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المفكرة تدشن مرصدا لقضايا عامالت المنازل أمام 
القضاء )ص. 14-12(

مقاالت عامة ومن العالم العربي

�ص.17،  )مقابلة(،  الأردن  يف  القانون  هام�ص  على  امل�ستقلة  النقابات  احتاد 
ال�سيا�سة، املثلية وفحو�ص العار يف تون�ص )وحيد الفر�سي�سي(، �ص.19، قانون 
ل�ستقالل الق�ساة يف تون�ص، هذا ما متخ�ص عنه حراك الق�ساة ون�سالتهم... 
و»الثورة« )حممد عفيف اجلعيدي(، �ص. 21،20، القانون... فلنفل�سفه )و�سام 
حلام(، �ص.22، حماكمة �سحيفة الأوىل يف اليمن يف ق�سية جرحى الثورة: 
ترب قانوين للحريات يف مواجهة اأ�سحاب النفوذ اجلدد يف اليمن )ماجد  مخُ

املذحجي(، �ص. 23. 

مقاالت من لبنان: 

هذه الهرمية الق�سائية التي مل تعد حتتمل )نزار �ساغية(، �ص.5، ن�ساء ي�سعن 
املحاكم ال�سرعية حتت املجهر...من اأجل حمايتها )�سامر غمرون(، �ص. 9،8، 
خالف ح�سابي يخفي خالفا اأعمق حول اليجارات القدمية )مينى ملوف(، 
اأبواب جمل�ص النواب وقنوات التوا�سل مع املجتمع  �ص.10، مبادرة لفتح 
املدين )بي�سان طي(، �ص.11، قرار ق�سائي يف ق�سية عنف �سد املراأة، �ص. 14،  
اأربعة اأ�سئلة واأجوبة عن احلرية النقابية يف حم�سر منظمة العمل الدولية )جو 
رومانو�ص(، �ص.16، بلدية الدكوانة تخُعلن الـno gay land بعمل حربي 

)كرمي منور(، �ص.18، ق�سايا املفكرة، )نرمني ال�سباعي( �ص.24

مقاالت في ملفي العدد: 

على  اأ�سا�سية  بحريات  ي�سحي  الدولة  �سورى  وال�سلطة:  الإدارية  املحاكم 
بعبئه  متم�سك  الدولة  �سورى   ،3،2 �ص.  فرجنية(،  )غيدا  »النظام«  مذبح 
وببطئه و�سعف اجتهاده: كي يبقى القرار مركزيا )بريل ال�سويري(، �ص.4، 
مر�سي  انتخاب  منذ  م�سر  يف  لل�سلطوية  الإدارية  املحاكم  ت�سدت  هكذا 

)حممد الأن�ساري(، �ص. 7،6.
عامالت املنازل ق�ساء وقانونا: العامالت اأمام جمال�ص العمل التحكيمية يف 
بريوت وبعبدا )�سارة ون�سا(، �ص. 12-14، �سعي اىل ان�ساء نقابة للعاملني يف 

اخلدمة املنزلية )بي�سان طي(، �ص.15.

ر�سم: رائد �سرف 

مجلس  شورى الدولة يفبرك االنتظام الديني: 
محكمة لحماية المواطن أم لدعم النظام؟ )ص. 3،2(
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رنيه  الفقيه  اأن  يف  �سك  ل  الن�سان«  حقوق  ق�ساء  الداري،  »الق�ساء 
�سابو قد يعيد النظر يف مقولته ال�سهرية هذه بعد مراجعته للقرارت احلديثة 
بحريات  تتعلق  ق�سايا  يف  اللبناين  الدولة  �سورى  جمل�ص  عن  ال�سادرة 
احلقوق  حماية  عن  قراراته  يف  تقاع�ص  املجل�ص  اأن  يظهر  حيث  اأ�سا�سية، 
ونتناول  القائم.  والنظام  الدارة  م�سالح  حماية  ال  مف�سّ العامة  واحلريات 
الدارة  اأعمال  الدولة  �سورى  مراقبة جمل�ص  كيفية  املقال  هذا  حتديدا يف 
التي مت�ص بحرية املعتقد والتجّمع وذلك من خالل قرارين �سدرا يف هذا 

اخل�سو�ص خالل ال�سنة الق�سائية املن�سرمة.

التوسع في تفسير النصوص المقيدة لحرية 
المعتقد والتجمع

احلريات  على  قيود  و�سع  جواز  عدم  العامة  القانونية  املبادئ  تقت�سي 
عمال  وذلك  �سيق  ب�سكل  يف�سر  �سريح  قانوين  ن�ص  عرب  ال  الأ�سا�سية 
ورغم  ال�ستثناء.  هو  واملنع  الأ�سا�ص  هي  احلرية  اأن  مفاده  اأ�سا�سي  مببداأ 
يظهر  له1،  �سابقة  اجتهادات  يف  املبادئ  بهذه  اأّقر  قد  ال�سورى  جمل�ص  اأن 
اأن اجتهاده �سهد تراجعا خالل ال�سنة الق�سائية املا�سية بحيث عمد من 
حرية  على  افرتا�سية  قيود  ا�ستنتاج  اىل  للقوانني  خا�سة  قراءات  خالل 
اأن حرية املعتقد هي  املعتقد واحلريات املرتبطة فيها كحرية التجمع، علما 
منها  احلد  اأو  تقييدها  ميكن  ل  التي  »املطلقة«  الد�ستورية  احلريات  من 

حتى يف حالة الطوارئ.2 

القيد األّول: ال حرية لممارسة الشعائر الدينية 
اال للطوائف المعترف بها قانونًا 

»ل يجوز ممار�سة ال�سعائر الدينية من قبل اأية جتّمع اأو جماعة غري معرتف 

اأبنية  يف  ال�سعائر  هذه  اإقامة  ميكن  ل  كما  ت�سميته،  كانت  مهما  قانوناً  به 
م�س�سة للعبادة، ما مل تكن هذه الأبنية اأو الدور عائدة لإحدى الطوائف 
اأو املذاهب املعرتف بها قانونياً...«3 هذا ما اأعلنه جمل�ص �سورى الدولة يف 
قرار له �سادر يف نهاية عام 2011 و�سع من خالله قيودا هامة وخطرية على 
التجّمع  وحرية  الدينية  ال�سعائر  ممار�سة  حرية  على  وحتديدا  املعتقد  حرية 
يف  جماعية  ب�سلوات  القيام  حق  من  مواطنني  حرم  عندما  بها  املرتبطة 
مكان خا�ص. ويف وقائع الق�سية اأن جمموعة من املوؤمنني بالديانة امل�سيحية 
ال�سالة جماعيا يف �سالة خا�سة عائدة لأحد  التجّمع ملمار�سة  داأبوا على 
هذه  ك�سروان  قائمقام  اأقفل  اأن  اىل  كني�سة،  �سكل  اتخذت  الأ�سخا�ص 
ال�سالة اأو املعبد »تالفيا حل�سول اأي خطر على ال�سالمة العامة«، وذلك 
�سورى  جمل�ص  رف�ص  وقد  املنطقة.  يف  ابر�سيتني  من  �سكوى  على  بناء 
لكون  القانون  لأحكام  موافقا  واعتربه  ال�سالة  اقفال  قرار  ابطال  الدولة 

ممار�سة ال�سعائر الدينية غري حممية للطوائف غري املعرتف بها قانونا.

ومن الوا�سح اأن املجل�ص اأ�ساف قيدا على حرية ممار�سة ال�سعائر الدينية مل 
ين�ص عليه القانون اذ ل يوجد ن�ص �سريح يح�سر ممار�سة هذه احلرية بفئة 
معينة اأو يف مكان معني. فقد اعترب جمل�ص �سورى الدولة اأن ال�ستفادة من 
احلماية القانونية ملمار�سة ال�سعائر الدينية ت�سرتط اأن تكون الطائفة معرتفا 
املذكورة يف اجلدول  الطوائف  اأنه حق حم�سور لإحدى  – اأي  قانوناً  بها 
 1936 عام  يف  ال�سادر  ل/ر   60 رقم  ال�سامي  املفو�ص  قرار  من   1 رقم 
)وهي الطوائف التاريخية(4. اإل اأن هذا القرار– كما املعايري الدولية – ل 
املعرتف  بالأديان  الدينية  ال�سعائر  ممار�سة  حق  الأحوال  من  بحال  يربط 
بها طاملا اأن هذا احلق مرتابط مع حرية العتقاد )املطلقة( ومالزم لالأفراد 
كافة من دون متييز �سرط عدم الخالل بالنتظام العام. فالعرتاف بطائفة 
بع�ص  مينحها  كما  ال�سخ�سية  لالأحوال  خا�سة  اأنظمة  و�سع  يخولها  امنا 
الأمالك  على  احل�سول  اأو  القانونية  بال�سخ�سية  كالعرتاف  المتيازات 
�سرطا  اأبدا  لي�ص  لكنه  اإيواء خدمتها،  اأو  الدينية  ب�سعائرها  للقيام  الالزمة 
مبعزل  متار�ص  حقوقا  تبقى  والتي  �سعائرها  ملمار�سة  اأو  معتقداتها  لعتناق 

عن اأي اعرتاف ر�سمي، وبكالم اآخر من دون منة اأو تدخل من اأحد.5 
يف  الدينية  ال�سعائر  اقامة  حق  بات  اخلاطئ،  الجتهاد  هذا  وبفعل  عليه، 
بذلك  وهو  لالن�سان.  مالزما  حقا  ولي�ص  ممنوحا  حقا  اخلا�سة  الأماكن 
حتت  الدينية  ال�سعائر  اإقامة  حرية  كفل  الذي  للد�ستور  مالفة  ي�سكل 
حماية الدولة والذي مل ي�سمح باأي قيد لهذه احلرية ال يف حال الخالل 
التي ل  الدولية  للمعايري  ي�سكل مالفة  9( كما  )املادة  العام  النظام  يف 
ت�سمح بتقييد حرية ممار�سة ال�سعائر الدينية اإل اذ كان القانون ين�ص على 
اأو حقوق الآخرين  العام  النظام  اأو  العامة،  ال�سالمة  قيود �سرورية حلماية 
اللذين  الدوليني  والجتهاد  الفقه  يخالف  اأنه  كما  الأ�سا�سية.6  وحرياتهم 
من  �سبب  لأي  عقائد  اأو  اأديان  اأي  �سد  التمييز  اإىل  ميل  »اأي  يرف�سان 
قد  دينية  اأقليات  متثل  اأو  الن�ساأة  حديثة  كونها  ذلك  يف  مبا  الأ�سباب، 
املعتقد  بحرية  عمال  مهيمنة«  دينية  طائفة  جانب  من  للعداء  تتعر�ص 

ومببداأي امل�ساواة وعدم التمييز.7 

القيد الثاني: المعتقدات غير المشروعة
يف قرار اآخر �سادر يف عام 2012، راأى جمل�ص ال�سورى اأن ال�سعي لتحقيق 
الأ�سا�سية  واملبادئ  الد�ستور  اأحكام  مع  يتعار�ص  ال�سالمية  دولة اخلالفة 
التي يقوم عليها النظام الد�ستوري وال�سيا�سي وامليثاق الوطني يف لبنان؛ 
وقد بّرر ذلك حّل جمعية ذات اأهداف ثقافية وتوعوية قامت »بن�ساطات 
�سيا�سية غري م�سروعة« مغايرة لالأهداف املعلنة بنظامها )وان�سم اأع�ساوؤها 
وقد  ال�سالمية.  اخلالفة  دولة  حتقيق  اىل  وهدفت  التحرير(  حزب  اىل 
ا�ستند املجل�ص اىل قانون اجلمعيات الذي مينع تاأليف جمعيات »م�ستندة 
اأو  العمومية  القوانني والآداب  اأ�سا�ص غري م�سروع مالف لأحكام  على 

عن ق�سد الخالل براحة امللكية...« 8
وامللفت يف هذا القرار هو غياب  التعليل القانوين لأ�سباب وكيفية تعار�ص 
هذا املطلب مع الد�ستور واملبادئ الأ�سا�سية حيث اكتفى املجل�ص بتعداد 
اأي  – دون  واملعتقد  الراأي  حرية  – ومنها  الد�ستورية  املبادئ  من  عدد 
�سرح. كما اأنه اأوحى باأن هذه الن�ساطات ال�سيا�سية من �ساأنها »الخالل 
براحة البالد« دون اأي تف�سري )مع ال�سارة اىل اأن قانون اجلمعيات ي�سري 
اىل راحة »اململكة« اأي اململكة العثمانية وهي دولة اتبعت نظام اخلالفة 
ال�سالمية نف�سه الذي اعتربه املجل�ص غري م�سروع!(. فظهر املجل�ص على 
اأمام تقييد حرية املعتقد والتجمع دون تقدمي مربرات قانونية  اأنه ل يرتدد 
اخلالفة  بدولة  الميان  اأن  ليعلن  اأعاله،  املذكورة  للمبادئ  وا�سحة، خالفا 

ال�سالمية هو اعتقاد غري م�سروع.
وقد جاء هذا املوقف املقّيد للحريات متناق�سا ب�سكل تام مع حكم �سدر 
)نازك  طرابل�ص  يف  اجلزائية  املنفردة  القا�سية  عن  �سهرين  من  اأقل  قبل 
راف�سا  التحرير،  اأع�ساء من حزب  �سد  التعقبات  اأبطل  الذي  اخلطيب(9 
حل هذه اجلمعية، على خلفية اأن العتقاد بنظام اخلالفة ال�سالمية لي�ص 
منافيا للقانون. وكان هذا احلكم قد اأكد بخالف قرار ال�سورى على الطبيعة 
املطلقة حلرية املعتقد التي ت�سمل حرية الحلاد كما حرية الت�سدد الديني 
كما ت�سمل املطالبة بتغيري النظام ال�سيا�سي بطريقة �سلمية10؛ فهكذا يكون 
– جنح يف �سمان احلريات  القا�سي اجلزائي  – وحتديدا  العديل  القا�سي 
الأ�سا�سية وتاأمني احلماية القانونية لها مبواجهة الدولة يف وقت ت�سرف فيه 
العامة  باحلريات  الت�سحية  عن  يتوانى  ل  وكاأنه  الدولة  ال�سورى  جمل�ص 

على مذبح النظام ال�سائد.

حماية »االنتظام العام الديني« و»النظام 
الدستوري والسياسي«

مبنع  العامة  الدارة  ت�سرفات  املجل�ص  اأقر  اأعاله،  املذكورتني  الق�سيتني  يف 
الأوىل  الق�سية  ففي  والتجمع.  املعتقد  حرية  اطار  �سمن  تدخل  اأعمال 
)ق�سية �سالة ال�سالة اجلماعية(، وافق املجل�ص على اقفال مكان ال�سالة 
الدينية  لل�سعائر  »خالفاً  جتري  فيه  املقامة  الدينية  الطقو�ص  اأن  بحجة 
اأما يف الق�سية الثانية، فقد وافق املجل�ص على  والنتظام العام الديني«؛ 
حّل اجلمعية التي ت�سعى اىل قيام دولة ا�سالمية لتعار�ص هذا الن�ساط مع 
بهدف  العمل  من  املواطن  مينع  فكما  وال�سيا�سي«.  الد�ستوري  »النظام 
تاأمني هيمنة احدى الطوائف على الآخرين، كذلك مينع من اخلروج من 
الطائفي  النظام  وتقوية  بتثبيت  ي�سمح  نحو  على  الطوائف  هذه  احدى 

القائم على ح�ساب احلرية الفردية. 
تبنّي  حيث  ال�سلوات  �سالة  ق�سية  يف  وا�سح  ب�سكل  امل�سالح  هذه  وتربز 
اأن امل�سكلة الأ�سا�سية هي عدم موافقة الكني�سة على هذه الجتماعات؛ 

الطوائف  ان  خا�ص،  مكان  جتري يف  كانت  اجلماعية  ال�سلوات  اأن  فرغم 
املهيمنة يف املنطقة )اأبري�سية مارونية واأبر�سية كاثوليكية( �ساقت ذرعا بها 
خ�سوعه  املجل�ص  اأبدى  وقد  لها،  حد  لو�سع  العامة  بالدارة  فا�ستعانت 
للموؤ�س�سات الدينية هذه يف قمعها للن�ساط الديني الذي ترف�سه وميار�ص 
خارج دور العبادة التابعة لها )ا�سطّرت هاتان الأبر�سيتان اىل منع جميع 
كهنتها من اإقامة الأ�سرار اللهية يف ال�سالة التي مت اغالقها(، ومل يرتدد 
املجل�ص من منع املواطن من ممار�سة حقوقه الأ�سا�سية )حق ممار�سة ال�سعائر 
الدينية وحق التجمع( عرب فر�ص بقائه داخل اإطار الطوائف املعرتف بها 
بهدف حماية »نظام عام ديني» ي�سمن هيمنة املوؤ�س�سات الطائفية على 
حق  يكّر�ص  الذي   60 رقم  بالقرار  هذا  موقفه  برر  اأنه  والأ�سواأ  الأفراد، 

الفرد برتك اأي من هذه الطوائف )املادة 11(. 
2009 حني  موقفه هذا بكل و�سوح يف عام  قد عرّب عن  املجل�ص  وكان 
الطائفي الذي يفر�ص  بالنظام  لبنان مرتبطة  الدينية يف  »احلرية  اأن  اأعلن 
على كل لبناين اأن ينتمي اىل طائفة من طوائفه الر�سمية، فال يبقى طليقا 
فيه  ولد  الذي  الطائفي  الإطار  خارج  وال�سيا�سية  الجتماعية  حياته  يف 
احليثية  هذه  ايراد  على  اأ�سر  املجل�ص  اأن  والالفت  اليه...«11.  انت�سب  اأو 
الدارة  قرار  الغاء  اىل  الرامية  املراجعة  اأن  اعتباره  رغم  اآنذاك  قراره  يف 
برف�ص �سطب القيد الطائفي، تخرج عن �سالحيته لكونها من اخت�سا�ص 
 2009 عام  يف  جاء  القرار  هذا  اأن  بالذكر  واجلدير  العدلية.  املحاكم 
وزارة  والت�سريع12 يف  ال�ست�سارات  هيئة  �سادر عن  راأي  مع  متاما  متناق�سا 
العدل يف عام 2007 والتي اأعلنت فيه حرية املواطن ب�سطب مذهبه عن 
قيوده ال�سخ�سية، علما اأن القرار والراأي املتناق�سني حمال توقيع القا�سي 
)�سكري  الدولة  �سورى  جمل�ص  رئي�ص  موقع  اليوم  ي�سغل  الذي  نف�سه 
وق�سية  ال�سالة  ق�سية �سالة  القرارين يف  اأي�سا على  وّقع  والذي  �سادر(13 
التناق�ص،  هذا  من  واأبعد  اأعاله.  املذكورين  ال�سالمية  الثقافية  اجلمعية 
املواقف  بهذه  يت�سبث  اأن  ال�سورى  ملجل�ص  ميكن  كيف  اليوم  ن�ستغرب 
املقّيدة حلرية املعتقد خا�سة بعدما متكن العديد من املواطنني من �سطب 
اأّول  ت�سجيل  اىل  موؤخراً  و�سول  املدنية  قيودهم  يف  املذهب  اىل  ال�سارة 
عجلة  فيه  مت�سي  وقت  ففي  الطائفي.  الطار  خارج  لبنان  يف  يعقد  زواج 
التغيري نحو تكري�ص حرية اأو�سع للمواطن بالنتماء اأو الالنتماء اىل طائفة، 
�سجينا  الفرد  ابقاء  اجتاه  متاما، يف  معاك�ص  اجتاه  ال�سورى يف  يتجه جمل�ص 
داخل الطوائف، مف�سال حماية »نظام عام ديني« على ح�ساب احلريات 

الفردية. 

ممارسة الرقابة األدنى على أعمال االدارة 
التي تمس بالحريات األساسية 

على  اأنه  على  واللبناين  الفرن�سي  الداري  الق�ساء  واجتهاد  الفقه  يخُجمع 
الإدارة  اأعمال  على  وال�ساملة  الق�سوى  الرقابة  ممار�سة  الإداري  القا�سي 
التي مت�ّص باحلريات الأ�سا�سية وذلك بهدف تاأمني حماية اأو�سع للمواطن 
وقد  واحلريات؛  احلقوق  تقييد  يف  وتع�ّسفها  الدارة  ا�ستن�سابية  بوجه 
يتعلق  فيما  تقت�سر  »ل  رقابته  اأن  ال�سابق  الدولة يف  �سورى  اأّكد جمل�ص 
باحلريات العامة التي كفلها الد�ستور على �سحة الوقائع والو�سف املعطى 
ما  يف  للنظر  الوقائع  خطورة  الداري  العمل  تقدير  اأي�سا  ت�سمل  وامنا  لها 

اذا كانت تربر التدبري املتخذ يف �سوء ظروف الزمان واملكان...«14 لكن 
املبداأ  هذا  عن  يبتعد  املجل�ص  اأن  تظهران  اأعاله  املذكورتني  الق�سيتني 
الوقائع  بالتاأكد من �سحة  القرارين  ويكتفي يف هذين  الثابت  والجتهاد 
والو�سف القانوين املعطى لها دون اأن ينظر يف مدى تنا�سب التدبري املقّيد 
القرار  يبحث  فلم  املراد حمايتها.  امل�سلحة  املتخذ من الدارة مع  للحرية 
ال�سادر يف 2011 يف ق�سية �سالة ال�سالة يف ما اذا كانت ممار�سة الطقو�ص 
وال�سالمة  العام  الأمن  على  خطرا  فعال  ت�سكل  ال�سالة  هذه  يف  الدينية 
العامة اأو يف ما اذا كان اقفالها هو احلل الأن�سب حلماية ال�سالمة العامة. 
كذلك، مل يبحث القرار ال�سادر يف عام 2012 يف ق�سية اجلمعية الثقافية 
اذا  وما  العام  النظام  ت�سكل خطرا على  اذا كانت اجلمعية  ما  ال�سالمية 
اأن  اإىل  ال�سارة  متنا�سبا مع هذا اخلطر. كما جتدر  قرار حل اجلمعية  كان 
املعلومات  اأ�سا�سي على  ارتكز ب�سكل  الق�سيتني  حتقق املجل�ص من وقائع 
)الأمن  التحقيق  حما�سر  يف  وردت  والتي  الدولة  بها  تقدمت  التي 
فعلى  امل�ستدعون.  به  اأدىل  ما  الرتكيز على  الداخلي( دون  والأمن  العام 
اخلا�سة  ال�سالة  يف  متار�ص  التي  ال�سعائر  اأن  املجل�ص  اعترب  املثال،  �سبيل 
مالفة للدين امل�سيحي ولأي دين اآخر دون الأخذ بعني العتبار اأقوال 
ال�سعائر  تعار�ص  وعدم  املقد�ص  الكتاب  اتباع  اأّكد  الذي  امل�ستدعي 
الق�سية  يف  اجلمعية  اأن  املجل�ص  واعترب  ال�سماوية؛  العقائد  مع  املمار�سة 
يف  املعلنة  لالأهداف  مغايرة  م�سروعة  غري  �سيا�سية  بن�ساطات  تقوم  الثانية 
نظامها دون النظر يف اقوال امل�ستدعية التي اأكدت على ن�ساطاتها العلنية 
وعلى ا�ستقالليتها عن حزب التحرير )الذي مل يح�سل اي اجراء حلله( 

بنظامها الأ�سا�سي.   والتزامها 
على  ال�ساملة  رقابته  ممار�سة  من  املجل�ص  تنازل  عرب  اإذاً،  الوا�سح  من 
وا�سعا  جمال  الدارة  مينح  اأنه  الد�ستورية،  باحلريات  مت�ص  التي  القرارات 
نف�سه يف  وا�سعا  ق�سائية،  رقابة  اأية  عن  ا�ستن�سابية خارجة  �سلطة  ملمار�سة 
موقع قا�سي الدارة ولي�ص القا�سي الداري احلامي للحريات الأ�سا�سية. 

ال تكريس لحق الدفاع أمام االدارة في قضايا 
الحريات االساسية

اأّكد جمل�ص ال�سورى يف ق�سية اجلمعية الثقافية ال�سالمية يف عام 2012 
بحل  مر�سوم  ا�سدار  قبل  الدفاع  مبداأ  مبراعاة  ملزمة  لي�ست  الدارة  اأن 
تدابري  من  املتخذ  التدبري  يكون  عندما  ذلك  من  معفية  اأنها  مبا  جمعية 
ين�سجم مع  ما  وهو  العام،  النظام  باحلفاظ على  املتعلقة  الدارية  ال�سابطة 
م�سابه  اجتهاد  اىل  املوقف  هذا  لتربير  ا�ستند  وقد  له.  �سابقة  اجتهادات 
اأن هذا الجتهاد  �سادر عن جمل�ص �سورى الدولة الفرن�سي لكنه جتاهل 
قواعد  الفرن�سية  ال�سلطات  ا�سدار  بعد   1983 عام  منذ  عنه  الرجوع  مت 
الفرن�سية  الدارة  األزمت  الدارة  مع  املواطنني  عالقة  حت�سني  اىل  تهدف 
احرتام  وا�سرتطت  الأ�سا�سية  للحريات  املقيدة  القرارات  جميع  بتعليل 
�سورى  جمل�ص  اثرها  قام  وقد  ا�سدارها.15  قبل  للمواطنني  الدفاع  حق 
مراعاته  ب�سبب عدم  بحل جمعية  ق�سى  مر�سوم  باإبطال  الفرن�سي  الدولة 
حق الدفاع16 الذي اأ�سبح من الأ�سول اجلوهرية املتبعة يف هذه القرارات. 
لكن املجل�ص اللبناين ل يزال يعتمد القواعد القدمية التي حتد من حقوق 
على  الدارة  تعّدي  عند  نف�سه  عن  الدفاع  امكانية  من  وحترمه  املواطن 
ا�سالح  عن  تتقاع�ص  تنفيذية  و�سلطة  ت�سريعية  �سلطة  واأمام  حقوقه؛ 
اىل  تهدف  عامة  مبادئ  ا�ستنباط  املجل�ص  يحاول  مل  املرعية  القوانني 

حت�سني عالقة املواطن مع الدارة و�سون حقوقه الأ�سا�سية يف وجهها.
ال�سنة  خالل  ينجح  مل  اللبناين  الدولة  �سورى  جمل�ص  اأن  لنا  يتبنّي  اذا 
وتع�سّفها  الدارة  وجه  الد�ستورية يف  احلريات  بحماية  املن�سرمة  الق�سائية 
ت�ساهم يف  اأن  القائم بدل  للنظام  امتداد  اأو  كاأنها جماملة  وجاءت مواقفه 
يف  الداري  القا�سي  يلعب  وقت  يف  احلقوق،  و�سون  القانون  دولة  بناء 

الدول العربية دورا رائدا يف و�سع حد لتجاوزات الأنظمة ال�ستبدادية. 

*محامية متدرجة وباحثة في القانون

المشهد القانوني:

اأ�سدر جمل�ص �سورى الدولة موؤخرا تقريره عن �سنة 2011-2012 ومن 
املعلوم اأن هذا املجل�ص ما يزال يف غالبية احلالت املرجع الق�سائي الأول 

والأخري للنظر يف النزاعات بني املواطنني والدولة و�سائر الأ�سخا�ص 
العامني، وهو من هذا املنطلق املرجع �ساحب ال�سالحية ل�سمان امل�ساءلة 

واملحا�سبة ووقف املمار�سات الفا�سدة اأو غري القانونية يف القطاع العام 
وبالتايل ل�سمان حقوق املواطنني وحرياتهم. وفيما يعك�ص الق�ساء 

الداري جهدا كبريا ملواجهة الت�سلط يف دول عدة، وخ�سو�سا حاليا يف 
تون�ص وم�سر، يك�سف المعان يف تقرير جمل�ص ال�سورى يف لبنان عن 
توجهات معاك�سة جد مقلقة: ففي عدد من اأحكامه، يتناول املجل�ص 

احلقوق الأ�سا�سية واحلريات العامة، وعلى راأ�سها حريات املعتقد 
والتعبري وتاأ�سي�ص جمعيات ونقابات، لي�ص كحقوق وحريات مالزمة 
للمواطنة، بل كحقوق وحريات على املواطن اأن ميار�سها حتت �سقف 

النظام والمتيازات املحيطة به. ومن هذا املنطلق، ت�سعى املفكرة 
القانونية يف هذا العدد اىل مبا�سرة دورها النقدي املتخ�س�ص لعمل 
هذا املجل�ص، من خالل عدد من القرارات ال�سادرة عنه، وباملقارنة 

مع ما توؤديه حماكم ادارية مماثلة يف الدول العربية املحيطة اأمال يف 
اأدائه. كما يهمها ب�سكل خا�ص التذكري با�ستحقاق )مر�ص(  ت�سويب 

قانوين مزمن مفاده تقاع�ص ال�سلطة التنفيذية عن ان�ساء حماكم ادارية 
يف املحافظات، والتي بات وجودها �سرورة ملحة و�سرطا ل�سمان حق 

املواطن بق�ساء �سريع وقريب وفعال وعادل )املحرر(.  

1 . ،1998-10-7 يف  ال�سادر   99-98/6 رقم  القرار  الدولة،  �سورى  جمل�ص  مثال:  راجع 

املهند�ص داوود عطااهلل ورفاقه / الدولة – وزارة الداخلية والبلديات.

املادة 4-2 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية للعام 1966. 2

جورج . 3  ،2011-12-22 يف  ال�سادر   2012-2011/188 رقم  القرار  الدولة،  �سورى  جمل�ص 

�سحادة تومية /الدولة – وزارة الداخلية والبلديات

قرار املفو�ص ال�سامي رقم 60 ال�سادر يف 13-3-1936 )اقرار نظام الطوائف الدينية(. 4

يكون . 5 �سخ�سي  نظام  ذات  بطائفة  ال�سرعي  العرتاف  »ان   :60 رقم  القرار  من   2 املادة 

مفعوله اعطاء الن�ص املحدد به نظامها قوة القانون وو�سع هذا النظام وتطبيقه حتت حماية القانون 

ومراقبة ال�سلطة العمومية.«

املادة 18 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية للعام 1966 والتعليق العام رقم 22: . 6

املادة 18 )حرية الفكر والوجدان والدين(، ال�سادر يف عام 1993 عن اللجنة املعنية بحقوق الن�سان.

جلنة الأمم املتحدة املعنية بحقوق الن�سان، التعليق العام رقم 22: املادة 18 )حرية الفكر . 7

والوجدان والدين(، ال�سادر يف عام 1993

جمل�ص �سورى الدولة، القرار رقم 2011/343-2012 ال�سادر يف 7-3-2012، رابطة الوعي . 8

الثقافية يف طرابل�ص / الدولة

احلكم ال�سادر عن القا�سية املنفردة اجلزائية يف طرابل�ص )نازك اخلطيب( يف 2012-1-19. 9

من . 10  9 واملادة  التحرير  وحزب  اخلطيب  »القا�سية  �ساغية،  نزار  يراجع:  الأمر،  هذا  عن 

القانونية، 24-1-2012، متوفر  املفكرة  يوؤمن«،  او ان ل  باخلالفة  يوؤمن  ان  اراد  الد�ستور: ملن 

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=64 :على العنوان التايل

&folder=articles&lang=ar

جمل�ص �سورى الدولة، القرار رقم 2008/573-2009 ال�سادر يف 14-7-2009، فارطان . 11

http://:همرب�سوم اواكيان / الدولة – وزارة الداخلية والبلديات، متوفر على العنوان التايل
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وزارة العدل، هيئة الت�سريع وال�ست�سارات، ال�ست�سارة رقم 2007/276 ال�سادرة يف 2007-7-5. 12

للبناين . 13 اجتهاده: لي�ص  يقلب  الدولة  �سورى  رئي�ص  �ساغية،  نزار  يراجع  الأمر،  هذا  عن 

التايل:  العنوان  على  متوفر   ،2009-8-21 الأخبار،  جريدة  الطائفي!  القيد  خارج  يحيا  اأن 

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=62&folder=articl

es&lang=ar

جمل�ص �سورى الدولة، القرار رقم 6 تاريخ 1968/01/06 ورثة يو�سف حامت / الدولة اللبنانية. 14

15 . Article 24 de la Loi 2000- 321 du 12 Avril - droits des citoyens

dans leurs relations avec les administrations

16 . CE 26 juin 1987, Fédération d’action nationale et européenne,

Requête No. 67077, Lebon 234

�سطب املذهب - مدونة فرفحني

شورى الدولة يضحي بحريات أساسية
على مذبح »النظام«

غيدة فرنجية
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القرار مركزي يف جمل�س �شورى الدولة وهو غري قابل للطعن، وال حماكم 

يف املناطق خالفا ملا فر�شه القانون منذ 13 �شنة. على هذا املنوال، ت�شتمر 

االإدارات  اأعمال  �شد  املواطنني  طعون  يف  الناظرة  االإدارية  املحاكمات 

من  املتقا�شي  قرب  راأ�شها  وعلى  العادلة  املحاكمة  اأ�شول  وكاأمنا  العامة، 

مماثلة. يف ظل  نزاعات  لها يف  والتقا�شي على درجتني ال حمل  املحكمة 

وي�شبح  للمحا�شبة  قابلية  اأقل  بالطبع  العامة  االإدارة  ت�شبح  كهذا،  نظام 

املواطن اأقل حماية )املحرر(.    

بيرال الشويري 

املحامني  نقيب  الدايه،  ب�سام  طالب  يف2012-04-17،  ال�سادر  كتابه  يف 
القانون  بتطبيق  قرطباوي  �سكيب  ال�سابق  العدل  وزير  اآنذاك،  طرابل�ص  يف 
اأ�سا�سي  ب�سكل  املتعلق   )2000( الدولة  �سورى  لنظام جمل�ص  التعديلي 
الدولة  �سورى  جمل�ص  اأن  املعلوم  ومن  باملحافظات.  اإدارية  حماكم  باإن�ساء 
ينظر اليوم بالدرجة الأوىل والأخرية يف كم كبري من الق�سايا الدارية، فيما 
اأن هذا القانون يوؤدي يف حال تنفيذه اىل اعمال نظام ق�سائي يف الدعاوى 
على  املقدمة  الطعون  فقط يف  الدولة  �سورى  ينظر جمل�ص  بحيث  الدارية 
للوزير  وحت�سي�سا  ان�ساوؤها.  املزمع  الدارية  املحاكم  عن  ال�سادرة  الأحكام 
على خطورة التخلف عن تنفيذ هذا القانون، ا�ستعاد الكتاب بع�ص اأ�سبابه 
املتقا�سني  من  العدالة  تقريب  اىل  يوؤدي  املحاكم  هذه  فاإن�ساء  املوجبة. 
املناطق  و�سائر  ال�سمال  حمامو  يحتاج  فال  عاتقهم،  على  الكلفة  وتخفيف 
النتقال اىل بريوت لتقدمي الدعاوى. كما اأنها توؤول اىل تاأمني عدالة اأ�سرع 
واأكرث فعالية ومطابقة ملقت�سيات املجتمع طاملا اأن ح�سر املراجعات الإدارية 
مبجل�ص �سورى الدولة قد اأغرقه باأعداد كبرية من املراجعات بحيث اأ�سبح 
بّتها من قبله ي�ستغرق وقتا طويال واأحيانا من دون جدوى ويف و�سع يوازي 
للنقيب  اإحقاق احلق )اجلملة الأخرية وردت يف ت�سريح  ال�ستنكاف عن 
»مبداأ  تكري�ص  اأهمية وجوب  اىل  الكتاب  اأ�سار  كما  الكتاب(.  من خارج 
هذا  الأخطاء.  جتنُّب  على  امل�ساعدة  ي�سهم يف  مما  درجتني«  على  التقا�سي 
ف�سال عن اأن هذا املبداأ بات ي�سكل مالزما حلق التقا�سي املكر�ص يف املادة 

20 من الد�ستور ويف املواثيق الدولية التي باتت جزءا ل يتجزاأ منه. 

ر هذه املزايا يف الق�ساء الداري يبقى �سرطا لت�سجيع املواطن  وبالطبع، توفخُ
اىل اللجوء اإىل الق�ساء كلما �سعر باأن هناك تعديا على حق من حقوقه من 

قبل الدولة اأو اإداراتها، ودون »ح�سب األف ح�ساب«، ول �سيما اأن العدالة 
البطيئة هي ظلم جائر، واأن الق�ساء الإداري موجود ليحمي املواطن بالدرجة 
الأوىل ازاء تع�سف الدارة واحلفاظ على حرياته. فيما اأن غيابها ي�سكل على 

خالف ذلك كابحا اأ�سا�سيا اأمام الطعن على قرارات الدارة العامة. 
جمل�ص  اأحادية  نظام  عدل  كان  الفرن�سي  امل�سرع  اأن  اىل  ال�سارة  وجتدر 
وطاأة  وذلك حتت   ،1953 منذ  مماثلة  ان�ساء حماكم  اجتاه  الدولة يف  �سورى 
تراكم عدد الق�سايا غري املف�سولة. وقد �سجل عدد املراقبني اأن هذا البطء 
دفع اآنذاك عددا كبريا من الأفراد اإىل تقدمي دعاويهم الإدارية اأمام املحاكم 
العدلية »ال�سريعة ن�سبيا«، مالفني بذلك مبداأ الف�سل بني الق�ساء الإداري 
1953 ليعطي الق�ساء الإداري تركيبة  والق�ساء العديل. فاأتى امل�سرع عام 
جديدة ت�ساعده على القيام بعمله ب�سكل لئق وت�سع حدا لحتقان جمل�ص 
الوقت  املجل�ص  ق�ساة  منح  يف  ارادته  اأهدافه  �سمن  م�سيفا  الدولة  �سورى 
قول  فجاء  قانونية.  اإىل حتاليل  بال�ستناد  وتعليلها  قراراتهم  لتو�سيح  الكايف 

Raymond Odent يف هذا ال�سياق:

 Une jurisprudence qui ne se fonderait que sur «
 des raisonnements purement logiques serait

 trop inhumaine pour être acceptable, mais

 une jurisprudence qui n’aurait comme ligne

 directrice que l’arbitraire de ses auteurs serait

  .1» incohérente

وبعد حوايل ثالثة عقود، عاد امل�سرع الفرن�سي واأن�ساأ حماكم ا�ستئنافية عام 
1987 وذلك بهدف تخفيف ال�سغط على املحاكم الإدارية وتعزيز التماثل 

اإىل  بالإ�سافة  بثالث درجات حماكمة(،  تتمتع  )التي  العدلية  املحاكم  مع 
تعزيز دور جمل�ص �سورى الدولة وهيبته يف دوره كو�سي على الجتهادات 
لتخ�سع  وال�ستئنافية،  البتدائية  املحاكم  عمل  يف  تتكون  التي  الإدارية 
اأن عدد حماكم ال�ستئناف يف  اإىل  املهم الإ�سارة هنا  لرقابته. ومن  من ثم 
فرن�سا ما زال يتزايد لي�سل اليوم اإىل 8 حماكم ا�ستئناف اإدارية، بالإ�سافة 
اإىل الدور الفقهي الكبري الذي يلعبه جمل�ص �سورى الدولة الفرن�سي كونه 
اليوم »حاميا للحريات«. وقد ذهب يف الجتاه نف�سه عدد من الدول الأخرى 
اخلا�سعة للتاأثري الفرن�سي ومنها املغرب واجلزائر وم�سر وتون�ص ومعظم الدول 

الغربية معتربين اياه �سمانة ل�ستقاللية الق�ساء وتقويته.
تعديالت  �سياق  يف  ح�سل  قد  لبنان  يف  املحاكم  هذه  ان�ساء  اأن  والالفت 

قانون  طّور  فقد  عمله.  تفعيل  بهدف  الدولة  �سورى  جمل�ص  لنظام  اأو�سع 
لغايات  �سواء  الداري،  الق�ساء  يف  امل�ستعجلة«  »الدعوى  مفهوم   2000

املبلغ  قيمة  عن  مالية  ب�سلفة  للحكم  حتى  اأو  م�ستندات  على  احل�سول 
اأ�سباب جدية وهامة. لكن  به عندما تكون مراجعته مرتكزة على  املطالب 
اأي�سا تبقى النتائج جد حمدودة، على نحو يعك�ص البعد ال�سا�سع بني  هنا 
العجلة  دعاوى  عدد  يتجاوز  مل  بحيث  واملتقا�سني  الدولة  �سورى  جمل�ص 
املقدمة يف ال�سنة الق�سائية )2011-2012( اأربعا ف�سلت ثالث منها فقط، 

ح�سبما ورد يف التقرير ال�سنوي ملجل�ص �سورى الدولة. 
والالفت يف كل ذلك، هو اأن املجل�ص يتجاهل هذا الواقع ببالغة متناهية. 
من  الثالث  الق�سم  يف  الواردة  مقرتحاته  يف  كلي  بو�سوح  نقروؤه  ما  وهذا 
تقريره ال�سنوي عن ال�سنة الق�سائية تلك. فبعدما اأثبت املجل�ص اأن اإنتاجيته 
منهم من  منتظر  هو  وما  الداريون  الق�ساة  اليه  يطمح  بعيدة عما  تزال  »ما 
ال�سعب اللبناين الذي يحكمون با�سمه«، انتهى اىل التاأكيد »على �سرورة 
اأن يثابر امل�ست�سارون وامل�ست�سارون املعاونون على التحقيق يف امللفات املحالة 
اإليهم وو�سع التقارير ب�ساأنها«، من دون اأي ا�سارة اىل امكانية تفعيل املحاكم 
البتدائية وفق ما يفر�سه القانون اأو زيادة عدد الق�ساة2. وهذا ما يتاأكد يف 
ت�سريح وزير العدل �سكيب قرطباوي للمفكرة ردا على �سوؤال حول عدم 
ان�ساء املحاكم يف املناطق باأن املجل�ص طلب منه �سراحة ارجاء تفعيل هذه 
املحاكم ريثما ينتهي من اعداد م�سروع قانون جديد اأكرث مالءمة3. بكالم 
الأول  امل�سوؤول  يبقى  باأن  را�ص  وكاأنه  الدولة  �سورى  جمل�ص  يظهر  اآخر، 
مما  اجتهاده  و�سعف  وبطئه  بعبئه  متم�سكا  الدارية  الق�سايا  يف  والأخري 
ينعك�ص بال�سرورة �سلبا على اإمكانية حما�سبة الدارة العامة. يف ظل نظام 
كهذا، الرابح الأكرب هو كل هوؤلء الذين ي�سخرون الدارة خدمة مل�ساحلهم، 

واخلا�سر الأكرب هو املواطن.  
   

