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المفكرة القانونية تنشر مالحظاتها
على مشروع قانون تعديل تنظيم
القضاء العدلي (ص)5-2.

ظاهرة حرق الدواليب تخترق قصور العدل:
الحق في محضر العصبية (ص)12.
عندما يصبح تسييس القضاء ضمانة
الستقالله (مصر)
08

حكم سجن ابو سليم (ليبيا)
قضية  1200مفقودا في سجن أبو سليم
10

�أين اختفى ق�ضاة «التيار اال�ستقاليل» يف م�صر اليوم؟ �س�ؤال حمري يراود يف � ،2009ألزم حكم ق�ضائي االدارة العامة باعالم ذوي املفقودين
�أذهان �أكرث من متابع لل�ش�أن الق�ضائي امل�صري .فاملفارقة الغريبة هي �أن هذا مب�صائر ه�ؤالء ،فنظم الأهايل مت�سلحني بهذا احلكم اعت�صامات احتجاجية
التيار الذي حتدى نظام ح�سني مبارك يف �أوج �سلطته (� )2006-2005أ�سبوعية �أمام املحكمة كان لها دور مهم يف ا�شعال الثورة الليبية .باملقابل،
ينوم جمل�س �شورى الدولة اللبناين منذ �سنوات دعوى قدمتها جمعيات
بات اليوم ،بعد �سقوط هذا النظام� ،شبه غائب عن ال�ساحة الق�ضائية.
ذوي املفقودين ملعرفة احلقيقة.

ت�صوير ح�سام م�شيم�ش

مهزلة سوق السجناء (لبنان)
20

مهزلة عدم �سوق املوقوفني اىل املحاكمة :يعاين الق�ضاء منذ �أمد من هذه
الظاهرة التي ت�شكل �أحد �أبرز مظاهر ازدراء الق�ضاء وبالنتيجة حقوق
املتقا�ضني .وهنا ،تن�شر «املفكرة القانونية» تعليقا على حكم ي�سعى اىل
ايجاد حلول من �ش�أنها التخفيف من �آثارها ال�سلبية .لكن هذه احللول تبقى
منقو�صة بغياب املحا�سبة.
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«المفكرة القانونية» وضعت مالحظاتها على مشروع تعديل
قانون القضاء العدلي في لبنان (:)2012

أعضاء مجلس
القضاء
األعلى؟

أي منهجية لالصالح القضائي؟ وأي أولويات؟
بتاريخ � ،2012-5-8أعلن وزير العدل �شكيب قرطباوي عن م�شروع
تعديل قانون تنظيم الق�ضاء العديل ،داعيا احلقوقيني اىل ابداء مالحظاتهم
ب�ش�أنه .وبالفعل� ،أبلغت «املفكرة القانونية» وزارة العدل مالحظاتها
بتاريخ  2012-6-27وقد فاج�أها �أن تكون الهيئة الأوىل بل الوحيدة
التي تقوم بذلك ،مما يعزز ت�سا�ؤالتها ب�ش�أن مدى مالءمة املنهجية املعتمدة.
ف�أين الق�ضاة؟ �أين املجتمع املدين؟ �أين نقابات املحامني؟ �أين الأ�ساتذة
اجلامعيون والباحثون االجتماعيون؟ �أين الأحزاب ال�سيا�سية وكل من
اعتاد انتقاد العمل الق�ضائي؟ �أم �أن ال�ش�أن الق�ضائي ال يهم �أحدا؟ واذ نن�شر
هنا هذه املالحظات ،فذلك لي�س فقط بهدف نقد امل�شروع �أو حت�سينه،
امنا �أي�ضا انتهازا لفر�صة االعالن عنه الطالق حوار جدي ب�ش�أن منهجية
اال�صالح الق�ضائي و�أولوياته ،فال تكون الأ�شياء غدا على ما هي عليه
اليوم (املحرر).

بثورة على االنظمة البالية وبانتفا�ضة كرامة� ،أهم ما فيها «�صدورها عن ق�ضاة
يعلنون ب�صراحة م�ساوئ انظمة ال متكنهم من اداء ر�سالتهم ويتحملون هم
وزر ما خلقته �أو خلقه �سوء تطبيقها» .1فما عدا ما بدا؟ و�أي فائدة من اعالن
التم�سك بتقليد تكرث ال�شواهد على انح�ساره ،بل تكرث ال�شواهد على حتوله
اىل �أداة لقمع الأ�صوات امل�ستقلة داخل الق�ضاء �أكرث من اي �أمر �آخر2؟
ومن جانب �آخر� ،أي ت�أثري لال�صالح املطروح �أو ب�شكل �أعم �أي ا�صالح على
ا�ستقاللية القا�ضي اذا تفرد وزير العدل والطبقة ال�سيا�سية معه يف حتديد
عناوينه ،مع ح�صر دور القا�ضي يف تلقيه من دون �أي دور فاعل فيه؟

جدول مقارن بخصوص تكوين مجلس القضاء األعلى

و�ضع امل�شروع اىل توجيه املالحظات اليه من دون االعالن عن �أي م�ؤمتر
للتباحث بهذه املالحظات .بل �أن االعالن عن امل�شروع نف�سه مل يحظ
ب�أي اهتمام اعالمي .جل ما يف الأمر هو اعالن نقابتي املحامني رغبتهما يف
و�ضع مالحظات مل يعلن عن اي منها حتى اللحظة .وما ت�صبو اليه املفكرة
القانونية هو العك�س متاما� :أي اال�ستفادة من ارادة الوزير با�صالح الق�ضاء
الطالق ور�شة جمتمعية ،ت�ؤدي اىل بث حيوية جديدة داخل الق�ضاء وحوله
ليعاد اليه ما ي�ستحقه من وزن �سيا�سي ومكانة يف اخلطاب العام .وهي ت�أمل
تاليا �أن ي�صار اىل تعوي�ض هذا التق�صري من خالل تو�سيع دائرة النقا�شات
العامة حول م�شروع القانون ومنطلقاته ،معلنة نيتها يف اال�سهام بذلك �أو اىل
املبادرة اىل اطالقه يف حال �أحجمت الوزارة عنه.

وباال�ضافة اىل ذلك ،يجدر انتقاد اق�صاء الهيئات املدنية والأ�شخا�ص غري
احلقوقيني ،مما يعك�س فهما ال�صالح الق�ضاء مفاده �أنه تقني ومهني حم�ض،
فيما ان هذا اال�صالح ي�ستدعي بالواقع تفكريا جديا ب�ش�أن دور الق�ضاء
ومكانته يف املجتمع ،وهو تفكري يعني جميع املواطنني .وما يزيد هذا االمر ثانيا :مالحظات بشأن مضمون مشروع القانون:
قابلية للنقد هو �أن الوزير خ�ص يف دعوته البداء املالحظات على امل�شروع هنا ،باالمكان �أن ن�صنف االهتمامات ال�ضمنية للم�شروع ،التي انعك�ست
أوال :مالحظات بشأن المنهجية المعتمدة:
بادئ ذي بدء ،تعرب «املفكرة القانونية» عن قلقها ال�شديد ازاء �صياغة م�شاريع نقابتي املحامني وجمل�س الق�ضاء االعلى والق�ضاة واملحامني فيما خلت فيه بدرجات متفاوتة ،حتت عناوين �أربعة هي (اال�ستقاللية) و(جمابهة
الفئوية النقابية) و(املحا�سبة) و(الكفاءة) .وهذا ما �سنعمد اىل تقوميه �أدناه.
مماثلة من دون ايالء �أي اهتمام لالعتبارات املنهجية يف هذا ال�ش�أن .وهنا ،الدعوة من اي ذكر ملن هم خارج هذه املهن.
ن�سجل �أربع مالحظات �أ�سا�سية:
�أما املالحظة الثانية ب�ش�أن منهجية اال�صالح فتق�ضي بان اع�ضاء اللجنة � .1أي �أحكام لتعزيز اال�ستقاللية؟
املالحظة الأوىل هي �أن الأع�ضاء املعينني وجلهم حقوقيون ذكور ،اعتلى و�ضعوا م�شروعهم بناء على بع�ض االر�شادات التي ن�ص عليها قرار تعيينهم ،يف هذا املجال ،ن�سجل �أوال تغييب ا�شكاليات �أ�سا�سية يف الق�ضاء ،كم�سائل
غالبهم منا�صب ق�ضائية رفيعة (غالب غامن وفيليب خرياهلل وقد كانا رئي�سني مبعزل عن �أي تفكري جمتمعي م�سبق ب�ش�أن �أولويات اال�صالح .ال بل �أن ا�ستقاللية النيابات العامة والتدخالت يف �أعمال الق�ضاء ،ومبد�أ عدم النقل
ملجل�س الق�ضاء الأعلى) �أو �سيا�سية (بهيج طبارة الذي كان وزيرا للعدل) �أو امل�شروع الذي ن�شرته الوزارة ودعت اىل ابداء املالحظات عليه قد خال متاما وحرية التعبري للق�ضاة (التي تبدو دوما حمل رف�ض قاطع وغري مفهوم)
نقابية (رمزي جريج وقد كان نقيبا للمحامني يف بريوت) يف فرتات �سابقة ،من �أ�سبابه املوجبة مما يعك�س حجم امل�شكلة .فما هو العنوان املركزي يف وب�شكل عام جممل �ضمانات الق�ضاة وحت�صينهم .ورغم �أن غياب هذه
من دون �أن يكون لأي منهم �أعمال بحثية �أو مواقف نقدية يف هذا املجال .اال�صالح الق�ضائي؟ هل هو تعزيز �ضمانات املواطن بالتمتع بق�ضاء م�ستقل االمور يجرد اال�صالح من اجلزء الأكرب من م�ضامينه ،فان املفكرة القانونية
واختيار �أع�ضاء مماثلني امنا ينم بالواقع عن خيار مفاده االكتفاء بتح�سينات ومعه �ضمانات الق�ضاة ازاء �أي تدخل يف �أعمالهم �أم �أنه مكافحة الف�ساد تعمد هنا اىل مناق�شة النقاط التي ت�ضمنها امل�شروع والتي ت�ؤدي بدورها اىل
«حمافظة» حمدودة ،وفق ما دلت عليه بو�ضوح ت�صريحات الوزير بوجوب الق�ضائي �أو حت�سني �أداء الق�ضاء �أو كل ذلك و�ضمن �أي �أولويات؟ كل ذلك نتائج حمدودة.
«عدم تكبري احلجر» وك�أنه يعلن م�سبقا رف�ضه لأي تعديل جوهري للمنظومة بدا وك�أن على القارئ �أن ي�ستنتجه �أو �أن يقر�أه بني ال�سطور.
احلالية .ف�ضال عن ذلك ،ومع تفادي االنزالق يف �شخ�صنة هذه املالحظات،
زيادة عدد �أع�ضاء جمل�س الق�ضاء الأعلى املنتخبني من بني الق�ضاة؟
ي�سجل �أن بع�ض �أ�سماء هذه اللجنة ي�شكل بحد ذاته برامج ،بل رمبا مناذج واملالحظة الثالثة مفادها �أن اللجنة مل حتدد مراجعها �أو �أ�سنادها القانونية �أو هنا ،ي�سجل بداية �أن م�شروع القانون عمد اىل زيادة عدد �أع�ضاء جمل�س
عن توغل ال�سيا�سة يف الق�ضاء .ولكن ،ومع �أهمية هذه املالحظات ،فان االجتماعية او الفكرية .فاالر�شادات امل�شار اليها �أعاله اقت�صرت على بع�ض الق�ضاء الأعلى املنتخبني من قبل الق�ضاة �أنف�سهم ون�سبتهم فيه .وهكذا،
امل�أخذ الأكرب يبقى ،لي�س يف اختيار ه�ؤالء ،امنا يف اق�صاء بع�ض الفئات على الأفكار واملقرتحات التي بقيت جمردة عن �أي اعالن �أو توجه مبدئي .وفيما �أن عدد الأع�ضاء املنتخبني يبلغ حاليا ومنذ  2001اثنني فقط
نحو يقوي النظرة النمطية للقا�ضي وللق�ضاء ولدوره االجتماعي فيما كان وال�س�ؤال الأ�سا�سي الذي يطرح يف هذا املجال :ما هي الأ�سباب التي حتول من �أ�صل ( 10ينتخبان من بني ر�ؤ�ساء غرف التمييز من قبل ق�ضاة هذه
ا�شراكها لي�صوب وجهة اال�صالح �أو يعزز م�شروعيته.
دون اال�ستناد اىل املبادئ الدولية يف هذا املجال وبوجه خا�ص اىل مبادئ املحكمة) ،فان امل�شروع رفع عدد ه�ؤالء اىل  4بعد ا�ضافة ع�ضو ينتخب
ا�ستقاللية الق�ضاء ال�صادرة عن اجلمعية العمومية للأمم املتحدة؟ بل ،كيف من بني م�ست�شاري حمكمة التمييز من قبل �أع�ضاء هذه املحكمة و�آخر من
فماذا يعني مثال �أال ت�ضم اللجنة �أيا من الق�ضاة العاملني؟ بل ما معنى �أن توفق الوزراة بني رغبتها الدائمة يف �أقلمة القوانني مع املبادئ واملعاهدات بني ر�ؤ�ساء غرف اال�ستئناف من قبل �أع�ضاء املحاكم اال�ستئنافية .وفيما �أن
ي�ستهل وزير العدل االعالن عن م�شروعه بالت�أكيد ب�أن «الق�ضاء �صامت» الدولية ،وبقائها باملقابل �صماء ازاء املراجع الدولية يف جمال الق�ضاء وك�أمنا هذه الزيادة ت�ؤدي مبدئيا اىل تعزيز م�شاركة ممثلي الق�ضاة يف تنظيم �ش�ؤونهم
مما يحمله واجب النطق با�سمه؟ بل ما معنى التعبري عن هذا الأمر مرارا هذا املجال يبقى حكرا للخ�صو�صية اللبنانية؟ و�أي خ�صو�صية؟ وملاذا؟ مبا ين�سجم من حيث املبد�أ مع توجهات اتفاق الطائف الذي يدعو اىل
وتكرارا ،وعلى نحو ال يخالف جممل التحوالت احلا�صلة يف هذا املجال ويف االجتاه نف�سه ،ي�سجل �أن اللجنة مل تعر �أي اهتمام للور�ش املفتوحة يف انتخاب �أع�ضاء جمل�س الق�ضاء الأعلى ومع املبادئ الدولية اخلا�صة ب�ضمان
وخ�صو�صا يف الدول العربية فح�سب (وهو �أمر جهدت املفكرة يف ابرازه يف دول عربية عدة ،تبعا للحراك العام (الثورات) احلا�صل فيها ،عن جهل �أو ا�ستقاللية الق�ضاء ،فان التدقيق بكيفية ت�أليف املجل�س تبعا لهذا امل�شروع،
عددها الآخر ال�صادر يف  30ني�سان (ابريل)  2012حتت عنوان« :ووىل عن ق�صد ،مما �أ�ضاع فر�صة اال�ستفادة من اجلهود املبذولة يف املنطقة يف هذا امنا يظهر �أن الت�أثريات الناجمة عنه تبقى جد حمدودة ،للأ�سباب الآتية:
 �-أن زيادة عدد املنتخبني على هذا الوجه ترافقت مع رفع عدد �أع�ضاءزمن الق�ضاء ال�صامت ،املغرب ،ليبيا ،م�صر ،تون�س ولبنان») ،بل يتعر�ض املجال ،و�أهم من ذلك ،فر�صة امل�ساهمة يف اعطاء نفحة حقوقية للتعاون
املجل�س من  10اىل  ،14وتبقى تاليا ن�سبة الأع�ضاء املنتخبني �أدنى
�أي�ضا لذاكرة الق�ضاء اللبناين نف�سه؟ وح�سبنا التذكري هنا باملذكرة التي العربي ،مبا يعك�س �آمال ال�شعوب بربيع حقيقي طال انتظاره.
رفعتها حلقة الدرا�سات الق�ضائية املكونة من جمموعة من كبار الق�ضاة يف
من الن�سبة املطلوبة وفق مبادئ اال�ستقاللية التي تق�ضي ب�أن تكون
غالبية الأع�ضاء على الأقل منتخبة من بني الق�ضاة،
 30حزيران (يونيو)  1971لرئي�س اجلمهورية والتي �ضمت جمموعة من وختاما ،املالحظة الرابعة التي تت�صل بالأبعاد املجتمعية للحوار .فاللجنة
 �-أن حق الرت�شح ملن�صبني من املنا�صب املخ�ص�صة للأع�ضاءاملقرتحات اال�صالحية يف جمال الق�ضاء؛ وكان املحامي ف�ؤاد رزق (مدير عملت على �صياغة امل�شروع يف الكوالي�س :فما مت االعالن ال عن ان�شائها
املنتخبني (وجمموعهم  )4ينح�صر يف عدد حمدود من الق�ضاة
حترير جملة املحامي) قد ن�شرها تبعا ملقدمة منه بعنوان «احلقيقة» (�أي حقيقة وال عن ار�شادات الوزير املوجهة لعملها ،ومل ت�ستمع اىل املعنيني بهذا
ممن هم يف اعلى الهرم الق�ضائي (ر�ؤ�ساء غرف التمييز) ،وتاليا ممن
م�ساوئ العمل الق�ضائي وعيوبه) و�صفها فيها باحلدث الهام يف تاريخ الق�ضاء ،ال�ش�أن ومل تطلب مالحظاتهم اخلطية ...كما �أن وزير العدل نف�سه دعا بعد

وفق ًا للمر�سوم اال�شرتاعي  22بتاريخ 1985/3/23
والقانون رقم  326بتاريخ 2001/6/28
والقانون رقم  389بتاريخ 2001/12/21

وفقا مل�شروع قانون وزير العدل ()2012

3
أعضاء
حكميون:
ّ

		
الرئي�س االول ملحكمة التمييز
النائب العام لدى حمكمة التمييز
		
رئي�س هيئة التفتي�ش الق�ضائي
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ي�ضاف اليهم:
رئي�سا
		
نائبا للرئي�س رئي�س معهد الدرو�س الق�ضائية
ع�ضوا
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معينون
أعضاء ّ

أعضاء
منتخبون

أعضاء من خارج
المالك

العدد
االجمالي

ع�ضوا
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قا�ض من ر�ؤ�ساء الغرف يف حماكم اال�ستئناف كافة
قا�ض من امل�ست�شارين يف حماكم اال�ستئناف كافة
قا�ض من ر�ؤ�ساء غرف حماكم الدرجة االوىل كافة
قا�ض من ر�ؤ�ساء املحاكم او من ر�ؤ�ساء الوحدات يف وزارة
العدل.

قا�ض من ر�ؤ�ساء الغرف يف حمكمة التمييز
قا�ضيان من ر�ؤ�ساء الغرف يف حماكم اال�ستئناف
قا�ض من ر�ؤ�ساء غرف حماكم الدرجة االوىل
قا�ض عديل من بني ر�ؤ�ساء املحاكم او من ر�ؤ�ساء
الوحدات يف وزارة العدل.
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قا�ضيان من ر�ؤ�ساء الغرف يف حمكمة التمييز (يتم
انتخابهما ملدة ثالث �سنوات من قبل الرئي�س االول
ملحكمة التمييز ور�ؤ�ساء الغرف وامل�ست�شارين يف حمكمة
			
التمييز كافة).

ي�ضاف اليهما:
قا�ض من امل�ست�شارين يف حمكمة التمييز (يتم انتخابهم ملدة
�أربع �سنوات من الرئي�س االول ملحكمة التمييز ور�ؤ�ساء الغرف
وامل�ست�شارين يف املحكمة).
قا�ض من ر�ؤ�ساء الغرف يف حمكمة اال�ستئناف (يتم انتخابه من
قبل ر�ؤ�ساء الغرف وامل�ست�شارين يف حماكم اال�ستئانف كافة).
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قا�ض �سابق ممن تولوا الرئا�سة االوىل ملحكمة التمييز او رئا�سة
جمل�س �شورى الدولة او رئا�سة غرفة يف حمكمة التمييز او رئا�سة
هيئة التفتي�ش الق�ضائي �أو النيابة العامة التمييزية( ،يعني مبر�سوم
من بني اربعة ا�سماء يقدمها االع�ضاء الدائمون يف جمل�س
الق�ضاء االعلى اىل وزير العدل).
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يحظون بدرجة او ب�أخرى بر�ضى من قبل وزارة العدل وال�سلطات
الق�ضائية ،مما يجعل حق االنتخاب هنا حم�صورا مبن كانت ال�سلطة
ال�سيا�سية قد ا�صطفتهم من قبل بحكم م�شاركتها يف الت�شكيالت
الق�ضائية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،فنقلتهم اىل هذه املنا�صب الرفيعة،
مما ي�شكل التفافا على مبد�أ االنتخاب وافراغا له من الكثري من
م�ضامينه .وقد �أمكن ذلك من خالل اللجوء اىل التقنيات القانونية
معطوفة على ما لكبار الق�ضاة (ر�ؤ�ساء غرف التمييز) من هالة
مفرت�ضة وفق التقاليد الق�ضائية؛
 �-أنه لي�س للق�ضاة العاملني يف النيابات العامة �أو املحاكم االبتدائيةحق الرت�شح �أو االنتخاب ،كما �أنه لي�س للم�ست�شارين يف حماكم
اال�ستئناف حق الرت�شح ،مما ي�ضعف �أي�ضا ف�أي�ضا متثيلية اع�ضاء
املجل�س ككل.
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ر�ؤ�ساء الغرف يف حمالت عدة ،و�أنه و�إن خفف من حدة الالم�ساواة مل
يقر مبد�أ امل�ساواة الذي هو �شرط �أ�سا�سي ال�ستقاللية القا�ضي ازاء الهرمية
داخل الق�ضاء ،وحتديدا ازاء ر�ؤ�ساء الغرف التي يديرون عمليا �أعمالها.
فب�ش�أن انتخابات حمكمة التمييز ،ي�صر امل�شروع على التمييز بني ر�ؤ�ساء
الغرف الذين ينتخب منهم اثنان وامل�ست�شارين الذين ينتخب منهم
واحد فيما ان عدد الر�ؤ�ساء هو ع�شرة وعدد امل�ست�شارين يقارب الثالثني.
وال�س�ؤال ،ملاذا حفظ مقعدين لر�ؤ�ساء الغرف على هذا الوجه؟ و�ألي�س من
الأجدى الغاء التمييز بني الر�ؤ�ساء وامل�ست�شارين وفتح باب الرت�شح �أمام
اجلميع من دون �أي متييز على �أ�سا�س املن�صب؟
كما ت�صبح الأمور �أكرث فداحة يف حمكمة اال�ستئناف :فامل�شروع يرتكب
جمددا اخلط�أ نف�سه بحيث يح�صر حق الرت�شح بر�ؤ�ساء غرف حماكم
اال�ستئناف ،فيما �أن متثيل م�ست�شاري هذه املحكمة يتم من خالل ع�ضو
تعينه احلكومة .وهنا� ،أي�ضا ال�س�ؤال :ملاذا هذا الهاج�س الهو�س يف متييز ر�ؤ�ساء
الغرف عن امل�ست�شارين فيها؟ وملاذا ال يرتك لق�ضاة حماكم اال�ستئناف ،كما
لق�ضاة حماكم التمييز ،اختيار ممثليهم من بينهم مبعزل عن املنا�صب التي
يتمتعون بها ،فيولون ثقتهم ملن يريدون من بني ه�ؤالء؟ و�أال ي�شكل هذا
الأمر اعادة ت�أكيد على الالم�ساواة بني الق�ضاة ،حتى ولو �أعرب امل�شروع
عن نية خمالفة؟
حت�صني املناقالت الق�ضائية ازاء التدخالت ال�سيا�سية؟

فيما كان امل�شرع قد �أتاح يف  2001ملجل�س الق�ضاء الأعلى و�ضع م�شاريع
التعيينات واملناقالت الق�ضائية وح�سم م�ضمونها بالتوافق مع وزير العدل
�أو رغم االختالف معه وذلك ب�أكرثية  7من �أع�ضائه ،وفيما مت تظهري هذا
التعديل على �أنه خطوة هامة يف اجتاه تعزيز ا�ستقاللية الق�ضاء ،فانه �سرعان
ما ثبت �أن ال�صالحية املمنوحة مبوجبه هي �شكلية حم�ض .فلأي من الوزراء
املعنيني �أو رئي�س الوزراء �أو رئي�س اجلمهورية تعطيل هذه امل�شاريع من
خالل االحجام عن توقيع مرا�سيم ا�صدارها .وهكذا ،وعلى خلفية الأزمات
املت�صلة بهذا التعطيل ،مت ت�ضمني م�شروع القانون اقرتاحا بانفاذ م�شاريع
املناقالت التي ي�ضعها جمل�س الق�ضاء الأعلى خالفا الرادة وزير العدل،
فورا ومن دون احلاجة اىل مر�سوم.

ومن البني �أن امل�شروع انغم�س يف هذا ال�صدد يف ا�شكالية ثانوية ،متنا�سيا
اال�شكاليات الكربى عن ق�صد �أو غري ق�صد .بل ال نبالغ اذا قلنا �إن
اال�صالح يف هذا امل�ضمار ،متاما كما يف  ،2001جاء مبثابة ذر الرماد يف
نقيب �سابق للمحامني ( يعني مبر�سوم من بني �أربعة �أ�سماء
العيون .فاال�شكالية الكربى ال تكمن يف حتديد الهيئة التي تتوىل اقرار
يقدمها كل من نقيبي املحامني يف بريوت ويف طرابل�س اىل وزير
م�شروع املناقالت الق�ضائية ،امنا �أوال وقبل كل �شيء يف غياب كلي للمعايري
العدل).
وال�ضمانات يف هذا املجال ،ومنها �ضمانة عدم نقل القا�ضي اال بر�ضاه
14
و�أي�ضا وجوب اجرائها وفق معايري الكفاءة ومن دون اعارة �أي انتباه لالنتماء
الطائفي .وهذا ما عربت عنه حلقة الدرا�سات الق�ضائية يف مذكرتها امل�شار
اليها �أعاله والتي ذكرت فيها �أن للق�ضاة طائفتني فقط :طائفة ال�صاحلني
على الأقل ،وتعميم حق الرت�شح واالنتخاب يف خمتلف درجات املحاكم وطائفة من لي�سوا كذلك.
على نحو ي�ؤدي اىل تفعيله واىل تعزيز متثيلية الق�ضاء يف هذا املجال .وهذا ما
�سنعود اليه يف الفقرة التالية ب�ش�أن مدى تكري�س مبد�أ امل�ساواة بني الق�ضاة.
ولهذه الغاية ،وت�سهيال للقارئ ،نن�شر هنا جدوال مقارنا بني الرتكيبة احلالية التتمة ص4 .
ملجل�س الق�ضاء الأعلى ،والرتكيبة املقرتحة يف م�شروع القانون.

تكري�س مبد�أ امل�ساواة بني الق�ضاة؟

هنا نلحظ توجها وا�ضحا نحو تعزيز مكانة امل�ست�شارين .وقد مت ذلك من خالل
تخ�صي�ص من�صبني للم�ست�شارين� :أحدهما م�ست�شار يف التمييز والآخر يف
اال�ستئناف .ومن الوا�ضح لأي متابع �أن هذا التوجه ن�ش�أ على خلفية �أمرين:
(� )1شبهات الف�ساد التي طالت عددا من ر�ؤ�ساء غرف التمييز مما قو�ض
الهاالت التقليدية امل�شار اليها �أعاله ،و( )2اعرتا�ضات م�ست�شاري حمكمة
التمييز التي عربوا عنها خالل انتخابات  2009و 2012على ح�صر
الرت�شح بر�ؤ�ساء الغرف ،مما يعزز نظرة دونية اليهم .3امنا التدقيق يف امل�شروع
ولقد كان من الأف�ضل لو متت زيادة ن�سبة املنتخبني لي�صبحوا غالبية الأع�ضاء يظهر �أنه هنا �أي�ضا حقق ن�صف خطوة بحيث �أبقى التمايز قائما مل�صلحة

1 .1املحامي� ،1971 ،ص 1 .وتوابعها .ولأجل مزيد من املعلومات عن حلقة الدرا�سات
الق�ضائية ،يراجع� :سامر غمرون ونزار �صاغية ،التجمعات الق�ضائية يف لبنان ،يف «حني جتمع
الق�ضاة» ،حترير نزار �صاغية ،من�شورات �صادر احلقوقية .2009 ،وقد مت ن�شر املذكرة املذكورة
على املوقع االلكرتوين للمفكرة القانونية بتاريخ .2012-6-28
�2.2سامر غمرون ونزار �صاغية ،املرجع املذكور �أعاله.
3.3يراجع ،نزار �صاغية ،معركة «م�ست�شار حمكمة التمييز» :فلنتحدث عن ابعادها ...من�شور
على املوقع االلكرتوين للمفكرة القانونية.
4.4يراجع الأزمة الأخالقية يف �أعلى الهرم الق�ضائي( ،ثالثة مقاالت) من�شورة على املوقع
االلكرتوين للمفكرة القانونية.

العدد  ،5تموز 2012
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فماذا يفيد �أن يعطى جمل�س الق�ضاء الأعلى حق التفرد يف و�ضع م�شروع
املناقالت الق�ضائية اذا كان غالبية �أع�ضائه معينني مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من
قبل ال�سلطة التنفيذية؟ بل كيف ميكن يف ظل تركيبة مماثلة لهذا املجل�س �أن
نتخيل �أن يو�ضع م�شروع م�شابه من دون موافقة القوى ال�سيا�سية الأ�سا�سية؟
و�أخريا ،ال نفهم ملاذا ميز امل�شروع بني م�شاريع املناقالت وفق ما اذا تفرد
املجل�س يف ح�سمها فال حتتاج اىل مر�سوم �أو اذا و�ضعها بالتوافق مع وزير
العدل فتحتاج اىل مر�سوم؟ وهل ي�صبح ا�صدار املناقالت �أ�سهل يف حال
االختالف مع الوزير منه يف حال االتفاق معه؟ و�ألي�س من الأجدى �أن
يتم الغاء احلاجة اىل املر�سوم يف كل احلاالت ،طاملا �أن القدرة على تعطيل
ا�صدار املر�سوم ال تنح�صر يف وزير العدل امنا تنح�سب على جممل موقعيه؟
 .2املحا�سبة واحليطة ازاء �صرف النفوذ:

هنا ،يبقى امل�شروع خاليا من �أي مواد تت�صل بهيئة التفتي�ش الق�ضائي �أو
مبجال�س الت�أديب� ،سواء جلهة تفعيلها �أو كيفية مبا�شرة �أعمالها �أو جلهة ادخال
بع�ض ال�شفافية اىل �أعمالها كاعالن الأحكام الت�أديبية النهائية �أو على الأقل
و�ضع تقرير �سنوي عن �أعمال املجل�س الت�أديبي او هيئة التفتي�ش الق�ضائي
�أو جلهة اخ�ضاع قرارات جمل�س الت�أديب المكانية الطعن عن طريق جتاوز
حدود ال�سلطة �أمام جمل�س �شورى الدولة .كما مل يت�ضمن امل�شروع �أي
حكم من �ش�أنه حتفيز الق�ضاة �أو املتقا�ضني على ف�ضح الف�ساد الق�ضائي �أو �أي
توجه اىل ردع التدخل يف �ش�ؤون الق�ضاء رغم انت�شاره اىل درجة التعميم...
باملقابل ،فقد تركز امل�شروع على عنوانني ا�صالحيني فقط :الأول ينتق�ص
اىل احلد الأدنى من امل�شروعية ومفاده اال�صرار على تفعيل اعالن عدم
الأهلية (وهو �أمر غري د�ستوري اطالقا) والثاين منع ا�ستغالل املن�صب من
خالل تكري�س موجب نقل الق�ضاة الذين ي�شغلون منا�صب ح�سا�سة دوريا،
وهو تعديل «مبتور» يف حال تكري�سه من دون اقرار حق الق�ضاة بعدم النقل
اال بر�ضاهم.

العدد  ،5تموز 2012

ي�صعب ايجاد م�ؤيدين ملحاربته من بني الأع�ضاء املعينني من قبل
احلكومة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة (�أي الأع�ضاء احلكميني) والذين
ي�ؤلفون الغالبية ال�ساحقة لأع�ضائه ( .)10وخري دليل على ذلك
هو انت�شار �شبهة الف�ساد بني الق�ضاة الذين ي�شغلون �أعلى املنا�صب
االدارية ومنهم من�صب ع�ضو يف جمل�س الق�ضاء الأعلى �أو رئي�س
غرفة متييز .4لذلك ،ينتظر �أن ينح�صر تطبيق هذه املادة ،يف حال
ح�صوله ،على فئة من غري املر�ضي عنهم لأ�سباب قد ال تت�صل
البتة مبفهوم عدم الأهلية،
 �-أنها تظهر مكافحة الف�ساد وك�أنها عمل �آين فيما �أنها بالواقع عملمعقد يقت�ضي �أن تتخذ جمموعة من االجراءات على �أكرث من
�صعيد ،وال �سيما يف جمال كيفية االختيار بني املر�شحني ملنا�صب
ق�ضائية،
 �-أن طرح هذه الآلية ك�آلية ا�صالحية ي�ؤدي اىل مبا�شرة اال�صالحالق�ضائي ب�أدوات خمالفة لأ�سا�س وجوده وهو حق الدفاع عن
النف�س وب�شكل �أعم حق التمتع مبحكمة عادلة،
 � -أن هذه الآلية غالبا ما تتحول اىل فزاعة �ضد الق�ضاة اخلائفني منامكانية عزلهم من دون �أن يكون لديهم حتى حق الدفاع عن
النف�س ،على نحو يهدد ا�ستقالليتهم ،مما ي�ؤدي اىل زعزعة الق�ضاء
بدل ا�صالحه.
مبد�أ النقل من دون مبد�أ عدم النقل؟

ويف جمال مكافحة الف�ساد الق�ضائي واتقاء �صرف النفوذ ،نلقى �أي�ضا
�سعي الوزارة اىل منع ا�ستقرار الق�ضاة املعينني يف الدوائر واملحاكم اجلزائية
(النيابات العامة با�ستثناء النيابة العامة التمييزية ومفو�ضية احلكومة لدى
املحكمة الع�سكرية ،ق�ضاة التحقيق ،الهيئات االتهامية ،حماكم اجلنايات)
يف مهامهم ،ملدة طويلة (تزيد عن خم�س �سنوات متوالية) على نحو قد
يفتح الباب امام ا�ستغالل هذه املهام .ومن هذا املنطلق ،ن�ص امل�شروع على
وجوب نقلهم يف نهايتها �إىل حماكم اخرى ملدة اقلها اربع �سنوات متوالية،
اال�صرار على تفعيل «اعالن عدم الأهلية»
وبالفعل ،ت�ضمن امل�شروع تعديالت قد يكون من �ش�أنها اال�سهام يف زيادة �أي ما يعني منع عودتهم اىل منا�صبهم ال�سابقة اال بعد انق�ضاء اربع �سنوات
حظوظ تطبيق املادة  95من قانون الق�ضاء العديل ،وذلك من خالل تو�سيع على نقلهم منها.
حاالت تطبيقها .فب�إمكان املجل�س �أن يتحرك مبوجب امل�شروع ،لي�س فقط
بناء على اقرتاح هيئة التفتي�ش وح�سب (الو�ضع احلايل) امنا اي�ضا بناء على وعدا �أنه من غري املفهوم ا�ستثناء من�صب املدعي العام التمييزي الذي هو
اقرتاح  7من �أع�ضاء املجل�س (�أي ن�صف الأع�ضاء يف حال تبني التعديل) �أكرث املنا�صب ح�سا�سية من هذه القاعدة ،فانه يجدر الت�سا�ؤل حول مدى
فيعلن عدم �أهلية �أحد الق�ضاة (عزله) بغالبية  11ع�ضوا من �أ�صل ( 14كانت مالءمة اقرار مادة مماثلة .فهكذا مادة قد جتد مربر وجودها يف نظام ال ي�سمح
يف ما �سبق  8من  .)10وفيما بدا امل�شروع التعديلي وك�أنه يفتح باب الطعن بنقل الق�ضاة اال بر�ضاهم ،بحيث ت�أتي لت�ضع حدا لتم�سكهم مبنا�صبهم ،منعا
بقرار اعالن عدم الأهلية من خالل �شطب الفقرة املت�صلة بعدم قابليته لأي ال�ستغاللها� .أما �أن يتم اقرارها من دون املبد�أ املذكور ،فذلك ي�ؤدي عمليا
طريق من طرق الطعن ،فانه �أهمل باملقابل املطالبات ب�ضمان حق الدفاع يف اىل قلب املبادئ اال�صالحية بالكامل بحيث يتم اقرار مبد�أ النقل وتقدميه
ق�ضايا مماثلة .والواقع �أن تركيز الوزارة على ابراز هذه املادة يف اخلطاب العام على مبد�أ عدم النقل الذي يناق�ضه متاما ،وهو �أمر ي�شكل م�ؤ�شرا �آخر على
كون الآليات املعتمدة ملكافحة الف�ساد مناق�ضة متاما ملبادئ اال�ستقاللية.
مع تو�سيع اطار تطبيقها ،يقبل االنتقاد من جوانب عدة:
 �-أنه يظهر �سعيا لديها اىل التعامل مع الف�ساد الق�ضائي على �أنهف�ساد حفنة من الق�ضاة ،باالمكان تطهري الق�ضاء منهم بقرارات �آنية
فورية يتوافق عليها غالبية كبرية من �أع�ضاء جمل�س الق�ضاء الأعلى
فتحل امل�شكلة .والواقع �أن هذه النظرة خاطئة متاما :فالف�ساد
الأكرث خطورة هو الف�ساد البنيوي �أي الف�ساد املتغلغل يف املنظومة
الق�ضائية ال�سيا�سية �أو بكالم �آخر الف�ساد املحمي �سيا�سيا ،والذي

