعيات لنظام الترخي�س. وفي 

1925، ان�صاأت مجموعة من العّمال لجنة التنظيم النقابي التي ا�صتفادت 

من مجلة "العّمال" لترويج المطالب واالفكار النقابية. ورغم التقييد 

القانوني، بداأ العّمال التجّمع �صمن نقابات ومن اولها نقابة عمال زحلة 

التي اهتمت، باال�صافة الى تاأمين الم�صاعدات ال�صحية كالدواء والطبابة، 

بتاأمين الم�صاعدة القانونية للعّمال بوا�صطة محامين تح�صبا ل�صيا�صات 

القمع. وتجدر اال�صارة الى ان التحركات النقابية وردت في التقارير 

التي وجهتها �صلطات االنتداب الى جمعية االمم المتحدة، تحت عنوان 

"العمل"، مما يدل على ان الحركة النقابية كانت  "االمن العام" ولي�س 
مرتبطة بالن�صبة الى �صلطات االنتداب بال�صغب وخ�صو�صا بال�صيوعية 

والحراك اال�صتقاللي.

تو�شع الحراك العمالي، و�شوال الى ا�شتخدام الم�شرح الق�شائي 

كمنبر له

ولقد لعب الق�صاء اول ادواره �صنة 1930، عندما قام قادة نقابة العّمال 

في زحلة بتوزيع منا�صير ال�صتنكار �صحب ترخي�صهم مما ادى الى توقيف 

اكثر من ع�صرة نا�صطين. وقد تولى ثالثة من ا�صهر المحامين الدفاع 

 خالل محاكمة ح�صرتها ح�صود من عّمال المنطقة و �صدر الحكم 
1
عنهم

ب�صهر حب�س ودفع غرامة )وهي عقوبة مخففة(، وقد نجح العمال في 

الح�صول على وقف التنفيذ في المرحلة اال�صتئنافية. وقد عد العّمال 

هذا الحكم بانه ي�صب في م�صلحتهم، فال�صلطات كانت تمار�س �صغوطا 

كبيرة للحد من التحركات النقابية، وكانت قد ا�صدرت قانون �صنة 1928 

الذي يعاقب كل من قام بالدعاية الثورية با�صغال �صاقة لمدة خم�س 

�صنوات، كما ا�صدرت الحقا مر�صومين يمنع االول االجتماعات العامة 

والثاني يعاقب كل جمعية تهدف الى اعاقة المرافق العامة. وقد �صّكل 

هذا الحكم حافزا الن�صاء اللجان الخا�صة بتنظيم الطبقة العاملة. 

وتوالت االعتقاالت في لبنان: فتبعا العتقال عّمال وتحويلهم الى 

المجل�س الحربي في ال�صنة نف�صها، تحرك الراأي العام في لبنان وفي 

فرن�صا وقدم نائب فرن�صي �صيوعي الى لبنان )Andre Berthon( خ�صي�صا 

للم�صاركة بالدفاع عنهم الى جانب بع�س ا�صهر المحامين اللبنانيين. 

واعتبرت النقابات اي�صا الحكم ال�صادر ل�صالحها بحيث هنا اي�صا نجح 

المحامون في انتزاع "وقف التنفيذ" رغم ا�صدار عقوبة ثالث �صنوات 

اقرار قانون العمل 1946 ما كان ليكون ممكنا من دون التحركات 
العمالية.

النقابات والقضاء في معركة قانون
العمل 1946:القانون سالحا في ايادي

القوى العاملة 
❊لمى كرامة

مبنى االتحاد العمالي العام
❊حسام مشيمش



5العدد 3، كانون الثاني 2012

قتيلة من العمال بعد تدخل قوى االمن لف�س تجمعهم. فعلت اذ ذاك 

المطالبات باال�صراب.   

المعركة االخيرة :اقرار قانون العمل

كانت المعركة االم بالن�صبة الى اتحاد العّمال هي اقرار قانون عمل. 

فاذا و�صعت الحكومة م�صروع قانون ا�صتجابة لمطالبها، ا�صتنكر االتحاد 

ومعه النقابات، ان يو�صع الم�صروع بمناأى عنهم ومن دون ا�صت�صارتهم، 

مما دفع الحكومة الى تزويدهم بن�صخة عنه البداء الراأي. وقد اجتمع 

ممثلو النقابات وتنّظموا �صمن لجان لدرا�صة دقيقة للقانون. وكانت 

ابرز انتقاداتهم تدور حول تكري�س القانون "للجمعيات" وعدم ذكر 

"النقابات"، مما اثار رف�صا تاما في �صفوف العّمال، فتمكنوا من تعديله 
لهذه الجهة. 

 وترافقت المناق�صات النيابية للقانون باجتماعات وندوات اقامها 

االتحاد. كما وان العديد من النقابات وّجهت االنتقادات الى م�صروع 

قانون العمل، وذلك من خالل برقيات ور�صائل وجهوها الى المجل�س 

خالل جل�صات المناق�صات النيابية، وكذلك من خالل زيارات قام بها 

ممثلوهم الى الروؤ�صاء الثالثة. وكانت ابرز انتقاداتهم تتمحور حول عدم 

تفريق القانون بين ال�صركات الكبيرة وارباب العمل محدودي الدخل، 

ف�صاوت بينهم مما رّتب اعباء كبيرة على الفئة االخيرة. كما وانتقدوا 

المفعول الرجعي لتعوي�س ترك العامل لعمله. ولكن تخّوف االتحاد من 

المماطلة بالمناق�صات البرلمانية و�صياع حقوق العّمال جعله يطالب 

ب�صرعة اقرار القانون و قد اطلق ا�صرابا عاما في ايار احتجاجا على 

هذه المماطلة، وقع خالله العديد من الجرحى من بين العمال.

و كانت اكثر النقا�صات �صرا�صة تلك التي دارت حول المادة 55 من 

القانون المتعلقة بتعوي�س ال�صرف الواجب على كل �صركة، فلم تفّرق 

بين ا�صحاب الحرف وال�صركات الكبيرة مما دعا البع�س الى اعتبار هذه 

الخطوة "كتحويل العّمال عن ال�صركات الكبيرة وخلق الم�صادة بينهم 

 و ا�صترط الن�س المقترح ان يكون 
وبين ا�صحاب الحرف ال�صغيرة"4

االجير قد بلغ  �صتين عاما وله 20 �صنة خدمة في المحل نف�صه لكي ينال 

تعوي�س ال�صرف، واقترح ممثلو العّمال با�صتبدال »واو« العطف »وله 

20 �صنة...« بكلمة »او«. و قد ادت النقا�صات الى قبول تعديل المادة. 

و لقد القى وزير العدل اآنذاك ال�صيد حبيب ابو �صهال خطابا و�صف 

بال"موؤثر" دافع فيه عن حق العمل بالتعوي�س، منتقدا بذلك ت�صريح 

الحكومة بكون هذا التعوي�س " منحة من رب العمل". 

كما ودار نقا�س بين ممثلي النقابات والحكومة حول تعديل الفقرة 

ال�صاد�صة من المادة 74 بحيث اقترحت الحكومة تعديل الم�صروع في�صبح 

بامكان رب العمل ان يف�صخ العقد من دون تعوي�س او علم �صابق اذا 

اقدم االجير على اال�صراب بعد ان يكون قد وقع خالف بينه وين رب 

العمل واحيل هذا الخالف الى المحكمة وحكمت هذه على االجير، اي 

في عبارة اخرى عد اال�صراب �صببا م�صروعا لل�صرف، ولقد تعدلت 

المادة بالرغم من معار�صة ممثلي العّمال . 

كما ودارت نقا�صات حول المادة ال�صابعة بحيث عر�صت الحكومة 

تعديلها بزيادة البند الرابع الذي ي�صتثني العمال في الهيئات البلدية 

واالدارات الحكومية من احكام هذا القانون و ذلك كي تجّنب الحكومة 

من المثول امام محكمة او لجنة تحكيمية وتخوفا من مطالبة هوؤالء 

الحقا بحق تاأليف النقابات، ولقد قبل هذا التعديل لقاء تعهد الحكومة 

بالتقدم بم�صروع يتعلق بالعّمال المياومين لدى الدولة. كما واعتر�س 

بع�س النواب على ا�صتثناء العمال الزراعيين من هذا القانون. 

وهكذا، بالرغم من قيام الجهات المتنفذة �صيا�صيا واقت�صاديا 

باهمال الكثير من مطالب الحراك العمالي في هذا ال�صاأن او ذاك، 

فقد تم اقرار القانون كحل و�صط، فووجه بانتقادات الطبقة العاملة 

والراأ�صمالية في الوقت عينه، فاالولى لم تر فيه ما ي�صمن لها جميع 

عام �صم ثماني ع�صرة نقابة وانتهى الى اعالن ا�صراب عام �صارك فيه 

حوالي 700 عامال للمطالبة باالفراج عن العّمال الذين اعتقلوا والحد 

و   
2
الترخي�س الن�صاء جمعية الى اعطاء  باال�صافة  الدرك  من تدخل 

تطبيق قانون التعوي�صات العائلية. 

كما وا�صرب حوالي 200 عامال من م�صنع البيرة لمدة ا�صبوعين 

ونالوا بم�صاعدة اتحاد نقابات العّمال تحكيم وزير الداخلية الذي وافق 

على اغلب مطالبهم. وفي ني�صان 1946، قبل البدء بمناق�صة قانون العمل، 

اعلن عّمال �صركة كهرباء بيروت ا�صرابهم الذي ا�صتمّر حتى الثالث من 

ايار، تاريخ �صدور حكم "الدرزي". 

وقد تنّظم العّمال من خالل ان�صاء "لجنة اال�صراب" التي اهتمت في 

تنظيم اال�صرابات وتوّلت المفاو�صات مع ال�صركات والحكومة.

وان دلت كثرة هذه التجمعات والتكتالت على �صيء، فهي حتما تبين ارادة 

العّمال بالتجّمع تحت لواء موّحد، وتوؤ�صر الى فعالية هذا التكّتل الذي 

�صيوؤدي الى اقرار قانون العمل، تبعا ل�صدور حكم ق�صائي مميز.

ابعد من حكم ح�شن الدرزي: نحو الزام ال�شركات االجنبية 

بتطبيق القوانين اللبنانية

التحركات االكثر اثارة كانت اال�صرابات التي قام بها االجراء في ال�صركات 

االجنبية اللزامها بتطبيق قانون االجور عليهم، بما فيها الزيادات على 

الرواتب والتعوي�صات العائلية: فعدا عن االهمية  االقت�صادية لهذا القطاع 

وعدد االجراء العاملين فيه، فقد انبنى هذا التحرك في مراحله االخيرة 

1946، وعرف  3 ايار  على حكم ق�صائي �صدر عن محكمة العمل في 

بحكم ح�صن الدرزي. وكان هذا االخير قد تقدم بدعوى اللزام �صركة 

كهرباء بيروت بتطبيق القانون اللبناني وتاليا بدفع راتبه ال�صهري مع 

الزيادات المن�صو�س عليها في القانون ال�صادر �صنة 1944 و بالحكم 

له بما يعود له من تعوي�س عائلي. وفيما رّكز محامو الدفاع على عدم 

اخت�صا�س المحكمة بحجة ان محاكمة �صركة اجنبية تدخل ح�صرا في 

اخت�صا�س المحاكم المختلطة، اكدت محكمة العمل اخت�صا�صها في 

الق�صية طالما ان �صالحيتها ت�صمل جميع ال�صركات والموؤ�ص�صات الكائنة 

في البالد اللبنانية دون ا�صتثناء، في كل ما يت�صل بتطبيق قواعد وقوانين 

الحد االدنى الجور الم�صتخدمين والعمال. وقد انتهى الحكم الى الزام 

ال�صركة بت�صديد حقوقه الناجمة وفق قانون الحد االدنى لالجور ف�صال 

عن الزامها باحترام حقه باال�صتراحة المدفوعة مدة اربعة ايام في 

ال�صهر مع االجر الكامل لهذه المدة. كما ي�صتدل منه انه الزم ال�صركة 

بدفع االجور عن ايام اال�صراب. 

و لقد كان لهذا الحكم وقع كبير على الحركة النقابية. فما ان "�صمع 

الموظفون والعمال النتيجة وكانوا امام بناية دعبول حيث تنعقد محكمة 

. و�صرعان ما ا�صرب عّمال 
العمل حتى هتفوا للبنان والعدالة وللحكومة"3

�صركة كهرباء بيروت مطالبين بتعميم وجهة الحكم على جميع عّمال 

ال�صركة، بما فيهم عّمال الترامواي. ورغم تقديم الدولة طعنا �صد الحكم 

المذكور ب�صفتها �صخ�صا ثالثا، ا�صتدعت ال�صركة ممثلي العّمال وتعهدت 

بزيادة االجور. وفي اليوم التالي ا�صرب عّمال �صكة الحديد والمرفاأ، 

وطالبوا االدارة بتطبيق حكم الدرزي عليهم. و وهكذا، وبعدما كان القانون 

�صيفا م�صلتا �صد العمال، فقد تمكنوا، بفعل هذا الحكم، با�صتعماله 

ك�صالح للح�صول على حقوقهم.

وابتداء من 19 ايار 1946، عاود عّمال الريجي ا�صرابهم مطالبين 

ان تنفذ الحكومة حكم الدرزي الذي �صدر ب�صورة بدائية فيما ت�صبثت 

هذه االخيرة بعدم التنفيذ اال بعد ان ي�صبح الحكم مبرما. وفيما بداأت 

المناق�صات ب�صاأن م�صروع قانون العمل، وقع حادث في اواخر �صهر حزيران 

خالل ا�صراب عّمال الريجي. فعند و�صول �صيارة لل�صركة الى المعمل، 

ال�صركة  داخل  وبقوا متمركزين  التفريغ  ومنعوها من  العمال  تجمهر 

�صقوط  الى  ادى  مما  باج�صادهم،  حقوقهم  عن  مدافعين  وخارجها، 

حقوقها بينما الثانية اعتبرته انق�صا�صا على حقوقها المكت�صبة على توالي 

 ورغم ذلك، بامكاننا الجزم باأن اقرار القانون ما كان ليكون 
االيام."5

ممكنا من دون التحركات العمالية، التي نا�صلت لفر�س حقوقها بان�صاء 

النقابات والجمعيات واتحادات النقابات وباال�صراب والتظاهر، وقد اآل 

هذا الن�صال الى اعتقال كثيرين، بل الى اراقة دماء عدد منهم ممن 

�صقط قتيال او جريحا. ومن العالمات الفارقة لهذا الن�صال ح�صبما بينا 

اعاله هو لجووؤها الى منابر الق�صاء، لتكري�س حقوقها، ومن ثم ا�صتخدام 

احكامه كدعامة ا�صا�صية في قلب الم�صاحة العامة والبرلمان. 

االستغالل تحت ستار قاعدة 
تقنية: الجنسية

1946، مظاهرات حا�صدة تطالب بتعميم النتائج التي تو�صلت 

الدرزي" ومفادها عد  "ح�صن  العمل في ق�صية  اليها محكمة 

لالجور  االدنى  الحد  باحترام  ملزمة  االجنبية  ال�صركات 

والزيادات القانونية الطارئة عليه. وكانت هذه ال�صركات قد 

المقامة  الدعاوى  في  للنظر  ال�صالحة  المحكمة  ان  ادعت 

�صدها هي المحاكم المختلطة في �صعيها للتحرر من الموجبات 

لبنان  في  العاملين  العمل  ا�صحاب  على  قانونا  المفرو�صة 

)مقال لما كرامه(. فجاء قرار "الدرزي" ليجردها من هذا 

االمتياز. 

وال�صورة تنقلب تماما مع االنتقال من االنتداب الى اال�صتقالل؛ 

العمل  قانون  وفق  مكت�صبة  حقوق  من  يحرم  الذي  فاالجير 

اغلب  في  العامل  االجنبي  االجير  هو  االجتماعي،  وال�صمان 

االحيان لدى �صاحب عمل لبناني. وهكذا ال ي�صتفيد هذا االجير 

من ال�صمان االجتماعي وال من تعوي�س نهاية الخدمة اال في 

حال المعاملة بالمثل )فقط 5 دول(. كما يخ�صع هذا االجير 

العمل مع �صاحب  الى ربط عالقة  يوؤول  الذي  الكفالة  لنظام 

عمل معين )كفيل( بحق االقامة، مما يولي هذا االخير �صلطات 

ادارية وا�صعة الى جانب �صلطاته االقت�صادية. 

والرابط بين الحالتين المعرو�صتين اعاله، هو ا�صتخدام "معيار 

وتاليا  حقوقه،  بع�س  من  االجير  لحرمان  الجن�صية" كمعيار 

لتبرير ا�صتغالله: ما تغير هو فقط جن�صية الم�صتغل )وقد كان 

لبنانيا  كان  )وقد  الم�صتغل  وجن�صية  لبنانيا(  فا�صبح  اجنبيا 

فا�صبح اجنبيا(. ربما ت�صاعد هذه المقارنة في فهم ان هذا 

المعيار لي�س موفقا تماما، بل انه هو مجرد ذريعة تقنية لاليحاء 

بوجود او�صاع مختلفة تبرر تجاوز القواعد العامة في ق�صايا 

بانتهاج  االتهامات  تحمل  دون  من  اال�صتغالل  وعمليا  العمل 

التمييز. معيار تقني، نعم، لكنه ال يعدو كونه خدعة!  

]1[  اميل لحود، اميل ق�صمي، فوزي البردويل
]2[  تبعا لقانون 1928، ا�صبح ان�صاء الجمعيات يخ�صع لنظام الترخي�س الم�صبق

]3[  جريدة النهار في 3 ايار 1946.
]4[  كلمة النائب يعقوب ال�صّراف في الجل�صة الثانية لمناق�صة قانون العمل الثالثاء الواقع في

28 ايار �صنة 1946.

]5[  كلمة النائب عبداهلل اليافي في الجل�صة الثانية لمناق�صة قانون العمل الثالثاء الواقع في
28 ايار �صنة 1946.

المراجع:

* جريدة النهار
* المناق�صات النيابية لقانون العمل.

*  Le movement Syndical au Liban et l'elaboration du code de travail )1919-1946( - 

Jacques Couland

❊ لمى كرامة طالبة يف احلقوق والعلوم االجتماعية يف جامعة القدي�س
يو�صف يف بريوت
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كيف قاربت الخطة الوطنية لحقوق
االنسان حقي العمل والضمان االجتماعي: 

امنيات ام خطة عمل؟ ولصالح من؟ 
❊غدير العاليلي

لم تِف لجنة حقوق االن�شان النيابية بالوعد الذي �شبق لها ان قطعته 

لجهة عزمها على االعالن ر�شميا عن الخطة الوطنية لحقوق االن�شان 

في العا�شر من كانون االول 2011 بمنا�شبة اليوم العالمي لحقوق 

االن�شان... علما ان اللجنة المذكورة كانت قد اتخذت القرار بان�شاء 

الخطة في المنا�شبة ذاتها عام 2005 اي منذ �شتة اعوام.   

ي�صار بادئ ذي بدء الى ان فكرة الخطة الوطنية ن�صاأت ابان الموؤتمر 

العالمي الثاني لحقوق االن�صان المنعقد بمدينة فيينا بالنم�صا عام 1993، 

وذلك بهدف تر�صيخ حقوق االن�صان وحرياته اال�صا�صية وحمايتها داخل 

كل دولة وفق ا�صتراتيجية وطنية محددة، وهو ما انجزته قرابة �صتين 

دولة حتى االآن.

