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م�شروع  عن  قرطباوي  �شكيب  العدل  وزير  اأعلن   ،2012-5-8 بتاريخ   

تعديل قانون تنظيم الق�شاء العديل، داعيا احلقوقيني اىل ابداء مالحظاتهم 

مالحظاتها  العدل  وزارة  القانونية«  »املفكرة  اأبلغت  وبالفعل،  ب�شاأنه. 

الوحيدة  بل  الأوىل  الهيئة  تكون  اأن  فاجاأها  وقد   2012-6-27 بتاريخ 

التي تقوم بذلك، مما يعزز ت�شاوؤلتها ب�شاأن مدى مالءمة املنهجية املعتمدة. 

الأ�شاتذة  اأين  املحامني؟  نقابات  اأين  املدين؟  املجتمع  اأين  الق�شاة؟  فاأين 

من  وكل  ال�شيا�شية  الأحزاب  اأين  الجتماعيون؟  والباحثون  اجلامعيون 

اعتاد انتقاد العمل الق�شائي؟ اأم اأن ال�شاأن الق�شائي ل يهم اأحدا؟ واذ نن�شر 

حت�شينه،  اأو  امل�شروع  نقد  بهدف  فقط  لي�س  فذلك  املالحظات،  هذه  هنا 

منهجية  ب�شاأن  جدي  حوار  لطالق  عنه  العالن  لفر�شة  انتهازا  اأي�شا  امنا 

عليه  هي  ما  على  غدا  الأ�شياء  تكون  فال  واأولوياته،  الق�شائي  ال�شالح 

اليوم )املحرر(.   

أوال: مالحظات بشأن المنهجية المعتمدة: 
بادئ ذي بدء، تعرب »�ملفكرة �لقانونية« عن قلقها �ل�ضديد �ز�ء �ضياغة م�ضاريع 

مماثلة من دون �يالء �أي �هتمام لالعتبار�ت �ملنهجية يف هذ� �ل�ضاأن. وهنا، 

ن�ضجل �أربع مالحظات �أ�ضا�ضية: 

�عتلى  �ملعينني وجلهم حقوقيون ذكور،  �الأع�ضاء  �أن  املالحظة الأوىل هي 

غالبهم منا�ضب ق�ضائية رفيعة )غالب غامن وفيليب خري�هلل وقد كانا رئي�ضني 

ملجل�س �لق�ضاء �الأعلى( �أو �ضيا�ضية )بهيج طبارة �لذي كان وزير� للعدل( �أو 

نقابية )رمزي جريج وقد كان نقيبا للمحامني يف بريوت( يف فرت�ت �ضابقة، 

من دون �أن يكون الأي منهم �أعمال بحثية �أو مو�قف نقدية يف هذ� �ملجال. 

و�ختيار �أع�ضاء مماثلني �منا ينم بالو�قع عن خيار مفاده �الكتفاء بتح�ضينات 

بوجوب  �لوزير  ت�ضريحات  بو�ضوح  ما دلت عليه  »حمافظة« حمدودة، وفق 

»عدم تكبري �حلجر« وكاأنه يعلن م�ضبقا رف�ضه الأي تعديل جوهري للمنظومة 

�حلالية. ف�ضال عن ذلك، ومع تفادي �النزالق يف �ضخ�ضنة هذه �ملالحظات، 

ي�ضجل �أن بع�س �أ�ضماء هذه �للجنة ي�ضكل بحد ذ�ته بر�مج، بل رمبا مناذج 

فان  �ملالحظات،  هذه  �أهمية  ومع  ولكن،  �لق�ضاء.  يف  �ل�ضيا�ضة  توغل  عن 

�ملاأخذ �الأكرب يبقى، لي�س يف �ختيار هوؤالء، �منا يف �ق�ضاء بع�س �لفئات على 

نحو يقوي �لنظرة �لنمطية للقا�ضي وللق�ضاء ولدوره �الجتماعي فيما كان 

��ضر�كها لي�ضوب وجهة �ال�ضالح �أو يعزز م�ضروعيته. 

فماذ� يعني مثال �أال ت�ضم �للجنة �أيا من �لق�ضاة �لعاملني؟ بل ما معنى �أن 

�ضامت«  »�لق�ضاء  باأن  بالتاأكيد  م�ضروعه  �العالن عن  �لعدل  وزير  ي�ضتهل 

�الأمر مر�ر�  �لتعبري عن هذ�  با�ضمه؟ بل ما معنى  �لنطق  مما يحمله و�جب 

�ملجال  �لتحوالت �حلا�ضلة يف هذ�  نحو ال يخالف جممل  وتكر�ر�، وعلى 

وخ�ضو�ضا يف �لدول �لعربية فح�ضب )وهو �أمر جهدت �ملفكرة يف �بر�زه يف 

2012 حتت عنو�ن: »ووىل  ني�ضان )�بريل(   30 �ل�ضادر يف  عددها �الآخر 

يتعر�س  بل  ولبنان«(،  تون�س  م�ضر،  ليبيا،  �ملغرب،  �ل�ضامت،  �لق�ضاء  زمن 

�لتي  باملذكرة  هنا  �لتذكري  وح�ضبنا  نف�ضه؟  �للبناين  �لق�ضاء  لذ�كرة  �أي�ضا 

رفعتها حلقة �لدر��ضات �لق�ضائية �ملكونة من جمموعة من كبار �لق�ضاة يف 

30 حزير�ن )يونيو( 1971 لرئي�س �جلمهورية و�لتي �ضمت جمموعة من 
فوؤ�د رزق )مدير  �لق�ضاء؛ وكان �ملحامي  �ملقرتحات �ال�ضالحية يف جمال 

حترير جملة �ملحامي( قد ن�ضرها تبعا ملقدمة منه بعنو�ن »�حلقيقة« )�أي حقيقة 

م�ضاوئ �لعمل �لق�ضائي وعيوبه( و�ضفها فيها باحلدث �لهام يف تاريخ �لق�ضاء، 

بثورة على �النظمة �لبالية وبانتفا�ضة كر�مة، �أهم ما فيها »�ضدورها عن ق�ضاة 

يعلنون ب�ضر�حة م�ضاوئ �نظمة ال متكنهم من �د�ء ر�ضالتهم ويتحملون هم 

. فما عد� ما بد�؟ و�أي فائدة من �عالن 
1
وزر ما خلقته �أو خلقه �ضوء تطبيقها«

�لتم�ضك بتقليد تكرث �ل�ضو�هد على �نح�ضاره، بل تكرث �ل�ضو�هد على حتوله 

؟ 
2
�آخر �أمر  �ي  من  �أكرث  �لق�ضاء  د�خل  �مل�ضتقلة  �الأ�ضو�ت  لقمع  �أد�ة  �ىل 

ومن جانب �آخر، �أي تاأثري لال�ضالح �ملطروح �أو ب�ضكل �أعم �أي ��ضالح على 

معه يف حتديد  �ل�ضيا�ضية  و�لطبقة  �لعدل  وزير  تفرد  �ذ�  �لقا�ضي  ��ضتقاللية 

عناوينه، مع ح�ضر دور �لقا�ضي يف تلقيه من دون �أي دور فاعل فيه؟ 

�ملدنية و�الأ�ضخا�س غري  �لهيئات  �ق�ضاء  �نتقاد  وباال�ضافة �ىل ذلك، يجدر 

�حلقوقيني، مما يعك�س فهما ال�ضالح �لق�ضاء مفاده �أنه تقني ومهني حم�س، 

�لق�ضاء  دور  ب�ضاأن  جديا  تفكري�  بالو�قع  ي�ضتدعي  �ال�ضالح  هذ�  �ن  فيما 

ومكانته يف �ملجتمع، وهو تفكري يعني جميع �ملو�طنني. وما يزيد هذ� �المر 

قابلية للنقد هو �أن �لوزير خ�س يف دعوته البد�ء �ملالحظات على �مل�ضروع 

خلت  فيما  و�ملحامني  و�لق�ضاة  �العلى  �لق�ضاء  وجمل�س  �ملحامني  نقابتي 

�لدعوة من �ي ذكر ملن هم خارج هذه �ملهن.  

�للجنة  �ع�ضاء  بان  فتق�شي  ال�شالح  منهجية  ب�شاأن  الثانية  املالحظة  اأما 

و�ضعو� م�ضروعهم بناء على بع�س �الر�ضاد�ت �لتي ن�س عليها قر�ر تعيينهم، 

�أن  �أولويات �ال�ضالح. ال بل  مبعزل عن �أي تفكري جمتمعي م�ضبق ب�ضاأن 

�مل�ضروع �لذي ن�ضرته �لوز�رة ودعت �ىل �بد�ء �ملالحظات عليه قد خال متاما 

�ملركزي يف  �لعنو�ن  هو  فما  �مل�ضكلة.  يعك�س حجم  مما  �ملوجبة  �أ�ضبابه  من 

�ال�ضالح �لق�ضائي؟ هل هو تعزيز �ضمانات �ملو�طن بالتمتع بق�ضاء م�ضتقل 

�لف�ضاد  �أنه مكافحة  �أم  �أعمالهم  �أي تدخل يف  �ز�ء  �لق�ضاة  ومعه �ضمانات 

�لق�ضائي �أو حت�ضني �أد�ء �لق�ضاء �أو كل ذلك و�ضمن �أي �أولويات؟ كل ذلك 

بد� وكاأن على �لقارئ �أن ي�ضتنتجه �أو �أن يقر�أه بني �ل�ضطور.

واملالحظة الثالثة مفادها �أن �للجنة مل حتدد مر�جعها �أو �أ�ضنادها �لقانونية �أو 

�الجتماعية �و �لفكرية. فاالر�ضاد�ت �مل�ضار �ليها �أعاله �قت�ضرت على بع�س 

مبدئي.  توجه  �أو  �عالن  �أي  عن  جمردة  بقيت  �لتي  و�ملقرتحات  �الأفكار 

و�ل�ضوؤ�ل �الأ�ضا�ضي �لذي يطرح يف هذ� �ملجال: ما هي �الأ�ضباب �لتي حتول 

دون �ال�ضتناد �ىل �ملبادئ �لدولية يف هذ� �ملجال وبوجه خا�س �ىل مبادئ 

��ضتقاللية �لق�ضاء �ل�ضادرة عن �جلمعية �لعمومية لالأمم �ملتحدة؟ بل، كيف 

�لقو�نني مع �ملبادئ و�ملعاهد�ت  �أقلمة  �لوزر�ة بني رغبتها �لد�ئمة يف  توفق 

�لدولية، وبقائها باملقابل �ضماء �ز�ء �ملر�جع �لدولية يف جمال �لق�ضاء وكاأمنا 

وملاذ�؟  خ�ضو�ضية؟  و�أي  �للبنانية؟  للخ�ضو�ضية  حكر�  يبقى  �ملجال  هذ� 

ويف �الجتاه نف�ضه، ي�ضجل �أن �للجنة مل تعر �أي �هتمام للور�س �ملفتوحة يف 

دول عربية عدة، تبعا للحر�ك �لعام )�لثور�ت( �حلا�ضل فيها، عن جهل �أو 

عن ق�ضد، مما �أ�ضاع فر�ضة �ال�ضتفادة من �جلهود �ملبذولة يف �ملنطقة يف هذ� 

للتعاون  حقوقية  نفحة  �عطاء  يف  �مل�ضاهمة  فر�ضة  ذلك،  من  و�أهم  �ملجال، 

�لعربي، مبا يعك�س �آمال �ل�ضعوب بربيع حقيقي طال �نتظاره. 

وختاما، املالحظة الرابعة التي تت�شل بالأبعاد املجتمعية للحوار. فاللجنة 

عملت على �ضياغة �مل�ضروع يف �لكو�لي�س: فما مت �العالن ال عن �ن�ضائها 

بهذ�  �ملعنيني  �ىل  ت�ضتمع  ومل  لعملها،  �ملوجهة  �لوزير  �ر�ضاد�ت  عن  وال 

�ل�ضاأن ومل تطلب مالحظاتهم �خلطية... كما �أن وزير �لعدل نف�ضه دعا بعد 

موؤمتر  �أي  �ليه من دون �العالن عن  �ملالحظات  توجيه  �ىل  �مل�ضروع  و�ضع 

يحظ  مل  نف�ضه  �مل�ضروع  عن  �العالن  �أن  بل  �ملالحظات.  بهذه  للتباحث 

باأي �هتمام �عالمي. جل ما يف �الأمر هو �عالن نقابتي �ملحامني رغبتهما يف 

و�ضع مالحظات مل يعلن عن �ي منها حتى �للحظة. وما ت�ضبو �ليه �ملفكرة 

�لقانونية هو �لعك�س متاما: �أي �ال�ضتفادة من �ر�دة �لوزير با�ضالح �لق�ضاء 

الطالق ور�ضة جمتمعية، توؤدي �ىل بث حيوية جديدة د�خل �لق�ضاء وحوله 

ليعاد �ليه ما ي�ضتحقه من وزن �ضيا�ضي ومكانة يف �خلطاب �لعام. وهي تاأمل 

تاليا �أن ي�ضار �ىل تعوي�س هذ� �لتق�ضري من خالل تو�ضيع د�ئرة �لنقا�ضات 

�لعامة حول م�ضروع �لقانون ومنطلقاته، معلنة نيتها يف �ال�ضهام بذلك �أو �ىل 

�ملبادرة �ىل �طالقه يف حال �أحجمت �لوز�رة عنه. 

ثانيا: مالحظات بشأن مضمون مشروع القانون: 
هنا، باالمكان �أن ن�ضنف �الهتمامات �ل�ضمنية للم�ضروع، �لتي �نعك�ضت 

و)جمابهة  )�ال�ضتقاللية(  هي  �أربعة  عناوين  حتت  متفاوتة،  بدرجات  فيه 

�لفئوية �لنقابية( و)�ملحا�ضبة( و)�لكفاءة(. وهذ� ما �ضنعمد �ىل تقوميه �أدناه. 

 

1. اأي اأحكام لتعزيز ال�شتقاللية؟ 

يف هذ� �ملجال، ن�ضجل �أوال تغييب ��ضكاليات �أ�ضا�ضية يف �لق�ضاء، كم�ضائل 

��ضتقاللية �لنيابات �لعامة و�لتدخالت يف �أعمال �لق�ضاء، ومبد�أ عدم �لنقل 

مفهوم(  وغري  قاطع  رف�س  حمل  دوما  تبدو  )�لتي  للق�ضاة  �لتعبري  وحرية 

هذه  غياب  �أن  ورغم  وحت�ضينهم.  �لق�ضاة  �ضمانات  جممل  عام  وب�ضكل 

�المور يجرد �ال�ضالح من �جلزء �الأكرب من م�ضامينه، فان �ملفكرة �لقانونية 

تعمد هنا �ىل مناق�ضة �لنقاط �لتي ت�ضمنها �مل�ضروع و�لتي توؤدي بدورها �ىل 

نتائج حمدودة. 

زيادة عدد اأع�شاء جمل�س الق�شاء الأعلى املنتخبني من بني الق�شاة؟  

�أع�ضاء جمل�س  زيادة عدد  �ىل  �لقانون عمد  م�ضروع  �أن  بد�ية  ي�ضجل  هنا، 

فيه. وهكذ�،  ون�ضبتهم  �أنف�ضهم  �لق�ضاة  قبل  �ملنتخبني من  �الأعلى  �لق�ضاء 

فقط  �ثنني   2001 ومنذ  حاليا  يبلغ  �ملنتخبني  �الأع�ضاء  عدد  �أن  وفيما 

�لتمييز من قبل ق�ضاة هذه  روؤ�ضاء غرف  10 )ينتخبان من بني  �أ�ضل  من 

ينتخب  ع�ضو  ��ضافة  بعد   4 �ىل  هوؤالء  عدد  رفع  �مل�ضروع  فان  �ملحكمة(، 

من بني م�ضت�ضاري حمكمة �لتمييز من قبل �أع�ضاء هذه �ملحكمة و�آخر من 

بني روؤ�ضاء غرف �ال�ضتئناف من قبل �أع�ضاء �ملحاكم �ال�ضتئنافية. وفيما �أن 

هذه �لزيادة توؤدي مبدئيا �ىل تعزيز م�ضاركة ممثلي �لق�ضاة يف تنظيم �ضوؤونهم 

�ىل  يدعو  �لذي  �لطائف  �تفاق  توجهات  مع  �ملبد�أ  حيث  من  ين�ضجم  مبا 

�نتخاب �أع�ضاء جمل�س �لق�ضاء �الأعلى ومع �ملبادئ �لدولية �خلا�ضة ب�ضمان 

��ضتقاللية �لق�ضاء، فان �لتدقيق بكيفية تاأليف �ملجل�س تبعا لهذ� �مل�ضروع، 

�منا يظهر �أن �لتاأثري�ت �لناجمة عنه تبقى جد حمدودة، لالأ�ضباب �الآتية: 

�أن زيادة عدد �ملنتخبني على هذ� �لوجه تر�فقت مع رفع عدد �أع�ضاء  -

�ملجل�س من 10 �ىل 14، وتبقى تاليا ن�ضبة �الأع�ضاء �ملنتخبني �أدنى 

من �لن�ضبة �ملطلوبة وفق مبادئ �ال�ضتقاللية �لتي تق�ضي باأن تكون 

غالبية �الأع�ضاء على �الأقل منتخبة من بني �لق�ضاة، 

لالأع�ضاء  - �ملخ�ض�ضة  �ملنا�ضب  من  ملن�ضبني  �لرت�ضح  حق  �أن 

�لق�ضاة  من  حمدود  عدد  يف  ينح�ضر   )4 )وجمموعهم  �ملنتخبني 

ممن هم يف �على �لهرم �لق�ضائي )روؤ�ضاء غرف �لتمييز(، وتاليا ممن 

يحظون بدرجة �و باأخرى بر�ضى من قبل وز�رة �لعدل و�ل�ضلطات 

�لق�ضائية، مما يجعل حق �النتخاب هنا حم�ضور� مبن كانت �ل�ضلطة 

�ل�ضيا�ضية قد ��ضطفتهم من قبل بحكم م�ضاركتها يف �لت�ضكيالت 

�لق�ضائية مبا�ضرة �أو غري مبا�ضرة، فنقلتهم �ىل هذه �ملنا�ضب �لرفيعة، 

من  �لكثري  من  له  و�فر�غا  �النتخاب  مبد�أ  على  �لتفافا  ي�ضكل  مما 

م�ضامينه. وقد �أمكن ذلك من خالل �للجوء �ىل �لتقنيات �لقانونية 

هالة  من  �لتمييز(  غرف  )روؤ�ضاء  �لق�ضاة  لكبار  ما  على  معطوفة 

مفرت�ضة وفق �لتقاليد �لق�ضائية؛   

�أنه لي�س للق�ضاة �لعاملني يف �لنيابات �لعامة �أو �ملحاكم �البتد�ئية  -

حق �لرت�ضح �أو �النتخاب، كما �أنه لي�س للم�ضت�ضارين يف حماكم 

�ع�ضاء  متثيلية  فاأي�ضا  �أي�ضا  ي�ضعف  مما  �لرت�ضح،  حق  �ال�ضتئناف 

�ملجل�س ككل.

ولقد كان من �الأف�ضل لو متت زيادة ن�ضبة �ملنتخبني لي�ضبحو� غالبية �الأع�ضاء 

على �الأقل، وتعميم حق �لرت�ضح و�النتخاب يف خمتلف درجات �ملحاكم 

على نحو يوؤدي �ىل تفعيله و�ىل تعزيز متثيلية �لق�ضاء يف هذ� �ملجال. وهذ� ما 

�ضنعود �ليه يف �لفقرة �لتالية ب�ضاأن مدى تكري�س مبد�أ �مل�ضاو�ة بني �لق�ضاة.    

ولهذه �لغاية، وت�ضهيال للقارئ، نن�ضر هنا جدوال مقارنا بني �لرتكيبة �حلالية 

ملجل�س �لق�ضاء �الأعلى، و�لرتكيبة �ملقرتحة يف م�ضروع �لقانون. 

تكري�س مبداأ امل�شاواة بني الق�شاة؟ 

هنا نلحظ توجها و��ضحا نحو تعزيز مكانة �مل�ضت�ضارين. وقد مت ذلك من خالل 

تخ�ضي�س من�ضبني للم�ضت�ضارين: �أحدهما م�ضت�ضار يف �لتمييز و�الآخر يف 

�ال�ضتئناف. ومن �لو��ضح الأي متابع �أن هذ� �لتوجه ن�ضاأ على خلفية �أمرين: 

قو�س  مما  �لتمييز  غرف  روؤ�ضاء  من  عدد�  طالت  �لتي  �لف�ضاد  �ضبهات   )1(

�لهاالت �لتقليدية �مل�ضار �ليها �أعاله، و)2( �عرت��ضات م�ضت�ضاري حمكمة 

ح�ضر  على  و2012   2009 �نتخابات  خالل  عنها  عربو�  �لتي  �لتمييز 

. �منا �لتدقيق يف �مل�ضروع 
3
�لرت�ضح بروؤ�ضاء �لغرف، مما يعزز نظرة دونية �ليهم

مل�ضلحة  قائما  �لتمايز  �أبقى  بحيث  خطوة  ن�ضف  حقق  �أي�ضا  هنا  �أنه  يظهر 

�لالم�ضاو�ة مل  من حدة  و�إن خفف  و�أنه  عدة،  �لغرف يف حمالت  روؤ�ضاء 

يقر مبد�أ �مل�ضاو�ة �لذي هو �ضرط �أ�ضا�ضي ال�ضتقاللية �لقا�ضي �ز�ء �لهرمية 

د�خل �لق�ضاء، وحتديد� �ز�ء روؤ�ضاء �لغرف �لتي يديرون عمليا �أعمالها. 

روؤ�ضاء  بني  �لتمييز  على  �مل�ضروع  ي�ضر  �لتمييز،  حمكمة  �نتخابات  فب�ضاأن 

منهم  ينتخب  �لذين  و�مل�ضت�ضارين  �ثنان  منهم  ينتخب  �لذين  �لغرف 

و�حد فيما �ن عدد �لروؤ�ضاء هو ع�ضرة وعدد �مل�ضت�ضارين يقارب �لثالثني. 

و�ل�ضوؤ�ل، ملاذ� حفظ مقعدين لروؤ�ضاء �لغرف على هذ� �لوجه؟ و�ألي�س من 

�أمام  �لرت�ضح  باب  وفتح  و�مل�ضت�ضارين  �لروؤ�ضاء  بني  �لتمييز  �لغاء  �الأجدى 

�جلميع من دون �أي متييز على �أ�ضا�س �ملن�ضب؟ 

يرتكب  فامل�ضروع  �ال�ضتئناف:  فد�حة يف حمكمة  �أكرث  �الأمور  ت�ضبح  كما 

حماكم  غرف  بروؤ�ضاء  �لرت�ضح  حق  يح�ضر  بحيث  نف�ضه  �خلطاأ  جمدد� 

يتم من خالل ع�ضو  �ملحكمة  م�ضت�ضاري هذه  متثيل  �أن  فيما  �ال�ضتئناف، 

تعينه �حلكومة. وهنا، �أي�ضا �ل�ضوؤ�ل: ملاذ� هذ� �لهاج�س �لهو�س يف متييز روؤ�ضاء 

�لغرف عن �مل�ضت�ضارين فيها؟ وملاذ� ال يرتك لق�ضاة حماكم �ال�ضتئناف، كما 

لق�ضاة حماكم �لتمييز، �ختيار ممثليهم من بينهم مبعزل عن �ملنا�ضب �لتي 

هذ�  ي�ضكل  و�أال  هوؤالء؟  بني  من  يريدون  ملن  ثقتهم  فيولون  بها،  يتمتعون 

�مل�ضروع  �أعرب  ولو  �لق�ضاة، حتى  �لالم�ضاو�ة بني  تاأكيد على  �عادة  �الأمر 

عن نية خمالفة؟ 

حت�شني املناقالت الق�شائية ازاء التدخالت ال�شيا�شية؟ 

فيما كان �مل�ضرع قد �أتاح يف 2001 ملجل�س �لق�ضاء �الأعلى و�ضع م�ضاريع 

�لعدل  وزير  مع  بالتو�فق  �لق�ضائية وح�ضم م�ضمونها  و�ملناقالت  �لتعيينات 

�أو رغم �الختالف معه وذلك باأكرثية 7 من �أع�ضائه، وفيما مت تظهري هذ� 

�لتعديل على �أنه خطوة هامة يف �جتاه تعزيز ��ضتقاللية �لق�ضاء، فانه �ضرعان 

ما ثبت �أن �ل�ضالحية �ملمنوحة مبوجبه هي �ضكلية حم�س. فالأي من �لوزر�ء 

من  �مل�ضاريع  هذه  تعطيل  �جلمهورية  رئي�س  �أو  �لوزر�ء  رئي�س  �أو  �ملعنيني 

خالل �الحجام عن توقيع مر��ضيم ��ضد�رها. وهكذ�، وعلى خلفية �الأزمات 

م�ضاريع  بانفاذ  �قرت�حا  �لقانون  م�ضروع  ت�ضمني  مت  �لتعطيل،  بهذ�  �ملت�ضلة 

�لعدل،  وزير  �الأعلى خالفا الر�دة  �لق�ضاء  ي�ضعها جمل�س  �لتي  �ملناقالت 

فور� ومن دون �حلاجة �ىل مر�ضوم. 

ومن �لبني �أن �مل�ضروع �نغم�س يف هذ� �ل�ضدد يف ��ضكالية ثانوية، متنا�ضيا 

�إن  قلنا  �ذ�  نبالغ  ال  بل  ق�ضد.  غري  �أو  ق�ضد  عن  �لكربى  �ال�ضكاليات 

يف  �لرماد  ذر  مبثابة  جاء   ،2001 يف  كما  متاما  �مل�ضمار،  هذ�  يف  �ال�ضالح 

�قر�ر  تتوىل  �لتي  �لهيئة  حتديد  يف  تكمن  ال  �لكربى  فاال�ضكالية  �لعيون. 

م�ضروع �ملناقالت �لق�ضائية، �منا �أوال وقبل كل �ضيء يف غياب كلي للمعايري 

بر�ضاه  �ال  �لقا�ضي  نقل  عدم  �ضمانة  ومنها  �ملجال،  هذ�  يف  و�ل�ضمانات 

و�أي�ضا وجوب �جر�ئها وفق معايري �لكفاءة ومن دون �عارة �أي �نتباه لالنتماء 

�لطائفي. وهذ� ما عربت عنه حلقة �لدر��ضات �لق�ضائية يف مذكرتها �مل�ضار 

�ل�ضاحلني  طائفة  فقط:  طائفتني  للق�ضاة  �أن  فيها  ذكرت  و�لتي  �أعاله  �ليها 

وطائفة من لي�ضو� كذلك. 

جدول مقارن بخصوص تكوين مجلس القضاء األعلى

وفقا مل�شروع قانون وزير العدل )2012( وفقًا للمر�شوم ال�شرتاعي 22 بتاريخ 1985/3/23 

والقانون رقم 326 بتاريخ 2001/6/28 

والقانون رقم 389 بتاريخ 2001/12/21

أعضاء مجلس 
القضاء 

األعلى؟

4 3

ي�ضاف �ليهم: 

رئي�س معهد �لدرو�س �لق�ضائية    ع�ضو�

�لرئي�س �الول ملحكمة �لتمييز    رئي�ضا

�لنائب �لعام لدى حمكمة �لتمييز  نائبا للرئي�س

رئي�س هيئة �لتفتي�س �لق�ضائي    ع�ضو�

أعضاء 
حكمّيون: 

4 5

قا�س من روؤ�ضاء �لغرف يف حماكم �ال�ضتئناف كافة

قا�س من �مل�ضت�ضارين يف حماكم �ال�ضتئناف كافة

قا�س من روؤ�ضاء غرف حماكم �لدرجة �الوىل كافة

قا�س من روؤ�ضاء �ملحاكم �و من روؤ�ضاء �لوحد�ت يف وز�رة 

�لعدل.

قا�س من روؤ�ضاء �لغرف يف حمكمة �لتمييز

قا�ضيان من روؤ�ضاء �لغرف يف حماكم �ال�ضتئناف

قا�س من روؤ�ضاء غرف حماكم �لدرجة �الوىل

قا�س عديل من بني روؤ�ضاء �ملحاكم �و من روؤ�ضاء 

�لوحد�ت يف وز�رة �لعدل.

أعضاء معّينون

4 2

ي�ضاف �ليهما: 

قا�س من �مل�ضت�ضارين يف حمكمة �لتمييز )يتم �نتخابهم ملدة 

�أربع �ضنو�ت من �لرئي�س �الول ملحكمة �لتمييز وروؤ�ضاء �لغرف 

و�مل�ضت�ضارين يف �ملحكمة(.

قا�س من روؤ�ضاء �لغرف يف حمكمة �ال�ضتئناف )يتم �نتخابه من 

قبل روؤ�ضاء �لغرف و�مل�ضت�ضارين يف حماكم �ال�ضتئانف كافة(.

قا�ضيان من روؤ�ضاء �لغرف يف حمكمة �لتمييز )يتم 

�نتخابهما ملدة ثالث �ضنو�ت من قبل �لرئي�س �الول 

ملحكمة �لتمييز وروؤ�ضاء �لغرف و�مل�ضت�ضارين يف حمكمة 

 �لتمييز كافة(.    

 

أعضاء 
منتخبون

2 0

قا�س �ضابق ممن تولو� �لرئا�ضة �الوىل ملحكمة �لتمييز �و رئا�ضة 

جمل�س �ضورى �لدولة �و رئا�ضة غرفة يف حمكمة �لتمييز �و رئا�ضة 

هيئة �لتفتي�س �لق�ضائي �أو �لنيابة �لعامة �لتمييزية، )يعني مبر�ضوم 

من بني �ربعة ��ضماء يقدمها �الع�ضاء �لد�ئمون يف جمل�س 

�لق�ضاء �العلى �ىل وزير �لعدل(.

نقيب �ضابق للمحامني ) يعني مبر�ضوم من بني �أربعة �أ�ضماء 

يقدمها كل من نقيبي �ملحامني يف بريوت ويف طر�بل�س �ىل وزير 

�لعدل(.

- أعضاء من خارج 
المالك

14 10 العدد 
االجمالي

»المفكرة القانونية« وضعت مالحظاتها على مشروع تعديل 

قانون القضاء العدلي في لبنان )2012(:

أي منهجية لالصالح القضائي؟ وأي أولويات؟

11 �لدر��ضات . حلقة  عن  �ملعلومات  من  مزيد  والأجل  وتو�بعها.   1 �س.   ،1971 �ملحامي، 

جتمع  »حني  يف  لبنان،  يف  �لق�ضائية  �لتجمعات  �ضاغية،  ونز�ر  غمرون  �ضامر  ير�جع:  �لق�ضائية، 

2009. وقد مت ن�ضر �ملذكرة �ملذكورة  �لق�ضاة«، حترير نز�ر �ضاغية، من�ضور�ت �ضادر �حلقوقية، 

على �ملوقع �اللكرتوين للمفكرة �لقانونية بتاريخ 2012-6-28.

21 �ضامر غمرون ونز�ر �ضاغية، �ملرجع �ملذكور �أعاله..

من�ضور .31 �بعادها...  فلنتحدث عن  �لتمييز«:  »م�ضت�ضار حمكمة  نز�ر �ضاغية، معركة  ير�جع، 

على �ملوقع �اللكرتوين للمفكرة �لقانونية. 

�ملوقع .41 على  من�ضورة  مقاالت(  )ثالثة  �لق�ضائي،  �لهرم  �أعلى  يف  �الأخالقية  �الأزمة  ير�جع 

�اللكرتوين للمفكرة �لقانونية.

التتمة ص. 4
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قانون  من   95 �ملادة  بتطبيق  يطالبون  للذين  �ملفيد  من  يكون  قد   

�لتنظيم �لعديل �لتي ت�ضمح بتطهري �لق�ضاء �لتدقيق يف �حلكم �ل�ضادر 

عن �ملحكمة �لعليا �لليبية يف 11-11-1377 )2009(. وكان �أحد 

�لق�ضاة قد �أحيل يف 2007 �ىل �ملجل�س �لتاأديبي �لذي �أ�ضدر بحقه 

قر�ر� بنقله �ىل وظيفة غري ق�ضائية، فقدم هذ� �الأخري طعنا د�ضتوريا �ضد 

قانون نظام �لق�ضاء )مادة 93( �لذي ال يجيز له �لطعن فيه باأي طريق 

من طرق �لطعن. وقد خل�ضت �ملحكمة �لعليا �آنذ�ك �ىل قبول �لطعن 

جو�ز  عدم  من  ت�ضمنته  فيما  �لقانون  من   93 �ملادة  د�ضتورية  بعدم 

�لق�ضائية  للهيئات  �لتي ي�ضدرها �ملجل�س �الأعلى  �لطعن يف �الأحكام 

يف �لدعاوى �لتاأديبية. وقد بحثت �ملحكمة يف حكمها �أمور� ثالثة: 

�لتقا�ضي  بحقي  مي�س  �لن�س  �أن  فر�أت  �لتقا�ضي،  بحق  يت�ضل  الأول 

يف 8-5-2012، دعي �لق�ضاة �لعاملون يف حمكمة �لتمييز �ىل �نتخاب 

ع�ضوين من جمل�س �لق�ضاء �العلى. �ملر�ضحون �لثالثة كلهم روؤ�ضاء غرف 

زهاء  روؤ�ضاء غرف ومن  موؤلفة من ع�ضرة  �لناخبة  �لهيئة  فيما  �ملحكمة،  يف 

�لرت�ضح.  حق  دون  من  �النتخاب  حق  �أعطيو�  م�ضت�ضار�  وع�ضرين  ت�ضعة 

وكان �مل�ضرع قد عدل قانون �لق�ضاء �لعديل يف 2001 ليدخل للمرة �الأوىل 

مبد�أ �نتخاب �ع�ضاء يف جمل�س �لق�ضاء �العلى عمال باتفاق �لطائف، مع 

ت�ضييق �لعمل به يف حمالت ثالثة على نحو يعك�س حذر� �ضديد� �ز�ءه: 

�ضائر  تعيني  �حلكومة  تتوىل  فيما  فقط  باثنني  �ملنتخبني  عدد  �وال  حّد  فهو 

ثانيا  وح�ضر  مبا�ضرة؛  غري  �و  مبا�ضرة  ثمانية،  وعددهم  �ملجل�س  �ع�ضاء 

�ملحاكم  يف  �لعاملني  للق�ضاة  يكون  ال  بحيث  �لتمييز  مبحكمة  �النتخابات 

�ال�ضتئنافية �و �البتد�ئية �ي حق بانتخاب ممثلني لهم؛ وح�ضر �خري� حق 

�لذين  بالق�ضاة  وتاليا  �مل�ضت�ضارين،  �لتمييز من دون  بروؤ�ضاء غرف  �لرت�ضح 

ي�ضغلون منا�ضب يف �على �لهرم �لق�ضائي و�لذين ي�ضكل تعيينهم يف هذه 

�ملنا�ضب دليال قويا على �رت�ضاء وز�رة �لعدل وجمل�س �لق�ضاء �العلى بهم. 

ويف حني بقي �لتحرك �الحتجاجي مل�ضت�ضاري حمكمة �لتمييز �ضد ح�ضر 

فانهم   ،)2009( �ل�ضابقة  �النتخابات  يف  حمدود�  بهوؤالء  �لرت�ضح  حق 

رباح  غ�ضان  �لقا�ضي  �لغرف  روؤ�ضاء  �حد  �حالة  فر�ضة  �ملرة  ��ضتغنمو� هذه 

�ىل �ملجل�س �لتاأديبي بناء على �ضكوى قدمتها م�ضت�ضارتا غرفته على خلفية 

ت�ضجيل  عن  �ضرت  �أخبار  كانت  وبالفعل،  �حتجاجهم.  �ضقف  لرفع  ف�ضاد 

لكالم من�ضوب لهذ� �الأخري �أورد فيه ��ضمي �مل�ضت�ضارتني يف غرفته )زور�( 

م�ضميا �ياهما ب«�لبنات« لل�ضعي �ىل زيادة قيمة »�لر�ضوة« �ملعرو�ضة عليه 

هيئة  �مام  �ضده  ب�ضكوى  �مل�ضت�ضارتان  هاتان  فتقدمت  ق�ضائي،  ملف  يف 

�لتفتي�س �لق�ضائي �نت�ضار� لكر�متهما. وهكذ�، ومن ��ضل 34 ناخبا �دلو� 

عبارة:  بتدوين  مكتفيا  �ملر�ضحني  من  �يا  منهم  �ربعة  يخرت  مل  با�ضو�تهم، 

�لعبارة  هذه  �وردت  �خرى  �ور�ق  �ربع  �ن  فيما  متييز«،  حمكمة  »م�ضت�ضار 

ملعركة  موؤيد  موقف  عن  �لتعبري  باب  من  �ملر�ضحني  �حد  ��ضم  جانب  �ىل 

بالتاأثري  �و  �مل�ضت�ضارين مع حفظ �حلق باعالن ��ضم �ملر�ضح �لذي يف�ضلونه 

يف وجهة �لعملية �النتخابية. وقد تقرر عند فرز �ال�ضو�ت عدم �لغاء هذه 

�ملحت�ضبة وعلى  �الأ�ضو�ت غري  �الأربع �الخرية درء� الرتفاع عدد  �الور�ق 

�الحتجاجي  �لتحرك  هذ�  مظاهر  من  �لتقليل  يف  رغبة  رمبا  يعك�س  نحو 

و�أهميته. يف جميع �الأحو�ل، ومبعزل عن هذ� �لتف�ضيل �الأخري، فان ثمانية 

ناخبني )�ي ما يقارب ربع جمموع �لناخبني �و ثلث �مل�ضت�ضارين يف حال 

�فرت�ضنا �ن �مل�ضت�ضارين وحدهم حررو� �ور�قا مماثلة(، قد عربو� عن رف�ضهم 

ال�ضتثناء �مل�ضت�ضارين من حق �لرت�ضح وهم بذلك ��ضتخدمو� �آلية جديدة 

.
1
)�ضناديق �النتخاب( لت�ضجيل حر�ك ق�ضائي جديد ك�ضر� لل�ضمت

�أن يعطى جمل�س �لق�ضاء �الأعلى حق �لتفرد يف و�ضع م�ضروع  فماذ� يفيد 

�ملناقالت �لق�ضائية �ذ� كان غالبية �أع�ضائه معينني مبا�ضرة �أو غري مبا�ضرة من 

قبل �ل�ضلطة �لتنفيذية؟ بل كيف ميكن يف ظل تركيبة مماثلة لهذ� �ملجل�س �أن 

نتخيل �أن يو�ضع م�ضروع م�ضابه من دون مو�فقة �لقوى �ل�ضيا�ضية �الأ�ضا�ضية؟ 

تفرد  �ذ�  ما  وفق  �ملناقالت  م�ضاريع  بني  �مل�ضروع  ميز  ملاذ�  نفهم  و�أخري�، ال 

بالتو�فق مع وزير  �ذ� و�ضعها  �أو  �ملجل�س يف ح�ضمها فال حتتاج �ىل مر�ضوم 

�لعدل فتحتاج �ىل مر�ضوم؟ وهل ي�ضبح ��ضد�ر �ملناقالت �أ�ضهل يف حال 

�أن  �الأجدى  و�ألي�س من  معه؟  �التفاق  منه يف حال  �لوزير  مع  �الختالف 

يتم �لغاء �حلاجة �ىل �ملر�ضوم يف كل �حلاالت، طاملا �أن �لقدرة على تعطيل 

��ضد�ر �ملر�ضوم ال تنح�ضر يف وزير �لعدل �منا تنح�ضب على جممل موقعيه؟ 

2. املحا�شبة واحليطة ازاء �شرف النفوذ:

�أو  �لق�ضائي  �لتفتي�س  بهيئة  تت�ضل  مو�د  �أي  من  �مل�ضروع خاليا  يبقى  هنا، 

مبجال�س �لتاأديب، �ضو�ء جلهة تفعيلها �أو كيفية مبا�ضرة �أعمالها �أو جلهة �دخال 

بع�س �ل�ضفافية �ىل �أعمالها كاعالن �الأحكام �لتاأديبية �لنهائية �أو على �الأقل 

و�ضع تقرير �ضنوي عن �أعمال �ملجل�س �لتاأديبي �و هيئة �لتفتي�س �لق�ضائي 

�أو جلهة �خ�ضاع قر�ر�ت جمل�س �لتاأديب المكانية �لطعن عن طريق جتاوز 

�أي  �مل�ضروع  يت�ضمن  مل  كما  �لدولة.  �ضورى  جمل�س  �أمام  �ل�ضلطة  حدود 

حكم من �ضاأنه حتفيز �لق�ضاة �أو �ملتقا�ضني على ف�ضح �لف�ضاد �لق�ضائي �أو �أي 

توجه �ىل ردع �لتدخل يف �ضوؤون �لق�ضاء رغم �نت�ضاره �ىل درجة �لتعميم... 

باملقابل، فقد تركز �مل�ضروع على عنو�نني ��ضالحيني فقط: �الأول ينتق�س 

عدم  �عالن  تفعيل  على  �ال�ضر�ر  ومفاده  �مل�ضروعية  من  �الأدنى  �حلد  �ىل 

�الأهلية )وهو �أمر غري د�ضتوري �طالقا( و�لثاين منع ��ضتغالل �ملن�ضب من 

خالل تكري�س موجب نقل �لق�ضاة �لذين ي�ضغلون منا�ضب ح�ضا�ضة دوريا، 

وهو تعديل »مبتور« يف حال تكري�ضه من دون �قر�ر حق �لق�ضاة بعدم �لنقل 

�ال بر�ضاهم. 

ال�شرار على تفعيل »اعالن عدم الأهلية«

وبالفعل، ت�ضمن �مل�ضروع تعديالت قد يكون من �ضاأنها �ال�ضهام يف زيادة 

حظوظ تطبيق �ملادة 95 من قانون �لق�ضاء �لعديل، وذلك من خالل تو�ضيع 

لي�س فقط  �مل�ضروع،  �أن يتحرك مبوجب  �ملجل�س  فباإمكان  حاالت تطبيقها. 

بناء على �قرت�ح هيئة �لتفتي�س وح�ضب )�لو�ضع �حلايل( �منا �ي�ضا بناء على 

�قرت�ح 7 من �أع�ضاء �ملجل�س )�أي ن�ضف �الأع�ضاء يف حال تبني �لتعديل( 

فيعلن عدم �أهلية �أحد �لق�ضاة )عزله( بغالبية 11 ع�ضو� من �أ�ضل 14 )كانت 

يف ما �ضبق 8 من 10(. وفيما بد� �مل�ضروع �لتعديلي وكاأنه يفتح باب �لطعن 

بقر�ر �عالن عدم �الأهلية من خالل �ضطب �لفقرة �ملت�ضلة بعدم قابليته الأي 

طريق من طرق �لطعن، فانه �أهمل باملقابل �ملطالبات ب�ضمان حق �لدفاع يف 

ق�ضايا مماثلة. و�لو�قع �أن تركيز �لوز�رة على �بر�ز هذه �ملادة يف �خلطاب �لعام 

مع تو�ضيع �طار تطبيقها، يقبل �النتقاد من جو�نب عدة: 

�أنه  - على  �لق�ضائي  �لف�ضاد  مع  �لتعامل  �ىل  لديها  �ضعيا  يظهر  �أنه 

ف�ضاد حفنة من �لق�ضاة، باالمكان تطهري �لق�ضاء منهم بقر�ر�ت �آنية 

فورية يتو�فق عليها غالبية كبرية من �أع�ضاء جمل�س �لق�ضاء �الأعلى 

فالف�ضاد  متاما:  خاطئة  �لنظرة  هذه  �أن  و�لو�قع  �مل�ضكلة.  فتحل 

�الأكرث خطورة هو �لف�ضاد �لبنيوي �أي �لف�ضاد �ملتغلغل يف �ملنظومة 

�لق�ضائية �ل�ضيا�ضية �أو بكالم �آخر �لف�ضاد �ملحمي �ضيا�ضيا، و�لذي 

ي�ضعب �يجاد موؤيدين ملحاربته من بني �الأع�ضاء �ملعينني من قبل 

�حلكومة مبا�ضرة �أو غري مبا�ضرة )�أي �الأع�ضاء �حلكميني( و�لذين 

يوؤلفون �لغالبية �ل�ضاحقة الأع�ضائه )10(. وخري دليل على ذلك 

هو �نت�ضار �ضبهة �لف�ضاد بني �لق�ضاة �لذين ي�ضغلون �أعلى �ملنا�ضب 

�الد�رية ومنهم من�ضب ع�ضو يف جمل�س �لق�ضاء �الأعلى �أو رئي�س 

�ملادة، يف حال  �أن ينح�ضر تطبيق هذه  . لذلك، ينتظر 
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تت�ضل  ال  قد  الأ�ضباب  عنهم  �ملر�ضي  غري  من  فئة  على  ح�ضوله، 

�لبتة مبفهوم عدم �الأهلية، 

�أنها تظهر مكافحة �لف�ضاد وكاأنها عمل �آين فيما �أنها بالو�قع عمل  -

من  �أكرث  على  �الجر�ء�ت  من  جمموعة  تتخذ  �أن  يقت�ضي  معقد 

�ضعيد، وال �ضيما يف جمال كيفية �الختيار بني �ملر�ضحني ملنا�ضب 

ق�ضائية،

�ال�ضالح  - مبا�ضرة  �ىل  يوؤدي  ��ضالحية  كاآلية  �الآلية  �أن طرح هذه 

عن  �لدفاع  حق  وهو  وجوده  الأ�ضا�س  خمالفة  باأدو�ت  �لق�ضائي 

�لنف�س وب�ضكل �أعم حق �لتمتع مبحكمة عادلة، 

 �أن هذه �الآلية غالبا ما تتحول �ىل فز�عة �ضد �لق�ضاة �خلائفني من  -

عن  �لدفاع  حق  حتى  لديهم  يكون  �أن  دون  من  عزلهم  �مكانية 

�لنف�س، على نحو يهدد ��ضتقالليتهم، مما يوؤدي �ىل زعزعة �لق�ضاء 

بدل ��ضالحه. 

