
تكون  الدولة  العالم،  كأس  مباريات  بث  قضية 
للجميع أو ال تكون )ص. 8(: 

يف �لدعوى �مل�ضتعجلة �لتي �أقامتها �ضركة قطرية �ضد تلفزيون لبنان لوقف بث 

مباريات كاأ�س �لعامل، فاجاأ مو�طنون �جلميع بتدخلهم للمطالبة بردها �حرت�ماً 

حلقهم بامل�ضاهدة. فالعقد �ملوقع بني �ضركات �خللوي �ململوكة من �لدولة و�لوكيل 

�حل�ضري للمجموعة �لقطرية يف لبنان لبث �ملباريات من خالل �لكابالت، 

يقت�ضي تف�ضريه على �أنه ي�ضمن حق �مل�ضاهدة للجميع، وهو �أمر ال ميكن حتقيقه 

�إال من خالل تلفزيون لبنان. تبعاً لذلك، مت رد �لدعوى لعدم و�ضوح �لعقد.
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نقابة محامي بيروت تنظم مجددًا حقهم باللجوء 
الى اإلعالم في القضايا القضائية )ص. 16(:

من  �ملحامي  ملنع  جديدة  مو�د  بريوت  يف  �ملحامني  نقابة  جمل�س  يتد�ول 

�إال  �ملقرتح  �ملنع  من  ي�ضتثن  ومل  �لق�ضاء.  �أمام  �لعالقة  �لق�ضايا  مناق�ضة 

»�لق�ضايا �لكربى �لتي تهم �ملجتمع«، وب�ضرط �حل�ضول على مو�فقة م�ضبقة 

من نقيب �ملحامني. من �ملهم مبكان �إخ�ضاع هذه �لقاعدة ملناق�ضة عامة، ملا 

قد يرتتب عليها من نتائج �ضلبية لي�س فقط على حرية �لتعبري وعلى حقوق 

�لدفاع، بل �أي�ضاً، على �حتماالت �لتغيري من خالل �لق�ضاء.

 مأسسة األوفردوز في حاالت اإلدمان
)ص. 12(: 

تقوم بع�س �مل�ضت�ضفيات باإبالغ �ل�ضرطة عن حاالت �جلرعات �لز�ئدة بنتيجة 

تعاطي �ملخدر�ت. وهي ت�ضتند لتجاوز �ل�ضرية �لطبية �ىل قر�ءة خاطئة لتعميم 

�ضادر عن وز�رة �ل�ضحة يذّكرها بوجوب �الإبالغ عن �حلو�دث �لطارئة �ملتاأتية 

عن فعل �لغري. وعد� �أن هذه �لقر�ءة خاطئة الأن �لتعاطي هو فعل �ضد �لنف�س 

ولي�س �ضد �لغري، فاإن من �ضاأن �الإبالغ �أن يثني �مل�ضابني باالأوفردوز ومر�فقيهم 

عن �للجوء �ىل �مل�ضت�ضفى، ما قد يوؤدي �ىل موت حمتوم. 

قرار قضائي ضد احتجاز جواز سفر عاملة منزل:
تطبيق نادر التفاقية مناهضة التمييز العنصري )ص. 10(

ر�ضم ر�ئد �ضرف

خطاب االنتاجية كذريعة إلنكار الحق المكتسب:
ماذا عن إنتاجية النواب؟ )ص. 7-2(



3 العدد 19، تموز/يوليو 2014العدد 19، تموز/يوليو 22014

عالء مروة

نيابي  خطاب  برز   ،2014 و�أيار  ني�ضان  ل�ضهري  �لنيابية  �جلل�ضات  يف 

�لرتب  �ضل�ضلة  مناق�ضة  �ضياق  يف  و�لق�ضاة،  �لدولة  موظفي  �إنتاجية  ب�ضاأن 

�ملعار�ضة  قيادة  توىل  �لذي  �ل�ضنيورة،  فوؤ�د  �لنائب  ذهب  وقد  و�لرو�تب. 

�الإد�رة  �ىل  �ضخ�س  »جاء  بقوله:  �لتندر  �ىل حد  �لرو�تب،  زيادة  ملطالب 

بعد  يعملون  �ملدير ال  قال  �أين هم؟  ف�ضاأل  موظفني.  يجد  فلم  �لظهر  بعد 

ياأتون يف  �ملدير كال ال  رد  �ل�ضباح؟  يعملون يف  �ل�ضخ�س:  ف�ضاأل  �لظهر. 

. �أما ب�ضاأن �لق�ضاة، فقد توىل نو�ب كثريون �ىل جانب �ل�ضنيورة 
1
�ل�ضباح«

ياأتي فيه �لقا�ضي  �إنتاجيتهم: »نحن �لبلد �لوحيد �لذي  مهمة �لطعن يف 

�لق�ضاء.  �إ�ضالحي كبري يف  مل�ضروع  بحاجة  نحن  يومني!  فقط  �ىل مكتبه 

�أكرث من %120 زيادة �أعطيت للق�ضاة ومل نر �أي �إ�ضالح ق�ضائي! مل نر 

 
3
للبلد« �ضيئاً  يعطو�  للق�ضاة ومل  »�أعطينا  �أي�ضاً  �أو  )�أحمد فتفت(،   

2
�ضيئاً«

بري  نبيه  �لنيابي  �ملجل�س  رئي�س  وذهب  طور�ضرك�ضيان(.  �ضريج  )�لنائب 

ال  �لذي  للقا�ضي  �لق�ضائية  �لعطلة  بتق�ضري  �لعدل  وزير  مطالبة  حد  �ىل 

�الإنتاجية  تعزيز  �ضبل  عن  �لبحث  �أهمية  من  �لتقليل  دون  ومن   .
4
يعمل

تناولوها  و�ضو�هم  �لنو�ب  هوؤالء  �أن  �لالفت  فاإنه من  و�لق�ضائية،  �الإد�رية 

على  �إقر�رها  تعليق  �أو  رو�تبهم  بزيادة  �ملوظفني  مطالب  لرد  كذريعة  فقط 

�الإ�ضالح �الإد�ري �لذي قد يطول �نتظاره �أو �أي�ضاً للتلويح باإعادة �لنظر يف 

يغ�ضلون  وكاأنهم  وبدو� من خالل خطابهم �التهامي  �لق�ضاة.  م�ضتحقات 

وه�ضا�ضة.  وترهل  �ضعف  من  �لعامة  �الإد�ر�ت  �ليه  و�ضلت  مما  �أياديهم 

مبد�أي  ��ضتبعاد  يف  يوؤلفونها  �لتي  �ل�ضيا�ضية  وللطبقة  لهم  يد  ال  فكاأن 

�ملبار�ة وتكافوؤ �لفر�س يف �لتوظيف طو�ل عقدي ما بعد �حلرب؟ �أو كاأن 

�ضرب  يف  �أي�ضاً  �أو  بالف�ضاد؟  �إيذ�ناً  �لرقابة  �أجهزة  تعطيل  يف  لهم  يد  ال 

معنويات �لق�ضاة و�العتد�ء على ��ضتقالليتهم من خالل تدخالت يومية 

وتدخالت �أكرب يف �ملناقالت �لق�ضائية؟ 

مع  تر�فق  قد  لالآخر  �التهامي  �خلطاب  هذ�  �أن  هو  �أكرث  �لالفت  ولكن، 

�لنيابي.  للمجل�س  �لذ�تية  لالإنتاجية  وحتديد�ً  للذ�ت  متجيد  خطاب 

طرح  يقت�ضي  حربي،  �ضر�ع  �أي  يف  �لقتلى  �الأطفال  م�ضاهد  تتو�ىل  حني 

وحني  �إمهال.  �أي  دون  من  حرب  جر�ئم  �رتكاب  �حتمال  عن  ت�ضاوؤل 

تزد�د ن�ضبة �الأطفال �لقتلى، ي�ضبح �لقول بارتكاب جر�ئم حرب �أمر�ً �ضبه 

فهي  �حلرب،  بجر�ئم  غزة  �لقانونية يف  �مل�ضائل  تنح�ضر  وبالطبع، ال  موؤكد. 

مقدمتها،  ويف  قمعها،  �ىل  �جلر�ئم  هذه  تهدف  �لتي  باحلقوق  �أي�ضاً  تت�ضل 

�الإعالمي  �لتلعثم  ظل  ويف  و�الحتالل.  �حل�ضار  النهاء  �ملقاومة  حق 

�ل�ضحية  م�ضاو�ة  �ىل  �أحيانا  و�ضل  و�لذي  باأ�ضمائها  �الأ�ضياء  و�ضف  يف 

عنو�ن: حتت   Omar Albach �ل�ضاب  من  �ملنتج  �مل�ضّور  برز   باجلالد، 

hug a terrorist. طفلتان تلب�ضان كوفية فل�ضطينية وت�ضرحان للمارة 

يف �أحد �ضو�رع تورنتو �أن �إ�ضر�ئيل تقتل �أطفال غزة حتت غطاء حربها �ضد 

�الإرهاب، لينتهي �للقاء دوماً بالعناق. بدورها، حت�ضن �ملفكرة �لقانونية هاتني 

�لطفلتني ومعهما جميع �أطفال غزة )�ملحرر(. 

بني  �ضاع  و�لرو�تب،  �لرتب  �ضل�ضلة  باإقر�ر  �ملتكررة  �ملطالبات  وقع  على 

يف  �لنق�س  طبعاً  و�ملق�ضود  �لعام،  �لقطاع  �إنتاجية  عن  خطاب  �لنو�ب 

�إنتاجيته. وقد ر�أت �ملفكرة على �ضوء تاأثري�ت هذ� �خلطاب على �الإد�رة 

�إدر�ك مبادئه  ملحاً، بهدف  �أمر�ً  �أن �لتوقف عنده بات  �لعامة و�لق�ضاء، 

وم�ضامينه ومقا�ضده، وذلك الأ�ضباب �ضتة: 

�الأول، �أنه ي�ضدر عن �ملجل�س �لنيابي �لذي هو على �الأرجح �جلهاز �الإد�ري 

�الأقل �إنتاجية يف �لدولة �للبنانية. وهذ� ما يتاأكد �ضنة بعد �ضنة من خالل 

�ملر�جعات �لتي �أجرتها �ملفكرة �لقانونية الأعماله. فهي ثبتت �لنق�س �لفادح 

يف �إنتاجيته يف 2011 و2012، فا�ضتحق �ضفة »�أغلى �لعاطلني من �لعمل« 

فيها. �أما يف 2013، فاقت�ضر �إنتاجه على خدمة م�ضاحله من خالل قانونني 

 ،»self service ت�ضال بتمديد واليته بحيث ��ضتحق �ضفة »�ضلطة�

�لثاين، �أنه خطاب منا�ضبات �أكرث مما هو خطاب دولة. ففيما يغيب متاماً 

عن �لنقا�س �لعام، ُتفاجاأ دوماً بتو�ضع �نت�ضاره عند بروز مطالبات بزيادة 

�أو تقوي�س م�ضروعيتها. وهذ� ما  لردها  �لرو�تب يف �لقطاع �لعام، متهيد�ً 

نقر�أه يف خطاب 2013-2014 ولكن �أي�ضاً يف خطاب 1998-1995. 

للتنكر  ذريعة  خطاب  ي�ضكل  �إنه  �لقول  �ملمكن  من  �الأمر،  هذ�  و�أمام 

وبكلمة  �إد�ري،  �إ�ضالح  خطاب  ي�ضكل  مما  �أكرث  �ملكت�ضبة،  للحقوق 

�أخرى، �أنه »مطلب حق ير�د به باطل«، 

مو�ز�ة  ففي  متاماً.  يناق�ضه  خطاب  مع  فجاأًة  تر�فق  خطاب  �أنه  �لثالث، 

يت�ضرفون  �لنو�ب  ر�ح  �الإد�ري،  لالإ�ضالح  كعنو�ن  �الإنتاجية  تقدمي 

بالقول: »تكرب يف  ينتجونه عماًل  �لذي  �لي�ضري  بالنزر  يتبجحون  وكاأنهم 

�أو  ترّبم  �أو  �ضغط  �أي  �إز�ء  �ضدورهم  وت�ضيق  �ل�ضغائر«،  �ل�ضغري  عني 

�الأمور  بهم  و�ضلت  وقد  �ل�ضغط.  حتت  عون 
ّ
ي�ضر ال  �أنهم  بحجة  �نتقاد، 

�ىل �إعالن نيتهم وقف جل�ضتهم �لت�ضريعية �ملت�ضلة بالرتب و�لرو�تب �ىل 

حني �عتذ�ر م�ضوؤويل هيئة �لتن�ضيق �لنقابية علناً من �لنو�ب على خلفية 

�تهامهم بـ«�حلر�مية«. وبالطبع، يتنافى خطاب �لهيبة و�ل�ضدور �ملنتفخة 

هذ� مع خطاب �الإنتاجية �لتي تقوم بال�ضرورة على �مل�ضاءلة و�ملحا�ضبة،  

�لر�بع، �أن �الإنتاجية �ملق�ضودة بدت وكاأنها تقت�ضر على �الإنتاجية �لكمية 

)�ضاعات �لعمل( فيما غاب �أي حديث عن �لكفاءة �أو �الإنتاجية �لنوعية، 

�أو  �لر�ضمية  �ملدر�ضة  تقدمه  �لذي  �لتعليم  نوعية  عن  �حلديث  يتم  كاأن 

�جلامعة، �أو عن نوعية �ل�ضحة �لتي تقدمها �مل�ضت�ضفيات �حلكومية �أو عن 

حق �ملو�طن بالرتفيه و�مل�ضاحات �لعامة، �أو بحق �ل�ضكن �لخ.. 

�خلام�س، �أن خطاب �الإنتاجية بد� كاأنه يختزل عملية �الإ�ضالح �الإد�ري، فيما 

غاب �أي حديث عن �لر�ضى �أو �لف�ضاد �الإد�ري، �لذي غالباً ما يتم بحماية 

�لطبقة �ل�ضيا�ضية. وقد بد� هنا كاأمنا �لطبقة �ل�ضيا�ضية تقذف تهمة �لك�ضل 

ونق�س �لكفاءة يف وجه �ملوظف �لذي ير�ضقها بتهمة �لف�ضاد، 

�ل�ضاد�س، وهنا �الأخطر، �أن �الأثر �لوحيد لهذ� �خلطاب قد جتلى د�خل 

�خلارجة  �لوحيدة  تكون  �أن  يفرت�س  �لتي  �ملوؤ�ض�ضة  د�خل  �أي  �لق�ضاء، 

فاإز�ء  �ل�ضلطات.  ف�ضل  مببد�أ  عماًل  �حلاكمة  �ل�ضلطات  �خت�ضا�س  عن 

تهديد �لنو�ب بتق�ضري مدة �الإجازة �لق�ضائية و�إعادة �لنظر يف تقدميات 

�ضندوق �لتعا�ضد، �ضارع جمل�س �لق�ضاء �الأعلى �ىل تبني هدفية تعزيز 

ي�ضرع يف  �لذي  �لقا�ضي  وهو  �ملتميز«  »�لقا�ضي  �ضعار  فابتكر  �الإنتاجية 

�إنتاج �أحكامه، ولو على ح�ضاب نوعيتها، ولو على ح�ضاب �لتعليل و�ضائر 

�ضروط �ملحاكمة �لعادلة )�ملحرر(.  

ماذا تعني اإلنتاجية في خطاب النواب؟

بهذا المعنى، المفكرة القانونية تحضن طفال إرهابيا

حضرات النواب، حدثونا عن إنتاجيتكم

�لنيابية  �ملناق�ضات  يف  وقعها  لها  كان  عبار�ت  خالل  من  نقروؤه  ما  وهذ� 

�لنا�س  لن�ضاعد  ومن�ضرع  نتعب  »نحن  قبيل:  من  �لعامة  �لنقا�ضات  ويف 

م�ضوؤول.  وغري  طبيعي  غري  ب�ضري  عم  »�للي  بال�ضرقة«،  نتهم  مقبول  م�س 

منتعذب كرمال �لنا�س وهني قاعدين يجرحو� فينا. هذ� غري منطقي وغري 

مقبول«، وهي عبار�ت وردت تباعاً على ل�ضاين �لنائبني نبيل نقوال و�ميل 

رحمة. 

�لنيابي  �ملجل�س  �إنتاجية  عند  �لتوقف  يجدر  �ملخزي،  �خلطاب  هذ�  و�أمام 

�ىل  بالن�ضبة  ��ضتخر�جها  �ملفكرة  �أمكن  �لتي  �الأرقام  بع�س  �ضوء  على 

باإعادة �لنظر يف رو�تبهم  2012-2013-2014، متهيد�ً للمطالبة  �الأعو�م 

ذلك  على  دليل  خري  ولعل  �إنتاجهم.  مع  تنا�ضبها  لعدم  وتعوي�ضاتهم 

�إعادة  عن  �الإعالن  من خالل  �لو�قع  هذ�  �حلريري  بهية  �لنائبة  �إقر�ر  هو 

 .
5
رو�تبها �مل�ضددة لها منذ 2009 �ىل �خلزينة �لعامة

العامة  الهيئة  صعيد  على  اإلنتاجية 
النيابي:  للمجلس 

�لقو�نني  عدد  بلغ  فقد  �لبالغة.  �ضديدة  �الأرقام  تبقى  �ل�ضدد،  هذ�  يف 

�خلم�س  يقارب  ملا  �أي  �الآن  حتى  �نتخابه  منذ  �ملجل�س  هذ�  �أقرها  �لتي 

  68 و   2010 �ضنة  يف  قانوناً  و53   ،2009 �ضنة  يف  قانوناً   14( �ضنو�ت: 

قانوناً يف �ضنة 2011 و41 قانوناً يف �ضنة 2012 وقانونني يف 2013 و37 يف 

مبعدل  �أي  قانونا(   213 ما جمموعه  �أي   2014 �ضنة  من  �الأول  �ملنت�ضف 

42،6 قانوناً �ضنوياً. 

�لفادح يف  �لنق�س  يظهر  �لقو�نني وخلفيتها،  نوعية هذه  �لغو�س يف  وعند 

2013 ال يقت�ضر على قلة  �إنتاجية �ملجل�س. فعيب نتاجه �لت�ضريعي ل�ضنة 

�لعدد )قانونان فقط( بل �أي�ضاً على �أن �ملجل�س تبدى من خاللهما مبثابة  

فالقانون   .
6
ذ�تها �إال  �لتي ال تخدم  �ل�ضلطة  �أي   ،self service �ضلطة 

�لثاين  �آل  فيما  �لنيابية  لالنتخابات  �لرت�ضيح،  مهل  بتعليق  �ت�ضل  �الأول 

�ىل جتديد مدة والية �ملجل�س نف�ضه على خلفية �لظروف �الأمنية. و�حلال 

تناولتهما  �للتني   ،
و82012  

72011 �ضنتي  �ىل  بالن�ضبة  �أف�ضل  تبدو  ال 

�لتدقيق  �لقانونية، عند  للحياة  �ل�ضنوية  �إطار جرد�تها  �لقانونية يف  �ملفكرة 

يف طبيعة هذه �لقو�نني. فمن بني 109 قانوناً �ضدر يف 2011 و2012، تبني 

�أن معظمها قو�نني ذ�ت طابع �إد�ري )تغيري ��ضم قرية مثال( �أو مايل )�إقر�ر 

)�عفاء  �ضابقة  بقو�نني  �لعمل  تعليق  �أو  تعطيل  �أو تهدف �ىل  �ضلفة مثال( 

31 منها  من غر�مة مثال( �أو �ىل �إجازة �مل�ضادقة على �تفاقيات دولية، �أن 

و�أن  �ملوؤ�ض�ضاتي،  �أو  �لتنظيمي  �ل�ضعيد  على  منتجة  مو�د  تت�ضمن  فقط 

�أهمها هو قانون �ل�ضري �لذي يبقى يف �أهم �أجز�ئه معطاًل. 

جمل�س  �أجنزها  �لتي  �لتنظيمية  �ملو�د  جمموع  يكون  ذلك،  وبنتيجة 

 2،1 يعادل  ما  �أي  مادة(   821( بلغت  قد  �أهميتها،  تفاوت  على  �لنو�ب، 

يتاألف  )�لذي  �ل�ضري  قانون  جانباً  و�ضعنا  و�إذ�  �ضنويا.  نائب  لكل  مادة 

وحده من 420 مادة معظمها ي�ضكل ��ضتعادة و��ضحة للمو�د يف �لقو�نني 

�ل�ضابقة و�لذي قرر جمل�س �لوزر�ء يف فرتة الحقة �إرجاء تنفيذه �ىل حني 

وثلث  مادة  �ىل  �ملعدل  هذ�  يهبط   ،)
9
لتطبيقه �لالزمة  �الإجر�ء�ت  �تخاذ 

�ملادة لكل نائب. وهو معّدل يقارب �لنتائج �لتي تو�ضلت �إليه در��ضة عن 

قو�نني 2005 - 2006. 

وجتدر �الإ�ضارة هنا �ىل �أن عدد� من �لنو�ب د�أبو� على �لتغيب عن ح�ضور 

وذلك  وم�ضبق  م�ضروع  عذر  �أي  ت�ضجيل  دون  من  �لت�ضريعية  �جلل�ضات 

يكون  ويكاد  �لنيابي.  للمجل�س  �لد�خلي  �لنظام  من   61 للمادة  خالفاً 

هو  �لربملان  �ىل  ح�ضورهم  عدم  �أو  �لنو�ب  غالبية  ح�ضور  من  �لهدف 

�ل�ضيا�ضي،  �لوئام  حاالت  يف  �ل�ضيا�ضية  �لتعبئة  �أو  �جلل�ضة  ن�ضاب  تاأمني 

�أو تعطيله يف حاالت �خل�ضام، بالنظر �ىل قلة عدد �لنو�ب �ملتد�خلني.

اإلنتاجية على صعيد اللجان النيابية: 
هنا، نلحظ �أن عدد�ً قلياًل من �للجان عمل فعلياً خالل فرتة  2012 - متوز 

 16 �أ�ضل  �أنه من  2014 �ملذكورة. فبمر�جعة عدد هذه �جلل�ضات، نلحظ 

معدل  �ىل  و�ضلت  جل�ضات  وحدها  و�لعدل  �الإد�رة  جلنة  عقدت  جلنة، 

معدل  تخطت  جل�ضات  عقدت  فقط  جلان  �أربع  �أن  كما  �أ�ضبوعياً.  جل�ضة 

�جلل�ضة �لو�حدة �ضهرياً. هذ� مع �لعلم �أن ن�ضبة ح�ضور �أع�ضاء هذه �للجان 

بقي دون %50 بالن�ضبة �ىل ن�ضفها )8 جلان( و�أنها تعدت %60 بالن�ضبة 

�الجتماعية.  و�ل�ضوؤون  و�لعمل  �لعامة  �ل�ضحة  جلنة  هي  و�حدة  جلنة  �ىل 

هذ� مع �لعلم �أن )3( من هذه �للجان مل تقر �أي م�ضروع قانون و�أن )6( 

�أقرت ما تقل ن�ضبته عن م�ضروع قانون �ضنوياً و�أن جلنة و�حدة )هي  منها 

جلنة �الإد�رة و�لعدل( �أقرت ن�ضبة تزيد عن م�ضروع قانون و�حد �ضهرياً.  

�لت�ضريعية  �لعملية  �أن يعيق كثري�ً  �للجان  وبالطبع، من �ضاأن قلة جل�ضات 

ويزيد من بطئها. كما توؤكد هذه �الأرقام �أن �للجان �لد�ئمة ال حترتم مهلة 

�ل�ضهر �مللزمة مبوجب �ملادة 38 من �لنظام �لد�خلي الإنهاء در��ضتها ورفع 

وخري  عليها.  �ملحالة  �ملو��ضيع  و�ضائر  و�القرت�حات  �مل�ضاريع  يف  تقاريرها 

جلنة  يف  �ضنة   12 بقي  �لذي  �الإيجار�ت  قانون  م�ضروع  ذلك  على  دليل 

�لدر�س  قيد  �ملوجود  �لتملكي  �الإيجار  قانون  م�ضروع  �أو  و�لعدل،  �الإد�رة 

قانون  مع  بالتز�من  �إ�ضد�ره  �لو�جب  من  كان  �أنه  رغم   2012 �لعام  منذ 

و�مل�ضاريع  �ملقرتحات  عدد  بلغ  �لبطء،  هذ�  على  وللداللة  �الإيجار�ت. 

-12-9 تاريخ  حتى  وحدها  و�لعدل  �الد�رة  جلنة  �أدر�ج  يف  �ملوجودة 

2013 هو 174، بع�ضها يعود �ىل �لعام 2000. 

نائباً،  بلغ21  �أي جلنة،  �ملن�ضمني �ىل  �لنو�ب غري  �أن عدد  هذ� ف�ضاًل عن 

�ل�ضنيورة،  فوؤ�د  ترو،  �لدين  عالء  كر�مي،  �أحمد  �لنو�ب:  هوؤالء  و�أبرز 

زهر�،  �نطو�ن  عدو�ن،  جورج  طوق،  �ضرتيد�  حرد�ن،  �أ�ضعد  رعد،  حممد 

�ملجل�س  رئي�س  �أ�ضار  و�إذ  غ�ضن.  نقوال  فتو�س،  نقوال  فرجنية،  �ضليمان 

-4-1 �لنيابي نبيه بري �ىل ذلك خالل جل�ضة �لهيئة �لعامة �ملنعقدة يف 

2014 د�عياً هوؤالء �ىل �الن�ضمام �ىل �للجان، علق �لنائب غ�ضان خميرب 

بالقول: »�ملنت�ضبون �ىل �للجان ال يح�ضرون، نريد �إدخال �أع�ضاء جدد؟«. 

�لنيابية  �للجان  مقرر�ت  مر�جعة  من خالل  ذلك  �ضحة  لنا  تاأكدت  وقد 

�أن �ضاركو� يف  �لنو�ب مل ي�ضبق لهم  �أن عدد�ً من  �لد�ئمة حيث �ضجلنا 

�أي من �جتماعات �للجان �ملنت�ضبني �ليها. 

اللجان المشتركة
و�ضع �للجان �مل�ضرتكة لي�س �أح�ضن حااًل. فقد عقدت هذه �للجنة طو�ل 

لدر�س  منها  جل�ضات   3 خ�ض�س  �جتماعاً،   19 �ضنة  ون�ضف  �ضنتني  فرتة 

�لرتب  �ضل�ضلة  لدر�س  منها  و8  �ضيء،  �ىل  تف�س  ومل  �النتخابات  قانون 

و�قرت�حات  �مل�ضاريع  �أما  خيار�ت غري حم�ضومة.  و�أ�ضفرت عن  و�لرو�تب 

9 فقط.   تها، فبلغت 
ّ
�لقو�نني �لتي �أقر

عدد 
االجتماعات 

منذ العام 
2012 وحتى 

تموز 2014

عدد مشاريع 
واقترحات 

القوانين التي 
تم إقرارها

عدد اللجان 
الفرعية 

المنبثقة عنها

عدد المشاريع 
والقوانين 

العالقة على 
جداول األعمال

199817

٭مجاز في الحقوق، من فريق عمل المفكرة القانونية

عدد القوانين السنة
التي تم 

إقرارها

عدد القوانين 
والمواد 

المنتجة على 
الصعيد القيمي 
أو المؤسساتي

نسبة المواد 
المنتجة بالنسبة 

لكل نائب

19 قانونا201168

و�ملو�د �ملنتجة:

212 مادة

1,62 مادة لكل 

نائب

2012 41

مع ح�ضم 

�لقانون �لذي 

�أبطله �ملجل�س 

�لد�ضتوري

12 قانوناً 

وجمموع �ملو�د: 

609  )وهي 

ت�ضبح 189 يف 

حال ح�ضم مو�د 

قانون �ل�ضري(

4.7 مو�د لكل 

نائب، و1,5 مادة �إذ� 

ح�ضمنا مو�د قانون 

�ل�ضري

2013200

111المجموع

�أي مبعدل 37 

قانونا �ضنويا

31 قانونا 

�أي ما يقارب 

معدل 

10 قو�نني �ضنويا

2,1 مادة منتجة 

لكل نائب �ضنويا 

وهي ت�ضبح 1,33 

مادة لكل نائب 

�ضنويا يف حال ح�ضم 

مو�د قانون �ل�ضري

المفكرة ترصد إنتاجية النواب

�الإنتاجية،  عن  خلطابهم  تبعا  للمو�طنني  �لنو�ب  ��ضتفز�ز  على  رد� 

�لنو�ب على  �إنتاجية  ب�ضاأن  تطوير عملها  �ىل  �لقانونية  �ملفكرة  ت�ضعى 

�ل�ضعيدين �لرقابي و�لت�ضريعي. ولهذه �لغاية،�ضتن�ضئ �أمانة �ضر لر�ضد 

�أعمال �لنو�ب �لتي يقومون بها كاأفر�د �أو كمجل�س، مبناأى عن �لتعميم. 

فمن حق �لنائب �ملجتهد �أن يعلم �لنا�س باجتهاده، ومن حق �لنا�س 

�أن يعلمو� بتخاذل من ال يجتهد. ولهذه �لغاية، ندعو جميع �لنو�ب 

�ل�ضادقني يف �أعمالهم للتعاون معنا، �جناحا لعملية �لر�ضد هذه. 

كلفة القانون الواحد: 2,872 مليار
 

يتقا�ضى �لنائب 12 مليوناً و750 �ألف لرية باال�ضافة �ىل 2،7 مليون 

لرية من �ضندوق تعا�ضد �لنو�ب �أي ما جمموعه 19،950 مليون لرية 

ولقاء هذ�  �ضنويا.  �ألف لرية  و�أربعمائة  مليونا   239 يعادل  وما  �ضهريا 

�ملبلغ �ل�ضخم، �أنتج كل نائب خالل �ضنو�ت 2011-2013 ما معدله 

مادة وثلث �ملادة �لقانونية �لتنظيمية �ضنويا.  

