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تشر�يع األمر الواقع

ر ّوجت الطبقة احلاكمة م�ؤخّ را ملفهوم جديد :ت�شريع ال�ضرورة.
ففي ّ
ظل فراغ من�صب رئي�س اجلمهورية ،على املجل�س
النيابي �أن يح�صر عمله بالنظر يف الت�شريعات ال�ضرورية فقط.
وبعد التدقيق يف القوانني التي مت �إقرارها يف  12و 13ت�شرين
الثاين � ،2015أمكن القول �أنه فيما عدا القوانني التي جتيز
للحكومة االن�ضمام �إىل معاهدة �أو اتفاقية دولية ،ف�إن القوانني
الداخلية بدت يف غالبيتها �أقرب �إىل ت�شريع الأمر الواقع منه
�إىل الت�شريع ملواجهة �ضرورات �إجتماعية معينة.
والدليل الأبرز على ذلك متثل بالقانونني الآيلني �إىل �إدخال
زيادات على املوازنة ال�سنوية ل�سنة  .2005فمن املعلوم �أن
�آخر موازنة للبنان تعود لتلك ال�سنة و�أن �إدارات الدولة تعمل
منذ ذلك احلني على �أ�سا�سها وفق قاعدة الإثني ع�شرية
�أي القاعدة التي حتت�سب النفقات اجلائز عقدها �شهرياً على
�أ�سا�س  12/1من النفقات ال�سنوية لآخر موازنة عامة .وكانت
هذه القاعدة قد ًو�ضعت يف الأ�سا�س ّ
كحل م�ؤقت هدفه
�ضمان ا�ستمرارية املرفق العام يف حال ت�أخر املجل�س النيابي
عن �إقرار قانون املوازنة العامة لل�سنة املعنية �ضمن الآجال
الد�ستورية ،وريثما يتمكن من ذلك� .أما �أن ي�ستمر العمل
بها �إىل ما ال نهاية ،ولأكرث من ع�شر �سنوات ،ومن دون �أن
يكون على جدول �أعمال املجل�س النيابي �أي م�شروع موازنة،
فهذا ي�شكل عمليا خمالفة د�ستورية ج�سيمة و�إلغاء للدولة.
وتبعاً لذلك ،انتهج امل�شرع �إقرار زيادات دورية على موازنة
 ،2005ت�أخذ بعني الإعتبار حجم الت�ضخم وزيادة الرواتب
كما ح�صل مع القانونني اجلديدين .وهذه الزيادات الدورية
ت�صبح عند �إقرارها جزءاً من موازنة  2005فتنطبق عليها
الحقاً القاعدة االثني ع�شرية .والالفت �أن هذه الزيادات
يتم �إقرارها لتغطية ما تكون الطبقة ال�سيا�سية اتفقت على
�صرفه بل �صرفته فعلياً ،وتالياً على �سبيل الت�سوية .وبالطبع،
ّ
والتحكم يف موارد
يفتح هذا الأمر باباً وا�سعاً �أمام املح�سوبية
�سنوي مع م�شروعي
الدولة .فبدل �أن يكون امل�ش ّرع على موعد ّ
قانون قطع ح�ساب لل�سنة املا�ضية وموازنة لل�سنة القادمة مع ما
يتيحه من منا�سبة للم�ساءلة وللتفكري يف حاجيات املجتمع
و�أولوياته ،ينح�صر دوره يف ت�شريع ما تكون ال�سلطة التنفيذية
قد فعلته مبن�أى عن �أي م�ساءلة .الأمر الواقع جنده �أي�ضا يف
م�شروع القانون الآيل �إىل ت�شريع �إجناح الطالب بالإفادات
من دون �أي اختبار ر ّداً على �إ�ضراب هيئة التن�سيق النقابي
يف  .2014وكذلك الأمر بخ�صو�ص �إقرار القوانني املت�صلة
بتبيي�ض الأموال وتبادل املعلومات ،والتي قدمت ك�ضرورة ال
ّبد منها نتيجة ال�ضغوط الدولية يف مكافحة متويل الإرهاب.
�أمر واقع من �ش�أنه �أن يح ّول عملية الت�شريع من عملية
ا�ست�شراف لل�صالح العا ّم �إىل عملية ب�صم لقيادات اعتادت
�أن حتتكر و�أن ت�سخّ ر ّ
كل ما هو عام.
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عن قانون استعادة الجنسية:
استعادة من دون عودة

نــــــزار صـــــاغية
يف � ،2015-11-12أق ّر املجل�س النيابي اقرتاح قانون
يرمي �إىل حتديد �شروط ا�ستعادة اجلن�سية اللبنانية،
واملتحدرين من �أ�صل
وعملياً لتمكني املغرتبني
ّ
لبناين با�ستعادة اجلن�سية .1ومن املعلوم �أن هذا
االقرتاح قدمه النائبان �آالن عون و�إيلي كريوز بالنيابة
عن الكتلتني امل�سيحيتني الأكرث متثيال وهما :التيار
الوطني احلر والقوات اللبنانية .كما يجدر التذكري
ب�أن تعهد الكتل الوازنة ب�إقراره ّ
�شكل �شرطاً بالن�سبة
�إىل هاتني الكتلتني للم�شاركة يف الهيئة العامة
للمجل�س النيابي املخ�ص�صة ل»ت�شريع ال�ضرورة»،
على خلفية فراغ من�صب رئي�س اجلمهورية .فقد
مطلب
ّقدمت القيادات امل�سيح ّية هذا القانون على �أنه ٌ
حدة الالتوازن الدميغرا ّيف بني
�ضروري للتخفيف من ّ
ٌّ
الطوائف وتاليا للمحافظة على مواقعهم يف الدولة.
التوجه على افرتا�ض غري مثبت مفاده �أن
وينبني هذا ّ
غالبية املتحدرين من مغرتبني لبنانيني هم م�سيحيون
�أو من �أ�صول م�سيحية .و�إذ جند هذا اخلطاب جل ّيا
يف الإعالم ،ف�إننا ال جند �أي �إ�شارة �إليه يف الأ�سباب
املوجبة للقانون .فقد اكتفى وا�ضعا االقرتاح بتربيره
بوجوب �إيجاد �آلية مب�سطة ال�ستعادة اجلن�سية اللبنانية
وذلك على خلفية «�أن االغرتاب اللبناين ثروة لبنان
الكربى وي�ستحق اهتمام امل�س�ؤولني على كامل
امل�ستويات» .وك�أمنا احلديث عن التوازنات الطائفية
مربرة �إعالميا ولكن لي�س يف الوثائق الر�سمية.
وتبعاً لذلك ،و�ضع القانون �آلية مب�سطة ال�ستقبال
الطلبات والتعامل معها �ضمن مهل حمددة.
فالطلبات حتال من البعثات اللبنانية �إىل اخلارجية
التي حتيلها �إىل وزارة الداخلية ومنها �إىل املديرية
العامة للأمن العام التي حتقق فيها ،كل ذلك �ضمن
مهل موجزة .ويناط القرار يف نهاية املطاف بلجنة
م�صغرة مكونة من ثالثة �أ�شخا�ص �أحدهم قا�ض.
وي�ستدعي هذا القانون املالحظات الآتية:
التجنيس السياسي
المفتوح:
�أن ا�ستعادة اجلن�سية تتم عند �إثبات الأ�صل اللبناين
من دون �أي التزام بالعودة �إىل لبنان ،بل من دون �أي
التزام لأي جهة كانت .وبذلك ،يتميز هذا القانون عن
قانون  1946-1-31حيث كان ب�إمكان الأ�شخا�ص من
�أ�صل لبناين �أن ي�ستعيدوا جن�سياتهم يف حال عودتهم
نهائيا �إىل لبنان ،وعلى �أن ت�سحب منهم جن�سياتهم
يف حال عادوا وتغ ّيبوا عن لبنان ملدة خم�س �سنوات.
وتاليا ،يكون التجني�س احلا�صل جتني�ساً �سيا�سياً مبعنى
�أن الهدف منه لي�س االعرتاف بالروابط القوية القائمة
بني طالب اجلن�سية ولبنان ،بل حتقيق مكا�سب �سيا�سية

حدة
معينة ،وحتديداً االيحاء ب�إمكانية التخفيف من ّ
التوازن الدميغرايف بني الطوائف من خالل تفعيله .وما
يزيد الأمر قابل ّية للإنتقاد هو �أنّ نفاذ القانون مل ُيح�صر
ّمبدة مع ّينة ،فيكون للأ�شخا�ص امل�ستفيدين منه ،الأحياء
منهم �أو من يولدون الحقاً ،ا�ستعادة اجلن�سية على
�أ�سا�سه .ومبعزل عن امل�ستفيد الأكرب من هذا القانون
حالياً  -وقد ال يكون هو نف�سه يف جميع الأزمنة -فمن
املتوقّع �أن ي�س ّبب �سباقاً تناف�سياً بني الفرقاء ال�سيا�سيني
لزيادة �أعداد اللبنانيني من طوائفهم .فن�شهد حمالت
جتني�س «طائفي» يف دول عدة ،ت�شبه �إىل حد ما حمالت
الوكاالت اليهودية ال�ستقدام اليهود �إىل فل�سطني.
و�أخرياً ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن القادة ال�سيا�سيني
يتعاملون من خالل هذا القانون وك�أنهم يت�صورون
عامل املغرتبني على �صورة املواطنني يف لبنان ،مق�سماً
�إىل  18طائفة ومن دون �أن يكون بينهم �أ�شخا�ص ال
املرجح �أن يكون هذا
ينتمون �إىل �أي طائفة .ومن ّ
الت�صور خاطئاً بن�سبة عالية جداً� .أقله ،ن�أمل بذلك.
الذكورية كغاية في حد
ذاتها؟
من الطبيعي �أن يو ّلد هذا القانون نقمة لدى
الأ�شخا�ص املرتبطني ع�ضو ّيا بلبنان من دون �أن يوليهم
حق باجلن�سية كما هي حال املولودين من
ذلك � ّأي ّ
�أم لبنانية والذين يحملون جن�سية والدهم وبع�ضهم
عدميو اجلن�سية .فهل يعقل مث ًال �أن يعطى اجلن�سية
�شخ�ص اغرتب جدوده منذ �أكرث من قرن ورمبا قبل
ن�شوء لبنان ولي�س له �أي ارتباط قوي بلبنان ،فيما
احلق؟ و�أال ميكن ت�شبيه و�ضعية
يحجب عنهم هذا ّ
ه�ؤالء بو�ضعية فل�سطينيي ال�ضفة وال�شتات الذين
راقبوا وما يزالون يراقبون تدفّق ماليني اليهود �إىل
بالدهم ليتمتعوا فيها بجميع حقوق املواطنة ،مع فارق
واحد وهو �أن اليهود الوافدين �إىل فل�سطني يقطنون
فعليا فيها ويلتزمون ب�إقامة روابط مع هذا البلد ،فيما
�أن م�ستعيدي اجلن�سية اللبنانية ال يلتزمون ب�شيء؟
وما يزيد قابلية الأمر للنقد� ،أمران �إثنان:
 �-أن هذا االقرتاح مل ي�ستند �إىل �أي درا�سة بالأرقامتثبت �إدعاءات القيادات امل�سيحية ،وذلك
بخالف املنهجية املعتمدة عند در�س مطلب منح
اجلن�سية لأبناء اللبنانيات .واملفارقة هنا هي �أنه
�أعطي للأرقام التي بينت �أن منح �أبناء الللبنانيات
اجلن�سية ي�ؤدي �إىل زيادة �أكرب لأعداد امل�سلمني دو ٌر
حا�سم يف م�س�ألة كان من املفرت�ض حلها ب�شكل
مبدئي (امل�ساواة بني اجلن�سني يف منح اجلن�سية
لأوالدهم) ،فيما �أعطي للمبدئية دو ٌر حا�سم يف
م�س�ألة كان ُيفرت�ض �أن تق ّررها املالءمة االجتماعية
حق
املتحدرين من �أ�صول لبنان ّية ّ
لي�س �إال .فمنحنا ّ
ا�ستعادة اجلن�سية من دون �أي درا�سة جدية حول

�أعدادهم �أو انتماءاتهم الطائفية يف حال وجودها .هل يسمح تأويل القانون
فبدا تبعاً لذلك وك�أن الدولة حت�سب حيث بإخراجه من قمقم
احل�ساب غري �أخالقي ،وال حت�سب حيث امل�س�ألة واضعيه؟
البي �أن وا�ضعي القانون �أرادوا ح�صره يف
هي يف �أ�سا�سها م�س�ألة مالءمة وح�ساب.
من ّ
 �-أنه تبعاً لرف�ض منح �أبناء اللبنان ّيات اجلن�س ّية ،برزت قمقم غاياتهم وتوقعاتهم منه .ولدى مراجعة حرفية«ال�سلة» ،بحيث ي�صبح ممكناً من الناحية العبارات امل�ستخدمة لتحديد الفئة امل�ستفيدة منه،
فكرة ّ
ال�سيا�سية تكري�س امل�ساواة بني اجلن�سني يف حال
نتبي وجود هام�ش وا�سع لل ّت�أويل ،هام�ش من �ش�أنه
ّ
�إعتماد �آليات ت�سمح للطوائف «املغبونة» �أن ت�ستعيد �أن يفتح �آفاقاً جديدة لهذا القانون� ،آفاقاً مل يتوقعها
ّ
بع�ض التوازن
املختل من خالل منح اجلن�سية وا�ضعوه .وهذا ما نتبينه مثال يف عبارة�« :أحد �أ�صوله
ملنتمني �إليها .2وعليه ،وبدل ّ
التنكر حلقوق �أبناء الذكور لأبيه» �أو «�أقاربه الذكور لأبيه حتى الدرجة
يتم و�ضع الرابعة» (مادة �أ� )-1أو �أي�ضا «�أحد �أ�صوله الذكور»
اللبنان ّيات الذي �سيزيد �أعداد امل�سلمنيّ ،
لبناين (مادة �أ .)-2فهل ت�شمل عبارة «�أحد �أ�صوله الذكور
قانون ا�ستعادة اجلن�سية للمتحدرين من �أ�صل ّ
على �أ�سا�س �أنه �سيكون له مفعول معاك�س بزيادة لأبيه» جده ووالد جده من جده لأبيه وجد جده من
�أعداد امل�سيحيني� .أما و�أن امل�شرع �أق ّر قانون ا�ستعادة والد جده جلده لأبيه �أم �أنها تت�سع لأ�صول �آخرين
اجلن�سية من دون � ّأي التفاتة حلقوق �أبناء اللبنانيات ،بع�ضهم �أ�صوله من �إناث؟ فكيف ن�صف مث ًال و�ضع
جد �أبيه لأمه؟ و�أل�سنا هنا �أمام �أحد �أ�صوله الذكور
فذلك يعني عملياً �أن امل�س�ألة مل تعد توازناً بني
ّ
جدته ولي�س
املبادئ وامل�صالح ،بل هيمنة كاملة للم�صالح ور�سالة لأبيه رغم �أن هذا الأ�صل هو والد ّ
جده؟ و�أال يعني ذلك �أن القانون فتح باباً ملنح
قمع وتهمي�ش فاقعة لأ�صحاب احلقوق.
والد ّ
 -و�أكرث من ذلك ،ويف االجتاه نف�سه ،من الالفت �أن اجلن�سية على �أ�سا�س �صلة الد ّم من �إناث (اجلدة �أواجلد) ولي�س فقط من ذكور؟ و�ألي�س للق�ضاة
قانون ا�ستعادة اجلن�سية نف�سه قد بني على التمييز والدة ّ
بني اجلن�سني ،بحيث تنح�صر الإ�ستفادة منه حق ت�أويل القانون على هذا الوجه مبعزل عن مقا�صد
باملتحدرين من ذكور ذات �أ�صول لبنانية وحدهم .امل�ش ّرع ،لي�س فقط �إعما ًال حلرفية الن�ص ولكن �أي�ضاً
حق
وبالفعل ،ت�ضمن القانون ثالث �إ�شارات �إىل انت�صاراً ملبد�أ عدم التمييز؟ ثم ،وتبعاً ملنح اجلدة ّ
حق ت�أويل
«الذكور» (�أحد �أ�صوله الذكور �أو �أقاربه الذكور) نقل اجلن�سية لأحفادها� ،أال ي�صبح ممكناً ّ
متييزاً عن الإناث و�إ�شارتني �إىل «الأب» (من �أبيه) قانون اجلن�سية يف اجتاه منح الأم احلق نف�سه عمال
متييزاً عن الأم .وفيما بنت اللجنة الوزارية املكلفة بالت�أويل من باب �أوىل a fortiori؟ و�ألي�س من
موقفها من حق اللبنانيات مبنح جن�سيتهن على العبثي منح الفرد حق اكت�ساب اجلن�سية من خالل
اعتبارات التوازن الدميغرا ّيف ،فجاء مت�سكها بالتمييز جدته و�أن ال يكون له ذلك من خالل �أمه؟ معركة
الذكوري ظرفياً ولي�س مبدئياً ،3بدا �أ�صحاب ت�ستحق املحاولة.
ّ
االقرتاح على خالف ذلك متاماً وك�أنهم يقاربون
بحد ذاته .والربهان على ذلك
هذا التمييز كغاية ّ
هو �أنه يعتقد �أن يكون املتحدرون من لبنانيي
الأ�صل الذكور من نف�س الفئة الإجتماعية (من
حيث الإنتماء الطائفي) للمتحدرين من لبنانيي
الأ�صل الإناث .وانطالقا من ذلك ،ويف حال
�صحت توقعات القيادات امل�سيحية جلهة غلبة
امل�سيحيني بني ه�ؤالء ،ف�إن هذه التوقعات ت�صح
مبعزل عن جن�س �أ�صولهم .و�إنطالقا من ذلك،
ال يفهم اقرتاحهم �إال على �أنه تكري�س للذكورية
بحد ذاتها ،ومبعزل عن مفاعيل جتاوزها.
كغاية ّ

 1.1من كان مدرجاً هو �أو �أحد �أ�صوله الذكور لأبيه �أو �أقاربه الذكور لأبيه
حتى الدرجة الرابعة على �سجالت الإح�صاء التي �أجريت بعد �إعالن
دولة لبنان الكبري �أي �سجالت  1924-1921مقيمني ومهاجرين و�سجل
 1932مهاجرين � ...شرط �أال يكون املدرج �إ�سمه على ال�سجالت قد
اختار �صراح ًة �أو �ضمناً تابعية �إحدى الدول التي انف�صلت عن ال�سلطنة
العثمانية و( )2من كان مدرجا هو �أو �أحد �أ�صوله الذكور يف �سجالت
املقيمني  ... 1932و�أغفل فيما بعد هو �أو �أحد فروعه ت�سجيل وقوعاته

ال�شخ�صية.
�2.2سعدى علوه ،تكليف اللجنة الوزارية بتف�صيل «التقدميات» اخلا�صة
للأبناء :جمل�س الوزراء يوافق �ضمنا على تو�صية العار بحرمان املر�أة
من حقها مبنح جن�سيتها ،املوقع الإلكرتوين للمفكرة القانونية 18 ،كانون
الثاين .2013
3.3نف�س املرجع.
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تعديل قانون مكافحة تب�ييض األموال:
أين قر ينة البرائة؟
مـــــــيريم مهـــــنا
يف � ،2015-11-13أق ّر جمل�س النواب م�شروع القانون
الرامي اىل تعديل القانون رقم  2001/318املتع ّلق
مبكافحة تبيي�ض الأموال .وي�أتي هذا التعديل يف �إطار
تطبيق االتفاقيات املتعلقة مبكافحة االرهاب وان�صياع
لبنان للتو�صيات ال�صادرة عن جمموعة  ،GAFIوهي
عدة ومنظمات دولية تعمل
جمموعة م�ؤلفة من دول ّ
�ضد تبيي�ض الأموال،
بهدف تطوير ا�سرتاتيجيات ّ
ومراقبة املنظومة املالية العاملية .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن
هذه املجموعة «لي�ست منظمة دولية دائمة وهي ال
ترتبط ب�شرعة دولية ذات طابع الزامي» .2اال �أنها ومن
خالل توجيهاتها تفر�ض جترمي تبيي�ض الأموال وتعاقب
الدول غري املن�صاعة لها.
�أقر تعديل قانون مكافحة تبيي�ض الأموال اىل جانب
م�شاريع القوانني املالية لتبادل املعلومات ال�ضريبية
وم�شروع الت�صريح عن نقل الأموال عرب احلدود،
واتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة بتجفيف م�صادر
متويل الإرهاب.
واعتربت جمعية امل�صارف اللبنانية يف البيان الذي
تال ذلك� 3أن هذه الت�شريعات خطوة �إيجابية لت�شكيل
«�إطار قانوين �صلب لتعاون(لبنان) مع املجتمع الدويل
يف مكافحة االرهاب واجلرائم املالية».
و�أو�ضحت اجلمعية �أن هذا االقرار �أتى نتيجة جهود
حاكم م�صرف لبنان احلثيثة كما اجلمعية .و�أبدت
«ارتياحها الكبري للتوافق ال�سيا�سي الذي ّمت حول
عقد اجلل�سة الت�شريعية الأخرية ،والذي كان من
ثماره �إقرار (هذه امل�شاريع)» كما جددت «ارتياحها
لأن تكون امللفّات املالية وامل�صرفية قد ّ
�شكلت مو�ضع
التقاء وتوافق بني الأفرقاء ال�سيا�س ّيني كافة».
و ُيعطي ذلك م�ؤ�شرات بالغة الأهمية ،عن الدور
الذي تلعبه هذه اجلهات (�أي املالية وامل�صرفية يف
�شقّيها الداخلي واخلارجي) و�أولوي ّاتها يف حتديد احل ّيز
العام يف لبنان وم�سار الت�شريع ،مع الت�سليم بالطابع
العام لهذه الأولويات ،خ�صو�صاً �أن �ضرورة �إقرار
هذه القوانني بعد ال�ضغوط الدولية وحفلة التهويل
الداخلية من عزل «لبنان» (يف اخت�صار بليغ) عن
النظام امل�صريف العاملي ،اعتربت مبثابة ال«افتح يا
�سم�سم» وكلمة �س ّر الدورة الت�شريعية احلالية .وتظهر
ق ّوة هذا ال�ضغط خ�صو�صاً بالنظر اىل ت�أ ّزم نظام احلكم
يف لبنان واالنق�سامات ال�شديدة التي �أدت �إىل ّ
�شل
ّ
التو�صل اىل «التقاء وتوافق
جميع م� ّؤ�س�ساته مما يجعل
�سيا�سي بني جميع الأفرقاء» على هذه الت�شريعات
مهمة.
ذات دالالت ّ
كما يعك�س ذلك تط ّور مفهوم ال�سيادة الوطنية مع
ات�ساع ال�سلطة التنظيمية للهيئات الدولية ومنها
اخلا�صة وانحالل احلدود الوا�ضحة بني الداخل
1

واخلارج ،خ�صو�صاً يف ما خ�ص التجرمي واملالحقة اجلزائية
يف ظل الطابع العاملي الذي تكت�سبه «اجلرمية» اليوم.
تو�سعاً يف
وكان تعديل القانون رقم � 2001/318أق ّر ّ
تعريف جرمية تبيي�ض الأموال ،بحيث �أ�ضيفت 4جرائم
عدة على اجلرائم التي تنتج عن ارتكابها الأموال «غري
ّ
التو�سع �شمل جرائم ال
امل�شروعة» .5ويلحظ �أن هذا ّ
6
ت�صل عقوبتها اىل �أربع �سنوات كاحل�ض على الفجور
الأمر الذي يخالف اتفاقية الأمم امل ّتحدة (بالريمو)
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 7والتي اعتمدت
معيار اجلرمية اخلطرية التي تعرف باجلرمية التي يعاقب
عليها على الأقل ب�أربع �سنوات �سجن.
ا ّال �أن التعديالت الأبرز التي طالها القانون متثلت يف
تو�سيع �صالحيات هيئة التحقيق اخلا�صة ،وتو�سيع
دائرة امللزمني بالتعاون مع الهيئة ال �سيما بالنظر �إىل
خ�صو�صية و�ضع املحامي.
اتساع صالحيات هيئة
التحقيق الخاصة
تو�سع التعديل القانوين يف ال�صالحيات
ف�ض ًال عن ذلكّ ،
املناطة ب«هيئة التحقيق اخلا�صة» .ويعيد ذلك اىل
الواجهة طبيعة الهيئة ومدى ات�ساع �سلطتها و�صالحياتها،
وخطورة انعدام وجود �أية �ضوابط وا�ضحة لعملها.