�أع�ضاء جمل�س الق�ضاء الأعلى ،مما يجايف هنا �أي�ضا مبد�أ ا�ستقاللية
الق�ضاء .فالع�ضوان يعينان من قبله بناء على الئحتني :الأوىل
ي�ضعها الأع�ضاء احلكميون (الدائمون) للمجل�س وت�ضم �أ�سماء
�أربعة ق�ضاة كانوا يحتلون �أحد �أرفع املراكز الق�ضائية (نيابة عامة
متييزية ،او رئي�س جمل�س �شورى الدولة ،او رئي�س اول ملحكمة
التمييز او رئي�س غرفة يف حمكمة التمييز او رئي�س هيئة تفتي�ش
ق�ضائي) والثانية ي�ضعها نقيبا املحامني يف بريوت وطرابل�س وت�ضم
�أ�سماء �أربعة نقباء حمامني �سابقني .ومن الالفت �أن امل�شروع ال
يحدد �أي مهلة للأع�ضاء الدائمني �أو لنقيبي املحامني العطاء
الئحتهم ،الأمر الذي قد يزيد من امكانيات تعطيل تكوين هذا
املجل�س.
 �-أن الطابع الغالب للع�ضوين امل�ضافني مبوجب هذا االقرتاح هو بفعلمن�صبيهما ال�سابقني (قا�ض يف من�صب عال �أو نقيب حمامني)،
طابع ال�شخ�ص املحافظ واملن�سجم مع النظام ،مما يطرح �أ�سئلة بليغة
حول امكانية �أن ي�ؤدي تعيني �أي منهما اىل جتديد عمل املجل�س
�أو فتح �آفاق جديدة �أمامه؛ وما يزيد من حمدودية هذا االقرتاح
هو ح�صر التعيينات من خارج مالك الق�ضاء من بني احلقوقيني
دون �سواهم.
 -ولرمبا ،قد يكون من املفيد اعادة �صياغة امل�شروع يف اجتاه ايجادهيئتني للمجل�س :هيئة تعنى بامل�سار املهني للق�ضاة وبت�أديبهم وهي
تقت�صر على الق�ضاة مراعاة حل�سا�سية امل�سائل التي تتناولها (ملفات
الق�ضاة ال�شخ�صية) ،و�أخرى تعنى بو�ضع ال�سيا�سات العامة ب�ش�أن
الق�ضاء وت�ضم �أ�شخا�صا من خارج املالك الق�ضائي يعينون وفق
�آليات ت�ضمن ا�ستقالليتهم اىل �أق�صى قدر ممكن.
 .4الكفاءة:

هنا رمبا ،ي�صب �شغف الوزارة على رفع الدرجات املطلوب توفرها لتويل
منا�صب ق�ضائية معينة ،مما ي�ضمن للمواطنني متتع ه�ؤالء الق�ضاة بخربة
معينة .وثمة ا�شكاليات يف هذا املجال� ،أهمها الآتية:
 �-أنه ال يعري �أي اهتمام لتحديد املوا�صفات الواجب توفرها لدىاملر�شحني للق�ضاء �أو لتحديد �شروط املباريات،
 �-أنه ال يرتافق مع �أي ا�صالح ملعهد الدرو�س الق�ضائية، �-أنه ال يدخل مبد�أ الت�أهيل امل�ستمر للق�ضاة العاملني، �-أنه ال يرتافق مع اي ا�صالح للخارطة الق�ضائية على نحو ي�ضمنح�سن توزيع الق�ضاة واملحاكم،
 �-أنه يتم ب�شكل ارجتايل من دون التفكري الهادئ بالتنظيم الق�ضائياحلايل ،وال �سيما بخ�صو�ص ال�صالحيات الوا�سعة التي يتوالها
القا�ضي املنفرد .فرفع درجته يعني اقرار هذه ال�صالحيات
الوا�سعة ،فيما انه قد يكون من الأن�سب ابقاء درجته على ما هي
مع اعادة النظر مبدى اخت�صا�صه يف اجتاه نقل بع�ض من مهامه اىل
الغرف �أو ر�ؤ�ساء الغرف �ضمانا ملبد�أ تعدد �أع�ضاء الهيئة الق�ضائية،
 .3االنفتاح واحل�ؤول دون الفئوية النقابية:
وهي احدى ال�ضمانات الأ�سا�سية حليادية املحكمة.
يف هذا املجال ،يتبنى امل�شروع فكرة تعيني �أع�ضاء يف املجل�س من خارج
هذه هي �أهم املالحظات التي يهم املفكرة ابداءها يف هذا االطار� ،آملة
املالك الق�ضائي ،وذلك بداعي االنفتاح واحل�ؤول دون الفئوية النقابية.
بامل�ساهمة يف اطالق حوار جدي وبناء يف هذا اخل�صو�ص.
ومع الرتحيب بهذه الفكرة ،فاننا ن�سجل املالحظات الآتية:
 �-أن االقرتاح كما جاء يف امل�شروع ي�ؤدي عمليا ،يف حال اقراره،وحتت ت�سميات خمتلفة� ،أوال اىل تعزيز دور وزير العدل يف تعيني

المحكمة العليا في ليبيا :أي انتقاص من حقوق القضاة هو مس بحقوق المتقاضين
قد يكون من املفيد للذين يطالبون بتطبيق املادة  95من قانون
التنظيم العديل التي ت�سمح بتطهري الق�ضاء التدقيق يف احلكم ال�صادر
عن املحكمة العليا الليبية يف  .)2009( 1377-11-11وكان �أحد
الق�ضاة قد �أحيل يف  2007اىل املجل�س الت�أديبي الذي �أ�صدر بحقه

قرارا بنقله اىل وظيفة غري ق�ضائية ،فقدم هذا الأخري طعنا د�ستوريا �ضد
قانون نظام الق�ضاء (مادة  )93الذي ال يجيز له الطعن فيه ب�أي طريق
من طرق الطعن .وقد خل�صت املحكمة العليا �آنذاك اىل قبول الطعن
بعدم د�ستورية املادة  93من القانون فيما ت�ضمنته من عدم جواز

الطعن يف الأحكام التي ي�صدرها املجل�س الأعلى للهيئات الق�ضائية
يف الدعاوى الت�أديبية .وقد بحثت املحكمة يف حكمها �أمورا ثالثة:
الأول يت�صل بحق التقا�ضي ،فر�أت �أن الن�ص مي�س بحقي التقا�ضي
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قضاة لبنانيون يدافعون عن استقالليتهم:
معركة «مستشار محكمة التمييز»
يف  ،2012-5-8دعي الق�ضاة العاملون يف حمكمة التمييز اىل انتخاب
ع�ضوين من جمل�س الق�ضاء االعلى .املر�شحون الثالثة كلهم ر�ؤ�ساء غرف
يف املحكمة ،فيما الهيئة الناخبة م�ؤلفة من ع�شرة ر�ؤ�ساء غرف ومن زهاء
ت�سعة وع�شرين م�ست�شارا �أعطيوا حق االنتخاب من دون حق الرت�شح.
وكان امل�شرع قد عدل قانون الق�ضاء العديل يف  2001ليدخل للمرة الأوىل
مبد�أ انتخاب اع�ضاء يف جمل�س الق�ضاء االعلى عمال باتفاق الطائف ،مع
ت�ضييق العمل به يف حمالت ثالثة على نحو يعك�س حذرا �شديدا ازاءه:
حد اوال عدد املنتخبني باثنني فقط فيما تتوىل احلكومة تعيني �سائر
فهو ّ
اع�ضاء املجل�س وعددهم ثمانية ،مبا�شرة او غري مبا�شرة؛ وح�صر ثانيا
االنتخابات مبحكمة التمييز بحيث ال يكون للق�ضاة العاملني يف املحاكم
اال�ستئنافية او االبتدائية اي حق بانتخاب ممثلني لهم؛ وح�صر اخريا حق
الرت�شح بر�ؤ�ساء غرف التمييز من دون امل�ست�شارين ،وتاليا بالق�ضاة الذين
ي�شغلون منا�صب يف اعلى الهرم الق�ضائي والذين ي�شكل تعيينهم يف هذه

املنا�صب دليال قويا على ارت�ضاء وزارة العدل وجمل�س الق�ضاء االعلى بهم.
ويف حني بقي التحرك االحتجاجي مل�ست�شاري حمكمة التمييز �ضد ح�صر
حق الرت�شح به�ؤالء حمدودا يف االنتخابات ال�سابقة ( ،)2009فانهم
ا�ستغنموا هذه املرة فر�صة احالة احد ر�ؤ�ساء الغرف القا�ضي غ�سان رباح
اىل املجل�س الت�أديبي بناء على �شكوى قدمتها م�ست�شارتا غرفته على خلفية
ف�ساد لرفع �سقف احتجاجهم .وبالفعل ،كانت �أخبار �سرت عن ت�سجيل
لكالم من�سوب لهذا الأخري �أورد فيه ا�سمي امل�ست�شارتني يف غرفته (زورا)
م�سميا اياهما ب»البنات» لل�سعي اىل زيادة قيمة «الر�شوة» املعرو�ضة عليه
يف ملف ق�ضائي ،فتقدمت هاتان امل�ست�شارتان ب�شكوى �ضده امام هيئة
التفتي�ش الق�ضائي انت�صارا لكرامتهما .وهكذا ،ومن ا�صل  34ناخبا ادلوا
با�صواتهم ،مل يخرت اربعة منهم ايا من املر�شحني مكتفيا بتدوين عبارة:
«م�ست�شار حمكمة متييز» ،فيما ان اربع اوراق اخرى اوردت هذه العبارة
اىل جانب ا�سم احد املر�شحني من باب التعبري عن موقف م�ؤيد ملعركة

امل�ست�شارين مع حفظ احلق باعالن ا�سم املر�شح الذي يف�ضلونه او بالت�أثري
يف وجهة العملية االنتخابية .وقد تقرر عند فرز اال�صوات عدم الغاء هذه
االوراق الأربع االخرية درءا الرتفاع عدد الأ�صوات غري املحت�سبة وعلى
نحو يعك�س رمبا رغبة يف التقليل من مظاهر هذا التحرك االحتجاجي
و�أهميته .يف جميع الأحوال ،ومبعزل عن هذا التف�صيل الأخري ،فان ثمانية
ناخبني (اي ما يقارب ربع جمموع الناخبني او ثلث امل�ست�شارين يف حال
افرت�ضنا ان امل�ست�شارين وحدهم حرروا اوراقا مماثلة) ،قد عربوا عن رف�ضهم
ال�ستثناء امل�ست�شارين من حق الرت�شح وهم بذلك ا�ستخدموا �آلية جديدة
(�صناديق االنتخاب) لت�سجيل حراك ق�ضائي جديد ك�سرا لل�صمت.1
 1 .1عن الأبعاد القانونية لهذه املعركة ،راجع نزار �صاغية ،معركة م�ست�شار حمكمة التمييز:
فلنتحدث عن �أبعادها ،من�شور يف موقع املفكرة االلكرتونية .وعن حراك �سبقه با�شهر ،ق�ضاة
حرروا عري�ضة للمطالبة بالتحقيق يف �شبهة ف�ساد ق�ضائي ووقعوها اىل جانب ع�شرات االفراد من
خارج الق�ضاء ،راجع هذه العري�ضة التي وقعت ،املفكرة القانونية ،العدد الرابع..

غادة عون تبدي رأيا مخالفا جديدا:
وجوب رد النائب العام التمييزي ألخطائه
الجسيمة وللريبة المشروعة بحياده
بتاريخ  ،2012-7-12دونت القا�ضية غادة عون خمالفة جديدة
وذلك يف الق�ضية التي تقدم بها جميل ال�سيد لرد النائب العام
التمييزي �سعيد مريزا يف التحقيق �ضده على خلفية ت�صريحاته يف
م�ؤمتر �صحايف عقده ال�سيد .وكانت �أكرثية الغرفة ال�ساد�سة املكونة من
القا�ضيني را�شد طقو�ش ونبيل ال�صاري قد ردت دعوى الرد بحجة �أن
النائب العام التمييزي ميثل احلق العام (�أي املجتمع) و�أن �أي خما�صمة
له بهذه ال�صفة �أو على خلفية الأعمال التي قام بها بهذه ال�صفة ال
ت�شكل خما�صمة �شخ�صية مما ينفي �سبب الرد .وقد خالفت القا�ضية
عون �أكرثية الهيئة لأ�سباب عدة �أبرزها ثبوت واقعة توقيف طالب الرد
ملدة �أربع �سنوات خالفا للأ�صول وخالفا ملا توجبه املبادئ العامة التي
ترعى �أ�صول التحقيق والتوقيف بدليل مبادرة الق�ضاء الدويل فور
انتقال امللف اليه اىل اطالق �سراحه وثبوت معار�ضة القا�ضي املطلوب
رده امل�ستمرة لطلبات اخالء ال�سبيل على الرغم مما ي�سببه التوقيف
من م�س بحقوق وحريات الأفراد .فازاء وقائع كهذه ،من �ش�أن �سلوك
النائب العام التمييزي �أن يثري الريبة يف جترده وحياده باال�ستناد اىل

معايري مو�ضوعية بحت كما يف الق�ضية احلا�ضرة ،مما يوجب رده .فالنائب
العام ك�أي قا�ض �آخر «ال ميكن ان يكون مبن�أى عن �أية م�ساءلة �أو �شبهة،
و�أن دوره كخ�صم يف الدعوى وكممثل للحق العام ال ميكن �أن يعني
عدم م�س�ؤوليته املطلقة ،يف حال ثبوت وجود خط�أ ج�سيم �أو �سبب يربر
االرتياب يف حياده» .كما ورد يف املخالفة �أن االتهامات التي وجهها
ال�سيد اىل مريزا يف م�ؤمتره ال�صحفي ت�ضمنت �أمورا م�شينة جتعله ذات
م�صلحة �شخ�صية يف الدعوى مما مينعه من اداء مهمته كممثل للمجتمع
ميار�س با�سمه دعوى احلق العام .والواقع �أن لهذه املخالفة �أبعاد حقوقية
ورمزية بالغة الأهمية :فمن الناحية احلقوقية ،ت�ؤكد املخالفة �أن على
النيابة العامة �أن ت�ؤدي دوما من خالل مواقفها ومطالبها دور اخل�صم
ال�شريف حتت طائلة امل�ساءلة ،ومن الناحية الرمزية ،فهي ت�شكل �أوىل
بادرة ق�ضائية مل�ساءلة �سعيد مريزا عن �سجله كنائب عام متييزي .وجتدر
اال�شارة اىل �أن غادة عون قد ا�شتهرت ب�آرائها املخالفة و�أبرزها ر�أيها
املخالف يف ق�ضية ال MTVيف .2002

وامل�ساواة �أمام القانون وهما حقان �أ�سا�سيان كر�ستهما الوثائق الد�ستورية
و�أنه يقيد يف الوقت نف�سه ال�سلطة الق�ضائية يف مبا�شرة واليتها ،وهذا ما
�سبق للمحكمة العليا �أن اعتربته �أمرا غري د�ستوري يف �سياق نظرها يف
ت�شريعات �أخرى مانعة من التقا�ضي،
الثاين هو مدى توفر مربرات ال�ستبعاد هذين احلقني الأ�سا�سيني ،فر�أت
�أنه مل يتبني وجود �أي �ضرورة �أو ظروف ا�ستثنائية �أو م�صالح عليا �أو

اعتبارات تتعلق بالأمن والنظام العام ت�سمح با�سباغ احل�صانة على مثل
هذه القرارات االدارية القابلة بطبيعتها لاللغاء،
الثالث يت�صل مبا اذا كانت �صفة القا�ضي تربر بحد ذاتها جتاوز القواعد
العامة يف هذا املجال .ويف هذا ال�سياق� ،أفردت املحكمة حيثية بالغة
الأهمية :فبعدما �أكدت �أن «الق�ضاة وهم من �ضمن فئات املجتمع
يكون من حقهم كباقي الأفراد اللجوء اىل املحاكم لدرء �أي م�سا�س

القا�ضية غادة عون  -ت�صوير ح�سام م�شيم�ش

بحقوقهم» ،ر�أت �أي�ضا �أن �صون هذه احلقوق �أمر ي�ستوجبه احلفاظ على
ح�سن اداء الوظيفة الق�ضائية :فعلى القا�ضي «�أن يق�ضي بني النا�س
باحلق والعدل وهو يعلم �أنه حمروم من هذا احلق اذا حدث م�سا�س
بحقوقه» .وهذه احليثية امنا ت�شكل تنبيها وا�ضحا ازاء خطورة فتح الباب
�أمام تدابري من �ش�أنها االنتقا�ص من حقوق الق�ضاة على نحو يجعل
�أو�ضاعهم ه�شة وي�ؤثر بالنتيجة على حقوق املتقا�ضني كافة.
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وزارة العدل ترد
على مطالب
استقاللية القضاء
(تونس):
التطهير أوال...
*محمد العفيف الجعيدي

(تون�س) غداة الثورة التون�سية ،برز عنوانان لال�صالح الق�ضائي :حما�سبة
الق�ضاة الذين تورطوا مع النظام ال�سابق ،والت�أ�سي�س لق�ضاء م�ستقل منعا
لتكرار الأحداث ال�سابقة .مع �أن كال امل�س�ألتني �ضروري للنهو�ض بالق�ضاء،
فانهما غالبا ما تتنافيان .ف�أيهما �أبدى؟ فاذا �أعطيت الأولوية للمحا�سبة،
يكون الدور الأول لل�سلطة التي حتا�سب مبا�شرة �أو غري مبا�شرة وهي حاليا
ال�سلطة التنفيذية ،فيتعر�ض الق�ضاة لتدابري تتخذ حتت �ستار املحا�سبة
من دون �أن يكون لهم �ضمانات كافية لوقف التع�سف �أو جمابهته عند
ح�صوله فيحتمل اذ ذاك �أن تتحول املحا�سبة –�أو خطاب املحا�سبة -اىل
�أداة مثلى لرتهيب الق�ضاة وا�ستتباعهم مما ينعك�س �سلبا على ا�ستقالليتهم
وعلى حقوق املتقا�ضني� .أما اذا �أعطيت الأولوية لال�ستقاللية ،فيكون
الدور الأول للق�ضاة �أنف�سهم .فتكري�س �ضمانات اال�ستقاللية يفرت�ض
عموما وبالدرجة الأوىل �إيالء �ش�ؤون الق�ضاء للق�ضاة ،وعمليا ان�شاء هيئة
ينتخب الق�ضاة غالبية �أع�ضائها وتتوىل �ش�ؤونهم (وهذا ما طالبت به جمعية
الق�ضاة التون�سيني ونقابة الق�ضاة التون�سيني) .ولكن ،يف هذه احلالة ،ويف
ظل الف�ساد الذي كان م�ست�شريا يف �أو�ساط الق�ضاء� ،أال يخ�شى �أن تتحول
هيئة مماثلة اىل هيئة نقابية تغلب �سرت العيب واخرا�س االنتقادات على
املحا�سبة ،مما يعر�ض املتقا�ضني للخطر با�سم ا�ستقاللية الق�ضاة؟ وازاء
ذلك ،ي�صبح �أي املطلبني من دون اعمال الآخر وك�أنه يرمي اىل خالف
ما يعلنه .هذه هي بع�ض اال�شكاليات التي ظللت النقا�شات التون�سية
ب�شكل عام وال �سيما النقا�شات بل امل�شادات الدائرة بني وزارة العدل
من جهة ،وكال من نقابة الق�ضاة وجمعيتهم من جهة �أخرى .ومن دون
الدخول يف تفا�صيل املناق�شات التي دارت حول هذه اال�شكالية (والتي ال
تنفرد فيها تون�س امنا جندها �أي�ضا يف املغرب وم�صر بدرجات متفاوتة) ،فان
ا�ستح�ضارها يبقى �ضروريا لفهم القرار الذي اتخذته وزارة العدل التون�سية
والذي �أعفت مبوجبه ومن دون �أي مناق�شة م�سبقة مع الهياكل الق�ضائية
ع�شرات الق�ضاة املتورطني بالف�ساد( .املحرر).

مل تع�صف الثورة بامل�ؤ�س�سة الق�ضائية اال �أنها فر�ضت خ�ضوعها للم�ساءلة
لغاية ا�صالحها .فالواقع الثوري �أ�سقط املمنوع عن التداول يف ف�ساد الق�ضاء
وك�شفت �أجواء احلرية عن ادانة املجتمع التون�سي لق�ضائه الذي اتهم ب�أنه
كان الع�صا الغليظة التي وظفتها ال�سلطة امل�ستبدة لفر�ض الدولة البولي�سية
ونظام العائلة املافيوزية احلاكمة .فهم الق�ضاة ا�ستحقاقات املرحلة فبادروا
منذ الأيام الأوىل للثورة برفع �شعار تطهري الق�ضاء من الف�ساد واملف�سدين
و�ساندهم يف ذلك املحامون والنا�شطون ال�سيا�سيون� .أ�ضحى بذلك �شعار
الق�ضاء على ع�صابة الق�ضاء من ال�شعارات القارة التي يرفعها املتظاهرون.
و�شكل تطهري الق�ضاء بندا ثابتا يف الربنامج ال�سيا�سي ملختلف الأحزاب
النا�شطة .وغ�شا الق�ضاة املنابر االعالمية لي�شاركوا يف املناداة بتطهري الق�ضاء.
وتعددت املنتديات الفكرية التي ا�ست�ضافت اخلرباء من خمتلف الأ�صقاع
ليعر�ضوا جتارب بلدانهم يف املو�ضوع.
احتد الق�ضاة يف املطالبة ب�إ�صالح الق�ضاء وانق�سموا يف تعاملهم مع ا�ستحقاق
تطهري الق�ضاء .دفعت جمعية الق�ضاة يف اجتاه تطهري الق�ضاء ب�شكل ثوري.
فخالل جمل�سها الوطني الذي انعقد يف  ، 2011-11-05قررت ت�شكيل
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جلنة من �أع�ضائها تكون مهمتها اعداد قائمة بالق�ضاة الذين ا�شتهروا
بف�سادهم املايل �أو كانوا جزءا من منظومة ق�ضاء التعليمات .فيما رف�ضت
نقابة الق�ضاة منطق القوائم ودعت ملحا�سبة قوامها امللفات ويف اطار من
ال�شفافية .فكان التعاطي مع م�س�ألة التطهري من �أ�سباب انق�سام الق�ضاة
وتعار�ض م�شاريعهم.
انخرط املحامون يف حديث تطهري الق�ضاء فكان �أن بادرت ثلة منهم خالل
الأيام الأوىل للثورة اىل طرد من قاعة اجلل�سة �أحد الق�ضاة الذين عرفوا
بف�سادهم املايل واالداري وكان �أن تداول بع�ضهم قوائم ب�أ�سماء لق�ضاة طالبوا
با�ستبعادهم من الدوائر الق�ضائية التي ينت�صبون بها� .أما الأحزاب ال�سيا�سية
فقد انق�سمت بني من ينادي بتدمري امل�ؤ�س�سة الق�ضائية وتعوي�ضها بق�ضاء
�شعبي منتخب ومن يقرتح ت�شكيل جلنة من ال�سيا�سيني يعهد لها النظر يف
ملفات الق�ضاة وف�صل من ال تر�ضى بهم.
مت�سكت احلكومة االنتقالية برئا�سة باجي قايد ال�سب�سي بت�أجيل فتح ملف
تطهري الق�ضاء خ�صو�صا بعدما رف�ض الق�ضاة م�شروعا تقدمت به يهدف �إىل
�إن�شاء جمل�س �أعلى للق�ضاء العديل االنتقايل وبعدما رف�ضت جمعية الق�ضاة
متكينها من القائمة التي ذكرت �أنها �أعدتها و�ضمت مائتني و�أربعة ع�شر
ا�سما لق�ضاة ثبت لها تورطهم يف الف�ساد املايل والإداري.

والتطهري �صاخبا �شارك اجلميع يف �صناعته جاء فعل التطهري فرديا .انتقد
الق�ضاة قرارات االعفاء وعربوا عن ادانتهم لطابعها الت�سلطي وذكروا �أن
وزارة العدل �أعلنت قراراتها دون �أن متكن الق�ضاة املعنيني بها من حقهم
يف الدفاع عن �أنف�سهم .و�أ�ضافوا �أن قرارات االعفاء لن ت�صلح الق�ضاء
لأنها عمقت خ�ضوعه لل�سلطة التنفيذية .ورغم الرتحيب ال�شعبي بقرارات
االعفاء ،فان �ضغط الق�ضاة خ�صو�صا ذلك الذي �أطرته نقابة الق�ضاة
التون�سيني التي بادرت اىل �إعالن ا�ضراب عن العمل احتجاجا على
االعفاءات �أثمرت تعهدا مبراجعة قائمة الق�ضاة املعفيني وبتمكينهم من
االطالع على ملفاتهم الت�أديبية �سند م�ؤاخذتهم .وبعدما كان وزير العدل
نور الدين البحريي قد �صرح ب�أن قوائم االعفاء �أعدت بدقة متناهية ومت
�سماع كل من �شملتهم وثبت بالدليل القاطع تورطهم يف الف�ساد عادت
وزارة العدل لتذكر �أنها �ستتوىل �سماع الق�ضاة املعفيني وتواجههم بالتهم
التي ن�سبت لهم .وانتهت الوزارة بعد ذلك لتذكر �أنها كونت جلنة من
خم�سة ق�ضاة نظرت يف تظلمات الق�ضاة املعفيني لينتهي م�سل�سل االعفاء
بالرتاجع عن عزل ت�سعة ق�ضاة �أعلن �سابقا عنهم و�أوقفوا عن العمل ون�شرت
�أ�سما�ؤهم يف املواقع االجتماعية مقرتنة ب�صفة الفا�سدين� .أعيد ت�سعة ق�ضاة
ليبا�شروا الق�ضاء وال�س�ؤال مطروح ب�ش�أن قدراتهم النف�سية واالجتماعية على
ذلك ف�ضال عن �أن جتربتهم تدفع �سواهم من الق�ضاة لي�س�ألوا عمن يحميهم
من �ضيم مياثل ما حلق بزمالئهم.
�أ�ضحى تطهري الق�ضاء احدى �صالحيات وزارة العدل ،وك�شف ت�سل�سل
الأحداث �أن ال�سلطة التنفيذية ممثلة يف وزير العدل ت�سرعت يف اعالن
االعفاءات بدليل تراجعها عن بع�ض من �شملتهم .اعتربت جمعية الق�ضاة
التون�سيني �أن ما تو�ضح من ارجتال ي�ؤكد ما �سبق وذكرته من �أن اعالن
االعفاءات �أتى يف �سياق توظيف �سيا�سي مللف تطهري الق�ضاء وكانت الغاية
منه التغطية على عجز ال�سلطة ال�سيا�سية عن ايجاد ت�صور متكامل لإ�صالح
الق�ضاء ينطلق من انهاء خ�ضوع ال�سلطة الق�ضائية هيكليا لل�سلطة التنفيذية
بت�شكيل هيئة للإ�شراف على الق�ضاء العديل تتمتع باال�ستقاللية الهيكلية
والوظيفية.

ظل الق�ضاء طوال املرحلة االنتقالية مو�ضع اتهام ي�ستهدفه ال�سيا�سيون
والإعالميون يف تذكري م�ستمر بالف�ساد الذي ينخر ج�سده .فكان �أن حتولت
جل�سات املحاكمات �إىل منا�سبات يحاكم فيها الق�ضاء مما عمق �أزمة الثقة
بني امل�ؤ�س�سة الق�ضائية واملتقا�ضني .وقد �أدى ت�أجيل ا�صالح الق�ضاء اىل
و�ضع الق�ضاة حتت �ضغط متوا�صل جتاوز يف العديد من احلاالت االنتقاد
لأحكامهم لي�صل اىل �أعمال تخريب طالت مقرات املحاكم فحرق العديد
من املحاكم يف مظاهرات حتولت اىل �أعمال �شغب .وبات الق�ضاة جراء ذلك
يتحدثون عالنية عن تردي و�ضعيتهم وي�صرحون ب�أن احلملة التي ت�ستهدفهم
مل تعد الغاية منها ا�صالح الق�ضاء وفر�ض ا�ستقالليته وامنا �ضرب وجود
الق�ضاء ذاته واخ�ضاعه جمددا المالءات الأطراف ال�سيا�سية مبا يخدم
طرح الق�ضاة ممثلني يف جمعيتهم فكرة تطهري الق�ضاء وحاولوا �صياغة
م�صاحلها.
ت�صورات تقوم على التوافق مع ال�سلطة ال�سيا�سية ت�سمح بتحول التطهري
ومبجرد مبا�شرة املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي واحلكومة املنتخبة �أعمالهما من جمرد عملية جراحية تنتهي ببرت العنا�صر الفا�سدة داخل ج�سد الق�ضاء
اثر انتخابات  ،2011-10-23عاد ملف تطهري الق�ضاء و�إ�صالحه اىل اىل فعل ي�ؤ�س�س لت�صورات ا�صالح متكاملة حتارب الف�ساد وتك�شف مكامنه
واجهة احلوار يف جمال�س �صناع القرار .فاتخذ القرار بحل املجل�س االعلى وت�سمح بعالجه وتنتهي بالق�ضاء على م�سبباته .بني الق�ضاة �أن الف�ساد يف
للق�ضاء العديل ومت التوافق على �إن�شاء هيئة م�ؤقتة للإ�شراف على الق�ضاء الق�ضاء مل يكن ظاهرة فردية حكمتها نوازع �أفراد زاغوا عن قيم العمل
العديل يكون من �صالحياتها النظر يف ملف تطهري الق�ضاء .ولدت ال�سلطة الق�ضائي فقط وامنا كان نتيجة حتمية ملنظومة قانونية ت�شجع الف�ساد وحتميه.
ال�سيا�سية حالة فراغ بحلها للمجل�س الأعلى للق�ضاء وتعهدت ب�سد ال�شغور وبدا طرح الق�ضاة متكامال �إال ان املرور من النظرية اىل التطبيق جعل
الذي مثلته بهي�أتها املوعودة� .شغلت ال�سيا�سة �أع�ضاء املجل�س الت�أ�سي�سي الق�ضاة يختلفون يف �أمرهم ويعجزون عن �صياغة مواقف موحدة بينهم
فغاب عنهم �أنهم تركوا الق�ضاء دون ا�صالح وزادوا و�ضعه ترديا ب�سبب جتعلهم قادرين على بلورة خريطة طريق لال�صالح تقنع املجتمع ال�سيا�سي.
تراخيهم يف معاجلة ملفه وتركهم اياه دون هيئة ا�شراف� .أ�ضحى وزير العدل ودافع املحامون ب�شرا�سة عن فكرة تطهري الق�ضاء و�إ�صالحه اال ان فتح ملف
�سلطة اال�شراف الوحيدة التي تبا�شر الق�ضاء الذي عاد ليخ�ضع بالكامل الف�ساد يف قطاع املحاماة ك�شف عن �أحادية طرحهم و�سقوطه يف التجاذبات
القطاعية .فذات �أ�صوات املحامني التي كانت تنادي بتطهري الق�ضاء من
يف التعيينات باخلطط الق�ضائية والنقل ل�سلطاته.
الف�ساد وتفعيل املحا�سبة جندها اليوم تتم�سك ب�شعار ا�ستقاللية املحاماة
حولت التجاذبات ال�سيا�سية و�صراعات الق�ضاة تطهري الق�ضاء من ا�ستحقاق لتمنع ا�ستعمال ما و�صفته للق�ضاة من �آليات تطهري من التطبيق يف قطاعها.
ثوري اىل �شعار م�ستهلك� .أ�ضحى احلديث عن تطهري الق�ضاء و�إ�صالحه وتزين ال�سا�سة يف حمالتهم االنتخابية ب�شعار ا�ستقاللية الق�ضاء وتطهريه
جمرد مزايدات مفرغة امل�ضامني :فمن ينادون بتطهري الق�ضاء ،ظلوا وجندهم اليوم يذكرون �أن هاج�سهم �أ�ضحى منع قيام حكومة الق�ضاة مبا
يراوحون مواقعهم دون �أن ينجحوا يف ابراز ت�صورات تبني م�سارات التطهري ي�ستفاد منه �أنهم باتوا يخافون ا�ستقاللية الق�ضاء ويطالبون باحلد من �سلطاته
و�آلياته .وكان �أن بادر وزير العدل يف  2012-5-22ب�إعالن مبا�شرته ويباركون تدخل وزارة العدل يف ادارته واال�شراف عليه.
ب�إرادة منفردة وبقرار �صدر عنه ا�ستند فيه اىل �صالحيات قانونية ورثها عن
نظام ت�سلط وزير العدل على الق�ضاء ومتثل يف اعفائه الثني وثمانني قا�ضيا يبدو �أن ا�صالح الق�ضاء وتطهريه كانا �شعارين �أف�ضى التعاطي معهما اىل
الك�شف عن �صعوبة تطبيق اال�صالح يف ظل التجاذبات وغياب االرادات
ن�سب لهم ف�ساد مايل و�أخالقي.
ال�صادقة.
*قاض تونسي
�أتى قرار االعفاء ليحرك املياه الراكدة وليحول احلديث عن تطهري الق�ضاء
ٍ
من ف�ضاء املطالبة اىل �ساحة التحرك .وبقدر ما كان حديث اال�صالح

7

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

مقابلة مع القاضي
متحم�سني ينتق�صون اىل اخلربة وللطعن بتمثيليته .ان ان�ضمامي اىل النادي
ي�شكل من هذه الزاوية حتديا كبريا لنمط تفكري معني يراد منه ابقاء عالقة
محمد عنبر،
الهرمية قائمة بني كبار الق�ضاة و�شبابهم ،كما يريد ابقاء تقليد ال�صمت �سيدا
لدى ه�ؤالء .وبالواقع� ،أنا ان�ضممت اىل النادي يف مراحل ت�أ�سي�سه الأوىل
المفكرة القانونية ،الرباط
لقناعتي ب�أنه خري �أداة ال�صالح ما عانيت منه طوال حياتي الق�ضائية .ف�أنا
�أحتدر من عائلة فقرية ودخلت اىل كلية احلقوق يحدوين اميان مببادئ �سامية
«كلنا الأ�ستاذ عنرب ،نداء اىل جميع الق�ضاة اىل احل�ضور يوم  2012-7-6ب�ش�أن ا�ستقاللية الق�ضاء ومنعته .ما ر�أيته خالل حياتي املهنية مل يكن
مبحكمة النق�ض للت�ضامن مع الأ�ستاذ عنرب .ونريد من هذا اليوم �أن ي�صبح للأ�سف من�سجما مع هذه املبادئ .وما ان�ضمامي اىل النادي اال تعبري عن
ملحمة يف تاريخ الدفاع عن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية .وغني عن البيان الأمل بتح�سني الأمور.

�أن هذا احلدث �سيعرف تغطية اعالمية مو�سعة على امل�ستويني الوطني
والدويل .عا�ش نادي ق�ضاة املغرب وكلنا الأ�ستاذ عنرب».
بهذه الكلمات ،دعا �أ .يا�سني خملي رئي�س نادي ق�ضاة املغرب جميع ه�ؤالء
من خالل �صفحة التوا�صل االجتماعي لنادي ق�ضاة املغرب اىل الت�ضامن
مع القا�ضي حممد عنرب ،الذي �أحيل م�ؤخرا اىل املجل�س الت�أديبي ،على
خلفية رف�ضه االلتحاق مبركز عمله اجلديد ،احتجاجا على نقله تع�سفا من
دون ر�ضاه .وبالفعل ،بناء على هذه الدعوة ،تالقى ع�شرات الق�ضاة �أمام
حمكمة النق�ض التي �أغلقت �أبوابها �أمامهم فاجتمعوا يف باحتها اخلارجية
ورفعوا عليها يافطة حتذر من امل�س با�ستقاللية حمكمة النق�ض.
املفكرة القانونية ت�سنى لها االلتقاء بالقا�ضي عنرب مرتني يف الرباط ،وذلك
يف �شهري �شباط ( 11فرباير) وحزيران ( 9 8-يونيو) ،وقد ن�شرت يف
عددها الرابع مقابلة معه حتدث فيها عن ان�شاء نادي ق�ضاة املغرب .وهي
تن�شر هنا حديثها الثاين معه الذي مت على مرحلتني :خالل لقائه يف الرباط
ويف �أعقاب اليوم الت�ضامني معه من خالل الربيد االلكرتوين (املحرر).