 ويقت�صي اي�صا الت�صديد على الطابع الر�صمي لهذا الم�صروع باعتباره 

خطة ا�صتراتيجية للدولة اللبنانية بكل �صلطاتها مجتمعة وعلى اأمد خم�س 

النيابية  �صنوات، يتولى مجل�س النواب وتحديدا لجنة حقوق االن�صان 

و�صعها بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة االنمائي ومكتب المفو�س 

ال�صامي لحقوق االن�صان. ولقد رفع الم�صودة االأولى لهذه الخطة- والتي 

 ال�صيد امين مكي مدني ب�صفته 
اطلق عليها ا�صم "الم�صودة رقم �صفر"1

التي اعدها خبراء  الخلفية  الدرا�صات  دوليا، وذلك في �صوء  خبيرا 

وطنيون- غالبيتهم حقوقيون- بخ�صو�س 23 مجاال. وازاء االنتقادات التي 

وجهت للم�صودة، عادت اللجنة النيابية المذكورة وطلبت من المحامي 

بول مرق�س وفريق عمله من موؤ�ص�صة جو�صتي�صيا لالإنماء وحقوق االإن�صان 

 تم اإر�صاله الى 
2
JUSTICIA اإعادة �صياغة الخطة، فُو�صع م�صروع جديد

هيئات نا�صطة في المجتمع المدني والى جهات ر�صمية للتعليق عليه.   

وفيما ان لجنة حقوق االن�صان اعتمدت ا�صلوبا ت�صاركيا الى حد ما 

في مناق�صة بنود م�صودة مدني والورقة الخلفية الخا�صة في هذا  ال�صاأن  

، فان المهلة التي 
3
والتي اعد م�صودتها االأولى المحامي  مي�صال خديج

اأعطيت موؤخرًا للجهات الم�صار اليها للتعليق على ال�صيغة االأخيرة ال 

تتجاوز االأ�صبوعين وهي تنتهي في 16 كانون الثاني 2012، االأمر الذي 

يطرح عالمات ا�صتفهام ب�صاأن مدى جدية ال�صيا�صة الت�صاركية في هذا 

المجال.

وما يريده هذا المقال هو اجراء قراءة نقدية لال�شكاليات التي 

تناولتها هذه الخطة تحديدا في ما يتعلق بالحق في العمل وفي 

الورقة  ال�شمان االجتماعي، وذلك في مختلف مراحلها في �شوء 

الخلفية في هذا ال�شاأن، ف�شال عن الم�شودتين الالحقتين الم�شار 

اليهما اعاله. 

فبمعزل عما تقدم وعن الحلول التي قدمتها اأو  لم  تقدمها هذه 

الوثائق، ما هي اال�صكاليات التي تناولها او لم يتناولها كل منها من خالل 

التو�صيات النهائية التي رفعها في خاتمته تحديدًا؟ ما هي اال�صكاليات 

التي ابرزتها او اتفقت عليها او حجبتها او غيبتها؟ هذا ما �صاحاول تبيانه 

من خالل الجدول المقارن االآتي )علما ان العالمة + تعني االيجاب، 

بعك�س عالمة  التي توؤ�صر الى غياب اال�صكالية عن التو�صيات(:

اأعاله، امكن تدوين االآتي: وفي �شوء مقارنة التو�شيات 

في �صوؤون العمل، اجمع الخبراء على االمور االآتية: )1( �صرورة تدوين 

الن�صو�س و)2( وجوب تفعيل الموؤ�ص�صة الوطنية لالإ�صتخدام )دون االإ�صارة 

الموارد  الى  بالن�صبة  �صيما  ال  الهدف  تحقيق هذا  وكيفية  الى ماهية 

ال�صرورية لتفعيلها(، و)3( �صرورة تفعيل اأجهزة الرقابة والتفتي�س في 

وزارة العمل )دون ت�صخي�س مكامن الخلل فيها او اوجه الحل(.

وقد دعا مدني ومرق�س وحدهما الى ان�صمام لبنان الى بع�س اتفاقيات 

منظمة العمل الدولية ومن اأبرزها االتفاقية الخا�صة بحرية العمل النقابي. 

الن�صو�س  تكييف  وجوب  اإلى  ومرق�س  كل من خديج  اأ�صار  في حين 

الداخلية مع االإتفاقيات الدولية )علما ان مرق�س انفرد باالإ�صارة في 

هذا ال�صياق الى وجوب حماية الكرامة االإن�صانية للعاملين، ومكافحة 

االإتجار بالب�صر واالأطفال(، باالإ�صافة الى مطلب تنظيم �صوق العمل 

بموجب قوانين من�صجمة ودون تفاوت غير مبرر في الحقوق والموجبات 

بين مختلف القطاعات، واكتفيا باإعطاء مثلين عن التفاوت المق�صود 

)دوام العمل ومدة االإجازات( دون ذكر اي تف�صيل من �صاأنه تو�صيح هذه 

التخ�ص�س )وقد  الى �صرورة توجيه الطالب في  لفتا  التو�صية. كما 

ح�صر مرق�س هذه التو�صية بالتعليم الجامعي دون اي ا�صارة الى التعليم 

المهني والتقني(.  

في �صوؤون الحق بال�صمان االجتماعي، اأجمع الخبراء على م�صاألتين: 

اأوال تطبيق جميع الفروع الملحوظة في قانون ال�صمان االإجتماعي )وهذا 

يعني ب�صكل خا�س تفعيل طوارئ العمل(، وثانيًا �صرورة ا�صتبدال نظام 

تعوي�س نهاية الخدمة باأنظمة تقاعد ع�صرية، علما ان مرق�س احال 

هنا الى النظام الخا�س ب�صمان ال�صيخوخة. وقد ا�صار خديج ومرق�س 

الى اهمية توحيد اأنظمة التغطية قدر االإمكان واإخ�صاع جميع المواطنين 

لقانون ال�صمان االإجتماعي. وفيما ايد مرق�س مدني في �صرورة اإ�صالح 

التوازن المالي في �صندوق ال�صمان، فانه اقترح اللجوء الى خدمات 

موؤ�ص�صة درا�صات عالمية لمراجعة ح�صاباته واقتراح الحلول لهذا الملف، 

مما يوؤ�صر الى اتكالية دولية ي�صعب فهمها في �صياق خطة وطنية. 

بالمقابل، فقد غابت عن التو�صيات الختامية لكل من الوثائق الثالث، 

اال�صكاليات االآتية التي ال تقل حيوية: ا�صتثناء اعمال من حماية قانون 

العمل )فيما خال م�صاألة خدم البيوت والتي ا�صار اليها مرق�س(، وامكانية 

فر�س اعادة االجراء الم�صروفين الى العمل في حاالت معينة  او م�صاألة 

ال�صرف ال�صباب  وتنظيم  التع�صفي  ال�صرف  لتعوي�س  االق�صى  الحد 

اقت�صادية واآثاره، وحماية خ�صو�صية االجير ازاء التج�ص�س وحقه بالدفاع 

عن نف�صه وحمايته من التحر�س الجن�صي والنف�صي، �صمان الم�صاواة بين 

االجراء وحماية الفئات اال�صعف، تخفي�س المدة الق�صوى لدوام العمل، 

وا�صكاليات زيادة الحد االأدنى لالأجور وبدل النقل والمنح المدر�صية في 

�صوء الجدل الحا�صل اخيرا، وو�صع معايير للهيئات االكثر تمثيال الرباب 

العمل واالجراء، وحق اال�صراب والحق بتاأ�صي�س نقابات من دون ترخي�س 

م�صبق او تنظيم حقها بالم�صاركة وتلقي هبات مالية، وتحديد دور الدولة 

في تنظيم العالقة بين االجير و�صاحب العمل وطبيعة النظام ال�صائد، 

وتحفيز العمل االأول لل�صباب للحد من الهجرة، وتفعيل مجال�س العمل 

التحكيمية وتقريبها، ومدة اجازة االمومة، وتفعيل حق ذوي االحتياجات 

الخا�صة بالعمل الخ... فاي خطة ب�صاأن جميع هذه الم�صائل؟

وما يزيد هذا النق�س فداحة هو ان الخطة في مجمل مراحل اعدادها 

اقت�صرت غالبًا على المقاربة الحقوقية وذلك في ظل غياب اأي قائمة 

مخ�ص�صة لعر�س االولويات، ال بل بمعزل عن اي درا�صات اجتماعية او 

اقت�صادية، مما جعلها خالية من الواقعية المطلوبة، وا�صبه بمجموعة 

تمنيات او باح�صن االحوال باوراق تقويمية لمدى احترام حقوق االإن�صان 

اأكثر منها خطة وطنية! فكيف يمكن ان تندرج التو�صية بتغطية �صحية 

�صاملة او بتفعيل جميع فروع ال�صمان او و�صع انظمة تقاعد بدال عن 

تعوي�س نهاية الخدمة �صمن خطة يراد لها ان تنفذ خالل خم�س �صنوات 

من دون القيام باي جهد لتحديد الموارد المالية الالزمة وكيفية تاأمينها؟ 

ولعل خير اثبات على فداحة هذا النق�س هو االختالف في وجهات النظر 

التي ابداها كل من خديج ومرق�س في تقويم الكلفة االقت�صادية النفاذ 

تو�صياتهما، فراأى خديج انها من من ال�صعوبات االأكبر، فيما راأى مرق�س 

اأنها "اأقل ال�صعوبات التي تواجهها الدولة" في مجال الحقوق االإجتماعية! 

وهذا التفاوت في التقدير يكفي وحده للداللة على فداحة و�صع خطة 

مماثلة من دون اللجوء الى خبراء اقت�صاديين واجتماعيين، والذي هو 

بالمنا�صبة عيب ين�صحب على �صائر المجاالت التي �صملتها الخطة.

  وباال�صافة الى ذلك، وحتى ولو تجاوزنا هذا االعتبار، فان الوثائق 

اأعاله قد جاءت غالبا عمومية بدرجات تجردها احيانا من اي معنى عملي. 

وهكذا، اكتفت الدرا�صة الخلفية مثال بتعداد "اهم الثغرات التي ال تزال 

موجودة في القوانين" دون اعطاء اي حل لها. فيما ان مدني ا�صار الى 

"بع�س نواق�س ينبغي اتخاذ االجراءات الالزمة الت�صريعية لمعالجتها" 
دون ان يكّلف نف�صه حتى عناء تحديد ماهية تلك "النواق�س". 

وتبعا لذلك، واذا ثبت ان الوثائق ال تعدو كونها تعبيرا عن امنيات 

عامة ومجتزاأة، يبقى ال�صوؤال: من الذي عّبر الخبراء عن امنياته؟

خلت الخطة من عرض أولويات التوصيات ومن مقاربة اجتماعية-اقتصادية

الخطة عمومية غالبًا ومجردة احيانا من اي معنى عملي براغماتي

على  �صابقًا  ن�صرت   ،"2011-2015 "م�صودة رقم �صفر: الخطة الوطنية لحقوق االإن�صان    ]1[
.)/http://lp.gov.lb( الموقع االإلكتروني الخا�س بمجل�س النواب اللبناني

]2[  "م�صروع الخطة الوطنية لحقوق االإن�صان: 2017-2012"، المحامي بول مرق�س )تن�صيق(، 
والباحثة الحقوقية ميريام يون�س والمحامية المتدرجة نان�صي نحولي )اإعداد(، من�صور في الموقع 

االإلكتروني الخا�س بمجل�س النواب والم�صار اإليه اأعاله.

]3[  مي�صال خديج، "الخطة الوطنية لحقوق االن�صان: الحق في العمل وال�صمان االجتماعي"، 
�صل�صلة الدرا�صات الخلفية، مجل�س النواب-لجنة حقوق االن�صان النيابية وبرنامج االمم المتحدة 

االنمائي، 2008. 

❊ غدير العاليلي حمام متدّرج ينهي املاج�صتري يف احلقوق يف جامعة القدي�س
 يو�صف يف بريوت
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وفي  العمل  في  الحق  المجتمع  اأفراد  ل�شائر  كما  "للمعوق 
اعلن  العبارة،   بهذه  القانون".  هذا  ويفعلها  يكفلها  التوظيف، 

2000 حق العمل للمعوقين،  العام  المعوقين" في  "قانون حقوق 
وطني،  و�شعي  قانون  في  االولى  وللمرة  نف�شها  المنا�شبة  وفي 

الحق،  باعالن  القانون  يكتف  ولم  كافة.  للمواطنين  العمل  حق 

االأ�شخا�ض  بين  فعليا  المفقود"  التوازن  "اعادة  الى  �شعى  انما 

القطاعين  الزام  وذلك من خالل  كذلك،  لي�شوا  المعّوقين ومن 

�شمان  خالل  ومن  لهوؤالء  وظائف  بتخ�شي�ض  والخا�ض  العام 

االول  التعوي�ض  وهو  البطالة  تعوي�ض  من  باال�شتفادة  حقوقهم 

من نوعه في لبنان.

لكن الحكومات المتتالية ما تزال تتقاع�س في تنفيذ هذا القانون 

وفي و�صع هذه الحقوق مو�صع التنفيذ، على ا�صا�س حجج يدلى بها 

ي�صهل  االقل  او على  مبتذلة  ان غالبها حجج  فيما  ا�صا�صية  كعقبات 

عن  رغما  وتهدف  القانون  تعاند  منظومة  ثمة  فكاأنما  تجاوزها. 

احكامه الى الحفاظ على النهج التقليدي المتمثل في عزل المعّوق 

بمناأى  الرعاية،  اأو  العطف  اأو  ال�صفقة  رهينة  وابقائه  مجتمعه  عن 

عن منطق االندماج والمواطنة والحق )العبارات االخيرة م�صتمدة 

للقانون(. الموجبة  االأ�صباب  من 

الكوتا التقدير، فتنت�شى  يخطئ  المدنية  الخدمة  مجل�س 

رغم �صدور القانون بتكري�س كوتا %3 من الوظائف في القطاع العام 

الى  تطبيقها  امكانية  المدنية عدم  الخدمة  راأى مجل�س  للمعوقين، 

حين ا�صدار مر�صوم يحدد الوظائف التي ي�صمح للمعوقين اال�صتراك 

فيها تبعا لنوع االعاقة وبما يتالءم وطبيعة كل وظيفة من الوظائف 

من  كبير  عدد  قبول  المجل�س  رف�س  الى  ذلك  اّدى  وقد   
1

العامة.

الطلبات المقدمة من ا�صخا�س معوقين. وقد رف�صت جمعيات االعاقة 

هذا الموقف معتبرة انه ي�صكل تمييزًا بحقهم اذ يجدر على المجل�س 

ان يحدد موا�صفات الوظيفة والكفاءات المطلوبة بدال من ت�صنيف 

اال�صخا�س على ا�صا�س اعاقاتهم، وال �صيما ان القانون كر�س الحق 

من دون تعليقه ب�صدور اي مر�صوم. 

ومن الالفت ان هذه الحجة، التي �صورت على انها قاطعة وادت الى 

لما يزيد عن عقد ونيف، بدت  وا�صعة من حقوقها  حرمان �صريحة 

في نهاية المطاف حجة مبتذلة وغير �صحيحة. وهذا ما نقروؤه في 

 2010 التغير الحا�صل في موقف مجل�س الخدمة المدنية في العام 

"على  باال�صتراك  للمعوقين  ت�صمح  لمباريات  تنظيمه  اكد  عندما 

اأن ال تحول االإعاقة دون ممار�صة المر�صح لمهام الوظيفة المتقدم 

من�صب  في  معوق  تعيين  عن  اعلن  كما  و�صليم."  كفوؤ  ب�صكل  اإليها 

 وعن حجز ن�صب من الوظائف الأ�صحاب االعاقات 
2

مهند�س زراعي،

الذين ينجحون االمتحانات دون الخ�صوع الأي تراتبية اأو اأي ت�صل�صل 

وهكذا، انقلب المجل�س على نف�صه ولم يعد ي�صير الى �صرورة 
3
نجاح. 

ا�صدار مر�صوم لتحديد الوظائف التي يمكن للمعوقين ا�صغالها، او 

لهم.  الممنوحة  الكوتا  ال�صتفادة هوؤالء من 

خالف بين وزارتي العمل والمالية فيتحرر القطاع الخا�س 

التوظيف من موجب 

فيما �صمن القانون التزام ارباب العمل )�صاحب كل عمل اأو موؤ�ص�صة 

في القطاع الخا�س التي ال يقل عدد االأجراء فيها عن ثالثين( بموجب 

تخ�صي�س وظائف للمعوقين في القطاع الخا�س من خالل معاقبة من ال 

يلتزم به )فر�س مبالغ مالية(، بدت االدارة وكاأنها تعيق عمدا تنفيذ الحق 

من خالل ا�صتمرار االختالف بين وزارتي المالية والعمل على �صالحية 

تح�صيل المبالغ المذكورة وحيازة ال�صندوق الذي �صتودع فيه. 

فقد ن�س القانون على ان الغرامة المترتبة على رب العمل الذي لم 

ينفذ احكام القانون )مبلغ �صنوي قدره �صعفي الحد االدنى لالجور 

مهام  وانيطت  العمل،  لوزارة  ت�صدد  م�صتخدم(  غير  معوق  كل  عن 

اعداد لوائح با�صحاب العمل المخالفين وا�صتيفاء المبالغ المتوجبة 

ان  اال   
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العمل. وزارة  في  والجمعيات  العائلة  بدائرة حماية  عليهم 

العمل  لوزارة  ال�صالحية  اعطاء هذه  اعتر�صت على  المالية  وزارة 

اأّدى  لكونها الجهة الوحيدة التي يحق لها جباية مبالغ مماثلة، مما 

تنفيذ  تجميد  الى  الخالف  هذا  اّدى  وقد  ا�صتيفائها.  تجميد  الى 

اي  تظهر  ان  دون  الخا�س  القطاع  في  الوظائف  تخ�صي�س  موجب 

مبادرات جدية لحّله، علما ان بع�س المعنيين يرون ان هذا اال�صكال 

 وان تجميد تنفيذ 
"مفتعل" "عن �صابق ت�صور وت�صميم"5 القانوني 

على  الخالف،  ان  بل  الوزارتين  بين  للخالف  نتيجة  لي�س  القانون 

االقل ا�صتتبابه دون اي مبادرة للحل، هو نتيجة الرادة تجميده.

والواقع ان تجميد تنفيذ القانون ادى لي�س فقط الى ا�صتمرار االدارة 

معاودة  الى  اي�صا  بل  ي�صدر،  لم  القانون  ان  لو  كما  اعمالها  في 

لل�صمان  الوطني  ال�صندوق  عاود  وهكذا،  ال�صابقة.  ممار�صاتها 

من  التثبت  دون  العمل  الرباب  ذمة  براءات  ا�صدار  االجتماعي 

امتنع  قد  كان  وهو  المعوقين.  من  معينة  ن�صبة  بتوظيف  التزامهم 

بعد �صدور  االولى  اال�صهر  م�صابهة خالل  براءات ذمة  ا�صدار  عن 

القانون في حال عدم االلتزام بهذا ال�صرط، مما انعك�س ايجابا على 

ن�صبة توظيف المعوقين في الموؤ�ص�صات الخا�صة. وقد برر ال�صندوق 

الخالف  تّحل  قد  التي  التطبيقية  المرا�صيم  ا�صدار  بعدم  موقفه 

اي�صا  هنا  يظهر  والذي  العمل،  ووزارة  المالية  وزارة  بين  القائم 

للحل.  قابلة  غير  وكاأنه عقبة 

البطالة؟ وتعوي�س 

وا�صواأ من هذا وذاك، هو ما اآل اليه تعوي�س البطالة. فقد ا�صدرت 

الحكومة مر�صوما �صرعان ما تبين انه يهدف الى ت�صييق مدى الحق بدال 

من تفعيله. فقد اعتمدت �صروطا ومعايير لال�صتفادة من هذا التعوي�س 

ال تنطبق اال في حاالت قليلة وي�صتبعد منها عدد كبير من المعوقين، 

كالمعوقين غير القادرين على ممار�صة عمل ما، والذين لم يتمكنوا من 

االلتحاق ب�صوق العمل لمدة �صتة ا�صهر ب�صكل متوا�صل، والذين لم يفقدوا 

المالية  الموارد  حددت  فقد  ذلك،  من  واكثر   
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ا�صطراريا. عملهم 

لت�صديد هذا التعوي�س بالغرامات التي تجبى من ارباب العمل، مما 

ادى هنا اي�صا الى اغراق هذا الحق في �صباك الخالف الم�صتتب بين 

وزارة المالية ووزارة العمل وفق ما ا�صرنا اليه اعاله.  