�لنائب  �أن  تظهر  �الأرقام  فان  �لقو�نني،  �نتاج  �ضعيد  على  �أما 

وتاليا،  و�حد.  تنظيمي  قانون  النتاج  �ضنة   12 �ىل  باملتو�ضط  يحتاج 

ما  �أي  لرية  مليار   2،872 �لو�حد  �لتنظيمي  �لقانون  كلفة  تكون 

مدى  �أو  نوعيته  عن  مبعزل  وذلك  �أمريكيا،  دوالر�  مليوين  يقارب 

�أخرى.   ق�ضة  طبعا  وتلك  �ضد�دته. 
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�ملرجع نف�ضه.. 2

�ملرجع نف�ضه.. 3

�ملرجع نف�ضه.. 4

�مل�ضتقبل، 2013-9-2.. 5

�ملفكرة �لقانونية، ملحق �لعدد 13، كانون �لثاين 2014.. 6
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2006 – »جردة ت�ضريعّية لل�ضنة �الأوىل . 9 30 كانون �الأول  نز�ر �ضاغية، جريدة �الأخبار 

.»2005 من برملان 

فهرس 

مقدمة: ماذ� تعني �الإنتاجية يف خطاب �لنو�ب؟

ح�ضر�ت �لنو�ب، حدثونا عن �إنتاجيتكم

عالء مروة

كلفة �لقانون �لو�حد: 2,872 مليار

�لتذكر فهماً للحا�ضر: �أهم نقا�ضات �ضل�ضلة �لرتب و�لرو�تب 

بني 1995 و1998

جويل بطرس

�الإنتاجية  �لق�ضائي:  �لتميز  معيار  يحدد  �الأعلى  �لق�ضاء 

�لكمية �أواًل.. و�أخري�ً

نزار صاغية

هذه  �الأعلى:  �لق�ضاء  ملجل�س  �الإنتاجية  خطاب  على  رد�ً 

هي �لوظائف �ملن�ضية لتعليل �الأحكام

بيرال الشويري

بهذ� �ملعنى، �ملفكرة حت�ضن طفال �إرهابيا

تكون  �لدولة  �لعامل:  كاأ�س  مباريات  بث  ق�ضية 

تكون �أو ال  للجميع 

نزار صاغية

ق�ضية �أوىل �ضماناً لال�ضتقاللية �لد�خلية للق�ضاء

جلنة �ملحامني للطعن يف قانون �الإيجار�ت، مبادرة �أوىل من 

نوعها للم�ضتقبل

�إلغاء مذكرة �الإخ�ضاع

سارة ونسا

�الأمور  قا�ضي  �لكفالة:  نظام  �ضميم  يف  ق�ضائية  �ضربة 

�مل�ضتعجلة يلزم �ضاحبة �لعمل باإعادة جو�ز �ضفر �لعاملة

سارة ونسا

 قر�ءة هادئة لقر�ر �لتمييز �ل�ضادر يف 2014-7-1:

حماولة �أوىل الإلغاء عقوبة �الإعد�م ق�ضائياً
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وسام اللحام

عن �مل�ضاحات �لعامة يف بريوت:  هند�ضة »�ملجتمع �مل�ضامل« 

�لغائبة - �جلزء �لثاين

رائد شرف
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جويل بطرس

�حلرب  �نتهاء  بعد  مرة  الأول  و�لرو�تب«  �لرتب  »�ضل�ضلة  م�ضطلح  تد�ول  مت 

�للبنانية عام 1994 حني بد�أ �لعاملون يف �لقطاع �لعام �ملطالبة باإقر�ر قو�نني 

ت�ضمن لهم حقوقهم وتر�عي �لظروف �ملعي�ضية ملوظفني ق�ضو� حياتهم يف خدمة 

 يف �لقطاع �لعام، ومنهم �لع�ضكريون 
1
�أحد �الأ�ضالك �لعامة. 160 �ألف موظف

منذ  �أي  �ضنو�ت،  �أربع  �نتظرو�  �لبلديات،  وموظفو  و�ملتعاقدون  و�ملتقاعدون 

مبا�ضرة در�س مو�ضوع �ل�ضل�ضلة يف ذلك �لعام، لتح�ضني �أو�ضاعهم ورو�تبهم.

�ت�ضعت رقعة هذه �ملطالب وتبلورت من خالل حتركات عدة، بدء�ً من �لعام 

1995، �أبرزها �الإ�ضر�بات �لتي دعت �إليها �لهيئات �مل�ضوؤولة يف �لقطاع �لعام. 

وكان مكتب �ملعلمني قد توىّل �آنذ�ك دور �لقيادة يف وجه حكومة �لرئي�س رفيق 

�حلريري و�ضيا�ضتها �القت�ضادية. علت وترية �الإ�ضر�بات وتطّورت �ل�ضد�مات 

�أخرى.  مع �حلكومة من جهة، ود�خل �حلكومة و�ملجل�س �لنيابي من جهة 

قرر �لنو�ب يف �آخر جل�ضات �ملجل�س يف 13 �آب 1996 �إقر�ر �ضل�ضلة �لرو�تب 

كّل  ي�ضمل  ما  �أي  �الأم  �ل�ضل�ضلة  م�ضروع  ف�ضلها عن  بعد  �لتعليمية  للهيئة 

لبنانية( الأعو�م  �ملبلغ �ملخ�ض�س لها )90 مليار لرية  �لعام. و�ضرف  �لقطاع 

1996 و1997 و1998 فيما مل ينل موظفو �الإد�رة من مدنيني وع�ضكريني 

�لت�ضويت  وقتئذ  �حلريري  حاول  �مل�ضروعة.  حقوقهم  من  �أّياً  ومتقاعدين 

على �ل�ضل�ضلة دفعة و�حدة. وقد قيل �إّن هدفه كان حتفيز �ملعنيني بال�ضل�ضلة 

للم�ضاركة يف �النتخابات �لنيابية. لكّن ق�ضماً من �لنو�ب رف�س هذ� �القرت�ح، 

ما دفع �حلريري �إىل طرح �ضل�ضلة �لهيئة �لتعليمية فقط بعدما كانت قد دعيت 

هذه �الأخرية ملر�قبة مر�كز �القرت�ع. 

�ّت�ضم عام 1997 بالوترية عينها: �إ�ضر�بات من جهة ووعد باإقر�ر �ل�ضل�ضلة كاملة 

من جهة �أخرى. �لالفت يف ذلك �لعام ح�ضل يف ت�ضرين �لثاين 1997 من 

خالل �إقر�ر ما عرف بـ»�لورقة �الإ�ضالحية« �لتي تفاهم عليها �لروؤ�ضاء �لثالثة 

)روؤ�ضاء �جلمهورية وجمل�س �لنو�ب و�حلكومة( وو�فق عليها جمل�س �لوزر�ء يف 

4 كانون �الأول. �تفق �لروؤ�ضاء �لثالثة على كّل �ضيء �إال على �ل�ضل�ضلة �لتي 

مل تدرج كبند يف »�لورقة«، �إذ كانت مو�ضوع خالف يف ما بينهم، وال جمال 

الإظهار �خلالفات �إىل �لعلن �آنذ�ك. لكنهم تو�فقو� على �أّن للموظفني حقاً يف 

�إقر�رها. وحددو�  لهوؤالء يف ذمة �لدولة مهما تاأخر  �ل�ضل�ضلة، فاعتربوها ديناً 

�إيجاد �ملو�رد �لالزمة لتغطية �لنفقات  بالتز�من مع  لتطبيق �ل�ضل�ضلة  موعد�ً 

و�لتمويل. وبالفعل، �أجنزت �حلكومة م�ضروع در�س �ل�ضل�ضلة يف 16 حزير�ن 

 عالقاً على طاولتها بانتظار حتديد �ضبل �لتمويل. 
َ

1997، ولكن �مل�ضروع بقي

ظّل �لو�ضع حمل �أخذ ورّد �إىل حني �إقر�ر �ل�ضل�ضلة عام 1998. وقد و�ضفت 

�آنذ�ك باملجحفة �ذ �إنها مل تالق طموحات قطاع حارب من �أجلها على مدى 

�أربع �ضنو�ت فخرج مهزوماً بفعل »تو�طوؤ« �أركان �حلكم عليه من جهة وتخاذله يف 

�لدفاع عن حقوقه من جهة �أخرى، كما �ضنبنّي يف �ضياق �ملقالة. 

�ضنتي  �أّي  �ل�ضلطة،  مع  »�ل�ضر�ع«  هذ�  من  مرحلتني  �إىل  مقالنا  يف  نعود 

�لتي  �لنقابية  �لتحركات  �الأوىل  �ملرحلة  يف  ن�ضتعر�س  و1998.   1995

نفذها موظفو �لقطاع �لعام يف حماولة منهم لل�ضغط على �حلكومة من �أجل 

وخّفت  �لفرتة  هذه  خالل  �ل�ضارع  �إىل  �للجوء  بد�أ  فقد  مطالبهم.  تنفيذ 

�ل�ضياق،  هذ�  ويف   .1998 عام  �ل�ضل�ضلة  مناق�ضة  خالل  ما  نوعاً  �لوترية 

و�ملجل�س  �حلكومة  على  �لتاأثري  على  د�أبت  �لتي  �لتحركات  �إىل  ق 
ّ
نتطر

�إقر�ر �ل�ضل�ضلة، فنجحت مبرحلة ما يف مو�جهة �ل�ضلطة،  �لنيابي من �أجل 

ولكنها ف�ضلت يف مر�حل عدة يف �إدر�ك »�أالعيب« �حلكومة و�لربملان �إىل 

�أن وقعت �ضحية �لوعود و�التفاقات �لتي مل تثمر �ضوى �ضل�ضلة �ضاعت 

فيها حقوق �ملوظفني وخا�ضة �أ�ضاتذة �لتعليم �لثانوي �لر�ضمي. 

باالإ�ضافة �إىل ذلك، نحاول �الإ�ضاءة على �خلالفات �ل�ضيا�ضية �لتي ن�ضبت 

خالل عام 1998 بني رئي�س �ملجل�س �لنيابي نبيه بري ورئي�س جمل�س �لوزر�ء 

رفيق �حلريري يف �ضعي �الأول �إىل �إقر�ر �ل�ضل�ضلة »مهما كان �لثمن« و�لثاين 

�إىل تاأجيلها مر�ر�ً وتكر�ر�ً بحجة تاأمني �ملو�رد �لكافية لتمويلها. كما ن�ضعى 

من خالل �لعودة �إىل هذه �ملرحلة �إىل �إظهار �أّن �حلكومات �ملتعاقبة منذ �ضنة 

1994 وحتى �ليوم �نتهجت �ل�ضيا�ضة نف�ضها ملو�جهة �ملطالب �لعمالية؛ �أي 

�ضيا�ضة �لتمييع و�لتاأجيل، معّولني بالتايل على ��ضت�ضالم �لهيئات �لنقابية 

�أمام وطاأة �ل�ضارع �خلائف على م�ضاحله من ناحية، ومن ناحية �أخرى �أمام 

المباالة �ضلطة باتت عاجزة عن تطبيق �أّي �إ�ضالح �إد�ري ي�ضمح بالتاأ�ضي�س 

لنهج �قت�ضادي جديد يدير �لبالد ويوؤّمن �أب�ضط حقوق مو�طنيه. 

القطاع العام في المواجهة:
كيف ضاعت حقوقه؟ 

�لتجاأ �ملعلمون، �ملحركون �الأ�ضا�ضيون للقطاع �لعام، عرب مكتب �ملعلمني، 

�أجل  من  �لنو�ب  �حلكومة وجمل�س  على  �ل�ضغط  بهدف  �الإ�ضر�بات  �إىل 

�إقر�ر �ضل�ضلة �لرتب و�لرو�تب. 

اوقفت الرابطة التعليمية 
تحركاتها اربع عشرة مرة بناء 

على تطمينات المسؤولين

�ضّل  من  فتمّكن  �لتعليمي  �ل�ضلك  موظفي  تاأييد  بك�ضب  �ملكتب  جنح 

�لقطاع بكامله يف عّدة منا�ضبات، �إن كان على م�ضتوى �ملد�ر�س �لر�ضمية 

�الأخري مهمة  لهذ�  وترك  �ملكتب  قر�ر�ت  �لتزم �جلميع عموماً  �أو �خلا�ضة. 

�لتفاو�س مع �حلكومة. وكان وزير �لرتبية و�ل�ضباب و�لريا�ضة روبري غامن قد 

�إىل  �أواًل  لو�  فتو�ضّ  1995 حزير�ن  �الأ�ضاتذة يف  مع  �ملفاو�ضات  دفة  ��ضتلم 

�إقر�ر »�تفاق �ملبادئ« �لذي من �ضاأنه �أن يوؤدي �إىل �إن�ضاء »�ضندوق �ملعلم« 

و»بيت �ملعلم« و�إحد�ث مالك خا�س بهم، و�إقر�ر هذه �ملطالب كاملة. 

�ضعى غامن �إىل �لف�ضل بني �التفاق ومطالب �ملعلمني يف مو�ضوع �لرو�تب. 

�لبت  عدم  جتاه  �ل�ضنيورة  فوؤ�د  �ملالية  لل�ضوؤون  �لدولة  وزير  ت�ضدد  �أن  �إال 

قطاع،  لكّل  �ضال�ضل  �إىل  جتزئتها  �إىل حماولة  باالإ�ضافة  �ل�ضل�ضلة،  مبو�ضوع 

�ملكلفة  �لوز�رية  �للجنة  كانت  �لو�قع،  ففي  �ل�ضفر.  نقطة  �إىل  �الأمور  �أعاد 

�إعد�د �ضل�ضلة �لقطاع �لعام، قد �أعّدت م�ضروع �ضل�ضلتني، و�حدة الأ�ضاتذة 

�لتعليم �لثانوي و�أخرى للتعليم �البتد�ئي، فقامت قيامة مكتب �ملعلمني. 

قرر هذ� �الأخري توقيف �لت�ضحيح لل�ضهاد�ت �لر�ضمية �إز�ء »�خلرق �ملتكرر 

عن  �لوزر�ء(  )�أّي  وتر�جعهم  �ملعلمني  مكتب  مع  �ملعقودة  لالتفاقات 

تعهد�تهم ووعودهم �لتي قطعوها وعلى �أ�ضا�ضها �أبدى �ملعلمون ح�ضن �لنية 

مبر�قبة �المتحانات �لر�ضمية«. كما رف�س �ملجل�س �لتنفيذي لنقابة �ملعلمني 

قاطعاً ف�ضل �ل�ضال�ضل الأّن »ذلك يوؤدي �إىل �ضرب وحدة �ملعلمني  رف�ضاً 

 .
2
ون�ضف جميع �لقو�نني �لتي رعت حقوقهم منذ �أن بد�أ �لت�ضريع �للبناين«

تهمي�س  �حلكومة  حاولت  مطالبهم،  �أحقية  تبيان  يف  �ملعلمون  جهد  وفيما 

حقوقهم عرب �لربط بني زيادة �ل�ضر�ئب وتاأمني مو�رد �ل�ضل�ضلة. وتبعاً لذلك، 

م�ضوؤولية  �ملعلمني  حتميل  عرب  �لعام  �لر�أي  بت�ضليل  �حلكومة  �ملكتب  �تهم 

�لقطاعات  بني  �لتمييز  �إىل  باالإ�ضافة  �ملو�طنني  على  جديدة  �ضر�ئب  فر�س 

و�لنفقات �ضمن �لقطاع �لو�حد مبا يعزز �لفرز �الجتماعي. عّلق رئي�س �حلكومة 

�حلريري على �تهامات �ملكتب باأّن »�حلكومة ال ت�ضتطيع �أي زيادة ال �إير�د�ت 

ف 
ّ
لها... و�أنها لن تقدم على �أّي قر�ر حتت �ل�ضغط ونحن نعتقد �أن �أّي ت�ضر

 .
3
)مبا معناه �الإ�ضر�بات و�لتظاهر�ت( يف هذه �ملرحلة ال ي�ضاعد على �حللول«

وبعد �لتاأجيل �مل�ضتمر، قررت �حلكومة يف متوز 1995 بدل �إقر�ر �ل�ضل�ضلة �إعطاء 

زيادة 20 باملئة على رو�تب �ملوظفني �بتد�ًء من 1995/1/1 و�إبقاء �الأمور على 

ما هي عليه، وبالتايل �إرجاء �ل�ضل�ضلة �جلديدة �إىل �ل�ضنة �ملقبلة قارنة �إياها هذه 

ت �حلكومة زيادة 
ّ
�ملرة مبلف �الإ�ضالح �الإد�ري. لكن رغم تاأجيل �ل�ضل�ضلة، �أقر

3 �آالف لرية لبنانية على �ضفيحة �لبنزين وبد�أت تطبيقها فور�ً، و�خلطوة تظهر 

��ضتغاللها للمو�ضوع لرفع �ل�ضر�ئب. وكما بات معهود�ً، مل ت�ضارح �حلكومة 

�لهيئات �لنقابية بنّيتها تاأجيل �ل�ضل�ضلة �لتي كانت قد وعدت بها. توّعد �الحتاد 

�لعمايل �لعام باالإ�ضر�ب �ملفتوح فانتهى �ىل �إ�ضر�ب حتذيري ليوم و�حد، ما يدّل 

على قّلة فعاليته يف مو�كبة حقوق �ملن�ضوين حتت �ضقفه. وعاد مكتب �ملعلمني 

 على موقفه طو�ل �ثني ع�ضر يوماً. علق غامن يومها 
ّ
�إىل وقف �لت�ضحيح و��ضتمر

قائاًل: »لن نرتك و�ضيلة عقالنية يف �إطار �حلو�ر �مل�ضتمر �إال نطرقها حتى ن�ضل �إىل 

حّل مقبول ومر�ٍس الأنه ال يجوز الأّي فريق �رتهان ما يزيد عن 90 �ألف طالب 

من �أجل حتقيق مطالبه، حتى لو كانت هذه �ملطالب من باب �جلدل حمقة«. 

�أما رئي�س ر�بطة �أ�ضاتذة �لتعليم �لثانوي �لر�ضمي يف لبنان فوؤ�د �ضعب فعّلق 

على �لتحرك موؤكد�ً �أّن قر�ر وقف �لت�ضحيح هو »مل�ضاعدة �حلكومة على �إثبات 

�ضدقيتها وعد�لتها، فال متّيز بني �أبنائها �لعاملني �ضمن �لقطاع �لو�حد«. كما 

�أ�ضار �ضعب �ىل �أّن �ملكتب جنح بالك�ضف عن �أن فر�س �ل�ضر�ئب �ضيكون مع 

�إقر�ر �ضل�ضلة �لرو�تب �أو دونه. وذّكر هذ� �الأخري �حلريري بوعده باإعطاء �ملوظفني 

. �إثر ت�ضبث 
4
»�ضل�ضلة لن يتمكنو� من رف�ضها« فاأكد �أنهم لن ميلو� من �نتظارها

�الأ�ضاتذة مبوقفهم، قرر �حلريري �الجتماع بهم مع �للجنة �لوز�رية فاتفقو� على 

�لعودة �إىل �لت�ضحيح بعد �لتو�فق على بع�س �ملطالب كاملالك �خلا�س و�ضل�ضلة 

ة �أخرى، خاب �أمل �ملعلمني �إذ جاء تقرير �للجنة منافياً كلياً ملا 
ّ
رتب موّحدة. ومر

مّت �التفاق عليه. �إال �أنهم مل يعودو� �إىل �ل�ضغط على �حلكومة عرب �المتناع عن 

�لت�ضحيح بل �كتفو� باالإ�ضر�ب يوماً و�حد�ً ت�ضجياًل الحتجاجهم على »حتايل« 

�أهل �حلكم عليهم، ما �ضمح باإ�ضد�ر نتائج �المتحانات كما قد ر�هنت �حلكومة. 

فاأخذو�  �مل�ضتمر،  بوجه »خد�ع« �حلكومة  ��ضرت�جتيتهم  �الأ�ضاتذة يف  يغرّي  مل 

يعلنون �الإ�ضر�ب تلو �الآخر على مدى ثالث �ضنو�ت. تقت�ضي �الإ�ضارة هنا �ىل 

�أّن �لر�بطة �لتعليمية �أوقفت حتركاتها �أربع ع�ضرة مرة بناًء على تطمينات ومتنيات 

�مل�ضوؤولني. �أربع ع�ضرة مرة جنحت من خاللها �ل�ضلطة يف �لت�ضويف و�لتاأجيل 

ت �ضل�ضلة خذلت �جلميع ورمت �الأ�ضاتذة جمدد�ً يف قلب �ملو�جهة.
ّ
�إىل �أن �أقر

عندما تصبح السلسلة حلبة للتجاذب السياسي
و�جه �ملوظفون منذ �إحالة �مل�ضروع �الأ�ضا�ضي ل�ضل�ضلة �لرتب �ضلبية كبرية، 

ب من �لو�ضول 
ّ
حيث كان و��ضحاً �أن �حلكومة ال تريد، �أو على �الأقل، تتهر

�لعام. كما ربطت �حلكومة  �لقطاع  ��ضتحقاق ت�ضحيح رو�تب موظفي  �إىل 

ب�ضرورة  وطور�ً  لتمويلها  �لالزمة  �ملو�رد  باإيجاد  تارة  �ل�ضل�ضلة  �إقر�ر  م�ضاألة 

�لبدء بعملية �إ�ضالح �إد�ري �ضامل.. 

 بد�أ بري بال�ضغط على �حلريري منذ مطلع �لعام 1998 بغية �إجناز �ل�ضل�ضلة 

لل�ضلطتني  �ملمثلني  �لفريقني  كال  لكن  �لنو�ب.  جمل�س  على  و�إحالتها 

�لتنفيذية و�ال�ضرت�عية مل ي�ضعيا �إىل مناق�ضة �مل�ضروع جدياً الإيجاد �حللول 

�ملنا�ضبة. بل �أخذ كّل منهما يقذف بالكرة �إىل ملعب �الآخر، حماواًل �إلقاء 

�للوم على �لطرف �لثاين. ويف هذ� �ل�ضياق، �ضدرت مو�قف عن �حلريري 

ويحّمل  ناحية،  من  �ل�ضل�ضلة  �إقر�ر  يف  �لتاأخري  على  �ملجل�س  فيها  يلوم 

�حلكومة و�لربملان م�ضوؤولية تاأمني م�ضادر متويلها من ناحية �أخرى. 

»�ضعود  ر�ف�ضاً  �مل�ضروع،  تطبيق  مهام  وحدها  �حلكومة  حّمل  بري  لكن 

. حدد هذ� �الأخري م�ضوؤولية �ملجل�س �لكامنة يف 
5
�جلميع يف مركب و�حد«

�إقر�ر م�ضروع قانون �ل�ضل�ضلة بعد �أْن تكون �حلكومة قد قدمت م�ضروعاً قاباًل 

للتنفيذ. ففي تلك �لفرتة، بات بري مقتنعاً باأّن �حلكومة ال تقّدم �أجوبة دقيقة 

حول �لتكلفة �لفعلية لتنفيذ �ل�ضل�ضلة عن �ضنو�ت 1996 و1997 و1998. 

وخري دليل على ذلك �إعالن �ل�ضنيورة مطلع �ضنة 1998 عن �أن تكلفتها تبلغ 

حو�يل 300 مليار لرية �ضنوياً، فيما �أكد بع�س �لنو�ب �أّن �لكلفة لن تزيد عن 

200 مليار لرية حد�ً �أق�ضى. وبالتايل وقع �خلالف على �الأرقام وبات ق�ضم 

كبري من �لنو�ب مقتنعاً باأّنه ميكن توفري �لتمويل من خالل �إجر�ء�ت �ضغرية 

ال ت�ضتحق كّل هذ� �لتهويل يف فر�س �ضر�ئب لن يتمكن �ملو�طن من حتّملها. 

��ضتغرب بري �الأرقام غري �لدقيقة �لتي تطرحها �حلكومة و�لتي حتاول من 

خاللها »تكبري �حلجر لتفادي �ل�ضرب به«، يف �إ�ضارة منه �إىل تعّمدها �لعرقلة 

.
6
من خالل ربطها بزياد�ت جديدة للر�ضوم و�ل�ضر�ئب

السنيورة: المشكلة هي في 
تدبير االموال الالزمة من دون 

زيادة العجز في الموازنة

��ضتمرت �ملو�جهة بني �لطرفني حتى �نفجرت يف جل�ضة للمجل�س �لنيابي 

حيث هدد بري باإ�ضقاط �حلكومة �أمام �لوزر�ء و�لنو�ب. و�ضفت �ل�ضحافة 

»كانت  ثم  �حلدة«.  من  �لنحو  هذ�  على  له  �ضابق  »ال  باأنه  �خلالف  يومها 

�أو  �ضاعات  خم�س  يف  ذلك  وكل  جماريها.  �إىل  �ملياه  وعادت  �ل�ضلحة 

«، هذ� كله بناًء على »متنيات« �لطرف �ل�ضوري �لذي دخل على �خلط 
7
�أقّل!

»لتربيد« �الأجو�ء ومنع وقوع �أّي خالف يوؤثر على »�لتناغم« د�خل �ل�ضلطة.

�نتهى �لف�ضل �الأول من �ل�ضر�ع بني بري و�حلريري با�ضرتد�د �حلكومة من 

�إثر  وعلى   .1998 �آذ�ر  و�لرو�تب يف  �لرتب  �ضل�ضلة  قانون  م�ضروع  �لربملان 

 جمل�س �لوزر�ء �ضل�ضلة 
ّ
�أقر ذلك، وبعد در��ضة م�ضتعجلة فاجاأت �ملعنيني، 

ب�ضر�ئب  متويلها  تقرر  �إذ  وجائرة  جمز�أة  �أتت  �لعام،  �لقطاع  يف  للعاملني 

�ل�ضل�ضلة  �لرغم من ذلك، خرج م�ضروع  باالأغنياء. وعلى  �لفقر�ء  ت�ضاوي 

�لنيابية  �للجان  �نعقاد  �نتظار  يف  �لنيابي  �ملجل�س  �إىل  �لوزر�ء  جمل�س  من 

�حلّل  �أّن  �جلميع  �عتقد  �لعامة.  �لهيئة  عليه يف  للت�ضويت  متهيد�ً  �مل�ضرتكة 

 بعدما طال �نتظارها. 
ّ
�أتى �أخري�ً و�أّن �ل�ضل�ضلة �ضتقر

�ضيا�ضة �حلكومة  ��ضتمرت  �إذ  �لتوقعات  �حلقيقة جاءت على خالف  لكن 

على حالها. ��ضتمر �ل�ضنيورة �إبان �نعقاد جل�ضات �للجان �لنيابية �مل�ضرتكة 

باملماطلة فكان يكتفي باحل�ضور ربع �ضاعة �إىل �الجتماعات بحجة تد�خل 

�لتي  �القت�ضادية  �ل�ضيا�ضة  تاأكيد  على  يحر�س  وكان  �أوقاتها.  مع  مو�عيده 

تعتمدها �حلكومة يف كّل مرة. وفجاأة قفزت �أرقام �ل�ضل�ضلة من 415 مليار 

لرية كما وردت يف �آخر م�ضروع للحكومة �إىل 850 مليار من دون �التفاق 

على رو�تب جميع موظفي �لقطاع �لعام. وعاد �ل�ضنيورة للتذكري باأّن »�مل�ضكلة 

هي يف تدبري �الأمو�ل �لالزمة الإن�ضاف �لعاملني يف �لقطاع �لعام من دون 

زيادة �لعجز يف �ملو�زنة حفاظاً على �ال�ضتقر�ر �القت�ضادي و�ملايل«. و�أكد �أّن 

 �ملو�رد �ملالية �لالزمة 
ّ
»�حلكومة �لتي تتهرب من م�ضوؤولياتها ال ميكن �أن تقر

 .
8
لتغطية �أكالف �ل�ضال�ضل الأن ذلك من �ملهمة �ال�ضرت�عية للمجل�س«

�لتمويل  تاأمني  �أخرى، متحور �خلالف بني بري و�حلريري حول  ناحية  من 

�أّن عهد �لهر�وي  �لرئا�ضي باطناً؛ ال �ضيما  �لالزم علناً وحول �ال�ضتحقاق 

كان قد �ضارف على نهايته. بد� وكاأّن �لتو�فق بني رئي�ضي �ملجل�س و�حلكومة 

بري  �تهم   .1998 �آب   15 يف  �لنيابية  �لعطلة  �قرت�ب  مع  م�ضتحياًل  بات 

�ال�ضتحقاق  قبل  �لبالد  على  خطري  و�قع  �أمر  فر�س  بـ»حماولة  �حلريري 

�لرئا�ضي«. كما طالب بري �لهر�وي بفتح دورة ��ضتثنائية يف جل�ضة جمل�س 

�لوزر�ء ملّوحاً با�ضتعمال جمل�س �لنو�ب �ضالحياته يف فتحها �إذ� مل ي�ضدر 

�ملر�ضوم. �أما �حلريري فاتهم بري بـ»�لتن�ضل من �أّي م�ضوؤولية حيال تغطية 

كلفة �ل�ضل�ضلة« وبـ»�لتحري�س على �حلكومة يف مو�ضوع �ل�ضر�ئب و�لر�ضوم«. 

وعاد من ثم ليوؤكد �أّن »تاأمني �ملو�رد �لالزمة لل�ضل�ضلة هو م�ضوؤولية م�ضرتكة 

. مل ينتِه �لهجوم و�لهجوم 
9
بني �جلميع يف �حلكومة كما يف جمل�س �لنو�ب«

�مل�ضاد بل �رتفعت وتريته �رتفاعاً الفتاً قبل نهاية �لعهد. حمل بري بعنف 

»فهم  يف  معه  �مل�ضكلة  تكمن  �لذي  �الأمري«  بـ»�ضمو  فلّقبه  �حلريري  على 

معنى �لنظام �لربملاين �لدميقر�طي«. و�عترب �أّن م�ضروع �ل�ضل�ضلة »لي�س كرة 

ليتّم تقاذفها« و�أّن �مل�ضكلة تكمن يف �مل�ضائل �مل�ضترتة: �لتعيينات �الإد�رية 

وغ�س �لنظر عن ت�ضكيل حكومة موظفني و�إلغاء دور جمل�س �لنو�ب بانتز�ع 

 .»
10

�ضالحيات ��ضتثنائية حلكومة �ملوظفني هذه

تدخل  �إىل  �ل�ضجال  وترية  و�رتفاع  �لطرفني  بني  �خلالف  �حتد�م  �أّدى 

وتاأجيل  للنز�ع  نهائي  �أجل و�ضع حّد  من  �ضخ�ضياً  �الأ�ضد  �لرئي�س حافظ 

�لبت بال�ضل�ضلة �إىل ما بعد �ال�ضتحقاق �لرئا�ضي. ز�ر �حلريري �الأ�ضد فقبل 

بري تاأخري �ل�ضل�ضلة �إىل �أجل غري م�ضّمى بحثاً عن �لتمويل. كتب �ل�ضحايف 

يقبل  �خلا�ضر  للرتويكا،  �ل�ضورية  �الإد�رة  �لنهار: »يف  يومها يف  �لزين  جهاد 

خ�ضارته بكّل طيبة خاطر. مع �لعلم �أنه لي�س هناك خا�ضر �ضوى لـ»جولة« 

لهذ� �التفاق، �جتمع  . وتكري�ضاً 
11
�لبالد« �إد�رة  �ضتتجدد الحقاً كنمط يف 

�لروؤ�ضاء �لثالثة يف ما عرف بقّمة �لالذقية و�تفقو� على تاأجيل �إقر�ر م�ضروع 

�ل�ضل�ضلة و»كل مو�ضوع �آخر يثري �خلالف« �إىل �لعهد �جلديد.. 