طعنت فيه �أي�ضا �أمام حمكمة النق�ض .و�أنا على قناعة تامة ب�أن وزير العدل
اتخذ قرار نقلي من حمكمة النق�ض خالفا لقناعاته وبت�أثري من قوى تهدد
ا�ستقاللية الق�ضاء .وقد �صدر قرار ب�إحالتي على املحاكمة الت�أديبية لرف�ضي
التو�صل بالعمل يف من�صبي اجلديد .ولكن كيف يعقل لومي لعدم تنفيذ
قرار مل اتبلغه ا�صوال؟

�س .هل ت�شعرون ب�أن ما يحدث لكم هو �شبيه بدرجة او ب�أخرى ملا ح�صل
يف �أواخر  2010لل�سيد جعفر ح�سون1؟

ج .الأ�شخا�ص املكونون للمجل�س هم نف�س اال�شخا�ص الذين حاكموا
اال�ستاذ جعفر بعد فربكة ملف له� ،إال ان مو�ضوع النازلة يختلف متاما عن
مو�ضوع اال�ستاذ جعفر ،ف�أعترب نف�سي �أنني �أنا امل�شتكي وهم امل�شتكى منهم
�س .ما هي االجراءات التي قمتم بها �ضد قرار نقلكم؟
ج .بالن�سبة اىل القرار الأول� ،أنا طلبت تزويدي ب�أ�سباب النقل لكن هذا لأنهم هم من خرق الد�ستور وباقي القوانني وما زالوا م�ستمرين يف اخلرق
الأمر مل يح�صل ،مما ي�ؤكد �أن نقلي مت من خارج �أي م�صلحة يقت�ضيها ح�سن وال�شطط وال من ي�سائلهم.
ادارة املرفق الق�ضائي .فقدمت �شكاية جزائية �ضد وزير العدل ال�سابق �س .كيف تقومون اليوم الت�ضامني معكم؟ وهل تظنون �أن اليوم الت�ضامني
والرئي�س الأول ملحكمة النق�ض والوكيل العام للملك لدى حمكمة النق�ض معكم �سي�ؤثر ايجابا �أو �سلبا على كيفية التعامل مع ملفكم؟
اللذين �شاركاه يف قرار نقلي .فهذا النقل غري املربر ي�شكل اتفاقا بني ه�ؤالء ج .هذا اليوم لقي جناحا يف او�ساط ق�ضاة اململكة لأنهم كلهم يعتربون �أن
على التعدي على ا�ستقالليتي ،وهو �أمر خمالف للقانون وخ�صو�صا للد�ستور ت�ضامنهم هو تعبري عن دفاعهم امل�ستميت عن ا�ستقالليتهم عن �أية �سلطة ولو

�س .بداية ،هل بامكانكم �شرح مالب�سات ق�ضية نقلكم للقارئ العربي؟

ج .خالل �شهر نوفمرب ،وبعد مرور �أقل من �شهرين على م�شاركتي يف
ت�أ�سي�س نادي ق�ضاة املغرب وانتخابي فيه ،مت نقلي من من�صبي كرئي�س غرفة
لدى حمكمة النق�ض اىل وكيل ملك يف املحكمة االبتدائية يف دائرة �أبي
جعد ،وهي �أبعد منطقة يف املغرب .وقد ح�صل كل ذلك من دون �أي طلب
مني ،ف�أنا �س�أبلغ �سن التقاعد بعد خم�س �سنوات وال �أرغب حاليا باالنتقال
اىل �أي حمكمة اخرى .وهذا القرار امنا يحمل يف طياته ثالثة �أمور :الأول،
اهانة مبا�شرة بحيث ينقل قا�ض بلغ �آخر درجات الرتقية من من�صب رفيع
ل�شغل من�صب وكيل نيابة يف حمكمة �صغرية ونائية وهو �أدنى من�صب يف
النيابة العامة ،والثاين ،عقوبة مقنعة يراد منها معاقبتي على م�شاركتي يف
ت�أ�سي�س النادي ،والثالث ،اق�صائي عن من�صب نائب رئي�س النادي ،طاملا �أن
من�صب وكيل امللك يعد م�س�ؤولية ادارية يف هيئة ق�ضائية ،وهو �أمر ي�ضعني
يف موقع تناف مع �أي من�صب قيادي داخل النادي .وتبعا لتقدمي ب�شكاية
جزائية �ضد وزير العدل ال�سابق من جراء ذلك ،قام وزير العدل اجلديد
املعني عقب االنتخابات باعادة النظر يف القرار املذكور ،فحاول التخفيف من
حدته امنا مع اال�صرار على نقلي من حمكمة النق�ض ،فنقلني اىل من�صب
نائب وكيل امللك يف الرباط وهو من�صب اداري �آخر ي�ؤول اىل جتريدي من
من�صبي كنائب رئي�س يف النادي وفق نظامه .وهذا القرار ،الذي �أبلغني
اياه الوكيل العام للملك يف الرباط عرب الهاتف وتاليا خالفا للأ�صول ،ال
ي�صحح الأمر اطالقا وان �سعى من خالله الوزير اىل تخفيف حدة االهانة
املوجهة ايل يف القرار ال�سابق.
�س .منذ ت�أ�سي�سه يف �آب (�أغ�سط�س) ،انت�سب اىل النادي وفق رئي�سه يا�سني
خملي ما يزيد على �ألفني و�سبعمائة قا�ض �أي ما يعادل ثالثة �أرباع ق�ضاة
املغرب ،فلماذا يتق�صدونكم �أنتم بالذات؟

ج .عند ت�أ�سي�س النادي ،كان جممل املنت�سبني اليه من ال�شباب� .أنا كنت
الع�ضو الوحيد �آنذاك من �أع�ضاء حمكمة النق�ض .وبتقديري� ،سبب هذا
الأمر انزعاجا لدى �أ�صحاب القرار الذين مل يكونوا يرغبون ب�أي متثيلية
للنادي يف حمكمة النق�ض ،ليت�سنى لهم و�صف النادي ب�أنه م�ؤ�س�سة �شباب

�أمام حمكمة النق�ض ،املغرب
أي تمثيلية للقضاة؟

قرر نادي ق�ضاة املغرب يف  2012-6-9االن�سحاب من ور�شة احلوار كانت منت�سبة جل�سمهم ،فهم يت�ضامنون مع ال�شرعية �ضد عدم امل�شروعية،
الوطني حول ا�صالح الق�ضاء احتجاجا على ا�ستبعاده عن الهيئة العليا ويت�ضامنون من �أجل اال�ستقالل عن ال�سلطة التنفيذية املج�سدة يف �شخ�ص
للحوار وتاليا التنكر ل�صفته التمثيلية رغم �أن عدد املنتمني اليه بلغ  2700وزير العدل .فهذه فكرة تراود كل قا�ض باململكة مما يجعل الت�ضامن كليا
و�شموليا ،وج�سده ح�ضور كافة ممثلي املكاتب اجلهوية باململكة لنادي ق�ضاة
من �أ�صل  3700قا�ض وفق القيمني عليه...
وكان وزير العدل قد برر ح�صر متثيلية الق�ضاة بالودادية احل�سنية للق�ضاة يف املغرب والذين عربوا عن م�ؤازرتهم يل وت�ضامنهم معي يف الدفاع عن
ا�ستقالل الق�ضاء والق�ضاة �ضد �أي تهديد .ولهذا الت�ضامن ت�أثري �إيجابي
الهيئة العليا للحوار بكون رئي�سها معينا من قبل امللك.
علي بعد كل ما راكمته التجربة املغربية من اعتداءات وتهديدات للق�ضاة
اجلديد يف ف�صليه  108و 109اللذين ين�صان ما يلي( :ال يعزل الق�ضاة وال يف ا�ستقالليتهم عرب التاريخ .مهما يكن ،ال ميكن �إلزامي بتنفيذ قرار مي�س
ينقلون �إال مبقت�ضى القانون) و(يعاقب القانون كل من حاول الت�أثري على با�ستقالليتي ،و�إال �س�أكون خمال ب�أحد �أهم واجباتي املهنية.
القا�ضي بكيفية غري م�شروعة) .وهذه املخالفة تقع تاليا حتت الف�صل � 322س .ما هي �أبرز اجلهات التي ت�ضامنت معكم؟ وهل تبلغتم بيانات ت�ضامن
من القانون اجلنائي الذي يقول انه �إذا ح�صل اتفاق على اعمال خمالفة من خارج املغرب؟
للقانون� ،إما بوا�سطة اجتماع �أفراد �أو هيئات تتوىل قدرا من ال�سلطة العامة ،ج .هناك جمعيات مهنية وحقوقية مغربية عدة عربت عن ت�ضامنها معي.
�إما بوا�سطة ر�سل �أو مرا�سالت ،ف�إن مرتكبي اجلرمية يعاقبون باحلب�س من باملقابل ،مل �أتلق حتى اللحظة �أي ت�ضامن من خارج املغرب.
�شهر واحد �إىل �ستة �أ�شهر ويجوز كذلك �أن يحكم عليهم باحلرمان من بع�ض
1 .1القا�ضي جعفر ح�سون انتخب لواليتني ع�ضوا يف جمل�س الق�ضاء الأعلى وكان لفرتة طويلة
احلقوق املدنية ومنها تويل الوظائف �أو اخلدمات العامة ملدة ال تتجاوز ع�شر
�أحد الق�ضاة القالئل الذين يتفاعلون مع منظمات املجتمع املدين متخذا مواقف جريئة دفاعا
�سنني .وقد رف�ضوا بداية ت�سجيل ال�شكوى ،فطلبت ح�ضور مفو�ض ق�ضائي
عن ا�ستقاللية الق�ضاء ،وقد �شكل طوال العقد املن�صرم حمركا �أ�سا�سيا للق�ضاة ولعجلة ا�صالح
ليعاين هذا الرف�ض ،فا�ضطروا اذ ذاك اىل ت�سجيلها .ف�ضال عن ذلك ،قدمت
الق�ضاء .ومن املعرب جدا �أن يكون النادي قد ن�ش�أ يف مار�س  ، 2011فيما مت عزل القا�ضي ح�سون
طعنا �ضد القرار الأول �أمام حمكمة النق�ض عمال بالد�ستور اجلديد الذي
يف دي�سمرب � 2010أي قبل �أ�شهر قليلة ،بتهم خمتلفة �أبرزها االخالل ب�سرية مداوالت جمل�س
فتح باب التظلم والطعن يف هذا املجال� .أما بالن�سبة اىل القرار الثاين الذي
الق�ضاء الأعلى ولكن �أي�ضا بق�ضايا ر�شوة.
مل �أتبلغه ر�سميا بعد امنا فقط من خالل ات�صال هاتفي وال�صحف ،فقد
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عندما يصبح تسييس القضاء ضمانة الستقالله (مصر):
أفكار حول التجربة المصرية ()2012-1967
*سامر غمرون

�أين اختفى ق�ضاة «التيار اال�ستقاليل» يف م�صر اليوم؟ �س�ؤال حمري يراود
�أذهان �أكرث من متابع لل�ش�أن الق�ضائي امل�صري يف الوقت احلا�ضر .فاملفارقة
الغريبة هي �أن الق�ضاة الذين �صنعوا احلدث الق�ضائي وال�سيا�سي عامي
 2005و 2006عندما حتدوا من خالل نادي ق�ضاة م�صر نظام ح�سني
مبارك يف �أوج �سلطته 1باتوا اليوم ،بعد �سقوط هذا النظام� ،شبه غائبني عن
ال�ساحة الق�ضائية .الق�ضاة الأفراد ما زالوا هنا طبعا ،على الأقل �سيا�سيا:
فامل�ست�شار ح�سام الغرياين تر�أ�س جمل�س الق�ضاء الأعلى وهو اليوم يرت�أ�س
اللجنة املكلفة �إعداد الد�ستور وامل�ست�شار ه�شام الب�سطوي�سي كان مر�شحا
ملحوظا لرئا�سة اجلمهورية وامل�ست�شار حممود اخل�ضريي ع�ضو فاعل يف
املجل�س النيابي اجلديد ،الخ� .إال �أن التيار نف�سه قد ا�ضمحل ق�ضائيا �أمام
ال�سيطرة املتجددة للتيار املناف�س ،املعروف �سابقا مبهادنته لنظام مبارك ،على
نادي الق�ضاة بالكامل منذ عام  2009حتى اليوم ،مع جتدد فوزه يف
انتخابات النادي الأخرية بعد الثورة .ويدفع تبعرث الق�ضاة «اال�ستقالليني»
�إىل الت�سا�ؤل عن مدى وجود تيار جماعي بهذا اال�سم يف الق�ضاء امل�صري:
فهل اقت�صرت �أحداث  2005و�سواها على مبادرة بع�ض الق�ضاة الثائرين
على تقاليد مهنتهم وممار�سات النظام فقط ف�شكلوا ظاهرة جماعية ظرفية
حم�صورة ال غري� ،أم �أنهم جزء من حترك ق�ضائي �أو�سع و�أكرث قدما ،ميكن توقع
انتعا�شه جمددا يف امل�ستقبل القريب؟ ن�سرتجع يف هذا املقال ب�شكل خاطف
بع�ض حمطات التاريخ الق�ضائي امل�صري املعا�صر للتذكري �أوال بجذور حترك
 2005الفكرية والتنظيمية ،وثانيا لعر�ض فر�ضية بحثية ت�سمح رمبا بتف�سري
تخبطات هذا التحرك اجلماعي الذي يقوى �أمام اال�ستبداد وي�ضمحل – �أو
يزداد ا�ضمحالال  -مع �سقوط �أبرز رموزه� .2إذا كانت قوة نظام مبارك غري
كافية لتف�سري تغريات وهج معار�ضيه الق�ضائيني ،فما هو العامل التحليلي
الآخر الذي ي�سمح بذلك؟ و�إذا كان �سقوط ح�سني مبارك ال يتعار�ض –
بغرابة  -مع انتعا�ش التيار الق�ضائي الذي كان يهادنه ال بل يدعمه ح�سب
اتهام التيار «اال�ستقاليل» ،ف�ألي�س على الباحث �أن يعيد التفكري يف العالقة
ال�سببية بني هيمنة ال�سلطة التنفيذية وازدهار �أو انتكا�س معار�ضتها �أو
مواالتها الق�ضائيتني ،و�أن يبحث يف مكان غري العالقة مع ال�سلطة ال�سيا�سية
3
عن م�صادر �شرعية وفعالية الكلمة واحلركة الق�ضائية؟
من  1969إلى  :2006مواسم الهجرة إلى الصمت

من املثري لالهتمام �أن نرى الق�ضاة الذين ا ُتهِموا عام  2005بانتهاك
التقاليد الق�ضائية عرب احتالل امل�ساحات الإعالمية واالحتجاجية
يحاولون ابراز تراث ق�ضائي مواز وخمتلف ي�ضفي �شرعية ق�ضائية على
ما قاموا به ،ت�ضاف اىل ال�شرعية ال�سيا�سية التي لطاملا نعموا بها مبواجهة
النظام اال�ستبدادي .وتراث ق�ضاة  2005هو تراث «الرفاعية» ،ن�سبة اىل
امل�ست�شار يحيى الرفاعي الذي طبعت ن�ضاالته و�صداماته مع النظام م�سرية
الق�ضاء امل�صري «اال�ستقاليل» منذ ال�ستينات حتى �أواخر الثمانينات .وال
يرتدد �شيوخ ق�ضاة  2005بربط حتركهم رمزيا بعمل الرفاعي الق�ضائي،
رجوعا ملا يعرف «مبذبحة الق�ضاة» عام  ،1969حني تعر�ضت جمموعة
من الق�ضاة امل�صريني ومن بينهم الرفاعي نف�سه لال�ضطهاد والعزل على يد
جمال عبد النا�صر بعد رف�ضهم االن�ضمام �إىل «االحتاد اال�شرتاكي العربي»
وبعد اتخاذهم مواقف نقدية علنية ومكتوبة ربطوا فيها هزمية  1967بغياب
الدميقراطية داخليا ،ال �سيما عرب رئي�س نادي الق�ضاة حينها القا�ضي ممتاز
ن�صار .4وقد دفع ه�ؤالء ثمن هذا اخلروج الأول عن «تقاليد» ال�صمت
الق�ضائي ب�ضع �سنوات� ،إىل حني متت �إعادة بع�ضهم يف ال�سبعينيات

ميدان التحرير ،م�صر يف متوز  2012ت�صوير فريق املفكرة القانونية

�ضمن �أجواء االبتعاد عن ال�سيا�سات النا�صرية التي طبعت �سنوات حكم
ال�سادات .وقد �شكلت مذبحة الق�ضاة هذه مدعاة «للهجرة» 5الق�ضائية
الأوىل للق�ضاة «اال�ستقالليني» كما تر�سمها الذاكرة اجلماعية له�ؤالء التي
بنيت حول منطية الهجرات املتكررة والدورية  -كل ع�شرين عاما تقريبا -
تبعا لكل انتفا�ضة ق�ضائية ،وب�شكل يذكر بالثنائية الدورية «انتفا�ضة ق�ضائية
– انكفاء ق�ضائي» التي متيز �أي�ضا الذاكرة الق�ضائية التون�سية احلديثة،
علما �أن حراك الق�ضاء التون�سي وانكفاءه غالبا ما تزامنا مع حراك الق�ضاء
امل�صري وانكفائه (انتفا�ضة وقمع الق�ضاة ال�شبان عام  ،1985انتفا�ضة وقمع
مكتب جمعية الق�ضاة التون�سيني عام  :)2005فهل يعك�س هذا التزامن
�آثار انت�شار �أفكار �أو قواعد ق�ضائية على ال�صعيد العربي �أو الدويل يف هذه
الفرتات؟ وبالفعل ،ف�إن احللقة التالية من امل�سل�سل اال�ستقاليل امل�صري
كما يراه ويرويه الق�ضاة والنا�شطون بد�أت تتكون يف بداية الثمانينيات حول
امل�ست�شار الرفاعي نف�سه ،الذي �شكل حمركا ق�ضائيا ن�شطا من داخل نادي
الق�ضاة الذي تر�أ�سه عامي  1986-1985و ،1990-1989وقد �أ�صبح
النادي يحت�ضن �آنذاك احلراك اال�ستقاليل ب�شكل ي�ؤكد تر�سيخ ت�سيي�سه-
باملعنى العلمي للكلمة  -بعد �إقفال كل امل�ساحات الأخرى �أمام الق�ضاة،
�إىل جانب وظيفته اخلدماتية التي لطاملا حاولت ال�سلطة �أ�سره فيها .وتوج
هذا احلراك اال�ستقاليل الثاين بحدث مهم مل يلق �شهرة «مذبحة الق�ضاة»
بالرغم من طابعه التجديدي واال�ستثنائي �أال وهو :م�ؤمتر العدالة امل�صري
عام  .1986ومتيز هذا امل�ؤمتر �أوال بحجمه ال�ضخم (قدمت خالله حواىل
 110ورقة) ،وبطبيعة امل�شاركة فيه و�شموليتها ثانيا ،عرب الدور املهم الذي
لعبه حمامون وجامعيون و�إداريون و�سيا�سيون معار�ضون يف �أعماله �إىل جانب
الق�ضاة ،وثالثا ،بتنوع وجر�أة امل�سائل التي طرحت فيه �إذ تناولت الأوراق
املقدمة خمتلف املوا�ضيع التي تهم املرفق الق�ضائي ،من �أكرثها تقنية (بطء
املحاكمات ودور اخلرباء �إلخ� )...إىل �أكرثها ت�سيي�سا (ا�ستقاللية الق�ضاء،
املحاكم اال�ستثنائية ،الخ .6).و�أكرث ما طبع الذاكرة يف هذا امل�ؤمتر املواجهة
املفاجئة واملدوية التي ح�صلت خالله بني القا�ضي واحلاكم ،عرب واقعة ما
زال الق�ضاة امل�صريون املنتمون للتيار «اال�ستقاليل» يروونها اليوم ب�شيء من
االعتزاز :فيما كان الرئي�س ح�سني مبارك يح�ضر �شخ�صيا افتتاح امل�ؤمتر،
طالبه رئي�س النادي يحيى الرفاعي �أثناء �إلقاء كلمته برفع حالة الطوارئ
واحلد من دور املحاكم اال�ستثنائية ،مما �أثار الحقا حفيظة وغ�ضب الرئي�س

الذي اكت�شف فج�أة ،بعد ب�ضع �سنوات من توليه احلكم�« ،أن هناك ج�سما
داخل هيكل الدولة امل�صرية ي�سمى اجل�سم الق�ضائي ي�ستع�صي على الفهم
من ناحيته ،وي�ستع�صي �أي�ضا على ال�سيطرة» .7وقد �أطلقت هذه املواجهة
مو�سم الهجرة الق�ضائية الثاين �إذ �سرعان ما �ضيقت ال�سلطة على ه�ؤالء
الق�ضاة «اال�ستقالليني» نهاية الثمانينيات ،دافعة بع�ضهم �إىل ترك البالد
يف اطار الإعارات الق�ضائية �إىل دول �أخرى ،مع حمل �آخرين �إىل ح�صر
�أن�شطتهم العامة .وميكن هنا مقارنة �أ�ساليب قمع جمال عبد النا�صر ال�صاعقة
(العزل التام من الق�ضاء) ب�أ�ساليب القمع التي انتهجها مبارك والتي كانت
�أقل ق�سوة من دون �أن تكون بال�ضرورة �أقل «فعالية»� ،إذ ا�ستبدلت القوة
بالإبعاد ال�صامت املقونن (�إعارة �إىل دولة عربية �أخرى مع �شروط مهنية
مغرية) .وامتدت الهجرة الثانية �إىل نهاية الت�سعينيات عندما بد�أ ق�ضاة ،ويف
طليعتهم حممود مكي وه�شام الب�سطوي�سي وزكريا عبد العزيز ،بامل�شاركة
بندوات وحما�ضرات �أعادت تدريجيا طرح م�س�ألة ا�ستقاللية الق�ضاء على
ب�ساط البحث يف امل�ساحة العامة (ولو بعيدا عن االعالم يف مرحلة �أوىل)
بعد ع�شر �سنوات من االنكفاء.
االنتفاضة القضائية الثالثة :قضاة
«االستقالل» ضد من؟

قيل الكثري حول حترك الق�ضاة امل�صريني عام  2006-2005ب�ش�أن
م�س�ألة الإ�شراف الق�ضائي على االنتخابات� ،إال �أنه نادرا ما مت الرجوع �إىل ما
قبل هذه املرحلة لر�سم معامل ن�شوء هذا التحرك ،ك�أمنا الق�ضاة قد اجتمعوا
وقرروا فج�أة ،على خلفية �إهانة قا�ض يف الإ�سكندرية بداية � 2005أو على
خلفية �إ�شرافهم على االنتخابات النيابية �أو على اال�ستفتاء الد�ستوري الذي
جرى يف العام نف�سه� ،إ�شعال مواجهة ال مثيل لها يف تاريخ الق�ضاء امل�صري
مع ال�سلطة� .8إذا كان من الوا�ضح �أن كتابة الق�صة ابتداء من ربيع 2005
يحرمنا من العوامل التي ت�سمح بفهم ظروف تكوين التحركات املهنية
الق�ضائية ،فال جمال هنا للدخول يف تفا�صيل والدة اجليل الثالث من التيار
«اال�ستقاليل» نهاية الت�سعينيات .كان مثال لرتابط الأجيال الق�ضائية ونقل
الرتاث الق�ضائي امل�شاك�س دور �أ�سا�سي يف هذا املجال ،من خالل الت�أثري
الفكري واملهني الذي ا�ستمر بع�ض الق�ضاة كيحيى الرفاعي يف ممار�سته حتى
بعد تقاعدهم جتاه ق�ضاة �أ�صغر منهم �سنا .كما �أنه كان لبع�ض الفاعلني غري

الق�ضائيني ،كاملركز العربي ال�ستقالل الق�ضاء واملحاماة الذي ت�أ�س�س عام
 1997من �ضمن املجهود الهادف �إىل ا�ستنها�ض اخلطاب اال�ستقاليل ،دور
يف تقدمي م�ساحات وموارد مل يكن الق�ضاة «اال�ستقالليون» ميتلكونها خالل
فرتة غيابهم عن النادي ،مما �سمح لهم بتطوير قدراتهم و�صوال اىل ا�سرتجاع
�إدارة النادي عام  .2001ولكن لهذه العوامل تعقيداتها نعر�ضها يف منا�سبة
�أخرى .نكتفي هنا بالإ�شارة �أوال �إىل �ضرورة درا�سة حترك  2005وغريه من
الأحداث الق�ضائية �ضمن التاريخ الق�ضائي الطويل �أو على الأقل املتو�سط
دون االكتفاء بالعالقات ال�سببية الب�سيطة واملبا�شرة ،وثانيا �إىل �ضرورة
تو�سيع القراءة املرتكزة على الثنائية الت�صادمية «ق�ضاة ا�ستقالليني � /سلطة
تنفيذية» لإدخال عوامل وفاعلني �آخرين غالبا ما يتم جتاهلهم يف معادلة
الق�ضاء امل�صري والعربي ،كق�ضاة «تيار احلكومة» (كما يحب ق�ضاة التيار
«اال�ستقاليل» ت�سميتهم بهدف جتريدهم من م�شروعيتهم و�صهرهم بال�سلطة
التنفيذية التي يعدونهم ممثلني لها)� ،أو جمعيات املجتمع املدين املعنية
بال�ش�أن الق�ضائي .وبالفعل ،ف�إن درا�سة فرتات «الهجرة» كالتي امتدت من
� 1990إىل  2001مثال (�سنة ا�سرتجاع ق�ضاة التيار «اال�ستقاليل» جمل�س
�إدارة النادي) تظهر �أن ما ت�صفه الرواية اال�ستقاللية بفرتات ركود �أو تبعية
ال ت�ستحق الت�أريخ هي حقيقة فرتات ي�سيطر عليها ق�ضاة �آخرون ،ال �شك
�أن لبع�ضهم �صالت قوية �أو م�شبوهة مع احلكومة� ،إال �أن لغالبيتهم بكل
ب�ساطة نظرة خمتلفة للمهنة الق�ضائية ،لأدبياتها وتقاليدها وو�سائل عملها،
ميكن نعتها باملحافظة �أو التقليدية �أو احليادية ،من دون ان يكون بالإمكان
اختزالها بالتبعية لل�سلطة التنفيذية .وهنا يظهر لنا �أن التمييز القائم بني
«ق�ضاة ا�ستقالليني» و»ق�ضاة حكومة» هو من �إنتاج الق�ضاة «اال�ستقالليني»
�أنف�سهم الذين ابتكروا هذه الت�سميات – وهذا من حقهم  -يف خ�ضم
معاركهم ال�شجاعة مع ال�سلطة امل�صرية من باب زيادة م�شروعية حتركاتهم غري
التقليدية ،فاعتمدها بع�ض الباحثني وال�صحفيني مبا�شرة متجاهلني ظروف
�إنتاجها وا�ستعمالها ،وهو خط�أ يتحملون هم م�س�ؤوليته التحليلية ال الق�ضاة
الغارقون يف �صراعاتهم امل�صريية .فلهذه الت�سميات – عندما تتحول اىل
مفاهيم حتليلية  -مفاعيل مغر�ضة على قراءة الواقع الق�ضائي� ،إذ ي�صعب
عربها �أن نفهم مثال كل االنق�سامات احلادة التي ت�شهدها ال�ساحة الق�ضائية
امل�صرية� ،أو ملاذا يختار الق�ضاة امل�صريون يف نادي الق�ضاة بعد الثورة ممثلي
تيار «التبعية» للحكومة – التي �أ�سقتطها الثورة  -على ح�ساب ق�ضاة
اال�ستقالل .وكما يقول بكلمات �أخرى امل�ست�شار ح�سام الغرياين نف�سه،9
وهو يعد �أحد «حكماء» تيار اال�ستقالل وقد تر�أ�س جمل�س الق�ضاء الأعلى
يف فرتة (يوليو  2011-يوليو  )2012قبل تقاعده ،ف�إن الق�ضاة غري املنتمني
للتيار اال�ستقاليل لي�سوا بال�ضرورة �أقل ا�ستقالال ،هم فقط ق�ضاة ال يجهدون
خارج حماكمهم لإعطاء هذا اال�ستقالل كل �أبعاده (ال�سيا�سية).

نادي قضاة سورية
مت االعالن م�ؤخرا عن ت�أ�سي�س نادي ق�ضاة �سورية يف مدينة حلب ر�سميا،
وذلك على �شبكة «مدينتنا» االخبارية والذي �أرجع تاريخ الت�أ�سي�س اىل
 .2012-7-4وقد ن�شرت �أ�سماء الهيئة االدارية الأوىل ف�ضال عن
نظامه الداخلي امل�ستمد من النظام الداخلي لنادي ق�ضاة م�صر ،كما ورد
يف املوقع نقال عن م�صدر غري حمدد ب�أن عدد �أع�ضائه بلغ  ،145منهم
 125يعملون يف مدينة حلب ،مما ميثل حوايل  10%من ق�ضاة �سورية
البالغ عددهم  2500قا�ضيا.
وجلوء الق�ضاة ال�سوريني اىل ان�شاء هيئة لهم امنا يعك�س ارادة يف اداء
دور يتجاوز عملهم يف املحاكم يف فرتة احلراك العام احلا�صل يف �سورية.
وهذا ما يتعزز من خالل اختيار ت�سمية النادي تيمنا بنادي ق�ضاة م�صر،
الذي ا�شتهر ب�شكل خا�ص من خالل املواجهة التي قادها �ضد احلكومة
امل�صرية يف  2006-2005على خلفية تزوير نتائج االنتخابات
امل�صرية .وبذلك ،يكون الق�ضاة ال�سوريون قد حذوا حذو زمالئهم
املغربيني الذين �أن�ش�أوا ناديهم يف ال�شهر الثامن من �سنة  ،2011لي�صبح
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من هنا يظهر جليا �أن املفهوم الأ�سا�سي لقراءة التحوالت والثوابت �ساحة ق�ضائية بد�أت ت�سقط فيها املمنوعات الق�ضائية املفرو�ضة �سيا�سيا من
الق�ضائية امل�صرية لي�س مفهوم اال�ستقالل – الذي يبقى �شعارا ن�ضاليا كل اجلهات؟
*يعد أطروحة دكتوراه في سوسيولوجيا القانون
�أكرث مما هو مفهوم حتليلي – بل هو مفهوم الت�سيي�س� ،أو بالأحرى البعد
ال�سيا�سي للعمل الق�ضائي .10فيكون بذلك ق�ضاة «تيار احلكومة» قد ا�صابوا
يف ت�شخي�صهم حلراك ق�ضاة «تيار اال�ستقالل» عندما نعتوه بامل�س ّي�س ،و�إن
�أخط�أوا يف االتهام .فعرب رف�ضهم ملحاوالت ال�سلطة �أ�سر الق�ضاة يف تقنيات
1 .1على خلفية م�س�ألة الإ�شراف الق�ضائي الفعلي على االنتخابات� .أنظر مثال �أعمال الباحثة
القانون واملحاكمة و�إبعادهم عن ال�ش�أن العام حتى عندما يكون للق�ضاة دور
 Nathalie Bernard-Maugironحول حمطة  2005الق�ضائية (بالفرن�سية).
مبا�شر فيه (يف حال االنتخابات مثال) ،وعرب �إ�صرارهم على �إعطاء الق�ضاء
�2.2إن الأجوبة التي تريد �إقفال النقا�ش عرب حجة �أن النظام امل�صري مل ي�سقط �سوى ظاهريا
مكانته يف فل�سفة النظام ال�سيا�سية ،وعرب ابتكارهم لو�سائل تعبري وحترك غري
عام  ،2011ما يف�سر ا�ستمرار ك�سوف التيار امل�سمى باال�ستقاليل ،غري مقنعة :فلماذا يكون
م�سبوقة ق�ضائيا اعتقدت ال�سلطة �أنهم لن يتجر�ؤا على اعتمادها ،فجر ما
لهذا ال�سقوط الظاهري ،بغ�ض النظر عن حقيقته� ،آثار مدوية على امل�شهد ال�سيا�سي امل�صري،
يعرف بق�ضاة «اال�ستقالل» كل معايري العمل الق�ضائي التقليدية ،ما �أثار
فيما امل�شهد الق�ضائي يبقى غري معني به تقريبا؟ و يتقدم �آخرون بفر�ضية ثانية تف�سر تراجع وهج
ذعر زمالئهم الق�ضاة غري امل�ستعدين خلو�ض هذه الغمار� ،أكرث رمبا مما �أخاف
التيار «الأ�ستقاليل» عرب و�صول اال�سالميني – الذين يتعاطف معهم جزء مهم من الق�ضاة
ال�سلطة احلاكمة نف�سها .فمن غري امل�ستغرب �إذا �أن ي�أتي رف�ض هذا املنهج
«اال�ستقالليني» � -إىل ال�سلطة يف م�صر ،فال يرغب ق�ضاة هذا التيار ب�إزعاج حلفائهم ال�سيا�سيني.
الق�ضائي الذي ميكن و�صفه مبا بعد احلداثي من داخل الق�ضاء قبل �أن ي�أتي
ال مكان هنا ملناق�شة هذه الفر�ضية بالتف�صيل� ،إال �أننا نكتفي بالإ�شارة �إىل �إن ك�سوف التيار
من ال�سلطة التنفيذية ،مما ي�ساهم يف تف�سري ا�ستمرار تهمي�ش ق�ضاة «تيار
الإ�ستقاليل يف النادي بد�أ قبل الثورة ب�سنتني �أو ثالث عندما كان التيار الإ�سالمي ما زال مقموعا،
اال�ستقالل» حتى مع حتوالت النظام ال�سيا�سي احلالية بعد الثورة .ال يعني
ما يجعل هذه الفر�ضية غري كافية على الإطالق لتف�سري م�سرية «اال�ستقالليني» الق�ضائية.
كل هذا حتييد ال�سلطة التنفيذية عما ي�صيب الق�ضاء والق�ضاة خا�صة يف
3.3ي�شكل هذا املقال جزءا ب�سيطا من بحث ميداين �أو�سع تقوم به «املفكرة القانونية» حول
الأنظمة اال�ستبدادية كالتي كانت حتكم م�صر وتون�س ،فممار�سات ال�سلطة
التطور املقارن للق�ضائني التون�سي وامل�صري يف عالقتهما مع النظامني اال�ستبدادين يف البلدين
جد وا�ضحة يف هذا املجال� ،إن عرب الت�ضييق املايل على نادي الق�ضاة عندما
قبل وبعد الثورة .وم�صدر معلومات املقال ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض املراجع القليلة حول املو�ضوع،
كان ي�سيطر عليه ق�ضاة اال�ستقالل� ،أو عرب تقدمي امتيازات للق�ضاة مقابل
عدد من املقابالت املطولة واملفتوحة مع فاعلني ق�ضائيني ونا�شطني حقوقيني يف م�صر.
�صمتهم و انكفائهم يف حماكمهم� ،أو عرب االعتماد على املحاكم اال�ستثنائية،
وغريها من املمار�سات الهادفة �إىل حتييد الق�ضاة واحلد من قدراتهم الرقابية.
�4.4أنظر Botiveau B., 1997, «Nasser et les magistrats égyptiens : :
قد ت�سمح فقط هذه الفر�ضية� ،إن �صحت ،بفتح �آفاق جديدة للدرا�سات
l’affrontement de 1969 et le débat sur la souveraineté de la loi»,
االجتماعية املهتمة بالق�ضاء العربي ،فال تكون مهوو�سة ب�سيا�سات الأنظمة
in L’Etat de droit dans le monde arabe, Mahiou A. (éd.), Paris,
القمعية العمودية ال غري ،بل تغدو �أكرث ح�سا�سية لتحوالت التيارات
 ,402-CNRS-Éd., pp. 395و :ن�صار م ،1974 ،.معركة العدالة يف م�صر ،القاهرة ،دار
والأفكار داخل املجتمعات املهنية القانونية عامة والق�ضائية خا�صة بحد
ال�شروق� ،أو للإطالع على وجهة نظر خمتلفة � :إمام ع ،1976 ،.مذبحة الق�ضاء ،القاهرة ،مدبويل.
5.5الكلمة للمحامي نا�صر �أمني ،مدير املركز العربي ال�ستقالل الق�ضاء و املحاماة .
ذاتها ،كما لعالقات الق�ضاة الأفقية مع مهن وتيارات وحتركات �أخرى يف
6.6لعر�ض �أكرث تف�صيال لأعمال هذا امل�ؤمتر� ،أنظر .Bulletin du CEDEJ, 20 (2), 1986 :
جمتمعاتهم .فامل�ستقبل الق�ضائي يقر�أ رمبا لي�س على �أفواه حكام م�صر اجلدد
7.7مقابلة مع ال�سيد نا�صر �أمني.
�إىل �أي جهة انتموا ،بل عرب ت�صرفات رئي�س نادي الق�ضاة احلايل� ،أحمد
8.8و ال تكفي هنا العودة فقط �إىل حكم املحكمة الد�ستورية عام  ،2000الذي فر�ض مبد�أ
الزند ،خ�صم التيار اال�ستقاليل الأول يف ال�سنوات الأخرية وهازمه على
«قا�ض على كل �صندوق» يف م�س�ألة الإ�شراف على الإنتخابات.
�أ�سا�س احرتام التقاليد الق�ضائية .فرناه اليوم يدعو �إىل الإ�ضراب ويخاطب
�9.9ضمن مداخلة له يف م�ؤمتر حقوقي يف مكتبة اال�سكندرية� 30 ،أيار .2012
ال�سيا�سيني يف ال�صحف ويدخل يف م�شادات �إعالمية غري م�سبوقة دون �أي
1010ومفهوم الت�سيي�س ال ي�ستعمل هنا طبعا مبعنى التحزب جلهة �سيا�سية �أو لأخرى� ،إمنا مبعنى
حرج بني �أكرث زمالئه .فبغ�ض النظر عن م�ضمون حتركاته ومواقفه وتقييمها،
التعامل مع �إ�شكاليات الق�ضاء ك�إ�شكاليات عامة تخ�ص كل فئات املجتمع و ي�صح بالتايل
�أال ي�شكل هذا اخلروج عن التقاليد الق�ضائية ال�صامتة – بالرغم من
الت�صدي لها من قبل الق�ضاة يف امل�ساحات العامة خارج م�ساحة املحاكمة ال�ضيقة.
انزالقاته ومبالغاته احلالية والتي ال عالقة لإ�شكاليتنا بها � -أهم انت�صارات
ق�ضاة  2005و�أهم ما يرتكونه للجيل الرابع من «التيار اال�ستقاليل»:
عدد الأندية الوطنية للق�ضاة يف العامل العربي ثالثة ،ي�ضاف اليها عدد
من اجلمعيات واملنظمات والنقابات واالحتادات التي مت احيا�ؤها �أو
ان�شا�ؤها يف دول الربيع العربي ،نذكر منها على وجه اخل�صو�ص جمعية
الق�ضاة التون�سيني التي ا�ستعادت هيئتها املعزولة يف  2005ادارتها
ونقابة الق�ضاة التون�سيني ومنظمة الق�ضاة الليبيني واحتاد الق�ضاة االداريني
يف تون�س الخ ...كما �أن م�ؤ�س�سي النادي ال�سوري ا�ستغرقوا كزمالئهم
املغربيني وقتا للإنتقال من العامل االفرتا�ضي اىل الواقع ،بحيث ي�سجل
�أن ت�أ�سي�س �صفحتهم مت يف نوفمرب � 2011أي قبل حوايل � 7أ�شهر من
ت�أ�سي�س النادي ر�سميا.
وبخالف احلال يف املغرب حيث اقت�صر االقتبا�س على الت�سمية ،فان
النادي ال�سوري قد ا�ستن�سخ �أجزاء هامة من نظامه مبا�شرة عن نظام نادي
ق�ضاة م�صر ،وخ�صو�صا مبا يت�صل ب�أهدافه ومن �أبرزها حتقيق ا�ستقالل
ال�سلطة الق�ضائية �إعما ًال ملبد�أ الف�صل بني ال�سلطات واقعاً وقانوناً ،وتر�سيخ
ح�صانة القا�ضي وحياده والعمل على تعزيز وتوثيق روابط الت�ضامن
والإخاء بني الق�ضاة ،وت�سهيل �سبل التعارف والتوا�صل االجتماعي
والثقايف بينهم وت�شكيل ملتقى علمي وفكري للق�ضاة لتطوير العمل

الق�ضائي والقانوين .كما حذا النادي املن�ش�أ حذو نادي ق�ضاة م�صر
يف ار�ساء م�شروعيته على قوة ال�سلطة الق�ضائية التي جتعله هيئة ذات
طبيعة خا�صة ولي�س قانون اجلمعيات .ومل يكن بامكان املفكرة القانونية
التحقق من اخللفيات الفكرية �أو ال�سيا�سية او احلقوقية �أو االيديولوجية
لأع�ضاء النادي ،امنا نقر�أ على املوقع املذكور ب�أن الق�ضاء ال�سوري ،كان
تعر�ض النتقادات كثرية ،نتيجة �سيطرة حزب البعث احلاكم يف �سورية
على الق�ضاء ،حيث يغلب على الق�ضاة االنت�ساب حلزب البعث ،كما �أن
ان�شاءه يعد «�إحدى «ثمار» احلراك ال�شعبي الذي انطلق يف �سورية منذ
�شهور ،حيث كان قانون الطوارئ مينع عقد مثل تلك االجتماعات ،فيما
�أتاحت الظروف احلالية هام�شاً من احلرية للنقابات املهنية واجلمعيات
الأهلية ،للقيام ب�أن�شطة كان حمظورا عليها القيام بها يف ال�سابق».
والالفت �أن نادي ق�ضاة م�صر يدين با�شعاعه للتيار الذي غرف بالتيار
اال�ستقاليل الذي كان يديره يف فرتة  2009-2001والذي يبقى
باملقابل مهم�شا يف ادارة النادي يف فرتة ما بعد الثورة (راجع املقال
املن�شور يف هذا العدد عن الق�ضاء امل�صري).
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واذا كانوا غري ذلك ،اعالمهم ر�سميا مبا �آلت اليه م�صائرهم.

