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عشرات المدونين في السجن بتهمة اعابة السلطان:
القضاء العماني يتلقى تعليمات بالـ powerpoint )ص. 15-14(

حراك القضاة في مصر

ص. 13-12
من  �أ�سا�سيا  مكونا  �لق�ساة  �سكل  �سنو�ت،  �سبع  غ�سون  يف  �لثانية  للمرة 

�حلر�ك �لعام يف م�سر. ما هي �لعو�مل �لبنيوية �لتي متنح �لق�ساء قدرة على 

�طالق حر�كات مماثلة؟ وماذ� يعلمنا حر�ك 2012 �حلا�سل يف ظل قياد�ت 

�لق�ساء  ب�ساأن ما�سي  قياد�ته  2005 بل �سد بع�ض  ق�سائية مناوئة حلر�ك 

�مل�سري وتوجهاته �مل�ستقبلية؟ 

الحكومة: الخطة الوطنية لحقوق االنسان تخالف 
»المصلحة العليا« 

ص.  05-04
�أعلنت �خلطة �لوطنية يف �إحتفال �سخم يف �ملجل�ض �لنيابي بعد عمل �متد 

�سبع �سنو�ت. وبعد �أيام قليلة،  خرجت تو�سية �للجنة �لوز�رية برف�ض �أحد 

بنودها جلهة �عطاء �لن�ساء �للبنانيات حق منح �جلن�سية لأبنائهن، لتناق�سه 

مع �مل�سلحة �لعليا. ملن و�سعت هذه �خلطة �أم �أنها جمرد متنيات؟ 

»المفكرة« تحاور وزير العدل

ص. 03-02
خطو�ت لتعزيز �آليات �ملحا�سبة: عزل 3 ق�ساة و�سكوى �ىل �لتفتي�ض ب�ساأن 

وباملقابل،  �لق�ساة؛  لتقييم  �أوىل  وحماولة  �لتمييز  ملحكمة  �ملدنية  �لغرف 

وعلى �سعيد �سمانات �ل�ستقاللية، ل �سيء �ل م�ساريع قو�نني نائمة، مع 

دعوة �لق�ساة �ىل �ن�ساء جمعية �أو ناد على غر�ر نادي ق�ساة م�سر.  

ر�سم: فرح فّيا�ض 

+ ملحق: لمن القانون في لبنان؟ 
مراجعة نقدية للنتاج القانوني في 2012
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�ضكيب قرطباوي رمبا كان الوزير الأكرث تعر�ضا لنقد املفكرة القانونية خالل 

واآليات  الق�ضائية  ال�ضلطة  قانون  لتعديل  انتقدنا م�ضروعه  2012. فقد  �ضنة 

با�ضالح  اي�ضا  اأو  الزواريب  با�ضالح  و�ضفناها  والتي  منه  املعتمدة  التقييم 

ازاء  »اللني«  وموقفه  العار  فحو�ص  ب�ضاأن  امللتب�ص  موقفه  وانتقدنا  الرجتال 

اىل  املوقوفني  �ضوق  عدم  ظاهرة  ازاء  وعجزه  العدل  كتاب  تثبيت  م�ضروع 

املحاكمة. كما انتقدنا بقوة م�ضروع مر�ضوم ان�ضاء الهيئة امل�ضتقلة للمخفيني 

املرا�ضيم والقوانني على  العدل عن ن�ضر م�ضاريع  ق�ضرا واأي�ضا تخلف وزارة 

جلنة  بينها  ومن  ق�ضائية  هيئات  تعطيل  انتقدنا  كما  اللكرتوين.  موقعها 

الدمان وجلنة حماية امل�ضتهلك ف�ضال عن جمل�ص العمل التحكيمي. وكلها 

انتقادات من�ضورة يف اأعداد املفكرة ال�ضابقة اأو على موقعها اللكرتوين. وكان 

من الطبيعي اذا اأن تخ�ض�ص املفكرة للوزير الذي بدا دوما منفتحا على �ضماع 

النقد والتجاوب معه اأحيانا ولو ب�ضكل جمتزاأ، بع�ص �ضفحاتها لتدوين اآرائه. 

زمن املقابلة مل يكن الأن�ضب: 17 كانون الثاين، وحتديدا بعيد النتهاء من 

جمل�ص الوزراء الذي ا�ضتبعد حق املراأة بنقل اجلن�ضية لأولدها، وهي م�ضاألة 

كانت املفكرة �ضباقة اىل �ضجبها والتنبيه اىل مدى خطورتها. ورغم ذلك، 

وترحب  رحبت  فاملفكرة  كثرية:  هي  بل  معدومة،  لي�ضت  اللتقاء  نقاط 

اأي�ضا ترحب بو�ضع  التاأديبي للق�ضاة وهي  بالجناز املتمثل بتفعيل املجل�ص 

تقييم الق�ضاة �ضمن الأولويات وان كانت على خالف مع اخلطوات املعتمدة 

ي�ضتفيد  اأن  نرجو  رياديا  موقفا  للوزير  ت�ضجل  املفكرة  اأن  كما  ال�ضاأن.  بهذا 

الق�ضاة منه وهو دعمه لن�ضاء جمعية اأو ناد للق�ضاة على غرار نادي ق�ضاة 

م�ضر. وهي ترحب اأي�ضا باخلطوات املتخذة من الوزراة لتفعيل جلنة الدمان، 

مما قد ينعك�ص ايجابا على اأو�ضاع اآلف الأ�ضخا�ص الذين ما زالوا يعاقبون بدل 

اأن يعاجلوا خالفا ملا ن�ص عليه قانون 1998. 

ويف موازاة ذلك، ن�ضجل ثالث مالحظات من وحي هذه املقابلة: 

اأول، اأن غالبية اخلطوات الجرائية التي يفاخر بها الوزير كادخال الفح�ص 

خطوات  تبقى  الق�ضاة  لتقييم  اآليات  اعتماد  اأو  الق�ضاة  لختيار  النف�ضي 

والتفكري  التعمق  من  مزيد  اىل  وبحاجة  ومتعرثة  ارجتالية  ورمبا  متاأرجحة 

والتجربة، عدا اأن بع�ضها يتم ب�ضكل تطوعي. وما يزيد الأمر خطورة هو اأنه 

مت اتخاذها من دون اأن يبني الوزير رغم اأ�ضئلتنا املتكررة عن ذلك اأي �ضمانة 

يتحول  كاأن  الق�ضاة  ا�ضتقاللية  اىل  ت�ضيئ  اأدوات  اىل  حتولها  دون  للحوؤول 

الفح�ص النف�ضي اىل باب للتمييز ولفر�ص منوذج معني من الق�ضاة، اأو كاأن 

ت�ضهم اآليات التقييم اىل تعزيز الهرمية داخل الق�ضاء. وعليه، نخرج بانطباع 

اأن ح�ضن النية ال�ضالحية والرغبة يف الجناز لدى الوزير ل ترتافق دوما مع 

روؤية وا�ضحة وو�ضائل كافية ل�ضمان بلوغ اأهدافه،

ثانيا، فيما خال الدعوة اىل ان�ضاء ناد، يبقى تعزيز �ضمانات ا�ضتقاللية الق�ضاء 

حتى اللحظة جمرد وجهات نظر وباأح�ضن الأحوال حمل م�ضاريع قوانني 

ت�ضعها وزارة العدل من دون اأن تلقى اأي حما�ص لدى رئي�ص جمل�ص الوزراء 

الذي ما فتئ يرجئ ادراجها على جدول اأعماله،  

ثالثا، اأن الطابع الرباغماتي يبقى غالبا يف حديث الوزير يف ظل خ�ضبو�ضية 

فب�ضوؤالنا  الق�ضاة.  نقل  عدم  مبداأ  راأ�ضها  وعلى  الدولية  املبادئ  ازاء  معينة 

عن اأ�ضباب ا�ضتبعاد هذه املعايري وعلى راأ�ضها هذا املبداأ يف م�ضروع القانون 

ب�ضاأن الق�ضاء العديل، اأو�ضح اأنه يعار�ضه لأنه يخ�ضى ان�ضاء امارات �ضغرية، 

الت�ضكيالت  مبنا�ضبة  �ضغوط  من  الق�ضاة  له  يتعر�ص  ما  كل  متاما  متجاهال 

على  وعالمة  ف�ضيلة  هو  يجده  عليه  الوزير  ننتقد  ما  وبالطبع،  الق�ضائية. 

اللتزام بالواقعية، وهو يجابه تاليا نقدنا يف هذا املجال بنقد م�ضاد اأنهى به 

اما ا�ضالح مائة واما �ضفر؟ ميكن ا�ضالح خم�ضني ون�ضعد  حديثه: ماذا؟ 

ال�ضلم درجة درجة.. قبلما ين�ضح جممل النا�ضطني يف ال�ضاأن العام بانتهاج 

�ضيا�ضة: »خذ وطالب«. 

بقي اأن نو�ضح اأننا نن�ضر هنا اأجوبة الوزير على بع�ص الأ�ضئلة الأكرث اأهمية، 

وتن�ضر املقابلة كاملة على موقعها اللكرتوين.

م.ق: يف اآخر 2011، جنحتم يف اإ�ضت�ضدار قانون بزيادة اأجور الق�ضاة، ما 

هي انعكا�ضات هذه الزيادة على عمل الق�ضاء وعلى ا�ضتقطاب العنا�ضر 

اجليدة؟  

قرطباوي: من �ملوؤكد �أن �لنتائج لن تظهر ب�سرعة، لكني �آمل �أن ت�سمح زيادة 

حياة  توؤمن  �أ�سبحت  �أنها  طاملا  كفاءة،  �لأكرث  �لعنا�سر  با�ستقطاب  �لرو�تب 

كرمية، وهو ما ي�سمح �أي�سا لالأجهزة �لق�سائية بالت�سدد يف �ملحا�سبة... حلظنا يف 

دورة 2012 زيادة ملحوظة يف �أعد�د �لذكور �ملر�سحني، و�أعتقد �أن ن�سبتهم من 

جمموع �ملر�سحني قد ز�دت من %30 �ىل %40 ولكنها �أرقام غري ر�سمية. 

�أحد  ي�ستنكف  �أن  �ملقلق  من  كان  ولكن  �جلن�سني  بني  منيز  ل�سنا  وبالطبع، 

�جلن�سني )�لذكور( عن �لرت�سح ملبار�ة �لق�ساء. كما �أنوه باأن جامعة �لي�سوعية 

قد نظمت خالل �ل�سنة �لفائتة دورة حت�سريية ملبار�ة �لق�ساء. باأية حال، �أعتقد 

�أن نتائج زيادة �لرو�تب يف هذ� �ملجال �ستت�سح �أكرث يف �لدورة �ملقبلة لختيار 

�أربعني قا�سيا، ن�سفهم من بني �ملحامني. 

م.ق: �ضرحتم يف ال�ضحف اأن ن�ضبة املوقوفني انخف�ضت وفق اإح�ضاءات 

هذا  تعزون  اإلم  بال�ضجون.  اخلا�ص  برناجمها  خالل  ومن  املتحدة  الأمم 

الإنخفا�ص؟ 

بد�فع  �ما  �لق�ساة  ن�ساط  تعزيز  �إىل  �ملوقوفني  عدد  �نخفا�ض  يعود  قرطباوي: 

�سخ�سي �أو تبعا لتن�سيط �لتفتي�ض �لق�سائي و�لإح�ساء�ت �لتي �أجريناها مع 

جمل�ض �لق�ساء �لأعلى عن حجم �لق�سايا �ملف�سولة يف خمتلف حماكم لبنان. 

فتبعا لذلك، �سعر �لق�ساة �أنهم حتت جمهر �لتفتي�ض. وقد ترتجم هذ� �لأمر 

�آخر  �ملحكومني بني  ن�سبة  فقفزت  �مللفات  و�جناز  بتعجيل مو�عيد �جلل�سات 

2010 و�آخر 2012، من 38 يف �ملئة �إىل 49.7 يف �ملئة. 

وذلك  ق�ضاة  بحق  عدة  عزل  اأحكام  �ضدور   2012 �ضنة  �ضجل  م.ق: 

ال   2011-2001 فرتة  يف  ن�ضهد  مل  حيث  ال�ضابقة  ال�ضنوات  بخالف 

حالة عزل واحدة. هل هذا يعني اأن اجراءات املحا�ضبة مل تكن تعمل يف 

ال�ضنوات ال�ضابقة لتوليكم الوزارة؟  

قرطباوي: نعم �سنة 2012 كانت ��ستثنائية على هذ� �ل�سعيد، فقد عزل ثالثة 

ق�ساة ومت وقف �أربعة عن �لعمل من �سمنهم هوؤلء. و�لو�قع �أنه مل يح�سل يف 

تاريخ �لق�ساء يف لبنان �أن �تخذ جمل�ض تاأديبي قر�ر�ت عزل بهذ� �حلجم يف 

�سنة و�حدة، و�آمل �أن تكون �ل�سنة �لقادمة ��ستثنائية �أكرث. وكي �أكون �سريحا 

معكم: كان هناك يف �ل�سابق �إجر�ء�ت حما�سبة، ولكنني �أعتقد �أنني متكنت 

من ت�سجيع �لتفتي�ض على �لإ�سر�ع يف هذه �لإجر�ء�ت.

الق�ضائي  التفتي�ص  اىل  اأحلتم  اأنكم  »العدلية«  �ضمن  كالم  �ضرى  م.ق: 

جميع الغرف املدنية يف دائرة التمييز. فهل هذا الأمر �ضحيح؟

قرطباوي: ح�سل ذلك خالل �لن�سف �لأول من 2012. وطلبت جد�ول 

بالأحكام �لتي ت�سدر ومن بينها حمكمة �لتمييز فوجدت �لعدد غري مقنع. 

فجمعت، ورمبا خالفا للعادة، ق�ساة �لتمييز وطلبت منهم ب�سفتي م�سوؤول عن 

�ملرفق �لق�سائي رفع �نتاجيتهم. حت�سن �حلال يف �أول وثاين �سهر، ثم عادت 

�لأرقام �إىل �سابق عهدها. هنا طلبت من �لتفتي�ض �أن ينظر يف �لق�سية لكي 

نعرف ماذ� يجب �أن نفعل. و�عترب ق�سم من �لق�ساة ما ح�سل م�ساألة عادية 

بعك�ض ق�سم �آخر.

م.ق: والنتيجة؟

قرطباوي: توقفنا، و�ليوم قلت لرئي�ض جمل�ض �لق�ساء �لأعلى �لقا�سي جان 

فهد �أن »هناك م�سكلة ��سمها حمكمة �لتمييز.. �إفعل ما تر�ه منا�سباً« .. �ملهم 

�أن جند حال. باأية حال، �أظن �أن جتربة بهيج طبارة بان�ساء غرف مب�ست�سارين 

محاسبة القضاة واستقالليتهم
في حوار مع وزير العدل 

قرطباوي: للقضاة حق بانشاء جمعية وأنا أشجعهم على ذلك
حاوره نزار صاغية وسعدى علوه

عدة مل تكن ناجحة.  

م.ق: خالل 2012 بداأمت جتربة جديدة مع جمل�ص الق�ضاء الأعلى لتقييم 

اأم من جمل�ص الق�ضاء؟ وما هي  الق�ضاة. هل ح�ضل ذلك مببادرة منكم 

املعايري التي اتبعت؟ 

قرطباوي: بد�أ �لتقييم مببادرة مني. و�ليوم، �أ�سبح لدينا ��ستمارة جديدة، متالأ 

كل حمكمة �خلانات �خلا�سة بها، وهذ� يختلف عن �لإح�ساء �لعددي �لذي 

ح�سل قبل فرتة. و�سنبحث يف تقييم نوعية �لعمل �لق�سائي، و�سنقوم به مرة 

يف �ل�سنة بالإتفاق مع �لتفتي�ض �لق�سائي. و�لعمل بطيء كونه يعتمد على 

جمموعة من �ل�سباب �ملتطوعني �لذين يعملون يف �سركة خا�سة يف �لمار�ت 

�لعربية وهم يخ�س�سون يوما و�حد� يف �لأ�سبوع مل�ساعدتنا.

م.ق: كان هناك كالم كثري يف العدلية عن الرتكيز على التقييم الكمي 

الذي ل ياأخذ بعني الإعتبار عمل القا�ضي من خمتلف جوانبه...

جد�،  مهم  �لنوعي  و�لتقييم  يكفي  ل  �لكمي  �لتقييم  �سحيح:  قرطباوي: 

ولكن لي�ض من �ل�سهل �إجر�وؤه. وهناك ��سكالية َمن يقّيم من؟ و�أنا ميال �ىل 

�عطاء �لقا�سي �لأعلى درجة دور� يف تقييم �لأدنى درجة كاأن تر�قب حمكمة 

�لإ�ستئناف �ملر�جع �لبتد�ئية من خالل �لأحكام �لتي تردها منها. وهذ� ما 

�نعك�ض يف ��ستمارة �لتقييم، و�ن ما ز�ل هناك تردد يف هذ� �ل�ساأن. 

الق�ضاء لعبت دورا  اأن الهرمية يف  م.ق: تعرفون كنقيب حمامني �ضابق 

اأن يوؤدي هذا  األ تخ�ضون  ال�ضباب،  الق�ضاة  اأعمال  كبريا يف التدخل يف 

النوع من التقييم اإىل تعزيز الهرمية ومعها التدخل؟

كل  يف   )Systématique( ممنهج  بتقييم  قمت  �إذ�  �ليوم  قرطباوي: 

�ملحاكم، ينتفي �لهاج�ض. رمبا لو كان لدى �لتفتي�ض عدد �أكرب من �ملفت�سني، 

لكنا �إكتفينا بتقييمه. ويف هذ� �لطار، يهمني �لقول باأين بادرت �ىل �سياغة 

م�سروع قانون لزيادة فعالية عدد �ملفت�سني �لذين يقت�سر عددهم �ليوم على 

�لق�سائي  �لتفتي�ض  هيئة  �إىل  و�أر�سلته  بريوت،  يف  يعملون  مفت�سني  ع�سرة 

لالإطالع عليه قبل �أن �أرفعه �إىل جمل�ض �لوزر�ء. وقد �قرتحت �أن يكون هناك 

مفت�سون يف كل حمافظة.

م.ق: للمرة الأوىل، اعتمد الفح�ص النف�ضي كاأحد معايري اإختيار الق�ضاة 

الإداريني. ما هي املحاذير التي تاأخذونها بعني الإعتبار كي ل يوؤدي الأمر 

ال�ضلطة؟ وهل  اإيجاد منوذج ر�ضمي للقا�ضي مبا يتنا�ضب مع رغبات  اإىل 

تودون تعميم التجربة على �ضائر الأج�ضام الق�ضائية؟ 

قبل  نف�سي  لفح�ض  يخ�سعون  �لذين  �جلي�ض  �سباط  �إىل  فلننظر  قرطباوي: 

وم�ساحلهم  �لنا�ض  �أرو�ح  يت�سلم  �لقا�سي  و�أي�ساً  و�سالحا،  مهاما  ت�سليمهم 

به جمل�ض  و�قتنع  �لعامل.  به يف كل  معمول  �لنف�سي  و�لفح�ض  وحقوقهم، 

�سورى �لدولة و�إ�ستعان باأخ�سائي يف �لطب �لنف�سي يف دورته �لأخرية، ووفقاً 

لالأقو�ل �لتي بلغنا بها مل تكن �لنتيجة �سيئة. وقد مت �لفح�ض �سفاهة من قبل 

�لأخ�سائي وبح�سور قا�سيني. ويهدف �لبحث �ىل حتديد مدى قدرة �ملر�سح 

على حتمل �ل�سغط وقدرته على �لتعامل مع �لآخرين. و�أنا ل �أخفي وجود 

روؤ�ساء حماكم يف �لق�ساء �ليوم ل يقدرون على �لتعاطي مع �لأع�ساء و�لعك�ض 

�سحيح. وقد و�فق جمل�ض �لق�ساء �لأعلى على تعميم �لتجربة. و�ليوم، مت 

�لإتفاق على �إجر�ء مقابلة خطية نف�سية ومقابلة بح�سور �أخ�سائي يف �لطب 

�لنف�سي. وع�سى �ن يطبق معهد �لدرو�ض �لق�سائية �لفح�ض خالل �سنو�ت 

�لتدرج. 

قليلة  ولكن  والتقييم،  املحا�ضبة  طريق  على  كثرية  خطوات  م.ق: 

امل�ص  اإىل  املحا�ضبة  توؤدي  اأن  األ تخافون  الإ�ضتقاللية.  جدا على طريق 

باإ�ضتقاللية الق�ضاء؟

قرطباوي: �لإ�ستقاللية هي �أهم �سيء بالطبع، وهي تنبع من م�سدرين: �لأول 

من د�خل �لقا�سي نف�سه، وهي �لأهم وهي هبة من �لرب حيث يعترب �لقا�سي 

�لقناعة.  �أن ينمي هذه  �لق�ساء  نف�سه فوق كل �خل�سومات، وبامكان معهد 

و�لثاين، �لن�سو�ض �لتي ت�سمن �ل�ستقاللية. ويف هذ� �ملجال، �إقرتحت ن�سا 

�أع�ساء  �لوزر�ء �سمنت فيه م�ساألتني: �لأوىل، زيادة عدد  �إىل جمل�ض  رفعته 

جمل�ض �لق�ساء �لأعلى �ملنتخبني، و�لثانية، و�أعتقد �أنها �ستكون �لأ�سعب، �أن 

ي�سبح م�سروع �لت�سكيالت �لذي ي�سعه �ملجل�ض باأكرثية مو�سوفة نافذة، من 

دون حاجة �ىل مر�سوم. فال يكون بامكاين �أو بامكان �أي من رئي�سي �جلمهورية 

و�لوزر�ء �أو وزير �ملالية و�سع �ملر�سوم يف »�جلارور«. �ملفرو�ض �أن يعطي زيادة عدد 

�لأع�ساء �ملنتخبني نف�ساً خمتلفاً يف �لق�ساء، و�سن�سعد �ل�سلم درجة درجة. 

و�ىل ذلك، ل يجب �أن نن�سى �لذهنية و�لثقافة �لعامة... وهي م�ساألة ت�ستوجب 

حركة كبرية جد�ً من �لد�خل. 

باإ�ضمه، ما هو  اأنتم تنطقون  الق�ضاء �ضامت، ولذلك  اأن  م.ق: �ضرحتم 

الكالم  حق  لتعزيز  مبادرات  اأي  لديكم  وهل  الكالم؟  بهذا  ق�ضدكم 

للق�ضاة؟ 

قرطباوي: ل، �أنا قلت �أن �لق�ساء �سامت �لآن. و�أنا �أعددت م�سروع مر�سوم، 

وح�سلت على مو�فقة جمل�ض �سورى �لدولة عليه وجمل�ض �لق�ساء �لأعلى 

و�ساأعر�سه على جمل�ض �لوزر�ء. ويق�سي �مل�سروع باإن�ساء �مانة �سر يف جمل�ض 

لتوجيهات  وفقا  �لإعالم،  مع  �لتعاطي  مهامها  �سمن  من  �لأعلى،  �لق�ساء 

جمل�ض �لق�ساء و�سمن حفظ هيبة �لق�ساء و�حلرية �لإعالمية.

جمعية  ت�ضكيل  تعار�ضون  ل  اأنكم  اإعالمي  حديث  يف  �ضرحتم  م.ق: 

للق�ضاة.

قرطباوي: �أنا ل�ست �سد جتمع للق�ساة، ولكنني �آمل �أن ل يكون طائفيا ول 

مذهبيا ول مناطقيا، �أنا ل�ست �سد �أن ين�سئ �لق�ساة نوعا من �لتجمع، وملاذ� ل؟ 

م.ق: هل تقتنعون اأن جتمعا مماثال �ضيكون مفيدا للج�ضم الق�ضائي؟ يف 

1969 مثاًل اأ�ض�ص ق�ضاة منهم عبد البا�ضط غندور ون�ضيب طربيه جمعية، 
ويومها اأعطاهم وزير العدل حق ا�ضتعمال غرفتني يف الوزارة، وقد اأطاح 

الرئي�ص �ضليمان فرجنيه بها فيما بعد. وفق اأدبيات تلك املجموعة، كانت 

التجربة مبثابة »مانيف�ضتو« �ضد الطائفية. 

�أن يكون عندنا  بالتجربة �مل�سرية. جميل  و�أنا معجب  �أ�سجع،  �أنا  قرطباوي: 

جمموعة من �لق�ساة، و�للهم �أن ل يكونو� »زمل فالن �أو عالن« �أو هذه �لطائفة 

مو�ز�ة  و�إ�ستقالليته، يف  وهيبته  �لق�ساء  ليد�فعو� عن  بل يخرجون  تلك،  �أو 

�لقيام بو�جباتهم. �أنا �أوؤيد �أن يكون هناك ق�ساة يثبتون �أنف�سهم ووجودهم، و�أن 

يح�سب للق�ساء ح�ساب.

م.ق: كيف ميكن اأن ت�ضاعد جمعية للق�ضاة؟ 

قرطباوي: �إذ� طرح �ملو�سوع علي من قبلهم �ساأ�ساعد: �أكيد.

م.ق: هل تعلم اأن ثمة ق�ضاة وقعوا نظاما لن�ضاء جمعية وتعر�ضوا من بعد 

ذلك ل�ضغوط من قبل هيئة التفتي�ص الق�ضائي ومن مرجعيات ق�ضائية.. 

قرطباوي: يف ظل وز�رتي؟ �أنا ل �أعلم ب�سيء من هذ� و�ذ� كان �سحيحا فال 

�أر�ساه. 

م.ق: واذا تكررت ال�ضغوط عليهم، فهل �ضتحميهم؟ 

قرطباوي: بكل تاأكيد.  

العديل الذي حتدثت عنه قبل  الق�ضاء  م.ق: ما هو م�ضري قانون تعديل 

قليل؟

جدول  على  لو�سعه  كتابني  و�أر�سلت  �لوزر�ء،  على  توزيعه  مت  قرطباوي: 

�لأعمال. طبعا �لكلمة �لأخرية ملجل�ض �لنو�ب، ولكني طلبت مناق�سته لأن 

�لنقا�ض يغنيه. �أ�سعر �أنه ل يوجد حما�ض لدى �حلكومة يف هذ� �ل�سدد. 

م.ق: غالبا ما تذكر املعايري الدولية عند حتديث القوانني، فلماذا ل تذكر 

هذه املعايري عند تعديل قانون الق�ضاء العديل؟ وحتديدا، ماذا ب�ضاأن مبداأ 

ا�ضتحقاق  كل  يف  هوؤلء  يعانيه  ما  ظل  يف  بر�ضاه  ال  القا�ضي  نقل  عدم 

للت�ضكيالت الق�ضائية؟

قرطباوي: �ل�ستقاللية عبارة خ�سبية �إذ� قلتها �أكذب على نف�سي، هناك ق�ساة 

م�ستقلون ولي�ض هنالك ق�ساء م�ستقل. �أما بخ�سو�ض �ملعايري �لدولية، �أنا ل 

�أحبذ �عمال مبد�أ عدم �لنقل لأنه يخلق �إمار�ت يف بلد �سغري كلبنان، وخا�سة 

يف بع�ض �لنيابات �لعامة. 

م.ق: هل �ضت�ضدر الت�ضكيالت الق�ضائية خالل ال�ضنة الق�ضائية احلالية؟ 

وما هي املعايري التي و�ضعتموها لجرائها؟ 

قرطباوي: من �ل�سروري �أن ت�سدر قريبا. وقد طلبت بالدرجة �لأوىل �عتماد 

درجات عالية ملر�كز معينة ح�سا�سة يتخذ فيها �لكثري من �لقر�ر�ت من دون 

ح�سور �لأ�سخا�ض �ملعنيني بها، مثل قا�سي �لأمور �مل�ستعجلة ورئي�ض د�ئرة 

�لتنفيذ و�ملحامي �لعام وقا�سي �لتحقيق. 

م.ق: يقال انهم ل يطبقون هذه املعايري على الذين عينوا �ضابقا يف هذه 

املنا�ضب؟

قرطباوي: هناك نقا�ض يف هذ� �ل�ساأن ومل ينته.

م.ق: هيئة الق�ضايا تتهرب منذ �ضنوات من تبلغ اأوراق الدعاوى املقامة 

�ضد الدولة ب�ضكل منتظم بحجة اأنه لي�ص هنالك عدد كاف من املحامني، 

وهذه خمالفة كبرية ل تتالءم مع مبداأ اخل�ضم ال�ضريف.

قرطباوي: نعم ل ميكنني �ن �أقول �أن هذ� لي�ض �سحيحاً. ولكنني �آمل �أنه مع 

تاأمني عدد كاف من �لق�ساة و�ملحامني �مللحقني بهيئة �لق�سايا، �سينتفي �أي 

مربر لذلك. و�أنا �أعددت م�سروع مر�سوم لتعيني حمامي دولة منذ �أيام و�آمل 

�أن ي�سلك طريقه ب�سرعة.

امكانية  املدمن   1998 يف  اأعطى   )127 )مادة  املخدرات  قانون  م.ق: 

ما  يعني  الأمر  اللحظة.  حتى  يطبق  ومل  املالحقة  عن  كبديل  العالج 

يقارب 2000 مدعى عليه �ضنويا، ما الذي ترتقب وزارتكم القيام به بهذا 

ال�ضدد؟ 

قرطباوي: بد�أت جلنة �لإدمان عملها منذ يومني. مل يكن هناك مر�كز عالجية 

للدولة ليحولو� �ملدمنني �إليها. موؤخر� �أبلغني وزير �ل�سحة علي ح�سن �خلليل 

)بتاريخ 15-1-2013( �أنه �أ�سبح باإمكانهم ��ستقبال �ستني �سخ�ساً للعالج. 

�أول  بتحويل  يقظان  رندة  �لقا�سية  قامت   ،)2013-1-17( بالذ�ت  و�ليوم 

مدمنني على جلنة �لإدمان. قمنا بتاأمني كاتب للجنة، و�أريد �ن �أطمئن على 

�أن يعمم على �لنيابات �لعامة  �أطلب من جمل�ض �لق�ساء  �سري �لأمور قبلما 

وق�ساة �حلكم �أن جلنة �لإدمان با�سرت عملها ليبنى على �ل�سيء مقت�ساه.

م.ق: كان للمفكرة مواقف نقدية من وزارتكم يف بع�ص الق�ضايا..ما هو 

نقدكم للمفكرة؟

�أنا �آخذ �أي نقد بعني �لإعتبار لأح�سن و�سعي.. و�أقول لكم يف  قرطباوي: 

�ملفكرة �أنني معكم و�أقدر عملكم ولكن ل مت�سو� ب�سيا�سة �ل�سفر �أو �ملئة. �أن�سح 

جميع �لنا�سطني يف �ل�ساأن �لعام بالت�سرف وفق مبد�أ: »خذ وطالب«. 

عمل محاكم التمييز غير مرض وأنا طلبت 
من التفتيش التدخل، لكن لم يفعل

القضاء ال يستطيع أن يغيب عن االعالم، 
ألن االعالم ال يغيبه

المدمن مريض وليس مجرما، ولجنة 
االدمان استلمت ملفها األول 

تعميم الفحص النفسي لقياس قدرة 
القاضي على العمل مع زمالئه

مقابلة مع وزير �لعدل �سكيب قرطباوي - ت�سوير ح�سام م�سيم�ض
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حقوق  جلنة  �أعلنتها  �لتي  �لإن�سان  حلقوق  �لوطنية  �خلطة  حرب  يكن  مل 

�ملكلفة  �لوز�رية  �للجنة  تو�سية  �لنيابية، قد جف، حني خرجت  �لإن�سان 

در��سة حق �ملر�أة �للبنانية منح جن�سيتها لأ�سرتها، مبنع هذ� �حلق، بذريعة 

�لعليا  �مل�سلحة  مع  وبتناق�سه  �لطائفي،  �لدميوغر�يف  بالتو�زن  �إخالله 

للبالد. 

مببد�أ  �لإطاحة  وبهتانا  زور�  لنف�سها  بررت  قد  �لوز�رية  �للجنة  كانت  و�إذ� 

�لوطنية  �خلطة  تو�سية  عن  ن�ساأل  فكيف  بالد�ستور،  �ملكر�ض  �مل�ساو�ة 

�لأول  كانون  خالل  �لنيابي  �ملجل�ض  يف  �سخم  �إحتفال  يف  �أعلنت  �لتي 

بالن�ساء  يتعلق  ما  يف  �جلن�سية  قانون  ب»تعديل  وطالبت  �ملن�سرم، 

�لن�ساء«.  �أولئك  و�أطفال  �أجانب،  �ملتزوجات من  �للبنانيات 

�إىل  برتجمتها  �أو�سو�  �لذين  �خلطة  معدي  على  هنا  �سوؤ�ل  يطرح  ورمبا 

�أي  عن  �للبنانية«،  �لتجربة  من  �أخرى  دول  ت�ستفيد  »لكي  عدة  لغات 

�خلطة  �أن  بالوقائع،  يثبت  �لر�سمي  �لد�ء  فيما  يتكلمون،  وتعميم  �إفادة 

تنفيذي  بعد  �أي  متتلك  ل  �لتي  �لتمنيات  من  جمموعة  �سوى  لي�ست 

يف  لي�ست  �لعربة  و�أن  �حل�سنة.  و�لنو�يا  باملثاليات  غناها  برغم  �إلز�مي، 

تو�سال  حولها  �لتو�فق  �سمان  يف  و�إمنا  للجميع،  �لو��سحة  �حلقوق  حتديد 

ة ونافذة. 
ّ
�ىل تنفيذها وتاليا فر�ض حتويل تلك �لأمنيات �إىل ت�سريعات مقر

�إعالن �خلطة بعد ع�سرين عاما على تكري�ض فكرة ومطلب �خلطط  وياأتي 

فيينا  مبدينة  �ملنعقد  �لإن�سان  حلقوق  �لثاين  �لعاملي  �ملوؤمتر  �إبان  �لوطنية 

بح�سور  �لنيابي  �ملجل�ض  من  �إطالقها  يعني  فماذ�   ،1993 عام  بالنم�سا 

�ملعنية  و�ملحلية  �لدولية  �ملنظمات  عن  وممثلني  �مل�ستوى،  رفيع  دبلوما�سي 

غالبية �حلقوق  ينقلب على  نف�سه  �لربملان  �أد�ء  �إذ� كان  �لإن�سان،  بحقوق 

�أحيان كثرية؟ فهل �ملطلوب  ع عك�سها يف 
ّ
�ملكر�سة يف �خلطة، ل بل ي�سر

�لدولية  �لإتفاقيات  يف  و�ملكر�سة  �ملعروفة  �حلقوق  تالوة  و�إعادة  تكر�ر 

و�سع خريطة  �أم  �لإن�سان،  �لعاملي حلقوق  �لإعالن  لبنان ويف  وقعها  �لتي 

له  يتنطح  ما  بني  �لهائل  �لفارق  لتقلي�ض  جدية  تنفيذية  بخلفية  طريق 

�أد�ئه �ل�سيء على �سعيد �حلقوق؟ لبنان وبني 

�لإر�دة  و»توفر  نقاطها  تنفيذ  بني  �خلطة  معدو  كر�سه  �لذي  �لربط  ويبدو 

بف�سل  وتاليا   
ّ
�ملر بالو�قع  �عرت�ف  مبثابة  �لبالد«،  يف  لذلك  �ل�سيا�سية 

�ىل  �لدعوة  من  ن�ست�سفه  مما  �أف�سل  ب�سكل  �حلال  و�قع  عن  ويعرب  �خلطة، 

تعميم �لإفادة منها لدول كثرية. �إذ، وفعليا على �أر�ض �لو�قع، ل �أمل يف 

دون  من  نافذ،  بقانون  حق  �أي  بتكري�ض  �حلالية  �ل�سيا�سية  �لرتكيبة  ظل 

�لإر�دة  بني  �لعالقة  �أن  برغم  و�لطائفي حوله،  �ل�سيا�سي  �لإجماع  تاأمني 

مربرة يف  وغري  و��سحة  �لبديهية غري  �لإن�سان  و�إحرت�م حقوق  �ل�سيا�سية 

كل مكان، ولي�ض يف لبنان فقط.

�لعام  ولغاية   2005 �لعام  من  �إ�ستغرقت  �لتي  �خلطة  معدو  كان  و�إذ� 

2012 يفاخرون باإ�سر�ك �ملجتمع �ملدين يف �لتح�سري لها ويف و�سعها، فاإن 

من  �سل�سلة  ح�سرت  �لتي  و�ملنظمات  �جلهات  بع�ض  على  �سريعة  جولة 

�ملالحظات،  هذه  بكل  �لأخذ  عدم  تبني  للخطة،  حت�سري�  �لإجتماعات 

�ملطلوب  �ملدين  �ل�سقف  من  �أقل  �لق�سايا  من  عدد  يف  �سقف  وبو�سع 

و�ملرجتى. 

ويبدو �ملحور �ملتعلق بالالجئني �لفل�سطينيني �لدليل �ل�ساطع على ذلك، 

�لفل�سطيني.  �ملدين  �ملجتمع  مطالب  من  فقط  تو�سيتني  �خلطة  تبنت  �إذ 

�ل�سقف  مع  �ملو��سيع  بع�ض  يف  �خلطة  �سقف  تناغم  عينه  �ملحور  ويوؤكد 

قانون متلك  تعديل  �إىل �سرورة  �لإ�سارة  لبنان، حيث مل جتر  �لر�سمي يف 

حقهم  للفل�سطينيني  يعيد  مبا  �حل�سر،  ل  �ملثال  �سبيل  على  �لأجانب، 

�مل�سلوب بالتملك �لعقاري يف لبنان. وهنا ت�سن �خلطة على �لفل�سطينيني 

وكاأمنا  �لأخرى،  �ملحاور  من  �لعديد  على  �أ�سبغتها  �لتي  بالأمنيات  حتى 

تتوخى �خلطة حتى من خالل �لأمنيات �لتي تعلنها �أن تر�عي �ملخاوف 

لدى �لناخبني �أو �أن جتامل ما لهم من هو�ج�ض.

مرور  عامل  بتاأثري  وتتمثل  �خلطة،  ب�ساأن  �إليها  �لإ�سارة  ميكن  �أخرى  نقطة 

�أن �لعديد من  �إذ  بالتح�سري لها وبني �لإعالن عنها،  �لزمن ما بني �لبدء 

�إيجابا،  �أو  �سلبا  �إما  �لر�سمي  �ل�سعيد  بتها على  »�لتمنيات« جرى  �لنقاط 

�سيئا  وكاأن  تعديل  دون  من  �لقدمية  �سيغتها  يف  �خلطة  بقيت  ذلك  ومع 

مل يكن. وهذ� مثال ما نقروؤه ب�ساأن �لتعليم �للز�مي و�ملجاين مع �سدور 

قانون يف 2011 �أو ب�ساأن �لتوقيف �لحتياطي مع �سدور قانون يف 2009 

بادخال تعديالت مناق�سة لتوجه �خلطة �أي نحو زيادة �جلنايات �مل�ستثناة 

من �حلد �لأق�سى ملدة �لتوقيف �لحتياطي. 

كما ت�سي بع�ض �ملحاور ب�سعف يف معرفة ومتابعة بع�ض �لنقاط �ملطروحة، 

قانون  بتعديل  �خلطة  تطالب  �أي�سا،  �حل�سر  ولي�ض  �ملثال  �سبيل  وعلى  �إذ، 

�لفقرة  �أن  �إخ�ساع جميع �لأ�سخا�ض له، مع  لتاأمني  �ل�سمان �لإجتماعي 

��ستكمال  �إىل  �إل  �لأمر  يحتاج  ول  �حلايل،  �لقانون  يف  موجودة  �ملحددة 

هنا  متاحا  �ملجال  لي�ض  �أخرى  تو�سيات  هناك  �ل�سمان  وكما  تنفيذه. 

كلها.  لذكرها 

ومبو�ز�ة عدم متابعة �لو�قع بدقة يعطي بع�ض �خلرب�ء يف �لعديد من �ملحاور 

ي�سي ب«ركاكة  مبا  �مل�ستخدمة  و�للغة  و�ملفاهيم  �لتعابري  مالحظات حول 

فكرية« وفق ما يرى �لدكتور عدنان �لأمني يف حمور �حلق بالتعليم، على 

�أي�سا. �سبيل �ملثال ل �حل�سر 

�خلطة  �أن  �إىل  ي�سار  �حلال،  بو�قع  �لإملام  مدى  عن  �لت�ساوؤل  منطق  ومن 

بينما  �لأجانب،  �لعمال  حمور  يف  �لكفالة«  نظام  قانون  ب»�إلغاء  تطالب 

و�قعيا ل يوجد �سيء �إ�سمه قانون نظام �لكفيل يف لبنان، بل نحن نطبق 

وز�رة  �إجر�ء�ت  عرب  �إلغاوؤه  ويتوجب  �خلليج،  من  م�ستورد�  �إد�ريا  �إجر�ء 

ترى  ما  وفق  �لعمل،  ورب  �لعامل/ة  بني  �ملوقع  �لعمل  وعقد  �لعمل 

�خلبرية يف منظمة »كفى« غادة جبور.

حماولة  هنا  و�حد.  مو�سوع  يف  بها  �لإحاطة  ميكن  ول  �سخمة،  �خلطة 

تتابع  �أن  بالتعاون مع خرب�ء وخمت�سني، على  �أولية لبع�ض �ملحاور  لقر�ءة 

نقدية  تكون  لأن  تطمح  قر�ءة  يف  تباعا  �خلطة  مقاربة  �لقانونية«  »�ملفكرة 

�سمولية.  و�أكرث  ومو�سوعية 

الحق بالتعليم: »التعابير المستخدمة ال تدل 
على استيعاب الموضوع جيدًا«

حمور  يف  يعتمدون  �خلطة  و��سعي  �أن  �إىل  �لأمني  عدنان  �لدكتور  يلفت 

لي�سف  �لعادية،  �لت�سريعات  ثم  ومن  �لد�ستور  على  �لتعليم  يف  �حلق 

ذلك ب»�خلطاأ �ملميت«، لأن �لد�ستور ن�ض على حق �لطو�ئف يف تعليم 

�أنه �أعطى �لطو�ئف  �أو �ملو�طنني بالتعلم، �أي  �أبنائها، ولي�ض حق �لأطفال 

حق تخريب عقول �لأطفال«. 

�لذي   1998/686 �لقانون  فهناك  �لعادية  �لت�سريعات  �إىل  بالن�سبة  �أما 

تعديله  �ىل  �خلطة  تتنبه  مل  )و�لذي  وجمانيته  �لتعليم  �إلز�مية  على  ين�ض 

وقد  �سنة(،   15 �ىل  �ل�سن  رفع  �جتاه  يف   2012/150 �لقانون  مبوجب 

على  لبنان  توقيع  �إثر  �لدولية  لل�سغوط  نتيجة   
ّ
�أقر �أنه  �إعتقاده  عن  عرب 

�لأمني  وتوقف  �لأخرى.  �لدولية  و�لإتفاقيات  �لطفل  حقوق  �إتفاقية 

�إلز�مي  �إ�ستعمال  مف�ساًل  وجماين،  �إلز�مي  تعليم  عبارة  ��ستعمال  عند 

يوفر  لكي  �إلز�مياً  �لتعليم  يكون  �أن  »يكفي  �نه  حيث  �لأ�سا�سي،  ملرحلة 

من  حمبوبة  فهي  جمانية  كلمة  �أما  تلميذ،  لكل  مقعد�  �لر�سمي  �لتعليم 

تكاليف  بدفع  �لدولة  يطالب  �أن  باإمكانه  ي�سبح  لأنه  �خلا�ض  �لقطاع  قبل 

�لتالمذة«. 