اي مفعول رمزي للقانون؟ 

بم�صروعية  الفئة  هذه  م�صاعر  تعزيز  الى  القانون  ادى  هل  ولكن، 

مطالبها، او الى تعزيز م�صاعر االآخرين ب"موجباتهم" االجتماعية 

طوعي  تنفيذ  في  ي�صهم  قد  مما  الخا�صة  الحاجات  ذوي  فئة  تجاه 

الحكامه، بمعزل عن قوتها التنفيذية او اي�صا عن االرادة ال�صيا�صية 

في تنفيذها؟ وبالطبع، ان �صوؤاال كهذا يفتر�س درا�صات اجتماعية 

التي  المبادرات  الى عدد من  النظر  بلفت  نكتفي هنا  انما  مطولة، 

عدد  بها  قامت  التي  المبادرات  وابرزها  االتجاه،  هذا  في  ت�صب 

الفئة بهدف اقناع القطاعات الخا�صة  من الجمعيات الممثلة لهذه 

والت�صارك   - العمل  حق  راأ�صها  وعلى   – الحقوق  هذه  بم�صروعية 

مثال  الجمعيات  هذه  بع�س  نجحت  فقد  وبالفعل،  لتفعيلها.  معها 

وال�صناعة  التجارة  اعمال غرف  في جدول  االعاقة  ق�صية  بادراج 

تحت  خا�صة  موؤ�ص�صات  وبين  بينها  �صراكة  ان�صاء  وفي  والزراعة 

عنوان "الهيئة الداعمة للتنوع في مكان العمل" وهي هيئة تهدف الى 

تاأهيل وتدريب وتوظيف ا�صخا�س لهم حاجات خا�صة. كذلك نجح 

من  اال�صخا�س  لمئات  وظائف  بايجاد  اللبنانيين  المقعدين  اتحاد 

ال�صتالم  اللبنانية  المناطق  في مختلف  تعمل  توظيف  مكاتب  خالل 

والبحث  الخا�صة  الحاجات  ذوي  اال�صخا�س  من  التوظيف  طلبات 

تتالءم مع موؤهالتهم وكفاءاتهم. التي  ال�صاغرة  الوظائف  عن 

وقد تعاونت في هذا المجال الهيئات الممثلة الرباب العمل وان اآثرت 

تبرير التعاون باالأهمية االجتماعية للدمج، او اي�صا لل�صمير الوطني 

 من دون اي ا�صارة �صريحة الى القانون، بل 
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او للواجب االن�صاني،

 والالفت ان 
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التاأكيد بانهم غير ملزمين ببنود القانون. احيانا مع 

مهمة  بها  انيطت  التي  الوزارة  – وهي  االجتماعية  ال�صوؤون  وزارة 

ذمام  الخا�س  القطاع  اعطاء  توؤثر  وكاأنها  – بدت  القانون  تنفيذ 

المبادرة في تنفيذ القانون وفق ال�صروط التي يرت�صي بها بدال عن  

تفعيل االحكام القانونية الملزمة وهذا ما نقروؤه بو�صوح من خالل 

الدعوة التي وجهتها الى القطاع الخا�س بوجوب "اإف�صاح المجال في 

موؤ�ص�صاتهم لتقديم فر�س العمل لهوؤالء المعوقين طوعا، دون اإرغام 
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بالقوانين الموجودة في وزارة العمل". الوزارة على اال�صتعانة 

القانون وجها لوجه مع االرادة
 السياسية: حق العمل لذوي

 الحاجات الخاصة نموذجًا 
❊غيدة فرنجية

❊ غيدة فرنجية حمامية متدرجة وباحثة يف القانون
"هذا املقال م�صتمد من درا�صة قيد االعداد بالتعاون مع احتاد املقعدين اللبنانيني"

]1[  كتاب مجل�س الخدمة المدنية رقم 3157/2002 تاريخ 18/3/2003 الموجه اإلى وزارة
ال�صوؤون االجتماعية

]2[  كتاب مجل�س الخدمة المدنية رقم 2670 تاريخ 2/8/2010 الموجه اإلى رئا�صة مجل�س 
الوزراء )متوفر على الموقع االلكتروني للمجل�س(

]3[  اأبو فاعور اأعلن اآلية تطبيق قانون توظيف المعوقين، الوطنية 9-8-2011.
]4[ المادتين 8 و23 من المر�صوم رقم 8352 تنظيم وزارة العمل ال�صادر في 30-12-1961 

)المعدلة بموجب المر�صوم رقم 7999 تاريخ 7/6/2002(.

]5[  وليد المرعي، "القانون 220 في عامه الرابع: جردة ح�صاب ال ت�صر �صادقا وال �صديقا"، 
XX في مجلة ا�صداء المعاقين، ملف العدد 47، �س

]6[    المر�صوم رقم 7784 ال�صروط والمعايير الواجب توفرها في ال�صخ�س المعوق لال�صتفادة 
من تعوي�س البطالة ال�صادر في 15/4/2005

]7[    رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان )محمد �صقير( في 
كلمته خالل اطالق م�صروع "المركز الوطني لدعم توظيف اال�صخا�س المعوقين في لبنان"، 

الوكالة الوطنية لالعالم، 29/11/2011

]8[    اجتماع مع عامر مكارم، رئي�س جمعية ال�صبيبة للمكفوفين، اجتماع مع د. نواف كبارة، 
رئي�س الجمعية الوطنية لحقوق المعاق

]9[    وزير ال�صوؤون االجتماعية )وائل ابو فاعور( في كلمته خالل اطالق م�صروع "المركز 
الوطني لدعم توظيف اال�صخا�س المعوقين في لبنان"، الوكالة الوطنية لالعالم، 29/11/2011

الحجة، التي حالت دون استفادة المعوقين من كوتا 3% في الوظائف 
العامة، بدت باقرار مجلس الخدمة المدنية مبتذلة وغير صحيحة.

خالف بين وزارتي العمل والمال، فيتحرر القطاع الخاص من واجبه 
في توظيف معوقين.. لماذا ال يحل الخالف؟ 
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احال وزير العمل ال�شابق بطر�ض حرب م�شروع قانون العمل االخير 

الى امانة �شّر مجل�ض الوزراء خالل �شهر اآذار 2011. لكّنه �شرعان 

ا�شتعادها وزير العمل الحالي �شربل نحا�ض العادة النظر فيه.  ما 

ويعتبر م�شروع حرب )المعّرف به فيما بعد بـ"الم�شروع"( الحلقة 

االخيرة من �شل�شلة م�شاريع اعّدت في عهود الحكومات المتتالية على 

مدى الع�شر �شنوات ال�شابقة. وهنا ال بّد من ذكر القا�شي الراحل 

محّمد ال�شخيبي الذي كان الرائد في و�شع اول م�شروع لقانون عمل 

اعتمدته الم�شاريع المتتالية كمنطلق لها. وقد ا�شتحدث الم�شروع 

تح�شينات اكيدة بالن�شبة الى قانون العمل الحالي التي ا�شحت احكامه 

القديمة العهد غير متنا�شبة في اغلبها مع م�شتلزمات الحياة الع�شرية 

واالتفاقيات الدولية والعربية التي �شادق لبنان على عدد كبير منها. 

ا�شافة الى ان قانون العمل لم يعرف �شوى تعديالت طفيفة ن�شبيا منذ 

عام  1946. غير اّنه ولو كانت تطلعات الم�شروع طموحة االبعاد، ااّل 

انه جاء خجوال او مبهما واحيانا ناق�شا لناحية العديد من التعديالت 

التي ا�شتحدثها. واتبع نهجا محافظا في عدد من الم�شائل اال�شا�شية 

ا�شافة الى انه لم يتعمق بما فيه الكفاية في عدد من المبادئ العامة 

والمفاهيم اال�شا�شية التي كر�شها من دون ان يوجد لها اطار عملي 

فعال )1(. كما انه توجه نحو تو�شيع �شالحيات ال�شلطة االجرائية 

ووزير العمل ب�شكل خا�ض من الناحية التنظيمية و�شالحيات وزارة 

العمل بان خولها �شلطة رقابة وا�شعة على ا�شحاب العمل وخولها حق 

البت باالعترا�ض على بع�ض القرارات وذلك على ح�شاب ال�شلطتين 

الت�شريعية والق�شائية معا )2(. اخيرا، ولو انه ادخل بع�ض التعديالت 

على �شعيد النقابات والعقود الجماعية، اال انه لم يكّر�ض الحرية 

النقابية ب�شكل يتّفق مع االتفاقيات الدولية وتو�شيات منظمة العمل 

الدولية في هذا المجال )3(. 

1-لم يعالج الم�شروع العدد من الم�شائل اال�شا�شية والمبادئ 

العامة ب�شكل كاٍف

لقد ادخل الم�صروع مفاهيم وتعديالت جديدة تتما�صى مع متطلبات 

نطاق  فو�صع  عام.  ب�صكل  االجير  لم�صلحة  ان�صبت  الع�صرية  الحياة 

االجازات وحدد طريقة احت�صابها، وخف�س عدد االجراء الى ع�صرة 

بالن�صبة الى الزامية و�صع نظام داخلي كما حّدد دقائق م�صمونه، ح�صر 

العقوبات الم�صلكية كما �صبط �صروط وا�صول تنزيلها وبطالنها. وقد 

خ�َس الن�صاء العامالت بعدد من التعديالت حيث اطال اجازة االمومة 

ا�صابيع االخيرة  الثالثة  تكون  ان  ا�صابيع )على  الى ع�صرة  �صبعة  من 

الثلثين(،واحدث فترات ر�صاعة تدخل �صمن اوقات  مدفوعة بن�صبة 

العمل الفعلي ولحظ دورا للح�صانة في الموؤ�ص�صات التي ت�صتخدم عددا 

من الن�صاء )من دون تحديد هذا العدد(، حظر ال�صاعات اال�صافية 

خالل الحمل ولفترة �صتة ا�صهر بعد الو�صع.. وقد راح ابعد من ذلك 

بان اعطى الرجل حقوقا ت�صاويه بالن�صاء في بع�س الم�صائل كا�صتحقاق 

الزواج،  ب�صبب  العمل  الذي يترك  للرجل  نهاية خدمة كامال  تعوي�س 

ومنحه اجازة ابّوة مدتها ثالثة ايام مدفوعة االجر،...اال اّن الم�صروع 

لم يعالج بالمقابل عددا من الم�صائل التي ال تقل حيوية. 

الم�شروع كان خجوال او ناق�شا او مبهما في عدد من مواده

لم يحّدد الم�صروع مفاهيم قانون العمل اال�صا�صية ب�صكل دقيق ين�صجم 

مع التعريفات التي اوجدها االجتهاد اللبناني الم�صتقر والم�صتمر في هذا 

المجال )كعقد العمل واالجر و�صاحب العمل واالجير(. كما انه عالج 

بع�س االمور ب�صكل غير كاف كاأن يتناول بند عدم المناف�صة ب�صكل عام 

من دون اعتماد ال�صروط التي اقّرها االجتهاد كي يعتبر مباحا )كان يعّين 

مدة ق�صوى للمنع باال�صافة الى اّنه يقت�صي ان تبرره الم�صالح الم�صروعة 

لموؤ�ص�صة �صاحب العمل وان ال يحرم االجير من امكانية مزاولة العمل 

الموؤهل له(. وبخ�صو�س حقوق المعوقين، فقد اكتفى باالحالة ب�صكل 

عر�صي الى احكام القانون رقم 220 تاريخ 2000/5/29 المتعّلق بها. 

اما لجهة العمل بدوام جزئي، فقد عّرفه الم�صروع بانه العمل الذي تكون 

�صاعاته اقّل من �صاعات العمل العادية المحددة قانوًنا. واعتماد هذا 

المعيار هو غير منا�صب ف�صاعات العمل المحددة قانونا )حاليا بـ48 �صاعة 

ا�صبوعيا( و�صعت كحّد اق�صى ال يمكن ل�صاحب العمل تجاوزها، وهو 

يتجاوز في غالب االحيان دوام العمل المّتبع لدى الموؤ�ص�صة او ال�صركة 

)40 �صاعة عموما(. وقد كان من االن�صب ان يتم اعتماد معيار اآخر في 

هذا المجال كان يعد العمل بدوام جزئي اذا كانت �صاعات العمل اقل 

من �صاعات الدوام المعتمد في الموؤ�ص�صة كما هي الحال في فرن�صا او 

اقل من عدد �صاعات عمل معّين )36 �صاعة مثال( وهو المعيار المعتمد 

من قبل ال�صندوق الوطني لل�صمان االجتماعي حاليا.

ولقد نّظم الم�صروع االمرا�س المهنية وهو امر منتظر منذ �صدور قانون 

ال�صمان االجتماعي عام 1963، اال انه ح�صر االمرا�س المهنية بتلك 

اآخر ي�صمح  بالقانون دون ايجاد معيار  المدرجة في الجدول المرفق 

باعتماد امرا�س قد ال تكون ملحوظة فيه. كما ترك امر تحديد التعوي�صات 

الّناتجة عن االمرا�س المهنّية لتقرير طّبي ي�صدر عن طبيب مخت�ّس 

يحّدد مقدار العجز الجزئي او الكّلي الذي ا�صاب االجير، مما ي�صكل 

البت  يتولى هو مهمة  ان  يفتر�س  الذي  الق�صاء  تعدّيا على �صالحية 

بالتعوي�صات. كما تو�صع القانون لي�صمل فئات جديدة من العاملين: وهكذا، 

�صمل الجمعيات بمختلف فروعها وانواعها، الوطنية واالجنبية، ب�صرف 

النظر عن طبيعة ن�صاطها واهدافها، والموؤ�ص�صات الحرفية والزراعية التي 

لها ال�صفة ال�صناعية او التجارية كما �صمل العاملين على متن ال�صفن 

البحرية التجارية الم�صجلة في لبنان. اال انه ا�صتثنى من دون مبرر مقنع 

فئات عدة ال ت�صتفيد من احكامه كالعاملين في الخدمة المنزلية )ومن 

في حكمهم( الذين يقيمون في بيوت مخدوميهم، االجراء المو�صميين او 

الموؤقتين الذين يعملون في موؤ�ص�صات زراعية لي�س لها ال�صفة التجارية 

او ال�صناعية، والموؤ�ص�صات التي ال يعمل فيها اال اع�صاء العائلة تحت 

ادارة االب او االم او الو�صي. مع العلم ان االجراء الخا�صعين لقانون 

العمل ي�صكلون حاليا ن�صبة تقّل عن %35 من العاملين. 

الم�شروع اعتمد نهجا محافظا

من الموؤ�صف ان الم�صروع لم يحدث تعديالت لجهة عدد من الم�صائل 

الهامة في مجال العمل. فهو لم يخفف من االعباء الملقاة على عاتق 

�صاحب العمل )التعوي�صات العائدة الى اجازة االمومة، اجازة االبوة، 

االجازة المر�صية، االمرا�س المهنية، طوارئ العمل...( وكان يقت�صي 

ال�صمان  قانون  احكام  بتعديل  العمل  قانون  تحديث  تقترن عملية  ان 

االجتماعي لهذه الجهة. كما اّنه ابقى على 48 �صاعة كحد اق�صى لعدد 

�صاعات العمل اال�صبوعية. وكان من الم�صتح�صن براأينا تخفي�س هذا 

الحّد اقّله الى 45، او على االقل احت�صاب �صاعة الراحة اليومية �صمن 

�صاعات العمل. كما اّنه لم يحّدد حدا ادنى الجازات االعياد التي ا�صافها 

الى عيدي العمل واال�صتقالل، بل ترك تحديدها لتقدير �صاحب العمل 

او لعقد العمل الجماعي اواالعراف. وهذا يعتبر بمثابة تمييز بالن�صبة 

يوما محددة  ع�صر  بثمانية  حاليا  يتمتعون  الذين  الدولة  موظفي  الى 

بمر�صوم. اما لجهة ال�صرف التع�صفي، فلقد رفع الم�صروع مهلة اقامة 

الدعوى بداعي ال�صرف التع�صفي من �صهر الى �صهرين من تاريخ ابالغ 

ا او من تاريخ الف�صل في ال�صكوى المقّدمة الى وزارة  االجير الف�صخ خطًيّ

العمل او المراجعة المتعلقة بال�صرف ب�صبب القوة القاهرة او ال�صباب 

اقت�صادية او فنية. وكان يقت�صي ان يذهب الم�صروع ابعد من ذلك في 

حماية االجير بو�صعه �صوابط �صارمة تحّد من حاالت ال�صرف التع�صفي 

بان يرفع مثال الحد االق�صى للتعوي�س الى 20 �صهر بدال من 12 �صهر. 

كما ان الم�صروع وان ادخل تعديالت على عمل االحداث، انما لم ينّظم 

عمل المتدربين اال ب�صكل عر�صي واكتفى باالحالة الى القوانين النافذة 

التي ترعى التدريب ولكنها بقيت حبرا على ورق. وكان من الم�صتحب ان 

يولي الم�صروع المتدربين عناية خا�صة ب�صكل ي�صمن حقوقهم وي�صهل 

دخولهم الى �صوق العمل، فال يترك �صاأن تنظيم ا�صول التدريب و�صروطه 

للّن�صو�س القانونية الّنافذة. كما كان مفتر�صا ان يحدد مدته.

ولم ي�شع الم�شروع اطارا عمليا لعدد من المبادئ العامة

 التي اقرها

لقد اقر الم�صروع عددا من المبادئ العامة اال�صا�صية التي ترعى عالقات 

المبرمة  والعربية  الدولية  العمل  اتفاقيات  التما�صي مع  العمل بهدف 

من قبل لبنان وان�صجاما مع تو�صيات منظمة العمل الدولية. فقد كّر�س 

الم�صروع مبداأ الم�صاواة ب�صكل عام وبين الرجل والمراأة ب�صكل خا�س، 

كما اقّر مبداأ عدم التمييز في االجر بين الن�صاء والرجال. لكنه اتى 

على ذكر هذه المبادئ بدون ان يتعّمق في مفهومها وبدون ان ينّظم 

اطارا عمليا لتطبيقها كاأن ي�صع قواعد خا�صة بها وعقوبات تترتب على 

عدم احترامها. ا�صافة الى ذلك، ا�صار الم�صروع الى التحر�س الجن�صي 

ب�صكل عر�صي وذلك على �صبيل المثال في معر�س تعداده ال�صباب ترك 

العمل من دون انذار م�صبق )من دون ذكر التحر�س المعنوي(. وكان 

�س الم�صروع ف�صال لهذا المو�صوع يحّدد فيه مفهوم  يقت�صي ان يخ�صّ

التحر�س )بمعنييه الجن�صي والمعنوي( و�صروطه ويرتب عقوبات مدنية 

و/او جزائية على مرتكبيه، على غرار ما فعلته دول عدة وان�صجاما مع 

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في العمل.  