مبداأ النقل من دون مبداأ عدم النقل؟ 

�أي�ضا  نلقى  �لنفوذ،  �ضرف  و�تقاء  �لق�ضائي  �لف�ضاد  مكافحة  جمال  ويف 

�ضعي �لوز�رة �ىل منع ��ضتقر�ر �لق�ضاة �ملعينني يف �لدو�ئر و�ملحاكم �جلز�ئية 

�لتمييزية ومفو�ضية �حلكومة لدى  �لعامة  �لنيابة  با�ضتثناء  �لعامة  )�لنيابات 

�ملحكمة �لع�ضكرية، ق�ضاة �لتحقيق، �لهيئات �التهامية، حماكم �جلنايات( 

قد  نحو  على  متو�لية(  �ضنو�ت  خم�س  عن  )تزيد  طويلة  ملدة  مهامهم،  يف 

يفتح �لباب �مام ��ضتغالل هذه �ملهام. ومن هذ� �ملنطلق، ن�س �مل�ضروع على 

وجوب نقلهم يف نهايتها �إىل حماكم �خرى ملدة �قلها �ربع �ضنو�ت متو�لية، 

�أي ما يعني منع عودتهم �ىل منا�ضبهم �ل�ضابقة �ال بعد �نق�ضاء �ربع �ضنو�ت 

على نقلهم منها. 

وعد� �أنه من غري �ملفهوم ��ضتثناء من�ضب �ملدعي �لعام �لتمييزي �لذي هو 

�أكرث �ملنا�ضب ح�ضا�ضية من هذه �لقاعدة، فانه يجدر �لت�ضاوؤل حول مدى 

مالءمة �قر�ر مادة مماثلة. فهكذ� مادة قد جتد مربر وجودها يف نظام ال ي�ضمح 

بنقل �لق�ضاة �ال بر�ضاهم، بحيث تاأتي لت�ضع حد� لتم�ضكهم مبنا�ضبهم، منعا 

ال�ضتغاللها. �أما �أن يتم �قر�رها من دون �ملبد�أ �ملذكور، فذلك يوؤدي عمليا 

�ىل قلب �ملبادئ �ال�ضالحية بالكامل بحيث يتم �قر�ر مبد�أ �لنقل وتقدميه 

على مبد�أ عدم �لنقل �لذي يناق�ضه متاما، وهو �أمر ي�ضكل موؤ�ضر� �آخر على 

كون �الآليات �ملعتمدة ملكافحة �لف�ضاد مناق�ضة متاما ملبادئ �ال�ضتقاللية.

3. النفتاح واحلوؤول دون الفئوية النقابية:

�ملجل�س من خارج  �أع�ضاء يف  تعيني  فكرة  �مل�ضروع  يتبنى  �ملجال،  هذ�  يف 

�ملالك �لق�ضائي، وذلك بد�عي �النفتاح و�حلوؤول دون �لفئوية �لنقابية. 

ومع �لرتحيب بهذه �لفكرة، فاننا ن�ضجل �ملالحظات �الآتية: 

�قر�ره،  - حال  يف  عمليا،  يوؤدي  �مل�ضروع  يف  جاء  كما  �القرت�ح  �أن 

وحتت ت�ضميات خمتلفة، �أوال �ىل تعزيز دور وزير �لعدل يف تعيني 

�أع�ضاء جمل�س �لق�ضاء �الأعلى، مما يجايف هنا �أي�ضا مبد�أ ��ضتقاللية 

�الأوىل  الئحتني:  على  بناء  قبله  من  يعينان  فالع�ضو�ن  �لق�ضاء. 

�أ�ضماء  وت�ضم  للمجل�س  )�لد�ئمون(  �حلكميون  �الأع�ضاء  ي�ضعها 

عامة  )نيابة  �لق�ضائية  �ملر�كز  �أرفع  �أحد  يحتلون  كانو�  ق�ضاة  �أربعة 

ملحكمة  �ول  رئي�س  �و  �لدولة،  �ضورى  جمل�س  رئي�س  �و  متييزية، 

تفتي�س  هيئة  رئي�س  �و  �لتمييز  غرفة يف حمكمة  رئي�س  �و  �لتمييز 

ق�ضائي( و�لثانية ي�ضعها نقيبا �ملحامني يف بريوت وطر�بل�س وت�ضم 

ال  �مل�ضروع  �أن  �لالفت  ومن  �ضابقني.  حمامني  نقباء  �أربعة  �أ�ضماء 

العطاء  �ملحامني  لنقيبي  �أو  �لد�ئمني  لالأع�ضاء  مهلة  �أي  يحدد 

تعطيل تكوين هذ�  �مكانيات  يزيد من  قد  �لذي  �الأمر  الئحتهم، 

�ملجل�س.

�أن �لطابع �لغالب للع�ضوين �مل�ضافني مبوجب هذ� �القرت�ح هو بفعل  -

حمامني(،  نقيب  �أو  عال  من�ضب  يف  )قا�س  �ل�ضابقني  من�ضبيهما 

طابع �ل�ضخ�س �ملحافظ و�ملن�ضجم مع �لنظام، مما يطرح �أ�ضئلة بليغة 

حول �مكانية �أن يوؤدي تعيني �أي منهما �ىل جتديد عمل �ملجل�س 

�القرت�ح  يزيد من حمدودية هذ�  وما  �أمامه؛  �آفاق جديدة  فتح  �أو 

�حلقوقيني  بني  من  �لق�ضاء  من خارج مالك  �لتعيينات  هو ح�ضر 

دون �ضو�هم.

�يجاد  - �جتاه  يف  �مل�ضروع  �ضياغة  �عادة  �ملفيد  من  يكون  قد  ولرمبا، 

هيئتني للمجل�س: هيئة تعنى بامل�ضار �ملهني للق�ضاة وبتاأديبهم وهي 

تقت�ضر على �لق�ضاة مر�عاة حل�ضا�ضية �مل�ضائل �لتي تتناولها )ملفات 

�لق�ضاة �ل�ضخ�ضية(، و�أخرى تعنى بو�ضع �ل�ضيا�ضات �لعامة ب�ضاأن 

وفق  يعينون  �لق�ضائي  �ملالك  خارج  من  �أ�ضخا�ضا  وت�ضم  �لق�ضاء 

�آليات ت�ضمن ��ضتقالليتهم �ىل �أق�ضى قدر ممكن.  

4. الكفاءة: 

لتويل  توفرها  �ملطلوب  �لدرجات  رفع  على  �لوز�رة  �ضغف  ي�ضب  رمبا،  هنا 

بخربة  �لق�ضاة  هوؤالء  متتع  للمو�طنني  ي�ضمن  مما  معينة،  ق�ضائية  منا�ضب 

معينة. وثمة ��ضكاليات يف هذ� �ملجال، �أهمها �الآتية: 

لدى  - توفرها  �لو�جب  �ملو��ضفات  لتحديد  �هتمام  �أي  يعري  ال  �أنه 

�ملر�ضحني للق�ضاء �أو لتحديد �ضروط �ملباريات، 

�أنه ال يرت�فق مع �أي ��ضالح ملعهد �لدرو�س �لق�ضائية، -

�أنه ال يدخل مبد�أ �لتاأهيل �مل�ضتمر للق�ضاة �لعاملني،  -

�أنه ال يرت�فق مع �ي ��ضالح للخارطة �لق�ضائية على نحو ي�ضمن  -

ح�ضن توزيع �لق�ضاة و�ملحاكم، 

�أنه يتم ب�ضكل �رجتايل من دون �لتفكري �لهادئ بالتنظيم �لق�ضائي  -

يتوالها  �لتي  �لو��ضعة  �ل�ضالحيات  بخ�ضو�س  �ضيما  وال  �حلايل، 

�ل�ضالحيات  هذه  �قر�ر  يعني  درجته  فرفع  �ملنفرد.  �لقا�ضي 

�لو��ضعة، فيما �نه قد يكون من �الأن�ضب �بقاء درجته على ما هي 

مع �عادة �لنظر مبدى �خت�ضا�ضه يف �جتاه نقل بع�س من مهامه �ىل 

�لغرف �أو روؤ�ضاء �لغرف �ضمانا ملبد�أ تعدد �أع�ضاء �لهيئة �لق�ضائية، 

وهي �حدى �ل�ضمانات �الأ�ضا�ضية حليادية �ملحكمة.  

�آملة  �الطار،  هذ�  يف  �بد�ءها  �ملفكرة  يهم  �لتي  �ملالحظات  �أهم  هي  هذه 

بامل�ضاهمة يف �طالق حو�ر جدي وبناء يف هذ� �خل�ضو�س. 

 

المحكمة العليا في ليبيا: أي انتقاص من حقوق القضاة هو مس بحقوق المتقاضين

قضاة لبنانيون يدافعون عن استقالليتهم:

معركة »مستشار محكمة التمييز«

11 �لتمييز: . م�ضت�ضار حمكمة  معركة  �ضاغية،  نز�ر  ر�جع  �ملعركة،  لهذه  �لقانونية  �الأبعاد  عن   

ق�ضاة  با�ضهر،  �ضبقه  حر�ك  وعن  �اللكرتونية.  �ملفكرة  موقع  يف  من�ضور  �أبعادها،  عن  فلنتحدث 

حررو� عري�ضة للمطالبة بالتحقيق يف �ضبهة ف�ضاد ق�ضائي ووقعوها �ىل جانب ع�ضر�ت �الفر�د من 

خارج �لق�ضاء، ر�جع هذه �لعري�ضة �لتي وقعت، �ملفكرة �لقانونية، �لعدد �لر�بع..

جديدة  خمالفة  عون  غادة  �لقا�ضية  دونت   ،2012-7-12 بتاريخ 

�لعام  �لنائب  لرد  �ل�ضيد  جميل  بها  تقدم  �لتي  �لق�ضية  يف  وذلك 

يف  ت�ضريحاته  خلفية  على  �ضده  �لتحقيق  يف  مريز�  �ضعيد  �لتمييزي 

موؤمتر �ضحايف عقده �ل�ضيد. وكانت �أكرثية �لغرفة �ل�ضاد�ضة �ملكونة من 

�لقا�ضيني ر��ضد طقو�س ونبيل �ل�ضاري قد ردت دعوى �لرد بحجة �أن 

�لنائب �لعام �لتمييزي ميثل �حلق �لعام )�أي �ملجتمع( و�أن �أي خما�ضمة 

�ل�ضفة ال  بهذه  بها  قام  �لتي  �الأعمال  �أو على خلفية  �ل�ضفة  بهذه  له 

ت�ضكل خما�ضمة �ضخ�ضية مما ينفي �ضبب �لرد. وقد خالفت �لقا�ضية 

عون �أكرثية �لهيئة الأ�ضباب عدة �أبرزها ثبوت و�قعة توقيف طالب �لرد 

ملدة �أربع �ضنو�ت خالفا لالأ�ضول وخالفا ملا توجبه �ملبادئ �لعامة �لتي 

فور  �لدويل  �لق�ضاء  مبادرة  بدليل  و�لتوقيف  �لتحقيق  �أ�ضول  ترعى 

�نتقال �مللف �ليه �ىل �طالق �ضر�حه وثبوت معار�ضة �لقا�ضي �ملطلوب 

�لتوقيف  ي�ضببه  مما  �لرغم  على  �ل�ضبيل  �خالء  لطلبات  �مل�ضتمرة  رده 

من م�س بحقوق وحريات �الأفر�د. فاز�ء وقائع كهذه، من �ضاأن �ضلوك 

�ىل  باال�ضتناد  �لريبة يف جترده وحياده  يثري  �أن  �لتمييزي  �لعام  �لنائب 

معايري مو�ضوعية بحت كما يف �لق�ضية �حلا�ضرة، مما يوجب رده. فالنائب 

�لعام كاأي قا�س �آخر »ال ميكن �ن يكون مبناأى عن �أية م�ضاءلة �أو �ضبهة، 

و�أن دوره كخ�ضم يف �لدعوى وكممثل للحق �لعام ال ميكن �أن يعني 

عدم م�ضوؤوليته �ملطلقة، يف حال ثبوت وجود خطاأ ج�ضيم �أو �ضبب يربر 

�لتي وجهها  �أن �التهامات  �الرتياب يف حياده«. كما ورد يف �ملخالفة 

�ل�ضيد �ىل مريز� يف موؤمتره �ل�ضحفي ت�ضمنت �أمور� م�ضينة جتعله ذ�ت 

م�ضلحة �ضخ�ضية يف �لدعوى مما مينعه من �د�ء مهمته كممثل للمجتمع 

ميار�س با�ضمه دعوى �حلق �لعام. و�لو�قع �أن لهذه �ملخالفة �أبعاد حقوقية 

على  �أن  �ملخالفة  توؤكد  �حلقوقية،  �لناحية  فمن  �الأهمية:  بالغة  ورمزية 

دور �خل�ضم  ومطالبها  مو�قفها  دوما من خالل  توؤدي  �أن  �لعامة  �لنيابة 

�ل�ضريف حتت طائلة �مل�ضاءلة، ومن �لناحية �لرمزية، فهي ت�ضكل �أوىل 

بادرة ق�ضائية مل�ضاءلة �ضعيد مريز� عن �ضجله كنائب عام متييزي. وجتدر 

ر�أيها  و�أبرزها  �ملخالفة  باآر�ئها  ��ضتهرت  قد  عون  غادة  �أن  �ىل  �ال�ضارة 

�ملخالف يف ق�ضية �لMTV يف 2002. 

غادة عون تبدي رأيا مخالفا جديدا:

وجوب رد النائب العام التمييزي ألخطائه 

الجسيمة وللريبة المشروعة بحياده 

و�مل�ضاو�ة �أمام �لقانون وهما حقان �أ�ضا�ضيان كر�ضتهما �لوثائق �لد�ضتورية 

و�أنه يقيد يف �لوقت نف�ضه �ل�ضلطة �لق�ضائية يف مبا�ضرة واليتها، وهذ� ما 

�ضبق للمحكمة �لعليا �أن �عتربته �أمر� غري د�ضتوري يف �ضياق نظرها يف 

ت�ضريعات �أخرى مانعة من �لتقا�ضي،

الثاين هو مدى توفر مربر�ت ال�ضتبعاد هذين �حلقني �الأ�ضا�ضيني، فر�أت 

�أو  �أو م�ضالح عليا  ��ضتثنائية  �أو ظروف  �أي �ضرورة  يتبني وجود  �أنه مل 

�عتبار�ت تتعلق باالأمن و�لنظام �لعام ت�ضمح با�ضباغ �حل�ضانة على مثل 

هذه �لقر�ر�ت �الد�رية �لقابلة بطبيعتها لاللغاء، 

الثالث يت�ضل مبا �ذ� كانت �ضفة �لقا�ضي تربر بحد ذ�تها جتاوز �لقو�عد 

�لعامة يف هذ� �ملجال. ويف هذ� �ل�ضياق، �أفردت �ملحكمة حيثية بالغة 

�ملجتمع  فئات  �ضمن  من  وهم  »�لق�ضاة  �أن  �أكدت  فبعدما  �الأهمية: 

�أي م�ضا�س  لدرء  �ملحاكم  �للجوء �ىل  �الأفر�د  يكون من حقهم كباقي 

بحقوقهم«، ر�أت �أي�ضا �أن �ضون هذه �حلقوق �أمر ي�ضتوجبه �حلفاظ على 

�لنا�س  بني  يق�ضي  »�أن  �لقا�ضي  فعلى  �لق�ضائية:  �لوظيفة  �د�ء  ح�ضن 

م�ضا�س  �ذ� حدث  �أنه حمروم من هذ� �حلق  يعلم  وهو  و�لعدل  باحلق 

بحقوقه«. وهذه �حليثية �منا ت�ضكل تنبيها و��ضحا �ز�ء خطورة فتح �لباب 

يجعل  نحو  على  �لق�ضاة  من حقوق  �النتقا�س  �ضاأنها  من  تد�بري  �أمام 

�أو�ضاعهم ه�ضة ويوؤثر بالنتيجة على حقوق �ملتقا�ضني كافة.

�لقا�ضية غادة عون - ت�ضوير ح�ضام م�ضيم�س
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)تون�س( غداة الثورة التون�شية، برز عنوانان لال�شالح الق�شائي: حما�شبة 

منعا  م�شتقل  لق�شاء  والتاأ�شي�س  ال�شابق،  النظام  مع  تورطوا  الذين  الق�شاة 

لتكرار الأحداث ال�شابقة. مع اأن كال امل�شاألتني �شروري للنهو�س بالق�شاء، 

للمحا�شبة،  الأولوية  اأعطيت  فاذا  اأبدى؟  فاأيهما  تتنافيان.  ما  غالبا  فانهما 

يكون الدور الأول لل�شلطة التي حتا�شب مبا�شرة اأو غري مبا�شرة وهي حاليا 

املحا�شبة  �شتار  حتت  تتخذ  لتدابري  الق�شاة  فيتعر�س  التنفيذية،  ال�شلطة 

عند  جمابهته  اأو  التع�شف  لوقف  كافية  �شمانات  لهم  يكون  اأن  دون  من 

املحا�شبة- اىل  –اأو خطاب  املحا�شبة  اأن تتحول  اذ ذاك  ح�شوله فيحتمل 

اأداة مثلى لرتهيب الق�شاة وا�شتتباعهم مما ينعك�س �شلبا على ا�شتقالليتهم 

فيكون  لال�شتقاللية،  الأولوية  اأعطيت  اذا  اأما  املتقا�شني.  حقوق  وعلى 

يفرت�س  ال�شتقاللية  �شمانات  فتكري�س  اأنف�شهم.  للق�شاة  الأول  الدور 

اإيالء �شوؤون الق�شاء للق�شاة، وعمليا ان�شاء هيئة  عموما وبالدرجة الأوىل 

ينتخب الق�شاة غالبية اأع�شائها وتتوىل �شوؤونهم )وهذا ما طالبت به جمعية 

التون�شيني(. ولكن، يف هذه احلالة، ويف  الق�شاة  التون�شيني ونقابة  الق�شاة 

ظل الف�شاد الذي كان م�شت�شريا يف اأو�شاط الق�شاء، األ يخ�شى اأن تتحول 

على  النتقادات  واخرا�س  العيب  �شرت  تغلب  نقابية  هيئة  اىل  مماثلة  هيئة 

وازاء  الق�شاة؟  ا�شتقاللية  با�شم  للخطر  املتقا�شني  يعر�س  مما  املحا�شبة، 

الآخر وكاأنه يرمي اىل خالف  اعمال  املطلبني من دون  اأي  ذلك، ي�شبح 

التون�شية  النقا�شات  ظللت  التي  ال�شكاليات  بع�س  هي  هذه  يعلنه.  ما 

العدل  وزارة  بني  الدائرة  امل�شادات  بل  النقا�شات  �شيما  ول  عام  ب�شكل 

اأخرى. ومن دون  الق�شاة وجمعيتهم من جهة  نقابة  من جهة، وكال من 

الدخول يف تفا�شيل املناق�شات التي دارت حول هذه ال�شكالية )والتي ل 

تنفرد فيها تون�س امنا جندها اأي�شا يف املغرب وم�شر بدرجات متفاوتة(، فان 

ا�شتح�شارها يبقى �شروريا لفهم القرار الذي اتخذته وزارة العدل التون�شية 

الق�شائية  الهياكل  مع  م�شبقة  مناق�شة  اأي  دون  ومن  مبوجبه  اأعفت  والذي 

ع�شرات الق�شاة املتورطني بالف�شاد. )املحرر(. 

للم�ضاءلة  فر�ضت خ�ضوعها  �أنها  �ال  �لق�ضائية  باملوؤ�ض�ضة  �لثورة  تع�ضف  مل 

لغاية ��ضالحها. فالو�قع �لثوري �أ�ضقط �ملمنوع عن �لتد�ول يف ف�ضاد �لق�ضاء 

باأنه  �أجو�ء �حلرية عن �د�نة �ملجتمع �لتون�ضي لق�ضائه �لذي �تهم  وك�ضفت 

كان �لع�ضا �لغليظة �لتي وظفتها �ل�ضلطة �مل�ضتبدة لفر�س �لدولة �لبولي�ضية 

فبادرو�  �ملرحلة  ��ضتحقاقات  �لق�ضاة  فهم  �حلاكمة.  �ملافيوزية  �لعائلة  ونظام 

و�ملف�ضدين  �لف�ضاد  �لق�ضاء من  �ضعار تطهري  برفع  للثورة  �الأوىل  �الأيام  منذ 

�ضعار  بذلك  �أ�ضحى  �ل�ضيا�ضيون.  و�لنا�ضطون  �ملحامون  و�ضاندهم يف ذلك 

�لق�ضاء على ع�ضابة �لق�ضاء من �ل�ضعار�ت �لقارة �لتي يرفعها �ملتظاهرون. 

�ل�ضيا�ضي ملختلف �الأحز�ب  �لربنامج  ثابتا يف  بند�  �لق�ضاء  و�ضكل  تطهري 

�لنا�ضطة. وغ�ضا �لق�ضاة �ملنابر �العالمية لي�ضاركو� يف �ملناد�ة بتطهري �لق�ضاء. 

وتعددت �ملنتديات �لفكرية �لتي ��ضت�ضافت �خلرب�ء من خمتلف �الأ�ضقاع 

ليعر�ضو� جتارب بلد�نهم يف �ملو�ضوع. 

�حتد �لق�ضاة يف �ملطالبة باإ�ضالح �لق�ضاء و�نق�ضمو� يف تعاملهم مع ��ضتحقاق 

تطهري �لق�ضاء. دفعت جمعية �لق�ضاة يف �جتاه تطهري �لق�ضاء ب�ضكل ثوري. 

فخالل جمل�ضها �لوطني �لذي �نعقد يف  05-11-2011 ، قررت ت�ضكيل 

��ضتهرو�  �لذين  بالق�ضاة  قائمة  �عد�د  مهمتها  تكون  �أع�ضائها  من  جلنة 

رف�ضت  فيما  �لتعليمات.  ق�ضاء  منظومة  كانو� جزء� من  �أو  �ملايل  بف�ضادهم 

من  �طار  ويف  �مللفات  قو�مها  ملحا�ضبة  ودعت  �لقو�ئم  منطق  �لق�ضاة  نقابة 

�لق�ضاة  �نق�ضام  �أ�ضباب  من  �لتطهري  م�ضاألة  مع  �لتعاطي  فكان  �ل�ضفافية. 

وتعار�س م�ضاريعهم. 

�نخرط �ملحامون يف حديث تطهري �لق�ضاء فكان �أن بادرت ثلة منهم خالل 

عرفو�  �لذين  �لق�ضاة   �أحد  �جلل�ضة  قاعة  من  طرد  �ىل  للثورة  �الأوىل  �الأيام 

بف�ضادهم �ملايل و�الد�ري وكان �أن تد�ول بع�ضهم قو�ئم باأ�ضماء لق�ضاة طالبو� 

با�ضتبعادهم من �لدو�ئر �لق�ضائية �لتي ينت�ضبون بها. �أما �الأحز�ب �ل�ضيا�ضية 

بق�ضاء  وتعوي�ضها  �لق�ضائية  �ملوؤ�ض�ضة  بتدمري  ينادي  من  بني  �نق�ضمت  فقد 

�ضعبي منتخب ومن يقرتح ت�ضكيل جلنة من �ل�ضيا�ضيني يعهد لها �لنظر يف 

ملفات �لق�ضاة وف�ضل من ال تر�ضى بهم.

مت�ضكت �حلكومة �النتقالية برئا�ضة باجي قايد �ل�ضب�ضي بتاأجيل فتح ملف 

تطهري �لق�ضاء خ�ضو�ضا بعدما رف�س �لق�ضاة م�ضروعا تقدمت به يهدف �إىل 

�إن�ضاء جمل�س �أعلى للق�ضاء �لعديل �النتقايل وبعدما رف�ضت جمعية �لق�ضاة 

ع�ضر  و�أربعة  مائتني  و�ضمت  �أعدتها  �أنها  ذكرت  �لتي  �لقائمة  من  متكينها 

��ضما لق�ضاة ثبت لها تورطهم يف �لف�ضاد �ملايل و�الإد�ري.

�ل�ضيا�ضيون  ي�ضتهدفه  �تهام  مو�ضع  �النتقالية  �ملرحلة  طو�ل  �لق�ضاء  ظل 

و�الإعالميون يف تذكري م�ضتمر بالف�ضاد �لذي ينخر ج�ضده. فكان �أن حتولت 

�أزمة �لثقة  جل�ضات �ملحاكمات �إىل منا�ضبات يحاكم فيها �لق�ضاء مما عمق 

�ىل  �لق�ضاء  ��ضالح  تاأجيل  �أدى  وقد  و�ملتقا�ضني.  �لق�ضائية  �ملوؤ�ض�ضة  بني 

و�ضع  �لق�ضاة حتت �ضغط متو��ضل جتاوز يف �لعديد من  �حلاالت �النتقاد 

الأحكامهم لي�ضل �ىل �أعمال تخريب طالت مقر�ت �ملحاكم فحرق �لعديد 

من �ملحاكم يف مظاهر�ت حتولت �ىل �أعمال �ضغب. وبات �لق�ضاة جر�ء ذلك 

يتحدثون عالنية عن تردي و�ضعيتهم وي�ضرحون باأن �حلملة �لتي ت�ضتهدفهم 

وجود  �ضرب  و�منا  ��ضتقالليته  وفر�س  �لق�ضاء  ��ضالح  منها  �لغاية  تعد  مل 

يخدم  مبا  �ل�ضيا�ضية  �الأطر�ف  المالء�ت  جمدد�  و�خ�ضاعه  ذ�ته  �لق�ضاء 

م�ضاحلها.

�أعمالهما  �ملنتخبة  و�حلكومة  �لتاأ�ضي�ضي  �لوطني  �ملجل�س  مبا�ضرة  ومبجرد 

�ىل  و�إ�ضالحه  �لق�ضاء  تطهري  ملف  عاد   ،2011-10-23 �نتخابات  �ثر 

و�جهة �حلو�ر يف جمال�س �ضناع �لقر�ر. فاتخذ �لقر�ر بحل �ملجل�س �العلى 

للق�ضاء �لعديل ومت �لتو�فق على  �إن�ضاء هيئة موؤقتة لالإ�ضر�ف على �لق�ضاء 

�لعديل يكون من �ضالحياتها �لنظر يف ملف تطهري �لق�ضاء.  ولدت �ل�ضلطة 

�ل�ضيا�ضية حالة فر�غ بحلها للمجل�س �الأعلى للق�ضاء وتعهدت ب�ضد �ل�ضغور 

�لتاأ�ضي�ضي  �ملجل�س  �أع�ضاء  �ل�ضيا�ضة  �ضغلت  �ملوعودة.  بهياأتها  مثلته  �لذي 

ب�ضبب  ترديا  و�ضعه  وز�دو�  ��ضالح  دون  �لق�ضاء  تركو�  �أنهم  عنهم  فغاب 

تر�خيهم يف معاجلة ملفه وتركهم �ياه دون  هيئة ��ضر�ف. �أ�ضحى وزير �لعدل 

�ضلطة �ال�ضر�ف �لوحيدة �لتي تبا�ضر �لق�ضاء �لذي عاد  ليخ�ضع بالكامل 

يف �لتعيينات باخلطط �لق�ضائية و�لنقل ل�ضلطاته. 

حولت �لتجاذبات �ل�ضيا�ضية و�ضر�عات �لق�ضاة تطهري �لق�ضاء من ��ضتحقاق 

و�إ�ضالحه  �لق�ضاء  تطهري  �أ�ضحى �حلديث عن  م�ضتهلك.  �ضعار  �ىل  ثوري 

ظلو�  �لق�ضاء،  بتطهري  ينادون  فمن  �مل�ضامني:  مفرغة  مز�يد�ت  جمرد 

ير�وحون مو�قعهم دون �أن ينجحو� يف �بر�ز ت�ضور�ت تبني م�ضار�ت �لتطهري 

مبا�ضرته  باإعالن     2012-5-22 يف  �لعدل  وزير  بادر  �أن  وكان  و�آلياته. 

باإر�دة منفردة وبقر�ر �ضدر عنه ��ضتند فيه �ىل �ضالحيات قانونية ورثها عن 

نظام ت�ضلط وزير �لعدل على �لق�ضاء ومتثل يف �عفائه الثني وثمانني قا�ضيا 

ن�ضب لهم ف�ضاد مايل و�أخالقي.

�أتى قر�ر �العفاء ليحرك �ملياه �لر�كدة وليحول �حلديث عن تطهري �لق�ضاء 

�ال�ضالح  حديث  كان  ما  وبقدر  �لتحرك.  �ضاحة   �ىل  �ملطالبة  ف�ضاء  من 

و�لتطهري �ضاخبا �ضارك �جلميع يف �ضناعته  جاء فعل �لتطهري فرديا. �نتقد 

�أن  وذكرو�  �لت�ضلطي  لطابعها  �د�نتهم  عن  وعربو�  �العفاء  قر�ر�ت  �لق�ضاة 

بها من حقهم  �لق�ضاة �ملعنيني  �أن متكن  قر�ر�تها دون  �أعلنت  �لعدل  وز�رة 

�لق�ضاء  ت�ضلح  لن  �العفاء  قر�ر�ت  �أن  و�أ�ضافو�  �أنف�ضهم.  عن  �لدفاع  يف 

الأنها عمقت خ�ضوعه لل�ضلطة �لتنفيذية. ورغم �لرتحيب �ل�ضعبي بقر�ر�ت 

�لق�ضاة  نقابة  �أطرته  �لذي  ذلك  خ�ضو�ضا  �لق�ضاة  �ضغط  فان  �العفاء، 

على  �حتجاجا  �لعمل  عن  ��ضر�ب  �إعالن  �ىل  بادرت  �لتي  �لتون�ضيني 

من  وبتمكينهم  �ملعفيني  �لق�ضاة  قائمة  مبر�جعة  تعهد�  �أثمرت  �العفاء�ت 

�لعدل  �لتاأديبية �ضند موؤ�خذتهم. وبعدما كان وزير  �الطالع على ملفاتهم 

ومت  متناهية  بدقة  �أعدت  �العفاء  قو�ئم  باأن  �ضرح  قد  �لبحريي  �لدين  نور 

عادت  �لف�ضاد  يف  تورطهم  �لقاطع  بالدليل  وثبت  �ضملتهم  من  كل  �ضماع 

بالتهم  وتو�جههم  �ملعفيني  �لق�ضاة  �ضماع  �ضتتوىل  �أنها  لتذكر  �لعدل  وز�رة 

من  جلنة  كونت  �أنها  لتذكر  ذلك  بعد  �لوز�رة  و�نتهت  لهم.  ن�ضبت  �لتي 

خم�ضة ق�ضاة نظرت يف تظلمات �لق�ضاة �ملعفيني لينتهي م�شل�شل العفاء 

بالرتاجع عن عزل ت�شعة ق�شاة اأعلن �شابقا عنهم و�أوقفو� عن �لعمل ون�ضرت 

�أ�ضماوؤهم يف �ملو�قع �الجتماعية مقرتنة ب�ضفة �لفا�ضدين. �أعيد ت�ضعة ق�ضاة 

ليبا�ضرو� �لق�ضاء و�ل�ضوؤ�ل مطروح ب�ضاأن قدر�تهم �لنف�ضية و�الجتماعية على 

ذلك ف�ضال عن �أن جتربتهم تدفع �ضو�هم من �لق�ضاة لي�ضاألو� عمن يحميهم 

من �ضيم مياثل ما حلق بزمالئهم.

ت�ضل�ضل  وك�ضف  �لعدل،  وز�رة  �حدى �ضالحيات  �لق�ضاء  تطهري  �أ�ضحى 

�عالن  يف  ت�ضرعت  �لعدل  وزير  يف  ممثلة  �لتنفيذية  �ل�ضلطة  �أن  �الأحد�ث 

�العفاء�ت بدليل تر�جعها  عن بع�س من �ضملتهم. �عتربت جمعية �لق�ضاة 

اعالن  �أن  من  وذكرته  �ضبق  ما  يوؤكد  �رجتال  من  تو�ضح  ما  �أن  �لتون�ضيني 

العفاءات اأتى يف �شياق توظيف �شيا�شي مللف تطهري الق�شاء وكانت �لغاية 

منه �لتغطية على عجز �ل�ضلطة �ل�ضيا�ضية عن �يجاد ت�ضور متكامل الإ�ضالح 

�لق�ضاء ينطلق من �نهاء خ�ضوع �ل�ضلطة �لق�ضائية هيكليا لل�ضلطة �لتنفيذية 

بت�ضكيل هيئة  لالإ�ضر�ف على �لق�ضاء �لعديل تتمتع باال�ضتقاللية �لهيكلية 

و�لوظيفية.

�ضياغة  وحاولو�  �لق�ضاء  تطهري  فكرة  جمعيتهم  يف  ممثلني  �لق�ضاة  طرح 

�لتطهري  بتحول  ت�ضمح  �ل�ضيا�ضية  �ل�ضلطة  مع  �لتو�فق  تقوم على  ت�ضور�ت 

من جمرد عملية جر�حية تنتهي ببرت �لعنا�ضر �لفا�ضدة د�خل ج�ضد �لق�ضاء 

�ىل فعل يوؤ�ض�س لت�ضور�ت ��ضالح متكاملة حتارب �لف�ضاد وتك�ضف مكامنه 

وت�ضمح بعالجه وتنتهي بالق�ضاء على م�ضبباته. بني �لق�ضاة �أن �لف�ضاد يف 

�لعمل  قيم  عن  ز�غو�  �أفر�د  نو�زع  حكمتها  فردية  ظاهرة  يكن  مل  �لق�ضاء 

�لق�ضائي فقط و�منا كان نتيجة حتمية ملنظومة قانونية ت�ضجع �لف�ضاد وحتميه. 

جعل  �لتطبيق  �ىل  �لنظرية  من  �ملرور  �ن  �إال  متكامال  �لق�ضاة  طرح  وبد� 

بينهم  موحدة  مو�قف  �ضياغة  عن  ويعجزون  �أمرهم  يف  يختلفون  �لق�ضاة 

جتعلهم قادرين على بلورة خريطة طريق لال�ضالح تقنع �ملجتمع �ل�ضيا�ضي.

ود�فع �ملحامون ب�ضر��ضة  عن فكرة تطهري �لق�ضاء و�إ�ضالحه �ال �ن فتح ملف 

�لف�ضاد يف قطاع �ملحاماة ك�ضف عن �أحادية طرحهم و�ضقوطه يف �لتجاذبات 

�أ�ضو�ت �ملحامني �لتي كانت تنادي بتطهري �لق�ضاء من  �لقطاعية. فذ�ت  

�ملحاماة  ��ضتقاللية  ب�ضعار  تتم�ضك  �ليوم  جندها  �ملحا�ضبة  وتفعيل  �لف�ضاد 

لتمنع ��ضتعمال ما و�ضفته للق�ضاة من �آليات تطهري من �لتطبيق يف قطاعها. 

وتطهريه  �لق�ضاء  ��ضتقاللية  ب�ضعار  �النتخابية  �ل�ضا�ضة يف حمالتهم  وتزين 

مبا  �لق�ضاة  حكومة  قيام  منع  �أ�ضحى  هاج�ضهم  �أن  يذكرون  �ليوم  وجندهم 

ي�ضتفاد منه �أنهم باتو� يخافون ��ضتقاللية �لق�ضاء ويطالبون باحلد من �ضلطاته 

ويباركون تدخل وز�رة �لعدل يف �د�رته و�ال�ضر�ف عليه.

�ىل  �لتعاطي معهما  �أف�ضى  �ضعارين  كانا  وتطهريه  �لق�ضاء  ��ضالح  �أن  يبدو 

�لك�ضف عن �ضعوبة تطبيق �ال�ضالح يف ظل �لتجاذبات وغياب �الر�د�ت 

�ل�ضادقة. 

*قاٍض تونسي

مقابلة مع القاضي
محمد عنبر، 

المفكرة القانونية، الرباط 
»كلنا الأ�شتاذ عنرب، نداء اىل جميع الق�شاة اىل احل�شور يوم 2012-7-6 

مبحكمة النق�س للت�شامن مع الأ�شتاذ عنرب. ونريد من هذا اليوم اأن ي�شبح 

ملحمة يف تاريخ الدفاع عن ا�شتقالل ال�شلطة الق�شائية. وغني عن البيان 

الوطني  امل�شتويني  على  مو�شعة  اعالمية  تغطية  �شيعرف  احلدث  هذا  اأن 

والدويل. عا�س نادي ق�شاة املغرب وكلنا الأ�شتاذ عنرب«. 

بهذه الكلمات، دعا اأ. يا�شني خملي رئي�س نادي ق�شاة املغرب جميع هوؤلء 

من خالل �شفحة التوا�شل الجتماعي لنادي ق�شاة املغرب اىل الت�شامن 

مع القا�شي حممد عنرب، الذي اأحيل موؤخرا اىل املجل�س التاأديبي، على 

خلفية رف�شه اللتحاق مبركز عمله اجلديد، احتجاجا على نقله تع�شفا من 

دون ر�شاه. وبالفعل، بناء على هذه الدعوة، تالقى ع�شرات الق�شاة اأمام 

حمكمة النق�س التي اأغلقت اأبوابها اأمامهم فاجتمعوا يف باحتها اخلارجية 

ورفعوا عليها يافطة حتذر من امل�س با�شتقاللية حمكمة النق�س.

املفكرة القانونية ت�شنى لها اللتقاء بالقا�شي عنرب مرتني يف الرباط، وذلك 

يف  ن�شرت  وقد  يونيو(،   9  8-( وحزيران  فرباير(   11( �شباط  �شهري  يف 

ان�شاء نادي ق�شاة املغرب. وهي  الرابع مقابلة معه حتدث فيها عن  عددها 

تن�شر هنا حديثها الثاين معه الذي مت على مرحلتني: خالل لقائه يف الرباط 

ويف اأعقاب اليوم الت�شامني معه من خالل الربيد اللكرتوين )املحرر(. 

�س. بداية، هل بامكانكم �شرح مالب�شات ق�شية نقلكم للقارئ العربي؟ 

يف  م�ضاركتي  على  �ضهرين  من  �أقل  مرور  وبعد  نوفمرب،  �ضهر  خالل  ج. 

تاأ�ضي�س نادي ق�ضاة �ملغرب و�نتخابي فيه، مت نقلي من من�ضبي كرئي�س غرفة 

لدى حمكمة �لنق�س �ىل وكيل ملك يف �ملحكمة �البتد�ئية يف د�ئرة �أبي 

جعد، وهي �أبعد منطقة يف �ملغرب. وقد ح�ضل كل ذلك من دون �أي طلب 

مني، فاأنا �ضاأبلغ �ضن �لتقاعد بعد خم�س �ضنو�ت وال �أرغب حاليا باالنتقال 

�ىل �أي حمكمة �خرى. وهذ� �لقر�ر �منا يحمل يف طياته ثالثة �أمور: �الأول، 

�هانة مبا�ضرة بحيث ينقل قا�س بلغ �آخر درجات �لرتقية من من�ضب رفيع 

�أدنى من�ضب يف  نيابة يف حمكمة �ضغرية ونائية وهو  ل�ضغل من�ضب وكيل 

�لنيابة �لعامة، و�لثاين، عقوبة مقنعة ير�د منها معاقبتي على م�ضاركتي يف 

تاأ�ضي�س �لنادي، و�لثالث، �ق�ضائي عن من�ضب نائب رئي�س �لنادي، طاملا �أن 

من�ضب وكيل �مللك يعد م�ضوؤولية �د�رية يف هيئة ق�ضائية، وهو �أمر ي�ضعني 

يف موقع تناف مع �أي من�ضب قيادي د�خل �لنادي. وتبعا لتقدمي ب�ضكاية 

�جلديد  �لعدل  وزير  قام  ذلك،  �ل�ضابق من جر�ء  �لعدل  وزير  �ضد  جز�ئية 

�ملعني عقب �النتخابات باعادة �لنظر يف �لقر�ر �ملذكور، فحاول �لتخفيف من 

حدته �منا مع �ال�ضر�ر على نقلي من حمكمة �لنق�س، فنقلني �ىل من�ضب 

نائب وكيل �مللك يف �لرباط وهو من�ضب �د�ري �آخر يوؤول �ىل جتريدي من 

�أبلغني  �لذي  �لقر�ر،  وهذ�  نظامه.  وفق  �لنادي  يف  رئي�س  كنائب  من�ضبي 

�ياه �لوكيل �لعام للملك يف �لرباط عرب �لهاتف وتاليا خالفا لالأ�ضول، ال 

ي�ضحح �الأمر �طالقا و�ن �ضعى من خالله �لوزير �ىل تخفيف حدة �الهانة 

�ملوجهة �يل يف �لقر�ر �ل�ضابق.   

�س. منذ تاأ�شي�شه يف اآب )اأغ�شط�س(، انت�شب اىل النادي وفق رئي�شه يا�شني 

اأرباع ق�شاة  اأي ما يعادل ثالثة  األفني و�شبعمائة قا�س  خملي ما يزيد على 

املغرب، فلماذا يتق�شدونكم اأنتم بالذات؟       

ج. عند تاأ�ضي�س �لنادي، كان جممل �ملنت�ضبني �ليه من �ل�ضباب. �أنا كنت 

�ضبب هذ�  وبتقديري،  �لنق�س.  �أع�ضاء حمكمة  �آنذ�ك من  �لوحيد  �لع�ضو 

متثيلية  باأي  يرغبون  يكونو�  مل  �لذين  �لقر�ر  �أ�ضحاب  لدى  �نزعاجا  �الأمر 

للنادي يف حمكمة �لنق�س، ليت�ضنى لهم و�ضف �لنادي باأنه موؤ�ض�ضة �ضباب 

متحم�ضني ينتق�ضون �ىل �خلربة وللطعن بتمثيليته. �ن �ن�ضمامي �ىل �لنادي 

ي�ضكل من هذه �لز�وية حتديا كبري� لنمط تفكري معني ير�د منه �بقاء عالقة 

�لهرمية قائمة بني كبار �لق�ضاة و�ضبابهم، كما يريد �بقاء تقليد �ل�ضمت �ضيد� 

�أنا �ن�ضممت �ىل �لنادي يف مر�حل تاأ�ضي�ضه �الأوىل  لدى هوؤالء. وبالو�قع، 

لقناعتي باأنه خري �أد�ة ال�ضالح ما عانيت منه طو�ل حياتي �لق�ضائية. فاأنا 

�أحتدر من عائلة فقرية ودخلت �ىل كلية �حلقوق يحدوين �ميان مببادئ �ضامية 

يكن  مل  �ملهنية  حياتي  خالل  ر�أيته  ما  ومنعته.  �لق�ضاء  ��ضتقاللية  ب�ضاأن 

لالأ�ضف من�ضجما مع هذه �ملبادئ. وما �ن�ضمامي �ىل �لنادي �ال تعبري عن 

�الأمل بتح�ضني �الأمور.   

�س. ما هي الجراءات التي قمتم بها �شد قرار نقلكم؟  

�لنقل لكن هذ�  باأ�ضباب  �أنا طلبت تزويدي  �لقر�ر �الأول،  بالن�ضبة �ىل  ج. 