�أن هناك »تركيب م�سطنع يف �جلمل و�لأفكار �ملوجودة يف  ويرى �لأمني 

�جلزء �ملتعلق بالت�سريعات �لعادية يف �خلطة، و�ي�سا تعبئة فقر�ت من دون 

عن  �ل�سادرة  �لر�سمية  �لتقارير  �إىل  �لإ�سارة  يف  �سيما  ول  وجيه،  �سبب 

من  فاأنا  و�لإمناء،  للبحوث  �لرتبوي  و�ملركز  �لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 

ع�سرين �سنة مل �قر�أ �أو �أرى در��سات جدية عن �لوز�رة و�ملركز، بل ن�سر 

در��سات«. ولي�ض  �إح�سائية  وتقارير  �إح�سائيات 

�لر�هن   �لو�سع  بتو�سيف  �ملتعلق  �جلزء  �لأمني  ي�سف  �لت�سريعات،  ومن 

بالتعليم  �مللتحقني  توزع  حول  معلومات  »هناك  فمثاًل  ب»�لتخبي�ض«. 

باحلقوق؟«  �لخت�سا�سات  عالقة  هي  فما  �لخت�سا�سات،  على  �لعايل 

�لتعليم  �ىل  ي�سلون  �لذين  ن�سبة  عن  يكون  �أن  يجب  بر�أيه،  �ل�سوؤ�ل، 

�لنائية  �لثانوي، وعن �لفروق بني طالب �ملناطق  �لعايل من بني خريجي 

�إليه.  �لو�سول  على  وقدرتهم  بالتعلم  �لنا�ض  بحقوق  يرتبط  مبا  وبريوت 

غريها،  من  �أكرث  �لآد�ب  على  �إقبال  »هناك  �خلطة  معطيات  تقول  مثال 

بينما �لأهم �أن هناك �أربعني يف �ملئة من �لثانويني مل ي�سلو� �إىل �جلامعة، 

�لعايل؟  بالتعليم  حقهم  حت�سيل  من  يتمكنو�  مل  وملاذ�  �ل�سبب،  هو  فما 

هذ� لي�ض جزء�ً من �لو�قع يف �خلطة.

�خلطة  معدي  �أن  �إىل  �لأمني  ي�سري  �لتعليم«،  �ملتعلق ب»جودة  �جلزء  ويف 

د�ر�سة  �لتعليم عرب  �لعاملية يف  �إىل ر�سد �لجتاهات  �بد�ً  ي�سريون  مثاًل ل 

Timss، و�لتي ت�سري �إىل �أن موقع لبنان هو �لأخري بني �لدول �لعربية يف 

�لعلوم ومتاأخر يف �لريا�سيات، ولكن �خلطة ل تتحدث �أبد�ً عن �مل�سكلة 

ول تخربنا �إن كان هناك م�سكلة �أم ل.  

�أما يف مو�سوع �لأ�ساتذة و�ملعلمني، فقد �أهمل معدو �خلطة، وفق �لأمني، 

�سلك  �إىل  هوؤلء  يدخل   ،1999 �لعام  منذ  �أنه  وهي  �لأهم،  �لفكرة 

وكلية  �ملعلمني  دور  يف  �لإعد�د  �نتهى  بعدما  �لتعاقد  طريق  عن  �لتعليم 

تركت  �لتي  �مل�سكلة  هذه  عن  �سيء  �أي  يذكرون  ل  ذلك  ومع  �لرتبية. 

�ل�سبب  بحث يف  �أي  هناك  لي�ض  كما  �ملعلمني.  كفاءة  تدهور  على  �أثرها 

�لذي يجعل �لأهل ير�سلون �أبناءهم �إىل �ملد�ر�ض �خلا�سة، ول توقف عند 

بينما  �لتلميذ.  حقوق  نحرتم  نحن  وهل  �لر�سمي،  �لتعليم  �إد�رة  م�سكلة 

�ملعلم  حقوق  »�سارت  �لأمني،  وفق  يليه،  �لذي  و�لتثبيت  �لتعاقد  عرب 

هي �ملعيار على ح�ساب حقوق �لتلميذ، لقد غريو� �لقو�نني تباعا ب�سورة 

تدهورت معها معايري �لتعيني فاأ�سبح تعيني �ملعلمني ل يحتاج �ىل �سهادة 

تربوية ول يحتاج �ىل �جازة« 

�لر�سمية«،  �ملد�ر�ض  لرقابة  وطنية  �سيا�سة  »غياب  �إىل  مثال  �خلطة  وت�سري 

ليقول �أن »هذه �ملد�ر�ض خا�سعة للدولة، ولكن �أين �حلديث عن �لرقابة 

�ملجانية؟«  �ملد�ر�ض �خلا�سة و�خلا�سة  على 

منذ  �للبنانية،  �جلامعة  تعزيز  عبارة  تتكرر  �للبنانية،  للجامعة  وبالن�سبة 

خم�سني عاما، كردة »على دلعونة، من دون �لغو�ض يف حتديد كيفية هذ� 

�لتعزيز«.  وي�سري �لأمني �إىل غياب �لكالم عن ما هو حا�سل من ت�سيي�ض 

�ل�سيا�سيني  تاأمني حق  هو  �لأر�ض  على  يح�سل  ما  �إن  �للبنانية،  للجامعة 

�للبنانية  و�جلامعة  �لر�سمي  بالتعليم  بالتالعب  �لطو�ئف  حقوق  بعد  من 

�خلا�ض وبالتعليم 

�أن »نية ن�ض �خلطة جيدة وتربز وتظهر حقوق  �إىل �لقول  ويخل�ض �لأمني 

الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان: 

إرتجال حينا وطوباوية حينا آخر
سعدى علوه

��ستيعاب  على  تدل  ل  �مل�ستخدمة  �لتعابري  ولكن  ميد�نا،   21 يف  �لنا�ض 

مفهوم  عن  �لأمني  وت�ساءل  �مل�ستعملة.  �للغة  ن�سج  ول  جيد�،  �ملو�سوع 

�لعد�لة �لإجتماعية �لتي هي جوهر �حلقوق كلها، لي�سري �إىل وجود ركاكة 

م�سطلحات  مبجموعة  �لنا�ض  �إغر�ق  جرى  وكاأنه  لغوية،  ولي�ض  فكرية 

�إ�ستعجال يف �سياغة �لن�ض«. و�سياغات تدل على 

الفلسطينيون: تنصل ورمي المسؤولية 
على المجتمع الدولي

بني  تر�بطا  هناك  لي�ض  �أن  �لإجتماعية(  )�لنجدة  �لعلي  ليلى  ترى 

وبني  �لفل�سطينيني،  لالجئني  �لر�هن  �لو�سع  �أي  �لإ�ستعر��ض، 

�لإمنائي  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  �إجناز   وت�ستغرب ذلك يف ظل  �لتو�سيات. 

لبنان.  للفل�سطينيني يف  �لإجتماعية  للخطة عن �حلقوق  تقرير� حت�سريياً 

يركز  �لفل�سطينيني  �لالجئني  حمور  يطبع  عام  منحى  �إىل  �لعلي  وت�سري 

�أي  دون  من  �لدويل،  �ملجتمع  على  �لرئي�سية  �مل�سوؤولية  رمي  على 

�لإجتماعية  �حلقوق  عن  هنا  �سوؤ�ل  ويطرح  لبنان.  م�سوؤولية  �إىل  �إ�سارة 

�للبنانية  �حلكومة  دعوة  عن  �خلطة  وحتكي  للفل�سطينيني.  و�لإقت�سادية 

لالجئني  �ملعي�سي  �مل�ستوى  لتح�سني  م�ساريع  لتمويل  �ملانحة  �لدول 

كر�مة  ب�سمان  معنية  غري  هنا  �لدولة  وكاأن  �لكرمي،  عي�سهم  ول�سمان 

يف  �حلق  �أو  �لتنقل  �أو  �حلركة  حرية  حيث  من  �أر�سها  على  �لفل�سطيني 

�لعقارية. �لعمل ويف �ل�سمان �لإجتماعي، وطبعا حق �مللكية 

�لفل�سطينيني  و�قع  يف  تغرّي  �أو  حت�سن  »لن  �خلطة  هذه  �أن  �لعلي  وترى 

و�إجتماعية  �إقت�سادية  بحقوق  بالتمتع  ول  بكر�مة  بالعي�ض  بحقهم  ول 

�لتزم بها لبنان وفق �ملو�ثيق �لدولية جمعاء«.   و�إن�سانية 

�لورقة  من  فقط  �إثنتني  بتو�سيتني  �أخذو�  �خلطة  معدي  �أن  �إىل  وتلفت 

�لدخول  حركة  على  �ملفرو�سة  �لإجر�ء�ت  تخفيف  وهما  �لفل�سطينية، 

�جلمعيات  �ن�ساء  وحرية  )�لبارد(،  �ملخيمات  بع�ض  و�إىل  من  و�خلروج 

�لعمالية. و�لنقابات  و�ملدنية  �لأهلية 

وجتاهلت �خلطة حق �لعمل �ملفتوح ، و�لإ�ستفادة من �ل�سمان �لإجتماعي 

باإعادة  و�لإ�سر�ع  �لفل�سطينيون،  يدفعها  �لتي  �لإ�سرت�كات  ي�ساوي  مبا 

�إعمار خميم نهر �لبارد وعودة جميع �سكانه. 

ب�ساأن  �لفل�سطينية  �لورقة  �لو�ردة يف  �لتو�سية  �خلطة عن  معدو  وقفز  كما 

يف  �ل�سادر  �لقانون  بتعديل  و�ملطالبة  �لعقاري  بالتملك  �لفل�سطيني  حق 

�سلباً. �لفل�سطينيني  مييز  �لذي   2001

�لالئق  �ل�سكن  بتاأمني  يتعلق  �لقفز عما  ومل يجد معدو �خلطة حرجا يف 

�حلركة  حرية  ق�سية  �إىل  �لإ�سارة  ول  �ملخيمات،  �أو�ساع  حت�سني  عرب 

�سائكة. باأ�سالك  و�إن  م�سورة،  �ملخيمات  للفل�سطينيني، حيث معظم 

الضمان اإلجتماعي: توصيات في مكان 
والواقع في مكان آخر

يتوقف مدير �لديو�ن �ل�سابق يف �ل�سندوق �لوطني لل�سمان �لإجتماعي 

و�خلبري يف �سوؤون �لتاأمينات �لإجتماعية جوزيف خليفة، يف حمور �لعمل 

�أ�سا�سيتني: نقطتني  عند  �لإجتماعي  و�ل�سمان 

ب�سرورة  �خلطة  تو�سي  �إذ  �لنو�ب.  مبجل�ض  �ملناط  باجلانب  �لأوىل  تتعلق 

للجميع.  �ساملة  تغطيته  ت�سبح  لكي  �لإجتماعي  �ل�سمان  قانون  تعديل 

ولي�ض  �ل�سمان  قانون  بتطبيق  تطالب  �أن  يجب  �خلطة  �أن  خليفة  يقول 

)وطبعا  �لثالثة  �ملرحلة  يف  �أنه  على  تن�ض  منه   12 �ملادة  لأن  بتعديله، 

�لذين  �لأ�سخا�ض  �إخ�ساع  خا�ض  قانون  يحدد  �ملر�حل(  خمالفة  متت 

يجب  بر�أيه،  ولذ�،   .)6 �لبند   10 )�لفقرة  لل�سمان  بعد  يخ�سعو�  مل 

يتم  ومل  موجود  فالن�ض  تعديله،  ولي�ض  �لقانون  باإ�ستكمال  يطالبو�  �أن 

 . تطبيقه

�أما يف �ل�سق �ملتعلق باملطلوب من جمل�ض �لوزر�ء، و�لإد�ر�ت �لعامة جلهة 

�ل�سيخوخة  تقاعد ع�سرّية كنظام خا�ض ب�سمان  �أنظمة  �ملطالبة ب«و�سع 

بوؤكد  بذلك«.  خا�سة  قو�نني  �إ�سد�ر  عرب  �خلدمة  نهاية  تعوي�ض  بخالف 

�لنو�ب،  و�سار يف جمل�ض  �لوزر�ء  من جمل�ض  �ملو�سوع خرج  �أن  خليفة 

�لنيابية �مل�سرتكة وير�أ�سها  �إنبثقت عن �للجان  وبالتحديد يف جلنة فرعية، 

»�إقر�ر  �لتو�سية  ت�سبح  �أن  يقت�سي  وبالتايل،  جمدلين.  عاطف  �لنائب 

�أن �خلالف عليه هو �سيا�سي  نظام �لتقاعد و�حلماية �لإجتماعية«، حيث 

فنياً. ولي�ض 

�لتنفيذية  �لنقاط  يف  �لو�ردة  �لتو�سية  لنتقاد  خليفة  ينتقل  ثم 

لل�سمان  �لوطني  لل�سندوق  �ملايل  �لتو�زن  ب«�إ�سالح  تق�سي  و�لتي 

و�جتماعية  �قت�سادية  در��سات  موؤ�س�سة  تكليف  خالل  من  �لجتماعي 

�ملر��سيم  و�إ�سد�ر  �حللول  و�قرت�ح  ح�ساباته  ملر�جعة  �سة  متخ�سّ عاملية 

ح�سب  له  �سبق  حمد�ن  كمال  �لإقت�سادي  فاخلبري  �لالزمة«.  �لتطبيقية 

لل�سمان،  �لدويل  �لبنك  من  هبة  من  بتمويل  �لدر��سة  هذه  ونفذ  خليفة 

عليهم  كان  �أنه  ويرى  نف�سه؟  للعمل  ثانية  �ملال  ندفع  �أن  علينا  فلماذ� 

�لتو�سية بوجوب �لإ�ستفادة من در��سة حمد�ن، و�لبدء بالإ�سالح على 

�ملبا�سر.   �أ�سا�سها، يف 

الحق بالبيئة: »المسألة وجودية وليست 
حقوقية بحتة«

جريدة  يف  �لبيئة  �سفحة  وم�سوؤول  �لبيئة،  ق�سايا  يف  �خلبري  يرى 

�أن »م�ساألة �حلقوق لي�ست هي �ملدخل  »�ل�سفري« �لزميل حبيب معلوف 

�أكرث  وجودية  ق�سية  هي  فالق�سية  �لبيئة،  مو�سوع  لتناول  �ل�سحيح 

يكون  �أن  يجب  �لأول  �ملطلب  �أن  يرى  وعليه،  حقوقية«.  ق�سية  منها 

�مل�ساكل  حتدد  �مل�ستد�مة،  �لتنمية  �أو  للبيئة  وطنية  �إ�سرت�تيجية  »�إيجاد 

�لقطاعات  جلميع  �ساملة  وتكون  و�مل�سوؤوليات،  للمعاجلة  و�لأولويات 

به �خلطة يف جمل�ض  �أو�ست  مما  وينطلق معلوف  �لبيئة«.  تتقاطع مع  �لتي 

�لوزر�ء و�لإد�ر�ت �لعامة وبالتحديد يف نقطة »�لت�سدد يف تطبيق �ملخطط 

�أن هذ� �ملطلب »ل ينطبق على  �لتوجيهي للمقالع و�لك�سار�ت«، ليقول 

يح�سل  كما  د�ئماً،  �ملخطط  بهذ�  �لنظر  �لبيئة  وز�رة  تعيد  حيث  �لو�قع 

�إد�رة  �إيجاد  �ملطلوب  �أن  معلوف  يرى  �لت�سجري،  مو�سوع  ويف  �ليوم«. 

�لت�سجري جزء�ً منها. للغابات و�لأحر�ج يكون  متكاملة 

بحماية  �خلا�سة  �ملتحدة  �لأمم  �إتفاقية  بتطبيق  �خلطة  تطالب  عندما  �أما 

�لبحار، في�ساأل معلوف عن كيفية �لتوفيق بني هذ� �ملطلب و�إقر�ر قو�نني 

متاماً  �لغائب  �ل�سق  وهو  بعيدة،  �أعماق  على  و�لغاز  �لنفط  عن  �لتنقيب 

هنا.

�خلطة،  يف  �لبيئة  مبو�سوع  �لنافذة  �لأنظمة  تطبيق  عند  معلوف  ويتوقف 

من  �ملعلومات  �إىل  و�لو�سول  �ملعرفة  يف  �حلق  تكري�ض  يجب  �نه  ليقول 

�لأهلية  للجمعيات  �لإدعاء  حق  ومعها  و�خلا�سة،  �لر�سمية  �مل�سادر 

معلومات  على  �حل�سول  حق  عن  �خلطة  تتحدث  بينما  �مل�سنفة.  �لبيئية 

�ملر�جع  �إىل  باللجوء  �حلق  كما  �لبيئية،  �حلالة  عن  للتق�سي  �سرورية 

)كاأفر�د(. �حلقوق  لتح�سيل  �لق�سائية 

�ل�سلبة  �لنفايات  باإد�رة  �خلا�سة  �لوطنية  �خلطة  بتطبيق  �خلطة  وتطالب 

وجوب  على  معلوف  يوؤكد  بينما  ع�سو�ئية..  مكبات  منع  يف  و�لت�سدد 

و�سع �إ�سرت�تيجية وطنية للتخفيف من �إنتاج �لنفايات �وًل و�لفرز و�إعادة 

ثانياً. �لتدوير 

الالجئين غير الفلسطينيين: إفتقار للحقوق 
األساسية

وتتوقف �خلبرية �سمرية طر�د بد�ية عند �أثر مرور �لزمن منذ �عد�د �لورقة 

على   )2012 )نهاية  عنها  و�لإعالن   )2005( للخطة  �لقطاعية  �خللفية 

حيث  حينها،  يف  عليها  بنيت  �لتي  و�لعددية  �لو�قعية  �ملعطيات  بع�ض 

غري  �لالجئني  �أعد�د  ومنها   �ليوم،  �ساحلة  �ملعطيات  بع�ض  تعد  مل 

�أن  على  �لت�سديد  مع  نف�سها،  �ل�سورية  �لتطور�ت  وفر�ض  �لفل�سطينيني، 

ميكن  �لتي  �ل�سيا�سات  �أو  بالقو�نني  يتعلق  ما  �ىل  �أي�سا  ي�سل  �لثر  هذ� 

�أنها بقيت جامدة.  �لقول 

�أتت دون  �لورقة �خللفية  �لنهائية لتو�سيات  �أن �ل�سياغة  وت�سري طر�د �ىل 

�ملقرتحة  �خلطو�ت  جميع  �أن  يوحي  مما  لتنفيذها،  و��سح  زمني  ت�سل�سل 

هي للتنفيذ �لفوري. ف�سال عن �أن �خت�سار �لورقة جاء يف بع�ض �لأحيان 

وتف�سريها.  قر�ءتها  لب�سا يف  ينعك�ض  مما  و�قرت�حاتها  جمتزئا ملو�سوعاتها 

ذوي المفقودين: هيئة بمرسوم وهيئة 
بقانون؟

ن�ض  حلو�ين  ود�د  و�ملخطوفني  �ملفقودين  �أهايل  جلنة  م�سوؤولة  تنتقد 

مبر�سوم.  وو�حدة  بقانون  و�حدة  وطنيتني  هيئتني  �ن�ساء  على  �خلطة 

�أن  طاملا  �لهيئتني  بني  �لفرق  ما  يفهمو�  مل  �لأهايل  �أن  حلو�ين  وتقول 

»هناك �سف  �أن  لت�ستنتج  �حلالتني،  �لقريب يف  �ملدى  �لتو�سية هي على 

�لنو�ب  بني جمل�سي  ما  للنقاط  بعرثة  وهناك  و�سوح،  ول  و�إرباك  حكي 

و�لوزر�ء«.

و�سروط حماية  لأ�سول  �لز�مية  قو�عد  بو�سع  �خلطة  تو�سية  على  وتعليقا 

�جلهة  هي  من  و��سحا  لي�ض  �أنه  حلو�ين  ترى  ونب�سها،  �جلماعية  �ملقابر 

�لتي �ستتوىل تنفيذ �لعمل، �سائلة عن عدم �لإطالع على �ملعايري �لدولية 

�ملوجودة و�لفادة منها.  

*صحافية، فريق عمل المفكرة القانونية
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اىل  املوقوفني  �ضوق  عدم  ظاهرة  عن  مرارا  القانونية  املفكرة  ن�ضرت 

توزيع عدد منهم  ب�ضكل خا�ص مع  الظاهرة  تفاقمت هذه  املحكمة. وقد 

على مراكز الحتجاز يف املناطق، وبخا�ضة يف طرابل�ص، وذلك لأ�ضباب 

الأ�ضباب،  هذه  عن  ومبعزل  والعداد.  العديد  توفر  عدم  اأبرزها  عدة 

وبالنتيجة  الق�ضاء  ازدراء  حالت  اأبرز  احدى  الظاهرة  هذه  ت�ضكل 

التي  املحاكمة  �ضري  على  توؤثر  فهي  عدة:  لأ�ضباب  املتقا�ضني،  حقوق 

املوقوف  حرية  على  وتوؤثر  والعديد،  ال�ضيارات  بتوفر  م�ضروطة  ت�ضبح 

الذي يبقى حمتجزا بانتظار ا�ضتجوابه، كما جتعل النتقال اىل املحكمة 

جرما  ت�ضكل  ذلك  اىل  وهي  املحتجزين.  من  لقلة  يعطى  امتياز  مبثابة 

ال�ضرطة  تعاقب عدم �ضوق  التي  العقوبات  قانون  369 من  املادة  مبفهوم 

عجز  وازاء  �ضنة.  اىل  �ضهر  من  باحلب�ص  املحكمة  قاعة  اىل  للمتهمني 

�ضحريا:  حال  وجدت  وكاأنها  بدت  ال�ضجناء،  �ضوق  �ضمان  عن  الدولة 

ال�ضجن )املحرر(.    فلننقل املحكمة اىل 

 

�ل�سعور  �ر�ساء  �سيء،  قبل كل  هما،  ووظيفته  �جلز�ء  غاية  �أن  �ملوؤكد  من 

�لب�سرية، وذلك عن طريق �لقت�سا�ض من  �ملتاأ�سل يف �لنفو�ض  بالعد�لة 

�ملذنب.

مرت�بطة  �سل�سلة  عن  عبارة  هي  �جلرمية  ومكافحة  �لعقاب  منظومة  ولكن 

و�ملحاكمة  �لحتياطي  و�لتوقيف  بالحتجاز  تبد�أ  حلقات،  عدة  من 

ي�سيب  خلل  �أي  �إن  وبالتايل  وتنفيذه،  باحلكم  و�لنطق  مر�حلها  مبختلف 

بد  ل  �ملحاكمة،  �سيما حلقة  ل  �لعقابية،  �ل�سل�سلة  من حلقات  �أية حلقة 

و�أن يوؤدي �ىل نتائج عك�سية وميكن �أن تتكون على �ثر ذلك �أر�سية �سلبة 

من  �لنتقامية  �أفعالهم  رد�ت  حما�سبتهم  ت�ساء  �لذين  هوؤلء  عليها  يبني 

�ملجتمع، وهو عك�ض ما ننتظره من �عادة �ل�سالح و�لندماج و�لتاأهيل، 

�لعتبار�ت  كل  على  تعلو  للمجتمع  عامة  م�سلحة  حتقق  �لتي  و�لأمور 

يف  للمكررين  �ملرتفعة  �لن�سبة  ذلك  يوؤكد  وما  �لأخرى.  و�مل�سالح 

�للبنانية. �ل�سجون 

فيها  ينبغي  طويلة  زمنية  فرت�ت  �نق�ساء  و�قع  ظل  يف  �ملقدمة  هذه  نورد 

�لعقابي،  �لفكر  يف  �حلديثة  �لتطور�ت  ت�ساير  جديدة  �أحكام  ��ستحد�ث 

�أن  و�لعتبار  لل�سجني  �لجتماعي  �لتاأهيل  على  �لتاأكيد  خالل  من 

�ل�سيا�سية  �لأو�ساع  تغري  عن  ف�سال  ذ�تها  حد  يف  غاية  لي�ست  �لعقوبة 

علما  ظلها.  يف  �لقو�نني  هذه  �إ�سد�ر  مت  �لتي  و�لجتماعية  و�لقت�سادية 

تتعلق  ما  بقدر  �لن�سو�ض  يف  كلها  تكمن  ل  �مل�سكلة  �أن  قناعة  على  �أننا 

�ل�سجن.  عقوبة  من  �ملتوخى  و�لهدف  لل�سجني  �لدولة  وبنظرة  بالتطبيق 

�ل�سجني  �إ�سالح  ت�ستهدف  �أنها  �أم  ذ�ته؟  حد  يف  �لإيالم  بها  ير�د  فهل 

وتاأهيله لي�سبح فرد� عامال و�ساحلا يف �ملجتمع؟

�ن �ل�سبب �لأ�سا�سي �ملعلن من ور�ء بناء قاعة �ملحاكمة يف �سجن رومية 

هو ت�سريع �ملحاكمات �لتي ل نو�فق على �سبب تاأخريها ول نقبل ب�ساأنها 

بكل �لتربير�ت �لتي �سبق ومت تقدميها.

مع  ين�سجم  �لقاعة  هذه  يف  �ملحاكمات  �جر�ء  �أن  هل  بد�يًة،  ونت�ساءل 

�سيما  قانوناً، ل  �ملقررة  و�ملحاكم  �لعدل  �ملحاكمة يف ق�سور  �أ�سول  قو�عد 

بنا  يجدر  و�لتي  حمددة،  مبعايري  �ملتعلق  �ملكاين  �لخت�سا�ض  قو�عد 

�خلفة  هذه  بكل  جتاوزها  من  بدًل  تقريرها  ور�ء  من  �حلكمة  عن  �لبحث 

وفّعالة  عملية  مبعايري  مرتبطة  حكماً  هي  �ل�سول  وهذه  �ل�ستهتار.  وهذ� 

يف حتقيق �لعد�لة ب�سروط وظروف �أكرث حتقيقاً لها وللم�سلحة �لجتماعية 

�مل�سرتكة و�حلقوق �لأخرى.

)خا�سة  �ملبا�سرين  �ل�ساأن  �أ�سحاب  ��ست�سارة  متت  هل  ن�ساأل  كذلك 

علم  يف  �خلرب�ء  )�لبلدية،  �ملبا�سرين  غري  ورمبا  و�ملحامني(،  �لق�ساة 

وغريهم(؟ و�لنف�سيني  �لقانونيني  �لأخ�سائيني  �لجر�م، 

�ل�ستينات  �أو�خر  �ملن�ساأ  رومية  �سجن  �أن  �لد�خلية  وزير  �أخربنا  كذلك، 

�أ�سفنا لعدم  كان ي�سم حمكمة مل يتم ��ستعمالها مطلقاً، وهنا نعرب عن 

�أخذ بعني �لعتبار �أ�سباب عدم ��ستعمالها وظروف �ن�سائها وما �ىل ذلك 

من �جلدل �لذي ر�فق �ن�سائها و»�خفائها« وظروف ذلك.

من هنا نعر�ض بع�ض �لهو�ج�ض و�لت�ساوؤلت ورمبا �ملخاوف �لتي تطرحها 

جمعية عدل ورحمة با�سم �ملجتمع �ملدين من هذ� �لجر�ء و�لتي تتعلق 

�ىل  نتطرق  �ن  قبل  )باخت�سار(،  �لعادلة  �ملحاكمة  معايري  و�سمان  بتاأمني 

يتم  وكيف  �ل�سوق  مو�سوع  خا�ض  وب�سكل  �للوج�ستية  و�لق�سايا  �لأمور 

�أنها �لدو�ء �ل�سايف لهذه �ملع�سلة. تظهري هذه �لقاعة على 

أواًل: التأثير على معايير المحاكمة العادلة 
والنزيهة

و�جر�ء�تها  �ملحاكمة  �سري  على  تاأثري�  حكما  باملحكمة  �ملحيط  للجو  �ن 

وعلى قناعة �لق�ساة، وعليه �ن وجود �ملحكمة د�خل حرم �ل�سجن ي�سع 

و�ملحايد  �حلر  �لقر�ر  على  �سلبا  وموؤثر  �ساغط  و�قع  تاأثري  حتت  �لق�ساة 

على  و�أخذها  �إليها  �لتنبه  يقت�سي  نف�سية  معطيات  هنالك  �ذ  للمحكمة. 

جانب كبري من �لأهمية.

كما �أن و�قع �ملعايري �لعاملية للمحاكمة �لعادلة ل تن�سجم مع فكرة �سدور 

�ل�سجن،  و�سع  يكون  عندما  خا�سة  �ل�سجن،  حرم  د�خل  من  �لأحكام 

و�أحيانا  م�ستقر  غري   )... هروب،  �نتفا�سات،  )�سغب،  جميعا  منا  �ملعلوم 

�بعد  �ىل  قريبا  �لو�قع  هذ�  يكون  عندما  �ملتوقعة  �لنتائج  فما  متفجر�، 

ومفاعيلها؟ بتاأثريها  �ملحكمة  �حلدود من 

كذلك، تعد جل�سات �ملحاكمة �لعلنية �أحد �أوجه �ت�سال �ل�سجناء بالعامل 

61 من قو�عد �حلد  �خلارجي وجعلهم على عالقة به، كما توؤكد �لقاعدة 

جزء�  �ل�سجناء  جعل  وعلى  بذلك  حقهم  على  �ل�سجناء  ملعاملة  �لدنى 

بامل�سوؤولني  خا�ساً  �ساأناً  لي�سا  و�لقانون  �لعد�لة  �ن  �سيما  ل  �ملجتمع  من 

كل  �ن  بل  �لعدلية،  �ل�سابطة  ودو�ئر  وحمامني  وق�ساة  ووزر�ء  نو�ب  من 

مو�طن ي�سطلع حكما بدور يلعبه للتاأكد من حتقيق �لعد�لة ب�سكل فعال 

�أن  ميكن  �لتي  �لق�سوى  �لعلنية  �ملحاكمات  �أهمية  تكمن  وهنا  و�سرعي، 

تفقد �لكثري من علنيتها يف حال ح�سولها د�خل جدر�ن �ل�سجن.

نتناوله  �سوف  �لذي  و�للوج�ستي،  �لعملي  �جلانب  �أهمية  من  وبالرغم 

يعقدو�  �أن  �حلكم  وق�ساة  �لتحقيق  لق�ساة  ميكن  كيف  ن�ساأل  لحقاً، 

�لقانون  يعتربهم  �أ�سخا�ض  �لقر�ر�ت و�لأحكام بحق  جل�ساتهم وي�سدرو� 

مفعول  بقوة  وذلك  مربم«،  بحكم  �د�نتهم  تثبت  حتى  »�أبرياء  �سر�حة 

ومو�سوعيا،  وحياديا  م�ستقال  يكون  �أن  للحكم  وكيف  �لرب�ءة،  قرينة 

�ن  ميكن  ل  ق�سبانه؟  وخلف  �ل�سجن  حرم  يف  �حلكم  هذ�  ي�سدر  عندما 

يف  �لق�ساة  لأن  وعد�لتها،  �ملحاكمة  نز�هة  على  تاأثري  دون  ذلك  يكون 

بقول  ن�ست�سهد  وهنا  �ملحيطة.  وبالظروف  بالو�قع  يتاأثرون  ب�سر  �لأمر  نهاية 

حرم  يف  حماكمة  قاعة  بناء  م�سروع  على  رد�  �لبلجيكيني  �ملحامني  �أحد 

�سجن يف مدينة Haren �لبلجيكية لقى معار�سة �سر�سة، لهذ� �ل�سبب 

ولأ�سباب �خرى: »يقت�سي حقيقة �أن يكون �لقا�سي خارج �ل�سجن حني 

»�ن  مقابلة:  نظر  وجهة  من  ولكن  �لطار،  هذ�  يف  ي�سيف  وهو  يحاكم«. 

منازعة  فريق، يف  من  يطلب  باأن  �أ�سبه  �ل�سجن،  عليه يف  مدعى  حماكمة 

مدنية، �أن يذهب �ىل مقام خ�سمه كي ي�سار �ىل حماكمته هنالك. وهذ� 

�أمر غري معقول مبنطق تو�زنات �لعد�لة«. 

جتاه  �يجابي  موقف  لنا  يكون  �أن  ميكن  �سديد،  وبحذر  �لطار،  هذ�  ويف 

تكون  باأن  �لعقوبات،  تنفيذ  مبو�سوع  �لناظرة  و�ملحاكم  �للجان  عمل 

�ل�سجني  ل�سلوك  تقييمها  يف  تكون  لكي  �ل�سجن  يف  وجل�ساتها  �أعمالها 

�أقرب �ىل �لو�قع، ولكن ما يخرج عن هذ� �لطر يبقى غري مقبول.

ثانيًا: ما يتعلق باألمور والقضايا اللوجستية
نف�سها: �ملحاكمة  بقاعة  تتعلق  تفا�سيل مالحظات  نورد  بد�ية 

�تهام  قف�ض   12 وتت�سمن  مربعا  مرت�   250 حو�يل  �لقاعة  م�ساحة  تبلغ 

موزعة على ثالث طبقات )�أربع يف كل طبقة(. م�ساحة كل قف�ض �تهام 

مر�قبة  بنظام  جمهز  وهو  �أ�سخا�ض  ع�سرة  ��ستيعابه  وقدرة  مربعا  مرت�   12

كما  �ل�سوت.  و�سد  �لر�سا�ض  �سد  وزجاج  وميكروفون  �سوت  ومكرب 

 20 من  �أكرث  هي  قف�ض  و�أبعد  �ملحكمة  قو�ض  بني  �لق�سوى  �مل�سافة  �ن 

و�مليكروفونات  �لكامري�ت  �لق�ساة م�سطرون ل�ستعمال  �ن  يعني  مما  مرت� 

غياب  يف  �ملنطق:  بقوة  �ل�سوؤ�ل  يطرح  مما  �ملوقوفني.  بع�ض  مع  للتو��سل 

تو��سل  �آلية  �عتماد  يتم  مل  ملاذ�  �ملبا�سر،  و�لب�سري  �ل�سمعي  �لتو��سل 

هذه  و�سع  من  بدل  للمحاكمة   )video conference( بعد  عن 

�ملبالغ يف م�سروع قليل �لفعالية وكان ميكن �ل�ستفادة منها من �أجل حل 

تت�سمن  مبا  �مل�سكلة  على  �لإبقاء  من  بدل  نهائي  ب�سكل  �ل�سوق  م�سكلة 

�ل�ساوي�ض  وحتكم  وحم�سوبيات  )ر�سوة  ��ستفهام  وعالمات  �سو�ئب  من 

ومن ور�ءه، وغريها(.

�لذي  �ل�سائك،  �ل�سالميني«  بـ»ملف  ي�سّمى  ما  �ن  �ملعلوم  من  كذلك 

ما  �أي  موقوفا،   170 حو�ىل  يت�سمن  �لقاعة  هذه  لبناء  كمربر  ��ستعمل 

عنه  �ملعلن  بح�سب  ع�سر  �لثني  �لتهام  �أقفا�ض  ��ستيعاب  قدرة  يتجاوز 

�أعاله.

ماذ�  �لت�ساوؤل:  ميكننا  و�للوج�ستي،  �لعملي  �لجتاهني  نف�ض  ويف 

�ل�سجن/ �ىل  بالدخول  و�لرتخي�ض  و�ملحامني  �لأهايل  زيار�ت  عن 

و�لتغطية  بالدخول،  �لذن  تقرر  �لتي  �جلهة  هي  ومن  �ملحكمة؟  �لقاعة 

جل�سات  عالنية  مبد�أ  على  توؤثر  �أمور  كلها  هذه  �أن  علما  �لعالمية؟ 

�أعاله. �أ�سرنا �ليه  �ملحاكمة �لتي 

هذه  �ىل  �لأخرى  �ل�سجون  من  �ملوقوفني  نقل  �سيتم  ن�ساأل كيف  كذلك 

�لقاعة، ونحن حاليا نعاين من م�سكلة كبرية يف عدم تاأمني نقل �ل�سجناء 

وعدم ح�سورهم جل�سات �ملحاكمة وتاأخريهم يف �لكثري من �حلالت؟

ويف  بامتياز،  �أمني  مو�سوع  هو  �ل�سجون  بني  �ملناقالت  مو�سوع  �أن  �سيما 

بع�ض �لأحيان �جتماعي حم�سوبياتي وخدماتي وغري ذلك. وهي ظاهرة 

منت�سرة يف �ل�سجون �للبنانية ويف بع�ض �حلالت مبكرة جد� �أي قبل بدء 

�سيتم،  وهل  �لطار؟  هذ�  يف  �لتن�سيق  �سيكون  فكيف  �أحيانا.  �لتحقيق 

تلك  خا�سة  �لأ�سا�سية،  �حلقوق  على  �لأمن  تقدمي  �لعادة،  جرت  كما 

�لعادلة؟ باملحاكمة  �ملتعلقة 

حالية  م�سكلة  وهي  رومية،  �ىل  �لأ�سخا�ض  �نتقال  م�سكلة  تثار  كذلك 

من  �لأ�سا�سية  �لت�سهيالت  غياب  يف  خا�سة  حكما،  تتفاقم  �سوف  ر�هنة 

�جلل�سات  ح�سور  للمحامني  �سيكون  وكيف  ذلك.  وغري  م�سرتك  نقل 

�لأخرى �ملقررة يف ق�سور �لعدل يف �ليوم نف�سه؟

تاأمني  بكيفية  تتعلق  �أخرى  م�سكلة  �مل�ستقبل  يف  نو�جه  �أن  ميكن  �أننا  كما 

و�ل�سهود و�لهايل وغريهم، فهل  �لق�ساة و�لكتبة و�ملحامني  �نتقال  �سالمة 

�سن�سطر �ىل �غالق طرقات و�تخاذ �جر�ء�ت كنا بغنى عن �للجوء �ليها؟

ثالثًا: موضوع السوق واظهار هذه القاعة 
على انها الدواء الشافي لهذه المعضلة

 ،2012-10-15 بتاريخ  رومية  �سجن  يف  �ملحاكمة  قاعة  �فتتاح  مبنا�سبة 

�سرح  �لعدل،  وزير  معايل  وح�سره  �لد�خلية  وزير  معايل  رعاه  �لذي 

ع 
ّ
ت�سر �سوف  �لقاعة  »هذه  �سربل يف كلمته:  مرو�ن  �لد�خلية  وزير  معايل 

و�أ�سار يف هذ� �لطار  �ملوقوفني �ل�سالميني«.  �لق�سائية لكل  �لجر�ء�ت 

وتعري�ض  �لنزعاج  من  كثري�  تخفف  �أن  �ملحكمة  هذه  �ساأن  »من  �أن  �ىل 

�أن »هذه �ملحكمة مل  ع يف �ملحاكمات«، مو�سحا 
ّ
�ل�سجناء للخطر و�ست�سر

تن�ساأ فقط ملحاكمة �ل�سالميني و�إمنا عندما نطورها �سن�سهد بف�سلها عدد� 

كبري� من �إخالء�ت �ل�سبيل«.

حت�سني  يف  كفيلة  باأنها  رومية  يف  حماكمة  قاعة  بناء  عملية  ت�سوير  �ن 

در�سنا  ما  �ذ�  و�قعي  وغري  منطقي  غري  ت�سوير  �للبنانية  �ل�سجون  و�قع 

عدد  �أن  تبني  �لتي  �لعدل  وز�رة  عن  �ل�سادرة  �لر�سمية  �لإح�ساء�ت 

�ملوقوفني  بكثري  يتجاوز  �ملحاكمات  �ىل  �سوقهم  تعذر  �لذين  �ل�سخا�ض 

�أو ذوي �خل�سو�سية �لأمنية.  �ل�سالميني 

�ل�سجون  يف  �ملوجودين  �سوق  ن�سبة  �أن  يتبني  �ملذكورة  �لتقارير  فبح�سب 

 21522 تنفيذ  مت  كالتايل:  تتوزع   ،2012-6-30 لغاية   2011 عام  من 

عملية �سوق )76 باملئة( يف حني مل يتم تنفيذ 6615 عملية �أخرى )24 

�أ�سباب عدم �لتنفيذ فهي: �أما  باملئة(. 

نق�ض بالعديد و�لآليات )2300 حالة، ما ن�سبته 34.8 باملئة(،  -

23.6 باملئة(،  - �أ�سباب �سحية )1560 حالة، ما ن�سبته 

16.4 باملئة(،  - �نعقاد جل�سة �أخرى )1085 حالة، ما ن�سبته 

12 باملئة(،  - رف�ض �ل�سجني )792 حالة، ما ن�سبته 

5.6 باملئة(،  - �أ�سباب �أمنية )370 حالة، ما ن�سبته 

3.6 باملئة(،  - ��سباب طبيعية )240 حالة، ما ن�سبته 

2.8 باملئة(،  - تعذر من قبل �ملحكمة )188 حالة، ما ن�سبته 

1 باملئة(،  - ت�سابه يف �لأ�سماء )65 حالة، ما ن�سبته 

-  0.2 ن�سبته  ما  حالة،   15( �لعدل  ق�سر  نظارة  ��ستيعاب  عدم 

باملئة(.

6615 حالة �ضوق مل يتم تنفيذها. املجموع 

قاعة  فتح  »�أن  �لد�خلية  وزير  معايل  به  تقدم  ما  ب�سحة  �سلمنا جدل  و�ذ� 

�ل�سوؤ�ل  يبقى  �لعالقة«،  �لتوقيفات  م�سري  بت  يف  ي�سرع  قد  �ملحاكمات 

يقابله  �ل�سجناء �لذي  �لع�سكري مع  �لتعاطي  �لأ�سا�سي دون �جابة: هل 

�لإجناز  بهذ�  يتغري  �أن  ميكن  �ل�سجناء،  قبل  من  �مليلي�سيوي  �لتعاطي  هذ� 

�جلديد؟

�أ�سحاب  �ملوقوفني  لعتبار  و��سحة  معايري  وجود  غياب  يلفتنا  كذلك 

مع  �لقاعة.  هذه  يف  حماكمتهم  يربر  قد  �لذي  �لأمر  �أمنية،  خ�سو�سية 

�لتعامل  يجوز  ل  ��ستثنائي  و�قع  هي  �خل�سو�سية  هذه  �أن  على  �لتاأكيد 

على  معه  �لتعامل  ويجب  نف�سه  يفر�ض  و�سحي  د�ئم  و�قع  �أنه  على  معه 

هذ� �لأ�سا�ض )يف بع�ض �حلالت برقية �ل�سوق تت�سمن عبارة »خ�سو�سية 

�أمنية« دون �أي �سند معياري علمي(.