توسع صالحيات الهيئة وطبيعة التدابير
ّ
التي لها اتخاذها
�أن�شئت يف ظل القانون  2001/318هيئة 8م�ستقلة

لدى م�صرف لبنان ،ذات طابع ق�ضائي ،تتمتع
بال�شخ�صية املعنوية ،تت�ألف من حاكم م�صرف لبنان
رئي�ساً لها ،ورئي�س جلنة الرقابة على امل�صارف ،والقا�ضي
املعني يف الهيئة امل�صرفية العليا (وهو حاليا النائب العام
التمييزي �سمري حمود) ،وع�ضو يعينه جمل�س الوزراء
بناء على �إنهاء حاكم م�صرف لبنان.
و�إن كانت الهيئة ُت�سمى «هيئة التحقيق اخلا�صة»� ،إال �أن
هذه الت�سمية ال تعرب ب�شكل ٍ
واف عن طبيعة ال�صالحيات
املناطة بها ،مبا تخللها من تو�سع يف العقد الأخري.
مهمتها 9لي�صبح �إىل جانب تلقي
فقد ّمت تو�سيع تعريف ّ
املعلومات و�إجراء التحقيقات ،الرقابة على املعنيني
بالتقيد مبوجبات القانون �أي كل اجلهات امللزمة مبوجب
الإبالغ 10عن عمليات م�شبوهة« ،با�ستثناء املحامني
واملحا�سبني املجازين وكتاب العدل» .كما منحت
حق «ا�صدار الن�صو�ص التنظيمية املتعلقة بتطبيق
القانون» بالن�سبة لكل من �أ�ضيف كجهة ملزمة بالتقيد
ب�أحكامه (نوادي القمار واملحا�سبني املجازين ،وكتاب
العدل ،واملحامني) و«�إ�صدار التو�صيات» لكافة اجلهات
املعنية .كما لها «توجيه تنبيه» �إىل اجلهات التي تخالف
الن�صو�ص التنظيمية ،و»طلب تقارير منتظمة عن
التدابري التي تتخذها ت�صحيحاً لأو�ضاعها».

�أما بالن�سبة للقرارات التي لها �سلطة اتخاذها ،فكان
لها يف ظل القانون  2001/318و�إثر تلقي املعلومات
عن عمليات م�شبوهة وبعد التدقيق بها� ،أن تتخذ
قراراً م�ؤقتاً بتجميد احل�ساب �أو احل�سابات ملدة 5
�أيام قابلة للتجديد مرة واحدة ،وعند انتهائها قراراً
نهائياً �إما بتحرير احل�ساب و�إما برفع ال�سرية امل�صرفية
عـن احل�ساب �أو احل�سابات امل�شتبه بها وموا�صلة
جتميدها .ومبوجب التعديلّ ،مت متديد مهلة التجميد
«مدة �أق�صاها �سنة
امل�ؤقت «االحرتازي» للح�ساب اىل ّ
قابلة للتمديد ل�ستة �أ�شهر ا�ضافية وملرة واحدة» يف ما
خ�ص الطلبات الواردة من اخلارج ،و«�ستة �أ�شهر قابلة
للتمديد لثالثة �أ�شهر ا�ضافية وملرة واحدة» يف ما خ�ص
الطلبات الواردة من الداخل .11وهذا التمييز يف حتديد
مدة التدبري االحرتازي وفق م�صدر الطلب ُم�ستغرب،
�إ ّال �إذا كان املق�صود منه مراعاة تعقيدات و�صعوبات
التحقيق كلما ات�سع نطاق اجلرم جغرافياً .وجتدر
الإ�شارة �إىل �أن اختيار مفرد «اخلارج» وا�سع جداً ،ال
يت�ضمن �أي حتديد لكون اجلهة جهة ر�سمية �أم خا�صة،
مما يحمل معه انك�شاف الأفراد وال�شركات اللبنانية يف
عملياتهم املالية والتجارية �أمام اخبار �صادر عن �أية جهة
�أجنبية ،مهما كان نوعها.
وكان م�شروع التعديل قبل اقراره قد ّمدد املهلة
الق�صوى للتجميد امل�ؤقت للح�ساب اىل  20يوم عمل
دون �أية تفرقة بح�سب م�صدر الطلب.
وتو�ضح املادة ال�ساد�سة ب�صيغتها الراهنة �أن للهيئة �أن
.12
تتخذ قراراً بالتجميد النهائي للح�ساب �أو العملية
و�سعت لأخذ اجراءات غري
كما �أن �صالحيات الهيئة ّ
حم�صورة باحل�سابات امل�صرفية امل�شبوهة .فباتت ت�شمل
اتخاذ اجراءات تتعلق بالعمليات امل�شبوهة �أي�ضاً
(التي لها جتميدها نهائياً �أي�ضاً) ،وبالأموال املنقولة
وغري املنقولة.
ويكون التعديل الراهن للقانون رقم  2001/318قد
�أ�ضاف �صالحيات رقابية ،وت�شريعية (تنظيمية) وت�أديبية
وو�سع م�ضمون التدابري امل�ؤقتة املا�سة بحقوق
للهيئةّ ،
مدنية التي لها حق اتخاذها ،اىل جانب �صالحياتها
كهيئة حتقيق ذات طابع ق�ضائي.
وجوب إخضاع عملها لضمانات
المحاكمة العادلة

يف م�شروع تعديل القانون كانت الفقرة الأخرية من
املادة الثامنة تن�ص (الفقرة  3يف ال�صيغة الأ�سا�سية
لقانون  )2001/318على �أن قرارات الهيئة ال تقبل �أي
طريق من طرق املراجعة العادية وغري العادية االدارية �أو
الق�ضائية مبا يف ذلك الطعن لتجـاوز حـد ال�سلطة .ومع
ا ّت�ساع عمل الهيئة جلهة الأموال القابلة للتجميد �أو
اجلرائم الداخلة �ضمن اخت�صا�صها ،بات الإبقاء على
املعب
هذه الفقرة �شديد اخلطورة .وبنتيجة االعرتا�ضات ّ
عنها داخل اللجنة املالية النيابية ،تق ّرر حذف هذه

الفقرة .ولكن ّ
حل حم ّلها فقرتان ُي�ستنتج منهما �أنهما
ر�سمتا �سياقاً ر�سمياً مل�آل هذه القرارات يفهم منه غياب
�أية �آلية للطعن �أو املراجعة.
الفقرة الأوىل حتدثت عن دور النائب العام لدى
حمكمة التمييز الذي �أعطي حق حفظ الأوراق
�أو ال�سري بالدعوى العامة .واذ ن�صت الفقرة على �أن
الأموال حترر يف حال اتخذ قراراً باحلفظ ،عادت
و�أعطت الهيئة �إمكانية الإبقاء على التجميد بذريعة
وجود �أدلة �أو قرائن جديدة .ويف هذه احلالة ،تر�سل
الهيئة للنائب العام تقريراً معل ًال .ويف هذه احلالة ،ي�شري
الن�ص �صراحة �أنه لهذا الأخري حق التو�سع بالتحقيق
على �ضوء املعطيات ،فيما يلزم �صمتاً بليغاً يف حال مل
ي َر حاجة لذلك �أو �أ�ص ّر على حفظ امللف .فماذا يجري
يف هذه احلالة؟ هل تبقى الأموال جممدة؟ بالطبع ،هذا
الإبهام لي�س برئياً وهو يحفظ للهيئة �إمكانية الإبقاء على
التجميد لفرتة طويلة ،بحيث يظهر �أن املرجع الوحيد
املخت�ص لإعادة النظر يف قرارها يف مرحلة التحقيقات
الإبتدائية هو النائب العام التمييزي الذي يبقى ر�أيه
توجيهيا �أكرث مما هو حا�سم.
الفقرة الثانية ذهبت يف الإجتاه نف�سه وقد تناولت م�صري
قرار التجميد يف حال ال�سري بالدعوى العامة .وقد جاء
فيها �أنه يف هذه احلالة ،ال حت ّرر الأموال �إال بقرار مربم
مبنع حماكمة �أو ب�إبطال التعقبات �أو الرباءة .ومبعنى �آخر،
لي�س لأي من ق�ضاة التحقيق �أو احلكم الرجوع عن
قرارات الهيئة االحرتازية قبل االنتهاء من التحقيقات
واتخاذ القرار النهائي مبنع �أو ابطال املالحقة ،وذلك
بخالف ما هي احلال يف �أ�صول املحاكمات اجلزائية
العادية.
ونظراً للوقت الطويل الذي ميكن �أن ي�أخذه م�سار
التحقيقات الأولية �أو االبتدائية (خ�صو�صاً يف اجلرائم
الدولية) والدعوى العامة قبل ح�سم امل�س�ألة يف اجتاه �أو
�آخر ،تتجلى �سلطة تقدير الهيئة ب�ضرورة رفع ال�سرية �أو
جتميد احل�سابات �أو الأموال ،مبثابة قرينة حا�سمة على
توفر عنا�صر امل�س�ؤولية ،فال ميكن نق�ضها �إال يف حال
�إثبات الرباءة .فك�أمنا �أمام حالة ،ينق�ض فيها امل�شرع
قرينة «املتهم بريء حتى اثبات الذنب» ويحولها �إىل
قرينة �أن «املتهم مذنب حتى اثبات العك�س» ،قرينة
تقررها هيئة ير�أ�سها حاكم م�صرف لبنان وال تتوفر
فيها �شروط اال�ستقاللية ،ف�ضال عن �أن القانون تدخّ ل
لتح�صني جميع �أع�ضائها بوجه �أي دعوى جزائية �أو
مدنية من جراء �أعمالهم.
هذا ما ن�ستقر�ؤه من القانون .ويبقى �أن ننظر �إىل كيفية
تعاطي الق�ضاة معه .فهل �سيكتفون بهذه القراءة
معلنني عدم اخت�صا�صهم ملراجعة قرارات الهيئة� ،أم
�س ُيغ ّلب حق التقا�ضي على االعتبارات الأخرى ،مما
يف�سح املجال لإعادة العمل مببادئ املحاكمة العادلة يف
هذا ال�ش�أن؟

ونلحظ �أن اجتهاد املحكمة الأوروبية حلقوق االن�سان
يخ�ضع التدابري االحرتازية وامل�ؤقتة ملبادئ املحاكمة
العادلة �إذا كان من �ش�أنها �أن ت�ؤثّر جذرياً على احلق،
تبت ب�شكل كبري امل�س�ألة يف الأ�سا�س� ،أو �أن
�أو �أن ّ
حتمل نتائج طويلة الأمد على حقوق الأفرقاء .ففي هذه
احلالة ،يقت�ضي احرتام �ضمانات املحاكمة العادلة 13من
املت�ضمن احلق باالطالع
حقوق دفاع 14ومبد�أ الوجاهية ّ
على امللف وتقدمي االنتقادات له 15كما املالحظات التي
ُتعترب �أ�سا�سية بالن�سبة للق�ضية 16وحق الطعن يف امل�سائل
اجلزائية .وت�صح هذه الو�ضعية على �أعمال الهيئة والتي
لها �أثر حا�سم على حقوق الأفراد املدنية.
توسيع دائرة الملزمين
بالتعاون مع الهيئة
وخصوصية وضع المحامي
ومن جهة �أخرى ،و�سع التعديل القانوين دائرة
الأ�شخا�ص امللزمني بالتق ّيد ب�أحكامه :نوادي القمار،
واملحا�سبني املجازين ،وكتاب العدل ،واملحامني ،عند
قيامهم بخدمات مع ّينة ل�صالح عمالئهم.
وعلى ه�ؤالء االلتزام مبوجبات القانون �أي م�سك
�سجالت بالعمليات التي تفوق قيمة مع ّينة ،والتقيد
مبوجبات احليطة (املن�صو�ص عنها يف املادة ،)4
وبالن�صو�ص التنظيمية التي ت�ضعها الهيئة وبتو�صياتها
(املادة  ،)5كما االتزام مبوجب االبالغ عن عمليات
م�شبوهة (املادة .)7
ويعد هذا التو�سع ان�صياعاً من قبل لبنان مل�ضمون
ّ
تو�صية جمموعة  GAFIرقم  22املتعلقة بامل�ؤ�س�سات
واملهن غري املالية.
وال ّبد نظراً خل�صو�صية مهنة املحامي ،التوقّف عند
م�س�ألة �إلزامه مبوجب االبالغ� ،إذ �أنه يتعار�ض مع مبد�أ
�سرية املهنة ،وا�ستقاللية املحامي ،و�ضرورة احلفاظ
على عالقة الثقة بينه وبني املوكّ ل.
وين�ص تعديل القانون على �أنه بالن�سبة للمحامي
ُ«تدد �أ�صول تطبيق هذه املوجبات (االحرتاز
واالبالغ) مبوجب �آلية ت�ضعها نقابتا املحامني يف بريوت
وطرابل�س ت�أخذ بعني االعتبار خ�صو�صية مهنة املحاماة
يحمل تال ّيا النقابتني م�س�ؤولية
و�أنظمتها» .17وهذا الأمر ّ
و�ضع ال�ضوابط ملنع حت ّول قانون مكافحة تبيي�ض
الأموال� ،إىل قانون ي�ستبيح مهنة املحامي وا�ستقالليته.
وال ّبد هنا من تقدمي بع�ض املالحظات الهامة،
باال�ستفادة من التجربة الفرن�سية ،حيث ّمت ادخال عام
 200418موجب االبالغ على عاتق بع�ض �أ�صحاب
املهن احل ّرة ،ومنها املحامني يف املادة  L.561 -3من
قانون النقد واملعامالت املادية .كما �أدخلت اجلمعية
العمومية للمجل�س الوطني لنقابات املحامني الفرن�سية
عام  2011موجب االحرتاز على عاتق املحامي يف
قانون تنظيم مهنة املحاماة .19ويقت�صر يف فرن�سا نطاق
موجب االحرتاز هذا على احلالة التي ميار�س فيها
املحامي مهمة ا�ست�شارية ،وال تخ�ضع له احلالة التي
يقوم فيها مبهمة ترتبط باجراءات ق�ضائية� ،أي بحق
الدفاع� .أما موجب االبالغ  ،ف ُو�ضعت �ضوابط وا�ضحة
له .فمن جهة �أوىل ،تعفي املادة � L.561 -3 -11آنفة
الذكر من نطاقه املحامي خالل قيامه مبهمة ترتبط
باجراء ق�ضائي و�أي�ضاً عند تقدميه ا�ست�شارة قانونية ،ا ّال

اذا كان الهدف من هذه الأخرية القيام بعملية تبيي�ض
�أموال �أو متويل ارهابي .20فاذاً يقت�صر موجب املحامي
على االبالغ عن عملية م�شبوهة يف احلالة التي ّ
ينظم
فيها �صكوكها .ويظل موجب التزام املحامي ب�س ّر
املهنة مطلقاً يف ما خ�ص حقوق الدفاع يف االجراءات
الق�ضائية ،وخالل تقدمي اال�ست�شارة القانونية .وقد
اعتربت جمموعة � GAFIأن هذا الن�ص يفرغ هذا
املوجب من م�ضمونه وال ُيعترب مطابقاً لتو�صياتها.21
وعلى الرغم من حتديد هذا املوجب ب�شكل �ضيق،
تلقّفه املحامون الفرن�سيون ب�شكل �سلبي جداً.22
وجتدر اال�شارة �أخرياً اىل قيام �أحدهم بالتوجه اىل
املحكمة الأوروبية حلقوق االن�سان ،بنا ًء على اعتبار
موجب االبالغ امللقى على عاتق املحامني خرقاً للمبد�أ
 8من ال�شرعة الأوروبية حلقوق االن�سان ،وهو مبد�أ
احرتام اخل�صو�صية ،ومن �ضمنها خ�صو�صية املرا�سالت،
والذي ينطبق ب�شكل خا�ص على املحامني ب�سبب �أهمية
�س ّر املهنة ،وحقوق الدفاع .وتدخّ ل يف الق�ضية كل من
جمل�س نقابات املحامني الأوروبية ،23ومعهد املحامني
الأوروبيني حلقوق االن�سان 24ت�أييداً لطلبه.
املدعي قد �أ�شار اىل تعار�ض موجب االبالغ
وكان ّ
مع احلق مبحاكمة عادلة (املادة  6من ال�شرعة) �إذ
�أنه يف�ضي باملحامي اىل اف�شاء تفا�صيل تتعلق باملت ّهم
مما قد ي�ؤدي اىل افراغ حق هذا الأخري بعدم جترمي
نف�سه .25و�أبدى اخل�شية من �أن يتح ّول املحامي اىل
م�ساعد ل�سلطات التحقيق ،مما يق�ضي على عالقة الثقة
بني املحامي واملوكل.26
وبعد ت�أكيدها على �أن موجب االبالغ امللقى على
عاتق املحامي ي�شكل تدخ ًال يف احلق بخ�صو�صية
املرا�سالت ،اعتربت املحكمة 27ا�ستناداً اىل الفقرة 2
من املادة � 8أنه �شرعي لوجود ن�ص قانوين يلزم به،
ولوجود �أ�سباب م�شروعة له -حماية النظام ومكافحة
اجلرمية ،-ولتما�شيه مع مبد�أ ال�ضرورة � -أي تنا�سب
اخلرق مع الهدف امل�شروع من ورائه .وكان جمل�س
�شورى الدولة الفرن�سي 28قد اعترب �أن موجب االبالغ،
ويف ظل اعفاء املحامي منه خالل قيامه مبهمة مرتبطة
بحق الدفاع �أو خالل اعطاء ا�ست�شارة قانونيةّ ،
ي�شكل
بالن�سبة ملبد�أ اخل�صو�صية خرقاً متنا�سباً مع هدف
مكافحة اجلرمية.
ومبعنى �آخر ،ا�ستندت املحكمة الأوروبية حلقوق
االن�سان العتبار موجب االبالغ متما�شياً مع ال�شرعة
الأوروبية ،على ال�ضوابط املو�ضوعة له 29وهي:
 نطاق املوجب املحدد الذي ال مي�س جوهر مهمةاملحامي،
 وعدم خمابرة املحامي ال�سلطات مبا�شر ًة بلوجوب املرور بنقيب املحامني ،باعتباره خا�ضع�أً لنف�س
املوجبات املهنية ومنتخباً من قبل املحامني لل�سهر
على احرتامها.
ومن �ش�أن هذه ال�ضوابط �أن ّ
ت�شكل بع�ض االجتاهات
التي يتعني على نقابتي املحامني تطويرها لو�ضع �آلية
متنع ن�سف القانون احلايل جلوهر مهنة املحاماة.

جتدون املقالة يف ن�سختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

إقرار قانون سالمة الغذاء:
إنجاز حقوقي مع عالمات استفهام

حول استقاللية هيئة سالمة الغذاء
ماريان خاطر
يف  ،2015-11-12مت �إقرار قانون �سالمة الغذاء .وهذا
الإقرار يح�صل بعد � 12سنة من �صياغته الأوىل يف
وزارة االقت�صاد يف عهد الوزير الراحل با�سل فليحان
و� 8سنوات من تبنيه من قبل حكومة ف�ؤاد ال�سنيورة
( .)2006وكان النائب عاطف جمدالين قد �أعاد
تقدميه كاقرتاح قانون رداً على ا�سرتداده من قبل
حكومة جنيب امليقاتي ( .)2001وبعد فرتة طويلة من
الالمباالة ،ا�ستفاد هذا القانون من الذعر العام الذي
�أحدثته حملة وزير ال�صحة العامة وائل �أبو فاعور يف
ت�شرين الثاين  2014والتي كان حمورها الك�شف
عن لوائح ملطاعم وم�ؤ�س�سات غري مطابقة لل�شروط
واملعايري ال�صحية و�إقفال البع�ض منها على خلفية هذه
املخالفات .فنجحت جمعيات حقوقية يف مقدمتها
جمعية حماية امل�ستهلك يف لبنان يف دفع اللجان
النيابية امل�شرتكة �إىل �إقراره يف  .2015-1-22ولعل
امليزة الرئي�سية لهذا القانون بالن�سبة اىل قانون حماية
امل�ستهلك ،هو ا�ستناده اىل مقاربة �شاملة ل�سالمة الغذاء.
فال يكفي �أن ت�ضع الدولة تدابري حماية ل�ضبط �أي
�سلعة خمالفة للموا�صفات العامة (وهذا ما ينظمه قانون
حماية امل�ستهلك)� ،إمنا يقت�ضي �أن ت�ضع تدابري لتنظيم
خمتلف املراحل التي تقطعها هذه ال�سلعة قبل و�صولها
اىل امل�ستهلك النهائي ،وتالياً خمتلف القطاعات التي
ت�شارك يف هذه العملية.
وهذ القانون ي�ستدعي عدداً من املالحظات:
الرد التشريعي ال يكفي وحده

ومن دون االنتقا�ص من �أهميته ،ف�إنه ي�سجل �أنه غالباً
ما يقت�صر رد فعل امل�شرع على و�ضع قوانني ر ّدا على
ف�ضائح �إجتماعية .في�ص ّور املقرتح الت�شريعي اجلديد
على �أنه مفتاح اخلال�ص من امل�شاكل مبعزل عن �أي
م�ساءلة ،وت�ص ّور امل�شاكل على �أنها تنتج لي�س عن
ج�شع �إن�ساين لهذا التاجر �أو ذاك ،لي�س عن ف�ساد
هذه الإدارة �أو تلك ،بل عن النق�ص يف الت�شريع.
والواقع هو خمتلف متاماً والعربة تبقى يف التنفيذ.
هيئة مستقلة؟

لتحقيق غاياته� ،آل القانون �إىل �إن�شاء م�ؤ�س�سة عامة
هي «الهيئة اللبنانية ل�سالمة الغذاء» تعمل حتت
و�صاية رئي�س الوزراء .وقد �أناط بها و�ضع الأطر
والأنظمة واملوا�صفات اخلا�صة ب�سالمة الغذاء حتديداً
من املنتج اىل امل�ستهلك .كما تتوىل هذه الهيئة �إدارة
املخاطر �إذا اكت�شفت �أنّ �ضرراً قد يلحق بامل�ستهلك
نتيجة تناوله �أغذية معينة.
وفيما يفرت�ض جناحها �أن تكون م�ستقلة اىل حد كبري
يف �أداء عملها ،ف�إن القانون جاء خميبا .فال�سلطة
التقريرية يف الهيئة يتوالها جمل�س �إدارة م�ؤلف من
�سبعة �أع�ضاء يع ّينون ملدة خم�س �سنوات مبر�سوم
يتخذ يف جمل�س الوزراء بنا ًء على اقرتاح رئي�س
جمل�س الوزراء .والالفت هنا ح�صر �سلطة التعيني
مبجل�س الوزراء وبرئي�سه من دون �إ�شراك �أي هيئة
مدنية ولو من باب االقرتاح ،والإكتفاء بو�ضع
موا�صفات عامة الختيار الأع�ضاء ومفادها «�أن يكونوا
من �أهل االخت�صا�ص واخلربة يف الن�شاطات املتعلقة
ب�سالمة الغذاء» .ويفتح هذا الو�صف العام لأع�ضاء
الهيئة الباب وا�سعاً �أمام ا�ستن�ساب �سلطة التعيني.
وال يبدو الأمر �أح�سن حا ًال على �صعيد ح�صانات
ن�ص القانون �صراحة على �أنه يجوز
الأع�ضاء .فقد ّ
�إنهاء خدمة الأع�ضاء يف �أي وقت مبر�سوم يتخذ يف
جمل�س الوزراء .وبالطبع ،من �ش�أن هذه املادة �أن
تو ّلد �شكوكاً كبرية حول ا�ستقاللية ه�ؤالء للقيام
ب�أعمالهم ،وتالياً حول �إمكانية حترر هذه الهيئة من
االعتبارات ال�سيا�سية والزبائنية.
سقف التنسيق مع اإلدارات والوزارات

فر�ض القانون على «الهيئة» القيام بجميع �أعمالها
بالتن�سيق مع جممل الإدارات والوزارات املعنية من
دون �أي �إي�ضاح لأ�صول التن�سيق ومقت�ضياته .ويخ�شى
طبعاً �أن يتم التو�سع يف هذا املفهوم اىل درجة ي�صبح
معها مرادفاً للتعطيل �أو للمماطلة ،وعلى نحو من
�ش�أنه �أن ي�شكل مدخ ًال جديداً لربط مقررات الهيئة
ي�سجل من
باالعتبارات وامل�صالح ال�سيا�سية .وختاماًّ ،
باب الإيجابيات �أن القانون �شمل حماية �صحة احليوان
والبيئة اىل جانب حماية �صحة الإن�سان.
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محامون ضد قضاة العسكر
من جتليات احلراك ،الأ�سلوب غري امل�ألوف الذي انتهجه
حمامو احلراك للدفاع عن املتظاهرين �أمام املحكمة
الع�سكرية .فدفاعهم مت ّيز لي�س فقط يف �شكله (اللجوء
املكثف �إىل الإعالم) �إمنا �أي�ضا يف م�ضمونه (الطعن يف
�صالحية املحكمة الع�سكرية يف حماكمة املدنيني ويف
ارتباط الق�ضاء باملراجع ال�سيا�سية) .وهذا الأ�سلوب الذي
يرجح �أن ي�ستم ّر يف جل�سات حماكمة املتظاهرين املدعى
ّ
عليهم �أمام هذه املحكمة ،ي�شكل �أحد �أ�شكال دفاع
الرف�ض � ،defense de ruptureأي الدفاع الذي
يجعل املحاكمة منا�سب ًة للطعن مب�شروعية القا�ضي نف�سه
«مكب لل�صوت» للإحتكام �إىل الر�أي العام.
ومبثابة ّ
ور ّداً على هذا الأ�سلوب ،اختار قا�ضي التحقيق الع�سكري
التعبري عن �سخطه يف منت القرارات الظن ّية ال�صادرة عنه
خ�ص�ص القا�ضي
يف  .2015-11-12ففي موقف مفاجئّ ،
فقرة كاملة النتقاد ت�ص ّرفات بع�ض املحامني «غري امل�سبوقة»
خا�ص جلوئهم �إىل الرتافع �أمام و�سائل الإعالم،
وب�شكل ّ
كماً كبرياً من عبارات الإدانة والإزدراء.
�ضمنها ّ
وقد ّ
حد القول ب�أن ت�ص ّرفات
ال�سخط �إىل ّ
وقد و�صل به ّ
متت ب�صلة ال �إىل املحاماة وال �إىل الق�ضاء و�أنها
ه�ؤالء ال ّ
ت�سيئ �إىل مهنة املحاماة والق�ضاء ..و»احلراك» .ال بل �أن
حد ا ّتهامهم بالتدافع
�سعي القا�ضي �إىل ذ ّمهم ذهب �إىل ّ
للت�صريح �أمام و�سائل الإعالم ،و�إىل الإ�ساءة �إىل احلراك
نف�سه .وهذا القرار �إمنا ّ
بجدة
ي�شكل �إعرتافاً لي�س فقط ّ
�أ�سلوب املحامني� ،إمنا �أي�ضاً مبدى خطورته على اعتبار �أنّ
القا�ضي وجد نف�سه مرغماً على اخلروج عن الأ�صول التي
حتكم عمله ،لإطالق العنان ّ
لكل ما ميكنه من اتهامات
�ضد ه�ؤالء .فبدا القرار الظ ّني ال�صادر بحق املتظاهرين
بحق املحامني الذين تط ّوعوا للدفاع عنهم.
مبثابة قرار ظ ّني ّ