2-تو�شيع �شالحيات وزير العمل ووزارة العمل على ح�شاب ال�شلطتين 

الت�شريعية والق�شائية

ب�صكل  العمل  ال�صلطة االجرائية ووزير  الم�صروع �صالحيات  و�صع  لقد 

خا�س من الناحية التنظيمية. ومن الموؤ�صف انه لم يتعمق في تحديد 

❊ميراي نجم شكرالله

ورشة قانون العمل التي
ال تنتهي. اي اصالحات؟

واي رؤية للقضاء وللنقابات؟

االستثناءات ما زالت تشمل العمال )العامالت( في
 الخدمة المنزلية
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م�صائل عديدة او في دقائق تطبيقها بحيث يتوقف العمل بالمواد التي 

ترعاها على مرا�صيم تطبيقية او قرارات الحقة يتخذها الوزير )كتحديد 

االعمال المت�صابهة او االعمال الم�صتركة في انتاج واحد بالن�صبة الى 

تعيين معيار النقابة الواحدة، تحديد دقائق تطبيق العمل بدوام جزئي، 

تعيين الو�صطاء لدى وزارة العمل بموجب الئحة ت�صدر بقرار من وزير 

العمل، تحديد االعمال الخفيفة او الخطرة فيما يتعلق بعمل االحداث، 

ونظامها...(. ومن  الح�صانة وموا�صفاتها  دور  ان�صاء  �صروط  تحديد 

المعروف ان معظم المرا�صيم والقرارات التطبيقية ال ترى النور فيما 

بعد، او تاأتي جد متاأخرة، وقد كان تاليا من االن�صب معالجتها في متن 

الم�صروع. كما و�صع �صلطة الرقابة التي تمار�صها وزارة العمل، فخولها حق 

الف�صل باالعترا�س �صد العقوبات الم�صلكية واي�صا باالعترا�س المقدم 

اليها من ع�صو �صد قرار ف�صله من نقابة، وهي امور تدخل في �صلب 

�صالحيات مجل�س العمل التحكيمي. ولربما الغاية من ذلك تفادي البطء 

الذي ي�صهده العمل الق�صائي ب�صكل عام في بع�س الم�صائل، اال اّنه من 

االف�صل في هذه الحالة اعادة تنظيم مجال�س العمل وت�صهيل اال�صول 

المتبعة لديها ب�صكل يوؤمن ال�صرعة والفعالية في البت في خالفات العمل 

)كاأن ت�صتحدث ا�صول مب�صطة للخالفات التي تقل قيمتها عن خم�صة 

ماليين ليرة مثال( بدل االفتئات من �صالحيات الق�صاء.

 3-الحذر ازاء  الحرية النقابية

ي�صمن الد�صتور اللبناني الحرية النقابية ب�صكل غير مبا�صر عبر اقراره 

حرية االجتماع وتاأليف الجمعيات ب�صكل عام. غير ان لبنان لم ي�صادق 

لغاية اليوم على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 التي تنظم الحرّية 

النقابية والتي تعتبر مبداأ ا�صا�صيا على �صعيد الحريات العامة. فالمادة 

الثانية من هذه االتفاقية تن�س على اّنه من حق االجراء وا�صحاب العمل 

ان يوؤ�ص�صوا، من دون اذن م�صبق، المنظمات التي يختارونها، كما يحق 

لهم االنت�صاب اليها �صرط احترام انظمتها. كما ان المادة الثالثة-فقرة 

2 من االتفاقية تن�ّس على اّنه يجب على ال�صلطات العامة ان تمتنع عن 

اي تدخل ب�صوؤون المنّظمات من �صاأنه ان يحّد من حقهم في تاأ�صي�صها          

وادارة �صوؤونها او يوؤثر على ممار�صتهم لهذا الحق. غير ان الم�صروع 

لم يراع احكام هذه االتفاقية وال تو�صيات منظمة العمل الدولية في هذا 

الخ�صو�س. فبقي تاأ�صي�س النقابات خا�صعا لترخي�س م�صبق ي�صدر بقرار 

من وزير العمل. اال ان الم�صروع احرز تقدما بان اعطى �صالحية حّل 

للنقابة. كما وّزع النقابات على �صتة  النقابات الى الجمعية العمومية 

قطاعات كبيرة )بدال من الفئات االربع حاليا( وو�صع نطاق النقابات بحيث 

يمكن ان�صاوؤها من ا�صخا�س يمار�صون عمال واحدا او اعماال مت�صابهة 

او اعماال م�صتركة في انتاج واحد. كما انه لم ي�صر من قريب او بعيد الى 

قطاع موظفي الدولة الذي يحّظر عليهم القانون االداري التجمع �صمن 

نقابات كما يحظر عليهم اال�صراب عمال بمبدا ا�صتمرارية المرفق العام. 

وقد احرز الم�صروع تراجعا اي�صا على �صعيد الحق باال�صراب بان ح�صره 

بخم�صة ايام بدال من خم�صة ع�صر يوما مما يتعار�س مع احكام المر�صوم 

17386 المتعلق بعقود العمل الجماعية والو�صاطة والتحكيم. وهنا تجدر 

اال�صارة الى ان الم�صروع، على غرار المر�صوم 17386، لم يلحظ م�صطلح 

"اال�صراب" اال ب�صكل عر�صي في مادة واحدة وقد ا�صتعمل تعبير "التوقف 
الجماعي عن العمل" في معر�س معالجته لنزاعات العمل الجماعية بدون 

التعمق في مفهومه. 

كما اَنه كان من المحبذ ان يو�صع الم�صروع �صالحيات النقابات بان 

المت�صررين  با�صماء اع�صائها  اقامة الدعاوى  يعطيها مثال الحق في 

وبموافقتهم )خارج نطاق النزاع الجماعي( على غرار ما هي الحال عليه 

في العديد من البلدان الغربية.

في الخال�صة، يمكننا ان ن�صتنتج بان م�صروع قانون العمل االخير، 

وعلى الرغم من اّنه احدث تقدما اكيدا على �صعيد تحديث قانون العمل 

وتطويره، اال انه قد تخلله العديد من ال�صوائب والثغرات ت�صتلزم اعادة 

مفاهيم  في  والتعمق  ا�صتحدثها  التي  التعديالت  من  عدد  في  النظر 

ا�صا�صية ادخلها على قانون العمل وو�صع اطر عملية لها كما وتكري�س 

الحرية النقابية ب�صكل مطلق. ا�صافًة الى ذلك، يقت�صي ان تدخل عملية 

تعديله في حملة تحديث �صاملة تطال �صائر القوانين التي ترعى عالقات 

العمل والعمال. 

دليل سلوى لمناهضة التحرش الجنسي: 
مشروع قانون لمعاقبة التحرش الجنسي 

في اماكن العمل
انا جميلة حين امر امامه، لكن ذلك قد  "بامكانه ان يخبرني كم 
يبعث �صعورا ا�صواأ من اي لفظ جن�صي قد يتفّوه به". هكذا تخبرنا 

�صلوى )جمعية ن�صوية( في دليلها عن مناه�صة التحر�س الجن�صي 

والممار�صات  المفاهيم  يحلل  كتيبا  ليكون  اأكثر  ي�صلح  – الذي 
تو�صيع  – عن �صرورة  واالجتماعية من منظور جندري  الثقافية 

مفهومنا له بحيث يطال "اي �صكل من ا�صكال الت�صرفات الجن�صية 

م�صاحتك  او  ج�صدك  خ�صو�صية  تنتهك  والتي  بها  المرّحب  غير 

وتترك لديك �صعورا باالنزعاج"، موؤكدة بان ما يجعل الفعل تحر�صا 

هو "االثر الذي يتركه على ال�صحية ولي�س نية المعتدي". 

تت�صدى �صلوى في دليلها للنظم والمفاهيم االجتماعية والثقافية 

ا�صاطير  �صكل  على  تخرج  التي  تجلياتها  ابرز  متحّدية  ال�صائدة 

ثقافية تبرر التحر�س الجن�صي وتعطيه �صرعية مجتمعية من مثل: 

"م�س هالق�صة الكبيرة!" "او هيدا مهوو�س  او  "هيي اللي اثارته"، 
جن�صي"!! 

اكثر  هو  ال�صارع  يكون  قد  اهلل!!".  ا�صتغفر  ق�صير؟  كّم  "قللي: 
االماكن التي تنت�صر فيها ظاهرة التحر�س الجن�صي ب�صبب اح�صا�س 

وان  العامة،  الم�صاحات  على  وي�صيطرون  يملكون  بانهم  الرجال 

للتحر�س  )والرجال(  الن�صاء  فيه  تتعر�س  الذي  الوحيد  يكن  لم 

والمدار�س  العمل  واماكن  العامة  الموا�صالت  ففي  الجن�صي. 

والجامعات ف�صال عن اكثر الم�صاحات الخا�صة امنا كالمنزل قد 

ت�صهد جميعها ممار�صة التحر�س الجن�صي بالن�صاء وبكافة ا�صكاله. 

ولعل التحر�س الجن�صي في اماكن العمل )حيث  التفاوت في القوى  

والت�صل�صل الهرمي( هو االكثر خطورة كونه يهدد �صالمة الن�صاء 

هذا  في  الفت  قانوني  �صمت  ظل  في  مبا�صر  ب�صكل  وا�صتقرارهن 

المجال. 

�صلوى الفتاة التي اختارتها "مجموعة ن�صوية" لتكون المتحدثة با�صم 

حملة مكافحة التحر�س الجن�صي، تخ�ص�س في دليلها مكانا تحلل 

 – جندرية  لمفاهيم  عار�صًة  الجن�صي  التحر�س  ا�صباب  ابرز  فيه 

الجن�صي غير  التحر�س  تقف خلف جملة من ممار�صات  اجتماعية 

المعلن، من مثل ماأ�ص�صة ديناميات القوى غير المتكافئة )�صوءا في 

اماكن العمل او �صروح العلم( او �صيطرة الرجال على الف�صاءات 

العامة )في و�صائل النقل العام او في ال�صارع(. هذا ف�صال عن فر�س 

الن�صاء  كل من  ادوار جندرية/اجتماعية على  لمجموعة  المجتمع 

والرجال تعزز وتبرر التحر�س الجن�صي، من مثل الهوية الجندرية 

الذكورية/ازمة الذكورة لدى ال�صبان مقابل "ت�صييء" اج�صاد الن�صاء 

بحيث يبدو العنف وكاأن هنالك ما يبرره )!(.

المو�صوع مع �صديقاتي، كانت لكل منهن  "في كل مرة كنت ابحث 
تعر�صت  واجهتها  تجارب  عن  لتخبرها  االقل  على  ق�ص�س  ثالث 

�صلوى  تحاول  هكذا  الجن�صي"،  التحر�س  ا�صكال  من  ل�صكل  فيها 

في دليلها ان تخبرنا انه لي�س للتحر�س الجن�صي ان  ي�صل الى حد 

االغت�صاب ليحظى باعتراف مجتمعي، لذا علينا جميعا مواجهته، 

مجابهته، التكلم عنه ومحاربته، كونه قد ي�صل الى حد منع الن�صاء 

من الم�صاركة في الحياة الثقافية وال�صيا�صية واالقت�صادية والحياة 

با�صرت  لذلك  المدنية.  بحقوقهن  التمتع  من  يمنعهن  كما  العامة 

�صلوى اعداد م�صروع قانون لمعاقبة التحر�س الجن�صي، وخ�صو�صا 

في اماكن العمل.   

يبقى تأسيس النقابات خاضعا لترخيص مسبق من وزير العمل

صورة غالف دليل سلوى لمناهضة 
التحرش الجنسي

❊ ميراي نجم �شكر اهلل حمامية، مكتب جنم للمحاماة
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في موؤتمر عقدته المفكرة القانونية في تون�ض في 9-10 كانون االأول 

)دي�شمبر( 2011، بح�شور عدد من الق�شاة والحقوقيين واالعالميين 

والباحثين من م�شر وتون�ض ولبنان، عر�ض القا�شي محمود ابو �شو�شه، 

وهو احد اع�شاء اللجنة المعينة من رئي�ض مجل�ض الق�شاء االأعلى 

لو�شع م�شودة تعديل قانون ال�شلطة الق�شائية، بان و�شع م�شروع 

القانون كان محكوما بامرين: االول رغبة في اال�شراع باقراره من قبل 

المجل�ض الع�شكري قبل اجراء االنتخابات الت�شريعية وذلك لال�شتفادة 

من ال�شعف الراهن لل�شلطة التنفيذية مما ي�شمح بتمرير ن�شو�ض 

�شامنة ال�شتقاللية الق�شاء، والثاني ارادة في تحقيق وحدة الق�شاة 

حول هذا الم�شروع مما فر�ض حلوال توافقية ابرزها تف�شيل مبداأ 

االقدمية على مبداأ االنتخاب في تعيين اع�شاء مجل�ض الق�شاء االعلى. 

وبالطبع، ومع تاأكيد ابو �شو�شه لدعوة المحامين الى ابداء اآرائهم 

وعقد جل�شات بهذا الخ�شو�ض، فانه كان لهذين االعتبارين اثر كبير 

على طريقة اال�شالح المعتمدة والتي غلبت ال�شرعة والتوافق بين 

الق�شاة على ا�شراك المحامين م�شاركة فعلية فيه. وهذا ما يف�شر 

بع�ض ال�شيء االزمة التي اندلعت موؤخرا بين المحامين والق�شاة، 

والتي تمحورت لال�شف حول امور تت�شل مبا�شرة بالمحامين وكاأنما 

المقال، يحاول  الق�شاة. وفي هذا  اال  تعني  الق�شاء ال  ا�شتقاللية 

الكاتبان لفت االنظار الى وجوب التعامل مع االزمة الحا�شلة على انها 

موؤ�شر ا�شافي على عمق الم�شكلة بين الق�شاة والمحامين، "فاالزمة لم 

تن�شا ب�شبب عدة مواد قانونية مطروحة للنقا�ض. االزمة لها جذور اكثر 

عمقا" وهي لم تنته انما "تم اخمادها فقط" وال بد من "معالجتها 

اذا اردنا اال تتكرر" )المحرر(.    

كانت مناق�صة م�صروع تعديل قانون ال�صلطة الق�صائية منا�صبة لحلقة 

جديدة من م�صل�صل ال�صراع القديم المتجدد بين جناحي العدالة. البداية 

جاءت تزامنا مع اجواء ثورة 25 يناير 2011 والرغبة في تدعيم دولة 

القانون حيث �صكل رئي�س مجل�س الق�صاء االعلى لجنة العداد م�صروع 

عر�س  اعمالها  من  اللجنة  انتهت  وبعدما  الق�صائية.  ال�صلطة  قانون 

الم�صروع على كل المعنيين والمهتمين بال�صان الق�صائي. وقد قوبل هذا 

الم�صروع بترحيب على الم�صتوى ال�صعبي اال انه قوبل باعترا�س �صديد 

من جانب المحامين بدا بت�صريحات غا�صبة وانتهى بغلق للمحاكم.  

من النقاط التي اثارت  االزمة الن�س في الم�صروع المقترح على ان 

المحامين من اعوان الق�صاء �صانهم �صان الكتبة والمح�صرين والخبراء. 

بينما ين�س قانون المحاماة في مادته االولى على ان المحامين �صركاء 

الق�صاء في تحقيق العدالة و�صيادة القانون. ي�صاف الى ذلك ما ورد 

في الم�صروع من تخ�صي�س ن�صبة من الغرامات المحكوم بها والكفاالت 

للق�صاة. وهذا من �صاأنه ان يغري  بع�س  الق�صاة  با�صتبعاد  احكام 

البراءة. كما ان طريقة تعيين اع�صاء ال�صلك الق�صائي كما وردت في 

الم�صروع المقترح اثارت تخوف المحامين من تعميق عدم ال�صفافية 

الذي هيمن على اختيار هوؤالء في ظل النظام ال�صابق.

ازمة الق�صاة والمحامين االخيرة لم تندلع فقط ب�صبب بع�س المواد 

المقترحة في م�صروع قانون ال�صلطة الق�صائية، )جدير بالذكر ان المادة  

18الخا�صة بجرائم الجل�صات هي التي ا�صتحوذت على اكبر قدر من 

االهتمام(. اقتراح هذه المواد هو الق�صة التي ق�صمت ظهر البعير والتي 

تجاه  والمحامين  الق�صاة  كثير من  ي�صمرها  ايقظت م�صاعر عدائية 

بع�صهم البع�س منذ زمن طويل. اإن تناول هذه االزمة - كما �صماها 

لهذا  العميقة  االأ�صباب  في  البحث  علينا  يحتم   - الم�صري  االعالم 

"ال�صراع" الذي �صاهدناه موؤخرا الن ق�صر ا�صباب االزمة على مجرد 
خالف في وجهات نظر قانونية بخ�صو�س بع�س المواد القانونية المقترحة 

لن يمكننا من فهم ابعاد االزمة ب�صكل �صحيح. تلك االبعاد باال�صا�س 

اجتماعية ولها اي�صا جذور تاريخية. هذه االبعاد تتمثل ب�صكل ا�صا�صي 

بالعالقة الملتهبة بين الق�صاة والمحامين الناتجة عن عدم وجود م�صالح 

م�صتركة او حتى عالقات توا�صل بين جناحي العدالة مما اوجد مناخا 

عدائيا بينهما و�صهل من امكانية حدوث مواجهة بينهما. 

نبذة عن المهن القانونية في م�شر

كما قلنا من قبل، ازمة الق�صاة والمحامين لها ابعاد اجتماعية. لذلك 

علينا ان نلقي ال�صوء على و�صع ارباب المهن القانونية في م�صر مع 

التركيز على طريقة دخول �صلك الق�صاء او المحاماة. فبالمقارنة بباقي 

الموظفين العموميين، الق�صاة هم ربما االف�صل حاال من الناحية المادية.  

باال�صافة الى ذلك الق�صاة يحظون باحترام كبير عند ال�صعب الم�صري. 

والن االماكن محدودة في الق�صاء، فان هناك مناف�صة قوية بين جميع 

دار�صي القانون لاللتحاق بوظائف الق�صاء. لال�صف فان الغالبية العظمى 

الطبقة  العليا من  لل�صريحة  ينتمون  الق�صاء  �صلك  في  المقبولين  من 

المتو�صطة )لي�س النهم االف�صل علميا ولكن الن هناك ا�صطهادا للطبقات 

الفقيرة في م�صر. فلقد جرى العرف في ال�صنين االخيرة على اعتبار 

ان المنتمين الى الطبقة الفقيرة "غير الئقين اجتماعيا" لتولي وظائف 

الدولة المرموقة مثل الق�صاء(.

اما بالن�صبة للمحاماة، فان مكانتها االجتماعية لم تعد مثلما كانت 

في الن�صف االول من القرن الع�صرين. وي�صتطيع ان ي�صبح االن�صان 

محاميا بمجرد ح�صوله على االجازة في القانون دون الحاجة الى دخول 

م�صابقة او امتحان. لذلك فان االغلبية الكا�صحة من المحامين هم ممن 

لم ي�صتطيعوا االلتحاق ب�صلك الق�صاء لعدم كفاية تقديرهم الجامعي او 

لو�صعهم االجتماعي. نتج عن ذلك ان "جناحي العدالة" يختلفان كثيرا 

في تكوينهما وال تربطهما اوا�صر وعالقات با�صتثناء عالقات الزمالة في 

الجامعة )اختالط ق�صاة ومحامي الم�صتقبل في الجامعة بداأ يندثر النه 

في ال�صنين االخيرة ظهرت اق�صام الدرا�صة باللغات االجنبية في كليات 

الحقوق والتي يدر�س فيها ابناء الطبقة الو�صطى - الذين ي�صبحون فيما 

بعد ق�صاة - بينما يدر�س ابناء الطبقة الفقيرة - الذين �صي�صبحون 

محامين - في الق�صم العادي(. وما يزيد العزلة بين الق�صاة والمحامين 

ان االنتقال بين المهنتين نادر الحدوث عك�س ما يحدث في باقي دول 

العالم وبخالف ما ين�س عليه القانون من وجوب تعيين محامين في 

المنا�صب الق�صائية. بالطبع هناك تدن في الم�صتوى العام للمحامين 

ولكن هناك اي�صا رف�س من جانب الق�صاة لفكرة االنفتاح على المحامين. 