بعد  �حل�ضيني  ح�ضني  �لرئي�س  قالها  الأح�ضن«،  �إمكان  ر�هناً  هناك  »لي�س 

�إقر�ر �ضل�ضلة �لرتب و�لرو�تب يف 28 ت�ضرين �الأول 1998 وم�ضى. �أقرت 

بنيله  �ضنو�ت  �أربع  مدى  على  �لعام  �لقطاع  ن�ضال  �نتهى  ومعها  �ل�ضل�ضلة 

�ضل�ضلة خذلته بعدما كان قد �ضّدق �لوعود �لتي ُقِطعت له. وهكذ� �أي�ضاً 

�تفقت �لطبقة �ل�ضيا�ضية على حتميل �ضلطة »�نتقالية« متمثلة بحكومة �لرئي�س 

�ضليم �حل�س م�ضوؤولية �إقر�ر �ضل�ضلة مبتورة مل تنجح �ضوى بتاأجيل �جلولة 

فاالتفاق  �لعام،  �لقطاع  موظفي  جتاهل حقوق  مّت  �إذ�ً  �ملو�جهة.  من  �لثانية 

�ملعقود بني �ل�ضلطتني �لتنفيذية و�لت�ضريعية جاء لتكري�س �نت�ضارهما على 

هوؤالء. ��ضتطاع بري �إقر�ر �ل�ضل�ضلة وفق ما وعد، فيما متكنت �حلكومة من 

هكذ�،  لها.  �ملتو�فر  �لتمويل  م�ضتوى  حتت  �ل�ضل�ضلة  �أرقام  �ضقف  تقلي�س 

�لبنود كبند  غام�ضة لبع�س  �ل�ضل�ضلة »بحّل و�ضط«، مت�ضمنة �ضيغاً  ت 
ّ
�أقر

�لهيئة  كحقوق  �أ�ضا�ضية  حقوقاً  خطرية  بطريقة  ومتجاوزة  �لرجعي  �ملفعول 

�الأخرية  �لفئة  هذه  خ�ّس  ما  يف  �حلكومة  �ضحبت  و�ملتقاعدين.  �لتعليمية 

لت�ضحيح   1998 �آب  يف  �ملال  جلنة  به  تقدمت  قد  كانت  �لذي  �مل�ضروع 

�إىل  �أعو�م  �أربعة  ��ضتمر�  �للذ�ن  و�لرد  �الأخذ  �نتهى  كما  هوؤالء.  معا�ضات 

مرفقاً  �أ�ضا�ضياً،  تعوياًل  �ملوظفون  عليه  يعّول  �لذي  �لرجعي  �ملفعول  �إقر�ر 

بعبارة تخلو من �أّي موعد نهائي لتنفيذه. �أّما يف ما خ�س �لهيئة �لتعليمية، 

%100 تعوي�س نهاية �خلدمة الأفر�د  �أبقى جمل�س �لنو�ب على ن�ضبة  فقد 

باأفر�د  يت�ضل  مبا  قّل�ضها  �أّنه  حني  يف  �خلا�س،  �لقطاع  يف  �لتعليمية  �لهيئة 

�لهيئة �لعاملني يف �لقطاع �لعام من %90 كانت قد �أقرتها �للجنة �لنيابية 

للرتبية �لوطنية و�لثقافة و�ضوؤون �لتعليم �ملهني و�لتقني �إىل %85 �ن�ضجاماً 

مع مبد�أ �مل�ضاو�ة يف ن�ضبة �لتعوي�س �الأخرية بني موظفي �لقطاع �لعام كلهم. 

�لتعليم  �أ�ضاتذة  قرر   .
12
نف�ضه لل�ضبب  �لدرجات  يف  �لتمييز  �ألغى  �أنه  كما 

�لنظر  باإعادة  �إىل �الإ�ضر�ب حتى حتقيق مطالبهم  �لعودة  �لر�ضمي  �لثانوي 

يف م�ضروع �ل�ضل�ضلة. �متنعو� عن ت�ضحيح �المتحانات جمدد�ً ُعقد بعدها 

�إىل تر�جعهم عن قر�رهم. وعاد بذلك  �أّدى  �تفاق »ليلي« مع وزير �لرتبية 

م�ضل�ضل �لكر و�لفر بني �لهيئات �لنقابية و�ل�ضلطة، م�ضل�ضل بد�أت حلقاته 

�لر�ضمية جمدد�ً �ضنة 2011 ومل تنتِه ف�ضوله حتى �ليوم. 

٭باحثة، من فريق عمل المفكرة القانونية

التذكر فهمًا للحاضر: 
أهم نقاشات سلسلة الرتب 

والرواتب بين 1995 و 1998

�لرقم �لو�رد غري دقيق فال �ح�ضاء�ت ر�ضمية لعدد موظفي �لقطاع �لعام. 1

جريدة �لنهار. مكتب �ملعلمني يقاطع �لت�ضحيح من �ليوم ريثما ينعقد جمل�س �لوزر�ء وتظهر . 2

�لنتائج. �لعدد 19172، 1 متوز 1995

ال . 3 زيادة  �أي  ن�ضتطيع  ال  �لعام:  و�لقطاع  للمعلمني  �جلل�ضة  قبيل  »�حلريري  �لنهار.  جريدة 

�ير�د�ت لها«. �لعدد 19173، 3 متوز 1995

جريدة �لنهار. �لطالب وذووهم �ضابرون و�المتحانات يف مغلفاتها. وزير �لرتبية و�ملعلمون: . 4

�لنتائج تر�فق �حلّل«. �لعدد 19181، 12 متوز 1995

�لنهار، . 5 �أو �ضحبها. جريدة  لتطبيقها  �ل�ضل�ضلة  �قر�ر  نا�ضيف. بري يخرّي �حلريري بني  نقوال 

�لعدد 20180، 21 ت�ضرين �الول 1998

�لعدد . 6 �لنهار،  جريدة  �ال�ضتحقاق.  �أم  �ل�ضل�ضلة  �ضر  و�حلريري،  بري  بني  نا�ضيف.  نقوال 

19990، 6 �آذ�ر 1998

�لنهار. �لهر�وي يطّوق »نوبة« �نفعال كادت تفجر �أزمة حكومية. �لعدد �ملذكور �عاله. 7

�لعدد . 8 �لنهار،  جريدة  �لتمويل.  على  و�لكبا�س  �ل�ضل�ضلة  ت 
ّ
�أقر �للجان  �ضر�رة.  ريتا 

20114، 5 �آب 1998

�لنهار. �نفجر �خلالف على �ل�ضل�ضلة... فهل حت�ضمه قمة يف دم�ضق؟ �لعدد نف�ضه �أعاله. 9

�لنهار. بري يحمل بعنف على �حلريري »�ضمو �الأمري«: يريد �ضالحيات ��ضتثنائية وحكومة . 10

موظفني. �لعدد 20118، 10 �آب 1998

جهاد �لزين. مالحظات على �ضجال ممّل وخطر. جريدة �لنهار، �لعدد 20116، 7 �آب 1998. 11

ريتا �ضر�رة. جمل�س �لنو�ب ينهي رحلة �ضل�ضلة �لرتب و�لرو�تب بحّل و�ضط. �لع�ضكريون . 12

�لرجعي.  للمفعول  غام�ضة  ي�ضتفيدون...و�ضيغة  و�ملتقاعدون  و�جلامعيون  و�ال�ضاتذة  و�لق�ضاة 

جريدة �لنهار. �لعدد 20187، 29 ت�ضرين �الول 1998

ر�ضم ر�ئد �ضرف
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بيرال الشويري

برز توجه خطري يف  الق�ضاء،  اإنتاجية  البحث عن زيادة  يف خ�ضم 

ال�ضباب اىل االختزال  الق�ضاة  الق�ضائي، مفاده دعوة  الهرم  اأعلى 

يف تعليل اأحكامهم. وقد توىل الدعوة جمل�س الق�ضاء االأعلى يف 

 ،2014-6-13 يف  انعقدت  االبتدائية  املحاكم  ق�ضاة  مع  جل�ضة 

فوفق  الق�ضاة.  اإنتاجية  حول  النواب  انتقادات  مع  متاه  يف  وذلك 

يف  وال  التعليل  �ضدادة  يف  لي�س  يكمن  الق�ضائي  التميز  املجل�س، 

دقته، بل يف االإ�ضراع يف اإنهاء الق�ضايا واإ�ضدار االأحكام. اإزاء هذا 

يهم  الق�ضائي،  للعمل  كبريًا  تهديدًا  اليوم  ي�ضكل  الذي  اخلطاب 

املفكرة اإعادة اإبراز اأهم الوظائف املن�ضية لتعليل االأحكام )املحرر(. 

وهو  �لعادلة.  �ملحاكمة  �ضمانات  �أبرز  �إحدى  حكماً  هو  �الأحكام  تعليل 

ي�ضكل �مليزة �الأ�ضا�ضية للق�ضاء، �لذي عليه خالفاً ملجمل �ل�ضلطات �لعامة، 

�أجوبته عليها  ي�ضوغ  و�أن  �أمامه  بها  �ملدىل  و�ملطالب  ي�ضتمع �ىل �حلجج  �أن 

على �أ�ضا�س �ملبادئ و�الأحكام �لقانونية، و�أن يخ�ضع من خالل ذلك �أعماله 

لرقابة �لر�أي �لعام. ويف هذ� �الإطار، �ضن�ضتعر�س �أهم �لوظائف �ملرتقبة من 

موجب �لتعليل، ومنها �لوظائف �ملت�ضلة مبا�ضرة بحق �لتقا�ضي، و�لوظائف 

�ملت�ضلة بتطوير �أد�ء �ملوؤ�ض�ضة �لق�ضائية �أو بتطوير �لدور �الجتماعي للق�ضاء 

�أو �أي�ضاً بتعزيز �ل�ضفافية و�مل�ضاءلة و�لرقابة �لعامتني. 

أواًل: في وظائف موجب التعليل من ناحية حق 
المتقاضي

رمبا، تبدو هذه �لوظائف �الأكرث ح�ضور�ً يف �ملو�ثيق �لدولية وفق ما نبينه �أدناه، 

.
1
وهي جتعل من موجب �لتعليل »حقاً للمتقا�ضني يف ذمة �لقا�ضي«

1. حق املتقا�ضي با�ضتماع املحكمة اىل حججه: 
10 من �الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�ضان و�ملادة  وهذ� ما ن�ضت عليه �ملادة 

�أن  على  تن�ضان  �للتان  و�ل�ضيا�ضية  �ملدنية  للحقوق  �لدويل  �لعهد  من   14

»كل �ضخ�س لديه �حلق باأن ُت�ضمع ق�ضيته )...( من قبل حمكمة م�ضتقلة 

ومتجردة«. وقد ��ضتعادت �ملادة �ل�ضاد�ضة فقرة �أوىل من �التفاقية �الأوروبية 

حلقوق �الإن�ضان �لعبارة نف�ضها جلهة حق كل �ضخ�س »باأن ت�ضمع ق�ضيته«. 

قر�رها  يف  �لفقرة  هذه  �الإن�ضان  حلقوق  �الأوروبية  �ملحكمة  ف�ضرت  وقد 

ميكن  ال  عادلة...  مبحاكمة  »�حلق  �إن  بقولها   
2
فرن�ضا �ضد   Dulaurans

 vraiment فعلياً  »م�ضموعة«  �ملالحظات  كانت  �إذ�  �إال  فّعااًل  يكون  �أن 

 dument examinéesأي �إذ� حظيت بدر��ضة فعلية� entendues

من قبل �ملحكمة �لتي تنظر يف �لدعوى.

 droitلوظيفة� هذه  �أهمية  على   
3
�لفرن�ضيني �لفقهاء  بع�س  �ضدد  وقد 

�لدفاع  حق  ومعه  �ملحكمة  �ىل  �للجوء  فحق   .  d'être entendu

يكونان مبثابة »�ضدفة فارغة »coquille vide، و»�ضمانة وهمية حم�س« 

�ملحكمة  تدر�س  �إذ� مل   une garantie purement factice4

�إذ�  ما يح�ضل حكماً  �إدالء�تهم. وهذ�  ترد على  لو�ئح �خل�ضوم ومل  فعلياً 

�ضمحنا للمحكمة باأن ال ترد على �الإدالء�ت �ملقدمة من �ملتقا�ضي.

�ضادر  قر�ر  �الإن�ضان يف  �الأوروبية حلقوق  �ملحكمة  ر�أت  نف�ضه،  �الجتاه  ويف 

يف 2004 �أنها ترف�س �لقرينة �لتي ترى �أن �الإدالء �لذي مل يتطرق �إليه 

.
5ً
�حلكم ُيعترب مدرو�ضاً ومرفو�ضا

2. ي�ضكل موجب التعليل �ضمانة ال�ضتقاللية القا�ضي وعدم حتيزه:
�ملحكمة  حيادية  �ضمان  يف  �أ�ضا�ضياً  عاماًل  �لتعليل  موجب  ي�ضكل 

و��ضتقالليتها، وذلك على �أ�ضا�س �أنها مل ترتكز يف �أحكامها على حتيز�ت 

وقانونية  و�قعية  معطيات  �أ�ضا�س  على  بل  م�ضبقة،  مو�قف  �أو  �ضخ�ضية 

. وهذ� ما نقروؤه يف ق�ضية Piersack �ضد بلجيكا �أمام �ملحكمة 
6
و��ضحة

�الأوروبية حلقوق �الإن�ضان حيث جاء �أن »على �لقا�ضي �أن يقدم �ضمانات 

تتحقق  �أال  يجب  فالعد�لة   .
7
�ملحكمة« حتيز  �ل�ضكوك عن  كافية ال�ضتبعاد 

وح�ضب بل يقت�ضي �أن يكون حتققها مرئياً عماًل باملقولة �ل�ضهرية:

 Justice must not only be done, it must also be"

seen to be done”8. ومن �أخطر �ملمار�ضات �لتي ينتظر من موجب 

ت�ضكل  �لتي  �لنموذجية،  �الأحكام  ممار�ضة  هي  لها  ي�ضع حد�ً  �أن  �لتعليل 

على �لعك�س من ذلك متاماً، �أد�ة لرت�ضيخ �الآر�ء �لنمطية �مل�ضبقة. 

3. ي�ضهم موجب التعليل يف عقلنة احلق باملراجعة:
قر�ره  باتخاذ  وتالياً  �لطعن  جناح  بدر�س حظوظ  للمتقا�ضي  �لتعليل  ي�ضمح 

تناق�س  �لتي  �الأ�ضباب  على  كامل  �طالع  على  وهو  عدمه  �أو  �لطعن  من 

�الأوروبية  �ملحكمة  عن  �ل�ضادرة  �لقر�ر�ت  من  عدد  يف  جاء  فقد  مطالبه. 

حلقوق �الإن�ضان �أن »على �لق�ضاة �أن يحددو� بو�ضوح �الأ�ضباب �لتي ��ضتندو� 

�ليها كافة )...( على نحو ميّكن �ملتهم من ممار�ضة طرق �لطعن �ملتاحة �أمامه 

 ويف ق�ضية Baucher �ضد فرن�ضا، ر�أت �ملحكمة 
9
ممار�ضًة مفيدة وجمدية«.

�الأوروبية �أنه تبعاً لـ»عدم ��ضتطاعة �ملتقا�ضي �حل�ضول على �حلكم كاماًل قبل 

�نتهاء مهلة �ال�ضتئناف، مل يكن لديه حل غري �ال�ضتئناف من دون �الطالع 

على تعليل �ملحكمة«، لتخل�س �ىل �لقول بوجود �نتهاك حلقه بالدفاع. 

وكتب Pascal Gilliaux �أن على �لذي يخ�ضر دعو�ه �أن يقيم حظوظه 

.
10

بالطعن و�أن يحدد بدقة عيوب �حلكم �ملطعون فيه

ثانيًا: في وظائف موجب التعليل من ناحية 
تعزيز األداء القضائي:

4. يخفف موجب التعليل من احتمال ارتكاب اأخطاء ق�ضائية: 
من �مل�ضّلم به �أن �أحد �أهد�ف �لتعليل هو �لتخفيف من �حتمال �رتكاب �أخطاء 

ق�ضائية من خالل ��ضتعر��س �حلجج �ملدىل بها وتقييمها على �ضوء �الإثباتات 

�ملتو�فرة و�لقو�نني �ملعمول بها. فمن �ضاأن عملية مماثلة، تقرب �ىل عملية حتليل 

، بحيث يخ�ضع 
11ً
ريا�ضي، �أن ت�ضمح للقا�ضي بالتو�ضل �ىل نتيجة مربرة قانونا

12
.contrôle de légalité توجهاته الختبار �ملنطق و�ملادة �لقانونية

باأن  الق�ضائية  الطعون  يف  الناظرة  للمحاكم  التعليل  موجب  ي�ضمح   .5
متار�س رقابتها بفّعالية: 

وهذ� ما نقروؤه يف قر�ر Taxquet �ضد بلجيكا �ل�ضادر عن �ملحكمة �الأوروبية 

حمكمة  قبل  من  �لتعليل  غياب  �أن  �ضر�حة  جاء  حيث   
13
�الإن�ضان حلقوق 

د حمكمة �لتمييز من �إمكانية ممار�ضة رقابتها بفّعالية ومن ��ضتبيان 
ّ
�جلنايات يجر

�لنق�س �أو �لتناق�س يف �حلجج �لتي ��ضتند �ليها �حلكم.

بناء  خالل  من  الق�ضية  باإن�ضاج  للمحاكم  التعليل  موجب  ي�ضمح   .6
تراكمي بني خمتلف درجاتها: 

وكنتيجة مبا�ضرة ملا تقدم، ي�ضمح موجب �لتعليل يف ظروف �لعمل �لق�ضائي 

�جلاد للق�ضاة باأن يطّورو� مع كل درجة �حلجج �لتي تت�ضمنها �الأحكام �ملطعون 

بها، يف تفاعل مع فرقاء �لدعوى، �أقله مع �لفريق �خلا�ضر، �لذين يذهبون غالباً 

بخطاأ  درجة  �الأعلى  �لق�ضاة  الإقناع  منه  حثيث  �ضعي  يف  نف�ضه،  �الجتاه  يف 

�الأحكام �ل�ضادرة عن �لهيئات �لق�ضائية �الأدنى درجة. 

7. ي�ضمح موجب التعليل بتعزيز قدرات الق�ضاة البحثية والتحليلية:
من �لطبيعي �أن يوؤدي موجب �لتعليل، مبا يفرت�ضه من تطوير لقدرة �لق�ضاة 

قدر�ت  تعزيز  �ىل  �حرت�مه،  منهم، يف حال  �ملتبعة  و�ملنهجية  �الإقناع  على 

تخولهم  �أن  �ضاأنها  من  و��ضعة  و�جتماعية  ق�ضائية  ثقافة  فيكونون  �لق�ضاة، 

تطوير �جتهاد�تهم الحقاً. 

ثالثًا: في وظائف موجب التعليل من ناحية 
تعزيز الدور االجتماعي للقضاة: 

حتققت  قد  العدالة  باأن  املتقا�ضي  اإقناع  اىل  التعليل  موجب  يرمي   .8
وتاليًا اىل االإ�ضهام يف حتقيق »ال�ضلم الق�ضائي«:

 Droit(s) كتابه:  يف   Pascal Gilliaux كتب  �الإطار،  هذ�  يف 

�حلق)وق(  )�أي   europeen(s) à un procèséquitable

، �أن تعليل �الأحكام يرمي �أ�ضا�ضاً �ىل �إقناع 
14

�الأوروبي)ة( مبحاكمة عادلة(

�ملتقا�ضني باأن �لعد�لة قد حتققت حتّققاً منا�ضباً و�أن جميع حجج �لفرقاء قد مت 

 paix »لتدقيق فيها. ومثااًل، ي�ضهم هذ� �الأمر يف حتقيق »�ل�ضلم �لق�ضائي�

judiciaire. ومن هذه �لز�وية، يبدو تعليل �حلكم خدمة �أ�ضا�ضية يدين 

�لقا�ضي بها للمتقا�ضني، �أي بذل �جلهد الإقناعهم مبا ير�ه عاداًل، �أماًل باإنهاء 

.
15
�أ�ضباب �لنز�ع بني �ملتقا�ضني

وهام�س  القانونية  املنظومة  تعزيز  يف  التعليل  موجب  ي�ضهم   .9
الق�ضائي:  االجتهاد 

�لقانونية وتف�ضريها وحتديد كيفية  �لقاعدة  �إنتاج  �لتعليل يف  ي�ضهم موجب 

. و�أهم من ذلك، هو �أن �لتعليل ي�ضمح بابتد�ع مناهج عمل ق�ضائي 
16

�نطباقها

�لق�ضاء على �الجتهاد.  يو�ضع هام�س  �أن  �ضاأنه  �أو برت�ضيخها على نحو من 

ومن هذه �لز�وية، ي�ضهم موجب �لتعليل يف تعزيز �لدور �الجتماعي للق�ضاء 

ي�ضمى يف  بات  ما  وفق  �ليها  �الن�ضجام  و�إعادة  �لقانونية  �ملنظومة  تعزيز  يف 

 .pouvoir créateur17
�أوروبا بالدور �خلالق للقا�ضي 

10. ي�ضهم موجب التعليل يف توحيد االجتهاد: 
ي�ضهم موجب �لتعليل �أي�ضاً يف توحيد �الجتهاد من قبل �ملحاكم �لعليا. 

رابعًا: في وظائف موجب التعليل من ناحية 
تعزيز الشفافية ومقتضيات الديمقراطية: 

11. يعزز موجب التعليل ثقة الراأي العام بعدالة مو�ضوعية و�ضفافة:
�ضد   Taxquet ق�ضية  يف  �الأوروبية  �ملحكمة  �أو�ضحته  ما  وهذ� 

�لع�ضو�ئية  �ضد  �ضامناً  دور�ً  يلعب  �لتعليل  �أن  �عتربت  عندما  بلجيكا 

لرت�ضيخ  �أ�ضا�ضياً  مرتكز�ً  �لز�وية  هذه  من  يعد  وهو   ،l’arbitraire

�أركان  �أحد  حكماً  ت�ضكل  و�ضفافة،  مو�ضوعية  بعد�لة  �لعام  �لر�أي  ثقة 

.18
�لدميقر�طي �ملجتمع 

للرقابة  الق�ضائية  االأعمال  باإخ�ضاع  التعليل  موجب  ي�ضهم   .12
العامتني:  وامل�ضاءلة 

ق�ضية  يف  �الأوروبية  �ملحكمة  عن  �ل�ضادر  �لقر�ر  �أي�ضاً  �ضه 
ّ
كر ما  وهذ� 

Hirvisaari �ضد فنلند� عام 2001: 

 It is only by giving a reasoned decision“

 that there can be public scrutiny of the
19”administration of justice

رقابة  الإجر�ء  �ضروري  �لق�ضائية  �لقر�ر�ت  تعليل  موجب  �أن  معناه  ما  �أي 

عامة حقيقية على عمل �لق�ضاء. 

٭مجازة في الحقوق, من فريق عمل المفكرة القانونية

نزار صاغية

يف �جلل�ضات �لت�ضريعية �ملنعقدة يف ني�ضان و�أيار 2014، وخ�ضو�ضاً �جلل�ضات 

�ملخ�ض�ضة ملناق�ضة �ضل�ضلة �لرتب و�لرو�تب وكيفية متويلها، دعا عدد من �لنو�ب 

ب�ضكل �أو باآخر �ىل �إعادة �لنظر يف م�ضتحقاتهم �أو يف �خلدمات �الجتماعية 

�لتي ي�ضتفيدون منها من خالل �ضندوق تعا�ضد �لق�ضاة، على خلفية �لنق�س 

يف �إنتاجيتهم. ومل تنق�س �أيام حتى عمد جمل�س �لق�ضاء �الأعلى �ىل �تخاذ 

خطو�ت وعقد لقاء�ت تهدف �ىل زيادة �الإنتاجية �لكمية للق�ضاة حتت �ضعار 

»�لقا�ضي �ملتميز«، من دون �أي �عتبار لالإ�ضالحات �لق�ضائية �الأخرى. 

يومي  يف  �ملجل�س  عقده  خلوة   - لقاء  خالل  من  خا�ضة  ذلك  جتلى  وقد 

...... مع كبار �لق�ضاة و�لهيئات �ال�ضت�ضارية يف �ملحاكم للبحث يف مفهوم 

�لقا�ضي �ملتميز و�لوقت �لذي يقت�ضي �أن ت�ضتغرقه �لدعوى. كما جتلى من 

خالل لقاء ثان نظمه �ملجل�س مع ق�ضاة �ملحاكم �البتد�ئية يف لبنان يف 13-

6-2014. وقد نقلت �لوكالة �لوطنية كالماً من�ضوباً لرئي�س جمل�س �لق�ضاء 

هو  �لق�ضاة  يو�جهه  �لذي  »�لتحدي  �أن  مفاده  فهد  جان  �لقا�ضي  �الأعلى 

عدد  زيادة  �إىل  �ملجل�س  عمد  �ل�ضبب  ولهذ�  بعدليته.  �ملو�طن  ثقة  ك�ضب 

�لق�ضاة �ملنفردين زيادًة كبرية بهدف �إحد�ث فارق ملمو�س يف �ضرعة بت 

�لدعاوى«. ونّوه فهد بـ»جهود �ملجل�س �لر�مية �إىل حتديد معايري �أد�ء �لتميز 

عادة«،  �لدعوى  تتطلبه  �لذي  �لق�ضائي«  »�لوقت  �ضيما  وال  �ملحاكم،  يف 

مطالباً �لق�ضاة »ببذل �ملزيد من �لت�ضحية يف �ضبيل و�ضول �ملو�طن �للبناين 

�إىل عد�لة �أكرث �ضرعة باعتبارها من �أحد حقوقه �الأ�ضا�ضية«. هذه �لعبار�ت 

�أر�د �ملكتب  �ملن�ضورة على �ضفحة �لوكالة �لوطنية تعرب على �الأرجح عما 

�الإعالمي للمجل�س توجيهه �ىل �لر�أي �لعام من جممل وقائع ذلك �للقاء 

�ل�ضبان  �لق�ضاة  من  كبري  عدد  به  �أفادنا  �ملجل�س ح�ضبما  فيه  تطرق  �لذي 

�ىل وجوب �ختز�ل �لتعليل ت�ضريعاً لالأحكام، بعدما �أبدى رئي�س �ملجل�س 

�قتناعه باأن حيثيتني �أو ثالثاً تكفي. 

و�إذ نتفهم بالطبع �أن يكون تر�كم �مللفات �ملتاأخرة م�ضدر قلق ملجل�س �لق�ضاء 

�الأعلى ولكل م�ضوؤول مبا�ضر �أو غري مبا�ضر عن �لعمل �لق�ضائي، و�أن يكون من 

�ل�ضروري �لتفكري جدياً الإيجاد حلول ت�ضمن للمو�طنني عد�لة �أكرث �ضرعة، 

�إال �أن �حللول �ملقدمة تبدو لنا مت�ضرعة وغري مدرو�ضة وباأح�ضن �الأحو�ل حم�س 

�ضكلية. فعد� �أنه ميكن �لت�ضكيك جدياً بفعالية �لتد�بري �ملتخذة للتخفيف من 

�الختناق �لق�ضائي �حلا�ضل هنا وهنالك، فاإنها تر�ضح عن خماطر ج�ضيمة من 

�ضاأنها زعزعة �لق�ضاء كموؤ�ض�ضة وحتوير وظيفته �الجتماعية بداًل من تعزيزها. 