دفاع الرفض كاستراتيجية قضائية:

بوابة لوقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

تعدى بذلك حدود
وال يختلف �إثنان على �أن القا�ضي ّ
وظيفته ب�شكل غري م�سبوق م�ستخدماً �سلطته لإ�صدار
�أحكام على �أمور تخرج عن �صالحياته (كاتهام املحامني
بتجاوز �أ�صول املهنة) �أو هي حم�ض �أخالقية �أو حتى
�سيا�سية (كاتهام املحامني بالإ�ساءة �إىل احلراك) .وما يزيد
الأمر قابلية للنقد هو �أن القا�ضي مل يتناول ّقط ت�ص ّرفات
املحامني احلا�ضرين مع املتظاهرين يف جل�سات التحقيق،
�إمنا فقط ت�صرفاتهم خارج املحكمة .بل �أن حما�سه حمله
التهجم على حمامني مل يتك ّلفوا �أ�ص ًال يف الدفاع عن
�إىل ّ
املتظاهرين مو�ضوع املالحقة ومل يح�ضروا �أمامه يف �أي من
الق�ضايا املطروحة �أمامه.
وبذلك ،يكت�سب «دفاع الرف�ض» �أو «دفاع املواجهة» �أبعاداً
حمام خرج عن
مثرية للإهتمام .فنحن ل�سنا فقط �أمام ٍ
دوره التقليدي ليطعن يف م�شروعية املحكمة� ،إمنا �أي�ضاً
قا�ض مل يجد حرجاً يف جتاوز �صالحياته لردع �أي
�أمام ٍ
تع ّر�ض ل�سلطته .وبالطبع ،من اخلط�أ النظر �إىل هذه املواجهة
وقا�ض بعينه
حمام (�أو حمامني) بعينه(م) ٍ
على �أنها بني ٍ
و�إن َبد ْت كذلك .فبمعزل عن الأخطاء التي قد يكون
املحامون قد ارتكبوها يف �أي من ت�صريحاتهم (وهي �أمور
طبيعية عند ن�شوء جتارب جديدة) ،ف�إن �أثرها الأهم يكمن
يف خو�ض جتربة من �ش�أنها تعزيز �أ�ساليب دفاعهم �أمام
حماكم غري عادلة بطبيعتها �أو يف م�سارات يغلب عليها
التدخّ ل .باملقابل ،ومبعزل عن حقيقة مقا�صده ،انتهى
قرار القا�ضي �إىل تعزيز منظومة قمعية غالباً ما �سعت �إىل
�إ�سكات املحامني بهدف �إبقاء املنظومة الق�ضائية ،مبا فيها
من مظامل وتدخالت ،على حالها ومبن�أى عن �أي تفاعل
�إجتماعي (املحرر).

لــــمى كـــــرامة
مع �إنطالق احلراك ال�شعبي يف لبنان و�إندالع مواجهات
بني املتظاهرين والقوى الأمنية ،مت توقيف عدد من
املتظاهرين على خلفية ارتكاب �أعمال ال�شغب .ويف
�أيلول وت�شرين الأول � ،2015إدعى مفو�ض احلكومة
لدى املحكمة الع�سكرية على ما يقارب � 53شخ�صاً
�أمام املراجع الق�ضائية املخت�صة يف هذه املحكمة� .أمام
هذا الو�ضع ،عاد احلديث عن عدم جواز حماكمة
املدنيني �أمام املحاكم الع�سكرية ملخالقته �أب�سط حقوق
الدفاع ومبادئ املحاكمة العادلة .1واذ ّ
�شكل املحامون
إعالمي فائق ،برز
جلاناً للدفاع عن ه�ؤالء و�سط �إهتمام � ّ
يف مقدمة خطاباتهم مبد�أ «عدم جواز حماكمة املدنيني
�أمام املحاكم الع�سكرية» ومعه بوادر دفاع الرف�ض �أو
املواجهة «  »défense de ruptureوالذي كان
املحامي الفرن�سي الراحل جاك فرجي�س Vergès2
خا�ص.
عرف به ب�شكل ّ

مقتطف من بيان صادر عن لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين:
احتكمنا إلى الرأي العام من خالل وسائل اإلعالم
بتاريخ  ،2015-10-27وتبعاً للإفراج عن جميع
املتظاهرين الذين مت توقيفهم مبنا�سبة تظاهرة -10-8
� ،2015أ�صدرت جلنة املحامني للدفاع عن املتظاهرين
بياناً عددت فيه كيفية ت�صديها لهذه التوقيفات
واملخالفات القانونية التي وثقتها .وبالنظر �إىل �أهمية هذا
يهم املفكرة القانونية �أن تن�شر املقتطف الوارد فيه
البيانّ ،
والذي و�صف املحامون فيه ما و�صفوه بالإجناز (املحرر).
واكبت جلان حمامي احلراك هذه التوقيفات ،م�ستفيدة
من خربتها ال�سابقة ومن تزايد �أعداد املحامني املتطوعني
وتعزيز �صالتها مع الإعالم .وقد �شكل عمل اللجان يف
جبه قمع ال�سلطة للمتظاهرين جتربة هامة �سيكون لها �أثر
�أكيد على املهنة .ويهمنا انطالقا من ذلك �أن ت�سجل
الأمور الآتية:

على صعيد اإلنجازات

�أهم االجنازات هي الآتية:

�1^-1أن تداعي املحامني فيما بينهم لت�شكيل جلان للدفاع
عن متظاهري احلراك ب�شكل تطوعي هو �سمة هامة
جدا تظهر مهنة املحاماة كمهنة ملنا�صرة الق�ضايا
االجتماعية .وقد متيز عمل جلان املحامني مب�ستوى
عالٍ من الت�ضامن والتعاون املهنيني� ،أدى �إىل �ضمان
امل�ساعدة واملواكبة القانونية جلميع املوقوفني �أو املدعى
عليهم �أو امل�شتبه بهم ،ف�ضال عن مواكبة �أهاليهم.
وقد �أ ّمن املحامون ح�ضورا يف جميع املخافر حيث مت
توقيف املتظاهرين �إىل �ساعات مت�أخرة من الليل ،ومن
ثم �أمام ق�ضاة التحقيق الع�سكريني بناء على تكليف
�صادر عن نقابة املحامني يف بريوت .ويتهي�أ حمامو
اللجنةللمحاكمات.
�2^-2أن جلان املحامني قد وجدت نف�سها م�ضطرة �أمام
ال�سيا�سي
تنامي حدة القمع �ضد املتظاهرين والتدخّ ل
ّ
ال�سافر يف التوقيفات ويف عمل املحكمة الع�سكرية،
على تطوير �أدوات و�أ�ساليب عملها ،بالتن�سيق مع

جمموعات احلراك ال�شعبي ومع �أهايل املوقوفني.
فلل�ضرورات �أحكامها .واذ نظمت جمموعات احلراك
ّ
مع �أهايل املوقوفني اعت�صامات �شبه يومية� ،أمام املخافر
التي �أودع املتظاهرون يف نظاراتها ،ا�ضطر املحامون �إىل
الإحتكام �إىل الر�أي العام من خالل و�سائل االعالم،
يف �سياق ممار�سة حق الدفاع .فما نحن ب�صدده لي�س
دفع مالحقة قانونية �ضدهم� ،إمنا بالدرجة الأوىل ،دفع
�إرادة �سيا�سية منهجية يف قمع املتظاهرين من خالل
الق�ضاء.
�3^-3إن زيادة عدد املتظاهرين املدعى عليهم �أمام
املحكمة الع�سكرية يف ق�ضايا «معار�ضني لل�سلطة»
�شكل عامل قلق و�أ�ضاء على خطورة ا�ستمرارية هذه
املحكمة اال�ستثنائية على �صعيد حق املتظاهرين
بالتمتع مبحاكمة عادلة .ومن هنا ،ن�سجل بفخر �أننا
جنحنا بتحويل ق�ضايا املتظاهرين �إىل ق�ضية عامة لرف�ض
حماكمة املدنيني �أمام املحكمة الع�سكرية.

4^-4متاما كما ح�صل يف � 21أيلول  ،2015جنحت جلان
املحامني بفعل عملها الد�ؤوب باالفراج عن جميع
املوقوفني .وقد �أثبتت بذلك مرة �أخرى وفاءها لعهدها
ب�أن تبقى �سالحا قانونيا يف يد املتظاهرين يف مواجهة
جميع و�سائل القمع.
�5^-5إ�ضافة اىل ذلك ،تقدمت اللجان بعدد من
البالغات �ضد العنا�صر الأمنية والعنا�صر امليلي�شياوية
التي اعتدت على املتظاهرين وال تزال تتابع هذه
التحقيقات بجدية و�إ�صرار من �أجل حث الق�ضاء
على اتخاذ الإجراءات الالزمة ملحا�سبة املعتدين على
احلق بالتظاهر.
وتاليا ،تكون جلان املحامني قد ط ّورت من خالل
وجودها والتن�سيق فيما بينها والأ�ساليب التي
اعتمدتها والأهداف التي ر�سمتها جتربة هامة يف جتربة
مهنة املحامني ،جتربة على م�ستوى طموحات �شعبنا يف
هذا الظرف الدقيق من تاريخه.

ما هو دفاع الرفض؟
بخالف الدفاع التقليدي �أو ما �أ�سماه فرجي�س
مرافعة التغا�ضي �أو التواط�ؤ (défense de
 ،3)connivenceحيث يح�صر املحامي دفاعه
بحجج تقنية ،وك�أنه يتغا�ضى �أو يتواط�أ مع تركيبة النظام
و�شرعية املحكمة ،يتجاوز دفاع الرف�ض املحاججة
التقنية للخو�ض يف جدل يحاكي الر�أي العام من
خلف منابر الق�ضاء .تهدف مرافعة الرف�ض �إذا �إىل
�إ�ستخدام املحاكمة لنزع �شرعية قانون معني والتعبري
عن رف�ض النظام ب�أجمعه .فيقوم املتهم ب�إ�ستنكار
و�شجب النظام الق�ضائي كجزء من عملية القمع التي
يتعر�ض لها .وعمل ّيا ،يط ّبق املحامي هذه الإ�سرتاتيجية
من خالل الت�شكيك ب�صحة النظام القانوين و�صالحية
املحكمة للنظر يف الق�ضية ،وذلك عمال بحجج ذات
طابع �سيا�سي و�أيديولوجي و�أخالقي .فمرافعة الرف�ض
تق�ضي ب�إعادة هيكلة املحاكمة من خالل �إعطاء تف�سري
مغاير لعالقة املتهم باملحكمة ،في�صبح املتهم هو من يتهم
املحكمة� ،أقله لعدم �صالحيتها .وبفعل هذا النوع من
املرافعة ،تكت�سي الق�ضايا املعن ّية �أهمية كربى :فاملحامي
يتوجه �إىل املحكمة والق�ضاة وح�سب ،و�إمنا للر�أي
ال ّ
العام من ورائه ،فيدعوه للتفكري ب�أ�سئلة مت�صلة باملعايري
واملبادئ التي بني القانون عليها .وبذلك ،ت�صبح هذه
املرافعة منا�سب ًة للت�شكيك بالف�صل الظاهر بني القانون
وال�سيا�سة (يف معناها الأيديولوجي الوا�سع) ،4والتفكري
يف الأبعاد الإجتماعية وال�سيا�سية لتطبيق قانون معني.
ا�ستخدم فرجي�س دفاع الرف�ض يف عدد من الق�ضايا
و�أبرزها تلك املتعلقة بالدفاع عن منا�ضلني جزائريني
خالل فرتة الإ�ستعمار الفرن�سي .ولعل الق�ضية الأكرث
�شهرة يف هذا الإطار هي ق�ضية جميلة بو حريد املتهمة

بتفجري مقهى يف متوز  .1957وقد طلب فرجي�س من
موكلته عدم الإجابة على �أ�سئلة القا�ضي ،معترباً �أن
الهدف من دفاعه لي�س �إقناع الق�ضاة الناظرين يف
الق�ضية� ،إمنا ت�أمني �أو�سع انت�شار لها يف �شتى �أنحاء
العامل .5حتى �أن املتهمة عادت و�أكدت على هويتها
املنا�ضلة ،فقالت �أمام املحكمة« :ال تعرفون �أي �شيء
عني ،ولكن �إذا �سنحت يل الفر�صة �أن �أزرع قنبلة لن
�أتردد!» .عندما �صدر القرار ب�إعدام جميلة بو حريد،
�إجته فرجي�س نحو الر�أي العام والإعالم لل�ضغط
على ال�سلطات الفرن�سية .وبالفعل� ،أثار احلكم ردود
فعل عديدة ،ف�صدرت جرائد حتت مان�شيت «جميلة
بو حريد ...جان دارك اجلزائر» .و�أمام هذا ال�ضغط
ال�شعبي ،تراجعت ال�سلطات الفرن�سية عن قرار
على خطورة ا�ستمرارية هذه املحكمة اال�ستثنائية على
الإعدام ،ومت �إطالق �سراح بو حريد عام .1962
�صعيد حق املتظاهرين بالتمتع مبحاكمة عادلة» .7ومل
ي�أت هذا البيان يتيماً ،بل واكبته ت�صريحات �إعالمية
«وبذلك ،تصبح هذه
عديدة للمحامني برف�ض هذه املحاكمات� ،8صدر �أغلبها
ً
يف مقابالت من �أمام مبنى املحكمة الع�سكرية .وقد مت
المرافعةمناسبة
التطرق �إىل ذلك ب�شكل ممنهج يف �أعقاب التوقيفات
للتشكيكبالفصلالظاهر
احلا�صلة تبعاً ملظاهرة  8ت�شرين الأ ّول.
وهذا امل�شهد يعك�س بداية غري ر�سمية وغري معلنة
بين القانون والسياسة،
ملرافعة الرف�ض و�إن بقيت خارج �إطار املحاكمة التي مل
والتفكيرفي األبعاد
تبد�أ بعد :حمامون يظهرون �أمام الإعالم ،بالقرب من
�إعت�صام اخليم احلا�صل على بعد �أمتار قليلة من قاعة
اإلجتماعيةوالسياسية
املحكمة .واجلدير بالذكر� ،أن مقابل هذا اخلطاب امل�شابه
لتطبيق قانون معين» .
لدفاع الرف�ض ،ظهر ،يف مقلب �آخر ،خطاب مناق�ض
متاماً وي�صح ت�سميته :خطاب التواط�ؤ défense de
ينظر فرجي�س �إىل هذه الإ�سرتاتيجية الدفاعية على  ،connivenceحيث ذهب �أحد املحامني �إىل �إقناع
�أنها الأكرث فعالية يف الق�ضايا التي ال تقبل �أي نقا�ش �أهايل املوقوفني بتوكيله عو�ضا عن حمامي جلان الدفاع
جدي� ،أي عندما تكون خلفية املتقا�ضي مرتكز ًة على عن املتظاهرين ،بحجة �أن اخلطاب الت�صادمي والنقدي
ّ
6
قيم ومبادئ متعار�ضة متاماً مع قيم ومبادئ املحكمة .له�ؤالء يتنا�سب مع م�صالح احلراك ولي�س مع م�صالح
فمثال ،وبالعودة �إىل املنا�ضلني اجلزائريني ،ا�ستند املوقوفني طاملا �أنه ي�ؤدي �إىل �إطالة �أمد توقيفهم.
الإدعاء (الذي ميثل امل�ستعمر الفرن�سي) على تو�صيف
املتهمني بالإرهابيني ،فيما �إ�ستند الدفاع على كونهم محاكمة متظاهري الحراك:
مقاومني .ويكت�سب �إذاً دفاع الرف�ض �أهميته يف حاالت أي حظوظ لدفاع الرفض أمام
م�شابهة ،حيث تكون املحكمة م ّيالة لتبني موقف المحكمة العسكر ية؟
يعترب فرجي�س �أن �إعتماد النظرية الكال�سيكية يف
ال�سلطات الر�سمي.
الدفاع (�أو دفاع التواط�ؤ) يف الق�ضايا التي تت�سم
باملواجهة الق�صوى وح�صر الدفاع باملحاججة القانونية
بدايات خجولة لدفاع
التقنية الهادئة يقلل من حظوظ الفوز يف الق�ضية.
الرفض ...ولو خار جقاعات
ف�أهمية مرافعات الرف�ض تكمن يف ثالثة عوامل� .أوال،
المحكمة
�أدت الأحداث الأخرية �إىل �إعادة �إحياء اخلطاب يف حتويل الق�ضية ال�شخ�صية �إىل ق�ضية �ش�أن عام ،حيث
املندد ملحاكمة املدنيني �أمام املحاكم الع�سكرية .يعمد املحامي يف �سياق دفاع الرف�ض �إىل جذب الر�أي
ّ
فقد ّعبت جلنة املحامني املدافعني عن املتظاهرين العام ومن خلفه الإعالم وبالتايل ي�صبح جزء كبري
عن رف�ضها لهذه املحاكمات ،معتربة �أن «زيادة عدد من عمله خارج قاعة املحكمة .وبذلك ،عندما تكون
املتظاهرين املدعى عليهم �أمام املحكمة الع�سكرية يف املرافعة مفتوحة للجمهور ,فهي حتما �ست�ؤثر على موازين
ق�ضايا «معار�ضني لل�سلطة» �شكل عامل قلق و�أ�ضاء القوى وتعطي الفريق الأ�ضعف �إمكانية وم�ساحة �أكرب
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املحكمة مبثابة مكرب �صوت للو�صول �إىل اجلمهور».
ثانيا ،تعطي هذه املرافعات م�ساحة للمتهمني للرتويج
ملواقفهم ودوافعهم .فمثال ،ميكن �أن ت�شكل هذه
املرافعات منا�سبة لنا�شطي احلراك بالتعبري عن موقفهم
املعار�ض لل�سلطة �أمام الق�ضاء ،وذلك يف ظل �إغالق
امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية �أمامهم .فدفاع الرف�ض قد يوجد
م�ساحات للفئات غري املرغوب فيها �أو املهم�شة داخل
قاعة املحكمة يف ّ
ظل نظام عا ّم ي�سعى �إىل تهمي�شها.10
وكما ّعب عن ذلك كري�ستودوليدي�س يف مقاله ال�شهري
ب�ش�أن دفاع الرف�ض ،ف�إن عدم �إمكانية ال�سلطات من
�إحتواء و�إ�سكات الفئات املعار�ضة داخل املحاكم هو
من املقومات الأ�سا�سية لهذه الإ�سرتاتيجية 11.ثالثا ،قد
ت�شكل هذه املرافعة ظرفاً منا�سباً لطرح تعريفات جديدة
للمفاهيم التي ت�ستند �إليها ال�سلطة التي تتمتع بح�صرية
�إ�ستعمال العنف �إنطالقا من �إ�ستئثارها بتف�سري معاين
الأمن والنظام العام .ومن هنا ،ف�إن هذه املرافعات قد
ت�ساهم يف ظروف معينة يف �إبراز تناق�ض هذه املفاهيم
و�إ�ستن�سابيتها ،فت�ستخدم لزعزعة هذه املفاهيم وطرح
تف�سريات مغايرة لها.
وقد يقود احلديث عن مبا�شرة �أ�شكال من دفاع الرف�ض
يف ق�ضايا املتظاهرين �إىل تطورات يف ممار�سة هذا الدفاع
عند مثول املتهمني �أمام املحكمة .فالعن�صر اجلرمي هنا
قد يكون ،بالن�سبة للر�أي العام ،هام�شياً مقارنة ب�أهمية
مطالب احلراك والأخطاء املرتاكمة املرتكبة من قبل
ال�سلطات العامة ،وبالتايل قد تلقى هذه املرافعات
بعداً وطنياً جامعاً�ِ .ضف �إىل ذلك �أن عدد املتظاهرين
املدعى عليهم �أمام املحكمة الع�سكرية و�صل �إىل 53
�شخ�صاً ،مما يفتح جما ًال لتكرار مرافعة الرف�ض مرة بعد
مرة .ويرتقب �أن ي�ؤدي ذلك بحده الأدنى �إىل �إطالق
نقا�ش وجدل رمبا ي�شكل بوابة وا�سعة لإعادة النظر يف
�صالحيات املحكمة الع�سكرية.
جتدون املقالة يف ن�سختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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امتالك العلن نضالٌ
وليس رفاهية
ســــحر مــــندور
ٍ
ع�شرات
منذ �أكرث من � 10سنوات ،وبينما ك ّنا ب�ضعة
ال�سوري
اللبناين
أمني
ّ
ّ
نتظاهر بقلقٍ �شديد �ضد النظام ال ّ
امل�شرتك ،كان بيننا حمامون ،ومل نكن نعرف بد ّق ٍة ما
�إذا كان ه�ؤالء املحامون حا�ضرين يف �ساحة العنف
كمتظاهرين معنا �أو ك�أ�صحاب دو ٍر بيننا ،كمظ ّل ٍة ما..
هل لدينا مدخل �إىل احلماية؟ هل لدينا �إىل «الدولة»
مدخل؟ لكن رجال الأمن يومها �سبقونا يف تفكرينا،
�صد هذه الإمكانية .ففي ذاك ال�شارع ،يف
و�سارعوا �إىل ّ
ب�شاب
حميط جنينة ال�صنائع ،ملا ا�ستفرد رجال الأمن ٍ
منا ،وانهالوا عليه بال�ضرب العنيف ،والتحقري ،وال�شتائم،
كدر�س ُيلقّن لنا جميعاً ،نحن الراك�ضني ّ
بكل اجتاه
ٍ
هرباً من هراوات تنهال بعنف الإنتقام علينا ،مت �إلغاء
املحامي .هو ،كان قد رك�ض ببديهية غري معتادة �أو مربرة
أقدام ت�ستمر
حينها ،نحو ال�شاب الغارق يف دمائه بني � ٍ
يف دو�سه ،ع ّرف بنف�سه ،و�صاح باملعتدين الأمنيني :من
�أنتم؟ �أين مالب�سكم الر�سمية؟ �أين �أوراقكم؟ ال يحق
لكم� ،أنتم تخرقون قانون الـ ...فما كان من رجال الأمن
�إال �أن عاجلوه ب�ضرب ٍة على الوجه �أردته �أر�ضاً ،وخ ّلفت
عالم ًة على وجهه ،ويف وعينا.
بقيت عيناه مليئتني بالقهر ّملدة ،قبل �أن يرحل عن
البلد .قه ُر َمن ُمنع وجوده� .أُلغي دوره .و ُدفن �صوته
يف حنجرته� .صار ت�أثريه �صفراً .ويف املقابل� ،ستمنحه
ال�سلطة اعتداداً بردا ٍء يلقيه على كتفيه و»�أ�ستذةً» ُينادى
ي�ستمد «فوقيتها» من ٍ
كهف يلتقي فيه املهن ّيون،
بها،
ّ
رخام ال �إرادة فيها �إال
ا�سمه نقابة ،ي�صبحون فيها متاثيل ٍ
لأداة النحت� .إذ كانت النقابات قد �سقطت حينها �أمام
النظام ،و�أُفرغت من معناها الن�ضا ّيل ،قبل �أن تنهال هذه
حمام.
اللطمة بحر ّي ٍة على وجنة ٍ
�إال �أن ح�صانة املحاماة مل يق ّرها العقد الإجتماعي
جيني لدى ممار�سي وممار�سات
ٍ
القتناع ماورائي بتم ّي ٍز ّ
مهنة املحاماة .مل نحمهم /ن �إال لنحمي �أنف�سنا .هو
كان يعرف ذلك .كثريات وكثريون من ممار�سي املحاماة
يعرفون ذلك.
ّ ً
ال طبق ّ
دما أز رق
فضة وال
املدين قد
منذ �أكرث من � 10سنوات ،مل يكن املجتمع ّ
ّ
ت�شكل بعد ك�شبكة �أمانٍ للأفراد النا�شطني فيه .ومل تكن
التحالفات املحكية وغري املحكية بني عنا�صر �إعالمية
وحمالت مطلبية قد ّ
ت�شكلت على النحو املعروف راهناً.
فلم ّ
ي�شكل �ضرب املتظاهرين وال املحامي ماد ًة اعرتا�ضية،
كق�صا�ص
مل ت�ستحق خرباً يف الإعالم حتى .بدا �ضربه
ٍ
ي�ستحقه على ه ّب ٍة عاطفية �أو ن�شو ٍة مهنية اعرتته .كمن
بالغ ،خرج عن الدور املر�سوم له ،فا�ستحق حتجيمه.
«ا�ستنتاج» ولو
وقد �سادت هذه «املعرفة» متاماً كما ي�سود
ٌ
�ضمني ب�أن ال�سيدة التي ّمت تعنيفها جنت على نف�سها.
آمن لنا،
مل نكن قد اعتدنا بعد على �أن العلن هو مكانٌ � ٌ
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�أو متعاونٍ معنا .اليوم ،اخلروج �إىل العلن ،علن ال�شارع
وعلن الإعالم ،بات م�س ّلماً به ك�أدا ٍة يف الن�ضال واحلماية.
عدم �أو ب�سهولة.
ال �شيء مما هو م�س ّل ٌم به اليوم ،ولد من ٍ
�أذكر متاماً ملّا بد�أت ق ّلة من املحامني باخلروج �إىل الإعالم،
لرتوي لنا ف�صو ًال يومية من الظلم الذي نتع ّر�ض له،
ّ
تنظمه �أمامنا خارج اليد املطلقة التي �أوحت لنا ال�سلطة
ب�أنها متتلكها .تلك الق ّلة ،عقدت م�ؤمترات ،وخا�ضت
وتهددت يف مهنتها ،وهي تناق�ش يف العلن
مواجهاتّ ،
بنوداً �أتتنا مرفقة بال�سِ حر� ..سحر املمكن .فقد نف�ضت
بع�ض التيئي�س عنا ،وال�سلطة هي م�صدر التيئي�س.
ال�سلطة كانت  -وما زالت  -تزرع فينا الإح�سا�س بالعجز
نظام مط َلق ال�صالحيات ،متع ّنت ،وقح ،ال
التام �أمام ٍ
ُيطال .املحاماة الن�ضال ّية �أخربتنا ب�أنه مق ّي ٌد بقوانني ،قد
ال�شد نحو تغيريها هناك،
ت�ساعدنا هنا ،وقد ن�ضطر �إىل ّ
و�سنف�شل كثرياً ،و�سننجح قلي ًال ،و�سرناكم ،و�سن�ضطره
على بع�ض ماء الوجه ،و�سنفر�ض عليه حر ّية بع�ضنا
كدرو�س ُتلقّن جلميعنا� .سيحمي عاملةً،
ملا ُي�ساقوا
ٍ
يحم ّ
كل العامالت� .سينت�صر لالجئةٍ ،ولو مل
ولو مل ِ
ينت�صر جلميع الالجئني والالجئات .و�سيعلن �سوابق
ُيبنى عليها ،و�سنتع ّلم منها يف م�سرياتنا املطلبية .هناك
فعل ،وهناك حمامون يرتافعون لأجلها،
م�ساحات ٍ
آليات لتو�سيع هذه
وهناك ق�ضاة قد يتعاونون ،وهناك � ٌ
امل�ساحات ال�ضيقة .يف املخفر ،يف قاعة املحكمة ،مل يعد
متت�ص
رعب ،م�صاريف ال طائل فيها ومنها ،ه ّوة ّ
ينتظرنا ٌ
الداخلني/ات �إليها .بتنا ندخلها مت�سلحات باملمكن،
خارج �أناقة الرداء وحر ّية القمع.
�شارع نطالب منها كوكب القرار
كنا جنل�س �إىل قارعة ٍ
ب�أال يكون على هذا القدر من الظلم .كنا نكتب كمن
يثور على قيو ٍد ال يعرف مدى ّ
حتكمها به .اليوم ،بتنا
ن�ستطيع �إىل كوكب القرار �سبيال ،نعايره بظلمه ،نحاكمه
على جتاهل حقوقنا ،ونطالب باملزيد منها .نراكم ،مهما
�أخط�أنا �أو ف�شلناـ ونناق�ش ،يف العلن ،املمكن والأخطاء
والإمكانيات .ولي�س من باب ال�صدفة �أن ُينع املحامون
واملحاميات من اخلروج �إىل الإعالم ،للمحافظة على
كوكب القرار معزو ًال متاماً عنا .فقد ات�ضح لنا على م ّر
و�صل
املطلبي �أنه ميكن للمحاماة �أن تكون نقطة ٍ
الن�ضال ّ
بني َ
املواطنة والدولة ،بعدما جعلها ال�سكوت وال�صمت
ف�صل بينهما .خروج املحامني �إىل الإعالم جعلنا
نقطة ٍ
�أو ًال نك�سر بوابة هذا الكهف حيث ُتع ّتق العدالة،
كاخت�صا�ص منعزلٍ عن جمتمعه .مع ك�سر هذا الإحتكار
ٍ
املعتمّ ،مت جت�سري العالقة بني َ
املواطنة والعدالة .هذا هو
الدور الذي لأجله منحنا ،نحن النا�س ،املحاماة ح�صانةً،
لدم �أزرق يف عروق
حمام وال ٍ
ولي�س ل�سح ٍر يف عيني ٍ
ف�ضة
حمامية .وهذا مل يلده عد ٌم وال �أتى على طبقٍ من ّ
نقا�ش ٍ
مرتف مرتف ٍّع .هذا �أتى نتيجة
ليكون اليوم مو�ضع ٍ
ن�ضالٍ خا�ضه حمامون وتخو�ضه حماميات ،بالت�شبيك
مدين يراكم ،و ُترفع جهودهم
والتعاون املبا�شر مع
جمتمع ّ
ٍ
مطلبي يتبلور .ف�آلية حتويل ق�ضي ٍة
/ن على من�صات � ٍ
إعالم ّ
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بعد مظاهرة  8تشرين الثاني ،2015
مجموع المدعى عليهم أمام المحكمة العسكرية54 :