نو�جه  �سوف  منهم،  �و جمموعة  �ملوقوفني  �أحد  نقل  مت  حال  كذلك، يف 

بناء قاعة �ملحاكمة. �أ�سا�سها  �لتي تقرر على  �ل�سوق  نف�ض م�سكلة 

�ل�سوؤ�ل �لذي نطرحه هنا بتعلق ب�سو�بية �ل�ستثمار يف بناء قاعة حماكمة 

�ملحاكمة  ظروف  وحت�سني  �ملحاكم  �ىل  �ل�سوق  تاأمني  يف  �ل�ستثمار  بدل 

�ملحاكمة يف  �ىل  �للجوء  من  تخوفنا  �ىل  بالإ�سافة  هذ�  �ل�سجن.  وظروف 

�حلال.  يكون  �أن  يجب  كما  ��ستثنائي  ولي�ض  منطي  ب�سكل  رومية  �سجن 

بتكلفة  ومقارنتها  �ل�سوق  تاأمني  كلفة  حول  �أجريت  در��سات  هناك  وهل 

�ل�سفافية و�ملحا�سبة؟ قاعة �ملحاكمة هذه، هنا تطرح م�ساألة  بناء 

نهاية  يف  هو  و�لذي  �ل�سجون،  �ىل  �ملحاكم  �دخال  �ن  نوؤكد  �خلتام،  يف 

�لأمر خيار �ل�سلطة �لقّيمة على حتقيق �لعد�لة، له �أبعاد ودللت، خا�سة 

فل�سفية وحقوقية، جديرة بالوقوف عندها وطرح �ل�سئلة حولها ولنا �حلق 

�جابات علمية وعملية. باحل�سول على 

لبنان و�لذي هو �سيئ  �ل�سجون يف  �أن و�سع  �أننا ن�سري يف �خلتام �ىل  كما 

�حلكومة  قر�ر  �ز�ء  �يجابية  مو�قف  �عالن  �ىل  م�س�ض  على  دفعنا  جد� 

تنطفئ  �أن  �مل�ستغرب  �ل�سمال و�جلنوب(. ومن  ��سافية )يف  ببناء �سجون 

مكلفة  قر�ر�ت  عليها  تتقدم  و�أن  �ل�سجون  هذه  بناء  يف  �لدولة  حما�سة 

�لدولة  تظهر  رومية حيث  �سجن  قاعة حماكمة يف  بناء  مثل  �أهمية  و�أقل 

بكامل قو�ها، رمبا �خلارقة بالفعل، من �أجل تنفيذ هذ� �لقر�ر دون �سو�ه.

*محام، جمعية عدل ورحمة

انشاء محكمة في سجن رومية: 

ونجحت الدولة في سوق القاضي الى السجن... 
زياد عاشور 

ر�سم: فرح فّيا�ض 
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ما تز�ل �لدولة تتهرب من �لتبليغ يف �لدعاوى �ملقامة بوجهها �أمام �لق�ساء 

�لعديل بحجة نق�ض عدد �ملحامني، منتهكة �ملبادئ �لد�ستورية وحق �لفرد 

باللجوء �ىل �لق�ساء لتح�سيل حقوقه. 

يلجاأ �لفر�د عادة �ىل حماكمة �لدولة و�لد�ر�ت �لعامة �أمام �لق�ساء �لإد�ري 

)�أي جمل�ض �سورى �لدولة مبا �أن قانون �إن�ساء حماكم �د�رية يف �ملحافظات ل 

�أمام �لق�ساء �لعديل يف  �أنه ميكن مقا�ساة �لدولة  يز�ل حرب� على ورق( �ل 

بع�ض �حلالت �ل�ستثنائية حيث تفقد �لدولة �متياز�تها ك�سلطة وتتخا�سم 

مع �لأفر�د على قدم �مل�ساو�ة. ومن �أهم هذه �حلالت، ق�سايا �لتعدي �لو��سح 

و�حلريات  �لفردية  �مللكية  )كحق  �لأ�سا�سية  �حلقوق  على  �لدولة  قبل  من 

�ل�سخ�سية( وفقا لنظرية �لتعدي  Voie de Fait- ومنها ق�سايا �لحتجاز 

حيث   - تع�سفي  ب�سكل  �لفردية  �حلرية  على  و�لعتد�ء  قانوين  �سند  دون 

يكون �لق�ساء �لعديل خمت�سا ب�سفته حاميا للحقوق و�حلريات �لأ�سا�سية. كما 

يخت�ض �لق�ساء �لعديل بالنظر ببع�ض �لق�سايا �ملتعلقة بالأحو�ل �ل�سخ�سية 

)كت�سحيح �أخطاء �لقيد( وببع�ض �لدعاوى �ملالية و�لعقارية و�لإيجارية.

من  �لق�ساء  �أمام  �لدولة  بتمثيل  �لعدل  لوز�رة  �لتابعة  �لق�سايا  هيئة  وتقوم 

�سالحية  �لقانون  ح�سر  وقد   
1
با�سمها. �لدعاوى  ورفع  عنها  �ملد�فعة  خالل 

– وهو  �لق�سايا  هيئة  رئي�ض  �لدولة يف  �ل�سادرة يف دعاوى  �لأحكام  تبليغ 

تطبق على جميع  �أن هذه �ل�سول  تعترب  �لهيئة  �سو�ه. لكن  قا�ض - دون 

�أور�ق �لدعاوى كال�ستح�سار �أو �ل�سكوى و�للو�ئح ومو�عيد �جلل�سات... 

�ملقامة  �لدعاوى  من  �لعديد  يف  �لتبليغ  من  �لق�سايا  هيئة  رئي�ض  ويتهرب 

�لهيئة.  �لتبليغ �مل�سجلة يف قلم  �أور�ق  �لدولة من خالل رف�ض توقيع  بوجه 

عن  �حلكومة  تقاع�ض  هو  �لتبلغ  لعدم  �لق�سايا  هيئة  تقدمها  �لتي  و�حلجة 

��سد�ر �ملر��سيم بتعيني حمامني للدولة، مما �أّدى �ىل �سغور ما يقارب ن�سف 

 وتعاين حماكم 
2
�لقانون. �ملن�سو�ض عليهم يف  �ل�ستني  �لدولة  عدد حمامي 

بع�ض �ملناطق �للبنانية مثل حماكم �لهرمل وغريها ب�سكل خا�ض من غياب 

حمامي �لدولة. وبالتايل، يت�سرف رئي�ض هيئة �لق�سايا وكاأن له حقا ��ستن�سابيا 

يف �لتبلغ �أو عدمه مما ي�سمح لالد�رة بالتهرب من �ملحكمة بالتو�طوؤ معه، وهو 

�أمر يتناق�ض متاما مع مبد�أ �خل�سم �ل�سريف يف �ملحاكمة.

�لتبلغ،  �لق�سايا من  �ملر��سيم وتهرب هيئة  �لتقاع�ض يف ��سد�ر  ونتيجة هذ� 

جتمد دعاوى �لدولة �أمام �لق�ساء دون �أن يتم �لبت فيها على نحو يحرم �لأفر�د 

و�ملو�طنني من حت�سيل حقوقهم وحما�سبة �لدولة ق�سائيا. فعلى �سبيل �ملثال، 

حرم عدد من �لالجئني �لعر�قيني �لذين مت �حتجازهم تع�سفا من قبل �ملديرية 

�لعامة لالأمن �لعام من �لبت يف طلباتهم بو�سع حد للتعدي على حريتهم �أو 

للح�سول على تعوي�ض من جر�ء هذ� �لتعدي، ويحرم �ملو�طنون من ت�سحيح 

حل  من  �لقيد  مكتومو  �لأطفال  يحرم  كما  قيودهم،  يف  �لو�ردة  �لأخطاء 

نز�عاتهم مع �ملد�ر�ض �لر�سمية �لتي رف�ست ت�سجيلهم ملتابعة تعليمهم.

ويف مو�ز�ة ذلك، تبقى �ملحاكم عاجزة عن حماكمة �لدولة غيابيا )طاملا �أنها 

غري مبلغة(. لذلك، تتمادى �حلكومات يف عدم تعيني حمامي �لدولة مطمئنة 

وي�ستمر هذ�  لن حتاكم.  �ملحاكم  و�أن  يتبلغ  لن  �لق�سايا  هيئة  رئي�ض  �أن  �ىل 

�لتقاع�ض رغم �عرت�ف �لدولة بخطورته �ذ بررت حكومة ت�سريف �لأعمال 

يف �لعام 2011 ��سد�رها مر�سوم �مل�سادقة على عقود حمامي �لدولة ملدة ثالثة 

��سهر »بناء ملقت�سيات �مل�سلحة �لعامة و�سرورة ت�سيري �ملرفق �لق�سائي يف ظل 

3
�لظروف �ل�ستئثنائية«.

وهنا �ل�سوؤ�ل، �أي ثقة �ملو�طن يف دولة ل تت�سرف كخ�سم �سريف ومت�ض مببد�أ 

�لثقة �مل�سروعة حني تعرتف باخلطاأ ول ت�س�سحه؟

�لق�سائية  �ل�سلطتني  ف�سل  ومببد�أ  �لق�ساء  با�ستقاللية  �إخاللها  �ىل  فاإ�سافة 

و�لتنفيذية، تنتهك هذه �ملمار�سة ب�سكل و��سح �حلق �لد�ستوري باملحاكمة 

يقت�سر  �أنه ل  �لن�سان  �لأوروبية حلقوق  �ملحكمة  �عتربت  و�لذي   ،
4
�لعادلة

على �سمان �مكانية �للجوء �ىل �لق�ساء بل �أي�سا على �سمان ��سد�ر �حلكم 

للبت بالنز�ع وتنفيذه و�أنه ينطبق ب�سكل خا�ض على �لد�رة حلماية �لفرد 

5
من تع�سفها.

فهكذ� ت�ساهم هذه �ملمار�سة �ملخلة باملبادئ �لد�ستورية بتحرير �لإد�ر�ت �لعامة 

من �أي حما�سبة ق�سائية عند تعديها على حقوق �لأفر�د و�أمالكها وت�سبح 

�لدعاوى �لق�سائية وكاأنها غري موجودة بالن�سبة لالإد�رة.

*محامية متدرجة وباحثة في القانون

بالحتجاز  �ملعني  �لعامل  �لفريق  عن  ر�أي   2011-11-17 بتاريخ  �سدر 

�لدولة  قبل  من  �حتجاز لجئ  حالة  �ملتحدة، حول  لالمم  �لتابع  �لتع�سفي 

�لفريق يف  �إعترب  وقد   
1
تع�سفي. ب�سكل  �سنو�ت  �لأربع  تقارب  ملدة  �للبنانية 

ر�أيه �ن �حتجاز �لالجئ مل يرتكز على �أي �سند قانوين و�أعرب عن »قلقه �إز�ء 

باحتجاز �لالجئني«، حيث �سدر  تتمثل  لبنان،  تثري �ل�سطر�ب يف  ممار�سة 

عن فريق �لعمل بني عامي 2009 و2011 عدد من �لآر�ء �ملتعلقة بحالت 

2
�حتجاز يف لبنان �عترب فيها �لحتجاز تع�سفيا.

ل  دولة  ملخاطبة  خا�ض  ب�سكل  �حلالة  وهذه  �لفريق  ر�أي  مو�سوع  نطرح  ل 

ت�سمع �و �إميانا منا �نها �سوف تنفذ ما هو و�رد يف ر�أي �سادر عن فريق عمل 

�إمنا لأنه ميكن �ن  تابع لالمم �ملتحدة، حيث مل ي�سبق �ن فعلت ذلك يوما، 

ي�ستخدم كاأد�ة قانونية ومنا�سرة  يف حالت مماثلة ولأنه �آخر ر�أي �سادر عن 

�لفريق حول لبنان، ولأنه يلخ�ض ويدين �هم �ل�سكاليات �ملرتبطة بالحتجاز 

�لتع�سفي، منها على وجه �خل�سو�ض �عتكاف �لدولة عن تنفيذ �أحكام �سادرة 

عن �لق�ساء �للبناين، و�أي�سا ملا يحمل جو�ب �لدولة �للبنانية من دللة على 

�سيا�سة »عدم �لكرت�ث« عندما تكون هي �ملعتدي على �حلرية �ل�سخ�سية 

وت�سبح �سّجانا ممثال بجهاز �أمني ل يعري �أي �أهمية لحتجاز لجئ دون �سند 

قانوين ملدة تقارب �لربعة �أعو�م. 

خلفية الحالة 
�إن �حلالة مو�سوع �لر�أي �ل�سادر عن �لفريق �لعامل هي حالة لجئ عر�قي، 

مت توقيفه ب�سبب دخوله �لر��سي �للبنانية خل�سة و�سدر بحقه حكم بتاريخ 

15-11-2007 ق�سى بحب�سه ثالثة ��سهر، تغرميه مبلغ قدره 300،000 لرية 

لبنانية وترحيله من �لبالد بعد تنفيذ �لعقوبة. �إل �أن جهاز �لمن �لعام �أبقى 

تناهز  ملدة  قانوين  �أي مربر  تنفيذه عقوبته دون  بعد  قيد �لحتجاز  �لالجئ 

 
3
�ل�سنتني.

خالل هذه �لفرتة، كان قد بد�أ حر�ك حقوقي متعدد �لأوجه �أمام �لق�ساء، 

كما لدى �لر�أي �لعام �ملحلي )�ل�سحافة( و�ملجتمع �لدويل لو�سع حد ملمار�سة 

تقدم   ،2010-3-5 فبتاريخ  �لعام.  �لأمن  قبل  من  �لتع�سفي  �لحتجاز 

حماميه بدعوى �سد �لدولة �أمام قا�سي �لمور �مل�ستعجلة طالبا رفع �لتعدي 

عن حريته �ل�سخ�سية و�خالء �سبيله فور�. ورد� على هذه �لدعوى، جلاأ �لمن 

�لعام بتاريخ 27-3-2010 �ىل �لنيابة �لعامة يف حماولة ل�ست�سد�ر حكم 

ق�سائي يعطي �سند� قانونيا لالحتجاز، متذرعا برف�ض �لالجئ �جلبوري تنفيذ 

 غري �أن �لق�ساء �أ�سدر قر�ر� بوقف �لتعقبات بحقه لعدم تو�فر 
4
»قر�ر« �لبعاد.

 ،
5
�آخر بجرم  موقوفا  يكن  مل  ما  �لفوري  �سبيله  باإخالء  و�أمر  �جلرم،  عنا�سر 

�إل �أن �لأمن �لعام �أ�سر، بتغطية من وز�رة �لد�خلية، وبتخط و��سح للقانون 

و�لق�ساء، على �بقاء �لالجئ حمتجز� من دون �أي �سند قانوين �ىل �أن �سطر 

�سد  �جلبوري  دعوى  )يف   2010-6-8 بتاريخ  �آخر  قر�ر�  �للبناين  �لق�ساء 

باإخالء �سبيل �لالجئ  و�أمر  �ل�سخ�سية  �لدولة للحرية  �نتهاك  �أد�ن  �لدولة( 

فور�، كما حكم على �لدولة بالتعوي�ض عن �لعطل و�ل�سرر �ملرتكب وتغرميها 

250.000 لرية لبنانية عن كل يوم تاأخري بالتنفيذ. ومرة �أخرى، رد �لأمن 

�لعام بالدعاء �أمام �لنيابة �لعامة على �لالجئ بتاريخ 20-9-2010 بجرم 

��سقاط   2010-10-5 بتاريخ  و�أي�سا  �أي�سا  �لق�ساء  وقرر  �إبعاد  قر�ر  خمالفة 

�لفوري. ومرة �خرى،  �لالجئ  �سبيل  باخالء  و�أمر  ل�سبق �لدعاء  �لدعوى 

�سرب جهاز �لمن �لعام هذه �لحكام �لق�سائية �ل�سريحة و�لو��سحة بعر�ض 

 غري مكرتث بالق�ساء 
6
�حلائط ومل ينفذها لأن »�سلطتهم هي يلي بدها مت�سي«

�أو مكانته و�أبقى �لالجئ قيد �لحتجاز �لتع�سفي حلني ترحيله ب�سكل ق�سري 

�ىل �لعر�ق بتاريخ 2011-10-4. 

جواب الدولة اللبنانية على إحالة الفريق 
العامل

خالل هذ� �ملخا�ض �لأمني – �لق�سائي، مت تقدمي بالغ �ىل �لفريق �لعامل 

�لأممي �ملعني بالحتجاز �لتع�سفي. و�ذ خاطب هذ� �لفريق �لدولة �للبنانية 

�أي  �أو  �سلة  وذ�ت  مفيدة  معطيات  �أية  من  فارغا  جو�بها  جاء  �ل�ساأن،  بهذ� 

�أو  و�لق�ساء  و�لقانون  بالد�ستور  �لكرت�ث  �سيا�سة عدم  مثبتا  قانوين  �أ�سا�ض 

باأية م�ساءلة وحما�سبة. فقد �كتفت �لدولة برد جهاز �لأمن �لعام على �لحالة 

�ملوجهة �ليه من وز�رة �لد�خلية. فوفق �لدولة، »�ن �لالجئ �لعر�قي مت حتويله 

بتاريخ 2-11-2010 �ىل �ملديرية �لعامة لالأمن �لعام بناء على حكم ق�سائي 

�إبعاد و�أنه مو�سوع منع دخول ب�سبب �لتزوير و��ستعمال  بجرم خمالفة قر�ر 

مزور. كما �أفادت �ملديرية �لعامة لالأمن �لعام �نه متت مر�فقة �لالجئ �ىل مبنى 

�ملفو�سية �لعليا ل�سوؤون �لالجئني بتاريخ 12-5-2011 لتقدمي طلب جلوء مت 
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رف�سه وقام هو با�ستئنافه و�نه يرف�ض رف�سا قطعيا �لعودة �لطوعية«.

�أول ما يلفت �لنظر، نظر� خلطورة �لتهام و�حلالة، هو مدى �قت�ساب جو�ب 

�لدولة �لذي �ن دل على �سيء فعلى عدم �كرت�ثها وعدم جديتها يف �لتعاطي 

مع كثري من �مل�سائل ك�سلطة �لقانون وحماية حقوق �لن�سان! خا�سة �أن �ملادة 

368 من قانون �لعقوبات �للبناين تعاقب باحلب�ض من �سنة �ىل ثالث �سنو�ت 

»من قبلو� �سخ�سا دون مذكرة ق�سائية �أو قر�ر ق�سائي �و ��ستبقوه �ىل �أبعد من 

�لأجل �ملحدد«. �جلو�ب مل يتطرق �ىل م�ساألة �لحتجاز �لتع�سفي و�كتفى 

باإعطاء تاريخ حتويل �ملحتجز �ىل نظارة �لأمن �لعام. و�أكرث من ذلك، �أعطى 

�لأمن �لعام – �ما عن جهل �أو عن ق�سد -  معلومات خاطئة، حيث لفتت 

�أنه مت حتويل  �ىل  �للبنانية يف جو�بها،  �لدولة   / �لعام  لالأمن  �لعامة  �ملديرية 

�جلبوري بتاريخ 2-11-2010 �ىل نظارة �لأمن �لعام بناء على حكم ق�سائي 

بجرم خمالفة قر�ر �إبعاد. و�لو�قع �أن �جلبوري كان ح�سل �سابقا وخالل مدة 

ق�سرية على حكمني �ثنني باإبطال �لتعقبات �سده بهذ� �جلرم، و�أمر� باإخالء 

�سبيله فور�. غري �أن �لعادة درجت، من خارج �لقانون، على حتويل �لأجانب 

�ىل �لأمن �لعام و�ن �سدر بحقهم حكم بر�ءة �و وقف تعقبات! فما هو �ل�سند 

�لقانوين �لذي ��ستند عليه جهاز �لمن �لعام لإبقاء �لالجئ قيد �لحتجاز؟ 

�لعام �حتجاز �لالجئ يف نظارته )�قله  و�أكرث من ذلك، كيف يف�سر �لأمن 

 وهي 
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خالل �لفرتة من 2-11-2010 �ىل 12-5-2011 كما يزعم يف جو�به(

لبنان مدان دوليا: ما يمارسه األمن

 العام يسمى احتجازا تعسفيا

أو بانتظار غودو
سارة ونسا

الدولة هذا »الخصم الشريف« الذي يتهرب من المحاكمة
غيدة فرنجية

، مع ما ي�ستتبع 
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نظارة توقيف موؤقت ولي�ست �سجنا، باعرت�ف �لمن �لعام

�ساعة   48 من  لأكرث  فيها  �سخ�ض  �أي  توقيف  �إمكانية  عدم  جلهة  ذلك 

جمددة مرة بقر�ر من �لنائب �لعام. و�خلطاأ �لثاين يف جو�ب �لدولة يت�سل 

برف�ض طلب �للجوء من قبل �ملفو�سية كون �جلبوري كان يحمل �سفة لجئ 

و�أخري�  �لتوطني!  �عادة  �جر�ء�ت  �ليها هي جمرد جزء من  �مل�سار  و�ملقابلة 

�لمر �مل�سحك �ملبكي – هو �دعاء �لمن �لعام �أن �لالجئ يرف�ض �لعودة 

�لطوعية رف�سا قاطعا، حيث �أن �لعودة �لطوعية، كونها »طوعية«، تطلب ول 

ترف�ض رف�سا قاطعا!

رأي الفريق العامل
بناء على جو�ب �لدولة، �أ�سدر �لفريق �لعامل �لأممي ر�أيا �عترب فيه �أن حجز 

وي�سكل  تع�سفيا  كان  �للبنانية  �ل�سلطات  قبل  من  �لعر�قي  �لالجئ  حرية 

و�ملادتني  �لن�سان،  �لعاملي حلقوق  �لعالن  من  و11  و10   9 للمو�د  �نتهاكا 

�أن  معترب�  و�ل�سيا�سية،  �ملدنية  باحلقوق  �خلا�ض  �لدويل  �لعهد  من  و14   9

يف  للتطبيق  �لقابلة  �لفئات  من   IVو  I �لفئتني  يف  يقع  هذ�  �حلرية  حجز 

�لفريق  �ليها يف ر�أي  �مل�سار  �ملو�د  �إن   
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�لفريق. �أمام  در�ض �حلالت �ملحالة 

�أي فرد ب�سكل تع�سفي و�حلق يف �حل�سول  توؤكد على عدم جو�ز �حتجاز 

للبنان  ملزمة  �ملو�د  وهذه  �لرب�ئة،  قرينة  و�لتاأكيد على  عادلة  على حماكمة 

حيث كر�ض �لد�ستور �للبناين يف مقدمته �لتز�م لبنان مبو�ثيق �لمم �ملتحدة 

��ستثناء.  دون  و�ملجالت  �حلقوق  جميع  يف  �ملبادئ  لهذه  �لدولة  وجت�سيد 

على  �للبناين  �ملدنية  �ملحاكمات  �أ�سول  قانون  من   2 �ملادة  �أكدت  كما 

�لعادي  �لقانون  �أحكام  على  �لتطبيق  يف  �لدولية  �ملعاهد�ت  �أحكام  تقدم 

»ممار�سة  �ىل  ر�أيه  يف  �لعامل  �لفريق  لفت  كما  بينهما.  �لتعار�ض  حال  يف 

تثري �ل�سطر�ب يف لبنان، تتمثل باحتجاز �لالجئني )ر�أي 2011/5، ر�أي 

2011/6، ر�أي 2011/14(« و�أ�سف لأن �لدولة �للبنانية »مل تاأت يف جو�بها 

باأي خطوة تعاون مع �لفريق �لعامل وعدم تزويده مبعلومات مفيدة، خا�سة 

مبا هو مرتبط بالتهامات �خلطرية �لذي يت�سمها هذ� �لر�أي. و�أبعد من ذلك، 

يدين �لفريق �لعامل، ب�سكل قطعي، قر�ر �حلكومة برتحيل �جلبوري«. وقد 

طالب �لفريق �لدولة، �أ�سوة بالق�ساء �للبناين بالتعوي�ض عن �لعطل و�ل�سرر 

�مللحق و�حرت�م �ملبادئ �لتي ترعى حماية �ملهاجرين و�لالجئني �إ�سافة �ىل 

وجوب �حرت�م مبد�أ عدم �لرتحيل �لذي ي�سكل عرفا دوليا وطالب �لدولة 

مقر�رت جمل�ض حقوق  على  بناء  �لعمل  فريق  مع  وثيق  ب�سكل  بالتعامل 

�لن�سان. 

خالصة
�لن�سان  �لدويل، لنتهاكها حقوق  �ملجتمع  قبل  �للبنانية، من  �لدولة  �إد�نة 

لي�ض بالأمر �جلديد. فلطاملا كان �سجلها حافال بالنتهاكات، بالرغم مما يدعيه 

�سيا�سيو هذ� �لبلد يف خطاباتهم �لطنانة، �أن لبنان »دولة �لقانون و�ملوؤ�س�سات« 

»��ستقاللية  على  تاأكيدهم  من  وبالرغم  و�حلريات«،  »�لدميقر�طية  بلد  و�أنه 

�لق�ساء ومكانته« يف وقت متتنع �لدولة نف�سها - ككيان و�أفر�د -  عن تنفيذ 

�أحكام �سدرت عن نف�ض �لق�ساء �لذي ت�سدح �ملنابر لتاأكيد »هيبته«. ورغم 

وز�رة  بتحويل   - �خلطابات  جدية  بذ�ت  تتمتع  �لتي   - �ملحاولت  بع�ض 

1984 جلورج  نعي�ض رو�ية  �أننا  �لد�خلية �ىل وز�رة حقوق �لن�سان، فيبدو 

�ىل  �لدفاع  ووز�رة  �حلب«  »وز�رة  �ىل  �لد�خلية  وز�رة  تتحول  حيث  �أرويل 

وز�رة �ل�سالم.

»بريوت �أم �ل�سر�ئع« لن تعود، ولعلها مل تكن يوما لكن حتما لن تعود، طاملا 

�ستبقى »�لدولة« بكل مكوناتها خارجة عن �أي �حرت�م لقانون ت�سنعه هي، 

بد�ية  منذ  و�رتكبتها  ترتكبها  �نتهاكات  ولت�سرع  �أكرث،  لينا�سبها  تعدله  ثم 

�أ�سخا�ض  �حتجاز حرية  �لعامة �ىل  تعد على �لمالك  �لهلية، من  �حلرب 

ل�سنو�ت دون �أي �سند قانوين، ولو كان ذلك على ح�ساب �أحكام �أ�سدرها 

�أن  �أحد  �حلر�ك. وعلى  ثقيل  �أ�سبح  �لذي  �للبناين  �ل�سعب  با�سم  �لق�ساء 

يتجر�أ ويبد�أ مبحا�سبة �أ�سحاب �ملعايل و�ل�سباط �لذين ل يكفون عن �رتكاب 

�أب�سع �جلر�ئم كل يوم بحق وطن يعي�ض على �أجماد ما�ض بعيد... لقد �أقلع 

�لقطار يف �لعامل �لعربي... فاأين نحن؟   

*باحثة في القانون، عضو في جمعية رواد فرونتيرز

1 .http:// �لتايل:  �لر�بط  على  موجود   2011-11-17 بتاريخ  �سادر   2011/55 رقم  ر�أي 

www.unwgaddatabase.org/un/Document.aspx?id=2817&terms=

%28+lebanon+%29

2 .http://www. �لعامل:  �لفريق  موقع  على  �لآر�ء  هذه  على  �لطالع  ميكن 

  unwgaddatabase.orgs

لبنان . 3 �نتهاكا للتز�م  �لعام  �لمن  قبل جهاز  لرتحيله من  هناك حماولت  كانت  �نه  علما 

بالعرف �لدويل �لقا�سي بعدم جو�ز �عادة �لالجئ ق�سر� �ىل بلده �ل �نه كان يرف�ض ذلك كونه 

يحمل �سفة �لالجئ.

خمالفة �أحكام �ملادة 34 من قانون تنظيم �لدخول و�خلروج و�لقامة يف لبنان �ل�سادر عام . 4

.1962

للتفا�سيل، �نظر در��سة »�للجوء �ىل �لالحتجاز �لتع�سفي �سيا�سة فوق �لد�ستور« جلمعية رّو�د . 5

/https://frontiersruwad.wordpress.com/2011 فرونتريز، متوفرة على

ير�جع، »�لق�ساء يدون �أقو�ل من�سوبة لالمن �لعام »�سلطتنا نحن يلي بدها مت�سي ولي�ض �سلطة . 6

�لول،  �لعدد  �لقانونية،  �ملفكرة  فرونتريز،  رو�د  جمعية  ون�سا-  �سارة  �مل�سائلة«،  ويطلب  �لق�ساء« 

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=8&folder=article

s&lang=ar

7 .-17 بتاريخ  �ل�سادر   2011/55 رقم  �لر�أي  يف  �أتى  كما  �لدولة  ر�سمية جلو�ب  غري  ترجمة 

http://www.unwgaddatabase.org/un/ : 11-2011 �ملوجود على �لر�بط �لتي

Document.aspx?id=2817&terms=%28+lebanon+%2

علما �نه كان حمتجز� لدى �لمن �لعام لفرت�ت متعددة من 2007 �ىل 2011 عند ترحيله، . 8

بلغ �طولها �سنتني كما ��سرنا �عاله.

در��سة �للجوء �ىل �لحتجاز �لتع�سفي، �عاله، وحلقة �لف�ساد مع �جلرن�ل حركة بتاريخ 10-. 9

4-2010، قناة �جلديد.

�لفئة I عند غياب �ي �سند قانوين حلجز �حلرية كاأن يبقى �ل�سخ�ض قيد �لحتجاز بعد �نتهاء . 10

مدة �لعقوبة �ملحكوم عليه بها و�لفئة IV عند �إحتجاز �لالجئني وطالبي �للجوء �حتجاز� �إد�ريا 

مطول يف غياب �جر�ء�ت �لنت�ساف �لق�سائي �و �لد�ري.

�ملر�سوم �ل�سرت�عي رقم 151 تاريخ 18-9-1983 )تنظيم وز�رة �لعدل(. 1

�ملر�سوم رقم 14801 تاريخ 20-6-2005 وتعديالته )حتديد عدد حمامي �لدولة و��سول . 2

و�سروط تعيينهم ونظام عملهم(

�ملر�سوم رقم 5673 �ل�سادر يف 7-2-2011 )�عطاء عقود �لوكالة للمحامني معاوين رئي�ض . 3

هيئة �لق�سايا يف وز�رة �لعدل �ل�سيغة �لنهائية(

�ملادة 10 من �لعالن �لعاملي حلقوق �لن�سان: :«لكل �إن�سان �حلق، على قدم �مل�ساو�ة �لتامة . 4

مع �لآخرين، يف �أن تنظر ق�سيته �أمام حمكمة م�ستقلة نزيهة نظر�ً عادًل علنياً للف�سل يف حقوقه 

و�لتز�ماته و�أية تهمة جنائية توجه �إليه.«

�لعام . 5 �ل�سادر يف  �ليونان  ق�سية هورن�سبي �سد  �لن�سان يف  �لوروبية حلقوق  �ملحكمة  قر�ر 

1997

�إعت�سام �سد �لإحتجاز �لتع�سفي - موقع هيومن ر�يت�ض ووت�ض

من�سور عن �لإحتجاز تع�سفي - موقع رو�د
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خالفا ملا يحدث يف عدد من الدول العربية )تون�ص واملغرب(، يبقى حراك 

املحامني يف لبنان غائبا متاما. وي�ضتعيد الكاتب هنا حتركا نادرا ح�ضل يف فرتة 

1997-2001 واأدى فيه الكاتب دورا رياديا. وقد قام بالتحرك املذكور اآنذاك 

حمامون متدرجون للمطالبة بتح�ضني اأو�ضاعهم ومبزيد من التوازن يف العالقة 

ما بينهم وبني مكاتب املحامني التي يتدرجون فيها والتي يعمد بع�ضها )ومنها 

اأي بدل مادي  مكاتب �ضخمة( اىل ت�ضخريهم وا�ضتغالل طاقاتهم من دون 

اأو مقابل بدل جد زهيد ل�ضنوات طوال. مل ينتج احلراك لالأ�ضف تعديال يف 

ن�ضو�ص النقابة لكنه اأنتج باملقابل وعودا عدة، اأبرزها وعد من نقيب املحامني 

يف بريوت احلايل نهاد جرب باإقرار حقهم بالنتخاب. بعد مرور اأكرث من عقد 

على ذلك احلراك، يتوقف الكاتب مت�ضائال عن احتمالت حراك جديد وعن 

احتمالت التغيري، اإن�ضافا لهوؤلء. بقي اأن نقول اإن حت�ضني اأو�ضاع املحامني 

م�ضلحة  �ضيء  كل  قبل  بل  الفئة،  بهذه  خا�ضة  م�ضلحة  لي�ص  املتدرجني 

اجتماعية. فتدرج حمام ب�ضروط عادلة هو �ضرط لتكوين حمام كفوء وملتزم 

باآداب مهنته )املحرر(.  

قلما �سهد تاريخ نقابتي �ملحامني يف لبنان حتركات جماعية يطلقها �ملحامون 

�ىل  �ملقال  هذ�  و�سيتطرق  و�ملعنوية.  �ملادية  �ملهنية  �أو�ساعهم  حت�سني  بهدف 

ك برز خالل �لأعو�م 1997 �إىل 2001 للمطالبة بجملة من �حلقوق �ملهنية 
ّ
حتر

بامل�ساركة يف �جلمعيات  �ملتدرجني  �ملحامني  بحق  �أبرزها �لعرت�ف  و�لنقابية 

 وتطوير منهجية 
1
�لعمومية للنقابة و�نتخاب نقيب �ملحامني و�أع�ساء جمل�ض �لنقابة

 و�إقر�ر نظام �ل�سهادة �ملوؤهلة ملمار�سة مهنة 
2
�لتدّرج من خالل �إن�ساء معهد �ملحاماة

 وحت�سني ظروف �لتدّرج و�أو�ساع �ملتدرجني �ملادية. وقد �عتمد �لتحرك 
3
�ملحاماة

�أ�ساليب وو�سائل متنوعة للتو��سل مع �سائر �ملحامني متثلت بالأمور �لآتية: 1( 

و�سع در��سة قانونية �أ�سا�سية حددت �أهد�ف �لتحرك و�ملطالب متهيد� ملناق�ستها؛ 

 لجتذ�ب �ملحامني 
4
2( �إطالق حملة توقيع على »عري�سة �ملحامني �ملتدرجني«

عقد   )3 و�ل�سمت؛  �خلوف  حاجز  وك�سر  �مل�ساركة  على  وحثهم  �ملتدرجني 

 وذلك للمرة �لأوىل 
�جتماع عام للمحامني �ملتدرجني بتاريخ 51997-10-17

يف تاريخ نقابة �ملحامني يف بريوت، ملناق�سة �لعري�سة �ملقدمة �إىل �لنقابة؛ 4( عقد 

�جتماع مع نقيب �ملحامني بتاريخ 26-11-1997 لعر�ض �ملطالب؛ 5( تنظيم 

�ملحامني  �لتدرج وحقوق  »نظام  بعنو�ن  �لنقابة  �ملحا�سر�ت يف  قاعة  ندوة يف 

�إليها  �ملتدرجني: مقرتحات للتحديث و�لتطوير« بتاريخ 2-2-1999، دعي 

كّل من �لنقيب و�أع�ساء جمل�ض �لنقابة و�ملحامني بال�ستئناف وذلك بهدف 

تاأمني �لنفتاح على �ملحامني جميعا على نحو يوؤكد �لنتماء �إىل نقابة مهنية 

. �إل �أن هذ� �لنفتاح مل يلق 
6
و�حدة حت�سن �جلميع مبا ي�سمح بتفادي �لت�سادم

�لتجاوب �ملطلوب... فقد حاولت �سلطة �لنقابة بد�ية �أن ت�ستوعب �لتحرك ظنا 

منها �أنه لن يطول بل �سينتهي عاجال... �إل �أن نقطة �لتحول ح�سلت مع تنظيم 

�لندوة و�لإعد�د �جلدي لها وتو�سع حركة ��ستنها�ض �ملتدرجني وتاأييد حمامني 

 �لتي �نتقلت من موقع 
7
بال�ستئناف ملطالبهم، فغلب على موقف �ل�سلطة �ل�سلبي

�حلذر �إىل موقع �ل�ستياء على خلفية �أنها �ملمثل �لوحيد للمتدرجني و�أنها من 

يتوىل �سوؤونهم ر�ف�سة �لإقر�ر مبطالبهم �أو �أقله حماورتهم ب�ساأنها... وقد ز�د موقفها 

ق�سوة مع خروج �خلطاب �لنقدي، مبا يت�سمنه من �سفافية و�سر�حة بعيد� عن 

�لتملق �أو �ملجاملة، من �ل�سالت �ملغلقة �ىل �لف�ساء �لعالمي. وهذ� ما ت�سبب 

باإحالة كاتب �ملقال هذ� مع حماميني بال�ستئناف �آخرين، �إىل �لتحقيق �لد�خلي 

متهيد� لإحالتهم �أمام �ملجل�ض �لتاأديبي، و�نتهى �لأمر بطي �مللف نتيجة حترك 

�حتجاجي ملحامني بال�ستئناف دفاعا عن حرية �لتعبري. �إز�ء ذلك �بتعد غالب 

�ملحامني �ملتدرجني عن �لتحرك خوفا من �لتعر�ض لهم على نحو �أظهر عجزهم 

عن �لدفاع عن حقوقهم �إثر �أول مو�جهة جدية مع �ل�سلطة!

هذ� وقد لقي حترك �ملحامني �ملتدرجني �هتماما من قبل و�سائل �لإعالم نظر� 

�ملحامني  مطالبة  �أن  �سك  ول   .
8
�ملحامني نقابة  د�خل  ولدها  �لتي  للدينامية 

�ملتدرجني بحق �لنتخاب �نطالقا من قناعتهم باأن هذ� �حلق يوؤدي �ىل حت�سني 

جممل �أو�ساعهم، �سكل �لإ�سكالية �لأ�سا�سية لدى �ل�سلطة ولقى رف�سا من 

قبلها ل يز�ل لغاية تاريخه. وقد كانت حجتها �ليتيمة يف ذلك �أن �ملحامي �ملتدرج 

لي�ض مبحام كامل �ل�سفة �لنقابية. �إل �أن م�سروعية هذ� �ملطلب �رتكزت على 

�عتبار�ت قانونية �أ�سا�سها �أن �ملحامني �ملتدرجني هم �أع�ساء نقابة و�حدة، حلفو� 

ميينا و�حد�، يدفعون ر�سم �نت�ساب، ويتمتعون باحلقوق و�حل�سانات و�ل�سمانات 

ذ�تها وي�ستوفون �ل�سروط ذ�تها �لتي يفر�سها �لقانون على من ينوي ممار�سة �ملهنة، 

باأن يتمتعو�  �أع�ساء ذوو �سفة نقابية كاملة، لهم �حلق يف �ملقابل  وبالتايل هم 

�لنقيب  و�نتخاب  �لعمومية  �جلمعيات  �مل�ساركة يف  و�أهمها  �لنقابية  باحلقوق 

و�أع�ساء جمل�ض �لنقابة. فال�سفة �لنقابية لي�ست مفهوما �سخ�سيا مرتبطا ب�سفة 

متدرج �أم بال�ستئناف بل هي مفهوم حقوقي قانوين ي�ستمد من فعل �لنتماء 

. �نطالقا 
9
للنقابة. كما �رتكز �ملطلب على �لتجارب �لدولية يف نقابات �ملحامني

 مطلب �ملتدرجني. و�أخذ نقيب �ملحامني 
10
من ذلك فقد �أّيد �لعديد من �ملحامني

�حلايل يف بريوت �لأ�ستاذ نهاد جرب بتاريخ 15-9-2000، حني كان ع�سو� 

يف جمل�ض �لنقابة، مبادرة تقدمي �قرت�ح تعديل �ملادة 39 من قانون تنظيم مهنة 

 
11
�ملحاماة »باإعطاء �ملحامني �ملتدرجني حق �ل�سرت�ك يف �جلمعيات �لعمومية...«

�إل �أّن جمل�ض �لنقابة مل يو�فق �آنذ�ك على هذ� �لقرت�ح. فهل يعمل �لنقيب 

جرب على �عادة طرحه بعدما �أ�سبح نقيبا؟ �أم �أّن �لأمر �سيبقى �ذ� على حاله، 

�ض �حلقوق 
ّ
�سنة بعد �سنة، بانتظار ن�سوء حر�ك دميقر�طي جديد د�خل �لنقابة يكر

وين�سف فئة و��سعة من �ملحامني ويطلق حتّول دميقر�طيا د�خل �لنقابة.  

*محام وباحث في القانون

�أنهت جلنة �لإد�رة و�لعدل يف جمل�ض �لنو�ب در��سة م�سروع �لقانون �ملتعلق 

بالإيجار�ت. حافظت �للجنة ب�سكل عام على �أبرز �لقرت�حات �لتي �سمها 

�مل�سروع مب�سمونه �لأ�سا�سي جمرية تعديالت على عّدة تفا�سيل هاّمة يف مو�ّده. 

 عدد� من �ملالحظات على هذ� �مل�سروع �لأ�سا�سي 
1
�سبق و�سجّلنا يف مقال �سابق

ثم جاءت �لتغيري�ت �لعديدة �لتي �أجرتها �للجنة لت�ستدعي مالحظات �إ�سافية.

فامل�سروع �ملعدل من جلنة �لإد�رة و�لعدل يعالج مو�سوع �لإيجار�ت �سمن �إطار 

�أو�سع. هو ي�سمل مو�د� تتعلق بالإيجار�ت �ل�سكنية �لتي �ستقت�سر در��ستنا عليها 

 فيما �كتفى �مل�سروع �لأ�سا�سي بالأوىل منها. 
2
كما بالإيجار�ت غري �ل�سكنية

مبدئيا، �سعت جلنة �لإد�رة و�لعدل �إىل حتقيق �لهدف ذ�ته �لذي �سعى �إليه 

�مل�سروع �لأ�سا�سي �أي »حترير عقود �لإيجار �ل�سكني« �ملعقودة قبل تاريخ �سدور 

�لقانون 1992/160 )23-7-1992(. يق�سد بـ»حترير« تلك �لعقود �إعفاءها 

�ملتعّلقة  تلك  طليعتها  ويف  �ملذكور  �لقانون  يف  عليها  �ملن�سو�ض  �لقو�عد  من 

بالّتمديد �لقانوين، �أي باإبقاء عالقة �لتاأجري قائمة بقوة �لقانون. فكان ي�سمح 

للم�ستاأجر بالبقاء يف �ملاأجور رغم حلول �لأجل �لعقدي �ملّتفق عليه وذلك مقابل 

بدل يحّدد �مل�سرتع �سبل تقديره. من �لالزم حتقيق »حترير« عقود �لإيجار هذه 

 .
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و�إخ�ساعها حلرية �لتعاقد، فمن هذه �لناحية، ل ميكننا �إل تاأييد م�سروع �لقانون

�إل �أن �لنهج �لذي ت�سلكه جلنة �لإد�رة و�لعدل لتحقيق »�لتحرير« ل يتالءم مع 

م�ستلزمات �لإن�ساف و�لعد�لة. كما و�أن �لآليات �لتي تقرتحها �للجنة مل�ساعدة 

�مل�ستاأجر على حتمل �لأعباء �ملالية �لناجتة عن �لتحرير تف�سح تق�سري� يتخطى 

م�سروع �لقانون، ل �سيما جلهة تاأمني حق �ملو�طن مب�سكن مالئم.   