تحسين شكلي لألداء القضائي، على 
حساب جوهره

�ملتميز  �لقا�ضي  ف 
ّ
عر �ملجل�س  �أن  هو  �ملعلنة  �خلطة  من  نفهمه  ما  �أول 

علمه  �أو  كفاءته  مدى  عن  مبعزل  �الأحكام  �إنتاج  يف  �ل�ضريع  �لقا�ضي  باأنه 

هو  �ضيء  كل  قبل  �لقا�ضي  من  فاملطلوب  �جتهاده.  جودة  �أو  حكمته  �أو 

�ملمكن  ومن  عنه.  �ل�ضادرة  �الأحكام  �أرقام  وزيادة  ق�ضاياه  يف  �الإ�ضر�ع 

�حلالية، وخ�ضو�ضاً  �لظروف  �أولوية يف  �ل�ضرعة يف �حلكم  �إيالء  تفهم  طبعاً 

عمل  بطء  �إ�ضكاالت  حلل  مدرو�ضة  ��ضرت�تيجية  �ضمن  �ندر�جه  حال  يف 

ما  لكن  يح�ضل(،  ما مل  )وهذ�  �لق�ضائي  باالختناق  �ُضمي  ما  �أو  �ملحاكم 

ال ميكن تفهمه هو �أن يدعو �ملجل�س �لق�ضاة �ىل حتقيق من ذلك، لي�س من 

خالل م�ضاعفة ن�ضاطهم و�ضاعات عملهم، بل من خالل �لتخلي عن �أحد 

�لتعليل كلما  �لق�ضائية، وهو موجب  و�لوظيفة  �لعادلة  �ملحاكمة  مرتكز�ت 

�ضكل عائقاً �أمام زيادة عدد �الأحكام. فمن هذه �لز�وية، بد� �ملجل�س وكاأنه 

على جوهرها  �الأحكام  �أرقام  زيادة  على  �لقائم  �لعد�لة  مظهر حت�ضني  يوؤْثر 

�الجتماعية.  و�أدور�هم  و��ضتقالليتهم  �لق�ضاة  حيادية  تعزيز  على  �لقائم 

�ضو�ء  �ملتعددة،  �الأحكام  تعليل  بوظائف  �لتذكري  يكفي  ذلك،  والإدر�ك 

على �ضعيد �ضمانات �ملحاكمة �لعادلة �أو على �ضعيد حت�ضني �أد�ء �لق�ضاء 

�أو تعزيز دوره �الجتماعي �أو على �ضعيد تعزيز �ل�ضفافية و�لرقابة �لعامة على 

�أعمال �لق�ضاء. وال نخطئ �إذ� قلنا �إن من �ضاأن �ضيا�ضة مماثلة �أن توؤدي �ىل 

�لتخفيف من  �ىل  �الأحكام  زيادة  توؤدي  �أن  فبدل  �ملعلنة:  �أهد�فها  عك�س 

حدة �الختناق �لق�ضائي، توؤدي بفعل خلّوها من �لتعليل �ملقنع �ىل تاأبيد 

�لعليا،  �لق�ضائية  �ملر�جع  �أمام  عليها  �ملقدمة  �لطعون  خالل  من  �لنز�عات 

فينتقل �الختناق من �ملحاكم �الأدنى درجة �ىل �ملحاكم �الأعلى درجة، متاماً 

�س م�ضافة من �لطريق، فيختنق �ل�ضري جمدد�ً فور قطعه.  
ّ
كالذي يعر

�أن  هذه،  �لعمل  خطة  �ضاأن  من  �أن  هو  خطورة  �ل�ضيا�ضة  هذه  يزيد  وما 

�أي�ضاً  �إمنا  �لق�ضائي،  �أولويات �الإ�ضالح  توؤدي، لي�س فقط �ىل �الإخالل يف 

�ملطلوب  فالقا�ضي  نف�ضها.  �لق�ضائية  �ملوؤ�ض�ضة  بنيوي يف  �إحد�ث خلل  �ىل 

�ضناعته مبوجب هذه �ل�ضيا�ضة، لي�س �لذي يجتهد �أو ين�ضر �لفئات �ملهم�ضة 

�أو �ملظلومة �أو يقّو�س �الآر�ء �لنمطية �مل�ضبقة �أو يغني �لقو�نني �أو ي�ضححها 

�أو يحقق �الن�ضجام د�خل �ملنظومة �لقانونية، بل هو قبل كل �ضيء �لقا�ضي 

متميز�ً  ي�ضبح  وهو  تعليل.  دون  من  ولو  �الأحكام  �إ�ضد�ر  ي�ضرع يف  �لذي 

عن زمالئه بقدر ما يتفوق عليهم يف عدد �الأحكام �ل�ضادرة عنه. ومن هذه 

�أكرث  بات  بت�ضاوؤل  �ملطلوب  �الإ�ضالح  �أولوية  عن  �لت�ضاوؤل  يقرتن  �لز�وية، 

�إحلاحاً عن �ضورة �لقا�ضي �لتي نريدها بل عن �ملحاكمة )عادلة وعقالنية 

لذلك عن �ضورة �ملحامي  �نطباعات عامة ومت�ضرعة( وتبعاً  �أم مبنية على 

�لتي نريدها )باحث يف �لفقه و�الجتهاد و�لقانون �أم جمرد م�ضّوق ملطالب 

موكله وحاجاته(. و�أكرث ما نخ�ضاه هنا هو �أن توؤدي �ضيا�ضة من هذ� �لقبيل 

�ىل حتويل �لق�ضاء �ىل �أد�ة �ضخمة جوفاء ال�ضتن�ضاخ �الأحكام �لتي ت�ضبح 

ممار�ضة  مع  و�لتو�ريخ  �الأ�ضماء  فيها  تعّدل   copy paste بنماذج  �أ�ضبه 

�حلد �الأدنى من �لتدقيق يف وقائع �لدعوى �أو يف كيفية فهم �لقو�عد �لقانونية 

�ملنفردين  �لق�ضاة  بع�س  لدى  بالتمدد  �آخذ  عرف  )وهو  عليها  تطبيقها  �أو 

ب بينها وبني حماكمات �ملحكمة �لع�ضكرية �لتي 
ّ
�جلز�ئيني(، على نحو يقر

هو  للنقد  عر�ضة  �الأمر  يزيد  وما  ال.  �أو  نعم  �ثنتني:  من  �إجابة  �ىل  تنتهي 

توجيه هذ� �خلطاب �ىل ق�ضاة �ملحاكم �البتد�ئية، ومنهم ق�ضاة جدد يتهياأون 

لبدء م�ضارهم �ملهني. ففيما هوؤالء هم �أحوج من يكون �ىل حتفيزهم لتنمية 

من  ��ضتنها�ضهم  �أو  �أحكامهم  نوعية  وتطوير  �لذ�تية  ومعارفهم  قدر�تهم 

خالل �إبر�ز �لدور �الجتماعي للق�ضاء، ياأتي �مل�ضرف على م�ضار�تهم �ملهنية 

ليخربهم �أنهم جنود ينتظر منهم ت�ضخري كل طاقاتهم الإنقاذ �لو�ضع �ل�ضيئ 

�لذي ت�ضبب به �أ�ضالفهم، و�أن �لعمل على حت�ضني نوعية �أحكامهم ال يعدو 

كونه م�ضيعة للوقت، يح�ضب عليهم ولي�س لهم. 

رصد اإلنتاجية الكمية، مظهر إصالح من دون 
كلفة وسالح بأكثر من حّد

�نتقاد�ت  تبني  �ىل  �الأعلى  �لق�ضاء  جمل�س  ي�ضارع  �أن  طبعاً  �لالفت  من 

�لنو�ب و�أولوياتهم، �لتي عرّبو� عنها يف جل�ضاتهم �لت�ضريعية �الأخرية، من 

دون �أي تردد �أو حتفظ. في�ضوغ بعد �أيام من هذه �جلل�ضات �ضعار »�لقا�ضي 

�ملتميز« على نحو يتنا�ضب متاماً مع فهم �لنو�ب للعمل �لق�ضائي. وبالطبع، 

يتقا�ضون  �لذين  �لنو�ب  �ل�ضادة  �ملجل�س من يحا�ضب  �أع�ضاء  مل جند بني 

�أ�ضعاف ما يتقا�ضاه �لق�ضاة ب�ضاأن ق�ضورهم �لهائل يف �إنتاج �لقو�نني كمياً 

�لق�ضائية  �الإ�ضكاالت  على  ي�ضيء  من  بينهم  من  جند  مل  كما  ونوعياً. 

�لتي ُي�ضاأل عنها �لنو�ب وقوى �لنفوذ �لتي يتبعونها بالدرجة �الأوىل، بدء�ً 

�لعدل  ق�ضور  يف  معتمدين  �ضما�ضرة  خالل  من  �لق�ضاء  يف  بتدخالتهم 

�ملختلفة و�نتهاًء بتقاع�ضهم عن �ملبادرة �ىل �أي �إ�ضالح ق�ضائي. 

�أنها نتاج تبعيته للطبقة  لكن، نخطئ بر�أيي �ذ� ف�ضرنا خطوة �ملجل�س على 

زيادة  �عتماد  �أن  و�لو�قع  فقط.  �لنو�ب  ��ضرت�ضاء  �ىل  �ضعيه  �أو  �ل�ضيا�ضية 

�أعد�د �الأحكام كاأولوية يبدو �ىل حد بعيد متو�فقاً متاماً مع �ضيا�ضة �ملجل�س 

وذلك من جو�نب عدة: 

�إ�ضالحي  بتعزيز مظهره ك�ضاحب م�ضروع  له  فاختيار هذ� �لهدف ي�ضمح 

�لتاأفف  ومع  طاغ  �ضيا�ضي  خطاب  مع  اللتقائها  �آخر  �أمر  �أي  من  �أكرث 

�الجتماعي �إز�ء �لبطء �لق�ضائي. 

وهو ي�ضمح له الحقاً بتحقيق ما �ضي�ضميه �إجناز�ت �أكرث من �أي جمال �آخر. 

فعد� �أن زيادة عدد �الأحكام هدف ممكن حتقيقه مبدئياً من دون �ال�ضطد�م 

بقوى نافذة وذلك بخالف �أهد�ف �أخرى كوقف �لتدخالت يف �لق�ضاء، 

من  �لق�ضاة  حترير  �خلطة  ت�ضمنت  �إذ�  �لي�ضر  منتهى  يف  ي�ضبح  حتقيقه  فاإن 

موجب �لتعليل، عماًل بقاعدة: »حيثيتان �أو ثالث تكفي«.

كما �أنه ي�ضمح له يف وقت ثالث بتظهري �إجناز�ت خا�ضة به و�ملفاخرة بها �أكرث 

من �أي هدف �آخر قد ي�ضعى �ليه. فبخالف تعزيز نوعية �الأحكام و�لذي 

�أعد�د �الأحكام مادة  �لباحثني، ي�ضكل تطور  �إبر�زه �ىل جي�س من  يحتاج 

»�أرقام«  �لق�ضائية �ىل  �الأحكام  و�الإبهار. وطبعاً، مع حتويل  للت�ضويق  �ضهلة 

لالإح�ضاء، ي�ضبح �لق�ضاة �أنف�ضهم مبثابة �أرقام لعنا�ضر يعملون على حتريك 

عجلة م�ضانع �لعد�لة. فال ي�ضجل �لتفوق يف �ضنع �الأرقام يف ر�ضيدهم، بل 

يف ر�ضيد مدير �الإنتاج، �أي جمل�س �لق�ضاء �الأعلى.

وختاماً، من �ضاأن �لعمل على حتقيق هذه �الأولوية �أن مينحه �ضلطة توجيهية 

�ملظهر.  با�ضم  �جلوهر  ت�ضتبيح  يٌد  �لق�ضاة.  على  طوىل  ويد�ً  و��ضعة  ورقابية 

وهي يٌد بات و�جباً �جتماعياً �لتدخل لكبحها، �ضوناً ملا تبقى من �ضمانات 

�ملحاكمة �لعادلة و��ضتقالل �لق�ضاء. 

٭محام ومدير تحرير المفكرة القانونية 

القضاء األعلى يحدد معيار التميز 
القضائي: اإلنتاجية الكمية أواًل.. وأخيرًا

ردًا على خطاب اإلنتاجية لمجلس القضاء األعلى:
هذه هي الوظائف المنسية لتعليل األحكام

www.alltreatment.com ل�ضورة منقولة عن موقع�

جتدون �ملقال يف ن�ضخته �لكاملة مع �ملر�جع على �ملوقع �اللكرتوين للمفكرة
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يف 1 متوز 2014، قدم �ملدير �لتنفيذي للمفكرة �لقانونية �ملحامي نز�ر �ضاغية 

ني�ضان   24 يف  �ل�ضادر   11360 رقم  باملر�ضوم  �للبنانية  �لدولة  �ضد  طعناً 

2014 و�لقا�ضي باإن�ضاء �أمانة �ضر ملجل�س �لق�ضاء �الأعلى. وقد مت تربير هذه 

�خلطوة باإر�دة �لدفاع عن �ال�ضتقالل �لد�خلي للقا�ضي �أي ��ضتقالله �إز�ء 

�لهيئات �لق�ضائية �لناظمة لعمله. فا�ضتقالل �لقا�ضي يعني �أنه م�ضتقل �إز�ء 

�أي تدخل يف عمله، وهو ي�ضبح حكماً مفهوماً �أجوف �إذ� ��ضتبدل تدخل 

�ل�ضلطة �لتنفيذية بتدخل جمل�س �لق�ضاء �الأعلى. وقد ورد يف مقدمة �لطعن 

�أن �ملر�ضوم �ملطعون عليه، قد �أدخل مو�د هجينة حتت غطاء �إن�ضاء �أمانة �ضر 

لتمكني جمل�س �لق�ضاء �الأعلى من �لقيام مبهامه: فن�س على �ضالحيات 

يتفرد  رئي�ضه �ضالحيات  �لق�ضاء، يف مو�ز�ة منح  للمجل�س د�خل  جديدة 

�ملجل�س  �أن�ضاأ  �لذي  �لعديل  �لق�ضاء  تنظيم  قانون  مع  تام  تعار�س  يف  بها، 

�أنه هيئة تتخذ قر�ر�تها جماعياً. ويف مقابل هذه �ل�ضالحيات  على قاعدة 

�جلديدة، مل مينح �ملر�ضوم �لقا�ضي �أي حق �أو قدرة جلبه �ضلطة �أمانة �ل�ضر 

ومن ور�ئها �أع�ضاء �ملجل�س ورئي�ضه و�إمكانية تع�ضفهم يف هذ� �الإطار. 

قد  �ملفكرة  كانت  و�لتي  �لطعن،  عليها  ن�س  �لتي  �ملخالفات  �أبرز  ومن 

�أ�ضارت �ليها يف عددها رقم 18، �الآتية: 

�إناطة �ضالحيات خا�ضة برئي�س جمل�س �لق�ضاء �الأعلى على نحو يهّم�س 

دور جمل�س �لق�ضاء �الأعلى كموؤ�ض�ضة توؤدي دورها جماعياً. ومن �أبرز هذه 

�ل�ضالحيات جعل �أمانة �ضر �ملجل�س تعمل حتت رقابة �الأول و�إ�ضر�فه، ف�ضاًل 

عن �إعطائه �حلق يف تكليف �أمانة �ل�ضر بـاأي مهمة تدخل يف حدود دورها، 

علماً �أن مهامها وردت على �ضبيل �ملثال ال �حل�ضر. وقد ��ضتند �لطعن هنا 

�ىل �أن �ملجل�س يتكون من ق�ضاة من حماكم عدة ومنهم �ثنان منتخبان، و�أن 

�أي تو�ضيع ل�ضالحيات رئي�ضه �ملعني من �ل�ضلطة �لتنفيذية، على ح�ضاب 

�ضمانات  من  �إنقا�ضاً  يعد  جمتمعاً،  �الأعلى  �لق�ضاء  جمل�س  �ضالحيات 

و�لق�ضاة  �ملجل�س  �ضر  �أمني  تعيني  مر�ضوم.  مبوجب  �لق�ضاء  ��ضتقاللية 

�لعاملني يف �أمانة �ل�ضر مبوجب مر�ضوم ي�ضدر بناًء على �قرت�ح وزير �لعدل. 

وقد بنّي �لطعن �أن هذ� �الأمر ير�ضح عن جتاوز حلد �ل�ضلطة من ز�وية �أنه يوؤدي 

�ىل زيادة �ضالحيات �ل�ضلطة �لتنفيذية يف �ل�ضوؤون �لق�ضائية، بحيث يكون 

لها �ضالحيات �إ�ضافية يف �لتدخل يف �لق�ضاء من خالل تعيني هوؤالء، مبا 

يتعار�س مع مبد�أ ف�ضل �ل�ضلطات، ومبا يخالف �ضر�حة، يف ما يخ�س تعيني 

�لق�ضاة �لعاملني يف �أمانة �ل�ضر، �ملادة 52 من قانون تنظيم �لق�ضاء �لعديل 

يف  �إال  �الأ�ضلية  وظيفته  �إىل  باالإ�ضافة  مبهمة  قا�س  �أي  تكليف  حتظر  �لتي 

الأي  ومنعاً  ال�ضتقالليته  �ضماناً  وذلك  �لقانون،  عليها  ن�س  �لتي  �حلاالت 

�ضكل من �أ�ضكال �لرتغيب.

حتديد مهام �أمانة �ل�ضر حتديد�ً مبهماً و»على �ضبيل �ملثال و�حل�ضر«، على 

نحو من �ضاأنه �أن ي�ضكل باباً و��ضعاً للتدخل يف �أعمال �لق�ضاء من خالل 

متكني رئي�س �ملجل�س و�ملجل�س من تو�ضيع �ضالحياتها من دون �أن يحدد 

�ل�ضر  �أمانة  �إيالء  فيها،  �ملطعون  مهامها  �ضمن  ومن  لعملها.  �ضو�بط  �أي 

تنظيم تقرير كل �ضتة �أ�ضهر عن عمل �ملحاكم كافة، مبا يحّولها �ىل ما ي�ضبه 

�لق�ضاة  �لق�ضاء، من دون متكني  BIG BROTHER د�خل  �الأخ �الأكرب 

�لق�ضاة  �أو�ضاع  »متابعة  �أي�ضا،  �ملهام  هذه  ومن  �أنف�ضهم.  عن  �لدفاع  من 

�ملجل�س«،  من  وبتكليف  طلبهم  على  بناًء  �خلا�ضة  و�ضوؤونهم  �الجتماعية 

على نحو يفتح �ملجال و��ضعاً �أمام �لتمييز بني �لق�ضاة وتخ�ضي�س بع�ضهم 

مبعاملة خا�ضة، مع ما ي�ضنح ذلك به من �أدو�ت ترغيب. 

�ل�ضلطة  ممثلي  ح�ضور  »تنظيم  �ل�ضر  �أمانة  تكليف  �ملر�جعة  تناولت  كما 

و�لندو�ت  و�ملوؤمتر�ت  �لر�ضمية  �ملنا�ضبات  يف  �لربوتوكويل  �لق�ضائية 

�أن �فرت��س  تنفيذ�ً لقر�ر�ت �ملجل�س«، معتربة  �لرتتيبات �لالزمة  و�إجر�ء 

�لتبا�س  عن  ينم  للق�ضاء  متثيلية  �ضفة  ورئي�ضه  �الأعلى  �لق�ضاء  ملجل�س  �أن 

وخطاأ �ضائعني. فثمانية من �أع�ضاء �ملجل�س معّينون مبا�ضرة �أو غري مبا�ضرة 

�نتخابهم. كما �ضمل  �أي يد يف  �لتنفيذية لي�س للق�ضاء  �ل�ضلطة  من قبل 

تغليب  �إعالمي مع  �لقيام بدورها كمكتب  �لعامة  �الأمانة  �لطعن تكليف 

معيار هيبة �لق�ضاء على حرية �الإعالم و�ل�ضفافية.

فيها  �لعامل  كاأ�س  مباريات  نقل  �ضهد  �لتي  �لقليلة  �لدول  من  كان  لبنان 

خ�ضومة  دون  من  �الأول  �لق�ضائي  �لقر�ر  �ضدر  وفيما  ق�ضائية.  نز�عات 

بطلب من ممثل �ل�ضركة �ضاحبة �حلق �حل�ضري بنقل �ملباريات ومل�ضلحته، 

�حل�ضري  �حلق  �أ�ضحاب  بني  مو�جهة  �إطار  �ضدر يف  قد  �لثاين  �لقر�ر  فاإن 

�أنف�ضهم. وبخالف  تلقاء  �ليها مو�طنون من  �ن�ضم  وبعدما  لبنان،  وتلفزيون 

�ضدر  وقد  �حل�ضرية.  حلق  حدود�ً  لي�ضع  �لثاين  �لقر�ر  جاء  �الأول،  �لقر�ر 

-7-4 يف  �لثاين  �لقر�ر  �ضدر  فيما   ،2014 حزير�ن   13 يف  �الأول  �لقر�ر 

�أمور  قا�ضي  من�ضب  ي�ضغالن  خمتلفني  قا�ضيني  عن  وذلك   ،2014

بث  حق  حول  �لق�ضائي  �لنقا�س  طرح  وبالطبع،  بريوت.  يف  م�ضتعجلة 

طابعاً  لتاأخذ  �لكرة  ع�ّضاق  �هتمامات  بكثري  جتاوزت  �إ�ضكاليات  �ملباريات 

�لقانوين  �جلدل  مو��ضيع  بع�س  �لنقا�س  هذ�  ��ضتعاد  و�إذ  �ضاماًل.  مو�طنياً 

�حلا�ضلة يف �أوروبا ويف مقدمها مدى �أحقية �ملو�طن باالطالع على حدث 

بات ي�ضكل حدثاً �أ�ضا�ضياً EVENEMENT MAJEUR يف �حلياة �لثقافية 

�لعامة، فاإنه �رتدى خ�ضو�ضية على �ضوء �لنقا�س �ملفتوح ب�ضاأن مدى �لتز�م 

�لدولة بتاأمني هذ� �حلق للجميع من دون متييز، تبعاً ال�ضرت�كها يف �إبر�م عقد 

ذي مفاعيل ملتب�ضة جلهة �لفئات �الجتماعية �مل�ضتفيدة منه. فكيف يف�ضر 

هذ� �لعقد؟ هل يف�ضر ح�ضر�ً على �ضوء ن�ضه و�لنية �لتي عرّب عنها فرقاوؤه 

عند حتريره حتى ولو �أدت �ىل �لتمييز بني �ملو�طنني، �أم �أنه يقت�ضي عالوة 

على ذلك �أخذ �لنية �ملفرت�ضة للدولة و�لتي تقود بال�ضرورة �ىل تف�ضريه على 

�أنه حرر مل�ضلحة جميع �للبنانيني من دون ��ضتثناء، و�إن �ختلفت عن �لنيات 

�ملعلنة؟ ومن خالل هذه �الأ�ضئلة، حتّولت ق�ضية مباريات كاأ�س �لعامل �ىل 

منا�ضبة لو�ضع مر�آة يف مو�جهة �لدولة، ويف �الآن نف�ضه يف مو�جهة �ل�ضركات 

�ىل  �لعامة  �الإد�ر�ت  ميل  من  ��ضتفادت  ما  غالباً  �لتي  �لكربى  �لتجارية 

�ملحاباة و�لف�ضاد و�لتمييز لتمرير م�ضالح منافية للم�ضلحة �لعامة. وهذ� ما 

�ضنحاول مناق�ضته يف هذه �ملقالة. 

قضية كأس العالم: كيف تحولت الى قضية 
مواطنية؟ 

�لق�ضة بد�أت ف�ضولها مع ��ضتح�ضال جمموعة قطرية على حق �حل�ضرية يف 

عر�س مباريات نهائيات كاأ�س �لعامل يف دول �ل�ضرق �الأو�ضط و�ضمال �أفريقيا. 

تبعاً لذلك، �ضعى بع�س �مل�ضوؤولني يف �لدولة �للبنانية، وعلى ر�أ�ضهم رئي�س 

�جلمهورية �ل�ضابق مي�ضال �ضليمان، مع �إد�رة تلفزيون لبنان، �ىل �حل�ضول على 

حق �لبث بو��ضطته، فات�ضح ف�ضل م�ضاعيهم قبل �ضاعات من �نطالقة هذه 

�ملباريات. �إذ ذ�ك، بد� للبنانيني و�ضائر �ملقيمني يف لبنان �أن �لطريقة �لوحيدة 

مل�ضاهدة هذه �ملباريات تتمثل يف �ال�ضرت�ك بخدمة خا�ضة متنحها �ضركة �ضما، 

مبالغ  ت�ضديد  لقاء  �لكابالت،  بو��ضطة   ،beIN �لوكيل �حل�ضري ملجموعة 

مالية معينة تر�وحت بني مئة وثالثمئة د.�أ ح�ضب �ملناطق. وقد �ضكل ذلك 

طبعاً عائقاً بالن�ضبة �ىل مئات �آالف �للبنانيني �أمام متابعة هذه �ملباريات. و�إذ 

جنح بع�س �أ�ضحاب �لكابالت يف متكني م�ضاهديهم من متابعة �ملباريات من 

خالل �لقناة �لفرن�ضية TFI، تدخل ممثل �ضاحب �حل�ضرية يف لبنان، �ضركة 

�ضما، لال�ضتح�ضال على �أمر من قا�ضي �الأمور �مل�ضتعجلة يف بريوت بحجب 

هذه �لقناة �ضوناً حلق �حل�ضرية حتت طائلة ت�ضديد غر�مات �إكر�هية باهظة. 

و�لالفت هنا �أن �الأمر �ضمل جميع �أ�ضحاب �لكابالت يف لبنان �لذين يبقى 

غالبهم يف و�ضع غري �ضرعي، فبد� منعهم من بث �لقناة �لفرن�ضية TFI مبثابة 

ت�ضريع الأن�ضطتهم يف كل ما عد� ذلك. 

اللبنانية تتدخل لضمان حق  الدولة 
مجاًنا المشاهدة 

تدخلت  �ملباريات،  م�ضاهدة  من  �لكابالت  م�ضرتكي  حلرمان  وتبعاً 

لرئا�ضة  جدي  مر�ضح  )وهو  حرب  بطر�س  بال�ضيد  ممثلة  �الت�ضاالت  وز�رة 

مبوجبه  ت�ضدد  عقد  �إبر�م  خالل  من  وذلك  �ملوقف،  الإنقاذ  �جلمهورية( 

�ضركات �خللوي �ململوكة من �لدولة مبلغاً مالياً )ثالثة ماليني د.�أ( ل�ضركة 

�ملباريات  مب�ضاهدة  منهم(  و��ضعة  لفئات  )�أو  للبنانيني  �ل�ضماح  لقاء  �ضما 

علن عن �التفاق قبل �إبر�مه يف موؤمتر �ضحايف �ضددت فيه �لكلمات 
ُ
جماناً. و�أ

على حق �ل�ضعب �للبناين مب�ضاهدة هذه �ملباريات. وقد ذهب وزير �الإعالم 

�ل�ضيد رمزي جريج خالل �ملوؤمتر �ىل �إعالء هذ� �حلق �ىل م�ضاف �حلقوق 

�ضة يف �لعهد 
ّ
�لد�ضتورية، على �عتبار �أنه ينتج من جمموعة من �حلقوق �ملكر

�لدويل للحقوق �القت�ضادية و�الجتماعية و�لثقافية و�لذي بات على �ضوء 

مقدمة �لد�ضتور ي�ضكل جزء�ً ال يتجز�أ منه. وفيما �أ�ضار �لعقد �ىل تاأمني هذ� 

�حلق من خالل �لكابالت �لعاملة على �الأر��ضي �للبنانية من دون �أي ذكر 

متكيناً  �ملباريات  �ضيبث  �أنه  �ملقد�ضي،  طالل  مديره  �أعلن  لبنان،  لتلفزيون 

جلميع �للبنانيني من م�ضاهدة �ملباريات وذلك على �عتبار �أن ن�ضبة م�ضرتكي 

ورد�ً  �للبنانيني.  من   40% تتعدى  ال  �ضرعي(  غري  )ومعظمها  �لكابالت 

على ذلك، تقدمت �ل�ضركة �لقطرية beIN )�ضاحبة حق �لبث �حل�ضري 

�ملباريات،  بث  من  ملنعه  �ضده  �مل�ضتعجل  �لق�ضاء  �أمام  بدعوى  �لهو�ئي( 

�لذي ي�ضكل �عتد�ًء و��ضحاً على حقها �ملذكور. 

المواطنون يتدخلون للدفاع عن حقوقهم
يف �جلل�ضة �لثانية من �ملحاكمة، فوجئ فرقاء �لدعوى بطلب تدخل مقدم 

فيها  يتو�فر  ال  لبنان،  يف  نائية  مناطق  يف  يقطنون  �ملو�طنني  من  عدد  من 

خدمة ��ضرت�ك على �لكابل، ويطالبون برد �لدعوى �حرت�ماً حلقهم مب�ضاهدة 

يف  �ليها  �مل�ضار  �مل�ضاألة  �أثارو�  �حلق،  بهذ�  تذرعهم  جانب  و�ىل  �ملباريات. 

مقدمة هذ� �ملقال، وفحو�ها �أن �لعقد �ملوقع من �ضركات مملوكة من �لدولة 

مببادرة من وز�رة �الت�ضاالت ال ميكن �أن يكون حق �النتفاع منه حم�ضور�ً 

�أن  وخ�ضو�ضاً  غريهم،  دون  �لكابالت  مب�ضرتكي  �أي  �للبنانيني  من  بفئة 

�لدولة.  �ل�ضركات مل�ضلحة  لها هذه  �أمو�ل عامة حت�ضّ �مل�ضددة هي  �الأمو�ل 

وقد ر�أو� يف �الجتاه نف�ضه �أن �إ�ضارة �لعقد �ىل �لكابالت هو �إ�ضارة �ىل �إحدى 

�أخرى  �لفرقاء �التفاق على و�ضائل  �لعقد، فيما يتعني على  و�ضائل تنفيذ 

يف �ضياق تنفيذه �إذ� ثبت �أن هذه �لو�ضيلة ال تكفي لتحقيق غايته، عماًل 

مببد�أ �لتعاون وح�ضن �لنية بني �ملتعاقدين. و�ىل جانب �لت�ضريحات �أو بع�س 

��ضتثناء، �عترب  �للبنانيني من دون  �لعقد �ىل حقوق  �لو�ردة يف  �الإ�ضار�ت 

هوؤالء �أن ال بد من تف�ضري �لعقد على �أ�ضا�س �لنية �ملفرت�ضة للدولة، مبا متثله 

من م�ضلحة عامة، و�لتي تقود حتماً �ىل قر�ءة مماثلة. ومن باب توكيد موقفهم 

�أمام �لقا�ضي و�لر�أي �لعام، طالبو� ��ضتطر�د�ً، يف حال تف�ضري �لعقد على �أنه 

متييزي، باعتبار �ملوقعني عليه متو�طئني �ضد �مل�ضلحة �لعامة وحتويل �مللف 

�ىل �لنيابة �لعامة �ملالية للتحقيق يف ت�ضخري �الأمو�ل �لعامة مل�ضلحة فئة من 

�للبنانيني. فاإذ� كانت نتائج �لتمييز خطرية �ىل هذ� �حلد، وهي كذلك، فاإنه 

ي�ضتبعد نظرياً �أن يتورط وزير ومدر�ء �ضركات كربى بها وي�ضعب تالياً على 

�لقا�ضي �أن يخل�س �ىل ذلك. وعلى �ضوء ذلك، ي�ضبح رمبا بالن�ضبة لل�ضركة 

�ملّدعية جتنب �خل�ضارة �لتي قد تنجم عن �عتبار �لعقد غري متييزي �أقل وطاأة 

من �خل�ضارة �لتي قد تنجم يف حال عده كذلك. 