مطلب عام هي ٌ
فعل ن�ضا ّيل� ،سقفه العدالة.
خا�صة �إىل ٍ
القطاعية كأداة تدجين
ماذا تعني ح�صانة املحامي /ة� ،إذا قوربت مبعزلٍ عن
حمام
الق�ضية التي يدافع عنها؟ �إذ ،ماذا تعني ح�صانة ٍ
يع ّنف زوجته يف ال�شارع؟ لأجل ذلك منحناه ح�صانةً؟
حمام يدافع عن مواطنٍ
يف املقابل ،ماذا تعني ح�صانة ٍ
ُي�ضرب يف ال�شارع؟ هل منحناه ح�صان ًة لغري ذلك؟
التعامل مع القطاعات والبيوت والأوراق كم�سائل ذات
«خ�صو�صية» �أو مت ّيز جيني ال يربره دو ٌر �إجتماعي ،هو
فعل �سلط ٍة ولي�س فعل عدالةّ .
كل �إخفا ٍء يف «املنزل» �أو
يف «النقابة» هو فعل تعتيم .يف املقابل ،خروج الق�ضايا
على �أل�سنة حماميها �إىل العلن هو فعل حماية ،توعية،
وتعبئة للعدالة� .إن �إخفاء العنف الأ�سري عن املجتمع
تكري�س للعنف ك�أداة توا�صل بني
ك�ش�أنٍ خا�ص هو
ٌ
والديني
ال�سيا�سي
�س ّيدٍ وم�ستعبدته مبباركة النظام
ّ
ّ
واالجتماعي الذي يدير العالقة بينهما .ميلي خروج
ّ
املر�أة بق�ضيتها �إىل العلن ق�صا�صاً تتلقاه يف �شرفها و�صيتها
و�أمومتها .وملّا خرجنا بق�ضيتها �إىل العلن ،وملا ح�شرناها
يف عني ال�سلطة واملجتمع ،مل نكن ن�صنع من املر�أة
�إثارةً ،ومل نكن ن�صنع للمحامي �صيتاً ،ومل نكن نح�صد
الت�صفيق وال�شهرة والق ّراء .تلقينا الت�سكيت والتجاهل
والت�سخيف ،و�أ�ص ّرت هي ،و�أ�ص ّرت احلملة ،و�أ�ص ّر بع�ض
املحاماة ،و�أ�ص ّر بع�ض الإعالم ،فتفاعل املجتمع حتى
أ�سري ك�ش�أنٍ
خرج مزاجه العام عن «تق ّبل» العنف ال ّ
خا�ص .وبذلكّ ،
ت�شكلت حماية وتوعية وتعبئة من
�أجل �إقرار قانون .م�ستغلو العلن موجودون يف ال�صحافة
ويف املحاماة ويف ّ
كل املهن ،لكن �إمكانيات اال�ستغالل
ال ت�صوغ الدور املرجو من هذه املهنة :لن �أطالب مبنع
خروج ال�صحافيني على الإعالم لتفادي ا�ستغاللٍ ما.
ّ
فكل قانونٍ �أو ٍ
قمعي ي�صلنا مرفقاً بالئحة موجبات
عرف ّ
تخ�شى على «نقاء» من «ا�ستغالل» (قانون اجلن�سية للأم
اللبنانية ،مث ًال) .ويف ذلك تدج ٌني للأفراد بـ»ميزة»
انتمائهم/ن �إىل «قطاع» مرتفّع .وال�سلطة ال تعنف
املدجنني/ات �أي�ضاً .فكما
فح�سب ،و�إمنا هي تدغدغ ّ
تدغدغ الأنا املحامية بالأ�ستذة ،تدغدغ الأنا ال�صحافية

بال�سلطة الرابعة .وكالهما دغدغة متار�سها ال�سلطة
لتخدير الدور :كن جمي ًال وا�صمت ،يا قطاع.
مهما كان «ال�سبب املوجب» خلف منع املحاماة عن
الإعالم ،مهما امتلكت النقابة من �أمثل ٍة على �ضرورته،
ف�إن موجب خروج املحاماة على الإعالم هو حتديد
العدالة �سقفاً للمجتمع و�ش�أناً عاماً فيه .وقد ر�أينا ذلك
حمددة ،لها �أ�سماء ووجوه ،فيها
يتحقق ب�أ ّم العني يف ق�ضايا ّ
انت�صارات وهزائم ،ت�صنع �سياقاً للعدالة يف جمتمعنا :من
ق�ضايا اللجوء العراقي وال�سوري والفل�سطيني �إىل ق�ضايا
العنف الأ�سري ،من جن�سية املر�أة اللبنانية �إىل حقوق
العامالت الأجنبيات ،من ق�ضايا الإعاقة �إىل املخفيني
ق�سراً والأمالك البحرية فاحلراك .هذه ،واملزيد منها ،هي
كلها م�ساحات للت�أثري ما كانت لتولد لوال �إمكانيات
اخلروج بها �إىل العلن .العلن هو م�ساحة حتتلها الدولة
ّ
وتتحكم بها .والعلن هو م�ساحة نحارب لأجلها� ،أكنا
حمامني �أو �صحافيات �أو مع ّنفات �أو م�ضروبني .ن�س ّي�سها،
ٌ
ٌ
مت�شابك فيها ،و�أننا جميعاً
مرتابط
ونقول �أن النظام
بهمة منا�ضلني
بهمة �صحافيةّ ،
حمامّ ،
�سنمتلكهاّ ،
بهمة ٍ
تدجنهم/ن .فالعزلة
ومنا�ضالت عابرين للقطاعات التي ّ
يف قطاع هي �أدا ٌة لتدجني نا�سه وحتييدهم عن الفعل.
منذ تلقى املحامي ال�ضربة على وجنته وحتى اليوم،
قطعنا عاملاً من امل�ستحيل ،مت تطويعه لي�صبح متاحاً .قد
يبدو بديهياً للبع�ض اليوم ت�شكيل «جلنة حمامني» تدافع
�أو ًال عن معتقلي ومعتقالت احلراك ،لكن �أي�ضاً تتواجد
يف كافة �ساحات الن�ضال املطلبي الراهن يف لبنان ،ومن
�ضمنها �ساحتها اخلا�صة� ،ساحة املحاماة .هذا البديهي
اليوم هو م�ستحيل ال�سنوات املا�ضية .وكم يحلو احللم
مطلبي يتمتع بلجنة حمامني ،جلنة �صحافيني،
بعمل
ٍ
ّ
جلنة �أطباء ،جلنة مهند�سني ،جلنة م�صممني ... ،جلان
تخرج عن «و�صاية» نقابات التدجني التي تط ّبعت مع
النظام على م ّر العقود والتجارب ،لتت�شابك مع جلنة
�أهايل املخفيني ق�سراً ،وحراك املعوقني ،وحملة اجلن�سية،
ونقابة العامالت املنزليات ،و ...فال �شيء حتبه الأنظمة
القمعية �أكرث من الركود والعتم وعزل القطاعات عن
بع�ضها وعن العلن .وال �شيء حتتاجه العدالة �أكرث من
التقاطعية يف طلبها.

ســــارة ونسا وغــــيدة فــــرنجية
ن�شرت «املفكرة القانونية» يف عددها رقم  32تقريراً �أولياً
يربز كيفية مقاربة ال�سلطة لتظاهرات احلراك ال�شعبي التي
انطلقت خالل �شهر متوز من العام اجلاري تنديدا بطريقة
�إدارة ال�سلطة مللف النفايات .وقد �أبرز التقرير كيف متت
معاقبة املتظاهرين ملمار�ستهم احلق بالتظاهر خالل الفرتة
املمتدة من  28متوز  2015حتى  20ايلول  2015من
خالل جلوء القوى الأمنية اىل ا�ستخدام العنف املفرط
بوجه املتظاهرين/ات والولوج اىل حملة اعتقاالت وا�سعة،
كل ذلك دون حما�سبة جدية للقوى الأمنية للتجاوزات
التي ارتكبت  .وخالل مظاهرة  8ت�شرين الأ ّول ،2015
عادت ال�سلطة واعتمدت العنف نهجاً لقمع التظاهر،
وهو ما �سنعر�ضه يف هذا التقرير الثاين ا�ستنادا اىل عملية
التوثيق امل�ستمرة التي تقوم بها «املفكرة القانونية» بالتعاون
مع «جلنة املحامني للدفاع عن املتظاهرين».

الداخلي املقدم جوزيف م�سلم خالل م�ؤمتر �صحايف
بتاريخ  10ت�شرين الأول �أن هذه املظاهرة «غري قانونية»
ب�سبب غياب علم وخرب م�سبق .كما نفى جلوء القوة
االمنية �إىل ا�ستعمال العنف املفرط �ضد املتظاهرين/ات
واعترب �أن اتهامهم بذلك يندرج يف اطار «الكلي�شهات»،
وذلك رغم توثيق و�سائل االعالم لهذا العنف .ال بل
�صرح �أن عدد �إ�صابات القوة الأمنية و�صل اىل  37معتربا
�أنه تخطى عدد اجلرحى من املتظاهرين/ات ،غري ان
ارقام ال�صليب الأحمر اللبناين ت�شري اىل ا�سعاف 105
�شخ�صاً ،من بينهم  11مدنياً وخم�سة عنا�صر من قوى
الأمن مت نقلهم اىل امل�ست�شفيات لتلقي العالج .و�أ�شار يف
هذا ال�سياق اىل �أن العنف ح�صل كخط�أ فردي من قبل
عدد قليل من عنا�صر مكافحة ال�شغب ،ومل ي�أت نتيجة
�سيا�سة ممنهجة لدى القوى الأمنية ،وهو اخلطاب املعتاد
لتربئة امل�ؤ�س�سة الأمنية من �أي خط�أ م�ؤ�س�ساتي مرتبط
ب�سوء معاملتها للمدنيني.

مظاهرة  8تشر ين االول  :2015عودة
الى العنف وتنصل السلطة من
المسؤولية
خالل مظاهرة  8ت�شرين الأول  ،2015عاودت قوى

اعتقاالت جماعية عشوائية
مت توقيف  50متظاهراً يف م�ساء  8ت�شرين الأول 2015
من بينهم  4قا�صرين و 5ن�ساء ،فارتفع عدد التوقيفات منذ
بدء احلراك يف �شهر متوز اىل  250متظاهر ومتظاهرة .وقد

الأمن الداخلي ا�ستعمال القوة املفرطة جتاه املتظاهرين/
ات .فقد واظبت عنا�صر قوة مكافحة ال�شغب على رمي
املتظاهرين/ات بالغاز امل�سيل للدموع ور�شهم باملياه طيلة
خم�س �ساعات متوا�صلة .وقد وجهت خراطيم املياه
والقنابل يف اجتاه �أج�سام املتظاهرين وعلى امتداد التظاهرة
وعلى م�سافة مئات الأمتار من �أماكن ال�سياج ،ومن دون
�أي �إنذار م�سبق ومن دون �أن يكون هنالك يف جميع
احلاالت �أي �ضرورة لذلك .وقد �أتى كل ذلك رداً على
حماولة بع�ض املتظاهرين جتاوز ال�شريط ال�شائك بهدف
الو�صول اىل �ساحة جمل�س النواب.
وفيما كانت ال�سلطة قد تبنت يف معر�ض تربيرها لقمع
املظاهرات التي �سبقت مظاهرة  8ت�شرين االول ،مفهوم
«االند�سا�س يف مظاهرة �سلمية» ،وهو مفهوم مل يرد يف �أي
من القوانني اللبنانية ،عادت وتخلت عنه يف �إطار تربيرها
للقمع الذي جل�أت اليه يف تظاهرة  8ت�شرين الأول.
فقد اعترب رئي�س �شعبة العالقات العامة يف قوى الأمن

برر العقيد م�سلم يف م�ؤمتره ال�صحفي حملة االعتقاالت
بال�شتم والقدح والذم الذي تعر�ضت له القوة الأمنية
و»التحقري باحلركات» بالإ�ضافة اىل االيذاء عرب رمي
احلجارة واجتياز ال�سياج ال�شائك.
وقد ح�صلت التوقيفات على عدة مراحل ترافقت مع
ا�ستخدام قوى مكافحة ال�شغب العنف و�سوء املعاملة
خالل حلظة االعتقال .يف املرحلة �أوىل ،مت توقيف �أكرث
من �ستة متظاهرين بعد ن�صف �ساعة على بدء املظاهرة من
بينهم قا�صر� .أما موجة االعتقاالت الكربى فح�صلت عند
نهاية املظاهرة� ،أي حوايل ال�ساعة احلادية ع�شرة لي ًال حني
هجمت قوى مكافحة ال�شغب على املتظاهرين و�أوقفتهم
ب�شكل ع�شوائي .كذلكّ ،مت توقيف عدد من املتظاهرين/
ات خارج �ساحة املظاهرة ،حيث مت توقيف اثنني كانوا يف
�سيارة ،و�آخر كان يوقف �سيارة �أجرة يف مكان قرب تقاطع
اجلميزة و�آخر من طوارئ امل�ست�شفى حيث كان يتلقى
العالج نتيجة ال�ضرب الذي تعر�ض له خالل املظاهرة.

كما مت توقيف احدى املتظاهرات خالل مغادرتها املظاهرة
وذلك بعدما ر ّدت �شتم ع�سكري لها ب�شتم مماثل.
وقد اعتمد الق�ضاء الع�سكري التدرج يف الإفراج عن
املوقوفني و�أبقى عدداً من ال�شبان وال�شابات موقوفني
رغم انتهاء التحقيقات معهم ورغم خلو ملفاتهم من
�أي دليل على ارتكاب �أي فعل خمالف للقانون من
باب التهويل واملعاقبة ب�شكل ي�ستبق املحاكمة .ففيما مت
الإفراج تدريجياً عن  40متظاهراً ومتظاهرة من املخافر
خالل الأربعة �أيام الأوىل للتوقيف� ،أ�صدر مفو�ض
احلكومة لدى الق�ضاء الع�سكري �إ�شارات بتوقيف 10
متظاهرين و�أحالهم �أمام قا�ضي التحقيق الع�سكري.
وبعد ا�ستجوابهم ،قام قا�ضي التحقيق الع�سكري الأول
برتك خم�سة منهم يف اليوم الرابع من التوقيف ،وب�إخالء
�سبيل ثالثة منهم يف اليوم الثامن (بكفالة 100.000
ل.ل ،).يف حني قامت حمكمة التمييز الع�سكرية ب�إخالء
�سبيل �آخر موقوفني �إثنني بعد  11يوم التوقيف (بكفالة
 500.000ل.ل .).وقد قابلت موجة هذه االعتقاالت
عدداً من االعت�صامات التي بد�أت خالل ليل املظاهرة
وا�ستمرت حلني �إخالء �سبيل جميع املتظاهرين �أمام
املخافر ووزارة الداخلية ومنزل املدعي العام التمييزي
واملحكمة الع�سكرية.
ضرب لحق التظاهر وانتهاك
المادة  47من قانون اصول
المحاكمات الجزائية

خمالفات عدة ارتكبتها القوى االمنية بحق املتظاهرين/
ات خالل قمع املظاهرة ومنها االعتداء بال�ضرب املربح
على املتظاهرين/ات واالعتقاالت الع�شوائية التي طالت
�أفرادا متواجدين خارج �ساحة املظاهرة.
وقد وثق عدد من املتظاهرين العنف الذي تعر�ضوا له يف
تقارير طبية �صادرة عن �أطباء �شرعيني .ولدى الإطالع
على خم�سة من هذه التقارير ،نتبني توثيق �إ�صابات عديدة
ح�صلت خالل تواجد املتظاهرين يف �ساحة املظاهرة من
جراء قوة ر�ش املياه وت�صويب قنابل الغاز امل�سيلة للدموع
على املتظاهرين مبا�شرة .وت�ؤكد التقارير وجود �أكرث من
ا�صابة يف �أكرث من مكان على الأج�ساد ككدمات ر�ضية
و�أورام واحمرار على الوجه والظهر والأذرع والأرجل.
وقد ا�ستوجبت هذه الإ�صابات تعطي ًال عن العمل ملدة
تراوحت ما بني ثالثة وع�شرة �أيام .كما وثق �أحد التقارير
ك�سر �أنف �أحد املتظاهرين الذين مت توقيفهم يف املظاهرة
مما يتطلب �شهراً لل�شفاء وعملية جراحية ترميمية لتثبيت
وجتلي�س الك�سور� .أما على �صعيد التوقيفات ،فقد ترافقت
�أول �ساعات االعتقال بتكتم تام عن �أعداد املوقوفني
و�أ�سمائهم و�أماكن احتجازهم ،كما ُمنع املوقوفون من
التوا�صل مع عائالتهم وحماميهم .وقد نقل حمامو جلنة
الدفاع عن املتظاهرين �أن القيمني على املخافر يف بريوت
عمدوا �إىل نكران �س ْوق �أي موقوف من املتظاهرين �إليها
ليتبني من ثم وجودهم يف نظارات هذه املخافر .وهذا
ما ي�شكل خمالفة ج�سيمة للمادة  47من قانون �أ�صول

املحاكمات اجلزائية التي تفر�ض ال�سماح للمحتجزين
باالت�صال بعائالتهم او حماميهم فور احتجازهم وقبل
اجراء �أي حتقيق معهم .وقد �أكدت ال�شهادات التي
وثقتها «املفكرة القانونية» مع ثمانية ممن مت توقيفهم هذه
املخالفة ،حيث افاد اجلميع عدم ال�سماح لهم باالت�صال
ب�أهلهم �إال بعد انتهاء التحقيق الذي مل يح�صل بالن�سبة
�إىل البع�ض �إال يف اليوم التايل .و�أ�شارت �إحدى املوقوفات
�أن والدها �أتى لزيارتها يف املخفر ،غري �أن عنا�صر املخفر
قالوا له �أن ابنته لي�ست موجودة عندهم .ومل ي�سمح
ملحامي اللجنة مبقابلة املوقوفني �إال يف �ساعات متقدمة يف
الليل �أو يف اليوم التايل.
وخالفا ملا ح�صل يف مظاهرات �سابقة ،مل يقم اجلي�ش �أو
�شعبة املعلومات ب�أي توقيفات .لكن �سجل نقل عدد من
املوقوفني اىل مكان احتجاز خارج بريوت حيث احتجز
 27منهم يف خمفر ق�صر العدل يف جديدة يف جل لبنان،
يف حماولة ملنع االعت�صامات امام �أماكن االحتجاز .مل
يذكر �أحد ممن وثقنا معهم تعر�ضه لل�ضرب يف خمافر
الأمن الداخلي� .إال �أن الن�ساء اللواتي مت توقيفهن يف
خمفر الربج �أكدنَ �أن عنا�صر املخفر قاموا بالتهديد
با�ستخدام القوة بحقهن بعد ان رف�ضن الدخول اىل زنزانة
�ضيقة كانت حتتجز فيها  10موقوفات �أخريات .كما ت�أخّ ر
و�صول الدواء اىل �إحدى املوقوفات حلني ال�سماح �إىل
�أحد حمامي اللجنة بزيارتهن ،وقاموا بتكبيلها بال�سرير
طوال الليل بعد �أن تبني �أنها م�صابة بعار�ض �صحي ال
ي�سمح لها ب�أن تبقى يف مكان �ضيق ومكتظ.
ً
المتظاهر ون المدنيون مجددا
امام القضاء العسكري