مجزرة سجن أبو سليم (ليبيا):
حين تحول القانون سالحا في أيادي ذوي المفقودين

احلقوق التي انبنت عليها الدعوى:

 -احلق باحلرية ال�شخ�صية ،فال يجوز عزل �أي ان�سان اال ب�شكلاحتياطي ويف مكان معلوم يخطر به ذووه ولأق�صر مدة للتحقيق
وحفظ الدليل وفقط يف حال االتهام بارتكاب �أفعال معينة معاقب
عليها يف القانون وب�أمر من جهة ق�ضائية خمت�صة.
 -احلق باحلياة الأ�سرية ،طاملا �أن جهل �أماكن تواجدهم ي�ؤدي اىلحرمانهم العي�ش مع �أ�سرهم وحرمان ذويهم من العي�ش معهم،
 -و�ضع حد للجحيم الذي تعي�ش فيه حاليا هذه العائالت وهوال يزال م�ستمرا طاملا بقيت م�صائر ه�ؤالء جمهولة( ،وقد �أكدت
املحكمة هي �أن و�ضع املعتقلني يف �أماكن غري معلومة وتاليا منع
ذويهم من زيارتهم امنا ميثل �ضررا معنويا يلحق لي�س فقط بهم امنا
�أي�ضا بذويهم الذين مينعون من االطمئنان على �أبنائهم و�أزواجهم
و�أ�شقائهم املعتقلني خالفا للمبد�أ الذي يفر�ض ح�صر العقوبة
باجلاين من دون �أن تن�صرف على �أهله وذويه).
 -حق جلوء املواطن اىل الق�ضاء الن�صافه من �أي م�سا�س بحقوقهوحرماته.

من �أهم حجج االدارة العامة:

من اعت�صام اهايل املوقوفني يف �سجن بو�سليم

يف  ،2009انت�صر ذوو املفقودين ق�ضائيا .فقد انتهى الق�ضاء الليبي اىل
قبول دعواهم الآيلة اىل الزام االدارة العامة بالك�شف عن م�صائر ه�ؤالء.
وتبعا لذلك ،وا�صلوا اعت�صامات �أ�سبوعية �أمام حمكمة بنغازي مت�سلحني
باحلكم الق�ضائي ،ف�شكلت هذه االعت�صامات �شاهدا دائما على اجلرائم
املرتكبة خالل نظام القذايف ،وكانت مبثابة ال�شرارة الأوىل للثورة الليبية
التي ن�ش�أت يف خ�ضم التظاهر االحتجاجي �ضد اعتقال من�سق التحرك
املحامي فتحي تربل يف بنغازي .ويعتقد �أن زهاء  1200معتقال� ،أكرثهم
اعتقلوا لأ�سباب �سيا�سية ومل ميثلوا امام �أي حمكمة ،متت ت�صفيتهم جماعيا
يف �سجن �أبو �سليم يف يونيو  1996ومل تعلم ال�سلطات الليبية ذويهم عن
م�صائرهم حتى �صدور احلكم الق�ضائي� ،أي يف  .2009ت�سنى للمفكرة
القانونية االلتقاء بوكيل العائالت ،املحامي عبد احلفيظ غوقة (وهو نائب
رئي�س املجل�س الوطني االنتقايل الليبي واملتحدث الر�سمي با�سمه �سابقا
ونقيب حمامي ليبيا) يف بنغازي ،يف  2012-7-4وقد �سلمها ن�سخة عن
هذه الأحكام و�أجرى معها هذا احلديث املقت�ضب.

س .ما كان موضوع هذه الدعوى تحديدا؟
وعالم استندت؟

ج .الدعوى هدفت اىل التعرف على م�صائر الأ�شخا�ص املفقودين ،وتاليا اىل
الزام االدارة بالك�شف عن م�صائر ه�ؤالء وحتديد �أماكن تواجدهم و�أ�سباب
اعتقالهم ومتكينهم من زيارتهم واالطمئنان عليهم اذا كانوا على قيد احلياة
واذا كانوا غري ذلك ،اعالمهم ر�سميا مبا �آلت اليه م�صائرهم .وقد ا�ستندت
الدعوى ب�شكل رئي�سي على املبادئ الد�ستورية وخ�صو�صا الوثيقة اخل�ضراء
الكربى حلقوق االن�سان ،فقد اردنا احراج ال�سلطة مبنطقها هي ،مبا التزمت
هي به.
س .كيف تجاوبت االدارات العامة والقضاء مع
هذه القضية؟

ال�صادر يف  2007-6-24باعالن عدم �صالحيته رغم ت�أكيده على
م�شروعية احلق املطالب به .اال اننا طعنا بهذا احلكم �أمام حمكمة ا�ستئناف
بنغازي التي ق�ضت بالغائه واعادة الدعوى اىل املرجع االبتدائي بعدما
�أكدت �أنه �صالح للنظر فيها ،على �أ�سا�س �أن الدعوى ت�ستند اىل الك�شف
عن م�صائر املفقودين مبعزل عن �أ�سباب اعتقالهم .وهكذا ،عادت الدعوى
اىل املحكمة االبتدائية بعدما ت�أكدت �صالحيتها ا�ستئنافا ،فحكمت هذه
املرة يف  2008-6-8بالزام االدارة العامة ببيان م�صري املعتقلني و�أماكن
تواجدهم و�أ�سباب اعتقالهم واعالم املدعني ر�سميا مبا �آل اليه م�صريهم.
وهذا ما �صادقت عليه حمكمة ا�ستئناف بنغازي يف حكمها ال�صادر يف -11
 .2009-5وابتداء من ذلك ،بات الأهايل مت�سلحني بقوة حكم ق�ضائي،
فاكت�سبت اعت�صاماتهم الدورية �أهمية ا�ضافية فائقة .كما من �آثار احلكم هو
�أن الأجهزة الأمنية بد�أت بابالغ الأهايل بوفاة �أبنائهم وبعر�ض تعوي�ضات
عليهم ،لكن غالبية الأهايل رف�ضوا ذلك.
س .واآلن بعد زوال نظام القذافي ،ما هو
مطلب ذوي المفقودين؟

ج .ثمة معلومات ب�أنه ،بعد املجزرة اجلماعية احلا�صلة يف  ،1996وبفعل
تنامي ال�ضغط الدويل يف هذا االطار ،مت اخراج اجلثث وتقطيعها (فرمها)
ورميها يف البحر �أثناء حكم القذايف ،مما يجعل ايجاد جثامني ه�ؤالء �شبه
م�ستحيل .تقدمنا م�ؤخرا ب�شكاية جزائية ملحا�سبة الفاعلني متت احالتها
اىل املحقق الع�سكري على اعتبار �أن الفاعلني كلهم ع�سكر .ذوو مفقودي
�سجن �سليم يطالبون الآن بالعدالة ،وقد مت القب�ض على عدد من العنا�صر
املتورطني من ذوي املراتب املتدنية حاليا وننتظر ا�سرتداد بع�ض ال�شخ�صيات
املحتجزين حاليا يف اخلارج ،وعلى ر�أ�سهم ال�سنو�سي املحتجز يف موريتانيا.
مو�ضوع الدعوى التي قدمها عبد احلفيظ غوقة بوكالته عن ع�شرات من
ذوي املفقودين يف �سجن بو �سليم:

 -عدم �صالحية الق�ضاء العديل النظر يف الدعوى لأن االعتقال قراراداري،
 �-أن االعتقال وعدم الك�شف عن م�صائر املعتقلني �أعمال �سياديةتخرج عن مراقبة الق�ضاء.

مقتطفات من احلكم ال�صادر عن املحكمة االبتدائية يف �شمال بنغازي
بقبول الدعوى يف 2008-6-8
ان االعمال ال�سيادية هي الأعمال التي تت�صل بال�سيا�سة العليا للدولة
واالجراءات التي تتخذها ال�سلطة العليا للدولة ملحافظة على �سيا�ستها
وكيانها يف الداخل واخلارج والتي يدخل من �ضمنها ما يتعلق بالعالقات
ال�سيا�سية مع الدول الأخرى وامل�سائل احلربية واعالن الأحكام العرفية �أو
حالة الطوارئ� .أما ما ي�صدر عن جهة االدارة من �أعمال وت�صرفات �ضد
الأفراد مت�س حرياتهم و�أموالهم فانها تخرج عن مفهوم �أعمال ال�سيادة التي
ميتنع على املحاكم النظر فيها.
واملحكمة قبل اخلو�ض يف املو�ضوع ت�ؤكد ب�أن الق�ضاء هو املنزل الأ�شرف
لعر�ض املنازعات فيما ي�شجر بني اخل�صوم من خالف ،و�أن االن�سان ي�سمو
ويرتقي بقدر ما يحققه له الق�ضاء من عدل ي�صون كرامته ويحمي حريته،
ويحافظ على حقوقه �ضد كل بط�ش �أو قهر او عدوان.
�أن الق�ضاء يف كل �أمة �أعز مقد�ساتها ،انه مالذ املظلوم والدرع الواقي يف
مواجهة عبث العابثني ،فاجلميع حتت مظلة الق�ضاء مطمئنون �آمنون،
ومن ثم ال بد �أن يتوىل الق�ضاء ق�ضاة فوق كل خوف ومبن�أى عن كل مالمة
وبعيدا عن كل اغراء واال �صارت املحاكم م�صدرا للظلم.
وجهة االدارة ايا كان و�صفها �أو من ميثلها اذا ما خالفت القانون او تعدت
على مقت�ضياته� ،أو خرجت على �أهدافها فانها حتت مظلة الق�ضاء وحتت
�سلطانه ال ا�ستثناء يف ذلك ،فوحده الق�ضاء احلر النزيه القادر على ردعها
وانزال حكم القانون على ت�صرفاتها املادية التي تخرق وتتجاوز على
املبادئ العامة الأ�سا�سية للمجتمع والتي تتقاطع مع كافة املبادئ القانونية
العليا التي حتر�ص على حماية االن�سان وحرياته الأ�سا�سية يف �أي جمتمع،
بحيث ا�صبحت ت�شكل قانونا ا�سا�سيا م�شرتكا بني جميع املجتمعات.

ج .االدارات العامة �سعت اىل اعالن عدم �صالحية الق�ضاء العديل
متذرعة ب�أن قرار االعتقال ال�صادر عن قوى �أمنية نظامية يبقى قرارا اداريا ،الزام االدارة بالك�شف عن م�صائر ه�ؤالء وحتديد �أماكن تواجدهم و�أ�سباب
وقد ما�شاها يف ذلك احلكم ال�صادر عن حمكمة �شمال بنغازي االبتدائية اعتقالهم ومتكينهم من زيارتهم واالطمئنان عليهم اذا كانوا على قيد احلياة لي�س من اجلائز يف ظل القوانني �سالفة الذكر �أن يبقى مكان �أبناء و�أزواج

املدعني جمهوال وم�صريهم غري معروف طيلة هذه ال�سنوات ،الأمر الذي
يجعل ت�صرف االدارة ال يعدو �أن يكون عمال ماديا بحثا يجيز للق�ضاء
املدين التدخل اذا ما طلب منه ذلك اللزام جهة االدارة بكف هذا االعتداء
�أو بالك�شف عن م�صريهم لذويهم واالف�صاح عن من هو حي منهم �أو من
انتقل اىل رحمة اهلل.
وحيث �أن لأمر كذلك وكان ما قام به تابعو املدعى عليهم (االدارة العامة)
من اعتقال لذوي املدعني والزج بهم يف غياب ال�سجون دون حتقيق م�سبق
ودون تقدمي مربر لذلك ،وا�سباب هذا االعتقال وهو عمل غري م�شروع
يوجب م�س�ؤولية الدولة الأخالقية والقانونية جتاه مواطنيها وتنتهي معه
املحكمة اىل اال�ستجابة لطلب املدعني..

ملف المفقودين في لبنان
ينام في خزانة مجلس شورى الدولة

بتاريخ  ،2009-12-24تقدم ذوو املفقودين يف لبنان بدعوى
�أمام جمل�س �شورى الدولة لالطالع على ملف التحقيقات يف
ق�ضايا املفقودين ،التي �أجرتها جلنة تق�صي م�صائر املفقودين
واملخطوفني يف لبنان يف �سنة  ،2000وذلك عمال بحق املعرفة.
واذ تقدمت الدولة بدفوع �شكلية مع تفادي اتخاذ �أي موقف بهذا
ال�ش�أن ،فان امللف ما يزال نائما يف خزانة املجل�س ،رمبا بانتظار موعد
ا�ستحقاقه ...لكن �أي ا�ستحقاق؟

فتوح ال�شاذيل :التحرك اجلماعي للق�ضاة يف م�صر ،من�شور يف:
حني جتمع الق�ضاة ،درا�سة مقارنة :لبنان ،م�صر ،تون�س ،املغرب،
اجلزائر والعراق ،املن�شورات احلقوقية �صادر:
«احلق �أن هناك اختالفا حول املق�صود بتعبري اال�شتغال بال�سيا�سة
الذي حظرته املادة  73من قانون ال�سلطة الق�ضائية على الق�ضاة.
فاال�شتغال يعني االحرتاف ،اي انغما�س الق�ضاة يف الأعمال
احلزبية �أو االن�ضمام لع�ضوية الأحزاب ال�سيا�سية ،ولي�س م�شاركة
الق�ضاة يف الدفاع عن ا�ستقاللهم وتدعيم �سيادة القانون بالغاء
القوانني واملحاكم اال�ستثنائية.
والذي نراه �أن التحرك اجلماعي للق�ضاة عن طريق ناديهم ال يعد
ا�شتغاال بال�سيا�سة ،وال خمالفة فيه للمادة  73من قانون ال�سلطة
الق�ضائية للأ�سباب التالية:
 �-أن ما يقوم به الق�ضاة لي�س �سوى ابداء الر�أي يف �ش�أنمهني ولي�س �ش�أنا �سيا�سيا ،فا�ستقالل الق�ضاء و�ضمانات
ا�شرافه على االنتخابات ودعم �سيادة القانون ودعم
احلقوق واحلريات هي �أمور وثيقة ال�صلة بطبيعة عمل
القا�ضي ودوره يف املجتمع.
 �-أن ما يحظره القانون هو اال�شتغال بالعمل ال�سيا�سي،وفيه معنى االحرتاف ،ولي�س االن�شغال بهموم الوطن
وم�شكالته ،فهذا حق لكل مواطن وواجب عليه...
 -قد يختلف �أ�سلوب ابداء الر�أي يف الأمور ال�سيا�سية بنيالق�ضاة وغريهم من املواطنني ،بالنظر اىل مكانة القا�ضي
ودوره بو�صفه حكما بني �سلطات الدولة واملواطنني،
ولكن حظر ابداء الر�أي مطلقا على الق�ضاة وناديهم
ميثل م�صادرة حلقهم يف التعبري عن الر�أي والدفاع عن
م�صاحلهم التي ترتبط ارتباطا وثيقا باال�صالح ال�سيا�سي،
كما �أن احلظر ال تقره املواثيق الدولية املتعلقة با�ستقالل
الق�ضاء.
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اشكالية الفتة في ليبيا:
هل يشارك القاضي في
االنتخابات األولى منذ  50عاما؟
المفكرة القانونية ،بنغازي

املنظمة الليبية للق�ضاة عقدت يف بنغازي يف � ،2012-7-4أي قبل
ثالثة �أيام من انتخاب امل�ؤمتر الوطني ،ندوة بعنوان «الق�ضاء والعملية
االنتخابية» .باال�ضافة اىل طرح اال�شكالية املت�صلة بامكانية ا�شراف الق�ضاة
على االنتخابات تيمنا بالنموذج امل�صري ،خ�ص�صت جل�سة كاملة لبحث
�أحقية الق�ضاة يف االدالء ب�أ�صواتهم ،وذلك على خلفية البيان ال�صادر عن
املجل�س الأعلى للق�ضاة والذي �أهاب بالق�ضاة االم�ساك عن ممار�سة هذا
احلق ،اتقاء لل�شبهات .ان جمرد طرح هذه اال�شكالية هو بالطبع �أمر الفت،
اذ �أن هذا الأمر مل يح�صل يف �أية دولة �أخرى حيث يبقى حق انتخاب
الق�ضاة بديهيا .فما هي الأ�سباب التي دفعت املجل�س الأعلى للق�ضاء
اىل طرحها؟ وما هي �أ�سنادها قانونا؟ هذه هي الأ�سئلة التي دار حولها
النقا�ش الأكرث حماوة خالل هذه الندوة التي �شكلت منا�سبة العادة فتح
النقا�ش الذي دار يف م�صر يف  2006-2005حول مفهوم «منع اال�شتغال
بال�سيا�سة» والت�أثريات االيجابية �أو ال�سلبية حلرية تعبري القا�ضي على
حياديته وا�ستقالليته.

«ان اهلل قد �شرفنا �أن نكون من حملة لواء العدل يف هذه الأر�ض ،وهي
ر�سالة و�أمانة تقت�ضي منا احلر�ص واحليطة واتقاء ال�شبهات ولو كانت يف
منظور ال�شرع والقانون حقا م�شروعا ...وهو ما دعا املجل�س الأعلى للق�ضاء،
بعد مناق�شات ومباحثات جادة� ،أن يهيب بكم �أن تلتزموا احلياد يف كل �أمر
يتعلق بال�سيا�سة حتى ال ت�شعرون باحلرج �أو ت�ضطرون اىل �صراع بني احلق
وال�ضمري ...لذلك ورغم اميان املجل�س ب�أن االنتخاب حق ا�سا�سي ومقد�س
لكل مواطن �أقر له القانون هذا احلق ،اال �أن عدم ممار�سته تكون �أوىل عندما
يكون تركه �أكرث نفعا و�أقل �ضررا من التم�سك به» .هذا ما ورد حرفيا يف بيان
�أ�صدره املجل�س الأعلى للق�ضاء يف ليبيا م�ؤخرا ،وهو البيان الذي فتح باب
النقا�ش يف هذا ال�صدد.
وقد انق�سم املنتدون حول هذه امل�س�ألة عموما اىل فئتني :فئة ت�ؤيد البيان
مت�سكا بحيادية القا�ضي .ف�أن ي�صوت القا�ضي ،ولو �سرا ،ح�سب ه�ؤالء،
يولد �شبهة انحياز للطرف الذي ينتخبه مما ي�سيئ اىل دوره كحكم و�أنه من
الأف�ضل يف املرحلة الراهنة ابقاء الق�ضاة بعيدين عن ال�سيا�سة .ال بل هذه
الفئة ذهبت �أبعد من املجل�س بحيث ر�أت �أن االمتناع عن الت�صويت لي�س
فقط مرغوبا ،امنا مفرو�ضا قانونا .وا�ستندوا يف ذلك اىل املادة  64من نظام
الق�ضاء ( )2006التي متنع القا�ضي من اال�شتغال بال�سيا�سية .والالفت
�أن بع�ض الق�ضاة فاخروا ،يف �سياق دفاعهم عن ر�أيهم ،بانخراطهم يف الثورة
من خالل البيانات �أو الت�صريحات على الف�ضائيات بل فاخروا بانخراط
ق�ضاة �آخرين يف العمل الع�سكري :ومرد التفاخر هنا هو تقدمي اثبات على
�أن موقفهم يف رف�ض الت�صويت لي�س نا�شئا عن ا�ستقالة من ق�ضايا املجتمع،
فب�إمكان القا�ضي �أن يكون على اخلطوط الع�سكرية الأمامية عند ال�ضرورة،
امنا على العك�س من قناعة عميقة ب�أن حاجة املجتمع اليهم يف زمن ما بعد
الثورة هي بالدرجة الأوىل حاجة اىل «حكام حمايدين» ،اىل ق�ضاة يراقبون
وي�شرفون على االنتخابات من دون �أن ي�شاركوا فيها .وهكذا ،ويف موازاة
انتقاد ه�ؤالء ال�ستبعادهم عن اال�شراف على االنتخابات ،ر�أوا من الطبيعي
�أال ي�شاركوا فيها .ويلحظ ،ومبعزل عن مدى �صوابية هذا الر�أي ،ان النتيجة
التي تخرج عنه تبدو كاريكاتورية بع�ض ال�شيء ،بحيث يظهر القا�ضي
مقداما على الكفاح امل�سلح عند احلاجة ،فيما �أنه يحاذر االقرتاب من
�صندوق االقرتاع اتقاء لل�شبهة.

�أما الفئة الثانية فقد ر�أت �أن للقا�ضي �أن ميار�س حق االنتخاب كجزء ال
يتجز�أ من مواطنته ،علما �أن هذا احلق يكت�سي �أهمية فائقة يف ظل هذه
االنتخابات التي جتري للمرة الأوىل منذ خم�سني عاما .فب�أي منطق يحرم
من هذا احلق الذي و�صفه املجل�س ب�أنه ا�سا�سي ومقد�س اتقاء لل�شبهات،
فيما �أن االنتخاب يتم بطبيعته �سريا و�أنه كان ب�إمكان جمل�س الق�ضاء الأعلى
االكتفاء بدعوة الق�ضاة اىل االم�ساك ،ال عن االنتخاب ،امنا عن االعالن عن
اجلهة التي �صوتوا لها� .أما �أن يقمع «حق مقد�س» لغاية معينة ميكن حتقيقها
بطرق �أخرى من دون امل�س به ،فذلك ي�ؤدي اىل فر�ض تدبري غري متنا�سب
مع الغاية املرجوة منه.
ال بل �أن البع�ض لفت اىل خطورة ال�سابقة التي يكر�سها بيان جمل�س الق�ضاء
الأعلى يف زمن بعد الثورة :فمن يهيب بالقا�ضي االمتناع عن ممار�سة حق
االنتخاب اتقاء ل�شبهة اخلروج عن احلياد ،ال بد �أن يعار�ض غدا �أن يتم
انتخاب �أع�ضاء جمل�س الق�ضاء الأعلى من قبل الق�ضاة ،و�أن يعار�ض بعد
غد �أن ي�شارك الق�ضاة يف �أي ور�شة ا�صالحية مبا فيها ور�ش ا�صالح الق�ضاء
فيبقى حمكوما بتلقي ما يعد له من م�شاريع من دون �أن يكون له �أي دور
فاعل يف �صوغ �أي منها؛ كما ال بد �أن يعار�ض من باب �أوىل االعرتاف بحرية
الق�ضاة بالتعبري وبالتجمع وب�شكل �أعم �أي م�شاركة اجتماعية للق�ضاة .ومن
هذه الزاوية ،ال ي�شكل البيان انتقا�صا ملواطنة القا�ضي فح�سب امنا �أي�ضا،
وبالقدر نف�سه ،انتقا�صا لل�ضمانات ال�ضرورية ال�ستقالليته ،وتاليا حلياديته
التي يعمل البيان على تكري�سها .فهل يكفي التغني ب�سمو الق�ضاء ل�ضمان
ا�ستقالليته �أم �أن ثمة حاجة للتدقيق يف واقع هذه الوظيفة والعنا�صر املحيطة
بها وخ�صو�صا يف واقع ا�ستقاللية القا�ضي ويف البحث عن �آليات �أثبتت
جدواها يف هذا املجال ،كما قد تكون حرية الق�ضاة يف التعبري والتجمع
وفق ما تن�ص عليه مبادئ ا�ستقاللية الق�ضاء املكر�سة يف الأمم املتحدة؟ ويف
حال االيجاب� ،أال ي�ؤدي منع الق�ضاة من �أي م�شاركة يف االنتخابات اىل
ا�ضعاف �ضمانات هذه اال�ستقاللية؟ ثم� ،أي حيادية للقا�ضي اذا مل تتوفر
لديه �ضمانات كافية حلماية ا�ستقالليته التي تبقى هي الأولوية؟
�أما اال�شارة اىل مفهوم اال�شتغال بال�سيا�سة ،فهو بالطبع يف غري حمله
ح�سب هذه الفئة .فحق االنتخاب يندرج �ضمن حقوق املواطنة من دون
�أن ي�ست�شف منه �أي ا�شتغال .فاال�شتغال يفرت�ض االنخراط يف م�س�ؤوليات
حزبية �أو رمبا الرت�شح على الئحة حزبية معينة� ،أما �أن يعد االنتخاب
ا�شتغاال ،فذلك ي�ؤدي اىل نتيجة عبثية مفادها اعتبار �أي مواطن ميار�س
حق االنتخاب م�شتغال يف ال�سيا�سة ،وهو �أمر ال ين�سجم البتة مع مقا�صد
امل�شرع .بل �أن �أحد املنتدين لفت اىل �أن املادة  64التي حتظر على �أع�ضاء
الهيئات الق�ضائية اال�شتغال بالأعمال ال�سيا�سية تن�ص على �أن هذا املنع ال
ي�شمل ح�ضور جل�سات امل�ؤمترات ال�شعبية الأ�سا�سية ،مما يفيد ب�أن ا�شتغال
القا�ضي بال�سيا�سة كان حمظورا مبوجب هذا الن�ص فقط يف حال ممار�سته
ب�شكل يتعار�ض مع غايات النظام ال�سيا�سي ،فيما يبقى مندوبا يف حال
ممار�سته مبا يخدم غاياته .ومن هذه الزاوية ،يظهر من ال�ضروري اعتماد مقاربة
نقدية يف هذا املجال ،بعيدا عن لغة امل�سلمات .ويلحظ �أن مفهوم اال�شتغال
بال�سيا�سة م�أخوذ عن القانون امل�صري ،و�أنه �شكل مادة نقا�ش وا�سع يف م�صر
حول تعريفه و�أبعاده يف خ�ضم التجاذب احلا�صل بني نادي الق�ضاة من جهة
وجمل�س الق�ضاء الأعلى وال�سلطات العامة يف م�صر ،يف �سنتي -2005
( 2006للمحة عن هذه النقا�شات ،انظر اجلدول).
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ظـاهرة حـرق الدوالـيب تخـترق قصـور العـدل:
«الحق في محضر العصبية»
*نزار صاغية

من �إعت�صام الإ�سالميني يف �ساحة النور

خالل الأ�شهر املا�ضية� ،شهد الر�أي العام اللبناين ن�شوء ظاهرة جديدة مفادها
قيام جمموعات بحرق دواليب وقطع طرق و�أحيانا الت�سبب با�شكاالت �أمنية
بالغة اخلطورة لل�ضغط على الق�ضاء التخاذ قرار معني .وقد جتلت هذه الظاهرة
ب�شكل خا�ص مع توقيف ال�شاب �شادي املولوي بتهمة انتمائه اىل تنظيم ارهابي
م�سلح .فقد �أعقب ذلك اعت�صام يف �ساحة النور مع قطع طرقات يف �أماكن
متفرقة ،ف�ضال عن ا�شتعال املنطقة الفا�صلة بني باب التبانة ،جبل حم�سن
(يراجع االعالم يف الفرتة الفا�صلة بني توقيفه يف  5-12واالفراج عنه يف -23
 .)5وتبعا لنجاح هذا الأ�سلوب� ،سارع بع�ض املطالبني باالفراج عن موقويف
فتح اال�سالم والذين قاربت مدة احتجاز عدد منهم خم�س �سنوات من دون
حماكمة بل من دون �صدور قرار اتهامي اىل اعتماده .وكانت هذه الق�ضية قد
�شهدت منذ ما قبل احتجاز املولوي اعت�صامات متقطعة مع ن�صب خيم يف
�ساحة النور يف طرابل�س ،فا�ستفاد املحتجون على احتجازه من وجودها مل�ضاعفة
زخم مطالبهم لتعود فت�ستفيد بدورها من هذا الزخم� .أما التجلي الثالث لهذه
الظاهرة ،فقد ح�صل يف اثر مقتل �شيخيني يف الكويخات يف عكار يف 5-20
على �أيدي عنا�صر من اجلي�ش اللبناين .وقد �أعقبها قالقل واحتجاجات عدة
ذهب بع�ضها اىل حد التهديد بان�شاء جي�ش لبنان احلر (لبنانيو عكار يطالبون
بت�شكيل جي�ش لبنان احلر ،ال�شرق .)2012-5-21 ،وفيما �أدى توقيف عدد
من الع�سكر اىل تهدئة الأجواء ،فان اخالء �سبيلهم فيما بعد �أدى اىل اعادة
ا�شعال االحتجاجات .وتبعا لذلك� ،أعاد الق�ضاء توقيف ثالثة �ضباط تبعا
ل»تو�سعه يف التحقيق» ،فهد�أت الأو�ضاع يف عكار جمددا ،لت�شتعل باملقابل
يف حملة �صربا حيث اعتمد ذوو املوقوفني ومنا�صروهم �أ�سلوب قطع الطرقات
نف�سه دفاعا عن اجلي�ش واحتجاجا على رزوح الق�ضاء حتت وط�أة هذه الظاهرة.
وقد نقل عن �أحد املعت�صمني �آنذاك�« :إذا كان الق�ضاء ال يفهم �إال بقطع الطرق
فنحن �أي�ضا نقطع الطرق» (نهار نت.)7-16 ،
وبالطبع ،امليزة الأوىل لهذه التحركات املت�صلة زمنيا واىل حد ما �سببيا بع�ضها
ببع�ض ،هو اعتمادها الع�صبية كمحرك �أ�سا�سي :وهذا ما جتلى لي�س فقط يف
انتماءات امل�شاركني فيها ،بل اي�ضا يف كيفية �صياغة احلق الذي غالبا ما خرج
عن طابعه الفردي لي�أخذ طابعا جماعيا (رفع الظالمة عن �أهل ال�سنة ،كمثال:
دعوة عمر بكري اىل االعت�صام دعما للموقوفني اال�سالميني يف رومية يف
« :2012-5-6يا �أهل ال�سنة يف لبنان ،حترروا من قيودكم وانتف�ضوا �ضد

الظلم والف�ساد وفكوا قيود �أ�سراكم ونا�صروا بع�ضكم بع�ضا وا�ستجيبوا لنداء ما نقر�ؤه من خالل توجهات ثالثة:
�أهايل املعتقلني يف �سجن روميه) .وهكذا ،بدا من الطبيعي جمع ق�ضايا
خمتلفة ومتباينة يف بوتقة واحدة :ف�أي ظلم يطول املجموعة يف مكان ما ي�صلح الأول� ،أن احلكومة تعاملت مع املطالب من منطلق براغماتي بحت على
لتربير مطالب يف �أماكن �أخرى ،مبعزل عن �أحقيتها� ،أو ك�أمنا الظلم يف مكان اعتبار �أنها «مطالب ع�صبية» ت�ستدعي حلوال عملية ،مبعزل عن مدى �أحقيتها.
يكفي الدعاء الظلم يف كل مكان .وهكذا ،ت�صبح املطالبة باخالء �سبيل مئات وهكذا ،وفيما زاد من�سوب اهتمامها بهذه املطالب وفقا لقوتها ومدى ت�أثريها
املوقوفني منذ خم�س �سنوات على خلفية طول �أمد التوقيف االحتياطي يف ال�سلم الأهلي مبعزل عن مدى م�شروعيتها ،فانها باملقابل بقيت �صماء ازاء
مرادفا للمطالبة باخالء �سبيل موقوف منذ �أقل من � 24ساعة .كما �أن �أبعادها احلقوقية ،مهما كانت �أهميتها االجتماعية .وهذا ما ن�ست�شفه ب�شكل
بع�ض املحتجني و�صلوا اىل حد املطالبة بالعفو العام عن جميع اال�سالميني خا�ص من املقارنة بني تعامل احلكومة مع ق�ضية املولوي الذي احتجز لأيام
املعتقلني (اللواء  21حزيران  )2012يف منحى ت�صاعدي يعك�س ارتفاع معدودة –وهو �أمر باالمكان تربيره بحاجات التحقيق -وتعاملها مع موقويف
من�سوب الع�صبية والغ�ضب لدى هذه اجلماعات ويغرقها يف ذاتيتها مبن�أى فتح اال�سالم املحتجزين منذ �سنوات ومن دون حماكمة او اتهام ،مبا ي�شكل
عن �أي اعتبار حقوقي �أو عن �أي �سعي اىل �صوغ مطالبها على نحو ين�سجم من حيث املبد�أ انتهاكا �سافرا حلريتهم ولقرينة الرباءة.
مع مقت�ضيات ال�صالح العام .هذا عدا عما �أ�سفرت عنه هذه التحركات من
ردود �أفعال لدى الطوائف الأخرى بنتيجة مر�آة الع�صبية :وهذا ما جتلى مثال والواقع �أن اعتماد موقف مماثل قد �أ�ضاع على احلكومة جمددا امكانية نقل
من خالل جتمع �صربا احتجاجا على اعادة توقيف �ضباط يف ق�ضية مقتل امل�سائل املطروحة من املقاربة الع�صبية اىل املقاربة احلقوقية .ف�أن يتقاع�س
ال�شيخني ،بحيث مل يجد �أحد �أبرز نواب تكتل التغيري واال�صالح و�أكرثهم الق�ضاء عن بت ملفات مئات من املوقوفني على النحو الذي تقدم� ،أمر من
جدية املحامي ابراهيم كنعان حرجا يف التعليق عليه بعبارة من نوع« :هل �ش�أنه �أن يقو�ض بداهة ثقة ذويهم بالق�ضاء و�أن يقودهم اىل االنتفا�ض �ضده.
خلالد �ضاهر وغريه احلق يف قطع الطرقات فيما ال يحق لغريهم التعبري عن وما يزيد هذا الأمر فداحة هو �أن �أزمة موقويف فتح اال�سالم �شكلت يف هذا
ر�أيه؟» (الأخبار .)2012-7-17 ،كما انعك�س يف االحتجاجات على املجال االنذار الثالث الذي يبقى جمردا عن �أي بعد ا�صالحي :وبالفعل،
توقيف املعتدي على تلفزيون «اجلديد» (ال�صحف يف  )6-26و�أي�ضا يف فقد متثل االنذار الأول يف القرار ال�صادر عن املحكمة اخلا�صة مبحاكمة قتلة
مو�ضوع �آخر ال يعنينا مبا�شرة من خالل اعتماد ذوي احلجاج املخطوفني يف احلريري والذي عد توقيف ال�ضباط الأربعة ملا يقارب �أربع �سنوات تع�سفيا.
فاذا �سارع وزير العدل عند �سماعه اىل اقرتاح قانون تعديل املادة 108
�سورية الأ�سلوب نف�سه للمطالبة باالفراج عنهم.
يف �أ�صول املحاكمة املدنية يف اجتاه و�ضع حد �أق�صى للتوقيف االحتياطي
وتبعا ل�شيوع هذا الأ�سلوب ،بدا الق�ضاء يف مواجهة مبا�شرة مع الع�صبية ،يف جميع اجلرائم من دون ا�ستثناء منعا للتع�سف م�ستقبال ،انتهى املجل�س
وكل ذلك يف ظروف حملية واقليمية ترجح تفاقمها .فكيف ت�صرفت املراجع النيابي اىل تعديل املادة يف اجتاه معاك�س متاما �أي اىل زيادة اال�ستثناءات
احلكومية ازاء ذلك؟ هل ر�ضخت المالءات الع�صبية كما هي العادة يف هذا املجال (زيادة جنايات االرهاب) وذلك على خلفية �أحداث نهر
يف الق�ضايا ال�سيا�سية �أم �أنها حفظت للق�ضاء خ�صو�صيته على اعتبار �أن البارد (نزار �صاغية ،بيداغوجيا حمكمة احلريري :تعديل املادة  108منوجا،
ا�ستقالليته جتعله املكان الأن�سب لعقلنة هذه الع�صبية و�صهرها �ضمن منظومة الأخبار 13 ،متوز  .)2010وهذا ما فتح الباب مبا�شرة �أمام الأزمة احلالية
قانونية من�سجمة مع ذاتها؟ وما نلحظه يف هذا املجال هو �أن هذه املراجع مل املتمثلة يف احتجاز ا�سالميي فتح اال�سالم� .أما االنذار الثاين ،فقد متثل يف
تتنب وح�سب اخليار الأول ،بل �أنها ا�ستخدمت الع�صبية لتبيان �أن اخ�ضاع انتفا�ضة ال�سجناء احلا�صلة يف �آذار  2011والتي توافق يف اثرها وزيرا العدل
الق�ضاء حلاجات ال�سيا�سة وتاليا حلاجاتها �أمر طبيعي ،وتبعا لذلك لتحويل والداخلية على تعديل املادة  108يف اجتاه يعاك�س التعديل احلا�صل قبل
الق�ضاء اىل �أداة ا�ضافية لتكري�س هيمنة الع�صبية ومعها النظام ال�سائد .وهذا �أ�شهر من دون ي�سفر توافقهما عن �أي نتيجة.

�أما املوقف الثاين الذي انتهجته املراجع احلكومية ،فقد متثل يف التدخل عنوة
يف �أعمال الق�ضاء ب�أ�سلوب يقارب التباهي والتفاخر؛ وقد كانت تدخالتها
تتم �سابقا يف الكوالي�س من باب احلياء .وقد بدا منطقها وفق الآتي :ان
�أي انتفا�ضة من منطلق ع�صبي ت�ؤدي اىل تغليب ال�سيا�سي على الق�ضائي
ومعه اىل تغليب امل�صلحة العليا على ا�ستقاللية الق�ضاء ،بحيث يكون الق�ضاء
م�ستقال فقط يف الق�ضايا التي ال تطرح ا�شكاالت ع�صبية وي�سوغ ا�ستتباعه
وا�ستباحته علنا يف امل�سائل الأخرى.
ولعل التدخل الأكرث فجاجة يف هذا ال�صدد ،امل�ساعي الوزارية لفر�ض
اجراءات �أو قرارات معينة ،من خالل تعليمات بالكاد تخفي طابعها الآمر.
ويف هذا االطار ،نقر�أ ت�صريح وزير الداخلية يف �أعقاب زيارته اىل طرابل�س
حيث �صرح يف اثر مفاو�ضات ملدة �سبع �ساعات ب»�أنه من الطبيعي �أن ت�ؤخذ
�إفادة املوقوف �شادي املولوي مرة �أخرى بح�ضور حماميه ،بعدما �أخذت منه
يف املرة الأوىل بغياب املحامي» (ال�سفري � 17أيار) ،وبالطبع املق�صود هو اعادة
ا�ستجوابه متهيدا لالفراج عنه .وبالطبع كان تدخل ميقاتي يف هذه الق�ضية
حا�سما من خالل ا�ستقبال املولوي يف بيته يف طرابل�س لتقبل «ت�شكراته»
يف يوم االفراج عنه (�صحف  .)7-25وقد بلغ هذا التدخل �أوجه خالل
جمل�س الوزراء يف  :2012-7-9وفيما ورد على املوقع االلكرتوين
للمجل�س �أنه تقرر الطلب اىل النائب العام التمييزي مبطالبة قا�ضي التحقيق
الع�سكري بالتو�سع يف التحقيق  ،فان و�سائل االعالم نقلت �أن جمل�س الوزراء
قد قرر التو�سع يف التحقيق بهدف تهدئة املحتجني (مثاال على ذلك ،النهار
 )7-10وهو �أمر مل ينفه وزير العدل اال بعد اعادة احتجاز ال�ضباط الثالثة
الذين كان مت االفراج عنهم �سابقا ،داعيا اجلميع اىل مراجعة حرفية القرار
الذي يظهر �أن احلكومة «طلبت» من دون �أن «تقرر» فالقا�ضي وحده الذي
يقرر .ويلحظ �أن وزير العدل مل يفوت فر�صة اتهام االعالم واملعلقني بجهل
القانون على خلفية قولهم ب�أن جمل�س الوزراء قرر التو�سع يف التحقيق!