�لدعوى على  �مل�ضتعجلة �ىل رد  �الأمور  قا�ضية  �نتهت  �الأ�ضا�س،  وعلى هذ� 

ويف  �لفرقاء  باإدالء�ت  ذكرت  بعدما  �لعقد،  مفعول  حول  �اللتبا�س  خلفية 

مقدمها �لغمو�س �حلا�ضل يف تف�ضري �لعقد و�لطبيعة �لد�ضتورية حلق م�ضاهدة 

�أن �حلق �ملعطى للمو�طن �للبناين يف �لعقد  �أعلنت  �ملباريات. وهي بذلك 

قد جاء ملتب�ضاً وغري و��ضح و�أنه لي�س من �ضالحيتها كقا�ضي �أمور م�ضتعجلة 

�أن تبت يف هذ� �اللتبا�س، �لذي يعود بالو�قع لق�ضاء �الأ�ضا�س )�أي �لق�ضاء 

غري �مل�ضتعجل( وفق �أ�ضول �ملحاكمات �ملعمول بها. وتبعاً لذلك، و�ضعت 

جتنبت  باملقابل،  مر�آتها.  �أمام  �لدولة  �ملو�طنني  مطالب  من  �نطالقاً  �لقا�ضية 

�لقا�ضية �خلو�س يف طبيعة �حلق، ومدى د�ضتوريته وتعار�ضه مع حق �حل�ضرية. 

الدولة أمام المرآة
�الأعمال  قر�ءة  هو  �لق�ضية،  هذه  عن  تر�ضح  �لتي  �النعكا�ضات  �أهم  لعل 

�الإد�رية للدولة لي�س فقط على �ضوء فهمها �ملبا�ضر بل �أي�ضاً وقبل كل �ضيء 

على �ضوء ما يقت�ضي بها �أن تقوم به �أو توؤمنه من حقوق، �أو بعبارة �أخرى وفق 

ما يقت�ضي بها �أن تكون. ومن هذ� �ملنطلق، يخرج مفهوم �لدولة عن كونه 

مفهوماً نظرياً �أو مثااًل يقت�ضي بلوغه، ليتحول �ىل �أد�ة فعالة الإعادة قر�ءة �لو�قع 

و�إعادة تكوينه على �ضوئه، مع ما ي�ضتتبع ذلك من تاأثري على هذ� �لو�قع ومن 

ثني عن جتاوزه. حلظة فريدة رمبا، بد� فيها ما يجب �أن يكون �أقوى مما كان، مما هو 

حا�ضل. وهي حلظة متهد طبعاً ملوقف �أكرث قوة يف ��ضتحقاقات نهائيات كاأ�س 

�لعامل �ملقبلة �أو ما �ضابه من منا�ضبات بالغة �الأهمية بالن�ضبة �ىل �للبنانيني. 

ن. ص

قضية أولى ضمانًا 
لالستقاللية الداخلية للقضاء

قضية بث مباريات 
كأس العالم: الدولة 

تكون للجميع أو ال تكون

�ل�ضورة من �ر�ضيف �ملفكرة �لقانونية

لجنة المحامين للطعن في 

قانون اإليجارات، مبادرة 

أولى من نوعها للمستقبل 

من تابع كيفية �إعد�د �لطعنني �لنيابيني على قانون �الإيجار�ت، يعلم 

وحتديد�ً  ذلك،  لتحقيق  �ملحامني  جلنة  بذلته  �لذي  �لكبري  �جلهد 

الإقناع ع�ضرة نو�ب للتوقيع عليهما، وما خا�ضه �أع�ضاوؤه من نقا�ضات 

�لقانون بل  تاأييد  لي�س فقط �ىل  نو�ب متيل كتلهم عموماً  م�ضنية مع 

�أي�ضاً �ىل منع �أع�ضائها من �لطعن عليه. وقد جتلى هذ� �لدور �الأ�ضا�ضي 

هوؤالء،  الأحد  �لقد�مى  �ملالكني  من  �ملتظاهرين  تعر�س  خالل  من 

�ملحامي �أديب زخور، يف 11-7-2014 ملنعه من �لدخول �ىل �ملجل�س 

�لد�ضتوري لت�ضجيل �لطلب. وهذه �ملبادرة ملحامني قد تكون �الأوىل 

من نوعها، وهي مبادرة ت�ضتاأهل �لتنويه من زو�يا عدة: 

�أواًل، �أنها ح�ضلت فيما بقيت نقابتا �ملحامني يف بريوت وطر�بل�س، وهما 

�للتان �ضاركتا يف �جتماعات جلنة �الإد�رة و�لعدل، ملتزمتني حياد�ً معلناً 

ب�ضاأن �لقانون. ورغم هذ� �حلياد، جنحت �للجنة باإقناع نقابة �ملحامني يف 

بريوت بعقد موؤمتر�تها �ل�ضحافية يف بيت �ملحامي يف بريوت. و�إذ ناأمل �أن 

تكون هذه �ملبادرة فاحتة نقا�س و��ضع د�خل �لنقابة لالنخر�ط �نخر�طاً �أكرب 

يف �لق�ضايا �حلقوقية، يف �جتاه �أو �آخر، فاإننا ن�ضجل باملقابل بقلق لزوم �لنقابة 

�ل�ضمت �إز�ء �لتعر�س �خلطري للمحامي �أديب زخور �أثناء �أد�ئه عمله، 

مرتني  �لنو�ب،  �إقناع  يف  كبريين  وت�ضميماً  مثابرة  �أبدت  �أنها  ثانياً، 

رئي�س  من  �ملقدم  للطعن  مو�ز  طعن  تقدمي  عند  �الأوىل  متتاليتني، 

�جلمهورية، و�لثانية بعد �إبطال �لطعن �الأول مع طعن رئي�س �جلمهورية 

على خلفية �أن ن�ضر �لقانون قد ح�ضل قبل �نتهاء �ملهلة �لد�ضتورية �ملعطاة 

لهذ� �الأخري الإ�ضد�ره �أو رده. فذّكرت هوؤالء �لنو�ب بو�جباتهم بالتدقيق 

يف د�ضتورية �لقو�نني، نيابة عن �ملو�طنني �ملعنيني و�أعد�دهم تتجاوز يف 

�ملبادرة، يف  �لز�وية، ت�ضكل هذه  هذه �حلالة مئات �الآالف. ومن هذه 

حال تعميمها، خطوة و�ضيطة متهد الإعطاء حق �لطعن بد�ضتورية �لقو�نني 

للمو�طنني، 

�لد�ضتوري،  �ملجل�س  �أع�ضاء  لتذكر  �أي�ضاً  تاأتي  �ملبادرة  هذه  �أن  ثالثاً، 

هم �لذين يتقا�ضون رو�تب عالية جد�ً يف �جلمهورية �للبنانية ويعملون 

قلياًل جد�ً، بحجم �النتظار�ت �ملعلقة عليهم. فاأمامهم حمامون تطوعو� 

وثابرو� وتعر�ضو� للعنف �جل�ضدي �أمام �ملجل�س، من �أجل غاية و�حدة 

هي �ضمان حق �لتقا�ضي ملئات �آالف �ملو�طنني �ملعنيني �أمامهم. ومن 

حقهم طبعاً �أن يحظو� هذه �ملرة مبحكمة ت�ضتمع لهم وتنظر يف �أ�ضا�س 

مطالبهم وتعمل الإقناعهم من خالل حججها بقر�رها �أياً كان توجهه: 

�أي �أمر خمتلف يكون مبثابة طعن يف ما تبّقى من قانون. 

إلغاء مذكرة اإلخضاع

سارة ونسا

لعلها من �ملر�ت �لنادرة �لتي ي�ضدر عن جمل�س �لوزر�ء �للبناين مقرر�ت 

من �ضاأنها حماية �حلرية �ل�ضخ�ضية من بط�س �الأجهزة �الأمنية. وكان قد 

ح�ضل ذلك يف �إطار جل�ضته �ملنعقدة بتاريخ 2014/7/24، بخ�ضو�س 

مذكر�ت �الإخ�ضاع �ل�ضادرة عن �ملديرية �لعامة لالأمن �لعام، و�لتي ناهز 

 »now Lebanon« موقع  �أورده  ما  وفق  �ألف مذكرة  �لـ60  عددها 

باالإ�ضافة �ىل »وثائق �الت�ضال« �لتي بلغ عددها وفق �ملوقع عينه 16 �ألفاً.

مذكر�ت  خطورة  �إثارة  على  ثابرت  قد  �لقانونية  �ملفكرة  وكانت 

�الإخ�ضاع مبا ت�ضكله من عقوبة �إد�رية �ضادرة عن جهاز �أمني من دون 

نف�ضه.  عن  �لدفاع  حق  �ملعني  �ل�ضخ�س  �إعطاء  دون  ومن  �ضند  �أي 

»��ضتقاللية  عنو�ن  حتت   2012 يف  نظمتها  ندوة  �إطار  يف  ذلك  مت  وقد 

قيود غري  �لعام:  �الأمن  �لدفاع عن حقوق �الأجانب لدى  �ملحامي يف 

بعدما  �ملو�ضوع  و�أثارت  �الإخ�ضاع«. كما عادت  �ىل حد  ت�ضل  قانونية 

تقدم مديرها �لتنفيذي بدعوى �ضخ�ضية بوجه �لدولة �للبنانية - وز�رة 

 ،2014 �ضباط  �ضهر  خالل  �لعام،  لالأمن  �لعامة  �ملديرية   - �لد�خلية 

�ملديرية  �متناع  خلفية  على  بريوت  يف  �مل�ضتعجلة  �الأمور  قا�ضي  �أمام 

عن جتديد جو�ز �ضفره لوجود مذكرة �إخ�ضاع بحقه. 

وتالياً، و�إذ ترحب �ملفكرة �لقانونية بهذه �لقر�ر�ت �لتي ت�ضع حد�ً ملمار�ضة 

ظاملة، ال بد لنا من �أن ن�ضجل �ملالحظات �الآتية: 

�أواًل: بالرغم من ت�ضريح وزير �لد�خلية نهاد �مل�ضنوق باأن �لقر�ر ي�ضكل 

»�نت�ضار)�ً( للحريات يف لبنان«، فاإنه �أ�ضار يف �لوقت نف�ضه �ىل �أن هدف 

يف  �لبلد،  يف  �الحتقان  »تخفيف  هو  �ليه،  �لد�فع  �أو  �الأ�ضا�ضي  �لقر�ر 

�أهمية وجهة  �لتقليل من  طر�بل�س و�لبقاع خ�ضو�ضاً«. وتالياً، ومن دون 

يتطلب ح�ضوله يف  كان  �حلجم  هذ�  من  ملخالفة  و�ضع حد  فاإن  �لقر�ر، 

مو�ز�ة �إعالن مبادئ وحقوق �أ�ضا�ضية من �ضاأنها حت�ضني حقوق �ملو�طنني 

م�ضتقباًل يف مو�جهة �أي تع�ضف مماثل،

�أ�ضكال  من  �ضكل  هي  �الإخ�ضاع  مذكرة  �إن  �لقول  �ملهم  من  ثانياً، 

�إعالن  تالياً  �لعقوبات �الإد�رية �ل�ضادرة عن هذه �الأجهزة. وكان يجب 

�إلغاء جميع �لعقوبات �الإد�رية �ل�ضادرة عن �الأجهزة �الأمنية من دون �أي 

�ضند قانوين، مهما كان �ضكلها. 

ثالثاً و�أخري�ً، �أ�ضارت �ضحيفة �لنهار �ىل �أنه مت تكليف »وزر�ء �لد�خلية، 

�ملو�ضوع«.  بهذ�  �ملتعلقة  �الإجر�ء�ت  يف  �لنظر  الإعادة  و�لدفاع  �لعدل 

وتالياً، ويف ظل �ضعف �ملبادئ �ملعلنة، فاإن �حليطة تبقى و�جبة. ر�ضم ر�ئد �ضرف
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لمى كرامة

 حكماً ق�ضى باالإعد�م لل�ضيد نا�ضر 
1
يف1-7-2014 �أ�ضدرت حمكمة �لتمييز

هذه  تر�فع يف  قد  وكان  �ضيد�.  �لناتوت يف  �ل�ضرييف حممد  لقتله  �لفار�س 

�لق�ضية كل من نقيب حمامي باري�س Pierre Olivier Sud و�ملحاميني 

�أخذت  ذلك،  وبنتيجة  ورحمة.  عدل  جمعية  من  �لعّيا  ولينا  عا�ضور  زياد 

�لق�ضية طابعاً عاماً، بحيث بد� �ضريعاً �أن �لهدف من تر�فع �لنقيب �لفرن�ضي 

جتاوز م�ضاألة �لدفاع عن نا�ضر �لفار�س، لتبلغ حد �ملطالبة باتخاذ قر�ر ق�ضائي 

ي�ضتجب  مل  �لقر�ر  �أن  ورغم   .
2
لبنان يف  �الإعد�م  عقوبة  با�ضتبعاد  مبدئي 

�الأول من  �ثنني:  بد� و��ضحاً يف جمالني  تاأثريه  �أن  �إال  �لدفاع،  لطموحات 

�إلغاء  فيه عن �ضرورة  غادة عون عربت  للم�ضت�ضارة  �ملخالف  �لر�أي  خالل 

، و�لثاين من 
3
عقوبة �الإعد�م لتعار�ضها مع �ملو�ثيق �لدولية وحقوق �الإن�ضان

خالل ��ضطر�ر �أكرثية �ملحكمة لتعليل موقفها ب�ضاأن وظيفة �لعقوبة ومدى 

تو�فر �الأ�ضباب �ملوجبة باإ�ضهاب، وهو تعليل ما كان ليطوره لو مل تعط هذه 

�خلطوة  هذه  الأهمية  ونظر�ً  �ملذكور.  و�الإ�ضرت�تيجي  �لعام  �لبعد  �لق�ضية 

و�جلدلية �لتي �ضّكلها �حلكم، نرى �أنه من �ملجدي تقدمي قر�ءة نقدية هادئة 

للخطوة �حلا�ضلة على �ضوء جتارب عاملية م�ضابهة و�أ�ضباب جناحها �أو ق�ضورها 

يف هز قناعات �أع�ضاء �ملحكمة، وذلك من باب �لتفكري باإمكانيات تطويرها. 

هل شكلت هذه الحالة مدخاًل مالئمًا لبدء 
التقاضي الهادف الى إلغاء عقوبة اإلعدام؟ 

يرتكز �لتقا�ضي �لهادف �ىل تقدمي دعوى من قبل منظمة �أو فرد كجزء من 

. وغالباً ما يويل 
4
خطة لتحقيق تغيري قانوين و��ضع �لنطاق من خالل �لق�ضاء

�لنا�ضطون �أو �ملحامون �أهمية كربى لعملية �ختيار �حلالة �لتي تكون �الأكرث 

مالءمة لتمثيل �لق�ضية وحت�ضي�س �لقا�ضي و�لر�أي �لعام على �أهمية �لتدخل 

لتغيري �لقو�عد �ل�ضائدة. 

�إذ�  �ضيما  وال  حمتاج،  الأي  �لقانونية  �مل�ضاعدة  تقدمي  باأهمية  �لت�ضليم  ومع 

هذه  �ختيار  مالءمة  مدى  حول  هنا  �لت�ضاوؤل  يجدر  ومعدماً،  �أجنبياً  كان 

من  �الإعد�م  عقوبة  �إلغاء  �ىل  �لهادف  للتقا�ضي  كبد�ية  بالذ�ت  �حلالة 

توؤدي  قد  �لتي  بال�ضفات  يتمتع  �ملتهم  �أن  �ل�ضحيح  فمن  �لق�ضاء.  خالل 

�إىل تخفيف �لعقوبة و�لتعاطف معه، ومنها �ضغر �ضنه، وظروفه �الجتماعية 

�ل�ضعبة وعدم وجود �أي �إ�ضباقيات بحقه و�ضلوكه �حل�ضن يف �ل�ضجن. �إال 

�لق�ضية عن خ�ضائ�س  تر�ضح  �ملهمة طبعاً،  »�ل�ضفات«  بالرغم من هذه  �أنه 

فهو  حالته.  مع  �للبناين  �لعام  �لر�أي  تعاطف  �إمكانيات  تقّو�س  قد  �أخرى 

�فاً لبنانياً من عائلة معروفة ومي�ضورة بهدف �ضرقته 
ّ
�ضوري �جلن�ضية، قتل �ضر

وطعنه 11 طعنة �طلع عليها �لر�أي �لعام على موقع youtube، وهو يحاكم 

�أعد�د �لالجئني  �إز�ء تكاثر  يف ظروف �جتماعية ي�ضودها رهاب �جتماعي 

�ل�ضوريني �ىل حد يقارب »رهاب �الأجانب« �أو �لـ«Xenophobia«. وهو 

ف�ضاًل عن ذلك، عمد مبا�ضرة بعد قتل �ل�ضخ�س �ملذكور �ىل ممار�ضة �جلن�س 

مع �مر�أتني تعمالن يف �لدعارة قبلما ي�ضعى �ىل �لفر�ر خارج لبنان. 

�أو بع�ضها كاأن يتم ذلك  �لعو�مل  �لتقا�ضي �ضد هذه  وكان رمبا من �ملفيد 

�أو يف ق�ضية  �مل�ضبقة �ضدهم،  باالآر�ء  �أو  يف ق�ضية تت�ضل بحقوق �الأجانب 

�جلن�س  مبمار�ضة  �ملت�ضلة  �مل�ضبقة  �الآر�ء  ملناق�ضة  �لعامة  باالأخالق  تت�ضل 

�أن ��ضتخد�م هذه �لق�ضية  �أما  �أو �ملباح )�لزو�ج(:  �لتقليدي  خارج �الإطار 

�ل�ضعوبة.  غاية  يف  تكون  قد  م�ضاألة  فهي  �الإعد�م  عقوبة  الإلغاء  كمدخل 

ويخ�ضى، يف ظل �لعو�مل �ل�ضلبية تلك، �أن يوؤدي �لتوجه �ىل �لر�أي �لعام 

�ىل عك�س ما يرغب به �لدفاع، وحتديد�ً �ىل تعزيز �لقناعة بعقوبة �الإعد�م 

ومعه تعزيز �الآر�ء �مل�ضبقة �ضد �الأجانب )�لذي يظهرون جد خطرين وقتلة( 

و�الأعمال �ملخلة باالآد�ب �لعامة )�لرذيلة �لتي تربر �لقتل(، بدل حت�ضي�س 

�لر�أي �لعام �ىل خماطر هذه �لعقوبة وطابعها غري �الإن�ضاين. 

في النقص في مقاربة الوضع النفسي 
واالجتماعي للمتهم

مع  ومقارنتهما  و�حلكم  �لدفاع  قر�ءة  �إعادة  �ملجدي  من  �آخر،  �ضعيد  على 

حيث  �ملتحدة  �لواليات  مثل  �أخرى،  بلد�ن  يف  قدمت  �أخرى  مر�فعات 

ق�ضايا عديدة قدمت �أمام �ملحكمة �لعليا �ضد �الإعد�م. 

وقد ظهر �ضعف هذه �ملقاربة من خالل �إعالن �أكرثية �ملحكمة غياب �أي �ضبب 

تخفيفي يف وقائع �لق�ضية، بعدما مت �لرتكيز على و�قعة ذهاب �ملتهم �إىل �لكباريه 

مبا�ضرة بعد �جلرمية، ما يثبت خطورته »ويجرده من �أدنى �مل�ضاعر �الإن�ضانية«، فامتالأ 

، و��ضفاً فعله ذلك »بالرذيلة«. وقد كان من 
5
�حلكم مبو�قف قيمية يف هذ� �ملجال

�ملهم على �ضوء ذلك لو عمل �لدفاع على تف�ضري �الأبعاد �لنف�ضية لتوجه �ملجرم 

�إىل �لكباريه يف �إثر جرميته بداًل من تفادي �خلو�س يف ذلك. فلزوم �ل�ضمت هنا 

�أتاح للقا�ضي �أن يبقى على مو�قفه �لقيمية بهذ� �خل�ضو�س، و�ىل حد كبري �ىل 

جتاوز �الأ�ضئلة �ملت�ضلة بعقوبة �الإعد�م. فماذ� يعني �أن يق�ضد �ضخ�س كابريه ملمار�ضة 

�جلن�س مبا�ضرة بعد قتل �ضخ�س و�ضرقة �أمو�له بدل �لعمل على �لهرب �ىل مكان 

بعيد عن موقع �جلرمية؟ وما هي �الإ�ضاء�ت �لتي ن�ضتمدها من هذ� �لفعل حول 

�لو�ضع �لنف�ضي للمتهم �أو حول نياته �أو حول مدى تو�فر عن�ضر �لعمد يف �لقتل؟ 

وهي  للق�ضية،  �أكرث  »�أن�ضنه«  توؤمن  للقانون  و�لنف�ضية  �الجتماعية  فاملقاربة 

�ضرورية لنق�س �لنظرة �ل�ضائدة لل�ضخ�س �ملجرم و�الآر�ء �مل�ضبقة �لتي ت�ضوره 

على �أنه �ضر مطلق يجب �لتخل�س منه. كما من �ضاأنها حكماً �أن ت�ضكل يف 

حال تعميقها وتو�ضيحها مدخاًل للقا�ضي الإظهار ن�ضبية م�ضوؤوليته وتالياً عدم 

�إنز�ل عقوبة مطلقة بحقه. وبالطبع، ال توؤول هذه �لعو�مل �ىل تربئة  مالءمة 

�أبعاد�ً  للق�ضاة  توفر  ولكنها  �ملرتكبة،  �جلرمية  ب�ضاعة  من  �لتخفيف  �أو  �ملتهم 

�ضرورية كي يحددو� �لعقوبة على �ضوء جممل �أبعاد �لق�ضية، من دون �الكتفاء 

. فالهدف هنا هو و�ضع حياة �ملتهم يف �إطار �أو�ضع و�لو�ضول 
6
باأبعادها �لظاهرة

من  �لعديد  �أن  خا�ضة  عليه،  و�لنف�ضية  �حلياتية  جتاربه  تاأثري  كيفية  فهم  �إىل 

 ركزت على �ضرورة �أخذ هذه �خللفية بعني �العتبار، �أي طفولته 
7
�لدر��ضات

�أن من عانى طفولة  وظروف حياته، حيث برهن عدد من علماء �الجتماع 

�ضعبة �أو مكبوتة هو �أكرث عر�ضة الأن ينمي �مليول �الإجر�مية، فتحدث �لعديد 

عن كون هوؤالء �ملجرمني �ضحايا حميطهم وظروفهم �ل�ضعبة، حتى ذهب �أحد 

�لباحثني للحديث عن �ضرورة و�ضع هذه �لظروف كمعيار �أ�ضا�ضي لالأ�ضباب 

 The( 
8
�ملخففة لعقوبة �الإعد�م، م�ضري�ً �إليها »بالظروف �الجتماعية �لفا�ضدة«

Rotten Social Background Defense(. و�إن �أخذ �ملحكمة 

بهذه �ملعايري هو نظرة للمتهم لي�س فقط كمرتكب جلرمية يف يوم من حياته، 

�س لظلم و�ضغوط �جتماعية �أدت �ىل تقييد �إر�دته وت�ضوي�ضها 
ّ
بل كمن تعر

.
9
وجعلت بال�ضرورة م�ضوؤوليته ن�ضبية

خطورة الجرم بمعزل عن السياق اللبناني... 
�إ�ضافة �إىل غياب مقاربة �لو�ضع �الجتماعي و�لنف�ضي للمتهم، ي�ضجل �أي�ضاً 

غياب �أي مقاربة خلطورة �جلرم على �ضوء �لظروف �الجتماعية �ل�ضائدة يف 

لبنان. فقد رّكز �ملحامون �للبنانيون على �ضرد �ملعطيات �لو�قعية و�لقانونية �خلا�ضة 

باجلرمية وتوىل من بعدهما �لنقيب �لفرن�ضي مهمة مناق�ضة مدى مالءمة عقوبة 

�الإعد�م من �لناحية �ملبدئية، �لفل�ضفية و�لقانونية. وتبعاً لذلك، وما عد� تذكري 

هذ� �الأخري باأن نظام حمكمة �حلريري ��ضتبعد عقوبة �الإعد�م عما يعد �أحد 

�أخطر �جلر�ئم يف لبنان، مل يتطرق �أي من حمامي �لدفاع �إىل �لتفاوت �حلا�ضل 

يف �ل�ضيا�ضة �لعقابية يف لبنان: فكيف يعقل �أن يكون قد �ضدرت قو�نني عفو 

عام، �أعفت عن جمرمني �ضد �الإن�ضانية، و�أن يعم جو و��ضع من �لالم�ضاءلة يف 

جممل �أرجاء �لدولة من جهة، و�لتم�ضك يف �أعمال مبادئ �مل�ضوؤولية و�لعقوبة 

�ملطلقة على حفنة من �الأ�ضخا�س �لبائ�ضني �ملعدمني من جهة �أخرى؟ ثم، 

كيف تقيم خطورة �جلرمية يف ظل ظروف باتت فيها �لتفجري�ت �الإرهابية �الآيلة 

�ىل ح�ضد �أكرب عدد من �ملدنيني يف يوميات �للبنانيني؟ 

وماذا بشأن مساهمة نقيب محامي باريس 
في المرافعة؟

�لفرن�ضي  �لنقيب  قدوم  �ضو�بية  �لتفكري يف مدى  �ملجدي  و�إز�ء ذلك، من 

للمر�فعة يف هذه �لق�ضية بالذ�ت. فبالرغم من كون هذه �خلطوة مهمة والفتة 

من حيث �ملبد�أ، وخ�ضو�ضاً جلهة لفت �الأنظار �إىل �لق�ضية، فاإنه يجدر �لت�ضاوؤل 

يف ما �إذ� كانت قد �أدت �إىل مفعول عك�ضي، يف هذه �لق�ضية �لتي رمبا لي�ضت 

�الأن�ضب الإطالق �لنقا�س حول عقوبة �الإعد�م. وهذ� ما يوؤ�ضر �ليه رمبا قول 

رئي�س �ملحكمة خالل �جلل�ضة �أن �لق�ضية »�أعطيت �أكرث من حجمها«. 

ختاماً، من �ل�ضروري �لتذكري باأن �لنجاح يف �لتقا�ضي �لهادف ال يكون فقط 

. فحتى يف حال خ�ضارة �لق�ضية، ميكن 
10
من خالل �حل�ضول على حكم �إيجابي

��ضتثمارها بهدف خلق خطاب عام للمطالبة باإلغاء �لعقوبة، �أو توعية �لر�أي 

�لعام حول وجوب تغيري �أمر ما، وذلك من خالل �إعطاء مثال و�قعي وحقيقي. 

وهذ� ما �ضهدناه مثاًل مع ق�ضية روال يعقوب، حيث �ضكل �لقر�ر مبنع حماكمة 

زوجها يف جرمية قتلها منا�ضبة للنا�ضطني و�ملطالبني باإقر�ر قانون حلماية �ملر�أة من 

�لعنف �الأ�ضري لك�ضب تاأييد �ضعبي �أكرب. وبالطبع، من �ضاأن �لر�أي �ملخالف 

للم�ضت�ضارة غادة عون �أن ي�ضكل عالمة فارقة على طريق �إلغاء عقوبة �الإعد�م. 

٭ باحثة، من فريق عمل المفكرة القانونية
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ابرز حيثيات الحكم بإعادة 

جواز سفر عاملة

حجز جواز �ضفر عاملة املنزل تعر�س حلقوق اأ�ضا�ضية كثرية

وحيث �إن حجز جو�ز �ل�ضفر �لعائد لالأجنبي، ال يوؤدي فقط �ىل حجز 

حرّية �الأجنبي يف �ل�ضفر ومغادرة �لبلد عودة �ىل بالده �أو �ىل �أي بلد �آخر، 

بل يحرم �الأجنبي من �لتنقل باأمان د�خل �لبلد حيث هو موجود حاليا 

عرب حرمانه من و�ضيلة �لتعريف �لر�ضمّية �ملعرتف بها، كما يحرمه من 

�لعديد من حقوقه �الأ�ضا�ضية �الأخرى ... لي�س �أقلها �حلق يف �حل�ضول 

على �الإقامة �ل�ضرعية و�حلق يف �حل�ضول على �خلدمات وخا�ضة �ل�ضحّية 

منها ب�ضورة �ضرعّية، وهذه �حلقوق هي من �حلقوق �الأ�ضا�ضية و�لبديهية 

�لتي يتمتع بها �الأجنبي)ة( �لعامل)ة( يف �خلدمة �ملنزلّية، �ضو�ء كان ما 

ز�ل يف عمله �أو حتى يف حال تركه �لعمل.. 

حجز احلرية ال ميكن اأن يكون و�ضيلة ل�ضمان حقوق مادية

�لنافذة،  و�الأنظمة  �لقو�نني  تفر�ضها  �لتي  �ملالّية  �الأعباء  �إن  وحيث 

�لعامل)ة(  ��ضتقد�م  �أجل  من  �لعمل،  رب  على  �حلالية،  و�ملمار�ضات 

�أي تربير ملخالفة  ت�ضكل  �أن  �ملنزلّية، ال ميكن  �الأجنبي)ة( يف �خلدمة 

�حلقوق �الأ�ضا�ضية للعامل)ة( �الأجنبي)ة( وحجز جو�ز �ل�ضفر ال�ضتعماله 

ك�ضمانة، ذلك �أن حجز �حلرية ال ميكن �أن يكون و�ضيلة ل�ضمان هذه 

�حلقوق �ملادّية، كما ال ميكن �أن يكون �ضمانة لعدم ترك �لعمل، 

جرم الفرار وهم ال وجود له

وحيث �إن ترك �لعامل)ة( �الأجنبي)ة( منزل رب �لعمل، ال ي�ضكل 

�أو ف�ضخ غري  بحد ذ�ته �أي جرم جز�ئي ويقت�ضر على خالف عقدي 

مربر للعقد، وال ميكن �أن يربر حجز جو�ز �ل�ضفر، 

حتت  قانوين،  ن�س  ومبوجب  ا�ضتثنائي  ب�ضكل  اال  احلرية  ُتقّيد  ال 

رقابة املحاكم

��ضتثنائي ومبوجب  ب�ضكل  �إال  يتم  �أن  للحرية، ال ميكن  تقييد  �أي  �أن 

ن�ّس قانوين، ومن قبل جهة ر�ضمّية، حتت رقابة �ملحاكم، 

حظر التمييز بني عامل لبناين وعامل اأجنبي

�أن �ملمار�ضة �ملذكورة )حجز جو�ز �ل�ضفر(، تخفي .. متييز� غري مربر بني 

�لدولية،  لبنان  تعهد�ت  يخالف  �الأجنبي،  و�لعامل  �للبناين  �لعامل 

�أنه يقت�ضر عادة على �لعامالت �الأجنبيات يف �خلدمة �ملنزلية،  ذلك 

بحيث مل ير�ضح �ىل �لعلن �أية حالة حجز جو�ز �ضفر لبناين من قبل 

رب �لعمل، وهو �لتمييز �مل�ضجوب �ضر�حة. 