فيما يخ�ض نهج حترير عقود �لإيجار �ملربمة قبل 1992، تقرتح �للجنة متديد 

تلك �لعقود ملدة 9 �سنو�ت من تاريخ نفاذ �لقانون ترتفع خاللها بدلت �لإيجار 

تدريجيا حتى تبلغ بدل �سّمي »�لبدل �ملثل« يحدد ر�سائيا �أو ق�سائيا. بنهاية 

بني  �لتعاقد  فيخ�سع حلرية  »حر�«  �لإيجار  ي�سبح  �لتا�سعة،  �لتمديدية  �ل�سنة 

. يتميز هنا �مل�سروع �جلديد عن �مل�سروع �لأ�سا�سي �لذي كان يحدد 
4
�لفرقاء

فرتة �لعقد �ملمدد ب�ست �سنو�ت فقط �إل �أن جلنة �لإد�رة و�لعدل حت�سر �رتفاع 

بدلت �لإيجار بال�سنو�ت �ل�ست �لأوىل حيث ترتفع هذه �لبدلت بن�سبة 15% 

من �لفارق بني �لبدل �ملعمول به قبل نفاذ �لقانون و�لبدل �ملثل يف �ل�سنو�ت 

�لتمديدية �لأربع �لأوىل ثم بن�سبة %20 يف �ل�سنتني �لتمديديتني �لأخريتني. 

�أما �ل�سنو�ت �لثالث �لأخرية في�ساوي فيها بدل �لإيجار �لبدل �ملثل. بر�أينا، هذه 

�لطريقة يف �حت�ساب �لبدلت غري من�سفة بحق �مل�ستاأجر فالفارق بني بدلت 

�سا�سع يف معظم  �ملثل  و�لبدل  �ملمددة  �لعقود  بها حاليا يف  �ملعمول  �لإيجار 

�لأحيان نظر� لقدم هذه �لعقود. كان ميكن للجنة �لإد�رة و�لعدل �أن ت�ستاأن�ض 

�لتي  قانون 1986-12-23  �ملادة 46 من  �لفرن�سي حيث حددت  بالقانون 

حررت بع�ض �لعقود �خلا�سعة للتمديد �لقانوين باأحكام قانون 1-9-1948 مدة 

�لفرتة �لتعاقدية �ل�سابقة للتحرير بـثماين �سنو�ت ترتفع خاللها بدلت �لإيجار 

بن�سبة ل تزيد عن 12،5 باملئة حّتى بلوغها �لبدل �ملثل. نعتقد �إذ� �أن �لأجدر 

بامل�سرتع متديد �لفرتة �لتعاقدية �لتي تزد�د خاللها بدلت �لإيجار مع �قرت�ن هذه 

�خلطوة بخف�ض ن�سبة �لزيادة لتخفيف وطئتها على �مل�ستاأجر. 

�لنقطة.  �لنهج �ملعتمد يف �لتحرير على هذه  �لناجت عن  ل يقت�سر �لختالل 

�مل�ستاأجر  ل�سخ�ض  �نتباه  �أي  يويل  �لأ�سا�سي، ل  كامل�سروع  �للجنة،  فم�سروع 

فال يخ�س�ض، على �سبيل �ملثال، مو�د� للم�ستاأجرين �مل�سنني �مل�ستفيدين من 

، وغري �لقادرين يف غالب �لأحيان على 
5
�لتمديد، كما فعل �مل�سرتع �لفرن�سي

تكبد زيادة يف بدلت �إيجارهم نظر� لتوقفهم عن �لعمل. 

فيما يخ�ض �آلية م�ساعدة �مل�ستاأجر على حتمل �لأعباء �ملالية �لناجتة عن �لتحرير 

باإن�ساء »�سندوق م�ساعد�ت  حافظت �للجنة على �قرت�ح �مل�سروع �لأ�سا�سي 

هذه  �أهم  ومن  مو�ده.  على  تعديالت  جمرية  �ل�سكنية«  بالإيجار�ت  خا�ض 

�لتعديالت تو�سيع د�ئرة �مل�ستاأجرين �مل�ستفيدين من �ل�سندوق. ففي �مل�سروع 

�لأ�سا�سي، خ�س�ست م�ساعد�ت �ل�سندوق للم�ستاأجر �لذي ل يتجاوز معدل 

و�لذي  لالأجور  �لأدنى  �حلد  �سعف  ون�سف  �سعف  �ل�سهري  �لعائلي  دخله 

يثبت ع�سره عن دفع كامل �لزيادة �ملرتتبة عن بدل �لإيجار. وقد �أدخل �مل�سروع 

�مل�ستاأجرين  �مل�ساعدة  ت�سمل  تعديالت على �سعيدين: فمن جهة،  �جلديد 

�لذين يتقا�سون �أكرث من ذلك �سرط �أل يتجاوز معدل دخلهم �ل�ّسهري ثالثة 

�أ�سعاف للحّد �لأدنى لالأجور. ومن جهة �أخرى، عدت �للجنة عدم تقا�سي 

�أكرث من �لدخل �ملذكور قرينة كافية بحد ذ�تها على ع�سرهم عن دفع �لزيادة 

�لطارئة على بدل �لإيجار�ت، ومل تعد ت�سرتط �أي �ثبات �آخر عليه. �إن هكذ� 

تو�سيع لد�ئرة �مل�ستفيدين من تقدميات »�سندوق �مل�ساعد�ت« خطوة مربرة، نظر� 

للعبء �لذي �سيلقيه حترير �لإيجار�ت وزيادة �لبدلت �ملرتتبة عليه حتى بلوغه 

»�لبدل �ملثل« يف �سوء �لأ�سعار �لر�ئجة حاليا يف �سوق �لإيجار�ت. بالإ�سافة �إىل 

ذلك، �إن �إر�حة �مل�ستاأجر من عبء �إثبات ع�سره عن دفع �لزيادة �ملرتتبة على 

بدل �إيجاره هي خطوة منطقية نظر� ل�سعوبة تقدمي هكذ� �إثبات مبعزل عن �إثبات 

.
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�مل�ستاأجر ملعدل دخله �لعائلي �ل�سهري

لكن، �أبعد من هذ� �لتو�سيع �لتقني �لو�جب لد�ئرة �مل�ستفيدين من �سندوق 

عيوبا كربى  �ل�سندوق  من خدمات  �ل�ستفادة  تطرح حالت   ،
7
�مل�ساعد�ت

تك�سف توجهات مناق�سة ملبادئ �لت�سريع �لو�جب مر�عاتها. 

فامللفت للنظر يف تنظيم �سندوق �مل�ساعد�ت هي �لإمكانية �ملمنوحة لبع�ض 

�مل�ستاأجرين بال�ستمر�ر يف �ل�ستفادة من هذه �لتقدميات بعد خروجهم من ر�بط 

ت على �لأوىل منها �ملاّدة 16  �لإيجار �لعقدي وذلك يف ثالث حالت. ن�سّ

من �مل�سروع �لتي متنح �حلق بال�ستمر�ر يف �ل�ستفادة من م�ساعد�ت �ل�سندوق 

�ل�سهرية بعد حلول �أجل �لإيجار للم�ستاأجر �لذي يتنازل عن حقه بتمديد عقد 

�لتحرير )�أي عقد �لت�سع �سنو�ت �لذي ي�سمح، تدريجيا، بتحرير �لإيجار( لثالث 

�سنو�ت �إ�سافّية. ومتنح �ملاّدة 22 للم�ستاأجر �حلّق بال�ستمر�ر يف �ل�ستفادة من 

تقدميات �ل�سندوق بعد ��سرتد�د �ملالك للماأجور، لأحد �لأ�سباب �ملحددة يف 

�مل�سروع، خالل فرتة �لت�سع �سنو�ت �لتمديدية. كما ت�سمح �ملاّدة 27 للم�ستاأجر 

�لذي يتنازل عن �إجارته خالل �لفرتة �لتمديدية بالإفادة من تقدميات �ل�سندوق 

بعد �نحالل �لعقد. 

م�ساعد�ت �ل�سندوق مرتبطة مبدئيا بعقد �لإيجار وهي تهدف كما ن�ست �ملادة 

�لثالثة من �مل�سروع �إىل »م�ساعدة )...( �مل�ستاأجرين )...( عن طريق �مل�ساهمة 

يف دفع �لزياد�ت )...( �لتي تطر�أ على بدلت �إيجار�تهم«. ويتجلى �لرتباط 

بني م�ساعد�ت �ل�سندوق وعقد �لإيجار يف دفع تقدميات �ل�سندوق �ل�سهرية بني 

ندوق وعقد �لإيجار  . �إن فّك �لرتباط بني تقدميات �ل�سّ
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يدي �ملوؤجر ل �مل�ستاأجر

عرب تقدمي �مل�ساعد�ت للم�ستاأجر بعد �نحالل �أو حلول �أجل �لر�بطة �لتعاقدية 

ندوق م�ساعدة �مل�ستاأجر على  مثري للت�ساوؤل. فاإذ� كان �لهدف من تقدميات �ل�سّ

حتمل �لزيادة �لّطارئة على بدلت �لإيجار، ملاذ� يو�ظب �ل�سندوق على تقدميها 

بعد �نتهاء عقد �لإيجار؟

يف  �سارخا  �ختالل  �ملو�د  هذه  تنتج  �لت�سريعي،  �ملنطق  يف  �خللل  عن  عد� 

�مل�ساو�ة بني �ملو�طنني، فامل�ستاأجر �مل�ستفيد من تقدميات �ل�سندوق بعد �نحالل 

، مما ي�سعه يف 
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عقده �أو حلول �أجله �سي�سعى لال�ستئجار �أو متلك م�سكن �آخر

�ل�سوق �لعقارية يف مو�سع تناف�ض مع مو�طنني �آخرين، يتقا�سون �أي�سا ما دون 

ثالثة �أ�سعاف �حلد �لأدنى لالأجور، وي�سعون مثله لال�ستئجار �أو �لتملك دون �أن 

ي�ستفيدو� من تقدميات �ل�سندوق. �لأمر �لذي يتناق�ض ب�سكل و��سح و�سروط 

�ملناف�سة �ل�سحية يف هذ� �لقطاع. فالدولة تقرتح تقدمي دعم مايل لفئة من طالبي 

�ل�سقق و�لإيجار�ت ��ستفادت على مدى �سنني طويلة من بدلت �إيجار زهيدة 

على ح�ساب فئة �أخرى ل تتلقى �أي دعم من �لدولة لال�ستح�سال على �لإيجار 

�أو �مللك. عو�سا عن �ل�سعي �إىل حتقيق �مل�ساو�ة، ت�ساهم جلنة �لإد�رة و�لعدل عرب 

هذه �لقرت�حات يف تعزيز �لفو�رق بني �ملو�طنني. 

�ل�سندوق  تقدميات  بدفع  و�لعدل  �لإد�رة  جلنة  �قرت�ح  �أن  يرجح  كان  و�إذ� 

للم�ستاأجرين بعد خروجهم من �لر�بطة �لتعاقدية يتولد عن نو�يا ح�سنة، �إذ �أن 

بدلت �لإيجار �لباهظة �ل�سائدة حاليا تتعدى قدر�ت معظم �ملو�طنني �ملالية 

مما دفع �للجنة �إىل �ل�ّسعي �إىل دعمهم عرب تقدميات �ل�سندوق، يبقى �أن هذ� 

�لقرت�ح ي�سكل �أي�سا �إقر�ر� من قبل �للجنة بوجود �أزمة �سكن وتباين و��سح بني 

�أ�سعار �ل�سقق و�لإيجار�ت من جهة وقدر�ت �ملو�طنني �ملالية من جهة �أخرى، 

و�إل ملا �قرتحت دعم فئة منهم يف هذ� �ملجال.

�إن �لو�سيلة �لتي �نتهجتها �للجنة ملعاجلة �أزمة �ل�سكن �أو جزء منها هي كما بيناه 

غري مالئمة وحتقق �أهد�فا معاك�سة لتلك �ملبتغاة. ل تتم حماربة �أزمة �ل�سكن 

عدة  على  متكاملة  �سيا�سة  �ملطلوب  لالإيجار�ت.  قانون  عرب  بلبنان  �لعا�سفة 

�أ�سعدة، �إمنائية و�إعمارية و�إد�رية كما وخطة مدرو�سة يف جمال �لتنظيم �ملدين. 

معركة  فدخول  �جلبهات.  هذه  على  �ملالئم  �ل�سالح  لي�ض  �لإيجار�ت  قانون 

�ل�سكن عرب باب �لإيجار�ت هو يف بع�ض نو�حيه �إقر�ر م�سبق بالهزمية ويف نو�ح 

�أخرى هروب �إىل �لأمام يف جمتمع بات يقف على حافة �لهاوية.  

*يعد دكتوراه في جامعة باريس 2 وهو محام متدرج في 

نقابة المحامين في بيروت

مشروع قانون اإليجارات القديمة 
أو الهروب من أزمة الّسكن عبر بوابة المستأجر

حسين خليفة

حراك المحامين المتدرجين في بيروت )1997-2001( ضد االستغالل: 
حنين لحراك مفقود ولمشاريع اصالح منسية 

كارلوس داود

ر�جع مقالة �ملحامي كارلو�ض د�ود »�إ�سالح �لنظام �لنتخابي للنقابة« جريدة �لنهار 11-4-. 1

.1999

تاأخر �إن�ساء معهد �ملحاماة �إىل تاريخ 2009-6-10.. 2

ر�جع مقالة �ملحامي كارلو�ض د�ود »تنظيم �ملحاماة بتنظيم �لتدرج« جريدة �لنهار 12-30-. 3

.2000

ت �لعري�سة على ما يلي: »نحن �ملحامني �ملتدرجني �ملوقعون �أدناه، نعلن �أننا حري�سون . 4 ن�سّ

�للتني  و�حلرية  بالدميقر�طية  متم�سكون  و�أننا  �ملحامني،  نقابة  �ساأن  و�إعالء  تعزيز  على  وجاهدون 

متّيز�ن �ملحامني يف ممار�ستهما، وبحقنا يف �مل�ساركة �لكاملة و�لفعلية يف كافة �أعمال �لنقابة و�للجان 

�لفرعية، ونوؤكد �أّن �لوقت قد حان لرفع �لغنب �لالحق بنا ولنحوز على حقوقنا كاملة كمحامني 

متدرجني، لذلك دعوتنا �ل�سادقة للحو�ر و�لنقا�ض �ل�سريحني«.

�ل�سنو�ت �لثالث: يعقد . 5 �إىل �لزمالء �ملتدرجني يف  »�إعالم  جاء يف كتاب �لدعوة ما يلي: 

يف قاعة �ملحا�سر�ت ...لقاء حو�ر ومناق�سة مع رئي�ض حما�سر�ت �لتدّرج �ملحامي �ليا�ض بو عيد 

�ملحامني  من  �ملقدمة  �لعري�سة  �لنقا�ض  يتناول  �ملتدرجني«.  �ملحامني  و�سجون  »�سوؤون  مو�سوعه 

ع عنها«.
ّ
�ملتدرجني �إىل رئي�ض حما�سر�ت �لتدّرج وكل ما يتفر

�أع�ساء . 6 وبع�ض  كرم  ع�سام  �ل�سابق  �لنقيب  على  �ملتدرجني  �ملحامني  �إىل  �حل�سور  �قت�سر 

جمل�ض �لنقابة وحمامني بال�ستئناف و�لدكتور �إدمون نعيم.

ح�سلت �سغوطات كبرية لعرقلة عقد �لندوة تاريخ 2-2-1999 �أو �أقّله عدم �إجناحها، من . 7

خالل منع �إل�ساق بطاقة �لدعوة و�لربنامج على �للوحات �لإعالنية د�خل �لنقابة، وثني �ملحامني 

�ملتدرجني عن �حل�سور، ومنع و�سائل �لإعالم من �لدخول �إىل قاعة �ملحا�سر�ت لتغطية وقائعها، 

ومنع �ملحامني �ملنظمني من �إدخال �أجهزة �لت�سوير و�لت�سجيل �خلا�سة بهم، و�لتغطية على �لعدد 

�لغعلي و�حلقيقي للح�سور.

حتقيقاً . 8 �أعّدت  �لتي   2000-2-24 تاريخ   Daily Star �ستار  �لد�يلي  مثاًل جريدة  ر�جع 

.”Trainee lawyers demand justice“ بعنو�ن

�ملتدرجني . 9 للمحامني  �لعامل حق �لنتخاب  �ملحاماة يف  تنظيم مهنة  قو�نني  �لعديد من   
ّ
�أقر

نذكر منها: فرن�سا وبلجيكا ولوك�سمبورغ وتون�ض و�ليمن و�إقليم كرد�ستان يف �لعر�ق...

ح �لأ�ستاذ ح�سن �لرفاعي، يف جل�سة خا�سة مع كاتب �ملقال �إّبان لقائه لت�سليمه ن�سخة . 10
ّ
�سر

عن مطالب �ملحامني �ملتدرجني، �أّن للمحامي �ملتدّرج �حلق بالنتخاب �نطالقاً من �سفته �لنقابية 

�لأخرى.  �ملطالب  �سائر  تتحقق  عندها  �لرئي�سي  �حلق  هذ�  لنتز�ع  �ل�سعي  ويجب  �لكاملة، 

�أعلن �لدكتور �إدمون نعيم �أثناء ح�سوره �لندوة بتاريخ 2-2-1999 ما يلي: »بدون �سك ميكن 

�لنقابي ل  �أعمال �ملجل�ض  �أي ممار�سة  �ملنتخبية  �أما يف  �أّي �سخ�ض.  �أن يختار  �ملتدّرج  للمحامي 

�ملحامي  ح 
ّ
�سر �لرت�سيح«.  و�سّد  �لنتخاب  مع  �أنا  كافية.  ومعرفة  خربة  يتطلب  لأنه  �سالح  �أر�ه 

 In principle, trainees”:زياد بارود �إىل جريدة د�يلي �ستار تاريخ 24-2-2000 مبا يلي

 should be given voting rights because they pay association dues

 and appear before the courts. In the same way, 18-years-olds

 are considered old enough to fight in the army but not mature

 enough to have political views. If the association does not want

 to give trainees the vote, then they should not be made to pay

”.dues

اتحاد المقعدين اللبنايين 

ينشئ مع المفكرة مرصدا 

لرصد االنتهاكات

�سدر عن �حلكومة �للبنانية عام 2000 قانون باقر�ر حقوق �لأ�سخا�ض 

�ملعوقني. وبعد مرور �ثني ع�سر عاما على �سدور �لقانون، ل يز�ل عدد 

للح�سول على  يو�جه �سعوبات عديدة  �ملعوقني  �لأ�سخا�ض  كبري من 

�لعمل  منظمة  �لعمل. وح�سب  �سوق  لدخول  �أو  �ل�سحية،  �خلدمات 

�لدولية، فاإن %80 من �لأ�سخا�ض �ملعوقني حتت خط �لفقر، ول يز�ل 

�لأطفال �ملعوقون خارج �لنظام �لرتبوي �لقائم. 

عمل �حتاد �ملقعدين �للبنانيني منذ تاأ�سي�سه على حماية حقوق �لأ�سخا�ض 

�ملعوقني وعلى تعزيز دورهم يف �ملجتمع. ويف م�سار عمله �أعطى �لحتاد 

�لعمل،  يف  �ملعوقني  �لأ�سخا�ض  بحق  �لنتهاكات  لر�سد  و��سعا  حيز� 

�أطلق   ،2012 �ل�سيا�سية. عام  بال�سافة �ىل �حلقوق  و�ل�سحة  �لتعليم، 

�ل�سوؤون  وز�رة  مع  بالتعاون  �ملعوقني  �لأ�سخا�ض  مر�سد حقوق  �لحتاد 

�لجتماعية وبال�سر�كة مع دياكونيا و�ملفكرة �لقانونية و�ل�سبكة �لوطنية 

للدمج. يهدف �ملر�سد �ىل �ل�سغط على منتهكي �حلقوق و�لت�سبيك بني 

�لأطر�ف و�جلهات �ملعنية وتعريف �لأ�سخا�ض �ملعوقني �أكرث بحقوقهم 

وعلى دورهم �لفعال يف جمال ر�سد �ملعلومات و�إ�ستخد�مها يف حمالت 

ون�ساطات منا�سرة حلقوقهم. 

�ذ� وقعت �سحية �نتهاك �أو �سهدت �نتهاكا حلقوق �سخ�ض معوق، �ت�سل 

ب:

1 �خلط �ل�ساخن �مل�ستحدث يف وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية 1714،

2 موقع �لبالغات �للكرتوين 

www.disabilitymonitor.org 

3 �سناديق �ل�سكاوى �ملوجودة يف مر�كز �ل�سوؤون �لجتماعية، �لبلديات، 

وبع�ض جمعيات �لعاقة،

 4  �لإت�سال بفريق �ملر�سد يف �إحتاد �ملقعدين �للبنانيني على �لرقم:

307365/01-6   مق�سم 112، �لربيد �للكرتوين:

 disabilitymonitor@hotmail.com 

�ملفَكرة . 1 �لَدولة،  عن  بحثاً  �مل�ستاأجر،  و  �ملالك  من  �أبعد  �لإيجار�ت:  متديد  قانون  �قرت�ح 

�لقانونَية، 2012-5-17.

فيما يتعّلق بالإيجار�ت غري �ل�ّسكنّية تكتفي �لّلجنة بالّتمديد لالإيجار�ت �ملعقودة قبل 23-. 2

7-1992 حّتى تاريخ 31-12-2018 )�ملو�ّد 38 حّتى 42 من �مل�سروع(.

�أبعد . 3 يف �لآثار �ل�ّسلبّية لتمديد �لإيجار�ت ولو�زم حتريرها: �قرت�ح قانون متديد �لإيجار�ت: 

من �ملالك و�مل�ستاأجر، بحثاً عن �لَدولة، مرجع مذكور �أعاله.

ت�سمح �ملادة 16 من �مل�سروع، يف �سروط معينة، بتمديد �لعقد لثالث �سنو�ت �إ�سافّية.. 4

�ملادة 29 من قانون 1986-12-23.. 5

�ل�سو�ئب . 6 بع�ض  �ل�سهري  �لدخل  معدل  جلهة  �مل�ستاأجر  ع�سر  �إثبات  ت�سهيل  يحجب  ل 

�ملتعلقة بغر�ض �لإثبات. فالدخل لي�ض �مل�سدر �لوحيد للرث�ء، لذلك كان من �مل�ستح�سن طلب 

تقدمي بع�ض �لإثباتات �لإ�سافية  من �مل�ستاأجر كاإفادة بعدم ملكيته �أي عقار على �أن يوىل جهاز 

ر�سمي حق �لتاأكد من �سحة �لإفاد�ت و حماربة �لحتيال ثم �إبالغ �لنيابة �لعامة باأي خمالفة.

حتدد �ملو�د 8 حّتى 13 من �مل�سروع �لإجر�ء�ت �لتي على �مل�ستاأجر �ّتباعها لال�ستفادة من . 7

تقدميات �ل�سندوق. لن ندر�ض هذه �ملو�د لكن جتدر �لإ�سارة �إىل �أّن �ملاّدة 12 من �مل�سروع تن�ض 

على �أنه »يالحق كّل من �أعطى �للجنة �إفادة �أو ت�سريحا كاذبا �أو ��ستعمل �أو ��ستفاد من �أي منهما 

بجرم �لتزوير و��ستعمال �ملزور، وعند �كت�ساف �أي ت�سريح �أو �إفادة كاذبة و��ستعمالها و�ل�ستفادة  

منها، على �للجنة، ح�سب �حلالة، �أن تبلغ �لنيابة �لعامة بالأمر وي�سقط حق �مل�ستاأجر باحل�سول 

على �مل�ساهمة من �ل�سندوق«. تناق�ض هذه �ملادة مبد�أ قرينة �لرب�ءة �لذي يوجب �نتظار حكم 

ق�سائي قبل �إ�سقاط حق �مل�ستاأجر باحل�سول على م�ساهمة من �ل�سندوق«.

�ملاّدة �لعا�سرة من �مل�سروع.. 8

ت�سمح �ملو�د 16 و17 و 27 من �مل�سروع للم�ستاأجر بالتفرغ عن تقدميات �ل�سندوق ل�سالح . 9

م�سدر متويل يقر�سه باملقابل قيمة �مل�ساهمة دفعة و�حدة فيعترب �ملعطى له قر�سا �سكنيا.

�ملالكون �لقد�مى يطالبون  بقانون عاجل وعادل لاليجار�ت-وكالة �أنباء �آ�سيا
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ففي خطوة  �سنو�ت.  �سبع  �أقل من  م�سر يف غ�سون  لق�ساة  حر�ك جديد 

�لأخرية،  �لعقود  �مل�سري يف  �ل�سيا�سي  �مل�سهد  ماألوفا من  �أ�سبحت جزء� 

�أنديتهم  ومن  �ملركزي  ناديهم  من  �نطالقا  �لق�ساة  من  كبري  عدد  �ندفع 

�عرت��سهم  عن  للتعبري  للمحاكم  �لعمومية  �جلمعيات  من  و�أي�سا  �لفرعية 

�ل�سديد �ز�ء مقرر�ت �لرئي�ض �مل�سري حممد مر�سي، وب�سكل خا�ض �ز�ء 

�لعالن  وكان   .2012 نوفمرب   21 يف  �ل�سادر  �ملكمل  �لد�ستوري  �عالنه 

فاىل  مو�ده:  معظم  يف  �لق�سائية  بالوظيفة  �مل�ض  �ىل  �لثورة  با�سم  �آل  قد 

�لتاأ�سي�سية  و�للجنة  �ل�سورى  جمل�ض  وحت�سني  �لعام  �لنائب  �قالة  جانب 

�لقر�ر�ت  �لعالن  جعل  �بطالهما،  �ىل  �لهادفة  �لق�سائية  �لدعاوى  �ز�ء 

�لرئا�سية نهائية ومبناأى عن �أي طعن.   

خالل  من  �لقر�ر�ت  لهذه  رف�سهم  عن  بالتعبري  �لق�ساة  يكتف  ومل 

بياناتهم �أو �إطاللتهم �لإعالمية �لعامة، �إمنا جلوؤو� �أي�سا �إىل و�سائل �أخرى 

هام�ض  تو�سيع  على  م�سرين  �ملحاكم،  يف  �لعمل  وتعليق  كالعت�سام 

�لتقليدية،  �لق�سائي  �لعمل  قو�عد  يتجاوز  مبا  �أ�سكالها  وتنويع  حتركاتهم 

هذ�  ميزت  �ملفارقات  من  جمموعة  �أن  �إل   .2005 عام  فعلو�  كما  متاما 

لطاملا  �لتي  �مل�ستبد  �حلاكم  ف�سورة  �ملتكرر.  �ل�سيا�سي  �لق�سائي  �مل�سهد 

حترك �لق�ساة �سدها )�إن كان قبل »مذبحتهم« على يد جمال عبد �لنا�سر 

 ،)
12005 عام  �لنيابية  �لنتخابات  تزوير  خلفية   على  �أو   ،1969 عام 

باأنف�سهم  عليها  �لق�ساة  �أ�سرف  رئا�سية  �نتخابات  عرب  �لثورة  �سع�سعتها 

وندر �لت�سكيك بنز�هتها �أو ح�سن �سريها. فها هم يتحركون �إذ� �سد رئي�ض 

�لثانية  و�ملفارقة  و�ل�سامل.  �لكامل  ��سر�فهم  وحتت  دميقر�طيا  منتخب 

��ستهرت  �لتي  �ل�ستقاللية  �لق�سائية  �لقياد�ت  �أبرز  تو�جد  يف  تكمن 

�ل�سابق،  للنظام  ق�سائيا  �ل�سر�سة  معار�ستها  يف  قبل  وما   2005 عام 

�أ�سماء  ذكر  �ل�سدد  هذ�  يف  ويكفي  �جلديدة.  �حلكم  منظومة  قلب  يف 

و�مل�ست�سار  �جلمهورية،  لرئي�ض  نائبا  �أ�سبح  �لذي  مكي  حممود  �مل�ست�سار 

و�مل�ست�سار  �لد�ستور،  باإعد�د  �ملكلفة  �للجنة  تر�أ�ض  �لذي  �لغرياين  ح�سام 

قياد�ت  �لت�ساق  مدى  لتح�س�ض  �لعدل،  وز�رة  توىل  �لذي  مكي  �أحمد 

للحر�ك  هدفا  بات  �لذي  �جلديد  �حلكم  ببنية   2005 �ل�ستقالل  تيار 

��ستقالل  تيار  رموز  بات  �ملنطلق،  هذ�  ومن  �جلديدة.  حلته  يف  �لق�سائي 

��ستقالل  �لنيل من  بامل�ساركة يف  متهمني  �لثورة(  قبل  )ما  �أم�ض  �لق�ساء 

و�لأخرية،  �لثالثة  �ملفارقة  �أما  �لثورة.  بعد  ما  نظام  يف  يف  �ليوم  �لق�ساة 

لهذ�  م�سر  ق�ساة  نادي  رئي�ض  �لزند  �أحمد  �مل�ست�سار  قيادة  يف  فتتمثل 

�لتحرك �لق�سائي �ملعار�ض. وكان �لزند قد عرف كاأحد �أبرز خ�سوم �لتيار 

�نتخابات  �لتيار يف  قهر هذ�  �لذي جنح يف  2005، وهو  �ل�ستقاليل عام 

حد  �ىل  �لق�ساء  با�ستقاللية  مطالبه  برت�جع  �يذ�نا   2009 عام  �لنادي 

�لتال�سي. كما عرف عنه �أنه ت�سدى مر�ر� مل�ساركة �لق�ساة يف �لثورة عام 

.2011

هذ�  لتف�سري  عدة  حماولت  موؤخر�  برزت  �ملفارقات،  هذه  خلفية  وعلى 

�مل�سهد �لق�سائي �لالفت، �رتكز بع�سها على �لطابع �ل�سالحي �ملحافظ 

 ،
2
�ل�سلطة �جلديدة �أح�سان  �إىل  �ل�سابقني مما دفعهم  تيار �ل�ستقالل  لقادة 

�ل�سابق  للنظام  فلول  �لق�ساة  جموع  يف  �لتعليقات  من  �لكثري  ر�أت  فيما 

�مل�سري  �لق�ساء  د�خل  �لق�سائية  �لتيار�ت  تعدد  يتجاهل  نحو  على 

»�لدولة  م�سطلح  يف  جندها  �لنظرة  لهذه  �لعلمية  )و�ل�سيغة  وتاريخه 

�لعملية  لت�سهيل  و�حدة  دفعة  �سفوفها  يف  �لق�ساة  يرمى  �لتي  �لعميقة« 

�سيا�سية  قر�ء�ت  على  �لأخرى  �لآر�ء  بع�ض  �عتمدت  فيما  �لتحليلية(، 

لقياد�ت  �ل�سالمية  �لتوجهات  على  �لرتكيز  عرب  �لق�سائية،  للتحركات 

ب�سلطة  �لت�ساقهم  مو�ز�ة  يف  مبارك  لنظام  معاد�تهم  لفهم   2005 حترك 

من  �سيء  �لقر�ء�ت  هذه  يف  �أن  �سك  ول  �جلديدة.  �مل�سلمني  �لإخو�ن 

تتنا�سى  فهي  �سعف.  نقطتي  من  بر�أينا  يعاين  معظمها  �أن  �إل  �ل�سحة، 

متاما �أن �أول ما يثري �لت�ساوؤل هو �لقدرة �لفائقة و�لفريدة للق�ساة �مل�سريني 

)معاد�ة  �لتحرك  �أ�سباب  عن  �ل�سوؤ�ل   من  فاأهم  جماعيا:  �لتحرك  على 

�أن نت�ساءل  �إلخ(، علينا  �أو �لتم�سك  بال�ستقاللية،  �لتيار�ت �لإ�سالمية، 

خالف  على  �لفعالة  �لطريقة  بهذه  �لتحرك  على  �لقدرة  �أ�سباب  عن 

حكم  نظام  فمعار�سة   .
3
�لعربي �لعامل  يف  �لق�سائية  �لأج�سام  من  �لكثري 

ق�سائية جماعية  د�ئما حتركات  تنتج  �لق�ساء ل  ��ستقاللية  �لدفاع عن  �أو 

تتحد فيها غالبية �لق�ساة خلف �أهد�ف و��سحة، وقد ر�أينا ذلك يف تون�ض 

�لبطولت  طابع  �إجمال  �لق�سائية  �ملعار�سة  �أخذت  حيث  مثال   2005

فهي  �أعاله،  �ليها  �مل�سار  �لقر�ء�ت  يف  �لثانية  �ل�سعف  نقطة  �أما  �لفردية. 

�سد  )�لق�ساة  �ملهنية  �لعو�مل  على  �ل�سيا�سية  �لعو�مل  تغليب  يف  تكمن 

يد�فعون  )�لق�ساة  �لعك�ض  �أو  �لإ�سالمية(،  �لتيار�ت  �لق�ساة �سد  �لثورة، 

عن ��ستقاللهم(، بحيث تبقى عاجزة عن �جلمع فيما بني هذه �لعو�مل، 

كمهنيني  و�ما  فقط  �سيا�سيني  كفاعلني  �ما  خاللها  من  �لق�ساة  فيظهر 

متم�سكني با�ستقالليتهم فقط. و�سنحاول فيما بعد �لت�سدي بد�ية للثغرة 

�لأوىل عرب �إبر�ز �لعو�مل �لبنيوية غري �لظرفية �لتي جتعل �لق�ساء �مل�سري 

�ساحة فريدة ممكنة للتحركات �جلماعية، قبلما نقرتح يف مرحلة ثانية قر�ءة 

�لق�سائية  �لوظيفة  مفهوم  عرب   2012 عام  �لأخرية  �لق�سائية  �لتحركات 

.
4
�لذي ي�سمح بتخطي �لقر�ء�ت �ل�سيا�سية �ملحدودة و�ملجتز�أة

النوادي والجمعيات العمومية للمحاكم: بحثا 
عن أسباب بنيوية للحراك القضائي 

برزت على مد �لعقود �ملا�سية ميز�ت عدة يف �خلطاب �لق�سائي �مل�سري 

من �ساأنها تف�سري قدرة �لق�ساة �حلالية على �لتحرك جماعيا ل بل ميلهم 

مل  �ل�ستقالليني  للق�ساة  بالن�سبة  �لق�سائي  �ل�سالح  فخطط  ذلك.  �إىل 

تقت�سر يوما على تعزيز �ل�سمانات �لفردية للق�ساة �أو على تعزيز ��ستقاللية 

�أولت  �منا  �ملجل�ض �لأعلى للق�ساء كما هي �حلال يف معظم دول �ملنطقة، 

�لتو��سل  ولتعزيز  �لق�ساة  ملجمع  كبري�  �هتماما  �لأوىل  وبالدرجة  دوما 

يتاأتى  �لتوجه  وهذ�  بينهم.  فيما  و�مل�ساو�ة  و�لت�سامن  �مل�سرتك  و�لعمل 

عن قناعة جمموعات و�أجيال كاملة من �لق�ساة �مل�سريني باأن �ل�سمانات 

�لأر�ض  فعلية على  قوة  قا�سرة يف غياب  تبقى  تطويرها،  �لقانونية مهما مت 

�لتنفيذية  �ل�سلطة  توغل  جبه  عن   - متو�زنة  و�قعية  قوى  وعالقات   –
وهذ�  هددت.  متى  �لق�ساة  م�سالح  �لدفاع عن  وعن  �لق�ساء،  �أعمال  يف 

�لتوجه يظهر جليا من خالل ميز�ت �أ�سا�سية ثالث قلما جند لها مثيال يف 

�مل�ساريع �ل�سالحية �لق�سائية يف �لدول �لأخرى.  

مكانة  �ملوحد  �لق�ساة  نادي  �يالء  بهاج�ض  تتمثل  وهي  �لأوىل،  �مليزة 

م�سروع  منذ  �ملطلب  هذ�  برز  وقد  �لر�سمي.  �لق�سائي  �لتنظيم  يف  مميزة 

م�سر،  ق�ساة  لنادي  �لعمومية  �جلمعية  عليه  �سادقت  �لذي   1991 قانون 

وقد متت  �لق�ساة«.  نادي  باب خا�ض حتت عنو�ن »يف  ��سافة  بحيث متت 

��ستعادة هذ� �لباب يف م�سروع قانون 2005 �لذي �سادقت عليه �جلمعية 

نف�سها، وكذلك �لأمر يف م�سروع قانون 2011-2012 �لذي و�سعته جلنة 

�لذي  �لغرياين  ح�سام  �آنذ�ك  �لأعلى  �لق�ساء  جمل�ض  رئي�ض  من  معينة 

وقد  �ليه.  �ل�سارة  �سبقت  كما   2005 حلر�ك  �لقياديني  �أبرز  �أحد  كان 

�ل�سلطة  هوية  ومن  هويتهم  من  �أ�سا�سي  للنادي كجزء  �لق�ساة  روؤية  بدت 

منت  يف  و��سحة  ��ستقالليتهم  ويعزز  يوحدهم  قانوين  وكاإطار  �لق�سائية 

بالنو�دي  �ملت�سلة  �لقيود  جممل  من  �لنادي  مثال  �أعفى  �لذي  �مل�سروع، 

قبل  من  رقابة  �أي  من  عتقه  �جتاه  يف  �لعامة،  و�ملوؤ�س�سات  و�جلمعيات 

كان  �ذ�  �ل�سلطة  هذه  يجابه  �أن  للنادي  يكون  فكيف  �لتنفيذية.  �ل�سلطة 

ذهبو� حتى  م�سر  �ل�ستقالليني يف  �لق�ساة  �أن  بل  خا�سعا ل�سر�فها؟ ل 

بد  ل  �لذي  �لنادي  هذ�  على  �لأعلى  �لق�ساء  جمل�ض  و�ساية  رف�ض  �ىل 

�أي تدخل. ومن هذ�  ومبناأى عن  �أع�سائه م�ستقال،  �أن يكون على �سورة 

قضاة مصر: قدرة تحرك فائقة في خدمة 
أي وظيفة قضائية؟

نزار صاغية وسامر غمرون

�ملنطلق نف�سه، �آلت م�ساريع �لقو�نني �ملذكورة �ىل عتق �لنادي من حتكم 

تخ�س�ض  �لتي  »�ملبالغ  متويله  م�سادر  ف�سمنت  مبو�رده  �لتنفيذية  �ل�سلطة 

لهذه  �لي�ساحية  �ملذكر�ت  �أن  وفيما  �لق�سائية«.  �ل�سلطة  مو�زنة  من  له 

�آلت  فانها  �ملتحدة،  �لأمم  مو�ثيق  �ىل  �لتجمع  حق  �أ�سندت  قد  �مل�ساريع 

و�حد  �طار  يف  �لق�ساة  جتميع  �سرورة  على  �حلق  هذ�  تاأ�سي�ض  �ىل  دوما 

من  نقروؤه  ما  وهذ�  �لتعددية.  �حتمالت  ي�ستبعد  مبا  »توحيدهم«(  )�أو 

�لنيابة  �أو  �لق�ساء  ر�بطة ل»رجال  �أو  �أو جمعية  ناد  �أي  �ن�ساء  منع  خالل 

�لعامة« من دون مو�فقة جمل�ض �د�رة �لنادي، يف موقف يقيد حرية جتمع 

�أن  بل  ل  �سو�ه.  دون  �لنادي  �ىل  �لنت�ساب  حق  عرب  �مل�سريني  �لق�ساة 

�أنه  على  �حلق  هذ�  تكييف  �ىل  ذهب  �لعام  �خلطاب 

لهم جمعيتهم  �أن تكون  �لق�ساة يف  ، هو و�جب 
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و�لدفاع  بتكوينهم  و�لنهو�ض  �سوؤونهم  لرعاية  �خلا�سة 

لل�سلطة  يرتك  �أن  م�ستغرب  هو  فكما  ��ستقاللهم.  عن 

�لتحكم  �أو  �لنادي  على  �ل�سر�ف  �مكانية  �لتنفيذية 

�ل�ستقالليني  �لق�ساة  بنظر  �أي�سا  �مل�ستغرب  فانه من  به، 

�مل�سريني �أن يتم �سرذمة �لق�ساة بني �أج�سام متثيلية عدة 

تاليا  ويجعل  �لتناف�ض  يف  ويغرقهم  ي�سعفهم  نحو  على 

�لتي  �لأخرى  �ل�سلطات  جمابهة  عن  عاجزة  هياكلهم 

�لوحدة  خطاب  �أن  و�لو�قع  وو�سيلة.  و�سيلة  �ألف  لها 

جذور�  يجد  �لتنفيذية  �ل�سلطة  جلبه  و�أهميتها  �لق�سائية 

ذوي  من  �لق�ساة  �أبرز  من  عدد  خطابات  يف  هامة 

�ملرجع  وفق  �لناجع  فالدو�ء  م�سر.  يف  �لقيادية  �ملو�قع 

)1895-1971(�ز�ء  �ل�سنهوري  �لرز�ق  عبد  �لقانوين 

وحتيفها  �لت�سريعية  �ل�سلطة  يف  �لتنفيذية  �ل�سلطة  تغول 

»تقوية  هو  ��ستقاللها  من  و�نتقا�سها  �لق�سائية  لل�سلطة 

»مبقد�ر  �إذ  موحدة«  ق�سائية  »�سلطة  يفرت�ض  �أمر  وهو  �لق�سائية«،  �ل�سلطة 

من  يتم  ما  وهذ�   .
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�ل�ستقالل« يكون  �سلطانه،  و�متد�د  �لق�ساء  وحدة 

�لق�ساة يف  بني  و�لت�سامن  �لتفاعل  ماأ�س�سة  �أبرزها  عدة  �جر�ء�ت  خالل 

�ملناطق.  �لفرعية يف  �لنو�دي  �أو يف  �ملركزي  للنادي  �لعمومية  �جلمعيات 

�لق�سائي:  للعمل  �ل�سيا�سي  للبعد  �أكرب  فهما  �ملعنى  بهذ�  �لق�ساة  و�أظهر 

توحيد  على  قدرتهم  حتميهم  بل  �لق�ساة،  حتمي  ل  وحدها  فالقو�نني 

كلما  �حلاكمة  �لقوة  مو�جهة  يف  و�زنة  حتركات  �طالق  وعلى  مو�قفهم 

��ستدعت �حلاجة ذلك. 