جمددا عاودت ال�سلطة جلوءها �إىل الق�ضاء الع�سكري
ملالحقة ومعاقبة املتظاهرين املدنيني .وبلغ عدد املدعى
عليهم يف ق�ضية مظاهرة  8ت�شرين الأول  2015ال،30
منهم من مت توقيفه �أو التحقيق معه يف تاريخ الحق
ليوم املظاهرة .وبذلك ،ارتفع عدد املدنيني املدعى
عليهم �أمام الق�ضاء الع�سكري منذ بدء احلراك اىل 54
متظاهراً ومتظاهرة .ويف � ،2015/11/11أ�صدر قا�ضي
احلقيق الع�سكري الأول ريا�ض �أبو غيدا قراره الظني
يف هذه الق�ضية و�أحال  15متظاهراً للمحاكمة �أمام
املحكمة الع�سكرية .وفيما ظن بجميعهم بجرم ت�شكيل
جمموعات �شغب �سندا للمادتني  346و 348من
قانون العقوبات ،ظن بخم�سة منهم فقط بجرم مقاومة
قوى االمن بالعنف وال�شدة ور�شقهم باحلجارة وتخريب
ممتلكات الغري �سندا للمواد  381و 733من قانون
العقوبات .وقد �سجلت خمالفات عديدة يف منت هذا
القرار� ،أهمها ت�سطري مذكرات حتري بحق متظاهرين قد
مت ا�ستجوابهم وتركهم �أي �أن هوياتهم معروفة ،وت�ضمينه
فقرة يتعر�ض بها اىل املحامني لظهورهم يف االعالم يف
�سابقة ق�ضائية مل حت�صل من قبل.
ال�صورة من �أر�شيف املفكرة القانونية  -ت�صوير علي ر�شيد
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ّ
حديث مع النائب العام المالي:

المفكرة :اذ ًا احل�صانة قانونية �أو فعلية؟
ابراهيم :االثنني معا .كذلك الأمر بالن�سبة لل�صفقات

منظومة الحصانات فاسدة ،واللجوء إلى اإلعالم استراتيجية ضر ور ية
أجرت الــــمقابلة إلـــــهام بـــــرجس
مع انطالق احلراك ،تزايد احلديث عن النيابة العامة
املالية ،باعتبارها املرجع الق�ضائي الأ�سا�سي لتحريك
الدعوى العامة يف ق�ضايا الف�ساد .وما �أ�سهم يف ذلك هو
جتاوب النيابة العامة املالية مع عدد من طلبات و�إخبارات
تقدمت بها جلان نا�شطة يف احلراك ،وقد حظي هذا
التجاوب بتغطية �إعالمية الفتة� .إال �أن هذا التجاوب
قلما انتهى �إىل مبا�شرة الإدعاء العام بحقّ  �أ�شخا�ص
معينني .ويف هذا ال�سياق ،كان من املهم الإ�ستماع �إىل
�آراء النائب العام املايل علي ابراهيم بهذا اخل�صو�ص.
ومن �أبرز اخلال�صات التي انتهت �إليها املقابلة� ،أمران:
( )1تدوين �صعوبة �إجناز ملفات بفعل احل�صانات القانونية
والفعلية ،فك�أمنا النائب العام املايل يعرتف مبحدود ّية
قدراته ملحاربة الف�ساد يف ّ
ظل املنظومة احلا�ضرة و()2
املراهنة على تفاعل خمتلف مع الإعالم لفك ُعقد هذه
احل�صانات .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن النيابة العامة �أن�شئت
عام  1983مبوجب القانون رقم  150/83وبا�شرت
عملها يف  ،1994وتخ�ضع ت�سل�سلي ًا للنيابة العامة
التمييزية .وهي تخت�ص مبالحقة اجلرائم النا�شئة عن
خمالفة قانون ال�ضرائب والر�سوم �أو القوانني امل�صرفية �أو
قوانني ال�شركات �أو اجلرائم التي تنال من مكانة الدولة
املالية وجرائم تقليد وتزييف وترويج العملة ،ف�ضال عن
جرائم �إختال�س الأموال العامة والإفال�س (املحرر).

المفكرة :كرث احلديث م�ؤخراً عن ق�ضايا الف�ساد،
وقد لفت ذلك مزيداً من الأنظار �إىل نيابتكم .فكيف
تقيمون دوركم يف هذه املرحلة؟ ابراهيم :يعك�س
تزايد عدد الإخبارات وال�شكاوى امل�سجلة لدى النيابة
العامة املالية خالل العام اجلاري تعاظم دور النيابة
العامة املالية .فبعد �أن كان عددها خالل ال�سنوات
الفائتة يرتاوح بني  800و ،900تخطى هذا الرقم
مع تزايد احلديث عنها �إعالمياً يف ال�سنة احلالية الـ
 .6000هذه الإخبارات مبعظمها مقدمة من قبل
مواطنني عاديني ،مقابل عدد حمدود من الإخبارات
املقدمة من جمعيات .و�أنا ال �أهمل وال �أتهاون يف � ّأي
منها .باملقابل� ،أنا ال �أنظر يف املخالفات التي ال يثريها
�أحد .فال �أ�ستطيع حتريك دعوى ما من دون �إخبار
�أو تداول معلومات يف الإعالم مث ًال .ولي�س يل �أن
�أركن اىل معلوماتي �أو م�شاهداتي ال�شخ�صية ،ك�أن
�أم ّر بالرو�شة ف�أح ّرك دعوى �ضد مقهى �أ�شتبه بتعديه
على امللك العام .ومن هنا ،عملي مبا يت�صل بالأمالك
العامة متوقف على �إعالمي باملخالفات .ومن دون هذه
املعلومات ،لي�س يل �أن �أ ّتخذ � ّأي �إجراء .يهمني �أن �أذكر
�أنّ النيابة العامة بد�أت مبمار�سة مهامها عام .1994
ورغم �أن �صالحياتها حمددة بالقانون ،ف�إين اكت�شفت
عند ّ
تول من�صبي فيها عام � 2010أن جزءاً هاماً منها

ال ميار�س .و�أنا �أتيت اىل النيابة العامة لأقوم بواجبي
فبحثت عن �صالحياتي حتى و�صلت اىل الو�ضع القائم
حالياً .ولكن ،ورغم �أهمية التطور املحقق ،ف�إن النيابة
العامة املالية ما تزال غري قادرة على القيام بدورها
كما يجب .ويعود هذا الواقع بدرجة �أوىل �إىل املنظومة
القانونية املعمول بها ،وهي م�سنونة حلماية الفا�سدين...
القانون يقول« :ممنوع تعلي را�سك �أكرث من هيك».
و�أنا �أعمل �ضمن مرجعية القانون ،فال ي�سعني تخطي
احلواجز التي ت�ضعها هذه املنظومة.

المفكرة:وماذا ب�ش�أن امللفات الأخرى املت�صلة
بالكهرباء؟
ابراهيم :امل�سائل الأخرى املرتبطة مبلف الكهرباء،

كالفواتري ،تنق�سم اىل �شقني و�صال اىل مراحل التنفيذ.
ال�شق الأول يتعلق بـ 13رج ًال �سيا�سياً قاموا جميعهم
ّ
بدفع فواتريهم بعد �إعطاء الأمر بقطع التيار عن
منازلهم .ولكن جتدر الإ�شارة �إىل �أن لبع�ضهم دعاوى
ق�ضائية عالقة بينهم وبني م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان ،فعلقت
تبع َا لذلك �أمر القطع بانتظار انتهاء الدعاوى الق�ضائية.
وال�شق الثاين يتعلق بعدد �أكرب من النا�س يف ق�ضايا
فواتري غري م�سددة وهم يبادرون تباعاً لت�سديدها.
بالن�سبة لقرارت قطع الكهرباء عن املنتجعات املخالفة،
تابعت مع مدير عام م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان د .كمال
احلايك الذي �أكد يل �أنه قد مت تنفيذ القرار.

المفكرة :تق�صدون احل�صانات القانونية؟  
ابراهيم :نعم ،الأدراج مليئة بامللفات التي حتتاج اىل

�أذونات من الوزير املخت�ص �أو من رئي�س الدائرة املعنية.
فالقانون يلزم النائب العام املايل مث ًال ،يف حال �أراد
�إ�ستدعاء خمتار �أو رئي�س بلدية� ،أن يطلب الإذن من
وزير الداخلية .وهذه اجلهات ترف�ض �أحياناً منحي
الإذن .لكنها ،يف غالب الأحيان ،متتنع عن الر ّد.
الأمور قد تتعدى املعقول يف بع�ض الأوقات .فم�ؤخراً،
تلقيت كتاباً من �أحد الوزراء يرف�ض طلب منحي الإذن
لإ�ستدعاء موظف .يطلب «معاليه» يف الكتاب تزويده
مبلف التحقيق ليجري هو حتقيقاً �إدارياً .وقد جاء يف
كتابه حرفيا �أن �صفته «كـر�أ�س الإدارة» يجعله «�أوىل
مببا�شرة التحقيق ،حول ما ت�سمونه هدراً يف املال العام،
مي�س الإدارة التابعة لنا .وعلى �ضوء التحقيق الذي
�سنجريه �سوف نقرر �إحالة �أي خمالف �أو مرتكب �أمام
الأجهزة الرقابية �أو النيابات العامة املخت�صة مع طلب
املالحقة والتحقيق مدعماً مبلف التحقيق الإداري
الداخلي» .الوزير مل يعد يعرف حدوده و�صالحياته،
ومل يعد يعرف �أي�ضاً ما هي �صالحياتي.
(ثم ،ي�شري القا�ضي ابراهيم �إىل �صندوق كبري مليئ
بامللفات ويقول)« :انظروا �إىل هذه الكرتونة .كلها
ملفات عالقة بانتظار احل�صول على الأذونات املطلوبة».

ً
«تلقيت كتابا من أحد
الوزراء يرفض طلب منحي
اإلذن إلستدعاء موظف.
يطلب «معاليه» في الكتاب
تزويده بملف التحقيق
ً
ً
ليجري هو تحقيقا إداريا »

المفكرة :وهل تبقون مكتويف الأيدي؟ ملاذا ال 
تطعنون يف رف�ض  الأذونات طاملا �أن النيابة العامة
التمييزية هي �صاحبة القرار الأخري؟   
ابراهيم :كل ما �أفعله هو تكرار الطلب منعاً ل�سقوط

احلق العام مبرور الزمن ،من دون �أن �أتلقى �أي ر ّد .ويف

الكربى يف وزارة الكهرباء� ،أي الإنتاج والفيول
واملعامل .طلبنا من الوزير احل�ضور رف�ض ،ورف�ض �أن
مينحنا الإذن لإ�ستدعاء املوظف .يف النهاية �إ�ضطررنا
لإر�سال تبليغ خا�ص مبا�شر للموظف من دون مرور
بالوزير.

المفكرة :كيف ت�صفون عالقتكم بالنائب العام
التمييزي؟
ابراهيم :رئي�س مبر�ؤو�س� .أنا �أخ�ضع لتعليماته وال

ي�سعني خمالفاتها .لكن �أطلب منه تعليمات خطية وهو
يقوم بذلك .وقد يطلب مني �أن �أر�سل له ملفا ليحقق
به مبا�شرة �أو يتخذ ما يلزم ب�ش�أنه ولي�س يل �أن �أخالفه يف
ذلك .ولكن ،حتى الآن ،مل يح�صل بيننا �أي اختالف
يف تقييم ملف معني.
غالبية احلاالت كما �سبق قوله ،متتنع الإدارات عن الرد
مما يجعل الطعن يف مقرراتها غري ممكن.

ممكن على �أر�ض الواقع؟ �أنا �أعي�ش يف هذا البلد و�أعرف
تفا�صيله ،ما هو ممكن وما هو غري ممكن .لو قمت ب�إح�ضار
وزير بهذه الطريقة �ست�سخّ ر امل�س�ألة الطائفية وال�سيا�سية
والدينية واملذهبية واملناطقية للت�شكيك بخلفيات
الإجراء .خالل زيارة قمت بها �أخرياً لرئي�س جمل�س
الوزراء متام �سالم� ،أكد يل �أنه لي�س لديه �أي حتفّظ ب�ش�أن
� ّأي ملف .لكنه �أ�ضاف م�شرياً �إيل لأحذر« :هذا النظام
بيفر َمك»� ...صحيح �أنا �أريد �أن �أقوم بعملي ،ولكن
(ما بدي «�إنفرم») .و�أنا �أعلم �أنه ميكن لأحدهم �أن
ير�سل ر�سالة �صغرية عرب الإعالم ين�شر فيها الإ�شاعات
لت�شويه �سمعتي �إ�سو ًة مبا ح�صل الأ�سبوع املا�ضي عرب
موقع «الكلمة �أونالين» .وقد ّمت التلويح فيه �إىل امتالكي
لبيت فخم الخ...

المفكرة :ماذا ب�ش�أن ا�ستدعاء ال�سيا�سيني من نواب
ووزراء؟
ابراهيم :النائب يتم�سك بح�صانته وميتنع عن احل�ضور

المفكرة :وكيف تنظرون �إىل رف�ض النواب احل�ضور
للإ�ستماع �إليهم بعد الإتهامات املتبادلة احلا�صلة يف
ق�ضية الكهرباء؟
ابراهيم :طلبنا من النائبني زياد الأ�سود وجمال

المفكرة :و�أال  ميكن الإجتهاد يف هذا املجال ك�أن
تعتربون تخ ّلف الإدارة عن اجلواب مبثابة رف�ض؟
ابراهيم :ال .القانون ال مينحني هذه ال�صالحية فهو

وا�ضح وال ي�ضع �أي مهلة على الإدارة وال يرتب �أي
نتيجة من جراء �صمتها .وال�سبب الرئي�سي هو �أن
امل�ش ّرع يريد حماية ه�ؤالء.
كما يف الغالب ،وعمليا ،ال ميكنني جتاوز عدم ح�ضور
املوظف املعني للإدالء مبا يعرف ،لأين بحاجة �إىل
ا�ستكمال �أدلتي قبل مبا�شرة الدعوى العامة .ف�إذا مل
تتوفر هذه الأدلة يحفظ امللف.

حتى لتقدمي م�ستندات .الأمر نف�سه بالن�سبة للوزراء.
الفرق بينهما فرق يف الو�ضعية القانونية فقط :فال
�أ�ستطيع �إلزام النواب احل�ضور لكن من اجلائز �أن
�أطلب من الدرك �إح�ضار وزير مبوجب مذكرة �إح�ضار
عند �إمتناعه عن احل�ضور طوعاً .ولكن هل هذا الأمر

اجلراح �أن يقدموا ما لديهم من م�ستندات تتعلق
بالتهم التي تبادالها يف ملف الكهرباء .رف�ضا احل�ضور
بحجة ح�صانتهما النيابية مع العلم �أنني �أ�ستدعيتهما
ك�شاهدين ولي�س كمتهمني.

المفكرة :ما هو حجم التدخالت ال�سيا�سية يف
�أعمالكم؟
ابراهيم :التدخالت تطال �أ�صغر امللفات ،وهذا �أمر
اعتيادي بالن�سبة �إ ّيل بعد خدمة �إ�ستمرت  25عاماً يف

الق�ضاء .فبتنا نعرف كيف نتعامل مع هذه التدخالت.
ويف النهاية ،هناك قرارات يجب �أن ت�ؤخذ .فيما بعد
يعرف الأ�شخا�ص �أن التدخل ال يجدي نفعاً.
ميكن �أن نقول �أن التدخالت يف امللفات حت ّول اىل �سلوك
متعارف عليه يف جميع امللفات .باملقابل ،ال�ضغوطات
ال�سيا�سية تقت�صر على بع�ض امللفات .واحلال �أن ملف
�سوكلني الذي �أعيد فتحه خالل الأ�شهر الأخرية،
وهو من امللفات الكبرية مل يخ�ضع ل�ضغوطات حتى
الآن ،لكن بالت�أكيد وردتني ات�صاالت من قبيل
مطالبتي بالتعامل احل�سن مع بع�ض ال�شهود الذين
طلبوا للتحقيق .هذا مع الإ�شارة اىل �أنني �إ�ستمعت اىل
الكثري من الأ�شخا�ص يف هذا امللف ،من بينهم رئي�س
جمل�س �إدارة �شركة �أفريدا (�سوكلني و�سوكومي) مي�سرة
�سكر .و�أود �أن �أ�شري �إىل انني �أحر�ص على احلفاظ على
كرامات النا�س ،و�أتعامل مع �سكر ك�أي �شخ�ص �آخر.
واجبي �أن �أت�أكد من �صحة تطبيقه للعقد الذي يجمعه
مع الدولة ،فلو تبني �أنه �أخط�أ �أ ّدعي عليه.
التعامل مع التدخالت يكون مبنطق �أن ن�سمعها ونقوم

بواجبنا رغماً عن م�ضمونها يف النهاية ،حيث يتوجب
علينا �إتخاذ القرار� .أما بالن�سبة لل�ضغوط ،فقد نتحا�شاها
�أحياناً بتمرير قرار من دون علم �أحد ،و�إخراجه اىل
الإعالم منذ اللحظة الأوىل .كما ميكن مث ًال �أن �أمرر
قراراً يف الإعالم �أو ًال ومن ثم �أعلم النائب العام
التمييزي .فهذا الأمر ي�ضعنا يف و�ضعية �أف�ضل وميكننا
من حتقيق بع�ض الأ�شياء.
المفكرة :وماذا ب�ش�أن ملفات الأمالك العامة؟

بالن�سبة مللفات الأمالك العامة ،تلقيت �إخبارات
من مواطنني بالن�سبة مل�شاعات الدولة يف العديد من
املناطق ،بالإ�ضافة اىل امللفات التي �أر�سلها الوزير علي
ح�سن خليل اىل النيابة العامة .التعامل مع جميع
هذه امللفات يكون بنف�س اجلدية ومن دون �أي �إهمال.
ف�إخبارات املواطنني �أ ّدت اىل �إ�ستعادة دومنات للدولة
كان تعدى عليها �أ�شخا�ص وبنوا منتجعات و�أقاموا
ك�سارات .وقد قمنا ب�إقفالها جميعها.
وعلى ّ
خط موازٍ ،يتم التعامل مع ملف الأمالك العامة
البحرية بنف�س امل�ستوى من اجلدية .ننتظر الآن 15
ت�شرين الثاين للبدء ب�إتخاذ الإجراءات التي قد ت�صل
�إىل الهدم .فبهذا التاريخ تنتهي مدة الرتاخي�ص
ال�سنوية التي متنح للأفراد لإ�ستخدام هذه امل�ساحات
من الأمالك العامة.1
يف الواقع هناك �أ�شخا�ص �إلتزموا قرارت النيابة العامة
ورفعوا تعدياتهم عن الأمالك العامة البحرية� ،أحدهم
جتمعني به قرابة .وهنا �أ�شري اىل �أين طلبت من خفر
ال�سواحل على طول ال�شاطئ اللبناين �أن تزودين
مبعلومات و�أرقام وم�ستندات عن املخالفات .وقد
�أفادتني كلها مبعلومات ب�إ�ستثناء �شعبة بريوت .ويف كل
الأحوال� ،أنا �أعد �أن �أ�صل يف هذا امللف اىل احلد الذي
�أ�ستطيع حتمله ،و�أكرث بقليل.
�أما عما يتم تداوله بالن�سبة لكون الأ�شخا�ص الذين
تطالهم هذه القرارات هم احللقة الأ�ضعف� .أقول من
جهتي �أنني بلغت كل النا�س بدون �إ�ستثناء �ضرورة
ت�صحيح �أو�ضاعهم قبل التاريخ املذكور ،وذلك وفقاً
للم�ستندات التي مت تزويدي بها .وال ميكن �أن ي�سجل
علي يف هذا الإطار �أين �إ�ستثنيت �أحداً.

بالوزير واملواظبة على الإ�ستمرار ب�إر�سال كتب للوزارات
�أقطع من خاللها مرور الزمن على ق�ضية ما ،يف حال
�إمتناع الوزارة عن الرد� ،أو �أن �أتخذ قرارات من دون
علم �أحد ثم �أعلن عنها الحقاً يف الإعالم ،الأمر الذي
يجنبني ال�ضغوطات.
بالن�سبة للإعالم ،له دور �إيجابي وقد بادرت �إىل
التوجه �إليه مراراً يف منا�سبات عدة .و�أعترب �أن عالقتي
معه ممتازة وال ي�شوبها �أي �شائبة .والتعاون مع و�سائله
فعلي ،ف�أنا �أحر�ص على �أن �أجيب على كل الأ�سئلة
املمكنة ،مبعنى �أن �ألتزم مبوجب التحفظ �ضمن �إطار
واجباتي .فال �أف�صح مث ًال عن �أ�سماء الأ�شخا�ص الذين
�أ�ستدعيهم .فعمل النيابة العامة بالأ�صل �س ّري .وعلى
الرغم من ذلك� ،أجتاوزه يف العديد من الأمور وال �أواجه
�أي نقا�ش يتناول م�س�ألة ظهوري الإعالمي .و�أظن �أن
هذه العالقة قد �أعطت ثمارها من خالل زيادة عدد
الإخبارات كما �سبق وذكرت.
المفكرة :ملاذا ال تعلمون الإعالم وعربه الر�أي العام
عن حاالت رف�ض �إعطاء الأذونات؟ ف�أال تظنون �أن
هذه الو�سيلة قد جتدي نفع ًا؟
ابراهيم :حتى الآن ،مل �أ�ستخدم الإعالم كو�سيلة

�ضغط على الوزراء يف ق�ضية رف�ض الأذونات ،وذلك
بهدف احلفاظ على خطوط مفتوحة معهم يف حال
وجود �إمكانية للح�صول على �إذن �أو م�ستند يف ملف
�آخر.

المفكرة :هل تلج�ؤون للمكتب الإعالمي ملجل�س 
الق�ضاء الأعلى؟
ابراهيم :مل يح�صل ذلك.
المفكرة :كيف حتددون عالقتكم مع ديوان
املحا�سبة؟ وهل يوجد �أي ت�ضارب يف ال�صالحيات؟
ابراهيم :بالعودة اىل ت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سات التي حتفظ

الدولة� ،أذكر �أن رئي�س اجلمهورية ال�سابق ف�ؤاد �شهاب
�أ�س�س ديوان املحا�سبة وجمل�س اخلدمة املدنية والتفتي�ش
املركزي...الخ .امل�شرع اعترب �أن هذه امل�ؤ�س�سات هي التي
حتمي الدولة ،و�أنا �أعتقد �أنه التوجه الأ�صح والأمور تكون
جيدة �إذا قامت هذه اجلهات بدورها .وفقاً لهذه املعادلة،
المفكرة :هل اطلعتم �أم متت ا�ست�شارتكم ب�ش�أن تكون النيابة العامة املالية موجودة ملالحقة اجلرائم اجلزائية
اقرتاح القانون املت�صل بالتعديات على الأمالك فقط وال يح�صل تالياً �أي ت�ضارب بينها وبني ديوان
املحا�سبة� .أنا �أطلب من الديوان تزويدي مبا لديهم من
العامة؟
معلومات وتقارير ب�ش�أن الق�ضايا التي �أنظر فيها.
ابراهيم :ال .مل يح�صل و�أنا ال �أعلم ما يف م�ضمونه.
المفكرة :وملف �سوكلني؟
ابراهيم :بالن�سبة مللف �سوكلني ،طلبت جلنة املحا�سبني

مدة �إ�ضافية لإنهاء تقريرهم ،و�أمهلتهم �أ�سبوعني.

المفكرة :تتميزون بعالقة مميزة مع الإعالم؟ كيف
حتددون هذه العالقة ،وهل هي مو�ضع مناق�شة تبعا
ملوجب التحفظ الذي غالب ًا ما يثار للحد من توجه
الق�ضاة �إىل الإعالم؟
ابراهيم� :أجد نف�سي يف ظل الواقع مرغماً �أن «�أهجم»

على ملفات ،و�أن �أن�سب لنف�سي �صالحيات ال �أملكها.
�آليات عديدة يخلقها القا�ضي لنف�سه ليحقق تقدماً �أكرب
يف امللفات ،منها تبليغ املوظف مبا�شرة من دون املرور

1.1بناء على طلبه ،عاودنا االت�صال بالنائب العام املايل علي ابراهيم
لال�ستف�سار عن االجراءات املتخذة ،ف�أعلمنا �أنه« :ف�ضلنا متديد املهلة
حتى  15كانون الثاين على �إثر �إنفجاري برج الرباجنة .فم�س�ألة �إخالء
الأمالك العامة املعتدى عليها مل تعد مهمة بالن�سبة �إىل املخاطر الكبرية
التي يواجهها البلد .وتنفيذ هكذا قرار�سيخلق ر�أيا عاما ينتقد اهتمامات
النيابة العامة يف ظل هذه الأزمة (الر�أي العام رح يقول ليك البلد وين،
والنائب العام وين) .انتظرنا كل هذه ال�سنوات وبامكاننا �أن ننتظر
�شهرين �إ�ضافيني .بعد انتهاء املهلة� ،ستتخذ قرارات هدم بالن�سبة ملن
مل ي�س ّو و�ضعه».