حكم بأبعاد كثيرة

�أبعد من ظروف �لق�ضية تلك، ن�ضت�ضف من حيثيات �حلكم �أبعاد�ً عدة، 

تنعك�س على ق�ضايا �جتماعية �أخرى ال تقل �أهمية عنها، �أبرزها �الآتية: 

�أ�ضا�ضية  �ل�ضفر ي�ضكل تعر�ضاً حلرية  �أن �حتجاز جو�ز  يوؤكد  �أنه  �أواًل، 

��ضتثنائياً،  �إال  ممار�ضتها  تقييد  ميكن  وهي حرية ال  �لتنقل،  هي حرية 

ومبوجب قانون، ومن دون متييز. هذ� �الأمر ي�ضكل �إد�نة �ضريحة لي�س 

�لعامالت  �ضفر  جو�ز�ت  باحتجاز  �لعمل  �أ�ضحاب  ملمار�ضة  فقط 

لديهن، بل �أي�ضاً ملمار�ضة �الأمن �لعام يف تاأخري ت�ضليم جو�ز�ت �ل�ضفر 

كما ح�ضل �ل�ضنة �ملا�ضية مع عدد من �ملو�طنني. 

ثانيا، �أنه يوؤكد عدم جو�ز �حلد من حرية �لتنقل �إال بقانون ومن دون 

ينتهجها  �لتي  �ملمار�ضات  جميع  ذلك  خالل  من  يدين  وهو  متييز. 

عدد من �لبلديات يف لبنان حلظر جتول �الأجانب �أو فئات منهم )من 

الجئني �ضوريني، عمال �ضوريني، �الأجانب..(، يف ظل �ضمت مطلق. 

�لعمل. فال ميكن بحال من  ترك  �لعامالت يف  يوؤكد حرية  �أنه  ثالثاً، 

�أنه يوؤكد  �الأحو�ل حجز حرية �الآخرين ل�ضمان حقوق مالية. ر�بعاً، 

عدم جو�ز �نتهاج ممار�ضات متييزية بني عامل �أجنبي وعامل لبناين. 

سارة ونسا

تعر�ضت  �ملنزلية،  عاملة يف �خلدمة  بق�ضية  يت�ضل  �لتعليق  �حلكم مو�ضوع 

حلجز جو�ز �ضفرها. بالطبع، �النتهاك مو�ضوع �لدعوى لي�س فريد�ً من نوعه 

بل هو �ضائع جد�ً يف لبنان، يف هذ� �لبلد �لذي طّور نظام �ال�ضرتقاق �ىل نظام 

�لكفالة لي�ضبح »�ل�ضيد« هو »�لكفيل«، لتم�ضي ت�ضرفات من قبيل �حتفاظ 

�أ�ضحاب �لعمل باالأور�ق �لثبوتية �لعائدة للعامالت، �أو حجزهن يف �ملنازل، 

ت�ضرفات باتت »مقبولة« �جتماعياً لدى �ضريحة كبرية من مو�طنيه. وعليه، 

ي�ضبح �لتربير �الجتماعي لهذه �النتهاكات، م�ضحوباً بكّم هائل من �الآر�ء 

�لقانونية  �ملالحقة  د�ئرة  من  الإخر�جها  فعالة  �أد�ة  �لعامالت،  جتاه  �مل�ضبقة 

من  �الآالف  ع�ضر�ت  عن  �لق�ضية  هذه  يف  تتميز  و�لعاملة  و�ملحا�ضبة. 

مثيالتها، على �أ�ضا�س �أنها متكنت من �للجوء �ىل �لق�ضاء ال�ضرتجاع جو�ز 

�ضفرها من �ضاحبة عملها �ل�ضابقة. وقد �ضدر عن قا�ضي �الأمور �مل�ضتعجلة 

جاد معلوف بتاريخ 23-6-2014، تبعاً للعري�ضة �ملقدمة �ليه، قر�ر هو على 

حد علمنا، �الأول من نوعه باإلز�م �ضاحبة �لعمل باإعادة جو�ز �ضفر �لعاملة. 

قرار قضائي يضع المسألة المطروحة عليه 
في إطارها االجتماعي العام

�أول ما نلحظه يف �لقر�ر �ملذكور هو �أن �لقا�ضي معلوف نظر يف �لق�ضية �ملطروحة 

عليه بعدما �أعاد و�ضعها يف �إطارها �الجتماعي �لعام. وهذ� ما نقر�أه يف حيثية 

�إ�ضكالية  تطرح  �لر�هنة  �مل�ضاألة  »هذه  جاء:  حيث  قر�ره  م�ضتهل  يف  وردت 

�ملنازل )...( ال  و�لعامل/ة �الأجنبي/ة يف  �لعمل  �لقائمة بني رب  �لعالقة 

�ضيما جلهة �حلد من حرية �لعامل/ة �الأجنبي/ة يف �حلركة و�لتنقل«. 

فم�ضاألة حجز �الأور�ق �لثبوتية �لعائدة للعامالت لي�ضت �إال نتيجة الإ�ضكالية 

�أ�ضمل �أال وهي نوع عالقة �لعمل �لتي تربط �لطرفني )�لكفالة(، و�لتي ينتج 

منها وفق ما نقر�أه يف منت �حلكم »بع�س �ملمار�ضات �لتي من �ملعلوم �نت�ضارها 

وتقبلها من �لكثريين، وال �ضيما جلهة �حلد من حرية �لعامل/ة �الأجنبي/ة 

حجز جو�ز  �أقلها خطر�ً  يكون  قد  عديدة،  و�ضائل  عرب  و�لتنقل  �حلركة  يف 

�ل�ضفر بيد رب �لعمل«. 

�لتربير�ت  �ىل  �الإ�ضارة  على  قر�ره  منت  يف  معلوف  �لقا�ضي  حر�س  وقد 

�ل�ضائعة يف �ملجتمع �لبناين لقيام �أ�ضحاب �لعمل بحجز حرية �لعامالت 

 ... �لتربير�ت  من  »�لعديد  �أن  ما حرفيته  ورد  �ملنزلية، حيث  �خلدمة  يف 

تقدم، ك�ضمان عدم ترك �ملنزل و�ال�ضتمر�ر يف �لعمل طو�ل مدة �لعقد« 

�لعامل/ة  ��ضتقد�م  �أجل  من  يتكبدونها  �لتي  �ملالية  �الأعباء  �أي�ضاً  �أو 

باحلقوق  �مل�س  �لعمل  �أ�ضحاب  حقوق  �إنكار  �ىل  ليخل�س  �الأجنبي/ة. 

حلرية  تقييد  فاأي  �لتربير�ت.  هذه  �أ�ضا�س  على  للعامالت  �الأ�ضا�ضية 

قبل  ومن  قانوين،  ن�ّس  ومبوجب  ��ضتثنائياً  �إال  يتم  �أن  ميكن  »ال  �لتنقل، 

جهة ر�ضمّية، حتت رقابة �ملحاكم«. 

حرية التنقل، حرية أساسية ذات قيمة 
دستورية

�ضفر  جو�ز  حجز  خطورة  على  بد�ية  �لقا�ضي  �ضدد  ذلك،  �ىل  وللتو�ضل 

�لعامالت. فجو�ز �ل�ضفر هو �لوثيقة �لتي متكن �ل�ضخ�س من مغادرة �لبلد 

�ملقيم به، ف�ضاًل عن كونه »ي�ضكل بالن�ضبة �ىل �الأجانب �ملقيمني يف لبنان 

�أية معاملة  �لرئي�ضي يف  �أنف�ضهم و�مل�ضتند  للتعريف عن  �لو�ضيلة �الأ�ضا�ضية 

�أو �حل�ضول  �أو �ل�ضمان �ل�ضحي  ر�ضمية، �ضو�ء لال�ضتح�ضال على �الإقامة 

على �أي من �خلدمات �الأ�ضا�ضية«. 

وقد ��ضتند �لقا�ضي يف قر�ره �ىل مو�ثيق �الأمم �ملتحدة و�ملعاهد�ت �لدولية 

�ملوقعة �لتي �ضادق عليها لبنان، و�لتي �أحالت �ليها مقدمة �لد�ضتور و�لتي 

باحلقوق  �خلا�س  �لدويل  �لعهد  �لو�ضعي، ويف مقدمها  �لقانون  ت�ضمو على 

�ملدنية و�ل�ضيا�ضية، و�تفاقية �لق�ضاء على جميع �أ�ضكال �لتمييز )و�الإ�ضارة 

�س جميعها �حلق �جلوهري بحرية 
ّ
�ىل هذه �ملادة �أمر ��ضتثنائي(، و�لتي تكر

�لتنقل دون �لتمييز بني مو�طن وغري مو�طن. 

وتبعاً لذلك، �أ�ضار �لقا�ضي �ىل �أن �إقد�م �أ�ضحاب �لعمل على حجز جو�ز 

على  تقت�ضر  كونها  متييزي،  طابع  ذ�ت  ممار�ضة  هي  �الأجانب  �لعمال  �ضفر 

�أية  �لعلن  �ىل  ير�ضح  »بحيث مل  �ملنزلية  �خلدمة  �الأجنبيات يف  �لعامالت 

حالة حجز جو�ز �ضفر لبناين من قبل رب �لعمل«. 

وخل�س بنتيجة ذلك �ىل �لقول �إن �حلجج �لتي يديل بها �أ�ضحاب �لعمل 

تكبدوها  �لتي  �ملالية  �الأعباء  و�أبرزها  �لعامالت  �ضفر  جو�ز  حجز  لتربير 

�حلقوق  ملخالفة  تربير  �أي  ت�ضكل  �أن  ميكن  »ال  لبنان  �ىل  ال�ضتقد�مها 

�أن  ذلك  ك�ضمانة،  �ل�ضفر  جو�ز  وحجز  �الأجنبي/ة  للعامل/ة  �الأ�ضا�ضية 

حجز �حلرية ال ميكن �أن يكون و�ضيلة ل�ضمان هذه �حلقوق �ملادية، كما ال 

ميكن �أن يكون �ضمانة لعدم ترك �لعمل«. 

»ترك العمل ال يشكل جرمًا جزائيًا«
يف  �لعامالت  ترك  مل�ضاألة  �لقا�ضي  مقاربة  ذلك،  عن  �أهمية  يقل  ال  ومبا 

�لق�ضاء  مقاربة  يف  �ضائدة  نظرة  وجود  ظل  ففي  لعملهن.  �ملنزلية  �خلدمة 

وبغر�مة،  باحلب�س  �لعاملة  تعاقب عليه  »فر�ر�ً«  باعتبارها  �لعمل  ترك  لو�قعة 

و�أحياناً بالتعوي�س ل�ضاحب �لعمل عن �لتكاليف �لتي تكبدوها ال�ضتقد�م 

 �أكد �لقا�ضي معلوف �أن ترك �لعامالت لعملهن هو جمرد »خالف 
1
�لعاملة.

عقدي �أو ف�ضخ غري مربر للعقد« ولي�س جرماً جز�ئياً. وتبعاً لذلك، مل يجد 

�لقا�ضي ما يدعوه �ىل �إحالة �مللف �ىل �لنيابة �لعامة كما يجب عليه عند 

�كت�ضافه جرماً جز�ئياً مبنا�ضبة �لنظر يف ق�ضية معينة. 

ويكون �لقا�ضي معلوف بحكمه هذ� قد �أ�ض�س ل�ضابقة يف ق�ضايا �لعامالت 

�لعجلة  ق�ضاء  عن  �ضادر  حكم  �أول  كونه  عن  فف�ضاًل  �ملنزلية.  �خلدمة  يف 

يلزم �ضاحبة �لعمل باإعادة جو�ز �ضفر �لعاملة، فقد حر�س �لقا�ضي معلوف 

على تاأكيد عدم قانونية عدد من �ملمار�ضات �لناجتة من نظام �لكفالة. كما 

يكون قد �ضجل خطوة كبرية �ىل �الأمام للق�ضاء �للبناين، �لذي، وفق تقرير 

»هيومن ر�يت�س وت�س« �ل�ضادر عام 2010، كان ينظر �ىل هذه �ملمار�ضة على 

2000 �ىل �تهام  �أحد ق�ضاة �لتحقيق يف �لعام  ، ال بل ذهب 
1
�أنها بديهية

.
2
عاملتني يف �خلدمة �ملنزلية »ب�ضرقة جو�ز �ضفرهما«
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كريم نمور

« Il n’y a pas de médecine sans confiance, de confiance 

sans confidence et de confidence sans secret ».

- L. PORTES, À la recherche d’une éthique médicale, 1954.

ح �إد�ر�ت بع�س �مل�ضت�ضفيات يف لبنان عن �أنها تقوم باإبالغ �أقرب مركز 
ّ
ت�ضر

لل�ضرطة عن �أي حالة تعاطي خمدر�ت ي�ضتبه فيها لديهم. وترجع �إد�ر�ت 

�مل�ضت�ضفيات هذه �ملمار�ضة �ىل جتاوبها مع تعميم �ضدر �ضنة 2006 عن وزير 

نقابتي  ، حممد جو�د خليفة، طلب من خالله من 
1
�ل�ضابق �لعامة  �ل�ضحة 

لبنان  يف  �مل�ضت�ضفيات  �أ�ضحاب  نقابة  ومن  وطر�بل�س  بريوت  يف  �الأطباء 

و�حلكومية،  �خلا�ضة  �مل�ضت�ضفيات  �إد�ر�ت  وعلى  �الأطباء  على  يعممو�  �أن 

موجب �إعالمهم قوى �الأمن �لد�خلي عن �حلو�دث �لطارئة �ملتاأتية عن فعل 

�لغري، وذلك عماًل باملادة 400 من قانون �لعقوبات. وفيما من �لبدهي �أن 

هذ� �لتعميم ال ينطبق على حاالت تعاطي �ملخدر�ت ما د�م فعل �لتعاطي 

ال ياأتي عن �لغري بل عن �ملتعاطي نف�ضه، �إال �أن تطبيق هذه �مل�ضت�ضفيات 

.
2
و�الأطباء له ذهب يف �الجتاه �ملعاك�س

�الأ�ضخا�س  لدى  �ملوت  حاالت  تفاقم  �ىل  عملياً  توؤدي  �ملمار�ضة  هذه  �إن 

�لذين يتعاطون �ملخدر�ت جر�ء تناولهم جرعة ز�ئدة )�أو ما هو متعارف عليه 

يف رطانة ق�ضايا �الإدمان بالـ«�أوفردوز«(. فاخلوف من �ملالحقة �جلز�ئية يحول 

دون توجه �ضخ�س تناول جرعة ز�ئدة �أو �قتياده من �الأفر�د �ملحيطني به �ىل 

�مل�ضت�ضفى �أو على �الأقل ي�ضبب ترددهم ل�ضاعات قبل �لقيام بذلك )�الأمر 

�لذي غالباً ما يوؤدي �ىل وفاة �ل�ضخ�س �ملعني(. هذ� مع �لعلم �أنه �إذ� عولج 

�ملوت  �حتمال  فاإن  �حلادثة  وقوع  قريب من  �ملعني خالل وقت  �ل�ضخ�س 

نتيجة �الأوفردوز ي�ضبح �ال�ضتثناء ولي�س �لقاعدة.

و�إذ ت�ضري �إح�ضاء�ت قوى �الأمن �لد�خلي �ىل �إبالغها 18 حالة �أوفردوز فقط 

، �أي بحدود �حلالة �أو �الثنتني يف �ل�ضنة، فمن 
3
خالل �لع�ضر �ضنو�ت �ملا�ضية

�ملوؤكد �أن عدد �مل�ضابني باالأوفردوز هو �أعلى بكثري. �إذ �ضند�ً ملقابالت �أجرتها 

جمعية »�ضكون« مع �أكرث من مئتي �ضخ�س يتعاطون �ملخدر�ت، فاإن �أكرث من 

ن�ضفهم �عرتف باأنه تعر�س لالأوفردوز مبعدل ثالث مر�ت خالل فرتة �إدمانه على 

.
4ً
�ملخدر�ت وتقاع�س عن �لذهاب �ىل �مل�ضت�ضفى خوفاً من �أن ُيالحق جز�ئيا

�الأوفردوز  حاالت  باإبالغ  �مل�ضت�ضفيات  �إعالن  �إن  �لقول  تالياً  وباالإمكان 

بوجه  مميتاً  حاجز�ً  يخلق  �إنه  �إذ  كبري�ً،  �جتماعياً  �ضرر�ً  يحدث  لل�ضرطة 

�الأ�ضخا�س �لذين يتعاطون �ملخدر�ت لو�ضولهم �ىل �خلدمة وتالياً خل�ضوعهم 

للعالج �الأ�ضا�ضي، من دون �أن يوؤدي �ىل نتائج تذكر على جمال مكافحة 

�ملخدر�ت، ما د�م عدد �الإبالغات يكاد يرت�وح بني �حلالة و�الثنتني عن كل 

�س 
ّ
�ضنة. وهذ� �الأمر يتعار�س بالطبع مع روح قانون �ملخدر�ت ذ�ته، �لذي كر

ت�ضبح  �ملنطلق،  هذ�  ومن  و�لعقاب«.  �ملالحقة  من  كبديل  »�لعالج  مبد�أ 

حرب  �ضاأن  من  هل  �الآتية:  هي  �ملمار�ضة  هذه  بنتيجة  �ملطروحة  �مل�ضاألة 

�لدولة على �ملخدر�ت �أن تربر تعري�س حياة �الأ�ضخا�س للخطر ومعه �ضرية 

�إحلاحاً  �أكرث  �الأ�ضئلة  هذه  ت�ضبح  وبالطبع،  ومري�ضه؟  �لطبيب  بني  �لعالقة 

�أمام و�قع يفيد �أن �لهدف من �إبقاء �ضيف �لعقوبات م�ضلطاً على �ل�ضخ�س 

�ملدمن هو حثه على قبول �لعالج من �إدمانه ال �إد�نته. 

ويف هذ� �مل�ضمار، ُت�ضجل �ملالحظات �لتالية:

تعميم -  متاماً  تتخطى  �ملمار�ضات  هذه  �أن  بد�ية  �لو��ضح  من 

�ىل  ��ضتند  �لتعميم  �إن  �إذ  �أعاله،  �ملذكور  �ل�ضابق  �ل�ضحة  وزير 

�ملادة 400 من قانون �لعقوبات �لتي تعاقب من قام خالل مز�ولته 

�إحدى �ملهن �ل�ضحية باإ�ضعاف �ضخ�س يبدو �أنه وقعت عليه جناية 

�أو جنحة ومل يبلغ �ل�ضلطة بها. غري �أن �الأ�ضخا�س �لذين تعاطو� 

�ملخدر�ت و�لذين تعر�ضو� الأوفردوز لي�ضو� �ضحايا جناية �أو جنحة 

متاأتية عن فعل �لغري توجب �لطبيب �أو �لعامل �ل�ضحي �الإبالغ 

جرعة  )تعاطيهم  عنهم  �ضادر  لفعل  �ضحايا  وقعو�  هم  بل  عنها، 

ز�ئدة من �ملخدر�ت(. وال ي�ضح باملقابل �لقول باأن �لتاجر �أو �ملرّوج 

 ،
5
باالأوفردوز ت�ضبب  �لذي  هو  �ملخدرة   باملادة  �ملدمن  يزّود  �لذي 

�إذ �إن �لتاجر �أو �ملرّوج يرتكب جرمية �ضد �حلق �لعام ولي�س �ضد 

�ل�ضخ�س �ملتعاطي نف�ضه؛ ولي�س بو�ضع هذ� �الأخري �أن يقا�ضيه �أو 

�أن يطالبه بتعوي�س عن �ل�ضرر �لذي �أ�ضفر عنه بيعه للمخدر�ت.

فاإن تلك �ملمار�ضات تتعار�س مع قانوين حقوق -  �أخرى،  ناحية  من 

قانون  مينع  وبالفعل،   .
7
�لطبية و�الآد�ب   

6
�مل�ضتنرية و�ملو�فقة  �ملر�ضى 

حقوق �ملر�ضى فريق �لعناية �لطبية و�لطبيب �ملعالج من خرق �ل�ضرية 

�ملهنية )مادة 12( فيما مينع قانون �الآد�ب �لطبية �ضر�حة �لطبيب من 

�الإبالغ عن مري�س �عرتف له بارتكاب جرم )�ملادة 7 فقرة 5(. هذ� 

ي�ضكل  �ملخدر�ت بحد ذ�ته ال  �الإدمان على  باأن فعل  �لتذكري  مع 

جرماً جز�ئياً، بل ُيفرت�س �أن يكون �ل�ضخ�س �ملدمن قد رف�س �الإذعان 

للعالج، وهو �أمر ينتفي متاماً يف حالة �ل�ضخ�س �لذي يذهب من تلقاء 

نف�ضه �ىل �مل�ضت�ضفى لتلقي �لعالج. وباأية حال، جتدر �الإ�ضارة هنا، �ىل 

ع �ألغى يف 2012 �لفقرة 13 )�لقدمية( من �ملادة 7 من قانون 
ّ
�أن �مل�ضر

�الآد�ب �لطبية و�لتي كانت تلزم �لطبيب باإبالغ �ل�ضلطات �ل�ضحية 

�لعالج.  يرف�س  �ملخدر�ت  على  �أو  �لكحول  على  مدمن  كل  عن 

ع يف تغليب �ل�ضرية �ملهنية يف 
ّ
وُي�ضت�ضف من ذلك بو�ضوح نية �مل�ضر

ق�ضايا �الإدمان على مالحقة �لدولة للجر�ئم �ملت�ضلة باملخدر�ت، وذلك 

بهدف ت�ضجيع �ل�ضخ�س �ملدمن وحثه على �ل�ضعي �ىل �لعالج تلقائياً. 

وهو �أمر يتطلب بال�ضرورة �إف�ضاح �ملجال لبناء ثقة قوية بينه وبني �لطبيب 

�لذي يلجاأ �إليه فال يحتمل حتول هذ� �الأخري �ىل خمرب يف حال ف�ضل 

�ل�ضخ�س �ملدمن يف �إكمال برنامج عالجه �أو �نقطع عنه.

ت�ضل عقوبته حتى -  �أن ت�ضكل جرماً  �ملمار�ضات  �أن من �ضاأن هذه 

�ضنة حب�س مبفهوم �ملادة 579 من قانون �لعقوبات �لتي تعاقب �أي 

و�أف�ضاه دون �ضبب �ضرعي. علماً  ب�ضر بحكم وظيفته  �ضخ�س علم 

�ملهنية   �ل�ضرية  خرق  جتيز  �لتي  �ل�ضرعية  �الأ�ضباب  فهم  يجدر  �أنه 

ح�ضرياً على �ضوء �أحكام �الآد�ب �لطبية �مل�ضار �ليها �أعاله. ومعاقبة 

�الإخالل بال�ضرية �لطبية ترتبط بالوظيفة �الجتماعية �لفائقة للعمل 

�لطبي، و�لتي تتخطى حماية خ�ضو�ضية فرد معني لت�ضل �ىل �ضمان 

، �لذي يجدر �لنظر �ليه على �أنه منقذ 
8
�لثقة �لعامة باجل�ضم �لطبي

حلياة �الأ�ضخا�س ولي�س على �أنه خمرب. وما يوؤكد �لطابع �الجتماعي 

للحماية هو تاأكيد �ملادة 7 من قانون �الآد�ب �لطبية �أن »�ل�ضرية �ملهنية 

�إعفاء  يكفي  فال  �لعام«.  �لنظام  من  هي  �لطبيب  على  �ملفرو�ضة 

.
9
�ملري�س طبيبه من �ل�ضرية �ملهنية الإ�ضقاط هذ� �ملوجب

�ملخاطر -  تخفي�س  مببد�أ  متاماً  تخل  �ملمار�ضات  هذه  �أن 

)Harm reduction(، و�لذي يفر�س �أحياناً غ�س �لطرف عن 

�أفعال، قد ت�ضكل جر�ئم، رغم �ملخاطر �الجتماعية �لتي قد تنجم عنها، 

وذلك جتنباً ملا تقود �إليه مالحقة هذه �الأفعال من خماطر �أكرب. وهذ� 

ما قد يح�ضل مثاًل من خالل ت�ضبب �لت�ضدد يف مالحقة �مل�ضابني 

باالأوفردوز و�الأ�ضخا�س �ملدمنني عموماً مبوتهم. وهذ� �ملبد�أ قاد عدد�ً 

من �لدول مثاًل �ىل توزيع و�قيات ذكرية �أو �إبر حقن نظيفة يف �ل�ضجون، 

جتنباً النتقال بع�س �لفريو�ضات و�الأمر��س بني �مل�ضاجني )مثل فريو�س 

نق�س �ملناعة �لب�ضرية(. وقد بررت هذه �لت�ضرفات �لتي قد تف�ضر على 

�أنها ت�ضجيع من قبل �لدول الأفعال تعد جر�ئم يف قو�نينها، باأنها تهدف 

�ىل حماية حق �ل�ضجناء باحلياة، وهو حق �أ�ضمى و�أهم �ضاأناً من �ملخاطر 

�لتي قد تنجم عن خمالفتهم لقو�عد �أخالقية و/�أو قانونية معينة.

فقد  �ل�ضرية،  �الأطباء ملوجب  �أو  �مل�ضت�ضفيات  �نتهاك  لكن، مبعزل عن مدى 

و«�ملفكرة �لقانونية« يف  »�ضكون«  نظمتها جمعيتا  �لتي  �لندوة  ُك�ضف خالل 

2014/06/26 عن ممار�ضات �أكرث خطورة، من �ضاأنها تفريغ موجب �ل�ضرية من 

�أي م�ضمون. فقد �أو�ضح عدد من �لقيمني على �أق�ضام �لطو�رئ يف م�ضت�ضفيات 

عدة تغّول خمربين يف �أق�ضام �لطو�رئ وحميطها يبلغون قوى �الأمن �لد�خلي 

 .
10
�ملعلومات �لتي تود �حل�ضول عليها، ال �ضيما تلك �ملتعلقة بتعاطي �ملخدر�ت

ب�ضاأن ��ضرت�تيجيتها هذه  �لتفكري  �إعادة  وبالطبع، على قوى �الأمن �لد�خلي 

ملكافحة �ملخدر�ت، ملا تر�ضح عنه من �نتهاك للقانون ومن خماطر. �أمام هذ� �الأمر، 

بات �ضرورياً على �لنيابة �لعامة �لتمييزية �أن ت�ضع حد�ً فورياً لظاهرة �ملخربين 

هذه د�خل �مل�ضت�ضفيات: فاأيهما �أبدى �جتماعياً؟ �إ�ضعاف حيو�ت من تعر�ضو� 

لالأوفردوز �أم �ضعي مميت �ىل مالحقة كل �إدمان قد نعرف به ولو جت�ض�ضاً؟ 

٭محام متدرج، عضو في المفكرة القانونية

وسام اللحام

يف قر�ره رقم 2014/5 �ل�ضادر يف 6 حزير�ن �ملن�ضرم، قرر �ملجل�س �لد�ضتوري 

�أن قانون �الإيجار�ت �لذي �أقره جمل�س �لنو�ب و�متنع رئي�س �جلمهورية �ل�ضابق 

�أو رده غري نافذ وغري  مي�ضال �ضليمان �متناعاً يثري �ال�ضتغر�ب عن �إ�ضد�ره 

يوم من  �أي قبل   2014/5/8 �لر�ضمية يف  لن�ضره يف �جلريدة  نظر�ً  موجود 

�نق�ضاء مهلة �ل�ضهر �لد�ضتورية �لتي تن�س عليها �ملادة 57 من �لد�ضتور.

وقد �عتقد �لبع�س للوهلة �الأوىل �أن قر�ر �ملجل�س �لد�ضتوري هو نهاية �ملطاف. 

لكن بعد فرتة وجيزة من �لزمن، �أعيد ن�ضر قانون �الإيجار�ت يف ملحق �لعدد 

نافذ�ً  �لقانون يعترب  �أن  �لتاأكيد  �لر�ضمية )2014/6/26( مع  27 للجريدة 

بتاريخ 2014/5/9 عماًل بقر�ر �ملجل�س �لد�ضتوري �مل�ضار �إليه �أعاله.

�إن هذ� �للغط �لذي ر�فق �مل�ضار �لد�ضتوري لقانون �الإيجار�ت ي�ضلط �ل�ضوء 

على خلل لي�س فقط يف �لتمييز بني �الإ�ضد�ر و�لن�ضر بل �أي�ضاً يف طريقة عمل 

�جلريدة �لر�ضمية، هذه �مل�ضلحة �لتي تبدو كاأنها جمرد موؤ�ض�ضة �إد�رية ب�ضيطة 

رغم �لدور �ل�ضيا�ضي �خلطري �لذي قامت وما ز�لت تقوم به حتى �ليوم. ولتبيان 

هذ� �لدور ال بد من بع�س �ملالح�ضات �لتمهيدية:

مالحظة �أوىل: ت�ضدر �لقو�نني يف لبنان وفق �ضيغة متبعة منذ قيام �جلمهورية 

�ضنة 1926 على �ل�ضكل �الآتي: »�أقر جمل�س �لنو�ب/وين�ضر رئي�س �جلمهورية 

�لقانون �لتايل ن�ضه«. كلمة »وين�ضر« هنا هي كلمة يف غري حملها، الأن �لن�ضر 

�جلمهورية  رئي�س  �ضالحية  �أما  مادية،  عملية  هو   )la publication(

�حلقيقية فهي �الإ�ضد�ر)la promulgation(، لذلك يجب ��ضتبد�ل 

كلمة »وين�ضر« بكلمة »وي�ضدر«. و�ل�ضبب يف هذ� �خلطاأ يعود �ىل ن�س �ملادة 51 

من �لد�ضتور قبل تعديلها �ضنة 1990. فهذه �ملادة كانت تن�س على �أن »رئي�س 

�جلمهورية ين�ضر �لقو�نني بعد �أن يكون و�فق عليها �ملجل�س...«، فدرجت �لعادة 

�أن ُي�ضتخدم م�ضطلح »وين�ضر« نتيجة لهذ� �للغط �لقانوين. وقد �نتبه �ملجتمعون 

�الآتي:  �ل�ضكل  51 على  �ملادة  و�أ�ضبحت  فاأ�ضلحوه  �الأمر  لهذ�  �لطائف  يف 

»ي�ضدر رئي�س �جلمهورية �لقو�نني وفق �ملهل �ملحددة يف �لد�ضتور بعد �أن يكون 

و�فق عليها �ملجل�س، ويطلب ن�ضرها...«. لكن بحكم �ال�ضتمر�رية و�لتقليد، 

ظلت �لقو�نني ت�ضدر بال�ضكل نف�ضه �لذي كانت ت�ضدر عليه قبل �لطائف.