خال�صة القول ان اختالف الق�صاة عن المحامين اجتماعيا وعدم وجود 

ج�صور توا�صل بين اع�صاء المهنتين )الذين يتعاملون مع بع�صهم البع�س 

يوميا( يخلق مناخا م�صحونا يهيئ لقيام ازمات و�صراعات وال ي�صاعد 

على وجود حلول لالزمات التي قد تن�صاأ،النه من ال�صعب وجود و�صيط 

االبعاد المسكوت عنها 
في االزمة بين القضاة 

والمحامين في مصر 
❊فتوح الشاذلي و كريم الشاذلي

صورة اثناء احتجاجات القضاة في مصر عام 2007
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لجنة  االول  كانون  بداية  �صكيب قرطباوي في  العدل  وزير  عين 

�صابقين(  وقا�س  وزير  )منهم  محامين  اربعة  ت�صم  م�صغرة 

ب�صاأن  مقترحات  لو�صع  �صابقين  اعلى  ق�صاء  مجل�س  ورئي�صي 

بع�س الم�صائل المحددة في قرار التعيين ومنها تعيين اع�صاء في 

مجل�س الق�صاء االعلى من خارج الق�صاء... قد يكون من الهام 

ي�صتحوذ  لكي  ت�صعى  ان  ال�صوء،  في  اللجنة  هذه  تعمل  ان  جدا 

من  فاهم  العام:  النقا�س  من  هاما  حيزا  الق�صائي  اال�صالح 

الق�صاة،  راأ�صهم  وعلى  العام،  الراأي  ا�صراك  هو  ا�صالح،  اي 

ا�صتقاللية  تتحقق  ان  يتخيل  فهل  به.  المت�صلة  النقا�صات  في 

للق�صاة اذا بقي المجتمع بمناأى عن ق�صاياهم، وبقوا –هم- او 

به من دون  المفعول  ا�صتبقوا في دور متلقي اال�صالح، في دور 

اي دور فاعل فيه؟ 

غير مح�صوب على طرف دون االآخر. فمن �صبه الم�صتحيل وجود ا�صخا�س 

عملوا في جناحي العدالة لفترة طويلة.

نظرة المحامين للق�شاة

ينظر كثير من المحامين للق�صاة على انهم ا�صخا�س تبواأوا منا�صبهم 

منا�صبهم  يورثون  )وانهم  والعائلية  ال�صخ�صية  العالقات  عن طريق 

الوالدهم(. وهذه النظرة فيها قدر من ال�صحة. فلي�س خافيا على احد 

ان ذوي القربى كانوا اكثر حظا من ا�صحاب الكفاءة فيما يخ�س تولي 

المنا�صب في عهد مبارك. وبما ان المحامين و الق�صاة كانوا زمالء 

درا�صة في الجامعة، ف�صنجد ان كل محام كان �صاهدا على حاالت عدة 

عين فيها ا�صخا�س هم بالن�صبة اليه اقل منه علما في من�صب الق�صاء 

بينما هو لم ينل هذا ال�صرف لي�س الن موؤهله العلمي غير كاف ولكن 

النه من ا�صرة ب�صيطة. ان المحامي الذي �صاهد هذا التجاوز ال�صارخ 

للقانون في التعيين في المنا�صب الق�صائية لن يفقد فقط الثقة في هذا 

الجهاز الق�صائي ولكنه �صيحمل �صغينة في قلبه تجاه اولئك الذين منعوه 

من اعتالء من�صة الق�صاء، وهو ي�صعر انه اكثر جدارة بها. 

نظرة الق�شاة للمحامين

ح�صانة الق�صاة امر �صروري ال�صتقالل الق�صاء. ومن ال�صروري اي�صا 

توفير مرتبات عالية للق�صاة حتى ينعموا بم�صتوى معي�صة مرتفع يتنا�صب 

مع ظروف وظيفتهم. وفي م�صر يتوفر ما �صبق للق�صاة الى حد كبير. 

فدخول الق�صاة - بالن�صبة لدخول باقي موظفي الدولة - مرتفعة نوعا ما 

)وان كان من  المرجو  زيادتها(. الم�صكلة في م�صر ان ال�صلطة ال�صيا�صية 

اعطت مزايا للق�صاة غير موجودة في باقي دول العالم وغير �صرورية 

ال�صتقالل الق�صاء. وهذا "التدليل" يتمثل على �صبيل المثال في عدم 

خ�صوع القا�صي لقوانين المرور )فالقا�صي ي�صتطيع ترك �صيارته في 

اي مكان في ال�صارع ويختار ربط حزام االمان من عدمه(. اما اعالميا 

فقد تم تدليل الق�صاة باختراع مبداأ غريب هو عدم جواز التعليق على 

االحكام الق�صائية. والمق�صود بهذه العبارة في ال�صياق الم�صري هو 

عدم جواز مناق�صة حكم القا�صي ولي�س فقط عدم التعر�س ل�صخ�صه او 

عدم اهانة الموؤ�ص�صة الق�صائية( كما لو كان القا�صي منزها عن الخطاأ 

وحكمه منزال من ال�صماء(. 

باال�صافة الى ذلك نجد ان الخطاب االعالمي الذي يتناول الق�صاء 

و�صوؤون الق�صاة مليء بعبارات التبجيل والتقدي�س الرنانة الف�صفا�صة 

التي ال تطلق على اي مرفق اخر في الدولة )با�صتثناء القوات الم�صلحة( 

مثل "الق�صاء هو ح�صن العدالة المنيع" و"الق�صاء الم�صري �صامخ" 

و"الق�صاء الم�صري العادل  و النزيه". مظاهر تدليل الق�صاة ال�صابق ذكرها 

- التي ال ي�صتلزمها االحترام الواجب للق�صاة والتي ال نجد مثيال لها في 

باقي الدول - من �صاأنها ا�صفاء هالة من التقدي�س حول الق�صاة وخلق 

انطباع لدى الق�صاة وال�صعب الم�صري ان الق�صاة ال يخ�صعون للقانون 

كباقي المواطنين وانهم منزهون عن الخطاأ وانهم من طينة اخرى غير 

التي خلق منها ال�صعب الم�صري. لال�صف فان بع�س الق�صاة يت�صرفون 

من هذا المنطلق ويتعالون على من هو لي�س بقا�س. والمحامون هم من 

اوائل �صحايا تعالي بع�س الق�صاة بحكم مهنتهم التي تجعل التعامل مع 

الق�صاة �صرورة �صبه يومية.  وكثيرا ما تقع بع�س االحتكاكات الفردية 

بين ق�صاة ومحامين يتم احتواء معظمها ولكن بع�س هذه االحتكاكات 

يتطور وتتحول لمعركة بين الق�صاة والمحامين )وابرز مثال لذلك ما 

حدث في عام 2010 وهو ما عرف اعالميا بق�صية محامي طنطا(.

محاولة لفهم �شبب اقتراح المادة  18 ب�شاأن جرائم الجل�شات 

من جانب الق�شاة

بداية يجب االعتراف بان تحديد جرائم الجل�صات وعقوبتها مكانه لي�س 

في قانون ال�صلطة الق�صائية )قانون ال�صلطة الق�صائية الحالي لم يتناول 

هذه الم�صاألة واكتفى باال�صارة الى ان نظام الجل�صة و�صبطها منوطان 

بالرئي�س(. فهذه الم�صالة لي�صت متعلقة بنظام الق�صاء وا�صتقالله بقدر 

ما هي متعلقة بنظام الجل�صات. وبالتالي فان تقرير جرائم الجل�صات 

يجد مكانه في قوانين المرافعات واالجراءات الجنائية وهو ما جرى 

عليه العمل في القانون الم�صري. نخل�س مما �صبق الى انه ال توجد 

الم�صالة في  مثل هذه  لتناول  تاريخي  تبرير  او حتى  قانونية  �صرورة 

قانون مو�صوعه تنظيم ال�صلطة الق�صائية و�صمان ا�صتقاللها. ال�صوؤال 

الذي يطرح نف�صه هو: لماذا تم ادراج هذه المادة في م�صروع القانون 

الذي اعده الق�صاة؟ �صبق ان  او�صحنا من قبل ان العالقة بين الق�صاة 

والمحامين في م�صر لي�صت على مايرام. فهناك تعال تاريخي من بع�س 

الق�صاة على المحامين. هذا التعالي قد يترجم في ن�صو�س تزيد من 

ان هذا  ولكننا نرى  المحامي.  وتنتق�س من حقوق  القا�صي  �صلطات 

التعالي لي�س ال�صبب الوحيد وراء ادراج هذه المادة.

المادة  18 تعبر اي�شا عن حالة قلق م�شروعة انتابت الق�شاة 

منذ �شقوط مبارك

ففي يوم 28 يناير 2011، اختفت ال�صرطة من �صوارع م�صر وعندما عادت 

ال�صرطة الى ال�صوارع لم تكن متواجدة ب�صكل كاف مما جعل م�صر تعرف 

ما �صمي "باالنفالت االمني". ولم ي�صلم الق�صاة ولم ت�صلم محاكمهم 

من غياب ال�صرطة وا�صتغل البع�س هذا الظرف وقاموا بمهاجمة الق�صاة 

وتهديدهم واقتحام قاعات الجل�صات وا�صبح التعدي على الق�صاة اثناء 

اداء عملهم ظاهرة تتكرر في محافظات مختلفة. وبجانب هذه االحداث 

الموؤ�صفة تحمل الق�صاة الذين ا�صندت اليهم مهمة الف�صل في ق�صايا 

الراأي  ينتظر  ناحية  كبيرا. فمن  �صعبيا  ال�صابق �صغطا  النظام  رموز 

العام احكاما معينة باالدانة لرموز النظام ال�صابق. ومن ناحية اخرى 

يجب ان يق�صي القا�صي بناء على ما هو مطروح امامه من اوراق وطبقا 

للقانون. وال نذيع �صرا ان تحقيقات النيابة العامة لم تكن على الم�صتوى 

المطلوب - عن عمد او لظروف اال�صتعجال - فكان من نتيجة ذلك 

تبرئة كثير من المتهمين مما كان من اثره زيادة ال�صغط )والغ�صب( 

ال�صعبي على الق�صاة. 

االمنية رغبة  واالجهزة  ال�صيا�صية  ال�صلطة  الق�صاة من  ولم يجد 

فعلية وا�صحة في الت�صدي لظاهرة ا�صتهداف الق�صاة ماديا ومعنويا 

والتي اخذت ابعادا غير م�صبوقة )ربما يكون تخاذل ال�صلطات مق�صودا 

لكي تتخذ ذريعة للتو�صع في اللجوء الى المحاكمات الع�صكرية بحجة 

ان االمن غير متوفر في المحاكم العادية(. في هذه الظروف الملتهبة 

18 ك�صرخة اطلقها الق�صاة في وجه االنفالت االمني  جاءت المادة 

والعجز الر�صمي عن حماية الق�صاة. ويبدو ان بع�س الق�صاة ظن انه قد 

يجد الحماية التي يبحث عنها في ن�س قانون ال�صلطة الق�صائية. ولم 

يراع من �صاغ القانون ان هذه المادة من �صاأنها الم�صا�س بحق الدفاع 

او انها على االقل قد تفهم على هذا النحو. وربما يكون هدف المادة 18 

المقترحة هو لفت االنتباه لخطورة االنفالت االمني على �صير العدالة. 

وربما كان الهدف تفاو�صيا بحتا بمعنى انه تم رفع �صقف مطالب الق�صاة 

حتى ي�صتطيعوا ان يتنازلوا عن بع�صها بعد ذلك.

المزايدات االنتخابية وتاثيرها على االزمة

اعترا�س المحامين على �صياغة المادة 18 امر م�صروع  و متوقع خا�صة 

اذا و�صعنا في االعتبار العالقة المتوترة بين الق�صاة والمحامين واالجواء 

الثورية في م�صر التي ت�صجع على ان يعبر االن�صان عن راأيه بحرية )او 

حتى بعنف نظرا لغياب ال�صرطة(. ولكن ما قام به المحامون من ت�صعيد 

لالمر واغالق للمحاكم بالجنازير ال يتنا�صب مع مجرد مادة مقترحة 

مطروحة للنقا�س من ا�صخا�س ال يملكون تحويل هذا الن�س المقترح 

الى مادة ملزمة.  اذا كان المحامون يرغبون حقا في عدم �صدور هذه 

�صلطة  بيده  الذي  الع�صكري  المجل�س  ان يخاطبوا  المادة كان عليهم 

ا�صدار قانون ال�صلطة الق�صائية او ان يتناق�صوا مع من اقترح المادة 

الخالفية. لو اعتبرنا ان اقتراح المادة 18 بهذه ال�صياغة جريمة فان 

رد فعل المحامين تجاوز حدود "الدفاع ال�صرعي". ال�صوؤال الذي يطرح 

نف�صه هو لماذا هذا العنف غير المبرر؟ بجانب اال�صباب التي �صبق 

بالظروف في  له عالقة  اخر  �صبب  الثورية( هناك  ذكرها )االجواء 

المرحلة الحالية. هذه االزمة اندلعت قبل ا�صابيع قليلة من اجراء اول 

انتخابات لنقابة المحامين بعد الثورة. ولي�س خافيا على احد ان بع�س 

المر�صحين ارادوا ان يجذبوا اال�صواء وان يظهروا امام جموع المحامين 

على انهم المدافع اال�صيل عن كرامة المحامي. هذه المزايدات االنتخابية 

اعتمدت على م�صاعر ال�صخط الدفينة التي يكنها كثير من المحامين 

بالن�صبة لكثير من الق�صاة. ربما اعتقد بع�س المحامين بانه ال خطورة 

من الت�صعيد حتى لو كان عنيفا الن المجل�س الع�صكري الحاكم لم يبد 

رغبة في مالحقة المتهمين بارتكاب جرائم العنف اللهم اال اذا كانوا 

من �صباب الثورة. 

هل انتهت االزمة؟ قد يظن البع�س ان االزمة بين الق�صاة والمحامين 

انتهت الن اقرار قانون ال�صلطة الق�صائية قبل انتخاب المجل�س الت�صريعي 

لم يعد مطروحا والن اخبار االزمة لم تعد محور اهتمام و�صائل االعالم. 

ولكننا نرى غير ذلك، فاالزمة لم تن�صا ب�صبب عدة مواد قانونية مطروحة 

للنقا�س. االزمة لها جذور اكثر عمقا يجب معالجتها اذا اردنا اال تتكرر.  

االزمات  اخماد  وطريقة  معالجتها.  يتم  ولم  اخمادها  تم  فاالزمة 

ومواجهة الم�صاكل عن طريق "الم�صكنات" هي لال�صف من مخلفات 

بالن�صبة الي م�صكلة  يتم فيه اخذ قرار حا�صم  لم  الذي  عهد مبارك 

�صيا�صية او اجتماعية مطروحة. تح�صين العالقة بين جناحي العدالة 

لن ياتي اال عن طريق معالجة اال�صباب العميقة للعالقة المتوترة بين 

الق�صاة والمحامين. على �صبيل المثال ال الح�صر يجب انهاء اي نوع 

من التمييز غير القانوني عند التعيين في المنا�صب الق�صائية. يجب 

ان يتم تنظيم مهنة المحاماة حتى ال ت�صبح مهنة من ال مهنة له وحتى 

ت�صتعيد وقارها. يجب بناء ج�صور واقامة م�صاحات م�صتركة بين الق�صاء 

والمحاماة لزيادة التقارب بين المهنتين وواأد اي خالف قد ين�صاأ نتيجة 

�صوء فهم او ت�صارب م�صالح. ويجب ان ي�صاءل الق�صاة الذين يتع�صفون 

مع المحامين في ا�صتخدام �صلطاتهم. يجب ان تقوم االجهزة االمنية 

بدورها في حماية الق�صاة وجل�صات المحاكم. يجب االنتهاء من عقد 

جل�صات �صلح عرفية يتم فيها م�صاواة الجاني مع المجني عليه ويتم فيها 

تجاهل القانون. باخت�صار لتح�صين العالقة بين الق�صاة والمحامين، 

يجب تطبيق القانون وهو لي�س باالمر �صعب المنال بالن�صبة لمن هي 

مهمتهم تف�صير القانون وتطبيقه.

العالقة الملتهبة بين القضاة والمحامين ناتجة عن عدم وجود مصالح
 مشتركة او حتى عالقات تواصل بين جناحي العدالة

االزمة تم اخمادها بالمسكنات ومعالجتها من خالل بناء جسور واقامة 
مساحات مشتركة

وفي لبنان، اي منهجية 
لالصالح القضائي؟

❊ فتوح ال�شاذلي اأ�صتاذ يف جامعة اال�صكندرية  
❊ كريم ال�شاذلي باحث قانوين
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 مثال تمار�صان دوريهما 
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العدل. اذ نرى رئي�صة الجمعية او رئي�صة النقابة

الوظيفيين ب�صكل اعتيادي وفق توزيع االعمال الق�صائية وفي مراكز هي 

اقل اهمية او درجة من مراكز يحتلها كثير من االع�صاء المنت�صبين الى 

هذين الهيكلين، عندما تتركان م�صوؤولياتهما الجماعية. كما انه يكفي 

متابعة الجمعيات العمومية للجمعيات و النقابات الق�صائية، او حتى 

االجتماعات التنفيذية الم�صغرة، لمالحظة تقلي�س مهم في ادبيات 

 ل�صالح نوع من االخاء والتكاتف الن�صالي الذي 
16

الهرمية الق�صائية

ي�صعب ايجاده في االنظمة الق�صائية حيث ال تجمعات للق�صاة و حيث 

يجد القا�صي نف�صه وحيدا امام ال�صلطة.