�الأمر مل يح�ضل، مما يوؤكد �أن نقلي مت من خارج �أي م�ضلحة يقت�ضيها ح�ضن 

�ل�ضابق  �لعدل  وزير  �ضد  جز�ئية  �ضكاية  فقدمت  �لق�ضائي.  �ملرفق  �د�رة 

و�لرئي�س �الأول ملحكمة �لنق�س و�لوكيل �لعام للملك لدى حمكمة �لنق�س 

�للذين �ضاركاه يف قر�ر نقلي. فهذ� �لنقل غري �ملربر ي�ضكل �تفاقا بني هوؤالء 

على �لتعدي على ��ضتقالليتي، وهو �أمر خمالف للقانون وخ�ضو�ضا للد�ضتور 

�جلديد يف ف�ضليه 108 و109 �للذين ين�ضان ما يلي: )ال يعزل �لق�ضاة وال 

�لتاأثري على  �لقانون كل من حاول  و)يعاقب  �لقانون(  مبقت�ضى  �إال  ينقلون 

�لقا�ضي بكيفية غري م�ضروعة(. وهذه �ملخالفة تقع تاليا حتت �لف�ضل 322 

�تفاق على �عمال خمالفة  �إذ� ح�ضل  �نه  يقول  �لذي  �لقانون �جلنائي  من 

للقانون، �إما بو��ضطة �جتماع �أفر�د �أو هيئات تتوىل قدر� من �ل�ضلطة �لعامة، 

من  باحلب�س  يعاقبون  �جلرمية  مرتكبي  فاإن  مر��ضالت،  �أو  ر�ضل  بو��ضطة  �إما 

�ضهر و�حد �إىل �ضتة �أ�ضهر ويجوز كذلك �أن يحكم عليهم باحلرمان من بع�س 

�حلقوق �ملدنية ومنها تويل �لوظائف �أو �خلدمات �لعامة ملدة ال تتجاوز ع�ضر 

�ضنني. وقد رف�ضو� بد�ية ت�ضجيل �ل�ضكوى، فطلبت ح�ضور مفو�س ق�ضائي 

ليعاين هذ� �لرف�س، فا�ضطرو� �ذ ذ�ك �ىل ت�ضجيلها. ف�ضال عن ذلك، قدمت 

طعنا �ضد �لقر�ر �الأول �أمام حمكمة �لنق�س عمال بالد�ضتور �جلديد �لذي 

فتح باب �لتظلم و�لطعن يف هذ� �ملجال. �أما بالن�ضبة �ىل �لقر�ر �لثاين �لذي 

فقد  و�ل�ضحف،  هاتفي  �ت�ضال  خالل  من  فقط  �منا  بعد  ر�ضميا  �أتبلغه  مل 

طعنت فيه �أي�ضا �أمام حمكمة �لنق�س. و�أنا على قناعة تامة باأن وزير �لعدل 

�تخذ قر�ر نقلي من حمكمة �لنق�س خالفا لقناعاته وبتاأثري من قوى تهدد 

��ضتقاللية �لق�ضاء. وقد �ضدر قر�ر باإحالتي على �ملحاكمة �لتاأديبية لرف�ضي 

�لتو�ضل بالعمل يف من�ضبي �جلديد. ولكن كيف يعقل لومي لعدم تنفيذ 

قر�ر مل �تبلغه ��ضوال؟  

�س. هل ت�شعرون باأن ما يحدث لكم هو �شبيه بدرجة او باأخرى ملا ح�شل 

؟ 
1
يف اأواخر 2010 لل�شيد جعفر ح�شون

حاكمو�  �لذين  �ال�ضخا�س  نف�س  هم  للمجل�س  �ملكونون  �الأ�ضخا�س  ج. 

�ال�ضتاذ جعفر بعد فربكة ملف له، �إال �ن مو�ضوع �لنازلة يختلف متاما عن 

مو�ضوع �ال�ضتاذ جعفر، فاأعترب نف�ضي �أنني �أنا �مل�ضتكي وهم �مل�ضتكى منهم 

الأنهم هم من خرق �لد�ضتور وباقي �لقو�نني وما ز�لو� م�ضتمرين يف �خلرق 

و�ل�ضطط وال من ي�ضائلهم.

�س. كيف تقومون اليوم الت�شامني معكم؟ وهل تظنون اأن اليوم الت�شامني 

معكم �شيوؤثر ايجابا اأو �شلبا على كيفية التعامل مع ملفكم؟ 

ج. هذ� �ليوم لقي جناحا يف �و�ضاط ق�ضاة �ململكة الأنهم كلهم يعتربون �أن 

ت�ضامنهم هو تعبري عن دفاعهم �مل�ضتميت عن ��ضتقالليتهم عن �أية �ضلطة ولو 

كانت منت�ضبة جل�ضمهم، فهم يت�ضامنون مع �ل�ضرعية �ضد عدم �مل�ضروعية، 

ويت�ضامنون من �أجل �ال�ضتقالل عن �ل�ضلطة �لتنفيذية �ملج�ضدة يف �ضخ�س 

�لت�ضامن كليا  باململكة مما يجعل  �لعدل. فهذه فكرة تر�ود كل قا�س  وزير 

و�ضموليا، وج�ضده ح�ضور كافة ممثلي �ملكاتب �جلهوية باململكة لنادي ق�ضاة 

عن  �لدفاع  يف  معي  وت�ضامنهم  يل  موؤ�زرتهم  عن  عربو�  و�لذين  �ملغرب 

�إيجابي  تاأثري  �لت�ضامن  ولهذ�  تهديد.  �أي  �ضد  و�لق�ضاة  �لق�ضاء  ��ضتقالل 

علي بعد كل ما ر�كمته �لتجربة �ملغربية من �عتد�ء�ت وتهديد�ت للق�ضاة 

يف ��ضتقالليتهم عرب �لتاريخ. مهما يكن، ال ميكن �إلز�مي بتنفيذ قر�ر مي�س 

با�ضتقالليتي، و�إال �ضاأكون خمال باأحد �أهم و�جباتي �ملهنية. 

�س. ما هي اأبرز اجلهات التي ت�شامنت معكم؟ وهل تبلغتم بيانات ت�شامن 

من خارج املغرب؟ 

ج. هناك جمعيات مهنية وحقوقية مغربية عدة عربت عن ت�ضامنها معي. 

باملقابل، مل �أتلق حتى �للحظة �أي ت�ضامن من خارج �ملغرب. 

»يوم تضامني« مع القاضي عنبر دفاعا عن استقالليته )المغرب(

11 �لقا�ضي جعفر ح�ضون �نتخب لواليتني ع�ضو� يف جمل�س �لق�ضاء �الأعلى وكان لفرتة طويلة .

�أحد �لق�ضاة �لقالئل �لذين يتفاعلون مع منظمات �ملجتمع �ملدين متخذ� مو�قف جريئة دفاعا 

عن ��ضتقاللية �لق�ضاء، وقد �ضكل طو�ل �لعقد �ملن�ضرم حمركا �أ�ضا�ضيا للق�ضاة ولعجلة ��ضالح 

�لق�ضاء. ومن �ملعرب جد� �أن يكون �لنادي قد ن�ضاأ يف مار�س 2011 ، فيما مت عزل �لقا�ضي ح�ضون 

يف دي�ضمرب 2010 �أي قبل �أ�ضهر قليلة، بتهم خمتلفة �أبرزها �الخالل ب�ضرية مد�والت جمل�س 

�لق�ضاء �الأعلى ولكن �أي�ضا بق�ضايا ر�ضوة. 

أي تمثيلية للقضاة؟
ور�ضة �حلو�ر  �الن�ضحاب من  �ملغرب يف 2012-6-9  ق�ضاة  نادي  قرر 

�لوطني حول ��ضالح �لق�ضاء �حتجاجا على ��ضتبعاده عن �لهيئة �لعليا 

للحو�ر وتاليا �لتنكر ل�ضفته �لتمثيلية رغم �أن عدد �ملنتمني �ليه بلغ 2700 

من �أ�ضل 3700 قا�س وفق �لقيمني عليه... 

وكان وزير �لعدل قد برر ح�ضر متثيلية �لق�ضاة بالود�دية �حل�ضنية للق�ضاة يف 

�لهيئة �لعليا للحو�ر بكون رئي�ضها معينا من قبل �مللك. 

وزارة العدل ترد 
على مطالب 

استقاللية القضاء 
)تونس(: 

التطهير أوال...
*محمد العفيف الجعيدي

�أمام حمكمة �لنق�س، �ملغرب
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ير�ود  �ضوؤ�ل حمري  �ليوم؟  م�ضر  �ال�ضتقاليل« يف  »�لتيار  ق�ضاة  �ختفى  �أين 

�أذهان �أكرث من متابع لل�ضاأن �لق�ضائي �مل�ضري يف �لوقت �حلا�ضر. فاملفارقة 

عامي  و�ل�ضيا�ضي  �لق�ضائي  �حلدث  �ضنعو�  �لذين  �لق�ضاة  �أن  هي  �لغريبة 

2005 و2006 عندما حتدو� من خالل نادي ق�ضاة م�ضر نظام ح�ضني 
 باتو� �ليوم، بعد �ضقوط هذ� �لنظام، �ضبه غائبني عن 

1
مبارك يف �أوج �ضلطته

�ضيا�ضيا:  �الأقل  ز�لو� هنا طبعا، على  ما  �الأفر�د  �لق�ضاة  �لق�ضائية.  �ل�ضاحة 

فامل�ضت�ضار ح�ضام �لغرياين تر�أ�س جمل�س �لق�ضاء �الأعلى وهو �ليوم يرت�أ�س 

مر�ضحا  كان  �لب�ضطوي�ضي  ه�ضام  و�مل�ضت�ضار  �لد�ضتور  �إعد�د  �ملكلفة  �للجنة 

يف  فاعل  ع�ضو  �خل�ضريي  حممود  و�مل�ضت�ضار  �جلمهورية  لرئا�ضة  ملحوظا 

�أمام  �إال �أن �لتيار نف�ضه قد ��ضمحل ق�ضائيا  �ملجل�س �لنيابي �جلديد، �لخ. 

�ل�ضيطرة �ملتجددة للتيار �ملناف�س، �ملعروف �ضابقا مبهادنته لنظام مبارك، على 

يف  فوزه  جتدد  مع  �ليوم،  حتى   2009 عام  منذ  بالكامل  �لق�ضاة  نادي 

�نتخابات �لنادي �الأخرية بعد �لثورة. ويدفع تبعرث �لق�ضاة »�ال�ضتقالليني« 

�إىل �لت�ضاوؤل عن مدى وجود تيار جماعي بهذ� �ال�ضم يف �لق�ضاء �مل�ضري: 

فهل �قت�ضرت �أحد�ث 2005 و�ضو�ها على مبادرة بع�س �لق�ضاة �لثائرين 

ظرفية  جماعية  ظاهرة  ف�ضكلو�  فقط  �لنظام  وممار�ضات  مهنتهم  تقاليد  على 

حم�ضورة ال غري، �أم �أنهم جزء من حترك ق�ضائي �أو�ضع و�أكرث قدما، ميكن توقع 

�نتعا�ضه جمدد� يف �مل�ضتقبل �لقريب؟ ن�ضرتجع يف هذ� �ملقال ب�ضكل خاطف 

بع�س حمطات �لتاريخ �لق�ضائي �مل�ضري �ملعا�ضر للتذكري �أوال بجذور حترك 

2005 �لفكرية و�لتنظيمية، وثانيا لعر�س فر�ضية بحثية ت�ضمح رمبا بتف�ضري 
تخبطات هذ� �لتحرك �جلماعي �لذي يقوى �أمام �ال�ضتبد�د وي�ضمحل – �أو 

�إذ� كانت قوة نظام مبارك غري   .
2
�أبرز رموزه يزد�د ��ضمحالال - مع �ضقوط 

�لتحليلي  �لعامل  �لق�ضائيني، فما هو  لتف�ضري تغري�ت وهج معار�ضيه  كافية 

�الآخر �لذي ي�ضمح بذلك؟ و�إذ� كان �ضقوط ح�ضني مبارك ال يتعار�س – 

بغر�بة - مع �نتعا�س �لتيار �لق�ضائي �لذي كان يهادنه ال بل يدعمه ح�ضب 

�تهام �لتيار »�ال�ضتقاليل«، فاألي�س على �لباحث �أن يعيد �لتفكري يف �لعالقة 

�أو  معار�ضتها  �نتكا�س  �أو  و�زدهار  �لتنفيذية  �ل�ضلطة  هيمنة  بني  �ل�ضببية 

مو�التها �لق�ضائيتني، و�أن يبحث يف مكان غري �لعالقة مع �ل�ضلطة �ل�ضيا�ضية 

3
عن م�ضادر �ضرعية وفعالية �لكلمة و�حلركة �لق�ضائية؟

من 1969 إلى 2006: مواسم الهجرة إلى الصمت
بانتهاك   2005 عام  �ُتِهمو�  �لذين  �لق�ضاة  نرى  �أن  لالهتمام  �ملثري  من 

و�الحتجاجية  �الإعالمية  �مل�ضاحات  �حتالل  عرب  �لق�ضائية  �لتقاليد 

على  ق�ضائية  �ضرعية  ي�ضفي  وخمتلف  مو�ز  ق�ضائي  تر�ث  �بر�ز  يحاولون 

مبو�جهة  بها  نعمو�  لطاملا  �لتي  �ل�ضيا�ضية  �ل�ضرعية  �ىل  ت�ضاف  به،  قامو�  ما 

�لنظام �ال�ضتبد�دي. وتر�ث ق�ضاة 2005 هو تر�ث »�لرفاعية«، ن�ضبة �ىل 

�مل�ضت�ضار يحيى �لرفاعي �لذي طبعت ن�ضاالته و�ضد�ماته مع �لنظام م�ضرية 

�لق�ضاء �مل�ضري »�ال�ضتقاليل« منذ �ل�ضتينات حتى �أو�خر �لثمانينات. وال 

�لق�ضائي،  �لرفاعي  بعمل  رمزيا  بربط حتركهم   2005 ق�ضاة  �ضيوخ  يرتدد 

جمموعة  تعر�ضت  حني   ،1969 عام  �لق�ضاة«  »مبذبحة  يعرف  ملا  رجوعا 

من �لق�ضاة �مل�ضريني ومن بينهم �لرفاعي نف�ضه لال�ضطهاد و�لعزل على يد 

جمال عبد �لنا�ضر بعد رف�ضهم �الن�ضمام �إىل »�الحتاد �ال�ضرت�كي �لعربي« 

وبعد �تخاذهم مو�قف نقدية علنية ومكتوبة ربطو� فيها هزمية 1967 بغياب 

ممتاز  �لقا�ضي  �لق�ضاة حينها  نادي  رئي�س  �ضيما عرب  �لدميقر�طية د�خليا، ال 

�ل�ضمت  »تقاليد«  عن  �الأول  �خلروج  هذ�  ثمن  هوؤالء  دفع  وقد   .
4
ن�ضار

�ل�ضبعينيات  يف  بع�ضهم  �إعادة  متت  حني  �إىل  �ضنو�ت،  ب�ضع  �لق�ضائي 

�ضمن �أجو�ء �البتعاد عن �ل�ضيا�ضات �لنا�ضرية �لتي طبعت �ضنو�ت حكم 

�لق�ضائية   
5
»للهجرة« مدعاة  هذه  �لق�ضاة  مذبحة  �ضكلت  وقد  �ل�ضاد�ت. 

�الأوىل للق�ضاة »�ال�ضتقالليني« كما تر�ضمها �لذ�كرة �جلماعية لهوؤالء �لتي 

بنيت حول منطية �لهجر�ت �ملتكررة و�لدورية - كل ع�ضرين عاما تقريبا - 

تبعا لكل �نتفا�ضة ق�ضائية، وب�ضكل يذكر بالثنائية �لدورية »�نتفا�ضة ق�ضائية 

�حلديثة،  �لتون�ضية  �لق�ضائية  �لذ�كرة  �أي�ضا  متيز  �لتي  ق�ضائي«  �نكفاء   –
علما �أن حر�ك �لق�ضاء �لتون�ضي و�نكفاءه غالبا ما تز�منا مع حر�ك �لق�ضاء 

�مل�ضري و�نكفائه )�نتفا�ضة وقمع �لق�ضاة �ل�ضبان عام 1985، �نتفا�ضة وقمع 

مكتب جمعية �لق�ضاة �لتون�ضيني عام 2005(: فهل يعك�س هذ� �لتز�من 

�آثار �نت�ضار �أفكار �أو قو�عد ق�ضائية على �ل�ضعيد �لعربي �أو �لدويل يف هذه 

�مل�ضري  �ال�ضتقاليل  �مل�ضل�ضل  �لتالية من  �حللقة  فاإن  وبالفعل،  �لفرت�ت؟  

كما ير�ه ويرويه �لق�ضاة و�لنا�ضطون بد�أت تتكون يف بد�ية �لثمانينيات حول 

�مل�ضت�ضار �لرفاعي نف�ضه، �لذي �ضكل حمركا ق�ضائيا ن�ضطا من د�خل نادي 

�لق�ضاة �لذي تر�أ�ضه عامي 1985-1986 و1989-1990، وقد �أ�ضبح 

�لنادي يحت�ضن �آنذ�ك �حلر�ك �ال�ضتقاليل ب�ضكل يوؤكد تر�ضيخ ت�ضيي�ضه- 

باملعنى �لعلمي للكلمة - بعد �إقفال كل �مل�ضاحات �الأخرى �أمام �لق�ضاة، 

وتوج  فيها.  �أ�ضره  �ل�ضلطة  لطاملا حاولت  �لتي  �إىل جانب وظيفته �خلدماتية 

هذ� �حلر�ك �ال�ضتقاليل �لثاين بحدث مهم مل يلق �ضهرة »مذبحة �لق�ضاة« 

�مل�ضري  �لعد�لة  موؤمتر  وهو:  �أال  و�ال�ضتثنائي  �لتجديدي  طابعه  من  بالرغم 

�ل�ضخم )قدمت خالله حو�ىل  �أوال بحجمه  �ملوؤمتر  1986. ومتيز هذ�  عام 

�لذي  �ملهم  �لدور  ثانيا، عرب  و�ضموليتها  فيه  �مل�ضاركة  وبطبيعة  ورقة(،   110
لعبه حمامون وجامعيون و�إد�ريون و�ضيا�ضيون معار�ضون يف �أعماله �إىل جانب 

�إذ تناولت �الأور�ق  �لق�ضاة، وثالثا، بتنوع وجر�أة �مل�ضائل �لتي طرحت فيه 

�ملقدمة خمتلف �ملو��ضيع �لتي تهم �ملرفق �لق�ضائي، من �أكرثها تقنية )بطء 

�لق�ضاء،  )��ضتقاللية  ت�ضيي�ضا  �أكرثها  �إىل  �إلخ...(  �خلرب�ء  ودور  �ملحاكمات 

. و�أكرث ما طبع �لذ�كرة يف هذ� �ملوؤمتر �ملو�جهة 
6
�ملحاكم �ال�ضتثنائية، �لخ.(

�ملفاجئة و�ملدوية �لتي ح�ضلت خالله بني �لقا�ضي و�حلاكم، عرب و�قعة ما 

ز�ل �لق�ضاة �مل�ضريون �ملنتمون للتيار »�ال�ضتقاليل« يروونها �ليوم ب�ضيء من 

�ملوؤمتر،  �فتتاح  �ضخ�ضيا  يح�ضر  مبارك  ح�ضني  �لرئي�س  كان  فيما  �العتز�ز: 

�لطو�رئ  حالة  برفع  كلمته  �إلقاء  �أثناء  �لرفاعي  يحيى  �لنادي  رئي�س  طالبه 

�لرئي�س  �أثار الحقا حفيظة وغ�ضب  و�حلد من دور �ملحاكم �ال�ضتثنائية، مما 

�لذي �كت�ضف فجاأة، بعد ب�ضع �ضنو�ت من توليه �حلكم،   »�أن هناك ج�ضما 

د�خل هيكل �لدولة �مل�ضرية ي�ضمى �جل�ضم �لق�ضائي ي�ضتع�ضي على �لفهم 

�ملو�جهة  هذه  �أطلقت  وقد   .
7
�ل�ضيطرة« على  �أي�ضا  وي�ضتع�ضي  ناحيته،  من 

هوؤالء  على  �ل�ضلطة  �ضيقت  ما  �ضرعان  �إذ  �لثاين  �لق�ضائية  �لهجرة  مو�ضم 

�لبالد  ترك  �إىل  بع�ضهم  د�فعة  �لثمانينيات،  نهاية  »�ال�ضتقالليني«  �لق�ضاة 

�إىل ح�ضر  �آخرين  مع حمل  �أخرى،  دول  �إىل  �لق�ضائية  �الإعار�ت  �طار  يف 

�أن�ضطتهم �لعامة. وميكن هنا مقارنة �أ�ضاليب قمع جمال عبد �لنا�ضر �ل�ضاعقة 

)�لعزل �لتام من �لق�ضاء( باأ�ضاليب �لقمع �لتي �نتهجها مبارك و�لتي كانت 

�لقوة  ��ضتبدلت  �إذ  »فعالية«،  �أقل  بال�ضرورة  تكون  �أن  دون  من  ق�ضوة  �أقل 

مهنية  �ضروط  مع  �أخرى  عربية  دولة  �إىل  )�إعارة  �ملقونن  �ل�ضامت  باالإبعاد 

مغرية(. و�متدت �لهجرة �لثانية �إىل نهاية �لت�ضعينيات عندما بد�أ ق�ضاة، ويف 

بامل�ضاركة  �لعزيز،  عبد  وزكريا  �لب�ضطوي�ضي  وه�ضام  مكي  طليعتهم حممود 

�أعادت تدريجيا طرح م�ضاألة ��ضتقاللية �لق�ضاء على  بندو�ت وحما�ضر�ت 

ب�ضاط �لبحث يف �مل�ضاحة �لعامة )ولو بعيد� عن �العالم يف مرحلة �أوىل( 

بعد ع�ضر �ضنو�ت من �النكفاء.

االنتفاضة القضائية الثالثة :قضاة 
»االستقالل« ضد من؟

ب�ضاأن   2006-2005 عام  �مل�ضريني  �لق�ضاة  حترك  حول  �لكثري  قيل 

م�ضاألة �الإ�ضر�ف �لق�ضائي على �النتخابات، �إال �أنه نادر� ما مت �لرجوع �إىل ما 

قبل هذه �ملرحلة لر�ضم معامل ن�ضوء هذ� �لتحرك، كاأمنا �لق�ضاة قد �جتمعو� 

وقررو� فجاأة، على خلفية �إهانة قا�س يف �الإ�ضكندرية بد�ية 2005 �أو على 

خلفية �إ�ضر�فهم على �النتخابات �لنيابية �أو على �ال�ضتفتاء �لد�ضتوري �لذي 

جرى يف �لعام نف�ضه، �إ�ضعال مو�جهة ال مثيل لها يف تاريخ �لق�ضاء �مل�ضري 

. �إذ� كان من �لو��ضح �أن كتابة �لق�ضة �بتد�ء من ربيع 2005 
8
مع �ل�ضلطة

�ملهنية  �لتحركات  تكوين  ظروف  بفهم  ت�ضمح  �لتي  �لعو�مل  من  يحرمنا 

�لق�ضائية، فال جمال هنا للدخول يف تفا�ضيل والدة �جليل �لثالث من �لتيار 

»�ال�ضتقاليل« نهاية �لت�ضعينيات. كان مثال لرت�بط �الأجيال �لق�ضائية ونقل 

�أ�ضا�ضي يف هذ� �ملجال، من خالل �لتاأثري  �لرت�ث �لق�ضائي �مل�ضاك�س دور 

�لفكري و�ملهني �لذي ��ضتمر بع�س �لق�ضاة كيحيى �لرفاعي يف ممار�ضته حتى 

بعد تقاعدهم جتاه ق�ضاة �أ�ضغر منهم �ضنا. كما �أنه كان لبع�س �لفاعلني غري 

عندما يصبح تسييس القضاء ضمانة الستقالله )مصر(: 
أفكار حول التجربة المصرية )2012-1967( 

*سامر غمرون

تاأ�ض�س عام  �لق�ضاء و�ملحاماة �لذي  �لعربي ال�ضتقالل  �لق�ضائيني، كاملركز 

1997 من �ضمن �ملجهود �لهادف �إىل ��ضتنها�س �خلطاب �ال�ضتقاليل، دور 
يف تقدمي م�ضاحات ومو�رد مل يكن �لق�ضاة »�ال�ضتقالليون« ميتلكونها خالل 

فرتة غيابهم عن �لنادي، مما �ضمح لهم بتطوير قدر�تهم و�ضوال �ىل ��ضرتجاع 

�إد�رة �لنادي عام 2001. ولكن لهذه �لعو�مل تعقيد�تها نعر�ضها يف منا�ضبة 

�أخرى. نكتفي هنا باالإ�ضارة �أوال �إىل �ضرورة در��ضة حترك 2005 وغريه من 

�الأحد�ث �لق�ضائية �ضمن �لتاريخ �لق�ضائي �لطويل �أو على �الأقل �ملتو�ضط 

�ضرورة  �إىل  وثانيا  و�ملبا�ضرة،  �لب�ضيطة  �ل�ضببية  بالعالقات  �الكتفاء  دون 

تو�ضيع �لقر�ءة �ملرتكزة على �لثنائية �لت�ضادمية »ق�ضاة ��ضتقالليني / �ضلطة 

معادلة  جتاهلهم يف  يتم  ما  غالبا  �آخرين  وفاعلني  عو�مل  الإدخال  تنفيذية« 

�لتيار  ق�ضاة  يحب  )كما  �حلكومة«  »تيار  كق�ضاة  و�لعربي،  �مل�ضري  �لق�ضاء 

»�ال�ضتقاليل« ت�ضميتهم بهدف جتريدهم من م�ضروعيتهم و�ضهرهم بال�ضلطة 

�ملعنية  �ملدين  �ملجتمع  جمعيات  �أو  لها(،  ممثلني  يعدونهم  �لتي  �لتنفيذية 

بال�ضاأن �لق�ضائي. وبالفعل، فاإن در��ضة فرت�ت »�لهجرة« كالتي �متدت من 

1990 �إىل 2001 مثال )�ضنة ��ضرتجاع ق�ضاة �لتيار »�ال�ضتقاليل« جمل�س 
�إد�رة �لنادي( تظهر �أن ما ت�ضفه �لرو�ية �ال�ضتقاللية بفرت�ت ركود �أو تبعية 

ال ت�ضتحق �لتاأريخ هي حقيقة فرت�ت ي�ضيطر عليها ق�ضاة �آخرون، ال �ضك 

بكل  لغالبيتهم  �أن  �إال  �حلكومة،  مع  م�ضبوهة  �أو  قوية  لبع�ضهم �ضالت  �أن 

وو�ضائل عملها،  وتقاليدها  �لق�ضائية، الأدبياتها  للمهنة  نظرة خمتلفة  ب�ضاطة 

�أو �حليادية، من دون �ن يكون باالإمكان  �أو �لتقليدية  ميكن نعتها باملحافظة 

بني  �لقائم  �لتمييز  �أن  لنا  يظهر  وهنا  �لتنفيذية.  لل�ضلطة  بالتبعية  �ختز�لها 

»ق�ضاة ��ضتقالليني« و«ق�ضاة حكومة« هو من �إنتاج �لق�ضاة »�ال�ضتقالليني« 

خ�ضم  يف   - حقهم  من  – وهذ�  �لت�ضميات  هذه  �بتكرو�  �لذين  �أنف�ضهم 

معاركهم �ل�ضجاعة مع �ل�ضلطة �مل�ضرية من باب زيادة م�ضروعية حتركاتهم غري 

�لتقليدية، فاعتمدها بع�س �لباحثني و�ل�ضحفيني مبا�ضرة متجاهلني ظروف 

�إنتاجها و��ضتعمالها، وهو خطاأ يتحملون هم م�ضوؤوليته �لتحليلية ال �لق�ضاة 

�ىل  تتحول  – عندما  �لت�ضميات  فلهذه  �مل�ضريية.  �ضر�عاتهم  �لغارقون يف 

ي�ضعب  �إذ  �لق�ضائي،  �لو�قع  قر�ءة  على  مغر�ضة  مفاعيل   - حتليلية  مفاهيم 

عربها �أن نفهم مثال كل �النق�ضامات �حلادة �لتي ت�ضهدها �ل�ضاحة �لق�ضائية 

�لثورة ممثلي  �أو ملاذ� يختار �لق�ضاة �مل�ضريون يف نادي �لق�ضاة بعد  �مل�ضرية، 

ق�ضاة  ح�ضاب  على   - �لثورة  �أ�ضقتطها  �لتي   – للحكومة  »�لتبعية«  تيار 

 ،
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�ال�ضتقالل. وكما يقول بكلمات �أخرى �مل�ضت�ضار ح�ضام �لغرياين نف�ضه

وهو يعد �أحد »حكماء« تيار �ال�ضتقالل وقد تر�أ�س جمل�س �لق�ضاء �الأعلى 

يف فرتة )يوليو -2011 يوليو 2012( قبل تقاعده، فاإن �لق�ضاة غري �ملنتمني 

للتيار �ال�ضتقاليل لي�ضو� بال�ضرورة �أقل ��ضتقالال، هم فقط ق�ضاة ال يجهدون 

خارج حماكمهم الإعطاء هذ� �ال�ضتقالل كل �أبعاده )�ل�ضيا�ضية(.

و�لثو�بت  �لتحوالت  لقر�ءة  �الأ�ضا�ضي  �ملفهوم  �أن  جليا  يظهر  هنا  من 

ن�ضاليا  �ضعار�  يبقى  �لذي   – �ال�ضتقالل  مفهوم  لي�س  �مل�ضرية  �لق�ضائية 

�لبعد  باالأحرى  �أو  �لت�ضيي�س،  مفهوم  هو  – بل  مفهوم حتليلي  هو  مما  �أكرث 

. فيكون بذلك ق�ضاة »تيار �حلكومة« قد ��ضابو� 
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�ل�ضيا�ضي للعمل �لق�ضائي

و�إن  بامل�ضّي�س،  نعتوه  �ال�ضتقالل« عندما  »تيار  ق�ضاة  ت�ضخي�ضهم حلر�ك  يف 

�أخطاأو� يف �التهام. فعرب رف�ضهم ملحاوالت �ل�ضلطة �أ�ضر �لق�ضاة يف تقنيات 

�لقانون و�ملحاكمة و�إبعادهم عن �ل�ضاأن �لعام حتى عندما يكون للق�ضاة دور 

مبا�ضر فيه )يف حال �النتخابات مثال(، وعرب �إ�ضر�رهم على �إعطاء �لق�ضاء 

مكانته يف فل�ضفة �لنظام �ل�ضيا�ضية، وعرب �بتكارهم لو�ضائل تعبري وحترك غري 

ما  فجر  �عتمادها،  على  يتجروؤ�  لن  �أنهم  �ل�ضلطة  �عتقدت  ق�ضائيا  م�ضبوقة 

�أثار  ما  �لتقليدية،  �لق�ضائي  �لعمل  معايري  »�ال�ضتقالل« كل  بق�ضاة  يعرف 

ذعر زمالئهم �لق�ضاة غري �مل�ضتعدين خلو�س هذه �لغمار، �أكرث رمبا مما �أخاف 

�ل�ضلطة �حلاكمة نف�ضها. فمن غري �مل�ضتغرب �إذ� �أن ياأتي رف�س هذ� �ملنهج 

�لق�ضائي �لذي ميكن و�ضفه مبا بعد �حلد�ثي من د�خل �لق�ضاء قبل �أن ياأتي 

»تيار  ق�ضاة  تهمي�س  ��ضتمر�ر  تف�ضري  يف  ي�ضاهم  مما  �لتنفيذية،  �ل�ضلطة  من 

�ال�ضتقالل« حتى مع حتوالت �لنظام �ل�ضيا�ضي �حلالية بعد �لثورة. ال يعني 

خا�ضة يف  و�لق�ضاة  �لق�ضاء  ي�ضيب  عما  �لتنفيذية  �ل�ضلطة  حتييد  هذ�  كل 

�الأنظمة �ال�ضتبد�دية كالتي كانت حتكم م�ضر وتون�س، فممار�ضات �ل�ضلطة 

جد و��ضحة يف هذ� �ملجال، �إن عرب �لت�ضييق �ملايل على نادي �لق�ضاة عندما 

للق�ضاة مقابل  �متياز�ت  تقدمي  �أو عرب  ي�ضيطر عليه ق�ضاة �ال�ضتقالل،  كان 

�ضمتهم و �نكفائهم يف حماكمهم، �أو عرب �العتماد على �ملحاكم �ال�ضتثنائية، 

وغريها من �ملمار�ضات �لهادفة �إىل حتييد �لق�ضاة و�حلد من قدر�تهم �لرقابية. 

للدر��ضات  �آفاق جديدة  بفتح  �ضحت،  �إن  �لفر�ضية،  هذه  فقط  ت�ضمح  قد 

�الجتماعية �ملهتمة بالق�ضاء �لعربي، فال تكون مهوو�ضة ب�ضيا�ضات �الأنظمة 

�لتيار�ت  لتحوالت  ح�ضا�ضية  �أكرث  تغدو  بل  غري،  ال  �لعمودية  �لقمعية 

بحد  خا�ضة  و�لق�ضائية  عامة  �لقانونية  �ملهنية  �ملجتمعات  د�خل  و�الأفكار 

�أخرى يف  �لق�ضاة �الأفقية مع مهن وتيار�ت وحتركات  ذ�تها، كما لعالقات 

جمتمعاتهم. فامل�ضتقبل �لق�ضائي يقر�أ رمبا لي�س على �أفو�ه حكام م�ضر �جلدد 

�أحمد  �حلايل،  �لق�ضاة  نادي  رئي�س  ت�ضرفات  عرب  بل  �نتمو�،  �أي جهة  �إىل 

على  وهازمه  �الأخرية  �ل�ضنو�ت  �الأول يف  �ال�ضتقاليل  �لتيار  �لزند، خ�ضم 

�أ�ضا�س �حرت�م �لتقاليد �لق�ضائية. فرن�ه �ليوم يدعو �إىل �الإ�ضر�ب ويخاطب 

�ل�ضيا�ضيني يف �ل�ضحف ويدخل يف م�ضاد�ت �إعالمية غري م�ضبوقة دون �أي 

حرج بني �أكرث زمالئه. فبغ�س �لنظر عن م�ضمون حتركاته ومو�قفه وتقييمها، 

من  بالرغم   – �ل�ضامتة  �لق�ضائية  �لتقاليد  عن  �خلروج  هذ�  ي�ضكل  �أال 

�نزالقاته ومبالغاته �حلالية و�لتي ال عالقة الإ�ضكاليتنا بها - �أهم �نت�ضار�ت 

�ال�ضتقاليل«:  »�لتيار  من  �لر�بع  للجيل  يرتكونه  ما  و�أهم   2005 ق�ضاة 

�ضاحة ق�ضائية بد�أت ت�ضقط فيها �ملمنوعات �لق�ضائية �ملفرو�ضة �ضيا�ضيا من 

كل �جلهات؟

*يعد أطروحة دكتوراه في سوسيولوجيا القانون

نادي قضاة سورية
مت �العالن موؤخر� عن تاأ�ضي�س نادي ق�ضاة �ضورية يف مدينة حلب ر�ضميا، 

وذلك على �ضبكة »مدينتنا« �الخبارية و�لذي �أرجع تاريخ �لتاأ�ضي�س �ىل 

عن  ف�ضال  �الأوىل  �الد�رية  �لهيئة  �أ�ضماء  ن�ضرت  وقد   .2012-7-4
نظامه �لد�خلي �مل�ضتمد من �لنظام �لد�خلي لنادي ق�ضاة م�ضر، كما ورد 

يف �ملوقع نقال عن م�ضدر غري حمدد باأن عدد �أع�ضائه بلغ 145، منهم 

�ضورية  ق�ضاة  من  125 يعملون يف مدينة حلب، مما ميثل حو�يل 10% 
�لبالغ عددهم 2500 قا�ضيا. 

�د�ء  �ر�دة يف  يعك�س  �منا  لهم  هيئة  �ن�ضاء  �ىل  �ل�ضوريني  �لق�ضاة  وجلوء 

دور يتجاوز عملهم يف �ملحاكم يف فرتة �حلر�ك �لعام �حلا�ضل يف �ضورية. 

وهذ� ما يتعزز من خالل �ختيار ت�ضمية �لنادي تيمنا بنادي ق�ضاة م�ضر، 

�لذي ��ضتهر ب�ضكل خا�س من خالل �ملو�جهة �لتي قادها �ضد �حلكومة 

�النتخابات  نتائج  تزوير  خلفية  على   2006-2005 يف  �مل�ضرية 

زمالئهم  حذو  حذو�  قد  �ل�ضوريون  �لق�ضاة  يكون  وبذلك،  �مل�ضرية. 

�ملغربيني �لذين �أن�ضاأو� ناديهم يف �ل�ضهر �لثامن من �ضنة 2011، لي�ضبح 

عدد �الأندية �لوطنية للق�ضاة يف �لعامل �لعربي ثالثة، ي�ضاف �ليها عدد 

�أو  �حياوؤها  مت  �لتي  و�الحتاد�ت  و�لنقابات  و�ملنظمات  �جلمعيات  من 

�ن�ضاوؤها يف دول �لربيع �لعربي، نذكر منها على وجه �خل�ضو�س جمعية 

�د�رتها   2005 �ملعزولة يف  هيئتها  ��ضتعادت  �لتي  �لتون�ضيني  �لق�ضاة 

ونقابة �لق�ضاة �لتون�ضيني ومنظمة �لق�ضاة �لليبيني و�حتاد �لق�ضاة �الد�ريني 

يف تون�س �لخ... كما �أن موؤ�ض�ضي �لنادي �ل�ضوري ��ضتغرقو� كزمالئهم 

�ملغربيني وقتا لالإنتقال من �لعامل �الفرت��ضي �ىل �لو�قع، بحيث ي�ضجل 

�أن تاأ�ضي�س �ضفحتهم مت يف نوفمرب 2011 �أي قبل حو�يل 7 �أ�ضهر من 

تاأ�ضي�س �لنادي ر�ضميا. 

�لت�ضمية، فان  وبخالف �حلال يف �ملغرب حيث �قت�ضر �القتبا�س على 

�لنادي �ل�ضوري قد ��ضتن�ضخ �أجز�ء هامة من نظامه مبا�ضرة عن نظام نادي 

��ضتقالل  �أبرزها حتقيق  باأهد�فه ومن  يت�ضل  مبا  ق�ضاة م�ضر، وخ�ضو�ضا 

�ل�ضلطة �لق�ضائية �إعمااًل ملبد�أ �لف�ضل بني �ل�ضلطات و�قعاً وقانوناً، وتر�ضيخ 

�لت�ضامن  رو�بط  وتوثيق  تعزيز  على  و�لعمل  وحياده  �لقا�ضي  ح�ضانة 

�الجتماعي  و�لتو��ضل  �لتعارف  �ضبل  وت�ضهيل  �لق�ضاة،  بني  و�الإخاء 

�لعمل  لتطوير  للق�ضاة  وفكري  علمي  ملتقى  وت�ضكيل  بينهم  و�لثقايف 

م�ضر  ق�ضاة  نادي  حذو  �ملن�ضاأ  �لنادي  حذ�  كما  و�لقانوين.  �لق�ضائي 

هيئة ذ�ت  �لتي جتعله  �لق�ضائية  �ل�ضلطة  قوة  م�ضروعيته على  �ر�ضاء  يف 

طبيعة خا�ضة ولي�س قانون �جلمعيات. ومل يكن بامكان �ملفكرة �لقانونية 

�لتحقق من �خللفيات �لفكرية �أو �ل�ضيا�ضية �و �حلقوقية �أو �اليديولوجية 

الأع�ضاء �لنادي، �منا نقر�أ على �ملوقع �ملذكور باأن �لق�ضاء �ل�ضوري، كان 

تعر�س النتقاد�ت كثرية، نتيجة �ضيطرة حزب �لبعث �حلاكم يف �ضورية 

على �لق�ضاء، حيث يغلب على �لق�ضاة �النت�ضاب حلزب �لبعث، كما �أن 

�ن�ضاءه يعد »�إحدى »ثمار« �حلر�ك �ل�ضعبي �لذي �نطلق يف �ضورية منذ 

�ضهور، حيث كان قانون �لطو�رئ مينع عقد مثل تلك �الجتماعات، فيما 

�أتاحت �لظروف �حلالية هام�ضاً من �حلرية للنقابات �ملهنية و�جلمعيات 

�الأهلية، للقيام باأن�ضطة كان حمظور� عليها �لقيام بها يف �ل�ضابق«. 

و�لالفت �أن نادي ق�ضاة م�ضر يدين با�ضعاعه للتيار �لذي غرف بالتيار 

يبقى  و�لذي   2009-2001 فرتة  يديره يف  �لذي كان  �ال�ضتقاليل 

�ملقال  )ر�جع  �لثورة  بعد  ما  فرتة  يف  �لنادي  �د�رة  يف  مهم�ضا  باملقابل 

�ملن�ضور يف هذ� �لعدد عن �لق�ضاء �مل�ضري(.  

11 على خلفية م�ضاألة �الإ�ضر�ف �لق�ضائي �لفعلي على �النتخابات. �أنظر مثال �أعمال �لباحثة .

Nathalie1Bernard-Maugiron حول حمطة 2005 �لق�ضائية )بالفرن�ضية(.

21 �أن �لنظام �مل�ضري مل ي�ضقط �ضوى ظاهريا . �إقفال �لنقا�س عرب حجة  �إن �الأجوبة �لتي تريد 

يكون  فلماذ�  مقنعة:  غري  باال�ضتقاليل،  �مل�ضمى  �لتيار  ك�ضوف  ��ضتمر�ر  يف�ضر  ما   ،2011 عام 

�مل�ضري،  �ل�ضيا�ضي  �مل�ضهد  �آثار مدوية على  �لنظر عن حقيقته،  بغ�س  �لظاهري،  �ل�ضقوط  لهذ� 

فيما �مل�ضهد �لق�ضائي يبقى غري معني به تقريبا؟ و يتقدم �آخرون بفر�ضية ثانية تف�ضر تر�جع وهج 

�لق�ضاة  من  مهم  جزء  معهم  يتعاطف  – �لذين  �ال�ضالميني  و�ضول  عرب  »�الأ�ضتقاليل«  �لتيار 

»�ال�ضتقالليني« -  �إىل �ل�ضلطة يف م�ضر، فال يرغب ق�ضاة هذ� �لتيار  باإزعاج حلفائهم �ل�ضيا�ضيني. 

�لتيار  ك�ضوف  �إن  �إىل  باالإ�ضارة  نكتفي  �أننا  �إال  بالتف�ضيل،  �لفر�ضية  هذه  ملناق�ضة  هنا  مكان  ال 

�الإ�ضتقاليل يف �لنادي بد�أ قبل �لثورة ب�ضنتني �أو ثالث عندما كان �لتيار �الإ�ضالمي ما ز�ل مقموعا، 

ما يجعل هذه �لفر�ضية غري كافية على �الإطالق لتف�ضري م�ضرية »�ال�ضتقالليني« �لق�ضائية.

�لقانونية« حول .31 »�ملفكرة  به  �أو�ضع تقوم  ب�ضيطا من بحث ميد�ين  ي�ضكل هذ� �ملقال جزء� 

�لتطور �ملقارن للق�ضائني �لتون�ضي و�مل�ضري يف عالقتهما مع �لنظامني �ال�ضتبد�دين يف �لبلدين 

قبل وبعد �لثورة. وم�ضدر معلومات �ملقال، باالإ�ضافة �إىل بع�س �ملر�جع �لقليلة حول �ملو�ضوع، 

عدد من �ملقابالت �ملطولة و�ملفتوحة مع فاعلني ق�ضائيني ونا�ضطني حقوقيني يف م�ضر.

41.1Botiveau1B.,1 1997,1«Nasser1et1 les1magistrats égyptiens1: 1: �أنظر 

1l’affrontement1de119691et1le1débat1sur1la1souveraineté1de1la1loi»,

1in1L’Etat1de1droit1dans1 le1monde1arabe,1Mahiou1A.1(éd.),1Paris,

د�ر  �لقاهرة،  م�ضر،  �لعد�لة يف  معركة   ،1974 م.،  ن�ضار  و:   ،402-CNRS-Éd.,1pp.1395

�ل�ضروق، �أو لالإطالع على وجهة نظر خمتلفة :  �إمام ع.، 1976، مذبحة �لق�ضاء، �لقاهرة، مدبويل.

�لكلمة للمحامي نا�ضر �أمني، مدير �ملركز �لعربي ال�ضتقالل �لق�ضاء و �ملحاماة ..51

61..Bulletin1du1CEDEJ,1201(2),11986 : لعر�س �أكرث تف�ضيال الأعمال هذ� �ملوؤمتر، �أنظر

مقابلة مع �ل�ضيد نا�ضر �أمني..71

2000، �لذي فر�س مبد�أ .81 و ال تكفي هنا �لعودة فقط �إىل حكم �ملحكمة �لد�ضتورية عام 

»قا�س على كل �ضندوق« يف م�ضاألة �الإ�ضر�ف على �الإنتخابات.

�ضمن مد�خلة له يف موؤمتر حقوقي يف مكتبة �ال�ضكندرية، 30 �أيار 2012..91

ومفهوم �لت�ضيي�س ال ي�ضتعمل هنا طبعا مبعنى �لتحزب جلهة �ضيا�ضية �أو الأخرى، �إمنا مبعنى .101

بالتايل  ي�ضح  و  �ملجتمع  فئات  كل  تخ�س  عامة  كاإ�ضكاليات  �لق�ضاء  �إ�ضكاليات  مع  �لتعامل 

�لت�ضدي لها من قبل �لق�ضاة يف �مل�ضاحات �لعامة خارج م�ضاحة �ملحاكمة �ل�ضيقة.

ميد�ن �لتحرير، م�ضر يف متوز 12012ت�ضوير فريق �ملفكرة �لقانونية
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اىل  الليبي  الق�شاء  انتهى  فقد  ق�شائيا.  املفقودين  ذوو  انت�شر   ،2009 يف 

بالك�شف عن م�شائر هوؤلء.  العامة  الدارة  الزام  اىل  الآيلة  قبول دعواهم 

وتبعا لذلك، وا�شلوا اعت�شامات اأ�شبوعية اأمام حمكمة بنغازي مت�شلحني 

اجلرائم  على  دائما  �شاهدا  العت�شامات  هذه  ف�شكلت  الق�شائي،  باحلكم 

الليبية  للثورة  الأوىل  ال�شرارة  مبثابة  القذايف، وكانت  نظام  املرتكبة خالل 

التحرك  من�شق  اعتقال  �شد  الحتجاجي  التظاهر  خ�شم  يف  ن�شاأت  التي 

املحامي فتحي تربل يف بنغازي. ويعتقد اأن زهاء 1200 معتقال، اأكرثهم 

اعتقلوا لأ�شباب �شيا�شية ومل ميثلوا امام اأي حمكمة، متت ت�شفيتهم جماعيا 

يف �شجن اأبو �شليم يف يونيو 1996 ومل تعلم ال�شلطات الليبية ذويهم عن 

للمفكرة  2009. ت�شنى  اأي يف  الق�شائي،  م�شائرهم حتى �شدور احلكم 

القانونية اللتقاء بوكيل العائالت، املحامي عبد احلفيظ غوقة )وهو نائب 

با�شمه �شابقا  الر�شمي  الليبي واملتحدث  الوطني النتقايل  رئي�س املجل�س 

ونقيب حمامي ليبيا( يف بنغازي، يف 4-7-2012 وقد �شلمها ن�شخة عن 

هذه الأحكام واأجرى معها هذا احلديث املقت�شب. 