*طالبة في الحقوق، فريق عمل المفكرة القانونية

»اأرفع اليكم هذا الكتاب ب�سفتكم ال�ساهرين على ح�سن �سري الق�ساء وعلى 
القرارات الالزمة  كرامته وح�سن �سري العمل يف املحاكم، واملوجلني اتخاذ 
لدى  العام  للنائب  املعطاة  ال�سراف  �سلطة  كون  من  انطالقا  ال�ساأن  بهذا 
التي  الغاية  عن  تخرج  ل  اأن  يجب  العامة  النيابات  على  التمييز  حمكمة 
اأعطيت من اأجلها األ وهي ح�سن �سري العدالة واأن تبقى ممار�سة هذه ال�سلطة 
يف اطارها امل�سروع مبا يحافظ على املبادئ التي يقوم عليها التنظيم الق�سائي 
وعلى اللتزام بالقوانني املرعية بعدم جتاوز مرجع ق�سائي ملرجع ق�سائي اآخر 
وعلى كرامة الق�ساة وا�ستقالليتهم مع ثقتي الكاملة باتخاذ ما ترونه منا�سبا 

وعاجال بناء على ما ورد اأعاله«. 
ندى  القا�سية  بريوت،  التهامية يف  الهيئة  رئي�سة  العبارات، ختمت  بهذه 
دكروب كتابها املوجه يف 13-5-2013 اىل رئي�ص واأع�ساء جمل�ص الق�ساء 
الأعلى، للتنديد بثالثة تعاميم �سدرت موؤخرا عن النائب العام التمييزي 
حامت ما�سي. وقد اأ�سهب الكتاب يف اثبات عدم قانونية هذه التعاميم التي 
عك�ص كل منها �سكال من اأ�سكال متدد التنظيم الهرمي يف اجتاه انتاج �سلطة 
له.  معنى  مفهوما مادعا ل  ظلها  الق�ساء يف  ا�ستقاللية  ت�سبح  �سوبرمانية 
العامة  )النيابة  الهرم  راأ�ص  ل�سلطة  والأفقي  العمودي  التمدد  جانب  فاإىل 
الراأ�ص وكاأنه بات يرغب بن�سر ا�سعاعاته مبا�سرة على  التمييزية(، بدا هذا 

الهرم يف متلف طبقاته يف جتاوز لنظام الت�سل�سل الداري.
   

التمدد العمودي: عزل القضاة بات ممكنا 
العدلية  ال�سابطة  اىل  ما�سي  وجهه  الذي  التعميم  التعاميم،  هذه  اأول 
النيابة  العاملني يف  الق�ساة  ا�سارات من بع�ص  تلقي  بوجوب المتناع عن 
كنعان،  ومايا  يقظان  رندا  القا�سيتني  وهما  بريوت،  يف  ال�ستئنافية  العامة 
بواجباتهما  القيام  من  ومنعهما  الأخريتني  هاتني  اىل عزل  عمليا  يوؤدي  مما 
مبثابة  يبقى  فانه  التعميم،  هذا  خلفية  عن  ومبعزل  قانونا.  املحددة  الق�سائية 
القانونية كما  اأ�سول املالحقة  اتباع  عقوبة من غري اجلائز اتخاذها من دون 
جاء يف كتاب دكروب. فمهما يكن ال�سبب الداعي اىل ذلك، فان اإطالق 
ق�ساة  اإعطاء  دون  من  مماثلة  قرارات  اتخاذ  يف  التمييزي،  العام  النائب  يد 
ا�ستباحتهم.  اىل  يوؤدي  امنا  عادلة،  �سمانات يف حماكمة  اأي  العامة  النيابة 
وما يزيد الأمر �سوءا هو تنفيذ هذه العقوبة ب�سكل ملتو: فالتعميم مل مينع 
ق�ساة النيابة العامة من توجيه اإ�سارات اىل ال�سابطة العدلية، امنا توجه اىل 
هذه ال�سابطة ملنعها من تلقيها. وعليه، وبدل اأن ت�سب اجلهود يف اجتاه اإلزام 
ال�سابطة العدلية على احرتام اأعمال الق�ساة وتنفيذها من دون تاأخري )وهذا 
ما نعاين منه ب�سدة �سواء يف اأعمال الأمن العام فيما يت�سل بتنفيذ قرارات 
الفراج عن الأجانب اأو يف اأعمال قوى الأمن الداخلي فيما يت�سل ب�سوق 
ا�سراك  اىل  العامة  النيابة  راأ�ص  عن  ال�سادر  التعميم  هذا  اآل  ال�سجناء(، 
مع  والتعامل  العقوبات عليهم  وفر�ص  الق�ساة  ال�سابطة العدلية يف حتجيم 
ما�سي  بدا  وبذلك،  الوجود.  معدومة  وكاأنها  عنهم  ال�سادرة  الإ�سارات 
وكاأنه يوجه ر�سالة �سديدة البالغة اىل ال�سابطة العدلية مفادها اأن ال�سلطة 
الق�سائية تكمن يف راأ�ص الهرم الذي ل راأ�ص �سواه، فال �سلطة ول مكانة 
لقا�ص ال بر�ساها وباإمكانها متى �ساءت جتريده منها واق�ساوؤه. ويف ذلك 

بالطبع متدد عمودي خطري للهرمية.  
 

التمدد األفقي: حق االطالع المسبق على 
قرارات منع السفر كافة  

اأما التعميم الثاين الذي وجهه ما�سي لل�سابطة العدلية1 فمفاده عدم تنفيذ 
العامة ال�ستئنافية والع�سكرية  النيابات  ال�سادرة عن  ال�سفر  القرارات مبنع 
مراجعته  قبل  التهامية  والهيئات  التحقيق  ق�ساة  جميع  وعن  واملالية، 

�سخ�سيا. والواقع اأن �سلطوية النائب العام التمييزي بلغت تبعا لهذا التعميم 
النيابات  اأعمال  على  يقت�سر  ل  فمداه  عدة.  لأ�سباب  بكثري  اأعلى  درجة 
ق�ساة  اأعمال  اأي�سا  ي�سمل  امنا  الوظيفي،  الت�سل�سل  لنظام  اخلا�سعة  العامة 
العامة  النيابات  اإزاء  تامة  با�ستقاللية  التمتع  بهم  يفرت�ص  الذين  التحقيق 
كافة. كما اأن التعميم ل يت�سل باأمر حمدد اأو بقا�ص حمدد كما هي حال 
التعميم امل�سار اليه اأعاله، امنا له طابع تنظيمي ي�سمل جممل قرارات منع 
العامة  للنيابات  لي�ص  )بالواقع  العامة  النيابات  دوائر  عن  ال�سادرة  ال�سفر 
ا�سدار هكذا قرارات كما جاء يف كتاب دكروب( وق�ساة التحقيق. وبنتيجة 
ذلك، يوؤول هذا التعميم عمليا اىل تو�سيع دائرة نفوذ النائب العام التمييزي 
اأ�سبحت  وكاأنها  مبوجبه  الق�سائية  القرارات  تظهر  بحيث  اأفقيا،  ومتددها 
العام  النائب  اطالع  بعد  ال  نافذة  تكون  فال  ذاتية  قوة  اأي  عن  جمردة 
التمييزي )ورمبا موافقته( عليها، مما يتيح رمبا لالأ�سخا�ص املمنوعني من ال�سفر 
ومراجعة  القرار  ا�سدار  بني  الفا�سلة  الفرتة  يف  بحقهم  ال�سادر  املنع  جتاوز 
وبالطبع،  للحقوق.  �سياع  من  ذلك  ي�ستتبع  ما  مع  ب�ساأنه  �سخ�سيا  ما�سي 
يفقد الق�ساء على �سوء ذلك مكانته ك�سلطة منت�سرة على الهيئات الق�سائية 
كافة كال وفق ال�سالحية املناطة به قانونا لي�سبح حمكوما من فوق. ولعل 
اأخطر ما يف هذا التعميم هو اأنه يفتح بابا وا�سعا لإ�سدار تعاميم ب�ساأن قرارات 
اأخرى قد متتد لت�سمل قرارات اأكرث خطورة كقرارات اخالء ال�سبيل، على 
نحو يفرز حالت جديدة من الحتجاز التع�سفي. در�ص اآخر ل يقل بالغة 

عما �سبقه حول قيمة القرارات الق�سائية وم�سدر م�سروعيتها. 

الهرمية من دون تسلسل
النيابات  داخل  الإداري  العمل  بتنظيم  يت�سل  فهو  الثالث  التعميم  اأما 
باحل�سور  والزامهم  وتوزيعه  العامني  املدعني  عمل  بتنظيم  وحتديدا  العامة 
العام  للنائب  املمنوحة  ال�سالحيات  اأن  اليومي. وتذّكر دكروب يف كتابها 

لدى حمكمة التمييز تخ�سع لنظام الت�سل�سل الإداري ول جتيز له احللول 
حمل النيابات العامة املخت�سة يف ممار�سة مهامها املحددة قانونا مبا فيها احلق 
يعود  والذي  الدارية  الناحية  من  العامني  املحامني  على  الأعمال  بتوزيع 
التعميم  فان  وبالتايل،  دائرته.  يراأ�ص  الذي  املخت�ص  العام  للنائب  ح�سرا 
املتعلق هو يف غري حمله ومي�ص مببادئ قانون التنظيم الق�سائي. وبفعل ذلك، 
تكت�سي الهرمية حلة اأخرى: فراأ�ص الهرم ي�سعى اىل ممار�سة �سلطته مبا�سرة 
على جممل املدعني العامني من دون املرور بالنواب العامني ال�ستئنافيني 
القائم على طبقات متلفة  الهرمي  النظام  املناطق، وبذلك نخرج من  يف 
متار�ص فيه كل طبقة �سلطة على الطبقة التي هي اأدنى منها2، لنلج يف نظام 
يتوج�ص فيه راأ�ص الهرم ممار�سة �سلطته مبا�سرة على طريقة ال�سعاعات يف 

هرمية �ساملة يجتاح فيها جممل طبقاته.  
موؤخرا عن  ال�سادرة  التعاميم  بو�سوح كلي خطورة  تتبدى  ذلك،  وبنتيجة 
النيابة العامة التمييزية والتي يعك�ص بع�سها توجهات وممار�سات �سابقة مماثلة 
على نحو يوؤدي اىل تراجع مبداأ ا�ستقاللية الق�ساء ومعها حقوق املتقا�سني 
ب�سكل مواز متاما لتو�سيع نفوذ النيابة العامة التمييزية وتقدم نظام الهرمية. 
اأقل من  املرة، يف غ�سون  تدخل هذه  الأعلى  الق�ساء  اأن جمل�ص  وامللفت 
24 �ساعة من ورود كتاب دكروب، كما نقراأ يف الإعالن املن�سور يف الوكالة 

الوطنية والذي جاء فيه رجوع ما�سي عن قراريه امل�سار اليهما اأعاله، ب�ساأن 
منع ال�سابطة العدلية من الت�سال بالقا�سيتني يقظان وكنعان، »تبعا للت�ساور 
املن�سور يف  ورد يف اخلرب  وقد  الأعلى«.  الق�ساء  واأع�ساء جمل�ص  رئي�ص  مع 

الوكالة الوطنية اأن املجل�ص اأ�ساد بالقا�سيتني ونوه مب�سريتهما املهنية. 
والواقع اأن هذا البيان يطرح على �سوء ال�سرعة القيا�سية والطريقة التي �سدر 
فيها اأ�سئلة اأكرث مما يقدم اأجوبة: فما�سي اكتفى باإعالن قراره مقرونا باإ�سادة 
املجل�ص من دون اأن يجد اأي حاجة لطالع الراأي العام على �سبب ا�سدار 
الرجوع  اأ�سباب  فما هي  �سائبني،  قراراه  كان  فاذا  عنهما.  والرجوع  قراريه 
عنهما؟ واإذا مل يكونا كذلك، وهذا ما يبّينه جليا كتاب دكروب، فما هي 
اأو  اخلطوات املتخذة لإ�سالح الأ�سرار التي ت�سببت بها الأخطاء املرتكبة 
ر�سميا  الأقل العتذار  اأو على  ال�ستقالة  مبا�سي  فاأل يجدر  تكرارها؟  ملنع 
واحتفاليا من القا�سيتني املذكورتني، اأم اأن كرامة الق�ساء وهاتني القا�سيتني 
باإمكانه  فيبقى  القبيل،  هذا  من  عمل  اأي  ت�ستدعي  ل  مهمة  غري  اأمور 
الت�سرف وامل�ص بهما تهمي�سا واق�ساء كما ي�ساء من دون اأن ترتتب عليه اأي 
حاجة لتف�سري اأو  ت�سحيح اأو مراجعة ذاتية؟ بهذا املنطق، تبلغ الهرمية درجة 
فقط  لي�ص  وعموديا،  اأفقيا  الهرمية  تو�سيع  على  فقط  تقوم  ل  فهي  اأعلى: 
النظام الهرمي ال�سعاعي كما �سبق  الت�سل�سل يف اجتاه اعتماد  الغاء  على 
بيانهاأعالهاأ‘رل، بل قبل كل �سيء على ت�سويغ راأ�ص الهرم لنف�سه ارتكاب 
الأخطاء والرجوع اأو عدم الرجوع عنها، بخفة من دون اأي حاجة للتعليل اأو 
التف�سري وباأية حال من دون اأي ح�سيب. وبكلمة اأخرى، انها الهرمية التي 

ل يقيم فيها راأ�ص الهرم اأي اعتبار ملن يخ�سعون ل�سلطته.   
اإ�سارة للتعاميم الأخرى التي  اأي  البيان بقي خاليا من  اأّن  اأن نذكر  بقي 
هذا  يف  النقا�ص  لإبقاء  اإ�سايف  �سبب  وهو  كتاب دكروب،  يف  ذكرها  ورد 

مفتوحا.  ال�ساأن 

*محام وباحث في القانون 

شورى الدولة متمسك بعبئه وببطئه وضعف اجتهاده:
كي يبقى القرار مركزيا
)2013/5/31 - 2000/5/31(

 تعاميم النائب العام التمييزي حاتم ماضي: هذه الهرمية
القضائية التي لم تعد تحتمل 

نزار صاغية 

1 . ,1971-Odent Raymond, Contentieux administratifs, 1970

Fascicule I, p. 36

الأوىل . 2 للمرة  وذلك   2012 مباراة جرت يف  مبوجب  متدرجني جديدين  قا�سيني  قبول  مت 

منذ 2006.

مقابلة مع وزير العدل �سكيب قرطباوي يف 17-1-2013 من�سورة على املوقع اللكرتوين.. 3

وقد متت الإ�سارة اىل هذا التعميم يف كتاب دكروب ومل يت�سن لنا التاأكد من هذه املعلومة . 1

من م�سدر اآخر.

ميار�سون . 2 الذين  ال�ستئنافيني  العامني  النواب  على  �سلطته  ميار�ص  التمييزي  العام  النائب 

�سلطاتهم على املدعني العامني

�سكري �سادر - موقع اجلمهورية 

القا�سي حامت ما�سي - موقع وكالة الأخبار اليوم 
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اإىل اأو�سع الآفاق، وكفلها بح�سبانها املظهر الأ�سمى بحرية التعبري، وبدونها تفقد 
حرية التعبري مغزاها، وتفرغ من م�سمونها، اإن حرية التعبري ل يجوز ف�سلها 
عن اأدواتها وو�سائل مبا�سرتها، وذلك اإدراكا منه اأن الأمل معقود بنوا�سيها 
بك�سف اأوجه اخللل والق�سور، تنبيها وحتذيرا وتقوميا لأي اعوجاج، ولكونها 
الأداة الفاعلة املوؤثرة يف تكوين وتنوير الراأي العام وبح�سبانها رافًدا من روافد 

الفكر والثقافة لدى الأفراد. 
اإن حرية ال�سحافة لن تكون مكفولة اإل بحماية القائمني عليها، فقد اأحاط 
القانون رقم 96 لعام 1996 ب�ساأن تنظيم ال�سحافة تاأديب ال�سحفيني ب�سياج 
اأهمها ق�سر ولية تاأديب ال�سحفيني على نقابة ال�سحفيني  من ال�سمانات، 
نف�سها دون �سواها، ور�سم لها ال�سبيل الذي انبغى عليها اأن ت�سلكه، اإذا ما 
وال�سدق  والأمانة  ال�سرف  مقت�سيات  عن  خروًجا  ميثل  م�سلك  يف  ارتقت 
واآداب املهنة وتقاليدها، على اأن ي�ستلزم امل�ساءلة، واإنزال العقاب اإذا ما وجد 
ذلك مقت�سى، حيث ن�ست املادة 34 من قانون تنظيم ال�سحافة على اأن نقابة 

ال�سحفيني تخت�ص وحدها بتاأديب ال�سحفيني من اأع�سائها«.

حق التظاهر السلمي5:
اأقام عدد من املنظمات احلقوقية امل�سرية دعوى اأمام الق�ساء الإداري لوقف 
ا�ستخدام  ب�ساأن   1964 ل�سنة   156 رقم  الداخلية  وزير  قرار  واإلغاء  تنفيذ 
الأ�سلحة والذخائر، والقرار ال�سلبي بالمتناع عن اإ�سدار قرار بق�سر تعامل 
الأمن  قوا ت  قبل  من  ال�سلميني  واملعت�سمني  املتظاهرين  مع  الأمن  قوات 
املتظاهرين  تفريق  وحظر  املطايف،  عربات  ا�ستخدام  عرب  املياه  على خراطيم 
والعت�سامات بالر�سا�ص احلي اأو املطاطي اأو اخلرطو�ص اأو قنابل الغاز اأو اأية 
اأ�سلحة اأخرى تعر�ص حياة امل�سريني للخطر. وفيما كانت الدعوى قد قدمت 
قبل حراك 2011 للطعن بقرارات ل �سلة لل�سلطة احلالية فيها، فاإنه كان ل�سدور 
احلكم يف مار�ص 2013 يف موازاة الإعداد مل�سروع قانون ناظم للتظاهر اأثر هام 

يف حتديد الأ�سول التي يتعني على ال�سلطة مراعاتها. 
فقد قررت املحكمة اأن »الد�ستور احلايل قد �سار على منهج الوثائق الد�ستورية 
ال�سابقة يف توفري احلماية الد�ستورية حلقوق حريات الإن�سان، وزاد عليها يف بع�ص 
واعترب  والأعرا�ص،  نف�ص  الأ بحماية  الدولة  األزم  وقد  احلماية،  �سور 
ن�سان  الإ كرامة  حفظ  واأوجب  ن�سان،  اإ لكل  حقاً  ن�سانية  الإ الكرامة 
ق�سائي،  قرار  اأو  حلكم  تنفيذاً  احلرية  مقيد  كان  ولو  اأحواله  كل  يف 
خلطر،  �سحته  تعري�ص  اأو  معنوياً  اأو  بدنياً  اإيذاوؤه  و  اأ ترهيبه  يجوز  فال 
حرية  وكفل  طبيعي،  حق  ال�سخ�سية  احلرية  اأن  عن  الد�ستور  وك�سف 
بو�سائل  يه  راأ عن  التعبري  يف  ن�سان  اإ كل  حق  وحمى  والراأي  الفكر 
العامة  الجتماعات  تنظيم  يف  املواطنني  بحق  واأمر  املختلفة،  التعبري 
اإخطار  على  بناًء  �سالحاً  حاملني  غري  ال�سلمية  والتظاهرات  واملواكب 
احلقوق  من  انتقا�ص  اأو  تعطيل  اأي  الد�ستور  وحظر  القانون  ينظمه 
تنظيم  عند  امل�سرع  على  وحظر  املواطن  ب�سخ�ص  الل�سيقة  واحلريات 

جوهرها«. اأو  اأ�سلها  مي�ص  مبا  يقيدها  اأن  واحلريات  احلقوق  تلك 
الأ�سلحة  »ا�ستعمال  اأن  املحكمة  راأت  املبادئ،  هذه  من  وانطالقا 
من  ت�سريح  هو  املظاهرات  لف�ص  املتظاهرين  على  منها  النار  واإطالق 
على  للقتل  توؤدي  قد  احلالة  هذه  يف  و�سيلة  با�ستخدام  لها  امل�سرع 
واإطالقها  الروح  واإزهاق  القتل  اأدوات  من  الأ�سلحة  تلك  اأن  اعتبار 
اإحلاق  و  اأ بع�سهم  قتل  اإىل  يوؤدي  اأن  اإما  املتظاهرين  جموع  على 
على  النار  اإطالق  وجتويز  ببع�سهم،  اإ�سابات  و  اأ ج�سدية  عاهات 
�سبهة  ت�سوبه  ليها  اإ امل�سار  باملادة  الواردة  املظاهرات  لف�ص  املتظاهرين 
مالفة اأحكام الد�ستور لأنه ي�سكل عدواناً على احلق يف احلياة ويف �سالمة 
اجل�سد الإن�ساين باملخالفة لن�ص املادة )31( من الد�ستور التي توجب على 
الدولة حماية الأنف�ص، والتي حتظر اهانة اأي اإن�سان اأو ازدراءه ذلك اأن قتل 
الإن�سان بغري حق ي�سكل اأكرب اهانة لإن�سانيته وحلقه يف احلياة، وللمادتني 36 
و37 من الد�ستور اللتني حظرتا التعذيب اأو الرتهيب اأو الإيذاء البدين اأو 
املعنوي اأو تعري�ص ال�سحة للخطر بالن�سبة للمقبو�ص عليهم وال�سجناء وهي 
حقوق يتعني اأن يتمتع بها من باب اأوىل املواطن الربيء وامل�سامل الذي مل 

يقب�ص عليه ومل يحكم عليه بال�سجن.
كما ي�سوب الن�ص امل�سار اإليه �سبه مالفة ن�ص املادة )76( من الد�ستور التي 

حظرت توقيع العقوبة اإل بحكم ق�سائي، اإذ اأن منح جهة الإدارة �سلطة اإطالق 
النار على املتظاهرين لف�ص املظاهرة وما قد يرتبه ذلك من قتل اأو اإ�سابة بع�ص 
املتظاهرين ي�سكل تفوي�ساً من امل�سرع جلهة الإدارة عند ممار�ستها اأعمال ال�سبط 
الإداري - وهي اأعمال وقائية بطبيعتها – يف القيام بعمل اإداري يتجاوز يف 
�سدته ويف اآثاره العقوبة اجلنائية التي يجوز للق�ساء اأن يوقعها على املتظاهرين 
حال مالفتهم ن�سو�ص القانون رقم 14 ل�سنة 1923 الذي ينظم املظاهرات، 
الأمر الذي ينطوي علي توقيع عقوبة من جانب جهة الإدارة على املواطنني 
املتظاهرين بغري حكم ق�سائي، كما ي�سكل عدواناً من جانبها على اخت�سا�ص 

ال�سلطة  الق�سائية.
و45   24 املواد  ن�سو�ص  �سبهة مالفة  اإليه على  امل�سار  الن�ص  ينطوي  كما 
و50 من الد�ستور التي تكفل احلرية ال�سخ�سية وحرية التعبري وحق تنظيم 
املظاهرات ال�سلمية، وينتق�ص من حرية املواطنني ومن حقهم باملخالفة للمادة 
)81( من الد�ستور لأن ال�سماح بف�ص املظاهرات بالأ�سلحة باإطالق النار على 
املتظاهرين ي�سكل عدواناً على حق التظاهر ال�سلمي وعلى حرية التعبري، ل 
�سيما اأن امل�سرع  مل يحدد �سبًبا خا�ًسا اأو خطراً ج�سيًما يلجئ جهة الإدارة اإىل 
اإطالق النار على املتظاهرين واكتفى بالن�ص على حالة تعري�ص الأمن العام 
للخطر وهو غر�ص ف�سفا�ص ويجوز حتقيقه بو�سائل اأخرى اأقل �سرًرا باملواطنني، 
والأ�سلحة النارية اأدوات قتل واإزهاق لالأنف�ص، وقتل النف�ص حني يحكم به 
الق�ساء هو اأ�سد العقوبات كافة، ول يق�سي به الأعلى من يرتكب اأب�سع اجلرائم 
بعد التمكني من حقوق الدفاع ول ينفذ اإل بعد ا�ستنفاذ طرق الطعن، ومل 
يت�سمن الن�ص امل�سار اإليه وجود خطر ا�ستثنائي يهدد النظام العام حتى يربر 

جلهة الإدارة ا�ستعمال الأ�سلحة النارية«.
ويف  الت�سريعي  الن�ص  يف  وردت  التي  ال�سوابط  يف  املحكمة  دققت  كما 
قرار وزير الداخلية والتي ا�سرتطت األ يلجاأ اإىل ا�ستعمال الأ�سلحة اإل بعد 
امل�سلية  الغازات  اأو  الع�سي  وا�ستخدام  الو�سائل الأخرى كالن�سح  ا�ستنفاذ 
الو�سائل  »على جهة الإدارة عر�ص  امل�سرتع مل ي�سرتط  اأن  فراأت  للدموع، 
على حمكمة اأو جهة ق�سائية قبل اإطالق النار على املتظاهرين لف�ص املظاهرة 
لبيان مدى ا�ستنفاذ الو�سائل والإجراءات املقررة قبل اإطالق النار ومدى توافر 
مربرات اإطالق النار« واأن قرار وزير الداخلية قد اأحل عمليا الدارة من هذه 
ال�سوابط من خالل ت�سمينه »عبارة كلما كان ذلك ممكناً الأمر الذي يجرد 
تلك الو�سائل والإجراءات من فاعليتها لأن تقدير اإمكان اتباع تلك الو�سائل 
والإجراءات يخ�سع لتقدير جهة الإدارة، والقرار الذي ي�سدر باإطالق النار 
على املتظاهرين هو قرار وقتي ي�سدر وينفذ يف احلال ول وقت اأمام املتظاهرين 
امل�ساركني يف املظاهرة يف الطعن عليه اأمام حمكمة الق�ساء الإداري، كما اأنه ل 

جدوى من الطعن عليه بعد متام تنفيذه«.

الجمعيات األهلية: المبدأ هو الحرية
اأ�سدرت املحكمة الإدارية العليا حكما يف 2013-3-23 يق�سي ببطالن 
اإحدى  اإ�سهار  عن  بامتناعها  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  من  ال�سادر  القرار 
اجلمعيات الأهلية نظًرا لإغالق املقر، معتربة اأن �سدور مثل هذا القرار ي�سكل 
مالفة للقانون ول ي�سلح اأ�سا�سا لرف�ص اإ�سهار اجلمعية. وبالتايل تعترب اجلمعية 

م�سهرة ومكت�سبة ل�سخ�سيتها العتبارية مبرور مدة ال�ستني يوًما وفًقا للقانون.
تتلخ�ص يف  والتنفيذية،  الت�سريعية  ال�سلطتني  اإىل  بر�سالة  احلكم  بعث  كما 
�سرورة تنظيم عمل اجلمعيات والعمل على اإطالق يدها يف مبا�سرة الدور 
املحدد يف نظامها الأ�سا�سي، ول يجوز لل�سلطة املنظمة لها احلق ت�سريعيا اأو 
القيام على تنفيذ اأحكام القانون املنظم للجمعيات اأن يحد من دورها اأو ي�سع 
من القيود على وجه ينال من هذا احلق الد�ستوري، ومقت�سى ذلك اإذا رهن 
الإ�سهار،  اإجراءات  اأو  بالإن�ساء  تت�سل  �سروط  بتوافر  اجلمعية  اإن�ساء  امل�سرع 
التطبيق متفقة مع متكني اجلمعية  باأن تكون روح  التنفيذية  ال�سلطة  األزمت 
من مبا�سرة دورها. وحيث اأن الد�ستور احلايل قرر اإن�ساء اجلمعيات بالإخطار، 
اقت�سر دور ال�سلطة التنفيذية على تلقي الإخطار ومتكني اجلمعية من ممار�سة 
ن�ساطها بحرية واكت�ساب من ثم ال�سخ�سية العتبارية بحكم الد�ستور. ول 
خالف على اأن ا�ستقامة اأمر اجلمعيات وحتقيق الهدف املرجتى منها ي�ستوجب 

اإ�سدار ت�سريع يهتدي بالقاعدة الد�ستورية الكافلة حلرية تكوين اجلمعيات.  
�ساأنها  من  منها،  مبادئ  لعدة  مقرًرا  جاء  اأنه  يف  احلكم،  هذا  اأهمية  تكمن 
فعلى  الأهلي:  العمل  لتنظيم  ت�سريع جديد  و�سع  ور�سة  اأي�سا يف  ال�سهام 
اإعاقة كيانات  �ساأنها  التي من  القيود  متتنع عن و�سع  اأن  الت�سريعية  ال�سلطة 
على  اأنه  كما  املجتمع.  يف  ودورها  اأهدافها  حتقيق  جمال  يف  الأهلي  العمل 
هذا  للن�ص.  اجلامد  التطبيق  ولي�ص  القانون  روح  تطبيق  التنفيذية  ال�سلطة 
ف�ساًل عن ح�سمه لق�سية هامة برزت عند مناق�ستنا مل�سروعات قوانني العمل 
الأهلي، وهي ق�سية املقر. فاإن اأغلب تلك امل�سروعات كانت توؤيد حل اجلمعية 
اإذا توقفت عن اأداء عملها بقوة القانون. ومن املتوقع اأن يتغري هذا الراأي بعد 

�سدور هذا احلكم.
                                                                         *محام وباحث قانوني

 بمركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

للق�ساء الإداري يف م�سر دور بارز يف حماية حقوق الإن�سان وحرياته، منذ اإن�سائه 
يف 1946 وحتى الآن. وتتمثل هذه احلماية يف ت�سديه للعديد من الق�سايا 
التي مت�ص بحقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية والذود عنها يف مواجهة ال�سلطة. 
ويهدف هذا املقال اإىل ت�سليط ال�سوء على اأهم الأحكام الق�سائية ال�سادرة عن 
حماكم الق�ساء الإداري يف م�سر منذ تويل حممد مر�سي رئا�سة اجلمهورية. 
فهذه الفرتة التي �سابتها مالفات اأ�سا�سية عدة للقانون من جانب الرئا�سة، 
املحكمة  حكم  مبوجب  املنحل  ال�سعب  جمل�ص  بعودة  قرار  باإ�سدار  بداأت 
الد�ستورية العليا يف 14-6-2012، وبلغت درجة جد عالية مع �سدور الإعالن 
التحقيقات  اإعادة  على  ن�ص  الذي   ،2012-11-21 يف  املكمل  الد�ستوري 
واملحاكمات يف جرائم القتل وال�سروع فيه واإ�سابة املتظاهرين وجرائم الإرهاب 
املرتكبة �سد الثوار، وحت�سني كافة الإعالنات الد�ستورية والقوانني والقرارات 
ال�سادرة من رئي�ص اجلمهورية منذ توليه ال�سلطة يف نهاية يونيو 2012 وحتى 
نفاذ الد�ستور وانتخاب جمل�ص �سعب جديد من الطعن عليها، وانق�ساء جميع 

الدعاوى املتعلقة بها واملنظورة اأمام اأية جهة ق�سائية. 
اجلمعية  بحل  اأحكام  �سدور  من  اخلوف  نتيجة  الإعالن  هذا  جاء  وقد 
التاأ�سي�سية للد�ستور، وجمل�ص ال�سورى، و�سكل بو�سوح افتئاتا من �سالحيات 
ال�سلطة الق�سائية وا�ستقاللها. هذا ف�سال عن اأنه اأوجد اأزمة جديدة متثلت يف 
اأزمة النائب العام عندما قرر اإعفاء امل�ست�سار عبد املجيد حممود من من�سبه 
كنائب عام، وتعيني امل�ست�سار طلعت اإبراهيم نائًبا عاما جديدا. ومن اأهم هذه 

الأحكام، الآتية: 

قضية حل الجمعية التأسيسية:
 عدم جواز تحصين أي قرار اداري: 

حكم  �سدور  مع  ن�ساأت  الد�ستور  ل�سياغة  التاأ�سي�سية  اجلمعية  حل  م�ساألة 
املحكمة الد�ستورية العليا بحل جمل�ص ال�سعب )ال�سعب( وبطالنه، طاملا اأن 
اأع�ساء هذه اجلمعية املائة كان قد مت انتخابهم من قبل اأع�ساء جمل�سي ال�سعب 
وال�سورى املنتخبني. وكان رئي�ص اجلمهورية قد اأ�سدر بعد توليه ال�سلطة قانونا 
ب�ساأن معايري انتخاب هذه اجلمعية لو�سع د�ستور جديد للبالد، وت�سمن هذا 
القانون ما مفاده اأن قرارات اأع�ساء جمل�سي ال�سعب وال�سورى غري املعينني 
التاأ�سي�سية والأع�ساء الحتياطيني فيها ل تخ�سع  اأع�ساء اجلمعية  بانتخاب 
لرقابة الق�ساء على الأعمال الدارية والتي ميار�سها الق�ساء الداري، امنا تخ�سع 
للرقابة على د�ستورية القوانني والأعمال الربملانية فقط. وقد هدف هذا القانون 
حت�سني  وعمليا  الدارية  املحاكم  رقابة  من  القرارات  هذه  اخراج  اىل  عمليا 
اجلمعية التاأ�سي�سية �سد مطالب ابطالها تبعا لإبطال جمل�ص ال�سعب، علما اأن 

الأعمال الربملانية مل تخ�سع يوما للرقابة من اأية جهة ق�سائية يف م�سر.
وتبعا لتقدمي 43 دعوى طعنا بكيفية ت�سكيل اجلمعية التاأ�سي�سية اأمام الق�ساء 
اأن هذا   2012-10-23 ال�سادرة يف  قراراته  الأخري يف  اعترب هذا  الداري، 
القانون جاء �سالًبا لخت�سا�سه، مما يوؤدي اإىل وجود �سبهة عدم د�ستورية يف هذا 
القانون، ذلك لأن القرارات التي ت�سدر من اأع�ساء جمل�سي ال�سعب وال�سورى 
بهذا اخل�سو�ص ما هي اإل قرارات اإدارية فردية، ول تعد ت�سريعا ول اأعمال 
برملانية باملعنى املو�سوعي. هذا بالإ�سافة اإىل اأن الهدف من و�سع مثل هذا 
القانون منع حماكم الق�ساء الإداري من النظر يف الطعون التي اأقيمت لوقف 
تنفيذ واإلغاء القرار ال�سادر بت�سكيل اجلمعية التاأ�سي�سية. على اأثر ذلك، متت 
احالة الدعوى اإىل املحكمة الد�ستورية العليا للف�سل يف مدى د�ستورية القانون 

من عدمه، والتي مل ت�سدر فيها حكما حتى الآن.
اإن هذا احلكم امنا يوؤكد على العديد من الأمور، اأهمها �سون حق التقا�سي 

وكفالته للمواطنني كافة، الذي كفلته الد�ساتري امل�سرية املتعاقبة، وعدم جواز 
حت�شني اأي عمل اأو قرار اإداري من رقابة الق�شاء، والذي طاملا انتهجته الد�ساتري 

امل�سرية وحتديًدا د�ستور 1971 والإعالن الد�ستوري ال�سادر من املجل�ص الأعلى 
للقوات امل�سلحة، عندما قرر حت�سني القرارات التي ت�سدر عن اللجنة العليا 
لالنتخابات الرئا�سية. كما اأنه بعث بر�سالة اإىل ال�سلطتني الت�سريعية والتنفيذية 
مفادها عدم التدخل يف �سوؤون ال�سلطة الق�سائية باعتبارها �سلطة م�ستقلة تتمتع 
بح�سانة د�ستورية. ف�سال عن اأنه خ�ص �سلطة الت�سريع بر�سالة اأخرى مفادها اأن 
اأية حماولة لإطالق اأو�ساف على هذه القرارات تخالف نوعها اأو جوهرها، ل 

يغري من طبيعتها.

وقف االنتخابات النيابية1:
النظام السياسي لم يعد رئاسيا، وال تفرد في 

السلطة
اأقيمت هذه الدعوى بهدف وقف تنفيذ ثم اإلغاء قرار رئي�ص اجلمهورية رقم 
134 ل�سنة 2013 ب�ساأن دعوة الناخبني اإىل انتخاب اأع�ساء جمل�ص النواب 

)جمل�ص ال�سعب وقد تغري ا�سمه مبوجب الد�ستور اجلديد(، املعدل بالقرار رقم 
148 ل�سنة 2013. وقد اأ�سدرت املحكمة حكمها بوقف تنفيذهما، وبالتايل 

وقف اإجراء انتخابات جمل�ص ال�سعب مبراحلها املختلفة املحدد لبدايتها 22-
.2013-4

فقد ذكرت املحكمة يف حكمها رئي�ص اجلمهورية الذي كان انفرد يف توقيع 
الدعوة اىل النتخابات باأن الد�ستور اجلديد اعتنق »نظاًما �سيا�سًيا جديًدا وهو 
النظام املختلط )الربملاين الرئا�سي( وما ي�ستتبعه ذلك من عدم انفراد رئي�ص 
اجلمهورية باتخاذ تلك القرارات واإل اعترب القرار مالًفا للد�ستور وخ�سع لرقابة 
امل�سروعية. وحيث اأن الأ�سل اأن يتوىل رئي�ص اجلمهورية �سلطاته بوا�سطة رئي�ص 
جمل�ص الوزراء ونوابه والوزراء، اأما اخت�سا�سات رئي�ص اجلمهورية التي يبا�سرها 
منفردا فهي ا�ستثناء من الأ�سل«، لتخل�ص تبعا لذلك اىل عّد القرار »باطاًل 
ملخالفته املبداأ الد�ستوري املتعلق مبمار�سة رئي�ص الدولة �سلطاته بوا�سطة رئي�ص 
جمل�ص الوزراء ونوابه والوزراء على وجه ي�سكل عدوانا على الخت�سا�سات 

الد�ستورية املقررة ملجل�ص الوزراء«.