�جلمعيات  تفعيل  �ىل  �لآيل  �ملطلب  يف  تتمثل  فهي  �لثانية،  �مليزة  �أما 

 1991 منذ  �أي�سا  ثابت  مطلب  وهو  �ملحاكم.  د�خل  للق�ساة  �لعمومية 

ومفاده »تقلي�ض �ل�سلطات �لد�رية لرئي�ض �ملحكمة وح�سرها يف �جلمعية 

د�خل  �لهرمي  �ل�سغط  و�سائل  من  يحد  نحو  على  للمحكمة،  �لعمومية 

�ختيار  وحتديد� يف  �لأعمال  توزيع  يتجلى يف  ما  غالبا  و�لذي   ،»
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�لق�ساء

قا�ض بعينه للنظر يف ق�سية بعينها. ويف �ل�سياق نف�سه، طالب نادي �لق�ساة 

يف جممل م�ساريعه بتعديل �لقانون يف �جتاه منع �جلمعيات �لعمومية من 

هذه  د�خل  �لتو��سل  على  حفاظا  �ملحاكم  لروؤ�ساء  �سالحياتها  تفوي�ض 

�لق�ساة  يظهر  ومل  �ل�سلطة.  ��ستعمال  �إ�ساءة  تفادي  مو�ز�ة  �جلمعيات يف 

�أي�سا  �لق�ساة، بل  �لطابع �جلماعي لقر�ر�ت  باأهمية  �مل�سريون فقط مت�سكا 

�عتقادهم بو�جب �لق�ساة يف �مل�ساركة يف هذه �جلمعيات كما يف �لنادي 

من منطلق �أنها م�سوؤولية لي�ض لهم ل �لتخلي عنها ول تفوي�سها. 

ما  ف�سرعان  �لق�ساة:  بني  �مل�ساو�ة  هاج�ض  يف  فتكمن  �لثالثة  �مليزة  �أما 

فيما  �مل�ساو�ة  مبد�أ  �عمال  ب�ساأن  �مل�سريني  للق�ساة  �ملر�قب هاج�سا  يلحظ 

بينهم ول�سيما يف �ملنا�سب �لتي قد يتولونها �أو �ملكا�سب على �ختالفها 

وبذلك،  و�لأقدمية.  �لكفاءة  مبد�أي  مر�عاة  مع  بالطبع  ينالونها،  قد  �لتي 

هدفت  و�لتي  �ملتحدة  �لأمم  يف  �ملكر�سة  �ل�سالحية  �ملبادئ  وبخالف 

�مل�سريون  �لق�ساة  بد�  للقا�سي،  �ل�سمانات  من  �لأدنى  �حلد  فر�ض  �ىل 

و�لأق�سى  �لأدنى  تكري�ض �حلدين  نف�سه على  �لوقت  يعملون يف  وكاأنهم 

لهذه �ل�سمانات حفاظا على �لت�سامن ووحدة �ل�سف �لتي هي �ل�سمانة 

�لق�ساة  �سعى  �ملنطلق،  هذ�  ومن  و��ستقالليتهم.  �لق�ساة  لقوة  �لأوىل 

�متياز�ت  �عطاء  �مكانية  من  �ملخت�سة  �ل�سلطات  جتريد  �ىل  �مل�سريون 

لقا�ض دون �سو�ه، وذلك من خالل جمموعة من �ملطالب �أهمها �ملطالب 

بالندب و�لعارة و�لتقاعد.  �ملت�سلة 

وتبعا لذلك، يظهر �أمامنا مثلث �أ�سا�سي تنبني عليه قدرة ق�ساة م�سر على 

�ملو�جهة: �لنادي �ملوحد �لقوي، �جلمعيات �لعمومية كاملة �ل�سالحيات، 

و�مل�ساو�ة بني �لق�ساة. وي�سكل هذ� �ملثلث �ملحرك �لرئي�سي �لذي ي�سمح 

�أو  �ملعنوية  م�ساحلهم  بدت  كلما  �لزخم  بهذ�  بالتحرك  �مل�سريني  للق�ساة 

�ملادية بخطر، �إن كان عام 2005 �أو عام 2012، وب�سكل ل نرى له مثيال 

�لقاعدة �حلر�كية �ملتطورة، ما  �أي من دول �ملنطقة. و�نطالقا من هذه  يف 

هو موقع حترك 2012 يف تاريخ �لتحركات �لق�سائية �مل�سرية؟

أبعد من السياسة: تحوالت الوظيفة 
القضائية في مصر

بتحرك   2005 ق�ساة  حترك  مقارنة  عند  �لنظر  يلفت  ما  �أول  بالطبع، 

�ل�سيا�سية  �لتحركني  قياد�ت  مو�قع  بني  �لكبري  �لتناق�ض  هو   ،2012

�أهد�ف  بني  �لظاهر  �ل�سيا�سي  �لتناق�ض  و�أي�سا  �لزند(،  )مكي-غرياين/ 

لنا بتف�سري  �ل�سيا�سية ل ي�سمح  �لقياد�ت  �أن تبدل  �إل  هذين �لتحركني. 

�لتناق�سات  هذه  حجم  بلغ  فمهما  كامل.  ب�سكل  �لأخرية  �لأحد�ث 

من  يتخللها  وما  �حلر�كني  يف  �ملعلنة  �لأهد�ف  طبيعة  �ختالف  ومعها 

�لفاعلة د�خل  �ملجموعات  �أن  يبقى  �لق�سائية،  �لوظيفة  فهم  �ختالف يف 

مبا  و�جتماعيا  �سيا�سيا  �لق�ساء  دور  تعزيز  باجتاه  حتركت  �مل�سري  �لق�ساء 

يتنا�سب مع كال �ملرحلينت. 

�لتي  �لنتخابات  تزوير  �نت�سار  خلفية  على   2005 حر�ك  ح�سل  فقد 

يف  �حلر�ك  فتمثل  عليها؛  �ل�سر�ف  مهمة  بنف�سه  توىل  قد  �لق�ساء  كان 

مما  مزورة  �نتخابات  على  م�سروعية  ل�سفاء  ي�ستخدمو�  �أن  �لق�ساة  رف�ض 

بالدرجة �لأوىل �ىل تقوي�ض م�سروعية  �آل  مبثابة �سهود زور؛ وقد  يجعلهم 

وقو�عد  �لتمثيلي  �لدميقر�طي  �لنظام  مبادئ  با�سم  �آنذ�ك  �لقائمة  �ل�سلطة 

قبل  من  جتاوبا  �حلر�ك  هذ�  يالقي  �أن  ذ�ك  �ذ  �لطبيعي  من  وكان  عمله. 

و�جتماعيا،  �سيا�سيا  �لق�ساء  مكانة  بتعزيز  �ملتم�سكني  �لق�ساة  جممل 

�ل�سيا�سية  �لتوجهات  ذوي  من  �لق�ساة  قبل  من  جتاوبا  يالقي  ما  بقدر 

�ملناوئة للنظام �ل�سائد �آنذ�ك، �سو�ء كانو� ��ستقالليني �أم ل، وعلى ر�أ�سهم 

�ل�سيا�سية  �لقوة  ب�سفتها  �مل�سلمني  �لإخو�ن  جماعة  من  �ملقربني  �لق�ساة 

�لأكرث قدرة �آنذ�ك على �نتز�ع ح�سة نيابية كبرية فيما لو جرت �نتخابات 

نزيهة. 

على  �عرت��سا  ح�سل  فقد   2012 يف  �حلا�سل  �لق�سائي  �حلر�ك  �أما 

�ل�سفة  على  فعال  بعدما حازت  بالذ�ت  �ل�سالمية  �لقوى  هذه  خطو�ت 

يف  �أقله  �لثورة،  بعد  ما  حد  �إىل  نزيهة  �نتخابات  عملية  مبوجب  �لتمثيلية 

�لق�ساة  عده  ملا  ت�سديا  وذلك  �لرئا�سية،  �لنتخابات 

�نتقا�سا فادحا من دورهم �لرقابي على �أعمال �ل�سلطات 

�لد�ستورية  �ملحكمة  دور  من  خا�ض  وبوجه  �حلاكمة، 

�ىل  فقط  لي�ض  �لتحرك  هذ�  �آل  وتاليا،  �ل�ساأن.  بهذ� 

�لتمثيلي  �لدميقر�طي  للنظام  كحام  �لق�ساء  دور  �سمان 

�منا   2005 يف  كما  �حلكم  مقاليد  بتويل  �لغالبية  وحلق 

هذ�  �أعمال  �سري  على  كرقيب  �لق�ساء  دور  �سمان  �ىل 

�ملو�طنني  حقوق  �سمان  �ىل  وتاليا  عليه  و�سابط  �لنظام 

كافة بالتمتع بحقوق �أ�سا�سية �أو حريات عامة، مهما كان 

وزنهم �لنتخابي، يف مو�جهة �أي ت�سلط من قبل �لغالبية 

�أو هيمنة من قبلها. ومن �لطبيعي هنا �أي�سا �أن يلقى هذ� 

�ملتم�سكني  �لق�ساة  من  كبري  عدد  لدى  قبول  �لتوجه 

هذ�  جاء  و�ن  و�جتماعيا  �سيا�سيا  �لق�ساء  دور  بتعزيز 

�ل�سيا�سية  �لقوى  م�سالح  مع  من�سجما  �أي�سا  هنا  �حلر�ك 

نظام  )فلول  لآخر  �أو  ل�سبب  �جلديدة  للغالبية  �ملناوئة 

قدمي �أو قوى ليرب�لية، �إلخ.(، و�لتي تقودها م�ساحلها �ىل 

دعم جممل �لآليات �لتي من �ساأنها �حلد من �سلطة هذه �لغالبية، وعلى 

ر�أ�سها �لد�ستور و�لق�ساء و��ستقاللية �لنيابة �لعامة عن �ل�سلطة �لتنفيذية 

)وهو مطلب جديد ن�سبيا(. 

وتبعا لذلك،وبعدما �سكل حر�ك 2005 �نعكا�سا لوظيفة ق�سائية تهدف 

�ل�سيا�سية  �للعبة  قو�عد  ل�سمان  حقيقية  �مكانيات  �لق�ساء  �عطاء  �ىل 

عليها  �لفعلي  �لإ�سر�ف  �سمان  عرب  �لنيابية  �لنتخابات  يف  �ملتمثلة 

)ح�سن تطبيق �سروط �لدميقر�طية �لتمثيلية(، عك�ض حر�ك 2012 وظيفة 

ق�سائية ل تهدف فقط �ىل �سمان قو�عد �للعبة بل �ىل �لتاأثري فيها مبا�سرة 

و�لتنفيذية  �لت�سريعية  �ل�سلطة  �أعمال  مبر�قبة  �لق�ساء  بحق  �لتم�سك  عرب 

وتقييد �سالحياتها كما �سبق بيانه ف�سال عن عتق �لنيابة �لعامة من هذه 

�لقياد�ت  وتتبدل  �ل�سيا�سية،  وتوجهاتهم  م�سر  حكام  فيتبدل  �لأخرية. 

�مل�سري  �لق�سائي  �لو�سع  قارئ  �أنه على  �إل  �ل�سيا�سية،  �لق�سائية وميولها 

فالتطور �مللفت هو على  �ل�سيا�سة.  تناق�سات �لنتماء�ت  �أل يتوقف عند 

�سعيد �لوظيفة �لق�سائية �لتي تتكون يف مكان �آخر، و�لتي تظهر �لق�ساة 

ومعها  لوظيفتهم  ت�سور�تهم  كمجموعة  يطورون  بغالبيتهم  �مل�سريني 

طموحا  و�أكرث  تف�سيال  �أكرث  دور  باجتاه  �مليد�ين  �لتحرك  على  قدرتهم 

�لناجتة  �لعامة  �ل�سيا�سات  �إد�رة  بل  ل  �مل�سرية  �ل�سيا�سية  �حلياة  �إد�رة  يف 

على  �لتطور  هذ�  مفاعيل  عن  �لنظر  بغ�ض  �ل�سيا�سية،  �حلياة  هذه  عن 

�لدميقر�طية �مل�سرية �لفتية �لتي قد يختلف فاعلوها ب�ساأن �لدور �ملنا�سب 

لق�ساة غري منتخبني فيها.

*نزار صاغية هو المدير المسؤول عن مجلة »المفكرة 

القانونية« ومحام

*سامر غمرون يعد دكتوراه في سوسيولوجيا القانون

�أنظر : غمرون �ض.، »عندما ي�سبح ت�سيي�ض �لق�ساء �سمانة ل�ستقالله: �أفكار حول �لتجربة . 1

�مل�سرية )1967-2012(«، �ملفكرة �لقانونية، �لعدد �خلام�ض، متوز 2012.

2 . Said A., « A new judicial moment in Egypt », Jadaliyya,ٍ : أنظر مثال�

published on December 25, 2012

ل �سك �أن عاطف �سعيد تطرق لهذه �مل�ساألة يف �أعماله عرب تركيزه على طبيعة وعمل نادي . 3

�لق�ساة يف م�سر. �أنظر �ملرجع �ل�سابق.

يرتكز هذ� �ملقال مبعظمه على �لتقرير �لبحثي �لذي �أنتجه �لكاتبان من �سمن �أعمال »�ملفكرة . 4

و�لفرتة  �ل�ستبد�دي  �ملا�سي  يف  وم�سر  تون�ض  يف  �ملقارنة  �لق�سائية  �لتحركات  حول  �لقانونية« 

�لنتقالية �حلالية.

وردت هذه �لعبارة يف �ملذكرة �لي�ساحية للم�سروع �لذي �سادقت عليه �جلمعية �لعمومية . 5

يف نادي ق�ساة م�سر عام 1991. 

�ل�سلطة . 6 قانون  تعديل  قانون  مل�سروع  �لي�ساحية  �ملذكرة  يف  �لعبارة  بهذه  �لتذكري  �أعيد 

�لق�سائية يف 2012.

�ملذكرة �لي�ساحية مل�سروع قانون تعديل قانون �ل�سلطة �لق�سائية يف 2012.. 7

موؤيدو �لرئي�ض حممد مر�سي يحت�سدون �أمام مقر �ملحكمة �لد�ستورية �لعليا  - رويرتز

قو�ت �لمن تغلق كل مد�خل د�ر �لق�ساء �لعلى فيما جمموعة من �ملحامني م�سر يتظاهرون - موقع �أ�سو�ت
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اأخرى تثبت العالقة املاأزومة بني املواطن  حوار مع نبهان احلن�ضي: ق�ضة 

بال�ضلطان  املرة يف عمان. وما نق�ضده  العربية، وهذه  الدول  وال�ضلطان يف 

نف�ضه  من  يتخذ  عربي  وم�ضوؤول  زعيم  كل  هو  امنا  بعينه،  �ضلطانا  لي�ص 

هو  امنا  بعينه  مواطنا  لي�ص  باملواطن  نق�ضده  وما  العامة.  للحياة  حمورا 

ال�ضلطان  حمور  يف  يدور  األ  قرر  العربي،  الوطن  هذا  يف  مواطن  كل 

بينهم  فيما  مت�ضاوين  املواطنون  يكون  حيث  مغايرا  عاملا  يت�ضور  واأن 

امل�ضونة  الذات  بحق  كربى  جرمية  يرتكب  وكاأنه  فبدا  ال�ضلطان،  ومع 

احتجازا  اأ�ضدقائه  من  و37  احلن�ضي  نبهان  كلفت  اجلرمية  هذه  والوطن. 

�ضدقت  اأحكام  لإ�ضدار  متهيدا  و�ضهرين،  �ضهر  بني  ق�ضري  اخفاء  تخلله 

ا�ضتئنافا بني �ضنة و�ضنة ون�ضف حب�ص بجرم اعابة ال�ضلطان. قد ت�ضبه هذه 

الناظرين  الق�ضاة  اأن  فيها  الالفت  العربي،  العامل  يف  عدة  ق�ضايا  الق�ضية 

عن  تف�ضيليا  �ضرحا  هنالك  لي�ضهدوا  الق�ضر  دعوة  لبوا  الدعاوى  هذه  يف 

الأ�ضباب التي توجب ادانة هوؤلء. ال�ضرح اأجراه عنا�ضر اأمن بوا�ضطة الـ 

.powerpoint

ال�ضلطان  اعابة  بجرم  اآخر  �ضخ�ضا   37 مع  وحماكمتك  اعتقالك  مت 

وعن  نف�ضك  عن  تعرف  كيف  املا�ضي،  حزيران  يونيو/  �ضهر  خالل 

اأ�ضدقائك؟ 

خمتلف  من  و�ل�سيا�سي،  �حلقوقي  �ملجال  يف  �لنا�سطني  من  جمموعة 

جتمعنا  �لقبائل،  خمتلف  ومن  و�ل�سيا�سية،  و�لفكرية  �لدينية  �ملذ�هب 

�مل�سلحة �لوطنية. ذنبنا �أننا نطالب بالد�ستور ورئي�ض وزر�ء وحماربة �لف�ساد 

فر�ض  وتوفري  �ل�سلطة  حتميهم  �لذين  �مل�سوؤولني  من  �ملف�سدين  وحماكمة 

من  وغريها  �لغالء،  وح�ض  وكبت  �لرو�تب  وزيادة  للعاطلني  �سريفة  عمل 

�ملطالب يف �جلو�نب �لتعليمية و�ل�سحية و�لجتماعية. وهذه �ملجموعة من 

�ل�سباب هي نف�سها �لتي �ساهمت وبفاعلية يف حر�كات 2011 منذ فرب�ير. 

ما كانت التهم التي �ضيقت �ضدكم يف بدء املطاف ومن ثم يف املحاكمة؟ 

�إرهابية،  تنظيمات  ��سرت�كنا يف  تدور حول  �لتحقيقات يف جمملها  كانت 

و�أذكر �لآن حر�ض �ملحققني �لتابعني لالأمن �لد�خلي �لذين تولو� عملية 

مني  ي�ستخل�سو�  �أن  حاولو�  �أنهم  كيف  يوما،   26 لفرتة  معي  �لتحقيق 

وم�سقط  �سحار  على  متوزع  �رهابي  تنظيم  بتكوين  تتعلق  معلومات 

يف  �لحتجاجي  �لعمل  عليها  �رتكز  �لتي  �ملدن  وهي  و�ساللة،  و�سور 

�إبريل وكفاية   6 �أنهم حاولو� ربطنا بحركات خارجية مثل  2011. وكيف 

و�لإخو�ن �مل�سلمني، �إلخ. ويف �ملحكمة، تفاجاأنا �أن مذكرة �عتقالنا كانت 

ح�سر  �لعام  �ملدعي  �أن  فيما  �حلكم،  نظام  لقلب  �ل�سروع  تهمة  تت�سمن 

�دعاءه بجر�ئم ثالث فقط هي »�لإعابة يف ذ�ت �ل�سلطان و�لنيل من مكانة 

�لدولة و��ستخد�م �ملعلوماتية لإعابة �ل�سلطان«. وتهمة �ل�سروع لقلب نظام 

�حلكم مل ت�سمل يف �لأ�سا�ض �ل �أحد ع�سر منا مّمن ��ستمر حب�سنا ما بني 

�سهرين و3 �أ�سهر.

بدء  قبل  ال�ضلطان  اعابة  خلفية  على  مماثلة  اعتقالت  ح�ضلت  هل 

احلراك العربي؟ 

على  �لوقوف  منها  ير�د  كان  تهمة  هي  �ل�سلطانية  �لذ�ت  �إعابة  ل:  قطعا 

�لعام.  �لر�أي  لدى  �لأمنية  لل�سلطات  حمرج  وغري  مقبول  قانوين  �سند 

�أ�سا�سها �سيجد و�إن �ختلف  �إد�نتنا على  و�ملّطلع على �لعبار�ت �لتي مّتت 

معنا يف �لطرح، �أنها ل تتعدى �أ�سلوب �لنقد �ل�ساخر �أو �حلاد، من دون �أن 

تت�سمن �أية م�سطلحات فيها �ستيمة �أو �إ�ساءة �أو بذ�ءة.

ال�ضارع  قبل  واأي ردود فعل من  اعتقالكم يف عمان؟  اأ�ضداء  ما كانت 

العماين اأو املنظمات احلقوقية العمانية اأو الدولية؟ 

��ستدعاء  مت  ولكن  �لبد�ية،  يف  وم�ستاءة  منده�سة  فعل  ردة  هناك  كانت 

�ملنتديات  �أو  �لجتماعي  �لتو��سل  �سبكات  عرب  مب�ساندتنا  يقوم  فرد  كل 

جمموعة  خرج  وقد  و�إ�سكاته.  ترهيبه  بغية  معه،  للتحقيق  �لإلكرتونية 

وقفة  يف  �ملوقوفني،  ذوي  من  وبع�ض  و�ل�سعر�ء  و�لكتاب  �لنا�سطني  من 

معتقلي  بالإفر�ج عن  للمطالبة  �لقرم،  �خلا�ض يف  �لق�سم  �أمام  �حتجاجية 

�عتقالهم.  �أماكن  عن  و�لتعريف  �ملحامني  مبقابلة  لهم  �ل�سماح  �أو  �لر�أي، 

�ليومني  9 يونيو وتكررت يف  �لوقفة �لحتجاجية �لأوىل يف  وقد ح�سلت 

�لتاليني وكانت تبد�أ يف �ل�ساعة 5.30 م�ساء وتنتهي يف �ل�ساعة ــ6.30 

وبح�سور  �لحتجاجية،  للوقفة  �لثالث  �ليوم  يف  �أي  يونيو،   11 ويف  م�ساء. 

مر��سلني من �لتلفزيون �لر�سمي �أجرو� عدد� من �ملقابالت مع �مل�سرتكني 

وقد بلغ عددهم 26 فرد�، متت حما�سرتهم فجاأة من ِقبل �أفر�د قو�ت �ملهام 

�لإيو�ء يف �سجن  �عتقالهم و�حتجازهم يف مركز  �نتهت �ىل  �لتي  �خلا�سة 

�سمائل �ملركزي. بعد ذلك، قامت �ل�سلطات �لأمنية بحركة مده�سة جد�، 

حيث �أطلقت �سر�ح 15 من هوؤلء بعدما وقعو� على تعهد بعدم �ل�سرت�ك 

�ل�سلطات  هذه  �أن  تبني  �ملحاكمة،  و�أثناء  �أخرى.  �حتجاجية  وقفات  يف 

�لأمنية مل تعر�ض حتى على �لــ11 �سخ�سا �لآخرين توقيع تعهد�ت مماثلة. 

�أن  طاملا  �جلرمية  هو  يكن  مل  �لتجمهر  �أن  �ىل  �أول  يوؤ�سر  �إمنا  �لأمر  وهذ� 

نو�يا  يوؤ�سر �ىل  �لتهمة، كما  �لقيام بتجمهر م�ستقبلي ي�سقط  �لتعهد بعدم 

�ملعروفة جد� يف  �لوجوه  من  كانو�  �لذين  �ملتبقني  �لـ11  با�ستهد�ف  مبيتة 

�حلر�ك �لعماين منذ فرب�ير 2011. وقد ��ستمر حب�ض هوؤلء وحكم عليهم 

�لبتد�ئية  �ملحكمة  قبل  من  وذلك  �سنة  ملدة  بال�سجن  �أغ�سط�ض   8 يف 

�ل�ستئناف  حمكمة  �أكدت  وقد  �ل�سري.  حركة  وتعطيل  �لتجمهر  بتهمة 

 6 �إىل  �حلكم  تخفيف  مع  �لتجمهر  ق�سية  يف  �ملتهمني  بحق  �حلكم  على 

200 ريال  �ل�سغب مع غر�مة  �لتجمهر بق�سد �حد�ث  �أ�سهر وهي عقوبة 

حركة  تعطيل  بتهمة  �لتعقبات  �إبطال  باملقابل  مت  فيما   )$520( عماين 

�ملرور. 

كما ن�سجل �ن عدد� من �ملنظمات �حلقوقية �لعربية و�لدولية مثل �ل�سبكة 

�لعربية حلقوق �لإن�سان ومنظمة �لعفو �لدولية وحقوق �لإن�سان و�ملفو�سية 

وملطالبة  معنا  ت�سامنا  عدة  مو�قف  �تخذت  قد  �لإن�سان،  حلقوق  �ل�سامية 

يف  �لإن�سان  حلقوق  �لوطنية  �للجنة  �أما  عّنا.  بالإفر�ج  �لعمانية  �ل�سلطات 

�للجنة  عام  �أمني  و�سفنا  بحيث  بالعار،  لالأ�سف  موقفها  �ت�سم  فقد  عمان، 

يف يوم حقوق �لإن�سان �لعاملي 10-12-2012 يف �أحد �حلو�ر�ت �لإذ�عية 

بالغوغائيني.  معه 

و�ملجالت  �ل�سحف  تولت  فقد  �لعماين،  �لعالم  ب�ساأن  �لأمر  وكذلك 

�جلر�ئد  وبع�ض  للحكومة  �ململوكة  و�ملقروءة  �ملرئية  �لإعالم  و�سائل  وكافة 

�خلا�سة �لت�سهري بكل منا وب�سكل منتظم غد�ة �لنطق باحلكم �سده. وكان 

�لت�سهري يتم لي�ض فقط من خالل ن�سر م�سمون �حلكم بل �ي�سا من خالل 

ن�سر �سور لنا يف و�سعية مزرية، وهي �لو�سعية �لتي كان مت �لتقب�ض علينا 

فيها وبالزي �خلا�ض مبعتقل �لأمن �لد�خلي وهو عبارة عن �أفرول »�أزرق«. 

وتكون �ل�سورة م�سحوبة مبعلومات خمت�سرة عّنا مثل تاريخ ومكان �لولدة  

ولكن �أي�سا جهة �لعمل و�لوظيفة، �إلخ. وير�د من ذكر ذلك بالطبع �حكام 

�لنظام وحتميل كل هذه �ملوؤ�س�سات عبء �سبط �لعاملني فيها. ويف تاريخ 

�لتعبري  حرية  حول  ندوة  و�لأدباء  �لكتاب  جمعية  �أقامت  �سبتمرب،   16

�لر�سمي  �ملتحدث  هو  �لندوة  �سيوف  �أحد  وكان  بنا،  �ملتعلقة  و�لأحكام 

با�سم �لدعاء �لعام، �لذي �أنكر �أي دور لالدعاء �لعام يف �لت�سهري بنا يف 

و�سائل �لإعالم، د�عيا �يانا �ىل رفع �سكوى �أمامه. و�ذ تقدمن بال�سكوى، 

قام �لدعاء �لعام بحفظها.

وكذلك  ال�ضهر،  يقارب  ملا  انفرادي  حب�ص  يف  حمتجزا  بقيت 

الر�ضمي معك، هل ميكن للدولة تغطية  التحقيق  اأ�ضدقاوؤك، قبل بدء 

هذا  خلفية  على  الدولة  مداعاة  ميكن  وهل  قانونا؟  الحتجاز  هذا 

التع�ضفي؟     الحتجاز 

للجهات  يحق  ل   ،24 �إىل   20 للدولة  �لأ�سا�سي  �لنظام  مو�د  ح�سب 

�لينا ومتكيننا من توكيل حمام. كما  �لتهمة  �لر�سمية �عتقالنا دون توجيه 

يقت�سي �أن يح�سل �لعتقال يف مكان معروف و�سمن �سروط معينة. وما 

�خ�ساعي  هو  نف�سها  �لق�سية  يف  �أ�سدقائي  من  كثريين  ومع  معي  ح�سل 

للحب�ض �لنفر�دي يف �لأمن �لد�خلي يف معتقلني �سريني مت نقلي �ليهما 

مع�سوب �لعينني، ملدة 30 يوما. وقد ��ستمر �حلب�ض �لنفر�دي بعد ذلك 

ملدة ـ24 يوما يف مركز �لإيو�ء لل�سجن �ملركزي يف �سمائل. �أي �أن ح�سيلة 

المفكرة القانونية تحاور ناشطا عمانيا 
محكوما عليه بـ »إعابة السلطان«: 

الـpower point  كأداة لتوجيه القضاة

يوما، ومل   54 كانت  مبحام  باللتقاء  �ل�سماح يل  دون  �لنفر�دي  �حلب�ض 

�أحد �سجون مر�كز  �إىل  نقلي  بعدما مت  يوما   60 بعد  �إل  فعليا  �ألتق مبحام 

�ل�سرطة �لعادية يف حمافظة م�سقط.

�ل�سبط  حمققو  كان  �لنفر�دي،  �حلب�ض  فرتة  خالل  �أنه  �لإ�سارة  مع 

�لق�سائي يحققون معنا، دون �عطائنا فر�سة �لتو��سل مع حمام، ودون �أن 

�منا د�رت  �لأ�سا�سي لعتقالنا  �ل�سبب  �أن يخربونا  �أ�سماءهم ودون  نعرف 

و�إرهابية.  �سرية  تنظيمات  �ىل  �نتمائنا  �حتمال  حول  �آنذ�ك  �لتحقيقات 

26-6-2012، مت نقلي  �لـ19 من �عتقايل و�لذي �سادف يف  ويف �ليوم 

لإنهاء  بالقرم  �خلا�ض  �لق�سم  �إىل  �ل�سري  �لد�خلي  �لأمن  معتقل  من 

�جر�ء�ت توكيل حمام �خرتته وهو �ملحامي بدر �لبحري. ولكني فوجئت 

عند مقابلته يف �سجن مركز �سرطة �خلو�ض، يف 6-8-2012، وبعد مرور 

يقوما  مل  �لعام  و�لدعاء  �لد�خلي  �لأمن  �أن  �عتقايل،  على  يوما   60

باإبالغه وكالتي له.  

معار�ضني يف عمان؟  للدفاع عن  املحامني وجهوزيتهم  التزام  ما مدى 

عن  �ضدر  وهل  املجال؟  هذا  يف  مهامهم  اداء  يف  حم�ضنون  هم  وهل 

جمعية املحامني اأية مواقف حول هذه الق�ضية؟ 

لالأ�سف، رئي�ض جمعية �ملحامني هو نف�سه �أمني عام �للجنة �لوطنية حلقوق 

بالغوغائيني. ولكن ولالأمانة �سهدنا عدد� من  �لذي و�سفنا  �لإن�سان وهو 

�ملحامني بادرو� للوقوف يف �سفنا و�لدفاع عنا مثل يعقوب �حلارثي و�سامي 

�ل�سعدي وعبد�هلل �لنوفلي وعبد�خلالق �ملعمري. ويف ق�سية �لتجمهر �لتي 

حتدثنا عنها �سابقا، �ن�سم �ىل هوؤلء عدد ��سايف من �ملحامني منهم خليفة 

)مببادرة  للدفاع  �ملحامني  جمعية  رئي�ض  ونائب  �ل�سابق  �لقا�سي  �لهنائي 

باأن  منهما  �إميانا  �لتجمهر،  ق�سية  متهمي  عن  للدفاع  تطوعا  �للذ�ن  منه( 

لأي  حق  �ل�سلمية،  �لحتجاجية  و�لوقفات  و�ملظاهر�ت  �لحتجاجات 

�ملتهمني  عن  �لدفاع  �رت�سى  بع�سا  �أن  �ىل  �ل�سارة  جتدر  وهنا،  مو�طن. 

�لت�سهري  بتاأثري  وذلك  �ل�سلطان  �عابة  بق�سايا  �ملتهمني  دون  بالتجمهر من 

من  بتاأثري  و�أي�سا  �للكرتونية  �ملنتديات  ويف  �ل�سحف  �سدنا يف  �حلا�سل 

عر�ض �لـPOWER POINT  �لذي مت تقدميه يف مكتب �لق�سر �ل�سلطاين 

ملجموعة من �لق�ساة و�ملحامني و�أع�ساء جمل�سي �ل�سورى و�لدولة وبع�ض 

�لرتكيز  خالل  من  �ل�ستامني،  مظهر  �ظهارنا  مت  وحيث  �لوليات  �سيوخ 

على بع�ض �لعبار�ت �لبذيئة بحق �ل�سلطان و�لتي وردت يف بع�ض و�سائل 

�لجتماعي.  �لتو��سل 

�حلكم  ملنطوق  فيديو  مقطع  لت�سريب  وتبعا  �لق�سايا،  �لنظر يف هذه  و�أثناء 

�أ�سدرت حمكمة  �لتجمهر و�لإعابة،  قاعة �ملحكمة بحق  �ل�سفهي د�خل 

�ملحكمة.  �ىل  دخولهم  قبل  بتفتي�سهم  �ملحامني  بحق  مهينا  قر�ر�  م�سقط 

ورغم ذلك، مل حترك جمعية �ملحامني �ساكنا، مما دفع �ملحامي �لهنائي �ىل 

تقدمي ��ستقالته من من�سبه كنائب رئي�ض لها.  

عالم ا�ضتند الدفاع عنكم؟ وما هي اأبرز احلجج التي مت الدلء بها يف 

املحكمة اأو يف مرحلة ال�ضتئناف؟ 

�لعتقال،  طريقة  مثل  بحقنا،  �لقانونية  �خلروقات  على  �لدفاع  ��ستند 

وعدم �ل�سماح لنا مبقابلة �أو توكيل حمام ومتديد �حلب�ض يف حقنا دون وجه 

يتعلق  �لأمر  �أن  طاملا  �لعامة  �لنيابة  قدمتها  �لتي  �لثباتات  حق، و�سعف 

�لتي  نف�سها  �حلجة  وهي  �ل�سلطات.  ت�سفه  كما  »تقني«  بجرم  �أ�سا�سه  يف 

دفعت بها يف �ل�ستئناف حينما �ساألني �لقا�سي عن �سبب �ل�ستئناف.

 اذا مل ترث يف دفاعك م�ضاألة الدفاع ب�ضاأن تعبري »العابة« ومدى انطباقه 

على الكالم امل�ضتخدم، كما مل ترث م�ضاألة اأحقية انتقاد ال�ضلطان. هل 

فعل ذلك اآخرون؟ 

�مل�ساألة دخلت يف غياب �أكرث من نفق، حيث �أن �ملتهمني وجدو� �أنف�سهم 

يكونو�  مل  كذلك  و�ملحامني  قبل،  من  يخربوها  مل  تهمة  مو�جهة  يف 

مهيئني للرت�فع يف »جر�ئم �أو جنح« مماثلة، لذلك ن�سحو� �ملعتقلني بالدفع 

بالخرت�ق،  �ملحكمة  يف  يدفعو�  مل  �لذين  �لبقية  �أما  مو�قعهم.  باخرت�ق 

فكل  بالوطن،  بل  �ل�سلطان،  ب�سخ�ض  تتعلق  ل  �مل�ساألة  �أن  �سرحو�  فقد 

قر�ر يتخذه �ل�سلطان هو قر�ر يوؤثر على �لوطن و�ملو�طن. من جهة �أخرى 

�ل�سلطان هو �أي�سا رئي�ض للوزر�ء: و�ذ� كان ل يجب �نتقاد قر�ر�ته، ملاذ� ل 

يتم تعيني رئي�ض وزر�ء؟

بامكانية  ت�ضعر  كنت  وهل  الق�ضية؟  هذه  مع  الق�ضاة  تفاعل  كيف 

ا�ضقاط  الأ�ضياء كانت مقررة �ضلفا؟ وهل مت  اأن  اأم  التهم عنك  ا�ضقاط 

التهم عن اأي من املتهمني؟ 

فور مثويل �لأول �أمام �ملحكمة �لبتد�ئية برئا�سة �لقا�سي يو�سف �لفليتي 

�عتقايل  ظروف  على  �أطلعته  يوما،   62 بعد  �أي   ،2012-8-8 يوم 

و�حتجازي ومبا �سابهما من جتاوز�ت. وتفيد �حدى مو�د �لنظام �لأ�سا�سي 

نوعه  كان  �أيا  للتعذيب  �لتحقيق  �أثناء  �ملتهم  تعر�ض  حال  يف  �أن  للدولة 

�لتهم  كافة  يلغي  �لقا�سي  فاإن  كذلك،  �لرتغيب  �أو  كر�مته  من  �حلط  �أو 

ورغم  �لفليتي  يو�سف  �لقا�سي  ولكن  �لعرت�فات.  فيها  مبا  �ليه  �ملوجهة 

�أنني �أعلمته بكافة �لتجاوز�ت �لقانونية بحقي من حب�ض �نفر�دي وتعذيب 

�أمر  يف  معنا  و�لتحقيق  وتوكيله  مبحام  �لت�سال  من  متكيني  وعدم  نف�سي 

�إن  �إلخ، فانه جتاهل كل ذلك، طالبا مني �ل�سمت  غري �لتهم �ملوجهة لنا 

مل يكن يف كالمي �أي جديد. كما قامو� باإدخايل �إىل �ملحكمة يف �ليوم 

�مل�سار �إليه دون �إعالم �ملحامي �لذي كان خارج �لقاعة ينتظر مثويل �أمام 

متت  بل  مطلقا،  علنية  تكن  مل  �ملحاكمات  �أن  �ىل  �لإ�سارة  مع  �لق�ساء، 

بح�سور �لقا�سي و�لدعاء �لعام وعدد من موظفي جهاز �لأمن �لد�خلي 

وحمام و�حد يف حال �بالغه ف�سال عن �أحد �أفر�د �لعائلة.

�ل�سلطاين يف  �لق�سر  مكتب  قيام  هو  �إليه جمدد�،  �لإ�سارة  �أوّد  ما  ولكن 

با�ستدعاء عدد من  معنا،  ت�سامنا  �لتجمهر  ق�سية  �ملتهمني يف  �عتقال  �ثر 

و�ل�سيوخ  �لدولة  وجمل�ض  �ل�سورى  جمل�ض  و�أع�ساء  و�ملحامني  �لق�ساة 

�إلخ، يف م�سعى �ىل تربير هذه �لعتقالت �أمام هذه �ل�سخ�سيات �لو�زنة. 

�أننا  �أ�سا�سها   POWER POINT بالـ  عّنا  مادة  عر�ض  �للقاء  تخلل  وقد 

فو�سوية  حركات  �ىل  ننتمي  و�أننا  �ل�سلطان،  بحق  و�لقذف  بال�ستم  قمنا 

�ل�سلطان.  ب�سقوط  �إل  تنهه  ولن   2011 فرب�ير  منذ  عملها  بد�أت  وفتنوية، 

وكما قلت �سابقا، تركز �لعر�ض على بع�ض �لعبار�ت �لبذيئة �لتي وردت 

وقد  �لعابة  ق�سية  يف  �ملعتقلني  من  لعدد  �لت�سال  و�سائل  بع�ض  على 

�سورت هذه �لعبار�ت على �أنها �سادرة عنا جميعا. كما مت �لتاأكيد خالل 

�لعر�ض على �أننا ن�سرتك جميعا يف حركة فو�سوية وفتنوية بد�أت يف فرب�ير 

2011 ولن تنتهي �إل ب�سقوط �ل�سلطان. و�أ�سري �ىل �أن �لق�ساة يف �ملحكمة 

�ىل  كانو�  و�لإعابة  �لتجمهر  ق�سيتي  يف  كذلك،  و�ل�ستئناف  �لبتد�ئية 

جانب رئي�ض جمعية �ملحامني، على ر�أ�ض �لذين ح�سرو� هذ� �لعر�ض.

ق�ضر  اىل  ي�ضتدعون  ق�ضاة  املقايي�ص:  بجميع  ف�ضيحة  هذه  ولكن 

ال�ضلطان بهدف �ضرح ظروف الق�ضايا املعرو�ضة عليهم واأحداثها. هل 

مت العالن عنها يف العالم العماين؟ هل �ضدرت مواقف �ضاجبة لهذا 

الت�ضرف بحد ذاته؟ 

�سعيد  �لقا�سي  بتجرد  �ملتهمني  �أحد  �سكك  �لتجمهر،  ق�سايا  �حدى  يف 

وقد  فتنحى.  �لق�سر  يف  �لعر�ض  ح�سوره  خلفية  على  �سعيدي  �أمبو 

عنه  عدة  معلومات  ون�سرنا  �لت�سرف  هذ�  على  �ملحامني  بع�ض  �عرت�ض 

ذ�ت  مو�قف  �أية  ت�سدر  مل  لكن  �لجتماعي،  �لتو��سل  �سفحات  على 

وزن للتنديد بهذ� �لأمر. 

ما هي احتمالت العفو يف هذه الق�ضية؟ وما هو موقفك منه يف حال 

ح�ضوله؟ 

مل �أفكر يوما يف �لعفو ومل �أ�سع لنيله �أو �حل�سول عليه. ويف حالة حدوثه، 

�لإعابة  ق�سيتي  يف  �لأ�سدقاء  كل  و�أدعو  بل  �أرف�سه،  �أن  �لطبيعي  فمن 

و�لتجمهر �إىل رف�سه، وذلك لالأ�سباب �لآتية:

�سيكون مبثابة تثبيت �لتهمة علينا.

�لأمن  قبل  من  بحقنا  �حلقوقية  �لتجاوز�ت  كافة  عن  �لتغا�سي  �سيتم 

�لد�خلي و�لدعاء �لعام.

بحّق  نخطئ  �أننا مل  وهي  بحقنا  �لظاملة  �لتهم  توجيه  �أ�سا�ض  �سيتم جتاهل 

�ل�سلطان، و�أن �لنتقاد حّق م�سروع لنا طاملا �أننا نريد من ذلك �ل�سالح 

و�لتغيري يف �أد�ء �حلكم.

تنظر  الذي  الدور  هو  فما  عمان.  من  اليوم  خرج  الذي  الوحيد  اأنت 

اليه؟ 

�أي  مع  �أتو��سل  �أو  �أ�سمع  ومل  خرج،  �لذي  �لوحيد  �أنا  نعم  �لآن،  حتى 

معّقد  �لآن  بي  �ملنوط  �لدور  �أن  و�أعتقد  �خلروج،  من  متكن  �آخر  �سخ�ض 

�لق�سية  خدمة  �خت�ساره:  نظريا  �أ�ستطيع  ولكن  �لتطبيقية  �لناحية  من 

يف  �لنا�ض  وتعريف  وحقوقيا،  �عالميا  �ملتاحة  �لو�سائل  بكافة  و�ملعتقلني 

و�أن  خا�سة  وحقيقتها،  و�أ�سا�سها  ق�سيتنا  حول  �لدويل  و�ملجتمع  عمان 

�لإعالم �لعماين �لر�سمي وبع�ض �ل�سحف �خلا�سة عملت على �لت�سهري 

بنا وتظهرينا �أمام �لر�أي �لعام على �أننا �أ�سحاب م�سروع فتنة وفو�سى.

�لنا�سط نبهان �حلن�سي - ت�سوير ح�سام م�سيم�ض

حت�سني �أو�ساع �ل�سعب - نبهان �حلن�سي
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تولت �حلكومة �لتون�سية بجل�ستها �لتي عقدت يف 28-12-2012 �مل�سادقة 

�أع�ساء  على  تاليا  �سيعر�ض  �لذي  �لنتقالية  �لعد�لة  قانون  م�سروع  على 

يف  �مل�ساركة  �لأطر�ف  حاولت  وقد  �قر�ره.  بهدف  �لتاأ�سي�سية  �جلمعية 

�أن  علما  �لنتقالية  �لعد�لة  مل�سار�ت  ملقاربة حملية  �لتو�سل  �مل�سروع  �عد�د 

�سعار »�ملحا�سبة �ول«، مبا يقطع مع ثقافة �لفالت من �لعقاب، كان عنو�نا 

تطرح  �ملن�سودة  �ملحا�سبة  �أن  غري  �ملرحلة.  هذه  يف  �لتون�سية  للخ�سو�سية 

�ل�سوؤ�ل حول �ملق�سود منها وهل �أنها حما�سبة عادلة �أم �أنها حما�سبة حتكمها 

مو�زين �لقوى و�مل�سالح يف �طار ت�سور�ت �نتقائية.