س. ما كان موضوع هذه الدعوى تحديدا؟ 
وعالم استندت؟  

ج. �لدعوى هدفت �ىل �لتعرف على م�ضائر �الأ�ضخا�س �ملفقودين، وتاليا �ىل 

�لز�م �الد�رة بالك�ضف عن م�ضائر هوؤالء وحتديد �أماكن تو�جدهم و�أ�ضباب 

�عتقالهم ومتكينهم من زيارتهم و�الطمئنان عليهم �ذ� كانو� على قيد �حلياة 

و�ذ� كانو� غري ذلك، �عالمهم ر�ضميا مبا �آلت �ليه م�ضائرهم. وقد ��ضتندت 

�لدعوى ب�ضكل رئي�ضي على �ملبادئ �لد�ضتورية وخ�ضو�ضا �لوثيقة �خل�ضر�ء 

�لكربى حلقوق �الن�ضان، فقد �ردنا �حر�ج �ل�ضلطة مبنطقها هي، مبا �لتزمت 

هي به.  

س. كيف تجاوبت االدارات العامة والقضاء مع 
هذه القضية؟ 

�لعديل  �لق�ضاء  �ضالحية  عدم  �عالن  �ىل  �ضعت  �لعامة  �الد�ر�ت  ج. 

متذرعة باأن قر�ر �العتقال �ل�ضادر عن قوى �أمنية نظامية يبقى قر�ر� �د�ريا، 

وقد ما�ضاها يف ذلك �حلكم �ل�ضادر عن حمكمة �ضمال بنغازي �البتد�ئية 

على  تاأكيده  رغم  �ضالحيته  عدم  باعالن   2007-6-24 يف  �ل�ضادر 

م�ضروعية �حلق �ملطالب به. �ال �ننا طعنا بهذ� �حلكم �أمام حمكمة ��ضتئناف 

بعدما  �البتد�ئي  �ملرجع  �ىل  �لدعوى  و�عادة  بالغائه  ق�ضت  �لتي  بنغازي 

�أكدت �أنه �ضالح للنظر فيها، على �أ�ضا�س �أن �لدعوى ت�ضتند �ىل �لك�ضف 

عن م�ضائر �ملفقودين مبعزل عن �أ�ضباب �عتقالهم. وهكذ�، عادت �لدعوى 

��ضتئنافا، فحكمت هذه  تاأكدت �ضالحيتها  بعدما  �البتد�ئية  �ملحكمة  �ىل 

�ملرة يف 8-6-2008 بالز�م �الد�رة �لعامة ببيان م�ضري �ملعتقلني و�أماكن 

م�ضريهم.  �ليه  �آل  مبا  ر�ضميا  �ملدعني  و�عالم  �عتقالهم  و�أ�ضباب  تو�جدهم 

وهذ� ما �ضادقت عليه حمكمة ��ضتئناف بنغازي يف حكمها �ل�ضادر يف 11-

5-2009. و�بتد�ء من ذلك، بات �الأهايل مت�ضلحني بقوة حكم ق�ضائي، 
فاكت�ضبت �عت�ضاماتهم �لدورية �أهمية ��ضافية فائقة. كما من �آثار �حلكم هو 

�أبنائهم وبعر�س تعوي�ضات  �أن �الأجهزة �الأمنية بد�أت بابالغ �الأهايل بوفاة 

عليهم، لكن غالبية �الأهايل رف�ضو� ذلك. 

 

س. واآلن بعد زوال نظام القذافي، ما هو 
مطلب ذوي المفقودين؟ 

وبفعل   ،1996 �حلا�ضلة يف  �جلماعية  �ملجزرة  بعد  باأنه،  معلومات  ثمة  ج. 

�لدويل يف هذ� �الطار، مت �خر�ج �جلثث وتقطيعها )فرمها(  �ل�ضغط  تنامي 

�ضبه  هوؤالء  �يجاد جثامني  يجعل  مما  �لقذ�يف،  �أثناء حكم  �لبحر  ورميها يف 

�حالتها  متت  �لفاعلني  ملحا�ضبة  جز�ئية  ب�ضكاية  موؤخر�  تقدمنا  م�ضتحيل. 

�ىل �ملحقق �لع�ضكري على �عتبار �أن �لفاعلني كلهم ع�ضكر. ذوو مفقودي 

�ضجن �ضليم يطالبون �الآن بالعد�لة، وقد مت �لقب�س على عدد من �لعنا�ضر 

�ملتورطني من ذوي �ملر�تب �ملتدنية حاليا وننتظر ��ضرتد�د بع�س �ل�ضخ�ضيات 

�ملحتجزين حاليا يف �خلارج، وعلى ر�أ�ضهم �ل�ضنو�ضي �ملحتجز يف موريتانيا.    

بوكالته عن ع�شرات من  التي قدمها عبد احلفيظ غوقة  الدعوى  مو�شوع 

ذوي املفقودين يف �شجن بو �شليم: 

�لز�م �الد�رة بالك�ضف عن م�ضائر هوؤالء وحتديد �أماكن تو�جدهم و�أ�ضباب 

�عتقالهم ومتكينهم من زيارتهم و�الطمئنان عليهم �ذ� كانو� على قيد �حلياة 

مجزرة سجن أبو سليم )ليبيا(:
حين تحول القانون سالحا في أيادي ذوي المفقودين 

ملف المفقودين في لبنان 
ينام في خزانة مجلس شورى الدولة 

بتاريخ 24-12-2009، تقدم ذوو �ملفقودين يف لبنان بدعوى 

يف  �لتحقيقات  ملف  على  لالطالع  �لدولة  �ضورى  جمل�س  �أمام 

�ملفقودين  م�ضائر  تق�ضي  جلنة  �أجرتها  �لتي  �ملفقودين،  ق�ضايا 

و�ملخطوفني يف لبنان يف �ضنة 2000، وذلك عمال بحق �ملعرفة. 

و�ذ تقدمت �لدولة بدفوع �ضكلية مع تفادي �تخاذ �أي موقف بهذ� 

�ل�ضاأن، فان �مللف ما يز�ل نائما يف خز�نة �ملجل�س، رمبا بانتظار موعد 

��ضتحقاقه... لكن �أي ��ضتحقاق؟

قبل  اأي   ،2012-7-4 يف  بنغازي  يف  عقدت  للق�شاة  الليبية  املنظمة 

والعملية  »الق�شاء  بعنوان  ندوة  الوطني،  املوؤمتر  انتخاب  من  اأيام  ثالثة 

النتخابية«. بال�شافة اىل طرح ال�شكالية املت�شلة بامكانية ا�شراف الق�شاة 

على النتخابات تيمنا بالنموذج امل�شري، خ�ش�شت جل�شة كاملة لبحث 

اأحقية الق�شاة يف الدلء باأ�شواتهم، وذلك على خلفية البيان ال�شادر عن 

هذا  ممار�شة  عن  الم�شاك  بالق�شاة  اأهاب  والذي  للق�شاة  الأعلى  املجل�س 

احلق، اتقاء لل�شبهات. ان جمرد طرح هذه ال�شكالية هو بالطبع اأمر لفت، 

انتخاب  حق  يبقى  حيث  اأخرى  دولة  اأية  يف  يح�شل  مل  الأمر  هذا  اأن  اذ 

للق�شاء  الأعلى  املجل�س  دفعت  التي  الأ�شباب  هي  فما  بديهيا.  الق�شاة 

حولها  دار  التي  الأ�شئلة  هي  هذه  قانونا؟  اأ�شنادها  هي  وما  طرحها؟  اىل 

النقا�س الأكرث حماوة خالل هذه الندوة التي �شكلت منا�شبة لعادة فتح 

النقا�س الذي دار يف م�شر يف 2005-2006 حول مفهوم »منع ال�شتغال 

على  القا�شي  تعبري  حلرية  ال�شلبية  اأو  اليجابية  والتاأثريات  بال�شيا�شة« 

حياديته وا�شتقالليته.

وهي  �الأر�س،  هذه  �لعدل يف  لو�ء  من حملة  نكون  �أن  �ضرفنا  قد  �هلل  »�ن 

يف  كانت  ولو  �ل�ضبهات  و�تقاء  و�حليطة  �حلر�س  منا  تقت�ضي  و�أمانة  ر�ضالة 

منظور �ل�ضرع و�لقانون حقا م�ضروعا... وهو ما دعا �ملجل�س �الأعلى للق�ضاء، 

بعد مناق�ضات ومباحثات جادة، �أن يهيب بكم �أن تلتزمو� �حلياد يف كل �أمر 

يتعلق بال�ضيا�ضة حتى ال ت�ضعرون باحلرج �أو ت�ضطرون �ىل �ضر�ع بني �حلق 

و�ل�ضمري...  لذلك ورغم �ميان �ملجل�س باأن �النتخاب حق ��ضا�ضي ومقد�س 

لكل مو�طن �أقر له �لقانون هذ� �حلق، �ال �أن عدم ممار�ضته تكون �أوىل عندما 

يكون تركه �أكرث نفعا و�أقل �ضرر� من �لتم�ضك به«. هذ� ما ورد حرفيا يف بيان 

�أ�ضدره �ملجل�س �الأعلى للق�ضاء يف ليبيا موؤخر�، وهو �لبيان �لذي فتح باب 

�لنقا�س يف هذ� �ل�ضدد. 

�لبيان  توؤيد  فئة  فئتني:  �ىل  �مل�ضاألة عموما  هذه  �ملنتدون حول  �نق�ضم  وقد 

هوؤالء،  ح�ضب  �ضر�،  ولو  �لقا�ضي،  ي�ضوت  فاأن  �لقا�ضي.  بحيادية  مت�ضكا 

يولد �ضبهة �نحياز للطرف �لذي ينتخبه مما ي�ضيئ �ىل دوره كحكم و�أنه من 

�الأف�ضل يف �ملرحلة �لر�هنة �بقاء �لق�ضاة بعيدين عن �ل�ضيا�ضة. ال بل هذه 

�لفئة ذهبت �أبعد من �ملجل�س بحيث ر�أت �أن �المتناع عن �لت�ضويت لي�س 

فقط مرغوبا، �منا مفرو�ضا قانونا. و��ضتندو� يف ذلك �ىل �ملادة 64 من نظام 

�لق�ضاء )2006( �لتي متنع �لقا�ضي من �ال�ضتغال بال�ضيا�ضية. و�لالفت 

�أن بع�س �لق�ضاة فاخرو�، يف �ضياق دفاعهم عن ر�أيهم، بانخر�طهم يف �لثورة 

بانخر�ط  فاخرو�  بل  �لف�ضائيات  على  �لت�ضريحات  �أو  �لبيانات  من خالل 

ق�ضاة �آخرين يف �لعمل �لع�ضكري: ومرد �لتفاخر هنا هو تقدمي �ثبات على 

�أن موقفهم يف رف�س �لت�ضويت لي�س نا�ضئا عن ��ضتقالة من ق�ضايا �ملجتمع، 

فباإمكان �لقا�ضي �أن يكون على �خلطوط �لع�ضكرية �الأمامية عند �ل�ضرورة، 

�منا على �لعك�س من قناعة عميقة باأن حاجة �ملجتمع �ليهم يف زمن ما بعد 

�لثورة هي بالدرجة �الأوىل حاجة �ىل »حكام حمايدين«، �ىل ق�ضاة ير�قبون 

مو�ز�ة  فيها. وهكذ�، ويف  ي�ضاركو�  �أن  دون  �النتخابات من  وي�ضرفون على 

�نتقاد هوؤالء ال�ضتبعادهم عن �ال�ضر�ف على �النتخابات، ر�أو� من �لطبيعي 

�أال ي�ضاركو� فيها. ويلحظ، ومبعزل عن مدى �ضو�بية هذ� �لر�أي، �ن �لنتيجة 

�لقا�ضي  يظهر  بحيث  �ل�ضيء،  بع�س  كاريكاتورية  تبدو  عنه  تخرج  �لتي 

من  �القرت�ب  يحاذر  �أنه  فيما  �حلاجة،  عند  �مل�ضلح  �لكفاح  على  مقد�ما 

�ضندوق �القرت�ع �تقاء لل�ضبهة.

�النتخاب كجزء ال  ميار�س حق  �أن  للقا�ضي  �أن  ر�أت  فقد  �لثانية  �لفئة  �أما 

هذه  ظل  يف  فائقة  �أهمية  يكت�ضي  �حلق  هذ�  �أن  علما  مو�طنته،  من  يتجز�أ 

�النتخابات �لتي جتري للمرة �الأوىل منذ خم�ضني عاما. فباأي منطق يحرم 

باأنه ��ضا�ضي ومقد�س �تقاء لل�ضبهات،  من هذ� �حلق �لذي و�ضفه �ملجل�س 

فيما �أن �النتخاب يتم بطبيعته �ضريا و�أنه كان باإمكان جمل�س �لق�ضاء �الأعلى 

�الكتفاء بدعوة �لق�ضاة �ىل �الم�ضاك، ال عن �النتخاب، �منا عن �العالن عن 

�جلهة �لتي �ضوتو� لها. �أما �أن يقمع »حق مقد�س« لغاية معينة ميكن حتقيقها 

بطرق �أخرى من دون �مل�س به، فذلك يوؤدي �ىل فر�س تدبري غري متنا�ضب 

مع �لغاية �ملرجوة منه. 

ال بل �أن �لبع�س لفت �ىل خطورة �ل�ضابقة �لتي يكر�ضها بيان جمل�س �لق�ضاء 

�الأعلى يف زمن بعد �لثورة: فمن يهيب بالقا�ضي �المتناع عن ممار�ضة حق 

يتم  �أن  غد�  يعار�س  �أن  بد  ال  �حلياد،  عن  �خلروج  ل�ضبهة  �تقاء  �النتخاب 

�نتخاب �أع�ضاء جمل�س �لق�ضاء �الأعلى من قبل �لق�ضاة، و�أن يعار�س بعد 

غد �أن ي�ضارك �لق�ضاة يف �أي ور�ضة ��ضالحية مبا فيها ور�س ��ضالح �لق�ضاء 

فيبقى حمكوما بتلقي ما يعد له من م�ضاريع من دون �أن يكون له �أي دور 

فاعل يف �ضوغ �أي منها؛ كما ال بد �أن يعار�س من باب �أوىل �العرت�ف بحرية 

�لق�ضاة بالتعبري وبالتجمع وب�ضكل �أعم �أي م�ضاركة �جتماعية للق�ضاة. ومن 

�أي�ضا،  �منا  �لقا�ضي فح�ضب  ملو�طنة  �نتقا�ضا  �لبيان  ي�ضكل  �لز�وية، ال  هذه 

حلياديته  وتاليا  ال�ضتقالليته،  �ل�ضرورية  لل�ضمانات  �نتقا�ضا  نف�ضه،  وبالقدر 

�لتي يعمل �لبيان على تكري�ضها. فهل يكفي �لتغني ب�ضمو �لق�ضاء ل�ضمان 

��ضتقالليته �أم �أن ثمة حاجة للتدقيق يف و�قع هذه �لوظيفة و�لعنا�ضر �ملحيطة 

�أثبتت  �آليات  عن  �لبحث  ويف  �لقا�ضي  ��ضتقاللية  و�قع  وخ�ضو�ضا يف  بها 

و�لتجمع  �لتعبري  يف  �لق�ضاة  حرية  تكون  قد  كما  �ملجال،  هذ�  يف  جدو�ها 

وفق ما تن�س عليه مبادئ ��ضتقاللية �لق�ضاء �ملكر�ضة يف �الأمم �ملتحدة؟ ويف 

�أال يوؤدي منع �لق�ضاة من �أي م�ضاركة يف �النتخابات �ىل  حال �اليجاب، 

��ضعاف �ضمانات هذه �ال�ضتقاللية؟ ثم، �أي حيادية للقا�ضي �ذ� مل تتوفر 

لديه �ضمانات كافية حلماية ��ضتقالليته �لتي تبقى هي �الأولوية؟ 

حمله  غري  يف  بالطبع  فهو  بال�ضيا�ضة،  �ال�ضتغال  مفهوم  �ىل  �ال�ضارة  �أما 

ح�ضب هذه �لفئة. فحق �النتخاب يندرج �ضمن حقوق �ملو�طنة من دون 

�أن ي�ضت�ضف منه �أي ��ضتغال. فاال�ضتغال يفرت�س �النخر�ط يف م�ضوؤوليات 

�النتخاب  يعد  �أن  �أما  معينة،  حزبية  الئحة  على  �لرت�ضح  رمبا  �أو  حزبية 

ميار�س  مو�طن  �أي  �عتبار  مفادها  عبثية  نتيجة  �ىل  يوؤدي  فذلك  ��ضتغاال، 

�لبتة مع مقا�ضد  �أمر ال ين�ضجم  �ل�ضيا�ضة، وهو  حق �النتخاب م�ضتغال يف 

�مل�ضرع. بل �أن �أحد �ملنتدين لفت �ىل �أن �ملادة 64 �لتي حتظر على �أع�ضاء 

�لهيئات �لق�ضائية �ال�ضتغال باالأعمال �ل�ضيا�ضية تن�س على �أن هذ� �ملنع ال 

باأن ��ضتغال  ي�ضمل ح�ضور جل�ضات �ملوؤمتر�ت �ل�ضعبية �الأ�ضا�ضية، مما يفيد 

ممار�ضته  فقط يف حال  �لن�س  هذ�  مبوجب  كان حمظور�  بال�ضيا�ضة  �لقا�ضي 

حال  يف  مندوبا  يبقى  فيما  �ل�ضيا�ضي،  �لنظام  غايات  مع  يتعار�س  ب�ضكل 

ممار�ضته مبا يخدم غاياته. ومن هذه �لز�وية، يظهر من �ل�ضروري �عتماد مقاربة 

نقدية يف هذ� �ملجال، بعيد� عن لغة �مل�ضلمات. ويلحظ �أن مفهوم �ال�ضتغال 

بال�ضيا�ضة ماأخوذ عن �لقانون �مل�ضري، و�أنه �ضكل مادة نقا�س و��ضع يف م�ضر 

حول تعريفه و�أبعاده يف خ�ضم �لتجاذب �حلا�ضل بني نادي �لق�ضاة من جهة 

-2005 �لعامة يف م�ضر، يف �ضنتي  �لق�ضاء �الأعلى و�ل�ضلطات  وجمل�س 

2006 )للمحة عن هذه �لنقا�ضات، �نظر �جلدول(.

يف:  من�ضور  م�ضر،  يف  للق�ضاة  �جلماعي  �لتحرك  �ل�ضاذيل:  فتوح 

�ملغرب،  تون�س،  م�ضر،  لبنان،  مقارنة:  در��ضة  �لق�ضاة،  حني جتمع 

�جلز�ئر و�لعر�ق، �ملن�ضور�ت �حلقوقية �ضادر: 

»�حلق �أن هناك �ختالفا حول �ملق�ضود بتعبري �ال�ضتغال بال�ضيا�ضة 

�لذي حظرته �ملادة 73 من قانون �ل�ضلطة �لق�ضائية على �لق�ضاة. 

�الأعمال  يف  �لق�ضاة  �نغما�س  �ي  �الحرت�ف،  يعني  فاال�ضتغال 

�حلزبية �أو �الن�ضمام لع�ضوية �الأحز�ب �ل�ضيا�ضية، ولي�س م�ضاركة 

بالغاء  �لقانون  �ضيادة  وتدعيم  ��ضتقاللهم  عن  �لدفاع  يف  �لق�ضاة 

�لقو�نني و�ملحاكم �ال�ضتثنائية. 

و�لذي نر�ه �أن �لتحرك �جلماعي للق�ضاة عن طريق ناديهم ال يعد 

��ضتغاال بال�ضيا�ضة، وال خمالفة فيه للمادة 73 من قانون �ل�ضلطة 

�لق�ضائية لالأ�ضباب �لتالية: 

�ضاأن  - �لر�أي يف  �بد�ء  �ضوى  لي�س  �لق�ضاة  به  يقوم  ما  �أن 

مهني ولي�س �ضاأنا �ضيا�ضيا، فا�ضتقالل �لق�ضاء و�ضمانات 

ودعم  �لقانون  �ضيادة  ودعم  �النتخابات  على  ��ضر�فه 

عمل  بطبيعة  �ل�ضلة  وثيقة  �أمور  هي  و�حلريات  �حلقوق 

�لقا�ضي ودوره يف �ملجتمع. 

�ل�ضيا�ضي،  - بالعمل  �ال�ضتغال  هو  �لقانون  يحظره  ما  �أن 

�لوطن  بهموم  �الن�ضغال  ولي�س  �الحرت�ف،  معنى  وفيه 

وم�ضكالته، فهذ� حق لكل مو�طن وو�جب عليه... 

قد يختلف �أ�ضلوب �بد�ء �لر�أي يف �الأمور �ل�ضيا�ضية بني  -

�لق�ضاة وغريهم من �ملو�طنني، بالنظر �ىل مكانة �لقا�ضي 

و�ملو�طنني،  �لدولة  �ضلطات  بني  حكما  بو�ضفه  ودوره 

وناديهم  �لق�ضاة  على  مطلقا  �لر�أي  �بد�ء  حظر  ولكن 

عن  و�لدفاع  �لر�أي  عن  �لتعبري  يف  حلقهم  م�ضادرة  ميثل 

م�ضاحلهم �لتي ترتبط �رتباطا وثيقا باال�ضالح �ل�ضيا�ضي، 

كما �أن �حلظر ال تقره �ملو�ثيق �لدولية �ملتعلقة با�ضتقالل 

�لق�ضاء.

اشكالية الفتة في ليبيا: 
هل يشارك القاضي في 

االنتخابات األولى منذ 50 عاما؟
المفكرة القانونية، بنغازي

من �عت�ضام �هايل �ملوقوفني يف �ضجن بو�ضليم

و�ذ� كانو� غري ذلك، �عالمهم ر�ضميا مبا �آلت �ليه م�ضائرهم.

 احلقوق التي انبنت عليها الدعوى: 

ب�ضكل  - �ال  �ن�ضان  �أي  عزل  يجوز  فال  �ل�ضخ�ضية،  باحلرية  �حلق 

للتحقيق  به ذووه والأق�ضر مدة  معلوم يخطر  �حتياطي ويف مكان 

وحفظ �لدليل وفقط يف حال �التهام بارتكاب �أفعال معينة معاقب 

عليها يف �لقانون وباأمر من جهة ق�ضائية خمت�ضة. 

�ىل  - يوؤدي  تو�جدهم  �أماكن  �أن جهل  طاملا  �الأ�ضرية،  باحلياة  �حلق 

حرمانهم �لعي�س مع �أ�ضرهم وحرمان ذويهم من �لعي�س معهم، 

وهو  - �لعائالت  هذه  حاليا  فيه  تعي�س  �لذي  للجحيم  حد  و�ضع 

�أكدت  )وقد  هوؤالء جمهولة،  م�ضائر  بقيت  طاملا  م�ضتمر�  يز�ل  ال 

وتاليا منع  �أماكن غري معلومة  �ملعتقلني يف  �أن و�ضع  �ملحكمة هي 

ذويهم من زيارتهم �منا ميثل �ضرر� معنويا يلحق لي�س فقط بهم �منا 

�أي�ضا بذويهم �لذين مينعون من �الطمئنان على �أبنائهم و�أزو�جهم 

�لعقوبة  ح�ضر  يفر�س  �لذي  للمبد�أ  خالفا  �ملعتقلني  و�أ�ضقائهم 

باجلاين من دون �أن تن�ضرف على �أهله وذويه(.

بحقوقه  - م�ضا�س  �أي  من  الن�ضافه  �لق�ضاء  �ىل  �ملو�طن  جلوء  حق 

وحرماته. 

من اأهم حجج الدارة العامة: 

عدم �ضالحية �لق�ضاء �لعديل �لنظر يف �لدعوى الأن �العتقال قر�ر  -

�د�ري، 

�ضيادية  - �أعمال  �ملعتقلني  �لك�ضف عن م�ضائر  �أن �العتقال وعدم 

تخرج عن مر�قبة �لق�ضاء. 

بنغازي  �شمال  يف  البتدائية  املحكمة  عن  ال�شادر  احلكم  من  مقتطفات 

بقبول الدعوى يف 2008-6-8

للدولة  العليا  بال�شيا�شة  تت�شل  التي  الأعمال  هي  ال�شيادية  العمال  ان 

�شيا�شتها  على  ملحافظة  للدولة  العليا  ال�شلطة  تتخذها  التي  والجراءات 

وكيانها يف الداخل واخلارج والتي يدخل من �شمنها ما يتعلق بالعالقات 

ال�شيا�شية مع الدول الأخرى وامل�شائل احلربية واعالن الأحكام العرفية اأو 

اأعمال وت�شرفات �شد  اأما ما ي�شدر عن جهة الدارة من  الطوارئ.  حالة 

الأفراد مت�س حرياتهم واأموالهم فانها تخرج عن مفهوم اأعمال ال�شيادة التي 

ميتنع على املحاكم النظر فيها.     

باأن الق�شاء هو املنزل الأ�شرف  واملحكمة قبل اخلو�س يف املو�شوع توؤكد 

لعر�س املنازعات فيما ي�شجر بني اخل�شوم من خالف، واأن الن�شان ي�شمو 

ويرتقي بقدر ما يحققه له الق�شاء من عدل ي�شون كرامته ويحمي حريته، 

ويحافظ على حقوقه �شد كل بط�س اأو قهر او عدوان. 

الواقي يف  انه مالذ املظلوم والدرع  اأعز مقد�شاتها،  اأمة  الق�شاء يف كل  اأن 

اآمنون،  مطمئنون  الق�شاء  مظلة  حتت  فاجلميع  العابثني،  عبث  مواجهة 

ومن ثم ل بد اأن يتوىل الق�شاء ق�شاة فوق كل خوف ومبناأى عن كل مالمة 

وبعيدا عن كل اغراء وال �شارت املحاكم م�شدرا للظلم. 

وجهة الدارة ايا كان و�شفها اأو من ميثلها اذا ما خالفت القانون او تعدت 

اأهدافها فانها حتت مظلة الق�شاء وحتت  اأو خرجت على  على مقت�شياته، 

�شلطانه ل ا�شتثناء يف ذلك، فوحده الق�شاء احلر النزيه القادر على ردعها 

على  وتتجاوز  تخرق  التي  املادية  ت�شرفاتها  على  القانون  حكم  وانزال 

املبادئ العامة الأ�شا�شية للمجتمع والتي تتقاطع مع كافة املبادئ القانونية 

العليا التي حتر�س على حماية الن�شان وحرياته الأ�شا�شية يف اأي جمتمع، 

بحيث ا�شبحت ت�شكل قانونا ا�شا�شيا م�شرتكا بني جميع املجتمعات. 

اأبناء واأزواج  اأن يبقى مكان  لي�س من اجلائز يف ظل القوانني �شالفة الذكر 

املدعني جمهول وم�شريهم غري معروف طيلة هذه ال�شنوات، الأمر الذي 

للق�شاء  يجيز  بحثا  ماديا  عمال  يكون  اأن  يعدو  ل  الدارة  ت�شرف  يجعل 

املدين التدخل اذا ما طلب منه ذلك للزام جهة الدارة بكف هذا العتداء 

اأو بالك�شف عن م�شريهم لذويهم والف�شاح عن من هو حي منهم اأو من 

انتقل اىل رحمة اهلل. 

وحيث اأن لأمر كذلك وكان ما قام به تابعو املدعى عليهم )الدارة العامة( 

من اعتقال لذوي املدعني والزج بهم يف غياب ال�شجون دون حتقيق م�شبق 

م�شروع  غري  عمل  وهو  العتقال  هذا  وا�شباب  لذلك،  مربر  تقدمي  ودون 

وتنتهي معه  والقانونية جتاه مواطنيها  الأخالقية  الدولة  م�شوؤولية  يوجب 

املحكمة اىل ال�شتجابة لطلب املدعني..    
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�أما �ملوقف �لثاين �لذي �نتهجته �ملر�جع �حلكومية، فقد متثل يف �لتدخل عنوة 

يف �أعمال �لق�ضاء باأ�ضلوب يقارب �لتباهي و�لتفاخر؛ وقد كانت تدخالتها 

�ن  �الآتي:  وفق  منطقها  بد�  وقد  �حلياء.  باب  من  �لكو�لي�س  �ضابقا يف  تتم 

�أي �نتفا�ضة من منطلق ع�ضبي توؤدي �ىل تغليب �ل�ضيا�ضي على �لق�ضائي 

ومعه �ىل تغليب �مل�ضلحة �لعليا على ��ضتقاللية �لق�ضاء، بحيث يكون �لق�ضاء 

م�ضتقال فقط يف �لق�ضايا �لتي ال تطرح ��ضكاالت ع�ضبية وي�ضوغ ��ضتتباعه 

و��ضتباحته علنا يف �مل�ضائل �الأخرى. 

لفر�س  �لوز�رية  �مل�ضاعي  �ل�ضدد،  هذ�  يف  فجاجة  �الأكرث  �لتدخل  ولعل 

�جر�ء�ت �أو قر�ر�ت معينة، من خالل تعليمات بالكاد تخفي طابعها �الآمر. 

طر�بل�س  �ىل  زيارته  �أعقاب  �لد�خلية يف  وزير  ت�ضريح  نقر�أ  �الطار،  هذ�  ويف 

حيث �ضرح يف �ثر مفاو�ضات ملدة �ضبع �ضاعات ب«�أنه من �لطبيعي �أن توؤخذ 

�إفادة �ملوقوف �ضادي �ملولوي مرة �أخرى بح�ضور حماميه، بعدما �أخذت منه 

يف �ملرة �الأوىل بغياب �ملحامي« )�ل�ضفري 17 �أيار(، وبالطبع �ملق�ضود هو �عادة 

��ضتجو�به متهيد� لالفر�ج عنه. وبالطبع كان تدخل ميقاتي يف هذه �لق�ضية 

»ت�ضكر�ته«  لتقبل  بيته يف طر�بل�س  �ملولوي يف  ��ضتقبال  حا�ضما من خالل 

يف يوم �الفر�ج عنه )�ضحف 25-7(. وقد بلغ هذ� �لتدخل �أوجه خالل 

�اللكرتوين  �ملوقع  على  ورد  وفيما   :2012-7-9 يف  �لوزر�ء  جمل�س 

للمجل�س �أنه تقرر �لطلب �ىل �لنائب �لعام �لتمييزي مبطالبة قا�ضي �لتحقيق 

�لع�ضكري بالتو�ضع يف �لتحقيق ، فان و�ضائل �العالم نقلت �أن جمل�س �لوزر�ء 

قد قرر �لتو�ضع يف �لتحقيق بهدف تهدئة �ملحتجني )مثاال على ذلك، �لنهار 

10-7( وهو �أمر مل ينفه وزير �لعدل �ال بعد �عادة �حتجاز �ل�ضباط �لثالثة 
�لذين كان مت �الفر�ج عنهم �ضابقا، د�عيا �جلميع �ىل مر�جعة حرفية �لقر�ر 

�لذي يظهر �أن �حلكومة »طلبت« من دون �أن »تقرر« فالقا�ضي وحده �لذي 

يقرر. ويلحظ �أن وزير �لعدل مل يفوت فر�ضة �تهام �العالم و�ملعلقني بجهل 

�لقانون على خلفية قولهم باأن جمل�س �لوزر�ء قرر �لتو�ضع يف �لتحقيق! 

�أما �ملوقف �لثالث للمر�جع �حلكومية فقد متثل يف �ال�ضر�ف يف جماملة �لغر�ئز 

�ملودة  �كت�ضاب  تهدئة �خلو�طر �ىل  تتجاوز  ملاآرب  �لع�ضبية ودغدغتها حتقيقا 

ي�ضجل  �الطار،  هذ�  ويف  �لق�ضاء.  على ح�ضاب  ذلك  وكل  ��ضتجد�ئها،  �أو 

 ، �ل�ضفدي  �ملال حممد  وزير  �ضيارة  عنه يف  �الفر�ج  فور  �ملولوي  نقل  مثال 

ومن ثم ��ضتقبال �ملولوي من قبل رئي�س جمل�س �لوزر�ء. كما ي�ضجل مبادرة 

رئي�س �لوزر�ء �ىل ت�ضديد قيمة �لكفاالت ل�ضادي �ملولوي ولعدد من �ملوقوفني 

�ال�ضالميني مما عده حمللون عدة عمال �نتخابيا بحتا )جزيرة نت، 6-24(. 

ويف �الجتاه نف�ضه، نقر�أ مو�قف �أع�ضاء يف تكتل �لتغيري و�ال�ضالح يف جماملة 

حترك �ضربا عمال مببد�أ �مل�ضاو�ة يف �لع�ضبية. وهكذ� ذهب �لنائب نعمة �هلل �أبي 

ن�ضر �ىل حد �لتاأكيد باأن »�لطريق لن تفتح قبل �إعادة �لنظر بالقر�ر )�ملق�ضود 

قر�ر توقيف �ل�ضباط �لثالثة( و�أن يرفع �ل�ضيا�ضيون يدهم عن �لق�ضاء«. وهو 

بذلك ��ضتباح �لتدخل يف �لق�ضاء بحجة �ر�دته بوقف تدخل �الآخرين فيه. 

�لتحقيق  قا�ضي  قرر  وهكذ�،  طيعا:  ذلك  بد� يف كل  �لق�ضاء  �أن  و�لالفت 

تنظيم  �ىل  باالنتماء  به  �مل�ضتبه  �ملولوي  �ضبيل  وهبة �خالء  نبيل  �لع�ضكري 

ومبو�فقة  �لد�خلية  وزير  نزوال عند دعوة  ��ضتجو�به  �عادة  بعد  �رهابي م�ضلح 

قا�ضي  قرر  كما  �ضقر،  �ضقر  �لع�ضكرية  �ملحكمة  لدى  �حلكومة  مفو�س 

�لتحقيق �لع�ضكري �أبو غيد� �عادة توقيف عن�ضرين يف �جلي�س على خلفية 

وقد  �لوزر�ء.  من جمل�س  بدعوة  �لتحقيق  يف  للتو�ضع  تبعا  �ل�ضيخني  مقتل 

خلفية  على  �ملحتجزين  �ال�ضالميني  ق�ضية  يف  �أق�ضاها  �الأمر  فد�حة  بلغت 

غ�ضان  �لتحقيق  قا�ضي  �أ�ضدر   ،6-18 ففي  �ال�ضالم:  فتح  �ىل  �النتماء 

عويد�ت قر�ر� باخالء �ضبيل 14 �ضخ�ضا مما �أ�ضهم يف ف�س �العت�ضام جزئيا. 

كما �ضارع �ضعيد مريز� �ىل �بد�ء مطالعته يف 2-6 و�ضارع قا�ضي �لتحقيق 

عويد�ت �ىل ��ضد�ر قر�ره �التهامي يف 19-7 مع مر�عاة �ملو�عيد �لتي تعاقب 

على �عالنها رئي�س جمل�س �لوزر�ء ووزير �لعدل. و�لالفت �أن �لقر�ر �ملذكور 

�آل �ىل منع �ملحاكمة عن 103 �أ�ضخا�س. وتبعا لذلك، بد� �لق�ضاء يف حال 

من حالني: �ما �أنه و�فق على منع �ملحاكمة عن ع�ضر�ت �الأ�ضخا�س عن غري 

قناعة )وهذه م�ضيبة( و�ما �أنه �أبقاهم بفعل تقاع�ضه قيد �الحتجاز ل�ضنو�ت من 

دون �أن يثبت بحقهم �ضيء )وهذه م�ضيبة �أكرب(. ويف �حلالتني، من �ملفجع �أن 

متر �الأزمة من دون م�ضاءلة. 

باأنه لئن �ضكلت هذه �لظاهرة وجها جديد� لتوغل  �لقول  وكخال�ضة، جاز 

�لع�ضبية يف �حلياة �ملدنية، فان �ل�ضلطات �حلاكمة �ضارعت �ىل �ال�ضتفادة منها 

من خالل دف�س مبد�أ ف�ضل �ل�ضلطات يف �جتاه تعزيز �ضالحياتها بالن�ضبة �ىل 

�ل�ضلطة �لق�ضائية بل �أي�ضا �ىل ��ضتمالتها من خالل �ال�ضر�ف يف جماملتها. 

�الأزمة  تكر�ر  ت�ضهد  �أن  �ل�ضلطات  هذه  �ىل  بالن�ضبة  طبيعيا  ي�ضبح  وهكذ�، 

نف�ضه  لل�ضبب  نف�ضها  �لتوقيف(  يف  �الأ�ضول  وجتاوز  �لتع�ضفي  )�الحتجاز 

بكماء  �لبقاء  تختار عن وعي كامل  و�أن  �أنف�ضهم  �الأ�ضخا�س  بفعل  و�أحيانا 

�ضماء عمياء �ز�ء �أي ��ضالح بانتظار �أزمة �أكرث ��ضتد�د�. يف ظل و�قع كهذ�، 

جامع،  من خالل حترك  �ضمتهم  عن  �لق�ضاة  يخرج  �أن  �ضروريا  �أ�ضبح  رمبا 

ويوقف  باحتمال خمالف  �لعام  �لر�أي  يقنع  با�ضتقالليتهم  مت�ضكهم  فوحده 

�متد�د �لع�ضبية يف ق�ضور �لعدل. 

*محام وباحث في القانون

خالل �الأ�ضهر �ملا�ضية، �ضهد �لر�أي �لعام �للبناين ن�ضوء ظاهرة جديدة مفادها 

قيام جمموعات بحرق دو�ليب وقطع طرق و�أحيانا �لت�ضبب با�ضكاالت �أمنية 

بالغة �خلطورة لل�ضغط على �لق�ضاء التخاذ قر�ر معني. وقد جتلت هذه �لظاهرة 

ب�ضكل خا�س مع توقيف �ل�ضاب �ضادي �ملولوي بتهمة �نتمائه �ىل تنظيم �رهابي 

م�ضلح. فقد �أعقب ذلك �عت�ضام يف �ضاحة �لنور مع قطع طرقات يف �أماكن 

�لتبانة، جبل حم�ضن  باب  �لفا�ضلة بني  �ملنطقة  ��ضتعال  ف�ضال عن  متفرقة، 

)ير�جع �العالم يف �لفرتة �لفا�ضلة بني توقيفه يف 12-5 و�الفر�ج عنه يف 23-

5(. وتبعا لنجاح هذ� �الأ�ضلوب، �ضارع بع�س �ملطالبني باالفر�ج عن موقويف 
فتح �ال�ضالم و�لذين قاربت مدة �حتجاز عدد منهم خم�س �ضنو�ت من دون 

حماكمة بل من دون �ضدور قر�ر �تهامي �ىل �عتماده. وكانت هذه �لق�ضية قد 

�ضهدت منذ ما قبل �حتجاز �ملولوي �عت�ضامات متقطعة مع ن�ضب خيم يف 

�ضاحة �لنور يف طر�بل�س، فا�ضتفاد �ملحتجون على �حتجازه من وجودها مل�ضاعفة 

زخم مطالبهم لتعود فت�ضتفيد بدورها من هذ� �لزخم. �أما �لتجلي �لثالث لهذه 

�لظاهرة، فقد ح�ضل يف �ثر مقتل �ضيخيني يف �لكويخات يف عكار يف 5-20 

على �أيدي عنا�ضر من �جلي�س �للبناين. وقد �أعقبها قالقل و�حتجاجات عدة 

ذهب بع�ضها �ىل حد �لتهديد بان�ضاء جي�س لبنان �حلر )لبنانيو عكار يطالبون 

بت�ضكيل جي�س لبنان �حلر، �ل�ضرق، 21-5-2012(. وفيما �أدى توقيف عدد 

من �لع�ضكر �ىل تهدئة �الأجو�ء، فان �خالء �ضبيلهم فيما بعد �أدى �ىل �عادة 

تبعا  توقيف ثالثة �ضباط  �لق�ضاء  �أعاد  وتبعا لذلك،  ��ضعال �الحتجاجات. 

ل«تو�ضعه يف �لتحقيق«، فهد�أت �الأو�ضاع يف عكار جمدد�، لت�ضتعل باملقابل 

يف حملة �ضربا حيث �عتمد ذوو �ملوقوفني ومنا�ضروهم �أ�ضلوب قطع �لطرقات 

نف�ضه دفاعا عن �جلي�س و�حتجاجا على رزوح �لق�ضاء حتت وطاأة هذه �لظاهرة. 

وقد نقل عن �أحد �ملعت�ضمني �آنذ�ك: »�إذ� كان �لق�ضاء ال يفهم �إال بقطع �لطرق 

فنحن �أي�ضا نقطع �لطرق« )نهار نت، 7-16(. 

وبالطبع، �مليزة �الأوىل لهذه �لتحركات �ملت�ضلة زمنيا و�ىل حد ما �ضببيا بع�ضها 

ببع�س، هو �عتمادها �لع�ضبية كمحرك �أ�ضا�ضي: وهذ� ما جتلى لي�س فقط يف 

�نتماء�ت �مل�ضاركني فيها، بل �ي�ضا يف كيفية �ضياغة �حلق �لذي غالبا ما خرج 

عن طابعه �لفردي لياأخذ طابعا جماعيا )رفع �لظالمة عن �أهل �ل�ضنة، كمثال: 

رومية يف  �ال�ضالميني يف  للموقوفني  �العت�ضام دعما  �ىل  بكري  دعوة عمر 

6-5-2012: »يا �أهل �ل�ضنة يف لبنان، حتررو� من قيودكم و�نتف�ضو� �ضد 

�لظلم و�لف�ضاد وفكو� قيود �أ�ضر�كم ونا�ضرو� بع�ضكم بع�ضا و��ضتجيبو� لند�ء 

ق�ضايا  جمع  �لطبيعي  من  بد�  وهكذ�،  روميه(.  �ضجن  يف  �ملعتقلني  �أهايل 

خمتلفة ومتباينة يف بوتقة و�حدة: فاأي ظلم يطول �ملجموعة يف مكان ما ي�ضلح 

لتربير مطالب يف �أماكن �أخرى، مبعزل عن �أحقيتها، �أو كاأمنا �لظلم يف مكان 

يكفي الدعاء �لظلم يف كل مكان. وهكذ�، ت�ضبح �ملطالبة باخالء �ضبيل مئات 

�الحتياطي  �لتوقيف  �أمد  طول  خلفية  على  �ضنو�ت  خم�س  منذ  �ملوقوفني 

�أن  كما  �ضاعة.   24 من  �أقل  منذ  موقوف  �ضبيل  باخالء  للمطالبة  مر�دفا 

بع�س �ملحتجني و�ضلو� �ىل حد �ملطالبة بالعفو �لعام عن جميع �ال�ضالميني 

�رتفاع  يعك�س  ت�ضاعدي  منحى  2012( يف  21 حزير�ن  )�للو�ء  �ملعتقلني 

مبناأى  �لع�ضبية و�لغ�ضب لدى هذه �جلماعات ويغرقها يف ذ�تيتها  من�ضوب 

عن �أي �عتبار حقوقي �أو عن �أي �ضعي �ىل �ضوغ مطالبها على نحو ين�ضجم 

مع مقت�ضيات �ل�ضالح �لعام. هذ� عد� عما �أ�ضفرت عنه هذه �لتحركات من 

ردود �أفعال لدى �لطو�ئف �الأخرى بنتيجة مر�آة �لع�ضبية: وهذ� ما جتلى مثال 

من خالل جتمع �ضربا �حتجاجا على �عادة توقيف �ضباط يف ق�ضية مقتل 

�ل�ضيخني، بحيث مل يجد �أحد �أبرز نو�ب تكتل �لتغيري و�ال�ضالح و�أكرثهم 

جدية �ملحامي �بر�هيم كنعان حرجا يف �لتعليق عليه بعبارة من نوع: »هل 

خلالد �ضاهر وغريه �حلق يف قطع �لطرقات فيما ال يحق لغريهم �لتعبري عن 

على  �الحتجاجات  يف  �نعك�س  كما   .)2012-7-17 )�الأخبار،  ر�أيه؟« 

يف  و�أي�ضا   )6-26 يف  )�ل�ضحف  »�جلديد«  تلفزيون  على  �ملعتدي  توقيف 

مو�ضوع �آخر ال يعنينا مبا�ضرة من خالل �عتماد ذوي �حلجاج �ملخطوفني يف 

�ضورية �الأ�ضلوب نف�ضه للمطالبة باالفر�ج عنهم.  