إلزام الحكومة بعالج مصابي الثورة على نفقة 
الدولة بالخارج:

 حق المواطن بالصحة2
اأقامت والدة اأحد م�سابي الثورة )اأحداث حممد حممود( طعنا اأمام حمكمة 
الق�ساء الإداري باإلزام رئي�ص اجلمهورية ورئي�ص جمل�ص الوزراء ووزير ال�سحة 
والأمني العام للمجل�ص القومي لرعاية اأ�سر ال�سهداء وم�سابي الثورة بعالجه 
على نفقة الدولة باخلارج، نظًرا لأن جنلها قد اأ�سيب -لدى قيامه بامل�ساركة يف 
اإ�سعاف امل�سابني بامل�ست�سفى امليداين مبيدان التحرير- بطلق ناري يف الراأ�ص 
اأدى اإىل ك�سر متفتت بعظام اجلمجمة و�سلل كامل بالأطراف وغيبوبة، وقد 
�سافر اإىل دولة النم�سا لإجراء اجلراحة الالزمة على نفقة بع�ص رجال الأعمال 
واحلكومة النم�ساوية، وا�ستقر راأي الأطباء على حاجته اإىل رعاية مكثفة يف 
رف�ست  مل�ساعدتها  امل�سرية  احلكومة  اإىل  جلاأت  وعندما  متخ�س�ص.  مركز 

الأخرية تقدمي اأي دعم مايل لها.
حلق  منها  –احرتاًما  املتعاقبة  امل�سرية  »الد�ساتري  اأن  املحكمة  قررت  وقد 
الأفراد يف احلياة واملحافظة على ال�سحة العامة للمواطنني- دعمت التاأمني 
الجتماعي وال�سحي، واأناطت بالدولة كفالة تقدمي اخلدمة ال�سحية للمواطنني 
وهو ما ميثل احلد الأدنى من املعاملة الإن�سانية لهم، وهذا الواجب الد�ستوري 
املنوط بالدولة حمظور عليها النكول عن القيام به، وكذلك ل يرخ�ص لها يف 

مبا�سرته بدعوى ارتفاع اأ�سعار نفقات تلك الرعاية ال�سحية للمواطنني اأو ق�سور 
يف املوازنة املخ�س�سة اأو غري ذلك من الأ�سباب، خا�سة اإذا اجنلى مر�ص املواطن 
بتقارير طبية قاطعة ي�ستوجب ترياًقا غال �سعره اأو تدخال جراحيا حا�سما يخفف 
عن املري�ص اآلمه. ونظًرا ملا نتج عن ثورة 25 يناير املباركة – والتي اأزالت 
نظاًما فا�سًدا- من �سقوط العديد من ال�سهداء والآلف من امل�سابني الذين 
تتفاوت اإ�ساباتهم ما بني الطفيفة وما اأدت اإىل عجز جزئي اأو كلي، فقد كان 
لزاًما على الدولة –وانطالًقا من واجبها جتاه مواطنيها ب�سفة عامة، وجتاه �سهداء 
وم�سابي ثورة 25 يناير 2011 ب�سفة خا�سة- فقد مت اإن�ساء جمل�ص قومي با�سم 
»املجل�ص القومي لرعاية اأ�سر ال�سهداء وامل�سابني«، ومنحته الدولة ال�سخ�سية 
بكافة  القيام  – دون غريه - عن  امل�سوؤول  الدولة  العتبارية، وجعلته جهاز 
اأوجه الرعاية الجتماعية وال�سحية لأ�سر ال�سهداء وم�سابي الثورة، واأوجبت 
عليه - يف �سبيل حتقيق ذلك - ح�سر �سحايا ثورة 25 يناير واإعداد قاعدة 
بيانات لهم، وتوفري العالج املنا�سب مل�سابي الثورة وفًقا لحتياجات كل منهم 
والتي حتددها التقارير الطبية من املوؤ�س�سات العالجية املعتمدة، وتوفري التاأهيل 
اأ�سر امل�سابني.  الطبي الالزم لهم، و�سرف كافة نفقات العالج التي حتملها 
ومن ثم فال ترخ�ص للمجل�ص القيام بواجباته �سالفة البيان حتت اأية دعوى 
وا�ستناًدا لأي �سبب، طاملا ثبت يف حق ذي ال�ساأن �سفة امل�ساب، خا�سة واأن 
الدولة قد خ�س�ست له من املوارد ما يكفل له القيام بذلك. اإذ جعلت موارده 
تتمثل يف املبالغ التي تخ�س�سها الدولة �سنوًيا لدعم املجل�ص، واملنح والهبات 
والإعانات والتربعات النقدية والعينية التي يقبلها جمل�ص اإدارة املجل�ص �سواء 

من الداخل اأو اخلارج، وعوائد ا�ستثمار اأموال املجل�ص«.
باإلزام رئي�ص  اأ�سدرت حكمها  اأن  اأنه قد �سبق لهذه املحكمة  جدير بالذكر 
جمل�ص الوزراء ووزير املالية ووزير الت�سامن الجتماعي بتقرير معا�سات مل�سابي 
القرار رقم  الوزراء  اأ�سدر رئي�ص جمل�ص  ال�سهداء3، عندما  باأ�سر  اأ�سوة  الثورة 
203 ل�سنة 2011 مبنح اأ�سر �سهداء الثورة معا�سا ا�ستثنائيا قدره 1500 جنيه اأو 

مكافاأة قدرها 50000 جنيه يف حالة عدم وجود م�ستحق للمعا�ص، من دون 
اأي ا�سارة اىل م�سابي الثورة رغم اأنهم �ساركوا يف ذات العمل اجلليل – الثورة 

ح�سب القرار.

إلغاء قرار رئيس مجلس الشورى بعزل رئيس 
تحرير جريدة الجمهورية من منصبه:

ال للعقوبات الفورية في مجال الصحافة4:
بعد انتخاب مر�سي رئي�ًسا للجمهورية، ح�سل ا�ستهداف لعدد من ال�سحافيني 
على نحو بدا معه اأن هناك اجتاها لإ�سكات �سوتها يف نقل احلقائق. وقد اتخذ 
هذا ال�ستهداف اأ�سكال عدة منها حما�سرة مدينة الإنتاج الإعالمي اأو اإحالة 
�سحفيني عدة اإىل املحاكمات اجلنائية بتهم من نوع اهانة رئي�ص اجلمهورية اأو 
اأو عزلهم من منا�سبهم بحجج واهية. كما �سجل مقتل  اأو القذف،  ال�سب 

ال�سحفي احل�سيني اأبو �سيف امللقب بـ »�سهيد ال�سحافة« . 
ويف هذا االإطار، مت عزل ال�شحفي جمال عبد الرحيم من رئا�شة حترير جريدة 

اأثر ن�شره خرب  اجلمهورية مبوجب قرار رئي�س جمل�س ال�شورى، ذلك على 

»قالع الف�شاد ترتنح... قرار منع طنطاوي وعنان من  غري �شحيح بعنوان 

الق�ساء  اأمام حمكمة  منه  املقام  الطعن  اثر  وعلى  �شاعات«.  ال�شفر خالل 

وقد  تنفيذه.  املحكمة وقف  قررت  القرار،  واإلغاء هذا  تنفيذ  لوقف  الإداري 
اأن »القرار ال�سادر من رئي�ص جمل�ص  اأكدت املحكمة يف حيثيات حكمها 
ال�سورى ب�سفته رئي�ص املجل�ص الأعلى لل�سحافة، لإبعاد الطاعن عن رئا�سة 
حترير اجلمهورية، قد �سدر مما ل ميلك �سلطة اإ�سداره، مت�سمًنا اغت�سابًا لل�سلطة 
التي عينها القانون، ومهدًرا لكافة اإجراءات و�سمانات التاأديب، التي قررها 
امل�سرع لل�سحفيني، حيث اإن النظام القانوين امل�سري، قد �سما بحرية ال�سحافة 

هكذا تصدت المحاكم اإلدارية للسلطوية في مصر منذ انتخاب 
مرسي )حرية التعبير والتظاهر وانشاء جمعيات والحق بالعالج 

واستقالل القضاء وترسيخ النظام الديمقراطي(  
محمد األنصاري

الدعوى رقم 28560 ل�سنة 67 ق�سائية – بتاريخ 2013-3-6.. 1

الدعوى رقم 31044 ل�سنة 67 ق�سائية – بتاريخ 2013-4-2.. 2

الدعوى رقم 33152 ل�سنة 65 ق�سائية – بتاريخ 2012-1-10.. 3

الدعوى رقم 11277 ل�سنة 67 ق�سائية – بتاريخ 6 نوفمرب 2012.. 4

الدعوى رقم 9544 ل�سنة 66 ق�سائية – بتاريخ 2013-3-26.. 5
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الت�ساوؤلت املوجهة اىل الذات  التالية يف الإجابة عن هذه  اأن اخلطوة  اإل 
الق�سائية )réflexivité judiciaire( فهي بحد ذاتها مثرية لالهتمام، 
اإذ مل تلجاأ ن�ساء جمعية »الإر�ساد والإ�سالح« اإىل اأنظمة فكرية اأو دينية 
النهائية، كما  جاهزة لال�ستخدام لي�ستخرجن منها مبا�سرة بع�ص الأجوبة 
يفعل الكثري من امل�ساركني يف معركة »العلمنة �سد الدين« )اأو العك�ص( 
ينتقون من  �سميكة جتعلهم  دينية  اأو  نظرية  بنظارات  الواقع  يقروؤون  عندما 
هذا الواقع ما يتنا�سب مع �سبكتهم النظرية وي�سقطون عليه حلول – دينية 
اأو مدنية - اأنتجتها النظرية م�سبقا، من �سمن مقاربة �سبه طبية جتعل دائما 
جاهز.  الأخالقي  اأو  القانوين  دواوؤه  مو�سوعيا  مر�سا  واأفكاره  الآخر  من 
اجلواب عن  اأن  اإذ  متاما  هنا متلفة  والإ�سالح«  »الإر�ساد  ن�ساء  فمقاربة 
الت�ساوؤلت هذه غري متوفر تلقائيا مبا اأن املحاكم وطرق عملها على الأر�ص 
تبقى جمهولة للعديد من الن�ساء اللواتي »مل تطاأ اأقدام الكثريات منهن 
يوما اأر�ص املحكمة ال�سرعية«، كما تقول اإحدى امل�ساركات. فكيف اأنتقد 
فت�سبح  اأجهله؟  ما  اأح�سن  وكيف  اأجهله؟  عما  اأدافع  كيف  و  اأجهله؟  ما 
ونقا�ص  اأي حديث  اأ�سا�ص  واقعية  مو�سوعية  معرفة  املحاكم  معرفة  بالتايل 
�سوؤال  ال�سرعية، من خالل دمج كل الأ�سئلة يف  اأو مبادرة حول املحاكم 
ت�سري  ال�سرعية؟ كيف  تعمل حقيقة حماكمنا  »كيف  هو:  واحد  مركزي 
الأمور يف داخلها؟ كيف يعمل الق�ساة ال�سرعيون يوميا؟«. وهذه الرغبة 
يف املعرفة – قبل اقرتاح اأي خطوة اأو اإ�سالح اأو تغيري- تذكرنا طبعا باملقاربة 
العلمية املعتمدة يف العلوم الجتماعية حيث ل راأي من دون معرفة ول 
النظرية  املفاهيم  خاللها  من  ت�ساغ  واقعية  ميدانية  مقاربة  دون  من  معرفة 

وتتحول، ولي�ص العك�ص.

»حق« محاسبة المحاكم الشرعية

وتبقى و�سائل عمل املبادرة الفتية هذه على �سكل الأفكار التي عر�سناها 
املو�سوع عرب دعوة  تنظيم ور�سة عمل حول  الأوىل كانت  اأعاله. فاخلطوة 
ق�ساة �سرعيني لعر�ص اأعمالهم يف املحاكم يف عدة جل�سات طرحت خاللها 
امل�ساءلة،  من  اأحيانا  اقرتبت  التي  الأ�سئلة  من  العديد  امل�ساركات  الن�ساء 
م�سائل  يطال  الآخر  وبع�سها  وعمله،  القا�سي  دور  حول  تقني  بع�سها 
العائالت  اإدارة  ال�سرعي اجليد ودور املحكمة يف  القا�سي  كالف�ساد ومزايا 
النقا�ص  هذا  اإىل  وبالإ�سافة  املحكمة.  اأمام  والرجل  املراأة  وو�سع  اللبنانية 
متقا�سني  بني  له  مثيال  اأ�سهد  مل  والذي  الق�ساة  مع  واجلريء  ال�سريح 
وق�ساة من الق�ساء املدين، عمدت امل�ساركات اإىل القيام بزيارات اأولية اإىل 
املحكمة ال�سرعية ملراقبة القا�سي وهو يتفاعل مع املتقا�سني ومع املحامني، 
ولطرح بع�ص الأ�سئلة عليه مبا�سرة بني ق�سية واأخرى حول معاجلته لبع�ص 
الأمور. وخل�ست الدورة الأوىل اإىل �سرورة تطوير الأبحاث حول املحاكم 
عرب ت�سكيل جلان تهتم بامل�سائل القانونية والجرائية وال�سكلية يف الن�سو�ص 
كافة كما يف املمار�سات يف املحاكم، و�سول اإىل و�سع خطة عمل منهجية 
�سورة  ر�سم  اأجل  من  منهجي  ب�سكل  املحاكم  مراقبة  لتكثيف  م�ستقبال 
وا�سحة عما يجري فيها، ما ي�سمح بو�سع خطط اإ�سالحية اأو دفاعية جدية 

م�ستوحاة من واقع امل�ساكل.
اأن  اإذ  م�سمونا،  لي�ص  ذاته  بحد  الق�سائية  املعلومة  اإىل  الو�سول  اأن  اإل 
املهتمني  والباحثات  الباحثني  كل  كما  والإ�سالح«  »الإر�ساد  �سيدات 
بعمل الق�ساة واملحامني واملحاكم املدنية والدينية، قد يواجهن ريبة �سديدة 
ال�سرعيني  الق�ساة  بع�ص  قبل  بال�سرورة من  لي�ص  )اإمنا  القانونيني  قبل  من 
اأن تعرفن؟ ماذا  »ماذا تردن  اآجال :  اأم  ي�ساألون عاجال  الذين  املتعاونني( 
تفعلن هنا ؟ ملاذا تردن ا�ستك�ساف عامل القانون بنظراتكن غري العاملة ول 
تكتفني مبا نقوله لكّن نحن اخلرباء عن القانون وعن الق�ساء؟«. وتزداد هذه 
مزدوجة  قد�سية  يواجهن  الن�ساء  اأن  اإذ  الدينية  املحاكم  مو�سوع  الريبة يف 
بفعل الطابع الديني للقانون والق�ساء اللذين يحاولن فهمهما )وقد تتحول 
اليوم  التي قد يواجهها  الذكورية  اأ�سفنا  اإذا  اأقد�ص مانع  ثالوث  اإىل  اأحيانا 
بالقانون  عاملات  غري  ن�ساء  تدعي  ماذا  فبا�سم  البلد(.  يف  ن�سائي  حترك  اأي 
ول بال�سرع مناق�سة اأخ�سائيي القانون وال�سرع؟ اإل اأن للن�ساء املتحركات 
كما  بها،  يواجهن  قد  التي  الرمزية  املوانع  كل  جتاه  وا�سحا  ا�ستباقيا  موقفا 
عربت عنه ممثلة اجلمعية ال�سيدة رند �سقر يف الندوة التي نظمتها »املفكرة 

بواجبنا  ن�سعر  »نحن   : املا�سي  مار�ص  اآذار  يف  املو�سوع  حول  القانونية« 
لنا  ترجع  باأن  ونطالب  اخلطاأ  يف  كان  اإذا  كان  اأي  بوجه  بالوقوف  وبحقنا 
هل  املحكمة؟  اإىل  ندخل  اأن  نحن  لنا  يحق  هل  ت�ساءلنا،   .)...( حقوقنا 
اأوراق املحكمة؟ كما قلنا نعم يحق ويحق ويحق لنا  اأن نك�سف  يحق لنا 
اأن ندخل ونحا�سب ونتابع، طاملا الأ�سياء التي حت�سل داخل املحكمة مت�سنا 
نحن، هذا يعني اأنه يحق لنا التدخل، ل اأحد ميكنه اأن ين�سف لنا حقنا اأو 
ببع�ص احلجج  اأو  التق�سري  ببع�ص  ديننا،  لنا  اأعطاها  اأن يحرمنا من حقوق 
م�سروعنا  ل،  كان«،  ما  كيف  فم�سى  فا�سي  وما  م�سغول  كـ»)القا�سي( 
متابعة عمل  عن  التعبري  اإن  هنا  القول  ويجدر  نتابع«.  واأن  ندخل  اأن  هو 
به  تتمتع  والإ�سالح  بالطالع  كـ»حق«  وحما�سبته  ال�سرعية  املحاكم 
الن�ساء كمواطنات ي�سكل تطورا فريدا ونادرا لي�ص فقط يف جمال العالقة 
بني الن�ساء امل�سلمات والق�ساء ال�سرعي ل بل اأي�سا يف جمال العالقة بني 
املواطن والق�ساء عموما، حيث لطاملا اأتت م�ساريع الإ�سالح من اأعلى الهرم 
ال�سيا�سي1 فيما نرى هنا متطوعات غري قانونيات يف جمعيات غري حكومية 
يقتحمن املحاكم للمطالبة باإ�سالح تنا�سته مطول الطبقات العليا ال�سيا�سية 
جمال  يف  جديدا  نف�سا  تدخل  اأن  هذه  احلقوق  لغة  �ساأن  ومن  والدينية. 
ال�سالح الق�سائي يف لبنان املرتهل حتت وطاأة امل�ساريع املتتالية واملت�ساوية 
يف عدم الفعالية، وب�سكل يتعدى نطاق الق�ساء ال�سرعي لي�سل اإىل كافة 

املحاكم على متلف اأنواعها. 

ال لالختيار بين الدين والحقوق
طبعا ل التبا�ص اأبدا حول هدف هذا التحرك النهائي والأهم وهو املحافظة 
على املحاكم ال�سرعية ال�سنية. فامل�ساعي الآيلة اىل ا�ستك�ساف هذه املحاكم 
واإ�سالحها هي بنظر القيمني على هذه املبادرة الو�سيلة الأ�سلم والأجدى 
مل�ساندتها واملحافظة عليها، اإذ ت�سكل بالن�سبة لهن ولهم وبالإ�سافة اإىل بعدها 
الديني جزءا اأ�سا�سيا من هوية جماعية ذات وظائف اجتماعية متعددة. وما 
يعزز هذا التوجه لديهن هو قراءتهن الدقيقة والنقدية لواقع املحاكم العدلية 
املحاكم  اإلغاء  حال  يف  العائلة  ق�سايا  اإليها  �ستحول  التي  لبنان  يف  املدنية 
الدينية، والتي ل ت�سكل بالتاأكيد بنظرهن منوذجا ق�سائيا يحتذى من اأجل 
الو�سول اإىل عدالة اأف�سل. وقد يخيب ظن بع�ص املراقبني عندما يرون اأن 
واملحافظة  ال�سرعية  املحاكم  على  البقاء  �سقف  حتت  يبقى  الن�ساء  حترك 
عليها بدون اإمكانية حتوله اىل طاقة للتخل�ص منها وا�ستبدالها بنوع اآخر من 
الدين  الن�ساء هي حتديدا يف هذا الدمج بني  اأهمية حترك  اأن  اإل  املحاكم. 
املحاكم  طابع  ترى يف  العلمانية  النظرة  اأن  ففي حني  الإ�سالح.  واإمكانية 
التقليدية  الدينية  النظرة  اأن  حني  ويف  منها،  للتخل�ص  كافيا  �سببا  الديني 
ترى يف طابع املحاكم الديني نف�سه �سببا كافيا لغ�ص النظر عن اأية حما�سبة 
جدية لعملها، تف�سل ن�ساء املبادرة امل�ساألتني عرب موقف عربت عنه اإحداهن 
امراأة ول طفال،  ول  يظلم ل رجال  اأن  »الدين ل ميكن  التايل:  بال�سكل 
عن  ناجت  ظلم  اأنه  يعني  هذا  مظلومني،  واأطفال  ون�ساء  رجال  نرى  فعندما 
الن�سان وعن تطبيقاته وا�ستعماله اخلاطئ للدين يف املحاكم وغريها ولي�ص 
عن الدين نف�سه، لذا من واجبنا اأن نتدخل ونرى ونحا�سب ون�سلح ما هو 
نتيجة عمل الن�سان«. ومن الوا�سح كيف اأن �سيدات جمعية »الإر�ساد 
الجباري  الختيار  لإمالءات  اخل�سوع  عمليا  يرف�سن  والإ�سالح« 
الن�سوي  النقا�ص  يفر�سها  ما  غالبا  امالءات  وهي  واحلقوق،  الدين  بني 
ولغة  الإ�سالح  �سرورات  بني  التوفيق  يحاولن  اإذ  العلماين/الديني، 
التحرك  هذا  فاإن  ذلك،  من  واأهم  واحرتامها.  الدينية  والقناعات  احلقوق 
تدير  عامة  كموؤ�س�سة  طابعها  الدينية  املحاكم  وخا�سة  للمحاكم  يعيد  قد 
�سوؤون املواطنني بقدر ما هي تدير �سوؤون املوؤمنني )اإذ ل يخُ�ساأل اللبناين عن 
بالتايل  فهي  الروحية(،  اأو  ال�سرعية  اأن يدخل حمكمته  قبل  الفعلي  اإميانه 
موؤ�س�سات خا�سعة ملبادئ معينة �سامنة للحقوق وحل�سن �سري العدالة. واإذا 
لبنان  العائلية يف  املحاكم  طبيعة  اأهمية  تتقل�ص  فاأل  املقاربة،  هذه  اعتمدنا 
اأو املدين، خا�سعة ملقاربة  الديني  النظر عن طابعها  اأ�سبحت، بغ�ص  متى 
امل�ساءلة واحلقوق ومتمتعة بال�سروط الف�سلى للق�ساء العادل؟ وقد ت�سكل 
الإ�سالحية  امل�ساريع  اأ�سحاب  اإىل  موجهة  فكرية  دعوة  كهذه  مبادرات 
للنقا�ص  نهاية  ل  والتي  املحاكم  طبيعة  م�ساألة  عن  قليال  لالبتعاد  املدنية 

حولها لالقرتاب من اإ�سكاليات م�سمون العدالة املوؤمنة داخل هذه املحاكم 
يف  املحاكم  جلميع  م�سرتكة  ا�سكاليات  غالبيتها  يف  هي  والتي  و�سروطها، 

لبنان مبعزل عن طبيعتها.
يف جميع الأحوال، ما زالت هذه املبادرة يف اأوىل خطواتها وبعيدة عن حتقيق 
اأبدا اليوم التنبوؤ مبدى جناحها  اأية من الأهداف املذكورة اأعاله، فال ميكن 
املتقا�سني  حقوق  وتقوية  ال�سرعية  املحاكم  عمل  حت�سني  يف  امل�ستقبلي 
اأمامها. العوائق كثرية �ساأنها �ساأن ال�سعوبات، وقد تبقى مبادرة �سكلية بدون 
اآثار تذكر يف الواقع، كما قد حتدث على العك�ص من ذلك يف حال جناحها 
اأنه من املمكن منذ الآن  اإل  تغيريا حقيقيا يف العمل الق�سائي ال�سرعي. 

حتديد بع�ص ال�سعوبات التي قد تواجه حتركا من هذا النوع:
مببادرة  - دائما  يرحبوا  لن  وموظفني  وق�ساة  من حمامني  القانونيون 

تهدف اإىل و�سعهم حتت املجهر واإىل مراقبة اأعمالهم وحما�سبتهم، 
والقانونيات. طبعا،  القانونيني  اأ�سحابها هم من غري  اأن  �سيما  ول 
مع  حتالف  �سبكات  �سيمدون  اإ�سالحيون  وحمامون  ق�ساة  هناك 
ال�سيدات املتطوعات، اإل اأن م�سالح مهنية كثرية �ستجعل العديد 

من زمالئهم حذرين يف اأح�سن الأحوال ازاء مبادرة كهذه.
تقليديا  - حم�سور  اجلمعيات  من  الكثري  يف  الن�سائي  العمل  اإن 

امل�سائل  اإىل  التطرق  بدون  ال�سيق  مبعناه  الجتماعي  العمل  يف 
ومن  الرجال.  م�سائل  من  تقليديا  تعد  التي  القانونية-ال�سيا�سية 
العمل  من  املبادرة  هذه  يف  ال�سيدات  انتقال  فاإن  الزاوية،  هذه 
القيمة  من  بالرغم  الق�سائي،  العمل  اإىل  والعائلي  الجتماعي 
امل�سافة املعرفية الكبرية الناجتة عن الت�سابك بني اإ�سكاليات العائلة 
مب�سائل ح�سا�سة  م�سا�سا  ي�سكل  قد  العائلي،  الق�ساء  واإ�سكاليات 
ق�سائيا و�سيا�سيا كاملحاكم ال�سرعية وفعاليتها وتنظيمها، ما قد ينتج 
العائلة  جمال  اإىل  املتحركات  الن�ساء  رد  حتاول  ذكورية  فعل  ردة 

ال�سيق بعيدا عن م�سائل الق�ساء وعمله.
للم�ساألة  - اللبنانية(  ال�سيا�سية  اللعبة  )مبعنى  ال�سيا�سي  البعد 

الن�ساء.  حترك  لت�سيي�ص  عن  النظر  بغ�ص  ال�سرعية  الق�سائية 
فالق�ساء ال�سرعي كما املوؤ�س�سات الدينية ال�سنية يعاين اليوم من 
انق�سامات �سيا�سية حادة لي�ص الق�ساة ال�سرعيون وحماكمهم مبناأى 
ويخ�سى  ومرجعياتهم.  عملهم  وبيئة  تعيينهم  طرق  بحكم  عنها 
على  الق�ساء  اإ�سالح  اإىل  الهادف  الن�ساء  حترك  يقراأ  اأن  بالتايل 
اأنه موجه اإىل اجلهة ال�سيا�سية التي قد يتقرب منها بع�ص الق�ساة 
الكبار اأو بع�ص امل�سوؤولني عن املحاكم، ما ينتج ردات فعل �سلبية.
تقييمنا  عن  النظر  وبغ�ص  الهجومية،  العلمانية  للم�ساريع  تبقى  وختاما، 
الإ�سالحية  املبادرات  على  وتعطيلية  �سلبية  اآثار  مل�سمونها،  ال�سخ�سي 
النقدية  م�سروعيتها  من  �سيئا  تفقدها  اأنها  اإذ  الدينية،  ال�ساحة  داخل  من 
وكان  »اخلارج«.  من  »الآخرين«  هجوم  ظل  يف  زخمها  ومن  الداخلية 
الزواج  م�ساألة  طرح  اإعادة  عند  الفر�سية  هذه  من  التاأكد  املمكن  من 
ف�ساد  على  الإعالمية  املحطات  بع�ص  تركيز  عند  اأو  مثال،  موؤخرا  املدين 
املحاكم ال�سرعية. وهذا ل يعني طبعا اأن على ال�سالحيني املدنيني جتميد 
مبادراتهم لكي يرتاح ال�سالحيون الدينيون، اإل اأنها منا�سبة للتفكري مليا 
يف ال�سرر املتبادل الذي قد ت�سببها التيارات ال�سالحية الدينية واملدنية 
ذات الأهداف املو�سوعية املتقاربة غالبا، بع�سها لبع�ص، يف حني اأن حماة 
مدنية،  اأو  كانت  دينية  انتموا،  جهة  اأية  اإىل  ومتييزه،  بف�ساده  القائم  النظام 
يحافظون على مواقعهم بارتياح وهم ي�ساهدون معار�سيهم ال�سالحيني من 
كافة اجلهات يف اأ�سفل الهرم يتهالكون يف نزاع علماين/ديني يكاد يكون 

حمكوما بالالنهاية.
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ظل عمل املحاكم ال�سرعية والروحية يف لبنان مطول خارج نطاق النقا�ص 
العام اأو حتى النقا�ص العلمي. فمن ناحية اأوىل ت�سكل هذه املحاكم بالن�سبة 
ِكم من خاللها جمموعة من رجال  للكثري من العلمانيني ظاهرة رجعية حتخُ
املالئم  الوحيد  التعاطي  فيتمثل  والعائالت،  الن�ساء  على  �سيطرتها  الدين 
معها يف اإلغائها حاملا ت�سمح الظروف ال�سيا�سية بذلك لتحل حملها حماكم 
قواعد  اللبنانية ح�سب  العائالت  م�سائل  تدير  ون�ساء  رجال  ق�ساتها  مدنية 
اتفاقيات حقوق الإن�سان واملراأة والطفل واأحدث نتائج العلوم الجتماعية 
الناحية  من  ومنا�سريهم  الدين  رجال  من  للكثري  بالن�سبة  اأما  والنف�سية. 
حقا  ت�سكل  بل  ل  املقد�سة  املوؤ�س�سة  مظهر  املحاكم  هذه  فتظهر  الأخرى، 
مقد�سا للطوائف على اختالفها، في�سبح اأي نقا�ص حول فعاليتها اأو عملها 
اأو احرتامها حلقوق الأفراد مبثابة تعّد وا�سح ومرفو�ص على قواعد دينية حينا 
اأو على �سالحيات تاريخية لتلك الطوائف حينا اآخر )وتكاد ال�سالحيات 
بني  امل�سرتك  والعامل  القواعد(.  م�سمون  من  قد�سية  اأكرث  تكون  اأحيانا 
هذين املوقفني املتناق�سني يف الظاهر هو اإدراج هذه املحاكم خارج التاريخ 
الق�سائي-الجتماعي يف لبنان، فريمى على اأ�سا�سهما اأي اختالف فكري 
خارج النطاق، فال لزوم للنقا�ص حول ما هو رجعي انطالقا من اأنه موؤقت 
هو  ما  حول  للنقا�ص  حمل  ل  كما  اآخر(  زمن  من  )اأي  بالزوال  حمكوم 
مقد�ص بحيث اأنه بطبيعته دائم غري قابل لأي تعديل )اأي خارج الزمن(. 
وحتى »املفكرة القانونية«، التي اعتمدت منذ ان�سائها مبداأ درا�سة القانون 
اأحجمت  تراها  اأبعاده،  الواقعية والجتماعية وبكافة  والق�ساء عرب ممار�ساته 
حتى زمن قريب عن التطرق اإىل مو�سوع املحاكم ال�سرعية والروحية وكاأن 

اللبنانيني واللبنانيات الذين ميثلون يوميا اأمامها ل ي�ستحقون موقع املتقا�سني 
اأو  املتابعة  ت�ستحق  ل  املوؤ�س�سات  هذه  وكاأن  كما  امل�سروعة،  احلقوق  ذات 
فقد  النتيجة،  ويف  الإداري.  الق�ساء  اأو  العديل  كالق�ساء  العلمية  الدرا�سة 
املرجتاة  النظرية  الطبيعة  م�ساألة  الأخرية  ال�سنوات  يف  الأقل  على  طغت 
للمحاكم العائلية )اأنريدها دينية اأم مدنية؟( كليا على م�ساألة عملها الفعلي 
من  بداخلها  يحدث  ما  كليا  حجب  ما  لبنان،  يف  الأر�ص  على  واليومي 
ممار�سات �سلبية اأو اإيجابية، وجعل النقا�ص اليتيم حولها – متى ح�سل - 
�سجني مواقف اإيديولوجية م�سبقة )املوقف من الظاهرة الدينية مثال بغ�ص 
النظر عن ممار�ساتها الواقعية( اأو مواقف اإعالمية جمتزاأة )املحاكم اإما فا�سدة 

اإما مقد�سة ل غبار عليها(.

ال شرعية إال... ألي محاكم شرعية؟
لأح�سر   2012 عام  خريف  يف  �سباح  ذات  ذهبت  عندما  اأنني  �سك  ل 
منطقة  يف  ال�سالمية«  اخلريية  والإ�سالح  »الإر�ساد  جمعية  نظمتها  ندوة 
تلة اخلياط يف بريوت حتت عنوان »ل �سرعية اإل ملحاكمنا ال�سرعية«، يف 
اإطار اأبحاثي اجلامعية امليدانية الهادفة اإىل درا�سة �سو�سيولوجية للممار�سات 
القانونية الواقعية لفاعلني يعلنون انتماءهم ملنظومات خلقية وقانونية متلفة 
يف ق�سايا الطفل واملراأة، كنت اأتوقع �سماع خطاب »ق�سائي« ينخرط متاما 
اعتدت  التي  كاخلطابات  علماين/ديني،  املتحجرة  الثنائية  هذه  �سمن 
م�ساءلة  اأو  انتقاد  لأي  مطلق  رف�ص  الدينية:  املنابر  من  اإعالميا  �سماعها 
للمحاكم ال�سرعية وق�ساتها وقوانينها وهجوم �سر�ص ومطلق على اأ�سحاب 

مطلق  ودفاع  وتخوينهم  والطفل  املراأة  بحقوق  املت�سلة  القوانني  م�ساريع 
اأخرى  امليداين يتجه مرة  وغري م�سروط عن املحاكم وعملها. فكان بحثي 
وكيفية  املتبادل  الرف�ص  ا�سرتاتيجيات  حول  تدور  فر�سيات  اإثبات  نحو 
الذات وحماكمه وعلى  »مطلقة« على  بنائها من خالل مقاربات ق�سائية 
الآخر وحماكمه يف لبنان. اإل اأنني وجدت نف�سي منذ اللقاء الأول �سمن 
م�ساألة  يتناولون  الن�ساء،  من  ال�ساحقة  اأكرثيتهم  الأ�سخا�ص  من  جمموعة 
املحاكم الدينية وحتديدا ال�سرعية ال�سنية منها من باب ل يندرج اأبدا �سمن 
لعبة الإ�سقاطات املطلقة التي ميزت الرتا�سقني العالمي والفكري حول 
هذه امل�سائل. وميكن عر�ص مقاربة الن�ساء امل�ساركات يف هذه الندوات – 
التي �سرعان ما اأخذت �سكل مبادرة - بعدد من الت�ساوؤلت املعمقة التي 
طرحت ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر طوال حلقات النقا�ص: ملاذا يهاجموننا 
ويهاجمون حماكمنا وقوانيننا الدينية بهذا ال�سكل؟ ما الذي يدفع البع�ص 
اإىل اللجوء اإىل التفاقيات الدولية اأو غريها �سد تقاليدنا وموؤ�س�ساتنا الدينية؟ 
ماذا لو كان بع�ص هذه النتقادات يف مكانها؟ ماذا تعلمنا هذه النتقادات 
الأحوال  والعائلية؟ ويف جميع  القانونية  ونظمنا  اأنف�سنا وعن حماكمنا  عن 
كيف جنعل من هذه املحاكم ال�سرعية مكانا اأف�سل لنا  و لعائالتنا؟ واأهمية هذا 
التمو�سع الفكري تكمن يف كيفية قلب معادلة الذات والآخر التقليدية عرب 
توظيف انتقادات الآخر – اإن �سحت اأو اأخطاأت – كاأدوات ل�ستك�ساف 
يخ�سنا( يف  ما  يف  وعملها  ال�سنية  ال�سرعية  املحاكم  )اأي  وحقيقتها  الذات 
حماولة ملراجعة هذه الذات يف اجتاه حت�سينها اأو ا�سالحها. فنظرة الآخر – 

حتى واإن كانت ظاملة - ت�ساعد الذات على الرتقاء اىل ما هو اأف�سل.
الطائف، . 1 بعد  ما  دولة  يف  الق�سائي  ال�سالح  خلطاب  نقدية  قراءة   ،2008 �ساغية،  نزار 

بريوت: املركز اللبناين للدرا�سات.

ندوة للمفكرة القانونية  بعنوان هل يكون الإ�سالح علمانيا اأو ل يكون؟ - ت�سوير ح�سام م�سيم�ص 

نساء يضعن المحاكم الشرعية تحت 
المجهر...من أجل حمايتها: 

اإلصالح القضائي يحمله المتقاضون
سامر غمرون



منازعة  انفتحت  املعي�شة،  غالء  زيادة  مر�شوم  حول  املنازعة  انتهاء  مع 

بدل  زيادة  ن�شبة  حول  القدامى  وامل�شتاأجرين  املالكني  بني  اآخر  نوع  من 

االيجارات القدمية. وبدل اأن تقدم اأجهزة الدولة قراءة مو�شوعية موحدة 

متباينة  تف�شريات  ذلك  من  العك�س  على  اأ�شدرت  الزيادة،  ن�شبة  حول 

هاتني  بني  و�شامل  دائم  لنزاع  مدعاة  الزيادة  ن�شبة  معها  باتت  وخمتلفة 

يخفي  واذ  ذاك.  اأو  الفريق  لهذا  موؤيد  بني  العام  الراأي  وانق�شم  الفئتني، 

اأكرث عمقا حول م�شروعية متديد  هذا االختالف احل�شابي اختالفا مبدئيا 

االيجارات القدمية، فاإنه ي�شكل يف الوقت نف�شه موؤ�شرا على تقاع�س اأكرث 

خطورة من قبل الدولة لتحمل م�شوؤولياتها �شواء يف �شمان حق ال�شكن اأو 

�شبط ال�شوق العقارية اأو اأي�شا يف التوفيق بني احلقوق املتعار�شة )املحرر(.  

املقالت  عناوين  اجتاحت  ون�سب  اأرقام  %12.8؟  بل  ل   50% اأو   17%

و»الدرا�سات القانونية« يف ال�سحف اللبنانية يف البحث عن حتديد ن�سبة الزيادة 
نتيجة   1992/60 لقانون  اخلا�سعة  القدمية  اليجارات  بدل  على  القانونية 
لزيادة الأجور مبوجب املر�سوم 2012/7426 حتى انتقلت هذه ال�سجالت 

من �سفحات ال�سحف اىل اأروقة قاعات املحاكم والدوائر الر�سمية. 
ومن اأجل فهم اأ�سباب الختالف، يجدر بادئ ذي بدء التذكري بالقاعدة 
بدل اليجارات  اأجل حتديد  92/160 من  قانون  امل�سرع يف  التي طرحها 
اخلا�سعة له والكامنة يف ربط زيادة بدل اليجار بزيادة غالء املعي�سة املحددة 
مبوجب املرا�سيم، اذ اأنه عمال باملادتني 6 و13 من هذا لقانون، ترتبط وتزاد 
تباعا بدلت اليجار بن�سبة تعادل ن�سف ن�سبة الزيادة الطارئة يف كل مرة 
غالء  بزيادة  املتعلقة  املرا�سيم  يف  املحددة  الرواتب  من  الأول  اجلزء  على 
املعي�سة وحتديد اأجور امل�ستخدمني والعمال وذلك اعتبارا من تاريخ العمل 

بكل زيادة.
بناء عليه، طبقت على بدلت اليجارات القدمية زيادة مبعدل %33 بعدما 
�سدر بتاريخ 14-10-2008 املر�سوم رقم 500 الذي ق�سى مبادته الثانية 
بانه »ت�ساف اإىل اأ�سا�ص الأجور الذي كان يتقا�ساه الأجري بتاريخ 4-30-
هذا  واأحلق  لبنانية(«،  لرية  األف  )مئتي  قدرها  معي�سة  غالء  زيادة   2008

»زيادة  على  اأكد  الذي   2008-12-31 بتاريخ   63 رقم  بالقانون  املر�سوم 
ن�سبتها %66 على احلد الأدنى لالأجور« وعلى تطبيق زيادة ن�سبتها 33% 

على بدلت الإيجار.
اأقّر  اأن  حلني  حالها  على  القدمية  اليجار  بدلت  ظلت  احلني،  ذلك  ومنذ 
املر�سوم رقم 2012/7426 الذي األغى زيادة %66، عاد وحدد ن�سبة زيادة 

على اجلزء الأول من الراتب بن�سبة قدرها %100 ابتداء من 2012-2-1 
تزاد على ر�سيد الأجر بعد اقتطاع هذا املبلغ.  