ي�ستوجب حتري عد�لة م�سار�ت �لعد�لة �لنتقالية �لتمييز يف مرحلة �أوىل على 

�سوء �لنتهاكات �لتي تغطيها. ويتبني من �لطالع على م�سروع �لقانون �أنه 

ي�سمل �سنفني من �جلر�ئم �لتي �قرتفت با�ستعمال و�سائل �ل�سلطة ونفوذها: 

جر�ئم  ي�سمل  وهو  �لن�سان،  حقوق  بانتهاكات  يت�سل  �لول  �ل�سنف 

�لتعذيب و�ملمار�سات �ملهينة للذ�ت �لب�سرية و�لغت�ساب و�لقتل و�لختفاء 

�لق�سري وكل �سكل من ��سكال �لعنف �جل�سدي، ويعني بالدرجة �لأوىل 

�لقانون و�لذين تعمدو� يف مو�جهة حتركات  باإنفاذ  �لدولة �ملكلفني  موظفي 

لل�سلطة مع خ�سومها من  �ل�سيا�سية  �ل�سر�عات  �د�رة  �جتماعية �و يف �طار 

مادي  �سغط  ت�سليط  �لعدلية  لالأبحاث  مبا�سرتهم  مبنا�سبة  �أو  معار�سيها 

بدنيا  بهم  لالإ�سر�ر  �أدى  �أو  �لب�سرية  بكر�متهم  م�ض  �ل�سحايا  على  ونف�سي 

ونف�سيا �أو �نتهى �ىل هالكهم حتت تاأثري �لتعذيب �أو �لقتل �ملتعمد.

ي�سمل  وهو  و�لإد�ري  �ملايل  �لف�ساد  بجر�ئم  فيت�سل  �لثاين  �ل�سنف  �أما 

عمليات نهب �لرثوة �لعامة و��ستغالل �لنفوذ لتحقيق م�سلحة �سخ�سية �أو 

للغري و�لر�سوة و�لرت�ساء من قبل �سامي موظفي �لدولة، وهو يعني بالدرجة 

�لقر�ر  بدو�ئر  وجودهم  ��ستغلو�  �لذين  و�لأعمال«  �ملال  »رجال  �لأوىل 

لينهبو�  و�لقر�ر  �ل�سلطة  بدو�ئر  و�سالتهم  قربهم  من  ��ستفادو�  �أو  �ل�سيا�سي 

�ملال �لعام.

�لعناوين  ومن  �جلر�ئم  �ل�سنفني من  �لتمييز بني هذين  �أن  بالذكر  و�جلدير 

ميز خما�ض �حلديث عن �لعد�لة �لنتقالية يف تون�ض. ففيما هدفت �لدعوة 

)قتل  �لن�سان  �نتهاك حقوق  ق�سايا  �ملتهمني يف  م�سار حما�سبة  ت�سريع  �ىل 

وحما�سبة  �جلر�ئم  هذه  يف  �حلقيقة  ك�سف  و�ىل  �لخ.(  و�لتعذيب  �ل�سهد�ء 

مرتكبيها، فان �لدعوة �ىل ت�سريع �لبت يف ملفات »رجال �لأعمال« �ملتهمني 

معاودة  من  لهم  متكينا  معهم،  �مل�ساحلة  �أ�س�ض  �ر�ساء  �ىل  هدفت  بالف�ساد 

�لعزوف  ينهي حالة  نحو  وعلى  �لآجال  �ق�سر  �سمن  �لقت�سادي  ن�ساطهم 

عن �ل�ستثمار. 

وقد �أعاد م�سروع �لقانون �لتمييز نف�سه:

دو�ئر  تخ�سي�ض  على  �لقانون  ن�ض  �لإن�سان،  حقوق  �نتهاكات  فبخ�سو�ض 

ق�سائية مبحاكم �حلق �لعام يكون دورها حما�سبة �ملتهمني وعقابهم كما �أكد 

ذ�ت �مل�سروع على �أن جر�ئم �لتعذيب ل ت�سقط مبرور �لزمن خالفا ملا ن�ست 

عليه �لقو�نني �ل�سابقة. وتاليا، لي�ض من �ساأن �مل�ساحلة بني �ل�سحية و�ملتهم، 

على فر�ض ح�سولها، �أن تنهي �لتتبع �جلز�ئي و�إمنا يعتد بها يف تقدير �لعقاب 

)�لف�سل 16(.

�لف�سل  ذكر  حيث  �ملايل  �لف�ساد  بق�سايا  يت�سل  فيما  تقرر  متاما  و�لعك�ض 

47 باأن جلنة �لتحكيم و�مل�ساحلة تنظر يف مطالب �ل�سلح يف ملفات �لف�ساد 

�ملايل، على �أن توؤدي �مل�ساحلة فور ح�سولها �ىل �نتفاء �ملحا�سبة و�ىل �نقر��ض 

�لدعوى �لعمومية.

�لإن�سان  حقوق  �نتهاكات  حما�سبة  �إىل  �مل�سروع  �ساغو�  من  �جته  وتاليا، 

�حلا�سلة قبل �لثورة كافة، فحرمو� مبفعول رجعي �ملتهمني بها من �ل�ستفادة 

حمت�سما  �ملايل  �لف�ساد  جلر�ئم  �لتطرق  كان  فيما  �لزمن،  مرور  �أحكام  من 

فاكتفو� بذكرها يف باب �مل�ساحلة دون تخ�سي�سها باإجر�ء�ت بحث خا�سة �أو 

�سياغة تعريف دقيق لها. وبذلك �ن�سجم مفهوم �لعد�لة يف هذ� �ملجال مع 

توجه عام يدعو �ىل �سرعة �مل�ساحلة مع رجال �لأعمال. فبعدما كان �لبحث 

�أولويات  �لبالد من  �لتي نهبت د�خل  �ملايل و��سرتد�د �لمو�ل  �لف�ساد  يف 

�ل�ستحقاق �لثوري بدليل بعث جلنة تق�سي �حلقائق حول �لر�سوة و�لف�ساد 

ومن بعدها هيئة مكافحة �لف�ساد، �أ�سحى �لتعامل مع ملفات �لف�ساد مع�سلة 

توؤرق �ل�سلطة ومتنع حتقيق م�سروعها �لمنائي. فالبحث يف هذه �مللفات �أدى 

�ىل �لك�سف عن تورط عدد هام من بارونات �لقت�ساد �لوطني يف منظومة 

عائلة  �أفر�د  �مل�ساألة يف  يح�سر  كان  �لذي  �لأويل  �لت�سور  يتجاوز  مبا  �لف�ساد 

�ملنهوبة  �لرثو�ت  با�سرتد�د  تب�سر  �ملحا�سبة  كانت  وبعدما  �ل�سابق.  �لرئي�ض 

وت�سنع �حللم بتوفري �لأمو�ل، تبني �سريعا �أن �لجر�ء�ت �لحرت�زية �أعاقت 

عدد� من رجال �لأعمال من �حل�سول على �ل�سيولة �ملالية لتطوير �ل�ستثمار، 

فباتت �ملحا�سبة مبثابة عبء ثقيل على عجلة �لقت�ساد.

وعلى هذ� �ملنو�ل، دفع �لعبور �ل�سريع من مرحلة �لثورة �ىل مرحلة تاأ�سي�ض 

دولة �لثورة دو�ئر �لقر�ر �ىل �يجاد خمرج من �لأزمة يف �طار ت�سور م�سلحي 

معلن. فاأكد �مل�سوؤولون �حلكوميون يف �أكرث من منا�سبة على �ن �يجاد حلول 

من  به  ي�سعرون  �لذي  �لتهديد  وتنهي  �لأعمال  رجال  مع  �مل�ساحلة  حتقق 

�أعمال �ملحا�سبة هو من �أولويات �لعد�لة �لنتقالية. 

فمن  �لأعمال.  رجال  ملفات  وغلق  �مل�ساحلة  حماولت  تتالت  وبالفعل، 

ت�سمن  بالغ  ��سد�ر  �ىل   2012-5-5 بتاريخ  �مل�سادرة  جلنة  بادرت  جهة، 

للتقدم بت�سريح  �لف�ساد  ��ستفادو� من منظومة  دعوة رجال �لأعمال �لذين 

تلقائي لها يت�سمن ك�سفهم عن �ملال �لفا�سد �لذي ��ستفادو� منه وت�سليمه 

�لنيابة  �عالم  وعن  �أ�سمائهم  عن  �لك�سف  عن  باملقابل  متتنع  �أن  على  لها، 

�لعمومية يف حال قيامهم بذلك. كما طرحت �أكرث من مبادرة ليجاد حلول 

به  تقدم  �لذي  �لقرت�ح  �أبرزها  كان  �لفا�سدين  �لأعمال  رجال  مع  �سلحية 

رجل �لقانون �لبارز �لأ�ستاذ قي�ض �سعيد �لذي �قرتح �أن يتم �ل�سلح مع هوؤلء 

مقابل تعهدهم بال�ستثمار باجلهات �لأقل حظوة من �لتنمية. و�نتهت �أخري� 

وز�رة �لعدل �ىل �عالن عزمها على بعث قطب ق�سائي متخ�س�ض يف ق�سايا 

�لف�ساد ي�سمن �سرعة �لف�سل فيها.

وتبعا لذلك، �سيعاقب �أعو�ن �ل�سلطة �لذين �نتهكو� حقوق �لن�سان و�ستفتح 

جميع �مللفات مهما مر �لزمن عليها، فيما �سينجح �أ�سحاب �ملال يف ك�سب 

�ل�سلح �لذي من �ساأنه �أن ينجيهم من �لعقاب، لقاء تعوي�سات متثل جزء� 

من مالهم. 

بالطبع، قد يكون �لبحث عن م�ساحلة عامل �ملال يف �لطار �ملذكور �أمر� مربر� 

منتهكي  على حما�سبة  �حلر�ض  يكون  وقد  �لتنمية.  �حتياجات  عند  نزول 

حقوق �لن�سان بدوره وفيا لهذه �ملبادئ. �ل �أن �لتمييز يف �لتعاطي بني من 

حمته �سلطة ماله و�حلاجة �ليه وبني من �نتهك حقوق �لن�سان �أحيانا ل�سالح 

رجال �لأعمال يطرح �أكرث من �سوؤ�ل حول عد�لة معايري هذه �لعد�لة. حاول 

م�سروع �لعد�لة �لنتقالية �أن يتحدث عن �مل�ساحلة مع �لذين عذبو� و�نتهكو� 

هو�ن،  هوؤلء من  �أو�ساع  �ليه  �آلت  ملا  �أول  �لعقاب  فاقرتح  �لن�سان  حقوق 

�حلقيقة  ك�سف  فاأغفل  �ملايل  �لف�ساد  عن  يتحدث  �أن  �لن�ض  ذ�ت  وحاول 

و�ملحا�سبة لي�سارع �ىل �لدعوة �ىل �ل�سلح، ر�سوخا ملا لديهم من عنا�سر قوة 

)�ملال(، كل ذلك يف غياب قوة حقيقية تفر�ض مبادئ �لعدل و�مل�ساو�ة.

*قاٍض تونسي

�إن م�سودة م�سروع �لقانون �ملتعّلق بالعد�لة �لنتقالية يف تون�ض، و�لذي مت تقدميه 

يف 1-11-2012 �إىل �حلكومة، �أمر ي�ستوجب �لتوقف عنده، وخا�سة جلهة طريقة 

�سياغته و�إعد�ده. ول نبالغ �ذ� قلنا �أن هذه �لتجربة تعد فريدة من نوعها يف 

منطقتنا �لعربية �لتي تعي�ض منذ قر�بة �ل�سنتني حتركات �سعبية و�نتفا�سات 

وثور�ت، و�أحيانا لالأ�سف حروبا.

هذه �لتجربة ت�سرتعي �لنتباه من جو�نب عّدة:

الجانب التشاركي والحضور الهام والكبير 
للمجتمع المدني: 

منذ �سقوط �لنظام يف 14-1-2011، بد�أت بع�ض مكّونات �ملجتمع �ملدين يف 

�حلديث عن جدوى �إر�ساء �آليات �لعد�لة �لنتقالية وكان ذلك منذ منت�سف 

�ست  �سباط / فرب�ير 2011. وتبلورت هذه �لقرت�حات لتت�سّكل جمعّيات تخ�سّ

و�لتن�سيقية  �لنتقالية  للعد�لة  تون�ض  �أبرزها مركز  �لنتقالية، كان  �لعد�لة  يف 

�لوطنية �مل�ستقلة للعد�لة �لنتقالية و�ل�سبكة �لوطنية للعد�لة �لنتقالية و�أكادميية 

�لعد�لة �لنتقالية �لتابعة ملركز �لكو�كبي للتحولت �لدميقر�طية ومركز تون�ض 

حلقوق �لإن�سان و�لعد�لة �لنتقالية.

هذه �جلمعيات تدعمت بعدد كبري من �جلمعيات و�ملنظمات �ملمثلة لل�سحايا 

و�لندو�ت  �مللتقيات  من  �لكبري  �لعدد  خالل  من  وعملت  ولعائالتهم، 

�آليات  لإر�ساء  وت�سور�ت  م�ساريع  بلورة  على  �لعمل  وور�ض  و�ملحا�سر�ت 

�لذي  �لنتقالية  �لعد�لة  قانون  �أهمها م�سودة م�سروع  �لنتقالية كان  للعد�لة 

قدمته �لتن�سيقية �لوطنية وم�سروع �لهيئة �لوطنية للمحامني وم�سروع �جلمعية 

�لتون�سية للدفاع عن �حلريات �لفردية.

الدولة تنضم الى هذا الحراك المدني 
�لعد�لة  مفهوم  حول  �لو��سع  �لتخاطب  خلفية  وعلى   ،2012-1-19 يف 

�لنتقالية، مت ��ستحد�ث وز�رة حتمل هذه �لت�سمية. وكان �لإح�سا�ض �لغالب 

لدى �ملجتمع �ملدين �أنها )�لوز�رة( �ستحتكر ملف �لعد�لة �لنتقالية، و�سُتغيب 

�ملجتمع �ملدين عن هذ� �مل�سار. و�نطالقاً من �لنتقاد�ت �ل�سديدة لإن�سائها، 

بادرت �لوز�رة من جهتها �ىل �إطالق ندوة �حلو�ر �لوطني للعد�لة �لنتقالية يف 

 .2012-4-14

وخل�ست هذه �لندوة )بدعوة من مكّونات �ملجتمع �ملدين( �إىل وجوب �إ�سر�ف 

مكّونات �ملجتمع �ملدين على �سياغة �لإطار �لقانوين للعد�لة �لنتقالية. وتبعا 

لذلك، وبدعوة من �لوز�رة وم�ساركتها، مت �ن�ساء �للجنة �لفنية لالإ�سر�ف على 

�حلو�ر حول �لعد�لة �لنتقالية �لتي �سمت ممثال عن �لوز�رة �ىل جانب خم�سة 

لنف�سها  �للجنة  وقد حّددت   .2012-5-28 �ملدين يف  �ملجتمع  ممثلني عن 

هدفني: �إجر�ء حو�ر�ت و��سعة حول �لعد�لة �لنتقالية متهيد� لو�سع م�سودة 

م�سروع يتعلق بها.

مأسسة الحوار المتعلق بالعدالة االنتقالية
مع �إن�ساء �للجنة �ملذكورة، متت ماأ�س�سة �حلو�ر �ملتعلق بالعد�لة �لنتقالية على 

نحو �سمن ��ستمر�ريته وتعميمه وتطويره حتى �لو�سول �ىل �لغاية �ملن�سودة. 

وقد مت ذلك على مر�حل عدة: فبد�ية، تد�ولت �للجنة وحّددت نوع �حلو�ر 

�لذي �ستقوم به ومد�ه على �سوء �لهدف �لذي تريد بلوغه. وليكون �حلو�ر 

جمديا �رتاأت �للجنة �أن تكون �حلو�ر�ت وطنية ولكن �أي�سا جهوية. ولذ� توجب 

�إحد�ث جلان جهوية لالإ�سر�ف بدورها على �حلو�ر�ت �جلهوية. و�أ�سرفت �للجنة 

�لفنية بنف�سها على �ختيار �أع�ساء �للجان �جلهوية ليتم �ختيار 6 جلان ت�سم 

100 �سخ�ض يف �ستى �لخت�سا�سات ذ�ت �ل�سلة مبو��سيع �لعد�لة �لنتقالية 

وكان ثلثهم تقريبا من �لن�ساء. ومت تدريب �أع�ساء �للجان �جلهوية على �مل�سائل 

�ملتعلقة بالعد�لة �لنتقالية من ناحية وعلى تقنيات �لإن�سات و�إد�رة �حلو�ر من 

ناحية �أخرى، وهو ما ��ستوجب 5 �أيام تدريب لكل جلنة جهوية. وبالنتهاء من 

�لتدريب �لذي �أ�سرف عليه خرب�ء تون�سيون وعرب و�أجانب، كانت �حلو�ر�ت 

�جلهوية �لتي �سملت كل وليات )حمافظات( �جلمهورية �لتون�سية مبعّدل يوم 

حو�ر يف كل ولية �أي باإجمايل 24 يوم حو�ر و�نتهت كّلها برفع تقارير عن يوم 

�حلو�ر وعن �لتو�سيات �ل�سادرة عنه.

مع  حو�ر  يوم  على  �لفنية  �للجنة  �أ�سرفت  فقد  �لوطني  �مل�ستوى  على  �أّما 

�لأحز�ب �ل�سيا�سية، ويوم �آخر للحو�ر مع �لنقابات و�ملنظمات �ملهنية، ويوم 

ثالث مع �جلمعيات �حلقوقية وجمعيات �ل�سحايا.

�إذ كانت �جلل�سة  �أن منهجية �حلو�ر�ت كانت موحّدة،  ونذكر يف هذ� �لإطار 

و�ل�سخ�سيات  و�لأحز�ب  �ملنظمات  لكل  لالإن�سات  خم�س�سة  �ل�سباحية 

ور�تها حول �آليات �لعد�لة �لنتقالية  �مل�ساركة حيث تعر�ض هذه �لأخرية ت�سّ

وحول م�سروع قانون يتعلق بها، وخ�س�ست �حل�سة �مل�سائية لور�ض عمل تعلق 

كل منها باإحدى مكونات �لعد�لة �لنتقالية )�لك�سف عن �حلقيقة، �لتعوي�ض 

وجرب �ل�سرر، �مل�ساءلة و�ملحا�سبة، �إ�سالح �ملوؤ�س�سات و�مل�ساحلة(. 

�لفنية  �للجنة  قامت  �لنتقالية،  بالعد�لة  �ملتعلقة  �مل�سائل  بع�ض  وللتعّمق يف 

�لن�ساء  حول  متخ�س�سة  وملتقيات  ندو�ت  تنظيم  يف  بامل�ساهمة  �أو  بتنظيم 

و�حلقوق  �لنتقالية  �لفرت�ت  يف  و�ل�سباب  و�لأطفال  �لنتقالية  و�لعد�لة 

�لقت�سادية و�لجتماعية و�لعد�لة �لنتقالية و�لأر�سيف و�لعد�لة �لنتقالية.

وبالتز�من مع �حلو�ر�ت، مت تنظيم حمالت توعوية وحت�سي�سية موجهة للجميع 

من  بجانب  منها  كل  تعلق  و�إذ�عية  تلفزية  وم�سات   6 يف  بالأ�سا�ض  متثلت 

جو�نب �لعد�لة �لنتقالية.

�مل�ساركني  مو�قف  ملعرفة  �إعد�ده  مت  ��ستبيان  توزيع  �جلهوية  �حلو�ر�ت  ر�فق 

و�آر�ئهم من خمتلف مكّونات �لعد�لة �لنتقالية، حيث مت توزيع �أكرث من 2000 

��ستبيان �عتمد منها �أكرث من 1800 ومت �لغاء قر�بة 200 منها. هذ� �ل�ستبيان 

مل يكن �ملوجه �لأ�سا�سي لعمل �للجنة بل ق�ست �أهميته بال�ستئنا�ض بنتائجه.

هذه �لفرتة �لأوىل من عمل �للجنة �لفنية مل تخل من بع�ض �مل�ساعب:

كان عمل �للجنة و�أع�سائها طوعيا وجمانيا، 

�أثناء �لإ�سر�ف على �حلو�ر�ت ول �سيما �حلو�ر مع �جلمعيات �حلقوقية و�حلو�ر 

�جلهوي يف تون�ض �لعا�سمة، �أثارت م�ساركة جمعيات متثل �أع�ساء حكومات 

�سيما  ول  �جلمعيات  من  �لعديد  و��ستياء  ت�سنجا  �لأ�سبق  �لرئي�ض  ونظام 

جمعيات �ل�سحايا �لتي رف�ست م�ساركة هوؤلء يف هذه �حلو�ر�ت.

�ملقرتحات  من  هائل  كم  لديها  جتّمع  �للجنة  عمل  من  �لفرتة  هذه  بنهاية   

ونتائج �ل�ستبيان وبد�أت مرحلة �سياغة ن�ض م�سروع  و�لتو�سيات و�مل�ساريع 

�لقانون.

صياغة مسودة مشروع العدالة االنتقالية
�ملتعلقة  �لقانونية  �لن�سو�ض  �سياغة  حول  بتدريب  عملها  �للجنة  ��ستهلت 

هذ�  يف  جتارب  خا�ست  �لتي  �لبلد�ن  جتارب  خالل  من  �لنتقالية  بالعد�لة 

�ل�سدد، وكانت �مل�ساريع �ملقدمة من قبل �لهيئة �لوطنية للمحامني و�لتن�سيقية 

�لتون�سية  و�جلمعية  �جلمهوري  و�حلزب  �لنتقالية  للعد�لة  �مل�ستقلة  �لوطنية 

للدفاع عن �حلريات �لفردية قد �ساعدت �للجنة كثري� يف �سياغة م�سروعها.

وذلك  ع�سرية  م�ساألة  �لفنية  �للجنة  قبل  من  �لقانون  م�سروع  �سياغة  كانت 

لالأ�سباب �لتالية: 

كرثة �ملعلومات و�لقرت�حات و�لت�سور�ت �ملقدمة. -

�حلو�ر�ت  - يف  �مل�ساركني  لتوقعات  وفية  تكون  �أن  يف  �للجنة  رغبة 

�لوطنية وخا�سة �جلهوية منها. 

و�سعوبة  - �لعادية  �لعد�لة  و�آليات  �لنتقالية  �لعد�لة  �آليات  تد�خل 

و�أن �لأغلبية  بينها خا�سة  �لتد�خل  بينها وجتنب  �لتوفيق و�لف�سل 

�ل�ساحقة من �مل�ساركني يف �حلو�ر�ت كانت توؤكد على دور �لق�ساء 

�لعادي يف �مل�ساءلة و�ملحا�سبة.

ولذ� كان دور �خلرب�ء �لتون�سيني و�لعرب و�لأجانب يف تو�سيح �مل�سائل �ل�سائكة 

و�ل�ستعانة بالتجارب �ملقارنة وكانت �ل�سياغة �لأولية مل�سروع �لقانون. وعند 

�جلمعيات  على  جديد  من  عر�سه  مت  �مل�سروع،  م�سودة  �سياغة  من  �لنتهاء 

�حلقوقية يف يوم در��سي لتقييم �لن�ّض وحت�سني �سياغته وم�سمونه، ومت �إدر�ج 

�ملالحظات �ملقدمة يف �سلب ن�ض م�سروع �لقانون. يف نهاية هذ� �ملطاف، ن�سرت 

�للجنة �مل�سروع على موقعها ويف و�سائل �إعالم عدة ليت�سنى للمهتمني بهذ� 

�ل�ساأن �لطالع عليه و�بد�ء مالحظاتهم، ومن ثم، قامت �للجنة بال�ستعالم عن 

مالحظات �لوز�ر�ت �ملعنية )19 وز�رة( لتخل�ض �ىل �دخال جممل �ملالحظات 

�لهامة و�جلديدة �لتي تلقتها من هذ� �جلانب �أو ذ�ك يف �سلب �مل�سروع.

*أستاذ في القانون بالجامعة التونسية منذ 1995

مشروع قانون العدالة االنتقالية في تونس:

 تجربة فريدة من 

نوعها
وحيد الفرشيشي

ورد  كما  االنتقالية  العدالة  تعريف  في 
المتعلق  األساسي  القانون  مشروع  في 
ومجال  االنتقالية  العدالة  أسس  بضبط 

صها ختصا ا

م�سار  �لقانون هي  �لنتقالية على معنى هذ�  �لأول: �لعد�لة  �لف�سل 

ما�سي  ومعاجلة  لفهم  �ملعتمدة  و�لو�سائل  �لآليات  من  متكامل 

�نتهاكات حقوق �لإن�سان بك�سف حقيقتها وحما�سبة �مل�سوؤولني عنها 

�لوطنية  �مل�ساحلة  يحقق  مبا  لهم  �لعتبار  ورّد  �ل�سحايا  �سرر  وجرب 

�لتكر�ر  عدم  �سمانات  وير�سي  ويوثقها  �جلماعية  �لذ�كرة  ويحفظ 

و�لنتقال من حالة �ل�ستبد�د �إىل نظام دميقر�طي ي�ساهم يف تكري�ض 

منظومة حقوق �لن�سان.

العدالة االنتقالية في تونس: 

اذا كنت ضعيفا فعقاب، واذا كنت قويا فلنصالح
محمد العفيف الجعيدي

�إحتفال يوم �ل�سهد�ء يف تون�ض - موقع �لكويتية

�إعت�سام �لتطهري من �لف�ساد يف تون�ض - موقع ليبيا �مل�ستقبل
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برئا�سة  �ليمن،  يف  بالأمانة  �لإد�رية  �ملحكمة  �أ�سدرت   ،2012-11-14 يف 

�لوفاق  حكومة  �سد  حكما  �لو�حد،  عبد  �لرحمن  عبد  رغدة  �لقا�سية 

�لوطني ق�سى باإلز�مها بتنفيذ قر�ر رئي�ض �جلمهورية رقم »8« للعام 2012، 

�ل�سحية  �لرعاية  بتوفري  وذلك  �ل�سلمية،  �لحتجاجات  �سحايا  ب�ساأن 

�لطبي  و�لتقرير  �ل�سابة  طبيعة  ح�سب  �خلارج،  يف  ومعاجلتهم  للم�سابني، 

�ملرفق لكل حالة، يف مر�كز متخ�س�سة على نفقة �لدولة. كما ق�سى �حلكم 

باإلز�م �حلكومة بدفع مبلغ قدره »440« �ألف ريال ل�سالح �ملدعني وطالبي 

�لتدخل، �أتعاب وخما�سري �لتقا�سي. وثّمن جرحى �لثورة �ملوقف �ل�سجاع 

�جر�ء�ت  يف  و�ل�سري  للدعوى،  �لت�سدي  يف  �لرحمن  عبد  رغدة  للقا�سية 

�لق�سائي  �لإعالن  ��ستالم  �حلكومة  رف�ض  من  �لرغم  على  �لتقا�سي، 

باحل�سور، وعدم توكيل حمام للرت�فع يف �لق�سية. وكان �ملحامي جنيب �حلاج 

قد قدم �لدعوى �إىل �ملحكمة با�سم »جرحى �لثورة �ل�سبابية �ل�سلمية«، بناء 

على توكيل �أحد ع�سر جريحا بحيث �سكل �حلكم �عرت�فا ق�سائيا بـ»�لثورة 

�ل�سبابية �ل�سلمية«.  

وهذه �لق�سية �لأهم مبا يت�سل بتعوي�سات �سحايا �لحتجاجات �ل�سلمية قد 

حظيت منذ تقدميها بتغطية �عالمية ومتابعة غري م�سبوقة من �لر�أي �لعام. 

و�ذ جاء �حلكم ليحفز فئات �أخرى على تقدمي دعاوى �ىل �لق�ساء، كما نبني 

�أدناه، ومعهم �لق�ساة لأد�ء دور يف نظام ما بعد �لثورة، فاإن �حلكومة، �أو �أقله 

�ملالية، ما ز�لت متاطل يف تنفيذه بخالف ت�سريحات �مل�سوؤولني فيها  وز�رة 

 .
1
غد�ة �حلكم

�ملحكمة  �ىل  �ملماطلة  هذه  مل�سو�  �لذين  �جلرحى  بع�ض  عاد  ذلك،  و�ز�ء 

تنفيذ �حلكم �سد �حلكومة جرب�. و��ستجابة لذلك، قامت  �لد�رية لطلب 

�ملحكمة �لد�رية برئا�سة �لقا�سي بدر علي �جلمرة  باإجر�ء�ت عدة �ت�سمت 

باملثابرة:  

�لوزر�ء  - جمل�ض  رئي�ض  باإعالن  �ملحكمة  قامت  يف2012-11-21، 

تقرر  ما  تنفيذ  �لتنفيذية وطلب  بال�سيغة  ب�سورة من �حلكم مذيلة 

�حلكم  ينفذ  مل  �ذ�  »�أنه  �ىل  �ل�سارة  مع  و�لقانون«  �ل�سرع  »بقوة 

�حلكم...«  لتنفيذ  �لقانونية  �لجر�ء�ت  �ملحكمة  �ستتخذ  �ختياريا 

�لقو�عد  »تتبع  �أنه  على  �ملدين  و�لتنفيذ  �ملر�فعات  قانون  وين�ض 

�ل�سروط  حيث  من  �لدولة  �سد  �ل�سادر  �حلكم  تنفيذ  يف  �لعامة 

و�لجر�ء�ت على �أن يكون �لعالن �إىل �جلهة �ملحكوم عليها للقيام 

بالتنفيذ خالل مدة ل تتجاوز ثالثني يوما«، حتت طائلة »�حلجز على 

�أي  �أو  �ملركزي  �لبنك  لدى  �سدها  �ملنفذ  �ملعنية  �جلهة  ح�سابات 

�ملركزي«  �لبنك  �لدولة يف  بخزينة  �خلا�ض  �حل�ساب  �أو  �آخر  بنك 

ي�سل  عقابيا  جز�ء  �لقانون  نف�ض  من   )489( �ملادة  و�سعت  كما 

�ىل �حلب�ض ملدة ل تزيد على �سنتني �سد كل من يعرت�ض �أو يعرقل 

تنفيذ �لأحكام �ل�سادرة �سد �لدولة. 

لتنفيذ �حلكم  - يلزم  ما  و�ل�سحة لتخاذ  �ملالية  تقاع�ض وزيري  �ز�ء 

�ملحكمة  قامت  �لوزر�ء،  رئي�ض  من  �ليهما  �ملوجه  �ليعاز  رغم 

�ل�سعودي  بامل�ست�سفى  طبية  جلنة  على  �جلرحى  باإحالة  �لإد�رية 

�لأملاين لفح�ض حالتهم وتقدير �ملبالغ �ملالية �لتي تفي مبعاجلتهما 

يف �خلارج، طالبة من رئا�سة �لوزر�ء يف مذكرة موؤرخة يف 12-12-

لرفع  �لأولية  �لفحو�سات  لجر�ء  �ل�سرورية  �ملبالغ  توريد   2012

�ىل  �خلارج  يف  �ملر�سى  لعالج  �لتقديرية  بالتكلفة  �لطبية  �لتقارير 

خزينة �ملحكمة حتت طائلة �لتنفيذ �جلربي. وكما ذكرت �ملحكمة 

�لدفاع  حلق  �سونا  �لق�سية  يف  ميثلها  من  �ر�سال  ب�سرورة  �حلكومة 

وللم�سلحة �لعامة.

يف 25-12-2012، و�ز�ء ف�سل رئي�ض �لوزر�ء يف �رغام وزير �ملالية  -

على �لتنفيذ، خاطبت �ملحكمة رئي�ض �لوزر�ء للمرة �لثالثة مبذكرة 

�ل�سعودي  �مل�ست�سفى  »�أن  فيها على  �أكدت  »هام وعاجل«  معنونة 

تبلغ  �لتقديرية  �لتكلفة  باأن  �ملذكورة  تقاريره  يف  بني  قد  �لأملاين 

)ثالثمائة وثالثني �ألف دولر �أمريكي( مما يوجب توريد هذه �ملبالغ 

�لقانونية...«  �لجر�ء�ت  �تخاذ  طائلة  حتت  �ملحكمة  خز�نة  �ىل 

ميثلها  من  �ر�سال  ب�سرورة  جمدد�  �لوزر�ء  رئا�سة  �ملحكمة  ونبهت 

يف هذه �لق�سية.

�ملبلغ  - بتوريد  �ملالية  وز�رة  خاطبت  وبعدما   ،2012-12-28 يف 

�إىل خزينة �ملحكمة من دون طائل، وجه رئي�ض �ملحكمة �لد�رية 

مذكرة �ىل حمافظ �لبنك �ملركزي �ليمني طالبه فيها بحجز مبلغ 

وقدره 330 �ألف دولر �أمريكي من ح�ساب �حلكومة، ف�سال عن 

تكاليف �لفحو�سات �لأولية �لتي �أجريت للجرحى يف �مل�ست�سفى 

�ل�سعودي �لأملاين ب�سنعاء و�أغر�م �لتقا�سي. 

�لوز�رية  �ملماطلة  بدت  �لثورة،  جرحى  حقوق  �قر�ر  يف  �ملثابرة  هذه  و�ز�ء 

وقع  حتت  ��سطر  �ملذكر�ت،  بتجاهل  �ملالية  وزير  �كتفى  فبعدما  لفتة. 

�جر�ء�ت �لتنفيذ �ملتو��سلة �ىل �تخاذ خطو�ت توؤ�سر �ىل موقف متعال فيه 

وزير  �ىل  مذكرة  وجه  وهكذ�،  �لق�ساء.  باأحكام  �ل�ستخفاف  من  �لكثري 

�ملخت�سني  بتوجيه  فيها  طالبه   2012-12-30 و�ل�سكان يف  �لعامة  �ل�سحة 

يف وز�رته بالتن�سيق مع �ملحكمة �لد�رية �لبتد�ئية بالأمانة ملر�جعة �لتقارير 

تكليف  على  بناًء  �لأملاين  �ل�سعودي  �مل�ست�سفى  من  �ل�سادرة  �لطبية 

�ملحكمة، و�تخاذ �لجر�ء�ت �لالزمة ملعاجلة �ملحكوم لهم �سو�ء يف �لد�خل 

�أو �خلارج مبنح عالجية. وقد عك�ض هذ� �لجر�ء بالو�قع ت�سكيكا بالتقارير 

�لطبية �ل�سادرة بناء على تكليف �ملحكمة وجتاهال للحكم �لق�سائي �ل�سادر 

فاحلكم  �لوقت.  و�إطالة  �ملماطلة  من  نوعا  ذ�ته  �لوقت  ويف  �أ�سا�سها،  على 

و�جب �لنفاذ ول يحتاج �ىل تقارير جديدة. كما وجه وزير �ملالية مذكرة �ىل 

رئي�ض �ملحكمة �لد�رية يف 30-12-2012 �أبلغه فيها بذلك وباأن تكاليف 

على  بناء  �لملاين  �ل�سعودي  �مل�ست�سفى  من  �ملقدمة  �لأولية  �لفحو�سات 

وقد   ،2013 �ملايل  للعام  �ملو�زنة  �إقر�ر  عند  �سرفها  �سيتم  �ملحكمة  تكليف 

بد� يف ذلك وكاأنه ي�سعى �ىل �ملر�وغة و�إلهاء �ملحكمة عن متابعة �إجر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي للحكم. وهذ� ما ندد به حمامي جرحى �لثورة جنيب �حلاج 

م�سري� �ىل �أن �لوز�رة ت�سعى �ىل ت�سوية ملف �جلرحى عرب قنو�ت خا�سة يف 

جتاهل تام للحكم �لذي بات نافذ�.  

و�سعف  ه�سا�سة  مدى  �لعام  للر�أي  تك�سف  �لق�سية  هذه  �أن  يبدو  وعليه، 

وقد  �ملحا�س�سة.  عقلية  رو�ج  عن  ف�سال  نف�سها  على  و�نق�سامها  �حلكومة 

�ملالية ي�سعى  �أن وزير   2012-12-25 �ل�سادرة يف  �أ�سارت �سحيفة �لأوىل 

�ىل حتويل 5 مليار ريال للجرحى عرب موؤ�س�سة وفاء �لتابعة حلزب �ل�سالح. 

حمود  جوهرة  �لدولة  ووزيرة  �لعن�سي  �ل�سحة  وزير  �أن  �ل�سحيفة  ونقلت 

�ملقرب من حزب  �ملالية  وزير  رف�ض  ب�سبب  �حلكومة  من  بال�ستقالة  هدد� 

�ل�سالح فتح ح�ساب يف �لبنك �ملركزي ل�سالح جرحى �لثورة وت�سديده 

على ت�سليم �ملبلغ �لذي يبلغ �أكرث من خم�سة مليار �ىل موؤ�س�سة »وفاء« �لتابعة 

لالإ�سالح. من جهته قال �أحمد �سيف حا�سد، ع�سو جمل�ض �لنو�ب، �إن ل 

�أحد يعلم �سيئاً عن �مليز�نية �لتي �عتمدتها �حلكومة للجرحى رغم �قر�رها يف 

جمل�ض �لوزر�ء و�سدد على �سرورة حما�سبة موؤ�س�سة »وفاء« على كل �ملبالغ 

�لتي ��ستلمتها منذ بد�ية �لثورة، ول �سيما �أنها مل تقم مبعاجلة �إل �جلرحى 

�ملح�سوبني على �لتجمع �ليمني لالإ�سالح �أو من لديهم و�ساطة هناك.

وكل  �سهيد  لكل  جندي  ر�تب  باعتماد  �حلكومة  رئي�ض  حا�سد  وطالب 

وفقا  �لجتماعية  �لرعاية  �سندوق  �إىل  جزئيا  �ملعوقني  و�سم  كليا،  معوق 

للقر�ر �جلمهوري رقم 8 ل�سنة 2012 ب�ساأن �سحايا �لحتجاجات �ل�سلمية. 

�نت�سرت  بعدما  نيابة عنهم  للتقا�سي  �لنائب حا�سد  67 جريحا  وقد وكل 

�ملحكمة �لد�رية جلرحى �لثورة. 

3-1-2013 خرب� مفاده  بتاريخ  �ل�سارع  �ل�سياق ن�سرت �سحيفة  ويف ذ�ت 

�أن رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء يهدد بتقدمي ��ستقالته �إذ� مل ي�ستجب وزير �ملالية 

للمرة �لثانية لتوجيهاته �لتي تق�سي بعالج جرحى �لثورة �ل�سبابية �ل�سلمية 

على نفقة �حلكومة بناء على حكم �ملحكمة �لد�رية. وكان رئي�ض �حلكومة 

لعام  �لثورة  جرحى  ل�ستقبال  عدة  حمافظات  يف  طبية  جلانا  �عتمد  قد 

2011 بهدف �ح�ساء عددهم ورفع �لتقارير �لالزمة بحالة كل منهم متهيد� 

لعالجهم على نفقة �لدولة �سو�ء د�خل �ليمن �أو خارجه. 

�آخر �جر�ء يف �لتنفيذ �جلربي �سد �حلكومة كان بتاريخ 6-1-2013 حيث 

وجهت �ملحكمة �لإد�رية باأمانة �لعا�سمة مذكرة �إىل حمافظ �لبنك �ملركزي 

�ليمني، طالبته فيها بتوريد �ملبالغ �ملخ�س�سة لعالج جرحى �لثورة �ل�سبابية 

�ل�سعبية �ل�سلمية، �ملحكوم لهم من �ملحكمة �سد حكومة �لوفاق وعددهم 

11 جريحا �إىل خزينة �ملحكمة. و�أمهلت �ملحكمة حمافظ �لبنك يوما و�حد� 

للحكم،  �جلربي  بالتنفيذ  تقوم  �لتي  �ملحكمة،  خزينة  �إىل  �ملبلغ  لتوريد 

و�لتي  �لأحكام وعرقلتها  تعطيل  �جلز�ئية على خلفية  �ملالحقة  حتت طائلة 

ت�سل عقوبتها �ىل ثالث �سنو�ت حب�ض )مادة 489 مر�فعات ومادة 165 

عقوبات(. 

�لأيام  يف  �سينفذون  باأنهم  لهم  �ملحكوم  �جلرحى  قال  �أخرى،  جهة  ومن 

�لقادمة ��سر�با مفتوحا عن �لطعام �أمام مقر �لمم �ملتحدة يف �سنعاء لل�سغط 

على �حلكومة �ليمنية لتنفيذ �لتز�ماتها جتاههم وتنفيذ �أحكام �لق�ساء باعتبار 

و�لتي  �ليمن  يف  ح�سلت  �لتي  �ل�سيا�سية  بالت�سوية  مرتبطة  ماأ�ساتهم  �أن 

باركتها �لأمم �ملتحدة.

*قاٍض يمني

بد�أ  �ليمنية،  �ل�سيا�سية  �لأطر�ف  قبل  من  �خلليجية  �ملبادرة  توقيع  مت  منذ 

جدل و��سع يف �ليمن حول �لقو�نني �لتي يتوجب �قرر�ها وفق هذه �لآلية 

م�ساحلة  لنفاذ  قانونية  وو�سيلة  �ل�سيا�سي  �حلل  من  جزء  �أنها  �عتبار  على 

وطنية وعد�لة �نتقالية. وهكذ� مت �قر�ر �لقانون رقم )1( للعام 2012 �ملتعلق 

مبنح �حل�سانة من �ملالحقة �لقانونية و�لق�سائية و�لذي �سمي بقانون �حل�سانة، 

وهو يت�سمن �عفاء وحت�سينا للرئي�ض �ل�سابق علي عبد�هلل �سالح ومن عملو� 

معه يف عدد من �جلر�ئم ذ�ت دو�فع �سيا�سية. وقد �سكل هذ� �لقانون تاأ�سي�ساً 

�سمن ن�ض �ملبادرة لثقافة �لفالت من �لعقاب وتبعا لذلك حدود� للعد�لة 

وكتما لأ�سو�ت �سحايا �لنتهاكات يف �ملر�حل �ل�سابقة. 

��ستجابة  �أي�سا،  �قر�ره  �سرط  �ملبادرة  ت�سمنت  �لذي  �لثاين  �لقانون  وكان 

و�مل�ساحلة  �لنتقالية  �لعد�لة  قانون  هو  �مل�سرتك،  �للقاء  �أحز�ب  لطلب 

خ�سوم  من  حماولة  �أنه  لو  كما  �أ�سا�سه  يف  �لطرح  هذ�  بد�  وقد  �لوطنية. 