�لع�ضبية،  مع  مبا�ضرة  مو�جهة  �لق�ضاء يف  بد�  �الأ�ضلوب،  هذ�  ل�ضيوع  وتبعا 

وكل ذلك يف ظروف حملية و�قليمية ترجح تفاقمها. فكيف ت�ضرفت �ملر�جع 

�لعادة  هي  كما  �لع�ضبية  المالء�ت  ر�ضخت  هل  ذلك؟  �ز�ء  �حلكومية 

�أن  �عتبار  على  خ�ضو�ضيته  للق�ضاء  حفظت  �أنها  �أم  �ل�ضيا�ضية  �لق�ضايا  يف 

��ضتقالليته جتعله �ملكان �الأن�ضب لعقلنة هذه �لع�ضبية و�ضهرها �ضمن منظومة 

قانونية من�ضجمة مع ذ�تها؟ وما نلحظه يف هذ� �ملجال هو �أن هذه �ملر�جع مل 

تتنب وح�ضب �خليار �الأول، بل �أنها ��ضتخدمت �لع�ضبية لتبيان �أن �خ�ضاع 

�لق�ضاء حلاجات �ل�ضيا�ضة وتاليا حلاجاتها �أمر طبيعي، وتبعا لذلك لتحويل 

�لق�ضاء �ىل �أد�ة ��ضافية لتكري�س هيمنة �لع�ضبية ومعها �لنظام �ل�ضائد. وهذ� 

ما نقروؤه من خالل توجهات ثالثة: 

على  بحت  بر�غماتي  منطلق  من  �ملطالب  مع  تعاملت  �حلكومة  �أن  �الأول، 

�عتبار �أنها »مطالب ع�ضبية« ت�ضتدعي حلوال عملية، مبعزل عن مدى �أحقيتها. 

وهكذ�، وفيما ز�د من�ضوب �هتمامها بهذه �ملطالب وفقا لقوتها ومدى تاأثريها 

يف �ل�ضلم �الأهلي مبعزل عن مدى م�ضروعيتها، فانها باملقابل بقيت �ضماء �ز�ء 

�أبعادها �حلقوقية، مهما كانت �أهميتها �الجتماعية. وهذ� ما ن�ضت�ضفه ب�ضكل 

خا�س من �ملقارنة بني تعامل �حلكومة مع ق�ضية �ملولوي �لذي �حتجز الأيام 

معدودة –وهو �أمر باالمكان تربيره بحاجات �لتحقيق-  وتعاملها مع موقويف 

فتح �ال�ضالم �ملحتجزين منذ �ضنو�ت ومن دون حماكمة �و �تهام، مبا ي�ضكل 

من حيث �ملبد�أ �نتهاكا �ضافر� حلريتهم ولقرينة �لرب�ءة. 

و�لو�قع �أن �عتماد موقف مماثل قد �أ�ضاع على �حلكومة جمدد� �مكانية نقل 

يتقاع�س  فاأن  �حلقوقية.  �ملقاربة  �ىل  �لع�ضبية  �ملقاربة  من  �ملطروحة  �مل�ضائل 

�لق�ضاء عن بت ملفات مئات من �ملوقوفني على �لنحو �لذي تقدم، �أمر من 

�ضاأنه �أن يقو�س بد�هة ثقة ذويهم بالق�ضاء و�أن يقودهم �ىل �النتفا�س �ضده. 

وما يزيد هذ� �الأمر فد�حة هو �أن �أزمة موقويف فتح �ال�ضالم �ضكلت يف هذ� 

�ملجال �النذ�ر �لثالث �لذي يبقى جمرد� عن �أي بعد ��ضالحي: وبالفعل، 

فقد متثل �النذ�ر �الأول يف �لقر�ر �ل�ضادر عن �ملحكمة �خلا�ضة مبحاكمة قتلة 

�حلريري و�لذي عد توقيف �ل�ضباط �الأربعة ملا يقارب �أربع �ضنو�ت تع�ضفيا. 

 108 �ملادة  تعديل  قانون  �قرت�ح  �ىل  �ضماعه  عند  �لعدل  وزير  �ضارع  فاذ� 

�أق�ضى للتوقيف �الحتياطي  �أ�ضول �ملحاكمة �ملدنية يف �جتاه و�ضع حد  يف  

يف جميع �جلر�ئم من دون ��ضتثناء منعا للتع�ضف م�ضتقبال، �نتهى �ملجل�س 

�ال�ضتثناء�ت  زيادة  �ىل  �أي  متاما  معاك�س  �جتاه  �ملادة يف  تعديل  �ىل  �لنيابي 

نهر  �أحد�ث  خلفية  على  وذلك  �الرهاب(  جنايات  )زيادة  �ملجال  هذ�  يف 

�لبارد )نز�ر �ضاغية، بيد�غوجيا حمكمة �حلريري: تعديل �ملادة 108 منوجا، 

�أمام �الأزمة �حلالية  �الأخبار، 13 متوز 2010(. وهذ� ما فتح �لباب مبا�ضرة 

�ملتمثلة يف �حتجاز ��ضالميي فتح �ال�ضالم. �أما �النذ�ر �لثاين، فقد متثل يف 

�نتفا�ضة �ل�ضجناء �حلا�ضلة يف �آذ�ر 2011 و�لتي تو�فق يف �ثرها وزير� �لعدل 

و�لد�خلية على تعديل �ملادة 108 يف �جتاه يعاك�س �لتعديل �حلا�ضل قبل 

�أ�ضهر من دون ي�ضفر تو�فقهما عن �أي نتيجة. 

ظـاهرة حـرق الدوالـيب تخـترق قصـور العـدل:
»الحق في محضر العصبية«

*نزار صاغية

»حارة كل مين ايدو الو«: 

المجلس الشرعي يفرض حصانة 

المفتين ورجال الدين من جانب واحد

بتاريخ 2-6-2012، ُن�ضر يف �جلريدة �لر�ضمية - قر�ر يحمل عنو�نا الفتا: 

»ح�ضانة �ملفتني �ملحليني وعلماء �لدين �مل�ضلمني«. ومل ي�ضدر هذ� �لقر�ر عن 

�ل�ضرعي  �ملجل�س  �منا عن  عنو�نه  قر�ءة  عند  يتوقع  قد  �لنيابي كما  �ملجل�س 

�ال�ضالمي �الأعلى.  و�لو�قع �أن هذ� �لقر�ر الفت من زو�يا عدة:  

من حيث توقيته، فقد �تخذ بعد مرور �يام قليلة على مقتل رجلي دين )من 

�لطائفة �ل�ضنية( �أثناء عبور �ضيارتهما على حاجز للجي�س �للبناين يف عكار 

�أعقب �حلادثة من ردود فعل غا�ضبة بلغت مناطق عدة يف  �أيار( وما   20(

على  �أيام،   10 لفرتة  �ملولوي  �ضادي  �ل�ضاب  توقيف  بعد  �أتى  كما  بريوت. 

يف  غا�ضبة  �حتجاجات  من  �أعقبه  وما  �لقاعدة  تنظيم  �إىل  �نتمائه  خلفية 

طر�بل�س، تقاطعت مع �الحتجاجات على مقتل �ل�ضيخني �ملذكورين. 

من حيث م�ضمونه، �إنه يفر�س على �لنيابات �لعامة �ملوجلة ب�ضلطة �ملالحقة 

�أية مالحقة بوجه �ملفتني  و�الدعاء، ��ضتئذ�ن مفتي �جلمهورية قبل مبا�ضرة 

�ملحليني �أو علماء �لدين �مل�ضلمني. وقد جاء هذ� �لن�س يف �طالقه: فهو ي�ضمل 

جميع هوؤالء ممن يعتربون موظفني يف �لدولة وممن لي�ضو� كذلك. وهو ي�ضمل 

جميع �جلر�ئم �لتي قد ي�ضتبه �ضلوعهم بها، مبا فيها �جلر�ئم �لتي ال �ضلة لها 

منحهم ح�ضانة  �ىل  يوؤدي  �الأمر  وهذ�  دين.  باأعمالهم كرجال  �أو  بوظائفهم 

�ملو�فقة  على  �حل�ضول  ��ضرتط  �لذي  �ملوظفني  قانون  عليه  ن�س  ما  تتجاوز 

�مل�ضبقة لالد�رة ملالحقة هوؤالء فقط �ذ� كان �جلرم نا�ضئا عن وظائفهم. وما هو 

�أخطر من ذلك هو �ن �لقر�ر مل ين�س على �مكانية جتاوز رف�س �ملفتي �عطاء 

�لتمييزية  �لعامة  للنيابة  �ملوظفني بحيث ميكن  ب�ضاأن  �حلال  �الذن، بخالف 

�أن ت�ضمح باملالحقة و�أن تتجاوز رف�س �الد�رة �ملعنية بهذ� �ل�ضاأن. و�نطالقا 

من ذلك، يتبدى رجال �لدين وكاأنهم باتو� �أعلى من �لقانون �أو بكالم �آخر 

حم�ضنني بد�ر �الفتاء يف وجهه.   

من حيث م�ضدره، فقد �تخذه �ملجل�س �ل�ضرعي �ال�ضالمي �الأعلى خارج �أي 

�ضالحية �أو �خت�ضا�س، بل على نحو ي�ضكل تعديا على �ضالحيات �مل�ضرع 

�لذي بامكانه وحده �أن مينح �حل�ضانات �أو �أن يدخل �أي ��ضتثناء �أو قيد على 

�ملالحقات �جلز�ئية. و�لالفت �أن �ملجل�س �أ�ضند قر�ره �ىل �ملر�ضوم �الإ�ضرت�عي 

1968 و�لذي يجعل  8 كانون �الأول �ضنة  بتاريخ  �ل�ضادر   ،55/18 رقم 

�ملفتي رئي�ضا لرجال �لدين كافة وي�ضرتط �ذن مفتي �جلمهورية �مل�ضبق الجر�ء 

مالحقة �أديبية بحق هوؤالء، وهو �أمر خمتلف متاما عن �أمر �حل�ضانة �جلز�ئية. 

و�لالفت �أنه رغم وجود هذه �ملخالفة �لو��ضحة �لتي جتعل �لقر�ر بحكم غري 

�ملوجود، فان �لقيمني على �جلريدة �لر�ضمية مل يجدو� مانعا لن�ضره فيها.    

فما عد� ما بد�؟ و�ألي�س بامكان �لدولة �ر�ضاء �ملمتع�ضني منها �أو �لع�ضبيات 

على �ختالفها من خالل �جر�ء�ت تتنظم �ضمن قو�نني �لدولة و�أجهزتها؟ 

�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �أعلن  �ل�ضيخني،  ملقتل  �لغا�ضبة  �لفعل  ردود  �أمام 

�لقانون يبقى فوق �جلميع«، طالباً  باأن »ال ح�ضانة الأحد و�أن  جنيب ميقاتي 

من وزير �لعدل �ضكيب قرطباوي »متابعة �لتحقيقات و�إعادة �لو�ضع �الأمني 

�أن »ال ح�ضانة الأحد«  �ىل  ميقاتي  ��ضارة  �ملق�ضود من  بالطبع  �إىل طبيعته«. 

هم عنا�ضر �جلي�س �لذين �أطلقو� �لنار على �ل�ضيخني يف عكار، لكن �أن تقود 

�حلادثة �ىل تكري�س ح�ضانة رجال �لدين، فهذ� �أمر مل يكن �أحد ليقوى على 

تنبئه �أو حتى تخيله...

ولألطباء حصانتهم أيضا ...

�أبو  �ضرف  �الأطباء  نقيب  ت�ضريحات  يف  بو�ضوح  نقروؤه  ما  �أي�ضا  وهذ� 

مو�طنة  ق�ضية  يف  و��ضتجو�به  �الأطباء  �أحد  توقيف  خلفية  على  �ضرف 

وجنينها. فالنقيب بد� و��ضحا يف مو�قف ثالثة تعك�س كلها �ضعيا �ىل 

حت�ضني �الأطباء ومتييزهم: 

 ، 
1
فهو �أوال رف�س »توقيف طبيب حتت �أي ذريعة قبل ثبوت م�ضوؤوليته«

مما يعك�س مطالبة بتمييز �الأطباء وحت�ضينهم �ز�ء �لتوقيف �الحتياطي، 

وهو ثانيا �أعلن »�أن �لنقابة هي �جلهة �لعلمية �لوحيدة �لتي ت�ضتطيع �أن 

تدر�س وحتقق علميا يف �مل�ضاكل �لتي قد تنتج عن �أي عمل طبي ومتيز 

بني �مل�ضاعفات و�الأخطاء �لطبية، و�أن تتخذ �لتد�بري �لالزمة وحتا�ضب 

يقرر  �أن  ي�ضتطيع  فـ«من   .
2
باأحد« �لت�ضهري  دون  من  م�ضلكيا  وتعاقب 

�إذ� كان هناك خطاأ هي جلنة �لتحقيقات و�للجنة �ال�ضت�ضارية يف نقابة 

�الأطباء وال �أحد غريها ي�ضتطيع �إعطاء ر�أي علمي، وهناك �أ�ضول يجب 

 . وبالطبع، تعك�س هذه �لت�ضريحات توجها �ىل �حالل 
3
�أن تتبع علميا«

�لنقابة حمل �لق�ضاء يف �لنظر يف �أخطاء �الأطباء.

�لطبيب  �ألزم  �لتي  �لكفالة  نقابة �الأطباء �ضمل  ال بل �ن �ضيق �ضدر 

�ملوقوف بايد�عها �ضمانا حلقوق �جلهة �ملدعية. وهذ� ما ظهر من خالل 

�ضادي  بها  �لتي خرج  و�لكفالة  �لكفالة  �أجر�ها بني هذه  �لتي  �ملقارنة 

مولوي. وهكذ�، ت�ضاءل ملاذ� بلغت قيمة �لكفالة 50 مليون لرية »بينما 

.
4
�لبع�س ملفاتهم �ضود�ء وخرجو� بكفالة500  �ألف لرية«

�لتي  �حل�ضانات  كل  رغم  مانعا  �لنقيب  يجد  ذلك، مل  كل  ويف ظل 

دعا �ليها يف ت�ضريحاته �ل�ضابقة �ىل �لقول باأن »�لعد�لة يجب �أن تكون 

فوق  غرينا  بينما  �لقانون  حتت  الأننا  ولي�س  �مل�ضتوى  بنف�س  للجميع 

. �نها �لع�ضبية تغذي �لع�ضبية.
5
�لقانون وعفا �هلل عنه«

11 كلمة �لنقيب �أبو �ضرف خالل �عت�ضام �الأطباء يف بيت �لطبيب يف 2012-6-18..

21 مذكور �أعاله. .

كلمة �لنقيب �أبو �ضرف  يف موؤمتر �ضحايف يف نقابة �الطباء خالل ��ضتقبال �لطبيب �أبو .31

حمد، 2012-6-21.
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 تقر احلكومة يف حمالت عدة لالحتاد العمايل العام ب�شفته التمثيلية عن 
الأجراء، وهو اأمر يوليه م�شوؤوليات عدة، على �شعيد القرارات العامة اأو 

حتى على �شعيد امل�شاركة يف موؤ�ش�شات عامة. ل بل اأن ال�شفة التمثيلية 

قد رتبت موؤخرا نتائج اإ�شافية مع تغليب مفهوم التفاو�س اجلماعي على 

املعايري املو�شوعية يف حتديد زيادة الأجور، مما اأدى اىل تغليب املواقف 

املعار�شة مل�شروع وزير العمل �شربل نحا�س. وقد يكون من املفيد اذا يف 

هذا الطار اأن نتناول كيفية اكت�شاب هذه ال�شفة يف ظل القوانني اللبنانية 

وال�شالحيات املرتتبة عليها، ومدى م�شروعية التمثيل النقابي التي 

يحظى بها الحتاد النقابي العام لدى القاعدة العاملة.  

مفهوم التمثيل النقابي
فر�ضاي  معاهدة  �أحكام  ظل  يف   1919 عام  �لنقابي  �لتمثيل  مفهوم  برز 

�لدول  �أن  على  ن�ضت  و�لتي  �لدولية  �لعمل  منظمة  �أن�ضاأت  �لتي  �لدولية 

�الع�ضاء تتعهد، بهدف متثيلها يف �ملوؤمتر �لعام، بتعيني �ملندوبني و�مل�ضت�ضارين 

فرن�ضا، ميز  �الأكرث متثيال. ويف  �ملهنية  �لهيئات  بالتو�فق مع  غري �حلكوميني 

عام 1921 �ملر�ضوم �ملتعلق مبجل�س �لعمل �الأعلى بني �لنقابات على �أ�ضا�س 

عدد �ملنت�ضبني �ليها. �منا مل يتجل هذ� �ملفهوم ب�ضكل و��ضح �ال مع قانون 

�لعقود  توقيع  �مكانية  متثيال«  »�الأكرث  �لنقابية  �لهيئات  منح  �لذي   1936
�جلماعية. �أما �ملعايري �ملعتمدة حاليا عامليا من �أجل حتديد �لتمثيل �لنقابي 

�ل�ضفة  متنح  وبلجيكا،  كاإ�ضبانيا  بلد�ن  ففي  �لبلد�ن.  بح�ضب  تختلف  فهي 

)يف  �ملنت�ضبني  من  معني  عدد  لديها  �لتي  �ملركزية  �لهيئات  �ىل  �لتمثيلية 

��ضبانيا، يجب �أن حتظى �لنقابة بن�ضبة �قرت�ع 10 باملئة من �أجل �لتمتع بحق 

 125000 ت�ضم  �أن  يجب  بلجيكا  ويف  �لوطني  �ل�ضعيد  على  �لتفاو�س 

ع�ضو على �الأقل(. �أما يف فرن�ضا، فقد عدل عام 2008 �لقانون �لذي كان 

مينح �أولوية �لتمثيل �ىل �الحتاد�ت �ملركزية �خلم�ضة، مما �أدى �ىل �لغاء ميزة 

تتوفر  �أن  يجب  معايري  �ضبعة  و�عتماد  لها  قانوناً  �ملمنوحة  �لنقابي  �لتمثيل 

كاأملانيا  �أخرى  بلد�ن  �أما يف   .
1
�لتمثيلية بال�ضفة  للتمتع  و�حتاد  نقابة  يف كل 

و�لد�منارك و�ململكة �ملتحدة، فيغلب معيار �العرت�ف �ملتبادل بني �ملنظمات 

�ل�ضو�بط  من  عدد  وجود  مع  �لعمل،  �أ�ضحاب  �ىل  �لتابعة  وتلك  �لعمالية 

�لتي ت�ضتند �ىل معايري متثيل مو�ضوعية تختلف بح�ضب �لبلد�ن.

ما هي معايير الصفة التمثيلية التي يتمتع 
بها االتحاد العمالي العام في لبنان؟

فيما ن�ضت �ملادة 106 من قانون �لعمل على �أن » للنقابات �أن تتحد لتنظيم 

وز�رة  من  لها  يرخ�س  �أن  على  �لنقابات  �حتاد  ��ضم  حتت  بينها  �لعالقات 

�القت�ضاد �لوطني وتخ�ضع لل�ضروط �ملفرو�ضة لتاأ�ضي�س �لنقابات«، مل يحدد 

�لقانون �للبناين دور �الحتاد�ت ب�ضكل عام ومهامها، كما �أنه مل يحدد �أية 

�أن  )با�ضتثناء  �لتمثيلية  �ل�ضفة  باكت�ضاب  �الدعاء  تخولها  �ضروط  �أو  معايري 

�لهيئات  بتحديد  �ملتعلق  �ملر�ضوم  �أن  غري  نقابات(.  ثالث  �حتاد  كل  ي�ضم 

�الأكرث متثيال الأرباب �لعمل و�الأجر�ء �ل�ضادر عام 1992، �أعطى �الأولوية 

يف �لتمثيل على �ل�ضعيد �لوطني لالحتاد �لعمايل �لعام وعينه »�لهيئة �الأكرث 

 من دون �أي تعليل ومن دون 
2
متثياًل لالأجر�ء على جميع �الأر��ضي �للبنانية«

�ال�ضتناد �ىل �أية معايري مو�ضوعية. 

هل يحظى االتحاد بمشروعية التمثيل تجاه 
القاعدة العمالية؟

قد يرى �لبع�س �أن �يجاد حماور وممثل �أوحد جتاه �ل�ضلطة �ملركزية و�أ�ضحاب 

�لعمالية  �الأ�ضو�ت  ت�ضتت  ومنع  �جلهود  توحيد  �أجل  من  �ضروري  �لعمل 

جتاه �لطرف �الأقوى �ضيا�ضيا �و �قت�ضاديا )�أكان �لدولة �أم ��ضحاب �لعمل( 

منح  �أن  �ال  �حلو�ر.  �أطر�ف  بني  �لتفاو�س  عملية  ي�ضهل  �أنه  �ىل  باال�ضافة 

هذه �ل�ضفة �لتمثيلية مبوجب مر�ضوم حكومي، من دون �الأخذ باأي معايري 

م�ضتمدة من �لقاعدة، �أبعد �الحتاد �لعمايل �لعام عن قاعدته �لعمالية. وهذ� 

ي�ضري  �الح�ضاء�ت  )بع�س  �لنقابات  �ىل  �النت�ضاب  �ضاآلة  خالل  من  بارز 

  فيما 
3
�ىل ن�ضبة �جمالية قدرها 6 �ىل 7 باملئة من �النت�ضاب �ىل �لنقابات

( وتقل�س �لن�ضاط �لنقابي لدى 
4
يقول �آخرون �أنها قد ال ت�ضل �ىل 3 باملئة

�أجر�ء �لقطاع �خلا�س. �أما موظفو �لقطاع �لعام، فال يحق لهم تاأ�ضي�س نقابات 

عمالية كما مينع عليهم �ال�ضر�ب مبوجب مبد�أ ��ضتمر�رية �ملرفق �لعام )هذ� 

نوع  رو�بط من  �لتجمع �ضمن  �لنقابي من خالل  �لعمل  ما ال مينعهم من 

�جلمعيات، كرو�بط �ملعلمني �لتي هي �أكرث ن�ضاطا وفعالية على �الأر�س من 

باأي  �أن تتمتع  �لتابعة للقطاع �خلا�س من دون  غالبية �لنقابات و�الحتاد�ت 

تقدم،  �لذي  �لوجه  على  �لتمثيلية  �ل�ضفة  منح  �أن  كما  ر�ضمي(.  �عرت�ف 

باال�ضافة �ىل �ل�ضلطة �ملبا�ضرة �لتي متار�ضها وز�رة �لعمل على �لنقابات )من 

موقع  يف  �الحتاد  و�ضع  �لنقابات(  حل  وحق  �النتخابات  ومر�قبة  ترخي�س 

تبعية بالن�ضبة �ىل �لوز�رة. وهذه �لتبعية معززة بتمويل �لدولة �ملبا�ضر لالحتاد 

(. كما نرى �أن �لو�قع �ل�ضيا�ضي و�لطائفي 
5ً
)حو�يل 500 مليون لرية �ضنويا

�أدى �ىل �ضيطرة �لتيار�ت و�الأحز�ب �ل�ضيا�ضية على �الحتاد �لعمايل �لعام 

خا�ضة يف �لت�ضعينيات خالل فرتة �لهيمنة �ل�ضورية، حيث ن�ضاأ حو�ىل 35 

متثيل  �أي  دون  من  ��ضطناعي  ب�ضكل  و�ضيا�ضية  طائفية  ميول  ذ�ت  �حتاد� 

�لعلم  52 �حتاد�(. هذ� مع  فعلي لفئات عاملة معينة )و�أ�ضبح ي�ضم حاليا 

�أن �الحتاد�ت متثل يف جمل�س مندوبي �الحتاد على قدم م�ضاو�ة بن�ضبة �أربعة 

متثيلية  مدى  حتديد  يف  معايري  �أية  غياب  جانب  و�ىل  منها.  لكل  مندوبني 

�لنقابات �أو �الحتاد�ت �ملن�ضوية حتت لو�ء �الحتاد �لعمايل �لعام، فقد متكنت 

هذه �الحتاد�ت �أي�ضا من فر�س ذ�تها بفعل تقييد �ن�ضاء �لنقابات و�الحتاد�ت 

مل  �لوجه،  هذ�  وعلى  �لعمل.  وز�رة  من  م�ضبق  ترخي�س  على  باحل�ضول 

يبتعد �الحتاد �لعمايل �لعام عن قاعدته �ل�ضعبية فح�ضب بل �أي�ضا عن مبادئه 

�الأ�ضا�ضية �ملعرب عنها يف �ملادة �لر�بعة من قانونه �ال�ضا�ضي و�لتي ن�ضت على 

�أو فئة �ضيا�ضية وال ي�ضتلهم يف جمال  �أنه »م�ضتقل عن كل حزب �ضيا�ضي 

�لن�ضالية  �لروح  لبنان«. فتال�ضت  للعمال يف  �لعامة  �مل�ضلحة  ن�ضاطه �ضوى 

وحلت  ن�ضاأته  عند  حتركه  كانت  �لتي  �لعمايل  �لت�ضامن  وروح  و�ل�ضعبية 

�لذي  �لهمود  ويتجلى  �لو�قع.  لالأمر  و�ال�ضت�ضالم  �ملح�ضوبية  روح  حملها 

هيمن على �الحتاد �لعمايل �لعام من خالل موقعه �اللكرتوين حيث يفاجاأ 

�لز�ئر باخلطاب �لنقابي �النهز�مي �الأ�ضبه بالبكاء على �الأطالل و�لبعيد كل 
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�لبعد عن �لروح �لن�ضالية

ما النتائج القانونية المترتبة على الصفة 
التمثيلية؟

التمثيل املوؤ�ش�شاتي و�شفة املحاور الأول للدولة 

�لتمثيلية �ملمنوحة  قانونية مبا�ضرة لل�ضفة  نتائج   2390 �ملر�ضوم  مل يرتب 

لالحتاد �لعمايل �لعام، كما �أنه مل يحدد مهامه وال �ل�ضالحيات �لتي يتمتع 

موؤ�ض�ضات  يف  �ل�ضفة  بهذه  ��ضر�كه  خالل  من  �لنتائج  هذه  تظهر  �منا  بها. 

موؤ�ضر  �أخرى. وهكذ�، يعني �الحتاد ممثلني يف جلنة  ن�ضو�س  من�ضاأة مبوجب 

�لوطني  �ملجل�س  8-8-1981 وثالثة مندوبني يف  �ملعي�ضة )مر�ضوم  غالء 

ل�ضيا�ضة �الأ�ضعار �لتابع لوز�رة �القت�ضاد و�لتجارة، وثالثة �أع�ضاء يف جمل�س 

��ضت�ضارية  جلنة  يف  ممثال  وع�ضو�  �الأ�ضعار،  ل�ضيا�ضة  �لوطني  �ملجل�س  �د�رة 

من  �مل�ضنفة  �ملو�د  �أجل حتديد  من  ��ضتطالعها  يتم  �القت�ضاد  لوز�رة  تابعة 

�لكماليات، وع�ضو� يف جلنة تفعيل حقوق �ملعوقني بالعمل )مر�ضوم 3-9-

�أع�ضاء  وثالثة  �أ�ضيليني  �ع�ضاء  )ثالثة  �الأجر�ء  عن  وممثلني   ،)2002
مالزمني( يف �للجنة �لتحكيمية �لناظرة يف خالفات �لعمل �جلماعية ملدة 

ثالثة �ضنو�ت )مر�ضوم 2-3-2010(، وع�ضو� يف �للجنة �لوطنية ملكافحة 

متثيال  �الأكرث  �لهيئات  بتحديد  �ملتعلق  �ملر�ضوم  �أن  �الأطفال،... كما  عمل 

قد  و�الجتماعي  �القت�ضادي  �ملجل�س  �إطارها  يف  يدخل  �لتي  للقطاعات 

خ�ض�س ت�ضعة مقاعد ملمثلي �الحتاد �لعمايل �لعام. و�الحتاد �لعمايل �لعام 

�لتي  �لدولية  و�ملنظمات  �لدولية  �ملوؤمتر�ت  يف  �لعاملة  �لقوى  عمليا  ميثل 

تعنى ب�ضوؤون �لعمال. كما ن�ضري �ىل �لعرف �ملتمثل يف ت�ضمية ممثلني عن 

�الأجر�ء يف جمال�س �لعمل �لتحكيمي )علما باأن �لقانون مل يذكر �ضر�حة 

�الحتاد �لعمايل �لعام(.  

ال�شتثناء: مبداأ التمثيل املنبثق من القاعدة العمالية يف العقود اجلماعية 

�لنقابات  و�لتحكيم7  و�لو�ضاطة  �جلماعية  �لعمل  عقود  قانون  �أوىل  لقد 

ممثلو  يكون  �لتي  �جلماعية  �لعقود  توقيع  حق  عام  ب�ضكل  و�الحتاد�ت 

بالن�ضبة �ىل  1964 بد� حذر�  �أ�ضحاب �لعمل طرفا فيها. �ال �ن م�ضرتع 

�ل�ضفة  معينة الكت�ضاب  �ضروطا  فو�ضع  عام،  ب�ضكل  و�الحتاد�ت  �لنقابات 

�جلماعي  �لعقد  ملناق�ضة  �ملفو�ضون  �الأجر�ء  ممثلو  بها  يتمتع  �لتي  �لتمثيلية 

وقد متثلت هذه �ل�ضروط بالتمثيل �ملنبثق من �لقاعدة �لعمالية. فاأوجب �أن 

ي�ضتح�ضل هوؤالء على تفوي�س م�ضبق من قبل 60 باملئة8 على �الأقل من 

جمموع �الأجر�ء �ملعنيني بالعقد، كما ��ضرتط حتت طائلة �لبطالن �أن يكون 

باأغلبية  عليه  �ملو�فقة  يت�ضمن  جل�ضة  مبح�ضر  مرفقا  �جلماعي  �لعمل  عقد 

ثلثي �أع�ضاء �جلمعية �لعمومية للنقابات �أو �لهيئات �ملهنية �لتي هي طرف 

فيه. لكنه، وبالرغم من �الأهمية �لتي علقها �مل�ضرتع على هذه �مل�ضاألة، مل 

�لتفوي�س  �ضحة  من  �لتثبت  طرق  يحدد  �لذي  �لتطبيقي  �ملر�ضوم  ي�ضدر 

�ملن�ضو�س عليه يف قانون 1964 لغاية �ليوم. ومن �لالفت �أن �لقانون مل 

�ال�ضارة  �لعمل9. وجتدر  �أ�ضحاب  ممثلي  �ىل  بالن�ضبة  مماثلة  �ضروطا  يفر�س 

هنا �ىل �أن �مل�ضرتع  مل يخ�س الحقا �الحتاد �لعمايل �لعام باأية ميزة بتمثيل 

�الأجر�ء يف �لعقود �جلماعية على غر�ر ما كانت عليه �حلال يف فرن�ضا قبل 

2008 بالن�ضبة �ىل �الحتاد�ت �لعمالية �ملركزية �خلم�ضة.

تكري�س مبداأ حرية التفاو�س اجلماعي من قبل جمل�س �شورى الدولة: 

هل يعزز دور الحتاد العام اأم على العك�س، يكر�س مبداأ التمثيل املنبثق 

من القاعدة العمالية يف جمال التعاقد اجلماعي؟ 

حتديد  �ىل  �لر�مي  �ملر�ضوم  م�ضروع  ب�ضاأن  �ل�ضورى  جمل�س  ر�أي  طرح  قد 

�حلد �الأدنى لالأجور ون�ضبة غالء �ملعي�ضة10 ب�ضكل �ضطحي مفهوم حرية 

�لتفاو�س �جلماعي يف �طار حتديد �الأجور ووجوب �لتقيد به ب�ضكل مطلق 

من دون �أن يرتب عليه �أية نتائج11. ويرتكز يف تعليله �ىل �ملادة �لثانية من 

�تفاقية �لعمل �لدولية رقم 131 �ملتعلقة بتحديد �حلد �الأدنى لالأجور. فهل 

�لدولة  �ضورى  جمل�س  قبل  من  �لتفاو�س  حرية  مبد�أ  تكري�س  على  ُيبنى 

وجوب �لعودة �ىل �لقاعدة �لعمالية �لذي كر�ضه م�ضرتع 1964 يف قانون 

عقود �لعمل �جلماعية و�لو�ضاطة و�لتحكيم؟ �أم �أنه يذهب عك�س ذلك يف 

�أولوية متثيل �الأجر�ء،  �جتاه تكري�س دور �الحتاد �لعمايل �لعام، �لذي منح 

�لتفاو�س  فرتة  �لعمل خالل  و�أ�ضحاب  �لدولة  �الأوحد جتاه  �ملحاور  وكان 

ون�ضبة  لالأجور  �الأدنى  �حلد  بتعيني  �ملتعلق  �ملر�ضوم  �ضدور  �ضبقت  �لتي 

يلحظ  مل  �لدولة  �ضورى  جمل�س  باأن  �لعلم  مع  )2012(؟  �ملعي�ضة  غالء 

على  بالتفاو�س  �ملخولة  �جلهة  هذه  حتدد  �لتي  �ملعايري  وال  �جلهة  ر�أيه  يف 

مبد�أ  �ن  عينها.  �لدولية  �التفاقية  من   )3 )فقرة   4 �ملادة  عليه  تن�س  ما 

رقم  �لتو�ضية  �أي�ضاً  كر�ضته  �جلماعي  �لتفاو�س  �ملهنية يف  �ملنظمات  �أولوية 

91 كما و�التفاقية رقم 135 �ملتعلقتان بالعقود �جلماعية. �ال �أنه ي�ضتخل�س 
�لنقابية  باحلرية  �ملتعلقة   87 رقم  2 و3 من �التفاقية  �ملادتني  �أحكام  من 

�لتفاو�س  بالنقابات و�الحتاد�ت �لتي تدعي متثيل �الأجر�ء يف  �أنه يفرت�س 

و�أ�ضحاب  �حلكومية  �ل�ضلطات  جتاه  تامة  با�ضتقاللية  تتمتع  �أن  �جلماعي 

�لوظيفة  �لعمل يف  ترعى عالقة  �لتي   151 رقم  �التفاقية  �أن  كما  �لعمل. 

�لعامة ن�ضت يف �ملادة 5 منها على �أنه »يجب على هيئات �ملوظفني �لعامني 

ورد يف  وقد  �لعامة«.  �ل�ضلطات  �ىل  بالن�ضبة  �لتامة  باال�ضتقاللية  تتمتع  �أن 

�لعمل  ملنظمة  �لتابعة  �لنقابية  �حلرية  جلنة  عن   1996 عام  �ضدر  تقرير 

�لدولية يف معر�س ق�ضية متعلقة ببلغاريا12، باأنه »حني حتظى �لنقابة �الأكرث 

يجب  �ملتبعة،  باالأنظمة  عمال  للتفاو�س،  ح�ضرية  �أو  متييزية  بحقوق  متثياًل 

من  م�ضبقا،  عليها  من�ضو�س  مو�ضوعية  معايري  �لنقابة  هذه  لدى  تتوفر  �أن 

�خلرب�ء  جلنة  حددت  وقد  �لتع�ضف«.  �أو  �النحياز  �إمكانية  تفادي  �أجل 

كاأن حتظى  �لفعلي  �لتمثيل  معايري  ترتكز على  معينة  لها �ضمانات  �لتابعة 

�لعاملني. مما يعيدنا �ىل روحية  من  �لنقابة �ملخولة بالتفاو�س بن�ضبة 50% 

ت�ضريع �لعقود �جلماعية يف لبنان، �لذي كر�س دور �لنقابات و�الحتاد�ت يف 

�ملنبثق  �لتمثيل  مببد�أ  مرتبطة  معينة  مبعايري  قيدها  �منا  �جلماعي،  �لتفاو�س 

من �لقاعدة �لعمالية. 

في الطريق الى معايير أخرى؟
�ن �الأزمة �لتي ي�ضهدها �الحتاد �لعمايل �لعام، و�لتي متتد من خالله �ىل جممل 

�حلركة �لنقابية يف لبنان، تت�ضل ب�ضكل �أ�ضا�ضي مبدى متثيله �لفعلي للفئة �لعاملة 

�لنقابي  للتمثيل  �يجاد معايري جديدة  �ل�ضروري  فانه من  لبنان. لذلك،  يف 

ت�ضفي طابع �مل�ضروعية على �لنقابات و�الحتاد�ت ب�ضكل عام، العادة �لن�ضاط 

و�لفعالية �ىل �حلركة �لنقابية. وهذ� يفرت�س �أي�ضا بال�ضرورة �لغاء �ملحظور�ت 

�ملت�ضلة بان�ضاء نقابات ملوظفي �لقطاع �لعام ومنحهم حق �ال�ضر�ب كما و�لغاء 

�لرت�خي�س �مل�ضبقة الن�ضاء نقابات �أو �حتاد�ت يف �لقطاع �خلا�س، و�لغاء �أي 

�ضكل من �أ�ضكال �لت�ضييق على �حلرية �لنقابية. كما يفرت�س ت�ضديق �التفاقية 

�لدولية رقم 87 �ملتعلقة باحلرية �لنقابية وحماية �حلق �لنقابي13 وذلك من 

باب متكني جميع �الأجر�ء من ممار�ضة حرياتهم �لنقابية وفق ما يرونه منا�ضبا. 

*محامية، مكتب نجم للمحاماة

11 .1,2011-J.-E.1 Ray,1 Droit1 du1 travail,1 2010 �ل�ضدد:  بهذ�  ير�جع 

Collection1«Droit1vivant»,19e1éd.,1Editions1Liaisons,12010,1p.497

21 �ملادة 2 من �ملر�ضوم 2390 �ل�ضادر يف 25-4-1992: »يعترب �الحتاد �لعمايل �لعام .

�لهيئة �الأكرث متثيال لالجر�ء على جميع �الأر��ضي �للبنانية وله �أن يختار ع�ضرة مندوبني، على 

�أن ير�عي يف �نتخاب �ملندوبني متثيل جميع �ملحافظات، و�مل�ضالح �مل�ضتقلة و�ملوؤ�ض�ضات �لعامة 

و�لقطاعات �الأكرث �إنتاجية« .

�ح�ضاء�ت عن منظمة  Friedrich1Ebert1Stiffung عام 31.2006

41.1Alakhbar-1 Workers’1 Day:1 Lebanon’s1 Labor1 Union1 Gone

 Fishing-Mohamad1Wehbe

مقال حممد وهبه �ملذكور �أعاله.51

61.http://www.cgtl-lb.org/History. �لعام:1 �لعمايل  �الحتاد  موقع  عنو�ن 

aspx

�ملر�ضوم رقم 17386 �ل�ضادر يف 71.1964-9-2

�لعمل .81 ملنظمة  �لتابعة  �لنقابية  �حلرية  جلنة  قبل  من  �نتقاد�ً  �ملرتفعة  �لن�ضبة  هذه  القت 

�لدولية �لتي طلبت �ىل �حلكومة �للبنانية �لعمل على تخفي�ضها لت�ضهيل عملية �لتفاو�س يف 

عقود �لعمل �جلماعية.

�لعددي .91 �لتمثيل  معيار   1964 م�ضرتع  �عتماد  �ضخيبي  علي  حممد  �لقا�ضي  يربر 

و��ضر�ره على �لتثبت من �ضحة �لتفوي�س �ملمنوحة من �لقاعدة �ىل �لنقابة �و �الحتاد بتخوفه 

من �مكانية ح�ضول �ي تو�طوؤ بني �لنقابة و�أ�ضحاب �لعمل من جهة ولكون �لنقابة ال متثل 

�فر�ديا �الجر�ء من جهة ثانية - �لوجيز يف �لت�ضريع �الجتماعي �للبناين-من�ضور�ت �ضادر- 

-1998 �س. 267-266.

ر�أي جمل�س �ضورى �لدولة رقم 2011/23-2012 تاريخ 101.2011-10-27

ير�جع بهذ� �ل�ضدد مقال ديانا كال�س- »جمل�س �ضورى �لدولة �أمام �لتجاذبات �ل�ضيا�ضية .111

يف ق�ضية �الجور: زيادة يف تكري�س �حلقوق �م جماملة �ىل حذ �لتناق�س؟- �ملفكرة �لقانونية- 

�لعدد -4 �س.16

121. Bulletin1officiel,1vol.LXXXIX,1série1B,1no13,1305e rapport، cas

1765,1paragraphe1100

وقد �ضدر موؤخر� �قرت�حان يف هذ� �الجتاه �الول عن وزير �لعمل �ل�ضابق �ضربل نحا�س .131

و�لثاين عن �لنائب �ضامي �جلميل. 

ت�ضوير ح�ضام م�ضيم�س

البحث عن جذور التنظيم الهرمي في الحركة العمالية:  
من أين يستمد االتحاد العمالي العام صفته التمثيلية؟

*ميراي نجم شكرالله

بريوت  يف  �مل�ضتعجلة  �الأمور  قا�ضي  �أ�ضدر   ،  2012 حزير�ن   13 بتاريخ 

جاد معلوف قر�ر� �أكد فيه توجهه �ل�ضابق جلهة خطورة تو�ضع قا�ضي �الأمور 

�مل�ضتعجلة يف قبول طلبات منع ن�ضر �الأعمال �لفنية �أو �لفكرية �أو �العالمية، 

. وبعدما كر�س يف قر�ره 
1
وذلك تفاديا لتحول عمله �ىل ما ي�ضبه �لرقابة �مل�ضبقة

�ل�ضابق مبد�أ �ملو�زنة بني �مل�ضالح و�حلقوق �جلديرة باحلماية، بد� موقفه �جلديد 

�أكرث ن�ضجا يف تقومي وزن حرية �لتعبري ودور �العالم، وتاليا يف ت�ضييق مدى 

�حلاالت �لتي ميكن فيها �لتدخل ملنع �لتعبري عن �لر�أي م�ضبقا �أي ما ي�ضمى 

بالرقابة �مل�ضبقة. وكان قد مت تقدمي طلبات مماثلة عدة �أمام �لق�ضاء �مل�ضتعجل يف 

 .
2
�أعقاب �ضدور �لقر�ر �ل�ضهري يف �لق�ضية �ملعروفة با�ضم �أوفرير�

وهكذ�، نقر�أ يف �حلكم �جلديد الئحة باالأ�ضناد �لقانونية حلرية �لتعبري �مل�ضانة 

د�ضتور� مبوجب �ملادة 13 ولكن �أي�ضا مبوجب مقدمة �لد�ضتور �لتي حتيل �ىل 

�العالن �لعاملي حلقوق �الن�ضان و�لوثائق �لدولية. �ال �أن �الأمر ال يقت�ضر على 

�ضمو )د�ضتورية( �لقو�عد �لتقنية �لتي ت�ضتند �ليها هذه �حلرية، �منا يتعد�ها �ىل 

وظيفتها �الجتماعية وخ�ضو�ضا وظيفة �العالم �الجتماعية. فلحرية �لتعبري 

�أبعاد �ضيا�ضية تتمثل يف كونها �حدى �أهم �لركائز �لتي يقوم عليها �ملجتمع 

�لدميوقر�طي. �أما �العالم في�ضكل »�ل�ضلطة �لر�بعة« وي�ضطلع بدور �أ�ضا�ضي يف 

تكوين �لر�أي �لعام ويف رقابة �ملجتمع و�ل�ضلطات. و�نطالقا من ذلك، نتلمح 

هنا ��ضافات بالغة �الأهمية مقارنة بقر�ره �ل�ضابق بحيث يو�ضع �لقا�ضي �طار 

�ملو�زنة �لتي مل تعد تقت�ضر على �ملو�زنة بني �لن�ضو�س على �أ�ضا�س قيمتها 

و�ل�ضيا�ضية  �الجتماعية  �لفو�ئد  بني  �ملو�زنة  لت�ضمل  تتعد�ها  بل  �لقانونية 

للم�ضالح �ملتنازعة. ال بل �ن �لقر�ر �أ�ضاف �ىل كل ذلك رونقا فل�ضفيا من 

خالل ��ضتعادة مقولة فولتري �ل�ضهرية ب�ضاأن حرية �لتعبري. 

وعليه، فان �ملو�زنة بني حرية �لتعبري وحماية كر�مة �الأفر�د �لذين قد تتناولهم 

�لرقابة ال بد �أن توؤدي �ىل ت�ضييق حدود �لرقابة �مل�ضبقة، ملا قد ت�ضببه من خطر 

�ضل �لدور �لرقابي لالعالم. وهو ��ضتند بذلك �ىل در��ضة يف �لقانون �ملقارن وال 

�ضيما �ىل �لقو�نني �مل�ضتمدة من �لنظام �الأنكلو�ضاك�ضوين ومو�قف �الجتهاد 

�لفرن�ضي ف�ضال عن قر�ر�ت عدة للمحكمة �الأوروبية حلقوق �الن�ضان �لتي 

متحورت كلها حول �لدور �الأ�ضا�ضي لالعالم و�ملبد�أ �لقا�ضي باأن فر�س �أي 

قيد عليه ال بد و�أن ُيف�ّضر ب�ضكل �ضّيق مع �لت�ضديد على مدى خطورة �عمال 

�لرقابة �مل�ضبقة على ح�ضن �د�ئه. فاالعالم، �ضاأنه �ضاأن �أي �ضلطة �خرى، ملزم 

باعمال رقابة ذ�تية وح�ّس مهني م�ضوؤول، فيما تاأخذ مالحقته عموما طابعا 

الحقا عند ثبوت �أي �خالل �و خرق لهذه �ملوجبات. وال ميكن �خلروج عن 

ذلك �ال يف حاالت جد ��ضتثنائية. 

بقي �أن ن�ضري �ىل �أن �مل�ضتدعي يف هذه �لق�ضية هو قا�س و�أنه طلب منع �حدى 

و�ضائل �العالم وحتديد� �أحد �العالميني من �لتعر�س له �أو الأي من �أفر�د 

عائلته. وهذ� هو �ال�ضتدعاء �الأول �لذي يتقدم به �ضخ�س قيم على م�ضلحة 

قاد  ما  بالتحديد  هذ�  يكون  وقد  م�ضاءلته.  من  �الآخرين  منع  بهدف  عامة 

�لقا�ضي �لناظر فيه �ىل �لتحذير من خماطر �لتو�ضع يف �لرقابة �مل�ضبقة مما قد 

يرتك جموح �الد�رة �لعامة من دون جلام. 