غالء  ن�سبة  احت�ساب  جلهة  وتناق�ساته  املر�سوم  لتعقيدات  نظرا  وبالطبع، 
املعي�سة على الوجه الذي تقدم، بدل من حتديد ن�سبة زيادة معي�سية وا�سحة، 

ارتّد غمو�ص املر�سوم على بدلت اليجار القدمية، فربزت اآراء متلفة:
ال�سطر  على  الطارئة  الزيادة  ن�سف  احت�ساب  بوجوب  القائل  الأول  الراأي 
الأول اأي %50 عن طريق اقتطاعها على بدل ايجار ما قبل الزيادة الطارئة 
%12.78 على  زيادة قدرها  يعادل  ما  اأي   2008/500 املر�سوم  مبوجب 
بدل ايجار ما بعد 2008، وهو الراأي الذي اعتمدته وزارة املالية بناء على 

راأي جمل�ص �سورى الدولة، 
بعد  ما  ايجار  بدل  على   17% احت�ساب  بوجوب  القائل  الثاين  الراأي 
2008 م�ستندا اىل الفرق بني ن�سبة الزيادة الطارئة يف 2008 وتلك التي 

طراأت يف 2012،
بعد  ما  ايجار  بدل  على   17.5% احت�ساب  بوجوب  القائل  الثالث  الراأي 
2008 م�ستندا اىل قيمة الزيادة على احلد الأدنى لالأجر الذي كان 500 

األف لرية، واأ�سبح بعد الزيادة 675 األف لرية. وبالآلية الثالثية، ن�سل اىل 
زيادة ت�ساوي 35 يف املئة على احلد الأدنى لالأجور ن�سفها 17،5 يف املئة. 

راأيا �سكل  الت�سريع وال�ست�سارات  اأ�سدرت هيئة  النقا�سات،  اإثر هذه  على 
قنبلة ما بني املالكني وامل�ستاأجرين حيث اعتمدت زيادة قدرها %50 على 
بدل ايجار ما بعد 2008 معللة احلل الذي تو�سلت اليه عرب التحليل الآتي:
بعد  ل.ل.  األف  مائتي  مبلغ  اقتطاع  �سوء  يف  الزيادة  احت�ساب  يجب  »ل 
الغاء املر�سوم 2008/500 ل�ستخراج اأ�سا�ص الراتب الذي يجب اعطاء 
زيادات الراتب على اأ�سا�سه لأن هذا احل�ساب الأخري يجري لتحديد الراتب 
ولي�ص لتحديد الزيادة على بدلت اليجار التي تبقى حمكومة مبوؤ�سر وحيد 
هو ن�سبة الزيادة املحددة يف مرا�سيم زيادة غالء املعي�سة اأي ما ذكر يف هذه 
املرا�سيم من ن�سبة دون الرجوع اىل مفعولها العملي اإذا تطرقت هذه املرا�سيم 

اىل اأ�سول حمددة لحت�ساب الراتب«،
اأما حمكمة ال�ستئناف يف بريوت، فقد قررت التعبري عن راأيها يف امل�ساألة 
عرب obiter dictum باخت�سار عرب القول باأن مر�سوم ل ميكن اأن يلغي 
قانونا ح�سب الهرمية القانونية وقد ا�ستنتج البع�ص من هذا القول اأن املحكمة 
قد اعتمدت زيادة الـ%50 بالرغم من اأن حمكمة ال�ستئناف مل تتطرق 
اىل زيادة بدل اليجار ما بعد الـ2012 فاخت�سر القرار على حتديد بدلت 
اليجار املتوجبة لغاية 31-8-2011 مع »التنويه باأن الزيادة التي طراأت عام 
2012/7426 ان  للمر�سوم رقم  قانون ول ميكن  امنا متت مبوجب   2008

يلغيها او مي�ّسها عمال برتاتبية الهرمية القانونية للن�سو�ص القانونية«.

هو  والأحكام  والقرارات  والآراء  النقا�سات  هذه  جميع  يف  يربز  ما  ولعل 
واملحاكم  الدولة  تقودها  اقت�سادية  اأو  اجتماعية  ل�سيا�سة  اعتبار  اأي  غياب 
حتى الآن يف ادارة اأزمة ال�سكن يف لبنان اأو حتى يف احت�ساب زيادة غالء 
ما  عك�ص  على  زيادة  هكذا  عن  ينتج  قد  الذي  الت�سخم  وح�سر  املعي�سة 
النقابية  التن�سيق  هيئة  وبني  بينها  دار  الذي  ال�سراع  يف  الدولة  ادعته 
احلكومة  اأعربت  حيث  والرواتب  الرتب  �سل�سلة  باإقرار  املطالبة  اإثر  على 
وحاكم م�سرف لبنان عن خطورة اقرارها ملا قد ينتج عنها من اآثار األيمة يف 

القت�ساد اللبناين.
فكل ما نقروؤه يف الآراء املذكورة اأعاله هو جدل جربي عقيم حول كيفية 
عملية  رهينة  كاأنها  الزيادة  م�ساألة  معاجلة  تتقدم  حيث  الزيادة  احت�ساب 

احت�سابية بحت بغ�ص النظر عن اأية تداعيات اجتماعية او اقت�سادية. 
اأن  اذ  ال�سديد  النتقاد  يثري  وال�ست�سارات  الت�سريع  هيئة  راأي  ان  بالطبع، 
الهيئة التي ت�سدد على اأنها حمكومة »مبوؤ�سر وحيد هو ن�سبة الزيادة املحددة 
يف مرا�سيم زيادة غالء املعي�سة اأي ما ذكر يف هذه املرا�سيم من ن�سبة« لتعود 
الراتب تفرغ  العملي« جلهة احت�ساب  الن�سبة و»مفعولها  وتف�سل بني هذه 
اأي منطق واقعي وتف�سلها عن قدرات امل�ستاأجر  القانونية من  الزيادة  مبداأ 
اليجار  بدلت  على  بزيادة  حمكوما  امل�ستاأجر  في�سبح  املعي�سية،  الفعلية 
نتيجة  الأ�سعار  يف  الت�سخم  بالتاأكيد  �ساأنه  من  مما  املعي�سية  النفقة  تفوق 
تختبئ  وبذلك،  املعي�سية.  للنفقة  اعتبار  اأي  دون  اليجار  بدلت  لرتفاع 
هيئة الت�سريع وال�ست�سارات حتت �ستار التقنية القانونية )وهي تقنية خاطئة 
كما قد بيناه اعاله(، من اأجل اتخاذ قرار �سيا�سي وايديولوجي بحت بعيد 

عن الواقع القت�سادي والجتماعي. 
من  احلد  عدم  جراء  من  اأكيدا  ت�سخما  اللبناين  القت�ساد  الآن  ويخترب 
الزيادات على بدل اليجارات اجلديدة التي تبقى حمكومة بارادة الفرقاء 
دون فر�ص اأي نظام حل�سر الزيادة الطارئة عليها. ل بل اأنه بفعل هذه الآراء 
املت�ساربة والتي �ساركت فيها هيئات ا�ست�سارية ووزارات وحماكم، اأ�سبح كل 
منجرا  م�ستاأجر  وكل   ،50% زيادة  بت�سديد  امل�ستاأجر  ملطالبة  منجرا  مالك 
لعر�ص الن�سبة الأدنى بالطبع، مما قد يفتح فيما بينهم م�سروع دعاوى ل تنتهي. 
اجتاه  يف  جتري  اأجهزتها  متلف  يف  الدولة  اأن  الق�سية،  هذه  من  ويتبني 
النزاعات  من  التخفيف  على  العمل  من  فبدل  لدورها.  متاما  معاك�ص 
تراها   ،apaisement des conflits sociaux الجتماعية 

توؤججها بني املالكني وامل�ستاأجرين القدامى.
النزاعات  تاأجيج  �سيا�سة  الطارئة،  الزيادة  حتديد  ق�سية  من  واأبعد  وبالطبع، 
هذه ل تقت�سر على ن�سبة الزيادة الأخرية، بل متتد لت�سمل ق�سية اليجارات 
اأية م�سوؤولية  القدمية برمتها. فعدا عن اأن الدولة تبقى متقاع�سة عن حتمل 
كانت يف تاأمني حق ال�سكن لذوي احلاجة تاركة هذا العبء بكامله على 
املالكني، فاإنها ت�سرع يف هذا امل�سمار من خالل خيارات لي�ص لها اأي �سند 
يف  مثال   le besoin légitimeللم�ستاأجر امل�سروعة  كاحلاجة  مبدئي 

ال�سكن. فامل�ستاأجر املتي�سر يعامل متاما كامل�ستاأجر املتع�سر.
فيبقى بالتايل على املحاكم اللبنانية اأن تعتمد �سيا�سة اجتهادية يف تطبيقها 
وحق  ال�سكن  يف  احلق  بني  تراعي  القدمية  اليجارات  ومرا�سيم  لقوانني 
لذوي  ال�سكن  ي�سمن  نحو  على  بالنتفاع،  حق  من  يت�سمنه  وما  امللكية 

احلاجة املحددة على اأ�سا�ص معايري مو�سوعية.
ومن هذه الآليات عدم احلكم على املالك بالتعوي�ص للم�ستاأجر يف حالت 
ال�سرتداد القانونية التي تربرها حاجة املالك امل�سروعة، اأو اأي�سا احلكم على 
حق  من  بال�سقاط  لل�سكن  م�سروعة  حاجة  اأي  يثبت  ل  الذي  امل�ستاأجر 

التمديد باعتباره متع�سفا با�ستعمال احلق.
هذا  م�سوؤولياتها يف  تاأمني  على  الدولة  للمحاكم من حث  بد  واأخريا«، ل 
املجال عرب تكري�ص حق ال�سكن لذوي احلاجة بوجه الدولة من اأجل حثها 
الفرن�سية  املحاكم  فعلته  ما  �سبيل  على  احلاجة  لذوي  م�ساكن  تاأمني  على 

الذي كر�ست اجتهادها بقانون يف عام 20071.

*محامية متدرجة، من أعضاء المفكرة القانونية 
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خالف حسابي يخفي خالفا أعمق حول 
االيجارات القديمة:

كيف باتت الدولة تؤجج الصراعات بين الفئات 
االجتماعية

يمنى مخلوف

م�شاريع  حتريك  على  قادرة  هيئة  الربملاين،  للتن�شيق  مدنية  هيئة  تن�شاأ  اأن 

واقرتاحات القوانني العالقة داخل الربملان من منطلق مواطني، بات حاجة 

ملحة من دون ريب. والإدراك ذلك، يكفي التدقيق يف املراجعة التي اأجرتها 

املفكرة القانونية لالأعمال الت�شريعية 2012 جلهة عددها اأو م�شتواها الفني 

املتدين اأو اأي�شا غاياتها التي بالكاد ت�شرت طابعها التمييزي اأو الفوقي. ولكن، 

ثمة اأ�شئلة ال بد منها عند اطالق مبادرة من هذا النوع: اأوال، كيف ع�شاها 

اأعمالها؟ وما هي املعايري  حتدد م�شاريع القوانني التي �شتحظى باالأولوية يف 

التي �شتاأخذها بعني االعتبار الختيار هذه امل�شاريع؟ وبكالم اأكرث �شراحة، 

هل �شتغلب يف اختيارها امل�شاريع ذات الطابع التوافقي على امل�شاريع التي تثري 

اأو اجتماعية معينة، كم�شروع قانون ذوي املفقودين،  ح�شا�شيات �شيا�شية 

تطلعات  مع  كبري  ب�شكل  التناغم  اىل  املطاف  نهاية  يف  يوؤدي  قد  نحو  على 

ال�شلطة وت�شويقها؟ وثانيا، ماذا ب�شاأن �شاحة الربملان؟ وهل �شتفتح الأ�شحاب 

املطالب وم�شاريع القوانني لريفعوا راياتهم فيها كما يح�شل يف جممل الدول 

بعد  على  مطالبهم  عن  يعربوا  اأن  املحتجني  املواطنني  على  اأم  الدميقراطية، 

اأ�شحاب املطاعم؟ وهل �شيتواكب  كيلومرت منه على االأقل، جتنبا الإزعاج 

اأنه �شيوؤخذ  اأم  العمل التن�شيقي داخل الربملان مع العمل ال�شعبي خارجه، 

كذريعة لتجريد هذا االأخري من اأية م�شروعية؟ وثالثا، ماذا ب�شاأن حق املواطن 

وكيف  النيابية؟  اللجان  اأعمال  ومتابعة  القوانني  م�شاريع  على  االطالع  يف 

�شتمار�س الهيئة عملها داخل الربملان، وهل �شتعمل من خالل وجودها على 

مقربة من الربملان على �شمان ال�شفافية يف العمل الت�شريعي ب�شكل اأو�شع؟ 

ورابعا، هل �شتحد الهيئة عملها ب�شناعة قوانني جديدة تتزين بها مو�شوعات 

الت�شريع اللبناين، اأم اأنها �شتخ�ش�س بع�س جهودها حلث النواب على م�شاءلة 

اأقرت  ال�شلطة التنفيذية ب�شاأن تنفيذ هذه القوانني، وال �شيما القوانني التي 

من  تنتظر  التي  النائمة  االأمرية  مبثابة  غالبها  يبقى  والتي  اجتماعية،  حقوقا 

يوقظها )املحرر(.   

تتبلور مبادرة جديدة يف لبنان ترمي اإىل تاأ�سي�ص ج�سر توا�سل متني بني هيئات 
عالية  فاعلية  ذات  اآليات  حتكمه  وتوا�سل  النواب  وجمل�ص  املدين  املجتمع 
وجدية. املبادرة املق�سودة تتلخ�ص بـ«هيئة املجتمع املدين للتن�سيق الربملاين« 
)املوؤلفة من 72 جمعية(، وببدء املراحل الأوىل من عملها، حيث مت اختيار 5 
م�ساريع قوانني ملتابعتها مع اأع�ساء املجل�ص النيابي وال�سغط من اأجل اقرارها وفق 

�سيغ تراعي حقوق املواطن ومعايري ال�سفافية العامة. 
بدايات امل�سروع، اأو بالأ�سح بدايات التفكري فيه، متت من خالل احلملة التي 
نخُظمت لإقرار قانون منع التدخني يف الأماكن العامة. كانت جمموعة ال�سغط 
تقيم اعت�سامات اأمام املجل�ص النيابي، وكان النا�سطون يعلنون »�سوتنا ل ي�سل 
املجل�ص  اأع�ساء  مع  التوا�سل  منظومة  م�سكلة يف  عن  ويتحدثون  نريد«  كما 
النيابي واإن كانت غالبيتهم ترغب بالتوا�سل مع املجتمع املدين، لكن ل توجد 
»حيثيات ول اآليات ملتابعة ما يخُناق�ص معهم، باخت�سار يف الو�سع احلايل ل ميكن 
بناء عالقة موؤ�س�ساتية ت�سمح مبالحقة م�ساريع القوانني التي تخُطرح معهم«، 
وفق ما ي�سرح طارق ذبيان من�سق امل�سروع يف جمعية »اندي اأكت« )وهي 

من اجلمعيات املوؤ�س�سة للهيئة(.
التعاطي بني  تنظم  اآلية  اإىل  التو�سل  املبادرة اجلديدة، �سرورة  اأ�سحاب  يرى 
جمل�ص النواب واملجتمع املدين، ومن املفرت�ص اأن يكون عنوان هذه الآلية اأو 

اأبرز بديهياتها باأن »تكون اأبواب املجل�ص مفتوحة اأمام ال�سعب واجلمعيات غري 
احلكومية املخت�سة ب�سوؤون يتابعها النواب«.

املبادرة تندرج يف اإطار عناوين ي�سجعها »�سندوق الأمم املتحدة للمبادرات«، 
وبا�سر جتمع الهيئات امل�ساركة العمل على خم�سة م�ساريع قوانني، اأولها م�سروع 
»قانون م�ساركة املواطن« )اأو م�ساركة املجتمع املدين يف ال�سطالع براأي واإبدائه 
فتم  امل�ساريع الأخرى  اأما  النيابي(.  املجل�ص  اإىل  املقدمة  القوانني  يف م�ساريع 
اختيارها من �سمن عناوين طرحتها الهيئات، وهي اأكرث من 30 م�سروعاً )بع�سها 
�سعت معايري لختيار  متعلق بحماية الأبنية الأثرية اأو بعالج م�ساكل الإدمان(. وخُ
اأربعة منها، بناء اأوًل على عدد الهيئات املهتمة بها، واإمكانية حتقيق امل�سروع، 
ومدى تقدم العمل عليه، وغري ذلك من املعايري »العمالنية«، ومت التو�سل اإىل 
الرتكيز على م�ساريع القوانني التالية: م�سروع ا�سرتاتيجية وطنية متكاملة للنقل 
امل�ستدام، وم�سروع قانون حرية الو�سول اإىل املعلومات، وملف اإدارة ومعاجلة 
النفايات، وم�سروع قانون متكامل ي�سمن حقوق املعوقني. ويتوقف البع�ص عند 
عملية اختيار م�ساريع القوانني التي كانت بحد ذاتها غاية يف ال�سعوبة واحل�سا�سية 
يف ظل وجود عدد كبري من امل�ساريع املهمة، وثمة من يتخوف من العراقيل اأو 
امل�ساكل التي ميكن اأن تواجهها الهيئة يف اإطار ال�سغط من اأجل امل�ساريع التي مت 
اختيارها، كما يرى اآخرون اأن املبادرة نف�سها �سديدة الأهمية، وت�سجيعها وتقدمي 
الدعم لها اأمر �سروري، ولكن يوؤكد على �سرورة اأن يخُعطى ممثلو اجلمعيات – يف 
املرة املقبلة- املزيد من الوقت للتبحر اأكرث واأكرث يف اقرتاحات م�ساريع القوانني 

التي �سيتم اختيارها لل�سغط من اأجل اإقرارها.
عملية  من  الأوىل  املرحلة  الربملاين«  للتن�سيق  املدين  املجتمع  »هيئة  اأنهت 
التاأ�سي�سي والنظام الداخلي، وتنطلق املرحلة  اإذ مت و�سع امليثاق  تاأ�سي�سها، 
الثانية املتمحورة حول عملية ال�سغط Lobbying حول م�ساريع القوانني 

التي وقع عليها الختيار.
  

ضد المحارق
م�ساريع  �سد  عالياً  ال�سوت  الهيئة  ترفع  ال�سلبة،  النفايات  مبلف  يتعلق  فيما 
وقرارات اعتماد املحارق، واأبرزها اخلطة اجلديدة ملعاجلة م�سكلة النفايات التي 
اإقامة  على  ترتكز  والتي   2010 عام  اآب/اأغ�سط�ص  الوزراء يف  اأقرها جمل�ص 
املحارق. ويف هذا الإطار حتّذر الهيئة من املخاطر العالية على البيئة مبا يجعل 
اعتماد املحارق اأ�سبه بالتاأ�سي�ص لـ »كارثة بيئية جديدة«. امل�سروع الذي تدافع عنه 
الهيئة عنوانه »التحالف نحو �سفر نفايات« فلبنان ينتج يومياً نحو 4 اآلف طن من 

رق وتخُكب ب�سكل ع�سوائي  النفايات معظمها وفق الهيئة »م�سنفة خطرة تخُطمر وحتخُ
ال�سليمة  اأن ق�سية الإدارة  اإىل  الهيئة  اأوراق  اللبنانية«. تلفت  املناطق  يف كل 
اأن معظم هذه  للنفايات املنزلية ل تزال ق�سية مطروحة وملحة جداً، خا�سة 
النفايات »مواد ذات قيمة«. ويتم التعامل الر�سمي مع هذا امللف باعتماد خطط 
طارئة، وبذلك تخُتخذ قرارات ب�سفة ال�ستعجال، هي يف حقيقة الأمر »غري �سليمة 
بيئّياً، وغري مالئمة اقت�سادّياً واجتماعّياً، وعالية الكلفة ويف الجّتاه ال�سرتاتيجي 
اخلاطئ«، وبالتايل دون اأن تخُطرح حلول جذرية لهذه امل�سكلة. فقد كانت اخلطة 
الطارئة الأوىل عام 1997 لإيجاد مطمرين �سحيني يف ب�ساليم والناعمة، ومت 

اإقفال حمرقتني يف العمرو�سية والكارنتينا ب�سبب املعار�سة املتزايدة عليهما.
اإذاً ميكن القول اإن املطروح يف النقا�سات »الر�سمية« اللبنانية اأو يف اقرتاحات 
مل�ساريع قوانني يتلخ�ص باإقامة حمارق للنفايات، اأما القرتاح الذي تعمل من 
اأجله »هيئة املجتمع املدين للتن�سيق الربملاين« فريتكز على »�سيا�سة اإدارة املوارد 

وا�سرتدادها ومن ثم اإزالة املواد غري القابلة لال�سرتداد«. وتلفت الهيئة اإىل اأن 
املحارق »تقنية ثقيلة، وعالية الكلفة يف الإن�ساء والت�سغيل« وهي بح�سب الهيئة 
»من�ساآت لإنتاج ون�سر اأخطر امللّوثات واأكرثها �سمّية على الإطالق باأعلى كلفة 
على الإطالق«، فمنذ ثالثة عقود بداأت الدول ال�سناعية تتخلى عنها، اإذ ظهرت 

م�ساوئها على البيئة وال�سحة العامة. 
املقرتح الذي تطرحه الهيئة هو اعتماد معامل الت�سبيخ، ل املطامر التي تتطلب 

موازنات كبرية لإن�سائها وت�سغيلها واإعادة تاأهيلها.

النقل العام للجميع
من امل�ساريع التي تن�سط الهيئة يف تطوير النقا�سات حولها هي ق�سية النقل العام. 
ويف هذا الإطار اأكد ذبيان للـ«مفكرة« على جدية واإيجابية امل�ساريع التي ناق�ستها 
وزارة الأ�سغال العامة و«الهادفة اإىل ت�سجيع اللبنانيني ل�ستخدام النقل العام«. 
اأما الهيئة فتطرح م�سروع »احلملة الوطنية للنقل امل�ستدام من اأجل م�ستقبل 
القطاع،  اإدارة هذا  الدولة يف  م�ساركة  ذبيان عن �سرورة  يتحدث  اأف�سل«، 
اأو اأن تكون ثمة با�سات حتت اإدارتها اإ�سافة اإىل ما متلكه �سركات اأو رجال 

اأعمال من القطاع اخلا�ص. 

تعزيز الشفافية العامة
حق الو�سول اإىل املعلومات هو من احلقوق الأ�سا�سية وفق ذبيان، ومن الو�سائل 
املهمة ملحاربة الف�ساد. وقد بداأ العمل واحلث للو�سول اإىل قانون ي�سّرع الو�سول 
اإىل املعلومات منذ عام 2009، قام عدد من النواب بتقدمي م�سروع قانون ي�ستند 
اإىل حد كبري اإىل مظلة »�سبكة الولوج اإىل املعلومات التي اأخُن�سئت عام 2008، 
وهي موؤلفة من اأع�ساء من القطاعني العام واخلا�ص«. مل يخُحرز تقدم مهم يف 
و2011 عدداً   2010 نظموا بني عامي  ال�سبكة  اأع�ساء  اأن  الق�سية رغم  هذه 
كبرياً من الأن�سطة الهادفة اإىل زيادة وعي املواطنني حول هذه الق�سية وال�سغط 
على املجل�ص النيابي للت�سديق على م�سروع القانون املرفوع من النواب اأع�ساء 
ال�سبكة. اإل اأن النا�سطني من اأجل هذه الق�سية مل يعلنوا ياأ�سهم اإذ ا�ستمرت 
التحركات وال�سغوطات. ففي 20 اأيلول / �سبتمرب املا�سي، نظمت اجلمعية 
اللبنانية لتعزيز ال�سفافية )التي يعترب النائب غ�سان ميرب من اأبرز اأع�سائها(، 
فاجتمع نحو 30 �سخ�ساً من اجلمعيات والأحزاب، لل�سغط على جلنة الإدارة 
والعدل يف املجل�ص النيابي لإقرار م�سروع القانون املر�سل اإىل الربملان، ثم كان 
درا�سة  عملية  يف  الإ�سراع  على  »حلثه  بري  نبيه  املجل�ص  رئي�ص  مع  اجتماع 

وت�سديق القانون«. ال�سغط الذي مور�ص يف هذا الجتاه اأدى اإىل »تعيني جلنة 
فرعية ملناق�سة واإقرار امل�سروع يف 26 ت�سرين الثاين«، وقد مت اإر�ساله اإىل جلنة 
الإدارة والعدل ملزيد من املناق�سات، وفق ما نقراأه يف اوراق الهيئة. وهذا ما مت 

بالفعل بحيث متت امل�سادقة على م�سروع القانون يف هذه اللجنة. 
ت�سلكه  الذي  الطريق  اأن  اإىل  الإطار  هذا  يلفتون يف  الهيئة  لعمل  املتابعون 
يتعلق  حني  ال�سعوبات  هذه  تفاقم  من  ويتخوفون  احلواجز،  وتعرت�سه  وعر 
الأمر مب�ساريع مت�ص بامل�سالح اخلا�سة لعدد من الربملانيني وال�سيا�سيني. جتربة 
الربملانيني  ا�سماع  الأ�سا�سي  موؤداها  اأوىل  خطوة  جمرد  تكون  وقد  جديدة: 
�سوتا اآخر، �سوتا من خارج �سبكة امل�سالح التي باتت حتا�سرهم بل تغزوهم 

ك�سبكات عنكبوت مرتابطة. 

* صحافية، فريق عمل المفكرة القانونية

هيئة مدنية للتنسيق 

البرلماني: مبادرة لفتح 

أبواب مجلس النواب وقنوات 

التواصل مع المجتمع المدني

اأزمة قانون الإيجار القدمي - موقع جريدة النهار
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منذ انتهاء احلرب االأهلية يف اأوائل ت�شعينات القرن املا�شي، بداأت تدريجيا 

ظاهرة ا�شتقدام عامالت اأجنبيات للخدمة املنزلية، وظهر معها »نظام الكفالة« 

وما ي�شمح به من انتهاكات ترقى اىل م�شتوى االجتار بالب�شر، ومنها ا�شتقدام 

العاملة مبوجب �شروط عمل تختلف جذريا عن �شروط عملها الذي يفر�س 

عليها الحقا عند و�شولها اىل لبنان العمل بلغة ال تفهمها، ف�شال عن ا�شاءة 

املعاملة التي تقارب اأحيانا اال�شتعباد. ومن مناذج ا�شاءة املعاملة ال�شائعة، حب�س 

العامالت يف املنازل وم�شادرة جوازات �شفرهن واخ�شاعهن ل�شاعات عمل 

مرهقة ت�شل غالبا اىل حد العمل الق�شري وعدم دفع اأجورهن عند ا�شتحقاقها 

التعر�س املعنوي واجل�شدي لهن �شربا واغت�شابا.  والأ�شهر عدة و�شوال اىل 

وخالل ال�شنوات االأخرية، نقلت و�شائل االعالم وبع�س التقارير ال�شادرة عن 

موؤ�ش�شات املجتمع املدين، ما �شمي باالنتحار اأو مبحاوالت االنتحار، والذي 

غالبا ما انتهى التحقيق ب�شاأنه من دون التحري عن احتمال كون »االنتحار« 

اأو »حماولة االنتحار« نحرا اأو حماولة نحر، بل اأي�شا من دون التحري عما اذا 

كان ثمة ح�س على االنتحار اأو دفع اليه، وهي اأفعال ت�شكل جرائم جزائية 

وفق قانون العقوبات وقد تنتج عن طريقة التعامل معها على نحو مي�س كرامتها 

املفكرة  التزام  ومن  املوؤمل  الواقع  هذا  من  وانطالقا  كبري.  ب�شكل  وحريتها 

القانونية بتخ�شي�س حيز كبري من عملها لدر�س العالقة بني الفئات املهم�شة 

والق�شاء، ي�شرنا االعالن عن اتفاق تعاون مع منظمة العمل الدولية �شمن 

م�شروع تعزيز حقوق عامالت املنازل املهاجرات املمول من االحتاد االأوروبي، 

هو  فالق�شاء  وممنهجا.  منتظما  نتوخاه  ب�شكل  الق�شاء  اأمام  ق�شاياهن  ملتابعة 

املرجع املخول للبت يف النزاعات التي تن�شاأ بني االأ�شخا�س يف واقع حياتهم 

اليومية، وهو عالوة على ذلك اجلهة التي بو�شعها، اذا اأرادت وت�شنى لها ن�شر 

اأن تكون �شاحة ملراجعة جمتمعية ذاتية ومتوا�شلة  اأعمالها والتعليق عليها 

لالآراء واملواقف امل�شبقة ومعها لظواهر الظلم وال�شلطوية واالفتئات من احلقوق 

االأ�شا�شية للفئات االأ�شعف. والعمل االأول الذي نن�شره يف هذا االطار يت�شل 

مباهية الدعاوى التي قدمتها هذه العامالت وما زال عالقة اأمام جمال�س العمل 

التحكيمية يف بريوت وبعبدا )املحرر(.  

ساره ونسا

اأمام جمال�ص العمل  ي�ستند هذا املقال اىل امللفات الق�سائية العالقة حاليا 
التحكيمية والتي قدمتها عامالت املنازل وما يتفرع عنها من دعاوى جزائية 
اأو اأحكام �سادرة عن الق�ساء اجلزائي يف كل من حمافظتي بريوت وبعبدا يف 
عام 2013. ولال�ستك�ساف الأويل لهذا النوع من الدعاوى اأغرا�ص عدة، 
منها التحري عن مدى جلوء الأخريات اىل الق�ساء من اأجل ال�ستح�سال 
ال�سكاوى  طبيعة  عن  التحري  كما  بذلك،  القيام  وكيفية  حقوقهن  على 
واملطالب املثارة يف هذه الق�سايا وعن م�سار الدعاوى وما توؤول اليه، ودور 
تت�سمنه من  وما  عنها  تنتج  قد  التي  الأحكام  واأخريا  فيها  املعنية  اجلهات 
حيثيات واأ�س�ص قانونية وواقعية. وقبل البدء بعر�ص النتائج الأولية للر�سد 
نذكر  اأن  املهم  من  العام،  هذا  من  ني�سان  �سهر  اأوائل  يف  به  با�سرنا  الذي 
ال�سابعة منه العمالة يف اخلدمة  املادة  اللبناين ا�ستثنى يف  اأن قانون العمل 
الفئة  هذه  حرم  مما  اللبنانية،  التابعية  من  اأم  اأجنبية  كانت  �سواء  املنزلية 
من ال�ستفادة من ال�سمانات واحلماية التي يوفرها هذا القانون كاحلق يف 
وما  الخ.  لالأجور،  الأدنى  واحلد  ال�سنوية  الجازة  واحلق يف  نقابة  ت�سكيل 
جعل و�سعهن اأكرث ه�سا�سة هو قيام املديرية العامة لالأمن العام بالتن�سيق 
مع وزارة العمل و�سائر الدارات العامة املخت�سة باإر�ساء النظام املعروف اليوم 
»بنظام الكفالة«، وهو عبارة عن عدد من التعليمات الداخلية ال�سادرة عن 
هذه املديرية والتي من �ساأنها ربط �سرعية اقامة العامل اأو العاملة يف لبنان 
بر�سى �ساحب اأو �ساحبة العمل عنه اأو عنها، مما يجعل هذا الأخري يف موقع 

امتياز تعاقدي بالن�سبة اىل العامل لديه. ومن هذا املنطلق، وبدل اأن يتدخل 
اأ�سحاب  قوة  مواجهة  يف  وحمايتهم  املنازل  عمال  حقوق  ل�سمان  امل�سرع 
العمل القت�سادية والجتماعية وفق فل�سفة الت�سريع يف قوانني العمل كافة، 
ترى الدارات العامة تتدخل لإعطاء مزيد من المتيازات والقوة لأ�سحاب 
اأمام املزيد من ال�ستغالل والتهمي�ص. فبموجب  العمل، مما يف�سح املجال 
الأخري  هذا  مبوافقة  ال  كفيلها  تغيري  مثال  العاملة  ت�ستطيع  ل  النظام  هذا 

و«تنازله« عن الكفالة »ل�سالح« كفيل اآخر. 
ق�سائيا  ملفا   22 يف  التمحي�ص  نتائج  الأول  املقال  هذا  يف  نعر�ص  و�سوف 
تنق�سم على ال�سكل التايل: 10 ملفات اأمام جمل�ص العمل التحكيمي يف 
بريوت و12 ملفا اأمام جمل�ص العمل التحكيمي يف بعبدا )وهو ينظر يف كل 
نزاعات العمل يف حمافظة جبل لبنان(. وجميع هذه امللفات مقدمة من قبل 
تليهن  اأثيوبيات  )اأكرثهن  املدعية( من جن�سيات متلفة  )اجلهة  عامالت 
بوا�سطة حمامي  21 منها  النيباليات( وهي مقدمة بحدود  ثم  الفيليبينيات 
احدى املوؤ�س�سات اخلريية. وت�سل العاملة اىل هذه املوؤ�س�سة اما عن طريق 
الأمر مع اجلهات  ملتابعة  اأو مبا�سرة  بها  بالت�سال  تقوم  التي  �سفارة بالدها 
املعنية حلمايتها وحت�سيل حقوقها قبل اعادتها اىل بلدها. واجلدير ذكره اأي�سا 
اأن جميعها يرمي اىل الزام اأ�سحاب العمل بت�سديد اأجور م�ستحقة وبدفع 
اأيا  اأن  اىل  ال�سارة  مع  العمل«،  »عقد  ف�سخ  )الت�سبب يف(  تعوي�سات عن 
العمل.  العاملة و�ساحبة  ن�سخة عن عقد عمل موقع بني  يت�سمن  منها ل 
جدا  �سئيال  العامالت  هذه  من  املقدمة  الدعاوى  هذه  عدد  يبقى  وفيما 
)22 ملفا عالقا اأمام املجال�ص التحكيمية يف حمافظتي بريوت وجبل لبنان 

فقط(1 مل تتوفر لدينا اأية دعوى مرفوعة من قبل �ساحب العمل اأمام هذه 
املجال�ص التحكيمية. وبالطبع، هذا ل يعني اأن اأ�سحاب العمل ل يواجهون 
اأمام  الدعاوى  مبئات  تقدمهم  بدليل  لديهم،  العامالت  مع  م�ساكل  اأية 
الق�ساء اجلزائي بتهم الفرار وال�سرقة، امنا يعني اأن لديهم اأ�سلحة منبثقة عن 
اأو�ساعهم الجتماعية وعن امتياز »الكفالة« هي اأكرث قوة وفاعلية )وفتكا( 

من الأ�سلحة التي قد توفرها عالقة العمل. 
ثمة  اأربع،  اأنه يف حالت  تبني  الدرا�سة،  مو�سوع  امللفات  التدقيق يف  ومع 
قا�سي  اأمام  الأوىل،  احلالة  العمل:  لجراءات  موازية  جزائية  اجراءات 
عينها  عطب  اىل  اأدى  �سديد  ل�سرب  العاملة  تعر�ص  ومو�سوعها  التحقيق 
عطبا كليا. اأما الدعاوى الثالث الخرى فقدمتهن املدعيات اأمام القا�سي 
 554 املعاملة وال�سرب واليذاء )املادة  ا�ساءة  املنفرد اجلزائي على خلفية 
عقوبات(، وكان اأرباب العمل قد ادعوا يف هذه احلالت الثالث بال�سرقة 

وادعت النيابة العامة عليهن بجرم عدم جتديد القامة )املادة 36 من قانون 
قد  العامالت  بحق  ال�سادرة  اجلزائية  الأحكام  اأن  ويالحظ   .)1962 ال 
براأتهن من جرم ال�سرقة لعدم كفاية الدليل )خا�سة اأن القا�سي اعترب اأنه لو 
قامت العاملة بال�سرقة لكانت من باب اأوىل اأخذت جواز �سفرها الذي هو 
مع رب العمل(. كما مت ابطال التعقبات �سدهن بجرم عدم جتديد القامة 
اأنهن  يثبت  كما مل  الكفيل  على  تقع  الأمر  هذا  م�سوؤولية  اأن  اعتبار  على 
عملن عند �سخ�ص اآخر بل جلاأن مبا�سرة اىل �سفارات بالدهن التي اأعلمت 

�سلطات البلد فورا بذلك. 

تحقيق أولي لدى األمن العام، وغياب تام 
لوزارة العمل

مبا�سرة.  العام  الأمن  باإعالم  اليها  العاملة  فور جلوء  املوؤ�س�سة عموما  وتقوم 
وي�سار اىل التحقيق مع العاملة من قبل الأمن العام بوجود املحامي املعني 
لها من قبل املوؤ�س�سة املذكورة. وفيما قامت املوؤ�س�سة يف حالة واحدة بتقدمي 
املنزلية موجودة لديها  اأن عاملة يف اخلدمة  فيه  العامة تعلمها  للنيابة  اخبار 
العام  الأمن  اىل  الخبار  يحال  اأن  وتطلب  لعملها  تركها  �سبب  وتعر�ص 
للتحقيق، ليحال من بعدها اىل الق�ساء املخت�ص، مل يقدم اأي طلب لوزارة 
اأن وجود  والواقع  العاملة حقوقها.  بت�سديد  العمل  العمل لإرغام �ساحب 
الأمن العام الطاغي وغياب وزارة العمل عن امللف امنا يعك�سان غلبة نظام 
الكفالة )اأي ربط عالقة العمل بالقامة امل�سروعة(، بحيث يتقدم دور الأمن 

العام ويتال�سى متاما دور الوزارة.  

المدة الزمنية للدعاوى: سنوات بأقل تقدير
تاريخ  بني  فارقا  هناك  اأن  وهي  امللفات  بهذه  مت�سلة  اأخرى  م�ساألة  وثمة 
جمل�ص  اأمام  الدعوى  تقدمي  وتاريخ  العام  الأمن  به  يقوم  الذي  التحقيق 
العمل التحكيمي. فعلى �سبيل املثال، مت التحقيق يف 4 من امللفات الـ22 
يف عام 2007، يف وقت مت تقدمي 3 دعاوى عمل مت�سلة بها يف عام 2010 
عام  يف  الأويل،  احلكم  �سدق  الذي  اجلزائي  ال�ستئناف  حكم  )�سدر 
2009( وواحدة يف عام 2009. ولرمبا يعود ذلك اىل الربط احلا�سل بني 

امل�ساألة اجلزائية وق�سية العمل، وتاأثري الأوىل على الثانية عمال مببداأ اأن اجلزاء 
يعقل احلقوق. كما قد يكون مرد ذلك هو ال�سعي اىل م�ساحلة بني الأطراف 
قبل اللجوء اىل جمل�ص العمل التحكيمي، ال اأن امللفات الق�سائية املرفوعة 
من  ل  ذلك  بفهم  ي�سمح  ما  تت�سمن  ل  التحكيمي  العمل  جمل�ص  اأمام 
قريب ول من بعيد. ويالحظ اأي�سا اأن 4 من امللفات ل حتتوي على حم�سر 

حتقيق، وبالتايل ل ميكن معرفة وحتديد الفرتة الزمنية التي تف�سل بني تاريخ 
اجراء التحقيق وتاريخ تقدمي الدعوى، علما اأن اأحد هذه امللفات مقدم اأمام 

جمل�ص العمل التحكيمي يف بعبدا منذ عام 2008. 
ا�سافة اىل ذلك، يتبني اأن جميع هذه الدعاوى مت تقدميها قبل عام 2013، 
الدعاوى  النظر يف  العمل  اأن على جمل�ص  اليوم علما  بها حتى  ومل يبت 
املقدمة اأمامه بالطريقة امل�ستعجلة. وقد مت تقدمي امللفات العالقة اأمام جمل�ص 
العمل التحكيمي يف بريوت، بن�سبة 6 دعاوى يف 2010، ون�سبة 4 منها يف 
عام 2011 ومل يقدم اأي منها يف 2012. اأما بالن�سبة للملفات العالقة اأمام 
 ،2008 جمل�ص العمل التحكيمي يف بعبدا، جند دعوى مقدمة منذ عام 
و5   ،2010 عام  خالل  تقدميها  مت  دعاوى  و4   ،2009 عام  منذ  واأخرى 
ويتبني   .2012 عام  قدمت خالل  فقط  واحدة  ودعوى   2011 عام  خالل 
اأن  املثال  �سبيل  على  منها  عديدة،  عوامل  اىل  يعود  امللفات  عدد  قلة  اأن 
)عام  كاملة  �سنة  طوال  معطلة  بقيت  لبنان  التحكيمية يف  العمل  جمال�ص 
ممثلي  تعيني  على  املعنية  الوزارية  املراجع  خالف  ب�سبب   )2012-2011

العمال واأ�سحاب العمل، مما ثنى كثريا من الأجراء عن تقدمي دعاوى يف 
بالدعاوى  البت  تاأخري  اأ�سباب  اأحد  اأي�سا  هذا املجال. وهذا الأمر ي�سكل 
التي تظهر يف غالبية  التبليغات  ا�سكالية  اأخرى، منها  اأ�سباب  اليه  ت�ساف 
امللفات ا�سافة اىل ا�سكالية عدم ح�سور اأحد اأطراف الدعوى )�سواء املدعية 
او املدعى عليها(، حيث اأنه يف ملفني من بني امللفات الـ12 يف بعبدا ويف 
7 ملفات من اأ�سل 10 يف بريوت، مت تاأجيل اجلل�سات لعدم ابالغ املدعى 
عليه. ل بل ي�سجل �سطب دعوى منها من جدول اجلل�سات لغياب الفرقاء 

�سطبها  مت  واأخرى  5 جل�سات(،  من  اأكرث  املدعية يف  وكيل  )غاب  املتكرر 
خالل عام 2011 ب�سبب غياب وكيل املدعية املتكرر واأعيد ت�سجيلها خالل 

عام 2012 على اجلدول.