«حارة كل مين ايدو الو»:
المجلس الشرعي يفرض حصانة
المفتين ورجال الدين من جانب واحد
بتاريخ  ،2012-6-2نُ�شر يف اجلريدة الر�سمية  -قرار يحمل عنوانا الفتا:
«ح�صانة املفتني املحليني وعلماء الدين امل�سلمني» .ومل ي�صدر هذا القرار عن
املجل�س النيابي كما قد يتوقع عند قراءة عنوانه امنا عن املجل�س ال�شرعي
اال�سالمي الأعلى .والواقع �أن هذا القرار الفت من زوايا عدة:
من حيث توقيته ،فقد اتخذ بعد مرور ايام قليلة على مقتل رجلي دين (من
الطائفة ال�سنية) �أثناء عبور �سيارتهما على حاجز للجي�ش اللبناين يف عكار
(� 20أيار) وما �أعقب احلادثة من ردود فعل غا�ضبة بلغت مناطق عدة يف
بريوت .كما �أتى بعد توقيف ال�شاب �شادي املولوي لفرتة � 10أيام ،على
خلفية انتمائه �إىل تنظيم القاعدة وما �أعقبه من احتجاجات غا�ضبة يف
طرابل�س ،تقاطعت مع االحتجاجات على مقتل ال�شيخني املذكورين.

ولألطباء حصانتهم أيضا ...
وهذا �أي�ضا ما نقر�ؤه بو�ضوح يف ت�صريحات نقيب الأطباء �شرف �أبو
�شرف على خلفية توقيف �أحد الأطباء وا�ستجوابه يف ق�ضية مواطنة
وجنينها .فالنقيب بدا وا�ضحا يف مواقف ثالثة تعك�س كلها �سعيا اىل
حت�صني الأطباء ومتييزهم:
1
فهو �أوال رف�ض «توقيف طبيب حتت �أي ذريعة قبل ثبوت م�س�ؤوليته» ،
مما يعك�س مطالبة بتمييز الأطباء وحت�صينهم ازاء التوقيف االحتياطي،
وهو ثانيا �أعلن «�أن النقابة هي اجلهة العلمية الوحيدة التي ت�ستطيع �أن
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�آل اىل منع املحاكمة عن � 103أ�شخا�ص .وتبعا لذلك ،بدا الق�ضاء يف حال
من حالني :اما �أنه وافق على منع املحاكمة عن ع�شرات الأ�شخا�ص عن غري
قناعة (وهذه م�صيبة) واما �أنه �أبقاهم بفعل تقاع�سه قيد االحتجاز ل�سنوات من
دون �أن يثبت بحقهم �شيء (وهذه م�صيبة �أكرب) .ويف احلالتني ،من املفجع �أن
متر الأزمة من دون م�ساءلة.

�أما املوقف الثالث للمراجع احلكومية فقد متثل يف اال�سراف يف جماملة الغرائز
الع�صبية ودغدغتها حتقيقا مل�آرب تتجاوز تهدئة اخلواطر اىل اكت�ساب املودة
�أو ا�ستجدائها ،وكل ذلك على ح�ساب الق�ضاء .ويف هذا االطار ،ي�سجل
مثال نقل املولوي فور االفراج عنه يف �سيارة وزير املال حممد ال�صفدي ،
ومن ثم ا�ستقبال املولوي من قبل رئي�س جمل�س الوزراء .كما ي�سجل مبادرة
رئي�س الوزراء اىل ت�سديد قيمة الكفاالت ل�شادي املولوي ولعدد من املوقوفني
اال�سالميني مما عده حمللون عدة عمال انتخابيا بحتا (جزيرة نت .)6-24 ،وكخال�صة ،جاز القول ب�أنه لئن �شكلت هذه الظاهرة وجها جديدا لتوغل
الع�صبية يف احلياة املدنية ،فان ال�سلطات احلاكمة �سارعت اىل اال�ستفادة منها
ويف االجتاه نف�سه ،نقر�أ مواقف �أع�ضاء يف تكتل التغيري واال�صالح يف جماملة من خالل دف�ش مبد�أ ف�صل ال�سلطات يف اجتاه تعزيز �صالحياتها بالن�سبة اىل
حترك �صربا عمال مببد�أ امل�ساواة يف الع�صبية .وهكذا ذهب النائب نعمة اهلل �أبي ال�سلطة الق�ضائية بل �أي�ضا اىل ا�ستمالتها من خالل اال�سراف يف جماملتها.
ن�صر اىل حد الت�أكيد ب�أن «الطريق لن تفتح قبل �إعادة النظر بالقرار (املق�صود وهكذا ،ي�صبح طبيعيا بالن�سبة اىل هذه ال�سلطات �أن ت�شهد تكرار الأزمة
قرار توقيف ال�ضباط الثالثة) و�أن يرفع ال�سيا�سيون يدهم عن الق�ضاء» .وهو (االحتجاز التع�سفي وجتاوز الأ�صول يف التوقيف) نف�سها لل�سبب نف�سه
بذلك ا�ستباح التدخل يف الق�ضاء بحجة ارادته بوقف تدخل الآخرين فيه .و�أحيانا بفعل الأ�شخا�ص �أنف�سهم و�أن تختار عن وعي كامل البقاء بكماء
�صماء عمياء ازاء �أي ا�صالح بانتظار �أزمة �أكرث ا�شتدادا .يف ظل واقع كهذا،
والالفت �أن الق�ضاء بدا يف كل ذلك طيعا :وهكذا ،قرر قا�ضي التحقيق رمبا �أ�صبح �ضروريا �أن يخرج الق�ضاة عن �صمتهم من خالل حترك جامع،
الع�سكري نبيل وهبة اخالء �سبيل املولوي امل�شتبه به باالنتماء اىل تنظيم فوحده مت�سكهم با�ستقالليتهم يقنع الر�أي العام باحتمال خمالف ويوقف
ارهابي م�سلح بعد اعادة ا�ستجوابه نزوال عند دعوة وزير الداخلية ومبوافقة امتداد الع�صبية يف ق�صور العدل.
مفو�ض احلكومة لدى املحكمة الع�سكرية �صقر �صقر ،كما قرر قا�ضي
*محام وباحث في القانون
التحقيق الع�سكري �أبو غيدا اعادة توقيف عن�صرين يف اجلي�ش على خلفية
مقتل ال�شيخني تبعا للتو�سع يف التحقيق بدعوة من جمل�س الوزراء .وقد
1 .1كلمة النقيب �أبو �شرف خالل اعت�صام الأطباء يف بيت الطبيب يف .2012-6-18
2.2مذكور �أعاله.
بلغت فداحة الأمر �أق�صاها يف ق�ضية اال�سالميني املحتجزين على خلفية
3.3كلمة النقيب �أبو �شرف يف م�ؤمتر �صحايف يف نقابة االطباء خالل ا�ستقبال الطبيب �أبو
االنتماء اىل فتح اال�سالم :ففي � ،6-18أ�صدر قا�ضي التحقيق غ�سان
حمد.2012-6-21 ،
عويدات قرارا باخالء �سبيل � 14شخ�صا مما �أ�سهم يف ف�ض االعت�صام جزئيا.
4.4املرجع نف�سه.
كما �سارع �سعيد مريزا اىل ابداء مطالعته يف  6-2و�سارع قا�ضي التحقيق
5.5املرجع نف�سه.
عويدات اىل ا�صدار قراره االتهامي يف  7-19مع مراعاة املواعيد التي تعاقب
على اعالنها رئي�س جمل�س الوزراء ووزير العدل .والالفت �أن القرار املذكور
من حيث م�ضمونه� ،إنه يفر�ض على النيابات العامة املوجلة ب�سلطة املالحقة
واالدعاء ،ا�ستئذان مفتي اجلمهورية قبل مبا�شرة �أية مالحقة بوجه املفتني
املحليني �أو علماء الدين امل�سلمني .وقد جاء هذا الن�ص يف اطالقه :فهو ي�شمل
جميع ه�ؤالء ممن يعتربون موظفني يف الدولة وممن لي�سوا كذلك .وهو ي�شمل
جميع اجلرائم التي قد ي�شتبه �ضلوعهم بها ،مبا فيها اجلرائم التي ال �صلة لها
بوظائفهم �أو ب�أعمالهم كرجال دين .وهذا الأمر ي�ؤدي اىل منحهم ح�صانة
تتجاوز ما ن�ص عليه قانون املوظفني الذي ا�شرتط احل�صول على املوافقة
امل�سبقة لالدارة ملالحقة ه�ؤالء فقط اذا كان اجلرم نا�شئا عن وظائفهم .وما هو
�أخطر من ذلك هو ان القرار مل ين�ص على امكانية جتاوز رف�ض املفتي اعطاء
االذن ،بخالف احلال ب�ش�أن املوظفني بحيث ميكن للنيابة العامة التمييزية
�أن ت�سمح باملالحقة و�أن تتجاوز رف�ض االدارة املعنية بهذا ال�ش�أن .وانطالقا
من ذلك ،يتبدى رجال الدين وك�أنهم باتوا �أعلى من القانون �أو بكالم �آخر
حم�صنني بدار االفتاء يف وجهه.
من حيث م�صدره ،فقد اتخذه املجل�س ال�شرعي اال�سالمي الأعلى خارج �أي
�صالحية �أو اخت�صا�ص ،بل على نحو ي�شكل تعديا على �صالحيات امل�شرع
الذي بامكانه وحده �أن مينح احل�صانات �أو �أن يدخل �أي ا�ستثناء �أو قيد على
تدر�س وحتقق علميا يف امل�شاكل التي قد تنتج عن �أي عمل طبي ومتيز
بني امل�ضاعفات والأخطاء الطبية ،و�أن تتخذ التدابري الالزمة وحتا�سب
وتعاقب م�سلكيا من دون الت�شهري ب�أحد» .2فـ»من ي�ستطيع �أن يقرر
�إذا كان هناك خط�أ هي جلنة التحقيقات واللجنة اال�ست�شارية يف نقابة
الأطباء وال �أحد غريها ي�ستطيع �إعطاء ر�أي علمي ،وهناك �أ�صول يجب
�أن تتبع علميا» . 3وبالطبع ،تعك�س هذه الت�صريحات توجها اىل احالل
النقابة حمل الق�ضاء يف النظر يف �أخطاء الأطباء.
ال بل ان �ضيق �صدر نقابة الأطباء �شمل الكفالة التي �ألزم الطبيب
املوقوف بايداعها �ضمانا حلقوق اجلهة املدعية .وهذا ما ظهر من خالل

املالحقات اجلزائية .والالفت �أن املجل�س �أ�سند قراره اىل املر�سوم الإ�شرتاعي
رقم  ،55/18ال�صادر بتاريخ  8كانون الأول �سنة  1968والذي يجعل
املفتي رئي�سا لرجال الدين كافة وي�شرتط اذن مفتي اجلمهورية امل�سبق الجراء
مالحقة �أديبية بحق ه�ؤالء ،وهو �أمر خمتلف متاما عن �أمر احل�صانة اجلزائية.
والالفت �أنه رغم وجود هذه املخالفة الوا�ضحة التي جتعل القرار بحكم غري
املوجود ،فان القيمني على اجلريدة الر�سمية مل يجدوا مانعا لن�شره فيها.
فما عدا ما بدا؟ و�ألي�س بامكان الدولة ار�ضاء املمتع�ضني منها �أو الع�صبيات
على اختالفها من خالل اجراءات تتنظم �ضمن قوانني الدولة و�أجهزتها؟
�أمام ردود الفعل الغا�ضبة ملقتل ال�شيخني� ،أعلن رئي�س جمل�س الوزراء
جنيب ميقاتي ب�أن «ال ح�صانة لأحد و�أن القانون يبقى فوق اجلميع» ،طالباً
من وزير العدل �شكيب قرطباوي «متابعة التحقيقات و�إعادة الو�ضع الأمني
�إىل طبيعته» .بالطبع املق�صود من ا�شارة ميقاتي اىل �أن «ال ح�صانة لأحد»
هم عنا�صر اجلي�ش الذين �أطلقوا النار على ال�شيخني يف عكار ،لكن �أن تقود
احلادثة اىل تكري�س ح�صانة رجال الدين ،فهذا �أمر مل يكن �أحد ليقوى على
تنبئه �أو حتى تخيله...

املقارنة التي �أجراها بني هذه الكفالة والكفالة التي خرج بها �شادي
مولوي .وهكذا ،ت�ساءل ملاذا بلغت قيمة الكفالة  50مليون لرية «بينما
البع�ض ملفاتهم �سوداء وخرجوا بكفالة� 500ألف لرية».4
ويف ظل كل ذلك ،مل يجد النقيب مانعا رغم كل احل�صانات التي
دعا اليها يف ت�صريحاته ال�سابقة اىل القول ب�أن «العدالة يجب �أن تكون
للجميع بنف�س امل�ستوى ولي�س لأننا حتت القانون بينما غرينا فوق
القانون وعفا اهلل عنه» .5انها الع�صبية تغذي الع�صبية.
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البحث عن جذور التنظيم الهرمي في الحركة العمالية:
من أين يستمد االتحاد العمالي العام صفته التمثيلية؟
*ميراي نجم شكرالله

تقر احلكومة يف حمالت عدة لالحتاد العمايل العام ب�صفته التمثيلية عن
الأجراء ،وهو �أمر يوليه م�س�ؤوليات عدة ،على �صعيد القرارات العامة �أو
حتى على �صعيد امل�شاركة يف م�ؤ�س�سات عامة .ال بل �أن ال�صفة التمثيلية
قد رتبت م�ؤخرا نتائج �إ�ضافية مع تغليب مفهوم التفاو�ض اجلماعي على
املعايري املو�ضوعية يف حتديد زيادة الأجور ،مما �أدى اىل تغليب املواقف
املعار�ضة مل�شروع وزير العمل �شربل نحا�س .وقد يكون من املفيد اذا يف
هذا االطار �أن نتناول كيفية اكت�ساب هذه ال�صفة يف ظل القوانني اللبنانية
وال�صالحيات املرتتبة عليها ،ومدى م�شروعية التمثيل النقابي التي
يحظى بها االحتاد النقابي العام لدى القاعدة العاملة.
مفهوم التمثيل النقابي

برز مفهوم التمثيل النقابي عام  1919يف ظل �أحكام معاهدة فر�ساي
الدولية التي �أن�ش�أت منظمة العمل الدولية والتي ن�صت على �أن الدول
االع�ضاء تتعهد ،بهدف متثيلها يف امل�ؤمتر العام ،بتعيني املندوبني وامل�ست�شارين
غري احلكوميني بالتوافق مع الهيئات املهنية الأكرث متثيال .ويف فرن�سا ،ميز
عام  1921املر�سوم املتعلق مبجل�س العمل الأعلى بني النقابات على �أ�سا�س
عدد املنت�سبني اليها .امنا مل يتجل هذا املفهوم ب�شكل وا�ضح اال مع قانون
 1936الذي منح الهيئات النقابية «الأكرث متثيال» امكانية توقيع العقود
اجلماعية� .أما املعايري املعتمدة حاليا عامليا من �أجل حتديد التمثيل النقابي
فهي تختلف بح�سب البلدان .ففي بلدان ك�إ�سبانيا وبلجيكا ،متنح ال�صفة
التمثيلية اىل الهيئات املركزية التي لديها عدد معني من املنت�سبني (يف
ا�سبانيا ،يجب �أن حتظى النقابة بن�سبة اقرتاع  10باملئة من �أجل التمتع بحق
التفاو�ض على ال�صعيد الوطني ويف بلجيكا يجب �أن ت�ضم 125000
ع�ضو على الأقل)� .أما يف فرن�سا ،فقد عدل عام  2008القانون الذي كان
مينح �أولوية التمثيل اىل االحتادات املركزية اخلم�سة ،مما �أدى اىل الغاء ميزة
التمثيل النقابي املمنوحة قانوناً لها واعتماد �سبعة معايري يجب �أن تتوفر
يف كل نقابة واحتاد للتمتع بال�صفة التمثيلية� .1أما يف بلدان �أخرى ك�أملانيا
والدامنارك واململكة املتحدة ،فيغلب معيار االعرتاف املتبادل بني املنظمات
العمالية وتلك التابعة اىل �أ�صحاب العمل ،مع وجود عدد من ال�ضوابط
التي ت�ستند اىل معايري متثيل مو�ضوعية تختلف بح�سب البلدان.
ما هي معايير الصفة التمثيلية التي يتمتع
بها االتحاد العمالي العام في لبنان؟

العمل �ضروري من �أجل توحيد اجلهود ومنع ت�شتت الأ�صوات العمالية
جتاه الطرف الأقوى �سيا�سيا او اقت�صاديا (�أكان الدولة �أم ا�صحاب العمل)
باال�ضافة اىل �أنه ي�سهل عملية التفاو�ض بني �أطراف احلوار .اال �أن منح
هذه ال�صفة التمثيلية مبوجب مر�سوم حكومي ،من دون الأخذ ب�أي معايري
م�ستمدة من القاعدة� ،أبعد االحتاد العمايل العام عن قاعدته العمالية .وهذا
بارز من خالل �ض�آلة االنت�ساب اىل النقابات (بع�ض االح�صاءات ي�شري
اىل ن�سبة اجمالية قدرها  6اىل  7باملئة من االنت�ساب اىل النقابات 3فيما
يقول �آخرون �أنها قد ال ت�صل اىل  3باملئة )4وتقل�ص الن�شاط النقابي لدى
�أجراء القطاع اخلا�ص� .أما موظفو القطاع العام ،فال يحق لهم ت�أ�سي�س نقابات
عمالية كما مينع عليهم اال�ضراب مبوجب مبد�أ ا�ستمرارية املرفق العام (هذا
ما ال مينعهم من العمل النقابي من خالل التجمع �ضمن روابط من نوع
اجلمعيات ،كروابط املعلمني التي هي �أكرث ن�شاطا وفعالية على الأر�ض من
غالبية النقابات واالحتادات التابعة للقطاع اخلا�ص من دون �أن تتمتع ب�أي
اعرتاف ر�سمي) .كما �أن منح ال�صفة التمثيلية على الوجه الذي تقدم،
باال�ضافة اىل ال�سلطة املبا�شرة التي متار�سها وزارة العمل على النقابات (من
ترخي�ص ومراقبة االنتخابات وحق حل النقابات) و�ضع االحتاد يف موقع
تبعية بالن�سبة اىل الوزارة .وهذه التبعية معززة بتمويل الدولة املبا�شر لالحتاد
(حوايل  500مليون لرية �سنوياً .)5كما نرى �أن الواقع ال�سيا�سي والطائفي
�أدى اىل �سيطرة التيارات والأحزاب ال�سيا�سية على االحتاد العمايل العام
خا�صة يف الت�سعينيات خالل فرتة الهيمنة ال�سورية ،حيث ن�ش�أ حواىل 35
احتادا ذات ميول طائفية و�سيا�سية ب�شكل ا�صطناعي من دون �أي متثيل
فعلي لفئات عاملة معينة (و�أ�صبح ي�ضم حاليا  52احتادا) .هذا مع العلم
�أن االحتادات متثل يف جمل�س مندوبي االحتاد على قدم م�ساواة بن�سبة �أربعة
مندوبني لكل منها .واىل جانب غياب �أية معايري يف حتديد مدى متثيلية
النقابات �أو االحتادات املن�ضوية حتت لواء االحتاد العمايل العام ،فقد متكنت
هذه االحتادات �أي�ضا من فر�ض ذاتها بفعل تقييد ان�شاء النقابات واالحتادات
باحل�صول على ترخي�ص م�سبق من وزارة العمل .وعلى هذا الوجه ،مل
يبتعد االحتاد العمايل العام عن قاعدته ال�شعبية فح�سب بل �أي�ضا عن مبادئه
الأ�سا�سية املعرب عنها يف املادة الرابعة من قانونه اال�سا�سي والتي ن�صت على
�أنه «م�ستقل عن كل حزب �سيا�سي �أو فئة �سيا�سية وال ي�ستلهم يف جمال
ن�شاطه �سوى امل�صلحة العامة للعمال يف لبنان» .فتال�شت الروح الن�ضالية
وال�شعبية وروح الت�ضامن العمايل التي كانت حتركه عند ن�ش�أته وحلت
حملها روح املح�سوبية واال�ست�سالم للأمر الواقع .ويتجلى الهمود الذي
هيمن على االحتاد العمايل العام من خالل موقعه االلكرتوين حيث يفاج�أ
الزائر باخلطاب النقابي االنهزامي الأ�شبه بالبكاء على الأطالل والبعيد كل
البعد عن الروح الن�ضالية.6

فيما ن�صت املادة  106من قانون العمل على �أن « للنقابات �أن تتحد لتنظيم
العالقات بينها حتت ا�سم احتاد النقابات على �أن يرخ�ص لها من وزارة
االقت�صاد الوطني وتخ�ضع لل�شروط املفرو�ضة لت�أ�سي�س النقابات» ،مل يحدد
القانون اللبناين دور االحتادات ب�شكل عام ومهامها ،كما �أنه مل يحدد �أية
معايري �أو �شروط تخولها االدعاء باكت�ساب ال�صفة التمثيلية (با�ستثناء �أن ما النتائج القانونية المترتبة على الصفة
ي�ضم كل احتاد ثالث نقابات) .غري �أن املر�سوم املتعلق بتحديد الهيئات التمثيلية؟
الأكرث متثيال لأرباب العمل والأجراء ال�صادر عام � ،1992أعطى الأولوية التمثيل امل�ؤ�س�ساتي و�صفة املحاور الأول للدولة
يف التمثيل على ال�صعيد الوطني لالحتاد العمايل العام وعينه «الهيئة الأكرث
متثي ًال للأجراء على جميع الأرا�ضي اللبنانية» 2من دون �أي تعليل ومن دون مل يرتب املر�سوم  2390نتائج قانونية مبا�شرة لل�صفة التمثيلية املمنوحة
لالحتاد العمايل العام ،كما �أنه مل يحدد مهامه وال ال�صالحيات التي يتمتع
اال�ستناد اىل �أية معايري مو�ضوعية.
بها .امنا تظهر هذه النتائج من خالل ا�شراكه بهذه ال�صفة يف م�ؤ�س�سات
من�ش�أة مبوجب ن�صو�ص �أخرى .وهكذا ،يعني االحتاد ممثلني يف جلنة م�ؤ�شر
هل يحظى االتحاد بمشروعية التمثيل تجاه
غالء املعي�شة (مر�سوم  1981-8-8وثالثة مندوبني يف املجل�س الوطني
القاعدة العمالية؟
قد يرى البع�ض �أن ايجاد حماور وممثل �أوحد جتاه ال�سلطة املركزية و�أ�صحاب ل�سيا�سة الأ�سعار التابع لوزارة االقت�صاد والتجارة ،وثالثة �أع�ضاء يف جمل�س

ادارة املجل�س الوطني ل�سيا�سة الأ�سعار ،وع�ضوا ممثال يف جلنة ا�ست�شارية
تابعة لوزارة االقت�صاد يتم ا�ستطالعها من �أجل حتديد املواد امل�صنفة من
الكماليات ،وع�ضوا يف جلنة تفعيل حقوق املعوقني بالعمل (مر�سوم -3-9
 ،)2002وممثلني عن الأجراء (ثالثة اع�ضاء �أ�صيليني وثالثة �أع�ضاء
مالزمني) يف اللجنة التحكيمية الناظرة يف خالفات العمل اجلماعية ملدة
ثالثة �سنوات (مر�سوم  ،)2010-3-2وع�ضوا يف اللجنة الوطنية ملكافحة
عمل الأطفال ...،كما �أن املر�سوم املتعلق بتحديد الهيئات الأكرث متثيال
للقطاعات التي يدخل يف �إطارها املجل�س االقت�صادي واالجتماعي قد
خ�ص�ص ت�سعة مقاعد ملمثلي االحتاد العمايل العام .واالحتاد العمايل العام
ميثل عمليا القوى العاملة يف امل�ؤمترات الدولية واملنظمات الدولية التي
تعنى ب�ش�ؤون العمال .كما ن�شري اىل العرف املتمثل يف ت�سمية ممثلني عن
الأجراء يف جمال�س العمل التحكيمي (علما ب�أن القانون مل يذكر �صراحة
االحتاد العمايل العام).
اال�ستثناء :مبد�أ التمثيل املنبثق من القاعدة العمالية يف العقود اجلماعية

لقد �أوىل قانون عقود العمل اجلماعية والو�ساطة والتحكيم 7النقابات
واالحتادات ب�شكل عام حق توقيع العقود اجلماعية التي يكون ممثلو
�أ�صحاب العمل طرفا فيها .اال ان م�شرتع  1964بدا حذرا بالن�سبة اىل
النقابات واالحتادات ب�شكل عام ،فو�ضع �شروطا معينة الكت�ساب ال�صفة
التمثيلية التي يتمتع بها ممثلو الأجراء املفو�ضون ملناق�شة العقد اجلماعي
وقد متثلت هذه ال�شروط بالتمثيل املنبثق من القاعدة العمالية .ف�أوجب �أن
ي�ستح�صل ه�ؤالء على تفوي�ض م�سبق من قبل  60باملئة 8على الأقل من
جمموع الأجراء املعنيني بالعقد ،كما ا�شرتط حتت طائلة البطالن �أن يكون
عقد العمل اجلماعي مرفقا مبح�ضر جل�سة يت�ضمن املوافقة عليه ب�أغلبية
ثلثي �أع�ضاء اجلمعية العمومية للنقابات �أو الهيئات املهنية التي هي طرف
فيه .لكنه ،وبالرغم من الأهمية التي علقها امل�شرتع على هذه امل�س�ألة ،مل
ي�صدر املر�سوم التطبيقي الذي يحدد طرق التثبت من �صحة التفوي�ض
املن�صو�ص عليه يف قانون  1964لغاية اليوم .ومن الالفت �أن القانون مل
يفر�ض �شروطا مماثلة بالن�سبة اىل ممثلي �أ�صحاب العمل .9وجتدر اال�شارة
هنا اىل �أن امل�شرتع مل يخ�ص الحقا االحتاد العمايل العام ب�أية ميزة بتمثيل
الأجراء يف العقود اجلماعية على غرار ما كانت عليه احلال يف فرن�سا قبل
 2008بالن�سبة اىل االحتادات العمالية املركزية اخلم�سة.
تكري�س مبد�أ حرية التفاو�ض اجلماعي من قبل جمل�س �شورى الدولة:
هل يعزز دور االحتاد العام �أم على العك�س ،يكر�س مبد�أ التمثيل املنبثق
من القاعدة العمالية يف جمال التعاقد اجلماعي؟

قد طرح ر�أي جمل�س ال�شورى ب�ش�أن م�شروع املر�سوم الرامي اىل حتديد
احلد الأدنى للأجور ون�سبة غالء املعي�شة 10ب�شكل �سطحي مفهوم حرية
التفاو�ض اجلماعي يف اطار حتديد الأجور ووجوب التقيد به ب�شكل مطلق
من دون �أن يرتب عليه �أية نتائج .11ويرتكز يف تعليله اىل املادة الثانية من
اتفاقية العمل الدولية رقم  131املتعلقة بتحديد احلد الأدنى للأجور .فهل
ُيبنى على تكري�س مبد�أ حرية التفاو�ض من قبل جمل�س �شورى الدولة
وجوب العودة اىل القاعدة العمالية الذي كر�سه م�شرتع  1964يف قانون
عقود العمل اجلماعية والو�ساطة والتحكيم؟ �أم �أنه يذهب عك�س ذلك يف
اجتاه تكري�س دور االحتاد العمايل العام ،الذي منح �أولوية متثيل الأجراء،

وكان املحاور الأوحد جتاه الدولة و�أ�صحاب العمل خالل فرتة التفاو�ض
التي �سبقت �صدور املر�سوم املتعلق بتعيني احلد الأدنى للأجور ون�سبة
غالء املعي�شة ()2012؟ مع العلم ب�أن جمل�س �شورى الدولة مل يلحظ
يف ر�أيه اجلهة وال املعايري التي حتدد هذه اجلهة املخولة بالتفاو�ض على
ما تن�ص عليه املادة ( 4فقرة  )3من االتفاقية الدولية عينها .ان مبد�أ
�أولوية املنظمات املهنية يف التفاو�ض اجلماعي كر�سته �أي�ضاً التو�صية رقم
 91كما واالتفاقية رقم  135املتعلقتان بالعقود اجلماعية .اال �أنه ي�ستخل�ص
من �أحكام املادتني  2و 3من االتفاقية رقم  87املتعلقة باحلرية النقابية
�أنه يفرت�ض بالنقابات واالحتادات التي تدعي متثيل الأجراء يف التفاو�ض
اجلماعي �أن تتمتع با�ستقاللية تامة جتاه ال�سلطات احلكومية و�أ�صحاب
العمل .كما �أن االتفاقية رقم  151التي ترعى عالقة العمل يف الوظيفة
العامة ن�صت يف املادة  5منها على �أنه «يجب على هيئات املوظفني العامني
�أن تتمتع باال�ستقاللية التامة بالن�سبة اىل ال�سلطات العامة» .وقد ورد يف
تقرير �صدر عام  1996عن جلنة احلرية النقابية التابعة ملنظمة العمل
الدولية يف معر�ض ق�ضية متعلقة ببلغاريا ،12ب�أنه «حني حتظى النقابة الأكرث
متثي ًال بحقوق متييزية �أو ح�صرية للتفاو�ض ،عمال بالأنظمة املتبعة ،يجب
�أن تتوفر لدى هذه النقابة معايري مو�ضوعية من�صو�ص عليها م�سبقا ،من
�أجل تفادي �إمكانية االنحياز �أو التع�سف» .وقد حددت جلنة اخلرباء
التابعة لها �ضمانات معينة ترتكز على معايري التمثيل الفعلي ك�أن حتظى
النقابة املخولة بالتفاو�ض بن�سبة  50%من العاملني .مما يعيدنا اىل روحية
ت�شريع العقود اجلماعية يف لبنان ،الذي كر�س دور النقابات واالحتادات يف
التفاو�ض اجلماعي ،امنا قيدها مبعايري معينة مرتبطة مببد�أ التمثيل املنبثق
من القاعدة العمالية.
1 .1يراجع بهذا ال�صدد2010 :

,2011-J.-E. Ray, Droit du travail,
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ت�صوير ح�سام م�شيم�ش
في الطريق الى معايير أخرى؟

ان الأزمة التي ي�شهدها االحتاد العمايل العام ،والتي متتد من خالله اىل جممل
احلركة النقابية يف لبنان ،تت�صل ب�شكل �أ�سا�سي مبدى متثيله الفعلي للفئة العاملة
يف لبنان .لذلك ،فانه من ال�ضروري ايجاد معايري جديدة للتمثيل النقابي
ت�ضفي طابع امل�شروعية على النقابات واالحتادات ب�شكل عام ،العادة الن�شاط
والفعالية اىل احلركة النقابية .وهذا يفرت�ض �أي�ضا بال�ضرورة الغاء املحظورات
6.6عنوان موقع االحتاد العمايل العام:

http://www.cgtl-lb.org/History.

املت�صلة بان�شاء نقابات ملوظفي القطاع العام ومنحهم حق اال�ضراب كما والغاء
الرتاخي�ص امل�سبقة الن�شاء نقابات �أو احتادات يف القطاع اخلا�ص ،والغاء �أي
�شكل من �أ�شكال الت�ضييق على احلرية النقابية .كما يفرت�ض ت�صديق االتفاقية
الدولية رقم  87املتعلقة باحلرية النقابية وحماية احلق النقابي 13وذلك من
باب متكني جميع الأجراء من ممار�سة حرياتهم النقابية وفق ما يرونه منا�سبا.

*محامية ،مكتب نجم للمحاماة

� 1998-ص.267-266 .

Collection «Droit vivant»,19e éd., Editions Liaisons, 2010, p.497
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2.2املادة  2من املر�سوم  2390ال�صادر يف « :1992-4-25يعترب االحتاد العمايل العام

7.7املر�سوم رقم  17386ال�صادر يف 1964-9-2

1111يراجع بهذا ال�صدد مقال ديانا كال�س« -جمل�س �شورى الدولة �أمام التجاذبات ال�سيا�سية

الهيئة الأكرث متثيال لالجراء على جميع الأرا�ضي اللبنانية وله �أن يختار ع�شرة مندوبني ،على

8.8القت هذه الن�سبة املرتفعة انتقاداً من قبل جلنة احلرية النقابية التابعة ملنظمة العمل

يف ق�ضية االجور :زيادة يف تكري�س احلقوق ام جماملة اىل حذ التناق�ض؟ -املفكرة القانونية-

�أن يراعي يف انتخاب املندوبني متثيل جميع املحافظات ،وامل�صالح امل�ستقلة وامل�ؤ�س�سات العامة

الدولية التي طلبت اىل احلكومة اللبنانية العمل على تخفي�ضها لت�سهيل عملية التفاو�ض يف

العدد � 4-ص16.

والقطاعات الأكرث �إنتاجية» .

عقود العمل اجلماعية.

Bulletin officiel, vol.LXXXIX, série B, no 3, 305e rapport, cas1212

3.3اح�صاءات عن منظمة  Friedrich Ebert Stiffungعام 2006

9.9يربر القا�ضي حممد علي �شخيبي اعتماد م�شرتع  1964معيار التمثيل العددي

1765, paragraphe 100

Alakhbar- Workers’ Day: Lebanon’s Labor Union Gone4.4

وا�صراره على التثبت من �صحة التفوي�ض املمنوحة من القاعدة اىل النقابة او االحتاد بتخوفه

1313وقد �صدر م�ؤخرا اقرتاحان يف هذا االجتاه االول عن وزير العمل ال�سابق �شربل نحا�س

Fishing-Mohamad Wehbe

من امكانية ح�صول اي تواط�ؤ بني النقابة و�أ�صحاب العمل من جهة ولكون النقابة ال متثل

والثاين عن النائب �سامي اجلميل.