حرية الكالم تخطو
خطوة إضافية
في قرار قضائي:
ليس للمواطن سوى حاسوبه،
ولألمن العام كل المنابر

م�ؤخرا ،تداول االعالم ب�ش�أن ق�ضية مت فيها احتجاز
مواطن ،على خلفية ت�صريحاته على �شبكة
الفاي�سبوك .هذه الت�صريحات تناولت ب�شكل خا�ص
املديرية العامة للأمن العام .ومتثلت يف اتهامات
مبا�شرة و�صلت اىل حد اتهامها بالقتل والتزوير
وتهريب الأ�سلحة .وتبعا لهذه الت�صريحات ،مت توقيف
املدعو بقرار من النيابة العامة اال�ستئنافية يف ال�شمال
واحالته �أمام القا�ضي املنفرد اجلزائي يف زغرتا
مار�سيل با�سيل ،حيث حمل اقامته .ووالالفت �أن
االدعاء تناول لي�س فقط القدح والذم والتحقري ،امنا
اثارة النعرات الطائفية .وبعد اال�ستماع اىل املواطن
املذكور� ،أ�صدر القا�ضي اجلزائي يف 2015-10-6
قراراً �ضمنه حيثيتني بالغتي الأهمية.
للتو�سع يف
الأوىل ،حيثية جاءت مبثابة نقد بليغ ّ
ا�ستخدام مفهوم �إثارة النعرات الطائفية .فقد جاء
فيها �أنه ال ميكن اعتبار التعر�ض ملديرية عامة «تعر�ضاً
لطائفة معينة � ...إمنا تعر�ضاً لإدارة عامة وطنية.
والقزل بعك�س ذلك يعني �إقراراً �ضمنياً ب�أن مديرية
الأمن العام تتماهى مع �شخ�ص مديرها وطائفته،
الأمر غري ال�صحيح وغري املقبول» .وقد جاءت احليثية
قاطعة ،فال يجوز و�ضع �أي ادارة عامة يف خانة �أي من
الطوائف ،مبعزل عن الأعراف ال�سائدة والتي ت�ؤدي
اىل تعيني قيادات هذه االدارة من طائفة معينة .وهذه
احليثية امنا تدح�ض بالواقع الكثري من االدعاءات
التي يرفعها هذا امل�س�ؤول ال�سيا�سي �أو ذاك �ساعيا فيها
اىل اختزال طائفته ب�شخ�صه متهيدا لإدراج �أي انتقاد
له يف خانة اثارة النعرات الطائفية .و�آخر هذه احلاالت
هو ما �صدر عن رئي�س املجل�س النيابي الذي رد على
متظاهر (�صالح نور الدين) اتهمه بالف�ساد واالجرام،
باثارة النعرات الطائفية .وقد انتهى القرار تبعاً لهذه
احليثية اىل ابطال التعقبات بحق املدعى عليه.
الثانية ،حيثية �أ ّدت �إىل تو�سيع هام�ش حرية التعبري يف
نقد االدارات العامة .فرغم �أن القا�ضي انتهى �إىل �إدانة
املدعى عليه بعد التثبت من اكتمال عنا�صر التع ّر�ض
العتبار الإدارة العامة باتهامات غري مثبتة ،ف�إن حكمه
فتح بابا هاما لتطوير االجتهاد يف هذا املجال .وقد
خا�ص يف احليثية الآيلة اىل تربير
جتلى ذلك ب�شكل ّ
منح املدعى عليه �أ�سباباً تخفيفية .فهذه «االنتقادات
مهما بلغت ق�سوتها وعدم �صحتها ،لي�س من �ش�أنها
الت�أثري فيهم ب�شكل خطري ،ب�سبب قدراتهم الكبرية
يف الدفاع عن �أنف�سهم بوجه افرتاءات مواطن لي�س
يف موقع �سلطة وال ميلك �سوى حا�سوبه وح�سابه على
�أحد مواقع التوا�صل االجتماعي» .وبذلك ،انتهى
احلكم �إىل تخفي�ض العقوبة اىل غرامة قدرها ثالثمائة
�ألف لرية لبنانية .ي�ؤمل �أن يبني الإجتهاد على هذه
احليثية لتحقيق خطوة �إ�ضافية �إىل الأمام.
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اقتراح لتشر�يع المخالفات
على األمالك العامة البحرية:

سخاء على حساب الناس
فاطــــــمة خــــليفة
طرحت ق�ضية ال « »1141تعديا على الأمالك العامة
البحرية نف�سها يف موازاة احلديث عن كيفية متويل
�سل�سلة الرتب والرواتب .ف�أفرجت اللجان النيابية
اللبنانية حينذاك عن اقرتاح قانون «معاجلة الإ�شغال
غري القانوين للأمالك العمومية البحرية « املقدم
منذ عام  2006وبادرت اىل در�سه .وثمة ت�سا�ؤالت
عدة يطرحها هذا االقرتاح .هل هو ي�ضع حداً لهذه
التعديات املزمنة �أم �أنه مبثابة ت�شريع لها مقابل غرامة
مالية معينة؟ وهل يتمثل الهدف الأ�سا�سي من
معاجلة التعديات يف زيادة عائدات اخلزينة العامة �أم
يف املحافظة على الأمالك العامة البحرية �أو الإرث
البحري الوطني اللبناين؟
مع اندالع احلرب اللبنانية� ،صدرت تراخي�ص
وقرارات ع�شوائية �سمحت ب�إ�شغال الأمالك العامة
البحرية �أو مت و�ضع اليد على هذه االمالك دون
�أي م�سوغ قانوين .وبح�سب تقرير وزارة الأ�شغال
العامة والنقل ،بلغت ع�شوائية التعديات خالل هذه
الفرتة وما يليها �أكرث من مليونني و 247الفا و884
مرتا مربعا ،ن�صفها عبارة عن ردم للبحر ،تقوم عليه
ان�شاءات مب�ساحة � 162ألفا و 383مرتا مربعا .مل جتد
الدولة اىل حينه ح ًال يعيد �إليها �سلطتها على �أمالكها
�أو ملواطنيها حقوقهم بالإنتفاع من امللك العام
وامل�سلوبة بالولوج غري املجاين �أو امل�شروط اىل البحر.
وكان القرار  144لعام  1925ع ّرف يف املادتني
الأوىل والثانية الأمالك العامة البحرية ب�أنها ت�شمل
املعدة ب�سبب طبيعتها ال�ستعمال
جميع الأ�شياء ّ
م�صلحة عمومية ك�شواطئ البحار واملياه والبحريات
والغدران ...و�سمح القانون اللبناين ب�إ�شغال الأمالك
العامة البحرية يف القرار  1925 /144واملر�سوم
 4810لعام  1966واملعدل عام � 1978إ�ضافة
اىل املر�سوم  2522ال�صادر يف � .1992 7--15إال
�أنه �سجل فقط �صدور  73مر�سوما للإ�شغال وفقا
للأ�صول.
نظام إشغال األمالك العامة
البحر ية
كر�ست القوانني اللبنانية حق املواطنني يف الو�صول اىل
البحر من دون عوائق .يحدد القرار  144ال�صادر يف 10
حزيران  1925الأمالك العامة البحرية .ون�صت املادة
الرابعة ع�شرة منه على �شروط �إ�شغال هذه االمالك
«ميكن الدولة �أو البلديات �أن ترخ�ص على �أمالكها
العمومية ب�صفة م�ؤقتة ،قابلة للإلغاء ومقابل ر�سم ما

ب�إ�شغال قطعة من الأمالك العمومية� ،إ�شغاال �شخ�صياً
مانعاً ال �سيما �إذا كانت امل�س�ألة مرتبطة مب�شروع ما».
وبدورها ت�ضمنت املادة ال�سابعة ع�شرة منح �إجازات
الإ�شغال امل�ؤقت ل�سنة واحدة ميكن جتديدها بالر�ضى
ال�ضمني .كما مكنت من �إلغاء �إجازات الإ�شغال
امل�ؤقت دون تعوي�ض عند �أول طلب من الدولة.
حدد املر�سوم رقم  4810تاريخ  24حزيران 1966
ّ
واملعدل عام  1978نظام �إ�شغال الأمالك العامة
البحرية ،وفقاً للآتي:
«تبقى الأمالك العامة البحرية با�ستعمال العموم
وال يكت�سب عليها ملنفعة �أحد �أي حق يخول �إقفالها
مل�صلحة خا�صة� .أما ال�سماح بتخ�صي�ص جزء من
ال�شاطئ ال�ستعمال �أفراد �أو جمموعات وح�صر هذا
االنتفاع بهم دون �سواهم يكون عم ًال ا�ستثنائياً ميكن
تطبيقه يف حاالت خا�صة تخ�ضع للأ�س�س العامة».
و�أبرز هذه الأ�س�س �أن يكون للم�شروع املنوي القيام
به «�صفة عامة وم ّربرات �سياحية �أو �صناعية بح�سب
�إفادات ت�صدر عن الدوائر املخت�صة (املجل�س الأعلى
للتنظيم املدين)» و»�أن ال ي�شكل اال�ستثمار املطلوب
عائقاً لوحدة ال�شاطئ يف حال وجود م�ساحات
يتوجب �إبقا�ؤها مفتوحة للعموم» و»�أن ال ي�سمح
ب�إن�شاءات دائمة على الأمالك العامة البحرية �سوى ما
يعود منها للتجهيزات الريا�ضية والتنظيمية وملحقات
الإن�شاءات على �أن ال يتعدى معدل اال�ستثمار
ال�سطحي لهذه التجهيزات ن�سبة معينة ،و�أن ال يعلو
البناء فوق م�ستوى الأمالك العامة البحرية �أكرث
من �ستة �أمتار» ،و»�أن يكون طالب الرتخي�ص مالكاً
لعقار متاخم للق�سم املراد �إ�شغاله من الأمالك العامة
البحرية» و�أال تزيد م�ساحة الأمالك العامة البحرية
املنوي �إ�شغالها اخلا�ص املتاخم عن �ضعفي م�ساحة
العقار وان ال تزيد واجهة هذه الأمالك عن واجهة
العقار اخلا�ص املتاخم».
�إال �أن املر�سوم رقم  7464تاريخ 1995 /10 /30
ون�ص« :ميكن مبر�سوم يتخذ يف جمل�س
ّ
عدل هذه املادة ّ
الوزراء بناء على اقرتاح وزيري الأ�شغال العامة
والنقل زيادة م�ساحة ال�سطح املائي املنوي �إ�شغالها
عن املعدل امل�سموح به �شرط �أال تقل م�ساحة العقار
عن ع�شرين �ألف مرتاً مربعاً ،و�أن يكون الرتخي�ص
مل�شروع �سياحي كبري من الفئة الأوىل».
يف �آب � ،1990أبطل القانون رقم  14جميع الرتاخي�ص
املخالفة للقانون ال�صادرة عن وزراء الأ�شغال
ال�سابقني .وورد يف املادة  30منه« :تعترب باطلة بطالناً
مطلقاً ويحظر على �أي جهة ر�سمية ترتيب �أي �أثر
قانوين عليها ،جميع الأعمال والت�صرفات والتدابري

احلا�صلة خالفاً للقواعد والأ�صول املقت�ضاة قانوناً
ويف �صورة خا�صة الآتي :أ�  -عقود البيع �أو الوعد به
وااليجار املربمة خالفاً للأحكام والأ�صول املحددة
لها .ب � -إ�شغال الأمالك العامة البحرية احلا�صلة
دون ا�ست�صدار مرا�سيم جتيزها وال يرتتب لل�شاغل
الفعلي يف �صورة غري قانونية �أي حق مكت�سب مهما
كانت مدة �إ�شغاله .ج  -الإ�شغال امل�ؤقت للأمالك
العامة �أو البلدية وا�ستثمارها خالفاً لال�صول وكان
حا�ص ًال مبقت�ضى ترخي�ص من املرجع املخت�ص».
ويف  ،1992مت �إ�صدار املر�سوم  2522الذي ّنظم
بدالت �إ�شغال الأمالك العامة البحرية .ومل يج ِر
تعديل املر�سوم اىل حينه فبقيت الر�سوم املرتتبة على
الرتخي�ص بالإ�شغال امل�ؤقت على حالها بالرغم من
الإرتفاع اجلنوين لأ�سعار العقارات .نذكر على �سبيل
املثال  10لريات من حدود لبنان ال�شمالية �إىل �شمال
املنية ،و 1000لرية من الطرف اجلنوبي ملرف�أ بريوت
اىل الطرف ال�شمايل ملكب النورماندي.
يف العام  ،1993امتنعت وزارة النقل عن �إعطاء
�أي ترخي�ص جديد .ويف نهاية العام� ،أحلق باملوازنة
اجلدول رقم  9الذي رفع الغرامة عن كل خمالفة
جديدة اىل خم�سة �أ�ضعاف الر�سم املخ�ص�ص
لها� .شددت كل من املادة  737واملادة  738من
قانون العقوبات املعدلة وفقا للمر�سوم اال�شرتاعي
 112تاريخ 1983/9/16والقانون  239تاريخ
 1993/5/27العقوبة والغرامة يف حالة اال�ستيالء
بق�صد ال�سكن او اال�ستثمار او اال�شغال لعقار او
ق�سم من امالك الدولة او االمالك امل�شاعية.

ما قبل عام  1994وما بعده؟ يف هذا ال�ش�أن ،يكتفي
املعنيون 1ب�إ�سناد ال�سبب اىل تفعيل �سرية ال�شواطئ
بعد عام  1994املوجلة حماية االمالك العمومية
البحرية و�ضبط املخالفات من جهة .وت�ضمن قانون
املوازنة  1993ملادة رادعة تلحظ رفع الغرامة على
املخالفة من جهة �أخرى .وما نفهم من هذه احلجج
�أنها تعتربهذا التاريخ مف�صليا لقيام الدولة وا�ستعادة
ح�ضورها :فقبله زمن احلرب والفلتان ،وبعده زمن
القانون .وهو تاريخ يختلف عن التاريخ الذي منح
العفو للجرائم احلا�صلة من قبله وهو �آذار .1991
باملقابل ،هو يلتقي مع تاريخ ت�سوية خمالفات البناء،
لكن هذا التاريخ يرتبط مبخالفات حا�صلة داخل
الأمالك اخلا�صة وال �صلة له بالأمالك العامة.
وعدا عن �أن هذه القراءة غري �صحيحة ،ف�إنها ت�ؤدي
عمليا �إىل تغطية لي�س فقط االعتداءات احلا�صلة
خالل احلرب بل �أي�ضا بعد انتهائها بثالث �سنوات.
وهي تكون منحت قوى الأمر الواقع �إمكانية حت�صيل
مزيد من الغنائم .وال يرد على ذلك �أن ثمة قيا�سا
ممكنا بني املخالفات احلا�صلة على الأمالك العامة
وخمالفات البناء .فعدا عن �أن قانون ت�سوية خمالفات
البناء ال ي�سمح بت�سوية املخالفات احلا�صلة على
الأمالك العامة ،ف�إن فل�سفته تختلف متاما عن فل�سفة
ت�سوية التعديات على الأمالك العمومية .ففيما
�أن كثرياً من خمالفات البناء ح�صل نتيجة �ضعف
الإدارات العامة املخ ّولة اعطاء تراخي�ص البناء ،ف�إن
الإعتداءات على الأمالك البحرية هي يف جوهرها
تعد �سافر من مواطن على حقوق العامة.

في تقييم اقتراح القانون
وحالياً مع ت�أخر مناق�شة اقرتاح «معاجلة الإ�شغال غري
القانوين للأمالك العمومية البحرية»  25عاماً ،ال
ّبد من �إلقاء ال�ضوء على �أبرز مواده وحماولة تقييم
النتائج التي قد تنجم عنه.

ميز اقرتاح القانون بني خمالفات قابلة للت�سوية
وت�شمل املخالفات احلا�صلة قبل بدء �سنة 94
و�أخرى غري قابلة للت�سوية وت�شمل التعديات احلا�صلة
بعد هذا التاريخ .ولكن ،ما الذي ي�س ّوى؟ هنا ،نلحظ
�أن امل�ش ّرع اعتمد عند حتديد �شروط ال ّت�سوية معياراً
�أ�سا�س ّياً م ّت�ص ًال بو�ضع ّية العقار املتاخم ،وحتديدا فيما
اذا كان العقار املتاخم ملكا عاما �أو خا�صا ،وخ�صو�صا
فيما �إذا كان ال�شاغل مالكا له �أو حائزا على حق �إيجار
�أو ا�ستثمار عليه .وقد و�ضع لكل من هذه احلاالت
�أ�س�ساً للت�سوية ،مبا فيها احلاالت التي ال تكون �شروط
�إ�شغال الأمالك العامة البحرية م�ستوفاة .وتبعا
لذلك ،نكون �أمام معيار تقني وعقاري من دون �إيالء
�أي اعتبار للمعايري الإجتماعية �أو البيئية .وقد خالف
بذلك ن�ص الإقرتاح �أ�سبابه املوجبة التي �أ�شارت اىل
وجوب «منع الرتخي�ص الذي قد يلحق �ضررا باملواقع
الأثرية والتاريخية �أو ي�ضر بالبيئة وال�صحة العامة».

 - 1من تبنى اقتراح القانون؟
وقع على االقرتاح  6نواب ينتمون اىل كتل

امل�ستقبل (احمد فتفت ،جمال جراح ،غازي
يو�سف ) ،والقوات اللبنانية (جورج عدوان) ،واللقاء
الدميقراطي ( مروان حمادة) ،والتغيري واال�صالح
(�آالن عون).
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التعديات ،فجعل املخالفات احلا�صلة قبله وحدها
قابلة للت�سوية .وال�س�ؤال الذي يطرح هنا� :إالم ي�ستند
هذا املعيار؟ ثم ما الغاية من التمييز بني التعديات

 3-شروط التسوية:

و�أهم من ذلك ،هو بدل الت�سوية .وهنا ،نتبني ت�ساحما
هائال من قبل امل�شرع مع اجلهات املخالفة ،وهو
ت�سامح جتلى يف عدد من �أحكامه� ،أبرزها الآتية:
 �-أن الغرامة ت�سدد اعتباراً من  ،1994-1-1ممايعني �إعفاءا كامال عن �أي غرامة عن الفرتة
ال�سابقة لهذا التاريخ،
 �-أن الغرامة املفرو�ضة لإجناز الت�سوية حددت على�أ�سا�س البدالت املعمول بها لإ�شغال الأمالك
العمومية ،من دون �أي اعتبار حلجم اال�ستثمار
�أو االن�شاءات التي �أقامتها اجلهة املخالفة على
هذه الأمالك .وما يزيد الأمر قابلية للإنتقاد
هو �أن االقرتاح �سمح بالإبقاء على بع�ض هذه
الإن�شاءات ،من دون �أن يفر�ض �إزالتها كلها.
ويلحظ هنا �أن البند  3من املادة الرابعة حددت
معايري خمتلفة لالن�شاءات اجلائز ابقا�ؤها ،فزاد من
احلد الأق�صى للإ�ستثمار ال�سطحي ( )15%يف
حني �أن احلد الأق�صى الذي كان م�سموحا به
يف املر�سوم  66 /4810هو ( ،)5%وكذا فيما
يتعلق باحلد الأق�صى للإ�ستثمار العام (20%
� :إقرتاح املعاجلة ،يف مقابل  0.075يف املر�سوم
 .)66/4810والأنكى من ذلك هو �أن االقرتاح
ي�شرع ابقاءها من دون �أن يلزم ال�شاغل ب�أي
اجراءات من �أي نوع كان .وهو بذلك جعل
املعتدي على امللك العام يف و�ضع �أف�ضل من
املخالف على ملكه اخلا�ص ،حيث ال ميكن لهذا
الأخري احلفاظ على �إن�شاءاته اال يف حال ت�سوية
خمالفة البناء،
 �-أن الغرامة املفرو�ضة جد زهيدة .وقد حددتبني مرة وربع و�ضعفي البدل ال�سنوي عن الفرتة
ال�سابقة (وهو متدن جدا) مع فائدة 7.5%
ت�سري �إعتبارا من عام  1994بح�سب ما اذا
كانت الأمالك البحرية املعتدى عليها م�ستوفية
ل�شروط �إ�شغال االمالك العامة البحرية �أو �إذا كان
ال�شاغل مالكا لعقار خا�ص متاخم �أو حائزا على
حق �إيجار �أو ا�ستثمار عليه �أو ما اذا كان الإ�شغال
يفوق �ضعفي م�ساحة العقار املتاخم .وتاليا،
يتعني الحت�ساب الغرامة عن ال�سنوات ال�سابقة
اال�ستناد لي�س على بدل الإ�شغال الفعلي يف
الوقت احلايل كما ترتب قواعد امل�س�ؤولية املدنية
يف حاالت الإ�شغال غري امل�شروع� ،إمنا على بدل
الإ�شغال املعمول به بالن�سبة �إىل الفرتة املعنية.
 -ف�ضال عن ذلك� ،أبدى امل�شرع ت�ساحما هائال منخالل ال�سماح بالتق�سيط ومع التن�صي�ص على

تخفي�ض الغرامة بن�سبة  20%يف حال ت�سديدها
فورا.
 -مل يربط الإقرتاح الإ�شغال امل�ؤقت مبدة معينة.فالقرار رقم �/144س 25/وا�ضح جلهة �أنّ ّمدة
اال�شغال هي �سنة واحدة قابلة للتجديد.2
باملقابل ن�ص البند الثاين من املادة التا�سعة من
االقرتاح على «  ....ت�سدد الر�سوم عن كل �سنة
خالل ال�شهر االول من ال�سنة» .فهل يعني ذلك
�أن الإ�شغال يبقى قائماً �إىل �أجل غري م�سمى
طاملا �أن ال�شاغل ي�سدد الر�سوم؟ وهو بذلك
ي�صبح يف و�ضعية �أف�ضل من ال�شاغل القانوين
للملك العام والذي يتعني عليه اال�ستح�صال
على جتديد لإ�شغاله �سنة ف�سنة� .أقل ما ميكن قوله
هنا �أن الن�ص غام�ض وهو يفتح الباب �أمام متليك
ال�شاطئ ب�صورة مبطنة.
خالصة:
وردت الإ�شارة �ضمن الأ�سباب املوجبة للإقرتاح �إىل
املبادئ الآتية:
 «-ا�ستعمال الأمالك العامة دون قيد �أو �شرط حقكر�سه القانون للمواطنني»،
 «-تعمد بلدان عديدة �إىل منع البناء لي�س فقطعلى االمالك العمومية البحرية بل على االمالك
اخلا�صة املجاورة للأمالك العامة»،
 «-الت�أكيد على الطابع الإ�ستثنائي لأحكام قانونمعاجلة التعديات على االمالك البحرية «...
اال �أن التدقيق يف هذا الإقرتاح يظهر توجهات
معاك�سة متاماً �أي نحو ت�شريع املخالفات وت�أبيدها
مقابل ت�سديد غرامات زهيدة ،ومن دون اي اعتبار
للأجيال القادمة �أو حتى الأجيال احلا�ضرة و�ضرورة
امل�ساواة بني املواطنني يف ا�ستخدام امللك العام.
ال�صورة من �أر�شيف املفكرة القانونية  -ت�صوير علي ر�شيد
1.1عبد احلفيظ القي�سي ،مقابلة على تلفزيون اجلديد ،ايلول .2015
2.2ن�صت املادة الرابعة ع�شرة« :ميكن الدولة �أو البلديات �أن
ترخ�ص على �أمالكها العمومية ب�صفة م�ؤقتة ،قابلة للإلغاء
ومقابل ر�سم ما ب�إ�شغال قطعة من الأمالك العمومية� ،إ�شغاال
�شخ�صياً مانعاً ال�سيما �إذا كانت امل�س�ألة مرتبطة مب�شروع ما».
وحددت املادة ال�سابعة ع�شرة منح �إجازات الإ�شغال امل�ؤقت ل�سنة
واحدة ميكن جتديدها بالر�ضا ال�ضمني .كما ميكن �إلغاء �إجازات
الإ�شغال امل�ؤقت من دون تعوي�ض عند �أول طلب من الدولة.
هذا القرار الذي م�ضى على �صدوره �أكرث من  90عاماً ما يزال �سارياً
ت�ضمن ر�ؤية م�ستقبلية� ،إذ اعترب �أن اال�شغاالت للأمالك العامة
لأنه ّ
م�ؤقتة ولي�ست دائمة ،وح�صر الرتخي�ص ب�سنة واحدة مع حق الإدارة
ب�إلغائه من دون تعوي�ض.