المطالب: أجور غير مدفوعة وعطل وضرر 
اأن جميعها  يلحظ  الدعاوى،  املقدمة يف هذه  املطالب  ماهية  اأما بخ�سو�ص 
ترمي اىل ت�سديد اأجور ومطالبة بعطل و�سرر نتيجة ف�سخ العقد من قبل رب 
العمل / الكفيل. وهنا يتبني اأن العطل وال�سرر املطلوب يرتاوح يف الغالب 
بني 10000 و20000 دولر امريكي بغ�ص النظر عن قيمة املبلغ املتعلق 
مبطلب ت�سديد الأجور الذي يختلف بني حالة واأخرى، وفق عدد الأ�سهر 
غري املدفوعة وقيمة البدل الذي يبقى جد زهيد يف غالبية احلالت. وهكذا، 
بلغ الأجر املطالب به يف بع�ص احلالت 450 دولرا اأمريكيا وهو ميثل اأجر 

ثالثة اأ�سهر غري مدفوعة تقريبا، لي�سل اىل 3000 دولر يف حالت اأخرى 
وهي مبثابة كامل الجر املرتتب للعاملة والذي مل يدفع منه �سيء طوال فرتة 
عملها. علما اأن امللفات ل تربز ب�سكل منهجي مدى تنا�سب التعوي�سات 

املطالب بها مع ال�سرر احلا�سل.
ا�سافة اإىل ذلك، اإنه من غري الوا�سح على اأي ا�سا�ص يبنى مطلب العطل 
ذلك  اأو  العقد  ف�سخ  عن  الناجت  ال�سرر  لتعوي�ص  كان  اذا  ما  بني  وال�سرر، 
لوائح  معظم  اأن  حيث  العاملة،  اليها  تعر�ست  التي  بال�ساءة  املتعلق 
ال�ستح�سار مل تف�سل هذه امل�ساألة، اذ اأن بع�سها ي�سري اىل اأن مطلب العطل 
ال�سرر  اىل  ت�سنده  اخرى  اأن  وقت  ال�ساءة يف  اأ�سا�ص  على  مبني  وال�سرر 

احلا�سل نتيجة ف�سخ العقد. 
يبقى اأن اأكرث من ن�سف املذكرات املقدمة يف هذه الدعاوى )14( ل تذكر 
القانوين  ال�سند  يظهر  باملقابل،  املحامي.  اليها  ي�ستند  التي  القانونية  املادة 
وا�سحا يف حالت اأخرى  ت�ستند اىل ن�سو�ص عامة واردة يف قانون املوجبات 
والعقود، كاملواد 242 و654 و656 من قانون املوجبات والعقود. والفرق 
اأن  حيث  املدعية،  مطالب  يف  يتجلى  املذكرات  من  النوعني  هذين  بني 
املذكرات التي ل تذكر مادة قانونية حت�سر املطالب باملطالبة بت�سديد الجور 
وبالعطل وال�سرر، بينما تلك التي ت�ستند على مواد قانونية فتطالب، ا�سافة 
�سرف  بدل  اأو  انذار،  ببدل  وال�سرر،  العطل  وبدل  امل�ستحقة  الجور  اىل 

تع�سفي. 

المفكرة تدشن مرصدا لقضايا عامالت 
المنازل أمام القضاء: 

العامالت أمام مجالس العمل التحكيمية في 
بيروت وبعبدا

تـتـمـة

يصدر هذا المقال دورّيًا اثر مبادرة من قبل »المفكرة القانونية«  

بالتعاون مع »منظمة العمل الدولية/المكتب االقليمي للدول 

العربية« في إطار مشروع »تعزيز حقوق عامالت المنازل المهاجرات 

في لبنان« الذي يتم تنفيذه بدعم مالي من اإلتحاد األوروبي.

ومسؤولية اآلراء المعبر عنها في هذا المقال  أو المساهمات 

األخرى التي تحمل توقيعًا هي مسؤولية مؤلفيها وحدهم، وال 

يمثل النشر مصادقة من جانب منظمة العمل الدولية أو االتحاد 

األوروبي  على اآلراء الواردة بها.

مشروع ممول من اإلتحاد األوروبي
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صاحب العمل: الفرار أصبح موضة واالفتراء 
كذلك

يظهر  فهو  الدعوى،  م�سار  يف  غائبا  يبقى  العمل  �ساحب  اأن  يتبني  واأي�سا 
فقط يف مرحلة التحقيق الويل الذي يجريه الأمن العام، ليغيب من بعدها 
اما ب�سبب عدم تبلغه واما لعدم ح�سوره اجلل�سات. وعليه، نلحظ اأن ثالثة 
ملفات فقط ت�سمنت لئحة جوابية من املدعى عليه. ويف جميع امللفات، 
ينفي �ساحب العمل نفيا قاطعا تعر�سه للعاملة بال�سرب واليذاء، كما تراه 
ينفي تهمة عدم ت�سديد الأجور يف عديد من احلالت. ويف احلالت القليلة 
التي يقر فيها بوجود اأجور غري مدفوعة، فانه يعمد اىل املنازعة يف قيمة املبلغ 
املطالب به من قبل العاملة بقوله اإنه يفوق ما يرتتب لها بذمته. ويالحظ اأي�سا 
وجود منط منهجي لدى اأ�سحاب العمل يتمثل بالتقدم ب�سكاوى �سرقة عند 
فرار العاملة، �سكاوى غالبا ما تكون افرتائية. وهذا الأمر يبدو ظاهرا يف افادة 
اأحد اأ�سحاب العمل يف اأحد حما�سر التحقيق حيث يديل هذا الأخري باأنه 
الفرار وذكرت  لبنان بجرم  العامة يف جبل  النيابة  ب�سكوى لدى  »تقدمت 
فيها بحق الدعاء عليها بجرم ال�سرقة يف حال تبني ذلك لحقا«، اأو يف افادة 
�ساحب عمل اآخر اتهم اأي�سا العاملة ب�سرقته حيث طلب من الأمن العام 
الفليبينية املذكورة  »اأطلب من ح�سرتكم اعادة  العاملة للعمل لديه  اعادة 
اىل منزيل لتتابع عملها حتى تاريخ انتهاء عقد العمل املوقع من قبلها ملدة 
ثالث �سنوات ويف حال قبولها اإنني اتنازل عن ال�سكوى املقدمة من قبلي 
ال�سكوى  عن  للتنازل  م�ستعد  غري  فانني  رف�ست  حال  ويف  �سدها 
ملدة  امل�ستحقة  رواتبها  لدفع  ا�ستعداد  على  اإين  اأو  مقا�ساتها  واأطلب 
لتنفيذ  ا�ستعداد  على  وانني  اأ�سهر  ثالثة  ملدة  ولي�ص  فقط  يوما  ع�سرين 
لإعادته  �سفرها  تذكرة  بتاأمني  واأتعهد  العام  الأمن  عن  ي�سدر  قرار  اأي 
قد  العاملة  كانت  حال  ففي  ال�ستغراب:  يثري  اأمر  وهذا  بالدها«.  اىل 
من  الأخري  هذا  يطلب  فكيف  عملها،  رب  �سرقة  على  فعال  اأقدمت 
الأمن العام اعادة العاملة اىل املنزل لتتابع العمل لديه؟ بل األ ي�سكل 
حتقيق  اىل  رمى  امنا  بال�سرقة  اتهامها  اأن  على  وا�سحا  دليال  مماثل  كتاب 
اأي�سا  يبدو  وما  لديه؟  العمل  اىل  للعودة  ارغامها  وهي  واحدة،  غاية 
»اعادة  الأمن  قوى  من  يطلب  اأن  عاديا  يبدو  اأنه  هو  لال�ستغراب  مثريا 
يعاد اىل  اأو عن عبد مملوك  املنزل« وكاأننا نتحدث عن �سلعة  العاملة اىل 

م�سائل كهذه.   اخليار يف  له حرية  ان�سان  ولي�ص عن  الطاعة  بيت 
العامالت  اىل  ال�سائدة  النظرة  خا�ص  ب�سكل  فتربز  اجلوابية  اللوائح  اأما 
عدم  مب�ساألة  الأمر  يتعلق  عندما  فمثال  املنزلية.  اخلدمة  يف  الأجنبيات 
اأن  امل�ستحيل  »من  اأنه  اجلوابية  اللوائح  احدى  يف  نقراأ  اأجور،  ت�سديد 
عائلتها  اأو  بلدها  اىل  ال�سهرية  رواتبها  ار�سال  دون  بالعمل  خادمة  تقوم 
واأجور  برواتب  املدعية  طلب  اأن  يوؤكد  الذي  الأمر  الأم،  وطنها  يف 
ملبلغ  بالن�سبة  »اأما  نقراأ  كما  احلال«،  ولواقع  للقانون  مالف  م�ستحقة 
اأن  وذلك  الطالق  على  م�ستحق  غري  فانه  به،  املبالغ  وال�سرر  العطل 
موؤ�س�سة  لكانت  عليها  املدعى  لدى  حقوق  اأية  لها  كان  ولو  املدعية 
املدعى  اأخالقية  بطريقة  واألزمت  الو�سع  بهذا  اهتمت  )موؤ�س�سة خريية( 
يوحي  بذلك  وكاأنه  عليها«.  املتوجبة  والأجور  الرواتب  بت�سديد  عليها 
املنازل مبدئيا حت�سيل حقوقهن من خالل موؤ�س�سات  باأن على عامالت 
وجود  حال  يف  العمل  اأ�سحاب  وبني  بينهن  الو�سيط  دور  توؤدي  خريية 
لي�ص  دليال  والق�ساء  القانون  اىل  جلووؤهن  ي�سكل  باملقابل،  خالف.  اأي 
اخلادمات  تلك  ف�سل  على  امنا  الدفع  عن  العمل  �ساحب  تخلف  على 
�ساحب  راأى  املنطلق،  هذا  ومن  بحقوقهن.  اخلريية  املوؤ�س�سات  باإقناع 
القرينة من دون اأن ي�سعر  بهذه  احلالة الدلء  اأنه يكفي يف هذه  العمل 
مت  اأنه  على  اي�سال حوالت(  )ابراز  اثبات  اأي  لتقدمي  باأي حاجة  باملقابل 
اأبعد من ذلك بحيث ذكر يف  اأحدهم  العاملة. ل بل ذهب  اأجور  ت�سديد 
لئحته اجلوابية اأنه »من الثابت اأن فرار اخلادمات »مو�سة« اأ�سبحت دارجة 
لديارها  وا�ستاقت  لأهلها  ال�سوق  هزها  ما  اذا  الأيام حيث  هذه  خا�سة يف 
حملت اأمتعتها وغادرت منزل مدومها جمهزة نف�سها برزمة من الأكاذيب 
والفرتاءات جهزها من �سبقها على هذا الدرب وهم كثريون«. ويف مذكرة 
اأخرى، طلب حمامي املدعى عليه احلكم على العاملة بت�سديد عطل و�سرر 
لتع�سفها با�ستعمال احلق يف التقا�سي كونها هي التي هربت من املنزل وتقع 

عليها اذا م�سوؤولية ف�سخ العقد عليها. واأما عن م�ساألة عدم ت�سديد الأجور 
فاكتفى املحامي بتكرار اأقوال �ساحب العمل باأنه قام بت�سديد الأجور من 
دون ابراز اأي دليل على ذلك، وكاأن كلمة �ساحب العمل هي كلمة احلق، 
ل بل جمرد مالفة كلمة هذا الأخري والقول اإنه مل ي�سدد الجور واللجوء 
من  اأكرث  بل  احلق! ل  با�ستعمال  تع�سفا  ي�سكل  ال�سدد  بهذا  الق�ساء  اىل 
ذلك، توحي هذه الجابات باأنه من وجهة نظر �ساحب العمل، فان الفرار 
حت�سل  ما  غالبا  مو�سة  وهي  الكربى  املخالفة  دوما  ي�سكل  العمل(  )ترك 
دون  اأخرى، من  وع�سابات  اخلادمة  قبل  احتيايل من  نزوة ومطط  نتيجة 
اأن يكون يف ت�سرفات �ساحب العمل من ا�ساءة العاملة اأو تخلف عن دفع 

البدلت ما يربرها. 

مفوض الحكومة يدين »الفرار« بسبب عدم 
تسديد البدالت

اللوائح اجلوابية، يحال امللف اىل مفو�ص احلكومة ليطلع عليه  وبعد تبادل 
ويقدم مطالعته ب�ساأنه ليعاد من ثم اأمام جمل�ص العمل التحكيمي ليبت به. 
ومن �سمن امللفات الـ 22 مو�سوع املقال، يت�سمن ملف واحد فقط راأي 
مفو�ص احلكومة يف الق�سية، وهو ملف طالبت به العاملة بت�سديد اأجور �ستة 
هذه  على  وتعليقا  تع�سفي.  �سرف  تعوي�ص  عن  ف�سال  مدفوعة  غري  اأ�سهر 
الدعوى، اعترب مفو�ص احلكومة اأن عبء اثبات دفع الأجور يقع على رب 
اأن  طاملا  امل�ستحقة  الأجور  وت�سديد  املدعية  طلب  اجابة  يوجب  مما  العمل، 
�ساحب العمل مل يقدم اأي اثبات على هذا الأمر. اأما بخ�سو�ص امل�سوؤولية 
عن ف�سخ العقد، ورغم اأنه اأكد على اأن �ساحب العمل مل يربز اأي اثبات 
تقع  العقد  ف�سخ  م�سوؤولية  اأن  واعترب  فاإنه عاد  العاملة،  اأجور  �سدد  اأنه  على 
على العاملة لأنها هي التي »فرت« من منزل املدعى عليه. وبالطبع، هنا اأي�سا 
اأن ترتك جمال  اأنه لي�ص للعاملة  اأمام راأي م�سبق اآخر، مفاده  اأنف�سنا  نلقى 
عملها مهما تع�سف �ساحب العمل، اأقله مهما تخلف عن ت�سديد اأجورها. 
وبالطبع، اأن ي�سدر هذا الراأي امل�سبق عن مفو�ص احلكومة )وهو موظف يف 
وزارة العمل( امنا يطرح ا�سكالية كربى يف كيفية تعاطي هذه الوزارة مع هذه 
الفئة من العمال. ون�ساأل: ماذا ب�ساأن العاملة اأن تفعل براأي مفو�ص احلكومة 
يف حال التخلف عن ت�سديد اأجورها لأ�سهر عدة، هي التي تركت كل �سيء 
للعمل يف اأق�سى الظروف للح�سول على هذه الأجور؟ األي�ص لها اأن توقف 
خدماتها كنتيجة طبيعية لتخلف الطرف الآخر عن القيام مبوجباته جتاهها؟ 
واأل ي�سكل ذلك مبداأ اأ�سا�سيا يف القانون قوامه امل�ساواة بني املتعاقدين، اأم 

هنا اأي�سا علينا اأن نقبل بقاعدة المتياز يف عالقات العمل هذه؟
وبالرغم من عدم امكانيتنا اجلزم باأن بحوزتنا جميع امللفات الق�سائية املتعلقة 
بالعامالت يف اخلدمة املنزلية املعرو�سة اأمام جمال�ص العمل التحكيمية، ال 
اىل  العامالت  جلوء  وبعد  جمعيتني  عرب  الق�ساء  اىل  حالة   22 و�سول  اأن 
يوؤ�سر اىل عدد من الأمور: مل تلجاأ العاملة اىل ال�سابطة  �سفارات بالدهن 
العدلية اأو وزارة العمل اأو اأية موؤ�س�سة تابعة للدولة اللبنانية اأو نقابة لطلب 
احلماية وهذا ميكن اأن يدل على اأن العاملة ل جتد يف الدولة اللبنانية اأو يف 
اأي من اجهزتها اأي حماية لها. كما يوؤ�سر اىل اأن اللجوء اىل الق�ساء مرتبط 
ب�سكل وثيق باخلدمة املقدمة من قبل اجلمعية بالتن�سيق مع ال�سفارة مما يعني 
اأمر ا�ستثنائي ولي�ص اأمرا متاحا لغالبية احلالت. بقي اأن نقول اإن  اأن هذا 
امل�سائل التي ظهرت عرب درا�سة امللفات والتي تطرق اليها املقال من املمكن 
اأكرث، وهذا ما  اأن ي�سكل كل منها على حدة مو�سوع مقال يتناوله بعمق 

�سوف نتطرق اليه يف احللقات القادمة. 

*باحثة في القانون، فريق عمل المفكرة القانونية

و�شع وزير العمل �شليم جري�شاتي موؤخرا اقرتاح م�شروع قانون يتعلق بتنظيم 

العمل الالئق بالعاملني يف اخلدمة املنزلية، وذلك اىل جانب اقرتاح م�شروع 

قانون للعمال الزراعيني. وهو بذلك اختار ت�شريع اال�شتثناءات الواردة يف املادة 

7 من قانون العمل وتاأييدها من خالل و�شع قوانني خا�شة لتنظيم االأعمال 
امل�شتثناة منها. وبذلك، يكون جري�شاتي قد خالف توجه �شربل نحا�س الذي 

كان اآثر الغاء اال�شتثناءات الواردة يف قانون العمل على و�شع قوانني خا�شة 

حلماية الفئات امل�شتثناة. وكان نحا�س قد علل موقفه باأن العامل عامل قبل اأن 

يكون عامال يف اخلدمة املنزلية اأو اأجنبيا وهو جدير بحماية القانون من دون 

متييز. وبالفعل، من مراجعة االقرتاح املقدم ب�شاأن العاملني يف اخلدمة املنزلية، 

يف  �شدهم  التمييز  ت�شريع  اىل  عمليا  يوؤول  اأنه  لالأ�شف  نلحظ  ما  �شرعان 

جماالت عدة، مبا فيها يف جمال احلرية النقابية التي يلزم ب�شاأنها �شمتا بليغا، 

علما اأن م�شروع القانون ا�شتند اىل وجوب تهيئة لبنان لالن�شمام اىل االتفاقية 

الفئة. وكانت جلنة  النقابية لهذه  اأقرت احلرية  التي هي  الدولية رقم 187 

احلريات النقابية يف منظمة العمل الدولية �شمنت تقريرها ال�شنوي ال�شادر 

تو�شية �شريحة �شادرة بناء على �شكوى من االحتاد الوطني لنقابات العمال 

وامل�شتخدمني مفادها »اأن جلميع العمال حق اقامة نقابات واالن�شمام اليها واأن 

اأن  على احلكومة اأن تف�شر كيف للعمال الذين ال يخ�شعون لقانون العمل 

ميار�شوا جميع حقوقهم النقابية واأن تقوم بالتعديالت لتاأمني تلك احلقوق لهم 

اذا تبني اأنهم ال يتمتعون بها«. املفكرة التقت امل�شوؤولني يف هذا االحتاد، فكان 

لها معهم احلديث املن�شور ن�شه هنا )املحرر(. 

  
م�سروع اإقامة نقابة للعامالت )والعاملني( يف اخلدمة املنزلية من اأهم التجارب 
النقابية - بل الن�سالية - التي تخا�ص حاليا يف لبنان. فالعاملون يف اخلدمة 
املنزلية م�ستثنون من قانون العمل مبوجب املادة ال�سابعة منه، فال ي�ستفيدون 
بفعل ذلك ل من احلد الأدنى لالأجور ول من ال�سمان الجتماعي ول من 
الجازات املدفوعة و ل من احلد الأق�سى ل�ساعات العمل ول من تعوي�ص 
ال�سرف. ومن هنا، ثمة اأهمية فائقة وفق رئي�ص الحتاد الوطني لنقابات العمال 
وامل�ستخدمني كا�سرتو عبداهلل، للعمل على متكينهم من خالل تر�سيخ حقهم 
بان�ساء نقابة، فال حمل بالن�سبة لأع�ساء الحتاد لأي متييز بني عامل واآخر. وما 
يزيد الحتاد ت�سميما يف هذا املحل هو اأن هذا التمييز يرتافق عمليا يف هذه 
احلالة مع متييز غري معلن �سد الن�ساء اللواتي يتولني هن ب�سكل خا�ص القيام 
بهذا العمل. ومن هذا املنطلق، �سكلت النتهاكات التي تتعر�ص لها عامالت 
املنازل واملتجذرة تاريخيا وا�ستثناوؤهمن من قانون العمل، مدعاة ملحة للبحث 
عن �سيغ حمائية لهن، وال�سيغة الأبرز بالطبع هي اإن�ساء نقابة خا�سة بهن. 
فالكل يتحدث اليوم عن النتهاكات اجل�سيمة التي ترتكب بحق العامالت 
امل�ستقدمات من اخلارج، لكن ل نن�سى اأي�سا اأن العامالت يف اخلدمة املنزلية 
كن قبل احلرب يف غالبيتهن من التابعية اللبنانية ومل يكن لهن اآنذاك حقوق 
معه  ورثن  العمل،  هذا  الأجنبيات  الن�ساء  عنهن  ورثت  حني  ويف  تخُذكر. 

احلرمان، ولو م�ساعفا.
يحر�ص كا�ستور يف حديثه للمفكرة القانونية على التاأكيد على الت�سمية التي 
يعتمدها الحتاد. »نحن ن�سميهم م�ساعدات اأو م�ساعدين«، فالنقابي يكره تعبري 
خادمة املتداول يف القامو�ص اللبناين ويدرك اأن موقعه النقابي وموقع زمالئه 

يجعلهم اأمام م�سوؤولية جتاه هوؤلء ويوؤكد اأن العمل املنزيل ي�سمل اأموراً كثرية 
منها عمل ال�سائقني اخلا�سني مثاًل اأو ح�سانة الأولد.

ميت بـ»جلنة العامالت والعمال  قام اأع�ساء الإحتاد بت�سكيل هيئة تاأ�سي�سية �سخُ
مكاتب  وعاملني يف  »عامالت  ثمة  اأن  اإىل  يلفت  وهنا  واملكاتب«.  املنزليني 
الأدنى  احلد  يتقا�سون  ول  اأخرى  منزلية  واأعمال  تنظيف  باأعمال  يقومون 

لالأجور«.
حاول الحتاد تخطي العقبة »العمالنية« املرتقبة واملتمثلة باإمكانية اإعاقة وزارة 
العمل لعملية تاأ�سي�ص النقابة على اأ�سا�ص اأن قانون العمل ي�ستثني هوؤلء، فلجاأ 
يف 28-5-2012 اإىل تقدمي �سكوى �سد الدولة اللبنانية اأمام جلنة احلريات 
النقابية يف منظمة العمل الدولية، وذلك بهدف مطالبة الدولة اللبنانية باأن 
بالتنظيم  ت�سمح  التي   87 رقم  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  على  ت�سادق 
النقابي جلميع العاملني يف القطاع العام والقطاع اخلا�ص من دون احلاجة اإىل 

ترخي�ص م�سبق، عمال بالتزاماتها الدولية باحلرية النقابية. وتبعا لهذه ال�سكوى، 
اأحالت احلكومة اللبنانية م�سروع قانون يجيز للحكومة الن�سمام اىل التفاقية 
املذكورة - والذي كان �سربل نحا�ص اأعده قبل ا�ستقالته من وزارة العمل - 
اإىل جمل�ص النواب بعدما اأدخلوا اليه حتفظا على بنود اأ�سا�سية منها، وحتديدا 
البند املت�سل بوجوب الغاء الرتخي�ص امل�سبق لن�ساء النقابات. ويوؤكد كا�سرتو 
على اأن النقابة �ست�سم لبنانيني وغري لبنانيني، فالقوانني اللبنانية ت�سمح للعامل 
الأجنبي )عامة( بالنت�ساب اإىل النقابات �سرط عدم الرت�سح ملن�سب يف النقابة 

وعدم امل�ساركة يف عملية الت�سويت لختيار امل�سوؤولني فيها. 
»ال�سق امليداين« مثري اأي�سا لالهتمام، فهو ميزج بني النظريات القانونية وحقوق 
اإنعام عبد اهلل  الإن�سان، وما تولده املعاي�سة واملعاينة امليدانية ل�سوق العمل. 
ع�سو الهيئة التاأ�سي�سية، بداأت مع زميالت لها يف الهيئة، التوا�سل مع معنيات 
بالنقابة، بداأ العمل من خالل املعرفة ال�سخ�سية، حتدثن اإىل عامالت منازل، 
وجهن لهن الدعوات لالن�سمام اإىل النقابة، اإىل اجتماعات التاأ�سي�ص، وبدورهن 

تو�سلت املن�سويات الأوائل اإىل عامالت اأخريات، لتت�سع الدائرة اأكرث. 
ن�ساء الهيئة التاأ�سي�سية �سبع، بينهن ربة املنزل والعاملة يف وظيفة اإدارية وال�ساعرة 

و�سيدة عملت يف مهن جتميلية. 
ويف اأدراج الهيئة اليوم، طلبات انت�ساب لنحو 60 عاملة وهن لبنانيات ومن 
اإنعام  عنهن  تتحدث  وغريهما(،  وبنغالد�ص  اأثيوبيا  )من  متلفة  جن�سيات 
للعامالت  نقابة  اإن�ساء  باأهمية  اآخرين-  – مع  فكرت  اأنها  تتذكر  بحما�سة. 
يف املنازل منذ الت�سعينات، ولكن الفكرة مل تتبلور يف ذلك احلني، تاأخرت 
لتخرج اإىل حيز التنفيذ، وقد بداأت عبد اهلل وزميالتها يف الهيئة التاأ�سي�سية 
منذ نحو 6 اأ�سهر عملية »البحث« اأو »التوا�سل« مع عامالت اأجنبيات من 
خالل معرفة �سخ�سية بهن. وقبل احلديث عن تطور العمل لتاأ�سي�ص النقابة، 
تذكر باأنها تدرك »اأننا ن�سري عك�ص التيار«. احلما�سة التي تتحدث بها اإنعام ل 
تخفي قناعة ترت�سخ بالتجربة العملية، تقول »نحن ن�سري عك�ص التيار، كاأننا 
يف طريق معبدة بامل�ساعب الكربى«. تروي مثاًل اأن الحتكاك ب�سوق العمل 

اأظهر اأن اأعمال اخلدمة املنزلية ل تقت�سر على املنازل، يقوم بها عمال وعامالت 
يف مكاتب وعيادات ومتاجر، واأن التوا�سل مع هوؤلء حتديداً دونه �سعوبات 
واأحياناً ماطر. ف�سيق �سوق العمل، والأحوال الإقت�سادية املرتدية والأو�ساع 
ال�سيا�سية غري امل�ستقرة، كلها عوامل تزيد من ماوف العمال والعامالت، 
وتدفعهم اإىل تقدمي تنازلت وعدم املطالبة بحقوقهم، بل اأنهم يحاولون اأحيانا 
جتنب اأع�ساء الهيئة التاأ�سي�سية للنقابة، اإذ يخافون من ردود اأفعال اأ�سحاب 

العمل.
عملية التوا�سل مع عامالت والتعرف اإىل �سوق العمل لفتت ن�ساء الهيئة –
كما ذكرنا- اإىل قطاعات من العامالت والعاملني يف اأعمال تت�سمن ما يخُ�سنف 
بـ »خدمات منزلية« ومنهم البائعات يف املتاجر اللواتي يقمن باأعمال تنظيف 
اأي�ساً، اأو العاملون يف عيادات ومكاتب، وهوؤلء ل يتمتعون بنقابة حتميهم ول 
ب�سروط  كثرية  اأحياناً  العمل  منهم  و«يخُطلب  يح�سلون على كامل حقوقهم، 

غري اإن�سانية« وفق ما ت�سدد اإنعام التي قالت اإن املعاينة امليدانية لفتت اأي�ساً 
اإىل تاأثر �سوق العمل التي تخُعنى به حالياً باأزمات البلدان املجاورة، فمع تدفق  
النازحني ال�سوريني والعراقيني قام اأرباب عمل يف لبنان با�ستغالل حاجات 
هوؤلء النازحني، وقاموا بطرد عمالهم اللبنانيني لت�سغيل نازحني يتقا�سون ما 
يقل عن احلد الأدنى لالأجور بكثري، وغالباً ما ي�ستبدلونهم بنازحني اآخرين من 
دون تعوي�ص، واأحياناً من دون اأن يدفعوا لهم جزءاً من رواتبهم املتدنية اأ�ساًل.

ال�سحافية حنان رحيمة، زميلة اإنعام يف الهيئة التاأ�سي�سية، حتدثت هي اأي�ساً عن 
امكانية حماية العامالت الأجنبيات من دون امل�ص بـ»حرمة املنازل« م�ستندة 
بذلك اإىل جتارب كثرية �سهدتها دول متلفة، وقالت اإنها من خالل لقاءاتها 
بعامالت منازل فاإنهن يحدثنها عن تعر�سهن لنتهاكات ج�سدية، ومن هنا 

اأهمية حمايتهن.
بعد اإطالق عملية النت�ساب اإىل النقابة، قامت الهيئة التاأ�سي�سية بخطوة ثانية 
متثلت بالتفاق مع حمام، يلتقي كل يوم جمعة العمال والعامالت الأجانب 
لتقدمي امل�سورة القانونية لهم اأو متابعة ق�ساياهم يف املحاكم.   امللفت يف هذا 
الإطار اأن العامالت الأجنبيات اللواتي التقت بهن ن�ساء الهيئة التاأ�سي�سية 

للنقابة، اأجمعن على مطلب واحد »�سرورة اإلغاء نظام الكفالة«.
كا�سرتو  وامل�ستخدمني  العمال  لنقابات  الوطني  الحتاد  رئي�ص  ي�ست�سلم  ل 
عبداهلل للعقبات التي يواجهها مع زمالئه لتاأ�سي�ص هذه النقابة. يذكر ب�سيء 
من الغ�سب اأن لأ�سحاب مكاتب ا�ستقدام العامالت الأجنبيات نقابة حتمي 
م�ساحلهم ونفوذهم، ولي�ص للعامالت اأنف�سهن اأية نقابة، لذلك فاإن الهيئة التي 
ي�سعى الحتاد اإىل تاأ�سي�سها تهدف اإىل »تطبيق قانون العمل على العاملني يف 
اخلدمة املنزلية، وحتديد دوام للعمل، و�سمان �سالمة العمال والعامالت اأثناء 
فرتات العمل، ورفع م�ستوى وعيهم حول حقوقهم ملواجهة النتهاكات وتاأمني 

ال�ست�سارة والدفاع القانوين لأع�ساء النقابة عند احلاجة«. 

*ب.ط

على الرغم من �سعينا للح�سول على كل امللفات املوجودة اأمام هذه املحاكم، ل ميكننا اأن . 1

الق�سائية  الدعاوى  ب�سبب عدم مكننة �سجالت  العالقة، وذلك  امللفات  باأنها متثل جميع  جنزم 

وبالتايل ا�سطرار الكتاب وروؤ�ساء القالم اىل العودة اىل �سجالت املحاكم التي ل تزال حتى 

ت�سعب علينا  والعمل  العدل  وزارتي  اأن غياب اح�ساءات �سادرة عن  يدويا. كما  تنجز  اليوم 

التحقق من ح�سولنا على جميع امللفات. وبالتايل ح�سلنا على ما هو متوفر وما عرث موظفو القلم 

عليه يف �سجالته الورقية.

سعي الى انشاء 
نقابة للعاملين في 

الخدمة المنزلية، 
ووزارة العمل تواجه 

المطالب النقابية 
بالصمت

 اأمام وزارة العمل - ت�سوير ح�سام م�سيم�ص 

قضية عنف ضد المرأة أمام 

القاضي الجزائي في صور، 

والعقوبة: شهران حبس

بدر  املنفرد اجلزائي يف �سور بالل  القا�سي  اأ�سدر   ،2013-5-23 يف 
قرارا لفتا باإدانة زوج باإيذاء زوجته والقدح بها. وهذا احلكم ي�ستدعي 

املالحظات الآتية:
اأنه تثبت من وقائع ذات دللة على ماهية العنف امل�ستخدم -- 1

عليه  املدعى  اأن  على  احلكم  ن�ص  فبعدما  الذكوري.  وطابعه 
»اعتاد يف حياته الزوجية اإيذاء زوجته من خالل �سربها بيديه 
الأج�سام  برمي  اأخرى  واأحيانا  اأحيانا  وجهها  على  ورجليه 
اأنواع ال�ستائم والإهانات  ال�سلبة عليها، كما ويكيل متلف 
لها، ونعتها باأب�سع النعوت، وو�سفها باأحقر العبارات والألفاظ«، 
تطرق اىل حادثتني بالغتي الدللة: الأوىل ح�سلت يف املخفر 
اأمام رتيب التحقيق حيث مل يجد الزوج حرجا يف الهجوم 
اأمام اأعني رجال الف�سيلة لأنها رف�ست  باجتاه زوجته ل�سربها 
الدلء ب�سهادتها، كما اأنه مل يجد حرجا بالتهجم عليها لفظيا 
ت�سربني  »اأمل  املدعية  �ساألته  فاذ  نف�سه.  القا�سي  حم�سر  يف 
اأمام  عليه  املدعى  اأجابها  دين؟«،  �سند  توقيع  على  لرتغمني 
كما  خرى«،  كلي  خرى  »كلي  واحلا�سرين  املحكمة  رئا�سة 
جاء يف منت احلكم. وي�سجل هنا اأن القا�سي اأ�سر على تدوين 
العبارات امل�سيئة يف احلكم نف�سه على ب�ساعتها من دون اأي 
حتوير. كما اأن الوقائع تثبت توجه الزوج اىل ا�ستخدام �سلطته 
ل�ستغالل زوجته اقت�ساديا، بحيث مل يجد حرجا يف تعنيفها 
لرف�سها التوقيع على تعهد بت�سديد بدلت الجارة. وقد بلغت 
ِمَع لكل زوجة  الذكورية اأوجها يف ت�سريح املدعى عليه باأنه لو �سخُ
باأن زوجها قد �سربها ملا ات�سعت �سجون لبنان لهوؤلء  تدعي 
الأزواج، وهو يدل وفق ما جاء يف احلكم على »درجة ا�ستخفافه 
بفعلته، ويوؤ�سر اإىل اإ�سراره على مالفة القانون، ف�ساًل عن اأنه 
يبني مكانة زوجته بالن�سبة اإليه«. واىل ذلك، ت�سمن احلكم من 
العنف حفظا  ال�سكوت عن هذا  اىل  املراأة  ميل  اأخرى  جهة 
لأ�سرتها، بحيث حتاول تلطيف اجلو مع زوجها املدعى عليه، 
حفاظا على نف�سية اأولدها، دون اأن يبدي الأخري اأي اكرتاث 

اأو ندم ملا كان يقدم عليه. 
اأنه ك�سف عن توجه اىل تع�سف يف ا�ستخدام بع�ص القواعد -- 2

ال�سرعية كاأداة لتربير العنف. فقد ورد يف احلكم ا�سارتني اىل 
هذه  حتول  اإمكانية  اىل  يوؤ�سر  مما  »نا�سز«،  زوجته  باأن  ت�سريحه 
متاما كما ح�سل مع مفهوم  الذريعة اىل ذريعة دفاعية دائمة، 
من  زاد  وما  الن�ساء.  �سد  احلا�سلة  القتل  جرائم  يف  ال�سرف 
اأهمية ذلك هو اأن املدعى عليه يدعي ح�سبما جاء يف احلكم 
»باأنه رجل دين ويلب�ص الرداء املخ�س�ص لرجال الدين«. واإذ 
للتهرب  حماولة  وجمرد  �سحيح  غري  الدفع  هذا  احلكم  عد 
من امل�سوؤولية، فانه ذهب اأبعد من ذلك ح�سما للجدل حني 
�سرح باأنه لي�ص يف القانون ما يجيز للمدعى عليه �سرب زوجته 

واهانتها بال�سكل املبني يف هذه الدعوى. 
اأخريا، جتدر الإ�سارة اىل اأن احلكم قد انتهى اىل ادانة املدعى -- 3

�سهرين  بعقوبة  عليه  وباحلكم  والقدح  اليذاء  بجرمي  عليه 
باملقابل، مل تطلب املدعية  بالطبع.  حب�ص وهي عقوبة زاجرة 
واإلزام املدعى  اآلت مطالبها اىل تطليقها  امنا  تعوي�سا �سخ�سيا 
القا�سي  التعر�ص لها، وهي مطالب ردها  بالتعهد بعدم  عليه 

خلروجها عن �سالحياته. 
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عادت م�شاألة احلرية النقابية لـتحتل حيزا هاما من اخلطاب العام يف لبنان يف 

اأواخر 2012 وبدايات 2013. وكان الفتا الدور االيجابي الذي اأداه الق�شاء يف 

هذا املجال وال �شيما يف ق�شية نقابة العاملني يف �شبين�س، لبنان، بحيث بدت 

هذه النقابة وكاأنها �شجلت نقاطا مبدئية بالغة االأهمية يف �شاحة الق�شاء، وان 

بقيت ال�شغوط الفعلية حتى اللحظة اأقوى من االأحكام الق�شائية واعالنات 

اأخرى من خالل جلوء  �شاحة  لقيت  قد  احلقوقية  املجابهة  اأن  املبادئ. كما 

جلنة  اىل   ،)FENASOL( فينا�شول  واملوظفني،  للعمال  الوطني  االحتاد 

اللجنة  الدولية. واأهم ما يف تو�شيات هذه  العمل  النقابية يف منظمة  احلرية 

ا�شتمالها على جممل االأبعاد القانونية للق�شايا العمالية التي طرحت موؤخرا. 

قدم االحتاد �شكواه ووجهة نظره يف اأربع م�شائل اأ�شا�شية، ودافعت احلكومة 

كما تقدر عن مواقفها بلغة خ�شبية. ويف �شوء ذلك، و�شعت اللجنة تو�شياتها 

فاحتة بذلك اأمام اللبنانيني ور�شة قانونية وا�شعة )املحرر(.

جو رومانوس

بتاريخ 28 اأيار / مار�ص 2012، قدم الحتاد الوطني للعمال واملوظفني يف لبنان 
)FENASOL( طلبا اىل جلنة احلرية النقابية يف منظمة العمل الدولية، ت�سمن 
ثالث �سكاوى حول منع موظفي الدولة من تاأ�سي�ص نقابات والن�سمام اإليها 
احلكومة  ورف�ص  اخلا�ص  القطاع  لأجراء  م�ستقلة  نقابات  لتاأ�سي�ص  والعقبات 
 / اآب   13 ويف  النتاجية.  القوى  بني  ومفيد  �سامل  اجتماعي  ت�سجيع حوار 
اللبنانية مذكرتها اجلوابية اىل  اأر�سلت احلكومة  نف�سها،  ال�سنة  اأغ�سط�ص من 
املنظمة. وقد �سدر تقرير اللجنة عن �سنة 2012 يف غ�سون �سهر اآذار / مار�ص 
2013 مت�سمنا تو�سيات لـ29  دولة، يف ال�سوؤون التي وردت ب�ساأنها �سكوى اأو 

اأكرث.