قانون  على  مو�فقتهم  �أحلقتها  �لتي  �لأ�سر�ر  حل�سر  �مل�سرتك  يف  �سالح 

�حل�سانة على �مل�ستوى �ل�سعبي. وعلى �لرغم من ن�ض �ملبادرة على �سرورة 

ويتاأ�س�ض �خلالف حول عملية  �لآن،  ي�سدر حتى  �أنه مل  �إل  �لقانون  �قر�ر 

�ملت�ساركني يف �حلكم  �ل�سيا�سني  �لطرفني  �ملتباين بني  �لفهم  ��سد�ره على 

وبع�ض  �لقانون  يطاله  �لذي  �لزمني  �ملدى  حول  �لنتقالية  �ملرحلة  خالل 

معار�سة  عديدة  مو�قف  توجد  كما  فيه،  �لو�ردة  و�ل�سالحيات  �لتعريفات 

ملقرتحات قانون �لعد�لة �لنتقالية �ملقدمة من �أطر�ف �حلكم �حلايل، عربت 

�أ�سر �سحايا  ومنظمات حقوقية عالوة على  �ملدنني  للن�سطاء  �أ�سو�ت  عنها 

�لنتهاكات وعلى ر�أ�سهم �لر�بطة �ليمنية لأ�سر �ملخفيني ق�سر�. وترى هذه 

ما�سي  بالو�قع  �ملقرتحة حتمي  �لنتقالية  �لعد�لة  قانون  م�ساريع  �أن  �لفئات 

�لنتهاكات �ل�سنيع يف �ليمن و�لذي تت�سارك فيه معظم �لأطر�ف �ل�سيا�سية 

�ملوقعة على �ملبادرة، و�لتي كانت �ساركت يف �حلكم يف فرت�ت خمتلفة من 

تاريخ �ليمن �سمال وجنوبا. كما ترى �أن هذه �ملقرتحات تعمل على �لتمييز 

بني �ل�سحايا و�نكار معاناتهم ول ت�ستجيب يف م�سامينها مع �ملعايري �لدولية 

حلقوق �لن�سان و�لعد�لة �لنتقالية.

وكانت �أحز�ب �للقاء �مل�سرتك قد تقدمت عرب وز�رة �ل�سوؤون �لقانونية �لتي 

يتولها ممثل عنها مب�سودة للقانون �عرت�ض عليها حزب �ملوؤمتر �ل�سعبي �لعام 

�خلليجية،  �ملبادرة  تقت�سي  وكما  �لنتقالية.  �حلكومة  يف  �لآخر  �ل�سريك 

يفرت�ض �أنه يف حال �خلالف بني �لطرفني �أن يرفع �لأمر للرئي�ض للبت فيه 

وهذ� ما حدث. ويف 6 1- 2012-، ده�ض �مل�سرتك باأن �لرئي�ض قدم للمجل�ض 

�ىل  �لعد�لة  ملو�سوع  �لعام  �ل�سعبي  �ملوؤمتر  بت�سور حزب  و�سفوه  ما  �لنيابي 

وبد�أو�  �مل�سروع  هذ�  �مل�سرتك  رف�ض  �أزمة جديدة حني  فانفجرت  �ملجل�ض، 

بالت�سعيد �سده. وهناك فروق عدة يف م�سروع �لقانون �لذي قدمه �لرئي�ض 

�طاره  �لفروقات يكمن يف  و�أهم هذه  �مل�سرتك:  بالن�سبة �ىل م�سروع  هادي 

�لزمني بحيث ح�سر مقرتح هادي �لفرتة �لتي ي�سملها ب�سنة 2011، بينما 

ن�ض مقرتح �مل�سرتك على ��ستماله �لفرتة �ملمتدة من �سنة 1990، �أي منذ 

تاريخ قيام �لوحدة �ليمنية. ويبدو جليا �أن �ل�سنة �لأ�سا�ض، �أو �لطار �لزمني 

تاريخ  حلماية  �سيا�سيا  موظفة  �لطرفني،  مقرتحات  يف  �لقانون  ل�سالحية 

�لنتهاكات �خلا�سة بكل طرف. 

�لو�ردة يف ن�سو�ض  �لفروقات �لكثري من �مل�سامني  �إىل ذلك، تطال  ��سافة 

�ملقرتحني، ولكن يتفق �لطرفان �سر�حة على �أن �ر�دتهم من�سرفة �ىل �جناز 

عد�لة �نتقالية خجولة وقا�سرة ل ت�سمن م�ساءلة �لقائمني على �لنتهاكات 

يف �ملا�سي ومالحقتهم، وعلى ك�سف حقيقة خجول بالكاد ي�سمن معرفة 

ما حدث!

قوانين عدالة سياسية ال انتقالية
�لطرفني  من  �ملقدمني  �لنتقالية  �لعد�لة  قانون  مقرتحي  �لتناق�ض يف  يبدو 

ديباجة كالهما  تت�سمن  �لبد�ية، حيث  منذ  �لنتقالية حا�سر�  �لعد�لة  مع 

عد�لة  حول  �لدللة  بالغة  رمزية  ��سارة  وهي  �حل�سانة،  قانون  �إىل  �ل�سارة 

�لعقاب  من  �لفالت  عملية  ُي�سرع  قانون  من  �نطالقا  توؤ�س�ض  �نتقالية 

�لقانونية يف مقرتح �مل�سرتك �لتايل هو  ويحمي �ملنتهكني. فتعريف �لعد�لة 

)�لعد�لة �لت�ساحلية غري �لق�سائية للك�سف عن �حلقيقة وجرب �سرر �ل�سحايا 

�لن�سان  �جل�سيمة حلقوق  �لنتهاكات  تكر�ر  ومنع  �لوطنية  �لذ�كرة  وحفظ 

ل  �نتقالية  عد�لة  على  تاأكيده  �لتعريف  يف  و��سحا  ويبدو  �مل�ستقبل(.  يف 

تتوفر فيها �أي من عنا�سر �ملالحقة �لق�سائية و�ملحا�سبة و�ل�سالح �ملوؤ�س�سي، 

�لعد�لة  تعريف  يف  �لآمن  �جلانب  �أنه  يبدو  ما  على  برمته  �لأمر  فيرتكز 

�لنتقالية بالن�سبة للم�سرتك. 

ويتفاقم �لأمر يف �لتعريف �لو�رد يف مقرتح �لرئي�ض هادي بحيث يقت�سر على 

�لتايل )هي جمموعة �لجر�ء�ت و�لتد�بري �لتي تتخذ ملو�جهة �لنتهاكات 

�ملا�سة بحقوق �لن�سان خالل �لفرتة �لزمنية �ملحددة بهذ� �لقانون بغية جرب 

�مل�ستقبل(.  �لن�سان يف  بحقوق  �ملا�سة  �لأفعال  تكر�ر  ومنع  �ل�سحايا  �سرر 

�ملالحقة  عن  فقط  لي�ض  ليتخلى  �نح�سر  �لتعريف  �أن  و��سحا  يبدو  وهنا 

�لذ�كرة!  حفظ  عن  �أي�سا  �منا  �ملوؤ�س�سي،  و�ل�سالح  و�ملحا�سبة  �لق�سائية 

ويق�سر �لأمر فقط على جرب �ل�سرر و�مل�ستقبل. 

�ل�سالح  مو�سوع  هادي  �لرئي�ض  مقرتح  يف  �لو�رد  �لتعريف  يت�سمن  و�ذ 

�ملوؤ�س�سي، فهو يذكره بخجل وحتفظ �سديد في�سبح )�عادة هيكلة �لأجهزة 

مع  فقط،  �حلديثة(  و�لتنظيمية  �لد�رية  لالأطر  وفقاً  �ملعنية  و�ملوؤ�س�سات 

بالنتهاكات،  �ملتهمة   �ملوؤ�س�سات  عن  حديث  �أي  من  �لتعريف  تخلي�ض 

�أو �لتقيد بحقوق �ن�سان، و�لأ�سباب و�لعنا�سر �لبنيوية �لقائمة ور�ء ممار�سة 

�لنتهاكات بانتظام.

يف  �لو��سع  �لنتهاكات  ما�سي  حماية  يف  �لقانون  مقرتحو  يتعا�سد  وتاليا، 

�ليمن، ولذلك فان هيئة �لن�ساف و�حلقيقة �لتي ي�سكلها �لقانون ل متتلك 

�ل�سلطة يف �لتحقيق يف �لنتهاكات �لو�ردة خارج �لطار �لزمني �ملحدد لها 

�لو�رد  �لن�ض  وفق  �لنتهاك  هذ�  عو�قب  ��ستمرت  �ذ�  �إل   1990 عام  يف 

�أو �لتيقن منه، وميكن تاأويله،  يف مقرتح �مل�سرتك، وهو �أمر ل ميكن �سبطه، 

�أما  قيود.  بدون  �نتهاك  �أي  مع  �لتعامل  ب�سكل �سريح  �لهيئة  وهو ليخول 

�لهيئة  فانه ليخول  �لمر  ذ�ت  هادي يف  �لرئي�ض  مقرتح  �لو�رد يف  �لن�ض 

لهذ�  كانت  �سو�ء   2011 عام  خارج  �نتهاك  يف  �لتحقيق  يف  �سالحية  �ي 

�لنتهاكات عو�قب م�ستمرة من عدمه.

 ول متتلك �لهيئة �لقدرة على ك�سف �حلقيقة ومعرفة ما حدث يف �ملا�سي، 

حيث ل يخولها �لقانون يف مقرتح �مل�سرتك ك�سف حقيقة ما حدث �إل يف 

يغلق معيار  �أنه  �أي  �لقانون(  باحكام هذ�  �مل�سمولة  �لفرتة  �أثناء  )ما حدث 

ك�سف �حلقيقة على �ملدى �لزمني �ملحدد منذ عام 1990، وغري معني �أبد�ً 

مبا حدث فيما �سبق ذلك، كما �أن �لهيئة ل متتلك �سفة �ل�سبطية �لق�سائية 

مبا يجرب �أي طرف على �لف�ساء باملعلومات ومبا ي�سمن �لو�سول �إىل �حلقيقة. 

تف�سح  �لذي  �ليمن  يف  �لنتهاكات  ما�سي  مو�جهة  يف  �ل�سعف  هذ�  �ن 

عنه �سالحيات �لقانون و�ملدى �ملحدود من �ل�سالحيات و�ل�سلطات �لتي 

�ىل  �لو�سول  على  قدرتها  من  يحد  مبا  و�حلقيقه  �لن�ساف  هيئة  لـ  يخولها 

�حلقيقه، و�لك�سف عن ما حدث، وم�ساألة �ملتورطني فيه، هو تلخي�ض مكثف 

لرغبة �سمنية بدفن �ملا�سي ل معرفة ما ح�سل فيه. وحني تغيب �حلقيقة، 

�أخرى  �ملا�سي مرة  �لردع، �ستتعزز فر�سة تكر�ر ما حدث يف  �لتي ت�سمن 

يف �مل�ستقبل.

نوعي  �ختيار  وهي  و�ساملة،  ومهمة  ح�سا�سة  عملية  �لنتقالية  �لعد�لة  �ن 

�آخر،  ح�ساب  على  لطرف  �ل�سيا�سي  �لتوظيف  �ر�دة  يتجاوز  �أن  يجب 

لت�سكل معيار�ً على �جلدية يف �للتفات �سوب �ل�سحايا بدون متييز يتعلق 

بالهوية �ل�سيا�سية لهم، ويف �أي حقبة �سر�عية ن�ساأت معاناتهم! وبذلك، تبدو 

�ملعركة بني �لأطر�ف �ل�سيا�سية يف �ليمن بخ�سو�ض قانون �لعد�لة �لنتقالية 

من  لل�سحايا  تنظر  �نتهازية  �ر�د�ت  بني  ��ستباك  عن  �لدللة  بالغ  �ف�ساحا 

ز�وية �لبعد �ل�سر�عي �ل�سابق، وحيث كل طرف يريد �أن يخل�ض ما�سيه من 

طائلة �لعد�لة، وي�ستبقي نف�سه يف موقع حممي بغ�ض �لنظر عن ماذ� يعنيه 

ذلك لآلف �ليمنيني �لذين دفعو� ثمن عنف �ل�سيا�سة ووطاأة �ل�ستبد�د.

وبذلك، يتم ��ستدعاء مفهوم �لعد�لة �لنتقالية كمن�سة للتوظيف �ل�سيا�سي 

يف �طار �لنز�ع �مل�ستمر بني �لقوى على ح�س�ض �حلكم، وت�سبح معه �لدولة 

كو�سيلة للرتجيح وت�سجيل �لنقاط فيما بني هذه �لقوى.

*كاتب وناشط حقوقي يمني

محكمة يمنية تقر بحق جرحى الثورة بالعالج،

والحكومة تماطل في تنفيذ الحكم...
عبد الوهاب قطران 

قوانين العدالة االنتقالية في اليمن:

 تحايل على الحقيقة وكتم ألصوت الضحايا
ماجد المذحجي

بتنفيذ . 1 وجه  قد  �لوزر�ء  رئي�ض  باأن   2012-11-28 بتاريخ  حتديد�  �لو�سط  �سحيفة  ذكرت 

�حلكم ومعاجلة جرحى �لثورة يف م�ست�سفيات كوبا و�أملانيا و�لكويت.

جريح يف �أحد�ث تعز يف �ليمن- موقع �لأخبار �ليوم

جر�فيتي للمفقودين يف �ليمن -  ت�سوير عبد�لكرمي �ملوؤيد



21 العدد 7، كانون الثاني/يناير 2013العدد 7، كانون الثاني/يناير 202013

2012 )�ص  الد�ضتوري  ال�ضنوي للمجل�ص  الكتاب  يف درا�ضة ن�ضرت يف 

اأثر  قوامه  الأهمية  بالغ  اأمر  اىل  النظر  املجذوب  لفت طارق   ،)161-87

�ضعيد  على  الد�ضتوري  املجل�ص  عن  ال�ضادرة  للقرارات  امللزمة  القوة 

الدولة. فمبدئيا، وعلى خالف دول  الق�ضاء وخ�ضو�ضا جمل�ص �ضورى 

فذلك  قانوين  ن�ص  بد�ضتورية  مبا�ضرة  الطعن  للمتقا�ضي  لي�ص  عدة، 

فرتة  �ضمن  ميار�ضونه  النواب  من  ولعدد  الثالثة  للروؤ�ضاء  امتيازا  يبقى 

ن�ضو�ص  ابقاء  اىل  يوؤدي  مما  القانون(،  �ضدور  بعد  )�ضهر  حمددة  زمنية 

عدة نافذة رغم اتفاق عام على عدم د�ضتوريتها بل �ضوئها، مع ما ي�ضتتبع 

ذلك من مظامل. وقد ورد يف اخلطة الوطنية حلقوق الن�ضان التي اقرتها 

القانون لعطاء  تعديل  النيابي وجوب  املجل�ص  الن�ضان يف  جلنة حقوق 

للمجل�ص  ت�ضنى  كان  اذا  يح�ضل  ماذا  ولكن  ال�ضالحية.  هذه  املواطن 

مماثلة  م�ضمونها  يف  هي  ن�ضو�ص،  د�ضتورية  عدم  اعالن  الد�ضتوري 

فهل  معينة؟  ق�ضية  يف  تطبيقها  الق�ضاء  على  يتعني  اأخرى  لن�ضو�ص 

هذه  ل�ضتبعاد  بابا  املتقا�ضي  ذلك  مينح  هل  ذاك؟  اذ  الو�ضعية  تتغري 

هل  بل  املحتمل؟  �ضوئها  من  للتمل�ص  قويا  �ضالحا  ومعه  الن�ضو�ص 

�ضعيد  على  تغيري  من  ذلك  ي�ضتتبع  ما  مع  بذلك،  ملزما  القا�ضي  يكون 

الحاطة  اىل  الكاتب  �ضعى  التي  الأ�ضئلة  هي  هذه  الق�ضائية؟  الوظيفة 

متناق�ضة  لتوجهات  نقدية  قراءة  خالل  من  املن�ضورة،  الدرا�ضة  يف  بها 

القانونية  املفكرة  وتقوم  الدولة.  �ضورى  جمل�ص  عمل  اطار  يف  جتلت 

والعملية  العلمية  اأهميتها  اىل  بالنظر  الدرا�ضة  هذه  من  مقتطفات  بن�ضر 

)املحرر(. الفائقة 

قر�ر�ت  �تخاذ  �أ�سا�سي،  ب�سكل  �آثرنا،   )...( �لأ�سئلة،  هذه  مثل  �أمام 

هيئة  �أعلى  هو  �لق�سايا  جمل�ض  و�أن  خ�سو�سا  منوذجا،  �لق�سايا  جمل�ض 

مل�سائل  �لغالب  يف  يت�سدى  وهو  �لدولة.  �سورى  جمل�ض  يف  ق�سائية 

�لق�ساء  جمال  يف  مهما  �جتهاديا  منعطفا  بع�سها  ي�سكل  بقر�ر�ت  تنتهي 

�لعموم. و�لق�ساء على  �لإد�ري على �خل�سو�ض، 

�لدر��سة،  هذه  يف  �ملتبع  �لعملي  �ملنهج  من  بهدي  �لإ�سارة،  وحت�سن 

تاريخ   672 رقم  �لق�سايا(  )جمل�ض  �لدولة  �سورى  جمل�ض  قر�ر  �إىل 

�لإجتهاد  جمال  يف  �خلا�سة  لأهميته  ل  منه،  ننطلق   .
12010/07/12

�لتاأديبية للق�ساة �لعدليني، بل لأنه مرتبط �رتباطا وثيقا  �ملتعلق بالق�سايا 

�لر�هن. �لبحث  مبو�سوع 

�أمام جمل�ض  �سجلت  مبر�جعة،   2010/01/22 �مل�ستدعي يف  تقدم  فقد 

فيها  يطلب  �لق�سايا(،  )جمل�ض   2010/518 �لرقم  حتت  �لدولة  �سورى 

�لق�سائية  �لهيئة  عن   2009/12/23 يف  �ل�سادر   9 رقم  �لقر�ر  نق�ض 

يف  منه  �ملقدم  �ل�ستئنايف  �لطعن  �سكال  رد  )�لذي  للتاأديب  �لعليا 

للق�ساة  �لتاأديبي  �ملجل�ض  قر�ر  �إبطال  فيه  طلب  و�لذي   ،2007/10/3

تاأديبيا يف  درجات  �أربع  باإنز�له  �لقا�سي   2007/07/24 تاريخ   9 رقم 

�لعديل(. �لق�ساء  درجات  �سلم 

»رد  �إىل  و�نتهى  تقريره  �ملقرر  �مل�ست�سار  و�سع   ،2010/03/8 ويف 

�سالح  غري  �لدولة  �سورى  جمل�ض  لأن  �ل�سالحية..«،  لعدم  �ملر�جعة 

فيها. للنظر 

تاريخ  مطالعته  يف  بالإنابة،  �حلكومة  مفو�ض  خالف  �لعك�ض،  وعلى 

�نتهى  �لتي  و�لنتيجة  �ملقرر  �مل�ست�سار  تقرير  ورد يف  ما   ،2010/03/23

ليها. �إ

)...( ونرى مفيد� �إثبات معظم �ملقاطع �لو�ردة يف مطالعته �لتي �ستكون 

بيانه: �سياأتي  �لذي  �ل�سند يف حتليلنا  لنا 

قر�ر �ملجل�ض  �لتقرير قد ف�سر ب�سورة خاطئة و�سوه معنى م�سمون  �أن  »مبا 

بها. �ملحكوم  للق�سية  مباين  ب�سكل  �لد�ستوري 

�لتالية: �لو�قعات  �لتقرير  �أغفل  وقد 

عدل  �لذي   227 رقم  �لقانون  �سدر   2000/05/31 وبتاريخ  �أنه  ومبا 

64 ما يلي: نظام جمل�ض �سورى �لدولة وقد ورد يف �ملادة 

�لأعلى  �لق�ساء  جمل�ض  عن  �ل�سادرة  �لتاأديبية  �لقر�ر�ت  تخ�سع  »ل 

�لنق�ض. مبا يف ذلك مر�جعة  للمر�جعة 

فيها حكم مربم. �لتي مل ي�سدر  �ملر�جعات  �ل�سابقة على  �لفقرة  يطبق 

قر�ر  �لد�ستوري  �ملجل�ض  عن  �سدر   2000/06/27 وبتاريخ  �أنه  ومبا 

�أعاله  �ملذكورة   64 �ملادة  من  و�لثالثة  �لثانية  �لفقرة  باإبطال  ق�سى 

�لد�ستورية. �لقيمة  ذ�ت  �لعامة  وللمبادئ  �لد�ستور  ملخالفتهما 

عدل  �لذي   289 رقم  �لقانون  �سدر   2001/12/31 وبتاريخ  �أنه  ومبا 

83/150 قانون �لق�ساء �لعديل  87 من �ملر�سوم �لإ�سرت�عي منها  �ملادة 

�لق�سائية  �لهيئة  قر�ر  يقبل  يلي: »ل  ما  �لفقرة �لأخرية منها  وقد ورد يف 

�لتمييز«. فيها  مبا  �ملر�جعة  �أي طريقة من طرق  للتاأديب  �لعليا 

�لن�ض  نف�ض   2001 �سنة  يف  �عتمد  �مل�سرتع  �أن  بجالء  يتبني  �أنه  ومبا 

2000 �لذي ورد  �أبطله �ملجل�ض �لد�ستوري عام  مب�سمونه و�سكله �لذي 

يف نظام جمل�ض �سورى �لدولة.

)...(

جمل�ض  نظام  يف  �لو�ردة  �لفقرة  �أبطل  قد  �لد�ستوري  �ملجل�ض  �أن  ومبا 

على   87 �ملادة  يف  �لن�ض  بذ�ت  وردت  �لتي   64 �ملادة  �لدولة  �سورى 

عنتها  �لتي  �ل�سمانات  �إحدى  يفقد  �أن  ي�سرع  �أن  يجوز  ل  و�أنه  �أ�سا�ض 

باب  �إقفالها  وبعدم  �لدفاع  حق  �سمنها  ومن  �لد�ستور  من   20 �ملادة 

�حلرمان  هذ�  و�أن  تاأديبية  لتد�بري  يتعر�ض  �لذي  �ملتقا�سي  �أمام  �ملر�جعة 

�لتي  �ل�سمانات  من  �نتقا�سا  وي�سكل  �لد�ستورية  �ل�سمانات  من  هو 

للق�ساة. �للبناين حفظها  �لد�ستور  20 من  �ملادة  �أوجبت 

�لأ�سا�سية  و�حلريات  �حلقوق  يتناول  قانونا  ي�سن  عندما  �مل�سرتع  �أن  ومبا 

فال ي�سعه �أن يعدل �أو �أن يلغي �لن�سو�ض �لنافذة �ل�سامنة لهذه �حلريات 

و�حلقوق دون �أن يحل حملها ن�سو�سا �أكرث �سمانة �أو تعادلها على �لأقل 

فاعلية.

�إد�رية  هيئة  مبثابة  �لتاأديب  هيئات  �عترب  قد  �لد�ستوري  �لقر�ر  �أن  ومبا 

�ل�سمانة  �أمامها  �ملر�جعة  ت�سكل  ول  ق�ساء  ولي�ض  ق�سائية  �سفة  ذ�ت 

�لد�ستورية.

)...(

�ملجل�ض  قر�ر�ت  �أن  �أعاله  �لو�ردة   63 �ملادة  ن�ض  من  يتبني  �أنه  ومبا 

�لقر�ر�ت  هذه  �أن  حني  يف  �ملحكمة  �لق�سية  بقوة  تتمتع  �لد�ستوري 

ملا  بالن�سبة  نهائية  وتكون  جهة  من  �لنز�ع  مبر�حل  تف�سل  �لتي  �لنهائية 

.Erga omnes �لكافة  فيه وت�سبح متمتعة بحجة مطلقة جتاه  ف�سلت 

و�سع  قانونا  لت�سمل  �حلجية  نطاق  و�سع  قد  �لد�ستوري  �لجتهاد  �أن  ومبا 

�لذي  �لقانون  ملو�سوع  م�سابه  مبو�سوع  ولكن  خمتلفة  وبطريقة  ب�سكل 

للد�ستور. مطابقة  غري  �أحكامه  �أعلنت 

)...(

ومبا �أن �حرت�م قر�ر�ت �ملجل�ض �لد�ستوري يف �إلز�ميتها هي مطلقة حيث 

�ملجل�ض  ر�قبه  لن�ض  قانون  ت�سريع  لنف�سه  �لنو�ب  ملجل�ض  ي�سمح  مل  �أنه 

�سلبيا. موقفا  ب�ساأنه  و�تخذ  �لد�ستوري 

)...(

وعليها  �لد�ستوري  �ملجل�ض  بقر�ر�ت  تتقيد  �أن  كافة  �ملحاكم  �أنه على  ومبا 

�لد�ستوري. �ملجل�ض  و�جتهاد  منحى  مع  قر�ر�تها  مطابقة 

ومبا �أن �إلز�مية قر�ر�ت �ملجل�ض �لد�ستوري ترمي �إىل �عتبار �لقو�نني �لتي 

متت مر�قبتها و�عتربت غري د�ستورية ل تعود قابلة للت�سديق ول للتطبيق 

طائلة  حتت  بها  �ملحكوم  �لق�سية  لقوة  خمالف  ن�ض  ت�سريع  يجوز  ل  كما 

للد�ستور. مطابقة  غري  �عتبارها 

)...(

غري   87 �ملادة  من  �لأخرية  �لفقرة  �عتبار  تقدم  ما  على  ينبني  �أنه  ومبا 

�لتطبيق. عدم  وم�ستوجبة  د�ستورية 

�حلا�سرة  �ملر�جعة  يف  للنظر  �ساحلا  �لدولة  �سورى  جمل�ض  �عتبار  ونرى 

�لد�ستوري من مبادئ د�ستورية عامة«. باملجل�ض  ما ق�سى  وفقا مع 

�ملطالعة  هذه  جتاوز   ،
2
�لدولة �سورى  جمل�ض  يف  �لق�سايا  جمل�ض  �أن  �ل 

لعدم  �حلا�سرة  �ملر�جعة  فرد  �ملقرر،  �مل�ست�سار  نظر  بالإجماع وجهة  متبنيا 

�سالحية جمل�ض �سورى �لدولة �لنظر يف مو�سوعها. وقد جاء يف �أ�سباب 

�لقر�ر ما يلي:

رقم  �ل�سرت�عي  �ملر�سوم  من   87 للمادة  �لأخرية  �لفقرة  �أن  »ومبا 

 389 رقم  �لقانون  مبوجب  �ملعدل   ،1983/09/16 تاريخ   83/150

2001/12/21 تن�ض على ما يلي: »ل يقبل قر�ر �لهيئة �لق�سائية  تاريخ 

نافذ�  �لتمييز ويكون  فيها  مبا  �ملر�جعة  �أي طريق من طرق  للتاأديب  �لعليا 

بال�سورة �لإد�رية«. �إىل �ساحب �لعالقة  �إبالغه  بحد ذ�ته مبجرد 

�لهيئة  قر�ر  قبول  بعدم  قاطعا  جاء  �أنه  �أعاله  �لن�ض  من  يت�سح  �أنه  ومبا 

�لتمييز. طريقة  فيها  مبا  كافة  �ملر�جعة  لطرق  للتاأديب  �لعليا  �لق�سائية 

�ل�سلطات  ل�سائر  ملزمة  �لد�ستوري  �ملجل�ض  قر�ر�ت  كانت  ولئن  �أنه  ومبا 

طعن  مو�سع  كان  �لذي  �لقانوين  بالن�ض  تنح�سر  مفاعيلها  فاإن  �لعامة، 

�لن�سو�ض �لأخرى. �سائر  �إىل  تتعد�ه  �لد�ستوري، ول  �أمام �ملجل�ض 

ومبا �أنه ويف نطاق �لنز�ع �ملثار يف �ملر�جعة �حلالية فاإن �ملجل�ض �لد�ستوري 

قد �أبطل بقر�ره رقم 2000/5 تاريخ 2000/06/27 �لفقرتني �لثانية 

مل  فاإنه  وبالتايل  �لدولة.  �سورى  جمل�ض  نظام  من   64 للمادة  و�لثالثة 

تاريخ   150 رقم  �لإ�سرت�عي  �ملر�سوم  من   87 �ملادة  �أحكام  �إىل  يتطرق 

�ملادة  هذه  فتبقى  لديه،  طعن  مو�سع  تكن  مل  �نها  �إذ   1983/09/16

ومنتجة  نافذة   2001/12/11 تاريخ   389 رقم  �لقانون  مبوجب  �ملعدلة 

.
3
»)...( �لقانونية كافة  لآثارها 

تاريخ   672 رقم  �لق�سايا  جمل�ض  قر�ر  على  �لبع�ض  و�أعاب 

2010/07/12 عدم �إ�سارته �إىل عدد من �لن�سو�ض �لقانونية �لتي كان 

ميكن �أن متنح جمل�ض �سورى �لدولة �سالحية �لنظر يف مو�سوع �ملر�جعة 

�لن�سو�ض؟ فما هي هذه  �لر�هنة. 

أي أثر لقرارات المجلس الدستوري أمام القضاء االداري؟

)قرار مجلس القضايا رقم 672 تاريخ 2010/07/12 نموذجا(
طارق المجذوب

أ – تسلسل النصوص القانونية ذات العالقة 
وتداخلها:

رقم  �لإ�سرت�عي  )�ملر�سوم  �لعديل  �لق�ساء  قانون  من   132 للمادة  طبقا 

�أنظمة  �لق�ساة  على  »تطبق  وتعديالته(   ،1983/09/16 تاريخ   150

�لإ�سرت�عي«.  �ملر�سوم  هذ�  �أحكام  مع  يتعار�ض  ل  ما  كل  يف  �ملوظفني 

يف  للنظر  �ملخت�سة  �لوحيدة  �لهيئة  �لأعلى  �لق�ساء  جمل�ض  ويكون 

�لدولة  �سورى  جمل�ض  و»ينظر  �أول،  نحو  من  �لعدليني،  �لق�ساة  تاأديب 

جمل�ض  ويكون  ثان.  نحو  من   ،
4
�ملوظفني« بتاأديب  �ملتعلقة  �لنز�عات  يف 

�سورى �لدولة، �إذ�، �ملرجع �ل�سالح للنظر يف �ملر�جعات �ملتعلقة بقر�ر�ت 

�لق�ساء �لأعلى )...(. بينها جمل�ض  �لتاأديب، ومن  �أو هيئات  جمال�ض 

وجاء �لقانون رقم 227 تاريخ 2000/05/31 )�لقانون 2000/227( 

�ملنفذ  �لقانون  )م�سروع  �لدولة  �سورى  جمل�ض  نظام  مو�د  بع�ض  يعدل 

�ملادة  منها  وتعديالته(،   ،1975/06/14 تاريخ   10434 رقم  باملر�سوم 

»ل  يلي:  ما  على  �جلديدة   64 �ملادة  من  �لثانية  �لفقرة  ون�ست   .64

�لأعلى  �لق�ساء  جمل�ض  عن  �ل�سادرة  �لتاأديبية  �لقر�ر�ت  تخ�سع 

لهذه  �لد�ستوري  �ملجل�ض  �إبطال  وبعد  �لنق�ض«.  ذلك  يف  مبا  للمر�جعة 

�آخر  ن�ض  لأي  »خالفا  �لتايل:  �ل�سكل  على  �سياغتها  �سارت   ،
5
�لفقرة

�ملوظفني«.  بتاأديب  �ملتعلقة  �لنز�عات  يف  �لدولة  �سورى  جمل�ض  ينظر 

وهكذ� نرى �أن �مل�سرع تبنى، جمدد�، يف �ل�سيغة �لأخرية، �لن�ض �لقدمي 

)�أي  �لدولة  �سورى  نظام جمل�ض  117 من  �ملادة  مع  �ملتو�فق   64 للمادة 

ذ�ت  �لإد�رية  �لهيئات  عن  �لأخرية  بالدرجة  �ل�سادرة  �لأحكام  متييز 

�لقانون على ذلك(. ين�ض  و�إن مل  �لق�سائية  �ل�سفة 

 )2001/389 )�لقانون   389 رقم  �لقانون  �سدر   ،2001/12/21 ويف 

ف�سارت   ،83/150 �لإ�سرت�عي  �ملر�سوم  من   87 �ملادة  عدل  �لذي 

فقرتها �لأخرية  كما يلي: »ل يقبل قر�ر �لهيئة �لق�سائية �لعليا للتاأديب 

�إبالغه  مبجرد  نافذ�  ويكون  �لتمييز  فيها  مبا  �ملر�جعة  طرق  من  طريق  �أي 

ظاهر  من  جليا  ويبدو   .»)...( �لإد�رية.  بال�سورة  �لعالقة  �ساحب  �إىل 

�لقر�ر�ت  يف  للنظر  �لدولة  �سورى  ملجل�ض  دور  �أي  ��ستبعد  �أنه  �لتعديل 

�لتاأديبية ملجل�ض �لق�ساء �لأعلى و�لهيئة �لق�سائية �لعليا للتاأديب )...(.

بتاأديب  �ملتعلقة  �لن�سو�ض  تعديالت  وتو�يل  تعاقب  من  ويتح�سل 

�أنهم يخ�سعون، نظريا، يف جمال �لتاأديب لن�ض خا�ض  �لق�ساة �لعدليني 

.)...(

فماذ� كانت حيثيات �أو �أ�سباب قر�ر �ملجل�ض �لد�ستوري رقم 2000/5 

2000/06/27؟ تاريخ 

ب – حيثيات دستورية ...
تاريخ   2000/5 رقم  قر�ره  يف  �لد�ستوري  �ملجل�ض  ق�سى 

�لقانون  من   64 �ملادة  من  �لثانية  �لفقرة  باأن   2000/06/27

�لقيمة  ذ�ت  �لعامة  وللمبادئ  للد�ستور  »خمالفة   2000/227

.)...( �إبطالها«  بالتايل  ويقت�سي  �لد�ستورية، 

ونرى من �ملفيد �إثبات بع�ض حيثيات �أو �أ�سباب �لقر�ر �لتي �ستكون لنا 

بيانه: �سياأتي  فيما  �ملدد 

يكر�سه،  �لذي  �لد�ستوري  �لن�ض  عن  ف�سال  �لق�ساء،  ��ستقالل  �أن  »مبا 

�لد�ستورية. �لقيمة  �ملبادئ ذ�ت  يعترب من 

�لقا�سي  ��ستقالل  يتاأمن  مل  �إذ�  ي�ستقيم  ل  �لق�ساء  ��ستقالل  �أن  ومبا 

ومن �سمنها حق  �ل�ستقالل  �لتي حتقق هذ�  �لالزمة  �ل�سمانات  بتوفري 

�لدفاع �لذي يتمتع بالقيمة �لد�ستورية، وعدم �إقفال باب �ملر�جعة �أمامه 

تاأديبية. لتد�بري  يتعر�ض  عندما 

وهو  �لأ�سا�سية  �لد�ستورية  �حلقوق  من  هو  �لق�ساء  مر�جعة  حق  �أن  ومبا 

ي�سكل بالن�سبة للقا�سي يف �لق�سايا �لتاأديبية عندما يكون حمل موؤ�خذة 

�لد�ستور. 20 من  �ملادة  �لتي عنتها  �ل�سمانات  �إحدى  م�سلكية، 

�لهيئة  �أو  �لتاأديب  �سلطة  ميار�ض  عندما  �لأعلى  �لق�ساء  جمل�ض  �أن  ومبا 

رقم  �ل�سرت�عي  �ملر�سوم  من  يليها  وما   85 للمادة  وفقا  عنه،  �ملنبثقة 

هيئة  �أية  مثل  مثله  ق�سائية  �سفة  ذ�ت  �إد�رية  هيئة  يعترب   ،83/150

معينة. �سالحيات  �لقانون  منحها  للموظفني  تاأديبية 

ي�سكل  تاأديبية  �سلطة  �لأعلى  �لق�ساء  جمل�ض  �إناطة  كان  �إذ�  �أنه  ومبا 

فاإن  �لد�ستور،  من   20 �ملادة  عليها  ن�ست  �لتي  �ل�سمانات  من  �سمانة 

�لتي  �لتاأديبية  �لقر�ر�ت  هذه  يف  بالطعن  �لعديل  للقا�سي  �حلق  �إعطاء 

مكملة  عنها،  غنى  ل  �سمانة  ي�سكل  �لنق�ض  طريق  عن  عنه  ت�سدر 

�لق�سايا  يف  �لأعلى  �لق�ساء  جمل�ض  ��سرت�ك  يوفرها  �لتي  لل�سمانة 

�لعدليني. بالق�ساة  �ملت�سلة  �لتاأديبية 

ومبا �أن منع �لقا�سي �لعديل من �لطعن بقر�ر�ت �ملجل�ض �لتاأديبي يوؤدي 

�ل�سمانات  �نتقا�سا من  بالتايل  �إىل حرمانه من �سمانة د�ستورية وي�سكل 

للق�ساة، �لد�ستور حفظها  20 من  �ملادة  �أوجبت  �لتي 

ميكن  �أنه  على  تن�ض  �لدولة  �سورى  جمل�ض  نظام  من   117 �ملادة  �أن  ومبا 

ذ�ت  �لإد�رية  �لهيئات  عن  �لأخرية  بالدرجة  �ل�سادرة  �لأحكام  متييز 

�أن مر�جعة  مما يعني  �لقانون على ذلك،  و�إن مل ين�ض  �لق�سائية،  �ل�سفة 

�لعام، بالإنتظام  تتعلق  �لأحكام  لهذه  �لنق�ض 

ومبا �أن قر�ر�ت �ملجل�ض �لتاأديبي للق�ساة �لعدليني هي من نوع �لأحكام 

ق�سائية،  �سفة  ذ�ت  �إد�رية  هيئات  عن  �لأخرية  بالدرجة  ت�سدر  �لتي 

�لعديل،  للقا�سي  بالن�سبة  ي�سكل  �ملخت�ض،  �لق�ساء  �أمام  بها  و�لطعن 

�إحدى �ل�سمانات �لتي ن�ض عليها �لد�ستور، وحرمانه من حق �ملر�جعة 

�لد�ستورية. �لعامة  �ملبادئ  �لد�ستور ومع  �أحكام  �إذن مع  يتعار�ض 

ومبا �أنه �إذ� كان يعود للم�سرع �أن يلغي قانونا نافذ� �أو �أن يعدل يف �أحكام 

هذ�  يقع  �أن  �أو  للد�ستور  خمالفة  ذلك  ي�سكل  �أن  دون  �لقانون  هذ� 

مي�ض  عندما  يختلف  �لأمر  �أن  �إل  �لد�ستوري  �ملجل�ض  رقابة  �لعمل حتت 

�ملجل�ض  )قر�ر  �لد�ستورية  �لقيمة  ذ�ت  �حلقوق  من  حقا  �أو  حرية  ذلك، 

.)2000/02/1 2000/1 تاريخ  �لد�ستوري رقم 

�لأ�سا�سية  و�حلريات  �حلقوق  يتناول  قانونا  �مل�سرع  ي�سن  عندما  �أنه  ومبا 

لهذه  �ل�سامنة  �لنافذة  �لن�سو�ض  يلغي  �أن  �أو  يعدل  �أن  ي�سعه  فال 

تعادلها  �أو  �سمانة  �أكرث  ن�سو�سا  حملها  يحل  �أن  دون  و�حلقوق  �حلريات 

ي�سعف  �أن  للم�سرتع  يجوز  ل  فاإنه  وبالتايل  و�سمانة،  فاعلية  �لأقل  على 

حرية  �أو  حق  جلهة  �سابقة  قو�نني  مبوجب  �أقرها  �لتي  �ل�سمانات  من 

�أو  عنها  �لتعوي�ض  دون  �ل�سمانات  هذه  �إلغاء  طريق  عن  �سو�ء  �أ�سا�سية 

�لد�ستوري رقم  �أقل قوة وفاعلية )قر�ر �ملجل�ض  باإحالل �سمانات حملها 

1999/1 تاريخ 1999/11/23(.

نف�سه  عن  �لدفاع  من حق  �لقا�سي  بحرمانه  فيه،  �ملطعون  �لن�ض  �أن  ومبا 

قد  يكون  بوجهه  �ملر�جعة  باب  و�إقفال  �ملخت�ض  �لق�سائي  �ملرجع  �أمام 

ت�سكل  و�لتي  �لد�ستور  عليها  ن�ض  �لتي  �ل�سمانات  من  �سمانة  �ألغى 

��ستقالله. ميز�ت  �أهم  �إحدى  للقا�سي 

ومبا �أن �لفقرة �لثانية من �ملادة 64 من �لقانون 2000/227 تكون �إذن 

ويقت�سي  �لد�ستورية،  �لقيمة  ذ�ت  �لعامة  وللمبادئ  للد�ستور  خمالفة 

�إبطالها«. بالتايل 

يحرم  ن�ض  كل  �أن  ن�ستنتج  حيثيات،  �أو  �أ�سباب  من  �سبق  ما  �سوء  ويف 

يوؤمن  ل  لأنه  للد�ستور  خمالف  �لتاأديبية  �لقر�ر�ت  نق�ض  من  �لق�ساة 

�لعامة ذ�ت  �لد�ستور و�ملبادئ  بها  �لتي يعرتف  �لكافية لهم،  �ل�سمانات 

فقد  فريد�.  �أو  �ملجال  هذ�  يف  طليعيا  لي�ض  و�لقر�ر  �لد�ستورية.  �لقيمة 

با�ستقالل  له عالقة  ما  �لد�ستوري �جتهاد� م�ستقر� يف كل  �ملجل�ض  بلور 

�لإجتهاد  هذ�  مر�عاة  �مل�سرع  على  يوجب  مما   ،
6
و�سماناتهم �لق�ساة 

�مل�ستقبل. يف  �سي�سعها  �لتي  �لت�سريعات  �إىل  بالن�سبة 

تـتـمـة
مر�جعة �لقا�سي حممد دربا�ض/�لدولة رقم 2010/518 تاريخ 2010/01/22. لقد ثابر . 1

م�سابهة  من�سورة،  غري  له،  عديدة  قر�ر�ت  يف  �لإجتهادي  �لتوجه  هذ�  على  �لق�سايا  جمل�ض 

 104 ورقم   ،2010/03/2 تاريخ   316 )رقم  �لقر�ر  لهذ�  ولحقة  �سابقة  �لر�هنة،  للمر�جعة 

تاريخ 2010/11/4، ورقم 105 تاريخ 2010/11/4، ورقم 360 تاريخ 2012/03/15(، فاعترب 

�أن جمل�ض �سورى �لدولة غري �سالح للنظر يف مو�سوع هذه �ملر�جعات.

�لدولة، . 2 �سورى  رئي�ض جمل�ض  من  �حلا�سرة  �ملر�جعة  �لناظرة يف  �حلاكمة  �لهيئة  ت�سكلت 

ومن رئي�سني لغرفتني وثالثة م�ست�سارين )من بينهم �مل�ست�سار �ملقرر(.

تاريخ . 3  2010-2009/672 رقم  �لق�سايا(  )جمل�ض  �لدولة  �سورى  جمل�ض  قر�ر 

2010/07/12، �ض 6-5.

4 . 227 رقم  بالقانون  تعديلها  قبل  )�أي  �لدولة  �سورى  جمل�ض  نظام  من  �لقدمية   64 �ملادة 

تاريخ 2000/05/31 (.