مالحظة ثانية: �إن �لن�ضر عملية مادية و�إجر�ء �إد�ري تقوم به م�ضلحة �جلريدة 

�لر�ضمية، لكن �الإ�ضد�ر وطلب �لن�ضر هما �ضالحيتان د�ضتوريتان مرتبطتان 

برئي�س �جلمهورية. ومكمن �خلطاأ هو عدم �لتفريق بني �لن�ضر وطلب �لن�ضر. 

�إىل  �أمر�ً  يوجه  �أنه  �أي  ن�ضره  يطلب  ما  قانوناً  �إ�ضد�ره  بعد  �جلمهورية  فرئي�س 

�ل�ضلطات �الإد�رية �ملعنية كي تذيع �لن�س �ملذكور على �جلمهور.

لكن �ملع�ضلة تكمن يف �لفقرة �الأخرية من �ملادة 57 من �لد�ضتور �لتي تن�س 

على �الآتي: »ويف حال �نق�ضاء �ملهلة )�أي �ضهر( دون �إ�ضد�ر �لقانون �أو �إعادته 

فال�ضوؤ�ل �لذي يطرح نف�ضه هو حتديد 
 
يعترب �لقانون نافذ�ً حكماً ووجب ن�ضره«

�جلهة �لتي تتوىل يف هذه �حلالة، لي�س فقط �إ�ضد�ر �لقانون، بل �أي�ضاً طلب ن�ضره 

�إذ� متنع رئي�س �جلمهورية عن ذلك خالل �ملهلة �لد�ضتورية.

�لر�بعة يف فرن�ضا  �ملادة 36 من د�ضتور �جلمهورية  فالفقرة �الأخرية مثاًل من 

)1946( تن�س �ضر�حة على �الآتي:

»�إذ� مل ي�ضدر رئي�س �جلمهورية �لقانون �ضمن �ملهلة �ملحددة يف هذ� �لد�ضتور 

يقوم بذلك رئي�س �جلمعية �لوطنية«.

�لقانون  �إ�ضد�ر  تتوىل  �لتي  �جلهة  هي  ما  يحدد  مل  �للبناين  �لد�ضتور  لكن 

رئي�س �جلمهورية عن ذلك. ودرجت  �إذ� تخلف  �أي�ضاً  ن�ضره  وبالتايل طلب 

�لعادة �أن يتم �إ�ضد�ر تلك �لقو�نني باعتماد �ضيغة �ملجهول على �لنحو �الآتي: 

»�أقر جمل�س �لنو�ب/وُين�َضر �لقانون �لتايل ن�ضه«. فاجلهة �لتي تتوىل �الإ�ضد�ر 

هي �لتي ُيفرت�س �أن تطلب �لن�ضر، لكن ب�ضبب عدم وجود جهة بديلة من 

لرئا�ضة  �لعامة  للمديرية  �لتابعة  �لر�ضمية  �جلريدة  تتحول  �جلمهورية،  رئي�س 

جمل�س �لوزر�ء �إىل �أد�ة �ضيا�ضية خطرية. فاملدير �لعام لرئا�ضة جمل�س �لوزر�ء - 

وهو حكماً �الأمني �لعام ملجل�س �لوزر�ء - يتبع �إد�رياً و�ضيا�ضياً لرئي�س �حلكومة 

لرئا�ضة  �لعامة  �ملديرية  تنظيم   1959/12/16 تاريخ   2870 رقم  )�ملر�ضوم 

جمل�س �لوزر�ء( �لذي ي�ضبح قاب�ضاً بحكم �الأمور على �ضالحية طلب �لن�ضر 

�لعائدة �إىل رئي�س �لدولة يف �ملبد�أ.

وُن�ضرت  �ليوم(  تاريخ  )�أربعة حتى  قو�نني  عدة  لبنان  �ضدرت يف  وبالفعل، 

�أن حتمل توقيع رئي�س �جلمهورية. وهذه �لقو�نني  يف �جلريدة �لر�ضمية، دون 

هي، �ىل جانب قانون �الإيجار�ت، �لقانون �ل�ضادر يف 2006/6/9 �ملتعلق 

بتعديل بع�س �أحكام قانون �إن�ضاء �ملجل�س �لد�ضتوري، و�لقانون �ملتعلق بتنظيم 

�ضوؤون طائفة �ملوّحدين �لدروز �ل�ضادر �أي�ضاً يف 2006/6/9. وكان �أول ن�س 

�ضدر دون توقيع رئي�س �جلمهورية هو �لقانون �ملتعلق بتعديل �أحكام �ملر�ضوم 

�لنو�ب يف  �أقره جمل�س  �لذي  �لبلديات(  77/118 )قانون  �ال�ضرت�عي رقم 

1999/3/17 ومل ي�ضدر خالل �ملهلة �لد�ضتورية، فما كان من رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء حينها �ضليم �حل�س �إال �أن طلب من م�ضلحة �جلريدة �لر�ضمية �لتابعة له 

ن�ضر �لقانون �لذي �ضدر يف 1999/4/25 بال رقم وال تو�قيع.

وقد جتلى هذ� �لو�قع جتّلياً فاقعاً زمن �الأزمة �حلكومية �لتي �ندلعت بني حكومة 

�لرئي�س فوؤ�د �ل�ضنيورة يف نهاية عهد �لرئي�س �إميل حلود بحيث ن�ضرت �حلكومة 

�جلريدة  يف  �جلمهورية  رئي�س  رف�ضها  �لتي  �لقو�نني  وم�ضاريع  �ملر��ضيم  كل 

�لر�ضمية بغية �إعطائها �ل�ضفة �لتنفيذية ومن بينها مر�ضوم �إحالة م�ضروع قانون 

�إىل جمل�س �لنو�ب الإبر�م �التفاق مع �الأمم �ملتحدة من �أجل �إن�ضاء �ملحكمة 

�خلا�ضة للبنان و�لذي ن�ضر يف ملحق �لعدد 59 من �جلريدة �لر�ضمية تاريخ 

2006/12/14. وقد متكنت حكومة �لرئي�س �ل�ضنيورة من خالل �ضيطرتها 

على م�ضلحة �جلريدة �لر�ضمية من جتاوز �ملادة 52 من �لد�ضتور �لذي حت�ضر 

حق �ملفاو�ضة يف عقد �ملعاهد�ت �لدولية و�إبر�مها برئي�س �جلمهورية، �إ�ضافة �إىل 

خمالفة �لفقرة �ل�ضاد�ضة من �ملادة 53 من �لد�ضتور �لتي تن�س �ضر�حة على 

�أن رئي�س �جلمهورية »يحيل م�ضاريع �لقو�نني �لتي ترفع �إليه من جمل�س �لوزر�ء 

�إىل جمل�س �لنو�ب«. ومن �ملعلوم �أن م�ضاريع �لقو�نني �لتي حُتال مبر��ضيم ال 

ُتن�ضر يف �جلريدة �لر�ضمية كونها تدخل يف عد�د �الأعمال �لتمهيدية. لكن 

رف�س رئي�س جمل�س �لنو�ب �آنذ�ك ��ضتالم م�ضاريع �لقو�نني تلك نظر�ً العتقاده 

بعدم �ضرعية حكومة �لرئي�س �ل�ضنيورة دفع هذ� �الأخري �إىل �لطلب من �جلريدة 

�لر�ضمية ن�ضر م�ضاريع �لقو�نني مع �الأ�ضباب �ملوجبة، معترب�ً �أن ذلك �الإجر�ء 

هو مبثابة �إحالة ر�ضمية كافية. و�لذي يطالع �أعد�د �جلريدة �لر�ضمية �ل�ضادرة 

�ضنة 2007 يتيقن ب�ضهولة �إىل �أي مدى بلغ �ل�ضر�ع �ل�ضيا�ضي مد�ه وكيف 

حتولت �جلريدة �لر�ضمية �إىل و�ضيلة قانونية ملقارعة �خل�ضوم.

�إن �ملجل�س �لد�ضتوري، �لذي د�أب يف �الآونة �الأخرية على �إحتافنا باملفاجاأة تلو 

�الأخرى، يف قر�ره رقم 2014/5 رد �لطعنني �ملقدمني على قانون �اليجار�ت، 

بحجة �أن �لطعن قدم على قانون غري نافذ. وقد علل �ملجل�س ذلك باأن قانون 

�الإيجار�ت ُن�ضر يف 8-5-2014 �أي قبل يوم من �نق�ضاء مهلة �ل�ضهر �ملعطاة 

لرئي�س �جلمهورية الإ�ضد�ره �أو رده، �أي قبل �أن ي�ضبح نافذ�ً. وهذ� �لقر�ر فّجر 

�أ�ضئلة عدة، ز�دت �إحلاحاً مع �إعادة ن�ضر �لقانون يف 25-6-2014 بعد �إ�ضافة 

حيثية مفادها �أن �لقانون �أ�ضبح نافذ�ً يف 2014-5-9. 

فمن �أعطى �لتوجيهات للجريدة �لر�ضمية لن�ضر قانون �الإيجار�ت يف �ملرة �الأوىل 

�لتي مار�ضت �ل�ضالحية  �آخر من هي �جلهة  �أي�ضاً؟ وبتعبري  �لثانية  �ملرة  ويف 

�لد�ضتورية بطلب �لن�ضر؟ ومن هي �جلهة �لتي تتوىل كتابة �حليثيات �لتي ت�ضبق 

�لقانون وتن�ضر قبله بغية تربير ن�ضره دون توقيع رئي�س �جلمهورية؟ ومن هي �جلهة 

�لتي قر�أت قر�ر �ملجل�س �لد�ضتوري و��ضتخل�ضت �ضرورة �إعادة �لن�ضر بغ�س 

�لنظر عن مدى د�ضتورية هذ� �الأمر؟ كل هذه �الأ�ضئلة حتتاج �إىل �إجابات �ضريعة 

وحا�ضمة ال بل هي تتطلب �إ�ضالح �خللل �لد�ضتوري �أواًل ومن ثم �إ�ضد�ر قانون 

ينظم عمل �جلريدة �لر�ضمية ب�ضفافية بعيد�ً عن �ال�ضتغالل �ل�ضيا�ضي.

�إن �لن�س �لوحيد �لذي ينظم عملية �لن�ضر يف �جلريدة �لر�ضمية هو �لقانون رقم 

646 �ل�ضادر يف 2 حزير�ن 1997 و�لذي ين�س يف مادته �الأوىل على ن�ضر 

جميع �لقو�نني و�ملر��ضيم يف �جلريدة �لر�ضمية خالل مهلة �أق�ضاها خم�ضة ع�ضر 

يوماً من تاريخ �إ�ضد�رها. ومن �ملالحظ �أن هذ� �لقانون ينظم �لن�ضر كعملية 

�إد�رية فقط ولكنه ال يو�ضح لنا طلب �لن�ضر، �إذ �إنه يفرت�س حكماً �أن �لقانون �أو 

�ملر�ضوم مو�ضوع �لبحث قد �ضدر فعاًل عن رئي�س �جلمهورية �لذي يطلب ن�ضره 

تلقائياً كما درجت �لعادة يف �ملادة �الأخرية من �أي قانون �أو مر�ضوم.

وجتدر �الإ�ضارة يف نهاية �ملطاف �إىل ن�س �ضبه من�ضي هو �ملر�ضوم �ال�ضرت�عي رقم 

LE/9 �ل�ضادر يف 21 ت�ضرين �لثاين �ضنة 1939 و�لذي ين�س يف مادته �الأوىل 

على �أن �لقو�نني و�ملر��ضيم �لعامة ت�ضبح �إلز�مية على جميع �أر��ضي �جلمهورية 

�للبنانية بعد �ليوم �لثامن �لذي يلي ن�ضرها يف �جلريدة �لر�ضمية �إال يف حال 

وجود ن�س خمالف. وكما هو مالحظ ال ينظم هذ� �ملر�ضوم �ال�ضرت�عي عملية 

�لن�ضر بل هو فقط يقرن نفاذ �ملر��ضيم و�لقو�نني بن�ضرها يف �جلريدة �لر�ضمية. 

�ملادة  تن�س  عندما  خا�ضة  �لقانون،  لنفاذ  �ضرطاً  �حلالة  هذه  يف  بات  فالن�ضر 

�الأخرية منه على �الآتي: »يعمل بهذ� �لقانون فور ن�ضره يف �جلريدة �لر�ضمية«. 

فهل عدم �لن�ضر يعلق �لعمل بالقانون حتى لو كان هذ� �الأخري موّقعاً من قبل 

رئي�س �جلمهورية؟ و�إذ� مل ي�ضدر رئي�س �جلمهورية �لقانون، فهل تقوم م�ضلحة 

�جلريدة �لر�ضمية بن�ضره عفو�ً بعد �نق�ضاء �ملهلة؟ هل هي مرغمة على ن�ضره 

�ضمن فرتة �خلم�ضة ع�ضر يوماً �لتي يحددها �لقانون رقم 646 و�لتي تعقب 

�نق�ضاء مهلة �ل�ضهر �لد�ضتورية �ملمنوحة لرئي�س �جلمهورية؟ 

لقد �أظهر ن�ضر قانون �الإيجار�ت �خللل �لدفني يف �لد�ضتور و�الأنظمة �للبنانية، 

ما يطرح جمدد�ً م�ضاألة �ضرورة تنظيم عمل لي�س فقط �جلريدة �لر�ضمية بل 

�أي�ضاً جمل�س �لوزر�ء عرب �إ�ضد�ر نظام د�خلي له بقانون وعدم �الكتفاء بالطريقة 

ة مبوجب مر��ضيم تفتقر �إىل �لقوة �لقانونية �ل�ضرورية. 
ّ
�ملتبعة حالياً و�ملقر

٭ مؤلف وكاتب، باحث في الفلسفة السياسية 
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من �ر�ضيف �ملفكرة �لقانونية
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رائد شرف

�للبناين،  �ملجتمع  عن  بريوت  يف  �لرتفيه  م�ضاحات  و�قع  لنا  يقول  ماذ� 

نوربري  يطرحها  �لتي  �الأ�ضئلة  �لنوع من  �مل�ضاحات �حلرجية؟ هذ�  وحتديد�ً 

�إليا�س عن تطور �لريا�ضة ال �ضك ت�ضلح للتحري يف �لتاريخ، حيث تكون 

�أدو�ت �لباحث، و�لوثائق �لتي مبتناوله، حم�ضورة وحا�ضرة للتف�ضري�ت �لتي 

ميكن �أن يخرج بها. �أما مهمة �لباحث يف �لتاريخ �ملعا�ضر، عامل �الجتماع، 

�أدو�ت  من  �أو�ضع  ت�ضكيلة  مع  وتتما�ضى  �خل�ضو�س،  هذ�  يف  �أ�ضهل  فهي 

وُيطرح  معكو�ضاً،  ي�ضبح  قد  �لت�ضاوؤل  من  �لنوع  هذ�  �أن  لدرجة  �لقيا�س، 

كاالآتي: كيف توؤثر �لبنى �الأ�ضا�ضية للعو�طف يف »�ملجتمع �للبناين« على 

يقت�ضي  تعميماً  ت�ضبح  �للبناين«  »�ملجتمع  عبارة  بينما  هذ�  �لرتفيه؟  و�قع 

�لبحث يف حتديده وتف�ضيله. على هذ� �الإيقاع، �ضيتطور �ملقال �الآتي.

�الأفر�د  ل�ضخ�ضيات  �لعاطفية  �لعو�طف و�جلو�نب  �إن  قلنا  �ضابق،  مقاٍل  يف 

وقلنا،  و�ملهيمن.  �ل�ضيا�ضي  �خلطاب  يف  وتف�ضيلياً  معّمقاً  لها جمااًل  ال جتد 

نافذة  ت�ضكل  �لريا�ضة  مثل  �لرتفيه  ن�ضاطات  مر�قبة  �إن  �إليا�س،  نوربري  مع 

مفيدة ملن �أر�د فهم �لنزعات �الأ�ضا�ضية للعو�طف يف جمتمٍع ما. ثم ر�ضمنا 

مقارنة بني �لتغطية �ملُتطورة �لتي القتها م�ضاألة »حق م�ضاهدة كاأ�س �لعامل« 

يف �ضهر حزير�ن يف لبنان، يف �حلقلني �الإعالمي و�ل�ضيا�ضي، و�لغياب �ضبه 

�ملطلق يف �ملقابل مل�ضاألة �الختفاء �لو�ضيك مل�ضاحة »د�لية �لرو�ضة« �حلرجية. 

بخلقيات  تفعله  نظنها  مما  »�لد�لية«،  منطقة  ُمقّومات  من  بع�ضاً  طرحنا  ثم 

»�ضلمية«،  بعو�طف  ت�ضبغهم  �أنها  على  »�ل�ضعبية«،  �لطبقات  من  رو�دها 

تنفي�ضية للعد�ئية �الجتماعية، باملقارنة مع عو�طف حت�س على »�ملو�جهة« قد 

يكت�ضبونها يف �أماكن �أخرى من م�ضار�تهم �ليومية. قد يكون منطق �ضرديتنا 

دفع �لقارئ لالعتقاد �أن تال�ضي هذه �مل�ضاحات �لت�ضاعدي يف بريوت هو 

�ضي، �أن �إهمال »�مل�ضوؤولني« لهذه �الأمور كان �ضببه �أن 
َ
نتيجة ل�ضوء فهم َعر

ح�ضنات هذه �مل�ضاحات »خر�ضاء«، ال يتلم�ضها �لنا�س و�مل�ضوؤولون ب�ضرعة. 

له  �مل�ضوؤولني  على  �لبادي  »�خلمول«  لكن  ُمعني.  حٍد  �إىل  �ضحيح،  وهذ� 

�أ�ضباب �أخرى، ت�ضتحق �لتوقف عندها.

في عقل اإلداريين
�ضبقت  �لتي  �ملناق�ضة  جل�ضات  خالل  �للبنانيني،  �لنو�ب  نقا�ضات  يف 

�لذي يجيز الأ�ضحاب   ،1995 �لنيابي يف  �ملجل�س  402 يف  �لقانون  �إقر�ر 

بت�ضييد  رغبو�  �إذ�  ��ضتثمارهم  )عامل(  م�ضاحة  زيادة  �لكبرية  �لعقار�ت 

�إىل  �خلطيب(  وز�هر  و�كيم  جناح  حتديد�ً  )هما  نائبان  نبه  �ضياحية،  م�ضاريع 

لرئي�س  �ل�ضماح  �حلكومي  �لقانون  م�ضروع  من  �لغاية  تكون  �أن  �حتمال 

�ضاطئ  �ضياحية خا�ضة على  منتجعات  ببناء  �حلريري  رفيق  �آنذ�ك  �لوزر�ء 

بريوت حتديد�ً، وو�ضعا ذلك يف خانة »�الإثر�ء غري �مل�ضروع«. وقد ي�ضتغرب 

�ملدينة يف  �ضكان  م�ضاألة حقوق  غياب  مدى  �جلل�ضات  يف حم�ضر  �ملدقق 

�أن هذه �مل�ضاحات وجو�رها على ر�ضيف �لكورني�س  �رتياد �ل�ضاطئ، علماً 

�ليوم،  ترتادها  �لتي  تلك  �أو�ضع من  قبل جماهري  �رتياٍد من  مو�ضع  كانت 

ومو�ضع ��ضتعمال »وظيفي« �أكرث بروز�ً. فقد كانت مئات �لعربات و�ملحال 

من  وغريها  و�الألعاب  و�ل�ضندوي�ضات  �لقهوة،  للرو�د  تقدم  �لتي  �جلو�لة 

�لب�ضائع تفرت�س هذه �مل�ضاحات على مدى �ل�ضنو�ت �لع�ضرين �لتي �ضبقت 

�لنقا�ضات. وذلك �لتجنب للمو�ضوع يدعو الفرت��س �أن جناح مترير قو�نني 

عقارية على �مل�ضتوى �لنيابي حتركه �ضروط »�لت�ضويق �لوطني«، حيث ي�ضبح 

تاريخ �ضكان بريوت �الجتماعي تف�ضياًل غري مهم، �إن مل يكن »�ضوفينياً« 

�لوطني  �القت�ضاد  مو�ضوع  )كان  �الأخرى  �ملناطق  مل�ضلحة  ومعاك�ضاً 

و»�ملناف�ضة مع �إ�ضر�ئيل« طاغياً على �لنقا�ضات(. كذلك ميكن �الفرت��س �أن 

�رتكاز هذه �الإد�رة �لنيابية للم�ضائل �لعقارية يدخل يف خانة منوذج »�أ�ضطورة 

ماري �أنطو�نيت«، حيث يكون �لنو�ب يف قاعتهم �ملغلقة ويف �نغما�ضهم يف 

�أرقامهم و�لتقارير �لتي ت�ضلهم بعيدين عن قر�ءة »حقيقة �حلياة �ل�ضعبية« 

وتفا�ضيلها، فال ي�ضعرون بالتايل باملع�ضلة �الأخالقية �لتي قد ُيربزها �لباحث 

�أو �لنا�ضط )طبعاً، ال نق�ضد يف هذه �لنقطة �لنائبني و�كيم و�خلطيب(. لكن 

�لفر�ضية هذه لي�ضت دقيقة وحتتاج للتو�ّضع ب�ضاأنها، فهي ال تف�ّضر مثاًل ملاذ� 

مظاهر  تعرتيها  باملقابل،  �أخرى  �أزمنة  ويف  دوٍل  يف  حاكمة  لطبقات  كان 

�عتبار كبري   1789 ثورة  قبل  ما  �لفرن�ضي  �لبالط  فيها  مبا  و�لبذخ،  �لرتف 

للم�ضاحات �لعامة. وكان �ملجل�س �لنيابي قد �ضهد يف هذه �لفرتة بالذ�ت 

ن�ضبياً يف �ل�ضحف تناولت مو�ضوع  نقا�ضات مو�ضعة  �لت�ضعينيات(  )�أو�ئل 

�ضركة »�ضوليدير«، حيث تولت قلة �ضجاعة �إثارة ق�ضايا »�مل�ضاحات �لعامة« 

عباأت  �لذي  �لعقاري  �مل�ضروع  مو�جهة  و�لهند�ضة يف  �ل�ضعبية«  و»�لذ�كرة 

)وقد  �لقومي يف ح�ضابه  �لدخل  ربع  من  �أكرث  حينه  و»�حلكم« يف  �لدولة 

�أّدت �لنقا�ضات هذه بال�ضركة �لعقارية �إىل تعديل خمططها، �ضورياً(. فكان 

�أن ُو�ضع �لنو�ب و�مل�ضوؤولون و�الإد�ريون �أمام م�ضاألة »�جلمهور �الأو�ضع«، فلم 

يبالو� بها، ومل يقيمو� لها �أي �عتبار.

�نتقاد  �أمام حمالت  �مل�ضوؤولون �الإد�ريون  �أخرى كان فيها  وتربز حمطات 

مبا�ضرة بخ�ضو�س �جلمهور وحقوقه وذ�كرته �إلخ. ومنها حملة �لدفاع عن 

يف  �لرو�ضة.  د�لية  على  للحفاظ  �الأهلية  �حلملة  وموؤخر�ً  �ل�ضنائع،  حديقة 

بالتو�يل  بريوت  بلدية  رئي�ضا  �عتمد  �حلملتان،  �أثارتهما  �للتني  �مل�ضاألتني 

)عبد �ملنعم عري�س وبالل حمد( خطاً دعائياً ُمتعّنت ن�ضبياً، ولو كان خالياً 

من �أي حجة م�ضادة للحملتني، د�عيني �ىل �إطاحة �ملجال �لعام �ملفتوح. 

يف مو�ضوع �لد�لية، كان لرئي�س �لبلدية َحَمد ت�ضريح فا�ضح بع�س �ل�ضيء 

على  �الأماكن  من  ولغريه  للمكان  بالن�ضبة  خطته  ورمبا  �أمنياته  ملكنونات 

�ضاحل بريوت: فحني �ت�ضل به �ل�ضحايف حممد نز�ل من جريدة �الأخبار 

�لعقار  الأ�ضحاب  م�ضموحاً  كان  �إذ�  عما  ي�ضاأله   )2014 �أيار   24 )عدد 

حديدياً  �ضياجاً  يقيمو�  �أن  �حلريري،  �آل  �أي  �لد�لية،  �ضمنه  تقع  �لذي 

رّد  عقارهم،  عبور  من  �لنا�س  ومينعو�  �لكورني�س  ر�ضيف  مبحاذ�ة  و�ضائكاً 

وقال  �ل�ضماتة  مبنطق  �أ�ضبه  وهي  »بالباردة«  �ل�ضحايف  و�ضفها  بلغة  َحَمد 

�ملرور من  �لنا�س من  مينعو�  �أن  »ي�ضلم متك. هذ� �ضحيح، ميكنهم  �الآتي: 

�أبنية  من  �ضاوؤو�  ما  ي�ضيدو�  �أن  وميكنهم  �أر�ضهم،  من  �خلا�س،  ملكهم 

مبا�ضرة،  �لرو�ضة  �ضخرة  قبالة  حمددة  م�ضاحة  با�ضتثناء  هناك،  وم�ضاريع 

�إ�ضافة �إىل �مل�ضبح �ل�ضعبي يف �لرملة �لبي�ضاء، �لذي هو بدوره ملك خا�س 

�لتم�ضك  هذ�  نفهم  �أن  لنا  هل  عليه«.  �لبناء  ميكنهم  ال  ولكن  باملنا�ضبة، 

�أمام  �ملجال  لفتح  �لفرد  يقوم على متكني  �أنه معتقد  �خلا�ضة على  بامللكية 

�أنه ت�ضٍد خلطر �ضيوعي  قدرته على �ملبادرة و�إفادة �القت�ضاد و�ملجتمع؟ �أم 

على  �لقّيمون  بّث  عليه،  �أرز�قهم؟  بتاأميم  �ملاّلكني  جميع  يهدد  حمدق 

2014، جاء فيه  08 حزير�ن  حملة �حلفاظ على �لد�لية بياناً �ضحافياً يف 

رد على هذه �حلجة، مذكرين ببديهية »�نه ال يحق ملالك �ر�س �ن يفعل ما 

يريد يف �الأر�س، و�ال ملاذ� ُت�ضاغ �لقو�نني وملاذ� ُتر�ضم �ملخططات �ملدينية«.

�لبلدية من  رئي�س  ت�ضريح  تف�ضري  �أخذ  يجوز  �لنقا�س،  �أبعد من هذ�  لكن 

وجهة نظر �أخرى، �أكرث تنا�ضباً مع ��ضرت�تيجياته �النتخابية، ومع طموحات 

للربجو�زية  �ملحليني،  للر�أ�ضماليني  �القت�ضادية  �لفردية  �ملبادر�ت  وحجم 

�ملحلية، �لتي مل يعرف عنها ت�ضييد مدٍن �ضناعية يف �لقرن �ملن�ضرم.