منع موظفي الدولة من تأسيس نقابات 
واالنضمام إليها

املر�سوم الذي ينظم الوظيفة العامة ال�سادر �سنة 1959 واملعدل �سنة 1992 مينع 
يف مادته 15 موظفي القطاع العام �سراحة من تاأ�سي�ص نقابات والن�سمام اإليها 
ومن الإ�سراب اأو ت�سجيع الآخرين على الإ�سراب. وقد اأتى رّد احلكومة باأن 
عالقة موظفي القطاع العام بالدولة خا�سعة لنظام اخلدمة العامة. كما اأ�سارت 
احلكومة اأي�ساً اىل اأن وزارة العمل قدمت م�سروع قانون لإبرام املعاهدة الدولية 
اىل  ا�سارة  اأي  بالتنظم، من دون  العام  القطاع  ملوظفي  ت�سمح  التي   87 رقم 
احتمال الغاء املادة 15. وعلى هذا الأ�سا�ص، رحبت اللجنة مب�سروع القانون الذي 
قدمته وزارة العمل اللبنانية واأ�سرت على اأهمية تعديل القوانني اللبنانية لكيال 
تتنافى مع اأحكام هذه املعاهدة وال�سماح ملوظفي القطاع العام بتاأ�سي�ص النقابات 
والن�سمام اإليها وممار�سة حقوقهم النقابية كافة. ويلحظ اأن م�سروع القانون املذكور 
ما زال عالقا يف اأدراج املجل�ص النيابي، ف�سال عن اأنه ت�سمن حتفظا يتعار�ص مع 

ن�ص املعاهدة، مفاده اخ�ساع ان�ساء النقابات لرتخي�ص م�سبق.  

العقبات أمام تأسيس نقابات مستقلة 
لموظفي القطاع الخاص

اأ�سار الحتاد الوطني للعمال واملوظفني يف لبنان بطلبه اإىل اأن هناك عقبات اأمام 
تاأ�سي�ص نقابات م�ستقلة يف القطاع اخلا�ص:

ت�ستثنى عدة فئات من املوظفني والوظائف من حقل تطبيق قانون  -
العمل )عامالت املنازل، العاملني يف الزراعة...(،

تتمتع احلكومة بحق املوافقة على تاأ�سي�ص نقابة اأو رف�سها بعد ا�ست�سارة  -
وزارة الداخلية،  

ولهذه  - للنقابة،  الداخلي  النظام  على  العمل  وزارة  توافق  اأن  يجب 
يقت�سي  اأنه  عن  ف�سال  النقابة  انتخابات  تاريخ  تعيني  الأخرية حق 

احل�سول على موافقتها لتعديل اتفاقيات العمل اجلماعية،
اأو  - النقابات  تاأ�سي�ص  باملوافقة على  اعتباطية  قرارات  اتخاذ احلكومة 

برف�سه مبعزل عن اأية معايري.
وقد اأتى رّد احلكومة فارغا من اأية اأ�س�ص فقهية وعلمية. فاإكتفت احلكومة اللبنانية 
بتعداد املواد القانونية التي تعطي وزير العمل احلق بال�سماح بتاأ�سي�ص النقابات اأو 
برف�سه، م�سرية اىل اأن للحكومة جمتمعة اأو ممثلة بوزير العمل حق حل النقابات 
اإذا ف�سلت باإحرتام موجباتها اأو ت�سرفت خارج ال�سالحيات املعطاة لها. واأكدت 
اأن وزارة العمل مل ترف�ص اأي نظام داخلي لنقابة واأنها ل تتدخل بتواريخ اإقامة 
النتخابات ل بل ت�سرف على نزاهة وقانونية النتخابات للتاأكد من احرتام مبداأ 
حرية القرتاع والختيار. اإ�سافة اىل ذلك، اأكدت احلكومة على اأن قانون 1962 
الذي يخ�ص العقود اجلماعية للموظفني اأعطى للنقابات حرية اإمتام هكذا عقود 

واأن دور احلكومة يقت�سر على اإبرام العقود لت�سبح نافذة.
وتعليقا على ذلك، اأ�سدرت اللجنة تعليقها على الوجه الآتي: 

فيما يخ�ص ا�ستثناء بع�ص الفئات الوظيفية من قانون العمل الذي  -
اأغفلته احلكومة متاماً يف جوابها، اأكدت اللجنة يف ا�ستنتاجاتها اأن جلميع 
العمال حق اإقامة نقابات والن�سمام اإليها واأن على احلكومة اأن تف�سر 
كيف ميكن للعمال الذين ل يخ�سعون لقانون العمل اأن ميار�سوا جميع 

حقوقهم النقابية.

فيما يخ�ص الرتخي�ص امل�سبق لتاأ�سي�ص نقابة اأو املوافقة امل�سبقة على  -
تاأ�سي�ص  حرية  مبداأ  اأن  اللجنة  ذكرت  الداخلية،  النقابات  اأنظمة 
اجلمعيات والن�سمام اإليها ل ميكن اأن يحرتم ل بل يبقى حربا على 
ورق اإذا فر�ص على العمال واملوظفني احل�سول على موافقة م�سبقة 
لتاأ�سي�ص نقابة اأكانت املوافقة تخ�ص تاأ�سي�ص النقابة مبا�سرة اأو تخ�ص 

و�سع نظام داخلي لها. 
فيما يخ�ص حق احلكومة بحل النقابات، اأكدت اللجنة باأن اإقالة بع�ص  -

م�سوؤويل النقابات مالفة �سريحة ملبداأ احلرية النقابية الذي يعطي 
للعمال واملوظفني حق انتخاب ممثليهم بحرية تامة.

فيما يخ�ص حق احلكومة مبراقبة النتخابات النقابية للتاأكد من احرتام  -
القوانني ومبداأ حرية الختيار والنتخاب، ت�سدد اللجنة على اأهمية 

عدم تدخل ال�سلطات يف النتخابات النقابية اأكان لتحديد مدى اأهلية 
امل�سوؤولني لالنتخاب اأو لتحديد كيفية اإقامة النتخابات. اإ�سافة اإىل 
ذلك، توؤكد اللجنة اأنه يف حال وقع خالف حول نتائج النتخابات، 
يجب اأن يكون لل�سلطة الق�سائية حق النظر يف الق�سية ولي�ص للحكومة.

فيما يخ�ص موجب موافقة وزارة العمل على عقود العمل اجلماعية  -
التي تربمها النقابات لكي ت�سبح منفذة وتعطى القوة الالزمة، ت�سري 
وللمعاهدة  اجلماعية  املفاو�سات  ملبادئ  مناف  ذلك  اأن  اإىل  اللجنة 

الدولية رقم 98.

رفض الحكومة لتشجيع حوار اجتماعي شامل  
ح�سب الحتاد الوطني للعمال واملوظفني يف لبنان، اإن قدرة النقابات اللبنانية 
على الدفاع عن املوظفني وتاأ�سي�ص حوار وطني �سامل وبّناء قو�ست و�سعفت 
اإليها والحتماء بها ملوظفي  تاأ�سي�ص النقابات والن�سمام  ب�سبب رف�ص حق 
القطاع العام وبع�ص القيود القانونية املفرو�سة على فئات اأخرى من العمال. 
مل�سلحة  يعمل  النقابات  بع�ص  اأن    FENASOL اعتربت  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 
احلكومة  بني  ح�سلت  التي  الأخرية  املفاو�سات  على  وا�ستندت  ال�سلطات 
والحتاد العمايل العام بخ�سو�ص م�ساألة زيادة الأجور واحلد الأدنى للمعي�سة، 
التي مل ي�سارك فيها العمال املعنيون مبا�سرًة، اأي اأجراء القطاع العام، ب�سبب 
رف�ص الحتاد العمايل العام. واأ�سارت FENASOL اىل اأنَّ التفاق الذي نتج 
بني منظمات اأرباب العمل والحتاد العمايل العام مبثابة اتفاق خا�ص رغم اأن 
ولية  باأية  الأفرقاء  حيازة  لعدم  نظراً   7573 رقم  باملر�سوم  �سدقته  احلكومة 
تفاو�ص. فطلبت FENASOL اأن ت�سارك يف املفاو�سات نقابات عمال »حقيقية 
و�سادقة« وباإلغاء �سائر القرارات التي توؤخذ دون احرتام هذا املبداأ. ويذكر اأن 
جمل�ص �سورى الدولة كان غلب التفاق الر�سائي احلا�سل بني الحتاد العمايل 
العام وما ي�سمى »الهيئات القت�سادية« على املعايري املو�سوعية لزيادة الأجور 
وفق موؤ�سر غالء املعي�سة �سندا لالتفاقية الدولية رقم 98. وقد اأدى ذلك اآنذاك 
اىل ا�ستقالة وزير العمل �سربل نحا�ص واىل وقف ما �سمي مبعركة زيادة الأجور. 
ومن هذه الزاوية، بدت ال�سكوى وكاأنها تطعن جمددا بهذا التفاق الر�سائي من 

باب الطعن بامل�سروعية التمثيلية لالحتاد العمايل العام.
وردا على هذه ال�سكوى، راأت احلكومة اللبنانية اأن لالحتاد العمايل العام �سرعية 
بالتفاو�ص مبا اأنه احتاد ي�سم اأكرث من 52 نقابة وهو الأكرث متثيال، وعللت كيفية 

اإجراء املفاو�سات يف ق�سية الأجور باأن التفاو�ص املبا�سر يعطي العمال واأرباب 
العمل جمال اأو�سع للتفاو�ص. 

فاأجابت اللجنة باأّن املفاو�سات اجلماعية التي تعطي النقابات الأكرث متثيال حقا 
ح�سريا يف التفاو�ص لي�ست منافية للمبادئ العامة املعتمدة يف هذا املجال. لكن 
يجب يف هذه احلالة اأن تكون النقابات التي ت�ستفيد من هذه احل�سرية متارة 
ح�سب معيار مو�سوعي حمدد م�سبقا لتفادي النحياز والتع�سف. فطلبت اللجنة 
من احلكومة حتديد املعيار املعتمد الذي دفعها اىل اعتبار الحتاد العمايل العام 
الأكرث متثياًل، واإذا مل يكن هناك اأي معيار مو�سوعي بهذا ال�ساأن، اتخاذ التدابري 

الالزمة لعتماد املعيار املنا�سب.

* طالب في الحقوق، فريق عمل المفكرة القانونية

من يراجع قانون العمل يف الأردن، �سرعان ما يتبني له حجم التعر�ص حلرية 
الأجراء النقابية. فقد اعتمد قانون العمل يف 1976 مبداأ الت�سنيف املهني 

لإن�ساء نقابات العمال على اأن تن�ساأ نقابة واحدة لكل فئة. وقد جاء هذا القانون 
ا�ستكمال جلهود ال�سلطة بح�سر عدد النقابات بحيث تراجع عددها من 37  

نقابة اىل 24  مبوجب القرار ال�سادر يف 10-1-1970 ثم اىل 17 يف 1976، مع 
اعتماد نظام الت�سنيف املهني. باملقابل، لكل ثالثني �ساحب عمل حق ان�ساء 
نقابة من دون اأي �سقف، وقد بات لهم 47 نقابة. اأما موظفو القطاع العام فهم 
يبقون يف منطقة رمادية، فال�سلطات تنكر لهم هذا احلق من دون ن�ص �سريح، 
ل بل اأن جمل�ص الأعيان اأحال اىل املحكمة الد�ستورية املن�ساأة حديثا النظر 

يف مدى د�ستورية ان�ساء نقابات مماثلة. وعلى خلفية ذلك، برز مع بداية 2011 
حراك لفت اأدى اىل ان�ساء ع�سر نقابات يف القطاعني العام واخلا�ص رف�ست 

ال�سلطات العرتاف باأي منها بحجة اأنها مالفة للقانون. ورغم ذلك، �سارعت 
هذه النقابات اىل ان�ساء احتاد للنقابات امل�ستقلة، وقد نظم هذا الحتاد انتخابا 
لأجهزته الدارية يف 26-4-2013، كل ذلك يف خ�سم حملة تهدف اىل 
جتريد الحتاد العمايل العام من م�سروعيته التمثيلية. املفكرة قابلت يف عّمان 

رئي�ص الحتاد النقابي عزام ال�سمادي، وهي تن�سر هنا اأبرز مقاطعه. 
م.ق.: ثمة حراك عمايل الفت يف االأردن، اىل اأي مدى يرتبط هذا احلراك 

باحلراك احلا�شل يف العامل العربي؟ 

ال�سمادي: احلراك العمايل الأردين �سبق الربيع العربي، لكن الوقائع تثبت 
اأنه �سهد تطورا بالغ الأهمية بفعله. فاحلراك بداأ يف 2006 مع عمال املياومة 
الذين كانوا يعملون ل�سالح وزارة الزراعة ول ي�ستفيدون ل من تعوي�ص نهاية 
الجتماعي  ال�سمان  من  فال�ستفادة  الجتماعي.  ال�سمان  من  ول  اخلدمة 
تعود فقط للذين يعملون 16 يوما على الأقل، فيما يتم ت�سغيل عدد كبري من 
هوؤلء لفرتة اأق�سر ولو بيوم واحد بق�سد حرمانهم من ال�سمان الجتماعي. ويف 
2009، حترك عمال املوانئ البحرية يف العقبة امنا مت قمعهم ب�سدة من دون اأي 

تهاون. وقد و�سل القمع اأحيانا اىل حد ال�سحل. وهكذا، �سجل عدد كبري من 
الحتجاجات يف �سنة 2010 و�سل اىل 800 احتجاج، علما اأن الق�سم الأكرب 
من هذه الحتجاجات قام به موظفو القطاع العام. ومن اأهم اأ�سباب احتجاجهم، 
التمييز يف تطبيق غالء املعي�سة بني الفئات العليا والفئة الثالثة، ولكن اأي�سا �سوء 
اأنظمة العمل يف الدارات العامة، ف�سال عن اعتماد اأ�سلوب املياومة املتزايد يف 
هذا املجال.ويف ني�سان2011، برزت على �سدى احلراك العربي الحتجاجات 
يف ال�سركات ال�سناعية ول �سيما يف �سركة الفو�سفات التي متت خ�سخ�ستها يف 
2006 وهي الحتجاجات التي �سهدت �سعودا و�سل اىل حد ان�ساء عدد من 

النقابات امل�ستقلة ف�سال عن ان�ساء احتاد لها.
كما جتدر ال�سارة اىل اأن د�ستور الأردن اجلديد قد اأ�ساف عبارة حرية ان�ساء 

نقابات اىل املادة القدمية التي كانت تكتفي باإعالن حرية ان�ساء اجلمعيات.
م.ق.:  هل ميكنكم تف�شيل ت�شاعد احلراك يف �شركة الفو�شفات؟  

ال�سمادي: الدافع الأ�سا�سي للحراك يف �سركة الفو�سفات كان ت�ساعد عدم 
ر�سى الأجراء ازاء اخل�سخ�سة التي كان اأول مفاعيلها تهمي�ص موظفي ال�سركة 
عن �سياغة �سروط العمل وخطط ال�سركة النتاجية. ويف ني�سان / اأبريل 2011، 
ح�سل اأول اعت�سام وقد �سارك فيه اداريون يف املكتب املركزي يف عمان، من 
دون عمال املناجم وهم الأكرث عددا. وكان احل�سور قليال ن�سبيا: ففي اليوم 
الأول 12 �سخ�سا والثاين 35 والثالث 17... وقد كان عمال املناجم ينتظرون 

ما بو�سعنا اأن نحقق. 
بعد يومني، قاربتنا الدارة واأعلنت عن ا�ستعدادها للتفاو�ص امنا بح�سور رئي�ص 
نقابة العاملني يف املناجم والتعدين، احرتاما ملا ميثله ح�سب قول الدارة. وفعال، 
مت خالل الجتماع تكري�ص التاأمني ال�سحي ونظام نهاية اخلدمة ومت و�سع نظام 
حوافز... وبعد ذلك باأيام، مت تكري�ص التفاق مع النقابة )26 ني�سان / اأبريل(  

لكن هذا الأمر مل مير من دون اأزمة معها بحيث راحت ت�سكك بخلفياتنا وتطعن 
مب�سروعيتنا التمثيلية متهمة ايانا بالي�ساريني وباأن لنا اأجندة خارجية. لكننا نظن 

اأننا بفعلنا ذلك، ك�سرنا حاجز اخلوف.
وتبعا ملوقف النقابة املتخاذل، بداأنا جولة للقاء العمال يف املناجم، يف اجتاه تقوية 
حتركنا. واأن�ساأنا جلنة تن�سيقية ملوظفي الفو�سفات بتوقيع 1600 موظف من اأ�سل 
4000 من اأجراء ال�سركة. وقد ن�ص الكتاب على تعيني ممثلني للتفاو�ص با�سم 

املوقعني كافة. وقد حررنا بهذه ال�سفة ر�سالة اىل الدارة تطالبها بتنفيذ ما اتفق 
عليه، حتت طائلة بدء اعت�سام يف29-5-2011. ال اأن الدارة مل تعر طلبنا اأي 
اهتمام بعدما اأكد لها مدراء املواقع اأن هذا العت�سام �سيمنى بالف�سل. ويف  
25اأيار / مايو، واذ كنا طلبنا من عمال املناجم التوقف �ساعة عن العمل، توقفوا 

عن العمل ب�سكل تام، مما يوؤكد مدى الت�سامن بيننا وبني القاعدة. وتدفق عمال 
املناجم اىل عمان وا�ستمر ال�سراب 9 اأيام.

ويف 31-5-2011، عقد رئي�ص النقابة موؤمترا �سحافيا اتهم فيه حراكنا باأنه يلبي 
اأجندة خارجية. وقد طالب وزير العمل بقمعنا ف�سال عن الت�سهري بنا ب�سكل 
�سخ�سي وعلنا. بعد ذلك، وبعد اأيام من بدء العت�سام، بداأ النواب م�ساعي 
و�ساطة فوقعوا معنا اتفاقا بالأحرف الأوىل ثم عادوا ووقعوا التفاق نف�سه مع 

الدارة.  فكان الجناز الأول. 
م.ق.: هل حظي اال�شراب بتغطية اعالمية جيدة؟ 

ال�سمادي: يف هذه الفرتة، كان العالم �سامتا متاما ب�ساأن حراكنا، وكذلك 
املواقع اللكرتونية املعروفة وقد عرفنا بعد ذلك اأن ادارة ال�سركة كانت قد وقعت 
عقودا مع اأكرث من 40 موقعا تن�ص على اأنها تلتزم بعدم ن�سر اأي خرب يتعلق 

بالفو�سفات من دون الرجوع اىل ال�سركة. 
لهذه  احتاد  ثم  ومن  م�شتقلة  نقابات  ان�شاء  فكرة  اىل  و�شلتم  كيف  م.ق.: 

النقابات؟ 

ال�سمادي: ما اأن فزنا بالإجناز الأول )احلراك داخل �سركة الفو�سفات(، حتى 
بداأنا املعركة الثانية التي تهدف اىل التخل�ص من رئي�ص نقابة املناجم والتعدين 
علما اأن النقابة ت�سم ما يراوح 8000 ع�سو، ن�سفهم فقط يعملون يف �سركة 
الفو�سفات. ويف حزيران / يونيو 2011، وقع 3500 عامل من عمال الفو�سفات 
عري�سة ل�سحب الثقة منه على خلفية مواقفه التهجمية �سد العت�سام، وقدمناها 
للمكتب التنفيذي لالحتاد العمايل العام طالبني منه معاقبة هذا النقابي الذي 
اأ�ساء اىل احلقوق العمالية. وبعدما مت جتميد ع�سويته من قبل املكتب بناء على 
اخلال�سات التي تو�سلت اليها جلنة التحقيق التي عينها هذا املكتب، عاد رئي�ص 
الحتاد واألغى قرار املكتب مبا�سرة بعد اجتماعه به. ولدى مراجعة نظام النقابة، 
فهمنا اأن عزل رئي�سها وفق النظام يتطلب ت�سويتا برفع الأيدي من قبل ثلثي 
اأع�ساء النقابة وهو اأمر تعجيزي. كما فهمنا اأن �سروط الرت�سح ت�سيق كثريا من 
احتمالت اخلرق يف النتخابات كاأن يفرت�ص بالذي يرت�سح ملن�سب نقيب اأن 
يكون ع�سوا يف مكتبها لفرتات عدة... واذ ذاك، اأدركنا اأن ا�ستكمال احلراك 
يتطلب بال�سرورة العمل على تطوير التنظيم النقابي وتنظيم الحتاد على حد 
�سواء. وفكرنا اذ ذاك بالن�سمام اىل احلراكات العمالية الأخرى لتكوين قوة 

�ساغطة ت�سعى اىل تاأ�سي�ص احتاد للنقابات امل�ستقلة.
ومن هذا املنطلق، بداأنا التن�سيق مع احلملة الوطنية ل�سالح واقع الحتاد )التي 
وزراة  املياومة يف  بعمال  ات�سلنا  �سابقا(، كما  اأعمالها  �ساركنا يف  قد  مل نكن 
الزراعة. ويف 7-8-2011، ح�سل اجتماع اأول بني جميع اأولئك الفرقاء، اأ�سفر 
يف 13-8-2011 عن ان�ساء جلنة حت�سريية لتاأ�سي�ص احتاد النقابات امل�ستقلة، وكان 
من اأوىل مهام هذه اللجنة حث العمال على ان�ساء نقابات مماثلة، مبعنى اأنها تكون 

م�ستقلة عن النقابات الـ17 التي ي�سمها الحتاد العمايل العام احلايل. 
ولهذه الغاية، عملنا على ت�سكيل نقابة يف قطاع الفو�سفات ت�ستقل عن نقابة 
جمل�ص  يف  الفو�سفات  نقابة  اأطلقنا   ،2011-11-12 ويف  والتعدين.  املناجم 

امل�سوؤولة عن  العمل  وزارة  اىل  اأوراقنا  وقدمنا  موؤمتر �سحايف.  اأعقبه  تاأ�سي�سي 
ت�سجيل النقابات لكن جاء الرد �سلبيا بعد حوايل �سهر، ومفاده اأنه ل يحق لنا 

ت�سجيل نقابة لوجود نقابة اأخرى بنف�ص القطاع.
م.ق.: هل جلاأمت اىل الق�شاء لتجاوز هذا الرف�س؟ 

ال�سمادي: حتى رد الطلب، كنا نقوم باأعمالنا كافة من دون حمام. تبعا للرد، 
كلفنا املحامي نعيم املدين، وهو ع�سو جمل�ص نقابة املحامني، بالطعن بهذا القرار 
اأمام حمكمة العدل العليا املخت�سة بالنظر يف الطعون على القرارات الدارية. ال 
اأن املحكمة  –ونحن ن�سميها يف الأردن حمكمة الرد العليا-  ردت الطعن على 
اأ�سا�ص قراءة حرفية لقانون العمل ولعدم جواز ان�ساء نقابات مرادفة للنقابات 

املن�ساأة منذ 1976  عمال بالت�سنيف املهني. 
م.ق.: وهل ا�شتمررمت يف ن�شاطكم رغم قرار املحكمة؟ 

ال�سمادي: نعم، فقد اعتربنا اأن النقابة قانونية وان مل يتم ت�سجيلها يف وزارة 
العمل. لكن، امتنعنا عن جمع ال�سرتاكات، تفاديا لأي اتهام باأننا نح�سل 

اأموال غري م�ستحقة.
وقد فهمنا اأن جناحنا يتطلب الآن ر�ص ال�سفوف وزيادة عدد النقابات امل�ستقلة. 
فبها نفر�ص وجودنا كواقع ل بد من العرتاف به. وهكذا، ن�ساأت يف 2-15-
2012 نقابة العاملني يف �سركة الكهرباء ومن ثم نقابة العاملني يف البلديات. وهنا 

األفت النظر اىل اأنه كان ثمة نقابة عامة للبلديات لكن اكت�سفنا حني تويف رئي�سها، 
اأنه مل يكن لها هيئة ادارية. ثم ن�ساأت نقابة للمطابع وال�سناعات الهوائية. ويف عيد 
العمال يف 2012، احتفلنا يف م�سرية لعمال الفو�سفات اىل الربملان واأطلقنا احتاد 
النقابات امل�ستقلة )الذي كان مكونا اآنذاك من 6 نقابات(. وبالطبع، وتبعا حلكم 
حمكمة العدل العليا، مل يعد موؤ�س�سو هذه النقابات ي�سعون اىل ت�سجيلها لدى 
وزارة العمل ملعرفة اجلواب �سلفا، ال يف حالت كنا ن�ست�سف منها امكانية خرق 
ممكن كما يف حال نقابة ال�سائقني العموميني، وحتديدا املت�سمنني )اأي الذين 
ي�ستاأجرون �سيارة النقل العام ليعملوا عليها لقاء مبلغ مقطوع(. فحني اأراد هوؤلء 
الن�سمام اىل نقابة النقل الربي وامليكانيك، منعتهم الوزارة من ذلك بدعوى 
اأنهم لي�سوا عمال امنا مت�سمنني. وبناء على هذا الراأي، �سكلوا نقابة م�ستقلة 
لل�سائقني العموميني و�سعوا اىل ت�سجيلها لدى وزارة العمل بناء على وعود عدة. 
وبعدما طلبت وزارة العمل منهم تغيري ال�سم ل�سطب كلمة م�ستقلة وا�سافة عبارة 
مت�سمنني، عادت وردت الطلب بحجة اأن قانون العمل ل ين�ص عليهم. فاأطلقنا 
طرفة اأنهم من اجلن�ص الثالث براأي وزارة العمل، فهي ل تعدهم ل اأجراء ول 
اأ�سحاب عمل. ثم اأ�سيف الينا نقابة موظفي الح�ساءات )وهي النقابة الأوىل 
التي تن�ساأ من موظفني يف القطاع العام( ونقابة اأ�سحاب املهن الهند�سية )اأي 

املهن املوازية للهند�سة مثل ر�سام هند�سي وم�ساح وميكانيك كهرباء(.
م.ق.: ما هي ال�شغوط التي تواجهكم حاليا؟ 

ال�سمادي: من اأخطر هذه ال�سغوط، ف�سل رئي�ص نقابة املياومني عن العمل، 
واأي�سا ال�سغوطات الكربى التي تعر�ص لها موظفو اجلمارك والتي اأدت اىل 
تراجعهم عن ان�ساء النقابة بعدما كان مئتان منهم اأعلنوا �سابقا ان�سمامهم اليها. 
وقد اأخذت هذه ال�سغوط طابعا موؤ�س�ساتيا من خالل م�سادقة جمل�ص الوزراء 

على نظام داخلي للجمارك �سديد الق�ساوة. 
م.ق.  يف موازاة م�شعاكم اىل تقوية �شفوفكم وزيادة عدد النقابات امل�شتقلة، 

هل لديكم اأية خطط للعمل على تغيري القواعد القانونية؟ 

ال�سمادي: الآن ل اأحد يف ال�سلطة ي�ست�سيغ الرجوع عن مبداأ الت�سنيف املهني، 
لكن قد يقبلون باإ�سافة بع�ص الفئات اجلديدة كاأن ي�سبح جمموع النقابات 21 
بدل 17. ونحن قدمنا �سكوى اىل منظمة العمل الدولية انتهت اىل تو�سية 
احلكومة بوجوب الرتاجع عن هذا النظام الذي يحد ب�سكل كبري من احلرية 
النقابية. ونحن نفكر حاليا بتقدمي طلب ت�سجيل نقابة عمالية، على اأن نطعن 
مدى  م�ساألة  عر�ص  منها  طالبني  العليا،  العدل  اأمام حمكمة  الدارة  برف�ص 
د�ستورية قانون العمل احلايل على املحكمة الد�ستورية املن�ساأة مبوجب الد�ستور 

اجلديد على �سوء اعالنه ال�سريح للحرية النقابية. 
بخ�سو�ص موظفي القطاع العام، فاإننا ننظر اأي�سا يف اجتاه هذه املحكمة التي 
يرتقب اأن تنظر قريبا بهذه امل�ساألة بعدما اأحالها اليها جمل�ص الأعيان يف اطار 
النظر يف م�سروع قانون ان�ساء نقابة لأئمة امل�ساجد الذين هم موظفون عموميون. 
* نزار صاغية: محام وباحث في القانون

* غيدة فرنجية: محامية متدرجة وباحثة في القانون

أربعة أسئلة وأجوبة عن الحرية النقابية في 
محضر منظمة العمل الدولية:

آليات المنع والترخيص المسبق واالستثناء 
ومعايير المشروعية

اتحاد النقابات المستقلة على هامش القانون 
في األردن: مقابلة مع عزام الصمادي، عمان، األردن

أجرى الحوار نزار صاغية وغيدة فرنجية

اإعت�سام م�ساع وهيئة التن�سيق النقابية - ت�سوير ح�سام م�سيم�ص



19 العدد 9، أّيار/مايو 2013العدد 9، أّيار/مايو 182013

بعد النت�سار الذي حققه املجتمع املدين ال�سنة الفائتة ب�ساأن الغاء الفحو�سات 
ال�سرجية )فحو�سات العار(1، بفعل املعركة التي قادتها املفكرة القانونية وجمعية 
»حلم« للغاء هذا النتهاك الفا�سح حلقوق الن�سان، فاجاأت بلدية الدكوانة 
من خالل رئي�سها الراأي العام اللبناين بردة م�سادة، يف اجتاه مزيد من الت�سدد 

والتهمي�ص ل�سريحة وا�سعة من مواطني املجتمع.
فرئي�ص بلدية الدكوانة مل يكتف مبداهمة ملهى Ghost، بحجة اأنه بات مرتعا 
للمثليني )»هيدا وهيدا« وفق ت�سريح رئي�ص البلدية لتلفزيون الLBCI(، فجر 
نهار الأحد الواقع يف 21 ني�سان املا�سي، امنا عمد اىل القاء القب�ص على بع�ص 
الأ�سخا�ص من التابعية ال�سورية؛ اأحدهم من متحويل اجلن�ص؛ واقتيادهم اإىل 
املتكرر والع�سوائي والهانات  لل�سرب  مقر ال�سرطة البلدية حيث تعر�سوا 
اثنني  ارغام  ال�ستهزاء اجلماعي، مت  اأجواء من  والتحر�ص. ويف  والذلل 
البلدية؛ كما  �سرطة  اأعني عنا�سر  اأمام  بع�سهما  تقبيل  املوقوفني على  من 
وت�سويره  بالكامل  مالب�سه  خلع  على  جن�سيا  املتحول  ال�سخ�ص  ارغام  مت 
و�سط جو من الهرج واملرج بحجة اثبات هويته اجلن�سية اأو حتوله اجلن�سي. 
مع  م�سبق  تن�سيق  اأي  دون  ومن  حملية  مببادرة  ذلك  كل  ح�سل  وقد 
النيابة العامة خالفاً لالأ�سول املن�سو�ص عنها يف قانون اأ�سول املحاكمات 
فلم  كان،  نوع  اأي  من  جرم  اأي  يف  التحقيق  يجر  اأنه مل  بل  ل  اجلزائية. 
يكتب اأي حم�سر حتقيق ومل يحل اأي من املوقوفني اىل �سرطة الآداب اأو 
ورغم  عنها.  املعلن  التهم  من  اأي  ملواجهة  املخدرات  مكافحة  مكتب  اىل 
اأي دليل وزورا بتدوين حم�سر ذكر  البلدية من دون  ذلك، قامت �سرطة 
فيها  معهم  التحقيق  يتم  بجرائم مل  �سراحة  اتهامهم  مع  املوقوفني  اأ�سماء 
املح�سر  هذا  تعليق  مت  وقد  املخدرات(،  وتعاطي  الدعارة  ممار�سة  )اأهمها 

على باب امللهى كذريعة لإغالقه.
وما زاد الأمر فداحة، هي الت�سريحات العلنية لرئي�ص البلدية نف�سه: فلم 
يكن هدف املداهمة �سبط جرمية معينة )ممار�سة الدعارة مثال(، امنا اق�ساء 
هوؤلء  من  تطهريها  اأخرى  وبكلمة  بلديته،  نطاق  من  عام  ب�سكل  املثليني 
»ن�سف  بتواجد  ير�سى  ل  فهو  الدكوانة.  بلدية  يف  لهم  مكان  ل  الذين 
رّجال« و»ن�سف امراأة« يف هذه البلدية »املعروفة بعنفوانها« وبكونها »قلعة 
م�ص  �سرفنا  وعن  اأر�سنا  عن  دافعنا  حاربنا،  »نحن  يوؤكد:  اذ  ال�سمود«، 
بدا  وبذلك  بالدكوانة«2.  عندي  اأمور  هل  ميار�سوا  اأ�سخا�ص...  يجوا  تا 
جديدة  حرب  ل�سن  احلروب  �سن  يف  مواهبه  ي�ستخدم  وكاأنه  �سختورة 
اعالن  عن  الغاية  لهذه  يتورع  ل  �سموده،  قلعة  على  املثليني حفاظا  �سد 
الدولة  قوانني  عن  حكمها  ويف  قوانينها  يف  ت�ستقل  التي  اخلا�سة  امارته 

وموؤ�س�ساتها، فال تقيم لها اأي اعتبار. 
هكذا، وب�سكل اعتباطي متاما، حلل �سختورة لنف�سه ثالثة اأمور:

اأن يحقق بالأفعال املرتكبة يف بلديته، فيداهم ويحب�ص من دون -- 1
اأي تن�سيق م�سبق مع النيابة العامة ومبعزل عن اأية ا�سارة منها؛

اأو -- 2 اجلن�ص  كتحويل  جزائية  جرائم  تعد  ل  ق�سايا  يف  يحقق  اأن 
نف�سه  اأو و�سع �سخ�سني من اجلن�ص  ن�سائية  ارتداء ذكور ملالب�ص 
التلفزيوين؛  حديثه  يف  ا�ستهجنها  اأفعال  من  ورد  وما  بيد  يدا 
اعتبار  اأي  دون  يكرهها  التي  الق�سايا  جممل  يف  اأخرى  وبكلمة 

ملبداأ اأن ل جرم من دون ن�ص؛
األ يتورع عن ا�ستخدام اأ�ساليب حتقيق ما�سة بالكرامة الن�سانية -- 3

�ساربا بعر�ص احلائط احلقوق الأ�سا�سية املكفولة يف الد�ستور ويف 
بداهة  ت�سكل  اأعاله  اليها  امل�سار  فالأ�ساليب  الدولية.  املعاهدات 
وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  للعهد  فادحا  انتهاكا 
الذي يحظر اإخ�ساع اأي كان للتعذيب اأو للمعاملة الالاإن�سانية اأو 
احلاطة بالكرامة كما ي�سمن لكل فرد من اأفراد املجتمع احلق يف 

اّل تتعر�ص خ�سو�سيته لأي تدخل اأو م�سا�ص. 
حلقوق  تعر�ص  من  �سابها  مبا  كافة  الأ�سعدة  هذه  على  ت�سرفه  بدا  وقد 
اأ�سا�سية، وكاأنه يحلل لنف�سه كل �سيء با�سم املدافعة عن الأخالق العامة 
كما يفهمها هو، مما ي�سكل بالطبع باملعنى ال�سو�سيولوجي على الأقل جرمية 
بامتياز. وهذا ما عك�سه عدد كبري من املواقف املدنية ال�سادرة  هوموفوبيا 
جمعية  به  تقدمت  الذي  الخبار  مقدمتها  ويف  الظاهرة،  بهذه  تنديدا 
»حلم« وعدد من املواطنني واملنظمات املدنية3 اىل النيابة العامة التمييزية 
بتاريخ 30-4-2013 �سد رئي�ص بلدية الدكوانة اأنطوان �سختورة متهمني 
11 جرما جزائيا، ما �سكل بالتايل �سابقة فريدة من نوعها يف  اياه بارتكاب 
اجلزائية.  املالحقة  اأ�سهم  اجتاه  قلب  مفاده  لبنان  يف  الجتماعي  احلراك 
هذا  �سكل  العامة،  والأخالق  القانون  با�سم  املثلي  ي�ستباح  اأن  فبدل 
الخبار تهمة ملن يرتك لنف�سه عنان الهوموفوبيا في�ستبيح كل �سيء. وفيما 
اأن النيابة العامة التمييزية مل تقم بالتحقيق مبا�سرة يف اجلرائم الواردة يف 
لديها  الخبار  �سجلت  فانها  اخلطرة،  اجلرائم  يف  عادة  تفعل  كما  الخبار 
واأحالت امللف اىل النائب العام ال�ستئنايف يف جبل لبنان القا�سي كلود 

كرم، وذلك خالل مدة يومني من وروده اليها4.
�سرعي  غري  احتجاز  الآتية:  الخبار،  اليها  اأ�سار  التي  اجلرائم  اأهم  ومن 
وايذائهم  للح�سمة  منافية  اأفعال  اجراء  على  اأ�سخا�ص  واكراه  للحرية 
وارتكاب اأفعال ملة بالآداب العامة وارتكاب جرمية التزوير اجلنائي من 
متهمة  املوقوفني  اأ�سماء  فيه  ذكرت  حم�سرا  البلدية  �سرطة  تدوين  خالل 
ارتكاب  ف�ساًل عن  ب�ساأنها،  معهم  التحقيق  يتم  بجرائم مل  اياهم �سراحة 
جرم منع اللبنانيني من ممار�سة حقوقهم املدنية، اذ ان الأفعال التي قامت 
بها �سرطة البلدية والقوال التي نطق بها رئي�ص البلدية من �ساأنها ترهيب 
اأي �سخ�ص لبناين مثلي اأو يخ�سى من اتهامه بذلك من القامة يف نطاق 
الدكوانة، مع حتري�ص القاطنني يف البلدية على الكراهية �سد هوؤلء وتاليا 
جرمية  طبعا  ي�سكل  الذي  الأمر  املجتمع،  من  وا�سعة  فئة  وتهمي�ص  قمع 

احل�ص على نزاع بني عنا�سر متلفة من الأمة5. 

واىل ذلك، �سجل حترك مدين لفت تنديدا بهذه الأفعال، بدءاً من مواقع 
التمييزية  العامة  النيابة  اأمام  العت�سام  اىل  و�سوًل  الجتماعي  التوا�سل 
ملطالبتها بالتحرك، ليكلل لحقا بالخبار املذكور اعاله. ويج�سد عملياً هذا 
  .)homophobia( الخبار، بداية املالحقة الق�سائية لرهاب املثلية

اأن يكون هذا احلراك قد قوبل بتحرك من البلدية  ومن املوؤ�سف باملقابل، 

مدعومة باأحزاب �سيا�سية مثل التيار الوطني احلر والكتائب اللبنانية )التي 
ظهرت  بحيث  التعنت،  من  مبزيد  وا�سحا(  فا�سيا  وجها  بذلك  اأظهرت 
بالأحرى  – اأو  توؤيد  الدكوانة  منطقة  من  الرئي�سية  ال�سوارع  يف  يافطات 
روحية  مراجع  وّقعت  كما  )الرجل(،  للمنطقة  ال�سامد  بالآمر   – متّجد 
الق�سم الآخر منها مثل الرهبنة الأنطونية. والالفت يف هذه اليافطات انها 
الأفعال  عن  للدفاع  اأنكرته  بل  القانوين،  النقا�ص  عن  كليا  النظر  غ�ست 
توؤكد  من  فمنها  ال�سارع:  غريزة  منطق  الأجل  لهذا  م�ستخدمة  املرتكبة، 
على اأن »املحافظة على الآداب ل حتتاج اىل قوانني بل اىل الرجال، وانت 
واأم�سى  اأ�سر  الأخالق  »ف�ساد  اأن  تذكر  واأخرى  الرجل«،  �سختورة(  )اأي 
من اأي ف�ساد«. وبالطبع، فان العالنات املت�سامنة هذه لي�ست ال امتدادا 
من  مبجموعة  ال�ستعانة  عن  يتوان  الذي مل  نف�سه  البلدية  رئي�ص  خلطاب 
ت�سكل  والتي  الغرائز،  جبهة  على  يفوز  اأن  اأمال  والذكورية  الدينية  القيم 

الباب الأو�سع للهوموفوبيا، ومعركة حتما خا�سرة على جبهة القانون. 