�لطعن يف . 5 ب�ساأن   ،2000/06/27 �ل�سادر يف   2000/5 رقم  قر�ر  �لد�ستوري،  �ملجل�ض 

جمل�ض  نظام  مو�د  بع�ض  بتعديل  و�ملتعلق   ،2000/05/31 يف  �ل�سادر   ،227 رقم  �لقانون 

�لد�ستوري )2000-1997(،  �ملجل�ض  �للبنانية،  من�سور يف كتاب: �جلمهورية  �لدولة،  �سورى 

�ض 465-453.

يف . 6 �ل�سادر   1995/2 رقم  قر�ر  �للبناين:  �لد�ستوري  �ملجل�ض  قر�ر  مثال،  ر�جع، 

1995/02/25، ب�ساأن �إبطال �لقانون رقم 227، �ل�سادر يف 1995/01/12، و�ملتعلق بتعديل 

من�سور يف كتاب: �جلمهورية  �ل�سني و�جلعفري،  �ل�سرعي،  �لق�ساء  تنظيم  قانون  �أحكام  بع�ض 

.46-45 �للبنانية، �ملجل�ض �لد�ستوري )1994-1997(، �ض 

�إعت�سام �أمام ديو�ن �ملحا�سبة يف بريوت - ت�سوير ح�سام م�سيم�ض
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يف 2008، نا�سد �ل�ساعر حممود دروي�ض �ل�سعوب �لعربية يف ديو�نه »على 

ردنا، حني يوؤذن للمغّني �أن يرتل �آية 
َ
�أثر �لفر��سة« قائاًل »�سن�سري �سعباً، �إن �أ

-24 يف  �ل�سادر  �لقر�ر   .
1
�ملختلْط« �لزو�ج  حفل  يف  �لرحمن«  »�سورة  من 

9-2012 عن قا�سي �لأمور �مل�ستعجلة �أو ما ي�سمى �ي�سا بقا�سي �حلريات 

حلرية  تقييد  من  مزيد  نحو  معاك�ض،  �جتاه  يف  لالأ�سف  يذهب  �ل�سا�سية 

�لتعبري وخ�سو�سا يف �ملجال �لديني يف ق�سية فيلم »بر�ءة �مل�سلمني«. وفيما 

�أثرت  �ملذكور  �لفيلم  يف  �ل�سالمي  للدين  �لإ�ساءة  فد�حة  �أن  �ملوؤكد  من 

على وجهة �لقا�سي، �ل �أنه يخ�سى �أن متهد حيثيات قر�ره لقر�ر�ت �أخرى 

مقيدة حلرية �لتعبري يف م�سائل �أقل و�سوحا. وهذ� هو �لد�فع �لأ�سا�سي �ىل 

هذ� �ملقال �لنقدي. 

وكان قا�سي �لأمور �مل�ستعجلة يف بريوت قد �أ�سدر قر�ر� ق�سى بوقف ن�سر 

�لفيلم �ملذكور على �سبكة �لنرتنت بناء على ��ستدعاء تقدمت به �ملحامية 

عليه  �لأكرم  »للر�سول  �ملذكور  �لفيلم  ��ساءة  مبوجبه  عر�ست  �خلن�ساء  مي 

موجهة  �لطائفية«  و�لنعر�ت  و�لبلبلة  بـ»�لفتنة  وت�سببه  و�ل�سالم«  �ل�سالة 

�لقر�ر  هذ�  و�لبارز يف  و�ل�سهيونية«.  �لأمريكية  »�لد�رة  �ىل  �لتهام  �أ�سابع 

تعليله �ملقت�سب �لذي يكتفي بال�سارة �ىل ما يعتربه »��ساءة كبرية وو��سحة 

للم�ستدعية« لكي ياأمر بتدبري خطري مي�ض بحرية �لتعبري دون حتديد عالقة 

�مل�ستدعية بالفيلم �أو حتى ماهية عنا�سر هذه �لإ�ساءة ودون تقييد حالت 

تدخل ق�ساء �لأمور �مل�ستعجلة لتخاذ هكذ� تدبري كما فعل نظريه �لفرن�سي 

�لتعبري  دقيقة بني حرية  مو�زنة  �جر�ء  مماثلة على  �لذي حر�ض يف حالت 

وحرية �ملعتقد.

و�أول �سوؤ�ل يطرحه هذ� �لقر�ر: ملاذ� �عترب �لقا�سي �أن �لفيلم �ملذكور ي�سكل 

�إ�ساءة ل بل �إ�ساءة كبرية وو��سحة للم�ستدعية؟ فمع �لتفاق على �أن �لفيلم 

ي�سكل �إ�ساءة للدين �ل�سالمي، ل بد من �لتذكري باأن �مل�ستدعية مل ت�سرح 

�لقا�سي  ��ستنتج  فكيف  �لديني،  �نتمائها  �أو  طائفتها  عن  ��ستدعائها  يف 

تعر�سها لال�ساءة عينها؟ فهل هو �فرت�ض طائفتها �فرت��سا �أم �أنه �عترب بكل 

ب�ساطة �أن �لفرد �للبناين بطبيعته هو فرد طائفي وموؤمن بالطو�ئف �ل�سماوية 

و�أن �جلن�سية �للبنانية ت�سكل قرينة غري قابلة للدح�ض لهذ� �لنتماء �حلتمي 

فرد  بكل  �أكيد�  م�سا  بال�سرورة  �لطو�ئف  لهذه  تعر�ض  �أي  ي�سكل  بحيث 

لبناين؟

و�أبعد من ذلك، ولو �سلمنا بهذه �لفر�سية، وباأن �أي تعر�ض لالأديان ي�سكل 

�ذ  بالدعاء  �سفته  �لت�سكيك يف  من  بد  ل  �للبناين،  �لفرد  مل�ساعر  تعر�سا 

�أن حماية �أي م�سلحة �أو �سعور جماعي تعود يف �لتنظيم �لق�سائي �أول �ىل 

�لنيابة �لعامة لكونها ر�عية �مل�سلحة �لعامة وثانيا �ىل �لأ�سخا�ض �ملفو�سني 

�مل�سالح  بينها  ومن  جماعية  م�سالح  هكذ�  ورعاية  لتمثيل  �لقانون  بقوة 

بهدف  �ملعنوية  بال�سخ�سية  �ملتمتعة  بالطو�ئف  لبنان  يف  �ملمثلة  �لطائفية 

�حلفاظ عليها. ومن هذ� �ملنطلق، يقود �لعرت�ف ب�سفة �لفرد لالدعاء منعا 

للتعر�ض لل�سعور �لطائفي �ىل خلط مربك بني �لفرد و�لطائفة ويقلب �لطاولة 

طبعا  �ساأنه  من  مما  �جلماعية،  للم�سالح  كحار�ض  �لفرد  مرة  لأول  لنا  فيظهر 

�أن يفتح �سندوق باندور� فيتيح لكل من يحمل ر�ية ق�سية يظنها �أخالقية 

.
2
بالدعاء على من يجروؤ ولو فكريا على �نتقادها

�لثاين �لذي تطرحه حيثيات هذ� �لقر�ر: ما هي حدود حرية  �ل�سوؤ�ل  �أما 

�لتعبري فيما يتعلق بالأفكار �مل�سيئة �ىل �لطو�ئف؟ هل يجب حظر كل ما 

من �ساأنه �نتقاد �ملعتقد�ت �ل�سخ�سية وملاذ� �لتوقف عند �لدينية منها؟ ويف 

هذه �حلالة، ماذ� يبقى من حرية �لتعبري �ملكر�سة يف �ملادة 13 من �لد�ستور 

�للبناين؟ ل ي�سري �لقر�ر �ىل �أي معيار �عتمده �لقا�سي للمو�زنة ما بني حرية 

ملحتويات  و�سف  �أو  �سرد  �أي  يت�سمن  ل  �أنه  حتى  �ملعتقد  وحرية  �لتعبري 

�لفيلم �لتي �عتربت م�سيئة. وعلى خالف �لق�ساء �جلز�ئي �للبناين �لذي 

�لفنانني  بع�ض  �تهام  على  بناء  عليه  عر�ست  �لتي  �حلالت  يف  حر�ض 

و�ملفكرين بالإ�ساءة �ىل �لطو�ئف على مناق�سة مدى �ندماج هذه �لأعمال 

�لفنية يف مدد حرية �لتعبري، مل يتطرق �لقر�ر مطلقاً �ىل هذه �مل�ساألة. 

وبالطبع، حرية �لتعبري لي�ست مطلقة وحتدها حقوق وحريات �أخرى من بينها 

حرية �ملعتقد �لتي تت�سمن حق �لفرد باأن ميار�ض معتقده �لديني من دون 

�لتعر�ض لالإهانة �ملجانية و�لفرت�ئية. �ل �أن حماية �ل�سعور �لديني ل تعني 

�لعقائد. وهذ� ما  �لتعبري عن معتقد خمالف لهذه  �أي كان من  مطلقا منع 

مار�سيل خليفة حيث  ق�سية  �أول يف  وتكر�ر�  مر�ر�  �جلز�ئي  �لقا�سي  �أكده 

يف  وثانيا  للدين  حتقري  ي�سكل  ل  �ل�سرعية  �لقو�عد  جتاوز  �أن  �لق�ساء  �عترب 

وخا�سة  �لتعددية  حماية  على  �لقا�سي  �أ�سر  حيث  حد�د  جوزيف  ق�سية 

�أفكار  كمجموعة  بل  م�سروعة  فردّية  كحرية  فقط  »لي�ض  �لعلمانية  �لآر�ء 

وعقائد و�إميان تعتنقها جمموعة من �لنا�ض متّثل �سريحة من �ملجتمع �للبنايّن« 

وعلى »وجوب �إخ�ساع تف�سري عبارتي حتقري �لدين و�إثارة �لنعر�ت �لطائفّية 

�أغر��ض  �أّدت �ىل  و�إّل  �لت�سامح  �لتعبري( ملعايري  ما ميّثل حدود�ً حلرية  )�أي 

 .
3
مناق�سة متاماً ملا ترمي �ليه«

�مل�ستعجلة يف  �لأمور  قا�سي  قبل  من  �أي�سا  �عتمادها  مت  �لتي  �ملعايري  ومن 

�لق�ساة بني  بع�ض  ففرق  �ملوؤمن،  �ل�ساءة على  فر�ض هذه  هو مدى  فرن�سا 

 en des lieux“ »حالت �لأعمال �لفنية �أو �لعالمية »�لظاهرة للعيان

importants de passage public” فاأمر بحظرها وتلك �لتي 

�أو  عليها  �ل�ستح�سال  ليتعمد  ��سايف  بفعل  يقوم  �أن  �لفرد  على  يتوجب 

.
4
م�ساهدتها �أو قر�ءتها و�لتي حافظ عليها

�أن  ميكن  �لتي  �لأعمال  كل  وحظر  �مل�سبقة  �لرقابة  مبد�أ  �عتماد  من  بدل 

تت�سمن ما يتعر�ض للمعتقد�ت �لغالبة يف �ملجتمع حتت وطاأة �ل�سارع �لذي 

تو�زن بني  �لبحث عن معايري  �أو لآخر، ثمة �سرورة يف  ل�سبب  قد يغ�سب 

�فر�غ رفوف مكتباتنا و�سبط  �أجل جتنب  �أقله من  �ملعتقد و�لتعبري  حريتي 

�أنف�سنا.

محامية متدرجة في بيروت، تعّد الدكتوراه في القانون 

Paris II Pantheon Assas في جامعة

يتمتع  ملبد�أ  �أو  للد�ستور  �ملخالفة  �لقانونية  للقاعدة  �مل�سرتع  �إلغاء  �أو 

بعك�ض  �لأخذ  �لد�ستوري، لأن  �ملجل�ض  يبطلها  �لتي  �لد�ستورية  بالقيمة 

يتاأخر  مرة  كل  يف  �لد�ستوري  �ملجل�ض  قر�ر�ت  تعطيل  �إىل  يوؤدي  ذلك 

�أو �لقو�عد �لقانونية �لتي  �إلغاء �لن�ض  �أو  �أو ل يبادر �مل�سرتع �إىل تعديل 

م�سابهة«. ن�سو�ض  على  تنطوي  و�لتي  �لنافذة  �لقو�نني  تت�سمنها 

�أبطل  �لتي  �لقانونية  �لن�سو�ض  كل  �أن  �عترب  �لقر�ر  �أن  نالحظ  وهكذ� 

�ملجل�ض �لد�ستوري مثيال لها باطلة، و�أن �لق�ساء �لإد�ري لن ياأخذ بها.

مر�جعة  حق  تغليب  يف  �لدولة  �سوى  جمل�ض  قر�ر  م�ساهمة  ورغم 

وتاأكيد  للتاأديب(  �لعليا  �لهيئة  قر�ر�ت  يف  �لطعن  حق  )�أو  �لق�ساء 

�أنه  �إل  �لأ�سا�سية،  �لد�ستورية  �لرفيعة كحق من �حلقوق  �لقانونية  منزلته 

مثبتة  تكن  مل  و�ل�سبب  �ملو�سوع  وحدة  باأن  و�لعرت�ف  �لإقر�ر  يجب 

مماثل  »مو�سوع  �ملذكورة  �لقانونية  للن�سو�ض  يكن  ومل  �لقر�ر،  هذ�  يف 

لخت�سا�ض  �لقر�ر  هذ�  تو�سيع  حفز  وقد   .
12

»Objet analogue

�ملحكوم  �لق�سية  قوة  فكرة  �إىل  �إ�ستناد�  ورقابته،  �لدولة  �سورى  جمل�ض 

ر�ف�سة  فعل  ردة  قيام  �لد�ستوري،  �ملجل�ض  عن  �ل�سادرة  للقر�ر�ت  بها 

.
13

بقوة كهذه �لقر�ر�ت  لتمتع هذه 

�لدولة  �سورى  جمل�ض  غرف  فعلت  كما  �لق�سايا،  جمل�ض  �سيق  لقد 

للقر�ر�ت  بها  �ملحكوم  �لق�سية  قوة  نطاق  �حلدود،  �أبعد  �إىل  �ملختلفة، 

جمل�ض  �أمام  �ملر�جعات  يف  و�أثرها  �لد�ستوري  �ملجل�ض  عن  �ل�سادرة 

�لدولة. �سورى 

)...(

�ملجل�ض  عمل  يف  تتدخل  �أل  �لت�سريعية  �ل�سلطة  يف  فاملفرو�ض 

غري  �أو  ق�سد  عن  منها،  �لغر�ض  يكون  قو�نني  ت�سدر  فال  �لد�ستوري، 

ق�سد، تعطيل مفعول قر�ر�ته )�أي �إبطال �أو تعديل قر�ر �أ�سدره �ملجل�ض 

و�لعديل، مثال(،  )�لإد�ري  �للبناين  �لق�ساء  و�ملفرو�ض يف  �لد�ستوري(. 

يقوم  و�أن  �لد�ستوري  �ملجل�ض  عمل  يف  �لتدخل  عن  �أي�سا،  ميتنع،  �أن 

بتنفيذ قر�ر�ته. ويتوجب على �لق�ساء �لإمتناع عن تطبيق �لن�ض �لذي 

�لتي  �أو  عليه،  �ملعرو�سة  �لق�سايا  جميع  يف  د�ستوريته  عدم  �ملجل�ض  قرر 

�إىل  ت�سريعي  لن�ض  �لد�ستوري  �ملجل�ض  �إبطال  يوؤدي  �ستعر�ض عليه. ول 

بطالن هذ� �لن�ض فقط، بل ين�سحب �إىل كل ن�ض مماثل، �أو قاعدة قانونية 

فيها  �لطعن  لإعادة  حاجة  دون  باإبطالها،  ق�سى  �لتي  للقاعدة  م�سابهة 

بفعل مر�جعة جديدة حتى ميكن �عتبارها معدومة �لأثر وغري د�ستورية. 

�سدر  �لذي  �لقانون  على  ي�سري  �ملبطل  �لد�ستوري  �ملجل�ض  قر�ر  فاأثر 

�آثار هذ� �لقر�ر، �إىل كل قانون �آخر م�ستجد. �لقر�ر ب�ساأنه، ومتتد، عفو�، 

*دكتوراه في القانون العام وقاض في مجلس شورى 

الدولة

�ل�سرت�عي  �ملر�سوم  من   87 �ملادة  من  �لأخرية  �لفقرة  �أن  نرى  وهكذ� 

2001/389، مماثلة للفقرة �لثانية من �ملادة  83/150، �ملعدلة بالقانون 

2000/227، �لتي ق�سى �ملجل�ض �لد�ستوري باإبطالها  64 من �لقانون 

ب�سكل  ويظهر  �لد�ستورية«.  �لقيمة  ذ�ت  وللمبادئ  »للد�ستور  ملخالفتها 

87 يجب �أن تكون، كذلك، خمالفة  جلي �أن �لفقرة �لأخرية من �ملادة 

للد�ستور.

)...(

لقرار  بها  المحكوم  القضية  بقوة  – تشكيك  ج 
الدستوري المجلس 

)...(

من   13 �ملادة  يف  �ملكر�سة  �لد�ستوري  �ملجل�ض  قر�ر�ت  حجية  تقت�سر  ل 

تن�سحب  بل  فقط  �لفقرة �حلكمية  �لد�ستوري على  �ملجل�ض  �إن�ساء  قانون 

�إل  �حلجية  لهذه  ميكن  ول   )...(  .
7
�لأ�سباب �أو  �حليثيات  على  �أي�سا 

كان  )ولو  يحتوي  جديد  قانون  كل  على  وتن�سحب  مطلقة  تكون  �أن 

�ملجل�ض  بقر�ر  ملغى  قدمي  قانون  م�سمون  على  جديدة(  بحلة  ذلك 

وقد  مل�سمونه.  وفقا  �ملعرو�ض  بالن�ض  �لقر�ر  حجية  وترتبط  �لد�ستوري. 

ن�سو�ض  و�إمنا  قانون  هناك  لي�ض  �أنه   
8
فرن�سا يف  �لقانون  رجال  �أحد  �عترب 

�لد�ستوري  �ملجل�ض  رقابة  �إن  �أخرى،  وبعبارة   .
9
�لد�ستوري �ملجل�ض  �أمام 

للقاعدة  �خلارجي  �ملظهر  على  تعتمد  فقط،  ر�سمية  �أو  �سكلية  لي�ست 

فال  �أي�سا.  مادية  �أو  مو�سوعية  هي  بل  �أ�سدرتها،  �لتي  �جلهة  على  �أو 

رقابة �ملجل�ض  )�أي تعتمد  �إمنا م�سمونه  �لقانون وتاريخ �سدوره،  يهم رقم 

�أو  �سكلها  �إىل  �لنظر  دون  جوهرها  �أو  �لقاعدة  م�سمون  على  �لد�ستوري 

م�سدرها(.

)...(

قانون  من   22 �ملادة  على  �ملعطوفة   ،13 للمادة  جمد  بعد  كل  ولإعطاء 

�لذي  هو  �لقانون  م�سمون  �إبطال  �أن  نرى  �لد�ستوري،  �ملجل�ض  �إن�ساء 

جديد�  قانونا  يقر  �أن  �مل�سرع  ي�ستطيع  ل  بحيث  �لقر�ر،  حجية  يحكم 

�لد�ستوري. �ملجل�ض  بقر�ر  �مللغى  �لقدمي  �لقانون  مب�سمون 

)�أو  حم�سورة  تبقى  بحجية  ير�ض  مل  �لد�ستوري  �لإجتهاد  �أن  ويبدو 

�إذ�،  ياأخذ،  ومل  د�ستوريته،  لعدم  فيه  طعن  �لذي  �لقانون  بن�ض  مقيدة( 

�ملجل�ض  عن  �سدرت  قر�ر�ت  يف  ذلك  وح�سل  فقط.  �ل�سكلي  باملعيار 

:
10

�أحدها �لفرن�سي، وقد جاء يف حيثيات  �لد�ستوري 

« [L]›autorité attachée à une décision du Conseil 

constitutionnel déclarant inconstitutionnelles 

des dispositions d›une loi ne peut en principe 

être utilement invoquée à l›encontre d›une 

autre loi conçue en termes distincts, il n›en va 

pas ainsi lorsque les dispositions de cette loi, 

bien que rédigées sous une forme différente, 

ont, en substance, un objet analogue à celui de 

dispositions législatives déclarées contraires à 

la Constitution »

)...(

�ملطلقة  �حلجية  �إىل  �لدولة  �سورى  جمل�ض  يلتفت  مل  �حلالة،  هذه  ويف 

�لذي  �لتف�سري  خالل  ومن   .2000/5 �لد�ستوري  �ملجل�ض  لقر�ر 

ل  بحت  �سكلي  مبعيار  �كتفى  �أنه  يتبني  �لدولة  �سورى  جمل�ض  �عتمده 

�إل  يعط  ومل  وتقنياتها،  �لقو�نني  د�ستورية  على  �لرقابة  روح  مع  يتو�فق 

.)...( �لد�ستوري  �ملجل�ض  لقر�ر  �سيقة  ن�سبية  حجية 

د – »فهم ملتبس« لنظرية القانون الحاجب 
تاريخ   672 �لق�سايا، يف قر�ره رقم  للنقد، حاذر جمل�ض  يتعر�ض  كي ل 

من   87 �ملادة  د�ستورية  على  �لرقابة  يف  �لإنغما�ض   ،2010/07/12

فاعترب   .2001/389 بالقانون  �ملعدلة   ،83/150 �ل�سرت�عي  �ملر�سوم 

فاإن  �لد�ستوري،  �ملجل�ض  على  �ملعدلة   87 �ملادة  تعر�ض  مل  طاملا  �أنه 

وهو حمق،  �لرقابي،  �لدور  بهذ�  بالإ�سطالع  معني  غري  �لق�سايا  جمل�ض 

نظريا، يف هذ� �لتوجه.

�لد�ستوري،  �ملجل�ض  �إن�ساء  قانون  من   18 �ملادة  من  �لثانية  للفقرة  وطبقا 

بهذه  يقوم  �أن  ق�سائي  مرجع  لأي  يجوز  ل  مغاير،  ن�ض  لأي  و»خالفا 

�لرقابة مبا�سرة عن طريق �لطعن �أو ب�سورة غري مبا�سرة عن طريق �لدفع 

 )...( و�لن�سو�ض«.  �لقو�عد  ت�سل�سل  مبد�أ  خمالفة  �أو  �لد�ستور  مبخالفة 

2 من  �ملادة  �لو�رد يف  �لقانونية )�أو تدرجها(،  �لقو�عد  �إن مبد�أ ت�سل�سل 

قانون �أ�سول �ملحاكمات �ملدنية و�ملفرو�ض على �ملحاكم �لعادية، و�لذي 

�سبيهة  مت�ساعدة  مت�سل�سلة  قو�عد  على  �للبناين  �لقانوين  �لنظام  يبني 

مفرو�ض  وهو  درجات،  من  يعلوها  مبا  درجة  كل  فيه  تتقيد  متدرج  بهرم 

)�أو  عتبة  عند  �إذ�،  يقف،  �لت�سل�سل  هذ�  �إن  �لعادية...  �ملحاكم  على 

�لد�ستور  �إىل  �لعادية  �ملحاكم  جلوء  ي�سكل  ول   )...( �لد�ستور  درجة( 

�ملنحى  هذ�  وين�سجم  قانوين.  ن�ض  غياب  عند  تف�سريه  �إىل  �سبيال  �إل 

 ،Théorie de l’écran législatif �حلاجز  �لقانون  نظرية  مع 

�أو �حلاجب )...(.

 2010/07/12 تاريخ   672 رقم  �لق�سايا  جمل�ض  قر�ر  من  ويتبني 

�سابق  �جتهاد  عن  و�لإبتعاد  �لتمايز  �أر�د  �لدولة  �سورى  جمل�ض  �أن 

تاريخ   71 رقم  )�لقر�ر  �لدولة  �سورى  جمل�ض  غرف  لإحدى  منتقد 

�لقر�ر  هذ�  يف  وورد   .
11
غ�سن( �إليا�ض  �لدولة/�ل�سفري   ،2001/10/25

لل�سلطات  للق�ساء، كما  ملزمة  �إذن  �لد�ستوري هي  �ملجل�ض  قر�ر�ت  »�أن 

�إىل  فقط  يوؤدي  ت�سريعي ل  لن�ض  �ملجل�ض  �إبطال  �أن  يعني  وهذ�  �لعامة. 

قانونية  قاعدة  �أو  مماثل  ن�ض  كل  على  ين�سحب  بل  �لن�ض،  هذ�  بطالن 

قر�ر  مع  متز�منة  كانت  �سو�ء  باإبطالها،  ق�سى  �لتي  للقاعدة  م�سابهة 

مبد�أ  مع  �أو  �لد�ستور  �أحكام  مع  لتعار�سها  وذلك  له،  �سابقة  �أو  �ملجل�ض 

من  خرجت  قد  تكون  �لقاعدة  هذه  لأن  �لد�ستورية  بالقيمة  يتمتع  عام 

�سو�ء  �لق�ساء،  ي�ستطيع  ل  بحيث  نهائية  ب�سورة  �لقانوين  �لعام  �لنتظام 

للمبد�أ  �أو  للقاعدة  خمالفا  ن�سا  يطبق  �أن  �لإد�ري  �أو  �لعديل  �لق�ساء 

وخا�سة  �ل�سرعية  ملبد�أ  �حرت�ما  وذلك  �لد�ستوري  �ملجل�ض  �أقره  �لذي 

�لقانونية«. �لقو�عد  تدرج  �أو  ت�سل�سل  ملبد�أ 

�لق�ساء  تطبيق  �أن  »ومبا  يلي:  ما  ذ�ته  للقر�ر  �أخرى  حيثية  يف  وجاء 

�أو �لعديل لقر�ر�ت �ملجل�ض �لد�ستوري ل يتوقف على تعديل  �لإد�ري 

7 . Cass. fr., Ass., arrêt du 10 octobre 2001، Bull. plén., - :ر�جع، مثال

 n° 11 ; Bull. crim., n° 206. - Guillaume Drago, L›exécution des

 décisions du Conseil constitutionnel - L›effectivité du contrôle

 de constitutionnalité des lois, Economica/PUAM, 1991, pp. 33 et

.s

8 . Nicolas Molfessis, Le Conseil constitutionnel et le:كتاب ر�جع 

.321-droit privé, Paris, LGDJ، 1997، pp. 320

9 . Il n›y a plus de loi devant le Conseil, « �لفرن�سية:  باجلملة  ثبت  هذ� 

.)mais des textes ! » )p. 321

10 . DC du 8 juillet 258-Cons. const. fr., décision 89  - ر�جع: 

 1989, Loi portant amnistie, Rec., p. 48, § 13. - Cons. const.

 DC du 9 avril 1996, Loi organique portant 373-fr., décision 96

.statut d›autonomie de la Polynésie française, Rec., p. 43, § 5

نظمها . 11 ندوة  خالل  �لقر�ر  على  حمم�ساين  غالب  د.  �ساقها  �لتي  �لإنتقاد�ت  ر�جع 

�لدولة  �سورى  جمل�ض  دور  حول   )CEDROMA( �لعربي  للعامل  �حلقوقية  �لدر��سات  مركز 

�لقدي�ض  جامعة   – �ل�سيا�سية  و�لعلوم  �حلقوق  )كلية  �لقو�نني  د�ستورية  على  �لرقابة  يف 

 Michel Tabet، « Jurisprudence وكذلك:   .)2002/03/22 يف  يو�سف، 

 constitutionnelle et jurisprudence administrative », in

 Université Saint-Joseph, CEDROMA )Beyrouth), Le Conseil

 constitutionnel libanais : Gardien, régulateur, protecteur

-)Colloque de Beyrouth du 17 mai 2002, Bruylant, 2003, pp. 56

.58

12 . Cons. const. fr., - :ر�جع، على �سبيل �ملثال، قر�ري �ملجل�ض �لد�ستوري �لفرن�سي

 DC du 8 juillet 1989، Loi portant amnistie. - Cons. 258-décision 89

 DC du 9 avril 1996, Loi organique 373-const. fr., décision 96

.portant statut d›autonomie de la Polynésie française

نلفت �لنظر �إىل �أن �سدور قر�ر جمل�ض �لق�سايا رقم 672 تاريخ 2010/07/12 )�لقا�سي . 13

كان  م�ست�سار  م�ساركة  رغم  خمالفة،  �أي  ت�سجيل  دون  بالإجماع  مت  دربا�ض/�لدولة(  حممد 

معو�ض/�لدولة  �لعام جوزف  �لأمن  �ملمتاز يف  �ملفت�ض  قر�ر  �أ�سدرت  �لتي  �حلاكمة  �لهيئة  يف 

تاريخ   316 رقم  �لق�سايا  جمل�ض  قر�ر  و�سدر  غ�سن.  �إليا�ض  �لدولة/�ل�سفري  لقر�ر  �مل�سابه 

دون   ،2010/07/12 تاريخ   672 رقم  �لق�سايا  جمل�ض  قر�ر  معنى  بذ�ت   ،2010/03/2

ت�سجيل �أي خمالفة، رغم م�ساركة قا�سيني كانا يف �لهيئة �حلاكمة �لتي �أ�سدرت قر�ر �ملفت�ض 

�ملمتاز يف �لأمن �لعام جوزف معو�ض/�لدولة )�ملحرر(.

ق�سيدة »�ن �ردنا« لل�ساعر حممود دروي�ض �ملن�سورة يف ديو�ن »�ثر �لفر�سة«، د�ر �لري�ض 2007. 1

ق�سايا . 2 حماية  �جل  من  خا�سة  جمعيات  �دعاء�ت  �ثر  على  فرن�سا  يف  �لمر  طرح  وقد 

بـ«�لخالقيني  �سمي  ما  من خطر  �لتنبيه  �ىل  �حلقوق  ��ساتذة  من  عدد�  قد حمل  ما  �خالقية، 

 Les moralistes au prétoire, Mélanges Foyer, 1997, �ملحاكمة«  قاعات  يف 

»�ول  �عطاء  بخطر  نبه  �لذي  برو  روجيه  �ل�ستاذ  و�ي�سا«   ،PUF) )Serge Guinchard

 Roger Perrot,)  »دون كي�سوت يظهر على �ل�ساحة ر�سى �ن يحلق لنقاذ �ل�سرعية �ملهانة

 Les moyens judiciaires et parajudiciaires de la protection des

)consommateurs, Gaz. Pal. 1976. 1, doctr. 237

نز�ر �ساغية، »�لعلمنة يف حمى �لق�ساء«، �لأخبار، 2008-1-17.. 3

4 . Paris, 1re Ch. B, 26 octobre 1984 ; S.A. Greenwich Film

 Production et autres c. Association Saint Pie X et autres, JCP G

 1985, II 20452, Theo Hassler ; Charles Choucroy, « Le Juge des

référés et la religion », in Mél. Drai : Dalloz, 2000, p. 523

قاضي االمور المستعجلة ينصب الفرد حارسا على الشعور الطائفي
يمنى مخلوف 

�إعت�سام �سد �لفيلم �مل�سيء للر�سول يف م�سر - موقع بو�بة �لأهر�م
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نقابة  العربي:  والعامل  م�ضر  يف  نوعها  من  الأوىل  النقابة  انها 

�ضمن  من   2012 اأغ�ضط�ص  يف  ن�ضاأت  وقد  املنازل  لعامالت 

حراكات الثورة. ويف هذا املقال، يتناول الكاتب اخلطوات الأوىل 

لتاأ�ضي�ص النقابة كما ي�ضهب يف دح�ص الأ�ضباب التي ي�ضتند اليها 

لقانون  اخلا�ضعة  الأعمال  من  املنزيل  العمل  ل�ضتثناء  امل�ضرع 

العمل، وهو ال�ضتثناء الذي يتبناه عدد من الدول العربية ومنها 

لبنان ويفتح الباب اأمام جميع اأ�ضكال التع�ضف وال�ضتغالل. فاأن 

تن�ضاأ عن طبيعة العمل عالقة وثيقة بني �ضاحب العمل والعامل 

ل يربر اطالقا الت�ضحية بحقوق هذا الأخري )املحرر(. 

 كيف تأسست النقابة األولى لعامالت 
المنازل؟ 

فى �سابقة هي �لأوىل من نوعها، �أ�س�ست �لعامالت باملنازل �أوىل 

�لعامالت  »نقابة  �مل�سرية حتت م�سمى  �لعاملة  �لطبقة  تاريخ  نقابة عمالية يف 

بالأجر �ل�سهرى«، بعدما رف�ست وز�رة �لقوى �لعاملة و�لهجرة �مل�سرية م�سماها 

�لأول »نقابة عامالت �ملنازل«. ورغم ممانعة �لوز�رة �ملعنية فى بادئ �لأمر �إ�سهار 

فقد  �ل�سخ�سية،  بالبطاقات  �لعامالت  هوؤلء  مهنة  �إثبات  لعدم  �لنقابة  هذه 

�نتهت �ىل ��سهارها يف غ�سون �سهر �أغ�سط�ض 2012. وقد �أمكنهن تاأ�سي�ض 

نقابة رغم ��ستثنائهن من �ل�ستفادة من قانون �لعمل طاملا �أن قانون �لنقابات 

�لعمالية رقم 35 ل�سنة 1976 قد جاء مقرر�ً حلق هذه �لفئة فى �أن تتخذ �سكل 

�لتنظيم �لنقابي، لنطباق تعريف )�لعامل( عليهن. وقد بلغ عدد موؤ�س�سيها 

مائتني و�سبع وع�سرين عاملة. 

وجدير بالذكر �أن هذه �خلطوة تاأتي يف �سياق ن�سال طويل يهدف �ىل فتح �لباب 

�أمام كافة �لتنظيمات �لنقابية �مل�ستقلة، �لتى بد�أت فى غ�سون عام 2008، 

حيث قام �لعاملون مب�سلحة �ل�سر�ئب �لعقارية بانتز�ع حقهم فى �إن�ساء نقابة 

م�ستقلة لهم حتى يكونو� مبناأى عن �لنقابة �لعامة لل�سر�ئب �لعقارية �لتي طاملا 

كان لها دور �سلبي فى �لدفاع عن م�سالح �لعاملني بها، بال�سافة �ىل خ�سوعها 

لالحتاد �لعام لنقابات عمال م�سر، �لذي كان له دور بارز فى �إجها�ض �حلركة 

�لنقابية �مل�سرية طو�ل عقود من �لزمن. كما كان لثورة يناير دور كبري فى ن�ساأة 

كافة �لتنظيمات �لنقابية �مل�ستقلة بعد فرتة لي�ست بالق�سرية تعطل فيها �لعمل 

�لنقابي فى م�سر، حيث مت �ن�ساء �حتاد عام للنقابات �مل�ستقلة حتت ��سم »�لحتاد 

�مل�سري للنقابات �مل�ستقلة«.

وكان بع�ض �ملحامني ومنهم �لكاتب قد �ساركو� بدعوة من قبل »مركز دعم 

�لتنمية لال�ست�سار�ت و�لتدريب« و»موؤ�س�سة �ل�سهاب للتطوير و�لتنمية �ل�ساملة« 

نقابة  تاأ�سي�ض  باأهمية  وتعريفهن  باملنازل  �لعامالت  من  تدريب جمموعة  يف 

عمالية لهن، علما �أن غالبية هذه �لعامالت تاأتي من �ملناطق �لأكرث فقر�ً وهن 

يف حال �أمية �إذ مل يت�سن لهن تعلم �لقر�ءة و�لكتابة. وفور بدء �لتدريب، برز 

بناء  على  �إ�سر�رهن  وكذلك  حقوقهن،  �در�ك  على  �لعادي  غري  �إ�سر�رهن 

كيان يد�فع عنهن وعن هذه �حلقوق فى مو�جهة �أرباب �لعمل. وقد �سجل 

�أي تعوي�ض  �أو  �إنذ�ر  عدد منهن قيام هوؤلء بطردهن من �لعمل دون �سابق 

يذكر، و�أحيانا رد� على �ملطالبة بحقوقهن م�سروعة. وقد تركزت مطالب هوؤلء 

�لعامالت على �سمان �حلدود �لدنيا مل�ستوى �ملعي�سة، ورغبتهن فى بناء كيان 

ي�سمن لهن تكاليف �لعالج، �أو �أي�سا �إعالتهن و�أ�سرهن يف حال �لعجز �أو عند 

بلوغ �سن معينة. 

ومل يتوقف �لأمر عند تعريفهن بحقوقهن و�أهمية بناء مثل هذ� �لكيان فقط بل 

تطرق �لأمر �إىل �أبعد من ذلك يف �جتاه حثهن على �لن�سال من خالل �لنقابة 

بهدف �لغاء ��ستثنائهن من قانون �لعمل.  

 

االستثناء القانوني من الحماية: أي مبررات، 
أي مفاعيل؟  

�أ�سد �لت�سريعات  �أحد  �أن قانون �لعمل �مل�سري 12 ل�سنة 2003 هو  يلحظ 

و�أد�ً حلقوق هذه �لفئة، طاملا �أنه ي�ستثنيهن من �ل�ستفادة من �أحكامه، وذلك 

على غر�ر قانون �لعمل 137 ل�سنة 1981 �مللغى. ويرجع �ل�سبب فى ��ستبعاد 

هذه �لفئة �ىل �لعالقة �لوثيقة �لتى تربط �سخ�ض �خلادم )�لعامل( و�ملخدوم 

و�سئونه  �لأخري  �أ�سر�ر  على  �لطالع  لالأول  تتيح  و�لتي  �لعمل(  )�ساحب 

�خلا�سة، مبا يربر عدم تقييد �ملخدوم عند فك �لر�بطة بينه وبني �خلادم بالقيود 

�ملن�سو�ض عليها فى قانون �لعمل. 

و�لو�قع �أن هذه �حلجة �لتى �نبنى عليها �ل�ستثناء حجة و�هية، ذلك لأنه من 

�ملفرت�ض �أن يت�سم قانون �لعمل بطابع حماية �لطبقة �لعاملة �أيا كان جمال عملها 

من دون �أن يكون لهذه �ل�سلة �لقوية بني �سخ�ض �لعامل و�ساحب �لعامل �أي 

تاأثري على �سفة �لأول كعامل وتاليا على حقه باحلماية. 

و�أول �لنتهاكات �لتي تو�جه هذه �لفئة من �لعمال من جر�ء هذ� �ل�ستثناء، 

هو حرمانها من �ل�ستفادة من �لقاعدة �لعامة فى قانون �لعمل و�لتي جتيز �إثبات 

عالقة �لعمل بكافة طرق �لثبات ومن بينها �سهادة �ل�سهود. وهكذ�، وبغياب 

�أي �لز�م بتحرير عقد خطي، غالبا ما يجد هوؤلء �أنف�سهم عاجزين عن �ثبات 

و�قعة �لتعاقد للمطالبة مبا ين�ساأ عنها من حقوق.    

ف�سال عن ذلك، هناك م�سكلة �أكرب تتمثل فى �لأجور. ففي وقت يتعر�ض 

فيه �لعاملون �لذين ت�سملهم حماية قانون �لعمل ورغم وجود غطاء ت�سريعي 

لهم لنتقا�ض من حقهم باحلد �لأدنى لالأجور، كيف تكون �حلالة ب�ساأن عمالة 

�لبيوت وهي �لعمالة �ملهم�سة ت�سريعياً وجمتمعياً على حد �سو�ء؟ وقد �سهل 

غياب �حلد �لأدنى يف هذ� �ملجال لعدد من �أ�سحاب �لأعمال يف �أن يقومو� 

با�ستغالل حاجة خادمات �ملنازل لت�سغيلهن مقابل �أجور غري عادلة ل ترقى 

مل�ستوى �جلهود �ملبذولة منهن. كما ميكن ت�سغيلهن �أكرث من �ساعات �لعمل 

�ملحددة وفقاً للقانون و�لتفاقيات �لدولية فى هذ� �ل�ساأن. حيث �أنه فى و�قع 

�أي  يتقا�سني  �أن  يومياً، من دون  12 �ساعة  �لت�سغيل عن  �لأمر ل تقل فرتة 

�أجور �إ�سافية عن هذ� �لعمل طاملا �أن �ساعات �لعمل غري حمددة فى �لأ�سا�ض. 

ومن �لنتهاكات �لأخرى، عدم �لتز�م �أ�سحاب �لعمل بت�سغيلهن فى �لأعمال 

�لأقارب  لدى  ت�سغيلهم  حد  �ىل  بع�سهم  ذهب  بل  ل  فقط،  عليها  �ملتفق 

و�ملعارف دون ح�سولهم على �أجور عن هذه �لأعمال.

فاإنهم  زهيدة،  �أجور  مقابل  �لعمل  باملنازل  �لعاملني  قبول  من  �لرغم  وعلى 

بالإ�سافة �ىل ذلك قد ل يح�سلون عليها نتيجة عدم دفع �لأجور �ملتفق عليها 

مع �ساحب �لعمل �أو �لتهرب من �سد�دها �أو طردهم من عملهم 

دون ت�سديدها. �لأمر �لذي ترت�سيه �لعاملة فى �لنهاية حيث �أنه ل 

�سبيل �أمامها للمطالبة بحقوقها �مل�سلوبة.  

�لعمل  �ساحب  على  م�سئولية  �أية  هناك  لي�ست  �أنه  عن  ف�ساًل 

فى حالة �إ�سابة �لعامل �أثناء �ساعات �لعمل، �لأمر �لذى يحمل 

�أي�سا  نفقات �لعالج فقط بل  �إ�سافياً ل يتمثل فى  �لأخري عبئا 

يف حرمانه من �أجره خالل فرتة �ملر�ض �أو �لإ�سابة، بالإ�سافة �ىل 

حرمانهم من �لإجاز�ت �لأ�سبوعية و�ل�سنوية كون عالقة �لعمل 

�لتحر�ض  �إىل  بالإ�سافة  هذ�  �ل�ستمر�رية.  لعن�سر  وتفتقد  موؤقتة 

�جلن�سي و�جل�سدي و�للفظي، �لأمر �لذى ي�سل �إىل تلفيق �تهامات 

كيدية قد توؤدي بهن �ىل �ل�سجن.  

رغم كل هذه �لظروف �جلائرة، غالبا ما تلجاأ هذه �لفئة �ىل جتاهل 

ما تتعر�ض له من �نتهاكات من �أجل �حلفاظ على لقمة �لعي�ض، 

�أقله حتى �يجاد عمل �آخر. ومن نتائج هذ� �ل�ستثناء �أي�سا، حرمان �لعامالت 

يف �خلدمة �ملنزلية من �لتاأمني �لجتماعي �لذي و�سع �أ�سا�سا حل�سول �لعامل 

و�أ�سرته على مبلغ نقدي من معا�ض �أو تعوي�ض يف فرتة �لبطالة �أو �لتقاعد عن 

�لعمل. و�ز�ء كل �ل�سعوبات �لتى تو�جه �لعامالت باخلدمة �ملنزلية، ت�سعى 

بع�ض منظمات �ملجتمع �ملدين حاليا �إىل م�ساندة �لنقابة �لنا�سئة يف �جتاه حت�سني 

�لو�سع �لت�سريعي للعامالت يف �خلدمة �ملنزلية.    
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