وقف تنفيذ قرار وزير العمل
بتشر�يع الرشوة
جــــــنى بـــــكار
يف � ،2015/9/22أ�صدر جمل�س �شورى الدولة
قراره رقم  450الذي يق�ضي بوقف تنفيذ
قرار وزير العمل املطعون فيه رقم  1/101تاريخ
 2015/7/28واملت�ضمن �إن�شاء �صندوق يف
الوزارة مي ّول من م�ساهمات املواطنني اختيارياً
الذين يريدون �إجناز معامالتهم ب�أق�صى �سرعة دون
انتظار املهل امل ّتبعة ل�سري املعامالت الإدارية.
وكان املحامي املتدرج جنيب فرحات تقدم امام
جمل�س �شورى الدولة يف  2015 /8 /19مبراجعة
رمت �إىل �إبطال القرار املطعون به .وقد ارتكز
امل�ستدعي يف دعواه �أو ًال على �صفته كمحام
متدرج يف نقابة املحامني يف بريوت ليربز خمالفة
القرار للن�صو�ص القانونية املتعلقة مبهنة املحاماة
وبالأخ�ص تعميم رئي�س جمل�س الوزراء رقم
 2011 /35تاريخ  2011 /12 /20الرامي �إىل
ت�سهيل مراجعات املحامني والذي طلب مبوجبه
�إىل جميع الإدارات العامة وامل�ؤ�س�سات العامة
والبلديات �إعطاء التعليمات الوا�ضحة وال�صريحة
�إىل كافة العاملني لديها� ،ضرورة ا�ستقبال
املحامني يف �أي وقت كان خالل �ساعات الدوام
الر�سمي و �إيالء مراجعاتهم كل جدية واهتمام
حتت طائلة امل�س�ؤولية ،وذلك بالنظر لطبيعة عمل
املحامني التي تق�ضي مبتابعة �سري املعامالت يف
الإدارات الر�سمية ومراجعة املوظفني املوجلني
ب�إجنازها يف �أوقات متليها طبيعة هذه املعامالت.
�إال �أن القرار املطعون فيه فر�ض على املحامني،
كما �سائر املواطنني ،دفع املبلغ املايل الذي حدده
لإجناز معامالتهم بال�سرعة املمكنة وفر�ض عليهم
التقدم بهذه املعامالت يف �أوقات حمددة .فيكون
ّ
بالتايل من �ش�أن هذا القرار امل�سا�س والت�أثري يف
املركز القانوين للمحامني ومنهم امل�ستدعي
ويكون الطعن فيه مقبو ًال لثبوت م�صلحة و�صفة
امل�ستدعي يف تقدميه.
وفيما يتعلق مبخالفة امليادئ املكر�سة د�ستوراً وقانوناً،

�أ�شار جمل�س �شورى الدولة اىل النقاط التالية:
 ان فر�ض واحداث ال�ضرائب والر�سوم و�سائراالقتطاعات ال�ضريبية ،مهما كانت ت�سميتها،
واجازة حت�صيلها وا�ستيفائها واالعفاء منها هي
من االمور املحجوزة لدائرة القانون (وفقاً الحكام
املادتني  81و 82من الد�ستور ولقانون املحا�سبة
العمومية وقانون االجراءات ال�ضريبية) ما يعني
ان تقرير هذه االمور يعود الخت�صا�ص ال�سلطة
الت�شريعية ح�صراً دون غريها .وتاليا ،ان اقرار
حت�صيل الر�سم دون اجازة قانونية بذلك من
ال�سلطة الت�شريعية ي�شكل اعتداء على اخت�صا�ص
ال�سلطة الت�شريعية.
 ان قرار وزير العمل ي�ضع قواعد عامة جمردة وغري�شخ�صية بحيث يعد من القرارات التنظيمية التي
يوجب القانون ا�ست�شارة جمل�س �شورى الدولة
ب�ش�أنها عم ًال باملادة  75من نظامه .فيكون بذلك
�صدور القرار املذكور دون ا�ستطالع ر�أي جمل�س
�شورى الدولة ب�ش�أنه ي�شكل خمالفة للأ�صول
اجلوهرية املتعلقة بالنظام العام.
وفيما يتعلق باعتبار القرار املطعون به كم�ش ّرع
للر�شوة املتمثلة بدفع مبالغ مالية لقاء اجناز
املعامالت ب�سرعة� ،أثار املجل�س خمالفته للبند
 4من املادة  14والبند  7من املادة  15من نظام
املوظفني التي توجب على املوظفني اجناز معامالت
�أ�صحاب العالقة ب�أق�صى �سرعة ممكنة وحتظر عليهم
التما�س �أو قبول منح من �أي نوع لقاء ذلك.
كما اعترب املجل�س ان خمالفة القرار املطعون فيه
للتعميم رقم  2011/35املذكور �أعاله يعترب تعدياً
على �صالحيات رئي�س جمل�س الوزراء وجتاوزاً
لالدارة العامة مل�ضمون التعاميم امللزمة لها.
وعليه ,قرر جمل�س �شورى الدولة من معطيات
امللف ان املراجعة مبنية على �أ�سباب جدية وهامة,
وان ال�ضرر الالحق بامل�ستدعي جراء �صدور القرار
املطعون فيه هو �ضرر بليغ ,االمر الذي يقت�ضي معه
اتخاذ القرار بوقف تنفيذه �سنداً الحكام املادة 77
من نظام جمل�س �شورى الدولة.
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ّ
الحق بالمحاكمة العادلة رهن الصراع السياسيّ:

ً
تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية نموذجا
جــــويل بــــطرس
مع تزايد �إحالة املتظاهرين �إىل املحكمة الع�سكرية،
كان من املرتقب �أن تتعاىل الأ�صوات الداعية �إىل
�إعادة النظر ب�صالحيات هذه املحكمة ،وخ�صو�ص ًا
جلهة منع حماكمة املدن ّيني �أمامها .فهي حمكمة
ا�ستثنائية �صاحلة للنظر يف جممل الق�ضايا التي
يكون فيها �أحد عنا�صر القوى امل�سلحة وما �شابهها
مدع عليه بجرم جزائي (مبا فيها تعنيف زوجته �أو
حادث �سيارة) �أو �ضحية جرم جزائي .ف�ضال عن
ذلك ،تخ�ضع املحاكمات فيها لأ�صول ا�ستثنائية،
�أبرزها اختيار غالبية ق�ضاتها يف درجاتها املختلفة من
بني ال�ضباط وغياب املوجب بتعليل الأحكام ف�ض ً
ال
عن جتريد ال�ضح ّية من حقّ املثول �أمامها .ورغم حت ّول
هذه املحكمة �إىل �أداة امتيازية ل�صالح عنا�صر القوى
امل�سلحة والأجهزة الأمنية ،ف�إن املواقف منها تبقى
�إىل حدّ كبري وقف ًا على م�صالح الفئات ال�سيا�سية
املتنازعة ،من دون �إيالء �أي اعتبار حلقوق املتقا�ضني
باملحاكمة العادلة.
ويف هذا الإطار ،من املفيد ا�ستعادة التجاذب
ال�سيا�سي احلا�صل حول تعديل قانون �أ�صول
املحاكمات اجلزائية والذي ّ
�شكل يف مراحل عدة
منه منوذج ًا لكيفية تعامل الطبقة احلاكمة مع املطالب
�أو الق�ضايا احلقوقية .الالفت �أن الفريق (فريق رئي�س 
الوزراء الراحل رفيق احلريري) الذي كان راف�ض ًا
لأي تو�سيع ل�صالجيات النيابة العامة التمييزية،
�سرعان ما �أ�صبح مع تعيني القا�ضي �سعيد مريزا نائبا
عاما متييزيا ،الفريق الأكرث ا�ستفادة من تو�سع هذه
ال�صالحيات .الفريق الآخر (فريق رئي�س اجلمهورية
ال�سابق اميل حلود) كان عليه باملقابل �أن يتحمل وزر
ما �صنعته يداه .فلنقر�أ مع الباحثة جويل بطر�س 
تفا�صيل هذا التجاذب :در�س  بليغ يف ال�سيا�سة
والقانون ،در�س ال  بد �أن يكون مفيدا يف معركة
ح�صر �صالحيات املحكمة الع�سكرية (املحرر)   .

كان لإقرار قانون تعديل �أ�صول املحاكمات اجلزائية يف
متوز � 2001أن مي ّر كغريه من القوانني على الرغم من رده
من قبل رئي�س اجلمهورية �إميل حلود� .إال �أن ما �شهده
�شهر �آب  2001من مواجهات بني قوى معار�ضة للنظام
و�أجهزته الأمنية قلب االوراق و�سمح ،مرة �أخرى،
لل�سيا�سة بالتدخل يف �أ�صول الت�شريع.
ويف التفا�صيل� ،شهد �شهر �آب � 2001أو�سع حملة
اعتقاالت �سيا�سية نفذها اجلي�ش بحق نا�شطني ينتمون
�إىل تيارات و�أحزاب �سيا�سية معار�ضة كالتيار الوطني
احلر والقوات اللبنانية وحزب الوطنيني الأحرار
والكتائب .كانت البالد �آنذاك منق�سمة بني فريق م�ؤيد
لرئي�س اجلمهورية �إميل حلود وللوجود ال�سوري يف

لبنان وفريق ثان معار�ض للنظام ويطالب بالإن�سحاب
ال�سوري من لبنان .1دخلت البالد يف حالة غليان
غري م�سبوقة وا�ستفادت املعار�ضة من اجلو امل�شحون
للت�صعيد يف وجه رئي�س اجلمهورية واملحيطني به
ال�سيما النائب العام التمييزي القا�ضي عدنان ع�ضوم
خ�ضم املواجهات ،قرر
وقيادة اجلي�ش وخمابراتها .ويف ّ
حلود ر ّد قانون تعديل �أ�صول املحاكمات اجلزائية للمرة
الثانية �أمام جمل�س النواب بعد �أن كان هذا االخري
رف�ض االخذ ب�أ�سباب ر ّده املرة الأوىل .نعود يف هذه
املقالة �إىل «الرحلة» التي قطعها هذا القانون منذ طرحه
للت�صويت للمرة الأوىل �أمام جمل�س النواب يف �آذار
 .2001نتناول �أ�سباب ر ّد حلود ورف�ض املجل�س النيابي
الأخذ بها وحت ّوله «املفاجئ» بعد حوادث � 7آب اىل
م�ؤيد للتعديالت التي �أدخلها رئي�س اجلمهورية .كما
نتطرق اىل الطعن الذي قدمه النائب بطر�س حرب
بالقانون ور ّده من قبل املجل�س الد�ستوري.
طرح القانون أول مرة على
التصويت
�أجنزت جلنة االدارة والعدل برئا�سة النائب خمايل
ال�ضاهر در�س تعديل قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية
يف � 19شباط  2001و�أحالته على الهيئة العامة ملجل�س
بقي مو�ضوع
النواب لدر�سه و�إقراره .2وكان القانون قد َ
أعدت حوله ثالث
در�س ملدة خم�س �سنوات وقد � ّ
درا�سات يف عهد املجال�س النيابية ال�سابقة واملجل�س
احلايل .وكانت اللجنة �شكلت جلنة فرعية لدر�س
اقرتاح القانون ،اجتمعت يف الفرتة املمتدة بني 29
ت�شرين الثاين  2000و� 6شباط  .2001ر�أ�س ال�ضاهر
اللجنة التي ت�شكلت من النواب :نزيه من�صور ،بطر�س
حرب ،نقوال فتو�ش ،وليد عيدو وايلي عون� .أق ّر جمل�س
النواب يف جل�سته املنعقدة يف � 29آذار  2001م�شروع
قانون تعديل �أ�صول املحاكمات اجلزائية املعمول به منذ
العام  .1948طرح االقرتاح مبادة وحيدة ف�أق ّر معد ًال.
ر�أى معظم النواب �أن هذا القانون يك ّر�س �صون حقوق
االن�سان .و�أنّ من �أهم «�إجنازاته» �أنه م ّيز «بني مهمات
ال�ضابطة العدلية يف اجلرائم امل�شهودة وغري امل�شهودة.
ف�أ�صبح التحقيق يف هذه االخرية مقونناً بعدما كان
يجري على هام�ش القانون مع الت�شديد على حرمة
املنزل .وو�ضع القانون قيوداً و�ضوابط ملهمات ال�ضابطة
العدلية بحيث جعلها مرتبطة �إرتباطاً وثيقاً بالنيابة
العامة حر�صاً على حقوق النا�س وحريتهم »3.ونذكر هنا
أهم الأ�سباب املوجبة التي وردت يف تعديل القانون:
� ّ
 -تنظيم العمل ببالغ البحث والتحري الذي ي�صدرهالنائب العام وحتديد مدته منعاً لإ�ساءة ا�ستعماله.
 -حتديد مدة احتجاز امل�شتبه فيه ،يف اجلرمية امل�شهودة،بـ � 24ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة ،ملدة مماثلة،
�إذا ا�ستلزمها التحقيق.

 -تنظيم دور ال�ضابطة العدلية يف ا�ستق�صاء اجلرائمغري امل�شهودة.
 -منع احتجاز امل�شتبه به اال �إذا كانت العقوبة �سنةحب�س على الأقل.
 -الن�ص على �أن كل تفتي�ش يجريه ال�ضابط العديل يف�أحد املنازل ،خالفاً للأ�صول التي يحددها القانون
للنائب العام يف اجلناية امل�شهودة يكون باط ًال.
ّ
رد لحود االول
ر ّد حلود القانون اىل جمل�س النواب يف  27ني�سان
 2001الذي بدوره �أحاله جمدداً اىل جلنة االدارة
والعدل .وجاء يف �أ�سباب الرد:
«ورد يف ال�سبب الأول ان الفقرة  6من املادة  24ن�صت
على �أن بالغ البحث والتحري ي�سقط حكما بعد
ع�شرة �أيام من تاريخ �صدوره ،وهذا من �ش�أنه �أن يف�سح
يف املجال �أمام املجرمني للإختفاء ومغادرة البالد دون
�أن يكون هناك �أي مذكرة �أو ابالغ بالبحث والتحري.
لذلك ينبغي الإبقاء على مفاعيل هذا الن�ص وعدم
تقييده ب�أي مهلة عندما يتعلق الأمر ببع�ض اجلرائم
املهمة كاجلرائم الواقعة على �أمن الدولة.
ورد يف ال�سبب الثاين ما يتعلق بتحديد مدة احتجاز
امل�شتبه فيه بـ � 24ساعة قابلة للتمديد مدة مماثلة ،ويعترب �أن
هذه املدة ق�صرية جداً بحيث ال تفي ب�أغرا�ض التحقيق،
وال متكن ق�ضاة الإدعاء �أو ال�ضابطة العدلية من ك�شف
اجلرائم ال �سيما منها املعقدة ،و�أن ترك امل�شتبه فيه ،ميكنه
من �إخفاء معامل اجلرمية �أو الفرار من وجه العدالة �أو �إغراء
ال�شهود �أو تهديدهم وي�ست�شهدون بالقانون الفرن�سي الذي
حدد مدة االحتجاز يف اجلرائم املهمة ب�أربعة ايام.
ال�سبب الثالث ورد فيه �أن القانون اجلديد ن�ص على
ح�ضور املحامي �إىل جانب امل�شتبه فيه يف مرحلة
التحقيق الأويل ،الأمر الذي يحول دون ك�شف اجلرائم
ف�ضال عن وجود تناق�ض يف القانون جلهة مثول املحامي
�أمام النيابة العامة وعدم مثوله �أمام ال�ضابطة العدلية.
ال�سبب الرابع ورد فيه �أن مدة التوقيف االحتياطي
املحددة يف املادة  108لكل من اجلنحة واجلناية غري
كافية ،و�أنه يجب ترك حتديدها لقا�ضي التحقيق و�أن
القانون الفرن�سي جددها يف الق�ضايا اجلنحية ب�أربعة
�أ�شهر قابلة للتمديد مدة مماثلة ،وميكن �أن متدد حتى
ال�سنتني �إذا كان الفاعل من ا�صحاب ال�سوابق� .أما
يف الق�ضايا اجلنائية ،ف�إن مدتها �سنة ميكن متديدها بقرار
معلل ملدة �ستة �أ�شهر وملرات عدة متتالية.
ال�سبب اخلام�س ورد فيه �أنه ال يجوز اخالء �سبيل
مدعى عليه بجنحة حكما مهما كانت مدة عقوبتها دون
قرار من قا�ضي التحقيق.
ال�سبب ال�ساد�س يتعلق ب�إخالء �سبيل املدعى عليه
املوقوف بكفالة او بدونها ،ويبنى على اخالء �سبيل
دون كفالة نتائج منها ال�ضرر الذي يلحق باملدعي

ال�شخ�صي ويعرقل �سري العدالة.
ال�سببان ال�سابع والثامن يتعلقان ب�صالحيات النائب
العام لدى حمكمة التمييز ،وقد ورد فيهما �أن �إنقا�ص
�صالحية النائب العام التمييزي مينعه من �إجراء حتقيق
يف جرمية ما ويف الق�ضايا املحالة عليه من االدارات
وامل�ؤ�س�سات العامة ونزع ال�صالحية املن�صو�ص عليها يف
املادة  14من املر�سوم اال�شرتاعي رقم  85/22و�إيالء
حمكمة اال�ستئناف بدال منه اخت�صا�ص بت اخلالف
على املالحقة اجلزائية يف حال عدم التوافق بني
مرجعني �أحدهما ق�ضائي والآخر غري ق�ضائي».4
مل ت�أخذ جلنة االدارة والعدل ب�أ�سباب حلود .وعلى �إثر
انتهاء اجلل�سة� ،ص ّرح ال�ضاهر ب�أنه «لي�س من حق رئي�س
اجلمهورية �أن يرد القانون مرة ثانية ،امنا يحق له ان ير ّده
مرة واحدة فقط...و�أن ا�سباب الرد ال تدخل �ضمن
الروحية ال�شاملة يف القانون»5.
القانون «الحضاري» الذي لم
يصمد
يف  26متوز � ،2001أ�سقط جمل�س النواب رد حلود ،دون
الأخذ ب�أ�سبابه ،6و�ص ّوت جمدداً على القانون بغالبية
 81نائباً ،فيما �صوت نائبان فقط هما مي�شال املر وانطوان
حداد �ضد القانون� .7ص ّرح املر �أن «قناعاته ت�ؤكد ب�أنّ
القانون ّ
ي�شل  50%من عمل الق�ضاء اجلزائي» فيما
�أعلن حداد «�أننا ل�سنا يف كندا لنق ّر مثل هذا القانون»8.
�س�ألت ال ّنهار يومها �إن كان «الت�صويت على املر�سوم رقم
 5328املتعلق ب�إعادة القانون الرامي اىل تعديل قانون
�أ�صول املحاكمات اجلزائية �إىل جمل�س النواب لإعادة
النظر فيه ا�ستفتاء على «�شعبية» رئي�س اجلمهورية اميل
حلود؟ »9فيما ر�أى فار�س خ�شان يف ال�سفري �أن القانون
القدمي �أ�ضحى �سيئاً بفعل املمار�سات اخلاطئة و�أنه ي�شبه
اجلديد ب�شكل كبري .10اعترب خ�شان �أن القانون «لوال
مواد قليلة جداً كان من جهة جمرد خطوة ت�صحيحية
لبع�ض املمار�سات اخلاطئة ،ولكان ،من جهة ثانية ،جمرد
مكر�س لعادات ق�ضائية ا�ستنبطها العرف واالجتهاد»11.
وبالتايل� ،أوحى ال�صحايف �أن البلبلة املثارة حول ر ّد
حلود يف غري حملها خا�صة �أن القانون اجلديد ال يختلف
كثرياً عن القدمي .لقيت بنود عديدة يف القانون ت�أييد
معظم الأو�ساط الت�شريعية والق�ضائية والإعالمية التي
تو�صل اليه امل�شرتع يف تقدمي قانون
�أجمعت على �أهمية ما ّ
ع�صري للمحاكمات اجلزائ ّية .اعترب البع�ض �أنّ ما جرى
ّ
ي�شكل «نقلة نوعية و�إجنازاً كبرياً يف تاريخ الق�ضاء اللبناين
ويف جمال حقوق الإن�سان ».فمن �ش�أن هذا القانون تعزيز
دور الق�ضاء ودفع الق�ضاة للبت �سريعاً بالدعاوى ما يوجب
على احلكومة القيام بتعيينات ق�ضائية ا�ضافية «بن�سبة
�ضعفي العدد املوجود حالياً ،وهو ال يتجاوز  320قا�ضياً».
لكن هذا مل مينع البع�ض الآخر من و�صف القانون ب�أنه
«جرعة ح�ضارية زائدة عن اللزوم يف لبنان ،من �ش�أنها �أن
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تنعك�س �سلباً على الدور الأمني ».عالوة على ذلك،
ف�إن تق�صري مهل التحقيق تقيد املحقق الذي لن يجد تعديل القانون في االعالمً :
ّ
النهار والسفير نموذجا
12
الوقت الكايف لإكمال مهمته .
مل يكن الهجوم الذي �شنه النواب املعار�ضون لرئي�س
ومن هذه البنود:
 �-أ�سقطت املادة  24بالغ البحث والتحري حكماً اجلمهورية الوحيد من نوعه بخ�صو�ص �إقرار قانونبعد مرور ع�شرة �أيام من تاريخ �صدوره �إال �إذا قرر تعديل املحاكمات اجلزائية .فقد نال الرئي�س ح�صته
النائب العام الإ�ستئنايف متديد املهلة  30يوماً على �أي�ضاً من جانب االعالم وال �سيما النهار .فقد ع ّلق
�أن ي�سقط بعد ذلك حكماً.
جربان تويني كاتباً« :على م�ستوى �صراع الرئا�سات،
 -حددت املادة  32مهلة التوقيف االحتياطي ا�ستعادت الرئا�سة الأوىل هيبتها ،وخ�صو�صاً بعدماللم�شتبه به على ذمة التحقيق بـ � 24ساعة فقط .13ح�صل داخل جمل�س الوزراء وجمل�س النواب .ففي
 -حددت مدة التوقيف يف اجلنحة ح�سب املادة جمل�س الوزراء �ش ّلت كلياً �صالحيات رئي�س احلكومة 108ب�شهرين ويف اجلناية ب�ستة �أ�شهر .وتكون مدة الذي مل يتمكن من ممار�سة هذه ال�صالحيات يف وجه
التوقيف يف احلالتني قابلة للتمديد مرة واحدة .14الأجهزة الأمنية ال قبل وال بعد ،هذه الأجهزة التي
لكن هذه املدة ال تنطبق على جنايات القتل كانت تخو�ض معركة �أخرى...و�صلت �إىل ذروتها مع
واملخدرات واالعتداء على �أمن الدولة واجلنايات �إقرار قانون �أ�صول املحاكمات معركة من نوع املعارك
ذات اخلطر ال�شامل وحالة املوقوف املحكوم عليه التي نعي�شها يف الأنظمة التوتاليتارية حيث ال مكان
�سابقاً بعقوبة جنائية.
للر�أي العام وحيث �أنّ كل معار�ض خائن� .أما جمل�س
النواب ر�سب و�أعطى احلق ّ
لكل من قال ويقول �أنّ هذا
المجلس النيابي يعود
املجل�س لي�س �سيد نف�سه وال ميثل ال�شعب وال يتكلم
إلقرار التعديالت التي طالب با�سمه بل ير�ضخ لكلمة �س ّر تعطى من اخلارج وال ميكن
بها لحود
�أحداً �أن يتجاوزها»22.
وما �أن �أق ّر القانون حتى بد أ� اللغط حول �أحقية ر ّده مرة من ناحيتها ،ر�أت ال�سفري �أن �أ�سباب تعديل القانون
ثانية من قبل حلود .انربت «امل�صادر النيابية والد�ستورية» هي بحت �سيا�سية ويجب ان تقر�أ من هذا املنظار فقط.
ت�شرح �أن التعديالت «جاءت من �ضمن مالحظات « ويف هذا ال�سياق ،كتب �أحمد زين «من هنا يقول
رئي�س اجلمهورية ،وال يحق له بالتايل ا�ستخدام حقه املراقبون �أنّ ح�ساب الربح واخل�سارة من جراء تعديل
الد�ستوري بالر ّد ،وفقاً للمادة  57من الد�ستور ،التي تتيح القانون يجب �أن يقا�س بامليزان ال�سيا�سي �أو ًال و�أخرياً،
لرئي�س اجلمهورية ر ّد القوانني مرة واحدة ،خ�صو�صاً بعدما وبعيداً عن مفاعيل التعديل القانونية التي �إذا ما قرئت
�ص ّوت املجل�س على القانون املعاد بالأغلبية املطلقة .ومن بدقة ف�إنها ال تبدو قادرة على تغيري جوهر القانون ونية
هنا ف�إن رئي�س اجلمهورية م�ضطر د�ستورياً لإ�صدار القانون امل�شرتع العامة التي ت ّوخاها منه»23.
�ضمن املهل الد�ستورية املحددة»15.
ن�شر القانون اجلديد الذي حمل رقم  328يف  2حرب يقر ر تقديم طعن
�آب  2001وفق اال�صول الد�ستورية .ولكن مل تطل بالتعديل
«فرحة» �إقرار قانون ا�صول املحاكمات اجلزائية بن�سخته قرر النائب بطر�س حرب تقدمي طعن بتعديل �أ�صول
«احل�ضارية» طوي ًال .فتقدم ع�شرة نواب 16باقرتاح قانون املحاكمات اجلزائية وارتكز يف طعنه على مادتني من
لتعديل القانون املذكور الذي مل يكن قد م�ضى على الد�ستور :املادة  38واملادة  .57فالأوىل تن�ص على �أن
�إقراره �أكرث من �أ�سبوعني والذي كان قد �ص ّوت عليه «كل اقرتاح قانون مل ينل موافقة املجل�س ال ميكن �أن
تبي �أنه «مل يطرح ثانية للبحث يف العقد نف�سه ».والقانون احلايل
غالبية النواب يف املجل�س النيابي الذي ّ
يحرتم هذه املرة الت�شريع ».ن�شري هنا اىل �أنه با�ستثناء كان قد �أق ّر يف العقد نف�سه ،وحتديداً بعد  12يوماً من
النائب حداد ،ف�إن جميع النواب املوقعني على اقرتاح اقرار اقرتاح القانون يف  26متوز  .2001وتن�ص املادة
التعديل كانوا قد �صوتوا �ضد املواد التي ر�أوا فج�أة  57على التايل« :لرئي�س اجلمهورية ،بعد اطالع جمل�س
�ضرورة تغيريها .ففيما اعتربته النهار «�أكرب خمالفة الوزراء ،حق طلب �إعادة النظر يف القانون مرة واحدة
لأ�صول الت�شريع والقانون� »،ص ّوت  71نائباً يف � 13آب �ضمن املهلة املحددة لإ�صداره وال يجوز ان يرف�ض
 2001على تعديل القانون الذي اعطي �صفة املكرر طلبه .وعندما ي�ستعمل الرئي�س حقه يف هذا ي�صبح
املعجل ،فيما عار�ض  7نواب 17وامتنع نائب 18عن يف حل من ا�صدار القانون اىل ان يوافق عليه املجل�س
الت�صويت وان�سحب من اجلل�سة نواب �آخرون 19من بعد مناق�شة اخرى يف �ش�أنه ،واقراره بالغالبية املطلقة
بينهم النائب وليد جنبالط وكتلته .كما تغ ّيب عدد من جمموع االع�ضاء الذين ي�ؤلفون املجل�س قانوناً .ويف
حال انق�ضاء املهلة من دون ا�صدار القانون او اعادته
من النواب عن ح�ضور اجلل�سة بعذر.20
خرج طباره من اجلل�سة بعد جدل حاد مع بري على يعترب القانون نافذاً حكماً ووجب ن�شره»24.
خلفية عدم �أحقية االقرتاح بالتمتع ب�صفة املكرر  28نائباً بينهم  4وزراء 25قدموا مرجعة الطعن اىل
املعجل .وهدد النائبان ن�سيب حلود وبطر�س حرب املجل�س الد�ستوري .حملت هذه االخرية بعد ت�سجيلها
و�شن جنبالط الرقم  2001/3تاريخ  1ايلول  .2001كان اجلميع
باللجوء �إىل املجل�س الد�ستوريّ .
وكتلته هجوماً عنيفاً على التعديل «الذي يعترب مفتاحاً مدركاً �أنّ املجل�س الد�ستوري �سوف ير ّد الطعن لأنه
«بني على معطيات معظمها
لي�س لع�سكرة الق�ضاء فح�سب بل جلعل البلد يف يد وح�سب «م�صادر» لل�سفريَ ،
«املرقطني» الذين �سحبوا يد ال�سيا�سيني عن الق�ضاء غري دقيق ،ب�صرف النظر عن املواقف ال�سيا�سية املرحلية
التي ميكن ان يقا�س عليها هذا الطعن ،وهو �أمر ال ميكن
واالدارة ليتمكنوا هم من و�ضعها»21.