*ُنشر قسم من هذا المقال على موقع المفكرة 

القانونية االلكتروني بتاريخ 2013-4-26.

*محاٍم متدرج، فريق عمل المفكرة القانونية

بلدية الدكوانة ُتعلن الـno gay land بعمل حربي وتفتح النقاش
 العام بشأن الهوموفوبيا

كريم نمور

والذي . 1 اللكرتوين  القانونية  للمفكرة  موقع  على  املن�سور  اجلدول  اخل�سو�ص  بهذا  يراجع 

ي�ستعيد اأبرز حمطات التخاطب العام بهذا ال�ساأن، حتت عنوان: »ق�سية فحو�ص العار ت�سل اىل 

تاريخ   ،»)2012 )اأيار - اأيلول  ال�ساأن  بهذا  العام  التخاطب  حمطات  لأبرز  ا�ستعادة  خواتيمها: 

.2012-8-31

تراجع الن�سرة الخبارية امل�سائية ملحطة الـLBCI بتاريخ 23-4-2013، واملن�سورة على موقع . 2

املحطة اللكرتوين.

ميكن الطالع على الخبار على املوقع اللكرتوين للمفكرة القانونية، من�سور حتت عنوان . 3

»الإخبار الذي تقدمت به جميعة حلم وبع�ص اأع�ساء املجتمع املدين«، تاريخ 2013/5/2.

ي�سار انه يف تاريخ 8-5-2013 حتول امللف اىل حمافظ جبل لبنان بغية اخذ اذنه ملالحقة . 4

رئي�ص بلدية الدكوانة.

انتزاع . 5 التزوير اجلنائي )م. 457/عقوبات(؛  كما ت�سمن الخبار اجلرائم الأخرى الآتية: 

)م. 371/ ل�سلطته  املوظف  ا�ستعمال  ا�ساءة  )م. 401/عقوبات(؛  بالقوة  ومعلومات  اقرار 

الن�سر  و�سائل  باإحدى  والذم  )م. 373/عقوبات(؛  الوظيفية  الواجبات  اهمال  عقوبات(؛ 

)م. 582/عقوبات(.

املثلية  اجلن�سية وحتديدا  الأفعال  الأخرية عن جترمي  الآونة  عاد احلديث يف 
مبعية  ال�سغرية  الأحزاب  اأحد  ورئي�ص  تون�سي  حمام  بتوقيف  وذلك  منها 
مرافقه بتهمة ممار�سة الّلواط يف نزل يف العا�سمة تون�ص. وهذه احلادثة لفتة 
يف توقيتها وحتديدا لوقوعها يف فرتة دقيقة من احلياة ال�سيا�سية والجتماعية 
واحلقوقية واملتميزة باجلدل الدائر واملتوا�سل حول حقوق الأفراد وحرياتهم 

وال�سوابط املفرو�سة عليها.
وقد كان التعامل مع هذه الق�شية على م�شتويات ثالثة:

هذه -- 1 اإىل  النتباه  لفت  من  اأول  الإعالم  كان  الإعالمي:  امل�ستوى 
الق�سية منذ توقيف املحامي ومرافقه، وكانت اأغلب ال�سحف املكتوبة 
داخل حزبه  ووظيفته  املحامي  ا�سم  بذكر  اخلرب،  اأ�سدرت  والرقمية 
وتفا�سيل التوقيف و�سن ال�سخ�ص املرافق له الذي كانت املعلومات 
املتعلقة به غري دقيقة حيث اختلف عمره من 17 اإىل 22 �سنة من 
القانوين  التكييف  الواقعة يف  اأهمية هذه  رغم  اأخرى،  اإىل  �سحيفة 
للفعل. واملقلق يف الأمر اأن الإعالم عمد منذ ح�سول التوقيف اىل 
الت�سهري باملحامي على خلفية اللواط، مع ال�سهاب يف تف�سيل ظروف 
اىل  املن�سوب  الفعل  و�سف  على  ال�سرار  مع  والأ�سماء  التوقيف 
املحامي بـ»اللواط ال�سلبي«. وقد اأبدى العالم درجة عالية من رهاب 
املثلية )هوموفوبيا( ممزوجا ب�سيء من الالمبالة ازاء م�ساعر الأ�سخا�ص 

املوقوفني يف جرائم مماثلة و�سمعتهم.
الفردية -- 2 احلريات  عن  الدفاع  جمعية  كانت  اجلمعياتي:  امل�ستوى 

اأّول من تدخل عرب اإ�سدار بيان حول »رف�ص الت�سهري بالأ�سخا�ص« 
على خلفية �سلوكياتهم. وكان تفاعل و�سائل الإعالم اإيجابيا حيث 
ن�سر البيان بلغتيه العربية والفرن�سية. وكانت اإحدى القنوات التلفزة 
اجلمعية  ممثلة  وكانت  الق�سية  قدمت  قد  امل�ساهدة،  وا�سعة  اخلا�سة، 
التون�سية مل�ساندة الأقليات حا�سرة ودافعت عن حرية املحامي الفردية 
ونّددت بت�سهري الإعالم بذلك. هذه احلملة التي قامت بها اجلمعيتان 
تفاعل الإعالم معها اإيجابيا فتغريت لهجة الت�سهري وكان احلديث اأكرث 

مو�سوعية ومراعاة حلماية احلياة اخلا�سة و�سورة املتهم.
على امل�ستوى الق�سائي، مت عر�ص املوقوف اآليا على الفح�ص الطبي -- 3

»يف ما يعرف بالفح�ص ال�سرجي« وهي فحو�سات ل يزال يعمل بها 
يف تون�ص كّلما تعلقت امل�ساألة املحال من اأجلها املوقوف بالعالقة اأو 
املمار�سات اجلن�سية عموما واملثلية منها خ�سو�سا. واملالحظ اأنه ومنذ 
تعهد النيابة بالق�سية وتوجيه تهمة ممار�سة اللواط للموقوف، مل تتعاط 
و�سائل العالم مع الق�سية ومل ت�سدر اأية بيانات عن املحامني املدافعني 

عن املوقوف. وما زلنا ننتظر حتديد موعد ملحاكمته.
ومن املعلوم اأن القانون اجلزائي التون�سي يبقى من بني القوانني التي جتّرم �سراحة 
الفعل املثلي. وهو بذلك من بني ما يقرب 50 ت�سريعا وطنيا ما زالت جترم هذا 
الفعل مقارنة باأكرث من 150 ت�سريعا يف العامل قامت باإلغاء هذا التجرمي. وقد 
وقع التجرمي يف املجلة اجلزائية التون�سية ال�سادرة منذ 09 جويلية 1913 وحتديدا 
الف�سل 230 منها1 الذي ين�ص: »اللواط اأو امل�ساحقة اإذا مل يكن داخال يف اأي 
�سورة من ال�سور املقررة بالف�سول املتقدمة يعاقب مرتكبه بال�سجن مدة ثالثة 

اأعوام«.
والواقع اأن التعريف املعجمي للواط يطرح م�ساكل عديدة، مّما يوؤدي حتما اإىل 
خطورة التو�سع يف التعريف خا�سة واأن القانون اجلزائي ينبني اأ�سا�سا على دقة 
العنا�سر القانونية لالأفعال املجرمة ا�ستنادا اإىل املبداأ اجلزائي الأ�سا�سي »ل جترمي 
بدون ن�ص«. وبالرجوع اإىل الأحكام والقرارات ال�سادرة عن املحاكم وخا�سة 
2010، لحظنا  1967 اىل  املمتدة من  الفرتة  التعقيب يف  قرارات حمكمة 
اأن القرارات ال�سادرة يف هذا الإطار لي�ست بالعديدة وذلك ل�سعوبة تطبيق 
الف�سل املذكور ولعمومية اأحكامه وعدم دقتها واإمكانية تطبيق ف�سول اأخرى 
يف الأفعال اجلن�سية املثلية. ففيما لقينا يف هذه الفرتة 20 قرارا تعلق باأفعال 

جن�سية بني ذكور فقط، فاننا مل نلق اأي قرار متعلق بامل�ساحقة. ال اأن هذه 
اإحالة عديد امللفات اإىل الق�ساء على  ال�سعوبة مل متنع النيابة العمومية من 
اأ�سا�ص هذا الف�سل، وان قامت املحاكم باعادة تكييف الأفعال املحالة اليها 

لتطبيق ف�سول جزائية اأخرى عليه.
ومن النافل القول اإن ابقاء هذا الف�سل يفتح جمال وا�سعا للتعدي على احلقوق 
واحلريات ملا ت�ستبيحه ال�سلطات على اأ�سا�سه من و�سائل لثبات الواقعة، وعلى 
اخلا�سة  الأماكن  اإىل  كالدخول  للخ�سو�سية  تعر�سا  الأكرث  الو�سائل  راأ�سها 
وامكانية الطالع على الوثائق واملرا�سالت )التقليدية والرقمية والر�ساليات 
واملكاملات الهاتفية(، بل الأكرث انتهاكا حلرمة اجل�سد، كما يح�سل مع انتهاج 
الفحو�ص ال�سرجية )امل�سماة فحو�ص العار يف لبنان( ب�سكل اآيل، مبعزل عن 
ر�سى املوقوف. والواقع اأن هذا الفح�ص يبقى مالفا لالأخالقيات الطبية التي 
متنع كل عمل طبي ) حتليل، فح�ص...( فيه اإهانة لالن�سان والتي توؤكد على 
اأن واجب الطبيب الأ�سا�سي يف »جميع الظروف هو احرتام احلياة واحرتام 
النف�ص الب�سرية« وفق ما قررته نقابة الأطباء يف بريوت -لبنان2 اأو اأي�سا التي 
جتعل من واجب الطبيب »اأن يعامل املري�ص باأدب ولطف« )الف�سل 31 من 
جملة واجبات الطبيب(. هذا عدا عن اأنه لي�ص لهذا الفح�ص اأية قوة اثباتية 
ح�سبما يظهر بو�سوح من تقارير الطب ال�سرعي. فـ»حتى بتوفر العديد من الأدلة 
والآثار التي ميكن اأن توؤكد اأن ال�سخ�ص ميار�ص اللواط ال�سلبي، اإل اأن ذلك ل 
يعني القطع باأنه فعال ميار�ص ذلك اإذ ميكن لأ�سخا�ص مل ميار�سوا اأبدا هذا 
�سواء  ال�سلبية  الأفعال  ممار�سي  اأعرا�ص  نف�ص  لهم  تكون  ذلك  ومع  الفعل 
لأ�سباب بيولوجية اأو لأ�سباب تعود ل�سابات اأو اأمرا�ص...«. وهو ما جعل 
كل البلدان التي حترتم حقوق الإن�سان وحرياته متنع مثل هذه الفحو�سات ول 
تقرها اإل بوجود �سرر اأو مت�سرر من الأفعال اجلن�سية يف حالت الغت�ساب اأو 

العتداء على الأطفال. 
هذا مع العلم اأن هذا الفح�ص ك�سواه من الو�سائل غالبا ما يدفع املوقوف –الذي 

غالبا ما يكون يف ال�ساعات الأوىل من توقيفه يف حالة من ال�سعف )النف�سي( 
واخلوف ال�سديدين- يف اأكرث احلالت اىل القرار للخال�ص من ال�سغط والإهانة.
والواقع اأن الرقابة على الرا�سدين يف حياتهم اخلا�سة ي�سرع لعودة النتهاكات 
والتجاوزات الكثرية للحقوق واحلريات. وقد اأثبتت كل الق�سايا التي عر�ست 
على الق�ساء التون�سي يف هذا الإطار �سعوبة تطبيق الف�سل 230 لتعار�سه مع 
اأب�سط قواعد املنطق من ناحية واآثاره ال�سلبية على حياة العديد من الذين مت 
اتهامهم واحالتهم على الق�ساء بتهمة اللواط وعملت ال�سرطة العدلية والنيابة 
العمومية على توفري كل الأدلة لإثبات الفعل ورغم ذلك، متت تربئتهم لحقا. 
ولكن اأي حكم بالرباءة باإمكانه اإعادة الأمور اإىل ما كانت عليه بعد اأن مت ت�سويه 

�سمعة املوقوف وحتطيم �سورته وحياته العملية والجتماعية؟
فهل يكفي احلكم بالرباءة لإزالة ما تعّر�ص له �سخ�ص معني من اإهانة وانتهاك 
حلرمته اجل�سدية وانتهاك للحياة اخلا�سة وت�سويه �سمعته يف جمتمع يعترب اجلرائم 
الأخالقية فيه وخا�سة »اللواط« من الأفعال التي يبغ�سها ويحتقر مرتكبها اأم 
حان ا�ستخال�ص العرب من الف�سل املريع يف تطبيق الف�سل 230 ومن حجم 

النتهاكات املالزمة له لتخاذ القرار ال�سجاع والعادل بالغائه؟

*أستاذ القانون بالجامعة التونسية، 

رئيس الجمعية التونسية للّدفاع عن الحريات الفردية 

السياسة، المثلية وفحوص العار في تونس
وحيد الفرشيشي

والذي بقي على حاله منذ �سدور املجلة اأي منذ ما يقرب من 90 �سنة رغم التنقيحات . 1

العديدة التي طراأت عليها.

القيام . 2 من  الأطباء  مبنع  لبنان  يف  الأطباء  نقيب  عن  تعميم  �سدر   2012-8-7 بتاريخ 

11-8-2012 مكتوب  تبعه يف  املثلية.  بالعالقات  املتعلقة  ال�سرجّية يف التهامات  بالفحو�سات 

عن وزير العدل اللبناين اإىل النيابة العامة التمييزية طلب منها اإ�سدار تعميم اإىل كل النيابات 

العامة يق�سي مبنع اإجراء الفحو�سات ال�سرجية ا�ستنادا اإىل تعميم نقيب الطباء.

مثلي عربي- �سفحة LGBT على الفي�ص بووك

ر�سم: رائد �سرف
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الت�أ�سي�سي يف تون�س  الوطني  2013، ك�ن املجل�س  اأبريل/ني�س�ن  يف �سهر 

احل�كمة  ال�سلطة  بني  العالقة  �سي�غة  اع�دة  �س�أنه  من  ق�نون  اقرار  يف  �سب�ق� 

والق�س�ة، يف اجت�ه منح هوؤالء مزيدا من �سم�ن�ت اال�ستقاللية. وقد ح�سل 

ذلك يف موازاة التخ��سم والت�س�دم احل��سلني يف م�سر، على خلفية م�سروع 

كله�  لي�ست  املتن�ف�سة  الق�س�ئية  الهي�كل  ب�لطبع،  الق�س�ئية.  ال�سلطة  ق�نون 

را�سية عن هذا الق�نون: فنق�بة الق�س�ة تدعو اىل مق�طعته، وجمعية الق�س�ة 

ترى فيه احلد االأدنى الذي يبقى دون طموح�ته�. لكن املوؤكد اأنه ك�ن حلراك 

الق�س�ة دور كبري يف ت�سمني عدد كبري من مط�لبهم فيه، واالأهم من ذلك اأن 

الق�نون يت�سمن اآلي�ت ت�سمح ب��ستمرار هذا احلراك وم�أ�س�سته، اأقله من خالل 

اعتم�د مبداأ انتخ�ب ن�سف اأع�س�ء الهيئة امل�سرفة على الق�س�ء. كم� �سجل 

الق�نون اعتم�د اآلي�ت ه�مة من �س�أنه� التوفيق بني �سم�ن�ت ا�ستقاللية الق�س�ة 

واحلوؤول دون حتول هذه ال�سم�ن�ت اىل م�نع ازاء حم��سبتهم. ونظرا الأهمية 

هذا الق�نون ب�لن�سبة لتون�س وملجمل الدول العربية التي تبحث عن �سم�ن�ت 

ا�س�فية ال�ستقاللية للق�س�ء، تن�سر املفكرة �سرح� الأهم اأحك�مه )املحرر(.   

محمد العفيف الجعيدي

على هام�ش حفل احتفايل انتظم يوم 3-5-2013 مبنا�سبة اليوم العاملي حلرية 
ال�سحافة، ختم رئي�ش اجلمهورية التون�سية من�سف املرزوقي قانون الهيئة املوؤقتة 
للإ�سراف على الق�ساء العديل، الذي كان املجل�ش الوطني التاأ�سي�سي اأقره يف 
24-4-2013. وبذلك، تكون رئا�سة اجلمهورية ح�سمت �سريعا موقفها من 

القانون راف�سة اعرتا�سات نقابة الق�ساة والهيئة الوطنية للمحامني عليه، وا�سعة 
حدا للجدل الذي توا�سل بعد م�سادقة املجل�ش التاأ�سي�سي داخل الأو�ساط 
الق�سائية بني جمموعة ترحب بالقانون تزعمتها جمعية الق�ساة التون�سيني التي 
راأت فيه تتويجا لن�سالتها وجمموعة كانت نقابة الق�ساة حا�سنتها ومت�سكت 
مبوا�سلة العمل على اإ�سقاطه لكونه يوؤدي ح�سب تقديرها لتدخل غري الق�ساة 

يف �ساأن الق�ساء مبا ي�سر با�ستقلليته.
    وبقدر ما كان ختم القانون �سريعا وحا�سما، كانت ولدته متعرثة وع�سرية. 
فهذا القانون الذي كان يتوقع اأن يكون الباكورة الت�سريعية لأعمال املجل�ش 
الوطني التاأ�سي�سي، اأثار جدل طويل يف جممل مراحله. وقد انطلقت فعليا 
م�ساورات م�سروعه على م�ستوى اللجان الفنية مع بدايات عمل املجل�ش غري 
امكانية  ال�سلطة احلاكمة من  ال�سيا�سي حوله وخ�سية  اأن حدة ال�ستقطاب 
فقدانها ل�سلطتها على الق�ساء متى مت اقراره جعل امل�سادقة عليه تتعرث وم�سروعه 

ال�سراع حوله  ليحتدم لحقا  منه،  الأول  الف�سل  مناق�سة  ي�سقط مع  الأول 
خارج املجل�ش النيابي ملدة ناهزت ال�سنة اأعقبتها �سياغة م�سروع جديد كانت 
اأكرث من مرة ببوادر  مداولت النواب حوله متعرثة يف منطلقها واأنذرت يف 
ف�سل مكرر. اإل اأن التوافقات اللحقة ودخول الق�ساة على اخلط من خلل 
حتركاتهم الحتجاجية ال�ساغطة وحتولهم اىل جهة اقرتاح حلول توافقية مكنت 

يف نهاية املطاف بتاريخ 24-4-2013 من امل�سادقة عليه باأغلبية كا�سحة.
جدل الق�ساة حول قانون الهيئة املوؤقتة لل�سراف على الق�ساء العديل وان كان 
�ساخبا ل يجب اأن يحجب قيمته بالن�سبة اليهم حيث اأنه ا�ستلهم يف جزء هام 
من اأحكامه من اأدبيات هياكلهم. فرغم اأن املبادرة  باقرتاح القانون عادت للجنة 
الت�سريع العام باملجل�ش الوطني التاأ�سي�سي، فان مقرتحات الق�ساة ومطالباتهم 
كانت امل�سدر الأهم للتنقيحات التي وردت يف ن�ش امل�سروع وو�سل �سدى 
تاأثريهم يف �سناعته الت�سريعية اىل درجة جناحهم يف فر�ش ا�ستجابة النواب 
ملطالبتهم مبراجعة بع�ش اأحكامه التي �سبق واأن �سادقوا عليه1. ويتجلى مما �سلف 
اأن القانون �سمح للق�ساة التون�سيني لأول مرة يف تاريخهم من امل�ساهمة اليجابية 

يف كتابة القوانني التي حتكم م�ساراتهم املهنية وت�سمن لهم �سروط ال�ستقللية 
يف عملهم. اأنهى العرتاف للق�ساة بحقهم يف ابداء الراأي والقرتاح وممار�سة 
قوانني  فيه  كانت  عهدا  قطاعهم  حتكم  التي  القوانني  خ�سو�ش  يف  ال�سغط 
املجل�ش الأعلى للق�ساء ت�ساغ عك�ش مطالب الق�ساة. ولكن، ورغم العديد 
من اليجابيات التي اأتت كثمرة لن�سالت اأجيال من الق�ساة �سلب هياكلهم، 
يبقى القانون يف عدد من اأحكامه خميبا للآمال وهو اأمر يجب الهتمام بك�سفه 
لكي ل يتوا�سل الوهن يف م�ستقبل الهياكل التي �سيتم اإر�ساوؤها مع بداية 

اجلمهورية الثانية وانتهاء املرحلة النتقالية.

المكاسب في كيفية تكوين الهيئة: نصف 
األعضاء من القضاة المنتخبين، وضوابط في 

تعيين أعضاء من خارج القضاء
يعد العرتاف للق�ساة العدليني بحقهم يف انتخاب زملئهم الذين ميثلونهم 
يف جمل�ش الهيئة اأبرز مك�سب اأتى ليكر�ش ولو جزئيا دميوقراطية الهيكل. فقد 
مت اقرار مبداأ النتخاب يف اختيار ع�سرة من اأع�ساء الهيئة الع�سرين يكونون 
من الق�ساة املبا�سرين الذين ينتخبهم زملوؤهم ليمثلوهم ويكون ذلك مقابل 
خم�سة اأع�ساء من الق�ساة الذين يرتقون اآليا لع�سوية الهيئة باعتبار خططهم 

الوظيفية، ف�سل عن خم�سة اأع�ساء من خارج اجل�سم الق�سائي.

وبالنظر اىل توزيع هوؤلء الق�ساة، �سيمثل اأربعة منهم ق�ساة الرتبة الأوىل اأي 
الق�ساة الذين تقل اأقدميتهم املهنية مبدئيا عن ع�سرة اأعوام مقابل ثلثة ق�ساة 
ميثلون الرتبة الثانية وثلثة ق�ساة ميثلون الرتبة الثالثة اأي ق�ساة الدرجة التعقيبية 
»ق�ساة النق�ش«. والأغلبية الن�سبية لق�ساة الرتبة الأوىل املنتخبني يف مقابل 
املنتخبني من بقية الرتب تعد بدورها موؤ�سرا ايجابيا يخفف من حدة الهرمية 
التي متيز اجل�سد الق�سائي، وان كان تعيني خم�سة ق�ساة مبقت�سى �سفاتهم – 
وهم حكما من كبار الق�ساة - يوؤدي اىل نتائج معاك�سة. وين�سحب هذا التوازن 
بني الرتب على املجال�ش التاأديبية على اعتبار اأن هذه املجال�ش تتكون من �ستة 
من اأع�ساء الهيئة: ثلثة منهم معينون وثلثة منتخبون مما مينع كبار الق�ساة من 

التحكم الفردي يف تاأديب الق�ساة.
وار�ساء حق النتخاب اأتى ليقطع مع موروث كان مينع الق�ساة من اختيار من 
القانون حر�سا على  باملجل�ش الذي يتحكم مب�سائرهم. وت�سمن ن�ش  ميثلهم 
تاأكيد النتخاب احلر وال�سري واملبا�سر والذي متتاز اجراءاته بال�سفافية كاآلية 
الختيار يف تلميح ملا مت�سكت به هياكل الق�ساة يف م�ساريعها وملحظاتها التي 
�ساقتها ب�سكل �سابق من اأن النتخاب يجب اأن يكون وفق اآليات ل تتدخل 
مبا�سرة ل  انتخابات غري  تنظيم  الثورة  قبل  اعتادت  التي  العدل  وزارة  فيها 
تخ�سع لأية اجراءات معلنة ول حتظى باأية م�سداقية لتعني عربها ق�ساة مع 
الدعاء زورا باأن زملءهم هم الذين تولوا انتخابهم. وفر القانون اآلية ت�سمن 
�سفافية النتخاب وتتمثل يف بعث جلنة انتخابات م�ستقلة يعينها مكتب رئا�سة 
املجل�ش الوطني التاأ�سي�سي وترتكب من خم�سة ع�سر ع�سوا ت�سعة منهم من 
الق�ساة ميثل كل ثلثة منهم رتبة من الرتب الق�سائية و�ستة من اأع�ساء املجل�ش 
الوطني التاأ�سي�سي وتتوىل هيئة النتخابات التي يتعني على وزارة العدل اأن 
توفر لها كل المكانيات اللوج�ستية اللزمة للقيام مبهامها ال�سهر على العداد 
املادي للنتخابات بداية من فتح باب الرت�سحات وفح�ش ملفات املرت�سحني 

و�سول لتنظيم املوؤمتر النتخابي واإعلن النتائج.
وذات احلر�ش الت�سريعي على نزاهة العملية النتخابية، عا�سده �سعي ل�سمان 

م�سداقية الأع�ساء املنتخبني من خلل حتديد �سروط تر�سح تق�سي الق�ساة 
الذين تورطوا يف منظومة الف�ساد الق�سائي من امل�ساركة يف العملية النتخابية 
العليا  املجال�ش  باأحد  �سابقا  يكون ع�سوا  األ  املرت�سح  القانون يف  ا�سرتط  اذ 
ا�ستعملتها  اأدوات  كانت  املذكورة  املجال�ش  لكون  اعتبارا  للق�ساء  ال�سابقة 
ال�سلطة ال�سيا�سية خلل احلقبة ال�ستبدادية لتدجني الق�ساء. كما منع من 
الرت�سح من ا�ستفاد من الق�ساة من حماكمات الراأي برتقيات اأو امتيازات، 
وكل قا�ش انتمى حلزب التجمع الد�ستوري املنحل اأو نا�سد الرئي�ش املخلوع 
الرت�سح لولية انتخابية اأو جمد �سخ�سه ونظامه وتوىل الدعاية له مب�ساركات يف 
ملتقيات دولية اأو كتابات. كما منع الق�ساة الذين تعر�سوا لعقوبات تاأديبية من 

حق الرت�سح. 
وي�سار هنا اىل اأن جمعية الق�ساة التون�سيني كانت يف م�سروع القانون الذي 
�ساغته وتولت جمموعة من نواب املجل�ش الوطني التاأ�سي�سي تقدميه كمقرتح 
للجنة التي �ساغت القانون، اأول من مت�سك ب�سرورة منع الق�ساة الذين تورطوا 
مع النظام ال�سابق من الرت�سح ملنع معاودة انتاج منظومة الف�ساد ذاتها. وكان 
م�سروعها يت�سمن موانع تر�سح اأخرى، اأبرزها منع الرت�سح عن كل من �ساهم 
يف عملية »النقلب« على جمعية الق�ساة �سنة 2005 اأو توىل امل�ساهمة يف 
هياكل اجلمعية املن�سبة تبعا لهذا »النقلب«2. ورغم اأن م�سروع القانون الذي 
قدمته جلنة ال�سياغة ا�ستبعد ال�سرط املذكور، فانه واأثناء اجلل�سة العامة تقدم 

اأحد نواب املجل�ص الوطني التاأ�سي�سي باقرتاح لإعادة ا�سافته فحظي اقرتاحه 
مب�سادقة الأغلبية النيابية يف مرحلة اأوىل. فا�ستتبع ذلك رد فعل �سلبيا جدا من 
نقابة الق�ساة التون�سيني، التي بقيت باأية حال راف�سة للقانون يف جممله يف �سيغته 
الأخرية كما �سبق بيانه. ل بل اأن جمعية الق�ساة التي كانت هي املبادر لتبني 
هذا املنع، عادت وطلبت خطيا من املجل�ص التاأ�سي�سي اإعادة النظر به حل�سره 
املجل�ص  فرتاجع  تنفيذه،  اأو  لالنقالب  التخطيط  يف  مبا�سرة  �ساركوا  بالذين 
عن ال�سرط بالكامل. وقد بررت اجلمعية رجوعها عن موقفها ال�سابق برغبتها 
باحل�سول على موافقة اأكرب عدد ممكن من الق�ساة على هذا القانون. كما ي�سجل 
وجود اعتبارات غري معلنة للجمعية تتعلق بوجود عدد من النا�سطني �سلبها ممن 

قد ي�سملهم هذا املنع. 
وبعيدا عن ال�سرط الذي مت ا�ستبعاده فاإن ما مت اقراره يربز حر�سا على توفري نزاهة 
كاملة يف الأع�ساء املنتخبني وهو ما يطرح ت�ساوؤل ب�ساأن مدى توفر حر�ص مماثل 
يف اأ�سخا�ص الأع�ساء احلكميني اذ يفرت�ص نظريا اأن تتوفر لدى هوؤلء ذات 

ال�سروط، لكن القانون لزم ال�سمت بهذا ال�ساأن.  
وذات اليجابية التي �سجلت للقانون يف اآليات حتديده للق�ساة القابلني للرت�سح 
لع�سوية الهيئة، ميكن ت�سجيلها يف خ�سو�ص اأع�ساء املجل�ص اخلم�سة من غري 
الق�ساة. فقد حر�ص القانون بفعل �سغط الق�ساة على التاأكيد على وجوب 
من  كافة  كونهم  على  ن�ص  كما  ال�سيا�سي.  واحلياد  النزاهة  ب�سرطي  متتعهم 
الأ�ساتذة اجلامعيني املخت�سني يف القانون وذات اقدمية معينة على اأن يكون 
اثنان منهما على الأقل حمامني عالوة على ذلك. ومن ال�سوابط الأخرى اأن 
اللجنة التي تفح�ص �سحة تر�سيحاتهم، والتي باإمكانها ا�ستبعاد من ل تتوفر فيه 
ال�سروط امل�سار اليها اأعاله كاحلياد ال�سيا�سي، هي نف�سها جلنة النتخابات امل�سار 
اليها اأعاله التي تتكون يف اأغلبيتها املطلقة من الق�ساة. كما اأن انتخاب هوؤلء 
من قبل اأع�ساء املجل�ص التاأ�سي�سي يجعلهم ذوي م�سروعية انتخابية تعطي لهيئة 
الق�ساء �سدقية هامة يف الآراء التي تبديها يف خ�سو�ص ال�ساأن الق�سائي. ويت�سح 
من خالل كل ذلك اأن ن�سال هياكل الق�ساة املهنية اأدى لتحقيق �سغط فعلي 
على اأع�ساء املجل�ص الوطني التاأ�سي�سي اأنهى ت�سوراتهم ال�سابقة التي اجتهت اىل 
جعل الأع�ساء يف الهيئة من غري الق�ساة ينتقون يف اطار حما�س�سة �سيا�سية بني 
الروؤ�ساء الثالثة اأي رئي�ص احلكومة ورئي�ص املجل�ص الوطني التاأ�سي�سي ورئي�ص 
اجلمهورية. ورغم كون الق�ساة مل يتو�سلوا ملا كانوا ي�سبون اليه من ت�سكيل هيئة 
متثلهم دون �سواهم فانهم جنحوا يف فر�ص �سرط عدم حتزب الأع�ساء من غري 
الق�ساة ويف �سمان تواجد اأغلبية الثلثني من الق�ساة يف ع�سوية الهيكل الذي 

يتكون وفق اجلدول التايل :

 صالحيات الهيئة 
اأقر القانون للهيئة �سالحيات تقريرية مبا يفيد ت�سورا هاما لدورها الوظيفي فهي 
حتتكر �سالحية تعيني وترقية ونقلة الق�ساة يف اطار احلركة الق�سائية التي ي�سدرها 
رئي�ص احلكومة بناء على راأي مطابق تبديه الهيئة. وهذا يعني اأن قرارات الهيئة 
باتت ملزمة لرئي�ص احلكومة الذي يتعني عليه الت�سريح بها ب�سفته جهة ال�سدار 
دون اأن يكون له حق مراجعة م�سامينها. كما تخت�ص الهيئة وحدها بتاأديب 
الق�ساة وي�ستفاد من ذلك اأن وزير العدل مل يعد بو�سعه توجيه انذار للق�ساة. 
كما اأن الوزير بات ملزما باإحالة امللفات التاأديبية التي ت�سله من م�سالح التفقد 
للهيئة �ساحبة الخت�سا�ص من دون اأن يكون له حق التقدير. ويبدو احلد من 
�سالحيات وزير العدل يف املادة التاأديبية مك�سبا هاما يف اجتاه احلد من و�سائل 

تدخل ال�سلطة التنفيذية يف ال�سلطة الق�سائية. كما �سمن القانون للهيئة ولية 
كاملة على الق�ساة يف م�سارهم املهني وتاأديبهم مبا يوؤدي اآليا لفقدان ال�سلطة 

التنفيذية لأهم �سالح كانت ت�ستعمله يف الخ�ساع املمنهج للق�ساة. 
كما اأعطيت الهيئة �سالحية القرتاح وال�ست�سارة يف عدد من الأمور، منها ما 
يت�سل بتعيني الق�ساة ال�سامني يف منا�سبهم والذي بات يتم بناء على تر�سيح 
من الهيئة. ورغم اأن الن�ص مل يلزم رئي�ص احلكومة باللتزام بقرار الرت�سيح 
تر�سيح جتعل رئي�ص  الهيئة كجهة  الزامية تدخل  فاإن  التعيني،  يف خ�سو�ص 
احلكومة مبدئيا مريا بني اأمرين اأولهما القبول مبن ر�سحته الهيئة اأو طلب 
اعادة الرت�سيح على اعتبار اأن �سالحيته يف التعيني ترتبط بالرت�سحات التي 
ترد عليه دون �سواها. واعتبار الهيئة جهة تر�سيح يوؤدي بالواقع اىل احلد من قدرة 
ال�سلطة التنفيذية على التحكم يف املنا�سب الق�سائية الكربى وينتظر ان يوؤدي 
جريان العمل لحقا لتحول الرت�سيح اىل قرار �سبه ملزم لل�سلطة التنفيذية 
اعتبارا لكون مالفة تر�سيحها يوؤخذ على اأنه تدخل م�سبوه يف عمل الق�ساء.

اأن دور القرتاح وال�ست�سارة للهيئة يتجاوز التعيينات لي�سمل م�ساريع  كما 
التي  والت�سريعات  القوانني  متلف  يف  وجوبية  الهيئة  فا�ست�سارة  القوانني. 
تتعلق مبرفق الق�ساء ولها اأن تبادر باقرتاح ال�سالحات والت�سورات التي تراها 
لزمة ل�سالح الق�ساء. وتبدو �سالحية املبادرة بالقرتاح مبهمة بع�ص ال�سيء 
على اعتبار اأن امل�سرع مل مينح الهيئة امكانية التحول اىل جهة اقرتاح قوانني 
اأمام ال�سلطة الت�سريعية مبا يجعل التطبيق وحده كفيال باإبراز �سكل املمار�سة يف 

املبادرة واجلهة التي عليها اأن تنظر يف املقرتحات.
واأهمية دور الهيئة متعدد الأبعاد ي�ستوجب توفري �سمانات يف تعامل القا�سي 
اأداة اخ�ساع وتدجني للق�ساة على غرار ما قام به  معها لكي ل تتحول اىل 
املجل�ص الأعلى للق�ساء �سابقا. وقد اأخذ القانون مبعايري ومبادئ دولية ميكنها 

اأن حتقق ذلك ولو جزئيا. 

الضمانات التي توفرت للقضاة في مواجهة 
سلطات الهيئة 

األزم قانون الهيئة يف ا�سارة ذات دللة عند تعاطيها مع امل�سار املهني للق�ساة 
باعتماد املعايري الدولية ل�ستقالل ال�سلطة الق�سائية مبا يعني وجوبا احرتام 
تكافوؤ الفر�ص بني الق�ساة يف الرت�سح للخطط الوظيفية ومبا قد يف�سح املجال 
وا�سعا يف التطبيق لرتكيز كامل ملبداأ الرتقية الآلية يف الرتب الق�سائية مبا اأن 
املعايري الدولية تفيد اعتماد معيار الأقدمية يف الرتقاء الوظيفي ومعيار الكفاءة 
يف ال�سطالع باخلطط الق�سائية. وكان القانون يف حديثه عن مبداأ عدم نقلة 

اأر�سى لأول مرة يف تاريخ  اذ  القا�سي بدون ر�ساه وا�سح ال�سياغة والدللة 
الق�ساء التون�سي املبداأ وحدد ال�ستثناء الذي يرد عليه. فبني اأن الق�ساة ل 
يجوز نقلتهم من مراكز عملهم دون ر�ساهم ال اذا اقت�ست م�سلحة العمل 
ذلك ومل يتوفر من يرغب يف اللتحاق مبكان العمل ال�ساغر تلقائيا. وانتهى 
القانون اىل اعتبار النقلة اجلربية بدون ر�سى متى متت يجب األ تزيد مدتها عن 
�سنة واحدة ي�سبح بعدها من املحتم ارجاع القا�سي ملقر عمله ما مل يعرب عن 

رغبته يف البقاء يف املكان الذي انتقل اليه.
وي�سكل حتديد �سالحيات الهيئة باحرتام املعايري الدولية اأول وباحرتام مبداأ 
عدم نقلة القا�سي بدون ر�ساه ثانيا انت�سارا ملطالب الق�ساة وتكري�سا للمبادئ 
عام.  اتفاق  مو�سوع  اىل  حتويلها  الأجيال يف  مر  على  هياكلهم  التي جنحت 

ويوؤدي الزام الهيئة بالقواعد املذكورة يف عملها اىل احلد من �سلطتها يف اجتاه 
تاأمني مزيد من ال�سمانات ل�ستقاللية القا�سي الفرد. هذه ال�سمانات التي 
تتعزز بالطبع مبا مت اقراره من و�سائل طعن يف قرارات الهيئة، بحيث مكن القانون 
القا�سي من التظلم من قرارات الهيئة اأمامها يف مرحلة اأوىل ومن الطعن يف 
الهيئة خا�سعة لرقابة ق�سائية  اأمر يجعل  اأمام املحكمة الدارية وهو  قراراتها 

خارجة عن �سلطتها. 
ويبدي التطرق جلملة املكت�سبات التي حتققت للق�ساة يف قانون هيئة الق�ساء 
العديل بف�سل ن�سال هياكلهم املهنية اأهمية املنجز غري اأن الواقع يبني اأن الهيئة 
التي ينتظر بعثها لن تكون يف كل الأحوال املثال الأف�سل لهيئة حتقق كامل 
�سروط ح�سن ادارة الق�ساء وذلك اعتبارا للنقائ�ص التي اعرتت قواعد تاأ�سي�سها. 