اأما ثالثا، والى جانب ك�صر احتكار الكلمة الق�صائية من قبل ال�صلطة 

ومجل�س ق�صائها وتاأمين م�صاحة تفاعل مهني وفكري للق�صاة ت�صكل نوعا 

من �صبكة ت�صامن لكل قا�س يتم ا�صتفراده، تجدر المالحظة ان من اهم 

، هو خلق 
17

مفاعيل التعددية التمثيلية في تون�س بين الجمعية و النقابة

حركة تناف�صية بين الج�صمين تجعلهما منقادين بهدف ا�صتمالة الق�صاة 

اإليهما اإلى طرح اأفكار و م�صاريع متقدمة ت�صل احيانا اإلى حد المزايدة 

فيما بينهما. و لقد �صبق وراأينا المفاعيل االيجابية على الق�صاة للتناف�س 

بين مجل�س الق�صاء وبع�س التجمعات الق�صائية في لبنان مثال )ايام 

اللجنة الق�صائية الموؤقتة وعالقتها المتوترة مع مجل�س الق�صاء في بداية 

( ومن ابرزها ان�صاء �صندوق التعا�صد الق�صائي، اال ان 
18

الثمانينات

تعدد الهياكل التمثيلية الق�صائية ي�صاعف من ايجابيات هذا التناف�س 

وبتحديد  الق�صاء  بالكالم على  التفرد   ال�صيا�صية من  ال�صلطة  ويمنع 

م�صالحه، كما يمنع ايا من التجمعات الق�صائية المتناف�صة او ممثليها 

من تقديم تنازالت ال�صحاب القرار من اجل م�صالح مهنية او انتخابية، 

اذ ي�صكل كل تنظيم "حكومة ظل ق�صائية" تحا�صب و تطلب، وهذا ما 

ظهر جليا في تون�س من خالل النقا�صات التي اعقبت طرح الم�صاريع 

.
19

المختلفة للتنظيم الق�صائي

و نلحظ ان هناك تطورا قد طراأ على بع�س مواقف الهيكلين و خا�صة 

النقابة و ق�صاتها بفعل التناف�س الحاد الحا�صل مع جمعية الق�صاة، وهو 

تناف�س يقل االعتراف به ر�صميا من الطرفين ال�صباب مختلفة: فمن 

جهة الرف�س المطلق لالعتراف بالتعددية التمثيلية من قبل الجمعية، 

ومن جهة اأخرى، التمجيد بالتعددية و بح�صناتها من قبل النقابة. و 

في كلتي النظرتين، ال مكان لفكرة التناف�س، في حين ان هذا التناف�س 

ي�صكل واقعيا المحرك اال�صا�صي للحالة الق�صائية التون�صية الحا�صرة، 

والتي ال يمكن فهمها من دون اخذه في االعتبار. فعلى �صعيد العالقة مع 

االعالم او ا�صاليب التحرك الق�صائي مثال، نرى اأن مواقف بع�س ق�صاة 

النقابة من الم�صائل المطروحة اعاله قد �صهدت تحوال ما، بلغ احيانا 

حد التناق�س، بين النظرة الى فترة النظام اال�صتبدادي و النظرة اإلى 

الو�صع الحالي، او حتى بين فترة تاأ�صي�س النقابة بداية 2011 و الفترة 

التي اعقبتها. ففي حين ان خطاب بع�س اع�صاء النقابة يظهر تم�صكا 

بحدود العمل الق�صائي و ادبياته عند الكالم عن الفترة اال�صتبدادية 

، نرى النقابة قد 
20

)المقاومة عبر االحكام و لي�س عبر العمل العام...(

اعتمدت ا�صاليب مختلفة بعد ان�صائها، كاللجوء الى اال�صراب لالعترا�س 

على قانون تنظيم مهنة المحاماة مثال. وبالرغم من االنتقاد الالذع 

الموجه الى الجمعية بخ�صو�س لجوئها الكثيف الى االعالم و ال�صاحة 

الى  م�صابهة  ا�صاليب  �صريعا  اعتمدت  قد  النقابة  ان  نرى  ال�صيا�صية، 

حد ما. كما نجد تحوالت م�صابهة في بع�س مواقف الجمعية. ويمكن 

فهم هذا التناق�س الظاهر عبر عاملين: اوال المنطق التناف�صي الذي 

فر�س نف�صه على ادبيات الفريقين وك�صر احيانا تجان�س افكارهما، و 

الذي نراه يتغلب في بع�س النقاط على المنطق التبريري الذي وجدت 

الما�صي مثال. وقد ا�صطر  للتكلم على  تعتمده  نف�صها احيانا  النقابة 

الفريقان اإلى اعتماد االأ�صاليب االأكثر قدرة على اجتذاب الق�صاة واإي�صال 

بن علي امام ق�صر العدالة في تون�س العالن �صقوط النظام الق�صائي 

مع النظام ال�صيا�صي، عمد بع�س الق�صاة العائدون الى تبديل اقفال باب 

. و لهذا 
9
مقر الجمعية منعا الع�صاء مكتب ما قبل الثورة من الدخول اليه

االجراء رمزية فائقة اذ لجاأ الق�صاة عبر ذلك الى نف�س الطريقة تماما 

التي اعتمدتها ال�صلطة عام 2005 الق�صائهم عن الجمعية.

، التي �صكل 
10

من هنا تبدا ق�صة ان�صاء النقابة ب�صيغتها الحالية

تاأ�صي�صها في اآذار 2011، ومهما اختلفت الروايات واالراء، ردة فعل على 

الممار�صات الثورية للجمعية بعد عودة الق�صاة المبعدين اليها. فبغ�س 

النظر عن �صحة االتهام الموجه اليها بكونها مالذا لبع�س الق�صاة الموالين 

�صابقا لبن علي، و بغ�س النظر عن ن�صبة هوؤالء من مجموع اع�صائها وعن 

�صعوبة تحديد من كان او لم يكن مواليا، في معظم الحاالت، او اي�صا ما 

، يبقى ان للنقابة من دون �صك نظرة مختلفة 
معنى "المواالة الق�صائية"11

في التفا�صيل الى طبيعة العمل الق�صائي ودور القا�صي، بالرغم من االلتقاء 

الخطابي مع الجمعية حول بع�س العناوين الوا�صعة. ويبقى مثال ال�صبب 

المبا�صر والمدلى به دائما الذي دفع بع�س الق�صاة اإلى تاأ�صي�س النقابة 

هو رف�س القيمين الجدد على الجمعية تنظيم انتخابات مبكرة الختيار 

، بحجة وجوب ا�صتكمال الثورة والو�صول الى 
12

المكتب التنفيذي الجديد

نتائجها كافة قبل القيام بذلك. وت�صكل هذه المواجهة بين ال�صرعية الثورية 

وال�صرعية التمثيلية نموذجا ب�صيطا للتباينات الجوهرية بين ق�صاة الهيكلين 

في النظرة الى القا�صي في مجتمعه. ول�صهولة المقارنة، لخ�صت بع�س 

نقاط االختالف في الجدول التالي، الذي يرتكز على مجموعة كبيرة من 

المقابالت وبع�س االر�صيفات ال�صحفية والق�صائية. و تبقى طبعا مواقف 

 "idéaux-types" الجمعية والنقابة المعرو�صة في هذا الجدول كناية عن

في  قا�س  كل  موقف  بال�صرورة  تمثل  ال  و  الثورة  بعد  االولى  لال�صهر 

كلي الهيكلين. اأنظر الجدول في ال�شفحة المقابلة.

وال مجال هنا للدخول في تحليل كل نقطة في الجدول نظرا ل�صيق 

، اال انه من الوا�صح ان التناف�س بين الجمعية والنقابة 
14

الم�صاحة المتاحة

اليوم في تون�س ي�صمح لنا اوال بتح�ص�س مدى حيوية نقا�صات قانونية/

فل�صفية ت�صرع احيانا مهنيو القانون بدفنها في كتب التاريخ و الفل�صفة 

النظرية، او حتى بن�صيانها تماما. فعالقة القا�صي مع االإعالم والنظام 

ال�صيا�صي والمادة القانونية، حتى عندما تكون هذه المادة منتجة من 

قبل منظومة �صيا�صية غير م�صكوك تماما ب�صرعيتها او تمثيليتها، لي�صت 

بالو�صوح الذي ي�صوره دعاة "القا�صي يطبق القانون فقط"، وهو �صعار 

ا�صبح في لبنان ملجاأ لكل قانوني ال يريد اغ�صاب مرجع �صيا�صي او طائفي 

او ال يريد اال�صتجابة لمطلب اجتماعي يخالف و�صايا ونفوذ اقطاعيي 

االفكار القيمين على االخالق العامة. فحراك ق�صاة تون�س ونقا�صاتهم 

يذكرنا ان ال �صيء منزل في هذا المجال، وان مفاهيم معينة مثل موجب 

التحفظ او الحياد او دور مجل�س الق�صاء االعلى تبقى مركبة اجتماعيا 

ر في لبنان،  و�صيا�صيا وخا�صعة لموازين قوى ظرفية و متقلبة، وان ما ُيَظَهّ

من قبل القيمين على النظام الق�صائي و ال�صيا�صي، كحقائق ق�صائية 

ابدية ودائمة هي حتما في بلدان اخرى، وبع�صها عربي، محط ت�صاوؤل 

وتحّد وت�صكيك وممار�صات مغايرة ومناق�صة. 

كما نرى ثانيا انه يندرج من بين المفاعيل المهمة للتجربة الجماعية 

التناف�صية للق�صاة التون�صيين اليوم ا�صعاف حدة الهرمية داخل الج�صم 

ان  تون�س  في  القانونية  المفكرة  في  ابحاثنا  اظهرت  وقد  الق�صائي. 

االعلى  القا�صي  لراأي  المطلق  االحترام  وموجب  الق�صائية  الهرمية 

رتبة قد كانا تحت نظام بن علي من اهم ادوات الهيمنة على الق�صاء 

والق�صاة التون�صيين عبر بع�س المراكز الح�صا�صة، لت�صخيرهم لم�صلحة 

�صيا�صات النظام القمعية واال�صتغاللية. فنجد ان التراتبيات والم�صوؤوليات 

الناتجة عن االنتخابات في الجمعية او النقابة ال يكون لها عالقة، غالبا، 

ووزارة  الق�صاء االعلى  ي�صرف عليها مجل�س  التي  الر�صمية  بالهرمية 

ان المراقب الغارق في ال�شوؤون الق�شائية اللبنانية، حيث تنفرد ال�شلطة 

 - 
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ال�شيا�شية-  او ممثلها في ق�شر العدل مجل�ض الق�شاء االعلى

بالكالم عن الق�شاء و عليه، ان هذا المراقب الذي يذهب الى تون�ض 

اليوم ي�شدم بحيوية المناف�شة – النقا�ض العام بين جمعية الق�شاة 

التون�شيين و نقابتهم. فتتوالى تحت عينيه المظاهرات والنقا�شات 

الم�شتركة  واللجان  والعلمية  ال�شحفية  المقابالت   - والموؤتمرات 

والمواقع االلكترونية، حيث يرى القا�شي يتقا�شم المنابر مع المحامي 

وال�شحفي والنا�شط وال�شيا�شي. ال�شورة طبعا لي�شت بهذا ال�شفاء 

الجميل، اذ هناك من يعتر�ض على بع�ض الممار�شات او المزايدات، 

او من يندد باالنق�شامات داخل الج�شم الواحد، اال انه، و بعيدا عن 

اي تقويم لما يحدث، ي�شكل الواقع الق�شائي التون�شي اليوم تجربة 

فريدة في مجال عالقة الق�شاة مع االعالم وال�شلطة و�شائر التجمعات 

المهنية والحركات االجتماعية، واأي�شا عالقتهم فيما بينهم �شمن 

.
2
اج�شام تمثيلية متعددة ومتناف�شة

 وتطورها، 
3
ال مجال هنا لعر�س تاريخ التجمعات الق�صائية في تون�س

اال انه يجدر التوقف عند قدم هذه التجارب الجماعية التي ت�صبغ تاريخ 

الق�صاء والذاكرة الق�صائية التون�صية برمتها، بعيدا عن الروايات ال�صلطوية 

االحادية والفوقية التي تطغو على الذاكرة الجماعية لق�صاة بلدان عربية 

. فمن تجربة ودادية الق�صاة التون�صيين التي بدات عام 
4
اخرى مثل لبنان

1946 الى تجربة "الق�صاة ال�صبان"   المناف�صة نوعا ما - من 1971 حتى 

قمعها عام 1985، و�صوال الى ن�صوء جمعية الق�صاة التون�صيين عام 1990 

ونقابتهم عام 2011 واتحاد ق�صاتهم االداريين في العام نف�صه، يظهر 

تاريخ الق�صاء التون�صي الى حد ما تعدديا، ان كان بين مجل�س الق�صاء 

االعلى والجمعيات الق�صائية المختلفة، او حتى بين التجمعات الق�صائية 

غير الر�صمية نف�صها. ومن المثير لالهتمام ان يكون النظام ال�صيا�صي 

التون�صي، المو�صوف باال�صتبدادي منذ ع�صرات ال�صنين، قد ا�صطر للتعاي�س 

مطوال مع هذه التعددية الق�صائية الم�صاك�صة له احيانا، و ان رو�صها او 

قمعها في احيان اخرى )وال�صيما في عامي 1985 و 2005(، فيما النظام 

ال�صيا�صي اللبناني، المو�صوف دائما بالتعددي و الليبرالي، قد رف�س وقمع 

مرارا وتلقائيا اي فكرة او مبادرة من �صاأنها  فك احتكار مجل�س الق�صاء 

االعلى )المعّين باغلب اع�صائه من قبل ال�صلطة التنفيذية( وعرابيه 

ال�صيا�صيين و الطائفيين على الكلمة الق�صائية والقرار الق�صائي وعالقة 

، او حتى عامي 
5
الق�صاء مع ال�صلطات االخرى )عامي1971 و 1980 مثال

2008 و 2011(. و على هذه المفارقة ان تذكرنا اوال مرة اخرى كيف ان 

التعددية الطائفية النظامية )المكر�صة دائما في مجل�س الق�صاء( ال تغدو 

بال�صرورة تعددية فكرية ال بل ت�صكل غالبا حاجزا قامعا لهذه التعددية، وان 

تدفعنا ثانيا الى البحث والتدقيق العلمي في اال�صكال المختلفة والمتجددة 

ال�صاليب القمع وال�صغط و الهيمنة.

في تون�س اذا اليوم جمعية ونقابة للق�صاة، العالقة بينهما االقل ما يقال 

عنها انها متوترة. فالجمعية ترتكز اوال على م�صروعية تاريخية ت�صتمدها 

من ن�صوئها عام 1990 كنتيجة االندماج  بين الودادية القديمة وبقايا 

 .
6
"الق�صاة ال�صبان" بعد قمعهم في اخر �صنوات حكم الحبيب بورقيبة

وترتكز ثانيا على م�صروعية ن�صالية ت�صتمدها من القمع الق�صائي الذي 

تعر�س له بع�س اع�صاء مجل�صها التنفيذي على خلفية اتخاذ مواقف نقدية 

وترتكز الجمعية اليوم في خطابها اخيرا، و 
 7  
ازاء النظام عام 2005.

بال�صكل االهم، على م�صروعية ثورية ت�صتمدها علنا ومجاهرة من احداث 

"14 جانفي2011" و�صقوط نظام بن علي و"معاونيه الق�صائيين". و تبقى 
 
8
طريقة "ا�صترجاع" قيادة الجمعية غداة الثورة من قبل الق�صاة المبعدين

منذ 2005 والعائدين مع ان�صارهم )الق�صاة( من عزلتهم الق�صائية 

الق�صرية، جد معبرة عن روؤية هوؤالء الق�صاة لدورهم وموقعهم الجديدين 

في مجتمع ونظام ما بعد الثورة. فبعد التجمع مع مئات الق�صاة غداة �صقوط 

القضاة التونسيون بين السلطة 
و الجمعية والنقابة ماذا تعلمنا التعددية

التمثيلية داخل الجسم القضائي؟
❊سامر غمرون
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واالقت�صادية النافذة ال�صتعمال الق�صاء وم�صاحاته من اجل تحقيق 

م�صالح خا�صة في اهدافها او منطلقاتها.

]1[  يلعب مجل�س الق�صاء االعلى دورا اكثر تعقيدا بالطبع، كم�صاحة تمازج وتفاو�س دائمين 
بين ال�صيا�صي و الق�صائي، اال ان ال عالقة له، ب�صيغته الحالية، بال�صفة التمثيلية للق�صاة 

التي تريد ايدولوجيا ال�صلطة ا�صفائها عليه، اذ ان ال�صيا�صي يبقى عن�صرا ا�صا�صيا في تكوينه 

و عمله و وظيفته.

]2[  و قد ان�صم موؤخرا الى الجمعية و النقابة تنظيم ثالث هو اتحاد الق�صاة االداريين، 
النقابة. مع  "المتحالف" حاليا 

]3[  لهذا الغر�س، يمكن مراجعة : الفر�صي�صي و.، 2009، "ا�صتقالل الق�صاء و التكتالت 
الجماعية للق�صاة في تون�س"، في: حين تجمع الق�صاة، �صاغية ن. )اعداد(، المن�صورات 

الحقوقية �صادر، بيروت، �س.205-253. 

]4[  فيما يخ�س الو�صع اللبناني، يمكن مراجعة : �صاغية ن. و غمرون �س.، 2009، 
)اعداد(،  ن.  �صاغية  الق�صاة،  تجمع  حين  في  لبنان"،  في  الجماعية  الق�صائية  "التحركات 

المن�صورات الحقوقية �صادر، بيروت، �س. 41-138.  

]5[  المرجع ال�صابق، �س. 46 و ما بعد فيما يخ�س "حلقة الدرا�صات الق�صائية"، و �س. 68 و 
ما بعد بالن�صبة "للجنة الق�صائية".

]6[  الفر�صي�صي و.، �س. 232 و ما بعد.
]7[  ال�صيما الق�صاة و�صيلة كعبي و رو�صة القرافي و كلثوم كنو و احمد الرحموني من المكتب 

التنفيذي، و ليلى بحرية و نورا حمدي من خارجه. للمزيد من التفا�صيل، انظر المرجع 

 Instrumentalisation de la justice en Tunisie : Ingérence, نف�صه، �س. 245 و ما بعد، او

violations, impunités, Rapport FIDH )draft(, Janvier 2011, p. 11

]8[  او على االقل من بع�صهم، اذ �صرعان ما ح�صلت ان�صقاقات و اعترا�صات ادت الى ابتعاد 
بع�س الق�صاة المعار�صين �صابقا عن التوجه الجديد للجمعية. 

]9[  عدة مقابالت مع ق�صاة اع�صاء من الجمعية و النقابة.
]10[  تجدر اال�صارة هنا اإلى ان مطلب تاأ�صي�س نقابة للق�صاة قديم في تون�س، انما لم ي�صتجب 

النظام له يوما خوفا من ت�صجيع المنحى المطلبي عند الق�صاة )عدة مقابالت(. و قد �صكل 

هذا المطلب القديم احد م�صادر م�صروعية تا�صي�س النقابة عام 2011، على االقل ح�صب 

راأي بع�س موؤ�ص�صيها الذين ي�صرون بالتالي على اظهار تا�صي�س النقابة وكانه احد انت�صارات 

الثورة اي�صا، ليدح�صوا بذلك االراء التي تتهم النقابة بانها ت�صكل ردة فعل لفلول النظام 

ال�صابق الق�صائية.

]11[  نجد ال�صعوبة هذه خ�صو�صا في الحاالت التي ال يكون فيها ر�صوة وا�صحة اأو تقيد
وا�صح بتعليمات ال�صلطة و م�صالحها ب�صكل مخالف الأب�صط قواعد العدالة. فكيف ي�صخ�س 

الباحث اثار ال�صلطة في العمل الق�صائي اليومي في هذه الحاالت الرمادية، التي ت�صكل 

االكثرية ال�صاحقة من الحاالت امام المحاكم؟

]12[  و قد ح�صلت هذه االنتخابات نهاية �صهر اأكتوبر 2011، لتعيد اإلى المكتب التنفيذي 
معظم اأع�صاء "المكتب الثوري" الذي كان ا�صال يمار�س مهامه قبل "انقالب" 2005، و 

عادت و فر�صته اأحداث 14 جانفي. و ح�صلت االنتخابات بعد ان�صقاق ق�صاة النقابة و ابتعاد 

معظمهم عن عملية الت�صويت.

]13[  و تجدر اال�صارة هنا الى انه حتى الروؤية المحافظة نوعا ما لدور القا�صي و موقعه في 
تون�س لم تنف يوما حقه في التجمع و التحرك بغ�س النظر عن راي وزارة العدل او مجل�س 

الق�صاء. فحتى مواقف القوى الق�صائية االكثر "محافظة" في تون�س تبقى متقدمة ا�صواطا 

عديدة على مواقف و واقع غالبية الق�صاة و الحقوقيين اللبنانيين. و هذا �صوء جديد يلقى 

على مدى لبرالية الموؤ�ص�صات و النقا�صات في لبنان.

]14[  لتحليل اكثر تف�صيال و دقة، �صوف ي�صدر عن المفكرة القانونية و موؤ�ص�صة هاينر�س 
بول عام 2012 درا�صة بحثية مف�صلة حول مو�صوع العمل الق�صائي في تون�س تحت النظام 

اال�صتبدادي و في فترة ما بعد الثورة.

]15[  لموقع الن�صاء المتقدم في الم�صوؤوليات الق�صائية في تون�س، ال�صيما الناتجة عن 
االنتخابات، بحث اخر... 

]16[  و التي تتجلى مثال في �صعوبة المخالفة عند النقا�س في الملفات قبل المحاكمة، او في 
االلقاب العديدة الم�صتعملة التي تهدف الى تمييز روؤ�صاء المحاكم عن م�صت�صاريها، او حتى 

الى تمييز الق�صاة انف�صهم عن �صائر المواطنين. فالمجتمع الق�صائي اليوم يبقى من اقل 

المجمعات المهنية ديمقراطية بين اع�صائها.