5.5مقال حممد وهبه املذكور �أعاله

افراديا االجراء من جهة ثانية  -الوجيز يف الت�شريع االجتماعي اللبناين-من�شورات �صادر-

القاضي معلوف يؤكد مجددا خطورة الرقابة المسبقة:
هذه هي أسبابي االجتماعية والسياسية والفلسفية
بتاريخ  13حزيران � ، 2012أ�صدر قا�ضي الأمور امل�ستعجلة يف بريوت
جاد معلوف قرارا �أكد فيه توجهه ال�سابق جلهة خطورة تو�سع قا�ضي الأمور
امل�ستعجلة يف قبول طلبات منع ن�شر الأعمال الفنية �أو الفكرية �أو االعالمية،
وذلك تفاديا لتحول عمله اىل ما ي�شبه الرقابة امل�سبقة .1وبعدما كر�س يف قراره
ال�سابق مبد�أ املوازنة بني امل�صالح واحلقوق اجلديرة باحلماية ،بدا موقفه اجلديد
�أكرث ن�ضجا يف تقومي وزن حرية التعبري ودور االعالم ،وتاليا يف ت�ضييق مدى
احلاالت التي ميكن فيها التدخل ملنع التعبري عن الر�أي م�سبقا �أي ما ي�سمى
بالرقابة امل�سبقة .وكان قد مت تقدمي طلبات مماثلة عدة �أمام الق�ضاء امل�ستعجل يف
�أعقاب �صدور القرار ال�شهري يف الق�ضية املعروفة با�سم �أوفريرا.2
وهكذا ،نقر�أ يف احلكم اجلديد الئحة بالأ�سناد القانونية حلرية التعبري امل�صانة
د�ستورا مبوجب املادة  13ولكن �أي�ضا مبوجب مقدمة الد�ستور التي حتيل اىل
االعالن العاملي حلقوق االن�سان والوثائق الدولية .اال �أن الأمر ال يقت�صر على
�سمو (د�ستورية) القواعد التقنية التي ت�ستند اليها هذه احلرية ،امنا يتعداها اىل
وظيفتها االجتماعية وخ�صو�صا وظيفة االعالم االجتماعية .فلحرية التعبري

�أبعاد �سيا�سية تتمثل يف كونها احدى �أهم الركائز التي يقوم عليها املجتمع
الدميوقراطي� .أما االعالم في�شكل «ال�سلطة الرابعة» وي�ضطلع بدور �أ�سا�سي يف
تكوين الر�أي العام ويف رقابة املجتمع وال�سلطات .وانطالقا من ذلك ،نتلمح
هنا ا�ضافات بالغة الأهمية مقارنة بقراره ال�سابق بحيث يو�سع القا�ضي اطار
املوازنة التي مل تعد تقت�صر على املوازنة بني الن�صو�ص على �أ�سا�س قيمتها
القانونية بل تتعداها لت�شمل املوازنة بني الفوائد االجتماعية وال�سيا�سية
للم�صالح املتنازعة .ال بل ان القرار �أ�ضاف اىل كل ذلك رونقا فل�سفيا من
خالل ا�ستعادة مقولة فولتري ال�شهرية ب�ش�أن حرية التعبري.
وعليه ،فان املوازنة بني حرية التعبري وحماية كرامة الأفراد الذين قد تتناولهم
الرقابة ال بد �أن ت�ؤدي اىل ت�ضييق حدود الرقابة امل�سبقة ،ملا قد ت�سببه من خطر
�شل الدور الرقابي لالعالم .وهو ا�ستند بذلك اىل درا�سة يف القانون املقارن وال
�سيما اىل القوانني امل�ستمدة من النظام الأنكلو�ساك�سوين ومواقف االجتهاد
الفرن�سي ف�ضال عن قرارات عدة للمحكمة الأوروبية حلقوق االن�سان التي
متحورت كلها حول الدور الأ�سا�سي لالعالم واملبد�أ القا�ضي ب�أن فر�ض �أي
ف�سر ب�شكل �ض ّيق مع الت�شديد على مدى خطورة اعمال
قيد عليه ال بد و�أن ُي ّ

الرقابة امل�سبقة على ح�سن ادائه .فاالعالم� ،ش�أنه �ش�أن �أي �سلطة اخرى ،ملزم
وح�س مهني م�س�ؤول ،فيما ت�أخذ مالحقته عموما طابعا
باعمال رقابة ذاتية ّ
الحقا عند ثبوت �أي اخالل او خرق لهذه املوجبات .وال ميكن اخلروج عن
ذلك اال يف حاالت جد ا�ستثنائية.
بقي �أن ن�شري اىل �أن امل�ستدعي يف هذه الق�ضية هو قا�ض و�أنه طلب منع احدى
و�سائل االعالم وحتديدا �أحد االعالميني من التعر�ض له �أو لأي من �أفراد
عائلته .وهذا هو اال�ستدعاء الأول الذي يتقدم به �شخ�ص قيم على م�صلحة
عامة بهدف منع الآخرين من م�ساءلته .وقد يكون هذا بالتحديد ما قاد
القا�ضي الناظر فيه اىل التحذير من خماطر التو�سع يف الرقابة امل�سبقة مما قد
يرتك جموح االدارة العامة من دون جلام.
1 .1جملة املفكرة القانونني العدد الثالث :القا�ضي يكر�س «مبد�أ التنا�سب» :اي ت�أثريات
�سلبية للرقابة امل�سبقة؟ http://www.legal-agenda.com/images

2.2يراجع الأمر على العري�ضة ال�صادرة عن قا�ضي الأمور امل�ستعجلة يف بريوت بتاريخ
20-Legal%20-01-2012-publications/1327582553/2010\3 \5
Agenda%20Issue%203.pdf
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قرار لمجلس شورى الدولة وحقوق البلديات المصابة بمطمر للنفايات:
توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل ال يتم اعتباطا
*غدير العاليلي
مع �صدور قرار جمل�س �شورى الدولة بوقف تنفيذ مر�سوم توزيع عائدات
ال�صندوق البلدي امل�ستقل مراعاة حلقوق البلديات امل�صابة مبطمر للنفايات،
عاد هذا ال�صندوق مبا يحيطه من ا�شكاليات اىل الواجهة جمددا .فكيف يتم
توزيع عائداته ،وهي عموما جممل ال�ضرائب والر�سوم التي حت�صلها الدولة
ل�صالح البلديات ووفق �أي معايري؟ وما هي الغاية من ان�شائه؟ وهل ت�ستغل
الدولة موارد هذا ال�صندوق لتحقيق امناء متوازن بني البلديات واملناطق
فتوزعها على �أ�سا�س احلاجات االمنائية للبلديات �أم �أنها ت�ستغلها الحكام
�سيطرة احلاكم على البلديات فتوزعها وفق قواعد املحا�ص�صة واملح�سوبية مبا
يعزز منطق اال�ستقطاب لدى ال�سلطة املركزية ويهم�ش دور البلديات ومعها
الالمركزية ب�شكل �شبه كامل؟ وقد ت�صدت املفكرة لهذه اال�شكاليات يف
عددها �صفر ،من خالل مقال للباحث االقت�صادي �سامي عطاهلل .فبخالف
قانون البلديات الذي عد العائدات املح�صلة �أمانة لها ،عمدت احلكومات
املتعاقبة تدريجيا خالل الت�سعينات اىل التحكم يف �صرفها وكيفية
ا�ستخدامها ،من خالل تلزمي مل النفايات والتنظيف ل�شركات خا�صة
�أكرثها �شهرة �شركة �سوكلني .كما عمدت هذه احلكومات اجماال اىل
ا�صدار مرا�سيم توزيع العائدات يف الأوقات ووفق املعايري التي تنا�سبها من
دون اعارة �أي اهتمام حلاجات البلديات ،وتعاملت مع الأ�صول واملعايري
التي ن�ص عليها مر�سوم  1979بتحديد �أ�صول توزيع للعائدات ،على
�أنها توجيهية حم�ض وغري ملزمة فعدلتها كيفما �شاءت يف مرا�سيم توزيع
العائدات ال�سنوية ،يف تنكر كامل للحقوق املكت�سبة التي تكون قد ن�ش�أت
عن هذه املعايري .وهكذا فيما ين�ص مر�سوم  1979على وجوب تخ�صي�ص
 30%من العائدات املخ�ص�صة للبلديات مل�شاريع تنمية مقابل 70%
لدعم موازنة البلديات العامة ،فقد عربت احلكومات ب�شكل وا�ضح عن
موقف �أقل مراعاة للحاجات التنموية ف�أحجمت عن تخ�صي�ص �أية مبالغ
لغاية التنمية عند توزيع عائدات ال�صندوق حتى  ،2006اعتمدت ن�سبة
 10%فقط يف مرا�سيم توزيع عائدات �سنوات  2007و 2008و.2009
و�أكرث من ذلك ،فان هذه املرا�سيم ح�صرت توزيع هذه الن�سبة املخ�ص�صة
للتنمية بالبلديات ال�صغرية التي ال يزيد عدد �سكانها املقيدين يف �سجالت
الأحوال ال�شخ�صية عن  4000ن�سمة وحدها ،وذلك بخالف مر�سوم
 1979فيما من الثابت �أن البلديات ال�صغرية لي�ست بال�ضرورة الأحوج اىل
التنمية .كما يبقى للأ�سف �سائر معايري توزيع العائدات غري مالئم و�أكرث
ات�صاال بخيارات �سيا�سية قد يهدف بع�ضها اىل منح امتيازات للبلديات
الأقل احتياجا كما بني عطاهلل تف�صيليا يف مقاله .بقراره وقف تنفيذ توزيع
الأموال املودعة يف ال�صندوق حفظا للحقوق املكت�سبة للبلديات التي
�أقيم مطمر نفايات يف خراجها ،يذكر جمل�س �شورى الدولة ب�أمور عدة :
�أهمها �أن الأموال املودعة يف ال�صندوق هي �أمانة للبلديات ولي�س للدولة
املركزية التحكم بها كما ت�شاء و�أنه لي�س للحكومة �أن تعدل كما تفعل كل
�سنة معايري توزيع هذه الأموال وفق م�صاحلها ،و�أن ثمة حقوقا مكت�سبة
للبلديات �صاحبة احلق املدعوة اىل الدفاع عن حقوقها يف حتديد وجهة
توزيع الأموال على �شكل من�صف وعادل� .إذا القرار مينع توزيع الأموال
اعتباطا فمتى مينع توزيعها من فوق؟ بقي �أن ن�شري اىل �أن قرار وقف التنفيذ
بقي من دون �أثر بحيث �أن وزارة املالية عجلت توزيع املبالغ على البلديات
ا�ستباقا له فذكرت ب�شروط اللعبة التي تروق لها( .املحرر)

مطمر الناعمة �أ�شهر من �أن يع ّرف ،فلطاملا تناوله االعالم واملجتمع املدين
كق�ضية حياتية وطنية �أ�سا�سية ولي�س كم�س�ألة خا�صة باملنطقة التي يتواجد
فيها ح�صرا :فهو يحوي �أكرث من ن�صف نفايات لبنان وكان يرمي بالأ�سا�س
اىل التخل�ص من النفايات ال�صلبة حتديدا كبديل عن مطمر برج حمود

وب�صورة م�ؤقتة ريثما يتم ايجاد بديل �آخر ،وذلك �إثر اتفاق مع �أوقاف
الناعمة .ثم راحت تطمر فيه نفايات امل�ست�شفيات واملواد الع�ضوية مما �أثّر
�سلباً على املنطقة ،و�أ�ضحى يحوي �أكرث من ن�صف نفايات لبنان .وهو يقع يف
حمافظة جبل لبنان وحتديدا يف خراج بلدات ال�شحار الغربي �ضمن النطاق
اجلغرايف لبلديات ثالث هي الناعمة (يف ق�ضاء ال�شوف) وبعورته وعبيه-
عني درافيل (وكالهما يف ق�ضاء عاليه).
وبتاريخ  2012-3-15تقدمت �إحدى هذه البلديات اال وهي بلدية عبيه-
عني درافيل �أمام جمل�س �شورى الدولة مبراجعة بوجه الدولة تتعلق باملطمر
املذكور .ومن �أبرز ما طلبته فيها ،باال�ضافة اىل �إدخال جمل�س االمناء واالعمار
�إىل املحاكمة ،وقف تنفيذ املر�سوم املتعلق بتوزيع عائدات ال�صندوق البلدي
امل�ستقل عن عام  2010ثم ابطاله العتبارات عدة �أبرزها خمالفة املر�سوم
املتعلق بتحديد �أ�صول وقواعد تنظيم اموال ال�صندوق البلدي امل�ستقل
( .)1979فقد اعتربت امل�ستدعية �أن املر�سوم املطعون فيه يحرمها من
املبالغ امل�ستحقة لها من جراء وقوع حواىل  80%من م�ساحة مطمر
الناعمة ال�صحي �ضمن نطاقها العقاري ،يف حني ين�ص مر�سوم 1979
املعدل على �إفادة كل بلدية يتم يف نطاقها �إن�شاء مطمر �صحي للنفايات
الواردة من البلديات االخرى من زيادة على ح�صتها يف العائدات التي
ترتتب لها من ال�صندوق املعني ،مما مينحها حقا مكت�سبا يف هذا اخل�صو�ص.
وت�ستنتج امل�ستدعية من خالل ذلك �أن املر�سوم املطعون فيه جاء ليلحق
بها �أ�ضرارا مالية �أي�ضاً بعد �أن كان وما زال مطمر الناعمة يلحق بها �أ�ضرارا
�صحية ج�سيمة.

وبتاريخ � 2012-5-16صدر القرار مو�ضوع التعليق وقد ن�ص على �أن ما
تطالب به البلدية من مبالغ متوجبة بذمة البلديات امل�ستفيدة من الطمر
يف نطاقها يف الناعمة يقارب ن�سبة  2,6باملئة من ح�صة هذه البلديات
امل�ستفيدة لدى ال�صندوق البلدي امل�ستقل .لقد ق�ضى جمل�س ال�شورى
بالتايل بوجوب وقف تنفيذ املر�سوم املطعون فيه جزئيا ،لتوافر �شروط وقف
التنفيذ باعتبار �أنه من �ش�أن هذا املر�سوم �أن يلحق بالبلدية �ضررا بليغا من
جهة ،و�أن املراجعة املقدمة من هذه االخرية ترتكز اىل �أ�سباب جدية مهمة
من جهة �أخرى ،بحيث يتوقف تنفيذ توزيع ما ن�سبته  2,6باملئة من املبالغ
امللحوظة يف املادة الرابعة من املر�سوم املطعون فيه ،واملخ�ص�ص للتوزيع على
البلديات امل�ستفيدة من الطمر.

دعوى مطمر عين درفيل (الناعمة):
الدولة ومجلس االنماء واالعمار ومبدأ الخصم
الشريف...
*بسام القنطار

حجة �أخرى ا�ستندت اليها البلدية
ويقت�ضي التوقف ب�شكل خا�ص عند ّ
امل�ستدعية مفادها �أن املر�سوم املطعون فيه ال يحقق امل�صلحة العامة ومن �ش�أن
تنفيذه امل�س بحقوقها وبحقوق �أهايل بلدتي عبيه وعني درافيل .فالالفت �أن
املطلوب �إدخاله جمل�س االمناء واالعمار عاد لريتكز بدوره الحقا يف الئحته
اجلوابية اىل امل�صلحة العامة لكن من زاوية �أخرى ،على �أ�سا�س �أن وقف
تنفيذ املر�سوم املذكور ي�ض ّر بالبلديات ويحرمها من الدفعة الثانية امل�ستحقة
لها مبوجبه .وهذه احلجج امنا تعك�س اختالفا جذريا يف فهم امل�صلحة العامة:
فهل يكمن ال�صالح العام يف ت�سديد الأموال للبلديات ولو خالفا للقانون
ودون مراعاة احلقوق املكت�سبة من قبل بع�ضها مبوجب القانون� ،أم �أن جوهر
امل�صلحة العامة يقوم على تطبيق اال�صول القانونية الهادفة ا�صال اىل ان�صاف من جهة ثانية ،تزيد اخللف ّية ال�سيا�سية املتعلقة مبطمر الناعمة من تراجع ثقة
حتملت العبء الكبري عن البلديات الأخرى؟
املواطن بالدولة وبال�سلطات املحلية على حد �سواء ،كما تعك�س انعدام الر�ؤية
البلديات التي لطاملا ّ
واخلطط امل�ستقبلية لدى ال�سلطة العامة ،ذلك �أن احلكومات املتعاقبة مل تف
عدة �أبرزها و�أكرثها غرابة �أن بوعودها جلهة �إغالق املطمر وبالتزاماتها املالية جتاه البلديات التي ت�ستحق
�أما الدولة فقد طلبت رد مطالب البلدية لأ�سباب ّ
حتتج على ال�ضرر ال�صحي الالحق بها من جراء رمي النفايات لها التعوي�ضات ،و�سط تزايد احلديث عن الف�ساد والزبائنية واملح�سوبية يف
امل�ستدعية مل ّ
والطمر يف �أرا�ضيها� ،إال بعدما �ألغي دفع التعوي�ضات امل�ستحقة لها باملقابل .هذا امللف البيئي وال�صحي احليوي بامتياز.
ولقد �أ�ضافت الدولة �أن البلدية مل تطعن بالعقد املربم بينها وبني باقي البلدات
بهذا ال�صدد على افرتا�ض وجوده .وقد ر ّدت البلدية على ذلك ب�أن املطمر �أخرياً ،ترتبط ق�ضية �أخرى مبو�ضوع مطمر الناعمة �أال وهي م�س�ألة التهجري
قد �أن�شئ دون ا�ست�شارتها وهي تعجز عن �إقفاله ،وب�أن احلقوق املادية التي باعتبار �أن ّ
املهجرين من بلدة عني درافيل املحاذية
ال�سكان امل�سيحيني ّ
كفلها املر�سوم املتعلق بتنظيم اموال ال�صندوق لي�ست حقوقا تعاقدية بل انها للمطمر املعني مل يتمكنوا من العودة اىل بلدتهم حتى الآن ب�سبب ا�ستحالة
حقوق ثابتة منحتها ال�سلطة املركزية للبلدية التي توافق على طمر النفايات يف ال�سكن بالقرب منه ،لكن هذا مو�ضوع �آخر ...من �ش�أن كل من الأفكار
نطاقها العقاري ،و�أن منحها التعوي�ضات هو حق م�شروع لها مبعزل عن ال�ضرر ال�سالف ذكرها �أن يفتح باب وجوب تفعيل الالمركزية االدارية على
البيئي الالحق بها .وهذا املنطق القانوين �سليم لأن مر�سوم  1979مل مي ّيز م�صراعيه بعد �أن ّمت �إغالقه ب�إحكام على مدى �أعوام.
متدرج في نقابة بيروت .يعد ألطروحة الماجستير
*محام
بني احلالة التي يكون قد �أبرم فيها عقد بني البلدية (�أو البلديات) التي يقع
ّ
ٍ
في الحقوق
املطمر ال�صحي يف نطاقها اجلغرايف وتلك امل�ستفيدة منه من جهة ،واحلاالت
التي ينعدم فيها عقد مماثل من جهة اخرى.

جتدر الإ�شارة �إىل �أن امل�ست�شار املق ّرر يف جمل�س �شورى الدولة يحيى
الكركتلي �أ�صدر قراراً بتاريخ � 16أيار كلف فيه الدولة امل�ستدعى بوجهها
�إبراز كامل امللف الإداري ،وال �سيما امل�ستندات التي تبينّ كمية النفايات
املطمورة �ضمن النطاق اجلغرايف للم�ستدعية ،وهذا يعني �أن جمل�س الإمناء
والإعمار بات ملزماً بتقدمي الدليل الذي يعيب على بلدية عبيه ــ عني
درافيل �أنها ال متلكه ،وهو ما يفتقر �إىل احلد الأدنى من �شرف املخا�صمة
جتاه بلدية كانت مرغمة منذ عام  1997على ا�ستقبال نفايات 275
بلدية وعندما جل�أت �إىل الق�ضاء لتح�صيل حقوقها فوجئت بحجم الكيدية
واال�ستهتار واال�ستخفاف من جميع اجلهات املعنية ب�إدارة ملف النفايات
املنزلية ال�صلبة يف بريوت وجبل لبنان.
وزارة المالية تستعجل تسديد المبالغ المطالب
بها استباقا لقرار وقف التنفيذ

جاء يف القرار الإعدادي ملجل�س �شورى الدولة �أنه «يتبني من مراجعة
امل�ستندات املرفقة باملراجعة �أن ما تطالب به بلدية عبيه ــ عني درافيل من
مبالغ متوجبة بذمة البلديات امل�ستفيدة من الطمر يف نطاقها تقارب 6.2
باملئة من ح�صة البلديات تلك لدى ال�صندوق البلدي امل�ستقل .وتبني �أي�ضاً
�أن «�شروط وقف التنفيذ متوافرة ،و�أنه يقت�ضي وقف تنفيذ املر�سوم املطعون
فيه جزئياً بحيث يتوقف تنفيذ توزيع ما ن�سبته  6.2باملئ من املبالغ امللحوظة
يف املادة الرابعة منه واملخ�ص�صة للتوزيع على بلديات �أق�ضية بريوت وبعبدا
وال�شوف وعاليه وك�سروان واملنت».

لقد ّ
�شكلت هذه الق�ضية املحورية والقرار ال�صادر ب�ش�أنها م�ساحة لعر�ض
هموم حياتية و�شجون وهواج�س يعي�شها يوميا لي�س املقيمون يف البلدات
املجاورة ملطمر الناعمة وح�سب ،بل �سائر القاطنني بالقرب من مطامر �صحية
او مكبات او معامل معاجلة النفايات �أو �أي وجه من �أوجه التلوث عموما
والبيئي وال�صحي حتديدا .كما �أن امللف الراهن يعني كل مواطن لبناين
لأن حل م�شكلة بيئية كهذه ي�ستدعي و�ضع �سيا�سة عامة وخطة وطنية
�شاملة وا�سرتاتيجية قابلة للتطبيق عمليا .ولعل هذا القرار الق�ضائي مبثابة
دعوة عامة ل�سائر البلديات اىل مداعاة الدولة التي ت�ستبيح معايري توزيع
�أموال ال�صندوق البلدي امل�ستقل كما ت�شاء.
والالفت انه يدور يف فلك م�س�ألة مطمر الناعمة وحدها عدة مبادئ ذات قيمة
د�ستورية وتوجهات واهداف وطنية بامتياز :فمن جهة ،ي�س ّلط هذا املو�ضوع
ال�ضوء على احلاجة املا�سة اىل حتقيق االمناء املتوازن مبا يعنيه من تنمية �شاملة
وم�ستدامة تن�صف كافة املناطق اللبنانية على نحو يحفظ الوحدة الوطنية
ومتا�سك الن�سيج االجتماعي ،الأمر الذي ي�ستدعي �ضرورة تنفيذ ما جاء يف
الد�ستور ويف وثيقة الوفاق الوطني جلهة الالمركزية االدارية التي يقت�ضي
تعزيزها وحت ّتم المركزية مالية ،وكل ذلك نظرا لدور الالمركزية االدارية يف
عملية التنمية باعتبارها و�سيلة �أ�سا�سية لتحقيق االمناء املتوازن ،علما �أن
اجلمعيات الأهلية النا�شطة يف ملف مطمر الناعمة قد طرحت خطة بهذا
ال�صدد.
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واذ يتمثل اال�ستحقاق الرئي�سي �أمام وزارة املال حالياً ب�أن تبادر �إىل تبليغ
البلديات املعنية بقرار وقف التنفيذ ،ي�سجل �أن وزير املال حممد ال�صفدي
قد بادر ب�سرعة قيا�سية �إىل حتويل الدفعة الثانية من عائدات �أموال البلديات
عن عام  ،2010متجاه ًال الدعوى التي رفعتها البلدية ،وم�ستبقاً قرار
�شورى الدولة بوقف تنفيذ املر�سوم.

*صحفي في جريدة األخبار ،حائز على دبلوم في
اإلدارة العامة

خالل الدعوى املذكورة ،قدمت الدولة ممثلة بهيئة الق�ضايا وجمل�س
االمناء واالعمار حججا عدة للترب�ؤ من االعرتاف بحقوق بلدية عبيه ،عني
درفيل .يناق�ش هذا املقال مواقفهما التي ي�صعب التوفيق بينها وبني فر�ضية
اخل�صم ال�شريف كما كان من املفرت�ض بهما �أن يكونا.
مخالفة المرسوم  1979عرف ،فلماذا التشكي؟

�أدىل املحامي �أ�سعد عطايا يف املراجعة التي تقدم بها �أمام جمل�س �شورى
الدولة ب�أن هناك العديد من الأ�سباب القانونية التي ت�ستدعي �إبطال ووقف
تنفيذ مر�سوم توزيع عائدات ال�صندوق البلدي امل�ستقل عن عام ،2010
�أهمها عيب خمالفته لأحكام املر�سوم  1979وتعديالته بحيث جتاهل
عمدا وبنحو فا�ضح عدم اقتطاع املبالغ امل�ستحقة للم�ستدعية من ح�صة
البلديات امل�ستفيدة من �أعمال طمر نفاياتها يف املطمر ال�صحي الذي يقع
�ضمن النطاق البلدي لبلدية عبيه ـــــ عني درافيل .فجاء جواب الدولة
ب�أن هذه املخالفة حا�صلة منذ �سنوات ،و�أن احلكومات اللبنانية املتعاقبة مل
ين�ص عليها هذا املر�سوم ،كل ذلك من دون
تراع الأحكام والقواعد التي ّ
�أي ا�شارة اىل احلقوق املكت�سبة النا�شئة عنه.
الدولة تعد وال تفي وتناقض نفسها

كما ي�ضيف القا�ضي دياب الذي وقع ر ّد الدولة «�إن ما يثري العجب �أن
امل�ستدعية (البلدية) ،التي كانت ُتدفع لها مبالغ معينة ،مل تكن ت�شعر
بال�ضرر البيئي �إال عندما جرى �إيقاف الدفع!» ما يعني �أن الدولة تعيب
على امل�ستدعية مطالبتها بحق كانت هي كر�سته �صراحة.
كما �أن الدولة يف �سياق دفاعها �سهت عن �أن من �ش�أن ت�صرفها �أن يعطل يف
امل�ستقبل خطة �إدارة النفايات املنزلية ال�صلبة ،التي تقوم بالأ�سا�س على مبد�أ

�إعطاء احلوافز للبلديات التي ت�ستقبل النفايات يف نطاقها العقاري ،والتي
�أقرها جمل�س الوزراء جمتمعا .فالفقرة ال�ساد�سة من قرار جمل�س الوزراء
الرقم  55تاريخ � 2010-9-1أكدت مبد�أ حتفيز البلديات التي �ست�ستقبل
خمتلف �إن�شاءات �إدارة النفايات من معامل التفكيك احلراري ،وحمطات
الرتحيل وحمطات الت�سبيخ واملطامر .ولقد خ�ضع املطمر لتمديدات عديدة
وتو�سع باجتاه الأرا�ضي التي تدخل �ضمن النطاق البلدي لبلدية عبيه ـــــ
عني درافيل من دون �أن يعو�ض عليها بلرية واحدة.
مجلس االنماء واالعمار يطالب بإثباتات على
وجود المطمر

ولكن اغرب ما �صدر يف هذه الدعوى الالئحة التي تقدم بها جمل�س الإمناء
والإعمار والتي تقع يف � 19صفحة .فبمعزل عن التناق�ضات القانونية الواردة
فيها ،مل يتوان املجل�س عن ت�ضمني الالئحة اجلوابية ما حرفيته «�إن اجلهة
امل�ستدعية مل تقدم �أي دليل �أو �إثبات يفيد وقوع املطمر على ملكيتها».
ولقد تلقف جمل�س بلدية عبيه ــ عني درافيل املنتخب يف � 6أيار املا�ضي
هذا اجلواب «ب�سخرية ممزوجة بالغ�ضب» ،على حد تعبري رئي�س املجل�س
غ�سان حمزة.
الأخري �أكد �أن «الإمناء والإعمار يعرف جيداً �أين يقع املطمر و�سنتقدم
من جمل�س �شورى الدولة بالوثائق التي بحوزتنا والتي تثبت كيف �سعى
املجل�س �إىل ق�ضم عقارات �أبناء بلدة عني درافيل الواحدة تلو الأخرى ،مرة
عن طريق اال�ستمالك ،ومرة عن طريق التفاو�ض على �أ�سعار بيع مرتفعة،
وخ�صو�صاً بعدما �أ�صدر جمل�س �شورى الدولة يف عام  2007قراراً �شهرياً
بوقف تو�سيع املطمر جتاه عني درافيل».

مشروع تثبيت كتاب
العدل المكلفين

فلنعين من دون مباراة،
وفرا للكلفة
ورد على جدول �أعمال الهيئة العامة للمجل�س النيابي م�ؤخرا
م�شروع قانون تقدم به عدد من النواب ميثلون جممل الكتل النيابية
ووافقت عليه وزارة العدل ،بتثبيت كتاب العدل املكلفني من دون
مباراة .ورغم اعرتا�ضات كتاب العدل احلاليني بل رغم ر�سوب عدد
من املكلفني يف مباريات �سابقة ،فان الكتل النيابية مبجملها �أ�صرت
على اقراره .فك�أن هذا امل�شروع ميثل م�صلحة عليا ت�سمو على جممل
اخلالفات ال�سيا�سية ،بل ك�أمنا امل�ستفيدين منه جتاوزوا ر�سوبهم يف مباراة
الكفاءة بنجاحهم الباهر يف مباراة ال�سيا�سة.
ولعل �أ�سو�أ ما ورد يف الأ�سباب املوجبة لهذا امل�شروع تربير للتعيني
من دون مباراة فحواه �أنه «بكل ت�أكيد ي�ؤمن وفرا للخزينة على �صعيد
امل�صاريف التي تتكبدها يف حال اجراء مباراة جديدة».
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محكمة االستئناف تلغي قرار شطب المغربي من جدول المحامين
وتفتح آفاقا جديدة لتفاعل المحامين مع نقابتهم

�أو وطنية توثق الأحداث ال�سورية) ،فان اعالن اللجوء من دون التوغل
يف �أ�سبابه امنا عك�س موقفا حمايدا جتاه النزاع ال�سوري من�سجما مع مبد�أ
معمم ( )prima facieانطالقا من
االعرتاف بوجود حالة ا�ضطهاد ّ
الظروف التي ت�سود �سوريا.5

*كارلوس داود

وختاما ،جتدر اال�شارة اىل �أن احلكم ترافق مع توجه عام يف االعرتاف
بحقوق الالجئني ال�سوريني يف لبنان ،ولو حتت ت�سمية النازحني 6.ففيما
تذ ّرعت احلكومات ال�سابقة يف �سيا�سة «لبنان لي�س بلد جلوء» ،خا�صة بعد
ّتدفق الالجئني العراقيني اليه ،نلم�س اليوم تغيريا يف اخلطاب ال�سيا�سي
نتيجة للنزوح ال�سوري الكثيف .فاجلهات ال�سيا�سية نف�سها التي رف�ضت
خالل ت�سلمها احلكومة يف ال�سابق ا�ستقبال الالجئني �أو مل تر مانعا �أمام
ترحيلهم� 7،أ�صبحت اليوم تتبنى خطابا مطلبيا حلماية الالجئني ال�سوريني
يقارب اىل حد كبري خطاب منظمات املجتمع املدين .بل �أن احلكومة احلالية
اعرتفت �أي�ضا ب�أن املواطنني ال�سوريني قد «قدموا ا�ضطراريا اىل �شمال لبنان»
فخ�ص�صت لهم م�ساعدات من خالل الهيئة العليا لالغاثة.

حممد مغربي املحامي «امل�شاك�س» ،الذي ك�سر ال�صمت حول ملفات عليه قانوناً ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل اعتبار امل�ست�أنف ال يزال يتمتع ب�صفته
كثرية� ،سواء يف الق�ضاء �أو يف املحاماة ،جنح اليوم بعد معركة م�ضنية كمحام �سيما و�أنّ قرار �شطبه من جدول نقابة املحامني ال يتمتع ب�صفة النفاذ
دامت قرابة ع�شر �سنوات لي�س فقط يف الغاء العقوبات الت�أديبية القا�سية املعجل وال يزال غري مربم».4

التي و�صلت اىل حد �شطبه من جدول املحامني على خلفية ت�صريحاته
وانتقاداته ،امنا �أي�ضا يف اثبات حجم التع�سف الذي حلق به .وقد و�صل هذا
التع�سف اىل حد حب�سه احتياطيا بحجة انتحال �صفة حمام ال�ستمراره يف
تعاطي املحاماة بانتظار حكم اال�ستئناف .وفق حمكمة اال�ستئناف ،ال
انتحال ل�صفة حمامي ،املغربي كان وما زال حماميا وقرار �شطبه ال يتنا�سب
قط مع الأفعال املن�سوبة اليه .ق�ضية املغربي مثلت يف ذهنية املحامني يف
العقد الأخري منوذجا للم�صري الذي قد يلقاه حمام ي�سعى اىل انتقاد نقابته
ب�شيء من احلدة :ومن الطبيعي اذ ذاك �أن ي�شكل القراران ،مبا �آال اليه،
دعوة لنقابة املحامني مبراجعة نظامها الداخلي و�أ�صول الت�أديب املعتمدة
لديها مبا يتنا�سب مع مبادئ القانون واحلرية ،كما من الطبيعي �أن يفتحا �آفاقا
جديدة �أمام املحامني يف تفاعلهم مع نقابتهم .وما يزيد من�سوب التفا�ؤل يف
هذا املجال هو موقف نقيب املحامني احلايل برتك الأمر للمحكمة و�صدور
القرارين باجماع �أع�ضاء املحكمة� ،أي مبوافقة ممثلي النقابة فيها مبا ي�ؤ�شر اىل
موقف ت�صاحلي لدى النقابة يف هذا ال�صدد ،امنا جتدر الإ�شارة اىلان املحكمة
انتهت اىل «تنبيه» املغربي على خلفية تقدمي دعوى �ضد النقابة من دون
اذن منها وهو قرار يقبل النقد (املحرر).

�أ�صدرت حمكمة اال�ستئناف يف بريوت ،الغرفة الناظرة يف الق�ضايا النقابية
وامل�ؤلفة من الرئي�س �أمين عويدات وامل�ست�شارتني ُعلى رم�ضان ونوال �صليبا
وع�ضوي نقابة املحامني يف بريوت الأ�ستاذين نا�ضر ك�سبار وفادي بركات،
قرارين بتاريخ  2012-6-25يف دعويني قدمهما املحامي حممد مغربي
�ضد نقابة املحامني يف بريوت .وتناولت الدعوى الأوىل الطعن بالقرار
ال�صادر عن املجل�س الت�أديبي لدى نقابة املحامني بتاريخ 2002-4-4
مبنع مغربي من مزاولة مهنة املحاماة ملدة ثالث �سنوات ،فيما تناولت
الدعوى الثانية القرار ال�صادر عن املجل�س الت�أديبي لدى النقابة نف�سها
بتاريخ  2003-1-17والذي ق�ضى ب�شطب مغربي من جدول النقابة
ابتداء من تاريخه .و�أ�صدر رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى الأ�سبق القا�ضي
طانيو�س اخلوري ،بناء طلب النقيب الأ�سبق للمحامني رميون �شديد ،تعميماً
يف  2003-9-4على كافة املحاكم اللبنانية باعتبار املحامي مغربي ممنوعاً
من ممار�سة مهنة املحاماة ب�صورة نهائية ومعجلة التنفيذ ا�ستناداً اىل نظام
النقابة الداخلي.
وقد طلبت نقابة املحامني من املحكمة ر ّد اال�ستئنافني املقدمني من مغربي
بالذات �شكال لأنهما موقعان من غري ذي �صفة طاملا �أنه مل يعد حماميا.
وا�ستندت يف موقفها �إىل ن�ص املادة  110من النظام الداخلي 1لنقابة
املحامني يف بريوت التي ّن�صت على �أنّ قرار املجل�س الت�أديبي يكون «معجل
التنفيذ» ،بالإ�ضافة �إىل ن�ص املادة  111من قانون تنظيم مهنة املحاماة 2الذي
ن�ص على �أنه «يحظر على املحامي املوقوف عن املمار�سة خالل ّمدة توقيفه،
ّ
�أن ي�أتي بنف�سه عم ًال من �أعمال املهنة »...اال �أن حمكمة اال�ستئناف ردت
هذا الدفع بعدما ر�أت �أنّ قانون �أ�صول املحاكمات املدنية يعترب معجل
التنفيذ احلكم �أو القرار الذي مينحه القانون (دون �سواه) هذه ال�صفة ،3و�أنه
ال يجوز تاليا تطبيق املادة  110من نظام النقابة الداخلي التي تن�ص على
تعجيل تنفيذ القرار الت�أديبي لتعار�ضها «مع الن�ص الأعلى درجة واملن�صو�ص

وبعيداً عن النقا�ش القانوين املح�ض ،تكمن �أهم ّية القرارين املذكورين يف
�أنهما ك ّر�سا جملة مبادئ �أ�سا�سية تظهر دور الق�ضاء املجتمعي يف جمال تعزيز
وحماية احلقوق واحلريات ...املبد�أ الأ ّول ،تكري�س «�سيادة القانون» وخ�ضوع
الهيئات النقابية له وللقا�ضي الذي يتوىل تطبيقه .فاحلرية التي يتمتع بها
جمل�س نقابة املحامني ب�إدارة �ش�ؤون النقابة وو�ضع نظامها الداخلي �إمنا ترتافق
مع رقابة ق�ضائية ل�صيقة على الت�شريعات الداخلية تبقي للقانون �سم ّوه على
أهمها
النظام الداخلي .5املبد�أ الثاين ،حفظ �ضمانات خا�صة للمحاميّ � ،
ا�ستمرار احتفاظه ب�صفته كمحام يتمتع بكامل احلقوق واالمتيازات التي
تخ ّوله �إ ّياها القوانني وممار�سة حق الطعن بالأحكام �أمام مرجع حيادي
ومن�صف يف مواجهة مقاربة فوقية لل�سلطة النقابية و�أنظمتها؛ املبد�أ الثالث،
ط ّبقت املحكمة «مبد�أ التنا�سب» من خالل املوازنة بني احلق (املتمثل بحرية
املحامي بالتعبري عن ر�أيه )6وبني ال�ضرر الذي قد ينتج عنه ،وانتهت اىل
ابطال العقوبات القا�سية مكتفية بعقوبة «التنبيه» وهي �أدنى عقوبة ت�أديبية
وفق قانون تنظيم مهنة املحاماة .وبذلك تكون املحكمة قد راعت حق
املحامي بالتعبري عن ر�أيه 7والنقد ،مبا يت�صدى لإ�شكالية عانى منها املحامون
يف ال�سنوات ال�سابقة متثلت بظاهرة «التعاميم» التي ي�صدرها النقباء ومينعون
مبوجبها املحامي من الظهور الإعالمي و�إبداء ر�أيه مبوا�ضيع عامة ،حتت طائلة
املالحقة الت�أديبية .املبد�أ الرابع ،طرح قرارا حمكمة اال�ستئناف يف �إحدى
حيثياتهما �إ�شكالية املحاكمة الت�أديبية وعدم توفريها �ضمانات املحاكمة
العادلة .وهذا ما ن�ست�شفه بو�ضوح حني �أ�شارا �أنّ ن�صو�ص قانون تنظيم مهنة
تت�ضمن �أحكاماً خا�صة تتع ّلق ب�إعطاء مهلة مع ّينة للجواب
املحاماة « مل ّ
و�إبالغ �صاحب العالقة ن�سخة عن امل�ستندات املوجودة يف امللف ،وفق ما
هو احلال يف ما يتع ّلق ب�أحكام قانون �أ�صول املحاكمات املدنية».

املتدرجني حق االنتخاب و�إطالق ور�ش العمل لهذه الغاية على �أو�سع
�صعيد ...ودفع نقابتي املحامني اىل �إطالق حملة جدية للمطالبة با�ستقالل
الق�ضاء و�ضمان نزاهته ومكافحة الف�ساد فيه ،تتخطى �سقف البيانات
الدورية �أو التوقف عن العمل 9التي مل تثبت جدواها ،كما التوقف عن
تبني خطاب الطبقة ال�سيا�سية يف الإ�صالح للمطالبة بانتخاب كامل �أع�ضاء
جمل�س الق�ضاء الأعلى من الق�ضاة وفق ما يفر�ضه اتفاق الطائف واملعايري
الدولية ال�ستقالل الق�ضاء.
من ناحية �أخرى ،ال ميكن �أن نف�صل قراري حمكمة اال�ستئناف عن حراك
حد ما يف لبنان عرب جمموعة من املواقف
ق�ضائي �أو�سع بتنا نالحظه �إىل ّ
العلنية و�أحكام ق�ضائية ت�صدر عن ق�ضاة يقاربون فيها ق�ضايا حقوقية
واجتماعية و�إن�سانية بذهنية خمتلفة جاعلني القانون يف خدمة الإن�سان،
وحتاكي ب�شكل �أو ب�آخر احلراك الق�ضائي العربي الذي ال ّبد �أن ينعك�س
على واقع املهن احلقوقية يف لبنان لتعزيز ممار�سة احلقوق واحلريات العامة.
*محام وباحث في القانون

املقال املن�شور هنا خمت�صر ،و�ستن�شره املفكرة كام ً
ال مع مقابلة د .حممد
املغربي على موقعها االلكرتوين.

�1 .1أق ّر هذا النظام و�صدّ ق مبوجب قرار جمل�س نقابة املحامني يف بريوت ال�صادر بتاريخ
.1996-11-15
 2.2بذات املعنى يراجع :حمكمة اال�ستئناف املدنية يف بريوت ،الغرفة الأوىل ،القرار
الرقم  9تاريخ  .1971-3-27و�أي�ضاً,1949/3/Cass. Civ. 7:

Dalloz

.1949, 457
 3.3بذات املعنى :حمكمة اال�ستئناف املدنية يف بريوت ،الغرفة الثالثة ع�شرة ،القرار
الرقم  5تاريخ  .1999-3-17وحمكمة اال�ستئناف املدنية يف بريوت ،الغرفة احلادية

وعملياً هي دعوة مفتوحة للنقابة لإعادة النظر بت�شريعاتها جلعلها �أكرث
عدالة .فحق ال�شخ�ص بتب ّلغ امل�ستندات ومنحه مهلة معقولة للجواب ،هو
من املبادئ القانونية العامة التي ينبغي التق ّيد بها حتى ولو مل يرد الن�ص
ب�ش�أنها ،باعتبار �أنها �إحدى �ضمانات حق الدفاع واحلق مبحاكمة عادلة.