النقائص التي تمنع من اعتبار الهيئة ركيزة 
مثالية لبناء سلطة قضائية مستقلة 

رف�ست الأغلبية النيابية باملجل�ص التاأ�سي�سي عند مناق�سة م�سروع قانون الهيئة 
املوؤقتة للق�ساء العديل يف ن�سخته الوىل القبول باأن تتمتع الهيئة بال�سخ�سية 
نواب  من  �ساندها  ومن  الق�ساة  جمعية  ذلك  مقابل  يف  ومت�سكت  القانونية 
املعار�سة بطلب ا�ستقاللية الهيئة وكان ذلك �سبب �سقوط م�سروع القانون يوم 
2-8-2012. كانت ا�ستقاللية الهيئة ا�سرتاطا وعدت ال�ستجابة له يف قانون 

الهيئة بعد الت�سريح بكون الهيئة تتمتع بال�ستقاللية الدارية واملالية مك�سبا يف 
نظر عديد املتتبعني. غري اأن البحث يف ا�ستقاللية الهيئة يبني اأن املطلوب وما 
حتقق ل يعدو كونه �سكليا. فقد اجتهت املطالبات با�ستقاللية ال�سخ�ص املعنوي 
القانونية دون اعتبار ل�ستقالليته الع�سوية، فكان اأن حتققت ا�ستقاللية مالية 
وادارية وظل رغم وجودها تدخل وزارة العدل يف عمل الهيئة قائما. ويربز 
�سعف ال�ستقاللية الهيكلية بالنظر اىل تبعية م�سالح التفقد وادارة امل�سالح 

العدلية لوزارة العدل وتاأثري ذلك �سلبا على ال�ستقاللية الوظيفية للهيئة. 
العدل  ولوزارة  العامة  التفقدية  مل�سالح  الهيكلية  التبعية  القانون على  اأبقى 
بتلقي  تخت�ص  العامة  والتفقدية  للهيئة.  تابعة  يجعلها  ومل  العدل  ولوزير 
ال�سكايات التي ترد يف حق الق�ساة واجراء اأعمال تفقد دوري اأو فجائي على 
اأعمال املحاكم وحترير التقارير التي تكون �سند التتبع التاأديبي. كما مل ين�ص 
القانون على اأن م�سالح ادارة امل�سالح العدلية تتبع الهيئة مبا يفيد ا�ستمرار 
تبعيتها لوزير العدل. واذا علمنا اأن امل�سالح املذكورة هي التي مت�سك فعليا امللفات 
املهنية للق�ساة وهي من يحدد حاجيات املحاكم يف احلركة الق�سائية، فاننا نتبني 
اأن ا�ستقاللية الهيئة مت اخت�سارها يف البحث عن ال�سخ�سية القانونية ومقوماتها 
ال�ستقاللية  هذه  الفعلية.  ال�ستقاللية  ل�سروط  الالزم  الهتمام  ايالء  دون 
الفعلية التي تنه�ص وجوبا عرب قطع التداخل بني وزارة العدل والهيئة بانهاء تبعية 
الهيئة للوزارة يف كل ما يتعلق بتحديد توجهات احلركة الق�سائية من خالل 
ال�سغورات املعلنة ومن خالل توفري املعطيات الواجبة لأع�ساء الهيئة لتحديد 

معايري ت�سنيفهم للق�ساة املوؤهلني للم�ساركة يف احلركة الق�سائية. 
اأن  بل  القانون  اأعدوا  من  اأذهان  يف  واردا  يكن  الهاج�ص مل  هذا  اأن  ويبدو 
ارادتهم اجتهت �سراحة ملا يناق�سه كما يتبني ذلك من ا�سنادهم رئا�سة الهيئة 
اأن رئي�ص هيئة الق�ساء العديل لن يكون  لرئي�ص حمكمة التعقيب مبا يعني 
متفرغا لأعماله، ومبا قد ينذر باإعادة انتاج هيئة متاثل املجل�ص الأعلى للق�ساء يف 

ادائها: هيئة ت�سدر القرار �سكال وتعجز عن �سناعة م�سمونه.

*قاٍض تونسي

قانون الستقالل القضاة 
في تونس، هذا ما 

تمخض عنه حراك القضاة 
ونضاالتهم... و»الثورة«

وهذا ما ح�سل ب�ساأن الف�سل 18 من القانون الذي ورد يف �سياغة مبهمة توحي بوجود ارادة . 1

يف ايقاف كل قا�ص ي�ستبه باقرتافه مالفة تاأديبية ميكن اأن تكيف كجنحة اأو جناية عن العمل 

اآليا اىل حني متام حماكمته اجلزائية، بحيث اأعاد النواب لأول مرة يف تاريخ جمل�سهم مراجعة ما 

تولوا امل�سادقة عليه من ف�سول قانونية قبل متامهم من امل�سادقة الكاملة على القانون، فح�سروا 

املخلة  الق�سدية  اجلرائم  اجلزائي يف  التاأديب حلني �سدور احلكم  وتعطيل  العمل  اليقاف عن 

ا�ستجابة  املجل�ص  تولها  املراجعة  وذات  الق�ساة.  نقابة  احتجاجات  على  بناء  وذلك  بال�سرف، 

على  النقالب  اأعمال  يف  امل�ساركة  حذف  التم�ست  التي  التون�سيني  الق�ساة  جمعية  لطلب 

هياكلها �سنة 2005 من موانع الرت�سح للهيئة منعا لنق�سام الق�ساة.

 اإعالن جلمعية الق�ساة التون�سيني - �سفحة جمعية الق�ساة التون�سيني على الفي�ص بووك�سورة من �سفحة جمعية الق�ساة التون�سيني على الفي�ص بووك
أعضاء من خارج قضاة حكميونقضاة منتخبونتركيبة الهيئة

الجسم القضائي

20 10
)4 من الرتبة الأوىل، و3 ميثلون 
كال من الرتبتني الثانية والثالثة(

وهم: )الرئي�ص الول ملحكمة 
التعقيب ووكيل الدولة العام مدير 

امل�سالح العدلية ووكيل الدولة 
العام لدى حمكمة التعقيب 
واملتفقد العام بوزارة العدل 

ورئي�ص املحكمة العقارية.

ا�ساتذة جامعيون متخ�س�سون 
يف القانون ل تقل اقدميتهم يف 

التدري�ص عن 15 �سنة اثنان منهما 
يجمعان بني التدري�ص واملحاماة 

مر�سمون بجدول التعقيب ول تقل 
اأقدميتهما باملحاماة عن 10 اأعوام.
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ملاذا تريد الفل�سفة اأن تقحم نف�سها يف كل املعارف الب�سرية؟ �سوؤال م�سروع 
ل �سيما اليوم يف ع�سر باتت فيه جمموعة كبرية من املوا�سيع خارج البحث 
الفل�سفي. فكم من حقل معريف كان جمرد فرع يف هرمية العلوم الفل�سفية 
حترر من هيمنة الفل�سفة واأ�سبح علما قائما بذاته، له مناهجه اخلا�سة واأدوات 
بعيدا عن  التجربة  ا�ستقالليته وحت�سره يف جمال  توؤمن  قائمة بذاتها  بحثية 

كل اعتبارات ميتافيزيقية؟
لكن األ تدخل العتبارات امليتافيزيقية يف �سميم التجربة الب�سرية وتعطي 
واأ�سمى؟  اأكمل  هو  ما  نحو  دائمة  مييز وجوده ككائن يف رحلة  ما  الن�سان 
يجب  اأهداف  الأول  املقام  واخلري هي يف  واجلمال  كالعدالة  فم�سطلحات 
اأن ي�سعى اإليها كل فرد ول ميكن يف احلقيقة تخيل حياة ب�سرية ل تخ�سع 

ملعايري مماثلة. 
ومبا اأن غاية الن�سان تكمن يف اخلا�سية التي متيزه عن غريه من املوجودات، 
كان من البديهي اأن تكون غايته يف العقل، اأي هذه القوة التي تدخل يف 
تعريف ماهيته. ويقول لنا القدي�ص توما الأكويني يف �سرحه كتاب »ما بعد 

الطبيعة« لأر�سطو ما حرفيته:
 Tout être possède un penchant naturel pour son‘
 agir propre ; …Or l’opération qui caractérise

 l’homme en sa qualité d’homme, c’est de faire

 acte d’intelligence. En quoi il diffère de tout le

 reste. Voilà pourquoi il incline naturellement à

.1’comprendre et à savoir

اأنبل من الأمور اخلا�سة التي تتعلق فقط بالفرد كان  وملا كان ال�ساأن العام 
التفكري بالجتماع الب�سري وباملبادئ التي تقوم عليها الدول اأكرث خطورة 
للمجتمع،  الناظمة  املبادئ  هذه  اأهم  ومن  الب�سر.  حياة  على  تاأثريا  واأ�سد 
بني  توحد  التي  الرابطة  �سي�سرون  تعبري  ح�سب  ي�سكل  الذي  القانون 
املواطنني يف دولة ما. وهذه الرابطة هي مدماك احلياة ال�سيا�سية التي تعك�ص 
تكّون  كيفية  اإىل  الأخري  هذا  اأفراد  بها  ينظر  التي  والطريقة  املجتمع  قيم 

ال�سرعية )légitimité( وممار�سة ال�سلطة.   
واإذا كان القانون على هذه الدرجة من الأهمية فال�سارع الذي يتوىل اقرار 
القانون يحتل املكانة الأوىل وال�سدارة املطلقة كونه يهتم باخلري العام الذي 
فاأفالطون مثال، يف حماورة »اجلمهورية«،  الب�سر يف دولة.  اأجله يجتمع  من 
بلغ  الذي  الرجل  وحده  فيل�سوفا:  يكون  اأن  ينبغي  ال�سارع  اأن  على  ي�سر 
منتهى احلكمة يحق له اأن يحكم املدينة. اأما اأر�سطو فانه يقول لنا اإن الوظيفة 
ال�سيا�سية الأرفع تعود للم�سرع لأن وحده هذا الأخري ميتد نظره وتنب�سط يده 
على الكل بخالف الجتماعات اجلزئية )العائلة والقرية واجلمعيات على 
اختالف اأنواعها...( التي ل ت�سعى اإل وراء حتقيق اخلري اخلا�ص واملحدود.

حتكم  التي  القوانني  يف  البحث  اأن  ال�سك  يقبل  ل  مبا  لنا  يتبني  لذلك    
العمران الب�سري هو اأرقى ما ي�ستطيع املرء اخلو�ص فيه وتدبره يف هذه احلياة 
بنقل  كفيل  وال�سرعية  والعدالة  كاحلق  مبادئ  اإىل  الركون  فمجرد  الدنيا. 
الباحث اإىل ف�ساءات فكرية رحبة فل�سفية الطابع حيث العقل هو النربا�ص 
فحوى  لتحوير  الغزايل  المام  من  )نعتذر  امل�ستقيم«  »والق�سطا�ص  الوهاج 

عبارته( يف النوازل والأحكام.
وقد �سارت الفل�سفة العربية على الدرب نف�سه وتبنت اأفكار اأفالطون حول من 
يعود له حكم الدول. يقول لنا الفارابي مثال عندما ي�سرح ال�سفات التي من 
املفرت�ص اأن توجد يف احلاكم: »امللك يف احلقيقة هو الذي غر�سه ومق�سوده من 
�سناعته التي يدبر بها املدن اأن يفيد نف�سه و�سائر اأهل املدينة ال�سعادة احلقيقية، 
وهذه هي الغاية والغر�ص من املهنة امللكية. ويلزم �سرورة اأن يكون ملك املدينة 

الفا�سلة اأكملهم �سعادة اإذا كان هو ال�سبب يف اأن ي�سعد اأهل املدينة«2.   
ال�سلطة  يتوىل  من  هو  احلايل  ع�سرنا  يف  الدولة(  )اأي  املدينة  »يدبر«  والذي 
الت�سريعية بالدرجة الأوىل. وال�سعادة التي يتكلم عنها الفارابي قطعا ل يتم 

تقديرها ح�سب معايري اليوم التي تقوم على النجاح املادي وال�سهرة وما يرافق 
ذلك من جاه وترف يف املعا�ص. فال�سعادة يف فكر الفارابي هي احلياة الفا�سلة 
التي ي�سل اإليها الن�سان باحلكمة والعقل. فلكي يكون ال�سعب فا�سال ولكي 
ت�ستقيم اأمور الدولة ح�سب مقت�سيات العدالة، من املفرت�ص اأن يكون ال�سارع 
قد بلغ اأق�سى درجات احلكمة والف�سيلة. وهكذا يتبني لنا من جديد مدى 
اأهمية القانون يف املجتمعات والدور اخلطري الذي متار�سه ال�سلطة الت�سريعية 
بتحديد م�سري ال�سعوب. لكن ال�سوؤال املنطقي الذي يطرح نف�سه بعد هذا 

ال�سرح امل�سهب هو: ملاذا علينا اأن نقارب القوانني من الناحية الفل�سفية؟ 
واجلواب �سهل ل يحتاج اإىل عناء يف ال�سرح: ل بد من فل�سفة القانون كي 
با�سم  اإل  تتم  ما ل  قانون  تعديل  اأو  لرف�ص  نقده. فكل حماولة  نتمكن من 
العدالة واخلري العام. ومبا اأن تعريف العدالة واخلري يختلف وفق اليديولوجيات 
والتوجهات ال�سيا�سية لل�سلطة احلاكمة بات من ال�سروري التفكري يف هذه 
الفل�سفة  كانت  وملا  اخلا�سة.  وامل�سالح  الأهواء  عن  م�ستقل  ب�سكل  املبادئ 
اأمامنا  هي هذا التفكري امل�ستقل الذي يهدف للو�سول اإىل احلقيقة مل يعد 
غري الفل�سفة ك�سبيل ناجع لنقد القوانني اجلائرة اأو لقرتاح تلك التي يحتاج 
اإليها جمتمعنا اليوم. ولكي نو�سح هذه ال�سورة اأكرث �سنقوم مبقارنة بني تعريف 
على  يهيمن  الذي   )positiviste( الو�سعي  والتعريف  للقانون  فل�سفي 

كليات احلقوق منذ فرتة طويلة من الزمن. 
يتبنى القانون الإداري ح�سب كل من العميد »فيدل« والعالمة »ديلفولفيه« 

التعريف التايل للقانون:
 Dans notre droit public, le terme de loi, au sens‘
 strict, est défini de façon purement formelle: est

 loi l’acte fait par les organes exerçant le pouvoir

 .3’législatif et selon la procédure législative

القانون هو اإذا وبكل ب�ساطة الن�ص الذي تقره ال�سلطة الت�سريعية ح�سب اآلية 
الت�سريع املحددة يف الد�ستور القائم، اأو بتعبري اآخر القوانني هي جت�سيد لإرادة 
ال�سارع. لكن الإرادة مفهوم �سكلي �سرف كونها ل تتعلق مب�سمون ما يتمتع 
بقيمة معيارية ي�سمو عليها ويح�سرها يف حدود وا�سحة املعامل، بل الإرادة حرة 

بتحديد مادتها وهي بالتايل ت�ستطيع اأن تفعل كل �سيء يحلو لها. 
فال�سلطة  �سرحها.  بغية  جهد  اإىل  حتتاج  ل  بينة  تعريف  هكذا  وماطر 
الت�سريعية، نتيجة لهذا الفهم للقانون، ميكنها �سن اأكرث القوانني جورا بذريعة 
اأن ارادتها كافية ل�سباغ �سلطة الدولة القهرية على اأي ن�ص. والنقطة املركزية 
التي يجب القاء ال�سوء عليها هي اأن القانون يف الدميقراطيات احلديثة هو 
وهي  منتخبة  اليوم  باتت  الت�سريعية  فال�سلطة  ال�سعب.  �سيادة  عن  تعبري 

بالتايل تتمتع ب�سرعية ل ميكن ردها. 
وحقيقة الأمر اأن املجال�ص النيابية يف العامل مل يعد يحق لها اأن تقر ما �ساءت 
اأ�سبحت  التي  املبادئ  اأن حترتم جملة من  عليها  بل يرتتب  القوانني،  من 
غالبية د�ساتري الدول تكفلها، كامل�ساواة وحرية العتقاد اإىل ما هنالك من 
الطابع  لي�ست حقوقية  املفاهيم  لكن هذه  الن�سان.  بحقوق  تتعلق  مفاهيم 
بل هي كلها ن�ساأت بعد ت�سويغها على ال�سعيد الفل�سفي، لذلك ل يجب 
النظر فقط اإىل د�ستور ما كمجرد ن�ص قانوين يحتل راأ�ص هرمية الن�سو�ص 
بل يتوجب علينا اأي�سا اأن ندر�سه كتطبيق عملي للفل�سفة ال�سيا�سية. ومن 
هنا ن�ستطيع اأن نفهم الطبيعة املبهمة للمجال�ص الد�ستورية التي ل ت�ستطيع 
يف معر�ص عملها القت�سار على املبادئ احلقوقية املح�سة بل يتحتم عليها 
اأي جمل�ص  �سيفقد  دونها  التي من  الفل�سفية  املفاهيم  تتبنى جملة من  اأن 

د�ستوري مرتكزه النظري وتاليا دوره. 
�سكلي(  )تعريف  الت�سريعية  ال�سلطة  تقره  الذي  الن�ص  اإذا  هو  القانون 
�سريطة اأن حترتم هذه الأخرية جمموعة من املبادئ العليا غري القابلة لالإلغاء 
هو  هذا  امللزمة؟  املبادئ  هذه  ن�ستطيع حتديد  كيف  لكن  مادي(.  )تعريف 
للقانون  الفل�سفي  التعريف  بعر�ص  لنا  �سي�سمح  الذي  اجلوهري  ال�سوؤال 

الذي وعدنا به القارئ اآنفا.
التعريف ال�سكلي يحتاج اإىل تعريف مادي بغية جلم جموح الإرادة وتفلتها 
من كل عقل. هذه هي النتيجة التي و�سلنا اإليها حتى الآن. ولكي تكتمل 
ال�سورة لدينا ما علينا �سوى الجابة عن �سوؤال ب�سيط: ما هي اجلهة التي 
توجه الإرادة يف الن�سان؟ واجلواب هو العقل، فكل اإرادة ل يحكمها العقل 
التعريف  على  العقل  ا�سافة  من  بد  ل  لذلك،  وخطرية.  اعتباطية  ت�سبح 
ال�سكلي كي يكتمل فهمنا للقانون. وها هو القدي�ص توما الأكويني يخت�سر 
لنا يف جملة بالغة الدقة نتاج اأكرث من األف عام من الفل�سفة امل�سائية فيقول: 
العامة  امل�سلحة  به  يق�سد  عقليا  نظاما  اإل  لي�ست  القانون(  )اأي  »ال�سريعة 

مذاعا )اأي �سادرا( ممن يلي اأمر اجلمهور«4.  
وهكذا ن�ستطيع اأن ن�ستخل�ص جمموعة من ال�سروط التي ت�سمح بتعريف القانون:

اأفعال -- 1 اأن  فكما  العقل،  ي�سدره  انه حكم  اأي  عقلي  نظام  القانون 
الن�سان يحكمها عقله كذلك القانون الذي يهدف اإىل حتديد اأفعال 
اأن  منع ذاك، يجب  اأو  الت�سرف  اباحة هذا  اإن كان عرب  املواطنني، 

يخ�سع ل�سلطان العقل.
�سالح -- 2 هي  غايته  لأن  العامة  امل�سلحة  لتحقيق  ي�سعى  القانون 

املجتمع ككل ولي�ص تاأمني منفعة فئة معينة فقط.
�سلطة -- 3 عن  اأي  اجلمهور  اأمر  تلي  التي  اجلهة  عن  ي�سدر  القانون 

الدولة. فاإذا كانت القوانني تطبق على اجلمهور ككل، فالذي يحق له 
اأن ي�سرع هو اجلمهور اأو من ينوب عنه.

بني  يجمع  الذي  ذاك  هو  للقانون  الأمثل  التعريف  املو�سوع،  حم�سلة  يف 
)ال�سرطان  والغائي  املادي  والتعريف  الثالث(  )ال�سرط  ال�سكلي  التعريف 
رف�سه  يجوز  جمتمعة  ال�سروط  هذه  يحرتم  ل  قانون  وكل  والثاين(.  الأول 
وعدم الن�سياع اليه. وحده التعريف الفل�سفي ي�سمح لالن�سان باحلفاظ على 
حريته لأنه يخ�سع ال�سلطة ال�سيا�سية اإىل نقد عقلي وي�سمح لالإن�سان باأن يتحرر 
من اأهواء الإرادة واأوهام اليديولوجيات. فلنفل�سف القانون كي نحافظ على 

ان�سانيتنا، وكي يتحول الت�سريع اإىل مهمة نبيلة جتمع بني احلكمة والف�سيلة. 

* كاتب في الفلسفة السياسية والقانون الدستوري

 

للت�شامن  عنوانا  �شكلت  املقولة  هذه  موجبا«.  يكون  حني  حق  »الت�شهري 

الق�شية  يف  نحا�س  �شربل  لبنان  يف  ال�شابق  العمل  وزير  مع  اأخريا  احلا�شل 

التي رفعتها �شده �شركة �شبين�س على خلفية مواقفه املوؤيدة لنقابة العاملني 

ال�شركة. واملقولة  فيها يف مواجهة ما عده »و�شائل ترهيبية« تعتمدها هذه 

ن�شر  خلفية  على  اليمن  يف  االأوىل  �شحيفة  لق�شية  كعنوان  ت�شلح  نف�شها 

حتقيق يف�شح الف�شاد احلا�شل يف توزيع الهبات الطائلة التي تلقتها جمعية 

املطروحة  امل�شاألة  الثورة.  العالج جلرحى  لتقدمي  ال�شلطة  خريية مقربة من 

على حماكم البلدين لي�شت م�شاألة حرية تعبري وح�شب، هي قبل كل �شيء 

املواطن يف  العامة. فهل يقر حق  ال�شوؤون  م�شاألة مواطنة وحق م�شاركة يف 

ف�شح كل ما يخالف ال�شالح العام، اأم يتحول حتريه عن هذا ال�شالح اىل جرم 

موؤداه تهمي�شه وخفت �شوته؟ )املحرر(.   

ماجد المذحجي

اأول جل�سة يف حماكمة �سحيفة الأوىل  22–4–2013، عقدت  تاريخ  يف 
حممد  امل�ستقل  وال�سحفي  عائ�ص،  حممد  التحرير  برئي�ص  ممثلة  اليومية 
العا�سمة  يف  واملطبوعات  ال�سحافة  حمكمة  اأمام  وذلك  العب�سي،  عبده 
الأخري حتت  لهذا  ن�سر حتقيق �سحفي  وذلك على خلفية  �سنعاء،  اليمنية 
احلا�سل  الفا�سد  التحقيق  تناول  وقد  الثورة«.  لتجار  ال�سود  »امللف  عنوان 
يف ا�ستخدام اأموال خارجية ا�ستلمتها جمعية ال�سالح الجتماعية اخلريية 
واأطراف اأخرى من الهالل الأحمر القطري بقيمة تزيد عن مليوين دولرا 

اأمريكيا �سهريا لعالج جرحى الثورة.
وحتظى هذه املحاكمة باهتمام كبري: فعدا اأنها اأوىل وقائع حماكمة ال�سحف 
وال�سحفيني يف املرحلة النتقالية وبعد الثورة ال�سعبية يف اليمن عام 2011 
رمزية  قيمة  الثورة(  جرحى  )عالج  املطروحة  للق�سية  فان  عامة،  ق�سية  يف 
عالية لت�سالها املبا�سر بالثورة ال�سعبية، خ�سو�سا اأنها قد ا�ستعلت يف الآونة 
ف�ساد  �سائعات عن  و�سط  هوؤلء  لقيه  الذي  الهمال  ب�سبب  مرارا  الأخرية 
هائل يف التربعات والتمويالت اخلارجية. كما اأن هوية طريف الدعوى تزيد 
من اأهميتها: فامل�سكو منهما هما �سحفية و�سحفي معروفان با�ستقالليتهما 
وهما من ال�سحافيني الأكرث متابعة على امل�ستوى العام، وال�ساكي من اأكرب 
اجلمعيات اخلريية يف اليمن وهي مقربة من حزب التجمع اليمني لال�سالح 
ويراأ�ص جمل�ص  اخلليجية،  املبادرة  ال�سلطة مبوجب  اأطراف  اأحد  ال�سالمي، 

ادارتها وزير العدل احلايل يف حكومة الوفاق الوطني القا�سي العر�ساين.وقد 
جاء يف التحقيق امل�سكو منه اأن اجلمعية احتكرت عالج اجلرحى يف م�ست�سفى 
العلوم والتكنولوجيا املقرب اأي�ساً من التيار ال�سالمي وهو ما ترتب عليه وقائع 
ف�ساد متلفة عمد التحقيق اىل تف�سيلها. وقد نفت اجلمعية هذه التهامات من 
خالل �سكواها مطالبة بتعوي�ص قدره مائة مليون ريال ميني، اي ما يعادل 465 
الف دولر امريكي، عن الأ�سرار التي تعر�ست من جراء ذلك. واعتربت نيابة 
ال�سحافة واملطبوعات ما ورد يف هذا امللف ال�سحفي »�سباً واإهانة للمجنى عليها 
جمعية الإ�سالح  باأن ا�سندت اإليها وقائع جارحة لو كانت �سادقة لأوجبت 
عقابها قانوناً واحتقارها عند اأهل وطنها ومبا يخد�ص �سرفها واعتبارها بهدف 
الرتويج والت�سهري ال�سخ�سي اإخالًل بواجبهما ال�سحفي«1. وما هو وا�سح يف 
ن�ص التهام اأن النيابة ترى اأن الوقائع اجلارحة يف هذا العمل ال�سحفي مردها 

الرغبة بالرتويج والت�سهري ال�سخ�سيني. 
وعلى الرغم من اأن الوقائع الواردة يف امللف ال�سحفي هي اتهامات �سريحة 
بالف�ساد جلمعية ال�سالح »املجنى عليها يف قرار النيابة« ترتتب عليها م�سوؤولية 
جنائية كما جاء يف ادعاء النيابة نف�سه، فقد وجهت النيابة اأ�سابع التهام فقط 
ومتهمة  ال�ساكية  اجلهة  اأقوال  جممل  متبنية  التحقيق  و�ساحب  لل�سحيفة 
اأموال  ب�سرقة  يقع  ل  اجلرم  وكاأمنا  ال�سخ�سيني،  والت�سهري  بالرتويج  اياهما 
والنقد  املراقبة  امنا يف  بالكامل  العامة عنها  النيابة  تغا�ست  والتي  املتربعني 
وف�سح ال�سرقة والختاللت ووقائع الف�ساد وكل ما هو م�سلحة عامة؛ بل كاأمنا 
امل�ساألة م�ساألة م�ساعر �سخ�سية ونوايا خري و�سر ولي�ست م�ساألة وقائع بحاجة 
اثبات. فاذا �سح ما تقوله �سحيفة الأوىل والعب�سي، فال جمال  اأو  اىل نفي 
النوايا  هذه  وجدت  ان  حتى  لديهما،  ال�سخ�سي  الت�سهري  بنوايا  للتفتي�ص 
فهي حمل للتخمني ل امكانية فعلية للتحقق منها. ويكون عليهما للتربوؤ من 
ال�سكوى اثبات ما لديهما طاملا اأن الطرف املخُتهم اأنكر التهامات املوجهة اليه 
وعدها تلفيقا وكذبا، فيما تنح�سر مهمة الق�ساء والنيابة يف التحقق من كون 
الطرف ال�سحفي يف الق�سية ميلك ما ي�سند الوقائع املن�سورة لديه ل التفتي�ص 

اأو الت�سكيك يف نواياه.  
يقول دفاع ال�سحيفة يف رده على الدعوى العامة من قبل النيابة اأن »التهمة 
املن�سوبة ملوكلينا يف دعوى النيابة هي ارتكاب جرمية ال�سب والهانة وا�ستندت 
يف ذلك اىل مقاطع من املقال املن�سور يف ال�سحيفة وبالنظر اىل تلك القوال 
للمتطلب  وفقاً  وقائع جارحة  اأو  الفاظ  اأية  تت�سمن  التهمة جتدونها ل  حمل 
بناًء على  املقال  ن�سرت يف  اأنها  ال�سب والهانة ف�ساًل  لقيام جرمية  القانوين 
كر«2 واأو�سح الرد على دعوى النيابة »ان الوقائع  اأدلة توؤكد �سحة اأغلب ما ذخُ

املذكورة يف دعوى النيابة العامة لي�ص فيها ما يجرح ال�ساكية اأو يهينها ف�ساًل 
عن اأنها وردت بناًء على تقارير واأخبار من�سورة من عدة جهات اعالمية مقربة 

منها وهو ما يجعل من دعوى النيابة مالفة للقانون«3.
بعيداً عن ن�سو�ص الدعوى العامة وردود الدفاع عليها يف هذه الق�سية، تبدو 
هذه املواجهة القانونية التي موقعها حمكمة ال�سحافة واملطبوعات التي هي 
بالواقع حمكمة ا�ستثنائية واتهمت يف العهد ال�سابق باأنها ذراع ق�سائي لل�سلطة 
لقمع ال�سحافة مترباً للتحول الذي قد يحدث يف وظيفة الق�ساء، خ�سو�ساً 
واأن اجلهة ال�ساكية مقربة لأكرث الأحزاب نفوذاً يف اليمن حالياً ويرتاأ�سها وزير 
العدل ذاته، وهو ما يثري ماوف م�سروعة عدة من وجود تدخل و�سغوط قد 
�ستقل عن ال�سلطات  متار�ص على املحكمة، على الرغم من اأن الق�ساء نظرياً مخُ
التنفيذية حتى لو كانت وزارة العدل ذاتها ذات ال�سالحيات الدارية الوا�سعة 

على اجلهاز الق�سائي. 
تقول منظمة مرا�سلون بال حدود يف تقريرها ال�سنوي الأخري للعام 2013 اخلا�ص 
بت�سنيف حريات ال�سحافة يف العامل اإن »اليمن ل يزال راكدا �سمن املراتب 
الع�سر الأواخر من الت�سنيف، متنقال من املرتبة الـ 171 اإىل املرتبة الـ 169«4 
واأنه بعد مرور عام على تويل الرئي�ص عبدربه احلكم يف اليمن »ل يزال الطار 
الت�سريعي كما هو. فال�سحافيون يتعر�سون دوماً لالعتداءات واملحاكمات، بل 
لأحكام بال�سجن النافذ«5. كل ذلك ي�سع هذه املحاكمة وغريها من الق�سايا 
عنواناً ل�سعف الطار الت�سريعي يف اليمن يف �سمان احلريات العامة وحق 
التعبري عن الراأي، وكون حرية ال�سحافة ما زالت �سعيفة وعر�سة لالنتهاكات 

والهجمات التي تنطلق من من�سة الق�ساء اأو من غريها.

* كاتب وناشط حقوقي يمني 
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لبنان  يف  واملفقودين  املخطوفني  اأهايل  جلنة  دعت  ني�سان/اأبريل،   11 يف 
�سينما  الراهب يف  لأليان  نوم«  بال  »لياٍل  فيلم  القانونية حل�سور  واملفكرة 
»مرمي  بحث  تفا�سيل  يروي  الوثائقي  الفيلم  بريوت.  مرتوبولي�ص، 
يف  العلوم  كلية  معركة  يف  ق�سري«  »ماهر  املفقود  ابنها  عن  ال�سعيدي« 
احلدث اأثناء الجتياح ال�سرائيلي لبريوت يف 1982، وقد �ساهم الفيلم 
يف ك�سف مقربتني جماعيتيني حفرتا خالل احلرب الأهلية اللبنانية. ويف 
املوؤمتر ال�سحايف الذي عقدته اجلمعيتان تبعا لعر�ص الفيلم، اأعلنت وداد 
حلواين، رئي�سة جلنة اأهايل املخطوفني واملفقودين، اأنه �سيتم ال�ستناد اإليه 

لرفع ق�سيتني حول هاتني املقربتني اأمام املحاكم اللبنانية، بهدف املطالبة 
فيها.  دفنهم  الذين مت  الأ�سخا�ص  هويات  والتحقق من  عليها  بالك�سف 
اللبنانية  اأمام املحاكم  اإىل جمموعة ق�سايا مت رفعها  الق�سيتان �ستن�سمان 
حول مقابر جماعية مت الك�سف عن وجودها يف غري منطقة. هذا الفيلم 
بقوته فتح اأ�سئلة احلرب الكثرية على م�سراعيها. اإذا ا�ستطاعت مرجة 
وثائقي اأن تك�سف وحدها عن بع�ص احلقيقة حول املعركة، فذلك يعني اأن 

ك�سف م�سري مفقودي احلرب، وهو حق لهم، لي�ص اأمراً �سعب التحقيق.
امل�ساألة اليوم يف عهدة الق�ساء. 

تبعا لإحدى اأب�سع الأزمات الأخالقية على راأ�ص الهرم الق�سائي، خرج 
غ�سان رباح )رئي�ص غرفة يف حمكمة التمييز وع�سو جمل�ص ق�ساء اأعلى 
�سابقا( من الق�ساء بحكم مذل، بعدما مت الت�سديق ا�ستئنافا على احلكم 
اعالميا  تفاعلت  قد  رباح  ق�سية  وكانت  العمل.  عن  بف�سله  التاأديبي 
النائب  قيام  عن  اأنباء  تداول  اإثر  على   ،2012 �سباط/اآذار  يف  وق�سائيا 
هادي حبي�ص بعر�ص فيلم يظهر القا�سي وهو ي�سعى اىل التفاو�ص مع جهة 
جمهولة يف ملف نزاعي بني الأخوين �سعادة للح�سول على ر�سوة �سخمة. 
ومن دون التقليل من اأهمية ذلك، انتقدت املفكرة القانونية احلكم، جلهة 
اأنها ل جترده من  الف�سل عن العمل، على خلفية  العقوبة املتخذة وهي 

حقه باحل�سول على تعوي�ص نهاية اخلدمة. فما هي قوة الردع لعقوبة مماثلة 
بالن�سبة اىل قا�ص يرت�سي على اأبواب �سن التقاعد؟ ثم، يف حال �سحة 

الر�سوة، األ يفرت�ص مالحقته جزائيا؟ 
ولكن، اأخطر من ذلك، ا�ستوقف املفكرة �سوؤال كبري ب�ساأن اجلهة املتدخلة 
وعقوبات جزائية.  من جرائم  الأفعال  هذه  على  يرتتب  وما  الرا�سية،  اأو 
فمن هم هوؤلء؟ واأل ي�سكل غ�ص النظر عنهم حتييدا للذين يتدخلون يف 
الق�ساء، مبناأى عن اأية مالحقة، مما يجيز با�ستمرار ثقافة التدخل يف اأعمال 
رباح  مالحقة  ا�ستمرت  كيف  ذلك،  من  واأهم  رادع؟  دون  من  الق�ساء 
التاأديبية من دون املطالبة بن�سخة عن الفيلم الذي عر�سه هادي حبي�ص 

اأمام اجلميع راف�سا ايداعه لدى اأي مرجع؟ 
على هذه اخللفية، تقدمت املفكرة القانونية باإخبار للنيابة العامة التمييزية 
طالبت فيه باتخاذ اجراءات لو�سع اليد على الفيلم الذي اأدى اىل املالحقة 
امل�سلكية، متهيدا لبدء مالحقة جزائية �سد كل من تورط يف التدخل يف 

اأعمال الق�ساء. 
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مكتب   – بل  هيرن�ص  موؤ�س�سة  من 
هنا  الواردة  الآراء  الأو�سط.  ال�سرق 
ل  وبالتايل  املوؤلفني  اآراء  عن  تعرب 
تعك�ص بال�سرورة وجهة نظر املوؤ�س�سة.
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مبوجب اإتفاقية تعاون بهذا ال�ساأن
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قضايا المفكرة القانونية ) نيسان، أيار 2013(
لذوي المفقودين حق المعرفة: مريم الصعيدي وماهر قصير في فيلم »ليال بال نوم«

المفكرة تقدم اخبارا للتحقيق في جريمة التدخل في القضاء: أين الفيلم؟

ازالة القوائم االنتخابية عن 
االنترنت، مراعاة للخصوصية

بتاريخ 15-5-2013، قدمت املفكرة القانونية كتابا اىل وزير الداخلية 
من   34 باملادة  العمل  بوقف  فيه  تطالب  �سربل  مروان  والبلديات 
ال�سخ�سية  البيانات  كافة  بن�سر  الوزارة  تلزم  التي  النتخابات  قانون 
وو�سع  و�سن  مذهب  من  النتخابية  القوائم  يف  للناخبني  العائدة 
عائلي وما اىل ذلك من تفا�سيل �سخ�سية دقيقة وذلك لتعار�ص هذه 
املادة مع احلقوق املكر�سة يف املواثيق الدولية والد�ستور. فمع ت�سليمنا 
اللوائح  على  الطالع  من  املعنية  والهيئات  الناخبني  متكني  باأهمية 
النتخابية ل�سبط الأخطاء والنواق�ص، ال اأنه يجب القيام بذلك يف 
حدود ال�سرورة مع مراعاة مبداأ التنا�سب. فاإن هذه الغاية ل ت�سكل 
اأنه  �سيما  ل  املواطنني،  خ�سو�سيات  خرق  تربير  �ساأنها  من  �سرورة 
باإمكان الوزارة التحقق من �سحة لوائح ال�سطب باأ�سلوب اأقل كلفة 
من الأ�سلوب املعتمد على �سعيد احلقوق الأ�سا�سية، خ�سو�سا انه ل 
يوجد اية قيمة م�سافة لأغلبية املعلومات املن�سورة، وبالتحديد املذهب 

والو�سع العائلي وال�سن، يف ت�سحيح لوائح ال�سطب و�سبطها.  
التفا�سيل هو خرق اخل�سو�سية  اإن جل ما تنتجه هذه  ويف احلقيقة، 
له  ت�سنت  من  كل  بيد  علنية  موادا  وجعلها  للمواطنني  ال�سخ�سية 
اأن  العامة  ال�سلطات  فعلى  الآخرين.  حياة  على  »التل�س�ص«  نف�سه 
من  الهائل  الكم  هذا  ن�سر  من  املرجوة«  »امل�سلحة  بني  دوما  توازن 
خرق  وهو  ذلك«  عن  الناجت  »ال�سرر  وبني  الطريقة  بهذه  املعلومات 

خ�سو�سية املواطنني.
 

*أعدت هذه القضايا نرمين السباعي، 

محامية متدرجة ومن فريق عمل المفكرة القانونية

بتاريخ 28-5-2013، تقدمت املفكرة القانونية بكتاب لوزارة العالم 
طالبة منها انذار اأ�سحاب الرخ�ص باإ�سدار مطبوعات دورية �سيا�سية والذين 
مل ي�ستعملوها قط اأو توقفوا عن ا�ستعمالها بوجوب ا�سدارها حتت طائلة 
ا�سرتداد الرخ�ص، وفق قانون املطبوعات الذي يوجب تدخل الوزارة على 
هذا الوجه. واأهمية هذا الكتاب تكمن يف اأنه جاء ردا على مطالبة نقابة 
ال�سحافة بوقف البحث يف م�سروع القانون التعديلي لقانون املطبوعات يف 
جلنة العالم والت�سالت النيابية بحجة اأنه يطال حقوقا مكت�سبة، منها 
ال�سرتاعي  املر�سوم  وكان  الرخ�ص.  هذه  مبوجب  املمنوحة  المتيازات 
رقم 74 تاريخ 13-4-1953 قد ن�ص على عدم جواز منح اأي ترخي�ص 
يتجاوز  الدوريات  اأن عدد هذه  �سيا�سية دورية طاملا  جديد لأية مطبوعة 
25 مطبوعة. وبذلك، حتول اأ�سحاب الرتاخي�ص اىل ما ي�سبه اأ�سحاب 

امتيازات، وبات ح�سولهم على تراخي�ص يف وقت �سابق مانعا ح�سول اأي 
�سخ�ص على تراخي�ص اليوم، فيكون مرغما اذا اأراد �سراء �سحيفة ب�سراء 
الرتخي�ص من هوؤلء وفق اأ�سعار ال�سوق. وت�سديا لهذا املنطق، جاء كتاب 
املفكرة ليذكر وزير العالم مبوجباته القانونية: فالرتخي�ص لي�ص امتيازا بل 
يقت�سي ا�سرتداده وفق القانون يف حال عدم ا�ستعماله، وحتديدا اذا »مل 
ت�سدر املطبوعة خالل �ستة اأ�سهر كاملة من تاريخ اإعطاء الرخ�سة ..، اأو 
اإذا توقفت بعد �سدورها مدة ثالثة اأ�سهر متتالية«.. كما ذكرت املفكرة باأن 
موجب ا�سرتداد الرخ�ص يف هذا املحل ي�سكل جزءا اأ�سا�سيا من فل�سفة 
هذا القانون: فتحديد عدد الرتاخي�ص مل يهدف اىل منح امتيازات جمردة 
عن اأي مقابل، امنا مت تربيره بتمكني املطبوعات املرخ�سة من احل�سول على 
موارد كافية من �سوق العالنات املحدودة يف لبنان. ومن هذا املنطلق، 
فلي�ص  ال�سحافة.  نقابة  حجج  م�سروعية  لتقوي�ص  اأداة  الكتاب  ي�سكل 
م�سروع القانون الذي مي�ص حقوقا مكت�سبة، امنا هو عدم تطبيق القانون 

احلايل الذي يوحي بوجود حقوق كان يفرت�ص زوالها منذ زمن طويل. 

مرمي ال�سعيدي يف ذكرى احلرب الأهلية - ت�سوير ح�سام م�سيم�ص

كي ال يستمر االتجار بالحرية