]17[  وي�صاف اليهما اتحاد الق�صاة االداريين الذي تم ان�صاوؤه حديثا في ايلول 2011 تبعا 
للقرار الذي اخذته الحكومة بتغيير رئي�س مجل�س الدولة من دون ا�صت�صارة الق�صاة وفي اجواء 

توحي بانه متهم بالف�صاد.

]18[  انظر �صاغية ن. و غمرون �س.، 2009.
]19[  عدة مقابالت مع ق�صاة تون�صيين.

]20[  عدة مقابالت مع ق�صاة.

 

اآرائهما اإلى  الم�صاحة العامة والى �صانعي القرار، بغ�س النظر احيانا 

عن االفكار التي يتم التعبير عنها  في م�صاحات اخري غير الم�صاحة 

التناف�صية الحالية. وال يعبر هذا االختالف بال�صرورة عن �صوء نية او 

تالعب ما، بقدر ما هو ي�صمح لنا بفهم تعددية القنوات المعرفية التي 

يقارب الفاعلون الق�صائيون من خاللها الواقع، بين �صرورات تف�صير و 

تبرير احداث الما�صي )واقعة 2005 مثال، عند الطرفين( و �صرورات 

التمو�صع اال�صتراتيجي الحا�صر على ال�صاحتين الق�صائية و ال�صيا�صية. 

ويمكن التمييز ثانيا، لفهم بع�س هذه التناق�صات الظاهرة، بين دور 

القا�صي كفرد و دور الجمعية او النقابة كتجمع، اذ للتجمع ا�صاليب و 

امكانيات ال يجدها القا�صي بمتناوله بنف�س ال�صهولة او الم�صروعية او 

حتى ال يقبلها على ال�صعيد الفردي، مما يوؤكد مجددا اأهمية تواجد 

تجمعات ق�صائية.

 بالخال�صة، تظهر التجربة التون�صية كيف ان من �صاأن وجود تجمع 

ق�صائي الى جانب مجل�س الق�صاء االعلى ان ي�صكل �صمانة لعدم انحياز 

هذا االخير تماما لم�صالح ال�صلطة ال�صيا�صية او تقلي�صا لمفاعيل هذا 

االنحياز، وكيف ان من �صاأن وجود تجمعات ق�صائية تمثيلية عدة ان 

ت�صكل �صمانة �صد انحياز اي منها لم�صالحها المبا�صرة او ال�صيقة. و 

نكون بهذه القراءة قد بداأنا، على ال�صعيدين التحليلي و الواقعي، عملية 

ا�صتبدال النظريات و الخطابات التقليدية حول ا�صتقالل الق�صاء )عن 

من؟( ووحدته )لماذا؟( و"هيبته" وترفع القا�صي )على من؟(، بمعادالت 

للق�صاة هوام�س تحركهم  وتوازنات قوة تف�صيلية وبراغماتية تحفظ 

امام ال�صلطة، وامكانية ت�صامنهم فيما بينهم ومع قوى مجتمعية اخرى، 

وامكانية  ا�صماع ا�صواتهم امام محاوالت العديد من القوى ال�صيا�صية 

❊ �شامر غمرون  يعد دكتوراه  يف �صو�صيولوجيا القانون وال�صيا�صات العامة يف
 Institut des Sciences Sociales du Politique 
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ا�صبحت بمثابة "العدو رقم واحد" للمجتمع اللبناني، بناء على توجه 

انطباعي عند عامة اللبنانيين بان الدراجات النارية مرتبطة ح�صرا 

بال"زعران" والل�صو�س وقّطاع الطرق. فالبارز في االأ�صباب الموجبة 

للقرارات المذكورة انها ت�صير الى "حر�س على ال�صالمة والنظام العامين، 

ونظرا لما ت�صببه طريقة �صير الدراجات النارية ليال من ازعاج للمواطنين 

، كما تتطرق الى "تفاقم الم�صاكل التي تحدثها 
وخطر على �صالمتهم"6

الدراجات من مخالفات �صير وحوادث خطيرة وا�صتخدامها و�صيلة لل�صلب 

. وبالتالي "يتعر�س 
والنهب واقالق راحة المواطنين والتحر�س بالمارة"7

كل مخالف الأحكام هذا القرار اإلى العقوبات التي ين�س عليها قانون 

.
ال�صير والقوانين واالنظمة �صارية المفعول"8

ويبدو تاليا ان الدافع االأمني هو الطاغي واال�صا�س في تعاطي ال�صلطات 

وزراء  جميع  خ�صع  بحيث  النارية،  الدراجات  مو�صوع  في  اللبنانية 

 وهو اال�صالحي النا�صئ من 
9
الداخلية، بمن فيهم الوزير زياد بارود

المجتمع المدني، الى فانو�س الخطر المتمثل بها، وذلك بناء على تو�صيات 

كبار االمنيين في البلد الذين وجهوا ال�صلطة التنفيذية نحو اب�صط الحلول 

في معالجة الم�صاكل الناجمة عن �صوء ا�صتخدام الدراجات النارية من 

قبل بع�س المجموعات، وهو الحظر المطلق والقمع الم�صتمر. 

الحظر بدال من التنظيم: الحل االأ�شهل

ومن هذا المنطلق، ال نخطئ القول بان العقلية االمنية تطغو في طرح 

االمور المتعلقة بالدراجات النارية ومعالجتها، ون�صتطيع تلخي�س الموقف 

، كما ن�صير الى قرار وزارة الداخلية 
2
الثامنة م�صاء لغاية ال�صاد�صة �صباحا

رقم 1569 تاريخ 9-10-2009 ال�صاعي الى "�صبط �صير الدراجات النارية 

في مختلف االأرا�صي اللبنانية"، و�صوال الى اآخر قرار للوزير مروان �صربل 

رقم 204/209 تاريخ 5-10-2011 الذي منع "�صير الدراجات النارية 

 .
�صمن نطاق بيروت الكبرى"3

وفي اعقاب اغتيال الق�صاة االأربعة في �صيدا في 8-6-1999 على 

يد مجرمين �صدف اأنهم كانوا يركبون دراجة نارية، �صارعت ال�صلطات 

اللبنانية الى حظر �صير الدراجات النارية في مدينة �صيدا ب�صكل قطعي، 

اي انه تم حتى ابطال مفعول التراخي�س الليلية في تلك المدينة التي باتت 

خالية من الدراجات النارية منذ ذلك الحين ولما يناهز عقدا ونيف. 

وزارة  بع�س �صالحيات  بيروت  "ا�صتعارت" بلدية  نف�صه،  الوقت  وفي 

قانون  حددها  كما  �صالحياتها  متجاوزة   2002 العام  في  الداخلية 

البلديات، فيما قررت بدورها منع الدراجات النارية من "ال�صير في �صوارع 

العا�صمة كافة با�صتثناء الدراجات النارية ذات الثالث عجالت ب�صعة 250 

. وعدا عن ان قرارا 
�س.�س. على اأن تكون تابعة لموؤ�ص�صات ولي�س الأفراد"4

مماثال غير م�صروع في طبيعته، فانه لم يت�صمن حتى منظومة تراخي�س 

للمهن التي تعتمد الدراجات النارية من انواع اخرى وكاأن البلدية تطالب 

من الدراجين في بيروت ا�صتبدال دراجاتهم )ال�صغيرة كما الكبيرة( 

 .
5
باأخرى ذات ثالث عجالت من دون اي�صاحات ا�صافية

تدل كثافة االإجراءات التنفيذية العدائية تجاه الدراجات النارية خالل 

عقد ون�صف على ما يقارب �صيا�صة الغاء �صد و�صيلة النقل هذه، وكاأنها 

ب�شهولة متناهية، تم ويتم تقييد حرية ا�شتخدام الدراجات النارية 

في لبنان او في مناطق منه. فيكفي  ان ت�شتخدم هذه الدراجة في اي 

حدث امني لي�شبح اي قرار مبررا. ال بل ان مناطق عدة ك�شيدا يمنع 

فيها �شير الدراجات النارية ب�شكل كامل لوجود �شكوك في ا�شتخدامها 

في جريمة اغتيال الق�شاة االأربعة في عام 1999. بالمقابل، ال احد 

يعير ادنى انتباه الى المنافع التي قد تنتج عن ا�شتخدام الدراجات 

على �شعيد توفير الطاقة او تخفيف التلوث او حل ازمات ال�شير. كاتب 

المقال يطرح هنا �شوؤاال وجيها: لماذا تخاف الدولة من الدراجات 

النارية؟ 

�صوؤال وجيه ي�صتحق التوقف عنده، ال �صيما في ظل  الجهود المبذولة 

من قبل وزراء الداخلية المتالحقين في ال�صلطة منذ نهاية الحرب االهلية 

اللبنانية من اأجل منع حركة و�صيلة النقل هذه او الحد منها على كامل 

االرا�صي اللبنانية او على اجزاء منها.

  

مواجهة الدراجات النارية: �شيا�شة االلغاء

اطلقت تلك ال�صيا�صة حين عمدت وزارة الداخلية اإلى منع �صير الدراجات 

النارية اثناء اوقات الم�صاء بموجب القرار رقم 528 تاريخ  1995/10/25  

الذي منع �صير الدراجات النارية على مختلف انواعها في جميع المناطق 

اللبنانية ما بين ال�صاعة ال�صابعة م�صاء وال�صاعة ال�صاد�صة �صباحا من 

كل يوم. وتم اعتماد نظام ا�صدار تراخي�س لبع�س الفئات المهنية من 

المجتمع كما لمن ي�صتطيع ابراز اوراق عمل، يعطى من خاللها ترخي�صا 

موؤقتا ي�صمح بالتجول بالدراجة النارية في اوقات الليل. 

ومنذ ذلك الحين، تم التاكيد على هذا النهج ال�صيا�صاتي عمال بالقرار 

الذي عدل اوقات حظر �صير الدراجات 
 1

،
رقم 440 تاريخ 2011/7/26  

النارية في كافة المناطق اللبنانية لتكون فترة الحظر ممتدة من ال�صاعة 

'فوبيا' الدراجات النارية
في لبنان

❊كريم المفتي

الحظر يبقى هو القاعدة، فيما ان التنقل بواسطة دراجة نارية هو االستثناء

  delivery سائق دراجة
❊حسام مشيمش
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ال�صيا�صاتي من الدراجات النارية في البلد بت�صريح وزير الداخلية الحالي 

مروان �صربل الذي اعلن في تاريخ 15-7-2011 ان "الوزارة في �صدد 

البدء، خالل ايام، بحملة اأمنية �صاملة لقمع مخالفات الدراجات، وهي ربما 

�صتظلم ا�صخا�صًا اوادم يلتزمون القانون، لكن ال بد منها لحل الم�صكلة 

المتفاقمة، الن ا�صحاب الدراجات هم اكثر المت�صببين في حوادث ال�صير، 

.
ا�صافة الى عمليات الن�صل التي يمار�صونها في و�صح النهار"10

غريب هذا النهج الحكومي الذي يجمع كل ا�صحاب الدراجات في قائمة 

الن�صالين، ويف�صل الطرح الراديكالي عبر �صيا�صة ا�صطهادية لقطاع كامل 

ا�صتنادا الى ظروف امنية غام�صة وو�صف غير دقيق للواقع و�صرح غير 

علمي للمو�صوع. واال ت�صمح االمكانيات لدى ادارات وزارة الداخلية كما 

قوى االمن الداخلي من طرح حلول على هذا الم�صتوى من دون اعالن 

الحرب على احدى الو�صائل التي قد ت�صاهم في مكان ما في فك ازمة 

ال�صير في لبنان وعا�صمتها بيروت ؟ بدال من ذلك، تف�صل االدارات 

االمنية عرقلة �صير الدراجات النارية عن طريق م�صاعفة المعامالت 

االدارية ال�صحابها )طلبات تراخي�س موؤقتة تجدد كل 6 ا�صهر( واعتماد 

اجراءات قمعية من دون اأي تمحي�س او تدقيق.

"هوبز"  الى  نموذج  العلوم االجتماعية، ت�صتند تلك الممار�صات  في 

)Hobbes(11 المبني على ت�صليح الدولة بالم�صروعية المطلقة في تحديد 

م�صالح ابنائها، وهي من نظريات "الدولة القوية" التي باتت حلما لكل 

�صيا�صي في لبنان. اال ان البحث عن هذه "الدولة القادرة القوية" ما 

زال ينتظر اتقان ا�صحاب ال�صلطة لفنون التنظيم والت�صنيف والت�صريع 

الحكيمة. فلم يكن مفاجئا تراجع الوزير �صربل عن قراره "الغام�س" 

، بعد مظاهرة واحدة جمعت مائة دراجا من الطريق 
12

كما و�صفه هو

ا�صطدم   قد  الوزير  يكون  وبذلك   ،
13

بيروت في  وال�صاحية  الجديدة 

 ،Joel Migdal( 14( بظاهرة "المجتمع االأقوى" كما �صرحها الباحث

فاجبر على تحديد اطار اجرائه القديم-الجديد في منح التراخي�س 

الموؤقتة وطّور المنظومة الموجودة بنقطة واحدة وهي جعل الترخي�س 

نافذا في بيروت على مدار ال�صاعة ولي�س فقط في اوقات الليل، مما 

ح�صر حق التجول بالدراجات في بيروت لحاملي الترخي�س واال يعتبر 

الدراج مخالفا للقانون. و�صتدخل هذه المنظومة الجديدة حيز النفاذ 

ابتداء من 1-1-2012، من دون ان يكون الوزير، العميد في قوى االمن 

الداخلي ا�صال، قد غّير �صيئا في الم�صلك التقليدي لل�صلطة وعقليتها 

الع�صكرية المهيمنة، اذ الحظر يبقى هنا هو القاعدة، فيما ان  التنقل 

بحرية بوا�صطة و�صيلة نقل �صريعة ورخي�صة وفعالة- هو اال�صتثناء. وكاأنما 

ا�صحاب ال�صلطة ال يرون او يدركون ان ابرام اجراءات غير قابلة للتنفيذ 

عموما وغير عادلة ال يوؤدي الى تقوية دور الدولة بل الى ا�صعاف هيبتها 

وثقة النا�س بها.

 

اعتماد دقة الت�شنيف والطرق العلمية في

 اتخاذ االجراءات

ال�صرورات االمنية ووجوب  بين  توازن ما  ان  الدولة  والواقع ان على 

احترام حقوق الدراجين ووقف تعري�صهم لالعباء االدارية المزدوجة.  

ففيما يتعين على وحدات ال�صرطة )خا�صة دراجي قوى االمن( الت�صدد 

في مالحقة الدراجين المخالفين لقانون ال�صير، ال�صيما في ال�صق الذي 

ي�صكل خطرا حقيقيا في مجال ال�صالمة العامة كالتقيد با�صارات ال�صير 

والمرور واعتماد الخوذة، وهي من المهام اال�صا�صية لوحدات مماثلة 

في اي دولة في العالم، تراها اليوم تكتفي ب�صيا�صة الحواجز االمنية 

المتنقلة ل�صبط وحجز الدراجات غير الم�صجلة وغير المرخ�صة من 

دون ايالء اي اهتمام لمخالفات ال�صير التي تح�صل امام اعينها  من 

دون اي نوع من التدخل او المباالة.

ولهو اجدى  بالدولة ان تعمل على حث الدراجين على احترام قانون 

ال�صير على غرار ما فعلته ل�صائقي ال�صيارات، الذين كانوا في غالبيتهم 

قد فقدوا ح�س التقيد باال�صارات في فترة ما بعد الحرب االهلية وغياب 

منطق دولة القانون، من دون تقييد ا�صحاب الدراجات باعباء ادارية 

ال تحتمل. فالجهد الذي بذلته الدولة بالقرب من ا�صحاب ال�صيارات 

ا�صتغرق �صنوات، ولم تمنع ابدا �صير ال�صيارات بل اح�صنت في ا�صتخدام 

االدوات التقنية التي في جعبتها: حمالت التوعية وقمع المخالفات عبر 

. وبالتالي يجدر تطبيق المنطق ذاته على 
15

منظومة غرامات باتت فاعلة

ا�صحاب الدراجات النارية وتوعيتهم على �صرورة احترام قانون ال�صير 

وقمع مخالفاتهم في حينها ولي�س حين يقرر مجل�س من ال�صباط على 

حملة قمع للدراجات، االمر الذي لم يردع ا�صال ظاهرة ال�صرقات وال 

غوغائية �صير الدراجات. في المقابل، كّر�س ف�صل هذه الحمالت م�صلك 

الحظر الكامل والكلي لدى الدولة وهو �صلوك يذّكر بالنهج ال�صمولي في 

ديكتاتوريات المنطقة. وفي ظل الربيع العربي و�صقوط هذه االنظمة 

اللبنانية ان تتحمل م�صوؤولياتها تجاه مواطنيها  القامعة، على الدولة 

وان ترتقي الى الم�صتوى المطلوب من اجل ايجاد حلول ذكية وفعالة 

تركيبة  على  ومبنية  مدرو�صة  اجراءات  الق�صايا عن طريق  لمعالجة 

المجتمع وحاجاته، ال على مزاج االجهزة االمنية.

]1[  المعدل بالقرار رقم 584 تاريخ 2001-9-5 والقرار رقم 634 تاريخ 11-10-2001.
]2[  كما في القرارات ال�صابقة، ا�صتثني من هذا التدبير كل من الدراجات النارية العائدة 

لالدارات والموؤ�ص�صات العامة، و وكاالت االنباء واالعالم و�صركات توزيع ال�صحف والمجالت 

والموؤ�ص�صات الخا�صة، والمطاعم والموؤ�ص�صات ال�صياحية التي ت�صتعمل هذه االآليات لت�صليم 

الطلبات وال�صلع وذلك بتراخي�س ا�صتثنائية ال تتجاوز مدتها ال�صتة اأ�صهر.

]3[  مبني على قرار مجل�س االمن المركزي تاريخ 4-10-2011.
]4[  القرار رقم 583 تاريخ 13/8/2002. 

]5[  لم ت�صتطع البلدبة تطبيق القرار على ار�س الواقع فتراجعت عنه في اال�صابيع التالية. 
]6[   مقتطف عن قرار وزارة الداخلية رقم 528 تاريخ 25-10-1995.

]7[  مقتطف عن قرار المجل�س البلدي لمدينة بيروت رقم 583 تاريخ 13-8-2002.
]8[  مقتطف عن قرار وزارة الداخلية رقم 634 تاريخ 11-10-2001.

]9[  قرار رقم 1569 تاريخ 2009-10-9 من اأجل "�صبط �صير الدراجات النارية في مختلف 
االأرا�صي اللبنانية". 

]10[  موقع www.tayyar.org، تاريخ 15-7-2011.
 HOBBES, Thomas. Le Léviathan, Traité de la matière, de la forme et du pouvoir d'une  ]11[

.république ecclésiastique et civile )1651(, Trad. Fr. par Philippe Folliot , Paris, 2005

]12[  "االخبار" تاريخ 4-11-2011. 
]13[  "ال�صفير" تاريخ 10-10-2011. 

 MIGDAL, Joel. Strong Societies and Weak States, Princeton, Princeton University Press, ]14[
.1988, 296 p

]15[  على �صبيل المثال، ا�صدرت قوى االمن الداخلي اكثر من 35.000 �صبط مخالفة لل�صرعة 
ل�صائقي ال�صيارات في العام المن�صرم، �صعيا لمعالجة المخاطر المميتة لهذه الظاهرة.