ع�شرة ،القرار الرقم  7تاريخ  .1997-3-17والهيئة العامة ملحكمة التمييز ،القرار الرقم

*غيدة فرنجية

4.4قانون رقم  8تاريخ .1970-3-11
5.5املحامي اليا�س �أبو عيد ،املحامي حقوقه� ،أتعابه وواجباته ،ح�صانته و�ضماناته،
و.541

املدنية يف بريوت ،الغرفة ال�ساد�سة ،القرار الرقم  8تاريخ .1973-6-11
�7.7أ�صدر القا�ضي املنفرد اجلزائي يف بريوت زياد مكنا بتاريخ  2008-11-27قراراً
بحق املحامي حممد مغربي اعترب مبوجبه �أنّ «حرية �إبداء الر�أي ...مكفولة مبوجب املادة
 13من الد�ستور اللبناين» و�أنه «ال يحدّ ها �إال القانون ...ب�صورة �ض ّيقة وا�ستثنائية» ،وكالم
املحامي مغربي «مكفول مبوجب الد�ستور اللبناين وال ي�شكل � ّأي جرم جزائي».
« 8.8وي�أتي هذا القرار بعد �أعوام على تعميم نقابي حظر على املحامني التعاطي
الإعالمي �إال بعد �إذن من النقابة ويف حاالت �ضيقة» ،جريدة النهار تاريخ -11-30
.2011
9.9راجع بيان م�شرتك للنقيبني جرب والداية ،جريدة النهار تاريخ .2012-3-24

احلدود اللبنانية  -امل�صنع

املادة  /14/من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان« ،احلق الطبيعي املالزم
لإن�سانيته ( )droit naturelبالدخول اىل بلد �آخر �آمن من �أجل دفع
هذا اال�ضطهاد �أو الهروب منه وت�أمني احلماية لنف�سه ولعائلته ».هذه احليثية
وردت يف القرار ال�صادر عن القا�ضية املنفردة اجلزائية يف طرابل�س ،نازك
اخلطيب ،يف  2012-5-28وقد �آلت اىل ابطال التعقبات بحق مواطن
�سوري دخل اىل لبنان هربا من العنف يف بلده دون املرور مبراكز الأمن العام
�سندا للمادة  183من قانون العقوبات التي تزيل ال�صفة اجلرمية عن الفعل
املرتكب يف ممار�سة حق بغري جتاوز .وعلى الرغم من �أن هذا احلكم لي�س
فريدا من نوعه من حيث النتيجة التي و�صل اليها (ابطال تعقبات �ضد
الجئ من جراء دخوله خل�سة) ،فانه ي�ستدعي ثالث مالحظات:

عليه للخطر ،وهي �أعمال العنف �أو اال�ضطهاد احلا�صلة يف �سوريا� .أما يف
احلالة الثانية ،فان القا�ضي يذهب �أبعد من ذلك باجتاه اثبات حق اللجوء
ورمبا ا�ستنباطه واعالنه ،متما�شيا مع الآراء الفقهية التي ت�ؤكد على امكانية
ا�ستخال�ص وجود احلق من �أي ن�ص مكتوب �أو من روح الت�شريع ومبادئه
العامة غري املكتوبة .وهكذا ،وبعدما ا�ستخل�ص مفهوم اال�ضطهاد م�ستعينا
ب�أدوات القانون الدويل وت�أكد من ا�شتماله على جممل الأ�شخا�ص الذين
تعر�ضوا للخطر �أيا تكن اجلهة التي تت�سبب به ،انتهى اىل اعالن حق املدعى
عليه «الطبيعي» باللجوء اىل بلد �آخر �آمن وفقا للمادة  14من االعالن
العاملي حلقوق االن�سان الذي التزم به لبنان مبوجب مقدمة د�ستوره .وعلى
هذا الأ�سا�س ،وفيما ان اعمال حالة ال�ضرورة ي�ؤدي اىل ابراء املدعى عليه
من العقوبة ب�سبب الظرف ال�ضاغط على ارادته ،فان تطبيق املادة 183
ي�ؤدي اىل ا�ستبعاد مفهوم اجلرم �أ�صال .فاملدعى عليه مل يتجاوز حدود هذا
احلق عرب دخوله الأرا�ضي اللبنانية خل�سة نظرا لعدم امكانيته العودة اىل
منزله املع ّر�ض للق�صف للح�صول على �أوراقه الثبوتية .وبكالم �آخر ،وبدال
�أن يقول له «انت جمرم لدخولك خل�سة لكنني لن �أعاقبك لأنك كنت
م�ضطهدا» ،يقول له «كان لك ملء احلق بعبور احلدود خل�سة لأنك كنت
م�ضطهدا ،ولذلك ال جمال للحديث عن جرم �أ�صال» .وهو ما يك ّر�س مفهوم
الالجئ على انه �ضحية لال�ضطهاد الذي تع ّر�ض له يف بلده ولي�س جمرما
يتع ّر�ض ل�سيادة االرا�ضي اللبنانية عن �سوء نية.

والثانية� ،أنه �أبدى ابتكارا يف اختيار مربراته على نحو يعك�س اعرتافا �أكرب
بحق اللجوء ويفتح بابا بالغ الأهمية باجتاه و�ضع منظومة قانونية وا�ضحة
لت�أمني حماية الالجئني وب�شكل �أعم باجتاه ت�ضييق اطار الن�صو�ص العقابية
من خالل مفهوم «احلق».

وهكذا ،تنتقل مقاربة و�ضع الالجئ من مرحلة التثبت من مدى قوة
الظروف ال�ضاغطة على ارادته ،وتاليا من مرحلة التفهم �أو التعاطف اىل
مرحلة االعرتاف باحلق الذي ال لوم عليه وال منة فيه .وبذلك ،يكون القرار
قد �أكّ د �أن �سيا�سة لبنان املعلنة واملتمثلة ب�أنه «لي�س بلد جلوء» ال بد ان يكون
لها �ضوابط قانونية ت�ؤمن حماية الالجئ ومنها عدم معاقبته على خلفية
دخوله خل�سة اليه (ا�ضافة اىل ا�ستبعاد عقوبة االخراج من البالد وفق ق�سم
كبري من االجتهاد)« .فالدول ال تختار �أن تكون �أو ال تكون بالد جلوء ،بل
3
هي تختار �أن ت�سهل اجراءات اللجوء والدخول الآمن �أم ال».

الأوىل� ،أنه تو�سع يف عر�ض الأ�سناد القانونية ال�ستبعاد تطبيق املادة 32
اخلا�صة مبعاقبة الدخول خل�سة يف حال ثبوت �أن هذا الفعل مت هربا من
اال�ضطهاد بحثا عن مكان �آمن .وبالفعل ،فقد ا�ستغرقت حججه �ست
�صفحات كاملة .وقد متيز بذلك عن الأحكام التي كانت انتهت اىل ابطال
يقدم
التعقبات بحق الجئني على �أ�سا�س حيازتهم وثائق جلوء من دون �أن ّ
�أي تعليل قانوين ل�شرح كيفية الو�صول اىل هذه النتائج 1.وهو بذلك� ،شكل
مدعاة اىل اعتماد مقاربة قانونية يف معاجلة ق�ضايا الالجئني ،مبعزل عن الآراء
امل�سبقة باجتاه �أو �آخر.

«6.6بالنظر ملا حتتاج �إليه ممار�سة مهنة املحاماة من �إطار حلرية الر�أي والقول والعمل وا�سع
املدى ليتمكن املحامي من القيام بواجب الدفاع على �أكمل وجه» ،حمكمة اال�ستئناف

*محامية متدرجة وباحثة في القانون

«�أن ال�شخ�ص املع ّر�ض �أمنه وحياته للخطر من جراء الأو�ضاع الأمنية ال�سيئة �أي�ضا وقبل كل �شيء مفاعيل حقوقية وعملية بالغة الأهمية .ففي حالة املقال املن�شور هنا خمت�صر ،و�ستن�شره املفكرة كام ً
ال على موقعها
التي متر بها بالده هو �شخ�ص مع ّر�ض «لال�ضطهاد» ،ولديه ،بح�سب �أحكام ال�ضرورة ،يتق�صى القا�ضي عن الواقعة التي من �ش�أنها �أن تعر�ض املدعى االلكرتوين.

 8تاريخ.2004-3-26.
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وامللفت يف القرارين� ،إ�شارتهما اىل موقف نقيب املحامني يف بريوت نهاد جرب
حد للنزاعات املثارة بني امل�ست�أنف ونقابة
الذي طلب من املحكمة «و�ضع ّ
املحامني» ،وهي نزاعات �أثريت على خلفية ممار�سة مغربي حقه بالتعبري عن
ر�أيه� .إنّ موقف النقيب «الت�ساحمي» هذا جاء من�سجماً مع �أ ّول قرار اتخذه
بعد انتخابه «بال�سماح للمحامني ب�إبداء الر�أي يف و�سائل الإعالم» 8عقب
�ضد املحاميني نزار
تقدمت بها النقيبة ال�سابقة �أمل حداد ّ
�شكوى كانت قد ّ
�صاغية وكارلو�س داود لن�شرهما مقا ًال ينتقد التعميم ال�صادر عنها بتاريخ
 2010-3-3واقرتاح تنظيم عالقة املحامي مع و�سائل الإعالم ،كونهما
ينتهكان حرية الر�أي والتعبري .من هنا �أهمية �أن يتلقف املحامون موقف
النقيب واجتهاد املحكمة اللذين ي�شكالن �إقراراً بالتجاوزات التي كانت
حت�صل ،وعودة �إىل ثقافة احلرية ،ويطلقوا ،على هذا الأ�سا�س ،حراكاً داخلياً
هادفاً اىل فر�ض املعايري الدولية يف ممار�سة العمل النقابي وتكري�س احلقوق
الأ�سا�سية للمحامني �أهمها حقهم بت�أ�سي�س اجلمعيات ومنح املحامني

حكم قضائي يقلب «األفكار المسبقة»
في قضية الجئ سوري:
«ممارسة حق اللجوء من دون تجاوز ليس جرما»

ففي ال�سابق ،كانت �أحكام ق�ضائية قد �أملحت اىل امكان انطباق «حالة
ال�ضرورة» على الالجئني لتربير جرمية دخولهم خل�سة اىل لبنان ،امنا
ا�ستبعدت تطبيقها على الالجئني العراقني الذين كانوا قد عربوا اىل لبنان
من خالل �سوريا على �أ�سا�س �أن هذا البلد كان ي�شكل بلدا �آمنا بالن�سبة
اليهم ،مما يزيل وجود اخلطر ومعه ال�ضرورة عند دخولهم اىل لبنان .2اال �أن
احلكم ذهب باجتاه خمتلف :وهكذا ،لزم ال�صمت ب�ش�أن ال�ضرورة ليطبق
املادة  183من قانون العقوبات التي تن�ص على �أنه« :ال يعد جرمية الفعل
املرتكب يف ممار�سة حق بغري جتاوز» ،وهو �أحد �أ�سباب التربير الذي قلما يتم
اللجوء اليه.

والثالثة� ،أن القرار مل يتوقف عند عدم حيازة املدعى عليه وثيقة جلوء �صادرة
عن مفو�ضية االمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،امنا ا�ستند اىل مفاهيم اللجوء
املذكورة �أعاله من �أجل الو�صول اىل النتائج القانونية نف�سها .وهو تاليا كر�س
�ضمنيا املفعول االعالين ولي�س االن�شائي لالعرتاف ب�صفة الالجئ على
اعتبار �أن احلق نا�شئ �أ�صال و�سابق لأي اعرتاف به ،و�أن الالجئ ي�صبح
الجئا حلظة عبوره احلدود الدولية 4.ورغم �أنه كان من املفيد لو ا�ستند القرار
والواقع �أن لي�س الختيار هذا ال�سند القانوين �أهمية نظرية ف�سحب ،امنا له اىل معلومات مو�ضوعية (كتقارير اخبارية او �صادرة عن منظمات دولية

1 .1احلكم ال�صادر عن القا�ضي املنفرد اجلزائي يف املنت (الزعني) يف ،2007-7-13
(ن�صار) يف .2007-8-30
احلكم ال�صادر عن القا�ضي املنفرد اجلزائي يف ك�سروان ّ
يراجع يف هذا ال�صدد درا�سة جمعية ر ّواد فرونتريز «ابواب مغلقة :الالجئون العراقيون
واحلجز التع�سفي» ،كانون اال ّول � ،2008ص  ،30-28متوفر على العنوان التايل:
_http://frontiersruwad.org/pdf/FR_DoubleJeopardy_AR
Dec2008.pdf

2.2لكن حالة ال�ضرورة طبقت لتربير قرار الالجئني برف�ض ترحيلهم اىل هذا البلد على
اعتبار �أن ال م�س�ؤولية جرمية يف حال ارتكاب الفعل املج ّرم دفعا خلطر على النف�س،
راجع احلكم ال�صادر عن القا�ضي املنفرد اجلزائي يف املنت (طانيو�س ال�سغبيني) يف -14
.2010-4
3.3جمعية ر ّواد فرونتريز« ،اللجوء اىل االحتجاز التع�سفي� :سيا�سة فوق الد�ستور»،
� ،2010ص  ،71الدرا�سة متوفرة على العنوان التايلhttp://frontiersruwad. :
/25/03/wordpress.com/2011

4.4وهذا ما ورد بكل و�ضوح يف الفقرة  28من دليل االجراءات واملعايري لتحديد �صفة
اللجوء ال�صادر عن مفو�ضية االمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني،
5.5كما مت الت�أكيد عليه يف الفقرة  14من مقدمة االر�شادات االوروبية املوحدة حول
معايري اللجوء ال�صادرة يف عام  .2004وهذا ما �آل اليه اي�ضا احلكم ال�صادر عن القا�ضي
املنفرد اجلزائي يف جديدة املنت ،روين �شحادة ،يف  2012-4-24يف ق�ضية مواطن
�سوري �آخر مل ي�ستح�صل على اللجوء من مفو�ضية االمم املتحدة لكنه اعتربه «الجئ
على االرا�ضي اللبنانية مبفهوم القانون الدويل» .ورغم ان هذا القرار مل يبطل التعقبات
بحق املدعى عليه اال انه ا�ستبعد عقوبة االخراج من البالد بحقه واعرتف بـ»انه ي�ستفيد
من حق البقاء على االرا�ضي اللبنانية طاملا كانت حياته معر�ضة للخطر يف بالده االم ملا
ت�شهده من �صراعات».
6.6موقف مفو�ضية االمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ب�ش�أن حاالت االعادة اىل �سوريا
ال�صادر يف �شباط .2012
7.7من امللحوظ اال�ستخدام ال�شائع لعبارة «النازح ال�سوري» بدال من «الالجئ
ال�سوري» .ان الفرق بني العبارتني يكمن يف �أن الثاين يجتاز حدود دولية خالل نزوحه
بينما يبقى اال ّول داخل حدود دولته.
8.8قامت احلكومة اللبنانية يف  2010-9-7باملوافقة على تقرير اللجنة الوزارية املكلفة
درا�سة مو�ضوع ترحيل االجانب املوقوفني بجرائم خمتلفة بعد انق�ضاء حمكوميتهم والذي
ي�ؤكد ان لبنان لي�س بلد جلوء ال م�ؤقت وال دائم ويجيز ترحيل الالجئني اىل بالدهم يف
حال عدم ايجاد بلد ثالث العادة توطينهم خالل مهلة �سنة( .راجع الدرا�سة املذكورة
اعاله يف احلا�شية رقم � ،3ص )70-69
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مهزلة عدم سوق الموقوفين الى المحاكمة
في حكم قضائي:
الى متى يستمر ازدراء القضاء والحرية الشخصية؟
�سوق املدعى عليه «لنق�ص يف العديد والآليات» اىل جل�سات املحاكمة مما
�أدى اىل ا�ستمرار احتجازه خلم�سة �أ�شهر من دون �أن يتمكن من ا�ستجوابه
وفق ما تقت�ضيه الأ�صول .وانطالقا من ذلك ،وازاء «هذا الواقع ال�شاذ» ،جاء
احلكم مبثابة جمموعة من الت�سا�ؤالت ب�ش�أن الطريق الأكرث مالءمة للتعامل
مع هذه الظاهرة.

باالطالع والتن�سيق مع الوزارة املوجلة �أمن ال�سجون وت�أمني ال�سوق للعمل
على معاجلة هذه الظاهرة يف �أقرب وقت ممكن.
وهذه اخلال�صة الأوىل تقودنا اىل ال�س�ؤال الثاين ،وهو احللول املتوفرة لدى
القا�ضي ل�ضمان حقوق اخل�صوم ،وخ�صو�صا املوقوف ،يف ظل واقع مماثل
هو مبثابة قوة قاهرة لي�س بامكان القا�ضي جتاوزها مبا لديه من و�سائل .ف�أن ال
يكون �آمر ال�سجن م�س�ؤوال عن عدم �سوقه« ،ال يعني �أن يتحمل املوقوف
باملقابل وزر تق�صري ال�سلطة االجرائية يف ت�أمني �آليات ل�سوقه ملمار�سة حقه
يف املثول �أمام الق�ضاء» .فباال�ضافة اىل �أن ا�ستمرار احتجاز املوقوف ي�ؤدي
اىل حتميله م�س�ؤولية و�ضع لي�س م�س�ؤوال عنه ،فهو ي�شكل اعتداء �سافرا على
حقوقه الأ�سا�سية ...مما يفر�ض على املحكمة اخلروج عن �صمتها التخاذ
«االجراء الأكرث توافقا مع م�صلحته وامل�صلحة العامة معا».

يعاين الق�ضاء منذ �أمد من ظاهرة جديدة هي ظاهرة عدم �سوق املوقوفني
اىل املحكمة .وقد تفاقمت هذه الظاهرة ب�شكل خا�ص مع توزيع املوقوفني
على مراكز االحتجاز يف املناطق ،وبخا�صة يف طرابل�س .واحلجة االعتيادية
هي عموما «تعذر علينا �سوق ال�سجني لنق�ص يف العديد والآليات» ،و�أحيانا
ترد عبارة «تعذر» من دون تف�صيل .ومبعزل عن �أ�سبابها ،ت�شكل هذه
الظاهرة بر�أينا �أحد �أبرز مظاهر ازدراء الق�ضاء وبالتايل حقوق املتقا�ضني،
لأ�سباب عدة� :أنها ت�ؤثر على �سري املحاكمة التي ت�صبح م�شروطة بتوفر ف�أوال ،وهو ال�س�ؤال الأكرث بداهة ،هل بامكانه اتخاذ قرارات من �ش�أنها الزام ولكن ما هو هذا االجراء؟
ال�سيارات والعديد� ،أنها ت�ؤثر على حرية املوقوف الذي يبقى حمتجزا �آمر ال�سجن بت�أمني اح�ضار املوقوف بطريقة من الطرق؟ وبالطبع� ،أول ما هنا ،در�س القا�ضي امكانية اللجوء اىل تدبري من اثنني :اخالء �سبيل املدعى
بانتظار ا�ستجوابه� ،أنها جتعل االنتقال اىل املحكمة مبثابة امتياز يعطى لقلة يتبادر اىل الأذهان يف هذا املجال هو حتريك الدعوى العامة �ضد �آمر ال�سجن عليه� ،أو اختتام املحاكمة وا�صدار احلكم من دون ا�ستجواب املدعى عليه.
من املحتجزين ،ولي�س حقا لهم �أو خل�صومهم ،مما يفتح الباب �أمام �شتى لالمتناع عن ذلك ،وفق املادة  369من قانون العقوبات .ويف هذا املجال ،وفيما بدا �أكرث اقتناعا بالتدبري الأول من حيث املبد�أ ،فانه اعتمد التدبري
�أ�ساليب الر�شوة والف�ساد� ،أنها ت�شكل جرما مبفهوم قانون العقوبات الذي ت�ضمن احلكم حيثيات هامة تربز مدى خطورة هذا الفعل ،فعدم �سوق الثاين يف حكمه لأ�سباب عملية .فاتخاذ التدبري الأول يحتاج اىل طلب من
تعاقب املادة  369منه عدم �سوق ال�شرطة للمتهمني اىل قاعة املحكمة املوقوف ي�شكل و�ضعا �شاذا غري طبيعي يتعر�ض حلقوق �أ�سا�سية ،وهي املوقوف �أو حماميه بهذا ال�ش�أن ،وهو �أمر يعجز عنه املوقوف الذي لي�س له
احلق يف املحاكمة ،وب�شكل خا�ص حق املوقوف يف املثول �أمام الق�ضاء ،حمام ب�سبب عدم اح�ضاره اىل املحكمة .وانطالقا من ذلك ،ي�صبح التدبري
باحلب�س من �شهر اىل �سنة.
وهنا ،تن�شر «املفكرة القانونية» تعليقا على حكم يدل على عمق هذه
الظاهرة وي�سعى اىل ايجاد حلول من �ش�أنها التخفيف من �آثارها ال�سلبية.
لكن هذه احللول تبقى بالطبع منقو�صة بغياب حما�سبة حقيقية لالدارة...
فما هو دور الق�ضاء؟ ما هو دور وزارة العدل؟ هذا ما �سنعمل على در�سه يف
هاتني ال�صفحتني (املحرر).

«وهو حق �أ�سا�سي مكر�س مبقت�ضى االعالن العاملي حلقوق االن�سان الذي
تتبناه مقدمة الد�ستور اللبناين ،والذي ي�سمو حتما على الت�شريع» .وتذكر
املحكمة «ب�أن حق املثول �أمام القا�ضي يعني يف حالة املوقوف خ�صو�صا �أن
يت�أمن �سوقه �ضمن مهلة معقولة ال يف حلظة ترتاخى بال حد» .ولكن ،ورغم
ذلك� ،إتنهى القا�ضي �إىل ابراء �آمر ال�سجن ومعه ال�ضابطة العدلية من �أي
م�س�ؤولية يف هذا ال�صدد ،وذلك على ا�سا�س «معلوماته ال�شخ�صية» ،من

الثاين �ضرورة يتعني على املحكمة اللجوء اليها لو�ضع حد لهذا الواقع
ال�شاذ ،عمال بواجبها «بحماية احلقوق الأ�سا�سية للأفراد» والذي ي�سمو على
واجبها بالتقيد بال�شكليات وال �سيما اذا �سببت �ضررا .وللتو�صل اىل ذلك،
ا�ستعانت املحكمة بقواعد ت�أويل بالغة الأهمية� :أوال� ،أن من واجب املحكمة
�أن توازن بني واجباتها (احرتام �شكليات املحاكمة اي اال�ستجواب)
و(حماية احلقوق الأ�سا�سية للأفراد ازاء ا�ستمرار التوقيف) بحيث يتعني
عليها �أن تنحاز اىل الواجب الذي ي�ضمن اقرار احلقوق الأ�سمى ،فـ «لأن
كان من واجب املحكمة �أن ت�ستجوب املدعى عليه قبل اختتام املحاكمة
عندما يكون موجودا ،كما هي احلال يف الدعوى الراهنة ،تقيدا بغري مبد�أ
يرعى �أ�صول املحاكمة ،اال �أنه من واجبها �أي�ضا� ،أن حتمي اخل�صوم من �أي
�شذوذ قد يطالهم من جراء و�ضع غري طبيعي يتعر�ض حلقوقهم الأ�سا�سية
يف املحاكمة ،وكلما كانت احلقوق املوم�أ اليها �أ�سمى ،كلما �أ�ضحى الواجب
الثاين مقدما على الأول».

وثانيا� ،أن من واجب املحكمة ت�أويل القوانني عمال بالقاعدتني الكليتني
الناطقتني �أن امل�شقة جتلب التي�سر و�أن ال�ضرورات تبيح املحظورات
 ،necessitas legem non habetوقد و�ضعت املحكمة �أن هاتني
القاعدتني املن�صو�ص عليهما يف جملة الأحكام العدلية ما تزال كل منهما
�سارية املفعول وجزءا �أ�سا�سيا مركزيا يف القانون الو�ضعي اللبناين.

ت�صوير ح�سام م�شيم�ش

بتاريخ � ،2012-3-15أ�صدر القا�ضي املنفرد اجلزائي يف بريوت يحي
غبورة حكما �أفرد فيه م�ساحة هامة ملناق�شة هذه الظاهرة و�آثارها ودور
القا�ضي يف الت�صدي لها �أو التخفيف من �آثارها ال�سلبية .وقد �صدر هذا
احلكم يف ق�ضية ت�شكى فيها �أحدهم على �شخ�ص �آخر (�سوري التابعية)
ب�سرقة �أقفا�ص طيور ال تتعدى قيمتها مائة وخم�سني �ألف لرية لبنانية ،فتم
التحقيق مع امل�شكو منه من قبل ال�ضابطة العدلية وقا�ضي التحقيق كما مت
توقيفه واالدعاء عليه �أمام القا�ضي الذي �أ�صدر احلكم مو�ضوع التعليق تبعا
القراره بال�سرقة .وكان القا�ضي قد �أرج�أ املحاكمة ثماين مرات نتيجة عدم

دون اتخاذ �أي اجراء لتحديد الهيئة امل�س�ؤولة عن نق�ص ال�سيارات والعديد
مما كان لي�سمح مب�ساءلة من هم �أعلى من �آمر ال�سجن .فاكتفى يف مكان
�آخر بو�صفها بال�سلطة االجرائية .وقد بدا القا�ضي من خالل ذلك وك�أنه
يحدد اطار �صالحياته ودوره يف هذه الق�ضية :فامل�س�ألة لي�ست م�س�ألة �أخطاء
�شخ�صية هنا �أو هنالك ،بل هي م�س�ألة خيارات اجتماعية و�سيا�سية لل�سلطة
االجرائية برمتها التي هي حتدد كيفية توزيع املوارد الب�شرية واملادية .وما
يعزز هذه القراءة هو قراره بتوجيه �صورة عن هذا احلكم ،بوا�سطة ح�ضرة
الرئي�س الأول ملحكمة اال�ستئناف ،اىل جانب وزارة العدل للتف�ضل

والواقع �أن حيثيات احلكم هنا بالغة الأهمية على �أكرث من �صعيد :فعلى
�صعيد املبادئ العامة� ،شكل احلكم تطبيقا جديدا 1ملبد�أ موازنة احلقوق
وامل�صالح اجلديرة باحلماية واملعرو�ضة امامها ،بانحيازه اىل امل�صلحة الأكرث
�سموا مع الت�ضحية بامل�صالح �أو الأ�صول الأخرى .كما �أنه �أعاد الت�أكيد على
نفاذ بع�ض القواعد املن�سية من املجلة وهي قواعد من �ش�أنها �أن تو�سع هام�ش
االجتهاد .ولكن ،باملقابل ،وعمال بهذه القواعد نف�سها� ،ساغ الت�سا�ؤل ملاذا
حللت املحكمة جتاوز ال�شكليات املتمثلة بـ «�ضرورة اال�ستجواب» ،فيما �أنها
عدت ال�شكلية املتمثلة بورود طلب اخالء �سبيل �ضرورة ال جمال لتجاوزها؟
فتماما كما �أنه ال جمال لتحميل املدعى عليه وزر �أعمال ال�سلطة االجرائية
من خالل اطالة �أمد توقيفه ،ال جمال لتحميله هذا الوزر من خالل منعه
من الدفاع عن نف�سه.
ن.ص

قاض ينقض المنطق العقابي
في معاقبة االدمان:
لماذا نطبق قانون المخدرات
مجتزأ على قاعدة أن «ال اله»؟
بتاريخ � ،2012-5-7أ�صدر القا�ضي املنفرد اجلزائي يف البرتون منري
�سليمان حكما مميزا بكف التعقبات �ضد �شخ�ص ثبت �أنه تعاطى ح�شي�شة
الكيف بعدما �أبرز يف جل�سات عدة امتدت على ما يقارب �سنتني افادات
بخلو ج�سمه من املواد املخدرة وتاليا بانقطاعه التام عن ا�ستخدامها .وكان
قانون املخدرات ال�صادر يف  1998قد �أوجد و�ضعا خا�صا للمدمن ،بحيث
تتوقف التعقبات �ضده يف حال �أذعن الجراءات العالج وثابر عليها حتى
متام �شفائه ،مبعنى �أن مالحقة املدمن تبقى م�شروطة برف�ضه العالج او االنقطاع
عنه :ومن هذا املنطلق ،يظهر �أن امل�شرع اللبناين ا�ستخدم �سالح التجرمي
والعقاب لي�س الدانة فعل االدمان بل فقط كو�سيلة �ضغط �أو كع�صا لدفع
املدمن اىل �سلوك �سكة العالج ،بهدف حتريره من االرتهان للمادة املخدرة.
وهي ع�صا ي�أمل امل�شرع �أن تنتج مفاعيلها من دون �أن ي�ضطر القا�ضي �أبدا اىل
ا�ستعمالها .ويف االجتاه نف�سه ،مت تكري�س مبد�أ جمانية العالج ،وذلك اللغاء
�أي عائق مادي قد يحول دون اختيار املدمن لهذه الطريق.
والواقع �أنه ورغم �أن احلكم �أتى من هذه الزاوية متوافقا مع غاية القانون،
فانه �شكل ما ي�شبه االنقالب على �شبه اجماع االجتهاد يف ق�ضايا تعاطي
املخدرات واالدمان عليها .1فوفق هذا االجتهاد ،تتوىل اثبات ال�شفاء ح�صرا
جلنة خا�صة (جلنة مكافحة االدمان) ،وهي جلنة معطلة مما ي�ؤدي عمليا اىل
تعطيل املنحة املعطاة قانونا يف وقف املالحقة يف حال ال�شفاء .وقد �سعى
حكم  2012اىل دح�ض هذا االجتهاد من خالل حجتني:
اذا كانت منحة وقف املالحقة منوطة با�شراف جلنة االدمان التي مل تفعل
بعد ،فانه ال يجوز حتميل املدمن م�س�ؤولية اهمال الدولة لتفعيل جلنة مكافحة
االدمان عمال مببد�أ �شخ�صانية امل�س�ؤولية (ال حتمل نف�س وزر �أعمال �أخرى)،
بل يتعني على القا�ضي �أن يعمل على ايجاد �آلية بديلة عنها كقيامه هو
مبواكبة عالج املدمن ومبتابعة تطور و�ضعه يف هذا املجال.
والثانية ،وهي تتمثل بوجوب تنفيذ الن�ص بكامله من دون اجتزاء �أو اقتطاع
عمال مببد�أ «�أن ال جرم وال عقوبة من دون ن�ص»« .اذا كان القانون ين�ص
على وقف مالحقة املدعى عليه الذي يثبت �شفا�ؤه �أو عدم تعاطيه لأية
مادة خمدرة ،فانه ينزع ال�صفة اجلرمية عن فعل التعاطي اذا ثبت ال�شفاء
من االدمان .وتاليا ،اما �أن يطبق القانون برمته ب�صرف النظر عن الأجهزة
املن�صو�ص عنها �أو ال يطبق حتت هذا ال�ستار فال تتم مالحقات وال وقف
لها .وهو بذلك ،بدا وك�أنه ي�ستبق االنتقادات االعتيادية التي غالبا ما ت�ضع
الأعمال الق�ضائية التجديدية يف خانة اخلروج عن حدود الوظيفة الق�ضائية
�أو ال�سعي اىل احللول حمل امل�شرع :فقراره ال يتفوق على االجتهاد الرا�سخ
من منظور الفهم التجديدي للوظيفة الق�ضائية (الريادية) من خالل
اال�ستناد اىل املبادئ العامة وحقوق االن�سان وح�سب ،امنا يتفوق عليه �أي�ضا
وقبل كل �شيء من منظور الفهم التقليدي لهذه الوظيفة �أي الفهم الذي
يجعل القا�ضي خادما للن�ص القانوين :فبخالف االجتهاد ال�سابق ،وحدها
وجهة قراره ت�سمح بتطبيق الن�ص بكامله ومن دون اجتزاء �أو اقتطاع� ،أما �أن
تتم املعاقبة من دون �أي التفاتة اىل العالج ،فذلك يقارب العمل بعبارة «ال
اله» من دون «اال اهلل».
 1 .1نزار �صاغية ،ال�شرطي والقا�ضي والأ�شخا�ص الذين يتعاطون املواد املخدرة ،بالتعاون
مع جمعية �سكون ،قيد الن�شر.2011 ،

الهيئات الطالبية
كحصان طروادة للعصبية
واالستقطاب داخل
الجامعة الوطنية:
رماد الحرب ما يزال هنالك..
مع بدء حرب  1975وتفريع اجلامعة اللبنانية ،مت جتريد الطالب
تدريجيا من املكا�سب التي كانوا حققوها .وكان االحتاد الذي �أن�ش�أه
الطالب ل»يوحد ن�شاطهم ويقودهم يف معاركهم القادمة للن�ضال من
�أجل مطالبهم والدفاع عن حقوقهم» (العبارة م�ستمدة من بيان �صادر
عن رابطة كلية الآداب يف  )1968-12-13قد فر�ض تعديالت
لقانون اجلامعة اللبنانية بعد �أقل من عام ( )1972/03/16بحيث
بات له ممثلون يف جمل�س اجلامعة بن�سبة ممثل واحد عن كل كلية �أو
معهد ،ون�ص على �أن ه�ؤالء يح�ضرون جميع اجتماعات جمل�س
اجلامعة وي�شاركون يف الت�صويت على جممل قراراته مبا فيها القرارات
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الت�أديبية بحق الطلبة ،مع ا�ستثناءات تت�صل بامللفات اخلا�صة ب�أفراد
الهيئة التعليمية ومناهج الدرا�سة .وف�ضال عن ال�شلل الواقعي
لأعمال االحتاد احلا�صل بنتيجة احلرب ،تدخلت احلكومة يف 1977
لتجريد ممثلي االحتاد من حق امل�شاركة يف غالبية �أعمال املجل�س،
بحيث تنح�صر م�شاركتهم يف الت�صويت يف بع�ض البنود ،غالبها
يت�صل بحقوق الطلبة كالن�شاطات الثقافية والريا�ضية والرتفيهية
ا�ست�شاري.
والطبابة واملنح ..فيما ال يكون لهم فيما عدا ذلك اال دور
ّ
وقد ذهب قانون  1991يف االجتاه نف�سه بحيث خفف عدد الطالب
امل�شاركني يف جمل�س اجلامعة ف�أ�صبح  4فقط ،علما �أن الن�ص �أغفل �أي
ا�شارة اىل االحتاد �أو كيفية اختيار ه�ؤالء الطالب ،مبا يعك�س الواقع
اجلديد الآيل اىل تهمي�ش االحتاد الذي بات بحكم غري املوجود.
وهكذا ،وبدل احتاد طالبي ي�ضج باحلياة ويعزز احلياة املدنية ،باتت
الهيئات الطالبية عبارة عن بوق ا�ضايف بل عن ح�صان طروادة
ل�سيا�سات الع�صبية واال�ستقطاب داخل اجلامعة الوطنية .ثمة حراك
ما يزال حمدودا ،فهل ينجح يف نف�ض رماد احلرب عن اجلامعة؟
ي�سر «املفكرة» �أن تن�شر هنا �شهادات طالب قرروا ك�سر ال�صمت
(املحرر).