11 جملة �ملفكرة �لقانونني �لعدد �لثالث: �لقا�ضي يكر�س »مبد�أ �لتنا�ضب«: �ي تاأثري�ت .

http://www.legal-agenda.com/images ضلبية للرقابة �مل�ضبقة؟�

21 ير�جع �الأمر على �لعري�ضة �ل�ضادرة عن قا�ضي �الأمور �مل�ضتعجلة يف بريوت بتاريخ .
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القاضي معلوف يؤكد مجددا خطورة الرقابة المسبقة: 

هذه هي أسبابي االجتماعية والسياسية والفلسفية
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مع �شدور قرار جمل�س �شورى الدولة بوقف تنفيذ مر�شوم توزيع عائدات 

ال�شندوق البلدي امل�شتقل مراعاة حلقوق البلديات امل�شابة مبطمر للنفايات، 

عاد هذا ال�شندوق مبا يحيطه من ا�شكاليات اىل الواجهة جمددا. فكيف يتم 

توزيع عائداته، وهي عموما جممل ال�شرائب والر�شوم التي حت�شلها الدولة 

ل�شالح البلديات ووفق اأي معايري؟ وما هي الغاية من ان�شائه؟ وهل ت�شتغل 

واملناطق  البلديات  بني  متوازن  امناء  لتحقيق  ال�شندوق  هذا  موارد  الدولة 

اأنها ت�شتغلها لحكام  اأم  اأ�شا�س احلاجات المنائية للبلديات  فتوزعها على 

�شيطرة احلاكم على البلديات فتوزعها وفق قواعد املحا�ش�شة واملح�شوبية مبا 

يعزز منطق ال�شتقطاب لدى ال�شلطة املركزية ويهم�س دور البلديات ومعها 

الالمركزية ب�شكل �شبه كامل؟ وقد ت�شدت املفكرة لهذه ال�شكاليات يف 

عددها �شفر، من خالل مقال للباحث القت�شادي �شامي عطاهلل. فبخالف 

قانون البلديات الذي عد العائدات املح�شلة اأمانة لها، عمدت احلكومات 

وكيفية  �شرفها  يف  التحكم  اىل  الت�شعينات  خالل  تدريجيا  املتعاقبة 

خا�شة  ل�شركات  والتنظيف  النفايات  مل  تلزمي  خالل  من  ا�شتخدامها، 

اىل  اجمال  احلكومات  هذه  عمدت  كما  �شوكلني.  �شركة  �شهرة  اأكرثها 

ا�شدار مرا�شيم توزيع العائدات يف الأوقات ووفق املعايري التي تنا�شبها من 

الأ�شول واملعايري  البلديات، وتعاملت مع  اهتمام حلاجات  اأي  اعارة  دون 

على  للعائدات،  توزيع  اأ�شول  بتحديد   1979 مر�شوم  عليها  ن�س  التي 

اأنها توجيهية حم�س وغري ملزمة فعدلتها كيفما �شاءت يف مرا�شيم توزيع 

العائدات ال�شنوية، يف تنكر كامل للحقوق املكت�شبة التي تكون قد ن�شاأت 

عن هذه املعايري. وهكذا فيما ين�س مر�شوم 1979 على وجوب تخ�شي�س 

 70% مقابل  تنمية  مل�شاريع  للبلديات  املخ�ش�شة  العائدات  من   30%
وا�شح عن  ب�شكل  فقد عربت احلكومات  العامة،  البلديات  موازنة  لدعم 

اأية مبالغ  التنموية فاأحجمت عن تخ�شي�س  اأقل مراعاة للحاجات  موقف 

لغاية التنمية عند توزيع عائدات ال�شندوق حتى 2006، اعتمدت ن�شبة 

%10 فقط يف مرا�شيم توزيع عائدات �شنوات 2007 و2008 و2009. 
الن�شبة املخ�ش�شة  واأكرث من ذلك، فان هذه املرا�شيم ح�شرت توزيع هذه 

للتنمية بالبلديات ال�شغرية التي ل يزيد عدد �شكانها املقيدين يف �شجالت 

مر�شوم  بخالف  وذلك  وحدها،  ن�شمة   4000 عن  ال�شخ�شية  الأحوال 

1979 فيما من الثابت اأن البلديات ال�شغرية لي�شت بال�شرورة الأحوج اىل 

التنمية. كما يبقى لالأ�شف �شائر معايري توزيع العائدات غري مالئم واأكرث 

للبلديات  امتيازات  منح  اىل  بع�شها  يهدف  قد  �شيا�شية  بخيارات  ات�شال 

الأقل احتياجا كما بني عطاهلل تف�شيليا يف مقاله. بقراره وقف تنفيذ توزيع 

التي  للبلديات  املكت�شبة  للحقوق  حفظا  ال�شندوق  يف  املودعة  الأموال 

اأقيم مطمر نفايات يف خراجها، يذكر جمل�س �شورى الدولة باأمور عدة : 

للدولة  ولي�س  للبلديات  اأمانة  ال�شندوق هي  املودعة يف  الأموال  اأن  اأهمها 

املركزية التحكم بها كما ت�شاء واأنه لي�س للحكومة اأن تعدل كما تفعل كل 

مكت�شبة  حقوقا  ثمة  واأن  م�شاحلها،  وفق  الأموال  هذه  توزيع  معايري  �شنة 

وجهة  حتديد  يف  حقوقها  عن  الدفاع  اىل  املدعوة  احلق  �شاحبة  للبلديات 

الأموال  توزيع  مينع  القرار  اإذا  وعادل.  من�شف  �شكل  على  الأموال  توزيع 

اعتباطا فمتى مينع توزيعها من فوق؟ بقي اأن ن�شري اىل اأن قرار وقف التنفيذ 

بقي من دون اأثر بحيث اأن وزارة املالية عجلت توزيع املبالغ على البلديات 

ا�شتباقا له فذكرت ب�شروط اللعبة التي تروق لها. )املحرر(

ف، فلطاملا تناوله �العالم و�ملجتمع �ملدين 
ّ
�أن يعر �أ�ضهر من  �لناعمة  مطمر 

كق�ضية حياتية وطنية �أ�ضا�ضية ولي�س كم�ضاألة خا�ضة باملنطقة �لتي يتو�جد 

فيها ح�ضر�: فهو يحوي �أكرث من ن�ضف نفايات لبنان وكان يرمي باالأ�ضا�س 

حمود  برج  مطمر  عن  كبديل  حتديد�  �ل�ضلبة  �لنفايات  من  �لتخل�س  �ىل 

�أوقاف  مع  �تفاق  �إثر  وذلك  �آخر،  بديل  �يجاد  يتم  ريثما  موؤقتة  وب�ضورة 

�أّثر  مما  �لع�ضوية  و�ملو�د  �مل�ضت�ضفيات  نفايات  فيه  تطمر  ر�حت  ثم  �لناعمة. 

�ضلباً على �ملنطقة، و�أ�ضحى يحوي �أكرث من ن�ضف نفايات لبنان. وهو يقع يف 

حمافظة جبل لبنان وحتديد� يف خر�ج بلد�ت �ل�ضحار �لغربي �ضمن �لنطاق 

�ل�ضوف( وبعورته وعبيه-  �لناعمة )يف ق�ضاء  لبلديات ثالث هي  �جلغر�يف 

عني در�فيل )وكالهما يف ق�ضاء عاليه(.

وبتاريخ 15-3-2012 تقدمت �إحدى هذه �لبلديات �ال وهي بلدية عبيه- 

عني در�فيل �أمام جمل�س �ضورى �لدولة مبر�جعة بوجه �لدولة تتعلق باملطمر 

�ملذكور. ومن �أبرز ما طلبته فيها، باال�ضافة �ىل �إدخال جمل�س �المناء و�العمار 

�إىل �ملحاكمة، وقف تنفيذ �ملر�ضوم �ملتعلق بتوزيع عائد�ت �ل�ضندوق �لبلدي 

�مل�ضتقل عن عام 2010 ثم �بطاله العتبار�ت عدة �أبرزها خمالفة �ملر�ضوم 

�مل�ضتقل  �لبلدي  �ل�ضندوق  �مو�ل  تنظيم  وقو�عد  �أ�ضول  بتحديد  �ملتعلق 

من  يحرمها  فيه  �ملطعون  �ملر�ضوم  �أن  �مل�ضتدعية  �عتربت  فقد    .)1979(

مطمر  م�ضاحة  من   80% حو�ىل  وقوع  جر�ء  من  لها  �مل�ضتحقة  �ملبالغ 

 1979 مر�ضوم  ين�س  حني  يف  �لعقاري،  نطاقها  �ضمن  �ل�ضحي  �لناعمة 

للنفايات  �إن�ضاء مطمر �ضحي  نطاقها  يتم يف  بلدية  �إفادة كل  على  �ملعدل  

�لتي  �لعائد�ت  يف  على ح�ضتها  زيادة  من  �الخرى  �لبلديات  من  �لو�ردة 

ترتتب لها من �ل�ضندوق �ملعني، مما مينحها حقا مكت�ضبا يف هذ� �خل�ضو�س. 

ليلحق  فيه جاء  �ملطعون  �ملر�ضوم  �أن  ذلك  �مل�ضتدعية من خالل  وت�ضتنتج 

بها �أ�ضر�ر� مالية �أي�ضاً بعد �أن كان وما ز�ل مطمر �لناعمة يلحق بها �أ�ضر�ر� 

�ضحية ج�ضيمة.

�لبلدية  �ليها  ��ضتندت  �أخرى  عند حّجة  ب�ضكل خا�س  �لتوقف  ويقت�ضي 

�مل�ضتدعية مفادها �أن �ملر�ضوم �ملطعون فيه ال يحقق �مل�ضلحة �لعامة ومن �ضاأن 

تنفيذه �مل�س بحقوقها وبحقوق �أهايل بلدتي عبيه وعني در�فيل. فالالفت �أن 

�ملطلوب �إدخاله جمل�س �المناء و�العمار عاد لريتكز بدوره الحقا يف الئحته 

وقف  �أن  �أ�ضا�س  على  �أخرى،  ز�وية  من  لكن  �لعامة  �مل�ضلحة  �ىل  �جلو�بية 

 بالبلديات ويحرمها من �لدفعة �لثانية �مل�ضتحقة 
ّ
تنفيذ �ملر�ضوم �ملذكور ي�ضر

لها مبوجبه. وهذه �حلجج �منا تعك�س �ختالفا جذريا يف فهم �مل�ضلحة �لعامة: 

فهل يكمن �ل�ضالح �لعام يف ت�ضديد �الأمو�ل للبلديات ولو خالفا للقانون 

ودون مر�عاة �حلقوق �ملكت�ضبة من قبل بع�ضها مبوجب �لقانون، �أم �أن جوهر 

�مل�ضلحة �لعامة يقوم على تطبيق �ال�ضول �لقانونية �لهادفة ��ضال �ىل �ن�ضاف 

�لبلديات �لتي لطاملا حتّملت �لعبء �لكبري عن �لبلديات �الأخرى؟

�أما �لدولة فقد طلبت رد مطالب �لبلدية الأ�ضباب عّدة �أبرزها و�أكرثها غر�بة �أن 

�مل�ضتدعية مل حتتّج على �ل�ضرر �ل�ضحي �لالحق بها من جر�ء رمي �لنفايات 

و�لطمر يف �أر��ضيها، �إال بعدما �ألغي دفع �لتعوي�ضات �مل�ضتحقة لها باملقابل. 

ولقد �أ�ضافت �لدولة �أن �لبلدية مل تطعن بالعقد �ملربم بينها وبني باقي �لبلد�ت 

بهذ� �ل�ضدد على �فرت��س وجوده. وقد رّدت �لبلدية على ذلك باأن �ملطمر 

�لتي  �ملادية  وباأن �حلقوق  �إقفاله،  تعجز عن  ��ضت�ضارتها وهي  �أن�ضئ دون  قد 

كفلها �ملر�ضوم �ملتعلق بتنظيم �مو�ل �ل�ضندوق لي�ضت حقوقا تعاقدية بل �نها 

حقوق ثابتة منحتها �ل�ضلطة �ملركزية للبلدية �لتي تو�فق على طمر �لنفايات يف 

نطاقها �لعقاري، و�أن منحها �لتعوي�ضات هو حق م�ضروع لها مبعزل عن �ل�ضرر 

�لبيئي �لالحق بها. وهذ� �ملنطق �لقانوين �ضليم الأن مر�ضوم 1979 مل ميّيز 

بني �حلالة �لتي يكون قد �أبرم فيها عقد بني �لبلدية )�أو �لبلديات( �لتي يقع 

�ملطمر �ل�ضحي يف نطاقها �جلغر�يف وتلك �مل�ضتفيدة منه من جهة، و�حلاالت 

�لتي ينعدم فيها عقد مماثل من جهة �خرى. 

وبتاريخ 16-5-2012 �ضدر �لقر�ر مو�ضوع �لتعليق وقد ن�س على �أن ما 

�لطمر  من  �مل�ضتفيدة  �لبلديات  بذمة  متوجبة  مبالغ  من  �لبلدية  به  تطالب 

�لبلديات  هذه  ح�ضة  من  باملئة   2،6 ن�ضبة  يقارب  �لناعمة  يف  نطاقها  يف 

�ل�ضورى  جمل�س  ق�ضى  لقد  �مل�ضتقل.  �لبلدي  �ل�ضندوق  لدى  �مل�ضتفيدة 

بالتايل بوجوب وقف تنفيذ �ملر�ضوم �ملطعون فيه جزئيا، لتو�فر �ضروط وقف 

�لتنفيذ باعتبار �أنه من �ضاأن هذ� �ملر�ضوم �أن يلحق بالبلدية �ضرر� بليغا من 

جهة، و�أن �ملر�جعة �ملقدمة من هذه �الخرية ترتكز �ىل �أ�ضباب جدية مهمة 

من جهة �أخرى، بحيث يتوقف تنفيذ توزيع ما ن�ضبته 2،6 باملئة من �ملبالغ 

�مللحوظة يف �ملادة �لر�بعة من �ملر�ضوم �ملطعون فيه، و�ملخ�ض�س للتوزيع على 

�لبلديات �مل�ضتفيدة من �لطمر.

لعر�س  م�ضاحة  ب�ضاأنها  �ل�ضادر  و�لقر�ر  �ملحورية  �لق�ضية  هذه  �ضّكلت  لقد 

�لبلد�ت  �ملقيمون يف  لي�س  يوميا  يعي�ضها  هموم حياتية و�ضجون وهو�ج�س 

�ملجاورة ملطمر �لناعمة وح�ضب، بل �ضائر �لقاطنني بالقرب من مطامر �ضحية 

�و مكبات �و معامل معاجلة �لنفايات �أو �أي وجه من �أوجه �لتلوث عموما 

لبناين  �لر�هن يعني كل مو�طن  �مللف  �أن  و�لبيئي و�ل�ضحي حتديد�. كما 

وطنية  وخطة  عامة  �ضيا�ضة  و�ضع  ي�ضتدعي  كهذه  بيئية  م�ضكلة  حل  الأن 

مبثابة  �لق�ضائي  �لقر�ر  هذ�  ولعل  للتطبيق عمليا.  قابلة  و��ضرت�تيجية  �ضاملة 

توزيع  معايري  ت�ضتبيح  �لتي  �لدولة  مد�عاة  �ىل  �لبلديات  ل�ضائر  عامة  دعوة 

�أمو�ل �ل�ضندوق �لبلدي �مل�ضتقل كما ت�ضاء.

و�لالفت �نه يدور يف فلك م�ضاألة مطمر �لناعمة وحدها عدة مبادئ ذ�ت قيمة 

د�ضتورية وتوجهات و�هد�ف وطنية بامتياز: فمن جهة، ي�ضّلط هذ� �ملو�ضوع 

�ل�ضوء على �حلاجة �ملا�ضة �ىل حتقيق �المناء �ملتو�زن مبا يعنيه من تنمية �ضاملة 

�لوطنية  �لوحدة  نحو يحفظ  �للبنانية على  �ملناطق  كافة  تن�ضف  وم�ضتد�مة 

ومتا�ضك �لن�ضيج �الجتماعي، �الأمر �لذي ي�ضتدعي �ضرورة تنفيذ ما جاء يف 

�لد�ضتور ويف وثيقة �لوفاق �لوطني جلهة �لالمركزية �الد�رية �لتي  يقت�ضي 

تعزيزها وحتّتم المركزية مالية، وكل ذلك نظر� لدور �لالمركزية �الد�رية يف 

�أن  علما  �ملتو�زن،  �المناء  لتحقيق  �أ�ضا�ضية  و�ضيلة  باعتبارها  �لتنمية  عملية 

بهذ�  �لناعمة قد طرحت خطة  �لنا�ضطة يف ملف مطمر  �الأهلية  �جلمعيات 

�ل�ضدد.

من جهة ثانية، تزيد �خللفّية �ل�ضيا�ضية �ملتعلقة مبطمر �لناعمة من تر�جع ثقة 

�ملو�طن بالدولة وبال�ضلطات �ملحلية على حد �ضو�ء، كما تعك�س �نعد�م �لروؤية 

و�خلطط �مل�ضتقبلية لدى �ل�ضلطة �لعامة، ذلك �أن �حلكومات �ملتعاقبة مل تف 

بوعودها جلهة �إغالق �ملطمر وبالتز�ماتها �ملالية جتاه �لبلديات �لتي ت�ضتحق 

لها �لتعوي�ضات، و�ضط تز�يد �حلديث عن �لف�ضاد و�لزبائنية و�ملح�ضوبية يف 

هذ� �مللف �لبيئي و�ل�ضحي �حليوي بامتياز.

�أخري�ً، ترتبط ق�ضية �أخرى مبو�ضوع مطمر �لناعمة �أال وهي م�ضاألة �لتهجري 

�ملحاذية  در�فيل  عني  بلدة  من  �ملهّجرين  �مل�ضيحيني  �ل�ضّكان  �أن  باعتبار 

للمطمر �ملعني مل يتمكنو� من �لعودة �ىل بلدتهم حتى �الآن ب�ضبب ��ضتحالة 

�ضاأن كل من �الأفكار  �آخر... من  بالقرب منه، لكن هذ� مو�ضوع  �ل�ضكن 

على  �الد�رية  �لالمركزية  تفعيل  وجوب  باب  يفتح  �أن  ذكرها  �ل�ضالف 

م�ضر�عيه بعد �أن مّت �إغالقه باإحكام على مدى �أعو�م.

*محاٍم متدّرج في نقابة بيروت. يعد ألطروحة الماجستير 

في الحقوق

قرار لمجلس شورى الدولة وحقوق البلديات المصابة بمطمر للنفايات: 
توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل ال يتم اعتباطا 

*غدير العاليلي

وجمل�س  الق�شايا  بهيئة  ممثلة  الدولة  قدمت  املذكورة،  الدعوى  خالل 

المناء والعمار حججا عدة للتربوؤ من العرتاف بحقوق بلدية عبيه، عني 

درفيل. يناق�س هذا املقال مواقفهما التي ي�شعب التوفيق بينها وبني فر�شية 

اخل�شم ال�شريف كما كان من املفرت�س بهما اأن يكونا. 

مخالفة المرسوم 1979 عرف، فلماذا التشكي؟ 
�أمام جمل�س �ضورى  بها  تقدم  �لتي  �ملر�جعة  �أ�ضعد عطايا يف  �ملحامي  �أدىل 

�لدولة باأن هناك �لعديد من �الأ�ضباب �لقانونية �لتي ت�ضتدعي �إبطال ووقف 

تنفيذ مر�ضوم توزيع عائد�ت �ل�ضندوق �لبلدي �مل�ضتقل عن عام 2010، 

جتاهل  بحيث  وتعديالته   1979 �ملر�ضوم  الأحكام  خمالفته  عيب  �أهمها 

ح�ضة  من  للم�ضتدعية  �مل�ضتحقة  �ملبالغ  �قتطاع  عدم  فا�ضح  وبنحو  عمد� 

نفاياتها يف �ملطمر �ل�ضحي �لذي يقع  �أعمال طمر  �لبلديات �مل�ضتفيدة من 

�ضمن �لنطاق �لبلدي لبلدية عبيه ـــــ عني در�فيل. فجاء جو�ب �لدولة 

باأن هذه �ملخالفة حا�ضلة منذ �ضنو�ت، و�أن �حلكومات �للبنانية �ملتعاقبة مل 

تر�ع �الأحكام و�لقو�عد �لتي ين�ّس عليها هذ� �ملر�ضوم، كل ذلك من دون 

�أي ��ضارة �ىل �حلقوق �ملكت�ضبة �لنا�ضئة عنه.

الدولة تعد وال تفي وتناقض نفسها  
�أن  �لعجب  يثري  ما  »�إن  �لدولة  رّد  وقع  �لذي  دياب  �لقا�ضي  ي�ضيف  كما 

ت�ضعر  تكن  مل  معينة،  مبالغ  لها  ُتدفع  كانت  �لتي  )�لبلدية(،  �مل�ضتدعية 

تعيب  �لدولة  �أن  يعني  ما  �لدفع!«  �إيقاف  عندما جرى  �إال  �لبيئي  بال�ضرر 

على �مل�ضتدعية مطالبتها بحق كانت هي كر�ضته �ضر�حة.    

كما �أن �لدولة يف �ضياق دفاعها �ضهت عن �أن من �ضاأن ت�ضرفها �أن يعطل يف 

�مل�ضتقبل خطة �إد�رة �لنفايات �ملنزلية �ل�ضلبة، �لتي تقوم باالأ�ضا�س على مبد�أ 

�لنفايات يف نطاقها �لعقاري، و�لتي  �إعطاء �حلو�فز للبلديات �لتي ت�ضتقبل 

�لوزر�ء  جمل�س  قر�ر  من  �ل�ضاد�ضة  فالفقرة  جمتمعا.  �لوزر�ء  جمل�س  �أقرها 

�لرقم 55 تاريخ 1-9-2010 �أكدت مبد�أ حتفيز �لبلديات �لتي �ضت�ضتقبل 

خمتلف �إن�ضاء�ت �إد�رة �لنفايات من معامل �لتفكيك �حلر�ري، وحمطات 

�لرتحيل وحمطات �لت�ضبيخ و�ملطامر. ولقد خ�ضع �ملطمر لتمديد�ت عديدة 

وتو�ضع باجتاه �الأر��ضي �لتي تدخل �ضمن �لنطاق �لبلدي لبلدية عبيه ـــــ 

عني در�فيل من دون �أن يعو�س عليها بلرية و�حدة.

مجلس االنماء واالعمار يطالب بإثباتات على 
وجود المطمر

ولكن �غرب ما �ضدر يف هذه �لدعوى �لالئحة �لتي تقدم بها جمل�س �الإمناء 

و�الإعمار و�لتي تقع يف 19 �ضفحة. فبمعزل عن �لتناق�ضات �لقانونية �لو�ردة 

فيها، مل يتو�ن �ملجل�س عن ت�ضمني �لالئحة �جلو�بية ما حرفيته »�إن �جلهة 

ملكيتها«.  على  �ملطمر  وقوع  يفيد  �إثبات  �أو  دليل  �أي  تقدم  �مل�ضتدعية مل 

�أيار �ملا�ضي   6 ولقد تلقف جمل�س بلدية عبيه ــ عني در�فيل �ملنتخب يف 

�ملجل�س  رئي�س  تعبري  حد  على  بالغ�ضب«،  ممزوجة  »ب�ضخرية  �جلو�ب  هذ� 

غ�ضان حمزة.

و�ضنتقدم  �ملطمر  يقع  �أين  جيد�ً  يعرف  و�الإعمار  »�الإمناء  �أن  �أكد  �الأخري 

�لتي بحوزتنا و�لتي تثبت كيف �ضعى  بالوثائق  من جمل�س �ضورى �لدولة 

�ملجل�س �إىل ق�ضم عقار�ت �أبناء بلدة عني در�فيل �لو�حدة تلو �الأخرى، مرة 

بيع مرتفعة،  �أ�ضعار  �لتفاو�س على  عن طريق �ال�ضتمالك، ومرة عن طريق 

وخ�ضو�ضاً بعدما �أ�ضدر جمل�س �ضورى �لدولة يف عام 2007 قر�ر�ً �ضهري�ً 

بوقف تو�ضيع �ملطمر جتاه عني در�فيل«.

يحيى  �لدولة  �ضورى  جمل�س  يف  ر 
ّ
�ملقر �مل�ضت�ضار  �أن  �إىل  �الإ�ضارة  جتدر 

�لكركتلي �أ�ضدر قر�ر�ً بتاريخ 16 �أيار  كلف فيه �لدولة �مل�ضتدعى بوجهها 

�إبر�ز كامل �مللف �الإد�ري، وال �ضيما �مل�ضتند�ت �لتي تبنّي كمية �لنفايات 

�ملطمورة �ضمن �لنطاق �جلغر�يف للم�ضتدعية، وهذ� يعني �أن جمل�س �الإمناء 

عني  ــ  عبيه  بلدية  على  يعيب  �لذي  �لدليل  بتقدمي  ملزماً  بات  و�الإعمار 

�ملخا�ضمة  �ضرف  من  �الأدنى  �حلد  �إىل  يفتقر  ما  وهو  متلكه،  �أنها ال  در�فيل 

 275 نفايات  ��ضتقبال  على   1997 عام  منذ  مرغمة  كانت  بلدية  جتاه 

بلدية وعندما جلاأت �إىل �لق�ضاء لتح�ضيل حقوقها فوجئت بحجم �لكيدية 

�لنفايات  ملف  باإد�رة  �ملعنية  �جلهات  من جميع  و�ال�ضتخفاف  و�ال�ضتهتار 

�ملنزلية �ل�ضلبة يف بريوت وجبل لبنان.

وزارة المالية تستعجل تسديد المبالغ المطالب 
بها استباقا لقرار وقف التنفيذ

مر�جعة  من  »يتبني  �أنه  �لدولة  �ضورى  ملجل�س  �الإعد�دي  �لقر�ر  يف  جاء 

�مل�ضتند�ت �ملرفقة باملر�جعة �أن ما تطالب به بلدية عبيه ــ عني در�فيل من 

مبالغ متوجبة بذمة �لبلديات �مل�ضتفيدة من �لطمر يف نطاقها تقارب  6.2 

باملئة من ح�ضة �لبلديات تلك لدى �ل�ضندوق �لبلدي �مل�ضتقل. وتبني �أي�ضاً 

�أن »�ضروط وقف �لتنفيذ متو�فرة، و�أنه يقت�ضي وقف تنفيذ �ملر�ضوم �ملطعون 

فيه جزئياً بحيث يتوقف تنفيذ توزيع ما ن�ضبته 6.2 باملئ من �ملبالغ �مللحوظة 

يف �ملادة �لر�بعة منه و�ملخ�ض�ضة للتوزيع على بلديات �أق�ضية بريوت وبعبد� 

و�ل�ضوف وعاليه وك�ضرو�ن و�ملنت«.

باأن تبادر �إىل تبليغ  و�ذ يتمثل �ال�ضتحقاق �لرئي�ضي �أمام وز�رة �ملال حالياً 

�لبلديات �ملعنية بقر�ر وقف �لتنفيذ، ي�ضجل �أن وزير �ملال حممد �ل�ضفدي 

قد بادر ب�ضرعة قيا�ضية �إىل حتويل �لدفعة �لثانية من عائد�ت �أمو�ل �لبلديات 

قر�ر  وم�ضتبقاً  �لبلدية،  رفعتها  �لتي  �لدعوى  متجاهاًل   ،2010 عام  عن 

�ضورى �لدولة بوقف تنفيذ �ملر�ضوم.

*صحفي في جريدة األخبار، حائز على دبلوم في 

اإلدارة العامة

مشروع تثبيت كتاب
العدل المكلفين 

فلنعين من دون مباراة، 
وفرا للكلفة

موؤخر�  �لنيابي  للمجل�س  �لعامة  �لهيئة  �أعمال  جدول  على  ورد 

م�ضروع قانون تقدم به عدد من �لنو�ب ميثلون جممل �لكتل �لنيابية 

دون  �ملكلفني من  �لعدل  كتاب  بتثبيت  �لعدل،  وز�رة  عليه  وو�فقت 

مبار�ة. ورغم �عرت��ضات كتاب �لعدل �حلاليني بل رغم ر�ضوب عدد 

�أ�ضرت  �لنيابية مبجملها  �لكتل  فان  �ضابقة،  مباريات  �ملكلفني يف  من 

على �قر�ره. فكاأن هذ� �مل�ضروع ميثل م�ضلحة عليا ت�ضمو على جممل 

�خلالفات �ل�ضيا�ضية، بل كاأمنا �مل�ضتفيدين منه جتاوزو� ر�ضوبهم يف مبار�ة 

�لكفاءة بنجاحهم �لباهر يف مبار�ة �ل�ضيا�ضة.

للتعيني  تربير  �مل�ضروع  لهذ�  �ملوجبة  �الأ�ضباب  ورد يف  ما  �أ�ضو�أ  ولعل 

من دون مبار�ة فحو�ه �أنه »بكل تاأكيد يوؤمن وفر� للخزينة على �ضعيد 

�مل�ضاريف �لتي تتكبدها يف حال �جر�ء مبار�ة جديدة«.

دعوى مطمر عين درفيل )الناعمة(: 
الدولة ومجلس االنماء واالعمار ومبدأ الخصم 

الشريف...
*بسام القنطار
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ملفات  حول  ال�شمت  ك�شر  الذي  »امل�شاك�س«،  املحامي  مغربي  حممد 

م�شنية  معركة  بعد  اليوم  جنح  املحاماة،  يف  اأو  الق�شاء  يف  �شواء  كثرية، 

القا�شية  التاأديبية  العقوبات  الغاء  فقط يف  لي�س  �شنوات  ع�شر  قرابة  دامت 

ت�شريحاته  خلفية  على  املحامني  جدول  من  �شطبه  حد  اىل  و�شلت  التي 

وانتقاداته، امنا اأي�شا يف اثبات حجم التع�شف الذي حلق به. وقد و�شل هذا 

التع�شف اىل حد حب�شه احتياطيا بحجة انتحال �شفة حمام ل�شتمراره يف 

ل  ال�شتئناف،  حمكمة  وفق  ال�شتئناف.  حكم  بانتظار  املحاماة  تعاطي 

انتحال ل�شفة حمامي، املغربي كان وما زال حماميا وقرار �شطبه ل يتنا�شب 

يف  املحامني  ذهنية  يف  مثلت  املغربي  ق�شية  اليه.  املن�شوبة  الأفعال  مع  قط 

العقد الأخري منوذجا للم�شري الذي قد يلقاه حمام ي�شعى اىل انتقاد نقابته 

اليه،  اآل  مبا  القراران،  ي�شكل  اأن  ذاك  اذ  الطبيعي  ومن  احلدة:  من  ب�شيء 

املعتمدة  التاأديب  واأ�شول  الداخلي  نظامها  مبراجعة  املحامني  لنقابة  دعوة 

لديها مبا يتنا�شب مع مبادئ القانون واحلرية، كما من الطبيعي اأن يفتحا اآفاقا 

جديدة اأمام املحامني يف تفاعلهم مع نقابتهم. وما يزيد من�شوب التفاوؤل يف 

هذا املجال هو موقف نقيب املحامني احلايل برتك الأمر للمحكمة و�شدور 

القرارين باجماع اأع�شاء املحكمة، اأي مبوافقة ممثلي النقابة فيها مبا يوؤ�شر اىل 

موقف ت�شاحلي لدى النقابة يف هذا ال�شدد، امنا جتدر الإ�شارة اىلان املحكمة 

النقابة من دون  املغربي على خلفية تقدمي دعوى �شد  »تنبيه«  انتهت اىل 

اذن منها وهو قرار يقبل النقد )املحرر(. 

�أ�ضدرت حمكمة �ال�ضتئناف يف بريوت، �لغرفة �لناظرة يف �لق�ضايا �لنقابية 

و�ملوؤلفة من �لرئي�س �أمين عويد�ت و�مل�ضت�ضارتني ُعلى رم�ضان ونو�ل �ضليبا 

وع�ضوي نقابة �ملحامني يف بريوت �الأ�ضتاذين نا�ضر ك�ضبار وفادي بركات، 

قر�رين بتاريخ 25-6-2012 يف دعويني قدمهما �ملحامي حممد مغربي 

بالقر�ر  �لطعن  �الأوىل  �لدعوى  وتناولت  بريوت.  يف  �ملحامني  نقابة  �ضد 

 2002-4-4 بتاريخ  �ملحامني  نقابة  لدى  �لتاأديبي  �ملجل�س  �ل�ضادر عن 

تناولت  فيما  �ضنو�ت،  ثالث  ملدة  �ملحاماة  مهنة  مز�ولة  من  مغربي  مبنع 

نف�ضها  �لنقابة  لدى  �لتاأديبي  �ملجل�س  عن  �ل�ضادر  �لقر�ر  �لثانية  �لدعوى 

�لنقابة  جدول  من  مغربي  ب�ضطب  ق�ضى  و�لذي   2003-1-17 بتاريخ 

�بتد�ء من تاريخه. و�أ�ضدر رئي�س جمل�س �لق�ضاء �الأعلى �الأ�ضبق �لقا�ضي 

طانيو�س �خلوري، بناء طلب �لنقيب �الأ�ضبق للمحامني رميون �ضديد، تعميماً 

يف 4-9-2003 على كافة �ملحاكم �للبنانية باعتبار �ملحامي مغربي ممنوعاً 

نظام  �ىل  ��ضتناد�ً  �لتنفيذ  ومعجلة  نهائية  ب�ضورة  �ملحاماة  مهنة  ممار�ضة  من 

�لنقابة �لد�خلي.

وقد طلبت نقابة �ملحامني من �ملحكمة رّد �ال�ضتئنافني �ملقدمني من مغربي 

يعد حماميا.  �أنه مل  طاملا  موقعان من غري ذي �ضفة  �ضكال الأنهما  بالذ�ت 

لنقابة   
1
�لد�خلي �لنظام  من   110 �ملادة  ن�س  �إىل  موقفها  يف  و��ضتندت 

ت على �أّن قر�ر �ملجل�س �لتاأديبي يكون »معجل  �ملحامني يف بريوت �لتي ن�ضّ

 �لذي 
2
�لتنفيذ«، باالإ�ضافة �إىل ن�س �ملادة 111 من قانون تنظيم مهنة �ملحاماة

ن�ّس على �أنه »يحظر على �ملحامي �ملوقوف عن �ملمار�ضة خالل مّدة توقيفه، 

�أن ياأتي بنف�ضه عماًل من �أعمال �ملهنة...« �ال �أن حمكمة �ال�ضتئناف ردت 

معجل  يعترب  �ملدنية  �ملحاكمات  �أ�ضول  قانون  �أّن  ر�أت  بعدما  �لدفع  هذ� 

، و�أنه 
3
�لتنفيذ �حلكم �أو �لقر�ر �لذي مينحه �لقانون )دون �ضو�ه( هذه �ل�ضفة

ال يجوز تاليا تطبيق �ملادة 110 من نظام �لنقابة �لد�خلي �لتي تن�س على 

تعجيل تنفيذ �لقر�ر �لتاأديبي لتعار�ضها »مع �لن�س �الأعلى درجة و�ملن�ضو�س 

ب�ضفته  يتمتع  يز�ل  ال  �مل�ضتاأنف  �عتبار  �إىل  يوؤدي  �لذي  �الأمر  قانوناً،  عليه 

كمحام �ضيما و�أّن قر�ر �ضطبه من جدول نقابة �ملحامني ال يتمتع ب�ضفة �لنفاذ 

.
4
�ملعجل وال يز�ل غري مربم«

وبعيد�ً عن �لنقا�س �لقانوين �ملح�س، تكمن �أهمّية �لقر�رين �ملذكورين يف 

�ضا جملة مبادئ �أ�ضا�ضية تظهر دور �لق�ضاء �ملجتمعي يف جمال تعزيز 
ّ
�أنهما كر

وحماية �حلقوق و�حلريات... �ملبد�أ �الأّول، تكري�س »�ضيادة �لقانون« وخ�ضوع 

بها  يتمتع  �لتي  يتوىل تطبيقه. فاحلرية  �لذي  له وللقا�ضي  �لنقابية  �لهيئات 

جمل�س نقابة �ملحامني باإد�رة �ضوؤون �لنقابة وو�ضع نظامها �لد�خلي �إمنا ترت�فق 

مع رقابة ق�ضائية ل�ضيقة على �لت�ضريعات �لد�خلية تبقي للقانون �ضمّوه على 

�أهّمها  للمحامي،  خا�ضة  �ضمانات  حفظ  �لثاين،  �ملبد�أ   .
5
�لد�خلي �لنظام 

�لتي  و�المتياز�ت  بكامل �حلقوق  يتمتع  ب�ضفته كمحام  �حتفاظه  ��ضتمر�ر 

حيادي  مرجع  �أمام  باالأحكام  �لطعن  حق  وممار�ضة  �لقو�نني  �إّياها  تخّوله 

ومن�ضف يف مو�جهة مقاربة فوقية لل�ضلطة �لنقابية و�أنظمتها؛ �ملبد�أ �لثالث، 

طّبقت �ملحكمة »مبد�أ �لتنا�ضب« من خالل �ملو�زنة بني �حلق )�ملتمثل بحرية 

�ىل  و�نتهت  عنه،  ينتج  قد  �لذي  �ل�ضرر  وبني   )
6
ر�أيه عن  بالتعبري  �ملحامي 

�أدنى عقوبة تاأديبية  �بطال �لعقوبات �لقا�ضية مكتفية بعقوبة »�لتنبيه« وهي 

حق  ر�عت  قد  �ملحكمة  تكون  وبذلك  �ملحاماة.  مهنة  تنظيم  قانون  وفق 

 و�لنقد، مبا يت�ضدى الإ�ضكالية عانى منها �ملحامون 
7
�ملحامي بالتعبري عن ر�أيه

يف �ل�ضنو�ت �ل�ضابقة متثلت بظاهرة »�لتعاميم« �لتي ي�ضدرها �لنقباء ومينعون 

مبوجبها �ملحامي من �لظهور �الإعالمي و�إبد�ء ر�أيه مبو��ضيع عامة، حتت طائلة 

�ملالحقة �لتاأديبية. �ملبد�أ �لر�بع، طرح قر�ر� حمكمة �ال�ضتئناف يف �إحدى 

�ملحاكمة  �ضمانات  توفريها  وعدم  �لتاأديبية  �ملحاكمة  �إ�ضكالية  حيثياتهما 

�لعادلة. وهذ� ما ن�ضت�ضفه بو�ضوح حني �أ�ضار� �أّن ن�ضو�س قانون تنظيم مهنة 

للجو�ب  معّينة  مهلة  باإعطاء  تتعّلق  خا�ضة  �أحكاماً  تت�ضّمن  مل   « �ملحاماة 

و�إبالغ �ضاحب �لعالقة ن�ضخة عن �مل�ضتند�ت �ملوجودة يف �مللف، وفق ما 

هو �حلال يف ما يتعّلق باأحكام قانون �أ�ضول �ملحاكمات �ملدنية«. 

�أكرث  جلعلها  بت�ضريعاتها  �لنظر  الإعادة  للنقابة  مفتوحة  دعوة  هي  وعملياً 

عد�لة. فحق �ل�ضخ�س  بتبّلغ �مل�ضتند�ت ومنحه مهلة معقولة للجو�ب، هو 

من �ملبادئ �لقانونية �لعامة �لتي ينبغي �لتقّيد بها حتى ولو مل يرد �لن�س 

ب�ضاأنها، باعتبار �أنها �إحدى �ضمانات حق �لدفاع و�حلق مبحاكمة عادلة.

و�مللفت يف �لقر�رين، �إ�ضارتهما �ىل موقف نقيب �ملحامني يف بريوت نهاد جرب 

�مل�ضتاأنف ونقابة  �ملثارة بني  للنز�عات  �لذي طلب من �ملحكمة »و�ضع حّد 

�ملحامني«، وهي نز�عات �أثريت على خلفية ممار�ضة مغربي حقه بالتعبري عن 

ر�أيه. �إّن موقف �لنقيب »�لت�ضاحمي« هذ� جاء من�ضجماً مع �أّول قر�ر �تخذه 

 عقب 
8
�الإعالم« و�ضائل  �لر�أي يف  باإبد�ء  للمحامني  »بال�ضماح  �نتخابه  بعد 

�ضكوى كانت قد تقّدمت بها �لنقيبة �ل�ضابقة �أمل حد�د �ضّد �ملحاميني نز�ر 

بتاريخ  عنها  �ل�ضادر  �لتعميم  ينتقد  مقااًل  لن�ضرهما  د�ود  وكارلو�س  �ضاغية 

3-3-2010 و�قرت�ح تنظيم عالقة �ملحامي مع و�ضائل �الإعالم، كونهما 
موقف  �ملحامون  يتلقف  �أن  �أهمية  هنا  من  و�لتعبري.  �لر�أي  حرية  ينتهكان 

�لتي كانت  بالتجاوز�ت  �إقر�ر�ً  ي�ضكالن  �للذين  �ملحكمة  و�جتهاد  �لنقيب 

حت�ضل، وعودة �إىل ثقافة �حلرية، ويطلقو�، على هذ� �الأ�ضا�س، حر�كاً د�خلياً 

هادفاً �ىل فر�س �ملعايري �لدولية يف ممار�ضة �لعمل �لنقابي وتكري�س �حلقوق 

�ملحامني  ومنح  �جلمعيات  بتاأ�ضي�س  حقهم  �أهمها  للمحامني  �الأ�ضا�ضية 

�أو�ضع  على  �لغاية  لهذه  �لعمل  ور�س  و�إطالق  �النتخاب  حق  �ملتدرجني 

�ضعيد... ودفع نقابتي �ملحامني �ىل �إطالق حملة جدية للمطالبة با�ضتقالل 

�لبيانات  �ضقف  تتخطى  فيه،  �لف�ضاد  ومكافحة  نز�هته  و�ضمان  �لق�ضاء 

�لتوقف عن  تثبت جدو�ها، كما  �لتي مل   
9
�لعمل �لتوقف عن  �أو  �لدورية 

تبني خطاب �لطبقة �ل�ضيا�ضية يف �الإ�ضالح للمطالبة بانتخاب كامل �أع�ضاء 

جمل�س �لق�ضاء �الأعلى من �لق�ضاة وفق ما يفر�ضه �تفاق �لطائف و�ملعايري 

�لدولية ال�ضتقالل �لق�ضاء.

من ناحية �أخرى، ال ميكن �أن نف�ضل قر�ري حمكمة �ال�ضتئناف عن حر�ك 

�ملو�قف  من  لبنان عرب جمموعة  ما يف  �إىل حّد  نالحظه  بتنا  �أو�ضع  ق�ضائي 

حقوقية  ق�ضايا  فيها  يقاربون  ق�ضاة  عن  ت�ضدر  ق�ضائية  و�أحكام  �لعلنية 

�الإن�ضان،  خدمة  يف  �لقانون  جاعلني  خمتلفة  بذهنية  و�إن�ضانية  و�جتماعية 

ينعك�س  �أن  بّد  �لذي ال  �لعربي  �لق�ضائي  �حلر�ك  باآخر  �أو  ب�ضكل  وحتاكي 

على و�قع �ملهن �حلقوقية يف لبنان لتعزيز ممار�ضة �حلقوق و�حلريات �لعامة. 

*محام وباحث في القانون

املقال املن�شور هنا خمت�شر، و�شتن�شره املفكرة كاماًل مع مقابلة د. حممد 

املغربي على موقعها اللكرتوين.

11  هذ� �لنظام و�ضّدق مبوجب قر�ر جمل�س نقابة �ملحامني يف بريوت �ل�ضادر بتاريخ .
ّ
�أقر
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�ملدى ليتمكن �ملحامي من �لقيام بو�جب �لدفاع على �أكمل وجه«، حمكمة �ال�ضتئناف 

�ملدنية يف بريوت، �لغرفة �ل�ضاد�ضة، �لقر�ر �لرقم 8 تاريخ 1973-6-11.