الملكية الخاصة، إعادة تعريف
من وجهة �لنظر هذه، يوؤخذ ما قاله رئي�س �لبلدية يف ت�ضريحه لالأخبار على 

�أنه ت�ضدد على �أن �مللكية »بيد �خلا�س« هي فوق كل حجة، بغ�س �لنظر عن 

�لق�ضايا �لتقنية و�لقو�نني. مبا معناه �أنه ينبغي �إعطاء �مللكية �ملعنية، �ملنطقة 

�لبحرية، �إىل جهات خا�ضة حتديد�ً، �إذ يثق رئي�س �لبلدية باأن وحدها هذه 

�جلهات �خلا�ضة �ضتت�ضرف بهذه �مللكية كما يجب. و�مل�ضاحة �لعامة �ملعنية 

هنا هي حتديد�ً »ملكية عامة«، لها تاريخ عام و��ضتخد�م عام، و�ضمعة عامة، 

نا�ضطو �حلملة �ىل  ما عمد  �ل�ضياحية، وهو  و�لبطاقات  �لعملة  و�ضورة على 

ت�ضليط �ل�ضوء عليه، مبا فيه عرب تعليقهم على �ل�ضياج �ل�ضائك �ضورة للعملة 

�للبنانية �لقدمية )ورقة �لع�ضر لري�ت( ُمعّدلًة، مع م�ضهد ل�ضخرة �لرو�ضة من 

ّور �آخر لهذه �مللكية، فكيف بها  ور�ء �ضباك �ل�ضياج. لكن لرئي�س �لبلدية َت�ضَ

وهي »ملكية خا�ضة« باملعنى �لقانوين؟

هذ� �ملعتقد لي�س بعيد�ً عن �أحد �أبرز �ملعتقد�ت و�لنزعات �لدعائية �لتي 

ر�ضدها يف  و�لتي ميكن  بريوت،  �لعقارية يف  �ل�ضوق  �أ�ضا�ضها  على  تعمل 

»بنوعية«  �لثقة  �أن  مفادها  و��ضحة  بر�ضالة  عائالت،  باأ�ضماء  بناياٍت  بروز 

ت�ضييدها.  و�مل�ضوؤول عن  لها  �ملعطى  �خلا�س  باال�ضم  �لثقة  تكفلها  �لبناية 

هي  كما  و�لناجح،  �ملبادر  �لعقاري،  �لر�أ�ضمايل،  برب�عة  هنا  �لثقة  لي�ضت 

يف غري حاالت يف بريوت مبا فيها ��ضرت�تيجيات رفيق �حلريري �ضابقاً، بل 

�لثقة بعائلة بريوتية قد تكون كثرية �لنفر )ولي�ضت د�ئماً عائلة برجو�زية(، 

وودود.  �أليف  �لبناية  د�خل  لعي�س  �أو  ملديني  لعي�س  ر�ً  ت�ضوُّ يعك�س  مبا 

وهي نظرة تتما�ضى يف بع�س �الأحيان مع �ضيا�ضة باطنية للبيع مغلقة على 

بريوت  بلدية  رئي�س  ت�ضّور�ت  مع  تتما�ضى  ما  بقدر  »�ل�ضيعة«،  �مل�ضرتين 

�لفقرية  �لطبقات  �إز�ء  �أكيدة  عن�ضرية  مع  للنا�س  �ملفتوحة  للم�ضاحات 

�لد�لية، عبري  �ملحافظة على  �لنا�ضطة يف حملة  �ليه  �أ�ضارت  و�لدنيا، كما 

 .
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�ضق�ضوق، يف در��ضة لها عن �ملو�ضوع

�لبنايات،  ل�ضوق  �جلمهور  بع�س  لت�ضور�ت  بالن�ضبة  �حلال  هي  وكما 

)�أي  �ل�ضغرية  �لربجو�زية  ومن  �لربجو�زية  من  فئات  ت�ضور�ت  كذلك 

تتفق  �لتي  �لرتفيه،  ومل�ضاحات  بريوت  ل�ضاطئ  �لو�ضطى(  �لطبقات 

�لكر�هية  مببادئ  تف�ضريها  ميكن  ال  و�لتي  �لبلدية،  رئي�س  م�ضاريع  مع 

�الجتماعية وحدها، لي�س بطريقة مبا�ضرة وفجة على كٍل ولو كان يعي�س 

�جلمهور  بع�س  يق�ضد  عندما  مبا�ضرة.  �لدنيا  و�لطبقات  �لفقر�ء  نتائجها 

تاأتي  بحّلته �جلديدة، ال  »�لريفيري�«  �أو  »�ل�ضبورتينغ«،  �أماكن مثل منتجع 

�ضيطردهم  �لذين  جموع  �الأماكن  لهذه  �ختيارهم  عملية  يف  بالهم  على 

»ح�ضا�ضيات«  �لدنيا  �لطبقات  لهم  �ضببت  ولو  �ملكان،  باب  عند  �حلر�س 

�لنا�س  �أن  �لظن  و�أغلب  �ليومي.  م�ضارهم  من  �أخرى  �أماكن  يف  �أكيدة 

ذ�ت  �أماكن  ق�ضدهم  جتّنبهم يف  ويتو�ضلون  ح�ضبانهم  يدخلون يف  �لذين 

�الجتماعي  جو�رهم  يف  يعي�ضون  �لذين  �لنا�س  هم  معينة،  ترفيهية  هوية 

بالقدر�ت  معهم  ي�ضرتكون  و�لذين  معهم،  مو�ضع  �حتكاك  ويف  �لقريب 

يتجنب  هكذ�  وخيار�ته.  �لعي�س  بنمط  معهم  �ختلفو�  ولو  �القت�ضادية 

�ملُتغربنة  �لو�ضطى  �لطبقات  وتتجنب  ري�س«،  �لـ»نوفو  �لقد�مى  �الأغنياء 

�أما  عنهم.  وتتمايز  »�ملاين�ضرتمي«  �ملُتغربنة  �لو�ضطى  �لطبقات  �لبوهيمية 

حاالت  بع�س  ويف  �ليومية  �لعليا  �لطبقات  خيار�ت  يف  �لدنيا،  �لطبقات 

كبرية  درجة  �إىل  ح�ضاباتهم  عن  غائبة  تبقى  فهي  �لو�ضطى،  �لطبقات 

مثل  ��ضتثنائية  فقط يف حمطات  »يقابلونها«  �إدر�كهم،  و�أحياناً عن  ن�ضبياً، 

�كزوتيكية  �لر�ضمية، تكت�ضب عليه �ضفة  �أو �المتحانات  �لدولة،  �إد�ر�ت 

معينة، �أو يف �أوقات �الأزمات و�لتوتر �الجتماعي.

من خالل هذه �لز�وية، يقت�ضي تف�ضري ت�ضريحات �إد�ريي �ل�ضيا�ضة �ملدينّية 

وجو�رها،  �الجتماعي  �حتكاكهم  م�ضاحة  حدود  حيث  من  وت�ضرفاتهم، 

�ملح�ضورة بدو�ئر �لطبقات �لعليا �للبنانية.

أفق البرجوازية الكولونيالية الهندسي
كيف للباحث �أن يفح�س �لعالقة بني »�لربجو�زية«، ب�ضفتها طبقة م�ضيطرة 

لقيا�س  دقيقة  �أد�ة  �لهند�ضة  ت�ضكل  »�ل�ضعبية«؟  و�لطبقات  لبنان،  يف 

هذ�  يف  �لنا�س  من  �لفئة  هذه  مُتيز  �لتي  �لنزعات  �أبرز  بع�س  جدية  مدى 

�ملتعددة  �لفئة،  هذه  حتتويه  �لذي  �ملفهومي  �لتنوع  مر�عاة  مع  �خل�ضو�س، 

مع  متنوعة  تعاٍط  �أ�ضكال  �للبنانية  للربجو�زيات  باأن  �ضك  فال  �الأ�ضكال. 

»�إ�ضالمية«  �أو برجو�زية  نبيه بري،  بة من 
ّ
�لطبقات �ل�ضعبية. فربجو�زية مقر

مثاًل، �ضتختلف على �أكرث من �ضعيد عن برجو�زية من �الأغنياء �لقدماء، 

�أحياناً حلدود �الختالف �لذي قد يربز يف �النتماء�ت �ل�ضيا�ضية. لكن �أبرز 

ما تقوله »�لهند�ضة« عن كل هوؤالء، وجميعهم كان له يف مرحلة �أو يف �أخرى 

كلمته يف ق�ضايا �الإد�رة �ملدينية، هو ما ي�ضرتك به جميعهم، وهو حمدودية 

طموحهم �لتو�ضعي باملقارنة مع برجو�زيات �لغرب �ل�ضناعي، وذلك بعك�س 

ما يوحي به ��ضتيالوؤهم على ما تو�فر من م�ضاحات عقارية. 

عند مر�قبة عالقة �لدولة �للبنانية بالهند�ضة، قد يتفاجاأ �ملرء لظاهٍر ب�ضيط، 

�أن �لدولة ال متلك هوية هند�ضية باأي �ضكل، على �متد�د مبانيها �الإد�رية 

يف كل �أنحاء �لبالد. حتى �ملباين ذ�ت �للغة �لهند�ضية �لفاقعة �لتي �ضّيدها 

يالحظ  �لقاعدة.  يوؤكد  �لذي  �ال�ضتثناء  تبقى  و�لعثمانيون،  �لفرن�ضيون، 

�لباحث يف �لهند�ضة �ملدينية �ريك فريدي �أن �ثنني �أو ثالثة مباٍن ر�ضمية 

فقط �ُضيدت بعد �ال�ضتقالل كان لها هند�ضة دولة بارزة، وُيعد ق�ضر عدل 

. لكنه من �ل�ضهل �ملالحظة �أن �أياً من �ملباين 
2
بريوت من بني هذه �ملباين

وظيفة  مبنطق خدمة  �ُضيدت  �لتي  �ملبنية  �لكبرية  �ملباين  فيها  مبا  �لر�ضمية، 

�ُضيدت  �لذي  �حلاكم  بالفريق  �حتفالية  هند�ضية  عنا�ضر  حتمل  ال  عامة، 

بعهده، بعيد�ً عن �لوظيفية �لبريوقر�طية �لبد�ئية �لتي توحي به.

قطاعات  يف  �زدهر  �لذي  �القت�ضاد  على  ذلك  يف  �للوم  و�ضع  للمرء  ميكن 

من �لطبقة �حلاكمة �ملتملكة على قاعدة تاأجري عقار�ت خا�ضة للدولة بغية 

ال  لكنه  �إلخ.(  �للبنانية،  �جلامعة  )�لوز�ر�ت،  �ملتعددة  الإد�ر�تها  �حتو�ئها 

�حلاكم يف  �لفريق  ��ضرت�تيجية  كانت  عندما  �إذ، حتى  �حلاالت.  كل  يف�ضر 

�لت�ضعينيات تقوم على ت�ضويق نف�ضه »كاإعماري« و»ترميمي«، بقي فقر �ملباين 

�لعامة و�لر�ضمية �لتي �ُضيدت، من حيث �الأ�ضلوب و�لزينة �لهند�ضية، �ضائد�ً. 

بدًء� مبطار »رفيق �حلريري« �لدويل، مرور�ً بوز�رة �ملالية �جلديدة، وجممع »رفيق 

�حلريري« �جلامعي، ولي�س �نتهاًء مبلعب مدينة »رفيق �حلريري« �لريا�ضية وذلك 

و�جهته  كانت  و�لذي  �ضبقه  �لذي  »�ل�ضمعوين«  �مللعب  مع  باملقارنة  حتى 

�لوجهة  مع  باملقارنة  �الأقل،  على  بالريا�ضة  �حتفالية  �ضور�ً  حتتوي  �خلارجية 

�لوظيفية �لقاحلة �لتي متّيز �جلديد و�ضو�ه من مباين �لدولة. يف جميع هذه 

�حلاالت، ال ُتربز �لطبقة �مل�ضيطرة �أي ر�ضالة تريد �أن تقولها للجمهور �الأو�ضع 

�لقا�ضد لهذه �ملباين، �ضوى ترتيب �أموره �لبريوقر�طية، فكاأنه غائب عن جهاز 

�لرتفيهية و�حلرجية يف  �لعامة  �مل�ضاحات  �إدر�كها، كذلك �الأمر يف مو�ضوع 

مدينة بريوت، فيبدو �أفق �لطبقة �حلاكمة موجود�ً يف مكان �آخر. 

قد يجوز تف�ضري هذ� �الأفق للربجو�زيات �حلاكمة يف لبنان بالعودة �إىل �ملرحلة 

�أوىل  ت�ضكلت  �لعثماين، عندما  لبنان مع �حلكم  �ملتعاي�ضة يف  �لكولونيالية، 

هذه �لربجو�زيات، من جهٍة، يف جو�ر قن�ضليات �لدول �لعظمى، ويف مد�ر�س 

�الإر�ضاليات، بالتو�زي مع ما �ضي�ضبح يف ما بعد �لدولة �للبنانية - وقد قامت 

�ملغلقة  �الأماكن  منطق  ز�لت على  وما  �آنذ�ك  �لرتبوية  و�ملوؤ�ض�ضات  �ملد�ر�س 

و�مل�ضيجة - ومن جهة �أخرى على منطق ��ضتالم �حلكم بعد �أن يكون �لطرف 

�حلاكم �خلارجي )�لعثماين ثم �لفرن�ضي( قد �أخمد معركة تركيز �حلكم مع 

هو  �لثانية،  �جلمهورية  �أي  �حلايل،  و»�حلكم«  �ملتعاونة.  غري  �ل�ضعبية  �لفئات 

�ل�ضوري ح�ضم  �لنظام  نف�ضيهما، بعدما كفل  �لنزعتني  نتيجة لتجدد هاتني 

�لت�ضعينيات.  يف  هذه  �ل�ضكة  على  و��ضتقر�ره  و�ل�ضعبية  �لع�ضكرية  معاركه 

هي �إذ�ً برجو�زية مل تو�جه �لطبقات �ل�ضعبية يف �ملئة �ضنة �ملن�ضرمة، بدرجة 

خطورة �أجربتها على مر�جعة خطاب �ضرعيتها. كما �أن �لدولة �للبنانية، بعك�س 

زميالتها يف �لدول �لفقرية �الخرى، مل تتكون على �أنقا�س حرب حتررية �ضد 

�ال�ضتعمار ونتاجاته وفروعه لت�ضنع لغة �ضرعيتها، ولغتها �لهند�ضية باملو�ز�ة، 

على مبد�أ �الحتفال بـ»�النت�ضار« و�لوطن و�لذ�ت، وتنقلها �إىل �ملجموعات 

�لطبقية �حلاكمة �لتي �ضتتبو�أ مقاليد حكمها.

وتبقى جميع هذه �لفر�ضيات مفتوحة للتدقيق و�لتف�ضيل. لكن �الأكيد �أن 

غياب �للغة �لهند�ضية وح�ضر �لهند�ضة و�ل�ضيا�ضة �ملدنية بال�ضكل �لوظيفي 

�أنها  على  »�لفيربي«،  تف�ضريها  على  �لدولة  دور  ح�ضر  من  يزيد  �ل�ضرف، 

 -- �ملوؤمتن  تكون  �أن  عن  عو�ضاً  �لعنف،  مبمار�ضة  �حل�ضري  �حلق  �ضاحبة 

�لوحيد �ملمكن -- بامل�ضلحة �لعامة وبتج�ضيد وتطبيق »�ل�ضخ�ضية �جلامعة«، 

ق لها ُم�ضرتكها �لُعنف و�لَوظيفة وكل  فت�ضبح �ل�ضخ�ضية �جلامعة �لتي ت�ضوِّ

�الجتماعية  و�ملجموعات  �لطبقات  بني  �لعالقات  وترتك  لذ�ته،  و�حد 

�ملختلفة حمكومة باأهو�ء �لطبقات �لعليا �لفجة و�ضهو�تها �الأنانية ومفتوحة 

على تطّور كل �أ�ضكال عو�طف �لعد�ئية و�ملو�جهة �الجتماعية �ملمكنة.

٭رسام وباحث في علم االجتماع،

من فريق عمل المفكرة القانونية

عن المساحات العامة في بيروت: 
هندسة »المجتمع المسالم« الغائبة - الجزء الثاني

ر�بط للدر��ضة من�ضور �ضمن مقال ملجموعة �لدكتافون، »هذ� �لبحر يل: قطعة �ضوتية وكتيب . 1

�لبحث«، موقع »جدلية«، يف 27 �يار 2014.

2 . Eric Verdeil, « Beyrouth et ses urbanistes. Une ville en plans

.Editions de l’IFPO, Beyrouth 2012 ,« (1975-(1946

من �ر�ضيف �ملفكرة �لقانونية
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نرمين السباعي

علمت �ملفكرة �لقانونية من بع�س �أع�ضاء جمل�س نقابة �ملحامني يف بريوت �أن 

�ملجل�س يتد�ول ب�ضاأن مو�دَّ جديدة لتنظيم عالقة �ملحامي بالو�ضائل �الإعالمية 

هذه  وبح�ضب  �ملحامني«.  ومناقب  �ملحاماة  مهنة  �آد�ب  »نظام  �ىل  لت�ضاف 

�مل�ضادر، ترمي �لتعديالت �ملطروحة  مبدئياً  �ىل منع �ملحامي من ��ضتخد�م 

�أو �لكالم  �أو مكتوبة كمنرب للمناق�ضة  �أو م�ضموعة  �إعالمية مرئية  �أي و�ضيلة 

عن �لدعاوى و�لق�ضايا �لعالقة �أمام �لق�ضاء، لي�س فقط �لق�ضايا �ملوكلة �ليه بل 

�أي�ضاً �لق�ضايا �ملوكلة �ىل غريه من �ملحامني. ومل ي�ضتثن من �ملنع �ملقرتح �إال 

�لق�ضايا �لكربى �لتي تهم �ملجتمع ولكن بعد �إعالم �لنقيب و�أخذ مو�فقته. 

كما ن�ضت �لتعديالت على �أنه �إذ� �أر�د �ملحامي �مل�ضاركة يف ندوة �أو مقابلة ذ�ت 

طابع قانوين عام، في�ضتح�ضن �أن يحيط �ملحامي �لنقيب علماً برغبته، حمدد�ً 

زمان �لندوة ومكانها. كما تهدف �لتعديالت �ىل منع �ملحامي من �إ�ضد�ر جملة 

تبحث يف �أمور �لرت�ضح و�النتخاب يف نقابة �ملحامني. جتدر �الإ�ضارة �ىل �أن هذه 

�القرت�حات لي�ضت وليدة �للحظة ولي�ضت �الأوىل من نوعها يف نقابة �ملحامني 

يف بريوت حيث �إنها جاءت كن�ضخة منقحة مل�ضروع تعديل كانت قد �قرتحته 

جلنة �آد�ب �ملهنة يف �لنقابة يف �لعام 2011 من وحي تعميم �أ�ضدرته �لنقيبة 

�أمل حد�د يف 3-3-2010. وكان �لتعميم وم�ضروع �لقر�ر قد ت�ضّببا �آنذ�ك 

نز�ر �ضاغية، ف�ضاًل عن  �لقانونية �ملحامي  �مل�ضوؤول للمفكرة  با�ضتدعاء �ملدير 

�ملحامي كارلو�س د�وود �ىل نقابة �ملحامني يف بريوت، وذلك على خلفية ن�ضر 

مقالة نقدية لهذ� �الأخري يف عددها �الأول حتت عنو�ن: »�قرت�ح بتنظيم عالقة 

 .
1
�الجتماعية؟« للق�ضايا  �ملنا�ضر  �ملحامي  �أين  �الإعالم:  و�ضائل  مع  �ملحامي 

نهاد جرب  �ال�ضتاذ  هو  نقيب جديد  �نتخاب  مع  �آنذ�ك  �لنقابة  تر�جعت  وقد 

عن م�ضروع �لتعديل تبعاً لتحوله �ىل ق�ضية �ضاأن عام وبعدما لقي ��ضتهجان 

.  وقد �عُتقد �أنه ُطوي �ىل غري رجعة �ال �ن  
2
جمموعة من �ملنظمات �حلقوقية

و�قعة �إعادة �إحياء هذه �لتعديالت �ليوم تقن�ضي ت�ضليط �ل�ضوء على �أبعادها 

ملا قد يكون لها يف حال �إقر�رها بال�ضيغة �ملذكورة  �عاله من �نعكا�ضات �ضلبية 

على حرية �ملحامني يف �لدفاع عن �لق�ضايا �ملوكلة �ليهم ويف ممار�ضة حرية �لتعبري 

ب�ضاأن �لق�ضايا �ملوكلة �ىل زمالئهم وتالياً على حقوق �ضر�ئح و��ضعة من �ملجتمع 

بالدفاع و�الحتكام �ىل �لر�أي �لعام عند �القت�ضاء.

ويف هذ� �الإطار، ن�ضجل �ملالحظات �الآتية: 

�س مبد�أ منع �ملحامي من 
ّ
�أن �لتعديل �ملقرتح، ك�ضابقه عام 2011، كر �أوال، 

�لتعليق �إعالمياً على �لق�ضايا، لي�س فقط يف �لق�ضايا �لتي يتوكل فيها، بل �أي�ضاً 

يف �لق�ضايا �لتي تخ�س غريه من �ملحامني. وبذلك، يتجه جمل�س �لنقابة �ىل 

تكري�س قاعدة منع �ملحامني كافة من �لتحدث يف �أي ق�ضية ق�ضائية ال تز�ل 

عالقة �أمام �لق�ضاء. وبالطبع، من �ضاأن تكري�س هذه �لقاعدة �أن ينعك�س �ضلباً 

لي�س فقط على حرية �لتعبري للمحامني، بل �أي�ضاً على حق �لدفاع ملوكليهم 

وعموماً حلق �ملو�طنني يف �الطالع على �أعمال �لق�ضاء و�أبعادها تبعاً الإق�ضاء 

�أخرب �ملو�طنني يف جمرياتها عن �ملناق�ضة ب�ضاأنها. وفيما من �ملمكن تفّهم �أن 

ت�ضكل مناق�ضة �ملحامني لق�ضايا خا�ضة توكلو� فيها يف �الإعالم �إخالاًل باآد�بهم 

�ىل  توجه  �أي  �أن  م�ضبقاً  يعّد  �أن  باملقابل  يفهم  فال  معينة،  �ملهنية يف ظروف 

�الإعالم، �ضو�ء يف ق�ضية توكل �ملحامي فيها �أو �أي ق�ضية ق�ضائية،  تع�ضفاً. 

�لنية يف  �لز�وية، يظهر �ملنع �ملقرتح مبالغاً به وغري متنا�ضب مع  ومن هذه 

�ملجال. وهو  �ملحامني يف هذ�  تع�ضف  ينجم عن  �لذي قد  مكافحة �خلطر 

يتعر�س تالياً وحكماً مع �لد�ضتور �للبناين و�لعهد �لدويل للحقوق �ملدنية 

19( ومع مبادئ حرية �لتعبري يف جمال �آد�ب �ملحامني  و�ل�ضيا�ضية )مادة 
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وعالقتهم مع و�ضائل �الإعالم

ثانياً، �أن �لتعديل �ملقرتح �أدخل ��ضتثناًء على �ملنع �لو�رد يف �ملقرتح �ل�ضابق 

من خالل ��ضتثنائه �لق�ضايا �لكربى �لتي تهم �ملجتمع، �ضرط �أن يتم �إعالم 

�لنقيب و�أخذ مو�فقته م�ضبقاً. و�إذ عك�س هذ� �خلروج عن �لقاعدة تفهماً معيناً 

�إز�ء �ضرورة �الحتكام �ىل �لر�أي �لعام يف ق�ضايا معينة، فاإنه يبقى منقو�ضا. فما 

هو �ملق�ضود بالق�ضايا �لكربى؟ وملاذ� مل تتم �الإحالة �ىل ق�ضايا حقوق �الإن�ضان 

�ضر�حة؟ وما �لذي ي�ضمن �أن ال ُتخت�ضر �لق�ضايا �لكربى بالق�ضايا �ل�ضيا�ضية 

�لتقليدية، فيما ُت�ضتبعد �لق�ضايا �لتي تخ�س �لفئات �مل�ضت�ضعفة؟ ثم، ماذ� ب�ضاأن 

�النتهاكات �أو �لتدخالت �أو �الأخطاء �لكربى يف �أعمال �لق�ضاء، و�لتي قد 

حت�ضل يف �أي ق�ضية مهما كان نوعها؟ فهل يكون من �ملربر �لتحدث عنها �أم ال؟ 

ثم، �الأهم من ذلك، ملاذ� يقرن ��ضتثناء �لق�ضايا �لكربى باإعالم �لنقيب و�أخذ 

مو�فقته م�ضبقاً؟ وماذ� �إذ� منع �لنقيب �لتوجه �ىل �الإعالم يف هذه �لق�ضية، فيما 

ي�ضعر �ملحامي بحاجة فائقة �ىل �الحتكام �ىل �لر�أي �لعام؟ و�أال يجعل ذلك 

�ملحامي يف �ضر�ع بني ما ير�ه �أ�ضا�ضياً ملمار�ضة حق �لدفاع وما تفر�ضه �لنقابة 

من �آد�ب؟ و�الأهم من ذلك، �أال يوؤدي ذلك عملياً �ىل تقييد عمل �ملحامني 

�ملنا�ضرين للق�ضايا �الجتماعية ودورهم كحماة للحقوق و�لدفاع عن »�حلريات 

�لعامة و�ضيادة �لقانون و�لق�ضايا �لوطنية« )�لعبارة ماأخوذة من نظام �آد�ب مهنة 

�ملحاماة(، ومعه �ىل تقييد حقوق �لدفاع للفئات �ملعنية بهذه �لق�ضايا، و�لت�ضييق 

من �إمكانيات �لتغيري من خالل �لق�ضاء؟

ثالثاً، �أن �لتعديل �ملقرتح مل يقت�ضر على م�ضاألة �لتعليق على �لق�ضايا �لق�ضائية، 

�أو مقابلة ذ�ت طابع قانوين. وجتدر �الإ�ضارة  بل �ضمل م�ضاألة �مل�ضاركة بندوة 

هنا �ىل �أن �مل�ضاألة �ضهدت تدرجاً معيناً: فبعدما كان �ال�ضتح�ضال على »�إذن« 

�أو �ملقابالت كما نقر�أ يف تعميم  للم�ضاركة يف هذه �لندو�ت  م�ضبق �ضرورياً 

�لنقيبة �أمل حد�د �ل�ضادر يف 3-3-2010، حتّول �ىل جمرد »وجوب �إحاطة« 

�لنقيب علماً يف م�ضروع قر�ر تعديل جلنة �الآد�ب عام 2011، لياأتي �لتعديل 

�حلايل معلناً �أن ذلك »م�ضتح�ضن« فقط. ون�ضجل  �أنه رغم �ملرونة �ملعتمدة يف 

��ضتخد�م �لعبار�ت، فاإن هذه �مل�ضاألة تت�ضل بحرية �ملحامي كمو�طن يف �لتعبري 

و�إبد�ء �لر�أي وتلقي �ملعلومات )وكلها حقوق �أ�ضا�ضية( من دون �أن يكون لها 

مبدئياً �أي عالقة مع مهنة �ملحاماة. ومن �الأجدى تاليا عدم �لتطرق �ليها �إطالقاً. 

ر�بعاً، �آل �لتعديل �ملقرتح �أي�ضاً �ىل منع �ملحامي من �إ�ضد�ر جملة تبحث يف �أمور 

�لرت�ضح و�النتخاب يف نقابة �ملحامني. وال يعرف يف ما �إذ� كان هذ� �لتعديل 

�أنه ميتد  �أم  �إ�ضد�ر جملة تبحث ح�ضر�ً يف هذه �الأمور،  يقت�ضر على حاالت 

لي�ضمل �ملجالت �الأخرى �لتي قد ي�ضارك يف �إ�ضد�رها حمام وتبحث يف �أمور 

�لرت�ضح و�النتخابات من �ضمن مو��ضيع بحثها �ملتعددة، كما قد يكون عليه حال 

�ملفكرة �لقانونية. مهما يكن، من هذه �لز�وية �أي�ضاً، تبدو �مل�ضاألة ت�ضييقاً حلرية 

�لتعبري، وال �ضيما يف ق�ضايا �النتخابات �لتي تتطلب درجة عالية من �ل�ضفافية. 

يف  �مل�ضريني  �ملحامني  �أ�ضهر  �أحد  بن�ضائح  باال�ضت�ضهاد  نكتفي  ختاماً، 

�إطار موؤمتر  ، و�لتي قدمها يف 
4
�لق�ضايا �الجتماعية، خالد علي �لدفاع عن 

�ملحامي  حول   2013 يف   PILnet منظمة  مع  �لقانونية  �ملفكرة  نظمته 

علي  �ضرح  وقد   .
5
�لعربية �ملنطقة  يف  �الجتماعية  �لق�ضايا  يف  �ملنا�ضر 

نفعاً  يجديه  ال  �لعام  �لر�أي  ق�ضايا  يعمل يف  �أن  يريد  �لذي  »�ملحامي  باأن 

يبني  �أن  عليه  بل  فقط،  �ملحكمة  �أمام  ق�ضية  �أنها  على  معها  يتعامل  �أن 

فريقاً �إعالمياً للحمالت... �إن �لهم �الأكرب عندما تنطلق �لدعوى هي �أن 

�خل�ضم  يكون  حيث  �ضعبة  �ال�ضرت�تيجية  �لق�ضايا  الأن  حملة  �ىل  تتحول 

وجهة  لتو�ضيل  طائلة  �أمو�اًل  ي�ضرفون  �لذين  �مل�ضتثمرين  و�إما  �لدولة  �إما 

�إعالنية  حمالت  تنظيمهم  عن  ف�ضاًل  �لعام،  و�لر�أي  �الإعالم  �ىل  نظرهم 

من  �ضعبي  بدعم  �لق�ضية  �إحاطة  �إن  لذلك  �لهدف.  لهذ�  جد�ً  �ضخمة 

خالل �الإعالم من �ضاأنه �أن يو�زن قدرة �لقوى �ملناوئة«. 

٭محامية، من فريق المفكرة القانونية

حق الدفاع عن القضايا االجتماعية، أمام المحاكم فقط؟ 
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�إنتاج هذه �ملطبوعة بدعم مايل من  مت 

�ضفارة مملكة �لرنوج يف لبنان وموؤ�ض�ضة 

هيرن�س بل - مكتب �ل�ضرق �الأو�ضط. 

�آر�ء  عن  تعرب  هنا  �لو�ردة  �الآر�ء 

بال�ضرورة  تعك�س  وبالتايل ال  �ملوؤلفني 

وجهة نظر �ملوؤ�ض�ضة.

يوزع هذ� �لعدد مع جريدة �ل�ضفري

مبوجب �إتفاقية تعاون بهذ� �ل�ضاأن.

ت�ضميم �الأعد�د 1-4: بوليبود �س.م.ل

ت�ضميم: �ضتوديو �ضفر �س.م.ل 

هكذا أوصى جان فهد، 

رئيس القضاء األعلى 

بضبط المحامين ولفظهم 

�ِئِد و�مل�ضوؤوِل، وعلى ُخطى �أ�ضالٍف يل، 
َّ
َ هذ� �ملنرِب �لر ْ

نَّني وَعرب »و�إ

مبو�ثيِق  ِك  و�لتَّم�ضُّ �ِت  �ملودَّ تر�ضيِخ  »�إىل  و�ملحامني  �لق�ضاَة  �أدعو 

يف  �قيِة 
َّ
�لر �لعالِئِق  خطوَط  �ُضُم 

ْ
َتر تز�ُل  وما  كانت  �لتي  ِف 

َ
ر �ل�ضَّ

�إىل  بالُق�ضاِة،  �الأمُر  َتَعلََّق  كلَّما  باملُحامني،  يحدو  ما  وهذ�  بيننا،  ما 

ُكلَّما  بالُق�ضاِة،  يحدو  وما  ٍة،  يَّ ُحرِّ �َد  ُروَّ كانو�  ولو  ِظ  �لتَّحفُّ من  مزيٍد 

�أ�ضحاَب  كانو�  ولو  م  َفهُّ �لتَّ من  مزيٍد  �إىل  باملُحامني،  �الأمُر  تعلََّق 

من  ينتهُج  حماٍم  مع  لتهاوٍن  بيننا  مكاٍن  من  يبقى  فال  قر�ر«. 

��ْضتثارًة  �أو  ق�ضيٍة،  م�ضاِر  لعرقلة  �ضبياًل  �لق�ضاء  على  �لتطاوِل 

ُيحا�َضُب  بل  �أقر�نه،  بني  مذمومٍة  ل�ضهرٍة  حتقيقاً  �أو  موّكله  الإعجاِب 

�الأمر ذلك«.  ��ْضتدعى  ما  �إذ�  وُيلفظ 

يف �لو�قع  �ملحامي  يوم  يف  فهد  جان  خطاب  من  مقتطعة   )�لعبارة 

10-10-2013 يف ق�ضر �لعدل يف طر�بل�س(
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