للمجل�س الد�ستوري �أن ي�أخذه ب� ّأي اعتبار»26.
وبالفعل ،ر ّد املجل�س الد�ستوري الطعن يف � 29أيلول
 2001يف قرار حمل الرقم  2001/4وق�ضى بقبول
مراجعة الطعن بال�شكل .وبر ّد مراجعة الطعن يف
بكل �أ�سبابها واعتبار القانون املطعون به مطابقاً
الأ�سا�س ّ
مي�س احلقوق واملواثيق
كل ّياً للد�ستور� ،إذ مل ي َر فيه «ما ّ
امل�صونة يف الد�ستور»27.
اعترب الدكتور ع�صام �سليمان (رئي�س املجل�س
الد�ستوري حالياً) يف تعليقه على قرار املجل�س يف
جريدة النهار �أن هذا االخري �شرح �أ�سباب رد الطعن
ق�سمها �سليمان اىل جز�أين .يف اجلزء
بطريقة وا�ضحةّ ،
االول «اعترب انه يحق ملجل�س النواب �أن ي�ضع القوانني
ويعدلها� ،ساعة ي�شاء ،يف �ضوء ما يرى فيه امل�صلحة
ّ
العامة وحقوق املواطنني ،و�أن املجل�س الد�ستوري ال
ينظر يف مالءمة الت�شريع بل يف د�ستوريته ،لذلك ر�أى �أن
القانون املطعون فيه ال مي�س مبد�أ اال�ستقرار الت�شريعي،
و�أن هذا املبد�أ ال يتمتع باحلماية الد�ستورية� ».أما يف
اجلزء الثاين ،فقد ر�أى املجل�س الد�ستوري �أن «م�ضمون
القانون املطعون فيه ال مي�س باحلقوق واملبادئ واملواثيق
امل�صونة يف الد�ستور ،وقد برز ذلك مببد�أ ف�صل ال�سلطات
�أو ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،ومبد�أ وحدة الق�ضاء
العديل ودور الق�ضاء يف حماية احلريات الفردية .وهي
حجج كافية ملبد�أ رد الطعن»28.
خالف املحامي �سليم العازار ر�أي �سليمان يف مقالة يف
النهار �أي�ضاً معترباً �أن املجل�س الد�ستوري بقراره رد الطعن
«�ض ّيع فر�صة ذهبية لإثبات وجوده للم أل وفر�ض احرتامه،
والتح�صن �ضد عوادي الدهر و�صوال اىل تركيز دعائم
ّ

الدميقراطية ال�صحيحة يف لبنان .فقد هالنا القرار وك�أنه
حمام نف�سه يف تدريجها ،على �أمل �إقناع
الئحة �أجهد ٍ
املحكمة مبا هو م�صمم م�سبقاً على الو�صول �إليه� ،أال وهو
ك�سب الدعوى .وهالنا كرثة االعتماد غلى الآراء الفقهية
واالجتهادات الفرن�سية ،و�أكرثها ال ميت ب�صلة اىل مو�ضوع
املراجعة� ،أو �أنه ي�ؤدي اىل ت�أييدها بد ًال من دح�ضها»29.
مل يحظ قرار رد الطعن املقدم اىل املجل�س الد�ستوري
بال�ضجة الر�سمية واالعالمية التي نالها قرار ر ّد القانون
من قبل رئي�س اجلمهورية .وك�أن �أ�سباب �سخط النواب
�ضد �شخ�ص
والأو�ساط احلقوقية كانت موجهة فقط ّ
حلود بغ�ض النظر عن التعديالت املطروحةّ .
ولعل
�أبرز ما يثبت ذلك كان تعليق حرب على بدء العمل
بالقانون املعدل الذي ح�صل يف  8ت�شرين الثاين
 .2001و�أ ّول مفاعيله كان �إ�سقاط بالغات البحث
والتحري والتقدم بطلبات لتخلية موقوفني يف ق�ضايا
جنائية �أمام حماكم اجلنايات وحمكمة التمييز اجلزائية.
وقد علق حرب قائ ًال�« :أن لبنان يدخل مرحلة جديدة
من تكري�س حقوق االن�سان وحرياته عرب بدء تطبيق
هذا القانون والذي خ�ضنا معركة كبرية من �أجل
�إجنازه .ورغم ما واكبه من جتاوزات و�إعادة نظر يف بع�ض
الإجنازات التي كانت قد حتققت فيه ،ف�إنّ املحتوى
الذي بقي عليه ي�شكل اجنازاً كبرياً وتطوراً مهماً على
�صعيد القانون اجلزائي والأ�صول اجلزائية يف لبنان
والتي هي ال�ضامن الأ�سا�سي حلقوق املت�ضامنني وال
�سيما املدعى عليهم»30.
جتدون املقالة يف ن�سختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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نقل القضاة وفق معا�يير موضوعية؟
المدني الستقالل
المرصد
ّ
القضاء وشفافيته
�سجل النائب روبري غامن اقرتاح قانون
يف ّ ،2015-8-14
بتعديل مادة وحيدة هي املادة اخلام�سة من قانون تنظيم
الق�ضاء العديل .وقد ب ّرر غامن اقرتاحه وفق ما جاء يف
�أ�سبابه املوجبة ب�أنّ «ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ي�صطدم
من الوجهة العملية بعوائق يعود بع�ضها �إىل الآلية امل ّتبعة
يف �إ�صدار الت�شكيالت الق�ضائية» ،وب�أنّ «ال�صالح ّيات
املعطاة لل�سلطة ال�سيا�س ّية يف الو�ضع القانوين احلايل
ال�سلطة على ر�أي جمل�س الق�ضاء
تغ ّلب ر�أي هذه ّ
الن�ص على �صدور الت�شكيالت الق�ضائ ّية
الأعلى ب�سبب ّ
مبر�سوم بناء على اقرتاح وزير العدل مما يعني �إمكان
جتاوز ر�أي املجل�س وجتميد الت�شكيالت بالرغْم من
الن�ص املعمول به
اعتبار هذا الر�أي نهائياً وملزماً وفق ّ
حال ّيا» .وللتذكري ،كان املجل�س النيابي �أق ّر يف 2001
ما ادعي �أنه «�إ�صالحات لتعزيز ا�ستقالل الق�ضاء»
منها :ح�صر �صالحية و�ضع م�شروع �أويل للت�شكيالت
الق�ضائية مبجل�س الق�ضاء الأعلى بعدما كان ميكن له �أو
لوزير العدل و�ضعها ،تغيري �آلية احل�سم يف حال ح�صول
خالف بني املجل�س ووزير العدل حول م�ضمون م�شروع
الت�شكيالت .فقد بات املجل�س قادراً على احل�سم
ب�إقراره ال�صيغة النهائية للم�شروع ب�أكرثية �سبعة من
�أع�ضائه الع�شرة بعدما كانت �صالحية احل�سم يف هذه
احلالة تعود ملجل�س الوزراء �أي لل�سلطة التنفيذية� .إال �أنه
�سرعان ما تبني �أن هذا الإ�صالح حرب على ورق طاملا
�أن الت�شكيالت تفرت�ض لنفاذها �إ�صدار مر�سوم بناء
على اقرتاح وزير العدل .فا�شرتاط وجود مر�سوم يعني
�أنه يقت�ضي احل�صول على تواقيع عدد من امل�س�ؤولني عليه
ومنهم رئي�س اجلمهورية ورئي�س الوزراء ووزير املالية ،ووزير
الدفاع يف حال ت�ضمنه ما يت�صل بتعيني ق�ضاة عدليني يف
املحكمة الع�سكرية .وعليه ،يكون لأي من ه�ؤالء قدره
على تعطيل �صدور امل�شروع من خالل رف�ض توقيعه.
�سجل قبل ذلك يف
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن غامن كان ّ
 2015-2-2بالتن�سيق مع رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى
اقرتاح قانون �أول ت�ضمن تعديل مواد عدة من قانون
تنظيم الق�ضاء العديل من بينها املادة اخلام�سة امل�شار �إليها
�أعاله .وقد انطلق �إذ ذاك من م�سودة كان ن�شرها وزير
إلكرتوين
العدل ال�سابق �شكيب قرطباوي على املوقع ال
ّ
لوزارة العدل يف  2012وتف ّردت ّ
املفكرة �آنذاك بالتعليق
تقدمه باقرتاحه الثاين ،يكون غامن قد ح�صر
عليها .1ومع ّ
ملحة ،مرتاجعاً �ضمناً� ،أق ّله �إىل
مطلبه يف ما ّ
يعده �أولوية ّ
حني ،عن مناق�شة التعديالت املقرتحة �سابقا» على قانون
تنظيم الق�ضاء العديل .والعتبار تعديل هذه املا ّدة �أولو ّي ًة
أ�سباب مبا�شرةٌ ،طاملا �أن وزير العدل احلايل �أ�شرف
ّ
ملح ًة � ٌ
جمد م�شروع ال ّت�شكيالت الذي كان �أقره جمل�س
ريفي ّ
الق�ضاء الأعلى يف �أيار  2015وحذا بذلك حذ َو �أ�سالفه
من وزراء العدل ب�ش�أن م�شاريع الت�شكيالت ،كلما كانوا
غري را�ضني عنها.
ومراجعة ن�ص الإقرتاح� ،إمنا تفر�ض مالحظتني اثنينت:

املالحظة الأوىل� :أن تعزيز �صالحيات جمل�س الق�ضاء
الأعلى ّمت يف موازاة تعزيز قدرة ال�سلطة ال�سيا�سية على
التدخل يف قراراته:
البي �أن االقرتاح �آل �إىل ت�ضييق دور ال�سلطة
من ّ
التنفيذية وتقييده .وقد جتلى ذلك من خالل جمموعة
من الأمور� ،أهمها ح�صر �صلة ال�سلطة التنفيذية
بالت�شكيالت بوزير العدل .فله وحده حق �إبداء
مالحظات على م�شاريعها ،وهو وحده الذي ي�صدرها
مبوجب قرار منه ،من دون حاجة �إىل مر�سوم .وتالياً،
يكون االقرتاح قد �أق�صى �سائر �أعيان ال�سلطة التنفيذية
عن هذا ال�ش�أن .وهذا الأمر ي�سري حتى على وزير
الدفاع مبا يت�صل بالق�ضاة املدنيني املعينني يف املحكمة
الع�سكرية .ف�ض ًال عن ذلك ،ربط االقرتاح �صالحية
الوزير يف �إبداء مالحظاته على م�شروع الت�شكيالت
ويف عقد جل�سة ملناق�شتها مبهل ق�صرية ( 15يوماً لتبيان
�أوجه الإختالف) ،حتى �إذا ا�ستمر اخلالف ملهلة مماثلة
�أو مت ّنع الوزير عن �إعالن �أ�سباب خمالفته �أو مناق�شتها،
يعد امل�شروع نهائيا ونافذا.
ّ
واذ تهدف هذه التعديالت �إىل تعزيز �صالحيات
ت�ضمن مقابل
جمل�س الق�ضاء الأعلى ،ف�إن االقرتاح ّ
ذلك ما ي�صح ت�سميته «ت�سوية ا�ستباقية» .وقد قامت
هذه الت�سوية على رفع الأكرث ّية املطلوبة حل�سم م�شروع
الت�شكيالت عند ح�صول اختالف مع وزير العدل
من �سبعة �إىل ثمانية �أع�ضاء �أي ما يعادل  .80%وهي
�أكرثية تعزز عمل ّيا قدرة الأطراف ال�سيا�س ّية يف الت�أثري
على مقررات املجل�س من خالل �أع�ضائه .فيكفي
�إقناع ثالثة منهم لتعطيل امل�شروع .ولإدراك �إحتمال
ح�صول ذلك ،يكفي التذكري مب�س�ألتني :الأوىل �أن 8
�أع�ضاء من �أ�صل  10معينون من قبل ال�سلطة التنفيذية،
والثانية �أن املجل�س يتكون على �أ�سا�س املعادلة الطائفية
املعمول بها يف املجال�س التي يبلغ عدد �أع�ضائها ع�شرة
(�سنيان و�شيعيان ودرزي مقابل ثالثة موارنة و�أرثوذك�سي
وكاثوليكي) و�أن الأطراف ال�سيا�س ّية ال تخفي �أحياناً
�إ�صرارها على التعامل مع تعيني �أع�ضاء املجل�س وفق
منطق املحا�ص�صة الطائفية ،مبعنى �أن يعني كل زعيم
وازن الأع�ضاء من طائفته .وقد �أ ّدى هذا الأمر يف فرتات
عدة �إىل تعطيل تعيني �أع�ضاء جمل�س الق�ضاء الأعلى
( )2008-2005تبعاً للتجاذب احلا�صل حول
الأ�شخا�ص املراد تعيينهم ووالءاتهم لهذا الفريق �أو
ذاك .و ُيرتقب �أن تتفاقم يف هذه احلالة ميول الأطراف
ال�سيا�س ّية يف تعيني املقربني منها يف املجل�س ،وذلك
�ضماناً لإ�سماع �صوتها داخل املجل�س والت�أثري يف قراراته
بعدما ّمت التخفيف من قدرتها يف الت�أثري فيها من خارجه.
في�صبح اذ ذاك تعطيل املجل�س و�سيلة حمتملة لفر�ض
قرارات معينة متاماً كما ح�صل مع املجل�س الد�ستوري
حني جنح ثالثة �أع�ضاء فيه (الربع املعطل) بتعطيله ومنعه
من النظر يف د�ستورية قانون متديد والية النواب .بل
املنطقي الوحيد
رمبا يكون هذا ال�سيناريو هو التف�سري
ّ
لرفع الأكرثية املطلوبة حل�سم الت�شكيالت .فك�أمنا وا�ضع
االقرتاح ي�سعى �إىل �إقناع الأطراف ال�سيا�سية بالتخلي

عن �صالحياتها يف وقف الت�شكيالت من خالل �إعطائها
�ضمانات حتول دون فر�ض ت�شكيالت ال ترغب بها
عليها .وبكالم �آخر ،نكون �أمام نقل ال�سيا�سة �إىل داخل
املجل�س حتت غطاء حترير املجل�س من ثقل ال�سيا�سة.
و�أبعد من ذلك ،يبدو هذا االقرتاح مبثابة �إعادة ترتيب
لل�صالحيات بني امل�ؤ�س�سات يف تنظيم الق�ضاء ،دون �أن
حقيقي على بناء ا�ستقالل ّيتهّ .
ولعل خري
يكون لها �أثر
ّ
دليل على ذلك هو �أن الإقرتاح خال من �أي مراعاة �أو
حتى �إ�شارة �إىل مبد�أ عدم نقل القا�ضي �إال بر�ضاه الذي
ّ
ي�شكل �أحد �أكرث املعايري الدولية ر�سوخاً .ف�إ�شكالية
الإقرتاح تبقى :ما هي اجلهة ال�صاحلة لنقل الق�ضاة،
وكيف؟ من دون � ّأي ت�سا�ؤل ب�ش�أن كيف ّية حماية القا�ضي
التع�سف� ،سواء جاء من خارج
�إزاء خمتلف �أ�شكال ّ
الق�ضاء �أو من داخله ،وتاليا ب�ش�أن كيفية تقييد املجل�س
للتع�سف .وما يع ّزز ذلك �أمران� )1( :أن االقرتاح
منعاً ّ
خال من �أي تعديل ل�شروط تعيني �أع�ضاء املجل�س يف
اجتاه زيادة عدد املنتخبني من الق�ضاة �أنف�سهم ،و()2
�أنه ترك املجل�س حراً يف حتديد معايري الت�شكيالت
عند و�ضعها من دون � ّأي قيد .فاذ ا�شرتط �أن يو�ضع
م�شروع الت�شكيالت وفق «معايري مو�ضوعية ي�ضعها
جمل�س الق�ضاء الأعلى قبل �إعداده» ،نفهم من ذلك �أن
االقرتاح ترك للمجل�س كامل احلرية يف حتديد م�ضمون
هذه املعايري عند �إعداد م�شاريعه ،و�أنه ال مانع وفقه من
�أن تكون املعايري املو�ضوع ّية ظرف ّية وا�ستن�ساب ّية .وما يزيد
قابلية الأمر للإنتقاد ،هو �أن العبارة املذكورة ح ّلت ّ
حمل
عبارة �أكرث تف�صيال و� ّأقل عموم ّية كانت وردت يف اقرتاح
تيمناً مب�سودة قرطباوي ،ومفادها �أن امل�شروع
غامن ال�سابق ّ
ي�ستند �إىل «معايري مو�ضوعية وا�ضحة ت�أخذ بعني الإعتبار
املناقبية والإنتاجية والعلم والأقدمية» .ف�إذا بالإقرتاح
اجلديد ي�شطب كل هذه االعتبارات لي�ستبدلها باعتبار
واحد� :إرادة جمل�س الق�ضاء الأعلى .ومن �ش�أن ذلك
طبعاً �أن يبقي هام�ش امل�ساومة واملجاملة وا�سعاً .وبذلك،
ال نخطئ �إذا قلنا �أن االقرتاح يبقى �ضمن �سقف
ال�سائد منذ اتفاق الطائف الذي
اخلطاب
اال�صالحي ّ
ّ
غالبا ما ي�ؤ ّدي �إىل اختزال ا�ستقالل الق�ضاء بتعزيز
�صالحيات جمل�س الق�ضاء الأعلى من دون �إيالء � ّأي
اهتمام ال�ستقاللية القا�ضي بحد ذاته.

1.1العدد الرابع من املفكرة القانونية-لبنان ،ني�سان.2012 ،

هكذا أجاب
نقيب المحامين
المنتخب على
أسئلة "المفكرة"
شكري حداد
مبنا�سبة دعوة املحامني املنت�سبني لنقابة بريوت
النتخاب نقيب جديد يف  15ت�شرين الثاين املقبل،
التقت املفكرة القانونية خالل �شهر ت�شرين الأول مع
جميع املر�شحني لتويل هذا املن�صب ويف مقدمتهم
النقيب املنتخب �أنطونيو الها�شم .هنا ،ن�ستعيد �أهم
�إجاباته.
يف جمال الق�ضاء ،ركّ ز الها�شم اجلزء الأهم من جوابه
ملعاجلة العالقة بني الق�ضاء واملحاماة :ف"نحن
�أق�سمنا اليمني على �إحرتام الق�ضاء �أو ًال ،للمحافظة
على هذا الق�سم يجب �أن يقابل باحرتام متبادل،
والقول �أن الق�ضاء واملحاماة هما جناحا عدالة
�صحيحة بال �شك وبالتايل ال ميكن وال نقبل �إطالقاً
ب�أن يعلو جناح على �آخر" .وقد بدا الها�شم الأكرث
رغبة بني املر�شحني يف �أداء دور هام يف جمال �إ�صالح
الق�ضاء ،بحيث �أعلن رغبته يف �إن�شاء مر�صد يف نقابة
املحامني ملكافحة الف�ساد .كما �أعلن ت�أييده النتخاب
جميع �أع�ضاء جمل�س الق�ضاء الأعلى من قبل الق�ضاة
ورف�ضه الكلي ل"حماكمة املدنيني �أمام املحكمة
�سجل �ضرورة
الع�سكرية" .وعلى �صعيد �آخرّ ،
�إن�شاء حماكم �إدارية �إبتدائية يف مراكز املحافظات.
ب�ش�أن الظهور الإعالمي للمحامني للتحدث عن
ق�ضايا عالقة �أمام الق�ضاء� ،أبدى الها�شم �أنه "يجب
التفريق بدقة بني ملفات الدعاوى ال�شخ�صية �أي
بني متقا�ضيني وامللفات الكربى التي تهم الر�أي
العام والتي تكون قريبة جداً من �أو�ضاع �سيا�سية
ال ميكن �إال �أن ي�صار اىل احلديث عنها� .إنَ احلريات
العامة وابداء الر�أي ال ميكن توقيفها ،ولكن �شرط
�أن ال يكون الهدف �إ�ستدراج الزبائن �أو الدعاية.
املو�ضوع هو القيام بدورنا كمحامني �أو كنقابة
حمامني يف الدفاع عن املبادىء العامة".
بخ�صو�ص �أو�ضاع املحامني املتدرجني� ،شجع الها�شم
ب�أن تكون اللجنة املمثلة لهم منتخبة من قبلهم .كما
ر�أى الها�شم �أن ثمة حاجة لتطوير معهد املحاماة
وبراجمه .وقد �أكد على وجوب ت�ضمني املعهد مواد
حقوق �إن�سان وق�ضايا العمل .وبخ�صو�ص املعونة
الق�ضائية� ،أكد الها�شم �أن لكل لبناين �أو �أجنبي
عامل على �أر�ض لبنان احلق يف توكيل حمام مبعزل
عن عرقه �أو لونه �أو انتمائه الديني �أو الطائفي.
بخ�صو�ص احلراك� ،أبدى الها�شم حتفظه ورف�ضه
لبع�ض الت�صرفات املخالفة للقانون ،والتي و�صلت
�إىل حدود �أعمال ال�شغب وهي ت�شوه �صورة احلراك.
ور�أى يف الوقت نف�سه �أهمية قيام النقابة بدور ريادي
يف احلراك .ولكنه ا�شرتط �أن يكون احلراك منظما
معروف الأهداف واملطالب وموجهاً لتحقيق مطالب
ومتمدن.
مع ّينة ب�شكل ح�ضاري ّ