�أ�ضدر �لقا�ضي �ملنفرد �جلز�ئي يف بريوت زياد مكنا بتاريخ 27-11-2008 قر�ر�ً .71

بحق �ملحامي حممد مغربي �عترب مبوجبه �أّن »حرية �إبد�ء �لر�أي... مكفولة مبوجب �ملادة 

13 من �لد�ضتور �للبناين« و�أنه »ال يحّدها �إال �لقانون... ب�ضورة �ضّيقة و��ضتثنائية«، وكالم 

�ملحامي مغربي »مكفول مبوجب �لد�ضتور �للبناين وال ي�ضكل �أّي جرم جز�ئي«.
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-11-30 تاريخ  �لنهار  �ضيقة«، جريدة  �لنقابة ويف حاالت  من  �إذن  بعد  �إال  �الإعالمي 

.2011

ر�جع بيان م�ضرتك للنقيبني جرب و�لد�ية، جريدة �لنهار تاريخ 2012-3-24..91

محكمة االستئناف تلغي قرار شطب المغربي من جدول المحامين 
وتفتح آفاقا جديدة لتفاعل المحامين مع نقابتهم

*كارلوس داود

�س �أمنه وحياته للخطر من جر�ء �الأو�ضاع �الأمنية �ل�ضيئة 
ّ
»�أن �ل�ضخ�س �ملعر

�س »لال�ضطهاد«، ولديه، بح�ضب �أحكام 
ّ
�لتي متر بها بالده هو �ضخ�س معر

�ملالزم  �لطبيعي  �الإن�ضان، »�حلق  �لعاملي حلقوق  �ملادة /14/ من �الإعالن 

الإن�ضانيته )droit1naturel( بالدخول �ىل بلد �آخر �آمن من �أجل دفع 

هذ� �ال�ضطهاد �أو �لهروب منه وتاأمني �حلماية لنف�ضه ولعائلته.« هذه �حليثية 

نازك  طر�بل�س،  يف  �جلز�ئية  �ملنفردة  �لقا�ضية  عن  �ل�ضادر  �لقر�ر  يف  وردت 

�لتعقبات بحق مو�طن  �بطال  �آلت �ىل  28-5-2012 وقد  �خلطيب، يف 

�ضوري دخل �ىل لبنان هربا من �لعنف يف بلده دون �ملرور مبر�كز �الأمن �لعام 

�ضند� للمادة 183 من قانون �لعقوبات �لتي تزيل �ل�ضفة �جلرمية عن �لفعل 

لي�س  �أن هذ� �حلكم  �لرغم من  وعلى  بغري جتاوز.  ممار�ضة حق  �ملرتكب يف 

�ضد  تعقبات  )�بطال  �ليها  و�ضل  �لتي  �لنتيجة  من حيث  نوعه  من  فريد� 

الجئ من جر�ء دخوله خل�ضة(، فانه ي�ضتدعي ثالث مالحظات: 

 32 �ملادة  تطبيق  ال�ضتبعاد  �لقانونية  �الأ�ضناد  عر�س  يف  تو�ضع  �أنه  �الأوىل، 

من  هربا  مت  �لفعل  هذ�  �أن  ثبوت  حال  يف  خل�ضة  �لدخول  مبعاقبة  �خلا�ضة 

�ضت  حججه  ��ضتغرقت  فقد  وبالفعل،  �آمن.  مكان  عن  بحثا  �ال�ضطهاد 

�ضفحات كاملة. وقد متيز بذلك عن �الأحكام �لتي كانت �نتهت �ىل �بطال 

�لتعقبات بحق الجئني على �أ�ضا�س حيازتهم وثائق جلوء من دون �أن يقّدم 

 وهو بذلك، �ضكل 
1
�أي تعليل قانوين ل�ضرح كيفية �لو�ضول �ىل هذه �لنتائج.

مدعاة �ىل �عتماد مقاربة قانونية يف معاجلة ق�ضايا �لالجئني، مبعزل عن �الآر�ء 

�مل�ضبقة باجتاه �أو �آخر.

�أنه �أبدى �بتكار� يف �ختيار مربر�ته على نحو يعك�س �عرت�فا �أكرب  و�لثانية، 

و��ضحة  قانونية  منظومة  و�ضع  باجتاه  �الأهمية  بالغ  بابا  ويفتح  �للجوء  بحق 

لتاأمني حماية �لالجئني وب�ضكل �أعم باجتاه ت�ضييق �طار �لن�ضو�س �لعقابية 

من خالل مفهوم »�حلق«. 

»حالة  �نطباق  �مكان  �ىل  �أملحت  قد  ق�ضائية  �أحكام  كانت  �ل�ضابق،  ففي 

�منا  لبنان،  �ىل  خل�ضة  دخولهم  جرمية  لتربير  �لالجئني  على  �ل�ضرورة« 

��ضتبعدت تطبيقها على �لالجئني �لعر�قني �لذين كانو� قد عربو� �ىل لبنان 

بالن�ضبة  �آمنا  �لبلد كان ي�ضكل بلد�  �أن هذ�  �أ�ضا�س  من خالل �ضوريا على 

. �ال �أن 
2
�ليهم، مما يزيل وجود �خلطر ومعه �ل�ضرورة عند دخولهم �ىل لبنان

ليطبق  �ل�ضرورة  ب�ضاأن  �ل�ضمت  لزم  وهكذ�،  باجتاه خمتلف:  �حلكم ذهب 

�ملادة 183 من قانون �لعقوبات �لتي تن�س على �أنه: »ال يعد جرمية �لفعل 

�ملرتكب يف ممار�ضة حق بغري جتاوز«، وهو �أحد �أ�ضباب �لتربير �لذي قلما يتم 

�للجوء �ليه.

 و�لو�قع �أن لي�س الختيار هذ� �ل�ضند �لقانوين �أهمية نظرية ف�ضحب، �منا له 

حالة  ففي  �الأهمية.  بالغة  وعملية  حقوقية  مفاعيل  �ضيء  كل  وقبل  �أي�ضا 

�ملدعى  تعر�س  �أن  �ضاأنها  �لتي من  �لو�قعة  �لقا�ضي عن  يتق�ضى  �ل�ضرورة، 

�أما يف  �ضوريا.  �حلا�ضلة يف  �ال�ضطهاد  �أو  �لعنف  �أعمال  للخطر، وهي  عليه 

�حلالة �لثانية، فان �لقا�ضي يذهب �أبعد من ذلك باجتاه �ثبات حق �للجوء 

ورمبا ��ضتنباطه و�عالنه، متما�ضيا مع �الآر�ء �لفقهية �لتي توؤكد على �مكانية 

��ضتخال�س وجود �حلق من �أي ن�س مكتوب �أو من روح �لت�ضريع ومبادئه 

��ضتخل�س مفهوم �ال�ضطهاد م�ضتعينا  �لعامة غري �ملكتوبة. وهكذ�، وبعدما 

باأدو�ت �لقانون �لدويل وتاأكد من ��ضتماله على جممل �الأ�ضخا�س �لذين 

تعر�ضو� للخطر �أيا تكن �جلهة �لتي تت�ضبب به، �نتهى �ىل �عالن حق �ملدعى 

�العالن  من   14 للمادة  وفقا  �آمن  �آخر  بلد  �ىل  باللجوء  »�لطبيعي«  عليه 

�لعاملي حلقوق �الن�ضان �لذي �لتزم به لبنان مبوجب مقدمة د�ضتوره. وعلى 

هذ� �الأ�ضا�س، وفيما �ن �عمال حالة �ل�ضرورة يوؤدي �ىل �بر�ء �ملدعى عليه 

 183 �ملادة  تطبيق  فان  �ر�دته،  على  �ل�ضاغط  �لظرف  ب�ضبب  �لعقوبة  من 

يوؤدي �ىل ��ضتبعاد مفهوم �جلرم �أ�ضال. فاملدعى عليه مل يتجاوز حدود هذ� 

�لعودة �ىل  �مكانيته  لعدم  نظر�  �للبنانية خل�ضة  �الأر��ضي  �حلق عرب دخوله 

�س للق�ضف للح�ضول على �أور�قه �لثبوتية. وبكالم �آخر، وبدال 
ّ
منزله �ملعر

�أعاقبك الأنك كنت  �أن يقول له »�نت جمرم لدخولك خل�ضة لكنني لن 

م�ضطهد�«، يقول له »كان لك ملء �حلق بعبور �حلدود خل�ضة الأنك كنت 

�س مفهوم 
ّ
م�ضطهد�، ولذلك ال جمال للحديث عن جرم �أ�ضال«. وهو ما يكر

�س له يف بلده ولي�س جمرما 
ّ
�لالجئ على �نه �ضحية لال�ضطهاد �لذي تعر

�س ل�ضيادة �الر��ضي �للبنانية عن �ضوء نية. 
ّ
يتعر

قوة  مدى  من  �لتثبت  مرحلة  من  �لالجئ  و�ضع  مقاربة  تنتقل  وهكذ�، 

�ىل  �لتعاطف  �أو  �لتفهم  مرحلة  من  وتاليا  �ر�دته،  على  �ل�ضاغطة  �لظروف 

مرحلة �العرت�ف باحلق �لذي ال لوم عليه وال منة فيه. وبذلك، يكون �لقر�ر 

قد �أّكد �أن �ضيا�ضة لبنان �ملعلنة و�ملتمثلة باأنه »لي�س بلد جلوء« ال بد �ن يكون 

خلفية  على  معاقبته  عدم  ومنها  �لالجئ  حماية  توؤمن  قانونية  �ضو�بط  لها 

دخوله خل�ضة �ليه )��ضافة �ىل ��ضتبعاد عقوبة �الخر�ج من �لبالد وفق ق�ضم 

كبري من �الجتهاد(. »فالدول ال تختار �أن تكون �أو ال تكون بالد جلوء، بل 
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هي تختار �أن ت�ضهل �جر�ء�ت �للجوء و�لدخول �الآمن �أم ال«.

و�لثالثة، �أن �لقر�ر مل يتوقف عند عدم حيازة �ملدعى عليه وثيقة جلوء �ضادرة 

عن مفو�ضية �المم �ملتحدة ل�ضوؤون �لالجئني، �منا ��ضتند �ىل مفاهيم �للجوء 

�ملذكورة �أعاله من �أجل �لو�ضول �ىل �لنتائج �لقانونية نف�ضها. وهو تاليا كر�س 

�لالجئ على  ب�ضفة  �الن�ضائي لالعرت�ف  ولي�س  �ملفعول �العالين  �ضمنيا 

ي�ضبح  �لالجئ  و�أن  به،  �عرت�ف  و�ضابق الأي  �أ�ضال  نا�ضئ  �حلق  �أن  �عتبار 

 ورغم �أنه كان من �ملفيد لو ��ضتند �لقر�ر 
4
الجئا حلظة عبوره �حلدود �لدولية.

دولية  منظمات  عن  �ضادرة  �و  �خبارية  )كتقارير  مو�ضوعية  معلومات  �ىل 

�لتوغل  دون  من  �للجوء  �عالن  فان  �ل�ضورية(،  �الأحد�ث  توثق  وطنية  �أو 

مبد�أ  مع  من�ضجما  �ل�ضوري  �لنز�ع  جتاه  موقفا حمايد�  �منا عك�س  �أ�ضبابه  يف 

من  �نطالقا   )prima1 facie( معّمم  ��ضطهاد  حالة  بوجود  �العرت�ف 

 .
5
�لظروف �لتي ت�ضود  �ضوريا

�العرت�ف  يف  عام  توجه  مع  تر�فق  �حلكم  �أن  �ىل  �ال�ضارة  جتدر  وختاما، 

ففيما   
6
�لنازحني. ت�ضمية  حتت  ولو  لبنان،  يف  �ل�ضوريني  �لالجئني  بحقوق 

تذّرعت �حلكومات �ل�ضابقة يف �ضيا�ضة »لبنان لي�س بلد جلوء«، خا�ضة بعد 

�ل�ضيا�ضي  �خلطاب  تغيري� يف  �ليوم  نلم�س  �ليه،  �لعر�قيني  �لالجئني  تّدفق 

رف�ضت  �لتي  نف�ضها  �ل�ضيا�ضية  فاجلهات  �لكثيف.  �ل�ضوري  للنزوح  نتيجة 

�أمام  �أو مل تر مانعا  خالل ت�ضلمها �حلكومة يف �ل�ضابق ��ضتقبال �لالجئني 

 �أ�ضبحت �ليوم تتبنى خطابا مطلبيا حلماية �لالجئني �ل�ضوريني 
7
ترحيلهم،

يقارب �ىل حد كبري خطاب منظمات �ملجتمع �ملدين. بل �أن �حلكومة �حلالية 

�عرتفت �أي�ضا باأن �ملو�طنني �ل�ضوريني قد »قدمو� ��ضطر�ريا �ىل �ضمال لبنان« 

فخ�ض�ضت لهم م�ضاعد�ت من خالل �لهيئة �لعليا لالغاثة. 

*محامية متدرجة وباحثة في القانون

موقعها  على  كاماًل  املفكرة  و�شتن�شره  خمت�شر،  هنا  املن�شور  املقال 

اللكرتوين.

11 �حلكم �ل�ضادر عن �لقا�ضي �ملنفرد �جلز�ئي يف �ملنت )�لزعني( يف 2007-7-13، .

ار( يف 2007-8-30.  �حلكم �ل�ضادر عن �لقا�ضي �ملنفرد �جلز�ئي يف ك�ضرو�ن )ن�ضّ

ير�جع يف هذ� �ل�ضدد در��ضة جمعية رّو�د فرونتريز »�بو�ب مغلقة: �لالجئون �لعر�قيون 

�لتايل:  �لعنو�ن  28-30، متوفر على  2008، �س  �لتع�ضفي«، كانون �الّول  و�حلجز 

http://frontiersruwad.org/pdf/FR_DoubleJeopardy_AR_

Dec2008.pdf

21 لكن حالة �ل�ضرورة طبقت لتربير قر�ر �لالجئني برف�س ترحيلهم �ىل هذ� �لبلد على .

�لنف�س،  على  خلطر  دفعا  م 
ّ
�ملجر �لفعل  �رتكاب  حال  يف  جرمية  م�ضوؤولية  ال  �أن  �عتبار 

ر�جع �حلكم �ل�ضادر عن �لقا�ضي �ملنفرد �جلز�ئي يف �ملنت )طانيو�س �ل�ضغبيني( يف 14-

.2010-4

�لد�ضتور«، .31 فوق  �ضيا�ضة  �لتع�ضفي:  �الحتجاز  �ىل  »�للجوء  فرونتريز،  رّو�د  جمعية 

http://frontiersruwad. :2010، �س 71، �لدر��ضة متوفرة على �لعنو�ن �لتايل

/25/03/wordpress.com/2011

وهذ� ما ورد بكل و�ضوح يف �لفقرة 28 من دليل �الجر�ء�ت و�ملعايري لتحديد �ضفة .41

�للجوء �ل�ضادر عن مفو�ضية �المم �ملتحدة ل�ضوؤون �لالجئني،

14 من مقدمة �الر�ضاد�ت �الوروبية �ملوحدة حول .51 �لتاأكيد عليه يف �لفقرة  كما مت 

معايري �للجوء �ل�ضادرة يف عام 2004. وهذ� ما �آل �ليه �ي�ضا �حلكم �ل�ضادر عن �لقا�ضي 

مو�طن  ق�ضية  يف   2012-4-24 يف  �ضحادة،  روين  �ملنت،  جديدة  يف  �جلز�ئي  �ملنفرد 

�عتربه »الجئ  لكنه  �ملتحدة  �للجوء من مفو�ضية �المم  ي�ضتح�ضل على  �آخر مل  �ضوري 

على �الر��ضي �للبنانية مبفهوم �لقانون �لدويل«. ورغم �ن هذ� �لقر�ر مل يبطل �لتعقبات 

بحق �ملدعى عليه �ال �نه ��ضتبعد عقوبة �الخر�ج من �لبالد بحقه و�عرتف بـ«�نه ي�ضتفيد 

من حق �لبقاء على �الر��ضي �للبنانية طاملا كانت حياته معر�ضة للخطر يف بالده �الم ملا 

ت�ضهده من �ضر�عات.«

�ضوريا .61 �ىل  �العادة  حاالت  ب�ضاأن  �لالجئني  ل�ضوؤون  �ملتحدة  �المم  مفو�ضية  موقف 

�ل�ضادر يف �ضباط 2012. 

»�لالجئ .71 من  بدال  �ل�ضوري«  »�لنازح  لعبارة  �ل�ضائع  �ال�ضتخد�م  �مللحوظ  من 

�ل�ضوري«. �ن �لفرق بني �لعبارتني يكمن يف �أن �لثاين يجتاز حدود دولية خالل نزوحه 

بينما يبقى �الّول د�خل حدود دولته. 

قامت �حلكومة �للبنانية يف 7-9-2010 باملو�فقة على تقرير �للجنة �لوز�رية �ملكلفة .81

در��ضة مو�ضوع ترحيل �الجانب �ملوقوفني بجر�ئم خمتلفة بعد �نق�ضاء حمكوميتهم و�لذي 

يوؤكد �ن لبنان لي�س بلد جلوء ال موؤقت وال د�ئم ويجيز ترحيل �لالجئني �ىل بالدهم يف 

حال عدم �يجاد بلد ثالث العادة توطينهم خالل مهلة �ضنة. )ر�جع �لدر��ضة �ملذكورة 

�عاله يف �حلا�ضية رقم 3، �س 70-69(

حكم قضائي يقلب »األفكار المسبقة«
في قضية الجئ سوري: 

»ممارسة حق اللجوء من دون تجاوز ليس جرما« 
*غيدة فرنجية

�حلدود �للبنانية - �مل�ضنع
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يعاين الق�شاء منذ اأمد من ظاهرة جديدة هي ظاهرة عدم �شوق املوقوفني 

اىل املحكمة. وقد تفاقمت هذه الظاهرة ب�شكل خا�س مع توزيع املوقوفني 

على مراكز الحتجاز يف املناطق، وبخا�شة يف طرابل�س. واحلجة العتيادية 

هي عموما »تعذر علينا �شوق ال�شجني لنق�س يف العديد والآليات«، واأحيانا 

هذه  ت�شكل  اأ�شبابها،  عن  ومبعزل  تف�شيل.  دون  من  »تعذر«  عبارة  ترد 

املتقا�شني،  الق�شاء وبالتايل حقوق  ازدراء  اأبرز مظاهر  اأحد  براأينا  الظاهرة 

بتوفر  م�شروطة  ت�شبح  التي  املحاكمة  �شري  على  توؤثر  اأنها  عدة:  لأ�شباب 

حمتجزا  يبقى  الذي  املوقوف  حرية  على  توؤثر  اأنها  والعديد،  ال�شيارات 

بانتظار ا�شتجوابه، اأنها جتعل النتقال اىل املحكمة مبثابة امتياز يعطى لقلة 

�شتى  اأمام  الباب  يفتح  مما  اأو خل�شومهم،  لهم  ولي�س حقا  املحتجزين،  من 

اأنها ت�شكل جرما مبفهوم قانون العقوبات الذي  اأ�شاليب الر�شوة والف�شاد، 

املحكمة  قاعة  اىل  للمتهمني  ال�شرطة  �شوق  عدم  منه   369 املادة  تعاقب 

باحلب�س من �شهر اىل �شنة.  

هذه  عمق  على  يدل  حكم  على  تعليقا  القانونية«  »املفكرة  تن�شر  وهنا،   

اآثارها ال�شلبية.  الظاهرة وي�شعى اىل ايجاد حلول من �شاأنها التخفيف من 

لكن هذه احللول تبقى بالطبع منقو�شة بغياب حما�شبة حقيقية لالدارة...  

فما هو دور الق�شاء؟ ما هو دور وزارة العدل؟ هذا ما �شنعمل على در�شه يف 

هاتني ال�شفحتني )املحرر(.

يحي  بريوت  يف  �جلز�ئي  �ملنفرد  �لقا�ضي  �أ�ضدر   ،2012-3-15 بتاريخ 

ودور  و�آثارها  �لظاهرة  هذه  ملناق�ضة  هامة  م�ضاحة  فيه  �أفرد  حكما  غبورة 

هذ�  �ضدر  وقد  �ل�ضلبية.  �آثارها  من  �لتخفيف  �أو  لها  �لت�ضدي  �لقا�ضي يف 

�لتابعية(  )�ضوري  �آخر  �ضخ�س  �أحدهم على  فيها  ت�ضكى  ق�ضية  �حلكم يف 

ب�ضرقة �أقفا�س طيور ال تتعدى قيمتها مائة وخم�ضني �ألف لرية لبنانية، فتم 

�لتحقيق مع �مل�ضكو منه من قبل �ل�ضابطة �لعدلية وقا�ضي �لتحقيق كما مت 

توقيفه و�الدعاء عليه �أمام �لقا�ضي �لذي �أ�ضدر �حلكم مو�ضوع �لتعليق تبعا 

القر�ره بال�ضرقة. وكان �لقا�ضي قد �أرجاأ �ملحاكمة ثماين مر�ت نتيجة عدم 

�ضوق �ملدعى عليه »لنق�س يف �لعديد و�الآليات« �ىل جل�ضات �ملحاكمة مما 

�أدى �ىل ��ضتمر�ر �حتجازه خلم�ضة �أ�ضهر من دون �أن يتمكن من ��ضتجو�به 

وفق ما تقت�ضيه �الأ�ضول. و�نطالقا من ذلك، و�ز�ء »هذ� �لو�قع �ل�ضاذ«، جاء 

�حلكم مبثابة جمموعة من �لت�ضاوؤالت ب�ضاأن �لطريق �الأكرث مالءمة للتعامل 

مع هذه �لظاهرة.    

فاأوال، وهو �ل�ضوؤ�ل �الأكرث بد�هة، هل بامكانه �تخاذ قر�ر�ت من �ضاأنها �لز�م 

ما  �أول  وبالطبع،  �لطرق؟  من  بطريقة  �ملوقوف  �ح�ضار  بتاأمني  �ل�ضجن  �آمر 

يتبادر �ىل �الأذهان يف هذ� �ملجال هو حتريك �لدعوى �لعامة �ضد �آمر �ل�ضجن 

لالمتناع عن ذلك، وفق �ملادة 369 من قانون �لعقوبات. ويف هذ� �ملجال، 

�شوق  فعدم  �لفعل،  هذ�  خطورة  مدى  تربز  هامة  حيثيات  �حلكم  ت�ضمن 

وهي  اأ�شا�شية،  حلقوق  يتعر�س  طبيعي  غري  �شاذا  و�شعا  ي�شكل  املوقوف 

�لق�ضاء،  �أمام  �ملثول  يف  �ملوقوف  حق  خا�س  وب�شكل  املحاكمة،  يف  احلق 

»وهو حق �أ�ضا�ضي مكر�س مبقت�ضى �العالن �لعاملي حلقوق �الن�ضان �لذي 

تتبناه مقدمة �لد�ضتور �للبناين، و�لذي ي�ضمو حتما على �لت�ضريع«. وتذكر 

�ملحكمة »باأن حق �ملثول �أمام �لقا�ضي يعني يف حالة �ملوقوف خ�ضو�ضا �أن 

يتاأمن �ضوقه �ضمن مهلة معقولة ال يف حلظة ترت�خى بال حد«. ولكن، ورغم 

ذلك،  �إتنهى �لقا�ضي  �إىل �بر�ء �آمر �ل�ضجن ومعه �ل�ضابطة �لعدلية من �أي 

من  �ل�ضخ�ضية«،  »معلوماته  ��ضا�س  على  وذلك  �ل�ضدد،  هذ�  يف  م�ضوؤولية 

دون �تخاذ �أي �جر�ء لتحديد �لهيئة �مل�ضوؤولة عن نق�س �ل�ضيار�ت و�لعديد 

مكان  فاكتفى يف  �ل�ضجن.  �آمر  من  �أعلى  هم  من  مب�ضاءلة  لي�ضمح  كان  مما 

وكاأنه  �لقا�ضي من خالل ذلك  بد�  وقد  �الجر�ئية.  بال�ضلطة  بو�ضفها  �آخر 

يحدد �طار �ضالحياته ودوره يف هذه �لق�ضية: فامل�ضاألة لي�ضت م�ضاألة �أخطاء 

�ضخ�ضية هنا �أو هنالك، بل هي م�ضاألة خيار�ت �جتماعية و�ضيا�ضية لل�ضلطة 

وما  و�ملادية.  �لب�ضرية  �ملو�رد  توزيع  كيفية  حتدد  هي  �لتي  برمتها  �الجر�ئية 

يعزز هذه �لقر�ءة هو قر�ره  بتوجيه �ضورة عن هذ� �حلكم، بو��ضطة ح�ضرة 

للتف�ضل  �لعدل  وز�رة  جانب  �ىل  �ال�ضتئناف،  ملحكمة  �الأول  �لرئي�س 

باالطالع و�لتن�ضيق مع �لوز�رة �ملوجلة �أمن �ل�ضجون وتاأمني �ل�ضوق للعمل 

على معاجلة هذه �لظاهرة يف �أقرب وقت ممكن.  

وهذه �خلال�ضة �الأوىل تقودنا �ىل �ل�ضوؤ�ل �لثاين، وهو �حللول �ملتوفرة لدى 

مماثل  و�قع  ظل  يف  �ملوقوف،  وخ�ضو�ضا  �خل�ضوم،  حقوق  ل�ضمان  �لقا�ضي 

هو مبثابة قوة قاهرة لي�س بامكان �لقا�ضي جتاوزها مبا لديه من و�ضائل. فاأن ال 

�ملوقوف  �أن يتحمل  �ل�ضجن م�ضوؤوال عن عدم �ضوقه، »ال يعني  �آمر  يكون 

باملقابل وزر تق�شري ال�شلطة الجرائية يف تاأمني �آليات ل�ضوقه ملمار�ضة حقه 

يف �ملثول �أمام �لق�ضاء«. فبال�شافة اىل �أن ��ضتمر�ر �حتجاز �ملوقوف يوؤدي 

�ىل حتميله م�ضوؤولية و�ضع لي�س م�ضوؤوال عنه، فهو ي�ضكل �عتد�ء �ضافر� على 

التخاذ  �ضمتها  عن  �خلروج  �ملحكمة  على  يفر�س  مما  �الأ�ضا�ضية...  حقوقه 

»�الجر�ء �الأكرث تو�فقا مع م�ضلحته و�مل�ضلحة �لعامة معا«. 

ولكن ما هو هذا االجراء؟ 
هنا، در�س �لقا�ضي �مكانية �للجوء �ىل تدبري من �ثنني: �خالء �ضبيل �ملدعى 

عليه، �أو �ختتام �ملحاكمة و��ضد�ر �حلكم من دون ��ضتجو�ب �ملدعى عليه. 

بالتدبري �الأول من حيث �ملبد�أ، فانه �عتمد �لتدبري  �قتناعا  �أكرث  وفيما بد� 

�لثاين يف حكمه الأ�ضباب عملية. فاتخاذ �لتدبري �الأول يحتاج �ىل طلب من 

�ملوقوف �أو حماميه بهذ� �ل�ضاأن، وهو �أمر يعجز عنه �ملوقوف �لذي لي�س له 

حمام ب�ضبب عدم �ح�ضاره �ىل �ملحكمة. و�نطالقا من ذلك، ي�ضبح �لتدبري 

�لو�قع  لهذ�  حد  لو�ضع  �ليها  �للجوء  �ملحكمة  على  يتعني  �ضرورة  �لثاين 

�ل�ضاذ، عمال بو�جبها »بحماية �حلقوق �الأ�ضا�ضية لالأفر�د« و�لذي ي�ضمو على 

و�جبها بالتقيد بال�ضكليات وال �ضيما �ذ� �ضببت �ضرر�. وللتو�ضل �ىل ذلك، 

��ضتعانت �ملحكمة بقو�عد تاأويل بالغة �الأهمية: �أوال، �أن من و�جب �ملحكمة 

�ال�ضتجو�ب(  �ي  �ملحاكمة  �ضكليات  )�حرت�م  و�جباتها  بني  تو�زن  �أن 

يتعني  بحيث  �لتوقيف(  ��ضتمر�ر  �ز�ء  لالأفر�د  �الأ�ضا�ضية  �حلقوق  و)حماية 

عليها �أن تنحاز �ىل �لو�جب �لذي ي�ضمن �قر�ر �حلقوق �الأ�ضمى، فـ »الأن 

�أن ت�ضتجوب �ملدعى عليه قبل �ختتام �ملحاكمة  كان من و�جب �ملحكمة 

عندما يكون موجود�، كما هي �حلال يف �لدعوى �لر�هنة، تقيد� بغري مبد�أ 

يرعى �أ�ضول �ملحاكمة، �ال �أنه من و�جبها �أي�ضا، �أن حتمي �خل�ضوم من �أي 

�الأ�ضا�ضية  يتعر�س حلقوقهم  يطالهم من جر�ء و�ضع غري طبيعي  �ضذوذ قد 

يف �ملحاكمة، وكلما كانت �حلقوق �ملوماأ �ليها �أ�ضمى، كلما �أ�ضحى �لو�جب 

�لثاين مقدما على �الأول«. 

�لكليتني  بالقاعدتني  عمال  �لقو�نني  تاأويل  �ملحكمة  و�جب  من  �أن  وثانيا، 

�ملحظور�ت  تبيح  �ل�ضرور�ت  و�أن  �لتي�ضر  جتلب  �مل�ضقة  �أن  �لناطقتني 

necessitas1legem1non1habet، وقد و�ضعت �ملحكمة �أن هاتني 

�لقاعدتني �ملن�ضو�س عليهما يف جملة �الأحكام �لعدلية ما تز�ل كل منهما 

�ضارية �ملفعول وجزء� �أ�ضا�ضيا مركزيا يف �لقانون �لو�ضعي �للبناين.

 

�أكرث من �ضعيد: فعلى  بالغة �الأهمية على  �أن حيثيات �حلكم هنا  و�لو�قع 

�حلقوق  مو�زنة  ملبد�أ   
1
جديد� تطبيقا  �حلكم  �ضكل  �لعامة،  �ملبادئ  �ضعيد 

�الأكرث  �مل�ضلحة  �ىل  بانحيازه  �مامها،  و�ملعرو�ضة  باحلماية  �جلديرة  و�مل�ضالح 

�ضمو� مع �لت�ضحية بامل�ضالح �أو �الأ�ضول �الأخرى. كما �أنه �أعاد �لتاأكيد على 

نفاذ بع�س �لقو�عد �ملن�ضية من �ملجلة وهي قو�عد من �ضاأنها �أن تو�ضع هام�س 

�الجتهاد. ولكن، باملقابل، وعمال بهذه �لقو�عد نف�ضها، �ضاغ �لت�ضاوؤل ملاذ� 

حللت �ملحكمة جتاوز �ل�ضكليات �ملتمثلة بـ »�ضرورة �ال�ضتجو�ب«، فيما �أنها 

عدت �ل�ضكلية �ملتمثلة بورود طلب �خالء �ضبيل �ضرورة ال جمال لتجاوزها؟ 

فتماما كما �أنه ال جمال لتحميل �ملدعى عليه وزر �أعمال �ل�ضلطة �الجر�ئية 

من خالل �طالة �أمد توقيفه، ال جمال لتحميله هذ� �لوزر من خالل منعه 

من �لدفاع عن نف�ضه.

ن.ص

مهزلة عدم سوق الموقوفين الى المحاكمة 
في حكم قضائي:

الى متى يستمر ازدراء القضاء والحرية الشخصية؟

ت�ضوير ح�ضام م�ضيم�س

الهيئات الطالبية 

كحصان طروادة للعصبية 

واالستقطاب داخل 

الجامعة الوطنية: 

رماد الحرب ما يزال هنالك..
 

الطالب  جتريد  مت  اللبنانية،  اجلامعة  وتفريع   1975 حرب  بدء  مع 

تدريجيا من املكا�شب التي كانوا حققوها. وكان الحتاد الذي اأن�شاأه 

الطالب ل«يوحد ن�شاطهم ويقودهم يف معاركهم القادمة للن�شال من 

اأجل مطالبهم والدفاع عن حقوقهم« )العبارة م�شتمدة من بيان �شادر 

تعديالت  فر�س  قد   )1968-12-13 يف  الآداب  كلية  رابطة  عن 

بحيث   )1972/03/16( عام  من  اأقل  بعد  اللبنانية  اجلامعة  لقانون 

بات له ممثلون يف جمل�س اجلامعة بن�شبة ممثل واحد عن كل كلية اأو 

جمل�س  اجتماعات  جميع  يح�شرون  هوؤلء  اأن  على  ون�س  معهد، 

اجلامعة وي�شاركون يف الت�شويت على جممل قراراته مبا فيها القرارات 

باأفراد  بامللفات اخلا�شة  ا�شتثناءات تت�شل  الطلبة، مع  التاأديبية بحق 

الواقعي  ال�شلل  عن  وف�شال  الدرا�شة.  ومناهج  التعليمية  الهيئة 

لأعمال الحتاد احلا�شل بنتيجة احلرب، تدخلت احلكومة يف 1977 

املجل�س،  اأعمال  غالبية  يف  امل�شاركة  حق  من  الحتاد  ممثلي  لتجريد 

غالبها  البنود،  بع�س  يف  الت�شويت  يف  م�شاركتهم  تنح�شر  بحيث 

والرتفيهية  والريا�شية  الثقافية  كالن�شاطات  الطلبة  بحقوق  يت�شل 

والطبابة واملنح..  فيما ل يكون لهم فيما عدا ذلك ال دور ا�شت�شارّي.  

1991 يف الجتاه نف�شه بحيث خفف عدد الطالب  وقد ذهب قانون 

امل�شاركني يف جمل�س اجلامعة فاأ�شبح 4 فقط، علما اأن الن�س اأغفل اأي 

اأو كيفية اختيار هوؤلء الطالب، مبا يعك�س الواقع  ا�شارة اىل الحتاد 

املوجود.  غري  بحكم  بات  الذي  الحتاد  تهمي�س  اىل  الآيل  اجلديد 

وهكذا، وبدل احتاد طالبي ي�شج باحلياة ويعزز احلياة املدنية، باتت 

طروادة  ح�شان  عن  بل  ا�شايف  بوق  عن  عبارة  الطالبية  الهيئات 

ل�شيا�شات الع�شبية وال�شتقطاب داخل اجلامعة الوطنية. ثمة حراك 

اجلامعة؟  عن  احلرب  رماد  نف�س  يف  ينجح  فهل  حمدودا،  يزال  ما 

ال�شمت  ك�شر  قرروا  طالب  �شهادات  هنا  تن�شر  اأن  »املفكرة«  ي�شر 

)املحرر(. 

»حق التعليم« في محضر العصبية
شهادات من كلية اإلعالم الفرع الثاني

ريتا إبراهيم فريد

�لتي مت  �لكبرية  �ليافطة  يوم در��ضة، �ضعقتني  �أول  اأوىل: يف  �شهادة طالبة 

وحاميها  �لب�ضري  موؤ�ض�ضها  �للبنانية.  �لقو�ت  قلعة  �لثانية  »�لفروع  تعليقها: 

�ضغرية  مل�ضقات  مثل  �ل�ضفوف.  د�خل  �ل�ضعار�ت  عليها  يز�د  �حلكيم«. 

�ملوقع  ور�بط  جعجع  �لدكتور  �ضور  عليها  �أخرى  �أو  �لكتائب  �أرزة  عليها 

�إن كنت  �جلامعة  �ىل  و�أت�ضاءل عند دخويل  �للبنانية.  للقو�ت  �الإلكرتوين 

�لتي  ناهيك عن �الحتفاالت  �لقو�ت؟  �أو يف مقر حلزب  يف جامعة وطنية 

�ل�ضيخ  ب�ضببها، مثل عيد ميالد  �لدرو�س  تعليق  ويتم  �لكلية  جتري د�خل 

ب�ضري �جلميل مثال!

متديد  مت  �لتي  �حلالية،  �لطالبية  �لهيئة  �ضرعية  هي  ما  �أخرى،  ناحية  من 

�لهيئة  هذه  باتت  فقد  �ضنو�ت؟  �أربع  منذ  �النتخابات  منع  ب�ضبب  واليتها 

حكر� على حزب و�حد.

�الإعالم  كلية  يف  بو�ضوح  �ل�ضيا�ضية  �لهيمنة  تظهر  ثانية:  طالبة  �شهادة 

�حلزبني  �أحد  �ىل  ينتمي  ال  فمن  �لفنار،  يف  �لثاين  �لفرع  يف  و�لتوثيق 

من  �أن  �ىل  �إ�ضافة  فيها.  �ضند  له  لي�س  و�لكتائب(  )�لقو�ت  �الأ�ضا�ضيني 

يدخل هذه �لكلية »غري م�ضّي�س، ي�ضطر �إىل �تباع �ضيا�ضة معينة«.

�لفائتة: »خالل والية  �ل�ضنة  �لعلماين  �لنادي  فريق  �أعمل مع  حني كنت 

�لطالبية.  للهيئة  �ضالحياتها  كل  بتحويل  �الإد�رة  قامت  �ل�ضابق،  �ملدير 

مبعنى �أننا حني كنا نحاول �أن نطلب �الإذن من �ملدير للقيام باأي ن�ضاط، كان 

يقول لنا باأن ناأخذ �الإذن من �لهيئة �لطالبية!« وت�ضيف: كانت كلمة �لهيئة 

نهائية، و�لهيئة كما يعلم �جلميع: قو�ت«. 

وتعطي مثال عن ذلك: »كنا نريد �أن ن�ضت�ضيف �لكاتب ن�ضري �ل�ضايغ يف 

�لكلية لكي يلقي حما�ضرة حول �لعلمانية. حاولت �لهيئة عرقلة �مل�ضروع 

�ل�ضيا�ضة  الأن  باجلامعة  م�ضاكل  يريد  ال  �إنه  قال  و�ملدير  عليه.  و�فقت  وما 

�أما مي �ضدياق �أو ندمي جميل فجاء� �إىل �جلامعة بدون عو�ئق الأن  ممنوعة. 

�لهيئة كانت مو�فقة عليهما«.

مرة  ذ�ت  وحاول   .2011 يف  �لكلية  هذه  �لعلماين يف  �لنادي  تاأ�ضي�س  مت 

عبارة  بل  �ضيا�ضيا  �لبيان  يكن  مل  �للبنانية.  �حلرب  ذكرى  يف  بيان  توزيع 

ختموه  حيث  �حلرب،  جر�ء  و�جلرحى  �لقتلى  عدد  عن  �إح�ضاء�ت  عن 

بالدعوة �ىل تغيري �لو�قع و�النتقال من �لطائفية �ىل �لعلمانية �لتي هي �حلل 

�لوحيد...

�ل�ضادر عن  �لقر�ر  بحجة  توزيعه  من  مبنعهم  �ملدير  قام  �أن  �لنتيجة  فكانت 

رئا�ضة �جلامعة �للبنانية �لذي مينع �أي »مظهر من مظاهر �لعمل �ل�ضيا�ضي«. 

ويف �ليوم �لتايل فوجئ �لطالب ببيان عن ذكرى �حلرب �أي�ضا، لكن موّقع 

من حزب �لكتائب �للبنانية، �لذي قام بتوزيعه د�خل �لكلية من دون �أن 

�س له �أحد!
ّ
يتعر

كانت جامعة للجميع .. 
وأصبحت شيئا آخر.. 

دعوة الى انشاء حركة طالبية مستقلة
حسين مهدي

و�لتطبيق  و�لهيمنة  و�لتق�ضيم  �لت�ضرذم  من  �للبنانية  �جلامعة  ننقذ  كيف 

كيف  و�ملذهبية؟  و�لطائفية  و�لو��ضطة  و�لف�ضاد  �لتعليمي  للنظام  �ملغلوط 

نعيد تفعيل �لدور �حلقيقي للحركة �لطالبية، �لتي �ضاهمت يف تاأ�ضي�س هذه 

�جلامعة كلية فكلية، لتكون منارة يف �لتعليم ومدر�ضة يف �لتعاي�س و�ملو�طنية؟

من نحن؟ 

نحن جمموعة طالب م�ضتقلني نوؤمن باأن لنا �حلق �لكامل:

باأن نتعلم يف �جلامعة بكل حرية ودون �أي قيد �أو �ضرط طائفي �أو  -

�ضيا�ضي �أو حزبي �أو مناطقي،

�لعلم  - �ضوى  مرفوعا  علم  �أي  جند  �أن  دون  حرمها  �ىل  ندخل  باأن 

�لن�ضاالت  ونحرتم  نقدره  �لذي  �للبنانية  �جلامعة  وعلم  �للبناين، 

�لتي قدمت يف �ضبيل تثبيته،

باأن ن�ضتفيد من نظام �أكادميي عادل ومن�ضف ومتطور يف �آن،   -

باأن ننتخب ممثلني طالبيني وفق نظام ن�ضبي ميثل فيه جميع �لطالب  -

و�لقوى �ل�ضيا�ضية، عو�ضا عن �ملجال�س �ملعينة �ملي�ضطرة حالياً،

�لكفاءة  - معيار  �ىل  �جلامعة  �ىل  �النت�ضاب  �متحانات  حتتكم  باأن 

و�جلد�رة ولي�س �ىل معيار �لو��ضطة و�لطائفة،

باأن يكون �لطالب �ضركاء �أ�ضا�ضيني يف جممل �لقر�ر�ت �ل�ضادرة  -

و�الأحز�ب  �جلامعة  باد�رة  �لقر�ر�ت  ح�ضر  ر�ف�ضني  �جلامعة  عن 

و�لقوى �مل�ضيطرة عليها. 

قاض ينقض المنطق العقابي 

في معاقبة االدمان: 

لماذا نطبق قانون المخدرات 

مجتزأ على قاعدة أن »ال اله«؟ 

منري  �لبرتون  يف  �جلز�ئي  �ملنفرد  �لقا�ضي  �أ�ضدر   ،2012-5-7 بتاريخ 

�ضليمان حكما مميز� بكف �لتعقبات �ضد �ضخ�س ثبت �أنه تعاطى ح�ضي�ضة 

�لكيف بعدما �أبرز يف جل�ضات عدة �متدت على ما يقارب �ضنتني �فاد�ت 

بخلو ج�ضمه من �ملو�د �ملخدرة وتاليا بانقطاعه �لتام عن ��ضتخد�مها. وكان 

قانون �ملخدر�ت �ل�ضادر يف 1998 قد �أوجد و�ضعا خا�ضا للمدمن، بحيث 

تتوقف �لتعقبات �ضده يف حال �أذعن الجر�ء�ت �لعالج وثابر عليها حتى 

متام �ضفائه، مبعنى �أن مالحقة �ملدمن تبقى م�ضروطة برف�ضه �لعالج �و �النقطاع 

�لتجرمي  �للبناين ��ضتخدم �ضالح  �أن �مل�ضرع  عنه: ومن هذ� �ملنطلق، يظهر 

و�لعقاب لي�س الد�نة فعل �الدمان بل فقط كو�ضيلة �ضغط �أو كع�ضا لدفع 

�ملدمن �ىل �ضلوك �ضكة �لعالج، بهدف حتريره من �الرتهان للمادة �ملخدرة. 

وهي ع�ضا ياأمل �مل�ضرع �أن تنتج مفاعيلها من دون �أن ي�ضطر �لقا�ضي �أبد� �ىل 

��ضتعمالها. ويف �الجتاه نف�ضه، مت تكري�س مبد�أ جمانية �لعالج، وذلك اللغاء 

�أي عائق مادي قد يحول دون �ختيار �ملدمن لهذه �لطريق. 

�لقانون،  �لز�وية متو�فقا مع غاية  �أتى من هذه  �أن �حلكم  �أنه ورغم  و�لو�قع 

فانه �ضكل ما ي�ضبه �النقالب على �ضبه �جماع �الجتهاد يف ق�ضايا تعاطي 

. فوفق هذ� �الجتهاد، تتوىل �ثبات �ل�ضفاء ح�ضر� 
1
�ملخدر�ت و�الدمان عليها

جلنة خا�ضة )جلنة مكافحة �الدمان(، وهي جلنة معطلة مما يوؤدي عمليا �ىل 

�ل�ضفاء. وقد �ضعى  قانونا يف وقف �ملالحقة يف حال  �ملعطاة  تعطيل �ملنحة 

حكم 2012 �ىل دح�س هذ� �الجتهاد من خالل حجتني:

�ذ� كانت منحة وقف �ملالحقة منوطة با�ضر�ف جلنة �الدمان �لتي مل تفعل 

بعد، فانه ال يجوز حتميل �ملدمن م�ضوؤولية �همال �لدولة لتفعيل جلنة مكافحة 

�الدمان عمال مببد�أ �ضخ�ضانية �مل�ضوؤولية )ال حتمل نف�س وزر �أعمال �أخرى(، 

هو  كقيامه  عنها  بديلة  �آلية  �يجاد  على  يعمل  �أن  �لقا�ضي  على  يتعني  بل 

مبو�كبة عالج �ملدمن ومبتابعة تطور و�ضعه يف هذ� �ملجال. 

و�لثانية، وهي تتمثل بوجوب تنفيذ �لن�س بكامله من دون �جتز�ء �أو �قتطاع 

عمال مببد�أ »�أن ال جرم وال عقوبة من دون ن�س«. »�ذ� كان �لقانون ين�س 

الأية  تعاطيه  �أو عدم  �ضفاوؤه  يثبت  �لذي  عليه  �ملدعى  وقف مالحقة  على 

مادة خمدرة، فانه ينزع �ل�ضفة �جلرمية عن فعل �لتعاطي �ذ� ثبت �ل�ضفاء 

من �الدمان. وتاليا، �ما �أن يطبق �لقانون برمته ب�ضرف �لنظر عن �الأجهزة 

�ملن�ضو�س عنها �أو ال يطبق حتت هذ� �ل�ضتار فال تتم مالحقات وال وقف 

لها. وهو بذلك، بد� وكاأنه ي�ضتبق �النتقاد�ت �العتيادية �لتي غالبا ما ت�ضع 

�الأعمال �لق�ضائية �لتجديدية يف خانة �خلروج عن حدود �لوظيفة �لق�ضائية 

�أو �ل�ضعي �ىل �حللول حمل �مل�ضرع: فقر�ره ال يتفوق على �الجتهاد �لر��ضخ 

خالل  من  )�لريادية(  �لق�ضائية  للوظيفة  �لتجديدي  �لفهم  منظور  من 

�ال�ضتناد �ىل �ملبادئ �لعامة وحقوق �الن�ضان وح�ضب، �منا يتفوق عليه �أي�ضا 

وقبل كل �ضيء من منظور �لفهم �لتقليدي لهذه �لوظيفة �أي �لفهم �لذي 

يجعل �لقا�ضي خادما للن�س �لقانوين: فبخالف �الجتهاد �ل�ضابق، وحدها 

وجهة قر�ره ت�ضمح بتطبيق �لن�س بكامله ومن دون �جتز�ء �أو �قتطاع، �أما �أن 

تتم �ملعاقبة من دون �أي �لتفاتة �ىل �لعالج، فذلك يقارب �لعمل بعبارة »ال 

�له« من دون »�ال �هلل«. 