❊ كريم المفتي اأ�صتاذ جامعي، باحث يف العلوم ال�صيا�صية وال�صيا�صات العامة
  

الداخلية، وزارة للتمييز 
واإلستثناء... تحت

غطاء أمني

اأ�صدر وزيرا الداخلية والبلديات وال�صياحة قرارا م�صتركا بتنظيم احد 

االعمال التي بات يمار�صها عدد كبير من ال�صبان اللبناني وهو عمل 

  .Valets Parking راكني ال�صيارات

وهذا القرار الذي ال نعرف مثيال له في اي من الدول ال�صياحية، يوؤ�صر 

الى االأهمية الكبرى التي باتت هذه المهنة تكت�صبها. ومن ابرز ما ن�س 

عليه هو ح�صر حق ممار�صتها بالموؤ�ص�صات الحائزة على ترخي�س م�صبق 

من المحافظ المخت�س، و�صرط ان يكون ا�صحابها والم�صتخدمون فيها 

من التابعية اللبنانية ومن "ذوي ال�صجل العدلي النظيف" )يجب ان 

يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية واأال يكونوا محكومًا عليهم بجناية او 

بمحاولة جناية او بجنحة �صائنة او بمحاولة جنحة �صائنة( او ان يكونوا 

حتى مو�صع مالحقة في جرائم مماثلة . 

وال�صوؤال البديهي ازاء ذلك: هل بامكان وزيرين )اي وزيرين( ان ينظما 

قطاعا حيويا كهذا، فيفر�صان التراخي�س الم�صبقة والمحظورات كما 

يرتئيان من دون تفوي�س ت�صريعي �صابق، ال بل حتى بمعزل عن الوزير 

المخت�س )وزير العمل(؟ وبا�صم اي �صلطة )بل با�صم اي طهرانية(، 

يحجبان حق العمل عن عدد كبير من ال�صباب )المحكومين او حتى 

تاأهيلهم  االكثر مالءمة العادة  يكون  المالحقين( في مجال، قد 

ودمجهم في المجتمع، غير عابئين بانتهاك "قرينة البراءة حتى 

ثبوت الجرم" وباق�صاء المالحقين بجرائم معينة قبل �صدور احكام 

بحقهم؟ ثم، وبما ال يقل اهمية، ما هي ال�صمانات كي ال يح�صر 

اعطاء الترخي�س الم�صبق ببع�س ا�صحاب القربى والحظوة فيتحول 

القرار الى اداة  لو�صع اليد على الغلة )غلة البهورة(، وفق قواعد 

المحا�ص�صة والزبائنية، وعمليا الى تاأطير �صوق العمل وفق القواعد 

ذاتها في هذا المجال؟ اأنظر المقال على الموقع االإلكتروني:

http://legal-agenda.com/newsarticle.php?id=43&folde 

 r=legalnews&lang=ar

وبالنتيجة، هل بات حق العمل م�صتباحا لدرجة ت�صوغ لمن ي�صاء حرمان 

البع�س منه او تاأطيره وفقا الهوائه؟

Valet Parking: حق العمل مستباح

2011/10/25 قرارا ِب "�صبط  اأ�صدر وزير الداخلية بتاريخ 

�صير الدراجات النارية"، تفاديا لمنعها على حد قوله. والالفت 

ان هذا القرار حفل بتدابير تمييزية عدة: 

فعلى �صعيد المناطق اللبنانية، تم تق�صيمها الى فئات ثالث: 

الح�صول على  فيها  يتوجب  الكبرى  بيروت  ت�صم  اولى،  فئة 

ترخي�س لقيادة الدراجة في جميع االأوقات، وفئة ثانية ت�صم 

�صائر المناطق با�صتثناء �صيدا، ويتوجب الح�صول فيها على 

ال�صاد�صة م�صاء حتى  ال�صاعة  الدراجة من  لقيادة  ترخي�س 

ال�صاعة الخام�صة �صباحا، وفئة ثالثة تقت�صر على مدينة �صيدا 

بقرارات  "عمال  المنع  ي�صتمر  اإذ  للترخي�س  ال مجال  حيث 

محافظ لبنان الجنوبي المتعلقة بهذا ال�صاأن". وبذلك، يكون 

القرار قد اعاد التاأكيد على الو�صع ال�صائد تبعا لحادثة اغتيال 

الق�صاة االأربعة عام 1999 اأي منذ اأكثر من 12 عاما. 

اما على �صعيد الجن�صية، فقد مّيز القرار لي�س فقط بين 

المواطن واالأجنبي، ال بل حتى بين االأجانب اأنف�صهم: فعلى 

االأجنبي الراغب باال�صتح�صال على الترخي�س، ابراز �صورة 

عن بطاقة العودة اذا كان �صوريا او ابراز �صورة عن "اقامته 

ال�صالحة للتاأكد من انه يعمل لدى كفيله". واول ما نلحظه 

اذا انه، فيما عدا المواطن ال�صوري، لي�س من حق االأجنبي 

ال�صائح او غير العامل في لبنان اأن يقود دراجة نارية فيه. 

وا�صواأ من ذلك، يلحظ ان الوزير خّول نف�صه تكري�س نظام 

قانوني. �صند  اي  دون  "الكفيل" من 
ومن جهة ثالثة، وبخالف االفراد، اعفى القرار ال�صركات 

والموؤ�ص�صات من الترخي�س اذا تراوحت �صعة محرك الدراجة 

50CC و120CC. ويوؤ�صر ذلك الى تغليب  التي تملكها ما بين 

الحريات االقت�صادية على حرية التنقل والحريات الفردية. 

ثم، ثمة تمييز رابع وفق �صعة المحرك: فاذا فاقت �صعته 120 

الترخي�س  يعطى  فيما  كاملة،  ل�صنة  الترخي�س  يعطى   ،CC

 50CC لقيادة الدراجات التي تتراوح �صعة محركاتها ما بين

ازاء  الت�صدد  الى  ذلك  ويوؤ�صر  فقط.  اأ�صهر  ل�صتة   120CCو

االأفراد الذين ال تخّولهم اإمكانياتهم اقتناء دراجة ذات �صعة 

محرك كبيرة، على نحو يعك�س موقفا طبقيا. 

ف�صال عن ذلك، يح�صر طلب الترخي�س بمالكي الدراجات، 

على نحو ي�صتثني الم�صتاأجرين. 

وباالإ�صافة الى مجمل اال�صتثناءات اأعاله، تركت الوزارة 

لنف�صها الحق بفر�س الح�صول على ترخي�س م�صبق في "حاالت 

خا�صة"، من دون ان تحدد اي معيار مما يو�صع هام�س التقدير 

الى حد االإ�صتن�صابية... 

بقي ان ن�صاأل، باأي حق ن�صب وزير الداخلية نف�صه م�صرعا 

والي�س  واال�صتثناء؟  التمييز  واعمال  التنقل  للحد من حرية 

اجدى به وبالحكومة ان يعمال على تعزيز النقل العام، بدل 

التلهي بمالحقة فتية الدراجات... تحت اغطية عدة، بع�صها 

يظّهر، كدواعي النظام واالمن، وبع�صها –وهو االقوى- يبقى 

الطبقية.    م�صمرا: 
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القاضي يكرس 'مبدأ التناسب': اي
 تأثيرات سلبية للرقابة المسبقة؟

مع �صدور حكم اوفريرا بمنع و�صيلة اعالمية من بث فيلم م�صور يتناول حادثة 

 تحت طائلة غرامة 
1
اطالق النار في مقهى من قبل مرافقي ال�صيد انطوان �صحناوي

اكراهية، انفتحت امام المتقا�صين امكانية مطالبة الق�صاء بالتدخل م�صبقا كلما 

�صعروا باحتمال التعر�س لهم في اي و�صيلة اعالمية. وقد تعززت هذه االمكانية 

مع قبول اال�صتدعاءات المقدمة من اأبناء من�صور الرحباني لمنع و�صائل اعالمية 

، وال �صيما 
2
من ن�صر اي معلومات تت�صل بالنزاع القائم بينهم وبين ال�صيدة فيروز

ان المنع طال في هذه الق�صية افعاال م�صتقبلية )موادا وتحقيقات لم تحرر بعد( 

وذلك بخالف ق�صية اوفريرا حيث طال المنع بث فيلم �صبق ت�صويره. ال بل ان 

موؤيدي بع�س المجموعات التي كانت االأكثر تنديدا بحكم اوفريرا الى حد التظاهر 

 ذهبوا هم انف�صهم الى تقديم ا�صتدعاءات مماثلة ب�صاأن االأخبار والمعلومات 
3
�صده

. ومن الطبيعي اذ ذاك ان يطرح �صوؤال كبير 
4
المت�صلة بق�صية العميد فايز كرم

امام الق�صاء الم�صتعجل ومعه امام الراأي العام: الى اي مدى �صيتو�صع الق�صاء في 

قبول مطالب مماثلة؟ واال يخ�صى ان ينزلق الق�صاء الم�صتعجل في اتجاه التحول الى 

جهاز لممار�صة الرقابة الم�صبقة لي�س فقط لتحديد ما يمكن او ال يمكن قوله، بل 

ابعد من ذلك ال�صت�صراف نوايا هذه الو�صيلة او تلك؟ وماذا اذا ا�صتخدم ا�صحاب 

النفوذ، ومنهم قيمون على الخدمة العامة، هذه االآلية لمنع اي تعر�س لنفوذهم، 

او ت�صكيك بم�صروعيته؟ واأال يخ�صى ان يوؤدي ذلك الى الحد ب�صكل مح�صو�س من 

الن�صر من دون اي رقابة  "حرية  التعبير والى الم�س ب�صكل مبا�صر بمبداأ  حرية 

م�صبقة" مع ما ي�صتتبع ذلك من ت�صييق لم�صاحات النقا�س العام؟ بل وبالمقابل، 

ماذا ع�صى القا�صي ان يفعل امام متقا�س يلجاأ اليه مطالبا بحماية كرامته ازاء 

عزم و�صيلة اعالمية التعر�س له؟ هل يتنكر له بحجة حماية حرية التعبير، ام ان 

ثمة موازنة ممكنة في هذا المجال؟ 

هذه هي اال�صكالية اال�صا�صية التي طرحت مرارا في ال�صنة االخيرة على الق�صاء 

الم�صتعجل، وعلى وجه الخ�صو�س الق�صاء الم�صتعجل في بيروت. وقد جاء القرار 

29-10-2011 وال�صادر عن القا�صي جاد معلوف برد طلب مغنية  الموؤرخ في 

بمنع برنامج تلفزيوني من التطرق الى اية اخبار خا�صة بها من �صاأنها الت�صهير بها 

وب�صمعتها وخا�صة ما يتعلق بالم�صائل العائلية والعاطفية والمالية، ليقدم مقاربة 

جديدة. وفيما كان من الممكن رد اال�صتدعاء على ا�صا�س ان الم�صتدعية لم "تقدم 

اي دليل على نية هذه القناة بالقيام بذلك وعلى خطورة هذا التعر�س" )العبارة 

وردت في متن الحكم(، على غرار ما فعله قا�س في المحكمة نف�صها في دعوى 

، بدا القا�صي هنا عازما على اعطاء اجابات اكثر �صمولية بامكانها ان تجعل 
5
اخرى

قراره بمثابة قرار مبدئي. وقد تم ذلك من خالل التاأكيد على وجوب "الموازنة 

بين هذه النتيجة ال�صلبية )اثر التدبير المطلوب على حرية التعبير( وال�صرر الذي 

قد ين�صاأ في حال عدم اتخاذ التدبير المطلوب". وهذه االحالة انما تمنح القا�صي 

هام�صا وا�صعا لتعزيز قدرته على االجتهاد، طالما ان الموازنة تفتر�س تقويم االبعاد 

االجتماعية الي توجه قد يعتمده القا�صي. وبنتيجة هذه الموازنة، يتوجب ح�صر 

تدخله في حاالت ا�صتثنائية جدا متى ثبت له وجود تعر�س و�صيك موؤكد الح�صول 

ومن �صاأنه الت�صبب با�صرار ج�صيمة تتجاوز النتائج ال�صلبية للحد من الحرية وتكون 

غير قابلة للتعوي�س. بالمقابل، فال مجال للتدخل متى لم يثبت جدية التعر�س او 

احتمال وقوعه او خطورته وعدم امكانية التعوي�س عن االأ�صرار التي من �صاأنه الت�صبب 

بها، لكيال يم�صي تدخله "رقابة م�صبقة ت�صكل قيدا غير مقبول على حرية التعبير 

واالعالم ومحا�صبة على النوايا". ويجدر الذكر ان القرار اعطى ا�صاءة جديدة 

على �صرورة ت�صييق �صالحية التدخل، من خالل قوله بان ال�صرر في حال ح�صوله 

يبقى قابال للتعوي�س بموجب "قانون المطبوعات وقانون العقوبات" اللذين يوفران 

الحماية الالزمة عبر العقوبات الرادعة الواجب تطبيقها في حال التعر�س للغير 

ب�صكل يتجاوز حرية التعبير". ال بل ذهب القرار الى حد دعوة المدعي الى تو�صل 

ال�صبل القانونية المتاحة له للرد او التو�صيح او المداعاة امام محكمة المطبوعات في 

حال ح�صول التعر�س، اي الى اقتبال مبداأ الرقابة الالحقة بدل المداعاة للمطالبة 

بتدخل م�صبق. وتاليا، من دون اغالق الباب امام التدخل منعا الفعال م�صتقبلية 

قاضي البترون ينقض "المحاكمات 

الميدانية" والنيابة العامة تستأنف..

البرتون، منري  املنفرد اجلزائي يف  القا�صي  اأ�صدر   ،2011-10-26 بتاريخ 

�صليمان، قرارا بابطال التعقبات بحق �صخ�س ادعت عليه النيابة العامة يف 

ال�صمال على خلفية ت�صببه بجرح مواطن اآخر يف حادث �صري. وكان اجلريح قد 

متت معاجلته على نفقة الطبابة الع�صكرية لكون والده رتيبا يف اجلي�س الذي 

احتفظ بحق ا�صرتداد نفقات العالج من اجلهة امل�صوؤولة عن احلادث. 

وقد تو�صل القا�صي اىل هذه النتيجة بعد ابطال التحقيقات التي قامت بها 

ال�صرطة الع�صكرية، طاملا ان حتمل اجلي�س لنفقات العالج ال يعطي هذه االأخرية 

اي �صالحية يف هذا املجال، وانه لي�س الدعاء النيابة العامة احلا�صل تبعا لها 

ان يغطي العيب الذي ي�صوبها. 

وقد جاء احلكم ليدين ممار�صة باتت مزمنة لل�صرطة الع�صكرية مفادها 

التحقيق مع اأي �صخ�س قد يكون م�صوؤوال عن نفقات عالج حتملتها موؤ�ص�صة 

اجلي�س، اللزامه بت�صديدها، مبا يتعدى حدود اخت�صا�صها. ومل يكتف القا�صي 

يف هذا املجال بابطال التحقيقات ومعها التعقبات امنا ذهب اىل حد و�صف 

ت�صرف ال�صرطة الع�صكرية ب"املحكمة امليدانية". ف "..ال�صرطة الع�صكرية 

با�صتدعائها املواطنني والتحقيق معهم خارج اطار �صالحياتها اللزامهم بت�صديد 

نفقات �صددتها الدولة عرب الطبابة الع�صكرية قبل اجراء اي مالحقة او ثبوت 

اي م�صوؤولية او �صدور حكم عن املحكمة �صاحبة ال�صالحية، فانها بذلك تدين 

ال�صخ�س املعني بدون اي مالحقة او حماكمة وتفر�س عليه الزامات مالية دون 

مراعاة اية حقوق للدفاع من حقه بالتم�صك بها وكاأنها حمكمة ميدانية تتعدى 

على �صالحيات الق�صاء العديل الذي يعود له وحده، عرب املحكمة املخت�صة، 

ووفقا للد�صتور -�صامن احلرية الفردية- وملعايري احرتام حقوق االن�صان و�صمان 

التي ترعى كل ذلك، وطاملا  القانونية  حق الدفاع املقد�س و�صندا للن�صو�س 

ان كل ان�صان بريء حتى ثبوت ادانته، ا�صدار االحكام باالدانة او بالرباءة 

وعلى ا�صا�س ذلك يفر�س على املدعى عليه املحكوم دفع االلزامات املدنية او 

التعوي�صات او يعفى منها."

حكم اآخر يحّرر املواطن ازاء تع�صف االأجهزة االأمنية وت�صلطها وفق روؤيتها 

اخلا�صة لل"عدالة". وبدل ان ت�صتفيد النيابة العامة من احلكم للعدول عن 

خطئها، عادت فا�صتاأنفته..يتبع اذا.. 

 

خطرة ومحدقة، عمد القرار الى ح�صره في "حاالت ا�صتثنائية جدا" تاركا 

للقا�صي تحديد مدى هذا المفهوم على �صوء مبداأ التنا�صب.    

ومن هذا المنطلق، ي�صكل هذا القرار موؤ�صرا اآخر على تطبيق الق�صاء اللبناني 

ل"مبداأ التنا�صب" الذي ي�صمح للقا�صي بالتحرر من جمود الن�صو�س واتخاذ 

قراراته بعد الموازنة بين الم�صلحة وال�صرر الناجمين عنها. وبذلك اأعلن 

القا�صي اأن وظيفته تفر�س عليه، لي�س فقط تقويم االجراء بحد ذاته )قانوني 

اأو غير قانوني(، انما اأي�صا تقويمه من حيث انعكا�صاته على ممار�صة الحقوق 

االأخرى. وهكذا، فان المطالبة بحماية م�صلحة معينة تكون مردودة، لي�س فقط 

اذا كانت هذه الم�صلحة غير م�صروعة، بل اي�صا اذا راأى القا�صي اأنه يوؤول الى 

الم�س بحق ي�صمو عليه من حيث قيمته القانونية او من حيث مفاعيله. وكان 

 قد طبق �صابقا هذا المبداأ 
6
قا�صي االأمور الم�صتعجلة في طرابل�س جناح عبيد

في �صياق الموازنة بين حق التعليم وتحديدا حق التلميذ بالح�صول على افادة 

مدر�صية وحق المدر�صة بتح�صيل االق�صاط المتاأخرة: فقد ت�صاءل اذ ذاك: "هل 

يحق للمدر�صة رف�س اعطاء االفادة حتى ت�صديد االق�صاط المتاأخرة؟" وقد 

انتهت الموازنة الى اعالء الحق االأول: فالتعليم حق �صام مكر�س في المواثيق 

الدولية وفي الد�صتور وال مجال للم�س به للحفاظ على حق هو حكما اقل قيمة 

وقدرا، كحق تح�صيل قيمة االأق�صاط المدر�صية.

وبالطبع، ي�صكل تكري�س هذا المبداأ، في حال تحوله الى اجتهاد م�صتقر ورا�صخ، 

انجازا ق�صائيا في اتجاه تكري�س الدور الريادي للق�صاء في اعالن الحقوق 

وتقويمها والموازنة فيما بينها ونق�صا جديدا للتوجه المحافظ في ح�صر دوره 

في خدمة القانون. وهكذا، بدا هذا القرار وكانه يقلب التوجه: فهو لم يوؤد 

الى ت�صييق حاالت التدخل م�صبقا في ممار�صة حريات تم تكري�صها بمعزل 

قوية  ت�صكل حجة  ان  �صاأنها  انما ت�صمن حيثيات من  رقابة م�صبقة،  اي  عن 

في اتجاه تقوي�س م�صروعية الرقابة الم�صبقة بالن�صبة الى المجاالت التي ما 

تزال خا�صعة قانونا او بالتطبيق لها كما هي احوال الم�صرح واالنتاج والعر�س 

ال�صينمائيين. وبذلك، يلتقي الحكم تماما مع مطالب اجتماعية وا�صعة عبر 

عنها ب�صكل خا�س "المر�صد الرقابة – تحّرك من اأجل اإعادة النظر في قوانين 

 ."7
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