«حق التعليم» في محضر العصبية
بالدعوة اىل تغيري الواقع واالنتقال من الطائفية اىل العلمانية التي هي احلل
شهادات من كلية اإلعالم الفرع الثاني الوحيد...
فكانت النتيجة �أن قام املدير مبنعهم من توزيعه بحجة القرار ال�صادر عن
ريتا إبراهيم فريد
رئا�سة اجلامعة اللبنانية الذي مينع �أي «مظهر من مظاهر العمل ال�سيا�سي».
ويف اليوم التايل فوجئ الطالب ببيان عن ذكرى احلرب �أي�ضا ،لكن موقّع
�شهادة طالبة �أوىل :يف �أول يوم درا�سة� ،صعقتني اليافطة الكبرية التي مت من حزب الكتائب اللبنانية ،الذي قام بتوزيعه داخل الكلية من دون �أن
تعليقها« :الفروع الثانية قلعة القوات اللبنانية .م�ؤ�س�سها الب�شري وحاميها يتع ّر�ض له �أحد!
احلكيم» .يزاد عليها ال�شعارات داخل ال�صفوف .مثل مل�صقات �صغرية
عليها �أرزة الكتائب �أو �أخرى عليها �صور الدكتور جعجع ورابط املوقع
الإلكرتوين للقوات اللبنانية .و�أت�ساءل عند دخويل اىل اجلامعة �إن كنت كانت جامعة للجميع ..
يف جامعة وطنية �أو يف مقر حلزب القوات؟ ناهيك عن االحتفاالت التي وأصبحت شيئا آخر..
جتري داخل الكلية ويتم تعليق الدرو�س ب�سببها ،مثل عيد ميالد ال�شيخ دعوة الى انشاء حركة طالبية مستقلة
ب�شري اجلميل مثال!
حسين مهدي
من ناحية �أخرى ،ما هي �شرعية الهيئة الطالبية احلالية ،التي مت متديد
واليتها ب�سبب منع االنتخابات منذ �أربع �سنوات؟ فقد باتت هذه الهيئة كيف ننقذ اجلامعة اللبنانية من الت�شرذم والتق�سيم والهيمنة والتطبيق
حكرا على حزب واحد.
املغلوط للنظام التعليمي والف�ساد والوا�سطة والطائفية واملذهبية؟ كيف
�شهادة طالبة ثانية :تظهر الهيمنة ال�سيا�سية بو�ضوح يف كلية الإعالم نعيد تفعيل الدور احلقيقي للحركة الطالبية ،التي �ساهمت يف ت�أ�سي�س هذه
والتوثيق يف الفرع الثاين يف الفنار ،فمن ال ينتمي اىل �أحد احلزبني اجلامعة كلية فكلية ،لتكون منارة يف التعليم ومدر�سة يف التعاي�ش واملواطنية؟
الأ�سا�سيني (القوات والكتائب) لي�س له �سند فيها� .إ�ضافة اىل �أن من من نحن؟
نحن جمموعة طالب م�ستقلني ن�ؤمن ب�أن لنا احلق الكامل:
يدخل هذه الكلية «غري م�س ّي�س ،ي�ضطر �إىل اتباع �سيا�سة معينة».
 -ب�أن نتعلم يف اجلامعة بكل حرية ودون �أي قيد �أو �شرط طائفي �أوحني كنت �أعمل مع فريق النادي العلماين ال�سنة الفائتة« :خالل والية
�سيا�سي �أو حزبي �أو مناطقي،
املدير ال�سابق ،قامت الإدارة بتحويل كل �صالحياتها للهيئة الطالبية.
 -ب�أن ندخل اىل حرمها دون �أن جند �أي علم مرفوعا �سوى العلممبعنى �أننا حني كنا نحاول �أن نطلب الإذن من املدير للقيام ب�أي ن�شاط ،كان
اللبناين ،وعلم اجلامعة اللبنانية الذي نقدره ونحرتم الن�ضاالت
يقول لنا ب�أن ن�أخذ الإذن من الهيئة الطالبية!» وت�ضيف :كانت كلمة الهيئة
التي قدمت يف �سبيل تثبيته،
نهائية ،والهيئة كما يعلم اجلميع :قوات».
 -ب�أن ن�ستفيد من نظام �أكادميي عادل ومن�صف ومتطور يف �آن،وتعطي مثال عن ذلك« :كنا نريد �أن ن�ست�ضيف الكاتب ن�صري ال�صايغ يف
 -ب�أن ننتخب ممثلني طالبيني وفق نظام ن�سبي ميثل فيه جميع الطالبالكلية لكي يلقي حما�ضرة حول العلمانية .حاولت الهيئة عرقلة امل�شروع
والقوى ال�سيا�سية ،عو�ضا عن املجال�س املعينة املي�سطرة حالياً،
وما وافقت عليه .واملدير قال �إنه ال يريد م�شاكل باجلامعة لأن ال�سيا�سة
 -ب�أن حتتكم امتحانات االنت�ساب اىل اجلامعة اىل معيار الكفاءةممنوعة� .أما مي �شدياق �أو ندمي جميل فجاءا �إىل اجلامعة بدون عوائق لأن
واجلدارة ولي�س اىل معيار الوا�سطة والطائفة،
الهيئة كانت موافقة عليهما».
 -ب�أن يكون الطالب �شركاء �أ�سا�سيني يف جممل القرارات ال�صادرةمت ت�أ�سي�س النادي العلماين يف هذه الكلية يف  .2011وحاول ذات مرة
عن اجلامعة راف�ضني ح�صر القرارات بادارة اجلامعة والأحزاب
توزيع بيان يف ذكرى احلرب اللبنانية .مل يكن البيان �سيا�سيا بل عبارة
والقوى امل�سيطرة عليها.
عن �إح�صاءات عن عدد القتلى واجلرحى جراء احلرب ،حيث ختموه
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ال�شهادة املن�شورة يف موازاة املقال).
فحوصات ال تثبت شيئا:

اجلواب الذي يجمع عليه الأطباء الذين ت�سنى اال�ستماع اليهم هو �أن
االثبات القاطع الوحيد على ح�صول عالقة مثلية بني �شخ�صني هو وجود
�سائل منوي يف الفجوة ال�شرجية ،مبا ي�ؤكد ح�صول عملية االدخال .لكن
هذا الأمر يفرت�ض �أمورا ثالثة ،ح�صول عملية ادخال من دون واق ذكري
وثانيا �أن يكون االدخال قد ح�صل قبل � 48ساعة من اجراء الفح�ص
وهي املدة التي تبقى خاللها خاليا احليوان املنوي حية ،وثالثا ،ا�ستخدام
�أدوات من �ش�أنها اكت�شاف هذه اخلاليا وا�ستخراجها وهو �أمر ال يح�صل اال
يف حاالت االغت�صاب وذلك جتنبا للأكالف املرتفعة على حد تعبري �أحد
فريق المفكرة القانونية (عمل جماعي)
الأطباء ال�شرعيني .وهذا الأمر يعني �أن ايجاد دليل قاطع يف حال الك�شف
الزمان ،2012 :املكان :مكتب حماية الآداب العامة يف خمفر حبي�ش ،مالمح ناعمة وهي احلادثة التي فتحت عمليا النقا�ش بهذا ال�ش�أن ،من خالل يف معر�ض اال�شتباه باللواط الر�ضائي هو �أمر م�ستع�ص ،وهو م�ستحيل عمليا
طبيب �شرعي يجري با�شارة من النيابة العامة يف بريوت فح�صا ح�سيا على الندوة امل�شار اليها �أعاله .3ويجري مبدئيا الفح�ص فور اعطاء النيابة العامة الحجام الأطباء عن ا�ستخدام الأدوات املذكورة.
االجزاء احلميمية من اج�ساد عدد من ال�شبان الثبات هوياتهم اجلن�سية ا�شارة بهذا اخل�صو�ص� ،شرط توفر طبيب �شرعي مناوب .ويلحظ انه يف بع�ض
وحتديدا مدى �صحة قيامهم بافعال «لواط» (اي عالقات مثلية) .والالفت احلاالت التي مت توثيقها ،ارجئ الفح�ص اىل اليوم التايل لعدم جهوزية �أي باملقابل ،ال ي�شكل �شكل ال�شرج �أبدا اثباتا حا�سما على هذه العالقات وذلك
الحتمال �أن يكون ناجتا عن م�سببات �أخرى .فكل مظاهر ال�شرج من ات�ساع
ان امللف املذكور كان خاليا من اي دليل ح�سي على قيامهم بعالقات طبيب مما �أبقى الأ�شخا�ص املعنيني حمتجزين يف املخفر لليلة كاملة.
واحمرار و�شكل قمعي وندوب من غري املمكن �أن تكون قطعية وهي مل�صلحة
مماثلة� ،سوى �أن �أحدهم يت�صرف ويتكلم «بنعومة» م�شبوهة بنظر �أحد رتباء
النفي �أكرث منها مل�صلحة الت�أكيد .لذا ممنوع اجلزم يف كل هذه احلاالت وفق
املخفر .وي�ؤكد �أكرث من طبيب �شرعي قيامه بذلك بن�سبة تبلغ ثالث �أو �أربع هكذا تجري هذه الفحوصات في المخافر:
مرات �شهريا ،رغم اقتناع غالبيتهم بعدم جدواها بل بعدم �أخالقيتها .وقد �أول ما ن�سجله هنا هو مكان اجراء الفح�ص .وهنا �أ�شار عدد من الأطباء �أحد االطباء .كما قال لنا �آخر ب�أن ال�شكل القمعي لل�شرج قد ينتج عن
عقدت املفكرة القانونية يف  2012-5-23ندوة حول هذه الفحو�صات ال�شرعيني �أن الك�شف على الرجال يتم يف مكتب حماية الآداب ،يف احدى عالقات مثلية لكنه لي�س قاطعا ومل يح�صل �أن ر�آه يوما.
لك�سر ال�صمت بهذا ال�ش�أن .وهي هنا تن�شر بع�ض اخلال�صات التي تو�صلت غرف التحقيق غري املعدة وال املجهزة الجراء فحو�صات كهذه وحيث تبقى
اليها على �ضوء املقابالت التي �أجراها فريقها مع عدد من الأطباء ال�شرعيني االنارة �ضعيفة وخافتة .وقد �أجمع الأطباء ال�شرعيون على وجود متييز بني وغالبا ما ي�سعى الأطباء اىل تعزيز فر�ضية املثلية �أو دح�ضها اىل اال�ستف�سار عن
املر�أة والرجل يف هذا املجال :ففيما جتري فحو�صات الأجزاء احلميمية للمر�أة امل�سببات الأخرى التي من �ش�أنها �أن تعطي ال�شرج �شكال م�شابها لل�شكل
وعدد من ال�شبان الذين تعر�ضوا للفح�ص املذكور (املحرر).
(فح�ص العذرية وفح�ص االغت�صاب) يف عيادة الطبيب �أو يف م�ست�شفى �أو الذي قد ينتج عن العالقات املثلية املتكررة .وهذا ما ت�ؤكده ب�أية حال بع�ض
م�ستو�صف حفظا خل�صو�صيتها 4ح�سبما �أفاد عدد من �أطباء ت�سنى اال�ستماع املراجع املن�شورة يف هذا املجال .ومنها ما ذكره ب�صورة جل ّية الطبيب ال�شرعي
اليهم� ،صرح غالبهم �أنهم يعاينون الرجال يف املخفر ،ما عدا واحد �صرح �أنه د .اليا�س ال�صايغ يف كتابه املن�شور يف  1997حتت عنوان «الطب ال�شرعي
يطالب �أي�ضا ب�إح�ضار الرجال اىل العيادة اال يف حالة طلب �صريح من النائب العملي :مقتطفات خربة وقانون» حيث ورد« :يجب التنبيه اىل �أن اللواط اذا
ّمت بلطف ور�ضا فهو ال يرتك �أي �أثر ي�ساعد على الت�شخي�ص حتى يف حال
العام او م�س�ؤول رفيع املقام بانتقاله اليه.
التكرار» ...و�أن عالمات اللواط املختلفة قد حت�صل ب�سبب ادخال �أي ج�سم
�أما بالن�سبة اىل التدابري املتخذة حلماية اخل�صو�صية ،فقد �أعلمنا الأطباء غريب يف ال�شرج غري االحليل »...حتى ينتهي الطب ال�شرعي اىل النتيجة
باالجماع ب�أنه يتم الك�شف على كل �شخ�ص على انفراد بعد ت�سكري باب الأخرية انه لي�س هنالك من ا�شارة �أو ظاهرة �أو دليل مقنع ي�ؤكد �أو يجزم
الغرفة .وقد قال �أحد الأطباء �إنه يقفل الباب باملفتاح و�أ�شار �أحدهم ب�أن رتيب بح�صول اللواط �أو نفيه « ،ليخل�ص اىل االقرار ب�أنه ي�ستنكف «يف �أكرث الأحيان
التحقيق يقف عادة يف اخلارج .ولكن ،هل يتحاور الأطباء مع الأ�شخا�ص عن القيام بهذه املهمة التي بعد جتريدها من القرائن والثوابت وخلوها من
�أي عن�صر من عنا�صر اجلرم والت�أكيد مت�سي هراء وافرتاء ال يق ّره علم �أو فن �أو
الذين يخ�ضعون للفح�ص قبل اجرائه؟ وهل يطلبون موافقتهم عليه؟
ي�سمح به منطق �أو �ضمري».
هنا �صرح جميع الأطباء ب�أنهم يتحاورون بداية مع ال�شخ�ص املعني بالفح�ص
بهدف ايجاد جو من الثقة متهيدا لت�سهيل القيام بالفح�ص مع احلر�ص على ومنها ما ذكره الطبيب ال�شرعي د .ح�سني �شحرور يف كتابه «الطب ال�شرعي
معاملة ال�شخ�ص املعني بلطف .ومن املقوالت امل�ستخدمة يف هذا ال�صدد :مبادئ وحقائق» ب�أن االت�ساع ال�شرجي وحده ال ميكن �أن ُي�ستعان به كعالمة
«كن متعاونا ،فتنتهي الأمور خالل خم�س دقائق» .وقد لوح عدد منهم �أن تدل على وقوع اللواط �أثناء احلياة .و�أن بروز اخلط امل�شطي ال�شرجي يجب
هذا الفح�ص ي�سبب حرجا لبع�ض الأ�شخا�ص ،وال �سيما الذين هم «�شرفاء» �أال يقود اىل االعتقاد بوجود متزقات �أو �شقوق وعليه ال بد من الدقة والت�أين
�أو من «عوائل �شريفة» وفق تعبري �أحدهم.
قبل ابداء الر�أي »...ويف هذا املعنى ،ورد يف كتاب الطبيب ال�شرعي د .زياد
دروي�ش «�أن كال من هذه العالمات قد تفقد يف املعتاد على اللواط �أو �أنها
جملة «ب ّرا» ال�صادرة عن جمعية «حلم»
�أما بخ�صو�ص املوافقة ،فقد �أقر الأطباء ب�أنهم مل ي�ستح�صلوا على موافقة خطية توجد يف من ال ي�شك ب�سلوكهم ولي�س هناك عالمة واحدة تدل داللة �أكيدة
الحاالت التي يتم فيها الكشف:
من �أحد .لكن مل يح�صل وفق ه�ؤالء �أن رف�ض �أي منهم الفح�ص .باملقابل ،على اعتياد اللواط»...
�أول ما يجدر ذكره يف هذا املجال هو تو�سع النيابات العامة يف اللجوء اىل هذه تبدو الرواية خمتلفة بع�ض ال�شيء عند اال�ستماع اىل الأ�شخا�ص الذين
الفحو�صات .وهذا ما نتبينه يف حاالت عدة ال يتوفر فيها �أي دليل على قيام تعر�ضوا للفح�ص (�أنظر ال�شهادة املن�شورة يف موازاة املقال) .كما �أكد ممثل كما ي�ؤكده ب�شكل قاطع ت�صريح الدكتورة لورنا مارتن� ،أ�ستاذة الطب ال�شرعي
�أي من الأ�شخا�ص مو�ضوع الفح�ص بعالقات مثلية ،ك�أن يح�صل تبعاً الدعاء جميعة «حلم» خالل الندوة امل�شار اليها �أعاله �أن �أحد �أع�ضاء اجلمعية قد يف جامعة كيب تاون ،جنوب افريقيا جلهة �أن «النظريات التي تقوم عليها
امر�أة �ضد ابنها الرا�شد على �أ�سا�س �أن ابنها يت�ش ّبه بالن�ساء ،مما يحمل على �أرغم على الفح�ص رغم رف�ضه له ،بل �أكد �أنه مت االم�ساك به من ذراعيه من هذه الفحو�صات ال قيمة لها من الناحية الطبية ،غريبة وبالية...هراء» .5وجتدر
ال�شك مبمار�سة اللواط»� 12أو يف حاالت و�شى فيها �شخ�ص مالحق ب�أ�سماء قبل رجال ال�شرطة متكينا للطبيب من اداء دوره.
اال�شارة اىل �أن هذه الفحو�صات من�سوبة اىل ما يعرف بوالد الطب ال�شرعي
تارديو وقد اقرتحها يف .1857
�أ�شخا�ص مدعيا ممار�سته اللواط معهم �أو بناء على معلومات .كما مت م�ؤخرا
اخ�ضاع ثالثة �شبان للفح�ص بعدما مت �ضبطهم وهم يلعبون الورق يف «فان» �أما عن كيفية اجراء الفح�ص بحد ذاته ،فقد �أجمع كل الأطباء الذين
قرب دارة �أحد ال�سيا�سيني ،وقد مت اعتقالهم لال�شتباه ب�أنهم يراقبون هذه الدارة قابلناهم ب�أنه يقت�صر على فح�ص ال�شرج ومن اخلارج فقط .ففح�ص الق�ضيب ولكن ،ما هي اخلال�صات التي يتو�صل اليها الأطباء يف تقاريرهم على �ضوء
من دون �أن يكون هنالك �أي التبا�س من �أي نوع كان على ممار�سة اجلن�س .بدائي لي�س له �أي فائدة علمية وال ّميكن من معرفة ما اذا كان ال�شخ�ص �ضعف االثباتات التي ميكن ا�ستنتاجها من فحو�ص مماثلة؟
وقد بدا وا�ضحا �أن اخ�ضاعهم للفح�ص ح�صل على خلفية �أن احدهم ذات ميار�س اللواط �أم ال ح�سب �أحد الأطباء( .لأجل مزيد من التفا�صيل ،يراجع بالطبع ،اخلال�صات هنا ت�أتي مبهمة وب�شكل ت�سا�ؤالت �أكرث مما هي �أجوبة:

وهكذا ،خل�ص �أحد التقارير اىل �أن «املعامل للأع�ضاء التنا�سلية وال �سيما
ال�شرجية وامل�صرة والع�ضالت وال�شكل ت�شري ب�أنه مل ميار�س اللواط احلاد �أو
ب�شكل مع ّنف خالل الفرتة الزمنية الأخرية ،ولكن جدير الذكر عن ارتخاء
امل�صرة وانعدام املنعك�س ال�شرجي املكت�شف وبالأخ�ص ا�ستنادا الفادته ب�أنه
ال ي�شكو من �أية �أمرا�ض اطالقا قد ت�شكل عوار�ض �شبيهة� ،أنها عالمات تظهر
�أثناء ممار�سة اللواط املزمن ولكنها لوحدها غري كافية للجزم مبو�ضوع ممار�سة
اللواط املزمن».

يف بلدان عدة من م�صر و�صوال اىل زمبابواي ،اىل حد و�صفها بـ»ت�ش ّوهات
جتتاح خ�صو�صية اجل�سم االن�ساين ،جتري من دون موافقة ال�شخ�ص املعني
بالفح�ص يف اطار ال�سجن -وت�شكل بحد ذاتها «تعذيبا»« .فك�شف الطبيب
ال�شرعي على �شرج الرجل هو انتهاك مهني -و�ضرب من �ضروب التعذيب
وهناك م�س�ؤولية على الدولة التي متار�سه كما وعلى اجل�سم الطبي» وفق ما
�صرح به ندمي حوري ،نائب مدير منطقة ال�شرق الأو�سط يف املنظمة يف ندوة
عقدت يف .2012-5-23

ويف تقرير �آخر ،ذهب طبيب �أبعد من ذلك ف�صرح �أنه «بنتيجة الك�شف ال
يوجد �أية عالمات تدل على ممار�سة اللواط و�أن فح�ص ال�شرج طبيعي .نلفت
اىل �أن عدم وجود �آثار للفعل اجلن�سي يف ال�شرج ال ينفي عمليا احتمال
ممار�سة اللواط» .وال نبالغ اذا قلنا �أنه ازاء هذا الواقع ،ويف ظل غياب الأدلة
العلمية ،فان كل املمار�سات الطبية التي يقوم بها الأطباء ال�شرعيون هي
�أقرب اىل الأحجية منها اىل العمل الطبي املهني.

وقد بنت املنظمة موقفها على حد تعبري حوري على �أمرين� )1( :أن هذا
الك�شف على الأجزاء احلميمية يتم من دون احل�صول على موافقة خطية وب�أية
حال ي�ستحيل اثبات الطابع احلر لهذه املوافقة طاملا �أنه يتم يف فرتة االحتجاز،
وغالبا من دون حمام .و(� )2أنها تنتهك ب�أية حال احلق باخل�صو�صية وبكرامة
االن�سان ومن �ش�أنها �أن ت�ؤثر على ال�صحة النف�سية والعقلية للفرد مو�ضوع
الك�شف .وهذا ما ذهبت اليه �أي�ضا منظمة العفو الدولية ،بحيث اعتربت
�أن الفحو�صات ال�شرجية الق�سرية تخالف احلظر املطلق للتعذيب وغريه من
�ضروب املعاملة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة .فعدا عن �أن فحو�صات كهذه
قا�صرة عن اثبات العالقات املثلية ،فانها «يف كل الأحوال تع�سفية ،م�سيئة
ومهينة ب�شكل عميق.6

في مدى قانونية اللجوء الى هذه
الفحوصات؟ فحوصات تتعرض للخصوصية
ومهينة للكرامة االنسانية:

«�أنا �شخ�صيا مل �أمار�س اللواط من قبل وكنت �أعلم �أن الفح�ص لي�س دقيقا
بكل احلاالت .ولكن كنت خائفا من هذا الك�شف .لقد �شعرت �أن هذا
الفح�ص مهني ومذل لأن �شخ�صا يلم�س ج�سدي وينتهك خ�صو�صيتي».
بهذه الكلمات ،عبرّ �أحد ال�شبان الذين تعر�ضوا للفح�ص عن �شعوره باالهانة.
وهذا ما وثقته �أي�ضا منظمة هيومان رايت�س وات�ش من خالل بع�ض �شهادات
ل�شبان تعر�ضوا لهذا الفح�ص ،نورد بع�ضا منها هنا�«« :آه ،انهم يظهرون لك
الكثري من االحرتام! ي�ستولون على رقبتك ،يدفعون بظهرك بقوة ،يفتحون
�أردافك ،هذا الفح�ص لي�س بفح�ص طب �شرعي امنا هو �سفك دماء� .أولئك
الأطباء يعاملوننا معاملة اخلنازير» .ويف �شهادة �شخ�ص �آخر خ�ضع �أي�ضا
للفح�ص ،قال «لي�س هناك من احرتام ،وقد بكيت لكلماتهم ،منذ متى و�أنت
ُت�ستعمل؟ ماذا ع ّلقت يف م�ؤخرتك؟ ما هو عدد الرجال الذين ناموا معك؟
مل يكن هذا ما قالوه ،امنا قالوا تعابري �أ�سو�أ من ذلك .وقد وجدت نف�سي
�أجه�ش بالبكاء ،عندها قالوا «هذا يكفي� ،أيتها الفتاة ال�صغرية» .وما يزيد
االعتداء على اخل�صو�صية فداحة هو اجراء الفحو�ص يف املخافر� ،أحيانا بوجود
رتباء كما ثبت من خالل �شهادات عدة.

فحوصات مخلة لآلداب الطبية:

رغم تفاوت مواقف الأطباء ال�شرعيني حول طابعه املهني ،فان واحدا منهم
فقط �صرح لنا ب�أنه يرف�ض �صراحة القيام بفحو�ص م�شابهة ،متذرعا بان�شغاله
مبهمة خربة �أخرى ،وذلك على اعتبار �أنه طبيب �شرعي ولي�س حمققا مبيول
ّ
الأ�شخا�ص اجلن�سية� .أما الآخرون فقد �أعربوا �أنهم يقومون بالك�شف ،رغم
قناعة بع�ضهم ب�أنه مهني ،وذلك تنفيذا ال�شارة النيابة العامة التي متثل بالن�سبة
اليهم القانون .وهكذا ،وبدل �أن يعمد الطبيب ال�شرعي اىل انارة النيابة العامة
حول الطابع املهني لهذا الفح�ص ،تراه ينفذ تعليماتها من دون �أي اعرتا�ض
�أو حتفظ .ال بل �أن �أحد ال�شبان �أ�شار اىل �أن الطبيب �أعلمه �أن و�ضعه �سيكون
ا�سو�أ يف حال مت اكت�شاف مثليته التي ينكرها من خالل الفح�ص ،مما يجعل
الطبيب مبثابة حمقق ي�ضع وظيفته حتت ت�صرف النيابة العامة لي�س الثبات
فعل معني امنا النتزاع اعرتاف على ح�صوله.

املتعلقة ب�آداب مهنة الطب 7والتي تن�ص على �أنه خمالف لهذه الآداب �أن
يقوم الأطباء با�ستخدام مهاراتهم على نحو ي�ؤثر على �صحة ال�شخ�ص العقلية
واجل�سدية ،على حد تعبري ندمي حوري .باال�ضافة اىل �أن الأطباء الذين
يقومون بها ،ب�صورة ق�سرية ،امنا يخرقون واجباتهم الأخالقية جتاه الأ�شخا�ص
اخلا�ضعني للفح�ص .وكل �شخ�ص تع ّر�ض لتع�سف مماثل يجب �أن ي�ؤمن له
العالج املنا�سب واحلماية من �أي ت�صرف تع�سفي قد يتع ّر�ض له يف امل�ستقبل
(منظمة العفو الدولية).8
فحوصات مخالفة لقرينة البراءة:

من الثابت �أي�ضا �أن اللجوء اىل هذه الفحو�صات بات يف حال تعار�ض تام مع
مبد�أ جوهري وهو «قرينة الرباءة» .فعدا عن �أن جلوء النيابات العامة اليه من
دون �أي دليل جدي ي�سمح باالعتداء على �أي كان واخ�ضاعه ملعاملة مذلة
ومهينة ويفتح وا�سعا باب االبتزاز (وهذا ما مت توثيقه يف حاالت عدة مت ذكرها
�أعاله) ،فان النتيجة التي قد ي�ؤدي اليها الفح�ص –والتي عربت عنها تقارير
عدة -تذهب يف االجتاه نف�سه وفق اجماع الأطباء الذين مت اال�ستماع اليهم
بحيث ال ميكن �أن يتجاوز مرتبة ال�شك الذي يغلب عليه النفي وفق تعبري
�أحد الأطباء ال�شرعيني كما �سبق بيانه.
وتاليا ،فان غاية اللجوء اىل هذا الفح�ص ،لي�ست احل�صول على دليل ادانة،
امنا على دليل براءة ،مما ي�شكل م�سا وا�ضحا بقرينة الرباءة وخمالفة ا�ضافية
للقانون .وحني نعلم �أن االدعاء على �أ�سا�س املادة  534من قانون العقوبات
غالبا ما مور�س على �أ�سا�س هذه الفحو�صات التي هي عبارة عن جمرد �شكوك
واحتماالت يغلب عليها النفي ،ن�ستدرك حجم امل�شكلة يف هذا املجال .ف�آن
الأوان لأن نقر قرينة الرباءة بن�ص ...و�آن الأوان ليعاقب من مي�س بها.
«1 .1الطب ال�شرعي مبادئ وحقائق» -الدكتور ح�سني �شحرور1995 -
2.2هذا التقرير من اعداد وتنفيذ جمعية حلم ،بالتعاون مع امل�ؤلفني ،وبدعم مايل من
م�ؤ�س�سة فورد .
3.3وهذا ما ي�ؤكده د .ح�سني �شحرور يف كتابه «الطب ال�شرعي مبادئ وحقائق» ،بقوله
انه يف بع�ض الأحيان «قد يلفق �أحدهم التهم بادعائه �أنه نام مع املتهم ويف ال�صباح وجد

وعليه ،يظهر بو�ضوح �أن اجراء الفح�ص املذكور ي�شكل خمالفة للآداب الطبية
املوثقة بالقانون ال�صادر يف  ،1994-2-22والتي تلزم الطبيب ،برف�ض
وانطالقا من ذلك ،ذهبت منظمة  « Human Rights Watchيف ا�ستغالل م�ؤهالته املهنية ،للم�ساعدة �أو اال�شرتاك �أو القبول ب�أية معاملة
تقريرها ال�صادر بتاريخ  17كانون الأول  2008حول هذه الك�شوفات الطبية غري �إن�سانية ،ولو حتت التهديد .كما �أنه ي�شكل خمالفة ملبادئ الأمم املتحدة

مالب�سه غري مرتبة ،او �أنه �أعطي عقارا ما �أفقده الوعي ،وذلك بهدف ابتزاز املتهم �أو احلاق
ال�ضرر به».
4.4ي�ؤكد احد االطباء ان هذا االمر ح�صل تبعا ملقال ن�شر يف النهار يف اوائل العقد
ال�سابق ب�ش�أن فح�ص جرى على امر�أة يف مكتب حماية الآداب العامة.
Human Rights Watch, This Alien Legacy, December 18,5.5

مقتطفات من شهادة
شاب تعرض لفحص العار

مكان الفحص:

اخرجوين من الزنزانة و�أدخلت اىل غرفة (داخل املخفر) يوجد فيها مكتب
و�سرير.
كيفية اجراء الفحص:

بعد ان �س�ألني الطبيب ما اذا كنت قد مار�ست اللواط من قبل ،طلب مني
في مخفر حبيش
�أن اخلع ثيابي ،ثم قال يل« :طب و�شد» ...ودلني كيف �أم�سك م�ؤخرتي
أ�شدها لفتحها واظهار ال�شرج .وقد قمت مبا طلبه مني لكنه �أردف بع�صبية:
و� ّ
�شد» .ثم �أخذ �صورتني ل�شرجي .كان ي�ضع قفازات ومل يلم�سني �أبدا
«يال ّ
لل�شد .بعد �أن �أخذ ال�صور،
سبب الفحص:
با�ستثناء مرة واحدة لي�ؤ�شر يل من �أين �أ�ضع يدي ّ
كنا جال�سني يف �سيارة �سويا يف �شارع عام ،واعتقد �شخ�صيا �أن احد املحققني نظر اىل احلا�سوب ،ف�س�ألته ماذا تبني له� ،أجاب انه �سوف يرى الحقا .مل يقم
ب�أي �شيء �سوى �أخذ ال�صور.
ا�شتبه حتديدا ب�صديقي لكون ت�صرفاته انثوية.

عرف الطبيب الشرعي الذي قام بالكشف
هل ّ
عن نفسه؟

مل يذكر ا�سمه لكنه قال يل انه �سوف يك�شف علي ملعرفة ما اذا كنت
�أمار�س اللواط ،و�س�ألني اذا كنت قد مار�ست اللواط �سابقا ف�أجبت بالنفي.
قال يل« :اذا قلت انك مل متار�س اللواط وتبني العك�س من الك�شف،
ف�سوف يكون العقاب بحقك �أق�سى» .قد ال يكون ذلك تهديدا لكنني
�شعرت ب�أنه كذلك.

شعور:

كنت خائفا من هذا الك�شف .فقبل �أن �أدخل اىل الغرفة مع الطبيب ،قال
لنا املحقق« :انتبهوا ،اذا تبني انه لديكم �شيء �سوف تدخلون كلكم اىل
احلب�س ،حتى لو واحد منكم فقط»� ،س�ألته «ما عالقتي اذا تبني �أن هناك
اثباتا على احدهم؟» ف�أجاب»:ماذا كنتم تفعلون معه؟»
�أما بالن�سبة للك�شف حتديدا ،ف�شعرت �أنه مهني ومذل لأن �شخ�صا مل�س
ج�سدي وانتهك خ�صو�صيتي.
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United Nations, Principles of Medical Ethics relevant7.7
to the Role of Health Personnel, particularly Physicians, in
the Protection of Prisoners and Detainees against Torture
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
annex, 37 UN GAOR Supp. ,194/Punishment, G.A. res. 37
Principle 4. The «Declaration ,)1982( 51/(No. 5 1) at 211, A/37
of Tokyo» («Guidelines for Medical Doctors concerning
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment in relation to Detention and Imprisonment»),
adopted by the 29th Assembly of the World Medical
Association, Tokyo, Japan, October 1975, details comparable
.ethical principles
When Doctors torture: the anus and the state in Egypt«8.8
and Beyond». Scott Long
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«عندما تكون براءة المواطنين غير مضمونة
تكون حريتهم أيضا غير مضمونة»
1
مونتسيكيو

�صدور قرار معلل لتجديد مدة التوقيف .ورغم ذلك ،ف�إننا نرى �شيوع عدم
�إلتزام حماكم جنايات ب�إ�صدار قرار معلل (وال حتى جمرد قرار) لتمديد
مهلة ال�ستة �أ�شهر .و�أكرث من ذلك ،ف�إن ه�ؤالء الق�ضاة ال يلتزمون ب�إطالق
�سراح املوقوف «بحق» بعد مرور � 12شهرا .ورغم �أن امل�شرتع مل ي�شرتط توفر
حالة «ال�ضرورة الق�صوى» كما ن�ص يف التوقيف اجلنحي ،ولكن املبادىء
العامة تفر�ض �أن يكون التوقيف �ضروريا.

لماذا تبدو «قرينة اإلدانة»
أكثر جاذبية في لبنان؟
*سامر أبو سعيد
�صرح وزير العدل يف �شباط � 2012أن ن�سبة املوقوفني يف نهاية  2011بلغت
 % 57من نزالء ال�سجون يف لبنان� .أي �أنها تفوق ن�سبة املحكومني .وذلك
ي�ؤ�شر على خلل يف النظام الق�ضائي اللبناين لكنه �أي�ضا دليل على �ضعف
احرتام قرينة الرباءة يف التوقيف واملحاكمات ،الذي من �ش�أنه �أن ي�ؤدي اىل
تخفيف عدد املوقوفني.
تعد «قرينة الرباءة» من �أهم ال�ضمانات الأ�سا�سية يف املحاكمات اجلزائية،
وهي باتت من املبادىء الدولية امللزمة يف القانون اجلزائي الدويل ،ويف جميع
الت�شريعات اجلزائية للدول الدميوقراطية� .أما يف لبنان ،وبالرغم من �أنه ملزم
بتطبيقها �سندا للفقرة  2من املادة  14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية ،امتنع امل�شرع ق�صدا عن �إدخال مبد�أ قرينة الرباءة يف
قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية ال�صادر يف العام  .2001ولكن ذلك ال
يعفي املحاكم من تطبيقها ،لأنها تبقى ملزمة لها عمال مببد�أ �سمو الإتفاقية
الدولية على �أي قانون داخلي �سندا للمادة  2من قانون �أ�صول املحاكمات
املدنية ،ناهيك عن كونها مبد�أ طبيعيا :فـ»املتهم بريء حتى تثبت �إدانته».
�أما فعليا ،فقرينة الرباءة مل تتمكن من �إكت�ساب الإحرتام املنا�سب لها.
و�أكرث ما يبدو ذلك جليا هو يف تطبيق التوقيف الإحتياطي الذي ترعاه
ب�شكل رئي�سي املادتان  107و 108من �أ.م.ج .فاملادة  – 107املادة
الوحيدة التي تناولت م�ؤ�س�سة التوقيف الإحتياطي ب�شكل مف�صل -
�أحاطت التوقيف الإحتياطي ب�ضمانة من ال�شروط التي يجب توافرها لقرار
التوقيف الإحتياطي الذي يعد بطبيعته �إنتهاكا ملبد�أ قرينة الرباءة وعدم
تنفيذ العقوبة �إال بعد �صدور حكم عن حمكمة م�شكلة وفقا للقانون .ويف
حالة حديثة،وتتكرر كثريا ،ردت �إحدى املحاكم يف جبل لبنان طلب �إخالء
�سبيل موقوف ب�سطرين جاء فيهما «وحيث �أن املحكمة ال ترى ،بالنظر
ملاهية اجلرم ومدة التوقيف� ،أي مربر لإخالء �سبيل املدعى عليه يف املرحلة
الراهنة ».وعبارة «�أي مربر» تعك�س بو�ضوح كيف �أن بع�ض املحاكم تعك�س
قرينة الرباءة ،وجتعل من التوقيف هو الأ�صل و�إخالء ال�سبيل الإ�ستثناء،
مع العلم �أن الكثري من قرارات رد طلب �إخالء ال�سبيل تقت�صر على �سطر
واحد �أو �إثنني دون �أي تربير �أو تعليل يطمئن املتقا�ضي اىل �صوابية القرار.
وخالل �إحدى اجلل�سات �أمام حمكمة جنايات بعبدا يف �شهر �أيار من هذه
ال�سنة ،عال �صوت �إحدى املحاميات خالل دفاعها عن موكلها قائلة «ح�ضرة
الرئي�س ،ال بد من جلب ال�شاهد لأنني �أريد �إثبات براءة موكلي».

�سجن رومية املبنى «ب»

*حائز على دبلوم دراسات عليا في القانون العام

�إ�ستثنائية جتعل املدة مفتوحة ،لن نتحدث عنها فيهذا املقال .ومن نافل
القول� ،أنه عند �إنتهاء املدة ،يقت�ضي �إخراج املوقوف من ال�سجن دون �أي
كفالة �أو �ضمانة �أخرى .ويف التطبيق ،ورغم عبارة ال�ضرورة الق�صوى مبا
يخ�ص التوقيف االحتياطي للمدعى عليه يف جنحة ،يعد غالبية الق�ضاة
ب�أن مدة التوقيف يف اجلنحة متدد تلقائيا ودون حاجة لقرار ي�صدر عنهم
لتمديدها بعد مرور ال�شهرين ،مع �أن �صراحة الن�ص ت�شري اىل العك�س.
فعبارة «ميكن متديدها» يف قانون يفرت�ض �أن يف�سر ل�صالح املوقوف ،وب�شكل
�ضيق فال ميكن �أن تف�سر على �أن التوقيف ميدد تلقائيا.
و�أكرث من ذلك ،ميتنع ق�ضاة عن �إخالء �سبيل املوقوف بعد �إنق�ضاء الأربعة
�أ�شهر� ،أي من دون كفالة .فب�إنتهاء مدة الأربعة �أ�شهر ،ي�صبح �إخالء ال�سبيل
واخلروج من ال�سجن حقا للموقوف ،ويعد بقا�ؤه يف ال�سجن من قبيل
التوقيف التع�سفي الذي ي�س�أل عنه القا�ضي املعني بامللف .ويتوجب عندئذ
�إطالق �سراح املوقوف حتى لو مل يقدم طلبا بذلك .ويف حاالت كثرية،
ي�صبح التوقيف الإحتياطي من جراء ذلك نهائيا ومبثابة العقوبة قبل �صدور
احلكم ،فالقا�ضي �أو املحكمة التي �أوقفت املتهم لفرتة تزيد عن �شهرين
دون متديدها بقرار �أو �أربعة �أ�شهر� ،سوف جتد الكثري من احلرج يف �إعالن
براءته يف حال ثبوتها يف دولة مل ي�سبق لها �أن عو�ضت �أي موقوف عن مدة
حب�سه االحتياطي غري القانونية ،فتقوم عندها ب�إ�صدار قرار بالإدانة يكتفي
مبدة التوقيف.

وعلى �صعيد مدة التوقيف يف اجلنايات ،تن�ص املادة � 108أنه «ال يجوز ان
تتعدى مدة التوقيف يف اجلناية �ستةا�شهر ،ميكن جتديدها ملرة واحدة بقرار
معلل ».وذلك ب�إ�ستثناء بع�ض اجلرائم التي جتعل مدة التوقيف مفتوحة،
كما �سبق بيانه (يراجع املقال ب�ش�أن احلق يف حم�ضر الع�صبية ،املن�شور يف
وقد حددت املادة � 108أ.م.ج .مدة التوقيف يف اجلنحة ب�شهرين ميكن هذا العدد).
متديدها مدة مماثلة كحد �أق�صى يف حالة ال�ضرورة الق�صوى .ويف اجلناية ب�ستة
�أ�شهر ميكن متديدها مدة مماثلة بقرار معلل .وذلك كله ،مع وجود حاالت وهنا نرى �أن �صياغة املادة  108جاءت �أو�ضح جلهة ن�صها على وجوب
يف � ،2012/5/24أ�صدرت القا�ضي املنفرد اجلزائي يف ال�شمال،
نازك اخلطيب ،قرارا وردت فيه املقاطع الآتية« :وحيث �أنه ي�ستفاد مما
تقدم ،ب�أن الغاية من �إ�صدار قرار التوقيف الإحتياطي لي�ست عقابية ،بل
�أن �صدور مثل هذا القرار يجب �أن يكون معلال وم�سندا قانونا
وحيث �أن املحكمة  ،ترى ب�أن مفهوم «ال�ضرورة الق�صوى» التي تربر
متديد مهلة التوقيف الإحتياطي من �شهرين اىل �أربعة �أ�شهر ،يجب �أن
تنطلق من الأ�سباب عينها التي دعمت وبررت قرار التوقيف الإحتياطي

ويالحظ من خالل املمار�سة الق�ضائية املتعلقة بالتوقيف الإحتياطي �أن بع�ض
الق�ضاة يرى يف تطبيق املادة  108نوعا من الالعدالة يف بع�ض احلاالت.
ويعود ذلك اىل عدم قدرة القا�ضي/املحكمة على �إنهاء التحقيقات خالل
فرتة التوقيف الإحتياطي التي حددتها هذه املادة .و�أكرث ما يبدو ذلك
جليا حني يتعذر �سوق املدعى عليه �أكرث من مرة خالل فرتة التوقيف.
فهل يقوم القا�ضي ب�إخالء �سبيل املوقوف رغم �أنه مل يت�سن له التحقيق
معه؟ وهنا ن�س�أل :ما ذنب املوقوف الذي ال تقوم �إدارة ال�سجن ب�سوقه اىل
جل�سة التحقيق (يراجع «مهزلة �سوق املوقوفني اىل املحكمة» ،من�شور يف
هذا العدد)؟

الذي يتخذه ح�ضرة قا�ضي التحقيق.
�أن «املحكمة ترى ب�أنه وبعد �إنق�ضاء مهلة ال�شهرين يكون للمدعى عليه
«احلق» ب�إخالء �سبيله فو ًرا ،من دون �أن يكون هذا احلق مرتبطا ب�أي
كفالة �إال يف احلالتني الإ�ستثنائيتني املوم�أ �إليهما �أعاله».
وجتدر املالحظة �أنه على الرغم من �أن القرار ي�شكل حالة منوذجية
لتطبيق قرينة الرباءة ،ف�إنه مل يذكر هذه القرينة قط يف متنه.
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مت �إنتاج هذه املطبوعة بدعم مايل
من م�ؤ�س�سة هيرن�ش بل – مكتب
ال�شرق الأو�سط .الآراء الواردة هنا
تعرب عن �آراء امل�ؤلفني وبالتايل ال
تعك�س بال�ضرورة وجهة نظر امل�ؤ�س�سة.
يوزع هذا العدد مع جريدة ال�سفري
مبوجب �إتفاقية تعاون بهذا ال�ش�أن
يهم املفكرة القانونية �أن ت�شكر ب�شكل خا�ص �شركة  Polypodالتي
�صممت �أعدداها ال�سابقة مبا فيها العدد �صفر ،و�أعطتها من خالل ذلك
رونقا وهوية مميزين.
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