11   نز�ر �ضاغية، �ل�ضرطي و�لقا�ضي و�الأ�ضخا�س �لذين يتعاطون �ملو�د �ملخدرة، بالتعاون .

مع جمعية �ضكون، قيد �لن�ضر، 2011.
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حبي�س،  خمفر  يف  العامة  الآداب  حماية  مكتب  املكان:   ،2012 الزمان: 

طبيب �شرعي يجري با�شارة من النيابة العامة يف بريوت فح�شا ح�شيا على 

اجلن�شية  هوياتهم  لثبات  ال�شبان  من  عدد  اج�شاد  من  احلميمية  الجزاء 

وحتديدا مدى �شحة قيامهم بافعال »لواط« )اي عالقات مثلية(. والالفت 

بعالقات  قيامهم  على  ح�شي  دليل  اي  من  خاليا  كان  املذكور  امللف  ان 

مماثلة، �شوى اأن اأحدهم يت�شرف ويتكلم »بنعومة« م�شبوهة بنظر اأحد رتباء 

املخفر. ويوؤكد اأكرث من طبيب �شرعي قيامه بذلك بن�شبة تبلغ ثالث اأو اأربع 

مرات �شهريا، رغم اقتناع غالبيتهم بعدم جدواها بل بعدم اأخالقيتها. وقد 

الفحو�شات  هذه  حول  ندوة   2012-5-23 يف  القانونية  املفكرة  عقدت 

لك�شر ال�شمت بهذا ال�شاأن. وهي هنا تن�شر بع�س اخلال�شات التي تو�شلت 

اليها على �شوء املقابالت التي اأجراها فريقها مع عدد من الأطباء ال�شرعيني 

وعدد من ال�شبان الذين تعر�شوا للفح�س املذكور )املحرر(. 

الحاالت التي يتم فيها الكشف: 
�أول ما يجدر ذكره يف هذ� �ملجال هو تو�ضع �لنيابات �لعامة يف �للجوء �ىل هذه 

�لفحو�ضات. وهذ� ما نتبينه يف حاالت عدة ال يتوفر فيها �أي دليل على قيام 

�أي من �الأ�ضخا�س مو�ضوع �لفح�س بعالقات مثلية، كاأن يح�ضل تبعاً الدعاء 

�مر�أة �ضد �بنها �لر��ضد على �أ�ضا�س �أن �بنها يت�ضّبه بالن�ضاء، مما يحمل على 

 �أو يف حاالت و�ضى فيها �ضخ�س مالحق باأ�ضماء 
12
�ل�ضك مبمار�ضة �للو�ط«

�أ�ضخا�س مدعيا ممار�ضته �للو�ط معهم �أو بناء على معلومات. كما مت موؤخر� 

�خ�ضاع ثالثة �ضبان للفح�س بعدما مت �ضبطهم وهم يلعبون �لورق يف »فان« 

قرب د�رة �أحد �ل�ضيا�ضيني، وقد مت �عتقالهم لال�ضتباه باأنهم ير�قبون هذه �لد�رة 

من دون �أن يكون هنالك �أي �لتبا�س من �أي نوع كان على ممار�ضة �جلن�س. 

وقد بد� و��ضحا �أن �خ�ضاعهم للفح�س ح�ضل على خلفية �أن �حدهم ذ�ت 

مالمح ناعمة وهي �حلادثة �لتي فتحت عمليا �لنقا�س بهذ� �ل�ضاأن، من خالل 

.  ويجري مبدئيا �لفح�س فور �عطاء �لنيابة �لعامة 
3
�لندوة �مل�ضار �ليها �أعاله

��ضارة بهذ� �خل�ضو�س، �ضرط توفر طبيب �ضرعي مناوب. ويلحظ �نه يف بع�س 

�حلاالت �لتي مت توثيقها، �رجئ �لفح�س �ىل �ليوم �لتايل لعدم جهوزية �أي 

طبيب مما �أبقى �الأ�ضخا�س �ملعنيني حمتجزين يف �ملخفر لليلة كاملة. 

هكذا تجري هذه الفحوصات في المخافر: 
�الأطباء  من  عدد  �أ�ضار  وهنا  �لفح�س.  �جر�ء  مكان  هو  هنا  ن�ضجله  ما  �أول 

�ل�ضرعيني �أن �لك�ضف على �لرجال يتم يف مكتب حماية �الآد�ب، يف �حدى 

غرف �لتحقيق غري �ملعدة وال �ملجهزة الجر�ء فحو�ضات كهذه وحيث تبقى 

متييز بني  �ل�ضرعيون على وجود  �الأطباء  �أجمع  وقد  �النارة �ضعيفة وخافتة. 

�ملر�أة و�لرجل يف هذ� �ملجال: ففيما جتري فحو�ضات �الأجز�ء �حلميمية للمر�أة 

)فح�س �لعذرية وفح�س �الغت�ضاب( يف عيادة �لطبيب �أو يف م�ضت�ضفى �أو 

 ح�ضبما �أفاد عدد من �أطباء ت�ضنى �ال�ضتماع 
4
م�ضتو�ضف حفظا خل�ضو�ضيتها

�ليهم، �ضرح غالبهم �أنهم يعاينون �لرجال يف �ملخفر، ما عد� و�حد �ضرح �أنه 

يطالب �أي�ضا باإح�ضار �لرجال �ىل �لعيادة �ال يف حالة طلب �ضريح من �لنائب 

�لعام �و م�ضوؤول رفيع �ملقام بانتقاله �ليه. 

�الأطباء  �أعلمنا  فقد  �خل�ضو�ضية،  حلماية  �ملتخذة  �لتد�بري  �ىل  بالن�ضبة  �أما 

باأنه يتم �لك�ضف على كل �ضخ�س على �نفر�د بعد ت�ضكري باب  باالجماع 

�لغرفة. وقد قال �أحد �الأطباء �إنه يقفل �لباب باملفتاح و�أ�ضار �أحدهم باأن رتيب 

�لتحقيق يقف عادة يف �خلارج.  ولكن، هل يتحاور �الأطباء مع �الأ�ضخا�س 

�لذين يخ�ضعون للفح�س قبل �جر�ئه؟ وهل يطلبون مو�فقتهم عليه؟ 

هنا �ضرح جميع �الأطباء باأنهم يتحاورون بد�ية مع �ل�ضخ�س �ملعني بالفح�س 

بهدف �يجاد جو من �لثقة متهيد� لت�ضهيل �لقيام بالفح�س مع �حلر�س على 

معاملة �ل�ضخ�س �ملعني بلطف. ومن �ملقوالت �مل�ضتخدمة يف هذ� �ل�ضدد: 

»كن متعاونا، فتنتهي �الأمور خالل خم�س دقائق«. وقد لوح عدد منهم �أن 

هذ� �لفح�س ي�ضبب حرجا لبع�س �الأ�ضخا�س، وال �ضيما �لذين هم »�ضرفاء« 

�أو من »عو�ئل �ضريفة« وفق تعبري �أحدهم. 

�أما بخ�ضو�س �ملو�فقة، فقد �أقر �الأطباء باأنهم مل ي�ضتح�ضلو� على مو�فقة خطية 

من �أحد. لكن مل يح�ضل وفق هوؤالء �أن رف�س �أي منهم �لفح�س.  باملقابل، 

�لذين  �الأ�ضخا�س  �ىل  �ال�ضتماع  عند  �ل�ضيء  بع�س  خمتلفة  �لرو�ية  تبدو 

�أكد ممثل  �ملقال(. كما  مو�ز�ة  �ملن�ضورة يف  �ل�ضهادة  )�أنظر  للفح�س  تعر�ضو� 

جميعة »حلم« خالل �لندوة �مل�ضار �ليها �أعاله �أن �أحد �أع�ضاء �جلمعية قد 

�أرغم على �لفح�س رغم رف�ضه له، بل �أكد �أنه مت �الم�ضاك به من ذر�عيه من 

قبل رجال �ل�ضرطة متكينا للطبيب من �د�ء دوره.

�لذين  �الأطباء  كل  �أجمع  فقد  ذ�ته،   بحد  �لفح�س  �جر�ء  كيفية  عن  �أما 

قابلناهم باأنه يقت�ضر على فح�س �ل�ضرج ومن �خلارج فقط. ففح�س �لق�ضيب 

�ل�ضخ�س  كان  �ذ�  ما  معرفة  من  ميّكن  وال  علمية  فائدة  �أي  له  لي�س  بد�ئي 

ميار�س �للو�ط �أم ال ح�ضب �أحد �الأطباء. )الأجل مزيد من �لتفا�ضيل، ير�جع 

�ل�ضهادة �ملن�ضورة يف مو�ز�ة �ملقال(. 

فحوصات ال تثبت شيئا: 
�أن  هو  �ليهم  �ال�ضتماع  ت�ضنى  �لذين  �الأطباء  عليه  يجمع  �لذي  �جلو�ب 

�لوحيد على ح�ضول عالقة مثلية بني �ضخ�ضني هو وجود  �لقاطع  �الثبات 

يوؤكد ح�ضول عملية �الدخال. لكن  مبا  �ل�ضرجية،  �لفجوة  �ضائل منوي يف 

هذ� �الأمر يفرت�س �أمور� ثالثة، ح�ضول عملية �دخال من دون و�ق ذكري 

�لفح�س  �جر�ء  من  �ضاعة   48 قبل  ح�ضل  قد  �الدخال  يكون  �أن  وثانيا 

��ضتخد�م  �لتي تبقى خاللها خاليا �حليو�ن �ملنوي حية، وثالثا،  وهي �ملدة 

�أدو�ت من �ضاأنها �كت�ضاف هذه �خلاليا و��ضتخر�جها وهو �أمر ال يح�ضل �ال 

يف حاالت �الغت�ضاب وذلك جتنبا لالأكالف �ملرتفعة على حد تعبري �أحد 

�الأطباء �ل�ضرعيني. وهذ� �الأمر يعني �أن �يجاد دليل قاطع يف حال �لك�ضف 

يف معر�س �ال�ضتباه باللو�ط �لر�ضائي هو �أمر م�ضتع�س، وهو م�ضتحيل عمليا 

الحجام �الأطباء عن ��ضتخد�م �الأدو�ت �ملذكورة.

باملقابل، ال ي�ضكل �ضكل �ل�ضرج �أبد� �ثباتا حا�ضما على هذه �لعالقات وذلك 

الحتمال �أن يكون ناجتا عن م�ضببات �أخرى. فكل مظاهر �ل�ضرج من �ت�ضاع 

و�حمر�ر و�ضكل قمعي وندوب من غري �ملمكن �أن تكون قطعية وهي مل�ضلحة 

�لنفي �أكرث منها مل�ضلحة �لتاأكيد. لذ� ممنوع �جلزم يف كل هذه �حلاالت وفق 

عن  ينتج  قد  لل�ضرج  �لقمعي  �ل�ضكل  باأن  �آخر  لنا  قال  كما  �الطباء.  �أحد 

عالقات مثلية لكنه لي�س قاطعا ومل يح�ضل �أن ر�آه يوما. 

وغالبا ما ي�ضعى �الأطباء �ىل تعزيز فر�ضية �ملثلية �أو دح�ضها �ىل �ال�ضتف�ضار عن 

�مل�ضببات �الأخرى �لتي من �ضاأنها �أن تعطي �ل�ضرج �ضكال م�ضابها لل�ضكل 

�لذي قد ينتج عن �لعالقات �ملثلية �ملتكررة.  وهذ� ما توؤكده باأية حال بع�س 

�ملر�جع �ملن�ضورة يف هذ� �ملجال. ومنها ما ذكره ب�ضورة جلّية �لطبيب �ل�ضرعي 

د. �ليا�س �ل�ضايغ يف كتابه �ملن�ضور يف 1997 حتت عنو�ن »�لطب �ل�ضرعي 

�لعملي: مقتطفات خربة وقانون« حيث ورد: »يجب �لتنبيه �ىل �أن �للو�ط �ذ� 

مّت بلطف ور�ضا فهو ال يرتك �أي �أثر ي�ضاعد على �لت�ضخي�س حتى يف حال 

�لتكر�ر«... و�أن عالمات �للو�ط �ملختلفة قد حت�ضل ب�ضبب �دخال �أي ج�ضم 

غريب يف �ل�ضرج غري �الحليل...« حتى ينتهي �لطب �ل�ضرعي �ىل �لنتيجة 

�أو يجزم  يوؤكد  �أو دليل مقنع  �أو ظاهرة  ��ضارة  �نه لي�س هنالك من  �الأخرية 

بح�ضول �للو�ط �أو نفيه »، ليخل�س �ىل �القر�ر باأنه ي�ضتنكف »يف �أكرث �الأحيان 

عن �لقيام بهذه �ملهمة �لتي بعد جتريدها من �لقر�ئن و�لثو�بت وخلوها من 

ه علم �أو فن �أو 
ّ
�أي عن�ضر من عنا�ضر �جلرم و�لتاأكيد مت�ضي هر�ء و�فرت�ء ال يقر

ي�ضمح به منطق �أو �ضمري«.

ومنها ما ذكره �لطبيب �ل�ضرعي د. ح�ضني �ضحرور يف كتابه »�لطب �ل�ضرعي 

مبادئ وحقائق« باأن �الت�ضاع �ل�ضرجي وحده ال ميكن �أن ُي�ضتعان به كعالمة 

تدل على وقوع �للو�ط �أثناء �حلياة. و�أن بروز �خلط �مل�ضطي �ل�ضرجي يجب 

�أال يقود �ىل �العتقاد بوجود متزقات �أو �ضقوق وعليه ال بد من �لدقة و�لتاأين 

قبل �بد�ء �لر�أي...« ويف هذ� �ملعنى، ورد يف كتاب �لطبيب �ل�ضرعي د. زياد 

دروي�س »�أن كال من هذه �لعالمات قد تفقد يف �ملعتاد على �للو�ط �أو �أنها 

توجد يف من ال ي�ضك ب�ضلوكهم ولي�س هناك عالمة و�حدة تدل داللة �أكيدة 

على �عتياد �للو�ط...«

كما يوؤكده ب�ضكل قاطع ت�ضريح �لدكتورة لورنا مارتن، �أ�ضتاذة �لطب �ل�ضرعي 

تقوم عليها  �لتي  »�لنظريات  �أن  �فريقيا جلهة  تاون، جنوب  يف جامعة كيب 

. وجتدر 
5
هذه �لفحو�ضات ال قيمة لها من �لناحية �لطبية، غريبة وبالية...هر�ء«

�ال�ضارة �ىل �أن هذه �لفحو�ضات من�ضوبة �ىل ما يعرف بو�لد �لطب �ل�ضرعي 

تارديو وقد �قرتحها يف 1857. 

ولكن، ما هي �خلال�ضات �لتي يتو�ضل �ليها �الأطباء يف تقاريرهم على �ضوء 

�ضعف �الثباتات �لتي ميكن ��ضتنتاجها من فحو�س مماثلة؟ 

بالطبع، �خلال�ضات هنا تاأتي مبهمة وب�ضكل ت�ضاوؤالت �أكرث مما هي �أجوبة: 

�ضيما  وال  �لتنا�ضلية  لالأع�ضاء  »�ملعامل  �أن  �ىل  �لتقارير  �أحد  وهكذ�، خل�س 

�ل�ضرجية و�مل�ضرة و�لع�ضالت و�ل�ضكل ت�ضري باأنه مل ميار�س �للو�ط �حلاد �أو 

ب�ضكل معّنف خالل �لفرتة �لزمنية �الأخرية، ولكن جدير �لذكر عن �رتخاء 

�مل�ضرة و�نعد�م �ملنعك�س �ل�ضرجي �ملكت�ضف وباالأخ�س ��ضتناد� الفادته باأنه 

ال ي�ضكو من �أية �أمر��س �طالقا قد ت�ضكل عو�ر�س �ضبيهة، �أنها عالمات تظهر 

�أثناء ممار�ضة �للو�ط �ملزمن ولكنها لوحدها غري كافية للجزم مبو�ضوع ممار�ضة 

�للو�ط �ملزمن«.

ويف تقرير �آخر، ذهب طبيب �أبعد من ذلك ف�ضرح �أنه »بنتيجة �لك�ضف ال 

يوجد �أية عالمات تدل على ممار�ضة �للو�ط و�أن فح�س �ل�ضرج طبيعي. نلفت 

�حتمال  ينفي عمليا  �ل�ضرج ال  �جلن�ضي يف  للفعل  �آثار  �أن عدم وجود  �ىل 

ممار�ضة �للو�ط«. وال نبالغ �ذ� قلنا �أنه �ز�ء هذ� �لو�قع، ويف ظل غياب �الأدلة 

هي  �ل�ضرعيون  �الأطباء  بها  يقوم  �لتي  �لطبية  �ملمار�ضات  كل  فان  �لعلمية، 

�أقرب �ىل �الأحجية منها �ىل �لعمل �لطبي �ملهني. 

في مدى قانونية اللجوء الى هذه 
الفحوصات؟ فحوصات تتعرض للخصوصية 

ومهينة للكرامة االنسانية: 
»�أنا �ضخ�ضيا مل �أمار�س �للو�ط من قبل وكنت �أعلم �أن �لفح�س لي�س دقيقا 

هذ�  �أن  �ضعرت  لقد  �لك�ضف.  هذ�  ولكن كنت خائفا من  �حلاالت.  بكل 

وينتهك خ�ضو�ضيتي.«  يلم�س ج�ضدي  �لفح�س مهني ومذل الأن �ضخ�ضا 

بهذه �لكلمات، عرّب �أحد �ل�ضبان �لذين تعر�ضو� للفح�س عن �ضعوره باالهانة. 

وهذ� ما وثقته �أي�ضا منظمة هيومان ر�يت�س و�ت�س من خالل بع�س �ضهاد�ت 

ل�ضبان تعر�ضو� لهذ� �لفح�س، نورد بع�ضا منها هنا: »»�آه، �نهم يظهرون لك 

�لكثري من �الحرت�م! ي�ضتولون على رقبتك، يدفعون بظهرك بقوة، يفتحون 

�أرد�فك، هذ� �لفح�س لي�س بفح�س طب �ضرعي �منا هو �ضفك دماء. �أولئك 

�أي�ضا  خ�ضع  �آخر  �ضخ�س  �ضهادة  ويف  �خلنازير«.  معاملة  يعاملوننا  �الأطباء 

للفح�س، قال »لي�س هناك من �حرت�م، وقد بكيت لكلماتهم، منذ متى و�أنت 

ُت�ضتعمل؟ ماذ� عّلقت يف موؤخرتك؟ ما هو عدد �لرجال �لذين نامو� معك؟ 

نف�ضي  وقد وجدت  �أ�ضو�أ من ذلك.  تعابري  قالو�  �منا  قالوه،  ما  مل يكن هذ� 

يزيد  وما  �ل�ضغرية«.  �لفتاة  �أيتها  يكفي،  »هذ�  قالو�  عندها  بالبكاء،  �أجه�س 

�العتد�ء على �خل�ضو�ضية فد�حة هو �جر�ء �لفحو�س يف �ملخافر، �أحيانا بوجود 

رتباء كما ثبت من خالل �ضهاد�ت عدة. 

يف   «  Human1 Rights1 Watch منظمة  ذهبت  ذلك،  من  و�نطالقا 

تقريرها �ل�ضادر بتاريخ 17 كانون �الأول 2008 حول هذه �لك�ضوفات �لطبية 

يف بلد�ن عدة من م�ضر و�ضوال �ىل زمبابو�ي، �ىل حد و�ضفها بـ«ت�ضّوهات 

�ملعني  �ل�ضخ�س  جتتاح خ�ضو�ضية �جل�ضم �الن�ضاين، جتري من دون مو�فقة 

بالفح�س يف �طار �ل�ضجن- وت�ضكل بحد ذ�تها »تعذيبا«. »فك�ضف �لطبيب 

�ل�ضرعي على �ضرج �لرجل هو �نتهاك مهني- و�ضرب من �ضروب �لتعذيب 

وهناك م�ضوؤولية على �لدولة �لتي متار�ضه كما وعلى �جل�ضم �لطبي« وفق ما 

�ضرح به ندمي حوري، نائب مدير منطقة �ل�ضرق �الأو�ضط يف �ملنظمة يف ندوة 

عقدت يف 2012-5-23. 

هذ�  �أن   )1( �أمرين:  على  تعبري حوري  على حد  موقفها  �ملنظمة  بنت  وقد 

�لك�ضف على �الأجز�ء �حلميمية يتم من دون �حل�ضول على مو�فقة خطية وباأية 

حال ي�ضتحيل �ثبات �لطابع �حلر لهذه �ملو�فقة طاملا �أنه يتم يف فرتة �الحتجاز، 

وغالبا من دون حمام. و)2( �أنها تنتهك باأية حال �حلق باخل�ضو�ضية وبكر�مة 

مو�ضوع  للفرد  و�لعقلية  �لنف�ضية  �ل�ضحة  على  توؤثر  �أن  �ضاأنها  ومن  �الن�ضان 

�عتربت  �لدولية، بحيث  �لعفو  �أي�ضا منظمة  �ليه  ما ذهبت  �لك�ضف. وهذ� 

�أن �لفحو�ضات �ل�ضرجية �لق�ضرية تخالف �حلظر �ملطلق للتعذيب وغريه من 

�ضروب �ملعاملة �لقا�ضية �أو �لال�إن�ضانية �أو �ملهينة. فعد� عن �أن فحو�ضات كهذه 

قا�ضرة عن �ثبات �لعالقات �ملثلية، فانها »يف كل �الأحو�ل تع�ضفية، م�ضيئة 

.
6
ومهينة ب�ضكل عميق

فحوصات مخلة لآلداب الطبية: 
رغم تفاوت مو�قف �الأطباء �ل�ضرعيني حول طابعه �ملهني، فان و�حد� منهم 

فقط �ضرح لنا باأنه يرف�س �ضر�حة �لقيام بفحو�س م�ضابهة، متذرعا بان�ضغاله 

مبهّمة خربة �أخرى، وذلك على �عتبار �أنه طبيب �ضرعي ولي�س حمققا مبيول 

�أنهم يقومون بالك�ضف، رغم  �أعربو�  �أما �الآخرون فقد  �الأ�ضخا�س �جلن�ضية. 

قناعة بع�ضهم باأنه مهني، وذلك تنفيذ� ال�ضارة �لنيابة �لعامة �لتي متثل بالن�ضبة 

�ليهم �لقانون. وهكذ�، وبدل �أن يعمد �لطبيب �ل�ضرعي �ىل �نارة �لنيابة �لعامة 

حول �لطابع �ملهني لهذ� �لفح�س، تر�ه ينفذ تعليماتها من دون �أي �عرت��س 

�أو حتفظ. ال بل �أن �أحد �ل�ضبان �أ�ضار �ىل �أن �لطبيب �أعلمه �أن و�ضعه �ضيكون 

��ضو�أ يف حال مت �كت�ضاف مثليته �لتي ينكرها من خالل �لفح�س، مما يجعل 

�لطبيب مبثابة حمقق ي�ضع وظيفته حتت ت�ضرف �لنيابة �لعامة لي�س الثبات 

فعل معني �منا النتز�ع �عرت�ف على ح�ضوله.  

وعليه، يظهر بو�ضوح �أن �جر�ء �لفح�س �ملذكور ي�ضكل خمالفة لالآد�ب �لطبية 

برف�س  �لطبيب،  تلزم  و�لتي   ،1994-2-22 يف  �ل�ضادر  بالقانون  �ملوثقة 

معاملة  باأية  �لقبول  �أو  �ال�ضرت�ك  �أو  للم�ضاعدة  �ملهنية،  موؤهالته  ��ضتغالل 

غري �إن�ضانية، ولو حتت �لتهديد.  كما �أنه ي�ضكل خمالفة ملبادئ �الأمم �ملتحدة 

 و�لتي تن�س على �أنه خمالف لهذه �الآد�ب �أن 
7
�ملتعلقة باآد�ب مهنة �لطب

يقوم �الأطباء با�ضتخد�م مهار�تهم على نحو يوؤثر على �ضحة �ل�ضخ�س �لعقلية 

�لذين  �الأطباء  �أن  �ىل  باال�ضافة  حوري.  ندمي  تعبري  حد  على  و�جل�ضدية، 

يقومون بها، ب�ضورة ق�ضرية، �منا يخرقون و�جباتهم �الأخالقية جتاه �الأ�ضخا�س 

�س لتع�ضف مماثل يجب �أن يوؤمن له 
ّ
�خلا�ضعني للفح�س. وكل �ضخ�س تعر

�س له يف �مل�ضتقبل 
ّ
�لعالج �ملنا�ضب و�حلماية من �أي ت�ضرف تع�ضفي قد يتعر

.
8
)منظمة �لعفو �لدولية(

فحوصات مخالفة لقرينة البراءة: 
من �لثابت �أي�ضا �أن �للجوء �ىل هذه �لفحو�ضات بات يف حال تعار�س تام مع 

مبد�أ جوهري وهو »قرينة �لرب�ءة«. فعد� عن �أن جلوء �لنيابات �لعامة �ليه من 

دون �أي دليل جدي ي�ضمح باالعتد�ء على �أي كان و�خ�ضاعه ملعاملة مذلة 

ومهينة ويفتح و��ضعا باب �البتز�ز )وهذ� ما مت توثيقه يف حاالت عدة مت ذكرها 

�أعاله(، فان �لنتيجة �لتي قد يوؤدي �ليها �لفح�س –و�لتي عربت عنها تقارير 

عدة- تذهب يف �الجتاه نف�ضه وفق �جماع �الأطباء �لذين مت �ال�ضتماع �ليهم 

بحيث ال ميكن �أن يتجاوز مرتبة �ل�ضك �لذي يغلب عليه �لنفي وفق تعبري 

�أحد �الأطباء �ل�ضرعيني كما �ضبق بيانه. 

وتاليا، فان غاية �للجوء �ىل هذ� �لفح�س، لي�ضت �حل�ضول على دليل �د�نة، 

�منا على دليل بر�ءة، مما ي�ضكل م�ضا و��ضحا بقرينة �لرب�ءة وخمالفة ��ضافية 

للقانون. وحني نعلم �أن �الدعاء على �أ�ضا�س �ملادة 534 من قانون �لعقوبات 

غالبا ما مور�س على �أ�ضا�س هذه �لفحو�ضات �لتي هي عبارة عن جمرد �ضكوك 

و�حتماالت يغلب عليها �لنفي، ن�ضتدرك حجم �مل�ضكلة يف هذ� �ملجال. فاآن 

�الأو�ن الأن نقر قرينة �لرب�ءة بن�س... و�آن �الأو�ن ليعاقب من مي�س بها. 

11 »�لطب �ل�ضرعي مبادئ وحقائق«- �لدكتور ح�ضني �ضحرور- 1995.

21 �ملوؤلفني، وبدعم مايل من . بالتعاون مع  �عد�د وتنفيذ جمعية حلم،  �لتقرير من  هذ� 

موؤ�ض�ضة فورد .

وهذ� ما يوؤكده د. ح�ضني �ضحرور يف كتابه »�لطب �ل�ضرعي مبادئ وحقائق«، بقوله .31

�نه يف بع�س �الأحيان »قد يلفق �أحدهم �لتهم بادعائه �أنه نام مع �ملتهم ويف �ل�ضباح وجد 

مالب�ضه غري مرتبة، �و �أنه �أعطي عقار� ما �أفقده �لوعي، وذلك بهدف �بتز�ز �ملتهم �أو �حلاق 

�ل�ضرر به«.

�لعقد .41 �و�ئل  يف  �لنهار  يف  ن�ضر  ملقال  تبعا  ح�ضل  �المر  هذ�  �ن  �الطباء  �حد  يوؤكد 

�ل�ضابق ب�ضاأن فح�س جرى على �مر�أة يف مكتب حماية �الآد�ب �لعامة.

51.1Human1 Rights1 Watch,1 This1 Alien1 Legacy,1 December1 18,

2008

61.1Human1 Rights1 Watch,1 This1 Alien1 Legacy,1 December1 18,

2008

71.1United1 Nations,1 Principles1 of1 Medical1 Ethics1 relevant

1to1the1Role1of1Health1Personnel,1particularly1Physicians,1 in

1the1 Protection1 of1 Prisoners1 and1 Detainees1 against1 Torture

1and1 Other1 Cruel,1 Inhuman1 or1 Degrading1 Treatment1 or

1annex,1 371 UN1 GAOR1 Supp. 1,194/Punishment,1 G.A.1 res.1 37

1Principle14.1The1«Declaration1,(1982)151/(No.1511)1at1211,1A/37

1of1 Tokyo»1 («Guidelines1 for1 Medical1 Doctors1 concerning

1Torture1and1Other1Cruel,1Inhuman1or1Degrading1Treatment

1or1Punishment1in1relation1to1Detention1and1Imprisonment»),

1adopted1 by1 the1 29th1 Assembly1 of1 the1 World1 Medical

1Association,1Tokyo,1Japan,1October11975,1details1comparable

.ethical1principles

81.1When1Doctors1torture:1the1anus1and1the1state1in1Egypt»

and1Beyond».1Scott1Long

فحوصات العار
في مخافر الشرطة:

محقق في لباس طبيب..
فريق المفكرة القانونية )عمل جماعي(

مقتطفات من شهادة 
شاب تعرض لفحص العار 

في مخفر حبيش

سبب الفحص:
كنا جال�ضني يف �ضيارة �ضويا يف �ضارع عام، و�عتقد �ضخ�ضيا �أن �حد �ملحققني 

��ضتبه حتديد� ب�ضديقي لكون ت�ضرفاته �نثوية.

هل عّرف الطبيب الشرعي الذي قام بالكشف 
عن نفسه؟

كنت  �ذ�  ما  ملعرفة  علي  يك�ضف  �ضوف  �نه  يل  قال  لكنه  ��ضمه  يذكر  مل 

�أمار�س �للو�ط، و�ضاألني �ذ� كنت قد مار�ضت �للو�ط �ضابقا فاأجبت بالنفي. 

�لك�ضف،  من  �لعك�س  وتبني  �للو�ط  متار�س  مل  �نك  قلت  »�ذ�  يل:  قال 

لكنني  تهديد�  ذلك  يكون  ال  قد  �أق�ضى«.  بحقك  �لعقاب  يكون  ف�ضوف 

�ضعرت باأنه كذلك.

مكان الفحص: 
�خرجوين من �لزنز�نة و�أدخلت �ىل غرفة )د�خل �ملخفر( يوجد فيها مكتب 

و�ضرير.

كيفية اجراء الفحص: 
بعد �ن �ضاألني �لطبيب ما �ذ� كنت قد مار�ضت �للو�ط من قبل، طلب مني 

�أن �خلع ثيابي، ثم قال يل: »طب و�ضد«... ودلني كيف �أم�ضك موؤخرتي 

و�أ�ضّدها لفتحها و�ظهار �ل�ضرج. وقد قمت مبا طلبه مني لكنه �أردف بع�ضبية: 

»يال �ضّد«. ثم �أخذ �ضورتني ل�ضرجي. كان ي�ضع قفاز�ت ومل يلم�ضني �أبد� 

با�ضتثناء مرة و�حدة ليوؤ�ضر يل من �أين �أ�ضع يدي لل�ضّد. بعد �أن �أخذ �ل�ضور، 

نظر �ىل �حلا�ضوب، ف�ضاألته ماذ� تبني له، �أجاب �نه �ضوف يرى الحقا. مل يقم 

باأي �ضيء �ضوى �أخذ �ل�ضور.

شعور: 
كنت خائفا من هذ� �لك�ضف. فقبل �أن �أدخل �ىل �لغرفة مع �لطبيب، قال 

�نه لديكم �ضيء �ضوف تدخلون كلكم �ىل  �ذ� تبني  »�نتبهو�،  �ملحقق:  لنا 

�أن هناك  �حلب�س، حتى لو و�حد منكم فقط«، �ضاألته »ما عالقتي �ذ� تبني 

�ثباتا على �حدهم؟« فاأجاب:«ماذ� كنتم تفعلون معه؟«

مل�س  �ضخ�ضا  الأن  ومذل  مهني  �أنه  ف�ضعرت  حتديد�،  للك�ضف  بالن�ضبة  �أما 

ج�ضدي و�نتهك خ�ضو�ضيتي.

�« �ل�ضادرة عن جمعية »حلم«
ّ
جملة »بر
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»عندما تكون براءة المواطنين غير مضمونة 
تكون حريتهم أيضا غير مضمونة«

مونتسيكيو1

لماذا تبدو »قرينة اإلدانة« 
أكثر جاذبية في لبنان؟

*سامر أبو سعيد

�ضرح وزير �لعدل يف �ضباط 2012 �أن ن�ضبة �ملوقوفني يف نهاية 2011 بلغت 

57 % من نزالء �ل�ضجون يف لبنان. �أي �أنها تفوق ن�ضبة �ملحكومني. وذلك 
يوؤ�ضر على خلل يف �لنظام �لق�ضائي �للبناين لكنه �أي�ضا دليل على �ضعف 

�حرت�م قرينة �لرب�ءة يف �لتوقيف و�ملحاكمات، �لذي من �ضاأنه �أن يوؤدي �ىل 

تخفيف عدد �ملوقوفني. 

�ملحاكمات �جلز�ئية،  �الأ�ضا�ضية يف  �ل�ضمانات  �أهم  �لرب�ءة« من  »قرينة  تعد 

وهي باتت من �ملبادىء �لدولية �مللزمة يف �لقانون �جلز�ئي �لدويل، ويف جميع 

�لت�ضريعات �جلز�ئية للدول �لدميوقر�طية. �أما يف لبنان، وبالرغم من �أنه ملزم 

14 من �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق  2 من �ملادة  بتطبيقها �ضند� للفقرة 

يف  �لرب�ءة  قرينة  مبد�أ  �إدخال  عن  ق�ضد�  �مل�ضرع  �متنع  و�ل�ضيا�ضية،  �ملدنية 

قانون �أ�ضول �ملحاكمات �جلز�ئية �ل�ضادر يف �لعام 2001. ولكن ذلك ال 

يعفي �ملحاكم من تطبيقها، الأنها تبقى ملزمة لها عمال مببد�أ �ضمو �الإتفاقية 

�لدولية على �أي قانون د�خلي �ضند� للمادة 2 من قانون �أ�ضول �ملحاكمات 

�ملدنية، ناهيك عن كونها مبد�أ طبيعيا: فـ«�ملتهم بريء حتى تثبت �إد�نته«. 

لها.  �ملنا�ضب  �الإحرت�م  �إكت�ضاب  من  تتمكن  مل  �لرب�ءة  فقرينة  فعليا،  �أما 

ترعاه  �لذي  �الإحتياطي  �لتوقيف  تطبيق  يف  هو  جليا  ذلك  يبدو  ما  و�أكرث 

�ملادة   –  107 فاملادة  �أ.م.ج.  من  و108   107 �ملادتان  رئي�ضي  ب�ضكل 

 - مف�ضل  ب�ضكل  �الإحتياطي  �لتوقيف  موؤ�ض�ضة  تناولت  �لتي  �لوحيدة 

�أحاطت �لتوقيف �الإحتياطي ب�ضمانة من �ل�ضروط �لتي يجب تو�فرها لقر�ر 

وعدم  �لرب�ءة  قرينة  ملبد�أ  �إنتهاكا  بطبيعته  يعد  �لذي  �الإحتياطي  �لتوقيف 

تنفيذ �لعقوبة �إال بعد �ضدور حكم عن حمكمة م�ضكلة وفقا للقانون. ويف 

حالة حديثة،وتتكرر كثري�، ردت �إحدى �ملحاكم يف جبل لبنان طلب �إخالء 

بالنظر  ترى،  ال  �ملحكمة  �أن  »وحيث  فيهما  جاء  ب�ضطرين  موقوف  �ضبيل 

ملاهية �جلرم ومدة �لتوقيف، �أي مربر الإخالء �ضبيل �ملدعى عليه يف �ملرحلة 

�لر�هنة.« وعبارة »�أي مربر« تعك�س بو�ضوح كيف �أن بع�س �ملحاكم تعك�س 

�الإ�ضتثناء،  �ل�ضبيل  و�إخالء  �الأ�ضل  �لتوقيف هو  �لرب�ءة، وجتعل من  قرينة 

مع �لعلم �أن �لكثري من قر�ر�ت رد طلب �إخالء �ل�ضبيل تقت�ضر على �ضطر 

و�حد �أو �إثنني دون �أي تربير �أو تعليل يطمئن �ملتقا�ضي �ىل �ضو�بية �لقر�ر. 

وخالل �إحدى �جلل�ضات �أمام حمكمة جنايات بعبد� يف �ضهر �أيار من هذه 

�ل�ضنة، عال �ضوت �إحدى �ملحاميات خالل دفاعها عن موكلها قائلة »ح�ضرة 

�لرئي�س، ال بد من جلب �ل�ضاهد الأنني �أريد �إثبات بر�ءة موكلي.« 

ب�ضهرين ميكن  �لتوقيف يف �جلنحة  �أ.م.ج. مدة   108 �ملادة   وقد حددت 

متديدها مدة مماثلة كحد �أق�ضى يف حالة �ل�ضرورة �لق�ضوى. ويف �جلناية ب�ضتة 

مع وجود حاالت  كله،  وذلك  معلل.  بقر�ر  مماثلة  مدة  متديدها  �أ�ضهر ميكن 

نافل  ومن  �ملقال.  فيهذ�  عنها  نتحدث  لن  مفتوحة،  �ملدة  جتعل  �إ�ضتثنائية 

�إنتهاء �ملدة، يقت�ضي �إخر�ج �ملوقوف من �ل�ضجن دون �أي  �أنه عند  �لقول، 

مبا  �لق�ضوى  �ل�ضرورة  عبارة  ورغم  �لتطبيق،  ويف  �أخرى.  �ضمانة  �أو  كفالة 

�لق�ضاة  غالبية  يعد  جنحة،  يف  عليه  للمدعى  �الحتياطي  �لتوقيف  يخ�س 

عنهم  ي�ضدر  لقر�ر  حاجة  ودون  تلقائيا  متدد  �جلنحة  يف  �لتوقيف  مدة  باأن 

�لعك�س.  �ىل  ت�ضري  �لن�س  �ضر�حة  �أن  مع  �ل�ضهرين،  مرور  بعد  لتمديدها 

فعبارة »ميكن متديدها« يف قانون يفرت�س �أن يف�ضر ل�ضالح �ملوقوف، وب�ضكل 

�ضيق فال ميكن �أن تف�ضر على �أن �لتوقيف ميدد تلقائيا. 

و�أكرث من ذلك، ميتنع ق�ضاة عن �إخالء �ضبيل �ملوقوف بعد �إنق�ضاء �الأربعة 

�أ�ضهر، �أي من دون كفالة. فباإنتهاء مدة �الأربعة �أ�ضهر، ي�ضبح �إخالء �ل�ضبيل 

قبيل  من  �ل�ضجن  يف  بقاوؤه  ويعد  للموقوف،  حقا  �ل�ضجن  من  و�خلروج 

�لتوقيف �لتع�ضفي �لذي ي�ضاأل عنه �لقا�ضي �ملعني بامللف. ويتوجب عندئذ 

بذلك. ويف حاالت كثرية،  يقدم طلبا  لو مل  �ملوقوف حتى  �ضر�ح  �إطالق 

ي�ضبح �لتوقيف �الإحتياطي من جر�ء ذلك نهائيا ومبثابة �لعقوبة قبل �ضدور 

�ضهرين  عن  تزيد  لفرتة  �ملتهم  �أوقفت  �لتي  �ملحكمة  �أو  فالقا�ضي  �حلكم، 

�إعالن  �حلرج يف  �لكثري من  �ضوف جتد  �أ�ضهر،  �أربعة  �أو  بقر�ر  متديدها  دون 

بر�ءته يف حال ثبوتها يف دولة مل ي�ضبق لها �أن عو�ضت �أي موقوف عن مدة 

حب�ضه �الحتياطي غري �لقانونية، فتقوم عندها باإ�ضد�ر قر�ر باالإد�نة يكتفي 

مبدة �لتوقيف. 

وعلى �ضعيد مدة �لتوقيف يف �جلنايات، تن�س �ملادة 108 �أنه »ال يجوز �ن 

تتعدى مدة �لتوقيف يف �جلناية �ضتة��ضهر، ميكن جتديدها ملرة و�حدة بقر�ر 

مفتوحة،  �لتوقيف  مدة  جتعل  �لتي  �جلر�ئم  بع�س  باإ�ضتثناء  وذلك  معلل.« 

�ملن�ضور يف  �لع�ضبية،  ب�ضاأن �حلق يف حم�ضر  �ملقال  بيانه )ير�جع  كما �ضبق 

هذ� �لعدد(. 

وجوب  على  ن�ضها  جلهة  �أو�ضح  جاءت   108 �ملادة  �ضياغة  �أن  نرى  وهنا 

�ضدور قر�ر معلل لتجديد مدة �لتوقيف. ورغم ذلك، فاإننا نرى �ضيوع عدم 

لتمديد  قر�ر(  قر�ر معلل )وال حتى جمرد  باإ�ضد�ر  �إلتز�م حماكم جنايات 

باإطالق  �أ�ضهر. و�أكرث من ذلك، فاإن هوؤالء �لق�ضاة ال يلتزمون  مهلة �ل�ضتة 

�ضر�ح �ملوقوف »بحق« بعد مرور 12 �ضهر�. ورغم �أن �مل�ضرتع مل ي�ضرتط توفر 

�ملبادىء  �لتوقيف �جلنحي، ولكن  ن�س يف  �لق�ضوى« كما  »�ل�ضرورة  حالة 

�لعامة تفر�س �أن يكون �لتوقيف �ضروريا. 

ويالحظ من خالل �ملمار�ضة �لق�ضائية �ملتعلقة بالتوقيف �الإحتياطي �أن بع�س 

�لق�ضاة يرى يف تطبيق �ملادة 108 نوعا من �لالعد�لة يف بع�س �حلاالت. 

ويعود ذلك �ىل عدم قدرة �لقا�ضي/�ملحكمة على �إنهاء �لتحقيقات خالل 

ذلك  يبدو  ما  و�أكرث  �ملادة.  هذه  حددتها  �لتي  �الإحتياطي  �لتوقيف  فرتة 

�لتوقيف.  فرتة  خالل  مرة  من  �أكرث  عليه  �ملدعى  �ضوق  يتعذر  حني  جليا 

�لتحقيق  له  يت�ضن  �أنه مل  رغم  �ملوقوف  �ضبيل  باإخالء  �لقا�ضي  يقوم  فهل 

معه؟ وهنا ن�ضاأل: ما ذنب �ملوقوف �لذي ال تقوم �إد�رة �ل�ضجن ب�ضوقه �ىل 

يف  من�ضور  �ملحكمة«،  �ىل  �ملوقوفني  �ضوق  »مهزلة  )ير�جع  �لتحقيق  جل�ضة 

هذ� �لعدد(؟ 
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مايل  بدعم  �ملطبوعة  هذه  �إنتاج  مت 

مكتب   – بل  هيرن�س  موؤ�ض�ضة  من 

هنا  �لو�ردة  �الآر�ء  �الأو�ضط.  �ل�ضرق 

ال  وبالتايل  �ملوؤلفني  �آر�ء  عن  تعرب 

تعك�س بال�ضرورة وجهة نظر �ملوؤ�ض�ضة.

يوزع هذ� �لعدد مع جريدة �ل�ضفري

مبوجب �إتفاقية تعاون بهذ� �ل�ضاأن

يهم �ملفكرة �لقانونية �أن ت�ضكر ب�ضكل خا�س �ضركة Polypod �لتي 

�ضممت �أعدد�ها �ل�ضابقة مبا فيها �لعدد �ضفر، و�أعطتها من خالل ذلك 

رونقا وهوية مميزين.

ت�ضميم �لعدد �حلايل: �ضتوديو �ضفر �س.م.ل  

�ل�ضمال،  يف  �جلز�ئي  �ملنفرد  �لقا�ضي  �أ�ضدرت   ،2012/5/24 يف 

مما  ي�ضتفاد  �أنه  »وحيث  �الآتية:  �ملقاطع  فيه  وردت  قر�ر�  �خلطيب،  نازك 

تقدم، باأن �لغاية من �إ�ضد�ر قر�ر �لتوقيف �الإحتياطي لي�ضت عقابية، بل 

�أن �ضدور مثل هذ� �لقر�ر يجب �أن يكون معلال وم�ضند� قانونا

تربر  �لتي  �لق�ضوى«  »�ل�ضرورة  مفهوم  باأن  ترى   ، �ملحكمة  �أن  وحيث 

متديد مهلة �لتوقيف �الإحتياطي من �ضهرين �ىل �أربعة �أ�ضهر، يجب �أن 

تنطلق من �الأ�ضباب عينها �لتي دعمت وبررت قر�ر �لتوقيف �الإحتياطي 

�لذي يتخذه ح�ضرة قا�ضي �لتحقيق.

�أن »�ملحكمة ترى باأنه وبعد �إنق�ضاء مهلة �ل�ضهرين يكون للمدعى عليه 

باأي  مرتبطا  �حلق  هذ�  يكون  �أن  دون  من  فوًر�،  �ضبيله  باإخالء  »�حلق« 

كفالة �إال يف �حلالتني �الإ�ضتثنائيتني �ملوماأ �إليهما �أعاله.«

منوذجية  حالة  ي�ضكل  �لقر�ر  �أن  من  �لرغم  على  �أنه  �ملالحظة  وجتدر 

لتطبيق قرينة �لرب�ءة، فاإنه مل يذكر هذه �لقرينة قط يف متنه. 

�ضجن رومية �ملبنى »ب«


